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  شرح ألفية ابن مالك 

  شرح فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه �

  ھذه المادة لم تراجع من قبل الشيخ فلينتبه

  

  الدرس ا)ول

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

ِإن الحمد + نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور  ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ِ ِ َ .ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ ُْ َأنفسنا ، من يھده � ف6 مضل له ، ومن ي7ضلل ف67 . ََ َ ُْ .ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ُْ َ ُ . َ ْ َ
.ھ7ادى ل7ه ، وأش7ھد أن ) إل7ه إ) � وأن محم7د َ ُ َ َ َ َ. ْ ُ ََ َ َُ ِ ِ. . ََ َْ ُ ُ عب7ده ورس77ولهًاِ ُ ُ َ َ ُ ْ ً � علي7ه، وعل7ى آل7ه وص7حبه، وس7لم ت77سليما ص7لى َُ

  ً.كثيرا

! � بسرعة ب$سرعةأن الدورة معناھا  نتعب، � يفھم البعض حتى �� نريد نركض  والمشوار طويل؟... مستعدون أو
فم$ا يحت$اج إل$ى  وإطالة بحسب ما يسمح به الوقت، ما دام ث.ثة أوقات  وقتالدرس كما ھو إن شاء '، لكن ھو زيادة

عل$ى جھ$ة الفائ$دة، وھ$ذه  ي$ذكر ٍذينئ$ح، وما ھو قاب$ل ل.خت$صار يخت$صر، وم$ا في$ه ش$حذ ل5ذھ$ان  يشرح كما ھوشرح
 س$واء ك$ان، ات والتكلفات ھ$ذه ا=ص$ل البع$د عنھ$اذوذشوالأما ا=مور البعيدة و، قريب من الذھنفأمر معقول  ا=ذھان

قنھ$ا طال$ب ھ$ي الت$ي م$ا ، وم$ا أتة لھا مردھا في فھم العربي، لكن ثمة أمور وخاصة بعلل النحوافي النحو أو في غيرھ
 أق$وال  ق$ولي أوب$أن اللغ$ة توقيفي$ة عل$ى أص$حزم ج$ي، ويك$اد أن ال$صرف إ� ويتأك$د ويت$رجحيتعلق بالنحو وما يتعل$ق ب

  :أھل العلم ا=صوليين وأھل اللغة

ِتوقي77777777777777ف اللغ77777777777777ات عن77777777777777د اAكث77777777777777ر ُ ٌ  

  

  وم7777777777777نھم اب7777777777777ن ف7777777777777ورك واAش7777777777777عري  

  

 غيرھ$ا كلھ$ا توقي$ف،  أو الفرن$سية، أونجليزي$ة، كلھ$ا توقيفي$ة س$واء كان$ت العربي$ة أو اFيةاللغات توقيف: توقيف اللغات
َوعلم آَدم ا=ْسماء كلھا ((  :أن ' عز وجل علمھا آدم عليه الس.م: بمعنى َ َ َ َK Kُ َ َ   . ]31:البقرة[ ))َ

  واللغ7777777777ة ال7777777777رب لھ7777777777ا ق7777777777د وض7777777777عھا

  

ونظ$ر ف$ي م$ا تكل$م ب$ه م$ن م$ارس عل$ل النح$و وال$صرف  تفيد التأكيد على ھذا القول، وھذا ح$ق، تفيد ماذا؟ھذه العلل 
، لھ$ا أول ولھ$ا آخ$ر ولھ$ا ظ$اھر ولھ$ا ب$اطن، ولھ$ا أص$ول مط$ردة، ھ$ذه ا=ص$ول  محكمةھذه اللغةبيان يجد أن أھل ال

  .المطردة بعضھا قد ينكشف بشاذ � يكاد يذكر و� ينطق في لسان العرب

   :ا=صول المھجورة الشاذة: ا=صول المھجورة ھذه تكشف ا=صول المطردة، قاعدة عن الصرفيين: لكن يقولون

ٌأھ77777777777777777777777ل فإن77777777777777777777777ه َيَؤكرم77777777777777777777777ا Aْن ْ َ ُْ  

  

  : ا=صل، لما قال الشاعر ھذاميكر

ٌأھل فإنه َيَؤكرما Aْن ْ َ ُْ.  

، ح$$رف الم$$ضارعة  ،فت$$دخل علي$$ه ي$$اء وھم$$زة ون$$ون وت$$اء فاع$$ل أك$$رم، ھ$$ذا ا=ص$$ل، فع$$ل ماض$$ي، :Aن أص77له
َأو أ( : أأك$$رم: فا=ص$ل  أض$$رب.. ض$$رب: ، كم$$ا تق$$ولص$ل ھ$$ذا ا=الم$$تكلم، أأك$$رم.. م$$ضارعالھم$$زة ا=ول$$ى ھم$زة  ) ُ
  . ونكرم ويكرمأكرم: أأكرم، لكن نحن نقول: فا=صل.. يدخل على الث.ثي، أكرم رباعيأضرب 

ل$ئ. ؟ مطرد في كل رباعي مفتتح بھم$زة ا�س$تفھام، تح$ذف ھ$ذه الھم$زة م$ن ب$اب التخفي$ف؛  ھذا الحكم مطرد أو )
  :للباب، ھذا نقولً  الياء والتاء والنون طرداذفت معأأكرم، ھذا فيه ثقل، ثم ح نمث.يجتمع عندنا 

ٌأھل فإنه َيَؤكرما Aْن ْ َ ، ُك$رمُي:  وھ$وًا مط$ردً.أصل مھجور، ھو ا=صل، أليس كذلك؟ لكنه مھجور، ك$شف لن$ا أص$: ُْ
  .كرمُ، وأُكرمُ، وتُمِكرُون

للنح$$اة لم$$ة تك$$شف ، ينط$$ق ' ع$$ز وج$$ل بع$$ض أرب$$اب الل$$سان الف$$صيح العرب$$ي بكھ77ذا ي77دل عل77ى أن اللغ77ة محكم77ة
، ولذلك يفرحون بمث$ل ھ$ذه ال$شذوذات؛ =نھ$ا تف$سر لھ$م بع$ض ا=حك$ام المط$ردة والصرفيين كثير من ا=صول عندھم

  .عندھم
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ً ا�، روي$د! ه دورة، نم$شي عق$ارب ال$ساعة تطاردن$ا ھي$ا ھي$ا؟ليه إن ش$اء ' تع$الى � يفھ$م أن$ ما سنجري ع:فأقول
وكم$ا ذكرن$ا  رحم$ه ' تع$الى، ن$اظمالالنظ$ر ف$ي ك$.م وفك العبارات، .. من حيث الشرحو، ً قلي.ً، سنمشي قلي.ًارويد

ال$ذي ، وأن$ت أن$ت ال$ذي تق$رأ، وأن$ت ال$ذي تفھ$م..  تركناه إحالة عليك أن$تما يحتاج إلى إعراب أعربناه، وما � يحتاج
  . و' المستعان، أنا حفظت وذاكرت وبقي ما بقي، وضاع ما ضاع،تحفظ، وأنت الذي تراجع لست أنا

ولذلك لو حاول بع$ضكم أن يجع$ل ول$و  � بد من اFعراب،  وتعربا]ن تؤصل نفسك فتذاكر وتحفظلكن أنت الذي 
، أظن$ه م$ا يخ$رج م$ن ھ$ذه  للم$ذاكرة والمدارس$ةًخال$د ا=زھ$ري مح$... يل5زھ$ربالمذاكرة أن يجع$ل تم$رين الط$.ب 

  .رة أبيھاقد أتقن أصول النحو كلھا عن بكوإ� ا=لفية 

، وج$رى خال$د ا=زھ$ري ف$ي  كلم$ةًة فيفتح الكتاب ث$م يع$رب كلم$ صاحبهفليفعل، يجلس مع وأكاد أجزم ومن يتحدى
اFعراب قد يكون محيي الدين يعرب، لكنه ق$د : ، يعنيًاعلى أنه قد يذكر بعض الفوائد، وھذه مفيدة جدتمرين الط.ب 

أع$رب ، يذكر أن ھذا مخالف =صل ك$ذا، وأن ھ$ذا ل$و ًاجھة اليسير جدعلى أنه � يذكر قاعدة إ� : � يؤصلك، بمعنى
  .ممنوع عند الجماھير من النحاة، ھذا قليل البدل من بدل ..بدل

ت$شمير الليل$ة ون$ستعين ' ع$ز وج$ل ونطلب$ه  � ب$د م$ن أن$ه كما ذك$رت : ًالكن ا=زھري يكثر من ھذه التعلي.ت، إذ
  !عقارب الساعة تطاردنا: ، و� نقولفالكتاب طويل والوقت قصيرھم والحفظ، العون، وأن يبارك بالوقت، وفي الف

  :طيب

ْبس                                           ِم � الرحمن الرحِ . َ .ْ ِْ ِ .   ِيمِ

  :الحمد [ رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

، ال$شافعي ًابن مالك الطائي نسببن عبد '  جمال الدين ..رحمه ' تعالىمحمد بن مالك مام الناظم المصنف اFقال 
  :ً ووفاة، قال رحمه ' تعالىًا، الدمشقي دارًاا=ندلسي إقليم، ًااني منشئّ، الجيًامذھب

ْبس                                ِم � الرحمن الرحِ . َ .ْ ِْ ِ .   :ِيمِ

َق77777777777ال َمح َ ٌم77777777777دُ َھ77777777777و . ُاب77777777777ن ُ ِمال77777777777ك ْ ِ َ  

ًم7777777777صليا M َ َعل7777777777ى ُ Mالنب7777777777ي َ َالم7777777777صطفى . ْ ُ ْ  

ُوأس7777777777777777777تعين ِ ْ ْألفي7777777777777777777ه ِف7777777777777777777يَ � ََ . ِ ْ     
ُتق777777777777رب M َ ٍبلف777777777777ظ ْاAق777777777777صى ُ ْ َ ِم777777777777وجز ِ َ ُ    

َوتقت777777777777ضي َْ ًرض777777777777ا َ ِبغي777777777777ر ِ َ ِس777777777777خط ِ ْ ُ  

َوھ777777777777و ٍب7777777777777سبق َْ ِْ ٌح777777777777ائز َ ِ َتف7777777777777ضي6 َ ِ ْ َ  

ِيق7777777777777777ضيُ و� ْ ٍبھب7777777777777777ات َ َ ِ ْواف7777777777777777ره ِ َ َِ  

  

ُأحم77777777777777777د   َ ْ َخي77777777777777777رَ � Mب77777777777777777يَر َ ْ ِمال77777777777777777ك َ ِ َ  

ِوآل7777777777777777777777ه َالم7777777777777777777777ستكملين ِ ِ ِ ْ ْ َال7777777777777777777777شرفا ُ َ .  

ُمقاص7777777777777777د ِ َ ِالنح7777777777777777و َ ْ َبھ7777777777777777ا . ْمحوي7777777777777777ه ِ . ْ َِ  

ُوتب7777777777777777سط ُ ْ َالب7777777777777777ذل ََ ْ َ ٍبوع7777777777777777د ْ ْ َ ِمنج7777777777777777ز ِ َ ُْ  

ًفائق777777777777777777ة َ َألفي777777777777777777ة َِ . ِ ِاب777777777777777777ن ْ ِمعط777777777777777777ي ْ ْ ُ  

ٌم77777777777777777777777ستوجب ْ ْ ُِ َثن77777777777777777777777ائي َ ِ َ ِالجم77777777777777777777777ي6 َ َ ْ  

ُول777777777777ه ِل777777777777ي َ ِدرج777777777777ات ف777777777777ي َ َ َ ْاSخ777777777777ره َ َ ِ  

  

   :لى تعاقال رحمه '

ْبس  ِم � الرحمن الرحِ . َ .ْ ِْ ِ .   :ِيمِ

 عل$ى ا]داب ال$شرعية متف$ق عل$ى حل$ه ً وم$شتم.ًا إذا ك$ان علم$ذكر البسملة في الشعرأو .. ، وھذه نظمه بالبسملة بدأ
 أو ًام$$محروإباحت$$ه، فھ$$و ج$$ائز باFجم$$اع، وھ$$ذا � ن$$زاع في$$ه ب$$ين أھ$$ل العل$$م، وإنم$$ا وق$$ع الن$$زاع فيم$$ا إذا ك$$ان ال$$شعر 

  ً.ا أو مباحًامكروھ

  .مع المحرمأنه يكره مع المكروه ويحرم : بمعنى فحكمه حكم الشعر، ًا أو مكروھًاكان محرم أنه إذا :والصحيح

م$ا ك$ان : ھل يجوز أن يفت$تح ال$شعر بالب$سملة؟ نق$ول: المسألة فيھا تفصيل:  نقولٍحينئذ، وأما المباح فاAصل اUباحة
، حي$ث ق$ال والزھ$رية فھ$و متف$ق عل$ى حل$ه وإباحت$ه، وأم$ا م$ا ورد ع$ن ال$شعبي م$ن المن$ع من العلم وا]داب الشرعي

 أو ًامضت السنة أ� يكتب أمام الشعر بسم ' الرحمن الرحيم، ھذا محمول على ال$شعر ال$ذي يك$ون محرم$: رحمه '
  .حو ذلك أو فيه نوع غزل ونًامكروھ

أ� .. ًانظم$أن تفتتح بالبسملة، ولكن ا=ول$ى أ� تجع$ل يندب أنھا مما  أھل العلم على ھذه المنظومات فھذه جرىفأما 
  :تدخل في النظم، كما قال الشاطبي

  ..ً�بدأت ببسم ' في النظم أو
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ًمكروه، وأما جعلھا مستقلة تكتب في وسط السطر فھ$ذا أم$ر من$دوب ا=ولى، وبعضھم صرح بأنه ھذا خ.ف : قالوا
  .عيةكان من العلوم الشرإذا فيما 

ْبس ِم � الرحمن الرحِ . َ .ْ ِْ ِ .   ِيمِ

افت$تح أن$ه : وق$د م$ضى معن$ا كثي$ر م$ن ذل$ك، ا=حك$ام المتعلق$ة بھ$ا، وأھ$م م$ا ي$ذكر الك.م في البسملة يط$ول ذك$ره، 
ْب7س(( : بقول$هكت$اب  ًاء بالكت$اب العزي$ز، حي$ث ب$دأ ' تع$الى الق$رآناقتدافتتح نظمه بالبسملة أو بالبسملة  ِم �ِ . ِ ال7رحمن ِ َ . ْ

ِالرح . َ الحمد + رب العالمين *ِيم ْ ِ ِ ُِ َ ْ َْ M َ ْ   . ]2 - 1 :الفاتحة[ إلى آخر السورة  )).َ

ك$ل أم$ر { : ، وأم$ا ح$ديث السنة قولية ل$ضعفھا: و� أقول،فعل النبي: ، فأقولوكذلك فعل النبي صلى � عليه وسلم
ھ$ذا الح$ديث � تثب$ت ب$ه الحج$ة، فھ$و : أو نح$و ذل$ك، نق$ول} أج$ذم : ذي ب$ال � يب$دأ في$ه بب$سم ' فھ$و أبت$ر ـ أو ق$ال ـ

  .ضعيف، والضعيف � يحتج به � في ا=حكام و� في فضائل ا=عمال

 والرس$$ائل، ونح$$و ذل$$ك يكت$$ب إل$$ى عمال$$ه، أو يكت$$ب إل$$ى المل$$وك ����  ال$$سنة الفعلي$$ة، حي$$ث ك$$ان النب$$ي:والحج77ة في77ه
ْبس{ : في صحيح البخاريجاء بالبسملة، ف ِم � الرحمن الرحِ . َ .ْ ِْ ِ .  ف$دل }، من محمد بن عبد � إلى ھرقل عظ7يم ال7روم ِيمِ
أو عل$$م أو تكل$$م بك$$.م مھ$$م يلتف$$ت إلي$$ه أن ي$$أتي  أو درس ًا فعلھ$$ا، إذا كت$$ب كتاب$$ھ$$ذا م$$ن ا=م$$ور الم$$ستحبةعل$$ى أن 
ْبس: بالبسملة ِم � الرحمن الرحِ . َ .ْ ِْ ِ .   .ِيمِ

، ب$ل ھ$و ً مولداًاليس مصدر.. من قبيل: قولأو نٌمصدر مولد  ، ھذا مصدر مولد،ُالبسملة: كذا، ھ ھذا اللفظوالبسملة
ً ا؛ =ن فعلل يأتي في اللغة م$صدره قياس$ھذا مصدر قياسي: مصدر قياسي لبسمل يبسمل بسملة، بسملةقياسي، مصدر 

  .ھذا القياس: ًة، دحرجھذا المضارع: ھذا فعل ماضي، يدحرج: دحرج، ًدحرج يدحرج دحرجة.. فعللة: على

  .بسمل: الماضي الرباعي، مصدر قياسي للفعل ھذا مصدر قياسي: ًبسملة: نقولً بسملة، بسمل يبسمُل

: ھ$ذا اخت$صار ل$ـ، حوق7ل.. حول7ق: من كلمات، كم$ا يق$الأنه اختصر : بسمل ھذا منحوت، بمعنى: ويرد السؤال في
  .ھذا كله يعتبر من النحت: نقول الس.م عليكم، :وسمعل، ه إ� '� إل: ، لـھيلل.. وھلل� حول و� قوة إ� با[، 

 يبسمل ھذا، م$ن ال$سماع: ، منه ما ھو قياسي، ومنه ما ھو سماعي، وھل في لسان العرب على قسمينوھذا النحت
، ھ$ذه ةلك$الكذ، ووالبلكف$ة ،لفذلك$ة ا:مسموع وليس بمولد، ك$ا: ، يعني؟ فيه خ.ف والصواب أنه من السماعيأو القياس

  .مصنوعة صنعھا المتأخرون، لم ينطق بھا من يحتج بلسانه: كلھا من قبيل النحت، لكنھا مولدة، يعني

  ..سمع، الصواب أنه بسمل: وأما

ْب7777777777سملت لق7777777777د َ ْ َغ7777777777داة َليل7777777777ى َ ُلقيتھ7777777777ا َ ِ َ  

  

.حب777777777777ذا في777777777777ا   ُالمب777777777777سمل ُالح777777777777ديث َذاك َ َ ْ َ ُ  

  

  .أنه قياسي وليس بسماعي ابن أبي ربيعة، فدل على  قاللقد بسملت ليلى، ھكذا

ھ$ذا ج$ار : ب$سم ':  مما سبق، لكن نقولًاذكرنا شيئ: المعاني، قلنامفرداتھا، ومن حيث ..  من حيث اFفراد:وبسمل
=ن ا=ص$ل ف$ي العم$ل ل5فع$ال، و=ن ال$شرع : ًفع67، ًا خاص$ًا م$ؤخرًتعلق بمحذوف ا=صح أن$ه يق$در فع$.ومجرور م

َرأ باسم ربك الذي خلق ْاق(( : بهً اجاء بذلك مصرح ََ .َ ِ M َ ْ َِ ِ اق$رأ، : ج$ار ومج$رود متعل$ق بقول$ه: ، باس$ماقرأ باس$م ]1:العلق)[)ْ
وض$عت، : ھذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه: باسمك.. وضعت} باسمك ربي وضعت جنبي { حديث : صوجاء في الن

دل عل$ى المق$ام؛ =ن م$ن ب$سمل ل$شيء أ  =ن$هً:خاصا، ًفي متعلق البسملة أن يكون فع.وھو فعل، فدل على أن ا=صل 
ًأولى من أن يقدر فع. عاماھذا  له، ًأيضمر في نفسه ما جعل البسملة مبد� بد وأنه  ً أو اسما عام$اً ب$سم : ؛ =ن$ه إذا ق$الً
  .الفعل العامأدل على المراد من : بسم ' إلى آخره نقول ھذا.. آكل.. أنام.. بسم ' أشرب.. ' أؤلف

ً اح$دث إذا أض$مر ف$ي نف$سه ٍ، حينئ$ذالخ$اص ھذا لفظ عام � يفھم من$ه الح$دث ؟ ، أبدأ ماذا ' أبدأ، أو ابتدائيبسم: أما
  .المعنى له، وھذا أصح من حيث ًونوى في نفسه ما جعل البسملة مبدأقدر في نفسه : ، نقولًاخاص

  :؟ لفائدتين  لماذاًمؤخرا: ًاثالث

  .أنظم.. أؤلفسم ' بأ� يتقدم عليه شيء، ، سم ' تعالىام ب ا�ھتما:ًأو)

  .عما عدىونفيه إثبات الحكم في المذكور والقصر والحصر إفادة القصر والحصر،  :والفائدة الثانية

  .التبركل.ستعانة، أو للمصاحبة على وجه ھنا  الباء :أستعين ،سم غيرهاسم ' � باب
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Kإيا(( : مثل قوله:  � باسم غيرهسم 'اب ِك نْعُبد وإياك نْستعيُن ِ Kَ َ ََ َ َِ نعب$دك، ھ$ذا ا=ص$ل، فأري$د : إي$اك نعب$د ]5:الفاتح$ة))[ُ
� ن$ستعين إ� ب$ك، فتق$ديم م$ا : وإي$اك ن$ستعين� نعبد إ� إياك، : فانفصل الضمير فقدم، فصار المعنىالحصر والقصر 
  .ا عدىعمونفيه وھو إثبات الحكم في المذكور ، القصر والحصرحقه التأخير يفيد 

  .خاص � عام، لھذه العلل التي ذكرناھامؤخر � مقدم، .. مسا� لھذه ا=مور الث.ثة نقدره على ا=صح فعل 

ِاق$رأ باْس$م (( : وأما قوله تعالى ِ ْ َ با]ي$ة عل$ى أن المتعل$ق ؟ نح$ن نح$تج  ، أل$يس ك$ذلك ھن$اًا ھ$ذا ج$اء مق$دم]1:العل$ق))[ْ
  . في ا]يةًا، وھنا جاء مقدمًيكون فع.

إذا ق$دم المتعل$ق .. المعم$ول أو المتعل$قا�ھتمام بالقراءة =ن لھا ش$أن يخ$تص ب$ه المق$ام، ف$إذا ق$دم  ھنا المراد :نقول
  ،لفائدة ترجى من التقديم � بأس، وأما ا=صل فالتأخير

             ْامَم77777777ِھتِ) ٱِي77777777عِمَي الجِ ف77777777ُفي77777777دُ يْدَق77777777َو
  ْهِ ب777777777ِ �ِمْاس777777777ِ بَقMل777777777ُا عَ م777777777ُق777777777ديرَت

  اَن777777777ُھَ فْرأْق777777777 ٱِةِورُي س777777777ِ ف777777777ُهُيم777777777ِقدَت

  

  ْامَي المق777777777ِ ف777777777ُواب. ال777777777ص.مَ ث777777777ْنِم777777777َ وِهِب777777777  

  ِْهبَبَسِ ب777777777777777777ْدِرَ ي777777777777777777ِْنإَ ف777777777777777777ًار.خَؤُم777777777777777777

  ىَن7777777777777777َتْعُلم ٱ.ھ777777777777777مAَ ٱُراءةِان الق7777777777777777َك777777777777777

  

 ب$$دأ ٍذحينئ$$ ����أن$$زال جبري$$ل علي$$ه ال$$س.م للنب$$ي ، كان$$ت الق$$راءة ھ$$ي أھ$$م وھ$$و الم$$راد م$$ن إرس$$ال ال$$وحيلم$$ا : ًاإذ  
  .عرفنا أنه جار ومجرود متعلق بمحذوف، وھذا المحذوف فعل، وھو مؤخر وخاص: الفعل، باسمب

:  اصط.حي، والمعنى ا�صط.حي سيأتينا، والمراد به م$ن حي$ث اللغ$ةًوله معنى لغوي، ًله معنىاسم ھذا : ِ◌مْاسِب
حروف ا�صط.حية عند النح$اة، مسماه، كل ما دل على مسمى فھو اسم، فيشمل ا=فعال ا�صط.حية والما دل على 

َوعل$م آَدم ا=ْس$ماء (( : فلذلك قوله عز وجل َ َ ََ َ َ K]((لي$ست ھ$ذه ا=س$ماء ا�ص$ط.حية، وإنم$ا ا=س$ماء ا=س$ماء  ]31:البق$رة
، ھ$ذه كلھ$$ا ا�ص$$ط.حية، فق$ام وج$$اء وض$رب وي$ضرب واض$$رباللغوي$ة، ال$شاملة ل5فع$$ال ا�ص$ط.حية والح$روف 

نح$اة إل$ى وم$ن وث$م وھ$ل وب$ل، ھ$ذه كلھ$ا أس$ماء، وإنم$ا باعتب$ار خ$اص عن$د ال: م$سماھا، ك$ذلكأسماء =نھا دل$ت عل$ى 
  . لھاًجعلت مقابلة ل5سماء وقسيما

 م$ا دل عل$ى م$سماه، وھ$و م$ضاف، ولف$ظ الج.ل$ة م$ضاف إلي$ه، وھ$و م$شتق الم$راد ب$ها�سم ھنا :  نقول: باسمً،اإذ
� معب$ود بح$ق إ� : إل7ه) : � إل$ه إ� '.. [آ: مفع$ول، ول$ذلك نق$ول: عال بمعن$ىِف اFله اFله،: على الصحيح، وأصله

  .معبود:  بمعنى'، فنفسر اFله

ھو مشتق، لماذا ھو مشتق؟ =نه دل على صفة، وأس$ماء ' : ولذلك نقول  ھو أصله'،:  ھو أصل لفظ الج.لة:إله
ِو[(( : كلھ$$ا دال$$ة عل$$ى ص$$فات، ول$$ذلك ق$$ال س$$بحانهع$$ز وج$$ل  ِ َK ا=ْس$$ماُء الُح$$ْسنى َ ْ َ البالغ$$ة ف$$ي :  أي]180:ا=ع$$راف))[َ

ھ$ذا المعن$ى فاس$د، أو ھ$ذا الق$ول : نق$ول و� يدل عل$ى ص$فة، بھذه ا]ية نرد على من قال بأن ' جامدالحسن غايتھا، 
َو[ ا=ْسماُء الُحْسنى (( :  فقالK=ن ' تعالى عم؟  باطل، لماذا ْ َ ِ ِ ََ K]((جمع دخلت علي$ه أل، يفي$د :  ا=سماء]180:ا=عراف

معن$$ى .. إثب$$ات المعن$$ىأن ل$$ه الغاي$ة ف$$ي دخ$ل أو �؟ دخ$$ل، ي$$صدق علي$$ه : ًاإذعل$$م، : ' عل$$م أم �؟ نق$$ول: ًاإذالعم$وم، 
َو[ ا=ْسماُء الُحْسنى (( : الكمال له ْ َ ِ ِ ََ K]((التي بلغت في الحسن غايتھا:  أي]180:ا=عراف.  

ال$ذي ، وإنم$ا أم$ا اللف$ظ ف$ي نف$سه ف$. يوص$ف ب$ذلكإل$ى المعن$ى � ش$ك،  اللف$ظ أو إل$ى المعن$ى؟ إنما مرده إل$ىوھذا 
  .ھذا قول فاسد: ، فقول من يقول بأنه جامد، يدل على ذات فحسب، نقولوصف ھو المعنىي

ِوُھو ' في ال$سموات (( : وقوله سبحانه K َِ َ َ َُ K]((و� يتعل$ق : قول$هج$ار ومج$رور متعل$ق ب:  ف$ي ال$سماوات]3:ا=نع$ام ،'
  .بفعل أو ما فيه رائحة الفعل: بمشتق أو ما فيه رائحة ا�شتقاق، يعنيالجار والمجرور إ� 

ٌوُھ$و ال$ذي ف$ي ال$سماء إل$ه وف$ي ا=ْرض إل$ه (( : وھذه ا]ية يف$سرھا قول$ه تع$الى ٌَ َِ ِِ َِ ِ K ِ َِ َ َ َK]((عل$ى أن '  ف$دل ]84:الزخ$رف
ال$.م ال$ساكنة ا=ول$ى، والثاني$ة متحرك$ة فوج$ب اFدغ$ام : نم$ث.، ثم اجتمع عندنا ًة تخفيفااد به اFله، حذفت الھمزالمر
     ً: فخم بعد الضم وبعد الفتح تفخيماثم'، : فقيل

  ِ �ِ اس777777777777777مِ م777777777777777نَم. ال6777777777777777ِمMوفخ777777777777777

  

  ِ �ُعب777777777777777دَ ك̂مَو ض777777777777777 ٱٍن ف777777777777777تحَع777777777777777  

  

: التف$صيل: ، وال$صوابًتفخ$م مطلق$ا: ، وقي$لًترق$ق مطلق$ا :، فقيلً، أن ثم تفصي.وبعد الكسر ترقق ھذا مذھب الجمھور
  : بعد الكسر فترقق، قال ابن الجزريبعد الضم وبعد الفتح، وأماأن ال.م ھذه تفخم 

  .عن فتح أو ضم كعبد 'بعد، : بمعنى.. عنعن فتح  وفخم ال.م من اسم '
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' ذو ا=لوھي$$ة والعبودي$$ة عل$$ى خلق$$ه : الى عنھم$$ااFل$$ه، معن$$اه كم$$ا ق$$ال اب$$ن عب$$اس رض$$ي ' تع$$: أص$$ل ': ًاإذ
  .أجمعين

علم مشتق على الصحيح، بل اب$ن الق$يم رحم$ه ' تع$الى أنك$ر '، :  أن لفظ الج.لة:أن الذي ينبغي أن يعلمحاصل 
  .عليه، وأن أصحابه أو بعضھم قد غلطوا بل سيبويه يرى أنه مشتق: بالجمود لسيبويه، قالصحة نسبة قول 

  .أي المعبود: �

وھن$ا اFض$افة م$ن إض$افة ا�س$م إل$ى اسم ھذا مضاف ولف$ظ ' الج.ل$ة م$ضاف إلي$ه، : قلنا: باسم.. الرحمن الرحيم
تعل$ق قل$ب  في$ه ن$وع ٍذ، فحينئ$بكل اسم ھو [ عز وج$ل: باسم '، أي: باسمفتفيد العموم،  تكون بيانية، ٍذحينئالمسمى، 

إذا استحضر ف$ي قلب$ه أن$ه م$ستعين  ٍذأو المصاحبة على وجه التبرك، حينئھذه ل.ستعانة، با[ عز وجل، وھو أن الباء 
  . بربهًا وتعلقًبكل اسم ھو [ عز وجل زاده يقينا

 م$ن ال$رحيم؛ =ن زي$ادة ًةمبالغ$أكثر الرحمة على وجه المبالغة، إ� أن الرحمن  اسمان مشتقان من :الرحمن الرحيم
م$ادة  على أربع$ة أح$رف، وزي$ادة المبن$ى ح$روف :ورحيمعلى خمسة أحرف، : رحمن، عنىالمبنى تدل على زيادة الم

  . وحاذرٍ من حذرًا، احترازًا غالبجوھر الكلمة تدل على زيادة المعنى

 م$ن جھ$ة اللف$ظ ع$ام، :وال7رحيم، ومن جھة اللفظ واFط.ق خاصعام، من جھة المعنى :  الرحمنالرحمن الرحيم،
  .بينھما عموم وخصوصفومن جھة المعنى خاص، 

، وم$ن حي$$ث اللف$ظ � يج$$وز ع$ام المعن$$ى، م$ن حي$$ث إن الرحم$ة ت$$شمل الك$افر والم$ؤمن، ب$$ل حت$ى البھ$$ائم: ال7رحمن
(( : خ$اص ب$المؤمنين  ھ$ذا م$ن حي$ث المعن$ى:وال7رحيمإط.قه إ� على ' ع$ز وج$ل، فھ$و خ$اص ب$الرب ج$ل وع$.، 

ِوكان بالُمْؤمنين رحيم ِ َِ َ َ َْ ِ ب$المؤمنين � بغي$رھم، ف$دل : قدم ما حق$ه الت$أخير فأف$اد الق$صر والح$صر، أي ]43:ا=حزاب ))[ًاَ
  .� يتعلق برحمة الكافرين، بخ.ف الرحمن: على أن رحيم

وص$ف ب$ه : ًانع$ت، إذ: رحيمفاعل، وال: فعل ماضي، وزيد: جاء زيد الرحيم، جاء: لقأما من حيث اللفظ فھذا عام، 
ھ$ذا يتعل$ق بقاع$دة   ا�ش$تراك ف$ي اللف$ظ،ظ، فا�ش$تراك ف$ي اللف$ظ � ف$ي المعن$ى، م$ن حي$ث اللف$ًاصالمخلوق، فليس خا
 ا�ش$تراك ف$ي الق$در الم$شترك م$ن ٍذالرب ج. وع. حينئ$ للفظ أطلق على ًامطابقأن اللفظ إذا كان : ا=سماء والصفات

إل$ى ال$رب ج$ل  دون إض$افة  إذا أطل$قٍذ وأما من حي$ث المعن$ى، حينئ$حيث الجنس، وأما من حيث اللفظ فاللفظ ھو ھو،
،  اشتركا في الجنس، أو الق$در الم$شترك، ث$م إذا أض$يف إل$ى ال$رب انف$صل المعن$ىٍحينئذوع. أو إضافة إلى المخلوق 

  .ريةتدُمالن تيمية في ابكما قرره وإذا أضيف إلى المخلوق انفصل المعنى، 

، عل$ى أن$ه نع$ت للف$ظ ِ رحمن: تجر،لسنة المتبعةرحمن من حيث ا :بسم � الرحمن الرحيم، باسم � الرحمن: ًاإذ
، ج$اء اس$تعمال  على أن الرحمن ھل ھو علم أو كالعلم؟ م$سألة خ.في$ة عن$د النح$اةًءبدل، بنا: الج.لة، وأعربه بعضھم

َال$$رْحمُن عل$ى الع$ْرش اْس$$توى (( : ا=وص$$اف، فق$ال أض$$يفت إلي$ه ًال$رحمن م$ستق. َ َ ََ ِ ْ َ K]((ًاھ$$ذا ص$ار علم$$: ًاإذ ]5:ط$ه ، ))
َالرْحمُن  K* علم القْرآن َ َُ ْ َ K]((ا صار علم] 2 - 4 :الرحمن.ً  

س$يأتي ،  � يج$وز أن ينع$ت ب$هٍذ، ھ$ل ھ$و عل$م؟ فحينئ$ِ ال$رحمنِبسم ':  لغيرهًةبلفظ الرحمن في ظاھره صفثم جاء 
ج$اء زي$د الك$ريم، : لم تق$ولف$العھي تنعت، لك$ن � ينع$ت بھ$ا، ك$العلم، .. ما تنعتارف ما أن من المع: ي القاعدةمعنا ف

، �  للك$ريم؟ �ًاوتجع$ل زي$د نعت$ج$اء الك$ريم زي$د، : نعت، لك$ن ھ$ل ي$صح أن تق$ول: ًاإذنعته، : علم فاعل، الكريم: زيد
 ٍذ؟ فحينئ$ٌ وھ$و عل$مٌھ$ذا نع$ت:  م$ضاف إلي$ه، وال$رحمن:': كي$ف نق$ول ھن$اً ا إذا كان علم$ٍذيجوز ھذا عند النحاة، حينئ

  . لغيرهًاوقع نعت ھو ليس بعلم، بل ھو كالعلم؛ =نه ًاإذ: فقالواأشكل على بعضھم 

، بخ$.ف أع$.م المخل$وقين، ف$إذا أع.م الرب جل وع. أع.م وأوصاف، جمعت بين أمرينإن  :والصحيح أن يقال
معن$ى  بًا عل$ى م$سماه، وأن يك$ون الم$سمى ال$ذي ھ$و ال$شخص ذات$ه مت$صفًدا�منه أن يكون اللفظ صالح، � يلزم : قيل

م$$شتقة دال$$ة عل$$ى مع$$ان مختل$$ف في$$ه، ھ$ل أع.م$$ه  إ� النب$ي ص$$لى ' علي$$ه وس$$لم ح$$ق الب$$شر  ل$$يس ف$$يال$ص.ح، ھ$$ذا
أع$$.م : عن$$د أھ$ل ال$$سنة، أن أع$.م ال$$رب ج$. وع$$.ج$$ل وع$. فھ$$ذا مح$$ل وف$اق ات$صفت بھ$$ا ال$ذات أم �؟ أم$$ا ال$رب 

ً اع$ت نعت$ حيث ھ$ي أوص$اف ص$ح النع$ت بھ$ا، ف$إذا وقومن� ينعت بھا، :  نقولٍذ حينئ، فمن حيث ھي أع.موأوصاف
ع$$ت وھ$و عل$$م [ ع$$ز وج$$ل؟ ، ھ$ذه نع$$ت، كي$$ف ص$ح أن يق$$ع ال$$رحمن نِال$$رحمن' ِباس$$م : كم$ا ف$$ي الج$$زء ال$ذي معن$$ا

  أن ا=ع.م � ينعت بھا؟: والقاعدة
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جوز إعم$ال ياعتباران إذا كان له ، والشيء  لم ينعت به من حيث إنه علم، وإنما نعت به من حيث إنه وصف:نقول
أح$د ھ$ذه  يج$وز أن يراع$ى ٍذاعتب$اران ف$أكثر حينئ$إذا كان له ع$دة اعتب$ارات  لiخر، الشيء ٍأحد ا�عتبارين دون نظر

  .ا�عتبارات بغض النظر أو قطع النظر عن ا�عتبار ا]خر

ع$$.م المخل$$وقين؛ =نھ$$ا �  ف$$ي أًا� ينع$$ت ب$$ا=ع.م مطلق$$: ب$$ه؟ نق$$ولنع$$ت عل$$م فكي$$ف إذا أورد بأن$$ه : ف$$الرحمن ھن$$ا
� ينع$ت ب$ه، وم$ن حي$ث إن$ه الرب جل وع. فھي أع$.م وأوص$اف، فم$ن حي$ث إن$ه عل$م أع.م وأما ، ًاتتضمن أوصاف

ً بن$اء عل$ى ًاأن يعربه نعت$بدل، و� يصح عنده : بعضھم يعربهنعت، : وصف يصح النعت به وھنا كذلك، فالرحمن ھنا
  .بدل: وإنما ھو بدل، يعربه، ھذا الخ.ف، فليس الرحمن عنده علم

  . عز وجل'ھذا ليس بصواب، ف. تعارض بين العلمية والوصفية في حق : قولن

  .بين العلمية والوصفية في حق الرب ج. وع. � تعارض 

 قل م$ا ش$ئت تسعة أوجه، ويجوز فيه سنة متبعة الرحيم، وھذه Kر الرحمن وُجKرُج: يعنيھذا نعت بعد نعت، : الرحيم
  :إ� حالتين

  :� يجوز لك جر الرحيم ٍذحينئإذا رفعت أو نصبت ا=ول الرحمن 

  إن ين7777777777777777صب ال7777777777777777رحمن أو يرتفع7777777777777777ا

  

ُف77777777777الجر ف77777777777ي ال77777777777رحيم قطع77777777777ا منع77777777777ا   ً  

  

ُال77رحمن، ال77رحيم.. ُال7رحمن ب$$ه لفع$$ل  يج$$وز، إن رفعت$ه فھ$$و خب$$ر لمبت$$دأ مح$$ذوف، وإن ن$صبته فھ$$و مفع$$ول َال$$رحيم.. َ
  .اجب الحذف كما سيأتي في باب النعتأمدح، وھذا و: محذوف تقديره

ِبسم � الرحمن الرحيم: ًاإذ َب$سم ' ال$رحمن ال$رحيم.. ُبسم ' الرحمُن الرحيم.. ِ ُب$سم ' ال$رحمن ال$رحيم.. َ ب$سم .. ِ
َ' ال$$رحمن ال$$رحيم  � ي$$صح ج$$ر ٍذحينئ$$إذا رف$$ع ال$$رحمن أو ن$$صب م$$ا ھ$$و ؟  :وجھ$$ان � يج$$وز، وھ$$ولك$$ن يج$$وز، .. ِ

  :يمالرح

  إن ين7777777777777777صب ال7777777777777777رحمن أو يرتفع7777777777777777ا

  

ُف77777777777الجر ف77777777777ي ال77777777777رحيم قطع77777777777ا منع77777777777ا   ً  

  

A خب$ر : ب$سم ' ال$رحمُن: إذا قل$ت� يصح الرجع$ة بع$دھا، أن$ت قطع$ت فكي$ف ترج$ع؟ نه إذا قطع عن التبعية لما قبله
ولع$دم ال$سماع ھ$ذا ع$وه، ھذا فيه نكارة؛ فلذلك من: ِالرحيم على أنه نعت للفظ الج.لة، قالوا: المبتدأ المحذوف، ثم تقول

 ص$ح أن يجع$ل ٍحينئ$ذا=صل فيه ا�حتجاج ف$ي اللغ$ة ال$سماع وعدم$ه، فم$ا س$مع عل$ى جھ$ة الط$رد والعم$وم .. ا=صل
 عن$د الك$وفيين، ًا يحكم عليه بأنه شاذ عند البصريين، ويجعل جوازٍحينئذ لھذه القواعد المطردة ًا، وما سمع مخالفقاعدة

  .فمنھم من منع ومنھم من جوزھل تثبت اللغة بالقياس أو �؟ : ترد مسألة يرد أو ٍحينئذوما لم يسمع 

  :قال رحمه ' تعالى

َق777777777777ال ٌمحم777777777777د َ . َ َھ777777777777و ُ ُاب777777777777ن ُ ِمال777777777777ك ْ ِ َ  

  

ُأحم7777777777777777د   َ ْ Mرب7777777777777777ي َ َخي7777777777777777رَ � َ ْ ِمال7777777777777777ك َ ِ َ  

  

                               

َقال لم$اذا؟ =ن الع$رب ج$رت فھو مضارع، : فعل ماضي من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى..  ھذا فعل ماضي:َ
ِأت$ى أْم$ُر ' (( : تقبل ھ$ذا ش$أن وح$ق الفع$ل الم$ضارعبمعن$ى الم$ستقبل، والم$سأنھا قد ت$ستعمل الماض$ي  K َ  ]1:النح$ل))[ََ

ِأت$ى أْم$ُر ' (( ھذا فاع$ل، : فعل ماضي، وأمر: أتى K َ ل �، لم$اذا اس$تعم: ، ھ$ل أت$ت؟ الج$واب قي$ام ال$ساعة]1:النح$ل))[ََ
  ھنا الماضي موضع المضارع؟ 

ُف$. ت$ْستْعجلوهُ (( : وموض$ع الم$ضارع، قول$ه تع$الىأما الدليل من ھذه ا]ي$ة عل$ى أن$ه اس$تعمل الماض$ي موق$ع : ًأو� ِ َ َ َ
والفع$ل الماض$ي ي$دل عل$ى ح$دث وق$ع وانقط$ع ف$ي ال$زمن ال$ذي م$ضى، فعل ماض$ي، ھ$ذا ا=ص$ل، : أتى ]1:النحل))[

َف. تْس(( : قوله ٍحينئذ ُتْعجلوهُ َ ِ  ٍضف$دل عل$ى أن أت$ى ھ$ذا فع$ل م$االث$اني،  ل$شيء م$ضى أو ل$شيء م$ستقبل؟ ]1:النحل))[َ
  .ىمضارع أو مستقبل معن، ًالفظ

  :ث6ثة أنواعولذلك سيأتي أن الفعل الماضي 

ٍماض -1 م$ا ، نعم، في اللفظ والمعن$ى: نقولفعل ماضي، في اللفظ والمعنى؟ : قام زيد أمس، قام: ، مثلًى ومعنًا لفظٍ
ً ا، ھ$ذا مقط$وع ب$ه، ق$د ي$ستعمل الفع$ل الماض$ي فيك$ون لفظ$أم$س: الذي أكد لنا أن المعنى ھنا م$راد ب$ه الماض$ي؟ قول$ه
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ِأت$$$ى أْم$$$ُر ' (( : يق$$$ول، أو س$$$يقول، ومن$$ه: أي: ، وھ$$و ال$$$ذي معن$$$ا ا]ن، ق$$الً، وم$$$ن حي$$ث المعن$$$ى م$$$ستقب.ًاماض$$ي K َ ََ
Kففزع مْن في ال$س(( ..  ]1:النحل))[ ِ َ َ ِ َ ِموات َ َ ِونف$خ ف$ي ال$صور (( ..  ]87:النم$ل))[َ k ِ َِ ُ نف$خ ف$ي ال$صور؟ م$ا  ]99:الكھ$ف))[َ

  .نفخ بعد

  :به ا�ستقبالً ا مراداعبر بالماضي ھن: ًاإذ

             

  عومن77777777ه م77777777اض ع77777777ن م77777777ضارع وض77777777

  

  ًلكون77777777777777777ه محقق77777777777777777ا نح77777777777777777و ف77777777777777777زع  

  

كإيمانھا بما وقع وح$دث، أل$يس ك$ذلك؟ بل$ى، � � تؤمن بالمستقبل  النفس :بلالفائدة أنه إذا عبر بالماضي عن المستق
س$$أعطيك ؟ ًاس$$أعطيك درھم$$: ، ھ$$ل ھ$$و مث$$لًاأعطيت$$ك درھم$$: ؤمن و� ت$$صدق و� تج$$زم بح$$دث س$$يقع، إذا ق$$ال ل$$كت$$

إذا أري$$د تحق$$ق ل ب$$ين الم$ستقبل والماض$$ي،  ات$$صا ل$$يس ث$مٍحينئ$$ذ بالفع$ل، ًبالم$ستقبل، ق$$د يك$$ون ب$الك.م و� يك$$ون فع$$.
ِفف$زع م$ْن ف$ي ال$سموات (( : عن ذلك المعنى بالفع$ل الماض$ي يعبر ٍحينئذقد وقع وحصل كأنه مشاھد ووقوع المستقبل  K َِ َ َ َ ِ َ َ

 كأن$ه ًام$ن أج$ل أن يك$ون اFيم$ان بھ$ا يقين$: بالفعل الماضي؟ نق$ول في ھذه ا]يات َربlففزع ونفخ، لماذا ُع ]87:النمل))[
 م$شاھد وق$د وق$ع وانق$ضى كأن$هد فيم$ا س$يقع م$ن ھ$ذه الغيبي$ات ت$رديك$ون عن$دك ارتي$اب وف. مدرك بالحس المشاھد، 

  .ھذا أخذناه من أين؟ من اللغة العربيةوانتھى، 

  : اليوم أن أشد وأمكن ما يعين على فھم القرآن ھو التمعن والتمكن من لسان العرباتعين كما ذكرن ً:اإذ

  ومن77777777ه م77777777اض ع77777777ن م77777777ضارع وض77777777ع

  

  ًلكون77777777777777777ه محقق77777777777777777ا نح77777777777777777و ف77777777777777777زع  

  

َففزع م((   َ ِ َ ِْن في السموات َ K َِ   .]87:النمل))[َ

وارد ف$ي ك$.م وض$ع الماض$ي ف$ي موض$ع الم$ستقبل ، ف، والم$راد ب$ه ا�س$تقبالًا لفظ$ٍض م$ا: المراد ب$ه ھن$اَ:الَق: ًاإذ
 ا=م$ر واس$ع، حقيقة ونحو ذلك، إذا كنت � ت$رى المج$از: مجاز، أو قلت: العرب على سبيل المجاز سواء عبرت عنه

النتيج$ة :  أو �، نق$ولًا ب$ه الم$ستقبل، س$ميته مج$ازًاد في لسان العرب، وھو إط.ق الماض$ي م$رادلكن ا=سلوب موجو
  .واحدة

ق$ال محم$د ف$ي .. وأس$تعين ': قول$ه: المق$صود، ب$دليل عل$ى ةتقدم الخطبسبيل المجاز، وقرينة ھذا المجاز ھنا على 
تك$ون ھذا فعل م$ضارع ي$دل عل$ى أن ا�س$تعانة : أستعين وأستعين '،: لكنه قالانتھى قوله كله، الماضي انتھى قال، 

  ً:امنزلة ما حصل، كما ذكرناه سابقلمقوله ً تنزي.لما سيستقبل � لشيء مضى وانقطع، فأوقع الماضي موقع المستقبل 

إم$ا  بالفع$ل، وًاالموج$ود، إم$ا لكون$ه موج$ودفي ق$وة :  عنده، يعنيًا، أو لتحقق حصوله خارجًاإما لحصول مقوله ذھن
  .لكونه في قوة الموجود

، لم$ا أطل$ق علي$ه، وھ$و مخل$وق ًى وھ$و عل$م منق$ول، لكن$ه ل$يس ل$ه معن$ ھذا اسم الناظم رحمه ' تعالى،:ٌمدُ محَالَق
: ، ق$د يق$المعن$ى� ت$دل عل$ى .. لي$ست لھ$ا مع$انيالمعن$ى غي$ر م$راد ھن$ا؛ =ن أع$.م الب$شر :  نق$ولٍحينئ$ذوليس بنبي، 

ھ$ذه ألف$اظ : ، نق$ول وفائز وليس بفائز بل ھو خاسر،صالح ونحو ذلك: وھو عبد للھوى، ويقال' محمد ومحمود وعبد
�، � نج$زم بھ$ذا، ق$د : ھ$ل ھ$ي موج$ودة ف$ي الم$سمى؟ الج$وابمعانيھا التي اشتقت منھا في ل$سان الع$رب لھا معاني، 

  .يكون وقد � يكون

، ونق$ل أن$ه يرجح أنھا تدل على مع$اني ف$ي الموص$وفتعالى فھذا ابن القيم رحمه ' أما النبي صلى ' عليه وسلم 
  .قول الجمھور

َقال ٌمحمد َ . َ َھو ُ ُابن ُ ِمالك ْ ِ الدين بن عبد ' بن مالك، رحم$ه '  جمال ِاFمام الع.مة أبو عبد': ، يعنيھو ابن مالك :َ
  .تعالى

َھو ُابن ُ ِمالك ْ ِ خب$ره، وھ$و م$ضاف، ھ$ذا :  محل رفع مبت$دأ، واب$نضمير فصل للمفرد مبني على الضم فيھذا :  ھو،َ
  .ومالك مضاف إليه

قال محمد ھو اب$ن مال$ك، ھ$ذا مح$ل خ$.ف ؟ ًءقطعه، أم أنھا جملة معترضة ابتداثم ھل ابن نعت في ا=صل لمحمد 
 اFتب$اع مالك، ثم قطع$ه؟ =نقال محمد ابن : أم أن ا=صل ًءجملة معترضة ابتدا: ھو ابن مالك: ھل قولهبين الشراح، 

  .نعت له، والنعت يأخذ حكم المنعوتھذا إتباع، أليس كذلك؟ إتباع : بسم ' الرحمن: كما ذكرناه في البسملة
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ھ$$و : ال$$رحمُن، ھ$$ذا خب$ر لمبت$$دأ مح$$ذوف تق$$ديره:  نق$$ولٍحينئ$ذ لم$$ا قبل$$ه، فًال$$م ي$صر نعت$$قطعن$$اه، .. ُحمن. ال77رِ �ِمْسِب7
أتب$ع : ، ف$إذا قي$لقط$ع النع$ت:  نق$ولٍحينئ$ذ من حيث اFعراب في الظاھر، بلھاالرحمن، ھذه الجملة ليست متصلة بما ق

ابن، ف$ي : ھل قولهفصله، :  نقولٍحينئذ  جره أو نصبه أو رفعه، وإذا قطعهبحكم المنعوتأنه حكم عليه : النعت بمعنى
وھو أنه � يجوز القط$ع إشكال، فصله؟ ھذا محل النزاع؛ =نه إذا قيل بأنه نعت له ثم قطعه يرد  لمحمد ثم ًاا=صل نعت

  . كما سيأتي معناًءً دون النعت حقيقة أو ادعاًاإ� إذا كان المنعوت معلوم

 إذا أطلق محمد يعرف المراد منه، من ھ$و الم$راد، م$ن ھ$و :بشرطقال محمد بن مالك، يجوز القطع : إذا قال: يعني
ًحقيق$$ة أو ادع$$اء محم$$د؟ إذا ع$$رف   ل$$م يك$$ن ك$$ذلك، ل$$م يع$$رف محم$$د م$$بھم، ھ$$ذا اس$$م  وإذايج$$وز القط$$ع،:  نق$$ولٍحينئ$$ذً

 � يج$وز ٍحينئ$ذ، إذا لم يفھم منه ا�سم ال$دال عل$ى م$سماه مشترك، قد يدل على الناظم وقد يدل على غيره فھو مشترك
  .القطع

ان ھ$$و اب$$ن مال$$ك، ھ$$ل القط$$ع ھن$$ا م$$ن أج$$ل الم$$دح أو ال$$ذم أو البي$$: قول$$هإذا قي$$ل بأن$$ه قط$$ع، : ث$$م يبق$$ى إش$$كال آخ$$ر
الم$$دح أو ال$$ذم أو البي$$ان؟ إن ك$$ان الم$$دح أو ال$$ذم وج$$ب ح$$ذف ھ$$ل الم$$راد ب$$القطع ھن$$ا : م$$ن حي$$ث المعن$$ىواFي$$ضاح؟ 

  .قد ذكره ھنا، ھذا محل إشكالھو، وھو  :يجب حذف العامل فيه وھو:  الذي قطعه، ابُنالعامل في النعت

 ص$ار المعن$ى لmي$ضاح فق$ط، ٍحينئ$ذفً ام$ا إذا ك$ان مبت$دئوأ، kمَُذ أو أُحمَدَإذا كان الفعل أإنما يكون أجيب بأن الوجوب 
  .أجيب بھذا عن ھذا ا�عتراض، وقد يسلم وقد � يسلموإذا كان كذلك جاز ذكره وجاز حذفه، وھنا قد ذكره، 

: ھ$و اب$ن مال$ك:  محمد من المراد به بعد قطع النعت، فھذا محل إشكال، ولذلك ا=ول$ى أن نق$ولوأما القول بأنه يعلم
 عم$ا قبل$ه ًا مقطوع$ًاو� نقول أنه نعت مقطوع عم$ا قبل$ه؛ =ن$ه إذا ك$ان نعت$من اFعراب، لھا ملة معترضة، � محل ج

ًحقيقة أو ادعاء ً ا � بد أن يكون المنعوت معلومٍحينئذ قال محمد، من محمد ھذا؟ ل$و ترك$ه ھك$ذا م$ا عرفن$ا : ، وإذا قيلً
، ًءبأنه معلوم ادع$ا: أجاب به الصبانو� جواب عنه، إ� ما ھذا محل إشكال النعت، وقطع لم يعلم إذا : ًاإذمن الناظم، 

  .وھذا فيه نوع تكلف

، ث$م رف$ع  على أن$ه نع$ت لمحم$دًاوجب حذف عامله، وھنا قطع ابن كان مرفوعوھو أنه إذا قطع النعت : وأما الثاني
حم$د مق$ال : في قولن$ان الضمة التي تكون الرفع، الضمة ھذه ليست ھي عيخبر للمبتدأ، والرفع ليس ھو عين على أنه 
  .ما الذي أحدثھا ما ھو العامل؟ قال على الصحيح وليست التبعية، كما سيأتيn الضمة ھذه أحدثھا.. بن مالك

: أح$دثھاالضمة ھذه ابُن ..  ھو ابُنٌقال محمد: ، إذا فصلته وقطعته، قلتھذه الضمة أحدثھا قال.. ُبناٌ محمد َالَق: ًاإذ
  ...nمو  سواء كان للمدح أو للذم أو لmيضاح، وھذا قولًاوجب حذف العامل مطلق:  ھو المبتدأ، قالواھو، الذي

ذكره وجاز حذفه، والذي معن$ا م$ن ب$اب وإذا لم يكن كذلك جاز ، ًا أو ذمًامدحبل يجب الحذف إذا كان العامل : وقيل
  .اFيضاح � من باب المدح والذم

َقال ٌمحمد َ . َ َھو ُ ُابن ُ ِالكَم ْ م$ضاف إلي$ه، وھ$ذه :  ھ$و وھ$و م$ضاف، ومال$كلقول$ه.. ابن ھ$ذا خب$ر لمبت$دأ: ھو ابن مالك: ِ
، بل ھي جملة معترض$ة ب$ين ق$ال ومقول$ه، � مح$ل ً أو مفصو�ًا مقطوعًانعت: جملة معترضة على الصحيح، و� نقول

  .لھا من اFعراب

فلي$ست م$ن قط$ع النع$ت؛ ه مم$ن ش$اركه ف$ي اس$مه، عن غيرتمييز المصنف :  كما قال الصبانوفائدة ا�عتراض بھا
  .ون النعت، إذا حذفته عرف المرادبد.. =ن القطع إنما يجوز إذا تعين المنعوت بدونه

آخ$$ر وھ$$و وعن$$دنا محم$$د ق$$ال محم$$د وھ$$و ن$$اظم،  عل$$م أو �؟ عل$$م، ٍحينئ$$ذل$$يس عن$$دنا إ� محم$$د واح$$د، : ٌد.م77ُال محَق77
وكلھ$م ينظم$ون،  كث$ر م$ن أھ$ل العل$م م$ن اس$مه محم$د، َعل$م، لك$ن إذا ك$ان ث$م؟ عل$م أو �ق$ال محم$د : ، إذا قالالجاھل

  .قال محمد، � يعرف:  قالٍحينئذ وكلھم من أھل العربية،

إذا لي$ست ھ$ذه الجمل$ة م$ن قط$ع النع$ت؛ =ن القط$ع إنم$ا يج$وز .. ليست ھذه الجملة؛ =نھ$ا وق$ع فيھ$ا ن$زاع كبي$ر: ًاإذ
من قطع النع$ت، ، وإذا سلم أنھا حذف المبتدأ في القطع بالرفع على قولولوجوب ت، بدون النع.. تعين المنعوت بدونه

  .، ھذا إجابة الصبان وفيھا نوع ضعف كما ھناًءتعين المنعوت ادعايكفي في جوازه : نقول

ح وأما وجوب حذف عامل النعت المقطوع فمحله إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم، وأما إذا كان للبي$ان واFي$ضا
  .، وھذا قد يكون له وجه كبير، وأما ا=ول ففيه نوع تكلفكما ھو معنا ف. يجب حذف العامل
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َقال ٌمحمد َ . َ َھو ُ ُابن ُ ِمالك ْ ِ ،  ف$ي معن$ى الجمل$ةًا أو مف$ردًةھ$ذه تن$صب جمل$: ق$ال: ًاإذ.. أحمد ' رب$ي خي$ر، ماذا قال؟  َ
مبت$دأ : ، يعن$يًة وقائ$ل ومق$ول، ھ$ذه تن$صب جمل$ والق$ولًو�يقول قيقول : قالوما تصرف منه، : قال.. أحمد ربي: قال

  .جملة أو جمل: يورد لفظ واحد مفرد، لكن معناهوخبر بمحل نصب، وفعل وفاعل أو نائبه في محل نصب، وقد 

ول وم$ا ت$صرف من$ه � ين$صب الق$: ًقصيدة مفرد، ونحن نقول: ، لماذا نقولھذا مفعول به لقال: قصيدة: ًةقلت قصيد
، عل$ى المعن$ى ًةقلت كلم$.. ًاقلت شعر.. ھذا في معنى الجملة؛ =ن القصيدة مسماھا ليست كلمة واحدة: نقول ؟ًةإ� جمل

  .جمل أو جملة: ھذه ا=لفاظ مفردة من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى معناھا:  نقولٍحينئذاللغوي، 

ُأحمد َ ْ Mربي َ   .قال، فھي في محل نصبمقول ل: ھذه الجملة نقول: َ

:  تق$$ديره أن$$ا، أيًا ظ$$اھرة ف$ي آخ$$ره، والفاع$ل ض$$مير م$$ستتر وجوب$ھ$$ذا فع$ل م$$ضارع مرف$$وع ورفع$ه ض$$مه: ُحم7دأ
  .المتكلم

ُأحم77د َ ْ Mرب77ي َ الفتح$$ة المق$$درة عل$$ى آخ$$ره، من$$ع م$$ن ظھورھ$$ا اش$$تغال ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه من$$صوب وع.م$$ة ن$$صبه :  رب،َ
ج$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل ض$مير مت$صل : م$ضاف، والي$اء: المحل بحركة المناسبة، وھ$ي مناس$بة الي$اء، رب

  .مضاف إليه

 -2الظ$اھر ف$ي أحم$د  -1، اجتم$ع فيھ$ا أن$واع اFع$راب الث.ث$ة: أحم$د رب$ي.. أحم$د رب$ي ': اجتمع في ھذه الجمل$ة
  .والياء المحلي -3ورب تقديري 

ھ$ذا من$صوب ون$صبه : نق$ول: ھذا إعراب ظ$اھر؛ =ن$ه تلف$ظ ب$ه، ورب$ي: أحمد.. أحمد ربي: أمثلةاجتمع فيھا ث.ثة  
  .فتحة مقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة

، ھن$ا ًارب$أحم$د : المانع منه ھو الحرف ا=خير وليس جوھر الكلمة، بدليل أنك تق$ول ..المانع ھو الحرف ا=خير: ًإذا
مبن$ي عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل ج$ر  مت$صل ض$مير: إلى أص$له، والي$اء، نق$ولنصب أو �؟ إذا قطع عن اFضافة رجع 

  .مضاف إليه، ھذه الكسرة المقدرة ھنا منع من ظھورھا جوھر الكلمة، وليس الحرف ا=خير

واض$ح كاس$$مه ظ$$اھر، : الظ$$اھرالظ$$اھر والتق$ديري والمحل$$ي، : أن7واع لaع77رابھ7ذه الجمل77ة ث677ث اجتم7ع ف77ي : ًاإذ
الفت$ى والقاض$ي، وك$ذلك الم$ضاف إل$ى :  الحرف ا=خي$ر، مث$ليكون محل ظھور اFعراب ھو المانع الذي: والتقديري
  .ياء المتكلم

  :فاللفظ كله الجوھر غير قابل لmعراب: وأما المبني

  إذا قالت حذامي فصدقوھا

ُأحمد َ ْ Mربي َ َخيرَ � َ ْ ِمالك َ ِ  أثني عليه الثناء الجميل ال.ئق بج.ل عظمته وجزيل نعمت$ه، الت$ي ھ$ذا ال$نظم: أي: ، أحمد َ
  .علينا له له سبحانه وتعالى لبعض ما يجب ًا له وشكرًامن آثارھا تعظيم

  : اصط.حيًمعنى لغوي، وًمعنى: له معنيانأحمد ربي، الحمد عند أھل اللغة وغيرھم 

، س$واء ك$ان ف$ي مقابل$ة عل$ى جھ$ة التبجي$ل والتعظ$يمفھو الثناء بالجميل على الجميل ا�ختياري : أما المعنى اللغوي
  .�نعمة أم 

 على الحامد أو غيره، وھ$ذا التعري$ف ًاالمنعم بسبب كونه منعمفعل ينبئ عن تعظيم : وفي ا)صط6ح عندھم، الحمد
اFنعام فحسب، فيحمد ' تعالى على ھذا التعريف في مقابلة إحسانه، فال$صفات فيه نظر؛ =نھم قيدوا الحمد في مقابلة 

مد عليھا، وأما ال$صفات الذاتي$ة كالحي$اة والكبري$اء فھ$ذه لكونھ$ا غي$ر متعدي$ة وارتباط بالخلق يحالمتعدية التي لھا تعلق 
كات$صافه ً ال$م يك$ن منعم$ ف$إن  !ًاينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كون$ه منعم$فعل : ھذه � يحمد عليھا، ولذلك قالوابالخلق 

  .ا ضعيف� يحمد على ھذه الصفة؛ =ن ھذه الصفة غير متعدية للخلق، وھذباستوائه على عرشه 

ھ$ذا : ھو ذكر محاسن المحم$ود م$ع حب$ه وتعظيم$ه وإج.ل$ه، محاس$ن: الحمد: ولذلك ابن تيمية رحمه ' تعالى يقول
عل$ى جھ$ة اFك$رام والج$ود واFح$سان، أم والصفات الفعلية، سواء كانت متعلقة ب$الخلق يشمل الصفات الذاتية ال.زمة 

  .، وھذا عام وھو أولى بالترجيحلم تكن كذلك

ُحمدَأ َ Mربي ْ ف$رق ب$ين الجمل$ة ا�س$مية :  م$ن حي$ث المعن$ى أم �؟ نق$ولًوھل ھ$ي م$رادا، نطق بالجملة الفعليةھنا : َ� َ
والجملة الفعلية المضارعية، والجملة الماضوية من حيث الد�لة على التجدد وا�ستمرار، فالجملة الفعلية الم$ضارعية 

ھ$$ذا ال$$شيء ال$$ذي عل$$ق بالفع$$ل الم$$ضارع مطل$$وب اس$$تمراره وح$$صوله أن : ت$$دل عل$$ى ا�س$$تمرار التج$$ددي، بمعن$$ى
: أحم$$د رب$$ي، لم$اذا؟ =ن ال$$رب بمعن$$ى: ووج$وده م$$رة بع$د أخ$$رى، ول$$ذلك اخت$ار الم$$صنف ھن$$ا رحم$ه ' ھ$$ذه الجمل$ة



                                                            
10

ل عل$ى  بع$د وق$ت، فناس$ب ھ$ذه ا]�ء أن ي$أتي ب$صيغة ت$دًا فآ�ؤه ونعم$اؤه � ت$زال تتج$دد وقت$ًاالمربي، وإذا كان مربي
  .التجدد والحصول مرة بعد أخرى

ح$صول : ، و� ت$دل عل$ى التج$دد بمعن$ىًأص.� تدل على ا�ستمرار .. وأما الماضوية فھذه � تدل على ھذا المعنى
ق$ام ث$م ق$ام أل$يس ك$ذلك؟ ل$م يك$ن : الحصول بع$د الع$دم، ق$ام زي$د: التجدد بمعنىعلى وإنما تدل  بعد أخرى، ًمرةالشيء 

  .�: يام مستمر وقت بعد وقت وحال بعد حال؟ الجوابلكن ھل ھذا الق

 بعد أخ$رى، وك$. ًمرةالجملة ا�سمية تدل على ا�ستمرار، لكن � تدل على التجدد الذي ھو بمعنى حصول الشيء 
ل$و ك$ان اللف$ظ } إن الحم$د [ نحم$ده { : بغلب$ة ا�س$تعمال عل$ى ال$صحيح عن$د النح$اة، ول$ذلك ج$اء ح$ديثالمعنيين ثابت 

صلى ' عليه وسلم أن يكون في ك.مه ما ھو ح$شو، لك$ن وحاشاه ، ًالكان حشوإن الحمد قوله : نحمده، بمعنى: ثانيال
  .ھذا الحمد مستمر، ولذلك علق بلفظ الج.لة الجامع للمعاني والصفات العليا: يعنيإن الحمد، : الجملة ا=ولىنصرف 

  .ونعمائه؛ =نھا قابلة للتجددبماذا؟ بآ�ئه نعلق ھذا الوصف أو الحمد .. هدإن الحمد [ نحم

ُأحمد َ ْ Mربي َ َخيرَ � َ ْ ِمالك َ ِ  ج$از ًعط$ف بي$ان، وك$ل م$ا ج$از إعراب$ه ب$د�ھ$ذا ب$دل أو : نقول ربي '، ' ما إعرابه؟ :َ
  .سيأتيإعرابه عطف بيان إ� ما استثني كما 

 ، ب$ل حك$ىًانه ضعيف؛ =ن الب$دل ف$ي الم$شتق قلي$ل ج$دإنه بدل، لك: قيل نصب على أنه بدل، ًاخير أيض :خير مالك
.. أخي$ر: أفع$ل التف$ضيل، أص$له: ؛ =ن خي$ر ھ$ذاًابن ھشام رحمه ' تعالى امتناع$ه، أن$ه يمتن$ع أن يع$رب الم$شتق ب$د�

  : التي ھي ھمزة أفعلحذفت ھذه الھمزة، لكن لكثرة ا�ستعمال أفعل، كأكرم وأعلم

  ًوغالب77777777777777ا أغن77777777777777اھم خي77777777777777ر وش77777777777777ر

  

  ولھم أخي77777777777ر من77777777777ه وأش77777777777رع77777777777ن ق77777777777  

  

ھم$زة أفع$ل التف$ضيل ھن$ا ف$ي ..  ھذا ھو ا=صل، أفعل التفضيل، وحذفت الھم$زةأليس كذلك؟ ،أخير وأشر: فا=صل
  .ھاتين الكلمتين لكثرة ا�ستعمال

بمعن$ى : خي$ر: ، وخي$ر مال$كًا يك$ون م$شتقٍحينئ$ذالمراد ب$ه المرب$ي، فھ$و : ربي: خير مالك، خير مالك' أحمد ربي 
  .ھنا ثابتة من حيث الذات ومن حيث الوصف، فھو خير مالك جل وع.ضل؛ =ن الخيرية أف

 وق$ع ٍحينئ$ذ، مال$ك:  كت$ب مال$ك ال$ذي ھ$و العل$م ب$ا=لفوص$ف، ف$إذا: ، ومالك الثاني ھذا علم: مالك ا=ول:ِِكالَ مُنْاب
فب$ين إذا كتبت ا=لف في ا=ول ..  الخطياللفظي � وقع الجناس التام ٍحينئذاللفظي الخطي، وإن لم تكتب التام الجناس 

  .فھذا جناس تام لفظيلفظي؛ =نه ينطق به، مالك مالك، سواء كتبت ا=لف أم �، فظين جناس تام لال

 ت$ام ھذا جن$اس ت$ام لفظ$ي خط$ي، وإذا ل$م تكت$ب فھ$و جن$اس:  نقولٍحينئذوإذا كتبت ا=لف في ا=ول الذي ھو العلم، 
  .لفظي � خطي

ًم777777777777صليا M َ Mالنب777777777777ي َل777777777777ىَع ُ َالم777777777777صطفى . ْ ُ ْ  

  

ِوآل77777777777777777777ه   َالم77777777777777777777ستكملين ِ ِ ِ ْ ْ َال77777777777777777777شرفا ُ َ .  

  

ًمصليا    M َ  وي$صلي ف$ي  يل$زم أن يحم$َدٍحينئ$ذ، وإذا كان كذلك  مقارنةوا=صل في الحال أنھا ھذا حال من فاعل أحمد، :ُ
ف$ي ث$واني مد في وق$ت واح$د، الحمد [ وصلى ' وسلم على نبينا مح:  يقوليعني، بآلة واحدة وھذا متعذرواحد وقت 

أحم$$د رب$$ي، : مقارن$$ة لفاع$$ل أحم$$د، لم$$اذا؟ =ن$$ه إذا ق$$الح$$ال ً ا� يمك$$ن أن يك$$ون م$$صليواح$$دة يمك$$ن أو �؟ � يمك$$ن، 
اتفق$ا ف$ي م$ورد واح$د ف$ي وق$ت واح$د، : ًاإذوال$ص.ة موردھ$ا الل$سان، سيحمد بلسانه، فمورد الحمد ھو اللسان، : يعني

  .إلى أنھا حال مقدرةوھذا متعذر، ولذلك أولت 

ش$يء ، ومقارنة ك$ل بل مقارنة على ا=صل: وقيل، مضمون عاملھا عن مضمونھا يتأخر ھي التي :والحال المقدرة
نھ$ا مقارن$ة، أ: ال مقارنة، ھذا ا=صل في الح$الفمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبه، رجعنا إلى ا=صل وھو أنھا حبحسبه، 

د  ب$�ل ومن حيث الوقت، ھذا ھو ا=صل فيھا، لكن ھل مقارنة ك$ل ش$يء ل$شيء من حيث الفعمقارنة للفاعل والعامل 
  .�: الجواب  ؟  نفسھاوا]�توأن تكون معه في الوقت 

، ةت$زوج فول$د مباش$رأن$ه : ت$دل عل$ى التعقي$ب، بمعن$ىفت$زوج زي$د فول$د ل$ه، : التعقيب ھناكولذلك في الفاء التي تفيد 
ة ھ$$ذا عقب$$ه مباش$$روقوع$$ه : بمعن$$ىك الف$$اء ت$$دل عل$$ى التعقي$$ب، تعقي$$ب ال$$شيء ك$$ذل ل$$ه ول$$د، كت$$ب الكت$$اب ول$$د الع$$شاء

، ف$إذا ت$زوج فول$د ل$ه � ب$د  بح$سبهًامقارنة كل شيء لشيء بحسبه، ووقوع الشيء بعد الشيء أيض: ا=صل، لكن نقول
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ال$و�دة، وأم$ا ع$د ذل$ك تح$صل الحم$ل، ث$م بو ال$وطء، ال$وطء الحم$ل ويك$ون ب$ه أن يكون بين الزواج وب$ين ال$و�دة م$ا 
  . ف.ًةمباشر

لف$ظ  مقارن$ة ٍحينئ$ذ المقارنة ھنا في الحال مقارنة ك$ل ش$يء بح$سبه، فتعقيب كل شيء بحسبه، كذلكالتعقيب ھنا : ًاإذ
ًمصليا: ًا إذللفظ وقوعه عقبه، M َ ، وھي حال مقارنة على ا=صل ف$إن امتن$ع حمل$ه عل$ى  فاعل أحمدھذا حال من:  نقول، ُ

يت$أخر م$ضمونھا ع$ن نؤولھا إلى أنھ$ا ح$ال مق$درة، وإذا كان$ت ك$ذلك فھ$ي الت$ي : نقوليء بحسبه مقارنة بحسب كل ش
  .مضمون عاملھا

ًمصليا M َ الرحمة، ص$.ة ' تع$الى :  بمعنىوالص6ة عند الجمھور،  من ' ص.تهًاطالب:  ما المراد بالص.ة ھنا؟ أي:ُ
ال$$دعاء، ھ$$ذا : ا�س$$تغفار، وص$$.ة ا]دمي$$ين بمعن$$ى: بمعن$$ىوص$$.ة الم.ئك$$ة ، رحم$$تھم: عل$$ى الخل$$ق العب$$اد بمعن$$ى

عل7ى ص67ة � تع7الى الثن$اء، : يأبى ذلك فيفسر الص.ة بمعنىالمشھور عند الجمھور، ولكن ابن القيم رحمه ' تعالى 
  . ثناؤه عليه في الم5 ا=على:عبده

ًمصليا M َ ، وھ$ذا المف$رد � يمك$ن لمعنى، خبرية من حيث اللفظمن حيث ا إنشائية ًةوالص.ة إما تكون جمل ھذا مفرد، :ُ
م$$سند للك$$.م، ال$$ذي ھ$$و المرك$$ب م$$ن ؛ =ن الوص$$ف ب$$الخبر واFن$$شاء إنم$$ا يك$$ون ًا أو إن$$شائيًا خبري$$هأن يوص$$ف بكون$$

  .ھو مفرد في قوة الجملة: ھذا مفرد، لكننا نقول: ًاومسند إليه، وھنا مصلي

ًمصليا M َ   .رحمته، أو ثناؤه على عبده في الم5 ا=على: ي من ' ص.ته، أًا أي طالب:ُ

َعلى Mالنبي َ عل$ى الرس$ول : المشارق على النبي، ورواية المغ$ارب، وھذه رواية ًامصلي: جار ومجرور متعلق بقوله :.
بتبليغ$ه عل$ى الم$شھور ول$م ي$ؤمر  ھ$و إن$سان أوح$ي إلي$ه ب$شرع، :النب7ي: كما ھو موجود في بعض النسخ، على النب$ي

النب$ي م$ن أرس$ل إل$ى ق$وم : بالتبليغ، فھو رسول، فكل رس$ول نب$ي و� عك$س، وقي$ل: جمھور، فإن أمر به، يعنيعند ال
مح$$اربين م$$ضادين منك$$رين : ، يعن$$يم$$ن أرس$$ل إل$$ى ق$$وم مخ$$الفين: اء كت$$اب جدي$$د، والرس$$ولح$$يين، وإن ك$$ان بإم$وافق

  .ھذا قول لشيخ اFس.م ابن تيمية رحمه ' تعالىلدعوته، 

  .، ك.ھما معنيان صحيحان أو من النبهالنبوة مشتق من :Mي. النبو

َعلى Mالنبي َ م$ردود والث$اني بأن$ه الخب$ر العظ$يم، : قيل مرادف للخبر، وقي$ل: إذا قيل بأنه مشتق من النبأ، والنبأ: يعني .
َعم يتساءلون (( : بقوله تعالى َ َ َ َُ َ K* عن النبإ العظيم ِ ِ َ َ َْ ِ ِK]((الوص$ف، وإذا  علي$ه لم$ا ص$ح ً، فل$و ك$ان دا�فوصفه ]2 - 1 :النبأ

.. فعي$ل: ، فا=ص$لً وقعت الھمزة متطرفة، فقلبت ي$اء ث$م أدغم$ت الي$اء ف$ي الي$اءنبييُءفعيل،  النبي ٍحينئذ فكان من النبأ
َا أو ُمنبُِمنبئ$اسم الفاعل وإما أن يأتي بمعنى اس$م المفع$ول، فإم$ا أن يك$ون ھذا إما أن يأتي بمعنى : نبيئ : ٌنبيئ، ٌنبيئ َ ً ائ$ً

[ ع$ز وج$ل  ع$ن ٌرَخب$للخل$ق، وھ$و ُم عن ' عز وجل ٌِرخبوسلم، فھو ُموك.ھما ثابتان في حق النبي صلى ' عليه 
  .بواسطة جبريل عليه الس.م

مرف$وع النبي صلى ' علي$ه وس$لم  ھذا المعنى صحيح؛ =ن ًاالرفعة، وأيض:  من النبوة، وھيًامأخوذوإما أن يكون 
م$ن النب$وة،  فعي$ل ٍحينئ$ذ، ف$إذا ك$ان ك$ذلك ب$إنزال ال$وحي: لكونه سيد البشر، وبإحياء الرب جل وع. إليه، يعن$يتبة الر
وإذا ك$ان  فھ$و راف$ع رتب$ة م$ن اتبع$ه، فاع$ل: ف$إذا ك$ان بمعن$ىمفع$ول، أن يكون بمعن$ى أن يكون بمعنى فاعل وإما إما 

  .جل وع.بمعنى مفعول فھو مرفوع الرتبة لكونه منبأ عن الرب 

تفى، وقع$ت الت$اء بع$د الط$اء وبع$د مس: المصطفى، أصلھاتاء، المختار، وأصل الطاء ھنا منقلبة عن :  أيالمصطفى
  .من أحرف اFطباق فوجب قلبھا طاء، كما ھو الشأن في المصطلح

 لمج$اورة ًءط$االخلوص م$ن الك$در، قلب$ت ت$اؤه : وھو من الصفوة  مفتعلمصطفى: فىصط على النبي المًامصلي: ًاإذ
ا ف$إذا وقع$ت الت$اء بع$د أح$دھا وج$ب قلبھ$ال$صاد وال$ضاد والط$اء والظ$اء، :  ا=ربع$ةالصاد؛ =نھا من حروف اFطب$اق

  .فن الصرف كما ھو مقرر في ًءطا

  ً.افوجب قلبھا ألفٌو تحركت الواو وفتح ما قبلھا َفمصط..  ھذا ا=صلٌوَمصطفو�مه مبدلة عن واو، 

ًمصليا M َ َعلى ُ َالمصطفى Mي.النب َ ْ ُ عن ا]خر، ب$ل ًھنا صلى ولم يسلم، بناء على القول الراجح أنه � يكره إفراد أحدھما  :ْ
ِي$ا أيھ$ا ال$ذين آمن$وا ص$لوا علْي$ه (( : يجوز أن يصلي في مجلس ثم يسلم في مجل$س آخ$ر ول$و طال$ت الم$دة، وأم$ا قول$ه ِ kَ َُ َ َ َ َ َk K َ

ِوسلُموا تْسليم َ l َ ا � يدل على وجوب الق$ران بينھم$ا، أو ندبي$ة الق$ران بينھم$ا، ب$ل ا�متث$ال يح$صل فھذ ]56:ا=حزاب ))[ًاَ
ض$$عيفة، ، ود�ل$$ة ا�قت$ران عن$د جم$$اھير ا=ص$وليين تعتب$ر بم$ا إذا جم$ع بينھم$ا ف$$ي وق$ت واح$د، وبم$$ا إذا ف$رق بينھم$ا

 على المصنفين بأن$ه ص$لى ًاف. يرد اعتراضوالصواب عدم كراھة إفراد الص.ة عن الس.م، و� الس.م عن الص.ة، 
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، نع$م تم$ام ا�متث$ال يح$صل ب$الجمع بينھم$ا ول$و افترق$ا ف$$ي ال$صواب أن$ه � يك$ره: ول$م ي$سلم، أو س$لم ول$م ي$صل، نق$ول
أن يجم$$ع بينھم$$ا، ھ$$ذا ا=ص$$ل؛ =نھ$$ا يقت$$ضي ھ$$ذا في$$ه عط$$ف، والعط$$ف :  وس$$لموا، نق$$ولص$$لوا: المجل$$س؛ =ن قول$$ه

وم$ا ك$ان ف$ي أنھا في مجلس واحد، بل ھو يشمل ما كان في مجلس واحد ل على ، ثم لمطلق الجمع � يدلمطلق الجمع
  .مجلسين ولو طالت المدة

lص$لوا علْي$ه وس$لُموا (( : قول$ه تع$الىھ$ذا امتث$ل : مجل$س وس$لم ف$ي مجل$س آخ$ر نق$ولف$ي إذا ص$لى فزيد من الن$اس  َ َ َ َِ َ k
ِتْسليم   .]56:ا=حزاب ))[ًاَ

ًمصليا M َ َعلى ُ Mالنبي َ ُالم . َصطفىْ إن ' اص$طفى م$ن { : ناس، كما قال ص$لى ' علي$ه وس$لمالمختار من ال والمراد ھنا :ْ
، واص$طفى م$ن ق$ريش ًابني كنان$ة، واص$طفى م$ن بن$ي كنان$ة قري$شولد إبراھيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل 

  .فھو مختار عليه الص.ة والس.م} بني ھاشم، واصطفاني من بني ھاشم 

ِوآله ً  عل$ى آل$ه، امتث$ا�ًام$صلي: ، أي وآل7هوسلم،ھذا حق النبي صلى ' عليه :  على النبيًامصليوعلى آله، : ني يع:ِ
بخ$$.ف ، ًاھ$$ذا م$$أمور ب$$ه ن$$ص: ًا إذ}اللھ$$م ص$$ل عل$$ى محم$$د، وعل$$ى آل محم$$د : قول$$وا{ : لقول$$ه علي$$ه ال$$ص.ة وال$$س.م

، وإنم$ا  لل$نص، لك$ن � عل$ى جھ$ة ا�س$تق.لًر امتث$ا�يعتب$وأم$ا ال$ص.ة عل$ى ا]ل فھ$ذا الصحب ھذا من باب القياس، 
  .على جھة التبعية

 آل الك$سائي، ف$سيبويه ي$رى أن أو أول، ھ$ذا مختل$ف في$ه ب$ين س$يبويه وأھ$ل : أص$ل آل: آل$هوعلى آله، : وآله، يعني
ھب س$يبويه، وم$ذھب آل، بدليل تصغيره عل$ى أھي$ل، ھ$ذا م$ذ: قيل، ًاثم قلبت الھمزة ألف، ًةأھل، قلبت الھاء ھمز: أصله

، تحركت الواو وفتح م$ا قبلھ$ا فقلب$ت ، أول كجملًاوقلبت ألفتحركت الواو وانفتح ما قبلھا أول، : أن آل أصله: الكسائي
  . ھذا أو ذاك فكل منھما له شاھد في لسان العربٍ، وعلى كلًاألف

ِوآله ك$ذا يف$سر ف$ي كثي$ر م$ن ھ$ذه المواض$ع، طل$ب، ھك$ذا قي$ل وھمن بني ھاشم والمأقاربه المؤمنين :  المراد با]ل:ِ
 إذا ل$م ي$ذكر ال$صحب، وھن$ا ل$م ي$ذكر ًةأتباعه على دينه، وخاص$: وآله، أي: يعمم، فيقالوالصواب أنه في مقام الدعاء 

  .با]لالصحابة، وا=صل اقترانھم : الصحب، يعني

ًمصليا M َ  وإم$ا أن يك$ون ًاإما أن يك$ون ن$ص ِب على النبي عليه الص.ة والس.م، وعلى آله وصحبه، ولكن ذكر الصح:ُ
، وإذا ، إذا أريد ب$ا]ل أتباع$ه عل$ى دين$ه ف. إشكال فيه، فيكون من باب عطف الخاص على العامًا، فإذا كان نصًاضمن

 ٍحينئ$ذ وأما إذا لم يذكر ال$صحب  صار من عطف الخاص على الخاص،ٍحينئذأقاربه من بني ھاشم والمطلب أريد بھم 
  .يهفھو داخل فصلى ' عليه وسلم المراد به أتباعه على دينه، فمن اتبع النبي : يعمم ا]ل فيقال

َأدخلوا آل فْرعْون (( : ويطلق ا]ل مراد به ا=تباع َ َِ ُِ ْ ، ف$دل عل$ى ليس المراد أقاربه، وإنما المراد أتباعه ]46:غافر))[َ
ً اف$$إن ل$$ه ش$$رفأم$$ا آل فرع$$ون بخ$$.ف أھ$$ل، و� ي$$ضاف إ� إل$$ى ذي ش$$رف : ق$$الواا=تب$$اع، أن ا]ل يطل$$ق وي$$راد ب$$ه 

أض$افه إل$ى : ًا إذ } عل$ى محم$د وآل$هي اللھ$م ص$ل{: نيا، والصحيح جواز إضافته للضمير، وجاء في الحديثباعتبار الد
  .الضمير، وھذا ھو الصواب أنه يجوز إضافته إلى الضمير

ِوآله َالمستكملين ِ ِ ِ ْ ْ َالشرفا ُ َ مستكمل ھذا اسم فاعل، استكمل ي$ستكمل فھ$و م$ستكمل، لمستكمل، وھذا جمع : مستكملين: .
  :ا احتما�نمومستكملين السين والتاء لھأمستكمل : السين والتاء إذا قيل

 .إما أن يكونا للطلب - 1

  .وإما أن يكونا زائدين -2

، الك$املين:  أي،ٍحينئ$ذالط$البين للكم$ال، وإذا كان$ت زائ$دة :  يفسر إذا كان الم$راد ب$ه الطل$ب، أيٍحينئذفإذا كانا كذلك 
َالمستكملينفالسين والتاء للطلب أو زائدتان، وعلى كل : ًاإذ ....فيوالكمال يكون  ِ ِ ْ ْ َال7شرفا ُ َ  إم$ا مف$رد إذا ك$ان بف$تح :.

ثم$ة طل$ب فال$سين ِفي$ه =ن$ه ل$يس  الك$املين ف$ي ال$شرف، إذا كان$ت زائ$دة، : عل$ى زيادتھم$اف$المعنىالشين فھو مفرد، 
، فال$سين الطالبين كم$ال ال$شرف: الكاملين في الشرف، وعلى أنھما للطلب، أي: ى زيادتھمافالمعنى علتكون زائدة، 

  .لھا تأثير من جھة المعنى

بالھمز ولكن قصره ل$ضرورة ال$نظم،  اءرفُش: ًا ليس بفتح الشين وإنما بضم الشين، فيكون جمعاالشرفوإما أن يكون 
، فمفع$$ول الم$$ستكملين ًاجمع$$ بال$$ضم يك$$ون ٍحينئ$$ذرفاء، ظري$$ف وظرف$$اء، وك$$ريم وكرم$$اء، وش$$ريف وش$$: مثلم$$ا يق$$ال

 للم$ستكملين وھ$ذا ً يك$ون مفع$و�اإذا كان بالفتح فال$شرف: ًا، إذالطالبين كمال المجدأو الكاملين كل المجد : محذوف، أي
للم$$ستكملين  ب$الفتح ف$$تح ال$شين، وھ$$و مف$رد وھ$$و مفع$ول ب$$ه اال$$شروح، أن يك$ون ال$$شرفھ$و أص$$ح م$رجح عن$$د أرب$اب 
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ه للم$ستكملين، ويك$ون ال$شرفاء ھ$ذا نع$ت � ب$د م$ن تق$دير مفع$ول ب$ ٍحينئ$ذ، وأم$ا ال$شرفاء فوا=لف ھذه تكون لmط.ق
  .]له

ٍھ$ذا نع$ت ث$ان، ال$شرفاء بالك$سر عل$ى ا=ص$ل؛ =ن$ه دخل$ت : ذا نعت أول، الشرفاءھ: ھذا منعوت، المستكملين: وآله
     :أل فردته إلى أصلهعليه 

.وج7777777777777ر ُ َبالفتح7777777777777 َ ْ َ ْ ْين7777777777777صرف َم7777777777777ا) ِةِ َ َِ ْ  

  

ْم777777777777الم   َ ْي777777777777ضف َ َ ُأوي777777777777ك ُ َ ْ َبع777777777777د َ ْ ْردفْ أل َ َِ  

  

الم$ستكملين :  ]ل، والمفعول به للمستكملين محذوف تق$ديرهًاوإذا كان المستكملين الشرفاء، جعلنا الشرفاء ھذا نعت     
  .العلو وا=لف لmط.ق: ، المراد بالشرفالمجد، المستكملين باتباعه الشرفكل 

  :لثم قا

ُوأس777777777777777777777تعين ِ ْ ْألفي777777777777777777777ه ِف777777777777777777777يَ � ََ . ِ ْ     
  

ُمقاص777777777777777د   ِ َ ِالنح777777777777777و َ ْ َبھ777777777777777ا . ْمحوي777777777777777ه ِ . ْ َِ  

  

ُأستعين ِ ْ    أطلب العون عون ' تعالى: يعنيللطلب،  السين ھذه :َ

وأن ي$سدده، وأن يمكن$ه، وأن يزي$ل  ،بأن يعينه ' عز وجلالمعاونة والمظاھرة، : والعون أو طلب العون المراد به
  .ئق والع.ئق عن إتمام ھذا النظمالعوا

ُوأستعين ِ ْ ْألفيه ِفيَ � ََ . ِ َو' الُم$ْستعاُن (( : أستعين في ألفية، استعان وما تصرف منھا في لسان العرب يتعدى بعل$ى: ْ ََ ْ ُ K
َعل$$ى م$$$ا ت$$$صفون  َ َُ َِ َوأعان$$$ُه علْي$$$ه ق$$ْوم آخ$$$ُرون ((  .. ]18:يوس$$ف))[َ َ َ ََ َ ٌَ ِ َ ِواْس$$$تعينوا بال$$$صْبر (( : ءأو بالب$$ا ]4:الفرق$$$ان))[َ K ِِ ُ َ َ

ِوال$$ص.ة  K عل$$ى، : فالظ$$اھر أن ف$$ي بمعن$$ى.. تع$$دى بف$$يبالب$$اء، ھن$$ا بم$$اذا؟ ، أل$$يس ك$$ذلك؟ تع$$دى بال$$صبر ]45:البق$$رة))[َ
عل$ى، ف$إن : ف$ي، بمعن$ى: بع$ضھم، فالظ$اھر أنوھ$ذا م$ذھب مج$وز عن$د  آخ$ر، ٍ من$اب ح$رفًا صار الحرف نائب$ٍحينئذ

إنما جاءت متعدية بعلى أو بفي، وھذا م$ذھب الك$وفيين، ف$إنھم ي$ضمنون الح$رف � ي$رون نھا ا�ستعانة وما تصرف م
وإم$ا أن نجع$ل ف$ي أس$تعين م$ضمن معن$ى فع$ل آخ$ر، : ، بل يرون تضمين الح$رف، فعن$دھم إم$ا أن يق$التضمين الفعل

 ولذلك المذھب الم$رجح ،عنى حرف آخر، إما ھذا وإما ھذا، أيھما أخف؟ عند الكوفيين تضمين الحرف أخف مًامضمن
  .عندھم ھو ھذا، أنه يضمن الحرف

ف$ي ألفي$$ة، ً اأس$تعين ' م$$ستخير: ًاألفي$ة، إذھ$$و أس$تخير ' ف$$ي و معن$ى فع$$ل يتع$دى بف$ي، ًا أس$تعين م$$ضمنأو يجع$ل
والث$اني م$ذھب  ،وإم$ا أن ي$ضمن الفع$ل، ا=ول م$ذھب الك$وفيينألفية، فإما أن ي$ضمن الح$رف في نظم أرجوزة : يعني

ورد الثاني في ھ$ذا الموض$ع ب$أن ا�س$تخارة إنم$ا تك$ون للمت$ردد ، ًاأطلب العون مستخير: ن '، أيالبصريين، وأستعي
  .قبل الشروع في الفعل

أن يك$ون  � يت$أتى أس$تخير، � يت$أتى ھ$ذاھ$ل وأس$تعين '، : ق$ال محم$د ھ$و اب$ن مال$ك، ث$م يق$ول: والناظم ھنا يقول
ھ$$و أول$$ى عن$$دھم م$$ن ف، وإن ك$$ان م$$ذھب الب$$صريين ھ$$و ت$$ضمين الفع$$ل،  معن$$ى أس$$تخيرًاالم$$راد ھن$$ا، أس$$تعين م$$ضمن

، وا=ول$$ى أن ، زاد معن$ى ا�س$تخارةًام$ستخيرأس$تعين  :أكث$ر فائ$دة، ول$ذلك ھن$ا نق$درهت$ضمين الح$رف؛ =ن الت$ضمين 
  .على، أستعين ' على ألفية: في، بمعنى: يجعل

ُوأس77تعين ِ ْ ْألفي77ه ِف77يَ � ََ . ِ عل$$ى نف$$س تع$$الى ، وا=لفي$$ة ھ$$ذه ألف$$اظ، فھ$$ل ي$$ستعين ' تعانة إنم$$ا تك$$ون عل$$ى الفع$$لا�س$$: ْ
ق$صيدة  وأس$تعين ' ف$ي نظ$م: ه الثاني، ولذلك قدر الشراح � شك أنا=لفاظ، أم يستعين ' على فعل يفعله ھو بنفسه؟

: ل إنم$$ا تك$ون عل$$ى الفع$ل، وأرج$$وزةفنق$در نظ$$م؛ =ن ا=فع$اأو أرج$وزة عل$ى ق$$ولين، وأس$تعين ' ف$$ي نظ$م أرج$$وزة 
لmشارة إلى موصوف ا=لفي$ة قب$ل العلمي$ة، وإل$ى أنھ$ا كلھ$ا م$ن الرج$ز، و� نق$در ق$صيدة؛ =ن الق$صيدة م$ا بن$ي عل$ى 

  :من بحر الرجزبخ.ف ا=رجوزة فإنھا حرف واحد 

  .ھذا الشطر اAول... ٌ  مستفعلٌ مستفعلٌمستفعل

  . الشطر الثاني ھذا ...ٌ مستفعلٌ مستفعلٌ مستفعل

ُوأستعين ِ ْ ْألفيه ِفيَ � ََ . ِ  الكام$ل،  عل$ى أنھ$ا م$ن قبي$ل الرج$زًء، بن$اٌع$دة أبياتھ$ا أل$ف: ألفي$ة، أيفي نظم أرجوزة :  أي:ْ
 ٌم$ستفعل: شطر ا]خ$ر ھ$ذا ش$طر، وال$ٌ م$ستفعلٌ م$ستفعلٌم$ستفعلبيت فيه س$تة تفع$ي.ت، أن يكون كل : والرجز الكامل

  .بأنه من كامل الرجز كله بيت واحد، لذا قيل ، ھذاٌ مستفعلٌمستفعل
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إذا ك$ان  ٍحينئ$ذ، ف على أنھا من مشطور الرجزًءنون حذفت لmضافة أو النسبة، بناوالأنھا ألفان، وألفية يحتمل ماذا؟ 
  .النصف، مشطور الرجز فيحسب كل ث.ثة تفعي.ت أنھا بيت كامل: الشطر.. من مشطور

َق777777777777ال ٌمحم777777777777د َ . َ َھ777777777777و ُ ُاب777777777777ن ُ ِال777777777777كَم ْ ِ  

  

ُأحم7777777777777777د   َ ْ Mرب7777777777777777ي َ َخي7777777777777777رَ � َ ْ ِمال7777777777777777ك َ ِ َ  

  

؛ =ن$ه اش$تمل ال$شطر ا=ول  ھ$و بي$ت واح$دٍحينئ$ذالرج$ز ھذا يحتمل أنه بيت، ويحتمل أنه بيتان، إذا جعلته من كامل   
  .  له على ث.ث تفعي.ت فھذه ستًوالثاني صار مكم.على ث.ث تفعي.ت 

يت$ألف م$ن ث$.ث تفع$ي.ت،  عل$ى أن م$شطور الرج$ز ًبن$اء  بي$ت كام$ل، ق$ال محم$د ھ$و اب$ن مال$ك:ويحتم$ل أن ا=ول
 حت$ى ًاأحف$ظ ألف$: حفظت ألفين، وقبل الحفظ ق$ل: قل إذا حفظتھا ٍحينئذ، ً مستق.ًاھذا يعتبر بيت: خير مالك' أحمد ربي 

 وس$لم عل$ى نبين$ا نق$ف عل$ى ھ$ذا وص$لى ' .توس$ع ف$ي العب$ارة: يعنيتخفف عن نفسك، وأما بعد الحفظ فقل ما شئت، 
  ...محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  الدرس الثاني

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  ذكرتم الفعل الماضي ث.ثة أقسام، فما ھي؟:  ھذا يقول-س

ً � ماض لفظا ومعنى، ماض لفظا ومعنى-ج ًٍ ًقام زيد أمس، وماض لفظا � معنى.. ٍ ِأتى أْم$ُر '((: ٍ K َ  ]1:نح$لال))[ََ
ًھذا في اللفظ � في المعنى، وماض معنى � لفظا ً ل$م ي$ضرب، مت$ى؟ ف$ي الماض$ي، ھ$ذا م$ن .. ًلم يضرب زيد عمروا: ٍ

ٍحيث المعنى ماض، ومن حيث اللفظ ليس بماض بل ھو مضارع، وھذا سيأتينا عند قوله   وفعل أمر ومضي بنيا: ٍ

  ؟ ....االصفا فمكتبة شرح ا=شموني مع حاشية الصبان الذي عندي ھو طبعة م: س

 ليس في طبعة محققة معنا، لكن دار الفكر ودار الكتب العلمية، ھذا م$ن ال$ضروري ال$ذي � ب$د من$ه، فتأخ$ذ -ج
  .ھذه الطبعة وتلك، لكن الذي طالعتھا دار الفكر جيدة � بأس بھا

   * فذلك؟: ما معنى

.فتخون77777777777777وا َبخلق77777777777777ه .ش77777777777777بھوه ق77777777777777د َ  

  

َش777777777777نع   ّفت777777777777ستروا َال777777777777ورى ُ َ َبلفك777777777777ةبال َ َ ْ َ  

  

ق$$ول : ًھ$$ذا مول$$د أي$$ضا، والك$$ذلك، يعن$$ي: ف$$ذلك، ف$$ذلك ف$$ذلك أق$$ول: ب$$. كي$$ف ھ$$ذا مول$$د، منح$$وت لكن$$ه مول$$د، ومثل$$ه
نقول كذلك المصنف، لماذا ك$ذلك؟ ھ$ذا يأتين$ا معن$ا ف$ي اب$ن : ًوكذلك فعل مضارع منصوب مث.، قوله كذلك: المصنف

 عليه بمختلف فيه، وسيأتي مثال يغلط به بع$ض الط$.ب ب$ل بع$ض عقيل، ابن عقيل يكذلك فيما إذا عطف على المتفق
ًكذا مث. شرح بالقنقل$ة، ف$إن : مثل قلقل، قال قلت، قال البخاري قلت.. المشايخ، وأما البلكفا ھذه ب. كيف، قد يكون في

  .قال، فإن قيل قلت، إلى آخر ما يذكرونه: قيل قلت فنقل، يعني

  )2(لفالم                           

ِ                        بسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :قال المصنف رحمه ' تعالى

ُوأس777777777777777777777تعين ِ ْ ْألفي777777777777777777777ه ِف777777777777777777777يَ � ََ . ِ ْ     
  

ُمقاص777777777777777د   ِ َ ِالنح777777777777777و َ ْ َبھ777777777777777ا . ْمح ِ ْوي777777777777777هَ . ِ  

  

  

ُوأستعين ِ ْ ْألفيه ِفيَ � ََ . ِ ھذه الياء منقلبة عن واو؛ =نھ$ا م$أخوذة م$ن الع$ون، ف$دل عل$ى .. سعون:  عرفنا أستعين أصلھا:ْ
اس$تثقلت الك$سرة عل$ى ال$واو .. ِس$عو.. ِس$عو.. س$عون: أص$لھا: ٍأن ھذه الواو ليست أصلية، بل ھ$ي منقلب$ة، حينئ$ذ أق$ول

  . أستعين: ًى ما قبلھا، ثم سكنت الواو فكسر ما قبلھا وجب قلبھا ياء، قيلفنقلت، إح.ل بالنقل إل

ُوأس77تعين ِ ْ ف$$ي مح$$ل ن$$صب، بع$$دما م$$ا تع$$رب :  وال$$سين ھ$$ذه للطل$$ب، أو معط$$وف عل$$ى جمل$$ة أحم$$د، يعن$$ي:َ� ََ
ل$ك، ھ$ذا عل$ى ًفي محل نصب عطفا على جملة أحمد ربي ' خي$ر ما: والجملة، وأستعين ' في ألفية: مفردات، تقول

أحم$د رب$ي '، ول$يس ك$ل ا=لفي$ة ھ$ي : الصحيح أن الجمل كلھا معطوفات على الجمل$ة ا=ول$ى، وأن مق$ول الق$ول ھ$و
  .مقول القول، وھذا قال به بعضھم

َقال ٌمحمد َ . َ َھو ُ ُابن ُ ِمالك ْ ِ :  ، ماذا قال؟ أحمد إلى آخر كلمة في ا=لفية في محل نصب مفعول ب$ه لق$ال، وال$صوابَ
ق$ال محم$د : ٍن كل جملة مستقلة، إ� إذا علم أن ابن مالك رحمه ' قالھ$ا ف$ي مجل$س واح$د، إذا ق$ال ف$ي مجل$س واح$دأ

�، : ٍھ$$و اب$$ن مال$$ك، ث$$م نظمھ$$ا كلھ$$ا ع$$ن بك$$رة أبيھ$$ا ف$$ي مجل$$س واح$$د ص$$ح ھ$$ذا الق$$ول، وأم$$ا إذا جزأھ$$ا حينئ$$ذ نق$$ول
  .بعد ذلك تكون الجمل معطوفات على ذلك المحلأن الجملة ا=ولى في محل نصب، مقول القول، ثم : الصواب

ُوأستعين ِ ْ ْألفي7ه ِفيَ � ََ . ِ أرج$وزة وھ$ذا أج$ود وأح$سن وھ$و ال$ذي ق$دره : ف$ي نظ$م ق$صيدة، أو إن ش$ئت ق$ل: ، أي ْ
  .السيوطي في البھجة
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ُمقاصد ِ َ ِالنحو َ ْ َبھا . ْمحويه ِ . ْ خب$ر المبت$دأ، وقي$ل : ھذا مبتدأ وھو م$ضاف، والنح$و م$ضاف إلي$ه، ومحوي$ة: مقاصد: َِ
  .ھذا اسم كتاب جمعته ھذه ا=لفية، ونفاه السيوطي رحمه ' تعالى في النكت على ا=لفية: مقاصد

ُمقاصدو ِ َ ِالنحو َ ْ المراد بمقاصد النح$و : ًمعظم النحو وجل مھماته، والقصد في الشيء عدم اFفراط فيه، إذا: أي: .
ن يعتني بھا طالب العلم في التأصيل، ھ$و ي$ذكر ا=ص$ول، وم$ا يتف$رع ع$ن جل المھمات وأغراضه التي ينبغي أ: نقول

أغراض$$ه وج$$ل : ً أو ال$$شروح، إذا مقاص$$د النح$$و، أي...إل$$ى ا=ص$ول ھ$$ذا ق$$د ي$$ذكره وق$$د � ي$$ذكره، وإنم$$ا يرج$$ع في$$ه 
  :مھماته كما قال في آخر ا=لفية

ْنظم77777777ا عل77777777ى ج77777777ل المھم77777777ات اش77777777تمل Mَ . ُ ُ ََ ْ َِ ِ َ ً ْ
  

  

: محوي$$ة، أي: ف$$ي، يعن$$ي: فيھ$$ا، فالب$$اء ھن$$ا بمعن$$ى: يعن$$ي: ، اس$$م مفع$$ول، مقاص$$د النح$$و بھ$$ازةمح77و: أي: ومحوي77ة
.. في ھذه ا=لفية، ھذا يعتبر من ظرفية المدلول في الدال، لماذا؟ =ن ا=لفية اسم ل5لف$اظ المخ$صوصة.. مجموعة فيھا

اظ كأنھا كأس، والمقاصد كأنھ$ا م$اء ف$ي الك$أس، ا=لف: ًالدالة على المعاني المخصوصة، ھذه المعاني ھي المقاصد، إذا
  ً.أيھما ظرف وأيھما مظروف؟ � شك أن ا=لفية ظرف والمقاصد تكون مظروفا

في ھذه ا=لفية من ظرفية المدلول في الدال؛ =ن ا=لفية اس$م : مجموعة ومحوزة فيھا، أي: ، أيبھا محوية: ًإذا
  .صة، والمقاصد ھي تلك المعانيل5لفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصو

ًبھا يتعل$ق بمحوي$ة، وإذا ك$ان ك$ذلك محوي$ة اس$م مفع$ول، ووق$ع م$اذا؟ ووق$ع خب$را ع$ن المبت$دأ : قلنا: بھا محوية
ٍحينئذ ھل يصح أن يتقدم معموله الخبري على الخب$ر؟ ھ$ذا س$يأتي ف$ي الفع$ل، في$ه ن$زاع، وف$ي ا�س$م في$ه ن$زاع، ي$أتي 

: جميع$ه، أي: ف$ي، ويحتم$ل أن تك$ون لل$سببية، وي$راد بمقاص$د النح$و:  به، والب$اء بمعن$ىمعنا في موضعه، وبھا يتعلق
  .في: تفھم إذا فھمت، وا=ول ھو المشھور، أن بھا با بمعنى: جميع مسائل النحو مجموعة بسببھا، أي

لمبت$$دأ ھ$$ذا خب$$ر، وا=ص$$ل التط$$ابق ب$$ين ا: ھ$$ذا مبت$$دأ ومحوي$$ة:  خب$$ر ل$$م يط$$ابق، ومقاص$$د جم$$ع، قلن$$ا:ومحوي77ة
ًوالخبر إفرادا وتثنية وجمعا، وھنا محوية ل$م يط$ابق : �، نق$ول: مفرد، ومقاص$د جم$ع، ھ$ل ح$صل التط$ابق؟ الج$واب: ًً

الذي ھو الخبر لم يطابق المبتدأ =ن$ه ف$ي مث$ل ھ$ذا التركي$ب يج$وز ا=م$ران، ب$ل ھ$ذا ھ$و ا=ف$صح، أن .. محوية الخبر
عق$$ل، وا=ف$$صح في$$ه اFف$$راد، إذا ك$$ان المبت$$دأ جم$$ع كث$$رة لم$$ا � يعق$$ل ًيك$$ون مف$$ردا، لك$$ون مقاص$$د جم$$ع كث$$رة لم$$ا � ي

أن يط$ابق مقاص$د النح$و بھ$ا محوي$ات، ھ$ذا يج$وز، وط$ابق .. أن يطابق، وأن يلزم اFفراد: فالخبر يجوز فيه الوجھان
  .المبتدأ؛ =ن المبتدأ جمع والخبر جمع كذلك

ٍل حينئ$ذ ج$از أن يل$زم اFف$راد، و� يط$ابق المبت$دأ، ب$ل ھ$ذا ولما كان المبتدأ جمع كثرة مقاصد مفاعل لما � يعق$
  :ھو ا=فصح في لسان العرب، لكون مقاصد جمع كثرة لما � يعقل، وا=فصح فيه اFفراد

  وجم777777777777777ع كث777777777777777رة لم777777777777777ا ) يعق777777777777777ل

  وم777777777777ا س777777777777واه اAف777777777777صح المطابق777777777777ة

  

  اAف777777777777777صح اUف777777777777777راد في777777777777777ه ياف7777777777777777ل  

  نح777777777777777و ھب777777777777777ات واف777777777777777رات )ئق777777777777777ة

  

  

  

بھب$ات واف$رة؛ =ن$ه يج$وز ا=م$ران، أو لتأوي$ل ھب$ات : وافرة في قول$ه: افرة، وأفرد الناظم لفظ     ھذا سيأتي بھبات و
ًجماعة، جماعة الھبات، فيكون جاريا على ا=فصح، على كل وافق ھنا وخالف ھناك، وافق ھنا لفظا ومعن$ى، : بمعنى ً ً

واف$رات، :  خ$الف، وا=ف$صح أن يق$ولبھب$ات واف$رة: مقاص$د النح$و بھ$ا محوي$ة، ج$اء عل$ى ا=ف$صح، ھن$اك ق$ال: فقال
  .ٍجماعة الھبات، حينئذ أولنا الجمع في معنى المفرد: ھبات، أي: ولكن نؤول له، نقول

ًالنح$$و ف$$ي ل$$سان الع$$رب ي$$أتي بمعن$$ى لغ$$وي وي$$أتي بمعن$$ى اص$$ط.حي، .. النح$$و الم$$راد ب$$ه: مقاص77د النح77و ً
  :ٍ منھا ستة معان، مجموعة في قول الناظمًواستوعب بعضھم النحو وأورده في أربعة عشر معنى، والمشھور

  ق7777777777777777صد ومث7777777777777777ل جھ7777777777777777ة مق7777777777777777دار

  

  ق777777777777777سم وبع777777777777777ض قال777777777777777ه اAخي777777777777777ار  

  

 قصد ومثل جھة مقدار، وقدم القصد =نه ھو ا=كثر وھو الغالب ف$ي اس$تعمال ھ$ذا اللف$ظ، ق$سم وبع$ض قال$ه ا=خي$ار، 
لنحو ھنا بمعن$ى الق$صد، وزي$د نح$و قصدتھا فجاء ا: ًقصدت جھتك مث.، ونحوت المدينة، أي: نحوت نحوك أي: تقول
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: ص$$ليت نح$$و الكعب$$ة أي: مثل$$ك، وتق$$ول: مثل$$ه، فج$$اء النح$$و بمعن$$ى المث$$ل، وم$$ررت برج$$ل نح$$وك، أي: عم$$رو يعن$$ي
  .مقدار ألف r: ًألف r مث.، يعني.. الجھة، ولزيد نحو ألف: جھتھا، فالنحو ھنا بمعنى

بعضھا، وأظھ$ر : بعضھم، وأكلت نحو السمكة، أي: قوم، يعنيأقسام، وجاء نحو ال: وھذا على أربعة أنحاء، أي
ًمعانيه وأكثرھا تداو� ھو القصد، ھ$ذا م$ن جھ$ة المعن$ى اللغ$وي، وھ$ذا ال$ذي عن$اه الكثي$ر ب$أن النح$و ا�ص$ط.حي ل$ه 

 إم$ا ًمرد إل$ى المعن$ى اللغ$وي، إذ ك$ل معن$ى اص$ط.حي و� ب$د أن يك$ون ل$ه ارتب$اط ب$المعنى اللغ$وي، والع.ق$ة بينھم$ا
  .العموم والخصوص المطلق، أو الوجھين

وأما النحو في ا�صط.ح فثم اصط.ح للقدماء المتقدمين، وثم اص$ط.ح خ$اص للمت$أخرين بلف$ظ النح$و، عن$دنا 
صرف ونحو، والنظر في الكلمة كلمة عربية، إما أن ينظر فيھا قبل التركيب أو بع$د التركي$ب ف$ي الجمل$ة، إن : علمان

ًم$صتفى، قلب$ت الت$اء ط$اء، ھ$ذه : الم$صطفى، أص$له: تركيب في جوھر الكلمة في ذاتھا، كم$ا م$ر معن$انظر إليھا قبل ال
  .قاعدة

ً إذا جاء تاء ا�فتعال بعد حرف من أحرف اFطباق وجب قلب التاء طاء، ھذه قاع$دة ص$رفية، النظ$ر فيھ$ا :قلنا
ًكون ھذه الكلمة مسندا أو مسندا: ھنا ھل ھو نظر إلى اFسناد، يعني ً إليھا، كونھا مبتدئا أو خبرا أو فاع. أو نحو ذل$ك ً ً ً

م$صطفون ال$واو ھ$ذه .. م$صطفون: إل$ى ذاتھ$ا قب$ل تركيبھ$ا، وك$ذلك قول$ه.. �، وإنما نظ$روا إل$ى ج$وھر الكلم$ة: نقول
ى قول فھو أجوف واوي، ب$دليل الق$ول ويق$ول، ف$دل عل$: قال أصله: ًتحركت وفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفا، قال محمد

  .قول، تحركت الواو وانفتح ما قبلھا: أن ھذه ا=لف منقلبة عن واو، أصلھا

ھ$ذا البح$$ث ھ$و بح$$ث ص$رفي، أم نح$$وي؟ وينظ$ر للكلم$$ة باعتب$ار آخ$$ر، باعتب$ار أح$$وال أواخرھ$ا م$$ن حي$ث م$$ا 
بع$د يعتريھ$ا م$ن ص$فات تتعل$ق بھ$ا م$ن حي$ث الرف$ع أو الن$صب أو الخف$ض أو الج$زم، وھ$ذا إنم$ا يك$ون بع$د تركيبھ$ا، 

لوحده ق$ال ھك$ذا .. قول قال، في نفسه � يرفع.. قال زيد: ٍإسنادھا إلى غيرھا حينئذ ننظر إلى الكلمة قال قول، ثم نقول
، )وعل$م آدم ا=س$ماء(ً� يرفع فاعله، بل ھو ليس فع. كما س$يأتي ب$ل ھ$و اس$م، كم$ا ذكرن$اه : قبل تركيبه وإسناده نقول

ق$ال ھن$ا ل$يس بفع$ل ب$ل ھ$و : ق$ول، نق$ول: حمد ھذا فاعل، رفعه ق$ال، ق$ال أص$له ماسم على قال محمد،: فھو اسم، قال
  .ومسند: اسم، وسيأتي معنى قوله

النظر في الكلمة إما أن يكون قب$ل اFس$ناد أو بع$ده، ھ$ل عل$م النح$و مخ$تص بواح$د م$ن ھ$ذين النظ$رين، أو أن$ه 
ً لفظ النحو على النوعين معا، فيشمل ماذا؟ عل$م يشمل النوعين؟ ھذا يختلف باخت.ف ا=زمان، كان المتقدمون يطلقون

الصرف المتعلق بجوھر الكلمة، وما يعتريھا من إبدال أو إدغ$ام أو ح$ذف أو نح$و ذل$ك، ك$ل م$ا يتعل$ق بج$وھر الكلم$ة 
  .دون نظر إلى إسنادھا، فھذا صرف عند المتأخرين، لكنه نحو عند المتقدمين

ا إل$ى غيرھ$ا، أو إس$ناد غيرھ$ا إليھ$ا كق$ال محم$د، وزي$د ق$ائم، وم$ات وأما النظر في الكلمة بعد تركيبھا وإسنادھ
ھ$ذه جم$ل اس$مية وجم$ل فعلي$ة، ھ$ذا النظ$ر ف$ي آخ$ر الكلم$ة م$ن حي$ث اFع$راب والبن$اء ھ$و مح$ل نظ$ر : عمرو، نقول

Kالنح$$اة، ولك$$ن ھ$$ل ي$$سوى بين$$ه وب$$ين النظ$$ر ف$$ي ج$$وھر الكلم$$ة م$$ن حي$$ث ا�س$$م � م$$ن حي$$ث ا=ص$$ول والقواع$$د، وإ� 
ًالقواع$$د متباين$$ة ومختلف$$ة لك$$ن ھ$$ل ي$$سمى النظ$$ران أو ا�عتب$$اران اس$$ما واح$$دا يجم$$ع الن$$وعين؟ ھ$$ذا م$$ا ذھ$$ب إلي$$ه  ً

  : المتقدمون وجرى ابن مالك رحمه ' على ھذا، ولذلك قال

ًمقاص$$د النح$$و، ث$$م نج$$ده نظ$$م نح$$وا م$$ن ث.ثمائ$$ة بي$$ت ف$$ي ال$$صرف، ف$$دل عل$$ى م$$اذا؟ عل$$ى أن$$ه توس$$ع ف$$ي ھ$$ذا 
ف$صلوا ب$$ين العلم$$ين، .. ضم ال$صرف إل$$ى مفھ$وم لف$$ظ النح$و، وأم$$ا المت$$أخرون فف$صلوا م$$ن ب$اب التحقي$$قالم$صطلح ف$$

ًوجعلوا النظر في جوھر الكلمة من حيث اFع$.ل واFب$دال واFدغ$ام والح$ذف وكلم$ا يتعل$ق بھ$ا، س$موه علم$ا م$ستق.  ً
  .ًبالصرف أو التصريف ووضعوا له منظومات ونثرا وشروح وحواشي إلى آخره

ًوجعلوا النحو الذي يتعلق بأحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء باسم النح$و عل$ى جھ$ة الخ$صوص، إذا الم$زج عن$د : ًً
النح$و ف$ي ا�ص$ط.ح ث$م اص$ط.ح للق$دماء واص$ط.ح للمت$أخرين، : ٍالمتقدمين والفصل عند المتأخرين، فحينئ$ذ نق$ول

عربي$ة، إذا أطل$ق عل$م العربي$ة عن$د المت$أخرين ي$شمل اثن$ي م$ا ي$رادف عل$م ال: واصط.ح القدماء المراد ب$النحو عن$دھم
ًعشر نوعا، وإذا أطلق عند المتقدمين فالمراد به النحو والصرف معا، فصار النحو مرادفا لعلم العربية، وصار النح$و  ً ً

ًشام. لنوعين من الفنون وھما ما يتعلق بأواخر الكلم إعرابا وبن$اء وم$ا يتعل$ق ب$ذات الكلم$ة أو بج$وھ ً ر الكلم$ة، ف$صار ً
م$ا ي$شمل النح$و وال$صرف فق$ط، لتخ$صيص غلب$ة ا�س$تعمال عل$م : المراد بالنحو عن$دھم م$ا ي$رادف عل$م العربي$ة، أي

  .ا�ستعمال غلب في تخصيص علم العربية بھذين الفنين فحسب فقط: العربية بھما، يعني
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النح$و وال$صرف : ًن$زع اثن$ي ع$شر فن$اًأما عند المت$أخرين في$شمل اثن$ي ع$شر فن$ا، لك$ن أھ$م عل$وم العربي$ة ف$. ي
ٍوالب.غة، وإذا أخذ ش$يئا م$ن الع$روض م$ن أج$ل أن يح$سن قراءت$ه وھ$ذا ش$يء جي$د، فحينئ$ذ نق$ول عل$م النح$و : العل$م: ً

ًعلم بأصول يعرف بھا أحوال الكلم إفرادا وتركيبا، ھذا ال$ذي عنھ$ا اب$ن رحم$ه ' تع$الى : الشامل للصرف يعرف بأنه ً
  :بقوله

ًنحو، فھو عل$م بأص$ول يع$رف بھ$ا أح$وال الكل$م إف$رادا وتركيب$ا، إف$رادامقاصد ال ً ك$اFع.ل واFدغ$ام والح$ذف : ً
  .ًواFبدال، وھذا ھو فن الصرف والتصريف، أو تركيبا كحركات اFعراب والبناء وھذا ھو فن النحو عند المتأخرين

ًليس النظ$ر ھن$ا ف$ي كون$ه مبت$دأ : ند إليه، يعني� ينظر في ھذه الكلمة بعد التركيب من مسند ومس: ًإفرادا: فقوله

ًأو ف$$اع. أو نائ$$ب فاع$$ل أو خب$$را �، � ينظ$$ر إلي$$ه، وإنم$$ا ينظ$$ر إل$$ى ج$$وھر الكلم$$ة قب$$ل تركيبھ$$ا، وأم$$ا الكلم$$ة قب$$ل  ً
زي$$د ھك$$ذا إ� م$$ن ب$$اب : زي$$د لوح$$دھا � تق$$ل: التركي$$ب فھ$$ذه ف$$ي ا=ص$$ل � توص$$ف بكونھ$$ا مبني$$ة و� معرب$$ة، يعن$$ي

أن$ك أعربتھ$ا؛ =ن ھ$ذه ال$ضمة ض$مة إع$راب، ف$إذا ك$ان ك$ذلك أي$ن : ٌزيد باFسكان؛ =ن زيد معن$اه: ، وإ� تقولالتعليم
زي$د؛ =ن : ٌزي$د أخط$أت، وإنم$ا تق$ول: ل$م ت$سندھا إل$ى غيرھ$ا، ف$إذا قل$ت.. العامل؟ ليس لھا عامل، أنت لم تركبھ$ا بع$د

  : الكلمة قبل تركيبھا على الصحيح فيھا ث.ثة أقوال

ل معربة، وقيل مبنية، وقيل � معربة و� مبنية، وھ$ذا رأي اب$ن مال$ك وھ$و أرج$ح، أنھ$ا � توص$ف ب$إعراب قي
  .و� بناء

  .ٍوأما بعد التركيب حينئذ ينظر إليھا من جھة اFسناد وعدمه

ً فالنحو علم بأصول يعرف بھا أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء أفردنا إف$ر:وأما في اصط6ح المتأخرين ًادا ھ$ذا ً
ًصار علما مستق. وھ$ذا أج$ود للطال$ب وأس$ھل أن ي$درس ال$صرف عل$ى جھ$ة الخ$صوص، ث$م ي$درس بع$د ذل$ك النح$و  ً
ًعلى جھة الخصوص، إذا علم بأصول يع$رف بھ$ا أح$وال الكل$م إف$رادا وتركيب$ا ھ$ذا م$ن جھ$ة ش$موله لف$ن ال$صرف أو  ً ً

ًعلم بأصول يعرف بھا أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ھذا  على جھة خصوص النح$و م$ع إخ$راج ف$ن ال$صرف وھ$ذا ً
  .ھو النحو عند المتأخرين

الفاع$$ل مرف$وع، والمفع$ول ب$$ه : القواع$د العام$ة الت$$ي يقع$دھا النح$اة كق$ولھم: الم$راد با=ص$$ول ھن$ا: عل$م بأص$ول
ًمنصوب، والمضاف إليه دائما مجرور، والمضاف بحسب العوامل، والمبتدأ � يكون إ� اسما و� يك$و ًن إ� مرفوع$ا، ً

ًوالخبر يكون مفردا ويكون جملة وأحكام الضمائر والمع$ارف ونح$و ذل$ك ك$ل أب$واب النح$و وم$ا ي$ستخلص م$ن قواع$د  ً
ًأساس$ا، فھ$ذه كلھ$ا مترادف$ة م$ن : ًض$ابطا وي$سمى: ًأص$. وي$سمى: قاع$دة، وي$سمى: نتيجة البحث في ذلك الب$اب ي$سمى

  .اني اللغويةحيث ا�صط.ح وإن كانت متباينة من حيث المع

الملك$ة وھ$ي ھيئ$ة راس$خة : اFدراك، وإم$ا أن يف$سر بمعن$ى: ؟ إما أن يفسر بمعنىما المراد بالعلم: علم بأصول
في النفس تكون نتيجة عن المطالعة وضبط ودربة العلم ونحو ذلك، وإم$ا أن يف$سر بالم$سائل الت$ي ھ$ي ف$روع القواع$د 

ن تف$سيره بالقواع$د؛ =نن$ا ف$سرنا ا=ص$ول بم$اذا؟ بالقواع$د كي$ف قواع$د ث.ثة أق$وال ف$ي تف$سير العل$م ولك$ن ھن$ا � يمك$
  : ھو المعنى اللغوي لمعنى العلم: بقواعد؟ وإنما يفسر باFدراك واFدراك

  ًالعل777777777777777777م إدراك المع777777777777777777اني مطلق777777777777777777ا

  

  وح777777777777777صره ف777777777777777ي ط777777777777777رفين حقق777777777777777ا  

  

ن$ى بتمام$ه، ف$إن ل$م يك$ن ك$ذلك فھ$و ھ$و وص$ول ال$نفس إل$ى المع:  إدراك المعن$ى، والم$راد ب$اFدراك:فالعلم الم7راد ب7ه
ًشعور � إدراك، وھذا المعنى قد يكون معنى مفردا، وقد يكون معنى مركبا، المعنى المفرد ًً : ھو م$دلول اللف$ظ المف$رد: ً

زي$د ق$ائم ھ$ذا مرك$ب مدلول$ه ثب$وت قي$ام زي$د، إدراك : ال$ذات المشخ$صة: زيد ھذا لفظ مفرد، مدلوله ش$يء مف$رد وھ$و
  : ًتصديقا، ففرق بين العلمين علم التصور وعلم التصديق: ًرا وإدراك الثاني يسمىتصو: ا=ول يسمى

ِإدراك مف7777777777777777777رد ت7777777777777777777صورا عل77777777777777777777م ُ ً ٌ ٌ  

  العل777777777777777777م إدراك المع777777777777777777اني مطلق777777777777777777ا

  الت77777777777777صديق والت77777777777777صورا : س77777777777777موھما

          

ِودرك ن7777777777777777777سبة بت7777777777777777777صديق وس7777777777777777777م   ٍُ ٍْ ُ َ  

  وح77777777777777صره  ف77777777777777ي ط77777777777777رفين حقق77777777777777ا

...................................  

  

القواع$د العام$ة الت$ي ي$ستنبطھا النح$اة م$ن : إدراك بأصول، ا=صول الم$راد بھ$ا ھن$ا: علم، أي:  ھذان علمان، قولهً:إذا
الفاعل مرف$وع، ت$ستطيع : علمك بھذه القاعدة: ٍك.م العرب بواسطة التتبع فحينئذ إذا قعدوا قاعدة كالفاعل مرفوع نقول
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ق$ضية كلي$ة يتع$رف بھ$ا أحك$ام الجزئي$ات موض$وعھا : اع$دة م$ا ھ$يبواسطتھا أن تعرف جزئيات تل$ك القاع$دة؛ =ن الق
  .ًوالك.م في ھذا يطول وقد سبق معنا مفص. في شرح الملحق و� بد من اFحالة

ھ$ذا : ھ$ذا مبت$دأ محك$وم علي$ه، مرف$وع: الفاعل مرفوع ھذه قضية كلية، بأن الفاع$ل: ٍحينئذ نقول قضية التي ھي
ٌجاء زيد ومات عمر وسافر خالد ھذه كلھ$ا : ذا؟ يشمل زيد وعمرو وخالد من قولكمحمول وھو خبر، الفاعل يشمل ما ٌ

  .الفاعل: نعم، داخلة تحت قولنا: الفاعل؟ نقول: آحاد ھل ھي داخلة تحت قولنا

ا�س$م المرف$وع الم$ذكور قبل$ه : جاء زيد فاع$ل؟ بتطبي$ق الح$دود: زيد من قولك: ما الذي يدلنا على أن ھذا اللفظ
سم المؤول بالصريح المذكور قبله فعل إلى آخره، أو أسند إليه فع$ل ص$ريح أو م$ؤول بال$صريح مق$دم علي$ه فعل أو ا�

ٍبا=صالة قائما منه أو واقع عليه، حينئذ نقول   .ھذا الحد بالنظر فيه والتفكر وتنزيله على زيد تحكم بأنه فاعل: ً

ج$اء زي$$د، : أن تحك$م عل$ى اللف$$ظ؛ =ن$ه يأتي$$ك ح$دود ي$$ذكرھا النح$اة ويف$صلون فيھ$$ا م$ن أج$$ل ھن7ا فائ7دة الح77دود
ًضربت عمروا وخالدا إلى آخره تقول خالد م$ن ھ$ذا اللف$ظ أو ھ$ذا التركي$ب ھ$ل ھ$و فاع$ل أو تميي$ز أو ح$ال؟ يلت$بس، : ً

ٍحينئذ الذي يضبط لك ھذا عن ذاك ھو الح$د، فمعرف$ة الح$د بتفاص$يله وجزئيات$ه وإدخال$ه وإخراج$ه يعين$ك عل$ى الحك$م 
ًكونه فاع.، ثم إذا حكمت عليه بكونه فاع. يستلزم ماذا؟ يستلزم الحكم اFعرابي وھوعلى الشيء ب   .أنه مرفوع: ً

جاء زيد فاعل، ھ$ذه مقدم$ة ص$غرى، وك$ل فاع$ل مرف$وع : زيد، من: ولذلك يركب قياس من الشكل ا=ول فيقال
 ھذه أنت مبرمج عليھ$ا، أل$يس ك$ذلك؟ ف$تحكم كلفة فيھا: زيد مرفوع؛ =نه فاعل مع التعليل، ھذه قد يقول قائل: فالنتيجة

ًعلى الشيء بكونه فاع. أو� تتصور أنه فاعل، وھذا التصور لو لم تستح$ضر في$ه الح$د إ� أن م$دلول الح$د ھ$و ال$ذي  ً
ًوقع في نفسك صار أمرا جبليا � يحتاج إلى تكلف وطلب للمعلومات ً.  

الذي دلك على ھذه المقدمة الصغرى ھو الحد ثم م$ا حك$م جاء زيد بأنه فاعل و: ٍفحينئذ تحكم على زيد من قولك
ًالفاعل ھل ھو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ وكل فاعل مرفوع، ھذه قضية كلية يشمل زيدا وغيره، م$ن أي$ن أخ$ذنا 
 ٍھذه القاعدة، ما دليلھا؟ استقراء ك.م العرب، نظر في الكتاب وفي السنة، وفيم$ا ورد م$ن ف$صحاء الع$رب حينئ$ذ أثبتن$ا

  .با�ستقراء والتتبع أن كل فاعل مرفوع

ًجاء زيد فاعل مرفوع، إذا علم بأصول بقاع$دة الفاع$ل مرف$وع : أن زيد من قولك: ينتج لنا نتيجة مسلم بھا وھي
بھ$$ذه القواع$$د ين$$تج لن$$ا م$$اذا؟ العل$$م بمف$$ردات ھ$$ذه : عل$$م بأص$$ول أي: ين$$تج لن$$ا العل$$م بآحادھ$$ا وأفرادھ$$ا، النتيج$$ة نق$$ول

تحفظھ$ا وتفھمھ$ا، ث$م تطبقھ$ا عل$ى تل$ك : ه القواعد إنما تبحث في كتب النح$و وأن$ت ال$ذي تستخل$صھا يعن$يالقواعد، ھذ
  .الجزئيات

 يطلق العلم على القواعد المعلوم$ة الت$ي م$ن ش$أنھا أن تعل$م لم$ا عل$م بالفع$ل؛ =ن النح$و ل$ه حقيق$ة ف$ي نف$سه ً:إذا
وم$$ة بالفع$$ل حقيق$$ة عرفي$$ة كإط.ق$$ه عل$$ى الملك$$ة أي الكيفي$$ة س$$واء عل$$م أو ل$$م يعل$$م، وإط$$.ق العل$$م عل$$ى القواع$$د المعل

الراسخة في النفس التي يقتدر بھا على استحضار ما كانت علمته واستحصال ما لم تعلمه، وأم$ا إط.ق$ه عل$ى اFدراك 
اله ف$ي أن$ه يطل$ق وي$راد ب$ه اFدراك، ث$م اس$تعماله ف$ي الملك$ة أو اس$تعم: ًفحقيقة لغة وعرفا ھذا ھو ال$صواب ف$ي العل$م

  .القواعد ھذا ليس على أصل المعنى اللغوي

الم$$سائل الجزئي$$ة الم$$ستخرجة منھ$$ا بجع$$ل قاع$$دة كب$$رى ل$$صغرى س$$ھلة : وأم$$ا إط.ق$$ه عل$$ى ف$$روع القواع$$د أي
ھك$ذا زي$د م$ن ق$ام زي$د فاع$ل وك$ل فاع$ل مرف$وع فزي$د م$ن ق$ام زي$د مرف$وع، ھ$ذا في$ه تج$وز عن$د الحكم$اء : الحصول

  .عمول بهويعتبر من المجاز لكنه م

ا=ص$ل ا�ص$ط.حي، وھ$و الم$$راد ف$ي القاع$دة والق$انون وال$ضابط وا=س$اس، وھ$$ي : الم$راد با=ص$ل: بأص$ول
ك$ل : لھ$ا جزئي$ات، وجزئياتھ$ا: ًقضية كلية يتعرف بھا على أحك$ام الجزئي$ات موض$وعھا، فقاع$دة الفاع$ل مرف$وع م$ث.

وره، فإذا فھم الحدود ونزلھا على ا]حاد والمف$ردات ًاسم صدق عليه حد الفاعل، أو� الحكم على الشيء فرع عن تص
  .ًفاع.، والمفعول به، مفعول، والمضاف، والتمييز، والحال إلى آخره: ٍحينئذ صح له أن يسمي الفاعل

ولذلك قد يخلط الطالب بعض المسائل في التمييز والحال أو ف$ي الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه، خاص$ة إذا ك$ان ف$ي 
 م$رد ف$ي ض$بط ھ$ذه الم$سائل إ� الرج$وع إل$ى الح$دود أنف$سھا، في$ضبطھا عل$ى الوج$ه ال$صحيح باب المبنيات، ليس له

  .ٍويستحضرھا حينئذ يصح له ا�ستد�ل على إثبات ھذا ا]حاد أو ھذا الفرد بأنه فاعل أو مفعول
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 وأن وم$ن ھن$ا ت$أتي ص$عوبة النح$و عن$د الط$$.ب؛ =ن$ه إذا أراد أن يع$رب � ب$د أن يستح$ضر ك$ل ھ$ذا الح$$دود،
ًيكون مستحضرا ل$شروط ك$ل ب$اب واس$تثناءات ك$ل ب$اب، ف$إذا أراد أن يع$رب وجھ$ا ص$حيحا � اعت$راض علي$ه � ب$د  ً ً

  .وأن يستحضر النحو كله من أوله إلى آخره

ھ$ذا ل$ه : قال ھذا يتعلق في بحث ا=فعال الفعل الماضي، ق$ال محم$د! قال محمد ھو ابن مالك انظر: ولذلك تقول
إع$راب تق$دير بالظ$اھر إل$ى : م$ضاف وم$ضاف إلي$ه، أحم$د رب$ي ' خي$ر: بالضمائر، ابن مال$ك: ، ھوارتباط با=ع.م

  .آخره، � بد أن يستحضر الحدود كلھا

ولم$ا ك$$ان ث$$م ق$$صور ف$$ي حف$ظ التع$$اريف واستح$$ضارھا ص$$ار النح$$و م$اذا؟ كأن$$ه ط.س$$م وإذا أع$$رب ول$$و ك$$ان 
يمليھ$ا ع$ن ظھ$ر قل$ب ويفھ$م : ن عنده م$ستقرة اس$تقرار ت$ام يعن$يًحافظا لبعض ا=بواب أو بعض المنظومات إذا لم تك

  .ٍمعناھا إن لم يكن كذلك حينئذ يخلط في اFعراب

ًول$$ذلك بع$$ضھم يع$$رب وي$$أتي بالعجائ$$ب وھ$$و يحف$$ظ ا=لفي$$ة لم$$اذا؟ =ن$$ه حفظھ$$ا ھك$$ذا ظ$$اھرا ول$$م يم$$ارس ھ$$ذه 
جل ومھمات النح$و ن$ضمھا ل$ك : ة، مقاصد يعنيمقاصد النحو بھا محوي: ا=صول وھذه القواعد التي نضمھا ابن مالك

  .ابن مالك رحمه ' تعالى

ث$م م$ا ھ$و أص$ل مط$رد تحتاج$ه كثي$ر ف$ي حيات$ك ف$ي : ولذلك � يكاد أن يفوته شيء من ا=صول المطردة يعني
 الكت$ب الك.م وفھم ك.م الناس في الخطابة إن كنت خطيب، أو في التفسير ونحو ذلك، ا=مور التي قد تستعين ب$بعض

مما يزيد على شروحات ا=لفية إنما يكون في النوادر أو في الشذوذات، أو في توجيه بعض ا=ق$وال، يم$ر علي$ك ق$ول 
ھ$ذا اللف$ظ : ينسب للفراء ما وجه استد�له أو ما وجه القول ھذا؟ � بد وأن تبح$ث ف$ي الحواش$ي ونح$و ذل$ك، ول$و قل$ت

  .دليله ليس من شأنك أنتمن حيث ھو ينظر إليه، ھل ھو مسلم به أو �؟ 

إن كان ھذا مستدل له بدليل وھو واضح بين فاقبله و� ترده، وإن لم يكن كذلك ف. تتعب نف$سك إن ل$م يك$ن م$ن 
  .ا=صول المطردة

النح$و ھن$ا ف$ي : أغراض$ه وج$ل مھمات$ه، م$ا الم$راد بكلم$ة:  نق$ولمقاصد النحو، ما المراد بمقاص7د النح7و؟: ًإذا
وعلم العربية يستعمل في فنين فق$ط � ثال$ث لھم$ا / ما يرادف علم العربية.. '؟ ما يشمل الفنينعبارة ابن مالك رحمه 

  .النحو عند المتأخرين والصرف أو التصريف: وھما

  . الكلمات العربية من حيث اFعراب والبناء، ھذا من اصط.ح المتأخرين وھو العمدة:موضوع علم النحو

  .إقامة اللسانين فھم الكتاب والسنة و:والثمرة

 الوسائل لھا أحكام المقاصد، فإذا كان يستعان بھذا النحو على فھم الكت$اب وال$سنة فم$ا ك$ان من$ه واج$ب :وفضله
ًكان تعلم النحو واجب، وما كان عينا فھو عين، وما كان مستحبا فھو مستحب ً.  

ؤلي ب$أمر أمي$ر الم$ؤمنين عل$ي رض$ي '  بينه وبين العلوم ا=خ$رى التب$اين، والواض$ع ھ$و أب$و ا=س$ود ال$دوالنسبة   
ًاسما وفع. وحرفا كما سيأتي قال له: تعالى عنه، ولذلك قسم له ا=شياء فقال ًانح لھم نحوا، فسمي النحو لتسمية عل$ي : ًً

  .رضي ' تعالى عنه

دة أو �؟ ھ$ذا من كتاب '، وھذا متفق عليه، والسنن على الصحيح، ھل يستدل بالحديث بإثبات قاع$: ا)ستمداد
ًفيه خ.ف، أكثر النحاة على المن$ع، بن$اء عل$ى ج$واز الرواي$ة ب$المعنى، وال$صواب أن$ه يح$تج ب$ه ف$ي إثب$ات ا=حك$ام أو 

  .القواعد العامة في لغة العرب

  .ك.م فصيح العرب بالتتبع وا�ستقراء: والثالث

المنح$و وھ$ذا : رادة اس$م المفع$ول أي علم النحو من إضافة العام للخاص، والنحو من إط$.ق الم$صدر وإ:اسمه
: ًيعتبر من إط.ق المصدر نحا ينحوا نحوا مصدر، أطلقه وأراد به ماذا؟ اسم المفعول، لكن ھ$ل ھ$و خ$اص بھ$ذا الف$ن

ھل ھو خاص به أم أنه عام؟ ك$ل عل$م منح$و أم �؟ ك$ل عل$م منح$و، : علم بأصول يعرف بھا أحوال أواخر الكلم، أقول
  .ًصد علم الفقه وتقصد علم التفسير، إذا ھو مقصودمقصود، أنت تق: يعني

ًمفھ$وم فل$يس خاص$ا بالفق$ه ا�ص$ط.حي عن$د : الفھ$م، ك$ل عل$م مفق$وه يعن$ي: الفھ$م، الفق$ه ھ$و: والفقه ف7ي اللغ7ة
ًالمتأخرين حينئذ يكون م$ن إط$.ق الع$ام وإرادة الخ$اص أو ص$ار حقيق$ة عرفي$ة ف$ي اص$ط.ح الق$وم ال$ذين اص$طلحوا  ً ٍ

اتفاق طائف$ة مخ$صوصة عل$ى أم$ر معھ$ود بي$نھم مت$ى أطل$ق : صط.ح، ولذلك ا�صط.ح ھذا يعرف بأنهعلى ھذا ا�
  .انصرف إليه
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ٍفإذا كان النحاة اصطلحوا على أن الفاعل ھو ا�سم المرفوع المذكور قبله فعله حينئذ عند أھل اللغة الفاع$ل ك$ل 
 فاع$ل زي$د ق$ائم فاع$ل أم �؟ فاع$ل نع$م؛ =ن$ه ھ$و ال$ذي زي$د ق$ائم، زي$د ھ$ذا: من أوجد الح$دث أو الفع$ل فھ$و أع$م؛ =ن

ًأحدث القيام فھو فاعل لغة لكنه ليس فاع. اصط.حا، فكل فاعل اصط.حا فھو فاعل لغة من غير عكس ً ً ٌ.  

  .اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معھود بينھم متى أطلق انصرف إليه: ًإذا

  . ونحو ذلكالقواعد التي تبحث فيھا كالفاعل مرفوع: ومسائله

ُوأس777777777777777777777تعين ِ ْ ْألفي777777777777777777777ه ِف777777777777777777777يَ � ََ . ِ ْ     
  

ُمقاص777777777777777د   ِ َ ِالنح777777777777777و َ ْ َبھ777777777777777ا . ْمحوي777777777777777ه ِ . ْ َِ  

  

  

  

ُتقرب M َ ا=بع$د، وھ$ل أفع$ل التف$ضيل عل$ى باب$ه أم �؟ ھ$ل : ھذه ا=لفية ل5فھام، ا=ق$صى، يعن$ي: تقرب، يعني.. ْاAقصى ُ
ٍيل$زم، فحينئ$ذ � تك$ون :  منه أن تق$رب البعي$د، أم ق$د يفوت$ه؟ قي$لا=لفية ھذه إذا قربت ل5فھام ا=قصى ا=بعد، ھل يلزم

  .أفعل التفضيل على بابھا، بل تقرب ا=قصى ا=بعد والبعيد من باب أولى وأحرى

�، � يلزم من تقريب ا=بعد تقريب البعيد؛ =نه قد يعتني بالمعاني الدقيقة، فيفوته ما ھو قريب م$ن ذل$ك، : وقيل
فھ$م .. تق$رب ھ$ذه ا=لفي$ة ل5فھ$ام: ٍحينئ$ذ نحم$ل أق$صى ھن$ا عل$ى غي$ر ب$اب أفع$ل التف$ضيل، ونق$ولوھذا أم$ر م.ح$ظ، 

  .ا=بعد والبعيد فيشمل النوعين، � من باب الت.زم: الطلبة ا=قصى، يعني

�، ل$$يس عل$$ى باب$$ه ب$$ل ھ$$و ي$$شمل ا=بع$$د : أفع$$ل ھن$$ا عل$$ى باب$$ه، ولك$$ن نق$$ول: ل$$و جعلن$$اه م$$ن ب$$اب ال$$ت.زم لقلن$$ا
  .تقرب البعيد ل5فھام أو ا=بعد من المعاني: عيد، أيوالب

مع لفظ موجز، فالباء ھنا بمعنى مع، أو لل$سببية يحتم$ل ھ$ذا ويحتم$ل ذاك، وك.ھم$ا عليھم$ا : يعني: بلفظ موجز
  .مع: بعضھم فسره بمعنى: الشراح، يعني

ٍلفظمع  ْ ِموجز َ َ تفع$ل ذل$ك م$ع وج$ازة اللف$ظ، : ع، أيم$:  بسبب لفظ موجز، � إشكال في ھذا، فلفظ الب$اء بمعن$ى:ُ
ًمع، ولم يجعلھا س$ببية؛ =ن المعھ$ود س$ببا للتقري$ب، الب$سط � : اختصاره، وا=شموني مشى على ھذا، أنھا بمعنى: أي

ًاFيج$از، إذا أراد أن يفھ$م غي$ره حينئ$ذ يخت$صر ل$ه الك$$.م اخت$صارا أو ي$سھب؟ يف$صل تف$صي. أم أن$ه يخت$صر الك$$.م  ً ٍ
ٍ أريد الفھم على جھة البسط يفھ$م ك$ل الم$سألة م$ن أولھ$ا وآخرھ$ا، فحينئ$ذ � ب$د م$ن الب$سط، فكي$ف يق$ول ًاختصارا؟ إذا

م$ع ا�خت$صار، ل$ذلك ع$دل ا=ش$موني ع$ن : تقرب ا=قصى البعيد ل5فھام، أفھام الطلب$ة بلف$ظ م$وجز، يعن$ي: رحمه '
  .مع: تفسير الباء ھنا بكونھا للسببية إلى كونھا، بمعنى

ًولم تجعل للسببية؛ =ن المعھود عند الناس وعند أھل العلم سببا للتقريب الب$سط � اFيج$از، وي$صح : الولذلك ق
كونھا للسببية عل$ى ال$صواب فيك$ون في$ه غاي$ة الم$دح للم$صنف، حي$ث ات$صف بالق$درة عل$ى توض$يح المع$اني با=لف$اظ 

وجيزة تبعي$د المع$اني الدقيق$ة، لك$ن لق$درة الم$صنف من ش$أن ا=لف$اظ ال$: الوجيزة التي من شأنھا تبعيده، التي من شأنھا
  .وب.غته استطاع أن يعكس ا=مر

ُتقرب M َ ٍبلفظ ْاAقصى ُ ْ َ ِموجز ِ َ مع لفظ موجز، والموجز المراد به ھنا ا�ختصار، فاFيجاز ھو تقلي$ل الك$.م :  يعني،ُ
، ول$ذلك ع$م بھ$ا النف$ع لم$ن اش$تغل بھ$ا، مع كثرة المعنى، وھذه صفة سائدة في المختصرات عند أھل العلم_  ا=لفاظ–

لفظ قليل، ولكن تحته من المعاني الكثيرة الكثي$رة الكثي$رة، ول$ذلك ف$ي الفق$ه تظھ$ر ھ$ذه المزي$ة أكث$ر وأكث$ر؛ =ن$ه ي$أتي 
  .ھو مراده.. ًبالمنطوق والمفھوم، يذكر الحكم بالمنطوق وعكسه المفھوم، يكون مخالفا للحكم وھو مراده

ٍعلى بعضھم بماذا؟ بأنه أطلق المفھوم وا=صل تخصي$صه، ا=ص$ل أن$ه � يع$م، حينئ$ذ ي$ورد ولذلك قد يستدرك 
عليھم من ھذه الحيثية، لماذا؟ =ن المف$اھيم المنطوق$ات، والمف$اھيم ف$ي المت$ون س$واء كان$ت نثري$ة أو منظوم$ات م$رادة 

 وم$ا اخت$صرت إ� م$ن أج$ل ت$سھيل عند أرباب التصنيف، وما جاءت ا�عتراضات والنق$د والتنق$يح إ� م$ن أج$ل ھ$ذا،
العلم، � من أجل تعقيد العلم، والبعض يظن أن ھذه المختصرات لھا نوع إض.ل لبعض الط.ب ھكذا يعب$ر ال$بعض، 
ًويقول الزاد ھذا أضل الط.ب، لماذا؟ =نه ك$.م ب$دون دلي$ل ھ$ذا أو�، ث$م في$ه م$ن تعجي$ز الك$.م ورب$ط الك$.م بحي$ث 

ن قراءة اللفظ بنفسه وھذا ليس بصحيح، الزاد كغيره من المتون، إنما يوجد فيه بع$ض ا=لف$اظ يوصل إلى عدم الفھم م
  .ھو واضح وبين: التي تحتاج إلى تصحيح، لكن في الجملة نقول
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ُتقرب: ًإذا M َ ٍبلفظ ْاAقصى ُ ْ َ ِموجز ِ َ مع لفظ موجز، أو بسبب لفظ موجز، وھذا إذا أردنا ب$ه مدح$ة اب$ن مال$ك : يعني: ُ
  . ' تعالىرحمه

ُوتبسط ُ ْ َالبذل ََ ْ َ   .توسع البذل، ما المراد بالبذل ھنا؟ العطاء:  يعني:ْ

ٍبوعد ْ َ ِمنجز ِ َ بلف$ظ : تف$سر الب$اء ھن$ا كم$ا ف$سرت ف$ي قول$ه: م$ع وع$د منج$ز، أو ب$سبب وع$د منج$ز، يعن$ي:  يعني:ُْ
ذه ا=لفي$ة لوجازتھ$ا العط$اء الكثي$ر توس$ع ھ$: موجز، إما أن تكون للمعية، وإما أن تكون لل$سببية، وتب$سط الب$ذل، يعن$ي

طال$$ب العل$$م؛ =ن اللف$$ظ الواح$$د والجمل$$ة الواح$$دة ي$$دخل تحتھ$$ا جمھ$$ور م$$ن الم$$سائل، إم$$ا ب$$المنطوق وإم$$ا .. للطال$$ب
ُوتب7سطب$المفھوم كم$ا ذكرن$$اه،  ُ ْ َالب77ذل ََ ْ َ ٍبوع7د ْ ْ َ ِمنج7ز ِ َ ًُمُوف$ا أو ُموف$$ا س$ريعا ف$ي أس$$رع وق$ت، وھ$$ذه كان$ت طر: ، يعن$$يُْ ً ًK َ يق$$ة َ

ًالمتق$دمين، أن$ه إذا درس متن$ا متوس$طا فم$ا ف$وق نب$غ، بخ$.ف ا]ن المعاص$رين ي$درس وي$درس وي$درس وھ$و مبت$$دئ  ً
ا=وائل � كان الطالب يتخرج في سبع سنين إلى ع$شر س$نين ف$إذا ب$ه يخل$ف ش$يخه، ويراج$ع ال$درس للط$.ب، وا]ن 

  �، يجلس يدرس ويدرس ويدرس وھو مبتدئ، لماذا؟

� يل$ج : ھ$ي لطال$ب العل$م مفت$اح، انتب$ه، يعن$ي.. ة بھ$ذه المنظوم$ات وبھ$ذه المخت$صرات، فھ$ي مفت$احلعدم العناي
  ً.العلم بدون أن يكون له مختصر محفوظ، كما ذكرنا اليوم عن النووي رحمه ' تعالى، ويحفظ في كل فن مختصرا

 ھ$ذا المنھ$اج، وأم$ا أن يري$د أن ي$صل ا=ئمة كلھم عن بكرة أبيھم من أولھم إلى آخرھم � بد وأنه ق$د س$ار عل$ى
العلم دون مت$ون ودون مخت$صرات وأن ي$أتي ھك$ذا م$ن رأس$ه ويق$رأ المط$و�ت، ويج$رد ويخت$صر ويكت$ب إل$ى آخ$ره 

  .دون أن يسير بھذا السير الذي أصله أھل العلم فلن يصل، ھيھات ھيھات

ُوتبسط ُ ْ َالبذل ََ ْ َ ٍبوع7د ْ ْ َ ِمنج7ز ِ َ لقارئھ$ا م$ن كث$رة الفوائ$د، وھ$و ك$ذلك، م$ن درس ا=لفي$ة  ھ$ذا إش$ارة إل$ى م$ا تمنح$ه :ُْ
  .ٍوضبط معھا بعض الشروح حينئذ حصل الكثير والكثير

َوتقتضي َْ ًرضا َ ِبغير ِ َ ِسخط ِ ْ تطلب، القضاء ھنا بمعنى الطلب، أو بمعنى الحكم، قد ي$أتي الق$ضاء : يعني: تقتضي: ُ
تطل$ب م$ن '، ھك$ذا ق$دره بع$ضھم، أو م$ن قارئھ$ا، أو : عن$يھذه ا=لفية، ي: بمعنى الحكم وبمعنى الطلب، تقتضي، أي

ًمنھما معا، إما من ' تطلب الرضا، وإما من قارئھا طالب العلم، أو مقرئھا، أو منھما معا، يعني من ' تع$الى وم$ن : ً
:  ع$ز وج$ل، نق$ولھي ألفاظ ترف$ع ي$ديھا وت$دعو '! قارئھا، وإسناد الطلب إليھا مجاز عقلي، كيف تطلب ھي من '؟

مجاز عقلي من اFسناد إلى السبب، إذ الطالب في الحقيقة ناظمھا، ھو ناظمھ$ا وھ$و اFم$ام : �، ھذا إسناد عقلي، يعني
  .ابن مالك رحمه ' تعالى

ًمح$$ضا، رض$ا بك$$سر ال$$راء، وھ$$و س$ماعي، ك$$ضم س$$ين:  أيًوتقت7ضي رض77ا، س$خط، وس$$كون خائ$$ه، والقي$$اس : ً
ًھذه ا=لفية، رضا محضا: ح يفرح، وتقتضي، أيالفتح؛ =نه من باب فر ً.  

� ي$شوبه ش$يء م$ن ال$سخط، س$واء ك$ان م$ن ' تع$الى إذا ك$ان الطل$ب م$ن '، أو ك$ان م$ن : بغير سخط، يعني
ًالق$$ارئ، فل$$ن ي$$سخط علي$$ه أب$$دا، ول$$ذلك ق$$ل أن يوج$$د نق$$د �ب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى إ� ف$$ي موض$$عين اثن$$ين � يك$$اد 

  : أن يتمالجواب عنھما

  ًيأتينا غدا إن شاء '...وكلمة بھا ك.م قد يعم 

� يمكن اFجابة عنھا، وج$رت ع$ادتھم أنھ$م ف$ي : ھذا من أمراضه التي � دواء لھا، يعني: ولذلك قال السيوطي
�نتق$ادات � يكثر النقد إليھا، =نه إذا انتقدت وورد فيھ$ا ا: المصنفات المختصرات أنھا مجلة ومحترمة ومعظمة، يعني

نحن نريد أن نحفظ المتن من أجل ماذا؟ أن نضبط العلم، ونمدحھا م$ن أج$ل : ًالعشر والمائة وا=لف سقطت ھيبتھا، إذا
  .أنھا تجمع لنا العلم الذي صنف فيه ھذا الكتاب، فإذا انتقدناھا ما تركنا فيھا شاردة و� واردة ما بقي لھا حرمة

لتكل$ف أن يجيب$وا ع$ن أي اعت$راض، وھ$ذه س$نة متبع$ة عن$د الم$ؤلفين، و� فلذلك من عادتھم أنھم ولو من ب$اب ا
ًبأس بھا، لكن � يصل إلى حد التكلف الذي يكون بعيدا، إن أجيب بإجابات مقبولة واعتذارات قريبة � بأس بھا، وأم$ا 

  .التنطع وتنزيه المصنف عن أن يقع في خلط ھذا فيه تكلف

  :ءولذلك شراح ا=لفية على ث.ثة أنحا

  .متعصبون �بن مالك رحمه '، وبعضھم يحط من شأنه، وبعضھم معتدل كابن عقيل رحمه ' تعالى

َوتقتضي َْ ًرضا َ ِبغير ِ َ ِسخط ِ ْ ًرضا تام � يشوبه شيء م$ن ال$سخط، وھ$ذا ع.م$ة اFتق$ان أن$ه ق$د أتق$ن ھ$ذا : يعني ، ُ
  .النظم على الجادة
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ھ$ذا فع$ل : ھذا على أنه حال من فاعل تقتضي، تقت$ضي: ًوجه الث.ثة، فائقة يجوز فيه ا=:ٌفائقة.. ًفائقة.. ٍفائققة
  .ًمضارع، مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ھي يعود إلى ا=لفية

ٍ وتقتضي رضا بغير سخط حالة كونھا فائقة ألفية اب$ن معط$ي، فائق$ة ب$الجر، وأس$تقتضي ھذه اAلفية ماذا؟ ً تعين ً
  .ٌوھي فائقة، على أنه خبر لمبتدأ محذوف: ٌعلى أنه صفة =لفية، فائقة: ٍ' في ألفية فائقة

فاقت ألفية ابن معطي، وكان قبل تأليف اFمام مالك رحمه ' تعالى ألفيت$ه ھ$ي : عالية في الشرف، يعني: أي:    فائقة
 ألف ھذه ق$ضت عل$ى تل$ك، ك$الزاد م$ع المقن$ع، ك$ان ا=ص$ل التي لھا الراية، وھي التي يحفظھا ط.ب العلم، ولكن لما

  .ٍھو المقنع �بن قدامة رحمه ' تعالى، فلما ألف الحجاوي الزاد حينئذ لم يترك له شاردة

عالية في الشرف، وإنما فاقتھا؛ =نھا من بحر واحد، من الرج$ز كلھ$ا م$ن أولھ$ا إل$ى آخرھ$ا، بخ$.ف ألفي$ة : أي
  .ين السريع والرجز، وھذا يشوش على الطالبابن معطي فإنھا من بحر

ًك$$ذلك ھ$$ذه ا=لفي$$ة أكث$$ر أحكام$$ا م$$ن ألفي$$ة اب$$ن معط$$ي، وھ$$ذه ج$$رت ع$$ادة أھ$$ل العل$$م أنھ$$م ف$$ي مث$$ل ا=لفي$$ات أو 
  : المختصرات أنھم يقارنون ما كتبوه بما سبق، ولذلك السيوطي ھناك يقول

  وھذه ألفية تحكي الدرر

ًفائقة ألفية العراقي
  

  

  

  اAثرضمنتھا علم منظومة 

  ِفي الجمع واUيجاز واتساق

 نف$س الك$$.م؛ =ن العراق$ي ھ$$و س$$ابق وھ$و مت$$أخر، والقاع$$دة عن$د أرب$$اب المخت$$صرات إذا أراد الطال$ب أن يمي$$ز ب$$ين 
ًمختصرين أو نظمين أيھما أجود و� يقع في نزاع؟ أن الثاني المتأخر إذا كان أھ. للت$صنيف فا�ش$تغال بكتاب$ه أول$ى، 

  .ًتأخر إذا كان أھ. للتصنيف، وبلغ الغاية في الفن الذي نظم أو كتب، فا�شتغال بكتابه أولىالم

م$ع ذل$ك ترك$ت واش$تغل بألفي$ة اب$ن مال$ك، .. ولذلك ابن معطي ھن$ا م$ع وج$ود ألفيت$ه وھ$ي مطبوع$ة وم$شروحة
ل أن ي$نظم � ب$د أن$ه نظ$ر ف$ي وھو متأخر بعده، وجمع في ھذه ا=لفية ما تركه ابن معطي؛ =ن الناقد ب$صير، وھ$و قب$

ٍم$$ن س$$بقه، وإذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ � ب$$د وأن$$ه ي$$ستدرك م$$ا ق$$د فوت$$ه ا=ول، ول$$ذلك ألفي$$ة ال$$سيوطي مرجح$$ة عل$$ى ألفي$$ة 
  العراقي، لماذا؟ 

=نه متأخر، و=نه أھل للتصنيف ولو كان في ھذا الفن، ثم أن العراق$ي أس$بق من$ه وإن ش$رحت ألفيت$ه م$ن : ًأو�
ھ$$ذان ال$$شرحان � يتعلق$$ان ب$$النظم نف$$سه؛ =ن الت$$رجيح إم$$ا أن يك$$ون ل$$ذات :  م$$ن جھ$$ة ال$$سخاوي، نق$$ولجھت$$ه ھ$$و أو

إذا نظ$ر إل$ى ال$شخص ٍالشخص، وإما أن يكون لذات النظم، وإما أن يكون لما كتب على ال$نظم أو الم$تن نف$سه، حينئ$ذ 
نم$$ا نري$$د م$$ا ألف$$ه العراق$$ي وم$$ا ألف$$ه � نري$$د أن نحف$$ظ العراق$$ي نف$$سه و� ال$$سيوطي، وإ:  نح$$ن نق$$ول..ھوال$$شخص

  .السيوطي

ننظر بتجريد المتنين عن أصحابھما، فننظر في المتن نفسه ھل ھو فائق بالفع$ل ألفي$ة العراق$ي أو �؟ ث$م م$ا : ًإذا
يمك$ن تجري$ده وجعل$$ه عل$ى ألفي$ة ال$سيوطي، أل$يس ك$ذلك؟ ال$سخاوي رحم$ه ' تع$$الى : كت$ب عل$ى ألفي$ة العراق$ي نق$ول

أن$$ه يتعل$$ق بلف$$ظ ب$$المتن، وإم$$ا أن$$ه لفائ$$دة وحك$$م وم$$سألة بالم$$صطلح، الث$$اني ھ$$ذا يمك$$ن جعل$$ه عل$$ى ألفي$$ة ش$$رحه إم$$ا 
  .السيوطي، وأما ا=ول ف. ع.قة لنا به، لماذا؟ =ن كل تركيب يحتاج إلى حل يختص به

  :على كل، قال ھنا

أن ألفيت$$ه م$$ن بح$$ر : ھ$$ذين النظ$$رينٍ، حينئ$$ذ رجح$$ت ألفي$$ة اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى لًفائق77ة ألفي77ة اب77ن معط77ي
الرجز، كلھا من أولھا إلى آخرھا، وأما ألفية ابن معطي فإنھا اشتملت عل$ى بح$رين ال$سريع والرج$ز، ك$ذلك ھ$ذه أكث$ر 

  .أشمل من جھة ا=حكام النحوية من ألفية ابن معطي: فائدة، يعني

ائق$ة؛ =ن فائق$ة ھ$ذا اس$م فاع$ل، واس$م الفاع$ل أيش اعرابه؟ مفع$ول ب$ه لف..بالنصب: ًفائقة ألفية ابن معطي، ألفية
ًھو الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عب$د الن$ور ال$زواوي، ن$سبة : يعمل عمل فعله، وابن معطي

إلى زواوى وھي قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاھر بجايا من أعم$ال أفريقي$ا ال$شمالية، الفقي$ه الحنف$ي، ول$د ف$ي س$نة أرب$ع 
ً وخم$$سمائة، وأق$$رأ العربي$$ة م$$دة بم$$صر ودم$$شق، وروى ع$$ن القاس$$م ب$$ن ع$$ساكر وغي$$ره، وھ$$و أج$$ل ت.م$$ذة وس$$تين

الجزولي، وكان من المتفردين بعلم العربي$ة، وھ$و ص$احب ا=لفي$ة الم$شھورة وغي$ره م$ن الكت$ب الممتع$ة، وق$د طبع$ت 
  .لك رحمه ' تعالىألفيته في أوروبا والعلماء لھم عليھا عدة شروح، لكنھا دون ألفية ابن ما

َوھ77777777777777و ٍب77777777777777سبق َْ ِْ ٌح77777777777777ائز َ ِ َتف77777777777777ضي6 َ ِ ْ َ  

  

ٌم777777777777777777777ستوجب   ْ ْ ُِ َثن777777777777777777777ائي َ ِ َ ِالجم777777777777777777777ي6 َ َ ْ  
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ًج$امع تف$ضي. عل$ي، : بسبب سبقه علي، ح$ائز، أي: يعني.. ابن معطي، بسبق علي:  بإسكان الھاء للوزن، يعني:ْوھو
ظن الظان أنه إذا رج$ح ألفيت$ه عل$ى ألفي$ة اب$ن معط$ي � ي: ھذا فيه ماذا؟ فيه أشبه ما يكون كا�ستدراك لما سبق، يعني

ًسقط ابن معطي؟ �، بل ھو له فضله وله مكانته في كونه سابقا في التأليف واFفادة، قد أفاد أمم وحفظ$وا ألفيت$ه، وم$ع 
  .ذلك له الفضل عند ' تعالى

بسبق علي في ال$زمن واFف$ادة، : بسبب سبقه إياي، بسبق، أي:  الباء للسببية، أي:ابن معطي، بسبق: وھو، أي
تق$ديم المعم$ول إش$ارة إل$ى أن$ه ل$م يح$ز الف$ضل عل$ى الم$صنف إ� بال$سبق، .. ًبسبق ح$ائز تف$ضي.: وفي تقديم المعمول

  .جامع: والجار والمجرور مرتبط بكل من حائز ومستوجب، وھو بسبق حائز أي

ًم$صدر ف$$ضل يف$ضل تف$ضي.، والم$راد ب$$ه : االتف$ضيل ھن$.. ًف$ض.، والم$راد بالتف$$ضيل: عل$ي، أي:  أيًتف7ضي6،
  .ًفض.، من إط.ق المسبب على السبب، أو ھو مصدر مبني للمفعول

ً بسبق حائز جامع تفضي. علي، فھو مفضل علي بسبب ماذا؟ ب$سبب س$بقه عل$ي ف$ي ال$زمن واFف$ادة، وھ$ذا ً:إذا
ًثابت شرعا وعرفا ً.  

م$$ستوجب عل$$ي .. ًم$$صير الثن$$اء واجب$$ا عل$$ي: صيير، أيم$$ستحق، ويحتم$$ل أن ال$$سين والت$$اء للت$$: م$$ستوجب، أي
ًأيضا، فكل ھذه تقدر بجار ومجرور محذوف، وھو بسبق علي، حائز تفضي. علي، مستوجب   .مستحق علي: أي: ً

للطل$ب، .. مستوجب ثنائي، وايش إعراب ثنائي؟ مفع$ول ب$ه لم$ستوجب، وال$سين ھ$ذه م$ستوجب.. ثنائي الجمي6
مخ$$تص ب$$الخير عن$$د الجمھ$$ور، وعن$$د اب$$ن عب$$د ال$$س.م يعم$$ه : ثن$$ائي، الثن$$اء.. ب عل$$يطال$$ب م$$ستحق، م$$ستوج: يعن$$ي

: ًوجبت، ومروا بجنازة ف$أثنوا عليھ$ا ش$را، فق$ال: ًمروا بجنازة فأثنوا عليھا خيرا فقال{ : ًأثنى عليه شرا: والشر، فيقال
ًإذا أثنوا عليھا خيرا وأثنوا عليھا شرا، و: قال ابن عبد الس.م} وجبت  ً : ًھؤ�ء صحابة وھم حجة في لسان الع$رب، إذاً

  .الثناء � يختص بالخير، بل يعم الشر

ٌمستوجب ْ ْ ُِ َثنائي َ ِ َ ِالجمي6 َ َ :  عليه �نتفاعي بما ألفه واقتدائي ب$ه، ولم$ا ي$ستحقه ال$سلف م$ن ثن$اء الخل$ف، والجمي$ل:ْ
أش$ار ف$ي ھ$ذا البي$ت : ًو ثن$ائي بالجمي$ل، إذاثن$ائي الثن$اء الجمي$ل، أ: إما صفة �زمة أو مخصصة أو معمول للثناء، أي

  .إلى أن ابن معطي رحمه ' تعالى وإن فضلت ألفية ابن مالك عليه إ� أن له الفضل في السبق واFفادة

ِيق7777777777777777777ضيُ و� ْ ٍبھب7777777777777777777ات َ َ ِ ْواف7777777777777777777ره ِ َ َِ  

  

ُول77777777777ه ِل77777777777ي   َ ِدرج77777777777ات ف77777777777ي َ َ َ ْاSخ77777777777ره َ َ ِ  

  

ً ھذا سؤال، خبرية لفظا إنشائية معنى:و� يقضي : خبري$ة أري$د بھ$ا ال$دعاء، أي: اللھم اقض ل$ي، و' يق$ضي: ، يعنيً
  .يحكم: اللھم اقض بذلك، و' يقضي، يعني

ًعطايا، وھنا وصف ھبات وھو جمع بوافر، وھو مفرد لما ذكرن$اه س$ابقا، :  جمع ھبة، وھي العطية، أي:بھبات
واف$رات؛ =ن ھب$ات جم$ع قل$ة، :  وإن ك$ان ا=ف$صحھذا على خ.ف ا=صح، لكن � بد م$ن التأوي$ل، لتأول$ه بالجماع$ة،

ًوا=فصح في جمع القلة مما � يعقل وفي جمع العاقل مطلقا المطابقة، وا=فصح ف$ي جم$ع الكث$رة مم$ا � يعق$ل اFف$راد 
  .ا=فصح فيه اFفراد

: شيء، يعن$يتام$ة، م$ن وف$ر ال$: زائدة، وقيل: بعطايا من فضلة جل وع. وافرة، أي: ، يعنيو� يقضي بھبات
ْبھبات وافرةمن وفر ال.زم � المتعدد،    .ھذا ا=صل، وقف على السكون من أجل الوزن: ٍ

رواه أب$و داود، وج$اء } كان رسول ' صلى ' عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه { : بدأ بنفسه لحديث: لي وله، لي
Kربl اغفْر لي ولوالَدي : (( عن نوح ِ ِ ِ َِ َ ِقال ربl اغفْر ل$ي و=خ$ي : (( وسىوعن م] 28:نوح))[َْ ِ َِ ِ َ َ َْ ول$ه، ] 151:ا=ع$راف))[َ

  .�بن معطي: يعني

ھ$ذه كلھ$ا متعلق$ة بيق$ضي، أو ص$فات لھب$ات، :  مضاف ومضاف إليه، ل$ي ول$ه ف$ي درج$ات:في درجات اSخرة
وف ص$فة ھبات في درجات ا]خرة، ولك$ن بع$ضھم جع$ل ف$ي درج$ات ا]خ$رة أن$ه متعل$ق بمح$ذ.. ھبات له.. ھبات لي

  لھبات، و� يصح أن يتعلق بيقضي، لماذا؟

ٍو' يقضي في درجات ا]خرة، درجات ا]خرة ليست مح. للحك$م والق$ضاء أل$يس ك$ذلك؟ وحينئ$ذ : =ن المعنى ً
  .ً� يصح تعليق في درجات ا]خرة بيقضي، وإنما يتعين أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لھبات

ِيق7777777777777777777ضيُ و� ْ ٍبھب7777777777777777777ات َ َ ِ َواف7777777777777777777ر ِ   ْهَِ

  

ُول77777777777ه ِل77777777777ي   َ ِدرج77777777777ات ف77777777777ي َ َ َ ْاSخ77777777777ره َ َ ِ  
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ال$درج إل$ى أعل$ى وال$درك : مراتبھ$ا علي$ة، وق$ال أب$و عبي$د: ھي طبقات من المراتب، يعن$ي:  قال في الصحاح:درجات
  .الطلب: مراتب السعادة في الدار ا]خرة، ولفظ الجملة خبر ومعناھا: إلى أسفل، والمراد

  .ف رحمه ' تعالىھذا ما يتعلق باختصار بمقدمة المصن

  .ونقف على ھذا و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ھل صحيح أن ابن مالك رحمه ' تعالى نظم ا=لفية للمبتدئين؟: سؤال

ي$$درس :  ا=لفي$$ة تعتب$$ر م$$ن كت$$ب المتوس$$طين ف$$ي عل$$م النح$$و، ول$$ذلك يجعلھ$$ا ال$$بعض بع$$د ا]جرومي$$ة، يعن$$ي-
جم$$ع الجوام$$ع لل$$سيوطي إذا أراد : جرومي$$ة ش$$رح جي$$د ث$$م بع$$د ذل$$ك � ب$$أس أن يأخ$$ذ ا=لفي$$ة، ث$$م بع$$د ا=لفي$$ة يأخ$$ذا]

  .ا�نتھاء؛ =ن جمع الجوامع سار فيه على نھج تاج الدين السبكي في جمع الجوامع في ا=صول

السيوطي س$ار ب$سيره فجم$ع جمع الجوامع من زھاء مائة مصنف، و: تاج الدين السبكي في ا=صول جمع كتابه
ًكتابه من مائة مصنف، فدل عل$ى أن$ه ق$د ح$وى علم$ا جم$ا، وش$رحه ف$ي ھم$ع الھ$وام، وھ$ذا الكت$اب ل$و اعتك$ف علي$ه : ً

  .الطالب بعد ا=لفية الكل في الكل في النحو

ان$ك، ٍنعم صحيح تناطح سيبويه والفراء والخليل، لو اعتكف علي$ه وفھ$م الفھ$م ال$صحيح حينئ$ذ تك$ون س$يبويه زم
وھم يقتطفون منه كثير ا=شموني والصبان وغيرھم، يأخذون من$ه الكثي$ر؛ =ن في$ه أق$وال ق$د � توج$د ف$ي غي$ره؛ =ن 

  .المتتبع للمصنفات � بد وأن يقف على أقوال قد � تكون مشھورة، وھو يأتي بالمشھور وغيره

  مبسم ' الرحمن الرحي: يقول خالد ا=زھري في تمرين الط.ب عند: س

عم$ل الم$صدر لم$ا في$ه م$ن راح$ة الفع$ل � : ًيلزم على ا=ول أن يعمل المصدر محذوفا، ما ھو ا=ول؟ ث$م يق$ول
  .بالحمل على الفعل

ھ$و متعل$ق للج$ار والمج$رور أو الظ$رف، ھ$ل ھ$و :  نعم، م$صدر مم$ا يتعل$ق ب$ه الج$ار والمج$رور، ث$م إذا قلن$ا-
ئحة الفعل؟ � شك أن$ه الث$اني؛ =ن الم$صدر مدلول$ه الح$دث، إذا قي$ل بالقياس والحمل على الفعل، أو لما فيه ھو من را

ال$ضرب م$صدر، م$سمى الم$صدر : ٍضرب ھذا مؤلف من جزئين، الضرب والزمن، حينئ$ذ قي$ل.. الضرب من ضرب
ًالضرب ھل يعمل قياسا على الفعل، أو لما فيه م$ن رائح$ة الفع$ل؟ � ش$ك .. ھو الضرب، فھو اسم للفظ، ھل ھذا يعمل

  . رائحة الفعل؛ =نه أحد جزئي الفعل، وثم جزء ثالث سيأتي معنا إن شاء 'أنه

  .. وماذا يقصد بال.م المقدرة قبل لفظ الج.لة في البسملة بسم '-

ب$سم '، اس$م ھ$ذا : إذا قي$ل:  نعم، ھل ' ھنا مجرور بلفظ اسم، أو باFض$افة، أو ب$ال.م المق$درة، ث.ث$ة أق$وال-
اس$م مج$رور بالب$اء، وج$ره ك$سرة، م$ا : الب$اء ح$رف ج$ر، واس$م: تق$ول: ًء، والعام$ل في$ه ح$رف الج$ر، إذامجرور بالبا

  .ھو عامل الجر.. ھو عامل الكسر: ًالذي أحدث ھذه الكسرة؟ الباء، إذا

  :ِباسم '، الكسرة ھذه ما الذي أحدثھا؟ فيھا ث.ثة أقوال! طيب

  .المرجح وعليه الجمھور � الجمھور على أنھا معنويةاسم، ھو اللفظ عينه، وھو المضاف وھو : قيل

  .اFضافة، مثل التبعية، كونه أضيف إليه: وقيل

باسم للله، ثم حذفت ال.م وھ$ي الج$ارة للف$ظ الج.ل$ة وبق$ي عملھ$ا، وھ$ذا : ثم حرف مقدر، أصل التركيب: وقيل
ًضعيف جدا؛ =ن حرف الجر � يعمل محذوفا و� منويا، ھذا ھو ا=صل ً ً.  

  ...                         و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد
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  3الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  وتبسط البذل بوعد منجز؟: ما المراد بقول ابن مالك: ھذا يقول: سؤال

مع وعد، وھ$ذا الوع$د منج$ز، ق$د : ھو العطاء، بوعد منجز، يعني: العطاء، والبذل: توسع، الوسع:  تبسط، قلنا-
  .من باب مدح ا=لفية فحسب: يخلف الوعد وقد ينجزه وھو قد وفى بما ذكره، يعني

  :لكن � أدري ما صحتھا، ھل صحيح أن ابن مالك رحمه ' عندما وصل إلى قوله.....  ھذا يحكي قصة -

ِوتقت777777777777777ضي رض777777777777777ا بغي777777777777777ر س777777777777777خط ْ َ َُ َِ َِ ِ ً ْ
  

  

ِفائق7777777777777777ة ألفي7777777777777777ة اب7777777777777777ن معط7777777777777777ي   ِ ِْ ُ ْ .ِ َ ًْ َ َ
  

  

فائقة له بألف بيت، ثم لم يستطع إكمال ھذا البيت فنام فرآى في المن$ام اب$ن معط$ي يكمل$ه إل$ى :                قال بعدھا
  ..آخره

  . ما أدري ھذه القصة وصحتھا-

  . ھذا يريد كلمات قبل الدرس-

  . ھذا ما يمكن-

   الذي نقلتم منه درس أمس؟ ما اسم كتاب الشوكاني رحمه '-

  ًكيف تصبح عالما؟:  ھذا أدب الطلب الذي كتب عليه-

  .أي طالب عنده سؤال يكتبه فيما يتعلق بالدرس، أما خارج الدرس ف.

إن$ه : ل$ي ول$ه ف$ي درج$ات ا]خ$رة، أن نق$ول.. ل$ي ول$ه، وف$ي درج$ات ا]خ$رة:  لماذا ك$ان ا=ول$ى ف$ي المتعل$ق-
  .فمتعلقه محذو.. متعلق أن

ًيقضي، و' يقضي لي وله، وأم$ا ف$ي درج$ات ا]خ$رة، ھ$ذا مح$ل إش$كال ل$و جعلن$اه متعلق$ا بيق$ضي، :  �، قلنا-
  .ًوإنما ا=ولى أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لھبات

  .............نقاش غير واضح

  . ما ھو تعريف الملكة؟ ذكرناه با=مس-

م$ا ل$م يعلم$ه، : لت$ي تعلمھ$ا، أو يستح$صل بھ$ا م$ا ل$م يك$ن، يعن$ي يستحضر بھا المعلومات يعن$ي ا...............-
بالممارس$ة ممارس$ة العل$م، وھ$ذا ق$د يك$ون ف$ي النح$و وق$د يك$ون ف$ي : وھذه الھيئة أو الملكة إنم$ا تك$ون بالدرب$ة، يعن$ي

  .الفقه، وقد يكون في سائر العلوم

   ھل تقولون بالمجاز؟-

لمج$از م$ع إثب$ات ال$صفات ھ$ذا الخ$.ف مع$ه لفظ$ي � ب$أس ب$ه  في المسألة خ$.ف ب$ين أھ$ل العل$م، م$ن ق$ال با-
المسألة اص$ط.حية، وإذا نظ$ر اFن$سان ف$ي أدل$ة الق$ائلين بالمج$از والم$انعين بالمج$از � يك$اد أن ي$ذھب إ� إل$ى الق$ول 

ي$$ف بالمج$$از، الق$$ول بالمج$$از موج$$ود، ووج$$وده أو ا�لت$$زام ب$$ه � يل$$زم ب$$ه أن يق$$ول بم$$ا ق$$ال ب$$ه المؤول$$ة م$$ن تحر
النصوص، وأما تحري$ف الن$صوص فھ$م يقول$ون ب$أن المج$از � يع$دل إلي$ه إ� عن$د تع$ذر الحقيق$ة، و� يل$زم أن يك$ون 

  .، وعده من الطواغيت، ھذا باعتبار أنه يستند إليه في التحريف وتأويل النصوص�... ببدعة ًقائ. 

  .....  ما الفرق بين الحال المقارن والحال-

  . كلھا في باب الحال، ف. تستعجل ستأتي أنواع الحال-

إذا : ولذلك الرد على المجازيين أو على المؤولة والمحرفة، بأن إنكار المجاز يبطل مذھبھم ھ$ذا ض$عيف، يعن$ي
أن البعض يظن من ط.ب العلم ظاھرية أنه إذا أبطل المجاز أبطل حجة المعتزلي أو ا=شعري وكلھم ھ$ؤ�ء .. أردت

ًصحيحا، لماذا؟ =ن$ه ھ$و ق$ال بالمج$از فرع$ا � أص$.، اعتق$د أن ظ$اھر الن$صوص المماثل$ة � ليس .. أبطلھا من أصل ً ً
ٍھذا أو�، ثم لما اعتقد ھذا مع تنزيه عدل إلى أن الظاھر غير مراد، حينئذ أوله وحرفه إلى القول بالمجاز ً.  

ھ$و اب$ن مال$ك، : ك المعلوم أن ھو ضمير ف$صل � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب فكي$ف أع$رب ھ$و ف$ي ق$ول اب$ن مال$-
ًمبتدأ، كيف أعرب؟
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ًھو مبتدأ ليس كل ما جاء ھو حينئذ يكون ضميرا فاص. � محل له من اFعراب، � ت.زم، ل$يس بينھم$ا ت$.زم  ً ٍ
ًحينئ$$ذ ق$$د يك$$ون مبت$$دئا، وق$$د يك$$ون ض$$مير ف$$صل � مح$$ل ل$$ه م$$ن اFع$$راب، ول$$ذلك ل$$ه ش$$روط أن$$ه � يك$$ون إ� ب$$ين : ٍ

  .بر ونحو ذلكمت.زمين كالمبتدأ والخ

                             

ِبسم � الرحمن الرح                            . َ . ْْ ِْ ِِ .   ِيمِ

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد       

  :قال المصنف رحمه ' تعالى

  :ال الك.م وما يتألف منه، ثم ق

ْك6من7777777777777777ا لف7777777777777777ظ مفي7777777777777777د كاس7777777777777777تقم ِ َِ َ َْ ُ ٌُ ٌ ْ َ  

ْواح7777777777777777ده كلم7777777777777777ة والق7777777777777777ول ع7777777777777777م َُ ْ َ َُ ٌ ِ َِ ُ  

  

ْواس77777777777م وفع77777777777ل ث77777777777م ح77777777777رف الكل77777777777م   . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ
  

ْوكلم7777777777777ة بھ7777777777777ا ك67777777777777م ق7777777777777د ي7777777777777َؤم ٌُ َ َ َْ َ َ َ ِ ٌ ْ ِ  

  

       

ويكتب$$وا     ھ$ذا أول ب$$اب افت$$تح ب$$ه الم$$صنف رحم$ه ' تع$$الى ھ$$ذه ا=لفي$$ة، وج$$رت ع$ادة مؤلفي$$ه أن يبوب$$وا ويف$$صلوا 
  :ًالكتب بناء على حكمة عندھم، والحكمة من التبويب جرت عادة المصنفين أن يفصلوا تآليفھم با=بواب =مور منھا

أن تكون كل مسألة مجموعة تتبع نظائرھا ف$ي ب$اب م$ستقل، بحي$ث إذا أراد الطال$ب مراجع$ة م$سألة ط$الع : ًأو�
نظي$$ر إل$$ى نظي$$ره، ف$$إذا أراد م$$سألة تتعل$$ق بأحك$$ام ا�س$$تنجاء م$$ن حي$$ث جم$$ع ال: بابھ$$ا فق$$ط في$$سھل علي$$ه ا=م$$ر، يعن$$ي

ٍوا�س$تجمار حينئ$ذ رج$ع إل$ى ب$اب ا�س$تنجاء وا�س$تجمار، و� يرج$ع إل$ى ب$اب اFج$ارة، لم$اذا؟ =ن ك$ل ش$يء يق$$رن 
  .ًبنظيره، فما كان متعلقا با�ستنجاء وا�ستجمار يرجع إلى محله

ًفي$ه ن$وع تق$ويم وزي$ادة ھم$ة للطال$ب، ف$إذا خ$تم باب$ا : اط لiخ$ر، يعن$يًإذا ختم الطالب بابا حصل له الن$ش: ومنھا
ًحصل له النشاط لiخر، فالمسافر يف$رح بقط$ع ك$ل م$سافة إذا كان$ت الطري$ق مق$درة، ك$ان ذل$ك أبع$ث ل$ه عل$ى ال$سفر، 

ٍكان القرآن سورا؛ =نه إذا انتھى من سورة حينئذ ينشط ل5خ: ولذلك قيل، كما قال الزمخشري وغيره   .رىً

  .، عرفنا أن ھذا الباب قدمه لما ذكرناالك6م وما يتألف منه

لماذا بدأ المصنف رحمه ' تعالى بباب الك.م؟ وقد بدأ غيره بالح$ديث ع$ن الكلم$ة، كم$ا ص$نع اب$ن ھ$شام : ًثانيا
 ھ$$و المق$$صود قط$$ر الن$$دى وغي$$ره، وإن ك$$ان الكثي$$ر م$$ن النح$$اة إذا كتب$$وا إنم$$ا يب$$دؤون بب$$اب ب$$الك.م؛ =ن الك$$.م: ف$$ي

بالذات، والحديث عن الكلمة إنما يفصل وينظر فيھ$ا م$ن أج$ل أن ي$صل إل$ى الك$.م، ف$الك.م مرك$ب م$ن م$سند وم$سند 
ٍإلي$ه، مبت$$دأ وخب$$ر وفع$$ل وفاع$$ل، حينئ$$ذ النظ$$ر إل$$ى الفع$ل وح$$ده، والنظ$$ر إل$$ى الفاع$$ل وح$$ده، والمبت$$دأ وح$$ده، والخب$$ر 

  .إلى إقامة الك.م على الوجه الصحيحوحده، من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصلنا ذلك 

ٍالمقصود ھو الك.م، ھو المقصود بالذات؛ و=نه يقع به التفاھم والتخاطب، فالنتيجة حينئذ من أج$ل أن يفھ$م : ًإذا
ك.م غيره، وخاصة إذا كان ال$وحيين، وك$ذلك لي$صلح ك.م$ه ھ$و، م$ن أج$ل أن يوص$ل المع$اني الت$ي تك$ون ف$ي نف$سه 

  .ٍ، فإذا خلط في ك.مه حينئذ يكون ثم خلط في إيصال المعاني إلى الغيربلفظ صحيح واضح بين

ھ$و النتيج$ة، وھ$و ال$ذي يق$ع ب$ه التف$اھم والتخاط$ب، بخ$.ف ..  ھو محط الفائدة، ف$الك.م ھ$و مح$ط الفائ$دة:وقيل
  .الكلمة

  :ًوإنما صدر بھا بعض النحاة نظرا �عتبارين أو أمرين

موض$$وع ف$$ن : ًح$$و ھ$$و الكلم$$ات العربي$$ة م$$ن حي$$ث اFع$$راب والبن$$اء، إذا كم$$ا س$$بق أن موض$$وع عل$$م الن:اAول
النح$و ھ$$و الكلم$$ات العربي$$ة، ف$$أول م$$ا يب$$دأ ب$$ه م$$ن ا=ب$$واب والح$$ديث م$$ا ھ$$و ا=ن$$سب؟ أن يك$$ون الموض$$وع ھ$$و ال$$ذي 

  ً.يتحدث عنه أو�

 ع$ن كلم$ات، ومعرف$ة مركب من أجزاء، وأج$زاؤه عب$ارة: نظر ا]خر أن الكلمة جزء، والك.م كل، يعني: ًثانيا
ًالجزء مقدمة على معرفة الكل طبعا فقدم وضعا، ليوافق الوضع الطبع، كما ھو الشأن عند أرباب الك.م وغيرھم ً.  

  وق7777777777777777دم اAول عن7777777777777777د الوض7777777777777777ع

  

  Aن777777777777777777777777777777ه مق777777777777777777777777777777دم ب777777777777777777777777777777الطبع  
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 إ� إذا طبيعة النفس � تدرك الكلي$ات.. إدراك المفردات مقدم على إدراك المركبات، ھذا بطبيعة النفس: يعني  
  .أدركت الجزئيات، والعلم بالجزئيات وسيلة إلى العلم بالكليات، فلذلك قدم بعضھم الك.م على الكلمة

ھذا مفرد، ك.م مفرد، ثم حصلت الفائدة، والمراد بح$صول الفائ$دة : الك.م لوحده نقول.. :الك6م وما يتألف منه
� تحصل الفائدة الك.مية التي يح$سن س$كوت : تستلزم التركيب، يعنيھنا الفائدة التامة التي ھي الفائدة الك.مية، وھذه 

ًالمتكلم عليھا بحيث � ينتظر السامع إلى ش$يء آخ$ر انتظ$ارا تام$ا إ� إذا ك$ان ثم$ة تركي$ب م$ن م$سند وم$سند إلي$ه، م$ن  ً
  .مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل

ٍه مبتدأ على أنه م$سند إلي$ه حينئ$ذ ينتظ$ر الطال$ب ، الك.م بالرفع، ھذا إذا قيل بأنالك6م وما يتألف منه: ھنا قوله
أو السامع أو القارئ المسند الذي ھو الحكم، وإذا نظر فإذا به تأتي إلي$ه ال$واو، وم$ن القاع$دة عن$د النح$اة كم$ا ذك$ر اب$ن 

ال$واو أن المبت$دأ إذا حك$م علي$ه الطال$ب بأن$ه مبت$دأ ث$م أراد أن يبح$ث ع$ن خب$ره، ف$إذا ج$اءت : ھشام في المغني وغي$ره
  فليقف و� يبحث ما بعدھا عن الخبر، لماذا؟

=ن الواو عاطفة فاصلة، يعطف بھا بعدھا عما قبلھا، و� يمكن أن يوجد خبر بعد واو عن مبتدأ قبلھا، كم$ا أن$ه 
ٍ� يمكن أن يوجد فاع$ل بع$د واو معطوف$ا عل$ى فعل$ه ھ$ذا ممتن$ع، ف$إذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ إذا طبقن$ا ھ$ذه القاع$دة  الك$.م: ً

ٍجاءت الواو � يمكن أن يكون ما بعدھا خبرا عما قبلھا، حينئ$ذ نق$ول: ًإذا.. مبتدأ، وقد حصلت به الفائدة، وما و � ب$د : ً
ًمن محذوف نقدره، فصار التقدير واجبا؛ =ن الذي عندنا كلمة واحدة، وم$ن المعل$وم أن الك$.م � يك$ون كلم$ة واح$دة،  ً

جمل$ة فعلي$ة أو جمل$ة اس$مية، والك$.م لوح$ده ..  إليه، مبتدأ وخبر أو فع$ل وفاع$لً� بد أن يكون مركبا من مسند ومسند
  ً.� بد من التقدير، فصار التقدير واجبا: ًلفظ الك.م، إذا: ًھكذا � يمكن أن يكون ك.ما، يعني

: ك$.مھ$ذا ب$اب ش$رح ال.. ھ$ذا ب$اب ش$رح الك$.م، وش$رح م$ا يت$ألف الك$.م من$ه: وأكثر شراح ا=لفية على تقدير
: م$ضاف، والك$.م: م$ضاف إلي$ه، وش$رح: م$ضاف وش$رح: خب$ره، وب$اب: الك.م في الرابعة جاءت، ھذا مبتدأ، وب$اب

الك.م في ا=صل مجرور بالكسرة على أنه م$ضاف إلي$ه، ح$ذف المبت$دأ ھ$ذا ف$أقيم مقام$ه ب$اب ال$ذي ھ$و .. مضاف إليه
  . المضاف إليه

ھذا الخب$ر، ح$ذف الخب$ر ب$اب، وأق$يم مقام$ه الم$ضاف إلي$ه وھ$و : حذف المبتدأ، ثم صار باب شرح الك.م، باب
ِش$رح، ف$$ارتفع ارتفاع$$ه ش$رُح الك$$.م، ث$$م ح$ذف ھ$$ذا ال$$ذي أق$يم مق$$ام الخب$$ر ش$رُح ب$$الرفع، ح$$ذف وأق$يم الم$$ضاف إلي$$ه 

ٍبع$د ح$ذفين، حينئ$ذ � ب$د م$ن تق$دير مبت$دء مح$ذوف عل$ى ح$ذف م$ضافين م$ن الخب$ر، ب$: ًالك.م، إذا: مقامه، فصار اب ٍ
ًھذا باب الك.م، ثم جعل الشرح مقدرا أو البيان عل$ى أن$ه بي$ان لمعن$ى، � : شرح الك.م، وھذا فيه نوع تكلف، ولو قيل

  .بيان Fعرابه

ًوفرق بين أن يقدر الشيء من أجل تصحيح المعنى، أو من أج$ل ت$صحيح اFع$راب، ف$رق بينھم$ا، ول$ذلك دائم$ا 
ح$ذف : ب$اب بي$ان الع$ام، و� يحت$اج أن نق$ول: ، والع$ام م$ضاف إلي$ه، أيب$اب م$ضاف.. ب$اب الع$ام: نقول في ال$شروح

  .ھذا كله � داعي له: الباب وأضيف إليه كذا وإلى آخره، نقول

ٍوإنما يقدر المضاف من باب التبيين واFيضاح، حينئذ صار ھذا التق$دير تق$دير معن$ى � تق$دير إع$راب، والف$رق 
  :بينھما

ن أجل إيضاح التركيب فح$سب، و� دخ$ل ل$ه ف$ي اFع$راب، وأم$ا تق$دير اFع$راب أن تقدير المعنى إنما يكون م
: ھ$ذا ب$اب، أي: باب الك.م، ھ$ذا ب$اب الك$.م، ث$م نق$ول: ٍحينئذ � بد وأن يكون له أصل في اFعراب، فا=ولى أن يقال

  .باب بيان وإيضاح حقيقة الك.م وشرح الك.م

ھ$$و خب$ر لمبت$$دأ مح$ذوف، عل$$ى ح$ذف م$$ضافين، ب$$اب : ٍا حينئ$$ذ نق$ولالك$.م، إذا ح$$ذفنا الم$ضافات الت$$ي ذكرناھ$
  .على حذف مضاف واحد، و� نحتاج إلى كلمة شرح إ� من جھة إيضاح المعنى: وشرح، وا=صح أن يقال

ًويصح أن يكون الك.م مبتدأ خبره محذوفا، الك.م وم$ا يت$ألف من$ه ھ$ذا محل$ه، وھ$ذان الوجھ$ان الم$رجح منھم$ا  ً

َأن يك$ون الك$.م خب$را لمبت$دأ مح$ذوف، ويج$وز الن$صب الك$.م وم$ا يت$ألف من$ه، يعن$ي:  وھ$والوجه ا=ول، اق$رأ ب$اب : ً
  .الك.م، ثم حذف باب وأقيم مقامه الك.م

ِويجوز عند الكوفيين، باب الك.م بالجر على حذف حرف الجر مع إبقاء عمله ِ.  
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ٍأرجحھا أن يكون الك.م خبرا لمبتدء محذوف، وھذ: ٍعلى كل أن$ه إذا دار ا=م$ر : ا أولى؛ =ن القاعدة عند النح$اةً
ًمع جواز حذف الخبر أو المبتدأ فا=ولى أن يجعل المحذوف مبتدأ و� يجعل خبرا؛ =ن الخبر إنم$ا ج$يء ب$ه م$ن أج$ل  ً

  :الفائدة

ُوالخبر َ ََ ُالجزء ْ ُْ cالمتم ْ ِ ُ ْالفائده ْ َ ِ َ!....  

ٍن كذلك فحينئ$ذ ح$ذف المعل$وم أول$ى م$ن ح$ذف المجھ$ول، ا=ص$ل ًوا=صل في المبتدأ أن يكون معلوما، وإذا كا
  :ًفي المبتدأ أن يكون معرفة

َو) ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ِddْلم َما ْتفد َ ِ ُ   

ًا=صل في المبتدأ أن يكون معلوما، وا=صل في الخب$ر أن .. ًوا=صل في الخبر أن يكون مجھو�.. ھذا ا=صل
ٍحكم، حينئذ إذا جاز حذف أحد الطرفين فا=ولى أن ي$رجح ح$ذف المبت$دأ؛ =ن$ه معل$وم بين$ك وب$ين ًيكون مجھو�؛ =نه 

  .المخاطب، وإنما جيء بالخبر من أجل إفادة الحكم الذي تضمنه ذلك الخبر

إعراب الترجمة الك.م وما يتألف منه ا=صل ھذا باب شرح الك$.م وش$رح م$ا يت$ألف الك$.م من$ه، اخت$صر : ًإذا
  .اختصره المصنف للوضوح: ح، يعنيللوضو

  :ًفشرح أو� الك.م بتعريفه: فالناظم ترجم في ھذه الترجمة لشيئين

ْك6منا لفظ مفيد كاستقم ِ َِ َ َْ ُ ٌُ ٌ ْ َ  

ال$شرح ا=ول مختل$ف ع$ن ال$شرح : ًوالكلم التي يتألف منھا ثانيا بذكر أسمائھا وع.ماتھا فالشرح مختلف، يعن$ي
  :وما يتألف الك.م منه، وھو ا�سم والفعل والحرف، فعددھا قال: تعريف الك.م، قال: الثاني؛ =نه ترجم لشيئين

ْواسم وفعل ثم حرف الكلم . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ.  

  :ثم بين مزية كل واحد منھا بع.متھا

ِبالجر والتنوين  ِ ْ . ْ َ M لك$.م؛ =ن$ه ت$رجم ل$شيئين، وق$دم ا: ًبت$اء فعل$ت، وآت$ت، ھ$ذا تميي$ز لھ$ا بع.ماتھ$ا، إذا: ، ث$م ق$الَ
ًأصل، وثنى بما يتألف منه الك.م؛ =نه جزء له، حينئذ ترجم لشيئين وع$رف الك$.م أو�، ث$م أتبع$ه بالث$اني وھ$و ال$ذي  ٍ

  .يتألف منه الك.م

ِوشرح ما يتألف الك.م منه، كما صنع الكثي$ر، ال$سيوطي : ولmشارة إلى اخت.ف الشرحين صرح بعضھم بقوله
ا=ولى عدم ذكر كلم$ة ش$رح م$ن جھ$ة اFع$راب، وإنم$ا ت$ذكر م$ن : شموني وغيرھم، ونقولفي شرحه والمكودي وا=

  .جھة البيان واFيضاح، فھو تقدير معنى � تقدير إعراب

اس$م إش$ارة مبت$دأ، واFش$ارة إل$ى : حرف تنبي$ه، وذا: ھذا باب الك.م، ھاء: والك.م خبر لمبتدأ محذوف، ا=صل
خب$ره، والك$.م : إن م$ا ف$ي داخ$ل الترجم$ة وض$ع قب$ل الترجم$ة أو بع$دھا، وب$اب: لن$اما في الذھن من المع$اني س$واء ق

بالجر مضاف إلي$ه، ث$م ح$ذف ھ$ذا المبت$دأ وح$ذف الخب$ر ال$ذي ھ$و ب$اب م$ضاف وأق$يم الم$ضاف إلي$ه ال$ذي ھ$و الك$.م 
ً بالن$صب مفع$و� ًمقامه فارتفع ارتفاعه، وھذا أظھر وأشھر من جعل الك.م مبت$دأ وخب$ره مح$ذوف، وم$ن جع$ل الك$.م

  .بمحذوف، وھذا كما ذكرنا أن غيره ھو ا=ولى

وم$ا يت$ألف الك$.م من$ه، ھن$ا أع$اد ال$ضمير بالت$ذكير من$ه، : الك.م وما يتألف من$ه، يعن$ي.. الك6م وما يتألف منه
وص$ول يق$ع منھا، لماذا؟ =ن م$ا ھ$ذه اس$م م: منه، وأن يقول: يجوز الوجھان، أن يقول: منھا، يعني: وا=صل أن يقول

ٍاس$م وفع$ل وح$رف، فحينئ$ذ ھ$ي م$ن : على ا=شياء التي يتألف الك.م منھا، وھذه ا=شياء التي يتألف الك.م منھا ث.ث$ة
 ومن جھة اللفظ مذكر، وإذا عاد الضمير على الموصول وھو ف$ي اللف$ظ - جمع -جھة المعنى مؤنث؛ =نھا جمع أشياء

ًذكر اعتب$$ارا ب$$اللفظ، وأن يؤن$$ث اعتب$$ارا ب$$المعنى، فيج$$وزأن ي$$: م$$ذكر وف$$ي المعن$$ى مؤن$$ث ج$$از الوجھ$$ان وم$$ا يت$$ألف : ً
م$ن ھ$ذه ا=ش$ياء الث.ث$ة، ھ$ذا ج$ائز وذاك : من ھ$ذه ا=ش$ياء الث.ث$ة، وم$ا يت$ألف الك$.م من$ه، يعن$ي: الك.م منھا، يعني

  .جائز

ع$ت علي$$ه م$ا ا=ش$$ياء المعن$ى المؤن$ث، وال$$ذي وق: م$ا، يعن$$ي: وم7ا يت77ألف منھ7ا، مراع77اة لم7ا وقع7ت علي77ه: ق7ال
: ما يترك$ب؛ =ن ث$م ف$رق ب$ين التركي$ب والت$أليف، التركي$ب: وما يتألف، ولم يقل: ا�سم والفعل والحرف، قال: الث.ثة

ًوضع شيء على شيء مطلقا، سواء كان على جھة الثبوت أو �، وسواء كان بينھما مناسبة أو � ٍ ٍ.  
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ٍإذا كان وضع شيء على شيء على جھ$ة الثب$وت ف ك$ل بن$اء تركي$ب و� عك$س، : ًبن$اء، ول$ذلك يق$ال: ھ$ذا ي$سمىٍ
ٍالع.قة بينھما العموم والخصوص المطلق، وإذا كان وض$ع ش$يء عل$ى ش$يء عل$ى وج$ه المناس$بة بينھم$ا فھ$و ت$أليف،  ٍ

  .ولذلك التأليف أخص من التركيب، فكل تأليف تركيب و� عكس

ٍوض$ع ش$يء : لتأليف أخص، إذ ھو تركيب وزيادة، تركي$بوما يتركب؛ =ن ا: وما يتألف منه، ولم يقل: ھنا قال
ٍعلى شيء ، وزيادة، ما ھي ھذه الزيادة؟ ا=لفة والتناسب بين الج$زأين، فحينئ$ذ عب$ر بالت$أليف ول$م يعب$ر التركي$ب، م$ع  ٍ

بينھم$ا ًاللفظ المركب، مراعاة إلى وضع الشيء على الشيء مطلقا، سواء ك$ان : أن أكثر النحاة في تعريف الك.م يقول
  .ألفة أم �

  .وابن مالك ھنا راعى ا=لفة بين الجزأين

ا�رتب$اط ب$ين الكلمت$ين بإس$ناد إح$داھما : وقوع ا=لفة بين الجزأين، والمراد با=لف$ة: إذ ھو تركيب وزيادة، وھي
ھا بھ$ا أو نح$و بين الم$سند والم$سند إلي$ه، أو إض$افتھا إليھ$ا، أو وص$ف.. إلى ا=خرى، ارتباط وتعلق ونسبة بين الجزأين

  .ذلك، بخ.ف ضمھا إليھا بدون مناسبة

بينھما مناسبة أو �؟ ل$يس بينھم$ا مناس$بة؛ =ن الم$وت � ي$صدر ع$ن ! مات السقف! طار الجدار! الحجر مأكول
ٍالجماد، � يوصف ب$ه إ� م$ن ص$ح أن � ينف$ى م$ث. ال$شيء ع$ن ال$شيء إ� إذا ص$ح وص$فه ب$ه، حينئ$ذ إذا قي$ل ط$ار : ً

  .ھذه كلھا ليس بينھا ألفة: نقول! الحجر مأكول! الجدار � يطير، مات الجدار: قولن! الجدار

  .التركيب والتأليف، والمشھور التفريق بينھما: ًھما بمعنى واحد، يعني: وقال بعضھم

وما يتألف الك.م منه، عرفنا لم$اذا عب$ر الم$صنف بالت$أليف إذ ھ$و مق$صود عن$ده، : ، يعنيالك6م وما يتألف منه
ًليس الشرط في الك.م أن يكون مركبا فحسب، بل � بد أن يكون ب$ين الج$زأين الم$سند والم$سند إلي$ه مناس$بة وارتب$اط ف

ٍوتعلق بينھما، وأما ما لم يكن كذلك فحينئذ ھل ھو ك.م أم �؟ ينبني على اشتراط التركيب أو الت$أليف ف$ي ح$د الك$.م، 
  .وابن مالك أشار إلى التأليف

  :لكاف، له معنيانالك.م بفتح ا

ًمعن77ى لغ77وي، ومعن77ى اص77ط6حي ِالك$$.م، والك$$.م، أم$$ا : ، ونق$$ول بف$$تح الك$$اف؛ =ن الك$$.م مثل$$ث الك$$اف، يق$$الً ُ
ًالك$.م بالك$سر، وھ$و جم$ع ول$يس مف$ردا، جم$ع : ُفھو اسم ل5رض الصعبة، ھذه أرض ك.م فھ$و مف$رد، ويق$ال: ُالك.م ِ

ٍكلم   .جراحات: ِيد به ك.م، أيِوھو الجرح، فالك.م الجراحات، ز: َ

  .يجرحه: ًوسمي الك.م ك.ما؛ =نه يكلم القلب، يعني: قال ابن يعيش في شرح المفصل

ٌجراحات السنان لھا التئام            ِِ َ ِ M ُو) يلتام ما جرح اللسان              ... ُ M َْ َ َ َُ  

ًف$الك.م يج$رح، أل$يس ك$ذلك؟ فحينئ$ذ س$مي الك$.م ك.م$$ا لكون$ه ًھ$ذا جم$ع ول$يس مف$ردا، جم$$ع =ي : ِك$.م: ًإذا.. ٍ
ٍشيء؟ لكلم، أصله ْ ًكلم يكلم كلما، من باب نصر: َ ْ َْ َُ َُ ًنصر ينصر نصرا، كلم يكلم كلما، ھذا ل$يس م$رادا معن$ا، إنم$ا ال$ذي : َ ً ً

  يكون معنا ھو الك.م بفتح الكاف،

  : ًالقول وما كان مكتفيا بنفسه، وھو مركب من شيئين: ًوھو لغة 

ً الدال على معنى، أو التلفظ قلي. كان أو كثيرا، يعن$ياللفظ: المراد بالقول.. ًول وما كان مكتفيا بنفسهالق ش$يء : ً
ًيلفظ من الفم، صوت معه حروف، ھذا ي$سمى ق$و�،  ًالق$ول ھ$و اللف$ظ ال$دال عل$ى معن$ى، احت$رازا : وب7المعنى اAخ7صٌ

  .ًعلناه مرادا للفظ كما ھو قول لبعضھمعن القول الذي � يدل على معنى، إذا عممنا القول وج

ٍفحينئذ اللفظ الدال عل$ى المعن$ى ھ$ذا احت$رز ب$ه ع$ن اللف$ظ ال$ذي � ي$دل عل$ى معن$ى وھ$و المھم$ل، لك$ن ھ$ل ھ$و 
والق$ول ع$م، : المراد ھنا أم �؟ ھذا محل النزاع، فالقول إما أن يفسر بالمعنى ا=خص ال$ذي س$يأتي ف$ي ق$ول الم$صنف

ً معنى، أو يفسر بالمعنى ا=عم الذي ھو التلفظ قلي. كان أو كثيرا، فكل شيء يتلفظ به سواء ك$ان وھو اللفظ الدال على ً
ًمھم. أو مستعم. فھو قول، حينئذ يطلق على المھمل أنه ك.م لغة، لماذا؟ لكونه صوتا مشتم. عل$ى بع$ض الح$روف  ً ًً ً ٍ

  .الھجائية

ًلحروف الھجائية التي أولھا ا=لف وآخرھا الياء، مھم$. بأنه الصوت المشتمل على بعض ا: ولذلك نعرف اللفظ
مھمل مأخوذ من اFھمال وھ$و الت$رك، وھ$و ال$ذي ل$م .. اللفظ المھمل: ًكان أو مستعم.، فاللفظ جنس دخل تحته شيئان

 دي$ز مقل$وب زي$د،.. وھو الذي وضعته العرب، كزيد وا=ول المھمل ك$ديز أو رفع$ج: تضعه العرب، واللفظ المستعمل
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ًالعرب وضعت ماذا؟ وضعت زيدا علما على الذات المشخصة، يعني ًنطقت بزيد مرادا ب$ه معن$ى خاص$ا وھ$و ال$ذات : ً ًً
  .ديز مقلوب زيد؟ �، لم تنطق بھذا: المشخصة المشاھدة في الخارج، ھل وضعت

صة، ول$م ًوضعت جعفر علما عل$ى ذات مشخ$.. رفعج: تركته العرب فلم تضعه، كذلك: ھذا مھمل، يعني: نقول
ًتضع مقلوب جعفر وھو رفعج، فصار متروكا مھم.، ھل ھذا مرادف للقول أم �؟ ھذا مختلف في$ه س$يأتي أن ت$رجيح  ً

  .المصنف بأن القول أخص من مطلق اللفظ، فكل قول لفظ و� عكس

ً ھو التلفظ قلي. كان أو كثيرا، وما كان مكتفالقول المراد به ھنا في حد الك6م اللغوي: ًإذا ًي$ا بنف$سه ھ$ذا عط$ف ً
مغاير، بأن اFفادة والمعنى التي يستفيدھا الناظر أو السامع إما أن تكون بلفظ أو �، الفائ$دة الت$ي ت$ستفيدھا أن$ت إم$ا أن 
ٍتستفيدھا مع لفظ، وإم$ا أن تك$ون ب$دون لف$ظ، كاFش$ارة والكت$اب ةونحوھ$ا، حينئ$ذ م$ا كان$ت ا�س$تفادة بلف$ظ ھ$ذا خ$صه 

  .ً� بد أن يكون ملفوظا، إما مرادف للفظ وإما أخصالقول؛ =نه : بقوله

ًشيء، ھ$ذا ال$شيء ل$يس بلف$ظ، وم$ا ش$يء ك$ان ھ$ذا ال$شيء مكتفي$ا اكتف$ى بنف$سه بذات$ه ف$ي : وما كان، وما، يعني
: إفادة المعنى دون ضميمة لفظ إليه، وھذا ما يسمى بالدوال ا=ربعة، كالكتابة والخط واFش$ارة والرم$ز، وزاد بع$ضھم

  .الحال، ھي ليست محصورة في ا=ربع وإنما اشتھر منھا ا=ربع فعلق الحكم بھا، وإ� وھي أكثر من ذلكلسان 

ًفحينئذ كل ما أفاد ولم يكن لفظا، نقول ًھذا ك.م لغة � اصط.حا، فلو أشار إليه أفاد أم �؟ أفاد، ھ$ل ھ$و لف$ظ؟ : ٍ ً
  .م اتفقوا على أنه مجاز على اFشارةنعم، وسيأتي أنھ: ً�، ھل ھو ك.م لغة؟ الجواب: الجواب

ھذا المعن$ى ال$ذي اس$تفاده ل$م ي$ستفده م$ن لف$ظ : قام زيد، استفاد معنى، نقول.. لو كتب قام زيد فقرأ: كذلك الكتابة
ًمسموع يلج آذانه، وإنما من شيء مقروء، والكتابة ليست لفظا، فحينئذ استفاد معن$ى م$ن ھ$ذه النق$وش، ھ$و ثب$وت قي$ام  ٍ ً

ًكن الكتابة لفظا فحينئذ صار مباينا ل5ول، القول وما كان مكتفيا بنفسهزيد ولم ت ً ًٍ.  

ُالن7صب.... ًفأف$ادت الكتاب$ة معن$$ى دون ض$ميمة لف$ظ إليھ$$ا c ..ُم7ا ھ77ي الن7صب c ً؟ ال$شيء ال$$ذي ين$صب ع.م$ة عل$$ى
لمح$راب، ھ$و شيء آخر، كالمحراب، تدخل المسجد فت$رى المح$راب تع$رف أن ھ$ذه جھ$ة القبل$ة، م$ن ال$ذي أخب$رك؟ ا

المح$راب أف$اد فائ$دة : ٍالذي أخبرك، كيف أخبرك، نطق؟ نطق بلسان حاله � بلسان مقال$ه، ل$يس ل$ه ل$سان، حينئ$ذ نق$ول
ًواستفدت منه حكما ومعنى، ھذا المعنى ھو تحديد جھة القبلة ً.  

  .شيء اكتفى بنفسه في إفادة المعنى، كجھة القبلة، ولم يكن ثم لفظ معه: ًإذا

Kُصب بضمتين، والن$ْصُب والن$ْصُب ث$.ث لغ$ات، وك$ذلك العق$د، وھ$ذه طريق$ة كان$ت عن$د الع$رب، يعق$د k الن:يقال k
  .با=صابع Fثبات عدد معين، إذا عقدت عرف أن المراد بالعدد ھو كذا

ًالرم$$ز ھ$و اFش$$ارة بالحاج$ب ونح$وه، ھ$$ذا ق$د يفي$$د معن$ى، وھ$ذا المعن$$ى اس$تفيد م$$ن نف$س إش$$ارة :  قي$لوالرم7ز،
  :ًالقول وما كان مكتفيا بنفسه، أفاد أمرين: قوله: �، إذا: ، ھل ھو لفظ؟ الجوابالحاجب

ٍإم$$ا أن يك$ون لفظ$$ا، وإم$$ا أن يك$$ون ش$يئا ل$$يس بلف$$ظ ولكن$ه مفي$$د، حينئ$$ذ نأخ$$ذ : ًأن الك$.م لغ$$ة عل$$ى أح$د وجھ$$ين ً ً
  .اFشارة وما ذكرناهوھي أن الفائدة � تستلزم اللفظ، بل قد تكون الفائدة مأخوذة من غير لفظ، ك: قاعدة

بل$سان الح$ال، وإط.ق$ه عل$ى : على الخط واFشارة وما يفھم من حال الشيء، وھ$و م$ا ي$سمى: ًيطلق الك6م لغة
ھمع الھوامع، أن إط.قه على الكتاب$ة مج$از، وك$ذلك إط.ق$ه عل$ى اFش$ارة : ھذه الث.ثة مجاز، ھكذا قال السيوطي في
  .لسان الحال إط.ق الك.م عليه مجازمجاز، وما يفھم من حال الشيء، كذلك 

ًيطلق على الحدث نفسه، وھ$و ال$تكلم، فيطل$ق الك$.م م$رادا : ويطلق الك.م على التكليم الذي ھو المصدر، يعني
  :  به التكلم، قالوا

   

ٌق77777الوا ك6م77777ك ھن77777دا وھ77777ي م77777صغية َ ْ ُ َ َ ُِ ِْ ً ْ َ َ ُ َ
  

  

َي77777777777شفيك قل77777777777ت ص77777777777حيح ذاك ل77777777777و كان77777777777ا   َ ْْ ٌ َ ََ َْ َ ََ ُِ ِ  

  

َك6مك   ُ ً ھندا َ ْ ًتكليمك ھندا، كلمھا يحصل لك الصحة، لماذا؟ =نه مرض بحبھا، ف$إذا كلمھ$ا وح$صل ل$ه : ، يعنيِ
ًك.مك ھندا، إذا: ٍتكليم منه لھا حينئذ حصل الع.ج، قالوا   .يطلق على الحدث، وھذا � بأس به: ً

وھ$ذا وإن ذك$ره الكثي$ر إ� أن$ه ويطلق عند كثير من المتأخرين على ما في النفس من المعاني الت$ي يعب$ر عنھ$ا، 
ٍ� دليل عليه، � من اللغة و� من الشرع، فحينئذ يفسر الك.م بالمعنى القائم بالنفس، ولذلك حرفوا صفة الك$.م الثابت$ة 
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ًمعنى قديم قائم بذاته جل وع$.، وإذا أطل$ق الك$.م ف$ي ال$شرع وھ$و ص$فة [ ع$ز وج$ل .. ً[ عز وجل بأنھا معنى قائم
  .المعنى القائم بالنفس، وھذا باطل � دليل عليه: ا المعنىفسر بھذ

دون قي$$د، إذا أطل$ق لف$$ظ الك$$.م .. دون قرين$$ة: ب$ل بإجم$$اع أھ$ل اللغ$$ة أن م$$سمى الك$.م والق$$ول إذا أطلق$$ا، يعن$ي
اد الم$ر: ًوأطلق لفظ القول انصرفا إلى المعن$ى واللف$ظ جميع$ا، كلف$ظ اFن$سان ين$صرف إل$ى الج$سد وال$روح، ف$. نق$ول

باFنسان ھو الجسد دون الروح، و� المراد باFنسان ھو الروح دون الجسد، بل مت$ى م$ا أطل$ق لف$ظ اFن$سان ان$صرف 
  .ًإلى الشيئين معا، و� ترجيح =حدھما على ا]خر من حيث اFط.ق إ� بقرينة

ْويقولون في أنفسھم (( : ولذلك جاء القيد في قوله تعالى ِ ِ ُِ َُ َ َ في أنفسھم، وھذا يرد عليھم، إذ ل$و ك$ان  ]8:المجادلة))[َُ
َويقول$ون : ف$ي أنف$سھم؟ ل$و ق$ال: القول ا=صل فيه أنه يطلق على المعنى القائم في النفس ما الداعي إلى قول$ه َ َُ َ ل$ْو� ....ُ

ُُيعذُبنا ' K َ l ف$ي أنف$سھم؟ ھ$ذا دل : ويقولون دون قيد انصرف إلى المعنى النفسي، لماذا قي$ده وق$ال: لو قالوا: ٍ، حينئذ نقولَ
  .ًعلى أنه لو أطلق �نصرف إلى اللفظ والمعنى معا، و� يصح إط.قه على حديث النفس إ� بقيد

  .أن الك.م يطلق على المعنى دون اللفظ، وإط.قه عليه حقيقة، ھذا قول باطل وليس عليه دليل: قولھم: ًإذا

ِالكلم، والكلم قسمانٍويطلق على اللفظ المركب أفاد أم لم يفد، فيشمل حينئذ  َِ َ:  

ٍكلم مفيد، وكلم غير مفيد، حينئذ يطلق عليه أنه ك.م، وھل ھو حقيقة فيھما، أو ف$ي ا=ول فق$ط، أو الث$اني فق$ط؟ 
إط.ق لفظ الك.م على المعنى القائم بالنفس، وإط.ق الك.م عل$ى المرك$ب أف$اد أم �؟ ھ$ل : ث.ثة مذاھب للنحاة، يعني

  . في ا=ول دون الثاني، أم في الثاني دون ا=ول؟ ھذه ث.ثة مذاھب للنحاةھو حقيقة فيھما، أم

ٍ، إ� بقرين$ة، ف$إن وج$دت قرين$ة فحينئ$ذ � ب$أس، والصحيح أنه ) يطلق الك6م على المعنى القائم بالنفس البت7ة
ت$ه، إن قلن$ا بالمج$از وإ� فنرجع إلى ا=صل؛ =ن ا=صل حمل الك$.م عل$ى حقيقت$ه، ف$إن امتن$ع حم$ل الك$.م عل$ى حقيق

  .ٍحينئذ نصرفه إلى المجاز

  .زيد ك.م، لكنه من جھة اللغة � من جھة ا�صط.ح: ويطلق على الكلمة الواحدة، فيقال

  .ًأنه القول وما كان مكتفيا بنفسه: ھذا معنى الك.م في لغة العرب: ًإذا

  :قال في حده من جھة ا�صط.ح

  .ك.منا لفظ مفيد كاستقم

نا، الدالة على الفاعلين ق$د ي$راد :  ك.منا، قيد باFضافة فنسب الك.م إلى نفسه ھو ومن معه؛ =ن:الكقال ابن م
ٍإذا كان معظما نفسه حينئذ صار من معه ادعاء، وإن كان يري$د أن ھ$ذا م$ذھب النح$اة فحينئ$ذ .. بھا المتحدث ومن معه ً ٍ ً

  .قد عبر بنا الدالة على نسبة الحكم إلى النحاة أجمعين

أن الم$صنف :  ك.منا، ھل فيه احت$راز ع$ن ك$.م غي$ره، أم �؟ ھ$ذا محتم$ل، لم$اذا؟ =نن$ا قررن$ا البارح$ة:فقوله
  :رحمه ' تعالى قال

ُوأس777777777777777777777تعين ِ ْ ْألفي777777777777777777777ه ِف777777777777777777777يَ � ََ . ِ ْ     
  

ُمقاص777777777777777د   ِ َ ِالنح777777777777777و َ ْ َبھ777777777777777ا . ْمحوي777777777777777ه ِ . ْ َِ  

  

الك.م لفظ مفيد، ھ$ل ين$صرف الك$.م ھن$ا إل$ى : فلو قال ماذا سينظم لنا؟ سينظم لنا ما يتعلق بمقاصد النحو، ً:إذا
ليست اFضافة ل.حتراز عن ك.م غير النحاة؛ =ن النحاة لھ$م ك$.م، : ك.منا نقول ھنا: ًغير الك.م عند النحاة؟ �، إذا

ب$ه ع$ن غي$ره، وا=صوليين لھم ك.م، والفقھاء لھم ك.م، والمناطقة لھم ك.م، ك$ل ل$ه ك$.م، وكلھ$م يح$ده بح$د ينف$صل 
  .ًالك.م عند الفقھاء كل ما أبطل الص.ة من حرف مفھم كقي وعي أو حرفين مطلقا وإن لم يفھما: ولذلك قيل

قام زيد، وزيد قائم، يا ف$.ن : � يشترط في إبطال الص.ة على ھذا الحد أن يقول: ھذا الك.م عند الفقھاء، يعني
ھ$ذا الك$.م : ٍأم$ر م$ن الوعاي$ة، حينئ$ذ أق$ول: أمر من الوقاية، عي:  يعنيقي،:  تبطل الص.ة، لو قالحتى... إلى تعال 

ًيعتبر ك.ما عن$د الفقھ$اء فتبط$ل ب$ه ال$ص.ة، م$ا دام أن$ه مؤل$ف م$ن ح$رف مفھ$م أو ح$رفين مطلق$ا وإن ل$م يفھم$ا أبط$ل  ً
  .الص.ة

ًمع كونه إذا كان مؤلفا من حرفين وإن لم يفھما � يسمى ك.ما عند النحاة، لو عك م$ل ول$م ين$وي ب$ه : س ل$م ق$الً
ٍمعنى حينئذ أقول ًھذا ليس بك.م عند النحاة؛ =نه مؤلف م$ن ح$رفين، وإذا ك$ان مؤلف$ا م$ن ح$رفين ل$يس عن$دنا إس$ناد، : ً

ٍوليس عندنا مسندا، و� مسندا إليه حينئذ انتفى عنه وصف الك.م عند النحاة ً ً.  
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م$د ص$لى ' علي$$ه وس$لم لmعج$از بأق$صر س$ورة من$$ه  فھ$و اللف$$ظ المن$زل عل$ى محوأم7ا الك67م عن7د اAص7وليين
  :المتعبد بت.وته

  وللتعبد ا)عجاز Aجل                     محمد على منزل لفظ                    

  

يبدءون بأول ا=دلة، ومراد به الق$رآن، .. الكتاب: الك.م عند ا=صوليين، ولذلك يقولون: ًھذا خاص بالقرآن، إذا
  .=صوليينھذا عند ا

  .وھو عبارة عن المعنى القديم القائم بنفسه بذاته جل وع.، وھذا قلنا أنه باطل: بقي الك6م عند أھل الك6م

�، : ك.منا، ھل ھو احتراز عن ك.م ا=صوليين، وك.م الفقھ$اء، وك$.م المتكلم$ين والمناطق$ة؟ نق$ول: قوله: ًإذا
مقاص$$د : ًا عنھ$$ا بك$$ون الت$$أليف ف$$ي النح$$و كم$$ا ص$$رح ب$$ه ف$$ي الخطب$$ةل$$يس ل.حت$$راز، أت$$ى باFض$$افة وإن ك$$ان م$$ستغن

ًلmشارة إلى اخت.ف ا�صط.حات لغة واصط.حا، يعني.. النحو أھل اللغة لھم ك.م، ھو إمام ي$تكلم بل$سان الع$رب، : ً
ي$تكلم م$تكلم م$ن أھ$ل ق$د .. مقاص$د النح$و: لما ق7ال.. من يتكلم في اللغة، وھؤ�ء أھل لغة ونحاة: عندنا دائرة وھي: ًإذا

ٍاللغة فيعرف الك.م في فن اللغة وليس في فن النحو، حينئذ يكون ا�حتراز ھنا ليس ع$ن ف$ن مغ$اير ك$ل المغ$ايرة لعل$م 
ًاللغة، وإنما لذكر أن الك.م له معنى في أصل اللغة، ثم جعل له حقيقة عرفية عند النحاة ً.  

نون، وإنما عن دائرة وإن كانت ضيقة في فن اللغة عل$ى جھ$ة فا�حتراز ھنا ليس عن مطلق الك.م في سائر الف
  .العموم

ًلmشارة إلى اخت.ف ا�صط.حات لغة واصط.حا، والك.م ا]ن في ا�صط.حي � في اللغ$وي، وفي$ه إش$ارة  ً
  .نا، الدالة على التعظيم، وھذا قد يستخدمه الكبير: أتى بـ.. ك6مناإلى أن المصنف من مجتھدي النحاة، 

على أمرين اثن$ين، إن وج$دا حكمن$ا علي$ه .. ما اشتمل على جزأين:  لفظ مفيد، يعنيك6منا معاشر النحويين: ًإذا
ًبأنه ك.م عند النحاة، فإن انتف$ى واح$د منھم$ا انتف$ت حقيق$ة الك$.م عن$د النح$اة، ف$ض. ع$ن انتف$اء ال$ركنين أو الج$زأين، 

ًاللفظ واFفادة، فما كان لفظا مفي$دا فھ$: وھما ًو ك$.م عن$د النح$اة، وم$ا ك$ان لفظ$ا غي$ر مفي$د بالفائ$دة الم$رادة عن$د النح$اة ً
ٍفليس بك.م اصط.حا، وما كان مفيدا فائدة تامة ولم يكن لفظا، حينئذ ليس بك.م عند النحاة ً ً ً.  

ًوھل يكون مفيدا فائدة تامة وليس بلفظ؟ نعم، يمكن قلنا ھ$ذه اس$تفاد : قم ھذه، أو اجل$س، نق$ول: اFشارة، معناھا: ً
  .اFفادة: اللفظ والثاني: ٍفائدة تامة، لكنھا ليست بلفظ، حينئذ � بد من اجتماع ا=مرين، ا=ول: ًمنھا معنى تام، يعني

.. ًلفظ يلفظ لفظا، لكنه من إط$.ق الم$صدر وإرادة اس$م المفع$ول؛ =ن اللف$ظ ھ$و ال$تلفظ: ، ھذا مصدرلفظ: قوله
 فعل الفاعل متكلم، وا=ثر الذي يكون بالمصدر ھ$و الم$راد ح$ده ھن$ا، وھ$و الكيفي$ات ھو فعل الفاعل، كما أن التكلم ھو

  .الحاصلة من فعل الفاعل

ً ملفوظ، وھذا عن$د م$ن يثب$ت المج$از يعتب$ره مج$ازا، م$ن إط$.ق الم$صدر وإرادة اس$م المفع$ول، ولم$ا :لفظ، أي
ًكان حقيقة عرفية عندھم اغتفر دخول المجاز في مثل ھذه الحدود و   .إ� ا=صل فيه المنعً

ًاللفظ له معنى لغوي، ومعنى اصط.حي ً.  

أكل$ت : ً فھو يأتي بمعنى الطرح والرمي مطلقا سواء كان من الفم أو من غيره، من الفم مثل:أما المعنى اللغوي
الرم$ي الط$رح و: ًرمت$ه وطرحت$ه، إذا: لفظ$ت الرح$ى ال$دقيق، يعن$ي: التمرة ولفظت نواھا، ھذا بفھمه، ومن غير الفھم
  .ھو معنى اللفظ، سواء كان من الفم أو من غيره

 فالم$$شھور تعريف$ه أن$ه ص$وت م$$شتمل عل$ى بع$ض الح$روف الھجائي$$ة، الت$ي أولھ$ا ا=ل$$ف :وأم7ا ف7ي ا)ص7ط6ح
ًوآخرھا الياء مھم. كان أو مستعم.،  ل$يس الم$راد ب$ه المعن$ى الم$صدري، : الم$صوت، يعن$ي: فالصوت المراد ب7ه ھن7اً

الكيفي$ة الم$سموعة : فع$ل ال$شخص ال$صائت، وي$ستعمل بمعن$ى: لصات يصوت فيك$ون معن$اه: ًصدرافصوت يستعمل م
  .أثر المصدر، أثر المصدر: يعني.. الحاصلة من المصدر، وھو المراد

ھو حركة الفم، وھ$ذا ي$درك بالب$صر، � ي$درك بال$سمع، وال$ذي : عندنا تكلم وك.م، وعندنا تلفظ وملفوظ، التلفظ
الم$صنع ال$ذي يخ$رج الك$.م، ھ$و ال$ذي ي$درك :  الك.م، والذي ي$درك بالب$صر ھ$و فع$ل الك$.م، يعن$ييدرك بالسمع ھو

بالب$$صر، وأم$$ا ال$$ذي ي$$درك بال$$سمع ھ$$ذا أث$$ر الم$$صدر، ھن$$ا الم$$راد ب$$ه ال$$صوت ل$$يس ھ$$و الكيفي$$ة الت$$ي تك$$ون ب$$إخراج 
  . ا=ذنالصوت، ھذا فعل الصائت وليس ھو المراد، وإنما المراد الشيء المصوت الذي يلج
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ًي$$ستعمل م$$صدرا وي$$ستعمل بمعن$$ى الكيفي$$ة الم$$سموعة الحاص$$لة م$$ن الم$$صدر وھ$$و الم$$راد ھن$$ا، وال$$صوت : ًإذا
ھ$و : ك$ل م$ا ي$سمع، وال$سمع: صفة مسموعة، فكل ما ي$سمع ھ$و ص$وت، ال$صوت: عرض مسموع، وا=حسن أن يقال

  .إدراك المسموعات

ًم يكن خارجا من الفم ل$يس داخ$. معن$ا، ل$و ض$رب عل$ى ًثم الصوت قد يكون خارجا من الفم وقد � يكون، ما ل ً
ًاللوح مث. يسمعه ھذا صوت، مدرك بالسمع، لكنه ليس خارجا من الفم، وم$ا ك$ان خارج$ا م$ن الف$م إم$ا أن يك$ون مع$ه  ً ً

ھ$و .. ل$يس: ال$صفير ھ$ذا نق$ول.. نعم، ي$صفر! يمكن خروج الصوت من الفم وليس معه حرف؟! حرف أو �، صحيح
  .ليس معه حرف، ھذا النوع يسمى بالصوت الساذج الذي ليس معه حرفصوت ولكن 

الصوت، فھو جنس، له عموم يشمل الصوت الذي معه حرف والصوت ال$ذي ل$يس مع$ه ح$رف، وھ$و : ھنا قال
  .الصوت الساذج، فلو فرك أسنانه خرج صوت من فمه، ھذا صوت لكنه ليس معه حرف

ٍا عن الصوت ال$ذي ل$م ي$شتمل عل$ى ش$يء م$ن الح$روف، حينئ$ذ احتراز: المشتمل على بعض الحروف: ھنا قال ً
  .� على كلھا: خرج ھذا النوع، المشتمل على بعض الحروف، يعني

ً نسبة إلى الھج$اء وھ$و والتقطي$ع؛ =ن الھج$اء ب$ه يع$رف تركي$ب الكل$م، زي$د م$م تت$ألف ھ$ذه :الحروف الھجائية
يه، حرف نفسه تنط$ق ب$ه م$ع ھ$اء الك$ست، ال$دال : ياء، اسم مسماهزه، وال: اسم مسماه: الزاي! زه يه ده: الكلمة؟ نقول

ًھ$ذه دال ب$التنوين، والتن$وين م$ن ع.م$ات ا=س$ماء إذا: ھكذا الدال ھذا اسم ليس بحرف بدليل دخول أل علي$ه، وتق$ول ٌ :
  .ده، المنطوق به في زيد: �، دال والدال ھذا اسم، مسماه: إنه حرف، نقول: ليس بحرف، كيف تقول

تقطيع الكلمة من أجل معرفة أجزائھا التي تألفت منھ$ا وھ$ي الح$روف، عل$ى بع$ض � .. الھجاء ھو التقطيع: ًإذا
ًعلى كل، الحروف الھجائية التي أولھا ا=لف وآخرھا الياء، مھم. ك$ان أو م$ستعم.، مھم$. ك$ان أو م$ستعم.، يعن$ي ً ً ً :

َيھم$ل، أْھم$ل أو : أھم$ل، أو: ، والمھمل اسم مفعول منًالصوت المشتمل على بعض الحروف الھجائية قد يكون مھم. َ َ
ٍأھمل ُيْھمُل، أيھما المراد؟ أھمل ُيْھمُل فھو ُمْھمل، حينئ$ذ نق$ول َ َ َ َ َِ ُِ : ھ$و ال$ذي ل$م ت$ضعه الع$رب، يعن$ي كم$ا قلن$ا: المھم7ل: ُ

  .ديز مقلوب زيد

اللف$$ظ ج$$نس : ًح$و ذل$$ك، إذاال$$ذي اس$$تعملته الع$رب كزي$$د وجعف$$ر وس$ماء وأرض وجب$$ال وري$$اح ون: الم7ستعملو
ھو الصوت المشتمل عل$ى بع$ض الح$روف الھجائي$ة الت$ي أولھ$ا ا=ل$ف : مھمل، ومستعمل، وحقيقة اللفظ: تحته قسمان

  .وآخرھا الياء، ثم ذكر النوعين =قسام اللفظ وھو المھمل والمستعمل

تخلف عن$ه اللف$ظ، ھ$ذا ال$شرط وھ$ذا القي$د ما : ًوھو أننا أخذنا اللفظ جنسا في حد الك.م، وقلنا: ٍحينئذ يرد إشكال
قم، ھذا ك.م أو �؟ ك.م � شك؛ لوجود الفائ$دة التام$ة، والفائ$دة التام$ة ت$ستلزم : ليس بك.م، يرد معنا.. ً� يسمى ك.ما

اسكن وقم، ھل ھذا مركب أو �؟ من فعل وفاعل، أين الفعل؟ قم، أين الفاع$ل؟ م$ستتر، ھ$ل : التركيب، وإذا كان كذلك
� ب$د م$ن إدخال$ه ف$ي : تخلف عنه اللف$ظ؟ تخل$ف عن$ه اللف$ظ، ف$ي الظ$اھر أن$ه تخل$ف عن$ه اللف$ظ، ق$الوا.. ھو ملفوظ به؟

  .الحد

ال$صوت الم$صوت بالفع$ل حقيق$ة واFيج$اد والنط$ق : المراد بالصوت ھنا مطلق الصوت، في$شمل ن$وعين: فنقول
  .به

ًا�س$تتار؛ =نھ$ا لي$ست ملفوظ$ا بھ$ا، ولك$ن الع$رب والصوت المصوت بالقوة، لي$شمل ال$ضمائر الم$ستترة واجب$ة 
ًأرادتھا معنى وقصدتھا قصدا بدليل ماذا؟ بدليل ث.ثة أمور ً:  

ھذا طلب القي$ام، ھ$و فع$ل وح$دث، ھ$ل يت$صور : ھذا طلب السكون، قم: اFسناد إليھا، أسندت إليھا، اسكن: ًأو�
  .المعنىھو مقصود من جھة : ً�، إذا: وجود حدث بدون محدث؟ الجواب

ھ$ذا إعراب$ه توكي$د، توكي$د =ي ش$يء، ل$شيء ع$دم أو ل$شيء موج$ود؟ الث$اني و� : أنت: أكدته، اسكن أنت: ًثانيا
أنت تأكيد له؛ =نه عدم مح$ض، : شك، إذ العدم � يؤكد؛ =نه ليس بشيء، فإذا كان ليس بشيء � يمكن أن يكون قوله

  .ٍلكن لما كان له وجود حينئذ صح تأكيده

معط$وف عل$ى ال$ضمير الم$ستتر، : ح$رف عط$ف، وزوج$ك:  العطف علي$ه، اس$كن أن$ت وزوج$ك، ال$واو:الثالث
ھذا بالرفع، عطف عل$ى ال$ضمير الم$ستتر، ث$م ھ$و مرف$وع، وحك$م المعط$وف : توكيد، وزوجك: وليس على أنت، أنت

محقق$ة موج$ودة منط$وق الصوت يشمل النوعين، فيكون اللف$ظ ل$ه أف$راد : ًحكم المعطوف عليه، فحكمه الرفع، إذا قوله
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يتعذر أن ينطق ب$ه، وإنم$ا اس$تعارت الع$رب ل$ه .. بھا، وله أفراد مقدرة، وھذا المقدر المراد به الذي � يمكن النطق به
  أنت ونحوه من أجل تقريب المعنى والتدريب فقط، وليس المراد أنه مصور له من كل وجه، واضح ھذا؟

فعل أمر والفاعل ض$مير م$ستتر تق$ديره أن$ت، : ل في اFعراب، اسكنأنت ھذا تأكيد، وإذا قي: فاسكن أنت، نقول
ھذا من باب التقري$ب والت$دريب فح$سب، ول$يس الم$راد أن$ه ق$د ب$رز بع$د : كيف تقديره أنت وھو واجب ا�ستتار؟ نقول

ًأن كان مستترا واج$ب ا�س$تتار، إذا اللف$ظ ل$ه أف$راد محقق$ة ول$ه أف$راد مق$درة، والم$راد ب$ا=فراد المق$در ة ھن$ا ال$ضمائر ً
  .المستترة واجبة ا�ستتار

ھذا داخل في المحققة، يجوز حذف المبتدأ أليس كذلك؟ يجوز حذف المبتدأ، إذا عل$م، : وما حذف للعلم به، نقول
ِويجوز حذف الخبر إذا علم، ويجوز حذف الفعل إذا علم، حينئذ إذا ُحذفت ھذه المذكورات من المبتدأ والخبر والفع$ل،  ٍ

  :ٍ ذكرھا ھل يجعلھا من ا=فراد المحققة أو المقدرة؟ المحققة، حينئذ المحققة تحتھا فردانعدم: نقول

  .محقق منطوق به بالفعل، ومحقق غير منطوق به، لكنه منطوق به بالقوة

مفي$د، ھ$ذا ف$صل أخ$رج :  عرفنا معنى اللفظ وأنه جنس يشمل نوعين، وھو المھمل والمستعمل، قول$ه:لفظ مفيد
مفي$د، ث$م الم$ستعمل عل$ى : مھم$ل وم$ستعمل، أخ$رج المھم$ل بقول$ه: د م$ن اللف$ظ؛ =ن اللف$ظ ي$شمل ن$وعينبه غير المفي

  .مفرد ومركب: نوعين

: اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى ج$$رى عل$$ى اختي$$ار ح$$د الك$$.م بالمخت$$صر، لف$$ظ مفي$$د، والتعري$$ف ا=ول$$ى أن يق$$ال
آج$روم، وھ$و أخ$ذه م$ن تعري$ف اب$ن معط$ي ف$ي الف$صول الك.م ھو اللفظ المركب المفي$د بالموض$ع، ھ$ذا تعري$ف اب$ن 

ھ$و اللف$ظ : الك67مالخمسون، وھ$ذا أول$ى م$ن ال$ذي ذك$ره اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى، ول$ذلك فھم$ه في$ه ن$وع ص$عوبة، 
المركب المفيد بالموضع، ا�حترازات منه واض$حة بين$ة، ولك$ن لم$ا أدخ$ل المفي$د ف$ي الح$د ث$م جع$ل الوض$ع ال$ذي ھ$و 

ٍ. في المفيد على قوله، وأدخل المركب داخ. في المفيد حينئذ صعب ا�حترازات، ف. بد أن يقالالمقصود داخ ً لف$ظ، : ً
ًمفردا وھو الكلمة، ومركبا: مھمل ومستعمل، ثم المستعمل ھذا يشمل أمرين: ھذا يشمل أمرين ً.  

عليھ$ا م$$ن الم$تكلم كم$$ا س$$يأتي، ً خ$$رج بقول$ه مفي$$د؛ =ن المفي$د الم$$راد ب$ه م$$ا أف$اد فائ$$دة يح$سن ال$$سكوت :المف7رد
ًزي$د، وإل$ى، وق$$ال، ھ$ل ھ$ذه لوح$دھا تفي$د فائ$$دة يح$سن ال$سكوت عليھ$ا م$$ن : الكلم$ة.. ھ$ل المف$رد لوح$$ده: ٍفحينئ$ذ نق$ول

  .مفيد: ً�، إذا خرجت بقوله: المتكلم؟ الجواب

ج$$ي بعلب$$ك، من$$ه مرك$$ب إض$$افي كعب$$د '، ومن$$ه مرك$$ب مز: م$$اذا بق$$ي؟ بق$$ي معن$$ا المرك$$ب، والمرك$$ب أن$$واع
  .ًوحضرموت، ومنه مركب توصيفي تقييدي كاFنسان حيوان ناطق مث.، ومنه مركب إسنادي

أخ$رج المرك$ب التوص$يفي؛ =ن$ه : أخرج المركب اFضافي؛ =نه غير مفيد فائدة تام$ة، وقولن$ا مفي$د: قولنا، مفيد
ائ$دة تام$ة، بق$ي م$اذا؟ المرك$ب اFس$نادي، غير مفيد فائدة تامة، وأخرج كذلك المركب المزجي كبعلبك فإنه غير مفيد ف

ًھو نسبة حكم إلى اسم إيجاب$ا أو س$لبا، ن$سبة حك$م إل$ى اس$م، يعن$ي: المركب اFسنادي ھذا نسبة إلى اFسناد، واFسناد ً :
نسبة حكم الذي ھ$و الفع$ل أو الخب$ر إل$ى اس$م، الم$راد ب$ه : إضافة حكم إلى اسم، والمراد به ھنا في باب النحو.. إضافة

ًلمبتدأ أو الفاعل إيجابا إثباتا أو نفيا، زيد قائما ً قام زيد، ھ$ذا في$ه إثب$ات معن$ى القي$ام وم$ضمون الخب$ر ال$ذي ھ$و القي$ام .. ً
  ً.قام زيد، ھذا نسميه ماذا؟ نسميه إسنادا: لزيد، ومثله

ً مركب إسنادي مسمى به كتأبط شرا، وشاب قرناھ$ا، ھ$ذا ف$ي :المركب اUسنادي على ث6ثة أنواع ا=ص$ل قب$ل ً
ًھ$ذا فع$ل ماض$ي، والفاع$ل ض$مير م$ستتر ج$وازا تق$ديره ھ$و، وش$$را: ًجعل$ه علم$ا ھ$و مرك$ب م$ن فع$ل وفاع$ل، ت$أبط ً :

ٍمفعول به، ھ$ذا قب$ل جعل$ه علم$ا، ث$م لم$ا جع$ل علم$ا حينئ$ذ خ$رج ع$ن أص$له وھ$و اFف$ادة فائ$دة تام$ة، وص$ارت فائدت$ه  ً ً
  .جزئية

أن$ه رك$ب م$ن فع$ل وفاع$ل ومبت$دأ وخب$ر، وأري$د ب$ه الد�ل$ة : بمعنىمركب إسنادي مقصود لذاته، : النوع الثاني
التامة الظاھرة من لفظه، قام زيد ھذا أريد به ماذا؟ أريد به إثبات القيام لزيد في الزمن الماضي، زي$د ق$ائم، في$ه إثب$ات 

  .ھذا مركب إسنادي مقصود لذاته: القيام لزيد دون تقييد بزمن، نقول

ًل$م يق$صد لذات$ه وإنم$ا جع$ل متمم$ا لغي$ره ف$ي إف$ادة المعن$ى، : ادي مقصود لغي$ره، يعن$يمركب إسن: النوع الثالث
ج$واب ال$شرط،وجملة ..  جملة الخبر، وجملة الصفة، وجملة الصلة، وجملة الحال، وجملة الج$واب:وھذا سبعة أنواع

زي$د ق$ام أب$وه، : ًت جزءا منھا تق$ولإفادة الجملة التي جعل: الشرط، وجملة القسم، ھذه سبعة بالتتبع وا�ستقراء يراد بھا
نع$م مرك$ب إس$نادي، ھ$ل مق$صود لذات$ه ف$ي إف$ادة : فعل وفع$ال، ھ$ل ھ$و مرك$ب إس$نادي؟ نق$ول: مبتدأ، وقام أبوه: زيد
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ًأن$ه م$تمم لجمل$ة جع$ل ج$زء جمل$ة؟ الث$اني، ھ$ل ھ$ذا ي$سمى ك.م$ا ف$ي اص$ط.ح : الخبر، أو أنه مق$صود لغي$ره بمعن$ى
  .�: ًلمركب اFسنادي المسمى به يسمى ك.ما في اصط.ح النحاة؟ الجواب�، ھل ا: النحاة؟ الجواب

مفي$د، م$اذا أخ$رج؟ أخ$رج المھم$ل، وأخ$رج : ٍماذا بقي معنا؟ المركب اFسنادي المقصود لذاته، فحينئذ قوله: ًإذا
لمق$$صود المف$$رد، وأخ$$رج المرك$$ب اFض$$افي والمرك$$ب المزج$$ي والتوص$$يفي، واFس$$نادي الم$$سمى ب$$ه، واFس$$نادي ا

ُْمفيد يعن$ي: مفيد، ومفيد أصل وزنه: لغيره، ھذه كم؟ سبعة، أخرجھا بقوله ِ ِعل$ى وزن ُمفع$ْل، أك$رم يك$رم فھ$و مك$رم، : ْ ْ
بك$$سر الي$اء، اس$تثقلت الك$سرة عل$ى الي$$اء فنقل$ت إل$ى م$ا قبل$$ه : مفي$د، يعن$ي: فھ$و اس$م فاع$ل، م$ن أف$$اد الرب$اعي، أص$له

م$صطلح : اس$تحداث الم$ال والخي$ر، والم$راد ب$ه ھن$ا: لرباعي، مأخوذ من الفيد وھ$ومن أفاد ا: ُِمفيد، ومفيد قلنا: فصار
م$ن ال$سامع، : خاص عن النحاة وھو إذا أطلقت اFفادة فالمراد بھا الفائدة التي يحسن السكوت عليھا من الم$تكلم، وقي$ل

  منھما، وا=ول أصح أنه من المتكلم، لماذا؟: وقيل

 حق ھو الذي يتكلم، ثم إذا سكت وحصلت الفائ$دة � ي$سكت ال$سامع وإنم$ا ي$سكت =ن الك.م صفة له، ھذا: قالوا
ًالمتكلم، ھو الذي أدرى بما يقول، فكما أن الك.م صفة له فكذلك السكوت يك$ون ص$فة ل$ه، ھ$ذه الفائ$دة إذا أطلق$ت عن$د 

يح$سن ال$سكوت عليھ$ا م$ن الم$تكلم، ًمفيد فائدة تام$ة بحي$ث : لفظ مفيد، معناه: النحاة انصرفت إلى ھذا المعنى، فإذا قيل
ً� يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظ$ارا تام$ا، بمعن$ى ً أن$ه يوج$د التركي$ب اFس$نادي الفع$ل م$ع فاعل$ه والمبت$دأ م$ع : ً

ٍخب$$ره، إذا وج$$د الفع$$ل م$$ع الفاع$$ل والمبت$$دأ م$$ع الخب$$ر حينئ$$ذ وج$$د أص$$ل الك$$.م، وم$$ا زاد عل$$ى ذل$$ك م$$ن الف$$ض.ت 
ًانتظارا تام$ا احت$رازا ع$ن : ًوالتمييز ھذا ليس داخ. في حد الك.م من حيث الوجود، ولذلك قيلوالمفعو�ت وا=حوال  ً ً

: ٌفع$ل ماض$ي، وزي$د: ٌق$ام زي$د، ق$ام: ا�نتظار الناقص ليشمل الفعل المتعدي إذا ذكر فاعل$ه ول$م ي$ذكر مفعول$ه، ل$و ق$ال
 ق$ام فع$ل ماض$ي وھ$و �زم � يتع$دى إل$ى مفع$ول ق$ام زي$د، وس$كت أن$ت فھم$ت م$ن ھ$ذا م$اذا؟ أن: ًفاعله، إذا إذا قلت

  .وزيد ھو المتصف بالقيام، وأن ھذا القيام وقع في الزمن الماضي

ٌض$رب زي$د علم$ت أن ال$ضرب ق$د وق$ع م$ن زي$د، وأن$ه فاع$ل : ٌضرب زيد، ھذا فعل متعد، فإذا قل$ت: وإذا قلت
ل ھناك انتظار أم �؟ ھن$اك انتظ$ار لكن$ه الضرب، وأن ھذا الضرب قد وقع في الزمن الماضي، لكن وقع على من؟ ھ

  .ًانتظار ناقص، ھل عدم ذكر المفعول به يكون نقضا =صل الك.م؟ �

نعم حصلت؛ =ن الفائ$دة التام$ة الم$راد بھ$ا وج$ود : ٌضرب زيد حصلت أو �؟ نقول: الفائدة التامة حصلت بقولنا
ا الفع$ل يتعل$ق ب$ه ظ$رف زم$ان أو ظ$رف مك$ان أو ج$ار المسند والمسند إليه بقطع النظ$ر ع$ن المتعلق$ات، فل$و ك$ان ھ$ذ

ًھذه � أثر لھ$ا ف$ي الحك$م عل$ى اللف$ظ وعل$ى التركي$ب بأن$ه مفي$د فائ$دة تام$ة، ب$ل ھ$و مفي$د فائ$دة : ٍومجرور، حينئذ نقول
س$نادي الم$راد بالمرك$ب اF: ًل$يس ل$ه أث$ر، إذا: ًتامة، ولو كان منتظرا المتكلم أو السامع لشيء آخر، ھل ل$ه أث$ر؟ نق$ول

المرك$$ب اFس$$نادي المق$$صود لذات$$ه، وھ$$ذا إنم$$ا يح$$صل بم$$اذا؟ بوج$$ود الم$$سند والم$$سند إلي$$ه، بقط$$ع النظ$$ر ع$$ن : ھن$$ا
  .المتعلقات التي تتعلق بالمسند أو بالمسند إليه

وج$دت الفائ$دة التام$ة، لف$ظ مفي$د، ھ$ل ي$شترط ف$ي : ٍإن وجد الفعل مع فاعله ووجد المبتدأ مع خبره، حينئ$ذ نق$ول
نح$ن : يشترط باتفاق النحاة، لم$اذا ل$م ي$نص علي$ه الن$اظم ھن$ا كم$ا ن$ص علي$ه غي$ره؟ ق$الوا: ًم أن يكون مركبا؟ قلناالك.

ھ$ذا القي$د وھ$ذا ال$شرط ال$ذي ھ$و التركي$ب : ًاشترطنا الفائدة التامة، وھذه الفائدة التامة يتعذر وجودھا دون تركي$ب، إذا
ٍ ك$$ان اس$$تلزاما حينئ$$ذ اعت$$رض علي$$ه ب$$أن د�ل$$ة ا�لت$$زام مھج$$ورة ف$$ي ًاس$$تلزاما، وإذا: ًموج$$ود ف$$ي الح$$د ض$$منا، وقي$$ل ً

ًالحدود والتعاريف، ود�لة ا�لتزام ھي د�لة اللفظ على مسماه، أو على خارج ع$ن م$سماه �زم ل$ه لزوم$ا ذھني$ا؛ =ن  ً
ًالمفيد المراد به ما أفاد فائدة، وھذا � يلزم منه أن يكون التركيب داخ. في مسماه بل ھ   .و شيء خارج عنهً

ا=ول$ى أ� ُي$دل عل$ى : ٍإن منعنا د�لة ا�لتزام حينئذ توجه النق$د إل$ى ھ$ذا الح$د بع$دم ذك$ر التركي$ب، ول$ذلك نق$ول
شيء في الحدود بد�لة التزام، لماذا؟ =ن د�لة ا�لتزام مھجورة في الحدود، والحدود إنما جيء بھا م$ن أج$ل إي$ضاح 

ٍإذا أراد أن ي$شرح الماھي$ة حينئ$ذ � .. سئل عنھ$ا وأراد ال$شارح أو المع$رف أو ال$ذي يح$لالماھية التي : الماھية؟ يعني
بد أن يذكر أركانھا التي يتألف منھا، وھنا يتألف من التركيب كم$ا أن$ه يت$ألف م$ن اللف$ظ وم$ن اFف$ادة، ف$. ب$د أن ي$ذكر 

ًذلك ا=ولى م$ا ذكرن$اه س$ابقا أن يق$ال بالب$سط � ًوينص التركيب عليه لفظا، و� يكفي أن يحيل عليه بد�لة ا�لتزام، ول
  .ھو اللفظ المركب المفيد بالوضع: با�ختصار، الك.م

=ن$ه � يح$سن ال$سكوت : المفيد ي$ستلزمه، لم$اذا؟ ق$الوا: بالوضع، لم يذكره ابن مالك رحمه ' تعالى، قيل: قوله
ا الوض$$ع بمعن$$ى الق$$صد كم$$ا س$$يأتي وھ$$و ض$$عيف، ًم$$ن الم$$تكلم عل$$ى ك$$.م إ� إذا ك$$ان قاص$$دا ل$$ه، وھ$$ذا إذا ف$$سرن
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ًأن يكون منطوقا بلفظ عربي، احت$رازا ع$ن : أن يفسر الوضع في الحدود حد الك.م بالوضع العربي، يعني: والصواب ً
ٍغيره من اللغات ا=جنبية، فإن تكلم بلغة ليست عربية فليس بك$.م عن$د النح$اة، وإذا اش$ترطنا الق$صد حينئ$ذ دخ$ل معن$ا 

عن الحد، ك.م الساھي والنائم والمجنون ومن جرى على ل$سانه م$ا � يق$صده، : البربر وغيره، وخرج عنا يعنيك.م 
  ..! قام قائم من نومه، وقال لزيد علي ألف، ھل ھو ك.م أم �؟ ھو نائم: فھؤ�ء ھل إذا تكلموا بلفظ مفيد

ٍل$ذي قال$ه، إن ل$م ن$شترط الق$صد حينئ$ذ قلن$ا ھ$ذا لم يقصد ا.. إذا اشترطنا القصد ليس بك.م؛ =نه لم يقصد: نقول
ًلفظ مفيد مركب وھو بالوض$ع العرب$ي، وعلي$ه عل$ى ال$صحيح أن$ه � ي$شترط الق$صد وإنم$ا الم$راد أن يك$ون موض$وعا 

ًتك$ون الكلم$$ات عربي$ة، ي$صير ك$$.م الن$ائم ك.م$ا أو �؟ م$$ا نط$ق ب$ه الن$$ائم .. بالل$$سان العرب$ي: بالوض$ع العرب$ي، يعن$ي
  .ًما على الصحيحيصير ك.

أن$ت ط$الق تطل$ق أو �؟ � تطل$ق، في$ه : =نه إذا قال لزوجته وھ$و ن$ائم: ًبعضھم نفى أن يكون ك.ما، لماذا؟ قال
ًخ.ف؟ ليس فيه خ.ف، ھل عدم ط.ق زوجته لكون ك.مه أو ما نط$ق ب$ه ل$يس ك.م$ا عربي$ا أو ل$شيء خ$ارج عن$ه؟  ً

ٍ التكليف، فحينئذ الخ.ف � ارتباط له با=حكام الشرعية، نحن نتكلم ف$ي لشيء خارج عنه، وھو أن النائم رفع عنه قلم
ٍاللغات و� نتكلم في الشرعيات، فإذا ثبت أنه ك.م عربي حينئذ انتفاء ترتيب ا=حك$ام ال$شرعية علي$ه ل$يس لكون$ه ل$يس 

  .عن النائم حتى يستيقظ: وذكر منھم} رفع القلم عن ث.ثة { : ًك.ما، وإنما =مر خارج عنه، ولذلك جاء الحديث

=ن التركي$ب داخ$ل : لفظ مفيد، ھذا حد الك.م عند المصنف، لم يذكر التركيب ولم يذكر القصد، لماذا؟ قي$ل: ًإذا
ًالمفيد ضمنا بد�ل$ة الت$ضمن، وھ$ذا ض$عيف ج$دا، وقي$ل: في قوله ً=ن$ه دل علي$ه بد�ل$ة ا�لت$زام وھ$ي ض$عيفة أي$ضا، : ً

: ٍيق$صده بقلب$ه ينوي$ه، فحينئ$ذ المفي$د دل علي$ه، وال$صواب: ً بالمفيد أن يكون مق$صودا، يعن$يالمراد: وكذلك القصد، قيل
  .ًما أفاد فائدة يحسن السكوت عليھا: أنه � يدل عليه، بل المراد بالمفيد

ن$ص علي$ه :  ھل ھذا مثال أو تتميم للحد؟ محل خ.ف عن$د ال$شراح؛ =ن$ه ت$رك التركي$ب، فق$ال بع$ضھم:كاستقم
: كاس$تقم، وق$ال بع$ضھم: ل$م يت$رك المرك$ب ب$ل دل علي$ه بقول$ه: ًھذا مركب من فعل وفاع$ل، إذا: استقم، استقمك: بقوله

ٍاستقم، حينئذ اش$ترط ش$رط : ًمقصودا كقصد المتكلم لقوله: ًأن يكون الك.م موضوعا، أي: كاستقم: �، بل المراد بقوله
  .كيب، أم اشتراط القصد؟ ھذا محل نزاع بين الشراحكاستقم، ھل المراد به اشتراط التر:القصد، ما المراد ب

ًتمث$ي. فق$ط ول$يس متمم$ا للح$د، كون$ه تمث$ي. � إش$كال في$ه، كون$ه تمث$ي. للك$.م : كاس$تقم: أو يكون المراد بقول$ه ً ًً
: لح$د بقول$هتم$م ا: الشارح قال.. المفيد � إشكال فيه، ولكن ھل مع التمثيل زيادة إتمام للحد أو �؟ ھذا محل نزاع، ابنه

  .أراد به الوضع الذي ھو التركيب.. كاستقم، وأراد به القصد

بأن$ه م$تمم للح$د، وھ$ل اش$ترط : بل المراد به اشتراط القصد، وأول$ى الق$ولين أن يق$ال: والسيوطي رحمه ' قال
ھ$ذا ك$.م مؤل$ف .. فكاس$تقم، ھ$ذا لف$ظ مؤل$: به القصد أم التركيب؟ الظاھر و' أعلم أنه أراد ب$ه التركي$ب؛ =ن قول$ه

ٍالضمير المستتر وجوبا فيه، فحينئذ تركب من كلمتين، ولذلك قال: استقم، والثاني: من لفظين، ا=ول قوله وم$ا يت$ألف : ً
أقل ما يت$ألف من$ه .. منه، أراد أن يشير إلى أن الك.م يتألف من كلمتين، أقل ما يتألف منه الك.م اسم وفعل، أو اسمين

  .اسم وفعل، فعل وفاعله أو نائب الفاعل: سم، مبتدأ وخبر، أوالك.م إما اسم وا

ٍكاستقم أشار إلى ھذا المعنى، حينئذ يكون المراد به أن$ه مرك$ب، ول$يس الم$راد ب$ه أن$ه مق$صود، وإن ك$ان : قوله
  :            ابن مالك يشترط ذلك فيما سيأتي

ْك6من7777777777777777ا لف7777777777777777ظ مفي7777777777777777د كاس7777777777777777تقم ِ َِ َ َْ ُ ٌُ ٌ ْ َ  

  

ُواس77777777777م وفع77777777777ل ث77777777777   ٌ ٌْ َ ْ ْم ح77777777777رف الكل77777777777مَِ .ِ َ ْ ٌ ْ َ  

  

  ...!!!نقف على ھذا و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  4الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :  تعالىقال المصنف رحمه '

  :الك6م وما يتألف منه

ْك6من7777777777777777ا لف7777777777777777ظ مفي7777777777777777د كاس7777777777777777تقم ِ َِ َ َْ ُ ٌُ ٌ ْ َ  

  

ْواس77777777777م وفع77777777777ل ث77777777777م ح77777777777رف الكل77777777777م   . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ
  

  

عرفن$ا حقيقت$ه ف$ي : ، الك$.مالك6م وم7ا يت7ألف من7ه: أراد أن يبين في ھذا الباب أمرين اثنين، عنون لھما بقوله  
  .لفظ مفيد: فسه، والك.م ا�صط.حي عرفه بقولهًأنه القول وما كان مكتفيا بن: لغة العرب

فاعل يع$ود إل$ى الك$.م، وا=ص$ل في$ه أن$ه يع$ود إل$ى أق$رب م$ذكور، ول$ذلك : الضمير في يتألف: وما يتألف منه
  :أنه جرى على غير ما ھو له، وسيأتي أن مذھب البصريين وجوب اFبراز: يقال فيه

  ..ًوأبرزنه مطلقا حيث ت.

  .ٍإن أمن اللبس حينئذ جاز عدم اFبراز، وإ� فا=صل أنه موافق للبصريين: نوأما عند الكوفيي

ا�س$م : الت$ي يت$ألف، والم$راد با=ش$ياء ھن$ا.. ال$ذي ي$صدق عل$ى ا=ش$ياء: اسم موصول بمعن$ى:  وما:وما يتألف
  .والفعل والحرف، =ن الك.م � يخرج عند التركيب عن ھذه الث.ثة ا=مور، وھي أقسام للكلمة

وم$ا يت$ألف : م$ذكر، ومعناھ$ا مؤن$ث، فيج$وز في$ه ا=م$ران، نق$ول: لفظ ما: ما، وقلنا: الضمير ھنا يعود إلى: منه
  .وما يتألف منھا.. منه

َك6منا حقيق$ة لغوي$ة، وحقيق$ة اص$ط.حية، : باFض$افة ھن$ا أراد م$اذا؟ أراد أن يب$ين أن الك$.م ل$ه حقيقت$ان:  قلن$ا:َُ
ك.من$ا، ل$يعلم أن التعري$ف إنم$ا ھ$و للك$.م ف$ي اص$ط.ح النح$ويين � ف$ي : ل الم$صنفوإنم$ا ق$ا: ولذلك قال اب$ن عقي$ل

ًاسم لكل ما ي$تكلم ب$ه مفي$دا ك$ان أو غي$ر مفي$د، وھ$ذا يؤك$د م$ا ذكرن$اه الي$وم م$ن أن : اصط.ح اللغويين، وھو في اللغة
و نح$و ذل$ك، وإنم$ا الم$راد التميي$ز اFضافة ھنا ليست ل.حتراز عند ك$.م ال$صرفيين أو ك$.م المناطق$ة وا=ص$وليين، أ

  .عن اصط.ح اللغويين باصط.ح النحاة، فبينھما فرق كما ذكرنا

ٌك6منا لفظ مفيد ِ ُ ٌُ ْ َ َ ًكونه لفظا، وكونه مفيدا: ما اشتمل على أمرين:  ، يعنيَ ً.  

ا ك$ان م$ن المھمل، والم$ستعمل، وأخ$رج ب$ه ال$دوال ا=رب$ع وم$: جنس ھنا اشتمل على أمرين: واللفظ كما ذكرنا
  .أنه يدخل ويخرج: ٍجنسھا، فحينئذ اشتمل أخرج وأدخل، وھذا شأن الجنس

ًثم تأتي الفصول بعد ذلك، فصل أو ف$ص.ن يخ$رج ب$ه م$ن الج$نس م$ا ق$د دخ$ل في$ه ول$يس داخ$. ف$ي المح$دود، 
ھ$ل ھ$و .. الم$ستعملمفيد، وھل المفرد : �، احتجنا إلى إخراجه بقوله: ٍحينئذ ھل المھمل داخل في حد الك.م؟ الجواب

  .مفيد: نحتاج إلى إخراجه، فقال: ً�، إذا: داخل في حد الك.م ويصدق عليه أنه ك.م؟ الجواب

وبع$$ض المركب$$ات ك$$ذلك � ي$$صدق عليھ$$ا أنھ$$ا ك$$.م، كالمرك$$ب اFض$$افي، والمرك$$ب المزج$$ي، والتوص$$يفي، 
مفي$د؛ =نھ$ا وإن : ، ھ$ذه كلھ$ا خرج$ت بقول$هواFسنادي المسمى به، واFسنادي المقصود لغيره، فبقي معنا ش$يء واح$د

ًأن يك$ون مفي$دا فائ$دة تام$ة، وھ$ذه الفائ$دة التام$ة إنم$ا تك$ون : أفادت إ� أن إفادتھا قاصرة، والذي يشترط في ح$د الك$.م
واFن$سان حي$وان ن$اطق، ونح$و .. وإن ق$ام زي$د.. غ$.م زي$د، وزي$د: ٍت$ستلزم التركي$ب، حينئ$ذ إذا قي$ل: بالتركيب، يعني

في نفسھا مفيدة، زيد مفي$د؛ =ن$ه عل$م، وأف$اد الد�ل$ة عل$ى ذات مشخ$صة .. نعم، مفيدة: لك، ھل ھذه مفيدة أم �؟ نقولذ
أنھ$ا دون الفائ$دة الم$شترطة ف$ي ح$د : فيه فائدة، لكن ھ$ذه الفائ$دة فائ$دة جزئي$ة ناق$صة، بمعن$ى: ًمشاھدة في الخارج، إذا

  .الك.م

ھ$ذا في$ه : ٍأف$اد ن$سبة الغ$.م لزي$د، غ$.م لزي$د، حينئ$ذ نق$ول.. إضافي، وأف$ادغ.م زيد، ھذا مركب : وكذلك قولنا
  .مفيد: فائدة، لكن ھذه الفائدة ليست تامة وإنما ھي قاصرة، وقل كذلك في سائر ا=نواع التي خرجت بقوله

فائ$دة التام$ة ال: النحاة لھم حقيقة عرفية أو اصط.ح خ$اص ف$ي إط$.ق لف$ظ المفي$د، فإنم$ا يعن$ون ب$ه: ٍحينئذ نقول
ًالتي يحسن السكوت عليھا من قبل المتكلم، بحيث � يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تام$ا، ھ$ذا م$راد النح$اة،  ً ً
ًفكل ما كان قاصرا عن ھذه الفائدة ففائدته جزئية وناقصة، وھ$ذه الفائ$دة التام$ة ق$د يعب$ر عنھ$ا بع$ض أرب$اب الحواش$ي 

  .فائدة تامة، وفائدة ك.مية، معناھما واحد: دنا لفظانٍبالفائدة الك.مية، حينئذ عن
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وأما الفائدة الجزئية، والفائدة الناقصة، والفائدة التركيبية، ھذه دون الفائدة التامة، الفائدة التركيبي$ة ق$د تجتم$ع م$ع 
ن$ه مؤل$ف م$ن أكث$ر ھذا كل$م وك$.م؛ =: نقول.. قد تكون معھا وقد تكون أعم، إن قام زيد قمت.. التامة، وقد تكون أعم

ھو كلم وك.م، ھل ھو مفيد فائدة تامة؟ نعم، يح$سن ال$سكوت عليھ$ا؟ نع$م، : ًمن ث.ث كلمات، وھو مفيد فائدة تامة، إذا
ق$ام زي$د، مفي$دة : فع$ل وفاع$ل، وھ$ل جمل$ة: ق$ام زي$د.. حرف شرط يفي$د التعلي$ق، إن ق$ام زي$د: إن.. إن قام زيد وسكت
ً وإن كانت مركبا إسناديا إ� أنه مقصود لغيره�؛ =نھا: ًفائدة تامة؟ الجواب ً.  

ًق$ام زي$د، ھك$ذا ابت$داء، ك$.م أو �؟ ك$.م، أف$اد فائ$دة تام$ة أو �؟ أف$اد فائ$دة : =نك تق$ول.. أن ھذه الفائدة: بمعنى
ٍتامة، استق.� دون جعله جزء جملة ھو مفيد فائدة تامة، لكن لما وضع في ضمن ھذه الجمل$ة ال$شرطية حينئ$ذ  نق$صت ً

  .ًالفائدة ونقصت الد�لة، فصار مكم. لغيره و� يستقل بالفائدة التي اشترطھا النحاة

إن : ٍحينئذ قام زيد، ھل ھو مفيد؟ نعم، مفيد � شك، وفائدته في ھذا التركي$ب تام$ة أم ناق$صة؟ ف$ي ھ$ذا التركي$ب
ًوش$رط الفائ$دة أن تك$ون م$ستقلة ب$ذاتھا، ف$إن ًفائدت$ه تام$ة أم ناق$صة؟ ناق$صة لم$اذا؟ =ن$ه جع$ل متمم$ا لغي$ره، .. قام زيد

ًجعلت الجملة مكملة لغيرھا كجملة الشرط أو الجواب أو الخبر أو الصلة أو الحال أو الق$سم نق$صت د�لتھ$ا، وص$ارت 
  .فائدتھا فائدة ناقصة ليست بفائدة تامة

وس$كت، فائ$دة ..  تركيبي$ة، إن ق$ام زي$دإن قام زيد قمت، فائ$دة تركيبي$ة أو �؟ فائ$دة: فائدة تركيبية: ٍحينئذ إذا قيل
التركيبي$$ة ھ$$ذه � تك$$ون ف$$ي المف$$ردات، وإنم$$ا تك$$ون ف$$ي : ًجزئي$$ة، وفائ$$دة ناق$$صة، وفائ$$دة تركيبي$$ة؟ تركيبي$$ة نع$$م، إذا

ًالمركب$$ات، ث$$م المركب$$ات ق$$د تك$$ون كلم$$ا وك.م$$ا فتجتم$$ع م$$ع التام$$ة، وق$$د تك$$ون كلم$$ا دون الك$$.م، يعن$$ي ً غي$$ر مفي$$د، : ً
ك$ل فائ$دة تام$ة تركيبي$ة و� عك$س، لم$اذا؟ =ن التركيبي$ة ھ$ي الفائ$دة : ًأنه مفيد فائدة تركيبي$ة � تام$ة، إذافيصدق عليه 

إن قام زيد، فيه إسناد و� شك، وھو مفيد، وھذه الفائ$دة أخ$ذت م$ن التركي$ب؛ =ن : التي أخذت من اFسناد، وھذا قولنا
ًذاتھا حرف والحرف ما دل على معنى في غيره، وھن$ا ق$د دل عل$ى ب: قام فعل وأسند إلى الفاعل ثم علق فھو مفيد، إن

ًلوح$$ده أف$$اد فائ$$دة وھ$$و د�لت$$ه عل$$ى ثب$$وت القي$$ام ف$$ي ال$$زمن : ح$$رف ش$$رط، وق$$ام: ًمعن$$ى ف$$ي غي$$ره وھ$$و التعلي$$ق، إن
والح$دث إسناد الفعل : ًكذلك دل وأفاد فائدة جزئية ناقصة، وھي د�لته على الذات المشخصة، قام زيد: الماضي، وزيد

ًإلى زيد، ھذا أيضا د�لة أخرى لكون قام حدث، والحدث يستلزم محدثا، ف. بد له من محدث ً.  

ھ$ذه ت$صرف الفع$ل الماض$ي م$ن د�لت$ه ف$ي المعن$ى : ٌكون ھذا الحدث لم يق$ع، وق$ع أو ل$م يق$ع؟ إن ق$ام زي$د، إن
ٍوالزمن على الماضي إلى المستقبل، فھو ماض لفظا � معنى، فحينئذ ھذه ً ً  كلھا فوائد استفدناھا من ھ$ذا التركي$ب، لك$ن ٍ

أخرج المھمل وأخرج المفرد وأخ$رج بع$ض الكل$م ال$ذي ھ$و غي$ر : لفظ مفيد، قلنا: �، لما قال: ھل فائدة تامة؟ الجواب
م، ًمفيد، لماذا؟ =نه وإن أفاد فائدة جزئية ناقصة تركيبية إ� أن$ه لفق$د الفائ$دة التام$ة نق$صت د�لت$ه ون$زل ع$ن ح$د الك$.

إن ق$ام : أو الفائدة التامة تستلزم التركيب، والتركيب قد يكون أعم من التامة ل$صدقه عل$ى.. ھذا يستلزم: التام نقول: ًإذا
: ًإن ق$$ام زي$$د قم$$ت، ھن$$ا اجتمع$$ا وانف$$ردا، التركيبي$$ة بم$$اذا؟ إن ق$$ام زي$$د، دون قم$$ت، إذا: زي$$د، و�نف$$راد التام$$ة بقول$$ه

  .المطلقيجتمعان بينھما العموم والخصوص 

إن ق$ام زي$د قم$ت، اجتم$ع في$ه الفائ$دة التام$ة : مادة ا�جتماع.. مادة ا�جتماع، ومادة ا�فتراق: نحتاج إلى مادتين
افتراق ا=عم عن ا=خص، وا=خص � يفترق ع$ن ا=ع$م، وا=ع$م ھن$ا الفائ$دة التركيبي$ة، : والتركيبية، ومادة ا�فتراق

  .ٍنقف على ھذا، قمت حينئذ صارت الفائدة فائدة تامةإن قام زيد، و: فنحتاج إلى مثال، وھو

  ً.مفيد ھنا، أراد به اFشارة إلى المعنى الذي ذكرناه سابقا: فقوله

فھ$$ذا � ش$$ك ف$$ي : ت$$رك قي$$دين ل$$م ي$$ذكرھما اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى، وھم$$ا التركي$$ب والق$$صد، أم$$ا التركي$$ب
ٍ� بإس$$ناد، واFس$$ناد ن$$سبة حك$$م إل$$ى اس$$م إيجاب$$ا أو س$$لبا فحينئ$$ذ � ب$$د م$$ن اش$$تراطه؛ =ن الك$$.م � يك$$ون إ.. اش$$تراطه ً ً

ًيقتضي مسندا، ومسندا إليه، فالمسند إليه � يكون إ� اسما، والمسند قد يكون فع. وقد يكون اسما، و� يك$ون الح$رف  ً ً ًً
ًمسندا و� مسندا إليه، ھذا اFسناد يقتضي ماذا؟ مسندا وم$سندا إلي$ه، إذا ً ً ً م$ن اش$تراط التركي$ب، وأق$ل م$ا يت$ألف � ب$د : ً

  .منه الك.م اسمان أو اسم وفعل كا ركبوا كما قال ذاك

ٍفحينئذ ھل ترك المصنف ھذين القيدين أم أنه ضمن ما ذكره من حد الك.م اشتراط ھ$ذين ال$شرطين؟ ھ$ذا مح$ل 
محل نزاع، وا=صح أنه م$تمم للح$د، كاستقم، ھل ھو متمم للحد أم أنه مجرد مثال؟ ھذا : نزاع كما ذكرناه اليوم، فقوله

  :ثم ھل أراد به اشتراط التركيب أو القصد؟ قو�ن للشراح

  :كاستقم، المراد به اشتراط التركيب، قال: منھم من جعل قوله
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ًمق$صودا .. ًموض$وعا.. ًك.منا لفظ مفيد، وكونه مقصودا: ًفائدة تركيبية كفائدة استقم، أو: ك.منا لفظ مفيد، يعني
  .ٍاستقم، حينئذ تكون الكاف للتمثيل، والثاني ھذا مشى عليه السيوطي رحمه ' في شرحه على ا=لفية:  قولهكما قصد

وكأن$ه ق$ال ك$.م النح$اة ھ$و اللف$ظ الموص$وف بوص$فين أح$دھما اFف$ادة والث$اني : وھنا ذكر محيي الدين في قوله
ًالتركيب المماثل لتركيب استقم، حينئذ جعله قيدا ثالثا، و ً الذي أراد به بھذا القيد ھو اشتراط التركيب، وھ$ذا إل$ى ھن$ا � ٍ

ًا=ص$ح أن$ه � ي$شترط ف$ي الك$.م أن يك$ون مق$صودا، لم$اذا؟ =ن : إشكال في$ه، وأم$ا جعل$ه أن الم$راد ب$ه الق$صد فنق$ول
ٍالقصد ما ھو؟ إرادة المتكلم إفادة السامع، فإذا اشترطنا في الك.م أن يكون مقصودا حينئ$ذ خ$رج ك$. م الن$ائم وال$ساھي ً

تكلم$وا عل$ى : والمجنون وم$ن ج$رى عل$ى ل$سانه م$ا � يق$صده، ھ$ذه كلھ$ا خرج$ت، لم$اذا؟ =نھ$م وإن نطق$وا و� نق$ول
ٍأنت طالق، ك$المجنون ونح$وه فحينئ$ذ ھ$ذا : لو قال.. استقم: =نھم وإن نطقوا بمسند ومسند إليه بلفظ مفيد، لو قال.. ھذا ِ

ٍ مفيدا مركبا، وھو مفيد فائ$دة تام$ة، لك$ن لفق$د الق$صد حينئ$ذ ھ$ل ي$شترط ف$ي الك$.م أن يك$ون ًلفظا.. ًالك.م يعتبر مركبا ً ً ً
  .الصواب أنه � يشترط: ًمقصودا؟ نقول

ً=نه يلزم من ذل$ك أن يك$ون الك$.م الواح$د موص$وفا بكون$ه ك.م$ا وغي$ر ك$.م، � ھ$ذا ل$يس ف$ي ھ$ذا الموض$ع،  ً
بح$ث ..  يشترط الق$صد، لم$اذا؟ =ن اللف$ظ ھن$ا ھ$و ال$ذي ين$صب علي$ه حك$م النح$اة�: وإنما ھذا في تجديد الفائدة، نقول

ًالنحاة وأھل اللغة إنما يكون في اللفظ، وأما كونه مقصودا أو غير مقصود ھذا خارج عن اللف$ظ ود�لت$ه، ول$يس بح$ث 
ظ ب$ه الل$سان، فم$ا ك$ان النحاة في المقاصد، ب$ل ھ$ذا مبح$ث الفقھ$اء وغي$رھم، وإنم$ا يبحث$ون ف$ي مج$رد م$ا ينطل$ق ويلف$

ًموافقا للفظ العربي الصحيح، فحينئذ يعتبر ك.ما، وما لم يكن حينئذ � يعتبر ك.ما ً ًٍ ٍ.  

فيخرج باشتراط القصد ك.م النائم ومن عطف عليه، وي$دخل معن$ا ك$.م البرب$ر والت$رك ونح$و ذل$ك م$ن اللغ$ات 
ًك.م$ا أو �؟ ي$سمى ك.م$ا، وال$صواب إخراج$ه؛ =ن$ه ھ$ذا ي$سمى ف$ي لغ$ة الع$رب : ا=جنبية، فعلى اشترط القصد نقول ً

ًيشرط في الك.م أن يكون موضوعا بالوضع العربي، فثم أربعة شروط � بد من توفرھا في صحة صدق الك.م عل$ى 
  :اللفظ

أن$ه � : ، وال$صوابًأن يكون موض7وعا بالوض7ع العرب7ي.. ًأن يكون مركبا.. ًأن يكون مفيدا.. ًأن يكون ملفوظا
لف$ظ مفي$د كاس$تقم، وھ$ذا ھ$و ال$ذي ج$رى علي$ه ھن$ا ف$ي ا=لفي$ة بأن$ه عب$ر : ًرط فيه القصد و� تجدد الفائدة، إذا قولهيشت

الخم$$س ال$$دوال أو ال$$دوال ا=رب$$ع الم$$ذكورة : ب$$اللفظ، وف$$ي الكافي$$ة الت$$ي ھ$$ي أص$$ل ل5لفي$$ة عب$$ر ب$$القول، فخ$$رج ب$$اللفظ
ً� يفيد فائ$دة تام$ة، وھ$و ال$ذي أش$ار إلي$ه اب$ن : الذي � يفيد، يعنيالكلمة وبعض المركبات وھو : ًسابقا، وخرج بالمفيد

ًم$ا يفھ$م معن$ى يح$سن ال$سكوت علي$ه، والم$راد بال$سكوت ت$رك الك$.م م$ع الق$درة : عقيل ببعض الكل$م، والم$راد بالمفي$د
ت$رك الك$.م م$ع .. سترك الك.م مع القدرة عليه، فإن ترك الك.م � مع الق$درة فھ$و أخ$ر.. عليه، ھذا المراد بالسكوت

  .ھذا خرس: ھذا سكوت، وأما تركه � مع القدرة عليه: القدرة عليه، نقول

المراد سكوت المتكلم؛ =ن$ه خ$.ف : أرجحھا ا=ول، يعني: وھل المراد سكوت المتكلم أو السامع أو ھما؟ أقوال
ً ال$سكوت علي$ه أ� يك$ون محتاج$ا ف$ي ًالتكلم، فكما أن التكلم صفة الم$تكلم ك$ذلك ال$سكوت ص$فته أي$ضا، والم$راد بح$سن

إفادت$$ه لل$$سامع كاحتي$$اج المحك$$وم علي$$ه إل$$ى المحك$$وم ب$$ه أو عك$$سه، ف$$. ي$$ضره احتياج$$ه إل$$ى المتعلق$$ات م$$ن المفاعي$$ل 
  .ونحوھما

وھ$$ذا م$$ا ذكرن$$اه م$$ن اش$$تراط التركي$$ب ب$$أن الم$$راد ب$$ه وج$$ود الم$$سند والم$$سند إلي$$ه بقط$$ع النظ$$ر ع$$ن الظ$$روف 
ق$ام زي$د، .. مراد به على جھة التخصيص إدخال الفعل المتعدي الذي لم يذكر مفعوله، ضرب زي$دوالمتعلقات، وھذا ال

ًض$رب زي$د، عم$روا .. ھ$ذا � يحت$اج إل$ى م$ا ي$تمم معن$اه، ق$ام زي$د: ھذا فعل �زم، وزيد فاعله، الك.م تام انتھ$ى، ق$ام
نع$م؛ =ن ض$رب فع$ل :  معناه؟ نقولضرب إلى شيء يبين: كا=ول، ضرب زيد، أين المضروب؟ لم يذكر، ھل احتاج

ض$رب، ض$رب : ٍيتعدى من الفاعل إلى المفعول به، فحينئذ � بد من محل يق$ع علي$ه ذل$ك الح$دث، فقولن$ا: ٍمتعد، يعني
ض$رب زي$د احتجن$ا إل$ى إي$ضاح مح$ل ھ$ذا ال$ضرب، فھ$و : فاعل ومفعول، � بد من شيء يقع عليه الضرب، فلما قال

�، بل ھو ك$.م لوج$ود الم$سند والم$سند : ًعدم ذكره ھل يخرجه عن كونه ك.ما؟ الجوابمحتاج إلى المفعول به، لكن 
  .ٍزيد، فحينئذ تم الك.م: ضرب، والمسند إليه: إليه، فالمسند

ٍفمتى ما وردت الجملة ا�سمية بطرفيھا المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية، الفعل وفاعله أو نائبه، حينئذ ت$م الك$.م 
دة التامة، لكن يبقى إشكال في ماذا؟ في الفض.ت التي قد � يصح أو يفسد الك.م بدونھا، ھ$ل ھ$ي داخل$ة ووجدت الفائ

ًن$سائي طوال$ق إ� ھن$دا، ن$سائي : ـ وھو عنده زوج$ات ـ ، ق$ال.. في مسمى الك.م أو �؟ ھذا محل بحث ونظر، لو قال
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ًالك$ل، إ� ھن$دا، يغي$ر المعن$ى أو �؟ .. سائي طوال$ق وس$كتنان$: مبتدأ وخبر، تم الك.م أو �؟ تم الك.م، لو ق$ال: طوالق
يستثنى في ا�حتي$اج وا�فتق$ار : يغير المعنى من أصله، ھذه الفض.ت ذكر الصبان أنھا داخلة في مسمى الك.م، يعني

ٍذفھا فحينئ$ذ إلى المفعو�ت ونحوھا إن كان يفسد الك.م بحذفھا فھي داخل$ة ف$ي م$سمى الك$.م، وإن ل$م يف$سد الك$.م بح$
  .ًليست داخلة في الك.م، وھي ث.ثة أقوال، ھذا الثالث الذي رجحه الصبان في حاشيته

ًالمفي$$د، أن يك$$ون مفي$$دا فائ$$دة متج$$ددة، : ھ$$ل ي$$شترط بقول$$ه: ، يعن$$يًوھ77ل ي77شترط إف77ادة المخاط77ب ش77يئا يجھل77ه ً
ًھ$ل ي$سمى ك.م$ا؟ ھ$ذا مح$ل !  ھذا فيه جدي$د؟السماء فوقنا وا=رض تحتنا، وأنا أمامكم، وأنتم أمامي،: جديدة؟ لو قلت

أخب$رك ب$شيء � تعلم$ه، ف$إن أخبرت$ك ب$شيء : أنه � بد من تجدد الفائ$دة، يعن$ي: نزاع بين النحاة، بعضھم يشترط ذلك
ًتعلمه حينئذ � يسمى ك.ما، فخرج أكثر ك.من$ا، ل$و اش$ترطنا تج$دد الفائ$دة، ھ$ل ي$شترط إف$ادة المخاط$ب ش$يئا يجھل$ه؟  ً ٍ

  :نقو�

ًالسماء ف$وق ا=رض، والن$ار ح$ارة، وتكل$م الرج$ل ك.م$ا، ھ$ل : نعم، وجزم به ابن مالك، ف. يسمى نحو: ا=ول
ٍفيه فائدة جديدة؟ ما فيه فائدة � بد أن تفصل ما ھو ھذا الك.م، حينئذ لعدم وجود فائدة من ھذا الك.م جديدة على ذھ$ن 

  ً.� يسمى ك.ما: السامع، قال

ًوإ� كان الشيء الواحد ك.م$ا وغي$ر : � يشترط وصححه أبو حيان، رد على ابن مالك، قال: يعني�، : والثاني
.. الفاع$ل مرف$وع، ك$.م جدي$د: قل$ت ل$ك: ًك.م إذا خوطب ب$ه م$ن يجھل$ه فاس$تفاد م$ضمونه ث$م خوط$ب ب$ه ثاني$ا، يعن$ي

يس بك$.م، ب$ل ف$ي مح$ل واح$د ي$تكلم الم$تكلم، ًصار ا=ول ك.ما والثاني ل: ًالفاعل مرفوع، إذا: يعتبر ك.م، قلت بعدھا
الفاع$$ل مرف$$وع، يعتب$$ر : الفاع$$ل مرف$$وع، ھ$$ذا يعل$$م وھ$$ذا � يعل$$م، نف$$س الك$$.م: ھ$$ذا يع$$رف أن الفاع$$ل مرف$$وع، أق$$ول

ًك.ما؟ ليس بك.م، ك.ما باعتبار زيد =نه يجھله، وليس بك.م باعتبار عمرو؛ =نه يعلمه ً.  

ًركيب الواحد ك.ما وليس بك.م، ونظُر النحاة كم$ا قلن$ا للف$ظ والمعن$ى فح$سب، وأم$ا الت.. صار اللفظ الواحد: ًإذا
ًف$المراد بإف$ادة اللف$ظ فائ$دة يح$سن ال$سكوت عليھ$ا د�لت$ه عل$ى : المقاصد فھذه ليست محل بحث للنحاة، قال الصبان ھنا

 والمحم$ول، أو الم$سند والم$سند إلي$ه ھ$ي النسبة اFيجابية أو السلبية، النسبة التي ھي ا�رتباط والتعلق ب$ين الموض$وع
ط$ابق ك.م$ه الواق$ع أو �، � .. قصد بھ$ا الم$تكلم الك$.م أو �.. ًالمرادة باFفادة، سواء كانت حاصلة عند السامع أو �

 مبت$دأ.. ينظر إلى شيء خارج عن النسبة اFيجابية أو السلبية البتة، وإنما ينظر إلى عين التركيب فحسب، فعل وفاعل
  .وخبر، ما عدى ذلك � يلتفت إليه عند النحاة

ًإن لم يطابق الواقع � يسمى ك.م$ا، ف$إن ط$ابق الواق$ع ي$سمى ك.م$ا، : ًوإ� لو كان ا=مر كذلك لقلنا، أيضا نقيده ً
ھ$ذا ل$$يس ب$$وارد، لم$اذا؟ =ن مطابق$$ة الواق$$ع وع$$دم مطابق$ة الواق$$ع ش$$يء خ$ارج ع$$ن مج$$رد اللف$$ظ : أل$يس ك$$ذلك؟ نق$$ول

ع$$ن مج$رد التركي$ب، ف$$إذا ورد التركي$ب م$$ن .. ى، وك$ذلك الق$$صد مثل$ه، أم$ر خ$$ارج ع$ن مج$$رد اللف$ظ والمعن$ىوالمعن$
  .المسند والمسند إليه تم الك.م و� ننظر إلى شيء آخر عن القصد

  وھ$ل ي$شترط ف$ي الك$.م الق$صد، وھ$و - الك.م فيما سبق في القصد والفائ$دة الجدي$دة-.. وھل يشترط في الك.م
ً المتكلم إفادة السامع؟ � بد أن يريد أن يفيد المتكلم السامع، فإن انتفى ذلك القصد حينئذ � يسمى ك.م$ا، ھ$ذا في$ه إرادة ٍ

  :ًقو�ن أيضا للنحاة

ً نع$$م، وج$$زم ب$$ه اب$$ن مال$$ك ف$$. ي$$سمى م$$ا ينط$$ق ب$$ه الن$$ائم ك.م$$ا كم$$ا ذكرن$$ا، وعل$$ى ھ$$ذا ي$$زاد ف$$ي الح$$د :اAول
نع$م أراده، إم$ا بت$ضمين أو اس$تلزام المفي$د : ا في ھذا الحد الذي ذكره في ا=لفية؟ قي$لمقصود، وھل أراده ابن مالك ھن

له وجھان، في إدخال ھ$ذا ال$شرط ف$ي ك$.م اب$ن مال$ك : ًللقصد، وإما بجعلك استقم متمما للحد والمراد به القصد، يعني
: ًت$ى يح$سن ال$سكوت؟ إذا ق$صده الم$تكلم، إذاًلفظ مفيد و� يكون مفيدا إ� إذا حسن السكوت، وم: رحمه ' تعالى، قيل
: ً�، المفيد � يدل عليه، وإنما يجعل متعلق كاستقم، شرطا �شتراط القصد في حد الك.م، وقلن$ا: ًصار مقصودا، وقيل

� يشترط القصد، وصححه أبو حي$ان؛ =ن الم$راد : ھذا فيه تكلف، وعلى ھذا يزاد في الحد مقصود، والثاني �، يعني
ًك.م النسبة اFيجابية أو السلبية فحسب، و� نظر للنحاة فيما عدا ذلك البتة، فكل ما كان خارج$ا ع$ن اللف$ظ والمعن$ى بال

  .ليس بمقصود، و� ع.قة له في صحة الك.م وعدمه، بل النظر إلى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر

ق$ائم، أن$ت : زيد، ھ$ذا يق$ول: متكلم واحد، أنا أقولال: اتحاد الناطق، يعني: وھل يشترط فيه اتحاد الناطق؟ قو�ن
ًإن اش$ترطنا اتح$اد الن$اطق الم$تكلم أن يك$ون واح$دا، الم$سند والم$سند إلي$ه : تسمعه، ھل ھذا ك.م أم �؟ ھذا فيه خ$.ف
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ًصدرا من متكلم واحد حينئذ � يسمى ك.ما، فإن ل$م ت$شترط حينئ$ذ ي$سمى ك.م$ا ًٍ  ي$سمى إذا ل$م ن$شترط اتح$اد الن$اطق.. ٍ
  :ًك.ما، ھل يشترط فيه اتحاد الناطق؟ قو�ن

ً نعم، يشترط ذلك، فلو اصطلح رج.ن على أن ي$ذكر أح$دھما فع$. وا]خ$ر ف$اع.، اص$طلحا، أن$ا أق$ول:اAول ً :
ٍطالق، حينئذ تقع مشكلة، فلو اص$طلح رج$.ن : زوجتي، الثاني يقول: ًزيد، أو مسند مبتدأ، مث. يقول: قام، وأنت تقول

ً أن يذكر أحدھما فاعل وا]خر فعل أو مبتدأ وا]خر خبر ل$م ي$سم ذل$ك ك.م$ا؛ =ن الك$.م عم$ل واح$د، ف$. يك$ون على
  ً.عامله إ� واحدا

  .من ناطق واحد: وعلى ھذا يزاد في الحد

ً � ي$$شترط، وص$$ححه اب$$ن مال$$ك وأب$$و حي$$ان، كم$$ا أن اتح$$اد الكات$$ب � يعتب$$ر ف$$ي ك$$ون الخ$$ط خط$$ا، :والث77اني
ف$ي ھ$ذه الم$سألة أن$ه � يت$صور في$ه افت$راق الن$اطق البت$ة، ھ$ذا غي$ر مت$صور، ول$ذلك ق$ال اب$ن أم قاس$م ف$ي والصحيح 

ص$دور الك$.م م$ن متكلم$ين ن$اطقين � وج$ود ل$ه؛ =ن ك$ل .. صدور الك.م من ناطقين � يت$صور: شرحه على ا=لفية
أن$ا : ل$و قل$ت: خرى، فھي مقدرة في ك.مه، يعن$يًواحد منھما إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكا� على نطق ا]خر با=

زي$د، فق$د نوي$ت : ق$ام، أن$ا نوي$ت الكلم$ة الثاني$ة، وأن$ت إذا قل$ت: الفاع$ل، إذا قل$ت: أقول الفاع$ل، أو الفع$ل، وأن$ت تق$ول
  .� يتصور وجوده من واحد: ًقام، إذا: الكلمة ا=ولى وھي

ط$الق، تطل$ق : زوجت$ي، وق$ال الث$اني: ط، لو قال أحدھميشترط أو � يشتر: وعليه لو اشترط اتحاد الناطق، قيل
زوجتي ط$الق، � تطل$ق، لم$اذا؟ لع$دم وج$ود الق$صد، لك$ن الق$صد : أو �؟ ھذا كما ذكرناه في النائم، والمجنون إذا قال

  .اعتباره ھنا من جھة الشرع � من جھة اللغة، كذلك في ھذا المثال الذي ذكرناه

  :ك.منا لفظ مفيد كاستقم..  كاستقم، ھنا:فقول الناظم رحمه ' تعالى

كاس$تقم، أن : يج$وز ف$ي قول$ه: ًھل ھو تمثيل فقط أو تتميم للحد أي$ضا؟ ق$ال ا=ش$موني ھن$ا: ذكرنا أنه اختلف فيه
وإنم$ا ك$ان ظ$اھره التمثي$ل فق$ط؛ =ن : ًأن$ه مث$ال فق$ط، ل$يس تتميم$ا للح$د، لم$اذا؟ ق$ال: ًيكون تمثي. وھو الظ$اھر، يعن$ي

قتصر في شرح الكافية على ذلك في حد الك.م، وا=لفية خ.صة الكافية، فلما أنه لم يشترط الق$صد ف$ي الك$.م الناظم ا
أنه لم يشترطه، ف$إذا ك$ان : أصل ا=لفية، لما اختصرھا يبقى على ا=صل.. عندما عرف الك.م في الكافية وھي أصلھا

أن$ه إذا أش$كل ش$يء : قة ا=شموني ف$ي أول الكت$اب إل$ى آخ$رهٍثم ما يوھم ا�شتراط حينئذ رجعنا إلى ا=صل، وھذ طري
  .في ا=لفية رجع إلى الكافية؛ =نھا أصلھا

بأنه قد يخالف، ولذلك ذكرنا أنه في حد الك.م ھنا اختار اللفظ، وھناك اختار القول، وث$م ف$رق : لكن �، قد يقال
ً انتھى من الكافية ثم مباشرة اخت$صرھا ق$د يق$ال بم$ا بين ا�ختيارين، قد يكون رجع أو صحح أو نحو ذلك، إن ثبت أنه

ٍذھب إليه ا=شموني، وأما إذا جلس وقتا وزمن وفاصل حينئذ قد يكون رجع عن بعض أقواله وصحح ما قد يميل إلي$ه  ً
  .في الكافية

ًون إ� مركب$ا ًھنا لم يذكر التركيب والق$صد نظ$را إل$ى أن اFف$ادة ت$ستلزمھما؛ =ن المفي$د الفائ$دة الم$ذكورة � يك$
كما ذكرناه، و� ترد ا=عداد المسرودة لما تقدم من أن المراد باFف$ادة الد�ل$ة عل$ى الن$سبة اFيجابي$ة وال$سلبية، وح$سن 

بالتركي$$ب : ًس$$كوت الم$$تكلم ي$$ستدعي أن يك$$ون قاص$$دا لم$$ا تكل$$م ب$$ه، لكن$$ه ف$$ي الت$$سھيل ص$$رح بھم$$ا، يعن$$ي.. ال$$سكوت
  . =ن الحدود � تتم بد�لة ا�لتزاموالقصد، وھذا أولى على من اشترطه؛

من جھة الد�لة ب$ه عل$ى أم$رين يت$ضمنھما معتب$رين ف$ي : ًكاستقم، تتميما للحد، أي: ولذلك جعل ابن الناظم قوله
ًوتمثي. أيضا من جھة اFيضاح به للمحدود � تمثي. فق$ط، وعل$ى كون$ه تتميم$ا للح$د كاس$تقم، م$ا إعراب$ه؟ : الك.م، أي ًً ً

ٍ كونه تتميما للحد، أو مجرد تمثيل على قول ابن الن$اظم، حينئ$ذ:إذا قيل كاس$تقم ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر : ً
  .لمبتدأ محذوف، وذلك كاستقم

ًوأما إذا جعل تتميما للحد حينئذ � بد من متعلق يتعلق به، يجع$ل إم$ا ص$فة للف$ظ أو لمفي$د، والث$اني مح$ل ن$زاع،  ٍ ً
عل$ى أن$ه : نع$ت للف$ظ، كاس$تقم: خب$ر، مفي$د: مبتدأ، ولف$ظ: ك.منا لفظ، ك.منا: للحد، فنقولً� بد أن يجعل متمما : يعني

جار ومجرور، متعلق بمحذوف صفة، إما للفظ أو لمفيد، وجعله للفظ أول$ى، ول$ذلك ھن$اك ف$ي الب$سط : تتميم للحد تقول
ا أج$ود، لم$اذا؟ =ن$ه بالمفي$د أخ$رج بع$ض الك.م ھو اللفظ المركب المفي$د، وھ$ذ: يقدمون التركيب على المفيد، فيقولون

المركب الذي ھو ليس بالمفيد، أو أخرج المھمل من المركبات إن سلم بوجود مھم$ل ف$ي المركب$ات؛ =ن اللف$ظ المف$رد 
ًأن اللفظ يكون مھم. ويكون مستعم.، مھمل ومثلنا له بـ: كما سبق معنا ًديز، ھذا موجود قطعا ف$ي المف$ردات، وھ$ل : ً
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ٍ ف$$ي المركب$$ات؟ مح$$ل ن$$زاع ب$$ين أھ$$ل اللغ$$ة، ھ$$ل ھ$$و موج$$ود أم �؟ إن س$$لمنا بوج$$وده حينئ$$ذ نحت$$اج إل$$ى ھ$$و موج$$ود
ٍإخراجه، إن ل$م ن$سلم بوج$وده فحينئ$ذ � نحت$اج إل$ى إخراج$ه، وال$شيخ ا=م$ين رحم$ه ' ف$ي نث$ر ال$ورود ق$ال بوج$وده 

  . ومثل له بك.م الھذيان

  . رف مستقل، نعت ثان للفظظ: ًوعلى كونه تتميما للحد كاستقم: ًإذا

ْك6من7777777777777777ا لف7777777777777777ظ مفي7777777777777777د كاس7777777777777777تقم ِ َِ َ َْ ُ ٌُ ٌ ْ َ  

  

ْواس77777777777م وفع77777777777ل ث77777777777م ح77777777777رف الكل77777777777م   . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ
  

  

  .كلمة، ھذه الجملة من ابن مالك رحمه ' تعالى أتعبت الشراح، وستتعبون معي إن شاء ' تعالى: واحده

  ..واسم وفعل ثم حرف الكلم

ره ماذا؟ ھل المراد به الكل$م ا�ص$ط.حي ال$ذي ھ$و م$ا ترك$ب م$ن ث$.ث كلم$ات الكلم ظاھ: ، ا]نكلمة: واحده
ما تركب من ث.ث كلم$ات ف$أكثر، في$شترط في$ه الع$دد، و� ت$شترط في$ه اFف$ادة : فأكثر، أفاد أم �ن، الكلم ا�صط.حي

؟نع$م،  كلم؟نع$م، إن ق$ام زي$د، قام زيد، كلم؟ �، ك.م؟ نعم، قام زيد مؤلف من كلمتين، إن قام زي$د قم$ت، ك.م: ٍفحينئذ
َق$د أفل$ح (( : الكلم ا�صط.حي ما تركب من ث.ث كلمات، فا النظر فيه يكون للعدد دون اFفادة، ف$ـ: ًكلم؟ � ك.م، إذا َ ْ َ ْ َ

َالُمْؤمنون  ُ ِ ي$د، ك.م وكل$م، إن ق$ام ز: ك.م وليس بكلم، إن قام زيد قمت: ھذا كلم وك.م، قام زيد:  نقول]1:المؤمنون))[ْ
  .ھذا كلم وليس بك.م، عرفنا ھذا الكلم ا�صط.حي: نقول

أن$ه اس$م ج$نس جمع$ي، وھ$و : جم$ع، مث$ل رج$ل ورج$ال، لك$ن نوع$ه: اسم جنس جمعي، يعن$ي: وقد يراد بالكلم
ًالذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، فالمفرد كلمة، والجمع أو اس$م الج$نس الجمع$ي ل$ه، ول$يس جمع$ا خ.ف$ا للجرج$اني،  ً

ق بين$ه وب$ين واح$ده بالت$اء، الت$اء موج$ودة ف$ي المف$رد وس$اقطة ف$ي الجم$ع، :  الجنس الجمعياسم lَكلم بإس$قاط الت$اء، ف$ر ُ
  .ھذا المفرد: ھذا جمع، اسم جنس جمعي، وبقرة بالتاء: شجر وشجرة، بقرة وبقر، بقر: مثل

  ن؟ًھل ھذا فيه معنى اصط.حي؟ �، ليس معنى اصط.حي، عرفتم الفرق بين النوعي

ْواسم وفعل ثم حرف الكلم :ھل مراد ابن مالك رحمه � تعالى ھنا بقوله . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ  ، ھل المراد ب$ه الكل$م ا�ص$ط.حي، َُ
قي$ل ب$أن الم$راد ب$ه الكل$م ا�ص$ط.حي، : جم$ع، م$ن ب$اب التقري$ب؟ قي$ل وقي$ل، يعن$ي: نق$ول.. كلمة: أم المراد به جمع

  .كلمة: واحده: ي، بل ھو اسم جنس جمعي للكلمة، ولذلك قالالمراد به ليس الكلم ا�صط.ح: وقيل

مبتدأ مؤخر مرف$وع، ورفع$ه، ھ$ه؟ ض$مة، أي$ن ھ$ي؟ مق$درة عل$ى آخ$ره، :  الكلمٍفحينئذقيل المراد ا)صط6حي، 
  .الروي: ھنا تقولوقف، : منع من ظھورھا اشتغال المحل بسكون الروي أو الوقف، في الك.م تقول

ٍاسم وما عطف عليه خبر مقدم؛ =ن ا=مر إذا دار بين نكرة ومعرفة فحينئذ ا=صل جع$ل ھذا خبر مقدم، : واسم
إم$ا أن نجع$ل ا�س$م مبت$دأ ونق$در ل$ه .... ًالمعرفة مبت$دأ والنك$رة خب$ر، وھن$ا دار إم$ا أن نجع$ل اس$م معرف$ة، ون$ؤول ل$ه

ًصفة، وھذا فيه تكلف، وإما أن نجعل ا�سم ھنا وھو نكرة خبرا مقدما وھو ا= صل في الخبر أن يك$ون نك$رة، ونجع$ل ً
  ً.نجعله مبتدأ.. ًالكلم لكونه معرفة

الكل$م مبت$دأ م$ؤخر واس$م وم$ا عط$ف علي$ه : ٍحينئ$ذ نق$ولعلى القول بأن الكلم المراد به الكل7م ا)ص7ط6حي : ًإذا
ف$ي ا�ص$ط.ح، ٍخبر مقدم، فأورد عليه حينئذ أن الكلم ف$ي ا�ص$ط.ح م$ا ترك$ب م$ن ث$.ث كلم$ات ف$أكثر، ھ$ذا الكل$م 

ق$سمة ال$شيء إل$ى .. الق$سمة: اس$م وفع$ل وح$رف، نق$ول: ينق$سم إل$ى.. -الكل$م ا�ص$ط.حي-الكل$م : أليس كذلك؟ إذا قلنا
  :أشياء لھا طريقان � ثالث لھما

  .إما أنه من تقسيم الكلي إلى جزئياته

  .وإما أنه من تقسيم الكل إلى أجزائه

وتقسيم الناظم � ي$صح أن يك$ون م$ن تق$سيم الكل$ي إل$ى جزئيات$ه؛ =ن : وكل منھما � يصح ھنا البتة، لماذا؟ قال
ع.مة صحة ھذا التقسيم، صحة إط.ق اسم المقسوم على كل واحد من جزئياته كانقسام اFع$راب إل$ى رف$ع .. ع.مته

  .ٍونصب وخفض وجزم، وحينئذ تنظر إلى ا�سم المقسوم

 أردت أن تعرف وتتأكد أن ھذا من تق$سيم الكل$ي بالي$اء،  رفع ونصب وخفض وجزم، إذا:اUعراب أربعة أنواع
ًإلى جزئياته تأتي إلى القسم، وھو؟ الرفع والنصب تجعل$ه مبت$دأ، وت$أتي إل$ى المق$سوم وھ$و اFع$راب فتجعل$ه خب$را إن  ً

  .صح الك.م فھو من تقسيم الكلي إلى جزئياته، إن لم يصح فھو من النوع الثاني



                                                            
44

الج$زم إع$راب، ص$ح .. الخف$ض إع$راب.. الن$صب إع$راب.. صحيح أو �؟ ص$حيحالرفع إعراب، : ھنا إذا قيل
  .اسم وفعل وحرف، أين ا�سم المقسوم؟ كلمة، أين ا=قسام؟ اسم وفعل وحرف: أو �؟ صح، الكلمة

  .الحرف كلمة، ھذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته.. الفعل كلمة.. ا�سم كلمة، صحيح؟

ٍ� ي$صح ذل$ك، ف$إذا ل$م ي$صح حينئ$ذ .. كل$م؟ � ي$صح.. الفع$ل.. الحرف كلم.. لما�سم ك:.. ھنا ھل يصح أن يقال
  .ننظر في القسمة الثانية

إعراب، والنصب ك$ذلك وھك$ذا، وكانق$سام الحي$وان إل$ى إن$سان وف$رس، الحي$وان : فالرفع وحده يقال له: ھنا قال
: وان فع$.ن، ي$صدق عل$ى اFن$سان، فيق$الحي$.. الحيوان؟ على كل ما في$ه حي$اة: لفظ.. اسم جنس ھذا يصدق على ماذا

ھ$$ذا التق$سيم م$$ن : الف$رس حي$$وان، والج$راد حي$وان، وھل$$م ج$را، نق$ول: اFن$سان حي$وان، وي$$صدق عل$ى الف$رس، فيق$$ال
ا�س$م كل$م، والفع$ل : تقسيم الكلي إلى جزئياته، وھنا � يصح إط.ق اسم المقسوم على كل واحد م$ن الث.ث$ة، ف$. يق$ال

  .كلم، والحرف كلم

: الك$.م: الك$.م ھ$و اللف$ظ المرك$ب المفي$د بالوض$ع وأق$سامه، أي: ھن$اك اب$ن آج$روم ق$ال:.. كما قال ابن آج$روم
وھ$ذا � ي$صح أن يك$ون م$ن تق$سيم الكل$ي إل$ى جزئيات$ه، لم$اذا؟ =ن$ه � ي$صح أن يق$ال : اسم وفعل وحرف، ق$ال: ث.ثة

ًك.م ي$شترط في$ه أن يك$ون مركب$ا، فكي$ف يخب$ر ع$ن المف$رد ا�سم ك.م، والفعل ك.م، والحرف ك.م، ا�سم مفرد، وال
  .� يصح أن يكون من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته: ًإذا! بالمركب؟

الكلم المراد به المعن$ى ا�ص$ط.حي، ث$م ق$سمناه إل$ى اس$م وفع$ل وح$رف، : إذا قلنا: ھذا الذي ھو الطريق ا=ول
ٍ به � يصح أن يكون من تقسم الكلي إل$ى جزئيات$ه، حينئ$ذ ھ$ل ي$صح أن ھذا التقسيم من أي النوعين؟ نظرنا فإذا: نقول

يك$ون م$$ن ب$اب تق$$سيم الك$ل إل$$ى أجزائ$ه؟ و� ي$$صح أن يك$ون م$$ن تق$سيم الكل$$ي إل$ى أجزائ$$ه؛ =ن ع.مت$ه ع$$دم ص$$حة 
وھن$ا � إط.ق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه، بل � يصح إط.قه إ� إذا اجتمعت أجزاؤه الت$ي ترك$ب منھ$ا، 

  يصح، لماذا؟ 

اس$م : الكل$م: تقسيم الكل إلى أجزائه � بد أن يصدق اس$م المق$سوم عل$ى ك$ل ا=ج$زاء مجتمع$ة، يعن$ي: =ننا نقول
  .وفعل وحرف، ھو الكلم، اسم وفعل وحرف الكلم؛ =نه أتى بواو العطف المقتضية للجمع

ًفحينئذ يقتضي ھذا أنه � يسمى كلما اصط.حيا إ� إذا اشت ً مل على فعل واسم وح$رف، � ب$د أن يوج$د في$ه ھ$ذه ٍ
ًا=ن$$واع الث.ث$$ة، ف$$إن نق$$ص منھ$$ا واح$$د � ي$$سمى كلم$$ا اص$$ط.حيا وھ$$ذا ح$$ق أو باط$$ل؟ باط$$ل، وال$$.زم باط$$ل؛ =ن$$ه  ً

َق$د أفل$ح الُمْؤمن$ون (( .. ق$د ق$ام زي$د: كلم، إ� إذا اجتمعت الث.ثة نح$و: يقتضي أنه � يقال له َُ َ ِْ ْ َ ْ  وأم$ا إذا ]1:المؤمن$ون))[َ
اسمان، أين الح$رف؟ غي$ر موج$ود، : فعل، غ.م زيد: قام غ.م زيد، ھذا اجتمع منھا اثنان، قام: اجتمع اثنان منھا نحو

غ$.م زي$د كلمت$ان، : مركب ھذا م$ن كلمت$ين: ترددتم لماذا؟ قام غ.م زيد.. ھل ھو كلم اصط.حي؟ نعم، قام غ.م زيد
ًث.ثة ألف$اظ، فحينئ$ذ ھ$و كل$م اص$ط.حا، لك$ن عل$ى ھ$ذا التق$سيم: ًة، إذاقام، فھي كلم: تحسب الثنتين، وأما إذا جعلن$اه .. ٍ

ٌمن تقسيم الكل إلى أجزائه � يكون كلمة، لماذا؟ لعدم وجود الحرف، أو واحد نحو أبو زيد قائم، ھ$ذه كل$م أو �؟ كل$م،  ٍ
  .وع ا=ول وھو ا�سمأين الحرف؟ � حرف، الث.ث الكلمات كلھا من الن.. أين الفعل؟ � فعل

ٌقام غ.م زيد، وخرج الثاني، أبو زيد قائم، ف$. يق$ال ل$ه: من تقسيم الكل إلى أجزائه خرج النوع ا=ول: إذا قلنا ٍ :
التق$سيم باط$ل عل$ى الن$وعين، إذا جعلن$ا م$اذا؟ إذا : ًكلم، وليس ا=مر كذلك، فبان بھذا بط.ن القسمة من حيث ھ$ي، إذا

ھ$ذا خب$ره، � ي$صح أن يك$ون م$ن ب$اب الق$سمة أن$ه : ا�صط.حي وھو مبتدأ، واسم وفعل وحرفجعلنا الكلم بالمعنى 
  .تقسيم الكلي إلى جزئياته، و� الكل إلى أجزائه لوجود ال.زم الباطل

أورد علي$ه أق$بح مم$ا أورد عل$ى اب$ن : يعن$ي.. ٍحينئذ ماذا نصنع؟ أجاب المكودي بج$واب، لكن$ه فاس$د، أق$بح مم$ا
ھ$ذا م$ن : اسم وفعل وحرف، من أجل أن يح$صل التط$ابق وي$صح التق$سيم، ق$ال: بأن قوله:  تعالى، قالمالك رحمه '

أس$ماء وأفع$ال وح$روف، وھ$ذا فاس$د، لم$اذا؟ =ن ال$واو إن كان$ت عل$ى بابھ$ا : الكل$م: إط.ق المف$رد وإرادة الجم$ع، أي
ھ$ذه ت$سعة، : ستة، وأقل الجم$ع ف$ي الح$روف ث.ث$ة: ٍفحينئذ أقل الجمع في ا=سماء ث.ثة، وأقل الجمع في ا=فعال ث.ثة

  .ً� يصدق عليه أنه كلم إ� إذا كان مؤلفا من تسع كلمات، وھذا باطل

ٍأو، حينئ$ذ الكل$م إم$ا أس$ماء فق$ط، أو أفع$ال فق$ط، أو ح$روف فق$ط، ف$إذا وج$د م$ن ا�س$م : وإن كانت الواو بمعنى
َقد أفل$ح(( : والفعل والحرف كما ھو الشأن في َ ْ َ ْ َ الُمْؤمن$ون َ ُ ِ ً ھ$ذا � ي$سمى كلم$ا، وھ$ذا فاس$د، كم$ا يق$ول ]1:المؤمن$ون))[ْ
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أراد أن يجيب على ا�عتراض ويرفع اFشكال فوقع ف$ي إش$كال أق$بح مم$ا أورد : يعني! أراد أن يكحلھا أعماھا: العامة
  .على الناظم

وا=فع$ال : تبق$ى ال$واو ف$ي قول$هويرد على ھذا الجواب ما ھو أق$بح مم$ا ورد عل$ى عب$ارة الن$اظم؛ وذل$ك إم$ا أن 
والحروف على بابھا، فيفھم من$ه أن الكل$م � يطل$ق إ� عل$ى م$ا ترك$ب م$ن ت$سع كلم$ات ف$أكثر؛ =ن أق$ل الجم$ع ث.ث$ة، 

  .أقل الجمع في ا=سماء ث.ثة، وفي ا=فعال وفي الحروف كذلك، وھذا باطل.. وھذا باطل

الكلم � يكون إ� من ا=سماء وحدھا، أو من ا=فع$ال وح$دھا، أو أن : أو، فيفھم منه: وإما أن تجعل الواو بمعنى
  .ًمن الحروف وحدھا، وأما من اثنين أو من ث.ثة منھا ف. يكون وھذا باطل أيضا، فبان عدم صحة ھذا الجواب

ت$ة، ھ$ذا خب$ر مق$دم، ھ$ذا � ي$صح الب: الكل$م ا�ص$ط.حي، واس$م وفع$ل: القول بكون الكلم مبتدأ والم$راد ب$ه: ًإذا
  .بھذا التعبير وبھذا اFعراب � يصح

ابن ھشام رحمه ' ساھم في دفع اFشكال ورفعه بتوجيه إعراب آخر له وجھه، وھو مسلم وصحيح في نف$سه، 
واس$م وفع$ل .. ًيرتفع اFشكال بجعل الكلم في ال$نظم مبت$دأ أول: إ� أنه بعيد عن عبارة المصنف رحمه ' تعالى، وقيل

  .خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ ا=ول: مبتدأ ثان، كلمة: مبتدأ أول، واحده: ُثم حرف، الكلم

كلم$ة، ص$حيح أو �؟ الكل$م م$ن حي$ث : مستقل، الكلم واحده: فصل الجملة عن سابقھا، واسم وفعل ثم حرف: ًإذا
ٍدأ مح$ذوف، فحينئ$ذ اس$تطاع بھ$ذا اFع$راب أن ًاسم وفع$ل وح$رف، فجع$ل ا�س$م خب$را لمبت$: كلمة، وھي: اللفظ واحده

: ھ$ذا مبت$دأ أول، واح$ده: الكل$م: ًتقسيم ا�سم والفع$ل والح$رف أق$ساما للكلم$ة، فردھ$ا إل$ى أص$لھا، فق$ال.. يجعل التقسيم
 ھ$ذا خب$ر المبت$دأ مح$ذوف: ًال$ضمير يع$ود إل$ى الكلم$ة، إذا اس$م.. اسم: كلمة، ھذا جملة اسمية خبر المبتدأ ا=ول، وھي

  .تقديره ھي

خب$ر ع$ن الث$اني، والث$اني : مبت$دأ ث$ان، وكلم$ة: ًيرتفع اFش$كال بجع$ل الكل$م ف$ي ال$نظم مبت$دأ أول، وواح$ده: وقيل
  .الكلمة اسم: وھي، أي: ًاسم وفعل خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: وخبره خبر عن ا=ول، ويكون

أم �؟ ص$حيح، =ن المعن$ى ص$حيح أو أسماء وأفعال وح$روف، ھ$ذا التخ$ريج ص$حيح : وھذا جيد أولى من ذاك
واس$م : كلمة، وھ$ي اس$م وفع$ل وح$رف، رده إل$ى الم$شھور عن$د النح$اة، فيك$ون قول$ه: �؟ المعنى صحيح، الكلم واحده

  .ًتقسيما للكلمة � للكلم فانفصلت الجملة: إلى آخره

 الكل$$ي، لم$$اذا؟ ل$$صحة فيك$$ون م$$ن ب$$اب تق$$سيم الكل$$ي إل$$ى جزئيات$$ه، أو الك$$ل إل$$ى أجزائ$$ه؟ كل$$ي، أو الك$$ل؟ م$$ن
  :اFخبار

  إن ص777777777777777ح إخب777777777777777ار بمق777777777777777سم ف777777777777777ذا

  أو ل777777777م ي777777777صحا فھ777777777و ك777777777ل ق777777777د ق777777777سم

  

  تق7777777777777777سيم كل7777777777777777ي بجزئ7777777777777777ي خ7777777777777777ذا  

  بغي77777777777ر ي77777777777اء أي Aج77777777777زا ق77777777777د عل77777777777م

  

  ٍإن صح اFخبار حينئذ فھو من تقسيم الكلي إلى جزئياته، : ًإذا

  إن ص777777777777777ح إخب777777777777777ار بمق777777777777777سم ف777777777777777ذا

  أو ل777777777م ي777777777صحا فھ777777777و ك777777777ل ق777777777د ق777777777سم

  

  تق7777777777777777سيم كل7777777777777777ي بجزئ7777777777777777ي خ7777777777777777ذا  

  ي77777777777ر ي77777777777اء أي Aج77777777777زا ق77777777777د عل77777777777مبغ

  

  .بالياء، بل ھو كل: � تقل كلي:  يعني

ٍفحينئذ إذا لم يصح اFخبار باس$م المق$سوم ع$ن ك$ل ق$سم عل$ى ح$ده، فھ$و تق$سيم ك$ل إل$ى أجزائ$ه، وھ$ذا الج$واب 
  .ظاھر في نفسه لكنه بعيد من ك.م الناظم رحمه ' تعالى

: المراد به الكلم ا�صط.حي، وفيه توجيھ$ان م$ن حي$ث اFع$راب: القول ا=ول ما ھو؟ أن الكلم:..والقول الثاني
م$ا ترك$ب م$ن ث.ث$ة كلم$ات ف$أكثر، : الكل$م ا�ص$ط.حي، وھ$و: أن الم$راد ب$الكلم: واض$حة أو نعي$د؟ الق$ول ا=ول! ھه

  :في ك.م الناظم: وھذا فيه إعرابان، يعني

: خب$ر عن$ه، واس$م وفع$ل: ً مبت$دأ أول وواح$ده كلم$ةًإما أن يكون مبتدأ وما قبله خبر، وھذا فاس$د، وإم$ا أن يك$ون
  .ًفيكون تقسيما للكلمة � للكلم، وھذا له اعتباره وله وجھه لكنه بعيد من ك.م الناظم: ھذا خبر لمبتدأ محذوف، وھي

أن : -ال$صواب..وھ$و ا=ح$ق-أن المراد بالكلم ليس الم$راد ب$ه الكل$م ا�ص$ط.حي، والق$ول الث$اني : القول الثاني
م$ا : ما قبله، وأن$ه ل$يس الم$راد ب$ه معن$اه ا�ص$ط.حي، ل$يس الم$راد ب$ه المعن$ى ا�ص$ط.حي وھ$و: مبتدأ، خبره: كلمال
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الم$$راد ب$$ه المعن$$ى : اس$$م ج$$نس جمع$$ي، يعن$$ي: الكلم$$ات: م$$ن ث$$.ث كلم$$ات ف$$أكثر، ب$$ل الم$$راد ب$$ه.. ترك$$ب م$$ن كلمت$$ين
أشخاصھا، فإنھ$ا وإن كث$رت � تخ$رج ع$ن : كلمات، أياللغوي، وليس المراد به المعنى ا�صط.حي، بل المراد به ال

خالد وعمرو، وقام وضرب، إلى آخره، مھما عددت م$ن ا=فع$ال وا=س$ماء والح$روف � .. ھذه الث.ثة، � تخرج عن
ي ال$ذ: الكل$م.. الذي يتألف منه الك.م ينقسم باعتب$ار واح$ده إل$ى ث.ث$ة أن$واع: الكلم: تخرج عن ھذه ا=نواع الث.ثة، أي

الكل$م ال$ذي يت$ألف من$ه : ل$يس الم$راد ب$ه الكل$م ا�ص$ط.حي، نق$ول: التف$سير بأن$ه.. على ھذا التقدير.. يتألف منه الك.م
  .كلمة: واحده كلمة، أشار إلى أن واحد الكلم: الك.م ينقسم باعتبار واحده، على ھذا التقدير؛ =نه قال

الكل$م ال$ذي يت$$ألف من$ه الك$.م ينق$سم باعتب$$ار : ً، إذاكل$مھ$$و الاس$م وفع$ل وح$رف : وال$ذي ينق$سم إل$ى ث.ث$ة أق$$سام
  .نوع ا�سم، ونوع الفعل ونوع الحرف، فھو من تقسيم الكلي إلى جزئياته: واحده إلى ث.ثة أنواع

المعن$ى الجن$سي للكلم$ة، : ٍا=نواع الث.ثة للكلم$ة، ف$المراد ب$ه حينئ$ذ: الكلمات، أي: فالمراد بالكلم في ك.م الناظم
=ن المعن$ى الجن$سي ھ$و .. الذي ھو ق$ول مف$رد م$ستقل أو من$وي مع$ه: معنى المصطلح عليه؛ =ن المعنى الجنسي� ال

المعن$ى اللغ$وي � : واحده كلمة، ھذا دليل على أنه أراد بالكلم: الذي يصح الحكم با�سم والفعل والحرف عليه، ولقوله
  :لو كان مراده الكلم ا�صط.حي لقالا�صط.حي؛ =ن الكلم المصطلح عليه يتألف من أجزاء، ف

  ..وجزؤه كلمة

َقد أفلح الُمْؤمنون (( : ھذا أنسب؛ =ن َُ َ ِْ ْ َ ْ : جزء، ول$ذلك نق$ول: جزء، والمؤمنون: جزء، وأفلح:  قد]1:المؤمنون))[َ
ًالكل وا=جزاء، والكلي والجزئيات، فالجزء حينئذ � يعبر عنه بالواحد؛ =ن الواحد قد يفھم اس$تق.�  دون غي$ره، وأم$ا ٍ

  .الجزء ف. ينفك عن غيره على ا=صل

ج$$زؤه كلم$ة أو نح$$وه؛ و=ن المق$$ام يقت$ضي بي$$ان أق$$سام الكلم$ة، ھ$$ذا ھ$$و : واح$$ده كلم$ة، وإ� لق$$ال: ٍفحينئ$ذ لقول$$ه
و=ن المق$$ام .. ا=ص$$ل، وج$$رت ع$$ادة النح$$اة أنھ$$م ف$$ي ھ$$ذا المق$$ام يق$$سمون الكلم$$ة و� يق$$سمون الكل$$م الم$$صطلح علي$$ه

 بيان أقسام الكلمة � أجزاء الكلم المصطلح؛ =ن الباب معق$ود للك$.م وم$ا يت$ألف من$ه، وھ$و الكل$م ال$ث.ث الت$ي يقتضي
وا=ش$ياء الت$ي يت$ألف الك$.م : وم$ا يت$ألف الك$.م من$ه، أي: الك.م وم$ا يت$ألف من$ه، يعن$ي: ھي أقسام الكلمة، ولذلك قال

  .ف، فدل على أن مراده ھنا بيان الك.م � الكلممنه، وھذا المراد به ماذا؟ ا�سم والفعل والحر

  .وحشر الكلم ھنا المصطلح عليه ھذا من باب ا�جتھاد والنظر

ْواسم وفعل ثم حرف الكلم: ًإذا . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ ا�س$م والفع$ل : الكلم$ة منح$صرة ف$ي ث.ث$ة أن$واع..  منح$صرة ف$ي ث.ث$ة أق$سام ،َُ
ًخالف$ة، وھ$و اس$م الفع$ل : ًلخبر، فيكون فيه الرد على من زاد رابعا وس$ماهوالحرف، ويستفاد الحصر في تقديم الناظم ا

الكلم على ھذا المعنى تكون للعھ$د، تك$ون عھدي$ة؛ =نھ$ا ق$ال ف$ي الترجم$ة م$اذا؟ وم$ا : أل، في قوله: ٍكما سيأتي، حينئذ
=ش$$ياء الت$$ي عن$ون لھ$$ا ف$$ي والمعھ$$ود ال$$ذي يت$ألف من$$ه الك$.م، ف$$دل عل$$ى أن ھ$ذه ا: الكل$$م، يعن$ي: يت$ألف من$$ه، ث$م ق$$ال

  .واسم وفعل ثم حرف الكلم: الترجمة ھي التي أراد بيانھا في ھذا الشطر

  .ما، وھو ا=شياء التي يتألف منھا الك.م: ما صدق عليه لفظ:  للعھد، والمعھود:أل

تق$دير الكلم$ات ما، في الترجمة، فيصير : والمعھود ما وقعت عليه: وأل، في الكلم على ھذا القول ا=خير بالعھد
يمك$ن اعتب$ار الكل$م أن$ه : اسم وفعل وحرف، والصبان ل$ه توجي$ه يجم$ع ب$ين الق$ولين، يق$ول: الث.ثة المؤلف منھا الك.م

باعتب$ارين، وھ$ذا م$ا ي$سمى با�س$تخدام : ًمرادا به المعنى ا�صط.حي، ويمكن أن يحمل على المعن$ى اللغ$وني، يعن$ي
  .عند البيانيين

: واح$ده: الكلم$ات، عل$ى م$ا ذكرن$اه، ويبق$ى قول$ه: ن تجعل الكل$م ف$ي ك$.م الن$اظم بمعن$ىوخرجه الصبان على أ
الضمير ھنا رجع إلى الكلم � باعتبار الكلمات، وإنما باعتبار الكل$م الم$صطلح علي$ه، وھ$ذا في$ه تكل$ف، ب$ل : كلمة، قال
، كم$ا -ف$ي إع$ادة ال$ضمير وجھ$ان_.. أن الضمير ھنا يعود إلى الكلم، وھو اس$م ج$نس جمع$ي، ويج$وز فيھ$ا: الصواب

  .التأنيث والتذكير كما سيأتي معنا: أنث، وھنا ذكر، ويجوز فيه الوجھان.. واحدھا كلمة: قال ابن معطي

واح$ده، إل$ى الكل$م : أن تجعل الكلم في ك.م الناظم بمعنى الكلم$ات، وترج$ع ال$ضمير ف$ي: خرجه على ماذا؟ قال
واس$$م وفع$ل ث$$م : م � بمعن$$ى الكلم$ات، وإ� =ن$ث ال$$ضمير، في$صير المعن$ىالكل$م ا�ص$$ط.حي عل$ى ا�س$تخدا: بمعن$ى

: كلم$$ة، وھ$$ذا في$$ه تكل$$ف، ب$$ل ال$$صواب أن: ا=ن$$واع الث.ث$$ة للكلم$$ة، وواح$$د الكل$$م ا�ص$$ط.حي: ح$$رف الكلم$$ات، أي
ً ت$$ذكيرا واح$$ده، يع$$ود إل$$ى اللف$$ظ باعتب$$ار المعن$$ى اللغ$$وي، وھ$$ذا � م$$انع من$$ه، ويج$$وز ف$$ي ع$$ود ال$$ضمير عل$$ى الجم$$ع

  ً.وتأنيثا
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  .أنھا اسم جنس جمعي: ھنا سيأتي معنا في قوله

اسم وفعل وحرف، و� يخرج عن ھ$ذه : الكلمة تنقسم إلى ث.ثة أقسام: ً واسم وفعل ثم حرف الكلم، إذا:ًإذا قوله
  :� يزيد عليھا لفظ رابع، ودليل التقسيم والحصر في الث.ثة، أمران: القسمة لفظ رابع، أي

الن$اس : َ وھو ما أثر عن عل$ي رض$ي ' تع$الى عن$ه لم$ا ش$كا إلي$ه أب$و ا=س$ود ال$دؤلي الُعْج$م، يعن$ي:ليدليل نق
ًنح$وا، ان$ح لھ$م نح$وا واق$سم الك$.م ث.ث$ة : ًان$ح لھ$م نح$وا، ول$ذلك س$مي: اعوجت ألسنتھم، فقال له علي بن أب$ي طال$ب ً

ًاسما وفع. وحرفا جاء لمعنى: أشياء   ا=شباه والنظائر، و' أعلم ثابت عنه أم �؟: طي فيھكذا أورده السيو... ًً

  .اسم وفعل وحرف: أن الكلمة تنقسم إلى ث.ثة أشياء: صح عن صحابي.. ٍحينئذ ھذا دليل نقلي

ًأن الكلم$$ة إم$$ا أن ت$صلح ركن$$ا لmس$$ناد أو �، وس$$بق أن : وھ$و م$$اذا؟ وھ$$و النظ$$ر ال$صحيح: وك$ذلك دلي$$ل عقل$$ي
المحكوم والمحكوم عليه، والمبت$دأ والخب$ر، .. د والمسند إليه، ھذه عبارات المسند والمسند إليهالمسن: اFسناد المراد به

  .أربعة أقسام، ومصدقھا واحد، ولكن ا�خت.ف باخت.ف الفنون.. ًوأيضا الموضوع والمحمول، ھذه أربعة ألفاظ

م$$سند إلي$$ه عن$$د .. عن$$د المناطق$$ةموض$$وع .. محك$$وم علي$$ه عن$$د ا=ص$$وليين.. مبت$$دأ عن$$د النح$$اة: زي$$د ق$$ائم، زي$$د
  .البيانيين

  .مسند عند البيانيين.. محمول عند المناطقة.. محكوم به عند ا=صوليين.. خبر عند النحاة: ٌقائم

  ...نقف على ھذا، و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين.. ھذه أربعة أقسام
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  6الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱ َِ . ِْ . ِلرحيمِ ِ .  

  

  :أسئلــة

  ..به ث.ث... إن قام زيد، ليس بكلم؛ لعدم اشتماله على ث.ث كلمات، مع أنه : قلتم:  ھذا يقول-

  .ھذا كلم، قد يكون سبق لسان مني، القول بأنه ليس بكلم:  إن قام زيد-

  .عم، على خير وشر:  أرجو إعادة ما ذكرته عن قياس-

أخي$ر، ح$ذفت : خي$ر: أفعل تفضيل حذف منه ا=لف، كما أن ا=صل ف$ي: نيأعم عند بعضھم، يع: أصلھا:  قلنا-
  .منه ا=لف لكثرة ا�ستعمال

  ً.ذكرتم ث.ثة أسباب لتقدير الفعل في البسملة، حبذا لو أعدتموھا جزاكم ' خيرا:  ھذا يقول-

  .ث.ثة أسباب لتقدير الفعل في البسملة، ترجع إلى الشريط..  ما أذكر شيء-

   مفيد، مأخوذ من الفيد، فما معناه؟: قلت-

  .استحداث الخير والمال، ھذا ذكره العشماوي في الحاشية على ا]جرومية:  قلنا-

   ما ھو الكتاب الذي شرحه السيوطي على ألفية ابن مالك؟-

  . البھجة المرضية، مطبوع، وعليه حاشية-

  مع أنه سائغ؟مبتدأ أول، ما وجه بعده :  بالنسبة للكلم على قول ابن ھشام-

اFع$راب، ق$د : جي$د ف$ي نف$سه، لك$ن إذا نظرن$ا إل$ى ك$.م الن$اظم وم$راده ل$يس بجي$د، يعن$ي:  نعم، ھو سائغ قلنا-
يكون تعرب اللفظ بقطع النظر عن السابق وال.حق، قد يكون جائز وھذا كثير، لكن باعتب$ار المعن$ى والم$راد وال$سياق 

ًوالسباق حينئذ � بد من تعيين معنى، أو الك$.م وم$ا :  من تعيين إع$راب ي$ساعد عل$ى المعن$ى، وذكرن$ا أن$ه عن$ون، ق$الٍ
  .اسم وفعل وحرف، وھذه أقسام للكلمة � للكلم.. يتألف منه، وا=شياء التي يتألف الك.م منھا

   القسم السابع من المركب اFسنادي المقصود لغيره، ما ھو مع ضرب مثال على كل أحد ھذه السبعة؟ -

، جملة الصفة، وجملة الصلة، وجملة الخبر، وجملة الحال، وجملة الشرط، وجملة الجواب، وجمل$ة  كم؟ سبعة-
ق$ام أب$وه : زي$د ق$ام أب$وه، إذا قل$ت: أن جمل$ة الخب$ر ف$ي نف$سھا: القسم، إذا عرفت مثال واح$د، تق$يس علي$ه الب$اقي، وھ$و

ًص$ار متمم$ا لغي$ره، ف$نقص ع$ن د�لت$ه، إذا:  نق$ولٍھذا ك.م و� إشكال، لكن لما جعلته جزء جملة حينئ$ذ: ًابتداء، قلنا ً :
ًليس مقصودا لذاته كما إذا قلت ابت$داء ج$اء ال$ذي ق$ام أب$وه، نف$س الك$.م، م$ررت : ق$ام زي$د، وإنم$ا ھ$و مق$صود لغي$ره: ً

جمل$ة : ًبرجل يضحك، يضحك أيضا صفة لرجل، مررت بزيد يضحك، ح$ال م$ن ال$سابق، إن ق$ام زي$د قم$ت، ق$ام زي$د
ًجملة الجواب، كل واح$دة ھ$ذه اس$تق.� قب$ل جعلھ$ا ش$رطا أو ج$واب ش$رط ھ$ي مفي$دة فائ$دة تام$ة، فلم$ا : الشرط، قمت ً

  .ٍجعلت ضمن جملة حينئذ نقصت د�لتھا وصارت متممة لغيرھا

ِوالعْصر ((  َ : أو.. ھ$ذا: نق$ولٍو' ثم لم يأت بم$ا بع$ده، حينئ$ذ : أقسم بالعصر، لو قال إنسان:  يعني]1:العصر))[َْ
  .حلف با[أ

  . ذكرت أن اشتغال علماء النحو باللفظ والمعنى دون المقاصد، وأشكل عليھم الفرق بين المعنى والمقصد-

 �، المعنى المراد به ما يفھم من اللفظ، أو ما يقصد م$ن اللف$ظ، وأم$ا المقاص$د الت$ي تنف$ى الت$ي ھ$ي اFرادات، -
  . وأما النحاة ف. بحث لھم في ذلكھذا مرده إلى أرباب الفقه ونحو ذلك،: ٍحينئذ أقول

   ھل يعد تعريف ابن مالك فيه خلل؟-

بأنه لفظ مفيد، � ب$د وأن في$ه ث$م خل$ل؛ =ن$ه أراد أن يع$رف عل$ى طريق$ة المناطق$ة :  نعم، كل من عرف الك.م-
ًقو� شارحا، يعن$ي: ٍوالحكماء، حينئذ � بد من اFيضاح؛ ولذلك يسمى التعريف والحد ًا وموض$حا ومبين$ا ًق$و� ش$ارح: ً ً ً

ھ$و اللف$ظ المرك$ب المفي$د بالوض$ع، ھ$ذه كلھ$ا : الك$.م: ً=جزاء الماھية أركانھا، ف$. ب$د أن ي$أتي با=رك$ان ن$صا، فيق$ال
  .ماھية الك.م.. ًأركان، � بد من وجودھا كاملة، لفظ مركب مفيد بالوضع، إن تخلف واحد منھا تخلفت الماھية

د�ل$$ة ا�لت$$زام الت$$ي ادعھ$ا م$$ن ادعاھ$$ا، ھ$$ذه مھج$$ورة ف$$ي : ٍذا اخت$صر حينئ$$ذ نق$$ول� ب$د م$$ن النط$$ق ب$$ه، ف$$إ: ًإذا
ًالتعاريف، حينئذ � يلتفت إليھا، وخاصة يؤكد ھذا المعن$ى أن التع$اريف إنم$ا يع$رف بھ$ا ا�ص$ط.حات، يعن$ي معن$ى : ٍ

ھ$ذه ي$سأل عنھ$ا م$$ن : ك، نق$ولالزك$اة، ونح$و ذل$$.. ال$ص.ة.. الكلم$ة، والع$ام والخ$$اص، المطل$ق.. معن$ى الكل$م.. الك$.م
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م$ا الع$ام؟ فال$سائل ا=ص$ل في$ه أن$ه جاھ$ل، : ٍما المطلق بـ ما ا�ستفھامية؟ حينئذ إذا قي$ل.. ما العام: يجھلھا، ولذلك يقال
  وإذا عرف شيء إنما يعرف لمن يجھل � لمن يعلم، أليس كذلك؟

ق إل$ى آخ$ره، م$ا الك$.م؟ لف$ظ مفي$د مرك$ب ، م$ا الع$ام؟ لف$ظ م$ستغرإل$ى آخ$ره.. أق$وال: ؟ نق$ولما ال$ص.ة: نقول
ٍھ$$ذه التع$$اريف إنم$$ا تك$$ون لم$$ن يجھ$$ل، ف$$إذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ � ب$$د م$$ن الت$$صريح، : ٍبالوض$$ع إل$$ى آخ$$ره، حينئ$$ذ نق$$ول

لف$ظ مفي$د، ھ$ل يفھ$م : ما معنى الك.م؟ نق$ول: واFحالة على خارج، ھذا ينافي أصل السؤال عن الحد، فالطالب إذا قال
ستلزم التركيب؟ �، ما يفھم ھذا؛ =ن ھذا يحتاج إل$ى ب$سط، ويحت$اج إل$ى معرف$ة عام$ة بعل$م النح$و، ث$م بع$د أن المفيد ي

  .ذلك يستقر عنده أن اFفادة التامة تستلزم التركيب

  .على أن د�لة ا�لتزام مھجورة في الحدود، وأيده كذلك الصبان في حاشيته: فن المنطق: وقد نص الغزالي في

  بقولھم في التفريق بين الكلم والك.م يجتمعان في المصدق؟ ما المراد -

ك.م، ھل ھ$و : قام زيد: ما يقع عليه اللفظ، فإذا قيل.. ما يقع عليه:  يعنيفي المصدق يعني، ما ھو المصدق؟ -
ين$زل .. يق$ع عل$ى أي ش$يء.. كلم؟ �، ما مصدق لفظ الك.م الذي انفرد ع$ن الكل$م، م$ا م$صدقه ي$صدق عل$ى أي ش$يء

ك.م انفرد عن الكلم ي$صدق ھ$ذا اللف$ظ عل$ى أي ش$يء؟ ق$ام زي$د، فق$ام : لى أي شيء؟ ك.م انفرد عن الكلم، أنا أسألع
  .زيد وقع عليه ھذا اللفظ، ما يصدق عليه أنه كلم وليس بك.م، إن قام زيد

 أص$له، ولھ$ا الم$صادق، أو الم$صدقات ال$ذي ص$دق، ھ$ذا: ا=فراد وا]حاد التي يسميھا المناطق$ة: فالمصدق ھو
  .تفصيل ذكرناه في شرح المنطق

  

  

ِبسم � الرحمن الرحيم َِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  :الحمد + رب العالمين، والص6ة والس6م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :سبق قول الناظم رحمه � تعالى

ْك6من77777777777777777ا لف77777777777777777ظ مفي77777777777777777د كاس77777777777777777تقم ِ َِ َ َْ ُ ٌُ ٌ ْ َ  

ٌواح77777777777777777ده كلم77777777777777777ة وال َ ُِ َِ ْق77777777777777777ول ع77777777777777777مُ َُ ْ َ
  

    

ْواس77777777777م وفع77777777777ل ث77777777777م ح77777777777رف الكل77777777777م   . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ
  

ْوكلم7777777777777ة بھ7777777777777ا ك67777777777777م ق7777777777777د ي7777777777777َؤم ٌُ َ َ َْ َ َ َ ِ ٌ ْ ِ  

  ج

ْعمأن القول : ذكرنا اس$م فاع$ل، وك$. : أنه أعم مما ذكر، أو أنه عام، وح$ذفت ا=ل$ف من$ه لل$ضرورة، يعن$ي:  ، بمعنىَ
ٍل ماض$$ي، حينئ$$ذ ع$$م م$$اذا؟ ع$$م الك$$.م والكلم$$ة فع$$: ع$$م: الق$$ول فيھم$$ا ض$$عف، وا=ول$$ى أن يجع$$ل عل$$ى ظ$$اھره فيق$$ال

 فكل ما صدق عليه أن$ه ك$.م فھ$و ق$ول، وك$ل م$ا ص$دق علي$ه أن$ه صدق،.. ... عليهوالكلم، دون اللفظ، فكل ما صدق 
ھو أعم الجميع، يشمل كل ما ذكر بقدر م$شترك بينھ$ا، لك$ن : ًكلم فھو قول، وكل ما صدق عليه أنه كلمة فھو قول، إذا

الع.قة بين ما ذكر والقول العموم والخصوص المطلق؛ نعم العموم والخصوص المطلق؛ =ن الق$ول ھ$ذا : ولٍحينئذ نق
ًعام عموما مطلقا أعم من الك.م والكلم والكلمة ً.  

 مادة ا�جتماع ومادة ا�فتراق، مادة ا�جتماع سھلة، تأتي بك$ل م$ا ي$دل عل$ى أن$ه كلم$ة أو :قلنا ) بد من مادتين
ما يصدق عليه أنه قول، و� يصدق علي$ه أن$ه : م، لكن مادة ا�فتراق وھي افتراق ا=عم عن ا=خص، يعنيكلم أو ك.

وھ$و : غ.م: غ.م زيد، ھذا مركب إضافي، مركب من: كلمة، و� ك.م و� كلم، ھذا يصدق على المركبات اFضافية
  :مضاف إليه، ھل ھو كلمة؟ فيه تفصيل: مضاف، وزيد

ًي وال$سيوطي ھن$اك يعتب$ر كلم$ة تحقيق$ا، قلن$اعلى قول ا=ش$مون أن$ه ل$يس بكلم$ة؛ =ن$ه : ھ$ذا ض$عيف، ال$صواب: ً
�، : غ$.م زي$د ك$.م؟ الج$واب: �، لماذا؟ ھ$ل: مركب من كلمتين، وھو مضاف ومضاف إليه، ھل ھو ك.م؟ الجواب

  لماذا؟

  أقرب منه؟� يفيد فائدة تامة، ھذا صحيح، الجواب ھذا صحيح من وجه، لكن ھناك ما ھو 

ًنعم، انتفى اFسناد، � بد ف$ي الك$.م أن يك$ون مركب$ا، والم$راد بالتركي$ب أن يك$ون مركب$ا تركيب$ا إس$ناديا، � ب$د  ً ً ً
ًجاء غ.م زيد، صار مركبا، ھذا أبو غ$.م .. من مسند ومسند إليه، أين المسند والمسند إليه؟ ھذا لفظ واحد، غ.م زيد

ھ$ذه :  ھكذا، وحيوان ناطق، وأحد عشر مركب ع$ددي، وبعلب$ك، وح$ضرموت، نق$ولًزيد، صار مركبا، أما غ.م زيد
مركبات ي$صدق عليھ$ا أنھ$ا ق$ول ولي$ست بك$.م �نتف$اء التركي$ب، وھ$و اFس$ناد، ولي$ست كل$م م$ن ب$اب أول$ى وأح$رى، 
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و� ي$صدق علي$ه ماذا يصدق عليھا؟ أنھا قول، ف. بد م$ن مث$ال ي$صدق علي$ه أن$ه ق$ول، : ًوليست بكلمة كما ذكرناه، إذا
م$ادة اجتم$اع .. م$صدقين.. مث$الين: بقية المذكورات، وھذا معنى العموم والخصوص المطلق، � بد من م$ادتين، يعن$ي

  .ومادة افتراق

ٌواحده كلمة : وقوله َ ُِ َِ ْوكلمة: ، قلناُ : إنه ضرورة، لماذا؟ =نه لغة، سبق معي ف$ي قول$ه: إسكان ال.م ھنا � نقول: ِ
ٍوْھو، حينئذ إذا جاء في النظم م$ا يواف$ق لغت$ه، ول$و ك$ان ض$رورة، :  ھذا ا=صل، وفيه لغة بالتخفيف:وھو بسبق، وھو

ٍوكلمة، وكلمة، ينكسر مع$ه ال$وزن، لكن$ه لج$أ إل$ى لغ$ة أخ$رى معتب$رة وھ$ي ف$صيحة، حينئ$ذ � : قد � يستطيع أن يأتي ِ َِ ْ
ة، لم$اذا؟ لحم$ل اللف$ظ عل$ى ش$يء ص$حيح؛ =ن إنه م$ن ب$اب ال$ضرورة، ول$و ك$ان بالفع$ل أن$ه م$ن ب$اب ال$ضرور: يقال

  .خروج عن فصيح.. الضرورة ھذه خروج عن القياس

عام، ھذا خ.ف الفصيح، لماذا؟ =ن حذف ا=لف ا=صل بقاؤھا، و� تحذف من أج$ل ال$وزن، .. عم: ولذلك قلنا
ْكلم$ة وكلم$ة وُھ$و وْھ$و، نق$ول: ًھذا قبيح، قد تكون الضرورة قبيح$ة وق$د � تك$ون، إذا: ٍفحينئذ إذا كان ضرورة نقول ِ ِ َ :

  .ًإنه من باب الضرورات، وإن كان بالفعل ضرورة ألجأت الناظم إلى ذلك: ھذا كله من باب اللغات، و� نقول

  :ثم قال المصنف رحمه ' تعالى

.ر والت777777777777777777َـبالج777777777777777777 ْ َ Mنوين والنـM َْ ِ ْدا وألـ777777777777777777ـِ َ َ َ  

  

ْوم77777777777777سند ل6س77777777777777م تميي77777777777777ز ح77777777777777صل   َ َ ْ ْ ْ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ٍ  

  ج

اسم وفعل وحرف، ش$رع ف$ي ذك$ر الع.م$ات الت$ي يتمي$ز بھ$ا ك$ل واح$د م$ن :  قسم لك الكلمة إلى ث.ثة أقساملما
ًھذه ا=نواع الث.ثة، كل واحد من ھذه ا=نواع الث.ثة يحت$اج إل$ى م$ا يمي$زه ع$ن غي$ره؛ =ن ث$م ق$درا م$شتركا ب$ين ھ$ذه  ً

ا ق$ول مف$رد، ح$د الكلم$ة موج$ود ف$ي ا�س$م، وح$د الكلم$ة كونھ$: الث.ث، ما ھو القدر المشترك ب$ين ھ$ذه ال$ث.ث؟ نق$ول
ق$ول مف$رد، إذا : ًموجود في الفعل، وحد الكلمة موجود في الحرف، ولذلك وجود الحد ف$ي ا=ص$ل يك$ون ذھني$ا، يعن$ي

  ماھية الكلمة، أين يوجد، أين وجوده؟.. حقيقة الكلمة.. ھو حد الكلمة: قول مفرد، قول مفرد: ما الكلمة؟ نقول: قيل

وجود ذھني بحت، شيء خارج الذھن، ھل له وجود، قول مفرد؟ ھل له وجود ھكذا؟ � وج$ود ل$ه، أي$ن يوج$د؟ 
ق$ول مف$رد، لم$اذا؟ =ن الحق$ائق الكلي$ة ھ$ذه � يمك$ن أن : قول مفرد، إلى: قول مفرد، قام: يوجد في ضمن أفراده، زيد

ھا، وا=فعال � حصر لھا، والحروف كذلك � ح$صر ًتوجد دفعة واحدة في الخارج، � يمكن؛ =ن ا=سماء � حصر ل
إما أن توجد ف$ي ض$من أفرادھ$ا وآحادھ$ا وم$صدقاتھا، وإم$ا أ� توج$د ك$ذلك، : ٍلھا، حينئذ إن وجدت في الخارج، نقول

  .ممتنع.. قول مفرد وليس باسم و� فعل و� حرف، وھذا � وجود له: يوجد شيء يقال له: إذا جوزنا الثاني معناه

ٍ توجد الحقائق الذھني$ة ف$ي ض$من أفرادھ$ا، حينئ$ذ � ب$د م$ن تميي$ز ھ$ذه ا=ن$واع الث.ث$ة إم$ا بالحقيق$ة، وإم$ا وإنما
إذا أردنا أن نميز ا�سم عن قسيميه الفعل والحرف، ونميز الفعل عن قسيميه ا�س$م والح$رف، ونمي$ز : بالع.مة، يعني

 ك$$ل ن$$وع م$$ن ھ$$ذه ا=ن$$واع، وھ$$ذا إنم$$ا يك$$ون بالح$$دود الح$$رف ع$$ن ق$$سيميه ا�س$$م  الفع$$ل، إم$$ا أن ننظ$$ر إل$$ى حقيق$$ة
والتعاريف، وإما أن ينظر إليھا بالع.مات، والمصنف ھنا رحمه ' ذكر الع.مات ولم يذكر الحد، مع كون$ه ذك$ر ح$د 

  .الك.م وعرفه

  :وسيأتي ھنا كأنه يعرف بالمثال، والتعريف بالمثال ھذا سائغ عند بعضھم

َمبت7777777777777777777دأ َ ْ ٌزي7777777777777777777د ُ ْ َوع7777777777777777777ا َ ٌذرَ ْخب7777777777777777777ر ِ َ َ  

  ججج

ْإن َقل77777777777ت ِ ْ ٌزي77777777777د ُ ْ ٌع77777777777اذر َ ِم77777777777ن َِ ْاعت77777777777ذر َ َْ َ  

  

ا�س$$م : ي$$صح أن يع$$رف ا�س$$م، فيق$$ال: ًھ$$ذا تعري$$ف أو �؟ تعري$$ف، تعري$$ف بالحقيق$$ة أو بالمث$$ال؟ بالمث$$ال، إذا
 أو ٍكزيد، وفرس، والفعل كقام ويقوم وقم، والحرف كھل وفي ولم، ي$صح أو �؟ ي$صح، لم$اذا؟ =ن ا�س$م حينئ$ذ وج$د

وجدت حقيقته في ضمن الفرد المذكور المقرون معه، لكن ھل ھ$و وج$ود كل$ي، أم جزئ$ي؟ � ش$ك أن$ه وج$ود جزئ$ي؛ 
ف بالمث$ال عل$ى وج$ه الكلي$ة حينئ$ذ يق$ول lيع$د ا=س$ماء .. ا�س$م كزي$د وعم$رو وخال$د وبي$ت وقل$م: ٍ=نه إذا أراد أن ُيع$ر

  .كلھا، حتى يحصر كل ما ذكر ثم يعرف به ا�سم

كقام ويقوم وقم وضرب ويضرب إلى آخره، فيحت$اج أن ي$أتي بالق$اموس كل$ه م$ن أج$ل أن يع$رف :  الفعلوكذلك
ًا�سم أو الفعل تعريفا بالمثال على جھة ا�ستقصاء، وإنما يذكرون مثا� فحسب ً.  

  :فالناظم ھنا عرف ا�سم بالع.مات
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ْبالجر والتنوين والندا وأل َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ ٍومسند   ْ َ ْ ُ : ً جم$ع ع.م$ة وھ$ي لغ$ة:والع6م7اتتمييز ل.سم بھذه الم$ذكورات، حصل : َ
K ما يلزم من وجوده وجود المعلم، و� يل$زم م$ن عدم$ه ع$دم المعل$م، ول$ذلكً:واصط6حاا=مارة، ا=مارة على الشيء،  K :

  .الع.مة تطرد و� تنعكس، بخ.ف الحد

Kما يلزم م$ن وج$وده وج$ود المعل$م، عن$دنا معل$م ومعل$م Klال$ـ رج$ل، أي$ن المعل$م؟ أل، أي$ن المعل$م؟ كلم$ة.. ، الرج$لK l :
Kرجل، يلزم من وجود المعلم وجود المعلم، واضح؟ يلزم l ..بد من وجود المعلم �l :أل، � ب$د أن يوج$د : أل، إذا وج$دت

ًالمعلم، ما ھو المعلم؟ رجل، نستدل بأل على كون رجل اسما K K.  

َْ◌أل: ًن تكون ثابتة بعدثبوت اسمية رجل � بد أ: ًإذا َ.  

Kوھل يلزم من انتفاء المعلم انتفاء المعلم؟ �، � يلزم، ل$و قي$ل l :أل: رج$ل، ج$اءت◌َْ ْ َأل:؟ م$ا ج$اءتَ : ، ھ$ل انتف$تَ
رج$ل؟ � يل$زم، لم$اذا؟ =نھ$ا � ت$نعكس، � يل$زم م$ن : أل، ي$ستلزم انتف$اء ا�س$مية ل$ـ: أل، ھل انتف$اء: انتفت: أل؟ نقول

  .المعلم، بل يلزم من وجودھا وجود المعلم، ولذلك الع.مة قاصرة، ليست كالحدعدمھا عدم 

ً أن يكون مطردا منعكسا بخ.ف الع.م$ة، ولك$ن الع.م$ة أظھ$ر وأوض$ح، وأق$رب لل$ذھن م$ن :الحد يشترط فيه ً
ا يكف$$ي ف$$ي يع$$دلون ع$$ن الح$$دود إل$$ى الع.م$$ات، ل$$سھولتھا، ث$$م النط$$ق بھ$$.. الح$$د، ول$$ذلك يع$$دل عن$$ه كثي$$ر م$$ن النح$$اة

وجودھا؛ =نھا من قبيل الملفوظ في الغالب، قد تكون ع.مة معنوية، لك$ن الغال$ب أنھ$ا ملفوظ$ة، وأم$ا الحق$ائق الذھني$ة 
  .فھذه في تصورھا عسر

وج$ود :  ما يلزم م$ن وج$وده وج$ود المعل$م، و� يل$زم م$ن عدم$ه ع$دم المعل$م، فيج$ب اطرادھ$ا، أي:الع6مة: ًإذا
أل، � بد أن يكون بعدھا اس$م، ف$إن ل$م : انتفاؤه عند انتفائھا، كلما وجدت:  يجب انعكاسھا، أيالمعلم عند وجودھا، و�
أل، � بد أن يكون بعدھا اس$م، ھ$ل يت$صور أن يك$ون : ًأل ع.مة على ا�سمية، كلما وجدت: يكن كذلك � يصح جعل

  .ھل يتصور أن يكون بعدھا حرف؟ �.. بعدھا فعل؟ �

أل المعرف$ة باتف$اق أنھ$ا : لي$ست بع.م$ة، ول$ذلك: ٍحينئذ نرج$ع إل$ى الع.م$ة فننق$ضھا، ونق$ولإذا وجد بعدھا فعل 
  : ع.مة، وأل الموصولة مختلف فيھا، لماذا؟ =نه سمع

  ما أنت بالحكم الترضى 

َْ◌أل: ھذا فعل مضارع مغير الصيغة وقع بعد: ترضى أل ھذه، ع.م$ة عل$ى : أل، ھل نقول: ، صحيح؟ وقع بعدَ
ال$$ضارب والم$$ضروب؟ =ن أل ھ$$ذه : ھ$$ي ع.م$$ة عل$$ى ا�س$$مية ف$$ي قولن$$ا: ال$$ضارب؟ ھ$$ل نق$$ول:  ف$$ي قولن$$اا�س$$مية

ال$$ضارب : اس$$م الفاع$$ل.. أل، م$$ع الفاع$$ل: ٍح$$رف، فحينئ$$ذ وج$$ود: موص$$ولة لي$$ست معرف$$ة، ھ$$ي اس$$م، وف$$ي الرج$$ل
  :والمضروب، ھل يدل على اسمية ما بعدھا؟ ھذا ينظر فيه باعتبار دخولھا على الفعل

ًالترضى، دخو� فصيحا حينئذ صار نقضا لك$ون الموص$ولة ع.م$ة عل$ى ا�س$مية، : ن كان دخولھا على الفعلإ ً ًٍ ً
ًوإن لم يكن كذلك بأن كان شاذا أو ضرورة، حينئذ بقيت الموصولية على أصلھا في كونھا ع.مة على ا�سمية ٍ ً ً.  

أنھ$ا إذا : مطردة، و� يشترط فيھا ا�نعكاس، بمعن$ىKالع.مة يلزم من وجودھا وجود المعلم، أن تكون : ًإذا نقول
Kانتفت � بد أن ينتفي المعلم، ف$إن وج$د غي$ر المعل$م ورائھ$ا رجعن$ا إل$ى الع.م$ة ب$النقض، بخ$.ف التعري$ف فإن$ه يج$ب  K

ًاطراده وانعكاسه حدا كان أو رسما، إ� عند من جوز التعريف با=عم أو ا=خص، وھذا عند المتقدمين ً.  

ًھنا با�سم لشرفه؛ =نه يقع محكوما عليه وبه؛ و=نه � غنى لك.م عنه، ولذلك قدمه ف$ي ال$ذكر وقدم$ه ف$ي وبدأ 
ًال$$شرح، ذك$$ر ا�س$$م أو�، ث$$م الفع$$ل، ث$$م الح$$رف بالترتي$$ب، ث$$م لم$$ا ج$$اء ي$$سرد الع.م$$ات ب$$دأ ب$$ا=ول، ث$$م بالث$$اني، ث$$م 

أن$$ه إذا أراد أن ي$$شرح يرج$$ع إل$$ى ا=ول حت$$ى : بمعن$$ىبالثال$$ث، ھ$$ذا م$$اذا ي$$سمى عن$$د أھ$$ل البي$$ان؟ ل$$ف ون$$شر مرت$$ب، 
ًلف$ا : ًينتھي منه، ثم يرجع إلى الثاني حتى ينتھي منه، ثم إلى الثالث، ولو بدأ بالمتأخر عكس، ھذا ج$ائز أي$ضا، وي$سمى

  : ًونشرا مشوش؛ =نه يشوش الذھن، وله فوائد ب.غية

ٌيْوم تْبيض ُوُجوه وتْسود ُوُجوه((  ٌk َ َ َ ََ َk Kفأم$ا (( :  ي$وم تب$يض وت$سود، ث$م لم$ا أراد أن يف$صل ق$ال]106:آل عمران[ ))َ َ َ
ْالذين اْسودت ُوُجوُھُھم ْ K َ َ ِ K(( ]ھنا رجع بالعكس]106:آل عمران .  

َ� يْستوي أْصحاُب النار وأْصحاُب الجنة أْصحاُب الجنة ُھم الفائزون((  َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ K K Kَ َ َِ   . بدأ بالثاني]20:الحشر[ ))ِ

ْبالجر والتنوين والندا وأل َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ   .كذلك مجرور: ھذه كلھا مجرورات، ومسند: ْ

ِل6سم    ْ ِ ٌتمييز ِ َِ ْحصل ْ َ التميز؛ لن التمييز : ٍانفصال، عن قسيميه، فحينئذ تمييز يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى: ، تمييز يعنيَ
التميز، من إط.ق المصدر : ادة المعنى، فالتمييز ھنا بمعنىٍھذا فعل الفاعل، كالتلفظ والتكليم، حينئذ � يحصل به إف



                                                            
52

ًعلى الحاصل به؛ =نه الثابت ل.سم، � التمييز الذي ھو فعل الفاعل، دائما إذا جاء المصدر فا=صل فيه أنه حدث، 
ه فعل الفاعل، قد يراد ب.. ٍوھذا الحدث منسوب إلى فاعله، فحينئذ قد يراد بالمصدر فعل الفاعل، وقد يراد به ا=ثر

  .وقد يراد به أثر ذلك المصدر

ٍإذا أطلق المصدر ولم تكن ثم قرينة على أنه أراد ا=ثر حمل على فع$ل الفاع$ل، وإن ل$م يك$ن ك$ذلك حينئ$ذ � ب$د 
ملف$وظ، أولن$اه � ب$د؛ =ن اللف$ظ ھ$و : لف$ظ، يعن$ي: من إط.ق المصدر وإرادة اسم المفعول، كما قلن$ا: من تأويله، فيقال

زي$د، ھ$ذا ھ$و ال$تلفظ، : ًفظ، التلفظ كونك تنطق بالحرف، وتخرجه من مخارجه مرتبا زيد، فعلك أنت، النطق بكلمةالتل
  .وھذا ھو المصدر

ٍوھل الك.م ھو التلفظ أو أثر التلفظ؟ أثره، حينئذ يك$ون م$ن إط$.ق الم$صدر وإرادة اس$م المفع$ول، وھ$ذا ي$سمى 
ًمجازا مرس. عند البيانيين، إذا   :ز حصل ل.سم، ھذا البيت فيه عدة أوجه لmعرابتميي: ًً

ٌ تمييز:فيقال َِ ح$صل، ھ$ذه : ص$فة ل$ه؛ =ن الجم$ل بع$د النك$رات ص$فات، فجمل$ة: ھذا مبتدأ، وجملة ح$صل بع$ده: ْ
  .ھذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم: ل.سم: صفة له، وقوله

ْتمييز حصل َ َ ٌْ ِل6سم َِ ْ ِ   .ھذا متعلق بحصل: ھذا خبر، بالجر: ملة صفته، ل.سمالج: ھذا مبتدأ، حصل:  تمييز،ِ

وقدم معمول الصفة وھو بالجر على الموصوف تمييز للضرورة؛ =ن$ه يتمن$ع، كم$ا ي$أتي ف$ي موض$عه، وس$ھلھا 
ًكونه جارا ومجرورا، والمعنى عليه التمييز الحاصل بالجر كائن ل.سم، التمييز الحاص$ل ب$الجر : على ھذا اFعراب.. ً

لي$ست : ھ$ذه خب$ره، يعن$ي: الجمل$ة، تميي$ز مبت$دأ، وجمل$ة ح$صل: عليه كائن ل.سم، ويجوز أن يكون الخب$روما عطف 
  .صفة، وإنما ھي خبر له

  .متعلق بحصل، ھذا وجه وا=ول أولى: ول.سم متعلق بتمييز، وبالجر

أن يجع$ل : اب$اتمتعل$ق بح$صل، لك$ن أول$ى اFعر: ويجوز أن يكون الخبر بالجر، والجملة صفة لتمييز، ول.سم
  .ھذا خبر وبالجر متعلق بحصل: صفته، ول.سم: مبتدأ، وحصل: تمييز

: ھ$$ذه خم$$س ع.م$$ات ب$$دأھا ب$$الجر، وھ$$ل تق$$ديم الج$$ار والمج$$رور، ھن$$ا عل$$ى المبت$$دأ والخب$$ر؛ =ن الجمل$$ة تم$$ت
نه إذا قدم م$ا حق$ه أ: ل.سم تمييز حصل،  الجملة تمت، قدم ما حقه التأخير، حصل بالجر، بالجر حصل، وعندنا قاعدة

  .إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه: التأخير قد يفيد الحصر، وھو

ٍوھو ذكر خمس أو ست ع.مات؛ =ن بالجر ھذا يشمل حرف الجر والكسرة، حينئذ إما أن نعده وإما أن نجعل$ه 
ٍضمنا، فحينئذ ھل ع.مات ا�سم مق$صورة ومح$صورة ف$ي ھ$ذه ال$ست أو الخم$س؟ الج$واب لم$اذا ق$دم الج$ار : ً �، إذا:ً

  .ل.ھتمام فحسب، ليس ثم قصر، وليس ثم حصر: والمجرور على عامله؟ نقول

Mبالجر  ھذا جار ومجرور متعلق بحصل، والجر المشھور أنھا عبارة البصريين، والكوفيون يعبرون ب$الخفض، :َ
ًھ$ل ك$ل ك$سرة تك$ون ع.م$ة .. الج$ر، الك$سرةالمراد به الكسرة التي يح$دثھا عام$ل : ما المراد بالجر أو الخفض؟ نقول

ًقم اللْي$ل إ� قل$ي. (( : �، لماذا؟ =نك تقرأ: على ا�سمية؟ الجواب K Kِ َ ِ َ ِ ًل$و ك$ان مبت$دئا ظاھري$ا � يمي$ز، :  ق$م]2:المزم$ل))[ُ ً
  .ھو اسم، لماذا؟ لوجود الكسرة: ًقم، إذا: الميم مكسورة، ھذا كسرة قد دخلت على: قم: لقال

ًھ$$ذه الك$$سرة لي$$ست ع.م$$ة عل$$ى ا�س$$مية، لم$$اذا؟ =ن ھ$$ذه الك$$سرة ل$$م تك$$ن مقت$$ضى لعام$$ل، يعن$$ي: ونق$$ول ل$$م : ً
ًيقتضيھا عامل، يحدث الجر أو يحدث الكسر في آخر الكلمة؛ =ن الكسرة قد تكون أثرا لعام$ل وق$د � تك$ون، وس$يأتينا 

ًمعنى العام$ل ونح$وه، فحينئ$ذ إذا ل$م تك$ن أث$را لعام$ل � ت$صلح أن ت ًك$ون ع.م$ة عل$ى ا�س$مية، ول$ذلك نقي$د ف$ي الح$د، ٍ
ًالجر الذي يكون ع.مة على اسمية الكلمة، ويختص ا�سم به و� ي$دخل غي$ره ھ$ي أو ھ$و الك$سرة الت$ي يح$دثھا : نقول

  .ًعامل الجر، احترازا عن كسرة � يحدثھا عامل الجر

: ًع.م$ة عل$ى ا�س$مية، لم$اذا؟ =نھ$ا مث$لأمس الدابر، كسرة ھذه؟ ھل ھي ع.مة على ا�سمية؟ لي$ست : لو قال
ًقم، كسرة لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، وھ$و مبن$ي، وبن$ي عل$ى الحرك$ة؛ =ن ل$ه أص$. ف$ي اFع$راب، ولم$اذا كان$ت 

  .ل5صل للتخلص من التقاء الساكنين: الحركة كسرة ھنا؟ نقول

  :ا=صل أنھا تكون ساكنة: ِس، السين.. ْأم: ٍحينئذ

ُواAصل ْ Mالمبني ِفي ََ ْ َِ ْأن ْ َيسكنا َ . َ ُ  
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أن الك$سرة : أم$س ال$شاھد: ًولكن امتنع تلو ساكن لساكن، فحرك على ا=ص$ل لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، إذا
ًھذه ليست كسرة محدثة عن عامل جر، فحينئذ ينتفي كونھا ع.مة على اسمية الكلمة، إذا ً الك$سرة الت$ي يح$دثھا عام$ل : ٍ

ً على الصحيح إما أن يكون حرفا وإما أن يكون مضافا، و� ثالث لھما على المرجحالجر، ما ھو عامل الجر؟ ً.  

الصواب أن$ه خ$اص ب$الجر، : ٍوأما اFضافة والتبعية والتوھم فكلھا ضعيفة، كما يأتي في مواضعھا، فحينئذ نقول
 بالب$اء، وج$ره اس$م مج$رور: ح$رف ج$ر، وزي$د:فع$ل وفاع$ل، والب$اء: حرف الجر، مررت بزيد، م$ررت: مررت بزيد

  .كسرة ظاھرة على آخره، ما الذي أحدث ھذه الكسرة؟ الباء، لماذا؟ لكونه عامل للجر

مضاف إليه، مج$رور والث$اني اج$رر، م$ا العام$ل ف$ي : فاعل مرفوع، وھو مضاف، وزيد: جاء غ.م زيد، غ.م
 زيد � اFض$افة و� ال$.م المق$درة غ.م، ھو الذي أحدث الكسرة في: أصحھا أنه المضاف نفسه: زيد؟ فيه ث.ثة أقوال

ھ$$ل ي$$شمل .. ب$$الجر، ھ$$ل ي$$شمل ح$$رف الج$$ر والك$$سرة: المنوي$$ة، وھ$$ذان م$$ذھبان ض$$عيفان كم$$ا ي$$أتي ف$$ي محل$$ه، قول$$ه
الت$ي يح$دثھا عام$ل : الع.متين أم أنه خاص في واحد منھما؟ يشمل أو �؟ يحتمل؟ وجه ا�حتمال؟ بالجر الك$سرة، قلن$ا

، إذا lعامل الجر النوعين في الحد أو �؟ أدخلناهأدخلنا : ًالجر.  

Mبالجر: ًإذا قوله ً، يشمل النوعين معا، لكن ھل يغني التنصيص على الجر مرادا به الكسرة عن التنصيص عل$ى َ ً
ٍحرف الجر أو �؟ ھذا محل خ.ف، لماذا؟ =ن الع.مات إنما تذكر للمبتدي كما يقال، وإذا كان ك$ذلك حينئ$ذ ق$د ي$دخل 

اس$م إش$ارة لمف$رد، اس$م : مررت ب$ذا، ذا: جر و� يظھر أثره، مررت بزيد واضحة عند الصغير والكبير، لكنحرف ال
: ٍ�، حينئ$ذ ل$و ق$ال لمبت$دئ أو س$أل مبت$دئ: ح$رف الج$ر؟ الج$واب.. إشارة لمفرد مذكر، ھ$ل يظھ$ر علي$ه أث$ر الح$رف

غي$$ر موج$$ودة، م$$ررت ب$$الفتى وغ.م$$ي م$$ررت ب$$ذا، م$$ا ع.م$$ة اس$$مية ذا؟ الظ$$اھر أن$$ه ح$$رف الج$$ر، أي$$ن الك$$سرة؟ 
غي$ر .. والقاضي، مررت بالفتى وبغ.مي وبالقاضي، حروف الجر الداخلة على ھذه ا=لفاظ الث.ث$ة أثرھ$ا غي$ر ظ$اھر

  .منطوق به، بل ھو مقدر في الث.ث

ن يق$ال ٍفحينئذ ھل يغني التنصيص على الكسرة عن دخول حرف الجر؟ الظاھر أن$ه ف$ي مق$ام التعل$يم �، � ب$د أ
ًإما أن تكون حادثة بحرف جر، فدخول حرف الجر حينئذ ولو لم يظھر أثره نطقا ھ$و ع.م$ة بح$د ذات$ه، : لھذه الكسرة ٍ ً

ٍوالكسرة إذا كانت ظاھرة حينئذ ھي ع.م$ة بح$د ذاتھ$ا، فھم$ا ع.مت$ان مختلفت$ان؛ =ن المق$ام مق$ام تعل$يم للمبت$دئ، ھ$ذا 
بالك$$سرة، ويع$$رف ا�س$$م ب$$دخول ح$$روف الج$$ر، ول$$ذلك اب$$ن آج$$روم ع$$دھا يع$$رف ا�س$$م : ٍا=ص$$ل في$$ه، فحينئ$$ذ يق$$ال

  .وبحروف الجر، فھما ع.متان مختلفتان، وھذا أظھر: ع.متين، أليس كذلك؟ يعرف بالخفض، ثم قال

الكسرة وما ناب عنھا، ھل يدخل فيه الفتحة التي تكون في الممنوع م$ن ال$صرف، والي$اء الت$ي تك$ون ف$ي : قولنا
: الج$ر ھ$و الك$سرة الت$ي يح$دثھا عام$ل الج$ر، بع$ضھم ق$ال: تة، والمثن$ى، وجم$ع الم$ذكر ال$سالم، نح$ن قلن$اا=سماء ال$س

ھ$ذا م$ن ب$اب : الكسرة وما ن$اب عنھ$ا، وك$. التع$ريفين ص$حيح، إ� أن ا=ول الك$سرة الت$ي يح$دثھا عام$ل الج$ر، نق$ول
رع، و� يل$زم م$ن التميي$ز با=ص$ل أن يك$ون تمييز ا�سم عن أخويه الفعل والحرف، وأما م$ا ن$اب ع$ن الك$سرة فھ$و ف$

  .الفتحة والياء: الفرع مثله، والفرع ھنا محصور في شيئين

ٍا�سم يعرف بالفتحة، فكلما وجد فتحة حينئذ قال: لو قيل للمبتدئ ھ$ذا اس$م؛ =ن ض$رب ھ$ذا : ھذا اسم، ض$رب: ً
م$ا ھ$ذه الي$اء؟ : ياء تن$وب ع$ن الك$سرة، ت$ضربينھذا اسم؛ =ن ال: مفتوح عليه فتحة، أليس كذلك؟ وكلما وجد الياء قال

قد يظن أنھا ع.مة اسمية، ولذلك نفى بعضھم أن يكون التمييز با�سم حاص$ل ب$الفرع ع$ن الك$سرة، ب$ل يك$ون التميي$ز 
  .بالكسرة

ب$$اب .. ًفف$$ي ھ$$ذا المق$$ام نخ$$صص الج$$ر ع.م$$ة عل$$ى ا�س$$مية بالك$$سرة فح$$سب، وإذا جئن$$ا ف$$ي مق$$ام اFع$$راب
الخفض ھناك الكسرة وما ناب عنھ$ا، ھ$ل ھ$ذا تن$اقض؟ �، : سيأتي معنا الرفع والنصب والخفض، نقولاFعراب كما 

ًليس بتناقض لماذا؟ =ن اللفظ الواحد قد يراد به معنى في موضع ومعنى آخر في موضع آخ$ر، ك$المفرد ال$ذي ذكرن$اه  ً
نقي$دھا م$ن أج$ل أ� يلت$بس أو تلت$بس بغيرھ$ا في ھذا المقام نخصص الع.مة بالكسرة فح$سب، و: ٍبا=مس، فحينئذ نقول

  .بالتي يحدثھا عامل الجر

الكسرة وما ناب عنھا؛ =ن ما ينوب ع$ن الك$سرة الفتح$ة والي$اء، وھ$ذا � : وھناك في بيان أنواع اFعراب نقول
ًيحصل به التمييز؛ =ن الذي يختص به ا�سم ھو الكسرة، فحينئذ لما دخلت الكسرة وھي مقتضى لعامل  يقت$ضي الج$ر ٍ

  .ًصح أن تجعل ع.مة عليه، وأما الياء والفتحة فليس كذلك
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ب$أن الج$ر مخ$صص ب$ه بالك$سر دون م$ا ين$وب عن$ه، وك.م$ه : والصبان ھنا في ھذا الموضع رد على من يقول
ب$د ث$م أم$ران � : ٍالتفري$ق ب$ين الم$صطلحين، فحينئ$ذ نق$ول: � يسلم له، بل الصواب: كله ضعيف في ھذا المحل، يعني

  :من التنبيه عليھما في ھذا الموضع لكثرة الخلل فيه

  .أن يقال بالجر ع.متان، ھذا ا=صح: اAول

الكسرة ع.مة مستقلة، على اسمية الكلمة، ثم دخول حرف الجر كذلك ع.مة مستقلة، فھما ع.متان مختلفت$ان، 
تمكن في فن النحو، الذي يميز ا�س$م ع$ن الفع$ل أن الع.مات � تشرح للم: ف. يلتبس عليك لما ذكرناه، والعلة في ھذا

ٍع$$ن الح$$رف ھ$$ذا � يحت$$اج أن ينب$$ه عل$$ى مث$$ل ھ$$ذه الم$$سائل، ال$$ذي يلت$$بس علي$$ه ھ$$ذه ا=لف$$اظ حينئ$$ذ � ب$$د م$$ن ض$$بط 
  ً.ا=صول، ھذا أو�

فرع بأص$ل الج$ر وھ$و الك$سرة فح$سب، � ب$ال: يفسر الجر ھنا الذي ھو الكسرة، با=صل � بالفرع، يعني: ًثانيا
ًالذي ھو الفتحة والياء، لماذا؟ لوجود الفتحة والياء في غي$ر ا�س$م، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ � ي$صلح أن يك$ون ع.م$ة،  ٍ

أن أل الموص$ولة إذا جوزن$ا دخولھ$ا عل$ى الفع$ل الم$ضارع � ي$صح أن نجعلھ$ا ع.م$ة عل$ى : وقد سبق معنا قبل قلي$ل
  .لھا ف. تدخل على غيره، والفتحة والياء ليست خاصة في اللفظاسمية الكلمة؛ =ن شأن الع.مة أن تختص بمدخو

Mبالجر: ًإذا فمنھ$ا الج$ر وھ$و ي$شمل الج$ر ب$الحرف واFض$افة والتبعي$ة، : يشمل اثنين، ھنا قال ابن عقيل:  ، نقولَ
  .وھذه على ھذا التفصيل فيه ضعف، بل الصواب أنه يختص بماذا؟ بالمضاف وبحرف الجر فقط

غ$.م ھ$ذا مج$رور بالب$اء، وج$ره : بغ.م زيد.. فعل وفاعل، بغ.م زيد: م زيد الفاضل، مررتمررت بغ.: نحو
اس$م، لم$اذا : غ$.م، نق$ول: ًكسرة في آخره، الباء حرف جر عامل جر، أحدث الكسرة في غ.م، ھذا � إشكال في$ه، إذا

ذه الك$سرة أح$دثھا عام$ل الج$ر وھ$و ھو اسم؟ لدخول حرف الجر عليه، ولوجود الكسرة فيه، فاجتمع فيه ع.متان، وھ
مضاف إليه مجرور بالكسرة، والثاني اجرر، ما الذي أحدث ھذه الك$سرة؟ عل$ى م$ا ذك$ره : مضاف، وزيد: الباء، غ.م

عامل معنوي، وا=ص$ل ف$ي العوام$ل أن يح$ال عل$ى اللف$ظ، و� .. المصنف اFضافة، وھذا قول ضعيف؛ =نھا معنوي
  .ضرورةيحال على المعنى إ� عند ال

غ$.م، يحتم$ل ھ$ذا أو .. ھذا نع$ت لم$ن؟ لزي$د: ِالصواب أنه مجرور بغ.م، بنفس اللفظ، الفاضل: ٍزيد، نقول: ًإذا
ِذاك، بغ.م زيد الفاضل ٍ ٍإذا جعلناه نعتا لغ.م وھو الظاھر، حينئذ ما الذي أحدث الكسرة ف$ي الفاض$ل؟ عل$ى ق$ول اب$ن : ِ ً

كونك أتبعت ھذا اللفظ بما سبق، ھ$ذا ي$سمى التبعي$ة، و .. ًزيد أو غ.م، كونه تابعاًالتبعية، وھي كونه تابعا للفظ : عقيل
ًأن العامل في المتبوع ھو العامل في التابع، ما ھو العامل في المتبوع؟ الباء، إذا جعلناه نعتا لغ$.م، فالعام$ل : الصواب

  .في المتبوع ھو الباء، ھو عينه العامل في التابع، ھذا ھو الصوب

بما جر به متبوعه، وليس بالتبعية؛ =ن$ه مت$ى م$ا أمك$ن أن يعل$ق العم$ل بلف$ظ فھ$و أول$ى ومق$دم كم$ا س$يأتي فجر 
مج$رور : بالم$ضاف، والفاض$ل: مج$رور باFض$افة، وال$صواب أن$ه: مج$رور ب$الحرف، وزي$د: ًمعن$ا موض$حا، ف$الغ.م

ت ا�سم ح$رف الج$ر و� ي$ذكر الج$ر، بعضھم يعبر في ع.ما: بالتبعية، وھو أشمل من قول غيره بحرف الجر، يعني
وھو أعم، ھذا اللفظ الج$ر أع$م، لم$اذا؟ =ن$ه ي$شمل ح$رف : وبعضھم يذكر الجر و� يذكر حرف الجر، أيھما أعم؟ قال
  .الجر؛ =ن ھذا � يتناول الجر باFضافة و� الجر بالتبعية

ض$افة، وإذا قلن$ا بح$رف الج$ر � ي$دخل بالجر، دخل فيه حرف الجر، ودخل فيه التبعية، ودخل في$ه اF: فإذا قلنا
ٌأن ح$رف الج$ر ھ$$ذا ع.م$ة م$ستقلة والك$$سرة ع.م$ة م$$ستقلة، : أن نق$$ول: في$ه الج$ر باFض$$افة و� بالتبعي$ة، وال$صواب ٌ

  .والتعبير بلفظ يجمعھما فيه قصور

 ع.مت$ان، أنھم$ا: ھذا من ع.مة ا=سماء، ومراد المصنف أن$ه ش$امل لح$رف الج$ر وال$صواب:  بالجر نقولً:إذا
من شرط الع.م$ة أن تخ$تص بم$دخولھا، : ًدخول حرف الجر على بعض ا=فعال، ھل يعتبر ناقضا لكونھا ع.مة؟ قلنا

أن الب$اء لي$ست : فع$ل، ودخ$ل علي$ه الب$اء ح$رف الج$ر، ھ$ل نق$ول: م$ا ھ$ي ب$نعم، نع$م.. و' ما ھي بنعم الولد.. ما ھي
ا بم$$ا يواف$$ق ا=ص$$ل ؟ الث$$اني، وھ$$ذه قاع$$دة ف$$ي ال$$شرعيات، وف$$ي ًع.م$$ة عل$$ى ا�س$$مية، أو ن$$ؤول م$$دخول الب$$اء ھن$$

  .أن الشيء المطرد العام � يعترض عليه بالصور وا=مثلة: النحويات، وفي الصرفيات، وفي البيانيات، وھي

استقراء ك.م العرب أن حروف الجر � تدخل إ� على ا=س$ماء، ..  عندنا قاعدة عامة وثبت من ك.م العربإذا
ھ$ذا � ي$نقض القاع$دة؛ =ن$ه ثب$ت ب$آ�ف ا=بي$ات أن ح$رف :  جاء مثال بيت أو بيتان أو عشرة إلى ع$شرين، نق$ولفإذا

.. ھ$ذا م$شتبه: الجر � يدخل إ� على ا=سماء، فإذا وجد ما ھو ظاھره أن الحرف دخل على فعل � يشتبه علينا، نقول
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و' ما ھي بنعم الول$د، م$ا ھ$ي ب$نعم، أن الب$اء ھن$ا : ونقولھذا محتمل، و� نرجع إلى ا=صل بالنقض، بل نؤول ھذا، 
نع$م الول$د، فح$ذفت : و' ما ھي بولد مق$ول في$ه: ًليست داخلة على نعم وھو فعل، بل داخلة على اسم محذوف، تقديره

ٍول$د : ٍول$داط$ردت القاع$دة أو �؟ اط$ردت القاع$دة، ب: ًبولد، الباء دخل$ت عل$ى اس$م، إذا: الصفة وموصوفھا، وھو مقول
ٍھذا اسم مفعول، مقول فيه نعم الولد، فحذفت الصفة مع الموصوف، ول$د مق$ول : ھذا صفة له، ومقول: ٍھذا اسم، مقول ٍ

ًالب$$اء ھن$$ا لي$$ست داخل$$ة عل$ى الفع$$ل ب$$ل داخل$$ة عل$$ى اس$$م : ًب$نعم الول$$د، إذا: في$ه، وأق$$يم معم$$ول ال$$صفة مقام$$ه، ف$$صارت
  .محذوف

ٍر، نعم السير على عير مقول فيهنعم السير على بئس العي: ومثله   .نعم العير، � بد أن نؤول: ِ

نع$$م وب$ئس، اس$$مان ض$عيف لم$$ا : ًوم$ذھب الك$$وفيين أو بع$ض الك$$وفيين احتجاج$ا بھ$$ذه ا=مثل$ة ونحوھ$$ا عل$ى أن
ين ن$ام، فع$ل باتف$اق الب$صري: ذكرناه، لماذا؟ =نه إذا قيل بأن الحرف كلما دخل على لف$ظ حكمن$ا علي$ه بأن$ه اس$م، نق$ول

  :والكوفيين، وقد سمع

ِليل7777777777777777ي م7777777777777777ا و� ْ َبن7777777777777777ام َ ْص7777777777777777احبه َ ُ         
  

َاللي77777777777777777777ان ِمخ77777777777777777777الط و)   ْجانب77777777777777777777ه ّ ُ ِ  

  

ِليل77ي م77ا و� ْ َبن77ام َ أمك$$ن تأويل$$ه : ن$$ام، ھ$$ذا اس$$م ول$$يس بفع$$ل؟ �، لم$$اذا؟ =ن الح$$رف ھن$$ا، نق$$ول: ، ھ$$ل نق$$ول َ
� بد من تأويل ھذا البي$ت باتف$اق، بلي$ل مق$ول : ًاسم، إذالmجماع القطعي بين البصريين والكوفيين، أن نام فعل وليس ب

أول$ى م$ن التق$دير، ھ$ذه لي$ست عل$ى اطرادھ$ا، ب$ل ق$د يك$ون .. ع$دم التق$دير: فيه ن$ام ص$احبه، � ب$د أن نق$در، وإذا قي$ل
  .التقدير أولى من عدم التقدير

ًھذا ع.مة اسمية مدخوله، مطلقا؟ مطلقا، فإما أن يك: بالجر، نقول: ًإذا ٍون ا�سم ص$ريحا مرات$ب زي$د، وإم$ا أن ً ِ ً
  .مؤول بالصريح: بنام إلى آخره، فھذا نقول.. بنعم، وبئس: ًيكون ا�سم مؤو� بالصريح، مثل

َبالجر والتنوين والندا M ْ .َ َ M َِ ِ ِبالجر والتنوين : ْ ِ ْ . ْ َ M ً، ھل المراد بدخول الك$سرة أو ح$رف الج$ر أن يك$ون دخ$و� بالفع$ل أو َ
أن$ه ف$ي :  يشترط في صدق ھذه الع.م$ة أن ت$دخل بالفع$ل عل$ى م$دخولھا، أم يكف$ي أنھ$ا قابل$ة لھ$ا؟ ال$صحيحبالقوة، ھل

: ع.م$$ات ا�س$$م والفع$$ل أن$$ه يكف$$ي مج$$رد القب$ول فح$$سب، و� ي$$شترط في$$ه أن$$ه ي$$دخل بالفع$$ل، يعن$$ي.. جمي$ع الع.م$$ات
م$ررت بزي$د، ت$دخل علي$ه ح$رف : يته وتق$ولزيد، زيد ھل ھو قابل لحرف الجر أو �؟ ھ$ل � ب$د أن تثب$ت اس$م: تقول

  .�، مجرد القبول الذي يكون تصوره في الذھن يكفي و� يشترط فيه اFدخال بالفعل: جر وتظھر الكسرة؟ قل

  .يكفي صحة قبول اللفظ لحرف الجر أو الكسرة في الصدق عليه بأنه اسم: ًإذا

ھ$ذا عل$ى الق$ول ب$أن اFع$راب لفظ$ي كم$ا س$يأتي ف$ي عرفنا أن الجر ھو الكسرة الت$ي يح$دثھا عام$ل الج$ر، : ًإذا
  .موضعه

ِ◌ والتنوين  ِ ْ . ْ َ ٌزي$د .. ٌمسمى التنوين، =ن التنوين اللفظ نفسه ل$يس ع.م$ة عل$ى ا�س$مية، ب$ل م$سماه، زي$د: أي: ِ◌ِ
مى ًأنت � تنطق بلفظ التنوين، أليس كذلك؟ وإنم$ا تنط$ق بم$سمى التن$وين، وال$ذي يجع$ل ع.م$ة عل$ى ا�س$مية ھ$و م$س

فع$ل .. ًأدخلت نون ينون تنوينا، ھذا ا=ص$ل: مصدر نونت، أي: مصدر في ا=صل: التنوين وليس نفس اللفظ، التنوين
  .ًخرج يخرج تخريجا، فالتنوين مصدر لمضعف العين.. ًيفعل تفعي.

: ة، يعن$ينون$ت الكلم$: ًأدخل$ت اللف$ظ نون$ا، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، إذا قل$ت: ًأدخلت نونا، يعن$ي: مصدر نونت، ومعناه
ًأدخلتھا نونا، ألحقت بآخرھا نونا، إذا ً ًأدخل$ت الكلم$ة نون$ا، ھ$ل ھ$و فع$ل : ھل المراد به فعل الفاعل، أو ا=ثر؟ إذا قي$ل: ً

ًنونت أدخل$ت الكلم$ة نون$ا، ھ$ذا فعل$ي أن$ا، والم$راد .. ًالفاعل أو ا=ثر؟ أدخلت الكلمة نونا، فعل الفاعل أو ا=ثر؟ أجيبوا
ًأدخل$ت الكلم$ة نون$ا، ھ$ذا ف$ي ا=ص$ل، أدخل$ت : ث$ر التن$وين، ف$التنوين ھ$و فع$ل الفاع$ل، نون$ت، يعن$يھنا أثر التنوين، أ

ًصوت، ھذا مشھور عن$د المت$أخرين، فحينئ$ذ نق$ل إل$ى الن$ون المدخل$ة مطلق$ا، يعن$ي: ًنونا، وبعضھم يطلقه على معنى ٍ :
زي$د، فعل$ي أن$ا ك$وني ألحق$ت : خل$ة نف$سھا، تق$ولًاللفظ ھذا ا=صل فيه أنه فع$ل الفاع$ل، ث$م نق$ل فجع$ل علم$ا للن$ون المد

ًبآخر زيد نونا يسمى تنوينا، والنون نفسھا ليست ھي التنوين في ا=صل، ولك$ن نق$ل بغلب$ة ا�س$تعمال ذل$ك اللف$ظ ال$ذي  ً
ٌيدل على فعل الفاعل، فجعل علما على نفس النون، زيد ذا؟ ٌزيد، تنطق بماذا؟ بنون، ھذه الن$ون ن$سميھا م$ا.. ٌجاء زيد..ً

ًتنوينا، التنوين في ا=صل ليس اسما لھذه النون، وإنما لفعلي أنا الذي أدخلت ھذا اللفظ نونا ً ً.  

ً تنوينا من باب غلبة ا�ستعمال فحسب، واضح؟ وإ� فا=صل ھو مصدر، أطل$ق عل$ى أث$ره، نق$ل :سميت النون
ًإلى النون المدخلة مطلقا، ثم غلب حتى صار اسما للنون المذكورة،   م$ا وض$ع لمعن$ى كل$ي :علم بالغلبة كما س7يأتيوالً
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انطل$ق، أن$ا نون$ت .. انت$صر.. منت$صر: ًمنون$ا، ل$و قل$ت: kثم غلب استعماله في بع$ض جزئيات$ه، أي ن$ون أدخلھ$ا ص$رت
ًالكلمة؛ =ني أدخلتھا نونا أي نون، لكنه صار ماذا؟ صار علما بالغلبة لبعض أنواع الن$ون المدخل$ة، إذا قل$ت انت$صر، : ً

ٌانطلق زيد، زيد.. منكسر.. ًنونت ذكرت نونا في ھذا اللفظ، منطلق.. أو �؟نونت  الن$ون : الن$ون ھ$ذه ج$زء، وانت$صر: ٌ
ھذه النون جزء، لكن جعل العلم الذي ھو التن$وين ل$بعض الجزئي$ات وھ$و الن$ون الملحق$ة : ھذه جزء، ومنتصر وانطلق

  .ًبا�سم على جھة الخصوص، وھذا يسمى علما بالغلبة

ن التي غلب استعمال التنوين فيھا فرد من مطلق النون المدخلة، � من إدخال النون إذ ھي مباينة ل$ه، ھ$ذا والنو
ھ$$و عل$$م بالغلب$ة عل$$ى بع$$ض أن$$واع الن$ون المدخل$$ة، وا=ص$$ل في$ه أن$$ه م$$صدر لفع$$ل : ًف$ي ا=ص$$ل، المعن$$ى اللغ$وي، إذا

  .ًا على اسمية الكلمةًالفاعل، ثم نقل وجعل علما لھذه النون المدخلة التي جعلت علم

ًفالتنوين نون تثبت لفظا � خطا، ھذا أخصر ما يقال في التنوين: وأما في ا)صط6ح ًن$ون تثب$ت لفظ$ا � خط$ا، : ً ً
ًوھ$$ذا � يت$$صور وج$$ود ھ$$ذا الح$$د إ� ف$$ي التن$$وين ال$$ذي يجع$$ل ع.م$$ة عل$$ى ا�س$$مية، ن$$ون � ب$$د أن تك$$ون س$$اكنة 

ٍا�ستقراء، وتثبت لفظا � خطا، حينئذ كل ما ثبت من أن$واع الن$ون ف$ي الخ$ط وھ$و با�ستقراء، و� بد أن تكون زائدة ب ً ً
  .ٍھذا ليس بتنوين، فحينئذ خرج تنوين الترنم والغالي كما سيتأتي: ًزائد ولو كانت ساكنة، نقول

Kوأم$ا الم$$شھور، وھ$ذا ع$$رف ب$$ه ال$سيوطي ف$$ي جم$$ع الجوام$ع، ع$$رف التن$وين بھ$$ذا، وك$$ذلك ف$ي ش$$رح ا=لفي$$ K ،ة
ًوالمشھور أن التنوين ھو نون زائدة ساكنة تلحق ا]خر لفظا � خطا لغي$ر توكي$د ھ$ذا ھ$و الم$شھور، ولف$ظ زائ$د � ب$د  ً

تلح$ق، واFلح$اق إنم$ا يك$ون ب$شيء زائ$د وھ$و دال عل$ى الزي$ادة بالمطابق$ة، : من إسقاطه وإن اشتھر ذكره، =ننا نق$ول
ھ$ذا ج$نس، دخ$ل في$ه جمي$ع أن$واع التن$وين ا=ربع$ة الت$ي س$يذكرھا، : ون� نحت$اج إل$ى لف$ظ زائ$دة، ن$ون س$اكنة، ن$: ًإذا

ٍأخ$رج الن$ون م$ن ض$يفن ورع$شن، ض$يفن: ھذا جنس، ساكنة، قيل: والغالي، والترنم، وما زيد إلى العشرة، نون ٍ ھ$ذا : ٍ
ضع تحتھ$$ا ض$$يفن وت$$: تكتبھ$$ا ھك$$ذا.. تن$$وين، ض$$يفن: ، والثاني$$ةھ$$ذه ن$$ون متحرك$$ة لي$$ست ب$$ساكنة: في$$ه نون$$ان، ا=ول$$ى

م$ن أج$ل : وھو الطفيلي ال$ذي ي$أتي بغي$ر دع$وة، ض$يف:  النون ا=ولى ھذه ملحقة زائدة؛ Fلحاق ضيف:كسرة، ضيفن
  .ٍجعفر.. ٍضيفن.. جعفر، ضيف.. تسويته وإلحاق بجعفر

ِألْح◌ق به، فالنون ا=ولى زائدة و� شك، ولكنھا متحركة، ھل ھي تنوين؟ الج$واب: ًإذا تن$وين �، لم$اذا؟ =ن ال: ُ
ً� بد أن يكون نونا زائدة ساكنة، وھذه متحركة، وأما النون الثانية في ضيفن، فھي تنوين ً.  

الن$ون ا=ول$ى ھ$ذه زائ$دة، ولي$ست بتن$وين =نھ$ا : ٍكثي$ر ارتع$اش، رع$شن.. ٍورعشن كذلك مثل ض$يف، م$رتعش
ًمتحركة، والتنوين � يكون تنوينا ع.مة على ا�سمية إ� إذا كان ساكنا،    .فھي تنوين: وأما الثانيةًً

: ھ$ذه ن$ون، ھ$ل ھ$ي زائ$دة؟ الج$واب: منـ.. خرج به ما يلحق ا=ول وا=ثناء، كمنتصر: نون ساكنة تلحق ا]خر
ھ$ذه ن$ون : �، انطل$ق: �، ھل ھي تن$وين؟ الج$واب: نعم، ھل ھي ملحقة با]خر؟ الجواب: �، ھل ھي ساكنة؟ الجواب

ًن$ا و� ف$اء و� �م$ا، إن$ـانفعل، فلي$ست عي: زائدة؛ =ن وزنه �، : ن$ون زائ$دة س$اكنة، ھ$ل ھ$ي تن$وين؟ الج$واب: نق$ول: ًً
  .لماذا؟ =نھا ليست ملحقة با]خر

ًنون ساكنة تلحق ا]خر لفظا � خطا : أخرج به نوعين من أن$واع التن$وين، يعن$ي: ھذا من باب ا�ختصار نقول: ً
ًما يسمى تنوينا وإن كان مجازا، يسمى   .ًجازا، وھو تنوين الغالي، وتنوين الترنم كما سيأتيًتنوينا م: ً

ً نون ساكنة تلحق ا]خر لفظا � خطا لغي$ر توكي$د، لغي$ر توكي$دً:التنوين اصط6حا: ًإذا : ھ$ذا أخ$رج م$اذا؟ ن$ون: ً
ًلنْسفعا ((  ََ   . فإنھا زائدة لكنھا لتوكيد، قد تكتب بالنون، وقد تكتب ببدل عنھا وھي ا=لف]15:العلق))[َ

ً ساكنة تلحق ا]خر لفظا � خطا لغير توكيد، قولهنون : ً� خط$ا، أي: ًلفظا ھذا بيان للواقع � ل.حتراز، وقول$ه: ً
ً=ن الكتاب$ة مبني$$ة عل$ى ا�بت$$داء والوق$$ف، وھ$و ي$$سقط وقف$$ا رفع$ا وج$$را، ي$$سقط وقف$ا، يعن$$ي ً ً التن$$وين ف$ي حال$$ة الوق$$ف : ً

ٍرفع والجر، فحينئ$ذ ف$ي حال$ة الن$صب ھ$ل ي$سقط أو �؟ رأي$ت زي$دا، مررت بزيد، في حالة ال.. جاء زيد: يسقط، فيقال
  : ًفي الكتابة التنوين في حالة النصب يبدل ألفا: نقول.. في الكتابة

ْوق7777777ف َعل7777777ى َِ ِالمن7777777صوب َ ُ ُمن7777777ه َْ ْ ْب7777777اAلف ِ ِ َ ِ  

  

ِكمث7777777777777777777ل   ْ ِ ُتكتب7777777777777777777ه َم7777777777777777777ا َ ُ ُ ْ ْيختل7777777777777777777فَ ) َ َِ َ ْ  

  

عل$ى اللغ$ة الف$صحى الم$شھورة، وأم$ا لغ$ة ربيع$ة فبينھم$ا م$ررت بزي$د، ھ$ذا .. ج$اء زي$د.. ًرأي$ت زي$دا: فتقول  
ٍإذا قيل تثبت النون لفظا � خطا حينئ$ذ ف$ي المرف$وع واض$ح أنھ$ا � : ًمررت بزيد، إذا.. جاء زيد.. رأيت زيد: التسوية ً ً

زي$دا، رأي$ت : تثبت، وفي المجرور واض$ح أنھ$ا � تثب$ت، وأم$ا ف$ي المن$صوب فالظ$اھر أنھ$ا ثبت$ت، لم$اذا؟ =ن$ك تق$ول
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ًعن التنوين، فحينئذ ھل المنفي في الحد بأنھا تثبت لفظا � خط$ا.. ا=لف ھذه بدل عن النون ً ھ$ل المنف$ي أص$ل الن$ون .. ٍ
  بأن تكتب نون ھكذا، أو ما يشمل بدل النون وھو ا=لف؟ 

ل$ف؛ =ن ًأن النفي ھنا مسلط على الن$ون أص$الة، � عل$ى ع$وض الن$ون وھ$و ا=: قو�ن في التفسير، والمشھور
المرس$$ومات ھ$$ذه تك$$ون .. ا=ل$$ف ھ$$ذه ص$$ورة ل5ل$$ف المنقلب$$ة ع$$ن الن$$ون، ھ$$ذه حقيقتھ$$ا، أن$$ت تنط$$ق وتكت$$ب، والكتاب$$ة

ًرأي$ت زي$دا، ف$ي نطق$ك أن$ت قلب$ت ا=ل$ف نون$ا، لم$ا كتبتھ$ا أن$ت كتب$ت ص$ورة : باعتبار ماذا؟ باعتب$ار النط$ق، إذا قل$ت ً
ا=ل$ف � الن$ون، وھ$ذا ح$ق، أن$ت تكت$ب م$ا تنط$ق ب$ه، وأن$ت نطق$ت كتبت ماذا؟ كتبت ص$ورة ! ا=لف � النون، فلسفة

ٍبا=لف بد� عن النون، فحينئ$ذ كتب$ت ص$ورة ا=ل$ف ول$م تكت$ب الن$ون أو م$ا ھ$و ب$دل عنھ$ا، وھ$ذا ج$واب جي$د، وقي$ل ً :
ًالمراد نفي النون أصالة وفرعا، يعني ٍعوض النون مطلقا، حينئذ يرد: ً ذا قلي$ل باعتب$ار ھذا قليل، ھ: ًرأيت زيدا، قالوا: ً

م$$اذا؟ باعتب$$ار المرف$$وع والمج$$رور؛ =ن الكلم$$ة إم$$ا مرفوع$$ة وإم$$ا مج$$رورة وإم$$ا من$$صوبة، الن$$صب الثل$$ث، والرف$$ع 
الن$صب باعتب$ار الرف$ع والج$ر قلي$ل، : ٍ، � يأتي ھنا، فحينئذ نق$ول..الثلث كثير... والجر ثلثان، أيھما قليل وأيھما كثير؟

ًأن المنف$ي ھ$و أص$الة وفرع$ا، وأن : لى ا=صل، وال$صواب، أن يق$ال ف$ي التعلي$ل ا=ولًوما كان قلي. � يعترض به ع ً
ًا=لف المكتوبة ھذه ليست بد� عن النون، وإنما كتبت ا=لف التي نطق بھا ب$د� ع$ن الن$ون، � خط$ا، أي ً =ن الكتاب$ة : ً

ًمبنية على ا�بتداء والوقف، وھو يسقط وقفا رفعا وجرا، ولما ثبت عوضه ً ً وھو ا=لف في الوقف نصبا كتب$ت ا=ل$ف، ً
ًوالم$$راد ب$$اللحوق خط$$ا المنف$$ي لحوقھ$$ا بنف$$سھا � أو عوض$$ھا، ھ$$ذا قول$$ه، وال$$صواب م$$ا ذكرن$$اه حت$$ى ي$$رد أن المن$$ون 

ًالمنصوب في الدرج � يصدق عليه لفظا � خطا؛ =ن عوضھا وھو ا=لف �حق خطا ً ً.  

ًلن$ْسفعا ( (: ً مستدركا لخ$روج ن$ون:توكيد ِلغير: وقوله ََ ً� خط$ا، وھ$ذا عل$ى خ$.ف : ٍ حينئ$ذ بقول$ه]15:العل$ق))[َ
ًسيأتي بيانه، كذلك خرج، أو مخرج للنون ال.حقة للقوافي المطلقة الت$ي آخرھ$ا ح$رف م$د، عوض$ا ع$ن م$دة اFط$.ق 

 تج$انس قط$ع الت$رنم؛ =ن الت$رنم م$د ال$صوت بم$دة: في لغة تميم وقيس، ويسمى تنوين الترنم على ح$ذف م$ضاف، أي
   :الروي، ومنه

Mأقل77777777777777ى َالل77777777777777وم ِ ْ َع77777777777777اذل . ِ ْوالعت77777777777777ابن َ َ ََ ِ  

   

ِق7777777777777777ولى َو   ِأص7777777777777777بت إن ُ ْ َ ْلق7777777777777777د َ َ ْأص7777777777777777ابن َ َ َ  

  

: ھذا نون ساكنة لحقت ا]خر، أقلي اللوم عاذل يا عاذلة، ھذا مرخم على لغ$ة م$ن ينتظ$ر، أقل$ي الل$وم ع$اذل، والعت$ابن
ًت بتن$وين، لم$اذا؟ =ن التن$وين ال$ذي يك$ون ع.م$ة عل$ى ا�س$مية � لي$س: النون الساكنة ھذه ھل ھي تنوين أو �؟ نقول

ً� يكت$ب نون$ا، وھ$ذه ق$د كتب$ت نون$ا، العت$ابن تكتبھ$ا بن$ون مفتوح$ة، حينئ$ذ ثب$ت لفظ$ا، وثب$ت خط$ا، : ًيثبت خط$ا، يعن$ي ً ً ًٍ
ًوالتنوين الذي يجعل ع.مة على ا�سمية � يثبت خطا ً.  

: العت$$ابن، � يق$$ال: ًيك$$ون ع.م$$ة عل$$ى ا�س$$مية � يج$$امع أل، وھن$$ا قي$$لي$$دل عل$$ى ھ$$ذا م$$اذا؟ أن التن$$وين ال$$ذي 
ًالرجلن، أليس كذلك؟ � يجتمع التنوين مع أل، فلم$ا ثب$ت خط$ا وج$امع أل عرفن$ا أن$ه ل$يس التن$وين ال$ذي يك$ون ع.م$ة  ً

  :العتابا: ًعلى ا�سمية، وإن سمي تنوين فھو مجاز � حقيقة، وا=صل

ًھ$ذا ل$يس ع.م$ة عل$ى اس$مية الكلم$ة؛ =ن التن$وين م$ن : ًدخ$ل علي$ه ھ$ذا التن$وين، إذا نق$ولفعل ماض$ي، و:      أصاب
ًھذا النوع م$ن أن$واع التن$وين ل$يس ع.م$ة عل$ى : ٍھذا فعل ماضي فدخلت عليه، حينئذ نقول: خواص ا=سماء، وأصاب

  .ا�سمية

َأزف ِ ُالترح7777777777777777ل َ c َ َغي7777777777777777ر . ْ .أن َ َركابن7777777777777777ا َ ََ ِ  

   

.لم77777777777777ا   ْت77777777777777زل َ ُ ِبر َ َحالن77777777777777اِ ِ ْوك77777777777777أن َ َ َ ْق77777777777777دن َ ِ َ
  

  

ٍوكأن قدي ھذا ا=صل مدا، عوض عنھا التنوين للت$رنم التغن$ي، حينئ$ذ نق$ول:      وكأن قدن ھ$ذا ح$رف ودخ$ل : ق$دن: ً
ھ$ذا التن$وين ل$يس م$ن خ$واص ا=س$ماء؛ =ن$ه : عليه التنوين، كيف دخل عليه التنوين وھو من خواص ا=س$ماء؟ نق$ول

ھ$ذا ي$سقط م$ن : ًق$دن، إذا: أصابن، وكذلك دخل على الحرف: العتابن، ودخل على الفعل: دخل على ا�سم المحلى بأل
  :الحد، ومخرج للنون ال.حقة للقوافي المقيدة، وھي التي رويھا ساكن غير مد، ومنه

ْقال77777777ت بن77777777ات الع77777777م ي77777777ا س77777777لمى وإن77777777ن ْ ََ ْ َ َ َ َM ْ َُ ْ َ
  

   

ْك77777777777ان فقي77777777777را مع77777777777دما قال77777777777ت وإن77777777777ن َْ َْ َ َ َ ًَ ًِ ْ ُ ِ  

  

: إن، الن$ون ھ$ذه ح$رف ص$حيح س$اكن، إن$ن: حرف مد، ھن$ا.. قدي.. العتابا: رف صحيح ليس كا=ولھذا آخره ح: إن
ن الحرف، فدل على ماذا؟ على أن ھذا الحرف اسم أو على أن ھذا التنوين ليس من خواص ا=س$ماء الثاني$ة، وھ$ذا  lَنو ُ
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ك =ن الغل$و ھ$و الزي$ادة، وھ$و زي$ادة عل$ى ، زاده ا=خف$ش، وس$ماه ب$ذل-ويسمى التن$وين الغ$الي-.. تنوين الغالي: يسمى
ٍغاليا، لقلته من الغ.ء، فھاتان النون$ان زي$دتا ف$ي الوق$ف، كن$ون ض$يفن : الوزن، وذھب ابن الحاجب إلى أنه إنما سمي ً

ًفي الوصل والوقف، وليستا من أنواع التنوين حقيقة، لثبوتھما مع أل، العت$ابن، وف$ي الفع$ل ق$د أص$ابن، والح$رف ق$دن 
ً إنن، وفي الخط والوقف، وحذفھما في الوصل، حينئذ إذا سمي تنوينا نقول..وإن ٍھذا مجاز، وليس بحقيقة: ٍ ٍ.  

ًلن$$ْسفعا (( :  لغي$$ر توكي$$د، ف$$صل أخ$$رج ب$$ه ن$$ون التوكي$$د الثابت$$ة ف$$ي اللف$$ظ دون الخ$$ط نح$$و:وقي77د ََ  ]15:العل$$ق))[َ
ًد النح$اة ب$ين كتابتھ$ا نون$ا كم$ا ھ$ي، أو أل$ف ب$دل ھذه النون ثابت$ة ف$ي اللف$ظ دون الخ$ط، لك$ن عل$ى تف$صيل عن$: ًلنسفعا
ًلن$ْسفعا  (( :  ھ$ل أخ$رج ن$ون التوكي$د الخفيف$ة أو �؟ عل$ى تف$صيل ف$ي كيفي$ة كتاب$ة ھ$ذه الن$ون، نح$و:لغير توكيدالنون،  ََ َ

  . وھي نون التوكيد الخفيفة التي قبلھا فتحة، وھذا سيأتي بحث له مستقل]15:العلق))[

ًن رسمھا ألفا � نونا، على م$ذھب الك$وفيينِعلى مذھب الكوفيين م ًلن$ْسفعا (( : ً ََ ً يكت$ب التن$وين ألف$ا ]15:العل$ق))[َ
ِو� يكتب نونا، أما على مذھب البصريين من كتابتھا نونا فھي خارجة بقيد ً ً� خطا، � خطا: ً ھذا أخرج ن$ون التوكي$د : ً

ًنْسفعا َل(( : ًالخفيفة على مذھب البصريين، لماذا؟ =نھا تثبت خطا َ   .لن تكتب:  مثل))َ

ٍوأما على مذھب الك$وفيين تكت$ب ألف$ا، فحينئ$ذ اFخ$راج يك$ون بقول$ه لغي$ر توكي$د، وإخ$راج الن$ون الخفيف$ة عل$ى : ً
  .ً� خطا، ففرق بين المذھبين: مذھب البصريين يكون بقوله

ًنون ساكنة تلحق ا]خر لفظا � خطا لغير توكيد يصدق عل$ى أربع$ة: وھذا التعريف  أن$واع كم$ا ذكرھ$ا ال$شارح ً
  :أربعة أنواعھنا، وھي المشھورة عند اFط.ق في كونھا من خواص ا=سماء، 

تن$$وين التمك$$ين، وتن$$وين التنكي$$ر، وتن$$وين المقابل$$ة، وتن$$وين الع$$وض، ھ$$ذه أربع$$ة تعتب$$ر م$$ن خ$$واص ا=س$$ماء، 
وين الت$رنم والغ$الي؟ أطل$ق الم$صنف، ھ$ل ھ$ل يخ$تص بھ$ذه ا=ربع$ة، أم ي$شمل تن$: بالجر والتنوين: ٍفحينئذ قول الناظم

ظ$اھر ك$.م الم$صنف : نعترض عليه أو �؟ ھنا نسألكم، ھل نعت$رض عل$ى الم$صنف أو �؟ اب$ن عقي$ل اعت$رض، ق$ال
ول$يس ك$ذلك ل$يس ك$ذلك، لم$اذا؟ =ن التن$وين إذا أطل$ق : قول$ه: أنه يشمل الن$وعين الغ$الي والت$رنم ول$يس ك$ذلك، فنق$ول

يقي له، فإذا كان كذلك عرفنا أن التنوين الذي يكون من خ$واص ا=س$ماء � ي$دخل الفع$ل و� انصرف إلى المعنى الحق
  .قدن.. العتابن، مع أل إنن.. أصابن: يدخل الحرف، وقد وجدنا ھذين النوعين يدخ.ن الفعل والحرف

التن$وين : ي قول$هأل، ف$: � يمكن أن يكون مراد الم$صنف تن$وين الت$رنم والغ$الي، فھ$و خ$ارج، وعلي$ه تك$ون: ًإذا
  .ًللعھد الذھني، وھي التي عھد مصحوبھا ذھنا، وھذا واضح بين

تن$$وين ا=مكني$$ة، أو ال$$تمكن، أو ال$$صرف، أربع$$ة : تن$$وين التمك$$ين، ويق$$ال ل$$ه:  الن$$وع ا=ول:أربع77ة أن77واع: ًإذا
تن$$وين : تمك$$ين ويق$الل$ه أربع$$ة أس$ماء لقوت$$ه و=ص$الته كث$$رت أس$ماؤه، كم$$ا ھ$و ال$$شأن عن$د الع$$رب، تن$وين ال.. أس$ماء

نوع اFضافة ھنا من إضافة ال$دال إل$ى : التمكن وا=مكنية والصرف، أربعة أسماء من إضافة الدال إلى المدلول، يعني
  .تنوين، أين المدلول؟ التمكن أو الصرف: المدلول، أين الدال؟ تنوين، كلمة

ل، التن$$وين ھ$$ذا إذا وج$$د دل عل$$ى دال وم$$دلو: غ$$.م زي$$د، نق$$ول:  م$$ضاف وم$$ضاف إلي$$ه، مث$$ل:تن77وين ال77تمكن
ًمعنى، والمعنى ھذا مدلول عليه بالتنوين، ما ھو ھذا المعنى؟ التمكن، ھذا المعنى ال$تمكن، م$ا حقيق$ة ھ$ذا ال$تمكن، م$ن 

 ف$$ي ب$$اب -ق$$وي–إذا وج$$د ھ$$ذا التن$$وين دل عل$$ى أن مدخول$$ه ق$$د تمك$$ن : م$$ن ب$$اب اFع$$راض، يعن$$ي: أي ش$$يء؟ ق$$الوا
  .لم يشبه الحرف فيبنى، و� الفعل فيمنع من الصرف.. -الباء للتصوير-: بحيث: مكن بقولھماFعراب، فسروا ھذا الت

  :ا)سم بحسب الشبه وعدمه ث6ثة أنواع

أن ال$شيء إذا أش$به : ل$يس بخ$الص وإنم$ا وق$ع في$ه م$شابھة للح$رف، وقاع$دة الع$رب: ، يعن$ياسم أش7به الح7رف
  : أخذ حكمه، والحرف مبني-ًشيئا آخر-.. لشيءالشيء أخذ حكمه، قاعدة مطردة، الشيء إذا أشبه ا

cوكل ُ ٍحرف َ ْ ٌمستحق َ ِ َ ْ َللبنا ُ ِ ْ ِ..  

َحينئذ لما أشبه بعُض ا�سم الحرف ليس مطلق المشابھة، ولكن سيأتي تفصيله ٍ:  

  

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ َ  

  

ٍلشبه َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ ُ  

كال$شبه الوض$عي، والمعن$وي، وا�فتق$اري، والنياب$ة، : ًه مح$صورة أي$ضاشبه من الحروف مدني، ثم وجود الشب
ًفھي أربعة إذا وجد ا�سم مشابھا للحرف شبھا قويا، ف$ي واح$د م$ن ھ$ذه الوج$وه ا=ربع$ة أخ$ذ حكم$ه وخ$رج ع$ن ب$اب  ً ً
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 م$ع ال$س.مة لم$اذا؟ :ٍاFعراب بالكلية ومع الس.مة، لماذا؟ =نه وقع فيه نوع من أنواع ووجوه ال$شبه، فحينئ$ذ نق$ول ل$ه
ً=ن$ه خ$رج ع$$ن ب$اب اFع$$راب، فل$يس معرب$$ا، وا=ص$ل ف$$ي ا�س$م م$$اذا؟ أن يك$ون معرب$$ا، وإذا وق$ع ال$$شبه خ$رج م$$ن  ً
َأص$$له، ھ$$ذا ُيعن$$وُن ل$$ه بب$$اب المبني$$ات عن$$د النح$$اة، المبني$$ات تع$$م الفع$$ل والح$$رف وا�س$$م، وا=ص$$ل ف$$ي الفع$$ل البن$$اء،  َْ

ٍفي ا�سم اFعراب، فإذا وجد فيه نوع من أنواع الشبه الت$ي س$يأتي ذكرھ$ا حينئ$ذ وا=صل في الحرف البناء، وا=صل 
  .ًصار ا�سم مبنيا، ھذا النوع ا=ول

أشبه الحرف، والثاني أشبه الفعل، وجه الشبه ھنا لم$اذا؟ =نن$ا قررن$ا أن : ، ا=ولاسم أشبه الفعل :النوع الثاني
خل تحته ا�سم والفعل والحرف، صارت جيران مع بع$ض، وص$ار الكلمة قول مفرد، ھذا جنس أليس كذلك؟ جنس يد

ٍثم اقتراب، وصار ثم قدر مشترك وجنس، حينئذ � بد وأن يتأثر بع$ض ا=س$ماء بج$اره، وھ$و الفع$ل أو الح$رف، فلم$ا 
 م$ن أشبه ا�سم الحرف أخذ حكمه، ولما أشبه ا�سم الفعل في واحد من العلل التسعة التي يذكرونھا ف$ي ب$اب الممن$وع

  :ٍ� بد من وجه للشبه، ما ھو؟ يعلم با�ستقراء ويأتي في موضعه.. الصرف أخذ حكمه، ليس مطلق المشابھة، �

ْاجمع         َ ْوزن ْ ِ ًعاد) َ ِ ْأنث َ M ٍبمعرفة َ ِ ْ ْركب          ِ َM ْوزد ِ َعجمة َ ْ ُفالوصف ُ ْ َ ْقد ْ َكم6 َ ُ َ  

 وا=خ$$رى ترج$$ع إل$$ى المعن$$ى، أو عل$$ة واح$$دة تق$$وم مق$$ام إذا وج$$د ف$$ي ا�س$$م علت$$ان إح$$داھما ترج$$ع إل$$ى اللف$$ظ
أن العرب إذا أش$به ال$شيء ال$شيء أخ$ذ حكم$ه، م$ا ھ$و الحك$م ال$ذي : ھذا ا�سم قد أشبه الفعل، والقاعدة: العلتين، نقول

الرف$ع والن$صب ق$در م$شترك ب$ين .. الرف$ع والن$صب ق$در م$شترك بينھم$ا: يمك$ن أن ينتق$ل م$ن الفع$ل إل$ى ا�س$م؟ ق$الوا
ا�س$م والفع$$ل، الفع$$ل يرف$ع وين$$صب، أل$$يس ك$ذلك؟ وا�س$$م يرف$$ع وين$صب، لك$$ن ا�س$$م يدخل$ه الج$$ر والتن$$وين، تن$$وين 

  .الصرف، والفعل � يدخله الكسر و� التنوين

أن$$ه � ين$$ون و� يج$$ر بالك$$سرة، ف$$إذا أش$$به ا�س$$م الفع$$ل أخ$$ذ حكم$$ه فيمن$$ع م$$ن ال$$صرف : م77ن أحك77ام الفع77ل: ًإذا
اس$م أش$به الح$رف فھ$و مبن$ي، اس$م أش$به الفع$ل فھ$و : باب$ان: ًى بب$اب الممن$وع م$ن ال$صرف، إذاوالجر، وھ$ذا م$ا ي$سم

  .ممنوع من الصرف

ھ$ذا أعل$ى ال$درجات، :  الذي برئ من مشابھة الحرف، ومن م$شابھة الفع$ل، ق$الواا)سم الخالص: النوع الثالث
..  ي$شبه الح$رف و� الفع$ل، ھ$ذا أعل$ى ال$درجاتا]ن من حيث القوة أي ھذه ا=نواع الث.ثة أق$وى؟ الخ$امس، ال$ذي ل$م

ٍأقوى ا=سماء، ثم الذي أشبه الفعل، لماذا؟ =نه لم يخ$رج ع$ن اFع$راب، ب$اق عل$ى أص$له، ث$م الثال$ث ال$ذي خ$رج ع$ن 
  .أصله إلى البناء، ھذه ث.ث مراتب بالقوة

ًطائه شيئا يتميز به عن غي$ره، � بد من تكريمه وإع: ا�سم لما خلص من مشابھة الحرف ومشابھة الفعل، قالوا
بتنوين التمكين، يدل على أن ھذا ا�سم قد تمكن من باب اFعراب بحي$ث ل$م ي$شبه الح$رف فيبن$ى : ِفُوسم بتنوين يسمى

  و� الفعل فيمنع من الصرف، واضح؟

فع$ل فيمن$ع أنه تمك$ن ف$ي ب$اب ا�س$مية، بحي$ث ل$م ي$شبه الح$رف فيبن$ى، و� ال: ھذا المراد به تنوين التمكين، أي
تن$وين التمك$ين يلح$ق ھ$ذا : من الصرف؛ =ن القسمة ث.ثية � رابع لھا، وھذا أع.ھا، وھذا أو�ھ$ا بھ$ذا الوس$ام، فقي$ل

التنوين، ھل ھو حرف أم اسم أم فعل، التنوين نف$سه؟ ح$رف، ھ$ل ھ$و : ًالنوع من ا=سماء للد�لة على ھذا المعنى، إذا
  .حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف معنى

ًت$دل عل$ى النف$ي، ك$ذلك التن$وين ل$ه معن$ى، إذا دخ$ل ا�س$م الخ$الص دل عل$ى معن$ى في$ه، ف$إذا : ل$م، ل$م: مثل: ًإذا
ٍزيد، عرفت أن ھذا ا�سم قوي، لم يشبه الفع$ل ول$م ي$شبه الح$رف، واض$ح ھ$ذا؟ ھ$ذا ي$سمى تن$وين .. ٌزيد.. ًرأيت زيدا

ذي يلحق ا�س$م المع$رب المن$صرف، المع$رب � المبن$ي، ال: التمكين، وھو ال.حق ل.سم المعرب المنصرف، ال.حق
ٍج$$وار وغ$$واش، : ًھ$$ذا احت$$رازا م$$ن تن$وين الع$$وض ع$$ن الح$$رف كم$ا س$$يأتي: ًاحت$رازا م$$ن تن$$وين التنكي$$ر، المن$صرف ٍ

ماع$دا م$ا جم$ع ب$ألف وت$اء؛ =ن$ه اس$م مع$رب من$صرف، وتنوين$ه : الجمع المؤنث ال$سالم، يعن$ي: يستثنى من ھذا النوع
  . تمكين، وصرف وأمكنية، بل تنوين مقابلة كما سيأتيليس تنوين

ٌرج$ل، ھ$ذا التن$وين تن$وين : ھكذا ل$و قلن$ا.. ٌأل، الرجل � يدخله تنوين الصرف مع أن رجل: ويستثنى المحلى بـ
ًتمكين أو �؟ تن$وين تمك$ين؛ =ن رج$ل ھ$ذا ل$يس ممنوع$ا م$ن ال$صرف، ول$يس مبني$ا ف$دل عل$ى أن ھ$ذا التن$وين تن$وين  ً

ھذا النوع قد � يدخل بعض ا=سماء المعرب$ة المن$صرفة المتمكن$ة ف$ي : ًأل، سلبته التنوين، إذا: ، لما دخلت عليهتمكين
ًھذا ليس مبنيا و� ممنوعا من الصرف، وا=ص$ل أن يق$ال : ٌأل، وكذلك المضاف، غ.م: باب اFعراب لعارض، ومنه ً

  .ٍينئذ وجب حذف التنوين منهتنوين التمكن، لكن لما أضيف ح.. ٌغ.م بالتنوين: فيه
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ج$اء زي$د : ھذا تنوينه تنوين صرف وتمكين، لك$ن لم$ا وص$ف، ل$و قي$ل: ٌوكذلك العلم الموصوف بابن، زيد، قلنا
  .ٍوصف بابن، حينئذ لزم منه حذف التنوين من زيد.. بن عمر، زيد بن

 شدة تمكنه في ب$اب ا�س$مية، ، سمي بذلك؛ =نه لحق ا�سم ليدل علىھو ال6حق ل6سم المعرب المنصرف: ًإذا
تمك$ين : ًال$تمكن أي$ضا، أو يق$ال في$ه: أنه لم ي$شبه الح$رف فيبن$ى، و� الفع$ل فيمن$ع م$ن ال$صرف، والتمك$ين بمعن$ى: أي

أنھ$م ي$ذكرون : كزيد ورجل وق$اض، والنح$اة عن$دھم قاع$دة: كزيد ھكذا يقولون: الواضع ا�سم في باب ا�سمية، مثاله
أن تن$وين الت$صريف، أو : كزي$د، معن$اه: ل وأنت تستنبط الحك$م النح$وي م$ن ھ$ذا المث$ال، إذا قي$لا=حكام با=مثلة، فيمث

  .ٍالصرف أو التمكين يدخل ا=ع.م، ورجل يدخل النكرات

رج$$ل تنوين$$ه تن$$وين ص$$رف وتن$$وين تمك$$ين، ول$$يس تن$$وين تنكي$$ر كم$$ا ق$$ل بع$$ضھم؛ =ن تن$$وين التنكي$$ر ھ$$ذا : ًإذا
: كزيد، وكرجل وقاض، فھذا التن$وين ي$دخل المعرف$ة والنك$رة، وقي$ل: ًس مبنيا، مثالهخاص ببعض المبنيات، ورجل لي

  .تنوين المنكر كرجل، تنوين تنكير، ورد بأنه لو كان كذلك لزال بزوال التنكير حيث سمي به وال.زم باطل

ن المنك$ر ب$التمكين ھذا تعسف، وجوز بع$ضھم ك$ون تن$وي: َزال تنوين التنكير وخلفه تنوين التمكين قلنا: فإن قيل
ًلكون ا�سم منصرفا، وللتنكير لكونه موضوعا لشيء � بعين، وھ$ذه كلھ$ا تكل$ف، وال$صواب أن رج$ل النك$رة تنوين$ه : ً

  .يعتبر تنوين تمكين، ف. فرق بين تنوين زيد و� تنوين رجل، ھذا ھو الصواب

ة �زم$ة قبلھ$ا ك$سرة، تنوين$ه ھ$ل ھ$و آخره ي$اء س$اكن: ٍماذا نستفيد؟ قاض ما نوعه؟ اسم منقوص، يعني: ٍوقاض
ًوال$$صحيح أن$$ه تن$$وين تمك$$ين، وأن الي$$اء إنم$$ا ح$$ذفت تخل$$صا م$$ن التق$$اء : تن$$وين تمك$$ين أو ع$$وض ع$$ن ح$$رف؟ ق$$و�ن

ًجاء قاضي ھذا ا=صل، سكنت ا]ية دفعا لثقل الضمة، فقال: ٍالساكنين، أصل قاض   :لما نون.. جاء قاضي: ٌ

ِونون        M َالمنكر َ ُ. َنقوصاَالم َ ِوجره ِرفعه  في                            ُ َخصوصا ّ ُ ُ  

نون ساكنة فالتقى ساكنان، الياء والنون، ا=صل في التخلص م$ن : لما نون فالياء ساكنة، والنون التي ھي التنوين، قلنا
Kق$م اللْي$$(( : التق$اء ال$ساكنين أن يح$$رك ا=ول بالك$سر عل$ى ا=ص$$ح، ھ$ذا ا=ص$ل، أل$$يس ك$ذلك ِ  حركن$$اه ]2:المزم$ل))[َل ُ

بالك$سر ول$م نح$ذف الم$يم، لك$$ن ھن$ا يتع$ذر تحريك$ه، لم$$اذا؟ =نن$ا أس$قطنا حرك$ة اFع$$راب ا=ص$لية الت$ي ھ$ي ال$$ضمة، 
ٍفحينئذ لما أسقطنا حركة اFعراب ا=صلية فمن ب$اب أول$ى وأح$رى أ� نحرك$ه بحرك$ة عارض$ة، ل$و أردن$ا أن نحرك$ه  ٍ

ًالضمة؛ =ن الضمة أسقطناھا، لماذا؟ دفعا للثقل، فالياء ثقيل$ة � يظھ$ر عليھ$ا � ض$مة ا=ولى أن نأتي ب: بكسرة، فنقول
ًو� كسرة، فتثقل الضمة وتثقل الكسرة نطقا في الياء أو على الياء، فحينئذ لما أسقطنا الضمة دفعا للثق$ل وھ$ي أص$لية،  ًٍ

ية، ف$إذا أس$قطنا الحرك$ة ا=ص$لية فم$ن ٍحركة إعراب، فمن باب أولى وأحرى أ� نحركه بك$سرة عارض$ة لي$ست بأص$ل
  :ٍباب أولى أن نسقط الحركة الفرعية، فننتقل إلى الطريق الثاني في التخلص في التقاء الساكنين

  :وھو حذف حرف العلة، وھذا يشترط في جواز حذفه أمران: تعذر ا=ول وھو تخلص ا=ول، ننتقل إلى الثاني

  ً.أن يكن حرف علة، � يكون صحيحا: ا=ول

ًأن يبقى دلي. يدل عليه ككسرة على الي$اء، وض$مة عل$ى ال$واو، وفتح$ة عل$ى ا=ل$ف، وھ$ذه موج$ودة ف$ي : الثاني
ًقاض، إذا: قاضي، الياء حرف علة وما قبله مكسور، فقلت تنوين تمكين، ول$يس تن$وين ع$وض ع$ن : النون ھذه نقول: ٍ

: والقاعدة عن7د ال7صرفيينلص من التقاء الساكنين، التخ: حرف، لماذا؟ =ن الحرف إنما حذف ھنا لعلة صرفية، وھي
ًرأي$ت قاض$يا، لم$اذا ل$م : أن المحذوف لعلة صرفية كالثابت، ويدل على ذلك أن التن$وين يج$امع الي$اء ف$ي حال$ة الن$صب

ٍتحذف الياء؟ =نھا محركة، حذفنا الياء في قاض، جاء قاض، ومررت بقاض لوجود التعارض، التق$ى عن$دنا س$اكنان،  ٍ ٍ
�نتف$اء العل$ة ل$م تح$ذف الي$اء، : ً�، إذا: َقاضي تحركت الياء بالفتحة، ھل عندنا التقاء س$اكنين؟ الج$واب: اء والتنوينالي

ًھذا يدل على ماذا؟ على أن الياء المحذوفة في قاض رفعا وجرا إنما ھ$و لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، فلم$ا ل$م يوج$د  ً ٍ
ت الياء على أص$لھا، فلم$ا بقي$ت الي$اء عل$ى  أص$لھا ونون$ت الكلم$ة دل عل$ى ، في حالة النصب بقيً-قاضيا–ساكنان في 

ًأن ھذا التنوين ليس عوضا عن الحرف؛ =نه ليس محذوفا ً.  

ًقاض، ليس مبنيا و� مشابھا للفعل بأن يكون ممنوع$ا م$ن ال$صرف، فرج$ع إل$ى ا=ص$ل ف$ي ا�س$م: ثم ً ً ا=ص$ل : ٍ
  .ٍذ رجعناه إلى أصلهفي ا�سم أ� يشبه الحرف و� الفعل، فحينئ

  .ٍ تنوين قاض تنوين تمكين � عوض عن الياء المحذوفة بدليل ثبوت التنوين مع الياء في حالة النصبً:إذا

ً، أي$ضا ھ$ذا م$ن إض$افة ال$دال إل$ى الم$دلول، تن7وين التنكي7ر: النوع الثاني من أنواع التنوين المشھورة اAربعة
 أن$$ه ال.ح$$ق ل$$بعض :وض77ابطهالتن$$وين تحك$$م عل$$ى أن ھ$$ذه الكلم$ة نك$$رة، تن$وين ي$$دل عل$$ى تنكي$$ر مدخول$$ه، ف$إذا رأي$$ت 
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ف$رق ب$ين تن$ون التمك$ين، وتن$وين : ً� لك$ل، إذا: ًالمبنيات في حالة تنكيره ليدل على التنكير، �حق لبعض المبنيات، إذا
ُوا)سمالتنكير،                                  ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ َ.  

�، � :  ھذا �حق للمعربات، وتنوين التنكير ھذا �حق لبعض المبني$ات، ھ$ل يلتب$سان؟ الج$واب:الصرفتنوين 
  .يلتبس ھذا بذاك؛ =ن مدخول تنوين التمكين معرب، ومدخول تنوين التنكير مبني، لكن ليس كل المبنيات بل بعضھا

وھ7و ي7دخل مبن$ي ليف$رق ب$ين المعرف$ة والنك$رة، فائ$دة ھ$ذا التن$وين إذا دخ$ل ال: ًفرقا بين معرفتھا ونكرتھا، يعني
  :بابين اثنين ) ثالث لھما

ك$سيبويه، وخالوي$ه، إ� أن$ه ف$ي العل$م المخت$وم بوي$ه : العل$م المخت$وم بوي$ه: كصه ومه، والثاني: اسم الفعل: ًأو)
ًيعتبر قياسيا يقاس عليه، وفي اسم الفع$ل يعتب$ر س$ماعا، يعن$ي ٍج$اء س$يبويه، وس$يبويه، : ي$سمع و� يق$اس علي$ه، تق$ول: ً ِ

ِسيبويه، مت$ى تن$ون ومت$ى تح$ذف؟ إذا أردت : ٍسيبويه، وقد يسلب التنوين فيقال: سيبويه ھذا مبني، قد ينون فيقال: ًأو�
ِرأي$ت س$يبويه، : ٍفحينئ$ذ ت$سلبه التن$وين، تق$ول.. ٍل$يس ب$شخص مع$ين، معرف$ة فحينئ$ذ تنك$ر.. أن سيبويه نكرة ليس بعل$م

فه، بأنه شخص معرفة، تسلب منه التنوين، ف$إذا أردت س$يبويه المع$روف النح$وي، بدون تنوين، ھذا إذ lا أردت أن تعر
  .ٍسيبويه، بالتنكير: ِقال سيبويه بدون تنوين؛ =نه معرفة، وإذا أردت به نكرة فتقول: تقول

ظ$ت ب$التنوين ف$ي تن$وين دال عل$ى تنكي$ر مدخول$ه، فھ$و نك$رة، ف$إن لف: تنوين التنكير، يعني: عنوان ھذا التنوين
ٍج$اء س$يبويه، أو رأي$ت س$يبويه، وس$يبويه آخ$ر، وص$فته : ھذا اللفظ ف$احكم علي$ه بأن$ه نك$رة، ول$ذلك ص$ح وص$فه بق$ول ِ ِ

ِبماذا؟ بآخر وھو نكرة، لماذا؟ =ن سيبويه بالتنوين نكرة في المعنى، وأما سيبوبه بدون تنوين فھو معرفة ٍ.  

ٍص$ْه ص$ه، ف$رق بينھم$ا، أي$ن النك$رة؟ ص$ه، أي$ن المعرف$ة؟ : قل$تاس$كت، ل$و : اسم فعل بمعنى: ٍصه وصه، صْه ٍ
ًصه، إذا كانت المعرفة صْه فحينئذ كان المأمور ب$ه س$كوتا معين$ا � مطل$ق ال$سكوت، ي$تكلم ف$ي ح$ديث مع$ين، أن$ت �  ً ٍ

س$كت ع$ن ھ$ذا ا: صْه بدون تنوين، ھذا إذا كان يفھم ھو، صْه بدون تنوين، يعني: تريد أن تسمع ھذا الك.م، فتقول له
اس$كت ع$ن ھ$ذا الح$ديث ال$ذي : ٍص$ه، يعن$ي: الك.م الحديث المعين، ولك أن تتكلم في غيره، مفتوح لك، وأم$ا إذا قل$ت

Kصه فھذا أمر بسكوت ُمنكر فيشمل الحديث الذي يتكلم في$ه : إذا قال: ًتتكلم فيه وعن غيره، عموم أو �؟ فيه عموم، إذا َ ٍ ٍ
  .ً صار أمرا بسكوت عن حديث معين، ولك أن تتحدث في غيرهٍْصه، فحينئذ: وغيره، وإذا قلت

ًسيبويه، بغير تنوين إذا أردت معينا؛ =نه اسم مبني مختوم بوي$ه، وس$لب من$ه التن$وين، فھ$ذا دل عل$ى أن$ه : تقول ِ
: زدن$$ي، ف$$إذا أردت غي$ر مع$$ين نك$$رة، قل$$ت: ِمعرف$ة مع$$ين، وإي$$ه بغي$ر تن$$وين إذا اس$$تزدت مخاطب$ك م$$ن ح$$ديث مع$ين

ٍبويه، وإيه بالتنوينسي ٍ.  

تن$وين التنكي$ر م$ن : يلتبس، � م$ا يلت$بس، لم$اذا؟ =ن$ك ترج$ع إل$ى العن$وان: وھذا � يلتبس، بعض الط.ب يقول
إي$ه فھ$و .. ٍإيه فھو نكرة: ٍإضافة الدال إلى المدلول، حينئذ تنوين يدل على تنكير مدخوله، فإذا وجدت التنوين نطقت به

ٍس$يبويه وإي$$ه ب$التنوين، وھ$$ذا التن$وين ي$$دخل : ِبويه فھ$$و معرف$ة، ف$$إذا أردت غي$ر مع$ين قل$$تٍمعرف$ة، س$يبويه نك$$رة، س$ي ٍ
ًالعلم المختوم بويه قياسا، واسم الفعل سماعا: بابين ً.  

تن$$وين ھ$$و الع$$وض؛ =ن ب$$ين : تن$$وين الع$$وض، بإض$$افة بياني$$ة، يعن$$ي:  وي$$سمىتن77وين التع77ويض،: والثال77ث
ًالمتضايفين عموما وجھيا، أي   :وھو ث6ثة أنواعنوين ھو عوض، ت: ً

ٍيح$ذف الح$رف وي$ؤتى ب$التنوين بدل$ه، ل$يس كق$اض، ھن$اك ح$ذف ح$رف وھ$و : ، يعنيعوض عن حرف: اAول
  .ًالياء لكن التنوين ليس عوضا عنه، وقد قيل به لكنه ضعيف؛ لما ذكرناه

 ممن$وع وھ$و الجم$وع منتھ$ى ص$يغة ھ$ذا ٍوغواش، ٍجوار ٍوغواش، ٍجوار :نحو التنوين، وذلك حرف، عن عوض

 � ھ$و الي$اء، وھ$و ح$رف، ع$ن ع$وض ھن$ا التنوين لكن ينون، الجموع منتھى صيغة من ال.م معتل :يعني الصرف، من
 التن$وين ھ$ذا :نقول ٍوغواش، ٍجوار في التنوين ھذا ًواويا، يكون و� ياء، و�مه آخره :يعني ًيائيا، يكون وإنماً واويا يكون

  .حرف عن عوض

  .نستعجل ف. الصرف من الممنوع باب في ستأتينا والتنوين فالحذ وفلسفة

 ال$صرف، م$ن ممن$وع ھ$و =ن$ه لم$اذا؟ ص$رف، تن$وين ل$يس ھنا التنوين :نقول ٍوعواش، ٍجوار أن :ھنا الشاھد لكن

 التنكي$ر تن$وين =ن لم$اذا؟ تنكي$ر، تن$وين ل$يس ك$ذلك ك$ذلك؟ أل$يس ال$صرف، م$ن الممنوع يدخل � :قلنا الصرف، وتنوين

 ً:إذا ال$سالم، المؤن$ث بجم$ع خاص المقابلة تنوين =ن �؛ مقابلة؟ تنوين ھو وھل منھا، ليس وھذا  اثنين بابين في محصور
  .موضعه في بيانه سيأتي كما حرف عن عوض تنوين وھوً عنوانا له نجعل بقي؟ ماذا
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 اس$م لك$ل ال.ح$ق أن$ه :بطهوض$ا والجمھ$ور، س$يبويه م$ذھب ھ$ذا والج$ر، الرف$ع ف$ي المحذوف$ة الياء عنً عوضا ..

  .التركيب ھذا مثل في واوي يوجد و� ال.م معتل :يعني منقوص، الصرف ممنوع

  :إذ ..Fذ ال.حق التنوين وھو ،جملة عن عوض :الثاني النوع

ْوألزم777777777777777وا إض777777777777777افة إل777777777777777ى الجم777777777777777ل َ ُ َ ُ َْ َ ِْ ًِ َ َ  

  ج

ْحي7777777777777777777ث وإذ وإن ين7777777777777777777ون يحتم7777777777777777777ل َ ْ ُ . ُ َ َ ْ ََ َْ ْ َ ْ ِ ُ  

  ج

ٍإل$$ى الجمل$$ة، فحينئ$$ذ ق$$د تح$$ذف ھ$$ذه الجمل$$ة، ويع$$وض عنھ$$ا .. زم$$ة لmض$$افة إل$$ى الجم$$لكم$$ا س$$يأتينا، ف$$إذ م. 
vھذا التنوين عوض عن جملة، أو عن جمل، وھ$ذا الم$شھور أن$ه �ح$ق Fذ، وحم$ل علي$ه إذا وأي، ف$ي : التنوين، فيقال

ٍيومئذ، وحينئذ، وق$د مث$ل ال$شارح ھن$ا بقول$ه: نحو ُوأن$تم حينئ$ذ تنظ$ُر(( : ٍ َ ٍَ ِ ِ ْ ُ ْ َ وأن$تم حينئ$ذ بلغ$ت :  يعن$ي]84:الواقع$ة))[َون َ
أول قاعدة ينبغ$ي أن يعتن$ى : الروح الحلقوم تنظرون، =نھا قاعدة العرب الكبرى، السيوطي في ا=شباه والنظائر يقول

: ف$إذا أمك$ن ع$دم إع$ادة م$ا س$بق ف$ا=ولى حذف$ه عن$دھم إ� لقرين$ة: ًبھا ھي قاعدة ا�ختصار، دائم$ا الع$رب يخت$صرون
ِفل$ْو� إذا بلغ$ت (( : ھ$و ق$ال ف$ي ا=ول.. حينئذ بلغت الروح الحلقوم.. ٍتم حينئذوأن َ َ ََ َ ِ  ث$م لم$ا أري$د إعادتھ$ا ]83:الواقع$ة))[َ

ًدفعا للتكرار حذفت اختصارا، وجيء بالتنوين بد� عنھا، ھذا عوض عن جملة، حينئذ بلغت الروح الحلقوم ً ً.  

َإذا زلزلت ا=ْرُض زلزالھ((  َ َ َُ ْ ِْ َِ ِ َ َوأخرجت ا=ْرُض أثقالھا ((  ھذه واحدة، ]1:الزلزلة))[ا ِ َ َ ََ َْ ْ َ ََ  ھ$ذه ثاني$ة، ]2:الزلزل$ة))[ِ
َوقال اFنساُن ما لھ$ا ((  َ َ َ ََ ِ ٍيْومئ$ذ ((  ]3:الزلزل$ة))[َ ِ َ (( ً ح$ذفت ث$.ث جم$ل، وج$يء ب$التنوين عوض$ا عنھ$ا، ]4:الزلزل$ة))[َ

ُيْومئذ تحدث  l َ َ َُ ٍ ً=رض وما عطف عليه تحدث، حينئذ ھذا التنوين يعتبر عوض$ا ع$ن جم$ل،  يومئذ زلزلت ا]4:الزلزلة))[ِ ٍ
ًوما ذكره الشارح مثا� يعتبر عوضا عن جملة واحدة، وھو ال.حق Fذ ً.  

ًفإنه عوض عن الجملة التي تضاف إذ إليھا، فإن ا=ص$ل يومئ$ذ ك$ان ك$ذا كم$ا ذكرن$اه س$ابقا، فح$ذفت الجمل$ة .. 
كبرى كما ذكرنا، وع$وض عنھ$ا التن$وين، وك$سرت إذ �لتق$اء ال$ساكنين، كم$ا ك$سرت ًجوازا ل.ختصار، وھي القاعدة 

ٍصه ومه عند تنوينھما ٍ.  

ْوإذا ]تْين$$اُھم (( : إذا، م$$ن أنھ$$ا تح$$ذف الجمل$$ة بع$$دھا، ويع$$وض عنھ$$ا التن$$وين: إذ: ومث$$ل َ َ َ ً ِ ًإذا  .. ]67:الن$$ساء))[َ
ًھذا ا=صل، إذا أتيتن$ي أكرم$ك، إذا أكرم$ك، .. يتني أكرمك، إذاإذ أت.. ًإذا أكرمك: ًغدا آتيك: =مسكت، وتقول لمن قال

إذا أتيتن$ي أكرم$ك فح$ذفت الجمل$ة وع$وض عنھ$ا التن$وين، : أكرم$ك ب$الرفع، أي: ًحذف الجملة من باب ا�خت$صار، إذا
ن س$اكنة، إذان، ھ$ذا ا=ص$ل، ا=ل$ف والن$ون تن$وي: إذا، لم$ا نون$ت ص$ار: ًوحذفت ا=ل$ف �لتق$اء ال$ساكنين، إذا، أص$لھا

� ب$د م$ن ح$ذف أح$دھما، : ً� يمك$ن تحريكھ$ا، والن$ون س$اكنة، إذا.. أليس كذلك؟ حرفان، ا=ل$ف لي$ست قابل$ة للتحري$ك
أنه إذا دار الحذف بين حرف مبنى وح$رف معن$ى، فح$ذف ح$رف المبن$ى مق$دم؛ =ن$ه ل$و : أيھما أولى بالحذف؟ القاعدة

  . المبنى فھذا يدل عليه اللفظ باعتبار أصلهحذف حرف المعنى لما دل عليه شيء، وأما حذف حرف

ًوحذفت ا=لف �لتقاء الساكنين، وليست إذا في ھذه ا=مثلة الناصبة للمضارع =ن تلك تختص ب$ه، وك$ذا عمل$ت 
ْوإذا ]تْين$اُھم (( .. فيه، وھذه � تختص به بل تدخل عليه وعلى الماضي وعلى ا�سم َ َ َ ً ِ َإذا =ْم$(( .. ]67:الن$ساء))[َ َ ً ْسكتم ِ ُ ْ َ

  .ھي الناصبة: ً إذا أكرمك، ھذه ليست خاصة بالفعل المضارع حتى نقول]100:اFسراء))[

، وھ$ذا خ$اص ب$بعض الكلم$ات الت$ي التزم$ت اFض$افة إل$ى المف$رد، ع7وض ع7ن كلم7ة: الن7وع الثال7ث.. والثالث
ِوك$ل إ(( : ھذا لفظ مفرد، م.زم لmضافة إلى المف$رد ك$ذلك: كل وبعض، كل: مثل K ُ َن$سان ألزْمن$اهُ َ َ ْ َ ٍ  ھ$ذا ]13:اFس$راء))[َ

إن$سان، و� ي$ضاف إل$ى الجمل$ة كم$ا س$يأتي ف$ي محل$ه، : ٍم.زم لmضافة للف$ظ مف$رد: كل.. ھو ا=صل فيه، وكل إنسان
ِق$ْل ك$ل يْعم$ُل عل$ى ش$اكلته (( : ٍحينئذ قد يحذف ھذا المفرد المضاف إليه، ويعوض عنه التنوين ِ ِ vَ َ ُ َُ َ َ (( ..  ]84:اFس$راء))[َ

َوك. ضرْبنا  َ َ ًَ ّ َوك. تبْرنا ((  .. ]39:الفرقان))[ُ َK ً ّ ُ ھ$ذه كلھ$ا ع$وض ع$ن م$ضاف إلي$ه، وھ$و مف$رد، :  نقول]39:الفرقان))[َ
ٍتل$ك الرُس$ُل ف$ضلنا بْع$ضُھم عل$ى بْع$ض (( وكذلك بعض م$.زم لmض$افة،  َ َ َ َ ََ ْ َ َْ ْK k عل$ى بع$ضھم، : ، وا=ص$ل]253:البق$رة))[ِ

ٍتلك الرُسُل فضلنا بْعضُھم على بْعض (( :  ل.ختصار حذف من الثانيًلكن لكونه ذكر أو� َ َ َ َ ََ ْ َ َْ ْK k  ا=ص$ل أن ]253:البق$رة))[ِ
عوض عن كلمة، وھو تن$وين : على بعضھم، لكن حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، وھذا التنوين نقول: يقول

  .كل وبعض عوض عما يضافان إليه

vأي، وھ$ل يمك$ن أن يك$ون التن$وين الواح$د : ين؛ =ن مدخوله معرب من$صرف، ومثلھ$اتنوينھما تنوين تمك: وقيل
ٍله اعتباران؟ يكون باعتبار تمكين، وباعتبار عوض عن مضاف إليه؟ ھذا ج$وزه الرض$ي ومنع$ه الكثي$ر؛ =ن$ه ح$رف  ٍ
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ًمعنى دا� على معنى معين، وھو وضع شخصي، كما وضع لفظ بي$ت وم$سجد للمعن$ى الخ$اص، ك$ذلك  تن$وين التنكي$ر ًً
ٍوتنوين التمكين كل واحد منھا وضع لمعنى خاص، فحينئذ � يستعمل في المعنى ا]خر ً.  

K من إضافة المسبب إلى السبب، وھو ال.حق لجمع المؤنث السالم، وھ$ذا بع$ضھم أنك$ره تنوين المقابلة،: الرابع
ج$د بع$ض العل$ل الت$ي � يمك$ن إلح$اق ھ$ذا مع$رب من$صرف، لك$ن لم$ا و: من أصله؛ =ن جمع المؤنث ال$سالم كم$ا قلن$ا

ًالتنوين بالتمكين و� التنكي$ر و� الع$وض حينئ$ذ أن$شأ ل$ه النح$اة اس$ما خاص$ا، وأف$ردوه بعن$وان خ$اص، م$ن ب$اب ط$رد  ً ٍ
  .ا=صول فحسب

Kتنوين المقابلة من إضافة المسبب إلى السبب، وھ$و ال.ح$ق لجم$ع المؤن$ث ال$سالم، س$مي ب$ذلك؛ =ن$ه ف$ي مقابل$ة 
ٌمسلمون، ھذا جمع مسلم، وم$سلم ب$التنوين، ھ$ذا التن$وين م$ا .. مسلمين، مسلمين: نون في جمع المذكر السالم في نحوال

َتنوين تمكين، لما ُجمع جْمع مذكر سالم سلب ھذا التنوين.. نوعه؟ تمكين َ َ سلب ھذا التنوين تن$وين التمك$ين، نق$ص أو .. ِ
ً=نه كان بالتنوين دا� على أنه متمكن في ھذا الباب، ف$إذا س$لب من$ه �؟ نقص، حصل له الخلل أو �؟ حصل له خلل؛ 

ھ$ذه الن$ون ع$وض ع$ن التن$وين ف$ي ا�س$م : م$سلمون: التنوين نزل درجة، وھذا طعن فيه، ف. بد من تعوي$ضه، فق$الوا
ًفع$ا لت$وھم إض$افة، أنه دال على كمال ا�س$م د: للد�لة على كمال ا�سم، والثاني أولى وسيأتي في محله: المفرد، وقيل

  .ونحو ذلك

ض عن التنوين ھذه النون، قالوا: لما وجدوا أن ھذه النون في تنوين نحو: ًإذا lَمسلم، ُعو ٌھن$د، ھ$ذا : كذلك نقول: ٌ
ٌھن$دات التن$وين ھ$ذا ي$دل عل$ى م$اذا؟ ي$دل عل$ى أن ا�س$م : التنوين ما نوعه؟ تنوين تمكين، فإذا جمعته بألف وتاء فقلت

� ب$د م$ن اس$تنباط عل$ة ت$دل عل$ى أن : ًن، ھذا أو�، ثم لما لم يمكن طرد ھذا التنوين في كل الباب ق$الواقبل الجمع منو
ًھذا التنوين في ھندات له معنى، وليس ثم معنى يمكن ارتباطه بھذا التن$وين ف$ي ھن$دات إ� أن يجع$ل ف$ي مقابل$ة الن$ون 

  .في مسلمين، وھذا كما تسمع فيه نوع تكلف

وين في جمع المؤنث السالم سمي ب$ه =ن$ه ف$ي مقابل$ة الن$ون ف$ي جم$ع الم$ذكر ال$سالم، ول$يس بتن$وين ھذا التن: ًإذا
َف$إذا (( : الصرف، ليس بتنوين الصرف لثبوت$ه فيم$ا � ين$صرف من$ه، وھ$و م$ا س$مي ب$ه مؤن$ث كأذرع$ات كم$ا س$يأتي ِ َ

ٍأفْضتم مْن عرفات  َ ََ َ ِ ْ ُ ننف$ي أن : ًلمي$ة والتأني$ث، وم$ع ذل$ك ن$ون، إذاھذا ممن$وع م$ن ال$صرف للع:  عرفات]198:البقرة))[َ
يكون ھذا التنوين تنوين صرف؛ =ن تن$وين ال$صرف � يج$امع الممن$وع م$ن ال$صرف؛ �جتم$اع م$انعي ال$صرف في$ه 

أذرع$$ات : انتف$$ى الن$$وع ا=ول، ھ$$ل يمك$$ن أن يك$$ون: ًوھم$$ا العلمي$$ة والتأني$$ث، وتن$$وين ال$$صرف � يج$$امع العلت$$ين، إذا
العل$م المخت$وم بوي$ه وھ$ذا ل$يس : ير؟ �، � يمكن؛ =ن تنوين التنكي$ر خ$اص ب$بعض المبني$ات وھم$اوعرفات تنوين تنك

  .انتفى أن يكون تنوين تنكير: ًمنه، واسم الفعل وھذا ليس منه، إذا

: و� تنوين تنكير لثبوته مع المعربات، و� تنوين عوض وھو ظاھر؛ =ن مسلمات � يلزم اFض$افة حت$ى نق$ول
ًإنه ع$وض ع$ن الفتح$ة ن$صبا، ع$وض ع$ن الفتح$ة ن$صبا، ل$يس : لمة أو جملة أو حرف أو نحو ذلك، وقيلحذف منه ك ً

ًعوضا عن التنوين أو مقابلة بالنون في جمع المذكر السالم، بل ھو عوض عن الفتحة، لماذا؟ =ن جمع المؤنث ال$سالم  ً
  .ٍنئذ نحتاج إلى تعويضسلب الفتحة، وھي أصل في اFعراب بالنصب، فحي: ًينصب بالكسرة، إذا

بأن$ه ق$د ع$وض بالك$سرة، لم$ا س$لبناه الفتح$ة م$ا تركن$اه ھك$ذا، وإنم$ا عوض$ناه بالك$سرة، رد ب$أن : ورد ھذا القول
  .ًالكسرة قد عوضت عنھا، وبأنه لو كان عوضا عن الفتحة لم يولد حالة الرفع والجر

تنوين مقابلة، وتنوين عوض، والراب$ع ھ$ذا ث.ث$ة  تنوين تمكين، وتنوين تنكير، و:ھذه أربعة أنواع للتنوين: ًإذا
  .عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جملة أو جمل: أقسام

ھذه ا=ربعة باتفاق أنھا من خواص ا�سم، وأما الغالي والترنم باتفاق أنھا لي$ست م$ن خ$واص ا�س$م، ب$ل ت$دخل 
  :ن التنوين أوصلھا بعضھم إلى عشرةعلى ھذا وذاك، ما عدى ھذه ا=نواع ا=ربعة فھو قليل ونادر؛ =

  

  

َأق77777777سام تن77777777وينھم ع777777777شر علي77777777ك بھ777777777ا ْ َ ٌ َ َِ َِ َ ْ ْ َِ ِ ُ ْ َ
  

ْض وقاب777777777ل والمنك7777777777ر زدM وع7777777777وMك777777777نَم ِ َ ُ َ ََ ْ ِ َ
  

  

ُف7777777777إن تق7777777777سيمھا م7777777777ن خي7777777777ر م7777777777ا ح7777777777   َ َ َِ َ َْ .ِ ِ ْ   ِرزاَِ

Mم أو اح77777777ك اض77777777طرMن77777777َر ِْ ٍر غ77777777الْ ُ وم77777777ا ھْ َ   زاِم77777777َ
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ء، وم$ا ع$داھا كلھ$ا م$ن خ$واص ا=س$ماء، لك$ن لن$درتھا كتن$وين ھذه عشرة، الغالي والت$رنم لي$ست م$ن خ$واص ا=س$ما
ٍھؤ�ء قومك، ھذا قليل نادر، وحينئذ الذي يذكر في التق$سيم ف$ي ھ$ذا الموض$ع ھ$و م$ا اش$تھر .. ٍالمھموز، حكا أبو زيد  ٍ

  .ذكره

ِب77الجر والتن77وين: قول77ه: ًإذا ِ ْ . ْ َ M مل ا=ن$$واع ا=ربع$$ة ھ$$ذه للعھ$$د ال$$ذھني، في$$ش: الم$$راد ب$$ه م$$سمى التن$$وين، وأل: َ
ًالمشھورة المذكورة في كتب النحاة، و� يدخل فيه ما سمي تنوينا مجازا ً.  

  ...                              و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد
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  7الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                      ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ 

ف. زال الحديث في ذكر الع.مات التي تميز ا�سم عن قسيميه الفعل والحرف، وذكرنا أن الم$صنف رحم$ه ' 
ر، وق$د أوص$لھا ًتعالى ذكر خمس ع.مات، وأن الع.مات كم$ا س$يأتي لي$ست مح$صورة ف$ي ھ$ذا الم$ذكور ب$ل ھ$ي أكث$

َبعضھم إلى بضع وث.ثين ع.مة، وبعضھا ُمسلم وبعضھا غير ُمسلم ، لكن أكثرھا من الُمسلمات َK K K ً.  

ْب7777777777777777الجر والتن7777777777777777وين والن7777777777777777دا وأل َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ ْ  

  

ْوم7777777777777777سند ل6س7777777777777777م تميي7777777777777777ز ح7777777777777777صل   َ َ ْ ْ ْ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ٍ  

  

ول$$ى أن يعب$$ر لك$$ل منھم$$ا عل$$ى ح$$ده، فھم$$ا عرفن$$ا الع.م$$ة ا=ول$$ى، وھ$$ي ب$$الجر، وأن$$ه مت$$ضمن لح$$رف الج$$ر، وأن ا=
ًع.متان مختلفتان، الج$ر ال$ذي ھ$و الك$سرة الت$ي يح$دثھا عام$ل الج$ر، وح$رف الج$ر ھ$ذا يعتب$ر ع.م$ة م$ستقلة، وھ$ذا 

ٍأولى خاصة إ� إذا كان للمبتدئ، إذ بعض الكلمات قد � يظھر فيھا كسرة كالمبنيات، مررت بذا، حينئ$ذ   ذا ھ$ذا: نق$ولً
  .المبني يكون في محل جر: lي دل على اسميته دخول حرف الجر، فلو ُعلق بالكسرة، قلنامبني، والذ

ٍ، فم$ن ب$اب أول$ى وأح$رى - اFعراب التقديري عن الظاھر-..فإذا كان المبتدئ قد يصعب عليه التمييز التقديري
  .أن يصعب عليه اFعراب المحلي؛ =ن فيه نوع صعوبة

، قبول$ه -الفعل والحرف-من خواص ا�سم الذي يميزه عن غيره : .مة الثانية، أي ھذه الع:بالجر والتنوين: ًإذا
ھ$و اس$م و� : ص.حية الكلمة لقبول ھذه الع.مة، نقول.. � بد من دخول التنوين، بل مجرد القبول: للتنوين، و� نقول

  .يشترط فيه أن يدخل بالفعل، والشأن كذلك في حرف الجر، والكسرة نفسھا

تنوين التمك$ين، وتن$وين التنكي$ر، وتن$وي المقابل$ة، :  ا=نواع ا=ربعة التي ذكرناھا:مصنف ھنا بالتنوينومراد ال
ٍالتنوين، م$راد بھ$ا العھ$د، حينئ$ذ � ين$صرف : وتنوين العوض بأنواعه الث.ث، ھذه التي عناھا المصنف، فأل في قوله

ًه م$ا س$مي تنوين$ا ول$و مج$ازا، ك$التنوين الغ$الي، والت$رنم، ًإ� على ما جعله النح$اة ع.م$ة عل$ى ا�س$مية، ف$. ي$دخل في$ ً
ھ$ذه كلھ$ا دخل$ت عل$ى م$ا : إن$ن، نق$ول.. ق$دن.. أص$ابن.. عت$ابن: ھذان � يختصان با�سم، بل يدخ.ن الفعل والح$رف

  .ٍليس باسم، فحينئذ � يختص با�سم

أن$ه يل$زم م$ن : ير منعك$سة، بمعن$ىًوما � يختص � يصلح أن يكون ع.مة، أليس كذلك؟ =ن الع.مة مطردة غ
Kوجود الع.مة وجود المعلم، من غير عكس، ف. يلزم من انتفاء الع.مة انتف$اء المعل$م، وھ$ذا مب$اين للح$د؛ =ن الح$د �  K
ًبد أن يكون مطردا منعكسا، ولذلك الحد أضبط، ولكنه أصعب، والع.مة فيھا نوع سعة، لكنھا أس$ھل وأض$بط؛ ول$ذلك  ً

حاة في الحدود ھنا في معرفة الك.م وفي معرفة ا�سم والفعل الحرف، مج$رد أمثل$ة ي$ستدل بھ$ا عل$ى نوعي$ة يقدمھا الن
  .ھذا النوع، وھو ا�سم أو الفعل أو الحرف

الن$ون ال$ساكنة : الن$ون الم$ذكورة، يعن$ي: المراد به مسمى التنوين، =ن لفظ التنوين اس$م، م$سماه:  قلنا:ِوالتنوين
ًلفظ$ا � خط$ا لغي$ر توكي$د، ھ$ذه الن$ون نق$ولالتي تلحق ا]خ$ر  اس$م، وال$ذي يلح$ق الكلم$ة م$ن أج$ل : م$سمى، والتن$وين: ً

  .تمييزھا عن غيرھا ھو مسمى التنوين وليس ھو عين التنوين

  .والندا، بكسر النون مع القصر، ھذه الع.مة الثالثة: قوله: الع.مة الثالثة التي ذكرھا

ك$سر الن$$ون أكث$ر م$$ن : يج$$وز الوجھ$ان: ً، وك$$سر الن$ون أكث$$ر م$ن ض$مھا، إذاال$دعاء: الن$داء: ق$ال ف$ي الم$$صباح
  .ضمھا، يجوز الضم ويجوز الكسر، إ� أن الكسر أكثر من الضم

يج$وز في$ه الق$صر، : ًفيما كسر أو ضم من النون الم$د أكث$ر م$ن الق$صر، إذا: والمد فيھما أكثر من القصر، يعني
: كم لغة صارت معن$ا؟ أرب$ع لغ$ات: ً، إذا-دون ھمزة-الندا : ، والقصر-ھمزة–داء ويجوز فيه المد، ما المراد بالمد؟ الن

ٌنداء.. ُندا.. ِندا ٌنداء، الندا بالكسر أكثر من الضم فيھما، يعني.. ِ ُالندا والنداُء أكثر من الن$دا والن$داء، والم$د فيھم$ا أكث$ر : ُ ُ ِ ِ
ُمن القصر، النداُء أكثر من الندا، والنداُء أكثر من ال   .ندا، ھذه أربع لغاتِ

ٍ ھل قصر ھنا من أج$ل ال$وزن أو لغ$ة؟ لغ$ة، ھ$ذه قاع$دة مط$ردة، والن$دا نق$ول بالق$صر، حينئ$ذ والندا،: ًإذا قوله ِ َ َ َ
ٍكل ما جاز في$ه وجھ$ان وھم$ا لغت$ان فحينئ$ذ حمل$ه : من أجل اللغة، يعني: قصره، ھل ھو لغة أم من أجل الوزن؟ نقول

  .على الضرورةعلى إحدى اللغات أولى من حمله 
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فعلم أن لغاته أربع، وأن القصر في عبارة الناظم ليس لل$ضرورة ب$ل عل$ى لغ$ة، لك$ن المك$سور المم$دود م$صدر 
ِنداء فعال، ھذا مصدر قياسي، وغيره سماعي، وقيل.. قياسي وغيره سماعي ُالمضموم اس$م � م$صدر، الن$دا والن$داء : ِ ُ

  . ھذا اسم � مصدر:ھذا سماعي � قياسي، قيل:  فعال، قيل-ُنداء–

الم$راد ب$ه دع$اء خ$اص؛ :  الدعاء، وھ$ل ھ$و مطل$ق ال$دعاء، أم دع$اء خ$اص؟ نق$ول:والندا المراد به كما ذكرنا
ال$دعاء بي$اء أو : الندا: ٍ=نه مصطلح خاص بالنحاة، حينئذ � بد من حقيقة عرفية تختص بھذا الفن وأھل الفن، وھو أي

  .إحدى أخواتھا، ھذا سيأتي باب خاص به

  :ًوياُء النداء، ھي أم الباب ھي ا=صل، ولذلك ينادى بھا مذكورة ملفوظا بھا ومحذوفة

ِوح7777777777ذف ي7777777777ا يج7777777777وز ف7777777777ي الن7777777777داء َ ّ ُ َ ُ َ  

  

ُولھم رب اس777777777777777777تجب دع777777777777777777ائيَق777777777777777777َك   ْ Mِ ِ  

  

َربنا � تزغ قلوبنا ((       ََ َُ ُْ ُِ K]((ًآن، إذاح$ذفت، وھ$ذا كثي$ر ف$ي الق$ر: ي$ا ربن$ا، أي$ن ي$ا؟ نق$ول:  ربن$ا، يعن$ي]8:آل عم$ران :
طل$ب إقب$ال م$دخول ا=داة بھ$ا، طل$ب؛ =ن ال$دعاء ھ$و الطل$ب، إقب$ال م$دخول ا=داة : الدعاء بيا أو إحدى أخواتھ$ا، أي

  .ھذا مطلوب إقباله بيا، أليس كذلك؟ ھو منادى: حرف ندا، زيد: يا.. بھا، يا زيد

ًحينئذ من خواص ا�س$م أن تك$ون الكلم$ة من$اداة، بمعن$ى رف م$ن أح$رف الن$دا، وق$صد ب$ه أن أن$ه ق$د س$بقھا ح$: ٍ
ٍيكون منادى، ونقيد بھذا لماذا؟ =نه قد توجد ياء الندا، و� يليھا ا�سم، بل يليھا الحرف ويليھا الفعل، حينئذ كما ذكرن$ا 

ٍھي م$ن خ$واص ا=س$ماء حينئ$ذ : أن الع.مة إذا وجد بعدھا ما ليس من خاصتھا بطلت، كأل الموصولة، إذا قلنا: اليوم
  .ما أنت بالحكم الترضا؟ ھذا إبطال لتخصيصھا با�سم، فنقض كونھا ع.مة: خلت على الفعلكيف د

ٍي$ا، مطل$ق وج$ود ي$ا، ع.م$ة عل$ى ا�س$مية حينئ$ذ ي$ا ربتم$ا: ھنا ي$ا، إذا قلن$ا ِي$ا لْي$ت ق$ْومي (( .. ي$ا رب كاس$ية.. ً َ َ َ َ
َيْعلُمون  kيا لْيتنا نرد (( .. ]26:يس))[ََ َ َُ ََ ِي$ا لْي$ت ق$ْومي(( ح$رف : ت$. ي$ا)).. أ� ي$ا اس$جدوا( (]27:ا=نعام))[َ َ َ َ  ]26:ي$س))[ َ

ٍحرف باFجماع، وقد وقع بعد يا النداء، حينئذ إذا كانت الع.مة كلما وجد حرف الندا يا وجد ما بعده اسم، حينئ$ذ : ليت ٍ
  .بأنھا اسم: حكمنا على ليت

ٍيا ُرب كاسية K ..يا ُرب ، ُربK K :جم$اع، وق$د وFقع$ت بع$د ي$ا الندائي$ة، أ� ي$ا اس$جدوا ف$ي ق$راءة الك$سائي ح$رف با
ٍوھو فعل أمر، حينئذ وقع الفعل بعد يا، حينئذ � بد من توجيه ھذا الدخول دخول يا على الح7رف وعل7ى الفع7ل، فلن7ا .. ٍ

  :أحد وجھين

 يخ$تص إن يا في مث$ل ھ$ذه التراكي$ب لي$ست ح$رف ن$داء، ب$ل ھ$ي ح$رف تنبي$ه، وح$رف التنبي$ه �: إما أن نقول
ِأ� إن أْولياء ' (( : با�سم، بل يدخل على الحرف وعلى ا�سم َ َK ِ Kَ دخل عل$ى جمل$ة م$صدرة ب$إن، :  أ� إن]62:يونس))[َِ

  .�K يختص با�سم، فدخل حرف التنبيه على ُرب، ودخل على ليت، ودخل على الفعل، و� إشكال: ًإذا

ِي$ا لْي$ت ق$ْومي (( ء، ولك$ن المن$ادى مح$ذوف، ي$ا، نع$م ھ$ي ح$رف ن$$دا:  أن يق$ال:الج7واب الث7اني َ َ َ  ي$$ا ]26:ي$س))[َ
قاع$دة مط$ردة، أ� ي$ا ھ$ؤ�ء اس$جدوا، : ًھو المنادى وھ$و مح$ذوف وھ$و اس$م، إذا: قومي، يا ھؤ�ء ليت قومي، ھؤ�ء

إ� أن$ه ياء حرف تنبي$ه، أو المن$ادى مح$ذوف؟ يحتم$ل ھ$ذا وذاك، : جعل المنادى محذوف، وأيھما أولى؟ ھل نقول: ًإذا
ٍ� ليتن$ي فعل$ت ك$ذا، فحينئ$ذ : ًيشكل على القول الث$اني وھ$و جع$ل المن$ادى مح$ذوفا أن$ه ق$د يجل$س الم$رء وح$ده، ويق$ول

ي$ا .. ًأين المنادى؟ ليس عندنا منادى أص.، ھو لوحده ويخاطب نف$سه، يعات$ب نف$سه.. يا ليتني، أين التقدير: كيف يقول
  . يا ھنا حرف تنبيه، و� يصح أن يكون ما بعدھا منادى محذوفٍليتني فعلت كذا، حينئذ يتعين أن تكون

ز ا=م$رين؟ الث$اني أرج$ح، بع$ضھم أبط$ل  lُوحينئذ ھل � بد من الترجيح من أحدھما، أو ننظر إلى ال$سياق ونج$و َُ ٍ
ادى أن يك$ون المن$ادى مح$ذوف، بع$ضھم أبط$ل التوجي$ه الث$اني م$ن النح$اة، ب$أن يك$ون المن$.. أن تكون ياء حرف تنبي$ه

ھ$ذا نع$م ي$سلم، لكن$ه ل$يس بمط$رد عل$ى جھ$ة : ًمحذوفا؛ =نه قد يقع لمن � ين$ادي إ� نف$سه، ي$ا ليتن$ي فعل$ت ك$ذا، نق$ول
ٍاFط.ق، فمتى ما وجدت قرينة تعين أن تكون يا حرف تنبيه، حينئ$ذ توج$ه الق$ول ب$ه، وإن ل$م يك$ن ك$ذلك حينئ$ذ ج$وز  ٍ

ًمنادى محذوفا بعد يا وھي على بابھا، إذاا=مران، قد تكون يا حرف تنبيه، وقد يكون ال � يعترض بھذه ا=مثلة عل$ى : ً
ا�س$$م يتمي$$ز ع$$ن ق$$سيميه الفع$$ل : ٍأن الن$$داء ل$$يس م$$ن خ$$واص ا=س$$ماء، ب$$ل ھ$$و م$$ن خ$$واص ا=س$$ماء، فحينئ$$ذ نق$$ول

د م$$ن � ب$$.. والح$رف بك$$ون الكلم$$ة من$$اداة وقع$$ت بع$$د ح$$رف ن$$داء، ف$$إن وج$د بع$$ده ح$$رف أو فع$$ل � ب$$د م$$ن التخ$$ريج
  .التخريج
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َي$ا لْي$ت ق$ْومي يْعلُم$ون (( : ً إذا عرفنا أنھا من خواص ا=سماء، وأما نح$و:والندا َ ََ َِ َ ..  وي$ا رب كاس$ية]26:ي$س))[َ
يا اسجدوا ھكذا بالوقف، في قراءة الكسائي لتخلف الدعاء ع$ن ي$ا فإنھ$ا لمج$رد .. حرف باFجماع، أ� يا اسجدوا: Kُرب

  . يختص با�سم وھذا واضحالتنبيه، وحرف التنبيه �

أ� ي$ا ھ$ؤ�ء اس$جدوا، .. لي$ت ق$ومي.. ي$ا ھ$ؤ�ء ف$ي ا]يت$ين، ي$ا ھ$ؤ�ء: أو أنھا للنداء والمنادى محذوف تقديره
  :ھذا فعل أمر: اسلمي.. أ� يا اسلمي: وھو مقيس في ا=مر كا]ية، وفي الدعاء كقوله

ِأ) يا اسلمي يا دار مي على الب ْ ََ . َ َ ْ َ   :لىَ

ًالمق$$صود م$$ن ھ$$ذا أن$$ه إذا وج$$د ح$$رف الن$$دا داخ$$. عل$$ى غي$$ر اس$$م � ب$$د م$$ن التأوي$$ل : ًا ھ$$ذه اس$$لمي، إذاي$$:  أي
وتخريج ھذا المثال على ما يوافق أحد الوجھين و� نرجح بينھما؛ =ن ي$ا ح$رف تنبي$ه، وأ� ح$رف تنبي$ه، وك$ل منھم$ا 

  .� يختص با�سم، بل يدخل على الحرف والفعل

  .كما يأتي في محلهوحذف المنادى جائز 

ًمن ع.مات ا=سماء، وله وج$ه آخ$ر وإن ل$م يك$ن ظ$اھرا، وھ$و أن المن$ادى : الندا.. بالجر والتنوين والندا وأل
ًفي ا=صل مفعول به، والمفعول به من خواص ا=سماء، من ع.م$ات ا=س$ماء أن يق$ع مفع$و� ب$ه، ف$إذا وقع$ت الكلم$ة 

ًاذا؟ =ن الفعل � يقع مفعو� به، والحرف � يق$ع مفع$و� ب$ه، ف$إذا قل$تًمفعو� به، حكمت عليھا بأنھا اسم، لم ض$رب : ً
ًزيد عمروا، فعمروا نقول ًھذه الكلمة اسم، ووجه كونھا اسما دخول التنوين، وكونه علما، وكونه مفع$و� ب$ه، فنجع$ل : ً ً ً

يل دخ$ول ي$ا الن$دا فھ$و من$ادى، ث$م ھ$و ھ$ذا اس$م ب$دل: المفعولية من ع.مة ا=سماء، وھذا الذي معن$ا ي$ا زي$د، زي$د نق$ول
ًيا زيد، أدعو زيدا أو أنادي زيدا، وزيدا ھذا مفعول به: مفعول به في ا=صل؛ =ن أصل ً ً.  

إن ا�س$م يترك$ب، أو إن الك$.م يترك$ب م$ن ح$رف :  يا زيد، فرع أم أصل؟ ف$رع، ول$ذلك رد عل$ى م$ن ق$الً:إذا
ي$ا : ًت الفائ$دة التام$ة الك.مي$ة، إذا ح$صلت الفائ$دة الك.مي$ة م$ن قولن$اواسم، يا زيد، حصلت الفائ$دة التام$ة أو �؟ ح$صل

زيد، ھل نحكم على يا زيد أن$ه ك$.م مرك$ب؟ نع$م، أي$ن الم$سند والم$سند إلي$ه؟ ل$يس عن$دنا م$سند وم$سند إلي$ه، ل$يس ث$م 
ًح$رف، والح$رف � يق$ع م$سندا و� م$سندا إلي$ه، وزي$د: ي$ا.. إسناد باعتبار اللفظ نفسه، ي$ا زي$د ھ$ذا أص$له مفع$ول ب$ه، : ً

ًوالمفعول به ليس مسندا و� مسندا إليه، إذا ً ً، ھل ننفي عنه كونه ك.ما وھ$و يق$ع ف$ي -إسناد–ليس في الك.م التركيب : ً
  فصيح الك.م؟

ًأن الك.م � يتركب م$ن اس$م وح$رف، وم$ا وج$د ف$ي الن$داء خاص$ة إنم$ا حك$م علي$ه بأن$ه ك$.م باعتب$ار : الجواب
من$ادى مبن$ي عل$ى ال$ضم ف$ي : ي$ا زي$د، زي$د: أن قولن$ا: ًأدعو زيدا، والذي ي$دل عل$ى ھ$ذا:  جملة فعليةا=صل، وھو أنه

ل$$م تح$$دث ي$$ا : ًمح$$ل ن$$صب، والن$$صب ال$$ذي ھ$$و مح$$ل زي$$د قطع$$ا عل$$ى الق$$ول ال$$صحيح أن ي$$ا � دخ$$ل لھ$$ا في$$ه، يعن$$ي
  .النصب، يا � تعمل، أليس كذلك؟ يا غير عاملة � النصب و� غيره

: ًي$ا؟ �، إذا: في محل ن$صب، ھك$ذا نعرب$ه، م$ن أي$ن ج$اء؟ ھ$ل م$ن: ين جاء محل النصب؟ نحن نقول من أً:إذا
م$ن جھ$ة إثب$ات كون$ه : يا زيد ل$ه جھت$ان: ًرائحة المفعولية باقية أم زالت؟ باقية، إذا: ًباعتبار ا=صل ھو مفعول به، إذا

ًاسما، كونه منادى، وكونه مفعو� به في ا=صل، فالتركيب حينئ ٍذ باعتب$ار أص$له جمل$ة فعلي$ة، ف$رد عل$ى م$ن زع$م أن ً
  .يا زيد، فرع � أصل، وا�عتبار في التقعيد والتأصيل ھو با=صول � بالفروع: الك.م يتركب من حرف واسم أن

ھ$ذا عل$م زي$د اس$م، ب$دليل دخ$ول ي$ا علي$ه، ث$م ھ$و مفع$ول ب$ه ف$ي ا=ص$ل، وھ$ذا :  الحاصل أن يا زيد، نقولً:إذا
ًجر بالكلية لم يترك، لم يجعل نسيا منسيا بدليل ماذا؟ بقاء محل زيد على النصب وھو ا=صل فيها=صل لم يھ ً.  

ٍأل، والم$$راد لف$$ظ أل؛ =ن الح$$رف إذا ق$$صد لفظ$$ه حينئ$$ذ : الع.م$$ة الرابع$$ة.. ھ$$ذه الع.م$$ة الرابع$$ة.. والن77دا وأل
ًص$$ار علم$$ا، والفع$$ل إذا ق$$صد لفظ$$ه ص$$ار علم$$ا، كم$$ا س$$يأتي، وأل ًد لف$$ظ أل، فھ$$و حينئ$$ذ اس$$م، وإذا ك$$ان اس$$ما الم$$را: ً ٍ

أل، : فھمزته ھمزة قطع؛ =ن$ه ل$يس م$ن ا=س$ماء الم$ستثناه، س$يأتي ع$شرة أس$ماء م$ستثناه وھمزتھ$ا ھم$زة وص$ل، ھن$ا
  .ھذا اسم، وليست حرف تعريف، حرف التعريف ھذا شيء آخر: نقول

اللفظي، فھمزتھ$ا ھم$زة قط$ع، وھ$ذا التعبي$ر ھ$و ، سيأتي معنا في اFسناد -التي في الرجل-أل : اسم، مسماه: أل
أل، أو ا=ل$ف وال$.م، ھ$ذا الخ$.ف : ا=لف وال.م، والخ.ف في التعبير عن أل المعرف$ة، ھ$ل يق$ال: ا=جود، وقد يقال

الرج$ل، : أل، فقي$ل: أل، معرف$ة، رج$ل نك$رة، دخل$ت علي$ه: ما ھو المعرف؟ نح$ن نق$ول: مبني على خ.ف آخر، وھو
.. ھ$ل ھ$و ال$.م فق$ط.. أل برمتھ$ا: التعريف من أل، ما الذي أثر في رجل وأحدث فيه التعريف؟ ھ$ل ھ$ورجل اكتسب 

  أل، تكون ھمزة قطع، أم ھمزة وصل؟: ھل إذا قلنا.. ھل ھو الھمزة فقط
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  : أن أل برمتھا معرفة، ولذلك ابن مالك قال: والصحيح منھا قول الخليل: أربعة أقوال

  .. فقطٍ حرف تعريف أو ال.م:أل

جميعھ$ا تك$ون ح$رف تعري$ف، : أن أل برمتھ$ا يعن$ي: أو ال.م، عرفنا أنه رجح ا=ول، وھ$و: لما قدم أل، ثم قال
فة، والھمزة فيھا ھمزة قطع، كيف ھمزة قطع، ونح$ن نق$ول lَفھي الُمعر نقط$ع .. م$ات ألرج$ل: م$ات الرج$ل؟ و� نق$ول: َ

  : الك.م؟ قال الخليل

lًص$ارت ھم$زة وص$ل، إذا � إش$كال، ھ$ذا ق$ول الخلي$ل، : َلت لكثرة ا�ستعمال، يعنيالھمزة ھمزة قطع لكنھا ُسھ
ٍوحينئذ إذا أردنا أن نعبر عنھا � نعبر إ� بلفظ واحد � يحتمل غيره وھو أل، كبل وھ$ل، م$ا ك$ان عل$ى ح$رفين يحك$ى 

ال$سين وال$واو : س$وف، و� يق$ال: ولالب$اء وال$.م، س$وف، نق$: الھاء وال$.م، ب$ل و� يق$ال: ھل، و� يقال: باسمه، فيقال
َس$يقول س س، .. َالسين حكيناه بماذا؟ باسمه � بمسماه، ما ھو المسمى؟ س$ْه: سيقول، السين ھنا نقول: والفاء، بخ.ف َ

  السين، أليس كذلك؟: ھذا مسمى، اسمه

أل م$$ن : أل، نح$$ن نق$$ول: لا�س$$م ال$$زاي، ب$$دليل دخ$$و.. زي$$د، ا�س$$م زه: َدْه، ھ$$ذا تقطي$$ع لكلم$$ة.. َي$$ْه.. َزْه: قلن$$ا
يه، ف$ي لف$ظ زي$د، : ھذا اسم، مسماه: زه في لفظ زيد، والياء نقول: ھذا اسم، مسماه: الزاي نقول: ًخواص ا=سماء، إذا

وم$ا ك$ان عل$ى ح$رفين .. ما كان على حرف يحكى باسمه، يلف$ظ باس$مه: ًده، في لفظ زيد، إذا: والدال كذلك اسم مسماه
  .فرق بين ا�سم والمسمىٍحينئذ يؤتى بالمسمى، و

أل، و� ي$صح عل$ى ھ$ذا الق$ول، : ٍأل برمتھا، حرف تعري$ف، الھم$زة وال$.م، حينئ$ذ نق$ول: على قول الخليل: ًإذا
  .ا=لف ال.م، فھو باطل: أن نقول

- قول سيبويه منسوب لسيبويه، وھو أن أل برمتھا حرف تعريف إ� أنه افت$رق ع$ن ق$ول الخلي$ل :القول الثاني

ف$ي وض$ع الواض$ع، : ًأن الھمزة ھمزة وصل معتد بھا ف$ي الوض$ع؛ =ن الح$رف الزائ$د ق$د ي$زاد وض$عا، يعن$ي -شيخه
 ،ًافعل، ھذا فعل أمر، الھمزة زائدة أو أصلية؟ زائ$دة قطع$ا لي$ست أص$لية: كھمزة الوصل في فعل ا=مر، اجلس، وزنه

 وھ$و الواضع بوضع يكون قد الزائد ً:إذا اضع،الو بوضع الواضع؟ بوضع أو با�ستعمال، :زادھا الذي من وصل، ھمزة

فة، برمتھا :سيبويه قال أل، :ھنا عليه، طرأ شيء يكون وقد ا=صل، lَُمعر   .الوضع في بھا معتد وصل ھمزة ھذه والھمزة َ

 ًبن$اء آج$روم، اب$ن ب$ه عبر كما وال.م، ا=لف :نقول أن ويجوز ا=ول، كالقول أل، :نقول أن ا=قيس القول ھذا على
  .ا=ول القول بخ.ف وجھان فيه يجوز وال.م، ا=لف :نقول ا�عتبار بھذا ًزائدة، الھمزة كون إلىً نظرا أو

  :فقط ال.م ھو َالُمعرlف أن :الثالث القول

  ..فقط ال.م إنھا قوم وقال

 ھم$زة الھم$زة ھ$ذه وأن فق$ط، ال$.م :ھ$و َالُمع$رlف أن ،-النح$اة جمھ$ور_ الجمھ$ور اختي$ار وھ$و ا=خفش قول وھذا

 :ق$الوا الھم$زة؟ بھ$ذه ج$يء لم$اذا وذاك، ھ$ذا ب$ين نف$رق أن م$ن ب$د � س$يبويه، مذھب ھو كما الوضع، في � زائدة، وصل
Kالرُج$ل ك$ذلك؟ أل$يس الوضع، أصل في ساكنة ال.م لرجل، تقول أن ا=صل Kالرُج$ل، ..ْ  أردت إذا ٍحينئ$ذ س$اكنة، ال$.م ..أْل ْ

 إم$ا :ث.ث$ة والحرك$ات �، :الج$واب ب$ساكن؟ وا�بت$داء النط$ق يمك$ن ھ$ل اس$م عل$ى ..كلم$ة على اأدخلتھ وقد بھا تبتدئ أن

 ب$.م التب$ست بالكسرة ..بالساكن ا�بتداء من التمكن أجل من حركناھا فإذا نحركھا، أن أردنا إذا ضم، وإما فتح وإما كسر

ٍلزْيد الجر َ ٍلزْيد ..ِ َ ٌلرُجل، ..ِ َ   .التباس ففيه ومجرور جار أنه تمليح الكسر ووجدت قرأت إذا ِ

ٌلرجل :قيل لو  ب$.م اف.لتباس$ھ الك$سر أما بالفتح، و� بالكسر � تحريكھا يمكن � ً:إذا ا�بتداء، ب.م التبست بالفتح، َ

ٌلرُج$ل، ..ال$ضم ماذا؟ بقي مفتوحة، ا�بتداء �م =ن الفتح؛ و� مكسورة، =نھا الجر َ  ل$ه نظي$ر � ھ$ذا :ق$الوا ثق$ل، في$ه ھ$ذا ُ

 ول$يس اس$م فھ$ذا ُوضربت ُقمت :وأما له، نظير � ھذا :قالوا بالضم، يحرك ثم معنى، حرف ثقيل، وھو مبني واحد حرف

 وال$.م س$اكنة والھم$زة بال$ساكن، ا�بتداء من للتمكن الوصل ھمزة اجتلبنا :قالوا نصنع؟ ماذا الحرف، في والك.م بحرف

  .الساكنين القتاء من للتخلص بالكسر ا=صل ىعل الھمزة فحركت ساكنان فالتقى ساكنة

 ا=خف$ش ق$ول وھ$و الم$سألة، ف$ي ثال$ث ق$ول ھ$ذا وال$.م، ا=ل$ف وال$.م؟ ا=ل$ف :أو أل، :نق$ول الق$ول ھذا على ً:إذا

  .ا=كثر اختيار وعليه

د، قول بقي lج$يء با�ستفھام فظالل يلتبس ولئ. المعرفة، ھي الھمزة أن :وھو بالشاذ، يكون ما أشبه قول وھو َالُمبر 

  .عليه يعول لم شاذ وھذا ا�ستفھام، وھمزة التعريف ھمزة بينً فرقا ًزائدة بال.م
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 ب$$أن :ق$$الوا وس$$يبويه، الخلي$$ل العلم$$اء م$$ن الق$$ولين م$$ن اثن$$ان أحادي$$ان، واثن$$ان ثنائي$$ان، اثن$$ان :أربع77ة اAق77وال ً:إذا

 وھ$و أحادي$ان، العلم$اء م$ن أو ا=ق$وال م$ن :يعن$ي واثن$ان، ة،الھمز نوعية في اختلفا وإن حرفان، :يعني ثنائيان، المعرف

   الھمزة، ھو المعرف بأن :قال والمبرد، ال.م، ھو المعرف بأن :قال ا=خفش،

ِالتعري77777777777777ف ُل77777777777777ةآَو ْأل . ْي77777777777777رد َفم77777777777777ن َ ِ ُ  

                    ْفق7777777777777ط ُم.ال67777777777777 ھ7777777777777ا.ِنإ ٌق7777777777777ومَ الَق777777777777َو
  

ِتعر   ٍكب77777777777د َي77777777777فَ ْ ٍم77777777777بھم َ َ ْالكب77777777777دَ ق77777777777ال ُ ِ َ  

ُأل77777777ف ِْذإ ِالوص77777777ل ِ ْت77777777درج َمت77777777ى َ َ ْس77777777قط ُ َ َ  

  

 التعريف حرف بأن القول على ا=جود ھو التعبير وھذا قطع، ھمزة ھمزته :نقول أل، :قوله ً:إذا مشھوران، قو�ن ھذان 

 س$يبويه ق$ول وھ$و وص$ل وھمزت$ه ثن$ائي بأن$ه القول على وا=قيس ا�ستعمال، لكثرة وصلت قطع وھمزته الوضع، ثنائي

 الھم$زة، زي$ادة إل$ىً نظ$را وال$.م ب$ا=لف التعبي$ر سيبويه قول على الثاني على ويجوز الوضع، في بھا معتد إليه، منسوب

د قول على وكذلك وال.م، ا=لف :نقول بالتعبير فال.ئق وحدھا، ال.م المعرف بأن القول على وأما lَالُمبر.  

 ًموص$ولة، وت$أتي ًزائ$دة، وت$أتي ًمعرف$ة، ت$أتي أل =ن ًق$ا؛مطل أل :بھا المراد ا=سماء، خواص من وھذه أل، :قوله

  ً.خاصاً بابا لھا المصنف وسيعقد الث.ثة، ا=نواع بھذه

ْأل ُح777777777777رف َ ْ ٍتعري777777777777ف َ ِ ْ ْفق777777777777ط ُم.ال6777777777777 َوأ َ َ َ
  

  

ٌف77777777777نمط   ََ َعرف77777777777ت َ ْ . ْق77777777777ل َ ِفي77777777777ه ُ ْال77777777777نمط ِ َ .  

  

 ًموص$ولة، أو ًزائ$دة، أو ًمعرفة، ھنا :أل لتعريف،ا به حصل �؟ أو به التعريف حصل الرجل، رجل ..النمط نمط،         

ف$ة ھ$ي ھ$ل فھ$ذه الزائ$دة وأم$ا إجماع، محل فھذا المعرفة أما ا=سماء، ع.مات من تعتبرً مطلقا lأنھ$ا ال$صحيح �؟ أم معر 

ف$ةً مطلق$ا :أل النح$اة، ب$ين ن$زاع مح$ل ..ن$زاع مح$ل فھ$ذه الموص$ولة وأم$ا ب$ا=ولى، تلح$ق ٍحينئ$ذ معرفة، ا=صل في lًمعر 
 :فقي$$ل أل دخل$$ت يعق$$ل ھ$$ذا :ورج$$ل الف$$رس، فعرفت$$ه، أل علي$$ه دخل$$ت يعق$$ل � ھ$$ذا -ف$$رس– ك$$الفرس .والرج$$ل ك$$الفرس
  .يعقل � وما يعقل من تعرف المعرفة أل ً:إذا الرجل،

 تدخل$ ف$إذا تع$رف، � وا=ع.م علم، ھذا عباس العباس ..محله في سيأتي كما النفس، وطبت كالعباس، :ًزائدة أو
 وم$ن زائ$دة، ھ$ي وعدم$ه التعريف حيث من لكنھا الصفة، لمح وھو ًمعنى على تدل كانت وإن ًقطعا، زائدة فھي أل عليھا

 ح$ارث والح$ارث، العب$اس ً:إذا موض$عھا، ف$ي س$يأتي أخ$رى مسألة ھذه أخرى، مسألة ھذه �؟ أو ًمعنى على د�لته حيث

 ل$م ش$يء؟ أث$رت ھ$ل �؟ أم التعري$ف أث$رت معرف$ة ھ$ي ھ$ل ھن$ا أل، :ف$دخول أل، :علي$ه دخل$ت وعم$رو، كزي$د علم، ھذا

  .آخر باعتبار ًمعنى لھا لكن كخروجھا، ھنا أل فدخول معرفة، فھو أل، دخول قبل علم =نه لماذا؟ تؤثر،

 واج$ب الب$صريين عن$د والتميي$ز تميي$ز، إعراب$ه؟ م$اً ونف$سا ًنف$سا، طب$ت :أص$لھا :ال$نفس وطب$ت الح$ارث، :وكذلك

 ًتعريف$ا؛ تف$د ل$م أل ھذه :النفس وطبت زائدة، بأنھا عليھا حكمنا التنكير واجب على أو ا=ع.م على أل دخلت ذافإ التنكير،

 ف$ي :يعن$ي الكلم$ة، ف$ي للتعري$ف ًم$ؤثرة تك$ون أن المعرف$ة أل وش$رط أو التعري$ف، ت$ؤثر الت$ي أل وش$رط ت$ؤثر، ل$م =نھ$ا

  :مالك ابن قول سيأتي لكولذ بمعرفة، ليست ٍفحينئذ فيه تؤثر لم فإن مدخولھا،

ٌنكرة َ ِ ُقابل َ ِ ْأل َ َمَؤثرا َ ُM
  

 وھ$ذه موص$ولة، أو زائ$دة، تعتب$ر ھ$ذه وأل نكرة، ھذا :النفس وطبت ًمعرفة، يكون � ٍحينئذ تؤثر لم إذا شرط، ھذا

 ن$$زاع، مح$$ل فھ$$ذه الموص$$ولة أل وأم$$ا باتف$$اق، ح$$رف حرفي$$ة، الزائ$$دة وأل المعرف$$ة أل اس$$مية، موص$$ولة خ$$.ف، مح$$ل

  والدليل؟ بحرف، وليست اسم أنھا والصحيح

 ال$ذي :يعني المتقي، ربه، المتقي أفلح قد :قولنا الجوامع، جمع في ' رحمه السيوطي ذكره حرف أنھا على الدليل

 يع$ود ھن$ا ال$ضمير ھ$و، المتقي كذلك؟ أليس ھو، متقي ..فعملت أل، عليه :دخلت فاعل اسم ھذا :متقي ..المتقي ربه، اتقى

 ھذا المتقي ً:إذا المتقي، الفاعل؟ أين ًفاع.، يطلب ماضي فعل ھذا :أفلح حرف، :قد ..البداية من نأخذھا أفلح قد من؟ على

 ھ$و، :تق$ديره م$ستتر، ض$مير ھن$ا؟ الفاع$ل أي$ن ب$ه، ًمفع$و� وين$صب ًف$اع. يرف$ع وينصب، يرفع ھذا والمتقي أفلح، فاعل

  .اسميتھا على يدل الكلمة على الضمير عودو المتقي، في أل على شيء؟ أي على يعود ضمير

 مرج$ع أي$ن إلي$ه، م$ضاف ج$ر مح$ل ف$ي ال$ضم عل$ى مبن$ي مت$صل ض$مير والھ$اء مضاف وھو به مفعول ھذا :ربه

 ھ$ذا :متق$ي =ن َب$يlن، واض$ح وھذا اسميتھا، على يدل ھذا :نقول المتقي في أل على الضمير عود ً:إذا ًأيضا، أل الضمير؟

   وصف،
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ٌوصفة َ ِ ٌيحةَصر َ َ ُصلة ِ َ ْأل ِ  الم$شبھة، الصفة في خ.ف وعلى مفعول، اسم أو فاعل، اسم إ� يليھا � الموصولة :أل ، َ

  .محله في وسيأتي

 ا�س$مية عل$ى الد�ل$ة ف$يً م$شتركاً لفظ$ا يصير النوعين، يشمل ھذا أل، :فقوله بحرف، وليست اسم الموصولة ً:إذا

 ً:إذا ًاس$ما، يعتب$ر أن$ه ،)وأل والن$دا( ..ال$نظم ھذا في ھنا أل أن :قررنا =ننا ى؛المسم باعتبار الحرفية لكن الحرفية، وعلى
  .اسمية :نقول الموصولة

 ًمعرف$ة، ص$ار ليس ..ًمعرفة صار أل، :عليه دخلت متقي، ..متقي ًعلما، صار :نقول ٍحينئذ النكرة على دخلت وإذا

 باخت$$صاصھا الجمھ$$ور ق$$ول عل$$ى موص$$ولة أو =س$$ماء،با خاص$$ة الموص$$ولة أل =ن ًاس$$ما، يعتب$$ر م$$دخولھا أن عل$$ى دل

 ل$م ول$و ًلغ$ة جعل إن الفعل، على الموصولة أل إدخال العرب ك.م من سمع إذا ضرورة، الفعل على دخولھا وأن با�سم،

  .تعالى ' رحمه مالك ابن رأي وھذا واFبطال، بالنقض الع.مة إلى نرجع ٍحينئذ ًفصيحا، يكن

  :الموصول باب في قال =نه الموصولة؛ أل :ھنا بھا يقصد � ولذلك

ٌوص7777777777777777فة َ ِ ٌص7777777777777777ريحة َ َ ُص7777777777777777لة َِ َ   ْأل ِ

  

َوكونھ777777777777777ا   ْ َُ ِبمع777777777777777رب َ َ ْ ُ ِاAفع777777777777777ال ِ َ ْ .ق777777777777777ل َ َ
  

  

قلي$ل، وإذا عب$ر ع$ن ال$شيء بأن$ه قلي$ل دل عل$ى أن$ه : ًقل دخولھا على معرب ا=فعال وھو الفعل الم$ضارع، إذا: يعني 
ً فالقل$ة ق$د تن$افي الف$صاحة، لكنھ$ا � تن$افي الج$واز فيج$وز اس$تعماله مطلق$ا نث$را ًجائز ا�ستعمال، وإن لم يكن ف$صيحا، ً

ٍبأن دخول أل على الفعل المضارع � يجوز إ� شعرا، وحينئذ إما أن يقال: ًوشعرا، والصحيح أن يقال بأن$ه ض$رورة : ً
  .فيةبأنه شاذ كما قال ا=شموني في شرح ا=ل: كما قال ابن ھشام في ا=وضح، أو يقال

ھ$ذا : ما أن$ت ب$الحكم الترض$ى، نق$ول:  ضرورة أو شاذ، � يجوز استعماله في النثر البتة، فقوله:وعلى القولين
  .شاذ أو ضرورة، وعليه � يجوز استعماله في سعة الك.م

 ھ$ل فعل$ت ك$ذا؟ ھ$ذه: أل فعلت ك$ذا؟ يعن$ي: بأنھا من خواص الفعل الماضي: وأما أل ا�ستفھامية التي يقال فيھا
الن$ادر � : ً� يشملھا، لم$اذا؟ =ن ھ$ذه أل ا�س$تفھامية ن$ادرة، وإذا ك$ان ال$شيء ن$ادرا نق$ول: أل؟ نقول: ھل يشملھا قوله

� يعت$رض عل$ى الم$صنف ب$أن أل ا�س$تفھامية لي$ست م$ن خ$واص ا=س$ماء، ب$ل ھ$ي م$ن خ$واص الفع$ل : ًحكم له، إذا
  .لى الناظم بھذا ا�عتراضھل فعلت كذا؟ � يرد ع: الماضي، أل فعلت كذا، يعني

  .أن أل ا�ستفھامية نادرة، والنادر � حكم له، وإنما لم يستثنھا لندرتھا والنادر كالعدم: فجوابه

وم$سند، ھ$ل الم$راد ب$ه ھن$ا م$صدر ميم$ي، أو يبق$ى عل$ى ظ$اھره؟ م$صدر : ھذه الع.مة الخامسة:.. ٍوأل ومسند
باFسناد إليه، ثم قد حذف إلى ووصل ال$ضمير باFس$ناد، عل$ى الح$ذف اسم المفعول، فيفسر باFسناد ثم : ميمي، بمعنى

  .واFيصال، حذف حرف الجر ثم وصل به الضمير فاستكنا، يحتمل ھذا ويحتمل ذاك، فسره بعضھم على ظاھره

ًعن$دنا م$سند وم$سند إلي$ه، ا�س$م يق$ع م$سندا إلي$ه وم$سندا، :  الم$سند ھ$ل ھ$و م$ن ع.م$ات ا=س$ماء؟ قلن$ا:ومسند ً
ًفعل مسندا � مسندا إليه، إذاوال ً ًاش$ترك الفع$ل وا�س$م ف$ي ك$ون ك$ل منھم$ا يق$ع م$سندا، وافت$رق ا�س$م ع$ن الفع$ل ف$ي : ً

  ًكونه يقع مسندا إليه، واضح؟

ًفحينئذ الذي اختص به ا�سم ھو كونه مسندا إليه، وأما المسند فھ$ذا ي$شترك في$ه ا�س$م والفع$ل، زي$د ق$ائم زي$د .. ٍ
ف$ي معن$ى اFخب$ار، أخب$رت ع$ن : ھذا خب$ر وھ$و م$سند، يعن$ي: ٌزيد مبتدأ وھو مسند إليه، قائم: ٌقائمقام زيد، زيد .. قام

ٍفعل، وفاعل$ه ض$مير م$ستتر، والجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ، حينئ$ذ : مبتدأ، وقام: ًزيد بكونه قائما، زيد قام، زيد
ھ$ذا فاع$ل، :  أج$ود؛ =ن ق$ام ھن$ا فع$ل فق$ط، وزي$دق$ام زي$د، ھ$ذا: ًصار مسندا، وھو جملة، لكن أح$سن المث$ال أن يق$ال

  ً.مسند إليه، والفعل ھنا في ھذا التركيب يعتبر مسندا: والفاعل

ٍ ومسند، لو أبقيناه على ظاھره ومسند، أي:ًإذا، قوله ٍإسناد إليه، ھذا على التأويل، ومسند، يعني: ٍ ب$أن ي$صحب : ٍ
ند من اسم أو فعل دل على أن تلك الكلمة اسم، لماذا؟ =نه يتع$ين الكلمة مسند من اسم أو فعل، إذا اصطحب الكلمة مس

  .ًأن تكون مسندا إليه، بد�لة ا�لتزام

ٍ من ع.مات الكلمة وجود مسند معھ$ا، -ومسند-ٍإذا وجد المسند وصح الك.م حينئذ � بد من وجود المسند إليه، 
ًم$ن ع.م$$ات ا�س$$مية وج$ود م$$سند معھ$$ا، س$واء ك$$ان فع$$. أو جم ٍل$$ة أو اس$ما، فحينئ$$ذ نق$$ولٍ ً د�ل$ة اللف$$ظ عل$$ى ع.م$$ة : ً

م$سند، ھ$ذا م$صدر ميم$ي، : ا�سمية بد�ل$ة ا�لت$زام، وأم$ا كثي$ر م$ن ال$شراح ف$أولوا كم$ا ق$ال الم$صنف ھن$ا اب$ن عقي$ل



                                                            
71

 ًاFسناد إليه على الحذف واFيصال، وھذا جائز وھذا جائز، وإبقاء اللفظ عل$ى ظ$اھره أول$ى، وخاص$ة: استعمله بمعنى
  .إذا كان المعنى � يفسد

ٍم$سند إلي$ه، فأق$ام اس$م المفع$ول مق$ام الم$صدر : ٍوم$سند، إي: ٍحمل الشارح لفظ مسند في النظم على إس$ناد، فق$ال
َعلى المعلم، و� حاج$ة إل$ى ھ$ذا التكل$ف، ھك$ذا ق$ال ا=ش$موني، ف$إن تْرك$ُه : ًوحذف صلته اعتمادا على التوقيف، يعني َ K l

ًأن يوجد معھا مسند، فتكون ھي مسندا إليھا و� يسند إ� إلى ا�سم، وھ$ذا :  من ع.مات ا�سم:ٍعلى ظاھره كاف، أي
  .واضح بين وليس فيه تكلف

ھذا فيه نوع تكلف، والم$راد باFس$ناد إلي$ه اFخب$ار عن$ه والح$ديث عن$ه، : ًوأما مسند مرادا به اFسناد إليه، نقول
  .كم فھي اسم، سواء أريد به اFسناد المعنوي أو اFسناد اللفظيفكل كلمة أخبر عنھا بخبر أو حكم عليھا بح

ھ$و اFخب$ار :  من باب التوضيح وا�خت$صارواFخبار اللفظي ھو اFخبار عن مسمى المبتدأ، :اUسناد المعنوي
ي$د عن$دنا في$ه ٌم$سند إلي$ه، ق$ام ق$ائم، ز: مسند إليه، زيد قائم، زي$د: قام زيد، زيد: والحكم على ا�سم دون المسمى، مثال

تتح$$رك وتم$$شي .. زي$$د، أن$$ت ذات: زي$$د ا�س$$م، وم$$سمى زي$$د وھ$$و ال$$ذات، أن$$ت اس$$مك: اعتب$$اران.. ملحظ$$ان.. أم$$ران
ٌقام زيد، وزيد قائم، من الذي ات$صف بالقي$ام؟ : ھذا اسم، إذا قلت: وتجلس وتنام وتأكل وتشرب، ھذا مسمى زيد، وزيد

  .أريد معنى المسند إليه، أريد باFخبار بالقيام معنى المسند إليه: ً إذالفظ زيد، أو مسماه؟ مسماه،.. ھل ھو اسم زيد

ھ$ذا خب$ر، ھ$ل الم$راد ال$ذات : زيد ث.ث$ي، ث.ث$ي: ھذا خبر، أو: مبتدأ، واسم: زيد اسم ث.ثي، زيد: ًلو قلت مث.
ًأنھا ث.ثي$ة الح$روف، أو الم$راد ب$ه ا�س$م؟ الم$راد ب$ه ا�س$م، حينئ$ذ ص$ار اFس$ناد لفظي$ا  ً� معنوي$ا؛ =ن الحك$م بكون$ه ٍ

ًث.ثيا ھذا حك$م وم$سند الم$راد ب$ه اللف$ظ دون الم$سمى، إذا المحك$وم علي$ه ق$د ي$راد ب$الحكم أن : قاع$دة.. المحك$وم علي$ه: ً
ي$سمى اFس$ناد : يسمى اFس$ناد المعن$وي، والث$اني: ينصب على المسمى، وقد يراد بالحكم أن ينصب على اللفظ، ا=ول

  .تفق عليه أنه من ع.مات ا=سماء والثاني مختلف فيها=ول م.. اللفظي

ھ$ذا خب$$ر عل$ى ا�س$$م : الم$راد ب$$ه ا�س$م ول$$يس الم$راد ب$$ه الم$سمى، وث.ث$$ي: زي$$د:  زي$د ث.ث$$ي، نق$ول:ف7إذا قي77ل
فع$ل ماض$ي، ھ$ذا : ض$رب: ح$رف ج$ر، إذا قل$ت: فع$ل ماض$ي، وم$ن: اللفظي � على الم$سمى، ومن$ه تخ$ريج ض$رب

ح$$صلت الفائ$$دة الك.مي$$ة؛ =ن ا=ص$$ل ف$$ي .. صلت الفائ$$دة التام$$ة أو �؟ ح$$صلت الفائ$$دة التام$$ةح$$: ًمرك$$ب أو �؟ أو�
ٍالك.م إذا تكلم متكلم ويعقل ما يتكلم به أنه جار على قواعد العرب، ف. بد م$ن تنزيل$ه عل$ى قواع$د الع$رب، حينئ$ذ ك$ل 

  ان، واضح؟ك.م يعرب، � بد من إعرابه، فإذا لم يمكن إعرابه فليس بك.م، ھذي

: ًفاع$ل، وعم$روا: فع$ل ماض$ي، وزي$د: زي$د، ض$رب.. ًضرب زيد عم$روا: كل ك.م � بد من إعرابه، فإذا قيل
ٍفعل ماضي، حينئذ ما المراد بضرب في ھ$ذا التركي$ب؟ ھ$ل ھ$و اللف$ظ فق$ط أو م$سماه؟ م$سماه، م$ا : مفعول به، ضرب

  ًب زيد عمروا، الفعل يراد به ماذا؟في التركيب، ضر.. الفعل في ا�ستعمال: ھو المسمى؟ المسمى

ًيراد اFخبار به عن حدث وقع في زمن مضى، وأن ھذا الحدث قد وق$ع م$ن فاع$ل، وإذا ك$ان متع$ديا وق$ع عل$ى 
فع$ل ماض$ي، : ض$رب: ٍمفعول به، إذا أريد به ھذا المعنى حينئذ � بد من استعماله في تركيب ص$حيح، لك$ن ف$ي قولن$ا

زي$د ث.ث$ي، : �، وإنم$ا الم$راد ھ$ذا اللف$ظ كم$ا قلن$ا:  حدث ف$ي زم$ن ق$د م$ضى؟ الج$وابھل أريد به اFخبار عن وقوع
ًفع$ل ماض$$ي الم$راد ب$$ه ھ$$ذا اللف$ظ، فحينئ$$ذ ص$ار علم$$ا: الم$$راد ھ$ذا اللف$$ظ، وض$$رب: نق$ول ًص$$ار اس$ما، لم$$اذا؟ =نن$$ا .. ٍ

ًأخبرنا عنه بكون$ه فع$. ماض$يا، و� يخب$ر إ� ع$ن ا=س$ماء، =ن$ه � يك$ون م$سندا  ً م$سند : إلي$ه إ� ا�س$م، وھن$ا ض$ربً
  فعل ماضي؟: ًإليه، كيف يكون مسندا إليه وھو اسم، ثم نقول

ض$رب زي$د : فع$ل ماض$ي، ف$ي قولن$ا: فعل ماضي � باعتبار ھذا التركيب، ليس في ھذا ال$سياق، ض$رب: نقول
.. فع$ل ماض$ي: عن$ه بقولن$ااFخبار : فعل ماضي، فليس بفعل بل ھو اسم، بدليل: ًعمروا، وأما في ھذا التركيب ضرب

ًأنه � يدل على حدث و� على زمن محصل، ليس فيه حدث، ولذلك � يرفع فاع.، أين فاعله؟: بدليل
  

ْوبعد فعل فاعل فإن ظھر َ ْ ْ َ ََ َ َْ ٌَ ٍ ِ  

ضرب ف$ي : ًأين الفاعل؟ ليس فيه فاعل، بل � يطلب فاع.، بل ھو مجرد لفظ فھو علم شخصي مسماه: ضرب
: ًضرب زيد عم$روا، زي$د.. مرفوع: حرف جر، كذلك تقول: من: ًمروا، فلسفة � بد منھا، ومثلھاضرب زيد ع: قولك

 ح$رف ج$ر مثلھ$ا، م$ن ف$ي ھ$ذا التركي$ب عل$م، :منفاعل مرفوع بضرب، دخل عليه حرف الجر، فدل على أنه اسم، 
  ً. تعتبر علمامن، في ھذا التركيب: اسم؛ =نه أسند إليھا و� يسند إ� إلى ا=سماء، فدل على أن
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ًفإذا قصد اللفظ بقطع النظر عن كونه اسما أو فع. أو حرفا فھ$و عل$م، ھ$ذه نتيج$ة؛ =نن$ا قلن$ا ق$د يق$صد ب$الخبر : ًً
ًالمعنى أو اللفظ، إذا قصدنا اللفظ مطلقا سواء كان اسما أو فع. أو حرفا فھ$و عل$م، ول$ذلك ص$ح أن يق$ال ً إي$اك والل$و، : ًً

ق$صد لفظھ$ا، : ، وأل من خواص ا=سماء، كيف دخلت أل على لو، وھ$ي ح$رف؟ نق$ولھذه حرف دخلت عليھا أل: لو
Kإياك واللو، فھي اسم، ولذلك صح دخ$ول : لو أني فعلت كذا لكان كذا، ھنا حرف، وأما في قوله: وھي حرف في قولك

  .أل عليھا

ًلو أن لوا بالتنوين، والتنوين من خواص ا=سماء، كيف دخل على لو؟ قصد لفظه K.  

إذا أخب$رت ع$ن ش$يء، إم$ا أن يق$صد معن$اه .. بالمحكوم عليه.. إذا قصد بالمسند: القاعدة يا إخوان، تفھمون: ًإذا
ٍأو يقصد لفظه، إن قصد معناه ف. بد أن يكون اسما، وھو إسناد معنوي، وإذا قصد لفظه فحينئذ ي$ستوي ا�س$م والفع$ل  ً

  .والحرف وكلھا تسمى أسماء

عل$$م .. ض$$رب ھن$$ا عل$$م: فع$$ل ماض$$ي، نق$$ول: واض$$ح � إش$$كال في$$ه، ض$$رب: ، زي$$دإس$$ناد لفظ$$ي: زي$$د ث.ث$$ي
ًفي ھذا التركيب تعتبر اس$ما فھ$ي عل$م : حرف جر، من: ٍفعل ماض، من: شخصي، وھو اسم بدليل اFخبار عنه بقولنا

ف$ي ھ$ي ح$رف، وأم$ا : م$ن ال$دار، نق$ول: ف$ي ھ$ذا التركي$ب: خرج$ت م$ن ال$دار، م$ن: من، في قول$ك: شخصي، مسماه
  حرف جر فھي اسم، واضح ھذا؟: قولنا، من

فع$ل ماض$ي، : ث.ث$ي واض$ح اFع$راب، أم$ا ض$رب: ضرب فعل ماضي، كي$ف نعرب$ه؟ زي$د: بقي مسألة واحدة
مبت$$دأ مرف$$وع : ض$$رب: إم$$ا اFع$$راب، وإم$$ا الحكاي$$ة، ض$$رب تبقي$$ه كم$$ا ھ$$و، فتق$$ول: ض$$رب لن$$ا في$$ه وجھ$$ان: نق$$ول

ً �، تق$ديري ل$يس محلي$ا؛ =ن$ه ل$يس مبني$ا، ب$ل ھ$و مع$رب، لك$ن تعرب$ه عل$ى با�بتداء، ھ$ل إعراب$ه محل$ي أو تق$ديري؟ ً
  .فعل ماضي: ضرب، =نه فعل ماضي في ا=صل مسماه: أنك تحكيه كما ھو، فتقول: الحكاية، بمعنى

مبت$دأ مرف$وع با�بت$داء ورفع$ه ض$مة : ضرب: ًوالفعل الماضي في مثل ھذا النوع يكون مبنيا على الفتح، فتقول
  .ھذا خبره:  على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة الحكاية، وفعلمقدرة

ٌض$$رب، مث$$ل: ًأن تعرب$$ه منون$$ا، فتق$$ول: وج$$ه آخ$$ر ٌزي$$د، يج$$وز في$$ه ھ$$ذا الوج$$ه، ض$$رب: َ َ ھ$$ذا مبت$$دأ مرف$$وع : ٌ
ًن$ه ص$ار من$صرفا، ًإما أن تحكيه كما ھو وتق$در اFع$راب، وإم$ا أن تعرب$ه رفع$ا وب$التنوين؛ =: ًبا�بتداء إلى آخره، إذا

  :فيه وجھان: ٍوالتنوين ھذا تنوين تمكين، حينئذ نقول

مبتدأ مرفوع با�بتداء، ورفعه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل : حرف جر، من: من
ٌمن، كقولنا: بسكون الحكاية؛ =نه محكي، ويجوز ٌضرب، من بالرفع والتنوين، ھذا متى؟ إذا ك$ان م$ن عل$ى ح$: ِ رفين، ٌ

ٌل$و ..ٌف$ي، بالت$ضعيف، ل$و.. ف$ي: ٍوثانيھما صحيح، وأما إذا ك$ان الث$اني ح$رف عل$ة، فحينئ$ذ ج$از في$ه الت$ضعيف، فيق$ال
ًحرفا من حروف العلة، ھذه ث.ثة أوج$ه ف$ي م$اذا؟ ھ$ذان وجھ$ان ف$ي : بالتضعيف، لماذا؟ لكون ثانيه حرف لين، يعني

vف$ي بالحرك$ة .. vل$و بالت$ضعيف، ف$ي: ٌل$و وتق$ول: ج$از ل$ك أن تق$ولالفعل وف$ي الح$رف، وأم$ا إذا ك$ان ثاني$ه ح$رف ل$ين 
  .والتنوين، ھذان وجھان في إعراب ھذا التصريف

مبت$دأ : ح$رف ج$ر، عل$ى نق$ول: ھ$ذا عل$ى أص$له، عل$ى: اسم ث.ثي، نق$ول: أما زيد ث.ثي، فھو على أصله، زيد
ن$$ا ك$$الفتى، والفت$$ى ھ$$ذا � تظھ$$ر في$$ه حرك$$ة مرف$$وع با�بت$$داء، ورفع$$ه ض$$مة مق$$درة عل$$ى آخ$$ره، لم$$اذا؟ =ن عل$$ى ھ

  .اFعراب

ُأن$ت ق$ائم، ق$ائم: ٍمحكوم به من اسم أو فع$ل أو جمل$ة، نح$و: ٍ ومسند، أي:الع6مة الخامسة: ًإذا ھ$ذا م$سند، دل : ٌ
ًا أنت، لماذا؟ =ن المسند في ك.م صحيح يستلزم م$سند: ھذا مسند دل على اسمية: أنت، ھكذا؟ قائم، نقول: على اسمية

ٌمسند إليه، في ا=ول قلنا ماذا؟ أنت قائم، المسند إلي$ه تق$دم، : قمت، أين المسند؟ قام، والتاء: إليه، بد�لة ا�لتزام، كذلك
  .المسند فعل: ٌالمسند إليه تأخر، قائم المسند اسم، قمت: وقمت

 قائم، ھذه الجمل$ة خب$ر، وھ$ي ھو اسم، بدليل ماذا؟ أبوه: ٌزيد أبوه قائم، زيد ھل ھو اسم أو فعل أو حرف؟ نقول
  .مسند و� يسند إ� إلى ا=سماء

خبر أو �؟ خب$ر : ھذا مسند، أليس كذلك؟ خير: ٌيرد علينا إشكال، تسمع بالُمعيدي خير من أن تراه، خير! طيب
ٌم$اذا بك$م؟ ت$سمع بالمعي$$دي خي$ر م$ن أن ت$$راه، خي$ر مث$ل ْوأْن ت$ُصوُموا خْي$$ر لك$م (( : ٌ ُ َ ٌ َ َ َ ِوأْن ت$$ْصبُروا ((  ]184:البق$رة))[َ َ َ َ

ْخْير لكم  ُ َ ٌ ت$سمع، ھ$ذا ! ًھ$ذا خب$ر، ھ$ذا خب$ر م$سند، ك$ل م$سند ي$ستلزم م$سندا إلي$ه، طي$ب: خير: ً إذا نقول]25:النساء))[َ
  المسند دليل على المسند إليه وھو ا�سم؟: إشكال فعل أو اسم؟ فعل، كيف نقول
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ٍينئ$ذ � يعت$رض عليھ$ا ب$الفروع وال$صور وا=مثل$ة، إذا تق$رر عن$دنا ص$حة ع.م$ة ح: على القاعدة ا=ص$ل، قلن$ا
أھ$ل ال$سنة والجماع$ة اتفق$وا عل$ى أص$ل ن$صوا .. إذا أص$ل أھ$ل العل$م: قاعدة في الشريعة كلھا، حت$ى ف$ي ب$اب المعتق$د

ٍعليه صراحة حينئذ إذا مر بك حديث، مرت بك آي$ة، ق$د يفھ$م منھ$ا ش$يء يع$ارض ذاك ا=ص$ل، م$ا ت$أتي وت$شكك ف$ي  ً
  .رد المتشابه إلى المحكم، وھذا كذلك يقال في الفقه ويقال ھنا في النحو:  وعندنا القاعدة ھناا=صل، �،

ٍقعدت قاعدة، وكانت أدلتھا ثابتة م$ن ك$.م الع$رب، حينئ$ذ إذا وج$د مث$ال أو مث$ا�ن أو أربع$ة أو .. إذا قعد قاعدة
ھ$ذا : ي$شكل علين$ا ون$شتغل ب$ه �، مباش$رة تق$ول: ًخمسة، يخالف ظاھرھا تلك القاعدة، لزاما نوؤل ھذا المثال، � نقول

ًأصل متفق عليه عند أھل العلم، سواء كان في النحو أو في غيره، وھذا المثال ق$د يع$ارض ف$ي الظ$اھر، إذا ھ$و ال$ذي 
  . يقبل التأويل � ذاك ا=صل

ت$$سمع : ٍه، فحينئ$$ذ نق$$ول� ي$$سند إ� إل$$ى ا�س$$م، ھ$$ذه قاع$$دة، إذا جاءن$$ا مث$$ل ھ$$ذا التركي$$ب � ب$$د م$$ن تأويل$$: ًإذا
: أن؟ محذوف$ة، وإذا ح$ذفت: ٌبالمعيدي خير من أن تراه، فتسمع ھذا منسبك مع أن المحذوفة بمصدر، أي سماعك، أين

أن وم$$ا دخل$$ت علي$$ه ف$$ي تأوي$$ل : ٍأن ارتف$$ع الفع$$ل، ا=ص$$ل أن ت$$سمع، وإذا قل$$ت أن ت$$سمع حينئ$$ذ ص$$ار س$$ماعك؛ =ن
ٌوأْن ت$ُصوُموا خْي$ر (( :  أو �؟ صح اFخبار، وقد جاء في أفصح الك.م، أيصح اFخبار: ًمصدر، والمصدر اسم، إذا َ َ َ َ

ْلكم  ُ موج$ود، أي$ن ھ$و؟ أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي : ھ$ذا خب$ر، وھ$و م$سند، أي$ن الم$سند إلي$ه؟ نق$ول:  خير]184:البقرة))[َ
  .تأويل مصدر، صومكم أو صيامكم خير لكم

ْوأْن ت$$ْصبُروا خْي$$ر لك$$م ((  ُ َ ٌ َ َِ َ : أن، ف$$ارتفع الفع$$ل:  ص$$بركم خي$$ر لك$$م، أن ت$$سمع بالمعي$$دي، ح$$ذفت]25:ن$$ساءال))[َ
خي$ر : اFخب$ار ھن$ا بقولن$ا: ٍتسمع ھنا في قوة المصدر، وإن حذفت أن، فحينئ$ذ نق$ول: ٍتسمع، فحينئذ � بد من القول بأن

ًفي المثل عن مصدر، والمصدر � يكون إ� اسما، من ع.مات ا=سماء كونه مصدرا ً.  

سماعك، فحذفت أن ورفع المثل، وح$ذف : أن تسمع، أي:  تسمع منسبك مع أن المحذوفة بمصدر، وا=صلً:إذا
ٌأن مع رفع الفعل ليس قياسيا، وإن كان مخالفا للقياس، وحسن حذفھا وجودھ$ا ف$ي أن ت$راه، ت$سمع بالمعي$دي خي$ر م$ن  K ً ً

أن ت$$سمع عل$$ى : ھ$$ذا المث$$ل بوج$$ه آخ$$رأن ت$$راه، لم$$ا وج$$دت أن ف$$ي الط$$رف ا=خي$$ر س$$وغ ح$$ذفھا م$$ن أولھ$$ا، روي 
َت$$سمع : ٌأن ت$سمع بالمعي$دي خي$ر م$$ن أن ت$راه، في$ه إش$كال؟ � إش$كال في$$ه، وروي بالن$صب عل$ى إض$مار أن.. ا=ص$ل

lُضمlن أو قدر أن ووجد أثرھا بعد ح$ذفھا، : ٌبالمعيدي خير من أن تراه، وھذا يقوي الوجه ا=ول، تسمع بالنصب، يعني
  .ي باب النواصب أنه شاذوھذا شاذ سيأتي ف

خب$ر ع$ن اس$م، س$واء : ٌخي$ر: يتق$وى الق$ول ب$أن: ٍلكنه لما روي بھذا وذا وذاك، حينئذ بمجموع ھذه ا=مثلة نقول
  .قلنا سماعك أو �، � بد من تأويل تسمع باسمه على أي وجه كان

به عل$ى إض$مارھا وروي بالنصب على إضمار أن؛ =ن المضمر في قوة المذكور بخ.ف المح$ذوف، لك$ن ن$ص
  .في مثل ذلك شاذ كما سيأتي في بابه

مطي$ة الك$ذب، ھ$ذا مث$ل : زعم$وا: وھذا المثل للرجل الذي له صيت في الناس لكنه محتق$ر المنظ$ر، وأم$ا ق$ولھم
: خب$ر، وھ$و م$سند، أي$ن الم$سند إلي$ه؟ زعم$وا، زعم$وا: فعل ماضي، زعموا مطية الكذب، مطية: ضرب زيد، ضرب
  .ل، ھل ھي مسند إليه؟ نعم، مسند إليه، لماذا؟ قصد لفظھاھذه جملة فعل وفاع

أي$ن الم$سند إلي$ه؟ � ح$ول و� : ًھ$ذا خب$ر م$سند، إذا: كنز من كنوز الجنة، كنز، فكنز: � حول و� قولة إ� با[
  .قوة إ� با[

  ...          ونقف على ھذا، و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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  8الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  : أسئلة

  زائدة من حد التنوين؟: لماذا أسقطت كلمة:  ھذا يقول-

تلحق، اFلحاق كله، ھ$ذا ب$اب ال$صرف، : ھذا نسقطه لماذا؟ إذا قلت: نون ساكنة زائدة، ھذا مشھور، قلنا:  قلنا-
اق ي$$دل عل$ى الزي$$ادة بالمطابق$ة، ل$$يس با�س$تلزام و� بالت$$ضمن حت$$ى � يحت$اج، واFلح$$: ًاFلح$اق كل$$ه م$ن الزوائ$$د، إذا

  .ھذا قيد � بد منه: نقول

  ً ھل كل نون التوكيد الخفيفة ما قبلھا مفتوح دائما؟-

  . نعم، ھذا ا=صل، وسيأتي في باب التوكيد-

  سماعي، وقياسي؟:  ما الفرق بين قولك-

  .لقياس عليه، وأما القياسي ف.موقوف على السماع، � يجوز ا:  يعنيسماعي، -

   ھل يقاس جزء ونصف على بعض وكل؟-

  .ھذا الرغيف نصف:  ھذا قيل النصف نصفه، لكن الظاھر �؛ =نه ليس م.زم لنظام، نقول-

ًفتى ومثنى؟:  لماذا لم تحذف ا=لف في- ً !  

وز أن ت$ضعفه، ف$. إش$كال، ھ$ذا ج$ائز ل$يس بواج$ب، يج$وز إبق$اؤه كم$ا ھ$و ويج$: vف$ي، قلن$ا.. ً فتى واضح، في-
  .ًمصدر ميمي، ليس مطلقا، قد يستويان، يكون اللفظ واحد والمعنى مختلف: ٌمسند اسم مفعول، وقيل

                         

  

ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  :ا بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أم

محك$$وم ب$$ه يك$$ون م$$ع : ٍوم$$سند، أي: ، إن أبقيناھ$$ا عل$$ى ظاھرھ$$ا، أيٍوم77سند:  ھ$$و قول$$هالع6م77ة الخام77سة،: ًإذا
ٍالكلمة، إن وجد معھا سواء كان اسما أو فع. حينئذ حكمنا على تلك الكلمة التي صاحبھا المسند بأنھا اسم ً ً.  

�، لم$اذا؟ =ن الم$سند :  ع.م$ات ا=س$ماء؟ الج$وابً، ويجعل كونه م$سندا م$نھل يصح إبقاء اللفظ على ظاھره
ًا�س$$م يك$$ون م$سندا وم$$سندا إلي$$ه، يعن$$ي: ل$يس م$$ن خ$$واص ا=س$$ماء، ب$$ل ي$شاركه الفع$$ل، ول$$ذلك نق$$ول ًمحكوم$$ا علي$$ه : ً

ًومحكوما به، وأما الفعل يكون مسندا و� يكون مسندا إليه، إذا ً ً م ًالفع$ل ش$ارك ا�س$م ف$ي كون$ه م$سندا، وانف$صل ا�س$: ً
ًعن الفعل في كونه يقع مسندا إليه، والع.مة إنما تكون مما اختص بالشيء و� يدخل على غيره، فم$ا ش$ارك � ي$صح 

ھ$ذا يخ$تص ب$ه ا�س$م فق$ط دون : ٍأن يكون ع.مة؛ =نه � يميز أح$د الن$وعين ع$ن ا]خ$ر، بخ$.ف الم$سند إلي$ه، نق$ول
  ٌا عليھا بأنھا ماذا؟ بأنھا اسمًالفعل والحرف، فإذا صارت الكلمة مسندا إليھا حكمن

ًوعرفنا أن اFسناد يكون لفظيا ويكون معنويا، وقفنا عند قوله : � حول و� قوة إ� ب$ا[.. مطية الكذب: زعموا: ً
ھ$ذا : مطي$ة الك$ذب، لم$اذا نق$در؟ =ن مطي$ة: ھ$ذا اللف$ظ زعم$وا: كنز من كنوز الجنة، � إل$ه إ� ال$ه كلم$ة التوحي$د، أي

زعم$وا اس$م، لك$ن ق$صد لفظ$ه دون معن$اه، : زعموا اسم، � بد أن نقول: ًه، و� يحكم إ� على ا�سم، إذاخبر محكوم ب
ٍوإذا أخبر عن الشيء مقصود به لفظه دون معناه صار علما، وإذا صار علما صار اسما، حينئذ كيف نع$رب زعم$وا؟  ً ً ً

والواو فاعل، � خطأ ھذا، ھ$ذا غل$ط، لم$اذا؟ =ن$ك فعل ماضي، : زعم: زعموا مبتدأ، و� تقل: زعموا كلھا ھكذا تقول
ًلو أعربت بھذه الصورة حينئذ نظرت إلى المعنى، ونحن ھنا حكمنا على اللفظ وجعلنا المعنى نسيا منسيا ً ٍ.  

زعموا مبتدأ مرفوع با�بتداء، ورفعه ضمة مق$درة عل$ى آخ$ره، الت$ي ھ$ي ال$واو، ال$واو : فإذا جئت تعرب، تقول
مرفوع ورفع$ه : ٍ ھنا زعموا كدال زيد؛ =نه صار المقصود بھذه الجملة ھذا اللفظ زعموا، حينئذ تقولكدال زيد، الواو

  .ضمة مقدرة على آخره، منع من ظھورھا اشتغال المحل بسكون الحكاية

 � ح$ول و�: ًھذا م$سند، والم$سند إذا وج$د م$ع كلم$ة دل عل$ى أن$ه اس$م، إذا: ، كنزكنز: ) حول و) قوة إ) با+
اسمھا، ھذا غلط، لماذا؟ =ن$ك ل$و : نافية للجنس، وحول: �: قوة إ� با[ اسم، بدليل وجود المسند، كيف نعربه؟ � تقل

� ح$ول و� ق$وة : أعربت بھذه الصورة نظرت إلى المعنى، والمفترض ھنا نسيان المعنى، والحكم عل$ى اللف$ظ، فتق$ول
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ف$وع با�بت$داء، ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره، من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال إ� با[ على الحكاية مبتدأ، كلھ$ا مبت$دأ مر
المحل بحركة الحكاية، ھذا اFعراب صحيح، وإن جرى بعضھم على أنه يفصل فھو غلط، ھذا يقول موجود ا]ن ف$ي 

  .ِلعله دكتور لم يعھذا سھو، .. ھذا غلط: كتب المدارس، نقول

زعم$وا : مث$ل زي$د، ومثلھ$ا..  ھذا اللف$ظ كن$ز م$ن كن$وز الجن$ة، فھ$و كزي$د� حول و� قوة إ� با[،: ٍفحينئذ نقول
فع$ل ماض$ي، فك$ل : م$ن ح$رف ج$ر، وض$رب: زعموا مطية الكذب فعل$ى إرادة اللف$ظ، مث$ل: مطية الكذب، وأما قولھم

ھ$ا زعموا، ومن، وضرب اسم للفظ فھو علم شخصي للفظ الواقع في غير ھذا التركيب من التراكيب المستعمل في: من
ًاللفظ في معناه، فھو مبتدأ وما بعده خب$ر، وھ$ذا اFس$ناد ي$سمى إس$نادا لفظي$ا، وھ$ل ھ$و ع.م$ة م$ن ع.م$ات ا=س$ماء؟  ً

  .نعم، ع.مة من ع.مات ا=سماء: نقول

ْب777777777777777777الجر والتن777777777777777777وين والن777777777777777777دا وأل َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ ْ  

  

ْوم7777777777سند ل6س7777777777م تميي7777777777ز ح7777777777صل   َ َ ْ ْ ْ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ٍ  

  

 أو الكائن با�سم بالجر وما عطف عليه، وإنما ميزت ھ$ذه الع.م$ات الخم$سة ا�س$م؛ =نھ$ا  التمييز الحاصل ل.سمً:إذا
.. خواص له، أما ا=ول الذي ھو الجر، ف5ن المجرور مخب$ر عن$ه ف$ي المعن$ى و� يخب$ر إ� ع$ن ا�س$م، م$ررت بزي$د

 المج$رور بح$رف الج$ر يك$ون بزيد، زيد ممرور به، أخبرت عنه في المعن$ى، و� يخب$ر إ� ع$ن ا�س$م، ف$دل عل$ى أن
ًمخبرا عنه في المعن$ى، إذا : الج$ر، ف$5ن المج$رور مخب$ر عن$ه ف$ي المعن$ى و� يخب$ر إ� ع$ن ا�س$م، فزي$د ف$ي قول$ك: ً

ًمررت بزيد، أو جاء غ.م زي$د مخب$ر عن$ه ف$ي المعن$ى ع$ن ا=ول بأن$ه مم$رور ب$ه، وع$ن الث$اني ب$أن ل$ه غ.م$ا، ج$اء 
نع$م، : ور، لماذا ھو مجرور؟ =نه مضاف إلي$ه، ھ$ل ھ$و م$ن ع.م$ات ا=س$ماء؟ نق$ولھذا مجر: نقول: ٍغ.م زيد، زيد

ًمن ع.مات ا=سماء، لماذا؟ =نه لحقت$ه الك$سرة، أخبرن$ا عن$ه، ع$ن زي$د ب$أن ل$ه غ.م$ا، أل$يس ك$ذلك، ف$صار زي$د م$ن 
ًغ.م زيد ُمخبرا عنه، و� يخبر إ� عن ا�سم، إذا: قولك ً   .عرفنا النوع ا=ول: َْ

=نھا تجر معاني ا=فع$ال إل$ى ا=س$ماء، فيم$ا إذا ل$م يتع$د بنف$سه، : ھم سمى حروف الجر بھذا ا�سم، قالواوبعض
ص$ار م$ن خ$واص ا=س$ماء، ف$5ن معاني$ه ا=ربع$ة � تت$أتى إ� : ًوھذا أيضا المعنى معنى صحيح، وأما التنوين، يعن$ي

ذه � يمك$$ن أن تت$$صور إ� ف$$ي ا�س$$م، و� يمك$$ن أن التمك$$ين، والتنكي$$ر، والع$$وض، والمقابل$$ة، ھ$$: ف$$ي ا�س$$م، أربع$$ة
  .ًله معنى من المعاني: ًالتنوين حرف معنى، إذا:  في الفعل و� في الحرف، ولذلك قلنا� تتصور.. إ� فيتتصور 

  .ًأما الد�لة على أمكنية ا�سم وكونه متمكنا في باب اFعراب ھذا واضح

  . التنكير من خواص ا=سماءوالد�لة على تنكيره كذلك واضح؛ =ن وصف

ًوأما كونه في جمع المؤنث السالم مقاب. لنون جمع المذكر السالم ف$5ن الفع$ل والح$رف � يجمع$ان جم$ع م$ذكر 
  .و� جمع مؤنث حتى يتصور فيھما ذلك التنوين وھو تنوين المقابلة

  . جملة، وھذا واضحًوأما كونه عوضا؛ ف5ن العوضية إن كانت عن جملة فالفعل والحرف � يعقبھما

ًأو عن م$ضاف إلي$ه فالم$ضاف � يك$ون إ� اس$ما، م$ن ع.م$ات ا�س$مية كون$ه م$ضافا، وم$ن ع.م$ات ا�س$مية  ً
  .ًكونه مضافا إليه

ٍأو عن حرف فالحرف المعوض عنه إنما ھو آخ$ر ا�س$م الممن$وع م$ن ال$صرف، كم$ا قلن$ا ف$ي ج$وار وغ$واش،  ٍ
  .وھذا خاص با=سماء

بع$ة ص$ارت م$ن خ$واص ا=س$ماء؛ =ن ھ$ذه المع$اني الت$ي دل$ت عليھ$ا ھ$ذه ا=ن$واع م$ن أن$واع ا=ن$واع ا=ر: ًإذا
التنوين � يتصور وجودھا إ� ف$ي ا�س$م، وأم$ا الن$داء م$ن خ$واص ا�س$م، ف$5ن المن$ادى مفع$ول ب$ه، والمفع$ول ب$ه � 

  ً.يكون إ� اسما

ن وض$ع الفع$ل عل$ى التنكي$ر واFبھ$ام ويبق$ى أل، ف5ن أصل معناھا التعريف، وھو � يك$ون إ� ل.س$م؛ =: وأما
عل$$ى أص$$له، ف$$. يطل$$ب زوال تنكي$$ره بخ$$.ف ا�س$$م فيطل$$ب زوال تنكي$$ره، و� يقب$$ل ذل$$ك إ� ا�س$$م، والح$$رف غي$$ر 

  .مستقل

ًوأما المسند فھو من خوص ا=سماء، لماذا؟ ف5ن المسند إليه � يكون إ� اس$ما، لك$ن ينب$ه إل$ى أن اFس$ناد إلي$ه، 
�، � ي$شترط ذل$ك، ب$ل بع$ضھا : ًي$شترط في$ه أن يك$ون م$سندا إلي$ه؟ أق$ول.. ًمة، ھل كل اسم يكون م$سندا إلي$هھذه ع.

ًيكون مسندا ومسندا إليه، وھذا ھو ا=كثر ًأن يقع مسندا ومسندا إليه، ھذا ھو ا=كث$ر ف$ي اس$تعمال ا=س$ماء، وبع$ضھا : ً ً
ً� يق$ع إ� م$سندا فق$ط � ي$أتي م$سندا إلي$$ه، وھ$و ا ھ$ذا ل$يس بفع$$ل، : ھيھ$ات.. ھيھ$$ات العقي$ق: س$م، مث$ل أس$ماء ا=فع$الً
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: �، إ� ف$ي قولن$ا: ًفاعل مسند إليه، ھ$ل يق$ع اس$م الفع$ل م$سندا إلي$ه؟ الج$واب: ھذا اسم فعل وھو مسند، والعقيق: نقول
ًاسم فعل، حينئذ قصد لفظه، وأما إذا قصد معناه ف.، ھذا يقع مسندا و� يقع مسندا إ: ھيھات ً   .ليهٍ

ًيق$$ع م$$سندا إلي$$ه و� يق$$ع م$$سندا، وھ$$و ال$$ضمير المت$$صل، قم$$ت: عك$$سه أن$$ا م$$سلم، قم$$ت، الت$$اء ھن$$ا .. ض$$ربت.. ً
ًھل ت$أتي الت$اء خب$را؟ � ت$أتي، إذا.. ًضمير متصل، أليس كذلك؟ مسند إليه، ھل يقع مسندا ال$ضمائر المت$صلة ھ$ذه � : ً

�، � : أن$ا خب$ر؟ الج$واب: ھ$ل ي$أتي: ٍم$سلم، حينئ$ذ نق$ول: ر عن$ه بقولن$امبتدأ، أخب$: ًتكون إ� مسندا إليھا، أنا مسلم، أنا
  .ًيقع إ� مسندا إليه

ً� يقع مسندا و� مسندا إليه، مثلوا له بقط وعوُض ونحوھا، فھذه � تقع � مسندا و� مسندا إلي$ه، : النوع الرابع ً ً ً
ًا�سم باعتبار كونه مسندا أو مسندا إليه أربعة أقسام: ًإذا ً:  

ًما يقع مسندا ومسندا إليه وھو الغالب وا=كثر في ا=سماء ً.  

ًما يقع مسندا � مسندا إليه وھو أسماء ا=فعال فحسب ً.  

ًما يقع مسندا إليه � مسندا وھو ضمائر الرفع المتصلة ً.  

  .ما � يقع � ھذا و� ذاك، ومثل له بقط وعوض، وحيث

خام$$سة ل.س$$م تميي$$ز ح$$صل، وعرفن$$ا ا�ش$$تراط لم$$اذا وق$$ع ف$$ي ھ$$ذه ھ$$ذه الع.م$$ة ال:  وم$$سند، نق$$ول:قول77ه: ًإذا
  .الع.مات الخمسة

وظ$اھر ك$.م الم$صنف أن التن$وين كل$ه م$ن خ$واص ا=س$ماء ول$يس ك$ذلك، : ھنا ذكرنا فيما سبق قول ابن عقيل
ذا التق$دير اب$ن حصل ل.سم تمييز عن الفعل والح$رف ب$الجر، عل$ى ھ$: ھذا فيه نظر، فمعنى البيت، قال ابن عقيل: قلنا

ھ$ذا مبت$دأ، وجمل$ة ح$صل ص$فة للتميي$ز، : تميي$ز ح$صل، ل.س$م، تميي$ز: عقيل جعل الجملة فعلية � اسمية، ونحن قلن$ا
: ھذا جار ومجرور متعلق بح$صل، ھن$ا قول$ه: ول.سم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر مقدم لتمييز، وبالجر

ح$صل، ھ$ذه ھ$و أول الجمل$ة، ول$يس ھ$و تميي$ز، و� إش$كال، : كأنه قالحصل ل.سم تمييز عن الفعل والحرف بالجر، 
  .اFعرابات كلھا إذا كان المعنى صحيح ف. إشكال

تميي$ز، : ولذلك ما أكثر ما يج$وز ف$ي ا=لفي$ة م$ن اFعراب$ات، لك$ن ق$د يك$ون بع$ضھا أول$ى م$ن بع$ض، وإذا قلن$ا
تميي$ز : ا؟ =ننا نريد أن نحكم على الشيء المميز، ولذلك قلناكائن ل.سم بالجر ھذا أولى، لماذ.. التمييز الحاصل ل.سم

ھ$ل : ٍليس المراد به المصدر؛ =ن التمييز فعل الفاعل، وإنما ھو م$ن إط$.ق الم$صدر وإرادة أث$ره، فحينئ$ذ الم$راد ھن$ا
ل منھما يج$وز أخوك زيد، ك.. ًنحكم على الشيء بكونه مميزا أو مجرد حصوله، ما المراد؟ ا=ول التمييز، زيد أخوك

ًخب$ر، ويج$وز عك$سه خ.ف$ا �ب$ن مال$ك كم$ا س$يأتي، : مبتدأ، أخ$وك: ًأن يكون معربا بأنه مبتدأ وخبر، زيد أخوك، زيد
زي$$د أخ$$وك، أخ$$وك زي$$د، إذا أردت أن ت$$رجح أح$$د اFع$$رابين ع$$ن ا]خ$$ر، أيھم$$ا المعل$$وم عن$$دك أو عن$$د : إذا قل$$ت

رف أنه أخ$وه فتق$دم زي$د؛ =ن$ه ھ$و المبت$دأ، يع$رف ا�س$م و� يع$رف المخاطب؟ ھذا يختلف، إذا تعرف أنه زيد و� يع
أخ$وك زي$د، : أخوك عنده أخ، و� يعرف أنه زي$د، فتق$ول: زيد الذي تعرفه أخوك، وإذا عكست: ٍالوصف، حينئذ تقول

م$ا م$ن المعنى له دور ف$ي ت$رجيح أي اFع$رابين يك$ون، ول$ذلك تج$د ف$ي التفاس$ير كلھ$ا : ًيصح أو � يصح؟ يصح، إذا
كلمة في الغالب إ� ويجوز ويجوز ويجوز، إذا نظرت إلى ترجيح أو إلى القواعد النحوي$ة كلھ$ا ج$ائزة، بع$ضھا يك$ون 
ٍفاسد باطل إل$ى آخ$ره، م$ا ف$ي إش$كال لكن$ه قلي$ل؛ =ن أكث$رھم نح$اة، حينئ$ذ إذا أعرب$وا الكلم$ة الواح$دة بع$دة أوج$ه، إذا 

س$ياق الك$.م م$ن أول$ه إل$ى آخ$ره، وإن ك$ان ث$م ق$صة تنظ$ر ..  ال$سياقٍجئت وأنت تنظر حينئذ كيف ت$رجح؟ تنظ$ر إل$ى
إليھ$ا م$ن أولھ$ا إل$ى آخرھ$ا، وإن ك$ان ث$م أحك$ام ش$رعية س$ردت م$ن أولھ$ا إل$ى آخرھ$ا، ب$النظر إل$ى المعن$ى ھ$و ال$ذي 

، ي$رجح، أي التع$ريفين، أو أي اFع$$رابين أو ا=كث$ر أرج$ح م$$ن غي$ره، أم$ا مج$$رد يج$وز ويج$وز نك$$ون ظاھري$ة ھك$$ذا
=ن$ه إذا .. ًھذا فيه نوع فساد، لماذا؟ =نك قد تحمل اللف$ظ معن$ى غي$ر م$راد، بمج$رد الج$واز، يج$وز ك$ذا ويج$وز: نقول

  .ٍطبقنا القواعد على ا=لفاظ حينئذ جاز ما قد يناقض المعنى من أصله

  .ت ل.سمقول ابن عقيل ھنا حصل ل.سم تمييز مراده به أنه جملة فعلية، ھذه خمسة ع.ما: ًإذا نقول

تقديم الجار والمجرور � يفيد الحصر، بل المراد ب$ه ا�ھتم$ام، وث$م ع.م$ات أخ$رى وص$لھا بع$ضھم إل$ى : وقلنا
ًث.ث وث.ثين ع.مة، منھا نق$ول ھ$ذه م$ن ع.م$ات : ًإن زي$دا، إن: حروف النصب النواسخ، ھ$ذه م$ن ع.م$ات ا�س$م: ٍ

ھ$$ذه � تلح$$ق إ� .. قرش$ي:  ھ$$ذه م$ن ع.م$$ات ا=س$$ماء، ي$اُء الن$$سب-الت$$ي للتف$صيل-K، إم$$ا -ا�متناعي$ة–ا�س$مية، ل$$و� 
� ت$$صغر إ� : ص$$حراء، الت$$صغير: المم$$دودة.. حبل$$ى: ا=ل$$ف المق$$صورة. � تلح$$ق إ� ا=س$$ماء.. ا=س$$ماء، قرش$$ي
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ًا=سماء، أما الفعل والحرف � ي$صغر، إ� إذا ق$صد لفظ$ه، كون$ه ف$اع. ع.م$ة ل.س$مية، ول$ذلك إذا ج$اء جمل$ة ٍ حينئ$ذ ً
ل بمفرد lَأو َألم يأن للذين آمنوا أْن تخشع (( : ُ َ َ ََ َْ ُ ََ َِ ِK ِ ْ أن وما دخلت علي$ه .. ھذا فعل، أين فاعله؟ خشوع:  ألم يأن]16:الحديد))[ْ

ًكون$$ه ف$اع. يعتب$ر ع.م$$ة ل.س$مية، كون$ه مفع$و� ب$$ه وق$د س$بق، كون$$ه منعوت$ا � نعت$ا: ًف$ي تأوي$ل م$صدر، إذا ً ً كون$$ه .. ًً
ًكون$$ه م$ضافا إلي$ه، وإذا ج$اء الم$ضاف إلي$$ه .. ًكون$ه م$ضافا.. ًكون$ه مؤنث$ا.. ً � تنع$ت إ� ا=س$ماء، كون$ه م$$ذكراًمنعوت$ا

ْھذا يْوم ينفُع الصادقين صدقُھم (( : ًجملة وجب تأويله بمفرد ُُ ْ ِ ِ ِ Kَ َ َ ََ   .ھذا � بد من تأويله:  نقول]119:المائدة))[َ

  : ثم قال المصنف رحمه ' تعالى

ِ فعل77777777777ت وأت77777777777ت وي77777777777ا افعل77777777777يَبت7777777777ا َ َ َ َ َْ َْ ََ َ ْ  

  

ِون77777777777777ون أق77777777777777بلن فع77777777777777ل ينجل77777777777777ي   َِ َ ْ َْ ٌُ . َ ِ ِْ
  

  

لما انتھى من القسم ا=ول والنوع ا=ول وھو ما يميز ا�سم عن قسيميه الفعل والحرف انتق$ل إل$ى الن$وع الث$اني، وثن$ى 
ٍھو ركن، وإذا كان ركنا حينئذ له أھمية: به =نه يأتي أحد جزئي الك.م، يعني   . ومنزلة؛ =نه قد يزول الك.م بزوالهً

ْبتا فعلت وأتت ِھ$ذا معط$وف علي$ه، ون$ون : معط$وف علي$ه، وي$ا افعل$ي: ھذا ج$ار ومج$رور، وأت$ت: َبتا فعلت.. ََ
ھذا بالكسر، معطوف على أي شيء؟ على ياء افعل$ي، أو عل$ى : ِمعطوف عليه، معطوف على أي شيء؟ ونون: أقبلن

ٍعدة أن م$ا ج$اء بالمعطوف$ات بح$رف العط$ف ال$واو حينئ$ذ العط$ف عل$ى ا=ول، يك$ون م$رده َتاء فعلت؟ ا=ول؛ =ن القا
  .أو، وأما ثم والفاء فھذه على حسب ما قبلھا: إلى ا=ول، وكذلك

ِفعل ينجلي َِ َ ْْ ھ$ذا مبت$دأ وھ$و نك$رة، كي$ف : نق$ول: يظھ$ر بت$ا فعل$ت، فع$ل: ص$فته، يعن$ي: ھذا مبت$دأ، ينجل$ي: فعل: ٌ
: يظھ$ر بت$ا فعل$ت، بت$ا فعل$ت: يعن$ي: ھ$ذا مبت$دأ، ينجل$ي: صفة؟ فع$ل: ھذا خبر، ھل نقول: كرة؟ ينجليجاز ا�بتداء بالن

ق$صد لفظ$ه، : ھذا خبر فعل، كيف جاز ا�بتداء ب$النكرة وھ$و فع$ل؟ نق$ول: ينجلي، وينجلي: جار ومجرور متعلق بقوله
ھ$ل : ٍم$الم تف$د أي فائ$دة، حينئ$ذ نق$ول..  أي فائ$دة؛ =ن النك$رة إذا أف$ادت-بت$ا–بتق$ديم : ًھذا قول، فصار معرفة، أو يقال

  .استقام الك.م بتاء فعلت فعل ينجلي؟ واضح الك.م

ً بتق$$ديم الج$$ار والمج$$رور وإن ك$$ان متعلق$$ا ب$$الخبر، وھ$$ذا � يج$$وز عن$$دھم لك$$ن لل$$ضرورة ح$$صلت الفائ$$دة: ًإذا
ًولكونه جارا ومجرورا،   اسم م$سماه :يعنياسم لكلمة مخصوصة، : الفاءالفعل بكسر بكسر الفاء وإسكان العين، : ِفعلً

زي$د م$سمى واس$مه : قام يقوم قم، ھذا مسمى، وفعل اسمه، كم$ا نق$ول: ھذا مسماه الذات، والفعل مسماه: لفظ، زيد، قلنا
الفعل بك$سر الف$اء وإس$كان الع$ين، اس$م لكلم$ة : ًفعل، إذا: مسمى، اسمه: زيد وعمرو، قام: ھذا لفظه، مسماه: اسم، اسم

َصوصة، احترازا من الفعل بفتح الفاء فھو من ا=حداث مصدر، ھذا عند النحاة، مصدر فعلمخ َ َ ً.  

(( : ي$أتي بمعن$ى اس$م المفع$ول كم$ا ذك$ره ف$ي الك$شاف: ِلكن المكسور في اللغة فْعل، بمعنى اسم المفعول، يعن$ي
ِوأْوحْينا إلْيھم فْعل الخْي$رات  َِ َ َ ََ َْ ْ ِ َ ِ ًت الخي$رات، وك$ون مك$سور الف$اء اس$ما لم$ا ذك$ر، ومفت$وح مفع$و�:  يعن$ي]73:ا=نبي$اء))[َ

ًالفاء مصدرا له بحسب ا�صط.ح، وأما في اللغة فھم مصدران، إذا ٌفعل، يأتي المصدر منه فْعل وفْعل: ً ٌَ ِ.  

َالفْع$ُل، : وأما عند النحاة ف.، فرقوا بينھما مج$رد اص$ط.ح، فالفع$ل اس$م لكلم$ة مخ$صوصة، م$ا م$صدره؟ ق$الوا
ِفعل ينجليجرد اصط.ح، وھذا م َِ َ ْْ   :قال متوالية، ذكرھا ع.مات بأربع أخويه عن ويتميز ويتضح يظھر :يعني ٌ

 وإن لل$وزن، ھن$ا الق$صر يتع$ين ..في$ه ًلغ$ة ك$ان وإن لل$وزن، ھن$ا الق$صر يتعين :قالوا ھذه ..تا بتا، :يعني َفعلت، بتا

 يتع$ين ھن$ا ولك$ن والق$صر، الم$د فيه يجوز ٌوثاء، ثا ..ٌوتاء تا ..ٌوباء با :الباء والقصر، المد والثاء والتاء الباء نحو في كان

  .للوزن منه بد � أنه بيان أجل من إ� نقول و� فيه، لغة :فنقول

 لفظ$ه، ق$صد لكن$ه ا=ص$ل، ف$ي جملة وھو إليه، مضاف :وفعلت مضاف، تا =ن لماذا؟ الفاعل، :أي بتا، :فعلت بتا

ُفعل$ت، نح$و ًم$ضمومة كانت سواء الفاعل، بتا :يعني فعلت، بتا إليه، ومضاف مضاف نافعند ًعلما، صار لفظه قصد فلما َْ َ 

َفعلت، نحو ًمفتوحة أو ْ َ ِفعلت، نحو ًمكسورة أو َ ْ َ َفعلت، بتا نضبطھا، بماذا وھنا َ ُفعلت، أو ْ ِفعلت؟ أو ْ  الث.ث$ة، ا=وج$ه يجوز ْ

ُفعلت بتا :تصحيحھا في مختلف ٍرواية في وروي َفعلت، بتا بالفتح، الرواية :قيل ولكن   .بالضم أنھا على ْ

َفعل$ت بت$ا :أق$ول ٍحينئ$ذ وح$ي، ٍبك$.م ل$يس =ن$ه ش$ئت؛ م$ا ق$ل ذاك أو ھ$ذا ك$ل على ِفعل$ت، بت$ا ..ُفعل$ت بت$ا ..ْ  يج$وز ْ

  .بالفتح أنه المشھور كان وإن الث.ثة ا=وجه

 ي$ا ِقمت :نحو ٍمخاطبة أو َفعلت، '، يا َتباركت :نحوً مخاطبا أو بالضم، ُفعلت نحوً متكلما الفاعل، بتا :أي بتا، ً:إذا

 ب$ه الم$راد أو المضمومة التاء خصوص به المراد ھل ُفعلت، بتا ا=وجه بأحد قلنا لو ھنا الناظم مراد ٍفحينئذ بكسرھا، ھند
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 تقيي$ده م$ن ب$د و� معين$ة بحرك$ة اللف$ظ قي$د إذا ٍفحينئ$ذ والمخاطب$ة، والم$تكلم، المخاط$ب ب$ينً فرقا ثم =ن أعم؛ أعم؟ ھو ما

  .العموم به المراد :الثاني العموم؟ به المراد أو الخصوص جھة على المضمومة ُفعلت بتا :نقول

 ت$اء الت$اء بل الوجھين، على مفتوحة أو مضمومة كانت سواء التاء خصوص َفعلت بتا :بقوله الناظم مراد ليس ً:إذا

 المج$از أو الكناية طريق على ال.زم وإرادة الملزوم ذكر من مكسورة وأ مضمومة أو مفتوحة كانت سواء ًمطلقا، الفاعل

  .مجاز :يعني المرسل،

ِويا افعلي :قوله في يقال ذلك ومثل َ َ .ونون أقبلن  َْ َ ِ ِْ ُ  ھ$ذا :افعل$ي وافعل$ي، الفاع$ل، ي$اء به المراد ھذه الياء :افعلي ويا ،َ

 إل$ى يا أضاف كونهً إذا الفاعل، ياء ھذه :افعلي الفاعل، ياء ھذه تضربين �، ا=مر؟ بفعل خاصة الفاعل ياء ھل أمر، فعل

  .مجاز فيه يكون ٍحينئذ الثاني، المضارع؟ فيشمل ذلك من ا=عم به المراد أو افعلي لخصوص ھو ھل افعلي،

.ونون أق7بلن َ ِ ِْ ُ  ھ$ي ھ$ل أم$ر فع$ل وھ$و أق$بلن ف$ي الت$ي الن$ونً إذا إلي$ه، م$ضاف :وأق$بلن م$ضاف، ھ$ذا :ن$ون أق$بلن، ..َ

 الفاع$ل ت$اء خ$صوص فعل$ت ت$ا :بقول$ه الن$اظم يق$صد ل$م ً:إذا الم$ضارع، عل$ى ت$دخل الم$ضارع؟ عل$ى ت$دخل أم ب$ه خاصة

 أق$بلن ن$ون :بقول$ه يق$صد ولم ا=مر، فعل الفعل خصوص :افعلي يا يقصد ولم النطق، حسب على المضمومة أو المفتوحة

 وج$د م$ن عل$ى بالمطابق$ة الدال$ة الت$اء الفاع$ل بت$اء المراد ..ھنا فاعلال بتاء المراد ثم عام، الحكم بل ا=مر، فعل خصوص

  لماذا؟ عنه، نفي أو به قام أو الفعل منه

 ُض$ربت، متع$دي، غي$ري عل$ى ال$ضرب أوقع$ت أن$ا الفعل، أحدث من إلى الضرب إسناد ھذا ُضربت، :تقول =نك

 ُض$ربت، الغي$ر إل$ىً متع$ديا ك$ان سواء النوعين، ا�ثنين يشمل ً:إذا بي، قام غيري؟ على أقمته أو بي قام أين؟ الحدث kمت

 نف$$ي، ح$$رف :م$$ا ًزي$$دا، ض$ربت م$$ا يبق$$ى م$$اذا؟ ويبق$$ى علي$ه،ً واقع$$ا أو ب$$هً قائم$$ا ك$$ان س$واء الفاع$$ل =ن ب$$ه؛ً قائم$$ا ك$ان أو

ِفعل وفاعل، فعل ُوضربت  أن باب$ه، ف$ي س$يأتينا ھ$ذا :نق$ول الفع$ل؟ أي$ن الفاع$ل، ت$اء :نق$ول كيف يفعل، لم �؟ أو الضرب ُ

 أوج$د م$ن ..الفع$ل أوج$د م$ن ..الع$رب لغ$ة ف$ي ھ$ذا الفع$ل، أوج$د م$ن ھ$و الفاع$ل وإ� فحسب، اصط.ح مجرد به المراد

 ب$اب م$ن ھ$ذا :نق$ول ًأص$الة؟ ح$دث عن$دنا ول$يس فاع$ل، الت$اء :نق$ول ھن$ا كي$ف ًزي$دا، ض$ربت م$ا :ق$ال إذا ٍفحينئذ الحدث،

  .محله في سيأتي كما ا�صط.ح

ًإذا  ك$ضربت، وذل$ك عن$ه، نف$ي أو ب$ه، ق$ام أو الفعل، منه وجد من على بالمطابقة الدالة التاء بھا المراد الفاعل ءتا :َ

 ال.حق$ة الت$اء بخ$روج علي$ه، الق$صور لل$زوم س$يأتي كم$ا ا�صط.حي الفاعل المراد فليس مت، وما ضربت، وما ومت،

 الت$ي الت$اء لخرج$ت بھ$ذا قلن$ا ل$و :نق$ول ا�ص$ط.حي؟ الفاع$ل هب المراد ھل ھنا، فعلت بتا المراد :قيل لو وأخواتھا، لكان

 الفع$ل؟ أوجد الذي ھنا بالفاعل المراد ھل الفاعل، تاء نعم، �؟ أو الفاعل تاء ھذه :نقول كنت، ..ًقائما كنت كان، إليھا أسند

 أنه علىً مجازا ويعرب كان، ماس ھي بل ًفاع.، تعرب � ھنا التاء =ن ا�صط.حي؛ الفاعل به المراد ليس �، :الجواب

  .فاعل

 حي$ث الدور ولزوم وأخواتھا، لكان ال.حقة التاء بخروج عليه القصور للزوم ا�صط.حي الفاعل المراد ليس ً:إذا

 به المراد وھل موضعه، في سيأتي وھذا فعله، إليه المسند بأنه بابه في الفاعل وعرف الفاعل، تاء بقبول ھنا الفعل عرف

   اللغوي؟ الفاعل ھو من لغوي؟ال الفاعل

 ي$شمل � اللغ$وي الفاع$ل =ن ا�ص$ط.حي؛ الفاع$ل و� اللغ$وي الفاع$ل ب$ه الم$راد ليس ً:إذا الحدث، أحدث من كل

 ھ$ذه :نق$ول ضربت، وما مت، وما وضربت، مت، :وكذلك اصط.حي، ھو وإنما بفاعل ليس =نه ًزيدا؛ ضربت ما :نحو

 ف$ي يت$صور � وھ$ذا ..الح$دث عن$ه نف$ي أو الح$دث، ب$ه ق$ام أو الح$دث، أوق$ع ..أح$دث م$ن يشمل أن بد � الحد، في داخلة

 وإرادة المل$$زوم إط$$.ق م$$ن إم$$ا مج$$از أن$$ه :قلن$$ا ول$$ذلك التف$$سير م$$ن ب$$د � ً:إذا اللغ$$وي، الفاع$$ل و� ا�ص$$ط.حي الفاع$$ل

 ھ$ل فعل$ت؟ بت$ا ھن$ا نق$ول م$اذا ٍفحينئ$ذ المرس$ل، المج$از أو الكناي$ة طري$ق عل$ى ال$.زم، وإرادة المل$زوم ذكر من ..ال.زم

   ذاك؟ و� ھذا � أو اللغوي، الفاعل أو ا�صط.حي الفاعل :نقول

 يعب$ر ل$م ل$و =ن$ه من$ه؛ ب$د � ال$ذي اللف$ظ إط.ق باب من الفاعل ھو الذي ا=خص ذكر وإنما ذاك، و� ھذا � :نقول

 ت$اء علي$ه ي$صدق ما وعدمه ا�تصال حيث من لكن لغوي، لفاع أو اصط.حي فاعل إ� عندنا ليس يعبر؟ ماذا اللفظ بھذا

 ت$سمى � أنھ$ا م$ع الفاع$ل، تاء ھذه التاء ًقائما، كنت :ولذلك اللغوي، الفاعل من وأعم ا�صط.حي الفاعل من أعم الفاعل

  ً.اصط.حيا ًفاع. وليس النحاة، عند ًفاع.



                                                            
79

 الدال$ة ھن$اك بالتاء المراد ،ُفعلت بتا ً:إذا اصط.حي، اعلف أنھا مع لغوي، بفاعل ليست ھذا :التاء ًزيدا، ُضربت ما

 فأدخلن$ا اللف$ظ م$ع وقفن$ا ل$و =نن$ا اللفظ؛ مع نقف و� نفسرھا بھذا عنه، نفي أو به قام أو الفعل منه وجد من على بالمطابقة

  .يراد � ما ودخل ا=لفاظ بعض خرجت ٍفحينئذ وأخرجنا

 ت$$دل ل$$م =نھ$$ا لم$$اذا؟ �، :نق$$ول َفعل$$ت؟ ت$$ا مث$$ل ھ$$ي ھ$$ل الت$$اء، بف$$تح َأن$$ت ت،أن$$ إ� ق$$ام م$$ا :نح$$و ف$$ي الت$$اء ي$$رد و�

 إ� ق$ام م$ا :وھن$ا الفع$ل، عن$ه نف$ي أو ب$ه، ق$ام أو أحدث من على بالمطابقة دل ما بھا المراد التاء أن عرفنا وقد بالمطابقة،

 وت$اء أن، :ھ$و ال$ضمير أن البصريين، ھبمذ على أن، :عليه الدال بل الفاعل، نفس على بالمطابقة دالة ليست :نقول أنت

  .خطاب حرف مفتوحة ھذه التاء

َل$ْست (( ..ليس تدخل ھذه فعلت تا ھذه أن ماذا؟ في اFشكال بقي ْعل$ْيھم َ ِ َ  فعليتھ$ا عل$ى اس$تدل وبھ$ا ]22:الغاش$ية))[ َ

ًسواء َلْيُسوا (( :أنكره لمنً خ.فا َ  ت$دل وإنم$ا �، ح$دث؟ عل$ى ت$دل ھل ھذه ليس ..لست فعل، ھي ً:إذا ]113:عمران آل))[ َ

 ح$دث منھ$ا يفھ$م � ك$ان إذا ح$دث، منھ$ا يفھ$م � =نه النافية، ما بمنزلة حرف أنھا بعضھم ذھب ولذلك فحسب،ٍ نفي على

َلْست (( :نقول كيف ْعلْيھم َ ِ َ   ً.أص. حدث عندنا ليس الفاعل؟ تاء فھي الخطاب تاء ھذه والتاء ]22:الغاشية))[ َ

 � إذ الفاع$ل، ت$اء بلح$اق حرفيتھ$ا زع$م م$ن عل$ى ال$رد ي$نھض حت$ى لل$يس، ال.حق$ة الت$اء دخ$ول ف$ي اFش$كال بقي
  .وارد وھذا الحدث، على ليس د�لة لعدم عنه، نفي أو به قام أو الفعل منه وجد من تاء أنھا عليھا يصدق

َل$ْست (( :التركيب ھذا في الخبر، عنه نفي من تاء ھي :نقول ٍوحينئذ ْعل$ْيھم َ ِ َ ٍُم$صْيطرِب َ ِ  ھ$ذه ل$ست، ]22:الغاش$ية))[ َ

 :فنق$ول التحقي$ق عند وأما فحسب، التعميم باب من إ� الفاعل تاء بأنھا عنھا نعبر و� الخبر، عنه نفي من تاء :نقول التاء،
 ىإل$ يرج$ع وھ$ذا الخب$ر، م$دلول ي$شمل م$ا بالفع$ل ي$راد أن إ� اللھ$م الخب$ر، عن$ه نفي من تاء ھي بل حدث، عندنا ليس ھنا

  .المصطلح

ْفھْل عسْيتم( لعسى ال.حقة دخول وأما ُ َ َ َ  ت$اء ھ$ي إذ بھ$ا، الفاع$ل ت$اء �ت$صال لم$اذا؟ ال$صحيح، فعل عسى :نقول ، )َ

 ..الفع$$ل من$$ه وج$$د م$$ن عل$ى بالمطابق$$ة الدال$$ة المطابق$$ة بت$$اء ھن$ا الم$$راد فعل$$ت، بت$$ا ً:إذا عن$$ه، انتف$ى أو الرج$$اء ب$$ه ق$$ام م$ن

 فعل$ت، بت$ا اللغ$وي، الفاع$ل و� ا�ص$ط.حي الفاع$ل ب$ه الم$راد ول$يس ذكرناه، ما كل ليعم ه،عن نفي أو به قام أو الحدث،

 :الج$واب الم$ضارع؟ الفع$ل عل$ى ت$دخل وھ$ل الماض$ي، الفعل؟ أنواع بأي بماذا، تتصل الفاعل تاء ماذا، على تدخل وھذه
 ع$ن نق$ل م$ا س$ماع ..بال$سماع =نھ$ا ذا؟لم$ا ب$ه، ات$صالھا ..ب$ه الفاع$ل ت$اء قب$ول أو دخ$ول الماض$ي الفع$ل خ$واص م$ن �،

  واضح؟ ا=مر، على و� المضارع على دخلت أنھا ينقل لم العرب

 ..إل$ى أس$ند إذا الم$ضارع الفع$ل ف$5ن الم$ضارع؛ وأم$ا واض$ح، ھ$ذا ًم$ستترا، إ� يك$ون � الفاع$ل ف5ن ا=مر؛ أما

  .. لماذا؟ به، تتصل � �، :نقول به؟ تتصل المضارع ،به تتصل

  .معنا يأتي الساكنة، التأنيث تاء في ھذا �،

  .بعده فيما السابق والتعليل الماضي، بالفعل خاصة الفاعل تاء ً:إذا ..فعلت بتا

 ق$صد ھ$ذا أت$ت ٍحينئ$ذ إلي$ه، ومضاف مضاف :َفعلت تا :قلنا ْأتت، وبتاء َفعلت، بتا ماذا؟ على عطف :يعني ..وأتت

 إلي$ه؟ الم$ضاف على أو المضاف على معطوف ھو ھل ..إليه لمضافا على معطوف أو تاء على معطوف ھو ھل لفظه،

 إل$ى عطفن$اه وإذا أت$ت، وبت$ا فعل$ت، بت$ا التق$دير م$ن ب$د � ص$ار الم$ضاف على عطفناه إذا ٍحينئذ ذاك، ويحتمل ھذا يحتمل

  .الساكنة التأنيث وتاء الفاعل تاء :التائين بينً مشتركا صار بتا ٍحينئذ إليه المضاف

 :قول$ه ف$ي الت$اء جع$ل عل$ى ..فعل$ت عل$ى أو أتت، وتاء :أي مضاف، بتقدير فعلت، تا على عطف وأتت، :قولهً إذا
  .جائز وھذا معنييه، في المشترك استعمال من بتا،

ً معطوف$ا يك$ون أن وإم$ا ت$ا، وھ$و الم$ضاف علىً معطوفا يكون أن إما ھذا :ْوأتت إليه، ومضاف مضاف :َفعلت بتا

 عط$ف وإن ا=ول، مثل أتت، وتاء :يعني التقدير، من بد � ٍحينئذ تاء على ..المضاف على عطف إن إليه، المضاف على

  .التائين بينً مشتركاً لفظا يكون :بتا ٍحينئذ إليه المضاف على

 م$$ن التمك$ين، تن$وين مث$$ل الم$دلول، إل$ى ال$$دال إض$افة م$ن التأني$ث ت$$اء ال$ساكنة، التأني$ث ت$$اء ب$ه الم$راد :ْوأت7ت ً:إذا

 تأني$ث ..تأني$ث عل$ى دال ح$رف :التأني$ث ت$اء ً:إذا معن$ى، ح$رف التأني$ث تاء معنى، حرف =نه المدلول؛ إلى الالد إضافة

 ال$$ساكنة التأني$$ث ت$$اء ھ$$ذه الت$$اء :ض$$ربت ٌھن$$د، ض$$ربت ًعم$$روا، ٌھن$$د ض$$ربت الم$$شھور، عل$$ى ھ$$ذا الفاع$$ل، تأني$$ث م$$اذا؟

َضربت ھند، :وھو لفاعل،ا تأنيث على للد�لة به؟ اتصلت لماذا الماضي، بالفعل اتصلت َ   .ھند َ
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َُضربت  للد�ل$ة التأني$ث ت$اء ب$ه وات$صلت ھن$ا الفع$ل أن$ث ً:إذا �، فاع$ل؟ ھ$و ھ$ل فاع$ل، نائب ھند؟ إعراب ما ٌھند، ِ

  .الفاعل نائب تأنيث على

ْوكانت (( َ َ َمن َ َالقانتين ِ ِ ِ َ  للد�ل$ة كان بالفعل تاتصل الساكنة، التأنيث تاء ھذه التاء مريم، ھي ..كانت ]12:التحريم))[ ْ

 ت$اء :يق$ال أن ا=ول$ى :نق$ول ول$ذلك اس$مھا، تأني$ث عل$ى �، الفاع$ل؟ نائ$ب تأني$ث عل$ى �، الفاع$ل؟ تأنيث على ماذا؟ على

 نائ$ب خرج ٍحينئذ بالفاعل خصصناھا إذا وأما كان، واسم الفاعل ونائب الفاعل ليعم إليه، المسند تأنيث على الدالة التأنيث

  .كان اسم وخرج الفاعل،

ف$ي أص$ل وض$عھا ھ$ي : ًالمراد بھا تاء التأنيث الساكنة، وھذه الساكنة صفة لت$اء، � للتأني$ث، أص$الة، يعن$ي: ًإذا
  .حرف معنى، وضع للد�لة على ما ذكرناه.. ًأن تاء التأنيث تعتبر ساكنة وھي حرف: ساكنة، وھذا محل وفاق

يث دال على تأنيث الفاعل، مبني على ال$سكون � مح$ل ل$ه حرف تأن: فعل ماضي، والتاء، نقول: ٌقامت ھند، قام
بل تاء التأنيث اسم، وھذا خرق لmجماع، وما بع$ده ب$دل عن$ه، وھ$و باط$ل، : فاعل، وقال بعضھم: ٌمن اFعراب، وھند

ٌد، يجوز إسقاطه ويستغنى عنه بالبدل، وھن$ا ل$و أس$قطناه؟ اFع$راب عل$ى ھ$ذا الق$ول، قام$ت ھن$: لماذا؟ =ن المبدل منه
مب$دل من$ه، : ًبدل من$ه، إذا الت$اء: ٌضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وھند: فعل ماضي، والتاء: قام

ًقام ھند، إذا: من ع.مات صحة البدل إسقاط المبدل منه وإقامة البدل مقامه، ھل يصح ھنا؟ � يصح ھ$ذا الق$ول فاس$د : ٌ
  .من أصله، � يلتفت إليه

ًتأني$$ث الفاع$$ل تأنيث$$ا معنوي$$ا، وا=ح$$سن : ت$$اء التأني$$ث، أي: ٌأت$$ت ھن$$د، وقولن$$ا: ًكنة أص$$الة، نح$$وت$$اء التأني$$ث ال$$سا ً
َُربة وثمة لم$اذا؟ =ن الت$اء ھن$ا ف$ي رب؛ =ن رب ح$رف وث$م ح$رف، وق$د ات$صلت ب$ه : ٍالمسند إليه، ف. يرد حينئذ تاء َK Kُ

؟ =ن الت$اء ھن$ا لتأني$ث اللف$ظ، � لتأني$ث المعن$ى، والت$ي �، لم$اذا: رب وث$م أفع$ال؟ نق$ول: تاء تأنيث س$اكنة، ھ$ل نق$ول
  .تعتبر ع.مة على الفعلية ھي تاء التأنيث المعنوي، ففرق بينھما

ًفإن روعي المعنى فھ$ي ع.م$ة عل$ى الفعلي$ة، وإن روع$ي اللف$ظ، فحينئ$ذ لي$ست ع.م$ة عل$ى الفعلي$ة ب$ل دخل$ت  ٍ
َوُربة سائل، تحركت التاء ھنا لغ: ًالحرف، إذا Kة، وقول الشاعر أيضا:ً  

cولق7777777777د أم7777777777ر عل7777777777ى اللئ7777777777يم ي7777777777سبني ُ َ َ c ُ َِ . َ ََ ْ َ
  

  

َفم777777777777ضيت ثم777777777777ت قل777777777777ت ) يعنين777777777777ي   . ْ َ َُ َ ُْ ُ ُ َ
  

  

ٍفثم$ة وُرب$ة عل$ى لغ$ة م$$ن س$كنھما حينئ$ذ نق$ول َ َK K ال$ساكنة، ت$$اء : الت$$اء ھن$ا لتأني$ث اللف$ظ � لتأني$$ث المعن$ى، وقولن$ا: ُ
َاحترزنا به عن المتحركة في المثالين ال$سابقين، وُرب$ة.. جھذا القيد لmخرا: التأنيث الساكنة، نقول K .. َثم$ة ھ$ذه متحرك$ة K ُ

  .و� إشكال فيھا

ھ$ذا قي$د لھ$ذا القي$د، لك$ن لmدخ$ال، وا�حت$راز بال$ساكنة ع$ن المتحرك$ة، وبا=ص$الة ع$ن الحرك$ة : نق$ول: ًأصالة
ھ$ذه ت$اء التأني$ث : م$سلمة، نق$ول: س$م، نح$وفإن كانت حركتھا حركة إعراب فھي خاص$ة با�: العارضة، أما المتحركة

ًمتحرك$ة أص$الة بحرك$ة إع$راب، حينئ$ذ ھ$$ذه م$ن خ$واص ا=س$ماء، ونلحقھ$ا بم$ا ذكرن$اه س$ابقا، ھ$$ذا .. ًمتحرك$ة أص$الة ٍ ً
ًمتى؟ إذا كانت تاء التأنيث متحركة أصالة ً.  

� ح$ول و� ق$وة، : ة بن$اءھ$ل تخ$تص بالفع$ل؟ إذا ك$ان حركتھ$ا حرك$.. ٍفإن كان حركتھا حركة بناء حينئذ تدخل
ھ$$ذه : ٍھ$$ذا مؤن$$ث أو �؟ مؤن$$ث، وھ$$و مخت$$وم بالت$$اء، والت$$اء ھن$$ا محرك$$ة لك$$ن حركتھ$$ا حرك$$ة بن$$اء، حينئ$$ذ نق$$ول: ق$$وة

الحركة حركة بناء، وليست حركة إعراب، فإذا كان كذلك فليست من خواص ا�سم، بل تدخل الحرف كما ف$ي المث$ال 
َالذي ذكرناه ُربة، على لغة من  Kفتح.  

ٌوإذا كانت حركتھا حركة بنية فحينئذ تدخل على الفعل، ھند تقوم، الت$اء ھ$ذه ت$اء التأني$ث، وھ$ي محرك$ة ب$الفتح،  ٍ
وحركتھا ھذه حركة بني$ة، الح$رف ا=ول والث$اني والثال$ث أو الراب$ع م$ا قب$ل ا=خي$ر أي حرك$ة ل$ه ي$سمى حرك$ة بني$ة، 

ح، الفتح$ة ھ$ذه ن$سميھا حرك$ة إع$راب أو حرك$ة بن$اء؟ � ھ$ذه و� ال$زا مفت$و. َز.. َز.. حركة وزن وصيغة، زيد: يعني
  .تلك، وإنما نسميھا حركة بنية

ٌزيد، جاء زيد، الحركة ھذه حركة إعراب.. ٌزيد، الدال ھذه مضمومة، حركتھا حركة: وكذلك ٌ.  

  .قالت حذامي، الحركة ھنا حركة بناء، ففرق بين الحركات الث.ث! طيب

 للفرق بين تائه وتاء ا�سم، ولم يعكس لئ. ينظم ثقل الحركة إلى ثقل الفعل، ھ$ذا تعلي$ل، وإنما سكن التاء الفعلي
الفع$$ل ثقي$$ل والحرك$$ة ثقيل$$ة، وا�س$$م خفي$$ف : قام$$ت، لم$$اذا س$$كنت؟ ق$$الوا: ُفاطم$$ة تحرك$$ت، وھن$$ا قلن$$ا.. ٌم$$سلمة: قي$$ل



                                                            
81

ذي ھو الحركة، وأعطي الثقيل الذي ھ$و والحركة ثقيلة، فأعطي الخفيف الثقيل، أعطي الخفيف الذي ھو ا�سم الثقل ال
  .ًالفعل الخفيف الذي ھو السكون، سلوكا مسلك التعادل والتناسب، و' أعلم

ِقال$$ت اْم$$رأة العزي$$ز (( : والحرك77ة العارض77ة نح77و ِ َ َْ ُ ََ ِ ن$$شترط ف$$ي ھ$$ذه الت$$اء ال$$ساكنة أن تك$$ون : ً إذا]51:يوس$$ف))[َ
ًع.مة، إذا كانت ساكنة أصالة، فإن تحركت عل ً : ٍھل يخرجھا على كونھا ع.مة أو �؟ الج$واب: ى جھة العرب، نقولً

ِقال$ت اْم$$رأة العزي$ز (( : �، نح$و م$اذا؟ نح$$و ِ َ َْ ُ ََ ِ التق$$ى س$اكنان، الت$$اء .. ھ$$ذا ا=ص$ل أنھ$$ا س$اكنة، ام:  قال$ت]51:يوس$$ف))[َ
ب$$التخلص م$$ن التق$$اء والم$$يم، والھم$$زة ھ$$ذه ت$$سقط ف$$ي درج الك$$.م، م$$اذا ن$$صنع؟ نح$$رك الت$$اء بالك$$سر عل$$ى ا=ص$$ل 

ُقالت اْمرأة(( .. الساكنين ََ َ ِ   . وھذا واضح بكسر التاء �لتقاء الساكنين]51:يوسف))[ َ

أري$د ال$تخلص م$ن ھ$ذه الھم$زة فألقي$ت حركتھ$ا عل$ى : ٌأمة، ألقيت الحركة على التاء وحذفت، يعني.. ٌوقالت امة
ًقالت امة، إذا: التاء، فقيل فع$ل ماض$ي، : ق$ال.. ُقال$ت: عارضة، ول$ذلك إذا جئ$ت تع$ربھذه الحركة على التاء حركة : ٌ

  .والتاء حرف تأنيث مبني على السكون المقدر، منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة النقل

ح$رف تأني$ث مبن$ي عل$ى ال$سكون، أي$ن ال$سكون؟ مق$در، من$ع : فعل ماضي، والت$اء: قال.. ِقالت امرأة: وإذا قلت
  .تخلص من التقاء الساكنين، وا=صل ھو السكونمن ظھوره اشتغال المحل بحركة ال

َقالتا أتْينا (( .. وقالتا َ َ ََ  ھنا حركت بم$اذا؟ ب$الفتح، وا=ل$ف ھ$ذه فاع$ل، لم$اذا حرك$ت؟ لل$تخلص م$ن ]11:فصلت))[َ
إ� التقاء الساكنين؛ =ن ا=لف ساكنة والتاء ساكنة، لماذا كان خصوص الحركة الفتحة؟ =ن ا=لف � يناسبھا م$ا قبلھ$ا 

ًأن يكون مفتوحا، � مضموما و� مكسورا ً ً.  

ھن$ا ا=ص$ل ف$ي الت$اء أنھ$ا س$اكنة، وحرك$ت : قالت$ا، نق$ول.. ُقال$ت ام$ة.. ِفي ھذه ا=نواع الث.ثة، قالت ام$رأة: ًإذا
 ،)الھن$دان رمت$ا(رمت$ا، : ًعرضا، ما الدليل على أن ھذه الحركة � تأثير لھا في ك$ون ا=ص$ل ف$ي الت$اء ال$سكون، نق$ول

فت$ى، لم$ا : رم$ى مث$ل: راء ثم ميم، ثم ت$اء، رم$ت، وا=ص$ل.. ٌرمت ھند، رمت: إذا اتصلت به تاء التأنيث، قلت: رمى
ا=لف والتاء، � يمكن تحري$ك ا=ول، و� يمك$ن ح$ذف الث$اني؛ =ن$ه ح$رف معن$ى، : أريد اتصال التاء به التقى ساكنان

  .ٌرمت ھند.. فعت، ال.م محذوفة:  على وزنرمت،.. رمت: ٍحينئذ حذفنا ا=لف، أليس كذلك؟ فقيل

ٍلما اتصلت ا=لف بالفعل الذي ألحقت به التاء حينئذ تحرك$ت الت$اء لمناس$بة ا=ل$ف، أل$يس ك$ذلك؟ حرك$ت .. رمتا
ھ$ذه الحرك$ة غي$ر معتب$رة، ب$ل ا=ص$ل ھ$و ال$سكون، وھ$ذه : التاء لمناسبة ا=لف، لو كانت ھ$ذه الحرك$ة معتب$رة، نق$ول

ح$$ذفت ا=ل$$ف لل$$تخلص م$$ن التق$$اء : رم$$ت.. رمت$$ا: ًإذ ل$$و كان$$ت أص$$الة، لرجع$$ت ا=ل$$ف، =نن$$ا نق$$ولًالحرك$$ة عرض$$ا، 
ورمت$ا، ل$يس عن$دنا س$اكنان، ف$ي اللف$ظ ل$يس عن$دنا س$اكنان، فل$و كان$ت ھ$ذه الحرك$ة معتب$رة لرجع$ت !ال$ساكنين، طي$ب

إ� بحرك$ة أص$لية كم$ا س$يأتي ف$ي ا=لف، ف$دل عل$ى أن التح$رك ھن$ا ب$الفتح إنم$ا ھ$و لمناس$بة م$اذا؟ ا=ل$ف، و� ح$ذف 
  .محله

ًأما تاء التأنيث المتحركة أصالة ف$. تخ$تص بالفع$ل، ب$ل إن كان$ت حركتھ$ا إعراب$ا اخت$صت با�س$م نح$و فاطم$ة  ً
� حول و� قوة إ� با[، وھ$ذه كم$ا س$بق : وقائمة، وإن كانت غير إعراب ف. تختص بالفعل، بل تكون في ا�سم نحو

  .حركة بناء

ٌھن$د تق$وم، الت$اء ھ$ذه ت$اء تأني$ث، وحرك$ت بم$اذا؟ .. ٌعل نحو ھند تقوم، نع$م ھ$و ھ$ذا ال$شاھد ال$ذي أردن$اهوفي الف
بنية، لماذا؟ =نھا في أصل الكلمة، لما دخلت على الم$ضارع وامتزج$ت : بالفتح، ھل حركتھا حركة بناء أو بنية؟ نقول

ٌھن$د تق$وم : ًا كان كذلك فھو كحركة الزاي من زيد، إذاصار كالحرف منه، كأنه جزء من الفعل المضارع، وإذ: به قلنا
  .ھذه حركة بنية: نقول

Kوفي الحرف نحو ُربة وثم$ة عل$ى لغ$ة تحري$ك تائيھم$ا، وھم$ا و�ة ولعل$ة عل$ى لغ$ة م$ن ألح$ق َ َ َK Kُ : ،لع$ل ت$اء س$اكنةK
Kول$$يس م$$ن الح$$روف م$$ا أن$$ث بالت$$اء إ� ھ$$ذه ا=ربع$$ة فق$$ط، �ة ولعل$$ة َ و�ة س$$يأتي ف$$ي محل$$ه، �ة:َ�ت، أص$$لھا.. َ َ .. �

Kلعلة، وُربة وثمة، فقط التي أنثت من الحروف، وما عداھا فعلى ا=صل.. وزيدت عليھا التاء، لعل Kُ K.  

: بتا فعلت، المراد بھا تاء الفاعل على جھة العموم الذي ذكرن$اه، وأت$ت: عندنا ع.متان: ًإذا.. وبھاتين الع.متين
ًكنة أصالة، وك. الع.متين ع.مة على الفعلي$ة، فعلي$ة الفع$ل الماض$ي، و� ت$دخل عل$ى الم$ضارع تاء التأنيث السا: أي

  .و� على ا=مر

Kوبھاتين الع.متين وھما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ُرد على من زعم من البصريين كالفارسي حرفي$ة ل$يس 
بق$ي ھ$ل ھ$ي .. ؟ لم يكن ثم قول بأنھ$ا اس$م، انتھين$ا باFجم$اعًقياسا على ما النافية، ليس، ھل ھي حرف أو فعل أو اسم
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ل$يس فيھ$ا ح$دث، وإنم$ا ھ$ي لمج$رد .. فعل أم حرف؟ عند الفارسي ونحوه أنھا حرف، لماذا؟ =نھ$ا � ت$دل عل$ى ح$دث
  .النفي، مثل ما النافية، وما النافية حرف باتفاق

ٍحينئ$$ذ ل$$يس مثلھ$$ا، ھ$$ذا نازعھ$$ا ش$$يء م$$ن جھ$$ة المعن$$ى، فحينئ$$ذ  لم$$ا ثبت$$ت لھ$$ا آث$$ار الفعلي$$ة وھ$$و كونھ$$ا ترف$$ع ٍ
كونھ$ا تت$صل بھ$ا ت$اء الفاع$ل، حكمن$ا .. كونھ$ا تت$صل بھ$ا وھ$و ال$شاھد معن$ا: ًوتنصب، وھذا ا=صل ف$ي الفعلي$ة، ثاني$ا

ٍل$ْست عل$ْيھم بُم$صْيطر (( : عليھا بأنھا فعل ِ َ َِ ْ ِ َ  ھ$ذه :ل$يس، ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا، ل$يس.. ل$ست: نق$ول..  ل$ست]22:الغاش$ية))[ََ
  .فعل بدليل ماذا؟ بدليل اتصال تاء الفاعل بھا، وتاء الفاعل � تتصل إ� بالفعل

ًب$أن لح$اق الت$اء لل$يس ل$شبھھا بالفع$ل ف$ي كون$ه عل$ى ث.ث$ة أح$رف، وبمعن$ى م$ا ك$ان، ورافع$ا : وأجاب الفارسي
صال الت$اء ب$اللفظ م$ن جھ$ة ًوناصبا، لكن ھذا التعلي$ل ض$عيف، لم$اذا؟ =ن$ه م$ن جھ$ة ا�جتھ$اد وجھ$ة المعن$ى، وھن$ا ات$

ٍل$ْست عل$ْيھم بُم$صْيطر (( : ًاللفظ، فھو منطوق به، وخاصة مجيئه في أف$صح الك$.م ِ َ َِ ْ ِ َ ًلْي$ُسوا س$واء (( .. ]22:الغاش$ية))[ََ َ َ َ
ًصار مسندا، وعلى من زعم من الك$وفيين حرفي$ة ع$سى، قياس$ا :  فھي فعل اتصل به الواو، وليس]113:آل عمران))[ ً

  .نعم، وبئس: وبالثانية رد على من زعم من الكوفيين كالفراء اسميةKعلى لعل، 

 أفعال على الصحيح، بدليل اتصال إحدى الت$ائين الم$ذكورتين ت$اء التأني$ث أو :ليس، وعسى، ونعم، وبئس: ًإذا
دود؛ =ن$ه تاء الفاعل بھا، وھذا يكفي في ثبوت فعليتھا، وما قيل من التعليل أنھا حرف رج$اء ونح$و ذل$ك فھ$ذا كل$ه م$ر

 فاش$ترك ف$ي ھ$ذا،من جھة المعنى، و=نه اجتھاد، و=ن ما اتصل بھا من ا=لفاظ مقدم على المع$اني، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل 
ًليست اتصل بھا التاءات، ليس وعسى، عست ھند مفلحة.. لست.. التاءان في لحاق ليس وعسى ٌ.  

ْفھْل عسْيتم ((  ُ َ َ َ ھل ص$ليت، أل$يس .. صليت: كان المخاطب واحد، تقول تاء الفاعل، تاء الفاعل إذا ]22:محمد))[َ
ْفھ$ْل ع$سْيتم (( المخاطب تك$ون الت$اء مفتوح$ة بت$ا فعل$ت للمخاط$ب، : كذلك؟ تفتح التاء، نحن نقول ُ َ َ َ  الت$اء ]22:محم$د))[َ

ًمضمومة ھنا ما السر؟ =ن الم$يم الدال$ة عل$ى الجم$ع يناس$بھا م$ا قبلھ$ا أن يك$ون م$ضموما، إذا ط$ب بھ$ا إذا ك$ان المخا: ً
  .التاء ھنا تكون مضمومة: ھل زكيتم؟ إلى آخره، نقول.. ھل صمتم.. ھل صليتم.. ٍجمع حينئذ ضمت، فھل عسيتم

ًھ$ل زكي$ت؟ تك$ون ب$الفتح، ھ$ذا تنبي$ه، إذا.. َھل صمت.. َوأما في المخاطب المفرد، ھل صليت اش$ترك الت$اءان : َ
كنة ب$نعم وب$ئس، و� تت$صل بھ$ا ت$اء الفاع$ل، أل$يس ك$ذلك؟ ت$اء التأني$ث ال$سا.. في لحاق ليس وعسى، وانفردت الساكنة

  .ٌبئست المرأة دعد.. ٌنعمت المرأة ھند

تبارك$ت ي$ا '، وھ$ل تت$صل ب$ه ت$اء التأني$ث ال$ساكنة؟ ھ$ذا مح$ل .. ٍوانفرد التاء الفاعل بتبارك على قول، تب$ارك
تبارك$$ت ي$$ا '، : رك تقب$$ل الت$$ائين، تق$$ولتب$$ا: تبارك$$ت أس$$ماء '، وقي$$ل: الن$$زاع، والظ$$اھر أنھ$$ا تت$$صل؛ =ن$$ه يق$$ال

  .وتباركت أسماء '

ِبتا فعل7ت وأت7ت وي7ا افعل7ي َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ ت$اء التأني$ث ال$ساكنة، وك$ذلك ت$اء الفاع$ل، تت$صل بك$ل فع$ل : ھ$ذه نق$ول الت$اء: أت$ت.. ْ
  : ٍماض إ� أربعة أنواع، � تقبل إحدى التائين البتة

ًما أحسن ھن$دا يبق$ى عل$ى ا=ص$ل، أفع$ال التعج$ب � .. ًما أحسن عمروا.. ً أفعال التعجب، ما أحسن زيدا:اAول
  .تقبل � تاء الفاعل و� تاء التأنيث

  . حبذا في المدح، � يقبل تاء التأنيث و� تاء الفاعلً:ثانيا

  .يث� يقبل التأن.. ًما عدا ھندا.. ً أفعال ا�ستثناء، خ. وعدا وحاشا، جاء القوم ما عدا زيدا:الثالث

ٍكف$ت بھن$د؛ =ن الب$اء ھ$ذه زائ$دة، وھن$د م$ا إعراب$ه: ٍكف$ى بھن$د، � تق$ل:  كفى، في ق$ولھم:الرابع ؟ كي$ف نعرب$ه؟ ٍ
فاعل مرفوع، صحيح؟ فاعل مرفوع، ورفعه ضمة مق$درة عل$ى : ٍالباء حرف جر زائد، وھند: ٍفعل ماضي، بھند: كفى

ٍھ$ْل م$ْن خ$الق (( : ئد، وھذا واقع في القرآن ف. تنكروهآخره، منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزا ِ َِ َ
ِغْي$ُر '  K ٍھ$$ذا مبت$$دأ دخل$$ت علي$$ه م$$ن الزائ$دة، حينئ$$ذ، خ$$الق: ٍ خ$$الق]3:ف$$اطر))[َ مبت$$دأ مرف$$وع با�بت$$داء ورفع$$ه ض$$مة : ٍ

  .مقدرة على آخره، منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

ِما جاءنا مْن ((  َ َ َ ٍبشير َ ِ   فاعل مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، أليس كذلك؟: ٍ بشير]19:المائدة))[َ

ٍوما أْرسلنا مْن رُسول ((  َ َ َ َِ َ ْ ھ$ذا أو : توكي$د، ق$ل: صلة، يعن$ي.. ھذه زائدة: مفعول به، ومن: ٍ رسول]64:النساء))[َ
  .ذاك ف. بأس، القول بالزيادة في القرآن إذا فھم المعنى � بأس بھا
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ِت7ا فعل77ت وأت7ت وي77ا افعل7يب َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ ي$$اء المخاطب$ة، وي$$شترك ف$ي لحاقھ$$ا ا=م$$ر : بق$$صر ي$اء لل$$وزن، يعن$ي: وي$$ا افعل$ي.. ْ
ھ$ذا : اركع$ي، اركع$ي، نق$ول: فعلي الذي ھو ا=مر، بل ھي مشتركة ب$ين فع$ل ا=م$ر:ليست خاصة بـ: ًوالمضارع، إذا

  .فعل أمر، واتصلت به ياء المخاطبة

  .ياء الضمير: ما نوعھا؟ ياء المخاطبة، و� نقول.. الياء ھذه ياءأنتي تقومين، 

قومي يا ھند، وأنتي يا ھند تقومين، فھ$ي م$شتركة بخ$.ف ت$ا فعل$ت : ويشترك في لحاقھا ا=مر والمضارع نحو
ھ$ذه ي$اء : ياء الضمير، أو ياء المتكلم للحوقھما ا�سم والفعل والحرف، مر بي أخي فأكرمني، م$ر ب$ي: وأتت، ولم يقل

اسم مجرور بالب$اء، : ليست من خواص الفعل، مر بي.. ليست من خواص ا�سم: ًالمتكلم، دخل عليھا حرف الجر، إذا
م$ر ب$ي أخ$ي ف$أكرمني، مث$ال واح$د ي$شمل : ھذه ياء المتكلم في الث.ث، ياء المتكلم: أضيف إلى ا�سم، فأكرمني: أخي

  .الجميع

 و� با�سم و� بالحرف، بل يدخل عليھا الح$رف وت$ضاف وك$ذلك تن$صب، ًياء المتكلم ليست خاصة بالفعل: ًإذا
.. بفتح ال$.م اس$ما: بكسر التاء، وتعالي: ِھنا اتصلت به ياء المتكلم، وبھذه الع.مة رد على من قال بأن ھات: فأكرمني

ِھم$ا اس$ما فْع$ل أم$ر، أو َأقب$ل أو تع$ال، ھ$ذه ا=فع$ال ھ$اتي وتع$ال ھ$ل : ن$اول، وتع$الي بمعن$ى: فعلي أمر، فھات بمعنى
ھاتي يا ھند، وتعالي يا ھن$د، قب$ل الي$اء عل$ى ال$صحيح، وال$صحيح أنھم$ا : فْعُل أمر؟ الصواب الثاني، بدليل ماذا؟ تقول

: فع. أمر مبنيان على حذف حرف العلة إن خوط$ب بھم$ا م$ذكر، وعل$ى ح$ذف الن$ون إن خوط$ب بھم$ا مؤن$ث، فقول$ه
  . 5ًمر وإن أوھمته العبارة، بل � بد من التعميم كما ذكرناه سابقا� خصوص ل.حقة ل: ، أيويا افعلي

ي$اء افعل$ي : مضاف إليه، ھل المضاف إليه قيد في المضاف، ھل ھو قيد، يعن$ي:  ياء مضاف، وافعلي:يا افعلي
 خاص$ة بفع$$ل ًمت$صلة بفع$ل ا=م$ر احت$رازا ع$ن غي$ره، أم أن$ه لبي$ان الواق$ع؟ لبي$ان الواق$ع، لم$اذا؟ =ن ھ$ذه الي$اء لي$ست

  .ا=مر بل بتدخل الفعل المضارع

.ونون أقبلن ًون$ون ب$الجر، عطف$ا عل$ى ت$اء، يعن$ي.. ِ : ون$ون التوكي$د الثقيل$ة أو الخفيف$ة نح$و: بن$ون أق$بلن، يعن$ي: ِ
 :ھذا فعل أمر اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، ھل اتصال نون التوكيد الثقيلة خاص بفع$ل ا=م$ر؟ الج$واب: Kأقبلن، أقبلن

Kلُي$ْسجنن (( : �، وإن أوھمته عبارة المصنف، بل ھو عام، � خصوص ھذا الفعل، لماذا؟ =ن$ه ي$دخل الفع$ل الم$ضارع َ َ َ
َوليكون$$ا م$$ن ال$$صاغرين  َ َ َِ ِ K ِ ً ُ ًلن$$ْسفعا (( :  ونح$$و]32:يوس$$ف))[َ ََ ًلُي$$ْسجنن وليكون$$ا (( :  وق$$د اجتمع$$ا ف$$ي قول$$ه]15:العل$$ق))[َ ُ َ ََ َ َK َ

   .]32:يوسف))[

  :لحاقھا اسم الفاعل في قولهوأما 

.أشاھرن  ُ ِ َ َبعدنا َ َ ْ َالسيوفا َ ُ c  

  :  وقوله

.أقائلن  ُ ِ َ ُأحضروا َ ِْ َالشھودا َ ْ ُ c  

ًيحفظ و� يقاس عليه، وسھله مشابھته للمضارع لفظا ومعنى:  ، فھذا شاذ � يعول عليه، يعني ً َ K.  

جل$$ي، بھ$$ذه الم$$سائل، بھ$$ذه الع.م$$ات، ھ$$ل أراد فع$$ل ين: ھ$$ذه أرب$$ع ع.م$$ات للفع$$ل، لك$$ن الم$$صنف ھن$$ا ق$$ال: ًإذا
الم$راد ب$ه الم$صدقات، بقط$$ع : فع$$ل ھن$ا: خ$صوص فع$ل، أم أطلقھ$ا م$شتركة ث$م ف$$صل بع$د ذل$ك؟ الث$اني، ول$ذلك نق$ول

ًالنظر عن كونه مضارعا أو ماضيا أو أمرا، فعل ً ھذا اسم، أليس كذلك؟ اسم لكلمة مخ$صوصة ي$صدق عل$ى أي : قلنا: ً
ًل الماضية وا=فعال المضارعة وا=م$ر، ھ$ل ھن$ا ع$ين نوع$ا واح$دا م$ن ھ$ذه ا=ن$واع؟ الج$وابشيء؟ على ا=فعا ً : ،�

  :=نه سيأتي

ٌفعل       ْ ٌمضارع ِ َ ِيلي ُِ ْلم َ ْكيشم َ َ ََ...   

َوماضي  َ ِاAفعال َِ َ .بالتا ْ ْمز ِ ْوسم ِ ِ َ...   

ً فأجمل أو� ثم فصل ثانيا ً.  

ِفعل ينجلي َِ َ ْْ جمي$ع م$ا ذك$ره الن$اس م$ن ع.م$ات :  ذكرن$اه، ق$ال ال$سيوطي ف$ي جم$ع الجوام$عيظھ$ر بم$ا: يعني:.. ٌ
ًتاء الفاع$ل أو�، ثاني$ا: الفعل بضع عشرة ع.مة، وھي ال$سين، : ًق$د، خام$سا: ًت$اء التأني$ث ال$ساكنة، رابع$ا: ًي$اؤه، ثالث$ا: ً

أح$رف الم$ضارعة، : ًج$وازم، عاش$راال: ًل$ن وأخواتھ$ا، تاس$عا: يعن$ي.. النواص$ب ل$ن: ًل$و، ثامن$ا: ًسوف، سابعا: ًسادسا
ات$صاله ب$ضمير الرف$ع الب$ارز، ثال$ث : نون$ا التوكي$د، ث$اني ع$شر: على الصحيح وإن أنكرھ$ا اب$ن ھ$شام، الح$ادي ع$شر

  :لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، سيأتي: عشر
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َوقبل  ْ ِالنفس َيا ََ ْ   .غيير صيغته �خت.ف الزمانت: لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، رابع عشر: ، ثالث عشر.

ھذه أربع عشرة ع.مة، أكثر ما قيل في م$ا يمي$ز الفع$ل ع$ن ق$سيميه ا�س$م والح$رف ھ$و وج$ود واح$د م$ن ھ$ذه 
الع.مات، لكن � يشترط أن توجد بالفعل و� ي$شترط أن يقب$ل الفع$ل ك$ل الع.م$ات، ب$ل ق$د يقبلھ$ا بع$ضھا وال$بعض � 

  .يقبله كما ذكرناه في ا�سم

.. ٍ ينجلي الفعل بتاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء الفاعلة، ونون التوكي$د، حينئ$ذ جع$ل البي$ت: البيتفمعنى
الفعل ينجلي بتاء الفاع$ل، عل$ى اFع$راب ال$ذي : ينجلي، جملة فعلية أو اسمة؟ فعلية، لو أردناه جملة اسمية، نقول: قال

  .ذكرناه، وھو لم يجعله على اFعراب المشھور

  .يظھر وينكشف ويتميز عن قسيميه ا�سم والحرف بتاء الفاعل، وما عطف عليه: لي الفعل، يعنيينج

َسواھما َُ ُالحرف ِ ْ َ س$وى ا�س$م ..سوى ماذا؟ سوى ا�س$م والفع$ل، لك$ن ھ$ذا غل$ط، لم$اذا؟ =ن س$واھما، الح$رف.. ْ
  :والفعل ھذا معلوم؛ =نه قال

ٌواسم ْ ٌوفعل َ ْ .ثم َِ ٌحرف ُ ْ .. س$واھما الح$رف: ًالتركي$ب أن الح$رف س$وى ا�س$م والفع$ل، ص$حيح؟ إذا علم من ھذا ..َ
ًسوى ا�سم والفعل بھذا التقدير نقول فيه نظر، ليس بصحيح، لماذا؟ =نه � فائ$دة في$ه، وإنم$ا يك$ون تك$رارا م$ع : يعني

ع$ل، وأن الفع$ل واس$م وفع$ل ث$م ح$رف، و� ش$ك أن ا�س$م س$وى الف: ما سبق؛ =ن سوى ا�سم والفعل معلوم من قوله
  .غير، وكذلك الحرف سوى ا�سم والفعل: غيره؛ =ن سوى بمعنى: سوى ا�سم، يعني

س$وى ق$ابلي الع.م$$ات، � ب$د م$ن التق$دير، س$وى ق$ابلي الع.م$ات الت$$سع : لك$ن الم$راد ھن$ا س$واھما الح$رف، أي
ًالمذكورة؛ =نه ذكر خمسا ل.سم وأربعا للفعل فھي ت$سعة، م$ا � يقب$ل ع.م$ات  ، -الح$رف–ا�س$م و� ع.م$ات الفع$ل ً

ھذا مراد المصنف، ھو يريد أن يب$ين م$اذا؟ ھ$ل أراد أن يب$ين أن الح$رف ق$سم ل.س$م والفع$ل، أم م$ا يمي$ز لن$ا الح$رف 
فاس$د؛ =ن تمي$ز : ٍس$وى الفع$ل وا�س$م حينئ$ذ رجعن$ا إل$ى ا=ص$ل، وھ$ذا نق$ول: عن غيره؟ الثاني، وإذا ف$سرنا س$واھما

  .ذكر ع.مة تميزه عن غيره: فعل بذاته ھذا معلوم مما سبق، وإنما المراد ھناالحرف عن ا�سم وال

غير، قابلي ع.مات ا�س$م والفع$ل الت$سع الم$ذكورة فھ$و : ع.مة الحرف عدمية، ھذا مراده، سوى، يعني: فقال
لھ$ا أو قب$ل الحرف، فما مر بك من لف$ظ و� ت$دري ھ$ل ھ$و اس$م أو فع$ل أو ح$رف أدخ$ل علي$ه ع.م$ات ا�س$م، ف$إن قب

ًواح$دا منھ$$ا ف$احكم باس$$ميته، ف$إن ل$$م يقب$$ل ش$يئا م$$ن ع.م$ات ا=س$$ماء ت$أتي إل$$ى المرتب$$ة الثاني$ة ًت$$دخل علي$ه ش$$يئا م$$ن : ً
ًع.مات الفعل، فإن لم يقبل شيئا من ع.مات الفعل فاحكم عليه بأن$ه ح$رف، لم$اذا؟ =ن الق$سمة ث.ثي$ة ح$صر � راب$ع 

الع.مة عدمية، لكنھا لي$ست : ًى كونه فع. تعين الثالث، وھو أنه حرف، ولذلك نقول ھناًلھا، إذا انتفى كونه اسما وانتف
ًعدما مطلقا بل عدما مقيدا، يعني ً ً   .ما لم يقبل ع.مة ا�سم و� ع.مة الفعل: ً

ً� يقبل ع.مة، ع.مة ماذا؟ ھ$ذا ع$دم مطل$ق، � : العدم المطلق لو أحلناه على شيء مجھول غير معروف، قلنا
ًيصح أن يكون ع.مة على الحرف؛ =ن الحرف موج$ود، والع$دم كاس$مه ع$دم ل$يس ب$شيء، فكي$ف يجع$ل الع$دم ال$ذي 

ھ$ذا ف$ي الع$دم المطل$ق، أم$ا ف$ي الع$دم المقي$د بانتف$اء ع.م$ات ا�س$م أو : ًليس بشيء ع.مة على وجود الح$رف؟ نق$ول
  .ع.مات الفعل فھو وارد و� إشكال فيه

  :كولذلك قال الحريري ھنا

ْع6م77777777777ه ُل77777777777ه ْلي77777777777ست م77777777777ا ُوالح77777777777رف َ َ           
  

ْفق7777777777777س   ِ ْتك7777777777777ن َق7777777777777ولي عل7777777777777ى َ ُ ْع6م7777777777777ه َ َ َ  

  

الحرف ما ليست ل$ه ع.م$ة وجودي$ة، � ب$د م$ن التق$دير، ل$يس الم$راد م$ا ل$يس ل$ه ع.م$ة؟ �، ل$ه ع.م$ة لكنھ$ا ع.م$ة 
ت الت$سع الم$$ذكورة الح$رف، م$$ا س$وى ق$$ابلي الع.م$ا: س$واھما، أي.. س$واھما الح$$رف: ًعدمي$ة مقي$دة، واض$$ح ھ$ذا؟ إذا

معرفة أو نكرة؟ سواھما عل$ى ق$ولكم معرف$ة، : معرفة أو نكرة، والحرف: إعراب سواھما الحرف؟ مبتدأ وخبر، سوى
  .ٍوالحرف معرفة، وحينئذ يجوز الوجھان

ًق$دما؛ ًخب$را م: ًيجوز الوجھان، لكن ا=ولى أن يجعل الحرف مبتدءا، وس$واھما: إذا كان كل منھما معرفة، نقول
  .=ن الذي تحدث عنه ويتكلم عنه ھو الحرف، فإذا كان كذلك فھو المحكوم عليه، وھو أولى

: ٍغير، وأن غير � تتع$رف باFض$افة، فحينئ$ذ كي$ف نجع$ل: ابن مالك رحمه ' يرى أن سوى، بمعنى: فإن قيل
ة م$$ضافة إل$ى ال$$ضمير فاكت$$سبت ھ$ذه نك$$ر: س$$واھما، قلن$$ا.. ًس$واھما معرف$$ة ونج$$وز ال$وجھين؟ ع$$رفتم اFش$$كال، س$وى

معرف$ة، ل$يس التعريف، ھذا الظاھر، ولك$ن س$وى كغي$ر، وغي$ر � تتع$رف باFض$افة، ھ$ل س$واھما معرف$ة ھن$ا أو �؟ 
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ً القاعدة صحيحة، لكن يستثنى في المضاف الذي تضاف إليه غير و� يك$ون معرف$ا لھ$ا أ� تق$ع ب$ين ض$دين، ..بمعرفة
  .سبت التعريفٍفإن وقعت بين ضدين فحينئذ اكت

ًخب$ر، وھ$و م$ضاف وال$سكون م$ضافا إلي$ه، ال$سكون م$ضاف : ھذا مبتدأ، وغي$ر: الحركة غير السكون، الحركة
نك$$رة، ھ$$ل اكت$$سبت النك$$رة الم$$ضاف ھن$$ا غي$$ر التعري$$ف م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه أم �؟ : إلي$$ه معرف$$ة أو �؟ معرف$$ة، وغي$$ر

ٍغير عمرو، اكتسبت التعريف؟ �؛ =نھ$ا لي$ست ب$ين ض$دين، زيد : اكتسبته، لماذا؟ =نھا وقعت بين ضدين، أما لو قيل
مضاف إليه وھو معرفة علم، لكن غير ما زالت نكرة لم تكت$سب التعري$ف، ھ$ذا : ٍمضاف، وعمرو: فغير عمرو، غير

  .سيأتي في محله

: س$وى الفع$ل وا�س$م، يعن$ي: س$واھما، س$وى ھ$ل أض$يف إل$ى م$ا ھ$و ض$د ل.س$م والفع$ل؟ س$واھما، يعن$ي: ھنا
ٍوى قابلي ع.مات ا�سم والفعل، إذا كان التقسيم محصورا في ث.ثة أنواع فحينئذ صارت القسمة مقابلةس اس$م وفع$ل : ً

ب$$أن س$$وى ھن$$ا اكت$$سبت التعري$$ف م$$ن : ٍيقابلھ$$ا الح$$رف، مث$$ل الحرك$$ة وال$$سكون، ف$$إذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ ص$$ح أن يق$$ال
  .الضمير، وھذا ھو الظاھر

: أي س$وى ق$ابلي الع.م$ات الت$سع الم$ذكورة الح$رف، وس$واھما: ، س$واھما، أيكھل: ، قالسواھما الحرف: ًإذا
الت$سع الم$ذكورة لم$اذا؟ =نن$ا ل$و عممن$ا ف$ي : خبر مقدم، والح$رف مبت$دأ م$ؤخر؛ =ن$ه المح$دث عن$ه فھ$و المبت$دأ، وقلن$ا

الت$سع، : لم$اذا نق$ول: عن$يًالع.مات وجعلناھا شاملة للع.مات التي لم تذكر ھنا لكان ف$ي الك$.م إحال$ة عل$ى مجھ$ول، ي
  سوى قابلي الع.مات التسع؟

ا=س$ماء ع.ماتھ$ا أكث$ر م$ن ث.ث$ين، وھ$ذه أكث$ر م$ن : س$وى ق$ابلي ع.م$ات ا=س$ماء والفع$ل، قلن$ا: =ننا ل$و قلن$ا
ھ$$ذه اFحال$$ة مغتف$$رة ھن$$ا؛ =نھ$$ا إحال$$ة عل$$ى : ا=ربع$$ة الت$$ي ذكرھ$$ا الم$$صنف، ففيھ$$ا إحال$$ة عل$$ى مجھ$$ول، لك$$ن نق$$ول

ھ$ذا : ًم$ن ا=س$ماء م$ا � يقب$ل ش$يئا م$ن ھ$ذه الت$سع كق$ط وع$وُض، قلن$ا: lالمعلم، كما ذكرناھا، فإن قي$ل: lقْف، يعنيَالُمو
ًالع.مة ھنا ليست بمطردة قد يقبل بعضھا ع.م$ات و� يقب$ل ا]خ$ر، ب$ل ق$د � يقب$ل ع.م$ة البت$ة، : ليس بمطرد، يعني

ًحينئذ إذا لم يقبل ع.مة البتة رجعنا إلى ا   .لحدٍ

�، لم$اذا؟ : ًبعض ا=سماء قد � يقبل شيئا من الع.مات، ھل عدم قبوله لشيء من الع.مات ينفي اسميته؟ نق$ول
ًالحد فنطبق الحد، فإن دل اللفظ على معنى غير مقترن بزم$ان : ً=ن عندنا شيئين يميز ا�سم عن الفعل والحرف، أو�

  ..مات، كذلك القول في الفعلًصدق عليه أنه اسم، ولو لم يقبل شيئا من الع

َسواھما َُ ُالحرف ِ ْ َ ْكھل ْ َ ْولم َوفي َ َ وذلك كھل، قسم لنا الحرف إلى ث.ثة أقسام؛ =ن الح$رف ال$ذي ھ$و :  كھل، يعنيَ
.. ي$دخل عل$ى ا�س$م، وي$دخل عل$ى الفع$ل، مث$ل ل$ه بھ$ل: ًحرف معنى، إما أن يكون م$شتركا ب$ين ا�س$م والفع$ل، يعن$ي

ْفھْل أن(( : كھل َ َ َتم شاكُرون َ ِ َ ْ َھْل ي$ْستطيُع رب$ك ((  جملة اسمية، ]80:ا=نبياء))[ُ َ َ َk ِ : ھ$ل: ً جمل$ة فعلي$ة، إذا]112:المائ$دة))[َ
  .مشتركة بين ا�سم والفعل، تدخل على ا�سم وتدخل على الفعل

: ًإذال$م، :في، ومخ$تص بالفع$ل ك$ـ:مختص با�سم كـ: ھذا إشارة إلى الحرف المختص، والمختص قسمان.. وفي
ح$رف م$شترك وح$رف : ھذا التعداد ھو مقصود لبيان ھذه ا=نواع الث.ثة، أن الحرف ث.ثة أن$وع عل$ى جھ$ة التف$صيل

  .في، وحرف مختص بالفعل، ثم كل من ھذه الث.ث إما مھمل وإما عامل فالنتيجة ستة:مختص با�سم كـ

  .حرف مشترك عامل

  .-مھمل–حرف مشترك غير عامل 

  .حرف مختص عامل

  .رف مختص با�سم غير عامل، مختص با�سم عاملوح

  .حرف مختص بالفعل وھو مھمل غير عامل

  .وحرف مختص بالفعل وھو عامل

  : ھذه كلھا ستة، ولذلك أشار إليھا بقوله

ح$$رف، وس$$بق أن الح$$رف � ي$$دخل إ� عل$$ى ا�س$$م، ح$$رف : الك$$اف ھ$$ذه ح$$رف، وھ$$ل: كھ$$ل.. كھ77ل وف77ي ول77م
: حرف جر، وھ$ل، نق$ول: ًصار اسما، ھل ھنا اسم، فالكاف.. ًصار علما: ًفظه، إذاھل؟ قصد ل: كاف، كيف دخل على

اسم مج$رور بالك$اف، ق$صد لفظ$ه، مج$رور وع.م$ة ج$ره ك$سرة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل 
  .بسكون الحكاية، وھنا قد أتى به ساكنة
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َس777777777واھما َُ ُالح777777777رف ِ ْ َ ْكھ777777777ل ْ َ ْول777777777م َوف777777777ي َ َ َ  

  

ٌفع777777777777ل   ْ َم777777777777ضا ِ ٌرعُ ِيل777777777777ي ِ ْل777777777777م َ ْكي777777777777شم َ َ ََ  

  

ٍ إما مضارع، وإما ماض، وإما أمر، وھذا التقسيم باعتبار الزمن � باعتبار شيء آخر، فا=فعال : اAفعال ث6ثة     
ا=فعال من حيث الزمن � بالنظر إلى غيره؛ =ن : باعتبار أنواعھا � باعتبار صيغھا إذ ھي � تنحصر ث.ثة، أي

لھا اعتبارات : ًالتجرد وعدمه تنقسم إلى قسمين، وباعتبار التمام والنقصان تنقسم إلى قسمين، إذاا=فعال باعتبار 
  .مختلفة، ولكن باعتبار الزمن تنقسم إلى ث.ثة، ودليله التتبع وا�ستقراء

ٌفعل ْ ٌمضارع ِ َ ِيلي ُِ ْلم َ ْكيشم َ َ ََ:  

ٌفعل ْ ھ$ذا : ع، والجملة في مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ، كي$شميتب: ھذا نعته صفة له، يلي، يعني:  ھذا مبتدأ، ومضارعِ
  فھو خبر لمبتدأ محذوف،.. مثاله، وذلك كيشم

ٌفعل  ْ ٌمضارع ِ َ ِيلي ُِ ْلم َ ْكيشم َ َ ََ  

: ھ$ذه ح$رف نف$ي وج$زم وقل$ب، كي$شم، يعن$ي: ول7مأن المضارع يتميز عن أخويه الماضي وا=مر بقبوله للم، :  بمعنى
ْل$شين م$ضارع ش$مْمت الطي$ب بالك$سر م$ن ب$اب عل$م يعل$م، ش$ممت ي$شم، وھ$ذه اللغ$ة بف$تح ا: َيشم.. مثل ھذا الفعل يشم ِ

  .ًالفصحى، وجاء أيضا من باب ينصر ينصر، حكاھما الفراء وابن ا=عرابي

  :ھذا تأخير من تقديم، وا=صل: لم، أم �؟ قالوا: ھل ھذا المثال لفعل مضارع دخلت عليه

ٌفعل  ْ ٌمضارع ِ َ ْكيشم ُِ َ ِيلي ََ ْلم َ َ  

ٍ إن وليه حينئذ حكمنا عليه بأنه فعل مضارع، وأما في ھذا التركيب؛ =نه لو أراد الفعل الم$ضارع الج$زم علي$ه 
نعت$ه، : مبت$دأ، وم$ضارع: ھ$ذا ت$أخير م$ن تق$ديم، فع$ل: كل$م ي$شم، فأدخ$ل علي$ه ل$م، لك$ن نق$ول: بأنه فعل م$ضارع، ق$ال

ل$م، � للم$ضارع بع$د دخ$ول ل$م، لم$اذا؟ =ن$ه مت$أخر م$ن كيشم مثال للمضارع قب$ل دخ$ول : الجملة يلي، وقوله: وخبره
كل$م ي$شم، وھ$ذا : فعل م$ضارع كي$شم يل$ي ل$م، � مث$ال للم$ضارع المقت$رن بل$م، إذ ل$و ك$ان ك$ذلك لق$ال: تقديم، وا=صل

  .واضح بين

=نھ$ا تنف$ي الح$دث، ل$م ي$ضرب : حرف نفي وج$زم وقل$ب، نف$ي: فعل مضارع يختص بلم، وھذه لم كما قلنا: ًإذا
ًيد عمروا، لم يضرب نفت الحدث وقوعه، وجزمز =نھ$ا قلب$ت ال$زمن : =نھا تعمل الجزم في الفعل الم$ضارع، وقل$ب: ٌ

ٍھذا ماض من جھة المعنى، � من جھة اللفظ، أم$ا ف$ي اللف$ظ فھ$و : لم يضرب: من الحال إلى الماضي، ولذلك سبق أن
  .مضارع

ٌفعل ْ ٌمضارع ِ َ ِيلي ُِ ْلم َ ْكيشم َ َ ََ  

نع$$م، ول$$ذلك اب$$ن ھ$$شام رحم$$ه ' ف$$ي قط$$ر الن$$دى جع$$ل ھ$$ذه : ز الفع$$ل الم$$ضارع بغي$$ر ل$$م؟ الج$$واب وھ$ل يتمي$$
ًع.م$$ة تبع$$ا �ب$$ن مال$$ك، واب$$ن مال$$ك ھن$$ا مي$$ز الفع$$ل الم$$ضارع ع$$ن الماض$$ي وا=م$$ر بل$$م، ول$$م يجعل$$ه متمي$$زا عنھم$$ا  ً ً

ل$م، عل$ى خ$.ف م$ا ق$رره اب$ن بحروف أنيت، وال$صحيح أن تميي$ز الفع$ل الم$ضارع بح$روف أني$ت أول$ى م$ن تميي$زه ب
  .ھشام ھناك رحمه ' تعالى

َوماض77777777ي َ ِاAفع77777777ال َِ َ .بالت77777777ا ْ ْم77777777ز ِ ْوس77777777م ِ ِ َ  

  

ِب77777777777النون   ِc َفع77777777777ل ْ ِاAم77777777777ر ِ ْإن ْ ٌأم77777777777ر ِ ْفھ77777777777م ْ ِ ُ  

  

  : ًھذا داخل في ا=بيات السابقة؛ =نه عمم أو� قال

ِبت7777777777ا فعل77777777777ت وأت77777777777ت وي77777777777ا افعل77777777777ي َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ ْ  

  

ٌون777777777777777777ون أق777777777777777777بلن فع777777777777777777ل   ْ َِ . َ ِ ِْ ِ ينجل777777777777777777يُ َ َْ  

  

ٌفعل       ْ ً سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أراد أن يفصل لنا كل فعل، ما الذي ي$دخل علي$ه م$ن تل$ك الع.م$ات، ِ ً ً
ْوأعرب7وا: فبدأ بالمضارع، وقدمه على الماض$ي وا=م$ر ل$شرفه ب$اFعراب كم$ا س$يأتينا ف$ي قول$ه ُ َ ْ ًم7ضارعا ََ َ َ  ول$م س$مي ،ُِ

   إعرابھم؟ًالفعل مضارعا، وما وجه

ثم ثنى بالفعل الماضي ل.تفاق على أنه مبني بين الكوفيين والبصريين، وثلث بفعل ا=مر لوجود ا�خت.ف ب$ين 
  .الكوفيين والبصريين: الطائفتين، يعني
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َوماضي َ ِاAفعال َِ َ الماض$ي م$ن ا=فع$ال؛ =ن ا=فع$ال ماض$ي : م$ن التبعي$ضية، يعن$ي: اFضافة ھن$ا عل$ى معن$ى.. ْ
الماض$ي م$ن ا=فع$ال، إذ ل$يس ك$ل ا=فع$ال فع$ل ماض$ي، : ٍ فحينئذ � بد من التق$دير، وماض$ي ا=فع$ال، يعن$يوغيرھا،

  .مز: وماضي بالنصب على أنه مفعول به لقوله

ًيكون مخففا ويكون مثق.، م$ز، أي: مزته فامتاز وميزته فتميز، يعني:  ھذا فعل أمر، من ماز يميزه، يقال:ِمز ً :
ًالماض$$ي م$$ن ا=فع$$ال، بالت$$اء، أي ت$$اء؟ ت$$اء فعل$$ت وت$$اء أت$$ت، إذا: اض$$ي ا=فع$$العل$$م ومي$$ز واف$$صل م ْ أل ھ$$ذه م$$اذا : َ

ًعھدية، والمعھود التاءان؛ =ن الشيء إذا كان نكرة وأعيد معرفة فھو عين ا=ولى، وھو قال: نسميھا؟ أل ت$اء فعل$ت، : ً
عھ$د : بالتاء يحم$ل عل$ى أن الت$اء ھن$ا للعھ$د، يعن$ي: هٍوتاء أتت، نكرة؛ =ن تاء نكرة، وفعلت ھذا نكرة، فحينئذ ھل قول

ھ$ل المعھ$ود أح$د الت$ائين أم الثنت$ان؟ الثنت$ان، لم$اذا؟ =ن .. تاء الفاعل دون تاء التأنيث، أو تاء التأنيث دون ت$اء الفاع$ل
  .الفعل الماضي يختص بتاء الفاعل، ويختص بتاء أتت

ء بأح$$د الت$$ائين دون ا=خ$$رى، ب$$ل الم$$راد بالعھ$$د ھن$$ا ج$$نس الت$$اء أل للعھ$$د � يل$$زم من$$ه ا�كتف$$ا: ٍفحينئ$$ذ إذا قي$$ل
َت$اء فعل$ت وت$اء أت$ت، : أل للعھد الذكري، والمعھود التاء المتقدمة بنوعيھا، أي: ًالصادقة بتاء الفاعل، وتاء التأنيث، إذا

  .تاء الفاعل وتاء التأنيث: ٍفالمعھود حينئذ أمران

مر بالنون، أي نون؟ ونون أقبلن، التي ھي نون التوكيد الثقيلة والخفيف$ة، ِمز ماضي ا=فعال بالتاء، وسم فعل ا=
إن فھ$م أم$ر فھ$م، : إن أمر فھم، يعن$ي: ًاجعله ع.مة عليه، متى؟ قيده.. lعلم، فعل ا=مر بنون التوكيد الثقيلة: سم يعني

َوإْن أحد من الُمشركين اْستجارك (( : من باب قوله َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ْ ٌ َ   .]6:التوبة))[ِ

ٌإن أم7ر َ َ ًمح$$ذوف وجوب$ا، يف$$سره : ح$رف ش$$رط، وح$رف ال$$شرط � يلي$ه إ� الفع$$ل، أي$ن الفع$ل ھن$$ا؟ نق$ول: إن.. ْ
َوإْن أح$$$د م$$ن الُم$$شركين اْس$$$تجارك (( : م$$$ن ب$$اب: الفع$$ل الم$$ذكور بع$$$ده، ول$$ذلك نق$$ول َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ْ ٌ َ وإن :  وا=ص$$$ل]6:التوب$$ة))[ِ

: فسره ھذا اللفظ، ھ$ذا مثل$ه: ًعل المحذوف وجوبا ھنا لوجود المفسر، نقولٍاستجارك أحد من المشركين، فحينئذ ھذا الف
إن أمر فھم، ما المراد با=مر ھنا؟ ھل المراد به ا=مر ا�صط.حي، أو ا=مر اللغوي؟ الث$اني، والم$راد ب$ا=مر .. وإن

ِإن طلب فھم من اللفظ بصيغته، � ب$د م$ن ھ$ذا: إن أمر فھم: اللغوي ھو الطلب، يعني ُ إن :  التقيي$د، إن أم$ر فھ$م، يعن$يٌ
قبول$ه ن$ون التوكي$د الثقيل$ة والخفيف$ة، م$ع د�لت$ه عل$ى : ٍطلب فھم من اللفظ بصيغته، فالع.م$ة حينئ$ذ مركب$ة م$ن ش$يئين

  .الطلب

ٍلُينف$$ق ذو س$$عة (( ًاحت$$رازا مم$$ا ل$$و قب$$ل الن$$ون ودل عل$$ى الطل$$ب بواس$$طة، مث$$ل م$$اذا؟ : ب$$صيغته َ َ ُ ْ ِ  ]7:الط$$.ق))[ِ
لينفق، ھذا طلب أو �؟ طلب � شك، لكنه ھل ھ$و بال$صيغة أو بواس$طة؟ الث$اني، وھ$ي دخ$ول �م ا=م$ر : قولن: لينفق

  .ينفق، ليس فيه طلب، لما دخلت عليه ال.م �م ا=مر أفاد الطلب: على الفعل؛ =ن أصله

ً� يكون أمرا اصط.حيا إ� إذا دل اللفظ عليه بذات$ه ب$صيغته، ف$إن ك$ان بواس$ط: ًإذا ًة فحينئ$ذ يمتن$ع كون$ه فع$.، ً ٍ
  .فعل أمر: يعني

ْوسم بالنون نون التوكيد الثقيلة والخفيف$ة، : ًقبولھا، بالنون المذكورة سابقا، أي: أل ھذه للعھد الذكري، أي: ، قلناِ
م$ن ص$يغته، ف$. ي$رد الم$ضارع المق$رون ب$.م ا=م$ر؛ =ن انفھ$ام الطل$ب ل$يس م$ن ص$يغة : إن أمر فھم من اللفظ، أي

  .مضارع بل من ال.مال

  :ثم قال

ُواAم7777777ر ْ َ ْل7777777م ْإن َ ُي7777777ك َ ِللن7777777ون َ c ْمح7777777ل ِ َ َ  

  

ِفي777777777777ه   َھ777777777777و ِ ٌاس777777777777م ُ ُنح777777777777و ْ ْ ْص777777777777ه َ ْوحيھ777777777777ل َ َ . َ َ  

  

كل ما دل عل$ى معن$ى الفع$ل الماض$ي ول$م يقب$ل ع.مت$ه فھ$و اس$م فع$ل ماض$ي، وك$ل م$ا دل عل$ى : في ا=فعال السابقة
ارع، وك$ل م$ا دل عل$ى ا=م$ر الطل$ب ول$م يقب$ل ع.مت$ه فھ$و اس$م معنى المضارع ولم يقبل ع.مته فھو اس$م فع$ل م$ض

  .اسم فعل ماضي، واسم فعل أمر، واسم فعل مضارع: ث.ثة أشياء: ًفعل أمر، إذا

ًالن$$اظم ھن$$ا ل$$م ي$$ذكر إ� نوع$$ا واح$$دا، لم$$اذا؟ لكثرت$$ه، ت$$رك اس$$م الفع$$ل الم$$ضارع، وت$$رك اس$$م الفع$$ل الماض$$ي،  ً
  :ا اسم فعل ا=مر فھو كثير ولذلك ذكرهكھيھات، وشتان، لماذا؟ لقلته، أم

ُواAم7777777ر ْ َ ْل7777777م ْإن َ ُي7777777ك َ ِللن7777777ون َ c ْمح7777777ل ِ َ َ  

  

ِفي777777777777ه   َھ777777777777و ِ ٌاس777777777777م ُ ُنح777777777777و ْ ْ ْص777777777777ه َ ْوحيھ777777777777ل َ َ . َ َ  
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ذك$$ر ف$$ي ھ$$ذا البي$$ت م$$ا يتعل$$ق باس$$م فع$$ل ا=م$$ر دون أخوي$$ه، لم$$اذا؟ لكثرت$$ه، وأم$$ا اس$$م فع$$ل الماض$$ي : قلن$$ا
م، وسيأتي باب خاص باسم الفعل، وستأتي أحكامه المتعلق$ة ب$ه ھن$اك، وھن$ا والمضارع، فھذا لقلته لم يعرج عليه الناظ

الم$راد التنبي$ه عل$ى اس$$م فع$ل ا=م$ر، وا=م$$ر، م$ا الم$راد ب$ه ا=م$$ر ا�ص$ط.حي أو اللغ$وي؟ وا=م$$ر إن ل$م ي$ك للن$$ون 
عل$ى م$ا ي$دل علي$ه ا=م$ر انتفت عنه الع.مة، دل من جھ$ة المعن$ى عل$ى م$اذا؟ : ً� يقبل نون التوكيد، إذا: يعني.. محل

وج$د في$ه القي$د وھ$و الد�ل$ة عل$ى م$اذا؟ عل$ى :  وج$د ھ$ذا القي$د، ص$ه، نق$ول:إن أم7ر فھ7ما�صط.حي، وھ$و الطل$ب، 
ھ$و : ٍ�، إذا دل عل$ى معن$ى الفع$ل ول$م يقب$ل ع.مت$ه فحينئ$ذ نق$ول: الطلب، اسكت، لكن ھل يقبل نون التوكيد؟ الجواب

  .اسم وليس بفعل

الطلب، لكن � بد ھن$ا م$ن التق$دير؛ =ن ا=م$ر معن$ى م$ن المع$اني، وھ$و ق$ال : =مر اللغوي، أيا:  يعنيواAمر،
جمل$$ة : مبت$$دأ، إن ل$$م ي$$ك للن$$ون مح$$ل: الطل$$ب، ا=م$$ر: ھ$$و اس$$م، وھ$$ذا حك$$م عل$$ى اللف$$ظ، ا=م$$ر يعن$$ي: ف$ي الخب$$ر عن$$ه

  . ھو اسم، الجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأالشرط،معترضة 

و اسم، المخبر عنه معنى، وھو الطلب، والخبر لفظ، ليس بينھما تط$ابق، � ب$د م$ن التق$دير ف$ي ا=ول، ھ: ا=مر
ٍھذا دال على الطلب، فحينئذ ص$ح التط$ابق ب$ين المبت$دأ : ما يدل على ا=مر، وھو اللفظ، صه: دال ا=مر، يعني: فنقول

  .والخبر

 ا=م$ر؛ =ن د�ل$ة الح$رف بغي$ره، وف$ي ك$.م الم$صنف اللفظ الدال عل$ى الطل$ب بنف$سه، فخ$رج �م: أيواAمر، 
ا=م$ر اللغ$وي � ا�ص$ط.حي ف$. مناف$اة ب$ين المبت$دأ : دال ا=مر، وأن الم$راد ب$ا=مر: وا=مر حذف مضاف، أي: ھنا

  .والخبر

  ً:يكن، حذفت النون ھنا تخفيفا: ، وأصلھاإن لم يك

ْوم77777777777ن ِ ٍم77777777777ضارع َ ِ َ َلك77777777777ان ُ َ ْمنج77777777777زم ِ ِ َ ُْ  

  

ُتح77777777777ذف   َْ َوھ77777777777و ٌونُن777777777777 ُ ٌح777777777777ذف َُ ْالت777777777777زم َم77777777777ا َْ ِ ُ ْ  

  ج

حل$ول في$ه، فھ$و م$صدر : يعن$ي: السابقة نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، مح$ل: سيأتينا إن شاء ' في محله، للنون، يعني
ف$ي نف$س اللف$ظ، ھ$و اس$م، :  يعني:، فيهحلول وقبول للكلمة مع د�لته على الطلب: ميمي، إن لم يك للنون محل، يعني

ًھ$و اس$م، لم$اذا؟ =ن$ه ق$د يك$ون م$صدرا، ض$ربا زي$دا:  ھو اسم فع$ل أم$ر، ب$ل ق$ال:لم يقل ً ًف7صبرا(  ً ْ َ ِمج7الِ ف7ي َ َ ِالم7وت َ ْ َ 
ًص77برا ْ ًض$$ربا زي$$دا.. ًھ$$ذا م$$صدر دل عل$$ى الطل$$ب أو �؟ ص$$برا: ًاص$$بروا، ص$$برا: ، يعن$$ي )َ ق$$اب (( .. ً lِف$$ضْرب الر َ ََ َ

دل عل$ى الطل$ب، ول$م يقب$ل الن$ون، ھ$و م$صدر، : ًاص$بروا، إذا: ن$اهًاض$ربوا، ص$برا مع: ھ$ذا معن$اه:  نقول]4:محمد))[
  .Kوليس باسم فعل أمر، ولذلك أطلقه ولم يقيده وإنما مثل باسم فعل ا=مر كمثال فحسب

ھ$و اس$م : ٍاسكت، ھذا دال على الطلب و� يقبل نون التوكيد الثقيلة و� الخفيف$ة، فحينئ$ذ نق$ول:  بمعنىنحو صه،
  . على معنى فعل ا=مر ولم يقبل ع.متهفعل أمر؛ =نه دل

أقب$ل أو عج$ل أو ق$دم، ھن$ا دل عل$ى معن$ى : حيھ$ل، بمعن$ى: ٍحيھل$ل ث$.ث لغ$ات، فحينئ$ذ نق$ول.. ، حيھ.وحيھل
  .ھو اسم فعل أمر: فعل ا=مر، وھو الطلب، المعنى اللغوي، لكنه لم يقبل ع.مته من حيث قبول النون، فنقول

 م$ن =ن$ه �؛ :نق$ول التوكي$د؟ ن$ون الح$رف ھ$ذا يقب$ل ھل الطلب، على دل �؟ أو الطلب على دل انته، :بمعنى ك.،

  .لشھرته ا=ول وترك للثاني Kمثل ا=مر، فعل اسم ويشمل المصدر يشمل ھذا اسم ھو :قوله ٍفحينئذ ا=فعال، ع.مة

ُواAمر ْ َ ْلم ْإن َ ُيك َ ِللنون َ c ْمحل ِ َ  ھ$و ب$ل أم$ر، بفع$ل ل$يس يعن$ي ..اس7م ھ7و فيه ،ميمي مصدر فھو فيه حلول، :يعني ..َ

 ا�س$م اس$م، ھ$و :قي$ل ف$إذا كل$ه، اللف$ظ م$ن بج$زء يك$ون قد والمثال ..نحو وذلك مثل، :يعني نحو، وحيھل، صه نحو اسم،

، ب$ل ھ$و الث$اني الن$وع انتف$اء من$ه يل$زم � بن$وع التمثي$ل ٍفحينئ$ذ المصدر على يصدق وا�سم ا=مر، فعل اسم على يصدق
أقب$ل : اسكت، وحيھ$ل، ومعن$اه: صه، فإن معناه:  وإما اسم فعل نحوانبذ: ًفنذ� زريق المال، أي: ما مصدر نحواسم، إ

ل، ا=مر مبتدأ وقوله lأو قدم أو عجl :ف$صه : ھو اسم خبره وجواب الشرط مح$ذوف دل علي$ه الم$ذكور، ول$ذلك ق$ال ھن$ا
Kصھن، و� حيھلن: وكيد، ف. تقولوحيھل، اسمان وإن د� على ا=مر، لعدم قبولھما نون الت K K ..تقبلھم �.  

ا=ول$ى أن يمث$ل : لكن ابن ھ$شام رحم$ه ' ف$ي أوض$ح الم$سالك انتق$د الم$صنف ف$ي التمثي$ل ب$صه وحيھ$ل، ق$ال
م$راد : ب$الجر والتن$وين، ص$حيح؟ ب$الجر والتن$وين، قلن$ا: بنزال ودراك، لماذا؟ =ن صه وحيھل علم$ت اس$ميتھما بقول$ه

ًتن$وين تنكي$ر وھ$و ال$داخل لنح$و ص$ه، وح$يھ.، إذا: بعة أن$واع منھ$االمصنف أر م$ن ذاك الموض$ع عل$م أن ص$ه اس$م : ً
ًنح$و ص$ه وحيھ$ل، يعتب$ر تك$رارا أو �؟ يعتب$ر تك$رارا، فل$ذلك : ھنا قوله: ًوليس بفعل، وأن حيھل اسم وليس بفعل، إذا ً
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Kلُي$$ْسجنن (( : ت$$دل عل$ى ا=م$$ر فھ$ي فع$ل م$$ضارع نح$وف$$إن قبل$ت الكلم$$ة الن$ون ول$م : Kل$و مث$$ل بن$زال ودراك، ق$ال: ق$ال َ َ َ
وھ$ذا أول$ى م$$ن : إن$زل وأدرك، ق$ال اب$ن ھ$شام:  والعك$س ك$ذلك، اس$م فع$ل أم$ر كن$زال ودراك، بمعن$ى]32:يوس$ف))[

  .التمثيل بصه وحيھل، فإن إسميتھما معلومة مما تقدم، لكونھھما يقب.ن التنوين

  .ي محلهوسيأتي مزيد البحث عن أسماء ا=فعال ف

  ...و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  9الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  ًلماذا التنوين في جمع المؤنث السالم � يصح أن يكون تمكينا؟:  ھذا يقول-

ٍذرع$$ات ك$$ذلك ممن$$وع م$$ن ٍ ذكرن$$اه أن$$ه وج$$د ف$$ي عرف$$ات، ونحوھ$$ا، عرف$$ات ھ$$ذا ممن$$وع م$$ن ال$$صرف، وأ-
  .الصرف

� إل$ه : وللف$ظ، -ھ$ي كلم$ة اFخ$.ص-� إله إ� ' :  ومسألة اFعراب على الحكاية ھل يصح فيه التأويل مثل-
  ..يعرب كما ھو على

� إل$ه : ھذا اللفظ أخبر عن$ه بكلم$ة اFخ$.ص، وأم$ا إذا قي$ل: � إله إ� '، أي:  ذكرناه با=مس أنه قصد لفظه-
خب$ر ث$اني، والجمل$ة خب$$ر : ھ$ذا مبت$دأ أول، وھ$$ي مبت$دأ ث$اني، وكلم$ة اFخ$$.ص:  ' ھ$ي كلم$ة اFخ$.ص، ف$$. إل$هإ�

  .ا=ول

K ذكرتم عند الك.م على أن الضمائر المتصلة � تكون إ� مسندا إليه، أن -   .ً � يكون إ� مسندا إليه-أنا–ً

   ..ھل يأتي خبر؟ ائت بمثال ھذا ھو الظاھر، -

  .ھذا مسند إليه -

ًھذا اسم فاعل محلى بأل، وأنا نجعله إما توكيدا وإما أن$ه فاع$ل، ھ$ذا م$سند إلي$ه، ھ$ل ي$أتي الم$سند :  نعم، القائم-
ًخبر؟ ما أعرف أنه يأتي مسندا، إنما يكون مسندا للعھد ً.  

ص$يل؛ =ن ھ$ذه ا=م$ور  صحيح يستقيم علي$ه التألو أردنا على المثال يكون..  الذي قام أنا؟ ھذا ركيك، ما أظن-
ًاستقرائية، الحكم على كون اللفظ يقع مسندا ومسندا إليه ھذا بح$سب ا�س$تقراء، يعن$ي ينظ$ر ف$ي ل$سان الع$رب، م$ا � : ً

ٍ�، لماذا؟ =ن المسألة سماعية، حينئ$ذ نقتف$ي : ھل يقاس عليھا غيرھا؟ الجواب: ًأسماء ا=فعال، إذا: ًيقع إ� مسندا، قلنا
  .=صلما أثر، ھذا ا

 لماذا أصبح كلمة بھا ك$.م وق$د ي$ؤم � يقب$ل، أرج$و اFف$ادة، أم أن ال$ذي � يقب$ل ھ$و ال$شطر الث$اني م$ن البي$ت -
  ا=ول؟

م$ن أمراض$ھا الت$ي � دواء لھ$ا، لم$اذا؟ =ن ھ$ذا : ھ$ذا كم$ا ق$ال ال$سيوطي: �، ھو كلمة بھا ك.م وقد يؤم، قلن$ا-
� ي$نص، ول$ذلك إذا : ب النح$اة، ف$. ي$ستعمل ف$ي ھ$ذا المعن$ى، يعن$يالمصطلح كما نص اب$ن مال$ك نف$سه منك$ر ف$ي كت$

ًاستعمل عندھم يعتبر مجازا مھم. ً.  

ً أسماء ا�ستفھام، أ� يقال فيھا كما قيل في أسماء ا=فعال، من كونھا مسندا � مسندا إليه؟- ً  

متنع، إنما ھو سماعي، فما حف$ظ م$ن ً تقع مسندا إليه، ھذا ھو ا=صل، لذلك باب القياس فيما يسند ويسند إليه م-
ًكونه � يقع إ� مسندا أو � يقع إ� مسندا إليه، أو � يقع مسندا و� مسندا إليه، ھذا بابه القي$اس، ف$إن ل$م يك$ن م$ن ھ$ذه  ً ً ً

  .ٍا=لفاظ المحفوظة حينئذ يصير من النوع ا=ول وھو ا=صل وا=كثر أنه يسند ويسند إليه

 الحرف يتميز بكونه غير قابل للع.م$ات ال$سابقة ف$ي ا�س$م والفع$ل، ي$رد عل$ى ھ$ذا ك$ون لو قلنا أن:  ھذا يقول-
، فيل$زم )الحرف يتمي$ز بع$دم قب$ول الح$رف(الحرف بذاته من ع.مات ا�سم والفعل فكأننا قدرنا وأضرمنا ھذا المعنى 

  الدور، فما الجواب؟

ميزن$ا وعلمن$ا وعرفن$ا الح$رف بع$دم : ًف، إذاس$وى ق$ابلي ع.م$ات ا�س$م الفع$ل الح$ر:  سواھما الحرف، يعني-
  :�، الجھة منفكة؛ =ن الحرف كما ذكرنا في الكلم ھناك: قبوله للحرف، نقول

           

....................................  

ٌواح777777777777777777777777777777777777ده كلم777777777777777777777777777777777777ة َ ُِ َِ ُ.....  

  

ْواس7777777777م وفع7777777777ل ث7777777777م ح7777777777رف الكل7777777777م   . ٌ ٌِ َِ ْ ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ
  

.................................  

ٌواس7م وفع7ل ث7م ح77رف ًيج$وز ع$ود ال$ضمير علي$ه باعتب$ار كون$ه اص$ط.حيا، ويجع$ل : ھن$اك ق$ال ال$صبان               ْ َ ْ َ ْ َ. ٌ ٌُ ِ
ْالكلم ِ َ : ً ، على أن المراد به المعنى اللغوي، ھذا يسمى ماذا؟ يسمى استخداما، وذكرنا أن الشيء ق$د يك$ون ل$ه اعتب$ارانْ

ًھة ا=خ$رى، فل$و نظرن$ا إلي$ه م$ن الجھت$ين ل$صح أن يك$ون نق$ضا، وھن$ا الح$رف م$ن فيعتبر من جھة و� يعتبر من الج
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ًحيث كونه حرف، نحن نريد أن نثبت أن ھذا حرف أو�، ثم نجعله ع.مة، إذا، أمران ً حرف ف$ي نف$سه، ث$م إذا أثبتن$ا : ً
  . الحرف نفسهًھي يكون ع.مة أو �، فالنظر يكون من جھة نفي الع.مة، لتمييز: ٍحرفيته حينئذ نقول

الم$راد أس$ماء وأفع$$ال وح$روف أراد ح$ل اFش$كال ال$$وارد إذا ف$سرنا الكل$م ب$$المعنى : المك$ودي ق$$ال:  ھ$ذا يق$ول-
  .واحد الكلم: أي: ا�صط.حي، مع أنه رحمه ' لم يفسر الكلم بھذا، وھذا نص عبارته

  . حاشيته �، ھو فسر الكلم بالمعنى ا�صط.حي، وھذا الذي قرره ابن حمدون في-

المق$$صود ال$نظم .. إذا كان$ت ص$$يغة اس$تفعل، ت$دل عل$ى الطل$$ب أو المبالغ$ة، فم$ا معن$ى ق$$ول الن$اظم:  ھ$ذا يق$ول-
  ، ھل ھي معاني أخرى أم كلھا داخلة في المعنى؟لسين ا�ستفعال إلى آخره

ك$ذلك ال$سين مثلھ$ا، ث$م تفيد ا�بتداء وتفيد لبيان الجنس وللتبعيض إلى آخره، : من:  �، ھي معاني مثل ما يقال-
ًقد يختلفون في بعض المعاني، ھذا يزيد وھذا ينقص، بعضھم يختصر، يجعلھا في معنى واح$د وم$ا ع$داه فھ$و مج$از، 
وبعضھم يعدد، فالمسألة اجتھادية؛ =ن استنباط المعنى ھذا راجع إلى النظر، ثم ھل ي$ستدل علي$ه ب$شيء مم$ا ورد م$ن 

  .لسان العرب؟ ھنا يأتي المحك

وم$ا ال$$ذي يترت$ب م$$ن .. تق$$رب ا=ق$صى بلف$ظ م$$وجز: م$اذا رجحن$ا ك$$ون الب$اء للم$$صاحبة ف$ي ق$ول اب$$ن مال$ك ل-
  اخت.ف المعنى بين القولين؟

: بلف7ظ م7وجزالمعن$ى ا=بع$د، : أفھ$ام الطلب$ة ا=ق$صى، يعن$ي.. تقرب ھذه ا=لفية ل5فھام: ، يعنيتقرب اAقصى -
قل$ة الك$.م، ھ$ذه ت$ؤدي إل$ى الب$سط أو إل$ى الت$ضييق؟ الث$اني، ..  اخت$صاراللفظ المختصر.. الشيء الطبيعي أن الموجز

ال$شيء البعي$د، بلف$ظ م$وجز، ھ$ذا مت$ى؟ إذا جعلن$ا الب$اء .. ھذا الظاھر، فكيف ھ$و يجم$ع ب$ين ا=م$رين؟ تق$رب ا=ق$صى
ف$ظ م$وجز، تق$رب ا=ق$صى بل: سببية، بسبب اللف$ظ الم$وجز تق$رب ا=ق$صى، ھ$ذا ف$ي ظ$اھره � م$ا يقب$ل، ول$ذلك نق$ول

إ� إذا أري$د الثن$اء .. ًلكن ھ$ل ك$ون اFيج$از س$ببا لتقري$ب ا=ق$صى؟ ھن$ا ال$ذي ينف$ى.. مع لفظ موجز، اجتمعا مع: يعني
  .على الناظم نفسه

اس$$م ج$$نس جمع$$ي، ج$$از تأني$$ث ض$$ميره وت$$ذكيره ھ$$ذا ظ$$اھر، ولكن$$ه إذا أري$$د ب$$ه المعن$$ى :  إذا أري$$د ب$$الكلم-
   جواز التأنيث والتذكير في الضمير؟ا�صط.حي المعروف عندھم فما وجه

الكل$$م اس$$م ج$$نس جمع$$ي، يج$$وز في$$ه : إذا قي$$ل:  أن$$ت لم$$اذا تنف$$ي؟ ا=ص$$ل بق$$اء م$$ا ك$$ان عل$$ى م$$ا ك$$ان، يعن$$ي-
ٍالوجھان، إذا جعل اصط.حا لمعن$ى حينئ$ذ نق$ول ً ھ$ذا المعن$ى يتعل$ق ب$اللفظ أو ب$المعنى، المعن$ى ا�ص$ط.حي الجدي$د : ً

كلم$ة م$ن جھ$ة اللف$ظ مؤن$ث، وم$ن :  باللفظ؟ بالمعنى، وأما اللفظ فھو كم$ا ھ$و، ول$ذلك نق$ولالحادث، يتعلق بالمعنى أو
الكلم$ة ھ$ي أو ھ$و؟ ھ$ي، و� : ٌوھو كلمة، ھل يصح؟ عل$ى ح$سب المرج$ع، إذا قلن$ا: جھة المعنى قول مفرد، ھل نقول

ًكان المعنى معن$ى اص$ط.حيا ث$م ھو، فيكون المرجع الكلمة؛ =ن الكلمة مؤنث، فيبقى على حاله، ولو : يصح أن نقول ً
  .ھو مذكر في نفسه

  .ھذا لفظ مذكر: قول مفرد

الكل$م اس$م وفع$ل وح$رف، ومعن$ى الكل$م ب$المعنى ا�ص$ط.حي ي$رد :  ما ذكرتموه من اعت$راض عل$ى م$ن ق$ال-
  اسم وفعل وحرف، أليس كذلك؟: الك.م وأقسامه: ًأيضا على ابن آجروم حيث قال

: اس$م وفع$ل وح$رف ج$اء لمعن$ى، فأق$سامه، أي: لمركب المفي$د بالوض$ع وأق$سامه ث$.ثالك.م ھو اللفظ ا:  قال-
  .أقسام الك.م، ھذا من تقسم الكل إلى أجزائه، وليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته

  الجنس بالتعريف شأن اFدخال � اFخراج، فلماذا أخرج النحاة باللفظ؟:  يقول المناطقة-

ن، و� غيرھم من أرباب الفنون ي$سيرون عن$د التطبي$ق عل$ى م$ا اص$طلحه المناطق$ة،  � النحاة، و� ا=صوليو-
بل ھم المناطقة � ي$سيرون عل$ى ھ$ذا، وإنم$ا ھ$و ش$يء نظ$ري، ف$ذكرھم للج$نس أش$به م$ا يك$ون ب$شيء ص$وري فق$ط، 

: ن$$اقص يق$$ولول$$ذلك ھ$$ل وج$$د ح$$د ت$$ام أم �؟ ف$$ي ال$$دنيا ھ$$ل وج$$د ح$$د ت$$ام أم �؟ ھ$$م يختلف$$ون، م$$نھم م$$ن ينف$$ي الح$$د ال
موجود، أما الحد التام ففيه خ.ف ھل وجد أم �؟ مع كونھم ھم الذين أص$لوا ھ$ذا ا=ص$ل، فھ$م ل$م ي$ستطيعوا أن ي$أتوا 

  !بمصطلحاتھم على الحد التام، واختلفوا في ھذا، فكيف بغيرھم؟

ِبسم � الرحمن الرحيم                                  ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  : رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [
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تم الك.م على الباب ا=ول وھو ما يتعلق بالك.م وما يتألف منه، وقد ذكر تحته حد الك.م، ثم الكلم$ة، ث$م أق$سام 
ً ف$ي مق$ام التق$سيم ھن$ا مق$اب. ل.س$م لم يقيد الحرف بكونه حرف معنى؛ =ن$ه إذا أطل$ق: الكلمة اسم وفعل وحرف، وقلنا

  .والفعل � يشترك معه حرف المبنى ف. نحتاج إلى ا�حتراز

ج$اء لمعن$ى، : وأقسامه ث.ث$ة اس$م وفع$ل وح$رف ج$اء لمعن$ى، أن قول$ه: وما قيل من أن قول ابن آجروم السابق
زائه التي ھي الكلم$ة، والكلم$ة � ي$دخل أقسام أج: وأقسامه، أي: ًاحترازا عن حرف المبنى، ھذا غلط، لماذا؟ =ن قوله

  .ًمن حيث التقسيم ابتداء خرج حرف المبنى: ًتحتھا حرف المبنى، إذا

زه ھ$ذا ح$رف مبن$ى، وأم$ا إل$ى وم$ن وع$ن : ده، قلن$ا.. ي$ه.. زه: ً ما كان ج$زءا ف$ي الكلم$ةما ھو حرف المبنى؟
و قسيم ل.سم والفعل، وقسم م$ن أق$سام الكلم$ة، ًھذا حرف معنى؛ =نه يدل على معنى في غيره، فھ: وفي وعلى، نقول

  .� يرد معنا ولذلك ابن مالك ھنا أطلقه: ًإذا

  :ثم قال

ْوالق7777777777777777777777777777777777777777ول ع7777777777777777777777777777777777777777م.. َُ ْ َ
  

  

ْوكلم77777777777ة بھ77777777777ا ك677777777777م ق77777777777د ي77777777777َؤم   ٌُ َ َ َْ َ َ َ ِ ٌ ْ ِ..  

  

 لھ$ا، ً ثم ميز كل واحد من ھ$ذه ا=ن$واع الث.ث$ة ا�س$م والفع$ل الح$رف بع.م$ات، وجع$ل الع.م$ات تعريف$ا              
اكتفى بالع.مة عن تعريفھا بالحد الذي ھو الجنس والفصل واFخ$راج واFدخ$ال، لم$اذا؟ ل$صعوبته، وإنم$ا يمي$ز : يعني

ا�سم وھو منطوق به ملفوظ به يميز بشيء ملفوظ، وأما الحقائق التي ھي معاني الحدود، فھذه وجودھ$ا وج$ود ذھن$ي 
  : ما سبق معنا، وذكر خمس ع.مات� وجود لھا في الخارج إ� في ضمن أفرادھا ك

ْب777777777777777الجر والتن777777777777777وين والن777777777777777دا وأل َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ ْ  

  

ْوم7777777777777سند ل6س7777777777777م تميي7777777777777ز ح7777777777777صل   َ َ ْ ْ ْ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ٍ  

  

ًيكفي في الحكم على كون الكلمة اسما قبولھا لواحد من ھذه الع.مات و� ي$شترط في$ه أن يجتم$ع علي$ه ع.مت$ان : وقلنا
ًاحدة أو قبوله لع.مة واحدة حينئذ صح الحكم على الكلمة بكونھا اسما، ث$م ذك$ر فأكثر، بل متى ما وجدت فيه ع.مة و ٍ

  : ع.مات الفعل على جھة العموم، فقال رحمه '

ِبت7777777777ا فعل7777777777ت وأت7777777777ت وي7777777777ا افعل7777777777ي َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ ْ  

  

ِون777777777777777ون أق777777777777777بلن فع777777777777777ل ينجل777777777777777ي   َِ َ ْ َْ ٌُ . َ ِ ِْ
  

  

تاء الفاعل، وليس المقصود ھن$ا بالفاع$ل : علت، يعنيفعل ينجلي، يظھر ويتميز عن قسيميه ا�سم والحرف بتا ف: يعني
ًا�صط.حي و� الفاعل اللغوي من أجل التعميم، كنت قائما، وأتت، يعني ي$اء : تاء التأنيث الساكنة، ويا افعل$ي، يعن$ي: ُ

  .التي ھي نون التوكيد الثقيلة والخفيفة: المؤنثة المخاطبة، ونون اقبلن

ٍا=فعال باستقراء ك.م العرب م$ن حي$ث ال$زمن إم$ا م$اض، وإم$ا م$ضارع، .. ثةھذه أربع ع.مات، وا=فعال ث.
وإما أمر، فالذي يختص بالماضي من ھذه الع.مات ا=ربع تاء الفاعل وتاء التأني$ث ال$ساكنة، وھ$ل ي$شترط ف$ي ص$حة 

تأني$ث ال$ساكنة � ت$دخل ھات$ان الع.مت$ان ت$اء الفاع$ل وت$اء ال: �، ول$ذلك قلن$ا: الع.مة أن تدخل على كل فعل؟ الج$واب
ٍعلى فعل التعجب، وھو فعل ماضي ما أحسن زيدا، وحبذا، وخ.، وعدا، وحاشا با�ستثناء، وكفى بھند، كف$ى باتف$اق : ً

ًھ$ذا فاعل$ه، والب$اء ھ$ذه زائ$دة، وم$$ع ذل$ك ھن$د فاع$ل وھ$ي مؤن$ث تأنيث$ا حقيقي$ا، وھ$و واج$$ب : ٍأنھ$ا فع$ل ماض$ي، وھن$د ً
واجب التأنيث، مع ذل$ك م$ا ات$صلت ب$ه ت$اء التأني$ث، لم$اذا؟ =ن ھ$ذه ا=ربع$ة ا=ن$واع : =ولالتأنيث أو جائز التأنيث؟ ا

  .التزمت العرب تذكير فاعلھا، فلذلك امتنع دخول تاء التأنيث على ھذه المذكورات

ع.م$ة الفع$ل الماض$ي قبول$ه لت$اء التأني$ث ال$ساكنة، وم$ن المق$رر ف$ي ب$اب : ٍكفى بھند، ي$رد ال$سؤال، نح$ن نق$ول
ًالفاعل أن الفاعل إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقا، واتصل بعامله وجب التأنيث، وھ$ذا المث$ال نق$ول في$ه ً ٍكف$ى بھن$د، لم$اذا ل$م : ً

ھنا ي$ستثنى م$ن القواع$د ال$سابقة، وھ$و م$ا س$مع م$ن ل$سان الع$رب، ف$بعض ا=فع$ال الت$زم الع$رب ت$ذكير : نؤنث؟ نقول
ٍفاعلھا، حينئذ لو أسندت إلى مؤنث حينئذ  ھات$ان الع.مت$ان م$ن خ$واص : بتا فعل$ت وأت$ت، نق$ول: ًتبقى على أصلھا، إذاٍ

  .الفعل الماضي، وتاء التأنيث الساكنة ھذه � تدخل على فعل ا=مر و� على الفعل المضارع

ِويا افعلي  َ َ   .التي تدل على المخاطبة المؤنثة، وھذه الع.مة مشتركة بين ا=مر والمضارع: ، يعنيَْ
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ْونون أق ِ ُ .بلنَ َ ًھل ذكر في ھذا البيت ع.م$ة للم$ضارع؟ ھ$ل ذك$ر ف$ي : ًكذلك مشتركة بين ا=مر والمضارع، إذا: ِ
: فعل م$ضارع يل$ي ل$م؟ لي$ست خاص$ة ب$ه، لم$ا ك$ان قول$ه: لماذا قال: ًنعم، إذا: ًھذا البيت ع.مة للفعل المضارع؟ نقول

.ويا افعلي ونون أقبلن َ ِ ِْ ُْ َ َ َ � ت$دخل إ� عل$ى : ضارع احتجن$ا إل$ى ع.م$ة تمي$ز الم$ضارع، يعن$يً، مشتركا ب$ين ا=م$ر والم$َِ
ٌعلفِ◌: الفعل المضارع، و� تدخل على غيره، ولذلك قال ٌمضارع ْ َ ِيلي ُِ ْلم َ ْكيشم َ َ ََ.  

َسواھما َُ ُالحرف ِ ْ َ ْكھل ْ َ ْولم َوفي َ َ ذك$ر وع$دد ا=مثل$ة للد�ل$ة عل$ى أن الح$رف ق$سمان، م$شترك ي$دخل عل$ى : قلنا.. َ
  .منه عامل، ومنه غير عامل، سيأتي في موضعه يبين: �سم، ثم ھذا نوعانالفعل ا

ْولم َوفي َ   .ھذا مختص، ومنه ما ھو مختص با�سم كفي، ومنه ما ھو مختص بالفعل كلم.. َ

َوماض77ي :ث$$م ق$$ال َ ِاAفع77ال َِ َ .بالت77ا ْ ْم77ز ِ ْوس77م ِ ِ مي$$ز ماض$$ي ا=فع$$ال بالت$$اء الم$$ذكورة، وھ$$و النوع$$ان : يعن$$ي م$$ز.. َ
  .بتا فعلت وأتت: ذكورانالم

ْوسم ِ ِبالنون َ ِc َفعل ْ ِاAمر ِ ْإن ْ ٌأمر ِ ْفھم ْ ِ   :فعل ا=مر ع.مته مركبة من شيئين: يعني.. ُ

الطل$$ب، لك$$ن ب$$صيغته، : والم77راد ب77اAمر اللغ77ويإن دل بلفظ$$ه عل$$ى ا=م$$ر اللغ$$وي، : ، يعن$$يإن أم77ر فھ77م: ًأو)
ً ش$يء زائ$د علي$ه ي$دل عل$ى الطل$ب احت$رازا ع$ن الفع$ل الم$ضارع بنف$سه، دون ض$ميمة.. بذات$ه: ب$صيغته، يعن$ي: نزيد

ٍلُينف$ق ذو س$عة (( : المقرون ب.م ا=مر؛ =نه ي$دل عل$ى الطل$ب لك$ن بواس$طة �م ا=م$ر َ َ ُ ْ ِ ھ$ذا فع$ل :  ينف$ق]7:الط$.ق))[ِ
  ً.أو� ھذا ،�، لما دخلت عليه �م ا=مر دل على الطلب: مضارع، ھل يدل على الطلب؟ الجواب

 إح$$دى وج$$د إن ٍفحينئ$$ذ تل$$ك، أو ھ$$ذه ،المخاطب77ة المؤنث77ة ي77اء أو الخفيف77ة أو الثقيل77ة التوكي77د ن77ون قبول77ه ً:ي77اثان

 الثاني$$ة، للع.م$$ة قبول$$ه دون الطل$$ب وج$$د إن ..الثقيل$$ة التوكي$$د لن$$ون قبول$$ه دون الطل$$ب وج$$د إن ا=خ$$رى، دون الع.مت$$ين

 فھ$و ذك$ر مم$اً ش$يئا يقبل � لكنه الطلب، على يدل ھذا انتھي، :بمعنى ك.، ..ًحرفا أوً مصدرا أو أمر، فعل اسم ھذا :نقول

  .حرف

  :ھنا قال لذلك

ُواAم77777777ر ْ َ ْل77777777م ْإن َ ُي77777777ك َ ِللن77777777ون َ c ْمح77777777ل ِ َ َ  

  

ِفي7777777777777777777777777777ه   َھ7777777777777777777777777777و ِ ٌاس7777777777777777777777777777م ُ ْ..  

  

ُواAمر ْ َ   .بغيره الحرف د�لة =ن ا=مر؛ �م فخرج بنفسه، الطلب على الدال اللفظ :يعني ، َ

ْل7م ْإن ُي7ك َ cللن7و َ ْمح7ل ِنِ َ  عل$$ى دل ال$ذي نف$سه اللف$ظ ف$ي :يعن$ي في$ه، مح$ل ميم$ي، م$صدر وھ$و في$ه، حل$ول :يعن$ي ..َ

َھو الطلب ٌاسم ُ  الن$ون يقب$ل ول$م الطل$ب عل$ى دل م$ا ك$ل ل$يس =ن لم$اذا؟ ًمث$ا�، ذك$ر وإنم$ا أم$ر، فعل اسم بكونه يقيده لم :ْ

  ً.صبرا الموت مجال فيً رافصب ..ًزيداً ضربا :مثل ًمصدرا، يكون قد بل أمر، فعل اسم يكون

َھو ٌاس7م ُ ُنح7و ْ ْ ْص7ه َ ْوحيھ7ل َ َ . َ  :بقول$ه علي$ه دل ق$د بكون$ه المث$ال ھ$ذا عل$ى اعت$رض ' رحم$ه ھ$شام اب$ن أن ذكرن$ا ..َ
  .ودراك بنزال يمثل أن وا=ولى ھناك، والتنوين بالجر

ُالمعرب :تعالى ' رحمه قال ثم َ ْ cوالمبني ُ ْ َ َِ.  

 ب$اب ھ$ذا :ا=وض$ح ص$احب ق$ال كم$ا نق$ول أن نحت$اج و� بيان$ه، س$بق كم$ا إعرابه لمبني،وا المعرب باب ھذا :أي

 ب$اب :يق$ال ا=صل، ھذا التركيب، ھذا مثل إعراب في تقدير كل من إسقاطھا ا=صل شرح فكلمة والمبني، المعرب شرح

 وم$ا الك$.م ش$رح ب$اب ف$.، ھن$اك أم$او إع$راب، تق$دير � معن$ى تق$دير بي$ان لكلم$ة والتق$دير العام، بيان باب :يعني العام،

 �، :ف$الجواب ا=لفي$ة؟ آخ$ر إل$ى معن$ا ي$أتي ب$اب ك$ل في التقدير ھذا نطرد أن أما الك.م، منه يتألف ما وشرح :أي يتألف،

  .المسالك أوضح :في ھشام ابن انتقده ولذلك

ُالمعرب َ ْ cوالمبني ُ ْ َ  ٍفحينئذ مشتق، كذلك :والمبني مشتق، فھو ..فعولم اسم ھذا :المعرب والمبني، المعرب باب ھذا :أي ..َِ
 ًمبنيا، يكون أوً معربا يكون الفعل أو ا�سم أن على نحكم أن نريد نحن منه، المشتق معرفة على موقوف بالمشتق العلم

 حل، با=عرا إذ ا=مر؟ ذاك فيه حل قد بأنه المحل على نحكم حتى ًأو�، البناء ھو وما ًأو�، اFعراب ھو ما ً:إذا

 ٌحآل، وا=عراب محل زيد ً:إذا دخله، اFعراب معرب، ھذا زيد ا�سم :نقول عندما كذلك؟ أليس محل، والمعرب

  .المحل معرفة على مقدمة ّالحآل ومعرفة

ً إعراب$ا يع$رب أع$رب م$صدر ا=صل في وھو اصط.حي، ًومعنى لغوي، ًمعنى :معنيان له اFعراب :أقول ٍحينئذ

 ومن$ه عنھ$ا، أبان حاجته عن الرجل أعرب :يقال اFبانة، أشھرھا لمعاني مشترك :اللغة وفي ًكراما،إ يكرم أكرم باب من

 المعن$$ى ھ$$و ال$ذي اFع$$راب :قلن$$ا إذا ھ$ذا عل$$ى والمعن$$ى نف$سھا، ف$$ي عم$$ا تب$ين :يعن$$ي نف$$سھا، ع$ن تع$$رب والثي$$ب :ح$ديث
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 يب$$ين كم$$ا الكلم$$ة، معن$$ى يب$$ين اFع$$راب أن :المعن$$ى يك$$ون اFبان$$ة، :بمعن$$ى اللغ$$ة، ف$$ي اFع$$راب م$$ن م$$أخوذ ا�ص$ط.ح

 =ن النح$اة؛ عن$د اFع$راب ف$ي المق$صود ھ$و اFبان$ة بمعن$ى اFعراب :يقال أن المعاني أولى وھذا نفسه، في عما اFنسان

  .المعنى يبين الذي ھو اFعراب

ٍن العوامل، حينئ$ذ ب$ين ًإذا أعربت الفاعل وميزته عن المفعول والمجرور والتمييز ك. بع.مته وما دخل عليه م
عرب$ت : حسنته، والتغيير: الك.م الذي أريد، ھذا ھو ا=صل، ويرد اFعراب في اللغة بمعنى التحسين، أعربت الشيء

  .فساده: أزلت عربه، أي: غيرھا، وإزالة الفساد، أعربت الشيء: المعدة، وعربھا '

  .، والباقي بالھمزةويتعين أن يكون ا=ول الذي بمعنى اFبانة أن يتعدى بعن

  .ٍلmعراب في لسان العرب عدة معان، أشھرھا اFبانة، وھو المقصود ھنا في اFعراب ا�صط.حي: ًإذا

أما اFعراب في اصط.ح النحاة، فھذا فيه مذھبان عند البصريين والكوفيين، والمسألة خ.فية و� ينبن$ي عليھ$ا 
  .كبير فائدة

ًر البصريون أنه لفظي، واختار الكوفيون أنه معنوي، والم$راد بكون$ه لفظي$ا ھل اFعراب لفظي أو معنوي؟ اختا
ًأو معنويا، ھل الضمة نفسھا ھي اFعراب، أم ھي دليل اFعراب؟ ھذا محل نزاع، وينبني عليه من جھ$ة الم$سائل، أو 

ج$اء فع$ل : ل$ب، فيق$ول� يف$رع علي$ه م$سائل، وإنم$ا إذا ج$اء يع$رب الطا: � ينبني عليه من جھة الم$سائل ش$يء، يعن$ي
وع.م$ة : ًورفع$ه ض$مة، وإن ك$ان اFع$راب معنوي$ا، يق$ول: ًماضي، وزيد فاعل مرفوع، إن كان اFعراب لفظيا يقول

الذي دلنا على أنه مرفوع ال$ضمة، .. اFعراب ھو عين الضمة، مرفوع وع.مة رفعه: ًرفعه الضمة، رفعه ضمة، إذا
  .فرق بينھما في التعبير: ًإذا

أن اFعراب لفظي، والضمة ھي عين اFع$راب، والفتح$ة ھ$ي ع$ين اFع$راب، : ًقولين اختصارا نقولوأصح ال
وأما القول بأنه معنوي فمرادھم به أن انتق$ال الكلم$ة م$ن ح$ال إل$ى ح$ال ھ$و اFع$راب، وال$ذي دلن$ا علي$ه ھ$و الحرك$ة، 

: ًج$اء زي$د، إذا: ذا سلطت علي$ه عام$ل، قل$ت� معرب و� مبني، إ: ھذا موقوف، يعني: زيد، قلنا: كيف ا�نتقال؟ تقول
ًرأي$ت زي$دا انتق$ل م$ن كون$ه : انتقل من وقف إلى رفع على الفاعلية، ما الذي دلنا عل$ى ھ$ذا ا�نتق$ال؟ ال$ضمة، ث$م تق$ول

ٍفاع. إلى كونه مفعو� به مرئي، حينئذ انتقل حصل انتقال، ما الذي دلنا على ھذا؟ وجود الفتحة ً ً.  

قال، وھذا أمر معنوي، والذي دلنا على وج$وده ھ$و الفتح$ة، م$ررت بزي$د، ح$صل انتق$ال م$ن  ھو ا�نت:اUعراب
ا�نتقال ھو اFعراب، والذي دلنا على أنه انتقل من حالة الن$صب إل$ى حال$ة الج$ر ھ$و : ٍالنصب إلى الجر، فحينئذ نقول

 العرب$ي أن$ه متعل$ق ب$اللفظ، ول$ذلك الكسرة، وھذا تكلف وتعسف، والصحيح أن يقال بأنه لفظي؛ =ن ا=صل في الك$.م
ع$ن .. ٍ ھ$و اللف$ظ المرك$ب المفي$د بالوض$ع، فحينئ$ذ إذا ك$ان اFع$راب يمي$ز المع$اني الفاع$ل ع$ن المفع$ول:الك6م: نقول

ٍعن المضاف إليه إلى آخره، إذا كان ھذا وظيفة اFعراب أن يميز حينئذ ا=ص$ل أن يك$ون م$اذا؟ أن يك$ون .. المضاف
ًشيئا ظاھرا أو    ًمعنويا ثم يحتاج إلى دليل؟ً

ًجعلھ$ا أم$را ظاھري$ا ھ$ذا ھ$و ا=ول$ى وھ$و ا=لي$ق، وھ$و ا=حك$م، ول$ذلك م$ذھب الب$صريين: نقول أن اFع$راب : ً
ٍلفظي، فحينئذ نفس الضمة ھ$ي إع$راب، ونف$س الفتح$ة ھ$ي إع$راب، ونف$س الك$سرة ھ$ي إع$راب، ونف$س ال$سكون ھ$و 

  .إعراب

ع ش$يء ودليل$ه ال$ضمة، والن$صب ش$يء ودليل$ه الفتح$ة، إل$ى آخ$ره، وإذا بخ.ف مذھب الكوفيين فاFعراب الرف$
ُنعرفه على أنه لفظ7يأردنا أن  َ M َ َأث$ر ظ$اھر أو مق$در يجلب$ه العام$ل ف$ي آخ$ر الكلم$ة أو م$ا ن$زل منزلت$ه، ھ$ذا ھ$و :  نق$ولُ l ُ

 إل$ى ھن$ا � ب$أس، وإن أثر ظاھر أو مقدر يجلب$ه العام$ل ف$ي آخ$ر الكلم$ة، إن وقف$ت: التعريف المشھور عند البصريين
ًأو ما نزل منزلته، أو ما ھو كا]خر، أيضا ھذا � بأس، ما المراد ب$ا=ثر؟ الم$راد ب$ا=ثر الحرك$ة أو الح$رف أو : زدت

السكون أو الحذف، أثر =نن$ا نق$ول اFع$راب ش$يء ينط$ق، وم$ا ال$ذي ينط$ق ھن$ا؟ ض$مة حرك$ة أو فتح$ة أو ك$سرة، أو 
  .نطقنا بالنون، ونطقنا ھناك بالواو المسلمون.. مونالمسلمون قائ.. زيد أبوك: حرف

ل$م : لم يلد، ھنا نطقن$ا بال$سكون وإن ك$ان ھ$و ع$دم، أو ح$ذف.. لم يضرب: اFعراب نفسه حرف، أو سكون: ًإذا
ًإما أن يكون حركة، وإم$ا أن يك$ون حرف$ا، وإم$ا أن يك$ون س$كونا، وإم$ا : ًيقوما، ھذا ا=ثر مركب من أربعة أشياء، إذا ً

ًمن ھذه ا=ربعة إما أن يكون ظ$اھرا أو مق$درا، يعن$ي.. ًيكون حذفا، ثم كل منھاأن  ًظ$اھرا يلف$ظ ب$ه وينط$ق ب$ه، وإم$ا : ً
  :ًأن يكون مقدرا، ولذلك اFعراب قسمان

  : وھو ما يظھر وينطق به، وإعراب تقديري، وھذا سيأتي بحثه عند قوله: إعراب ظاھر
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Mوس777777777م َ ًّمع777777777ت6 َ َ ْ َم777777777ن ُ ِاAس777777777ماء ِ َ ْ   اَم777777777 َ

  

َكالم777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777صطفى   ْ ُ ْ..  

  

: المراد به موجود، ليس المراد أنه يلفظ به؛ =ن السكون والحذف � يلفظ بھما، أليس كذلك؟ لم يضرب: قوله ظاھر 
موجود؛ =ن السكون : ظاھر، أي: قوله: ٍحذفت النون، لم تنطق بحذف وإنما سكت، فحينئذ نقول: لم يقوما.. عدم

معلوم مفروض : لقا بملفوظ من أجل إدخال السكون والحذف، أو مقدر، أيوالحذف غير ملفوظ بھما، وإن تع
  .فاعل، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، أين الضمة؟ موجودة أو معدومة؟ معدومة: الفتى: الوجود، جاء الفتى، نقول

روض الم$$راد بالمق$$در أن$$ه مع$$دوم مف$$: ً ھ$$و ع$$دم ف$$ي ا=ص$$ل، ولكن$$ه من$$وي ف$$ي القل$$ب، إذا:التق77دير نق77ول: ًإذا
الك$سرة، : تن$وي الفتح$ة، وم$ررت ب$الفتى، تن$وي: مقدر في القلب وجوده، فتنوي الضمة، ورأي$ت الفت$ى: الوجود، يعني

 أن$ه ي$شمل -منتھ$ى ا]م$ال-ف$ي } إنما ا=عم$ال بالني$ات { : ٍحينئذ مرد التقدير إلى النية، ولذلك ذكر السيوطي أن حديث
أن : ًنية، رأيت الفتى، قد � يكون مرادا، لكن عند ا=صوليين قاع$دة، وھ$يًأيضا مسائل من فن النحو، و=نه باعتبار ال

غير المقصود، ھل ھو داخل تحت لفظ العموم أو �؟ ما � يطرأ على ذھن المتكلم، ھ$ل ھ$و داخ$ل ف$ي لف$ظ العم$وم أو 
ًثل ھذه الم$سائل، وخاص$ة ٍ�، الصواب أنه داخل، فحينئذ � بأس أن يستدل بھذا الحديث على م: �؟ ھذه بسطناھا، قلنا

  .إذا تعلق بھا حكم شرعي

يطلب$ه العام$ل ويقت$ضيه؛ =ن العام$ل : معدوم مفروض الوجود يجلبه العامل، يعني: أثر ظاھر أو مقدر، أي: ًإذا
ًإذا كان يقتضي مرفوعا على الفاعلية، حينئذ إذا سلط عل$ى اس$م ص$لح أن يك$ون ف$اع. رفع$ه، ج$اء، نق$ول ٍ ھ$ذا عام$ل : ً

ًيطلب فاع.؛ =نه حدث، وكل حدث � بد له من فاعل، إذا: ًھو ماذا؟ يقتضي فاع.، يعنيفعل، و إذا دخ$ل عل$ى زي$د : ً
يطلب$$ه : يجلب$$ه، يعن$$ي: ًج$$اء، ھ$$ذا يطل$$ب ف$$اع.، ف$$إذا رك$$ب مع$$ه لف$$ظ زي$$د رفع$$ه عل$$ى أن$$ه فاع$$ل ل$$ه، ھ$$ذا معن$$ى: نق$$ول

لحذف، لماذا؟ من أج$ل أن ي$تمم معن$اه، إذ العام$ل إنم$ا ويقتضيه، يقتضي ھذا ا=ثر الحركة، أو الحرف أو السكون أو ا
  .ًيعمل من أجل أن يكمل معناه، فجاء لوحده دون أن يرفع فاع. � معنى له

تم$م معن$اه، ث$م الكم$ال إنم$ا يح$صل بن$صبه : ًضربت تع$دى إل$ى الفاع$ل، وورد الك$.م، رف$ع، إذا: ًوضربت زيدا
  .ٍلتمام المعنى؛ =نه فعل متعد بخ.ف جاءللمفعول، فلذلك يقتضي رفع فاعل ونصب مفعول 

يطلب$ه ويقت$ضيه، ول$$يس الم$راد أن$ه يحدث$ه بع$د أن ل$$م يك$ن، ھ$ذا إذا قي$دناه بھ$ذا المعن$$ى ورد : يجلب$ه العام$ل، أي
أب$وك، لف$ظ، قب$ل التركي$ب � إع$راب : علينا إشكال في باب ا=سماء ال$ستة والمثن$ى وجم$ع الم$ذكر ال$سالم، ھن$اك تق$ول

خبر مرفوع ورفعه الواو، الواو مج$ودة قب$ل التركي$ب، : مبتدأ، وأبوك: ھذا أبوك، ھذا: بوك بالواو، ثم تقولو� بناء، أ
وھي عينھا بعد التركيب، ھل العامل ھذا الذي ھو المبتدأ الذي اقتضى ماذا؟ اقتضى أبوك أن يرفعه على أنه خبر ل$ه، 

ھل ال$واو وج$دت بع$د أن ل$م تك$ن؟ �، ھ$ي موج$ودة قب$ل دخ$ول فرفعه بالفعل، ثم رفع بالواو؛ =نه من ا=سماء الستة، 
أب$وك : قب$ل دخ$ول المبت$دأ أب$وك، نق$ول: ماذا صنع العامل؟ أثبتھ$ا كم$ا ھ$ي وجعلھ$ا ع.م$ة إع$راب، يعن$ي: ًالعامل، إذا

ٌأب وأب ھ$ذه محذوف$ة ال$واو، لم$ا أض$يف رجع$ت ال$واو أب$وك، ھ$ذه ال$واو لھ$: أبو وأضيف إلى الكاف، أصلھا: أصله ا ٌ
  .جھة واحدة فقط، وھي كونھا �م الكلمة فقط

ھ$ل ھ$$ي ع.م$$ة إع$راب؟ أب$$وك لوح$$دھا ھ$$ي ع.م$ة إع$$راب، ال$$واو؟ �، لم$$اذا؟ لع$دم ت$$سلط العام$$ل عليھ$$ا؛ =ن 
أبوك الواو ھذه ليست ع.م$ة إع$راب، : ًأنه قبل التركيب � توصف بإعراب و� بناء، إذا: ًالكلمة كما سبق معنا مرارا

ًالعامل المبتدأ ھنا يقتضي رفع أبوك على أنه خبر له، إذا � بد من ح$رف : ھذا أبوك، ھذا: م الكلمة، إذا قلتبل ھي �
ًيرفع به أبوك، ھو الحرف الذي كان قبل الدخول زاده معنى زيادة عل$ى كون$ه �م الكلم$ة، جعل$ه ع.م$ة إع$راب فق$ط،  ً

  .عنىصيره ع.مة إعراب مع وجوده ھو ھو نفسه، وإنما زاده م

م$سلمان، ا=ل$ف ھ$ذه م$ا نوعھ$ا؟ ع.م$ة تثني$ة، ھ$ل : المسلمان، مسلم إذا أدرت تثنيته قلت: يتضح أكثر أن نقول
ًھي ع.مة رفع؟ � قطعا، إذا ھ$ذا : م$سلمان: لھا د�لة واحدة فقط من جھة واحدة، وھي أنھا تدل على التثني$ة، فتق$ول: ً

ا=لف ھذه ھي الت$ي عناھ$ا اب$ن مال$ك ب$ا=لف ارف$ع : د ا=لف، ھل نقولتثنية مسلم، والذي دل على أنه تثنية مسلم وجو
ج$اء الم$سلمان ص$ار ا=ل$ف ھ$ذه لھ$ا : ًالمثنى؟ � قطعا، لماذا؟ =نھا لم يسلط عليھا عامل، فإذا س$لط عليھ$ا عام$ل قل$ت

  : جھتان
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ده معن$ى؟ الث$اني، ول$ذلك ًع.مة تثنية، وع.مة رفع، دخول العامل ماذا صنع؟ ھل أوجد حرفا لم يكن، أم أنه زا
يجلب$$ه العام$$ل الم$$راد ب$$ه أن$$ه يطلب$$ه، ويقت$$ضيه � أن$$ه يحدث$$ه بع$$د أن ل$$م يك$$ن، لي$$دخل معن$$ا أب$$وك، والم$$سلمان : نق$$ول

  .والمسلمون في حالة الرفع فحسب

ج$اء الم$سلمان، الم$سلمون، ال$واو ھ$ذه قب$ل ت$سليط العام$ل ح$رف ي$دل عل$ى الجمعي$ة فح$سب ول$يس .. ھذا أب$وك
الع$الم ھ$ذا ص$ير ھ$ذا الح$رف م$ع د�لت$ه عل$ى الجمعي$ة : ج$اء الم$سلمون، قلن$ا: اب، فلما دخل عليه العام$لبحرف أعر

  .ًلم يحدث شيئا لم يكن قبل: ًجعله ع.مة إعراب، إذا

ًيطلب$ه ويقت$ضيه � يحدث$ه بع$د أن ل$م يك$ن، ف$. ي$رد حينئ$ذ م$ا رف$ع ب$الواو رفع$ا م$ن ا=س$ماء : يجلبه العامل، أي ٍ
مثنى أو جمع المذكر السالم، فھذه ترفع بالواو، وھذه الواو موجودة قبل ت$سليط العام$ل، وإنم$ا العام$ل زادھ$ا الستة أو ال

ًمعنى على المعنى الذي دل$ت علي$ه أو�، أم$ا أب$وك � ت$دل عل$ى معن$ى، ال$واو قب$ل ت$سليط العام$ل � ت$دل عل$ى معن$ى،  ً
ذه ح$$رف معن$$ى، ت$$دل عل$$ى تثني$$ة م$$ا دخل$$ت علي$$ه، وك$$ذلك  فھ$$-ا=ل$$ف–لم$$اذا؟ =نھ$$ا كال$$دال م$$ن زي$$د، وأم$$ا الم$$سلمان 

  .ھذه الواو حرف معنى وھو دال على الجمعية: المسلمون

ًلما سلط عليھما العامل زاده مع د�لته على التثنية، زاده بكونه ع.مة على الرف$ع، وھ$ي الت$ي عناھ$ا اب$ن مال$ك 
  .با=لف ارفع المثنى، وكذلك يقال في الواو: بقوله

ھذا يحترز به عن حركة لم يجلبھا العامل، كحركة النق$ل واFتب$اع، وال$تخلص م$ن ال$ساكنين، ف$. : عامليجلبه ال
َق$م اللْي$ل (( : ًيكون إعرابا؛ =ن العامل ل$م يجلبھ$ا K ِ عل$ى ق$راءة : ِھ$ذا مبن$ي � ي$رد معن$ا، الحم$د [:  نق$ول]2:المزم$ل))[ُ

ً.م$ة إع$راب؟ �، لم$اذا؟ =ن الحرك$ة الت$ي تك$ون إعراب$ا � ب$د وأن الك$سرة ھ$ذه ع: بالكسر، ھل نقول: ِاFتباع، الحْمد
تكون مقتضاة لعامل، جلبھا عامل، وھ$ذه ل$م يجلبھ$ا عام$ل، و� يوج$د حرك$ة يجلبھ$ا العام$ل إ� حرك$ة اFع$راب فق$ط، 

  .وأما ما عداھا فليست مقتضاة لعامل حتى حركة البناء

كلھ7ا ف7ي ل7سان الع7رب ) تخ7رج ع7ن س7بعة أن7واع، كلھ7ا ) الحرك7ات : ولذلك نقول م$ن ب$اب ال$ضبط والتأص$يل
   :تخرج عن سبعة أنواع

إما حركة إعراب، وإما حركة بناء، وإما حركة نقل، وإما حركة إتباع، وإما حركة حكاية، وإم$ا حرك$ة تخل$ص 
َمن سكونين، و إما حرك$ة بني$ة ْ َبني$ة، ھ$ذه س$بعة، حرك$ة إع$راب وحرك$ة بن$اء.. ِ ْ حرك$ة .. ة حكاي$ةحرك$.. حرك$ة نق$ل.. ِ

  .حركة تخلص من ساكنين.. حركة بنية.. إتباع

ھ$ذا : وأم7ا حرك7ة النق7لھي التي يشترط فيھا أن تكون أثر عام$ل، � ب$د أن يك$ون لھ$ا ارتب$اط، : حركة اUعراب
 ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا ال$سكون، أوت$ي ب$الھمز ھم$زة القط$ع، م$ع: فم$ن).. فم$ن اوت$ي)..( قالت امة: (مثل ما ذكرناه با=مس

، ھ$ل ھ$ذه ال$ضمة )فم$ن اوت$ي: (ضمة أريد تخفيفه بإسقاط الھمزة فألقيت حركة الھمزة عل$ى م$ا قبلھ$ا ث$م ح$ذفت، فقي$ل
بال$سكون، : ق$د).. ق$د افل$ح: (ً�، � ع.قة لھا بالعامل أص.، وإنما ھي حرك$ة نق$ل فح$سب، مثلھ$ا: أحدثھا عامل؟ نقول

 تحقي$ق مبن$ي عل$ى س$كون مق$در من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل ح$رف: قد: ھذا ا=صل، ولذلك إذا جئنا نعربه، نقول
  .بحركة النقل، طرحت حركة الھمزة على ما قبلھا وھو ساكن

ِالحْم$د [، الحْم$د نق$ول: مثل ما ذكرن$اه: حركة اUتباع : ھ$ذه الحرك$ة حرك$ة إتب$اع ل$.م [، ف$ي اFع$راب تق$ول: ِ
  . منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة اFتباعِالحْمد مبتدأ مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره،

ً ھذه � بد أن تكون في مقابلة ك.م، ضربت زيدا، من زيدا؟ يقول ل$ك:حركة الحكاية : ًض$ربت زي$دا، تق$ول ل$ه: ً
خب$ر مرف$وع ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل بحرك$ة : ًمبت$دأ، وزي$دا: ًمن زيدا؟ من

  .�: الحركة أحدثھا عامل، اسم أو فعل أو حرف؟ الجوابالحكاية، ھل ھذه 

َل$$م يك$ن ال$$ذين كف$$ُروا (( : حرك7ة ال77تخلص م77ن التق7اء ال77ساكنين َ َ َِ K ِ ُ ِ ل$$م يك$$ن]1:البين$ة))[َْ ُيك$ن.. ُ ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع : َ
 مجزوم بلم، وجزمه سكون مقدر على آخره منع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل بحرك$ة ال$تخلص م$ن ال$ساكنين، ھ$ل ھ$ذه

ِالكسرة يكن، ھل اقتضاھا عامل؟ الجواب ُ َ :�.  

َحرك77ة البني77ة ْ قب$$ل .. ً ھ$$ذه ش$$رحناھا ب$$ا=مس، وھ$$ي م$$ا كان$$ت حرك$$ة =ول ح$$رف أو ث$$ان مم$$ا ھ$$و دون ا=خي$$ر:ِ
ال7وزن : تتعلق بالوزن والھيئ$ة، ول$ذلك نق$ول: مفتوح، ھذه الحركة تسمى حركة بنية، يعني: الزاي: ا=خير، زيد، نقول

ِ الحرك$ات وال$سكنات، ت$ْضربھي: والھيئة ھ$ذه حرك$ة بني$ة، : ھ$ذه حرك$ة بني$ة، الت$اء مفتوح$ة: ال$راء مك$سورة نق$ول: َ
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ھذا السكون بنية، لماذا؟ =ن السكون قد يكون سكون إعراب، وق$د يك$ون س$كون بن$اء، ولك$ن ف$ي مث$ل : السكون، نقول
  .سكون بنية: ھذا نقول

  .حدھاوھذه التي سيأتي : ماذا بقي؟ بقي حركة البناء

أثر ظاھر أو مقدر يجلبه العامل في آخ$ر الكلم$ة، ھ$ذا بي$ان لمح$ل وموض$ع ظھ$ور ھ$ذا ا=ث$ر، أي$ن يظھ$ر؟ : ًإذا
يظھر في آخر حرف، عليه أو بعده؟ ھذا محل نزاع، ھل ھ$و ق$در زائ$د عل$ى ماھي$ة الكلم$ة، أم أن$ه مق$ارن لھ$ا؟ ا=ول 

  .أظھر

لم يخرج به أوائل الكلمة، و� أواس$ط الكلم$ة؛ =ن$ه : تراز، يعنيفي آخر الكلمة بيان لمحل اFعراب � ل.ح: ًإذا
ليس عندنا عامل له أثر في أول الكلمة، أو له أثر في آخر الكلم$ة، ب$ل � يوج$د عام$ل إ� وھ$و ي$ؤثر ف$ي آخ$ر الكلم$ة، 

  .ھذا لبيان الواقع � ل.حتراز: في آخر الكلمة، نقول: ٍإذا كان ا=مر كذلك حينئذ قوله

ٍصود بالكلمة ھنا؟ الكلمة تكون اس$ما وتك$ون فع$. وتك$ون حرف$ا، حينئ$ذ قول$هما المق ً الكلم$ة، ھ$ل عن$ى بھ$ا ك$ل : ًً
ًأفرادھ$$ا ا�س$$م والفع$$ل والح$$رف؟ قطع$$ا �، لم$$اذا؟ =ن الح$$رف كل$$ه بجمي$$ع أنواع$$ه مبن$$ي، ونح$$ن ن$$تكلم ونتح$$دث ع$$ن 

س$قط الح$رف برمت$ه، م$اذا بق$ي؟ ا�س$م والفع$ل، .. س$قط الح$رف: ًاFعراب، واFعراب نقيض البناء ف. يجتمع$ان، إذا
إن ع$ري م$ن ن$ون توكي$د، : ا=صل في الفعل البناء، ولذلك الماضي مبني، وا=م$ر مبن$ي، والم$ضارع مع$رب ب$شرطه

  .ما الذي سقط من الفعل؟ الماضي وا=مر وبعض المضارع، جميل: ًإذا

  ا=ول ا�سم، ھل كله معرب؟

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ َوم ُ ِبنيَ الم$راد بالكلم$ة ھن$ا ا�س$م والفع$ل والح$رف، س$قط الح$رف؛ =ن$ه مبن$ي و� : ، إذا قلن$اْ
بق$ي معن$ا الم$ضارع المع$رب، : ًدخل له في اFعراب، سقط بعض الفعل وھو الماض$ي وا=م$ر وبع$ض الم$ضارع، إذا

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ الكلم$ة، ھ$ذا ك$ل أراد : ً فھ$و س$اقط، إذا قول$ه، الذي يدخل معنا ھنا ھو المعرب، وأم$ا المبن$يَ
  :نوعان من أنواع الكلمةبه الجزء، والمراد به 

ف$ي آخ$ر الكلم$ة، : ًالفعل المضارع الخ$الي م$ن ن$وني التوكي$د ون$ون اFن$اث، إذا: والثاني ا�سم المتمكن، :اAول
: ًاب$ل ا�س$$م غي$ر الم$$تمكن، وھ$و المبن$$ي، إذاا�س$م الم$$تمكن، وا�س$م الم$$تمكن ھ$ذا يقاب$ل م$$اذا؟ يق: الم7راد بالكلم7ة ھن77ا

أخرجنا الفع$ل الم$ضارع ..  أخرجنا الماضي وا=مر الخالي من نوني التوكيد واFناث:الفعل المضارعأخرجنا المبني، 
  .المبني، وھو إذا اتصلت به إحدى النونين، أو نون اFناث، ھذا على جھة العموم

ا�س$م المف$رد غي$ر .. ا�س$م المف$رد المن$صرف: ن يشمل ثماني7ة أم7ورا)سم المتمك: وعلى جھة التفصيل، نقول
.. جم$ع المؤن$ث ال$سالم.. جم$ع الم$ذكر ال$سالم.. جم$ع التك$سير غي$ر المن$صرف.. جمع التكسير المنصرف.. المنصرف

  .ا=سماء الستة، ھذه كلھا المرادة با�سم المتمكن.. المثنى

 اFعراب، ما عداه � محل لmعراب فيه، وھذا يضبط لك الم$سألة م$ن ھذه ا=نواع الثمانية ھي التي يدخلھا: ًإذا
  :والفعل المضارع المراد به ث6ثة أنواعأصلھا، 

ًفعل المضارع صحيح ا]خر كيضرب، فع$ل الم$ضارع معت$ل ا]خ$ر، وھ$و م$ا كان$ت �م$ه واوا أو ي$اء أو ألف$ا،  ًً
  .كيخشى ويدعو ويرمي

  .با=فعال الخمسة: لھاا=مثلة الخمسة، التي يعنون : الثالث

  .ھذه الث.ثة ا=نواع ھي التي يدخلھا اFعراب، وما عداھا ف.: نقول

ً أحد عشر نوع$ا فح$سب، ثماني$ة ف$ي ا�س$م الم$تمكن، وث.ث$ة ف$ي الفع$ل :المراد بالكلمة ھنا: في آخر الكلمة: ًإذا
إم$$ا أن نح$$ذف القي$$د الث$$اني، : ا في$$ه فائ$دةأو م$$ا ن$زل منزلت$$ه، ھ$$ذ: الم$ضارع الخ$$الي ع$$ن الن$$ونين، ف$ي آخ$$ر الكلم$$ة قلن$$ا

ھ$و ال$ذي : ھو ال$ذي � ح$ذف بع$ده ك$دال زي$د، والحكم$ي: آخر حكمي، وحقيقي، والحقيقي: ونجعل ا]خر على نوعين
ٌلغير علة تصريفية، وصار نسيا منسيا، ثم جعلت عين$ه مح$. لmع$راب، ك$أب، ھ$ذا أب : ًحذف ما بعده اعتباطا، يعني ً ً ً

ٌذا أخ، أبأليس كذلك؟ وھ ٍفعل، حينئذ الب$اء ھ$ذه ع$ين الكلم$ة، وال$واو ھ$ي �م الكلم$ة، ومح$ل : ٌأبو على وزن: أصلھا: ٌ
ٌأب، حينئذ وزنه فع، أي$ن ال$.م : ًاFعراب أين؟ ھو �م الكلمة ھو ا=صل، فلما حذفت اعتباطا لغير علة تصريفية فقيل ٍ ٌ

  .التي ھي محل اFعراب؟ حذفت

ًبنائبه، فجعل ما قبل ا=خير وھو عين الكلم$ة آخ$را، لكن$ه .. اFعراب؟ �، نأتي ببدلهيسقط : إذا حذفت ھل نقول
ًھل ھو آخر حقيقة أو حكما؟ حكما، ومثله ً ٌأخ، ومثله يد، ودم، يد: ً ٌٌ ًيدي فعل، حذفت الي$اء اعتباط$ا، ث$م جعل$ت : أصلھا: ٌ ٌ ٌ
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ٌدم$$ي أو دم$$و عل$$ى :  ھ$$ي ع$$ين الكلم$$ة، أص$$لھاٌدم، الم$$يم ھ$$ذه: ًال$$دال الت$$ي ھ$$ي ع$$ين الكلم$$ة مح$$. لmع$$راب، وك$$ذلك ٌ
ٍالخ.ف، ھل ال.م المحذوفة واو أو ياء؟ محل نزاع، والحاصل أن ال.م محذوفة اعتباط$ا، حينئ$ذ ھ$ل ن$سقط اFع$راب  ً

ًأم نأتي بنائب عنه يكون مح. لmعراب، جعلنا عين الكلمة مح. لmعراب ً.  

ً ا]خر، ھو في الحقيق$ة ل$يس آخ$را؛ =ن$ه ع$ين الكلم$ة، واFع$راب في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة: ولذلك نقول
ٌإنما يكون في �م الكلمة، �م الكلمة ھي التي تكون مح. لmعراب، وھنا أب وأخ ودم ويد ظھ$ر اFع$راب عل$ى ع$ين  ٌ ٌ ٌ ً

  .الكلمة � على �مھا، لكن ھذا من باب الضرورة، وإ� ا=صل أن اFعراب يكون آخر الكلمة

ً رددنا على من جعل عبد ' كلھا كلمة تحقيقا متضمنة لكلمتين؛ =ن لو كان$ت كلم$ة واح$دة تحقيق$ا كزي$د، وبذلك ًً ً
لماذا يظھر اFعراب على الدال؟ بل الظاھر أنه يظھر على آخره، فلما ظھ$ر عل$ى ال$دال وھ$و وس$ط في$ه دل عل$ى أن$ه 

  .مؤلف من كلمتين وھو مضاف ومضاف إليه

م7ا العامل، ھ$ذا نحت$اج إل$ى بيان$ه، : قدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته، قولناأثر ظاھر أو م: ًإذا
  المراد بالعامل عند النحاة؟

ًجع$ل ل$ه أث$را، وھ$ذا : ما شيء أث$ر، يعن$ي.. بأنه ما أثر في آخر الكلمة من فعل أو اسم أو حرف: عرفه بعضھم
بي$ان مح$ل اFع$راب، م$ن فع$ل أو .. ًمح$.:  آخ$ر الكلم$ة، يعن$يا=ثر ھو حركة أو حرف أو سكون أو ح$ذف، أث$ر ف$ي

lحرف أو اسم قدم أو أخر، من l :فعل أو اسم أو حرف أثر في آخر الكلمة: ھذه بيانية، كأنه قال.  

: زي$د فرفعھ$ا عل$ى أنھ$ا فاع$ل ل$ه، اس$م، تق$ول: كلم$ة.. ھذا فعل أثر في آخر الكلم$ة: جاء زيد، جاء: ٍحينئذ تقول
ًمبتدأ، وھو العامل ف$ي الخب$ر، حينئ$ذ أث$ر ا�س$م ف$ي ا�س$م وھ$و زي$د فرفع$ه عل$ى أن$ه خب$ر ل$ه، إن زي$دا : ذا.. ھذا زيد ٍ

Kھذا حرف، وھو عامل أثر في آخر الكلمة وھو زيدا فأحدث في$ه الن$صب عل$ى أن$ه اس$م ل$ـ إن، وأث$ر : إن.. ًزيدا.. لقائم ً
ن$صبت ورفع$$ت، ھ$ي عام$$ل؟ نع$م، ي$$صدق عليھ$ا الح$$د؟ : إنًف$ي آخ$ر ق$$ائم عل$ى أن$$ه خب$ر لھ$$ا فأح$دث فيھ$$ا الرف$ع، إذا 

  .يصدق عليھا الحد، ما أثر في آخر الكلمة من فعل أو اسم أو حرف

ًالعامل يكون فع. ويكون اسما ويكون حرف$ا، ھ$ذا التعري$ف ذك$ره الف$اكھي ف$ي م$وجبي الن$داء، لكن$ه ن$اقص : ًإذا ً ً
م$ا لل$سان في$ه ح$ظ، : ، وعامل معنوي، وضابط العامل اللفظ$يعامل لفظي: غير جامع؛ =ن العامل نوعان.. يرد عليه

  .ما ليس للسان فيه حظ: نطق ينطق به، والعامل المعنوي ضابطه: يعني

المبت$دأ وإن وج$اء الفع$ل، ھ$ذا ..  كجاء، وا�سم ذا في المبتدأ الذي ذكرناه في المثال ال$سابق وإن:العامل اللفظي
  .نطق ينطق به، لو أراد أن يتكلم تكلم به:  حظ، يعنيضابطه ما للسان فيه: عامل لفظي، قلنا

: ما ليس للسان فيه حظ، وھذا على الصحيح محصور في ن$وعين اثن$ين � ثال$ث لھم$ا، وھم$ا: والعامل المعنوي
  :ا�بتداء والتجرد، فا�بتداء في باب المبتدأ عامل معنوي، ولذلك سيأتي

ٍجعل$ك ا�س$م أو� لتخب$ر عن$ه ثاني$ا، ھ$ذا أم$ر معن$وي، فحينئ$ذ تق$ولما ھو ا�بتداء؟ .. ًورفعوا مبتدءا با)بتداء ً ً :
�، : مرفوع با�بتداء، تقدمه شيء ملفوظ؟ الج$واب: ما تقدمه شيء، زيد نقول.. مبتدأ مرفوع با�بتداء: زيد.. زيد قائم

  . فيه الرفعالعامل المعنوي أثر في زيد فأحدث.. ا=مر المعنوي.. ھو أمر معنوي أثر، ا�بتداء: ًإذا

فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة، ھل توج$د : ًكذلك التجرد في باب فعل المضارع رفعا، يقوم زيد، تقول يقوم
أين العامل؟ � وجود ل$ه م$ن .. ھذا أثر، ھل يوجد أثر بدون مؤثر؟ �، � بد من مؤثر، أين المؤثر.. ضمة بدون مؤثر

  . عدم، ھو الذي أثر في آخر الفعلحيث اللفظ، وإنما تجرده عن ناصب وجازم وھو شيء

بأن$$ه م$$ا أث$$ر ف$$ي آخ$$ر الكلم$$ة م$$ن اس$$م أو فع$$ل أو ح$$رف، ھ$$ذا اخ$$تص بالعام$$ل : تعريف77ه العام77ل: ٍفحينئ$$ذ إذا قلن$$ا
م$$ا ش$$يء .. العام$$ل م$$ا أوج$$ب: اللفظ$ي ول$$م ي$$شمل العام$$ل المعن$$وي، والتعري$ف ا]خ$$ر ال$$ذي ي$$شمل الن$$وعين، أن نق$ول

فعل أو اسم أو حرف أو ابتداء أو تج$رد أوج$ب ك$ون آخ$ر : -يعني– مخصوص، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه
العام$$ل اللفظ$$ي : الكلم$$ة عل$$ى وج$$ه مخ$$صوص م$$ن رف$$ع أو ن$$صب أو خف$$ض أو ج$$زم، ھ$$ذا التعري$$ف ي$$شمل الن$$وعين

  .والعامل المعنوي

ً فھو ما يظھر فيه اFعراب لفظا أو تقديرا، ما يظھر في$ه اFع$راب، يعن$ي:أما المعمول  المح$ل ال$ذي يك$ون ق$د :ً
عامل، والعمل ھو الرفع نف$سه، م$ا يحدث$ه : زيد ھذا معمول، وجاء: جاء زيد، فنقول: حل اFعراب فيه، كزيد من قول

  .العامل وتختلف بسببه أحوال آخر المعرب



                                                            
99

: ج$اء، وزي$د: عام$ل ومعم$ول وعم$ل، العام$ل: ج$اء زي$د، ھ$ذا ت$ضمن ث.ث$ة أش$ياء: في مثل التركي$ب نق$ول: ًإذا
  .ًأثر ظاھر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، أو ما نزل منز�، ھذا المعرب: ًالرفع، إذا: معمول، والعمل

فھو كذلك مشتق من البناء، وھو وضع شيء على شيء عل$ى جھ$ة الثب$وت وال$دوام، وھ$ذا أخ$ص : وأما المبني
 وأم7ا ف7ي ا)ص7ط6حھة الثب$وت وال$دوام، كل بناء تركيب و� عكس، وضع شيء على شيء على ج: ًمن التركيب، إذا
ھل ھو لفظي أو معنوي؟ وھذا النزاع � ينبني علي$ه ش$يء، فم$ن رج$ح أن اFع$راب لفظ$ي لزم$ه أن : فكذلك فيه نزاع

م$$ا ج$$يء ب$$ه � لبي$$ان : وحقيقت77هأن البن$$اء لفظ$$ي، : ٍب$$أن البن$$اء لفظ$$ي، وأم$$ا العك$$س ف$$.، فحينئ$$ذ نق$$ول ال$$صواب: يق$$ول
  .ًليس ھو أثرا لعامل من شبه اFعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف: ًامقتضى العامل، إذ

الضمة والفتحة والكسرة وال$سكون، وك$ذلك الح$رف : البناء واFعراب من حيث النطق والصورة متحدان، يعني
ٍ، حينئ$ذ مج$زوم بح$ذف الن$ون: الزيدان لم ي$ضربا.. اضربا، ھذا مبني على حذف النون: تقول.. والحذف، النطق واحد

النطق واحد، لكن لم يضربا حذفت النون لمقتضى العامل، وأم$ا اض$ربا ح$ذفت الن$ون � لمقت$ضى .. في الصورة واحد
  .العامل، ھذا الفرق بينھما

ال$ضم للبن$اء : وأما من حيث النطق والصورة فھما متحدان، وإن خول$ف بينھم$ا م$ن حي$ث ا�ص$ط.ح ب$أن يق$ال
ٍح وقد يقع فيه تساھل كم$ا س$يأتي، فحينئ$ذ م$ا ج$يء ب$ه � لبي$ان مقت$ضى العام$ل، والضمة لmعراب ھذا مجرد اصط.

ًليس أثرا لعامل، المبني من حيث اللفظ � يتأثر بعامل البتة؛ =نه إن بني على ال$سكون فھ$و مبن$ي دائم$ا، وإن بن$ي : ًإذا ً
  .و� يتغير البتةٍ فحينئذ ھو مبني على ھذه الحركات -الفتحة أو الكسرة أو الضم-على الحركة 

� يحت$اج إل$$ى عام$$ل يقت$$ضي تغيي$$ره م$ن حال$$ة إل$$ى حال$$ة أخ$$رى، م$$ن ش$به اFع$$راب؛ =ن$$ه ف$$ي اللف$$ظ ي$$شبه : ًإذا
  .اFعراب، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف

ٍوليس حكاية أو إتباعا أو نق. أو تخلصا من س$كونين، وھ$ذا ي$دل عل$ى الح$صر ال$سابق ال$ذي ذكرن$اه، حينئ$ذ إذا  ً ًً ً
ِالحْم$د [ ك$ذلك ھ$ذه الك$سرة ج$يء بھ$ا � لبي$ان مقت$ضى : حرك$ة ج$يء بھ$ا � لبي$ان مقت$ضى العام$ل، نق$ول.. يء ب$هج

ًول$$يس حكاي$$ة، ث$$م ول$$يس إتباع$$ا أو نق$$. أو : العام$$ل، ي$$صدق عليھ$$ا الح$$د أو �؟ ي$$صدق عليھ$$ا، لك$$ن أخرجناھ$$ا بقولن$$ا ً ً
  .عامل البتةًتخلصا من سكونين؛ =ن ھذه الحركات كلھا � يقتضيھا 

ما يقبل ع.مات ا�سم فھو اسم، وما يقبل ع.مات الفعل فھو فعل، وم$ا � يقب$ل : -كما مضى معنا-ًإذا كأنه قال 
ج$يء ب$ه ..  أو س$كونما جيء بھم$ا حرك$ة أو ح$رف: ٍھذا و� ذاك فھو حرف، فحينئذ إذا أردنا أن نفسر المبني، نقول

ا؟ حركة اFعراب؛ =ن حركة اFعراب ج$يء بھ$ا لبي$ان مقت$ضى العام$ل، ولفظ به � لبيان مقتضى العامل، أخرج ماذ
  .ھذا حركة بناء: أما ما جيء به � لبيان مقتضى العامل فنقول

ثم قد تلتبس بھا حركة اFتباع، وحركة الحكاية وحركة النقل، وحركة التخلص من سكونين، فنصصنا على ك$ل 
  .واحدة من أجل أن يتعين لنا حركة المبني

ُالمع77رب: ًاإذ َ ْ cوالمبن77ي ُ ْ َ –أن ا�س$$م والفع$$ل والح$$رف : أراد الم$$صنف ھن$$ا رحم$$ه ' تع$$الى أن يب$$ين لن$$ا:  نق77ولَِ

قول مفرد، وھ$ي اس$م أو فع$ل أو ح$رف، ا�س$م من$ه مع$رب :  منه ما ھو مبني ومنه ما ھو معرب؛ =ن الكلمة-السابق
ًومبني، والفعل منه معرب ومبني، ثم حكم حكما كليا بأن cوكل..  الحرف كلهً ُ ٍحْ◌رف َ cمستحق َ ِ َ ْ َللبنا ُ ِ ْ ِ.  

ھذا الباب له ع.قة بتفاصيل أحوال أنواع الكلمة؛ =ن الكلمة وأنواعھا ھي التي يت$ألف منھ$ا الك$.م، ف$. ب$د : ًإذا
ًمن عقد ھذا الباب لبيان ما يمكن أن يعتري ا�سم من كونه منصوبا أو مرفوع$ا أو مبني$ا أو معرب$ا إل$ى آ ً ً خ$ره، وك$ذلك ً

  .الفعل، وكذلك الحرف

ُالمعرب َ ْ cوالمبني ُ ْ َ   .قدم المعرب لشرفه، وأخر المبني =نه أدنى منه: َِ

ُوا)س777777777777م ْ ُمن777777777777ه َ ْ ٌمع777777777777رب ِ َ ْ ِومبن777777777777ي ُ ْ َ َ  

  

ٍل77777777777777شبه   َِ َم77777777777777ن َ ِالح77777777777777روف ِ ُ ُ ِم77777777777777دني ْ ْ ُ  

  

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ ھ$ذا � يوص$ف :  قبل التركيب، قلن$اقبل التركيب، وبعد التركيب،: وا�سم له حا�ن.. َ
: ، إل$$ى نق$$ول-لوح$دھا–، إل$$ى -لوح$دھا–، ج$$اء -لوح$$دھا–زي$د : � ب$إعراب و� بن$$اء، أل$يس ك$$ذلك؟ قب$$ل التركي$ب مث$$ل

ليست مبنية و� معربة، كيف وكل حرف مستحق للبن$اء؟ � نحك$م عليھ$ا بأنھ$ا مبني$ة إ� بع$د التركي$ب، إذا أدخل$ت ف$ي 
  .� معربة و� مبنية: ٍحينئذ حكمنا عليھا بأنھا مبنية، وأما قبل ذلك نقولجملة فعلية أو اسمية 

  .ا�سم قبل التركيب � يوصف � بإعراب و� بناء، وھذا ھو أصح ا=قوال الث.ثة الواردة في المسألة: ًإذا
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س$م بع$د التركي$ب وا�: منه معرب ومبني، علمنا أن مراده ا�سم بعد التركي$ب، ول$ذلك نق$ول نق$در: وھنا لما قال
مبتدأ مؤخر، أكثر المع$ربين عل$ى ھ$ذا، : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومعرب: منه معرب، منه: نوعان

  .محيي الدين تجده مشى على ھذا

 إذا جعلناھا للتبعيض على م$ذھب الزمخ$شري أنھ$ا اس$م، -من-:بعضه معرب، فـ:  للتبعيض، أي-ھنا–من : منه
ًذ ا=لي$ق بھ$ا أن تك$$ون ھن$ا مبت$دءا � خب$را، إذا كان$ت ًوإذا كان$ت اس$ما حينئ$ ً ٍللتبع$يض، فحينئ$ذ ھ$ل ھ$ي اس$$م أم : -م$$ن–ٍ

ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر مق$دم، : -من$ه–حرف؟ الجمھور على أنھا حرف، وعليه في ھذا التركيب، نقول 
ًبت$دأ � يك$ون ج$ارا ومج$$رورا مبت$دأ م$ؤخر، وھ$ل ي$صح أن يعك$س م$ع ھ$$ذا الق$ول؟ � يمك$ن، لم$اذا؟ =ن الم: ومع$رب ً

ٍمتعلقا بمحذوف، وحينئذ يتعين أن يكون قوله ًخبرا مقدما، و): منه: (ً ًمبتدءا مؤخرا): معرب(ً ً.  

اس$م بمعن$ى بع$ض، ) م$ن(ھ$ذا مبت$دأ، ف$ـ): من$ه: (ٍالتبعيضية اس$م، حينئ$ذ نق$ول) من: (وعلى رأي الزمخشري أن
 بالعكس، لماذا؟ =ن المقصود تقسيم ا�سم إليھما والحكم عل$ى ا�س$م مبتدأ، ومعرب خبره، وھذا أولى، بل قد يتعين �

  .ًبأن بعضه معرب وبعضه مبني، � بيان أن ك. منھما قسم من ا�سم؛ =ن المعرب والمبني لم ُيعلما بعد

ٌواسم وفعل ثم حرف: ا]ن ماذا يريد ابن مالك رحمه '؟ يريد أن يبين لنا أن قوله ْ َ ْ َ ْ َ. ٌ ٌُ ا�سم بعضه مع$رب، وبع$ضه ، أن ِ
مبن$ي، ھ$$ذا أول ش$طر ف$$ي ھ$ذا الب$$اب، نح$$ن � نعل$م أي ھ$$ذه ا=ن$واع ا=س$$ماء المعرب$$ة و� المبني$ة، ول$$م نعل$م م$$ا وج$$ه 

: مع$رب، يعن$ي: ًبعض أو معرب؟ بعض قطعا، فمن$ه: ٍوجه شبه ا�سم بالحرف حتى بني، فحينئذ أيھما أعرف.. الشبه
: ھ$ذا معل$وم عن$دي وعن$دك، مع$رب: ليه، ا�سم الذي ھو أحد أنواع الكلمة، بعضهفبعضه بعض ا�سم ھذا المحكوم ع

  .معرب لبيان الحكم، � لُيحكم عليه بأنه اسم: جيء بقوله: ًأنا ما أدري ما ھو معرب، إذا

ُوا)سم: فنقول ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ  مبت$دأ م$ؤخر، كأن$ه: ھذه حرف، فھ$ي خب$ر مق$دم، ومع$رب) من(الجمھور على أن .. ُ
بع$ض : المعرب بعض ا�سم، نحن ما عرفنا ما ھو المعرب حتى تحكم عليه أنه بعض ا�سم، نح$ن نري$د العك$س: قال

خب$ره، : مبتدأ، ومعرب: -منه–ا�سم معرب، ثم تشرح لي ما ھو ھذا المعرب من ا=سماء، لذلك ا=ليق ھنا أن يعرب 
  .� بالعكس؛ =نه قد يفسد المعنى

ِوم$$ن الن$اس م$$ْن يق$وُل آمن$$ا ب$ا[ (( : ل$م في$$ه الزمخ$شريوھ$ذا مثل$$ه، وھ$و ال$$ذي تك َ َ َ َ َK ِ ِK Kُ  إذا كن$ا ظاھري$$ة ]8:البق$$رة))[ِ
مبت$$دأ م$ؤخر مث$$ل ھ$$ذا ال$ذي معن$$ا، إذا جئن$$ا : م$$ن الن$اس ج$$ار ومج$$رور متعل$ق بمح$$ذوف خب$ر مق$$دم، م$$ن يق$ول: نق$ول

Kومن الناس م$ْن يق$وُل آمن$ا(( : للمعنى نقول Kَ َ َ َ َُ ِ  القائ$ل آمن$ا ب$ا[ والي$وم ا]خ$ر ك$ائن م$ن الن$اس، ھ$ل ھ$و م$ن ]8:البق$رة))[ ِ
بعض الناس يق$ول آمن$ا، : �، لكن لو حكمنا: ھل استفدنا معنى جديد؟ نقول! ًالجمادات؟ ھو من الناس قطعا أجل ممن؟

بأن$$ه م$$ن ) آمن$$ا: (بع$$ض الن$$اس، ول$$يس المحك$$وم علي$$ه القائ$$ل: ھ$$ذا ألي$$ق أو ا=ول؟ � ش$$ك أن$$ه الث$$اني، ف$$المحكوم علي$$ه
إما جماد وإم$ا بھ$ائم ول$يس ھ$ذا الم$راد، ب$ل الم$راد أن بع$ض الن$اس يق$ول ك$ذا ! الناس؛ =نه معلوم من الناس من أين؟

  .وما ھم بمؤمنين

ٍوھنا كذلك بعض ا�س$م ال$سابق ذك$ره مع$رب، وبع$ض ا�س$م مبن$ي، فحينئ$ذ نحت$اج أن نع$رف ھ$ذا ال$بعض، ث$م 
خب$ره : اسم بمعن$ى بع$ض مبت$دأ، ومع$رب: بعضه، فمن: منه، أي: تركيب نوعاننحكم عليه بأنه معرب، وا�سم بعد ال

إلى معرب ومبن$ي، والحك$م عل$ى ا�س$م ب$أن بع$ضه مع$رب وبع$ضه : � بالعكس؛ =ن المقصود ھنا تقسيم ا�سم إليھما
ب والمبني ل$م يعلم$ا المعرب والمبني قسم من ا�سم �، و=ن المعر: ًمبني، � بيان أن ك. منھما قسم من ا�سم، يعني

ًبعد، وحق المبتدأ أن يك$ون معلوم$ا عن$د ال$سامع، ف$بعض ا�س$م معل$وم ث$م ج$اء الخب$ر وھ$و مجھ$ول بكون$ه معرب$ا، ث$م  ً
  نحتاج أن نسرد ما ھو ھذا المعرب؟

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ع ًعلى ا=صل فيه، ويسمى متمكنا، ا=صل في ا�س$م أن$ه مع$رب ھ$ذا ا=ص$ل، والبن$اء ف$ر.. ُ
ًإن كان مصروفا فھ$و م$تمكن أمك$ن، وإن ل$م يك$ن م$صروفا : ًعنه كما سيأتي، وھذا النوع يسمى متمكنا، ثم ھو نوعان ً

  .فھو متمكن غير أمكن

ِومبني ْ َ ما المراد بمبني ھنا؟ ھل عطفه على معرب ليدل على أن ا�سم منه معرب ومبني في آن واحد؟ لو عطفناه .. َ
نى، لكنه باطل؛ =ن اFعراب والبناء ضدان � يجتمعان في كلمة واحدة، من جھة على معرب �ستفدنا ھذا المع

ْقالت إذا : � يجتمعان في كلمة واحدة من جھة واحدة، أما من جھتين فيجتمعان، مثاله.. واحدة َ ِحذام َ َ ُفصدقوھا َ M   

ْقالت      َ ِحذامفعل ماضي، والتاء حرف تأنيث، : َ َ ع، كي$ف ھ$و فاع$ل مرف$وع وھ$و مبن$ي؟ ھذا مبني، ھو فاعل مرفو: َ
م$ن جھ$ة اللف$ظ وت$سليط العام$ل : ًنعم يجتمعان، ھو من حي$ث اللف$ظ مبن$ي عل$ى الك$سر ف$ي مح$ل رف$ع فاع$ل، إذا: نقول
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عليه لم يظھر له أثر، وإنم$ا س$لط العام$ل عل$ى محل$ه ف$أثر، ول$ذلك ل$و وص$ف إذا قال$ت ح$ذامي ال$صادقة، ص$ح أو �؟ 
  .�:  =نه ھنا يتبع باعتبار محله � باعتبار لفظه؛ =ن ذاك مبني إ� ما يأتي في بابصح، بل ھو المتعين، لماذا؟

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ عب$ارة -.. وبعضه ا]خ$ر مبن$ي، فظ$اھر العب$ارة: ومنه مبني، أي: ومبني المراد: ً إذا،َ
 وھ$ذا غي$ر ًالمع$رب والمبن$ي مع$ا بع$ض  معرب ومبني، انصباب المعرب والمبني على شيء واحد، م$ن أن-المصنف

ًمراد، فل$ذلك وج$ب علين$ا أن نق$در ل$ه مبت$دءا مح$ذوف، أو خب$را مح$ذوف ًخب$را مح$ذوف عل$ى جع$ل م$ن التبعي$ضية .. ً
ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر عل$ى م$ا ج$رى : ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر مق$دم، ومبن$ي: منه.. ومنه مبني: ًحرفا، يعني

ًبع$$ضه ا]خ$$ر مبن$$ي، فحينئ$$ذ م$$ن التبعي$$ضية ص$$ارت اس$$ما عل$$ى ق$$ول :  مبن$$ي، يعن$$يعلي$$ه ال$$شراح، وإذا جعلن$$ا من$$ه ٍ
  .الزمخشري وھو أولى، بل قد يتعين

معرب ومبني، وھل بينھم$ا واس$طة؟ إذا قلن$ا بأن$ه � يجتم$ع : أراد بھذا الشطر أن يدل على أن ا�سم قسمان: ًإذا
ًاFعراب والبناء مع$ا، إذا ًيء معرب$ا و� مبني$ا، ھ$ل تثب$ت الواس$طة أم �؟ إذا قي$ل مع$رب ق$د يرتفع$ان، ف$. يك$ون ال$ش: ً ً

ھ$ذه الكلم$ة � : ھ$ذا � يت$أتى، ھ$ل يرتفع$ان؟ نق$ول: ًمبني خالص، ھل عن$دنا م$ا ھ$و مع$رب ومبن$ي مع$ا؟ قلن$ا.. خالص
  : معربة و� مبنية، فيه خ.ف

صورة ف$ي اثن$ين � ثال$ث لھم$ا، وإن ًالجماھير �، على أن$ه � يوج$د كلم$ة � معرب$ة و� مبني$ة؛ =ن الق$سمة مح$
: ھ$ذا � مع$رب و� مبن$ي، غ.م$ي: قال بعض النح$اة: كان عبارة الناظم � تدل على ذلك، لكن سيأتي تقريره، غ.مي

ل$يس ذات غ.م$ي، وإنم$ا الم$ضاف إل$ى ي$اء الم$تكلم، الم$شھور أن$ه م$ن اFع$راب : ھذا مضاف إل$ى ي$اء الم$تكلم، يعن$ي
  .التقديري كما سيأتي

ِغ$.م ھ$$ذا م$.زم للك$سر، أل$$يس ك$ذلك؟ وم$ا �زم حرك$$ة واح$دة رفع$ا ون$$صبا وج$را، ج$اء غ$$.م: ٍينئ$ذ نق$ولح ًِ ً ً ً ً ..
العام$ل م$ا : أث$ر ظ$اھر أو مق$در يجلب$ه العام$ل، وقلن$ا: ِمررت غ.م ، ھل ھ$ذا مع$رب؟ ا=ص$ل �، نق$ول.. ِرأيت غ.م

ٍض أو ج$زم، حينئ$ذ يتغي$ر آخ$ر الكلم$ة بتغي$ر أوجب كون آخر الكلمة على وج$ه مخ$صوص م$ن رف$ع أو ن$صب أو خف$
وتب$ادل واخ$ت.ف العوام$ل، إن رك$$ب مع$ه عام$ل يقت$ضي الرف$$ع وج$ب رفع$ه، وإن رك$ب مع$$ه عام$ل يقت$ضي الن$$صب 

  .المعمول، وكذلك مع الخفض: وجب نصبه، يعني

ًفحينئذ جاء غ.م ، ورأيت غ.م ، ومررت غ.م، ل$م يتغي$ر، إذا ِ ِ ِ ًعن$دھم، ل$يس معرب$ا، ًل$يس معرب$ا، ھ$ذا ش$بھة : ٍ
ًفحينئذ لع$دم تغي$ر الحرك$ة بتغي$ر العوام$ل نفين$ا كون$ه معرب$ا، ولم$اذا ل$يس مبني$ا؟ ق$الوا ً =ن المبن$ي مح$صور ف$ي ش$به : ٍ

الح$$رف، عل$$ة البن$$اء مح$$صورة ف$$ي ش$$به الح$$رف، وغ.م$$ي ل$$م ي$$شبه الح$$رف حت$$ى يبن$$ى، ا�س$$م � يبن$$ى إ� إذا أش$$به 
ًل$يس مبني$ا، ف$صار الم$ضاف إل$ى ي$اء الم$تكلم واس$طة ب$ين المع$رب والمبن$ي، : ًالحرف، وغ.مي لم ي$شبه الح$رف، إذا ً

  .� معرب و� مبني: فيقال فيه

ًمعرب إعرابا ظاھرا، ومعرب إعرابا تقديرا: بأنه معرب، والمعرب نوعان: والجواب أن يقال ً ً ً.  

ھن$ا، ھ$ل ھ$ي س$ابقة عل$ى العام$ل، أم � شك أنه من الثاني، لماذا؟ =ن الكسرة المجلوبة لمناسبة الياء : وغ.مي
غ$.م (إذا أردت أن ت$ضيف : تالية �حقة؟ ھذا ينبني عليه خ.ف آخر، س$ابقة أم �حق$ة؟ ل$و جئن$ا الم$سألة بالعق$ل ھك$ذا

ج$اء ث$م ت$أتي بغ$.م زي$د وت$ضيفه؟ : غ.م زيد، ثم تسلط عليه العامل، أو تق$ول: ً، ھل أو� تضيفه في نفسك فتقول)زيد
  عملية اFضافة أم تسليط العامل؟: أيھما أسبق

ٍ� شك أن اFضافة أسبق، حينئذ لم$ا وج$دت اFض$افة س$ابقة عل$ى العام$ل حينئ$ذ وج$د �زم اFض$افة إل$ى الي$اء،  ًٍ
ًوھو أن يكون ما قبل الياء مكسورا، إذا ِج$اء غ$.م : قلت غ.مي، فھذه الكسرة لمناس$بة الي$اء، فلم$ا س$لط علي$ه العام$ل: ً

ٍ اش$$تغل بح$$رف س$$ابق عل$$ى دخول$$ه، فحينئ$$ذ إم$$ا أن ي$$سقطه فتح$$ل ال$$ضمة وإم$$ا أن يبق$$ى، ويتع$$ذر وج$$د أن الح$$رف ق$$د
  .إسقاطه، لماذا؟ =نه يمتنع وجود ياء قبلھا ضمة، بل � بد من كسرة، كما سيأتي في آخر الباب التالي

Fٍفحينئذ لما تعذر النطق بالضمة وإسقاط الكسرة التي ھي لمناسبة الياء حينئذ جعل ا ج$اء : ًع$راب تق$ديريا، فقي$لٍ
فاعل مرفوع بجاء، ورفعه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل بحرك$ة : فعل ماضي، وغ.مي

ھ$ذه الك$سرة لي$ست بحرك$ة إع$راب : ٍالمناسبة، فحينئذ العامل تسلط على غ.مي بعده، ف. معارض$ة بينھم$ا حت$ى نق$ول
: لعامل مسلط وله أثر في التقدير، كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي الفت$ى والقاض$ي، نق$ولو� حركة بناء، بل ھي كسرة مناسبة، وا

  .ھذا مقدر والتقدير موجود في لسان العرب
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نع$$م، : ق$د ينظ$ر في$$ه اFن$سان يق$ول: حمل$ه عل$ى م$ا ل$$ه نظي$ر أول$ى م$$ن حمل$ه عل$ى م$$ا � نظي$ر ل$ه، غ.م$$ي: ًإذا
ً� نظير له، فحينئذ كونه إعرابا تقديرا ل$ه نظي$ر : نقولصحيح ھذا � معرب و� مبني، ھل له نظير في لسان العرب؟  ً ٍ

ً له نظير أو �؟ له نظير قطعا، وأشھرھا ا�سم المق$صور المنق$وص، إذا-اFعراب تقديري-أو �؟ إذا جعلنا إعرابه،  ً :
ون حمل$$ه عل$$ى اFع$$راب التق$$ديري ول$$ه نظي$$ر أول$$ى م$$ن حمل$$ه عل$$ى م$$ا � نظي$$ر ل$$ه، ينبن$$ي عل$$ى ھ$$ذا الخ$$.ف ف$$ي ك$$

  .المضاف إليه سابق للعامل أو بعده الكسرة في حالة الجر

ك$سابقه، : ھ$ذه ال$ضمة مق$درة ھن$ا، رأي$ت غ.م$ي: جاء غ.مي، قال: -وھذا نزاع كبير–بعض النحاة ماذا؟ قال 
أن الك$سرة ھن$ا ك$سرة المناس$بة : ھذه الكسرة ھنا ظاھرة وليس بمقدرة، والجواب ھو الج$واب: قال: أما مررت بغ.مي

  .ٍدخل العامل وقد وجد أمامه كسرة، فحينئذ وجب تقدير الحركة: ًھي سابقة على دخول العامل، إذاو

ُوا)سم: ًإذا ْ ُمن7ه َ ْ ٌمع7رب ِ َ ْ ِومبن7ي ُ ْ َ � واس$طة بينھم$ا .. و� واس$طة بينھم$ا عل$ى ا=ص$ح، وعلي$ه الجم$اھير: نق$ول.. َ
ُوا)س7م: ا ال$شطر، أم$ا قول$هعلى ا=صح، وھو ظاھر عبارة المصنف، لكنه بقرينة، ليس م$ن ھ$ذ ْ ُمن7ه َ ْ ٌمع7رب ِ َ ْ ِومبن7ي ُ ْ َ َ ،

  :ًھذا قد يقال بأن منه ما ليس معربا و� مبني، لكن بقرينة قوله

ُومع77777777رب َ ْ ُ ِاAس77777777ماء َ َ ْ ْق77777777د َم77777777ا َ َس77777777لما َ َِ  

  

ْم77777777ن   ِش77777777به ِ َ ِالح77777777رف َ ْ َ ٍك77777777أرض ْ ْ َوس77777777ما َ ُ َ  

  

ثنائي$ة � ثال$ث لھم$ا، فھ$ذا التق$سيم للحاص$ل بالقرين$ة، أم$ا ٍ فحينئذ قابل المبني ھنا بالمعرب، فدل على أن الق$سمة عن$ده 
ًظاھر العبارة ف. تقتضي حصرا و� واسطة على الصحيح ً.  

َفمنُھم مْن آمن ومنُھم مْن كفر (( : التبعيضية فإنھا على حد قوله تعالى) من(وأما  َ َ َ َ ََ َ َْ ْْ ِْ  ومنھم م$ن ل$م ]253:البقرة))[ِ
كف$$ر، ھك$$ذا؟ م$$ا ي$$صح ھ$$ذا، لم$$اذا؟ =ن اFيم$$ان والكف$$ر نقي$$ضان � يجتمع$$ان و� ي$$ؤمن ول$$م يكف$$ر، وم$$نھم م$$ن آم$$ن و

ًيرتفعان، � يمكن أن يكون مؤمنا كافرا في وقت واحد، و� يمكن أن يكون � مؤمنا و� كافرا، ھذا متع$ذر، إذا ً ً ً قول$ه : ً
َفمنُھم مْن آمن ومنُھم مْن كفر (( : ھنا في من التبعيضية َ َ َ َ ََ َ َْ ْْ ِْ  ليس عندنا إ� قسمان، مع كون ھذه ا]ي$ة ف$ي ]253:البقرة))[ِ

إل$ى آخ$ره، ..وا�س$م : ، فل$يس إ� ق$سمان، فك$ذلك ق$ول الن$اظم ھن$ا-رحمه ' تع$الى-ظاھرھا مشابه لھا قول المصنف 
والحاص$$ل أن م$$ن التبعي$$ضية إنم$$ا تقت$$ضي بع$$ضية م$$دخولھا، وك$$ل م$$ن المع$$رب والمبن$$ي عل$$ى حدت$$ه م$$دخول لھ$$ا � 

من$ه : � ب$د أن نق$در ف$ي الث$اني م$ا لف$ظ ب$ه ف$ي ا=ول: ھما، ومن$ه مع$رب ومبن$ي ك$ل منھم$ا م$دخول لھ$ا، يعن$يمجموع
معرب ومنه مبني، لما عرفت من أن التقدير منه معرب ومن$ه مبن$ي، فال$ذي تقت$ضيه العب$ارة أن ك$ل بع$ض م$ن ا�س$م 

  .وھو صحيح

ٍلشبه َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ قدمه =نه ا=صل، ا=صل في ا=سماء أن تك$ون معربة،وس$يأتي وا�سم منه معرب، .. ُ
ھو على خ.ف ا=ص$ل، وي$سمى غي$ر م$تمكن، غي$ر م$تمكن م$ن : ًإذاومبني : ًمعنا لماذا؟ وكذلك يسمى متمكنا، ثم قال

  باب اFعراب؛ =نه خرج عن اFعراب بالكلية، ما علة البناء؟

ٍء، حينئ$ذ م$ا ج$اء عل$ى ا=ص$ل وھ$و مع$رب � ي$سأل عن$ه، � إذا كان ا=صل اFعراب والبناء ف$رع ف$ي ا=س$ما
لماذا خرج عنه؟ � بد من عل$ة، ف$المبني م$ن : ٍيسأل عما جاء على أصله، أليس كذلك، وما خرج عن أصله حينئذ يقال

  :ا=سماء، نظر النحاة إليه من جھتين

ھذا بن$ي لك$ذا وھ$ذا : ونتعسف ونقولھكذا نطقت العرب ف. نحتاج أن نتكلف : منھم من أوقفه على السماع فقال
ل$شبه : ًبني لكذا، فالعلة في المبني السماع، وھذا قد قيل ب$ه وموج$ود، أن العل$ة ف$ي المبن$ي ال$سماع، إذا � نحت$اج لقول$ه

معرب ومبني، والمعرب ھو ا=صل، وكيف نعرفه؟ ما نطقت ب$ه الع$رب : ا�سم قسمان: من الحروف مدني، بل نقول
ھذا فرع، ولماذا حكمنا على اFعراب بأنه أصل مع أننا ننفي التعليل، والمبن$ي أن$ه ف$رع م$ع أنن$ا ننف$ي ًمعربا، والمبني 
ھ$$و إع$$راب : الكثي$$ر الغال$$ب ال$$راجح ف$$ي ل$$سان الع$$رب: ا=ص$$ل اFع$$راب، يعن$$ي: ب$$الكثرة، وإذا قي$$ل: التعلي$$ل؟ نق$$ول

لم$$اذا خ$$رج المبن$$ي ع$$ن : ج إل$$ى تعلي$$ل نق$$ولً، والمبن$$ي قلي$$ل ف$$صار فرع$$ا، ھ$$ل نحت$$ا-ا=س$$ماء–اFع$$راب .. المف$$ردات
ٍالع$$رب تكلم$ت بھ$$ذا واللغ$$ة ق$د وض$$عھا ' ع$$ز وج$ل عل$$ى ھ$$ذا، فحينئ$$ذ � : أص$له، والغال$$ب الكثي$$ر؟ � نحت$اج، نق$$ول
  .نحتاج إلى تكلف، وھذا أسلم وأريح للبال

م العرب فوج$دوا ث$م عل$ة وھ$ي ًوأما جماھير النحاة فطلبوا علة � بد من النظر و� بد من التعمق، فاستقرؤا ك.
: أن علة بناء ا=س$ماء مح$صورة ف$ي ش$به الح$رف فح$سب، وھ$ي الت$ي عناھ$ا اب$ن مال$ك بقول$ه: مشھورة عند المحققين

ٍل77شبه َِ ٍل77شبه ، ھ$$ذا ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بكون$$ه مبن$$ي، ومبن$$ي لم$$اذا؟ َ َِ ٍل77شبه:  ، ال$$.م للتعلي$$ل، أو يق$$الَ َِ  ج$$ار ومج$$رور َ
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ٍل7شبهتدأ مح$ذوف، وذل$ك ك$ائن متعلق بمحذوف خبر لمب َِ  ، وھ$ذا ج$ائز و� ب$أس ب$ه، لك$ن إذا أمك$ن وص$ل الك$.م فھ$و َ
ا=ول$ى ع$دم ذل$ك م$ع ج$وازه؛ =ن ت$صيير الك$.م : ًالتقديرات إذا أدت إلى فصل الك.م وجعله جم. نقول: أولى، يعني

ًجزءا واحدا أولى من تقطيعه ً.  

  .مبني: لشبه متعلق بقوله: ًإذا

ٍلشبه َِ ِالحروف َنِم َ ُ ُ ِمدني ْ ْ : مقرب له لقوته، فيفھم أن بعض الشبه � يؤثر، إذا أشبه ا�س$م الح$رف نق$ول: يعني.. ُ
أن قاعدة الع$رب إذا أش$به ال$شيء ال$شيء أخ$ذ حكم$ه، وإذا أش$به ا�س$م الح$رف، : ھذا مبني، لماذا؟ لما ذكرناه با=مس

ا�س$م مبن$ي لم$اذا؟ لكون$ه أش$به الح$رف، :  إلى ا�سم، فنقولٍفحكم الحرف البناء، فحينئذ نسحب ھذا الحكم من الحرف
  :ما وجه الشبه؟ سيأتي بيانه، ا]ن في تقرير أن العلة محصورة في الشبه الحرفي، ثم ھذا الشبه نوعان

ً، الذي يكون علة للبناء -ضعيف–شبه قريب، وشبه بعيد 
م$دني، :  ھ$و ال$شبه الق$وي، ول$ذلك ق$ال-بن$اء ا=س$ماء-

  :قيلقال ابن ع

ٍلشبه: والثاني المبني وھو ما أشبه الحروف، وھو المعني بقوله َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ اس$م : قريب، م$دني:  ، يعنيُ
  :أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه، والياء ھنا زائدة؛ =نه اسم منقوص: فاعل فعله أدنى، تقول

ِونون                 M َالمنكر َ ُ. َالمنقوصا َ ِوجره ِرفعه في              َُ َخصوصا ّ ُ ُ  

ٍالي$اء ھ$ذه لmش$باع، =ن أص$له م$دن : ٍ       حينئذ � يجوز ذكر الياء يجب حذفھا للتخلص من التقاء ال$ساكنين، فم$دني
مدني المراد به مقرب له لقوته، وا�حتراز بذلك من ال$شبه ال$ضعيف، وھ$و ال$ذي عارض$ه ش$يء : ًكما تقول قاض، إذا

أي ل$شبه مق$رب م$ن الح$روف، فعل$ة البن$اء منح$صرة : ا=سماء، لشبه من الح$روف م$دني، ق$ال اب$ن عقي$لمن خواص 
  . في شبه الحرف-رحمه ' تعالى-عند المصنف 

ثم نوع المصنف وجوه الشبه ف$ي البيت$ين ال$ذين بع$د ھ$ذا البي$ت، وھ$ذا الق$ول ال$ذي اخت$اره اب$ن مال$ك قري$ب م$ن 
ًالبن$اء منح$صرا ف$ي ش$به الح$رف أو م$ا ت$ضمن معن$اه، وأري$د أن أب$ين أن$ه ل$يس مذھب أبي علي الفارس$ي حي$ث جع$ل 

ف$ي ش$به الح$رف، ث$م ھ$ذا : ھو نفسه، وإنما ف$صل ب$ين ن$وع وب$ين ا=ن$واع ا=خ$رى؛ =ن$ه ق$ال.. ًقريبا منه بل ھو عينه
ن عطف الخ$اص عل$ى ٍأو ما تضمن معناه، ھذا نوع من أنواع الشبه، فحينئذ يكون م: الشبه له وجوده، ثم عطف عليه

ٍل7شبه: العام، فق$ول اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى َِ َم7ن َ ِالح7روف ِ ُ ُ ، ھ$و ع$ين م$ذھب أب$ي عل$ي الفارس$ي، وق$ول أب$ي عل$ي  ْ
ت$ضمن معن$ى الح$رف، وھ$و الم$راد : الفارسي الذي اشتبه على ابن عقيل في ش$به الح$رف أو م$ا ت$ضمن معن$اه، يعن$ي

  : بقوله

Mوالمعنوي ْ َِ َمتى في َ ِوف َ َھنا يَ   .ًھو عينه ليس قريبا منه.. ُ

: ً على أن علة البناء كلھا ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره اب$ن أب$ي الربي$ع، إذا-رحمه '-وقد نص سيبويه 
ًعلة بناء ا�سم منحصرة عند الم$صنف ف$ي م$شابھة ا�س$م الح$رف ش$بھا قوي$ا يقرب$ه من$ه، وھ$ذا ھ$و م$ذھب أب$ي عل$ي  ً

  .-رحمه '-و� تلتفت لك.م ابن عقيل ھنا الفارسي ومذھب سيبويه، 

إذا أش$به ا�س$م الح$رف ھ$ل ك$ل ش$به ل.س$م ب$الحرف : ال$شبه نوع$ان: ًوا�حتراز ب$ذلك م$ن ال$شبه ال$ضعيف، إذا
�، لم$$اذا؟ =ن ال$$شبه : ھ$ل ك$$ل ش$به ل.س$$م ب$الحرف يقت$$ضي بن$اء ا�س$$م؟ الج$واب.. �، ھك$$ذا: يقت$ضي بنائ$$ه؟ الج$واب

  .وي يدنيه من الحرف، ھذا الذي يقتضي بنائه، وھو الذي نص عليه المصنفشبه قريب ق: نوعان

إذا عارض$$ه ش$$يء م$$ن خ$$واص : وش$$به ض$$عيف، م$$ا ض$$ابط ھ$$ذا ال$$شبه ال$$ضعيف حت$$ى تن$$ضبط الم$$سائل؟ ق$$الوا
شبه بالحرف، ثم وجد فيه م$ع وج$ود ال$شبه وج$د في$ه م$ا ھ$و م$ن خ$واص ا=س$ماء؛ : اجتمع فيه أمران: ا=سماء، يعني

ًأش$به الح$رف ش$بھا قوي$ا، إذا: ذا وجد فيه ما ھو من خواص ا=سماء أبعده عن الحرف، ونحن نق$ول=نه إ ً ابتع$د ع$ن : ً
ًا�سم بعدا قويا، وإذا وجد في ا�سم الذي أشبه الحرف ما ھو من خواص ا�سم سحبه، كأنه تنازع في أمران ً :  

م$ن خ$واص ا=س$ماء رده إل$ى محل$ه، فتنازع$ه يريد أن يقرب$ه إل$ى الح$رف فيبن$ى، وم$ا اعت$راه .. شبھه بالحرف
ل$يس ك$ل اس$م أش$به : ًأمران فغلب ا=صل، وھو اFعراب لوجود ما ھ$و م$ن خ$واص ا=س$ماء، غل$ب وج$ود ال$شبه، إذا

ًإن كان ھذا الشبه قويا بحي$ث ل$م يع$ارض ھ$ذا ا�س$م ال$ذي أش$به الح$رف : الحرف اقتضى بنائه، بل � بد من التفصيل
  .ٍء حينئذ أخذ الحكم على التفصيل ا]تي كالشبه الوضعشيء من خواص ا=سما

ٍف$إن وج$د م$ا يعارض$ه م$ن خ$$واص ا=س$ماء حينئ$ذ رده إل$ى أص$له وھ$$و اFع$راب، وا�حت$راز ب$ذلك م$ن ال$$شبه 
ٍالضعيف، وھو الذي عارضه شيء من خواص ا�سم، ولذلك تقديم قوله م$ن الح$روف عل$ى م$دن يفي$د الح$صر، نح$ن 
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: ٍل$شبه، قلن$ا.. ٍلشبه مدني، ما إعراب مدني؟ ص$فة ل$شبه:  المصنف منحصرة في شيء واحد، قالعلة البناء عند: نقول
فصل بين الموصوف وص$فته Fف$ادة الق$صر : ٍقريب، من الحروف: ٍقريب، شبه: ٍ◌مدنھذا متعلق بمبني وھذا أحسن، 

  .م إ� الشبه بالحرفإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، � يوجد علة بناء ل.س: والحصر، يعني

yواحترز بقوله مدن عن غير المدني وھ$و م$ا عارض$ه م$ا يقت$ضي اFع$راب ك$أي ف$ي ا�س$تفھام وال$شرط، فإنھ$ا  ٍ
  .أشبھت الحرف في المعنى، لكن عارضھا لزومھا اFضافة كما سيأتي بيانه

ِكالشبه: ثم شرع في بيان وجوه الشبه، فقال َ Mالوضعي . ْ َِ ْاسمي ِفي ْ َ َجئت ْ ْ   .َناِ

  ...          و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  10الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                            ِِ . َ . ِْ ِِ .   

أجاب بعضھم عن اعتراض ابن ھشام على الن$اظم بكون$ه ق$دم المع$رب عل$ى اFع$راب بأن$ه إج$راء :  ھذا يقول-
  .ب على الكلمةاFعرا

؟ نعم صه وحيھ$ل، ..ما ذكرت شيء، ذكرت..ھل اعترض ابن ھشام على الناظم؟ .. ما ذكرنا شيء من ھذا، -
نعم ھذا اعتراض صحيح، ليس باعتراض يعني بالمفھوم ا=خص، لكن ا=ولى أن يمثل ب$شيء � ي$دل علي$ه م$ا س$بق، 

  .. ا=ولى أن يعبر بكذا، يمثل بكذاھذا المراد، ا=ولى عبر با=ولى و' أعلم، ونقلته ھو

   جعل اFسناد أقوى ع.مات ا�سم،-

   ماذا فيه؟-

  ًأنا، أ� يكون مسندا؟: من الذي يشرح لنا ا=لفية، فقال:  إذا ورد السؤال-

  .. الظاھر �، أنا الذي أشرح ا=لفية-

  . من ا]خرإذا ورد لفظان معرفتان وأحدھما أعرف..  إذا تردد أن يكون المبتدأ أعرف-

ً حينئ$ذ يجع$$ل ا=ع$$رف مبت$$دءا، وم$$ا دون$ه خب$$ر، أن$$ا ال$$ذي أش$$رح ا=لفي$$ة، ال$ذي ي$$شرح ا=لفي$$ة أن$$ا، أن$$ا- مبت$$دأ، : ٍ
، أول$ى ل$يس ب$اعتراض، م$ن )صه وحيھل(وھذا أولى من التمثيل بـ: ًھذا يعتبر خبرا، نعم ولذلك قال ابن ھشام: والذي

  .باب التوجيه فقط

  اسم محذوف تقديره كقولك ھل؟: في قول المصنف كھللماذا � نقدر :  يقول-

ٍھ$ل أن$ه ح$رف حينئ$ذ الح$رف � ي$دخل عل$ى : إذا أبقين$اه عل$ى حال$ه أن$ه ح$رف، يعن$ي:  ھو يج$وز في$ه وجھ$ان-
ُكتسعد: ھل، وھذا مثله: كقولك: الحرف، ويقال َ ْ َ:  

ِم77777777777777777777777ضارعا إ ْعَف77777777777777777777777ْرا ً ِ َ ُذا يج77777777777777777777777ردُ . ُ  

  

َم77777777777777777ن ن   َاص77777777777777777ب وِ ٍ ُازم كت77777777777777777سعدَج77777777777777777ِ َ ْ َ ٍ  

  

ُتسعد     َ ْ ًتسعد ص$ار علم$ا، ف$دخلت الك$اف عل$ى عل$م � إش$كال، : إما أن تقول:  ھذا فعل دخل عليه الكاف، لك وجھانَ
ٍتسعد، ھند تسعد تقدر أن$ه خب$ر لمبت$دأ، وحينئ$ذ � ب$د م$ن التأوي$ل كق$ول: وإما أن تقول .. دخل$ت الك$اف عل$ى مح$ذوف: ٌ

  .ٌعلى قول مقدر، كقولك ھند تسعد

ِبسم � الرحمن الرحيم                                     ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة الس.م على بنينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ُالمعرب: -رحمه ' تعالى-قال المصنف  َ ْ cوالمبني ُ ْ َ َِ:  

ِوا) ُس7777777777777مَ ُمن7777777777777ه ْ ْ ٌمع7777777777777رب ِ َ ْ ِومبن7777777777777ي ُ ْ َ َ  

  

ٍل777777777777777شبه   َِ َم777777777777777ن َ ِلح777777777777777روفا ِ ُ ُ ِم777777777777777دني ْ ْ ُ  

  

ًأراد رحمه ' تعالى بھذا البيت أن يقرر لنا قاعدة، وأن ا�سم الذي ذكر أو� في تقسيم الكلمة إلى اس$م وفع$ل ث$م       
حرف، أنه ينقسم إلى قسمين، وذلك بعد تركيبه في جملة مفيدة، إما معرب وإما مبن$ي، وا=ص$ل في$ه اFع$راب والبن$اء 

ل$م : ٍلم جاء عن ا=صل؟ وأم$ا م$ا ج$اء عل$ى خ$.ف ا=ص$ل فحينئ$ذ يق$ال: ن ا=صل � يسأل عنهفرع عنه، وما جاء ع
  .لعلة عند المصنف وھي شبه الحرف: بني ا�سم؟ فيقال

  :َ وشبه الحرُف قْسمان

ًشبه قوي◌ ُم$دني، وش$به في$ه ن$وُع ض$عف، ھ$ل ك$ل ش$به يعتب$ر موجب$ا للبن$اء؟ الج$واب ٍ ٌ ٌَ ََ ِ v ن �، ب$ل � ب$د أن يك$و: ّْ
ًالشبه قويا فحينئذ إذا كان قويا نقول حصل وجه شبه في ا�سم فألحق بالحرف فبني مثله، وأما إذا وج$د ش$به ض$عيف : ًٍ

ٍلحقه ما ھو م$ن خ$واص ا=س$ماء، فحينئ$ذ : ولكنه ضعيف، وضابطه أنه اعترض له ما ھو من خواص ا=سماء، يعني
: ن خاص$ية ا=س$ماء أبع$ده ع$ن م$شابھة الح$رف، وھ$ذا نق$ولھذا وجد فيه شبه بالحرف إ� أنه لوج$ود م$ا ھ$و م$: نقول

  .شبه نعم موجود وثابت، لكنه ضعيف

�، ثم اعلم أن البناء الذي تحدث عنه ھنا المراد به البن$اء الواج$ب، ا�س$م : َھل ھذا النوُع يوجُب البناء؟ الجواب
ٌبناء واجب ذاتي، أول ما وض$ع ھك$ذا، ھ$ذا : من حيث البناء وعدمه قسمان ال$ذي يتح$دثون عن$ه، وأم$ا البن$اء الع$ارض ٌ
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ًالذي يكون في حالة مبني، وفي حالة معرب$ا ھ$ذا س$يأتي ف$ي ب$اب اFض$افة، س$يأتي معن$ا ف$ي ب$اب اFض$افة، ذاك عل$ى 
ٍجھة الجواز حينئذ � يشترط فيه عند بعضھم ومنھم المصنف أن يكون لشبه الحرف، ب$ل =م$ر آخ$ر، م$ا وج$ه ال$شبه، 

  : المصنف على أربعة أو ث.ثة منھا، قالأو أوجه الشبه؟ نص

ِكال7777777شبه َ Mالوض7777777عي . ْ َِ ْاس7777777مي ِف7777777ي ْ َ َجئتن7777777 ْ َ ْ   اِ

ٍوكنياب7777777777777777ة َ َِ ِع7777777777777777ن َ ِالفع7777777777777777ل َ ْ   ب67777777777777777 ِ

  

Mوالمعن77777777777وي   ْ َِ َمت77777777777ى ف77777777777ي َ ِوف77777777777ي َ َھن77777777777ا َ ُ  

ٍت7777777777777777777777777أثر c َ ٍوكافتق7777777777777777777777777ار َ َ ِْ Mأص67777777777777777777777777 َ ُ
  

  

ِكال7شبه َ ٍا=س$باب يعتب$ر س$$ببا موجب$ا للبن$اء فحينئ$$ذ  الك$اف ھ$ذه، ھ$$ل ھ$ي تمثيلي$ة أو استق$$صائية؟ إن ك$ان ث$م غي$ر ھ$$ذه :. ً ً
ً لوجه الشبه وترك ل$ك بع$ضا، وإذا ك$ان � يوج$د م$ن أوج$ه ال$شبه إ� ھ$ذه ًأمثلةذكر لك : صارت الكاف تمثيلية، يعني

أول$و الع$زم م$ن الرس$ل كموس$ى علي$ه : ھ$ذه الك$اف استق$صائية، ول$ذلك تق$ول: ٍالمذكورة و� يوجد غيرھا فحينئ$ذ نق$ول
خاتم الرسل كمحم$د ص$لى ' علي$ه وس$لم ھ$ذه استق$صائية؛ =ن$ه � يوج$د غي$ره :  الكاف ھذه تمثيلية، وإذا قلتالس.م،

  .عليه الص.ة والس.م

ٌوھن$$ا ظ$$اھُر ك$$.م الم$$صنف أنھ$$ا تمثيلي$$ة � استق$$صائية؛ =ن$$ه زاد ن$$وعين ف$$ي الكافي$$ة ٌ ِ ِِ َ ال$$شبه اللفظ$$ي، وال$$شبه : َ
ِكال77شبهتمثيلي$$ة، : الك$$اف ھ$$ذه نق$$ول: ًا�س$$تعمالي، س$$يأتي ف$$ي موض$$عه، إذا َ Mالوض77عي . ْ َِ ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق : ال$$شبه.. ْ

  .بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف

ٍل77شبه َِ َم77ن َ ِالح77روف ِ ُ ُ ِم77دني ْ ْ ً وذل$$ك ال$$شبه ش$$به الح$$رف كال$$شبه الوض$$عي، ص$$ار خب$$را لمبت$$دأ مح$$ذوف، كال$$شبه :ُ
نياب$ة ع$ن : ًإذا جعلن$اه عام$ا، جع$ل تحت$ه ف$رعين: ي، والثال$ثأشار له بالمعنو: الوضعي، ھذا ھو النوع ا=ول، والثاني

ٍوكافتقار: الفعل َ ِْ Mأص6 َ ً◌، وإذا جعلنا كل واحد مستق. فھي أربعة أن$واع لوج$ه ال$شبه الت$ي إذا وج$دت ف$ي ا�س$م ألحقت$ه ُ َ
  .بالحرف

ِالشبهَك َ Mالوضعي . ْ َِ ُالوض7عَوھ$ذه ي$اء الن$سبة، ًھ$ذا ن$سبة إل$ى الوض$ع، وعرفن$ا الوض$ع =ن الي$اء : الوض$عي: ْ ْ َ : َُھ$و ْ
وضع ألفاظ بإزاء معاني متى ما أطل$ق اللف$ظ ان$صرف عل$ى ذل$ك المعن$ى المع$ين : ًجعل اللفظ دلي. على المعنى، يعني

الخاص، وھذا ي$شمل الفع$ل وا�س$م والح$رف، فالفع$ل موض$وع بالوض$ع الشخ$صي، وك$ذلك ا�س$م موض$وع بالوض$ع 
ًلوض$$ع الشخ$$صي، وس$مي وض$$عا شخ$$صيا لتعلق$ه بال$$شخص، يعن$$يالشخ$صي، وك$$ذلك الح$$رف موض$وع با أش$$خاص : ً

وض$عه الواض$ع لي$دل عل$ى : وضعه الواضع ليدل على قيام وقع في زمن ق$د م$ضى وانقط$ع، يق$وم: ا=لفاظ نفسھا، قام
ھ$ذا وض$عه الواض$ع لي$دل عل$ى : معنى، ھذا المعنى ھو وقوع الح$دث ف$ي ال$زمن الح$ال أو الم$ستقبل عل$ى خ$.ف، ق$م

' ع$ز : إيجاد حدث في الزمن المستقبل، من ال$ذي وض$ع ھ$ذا؟ قلن$ا ال$صحيح وھ$و ق$ول الجمھ$ور: ب حدث، يعنيطل
وجل، الواضع لھذه ا=لفاظ ف$ي الوض$ع الشخ$صي، وك$ذلك الن$وعي المتعل$ق بالقواع$د الكلي$ة الت$ي يج$ري عليھ$ا النح$اة 

  .لق اللغات كلھا ' عز وجلمردھا إلى ' عز وجل، فخا: الصرفييlون والبيانيlون، نقول

Mالوضعي ْ َِ قلنا نسبة إلى الوضع، لكن ھل المراد ھن$ا الوض$ع م$ن جھ$ة المعن$ى، أو الوض$ع باعتب$ار اللف$ظ وع$دد : ْ
أن أصل وض$ع الح$رف أن يك$ون : الحروف؟ الثاني، الثاني ھو المراد، لماذا؟ =ن النحاة حكموا باستقراء ك.م العرب

ٍعلى حرف ھجائي أو حرف ٍين، حرف واحد كـٍ ٍ):lوبائه، وھمزة ا�ستفھام)�م الجر ،.  

قلنا ا=صل ف$ي وض$ع الح$رف أن يك$ون عل$ى ح$رف : وا=صل في وضع ا�سم أقل ما يكون عليه ث.ثة أحرف
ل$$ن، ول$$م، و�، (ك$$ـ: ، وبائ$$ه، وف$$اء العط$$ف، وواو العط$$ف، وھم$$زة ا�س$$تفھام، أو عل$$ى ح$$رفين)�م الج$$رl: :(واح$$د ك$$ـ

، ھذه الحروف أصل وضعھا إم$ا عل$ى ح$رف واح$د ھج$ائي، أو عل$ى ح$رفين، و� ي$شترط أن يك$ون )، وقدوھل، وبل
  .الثاني حرف لين على الصحيح

  .وأصل وضع ا�سم أن يكون على ث.ثة أحرف وما زاد، لكن � يقل عن ث.ثة أحرف

ف أو ح$رفين، وك$$ان ٍوأص$ل وض$ع الفع$$ل أن يك$ون عل$ى ث.ث$$ة أح$رف، فحينئ$$ذ م$ا ج$اء م$$ن ا=س$ماء عل$ى ح$$ر
ھنا ف$ي الوض$ع أش$به ا�س$م الح$رف؛ =ن أص$ل وض$ع الح$رف : ، نقولا=صل أن يأتي وأن يوضع على ث.ثة أحرف

أن يكون على حرف واح$د كب$اء الج$ر، أو ح$رفين كل$ن وھ$ل، ف$إذا وج$د ف$ي ا=س$ماء م$ا ھ$و عل$ى ح$رف أو ح$رفين، 
متعلق$ه م$اذا؟ المعن$ى أو اللف$ظ فح$سب؟ اللف$ظ، : ًعي، إذاأشبه ا�سم الحرف في وضعه، ھ$ذا ي$سمى ال$شبه الوض$: نقول

ف$ا=ول ش$بھه ل$ه ف$ي : النظر ھن$ا ل$يس إل$ى المع$اني، وإنم$ا النظ$ر إل$ى اللف$ظ بعين$ه فق$ط، ول$ذلك أش$ار اب$ن عقي$ل لقول$ه
ً أن يك$ون ا�س$م موض$وعا -ل$يس ك$أن يك$ون-للح$رف ف$ي الوض$ع، ك$أن يك$ون ا�س$م، .. شبه ا�سم له: الوضع، يعني
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ًى ص$$ورة وض$$ع الح$$روف، أن يك$$ون ا�س$$م موض$$وعا ف$$ي أص$$ل وض$$عه عل$$ى ص$$ورة وض$$ع الح$$روف، ووض$$ع عل$$
الحروف أن يكون على حرف أو على  حرفين، فإذا وجد في ا=سماء ما ھو عل$ى ح$رف أو ح$رفين حكمن$ا علي$ه بأن$ه 

ن$ه نط$ق ب$ه وأول م$ا لكونه أشبه الحرف، في ماذا أشبه الحرف؟ في وض$عه؛ =: مبني، لم بني خرج عن أصله؟ نقول
  .وجد على حرف أو حرفين

ح$$رف : ًأن يك$ون ا�س$م موض$$وعا عل$ى ص$$ورة وض$ع الح$روف عل$$ى ح$رف واح$$د، كالت$اء ف$ي ض$$ربت، الت$اء
  .. ُواحد ت

ا=صل في وضع الحرف أن يكون على حرف واحد، وا=ص$ل ف$ي وض$ع ض$مير الم$تكلم أن يك$ون عل$ى ث.ث$ة 
ھ$ذا ا�س$م مبن$ي، لم$اذا بني$ت : ُت، الت$اء ھ$ذه نق$ول.. ُت.. رف واحد ضربتٍأحرف، ھذا ا=صل، حينئذ مجيئه على ح

أشبھت الح$رف ف$ي م$اذا؟ ف$ي الوض$ع، ص$ورة ا�س$م وافق$ت .. التاء ھنا وا=صل فيھا اFعراب؟ =نھا أشبھت الحرف
  .صورة الحرف

ين ح$رف ل$ين حرفي ھجاء، كما ھو ا=صل في وضع الحروف، سواء ك$ان ث$اني الح$رف: ، يعنيأو على حرفين
ً� يشترط فيه كما اشترط الشاطبي أن يكون الثاني حرف لين، الصواب أنه مطلق$ا، وض$ع الح$روف : أم لم يكن، يعني

�، ل$يس : ًھذا مطلقا، سواء كان الثاني حرف لين كما و�، أو � كقد وھل وبل، الحرف الثاني ھ$ل: على حرفين نقول
 ا=ل$ف ح$رف ل$ين، ھ$ل ي$شترط ف$ي وض$ع الح$رف ف$ي أص$له أن يك$ون :ا=لف ھذه حرف ل$ين، و�: بحرف لين، وما

ٍعلى حرفين ھجائيين والثاني حرف لين � ي$شترط؛ =ن$ه وج$د ھ$ل ووج$د ق$د، ووج$د ب$ل، حينئ$ذ حمل$ه عل$ى أن يك$ون 
ثانيه حرف لين ھ$ذا تحك$م؛ =ن الم$سألة اجتھادي$ة ونظ$ر ل$يس فيھ$ا دلي$ل، وإنم$ا ھ$و اس$تنباط ل$يس في$ه أق$وال للع$رب، 

  .ليس فيه قرآن، وليس فيه سنة بينتو

ھ$ذا م$ن قبي$ل ال$تحكم، ف$إن ك$ان : ٍھذا مرده إلى ا�جتھاد، فإذا فصل ب$ين أم$ر مط$رد، حينئ$ذ نق$ول: ٍفحينئذ نقول
  .ما، و�: ثانيه حرف لين من الحروف مثل

ى المفع$ولين، الدال$ة الف$اعلين أو الدال$ة عل$) ن$ا: (ومن اAسماء التي أشبھت ما وضع على حرفين م7ن الح7روف
ج$اء زي$د : نا، ھذا اسم أو �؟ اسم، ما الدليل؟ اFسناد إلي$ه، أكرمن$ا، أس$ند إلي$ه، مث$ل.. نا في أكرمنا: ھذه أو تلك، نقول

أكرمنا، ھذا اسم، ا=صل في ا�سم أن$ه مع$رب، وھن$ا مبن$ي، ل$م بن$ي؟ ل$شبھه ب$الحرف، م$ا : ٍأسند إلى زيد، حينئذ نقول
 لم$اذا؟ =ن ن$ا اس$م وا=ص$ل في$ه أن يك$ون عل$ى ث.ث$ة أح$رف، لكن$ه وض$ع عل$ى ص$ورة وجه الشبه؟ الشبه الوض$عي،

  .ٍالحرف فأشبه الحرف، فحينئذ سحب حكمه البناء إلى ا�سم فبني نا

  : حرفي ھجا، كنا في أكرمنا، ولذلك أشار ابن مالك في قوله: أو على حرفين

ِكالشبه َ Mالوض7عي . ْ َِ ْاس7مي ِف7ي ْ َ َجئتن7 ْ َ ْ اس$مين ھ$ذا ا=ص$ل، أض$يف إل$ى جمل$ة جئتن$ا، أري$د أو ق$صد .. ميف$ي اس$.. اِ
ًلفظھا، فاسمي مضاف وجئتنا مضاف إليه، قصد لفظه، حينئذ يك$ون اFع$راب مق$درا من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل  ٍ

ْاسمي ِفيبحركة الحكاية،  َ َجئتن ْ َ ْ س$م، جئ$ت في اسمي قولك جئتنا وھما التاء ون$اء؛ =ن جئ$ت ھ$ذا فع$ل ل$يس با: ، يعنياِ
ھذان اسمان، ليس عندنا اس$مان ف$ي : ھذا فعل، تا نا: جاء ھذا ا=صل، حذفت ا=لف للتخلص من التقاء الساكنين، جئ

  .ھذا التركيب إ� التاء ونا الدالة على مفعولين

دال$$ة عل$$ى المفع$$ول، ك.ھم$$ا مبني$$ان م$$ع ك$$ون ا=ص$$ل فيھم$$ا : الت$$اء الدال$$ة عل$$ى الفاع$$ل المخاط$$ب، ون$$ا: جئتن$$ا
Fع$$راب، ل$$م بني$$ا؟ ل$$شبه الح$$رف، م$$ا وج$$ه ال$$شبه؟ ال$$شبه الوض$$ع، الت$$اء أش$$بھت �م الج$$ر، ون$$ا أش$$بھت ق$$د أو ھ$$ل أو ا

  .ما و�؛ =ن ثانيھا حرف لين: نحوھا، أو إن شئت قل

ف$$ي مبن$$ي، وھ$$ذا ال$$شبه الوض$$عي خ$$اص بب$$اب واح$$د : م$$ا ج$$اء م$$ن ا=س$$ماء عل$$ى ح$$رفين أو ح$$رف، نق$$ول: ًإذا
اب المضمرات، فكل المضمرات مبنية، محل وفاق، المضرمات كلھا مبنية، ما وجه الشبه ف$ي ، وھو با=صل المطرد

ك$ل الم$ضمرات عل$ى ح$رف أو ح$رفين، ! أشبه الحرف، أشبه الحرف في ماذا؟ في الوضع، طيب: المضمرات؟ نقول
شيء إذا أش$به ال$شيء أخ$ذ أنا، ونحن؟ ھذه على ث.ثة حروف، لم بنيت وا=صل فيھا أنھا أشبھت ا�سم، وال: أما عندنا

بن$ي نح$ن ونح$وه مم$ا : ًحكمه، ولم يأخذ إعراب ا�سم كما أخذ ا�سم بناء الح$رف، ل$م يح$صل في$ه العك$س، أو� نق$ول
  .ًمما خرج عن أصل وضعه في الحروف بني طردا للباب على وتيرة واحدة: زاد على حرفين، يعني

بن$ي الت$اء لكون$ه أش$به : ًردا للب$اب عل$ى وتي$رة واح$دة، يعن$يھذه كلھا علل عليلة، لكن نذكر ما يذكره النح$اة، ط$
نح$ن، وأن$ا، وأن$ت، م$ا : ن$ا لكون$ه أش$به الح$رف ف$ي الوض$ع س$لمنا، لك$ن: الحرف في الوضع، ھذا واضح س$لمنا، بن$ي
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ٍينئ$ذ التاء ونا مبني$ان، ونح$ن مع$رب، ح: ًطردا للباب على وتيرة واحدة، لئ. يفصل أويجزئ، فنقول: وجه البناء؟ قالوا
أن ال$شيء إذا أش$به ال$شيء أخ$ذ حكم$ه، : القاع$دة العام$ة عن$د النح$اة: ًجعلنا الباب كله مبني$ا، ولم$اذا ل$م يع$رب؟ إذا قلن$ا

  .نحن أشبه زيد: فا�سم إذا أشبه الحرف أخذ حكمه وھو البناء، وھنا

عل$ة اFع$راب ف$ي =ن : وأص$ل وض$ع ا�س$م عل$ى ث.ث$ة أح$رف، ف$الحرف أش$به ا�س$م، لم$اذا ل$م يع$رب؟ ق$الوا
ا=س$ماء ت$وارد المع$اني التركيبي$ة علي$ه، وھ$ذه لي$ست موج$$ودة ف$ي الح$روف؛ =ن الح$روف ل$يس لھ$ا ع.ق$ة بالمع$$اني 

ًأن المع$$اني العام$$ة كالفاعلي$$ة والمفعولي$$ة واFض$$افة واFس$$ناد إلي$$ه، وكون$$ه م$$سندا ھ$$ذه : التركيبي$$ة ف$$ي ا=ص$$ل، بمعن$$ى
  . التركيب، ھذه ھل تتوارد على الحرف؟ �، � تتوارد على الحرفمعاني عامة تركيبية � تظھر إ� بعد

ٍونحوه لعدم وجود علة إعراب ا�سم، فحينئذ لم يوجد ال$شبه عل$ى وج$ه التم$ام، فل$ذلك بق$ي ) نحن(لم يعرب : ًإذا
ت$اء ف$ي جئتن$ا في اسمي جئتن$ا، فال: ًعلى أصل البناء طردا للباب، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله

  .اسم؛ =نه فاعل، وھو مبني، انظر مقدمات ھذه مرادة

=ن$ه فاع$ل، ھ$ذا التعلي$ل، وھ$و مبن$ي، لم$اذا؟ =ن$ه : اسم، لماذا حكمنا عليه بأنه اسم؟ ق$ال) جئتنا(فالتاء في : قال
وواو العط$ف أشبه الحرف ا=حادي، نح$و ب$اء الج$ر و�م$ه، : ًأشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، إذا

ًاس$$م =نھ$$ا مفع$$ول، والمفع$ول � يك$$ون إ� اس$$ما، وھ$$و مبن$$ي ل$$شبھه ب$الحرف ف$$ي الوض$$ع ف$$ي كون$$ه عل$$ى : وفائ$ه، ون$$ا
  .خاص بباب المضمرات: مثل من، وھل، وبل، وھذا الشبه قلنا: حرفين، يعني

، ھ$ذه )ٌي$د.. ٌدم.. ٌح$م. .ٌأخ.. ٌأب(، ھذه على حرفين، ھ$ل أش$بھت الح$رف ف$ي أص$ل الوض$ع؟ ٌدم.. ٌيد.. ٌأخ.. ٌأب
�، لماذا؟ =نھا على حرفين في اللفظ فحسب، وأما ف$ي الحقيق$ة فھ$ي عل$ى ث.ث$ة : نا، نقول: على حرفين، ھل ھي مثل

ٌأخ$و، أب: (ٌأح$رف؛ =ن أخ أص$$لھا ٌأب$$و، ح$م.. ٌ ٌحم$$و، ي$$د.. ٌ ٌي$دي، دم.. ٌ ٌدم$$ي أو دم$و.. ٌ ً، كلھ$$ا ح$ذفت �ماتھ$$ا اعتباط$$ا، )ٌ
  .ة تصريفيةمن غير عل: يعني

Kولذلك ا=ول$ى أن ُيعب$ر فيق$ال ٍأن يك$ون ا�س$م موض$وعا عل$ى ح$رف أو ح$رفين حقيق$ة، احت$رازا ع$ن نح$و أب : َ ً ًً
ف$ي أص$ل الوض$ع ھك$ذا وض$ع، وأم$ا : ًونحوه، أن يقال بأن يكون ا�سم على صورة الحرف أو الحرفين حقيق$ة، يعن$ي

ٍإذا حذف منه اعتباطا أو لغير ذلك فحينئذ نقول ، فأب على ث.ثة أح$رف ذا الحذف � يخرج اللفظ عن أصله وضعهھ: ً
ًال$شبه الوض$عي ن$سبة : ھذا ھو النوع ا=ول من أنواع ال$شبه: ًعلى ا=صل، وأخ على ث.ثة أحرف، ويد ودم كذلك، إذا

إلى الوضع، ا=صل في وضع الحروف أن تكون على ح$رف أو ح$رفين، ف$إذا وج$د ف$ي ا�س$م م$ا ھ$و عل$ى ح$رف أو 
ٍين حقيقة حينئ$ذ قلن$احرف كال$شبه الوض$عي ف$ي اس$مي : ھ$و مبن$ي، وھ$ذا الب$اب خ$اص بب$اب الم$ضمرات، عرفن$ا قول$ه: ً

  :جئتنا وھما التاء وناء، ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله: في اسمي قولك: جئتنا، يعني

Mوالمعنوي ْ َِ َمتى ِيف َ ِوفي َ َھنا َ ي اختص به؛ =نھ$ا مح$صورة ف$ي س$تة ھو يبين وجه الشبه، ثم يمثل له بالباب الذ: ُ
جئتن$ا، والمعن$وي، : أبواب، محصورة ھذه أوجه الشبه في ستة أبواب، الشبه الوضعي في المضمرات تأخ$ذه م$ن قول$ه

ھذا مختص بالوض$ع ب$الحروف ب$اللفظ فح$سب، : وكالشبه المعنوي، ھذا مقابل ل5ول، ا=ول الشبه الوضعي قلنا: يعني
  . إلى المعنىالمرد يكون.. ھذا يقابله

Mوالمعنوي ْ َِ ا�س$م  أش$به-ش$به ا�س$م ل$ه ف$ي المعن$ى، : وكالشبه المعنوي، ما المراد بال$شبه المعن$وي؟ أي: ، يعني َ
ً، أن يك$$ون ا�س$$م ق$$د ت$$ضمن معن$$ى م$$ن مع$$اني الح$$روف، � بمعن$$ى أن$$ه ح$$ل مح$$. ھ$$و للح$$رف -الح$$رف ف$$ي المعن$$ى ً

ً بمعن$ى أن$ه خل$ف حرف$ا ف$ي معن$اه، أودي بھ$ذا ا�س$م معن$ى ك$ان كتضمن الظرف لمعنى في، والتمييز لمعنى م$ن، ب$ل ً
حقه أن يؤدى بالحرف، عندنا معاني، والت$ي ھ$ي مع$اني الم$صادر، ا=ص$ل با�س$تقراء والتتب$ع وھ$ذا م$سلم، أن النف$ي 

ًھو معن$ى ًھذا معنى من المعاني، ا=صل فيما يؤدي ھذا المعنى أن يكون حرفا وھو ما أو �، وا=صل في ا�ستفھام و
م$$ن المع$$اني أن ي$$ؤدى ويعب$$ر عن$$ه بح$$رف � باس$$م ھ$$ذا ا=ص$$ل، وك$$ذلك النف$$ي، وك$$ذلك التمن$$ي والترج$$ي، والخط$$اب 

  .والتكلم، ا=صل فيھا أنھا تؤدى بالحروف، وھذا باستقراء ك.م العرب وھو مسلم

إن، : ص7ل ف7ي ال7شرطواA، )�: (واAص7ل ف7ي النف7ي، )لع$ل: (واAص7ل ف7ي الترج7ي، )ليت: (فاAصل في التمني
ٍأليس ك$ذلك؟ فحينئ$ذ ھ$ذه المع$اني أدي$ت بح$روف، إذا أدي با�س$م معن$ى حق$ه أن ي$ؤدى ب$الحرف حينئ$ذ نق$ول ً ت$ضمن : ٍ

إن، ف$إذا عب$ر : ا�سم معنى الحرف، أشبه ا�سم الحرف في المعنى، فا=صل في التعبير عن الشرط أن يك$ون بح$رف
ٍإن، فحينئذ إذا استعمل مت$ى، أو أي$ن، : ا=صل أن يعبر عن الشرط بلفظ: قولًبأين أو بمتى واستعمل مرادا به الشرط ن

  .ًأدي با�سم معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف، ھذا المراد: ٍأو من في معنى الشرط حينئذ نقول
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ًأن يؤدى به معنى حقه أن يؤدى بالحرف � با�سم، لكن بقيت مشكلة، وھ$ي أن ھ$ذه المع$اني الت$ي ا=ص$ل : ًإذا
ًيھ$ا أن ت$$ؤدى ب$$الحرف، وأش$$به ا�س$م الح$$رف ف$$ي اس$$تعمال ا�س$م تأدي$$ة ل$$ذلك المعن$$ى بھ$ذا ا�س$$م، وا=ص$$ل في$$ه أن$$ه ف

ًيستعمل بالحرف، بعض المعاني وضعت لھا حروف، فحينئذ إذا أودي با�سم معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف ال$ذي  ٍ
: رة ليس له ح$رف موج$ود، م$ا نطق$ت الع$رب، ق$الواوضع في لسان العرب � إشكال فيه، ولكن بعض المعاني كاFشا

  .ًمن حق ھذا المعنى على العرب أن يضعوا له حرفا يؤدوا به ھذا المعنى: كان من حقه، يعني

ًأش$به حرف$ا غي$ر موج$ود، وھ$ذا التعلي$ل كم$ا : ٍفحينئذ إذا وج$د ف$ي ا=س$ماء م$ا اس$تعمل اس$تعمال اFش$ارة، نق$ول
  .ترون عليل

Mوالمعنوي ْ َِ َمتى ِيف َ ِوفي َ َھنا َ متى تق$م : ًفي لفظ متى سواء كانت استفھامية أو شرطية، فإذا قيل:  في متى، يعني:ُ
نقول ھذا اسم وضع على ث.ثة أحرف، أليس كذلك؟ ا=صل فيه اFعراب ولكنه بني، لم بني، متى تق$م أق$م؟ : أقم، متى

 في ھذا التركيب مت$ى تق$م أق$م، ھ$ذا معن$ى ال$شرط، لكونه أشبه الحرف، في ماذا أشبه الحرف؟ في المعنى؛ =نه: نقول
ٍإن تقم أقم؛ =ن الشرط حقه أن يستعمل فھي إن، وھي حرف، فحينئذ استعمل مت$ى : وا=صل في ھذا التركيب أن يقال

  .ًفي معنى كان حقه أن يؤدى بإن الشرطية

إن الشرطية، ومرادھم بھ$ذا تضمن معنى .. أسماء الشرط تضمنت معنى إن الشرطية، ھذا مرادھم: ولذلك يقال
ت$أتي ش$رطية، وت$أتي اس$تفھامية، أزي$د : مت$ى.. أنھا استعملت استعمال إن الشرطية، فبنيت لھذه العلة، متى تأتي يا زيد

ا=صل في ا�ستفھام أن يستعمل بالحرف وھو الھمزة، وھ$ي أم الب$اب، ف$إذا اس$تعمل اس$م ي$ؤدى ب$ه معن$ى : قائم، نقول
ًھذا ا�سم أشبه الحرف في المعنى؛ =نه أودي ب$ه معن$ى ك$ان حق$ه أن ي$ؤدى ب$الحرف وھ$و ھم$زة : ٍالھمزة حينئذ نقول

  .ا�ستفھام

ًفي النوعين مت$ى ال$شرطية، ومت$ى ا�س$تفھامية أش$بھت حرف$ا موج$ودا، يعن$ي ف$ي : وض$عته الع$رب، ل$ذلك ق$ال: ً
  .متى بنوعيھا

ِوفي َھنا َ َھن7ا(وذلك كم$ا ف$ي :  يعني:ُ َھن7ا( وھ$ي اس$م إش$ارة، )ُ ف$ي ھ$ذا المك$ان، : اس$م إش$ارة، زي$د ھن$ا، يعن$ي: )ُ
أش$به الح$رف ف$ي أي .. مبن$ي، لم$اذا؟ =ن$ه أش$به الح$رف: أشير إلى ھذا المكان لوجود زيد، ھنا مبني أو معرب؟ نقول

ًشيء من أوجه الشبه؟ في الشبه المعنوي، أشبه الحرف في استعمال ھذا ا�سم استعمال الحرف، أودي به معن$ى ك$ان 
ه أن يستعمل بالحرف، ما ھو ھذا المعنى؟ اFشارة، ما ھو ھذا الحرف الذي وض$ع ل$ه لmش$ارة؟ � وج$ود ل$ه، أي$ن حق

  .ھو؟ غير موجود ما مولد بعد، مثل اFمام المنتظر

ًاس$تعماله ف$ي معن$ى ك$ان : أشبه الحرف في المعن$ى، بن$ي لتأدي$ة ھ$ذا ا�س$م، يعن$ي: -ھنا–ھذا لفظ : ٍفحينئذ نقول
  .كون له حرف ولكن ما وضعت له العربحقه أن ي

ًم$ا أش$به حرف$ا موج$ودا، والث$اني: أح$دھما: والثاني شبه ا�سم له في المعن$ى، وھ$و ق$سمان: يقول ابن عقيل م$ا : ً
ًأش$$به حرف$$ا غي$$ر موج$$ود، فمث$$ال ا=ول ال$$ذي مث$$ل ل$$ه الم$$صنف، مت$$ى فإنھ$$ا مبني$$ة، ل$$شبھھا الح$$رف ف$$ي المعن$$ى، فإن$$ا 

متى تقم أقم، وفي الحالتين ھي مبنية؛ =نھ$ا أش$بھت الح$رف، وھ$ذا : متى تقوم، وللشرط نحو: تستعمل ل.ستفھام، نحو
  ).إن(الحرف موجود؛ =نھا في ا�ستفھام كالھمزة، وفي الشرط كـ

وھما باب أسماء ال$شرط كلھ$ا، وب$اب أس$ماء ا�س$تفھام : يدخل معنا في باب الشبه المعنوي يدخل معنا بابان: ًإذا
ُأيم$$ا ا=جل$$ْين ق$$ضْيت (( : ال$$شرطية، م$$ن ال$$شرطيات، وا�س$$تفھامية: نى منھ$$ا أيكلھ$$ا، وي$$ستث ََ َ َِ َ َ K :  أيم$$ا]28:الق$$صص))[َ

  .ھذه معربة: أعربت أو بنيت؟ ھذه معربة أيما، مفعول به، أيما، نقول

ه نع$$م، ال$$شبه المعن$$وي موج$$ود، لكن$$: ل$$م أعرب$$ت م$$ع ك$$ون ب$$اب ا�س$$تفھام ق$$د وج$$د في$$ه ال$$شبه المعن$$وي؟ نق$$ول
ًض$$عيف، وش$$رط بن$$اء أي ال$$شرطية أن تك$$ون أش$$بھت الح$$رف ش$$بھا قوي$$ا، لم$$اذا ض$$عف ال$$شبه ف$$ي أي عل$$ى جھ$$ة  ً
الخصوص دون متى وأين؟ =نه عارضھا ما ھو من خواص ا=سماء، وھ$و لزومھ$ا اFض$افة؛ =ن اFض$افة ھ$ذه م$ن 

وج$$ود ال$$شبه، ھ$$ذا : نا أم$$رانتع$$ارض عن$$د: خ$واص ا=س$$ماء، ف$$إذا وج$$د ش$$به الح$$رف ث$$م وج$$د لزوم$ه لmض$$افة نق$$ول
ا=صل فيه أنه يلحقه بالمبني، ھذا ا=صل فيه، ولزومھا لmضافة ا=صل فيه أنه قربھ$ا إل$ى ا=س$ماء، أيھم$ا يغل$ب؟ م$ا 

.. ال$شبه ش$يء ع$ارض، وم$ا ك$ان م$ن الخ$واص فا=ص$ل أن$ه �زم ل$ه.. كان من خواص ا=س$ماء؛ =ن ال$شبه ع$ارض
رطية واستثنيت من باب أس$ماء ال$شرط للزومھ$ا اFض$افة، فال$شبه موج$ود و� زال، ٍصفة �زمة حينئذ أعربت أي الش

  .لكنه ضعيف
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ٍلشبه: لذلك قال َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ kفأي الفريقْين أحق (( ا�ستفھامية : كذلك، أي.. ُ َ َ َِ َ َ َِ ْ k]((مبت$دأ وخب$ر، ]81:ا=نعام 
لكن$ه ض$عف، وس$بب ال$ضعف ھ$و م.زمتھ$ا لmض$افة، وش$رط إلح$اق أن الشبه موجود : القول فيھا كالقول في السابقة

ًا�سم الذي أشبه الحرف بالحرف في البناء أن يكون شبھا قويا � مطل$ق ال$شبه، وھن$ا ض$عف لوج$ود خاص$ة ا=س$ماء  ً
  .وھي اFضافة

ارة، وھ$ذا ھن$ا، وھ$ي اس$م إش$ارة، فإنھ$ا مبني$ة لت$ضمنھا معن$ى اFش$: الحرف غير الموجود: ومثال الثاني، يعني
ًالمعنى لم تضع العرب له حرفا، فحينئذ أشبھت حرفا كان من حقھم أن يضعوه فما فعلوا، يعني الواجب عل$ى الع$رب : ًٍ

ًأن يضعوا ھذا الحرف دا� على اFشارة كما وضعوا إن الشرطية لل$شرط، وھم$زة ا�س$تفھام ل.س$تفھام، ك$ان ا=ص$ل 
ً وذل$ك =ن اFش$ارة معن$ى م$ن المع$اني فحقھ$ا أن يوض$ع لھ$ا ح$رف ي$دل ًأن يضعوا لmشارة حرفا، لكنھم م$ا وض$عوا؛

  .لعل، ونحو ذلك: ليت، وللترجي: �، وللتمني: ما، وللنھي: عليھا كما وضعوا للنفي

ٍبنيت أسماء اFشارة لشبھھا في المعنى حرفا ُمقدرا غير موُجود: ًإذا َ َ ََ ً ًK.  

Mوالمعنوي ْ َِ ب$ابين، ب$اب ا�س$تفھام .. مت$ى وھن$ا، إ� أن المث$ال ا=ول ي$شمل ح$التين: ھذا مثل له بمثالين ف$ي: ، قلناَ
ًھذا باب أسماء اFشارة، إذا المعنوي، يكون خاصا بث.ثة أبواب: وباب الشرط، وھنا ً:  

ًفكل اسم يستفھم به فھو مبني، إ� ما استثني، لم بني؟ =نه أشبه الح$رف ش$بھا معنوي$ا، وك$ل اس$م ش$رط بن$ي إ�  ً
ًعل$$ة البن$$اء كون$$ه أش$$به الح$$رف ش$$بھا معنوي$$ا، وھ$$ذا الح$$رف ف$$ي الن$$وعين موج$$ود نطق$$ت ب$$ه : ٍني حينئ$$ذ نق$$ولم$$ا اس$$تث ً

ًمبني، لماذا؟ =نه أشبه الحرف شبھا معنويا وھذا الحرف ليس موجودا: العرب، وكل اسم إشارة إ� ما استثني نقول ً ً.  

أتينا تف$صيله، ھ$ل ھم$ا معرب$ان أم مبني$ان؟ عل$ى ذان وت$ان، ھ$ذا في$ه خ$.ف س$ي: يستثنى من باب أسماء اFشارة
ًقول من أعرب ذان وتان حينئذ يستثني ھذين النوعين من باب أسماء اFشارة، لماذا؟ مع كونھما ق$د أودي بھم$ا معن$ى  ٍ
كان حقه أن يؤدى بالحرف، فالشبه موجود، إ� أنه عارضه ما ھو من خصائص ا=سماء، وھو مجيئھما على ص$ورة 

  . على حقيقة المثنى، على القولينالمثنى، أو

ت$$ان، معرب$$ان م$$ع ك$$ون ب$$اب أس$$ماء اFش$$ارة م$$ن المبني$$ات، لم$$اذا اس$$تثني ھ$$ذا الن$$وع؟ =ن$$ه .. ذان: ٍحينئ$$ذ نق$$ول
عارض$$ه م$$ا ھ$$و م$$ن خ$$صائص ا=س$$ماء وھ$$و التثني$$ة، ول$$ذلك جعلن$$ا المثن$$ى م$$ن ع.م$$ات ا=س$$ماء، جعلن$$ا المثن$$ى م$$ن 

  .ع.مات ا=سماء

  :ثم قال

  

َوكن ٍياب777777777777777777777ةَ َ ِع777777777777777777777ن ِ ِالفع777777777777777777777ل َ ْ   َ◌6ِب777777777777777777777 ِ

  

ٍت7777777777777777777777777777777أثر c َ ٍوكافتق7777777777777777777777777777777ار َ َ ِْ َأص67777777777777777777777777777777 َ M ُ
  

  

ٍوكنيابة َ َِ وكشبه اسم بنياب$ة ع$ن الفع$ل بح$رف، فيك$ون عل$ى ح$ذف م$دخول الك$اف، وكنياب$ة، .. وكشبه اسم: ، أيَ
ون$ه يعم$ل وكشبه اسم ذي نيابة، اسم ناب عن الفعل، فأشبه ھذا ا�سم النائب ع$ن الفع$ل الح$رف، ف$ي م$اذا؟ ف$ي ك: أي

ٍمررت بزي$د، زي$د:  تقول-ا]ن–في غيره، و� يعمل فيه شيء، الحرف  ھ$ذا مج$رور بالب$اء، ك$ل ح$رف ج$ر ب$ل ك$ل : ٍ
ًالح$$روف الت$$ي تعم$$ل تعم$$ل فيم$$ا بع$$دھا، أل$$يس ك$$ذلك؟ ھ$$ل يعم$$ل فيھ$$ا ش$$يء؟ �، � تك$$ون ف$$اع. و� مفع$$و� ب$$ه، و�  ً

ًمضافا و� مضافا إليه و� غيرھا ً.  

أش$به الح$رف : مل ليس بمعمول، فإذا ناب عن الفعل اسم يعمل في غيره و� يعمل فيه شيء نق$ولٍفحينئذ ھو عا
ًفي كونه عام. � معمو�، وھذا الباب خاص بباب أسماء ا=فعال ً.  

كل باب أسماء ا=فعال مبنية، والبن$اء فيھ$ا �زم واج$ب؛ =نھ$ا أش$بھت الح$رف، لم$اذا أش$بھت الح$رف؟ ف$ي : ًإذا
ھ$$ذا اس$$م فع$$ل ماض$$ي مبن$$ي عل$$ى الف$$تح � مح$$ل ل$$ه م$$ن : ، نق$$ول)ھيھ$$ات( � معمول$$ة، ھيھ$$ات العقي$$ق، ًكونھ$$ا عامل$$ة

� محل له من الفاعلي$ة، و� المفعولي$ة، و� كون$ه : � محل له من اFعراب، ما معنى الجملة؟ يعني: اFعراب، العقيق
ًتمييزا، و� حا�، و� مضافا، و� مضافا إليه، كل ا=سماء ا ً لت$ي تع$رب ف$ي ھ$ذه المح$ال ابت$داء وخب$ر وتميي$ز ونع$ت، ًً

  .ًاسم الفعل � يأتي فيھا أبدا، اسم الفعل � يحل محل ھذه المواضع

ق$$ام � مح$$ل ل$$ه م$$ن : ھيھ$$ات � مح$$ل ل$$ه م$$ن اFع$$راب، كم$$ا نق$$ول: ًھيھ$$ات، إذا: فاع$$ل، والعام$$ل في$$ه: العقي$$ق
الب$اء ح$رف ج$ر : ي$ه عام$ل أش$به ب$اء الج$ر، م$ررت بزي$د، بزي$دٍاFعراب، فحينئذ كونه يعمل في العقيق و� يتسلط عل

  .�، فھو عامل � معمول: عمل في زيد، ھل ثم شيء يعمل في الباء؟ الجواب



                                                            
111

ٍوكنيابة َ َِ وكشبه اسم ذي نيابة عن الفعل بحرف فيكون عل$ى ح$ذف م$دخول الك$اف، : � بد من التقدير، أي: ، قلناَ
تعمالي، نق$در ال$شبه ا�س$تعمالي؛ =ن ال$شبه ا�س$تعمالي يع$م الن$وعين، ال$ذي ھ$و وكالشبه ا�س$: أو له وجه آخر، نقول

ٍبالنيابة وا�فتقار، أو وكالشبه ا�س$تعمالي ب$أن يل$زم طريق$ة م$ن طرائ$ق الح$روف كنياب$ة إل$ى آخ$ره، وكافتق$ار، فال$شبه  ً
  .النيابي وا�فتقاري قسمان للشبه ا�ستعمالي

ًث$$ة، ول$$ك أن تجعلھ$$ا أربع$$ة، إن قل$$تول$$ذلك ل$$ك أن تجع$$ل ھ$$ذه الوج$$وه ث. ال$$شبه الوض$$عي، : ا=ول: ال$$شبه ھ$$و: ً
شبه نيابي وشبه افتقاري، وھذا أجود، فال$شبه الني$ابي : الشبه ا�ستعمالي، وتحته قسمان: الشبه المعنوي، الثالث: الثاني

  .وا�فتقاري قسمان للشبه ا�ستعمالي

ٍوكنياب77ة َ َِ ٍت77أثر ب677عم$$ل ل.س$$م ع$$ن الفع$$ل ف$$ي ال: ل$$ه، يعن$$ي َ c َ � يت$$أثر بالعام$$ل، : ب$$. ح$$صول ت$$أثر، يعن$$ي: ، يعن$$يَ
ٍوكنيابة َ َِ ٍوكنيابةا�سم ينوب عن الفعل، : له، يعني َ َ َِ   .ل.سم عن الفعل، ا�سم نائب عن الفعل: له، يعني َ

ٍتأثرَ 6ِب c َ غي$ر، إذا ك$ان ك$ذلك : غير، و� ھذه بمعنى: ، ناب عنه في أي شيء؟ في العمل، ب. تأثر، � ھنا بمعنىَ
ًحينئذ صار ما بعدھا مزحلقا حركتھا إليھا، فت$أثر، نق$ول م$ضاف إلي$ه مج$رور وج$ره ك$سرة : م$ضاف، وت$أثر: ھ$ذا �: ٍ

ٍغير، و� يظھ$ر عليھ$ا الك$سر، حينئ$ذ : مقدرة، منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة العارية؛ =ن � ھذه اسم بمعنى
  .زحلقت الكسرة إلى المضاف إليه

ٍتأثرَ◌ 6ِب: ًإذا c َ ٍ� يحصل فيه تأثر بالعوامل، وظاھر العبارة حينئذ على ھذا أن العامل يدخل عل$ى أس$ماء :  يعني،َ
� : ا�س$م ين$وب ع$ن الفع$ل ف$ي العم$ل ب$. ت$أثر، يعن$ي: وكنيابة ل$ه، يعن$ي: ا=فعال لكنھا � تؤثر فيه، صحيح؟ إذا قيل

 عليه عامل؟ �، ظاھر العبارة أن العوامل تدخل عل$ى أس$ماء ا=فع$ال، ولكنھ$ا يؤثر فيه العامل، ھل يلزم منه أ� يدخل
  .ًأن العوامل � تتسلط على أسماء ا=فعال اتفاقا، فالعبارة موھمة � بد من تصحيحھا: � تؤثر، والصواب

ٍوكنيابة َ َِ ِعن َ ِالفعل َ ْ ال$ث ش$بھه ل$ه ف$ي النياب$ة، أن$ا والث: ب. حصول تأثير فيه بالعوامل، ق$ال اب$ن عقي$ل: ، يعني6َِب ِ
ش$به ا�س$م للح$رف، ف$ي النياب$ة ع$ن : ھذه صعبة تتعلق بالكتاب، شبھه ل$ه ف$ي النياب$ة، يعن$ي.. أقرأ الشرح من أجل أن

في العمل، وعدم الت$أثر بالعام$ل، ك$ون الح$رف يعم$ل و� يعم$ل في$ه الفع$ل، وذل$ك كأس$ماء ا=فع$ال، ھ$ذا : الفعل، يعني
ًه ا�ستعمالي، وذلك موجود في أسماء ا=فعال، فإنھا تعمل نياب$ة ع$ن ا=فع$ال و� ي$دخل عليھ$ا يسمى ماذا؟ يسمى الشب

ًعامل اتفاقا، فالمراد بالتأثر وقوعه معمو�، نح$و م$اذا؟ دراك زي$دا، يعن$ي ھ$ذا اس$م فع$ل أم$ر، ال$دليل؟ : أدرك، دراك: ًً
  :نعم أحسنت، الدليل

ُواAم77777777777777ر ْ َ ْل77777777777777م ِْنإ َ ُي77777777777777ك َ ِللن77777777777777ون َ c َمح77777777777777 ِ   ْلَ

  

ِفي77777777777ه َھ77777777777و ِ ٌاس77777777777م ُ ُنح77777777777و ْ ْ ْص77777777777ه َ ْوحيھ77777777777ل َ َ . َ َ  

  

ائت بنص، وليس عندنا قرآن ھنا، عندنا ألفية اب$ن مال$ك واب$ن آج$روم، ف$. :       � بد تستشھد، فإذا قيل الدليل، يعني
ًراك زي$دا، دراك ھذا اسم فعل أمر؛ =نه دل على الطلب ول$م يقب$ل الن$ون، د: ٍبد أن تأتي بالعبارة كما ھي، فحينئذ أقول

ًاسم فعل أمر مبني على الك$سر � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره أن$ت كم$ا ف$ي : دراك
ھذا مبني، وھو اسم، لما بني؟ =نه أشبه الح$رف، ف$ي م$اذا أش$به الح$رف؟ ف$ي : مفعول به، فدراك، نقول: ًصه، وزيدا

ًوين$صب مفع$و� و� يعم$ل في$ه ش$يء، ب$ل � ي$دخل علي$ه عام$ل البت$ة، ًا�ستعمال؛ =نه يعمل ف$ي غي$ره، فيرف$ع ف$اع. 
  .فدراك مبني لشبھه بالحرف في كونه يعمل و� يعمل فيه غيره

ًھذه عبارة ابن عقيل أي$ضا فيھ$ا نظ$ر، ل$شبھه ب$الحرف ف$ي كون$ه يعم$ل و� يعم$ل في$ه غي$ره، � ينف$ي أن ي$دخل 
أن$ه � ي$دخل علي$ه عام$ل البت$ة، وم$ا است$شھد ب$ه م$ن : ه، وال$صوابعليه عامل، بل يدخل عليه عامل ولكن � يعمل في

جواز دخول العامل على بعض أسماء ا=فعال فھذه كلھا فيما استشھد به ا=ش$موني وغي$ره ق$صد بھ$ا لفظھ$ا، فخرج$ت 
  .يعمل في غيره و� يعمل فيه شيء: ًعن أصلھا، صارت علما، كما أن الحرف كذلك، يعني

أن العوام$ل ت$دخل علي$ه، ولك$ن � ت$ؤثر في$ه، : ًب$. ت$أثر أو� يفي$د: ثر، لم نف$ى الت$أثر؟ قول$هب. تأ: واحترز بقوله
ب$. ت$أثر، عم$ا ن$اب ع$ن الفع$ل وت$أثر بالعوام$ل، : فعبارة يعمل و� يعمل فيه، أولى م$ن قول$ه ب$. ت$أثر، واحت$رز بقول$ه

ق$$اب(( : وھ$$ذا يق$$صدون ب$$ه الم$$صدر ال$$ذي ن$$اب من$$اب فعل$$ه lِف$$ضْرب الر َ ََ ً ض$$ربا زي$$دا، ف$$صبرا ف$$ي مج$$ال ]4:محم$$د ))[َ ً ً
ًالموت صبرا، فصبرا ٍھذا ناب مناب اصبروا، حينئذ تأثر بذات العامل المحذوف ال$ذي ن$اب عن$ه أو �؟ ت$أثر، ول$ذلك : ً
  .اصبروا المحذوف الذي ناب عنه المصدر: ھذا منصوب والعامل فيه: ًنصب، صبرا، نقول
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الفعل ينوب عن الفعل، اشتركا في اFنابة، كل منھما ين$وب ع$ن الفع$ل، إ� المصدر ينوب عن الفعل، واسم : ًإذا
أن أس$ماء ا=فع$ال بني$ت، والم$صادر الت$ي ناب$ت ع$ن الفع$ل ل$م تبن$ى، م$ا الف$رق بينھم$ا؟ أن أس$ماء ا=فع$ال ناب$ت من$$اب 

 الفع$ل فھ$ي عل$ى أص$لھا الفعل ولم تتأثر بعامل البتة، بل � يجوز دخول عامل عليھا، وأما الم$صادر الت$ي ناب$ت من$اب
ًفي تسلط العوامل عليھا، فثم فرق اشتركا في قدر وافترقا في قدر آخر، اشتركا في أن ك$. منھم$ا ين$وب من$اب الفع$ل، 
وليست العلة ھنا في الشبه المقتضي للبناء أن يكون مجرد إناب$ة فح$سب، اFناب$ة ھ$ذا ي$سمى ج$زء عل$ة، والعل$ة مركب$ة 

  .ھنا، أليس كذلك؟ علة مركبة

، فإذا ناب عن الفعل وتأثر � نقول أنه مبني، ھذا وج$د في$ه ج$زء العل$ة، والحك$م مرت$ب عل$ى عل$ة إنابة ب6 تأثر
إذا رت$ب الحك$م عل$ى عل$ة مركب$ة ف$ات الحك$م بف$وات .. مركبة، وإذا رتب الحك$م حت$ى ف$ي ال$شرعيات عن$د ا=ص$وليين

  .العلة، أو بفوات جزء العلة، � يوجد إ� عند تمام العلة

cب67 ت77أثر: ًإذا َ َ ٍ◌ احت$$رز بانتف$$اء الت$$أثر ع$$ن م$$اذا؟ عم$$ا ن$اب ع$$ن الفع$$ل ف$$ي العم$$ل وھ$$و مت$$أثر بالعام$$ل كالم$$صدر ِ
النائب عن فعله فإنه معرب على ا=صل، المصدر النائب ع$ن الفع$ل، فإن$ه مع$رب لع$دم كم$ال م$شابھته للح$رف، نح$و 

ًماذا؟ ضربا زيدا، ضربا ً ًمحذوف وجوبا، اضرب ضربا، ف$ضربا ھ$ذا ن$اب من$اب ھذا مفعول مطلق، منصوب لعامل : ً ً ً
ًاضرب، ضربا زيدا، وزيدا ً َمفعول لضربا أو لضرب؟ للمصدر أو للفعل المحذوف؟ لم$اذا عم$ل الم$صدر ھن$ا؟ .. ھذا: ً َ ً

ًضربا زيدا.. منون ً.  

ًاضرب ضربا زيدا، اضرب ضربا، فضربا: ًإذا ً ً در، ھ$ل ھذا منصوب بالفعل المح$ذوف ال$ذي ن$اب عن$ه الم$ص: ً
أنه باق على النصب، إذ لو ك$ان الفع$ل ال$ذي ن$اب عن$ه ص$ار : تأثر بالفعل الذي ناب عنه أو �؟ تأثر، ووجه التأثر ھنا

ٍنسيا منسيا، حينئذ � بد من تغيير النصب إلى الرفع، � ب$د م$ن تغيي$ر المث$ال ً ًض$ربا زي$دا، فإن$ه نائ$ب من$اب اض$رب، : ً ً
  .ٍمنصوب بالفعل المحذوف، فالفعل المحذوف باق تأثيره في المصدروليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه 

ًفإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل) ِدراك(بخ.ف  ً.  

: حاصل ما ذكره المصنف ھنا أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء ا=فعال اشتركا ف$ي ق$در، يعن$ي: ًإذا
ثر بالعام$ل ف$أعرب لع$دم م$شابھته الح$رف، ل$يس لع$دم م$شابھته الح$رف، ب$ل في النيابة مناب الفعل، لكن الم$صدر مت$أ

لعدم تمام مشابھته الحرف، ھذا تعبير أدق، لعدم تمام مشابھته الحرف، وأسماء ا=فع$ال غي$ر مت$أثرة بالعوام$ل، فبني$ت 
س$م الح$رف ف$ي النياب$ة، وھ$و ش$به ا�: -ھ$ذا الن$وع الثال$ث-لمشابھتھا الحرف في أنھا نائبة عن الفعل وغي$ر مت$أثرة ب$ه 

بالنظر إلى ا�ستعمال، اسم أشبه الحرف في كونه يعمل فيم$ا بع$ده و� يت$سلط علي$ه عام$ل، : وھذا شبه استعمالي يعني
  .وھو خاص بباب أسماء ا=فعال

ٍوكافتقار َ ِْ Mأص6 َ ًھذا الباب السادس، من المبنيات بن$اء واجب$ا، س$تة أب$واب ف$ي ا=س$ماء، وكافتق$ار أص$.: ُ : ، يعن$يً
وكافتقار، ھذا معطوف على أي شيء؟ ھذا معطوف على كنيابة إذا جعلناه نوعين تحت الشبه ا�س$تعمالي، إذا جعلن$اه 
ًالن$وع الث$اني تح$$ت الن$وع الثال$ث م$$ن أن$واع ال$$شبه فھ$و معط$وف كنياب$$ة، وإن جعلن$اه رابع$ا فھ$$و معط$وف عل$$ى ا=ول 

ٍكنياب$ة؛ =ن : ٍنئ$ذ م$رده إل$ى ا=ول، والظ$اھر أن$ه معط$وف عل$ى قول$هًكالشبه الوضعي؛ =ن ما جاء معطوفا بالواو فحي
  .ھذين النوعين الشبه فيھما شبه استعمالي

Mأص6، إلى الجملة: وكافتقار له ل: ُ lل،َ أص lُأص ُ
، ھذا فعل ماض$ي مغي$ر ال$صيغة، وا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، ونائ$ب -

: وكافتق$ار ل$ه إل$ى الجمل$ة، يعن$ي: الن$وع الراب$ع أو الثال$ث: ًذاافتقار مؤصل، إ: الفاعل ضمير يعود على ا�فتقار، يعني
َھ$$ذا أش$$به ا�س$$م الح$$رف، ب$$شرط أن يك$$ون ھ$$ذا : ٍافتق$$ار ا�س$$م إل$$ى الجمل$$ة كافتق$$ار الح$$رف إل$$ى الجمل$$ة، فحينئ$$ذ نق$$ول ُ

  .ًمتأص.، بخ.ف ا�فتقار العارض ف. تأثير له البتة: ًا�فتقار مؤص.، يعني

ش$به ا�س$م الح$رف، ف$ي ا�فتق$ار ال$.زم، وھ$و أن :  شبه الح$رف ف$ي ا�فتق$ار ال$.زم، يعن$ي:، قالالنوع الرابع
ًيفتقر ا�سم إلى الجملة افتقارا مؤص.، أي ً�زما، � يوجد ھ$ذا ا�س$م إ� م$ع الجمل$ة، � ينف$ك عن$ه البت$ة، مث$ل م$اذا؟ : ً

ھ$ذا اس$م موص$ول م$بھم، : ال$ذي.. اء ال$ذيج$: ، ال$ذي-وھذا الباب خ$اص بالموص$و�ت حت$ى تفھمون$ه م$ن أول$ه-الذي،
ًص$لة، ھ$ذه ال$صلة جمل$ة أو ش$به جمل$ة، وش$به الجمل$ة يك$ون متعلق$ا .. والموصول عند النحاة ما افتقر إلى ص$لة وعائ$د

  :ًبفعل أو نحوه فيكون جملة

ٌوجملة َ ْ ُ َشبھھا َْوأ َ ُ ْ ِالذي ِ ْوصل . ِ ُ..  
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: ًملة الصلة، ھل يوجد في ك.م منفكا عن ال$صلة، فيق$اليوصل بجملة أو شبه جملة، ھل يوجد الذي دون ج: ًإذا
ًرأيت الذي؟ � يمكن، فحينئذ افتق$ار ال$ذي للجمل$ة بع$ده افتق$ارا مؤص$... مر الذي.. جاء الذي ً : ًمتأص$. في$ه، بمعن$ى.. ٍ

ًأنه � ينفك عنه البتة، ھذا المراد با�فتقار المؤصل، أن يفتقر ا�سم إلى الجملة افتقارا مؤص$.، ً�زم$ا ك$الحرف، :  أيً
ٌال$$ذي، فإنھ$$ا مفتق$$رة ف$$ي س$$ائر أحوالھ$$ا إل$$ى ال$$صلة، فأش$$بھت الح$$رف ف$$ي م.زم$$ة : وذل$$ك كا=س$$ماء الموص$$ولة، نح$$و

الح$رف : ًيوج$د؟ إذا.. م$ر ع$ن.. ج$اء ف$ي.. ا�فتقار، الحرف يفتقر إلى ماذا؟ ھل يوجد ح$رف ب$. م$دخول، م$ررت ب$ـ
ًعناه؛ =نه � يتم ل$ه المعن$ى إ� ف$ي غي$ره، الح$رف حقيقت$ه م$ا دل عل$ى معن$ى مفتقر إلى ما بعده في ماذا؟ في إيضاح م

� يمكن أن يوجد معنى الحرف ويستعمل في جملة اسمية أو فعلية إ� بم$ا بع$ده، ول$و ي$شترط أن يك$ون : ًفي غيره، إذا
ًجملة، ھذا افتقار مؤصل أو �؟ افتقار مؤصل، كما أن الذي � يمكن أن يوجد ھكذا مفردا  دون جملة الصلة، ك$ذلك � ً

ٌيوجد حرف من حروف المعاني إ� وبعده إما اسم أو فعل، فھذا افتقار، أشبه ا�سم الحرف في ا�فتقار ٌ.  

ھ$$ذا اس$$تعمال أو يرج$$ع إل$$ى الوض$$ع، أو إل$$ى المعن$$ى، أو النياب$$ة؟ ھ$$ذا ف$$ي ا�س$$تعمال، ول$$ذلك ا=ول$$ى أن نجع$$ل 
ُأن7واع ال7شبه ث6ث77ةُ◌ٌ◌ ِ jاس7تعمالي و: ُ jوض77عي ومعن7ويِ ْ jِ َ أس$ماء ا=فع$$ال بالنياب$ة ع$$ن : ، ث$م ا�س$$تعمالي ھ$ذا تحت$$ه نوع$انِ

  .الفعل وا�فتقار

، بع$$ض ا=س$$ماء كم$$ا س$$يأتي ف$$ي ب$$اب اFض$$افة يفتق$$ر اFض$$افة إل$$ى مف$$رد، )َُس$$ْبحان(أم$$ا م$$ا افتق$$ر إل$$ى مف$$رد ك$$ـ
  . ھذه م.زمة لmضافة إلى مفرد:عند، عند: كسبحان '، ھذا � يوجد إ� وھو مضاف إلى مفرد، ومثلھا

ًأو إل$ى جمل$ة لك$ن افتق$ارا غي$ر مؤص$ل، يعن$ي) َُسْبحان(أما ما افتقر إلى مفرد كـ غي$ر �زم، كافتق$ار الم$ضاف : ٍ
َھذا يْوم ينفُع الصادقين (( : في نحو َ َ َِ ِ K َ ُ الجملة في محل ج$ر م$ضاف إلي$ه، واض$ح؟ : مضاف، وينفع:  يوم]119:المائدة))[َ

الجملة في محل جر مضاف إليه، المضاف مفتقر إلى الم$ضاف إلي$ه، ص$حيح؟ � يوج$د م$ضاف :  وينفعمضاف،: يوم
عن$دنا م$ضاف مفتق$ر إل$ى م$ضاف : دون مضاف إليه، لكن ھل ھذا بخصوص اللقب وھو المضاف، أو مصدقه؟ يعني

َيْوم ينفُع(إليه،  َ ُي$ْوم (اف إلي$ه، ھ$ذا ا�فتق$ار ف$ي ھذا صورة من صور الم$ضاف ال$ذي يفتق$ر إل$ى الم$ض: ]119:المائدة)[َُ َ
َينفُع    ، ھل ھو افتقار �زم، أم أنه غير �زم؟ ]119:المائدة)[َ

ْف$$$ي ي$$$ْوم ك$$$ان مق$$$َداُرهُ (( .. الث$$$اني، ب$$$دليل م$$$اذا؟ أن$$$ه يمك$$$ن وج$$$ود لف$$$ظ ي$$$وم دون إض$$$افة، ھ$$$ذا ي$$$وم مب$$$ارك ِ َِ ََ ٍ
ًواتقوا يْوما ((  ]4:المعارج))[ َُ َK]((281:البق$رة[Fٍض$افة، فخ$.ف ال$ذي، حينئ$ذ ي$وم ف$ي ھ$ذا التركي$ب انف$ك ع$ن ا :) ُي$ْوم َ
َينفُع   .ً، ھو مفتقر � من حيث ذاته، وإنما من حيث كونه مضافا؛ =ن المضاف يلزم منه مضاف إليه)َ

َھ$ذا (( : من حيث اللقب والعنوان ھو مفتقر، ومن حيث آحاده ونفسه غير مفتقر، كافتقار المضاف ف$ي نح$و: ًإذا َ
َيْوم ي َنفُع الصادقين َُ ِ ِ K ًيوم ھذا مبني ھنا، لماذا؟ =ن$ه غي$ر مفتق$ر افتق$ارا مؤص$.، :  إلى الجملة بعده، ف. يبنى، � نقول))َ ً

ًوإن افتقر في ھذا التركيب إلى ما بعده، � لكونه لفظ يوم وإنما م$ن جھ$ة كون$ه م$ضافا، =ن الم$ضاف ي$ستلزم م$ضافا  ً
  .إليه

ًن ا�فتقار افتقار يوم إلى الجملة بع$ده ل$يس لذات$ه، وإنم$ا ھ$و لع$ارض كون$ه م$ضافا إلى الجملة بعده ف. يبنى؛ =
ھ$ذا ي$وم مب$ارك، :  =نه يقالً-أرجو أن يكون واضحا-إليھا، والمضاف من حيث ھو مضاف مفتقر إلى المضاف إليه، 

ھ$ذه : ضحك، ي$ضحكھ$ذا رج$ل ي$: فلم يفتق$ر إل$ى الجمل$ة، ومثل$ه النك$رة الموص$وفة، م$ررت برج$ل ي$ضحك، أو تق$ول
: ٍالجملة في محل رفع صفة لرجل، الصفة والموصوف بينھما ت.زم كت.زم المضاف مع المضاف إلي$ه، فحينئ$ذ رج$ل

ًھذا مفتقر افتقارا شديدا إلى يضحك، لكن ھذا ا�فتقار من حيث كونه لفظ رجل، أو م$ن حي$ث كون$ه موص$وفا منعوت$ا؟  ً ً ً
  .الثاني

  .يره � من حيث ذاته، وإنما لما يعرض لهٍفحينئذ قد يفتقر الشيء إلى غ

ًومثل$ه النك$رة الموص$وفة بالجمل$ة، فإنھ$ا مفتق$$رة إليھ$ا، لك$ن افتق$ارا غي$ر مؤص$$ل؛ =ن$ه ل$يس ل$ذات النك$رة وإنم$$ا 
ًلعارض كونھا موصوفة بھا، والموصوف من حيث ھو موصوف مفتقر إلى صفته، وعن$د زوال ع$ارض الموص$وفية 

  .ك المضاف إلى المضاف إليه يزول ا�فتقاريزول ا�فتقار، وعند انفكا

ٍوكافتقار: ًإذا َ ِْ Mأص6 َ �l يوجد ھذا اللفظ أينما اس$تعمل ف$ي ك$.م الع$رب وقل$ب : المراد به ا�فتقار المؤصل، يعني: ُ ُ
ٍوُبدل إ� وھو مفتقر إلى ما بعده، وأما إذا ك$ان مف$ردا ي$ضاف ف$ي ت$ارة ً l ..-ٍى، حينئ$ذ ً ث$م ينف$ك عن$ه م$رة أخ$ر-ٍف$ي م$رة

  .ھذا ليس بمفتقر إلى المضاف إليه: نقول

  :ھذه أربعة أنواع: ًإذا
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ِكال7777777شبه َ Mالوض7777777عي . ْ َِ ْاس7777777مي ِف7777777ي ْ َ َجئتن7777777 ْ َ ْ   اِ

ٍوكنياب7777777777777777ة َ َِ ِع7777777777777777ن َ ِالفع7777777777777777ل َ ْ   6َِب7777777777777777 ِ

  

Mوالمعن77777777777وي   ْ َِ َمت77777777777ى يِف77777777777 َ ِوف77777777777ي َ َھن77777777777ا َ ُ  

ٍت7777777777777777777777777أثر c َ َوك َ ٍافتق7777777777777777777777777ارَ َ َأص67777777777777777777777777 ِْ M ُ
  

  

  .أسماء الشرط، وأسماء ا�ستفھام، وأسماء اFشارة، ھذه كم؟ أربعة:  الثانيالمضمرات،:  ا=ول:ھذه ستة أبواب

ٍوكنيابة َ َِ ِعن َ ِالفعل َ ْ   .المراد به الموصو�ت: ھذا الخامس وھو أسماء ا=فعال، وكافتقار: ِ

  ...نقف على ھذا و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  11الدرس 

  

ْبس ِم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِِ . َ .ِ ِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

: ًالشبه الوضعي، والشبه المعنوي، وال$شبه ا�س$تعمالي، إذا: فھذه ث.ثة أوجه من أوجه شبه ا�سم بالحرف، قلنا
الم$$ضمرات، وأس$$ماء ال$$شرط، وأس$$ماء ا�س$$تفھام، وأس$$ماء : ن ف$$ي س$$تة أب$$وابأن البن$$اء الواج$$ب يك$$و: حاص$$ل البيت$$ين

اFش$$ارة، وأس$$ماء ا=فع$$ال، وا=س$$ماء الموص$$ولة، وبع$$ض الظ$$روف ھ$$ذا ي$$أتي ف$$ي ب$$اب اFض$$افة، إ� م$$ا اس$$تثني كم$$ا 
: لموص$$ولةأي ا�س$$تفھامية، ك$$ذلك ي$$ستثنى م$$ن ا=س$$ماء ا: أي ال$$شرطية، وأس$$ماء ا�س$$تفھام: ذكرن$$ا ف$$ي أس$$ماء ال$$شرط

الل$$ذان واللت$$ان، كم$$ا اس$$تثني ھ$$ذان ھات$$ان، ل$$ضعف ال$$شبه بم$$ا عارض$$ه م$$ن المج$$يء عل$$ى ص$$ورة التثني$$ة، وك$$ذلك أي 
ًالموصولية لما عارض ھذا اللفظ من لزوم اFضافة، إذا بعض المستثنيات من ھذه ا=بواب مع$دودة، وم$ا ع$دى الب$اب 

  .ًيعتبر أص. في البناء

ال$شبه : أو ا=ربعة؟ زاد ابن مالك في شرح الكافية الت$ي ھ$ي أص$ل لھ$ذا ال$نظم ن$وعينھل يزاد على ھذه الث.ثة 
ًأن ي$شبه ا�س$م الح$رف ف$ي كون$ه � ع$ام. و� معم$و�، ومث$ل ل$ه بأوائ$ل : اFھمالي، والشبه اللفظ$ي، ال$شبه اFھم$الي ً

أن مف$اتح ال$سور � مح$ل لھ$ا م$ن ٍ وھ$ذا ج$ار عل$ى الق$ول ب$]1:ص))[ص ((  ]1:ق))[ق (( ]1:البقرة))[الم (( : السور
ًاFع$راب، ھ$$ذا المث$ال في$$ه نظ$ر، وك$$ذلك جع$ل بع$$ضھم م$$ن ھ$ذا الن$$وع ا=س$ماء قب$$ل التركي$ب، وھ$$ذا أي$ضا في$$ه نظ$$ر، 

ًوأسماء الھجاء المسرودة وھذا أيضا فيه نظر، وأسماء العدد المسرودة وھذا أيضا فيه نظر ً.  

  .على كل ھذا الشبه اFھمالي في إثباته نظر

الشبه اللفظي، وھ$ذا وارد وھ$و ثاب$ت، وھ$و أن يك$ون لف$ظ ا�س$م كلف$ظ ح$رف م$ن : نوع الخامس أو السادسال
أش$بھت الح$رف، ف$ي م$اذا؟ : ٍحروف المعاني، قد تأتي حرفية وت$أتي اس$مية، ا�س$مية إذا بني$ت عل$ى وج$ه حينئ$ذ نق$ول

أش$$بھت الح$$رف ق$$د ف$$ي م$$اذا؟ الوض$$ع، نع$$م : ًف$$ي ال$$شبه اللفظ$$ي، ك$$ون اللف$$ظ واح$$دا، م$$ع كونن$$ا يمك$$ن أن نق$$ول: ق$$الوا
ھ$ذا : ٍأحسنت، الوضع؛ =ن قد ا�سمية ھذه ج$اءت عل$ى ح$رفين، وھ$ذا ھ$و ا=ص$ل ف$ي وض$ع الح$روف، حينئ$ذ نق$ول

  .شبه وضعي، وقد يجتمع عدة أوجه من الشبه في لفظ واحد

والغيب$ة م$ن المع$اني الت$ي ف$إن فيھ$ا ال$شبه المعن$وي إذ ال$تكلم والخط$اب : لذلك المضمرات ھنا ق$ال محي$ي ال$دين
ًتتأدى بالحروف، وفيھا الشبه ا�فتقاري؛ =ن كل ضمير يفتقر افتق$ارا متأص$. إل$ى م$ا يف$سره، وفيھ$ا ال$شبه الوض$عي،  ً
ًف$إن أغل$ب ال$ضمائر وض$$ع عل$ى ح$رف أو ح$$رفين، وم$ا زاد ف$ي وض$عه عل$$ى ذل$ك فمحم$ول علي$$ه ط$ردا للب$اب عل$$ى 

  .وتيرة واحدة

  .Kشبه، لكن المعتمد المغلب في جانب التعليم ھو كونھا وضعت على حرف أو حرفينوجد عدة أوجه لل: ًإذا

  :ثم قال الناظم رحمه ' تعالى

ُومع7777777777رب َ ْ ُ ِاAس7777777777ماء َ َ ْ ْق7777777777د َم7777777777ا َ َس7777777777لما َ َِ  

  جج

ْم777777777777ن   ِش777777777777به ِ َ ِالح777777777777رف َ ْ َ ٍك777777777777أرض ْ ْ َوس777777777777ما َ ُ َ  

  جج

المع$رب والمبن$ي، ث$م : و ق$ال ف$ي الترجم$ة، وھ$-معرب ا=سماء-لما أنھى المبني من ا=سماء شرع في بيان المعرب، 
  :قال

ُوا)سم ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبن7ي: ق$دم م$ا قدم$ه ف$ي الترجم$ة، ث$م لم$ا أراد أن يعل$ل وي$سرد، ق$ال: ُ ْ َ ٍل7شبه َ َِ َم7ن َ ِالح7روف ِ ُ ُ ْ 
ِمدني ْ رب ل$شرفه، ث$م علل المبني، ثم ذكر أنواع المبني، قدم في الترجمة المعرب لشرفه، وفي التقسيم كذلك قدم المع: ُ

لم$$ا أراد أن يف$$صل المعرب$$ات كثي$$رة، والمبن$$ي يمك$$ن ح$$صره، ول$$ذلك ح$$صره ف$$ي بيت$$ين، وك$$ل م$$ا س$$يأتي مخ$$تص 
ًبالمعربات، حينئذ ما كان محصورا ا=ولى أن يقدم في العرض على ما لم يكن محصورا ً ٍ.  

س$$بة س$$رعة اFنھ$$اء م$$ن ھ$$ذه ٍأوج$$ه ال$$شبه، ھ$$ذه مح$$صورة ف$$ي ث.ث$$ة أو أربع$$ة، حينئ$$ذ ق$$دمھا لمنا: ٍحينئ$$ذ نق$$ول
بدأ في التقسيم بالمعرب لشرفه، ثم ب$دأ بالتعلي$ل للمبن$ي، ث$م ذك$ر أوج$ه : ًا=سباب، ثم يشرع بعد ذلك في المعربات، إذا

  .الشبه، ثم بعد ذلك شرع في بيان معرب ا=سماء

ذلك ق$دم التعلي$ل التعليل في جھة المبني وج$ودي، وھن$ا ع$دمي، والوج$ودي أش$رف م$ن الع$دمي، ول$: كذلك يقال
  .للمبني لھذه العلة
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ًوفي التعليل بالمبني لكون علته وجودية، وعلة المعرب عدمية، وا�ھتمام بالوجودي أولى م$ن الع$دمي، وأي$ضا 
  .=ن أفراد معلول علة البناء محصورة بخ.ف علة اFعراب، فقدم علة البناء ليبين أفراد مدلولھا

  .ورالمحصور مقدم على غير المحص: ًإذا

ُومعرب َ ْ ُ ِاAس7ماء َ َ ْ ْق7د َم7ا َ َس7لما َ ْم7ن        َِ ِش7به ِ َ ِالح7رف َ ْ َ ھن$ا ص$رح الن$اظم بتعري$ف مع$رب ا=س$ماء، م$ع كون$ه : ْ
  : يمكن فھم ھذا التعريف مما سبق؛ =نه قال

ِوا) ُس7777777777777مَ ُمن7777777777777ه ْ ْ ٌمع7777777777777رب ِ َ ْ ِومبن77777777777777ي ُ ْ َ َ  

  

ٍل7777777777777777777شبه   َِ َم7777777777777777777ن َ ِالح7777777777777777777روف ِ ُ ُ ِم7777777777777777777دني ْ ْ ُ  

  ج

ًالحرف أو سلم من شبه الحرف فھو معرب، إذاأن ما � يشبه : مفھومه ًلماذا صرح ھنا بما يفھم ض$منا ف$ي ال$سابق؟ : ِ
ًتوطئ$$ة لتق$$سيم المع$$رب إل$$ى م$$ا إعراب$$ه ظ$$اھرا وم$$ا إعراب$$ه تق$$ديرا، إذا: نق$$ول ً ً بتعري$$ف مع$$رب : ص$$رح الن$$اظم نق$$ول: ً

Fك$$أرض : ع$راب ومق$دره؛ =نھ$ا ق$الًا=س$ماء م$ع انفھام$ه م$ن تعري$ف المبن$ي فيم$ا س$بق توطئ$ة لتق$سيمه إل$ى ظ$اھر ا
  .كھدى مقصور، ھذا إعرابه مقدر: ھذا إعرابه ظاھر، وسما: ًوُسما، زاد فائدة، كأرض وُسماء، أرض

ُومعرب َ ْ ُ ِاAسماء َ َ ْ م$ن، : معرب ھذا مضاف مبتدأ وھو م$ضاف و ا=س$ماء م$ضاف إلي$ه، واFض$افة عل$ى معن$ى: َ
اFض$افة : ًكلھ$ا معرب$ة، ب$ل بع$ضھا مع$رب، وبع$ضھا ا]خ$ر مبن$ي، إذامعرب من ا=سماء؛ =ن ا=سماء ليست : يعني

م$$ن، وض$$ابطھا موج$$ود ھن$$ا وھ$$و أن يك$$ون ب$ين الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه عم$$وم وخ$$صوص م$$ن وج$$ه، : عل$ى معن$$ى
  ً.، وليس كل اسم يكون معربا-ليس على اFط.ق-كل معرب في ھذا الباب اسم، والك.م في معربات ا=سماء،: يعني

َومعر ْ ُ ِاAسماء ُبَ َ ْ : ال$ذي، خب$ر مع$رب، مفھومھ$ا وم$صدقھا: ھذه واقع$ة عل$ى اس$م، اس$م موص$ول بمعن$ى).. َما( َ
م$ا ھ$و المع$رب؟ ھ$و ا�س$م ال$ذي س$لم م$ن : ًھذا تعريف للمع$رب، إذا: اسم قد سلما، ا=لف لmط.ق، من شبه الحرف

أي ال$شرطية، : ول$يس مطل$ق ال$شبه، لم$اذا؟ =نالشبه المدني من الحرف، : شبه الحرف، الشبه المذكور السابق، يعني
اللذان واللتان، وأي الموص$ولة ل$م : ھذه معربة، ھل سلمت من شبه الحرف؟ �، لم تسلم من شبه الحرف، وكذلك: قلنا

، ل$م )vأي: (المعرب ھو الذي سلم من ش$به الح$رف، ث$م نق$ول: معربة، كيف نقول: تسلم من شبه الحرف، ومع ذلك قلنا
  ! شبه الحرف؟يسلم من 

ٍالذي ُعلل ھنا وأدخل في الحد الشبه المذكور السابق، فحينئذ ما قد سلما من شبه الحرف، اFض$افة ھن$ا ف$ي : ًإذا
الُم$دني عل$ى جھ$ة الخ$صوص، س$لم م$ن ال$شبه : شبه الح$رف للعھ$د ال$ذكري، والمعھ$ود ھ$و ش$به الح$رف المتق$دم، أي

  .القوي

ًلق$$ا م$$ن ش$$به الح$$رف، اس$$م مع$$رب وھ$$و ق$$د أش$$به الح$$رف، لكن$$ه ش$$به اس$$م س$$لم مط: ا)س77م المع77رب نوع77ان: ًإذا
ضعيف، فھو داخل في الحد، ولذلك نجعل من شبه الحرف ھنا اFضافة للعھ$د ال$ذكري، والمعھ$ود ھ$و ال$شبه الم$دني، 

 م$ا ٍفحينئذ � يعترض على المصنف بأن أي الشرطية، أو اللذان واللتان ونحوھما مما وجد فيھا الشبه، ولك$ن عارض$ه
  .ھو من خواص ا=سماء فأعربت

ًنوع خلص من مشابھة الحرف مطلقا، ونوع وجد في$ه ن$وع ش$به، لكن$ه ض$عيف : معرب اAسماء نوعان: فنقول
: ً، إذام7ن ش7به الح7رفغير مدني، فھو داخل في الحد، والمنفي ما ھو؟ ھو الشبه المدني الق$وي القري$ب م$ن الح$رف، 

  .الذي لم يعارضه معارض من خواص ا=سماء فيرده إلى أصله: ني، أيمن الشبه المعھود السابق وھو المد

ٍأي ونحوھا م$ن المعرب$ات الت$ي أش$بھت الح$رف ش$بھا ض$عيفا، ف$. يق$ال حينئ$ذ: وبجعل اFضافة عھدية دخلت ً ً :
ًالتعريف غير جامع بخروج أي ونحوھا؛ =ن فيھا شبھا بالحرف y.  

ُكأرض وسما وع يظھر فيه إعرابه عليه عل$ى الح$رف ا=خي$ر، وذل$ك فيم$ا إذا ن: معرب ا=سماء نوعان: ، يعنيٍ
ٍھ$ذه أرض، ورأي$ت أرض$ا، واش$تريت أرض$ا، وم$ررت ب$أرض، اFع$راب ظ$اھر، : كان صحيح ا]خر، كأرض تقول ً ً ٌ

ھ$ذا اFع$راب مق$در، وأعراب$ه تق$ديري : وُسما كھدى، ھ$ذا ك$الفتى، ج$اء الفت$ى، ورأي$ت الفت$ى، وم$ررت ب$الفتى، نق$ول
ً=نه معتل ا]خر، والمعتل ھنا عند النحاة ما كانت �مه واوا أو ياء أو ألفالماذا؟  ًً.  

ُوالواو ُوالياء                 .ھن   ***    ْواAلف ًجميعا َ ِا)عت6ل ُحروف ُ ْالمكتنف ِ ُِ َ   

ًحينئذ ما كانت �مه واوا أو ياء أو ألفا نحكم بأنه معتل وأن اFعراب مقدر عليه ًً ٍ.  

ھذا البيت تضمن فيه أم$رين، أو : ًُسما ھذا بالقصر لغة في ا�سم، وھو فيه ثماني عشرة لغة، إذا: ُوسماكأرض 
  : ًأو� تعريف معرب ا=سماء، ثم قسمه إلى نوعين، لكن قوله: ضمنه المصنف أمرين
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ُومعرب                       َ ْ ُ ِاAسماء َ َ ْ ْقد َما َ َسلما َ ْمن          َِ ِشبه ِ َ ِحرفْال َ ْ َ  

ھ$ذا البي$ت ت$ضمن تعلي$ل اFع$راب ب$س.مة ا�س$م م$ن ش$به : ھل ھذه ھي العلة فحسب، أم أنھا جزء عل$ة؟ نق$ول
lالحرف؛ =ن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية؛ =نه قال ُومعرب: ِ َ ْ ُ ِاAسماء َ َ ْ ْق7د َما َ َس7لما َ ال$ذي س$لم م$ن ش$به الح$رف : َِ

ٍھذا اسم مفعول، حينئذ إذا عل$ق الحك$م وھ$و الح$د ھن$ا عل$ى م$شتق، : ، معربھو المعرب لmعراب، ھو علة اFعراب
َوال$$$سارق وال$$$سارقة ف$$$اقطُعوا(( : التعلي$$$ق والحك$$$م عل$$$ى الم$$$شتق ي$$$ؤذن بعلي$$$ة م$$$ا من$$$ه ا�ش$$$تقاق، كم$$$ا نق$$$ول: نق$$$ول ْ َ َ ُُ ِ ِK Kَ َ 

 ما الذي دلن$ا عل$ى أن ال$سرقة  =ي شيء؟ للسرقة، فإذا وجدت السرقة بشرطھا وجد الحكم وھو القطع،]38:المائدة))[
َفاقطعوا على مشتق، ھنا علق التعريف وھو حكم في المعنى على لفظ، وھ$و : الحدث ھو العلة؟ كونه ُعلق الحكم وھو

معرب ا=سماء، فدل على أنه علة في اFعراب، لكن ھل ھو جزء علة أو علة تامة؟ ھذا محل نظر، ظاھر ك.مه أن$ه 
زء علة، ف. يرد أن الن$اظم ل$م يعل$ل إع$راب ا�س$م، ولك$ن ھن$ا العل$ة ناق$صة، بخ.فھ$ا ف$ي أنه ج: علة تامة، والصواب

المبني فھي تامة، ف. يرد أن علة إع$راب ا�س$م لي$ست ال$س.مة فق$ط، ب$ل ت$وارد المع$اني التركيبي$ة المختلف$ة علي$ه م$ع 
  .الس.مة

 يسأل ع$ن عل$ة إع$راب ا�س$م؛ =ن$ه ج$اء عل$ى ا=صل أنه �.. ُأعرب ا�سم لماذا؟ ا=صل أنه � يسأل عنه: ًإذا
ل$م أع$رب ا�س$م، لك$ن لم$ا ألح$ق ب$ه : ا=صل، وما جاء على ا=صل � يبحث عنه و� يسأل عنه، أليس ك$ذلك؟ � تق$ل

ٍالفعل المضارع، حينئذ بحث عن وجه الشبه بينھما، فاكتشفوا علة وعلقوا عليھا الحكم، وھي ت$وارد المع$اني التركيبي$ة 
ًا�سم يطلبه العامل على أن يكون فاع. أو مفعو� ب$ه، أو م$ضافا أو م$ضافا إلي$ه، أو ح$ا� :  على ا�سم، قالواالمختلفة ً ًً ً

vھذه محآل قد يوجد ا�سم فيه وھ$و واح$د، وتختل$ف المع$اني ب$اخت.ف العوام$ل الم$سلطة علي$ه، وھ$ذا : ًأو تمييزا، قالوا
ًج$اء زي$د، رأي$ت زي$دا، م$ررت .. بن$اء إ� بع$د التركي$ب، ف$. إش$كال، زي$دإنما يكون بعد التركيب؛ =نه � إعراب و�  ٌ

ٌبزيد، ھذا زيد، زيد أخوك، أخوك زيد، زيد واحد اللفظ واختلفت المعاني باخت.ف العوامل المسلطة عليه ٌ ٌ ٍ.  

ًجاء زيد ليس ضربت زيدا، ھو نفسه مث.، ا=ول وصفته بالمجيء والث$اني وص$فته بأن$ه م$ضروب، وق$د  ً يك$ون ٌ
ًض$$اربا ،ض$$رب زي$$د عم$$روا، ف$$اختلف الحك$$م، إذا ً ت$$واردت المع$$اني المختلف$$ة التركيبي$$ة عل$$ى لف$$ظ واح$$د، ومث$$الھم : ًٌ

ًزي$د ھن$ا يحتم$ل أن يك$ون من$صوبا ويحتم$ل : ما أحسن زيد، ھكذا باFسكان، ما أحسن زيد، قالوا: المشھور عند النحاة
ًأن يكون مجرورا ويحتمل أن يكون مرفوعا، وباخت .ف ھذه ا=حوال يختل$ف الحك$م ويختل$ف الوص$ف والمعن$ى، ف$إذا ً

ھ$$ذه ) م$$ا(ٍم$$ا أح$$سُن زي$$د ص$$ارت : ًھ$$ذه تعجبي$$ة، وزي$$دا مفع$$ول ب$$ه، وإذا قل$$ت) م$$ا(ًم$$ا أح$$سن زي$$دا، ص$$ارت : قل$$ت
ٌما أحسن زيد صارت نافية: مستفھم عنه، وإذا قلت: استفھامية، وزيد ً.  

ًارة، واس$$تفھم ع$$ن جزئ$$ه أو أج$$زاءه ت$$ارة أخ$$رى، واللف$$ظ واح$$د ًزي$$د نف$$ي ت$$ارة وتعج$$ب من$$ه م$$ن ح$$سنه ت$$: ًإذا ً
م$ا ا�س$تفھامية؟ : م$ا النافي$ة، ع$ن: التعجبية، عن) ما: (والمعاني تركيبية؛ =نھا � توجد إ� بعد التركيب، ما الذي ميز

ھام ھ$و الحرك$ات الت$ي ھذا با�ستلزام � أقصد ما نفسھا، لكن ما الذي دلنا على أن ال$سياق ھن$ا تعج$ب أو نف$ي أو اس$تف
ًم$ا أح$سْن زي$دا عرفن$ا أن م$ا تعجبي$ة وأح$سْن ھ$ذا فع$ل ماض$ي، والفاع$ل ض$مير م$ستتر : تعاقبت على زي$د، فلم$ا قل$ت

ًوجوبا، وزيدا ھذا مفعول به وھو متعجب من حسنه، ولما رفعته ٌما أحسن زيد عرفن$ا أن$ه منف$ي: ً ح$سنه منف$ي، ولم$ا .. َ
  .ذي دلنا على ھذا ھو اFعرابجررته علمنا أنه مستفھم عنه، ال

علة إعراب ا�سم ھو توارد وتعاق$ب المع$اني التركيبي$ة عل$ى ص$يغة واح$دة � يمي$ز ھ$ذه المع$اني ويف$صلھا : ًإذا
  .عن بعضھا إ� اFعراب، فو� اFعراب ما عرفنا أن ھذه ما تعجبية و� استفھامية

ُومعرب َ ْ ُ ِاAسماء َ َ ْ ْقد َما َ َسلما َ ْمن َِ ِشبه ِ َ ِلحرفا َ ْ َ س.مته من الحرف ج$زء عل$ة ف$ي إعراب$ه، وك$ذلك ي$ضاف : ًإذا.. ْ
  :ٍإليه توارد المعاني المختلفة عليه، ف. اعتراض على المصنف حينئذ

ُومع7777777777رب َ ْ ُ ِاAس7777777777ماء َ َ ْ ْق7777777777د َم7777777777ا َ َس7777777777لما َ َِ  

  جج

ْم777777777777ن   ِش777777777777به ِ َ ِالح777777777777رف َ ْ َ ٍك777777777777أرض ْ ْ َوس777777777777ما َ ُ َ  

  جج

ف$ي ب$اب ا�س$مية؛ : ن$صرف، وإل$ى م$تمكن غي$ر أمك$ن، م$تمكن يعن$يًوينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن، وھو الم
=ن غير المتمكن ھو الذي خرج بالكلية عن ب$اب ا�س$مية وھ$و ال$ذي أش$به الح$رف، فيم$ا س$بق الم$ضمرات وغيرھ$ا، 

أمك$ن م$ن غي$ره م$ن المعرب$ات ف$$ي : عرفن$ا أن$ه مع$رب، أمك$ن: م$ا الم$راد بم$تمكن أمك$ن؟ أري$د اللف$ظ، م$تمكن.. أمك$ن
ٌھذا ينون تنوين صرف، أحمد معرب أو �؟ معرب، زيد مع$رب، أيھم$ا أمك$ن ف$ي ب$اب ا�س$مية؟ زي$د، : مية، زيدا�س

  .لماذا؟ =نه مصروف وأحمد غير منصرف
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متمكن في باب اFعراب وا�سمية، أمكن من غيره؛ =نه يقابله ماذا؟ متمكن غير أمكن، وھو الممن$وع م$ن : ًإذا
ًم$تمكن ف$ي ب$اب ا�س$مية، وأمك$ن م$ن غي$ره ف$ي ب$اب ا�س$مية أي$ضا ..  إلى م$تمكن أمك$نينقسم المعرب: ًالصرف، إذا

الممن$$وع م$$ن ال$$صرف كأحم$$د : وھ$و المن$$صرف، كزي$$د وعم$$رو، وإل$$ى م$تمكن غي$$ر أمك$$ن وھ$$و غي$$ر المن$صرف، أي
  .ومساجد ومصابيح

  .وغير المتمكن ھو المبني، والمتمكن ھو المعرب، وھو قسمان كما ذكرنا

ُمنه فعلَوال : ما يتعلق با�سم من جھة إعرابه وبناءه ثنى بالفعلثم لما أنھى ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ كم$ا أن ا�س$م  كذلك، َ
منه معرب ومبني، إ� أن اFعراب ف$ي ب$اب ا=س$ماء أص$ل، وف$ي ب$اب ا=فع$ال ف$رع، ھ$ذا م$ذھب الب$صريين، م$ذھب 

أن ا�س$م ق$د تعت$ري : ًفرع، لماذا؟ لم$ا ذكرن$اه س$ابقاأن اFعراب في باب ا=سماء أصل، وفي باب ا=فعال : البصريين
ٍوتعتوره معان � يميزھا إ� اFعراب، بخ.ف الفع$ل، فا=ص$ل في$ه أ� تعت$وره مع$ان مختلف$ة، س$واء ك$ان الماض$ي أو  ٍ

  .ا=مر، وأما المضارع فھذا بعضه معرب وبعضه مبني بشرطه كما سيأتي

مبن$ي م$$ن ا=س$ماء ش$رع ف$ي بي$ان المع$رب والمبن$ي م$ن ا=فع$$ال، لم$ا ف$رغ الم$صنف م$ن بي$ان المع$رب وال: ًإذا
أن اFعراب أصل في ا=سماء، فرع في ا=فعال، فا=صل في الفعل البناء عندھم، فإذا ج$اء ا�س$م : ومذھب البصريين

ٍمعرب$$ا � ي$$سأل عن$$ه، وإذا ج$$اء الفع$$ل مبني$$ا حينئ$$ذ � ي$$سأل عن$$ه؛ =ن ا=ص$$ل ف$$ي ا=فع$$ال البن$$اء، كم$$ا أن ً  ا=ص$$ل ف$$ي ً
  .الحروف البناء

ًوذھب الكوفيون إلى أن اFعراب أصل في ا=سماء وفي ا=فعال مطلقا، لماذا؟ أصل في ا=فعال وفي ا=س$ماء، 
وا=ول ھو الصحيح، الذي ھ$و م$ذھب الب$صريين، لم$اذا ق$ال الكوفي$ون أن$ه أص$ل فيھم$ا؟ ل$يس عن$دھم م$ن المبن$ي م$ن 

مر عندھم معرب مجزوم ب.م مق$درة، والفع$ل الم$ضارع ف$ي غال$ب أحوال$ه يعتب$ر ا=فعال إ� الفعل الماضي، وفعل ا=
ٍمعربا حينئذ لوجود بعض المعاني التي تعتري الفع$ل الم$ضارع كم$ا س$يأتي وھ$ذا م$سلم عن$د الب$صريين، ق$الوا بكون$ه : ً

ت$وارد المع$اني : ، يعن$يأصل في ا=فعال كما أنه أصل في ا=س$ماء: ًمعربا في الفعل كما أنه معرب في ا=سماء، يعني
  .ًيوجد في ا=فعال ويوجد في ا=سماء، فصار أص. فيھما وھذا منتقد

  :قال رحمه '

ُوفعل ْ ٍأمر َِ ْ ^ومضي َ ُ َبنيا َِ ُوأعربوا ُِ َ ْ ًمضارعا َ ِ َ   ھذه ث.ثة أنواع، .. ُ

َُ◌فعل ْ ٍأمر ِ ْ ^ومضي َ ُ َبنيا َِ ُوأعربوا ُِ َ ْ ًمضارعا َ ِ َ ُ..  

ٌعلف        ِ ِمضار ْ َ ِيلي ٌعُ ْلم َ ْكيشم َ َ ََ  

َوماض777777777ي َ َِ Aِفع777777777الَا َ .بالت777777777ا ْ ْم777777777ز ِ ْوس777777777م ِ ِ َ  

  

ِب7777777777777النون   ِc َفع7777777777777ل ْ ِ Aِم7777777777777رَا ْإن ْ ٌم7777777777777رَأ ِ ْفھ7777777777777م ْ ِ ُ  

  جج

ُفعلَ و:والترتيب ھنا مخالف لما سبق، ھنا قدم ا=مر ْ ٍأم7ر ِ ْ ^وم7ضي َ ُ َبني7ا َِ ٌع7لفِ◌: وھن$اك ق$دم الفع$ل الم$ضارع.. ُِ ٌم7ضارع ْ َ ُِ 
ِيل7ي ْل77م َ َوماض77ي: ذا ق$$دم ھن$$اك الفع$$ل الم$ضارع؟ =ن$$ه ف$$ي مق$$ام بي$$ان الع.م$$ات وھ$و أش$$رف م$$ن غي$$ره، ث$$م ق$$ال، لم$$ا َ َ َِ 

ِاAفعال َ ْوسم: ثم قال.. ْ ِ ِبالنون َ ِc َفعل ْ ً، قدم ماذا؟ قدم الماضي على فع$ل ا=م$ر، لم$اذا؟ لك$ون الماض$ي متفق$ا عل$ى بنائ$ه،  ِ
=م$ر، ث$م أت$ى بالماض$ي ث$م أت$ى بالم$ضارع، عك$س م$ا س$بق عل$ى وفعل ا=مر مختل$ف في$ه، وھن$ا ق$دم م$اذا؟ ق$د فع$ل ا

ھن$$اك ق$$دم الم$$ضارع ث$$م الماض$$ي ث$$م ا=م$$ر، ھن$$ا ق$$دم ا=م$$ر ث$$م الماض$$ي ث$$م الم$$ضارع، لم$$اذا؟ ق$$دم ا=م$$ر .. الت$$والي
بن$اء أن : ل.ستد�ل به أو ل.ستد�ل بھذا التقديم على أن الراجح فيه أنه مبني، م$ع التن$صيص عل$ى الحك$م، كأن$ه يق$ول

  .فعل ا=مر كالمتفق عليه من جھة بنائه كما ھو متفق عليه في الماضي

ُفعلَو ْ ٍأمر ِ ْ ^ومضي َ ُ ًسوى بينھما، إذا.. َِ K : ھما ف$ي درج$ة واح$دة، ول$ذلك عن$د الب$صريين � خ$.ف عن$د أكث$رھم أن
  .ًفعل ا=مر كالفعل الماضي، وإنما نازع بعض الكوفيين في كونه معربا لعلة تمسكوا بھا

ُفعلَو: ًإذا ْ ٍأمر ِ ْ Kقدمه ھنا للد�لة على أن الراجح فيه أنه مبني، بل ھو مساو للماض$ي ف$ي البن$اء، ث$م ثل$ث بالفع$ل : َ ٍ
ًالمضارع؛ =نه خرج عن أصله، وما جاء عن ا=صل سواء كان ماضيا أو أمرا فھو أولى بالتقديم على م$ا خ$رج ع$ن  ً

  :عالث.ثة أف: ًا=صل وھو الفعل المضارع، إذا

ُفعلَو ْ ٍأمر ِ ْ ^ومضي َ ُ ^ومضي، ٌ ومضي يجوز الوجھانَِ ُ َبنيا َِ أل$ف ا�ثن$ين، .. ھذا يحتمل أن ا=لف ھذه أل$ف الفاع$ل.. ُِ
^وم7ضيويحتمل أنھا ألف اFط$.ق، عل$ى ح$سب توجي$ه  ُ ^وم7ضي  ،َِ ُ ٍ بج$ر م$ضي وتق$دير م$ضاف حذف$ه الن$اظم لمماثلت$ه َِ

ٍوفعل مضي بنيا، ھ$ذا أص$ل التركي$ب، .. ٍوفعل أمر: أصل التركيب: حاله، يعنيالمعطوف عليه، وأبقى المضاف إليه ب
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ٍكحاله كما سيأتي، فحذف المضاف فعل مضي وأبقى مضي عل$ى .. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على حاله
  .حاله

َبنيا: وقوله عن مفرد أو ع$ن مثن$ى؟ ٍ ، الرافع لضمير التثنية خبر عن المذكور والمحذوف، فحينئذ أخبر بالمثنى ُِ
ًمثنى معنى � حقيقة،  َبنياً ھ$ذا مبت$دأ، أي$ن خب$ره؟ بن$ي، أل$يس : فعل.. ، � بد من التطابق بين المبتدأ والخبر، وفعل أمرُِ

وفع$ل .. ٍوفعل أم$ر: أصل التركيب: بنيا؟ نقول: كذلك؟ ھذه ا=لف ألف ا�ثنين، وفعل أمر واحد، كيف يخبر عنه بقوله
ص$ار بني$ا ا=ل$ف ھ$ذه عائ$دة عل$ى فع$ل أم$ر الم$ذكور وفع$ل م$ضي المح$ذوف، : � إش$كال في$ه، يعن$يٍمضي بني$ا، ھ$ذا 
ًعلى مذكور وعلى محذوف، فلما أبقى المضاف إليه كحاله كأن المضاف صار موج$ودا؛ =ن أث$ره : فعادت على اثنين

  .ٍموجود، وإذا كان أثره موجود حينئذ فھو كالموجود

َبني7ا: فقول$ه ا�ثن$ين، ف$. يل$$زم اFخب$ار ع$ن المف$رد بمتحم$$ل ض$مير التثني$ة، وھ$$و بني$ا، ويج$وز رف$$ع ، ھ$ذا يع$$ود ُِ
ًم$$ضي عطف$$ا عل$$ى فع$$ُل، عل$$ى أن$$ه أق$$يم مق$$ام الم$$ضاف عن$$د حذف$$ه،  ُفع77لَوٌ ْ ٍأم77ر ِ ْ ^وم77ضي َ ُ ٍوفع$$ل م$$ضي ح$$ذف : أص$$له.. َِ

ٍمعن$$ى م$$اض، وم$$ضي بمعن$$ىٌالم$ضاف فع$$ل ث$$م أق$$يم الم$$ضاف إلي$ه مقام$$ه ف$$ارتفع ارتفاع$$ه، ھ$$ذا وج$$ه، أو عل$ى أن$$ه ب ٍ :
ًماض، ولكنه تغيرت صيغته ولم يجعله مضافا إليه، يعني ماض$ي، : ًل$م يك$ن ث$م لف$ظ فع$ل موج$ودا، ب$ل م$ضي بمعن$ى: ٍ

  .وھذا فيه تكلف

ًويحتمل أن ألف بني لmط.ق وأن ضميره يرجع إلى فعل أمر مرادا به الجنس، ضمن نوعيه فعل ا=م$ر وفع$ل 
ْبتا فعلت وأتت ھناك كما قلنا : المضي، يعني ََ ََ َ َْ ٍ، يحتمل أن وأت$ت ھ$ذا معط$وف عل$ى الم$ضاف إلي$ه، فحينئ$ذ بت$اء ص$ار َ

ًاسما مشتركا بين التائين،  ُفعلَوً ْ ٍأمر ِ ْ ^ومضي َ ُ ٍ ، يحتمل أن مضي ھذا معطوف على أمر، وحينئذ يصير فع$ل، ھ$ذا ل$يس َِ
ًخاصا با=مر بل صار جنسا مشتركا يصدق على ا=مر وعلى ا ً لماضي، وفعل أمر ھذا من إضافة الدال إلى الم$دلول، ً

فع$ل ا=م$ر الم$راد ب$ه : ؟ إذا قي$ل-أي أمر اص$ط.حي أو لغ$وي-فعل يدل على ا=مر، والفعل الدال على ا=مر، : يعني
ا�صط.حي؛ =ن ھذا اسمه فعل ا=مر من إضافة الدال إلى الم$دلول، فع$ل أم$ر ي$دل عل$ى ا=م$ر ا�ص$ط.حي بت$وفر 

  .وجود ع.متيه: ، يعنيشرطه

ُفعلَو ْ ٍأمر ِ ْ ^ومضي َ ُ َبنيا َِ ًإذا الحكم على الفعل فعل ا=مر بأنه مبني، والحكم على الفع$ل فع$ل الماض$ي أن$ه مبن$ي، : ُِ
lيبنى على أي ش$يء؟ م$ا ب$ين الم$صنف رحم$ه ' تع$الى وج$ه البن$اء، ب$ل حك$م علي$ه أن$ه مبن$ي، وأح$ال عل$ى الُموق$ف،  َ

  :ل ا=مر ھل ھو معرب أو مبني؟ على الخ.ف الموجود بين البصريين والكوفيين، ھنا قالفع: ٍفحينئذ نقول

: ما اختلف في بنائه وال$راجح أن$ه مبن$ي، ھ$ذا ن$وع، وھ$ذا خ$اص بفع$ل ا=م$ر، نح$و: cالمبني من اAفعال ضربان
 م$ن الفع$ل الم$$ضارع أص$$له م$شتق ومقتط$ع: اض$رب، ھ$ذا مبن$ي عن$د الب$صريين ومع$$رب عن$د الك$وفيين، لم$اذا؟ ق$الوا

لت$ضرب فح$ذفت ال$.م : لتضرب، مجزوم ب.م ا=مر ظ$اھرة، وأص$له: المجزوم ب.م ا=مر ھذا أصله، اضرب، أصله
، لت$ضرب، ھ$ذا أص$له، اض$رب أص$له لت$ضرب، فع$ل م$ضارع -دع$وى الح$ذف والتخفي$ف ھ$ذه � ح$دود لھ$ا-ًتخفيف$ا، 

  .. ًمقرون ب.م ا=مر فھو مجزوم، حذفت ال.م تخفيفا

إذا وقف$ت عل$ى : تضرب، التبس بالفعل المضارع المرفوع في حال الوقف، يعني.. ثم صار تضرب، ھذا ا=مر
تضرب، وتضرب يا زيد، لما حصل لبس، وإنم$ا الت$بس بالفع$ل الم$ضارع ف$ي ح$ال الرف$ع : لو وصلته، قلت.. تضرب

ق بين المضارع في حال الرفع عند الوق$ف، ٍعند الوقف � عند الوصل، فحينئذ ماذا صنعوا؟ حذفوا التاء من أجل الفر
ٍوبين فعل ا=مر، حذفت التاء، صارت ال$ضاء ھن$ا س$اكنة، وحينئ$ذ � يمك$ن ا�بت$داء بال$ساكن، فاجتلب$ت ھم$زة الوص$ل 

  .اضرب: للتمكن من ا�بتداء بالساكن، ثم التقى ساكنان ففصلت الھمزة على أصل بالكسر فقيل

ًلتضرب، ح$ذفت ال$.م تخفيف$ا، ث$م بع$د ذل$ك اش$تبه :  فرع، من أين؟ من قولهًاضرب، ھذا ليس أص. بل ھو: ًإذا
ًوالتبس بالفعل الم$ضارع المرف$وع ف$ي حال$ة الرف$ع، فح$ذفت الت$اء دفع$ا لھ$ذا الل$بس، ث$م ص$ار الح$رف س$اكنا فاجتلب$ت  ً

وف الج$$ر ًأن الح$$رف � يعم$$ل مح$$ذوفا، وھ$$ذا س$$يأتي معن$$ا ف$$ي ح$$ر: اض$$رب، ي$$رد ھ$$ذا الم$$ذھب: ھم$$زة الوص$$ل فقي$$ل
ٍھناك، الحرف � يعمل محذوفا سواء كان حرف ج$ر، أو ك$ان ح$رف ج$زم، فحينئ$ذ ق$ولھم : اض$رب ي$ا زي$د، اض$رب: ً

ال$.م، أي$ن ھ$ي؟ محذوف$ة، وھ$ل يعم$ل : ھذا فعل أمر مجزوم عند الكوفيين؛ مجزوم =نه معرب، ما العامل في$ه؟ ق$الوا
  .المحذوف في الموجود�، � يعمل : �، الصواب: المحذوف في الموجود؟ نقول

ٌلو كان فع.، جاء زيد، من جاء؟ زيد ٌ ٌزيد، ھذا مرفوع فاعل، ما العامل فيه؟ جاء، أين ھو؟ محذوف، لو ق$ال .. ً
؛ =ن$ه وق$ع أين ھو جاء م$ا ف$ي ج$اء ھن$ا، مح$ذوف.. ، والعامل فيهٌزيد، زيد ما إعرابه؟ فاعل: من جاء؟ قلت: لك قائل
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ٌج$اء زي$د، ح$ذف ج$اء، وبق$ي : زي$د، وا=ص$ل: ، أنت تجيب بماذا؟ زي$د فق$ط، كلم$ةمن جاء: في جواب سؤال، قلت لك
ًزيد، زيد إعرابه فاعل لفعل محذوف جوازا، تق$ديره: الفاعل على حاله، فقلت ٌ ج$اء زي$د، م$ا ال$ذي ج$وز حذف$ه؟ كون$ه : ٌ

ُوح7ذفًواقع$ا ف$ي ج$واب س$ؤال  َ ُيعل7م َم7ا َْ َ ْ ٌج7ائز ُ ِ ي اللف$ظ الم$ذكور وھ$و مح$$ذوف؟  كي$ف جوزن$ا ھن$ا أن يعم$ل الفع$ل ف$ ،َ
  .=نه أصل، ا=صل في العمل ل5فعال، ولذلك قدرنا في البسملة ھناك الفعل؛ =نه أصل في العمل: نقول

ًفحينئذ يق$وى عل$ى أن يعم$ل م$ذكورا ومح$ذوفا، ودائم$ا ا=ص$ول ھك$ذا، ا=ص$ول تعم$ل محذوف$ة وم$ذكورة، أم$ا  ً ً ً ً ٍ
ٍملفوظ ا=صل فيه أ� يعمل، فإذا عمل الحرف وھو ملف$وظ ب$ه حينئ$ذ ج$اء الحرف فا=صل فيه أ� يعمل، الحرف وھو 

على خ.ف ا=صل، وما جاء على خ.ف ا=صل فھ$و ض$عيف، فإعمال$ه وھ$و ملف$وظ ب$ه ض$عيف، ھ$ذا الح$رف، ف$إذا 
الق$ول بك$ون اض$رب : ًحذف كان من باب أولى وأولى أن يكون أضعف في العم$ل، فكي$ف يبق$ى ت$أثيره بع$د حذف$ه؟ إذا

ًھذا قول ضعيف؛ =ن الحرف � يعم$ل مح$ذوفا، ب$ل ھ$و وھ$و ملف$وظ ب$ه ض$عيف، : جزوم ب.م ا=مر محذوفة، نقولم
  ً.فمن باب أولى أ� يعمل محذوفا

ھذا ما اختلف فيه بين البصريين والكوفيين، وھو مبني عند البصريين على ا=صل، ھل يحت$اج الب$صريون : ًإذا
ٍ �؛ =نه ثبت أن البناء أصل في الفعل، فحينئذ م$ا ج$اء عل$ى ا=ص$ل � يطال$ب ب$دليل، :إلى إثبات بنائه إلى دليل؟ نقول

  ً.واقع عنه حا�: ائت بالدليل؛ =نه استدل با=صل، يعني: الفعل فعل ا=مر مبني � نقول له: فإذا قال البصري

َق$ْل ھ$اتوا ُبْرھ$ان(( ائ$ت بال$دليل؟ : خ$رج ع$ن ا=ص$ل قي$ل ل$ه: ٍحينئذ من قال َ َُ ْكم ُ ً ف$إن أثبت$ه دل$ي. ]111:البق$رة))[ُ
ٍصحيحا قبل على العين والرأس، ويستثنى من ا=صل، وإن لم يأت فحينئذ نستصحب ا=صل، ھذا ھو ا=صل فيه ً.  

أنه مبن$ي عل$ى ال$صحيح عل$ى أي ش$يء يبن$ى؟ الم$شھور عن$د النح$اة أن ا=م$ر مبن$ي عل$ى م$ا يج$زم ب$ه : إذا قلنا
ًد النح$$اة، ف$$ا=مر مبن$$ي عل$$ى م$$ا يج$$زم ب$$ه م$$ضارعه، ف$$إذا ك$$ان الم$$ضارع مجزوم$$ا م$$ضارعه، ھ$$ذا ھ$$و الم$$شھور عن$$

ٍبالسكون حينئذ بن$ي عل$ى ال$سكون، وإذا ك$ان م$ضارعه ج$زم بح$ذف ح$رف العل$ة حينئ$ذ يبن$ى فع$ل ا=م$ر عل$ى ح$ذف  ٍ
 �؟ م$$ا ح$رف العل$$ة، وإذا ك$ان م$$ضارعه يج$زم بح$$ذف الن$ون بن$$ي فع$ل ا=م$$ر عل$ى ح$$ذف الن$ون، ا=مثل$$ة نحتاجھ$ا أم

  .نحتاج أمثلة

ھ$$ذا فع$$ل أم$ر مبن$$ي عل$$ى ال$$سكون؛ =ن م$$ضارعه : ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع مج$زوم بال$$سكون، اض$$رب: ل$م ي$$ضرب
ھ$ذه جزم$ت بح$ذف : َل$م يخ$ش، نق$ول.. ِل$م ي$رم .. لم يدُع.. ُلم يغز.. يضرب إذا دخل عليه جازم جزم بالسكون، يغزو

  ھذه كلھا مبنية على حذف حرف العلة، ماذا بقي؟: ، نقولُاخش يا زيد.. ُحرف العلة، أغز يا زيد، ارم يا عمرو

مبني على ح$ذف الن$ون، : ًلم تقومي، إذا نقول في فعل ا=مر قوما.. لم يقوموا.. المجزوم بحذف النون، لم يقوما
مبن$ي عل$ى ح$ذف الن$ون؛ =ن م$ضارعه يج$زم بح$ذف الن$ون، ف$ي ھ$ذه ا=مثل$ة : مبني على حذف النون، قومي: قوموا

ا=م$ر مبن$ي عل$ى : أن فعل ا=مر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وھذه القاعدة في مث$ل ھ$ذا � ب$أس بھ$ا: بينواضح 
  .ما يجزم به مضارعه

لكنھا أورد عليھا بعض اFيرادات من حيث م$اذا؟ ع$دم ال$شمول؛ =نھ$ا � ت$شمل بع$ض ا=ش$ياء، وي$دخل تحتھ$ا 
ًر جم$ع المؤن$ث ص$حيحا ك$ان أو مع$ت.، إذا أم$رت ن$سوة م$اذا أم$: بعض ما ك$ان ا=ص$ل أن$ه خ$ارج عنھ$ا، ي$رد عليھ$ا ً

َوأقْمن الص.ة (( تقول؟ قمن،  K َِ مجزوم؟ النسوة يقمن، قمن؟ مبن$ي عل$ى ..  مضارعه، ما ھو مضارعه]33:ا=حزاب))[ََ
ٍخص نوعا من أنواع المضارع، فحينئ$ذ � ي$دخل تحت$ه أم$ر ال! على ما يجزم به مضارعه: السكون، ھنا يقول مؤن$ث، ً

ًصحيحا كان أو معت.، لماذا؟ =ن مضارعه مبني وليس مجزوما ا=م$ر من$ه مبن$ي عل$ى : ٍالن$سوة يقم$ن، فحينئ$ذ نق$ول: ًً
  .السكون، كما أن مضارعه مبني على السكون

ًأمر جمع المؤنث ص$حيحا ك$ان : ًا=مر مبني على ما يجزم به مضارعه، � يدخل تحته ھذا الصنف، إذا: وقوله
ً، فإنه مبني على السكون ومضارعه ليس مجزوما فإنه مبني على السكون أيضا، نحوًأو معت. قم$ن، ھ$ذا أم$ر، وھ$و : ً

الن$سوة ي$رمين، ھ$ذا .. ي$رمين.. ارم$ين.. الن$سوة يقم$ن: مبني على السكون �تصاله بنون اFناث، وتقول في الم$ضارع
ٍأرم$ين، أل$يس ك$ذلك؟ حينئ$ذ .. ارمين: ، ا=مر منهمعتل اتصلت به نون اFناث، فھو مبني على السكون، النسوة يرمين

  .بني على السكون كما أن أصله مبني على السكون

ًاختصاص القاعدة بما جزم مضارعه أخرج المبني، فھ$ذا الف$رد ل$يس داخ$. تح$ت ھ$ذه القاع$دة، فزي$د عل$ى : ًإذا
ًرعه ل$و ك$ان معرب$ا، ا=ص$ل أن ن$أتي ًالقاعدة Fخراج ھذا النوع ل$و ك$ان معرب$ا، ا=م$ر مبن$ي عل$ى م$ا يج$زم ب$ه م$ضا

ل$و : بالقيد لmدخال أو لmخراج، لmخ$راج أو لmدخ$ال؟، ھن$ا نري$د أن ن$دخل ھ$ذا الن$وع أم نخرج$ه؟ ندخل$ه، وھ$م ق$الوا
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ًكان معربا إذا لو ك$ان : ًإذا كان مبنيا � يأخذ الحكم، وھذا قيد فاسد، لكن أرادوا أن يجمعوا بين نظيرين، لماذا؟ قولھم: ً
  .ما يجزم به مضارعه: ًعربا، أرادوا أن يجمعوا بين نظيرين؛ =نھم قالوام

ھ$$ذا متع$$ذر، لك$$نھم خ$$صوا القاع$$دة ! عين$$وا الفع$$ل الم$$ضارع أن$$ه مج$$زوم، فكي$$ف ي$$ضم إلي$$ه الن$$وع المبن$$ي؟: ًإذا
ًبالمعرب فحسب، حينئذ تكون القاعدة أغلبية فھي خاص$ة بالفع$ل الم$ضارع المع$رب المج$زوم، إذا ٌ ًك$ان مبني$ا ھ$ذه إذا : ٍ

  .ٍالقاعدة � تنطبق على المبنيات، فحينئذ يؤخذ حكم فعل ا=مر الذي بني مضارعه من غير ھذه القاعدة

ًا=م$$ر ال$$ذي باش$$رته ن$$ون التوكي$$د، فإن$$ه يبن$$ى عل$$ى الف$$تح ص$$حيحا ك$$ان أو : ًك$$ذلك ي$$رد عليھ$$ا بع$$د الزي$$ادة أي$$ضا
Kلُينب$ذن (( : ًمع$ت. َ َ ْ ھ$ذا فع$$ل م$ضارع مبن$$ي عل$ى الف$تح �ت$$صاله بن$ون التوكي$$د : K لي$$أكلن، نق$ول..K لي$ضربن]4:الھم$$زة))[َ

Kانبذن، اضربن مبني على الفتح، مضارعه مبني على الفتح، وھذا مبني على الفتح: الثقيلة، ا=مر منه K :  

: الج$وابًا=مر مبني على ما يجزم به مضارعه لو كان معربا، ھل ھذا النوع يمكن أن نأخذه من ھ$ذه القاع$دة؟ 
ِھ$ات، ھ$ذا اس$م فع$ل، أو : ، � تشمل ھذه القاعدة ا=مر الذي � مضارع له، نح$و-والك.م في المعرب-�؛ =نه مبني، 

-.. فعل أمر؟ الصحيح أن$ه فع$ل أم$ر، مج$زوم عل$ى ح$ذف ح$رف العل$ة، ھ$اتي ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، ف$ي الخط$اب للم$ذكر

ادع، واخ$ش، : رف العلة، والكسرة دليلة على المحذوف، مث$لھذا فعل أمر مبني على حذف ح: ِ، ھات-المفرد المذكر
ًوارم، ھل له مضارع، ھات؟ ليس له مضارع، إذا كيف نأخذ من القاعدة حكم ھ$ذا الن$وع؟ لك$ن ھ$ذا يج$اب عن$ه بأن$ه : ِ

  .ًقليل، � يعلم حكم ا=مر الذي مضارعه ليس معربا على تلك الزيادة

ٌھ$ذه قاع$دة أغلبي$ة، و� ي$صح أن : بني على ما يج$زم ب$ه م$ضارعه، نق$ولا=مر م: ھذا خلل في ھذه القاعدة: ًإذا
ٍأح$وال فع$ل ا=م$ر للمبن$ي عل$ى أربع$ة باس$تقراء : يؤخذ منھا أحكام أفراد فعل ا=مر عل$ى جھ$ة التف$صيل، ول$ذلك نق$ول

  :ك.م العرب

ًأنه يبنى على السكون، ظاھرا أو مقدرا، يعن$ي: الحالة اAولى ًھرا وق$د يك$ون مق$درا، إذا ال$سكون ق$د يك$ون ظ$ا: ً ً
كان صحيح ا]خر غي$ر معت$ل ا]خ$ر، ول$م يت$صل ب$ه ض$مير تثني$ة، و� ض$مير جم$ع، و� ض$مير المؤنث$ة المخاطب$ة، 

: ھذا يبن$ى عل$ى ال$سكون؛ =ن$ه فع$ل أم$ر ص$حيح ا]خ$ر، يعن$ي: ليس من ا=مثلة الخمسة، اضرب يا زيد، نقول: يعني
ٍالباء ليست واو و� ي$اء و� ألف$ا، حينئ$ذ يبن$ى عل$ى ال$سكون، وھ$ذا : ثة، اضربً�مه ليست حرفا من أحرف العلة الث. ً ًً

َقم اللْيل (( : السكون ھنا ظاھر K ِ ھذا فعل أمر أو �؟ فعل أمر، مبن$ي عل$ى ال$سكون، لم$اذا بن$ي : ٍ قم، نقول]2:المزمل))[ُ
ً�م$ه لي$$ست واو و� ي$$اء و� ألف$: عل$ى ال$$سكون؟ =ن$$ه ص$حيح ا]خ$$ر، يعن$$ي ٍا، فحينئ$$ذ يبن$$ى عل$ى ال$$سكون، ول$$يس م$$ن ً ً

  .ا=مثلة الخمسة

َقم اللْيل (( وأين السكون؟ مقدر،  K ِ ھذا فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون المق$در، من$ع م$ن ظھ$وره :  قم]2:المزمل))[ُ
اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، وھذه الحركة ليست أصلية، والحرك$ة العارض$ة كاس$مھا عارض$ة، 

أص$له ق$وم، واو س$اكنة : � اعتبار لھا، إذ لو كان لھا اعتبار لرجعت الواو التي حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، قم
ٍوميم ساكنة، التقى الساكنان حينئذ � يح$رك ا=ول بالك$سر، لم$اذا؟ =ن ال$واو ثقي$ل، تع$ين الطري$ق الث$اني وھ$و حذف$ه؛ 

لم$ا .. ٍئذ لما حركت الميم وھي ساكنة في ا=ص$ل، وم$ن أجلھ$ا ح$ذفت ال$واوُلوجود الدليل عليه وھو ضمة قبله، قم حين
حركت بحركة عارضة لم ترجع ال$واو، ف$دل عل$ى أنھ$ا لي$ست ھ$ي ا=ص$ل، وأن ال$سكون ال$ذي ح$ذف م$ن أجل$ه ال$واو 

  .معتبر لكنه من جھة التقدير � من جھة اللفظ

ًيبنى على السكون ظاھرا أو مقدرا: ًإذا ق$م اللي$ل، مت$ى؟ إذا : ًاضرب يا زيد، ومقدرا في نح$و: وًظاھرا في نح.. ً
كان صحيح ا]خ$ر، ول$م يك$ن م$ن ا=مثل$ة الخم$سة، ل$م يت$صل ب$ه ض$مير تثني$ة، و� ض$مير جم$ع، و� ض$مير المؤنث$ة 

َوأقْم$$ن ال$$ص.ة (( : يبن$$ى عل$$ى ال$$سكون إذا ات$$صلت ب$$ه ن$$ون اFن$$اث: المخاطب$$ة، أو ات$$صلت ب$$ه ن$$ون اFن$$اث، يعن$$ي K َِ ََ
َوأقْمن ال$ص.ة وآت$ين الزك$اة وأطْع$ن (( :  بنون اFناث�تصاله..  إعرابه؟ أقمن ما ]33:ا=حزاب))[ َ َ َ َ َِ ِ K َِ ََ ََ K]((33:ا=ح$زاب[ 

بن$$ون .. �ت$صاله بن$$ون التوكي$د.. ھ$$ذا فع$ل أم$$ر مبن$ي عل$$ى ال$سكون، لم$$اذا بن$ي؟ أجيب$$وا: ھ$ذه كلھ$$ا أفع$ال أم$$ر، أطع$ن
 � ي$سأل ع$ن الفع$ل المبن$ي، لم$اذا بن$ي؟ =ن$ه ج$اء ع$ن ا=ص$ل، ل$م بن$ي ال$سكون ھن$ا؟ :لماذا بن$ي؟ نق$ول: ًاFناث، أو�

ْومسند ل6سم تمييز حصل�تصاله بنون اFناث، ونون اFناث حرف أم اسم؟ ما الدليل؟  َ َ ْ ْ ْ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ٍ.  

ًإذا أس$$ند إليھ$$ا، ف$$دل عل$$ى أنھ$$ا اس$$م فھ$$ي فاع$$ل، إذا: ٍوم77سند ھ$$ذا فع$$ل أم$$ر : لأطع$$ن '، نق$$و.. أقم$$ن ال$$ص.ة: ً
  .اتصلت به نون اFناث فيبنى على السكون
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َوالمدغم بفك إدغامه عند اتصاله بالنون، امددن ْ Kمد ھذا م$شدد م$دغم، إذا ات$صل ب$ه ن$ون اFن$اث ف$ك اFدغ$ام، .. ُ َ
ب$ه، اضربن يا ھندات وارمين، م$د، م$ا إعرا.. مد.. قم الليل.. امددن، وھذا فيه تفصيل طويل، اضرب يا رجل: فصار

Kكيف يعرب مد؟ مد الحبل يا زيد، أمر أو �، مد، أمر K .. أو� ھو أمر أو �؟ أمر ما ھو ال$دليل؟ دل عل$ى الطل$ب ويقب$ل
Kقبل ي$ا الفاعل$ة، إعراب$ه كي$ف ُم$د؟ فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون، أي$ن : ًمدي، إذا.. مد يا زيد.. ياء افعلي، مدي يا ھند

  . السكون المقدر، منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنينفعل أمر مبني على: Kالسكون؟ ُمد

مدوا عل$ى اFتب$اع، وال$سكون : Kُمد، في التحريك.. ُمدي.. ُُمدوا: يجوز أن يقال! كيف التقاء الساكنين وھو فتحة؟
ھ$ذا أض$عفھا : lن$ه � يدخل$ه ك$سر، ُم$ديًللتخلص من التقاء ال$ساكنين، لكن$ه طلب$ا للخف$ة؛ =ن ا=ص$ل الفع$ل أ: Kمقدر، ُمد

lُم$د، ث$م ُم$دوا، ث$م ُم$دي، : أش$ھرھا وأح$سنھا: بالكسر على ا=صل ف$ي ال$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ففي$ه ث$.ث لغ$ات k K
م$دوا فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى س$كون مق$در : الدال مضمومة ھنا لmتباع التي ذكرھا اليوم، حرك$ة اFتب$اع، فتق$ول: kوُمدوا
فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون المق$در من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال : ن ظھوره اشتغال المح$ل بحرك$ة اFتب$اع، م$ديمنع م

Kالمحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين وھي الكسرة على ا=صل، مد   ً.فتحانفسه لكنھا : َ

ًأنه يبن$ى عل$ى ال$سكون ظ$اھرا أو مق$درا إذا ك$ان ص$حيح ا]خ$: ھذا الحالة اAولى: ًإذا ر، ول$م يك$ن م$ن ا=فع$ال ً
  .الخمسة

ّاْض$ربن: ، فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفةيبنى على الفتح: الثاني َ َاْض$رْبن، اْض$ربن.. ِ َِ ِ ..
ُاْضربن، ليس اْضرْبن، اْضربن يا زي$د َ َ َِ ِ َھ$ذه ن$ون التوكي$د الخفيف$ة، اض$رب: ِ َاض$ربن.. ِ ھ$ذا فع$ل أم$ر مبن$ي : ِاض$رب.. ِ

K الف$$تح �ت$$صاله بن$$ون التوكي$$د الخفيف$$ة، اْض$$ربن، اض$$ربعل$$ى َ ھ$$ذا فع$$ل أم$$ر مبن$$ي عل$$ى الف$$تح �ت$$صاله بن$$ون : تق$$ول: ِ
  .التوكيد الثقيلة

ادع، كم$ا : واو أو ي$اء أو أل$ف، ي$دعوا تق$ول: ً، إذا كان آخ$ره مع$ت.، يعن$ييبنى على حذف حرف العلة: الثالث
شرط أ� يت$$$صل ب$$$ه أل$$$ف ا�ثن$$$ين أو واو الجماع$$$ة، أو ض$$$مير المؤنث$$$ة ًذكرن$$$اه س$$$ابقا، يخ$$$شى اخ$$$ش، يرم$$$ي ارم، ب$$$

المخاطبة، أو نون اFناث، أو نوني التوكيد، � يتصل به ھذا و� ذاك؛ =ن$ه إذا ات$صل ب$ه ض$مير تثني$ة أو واو جماع$ة 
، مت$ى؟ إذا ونأن7ه يبن7ى عل7ى ح7ذف الن7:وھ7و الحال7ة الرابع7ةٍأو ضمير المؤنثة المخاطبة حينئذ بني على ح$ذف الن$ون 

◌ يا زيد lِاتصل به ألف اثنين أو واو جماعة، أو ياء المؤنثة المخاطبة، اضربان َ ھنا فعل أم$ر ات$صل ب$ه ن$ون التوكي$د .. ِ
فع$ل ا=م$ر مبن$ي : فاع$ل، مث$ل ي$ضربان، ھن$ا نق$ول: الثقيلة، فبني على حذف النون؛ =ن ا=لف ھ$ذه أل$ف تثني$ة، يعن$ي

ٍ الخمسة أوا=مثلة الخمسة تجزم بحذف نونھا، حينئ$ذ إذا ات$صل أل$ف ا�ثن$ين بفع$ل على ما يجزم به مضارعه، ا=فعال
: ًھ$ذا مبن$ي عل$ى ح$ذف الن$$ون، إذا: اض$$ربا، اض$ربوا، اض$ربي، نق$ول.. بن$ي عل$ى ح$ذف الن$ون، اض$ربا: ا=م$ر نق$ول

  :قاعدة ھنا أن الفعل فعل ا=مر يبنى على واحد من أربعة

  . وإما على حذف حرف العلة، وإما على حذف النونإما على السكون، وإما على الفتح،

ُوفعل ْ ٍأمر َِ ْ ^ومضي َ ُ َبنيا َِ ھذا اتفق عل$ى بنائ$ه وأن$ه مبن$ي، وا=ص$ل في$ه م$اذا؟ ا=ص$ل في$ه البن$اء، ومت$ى : ٍمضي.. ُِ
  .يبنى على الفتح أو الضم أو السكون، وھو الذي ذھب إليه ھنا من؟ ابن عقيل: يبنى؟ نقول

ض$$رب، وانطل$$ق، م$$ا ل$$م يت$$صل ب$$ه واو جم$$ع :  وھ$$و الماض$$ي، وھ$$و مبن$$ي عل$$ى الف$$تح نح$$وم$$ا اتف$$ق عل$$ى بنائ$$ه
يبن$ى عل$ى الف$تح : أن الفع$ل الماض$ي ل$ه ث.ث$ة أح$وال: فيضم، أو ضمير رف$ع متح$رك في$سكن، وھ$ذا م$ذھب الجمھ$ور

ًظاھرا أو مقدرا، ويبنى على الضم، ويبنى على السكون ً.  

ض$رب : فع$ل ماض$ي، ض$رب زي$د: ض$رب وع$صى، ض$رب: يء، نح$وإذا لم يتصل بآخره ش: يبنى على الفتح
فعل ماضي مبني على الفتح � محل له من اFعراب، لم بني؟ � يسأل عن$ه؛ =ن$ه ج$اء عل$ى ا=ص$ل، لم$اذا بن$ي عل$ى 

  .ً=نه أشبه المضارع كما سيأتي، لم كانت عين الحركة فتحة؟ طلبا للخفة: الفتح، أو لماذا حرك؟ نقول

ًأنه يبنى على الفتح، وذلك إذا لم يتصل به شيء، سواء كان ھذا الفتح ظ$اھرا أو مق$درا، : لة ا=ولىھذه الحا: ًإذا ً
Kوعصى آَدم ربُه (( .. عصى: ًضرب، ومقدرا، نحو: ًظاھرا نحو َ َ َ   .]121:طه))[َُ

تأني$ث فعل ماض$ي مبن$ي عل$ى الف$تح، وات$صلت ب$ه ت$اء ال: ٌأو اتصل به تاء التأنيث الساكنة، ضربت ھند، ضرب
ھ$ذا : الزي$دان ض$ربا، ض$ربا.. ض$ربا الزي$دان: لم تخرجه ع$ن ا=ص$ل، أو ات$صلت ب$ه أل$ف ا�ثن$ين نح$و: ًالساكنة، إذا

ات$صل الفع$ل : ًفعل ماضي مبني على الفتح، وا=لف ھذه ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل رف$ع فاع$ل، إذا
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ً يبن$ى عل$ى الف$تح ظ$اھرا أو مق$درا س$واء ات$صلت ب$ه ت$اء ل7ىالحال7ة اAو: ًالماضي ب$ألف ا�ثن$ين وبق$ي عل$ى أص$له، إذا ً
  .التأنيث أو ألف ا�ثنين � يخرجه عن أصله

م$ا ل$م يت$صل ب$ه :  أنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ھي الت$ي عناھ$ا بقول$ه:الحال الثانية
: ًھ$ذا احت$رازا م$ن ا�س$م الظ$اھر: ض$ميريبنى على السكون إذا اتصل ب$ه ض$مير رف$ع متح$رك، : ًواو جمع فيضم، إذا

ًضرب زيد، فإنه يكون مبنيا على الفتح، ضمير رفع أكرمن$ا، فھ$و مبن$ي عل$ى الف$تح : ًاحترازا من ضمير نصب، نحو: ٌ
ض$مير رف$ع متح$رك، خ$رج بال$ضمير : ًض$ربنا، إذا: ًعل$ى ا=ص$ل، وب$المتحرك احت$رازا ع$ن ال$ساكن، م$ا ع$دى ال$واو

ًھ$ذا ض$مير س$اكن ا=ل$ف، أل$يس ك$ذلك؟ يك$ون مبني$ا .. ض$ربا: ك الساكن، ما عدى ال$واو نح$وا�سم الظاھر، وبالمتحر
  .معه على الفتح

ٍيبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا وجدت فيه ھذه القيود الث.ثة حينئذ بن$ي عل$ى ال$سكون، 
لنسوة، قمن، ھذه كلھا الث.ثة مبنية على ال$سكون ا.. ضربنا.. قمت.. مثل ماذا؟ التاء، ونا، ونون اFناث ث.ثة، ضربت

  �تصاله بضمير رفع متحرك، واضح ھذا؟ 

ق$اموا، ق$الوا ..  أنه يبنى على الضم، متى؟ إذا اتصل به ضمير جمع، وھو واو الجماعة، ضربوا:الحالة الثالثة
: ھ$ذا ح$ال، ھ$ذا ق$ول الجمھ$ور: ً، إذاًھذا مبني على الضم، لماذا؟ =ن الواو � يناسبھا م$ا قبلھ$ا إ� أن يك$ون م$ضموما

  .التفصيل في حال الفعل الماضي، يبنى على الفتح، ويبنى على السكون، ويبنى على الضم

أوض$ح الم$سالك، : أن يبنى على الفتح والسكون فقط � على الضم، وھذا رجح$ه اب$ن ھ$شام ف$ي: المذھب الثاني
فع$ل ماض$ي مبن$ي عل$ى :  ال$ضم، وجع$ل الفتح$ة في$ه مق$درة، ق$اموانفس المذھب السابق إ� أنه أسقط البناء عل$ى: يعني

  .الفتح المقدر، منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة المناسبة

  .أن الماضي يبنى على الفتح والسكون، ونحو ضربوا الفتح مقدر: المذھب الثانيًإذا، 

مير رفع متح$رك أو ات$صل ب$ه واو ًيبنى على الفتح في جميع ا=حوال مطلقا سواء اتصل به ض: المذھب الثالث
  .ًالجماعة أو �، يبنى على الفتح مطلقا، وھذا ھو ا=رجح وا=صح

ُضرْبت، فنقول: أما نحو ٌض$ربت بتح$رك الب$اء : ھذا مبني على فتح مق$در؛ =ن ھ$ذا ال$سكون ع$ارض، ا=ص$ل: َ َ َ
َبالفتح على ا=صل، ضرب ٍضربت، حينئذ : فعل ماضي اتصل ضمير رفع، قيل: َ ُ َ أن$ه � يوج$د ف$ي : م$ن قاع$دة الع$ربَ

ٍكلمة واحدة، أربع متحركات متوالية، دفعا لھذا التوالي سكن آخر الفعل، فحينئذ ھ$ذا ال$سكون ل$يس س$كون بن$اء، وإنم$ا  ً
ھ$$و س$$كون ع$$ارض، ف$$إذا علم$$ت العل$$ة م$$ن وج$$ود ھ$$ذا ال$$سكون رجعن$$ا إل$$ى ا=ص$$ل ف$$ي إع$$راب الفع$$ل الماض$$ي عن$$د 

ُء الفاعل، فضرْبت نقولقبل اتصال تا: التجرد، يعني ًأصله ضربت سكنت الباء دفعا لتوالي أربع متحرك$ات فيم$ا ھ$و : َ ُ َ َ
ضرب، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع م$ن ظھ$وره اش$تغال : ٍكالكلمة الواحدة، حينئذ بقي على أصله، فنقول

  .المحل بسكون دفع توالي أربع متحركات، فيما ھو كالكلمة الواحدة

ا، فھذا واضح بين أن ھذه الضمة إنما جيء بھا =جل مناسبة الواو؛ =ن الواو � يناسبھا م$ا قبلھ$ا إ� قامُو: وأما
ًأن يكون مضموما، إذا نقول ًالفعل الماضي الصحيح أنه مبني على الفتح مطلقا سواء اتصل به ضمير رف$ع متح$رك، : ً

  .أو اتصل به واو الجماعة، وأما مذھب الجمھور فھذا فيه نظر

ُوفع7777777777777777ل ْ ٍأم7777777777777777ر َِ ْ ^وم7777777777777777ضي َ ُ َبني7777777777777777ا َِ ُِ  

  ج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ج

  

ُوأعرب77777777777777777777777وا   َ ْ ًم77777777777777777777777ضارعا َ ِ َ َعري77777777777777777777777ا ْإن ُ َِ  

  

.. ھذا شروع في الفعل المضارع، أعربوا، من الذي أعرب، العرب أو النحاة؟ يحتمل ويحتم$ل؟ يحتم$ل أعرب$وا
حكم$وا للفع$ل الم$ضارع ًالعرب نطقوا بالمضارع معربا، أو النح$اة : العرب أو النحاة، يحتمل ھذا وذاك، وأعربوا، أي

  .باFعراب، واضح؟ يحتمل ھذا ويحتمل ذاك

ُوأعربوا َ ْ ًمضارعا َ ِ َ َعريا ْإن ُ حكم$وا بإعراب$ه، : ًنطقوا به معرب$ا، أو النح$اة بمعن$ى: العرب بمعنى: وأعربوا، أي: َِ
ًفع. مضارعا على خ$.ف ا=ص$ل؛ =ن ا=ص$ل في$ه أن يك$ون مبني$ا، ھ$ذا ا: ًأعربوا مضارعا، يعني ً =ص$ل ف$ي الفع$ل ً

أخ$ذ حك$م : المضارع، ولكن لكونه أشبه ا�سم أخذ حكم$ه، أش$به ا�س$م ف$ي وج$ه ش$به س$يأتي، لوج$ود ھ$ذا ال$شبه ق$الوا
  :ما وجه الشبه؟ فيه قو)نا�سم وھو اFعراب، 
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ٍأن الفعل المضارع تتوارد عليه معان مختلفة، وھذه معان تركيبية يعن$ي: القول اAول وھو المرجح توج$د إنم$ا : ٍ
بع$$د تركيب$$ه، � يتمي$$ز وتتمي$$ز ھ$$ذه المع$$اني المختلف$$ة إ� ب$$اFعراب، لم$$ا وج$$دت في$$ه عل$$ة إع$$راب ا�س$$م وھ$$ي ت$$وارد 

ًم$ا أح$سن زي$دا: ٍالمعاني المختلفة، حينئ$ذ ألح$ق الفع$ل الم$ضارع با�س$م فأخ$ذ حكم$ه وھ$و اFع$راب، قلن$ا م$ا أح$سُن .. َ
ٌما أحسن زيد، ھذه ث.ثة أحوال.. ٍزيد َ.  

َ) تأكل السمك وتشرب اللبن:  ومثلھا في المثل المشھور:قال َ ِت$شرب، ھ$ذا يحتم$ل ك$م .. تشرُب.. َتشرب: ، قالواِ
ھذا فعل مضارع مجزوم ب$.، وجزم$ه س$كون مق$در عل$ى : ناھية، وتأكل: معنى؟ ث.ث، � تأكل السمك، ھذا واحد، �

ھ$ذا يج$وز في$ه م$ن حي$ث اFع$راب :  الل$بن، وت$شربَوت$شرب: � تأكل السمك، ھذا مفروغ منه، بق$ي: آخره، ھذا ثابت
ٍوت$$شرب الل$$بن، فھ$$ذا عطف$$ا عل$$ى م$$دخول � الناھي$$ة، حينئ$$ذ يك$$ون : وت$$شرُب، أم$$ا.. ِوت$$شرب.. َث.ث$$ة مع$$اني، وت$$شرب ً َ ِ

  .ًمجزوما، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء ساكنين

، س$$واء جمع$$ت بينھم$$ا أو أف$$ردت � تأك$$ل ال$$سمك، و� ت$$شرب الل$$بن، منھ$$ي ع$$ن ھ$$ذا وذاك: المعن$$ى عل$$ى ھ$$ذا
َأحدھما عن ا]خر، فأنت منھي عنه، ھذا في حالة الجزم، وتشرب، وت$شرب : َعل$ى جع$ل ال$واو واو المعي$ة، وت$شرب: ِ

ًفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، المعنى على ھذا � تجم$ع ول$ك : ً� تأكل ال$سمك م$ع ش$ربك، إذا: ً
سمك م$ع ش$ربك الل$بن، ف$إن أكل$ت ال$سمك وح$ده دون ش$رب لل$بن � ب$أس، وإن عك$ست ف$. � تأكل ال: أن تفرد، يعني

  .بأس

ولك ش$رب الل$بن، الث$اني مب$اح، � تأك$ل ال$سمك منھ$ي عن$ه، وت$شرُب، : بالرفع، يعني.. � تأكل السمك وتشرُب
المثال واحد، ما الذي مي$ز ھ$ذه ٍھذه معان مختلفة تركيبية على صيغة واحدة، الفعل واحد : ًھذا على اFباحة، إذا: نقول

  .المعاني من حيث النھي والجمع واFفراد؟ ھو اFعراب

ًوجدت فيه علة إعراب ا=سماء، فانتقل الحكم حكم اFعراب من ا=س$ماء إل$ى الفع$ل، لكن$ه ل$م يجع$ل أص$. : ًإذا
َل ال$سمك، ول$ك ش$رُبًفيه كما جع$ل أص$. ف$ي ا=س$ماء؛ =ن ھ$ذه المع$اني يمك$ن تمييزھ$ا بغي$ر الفع$ل، � تأك$ ح$ذفنا .. ِ

َالفعل، � تأكل السمك شاربا اللبن، جئنا بالحال نصا، � تأكل السمك و� تشرب، جئنا بالحرف على أص$له، لم$ا أمك$ن  َِ ًِ ً
ًأن نفر عن اللبس وا�خت.ف في فھم المعنى التصريح با�سم أو ب. الناھية عن اFع$راب، ص$ار اFع$راب فرع$ا ف$ي 

ً دون ماذا؟ صار اFعراب فرعا في الفعل المضارع ولم يكن أص.الفعل المضارع ً.  

لكون$ه أش$به ا�س$م، : ًوأعربوا مضارعا، لماذا أعرب الفعل المضارع مع كون ا=صل فيه أن$ه مبن$ي؟ نق$ول: ًإذا
  .أشبه ا�سم في ماذا؟ في توارد المعاني المختلفة عليه، ھذه العلة ھي الصحيحة وھي التي نكتفي بھا

َعري77ا  ْإن�، : ً إعراب$$ه مطلق$$ا؟ ق$$اللك$$ن ْم77ن.. َِ ِن77ون ِ ٍتوكي77د ُ ِ ْ ٍمباش77ر َ ِ َ ْوم77ن ُ ِ ِن77ون  .. َ ٍإن77اث ُ : كأن$$ه ق$$ال ل$$ك: ، يعن$$ي َ
ًوأعربوا مضارعا � مطلقا، بل إن عري من نون توكيد،  : خ.، وع$ري م$ن ب$اب رض$ي، بمعن$ى:  ھنا، بمعنىوعريً

ًعل المضارع من نون توكيد مباشر ولو تقديراخ.، ويأتي من باب قعد بمعنى آخر، إن خ. الف ٍ.  

لم يتصل به � ن$ون التوكي$د : ًشرط إعراب الفعل المضارع أن يكون خاليا، يعني: ً، إذاوإن عرى من نون إناث
ٍالثقيلة أو الخفيفة المباشرة و� ن$ون اFن$اث، ف$إن ل$م يع$ر فحينئ$ذ رج$ع إل$ى أص$له وھ$و البن$اء، ھ$ذا م$أخوذ م$ن مفھ$وم  َ

  .لفةالمخا

إن خ. من النونين، فإن ل$م يخ$ل م$ن : يعني.. إن عري: ، ھذا ليس على إط.قه بل قيده بحرف الشرطوأعربوا
ٍالنونين حينئذ الحكم وھو اFعراب منتف، لم$اذا؟ =ن$ه قي$د اFع$راب ب$شرط، وإذا ك$ان ك$ذلك وحينئ$ذ ي$زول الم$شروط  ٍ

ٍن$ون التوكي$د ون$ون اFن$اث حينئ$ذ رج$ع إل$ى أص$له وھ$و ف$إن ات$صل ب$ه .. بزوال الشرط وھو اFعراب، فإن ل$م يت$صل
  .البناء

ع$ري بك$سر ال$راء ماض$ي يع$رى، : قلن$ا.. ، ب$ل إن ع$ريًوإ� مطلق$اعل$ى خ$.ف ا=ص$ل، .. ًوأعربوا مضارعا
َعريا عرض، : خ.، وأما عرى يعروا كع. يعلو فبمعنى: كرضي يرضى، أي ْمن.. َِ ِنون ِ ٍتوكيد ُ ِ ْ ٍمباشر َ ِ َ ًيرا ، ول$و تق$د ُ

  .ًنون موضوعة لmناث، وإن استعملت مجازا في الذكور: كما سيأتي، وإن عري من نون إناث، يعني

ن$ون اFن$اث، لم$اذا؟ =نھ$ا ق$د : ولذلك ابن مالك في ھ$ذه ا=لفي$ة باس$تقراء أن$ه � يعب$ر بن$ون الن$سوة، وإنم$ا يق$ول
ھ$ي ن$ون الن$سوة : ملت الن$ون ف$ي غي$ر الن$سوة ويق$الٍعاق.ت، حينئذ إذا اس$تع.. تستعمل في غير النسوة، النسوة عق.ء

ن$ون الن$سوة =نھ$ا ت$شمل : لم يقل: ٍھذا محل إشكال، فإذا استعملت في غير نون النسوة حينئذ � تسمى بھذه، لذلك نقول
  .ھذا فعل مضارع مبني على السكون �تصاله بنون اFناث: العاقل ولغير العاقل، الناقة، أو النوق يسرحن، يسرحن
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َكيرعننون اFناث التعبير بھا أولى من التعبير بنون النسوة، : ًإذا ْ ُ َ ْم7ن َ ْف7تن َ ِ  ، ھ$ذا مث$ال =ي ش$يء، للمع$رب أو ُ
َللمبني؟ يُرْعن، كقولك َيُرْعن: َ َي$ُرْعن.. َ َأف$زع، ي$ُرْعن الن$سوة: ھ$ذا م$ضارع راع بمعن$ى: َ َي$ُرْعن.. َ ھ$ذا فع$ل م$ضارع : َ

اFناث، من فتن، ونون اFناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاع$ل، مبني، على السكون �تصاله بنون 
َمْن فتن، يعني َِ ٍمْن فتن بھن، وحينئذ ھذا مثال للمبني � للمعرب: ُ K ِِ َ َُ.  

  :حال إعراب، وحال بناء، حال إعرابه له ث.ثة أحوال: له حا�ن: الفعل المضارع نقول: ًإذا

ًن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما، وھذه كلھا سيفرد لھ$ا الم$صنف أب$وابًإما أن يكون مرفوعا، وإما أ ً ..
ًالمرفوع سيذكره في بيت، ثم يذكر بابا للمنصوبات أو الفعل المضارع المنصوب والنواص$ب، وك$ذلك الج$وازم، وھن$ا 

  .ذكر المبني

     

..............................  

ْم7777777777ن ِن7777777777ون ِ ٍتوكي7777777777د ُ ِ ْ ٍمباش7777777777ر َ ِ َ ِوم7777777777 ُ   ْنَ
  ج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ج

  

ُوأعرب77777777777777777777777وا   َ ْ ًم77777777777777777777777ضارعا َ ِ َ َعري77777777777777777777777ا ْإن ُ َِ  

ِنون ٍإناث ُ َ..............................   

والمع$$رب م$$ن ا=فع$$ال ھ$$و الم$$ضارع، و� يع$$رب إ� إذا ل$$م تت$$صل ب$$ه ن$$ون التوكي$$د أو ن$$ون : ق$$ال اب$$ن عقي$$ل ھن$$ا    
 ھ$و الم$سوغ Fعراب$ه، ف$إن وج$د ھ$ذا ع$دم ات$صال ھ$ذين اللفظ$ين بالفع$ل الم$ضارع: اFناث، فھو ش$رط ع$دمي، يعن$ي

  .ٍمن جھة الوجود حينئذ انتفى اFعراب ورجع إلى ا=صل: الشرط المنفي، يعني

Kھل تْضربن: مثال نون التوكيد المباشرة َ ِ Kتْضربن.. َ َ ِ : ھذا فعل م$ضارع مبن$ي عل$ى الف$تح، لم$اذا بن$ي، ھ$ل ن$سأل: َ
ًمعرب$$ا ف$$ي أكث$$ر أحوال$$ه ص$$ار اFع$$راب في$$ه كا=ص$$ل والبن$$اء لم$$اذا بن$$ي؟ ب$$ل ن$$سأل؛ =ن الفع$$ل الم$$ضارع لم$$ا ص$$ار 

Kل$م بن$ي الفع$ل الم$ضارع ف$ي ھ$ذا؟ س$يأتينا، ھ$ل ت$ْضربن؟ إذا ات$صلت ن$ون : ٍكالفرع، فإذا بني حينئ$ذ نحت$اج إل$ى س$ؤال َ ِ َ
ب$ين الخفيف$ة التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع وبني معھا على الفتح، والفع$ل معھ$ا مبن$ي عل$ى الف$تح، و� ف$رق ف$ي ذل$ك 

  .َوالثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبن

ُوأعرب77وا: اب$ن عقي$$ل ھن$$ا ش$رح م$$اذا؟ ش$$رح المبن$$ي ول$م ي$$شرح المع$$رب، م$ع كون$$ه ن$$ص اب$$ن مال$ك عل$$ى قول$$ه َ ْ َ 
ًم77ضارعا ِ َ ً؛ =ن إعراب$$ه واض$$ح ب$$ين � يحت$$اج إل$$ى تف$$صيل، فإعراب$$ه إم$$ا أن يك$$ون رفع$$ا وھ$$ذا إذا تج$$رد ع$$ن الناص$$ب ُ

ًأدوات الن$صب، وإم$ا أن يك$ون مجزوم$ا، وھ$ذا : ًن يكون نصبا وھذا يستلزم العلم بالمن$صوبات، يعن$يوالجازم، وإما أ
ھو البناء فحسب، وأم$ا اFع$راب : يستلزم العلم بأدوات الجزم، وھذه إحالة على ما سيأتي، وإنما الذي يعنيه الناظم ھنا

  .فسيأتي ذكره

ٍفة بالفعل المضارع وكان$ت مباش$رة ل$ه حينئ$ذ بن$ي معھ$ا عل$ى الف$تح، إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة أو الخفي: ًإذا ً
ٍإن ل$م تت$$صل ب$$ه، بمعن$ى أنھ$$ا ل$$م تباش$ره، ول$$ذلك قي$$د اب$$ن مال$ك ھن$$ا، قي$$د بم$اذا؟ م$$ن ن$$ون توكي$د مباش$$ر، بمعن$$ى أنھ$$ا : ٍ

ع وبينھم$$ا ات$$صلت بالفع$$ل ول$$م يف$$صل بينھم$$ا فاص$$ل، وھ$$ل يت$$صور أن تك$$ون ن$$ون التوكي$$د الثقيل$$ة م$$ع الفع$$ل الم$$ضار
ًنعم، ھذا يتصور، ف$إن وج$د الفاص$ل لفظ$ا أو تق$ديرا حينئ$ذ رج$ع الفع$ل إل$ى أص$له وھ$و اFع$راب، إذا: فاصل؟ نقول ً ًٍ :

ًھ$ل ھ$ذه الن$ون مباش$رة : ليس كلما رأيت ن$ون التوكي$د الثقيل$ة بج$وار الفع$ل الم$ضارع فھ$و مبن$ي، ب$ل � ب$د أن نع$رف
ٍيف$صل ب$ين الفع$ل والن$ون فاص$ل، فحينئ$ذ ھ$و مبن$ي، ف$إن ف$صل بينھم$ا فاص$ل أن$ه ل$م : للفعل أم �؟ فإن باشرته بمعن$ى

ب$ين الفع$ل وب$ين الن$ون فاص$ل : ھ$و مع$رب، ف$إن ل$م تت$صل ب$ه ل$م ي$بن، وذل$ك كم$ا إذا ف$صل بين$ه، يعن$ي: ٍفحينئذ نق$ول
  .ملفوظ به كألف ا�ثنين

؟ أص$$لھا م$$اذا؟ انظ$روا إل$$ى اب$$ن عقي$$ل: ل$و قل$$ت lھ$ا، ھ$$ل ت$$ضربان، ھ$$ذا أك$$د فع$$ل ھ$$ذه � ينط$$ق ب: ھ$$ل ت$$ضربان
ًلي$ست مباش$رة بالفع$ل الم$ضارع، .. ٍمضارع أسند إلى ألف ا�ثنين، فاعله ألف ا�ثنين، حينئذ ھذه النون ليست مت$صلة

لماذا؟ لوجود الفاصل الملفوظ به وھو ألف ا�ثن$ين، ف$انتفى أن يرك$ب ب$ين ن$ون التوكي$د والفع$ل، لم$اذا؟ =ن الع$رب � 
Kلُينب$$ذن (( .. ، =ن$$ه ھن$$اك اغتف$$رترك$$ب ث.ث$$ة أش$$ياء َ َ ْ  لك$$ون الفع$$ل رك$$ب م$$ع ن$$ون التوكي$$د تركي$$ب خم$$سة ]4:الھم$$زة))[َ

  .عشر؛ =ن العرب تركب بين شيئين، وأما ث.ثة أشياء ف.، فلذلك امتنع بناؤه
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، ما أصله؟  lذه ك$م ن$ون الرف$ع، والنون$ان ا=خري$ان ن$ون التوكي$د، ھ$: الن$ون ا=ول$ى.. ھل تضربانننھل تضربان
ا=ول$ى ال$ساكنة وھ$ي : نون؟ ث$.ث نون$ات، ن$ون الرف$ع ون$ون التوكي$د الثقيل$ة، ون$ون التوكي$د الثقيل$ة عب$ارة ع$ن ن$ونين

  .ث.ث نونات، العرب تكره توالي ا=مثال، وإذا كانت زائدة ھذا أعظم وأعظم: ًالمدغمة في الثانية المتحركة، إذا

 ن$ون ك$سرت ث$م ا=ص$ل، عل$ى ب$الفتح َت$ضربان، ماذا؟ فصار الرفع، نون حذفت ا=مثال توالي لكراھةً دفعا ٍفحينئذ

 تت$صل ل$م ف$إذا �، :الج$واب بالفع$ل؟ ھن$ا الن$ون ات$صلت ھ$ل ً:إذا م$سلمان، المثنى بنون لھاً تشبيھا ا�ثنين ألف بعد التوكيد

 يف$صل � أن$ه :بمعن$ى مباش$رة، تك$ون أن التوكي$د ن$ون م$ع الم$ضارع الفعل بناء شرط =ن بنائه؛ شرط انتفى ٍحينئذ بالفعل

 بع$د ث$م ب$ه، ينط$ق � ،ضربانت$ ..ت$ضربان ھ$ل :أص$لهً إذا ا�ثن$ين، أل$ف وھو فاصل، بينھما فصل قد وھنا فاصل، بينھما

 الممن$وع :أي ا=مث$ال، ت$والي كراھ$ة الرف$ع ن$ون وھ$ي ا=ول$ى فح$ذفت نون$ات، ث$.ث فاجتمع$ت التوكيد، نون جاءت ذلك

، ھل فصار دةزائ كلھا كانت إذا وذلك lالتق$ى س$اكنة، ا=ول$ى والن$ون س$اكنة، ا=ل$ف ك$ون م$ع ا=ل$ف تح$ذف ول$م تضربان 

  لماذا؟ ا=لف تحذف لم والنون، ا=لف :ھنا ساكنان

ّھل تضربن عل$ى ا=ص$ل، ك$سرت الن$ون م$ن أج$ل وج$ود : لئ. يلتبس بفعل الواحد، لو حذفت ا=لف لقيل: قالوا َ ِ
، ھل ھ$ذا مثن$ى أو مف$رد؟ ھ$ذا ملت$بس، مت$ى ھ$ذا؟ إذا تضربنٍھا بالفتح، فحينئذ ھل ا=لف، فإذا حذفت رجعت إلى أصل

ل$م تح$ذف ن$ون : ًحذفنا ا=لف، ولكن نبقيھا دفعا لھذا اللبس، إذا نحذف نون الرفع و� نحذف نون التوكيد، لماذا؟ نق$ول
و �؟ ح$رف معن$ى � ش$ك؛ =ن$ه التوكيد لماذا؟ لفوات المقصود منھ$ا بح$ذفھا، أل$يس ك$ذلك؟ ن$ون الرف$ع ح$رف معن$ى أ

  .يدل على أنه مرفوع، ونون التوكيد كذلك حرف معنى.. يدل على الفاعلية

.. ًحذف نون الرفع، أو نون التوكيد؟ لو ح$ذفت ن$ون التوكي$د لم$ا ص$ار الفع$ل مؤك$دا: أيھما يتضرر الفعل بفواته
م ي$سبقه ناص$ب و� ج$ازم، ف$دل عل$ى أن ھ$ذا �، ب$دليل أن$ه ل$: لو عكسنا وحذفنا نون الرف$ع ھ$ل يت$ضرر الفع$ل؟ نق$ول

ھل تضربان، يعرف أن ھذا الفعل مرف$وع، أي$ن الن$ون؟ محذوف$ة، ھ$ل وج$د ناص$ب؟ �، : الفعل مرفوع، نعلم من يقرأ
  .ًحذفت دفعا لتوالي، أو كراھة توالي ا=مثال: ًھل وجد جازم؟ �، إذا

لعدم ما يدل عليھا، بخ.ف نون الرف$ع فإنھ$ا وإن :  أيولم تحذف نون التوكيد لفوات المقصود منھا بحذفھا،: ًإذا
ٌأتي بھا لمعن$ى مق$صود لك$ن � يف$وت بح$ذفھا، لوج$ود ال$دليل عليھ$ا وھ$و أن الفع$ل مع$رب ل$م ي$دخل علي$ه ناص$ب و�  ً

ٍجازم للعلم حينئذ بأن نون الرفع مقدرة ٌ.  

  .كواو الجمع، أو ياء المخاطبةوكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد فاصل مقدر 

إذا أسند الفعل إل$ى الواح$د ف$النون مباش$رة، وإذا أس$ند إل$ى أل$ف ا�ثن$ين، أو : إذا أردنا الضابط في ھذا نقول: ًإذا
Kلُينب$ذن (( : إذا أس$ند إل$ى الواح$د: واو الجماعة، أو يا المخاطبة، فالنون نون التوكيد غي$ر مباش$رة، ھ$ذه خ.ص$ة ا=م$ر َ َ ْ َ

ًھذه النون مباشرة، فالفعل مبني معھا على الفتح؛ لكونه مركب$ا تركي$ب خم$سة : ٍ الفاعل واحد، حينئذ نقول]4:ھمزةال))[
عشر، وإذا فصل بينھما فاصل، ألف اثنين، أو واو جماعة، أو ي$اء المؤنث$ة المخاطب$ة حكمن$ا علي$ه بأن$ه مع$رب �نتف$اء 

ّوبين نون التوكي$د فاص$ل واو الجم$ع، ھ$ل ت$ضرُبن ي$ا زي$دون، شرط وھو كون ھذه النون غير مباشرة، إذا فصل بينه  ِ َ
ُھل تضربن يا ھن$د؟ أص$ل ّ ِ ِ Kت$ضرُبن ت$ضرُبونن : َ َّ َ َِ ت$ضربون ث$م ن$ون التوكي$د، ح$ذفت الن$ون ن$ون الرف$ع كراھ$ة ت$والي .. ِ

ون ا=ول$$ى ا=مث$$ال، ت$$ضربون الن$$ون، ح$$ذفت لكراھ$$ة ت$$والي ا=مث$$ال، م$$اذا ح$$صل؟ التق$$ى س$$اكنان، ال$$واو س$$اكنة والن$$
�، ماذا ح$صل؟ ح$ذفت، م$ا المج$وز لحذف$ه كون$ه ح$رف عل$ة ووج$ود دلي$ل : ساكنة، ھل يمكن تحريك ا=ول؟ الجواب

يدل عليه، ھل تضرُبن الباء ھذه مضمومة لمناسبة الواو المحذوفة للتخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ھ$ل ھ$ذا الفع$ل مبن$ي 
مع$رب، لم$اذا :  ھ$ل ھ$ذا الفع$ل الم$ضارع مع$رب أو مبن$ي؟ نق$ولأو معرب؟ تضرُبن ات$صلت ب$ه ن$ون التوكي$د الثقيل$ة،

  أعرب، وقد اتصلت به نون التوكيد الثقيلة؟

شرط بنائه باتصال نون التوكي$د أن تك$ون مباش$رة، أ� يف$صل بينھ$ا وب$ين الفع$ل فاص$ل، وق$د ف$صل ھن$ا، : نقول
ًوإن ك$$ان فاص$$. مق$$درا وھ$$و ال$$واو المحذوف$$ة؛ =ن المح$$ذوف لعل$$ة ت$$صريفية  كالثاب$$ت، وھن$$ا ق$$د ح$$ذفت ال$$واو لعل$$ة ً

ّھل حرف استفھام، ت$ضرُبن فع$ل م$ضارع مرف$وع، : ّتصريفية، وھي التخلص من التقاء الساكنين، ھل تضرُبن؟ نقول
أي$ن .. ّھيا، أين الفاعل، ت$ضرُبن أي$ن الفاع$ل.. ًبثبوت النون المحذوفة دفعا لتوالي ا=مثال، الفاعل ضمير مستتر تقديره

وال$$واو ض$$مير مت$$صل مبن$$ي عل$$ى : والفاع$$ل ھ$$و ال$$واو المحذوف$$ة لل$$تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنين، أو تق$$ول: ًال$$واو؟ إذا
  .السكون في محل رفع فاعل، وحذف للتخلص من التقاء الساكنين، قدم ھذا أو ذاك � إشكال
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ًالفاعل ھنا ليس ض$ميرا م$ستترا وإنم$ا ھ$و: ًإذا نقول ر م$ستتر، وأم$ا م$ع الفاع$ل أي$ن ھ$و؟ ض$مي: Kلينب$ذن، نق$ول: ً
ّالواو ھي الفاعل، ھل تضربن يا ھند، يقال فيھا م$ا قي$ل ف$ي ال$سابق: الواو فنقول ِ ت$ضربينن ح$ذفت الن$ون ل$دفع ت$والي : ِ

ّا=مثال، ثم التقى ساكنان الياء النون ا=ولى فحذفت الياء، تضربن وإعرابه كما سبق ِ ِ.  

  :وھذا ھو المراد بقوله

..............................  

ْم7777777777777777ن ِن7777777777777777ون ِ ٍتوكي7777777777777777د ُ ِ ْ ٍمباش7777777777777777ر َ ِ َ ُ  
  ج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ج

  

ُوأعربوا   َ ْ ًمضارعا َ ِ َ   .............................. ْإن ُ

ٍفإن لم تكن النون مباشرة بأن فصل بينھما فاص$ل أل$ف اثن$ين، أو واو جماع$ة، أو ي$اء المؤنث$ة المخاطب$ة، حينئ$ذ  ً
  .حكمنا عليه بأنه معرب على ا=صل

ً مبني مع نون التوكيد مطلقا، ونقل عن بعضھم أنه مع$رب مطلق$ا، إذاإلى أنه: وذھب ا=خفش ً في$ه ث.ث$ة أق$وال : ً
  .يأتينا إن شاء '

أن يتصل به نون اFناث، ونون اFناث لي$ست ھ$ي كن$ون التوكي$د، ن$ون : الثاني من حالتي بناء الفعل المضارع
ُوالوال$َدات (( : ٍرع حينئ$ذ بن$ي معھ$ا عل$ى ال$سكونالتوكيد ح$رف، ون$ون اFن$اث اس$م فاع$ل، إذا ات$صلت بالفع$ل الم$ضا ِ َ َْ

َُيْرضْعن    .ھذا فعل مضارع مبني على السكون �تصاله بنون اFناث:  يرضعن]233:البقرة))[ِ

ُوأعربوا: ًإذا قوله َ ْ ًمضارعا َ ِ َ  أراد به أن يبين أن الفعل المضارع معرب، لكن بشرط ع$دمي، وھ$و أ� تت$صل ب$ه ُ
ة أو الخفيف$ة ب$شرط أن تك$$ون مباش$رة، ف$إن ل$م تك$ن فھ$و مع$$رب عل$ى ا=ص$ل، وأ� تت$صل ب$ه ن$$ون ن$ون التوكي$د الثقيل$

  .اFناث، فإن اتصلت به إحدى النونين فھو مبني، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء ' تعالى

  ...و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  12الدرس 

  

ِبسم ٱ+ . ِ ْ ِ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ  

  ھل ھو المقصود بتمرين الط.ب؟..موصل الط.ب إلى قواعد اFعراب: وجدت كتاب:  ھذا يقول-

: موصل الط.ب إلى قواعد اFعراب، ھل ھو تمرين الط$.ب؟ ھ$ذه م$ن كت$ب المبت$دئين، يعن$ي:  ھو؟ ھا نجيب
  � بد أنھا تكون معروفة، ھو؟

  ً.اعد اFعراب �بن ھشام رحمه ' تعالى، ليس ھو، لكنه مفيد جدا �، موصل الط.ب ھذا شرح قو-

ًما ا=صل ف$ي الفع$ل الم$ضارع؛ =ن$ك ذك$رت ب$ا=مس ول$م يجع$ل اFع$راب أص$. ل$ه لكون$ه يتمي$ز :  ھذا يقول-
ًبغي$$ر اFع$$راب، ف$$صار اFع$$راب فرع$$ا، ث$$م ذك$$رت آخ$$ر ال$$درس لم$$ا ص$$ار الم$$ضارع ف$$ي أكث$$ر أحوال$$ه معرب$$ا ص$$ار  ً

  .ًاب أص. لهاFعر

ًل$$يس أص$$. كا=ص$ل، إن كن$$ت قلتھ$$ا فھ$$و س$بق، لك$$ن بع$$ضھم ي$$صرح، ال$صبان ص$$رح أن$$ه ص$$ار ..  كا=ص$ل-
  .ًأص. له، و� بأس

  .البنية، ولم تذكروا حركة المناسبة.. البناء.. اFعراب:  ذكرتم أن الحركات سبعة أنواع-

  . نعم صحيح، حركة المناسبة داخلة-

ْمن:  بقوله-مه ' تعالىرح- ما مقصود المصنف - ِنون ِ ٍتوكيد ُ ِ ْ ٍمباشر َ ِ َ   ؟ُ

ً احترازا من نون التوكيد غير المباشرة، وھي التي فصل بينھا وب$ين الفع$ل فاص$ل ظ$اھر أو مق$در، وھ$ذا فيم$ا -
  .إذا كان الفعل أسند إلى الواو أو إلى ا=لف، أو الياء

ًإن اFش$ارة معن$ى ك$ان حق$ه أن يوض$ع ل$ه ح$رف : ول إن كان واضع اللغة ھو ' عز وجل، فھل يجوز أن نق-
  فلم يوضع؟

  . نعم، ھذا ا=ولى تركه-

  اFعراب أم البناء؟:  ما ا=صل في الفعل المضارع-

  . ما ا=صل؟ الفعل المضارع ما ا=صل فيه؟ البناء-

  مدني إشباع، أم ھي �م الكلمة ثبتت لعدم وجود ما يستدعي حذفه؟:  ھل الياء في-

ن: ٍجد ما يستدعي حذفه، مدن مثل �، و- lُقاض، مدني ھذا ا=صل، نو ِون7ون: ٍ M َالمنك7ر َ ُ. َالمنقوص7ا َ ٍ، حينئ$ذ وج$ب َُ
  .حذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، لكن الخ.ف إذا حذف التنوين في الوقف، ھل ترجع أو �؟ سيأتينا ھذا

  ذا � يبنيان؟ً إذا كان الظرف متضمنا معنى في، والتمييز من، فلما-

  . سيأتي معنى التضمن ھناك-

  ا=لف وال.م، أم الھمزة وال.م؟:  ھل يقال في أل-

  . ذكرناه-

  ً. نرجو أن يخصص أحد الدروس للمراجعة وطرح ا=سئلة وإشكا�ت، وجزاكم ' خيرا-

  .. الوقت ا]ن-

ْوكلمة بھا ك6م قد : لماذا � نحمل ك.م المصنف:  يقول- َ ٌ َ َ َ َ َِ ٌ ْ ْيَؤمِ   .ًالك.م لغة:  ، أنه أراد بذلك أنه قد يقصد بالكلمةُ

ْوكلم7ة بھ7ا ك67م ق7د ي7َؤم ھو أراد بھذا طي$ب، م$اذا أراد؟ - ٌُ َ َ َْ َ َ َ ِ ٌ ْ ًأن$ه أراد ب$ذلك ق$د يق$صد بالكلم$ة الك$.م لغ$ة، وھ$ذا : ِ
  .المراد

  ..حتى نداوي به ھذا الجرح الذي � دواء له-

  .. ما شاء ' تبارك '-

  احترزنا من متحرك عن واو الجماعة؟: ر رفع متحرك، لماذا قلنا ضمي-

يت$$صل :  �، ع$ن ال$ساكن م$$ا ع$دا واو الجماع$$ة، أل$يس ك$$ذلك؟ ع$ن ال$ساكن ال$$ذي ھ$و أل$$ف ا�ثن$ين؛ =نن$$ا نق$ول-
ض$ربا، ا=ل$ف : ض$مير رف$ع متح$رك، إذا قل$ت! ٍبالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، حينئذ يبنى عل$ى ال$سكون، طي$ب

ًضمير رف$ع نع$م لكن$ه س$اكن، الفع$ل يك$ون مع$ه مبني$ا عل$ى الف$تح � عل$ى ال$سكون، وأم$ا م$ع ال$واو .. ل، ساكنھذه فاع
  .ٍمتحرك عن ساكن ما عدى الواو: احترزنا بقول: ًھو مبني على الضم، إذا: نقول
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  كون؟ في نحو لم يضرب مجزوم بالسكون، أم مجزوم بلم وجزمه الس: ً في المجزوم ونحوھا، ھل نقول مث.-

  . يتوسع في ھذا، أصل الفعل المضارع مجزوم بلم، تبين العامل، وجزمه السكون، أو وع.مة جزمه السكون-

  اذھبن أنه مبني على السكون �تصاله بنون اFناث، أم =نه ا=صل في البناء السكون؟:  ھل نقول في-

Fن$$اث، ھن$$ا � نعل$ل؛ =ن$$ه ج$$اء عل$$ى فع$$ل أم$ر، ھ$$ذا مبن$$ي عل$ى ال$$سكون؟ إذا ات$$صل ب$$ه ن$ون ا:  اذھ$بن، يعن$$ي-
  .ا=صل

كيف يكون السكون والحذف من اFعراب الظاھر � المقدر، من أن ك$ل منھم$ا ع$دم ف$سكون، والع$دم حرك$ة،  -
  ؟..والحذف عدم حركة

ملف$وظ؟ �، م$ا : أث$ر ظ$اھر أو مق$در، أث$ر ظ$اھر، يعن$ي.. م$ا المق$صود بالظ$اھر.. الظ$اھر الم$راد ب$ه:  لذا قلن$ا-
  .ه بملفوظ، وإنما نفسره بموجود؛ =ن السكون موجود، والحذف كذلك موجودنفسر

   كيف يكون العھد في التنوين مع أن المفترض أن السائل � يعرف ما ھو التنوين؟-

  .موقف -

   ھل يحذف التنوين من زيد بن حارثة، وكيف يلفظ ھذا ا�سم؟-

َ زيد بُن حارثة- ِ ُ ِ.  

ِنزال ودراك:  ما ع.مة اسمية-   ؟ ِ

ِنزال ودراك، ما ع.مة اسميتھما؟ - ِ  

ُواAمر - ْ َ ْلم ْإن َ ُيك َ ِللنون َ c ْمحل ِ َ ِفيه   َ َھو ِ ٌاسم ُ   .نعم ھو ھذا.. نعم: ْ

ھ$ي �م الكلم$ة، وإنم$ا ل$م تح$ذف لع$دم وج$ود المقت$ضي ال$ذي : مدني، بأنھا زائدة، لم � يق$ال:  أعربتم الياء في-
  ..تحذف عندوين ھو التقاء الساكنين، وذلك =ن التن

  . نعم، سيأتي ھذا بحثه في المنقوص إذا وقف عليه-

                              

  

ِبسم � الرحمن الرح                              . َ . ْْ ِْ ِِ .   ِيمِ

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ًن المصنف رحمه ' تعالى شرع في بيان ما يتعل$ق بالفع$ل م$ن كون$ه مبني$ا، وق$سم الفع$ل إل$ى ث.ث$ة سبق معنا أ
ٌأق$$سام، فع$$ل م$$اض، وفع$$ل أم$$ر، وفع$$ل م$$ضارع، وذكرن$$ا أن ا=ص$$ل ف$$ي ا=فع$$ال ھ$$و البن$$اء، وا=ص$$ل ف$$ي ا=س$$ماء  ٌ ٌٍ

مختلف فيه، المتف$ق علي$ه ھ$و إع$راب الفع$ل اFعراب، ولما كانت ا=قسام ث.ثية، ومنه ما ھو متفق عليه، ومنه ما ھو 
الم$$ضارع ب$$شرطه، وبن$$اء الفع$$ل الماض$$ي، وأم$$ا فع$$ل ا=م$$ر فھ$$و مختل$$ف في$$ه مبن$$ي عن$$د الب$$صريين، ومع$$رب عن$$د 

  :الكوفيين

ُوفعل ْ ٍأمر َِ ْ ^ومضي َ ُ َبنيا َِ  وأطلق البناء ولم يبينه، وعرفنا أن فعل ا=مر له أربعة أح$وال، وأن الفع$ل الماض$ي ل$ه.. ُِ
يبنى على أي شيء، ومذھب الجمھور أنه يبن$ى عل$ى الف$تح إذا : فيه ث.ثة مذاھب من حيث البناء وتفصيل البناء، يعني

ل$$م يت$$صل ب$$ه ش$$يء، وإذا ات$$صل ب$$ه ض$$مير رف$$ع متح$$رك بن$$ي عل$$ى ال$$سكون، وإذا ات$$صل ب$$ه ض$$مير الجم$$ع أو واو 
س$واء ات$صل ب$ه م$ا يقت$ضي س$كونه، أو م$ا يقت$ضي ًأنه يبنى عل$ى الف$تح مطلق$ا، : الجماعة، بني على الضم، والصواب

أن يق$ال : ٍبنائه؛ =ن كل من السكون والبناء على الضم عارض، وإذا كان ك$ذلك حينئ$ذ نرج$ع إل$ى ا=ص$ل، وال$صواب
ٍأن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، حينئذ ضربت تقول فعل ماض$ي مبن$ي عل$ى الف$تح المق$در من$ع م$ن ظھ$وره : ً

ٍبسكون دفع توالي أربع متحركات فيما ھو كالكلمة الواحدةاشتغال المحل  ٍ.  

التميي$ز ب$ين فاع$ل والمفع$ول ف$ي ن$ا، ن$ا الدال$ة : أن العلة غير ھ$ذه العل$ة، وھ$ي: وعند ابن مالك رحمه ' تعالى
َأكرمن$ا، ك$ل منھم$ا ف$ي اللف$ظ واح$د، لك$ن أكرْمن$ا.. َعلى الفاعلين، ونا الدالة على المفعولين، أكرْمن$ا َ  ن$ا ھ$ذه فاع$ل ف$ي َ

َمحل رفع فاعل، أكرمنا، نا ھنا في محل نصب مفعول به، الذي يميز ھذا عن ذاك ھ$و ال$سكون، وإ� ا=ص$ل َأكرمن$ا : َ َ
  .في الموضعين، ھذا ا=صل

َحينئذ ُسكن الفعل المتصل بنا الدالة عل$ى الف$اعلين ليتمي$ز أن ھ$ذا الفع$ل م$سند إل$ى الفاع$ل، وأن ال$ذي في$ه الف$تح  l ٍ
ًمنا مسند إلى الفاعل أيضا، لكنه ضمير م$ستتر، أو تق$ولَأكر ٌزي$د أكرمن$ا، زي$د: َ ٌَ فع$ل ماض$ي، وفاعل$ه : مبت$دأ، وأك$رم: َ
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 ھنا دالة على المفعولين، والضمير متصل في محل نصب مفعول به، وحملت الن$ون والت$اء عل$ى )نا(ضمير مستتر، و
: اس؛ =ن ال$ذي يبن$ى مع$ه الفع$ل الماض$ي عل$ى ال$سكون ث.ث$ةم$ن ب$اب القي$:  للمساواة في الرفع وا�تصال، يعن$ي)نا(
  .النسوة) نون( الدالة على الفاعلين، و)نا( فاعل قمت، وقمنا )تا(

 عرفنا أنھا للتمييز، ھي ا=صل، والتاء قم$ت ل$م بن$ي عل$ى ال$سكون؟ ل$يس عن$دنا ل$بس، وك$ذلك الن$سوة قم$ن، :نا
جامع$ة ھ$ي الم$ساواة ف$ي الرف$ع ا�ت$صال، ك$ل منھ$ا ض$مائر مت$صلة، من باب القي$اس، والعل$ة ال: ليس عندنا لبس، قال

وكل منھا ضمائر رفع، ھذه العلة عند اب$ن مال$ك، وعل$ى ھ$ذا وذاك ا=ص$ل ال$سماع، ا=ص$ل أن$ه مبن$ي عل$ى ال$سكون، 
  .وھذا ھو الصحيح

  .وأما فعل ا=مر فله أربعة أحوال ذكرناھا با=مس

.....................................                                      .
ْم7777777777ن ِن7777777777ون ِ ٍتوكي7777777777د ُ ِ ْ ٍمباش7777777777ر َ ِ َ ْوم7777777777ن ُ ِ َ  

  

َوأ   ُعرب77777777777777777777777واَ َ ًم77777777777777777777777ضارعا ْ ِ َ َعري77777777777777777777777ا ِْنإ ُ َِ  

............................................  

  

ء، ث$م لم$ا ا=صل فيه من حيث إنه فع$ل البن$ا): �(الفعل المضارع معرب، وھل ا=صل فيه اFعراب؟ الجواب :  يعني
ٍأشبه ا�سم فيما ذكرنا با=مس حينئذ انتقل الحكم من ا�سم وھو اFعراب إلى الفعل المضارع، لك$ن ب$شرط أ� يت$صل 

ھ$ل ھ$ي : ٍنون التوكيد بنوعيھا، ونون اFناث، فإن اتصلت به نون التوكيد بنوعيھا، حينئذ ينظر فيھ$ا: به إحدى النونين
ٍحينئ$ذ بن$ي الفع$ل معھ$ا عل$ى الف$تح، وإن ل$م تك$ن مباش$رة حينئ$ذ الفع$ل مع$رب عل$ى مباشرة أو �؟ فإن كان$ت مباش$رة،  ٍ

Kلُينب$ذن (( : ا=صل، وضابط الفرق بين النوعين مباشر وغير المباشر أن الفعل المسند إلى المفرد الواحد َ َ ْ  ]4:الھم$زة))[َ
  . والفعلھذا مبني، والنون ھنا مباشرة، ليس ثم فاصل بين النون نون التوكيد: نقول

ث$م فاص$ل ب$ين : ٍوأما إذا أس$ند الفع$ل إل$ى أل$ف ا�ثن$ين، أو واو الجماع$ة، أو ي$اء المؤنث$ة المخاطب$ة، حينئ$ذ نق$ول
َو� تتبع$انl س$بيل ال$ذين � يْعلُم$ون (( : الفعل ونون التوكيد الثقيلة، ثم ھذا الفاصل ف$ي ا=ل$ف ملف$وظ ب$ه َ َ َ َ َ ََ ِ K ِ ِ K  ]89:ي$ونس))[َ

ً ملفوظا، وأما في الواو والي$اء فق$د يك$ون ملفوظ$ا ب$ه وق$د يك$ون في ا=لف � يكون إ�.. وقد يكون ، ًوقد يكون محذوفا ً
ٍمحذوفا للتخلص من التقاء الساكنين، والمحذوف لعلة كالثابت حينئذ ھ$و كأن$ه موج$ود، ومن$ه: ًمقدرا، يعني Kلتْبل$ُون (( : ً َ ُ َ

ِفإما تري(( .. ]186:آل عمران))[ َِ َ َKنK](( ب$د :  ھذا كله داخل ف$ي ھ$ذا، و� يمك$ن ش$رحھا إ� ب$الرؤى، يعن$ي]26:يممر �
  .أن تشرح بالكتابة، أما بالنطق ف. تفھم

ٍي$$شترط ف$$ي ن$$ون التوكي$$د أن تك$$ون مباش$$رة، ف$$إن ل$$م تك$$ن مباش$$رة حينئ$$ذ رجعن$$ا إل$$ى ا=ص$$ل ف$$ي الفع$$ل : ًإذا
ًن ق$ال بالبن$اء مطلق$ا، أو ق$ال ب$اFعراب مطلق$ا، المضارع، فھو معرب، وھذا على الصحيح وھو قول الجمھور، أما م$ ً

  .فقوله ضعيف

ْومن ِ ِنون َ ٍإناث ُ   .لم يقيدھا بالمباشرة، لماذا؟ =نھا � تكون إ� مباشرة، نون اFناث � تكون إ� مباشرة :َ

لنواص$ب ھ$و مع$رب، وس$يعقد الن$اظم رحم$ه ' تع$الى ل: إذا عري الفعل المضارع عن ھاتين الن$ونين، قلن$ا: ًإذا
  .والجوازم

  :ثم قال رحمه '

َوك7777777777777777777ل حْ◌رف م7777777777777777777ستحق للب7777777777777777777نا َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َc  

ّومن777777777777ه ذو ف777777777777تح وذو ك777777777777سر وض777777777777م َ َ ْ ٍَ َ ْ ُْ َ ٍُ ُ ِ  

  

َواAص777777777777ل ف777777777777ي المبن777777777777ي أن ي777777777777سكنا   . َ ُ M ْ َ ْ َْ َ ِ ِْ ُ َ
  

ْك7777777777أين أم7777777777س حي7777777777ث وال7777777777ساكن ك7777777777م َ َُ َِ . َ ْ َ ْ ُْ ِ َ َ
  

  

Kا=ش$رف ا�س$م، ذك$ر المع$رب من$ه والمبن$ي ووج$ه عل$ة ھذا ھو النوع الثالث من أن$واع الكلم$ة عل$ى الترتي$ب، ق$دمھا ب
  .المبني، وذكر أوجه الشبه، ثم انتقل إلى النوع الثاني وھو الفعل، ثم لم يبق إ� الحرف

ٍوكل حْ◌رف: والحروف كلھا مبنية، ولذلك قال َ َc جاء بقاعدة كلية، وكل ھذه من ألفاظ العموم، ولذلك ھناك ف$ي .. ُ
ف كلھ$ا مبني$ة، ل$م ي$ستثن منھ$ا ح$رف البت$ة، لم$اذا؟ =ن الح$روف � يوج$د فيھ$ا عل$ة إع$راب والح$رو: قطر الندى ق$ال

  .� تفتقر إلى اFعراب: ًا�سم، و� الفعل المضارع، وھو اعتوار المعاني المختلفة التركيبية عليھا، إذا

ع$$راب و� يعل$ل ھ$$ذا ا=ص$ل ف$$ي ا�س$م اF: الح$رف مبن$$ي لم$ا عل$$ل، ول$ذلك نق$$ول: ٍوإذا ك$ان ك$$ذلك حينئ$ذ نق$$ول
ا=صل، ولكن لما نظر غيره في غيره الفعل والح$رف احتجن$ا إل$ى التم$اس عل$ة ف$ي ا�س$م المع$رب م$ن أج$ل أن نفھ$م 
ًلماذا كان ا=صل في الفعل البناء، ولماذا كان ا=صل في الح$رف البن$اء، والحك$م ي$دور م$ع علت$ه وج$ودا وع$دما، ف$إذا  ً
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ٍلته حينئذ متى ما وجدت ھذه العلة في الفعل ف$ثم الحك$م، ومت$ى م$ا وج$دت ف$ي علل ا=صل ا�سم باFعراب ووجدت ع
  .الحرف فثم الحكم

ٍلما وجدت في بعض أنواع الفع$ل وھ$و الفع$ل الم$ضارع حينئ$ذ وج$د الحك$م وھ$و اFع$راب، نظرن$ا ف$ي الح$رف 
ًفإذا به � يمكن أن تتوارد عليه المعاني؛ =ن الفعل يوجد مسندا بل يكون مسندا، ح ٍينئذ يمكن أن تت$وارد علي$ه المع$اني ً

  .التركيبية، وھو أحد ركني اFسناد، وأما الحرف ف. يسند و� يسند إليه، � يخبر به و� يخبر عنه

ً� يمكن أن تتوارد عليه ف. يمكن أن توجد فيه علة اFعراب في ا�سم، ف. يمك$ن أن يك$ون معرب$ا، ول$ذلك : ًإذا
  :قال

َوك7ل حْ◌رف م77ست ُْ ُ َ ٍَ cحقc ھ$ذا في$$ه ن$$وع : م$$ستحق، ق$$الوا: م$ستوجب للبن$$اء، اعت$$رض عل$ى الن$$اظم ف$$ي قول$ه: أي .. ِ
ٍإشكال؛ =ن الحرف أو الشيء ق$د يك$ون م$ستحقا لل$شيء و� يعط$اه، حينئ$ذ قول$ه َ وك7ل حْ◌رف م7ستحق للب7ناً َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َc يل$زم � ،

 تعط كلھا اFع$راب، وا=ص$ل ف$ي الفع$ل أن$ه م$ستحق ًمنه أن يكون مبنيا، فا=سماء كلھا مستحقة لmعراب ومع ذلك لم
  .للبناء، ولم يعط كل أنواع الفعل البناء

اعت$$رض ب$$أن ھ$$ذا � يفي$$د بن$$اء الح$$روف بالفع$$ل، إذ � يل$$زم م$$ن ا�س$$تحقاق الح$$صول، � يل$$زم م$$ن أن يك$$ون 
َللبن7ا(أن أل ف$ي البن$اء : وجواب7هًمستحقا للشيء أنه حاصل ل$ه،  ِ ْ البن$اء الحاض$ر ف$ي الح$رف، : ي للعھ$د الح$ضوري، أ)ِ

َوكل حْ◌رف مستحق للبنا َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َcأن ا=ص$ل : أفاد بھ$ذه الجمل$ة: البناء الحاضر، فھو مبني، ومع ذلك مستحق له، يعني: ، أي
ًاس$م ا�س$تفھام مبن$ي أي$ضا، : ل$و ق$ال الح$رف مبن$ي، نح$ن نق$ول.. ًفي الحرف أن يكون مبنيا، لماذا؟ =نه لو ق$ال مبن$ي

ًأس$ماء ال$شرط مبني$$ة، ھ$ل التعبي$ر بكون$ه مبني$ا ي$دل عل$ى أن$ه م$$ستحق .. الفع$ل الماض$ي مبن$ي..  الم$ضارع مبن$يالفع$ل
أس$$ماء ا�س$$تفھام وأس$$ماء ال$$شرط والم$$ضمرات مبني$$ة، ھ$$ل ث$$م ف$$رق ب$$ين : للبن$$اء؟ إذا قلن$$ا الفع$$ل الماض$$ي مبن$$ي، وقلن$$ا

ا=ص$ل في$ه أن$ه مبن$ي، : ًي مع كونه مستحقا للبن$اء، يعن$يالبنائين؟ نعم، الخبر واحد مبني، ولكن في الفعل الماضي مبن
  .وأسماء الشرط والمضمرات مبنية، لكن مع كونھا ليست مستحقة في ا=صل البناء

ب$أن أل ھن$ا : القول بأن الشيء مبني � يدل على أنه أصله، وعلى أن$ه م$ستحق ل$ذلك ال$شيء، ولك$ن إذا قي$ل: ًإذا
أن الح$$رف مبن$$ي، وأن ھ$$ذا البن$$اء أص$$ل : ٍ، فحينئ$$ذ أف$$ادك بھ$$ذه الجمل$$ة حكم$$ينالبن$$اء الحاض$$ر: للعھ$$د الح$$ضوري، أي

  .ومستحق له، [ دره مع أنھم انتقدوه في ھذا البيت

َوكل حْ◌رف مستحق للبنا: ٍحينئذ َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َcھو مبني، فأل ھنا للعھ$د الح$ضوري، ث$م : ً، أي بناء؟ البناء الذي ھو عليه، إذا
أن$ه مبن$ي والبن$اء أص$ل في$ه، بخ$.ف الم$ضمرات مبني$ة، والبن$اء ل$يس : لحرف مستحق له، بمعنىأفادك أن ھذا البناء ا

  .ًأص. فيھا، فھمتم ا�عتراض والجواب؟ نعم

مستحق، � يفيد بن$اء الح$روف بالفع$ل، إذ � يل$زم م$ن ا�س$تحقاق الح$صول، : اعترض بأن ھذا الك.م قوله: ًإذا
: أن أل ف$ي البن$اء للعھ$د الح$$ضوري، أي: ي$$ت؛ =ن$ه م$ا فھ$م ھ$ذا الفھ$$م، وجواب$هل$ذلك اب$ن أم غ$ازي غي$ر الب.. وجواب$ه

البناء الحاضر في الحرف، فيفيد ك.م الناظم بناء كل حرف، يفيد أنه مبني، واستحقاق بناءه الحاص$ل ل$ه، يعن$ي أفادن$ا 
  .ل ھو أصل فيه، فوافق أصلهٍأنه مبني، وأفادنا أن ھذا البناء ليس بعارض، كما ھو الشأن في المضمرات، ب: حكمين

ٍلشبه: بأن حصول البناء للحرف، علم من قوله: ًويجاب أيضا َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ ٍ ل7شبه ، ومبن$يُ َِ َم7ن َ ِالح7روف ِ ُ ُ ْ 
ِمدني ْ َوك7ل حْ◌رف م7ستحق للب7نا: ھ$ذه الجمل$ة: ً ، والمشبه أخذ حكم الم$شبه ب$ه، ف$ي م$اذا؟ ف$ي البن$اء، إذاُ َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َcل$م ت$دل ، إن 

عل$ى أن الح$رف مبن$$ي وأفادن$ا ھن$ا أن$$ه م$ستحق؛ =ن اFش$$كال ھن$ا ھ$ذه الجمل$$ة ت$دل عل$ى أن الح$$رف م$ستحق فح$$سب 
  .للبناء، و� تدل على أنه مبني

  :فيما مضى في قوله: نقول

ِوا) ُس777777777777777مَ ُمن777777777777777ه ْ ْ ٌمع777777777777777رب ِ َ ْ ِومبن777777777777777ي ُ ْ َ َ  

  

ٍل777777777777777شبه   َِ َم777777777777777ن َ ِالح777777777777777روف ِ ُ ُ ِم777777777777777دني ْ ْ ُ  

  

العلم به سابق، وھن$ا بھ$ذا ال$شطر دلن$ا عل$ى أن ذاك البن$اء .. الحكم ببناء الحرف سابق: ًذايدل على أن الحرف مبني، إ
ًال$$ذي انتق$$ل م$$ن الح$$رف إل$$ى ا�س$$م بن$$اء أص$$لي ول$$يس ببن$$اء ع$$ارض، وھ$$ذا ج$$واب جي$$د أي$$ضا، ولك$$ن الج$$واب ا=ول 

  .أحسن
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ادت$ه أن البن$اء أص$ل في$ه بخ$.ف فالقصد ا]ن بھذا البيت والشطر بيان استحقاق الحرف بنائه الحاص$ل ل$ه، وFف
cوك77ل حْ◌رف م77ستحق: ًمبن$$ي، ل$$م ن$$ستفد أن$$ه أص$$ل في$ه، إذا: مبن$ي، ل$$و ق$$ال ِ ٍَ ُْ ُ َ َcأن : م$$ستوجب للبن$$اء، نأخ$$ذ م$$ن ھ$$ذا: ، أي
  .كل الحروف مبنية، ثم البناء أصلي، وليس بطارئ كما ھو الشأن في بعض ا=سماء.. الحرف مبني

إذا أردنا أن نعلل =ن ا=ص$ل ع$دم التعلي$ل، إذ : للبناء ھنا، وأقول: ا أن نعلل نقول، لماذا؟ لو أردن)للبناء(: قوله
ليس فيه مقتضى اFعراب الذي ذكرناه قبل قليل، ليس في الحرف مقت$ضى اFع$راب، ال$ذي ھ$و م$اذا؟ ت$وارد المع$اني 

 ع$ن ذاك إ� اFع$راب، ھ$ذا غي$ر التركيبية المختلف$ة عل$ى ال$صيغة الواح$دة أو اللف$ظ الواح$د ال$ذي � يمي$ز ھ$ذا المعن$ى
  .موجود في الحرف

أن الحرف فيه مع$اني، م$ن ل.بت$داء، وت$رد للتبع$يض، وت$أتي لبي$ان الج$نس، ھ$ذه مع$اني أو : ٍحينئذ يرد اFشكال
يحتم$ل أن : ٍ�؟ معاني مختلفة، ھل تتوارد على اللفظ الواحد وھو من، حينئذ نحتاج إلى ما يميزھ$ا، ھ$ل تت$وارد؟ يعن$ي

العلة التي ھي علة إعراب ا�سم، أن المع$اني حاص$لة بم$اذا؟ : ؟ نقول..للفظ من يحتمل التبعيض، أو لبيان الجنسھذا ا
ِبالتركيب نفس التركيب، وأما الحرف ھنا ف$المعنى ال$ذي يت$وارد علي$ه معن$ى إف$رادي، ول$ذلك � تأك$ل ال$سمك وت$شرب  ً

لي$ه بعامل$ه، ھ$ل ھ$و معط$وف عل$ى م$ا قبل$ه أو �، وھ$ذا نتيج$ة َاللبن، لمن ننظر إليه لوحده تشرب فقط، وإنم$ا نظرن$ا إ
  .للتركيب

وأما المعاني اFفرادي$ة كا�بت$داء والتبع$يض بم$ن فتعت$ور الح$رف، لك$ن � يمي$ز بينھ$ا ب$اFعراب، وإنم$ا تع$رف 
للتبع$يض أو � يدل الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون على المعنى، إذا أردت أن تعرف أن م$ن ھ$ذه : بالسياق، يعني

ًلبي$ان الج$نس � تنظ$ر إل$ى حركتھ$$ا، ھ$ذا قطع$ا، وإنم$ا تنظ$$ر إل$ى المعن$ى ال$سابق وال.ح$$ق، ول$ذلك الح$رف م$ن حي$$ث 
أن$ه � يفھ$م : ًيدل على المعنى في غيره، م$ا الم$راد؟ ي$دل عل$ى معن$ى ف$ي غي$ره، ھ$ل معن$اه: د�لته على المعنى، نقول

  .ا�سم والفعل والحرف، كل منھا كلمة، والكلمة قول مفرد: اد، ولذلك نقول�، ليس ھذا المر: منه المعنى البتة؟ نقول

ا�سم قول مفرد، والفعل قول مف$رد، والح$رف ق$ول مف$رد، ھ$ل الواض$ع وض$ع اللف$ظ وج$رده ع$ن المعن$ى؟ : ًإذا
، � يفھ$م )م$ن(ً� لم يجرده عن المعنى، بل دل على معنى، لكن ھذا المعنى � يفھ$م بذات$ه ل$و أطل$ق اللف$ظ ھك$ذا : نقول

ًكون$ه دل عل$ى معن$ى ف$ي غي$ره م$رادھم ب$ه أن$ه � ي$دل عل$ى معن$ى بذات$ه : ًمنه ا�بتداء أو التبعيض إ� بعد تركيبه، إذا ً
.. س$ماء.. قل$م: زيد، فھمت من$ه المعن$ى مباش$رة، إذا قل$ت: بنفسه بحيث يفھم منه المعنى بخ.ف ا�سم والفعل، إذا قلت

  .فھمت منه المعنى مباشرةأرض، اللفظ بنفسه إذا أطلق 

ًقام، فھم$ت من$ه معن$ى وھ$و إخب$ار : دل على معنى دون افتقاره إلى ضميمة كلمة سابقة و� �حقة، إذا قلت: ًإذا
يقوم كذلك، قم تفھم من الكلمة لوحدھا، ھذا المعنى � يفتق$ر : بوقوع حدث وھو القيام في زمن مضى وانقطع، إذا قلت

ھ$ذه ): م$ن(، ھ$ذا � يفھ$م من$ه التبع$يض أو ا�بت$داء أو لبي$ان الج$نس، )م$ن(فھم، بخ.ف إلى كلمة أخرى من أجل أن ت
  .محتملة لھذه المعاني كلھا، لكن متى يفھم منھا ا�بتداء؟ � بد أنك تركبھا

ِافتق$$رت إل$$ى كلم$$ة س$$ابقة الت$$ي ھ$$ي المتعل$$ق، وكلم$$ة �حق$$ة الت$$ي ھ$$ي المتعل$$ق، ول$$ذلك ي$$شترطون أن يك$$ون : ًإذا َ
  .� بد للجر من التعلق.. َرف الجر ا=صلي أن يكون له متعلق، � بد منھاالحرف ح

  بفعل أو معناه نحو مرتقي  ِ) بد للجار من التعلق                     

الح$رف في$ه معن$ى، لك$ن ھ$ذه : ً=ن حروف الجر تع$دي مع$اني ا=فع$ال إل$ى ا=س$ماء الت$ي � تتع$دى بنف$سھا، إذا
 يفھم المعنى بإط.ق اللف$ظ ھك$ذا فح$سب، ب$ل � ب$د م$ن أن يك$ون ث$م م$ا يف$سره م$ن كلم$ة س$ابقة المعاني إفرادية، ثم �

ًتسمى متعلقا عند النحاة بف$تح ال$.م، وكلم$ة �حق$ة بع$ده م$ر، وزي$د، � يطل$ق الح$رف ھك$ذا : ٍم$ررت بزي$د، � ب$د م$ن: َ
رد الب$اء ھك$ذا، � يفھ$م منھ$ا التعدي$ة و� يفھ$م منھ$ا الباء مج$: لو قيل.. بأن المراد بالباء ھنا التعدية: حتى يفھم، إذا قيل

م$$ررت بزي$د ظھ$$ر معناھ$ا، و� يظھ$ر معناھ$$ا إ� بكلم$ة س$ابقة كم$$ر، وزي$د كلم$$ة : ال$سببية و� غيرھ$ا، ولك$$ن لم$ا قي$ل
  .�حقة

 ٍذاك المعن$ى الموج$ود ف$ي ا�س$م مع$ان تركيبي$ة،: � يرد أن علة إعراب ا�سم موج$ودة ف$ي الح$رف، نق$ول: ًإذا
  .ٍوھذه معان إفرادية، فتفھم من التركيب و� نحتاج فيھا إلى اFعراب

َوك7777777777777777777ل حْ◌رف م7777777777777777777ستحق للب7777777777777777777نا َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َc  

  

  

َواAص777777777777ل ف777777777777ي المبن777777777777ي أن ي777777777777سكنا   . َ ُ M ْ َ ْ َْ ِ ِْ ُ َ
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َوكل حْ◌رف مستحق للبنا: انتھى بقوله: ًإذا َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َcٌب ومبن$ي، والفع$ل ك$ذلك، ، من التقسيم الث.ثي، بين لنا ا�سم أن منه مع$ر
  .والحرف كله مبني

َواAص77ل ف77ي المبن77ي أن ي77سكنا: ث$$م يبن$$ى عل$$ى أي ش$$يء، م$$ا ھ$$ي ألق$$اب البن$$اء؟ ھ$$ذا ال$$ذي أراد أن يبين$$ه بقول$$ه . َ ُ M ْ َ ْ َْ ِ ِْ ُ َ ،
ًالراجح فيه أو المستصحب، وليس المراد ب$ه الغال$ب، إذ ل$يس غال$ب المبني$ات س$اكنا، ا=ص$ل ق$د يطل$ق: وا=صل، أي َ 

َويراد به الغالب ا=كثر، وق$د ي$راد ب$ه ال$راجح في$ه أو المست$صحب، قلن$ا � يحم$ل عل$ى الغال$ب؛ =ن$ه ل$يس الغال$ب ف$ي 
  .ًالمبنيات أن يكون مسكنا على ا=صل، بل منه ما ھو مكسور ومضموم

MواAصل في المبني ْ َ ْ َِ ِْ ُ َأن ي7سكناھنا عام يشمل ا�سم والفعل والح$رف، : َ . َ ُ ل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر، أن وم$ا دخ: ْ
َأن ي7سكناوا=لف ھذه لmط.ق، وا=صل في المبني السكون، ھذا التق$دير، ف$أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر،  . َ ُ ْ :

ًسكن ُيسكُن تسكينا، ھذا مصدر، ھل المراد ب$ه ع$ين الم$صدر، أو الم$راد أث$ره؟ الث$اني، لم$اذا؟ =ن الت$سكين ھ$و فعل$ك  lَ K
ًالحرف ا=خير عليه سكون، ھذا فعلك، ولكن السكون أثر التسكين، سكنت ا]خر فنطقت ب$ه س$اكنا، أنت، كونك تجعل 

  .ٍحينئذ المراد به أثر المصدر

MواAصل في المبني ْ َ ْ َِ ِْ ُ ً اسما كان أو فع. أو حرفا َ َأن يسكناًً . َ ُ لخفت$ه، وثق$ل الفع$ل، وثق$ل : ، أي ال$سكون، لم$اذا؟ ق$الواْ
ل فلو حرك اجتمع في$ه ثق$ي.ن، المبن$ي ثقي$ل؛ =ن$ه م$.زم لحال$ة واح$دة، والحرك$ة ثقيل$ة وال$سكون الحركة، والمبني ثقي

ًخفي$$ف، ف$$أعطي الثقي$$ل ال$$ذي ھ$$و المبن$$ي الخفي$$ف، لم$$اذا؟ س$$لوكا م$$سلك التع$$ادل والتناس$$ب، ھك$$ذا يق$$ال، س$$لوكا م$$سلك  ً
إنم$ا يعط$ى الثقي$ل الخفي$ف، ويعط$ى الخفي$ف التعادل؛ =ن � يعطى الثقيل الثقيل، كم$ا أن$ه � يعط$ى الخفي$ف الخفي$ف، 

  .الثقيل، ھذا ا=صل فيه، ھكذا يقولون

َواAصل في المبني أن يسكنا . َ ُ M ْ َ ْ َْ ِ ِْ ُ إذا كان كذلك � يفھم منه أنه � يوجد مبني إ� وھو ساكن، بل منه ما خ$رج ع$ن : َ
ًبع$$ضه، إش$ارة إل$ى ع$$دم : من$ه، يعن$يٍم$ن المبن$ي م$$ا ح$رك لع$ارض اقت$ضى تحريك$$ه، : ومن$$ه، أي: أص$له، ول$ذلك ق$ال

ُومنه: (ا�نحصار فيما ذكره؛ =ن من المبني ما بني، قال ْ ِ ُ ومن7هبع$ضه: ، أي)َ ْ ِ ٍف7تح ُذو َ ْ ٍك7سر ُوذو َ ْ ْوض7م َ َ ا=ص$ل : ً ، إذاَ
 فيه السكون، ثم منه ما حرك عن أصله لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، إم$ا بف$تح وإم$ا بك$سر وإم$ا ب$ضم، فألق$اب البن$اء

م$ن ھن$ا للتبع$يض، .. ومن$ه: �، ما ال$ذي دلن$ا؟ قول$ه: على ھذا تكون أربعة، ھل ھي محصورة في ھذا النوع؟ الجواب
فدل على أن بعضه مبني على غير السكون، وذكر منه الفتح والكسر والضم؛ =ن من المبن$ي م$ا بن$ي عل$ى ح$رف في$ا 

.. على حذف حرف العلة، والمبني فيه أصل أو ف$رعُأغز، ھذا مبني على ماذا؟ : حذف حرف.. زيدان، أو على حذف
  لماذا تترددون؟.. ُالبناء فيه أغز، أصل أو فرع؟

ُوفعل ْ ٍأمر َِ ْ ^ومضي َ ُ َبنيا َِ ق$دم فع$ل ا=م$ر لي$دل عل$ى أن$ه كأن$ه � ن$زاع في$ه، قدم$ه عل$ى : على ا=صل، ولذلك قلن$ا: ُِ
ي$ا زي$دان، : ذف حرف العلة، وھو ل$م ي$ذكر الح$ذف، ك$ذلكھذا فعل أمر مبني على ح: ٍالمتفق عليه، فحينئذ أغز، نقول

  .منادى مبني على ا=لف في محل نصب: حرف نداء، زيدان: يا

ومن7ه : ٍ، وقد يبنى على حرك$ة، وق$د يبن$ى عل$ى س$كون، ل$ذلك ق$الحذف، وقد يبنى على حرفقد يبنى على : ًإذا
ص$احب :  ھ$ذا خب$ر مق$دم، ذو ف$تح، أي)ومن7ه(صاحب، وھو مبتدأ مؤخر، : صحاب فتح، ذو ھنا بمعنى: ، أيذو فتح

  .فتح، قدمه على الكسر والضم؛ =ن الفتحة أخف الحركات

نع$م؛ =ن الحرك$ة وإن ك$ان : قدم الفتح على الكسر وقدم الكسر على الضم، ھل ھو مقصود الترتي$ب ھن$ا؟ نق$ول
ثق$ل م$ن الف$تح، وال$ضم أثق$ل م$ن ًجنسھا ثق$ي. م$ن حي$ث ھ$ي إ� أنھ$ا عن$د التف$صيل بع$ضھا أثق$ل م$ن بع$ض، فالك$سر أ

ٌفتح ثم كسر ثم ضم، وإذا أردنا العكس، نقول: الكسر، إذا أردنا أن نبدأ من ا=خف نقول ٌ ا=ثقل ال$ضم، ث$م الك$سر، ث$م : ٌ
ًالفتح، حينئذ صار الترتيب ھنا مقصودا للناظم، ولذلك بدأ بالفتح؛ =نه أق$رب إل$ى ال$سكون؛ =ن ال$سكون خفي$ف، قلن$ا ٍ :

  . في البناء لخفتهًصار أص.

  .ٍإذا خرج عن أصله حينئذ أولى ما يبنى عليه ما ھو أقرب الحركات إلى السكون، ثم الكسر، ثم الضم: ًإذا

ُومنه ْ ِ ٍفتح ُذو َ ْ ٍكسر ُوذو َ ْ ٍكسر ُوذوومنه : ، يعنيَ ْ ْوضم، َ َ   .ومنه ذو ضم: ، يعنيَ
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َكأين ْ ِأمس َ ُحيث ْ ْ ُوالساكن َ ِ . ْكم َ َك7أين: َ ْ أي$ن زي$د؟ أي$ن ھ$ذه اس$م : ه تمثيلي$ة، ولي$ست استق$صائية، كقول$كالك$اف ھ$ذ: َ
ًاستفھام، ا=صل أنھا معربة أو مبنية؟ معربة، لم بنيت؟ لشبھھا بالحرف شبھا قويا،  ٍلشبهً َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ ، م$ا ن$وع ُ

َالشبه؟ معنوي، ما وجھه؟ أين زيد، أدي بـ l ُ Kمعنى كان حقه أن يؤدى بالھمزة) أين(ٌ ، ھذا معنى ال$شبه المعن$وي، ا=ص$ل ً
  .ساكن الياء، أين: أْي.. فيه أن يبنى على السكون، لكنه بني على الفتح، لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، أي

ِأمس   .مبني أو معرب؟ مبني، وا=صل فيه اFعراب، لم بني؟ قلنا لم يذكر فيما سبق، فنحتاج إلى بيانه: ْ

ِأمس مس عند الحجازيين بني لتضمنه معنى حرف التعريف؛ =نه معرفة بغير أداة ظ$اھرة، ھذا مختلف فيه، أ: ْ
بال$ضم : مبتدأ مرفوع با�بت$داء، ف$ي مح$ل رف$ع مبت$دأ، ال$دابر: أمس الدابُر � يعود، أمس: بدليل وصفه بالمعرفة، تقول

: ٍ رف$ع، فباعتب$ار المح$ل حينئ$ذ نق$ولالجملة خبر، انظر نعت بم$اذا؟ بال$ضم، ال$دابُر؛ =ن$ه ف$ي مح$ل: ھذا نعته، � يعود
  .اتجه أن نعرب الدابر بالرفع

بني لتضمنه معنى حرف التعريف، وا=صل فيه أن يسكن، وھنا حرك بالك$سر، ل$م؟ لل$تخلص : ، نقولِأمس: ًإذا
ى الف$تح دون ًبني على الفتح تخلصا من التقاء الساكنين، لكن$ه رج$ع إل$ى م$اذا؟ إل$: من التقاء الساكنين، وھناك أين، قلنا

  .ًالكسر طلبا للخفة، وھنا بقي على أصله؛ =ن أمس أخف من أين

ھ$ذا مبن$ي عل$$ى ال$ضم، ل$م بن$ي حي$$ث؟ لل$شبه ا�فتق$اري؛ =نھ$ا م.زم$$ة لmض$افة مث$ل ال$ذي وإذ وإذا، ل$$م : ُحي7ث
ًحرك؟ ليعلم أن له أص. ف$ي اFع$راب، ل$م كان$ت الحرك$ة ض$مة؟ تم$ام م$ا ش$اء '، جب$را لم$ا فات$ه،  فات$ه م$اذا؟ : يعن$يً

ُاFع$راب، ف$أعطي أق$$وى الحرك$ات، جب$$را =ن$ه ص$$ار في$ه نق$$ص، حي$ث : ھ$$ذا عل$ى لغ$$ة ال$ضم، وإ� في$$ه ث$.ث لغ$$ات: ً
ٍحيث، على ھذه اللغ$ة نعل$ل بھ$ذا، حينئ$ذ نق$ول.. َحيث.. ِحيث ُحي$ث ھ$ذا ل$يس م$ن .. َحي$ث.. ِالتغي$ر ھن$ا والتب$دل حي$ث: ُ

  .أجل العامل بل تبدل لغات

ِوالساك . ْكم ُنَ وال$ساكن كثي$ر، � يحت$اج إل$ى مث$ال، أو وال$ساكن ك$م ا�س$تفھامية أو الخبري$ة، يحتم$ل ھ$ذا : ، يعن$يَ
: ٍكثير � يح$صر، حينئ$ذ نق$ول: ، يعنيوالساكن كم: ويحتمل ذاك، وجعل كم ھنا على أنھا ھي مثال أولى؛ =نه إذا قيل

َما مثل للساكن، أليس كذلك؟ لكن إذا قيل َK :ٍمثال الساكن، لفظ كم ا�س$تفھامية أو الخبري$ة حينئ$ذ ص$ح، : نيوالساكن، يع
كم، وھذا ا=صل فيه أن يك$ون للح$رف، أو لت$ضمن ا�س$تفھامية : وبني كم للشبه الوضعي؛ =نھا وضعت على حرفين

  .الشبه المعنوي.. الشبه المعنوي: معنى الھمزة، ا�ستفھامية بنيت لتضمنھا معنى الھمزة، يعني

.رب: منت معنىوالخبرية تض .رب: ٍالتي للتكثير، كم مال؟ يعني كثير، حينئذ تضمنت معنى ُ .رب- ،ُ - الت$ي للتكثي$رُ

  .ٍ، ھذا أو ذاك على كل ھي مبنية

أشار بھذا البيت إلى أن الح$رف مبن$ي، وأن بنائ$ه عل$ى ا=ص$ل، ث$م ب$ين لن$ا أن ا=ص$ل ف$ي البن$اء أن يك$ون : ًإذا
K ثم بين أن من ألقاب البناء الفتح والكسر والضم، فالبن$اء عل$ى ال$سكون كم$ا مث$ل ھن$ا على السكون لخفته ولثقل المبني، َ

يك$$ون ف$$ي ا�س$$م والفع$$ل والح$$رف، لكون$$ه ا=ص$$ل، ولكون$$ه خفي$$ف، يك$$ون ف$$ي ا�س$$م والفع$$ل والح$$رف، لم$$اذا؟ =ن$$ه 
َا=صل، فحينئذ دخل ا�س$م، ودخ$ل الفع$ل، ودخ$ل الح$رف، ك$م َ َ ھ$ذا : ال ل.س$م، اض$ربھ$ذه مث$: ك7مھ$ل، .. اض$رب.. ٍ

ًقمت، أيضا مثال للفعل، ھل: مثال للفعل، وعلى قول الجمھور ا�س$م : بل الحرف، ف$دخل الك$ل الكلم$ات ال$ث.ث.. قد.. ُ
  .والفعل والحرف، لكونه ا=صل، وكذلك الفتح لكونه أخف الحركات وأقربھا إلى السكون

.. ماذا؟ منذ على لغة من جر بھ$ا، �ل الحرف مثل وأما الضم والكسر فھذا يدخل الحرف و� يدخل الفعل، يدخ
م$ررت بزي$د، مبن$ي : ؟ ب$اء الج$ريدخل حرف الضم، مثال لماذا أنا ذكرت؟ الك$سر وال$ضم ي$دخ.ن الح$رف، مث$ل م$اذا

K، في لغة من جر ِبھا)منذ: (على الكسر، ھذا حرف مبني على الكسر، حرف مبني على الضم َ.  

ِ الكسر ھل يدخل ا�سم؟ نعم، أم$س، لك$ن ال$ضم والك$سر ھ$ل ي$دخ.ن الفع$ل؟ ُالضم ھل يدخل ا�سم؟ نعم حيث،
�؛ =ن الفع$$ل ثقي$$ل والك$$سر ثقي$$ل و� يجتمع$$ان، ف$$إذا ل$$م يجتم$$ع الك$$سر م$$ع الفع$$ل ال$$ذي ھ$$و أدن$$ى م$$ن ال$$ضم : الج$$واب

  فالضم من باب أولى، أليس كذلك؟ 

ض$ربوا عل$ى م$ا ذكرن$اه : ما وثقل الفعل، وأما نحوالضم والكسر فيكونان في ا�سم والحرف � الفعل؛ لثقلھ: ًإذا
َأو�، ضرُبوا، نقول َھذه الحركة حركة مناسبة، والفتح مقدر، حينئذ ض$رُبوا: ً ًھ$ذا مبن$ي عل$ى الف$تح، ل$يس مبني$ا عل$ى : ٍ

ه kُردوا ب$ضم ال$دال فمبن$ي عل$ى س$كون مق$در وض$مته لmتب$اع كم$ا ذكرن$ا: الضم؛ =ن الضم � يدخل الفع$ل، وأم$ا نح$و
ٍرد، فحينئذ كيف يقال.. lرد.. Kأمس، رد k :ل$يس : نق$ول! ُالفعل � يدخل$ه ال$ضم ورد ھ$ذا فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$ضم؟ ،�

ُمبنيا على الضم بل ھو مبني على السكون المقدر، والحركة ھذه لmتباع، إتباع الدال حركة الفاء، ُرد ً.  
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�، لم يدخل الفعل؛ =نه فعل أمر مبن$ي عل$ى ال$سكون : ، نقولالكسر دخل الفعل: lُرد، نقول: كذلك اللغة ا=خرى
ھذا مبني على الك$سر، �، : ِوقى يقي قي، قه قي، نقول: ھذا فعل أمر من الوقاية، وقي: عي وقي، عي: المقدر، ونحو

ٍليس مبنيا على الكسر، وإنما ھو مبني على ح$ذف ح$رف العل$ة، وق$ى يق$ي فحينئ$ذ يح$ذف أول$ه ح$رف الم$ضارعة،  ث$م ً
kرد وُرد، نقول: ًإذا.. ِعه بھاء السكت.. ِعي قي قه: يبنى على حذف آخره، فصار l :ھذا ليس بمبني على الضم.  

َوك7777777777777777777ل حْ◌رف م7777777777777777777ستحق للب7777777777777777777نا َ ُِ ْ ِ ِ ٍc ْ ُ َ َc  

ْومن777777777777ه ذو ف777777777777تح وذو ك777777777777سر وض777777777777م َ َ ْ َ ٍَ َ ْ ُْ َ ٍُ ُ ِ  

  

َواAص777777777777ل ف777777777777ي المبن777777777777ي أن ي777777777777سكنا   . َ ُ M ْ َ ْ َْ َ ِ ِْ ُ َ
  

.ك7777777777أين أم7777777777س حي7777777777ث وال7777777777س َ ْ َ ْ ُْ ِ َ ْاكن ك7777777777مَ َ ُ ِ  

  

  :ثم قال

ًوالرف777777777777ع والن777777777777صب اجعل777777777777ن إعراب777777777777ا َ ْ َ ْ َ ْ َ َ . َِ ْ َ ْ. ْ
  

َوا)س7777777777م ق7777777777د خ7777777777صص ب7777777777الجر كم7777777777ا M َ َ M ْ ََ ُْ ِ ْ َ ُ ِ  

  

َ)س777777777777م وفع777777777777ل نح777777777777و ل777777777777ن أھاب777777777777ا   ُ ْ ْ َ َْ َْ َ َ ٍ ِ ٍ ِ  

َق7777777777د خ7777777777صص الفع7777777777ل ب7777777777أن ينجزم7777777777ا َ َ ْ َ Mِ ْ ُْ َْ ِ ُ ِ ْ َ
  

  

  .ألقاب اUعراب وھي أربعةھذا شروع من المصنف في ذكر 

ٍ ظاھر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل ُمنزلته، حينئ$ذ أث$ر ظ$اھر، قلن$ا أثر:اUعراب َ ََ l ُK ھ$ذا ا=ث$ر : َ
رف$ع وض$م : أن7واع أربع7ةًإما حركة، وإما حرف، وإما سكون، وإما ح$ذف واح$د منھ$ا، ف$اFعراب ص$ار جن$سا، تحت$ه 

  .وكسر وجزم، أو الرفع والنصب والخفض والكسر، وھي أربعة

ًأن الج$$زم ل$$يس ب$$إعراب، وإنم$$ا أعط$$ي الفع$$ل الج$$زم م$$ن أج$$ل أن يك$$ون ث.ث$$ة أح$$وال، موافق$$ة : الم$$ازنيوع$$ن 
ًل.س$$م؛ =ن ا�س$$م إم$$ا أن يك$$ون مرفوع$$ا وإم$$ا أن يك$$ون من$$صوبا، وإم$$ا أن يك$$ون مج$$رورا وھ$$ذا مح$$ل وف$$اق، الفع$$ل  ً ً

نكم$$ل ل$$ه : والن$$صب، نق$$ص واح$$د، ق$$الواٍالم$$ضارع أش$$به ا�س$$م فأخ$$ذ حكم$$ه ف$$ي اFع$$راب، فحينئ$$ذ ل$$يس ل$$ه إ� الرف$$ع 
  !بالجزم من أجل أن يتعادل مع ا�سم، ھكذا قيل

ٍوھذه ا=ربعة منھا ما ھو مشترك بين ا=سماء وا=فعال، ومنھا ما ھو مختص بقبيل منھا، حينئذ ص$ارت ث.ث$ة، 
.. خ$$تص با=س$$ماءم.. ھ$$ي أربع$$ة م$$ن حي$$ث ا=ن$$واع، وم$$ن حي$$ث المح$$ل ھ$$ي ث.ث$$ة، م$$شترك ب$$ين ا=س$$ماء وا=فع$$ال

  .مختص با=فعال

َوالرف77ع . َْ العل$$و وا�رتف$$اع، وأم$$ا ف$$ي ا�ص$$ط.ح الق$$ول ب$$أن اFع$$راب لفظ$$ي وھ$$و ال$$صحيح، نف$$س : ًالرف$$ع لغ$$ة: ْ
ًھ$ي الرف$ع، والرف$ع س$واء ك$ان ظ$اھرا .. ھي اFعراب: الضمة وما ناب عنھا، ھذا المراد بالرفع، الضمة نفسھا، نقول َ

  ً.أو مقدرا

َوالنصب ْ : فھو نف$س الفتح$ة وم$ا ن$اب عنھ$ا، نق$ول: ا)صط6حا�ستقامة وا�ستواء، وأما في : النصب في اللغة: .َ
  .ھذا ھو النصب

َالرف7ع .ْ َوالن7صب ْ ْ الفاع$ل والمبت$دأ والخب$ر ونائ$$ب : العم7دَھن$ا ق$دم الرف$ع عل$ى الن$صب لم$اذا؟ =ن الرف$ع إع$راب : .َ
:  � يخلوا ك$.م، أق$ل م$ا يت$ألف من$ه الك$.م اس$مان أو اس$م وفع$ل، اس$مانٌالفاعل، و� يخلو ك.م من اسم مرفوع البتة،

  .مبتدأ وخبر، ك.ھما مرفوعان، اسم وفعل، ا�سم ھنا إما فاعل وإما نائب فاعل، وھما مرفوعان

: قدم الرفع؛ =نه إع$راب العم$د، يعن$ي: ً� يمكن أن يوجد ك.م وليس فيه اسم مرفوع البتة، أليس كذلك؟ إذا: ًإذا
ٍالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، ثم عدم خلو أي ك.م عن رفع، � يتصور وجود ك.م � يوجد في$ه اس$م مرف$وع 

  .البتة

َوالرفع والنصب ْ َ َ . َ. ْ ٍثنى بالنصب؛ =نه قد يكون معمو� لفعل، والفع$ل ھ$و ا=ص$ل ف$ي العم$ل، حينئ$ذ ص$ار أق$وى : ْ ً K
أن : ً، والنصب مشترك، والفعل إنم$ا أع$رب حم$. عل$ى ا�س$م، فأيھم$ا أول$ىمن الخفض، الخفض ھذا خاص با=سماء

ٌما ھو خاص با�سم؛ =نه أشرف، لكن ھنا لما كان م$ا : ٌيقدم ما ھو خاص با�سم، أو ما ھو مشترك مع غيره؟ ا=ولى
ًاختص با�سم عامله � يكون إ� اسما أو حرفا وھو الج$ر، وعام$ل الن$صب ق$د يك$ون فع$. ً ًت زي$دا، زي$داض$رب: ً ھ$ذا : ً

  .ا=صل في العمل ا=فعال: منصوب بماذا؟ بضرب، وقلنا

         .فمن ھذه الحيثية قدم النصب على الجر

ًوالرف777777777777ع والن777777777777صب ٱجعل777777777777ن إعراب777777777777ا َ ْ َ ْ َ ْ َ َ . َِ ْ َ ْ. ْ
  

  

َ)س777777777777م وفع777777777777ل نح777777777777و ل777777777777ن أھاب777777777777ا   ُ ْ ْ َ َْ َْ َ َ ٍ ِ ٍ ِ  
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ْاجعلن َ َ ْاجعلن الرفع، ْ َ َ مبن$ي عل$ى الف$تح لم$اذا؟ !  اجعلن مبني على الفتح � تت$رددھذا فعل أمر مبني على الفتح؟: ْ
ھ$ذا يتع$دى إل$ى مفع$ولين، أي$ن مفعول$ه ا=ول؟ الرف$ع، والن$صب مفعول$ه الث$اني؟ : �تصاله بنون التوكيد الخفيفة، اجعل

: س$م، �س$مًاجعل$ن الرف$ع الن$صب إعراب$ا �: ھذا ھو المفعول الث$اني؛ =ن$ه ق$ال: ً�، ھذا معطوف عليه أحسنت، إعرابا
  ً.ھذا متعلق بإعرابا

الفع$$ل إذا أك$$د ب$$النون .. وھن$$ا ق$$دم معم$$ول الفع$$ل المؤك$$د ب$$النون، وھ$$ذا ممتن$$ع عن$$د الجم$$اھير، معم$$ول الفع$$ل
  .معمو�ته كلھا � تتقدم عليه، وھنا قدم من أجل الوزن، ضرورة يعني

ٍوالرف7ع والن77صب اجعل7ن إعراب77ا      )س7م ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ . َِ ً ْ َ ْ. ٌن زي$دا ق$$ائم، إ: نح$$و.. ْ اس$$م إن : ًح$رف توكي$$د ون$صب، وزي$$دا): إن(ً
ًھذا خبر إن مرفوعا بھا، إذا: ٌمنصوب بھا، وع.مة نصبه الفتحة، قائم الرف$ع والن$صب : اجتمع في ھذا المثال مثا�ن: ً

  .ٌل.سم، فا�سم مرفوع في ھذا التركيب، وھو قائم خبر إن، وا�سم منصوب في ھذا التركيب وھو اسم إن

ٍفعلَو ْ �، : أطل$ق الفع$ل وم$راده ب$ه الم$ضارع، ھ$ل ي$رد اعت$راض علي$ه بأن$ه ي$شمل الماض$ي وا=م$ر؟ الج$واب: ِ
 أطل$ق لم$ا: ً، إذاًوأعربوا مضارعا: لماذا؟ =نه يتكلم في مقام اFعراب، وسبق أنه نص على أن المضارع معرب، قال

  .ھنا الفعل يجب أن يحمل على المضارع و� يشركه غيره فيه

ٍسم وفعلِ) ْ َ ِْ ھ$ذا فع$ل م$ضارع مرف$وع لتج$رده ع$ن الناص$ب : ٌيقوم، ول$ن أھاب$ا، يق$وم زي$د، يق$وم: ، نحوٍ مضارعٍ
  .فعل مضارع رفع بالضم على ا=صل، نفس الضمة وما ناب عنھا: ًوالجازم، إذا

 ھ$ذا فع$ل م$ضارع من$صوب بل$ن، ون$صبه: ا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، أھ$اب: ح$رف ن$صب، وأھاب$ا: ولن أھاب$ا، ل$ن
  .الفتحة الظاھرة على آخره

ُوا)سم ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ َكما ِ ھذا شروع فيما اختص كل قبيل بنوع من أنواع اFعراب، اشتركا ا�سم والفع$ل : َ
رف$ع ون$صب : المضارع في الرفع والنصب، وانفرد ا�سم ب$الجر، وانف$رد الفع$ل ب$الجزم، إذ ھ$ي أربع$ة � خ$امس لھ$ا

ُوا)سموخفض وجزم،  ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ   .الباء ھنا داخلة على المقصور كما ھو ا=كثر: ، قوله بالجرِ

ُوا)سم ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ M ب7الجرًا�سم مخصوص بالجر، ھ$ل ھ$ذا في$ه معن$ى زائ$د ع$ن قول$ه فيم$ا س$بق: ، يعنيِ َ 
ِل6سم ْ ِ ْ تمييز حصلِ َ َ ٌْ ًم$ا ك$ان ع.م$ة ل.س$م � : ت بمدخولھا، صحيح؟ يعن$يالع.مة � تكون ع.مة إ� إذا اختص:  ؟ قلناَِ

م$$ن : الموص$$ولة قلن$$ا فيھ$$ا خ$$.ف، ھ$$ل ھ$$ي م$$ن ع.م$$ات ا=س$$ماء أو �؟ قي$$ل) أل(يج$$وز دخول$$ه عل$$ى الفع$$ل، ص$$ح؟ 
�K، ما السبب في ھ$ذا الخ$.ف؟ دخولھ$ا عل$ى الفع$ل الم$ضارع، م$ن ج$وز دخولھ$ا عل$ى الفع$ل : ع.مات ا=سماء، قيل َ

وإنم$ا من$ع اخت$صاص ا�س$م بھ$ا فح$سب، ل$م ! اختصاص ا�سم بھ$ا، ل$م يمن$ع دخولھ$ا عل$ى ا�س$م انتب$هالمضارع منع 
  .ًيجعلھا ع.مة له

ًفحينئذ ما كان ع.مة فھو خاص به، يلزم منه، وإ� ف. ٍ.  

Mبالجر: قوله ِل6س7م -ھناك– َ ْ ِ ْ تميي7ز ح7صلِ َ َ ٌْ م �؟  ، دل عل$ى أن$ه مخ$صوص، ھ$ل اس$تفدنا م$ن ھ$ذا ال$شطر ش$يء أَِ
ُوا)سمنعم استفدنا، : نقول ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ ًسابقا بالجر إل$ى آخ$ره لبي$ان ع.م$ة ا�س$م، وھن$ا لبي$ان أن$ه ن$وع : ، وقولهِ

ال$شيء ق$د ينظ$ر إلي$ه باعتب$ارين ھ$ذه قاع$دة، وخاص$ة عن$د : من أنواع اFع$راب خ$اص با�س$م ف$. تك$رار، ھن$اك قلن$ا
ًثلة، الشيء الواحد قد يكون ل$ه اعتب$اران، م$ث. الج$ر ھ$و ع.م$ة وھ$و ن$وع م$ن أن$واع النحاة يكثر عندھم مثل ھذه ا=م

Mب7الجر: ٍاFعراب، حينئذ قد نتحدث عنه من جھة كون$ه ع.م$ة، فنق$ول ِل6س7م َ ْ ِ ْ تميي7ز ح7صلِ َ َ ٌْ  ، وق$د ن$تكلم عن$ه م$ن جھ$ة َِ
ٍأخرى، وھي كونه نوعا من أنواع اFعراب، حينئذ نقول ُوا)سم: ً ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ   .افترقا ف. تكرار: ً ، إذاِ

لخفته؛ و=ن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، و� يخبر ع$ن ا=س$ماء، : وا�سم قد خصص بالجر، لماذا؟ قيل
: � يدخل الجر إ� ا�سم، ف. يدخل الفعل؛ =ن المجرور مخب$ر عن$ه ف$ي المعن$ى، و� يخب$ر إ� ع$ن ا�س$م، ب$دليل: ًإذا

ٍ.سم تمييز حصل، وھذا دل على أن اFسناد أو اFخبار إنما ھو من ع.مة ا=سماء، وكل مجرور أو م$ضاف ٍومسند ل
  .إليه فھو مخبر عنه في المعنى

ُوا)س77م: ًإذا ْق77د ْ َخ77صص َ M Mب77الجر ُ َ ْ الب$$اء ھن$$ا داخل$$ة عل$$ى المق$$صور كم$$ا ھ$$و ا=كث$$ر، وس$$بب التخ$$صيص :  ، نق$$ولِ
ًقيل؛ =نه حركة، ثم ھو كسرة، والكسرة أثقل من الفتحة، فحينئذ مناسبة أعطي الب$سيط خفة ا�سم، والجر ھذا ث: وعلته ٍ

Mبالجرالخفيف الكسرة،  َ ْ : ً� يمكن أن يكون الفعل مجرورا، لماذا؟ أحسن م$ا يعل$ل ب$ه نق$ول.. ٍف. يوجد حينئذ في الفعل: ِ
  .امتناع دخول عامل الجر عليه، ھذه واضحة بينة
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: صائص ا=سماء، م$ا ال$ذي يعم$ل الج$ر ف$ي ا�س$م، م$ا العام$ل؟ الح$رف والم$ضاف، يعن$يالجر من خ: إذا قلت
ًإذا جوزن$$ا أن يك$$ون الفع$$ل مج$$رورا ! ح$$رف الج$$ر ھ$$و ال$$ذي يعم$$ل الج$$ر، والم$$ضاف ھ$$و ال$$ذي يعم$$ل الج$$ر، طي$$ب

ق$د امتن$ع بالكسرة، ما الذي سيحدثه؟ حرف الج$ر و� ي$دخل الفع$ل، الم$ضاف والفع$ل � ي$ضاف، كي$ف ن$أتي ب$الجر؟ و
  � يدخل الجر الفعل �متناع دخول عامله عليه، واضح ھذا؟: ًعامله من الدخول على الفعل، إذا

امتنع دخول عامل الجر على الفعل وھو ح$رف الج$ر �خت$صاصه با=س$ماء وك$ذلك اFض$افة، الم$ضاف � : ًإذا
ُوا)سميضاف إ� إلى ا�سم،  ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ   .الفعل �متناع دخول عامله عليه ، ف. يوجد في ِ

َكما ْق7د ** َ َخ7صص َ M ُالفع7ل ُ ْ ِ ْب7أن ْ َينجزم7ا ِ َ َِ َكم7ا.. ْ ْق7د َ َخ7صص َ M للت$شبيه، وق$د ت$أتي : كتخ$صيص، الك$اف ھ$ذه: ، يعن$يُ
الج$زم عل$ى الج$ر، : الكاف لمجرد التنظير من غير اعتبار كون المشبه به أقوى كما ھنا، أيھم$ا حم$ل عل$ى ا]خ$ر ھن$ا

  ً على الجزم، في كونه مختصا به؟أو الجر

ل$يس ب$إعراب؛ =ن$ه ع$دم ل$يس بحرك$ة، اFع$راب حرك$ة أو : ذكرنا أن المازني ھن$اك ينك$ر م$اذا؟ الج$زم، يق$ول
أعط$ي الفع$ل الج$زم : ٍعن الحركة، وأما الجزم والعدم ھذا ل$يس ب$شيء، حينئ$ذ ل$يس ب$إعراب، ق$الوا.. حرف نائب عنه

به به؛ =نه أشبه ا�س$م ف$ي اعت$وار المع$اني ف$أعرب =ج$ل ھ$ذه العل$ة، ا�س$م يع$رب من باب أن يتعادل مع ا�سم المش
  .أخذ حكمه: بماذا؟ برفع أو نصب أو جر، إذا أشبھه قلنا

: ص$ار ھ$ذا ث.ث$ة وھ$ذا اثن$ين، ق$الوا: ًالفعل يرفع وينصب � يمكن أن يجر �متناع دخول العام$ل علي$ه، إذا: ًإذا
َأيھما أولى أن ُيشبه ب$ا]خر: ً، إذانكمل له القسمة ونعطيه الجزم َ ا=ص$ل أن : الج$زم ب$الجر، أو العك$س؟ الج$زم، يعن$ي: ّ

ُ الفعلو: يقال ْ ِ ْقد ْ َخصص َ M ِبالجزم  ُ َكماَ ْق7د َ َخ7صص َ M ُا)س7م ُ ً م$ث.، ھ$ذا ا=ص$ل، لك$ن الم$راد ھن$ا بالك$اف مج$رد  ب7أن يج7رْ
لفعل بالجزم، بقطع النظر عن أيھما ألحق ب$ا]خر، خص ا�سم بالجر، وخص ا: التنظير في التخصيص فحسب، يعني

  .وأيھما أقوى في الشبه من ا]خر، ھذا المراد

ُوا)سم)  ْقد ْ َخصص َ M Mبالجر ُ َ ْ َكما ِ ْقد  َ َخصص َ M الكاف قد تأتي لمجرد التنظي$ر م$ن غي$ر اعتب$ار ك$ون الم$شبه : ًإذا.. ُ
  :به أقوى كما ھنا

َكما ْقد َ َخصص َ M ُالفعل ُ ْ ِ   .نواع الفعل؟ المضارع؛ =نه إذا أطلق الفعل عنا انصرف إلى المضارعأي أ: ْ

ْبأن َينجزما ِ َ َِ َكم7ا: كأن$ه ق$ال: بجزمه، أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر، مج$رور بالب$اء، يعن$ي:  ، يعنيْ ْق7د َ َ 
َخصص M ُالفعل ُ ْ ِ ِ بالجزمْ   . لكونه فيه كالعوض من الجر، ف. يجزم ا�سمَ

�متن$اع دخ$ول عامل$ه علي$ه؛ =ن الج$زم إنم$ا : ً ا�س$م وأردن$ا عل$ة، نق$ول كم$ا قلن$ا ف$ي ص$احبه� يج$زم: إذا قلنا
ٌعلفِ◌يكون بأدوات الجزم، وھذه ع.مة للفعل المضارع،  ٌم7ضارع ْ َ ِيل7ي ُِ ْل7م َ ْكي7شم َ َ ِيل7ي.. ََ ْل7م َ فق$ط، أم ل$م وأخواتھ$ا؟ م$ا  َ

  :لم فحسب، ھذا ما نبھنا عليه: المراد

ٌعلفِ◌ ٌمضارع ْ َ ِيلي ُِ ْلم َ ْكيشم َ َ ٍ ، ولما، وإن الشرطية، وكل أدوات الشرط، فليس الحك$م خاص$ا بل$م، فحينئ$ذ أدوات ََ ً K
الجزم خاصة بالفعل، فإذا كان كذلك � ُيت$صور ح$صول الج$زم ف$ي ا�س$م؛ �متن$اع دخ$ول عام$ل الج$زم عل$ى ا�س$م، 

Kخص ا�سم بالجر، خص الفعل بالجزم، : ًإذا Kُ   .حركة: والجر عدم حركة،: الجزمُ

ح$$دث، وزم$$ن، : ا�س$$م خفي$$ف ب$$سيط؛ =ن$$ه ي$$دل عل$$ى ش$$يء واح$$د، والفع$$ل ثقي$$ل؛ =ن$$ه ي$$دل عل$$ى ش$$يئين: ق$$الوا
فأعطي الخفيف الذي ھو ا�سم الثقيل الذي ھو الكسر، وأعطي الثقي$ل ال$ذي ھ$و الفع$ل الخفي$ف ال$ذي ھ$و ال$سكون م$ن 

  .باب التعادل والتناسب

رف$ع ون$صب وج$زم وخف$ض، وأن منھ$ا : لبيتين أشار إل$ى أن ألق$اب اFع$راب أربع$ةبھذه ا=بيات أو ھذين ا: ًإذا
  .ما ھو مشترك ومنھا ما ھو خاص

  :أن أنواع البناء وأنواع اFعراب متحدان في الصورة كما ذكرنا، ھناك قال: يبقى أن ننبه

ُمنه ْ ٍفتح ُذو ِ ْ ٍكسر ُوذو َ ْ ْوضم َ َ   .. وسكونَ

 نفس الضمة، والنصب ھو نفس الفتح$ة، والج$ر ھ$و نف$س الك$سرة وم$ا ن$اب والرفع ھو.. رفع ونصب: وھنا قال
اتفق$$ا واتح$$دا ف$$ي ال$$صورة، ص$$ورتھما واح$$دة، وإن اتح$$دتا ف$$ي ال$$صورة : ًعنھ$$ا، والج$$زم س$$كون وم$$ا ن$$اب عنھ$$ا، إذا

الموج$ود مختلفتان في الحقيقة، لماذا؟ =ن السكون الذي يكون في المبن$ي ھ$ل ھ$و مجل$وب لعام$ل أو �؟ �، وال$سكون 
ْلم يلد (( : في ِ َ ْ ف$رق بينھم$ا، ف$ي ال$صورة متح$دان، : ً ھل ھو مجل$وب لعام$ل أم �؟ مجل$وب لعام$ل، إذا]3:اFخ.ص))[َ

ْل$$م يل$$د (( إن ح$$رف ش$$رط مبن$$ي عل$$ى ال$$سكون، : إذا قل$$ت ِ َ ْ ْل$$م يل$$د (( :  ال$$سكون ال$$ذي عل$$ى ال$$دال ف$$ي]3:اFخ$$.ص))[َ ِ َ ْ َ
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ال$سكون جلب$ه ل$م، وھن$ا غي$ر : إن، لكن ما الفرق بينھما؟ يلد: ي على النون في في النطق ھو عينه الذ]3:اFخ.ص))[
  .مجلوب لشيء

  .من حيث الحقيقة مختلفان، ومن حيث الصورة متفقان: ًإذا

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ّف77777777ارفع ب77777777ضم وان77777777صبن فتح77777777ا وج77777777ر ُ َ َ َ َ ْ ًْ ْ َْ َ َْ ِ ^ ِ                                    
ْواج777777777زم بت777777777س ْ ََ ِ ْ ْكين وغي777777777ر م777777777ا ذك777777777رِ َ ُ ْ َِ ُِ َ ٍ  

  

ّك777777777777777777سرا ك777777777777777777ذكر � عب777777777777777777ده ي777777777777777777سر   ُ َ ُ ْ َ ُ َْ ِ ْ َ َِ ً  

ْين77777777777وب نح77777777777و ج77777777777ا أخ77777777777و بن77777777777ي نم77777777777ر َ َ ُ ْ ُ َِ َِ ُ َ َُ
  

  

ا=ص$$ل ف$$ي ك$$ل مع$$رب أن إعراب$$ه يك$$ون بالحرك$$ات أو ال$$سكون ھ$$ذا . .المع77ربھ$$ذه ا=ن$$واع ا=ربع$$ة لھ$$ا ع.م$$ات، 
ًل مع$$رب بالحرك$ات إن ك$ان مرفوع$$ا فرفع$ه يك$$ون أن يك$ون إعراب$$ه بالحرك$ات أو ال$سكون، وا=ص$$ل ف$ي ك$: ا=ص$ل

ًبال$$ضمة، وإن ك$$ان من$$صوبا فن$$صبه يك$$ون بالفتح$$ة، وإن ك$$ان مخفوض$$ا أو مج$$رورا فج$$ره يك$$ون بالك$$سرة، وإذا ك$$ان  ً ً
  .ًمجزوما فجزمه يكون بالسكون

أن ا=ص$ول ع.مات أصول، وع.مات ف$روع، ھ$و أراد أن يب$ين لن$ا بھ$ذين البيت$ين .. اFعراب له ع.مات: ًإذا
  .أربعة، وأن الفروع ھذه باعتبار النائب وباعتبار المحل كما سيأتي

^فارفع بضم َ ْ ِْ َ فعيلة، يعني مف$صحة بمعن$ى اس$م الفاع$ل مف$صحة؛ =نھ$ا : الفاء ھذه فاء الفصيحة، فصيحة: فارفع.. َ
ف$ارفع ب$ضم، : قول ل$كأفصحت عن جواب شرط مقدر، إذا أردت معرفة ع.مات ا=نواع ال$سابقة الرف$ع والن$صب، ف$أ

ًارفع رفعا مصورا بضم، ما ص$ورة ھ$ذا الرف$ع؟ عل$ى : الباء ھذه تسمى باء التصوير، من تصوير النوع بصنفه، يعني ً
  .القول بأن اFعراب لفظي الرفع ھو عين الضمة

ُيق$$وم، : يق$$وم، ھ$$ذا مرف$$وع، كي$$ف أص$$ور الرف$$ع؟ أنط$$ق بال$$ضمة: يق$$وم زي$$د، إذا قل$$ت.. زي$$د يق$$وم: ًإذا قلن$$ا م$$ث.
ٍص$$ورت ھ$$ذا الرف$ع بم$$اذا؟ ب$$التلفظ بال$$ضمة، زي$$د، إذا لفظ$$ت بال$$ضمة حينئ$$ذ : ًفنطق$ك بال$$ضمة ھ$$و ع$$ين اFع$$راب، إذا ٌ

النوع ا=ول وھو الرفع إيجاده وتحقيقه في محله من اسم أو فعل، يكون بنطقك بال$ضمة، فال$ضمة : ًصورت الرفع، إذا
  .، فھما متحدانھي عين اFعراب، واFعراب الرفع ھو عين الضمة

^فارفع بضم  َ ْ ِْ َ ًارفع رفعا مصورا بضم، تصويرك لھذا الرفع إنما يكون بضم: ، يعنَ ً.  

ًفكي$$ف جع$$ل إعراب$$ا أو .. ٍم$ن ألق$$اب البن$$اء، ومن$$ه ذو ض$$م:  ال77ضمبال$$ضمة،:  وا=ص$$ل أن يق$$ولٍب77ضم،: ھن$ا ق$$ال
ن جرى عادة البصريين وھذا من$سوب لھ$م بأن عبارة المصنف ھنا فيھا مسامحة؛ =: ع.مة إعراب؟ يقال في الجواب

ًأنھ$م يفرق$$ون ب$$ين ض$$م وض$م، ف$$إذا ك$$ان المبن$ُي مبني$$ا عل$$ى ال$$ضم ح$ذفوا من$$ه الت$$اء، وإذا ك$$ان : وإن ن$سب إل$$يھم غي$$ره ٍ ٍ
ُزيد مرف$وع ورفع$ه ض$مة بالت$اء، وإذا ك$ان مبني$ا حي$ث، ق$الوا: ًالمعرب معربا بضم أضافوا إليه التاء، فيقولون ً ٌ مبن$ي : ٌ

  .وھذا مجرد اصط.ح.. لضم، فرقوا بينھماعلى ا

ال$ضم والك$سر : يطلقون ألق$اب البن$اء.. البصريون يطلقون ألقاب البناء على ع.مات اFعراب، يتوسعون: وقيل
يتوسعون في إط.ق ك$ل منھم$ا عل$ى ا]خ$ر، والم$سألة مج$رد اص$ط.ح فح$سب، : والفتح، على ألقاب اFعراب، يعني

ق فھ$$و أح$$سن، يعن$$ lع$$راب ال$$ضمة فھ$$ذا أج$$ود وأح$$سن؛ =ن ث$$م فرق$$ا ب$$ين المبن$$ي : يُإن ف$رmًإن جع$$ل للبن$$اء ال$$ضم، ول
  .والمعرب

^ف7ارفع ب7ضم َ ْ ِْ َ ً� مناف$اة ب$$ين جع$ل ھ$$ذه ا=ش$ياء إعراب$$ا وجعلھ$ا ع.م$$ات إع$راب؛ =ن الق$$ول ب$أن ال$$ضمة : ، نق$$ولَ
ٌيق$وم زي$د، زي$د: تع.مة إعراب، ھذا يوافق القول بأن اFعراب معنوي وليس لفظ$ي، إذا قل$ مرف$وع ورفع$ه ض$مة، : ٌ

ھ$ذا ج$رى عل$ى : ھ7ذا نق7ولٍع.مة رفعه، حينئذ .. مرفوع وع.مة رفعه: ھذا على القول بأن اFعراب لفظي، إذا قلت
ْ برفُع$هَبأنه لفظي، أنھ$م يتوس$عون ف$ي العب$ارة، فق$د ُيعبl$ُرون: أنه معنوي، لكن جرت عادة البصريين القائلين ِبرفع$ه، .. َ َ

ِوع.مة رفعه ضمة، وھذا: ، أو يقولونفُعه ضمةَور ْ َ..  

ًوجعلھا ع.مات إعراب ھي إعراب من حيث عموم كونھا أثرا جلبھ$ا العام$ل، وع.م$ات : نقول: ثم جواب آخر
  .ًھي ع.مة من حيث الخصوص، وھي إعراب لفظي من حيث كونھا مجلوبا للعامل: من حيث الخصوص، يعني

ٌيقوم زيد، زيد ٍجلبھا فحينئذ ھي عينه، وم$ن : ًمن جھة كونھا مجلوبة للعامل، أي: مة ننظر لھا نظرينھذه الض: ٌ
  .� بأس به، لكن ھذا فيه نظر: ع.مة الرفع الضمة، قالوا: جھة خصوص التعبير عنھا، لو قلنا
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^فارفع بضم َ ْ ِْ َ ًإذا الرفع يكون بضم وما ناب عنه، وسواء كان ھذا الضم ظاھرا أو مقدرا، وا: َ ً   .=مثلة واضحةً

ًوانصبن فتحا ْ َْ ْ َ ًبف$تح، فتح$ا ھن$ا من$صوب بن$زع الخ$افض، إذا: ًوانصبن فتح$ا، يعن$ي: ِ ًوان$صبن فتح$ا، : كأن$ه ق$ال: ً
ٍمصورا النصب بفتح، حينئذ تكون الباء التي نزعت تكون ماذا؟ تكون للتصوير،  : بفتح، وانصبن: يعني ً  

ًوجر كسرا ْ ّ ُ ََ..  

َفارفع بضم وانصب َ ْ ِْ ْ ^ ِ َ ّن فتحا وجرَ ُ َ ً ْ َ ًك7سرا.. ھذا فعل أمر أن$ت..  ْ ْ وج$ر : بن$زع الخ$افض، كأن$ه ق$الًأي$ضا من$صوب : َ
ًجرا مصورا بكسر، فكسرا ھذا منصوب بنزع الخافض ً ً.  

ّكذكر � عبده يسر: مثال ما ذكر ُ َ ُ ْ َ َُ ِ ْ ُكذكر.. َِ ْ بالرفع عل$ى أن$ه : الكاف ھذه حرف جر للتشبيه تجر ما بعدھا، وذكر: َِ
ُذكرالكاف اسمية، مثل : ٍ، حينئذ � بد من التأويل، إما أن نقولمبتدأ ْ ومث$ل ھ$ذه ت$ضاف إل$ى الجم$ل و� إش$كال فيھ$ا، .. ِ

ذكر، وھذا في جميع ما يم$ر ب$ك : بأن الكاف على أصلھا حرف جر، لكنھا دخلت على محذوف، كقولك: وإما أن يقال
  :في ا=مثلة

إما أن تجعل الكاف اس$مية، : ٍعدوا ونحو ذلك حينئذ لك توجيھانأو دخل حرف الجر على جملة كتس.. إذا دخلت
  .ًوإما أن تجعلھا حرفية ومدخولھا محذوف؛ =نه تقرر أن حرف الجر � يدخل إ� على ا=سماء

ّكذكر � عبده يسر ُ َ ُ ْ َ َُ ِ ْ ^فارفع بضم.. ٌھذا مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة:  ، ذكرَِ َ ْ ِْ َ ف  ، وھو مضاف، ولفظ الج.لة م$ضاَ
ًوجر كسرا.. ٍإليه مجرور بكسر ْ ّ ُ ھ$ذا : ھذا مفعول به ل$ذكر الم$صدر؛ =ن$ه ين$صب، أض$يف ھن$ا فن$صب، عب$ده:  ، عبدهََ

  .منصوب بذكر، وع.مة نصبه الفتحة الظاھرة على آخره

ًوانصبن فتحا ْ َْ ْ َ Kمثل للكل لكن � على جھة الترتيب: ًإذا.. ِ َ.  

ّيسر ُ  للمضارع المرفوع، فكأنه مثل ل.س$م والفع$ل، والجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع ھذا مثال =ي شيء؟ ھذا:..  ، يعنيَ
ُذكرالمبتدأ  ْ ِ  

ٍواجزم بتسكين ِْ َْ ْ ل$م يق$م، وھ$ذا خ$اص : ٍھذا النوع الرابع من أنواع اFعراب، واج$زم آخ$ر الكلم$ة بت$سكين، نح$و: ِ
ٍبتسكينبا=سماء،  ِْ بال$سكون، كقول$ك أو : ٍكين، يعن$يھذا من إط.ق المصدر وإرادة ا=ث$ر وھ$و ال$سكون، واج$زم بت$س: َ

ھ$ذه أربع$ة أن$واع : ًفعل مضارع مجزوم بلم وجزمه س$كون آخ$ره، إذا: حرف نفي وجزم وقلب، ويقم: لم يقم، لم: نحو
  :لmعراب

الج$$ر، : الن$صب، وع.مت$$ه ا=ص$لية الفتح$$ة، والثال$ث: الرف$$ع، وع.مت$ه ا=ص$$لية ال$ضمة، والث$$اني: الن$وع ا=ول
  :أربع ع.مات أصلية، وثم فروع، قال: ًالجزم، وع.مته ا=صلية السكون، إذا: كسرة، والرابعوع.مته ا=صلية ال

ْوغير ما ذكر َ ُ ْ َِ ُ ُينوب  َ ًيك$ون نائب$ا : وغير م$ا ذك$ر م$ن اFع$راب بالحرك$ات ال$سابقة وال$سكون ين$وب عن$ه، يعن$ي: َُ
ٍعنه، في ماذا؟ في اFعراب، إن كان مرفوع$ا ب$ضمة فم$ا ن$اب عن$ه، ن$اب  ًعن$ه ف$ي كون$ه مرفوع$ا، وإذا ن$اب عن$ه ف$ي ً

ٍكونه منصوبا حينئذ ناب عنه في نفس اFعراب ً.  

ٍواج7زم بت7سكين ِْ َْ ْ ْوغي77ر م7ا ذك7ر ِ َ ُ ْ َِ ُ ال$$واو : م$$ن الحرك$ات وال$$سكون ين$وب عن$ه، فين$$وب ع$ن ال$ضمة ث.ث$$ة أش$ياء..  َ
الفتح$ة والي$اء، وع$ن :  الك$سرة أم$رانا=لف الياء والكسرة وح$ذف الن$ون، أربع$ة، وع$ن: وا=لف والنون، وعن الفتحة

  .حذف الحرف: السكون

ٌع.م$ة أص$لية وأرب$ع فرعي$ة، : ٌع.م$ة أص$لية وث.ث$ة فرعي$ة، وللن$صب خم$س ع.م$ات: فللرفع أرب$ع ع.م$ات
ٌع.مة أصلية وثنتان فرعية، وللج$زم ع.مت$ان، فھ$ذه أرب$ع ع$شرة ع.م$ة، منھ$ا أربع$ة أص$ول : وللجر ث.ث ع.مات

النائ$ب ..  فروع باعتبار الحال نفسه، وأما باعتبار المحل فھي سبعة أبواب، إن نظرن$ا إل$ى ال$ذي ين$وبوعشرة فروع،
.. خم$سة ف$ي ا=س$ماء واثن$ان ف$ي ا=فع$ال، خم$سة ف$ي ا=س$ماء: نفسه فھي عشرة، وإذا نظرنا إلى ا=بواب فھ$ي س$بعة

 ف$ي حال$ة الن$صب، والممن$وع م$ن ال$صرف ف$ي ا=سماء الستة، والمثنى، وجم$ع الم$ذكر ال$سالم، وجم$ع المؤن$ث ال$سالم
  .حالة الجر، ھذه خمسة

  .ا=مثلة الخمسة: الفعل المضارع معتل ا]خر، وا=فعال الخمسة، وا=حسن تقول: واثنان في ا=فعال

ْوغير ما ذكر َ ُ ْ َِ ُ   .من اFعراب بالحركات والسكون ينوب عنه..  َ

ْنحو جا أخو بني نم7ر َ َ ُ ِْ َِ ُ ُج7ا أخ7و: َ ًھ$ذا ا=ص$ل، ج$اء بالق$صر، لغ$ة أو ض$رورة؟ نق$ولج$اء .. َ لغ$ة، ج$اء إذا ك$ان : ً
ج$اء أخ$و، : أص$لھا.. مفت$تح ب$الھمزة ج$از ح$ذف الھم$زة ا=ول$ى، ج$اء أخ$و: مھموز ھو وغي$ره، إذا ت$.ه ھم$زة، يعن$ي
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ًحينئذ يجوز التخفيف لغة، فيقال ق$صر ج$ا � ٍجا أخ$و بالق$صر، حينئ$ذ يك$ون م$ن ب$اب اللغ$ة، � م$ن ب$اب ال$ضرورة، ب: ٍ
  .للضرورة، بل لكثرة حذف إحدى الھمزتين من كلمتين إذا اجتمعتا

ْأخو بن7ي نم7ر َِ َِ ًفع$ل م$اض مبن$ي عل$ى الف$تح ف$تح الھم$زة المحذوف$ة تخفيف$ا، ج$ا أخ$و، أخ$و: ج$ا.. ُ فاع$ل مرف$وع : ٍ
م$ضاف، : ل$ستة، أخ$وورفعه الواو نيابة عن الضمة، ھنا ناب، ھ$ذا مث$ال لل$ضم ف$ي النياب$ة ب$الواو، وھ$و م$ن ا=س$ماء ا

  مضاف إليه، مجرور بماذا؟ بالياء؛ =نه من ا=سماء الستة، =نه ماذا؟ : وبني

ٍھ$$ل م$$ن ق$$ول راب$$ع؟ نع$$م محل$$ق ي$$ا إخ$$وان ملح$$ق، ا=ص$$ل ف$$ي ھ$$ذه الم$$سائل تك$$ون .. مج$$رور بالك$$سرة.. مثن$$ى
ِبن77ي:  يعن$$يواض$$حة،واض$$حة، دارس ا=لفي$$ة يختل$$ف ع$$ن المبت$$دئ، أن$$ت ل$$ست مبت$$دئ، ا=ص$$ل ھ$$ذه الم$$سائل تك$$ون  َ 

بن$ي، : ًم$ن الملح$ق، إذا: أن جمعه ب$واو ون$ون يعتب$ر ش$اذ، يعن$ي: ًابن، سيأتي معنا غدا في جمع المذكر السالم: أصلھا
ًملحق بجمع المذكر السالم، مجرور وجره الياء نيابة عن الكسرة، إذا: نقول   .ھو ملحق بالجمع: ً

ْنمر ِ ، -ًإذا جع$ل اس$ما لقبيل$ة-ن$وع م$ن ال$صرف إذا للعلمي$ة والتأني$ث  ، نم$ر عل$ى وزن فع$ل، ھ$ذا يحتم$ل أن$ه ممَ
ٍومصروفا إذا جعل اسم رجل، يحتمل ھذا وذاك، نمر ْجا أخو بني نم7ر.. َنمر بالفتح، وكل منھما.. ً َ َِ َِ نق$ول .. ، ك$ل منھم$اُ

، ونم$ر م$ضاف إلي$ه، بن$ي م$ضاف: ًبنين، ح$ذفت الن$ون لmض$افة، إذا: نمر، ما إعرابه ھنا؟ نعم، أخو بني، نعم أصلھا
ًإما أن يكون مجرورا السكرة على ا=ص$ل إذا جع$ل اس$ما لرج$ل أب$و القبيل$ة ا=ص$ل، وإم$ا أن يك$ون مج$رورا بالفتح$ة  ً ً

ًنيابة عن الكسرة ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث ً.  

ْجا أخو بني نمر: ًإذا َ َِ َِ ً ، أشار به إلى كون الواو نياب$ة ع$ن ال$ضمة، والي$اء نياب$ةُ ً ع$ن الك$سرة، والفتح$ة نياب$ة ع$ن ً
  .ًالكسرة إذا جعلناه ممنوعا من الصرف

  : ثم شرع في بيان ا=سماء، أو ا=بواب التي تنوب عن ھذه الحروف فقال

ْوارفع بواو وانصبن باAلف َ َ َ ْ ْ َِ َِ ِ ٍ. ْ   ,وھذا يأتينا المغرب إن شاء ' تعالى.. َ

  .ه أجمعينوصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب

   ما علة بناء من الشرطية؟-

  .. من الشرطية..  أجيبوا-

وال$$راجح؟ ا=ظھ$$ر عن$د النح$$اة أن$$ه المعن$$وي، وإذا ألح$$ق ب$$ه ال$$شبه .. ال$$شبه المعن$$وي ق$$و�ن..  ال$شبه الوض$$عي-
  .الوضعي � بأس

ليست مخت$صة ب$ه، ًما كان ع.مة =مر ما فھو خاص به، أ� يرد على ھذا أن قد ع.مة للماضي و:  ھذا يقول-
  بل تدخل على المضارع؟

  . ھي ليست ع.مة مختصة، ھي ع.مة مشتركة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع-

  ھل على ع.مات اFعراب، أم على ألقاب البناء؟.. أن البصريين يطلقون ألقاب البناء على:  قيل-

  .أنواع اFعراب وألقاب اFعراب، � بأس ھذا بذاك:  �، يقال-

  ..اسم موصول: ما..  وا�سم قد خصص بالجر كما-

  . � ليس في الظاھر اسم موصول، ما مصدرية كتخصيص الفعل، فھي مؤولة بمصدر-

مبن$$ي عل$$ى ال$$ضم، ھ$$ل ھ$$ذا : عل$$ى ال$$صحيح أن$$ه مبن$$ي عل$$ى الف$$تح المق$$در، وعل$$ى م$$ذھب الجمھ$$ور:  ض$$ربوا-
  اFعراب صحيح؟

.. أع$$رب: ج$$اء فع$$ل ماض$$ي مبن$$ي، نح$$ن نق$$ول: مبن$$ي، إذا قلن$$اھ$$ذا اFع$$راب ص$$حيح؟ ھ$$و :  نع$$م، ھ$$ل نق$$ول-
أعرب ج$اء زي$د، م$اذا تق$ول؟ ج$اء فع$ل ماض$ي : جاء فعل ماضي مبني، إذا قلنا: اFعراب خاص بالمعربات، ثم تقول

ٌزي$د مرف$وع فاع$ل، وتت$رك ج$اء؛ =ن ال$سؤال بم$اذا؟ ع$ن اFع$راب، أل$يس ك$ذلك؟ : مبني على الفتح، ا=صل أن تقول
ًمعنى خ$اص ومعن$ى ع$ام، المعن$ى الع$ام: اFعراب يطلق بمعنييننعم،  ھ$و ال$ذي يك$ون ب$إجراء وتن$زل القواع$د عل$ى : ً

الك$$.م العرب$$ي نف$$سه، ف$$إن نزل$$ت ج$$اء عل$$ى م$$ا قع$$ده النح$$اة ي$$سمى إع$$راب، ل$$يس ھ$$و اFع$$راب ال$$ذي يقاب$$ل البن$$اء �، 
  .واضح ھذا

ما، اتفق عل$ى بنائ$ه أف$صح، أو : نى الذي؟ فھل إذا قلنا ما ا=فصح في لغة العرب إذا كان ما اسم موصول بمع-
  الذي اتفق على بنائه؟: نقول
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ًما نفسھا اتف$ق عل$ى بنائھ$ا، وال$ذي أي$ضا اتف$ق عل$ى بنائ$ه، ھ$ذا ش$يء وھ$ذا ش$يء، !  ما أدري ماذا يقصد ھذا؟-
  .ما، تفسر من حيث المعنى، ومن وما وأل تساوي ما ذكر: لكن

ا محل من اFعراب، وما ھي الجمل التي لھا محل من اFعراب، وم$ا ھ$و ال$ضابط  ما ھي الجمل التي ليس لھ-
  في معرفتھا؟

قواعد اFع$راب، ونظم$ه ال$زواوي وش$رحناه ترج$ع إلي$ه، كت$اب كام$ل س$نة جل$سنا في$ه :  ھذا كتاب كامل اسمه-
  . أظن، ھذه سبعة وھذه سبعة

  ..ذكر ' عبده يسر:  لم أفھم قول الناظم-

  .ھذا مثال للمنصوب: ثال للمرفوع، ولفظ الج.لة ھذا مثال للمجرور، وعبدهھذا م:  ذكر-

  ...!!!و' أعلم وصلى ' وسلم
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  13الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم           ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :قول الناظموقفنا عند 

ْوارف77777777777777ع ب77777777777777واو وان77777777777777صبن ب77777777777777اAلف َ َ َ ْ ْ َِ َِ ِ ٍ ِ. ْ       إل$$$$$$$$$$$$$$ى آخ$$$$$$$$$$$$$$ره ..  َ
  

رفع ونصب وخف$ض وج$زم، : جنس تحته أربعة أنواع: ھذا شروع منه في بيان أبواب النيابة، وقد ذكرنا أن اFعراب
 باعتب$ار المح$ل وإم$ا إم$ا: وأن لھذه ا=نواع ع.مات، ع.مات أصول، وع.مات ف$روع، والف$روع ينظ$ر إليھ$ا نظ$ران

ًنفس ا=لف والواو والياء، واعتبار المحل نف$س الكلم$ة الت$ي تك$ون مح$. للنياب$ة، فباعتب$ار : باعتبار الحال، الحال يعني
ث.ث$ة ع$ن ال$ضمة، : خمسة ف$ي ا=س$ماء، واثن$ان ف$ي ا=فع$ال، وأم$ا باعتب$ار النائ$ب فع$شرة: المحل النائب سبعة أبواب

  .نان عن الكسرة، وواحد عن السكونوأربعة عن الفتحة، واث

ثم اعل$م أن النائ$ب ف$ي ا�س$م إم$ا ح$رف وإم$ا حرك$ة، ق$د ين$وب ح$رف ع$ن حرك$ة كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي ا=س$ماء 
نابت الكسرة ع$ن الفتح$ة : الستة، الواو نابت عن الضمة، وقد تنوب حركة عن حركة، كما ھو في جمع المؤنث السالم

إم$ا ح$رف وإم$ا حرك$ة، وف$ي الفع$ل إم$ا : ًالصرف نابت الفتحة ع$ن الك$سرة، إذافي حالة النصب، وكذلك الممنوع من 
ٌحرفحرف وإما حذف،  ُوالحذف، -ثبوت النون- مثل النون :ْ   . مثل حذف النون فھو نائب عنه:ْ

lا=سماء الستة، والمثن$ى، والجم$ع عل$ى ح$ده، ھ$ذا : فنيابة الحرف عن الحركة في ا�سم يكون في ث.ثة مواضع َ
lا=سماء الستة، والمثن$ى، والجم$ع عل$ى ح$ده، : نيابة الحرف عن الحركة في ا�سم يكون في ث.ثة مواضع:  نقولماذا؟ َ

.. ٌأب.. فبدأ با=سماء الستة، قدم ا=سماء الستة على المثنى وعل$ى الجم$ع عل$ى ح$د المثن$ى؛ =نھ$ا أس$ماء مف$ردة، أب$وك
ٌن$$اة و� مجموع$$ة، والمف$$رد س$ابق المثن$$ى، والجم$$ع ھ$$و أس$$بق، أب لي$$ست مث: ھ$$ُن، ھ$$ذه أس$$ماء مف$$ردة يعن$ي.. ٌح$م.. ٌأخ ً

  .أبوان أبون، أيھما أسبق؟ المفرد، ثم المثنى ثم الجمع

ق$دم المف$$رد =ن$ه أس$$بق، و=ن إعرابھ$ا عل$$ى ا=ص$ل ف$$ي اFع$$راب ب$الفرع م$$ن ك$ل وج$$ه، المثن$ى ھ$$و نائ$$ب : ًإذا
وأم$ا ف$ي حال$ة الن$صب فھ$ذا ل$م ين$ب ش$يء ع$ن ش$يء ف$ي للفعل، لكنه ينوب ا=ل$ف ع$ن ال$ضمة، والي$اء ع$ن الك$سرة، 

يرفع با=لف وينصب ويج$ر بالي$اء، الي$اء لي$ست ھ$ي ع$ين : الحقيقة، وإنما ناب حرفان عن ث.ث حركات، ولذلك نقول
ٍالياء كما سيأتي، فحينئذ لم يستوف الث.ث، فا=صل في اFعراب بالحروف أن تكون الواو نائبة ع$ن ال$ضمة، وا=ل$ف 

  . عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرةنائبة

إن اFع$$راب ب$$الحروف أق$$وى م$$ن اFع$$راب بالحرك$$ات، لم$$اذا؟ =ن ال$$واو عب$$ارة ع$$ن ض$$متين، : ول$$ذلك يق$$ال
ٍوا=لف عبارة عن فتحتين إشباع، والياء عبارة عن كسرتين، فحينئذ ما استوفى ھذه الح$روف الث.ث$ة تم$ت النياب$ة في$ه 

 نائبة عن الضمة، وا=لف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وھ$ذا � يوج$د � ف$ي عن جميع الحركات، فالواو
المثن$ى و� ف$$ي جم$$ع الم$$ذكر ال$$سالم؛ =ن$$ه ف$$ي جم$$ع الم$$ذكر ال$$سالم ناب$$ت ال$$واو والي$$اء فق$$ط، وف$$ي المثن$$ى ناب$$ت ا=ل$$ف 

  :لم يستوف، فلذلك قدم ھذا الباب من ھذين الجھتين: ًوالياء، إذا

  .=نه مفرد، والمفرد سابق المثنى: ًأو�

إعرابه قد استوفى الفرع من كل وجه، فنابت فيه الواو عن الضمة، وا=لف عن الفتحة، والياء ع$ن : نقول: ًثانيا
  .ھذا ھو الباب ا=ول وھذا سبب تقديم الناظم كغيره من النحاة: ًالكسرة، إذا

ًضافة، ا=سماء الستة ھذا عل$م بالغلب$ة، وھ$و م$ا وض$ع لمعن$ى ا=سماء الستة المعتلة الم: ا=سماء الستة يقال فيھا
ِكلي وغلب استعماله في بعض جزئياته، ا=سماء الستة في ا=صل أنه لف$ظ ع$ام ي$صدق عل$ى أب وأخ وح$م وھ$ن وذو  ٍ ٍ ٍ

ھ$ذه : بي$ت، وس$ماء، وأرض، وخال$د، وعم$رو، ومحم$د، تق$ول: وفم، ويصدق على غيره، لو جمع$ت أس$ماء س$تة قل$ت
ًتة، أليس كذلك؟ إذا ھذا اللفظ ي$صدق عل$ى ك$ل ع$دد م$ن ا=س$ماء ھ$و س$تة، لك$ن بالغلب$ة ف$ي ا�س$تعمال غل$ب أسماء س

ًعل$ى بع$ض ا=س$ماء دون غيرھ$ا، بحي$ث إذا أطل$ق ان$صرف إل$ى ھ$ذه ا=س$ماء ال$ستة دون غيرھ$ا، وھ$ذا ي$سمى علم$$ا 
والعشرة، إذا أطلق العبادلة كل أربع$ة تجم$ع عب$د ًبالغلبة، ويأتي في محله في باب العلم، كا لعبادلة مث. في الصحابة، 
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' فھم عبادلة، لكن إذا أطلق في الصحابة العبادلة انصرف إل$ى ع$دد مع$ين، � ينطل$ق عل$ى غي$رھم، وك$ذلك الع$شرة 
  .المبشرون بالجنة � ينطلق على غريھم

  :قال رحمه '

ُ وارفع بواو وانصبن باAلف         واجر ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ِ ٍ. ْ ٍر بياءَ َ ِْ..  

ًبين أن ا=سماء الستة ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب با=لف نيابة عن الفتحة، وتجر بالي$اء نياب$ة ع$ن الك$سرة،  ً ً K
ْوارفع: ولذلك قال ْ �، ول$و : ، ھذا أمر، وا=مر يقتضي الوجوب، فھل المراد به أنه يجب رفع ا=س$ماء ال$ستة؟ الج$وابََ

ھ$ذا ل$يس : ٍنه س$مع م$ع اس$تيفاء ال$شروط إعرابھ$ا بالحرك$ات عل$ى ا=ص$ل، حينئ$ذ ارف$ع، نق$ولمع استيفاء الشروط؛ =
ُللوجوب بل ھو ُمجوز مع وجود الشروط التي سيأتي ذكرھا أن ترفع بالواو أو أن ترفع بالضمة على ا=صل ُ ٌ َ َ.  

ٍوارفع بواو َ َ ْ ْ ًمصوراًوارفع رفعا : ، يعنيََ َ . َ ؛ =ن ال$واو اس$م م$سماه ھ$و ع$ين ال$واو  بم$سمى واو، � ب$د م$ن التق$ديرُ
ًم7صوراًارفع رفعا : ٍالتي تكون في أبوك، حينئذ � بد أن نقدر، نقول َ . َ َص$ورت ع$ين :  ب$واو، الب$اء ھ$ذه للت$صوير، يعن$يُ َK

ٍالرفع؛ =ن الصحيح أن اFعراب لفظ$ي، ف$إذا ك$ان لفظي$ا حينئ$ذ ال$واو ھ$ي الرف$ع والرف$ع ھ$و ال$واو، ھ$و عين$ه، إذ ھ$و  ً
ارف$$ع إذا أردت أن ت$$دل عل$$ى أن ھ$$ذه : ، فالحرك$$ة ال$$ضمة ھ$$ي ع$$ين الرف$$ع، والرف$$ع ھ$$و ع$$ين ال$$ضمة، ل$$ذلك نق$$ولھ$$ي

ًالكلمة مرفوعة فانطق بالواو، إذا الواو ھي عين الرفع، والرف$ع ھ$و ع$ين ال$واو، لك$ن ل$يس ال$واو ذاتھ$ا، وإنم$ا م$سمى 
ً م$سمى ال$واو ھ$$و ال$ذي يك$ون ع.م$$ة للرف$ع، ول$يس ع$$ين ً:أب$$وك، إذا: إنم$ا تق$ول! أب$$وواوك: واو، أن$ت � تق$ول: ال$واو
  .الواو

ًوارفع رفعا مصورا بمسمى واو، سواء كانت ھذه الواو ظاھرة أو مقدرة، قد تكون ظاھرة، يعني ً ًملفوظ$ا بھ$ا، : ً
ٌوأُبونا شْيخ كبير ((  ِ َ َ ٌَ َ   .نطق بالواو:  أبونا]23:القصص))[َ

ًنعم، وذلك فيما إذا أضيف أبو إل$ى مح$. ب$أل، ج$اء أب$و العب$اس، أب$و : وھل تقدر الواو في ا=سماء الستة؟ نقول
أب$و العب$اس التق$ى س$اكنان ال$واو الت$ي ھ$ي ع.م$ة إع$راب وال$.م ال$ساكنة، العب$اس .. أب$ووا العب$اس: العباس، فما تقول

ًحينئذ � يمكن تحري$ك ا=ول$ى فح$ذفناھا تخل$صا م$ن التق$اء ال$ساكنين،   م$ضمومة ث$م العب$اس،  ت$أتي بب$اء،)أُب العب$اس(ٍ
أب$$و فاع$$ل مرف$$وع ورفع$$ه ض$$مة مق$$درة محذوف$$ة لل$$تخلص م$$ن التق$$اء : ج$$اء فع$$ل ماض$$ي، أب$$و العب$$اس: ٍحينئ$$ذ نق$$ول

  .الساكنين

ٍوارفع بواو: ًإذا َ َ ْ ْ ٌوأُبون$ا ش$ْيخ كبي$ر (( : ًبمسمى واو ظ$اھرة كان$ت كم$ا ف$ي.. ََ ِ َ َ ٌَ َ ً أو مق$درة كم$ا إذا ]23:الق$صص))[َ
  .جاء أبو العباس: ًالرفع إلى مح. بأل، كما في قولكأضيف أبو في حالة 

.وانصبن َ ِ ًن$صبا م$صورا بم$سمى ا=ل$ف، أي$ضا الق$ول ف$ي : Kأكَده لعل$ه لل$وزن � لكون$ه آك$د م$ن الرف$ع، وان$صبن: ْ ً ً
ع$رب ھذا مسمى، اسمه ا=لف، والذي ي: أباك، نقول: ا=لف كالقول في الواو، ا=لف اسم، مسماه ا=لف التي تنطق بھا

ًوان77صبن ن77صباب$$ه الم$$سمى � ا�س$$م،  َ ْ ََ ْ. ًم77صورا ِ َ . َ ًالب$$اء ھ$$ذه للت$$صوير، بم$$سمى ا=ل$$ف ف$$ي حال$$ة الن$$صب نياب$$ة ع$$ن : ً، إذاُ
  .الفتحة، كما نابت الواو عن الضمة، ھنا نابت ا=لف عن الفتحة

ٍإن أبانا لفي ض.ل ُمبين(( : ًكذلك ظاھرة أو مقدرة، ظاھرة كما في قوله ِ ٍِ َ َِ Kَ َ ومقدرة فيم$ا إذا أض$يف  ]8:يوسف ))[َ
رأي$$ت فع$$ل وفاع$$ل، وأب العب$$اس فاع$$ل مرف$$وع ورفع$$ه : َإل$$ى المحل$$ى ب$$أل، رأي$$ت أب العب$$اس، ل$$يس في$$ه أل$$ف، فتق$$ول

  .غير ملفوظ بھا: ا=لف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فھي ألف مقدرة، يعني

ٍواجرر بي7اء َ ْ ُ ًواج7رر ج7را: ِْ . ُ ًم7صورا ْ َ . َ سمى ي$اء، فالب$اء للت$صوير، وك$ذلك الي$اء اس$م م$سماه ال$ذي ينط$ق ب$ه ف$ي  بم$ُ
  .أبيكم فالياء ھذه ھي مسمى الياء التي تنطق بھا، ھي ع.مة اFعراب.. أبي.. الحرف نفسه ارجعوا إلى أبي

َواجرر جرا مصورا بياء نيابة عن الك7سرة: ًإذا ْ َ َ . َ ُ . ْ ُ َْ ً ٍ ِ ً كم$ا ف$ي : ظ7اھرةو مق$درة، ًك$ذلك بي$اء ظ$اھرة أ: ٍ، فحينئ$ذ نق$ولً
ْاْرجُع$وا إل$ى أب$يكم (( : ا]ية التي ذكرناھ$ا ُ َِ َِ  فإنھ$ا ملف$وظ بھ$ا، ومق$درة كم$ا إذا أض$يف أب$ي إل$ى المحل$ى ]81:يوس$ف))[ِ

ِبأل، مثل ماذا؟ مررت بأب العباس، نفس المثال، في حالة الرفع والنصب والج$ر يك$ون مق$درا، م$ررت ب$أب العب$اس،  ًِ
ًاس، بأب العباس، باء مك$سورة ث$م ي$أتي العب$اس، إذابأبي العب: � تقل ِم$ررت ب$ـ الب$اء ح$رف ج$ر، ب$أب العب$اس، أب$ي : ِ

  .ھو اسم مجرور بالباء وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين: ًمضاف والعباس مضاف إليه، إذا

ْارفع وانصبن واجرر: قال ُ ْ َ ْ ْ. ِ ْ نھ$ا مفع$ول ب$ه، ارف$ع ب$واو م$ا م$ن ا=س$ماء ھذه كلھ$ا ا=فع$ال طلب$ت م$ا عل$ى أ): ما (َ
أص$ف، ان$صبن ب$ا=لف م$ا م$ن ا=س$ماء أص$ف، اج$رر بي$$اء م$ا م$ن ا=س$ماء أص$ف، ھ$ذا ي$سمى م$اذا؟ ي$سمى تن$$ازع، 

ٍباب التنازع، فحينئذ كل من ھذه ا=فع$ال الث.ث$ة ق$د طل$ب م$ا ا�س$م الموص$ول : وسيأتي معنا التنازع باب خاص اسمه
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ٍ حينئ$ذ � ب$د م$ن الت$رجيح م$ا ھ$و كلھ$ا تأخ$ذ ھ$ذا المفع$ول، � ب$د م$ن واح$د، ون$شبھه بالزوج$ة، على أنه مفعول به له، ٍ
اس$م موص$ول بمعن$ى : اج$رر بي$اء م$ا، م$ا: أعملن$ا ا=خي$ر: ٍالمرأة � يتنازع فيھا رج.ن، كذلك ھذا نفسه وحينئذ نق$ول

 والث$اني ال$ذي ھ$و ارف$ع وان$صبن ف$إذا الذي منصوب في محل نصب، والعامل فيه اجرر ا=خير، ثم ن$ضمر ف$ي ا=ول
  :ٍأضمرنا في، حينئذ حذفناه جائز الحذف، فأعملنا ا=خير وأضمرنا في ا=ول والثاني ثم حذفناھما من باب ا�ختصار

ْوحذف فضلة أجز إن لم يضر َ ْ َ َ َِ ٍْ َِ َْ ِ ْ َ َ ْ ..  

ْوحذًفأعملنا ا=خير وأضمرنا فيما قبله ضميره وحذفناه لكونه فضلة، : ًإذا َ ْف فضلة أجز إن لم يضرَ َ ْ َِ ٍْ َِ َْ ِ ْ َ  كم$ا س$يأتي َ
ھ$$ذه بياني$ة، =ن اس$$م : م$$ن ا=س$ماء، م$ن: اس$م موص$ول بمعن$$ى ال$ذي، م$$ا، ي$صدق عل$ى م$$اذا؟ ق$ال: ًف$ي محل$ه، م$$ا إذا

.. الموصول مبھم، يحتاج إلى مبيlن مفسر، � بد له من مبين و مفسر وشارح، م$ا أص$ف م$ن ا=س$ماء نع$م، م$ا أص$ف
  . ھذه جملة الصلة، من ا=سماء جار ومجرور متعلق بأصف: وصول بمعنى الذي، أصفاسم م: ما

ًھذا الباب خاص با=سماء و� يشركه ا=فعال، ولو كانت معربة، وأما الحروف فليست داخلة معنا أصالة: ًإذا ً ُ َ:  

ْوارف7777777777777ع ب7777777777777واو وان7777777777777صبن ب7777777777777اAلف َ َ َ ْ ْ َِ َِ ِ ٍ ِ. ْ َ
  

  

َواج77777777رر بي77777777اء م77777777ا م77777777ن اAس77777777م   ْ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ِ ٍ ْا أص77777777فِ ِ َ
  

  

 ھذا الب$اب بب$اب ا=س$ماء ال$ستة، وھ$و ل$م يعن$ون بھ$ذا، وإنم$ا -النحاة–ٍما أصفه لك من ا=سماء، حينئذ سمى أھل العلم 
ما من ا=سماء أصف، ثم وصف س$تة أس$ماء، ف$دل عل$ى أن الب$اب ھ$و ب$اب ا=س$ماء ال$ستة، بع$ضھم يزي$د ال$ستة : قال

  : نھا سميت معتلة؛ =ن إعرابھا بالواو وا=لف والياء، وھذه حروف العلةإما أ: له وجھان: المعتلة المضافة، معتلة

ُوالواو ُوالياء                    .ھن  ***   ْواAلف ًجميعا َ ِا)عت6ل ُحروف ُ ْالمكتنف ِ ُِ َ  

  .أنھا معتلة� إشكال في كون ھذه ا=سماء كلھا يطلق عليھا : ٍالملحة، ھذا وجه، حينئذ أقول: ھكذا قال الحريري في

ٌأبو، الھمزة فاء الكلمة، والباء ع$ين الكلم$ة، أي$ن : ٌأن �ماتھا حرف علة، أب أصله: وجه آخر في تسميتھا معتلة َ َ

ب$دون س$بب، � : ًاعتباط$ا؟ لغي$ر عل$ة ت$صريفية، يعن$ي: ًاعتباطا، ما معنى.. �مھا؟ محذوفة، ما نوع الحذف؟ اعتباطي
ً ح$ذفا اعتباطي$ا، إذا- عند الصرفيينً-حذفاالتقاء ساكنين و� غيره، ھذا يسمى  ً ٌ�م الكلم$ة، أب �مھ$ا واو وھ$و ح$رف : ً ٌ

ٌأب$و"ًعلة، إذا معتل،  ٌأخ$و.. َ ٌحم$و.. َ َ ٌھن$و..َ َ ٍذوي، : قي$ل.. ُ �ماتھ$ا محذوف$ة وھ$ي ح$رف م$ن ح$روف العل$ة، ذو-كلھ$ا-، "َ َ ُ
ٌذوو، إما �م وإما ياء على خ.ف، وك.ھما حرف علة، م$اذا : وقيل َ ٌبق$ي؟ ف$م، ُ ٌف$م(َ ِا=ص$ل في$ه أن$ه عل$ى وزن ف$ْوه◌ ) َ ٍ َ

ٍفْعل، �مه حرف علة؟ ليس حرف علة، حينئذ تسميتھا المعتلة باعتبار �ماتھ$ا يك$ون م$ن ب$اب التغلي$ب، وأم$ا ت$سميتھا  ٍ َ
  .مضافة؛ =نھا � تعمل ھذا العمل إ� وھي مضافة، وأما ذو فھي م.زمة لmضافة

ٍوذو م$ال.. ُوف$وهُ.. ٌوھ$ن.. ٌوح$م.. ٌوأخ.. ٌأب: " kيُعدھا المصنف ھ$يا=سماء الستة التي س: ًإذا ، فھ$ذه كم$ا ن$ص "ُ
ٌوأُبونا شْيخ كبير (( : ترفع بالواو كما في قوله تعالى: عليه ِ َ َ ٌَ َ َإن أبان$ا (( :  وتنصب با=لف كما في قول$ه]23:القصص))[َ َ َ K ِ

ٍلفي ض.ل ُمبين  ِ ٍ َ ِ ْ اْرجُعوا إلى أبيكم ((:  وتجر بالياء نحو]8:يوسف))[َ ُ َِ َِ  وھ$ذا ھ$و الم$شھور بأنھ$ا معرب$ة ]81:يوسف))[ِ
  .بالحروف، وھو مذھب الزجاجي وقطرب والزيادي من البصريين، وھشام من الكوفيين

و ھذا أسھل المذاھب وأبعدھا عن التكلف، ما دام أن الع$رب غ$ايرت ب$ين ح$روف العل$ة : قال في شرح التسھيل
ٍوالتغير والتبدل ھو من سيمى اFع$راب، حينئ$ذ يفھ$م من$ه أنھ$ا ق$د جعل$ت ھ$ذه الح$روف ع.م$ات الواو والياء وا=لف، 

  .ًإعراب، أو جعلتھا إعرابا في نفسه

أنھ$ا معرب$$ة بحرك$$ات مق$$درة عل$$ى : وم$ذھب س$$يبويه عل$$ى الم$$شھور والفارس$ي، ون$$سب إل$$ى جمھ$$ور الب$$صريين
أب$$و خب$$ر .. ھ$$ذا مبت$دأ أب$$وك: ويه، ھ$$ذا أب$$وك، أب$وك، ق$$الُالح$روف وأتب$$ع فيھ$$ا م$ا قب$$ل ا]خ$$ر لiخ$ر، ھ$$ذا م$$ذھب س$يب

ُمرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الواو، وأتبع فيھا ما قبل ا]خر لiخر، ما ھو آخ$ر أب$وك؟ ال$واو، أص$لھا قب$ل رج$وع 

ٌالواو؟ أبو، نحن � نقول ق$درة ھذا مرفوع ورفعه ض$مة م: أبوك، أليس كذلك؟ أو أبووك؟ فأبوك، نقول: َأبووك، نقول: َ
ًعلى آخ$ره، أتب$ع فيھ$ا م$ا قب$ل ا]خ$ر لiخ$ر، ھن$ا واو، وال$واو � يناس$بھا م$ا قبلھ$ا إ� أن يك$ون م$ضموما أح$سن، إذا ً :

  ً.أبووك، استثقلت الضمة على الواو فحذفت؛ =ن ا=صل ھي محل اFعراب فصار مقدرا: أصل أبوك، أصلھا

َأص$$له أب$$وك: رأي$$ت أب$$اك، أب$$اك! طي$$ب َرأي$$ت أب$$وك، ظ.. َ ٍھ$$رت الفتح$$ة عل$$ى ال$$واو لخفتھ$$ا، أل$$يس ك$$ذلك؟ حينئ$$ذ َ
ًتحركت الواو وانفتح ما قبلھا وقلبت ألفا صار أباك، إذا ليس عندنا أل$ف ھن$ا ن$اب ع$ن فتح$ة فھ$و عل$ى ا=ص$ل، رأي$ت  ً

َأبوك ًعلى ا=صل؛ =ن أب محذوفة ال.م وال.م واو، حينئذ � بد أن تكون موجودة رفعا ونصبا وجرا ھذا.. َِ ً ً ً   . ا=صلٍ
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َم$$ررت ب$$أبوك، بف$$تح الب$$اء وك$$سر ال$$واو، اس$$تثقلت الك$$سرة عل$$ى ال$$واو فنقل$$ت إل$$ى م$$ا قبلھ$$ا بع$$د إس$$قاط حركتھ$$ا  َِ َ
ًس$كنت ال$واو وانك$سر م$ا قبلھ$ا فقلب$ت ي$اء ف$صار أبي$ك، : ِصار، أبْو بكسر الباء وإسكان الواو، جاءت القاعدة الصرفية

أنھا معربة بما تلفظ به الع$رب، وھ$ذا : ذا فيه تكلف، وا=حسن أن يقالليس فيه إقامة حرف عن حرف، وھ: ًبأبيك، إذا
  .يحتاج إلى إثبات، أن أصلھا كذا ثم أتبع ما قبل ا]خر لiخر

  : في اAسماء الستة مذھبان على المشھور: ًإذا

ھ$$ذه ؛ =ن$$ه � يع$$دل إل$$ى الف$$رع إ� عن$$د ع$$دم تمك$$ن ا=ص$$ل، وم77ذھب إعرابھ77ا بالحرك77ات المق77درة عل77ى اAص77ل
أنه متى ما أمك$ن أن ي$ؤتى بالحرك$ة ال$ضمة أو الفتح$ة أو الك$سرة ف$. يع$دل عن$ه إل$ى الف$رع، ول$ذلك رج$ح اب$ن : قاعدة

  .أنھا كلھا معربة بحركات مقدرة، ھذا خ.ف المشھور: عقيل في ا=سماء الستة والمثنى

 ع$ن -ح$رف العل$ة-اب$ة الح$رف أبي$ك، وق$د وج$د إن.. أب$اك.. أنھ$ا بم$ا نطق$ت ب$ه الع$رب، أب$وك: والمذھب الثاني
ٌھي معربة، فھذه ا=س$ماء ال$ستة تع$رب : ًالحركة ف. مانع أن يجعل ھذا الباب مما ناب فيه حرف عن حرف، إذا نقول

ٍبالواو رفعا، وبا=لف نصبا، وبالياء جرا، فحينئذ نقول ً ً   .ھذا ھو المذھب المرجح: ً

، متع$ين فيھ$ا، ل$يس فيھ$ا غي$ر ذل$ك، ول$ذا ب$دأ ب$ه،  ذو ا=ول م$ن ذاكوھذا اFعراب متع$ين فيم$ا ذك$ره الم$صنف
ٍمن ذاك ذو، ثم ثنى بالفم، وھو كذلك متعين فيه، ثم ثلث ب$أب وأخ وح$م وھ$ن، وھ$ذا يج$وز في$ه الوجھ$ان، وھ$ذا : فقال ٍ ٍ ٍ

ٌغير متعين في الث.ثة التي تلي ذي والفم، وھي أب وأخ وحم، لكنه ا=شھر وا=حسن فيھا، أي ٌ   ً.أكثر استعما�: ٌ

  :قال رحمه '

ِم7777777777777777777ن ذاك ذو إ ُ ََ ْ َن ص7777777777777777777حبة أبان7777777777777777777ا   ِ َ َ ْ َُ ً ْ
  

َوالف77777777777777م حي77777777777777ث الم77777777777777يم من77777777777777ه بان77777777777777ا   َْ ْ َ َُ ِ ُِ ُْ ُ َْ  

  

َمن ذاك  َ ْ : من الذي أصفه لك، ما من ا=سماء أصف، ما ھي ھذه ا=س$ماء الت$ي ست$صفھا؟ ق$ال: بعض، ذاك، أي: ، منِ
) م$ا(، و)م$ا: (إش$ارة إل$ى) م$ن ذاك(، )م$ا: ( إش$ارة إل$ىمن ذاك الموصوف، وھ$و م$ا يرج$ع عل$ى ا=س$ماء،.. من ذاك

  :تصدق على ا=سماء التي سيصفھا لنا المصنف، فأبھم ثم فصل

ُمن ذاك ذو ََ ْ  ما إعرابھا ھنا؟ مبتدأ مؤخر، إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو نياب$ة ع$ن ال$ضمة؛ =ن$ه م$ن )ذو(، ِ
:  ذو مرفوع$ة ب$الواو؟ ف$ي المركب$ات الم$ستعملة، ھ$ذا مث$ل م$نغلط ليس صحيح، ھنا علم، متى تكون.. ا=سماء الستة

ھ$ذا ق$صد : ث.ث$ي، � ح$ول و� ق$وة إ� ب$ا[ كن$ز م$ن كن$وز الجن$ة، نق$ول: فعل ماضي مثل$ه، زي$د: حرف جر، ضرب
ًلفظه فصار علما، إذا من ذاك  مبتدأ مؤخر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره؛ =نه معتل ب$الواو،: خبر مقدم، ذو: ً

ًقصد لفظه، ذو تأتي طائية بمعنى الذي، فھي مبنية، وتأتي اس$ما م$ن ا=س$ماء ال$ستة ترف$ع ب$الواو وتن$صب ب$ا=لف : ًإذا
َإن صحبة أبانا: وتجر بالياء، أراد المصنف أن يحترز عن ذو الطائية، فقال َ َ ْ َُ ً ْ.  

ُمن ذاك ذو ََ ْ : ما الحكم خ$اص ب$ذي الت$ي تك$ون بمعن$ىًليس مطلقا كل ذو، فيدخل فيه الطائية التي ھي مبنية، وإن: َ
  .صاحب، إن أمكن تفسيرھا بمعنى صاحب فعلى ا=صل، فھي معربة وھي من ا=سماء الستة، ولھا ضابط سيأتي

ُمن ذاك ذو ََ ْ ًمبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة؛ =ن إعرابھا بالحروف إذا كانت مستعملة ف$ي : ً ، إذا ذو ھنا نقولِ
  .ھا اللفظمعناھا وھي ھنا المراد ب

َإن صحبة أبانا َ َ ْ َُ ً فع$ل ماض$ي مث$ل ق$ام، أبان$ا أطل$ق : ا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، إط$.ق ال$روي، أبان$ا) أبان$ا.. (أظھ$ر: ْ
ًحرف شرط، وا=ص$ل في$ه أن$ه � يلي$ه إ� الفع$ل، ھ$ذا ا=ص$ل قاع$دة، إم$ا م$ذكورا : ًا=لف للروي، إن صحبة أبانا، إن

ًوإما مقدرا، صحبة أبانا، إن أبان ص ًحبة أبانا، حينئذ � بد أن يجعل صحبة ھذا مفعو� به لفع$ل مح$ذوف تق$ديره أبان$ا، ً ً ًٍ
ر والمف$سر إ� ف$ي مق$ام التعل$يم، فيق$ال lفسره العامل المذكور المت$أخر، ول$ذلك ا=ص$ل أن$ه � يجم$ع ب$ين المف$سK َ ِوإْن (( : َ َ

َأحد من الُمشركين اْستجارك  َ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ْ ٌ ٍھذا فاعل ليس مبتدا على الصحيح، فاعل ليس مبت$دا حينئ$ذ إذا ك$ان :  إن أحد]6:التوبة))[َ ً ً
  :ًفاع. � بد له من فعل

َوبع777777777777د ْ َ ٍفع777777777777ل َ ْ ٌفاع777777777777ل ِ ْف777777777777إن َ َظھ777777777777ر َ َ  
  

َفھ777777777777777777777و   ْ ّوإ) َ ٌفَ◌ض777777777777777777777مير َ َ ْاس777777777777777777777تتر َِ َْ َ  

  

َإْن أحد من الُمشركين َو(( : ٍفحينئذ � بد من فعل، ھذا الفعل إما أن نقدره نحن من السياق، وإما أن نقدره بما لفظ بعده َ َِ ِِ ْ ْ ٌ َ ِ
َاْستجارك  َ َ ر -استجارك–.. إن استجارك أحد: ً إذا المراد]6:التوبة))[َ lالجمع بينھما غلط؛ =نه يمنع أن يجمع بين المفس َ

Kوالمفسر العوض والُمعوض؛ =ننا حذفنا ِ Kَ َ وھذا ٍوإن استجارك لد�لة استجارك الثاني عليه، حينئذ � يجمع بينھما، : َ
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وإن استجارك أحد من : خطأ قد يقع عند بعض النحاة ا]ن، إ� في مقام التعليم فيجمع بينھما للضرورة، فيقال التقدير
المشركين استجارك، فيجمع بينھما ليبين أن استجارك ا=ول الذي وقع بعد إن مأخوذ من لفظ استجارك الثاني، فھو 

  .انمشارك له في اللفظ والمعنى، لكنھما متغاير

فا=ول يكون في محل جزم، والثاني يكون جمل$ة مف$سرة � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب، وإن اس$تجارك، اس$تجارك 
الجملة � مح$ل لھ$ا م$ن : ھذا فعل شرط في محل جزم، من المشركين استجارك الثانية تعربھا كما ھي، ثم تقول: تقول

  .اFعراب جملة مفسرة، ففرق بينھما وإن اتحدتا في اللفظ

َصحبة أباناْإن  َ َ ْ َُ مفع$ول : ، نقولًإن صحبة أباناًأبانا، إذا � بد من تقدير فعل بعد إن الشرطية، .. ًإن أبان صحبة: ً
لمحذوف يفسره المذكور من باب ا�شتغال، وسيأتي باب ا�شتغال، � مفعول مقدم =بانا؛ =ن أداة ال$شرط � يليھ$ا إ� 

ًحبة مفع$و� مق$دما =بان$ا فق$د ول$ي، إن الفع$ل الظ$اھر تق$ديرا، وھ$ذا خ$.ف إذا جعل ص$: فعل ظاھر أو مقدر، وقد يقال ً ً ً
ًا=ولى، فأعربه محيي الدين على ھذا، لكن ا=ولى أن يجعل صحبة مفع$و� ب$ه لفع$ل مح$ذوف يف$سره الم$ذكور واج$ب  ً

  .الحذف

َإن صحبة أبانا َ َ ْ َُ ً ًي$ة ھ$ذه مبني$ة ولي$ست معرب$ة، إذاًإذا قلنا احترز بھذا عن ماذا؟ عن ذو الطائي$ة، ف$ذو الطائ: ْ ً قي$د : ٌ
َإن صحبة أبانا: الناظم ذو ھنا في ھذا النظم بقوله َ َ ْ َُ ً ً، فھو شرط دفعا لتوھم المبتدئ الذي � يعرف أن ذو الطائية مبني$ة، ْ
ٌفحينئذ يظن أنھا داخلة في قوله  تفھ$م ذو، وذو الطائي$ة ھ$ذه موص$ولة، س$يأتي ذكرھ$ا ف$ي ب$اب الموص$و�ت، فإنھ$ا �: ٍ

-ّف$ي لغ$ة ط$ي : ًص$حاب، ب$ل تك$ون مبني$ة، يعن$ي: الت$ي بمعن$ى) ذي: (، ف. تك$ون مث$ل)الذي: (ًصحبة، بل ھي بمعنى

  .، في لغة طي مبنية-ّعلى ا=شھر عند طي

ًص$احب، لكن$ه عل$ى قل$ة، وعلي$ه تك$ون ا=س$ماء س$بعة � س$تة، بع$ضھم : وقد سمع إعرابھا، إع$راب ذي بمعن$ى ً
  :ً اعتبارا بذي الطائية في حالة إعرابھا، ولذلك سمعا=سماء السبعة،: قال

.فإما             ِ ٌكرام َ َ َموسرون ِ ُ ْلقيتھم ُِ ُ ُ ِ َفحسبي    ***    َ ْ َِ ْمن َ ْعندھم ُذو ِ ُ َ ْ َكفانيا َما ِ ِ َ َ  

ْمن   ..ٍلو كانت ھذه بمعنى صاحب حينئذ وجب جرھا بالياء.. من حرف جر، وذو: ُذو ِ

ْوانصبن باAلف  َِ َِ ِ . ٍواجرر بياءْ َ ْ ُ من ذي عندھم، فدل عل$ى أن : ً، ولكن سمع أيضامن ذي: إذا قالوجب جره : ًإذا.. ِْ
  .ٍصاحب، حينئذ ھي من ا=سماء الستة، فتكون ا=سماء سبعة: بعضھم يعربھا إعراب ذي التي بمعنى

كثر وا=ش$ھر، ج$اء ذو ّجاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، ھذه المبنية في لغة طي وھي ا=: تقول
فاعل مبني عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل رف$ع؛ =نھ$ا م$ن المبني$ات، والمبني$ات إعرابھ$ا إع$راب : فعل ماضي، ذو: قام، جاء

ًفي محل ن$صب مفع$ول ب$ه، م$ررت ب$ذو ق$ام، ف$ي مح$ل ج$ر بالب$اء، فحينئ$ذ حال$ة : محلي � تقديري، رأيت ذو قام، ذو ٍ
  :ًأنه يلزم حالة واحدة، ومنه البيت التي ذكرنھالزمت واحدة، وھذا ھو ا=صل في المبني 

َفحسبي         ْ َِ ْمن َ ْعندھم ُذو ِ ُ َ ْ َكفانيا َما ِ ِ َ َ  

: الموص$ولة: صاحب، ما الفرق بينھما، � بد من ضابط حتى نعرف؟ نق$ول: الفرق بين ذو الطائية والتي بمعنى
ٍ� تقع صفة إ� لمعرفة، يعني يوص$ف بھ$ا : ص$احب: ھا معرفة بال$صلة، والت$ي بمعن$ى� يوصف بھا إ� المعرفة؛ =ن: ً

ص$احب يج$وز أن يوص$ف بھ$ا المعرف$ة، ويوص$ف بھ$ا النك$رة، وأم$ا الت$ي : المعرفة ويوصف بھا النكرة، الت$ي بمعن$ى
ھ$$ي م$$ن المع$$ارف كم$$ا س$$يأتي .. ًال$$ذي، فيتع$$ين أن يك$$ون منعوتھ$$ا معرف$$ة، لم$$اذا؟ =نھ$$ا ھ$$ي معرف$$ة م.زم$$ة: بمعن$$ى

ٍلمع$ارف ف$$إذا كان$$ت معرف$ة حينئ$$ذ � يوص$$ف بھ$ا النك$$رة، � ب$د م$$ن التط$$ابق ب$ين النع$$ت ومنعوت$$ه الموص$و�ت، م$$ن ا ً
ًتعريفا وتنكيرا، فإذا كانت ذو الطائية م.زمة للتعريف لزم أن يكون منعوتھا معرفة ً ً ً.  

رف$ة، مت$ى أن ينع$ت بھ$ا النك$رة، وأن ينع$ت بھ$ا المع: ص$احب، فھ$ذه يج$وز فيھ$ا الوجھ$ان: وأما ذو التي بمعنى
ٍإن أض$يفت ذو إل$ى نك$رة فحينئ$ذ وص$فت النك$رة : نصف بھا المعرفة، ومتى نصف بھ$ا النك$رة؟ بح$سب الم$ضاف إلي$ه

ًنك$رة، إذا وص$فت بھ$ا : ٍبمعن$ى ص$احب ص$فة لرج$ل، م$ال: فاع$ل، وذو م$ال، ذو نق$ول: ٍبھا، جاء رجل ذو مال، رجل
ج$اء رج$ل ذو الم$ال، غل$ط؛ : زم أن نعرفه بأل، � يصح أن نق$ولٌالنكرة، جاء زيد ذو المال، بأل، لماذا عرفناه بأل؟ يل

  :ذو في أصلھا بمعنى صاحب.. =ن ذو المال

  :وسيأتي

َنك7777777777777777777777777رة قاب7777777777777777777777777ل أل م7777777777777777777777777َؤثرا ُ َM َْ َُ ِ ٌ ِ َ  

  

َو واق77777777777777ع موق77777777777777ع م77777777777777ا ق77777777777777د ذك77777777777777راَأ   َ َ ْ َ ٌ َ ِْ ِ ُِ َْ  
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ت إل$ى النك$رة ھ$ل اكت$سبت ٍبمعنى صاحب، وصاحب نكرة، حينئذ ا=صل في ذو أنه نكرة، ف$إذا أض$يف: فذو في المعنى
؛ =ن$$ه ل$$م يتط$ابق الوص$$ف م$$ع موص$$وفه، -غل$$ط–ٍج$$اء زي$$د ذو م$ال : ٍالتعري$ف؟ � ل$$م تكت$$سب التعري$$ف، حينئ$ذ قول$$ك

طائي$ة، : ٌجاء رج$ل ذو م$ال، وج$اء زي$د ذو الم$ال ب$التعريف، وج$اء زي$د ذو أكرمت$ه، ھ$ذه نق$ول: ٍفحينئذ يتعين أن يقال
لزيد، جاء زيد ذو أكرمته، ذو ھذه نعت لزيد، ھل ي$صح ج$اء رج$ل ذو أكرمت$ه؟ � جاء زيد ذو أكرمته، ذو ھذه نعت 

يصح؛ =ن رجل موصوف وھ$و نك$رة وذو معرف$ة؛ =نھ$ا موص$ولة، وال$شرط التط$ابق ب$ين الموص$وف وص$فته وھن$ا 
  .انتفى

  .صاحب، وذو الطائية: Kھذا ُيفرق بين ذي، التي بمعنى: ًإذا

َمن ذاك ذو إن صحبة أب َ ْ َُ ً ْ ُْ   .ًأظھر صحبة: يعني.. َاناََ

َوالف7م حي7ث الم7يم من7ه بان7ا: ثم قال َْ ْ َ َُ ِ ُِ ُْ ُ ًإن ص$حبة أبان$ا، بق$ي ل$ه : ذو، وب$ين ش$رطه: ھ$ذا ھ$و ا�س$م الث$اني، ا=ول: َْ
  .شرط واحد سيأتي في آخر الشرح

َوالفم حيث الميم منه بانا َْ ْ َ َُ ِ ُِ ُْ ُ ن الف$م، وذك$ر الفع$ل؛ =ن الم$يم انف$صل، ف$صل الم$يم م$: ا=لف لmط.ق، يعن$ي: بانا: َْ
ھ$ذه .. انف$صلت، م$ع كون$ه ع$اد إل$ى مؤن$ث مج$ازي، م$يم: بان$ت، يعن$ي: مؤنثة Fرادة الحرف، ذكر الفعل بانا ولم يق$ل

انفصلت الم$يم، لم$اذا؟ : بانت، يعني: بانا، ولم يقل: ًميم، لكن قد ينظر إليه باعتبار كونه حرفا فيجوز تذكيره، لذلك قال
lكون الميم حرفا، والحرف مذكر فلذلك لم يؤنث، وبانا بمعنىبالنظر إلى    .انفصل: ً

ُحيث الميم: قوله ِ ْ ُ ْ : ھن$ا اس$تعمل حي$ث ف$ي الزم$ان عل$ى رأي ا=خف$ش، أو ف$ي المك$ان ا�عتب$اري أعن$ي: حي$ث.. َ
لف$ظ ..  نف$سهُميم، فصلت م$ن الف$م ھ$ذا في$ه ن$وع إش$كال؛ =ن إذا ك$ان الحك$م عل$ى الف$م: التركيب، واعترض ك.مه ھنا

الفم، إذا كان الحكم على الفم نفسه يشترط في إعرابه بالواو وا=لف والياء أن تنقطع وتنف$صل من$ه الم$يم، إذا انف$صلت 
صار الفاء لوحده، وليس ھو الف$اء ال$ذي يع$رب، ھ$ذا مح$ل إش$كال، � ب$د م$ن توجي$ه ك$.م : الميم صار فم، اقطع الميم

  .المصنف

ٌن ا=ص$$ل ف$$م ب$$الميم، ھ$$ذا وج$$هواعت$$رض ك.م$$ه بأن$$ه ي$$وھم أ ٌأن ا=ص$$ل ب$$الميم، وا=ص$$ل كم$$ا س$$بق أن$$ه ف$$وه، : ٌ َ
ًحذفت الھاء �م الكلمة اعتباطا، ثم قلب$ت ال$واو ميم$ا، إذا الم$يم لي$ست أص$لية، ولي$ست ھ$ي �م الكلم$ة وإنم$ا ھ$ي ع$ين  ً ً

.مه بأنه يوھم أن ا=ص$ل ف$م ب$الميم، الكلمة منقلبة عن واو، فإذا حذفت عين الكلمة ما بقي إ� فاء الكلمة، واعترض ك
ٌفالذي ينبغي وفوه إن لم يب$دل م$ن واوه م$يم، وق$د يق$ال أن$ه : � ن$سلم أن ا=ص$ل ال$واو، ھ$ذا مح$ل نظ$ر، ب$ل ال$صواب: َ

  .واو

ًوبأن الفم إذا فارقته الميم ھو الفاء وحدھا، و� تعرب أص.، والمعرب ھ$و ف$وك، وھ$و غي$ر الف$م ب$نقص الم$يم، 
ھن$ا الم$راد ب$الفم الع$ضو المخ$صوص، : م$ا التوجي$ه؟ ق$الوا: ًال$ذي يع$رب ھ$و ف$وك، ول$يس ھ$و الف$م، إذاوھذا واض$ح، 

  .مسمى الفم: يعني

ب$أن الم$راد ب$الفم الع$ضو المخ$صوص � : ًھو الذي ي$شترط في$ه أن يك$ون منف$ص. ع$ن الم$يم، وأجي$ب: دال الفم
ُوالفم حيث الميم من7هاللفظي، ليس ھذا اللفظ،  ْ ِ ُِ ُْ ُ ْْ َ َ بان7اََ انف$صل الم$يم ل$يس م$ن لف$ظ الف$م، وإنم$ا م$ن ا=س$ماء الت$ي : ، يعن$يَ

: الع$ضو المخ$صوص، ال$ذي ھ$و م$سمى ف$وك، عل$ى تق$دير م$ضاف، أي: تنطلق على ھ$ذا الع$ضو، فالمراب$د ب$الفم ھن$ا
  .ودال الفم حيث الميم من داله بانا، والدال يعم ما معه ميم وما ليس معه ميم

الذي يدل على العضو المخصوص، وال$ذي ي$دل عل$ى الع$ضو المخ$صوص : ال الفم، يعنيوالفم المراد به د: ًإذا
ًفوه وفم، فيشترط في فوه أن تنفصل منه الميم وليس فيه ميم، فحينئذ ھو الذي يكون معربا بالحروف ٍ ٌٌ َ َ.  

ف م$ضاف، ٍ، ليس المراد عين ھذا اللفظ، بل ھذا اسم للعضو المخصوص، فحينئذ نقول ھن$ا عل$ى ح$ذوالفم: ًإذا
ھل ھو ف$وه، : ودال الفم، ما ھو الذي يدل على الفم؟ فوه وفم، ما معه ميم وما خ. من الميم، ما الذي يعرب بالحروف

  : فيه لغتان: ًإذا.. أو فم؟ فوه، بشرط

  :فم وفوه، الذي يعرب بالحروف ھو الذي خ. عن الميم، وليس ھو لفظ الفم، ففرق بينھما

ُوالفم حيث الميم ُِ ْ ُ ْْ َ َ منه باناََ َْ ُ ٍإذا ات$صلت ب$ه الم$يم حينئ$ذ أع$رب بالحرك$ات عل$ى ا=ص$ل، ف$إذا انف$صلت من$ه : ًإذا.. ِ
ھذا فوك، رأيت فاك، نظرت إلى فيك، ھنا ل$يس في$ه : ًھذا يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، يقال: ٍالميم حينئذ نقول

ست ھي التي تعرب الح$روف، ف$إن ل$م ينف$صل الم$يم ھذه معربة على ا=صل بالحركات، ولي: ميم، وأما الفم فھذه نقول
  .Kنقصه، وقصره، وتضعيفه، مثلث ث.ث في ث.ث بتسع، وبقي واحدة: ٍأعرب بالحركات، وفيه حينئذ عشر لغات
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ٌحذف ال.م وجعل اFعراب على الميم، نقص يسمى فم فم، فم فم، فم:  يعنينقصه، ٌ ٌِ َ َ َ َْ ٌفم، ث$.ث لغ$ات، ف$م بف$تح .. ْ ٌَ ُ
ٌ، وفم بكسر الفاء، وفم بضم الفاء، ھذا يسمى النقص، يعنيالفاء ٌُ   .حذف ال.م النقص اللغوي: ِ

َأن يكون كالفتى، فمى:  يعنيوقصره، َفمى.. َ َفمى بث.ث لغات ھذه ست.. ِ ُ.  

ًف$م ت$شديد الم$يم، إذا ھ$ي لغ$ة: ، يعنيوتضعيفه v kفم$ك، ھ$ذه لغ$ة، ك$ذلك بتثلي$ث الف$اء: َ vف$م: َ yف$م.. َ vف$م.. ِ ، مثل$ث الف$اء ُ
  .فيھن

  :وھذه اللغة أضعف اللغات: في حالة نقصه، قيل: إتباع فائه لميمه، أي: والعاشرة

ٌوفصحاھن فتح فائه منقوصا فم َ ً ..  

ٌفم   .ھي أفصح اللغات: َ

  ..وأضعفھا ھي التي فيھا إتباع فائه لميمھا

ٌھذا فم، الميم ما حركتھا؟ خبر مرفوع رفعه ضمة، إذا تق$: يعني، تقول ٌھ$ذا ف$م، تتب$ع الف$اء حرك$ة الم$يم ف$ي : ولَ ُ
ٌحالة الرفع، ھذا فم فم، ھذه لغة، إتباع الفاء لحركة الميم، في حالة الن$صب ٌُ ٍرأي$ت فم$ا عل$ى ا=ص$ل، نظ$رت إل$ى ف$م، : َ ِ ً َ

  .إتباع الفاء لحركة الميم، ھذه اللغة ضعيفة

ٌوفم أصله ً ح$ذرا م$ن س$قوطھا وبق$اء ا�س$م عل$ى ح$رف، ًفوه حذفت الھاء وانقلبت الواو ميم$ا؛ =نھم$ا ش$فويتان: َ
ًوف$$م ھ$$ذه ت$$ستعمل م$$ضافة وت$$ستعمل مقطوع$$ة ع$$ن اFض$$افة، ف$$إذا قطع$$ت ع$$ن اFض$$افة فعل$$ى ا=ص$$ل ً ٌ ِلخل$$وف ف$$م { : َ َ ُ

  : استعملت مضافة، ومنه قول الشاعر} الصائم 

ُيصبح               ْ ًظمآنا ُِ ِوفي َ ِالبحر َ ْ َ ْفمه ْ ُ َ  

ًھند أطيب الناس فما: ًمقطوعة عن اFضافةھذه مضاف، وتستعمل كذلك  ٌ..  

  :             ثم قال

ُأب أخ ح77777777777777777777777م ك77777777777777777777777ذاك وھ77777777777777777777777ن َ َ َ ٌَ َ َ ٌٌ َ
  

ُوف77777777777777777777777ي أب وتاليي77777777777777777777777ه ين77777777777777777777777در َ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ٍ َِ
  

  

ُوال77777777777نقص ف77777777777ي ھ77777777777ذا اAخي77777777777ر أح77777777777سن   ََ ْ َُ ِ ِ َِ َ ْ .  

ُوق777777777777777صرھا م777777777777777ن نق777777777777777صھن أش7777777777777777ھر َ ُ ْ َْ ََ . ْ َِ ِ ِْ َ
  

  

ٌص$ار علم$ا، أب: ًق$صد لفظ$ه وص$ار معرف$ة، يعن$ي: رة؟ نق$ول ھذا مبتدأ أليس ك$ذلك؟ كي$ف ج$اء مبت$دأ وھ$و نك$:ٌ أب ً :
ٌمبتدأ =نه معرفة؛ =ن المراد لفظه ٌ.  

ٌأب أخ ح7م ٌ ًعل$$ى ح$$ذف ح$$روف العط$$ف، وھ$$و ج$$ائز ف$$ي ال$شعر اتفاق$$ا، ومختل$$ف ف$$ي النث$$ر، ھ$$ل يج$$وز ح$$ذف : ٌ
ٌجاء زيد عمرو خالد؟ ف$ي ال$شعر مح$ل وف$اق، وأم$ا ف$ي النث$ر فھ$ذا: حرف العطف؟ نقول  مح$ل ن$زاع س$يأتي ف$ي ب$اب ٌٌ

  .العطف

ٌأب أخ حم ٌ ٌأب وأخ وحم، أب وأخ واضح، أب أصلھا: ، يعنيٌ ٌ ٌٌ ٌأبو، ومعروف ا=ب، أخ أصلھا: ٌٌ ٌ ٌأخ$و: َ  ومع$روف َ
ٌحمو والمراد به: ٌا=خ، حم أصلھا ًأقارب الزوج، أبا كان أو أخ$ا أو غيرھم$ا، ول$ذا أن$ث ال$ضمير فيق$ال: َ حموھ$ا، ھ$ذا : ً
ٍ حينئذ حموھا باعتبار زوجھا فيؤنث، ويطلق عل$ى أق$ارب الزوج$ة العك$س، حينئ$ذ يق$الخطاب للمرأة، حم$وه باعتب$ار : ٍ

حم$$وه كم$$ا ف$$ي بع$$ض الكت$$ب، ھ$$ذا غل$$ط يق$$ال؛ =ن الحُم$$و أق$$ارب : يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان، � يغل$$ط إذا قي$$ل: ًال$$زوج، إذا
لوجھ$ان، وإن ك$ان ا=ش$ھر أن$ه أق$ارب ال$زوج، تغليطك غل$ط؛ =ن$ه يج$وز في$ه ا: حموھا، نقول: الزوج، ف. بد أن يقال

  .حموھا: فيقال

  .حموه، فيجوز الوجھان: ويطلق بقلة على أقارب الزوجة، فيقال

َكذاك َ مث$ل ذاك، فالك$اف للت$شبه، فھ$و : ھ$ذا مبت$دأ وم$ا عط$ف علي$ه، ك$ذاك، أي: ٌمما أصف، مثل ذلك، أب: ، أيَ
ٌأب أخ حم ك7ذاك نعم.. فترفع الباء، مما أصفه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، كذاك، أي ٌ مم$ا يرف$ع ب$الواو : ، أيٌ

ًنيابة عن الضمة، وينصب با=لف نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة،  ً   .مثل ذاك: ، أيكذاكً

ُوھن ْلم لم يقل: َ َ َ ٌأب أخ حم وھن كذاك؟ أتى بـ: ِ ٌ اFتم$ام، قبل ھُن؟ ل.خت.ف؛ =نه ھ$و ا]ن يحك$ي لغ$ة ) الكذلكة(ٌ
اFتمام والنقص والق$صر، وح$ديثنا ا]ن ف$ي م$اذا؟ ف$ي لغ$ة : اFعراب بالحروف، ا=سماء الستة فيھا ث.ث لغات: يعني

ھذا حموك، ھُن، ھل يعرب ھذا اFعراب لغ$ة .. ھذا أخوك.. رد الواو وإعراب ا�سم بالواو، ھذا أبوك: اFتمام، يعني
  .ًثابت، لكنه على قلة، قليل جدا، ولذلك أنكره الفراء كما سيأتيأنه : اFتمام؟ ھذا محل نزاع، والصواب
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ًنظرا لھذا ا�خت.ف بل لقلته في لسان العرب حتى أنكره بعض النحاة ك$الفراء وغي$ره، ص$ار مرتبت$ه أدن$ى م$ن 
خب$ره؟ ك$ذاك، ٍ، حينئذ وھُن مبتدأ كذاك خبره مقدر، ھُن ماذا نعربه؟ مبتدأ، أي$ن )الكذلكة(أب وأخ وحمو، ولذلك أتى بـ

ٌمن ا=سماء التي أصفھا لك مم$ا تع$رب ب$الحروف نياب$ة ع$ن الحرك$ات، أب أخ ح$م ك$ذاك، وھ$ن : مثل ذاك، يعني: أي ٌ ٌ ً
  .مثل ذو وفم وما عطف عليه: كذاك، أي

ُوأما ھن الھ$ُن كناي$ة، : م$ا ھ$و الھ$ُن؟ ق$ال الج$وھري: ًفالفصيح في$ه أن يع$رب بالحرك$ات، أو�: ، قال في الشرحَ
ًليس اسما صريحا على مسماه، بل ھو كنياية، يكنى به عن م$اذا؟ ومعن$اه: يعني ش$يئك، : ُھ$ذا ھن$ك، أي: ش$يء، تق$ول: ً

ًوالم$راد بال$$شيء ھن$ا ل$$يس مطلق$ا أي ش$$يء موج$ود، ب$$ل ال$شيء ال$$ذي ي$ستقبح ذك$$ره، ك$ل م$$ا اس$تقبح ذك$$ره ب$ين الن$$اس 
  .شيء:  يستحب ذكره، أو بمعنىالھُن الشيء الذي �: ًھُن، إذا: ًوصار معيبا يصح أن يطلق عليه

وه { : ُھنك، ولذلك جاء في الحديث: ًأو الفرج خاصة، الفرج خاصة يقال: قيل lمن تع$زى بع$زاء الجاھلي$ة فأع$ض
  .} ِبھن أبيه و� تكنوا 

ًفرج$ا ك$ان أو غي$ره : عم$ا ي$ستقبح ذك$ره، أي: كلمة يكنى بھا عن أس$ماء ا=جن$اس، وقي$ل: وفي ا=شموني، الھُن
وال7صحيح أن7ه يكن7ى ب7ه ع7ن ك7ل ش7يء ھ$و ع$ن الف$رج خاص$ة، : ِ، كل ما يستقبح ذكره فيكنى عن$ه ب$الھن، وقي$لًمطلقا

  .يستقبح ذكره

أن يعرب بالحركات الظاھرة على النون، ھذا ھو الفصيح، الف$صيح ال$ذي يواف$ق أكث$ر ل$سان : ِفالفصيح في الھن
قط$ر الن$دى، بالحرك$ات الظ$اھرة عل$ى الن$ون، و� : ام ف$يٍأن يعرب الھُن كغد، كذا قال ابن ھ$ش: العرب، وما سمع فيه

الھ$اء : ُھن$ك، ھ$ُن: ھن$وك، وإم$ا أن تبقي$ه عل$ى المح$ذوف فتق$ول: إما أن ترده فتقول: يكون في آخره حرف علة، يعني
ي$اس ًوالنون حرفان من الكلمة، الھاء ھي فاء الكلمة، والنون ھي عين الكلم$ة، ح$ذفت ال$.م اعتباط$ا، عن$د اFض$افة الق

Kوا=كثر استعما� أ� ُيرد المحذوف َ ً.  

ًولذلك ھنا مع كثرته استعما� وھو الفصيح، كذلك وافق القياس؛ =ن يدا أصلھا ھ$ذه ي$دك، : ٌي$دي، ول$ذلك تق$ول: ً
ًأن المحذوف اعتباط$ا ا=ص$ل في$ه أ� يرج$ع، بخ$.ف المح$ذوف : القاعدة والقياس: ًورأيت يدك، � ترد المحذوف، إذا

  .ُھنك، مثل يدك، فا=فصح فيه أ� ترجع الواو: ٍذا ا=صل فيه الرجوع، فحينئذلعلة، ھ

ٍھ$ذا ھ$ُن زي$د، باFض$افة ول$م ترج$ع .. ُھن$ك: ولذلك كان أكثر استعمال الع$رب عل$ى ع$دم إرج$اع ال$واو فيقول$ون
ٍالواو، ورأيت ھن زيد، ومررت بھن زيد، فحينئذ بقي على أص$له م$ن الح$ذف؛ =ن$ه إذا ح$ذف اع ٍ ٍِ ًتباط$ا الح$رف ص$ار َ

ًنسيا منسيا، يعني ٍكأن اللفظ قد وضع على حرفين، فإذا صار نسيا منسيا حينئ$ذ � ينبغ$ي رده عن$د اFض$افة، ھ$ذا ھ$و : ً ً ً
ٍا=صل المطرد والموافق للقياس، جاء ا�ستعمال الف$صيح موافق$ا للقاع$دة، فج$اء ھ$ُن زي$د، ورأي$ت ھ$ن زي$د، ونظ$رت  ٍَ ً

ٍإلى ھن زيد ِ.  

ُوال7نقص ف77ي ھ77ذا اAخي77ر أح7سن، : ف$$ي ال$$نظمول$ذلك ق$$ال  َ ْ َُ ِ ِ َِ ْ ِال$نقص ف$$ي ھ$$ن أح$$سن م$$ن : وھ$$و ال$$ذي ش$$رحناه، أي.
ٍھ$ذا ھن$و زي$د، ب$رد ال$واو فحينئ$ذ يك$ون إعراب$ه : ھذا ھُن زيد، يق$ول: ًھو رد الواو، فبد� من أن يقول: اFتمام، اFتمام

ُفيه الوجھان، وھنك أكثر وأفصح من ھنوك، و ل$ذلك ق$ال ف$ي ُھنوك يجوز .. ُھذا ھنك: ًبالواو نيابة عن الضمة، فيقول
ًأي النقص في ھن أحسن من اFتم$ام، واFتم$ام ج$ائز لكن$ه قلي$ل ج$دا، ول$ذلك لقلت$ه أنك$ر الف$راء ج$واز إتمام$ه، : الشرح ٌ ٍ

  .لكنه محجوج بحكاية سيبويه وغيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

ً قياسا؛ =ن ما كان ناقصا في اFفراد قبل اFضافة فحق$ه أن يبق$ى عل$ى ًوھي مع كونھا أكثر استعما� ھي أفصح ً
ًنقصه في اFضافة كما في يد، إذا ًوھُن فصله عما قبله ليدل على أن اFتمام وإن ك$ان م$سموعا : مراد المصنف بقوله: ٍ َ

  .التنبيه على ھذاٍإ� أنه دون الفصيح، وأن الفصيح في ھن على جھة الخصوص ھو اFتمام، ولذلك � بد من 

ًوعي$ب م$ن النح$اة م$ن س$رد ا=س$$ماء ال$ستة كلھ$ا دون أن ينب$ه عل$ى أن ھن$$ا دون بقي$ة ا=س$ماء، ول$ذلك ق$ال اب$$ن 
، )الكذلك$ة(ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب، وھو قد نبه ھنا بف$صله ب$ـ: مالك
ٌأب أخ حم كذاك وھُن كذا: قال ٌ   :ه غيره أنه عمل بما انتقد بك، فدل علىٌ

ُوالنقص في ھذا اAخير أحسن َ ْ َُ ِ ِ َِ ْ ًكونه منقوصا، المنقوص عن النح$اة ل$ه : والنقص، ما المراد بالنقص ھنا؟ يعني: .
: ًكل كلمة حذفت �مھ$ا اعتباط$ا، يعن$ي: مرادھم به: المنقوص اللغويمنقوص لغوي، ومنقوص اصط.حي، : معنيان

القاضي، كل اسم معرب آخره ياء �زم$ة : �مھا، بخ.ف المنقوص ا�صط.حي، فھو المراد بهباعتبار اللغة، حذفت 
  :ساكنة قبلھا كسرة، ھذا المراد به القاضي ونحوه، ھذا سيأتي
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ِوس77777777777م مع777777777777ت6 م77777777777ن اAس777777777777ماء َ ْ ْ ُ َ ََ َ ِ ًّ َ Mم777777777777ا َ     
  

َكالم7777777777777777777صطفى والمرتق7777777777777777777ي مكارم7777777777777777777ا   َ ُ ْ ُِ َ ِْ َ َ ْ  

  

ًفت �م$ه، ال$ذي ح$ذفت �م$ه ي$سمى منقوص$ا لغ$ة، وھ$و ص$حيح؛ =ن أص$له ث.ث$ي وأما النقص ھنا ف$المراد ب$ه م$ا ح$ذ ً
  .أحسن من اFتمام) ھُن: (النقص في ھذا ا=خير وھو: ًفنقص منه حرف فھو ناقص، إذا

أراد م$اذا؟ أراد أن$ه دون$ه ف$ي المرتب$ة، : ؛ =ن$ه ف$صل بينھم$ا وقلن$اُوھن ك7ذاك: ھذا تصريح بما تضمنه قوله: ًإذا
ٍوأخ وحم في المرتبة، صرح بھذا المفھوم بقولهٍدون أب  ِ عدم إرج$اع ال$واو ف$ي ھ$ن، ف$ي ھ$ذا -حذف-: والنقص، أي: ٍ

  .ا=خير وھو ھُن أحسن من اFتمام، وھو اFعراب با=حرف الث.ثة، ولذلك أخره

أن$ه قلي$ل ال$سماع، : إنه ليس بفصيح �، =ن$ه ل$يس بن$ادر، بمعن$ى: ًالمراد به أكثر استعما�، و� يقال فيه: ُأحسن
ُ� سمع لكنه، باعتبار اFتمام أكثر، فأكثر استعما� ھنك من ھنوك، وك.ھما منقول، وك.ھم$ا م$سموع، لكن$ه م$ن ب$اب  ً

ص$حيح وأص$ح اش$تركا ف$ي ال$صحة، ھن$ا اش$تركا ف$ي : ص$حيح وأص$ح، أل$يس ك$ذلك؟ نق$ول: فصيح وأفصح، كما يقال
ً ھنوك، لماذا؟ =ن العرب إذا استعملت ش$يئا أكث$ر م$ن غي$ره دل عل$ى ُالسماع، وك.ھما فصيح، إ� أن ھنك أفصح من ُ

  .أنه ھو المقصود بالذات

ِوالنقص في ھذا اAخير ِ َِ ُ ْ ُأحسن وھو ھنو . َ ْ   .من اFتمام: ، يعنيَ

ُوفي أب وتالييه يندر َ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ٍ ِوفي أب وتالييه.. ِ ِ ٍ ِْ َ َ ٌتثنية تالي، ما ھم$ا الل$ذان تلي$ا أب؟ أخ وح$م، : ََ إش$ارة إل$ى م$ا س$بق : ًإذاٌ
ٍفي البيت السابق، وفي أب وأخ وحم يندر، يعني ٍ   :ِيقل، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى النقص، ُسمع: ٍ

ِبأبه            ِ َاقتدى َِ َ jعدى ْ ْالكرم في َِ َ َ ْومن   ***   ْ َ ْيشابه َ ِ َ ُأبه ُ َ َفما َ ْظلم َ َ َ  

ٌأب$و، ھن$ا : ٌقلن$ا أب أص$لھا: الباء حرف جر، وأب$ه: ، بأبه-تنبطوااس-ًإن كان كريما فھو كريم، بخيل بخيل، بأبه؟  َ
بأبي$ه، لكن$ه : لو أجراه على لغ$ة اFتم$ام لق$ال: وجد الشرط شرط اFتمام، شرط اFتمام وھو اFضافة إلى الضمير، بأبه

  .لى أنه معرب بالحركاتًلم يُرد المحذوف ال.م، وإنما أبقاه ناقصا على ما ھو عليه، وأظھر الكسر على الباء، فدل ع

ما إعرابھا؟ مفعول به منصوب وع.مة ن$صبه الفتح$ة، ل$و ق$ال : أبه.. بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه
ٌأب ھذا يعرب بماذا؟ بالواو؛ =نه من ا=س$ماء ال$ستة، وھن$ا ق$د وج$د ال$شرط تحقق$ت ال$شروط، ف$ي ھ$ذا التركي$ب : قائل
ارفع ھذه صيغة افع$ل، وا=ص$ل أن افع$ل .. وارفع بواو: مام وإما النقص، ولذلك قلناإما اFت: يجوز لك الوجھان: نقول

ًيدل على الوجوب لغة وشرعا، الشرع � شك فيه، وأما اللغة فالصحيح أنه يدل لغة على الوجوب ًً.  

وارف$$ع، ھ$$ل الم$$راد ب$$ه أن$$ه إذا ت$$وفرت ال$$شروط ش$$روط اFتم$$ام، وإعمال$$ه عل$$ى أن يع$$رب ب$$الحروف يج$$ب أو 
ُوفي أب وتالييه يندر: يجب، بدليل: جوز؟ �، يجوز و� نقولي َ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ٍ  جاز النقص مع استيفاء الشروط، وھذه قرين$ة ص$ارفة ِ

ِوف77ي أب وتاليي77ه : ًافع$$ل عل$$ى الوج$$وب � الن$$دب والج$$واز، وارف$$ع ب$$واو، إذا ھ$$ذا ج$$ائز، ول$$يس بواج$$ب، ب$$دليل: لقول$ه ِ ٍ ِْ َ َ ََ
ُيندر َُ   .، تجعله قرينة صارفةْ

ِبأبه                   ِ َاقتدى َِ َ jعدى ْ ْالكرم في َِ َ َ ْومن   ***   ْ َ ْيشابه َ ِ َ ُأبه ُ َ َفما َ ْظلم َ َ َ   

ِبأبه  ِ ھن$ا ن$صبه بالفتح$ة، م$ع : ھنا جره بالكسرة، م$ع إض$افته إل$ى ض$مير الغائ$ب، وھ$ذه لغ$ة، وم$ن ي$شابه أب$ه: َِ
ِبأب7هٍإضافته للضمير �ستيفائه لل$شرط، حينئ$ذ  ِ وم$ن .. بأبي$ه، وبأب$ه ف$ي غي$ر ال$شعر، وم$ن ي$شابه أب$اه: ن يق$ول يج$وز أَِ

: ھ$ذا البي$ت قال$ه ف$ي ال$شعر، فيحتم$ل أن$ه ض$رورة، يحتم$ل أن$ه بأب$ه، أي: يشابه أبه، يجوز فيه الوجھان، ل$و ق$ال قائ$ل
Kج$$اءني أخ$$ك، أخ$$ك ردهُ: حك$$ا أب$$و زي$$د: أب$$اه، قلن$$ا: ًبأبي$$ه ولكن$$ه ق$$صره ض$$رورة، وم$$ن ي$$شابه أب$$ه، ا=ص$$ل َ ُ ؟ ل$$م ي$$رد ُ

ٍالمحذوف، والشيء إذا استعمل نثرا دل عل$ى أن$ه لغ$ة، ل$و ل$م ي$رد حينئ$ذ يتوج$ه ا�عت$راض بأن$ه يحتم$ل أن$ه م$ن قبي$ل  ً
  .ٌحموك، فدل على أنه لغة � ضرورة: ھذا حُمك، ولم يقل: جاءني أخك، والفراء: ٍالضرورة، لكن حكا أبو زيد

ٍيجوز في أب وأخ وحم النقص، يندر لكن: ًإذا ٍ ٌأب أخ ح$م : ًأقل م$ن م$اذا؟ م$ن اFتم$ام، إذا.. ه قليل، قليل عن ماذاٍ ٌ ٌ
.. أب$اك أخ$اك حم$اك.. إلى ھنا يجوز في$ه لغت$ان، اFتم$ام واFع$راب ب$الحروف، أب$وك أخ$وك حم$وك.. يجوز فيه لغتان

عل$ى آخ$ره، ٍأبيك أخيك حميك، فحينئذ ھذا ھو ا=ص$ل، ويج$وز ال$نقص ب$أ� ترج$ع ال$واو ويع$رب بالحرك$ات الظ$اھرة 
  .بأبه، ومن يشابه أبه: كما قلنا في

ُوال7نقص ف7ي ھ7ذا اAخي7ر أح7سن: أيھما أفصح وأكثر؟ اFتمام عل$ى العك$س م$ن الھ$ُن، ول$ذلك ق$ال َ ْ َُ ِ ِ َِ ْ أكث$ر : ، يعن$ي.
ُوفي أب وتالييه يندر: ًاستعما�، وأما َ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ٍ  بل ھ$و ف$صيح، ك$ل يندر، ليس المراد به أنه ليس بفصيح،: قليل، وإذا قيل: ، أيِ

  .ما ورد في لسان العرب ولم يكن ثم مانع من اعتباره فھو فصيح



                                                            
151

ُوفي أب وتالييه يندر َ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ٍ   .يقل النقص: ، أيِ

ُوقصرھا من نقصھن أشھر َ ُ ْ َْ ََ . ْ َِ ِ ِْ َوقصرھاھذه اللغة الثالثة في أب وتالييه، : َ ُ ْ  الضمير يعود إلى أي ش$يء؟ إل$ى أق$رب ََ
ٍوفي أب: مذكور ِ ِ وتاليي7هَ ِْ َ ٌأب أخ ح$م ق$صرھا أش$ھر م$ن نق$صھن، م$ا الم$راد بالق$صر ھن$ا؟ الم$راد بالق$صر أن : يعن$ي، ََ ٌ ٌ

ًھ$ذه لغ$ة الق$صر، وھ$ي أن تك$ون ب$ا=لف رفع$ا ون$صبا : ٍمقصور آخره آلف �زم$ة، حينئ$ذ نق$ول: تستعمل كالفتى، فتى ً
  : بأباه وأخاه وحماھاًوجرا، ھذا أباه وأخاه وحماھا، ورأيت أباه وأخاه وحماھا، ومررت

.إن                        َأباھا ِ َ َوأبا َ َأباھا ََ َ ْقد  ***    َ َبلغا َ َ ِالمجد ِفي َ ْ َ َغاياتاھا ْ َ َ َ  

.إن َأباھ7ا ِ َ َوأب7اھ$ذا يحتم$ل أن$ه من$صوب ب$ا=لف، ويحتم$ل أن$ه عل$ى لغ$ة الق$صر، : َ ھ$ذا معط$وف عل$ى اس$م إن، : ََ
َوأبال و� بالثاني، كذلك يحتمل، ا�ستد�ل ليس با=و َأباھ7اھذا معطوف على اسم إن فھو منصوب، أب$ا م$ضاف، و: َ َ  ا َ

ٍوأبا أبيھ$ا، لك$ن أج$راه عل$ى ا=ل$ف، حينئ$ذ عامل$ه معامل$ة المق$صور : مضاف إليه، لو كان أجراه على لغة اFتمام لقال
  .كالفتى

َأباھا .إن: نرجح بھذا أن قوله َوأبا َ يستعمل الشاعر في بيت واح$د لغت$ين مختلفت$ين،  كذلك مقصور؛ =نه يبعد أن َ
، ھذا كل$ه م$ن ب$اب فضل يفضل غيروا=صل في اللغات أنھا لكل قبيلة لغتھا الخاصة بھا، وما يسمى بالتداخل كما في 

ٍأن كل صاحب لغة فحينئذ يختص بقبيلة معينة، والتداخل ھذا � يلج$أ إلي$ه إ� : التكلف عند الصرفيين، وإ� ا=صل فيه ٍ
  .عند عدم وجود عذر يعتذر به عن وجود الخلل

َأباھا .إن( : ًإذا َوأبا َ َأباھا َ َأباھا.. )َ ًالمضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على ا=ل$ف، م$ع كون$ه م$ضافا لغي$ر ي$اء : َ
ًالمتكلم، فدل على أن من العرب من يعرب ا=س$ماء ال$ستة م$ع اس$تيفائھا لل$شروط إع$راب المق$صور م$ن فت$ى ونح$وه، 

س$مع ق$ولھم للم$رأة حم$اة، كلم$ة : وق$د يق$ال بأن$ه ش$عر ض$رورة، نق$ول: س$مع، يعن$ي: ي لغ$ة الق$صر، وك$ذلك ق$ولھموھ
حم$ى، ھ$ذا .. فت$ى: ًفتاة، العرب تفرق ب$ين الم$ذكر والمؤن$ث بالت$اء، إذا: حماة مثل فتاة، وإذا قيل: دراجة ا]ن، إذا قيل

  .ا=صل صار مثل فتى

ًحماة، إذا: وكذلك القول للمرأة ًأباھا وأبا أباھا على ثبوت لغة الق$صر، وأن أب$ا ونح$وه يل$زم : يستدل بقولنا:  نقولٌ
حم$اة، ف$إذا ق$الوا ذل$ك ل5نث$ى ف$$إنھم : ا=ل$ف ويع$رب بالحرك$ات المق$درة عل$ى آخ$ره، من$ه ي$دل عل$ى ذل$ك ق$ولھم للم$رأة

ًنيث، كم$ا ف$ي فت$ى وفت$اة، فت$ى وفت$اة حمى، بألف مقصورة، إذ � فرق بين المذكر والمؤنث إ� تاء التأ: يقولون للمذكر
  .� فرق بينھما إ� بتاء التأنيث، كذلك حمى وحماة � فرق بينھما إ� بتاء التأنيث

ٌمكره(: كذلك المثل المشھور َ َأخاك ُْ َبطل ) َ ٌمكره(: ، ھذا منه)َ َ َأخ7اك ُْ َبط7ل ) َ : ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، ومك$ره: ، أخ$اك)َ
ھ$ذا معرف$ة، وأم$ا : ھ$ذا مبت$دأ؛ =ن$ه نك$رة، وأخ$اك.. مك$ره: لماذا؟ � يجوز أن يكونھذا خبر مقدم و� يجوز العكس، 

ھ$ذا ل$يس : ھذا نائب فاعل سد م$سد الخب$ر، لك$ن نق$ول: ھذا مبتدأ، وأخاك: ٌعلى مذھب الكوفيين فيجوز أن يكون مكره
  .لفلزم ا=: ًخبر مقدم، إذا: ھذا مبتدأ مؤخر، ومكره: بصواب، بل الصحيح أن يكون أخاك

َوقصرھا: ًإذا قوله ُ ْ ٌأب وأخ وحم : ، أيََ ٌ ُمن نقصھن أشھرٌ َ ْ ََ . ِْ ِ يج$وز ف$ي أب وتاليي$ه : ًأشھر م$ن نق$صھن، إذا: ، يعنيِْ
  :ث.ث لغات

ٍث$$.ث لغ$$ات ف$$ي أب : اFتم$$ام وھ$$ذا ا=ش$$ھر، ث$$م الق$$صر وھ$$ذا أش$$ھر لكن$$ه دون ا=ول، ث$$م ال$$نقص وھ$$ذا أدناھ$$ا
  .ٌم والنقص، وذو وفم، فيه لغة واحدةاFتما: وتالييه، وھُن فيه لغتان

ُأش77ھر: قول$ه َ ْ ُوق7صرھا م77ن نق77صھن أش7ھر.. َ َ ُ ْ َْ ََ . ْ َِ ِ ِْ يفي$$د أن ال$نقص ش$$ھير؛ =ن$$ه ج$اء بأفع$$ل التف$ضيل، يفي$$د م$$اذا؟ أن : َ
ُوفي أب وتالييه يندر: النقص شھير، ولكن القصر أكثر أشھر، وھو كذلك، و� ينافيه قوله َ ْ َ َ َُ ْ َِ ِ ٍ ن ال$شھرة ال$نقص؛ =: ، أيِ

ھذا أفعل تفضيل لكنه ش$اذ، أش$ھر، وإن ج$اء ب$ه الن$اظم : ضد الخفاء، ف. تنافي الندرة التي ھي قلة ا�ستعمال، وأشھر
َعلى ھذا، لكنه سيأتي في بابه أنه ش$اذ؛ =ن$ه إم$ا م$ن ش$ھر المبن$ي للمجھ$ول و� ي$صاغ من$ه أفع$ل التف$ضيل، وإم$ا م$ن  ِ ُ ٌ

َأشھر الزائد على الث.ثي، وھذا  ھ$ذا التركي$ب : ًكذلك � يصاغ منه أفعل التفضيل إ� بواسطة كما سيأتي في محل$ه، إذاْ
  .شاذ

ُوق77صرھا م77ن نق77صھن أش77ھر َ ُ ْ َْ ََ . ْ َِ ِ ِْ : ذك$$ر ذو وف$$م، ول$$يس فيھم$$ا إ� لغ$$ة واح$$دة وھ$$ي اFتم$$ام، وھ$$ُن فيھ$$ا لغت$$ان: ً، إذاَ
ء وغيره اFتمام، وھو محج$وج ب$سماع س$يبويه ل$ه، ًاFتمام والنقص، والنقص أفصح وأكثر استعما�، ولذلك أنكر الفرا

ٌثم أب وأخ ٌوحم فيه ث.ث لغات، على لغة النقص ٌ:  
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َاقت77دى بأب77ه َ jع77دي ْ َالك77رم ف77ي َِ بأب$$ه، إذا ثنيت$$ه عل$$ى ھ$$ذه اللغ$$ة .. ٌعل$$ى ھ$$ذه اللغ$$ة يق$$ال ف$$ي تثني$$ة ا=ب أب$$ان، أب.. َ
لكلم$ة ول$م يلتفت$وا إل$ى ال$.م المحذوف$ة، وإن كان$ت التثني$ة أبان وأخان وحمان، جعلوا الباء والخاء آخ$ر ا: عندھم، يقول

أب$وان : ٍأبوان، القبيلة الت$ي ت$تم إذا أرادوا تثني$ة أب ق$الوا: ٌترد ا=شياء إلى أصولھا، أب على لغة اFتمام إذا ثنيتھا تقول
بأب$ه، : واو، وأما ھذه اللغ$ةأبوك أعربوه بال: وأخوان وحموان، ردوا الواو =نھا معتبرة عندھم، ولذلك لما أضيفت قيل

ًالتي ھي لغة النقص، ھؤ�ء جعلوا الحرف المحذوف نسيا منسيا، كأنه غير موجود أصالة، فلما ثنوا لم يرجع$وا ال$واو  ً ً
إعراب ا=سماء الستة، و� ف$ي جھ$ة التثني$ة، .. التي حذفت وھي من أصل الكلمة، ولذلك لم تراع، � في جھة إعرابھا

  .أخان بأخه.. أبان بأبه: فيقال

ٍحاصل ما ذكره المصنف أن في أب وأخ وحم ث.ث لغات أشھرھا: ًإذا ٍ أن تك$ون ب$الواو وا=ل$ف، وال$واو ھك$ذا : ٍ
-.. أن يح$ذف منھ$ا الح$رف: ًأن تك$ون ب$ا=لف مطلق$ا، والثال$ث: يقول ابن عقي$ل، اFع$راب ب$ا=حرف الث.ث$ة، والث$اني

  . وھذا نادر-ا=حرف الث.ثة

الت$سھيل، : اFتم$ام وھ$و قلي$ل، وزاد ف$ي: إحداھما النقص وھو ا=شھر وا=ف$صح، والث$اني: لغتين) ِھن(وأن في 
ًأب، أب بتشديد الباء، وفي أخ أخ بتشديد الباء، إذا: ٍفي أب التشديد v ٍ v y : تم$ام وال$نقصFھذه كم لغة في أب؟ أربع لغ$ات، ا

kوالقصرو التشديد، أب أبك، ھذا جائز ٌ.  

ٌ لغ$$ات، وف$$ي أخ الت$$شديد، وفي$$ه أخ$$و بإس$$كان الخ$$اء، فيك$$ون في$$ه خم$$س لغ$$اتفي$$ه أرب$$ع: ًإذا ْ اFتم$$ام وال$$نقص : ٍ
ٌوالقصر والتشديد أخ، وأخو بإسكان الخاء، فيكون فيه خمس لغات ْ v.  

ٍوفي حم حْمو كقْرو حْمو، بفتح الحاء وإسكان الميم، وحْمئ كق$رئ ب$الھمز، وحم$أ كخط$أ، ك$م لغ$ة؟ س$ت لغ$ات ٍ ٌَ َ َ َ ٍَ ٍ ٍ َ ٍ :
ٌاFتمام والنقص والقصر وحْمو كقْرو وحْمئ وحمأ، ست لغات، وھن ذكر في الت$سھيل أن$ه ق$د ي$شدد، فيق$ال ٍ َ َ َ ٍَ ٍ yھ$ن ك$أب : ٍَ v

ٍوأخ، فحينئذ صار فيه كما لغة؟ صار فيه ث.ث لغات y :تمام والنقص والتشديدFا.  

  .لص.ة إن شاء ' تعالىثم شرع في بيان شروط ھذه ا=سماء الستة، وھذا لئ. ننقطع نتمه بعد ا

  ...وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  14الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم           ِِ . َ . ِْ ِِ .  

ْوانصبن باAلف: أن الناظم رحمه ' تعالى أكد النصب في ا=سماء الستة بقوله:  أ� يمكن أن نقول- َِ َِ ِ . ْ.   

َوارف:  قال- ْ ْع بواو وانصبن باAلف واجرر، َ ُ ْ ْ َ َ َ ِْ َِ ِ ٍ.   خالي الذھن � يؤكد له، أليس    كذلك ؟ .. ا=صل أنه � يؤكد إ�ْ

  ِ حكم ومن تردد فلتغتن    ِفإن تخاطب خالي الذھن من                     

  ..عن المؤكدات                        

  ٍ حينئذ � يؤكد له، ھنا لماذا أكد ؟ 

  .د من التماس، أنا عن نفسي ما وجدت له عذر� ب

  .للزومه في لغة اFتمام وفي لغة القصر، بخ.ف الواو والياء، فإنھما يلزمان في لغة التمام: يقال.. أنا:  ھذا يقول-

   � ھذا غلط، لماذا ؟ -

  =نه في لغة اFتمام ا=لف ھذه ھي حرف اFعراب، وفي لغة القصر أين ا=لف ؟ 

إن أباھ$ا، ا=ل$ف ھ$ذه لي$ست ع.م$ة : ٍن ا=ل$ف ؟ وم$ن ي$شابه أب$ه، ل$يس عن$دنا أل$ف، وف$ي لغ$ة الق$صر حينئ$ذالنقص، أي
ْوانصبن باAلفاFعراب،  َِ َِ ِ .   .إن أباھا؛ =ن الحركة ھنا مقدرة، وھذا التعليل عليل، ائت بغيره:  � يصدق على قولهْ

ٌوا)سم منه معرب: ن قول المؤلف لماذا فھم م- َ ْ ُ ْ َُ ْ ِ ِ ومبني ُ ْ َ   : الحصر، لماذا فھم الحصر ولم يفھم من قولهَ

     

...................................  

ّومن77777777ه ذو ف77777777تح وذوك77777777سر وض77777777م َ َ ْ َ ٍَ َ ْ ُْ َ ٍُ ُ ِ  

  

َواAص7777777777ل ف77777777777ي المبن7777777777ي أن ي77777777777سكنا   . َ ُ M ْ َ ْ َْ َ ِ ِْ ُ َ
  

......................................  

  

  

  

  

  

  

ْفمنُھم (( : على حد قول ' ْ ِ َمْن آمن ومنُھم مْن كفر َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ   .]253:البقرة))[ِ

لعل$ة خارج$ة، لم$ا اس$تقرأ النح$اة ك$.م الع$رب، فوج$دوا أن$ه :  =نه لم يثبت ما ھو واسطة بين المبني والمعرب، يعني-
 م$ا ٍھذا أثبت بعضھم أنه واس$طة، وأجبن$ا عن$ه بم$ا ذكرن$اه، حينئ$ذ: إما معرب وإما مبني، ليس عندنا واسطة، وغ.مي

ٍوجد إما مبني وإما معرب، إذا عبر المصنف فا=صل أنه يوافق غي$ره م$ن النح$اة أو يخ$الف، ا=ص$ل الموافق$ة، حينئ$ذ 
ْومن7ه ذو ف7تح وذو ك7سر وض7م: � بد أن نحمل ك.م$ه عل$ى أن$ه ح$صر الق$سمة ف$ي ا�ثن$ين و� زي$ادة علي$ه، أم$ا َ َ ْ ٍَ َ ْ ُْ َ ٍُ ُ  وج$د ِ

ٍومن7ه ذو ف7تح : ٍ ھ$ذا مقط$وع ب$ه، حينئ$ذ نفھ$م م$ن ھ$ذا أن قول$هالبناء بالحرف، ووجد البناء بالحذف، ْ َْ ُ ُ ِ ًل$يس ح$صرا، ل$و َ
ھ$ذا مبن$ي عل$ى ا=ل$ف مبن$ي : ي$ا زي$دون، نق$ول.. ِي$ا زي$دان: أنه � يوجد عندنا بناء على الح$رف: ًجعلناه حصرا معناه

ٍذكور ونفي$ه عم$ا ع$داه، حينئ$ذ � إثب$ات الحك$م ف$ي الم$: ًأن ذاك الح$صر ص$ار نفي$ا ل$ه؛ =ن الح$صر: على الواو، نقول
  .مبني إ� ساكن، أو على الفتح أو الضم أو الكسر

  .تتعلق بما علم من خارج: ً� يورد مبنيا على ا=لف، وھذا موافق أو مخالف؟ فالمسألة يعني: ًإذا

ً ما علة كون الفعل الماضي مفتوحا دائما على ترجيحكم، مع أن بنائه بالضم والسكون أسھل؟- ً  

ًالسكون ھذا ليس أص.، ھذا المعلل عندھم باتفاق أنه معلل، إما لكراھ$ة ت$والي أرب$ع متحرك$ات م$ا ھ$و كالكلم$ة : قلنا -
ٍ، عل$ى عل$ة اب$ن مال$ك رحم$ه '، حينئ$ذ إذا ص$ار )ن$ا(ًحم$. عل$ى : ًالوحدة، وإم$ا تميي$زا ب$ين الفاع$ل والمفع$ول، يعن$ي
ٍذا علم كذلك، حينئذ نرجع إلى ا=صل، وھ$و أن الفع$ل الماض$ي قب$ل ًالحكم معل. عرف أن ھذا السكون ليس بأصل، فإ

  ٌاتصاله بشيء مبني على الفتح، ھذا يقين أو �؟ 

  .ٍا=صل بقاء ما كان على ما كان، فإذا أمكن تقديرهُ حينئذ � نرجع إلى السكون، وكذلك الضم: ًيقين، إذا
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ٍإن ات$صل ب$واو جم$ع : دخ.ن الفعل، مع كون$ه ق$ال فيم$ا س$بقالكسر والضم � ي: ولذلك يعللون حتى ابن عقيل ھنا قال
Kُض$$م، ھ$$ذا في$$ه ن$$وع تع$$ارض، وال$$صواب أن ال$$ضم والك$$سر � ي$$دخ.ن الفع$$ل؛ =ن ال$$ضمة ثقي$$ل والفع$$ل ثقي$$ل، الفع$$ل 

ًا�سم ب$سيط =ن$ه إم$ا معن$ى وإم$ا ذات، ذات كزي$د، م$دلول زي$د .. مركب من حدث وزمن، ھذا فيه ثقل، بخ.ف ا�سم
ٍھ$ذا معن$ى، حينئ$ذ إم$ا ھ$ذا وإم$ا ذاك، أم$ا الفع$ل � فھ$و ي$دل عل$ى : ِت مشخصة، ومدلول علم وفھم وعقل ھذا نق$ولذا ً

ٍشيء مركب، مركب من حدث وزمن فھو ثقيل ٍ.  

ًالنسبة، وھذا أي$ضا ي$دل الفع$ل عل$ى الفاع$ل، وس$يأتينا : ًأنه يستلزم فاع.، وھذا ما يؤدى بالحرف، يعني: وبعضھم زاد
ً على الفاعل بد�لة ا�لتزام؛ =ن الح$دث � ب$د ل$ه م$ن مح$دث، وإذا بن$ي الفع$ل ازداد ثق$.، إذا بن$ي ك$ذلك عل$ى أنه يدل ِ ٍ

  .ٍالضم ھذا زاده وزاده، على كل كلھا تعلي.ت

: يعن$ي.. إذا ظھر لك ال$شيء أن$ه ھ$و نكت$ة: والنكات � تتزاحم، ھكذا يقول المحشون، النكات � تتزاحم، يعني: يقولون
ًفائدة من التعليل أو كذا، وإذا قال غيرك مخالفا لك � بأس، إ� ما ذھبت إليه من التعليل وإ� الناس كلھم عل$ى غل$ط، ال

  !ھذا إرھاب كما يقال: نقول

                           

  

  

ِبسم � الرحمن الرحيم                              ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  :والص6ة والس6م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد + رب العالمين، 

  :وقفنا عند قول المصنف رحمه ' تعالى

َوش777777777رط ذا اUع777777777راب أن ي777777777ضفن ) َ ْْ َ َُ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ َ  

  

َللي77777777777ا كج77777777777ا أخ77777777777و أبي77777777777ك ذا اع77777777777ت6   ِ ِْ َ ََ َ ِ َ َُ َ ْ  

  

ًإعراب$ه ب$الواو نياب$ة ع$ن : ً ل$يس مطلق$ا، يعن$يإع$راب ا=س$ماء ال$ستة أو ال$سبعة.. أراد أن يبين بھذا البيت أن اFعراب
ًالضمة، أو با=لف نيابة عن الفتحة، أو بالياء نيابة عن الكسرة، وإنما بشروط � بد من اس$تيفائھا، إن وج$دت ال$شروط  ً
ًحينئذ يجوز لك اFتمام ويجوز لك غيره، فھذه ال$شروط الت$ي س$يذكرھا مج$وزة لmع$راب ب$الحروف، ولي$ست موجب$ة،  ٍ

  .ٍ إذا اختار اFتمام � بد أن توجد ھذه الشروط مجتمعة، أما إذا لم توجد حينئذ � يصح أن يعرب بالواولكن

ٌولُه أخ ((  َ َ   .ٍھذا لم يضف، حينئذ إذا لم يضف � يمكن أن نعربه باFتمام: أخ ]12:النساء))[َ

 أنھ$ا إذا وج$دت � يل$زم من$ه أن يعرب$ه ًھذه الشروط التي س$يذكرھا ش$روط لج$واز اFتم$ام، لي$ست موجب$ة، بمعن$ى: ًإذا
  :ًعلى لغة اFتمام، وإنما إذا أراد اFتمام � بد أن يكون مستوفيا لھذه الشروط، ولذلك عبر بالشرط

ُوشرط ْ   :ما يلزم من عدمه العدم، و� يلزم من وجوده وجود و� عدم لذاته: ، الشرطََ

ِو)زم م77777777777777777ن انع77777777777777777دام ش77777777777777777رط ِ َِ َ ِ َ  

ٍك7777777777777777777777777777777777777777777777777777سبب َ...............         ..
  

ِع77777777777دم م77777777777شروط ل77777777777دى ذي ال77777777777ضبط   ِ ٍ. ُ ََ ُ  

  

َ      وشرط ذا ُ ْ   .اسم إشارة مضاف إليه، واFعراب ھذا بدل أو عطف بيان من ذا: مبتدأ، وھو مضاف، وذا: ، شرطََ

َأن يضفن ْْ َ   ھذا فعل مضارع منصوب بأن مغير الصيغة، ونائب الفاعل ما ھو؟ : َحرف مصدر، ُيضفن: ، أنُ

  ماذا، نون اFناث أو نون النسوة ؟ النون ھذه 

ن$ون : ن$ون الن$سوة، ف$ي ھ$ذا المق$ام غل$ط، الھن$دات يقم$ن، � ب$أس تق$ول: نون اFناث نعم، ھذا مثال لما ذكرناه، � تق$ل
  .النوق يسرحن: اFناث ونون النسوة، أما ھنا �

َأن يضفن ْْ َ   .ر خبر عن المبتدأًإذا النون ھذه نون اFناث، أن وما دخلت عليه في تأويل مصد: ُ

ِوشرط ذا اUعراب  َ ْ ْ ََ ُ   . ا=سماء السابقة، � بد من اFضافة : Kإضافتھن، يعنيَ

ِشرط ذا اUعراب َ ْ َْ ُ يعني با=حرف الث.ث في الكلمات الست أن يضفن، � بد من اFضافة، اFضافة س$يأتي بيانھ$ا أنھ$ا : َ
 ھذا إذا أطلقته يحتمل أنه غ.م زيد، يحتمل أن$ه غ$.م عم$رو، يحتم$ل ٍيقيد ا=ول، غ.م زيد، غ.م: ٌنسبة تقييدية، يعني

ٍأنه غ.م امرأة ھند إلى آخره، فإذا قيدته أض$فته حينئ$ذ قيدت$ه، ول$ذلك ھ$ذا ن$وع تقيي$د، غ$.م زي$د � غ$.م غي$ره، أل$يس  ٍ
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ٍة ھ$ذا تقيي$د ب$النوع، لم$اذا ٍكذلك؟ بخ.ف فيما قد يقيد بالنوع وقد يقيد بالشخص، غ.م زيد تقييد بالشخص، وغ.م ام$رأ
  ؟ 

ًل$$يس غ$$.م رج$ل، إذا: =ن$ك خص$$صته بكون$$ه غ$$.م ام$$رأة، يعن$$ي غ$$.م ام$$رأة ك$$ل : خ$$رج ك$$ل الرج$$ال، ودخ$$ل بقول$$ه: ٍ
ٍامرأة، حينئذ ھذا تقييد بالنوع، � يلزم منه أن يكون غ.م ھند أو فاطمة أو عائشة، قد يحت$اج إل$ى دلي$ل منف$صل، وأم$ا  ٍ

  .ھذا تقييد بالنوع، سيأتي في محله: نقولٍغ.م امرأة 

َوشرط ذا اUعراب أن يضفن ): � بد من اFضافة: ًإذا ْْ َ َُ ُ َ ْ ْ َِ َdd َلليا ْ   أين الفاعل ؟ : َ،يضفنِ

ًنون اFناث، أض$اف ُي$ضيُف إض$افة، ق$ال َي$ضفن إل$ى ك$ل اس$م � للي$اء، ح$ذف المتعل$ق، ث$م عط$ف: َ ٍ ھ$ذه ح$رف ): �( َ
ٌعطف، جاء زيد � عمرو، فقو   معطوف، � معطوف، معطوف على ماذا ؟ : أن يضفن � للياء، نقول: لهٌ

ٍأن ي$$ضفن =ي اس$$م � للي$$اء، ك$$ل اس$$م يج$$وز أن ي$$ضاف إل$$ى ھ$$ذه ا=س$$ماء : َعل$$ى متعل$$ق ي$$ضفن المح$$ذوف، والتق$$دير ٍ َ
ًالستة، ونستثني ذو؛ =ن له تفصي. خاصا ً.  

َأن يضفن ) لليا َ ُْ ِ َ َمعطوف على متعلق يضفن المحذوف، والتقديرمعطوف على � للياء ، : نقول: ْْ أن ي$ضفن =ي اس$م : َ
  � للياء، وشرط ذا اFعراب أن يضفن =ي اسم � للياء، أي ياء ؟ 

ياء المتكلم، ل$م يقي$دھا ي$اء الم$تكلم بخ$.ف أخ$ي، كم$ا س$يأتي، ول$م يقي$د الي$اء بي$اء الم$تكلم؛ =ن اFض$افة � تك$ون لي$اء 
  .بالفعلًالمخاطبة أص. �ختصاصھا 

ِويا افعلي َ َ   ھل يحتمل أنھا داخلة للياء ھنا ؟ : َْ

   � ليست محتملة، لماذا؟

  . =ن تلك خاصة بالفعل بل ھي من ع.ماته

  .للياء المراد به ياء المتكلم، شرطھا اFضافة : ًإذا

  ذكر كم شرط؟ : ًأ� تكون اFضافة إلى ياء المتكلم، إذا:  ثم الشرط الثاني

  .تي في الشرحذكر شرطين، سيأ

َ       كجا أخو أبيك ذا اعت6 ِ ْ ََ َ ِ ُ َ:  

ُكجا أخو   ٍإذا توالى ھمزتان حينئذ حذف الھم$زة ا=ول$ى م$ن ج$اء وھ$ي : ھذا ا=صل أنه مھموز، ولكن قلنا) جاء أخو(ََ
ً�م الكلمة لغة � ضرورة، كجا، يعني َج7ا أخ7و أبي7ك،: جاء، دخلت الكاف عل$ى مح$ذوف، كقول$ك: كقولك: ٌ ِ ُ : ج$ا.. خ$و أَ

فاعل مرفوع ب$الواو، لم$اذا ؟ =ن$ه م$ن ا=س$ماء : ًعلى فتح الھمزة المحذوفة تخفيفا، أخو.. فعل ماضي مبني على الفتح
وج$دت اFض$افة � للي$اء، ول$ذلك : ًم$ضاف إلي$ه، إذا: م$ضاف، وأب$ي : ًالستة التي رفعھا بالواو نيابة عن ال$ضمة، أخ$و

ًمضاف إليه مجرور بالي$اء نياب$ة ع$ن الك$سرة؛ : مضاف، وأبي: أضيف، أخو: ًاأعرب أنه مرفوع بالواو، أخو أبيك، إذ
  .=نه من ا=سماء الستة

ًمضاف مجرور بالياء نيابة عن الك$سرة؛ =ن$ه م$ن ا=س$ماء ال$ستة، : وھو إضافته إلى الكاف، أبي: ًووجد الشرط أيضا
  .ه مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إلي: أبي

  .أخو مضاف، وأبي مضاف إليه، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه: ًإذا وجد أمران

َذا اعت6 ِ ْ ٌح$ال : ھذا منصوب على أنه حال، من المضاف � من المضاف إليه لعدم ش$رطه، ذا، نق$ول: ، ذاِذا اعت.ل: ِلَ
َذا اع7ت6ِمن المضاف الذي ھو أخو، وھو م$ضاف،  ِ ْ  إلي$ه، لفق$د ش$رطه كم$ا س$يأتي ف$ي ٍحينئ$ذ � يك$ون م$ن الم$ضاف : َ

.. ص$$احب ا�ع$$ت.ء ص$$احب العل$$و والمنزل$$ة، اع$$ت.: م$$أخوذ م$$ن العل$$و، يعن$$ي): اع$$ت... (م$$ضاف، واع$$ت.: محل$$ه، ذا
  .ًجا أخو حذفت لغة: حذفت الھمزة للضرورة ھنا، بخ.ف: ٌاعت.ء

َذا اعت6! طيب ِ ْ   .صاحب: منصوب با=لف؛ =نه بمعنى: ذا، نقول: َ

َمن ذا َك ذو إن صحبة أباناْ َ َ ْ َُ ً ْ ُ َ:  

ًمنصوب با=لف نيابة ع$ن الفتح$ة؛ =ن$ه م$ن ا=س$ماء ال$ستة، وھن$ا وج$د في$ه : ً إذا ھو مضاف، واعت. مضاف إليه، ذا
  .شرط اFضافة �سم اعت. � للياء

َلليا كجا أخ7و أبي7ك ذا اع7ت6 ِ ِْ َ ََ َ ِ ُ َ ًھ$ذا المث$ال ح$وى ك$ون الم$ضاف إلي$ه ظ$اھرا وم$ضمرا ومع: ْ أي$ن .. ًرف$ة ونك$رة، أي$ن ھ$يً
  المضاف إليه؟ 

  ٍلكل اسم، ھذا يشمل ماذا ؟ .. ٍأن يضفن =ي اسم: =نه قال
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ج$ا أخ$و : استثنى من المضمر الياء، طي$ب ف$ي المث$ال ھن$ا: يشمل النكرة والمعرفة، ويشمل الظاھر والمضمر، � للياء
ض$مير وھ$و الك$اف، ومعرف$ة وھ$و : ً ظ$اھر، إذانك$رة وھ$و: ع7ت6م$ضمر، ا: الك7افھذا اسم ظاھر مضاف إلي$ه، : أبي

  ھذا نكرة، وجد فيه ا=ربعة ا=نواع، واضحة عندكم ؟: واعت6أبي؛ =نه أضافه إلى الضمير فاكتسب التعريف، 

  يشمل ماذا ؟ : أن يضفن لكل اسم � للياء، كل اسم: قوله للياء ھنا أطلق: نقول

ًأن يك$$ون معرف$ة ومث$$ل ل$$ه بأبي$$ك، أل$يس ك$$ذلك ؟ أبي$$ك؛ =ن$$ه اكت$$سب أن يك$ون الم$$ضاف إلي$$ه نك$$رة، ومث$ل ل$$ه ب$$اعت.، 
  .وھو أبي: ًوھو الكاف، أن يكون ظاھرا: ًالتعريف من الكاف، أن يكون ضميرا

فدخل أنواع المضاف إليه المغاير للياء، وغير الياء إما ظاھر وإما مضمر، والظاھر إما معرف$ة وإم$ا نك$رة وكلھ$ا : ًإذا
  .فلله درهموجودة في المثال، 

َوش777777777رط ذا اUع777777777راب أن ي777777777ضفن ) َ ْْ َ َُ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ َ  

  

َللي77777777777ا كج77777777777ا أخ77777777777و أبي77777777777ك ذا اع77777777777ت6   ِ ِْ َ ََ َ ِ َ َُ َ ْ  

  

كم بقي من الشروط؟ بقي أن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة، ھل يمكن أخذھا من المثال؟ نعم، يمكن ذلك؛ 
أنه يعطي : بن مالك رحمه ' في ا=لفيةھذا مفرد ومكبر؛ =ن قاعدة ا: أخو، وھذا مفرد ومكبر، وأبي: =نه قال

  .أنه يعطي الحكم الذي يريده بالمثال: الحكم بالمثال، ھذه قاعدة مطردة عنده رحمه '

ُأب أخ حم كذاك وھن َ َ َ ٌَ َ َ ٌٌ َكجا أخو أبيك: ، ھنا لما مثل قالَ ِ ُ وشرط : ٍ حينئذ إذا أخذنا ھذين الشرطين من المثال نقولََ
ذكر : ً� للياء مع ما ھن عليه من اFفراد من والتكبير، وھذا شرط دل عليه بالمثال، إذاذا اFعراب أن يضفن 

  .الشروط ا=ربعة في ھذا البيت

ًذكر النحويون Fعراب ھذه ا=سماء بالحروف شروطا أربعة، ھذه : - قال ابن عقيل-.. ذكر النحويون: ًإذا نقول
ٍ، أن تكون بمعنى صاحب، والفم حيث الميم منه بان، حينئذ لكل ذو: العامة التي تعم الكل، وثم شروط خاصة، وھي

: وفمأن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى جنس ظاھر كما سيأتي، : من ھذين ا�سمين شرط خاص به، ذو
 خمسة شروط، وما )ٍفم( كم شرط؟ ستة شروط، ولـ)ذي(ٍشرط لھا أن تنفصل عن الميم مع بقية الشروط، فحينئذ لـ

ٌ فذو يشترط فيھا شرطان عن ا=ربعة صارت ستة، وفم )ٍلذي وفم(ھذه ا=ربعة عامة، وأما : ًعة شروط، إذاعداھا أرب
  .يشرط فيھا انفصال الميم، وھذا شرط خامس فھي خمسة في شأنھا

أن : - أولھا–ھذه شروط للجميع، مع بقية الشروط التي ذكرھا في أول الباب، أحدھا : ھذه ا=ربعة نقول: ًإذا
ٍ مضافة، واحترز باFضافة عما إذا لم تضف، إذا لم تضف حينئذ صارت مفردة، النحاة يستعملون المفرد في تكون ً

مقابل المضاف، كما يستعملون المفرد في مقابل المضاف، كما يستعملون المفرد في مقابلة المثنى والجمع، كما 
ًومفردا: سيأتي في باب المبتدأ َ ُ ِيأتي َْ ْ ِويأتي َ ْ َ ْجمله َ َ ْ ُ.  

المفرد ھنا في ھذا المقام أ� تضاف، فإن أضيفت جاءت على الشرط، فإن انفصلت عن اFضافة تخلف : ًإذا
  .الشرط، وإذا تخلف الشرط تخلف الحكم وھو جواز اFتمام

ً واحترز بھا عما إذا لم تضف فإنھا تكون منقوصة معربة بالحركات الظاھرة، نقول:أن تكون مضافة ھذا : ً
ٌأب وله أخ،   .مبتدأ مؤخر: ٌھذا جار ومجرور خبر مقدم، أخ: وله ٌ

ًإن لُه أبا شْيخا كبيرا ((  ً ً َِ َِ َ َ K]((78:يوسف[ ..  )) ِوبنات ا=خ
َ ُ َ َ غير :  ھذه جاءت مفردة، يعني]23:النساء))[َ

  .مضافة فتعرب على ا=صل بالحركات الظاھرة، ھذا ا=صل فيھا

 )ذو(لـ.زمة لmضافة، وعليه كما ذكر بعضھم أن ھذا الشرط يعتبر  فإنھا م)..ذو(وكلھا تفرد عن اFضافة إ� 
 خمسة كما ھو )ذو(لـالشروط : من باب تحصيل الحاصل، فنقول: من باب تحصيل الحاصل، وإذا أردنا أن نقول

  ).ٍفم(الشأن في 

  . فإنھا م.زمة لmضافة)ذو(كلھا تفرد إ� : ًإذا

ًاف، سواء كان المضاف مذكورا أو مقدرا، جاء في لسان العربًأن تكون مضافة، واحترز بذلك من أ� تض ً :
َخالط(  َ ْمن َ َسلمى ِ َخياشيم َْ ِ َ َوفا َ : ً، ھذا محل إشكال عند النحاة، نحن اشترطنا اFضافة أن يكون مضافا، أليس كذلك)َ

َخالط( : ًأن يكون المضاف مذكورا، طيب سمع َ ْمن َ َسلمى ِ َخياشيم َْ ِ َ َوفا َ جار : فعل ماضي، من سلمى: ، ، خالط)َ
الواو حرف عطف، وفا ھذا معطوف على خياشيم، : ھذا مفعول به منصوب، وفا: ومجرور متعلق بخالط، خياشيم

ًوالمعطوف على المنصوب منصوب، حينئذ ھنا أعربه بماذا؟ أعربه با=لف نيابة عن الفتحة ٍ.  
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�، � ينتقض، يمكن أن : ض بھذا البيت، قالواأن تكون مضافة انتق: شرط اFعراب اFتمام با=لف: فلو قلنا
خالط من سلمى خياشيمھا وفاھا، فھو : يؤول بأن تكون اFضافة ھنا معنوية أو منوية، أن تكون منوية، والتقدير

ًأن تكون مضافة سواء كان المضاف إليه مذكورا أو مقدرا من أجل : ٍمقدر، إذا كان كذلك حينئذ نعمم الشرط، فنقول ً ً
ًھذا النص، وھذا كما ذكرته لكم سابقا ومراراإدخال  أن الشيء المطرد � يعترض عليه بمثل ھذه المشتبھات، : ً

  .ٍفحينئذ � بد من تأويلھا

ًأن تكون مضافة، سواء كان المضاف مذكورا في اللفظ وھو الغالب، أو مقدرا وھو قليل: ًإذا َخالط( : ً َ ْمن َ ِ 
َسلمى َخياشيم َْ ِ َ َوفا َ ًياشيمھا وفاھا، فالمضاف إليه منوي الثبوت فھو كالمذكور صراحة، ولذلك قال في خ: ، ، أي)َ

َخالط( : وأما قوله: ا=وضح َ ْمن َ َسلمى ِ َخياشيم َْ ِ َ َوفا َ ليس : ، شاذ أو اFضافة منوية،  إما أنه شاذ، إما أنه شاذ، يعني)َ
وإما أن اFضافة منوية، ھذا إذا أردنا على القياس و� يقاس عليه، يسمع و� يقاس عليه، خرج عن القواعد، 

  .إذا أردنا التأويل فنرده إلى ا=صل.. التأويل

، من باب تحصيل الحاصل أنھا م.زمة )ذو: (ھذا الشرط في: ، وقلناًالشرط اAول أن تكون مضافة: ًإذا
  .لmضافة

، فإن لم يوجد ھذا الشرط ھذا أبو زيد، وأخوه وحموه: ، نحوأن تضاف إلى غير ياء المتكلم: الشرط الثاني
اسم مضاف إلى ياء المتكلم، وكل ما أضيف إلى : ٍبأن أضيفت إلى ياء المتكلم حينئذ عومل معاملة غ.مي، وغ.مي

ًياء المتكلم فإعرابه يكون إعرابا تقديريا، لماذا؟ =ن ياء المتكلم يلزم أن يكون ما قبلھا مكسورا، وھذا الذي اشتبه  ً ً
ًغ.مي، � معربا و� مبنيا، والصواب: على بعضھم بأن جعل أنه معرب، وأن اFعراب تقديري؛ =ن التركيب : ً

ًسابق على العامل، حينئذ سبق التركيب أو� ثم سلط العامل على ! اFضافي سابق على العامل، انتبه إلى ھذه ٍ
ًالمضاف إليه، فحينئذ الكسرة الموجودة قبل الياء سابقة، وجدت أو�، وإذا وجد ٍت أو� حينئذ ھي أولى بالمحل، ف. ٍ ً

  .نحذفھا ونأتي بما طرأ بعد التركيب

إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة كسائر ا=سماء المضافة للياء، وكلھا تضاف للياء إ� : ًإذا
  .كما سيأتيذو 

َوأخي ھاُروُن (( : ھذا أبي، ومثله: تقول َِ أب خبره مرفوع، : أ، وأبي، نقولمبتد:  ھذا أبي، ذا]34:القصص))[َ
ورفعه ضمة مقدرة على آخره، الذي ھو الباء منع من ظھروھا اشتغال المحل بحركة المناسبة، وھو مضاف، والياء 

: رأيت أبي، الفتحة مقدرة، ومررت بأبي: ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه، وكذلك
  .الكسرة مقدرة

ِإن ھذا أخي((    Kَ َ َ ٌ لُه تْسع ِ ِ ِإني � أْملُك إ� نفسي وأخي ((  .. ]23:ص))[َ ِ َِ ََ ْ lَ K ِ  ھذا وارد في القرآن ]25:المائدة))[ِ
  .وھو إعرابھا بالحركات: أضيفت إلى ياء المتكلم، ورجعت إلى ا=صل

 ٍأ� تكون مصغرة، فإن صغرت حينئذ رجعت إلى ا=صل، ما الدليل على: ، يعنيأن تكون مكبرة: الثالث
الدليل ھو السماع، ليس عندنا إ� السماع؛ =ن أب وما عطف عليه خرج : الشرط ا=ول الثاني والثالث والرابع؟ نقول

ما خرج عن ا=صل فا=صل أنه يبقى على ما : ٍعن ا=صل، وھو اFعراب بالحركات، وإذا كان كذلك حينئذ نقول
ًسمع، فإذا سمع مكبرا معربا بالحروف مضافا إلى غير  ً ھذه شروط فيه، و� ننفي بعض الشروط ونلحق : الياء، نقولً

  .به ما لم يتوفر فيه الشرط؛ =نه يصير من باب ا�جتھاد، وھل القياس جائز في اللغة أو �؟ محل خ.ف بينھم

kأن تكون مكبرة، واحترز بذلك أن تكون مصغرة، حينئذ تعرب بالحركات الظاھرة، ھذا أبي زيد، أبي: ًإذا kَ َُ ٍُ ٍ 
ٍخبر مرفوع ورفعه ضمة ظاھرة على آخره، أبي مضاف وزيد مضاف إليه، وذوي مال، ورأيت أبي زيد، : ٍزيد ٍK k kَ َ َُ ُُ

ٍوذوي مال، ومررت بأبيl زيد، وذويl مال، كلھا بالكسر الظاھر، أو بالفتحة لظاھرة أو بالضمة الظاھرة، ھذا الشرط  ٍَ َ َُ ٍُ ُ ِ K
  .الثالث

� : ًأن ينطق بھا مفردا، يعني.. أن تكون مفردة، واFفراد ھنا مقابل للمثنى والجمع، أن تكون مفردة: الرابع
ٍمثنى و� مجموعا، أبوك أخوك حموك فوك ھنوك، مدلولھا واحد، فإن ثنيت حينئذ خرجت عن ھذا اFعراب،  ً

مال، وفوا الزيدين، أبوان وأخوان وحموان وھنوان وذوا : أعربت إعراب المثنى، فيقال: وألحقت بالمثنى، يعني
ِباAلفإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى : ٍفما الزيدين، فحينئذ نقول: يعني ِ َ ِارفع ِ َ .المثنى ْ َ ُ ُوتخلف  ..... ْ َُ ْ َاليا َ َجميعھا ِفي ْ َِ ِ 
ْاAلف ِ   .، ھذا إعراب المثنىَ
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أنه يعرب بالحركات ٍفإن كانت غير مثناة بل جمعت، حينئذ إن جمعت جمع تكسير ألحقت بجمع التكسير، وھو 
ًالظاھرة على آخره، ھؤ�ء آباء الزيدين، ورأيت آبائھم، ومررت بآبائھم، ھذا إذا كانت مجموعة جمع تكسير، فإن 
ًجمعت بواو ونون حينئذ صارت ملحقة، ھي شاذ كما سيأتي يعتبر شاذ، كل الملحقات بجمع المذكر السالم يعتبر  ٍ

kشاذا، وبعضه أشذ من بعض، ولذلك نص .وأرضون شذ:  ابن مالكً َ َ ُ َ ، مع كون الباب كله شاذ، إ� أن بعضه أشذ من ََ
  .بعض كما سيأتي معنا إن شاء ' تعالى

ألحقت بجمع المذكر السالم فترفع بالواو، وتنصب وتجر بالياء، قال ابن : إذا جمعت بواو ونون، نقول: ٍفحينئذ
ليست كلھا، لم يجمع جمع تصحيح بواو ونون : لحم ث.ث، يعنيلم يجمع منھا جمع تصحيح إ� ا=ب وا=خ وا: ھشام

ھنونا، و� فونا؛ : ، أبونا أخونا حمونا، � يصح أن يقال)ا=ب ا=خ والحم(كمسلمين إ� ث.ثة على ما أثبته ابن ھشام، 
  .=نه لم يسمع على رأي ابن ھشام رحمه ' تعالى

  : ك رحمه 'فظاھره سماع ھذا الجمع في الحم، قال ابن مال

  ولو قيل في حم حمون لم يمتنع ، لكن � أعلم أنه سمع

� أعلم أنه : حمون، وابن مالك يقول: نفى ما أثبته ابن ھشام رحمه ' تعالى، ابن ھشام أثبت أنه سمع في حم
  .سمع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

ً ابن مالك قياسا � سماعا، وابن ھشام الظاھر أنه ينبغي أن يمتنع؛ =ن القياس يأباه؛ =نه جوزه: قال أبو حيان ً
أب : لم يجمع العرب جمع تصحيح إ� ھذه الث.ثة: لم يجمع منھا جمع تصحيح، يعني: سمع، ظاھر عبارته؛ =نه قال

:  'ً� يمتنع قياسا لكني � أعلم أنه سمع في الحم، قال أبو حيان وھو يتتبع ابن مالك رحمه: أخ حم، وابن مالك يقول
  .ينبغي أن يمنع؛ =ن القياس يأباه

فون وفين، : نطقت العرب بھذا، وذوون، وعن ثعلب أنه يقال في فم: وحكا بعضھم سماع ھنون كذلك، يعني
  .وھذا في غاية الغرابة، الذين جمعوا فون وفين: يعني جمع بواو ونون، وفين بالكسر، قال أبو حيان: فون

ع، والقياس ممتنع، لماذا؟ =ن ما خرج عن القياس غيره عليه � يقاس، خرج إن سمع فا=صل السما: ٍعلى كل
إذا : ًأنه خرج عن القياس، إذا: جمع ھذه ا=سماء الستة بواو ونون ھذا شاذ، معنى شاذ: عن القياس ما ھو؟ نقول

 ممتنع ھنا، ھذا ھذا شاذ خارج عن القياس، غيره الذي لم يسمع عليه � يقاس، فالقياس: سمع في الث.ث، نقول
  .واضح بين، وھذا يذكره ا=صوليون

  .ما سمع فيه بقينا على السماع، وما � ف.: ًإذا

ٍأن تكون مفردة، فحينئذ نقول: ًإذا أعربت إعراب المثنى، وإذا جمع جمع : إذا ثنيت ألحقت بالمثنى، يعني: ً
ًتكسير، حينئذ ألحقت بجمع التكسير فأعربت إعرابا ظاھرا بالحركا ً ت الظاھرة، وإذا جمع أو سمع منھا ما جمع بواو ٍ

  .ونون فھو شاذ، يحفظ و� يقاس عليه، وإعرابه يكون بإعراب جمع المذكر السالم

  :ولم يذكر المصنف من ھذه ا=ربعة سوى الشرطين ا=ولين؛ =نه قال: ابن عقيل يقول

َوشرط ذا اUعراب أن يضفن ) لليا َ ُ َ ْ ْ َْ ِ َِ ْْ َ ُ َ..  

ًأنه ذكر شرطين نصا، وذكر : Fضافة، وأن تكون اFضافة لغير ياء المتكلم، والصوابا: ذكر شرطين
ًشرطين ضمنا ود�لة، للقاعدة   : أن ابن مالك إذا أراد الحكم مثل له، أنه يعطي ا=حكام با=مثلة، بل قد يعرف: ً

ْمبت7777777777777دأ زي7777777777777د وع7777777777777اذر خب7777777777777ر َ ٌ َ َ ْ ْ َُ َ َِ ٌ َ  

  

َإن قل777777777ت زي777777777د ع777777777اذر م777777777ن اعت777777777ذ   َُ َْ َ ٌ َ ِْ ِِ ٌ َْ   ْرْ

  

ْ والخبر الجزء المتم الفائده:عرف المبتدأ والخبر بالمثال، وإن أكد الخبر كما سيأتي ُ ُ ُ ُ َ ََ ِ َِ c ْ ْ ْْ ًمع كونه نص عليه أو� لكن .. َ
  .ٍا�سم كزيد، والفعل كقام، والحرف كإلى، حينئذ نأخذ من ھذا المثال ا=حكام: بالمثال، وكما قال سيبويه

  : ثم أشار إليھما بقوله

َشرط ذا اUعراب أن يضفن ) للياَو َ ُ َ ْ ْْ ِ َِ ْْ َ ُ أن تضاف إلى غير ياء : شرط إعراب ھذه ا=سماء بالحروف: أي.. َ
المتكلم، فعلم من ھذا أنه � بد من إضافتھا، وأنه � بد أن تكون إضافتھا إلى غير ياء المتكلم، ويمكن أن يفھم 

م، � بل يفھم؛ =نه با�ستقراء ھو يريد ھذا رحمه '؛ وذلك أن يمكن أن يفھ: الشرطان ا=خران � بل يفھم، � نقول
قوله ھنا : يضفن، راجع إلى ا=سماء التي سبق ذكرھا، وا=ولى أن يرجع إلى المثال، يعني: الضمير في قوله
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ًھو ذكرھا مكبرة ليست مضافة وليست معربة بواو ونون، أب أخ حم: ًا�ستد�ل بكونه ذكرھا مكبرة، نقول ً ، ھذه ً
ٌأب أخ حم كذاك وھن: ًمكبرة، لكن بالمثال كجا أخو أبيك، ھذا تطبيق، فھو أولى أن يجعل مصدرا للحكم من قوله ٌٌ ٌ.  

الشرطان اللذان نص المصنف الشارح ھنا أنه لم يذكرھا ابن مالك، ھو أراد أن يحشرھا معھا بالتضمين، : ًإذا
ٌأب أخ: بالد�لة أو الفھم، لكنه أخذھا من قوله يمكن أن يفھم الشرطان ا]خران من ك.مه؛ وذلك أن : ، ولذلك قالٌ

ًيضفن، راجع إلى ا=سماء التي سبق ذكرھا، وھو لم يذكرھا إ� مفردة مكبرة، لكن مفردة مكبرة : الضمير في قوله ً ً
  .غير مضافة، ولما ذكر المثال ھو آكد لتطبيق الشروط كلھا، فأخذ الحكم منه أولى

: ًقلنا م.زمة لmضافة، و� تضاف لياء المتكلم البتة، إذا: ھذا ينبغي الوقوف معه، ذو) ذو (ثم ما تضاف إليه
ٍم.زمة لmضافة، � تستعمل إ� مضافة، و� تضاف إلى مضمر، قال في القاموس ذو كلمة صيغت ليتوصل بھا : ً

ليست : ًلماذا؟ ليتوصل بھا، إذاوضعت في لسان العرب لفائدة، : كلمة صيغت، يعني): ذو(إلى الوصف با=جناس، 
ًمقصودة لذاتھا، وإنما ھي توصيلة، ووصلة =ي شيء؟ إلى الوصف با=جناس، فالعرب أرادوا أن يصفوا بأسماء 

ًھو ما دل على معنى كلي، سواء كان معرفا بأل أو منكرا، المراد به ما يدل على الحقائق : واسم الجنسا=جناس،  ً ً
ھذه ا=لفاظ تدل على المعاني : تي تكون في الذھن كعلم ومال وجاه ونحو ذلك وفضل، نقولالصورة ال: الذھنية يعني

المصادر في الحقيقة : الكلية التي تعقل في الذھن، وھو أشبه ما يكون بالمصدر، فأسماء ا=جناس مصادر، أو العكس
  .اسم جنس

جاء محمد : لجنس، لكن ھذا ممتنع، � يقالأن ينعتوا ا=سماء باسم ا: أرادوا أن يصفوا بأسماء ا=جناس، يعني
ٌو� جاء محمد عدل و� فضل، ھذه .. ٌجاء محمد علم: يمتنع أن يوصف بمال وھو اسم جنس محمد، و� يقال! ٌمال ٌ

ًنريد أن نجعل واسطة كلمة، نتمكن بھا أن نصف بما امتنع وصفه مباشرة ليوصف به، فلما امتنع أن : ًكلھا ممتنع، إذا
ٌ زيد عدل أو فضل، قالواجاء: يقال كلمة صيغت ليتوصل بھا إلى الوصف ): ذو: (ًنريد واسطة، ولذلك قال ھنا: ٌ

أن النعت � : يجعلوھا صفات لم يتيسر لھم ذلك؛ =ن القاعدة: با=جناس، فلما أرادوا أن يصفوا بأسماء ا=جناس، أي
  :يكون إ� بمشتق أو ما ھو في قوة المشتق، وسيأتينا

ْوانعت َ َبمشتق َْ َ ْ ُ ٍكصعب ِ ْ َ ْوذرب َ َِ َ ..  

ً� بد أن يكون مشتقا أو ما ھو في قوة المشتق، وأسماء ا=جناس جامدة ليست بمشتقة، نريد أن نعمم الفائدة 
ًفنصف الموصوفات بأسماء ا=جناس، فلما تعذر أن نجعل أسماء ا=جناس مباشرة صفة لموصوفاتھا جئنا بھذه  ً

ٍواسطة حينئذ ما وصف به ) ذو(إذا كانت .. أن: يلزم من ھذا حتى نقرر القاعدة، )ذو: (الواسطة، ھذه وظيفة ً
 )ذو(� يصح أن تضاف : ً، أليس كذلك؟ جاء زيد العالم، ھذا مشتق، إذا)ذو(جاز وصفه يمتنع إضافته إلى .. ًمباشرة

ًه مباشرة ويلحق و إنما وضعت في لسان العرب من أجل أن يتوصل بما امتنع أن يوصف بذإلى المشتق؛ =ن 
  .بالموصوف

ھذا فاعل، : رجل.. ًما أمكن أن يأتي مباشرة ممنوع أن يضاف إلى ذو وھو العلم، جاء رجل يضحك: ًإذا
ًنعت بالجملة مباشرة، أمكن أو �؟ أمكن، إذا: ًالجملة صفة، إذا: ويضحك الجملة لما أمكن أن يوصف بھا : ًُ

ًالموصوف مباشرة، إذا   . بالجمل، بل ھي بعد النكرات صفات، وھي قاعدة مطردة� يمتنع أن يوصف: ً

إنما صيغت في لسان العرب ليتوصل بھا إلى أن ينعت ) ذو(إلى الجمل؛ =ن ) ذو(ٍحينئذ � يجوز أن تضاف 
  .ًفما أمكن أن يوصف به مباشرة كالعلم والجملة امتنع، ھذا واحد) ذو(بما بعدھا ما قبلھا مما امتنع دون 

  :ًن يوصف به مباشرة، سيأتينا في المعارفثم ما امتنع أ

  .أن منھا ما ينعت وينعت به

  .وأن منھا ما ينعت و� ينعت به

  .وأن منھا ينعت به و� ينعت

ًالضمير ھل يصح أن يكون وصفا؟ � ينعت به و� ينعت، الضمير � يصح أن يوصف به، إذا ) ذو(� يصح إضافة : ً
ُيعرف إنما: إلى الضمير، وشذ قوله ْ ُذووه الناس من الفضل ذا َِ ُ   :ھذا شاذ من وجھين.. َ

إلى الضمير؟ =ن ) ذو(أضافه إلى الضمير، لماذا شذ إضافة : ًجمع تصحيح، وھو شاذ، ثانيا) ذو(جمع : ًأو�
  ).ذو(ٍيمتنع لذاته أن يوصف به، حينئذ � يجوز أن يضاف إلى ) ذو(الضمير دون واسطة 
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نعته، لكن ھل يصح أن ينعت : علم، الفاضل: ٌم؟ جاء زيد الفاضُل، زيدھل يصح أن ينعت با=ع.علم، : زيد
.. ٌبالعلم؟ جاء الفاضل زيد، التركيب صحيح أو �؟ جاء زيد الفاضل، ھذا نعت، جاء الفاضل زيد، يصح أو �
�، التركيب صحيح أو �؟ يصح، التركيب صحيح، لكن ھل يصح أن نعرب زيد على أنه نعت للعالم، أو الفاضل؟ 

ًلماذا؟ =نه � ينعت با=ع.م، لماذا � ينعت با=ع.م؟ =نه ليس مشتقا و� مؤو� بالمشتق، ھو جامد، ولذلك لما كانت  ً
ِأع.م الرب جل وع. أوصافا في المعنى صح أن ينعت بھا، كما ذكرناه في البسملة، ولذلك الرحيم، بسم '  ً

ِالرْحمن، نقول   .ھذا نعت للفظ الج.لة: َ

أنه � ينعت با=ع.م؟ وھذه مطردة حتى في أسماء ' عز وجل، لكن لما كانت : كيف ينعت به، والقاعدة
ًھي أع.م وأوصاف، من حيث كونھا علما � يجوز النعت بھا، ومن حيث كونھا : أسماء الرب جل وع. لھا جھتان

  .ًوصفا جاز النعت بھا

ٍھذا جامد، حينئذ : يدل على أنه متصف بالرحمة، وأما زيد: حمنھذا جامد، � يدل على معنى، الر: وأما زيد
  .� يصح أن ينعت به

صاحب : ھذا نادر أو شاذ، ذو بكة، يعني: قالوا.. »َبكة ذو � أنا«إلى زيد، ) ذو(� يصح أن يضاف : ًإذا
  .ھذا شاذ: ٍإليه، حينئذ نقول) ذو( ، ھذا علم، أضيفت »بكة ذو � أنا«مكة، 

ً) تستعمل إ) مضافة، ھذا أو)، ثانيا) ذو(أن : خ6صةًإذا ال ً أن المضاف إليه : ً) تضاف إلى الضمير، ثالثا: ً
ِيتعين أن يكون اسم جنس ظاھر غير صفة، ٍ ٍ� يكون ضميرا، غير صفة:  اسم جنس، يعنيٍ َ ًھذا احترازا من : ً

ٍفي لسان العرب، وأنھا ُوْصلة حينئذ امتنع ) يذ(� تضاف إلى المشتق، ولما عرفنا العلة من وضع : المشتق، يعني ٌ َ
� تضاف إلى ھذه : ًالعلم، والضمير، والجملة، والمشتق، إذا: إضافتھا إلى أربعة أشياء، � تضاف إليھا البتة، وھي

  .ا=ربعة ا=شياء

  : وأما قول الشاعر

ُيعرف إنما ْ ُذووه الناس من الفضل ذا َِ ُ َ...   

  : قولهفھذا شاذ من وجھين، وأما 

ْاذھب َ ْتسلم ِبذي ْ َ ْ َ..  

في وقت : في ذي تسلم، يعني.. ھذا جملة فعلية، بذي تسلم: ُفي وقت صاحب س.مة، تسلم: اذھب بذي أي
إلى ) ذو(ٍفي وقت صاحب س.مة، حينئذ أضيفت : صفة لموصوف محذوف، اذھب بذي تسلم، يعني: صاحب، فذي
  .ھذا شاذ أو نادر: الجملة، نقول

  .ھذا شاذ و� يقاس عليه: أن ' ذو بكة، نقول: لم كذلكوإضافتھا للع

  .� مضمر، غير صفة: ٍإ� إلى اسم جنس ظاھر، يعني) ذو(� تضاف : ًإذا

ًما وضع لمعنى كلي، معرفا كان أو منكرا، أي: اسم الجنس ً للصورة الذھنية العامة، والصفة ھنا التي نفيت : ً
ْشتق يدل على ذات ومعنى، � المعنى القائم بالموصوف؛ =ن العلم ھو في ، المراد به المشتق؛ =ن الم-غير صفة- ِ

صفة أو �؟ ھو صفة، تقوم بموصوفھا؛ : ًرأيت رج. ذا علم، علم نقول: ٌجاء زيد ذو علم، أو: نفسه صفة، إذا قيل
ِ=ن العلم عرض � يورد إ� في محل � بد، فحينئذ ما الفرق بين علم وعالم؟ نقول ٌ ھذا صفة باعتبار العالم: ٍ

  .ًلفظ مشتق دل على ذات متصفة بمعنى وھو العلم: يعني... اصط.ح النحاة أو الصرفيين

ھذا صفة كذلك، لكنه ليس ھو الصفة التي يعنيھا النحاة، فإنما يعنون : وأما لفظ علم من حيث ھو، نقول
  .بالصفات المشتقات، وإذا أطلقوا الصفة انصرف إلى ذلك المعنى

أنت ذو محمد، أو ذو تقوم، وباشتراط الظاھر خرج : العلم والجملة، و� يقال: شتراط اسم الجنسوخرج با
أنت ذو : ، ف. يقالالصفة: الصفةالفضل ذوه أنت، واشتراط غير : الضمير الراجع إلى بعض ا=جناس، ف. يقال

عنھا؛بص.حيته بنفسه للوصف ٌصلة للوصف، والضمير والعلم � يوصف بھما، والمشتق غني ) ذو: (ًفاضل، إذا
  ). ذي: (وكذا الجملة، ھذا ما يتعلق بـ

َوش7777777رط ذا اUع7777777راب أن ي77777777ضفن ) ْْ َ َُ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ َ◌َ  

  

َللي77777777777ا كج77777777777ا أخ77777777777و أبي77777777777ك ذا اع77777777777ت6   ِ ِْ َ ََ َ ِ َ َُ َ ْ  
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صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاھر غير : أن تكون بمعنى) ذي: (أربعة شروط عامة، ويزاد عليھا في: ًإذا
ًأن يكون منفص. عن الميم، ھذا ما يتعلق بالباب ا=ول من أبواب النيابة، وھو ا=سماء ) الفم: (رط فيٍصفة، ويشت

ًأنھا ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب با=لف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن : الستة المعتلة المضافة ً ً
  .الكسرة

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ِب77777777777اAلف ارف77777777777ع َ ْ ِ ِ َ َ المثن77777777777ى وك677777777777ِ ِ َ ُ. َ ْ  

  

َإذا بم777777777777777777ضمر م777777777777777777ضافا وص6777777777777777777   ِ ُ َ ُ َ َ ًُ ٍ ِ َِ  

  

  .وھو باب المثنى: ھذا ھو الباب الثاني

ّ ھذا اسم مفعول، ثني ُيثنى فھو ُمثنى، ويطلق النحاة عبارتين:والمثنى ّ َّ َ َ التثنية، والمثنى، وھذه يطلقھا كثير ابن : ُ
من إط.ق المصدر وإرادة أثره؛ =ن : ادة اسم المفعول، أوٍالتثنية، حينئذ يكون من إط.ق المصدر وإر: آجروم

  .ًالمصدر مرادا به أثره: فعل الفاعل، يعني: التثنية فعل الفاعل، كالتكليم والتلفظ، نقول

ًجعل ا�سم الواحد دلي. على اثنين بزيادة في آخره، فعلك أنت كونك تأتي إلى : -التثنية- وحقيقتھا عند النحاة، 
ًلى زيد، وتجمع بينھما في لفظ واحد، وتلحقھما ألفا ونونا في حالة الرفع، وياء ونوانا في حالتي النصب زيد، وتأتي إ ً ًً

  .ًتثنية: والجر، فعلك أنت، ھذا يسمى

ًوالذي صار أثرا لھذه التثنية �سم الزيدان ھذا ُمثنى، إذا ًّ المثنى يصدق على ماذا؟ يصدق على ا=لفاظ، : َ
ّمن المعاني، ففرق بينھما، الُمثنىًھذا معنى : والتثنية ّالمسلمان ھذا ُمثنى، تقول.. الزيدان: َ ًھذا ُمثنى، إذا: َ ّ مسماه : َ

  .أن اللفظ قد يكون مسماه لفظ ا]خر، ومثله المثنى الذي ذكرناه: لفظ، وقد سبق معنا

َھي جعل ا�سم الواحد دلي. على اثنين بزيادة في آخره، وأما الُمث: ًإذا التثنية ًمعنى لغوي، : فله معنيان: ّنىً
  :ًومعنى اصط.حي

فھو ما دل على اثنين، كل ما دل على اثنين فھو مثنى، زوج وشفع، والزيدان، واثنان، : أما معناه اللغوي
ًوك.، وكلتا، كل ھذه ُمثنى في لغة العرب، فھو عام يشمل ھذا وذاك ّ َ.  

 بين المعاني اللغوية والمعاني ا�صط.حية � التباين، ًفھو أخص، إذ دائما الع.قة: وأما في اصط6ح النحاة
Kليست متباينة، بل ھو المعنى نفسه في لسان العرب، ولكن خص ببعض أفراده، وھو ما يسمى بالحقيقة العرفية، : ُ

  :الع.قة بينھما العموم والخصوص المطلق

ًكل ُمثنى اصط.حا فھو ُمثنى لغة من غير عكس ً ًّ َّ ًَ.  

اسم موصول ) ما(ما دل على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، : لنحاةحقيقته عند ا
ِلفظ، وحينئذ يدخل معنا الك.م والجملة والكلم؛ =ن اللفظ عام، � نقل: الذي، نفسره بماذا؟ اسم معرب � نقل: بمعنى َ ٍ :

عنا المبني؛ =ن الك.م ا]ن في ماذا؟ الك.م في اسم فيدخل م: ٌكلمة، فيدخل معنا ا�سم والفعل والحرف، و� نقل
  تحتھا، ماذا نقول نحن؟المعربات، والعناوين معتبرة في الحدود وا=حكام التي تذكر 

.. ٍالذي، ھو مبھم، بماذا يفسر؟ يفسر باسم معرب: اسم موصول بمعنى: ًاسم معرب، إذا: ھذه نقول) ما: (ًإذا
ٍاسم � فعل و� حرف، معرب � م ٍ   .بني، فالمبني ھنا ليس بداخلٍ

ًاسم معرب فھو جنس، دخل فيه كل ما يدل على اثنين، لكن بشرط أن يكون اسما : قلنا) ما: (ما دل على اثنين
  ً.معربا

خرج به ما دل على واحد؛ =ن اسم معرب يشمل ما دل على اثنين، وما دل على واحد، وما : دل على اثنين
ٌاسم معرب دخل فيه ما دل على اثنين، ودخل فيه ما دل على واحد، ودخل ) ما(لك؟ دل على أكثر من اثنين، أليس كذ

ما دل على : ٍنحتاج أن نخرج ما دل على الواحد، وما دل على أكثر من اثنين، حينئذ قلنا: ًفيه ما دل على الجمع، إذا
  .اثنين

�، ليس ھذا : قام زيد، نقول: ي مثلمتى؟ في الماض) دل(ا=فعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمن : وللفائدة
اسم معرب ذو د�لة على اثنين؛ =ن الد�لة على اثنين لو كانت في الزمن الماضي ا]ن : يعني) ما(المراد، إنما 

منتفية، وفي المستقبل منتفية، فارتفع المثنى من أصله؛ =نه انقطع، كان في لسان العرب قديم، دل على اثنين، وا]ن 
بعض المحشين على أن ..  اثنين، ھذا إذا اعتبرنا الزمن في ا=فعال الداخلة والحدود، قد نص بعضھم� يدل على
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ًوكان ' غفورا رحيما (( : ا=فعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمن، وھذا قد يراد ً ُِ َ َ ََ ُ K فعل :  كان]96:النساء))[َ
ٍماضي لفظا ومعنى، أو ماض لفظ: ماضي، كان متى؟ نقول ً ًا � معنى؟ الثاني، ثم الثانيً ھل ھو يفسر بالحال أو : ً

ھو موصوف بكونه : ٍباFط.ق؟ يفسر باFط.ق؛ =ن ' موصوف صفوة أزلية � أول لھا و� آخر، فحينئذ نقول
ًغفورا رحيما، فـ  .. نًھذه نعبر عنھا بكونھا منزوعة الزمن، دائما القرآن كله من أوله إلى آخره، وكان وكا) كان(ً

  .منزوعة الزمن: نقول

من ) كان(تدل على ا�ستمرار، وھذه مسألة أصولية ھناك عندھم، ھل : ٍوحينئذ في مثل ھذا التركيب نقول
بسم '، اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث : كان صلى ' عليه وسلم إذا دخل الخ.ء قال{ صيغ العموم أو �؟ 

أنھا : أو أنھا تدل على ا�ستمرار؟ محل خ.ف بين ا=صوليين، والصحيح: ن لم يقلھنا في الماضي، ثم ا]) كان(} 
  .أعوذ با[ من الخبث الخبائث: تدل في مثل ھذه التراكيب على ا�ستمرار، مدة دخوله، كلما دخل إلى الخ.ء قال

  . الزمنمنزوعة الزمن، كذلك دل في الحد ھنا منزوع: ھنا في ھذه التراكيب نقول) كان: (ًإذا

َما دل على اثنين خرج به ما دل على واحد، وفيه زيادة المثنى، سكران : ًاسم معرب ذو د�لة، إذا) ما(ٍحينئذ  َ ْ ٍ
َعلى وزن فْع.ن، ھذا مثل زيدان أو مسلمان، في اللفظ مثل زيدان، وا=لف والنون زائدة؛ =ن وزنه فع.ن، سكران  َ َ

.. عثمان:  دل على اثنين أخرج ما كان في ظاھره زيادة المثنى ومدلوله واحدما: ًمدلوله واحد أو اثنان؟ واحد، إذا
ٍفع.ن، ا=لف والنون زائدة، حينئذ مدلوله واحد سواء كان من ا=ع.م أو من ا=وصاف، فما دل على واحد وفيه  ٍ

ما دل على واحد، أخرج : ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على اثنين: ليس بمثنى، كذلك: زيادة المثنى نقول
ٌفيه زيادة كزيادة : ًغ.م، ا=لف والنون زائدة أو �؟ زائدة، إذا: وأخرج ما دل على أكثر من اثنين، غلمان، أصلھا

  .ا=لف والنون، لكن مدلولھا أكثر من اثنين فليس بمثنى

 بالمثنى زيدان زيدان، أليس كذلك؟ فإذا سمي به: الزيدان، يسمى: وكذلك المثنى المسمى به، لو سمي شخص
  ! مدلوله واحد أو أكثر؟ واحد، ما دل على اثنين أخرج ما سمي به من المثنى

( ٍھذا أخرج ما دل على اثنين � بزيادة، وإنما وضع في لسان العرب ھكذا مثل ماذا؟ : بزيادة في آخره: قوله
ًھذا دل على اثنين لكنه � بزيادة، والمثنى الذي معنا اصط.حا) زوج، وشفع ٍ ھو ما دل على اثنين بسبب زيادة في ٍ

  .آخره، وھذه الزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر

ٌدل، يعني الد�لة حاصلة بأي شيء على ا�ثنين، بسبب زيادة : الباء للسببية، وھو متعلق بقوله) بزيادة: (ًإذا
ًخرج زوج وشفع وك.، ك. ھذه دلت على اثنين وضعا، : ًخره، إذاألف ونون إلى آخره، صالح للتجريد بزيادة في آ ٌ

ھل ھذه ا=لف منقلبة عن واو أو ياء على : وا=لف ھذه أصلية؛ =ن أصل وضع ا�سم على ث.ثة أحرف، ثم اختلفوا
  .ًدل على اثنين وھو وضعا ليس بزيادة في آخره: نقول) ك.: (ًخ.ف طويل، إذا

من ماذا؟ من الزيادة التي بواسطتھا دل على اثنين، خرج اثنان واثنتان، اثنان واثنتان التجريد : صالح للتجريد
ٌاثن واثنة بنقص ا=لف والنون، مع كون ا=لف والنون زائدتين، صالح للتجريد: ٌفيھما زيادة، لكن � يقال خرج به : ٌ

  .نزع الزيادة: ما � يصلح للتجريد، يعني

 صلح للتجريد، لكن � يعطف عليه مثله، وإنما مغاير له، مثل ماذا؟ قمران، خرج ماذا؟ ما: وعطف مثله عليه
ًقمر وقمر ليس عندنا قمر ثاني إ� مجازا، أما حقيقة ليس عندنا قمران و� شمسان، فنقول قمران، ھذا ملحق : ً

 للتجريد قمر، وعطف ھو دل على اثنين وبزيادة في آخره، وصالح: ًبالمثنى وليس بمثنى؛ =نه من باب التغليب، إذا
ًقمر وشمس، من باب التغليب، إذا: ٍمغاير له عليه � مثله، فحينئذ نقول ٌ : عطف عليه مغاير له، والشرط في المثنى: ٌ

زيد وزيد، جاء زيد وزيد، ھذا أصل : ًأن يكون مغايرا للمعطوف عليه، وھذا ينطبق على الزيدان، زيدان، أصله
  .التركيب

، وما وضع الضمير و� المثنى و� الجمع إ� من أجل ا�ختصار في لسان العرب، وقاعدة العرب ا�ختصار
: أصل الك.م تقول.. ًا=شباه والنظائر، وله أمثلة كثيرة جدا، ا�ختصار: والسيوطي له ك.م في ھذه القاعدة جيد في

جاء محمدان، ھذا : ولًجاء زيد وزيد، كلما رأيت اثنين جاء زيد وزيد، راح محمد ومحمد، لكن اختصارا تق
! جاء زيد وزيد إلى آخره: كلما تريد أن تذكر العشرة تقول.. اختصار، والجمع مثله إذا كانوا عشرة جاء زيد وزيد

جاء الزيدون، ھذا من باب ا�ختصار، وإ� ا=صل أن يعطف كل واحد من آحاده على : لكن إذا اختصرت تقول
  .نظيره، ولكن القاعدة التي ذكرناھا
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ٍاسم معرب دل على اثنين بزيادة في آخره، وھي ا=لف والنون : زيد وزيد، الزيدان: ينطبق على الزيدان: ًإذا
زوج وشفع وك. وكلتا واثنان واثنتان، وما سمي : زيد وزيد، وأما: زيد وعطف مثله عليه: وصالح للتجريد بأن يقال
  .به منه، فھذا ليس بمثنى

  : ليس من المثنى ستة أمور:وعلى جھة التأصيل والتقعيد نقول

  .ما يدل على مفرد كسكران وعثمان، ھذا دل على مفرد: ًأو�

  .ما يدل على أكثر من اثنين، كالجمع واسم الجمع: ًثانيا

  . ما يدل على اثنين، ولكنھما مختلفان في لفظيھما مثل ا=بوين، ل5ب وا=م، ھذا ليس بمثنى: ًثالثا

العمرين لعمر وعمرو، ھذا لم يعطف عليه مثله، � بد أن يكون ثم اتحاد في أو مختلفان في حركات أحرفھما ك
عندي عينان، ھذا : عين باصرة وعين جاسوس، تقول: الحركات، أو مختلفان في المعنى دون الحروف كالعينين

 وأسد شجاع أنه ھل يثنى اللفظ المشترك أم �؟ الجمھور على المنع، ومثله المجاز، عندك أسد حقيقي: سيأتي معنا
عندي أسدان، يصح أو � يصح؟ الجمھور على المنع، لماذا؟ =ن أسد الذي ھو مجاز على الرجل : رجل، تقول

  .ھذا ملحق بالمثنى: كالعينين، نقول: ًالشجاع مغاير في المعنى، على ا=سد الذي ھو الحيوان المفترس، إذا

حركاتھا، ولكن من طريق العطف بالواو � من طريق ما يدل على اثنين متفقين في المعنى والحروف و: ًرابعا
ٌأضاء نجم ونجم، لو قال قائل: الزيادة، تقول ٌك6منا لفظ مفيدجاء زيد وزيد، يمنع؟ : ٌ ِ ُ ٌُ ْ َ َ : ً يصدق عليه؟ يصدق عليه، إذاَ

ٌجاء زيد وزيد، وأضاء نجم ونجم، ھل نقول: � يمنع، لكن إذا قال ٌ ٌ ٌنجم ونجم مثنى؟ الجواب: ٌ ؛ =نه عطف عليه �: ٌ
ًمثله صراحة، وا=صل في الزيدان أن يعطف عليه ضمنا، يعني ھذا في قوة زيد وزيد، أخرج الصريح جاء زيد : ً

  .وزيد، فرق بين الضمن والصريح

  .ما يدل على اثنين ولكن من طريق الوضع اللغوي، كالزوج وشفع وك.: ًخامسا

كنھا � تغني عن العاطف والمعطوف، مثل كلتا واثنتان واثنتان، ٌما يدل على اثنين وفي آخره زيادة ول: ًسادسا
  .وليس من المثنى، بل ھو ملحق بالمثنى

  :عرفنا المثنى حقيقته له شروط، وھي ثمانية

َمعرب777777777ا يك777777777ون أن المثن777777777ى ُش777777777رط ُ  

  ل7777777ه والمعن7777777ى، اللف7777777ظ ف7777777ى ًموافق7777777ا

  و) بع7777777777ضا و) ُك67777777777 يك7777777777ن ول7777777777م

  

ّركب77777777777777ا م77777777777777ا ًمنك77777777777777را، ًومف77777777777777ردا،   ُ  

ِيغ77777777777ن ل77777777777م ٌمماث77777777777ل،   ُغي77777777777ره  عن77777777777ه ُ

َنل777777777ت النف777777777ي ف777777777ي م777777777ستغرقا ْ   َاAم6777777777 ِ

  

  :أن المثنى ما دل على اثنين إلى آخر الحد، ما حكمه؟ قال: ًھذه ثمانية شروط، إن وجدنا وقتا شرحناھا، لكن المراد

ِباAلف ارفع المثنى وك6 ِ َِ ُ ْ. َ َْ ِ َ .باAلف ارفع المثنى.. ِ َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ ً مثنى حقيقي، ومثنى حكمي ليس :، إلى ھنا، فالمثنى قسمانِ ً
  .بحقيقي

شرط المثنى إلى آخره، : ھو الذي صدق عليه الحد ووجدت فيه الشروط التي نظمھا الناظم: المثنى الحقيقي
  .ھذا المثنى الحقيقي

 ً:ك. وكلتا واثنان واثنتان، ونزيد عليه خامسا:  ھو الملحق بالمثنى، وھو أربعة ذكرھا الناظموالمثنى الحكمي 
  .وھو المسمى به، فھي خمسة محصورة، وأما المثنى الحقيقي فھو ما وجد فيه الحد

.باAلف ارفع المثنى: قال َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ ارفع المثنى با=لف، وھنا قدم الجار والمجرور للحصر أو ل.ھتمام؟ الثاني، ليس .. ِ
نفسھا اسم، ونحن نعرب المثنى بمسمى ا=لف، لماذا نقدر بمسمى ا=لف؟ =ن ا=لف : ثم حصر، با=لف، يعني

بمسمى : ٌناب حرف عن حركة، وھنا نابت ا=لف عن الضمة، با=لف، أي: بالحرف أو با�سم؟ بالحرف، فنقول
ًا=لف، ارفع رفعا مصورا بمسمى ا=لف، فالباء للتصوير؛ =ن ا=لف ھي عين الرفع، والرفع ھو عين ا=لف، ھذا  ًK

  .أنه يدل عليه، بل الصواب أنه عينه: ب لفظي فھو عينه � غيره، بمعنىأن اFعرا: على مذھب البصريين

.باAلف ارفع المثنى َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ المثنى الحقيقي، ثم شرع في ذكر بعض ما حمل على المثنى، قال رج.ن مثال لما : ، أيِ
.باAلف ارفع المثنىسبق،  َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ  ما الدليل على أنه مثنى؟ =نه دل ًھذا مثنى،: فعل ماضي، ورج.ن) قال(قال رج.ن، : ِ
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ًعلى اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ھذا أعلى ما يستدل به على إثبات أنه مثنى، إذا مثنى 
  .رج.ن مثنى، يرفع با=لف

، ًفعل ماضي يطلب فاع.، والفاعل مرفوع، ورج.ن وقع موقع الفاعل فھو مرفوع، ورفعه ھنا با=لف) قال(
ٌبمسمى ا=لف، ورج.ن فاعل مرفوع بقال، ورفعه ألف نيابة عن الضمة؛ =نه مثنى، والنون عوض عن : يعني ً

  .التنوين في ا�سم المفرد على المشھور ويأتي ھذا بحثه

َوك6 إذا بمضمر مضافا وص6 ِ ُِ َ ُ َ َ ُ ًَ ٍ ِ د ھذا شروع في ذكر الملحقات، الملحقات التي ھي لم يصدق عليھا ح: ، وك.َِ
: دل على اثنين: ٍما دل على اثنين بزيادة في آخره، قلنا: ھذا ملحق، نحن لما عرفنا المثنى، قلنا: ٍالمثنى، حينئذ نقول

اسم مفرد ) ك.(؛ =نه في لسان العرب ھو في اللفظ مفرد عند البصريين، )ك.(، أليس كذلك؟ أدخل )ك.(أدخل نحو 
ما دل على اثنين دخل :  في نفسه اسم مفرد يطلق على المذكر، فإذا قلنالكنه) كلتا: (يطلق على اثنين مذكرين، ضد

ًبزيادة خرج، إذا) ك.: (فيه ھو : ٍخرج عن الحد، � يصدق عليه أنه مثنى، وحينئذ كيف نعربه با=لف؟ نقول: ٍ
ًھو ليس بمثنى حقيقة، وإنما ھو ملحق، لماذا ألحق؟ سماعا.. ملحق ً   أحسنت.. ً

، -المثنى الحقيقي- أفراده : قيقي ھذا من حيث الحد سماعي، ومن حيث ا]حاد قياسي، يعنيٍفحينئذ المثنى الح
با=لف ارفع المثنى كثير ھذا، لك أن تولد ما تشاء من الكلمات؛ =نه غير مقصور على : ذكر له أمثلةلذلك ما 

  .ٍالسماع، وأما الملحق الذي لم يصدق عليه حد المثنى حينئذ نكتفي بالسماع

ًھي خمسة، و� يجوز نحوا أن تزيد عليه سادسة، إ� إذا سمع أو ما اختلف فيه، أما أن تولد ذھن : ك نقولولذل
ھذا ملحق بالمثنى �، ھذا ممنوع، لماذا؟ =نه خارج عن القياس، وما خرج عن القياس غيره : من عندك ھكذا، تقول

  .عليه � يقاس

م مفرد عند البصريين يطلق على اثنين مذكرين، وھو المثنى ھذا ملحق بالمثنى، وھو اس: نقول) ك.: (ًإذا
ٍھنا ما إعرابه؟ معطوف على المثنى، حينئذ يكون التقدير ) ك.(و: ًالمعنوي، لكن ھل يرفع با=لف مطلقا؟ إذا قيل

قد : نله حا�) ك.(ًبا=لف كذلك، لكن قيده المصنف، ليس مطلقا؛ =ن ) ك.(ماذا؟ ارفع المثنى با=لف، وارفع 
م.زم لmضافة سيأتي في باب .. يضاف إلى الضمير، وقد يضاف إلى اسم ظاھر، ھو م.زم لmضافة سيأتي معنا

  .اFضافة

ًإما أن يكون ھذا المفرد اسما ظاھرا، وإما أن يكون ضميرا، المصنف : ًإذا كان م.زما لmضافة إلى المفرد ً ً
أنه إذا أضيف إلى الضمير، :  إ� في حالة واحدة على المشھور، وھيأنه � يلحق بالمثنى: قيد على اللغة المشھورة

ْإن : ھذا شرط، كما قال ھناك: ًظرف مستقبل لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط، إذا) إذا: (ولذلك قال
َصحبة أبانا َ َ ْ َُ َإذا بمضمر مضافا وص6: ، ھنا قالً ِ ُ َ ُ َ َ ًُ ٍ ِ : مفھوم المخالفة.. لف، مفھومهبا=) ك.(بھذا الشرط ارفع : ، يعنيَِ

ًإذا لم يكن ُوصل بمضمر � ترفعه با=لف، إذا ھذا قيد لmدخال واFخراج، لmدخال بالمنطوق ولmخراج بالمفھوم؛ : ٍ
ٍإذا بمضمر =نه معتبر،  َ َ ُ ِ ٍإذا بمضمرأخرج ماذا؟ أخرج الظاھر، أخرج الظاھر بالمنطوق أو بالمفھوم؟ بالمفھوم، َِ َ َ ُ ِ َِ ،

ًھذا جار ومجرور متعلق بُوص. مقدرة؛ =ن : ربمضم َ أن : مضمن معنى الشرط، والقاعدة عند جماھير النحاة) إذا(ِ
ًأدوات الشرط � يليھا إ� فعل ظاھرا كان أو مقدرا ً ٌ.  

رت ((  lْإذا الشْمُس كو َ ُ K َ ھنا جوز بعضھم أن تكون مبتدأ، وھو :  إذا كورت الشمس كورت، الشمس]1:التكوير))[ِ
  .ذھب الفارسي، لكنه ضعيف كما سيأتي في محلهم

في مثل ھذه التراكيب � يليھا إ� ) إذا(إن : ولذلك يكاد يكون إجماع، بل حكي اFجماع بين البصريين الكوفيين
ًفي ھذا التركيب فاع.، ) الشمس(ٌفعل، لكن البصريون؛ =نھم يمنعون تقديم الفاعل على الفعل لم يأذنوا بأن يعرب 

) إذا(ٍإما أن يكون مبتدأ، وإما أن يكون فاعل، الفاعل ممتنع، والمبتدأ يمتنع؛ =نك إذا كان كذلك حينئذ وليت : ٍذفحينئ
Kإذا الشْمُس(( : ًالشرطية جملة اسمية، وھذا ممتنع، فقدروا فع. َ   . إذا كورت الشمس]1:التكوير))[ ِ

أن الفاعل يجوز : � يليھا إ� الفعل، لكن لقاعدتھم) إذا(ھم وافقوا البصريين في أن : وأما على مذھب الكوفيين
رت (( ًھنا فاع.، ) الشمس(تقديمه على الفعل جوزوا أن يعرب  lْإذا الشْمُس كو َ ُ K َ الشمس على : ً إذا]1:التكوير))[ِ

ر، � ليس فاع.، نائب فاعل: ًفاعل لفعل محذوف وجوبا تقديرهمذھب البصريين ما إعرابھا؟  lًكو َ ھذا :  الشيء، كورُ
ًالشمس نائب فاعل، والفعل العامل فيه محذوف وجوبا يفسره العامل : كورت الشمس، نقول: ٍمغير الصيغة، فحينئذ
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ًالجملة كما ذكرنا آنفا � محل لھا : المذكور و� يجوز جمعھما، والمحذوف ھذا في محل جزم فعل الشرط، وكورت
  ً.من اFعراب مفسرا

  .س ھذا فاعل للفعل المذكور مقدم عليه، وھذا ضعيف كما سيأتي في محلهفالشم: أما عند الكوفيين

ٍإذا بمضمر : ًإذا َ َ ُ ِ ِبُمضمر، نقولَِ ًجار ومجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف، وا=ولى أ� يجعل متعلقا : ِ ٍ
ٍإذا بمضمربالمذكور،  َ َ ُ ِ ًمتعلق بُوص. مقدرة لد�لة وصل المذكورة؛ =ن أداة الشر: ، نقولَِ َ ًط � يليھا إ� فعل ظاھرا ِ

ًكان أو مقدرا، إذا بمضمر حال كونه مضافا، مضافا ً حال، حال من الضمير المستتر في ُوصل العائد إلى : إعرابه.. ً
ًإذا وص. بمضمر حال كونه مضافا، فمضافا) ك.(و ) إذا: (كأنه قال: ٌوھي حال مؤسسة، يعني) ك.( ٌحال من : ً

  ).ك.(المحذوف، وھو عائد على ) وصل(الضمير المستتر في 

ًبمضمر مضافا َ ُ َ َ ٍُ ًحينئذ مضافا.. حال كونه: ، أيِ ) ك.(العائد إلى ) وصل(ٌحال من الضمير المستتر في : ٍ
ٍمؤسسة، احترز به عما إذا اتصلت بالضمير غير مضافة إليه، نحو ٌزيد وعمرو ك.ھما الرجلين؛ =ن ا�تصال : ً ٌ

  .يشمل القبل والبعد

: التقدير نوعان: ، قلنا- ليس عندنا ضمير لكنه من باب اFيضاح-.. الضمير يعود إلى: ًمضافا له: ٍعلى كل
ًإذا ُوص.، ھذا من أجل اFعراب، مضافا له � بد منه، والضمير ھنا يعود إلى : تقدير إعراب وتقدير بيان، قدرنا ِ

ِ� بد أن يكون إذا بمضمر مضاف ُوص.، إذا ُوص. : يعني) ك.( ووصل ھذا مغير ) لك.: (ًبمضمر مضافا له، يعنيٍ
ھذا � محل له : الصيغة، ونائبه يعود إلى ك.، والجملة � محل لھا من اFعراب مفسرة، الفعل ونائبه وص.، نقول

  ).إذا(من اFعراب؛ =نھا مفسرة، مفسرة لماذا؟ للفعل الذي أضمر بعد 

ِإذا بمضمر مضافا ُوص.، حينئ) ك.(و: ًإذا ِماذا؟ إذا ُوصلت بالضمير جاز أن تلحق .. جاز أن: ٍذ نقولً
ًإذا ُوص. بمضمر كال كونه مضافا إلى ذلك المضمر حم. ) ك.(وارفع با=لف : أي) ك.(و : بالمثنى، ولذلك قال ً ٍ

  ).ك.(ًمضافا له الضمير يعود إلى : أنا قلت! ًعفوا.. ًعلى المثنى الحقيقي، مضافا له

  .د إلى الضميرأنه يعو: الصواب

َكلتا كذاك َ َ َ ْ َإذا بمضمر مضافا وص6) ك.(مثل : أي) كذاك(ھذا مبتدأ، ) كلتا: (، يعنيِ ِ ُ َ ُ َ َ ًُ ٍ ِ ) كلتا(و ) ك.: (ً، إذاَِ
ٍإذا لم يضافا إلى ضمير فحينئذ إعرابھما على ا=صل، وھو : ملحقان بالمثنى إذا أضيفا إلى ضمير، مفھومه

ٍملحقان بالمثنى، متى؟ إذا أضيفا إلى مضمر، جاءني ك.ھما، ورأيت : نقول) كلتا(و ) ك.(بالحركات المقدرة، فـ 
كليھما، ومررت بكليھما، وجاءتني كلتاھما، ورأيت كلتيھما، ومررت بكلتيھما، ھنا أضيفا إلى الضمير فألحقا بالمثنى 

ًرفعا ونصبا وجرا ً ً.  

ًفإن أضيفا إلى ظاھر حينئذ أعربا بالحركات مقدرة، ك.  الرجلين، جاء ك. الرجلين، رأيت ك. الرجلين، ٍ
: جاء ك. الرجلين، جاء! فاعل، نعم: ٍمررت بك. الرجلين، فحينئذ تكون الحركة مقدرة على ا=لف كالفتى، جاء ك.

ٌفاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، : مضاف إليه، نقول: فاعل، وھو مضاف والرجلين: فعل ماضي، وك. ٌ
  .مضاف، والرجلين مضاف إليه، وقل فيما يأتي مثله: ورھا التعذر؛ =ن ا=لف � يمكن تحريكھا، ك.منع من ظھ

ٍعلى ا=لف يقدر، كلتا المرأتين، كلتا المرأتين، حينئذ لم يضف إلى الضمير، كلتا : جاءتني كلتاھما، كلتا: ومثله
  : ًرا على ا=لف، ولھذا قال المصنفٍحينئذ يكون مقد: المرأتين، لم يضف إلى الضمير، كلتا المرأتين

َوك6 إذا بمضمر مضافا وص6 ِ ُِ َ ُ َ َ ُ ًَ ٍ ِ   : ،ثم  قالَِ

ِاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ يعرب الصنفين النوعين إعراب المقصور ) كلتا(و ) ك.(وبعضھم في : ْ
بنوعيه المضاف إلى الضمير، أو ا�سم الظاھر : اھر، يعنيًسواء أضيف إلى الضمير أو إلى ا�سم الظ: ًمطلقا، يعني

مثاله؟ جاء الزيدان ك.ھما، ورأيت الزيدين ك.ھما، ومررت :.. يعربه بماذا؟ بالحركات المقدرة على آخره، فيقول
) ك.(أتي بـ ًبالزيدين ك.ھما، يلزمھا مطلقا، والظاھر أن ھذه لغة شيخ اFس.م ابن تيمية رحمه ' تعالى، كثير ما ي

في جميع النسخ بإلزام ا=لف وھو خطأ، : مضاف إلى الضمير، ومع ذلك يلزمه ا=لف، وتجد ا]ن المحققين يقول
  ٌ.في جميع النسخ التي أمامي كلھا بإلزام ا=لف وھو خطأ: ھكذا، يقول

  ! يا أخي ارفع السماعة واسأل! ما شاء ' تبارك '

ھذه لغة، فإذا : ٍلكن السؤال طيب، والتخطئة ھكذا الھجوم ھذا غلط، حينئذ نقولقد يكون ليس بحثه في النحو، 
ٍجاء في لسان عالم، وخاصة كشيخ اFس.م رحمه ' حينئذ نحمله على ھذا ً.  
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  .إذا أضيفتا إلى الضمير ألحقت بالمثنى) كلتا(و ) ك.: (ًإذا

َاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريا ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ) كلتا(و ) ك.: (ھذا اللفظ الثالث والرابع، ھي أربعة ألفاظ ذكرھا الناظم: ِنْ
ًھذا اسمان من ا=سماء الدالة وضعا على اثنين ) واثنتان) (اثنان(ھذا بدون شرط، ) واثنتان) (واثنان(وھذا بشرط 

ٍھو دل على اثنين بزيادة، : ًريد، إذاًوليس بمثنيين حقيقة؛ =ننا أخرجناھما بماذا، بأي قيد في الحد السابق؟ صالح للتج
  .فيه زيادة في آخره، لكنه غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه

ِاثنان واثنتان َِ َ َْ ِاثنان واثنتانفي لغة تميم ثنتان بدون ھمزة، ثنتان ھو جائز، : ْ َِ َ َْ ھذا مثنى المعنى مفرد اللفظ، : ْ
لما لم يتزن له : شبه الملحق بالحقيقي، قال بعضھم: ًي؟ حقيقي، إذاھذا ملحق أو حقيق: كابنين وابنتين، ابنين وابنتين

ليس المراد خصوص ابنين وابنتين لھما مزية، � مراده أي مثنى، لكن : مثل المثنى أتى بمثالين منه، يعني: أن يقول
  .اثنان واثنتان إعرابھما إعراب المثنى الحقيقي، ولذلك شبه بابنين وابنتين

كان يمكنه أن : ن يقول مثل المثنى أتى بمثالين منه، وأقام ذلك مقام قوله كالمثنى، وقال آخرلما لم يتزن له أ
مجرى المثنى الحقيقي في : في الرفع با=لف، كابنين وابنتين يجريان، يعني: مثل المثنى فيه يجريان، أي: يقول

سواء أفردا أم أضيفا؛ =ن اثنين : نيًحكمه في أنه يرفع با=لف، كمجرى المثنى الحقيقي في اFعراب مطلقا، يع
مررت باثنين، .. رأيت اثنين.. جاء اثنان: واثنتين يستعم.ن مقطوعين عن اFضافة ويستعم.ن باFضافة، تقول

ِحين الوصية اثنان (( : مقطوع عن اFضافة َ ْ ِ K ِ َِ   .مرفوع:  اثنان]106:المائدة))[َْ

ٍاثني عشر رج.، حينئذ ركبت وأعربت إعراب المثنى، رأيت .. ًجاء اثنا عشر رج.: كذلك إذا ُركبا ْمنُه (( ً ِ
ًاثنتا عشرة عْينا  َْ َ ََ َ َ اثنان : ًھل يجوز إضافتھما أم �؟ إذا: اثناكم واثنتاكم، ھذا على خ.ف:  أو أضيفا نحو]60:البقرة))[ْ

ًفعا وبالياء نصبا وجرا مطلقا كمجرى المثنى الحقيقي في إعرابه با=لف ر: واثنتين كابنين وابنتين يجريان، يعني ً ً ً
  .ًبدون شرط أو قيد، سواء أضيفا أم قطعا عن اFضافة مطلقا، ف. فرق بينھما

ْوتخل777777ف الي777777ا ف777777ي جميعھ777777ا اAل777777ف َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ  

  

ْج77777777را ون77777777صبا بع77777777د ف77777777تح ق77777777د أل77777777ف   ْ َ ْ َ ّ َِ ُ ْ ََ ٍَ ْ ًَ ً  

  

بقي ماذا؟ بقي المسمى به، : ٌلفاظ ملحقة بالمثنى، قلناأن المثنى يرفع با=لف، ثم بين أربعة أ: بين لنا الحكم ا=ول: ًإذا
ًأنه يعرب إعراب المثنى، قبل التسمية؛ =ن مدلوله صار فردا واحدا: في إعرابه: وھذا فيه لغتان، يعني زيدان، ھذا : ً

ًجعلته علما، صار مدلوله كمدلول زيد شخص واحد، إذا.. يصدق على اثنين، ثم نقلته على ما دل : خرج بقوله: ً
ٍصار ملحقا بالمثنى، فحينئذ فيه لغتان: ًاثنين، ھذا ليس بمثنى؛ =نه دل على واحد، إذا ً:  

  .إعرابه قبل التسمية، وھذا وجه إلحاقه بالمثنى: ًأو�

جاء الزيدان، ھذا : تقول: أنه يلزم ا=لف ويمنع الصرف للعلمية وزيادة ا=لف والنون، يعني: الوجه الثاني
بالحركات، يعرب بالحركات إعراب الممنوع من : يعني.. َا=لف وُيمنع الصرف للعلمية وزيادةأنه يلزم .. يلزم

ًالصرف، جاء الزيداُن، ورأيت الزيدان، مررت بالزيدان، فھو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة ا=لف والنون، إذا َ َ :
  :فيه مذھبان نؤكد

.. جاء المسلمان: مرربت بالزيدين، مثلما تقول..  الزيدينرأيت.. أنه يعرب إعراب المثنى، جاء الزيدان: ًأو�
  .إعرابه ملحق بالمثنى: مررت بالمسلمين، ھذا نقول.. رأيت المسلمين

وھو أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف مع إلزامه ا=لف، : ًوجه آخر ليس داخ. في الملحق بالمثنى
ًرفعا ونصبا وجرا، وتظھر الحركا: ًالزيدان دائما ً   :ثم قال.  ...  ت على النونً

ْوتخل777777ف الي777777ا ف777777ي جميعھ777777ا اAل777777ف َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ  

  

ْج77777777را ون77777777صبا بع77777777د ف77777777تح ق77777777د أل77777777ف   ْ َ ْ َ ّ َِ ُ ْ ََ ٍَ ْ ًَ ً  

  

َوتخلف اليا في جميعھا: أراد أن يبين ما ينصب به المثنى، فبين أن الياء تقوم مقام الفتحة والكسرة َ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُ ْ لف تخ.. َ
مفعول به، : الياء، وا=لف: فعل مضارع، والفاعل: َم ا=لف، وتخلف الياء ا=لف، تخلفمقا.. تقوم مقامھا: الياء، أي

تقوم مقامھا، في بيان مقتضى العامل � في النوع : ما معنى تخلف ا=لف؟ يعني: الياء تخلف ا=لف، يعني: ًإذا
ًالخلُف، ولو تقديرا ليدخل نحو: الخاص با=لف وھو الرفع، والمراد ً لم يستعمل مرفوعا كما سيأتي في لبيك، ما: ُْ

  .اFضافة
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ُوتخلف : ًإذا َُ ْ َاليا تقوم مقامھا : أيَ ٌتوجد في محلھا، � أنھا نائبة عنھا، إذا خلفت الياء ا=لف المعنى قد : أيْ
ًيكون أنھا نابت عنھا �، � تنوب عنھا، الياء ھذه ع.مة نصب، وا=لف ع.مة رفع ف. ينوب ما جعل ع.مة  ٍ ٍ

ًصب والجر عما جعل ع.مة للرفع، إذاللن   .ٌتوجد في محلھا، � أنھا نائبة عنھا: تخلف، أي: ً

َاليا مفعول به، : الياء فاعل تخلف، قصره للضرورة، الياء ھذا ا=صل، قصره للضرورة، وا=لف: نقول: ْ
ًوجرا ونصبا( ًمجرورة ومنصوبة: ھذا بعضھم أعربه حال من المجرور بفي، يعني): ً ً.  

ًوفيه أن مجيء المصدر حا� وإن كان كثيرا مقصورا على السماع � يقاس عليه، فا=ولى كونه :  الصبانقال ً ً
ٍوقت جر ونصب كما في آتيك : ًمنصوبا على الظرفية بتقدير حذف مضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وا=صل y

ًجرا ونصبا ليس حا�، : ًوقت طلوع الشمس، إذا: طلوع الشمس، يعني ً ًحالة كونھا مجرورة ومنصوبة، بل نقولً في : ً
ًوقت جر وفي وقت نصب، متى تخلف الياء ا=لف جرا ونصبا؟ يعني ً ٍ ٍفي وقت جر ونصب: ٍ ٍ.  

َفي جميعھا َِ ِ في جميع ا=لفاظ المتقدم ذكرھا، لكنه : الضمير يعود على ماذا ھنا؟ على المثنى وما ألحق به، أي: ِ
.باAلف ارفع المثنىًي، وإنما ذكره جملة، ًلم يذكر أفرادا للمثنى الحقيق َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ :  ھذا تحته عشرات مئات آ�ف ا=مثلة، ثم ذكرِ

) ك.(ارجع الضمير على ما ھو عام وھو المثنى، وعلى ما ھو خاص وھو : ًك. وكلتا واثنان واثنتان، أربعة، إذا
  .وما عطف عليه

َجميعھا َِ َوتخلف اليا في جميعھا، : ِ َ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُ ْ جميع ما ذكر، سواء ذكره على وجه العموم في المثنى، أو على وجه : أيَ
ٍجرا ونصبا بعد فتحالخصوص في الملحقات،  ْ ََ َ ْ َ ْ َ ّ ًَ ًھذه الياء تكون بعد فتح، احترازا من الياء التي تكون في جمع : ، يعنيً ٍ

  .ٍالتصحيح؛ =نھا تكون بعد كسر، فرق بين المسلمين والمسلمين

ٍبعد فتح ْ َ َ ْ ْقد ألفٍبعد إبقاء فتح لما قبلھا، لما قبل الياء، : عني، يَ ِ ُ ْ ًقد صار مألوفا، لماذا صار مألوفا؟ ھنا : ، يعنيَ ً
ْقد ألفنعلل بالسماع،  ِ ُ ْ ٌقد ُعلم أُولفة ھذه الفتحة بكونھا قبل الياء، و� يوجد مثنى ياء يعني: كأنه قال: ، يعنيَ َ ْ َ في حالة : ِ

ًالياء نصبا وجرا وما قبله ي ًكون مكسور البتة، بل � بد أن يكون مفتوحا، وأما الجمع ھو الذي يأتي بالكسرً ً.  

ٍجرا ونصبا بعد إبقاء فتح لما قبلھا قد ألف،  ً ھذا في معنى التعليم، ذكره وإن كان يؤخذ الفتح : قالوا) قد ألف(ً
ادة علة فتح ما قبل ياء المثنى من السكوت على ما قبل ا=لف الذي ھو مفتوح؛ =ن التصريح أقوى في البيان، وFف

َألفة الفتح مع ا=لف: وھي ُ:  

ْوتخل777777ف الي777777ا ف777777ي جميعھ777777ا اAل777777ف َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ  

  

ْج77777777را ون77777777صبا بع77777777د ف77777777تح ق77777777د أل77777777ف   ْ َ ْ َ ّ َِ ُ ْ ََ ٍَ ْ ًَ ً  

  

ٍبعد فتح ْ َ َ ْ َبعد إبقاء الفتح الذي كان قبل ا=لف؛ =نه مما ألف: ، أيَ ِ ُ يكون أن ا=لف � يناسبھا ما قبلھا إ� أن : ٍ
خلفت الياء ا=لف، ثم ما قبل ا=لف ما ھو؟ فتحة، ھل نغيرھا أم نبقيھا كما ھي؟ : ًمفتوحا، فالعبرة ھنا با=صل، يعني

ًأبقھا، لماذا؟ =ن ثم ألفة بين ا=لف والفتحة، تبقى على ما ھي عليه في حالتي الجر والنصب؛ =ن النصب : قال َ ُ

  .ٌوالجر ھو في المعنى خلف عن الرفع

َذلك ا=صل أن يرفع ا�سم، ثم ُينتقل منه إلى النصب، ثم ُينتقل منه إلى الجر، ولذلكول َ َ َْ ا=صل في الياء أنھا : ْ
ًتكون ع.مة =ي شيء؟ للجر � للنصب، وإنما ھنا حمل النصب على الجر، سيأتي تعليله في جمع المذكر السالم، 

ًا والياء نصبا وجراٍفحينئذ صار عندنا ع.متان للمثنى، وھما ا=لف رفع ً ً.  

مختلفتان، وإن جرى في النطق أنھما متحدان : لكن ھل الياء في الجر والنصب متحدتان أم مختلفتان؟ نقول
رأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين، رأيت : في البناء واFعراب، لماذا؟ =نك تقول.. كما قلنا في الضم والضمة

  .ٌھذه الياء نائبة عن الكسرة: ن الفتحة، وبالمسلمينٌھذه الياء نائبة عن ماذا؟ ع: المسلمين

العامل الذي يقتضي الياء التي نابت عن الكسرة ھل ھو عين المقتضي العامل الياء النائبة عن : مقتضي
�، إذا اختلف العامل لزم من ذلك أن يتخلف التأثير، فا=ثر الذي أحدثه عامل الجر � يمكن أن : الفتحة؟ الجواب

  .عين ا=ثر الذي أحدثه عامل النصب فافترقايكون ھو 

  .ا=صل في الياء أنھا عبارة عن كسرتين، كما أن ا=صل في ا=لف أنھا تكون للنصب � للرفع: ولذلك نقول

ْوتخل777777ف الي777777ا ف777777ي جميعھ777777ا اAل777777ف َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ  

  

ْج77777777را ون77777777صبا بع77777777د ف77777777تح ق77777777د أل77777777ف   ْ َ ْ َ ّ َِ ُ ْ ََ ٍَ ْ ًَ ً  
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أن المثنى وما ألحق به يرفع با=لف، وينصب ويجر بالياء، ھذا ھو : وحاصل ما ذكره: قال الشارح ھنا
أنه متى ما نقل تغيير وتبديل الحروف حروف العلة : ٌالمشھور، وصحح أنه معرب بحركات مقدرة، والصواب

�خت.ف العوامل فتعليق ا=ثر بھذا الحرف أولى من التقدير؛ =ن العرب ما غيرت، جاء رج.ن، ورأيت رجلين، 
  .ًومررت برجلين، خاصة مع الصحة وجواز إقامة الحرف عن الحركة، ھذا أولى من التكلف

ًإلزامه ا=لف مطلقا رفعا : فيه لغة أخرى، وھي: ًومن العرب من يجعل المثنى والملحق به با=لف مطلقا، يعني ً
ًونصبا وجرا، وتقدر عليه الحركات، وھذه اللغة أنكرھا المبرد، قالوا   . بالسماعوھو محجوج: ً

ٍواFعراب يكون بحركات مقدرة عليھا، كالمقصور، وبعض من يلزمه ا=لف يعربه بحركات ظاھرة على 
ًفيه لغة ثالثة لكنھا قليلة جدا، إذا: ًالنون كالمفرد الصحيح، إذا المشھور أنه يعرب بالحروف، ھناك من يلزمه ا=لف : ً

جاء : مه ا=لف ويعربه بحركات ظاھرة على النون، فيقولًويعربه بالحركات مقدرة على ا=لف، وھناك من يلز
ًالزيداُن، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان، وھي لغة قليلة جدا، لكن � يجري اFنسان في ك.مه إ� على الفصيح  ِ َ

  .الذي سمع وكثر استعماله في لسان العرب

صالح للتجريد وعطف مثله عليه، أنه يرفع ٍأنه ما دل على اثنين بزيادة في آخره : ھذا خ.صة المثنى: ًإذا
  .ك.، وكلتا، واثنان، واثنتان، وا�سم المسمى به: با=لف، وينصب ويجر بالياء، ألحق به خمس كلمات

  .ًبقي الشروط ھذه نأتي عليھا غدا إن شاء '

  ...!!!                   وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  15رس الد

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  . ھذا يسأل عن أحوال الماضي-

  . ذكرناھا، ترجع إلى الشريط إن شاء '-

أن تك$ون م$ضافة لغي$ر :  لم � يجمع بين الشرطين ا=ولين من شروط إعراب ا=سماء الستة ب$الحروف، فيق$ال-
  ياء المتكلم؟

  . في بأس � بأس، قل شرطين أو قل ث.ثة، ما-

  ھل إثبات الواو كتابة يعتبر خطأ؟:  جاء أبو العباس-

 �، ح$$ذفھا خط$$أ، ا=ص$$ل تكت$$ب أب$$و العب$$اس، ولك$$ن تح$$ذف ف$$ي النط$$ق، ول$$ذلك اFع$$راب يتب$$ع الملفوظ$$ات � -
أب$و العب$اس، ھ$ي ف$ي الكتاب$ة موج$ودة، أب$و العب$اس، تكتبھ$ا كم$ا ھ$ي، لك$ن إذا جئ$ت تنط$ق : المرسومات، يعن$ي تكت$ب

: ٍ يلتق$ي س$$اكنان فتح$ذف ال$$واو، ف$إذا جئ$ت تع$$رب، أن$ت تنظ$$ر أب$و العب$اس، فت$$رى ال$واو حينئ$$ذ � تخط$يء تق$$ولٍحينئ$ذ
اFعراب يتبع الملفوظات � يتب$ع المرس$ومات ال$ذي : مرفوع ورفعه بالواو �، إنما تنظر فيما تنطق به، ولذلك يقولون

  .يكتب

   ھل يوضع على آخرھا سكون؟ ھل ا=سماء التي يقدر عليھا الع.مة في الرسم،-

  . ھذا اصطلح المعاصرون أنھم ما يكتبون السكون فيترك كما ھي-

  نوع البناء، فھل المراد ظاھر أو مقدر، أو ضم وفتح، أو فعل واسم، أو واجب وعارض؟:  إذا قيل-

   ھل ھناك ع.مة لفظية تفرق بين المعرب والمبني؟-

  . أسماء اFشارة محفوظة ھذه، بلفظھا تعرف أنھا مبنية قد يكون، المضمرات محفوظة، والموصو�ت-

ِفإما ترْين من البشر ((  - َ َ ََ َ َ َْ ِ K   . أشكل علي نوعه]26:مريم))[ِ

 ھذا ترجع إلى موجب النداء، في حاشية ياسين فصلھا تفصيل، وھذه تحتاج إلى كتاب$ة، بالل$سان م$ا تفھ$م، ھ$ي -
Kلتْبلُون (( و  َ ُ َول((  ]186:آل عمران))[َ Kتْسمُعن َ َ  كلھا فيھا قصة طويل$ة ھ$ذه، الح$ذف والتركي$ب إل$ى ]186:آل عمران))[َ

  .آخره

 ع.مات ا�س$م، وك$ذلك ع.م$ات الفع$ل الم$ضارع ھ$ل ھ$ي خاص$ة بالمعرب$ات، أم ت$شترك معھ$ا المبني$ات، أم -
  بحسب الع.مة؟

  : إذا قالھذا سؤال وجيه، الع.مات ھل ھي خاصة بالمعرب، أو أنھا تشمل المبني؟!  ھه-

ِبالجر والتنوين والندا وأل   ومسند ل6سم  ْ ْ ُ َ َ َ َ M َِ َِ ٍ َ M ْ .ْ َ ِ ِ ، ا�سم ھنا خاص بالمعرب، أو مطلق ا�سم؟ مطل$ق ا�س$م، ول$ذلك ْ
  ٍھذا � يظھر عليه كسرة، فحينئذ نحتاج إلى حرف الجر، واضح؟ ) ذا(مررت بـ : قلنا

   ھل تنصح بقراء شروح ا=لفية للمعاصرين؟-

 على حسب الطالب، إذا كان عنده النحو مزعج و� يستطيع أن يفھم ما في بأس، لكن كثر محاولة ت$سھيل  ھذا-
.. تفي$ده إذا ك$ان نوعي$ة معين$ة: سؤال وجواب، ھذه كلھا كتب م$ا تفي$د الطال$ب، يعن$ي.. العلوم، الشرح الميسر على كذا

ن يلجأ إل$ى ھ$ذه الكت$ب تك$ون معين$ة، لك$ن � ب$د م$ن إذا كان ما يستطيع أن يفھم، أو النحو عنده شبح أو الصرف، ممك
ًالرج$وع إل$$ى ا=ص$ول، وأم$$ا الطال$$ب ال$ذي يتتلم$$ذ عل$$ى ھ$ذه الكت$$ب يك$$ون في$ه ض$$عف، وخاص$$ة س$ؤال وج$$واب، ھ$$ذه 
صارت في النحو، وصارت في ا=صول، وصارت في العقيدة، وفي الم$صطلح، وف$ي ال$صرف، ب.غ$ة، منط$ق، كل$ه 

  .سين وجيم

  ھي التي يذكرھا شيخ اFس.م في كتبه، مع م.زمة ا=لف؟) ك.(وابن الحارث في  ھل لغة كنانة -

ْ ھذا ظاھر ما ُيكتب، أو يكتبه شيخ اFس$.م رحم$ه ' تع$الى، أن$ه ُيل$زم ا=ل$ف - ٍا=ل$ف، وحينئ$ذ ) كلت$ا(و ) ك$.(َْ
  .ٍتبقى على أصله، إذا كتب عالم كلمة ولھا وجه في اللغة، حينئذ تبقى على ما ھي

  .القواعد ا=ساسية، للسيد الھاشمي:  ما رأيكم بكتاب-
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 ھو جاء ل5لفية ورتبھا، شرح ميسر، نفس الطريقة، لكن الطالب يسلك مسالك أھل العل$م، ا=لفي$ة ا]جرومي$ة، -
الت$ي كتب$ت عل$ى الملح$ة، قط$ر الن$دى، كت$ب نفي$سة .. ًالملحة، ينتفع كثير، خاصة الشروح التي كتب$ت عل$ى ا]جرومي$ة

ًمجيب النداء للفاكھي على قطر الندى، ھذا ُيقرأ في بعض الب.د بعد ا=لفية، مع كونه ش$رحا لقط$ر الن$دى؛ : ًا، لذلكجد
  ..ًلقوته قوي جدا، وعليه حاشية ياسين الحمصي أشد وأشد، وإذا تربى الطالب على ھذه الكتب فالذھن عنده

  إلى المشتق؟) ذو(وز إضافة  يرى ابن الحاجب جواز النعت بالجامد، فھل على قوله يج-

�، م$ا يوص$ف : ً أو� نمنع، وأما على قوله ھو ' أعلم، ترجع إلى أقواله، ھل يجوز ھذا أم �، أما نحن نقول-
  .بالجامد

ِبسم � الرحمن الرح                                 . َ . ْْ ِْ ِِ .   ِيمِ

  :نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبي

أنه م$ا دل عل$ى اثن$ين بزي$ادة ف$ي آخ$ره ل$صالح للتجري$د وعط$ف مثل$ه علي$ه، : سبق الحديث عن المثنى، وعرفنا
ًمثن$ى حقيق$ة، ومثن$ى حكمي$ا، يعن$ي حكم$ي، بمعن$ى: المثن$ى نوع$ان: قلنا ً أن$ه � ي$صدق علي$ه ح$د المثن$ى، وعرفن$ا أن$ه : ًً

ًا وبالياء جرا ونصبا، وأنه ثاني ا=بوابيعرب با=لف رفع ً أبواب النيابة التي خرج$ت ع$ن ا=ص$ل ون$اب في$ه ح$رف .. ً
وھ$ذه ذكرھ$ا الن$اظم ) اثنت$ان(و ) اثنان(و ) كلتا(و ) ك.: (عن حركة، ثم ألحق به خمسة ألفاظ، وھذه مرده إلى القياس

.باAلف ارفع المثنى: وبقي المثنى المسمى به َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ   .الحقيقي:  أيِ

َإذا بم77ضمر م77ضافا وص677: ًلي$$ست مطلق$$ا، ب$$ل) ك$$.(و  ِ ُ َ ُ َ َ ًُ ٍ ِ ًإذا أض$$يفت إل$$ى ال$$ضمير، حينئ$$ذ تك$$ون ملحق$$ة : ، يعن$$يَِ ٍ
َكلت77ا ك77ذاكب$$المثنى،  َ َ َ ْ َكلت77ا ك77ذاكمثلھ$$ا، : ، أيِ َ َ َ ْ ً إذا بم77ضمر م77ضافا :ًف$$ي كونھ$$ا ملحق$$ة ب$$المثنى ب$$شرط) ك$$.: (مث$$ل: ، أيِ َ ُ َ َ ٍُ ِ َِ

َوص6 ِ ُ.  

َاثنا ِن واثنتان    ك7ابنين وابنت7ين يجري7انْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ِاثن7ان واثنت7ان: ٍإذا بم$ضمر، والث$اني) كلت$ا(و ) ك$.(ف$ي ا=ول قي$د : ْ َِ َ َْ ْ :
ًمطلقا سواء قطعا ع$ن اFض$افة أف$ردا أم أض$يفا إل$ى الظ$اھر أو إل$ى الم$ضمر : أطلق ولم يقيد، فدل على العموم، يعني ً

  ً.مطلقا

ُ وتخل:ثم قال ْ َ ْف اليا في جميعھا اAلفَ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ًالياء تقوم مقام ا=لف جرا ون$صبا، يعن$ي: ، يعنيْ ٍوق$ت ج$ر أو ف$ي وق$ت : ً
ٍجر ووقت نصب،  ْبعد فتح قد ألفٍ ْ َِ ُ ْ ََ ٍَ ًالفتح الذي ألف قبل ا=لف يكون باقيا م$ع الي$اء، كم$ا تق$ول: ، يعنيْ َ ِ الزي$دان تخل$ف : ُ

ًدين، إذا.. الزيدين: توح، فإذا جئت بالياء تقولَدا، الدال مف.. الياء ا=لف، زيَدا الفتحة التي كانت قبل ا=لف تبق$ى قب$ل : ِ
  .الياء

َش$$روط المثن$$ى، ھ$$ل ك$$ل كلم$$ة تثن$$ى؟ أق$$ول: ث$$م بق$$ي م$$سألة أو م$$سألتان، وھم$$ا ُ �، ش$$روطھا ثماني$$ة، وبع$$ضھم : ٍ
  : ًأوصلھا إلى أحد عشرة شرطا

ُش777777777رط ْ .المثن777777777ى َ َ ْأن ُ َيك777777777ون َ ُ َمعرب777777777ا َ َ ْ ُ  

ًموافق7777777ا ِ ِاللف7777777ظ ف7777777ي ُ ْ َوالمعن7777777ى . ْ ُل7777777ه َ َ  

ًك67777777777 نُيك7777777777 ول7777777777م   و) بع7777777777ضا و) ُ

  

ًومف7777777777777777ردا   َ ُ ًمنك7777777777777777را َْ . َ َركب7777777777777777ا م7777777777777777ا ُ ُM  

ٌمماث77777777777ل ِ َ ْل77777777777م ُ ْيغ77777777777ن َ ُعن77777777777ه ُ ْ ُغي77777777777ره َ ُ ْ َ   

َنل777777777ت النف777777777ي ف777777777يً م777777777ستغرقا ْ   َاAم6777777777 ِ

  

  : تثنيتهْھذا مثنى، أو أن ُيقَدم على: ًھذه أحد عشر شرطا � بد من توفرھا حتى يصح أن نقول

ً أن يك$$ون معرب$$ا، واFع$$راب ض$$د البن$$اء، حينئ$$ذ خ$$رج ب$$ه المبن$$ي، أن يك$$ون معرب$$ا، ف$$المبني � :ال77شرط اAول ًٍ
ھذان، وھات$ان، والل$ذان، واللت$ان، ھ$ذه إم$ا : � يثنى المبني الباقي على بنائه، فإن قيل: ًيثنى، وعرفنا حقيقة المبني، إذا

بأنه مستثناة من المبنيات فھ$ي معرب$ة، إم$ا : ًنى، وضعت ھكذا ابتداء، وإما أن يقالٌأن يقال بأنھا مبنية على صورة المث
  .ھذا أو ذاك، وسيأتي بحثه في محله

ُلم$ا ثن$ي أع$رب، : ًوھذان، وھاتان، واللذان، واللتان، � يقاس عليھا، فقد وردت ھكذا عن العرب معرب$ة، يعن$ي َ ْ ُ
أن أ� يعارض$ه م$ا : Fًشارة، أشبه حرفا غير موجود، لك$ن ش$رط ال$شبهھذان وھاتان من أسماء ا: =ن شرط البناء قلنا

=ن$ه م$ن ع.م$ات ا=س$ماء، ول$ذلك -ھو من خصائص ا=سماء، فإذا عارضه ما ھ$و م$ن خ$صائص ا=س$ماء كالتثني$ة؛ 
ً مت$ضمنا ھو من خصائصه الت$ي يتمي$ز بھ$ا، ف$إذا ك$ان اللف$ظ: ًمن ع.مات ا=سماء كونه مثنى، إذا: ، قلنا-عددناه ھناك
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ٍلوجه من أوجه الشبه مقربا للحرف، ثم جاء جاء مثنى، فحينئذ نق$ول ھ$ذا عارض$ه م$ا ھ$و م$ن خ$واص ا=س$ماء، ف$. : ً
  :أو وضع للمثنى وليس منھا، وكذلك اللذون.. ًيقاس عليھا فقد وردت ھكذا عن العرب معربة، لما ثني

ُنحن      ْ َاللذون َ ُ ُصبحوا . . َالصباحا َ َ ..   

..  

َذون.الل ً ھل ھو معرب بالواو على أنه مبتدأ، أو أنه مبني ھكذا وضع ابتداء؟ أيضا يرد في$ه الخ$.ف، عل$ى ھ$ذا :ُ ً
ھ$$ذا خ$$ارج ع$$ن القي$$اس، وم$$ا خ$$رج ع$$ن القي$$اس غي$$ره علي$$ه � ينق$$اس، وا=ص$$ل ف$$ي التقعي$$د والتأص$$يل : وذاك، نق$$ول

ًبا=صول � بالفروع، فإن كان اللفظ في أصله مفردا مبني$ا ث$م  ًص$ار علم$ا، فإن$ه يع$رب وين$ون وي$صح تثنيت$ه وجمع$ه، ً
ٍإذا كان في أصله مفرد وھو مبني، ثم جعل علم$ا حينئ$ذ ص$ح تثنيت$ه وجمع$ه، ويع$رب وين$ون، وك$ل م$ن التثني$ة : يعني ً

ال$ضابط َالمبن$ي � ُيثن$ى ھ$ذا .. َب$أن المبن$ي � ُيثن$ى: ٌس$ابق عل$ى البن$اء؛ =ن$ه إذا قي$ل) الن$داء(و ) �: (والجمع في ب$ابي
َ� ُيثن$ى، : منادى مبني على ا=لف في محل نصب، كي$ف نق$ول: حرف نداء، محمدان: يا محمدان، يا: ٍوا=صل، حينئذ

َوقد ثني ھنا؟ ْ ُ !  

ِھذا � يرد، لماذا؟ =ن ھذا م$ن تثني$ة المبن$ي، أو م$ن بن$اء المثن$ى، أيھم$ا أس$بق؟ مث$ل: نقول ْ غ.م$ي، ھ$ل الي$اء : َ
ھذا م$ن بن$اء المثن$ى، ول$يس م$ن تثني$ة المبن$ي، : ياء، يا محمدان، نقول: ًنا، أو ثنينا أو� ثم أدخلناأول أن أتينا بھا ثم ثني

البن$اء �ح$ق ول$يس : ًمحم$دان، ث$م أدخل$ت علي$ه ي$اء، إذا: ليس ھو في ا=صل مبني، محمد ھذا معرب، ف$إذا ثنيت$ه قل$ت
  .بسابق

ًھذا من بناء المثنى، ثن$ي أو� ث$م ُبن$ي،: ٍحينئذ نقول َ ول$يس م$ن تثني$ة المبن$ي، وال$ذي معن$ا ينف$ى ھ$و أن$ه � ُيثن$ى ُ
  .المبني

ًأن يكون مفردا، ف. يثنى جمع المذكر السالم، و� جمع المؤنث ال$سالم لم$اذا؟ =ن ع.م$ة التثني$ة : الشرط الثاني
 يثن$ى الجم$ع �: ًتعارض ع.مة الجمعية، ھ$ذا ي$دل عل$ى اثن$ين، وھ$ذا ي$دل عل$ى أكث$ر م$ن اثن$ين، ح$صل تع$ارض، إذا

� جمع المذكر السالم، و� جمع المؤنث السالم، لتعارض معنى التثنية وع.متھا م$ع الجمع$ين وع.متھم$ا ف$. : بنوعيه
  .يتفقان، ھذا في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم

جم$الين : ًيان$ا نح$وللتقلي$ل ھن$ا، ق$د يثن$ى ك$ل منھم$ا أح: ق$د يثن$ى، ق$د.. وأما جمع التك$سير واس$م الجم$ع فق$د يثن$ى
ھ$ذا جم$ع جم$ل، جم$ع تك$سير، ف$إذا ك$ان عن$دنا نوع$ان متمي$زان م$ن أن$واع : ورھطين، في تثنية جم$ال ورھ$ط، جم$ال

  .عندي جمالين، ھذا تثنية جمال: الجمال أقول

ھ$ذا : جمال ورھط بقصد الد�لة في التثنية على التنوي$ع ووج$ود مجم$وعتين متمي$زتين ب$أمر م$ن ا=م$ور، رھ$ط
ينظ$$ر في$$ه، إن ك$$ان ث$$م : رھط$$ان أو رھط$$ين؟ نق$$ول: م$$ع، دل عل$$ى الجم$$ع و� واح$$د ل$$ه م$$ن لفظ$$ه، ھ$$ل يق$$الاس$$م ج

ٍمجموعتان كل منھما متميز عن ا]خر، فحينئذ لك أن تثني فتقول ًھذان رھطان، ورأي$ت رھط$ين بالتثني$ة، بن$اء عل$ى : ٌ
  .صل العدم، ا=صل أنه � يثنىأن كل منھما مجموعة متميزة عن ا=خرى، وأما إذا لم يكن كذلك فا=

ٌم$اءان ولبن$ان، ل$بن ول$بن، : إذا ك$ان ھن$اك ش$يئان متمي$زان كقول$ك: ًوكذلك يثنى اسم الجنس غالبا للد�لة السابقة
: ًھذا اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير، وماء وزي$ت، إذا ك$ان ث$م نوع$ان م$ن الزي$ت م$ث. تق$ول: لبن نقول

  .ًزيتين، بمعنى ماذا؟ أن ك. منھما مغاير لiخر، ھذا متميز عن ذاكھذان زيتان، واشتريت 

َوأكثر النحاة يمنعون تثنية جمع التكسير ويقصرونه على السماع، أكثرھم على المنع، وأما المثنى ف$. ُيثن$ى و� 
ًف ونون، ثم إذا ثن$ي م$رة ُيجمع لكي � يجتمع إعرابان بع.متھما على كلمة واحدة، المثنى � يثنى، لماذا؟ =نه ثني بأل ُ

ٍالمع$رف � يع$رف، فم$ا دام أن$ه وج$د عل$ى ص$يغة : أخرى اجتمع ع.متان، وھذا فيه ثق$ل، المثن$ى � يثن$ى، كم$ا نق$ول
ًبزيادة تدل على التثنية حينئذ يمنع من تثنيته مرة أخرى ٍ ٍ.  

لمثن$ى وف$ي الجم$ع، العل$م � يثن$ى  أن يكون نكرة، أما العلم ف. يثنى و� يجمع، وھذه الشروط كلھا ف$ي ا:الثالث
ً=ن ا=صل في العلم أن يكون مسماه شخصا واحدا معينا: و� يجمع، لماذا؟ قالوا ً ً:  

ٌاسم ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ُعلمه   ُ ُ ََ  

مسماه مشخص معين، أليس كذلك؟ ھ$ذا ا=ص$ل ف$ي وض$ع العل$م، و� يثن$ى أو يجم$ع إ� عن$د اش$تراك ع$دة : ًإذا
ٍ في اسم واحد، حينئذ إذا ثنيته، نقولٍأفراد ٍ سلبت منه التعيين؛ =ن التثنية تدل على ا�شتراك، زيد وزيد زيدان، م$سلم : ٍ

ٌوم$سلم م$$سلمان، اش$$تراك أو �؟ اش$تراك، وا�ش$$تراك ين$$افي التعي$$ين، ف$العلم معرف$$ة وھ$$و ف$ي أص$$ل وض$$عه دال عل$$ى 
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ٌنه وبين غيره، فإذا ثنيته حينئذ عارض التعي$ين، فيفق$د ك$ل منھ$ا شخص معين، و� يثنى و� يجمع إ� عند ا�شتراك بي ٍ
ً� يثنى العل$م و� يجم$ع إ� بع$د ق$صد تنكي$ره، ف$إذا أردن$ا أن نثن$ي زي$د م$ث.، أو نجم$ع : تعيينه، وھذا معنى قول النحاة

  ٍزيد، حينئذ � بد من أن يكون نكرة، كيف نكرة؟

م$ا : ًھ$ذا اللف$ظ عل$ى م$سمى ش$ائع ف$ي جن$سه، وھ$ذا معن$ى النك$رة.. أن ھ$ذا الم$سمى: نقصد الشيوع، يعني: ًأو�
ًشاع في جنس موجود أو مقدر، حينئذ نعتقد أو� بالنية ٍ أن م$سمى زي$د ھ$ذا ش$ائع، � يخ$تص ب$ه واح$د دون آخ$ر، ث$م : ٍ

: رف فيق$الًزيدان وزيدون، ثم يجب أن ن$رد إلي$ه التعري$ف ال$ذي س$لبناه أو�، ول$ذلك يج$ب أن يع$: نثني ونجمع، فنقول
ليست على زيد، دخلت على زي$دان ) أل(دخلت : ؟ نقول)أل(ٌزيد علم، فكيف دخلت عليه : الزيدان، ولذلك يرد السؤال

ٍوزيدان نكرة، زيدان وزيدون نكرة ليس بمعرفة، وإنما المف$رد ھ$و المعرف$ة، فحينئ$ذ � ُيق$َدم عل$ى تثني$ة زي$د أو جمع$ه 
  ).أل(ٍ ماذا؟ العلمية، فحينئذ نثني ونجمع ثم يجب علينا أن نرد عليه العلمية بـ إ� بعد قصد تنكيره، فإذا نكر سلبناه

� يثنى العلم و� يجمع إ� بعد قصد تنكيره، ويجب بعد التثنية والجمع إرج$اع التعري$ف : وھذا معنى قول النحاة
 ح$صل تعي$ين بالق$صد، ي$ا زي$دان، المعرفة ف$ي أول$ه، أو وقوع$ه بع$د ي$اء الن$داء، ي$ا زي$دان،) أل(ٌإليه، وذلك حاصل بـ 

ًالمنادي دائما ُيقبُل ويقصد المناَدى، فحينئذ حصل له نوع تعيين فصار معرفة ٍ َ ِ ْ ً ِ.  

  .يا محمدان: وقوعه بعد حرف من أحرف النداء، نحو

ن$ه � يثن$ى و� يجم$ع العل$م، ف$إذا أردن$ا تثنيت$ه أو جمع$ه ق$صدنا أ: ًحضر محم$داك، إذا: إضافته إلى معرفة: ًثالثا
زيد، بل ھو شائع في جنسه، فنثني ثم نجمع، ثم يجب علينا أن نرد علي$ه العلمي$ة الت$ي : � يختص بمسمى: نكرة، يعني

  . ٌسلبناه إياھا، إما بأل، وإما بحرف نداء، وإما باFضافة واحد من ث.ثة

 ف$. ُيثن$ى بنف$سه أن يك$ون ال$ذي نري$د تثنيت$ه وك$ذلك جمع$ه غي$ر مرك$ب،..  أن يكون غير مركب:الشرط الرابع
ِالمركب اFسنادي اتفاقا، اتفاقا أنه � ُيثنى بنفسه، وإنما إذا أريد تثنيته أو جمُعه جيء بواسطة، أما ھو ف$ي نف$سه ُ ً ت$أبط : ً

  .ٌھذا � ُيثنى وكذلك � يجمع؛ =نه مركب إسنادي: ًشرا، وشاب قرناھا، نقول

ٍوھو المركب من جملة اسمية أو فعلية، وإنما بواسطة ًج$اء ذوا ت$أبط ش$را، إذا عن$دك اثن$ان اس$مھما ت$أبط :  نح$وٍ
ًج$اء ذوا ت$$أبط ش$را، ورأي$$ت ذوي ت$أبط ش$$را، ت$أتي ب$$ـ : ًش$را، نق$$ول َوتثنيھ$ا، ذوا) ذو(ً ذوي، وإذا ك$$انوا ث.ث$ة ف$$أكثر .. َ

ًجاء ذُووا تأبط شرا، ورأيت ذوي تأبط شرا، ومررت بذوي ت$أبط ش$را، واض$ح؟ إذا: تقول ً ً ً ) ذو(ة وھ$ي ن$أتي بواس$ط: َ
ٌجاء ذوا محمد مسافر، وذاتا أو ذواتا ھند مسافرة، ھند إذا كان مؤنث، فمحم$د م$سافر: التي بمعنى صاحب، نحو ھ$ذا : ٌ

ٌعلم على شخص من إضافة المسمى إلى ا�سم، وشاھدت ذوي محمد مسافر، وذاتي أو ذواتي ھند مسافرة ٌ.  

ًتأبط$ا ش$را، و� : ً� يجمع، تأبط شرا وشاب قرناھا، � يقالالخ.صة أن المركب اFسنادي � يثنى بنفسه و: ًإذا
ًذوا نثنيھم$ا ون$ضيف إليھم$ا ت$أبط ش$را، : ونق$ول) ذو(ًشابا قرناھا، � وإنما ذا وجد شخصان اسمھما تأبط شرا نأتي ب$ـ 

بل$د، وس$يبويه حضرموت وبعلبك اسم : ًھذا إن وجد، وكذلك المركب المزجي � ُيثنى و� يجمع، خ.فا للكوفيين، نحو
ٍف. يثنى بنفسه مباشرة، مثل تأبط ش$را � يثن$ى بنف$سه مباش$رة وإنم$ا بواس$طة، تق$ول ً ھن$اك ذوا بعلب$ك، وذات$ا أو ذوات$ا : ً

  .� بد من واسطة كالسابق: ًبعلبك، وزرت ذوي بعلبك، وذاتي أو ذواتي بعلبك، إذا

َج$اء ذوو أح$د ع$شر : لھ$م أح$د ع$شر، تق$ولبأحد عشر، وعندك ث.ثة ك: المركب العددي، لو سمي رجل: ومثله
َجاء ذوا أحد عشر، ورأيت ذوي أحد عشر، ھذا كله من باب ا�فتراض: ، إذا كان مثنى تقول)ذوو( َ.  

ا=ص$ل أن$ه : المركب المزجي قلن$ا).. لغة(ومن العرب من يعرب المركب المزجي بالحروف كالمثنى الحقيقي، 
.. البعلبك$$ان، بعلب$$ك: يعرب$$ه ب$$الحروف، فيق$$ول: مل$$ه معامل$$ة المثن$$ى، يعن$$يًيمن$$ع قياس$$ا، لك$$ن س$$مع م$$ن الع$$رب م$$ن يعا

  .أضاف إليه ا=لف والنون، ھذه البعلبكان أو ھاتان، ورأيت البعلبكين، ومررت بالبعلبكين، ھذا مثنى: بعلبكان، يعني

 القي$$اس يمن$$ع ..م$$ن الع$$رب م$$ن يعام$$ل المرك$$ب المزج$$ي معامل$$ة المثن$$ى الحقيق$$ي، وإن ك$$ان القي$$اس يمن$$ع: ًإذا
ٍالمركب كله إ� المركب اFضافي فھو جار على القياس، فاFسنادي والمزجي والعددي والتوص$يفي ك$ذلك كم$ا س$يأتي 

  .كلھا ا=صل فيه المنع، ا=صل فيه أن يمنع أن يثنى  أو يجمع بنفسه

َومنھم من يجيز تثنية صدره وح$ده معرب$ا ب$الحروف، وي$ستغني ع$ن عج$زه نھائي$ا، ح$ْضر َ ً َمُوت، العج$ز م$ا ھ$و ً
: ًيستغني عن العج$ز ب$صدره، فيثني$ه فيق$ول رفع$ا.. الحضرين.. الحضران: ھذا الصدر، يقول: َوالصدر ما ھو؟ حْضر

الحضران في حضرموت، والبع.ن في بعلبك، والسيبان في ماذا؟ سيبويه، لكن ھذا ينبغي منعه، لماذا؟ =نه يوقع ف$ي 
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ِوھ$ذا بْعل$ي (( :  ك$ذلك بع$لاللبس واFيھام، سيبان تثنية سيب، َ َ  بع$.ن، لك$ن ف$ي ال$شرع م$ا ي$أتي، لك$ن ق$د ]72:ھ$ود))[ََ
  .ٍيجوز، حينئذ بع.ن تثنية بعل: ًيقال لغة

ولكن ھذا يوقع في اللبس وإيھام وخلط بين المركب المزجي وغيره، أما المركب اFضافي ف. خ.ف ف$ي تثني$ة 
خ.ف في تثني$ة ص$دره الم$ضاف م$ع إعراب$ه ب$الحروف، وت$رك الم$ضاف صدره، ھذا الذي ينبغي ا�عتناء به، أنه � 

: فع$ل ماض$ي، عب$َد ': ج$اء عب$َد '، ج$اء: ھما عبد '، جاء عبَد '، ھذا تلغز ب$ه، أع$رب: إليه على حاله من الجر
ٌفاعل، صحيح؟ وبعد فعل فاعل اع$ل وال$دال مفتوح$ة؟ ھ$ذا فاع$ل، كي$ف ف: فعل ماضي، وعبَد ': جاء عبَد '، جاء.. ٍ

.. جاء عبَدان [، حذفت النون لmضافة، ث$م التق$ى س$اكنا ا=ل$ف: �، ذاك في المفرد، فھنا: ُجاء عبد '، نقول: ا=صل
  .ًألف التثنية وال.م فحذفت ا=لف، وبقيت الفتحة دلي. على المحذوف

َجاء عبد '، صار مف$ردا، ج$اء عب$َد ': ٍفحينئذ إذا قلت َ َ ًَ فاع$ل مرف$وع ب$ا=لف المحذوف$ة لل$تخلص : ، ھ$ذا مثن$ىُ
ٍمن التقاء الساكنين، فرق بينھما أو �؟ فرق بينھما في النطق، أما في الكتابة إذا ما شكلت حينئذ يقع الل$بس، وإ� َ l ج$اء : ُ

  .عبدا ' ھذا واضح

  .عبدين [: سمعت عبدي '، أصلھا

بالرج$ل : القاض$ي الفاض$ل، ل$و س$مي رج$ل: وم$ن ا=ع$.م القديم$ةالرج$ل الفاض$ل، : أما المركب الوص$في مث$ل
ًمركبا توصيفيا تقييدا، تجعل الكلم$ة الثاني$ة قي$دا ف$ي ا=ول$ى، ل$و أردن$ا تثنيت$ه : نعت منعوت، ھذا يسمى: الفاضل، يعني ً ً ً

النع$ت، وم$ررت المنع$وت و: ج$اء ال$رج.ن الفاض$.ن، ورأي$ت ال$رجلين الفاض$لين، تثن$ي ا�ثن$ين ن$وعين: ٍحينئذ تق$ول
الرج$ل الفاض$ل، ج$اء : بالرجلين الفاضلين، ھذا ُيوقع في اللبس أو �؟ ُيوقع في اللبس؛ =نه إذا وج$د ث.ث$ة كلھ$م اس$مه

َالرجال الفاضلون، ورأيت الرجلين الفاضلين، � ُيدرى ھل ھذا تثنية أو أنه جمع ٍھل ھ$و حقيق$ي أم أن$ه عل$م؟ فحينئ$ذ .. ْ
  .نعهلما وقع اللبس � بد من م

ج$$اء : ًالرج$$ل الفاض$$ل، فيثن$$ى ال$$صدر والعُج$$ز مع$$ا، ويعرب$$ان ب$$الحروف فتق$$ول: أم$$ا المرك$$ب الوص$$في مث$$ل
ٌال$رج.ن الفاض$.ن إل$$ى آخ$ره، وھ$$ذا ھ$و ال$$شائع إ� أن$ه ُيوق$$ع ف$ي ل$بس كبي$$ر؛ إذ � يظھ$ر مع$$ه أن$ه مثن$$ى مف$رده عل$$م 

َذوا(وصفي، فا=حسن زيادة    :ولھذا ا=فضل، وعليه نق) َذوي(و ) َ

ُالمركبات كلھا � تثنى و� تجم$ع ھ$ذا ال$صحيح، إ� المرك$ب اFض$افي فيثن$ى ص$دُره ويبق$ى عُج$زه عل$ى حال$ه،  ْ َ
ٍوإذا أريد تثنية أي نوع من ا=نواع التي قيل فيھا بالمنع حينئ$ذ � ب$د م$ن واس$طة، ھ$ذه ھ$ي القاع$دة ال$شھيرة ف$ي ل$سان  ٍ

ُ

  .ٍينئذ ا=صل فيه المنعالعرب، وما سمع من بعضھا فلما أوقع في لبس ح

ً أن يك$$ون ك$$ل م$$ن المف$$ردين موافق$$ا لiخ$$ر ف$$ي اللف$$ظ موافق$$ة تام$$ة ف$$ي الح$$روف وع$$ددھا :ال77شرط الخ77امس ً ٌ
ًوضبطھا، ويستثنى التغليب، كل من المف$ردين موافق$ا لiخ$ر ف$ي اللف$ظ موافق$ة تام$ة ف$ي الح$روف وع$ددھا وض$بطھا،  ً ٌ

ك$ل م$ن المف$ردين : نع$م..  منھما موافق لiخر في اللفظ والمعنى والحروفٌزيد وزيد، كل.. الزيدان: مثل ماذا؟ لو قيل
  .ًموافقا لiخر في اللفظ موافقة تامة، في الحروف وعددھا وحركاته

َالُعم$ران أو العْم$ران، نق$ول: العمرين، تثنية عمر وعمرو، لو قي$ل: لكن ًھ$ذا ل$يس مثن$ى حقيق$ة، لم$اذا؟ �نتف$اء : َ ً
ٌمخالف له في الحركات، وإن اتفقا في الح$روف نف$سھا، ) عمر( بفتح العين وإسكان الميم، و )عمرو(ھذا الشرط؛ =ن 

  .لكن ھنا لم يتفق الضبط معه

الموافق$ة ف$ي : موافقة في اللفظ والحروف والحركات، الشرط ال$سادس: الخامس..  الموافقة في المعنى:السادس
َعن$دك ع$ين باص$رة وع$ين ذھ$ب، � تق$لالمعن$ى، ف$. يثن$ى الم$شترك و� المج$از عل$ى ق$ول، إذا  عن$دي عين$ان، وإذا : ِ

ًرأيت أسدا شجاعا، وأسدا حيوان مفترس � تقل ً رأي$ت أس$دين؛ =ن ھ$ذا يعتب$ر مج$از، � يثن$ى المج$از والحقيق$ة، و� : ً
  .يثنى المشترك

رج$$ل ال$$شجاع،  ف$$. يثن$$ى الم$$شترك و� المج$$از ك$$العين وا=س$$د ف$$ي الحي$$وان المفت$$رس والالموافق77ة ف77ي المعن77ى
ا=حم$ران لل$ذھب : � ي$شترط الموافق$ة ف$ي المعن$ى، والثال$ث الج$واز إن اتفق$ا ف$ي المعن$ى الموج$ب للت$سمية نح$و: وقيل

  .ًوالزعفران، وإ� فالمنع، لكن المشھور أنه يمنع مطلقا، ھذا المشھور عند النحاة

القمران ص$ار : مران و� شمسان، فإذا قيلق: ٍ وجود ثان له في الكون، ف. يثنى شمس و� قمر، � يقال:السابع
َمن باب التغليب؛ =نه إذا فك وُرجع إل$ى أص$له م$ن ع$اطف ومعط$وف عطف$ت متغ$ايرين، وش$رط المثن$ى أن تعط$ف : ِ

ًمتماثلين، ف. يثنى شمس و� قمر، وھذا الشرط م$ستغنى عن$ه باش$تراط اتف$اق اللف$ظ، ھ$ذا أص$ح وإن ذك$ره النح$اة، إذا 
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ٌش$مس وقم$ر ل$م يتفق$ا، أل$يس ك$ذلك؟ زي$د وزي$د، : ٍاق اللفظ في الحروف وضبطھا وعددھا حينئذ نقول� بد من اتف: قيل ٌ
  .ھذا شرط � بد من ا�تفاق في اللفظ وعدد الحروف، والحروف وضبطھا

  .قمران، انتفى الشرط السابق وليس بشرط مستقل وإن ذكره النحاة: شمس وقمر، قيل

، لم$اذا؟ )س$واءان(، و� )بعضان: (� يقال) سواء(و ) بعض: ( بغيره ف. يثنى عدم ا�ستغناء عن تثنيته:الثامن
  ).سواء(ٍسيان، حينئذ يكفي عن ) سي(جزء عن بعض يكفي، ) سي(و ) جزءان: (=نه ثني جزء فقيل

و� ) أجمع$$ان: (و� يق$$ال) كلت$$ا(و ) ك$$.(ًف$$ي التوكي$$د اس$$تغناء ب$$ـ ) جمع$$ان(و� ) أجم$$ع: (و� تثن$$ى ك$$ذلك لف$$ظ
  .ك. في المذكر، وكلتا في المؤنث) كلتا(و ) ك.(لماذا؟ =نه ُوجد عندنا ) جمعاوان(

: ث.ث$ان، وإنم$ا تق$ول: كما � يثنى العدد الذي يمكن ا�س$تغناء ع$ن تثنيت$ه بع$دد آخ$ر؛ =ن الث.ث$ة وث.ث$ة � تق$ل
ألفان، لم$اذا؟ =ن$ه ل$م يوج$د لف$ظ .. ، ألفمائتان.. مائة: أربعان، =نه عندك ثمانية، بخ.ف: ستة، أربعة وأربعة � تقل

أربع$$ان لوج$$ود : َث.ث$$ان، لم$$اذا؟ لوج$$ود س$$تة، =نھ$$ا ھ$$ي معن$$ى الث.ث$$ين، ك$$ذلك � يق$$ال: يغن$$ي عنھم$$ا، ث.ث$$ة � يق$$ال
  .مائتان صح التثنية لعدم وجود ما يدل عليھا: الثمانية، لكن مائة نقول

  :  ھذه الشروط ثمانية: ًإذا

ُش777777777رط ْ .المثن777777777ى َ َ ْأن ُ َيك777777777ون َ ُ َمعرب777777777ا َ َ ْ ُ  

ًموافق7777777ا ِ ِاللف7777777ظ ف7777777ي ُ ْ َوالمعن7777777ى . ْ ُل7777777ه َ َ  

ًك67777777777 نُيك7777777777 ول7777777777م   و) بع7777777777ضا و) ُ

  

ًومف7777777777777777ردا   َ ُ ًمنك7777777777777777را َْ . َ َركب7777777777777777ا م7777777777777777ا ُ ُM  

ٌمماث77777777777ل ِ َ ْل77777777777م ُ ْيغ77777777777ن َ ُعن77777777777ه ُ ْ ُغي77777777777ره َ ُ ْ َ   

َنل777777777ت النف777777777ي ف777777777يً م777777777ستغرقا ْ   َاAم6777777777 ِ

  جججججج

ٍدياران وأحدان، لماذا؟ =نه ھذا مستغرق للنف$ي يع$م الك$ل، حينئ$ذ : لكأحد وديار، � يقا: قالوا: ً      مستغرقا في النفي
  .ٌ� يتصور فيه وجود جزأين أو فردين أو أحادين بل ھو عام.. � يمكن

  :ھذا الشروط كلھا � بد من وجودھا وتوفرھا فيما يصح اFقدام عليه وتثنيته: ًإذا

َب77777777777777777777اAلف ٱرف77777777777777777777ع المثن77777777777777777777ى وك677777777777777777777 ِ ِ َِ ُ ْ. َ َْ ِ َ ِ  

  ج

ُإذا بم77777777777777777777777777 ِ َضمر م77777777777777777777777777ضافا وص677777777777777777777777777َِ ِ ُ َ ُ َ ًَ ٍ  

  

ِ    كلتا كذاك اثنان واثنتان َِ َ َ َ َْ ْ ََ ْ اسمان م.زمان لmض$افة؟ كم$ا ) كلتا(و ) ك.: (ھل يقال: بقي فيمھا مسألة) كلتا(و ) ك.: (ِ
 ٍسيأتي في باب اFضافة، أنھما يضافان إلى ماذا؟ إلى المعرف الذي يدل على اثنين ب$. تف$رق، ول$و ك$ان بح$سب اللف$ظ

  .ًمفردا، يأتي في بابه ھذا

ٍفي اللفظ مفرد، وفي المعن$ى مثن$ى، حينئ$ذ الع$رب نظ$رت إل$ى اللف$ظ فراعت$ه، ) كلتا(و ) ك.: (لفظھما لفظ مفرد
  :جاز لك وجھان) كلتا(و ) ك.(ونظرت إلى المعنى فراعته، فإذا أعيد ضمير على 

ا مف$$رد ومعناھم$$ا مثن$$ى، ول$$ذلك أجي$$ز ف$$ي إم$$ا مراع$$اة اللف$$ظ في$$ذكر، وإم$$ا مراع$$اة المعن$$ى فيؤن$$ث، ولفظھم$$
ُ� فُيثنى، واعتبار فُيفرد.. ضميرھما اعتبار المعنى فيثنى، ليس التذكير َ ْ َ ََ:  

َك6ھم7777777777777ا ُ َح7777777777777ين ِ .ج7777777777777د ِ ْالج7777777777777ري َ ُبينھم7777777777777ا َ ََ  

  

ْق777777777777777د َوك6777777777777777 َأقلع777777777777777ا َ   َراب777777777777777ي َأنفيھم777777777777777ا ِ

  

وك$. أنفيھم$ا : ق$د أقلع$ا، ث$م ق$ال:  ا�ثن$ين   با=لف على ك.ھما، ھذا راعى في$ه م$اذا؟ راع$ى في$ه المعن$ى، ف$أتى ب$ألف
رابي$ان، راع$ى في$ه اللف$ظ ول$م ي$راع في$ه المعن$ى، إ� أن اعتب$ار اللف$ظ أكث$ر م$ن اعتب$ار : واح$د، ول$م يق$ل: رابي، رابي

ِعُود الضمير للفظ مفردا أكثر من عُوده على المعن$ى مثن$ى ھ$ذا أكث$ر، ول$ذلك ج$اء ف$ي الق$رآن: المعنى، يعني َ ًَ ْكل(( : ُ َت$ا ِ
ْالجنت$ْين آت$$ت  َ َِ K َ آتت$$ا، أل$$يس ك$ذلك؟ ل$$و راع$$ى : راع$ى م$$اذا؟ اللف$$ظ، ل$و راع$$ى المعن$$ى لق$ال) آت$$ت) (كلت$$ا (]33:الكھ$ف))[ْ

َكلتا الجنت$ْين آت$ت أكلھ$ا (( واحدة، ) آتت: (المعنى =تى بألف ا�ثنين، الدال على التثنية، ولكن قال ََ ُ ُ ْ َ َ َِ K ْ ْ  ول$م ]33:الكھ$ف))[ِ
َحظ من اFفراد وحظ من التثنية أْجري في إعرابھما ُمْجرى المفرد ت$ارة وُمْج$رى ) كلتا(و ) ك.(ما كان لـ آتتا، فل: يقل َ َ ِ ُ

ُأعطي اFعراب ا=صلي بالحركات، وأعطي اFعراب الفرعي: ًالمثنى تارة، يعني ُ.  

ُھما معربان إعراب المثنى مراعاة للمعنى، ولما أض$ي: فلما أضيفا إلى الضمير، قلنا : فا إل$ى ا�س$م الظ$اھر، قلن$اً
ًأعربا إعراب المقصور اعتب$ارا با=ص$ل، أل$يس ك$ذلك؟ =ن اFض$افة إل$ى ال$ضمير ھ$ذه ف$رع، واFض$افة إل$ى الظ$اھر  ُ

ًھذه أصل؛ =ن ا=صل في ا�سم أن يكون ظاھرا، والضمير فرع، واFعراب ب$الحروف ف$رع، واFع$راب بالحرك$ات 
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ُأصل، ھنا م$اذا ح$صل؟ ال$ذي أض$يف  ُإل$ى ا=ص$ل الظ$اھر أعط$ي م$اذا؟ اFع$راب ا=ص$لي وھ$و بالحرك$ات المق$درة، ٌ

ُوالذي أضيف إلى الفرع وھو الضمير أعطي اFعراب الفرعي وھو .باAلف ارفع المثنى: ُ َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ ِ.  

ًسلوكا مسلك التناسب ُروعي فيه اللفظ تارة وُروعي فيه المعنى تارة أخرى: ًإذا ً.  

ًفي ا=غلب إذا أضيفا إلى ض$مير كان$ا ت$ابعين للمثن$ى تأكي$دا ل$ه، ث$م اط$رد ذل$ك فيم$ا إذا ) اكلت(و ) ك.(ولما كانا  ٍ ُ

ھك$ذا ن$ص ) ك.ھم$ا(أو ) ك.ن$ا(أو ) ك.كم$ا: (يق$ال: ُأضيفا إلى ض$مير م$تكلم أو مخاط$ب، ول$ذلك ال$ضمائر ث$.ث ھن$ا
بم$يم الجم$ع، ) ك.ك$م(ويمتنع ) نا: (افة إلىباFض) ك.نا(أو ) ك.كما: (جاء الزيدان ك.ھما، وتقول) ك.ھما(الرضي، 

  .ھذا يدل على الجمع: نقول) ك.كم: (يدل على اثنين، وھم) ك.(ھذا ممتنع، لماذا؟ لوجود التعارض؛ =ن 

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ِوارف777777777777ع ب7777777777777واو وبي7777777777777ا اج7777777777777رر وان7777777777777صب ِ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ٍ ِ َ
  

  جج

ِس77777777777777777777الم جم77777777777777777777ع ع77777777777777777777امر وم77777777777777777777ذنب ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ٍَ ِ َ  

  جج

إم$ا أن ين$وب : أبواب النيابة.. ا�سم: ٌب الثالث من أبواب النيابة مما ينوب فيه حرف عن حركة، قلناھذا ھو البا
  .ٌحرف عن حركة، أو حركة عن حركة

  .في باب ا=سماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم: ھذا محصور في ث.ثة أبواب: ٌحرف عن حركة

  .لممنوع من الصرف في حالة الجرھذا جمع المؤنث السالم، وا: وحركة عن حركة

  :ھنا قال

ٍوارفع بواو َِ ْ ْ   .ھذا شروع منه في بيان جمع المذكر السالم: ََ

ھ$ذا وص$ف لمف$رد مح$$ذوف، جم$ع المف$رد الم$ذكر ھ$ذا ا=ص$$ل، لم$اذا؟ جم$ع الم$ذكر؛ =ن الم$ذكر م$$ن : الم$ذكر
ٍل$ذي يجم$ع م$اذا؟ ا=لف$اظ، حينئ$ذ يتع$ين أن نق$در ًالتذكير، والتذكير ھذا معنى يقاب$ل التأني$ث، والمع$اني � تجم$ع، إنم$ا ا

ًموصوفا محذوفا   .جمع المفرد المذكر: جمع المذكر، أي: ً

ٌالذي سلم واحده في الجم$ع، ھ$ذا يحتم$ل أن$ه يع$ود إل$ى الجم$ع وص$ف ل$ه، ويحتم$ل أن$ه يع$ود إل$ى : السالم، يعني
  .المذكر باعتبار أنه لفظ، فيجوز فيه الوجھان

م$ن إط$.ق : ٍض$م ش$يء إل$ى مثلي$ه ف$أكثر، لك$ن الم$راد ب$ه ھن$ا: اللفظ مصدر، والمراد بهھذا من حيث : والجمع
ٍالمجم$وع؛ =ن الجم$ع معن$ى م$ن المع$اني، حينئ$ذ نق$ول: الم$صدر وإرادة اس$م المفع$ول، أي أطل$ق الم$صدر ال$ذي ھ$$و : ً

َ ون77ون مجم77وع وم77ا ب77ه الت:الجم$$ع وأراد ب$$ه المجم$$وع، ول$$ذلك يق$$ول فيم$$ا بع$$د ُْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ٍَ ْح77قَ ، ف$$دل عل$$ى أن الم$$راد ب$$الجمع ھ$$و َ
  .ٌاللفظ وإ� الجمع شيء معنوي: المجموع، يعني

ٍفھو ما دل على أكثر من اثنين، ھذا ليس المقصود به لفظ جمع، وإنما م$سمى الجم$ع ال$ذي : وأما معناه في اللغة
أقل الجمع ما ھو؟ كذلك عن$د : ينَمسلمون، ثم نزاع عند ا=صولي: جمع، وكلمة: كلمة: َھو المسلمون ونحوه، ثم أمران

  ):ث.ثة: (أھل اللغة، أقل الجمع ما ھو؟ ث.ثة أو اثنان؟ فيه خ.ف، والجمھور على أنه

ٌ            أقواھما ث6ثة ) اثنان       وفي أقل الجمع مذھبان 
  

ف$ي ا=ول؛ =ن أو ما يصدق عليه جمع وھو المسلمون؟ الثاني، ل$يس ) جمع: (ٍفي أي الخ.ف، ھل ھو في كلمة
اثن$ان، : عندي جماع$ة، أقل$ه: لو قال.. اثنان: ٌعندي جمع من الناس، أقله: لو قال) جمع: (ا=ول أقله اثنان باتفاق، كلمة

ٍضم شيء إل$ى ش$يء، وھ$ذا المعن$ى يح$صل : ٍوھذا محل وفاق؛ =ن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، ھذا ا=صل فيه
  .خر فھما اثنانبماذا؟ يحصل بضم شيء واحد إلى شيء آ

اثن$ان، وھ$ذا � ن$زاع في$ه، وإنم$ا الن$زاع ف$ي : كلم$ة جم$ع نف$سھا وم$شتقاتھا) جم$ع: (ٍحينئذ أقل م$دلول لف$ظ كلم$ة
م$سلم وم$سلم، : مسلم ومسلم، أو ا=صل في$ه: مسلمون وما شاكله، ھل أقله ث.ثة أم �؟ ھل المسلمون ا=صل فيه: نحو

  .ومسلم؟ � شك أنه الثاني

): م$ا(ما دل على أكثر من اثنين مع س.مة بناء مفرده، قلن$ا : صط.ح، فمرادھم بجمع المذكر السالموأما في ا�
با�س$$م المع$$رب، ف$$. ي$$دخل معن$$ا المبن$$ي؛ =ن ح$$ديثنا ف$$ي المعرب$$ات � ف$$ي : ھ$$ذا اس$$م مع$$رب، � ب$$د أن نف$$سره ھن$$ا

  .المبنيات

أخ$رج م$ا دل عل$ى أكث$ر م$ن اثنت$ين وھ$و جم$ع : ٌاس$م مع$رب ذو د�ل$ة، عل$ى أكث$ر م$ن اثن$ين: م$ا دل، دل يعن$ي
  .أخرج جمع التكسير: مع س.مة بناء مفرده: المؤنث السالم، وبقي معنا ماذا؟ جمع التكسير، فقوله
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أخرج جمع المؤنث ال$سالم وبق$ي معن$ا جم$ع التك$سير، وأم$ا المثن$ى ھ$ل ي$رد؟ � : ما دل على أكثر من اثنين: ًإذا
  .ما دل على أكثر من اثنين فھو خاص بالجمع: ل على اثنين أو اثنتين، وھناما د: يرد، لماذا؟ =ن المثنى

ًم$$ع س$$.مة بن$$اء مف$$رده لفظ$$ا أو تق$$ديرا ًفخ$$رج ب$$ه جم$$ع التك$$سير المتغي$$ر واح$$ده لفظ$$ا كالرج$$ال، أو تق$$ديرا : ً ً
ذه شرط في ص$حة ھ: ٍمع س.مة ما ذكر لغير إع.ل، س.مة بناء الواحد: كصنوان؛ =ن الحركات ھنا مقدرة، والمراد

أن ص$ورة : ٌجمع المذكر السالم، زيد زيدون، مسلم مسلمون، كما ھو يبق$ى، � ب$د أن ي$صح واح$ده ف$ي الجم$ع، بمعن$ى
  .الواحد موجودة في الجمع قبل زيادة الواو والنون، أو الياء والنون

ح$صل تغيي$ر ) َأعل$ُون(: وا=عل$ى تق$ول) قاُض$ُون: (لكن جمع المذكر السالم إذا جمع المنقوص كالقاض$ي، تق$ول
ِلبناء واحده أو �؟ حصل قطعا؛ =ن قاضي، الضاد مكسورة، وقاض$ون ال$ضاد م$ضمومة، ھ$ل س$لم واح$ده؟ ل$م ي$سلم،  ً

ٍليس بجمع م$ذكر س$الم، أل$يس ك$ذلك؟ م$ا دل عل$ى أكث$ر م$ن اثن$ين م$ع س$.مة بن$اء مف$رده، ي$صدق علي$ه الح$د؟ � : ًإذا ٍ
  .تغير واحده: ًاد، وقاُضُون بضم الضاد، إذاِيصدق عليه الحد؛ =ن قاضي بكسر الض

َُمْصطفون) (َأعلُون( َ َمصطفاو، ھذا ا=صل) َ َُم$صطفُون: (مصطفى، ا=لف ھذه منقلبة ع$ن واو، أص$لھا: َ أل$يس ) َ
َُم$ْصطفون: (ًكذلك؟ تحركت ال$واو وانف$تح م$ا قبل$ه فقلب$ت ألف$ا؛ =ن$ه م$أخوذ م$ن ال$صفوة كم$ا م$ر معن$ا، إذا قل$ت الف$اء ) َ

ٍا �م التي ھي واو الكلمة، أين ھي؟ محذوفة، حينئذ � بد من أن نفسر الس.مة مع س.مة بناء واحده مف$رده لغي$ر بعدھ ٌ
جم$ع : ما تغير واحده في ضمن جمعه إما أن يتغير لعل$ة ت$صريفية وإم$ا أن يتغي$ر ل$ذات الجم$ع، الث$اني: ٍاعت.ل، يعني

  .التكسير، وا=ول � يخرج عن جمع المذكر السالم

ٌقاض$ْي ي$اء س$اكنة ث$م واو س$اكنة التق$ى س$اكنان: بالي$اء، إذا زدت علي$ه ال$واو والن$ون) ِقاضي: (قاضون أصلھا ِ ،
  :ا=صل في التقاء الساكنين، ما ھو ا=صل؟ لدينا طريقان

تحري$ك ا=ول ال$ساكن، ھ$ذا ا=ص$ل نحرك$ه، أل$يس ك$ذلك؟ ھ$ل يمك$ن تحري$ك الي$اء ھن$ا؟ يمك$ن : الطريق ا=ولى
: ِوم$ررت بالقاض$ي، نق$ول.. القاض$ُي: ًللثق$ل، إذاللتع$ذر أو للثق$ل؟ : َياء، ولذلك ال$ضمة والك$سرة ھن$ا تق$در ل$متحريك ال

ھنا يتعذر تحري$ك الي$اء بالك$سر لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ھ$ذا : ھذا يمكن أن ينطق به اللسان، لكن فيه ثقل، نقول
القاض$ي، حرك$ة اFع$راب ا=ص$لية : وھو أننا أس$قطنا ع$ن الي$اء: اريٍمتعذر، لكن التعذر ھنا � لذاته، وإنما =مر اعتب

ٍالتي لھا أثر في المعنى، دفعا للثقل وطلبا للخفة، فمن باب أولى وأحرى أ� نحركھا بحركة عارضة ًٌ ً.  

ا=ول$ى أن ن$أتي بحرك$ة اFع$راب؛ =نھ$ا ھ$ي : لو أردنا تحري$ك ھ$ذا الح$رف لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين لقلن$ا
ٍل، ف$إذا أس$قطناھا م$ن أج$ل طل$ب الخف$ة أو دفع$ا للثق$ل، فم$ن ب$اب أول$ى وأح$رىا=ص ًأ� ن$أتي بحرك$ة عارض$ة، إذا: ً ٍ :

  .امتنع التحريك، ھذا الطريق ا=ول في التخلص من التقاء الساكنين

 ٌأن يكون الحرف ا=ول الساكن ح$رف عل$ة، وأن يوج$د دلي$ل قبل$ه: بقي الحذف، والحذف � يتحقق إ� بشرطين
ًم$$ن جن$$سه، إن ك$$ان واوا ف$$ضمة، وإن ك$$ان ألف$$ا ففتح$$ة، وإن ك$$ان ي$$اء فك$$سرة، ھ$$ل تحق$$ق ال$$شرطان؟  ً الي$$اء ) ِالقاض$$ي(ً

ًحرف علة ومكسور ما قبله، إذا   . ضاد مكسورة واو ساكنة)ِالقاضْو: (حذفنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين، صار: ٌ

أن القاع$دة ال$صرفية إذا س$كنت ال$$واو : قعن$$ا ف$ي مف$سدة، وھ$يإن أبقين$ا الك$سرة عل$ى حالھ$ا و: ھن$ا عن$دنا أم$ران
ًوانكسر ما قبلھا وجب قلبھا ياء، وإذا كان كذلك التبس المرفوع بالمنصوب أو المجزوم، دفع$ا لھ$ذا القل$ب لن$دفع ھ$ذا .. ً

ليس عن$دنا : ًا، إذاٌليس عندنا واو ساكنة مكسور ما قبلھ) القاُضْون(القلب ونبطل القاعدة ماذا نصنع؟ نضم الضاد نعم، 
أن الكسرة دليل للمحذوف، ف. يجوز حذف الكسرة ھذا ا=ص$ل، ھ$ذه الك$سرة : وھي! قلب للواو، لكن وقعنا في مفسدة

ٌمف$سدة كب$رى، ومف$سدة ص$غرى، أيھم$ا الكب$رى؟ قل$ب : ھكذا يقولون: ٍا=صل بقاؤھا فتلزم، حينئذ صار عندنا مفسدتان ٌ
  .الياء المحذوفةذھاب دليل : ًالواو ياء، والصغرى

  ..وارتكب اAخف من ضرين

ٍفحينئذ نقلب الكسرة ضمة، ولو خالفنا ووقعنا في مفسدة صغرى وھي ذھ$اب دلي$ل الي$اء؛ ل$ئ. نق$ع ف$ي المف$سدة : ٍ
ًقلب الواو ياء، إذا: الكبرى وھي ل$م ي$سلم، : ٍھذا جمع مذكر سالم، ھل سلم فيه واحده؟ نقول: نقول) قاُضون(الحاصل : ً

ٍ س.مته � لصيغة الجمع، وإنما لعلة صرفية، وإذا كان كذلك حينئذ � يخرج عن حد جمع المذكر السالمووجه عدم ٍ.  

َُمصطفون( َُمصطفى(ھذه عندكم سھلة، ما أصلھا؟ ) َ َُم$صطفُون(ا=لف ھ$ذه واو ) َ تحرك$ت ال$واو ف$تح م$ا قبلھ$ا ) َ
ُْمصطفاْون(ًفقلبت ألفا،  َ وج$ب ح$ذف ا=ل$ف، : ًن التحري$ك؟ � يمك$ن التحري$ك، إذا ألف ساكنة ثم واو س$اكنة، ھ$ل يمك$)َ
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َُم$صطفون: (ًوبقيت الفتحة دل$ي. عليھ$ا، ص$ار ھ$ل س$لم المف$رد؟ ل$م ي$سلم، ح$ذفت �م$ه الت$ي ھ$ي ا=ل$ف المنقلب$ة ع$ن ) َ
  .ٍسرر، أم ھو لعلة صرفية؟ لعلة صرفية: الواو، لكن ھذا الحذف ھل ھو لذات الجمع، كما تقول في سرير

ُس$$رر، : ھ$$ل ھ$$و ل$$صيغة الجم$$ع، ل$$ذلك س$$رير تق$$ول:  إذا ح$$ذف ول$$م ي$$سلم واح$$ده ف$$ي الجم$$ع ننظ$$ر:ل$$ذلك نق$$ول
ٌُرسل، حصل حذف أو �؟ حصل حذف لكن � لعلة ت$صريفية، ب$ل ل$ذات الجم$ع وص$يغة الجم$ع، ھك$ذا : ورسول تقول

َُم$صطفون(ًوضع أص$الة، أم$ا  ھ$ذا لتطبي$ق القواع$د ھ$ذا ا=ص$ل ل$يس ك$ذلك، وإنم$ا ح$صل ل$ه إع$.ل، و) قاُض$ُون(و ) َ
  .الصرفية عليه

  .� يخرجان عن جمع المذكر السالم: ھذان النوعان، نقول

ما دل على أكثر من اثن$ين م$ع س$.مة بن$اء مف$رده لغي$ر إع$.ل، ل$و زدن$اه � ب$أس ب$ه، : جمع المذكر السالم: ًإذا
الجم$ع عل$ى ح$د المثن$ى، عل$ى ح$د : ىجم$ع الم$ذكر ال$سالم، وي$سم: جمع المذكر السالم، من أسمائه: وھذا الجمع يسمى

  .بألف ونون وياء ونون: على طريقة المثنى، وما ھي طريقة المثنى؟ أنه ُيعرب بحرفين، يعني: المثنى، يعني

ھذا من باب التوسع والتسامح، وإ� ھو يعرب بحرف واحد، وإنم$ا م$رادھم أن$ه يع$رب : ُيعرب بحرفين: وقولھم
يع$رب عل$ى ح$د : ًزي$ادة الن$ون، إذا.. ا ھي في الجمع فھما سيان من حيث الزي$ادةبحرف مع زيادة تكون في المثنى كم

ًالمثنى، جمعه عل$ى ح$د المثن$ى؛ =ن ك$. منھم$ا يع$رب بح$رفين بع$دھما ن$ون، أو يوج$ه أي$ضا توجي$ه آخ$ر أن المثن$ى : ً
ٍنصب وجر(يعرب بحرفين، بمعنى أنه ألف وياء، والياء تكون في محلين  انت الياء الت$ي ف$ي حال$ة كما ذكرنا، وإن ك) ٍ

  :الجر ليست ھي عين الياء التي تكون في حالة النصب لما ذكرناه با=مس

ًأن الياء التي تكون جرا ھذه ُم$شبعة ع$ن الك$سرة، والي$اء الت$ي تك$ون فتح$ة ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا تك$ون ُم$شبعة ع$ن  ًَ َْ ْ ً
ل$ة الرف$ع ب$الواو � ب$ا=لف، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، ا=لف، ولذلك خالف المثنى ا=صل؛ =ن ا=صل أن يعرب بالرفع في حا

وأن يعرب في حالة النصب با=لف، لكنه لم يجر على ھذا ا=صل، وإنما جرى عل$ى ا=ص$ل ف$ي حال$ة الج$ر فح$سب، 
=ن المثن$ى أق$ل م$ن : جرى في رفعه على ا=صل، ولم يجر ف$ي ن$صبه عل$ى ا=ص$ل، لم$اذا؟ ق$الوا: بخ.ف الجمع ھنا

ن حي$ث ا�س$تعمال، والجم$ع ثقي$ل م$ن حي$ث المعن$ى وأق$ل م$ن حي$ث ا�س$تعمال، وھن$ا الح$روف حيث المعنى وأكثر م
  .النظر فيھا باعتبار ا�ستعمال

ًحينئذ أعطي الكثير استعما� الخفيف الذي ھ$و ا=ل$ف، وأعط$ي الكثي$ر اس$تعما�  ًَ ُ  الخفي$ف -جم$ع الم$ذكر ال$سالم-ٍ
ً=ن ك$. مھم$ا يع$رب بح$$رفين م$ن ح$روف العل$$ة بع$ده ن$ون ت$$سقط الجم$$ع عل$ى ح$د المثن$$ى؛ : ًالثقي$ل م$ن الح$روف، إذا

  .لmضافة

  .جمع الس.مة للمذكر: ويسمى كذلك

  :قال رحمه ' في بيان حكمه، بعد أن عرفنا حده

ِوارف777777777777ع ب7777777777777واو وبي7777777777777ا اج7777777777777رر وان7777777777777صب ِ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ٍ ِ َ
  

  جج

ِس77777777777777777777الم جم77777777777777777777ع ع77777777777777777777امر وم77777777777777777777ذنب ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ٍَ ِ َ  

  جج

ٍوارفع بواو   َِ ْ ْ ًأم$ر وا=م$ر يقت$ضي الوج$وب، وارف$ع رفع$ا ُم$صورا ب$واو، يعن$يھ$ذا : ارفع: ََ ًK ٍبم$سمى واو كم$ا ذكرن$اه : َ
ًمرارا، إذا واو .. وه، م$سلمو: ًالواو المراد بھا ھن$ا ا�س$م، والت$ي تجع$ل ع.م$ة للرف$ع، وينط$ق بھ$ا ھ$ي م$سمى ال$واو: ً

ًواو، والذي يكون ع.مة للرفع ھو مسمى الواو نيابة الضم: ھذه، اسمھا ج$اء : ًة، وھذه الواو قد تك$ون ظ$اھرة كم$ا ف$يً
ھذا فاع$ل : جاء صالح القوم، صالح القوم كما في أبو العباس، صالح القوم، صالح: ًالزيدون، وقد تكون مقدرة كما في

  .ًمرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فھي مقدرة وليست ملفوظا بھا

: مسلمي، جاء مسلمي إذا أض$فته إل$ى ي$اء الم$تكلم، وھ$و ف$ي حال$ة الرف$ع، تق$ول:  فيأو تكون منقلبة إلى ياء كما
َج$$اء م$$سلمي، ھ$$ذا فاع$$ل مرف$$وع ورفع$$ه ال$$واو، أي$$ن ال$$واو؟ منقلب$$ة إل$$ى ي$$اء، انقلب$$ت إل$$ى ي$$اء، وفيھ$$ا سل$$سلة، أص$$لھا ِ ِ :

ِمسلمون لي، حذفت ال$.م تخفيف$ا، ث$م ح$ذفت الن$ون لmض$افة، ص$ار م$اذا؟ م$سلُمُوي، اج تم$ع م$اذا؟ واو وي$اء، وس$بقت ً
ِھي ع.مة الجمعية وع.مة الرفع، ص$ار م$سلُمُوي، اجتم$ع واو وي$اء .. إحداھما بالسكون، الواو ھذه ھي ع.مة الرفع
ًأنه إذا اجتمع واو وياء وسبقت إح$داھما بال$سكون وج$ب قل$ب ال$واو ي$اء : وسبقت إحداھما بالسكون، والقاعدة الصرفية

ًاذا ص$ار؟ م$سلُميl ب$ضم الم$يم وت$شديد الي$اء، قلب$ت ض$مة الم$يم ك$سرا م$ن أج$ل المناس$بة ص$اروإدغامھا في الي$اء، م$ ِ :
، إذا lًمسلمي ِ ِ) :lِمسلمي ، فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره: نقول) ِ lٌھذا فاعل مرفوع، جاء مسلمي ِ ِ.  
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لفوظ$$ة بھ$$ا أم مق$$درة؟ مق$$درة؛ =ن ً ال$$واو المنقلب$$ة ي$$اء، لك$$ن ھ$$ل ھ$$ذه مأي$$ن المحذوف$$ة؟ مرف$$وع ورفع$$ه.. ھك$$ذا؟
) غ.م$ي: (بالضمة، قد يلتبس على البعض، يظن أنه مثل: ًا=صل في الع.مة أن يكون منطوقا بھا كما ھي، و� نقول

، نقول.. جاء غ.مي lِجاء مسلمي ًمسلمون، قلبت الواو ياء فأدغمت في الياء، إذا: �، أصلھا: ِ   .ًصارت مقدرة: ً

ً المضموم ما قبلھا نيابة عن الضمة، ظاھرة كما في الزيدون أو مقدرة كما في ص$الح الق$وم، أو ٍوارفع بواو: ًإذا ً
lِمنقلبة إلى الياء كما في مسلمي ِ.  

ِوبيا اجرر وانصب ِ ْ ْ ُ ْ َ ًجار ومجرور متعلق بماذا؟ اجرر بيا، ول$يس متنازع$ا في$ه �ج$رر وان$صب؛ =ن : وبيا، بيا: َِ
�، =ن ش$رط التن$ازع أن يك$ون الفع$.ن : صب بياء، ھل ھ$ذا م$ن ب$اب التن$ازع؟ الج$واباجرر بياء، وان: عندنا فع.ن

ھذا من ب$اب التن$ازع، وأم$ا إذا تق$دم المتن$ازع في$ه خ$رج : اجرر وانصب بياء، قلنا: متقدمين على المتنازع فيه، لو قال
ان$صب، عل$ى ا=ص$ح لت$أخر :ج$رر و� ل$ـا:بيا اجرر، بيا ليس م$ن قبي$ل التن$ازع، � ل$ـ: ٍعن باب التنازع، وحينئذ نقول

  .العاملين، ف. يصح عمل المتأخر المعطوف فيما قبل المعطوف عليه للفصل به، بل يقدر له معمول آخر

ي$صح كون$ه م$ن ب$اب : عل$ى الق$ول الث$اني.. يعني الذين جوزوا أن يعمل المتن$ازع فيم$ا تق$دم: وعلى القول الثاني
  .والمشھور �التنازع لطلب المعمول في الجملة، 

َوبيا الب$اء والي$اء والث$اء يج$وز فيھ$ا : لغ$ة؟ بي$ا، لغ$ة نع$م، قلن$ا: ٍبياء قصره للوزن أو نقول: ھذا بالقصر، أصلھا: َِ
للق$$صر م$$ع ح$$ذف التن$$وين : ًھ$$ذا لغ$$ة ول$$يس ض$$رورة، وبي$$ا: وجھ$$ان، ف$$إذا م$$ر معن$$ا ول$$و ك$$ان ض$$رورة لل$$وزن نق$$ول

ً وبي$$ا اج$$رر، لك$$ن لل$$وزن حذف$$ه، وبي$$ا اج$$رر، نياب$$ة ع$$ن الك$$سرة، :لل$$ضرورة، ح$$ذف التن$$وين لل$$ضرورة؛ =ن ا=ص$$ل ً
ِوانصب ِ   .ًبيا كذلك نيابة عن الفتحة: يعني: ْ

ًجمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتح$ة ف$ي الن$صب ونياب$ة : ًإذا ً ً
  .عن الكسرة في الجر

ِس7الم جم77ع: ق$ال ْ َ ََ ان$صب س$$الم .. اج$رر س$الم جم$$ع.. ارف$ع س$الم جم$$ع: تنازع$$ه العوام$ل الث.ث$ة قبل$$هھ$ذا :  س$الم:ِ
ٍجمع، ث.ثة عوامل كلھا تطلبھا على أن$ه مفع$ول ل$ه، نْعم$ل ا=خي$ر حينئ$ذ نق$ول ِ َس$الم، ھ$ذا مفع$ول ب$ه لقول$ه: ُ ِ ان$صب، : َ

ُوا=ول ارفع واجرر، نْعمله في ضميره ثم نحذفه، يعني ِ َنقول المصنف أْعمله: ُ َ  في ضمير؛ =ن$ه � ب$د م$ن مفع$ول ب$ه، َ
ٍاج$رره، أو ارفع$$ه، اج$رره وان$صب س$$الم جم$ع، حينئ$$ذ نق$ول.. ان$$صبه.. فلم$ا ن$صبه أعم$ل ا=ول والث$$اني ف$ي ض$$مير : ٍ

  : ًسالم، وبعد ذلك حذفه بناء على

ْ           وحذف فضلة أجز إن لم يضر َ ْ َ َ َِ ٍْ َِ َْ ِ ْ َ َ ْdd  

َسالم، نقول: ًإذا ِالث.ث$ة قبل$ه، وأْعم$ل ا=خي$ر، وأض$مر ف$ي ا=ول$ين ض$ميره، ث$م حذف$ه الن$اظم تنازع$ه العوام$ل : ِ ُِ َُ
  .رحمه ' تعالى

ِسالم جمع ْ َ ََ الجم$ع ال$سالم، وال$صفة لبي$ان الواق$ع بالن$سبة لعام$ل : ھذا م$ن إض$افة ال$صفة إل$ى الموص$وف، يعن$ي: ِ
َوشبه ذ: ومذنب، إذ � جمع لھما غير سالم، ومخصصة بالنسبة لقوله ِ ِْ ِينَ ْ.  

ِسالم جمع عامر ومذنب ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ٍَ ِ ًوجمع مذنب، لئ. ُيظن أن$ه يجمع$ان جمع$ا واح$دا، فنق$در ف$ي الث$اني م$ا أظھ$ره : يعني: َ ً َ
ٍس77الم جم77ع ع77امر: ف$$ي ا=ول ِ َِ ْ َ َِ ِوم77ذنبوع$$امر ھ$$ذا عل$$م كم$$ا س$$يأتي، : َ ِ ْ ُ وس$$الم جم$$ع .. وجم$$ع م$$ذنب:  ھ$$ذا ص$$فة، يعن$$ي:َ

ِھ$ام ك$.م الم$صنف اش$تراك عام$ل وم$ذنب ف$ي عام$ل واح$د، وإنم$ا ل$م يب$ال الن$اظم بھ$اذ ٍمذنب، دفع بتقدير جمع ھن$ا إي
ٍ� يمك$ن أن يت$صور أن يجم$ع ع$امر وم$ذنب ف$ي لف$ظ : ًاFيھام لضعفه ج$دا بوض$وح انتف$اء ا�ش$تراك ف$. ل$بس، يعن$ي

  .ٍواحد

أن ال$ذي :  م$راده أن يب$ينٍكما ذكرن$ا أن الم$صنف رحم$ه ' يعط$ي ا=حك$ام با=مثل$ة، حينئ$ذ) مذنب(و ) عامر(
ًُيجمع بواو ونون، وياء ونون، ھ$و م$ا ك$ان علم$ا أو ص$فة، باFض$افة إل$ى ش$روط المثن$ى ال$سابقة، في$شترط ف$ي ص$حة  ً ٍ ٍ
ًجمع المذكر السالم أن يكون مفردا معربا إلى آخر ما ذكرناه سابقا، يضاف إليه أن يك$ون علم$ا كع$امر، وص$فة م$شتقة  ً ٍ ً ً ً ً

أن : لعلم ليس على إط.قه، والصفة ليس عل$ى إط.ق$ه، ب$ل ي$شترط ف$ي العل$م ال$ذي ھ$و اس$م جام$دكمذنب، لكن كذلك ا
ًيكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، ھذا يزاد على ما ذكرناه من الشروط ًٍ:  

ٍأن يكون علما لمذكر عاقل ٍ  . خمسة:أربعة، ومن التركيب: ًث.ثة ھذه، خاليا من تاء التأنيث: ً

رجل$ون؟ : رج$ل، ھ$ل ي$صح أن يق$ال: ًفإن لم يكن علما � يجوز جمعه بواو ونون كرجل، ھذا اس$م ج$نس جام$د
و ) ع$امر(َجام$د =ن$ه قاب$ل ب$ين : ً� يصح، لماذا؟ =ن من صحة شرط الجمع أن يكون ا�سم الجامد علما، نقول: نقول
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ًھذا صفة مشتقة، إذا) مذنب(ما الفرق بينھما؟ ) مذنب( ً يقابله ما ھو؟ الجامد، يشترط في ھ$ذا الجام$د أن يك$ون علم$ا، :ٌ
ٍفحينئ$ذ ) ُرجي$ل: (ًفإن لم يكن علما � يجوز جمعه بواو ونون، فرجل � يصح أن يجمع بواو ون$ون إ� إذا ص$غر فقي$ل

ًف$$ي رجيل$$ون، بن$$اء عل$ى أن$$ه م$$صغر، والم$$صغير ف$ي معن$$ى الموص$$وف، كأن$$ه ص$$ار : ي$صح جمع$$ه ب$$واو ون$$ون فيق$ال
ٍھذا � يصح جمعه بواو ونون إ� شذوذا، فحينئذ إذا قيل) ابن(إذا قيل ) ابن: (ٍمذنب، ومثلهك   :صح) ُأبين: (ً

ْزعمت                      َ ُتماضر َ ِ .اما .أنني ُ ْأمت ِ ْيسدد   ***   ُ ُ ْ َابينوھا َ ُ ْ َ ُاAصاغر ُ .خلتي ِ َ  

ٍ وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ ص$ار ف$ي ق$وة اب$ن ص$غير أو اب$ن جمعھا بواو ون$ون، لم$اذا؟ =ن$ه ت$صغير اب$ن،: ُأبينوھا
) ٍرج$ل: (ًأن يكون علما، فإن لم يكن لم يجم$ع ب$واو ون$ون ف$. يق$ال ف$ي: ًحقير على ما يراد من أغراض التصغير، إذا

ِحينئذ يقوم مقام الصفة، ُرجيل رجيلون؛ =نه وصف: lرجلون، نعم إذا ُصغر جاز ذلك، يعني ٍ.  

ًعلم شخصي، وعلم جنسي، المراد ھنا أن يكون علم$ا أي: نا، العلم أنواع كما سيأتيوالمراد بالعلم ھ ٌ ًشخ$صيا، : ٌ
: ش$مول التوكي$د نح$و.. ًف. يجمع العلم الجنسي، � ُيجمع بالواو والنون أو الياء والنون، إ� ما كان علما عل$ى ال$شمول

أجم$ع، فإن$ه يق$ال : مول، إف$ادة التوكي$د، وال$شمول نح$وأجمعون، ھذا علم جنسي، لكن المراد به ال$ش: ٍأجمع، حينئذ يقال
ًأجمعون وأجمعين؛ =نه صفة في أصله =نه أفعل تفضيل أصالة: فيه ٌ.  

  .. ًيشترط أن يكون علما: ثم اشتراط العلمية ھنا، كيف نقول

ُشرط                ْ .المثنى َ َ ْأن ُ َيكون َ ُ َمعربا َ َ ْ ًومفردا     ُ َ ُ ًمنكرا َْ . َ ُ..  

ًي$شترط في$ه أن يك$ون علم$ا، ھ$ذا تن$اقض أو �؟ فھم$تم اFش$كال؟ : ًرط في الجم$ع أن يك$ون منك$را، ث$م نق$وليشت
.. ٌالعلمية شرط لmق$دام: نقول! ًالعلم � يثنى و� يجمع، وكيف نشترط أن يكون علما؟: ًيشترط أن يكون علما، ثم نقول

ٍللجم$ع بالفع$ل، حينئ$ذ إذا أردت أن تخت$ار الكلم$ة الت$ي .. الفع$لٌتوجه منك إلى اللفظ، والتنكي$ر ش$رط للجم$ع أو التثني$ة ب
ًتريد جمعھا توجھك يكون لماذا؟ للعلم، ث$م إذا أردت أن تلحق$ه بالفع$ل واوا ون$ون، � ب$د أن تعتق$د ف$ي قلب$ك أن$ه نك$رة، 

  . ك.ھما متعلقان بماذا؟ بالقلب اFقدام وبالفعل: ًإذا

� يثن$ى العل$م و� يجم$ع :  الجمعية، واشتراط ع$دمھا الم$صرح ب$ه ف$ي ق$ولھمثم اشتراط العلمية لmقدام على: ًإذا
Kالعلمي$$ة م$$ن ال$$شروط الُمع$$دة، أي: إ� بع$$د ق$$صد تنكي$$ره لتحقي$$ق الجمعي$$ة بالفع$$ل ف$$. مناف$$اة ب$$ين ا�ش$$تراطين أو يق$$ال ِ :

ق$دام والتنكي$ر بالفع$ل، لنجم$ع العلمي$ة لm: المھيئة لقبول الجمعية، وھي � توج$د م$ع الم$شروط، وا=ول أول$ى، أن يق$ال
ًلمذكر، احترازا عن المؤنث، ف. يقال ف$ي زين$ب: ًأن يكون علما، قال: بين ا=مرين زينب$ون، إ� إذا س$مي ب$ه م$ذكر، : ٍ

الم$$ذكر باعتب$$ار المعن$$ى � اللف$$ظ، ف$$دخل زين$$ب : ًوأم$$ا باعتب$$ار كون$$ه مؤنث$$ا ف$$. يجم$$ع ب$$واو ون$$ون، لم$$ذكر عاق$$ل، أي
ٍكر، زينب علم لمذكر، في ا=صل ھو علم =نث$ى، لك$ن إذا جع$ل علم$ا لم$ذكر حينئ$ذ نق$ولوُسعدى علمين لمذ ً باعتب$ار : ٌ

  .المعنى ھو مذكر

ٍا=لف ھذه كحبلى ت$دل عل$ى التأني$ث، إذا نظرن$ا إل$ى المعن$ى وھ$و عل$م لم$ذكر قلن$ا) ُسعدى( ھ$ذا م$ذكر، ف$دخل : ٌ
م$رو علم$ين لم$ؤنثين، ل$و ام$رأة س$ميت زي$د ومعھ$ا زي$د ٌمعنا ف$ي اش$تراط م$اذا؟ ف$ي اش$تراط الت$ذكير، وخ$رج زي$د وع

  .الزينبات: الزيدات بألف وتاء كما يقال: الزيدون، إنما يقال: ومعھا زيد، ما يقال

اللفظ إذا كان في أصله لمؤنث ثم نقل لمذكر يجمع بواو ونون، وإذا ك$ان ف$ي أص$له لم$ذكر، ث$م نق$ل لمؤن$ث : ًإذا
ٌلى المعنى، و� ينظر إلى اللفظ باعتبار أص$له، وخ$رج زي$د وعم$رو علم$ين لم$ؤنثين، ينظر ھنا إ: ًجمع بألف وتاء، إذا ٌ

� ننظ$ر إل$ى اللف$ظ، : ٌ، ھنا نظرنا إلى المعنى، زينب في ا=ص$ل لف$ظ لمؤن$ث، قلن$ا)طلحة(وإنما لم يعتبروا المعنى في 
  .� ننظر إلى اللفظ بل ننظر إلى المعنى) ُسعدى(وننظر إلى المعنى، 

لم$اذا أخرجت$وه م$ن جم$ع ) طلح$ة! (�، � نلتفت إليه، بل ننظر إل$ى المعن$ى، طي$ب:  اللفظ لمذكر، قالوافي: ٌزيد
ًالم$$ذكر ال$$سالم، كم$$ا س$$يأتي خالي$$ا م$$ن ت$$اء التأني$$ث؟ وإن ك$$ان ھ$$ذا مرجوح$$ا، وإنم$$ا ل$$م يعتب$$روا المعن$$ى ف$$ي  ) طلح$$ة(ً

ب$ل جمع$وه ب$ا=لف والت$اء لوج$ود الم$انع م$ن مراع$اة واعتبروا اللفظ حيث لم يجمع$وه ب$الواو والن$ون أو الي$اء والن$ون، 
إذا س$مينا ) زين$ب(و ) ُس$عدى(ًھ$ذا نخرج$ه بقي$د خالي$ا م$ن ت$اء التأني$ث، وأم$ا ) طلح$ة: (المعنى وھو تاء  التأني$ث ق$الوا

ا؟ إذا ُس$مي ب$ه م$ذكر نجمع$ه ب$واو ون$ون، لم$اذ: ھ$ذا اس$م لمؤن$ث، ق$الوا) ُسعدى(بھما مذكر ننظر إلى المعنى، فھمتم؟ 
لوج$ود الم$انع، م$ا ھ$و : معناه مذكر، لماذا ل$م تجمع$وه ب$واو ون$ون؟ ق$الوا) طلحة! (=ننا ننظر إلى المعنى، طيب: قالوا

ول$$ذلك ا=ل$$ف المم$$دودة ) ُحبل$$ى: (مث$$ل) ُس$$عدى(ك$$ذلك الم$$انع موج$$ود، وھ$$و ا=ل$$ف، ) ُس$$عدى(و : الم$$انع؟ الت$$اء، نق$$ول
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�لة على المؤنث من مج$رد الت$اء، ف$إذا ج$وزوا أن ُيجم$ع ب$واو ون$ون م$ا ًوالمقصورة في باب التأنيث أشد تمكنا في الد
  .ًسمي بسعدى وحبلى وصحراء ونحوھا، فا=دنى وھو ما كان مختوما بتاء التأنيث أولى

ال$صواب أن$$ه يج$$وز جم$ع طلح$$ة وحم$$زة ونحوھم$ا ب$$واو ون$ون، والعل$$ة ھ$$ذه عليل$ة، وھ$$ذا م$$ذھب : ول$ذلك نق$$ول
ٌع ب$$واو ون$$ون م$$ا خ$$تم بت$$اء وھ$$و عل$$م لم$$ذكر، مث$$لأن$$ه يج$$وز أن يجم$$: الك$$وفيين حم$$زون، : طلح$$ة وحم$$زة، فيق$$ال: ٍ

وطلحون، و� مانع أن يجمع كذلك بألف وتاء، � بأس من تعدد الجمع، طلح$ات وحم$زات، وإنم$ا المق$ام ھن$ا ف$ي مق$ام 
  .بيان المذكر السالم

ث لم يجمعوه بالواو والنون أو الياء والنون ب$ل وإنما لم يعتبروا المعنى في طلحة، واعتبروا اللفظ حي: ًإذا قولھم
ٌلوج$ود الم$انع م$ن مراع$اة المعن$ى وھ$و ت$اء التأني$ث، وھ$ذه عل$ة عليل$ة، والم$راد: جمعوه ب$ا=لف والت$اء، نق$ول م$ذكر : ِ

َقالتا أتْينا ط$ائعين (( : ھذا الشرط، جاء قوله: ًعاقل ولو تنزي.، لمذكر عاقل ِ ِ َ َ َ َ ََ َرأ((  .. ]11:ف$صلت))[َ َْي$تُھم ل$ي س$اجدين َ َِ ِِ ْ ُ
أن$$ه ُين$زل لوص$$فه : ًول$$و ك$ان تن$$زي.، بمعن$ى: الكواك$$ب، ط$ائعين، ق$الوا:  العاق$ل ب$$واو ون$ون، رأي$$تھم ل$ي]4:يوس$ف))[

ٍُمنزلة العاقل، فحينئذ َ K ًلمذكر عاقل سواء كان عاق. بالفعل أو بالقوة: َ ٍ.  

لم$ذكر عاق$ل، إذا : جن$ون، ھ$ذا ي$دل عل$ى التوس$عوالمراد ما شأن جنسه العق$ل، ف$دخل ال$صبي غي$ر الممي$ز والم
عل$ى أي جم$ع؟ عن$دك زي$دون كلھ$م مج$انين، م$اذا تق$ول؟ ھ$ؤ�ء .. ٍوصفت مجانين بوصف، تأتي به عل$ى أي وص$ف

  زيدون، 

ٍجمع المذكر السالم � بد أن يك$ون لعاق$ل، ف$المجنون � يجم$ع ب$واو : أزعجونا الزيدون فكلھم مجانين، ھل نقول
�، ل$يس الم$راد العق$ل ھن$ا، العق$ل عن$د ا=ص$وليين ال$ذي يؤخ$ذ : ٍان الصغار � يجمع بواو ون$ون؟ نق$ولونون، والصبي

  .ولو بالتنزيل.. ًشرطا في صحة التكليف، وإنما المراد به ولو بالقوة

ٍشرط ثان، عاقل:ٍھذا الشرط ا=ول، لمذكر: ًأن يكون علما: ھذا الشرط الثاني والثالث: ًإذا ٍ   .ٌشرط ثالث: ٌ

) طلح$ة(أنه إذا اتصلت ب$ه ت$اء التأني$ث � يجم$ع ب$واو ون$ون، واس$تثنوا : ومقصودھم بذلك: ًخاليا من تاء التأنيث
طلح$ة طلح$ون، لم$اذا؟ �تف$اق الب$صريين : ٍأنه يجمع ب$واو ون$ون، فحينئ$ذ أق$ول: � يجمع بواو ونون، والصواب: قالوا

أن$ه يجم$ع ب$واو ن$ون، واختلف$وا ) ص$حراء(و ) حبل$ى: (مق$صورةٍأن ما ُسمي بلفظ مختوم ب$ألف مم$دودة أو : والكوفيين
في المختوم بالتاء، وإن كانت التاء في الد�لة على التأني$ث أدن$ى م$ن ا=لف$ين ال$سابقين، ف$إذا ج$از ف$ي ا=ش$د فم$ن ب$اب 

يت ام$رأة إذا س$م: أولى وأحرى أن يجوز في التاء، ثم نظروا ف$ي زين$ب وزي$د إل$ى المعن$ى، ول$م يعتب$روا اللف$ظ، يعن$ي
زي$د � يجم$ع ب$ألف وت$اء، إذا س$مي ب$ه : نق$ول) طلح$ة(بزيد، لو نظرنا إلى اللفظ واعتبرناه كما اعتب$روا الت$اء ھن$ا ف$ي 

) طلح$$ة(نغل$$ب جان$$ب المعن$$ى، و : ًزي$$دات، لم$$اذا؟ =ن اللف$$ظ مراع$$ى، وھن$$ا غلب$$وا جان$$ب المعن$$ى، إذا: ام$$رأة � يق$$ال
  .يجمع بواو ونون) طلحة( =ن ٍمذكر، فحينئذ � ينبغي التوقف؛: معناه

ٍخاليا من ت$اء التأني$ث م$ا ل$م تك$ن ع$وض ف$اء أو �م، يعن$ي ٍ ٍالت$اء ھ$ذه ق$د تك$ون ع$وض ف$اء أو ع$وض �م، ق$د : ً ٍ
َوعَد: (يحذف الفاء، مثل ٌويعوض عنھا التاء، فحينئذ التاء ھ$ذه ھ$ل ھ$ي س$اقطة بھ$ذا ال$شرط؟ نق$ول) َ �، ل$يس الم$راد : ٍ

  .بھا ھذه

ً تكن عوض ف$اء أو �م، في$ستثنى مم$ا في$ه الت$اء م$ا ُجع$ل علم$ا م$ن الث.ث$ي المع$وض م$ن فائ$ه ت$اء يستثنى ما لم ٍ ٍ
ٍعَدة: (التأنيث نحو َثبة: (أو من �مه نحو) ِ وثالث، ھل نجمعه ب$واو ون$ون، أو ) ِعدة(وآخر بـ ) ِعدة(لو سمي رجل بـ ) ُ

ٍثبة(و ) ٍعدة(�، في : ًخاليا من تاء التأنيث، وھذا لم يخل من التاء؟ نقول: نقول َ ٌھذه التاء عوض عن ف$اء محذوف$ة أو ) ُ
  .ٍ�م محذوفة

ًاشترطنا أن يكون العل$م خالي$ا م$ن ت$اء التأني$ث : ًھذه ليست عوضا، وھي المرادة با�شتراط، يعني) طلحة(وتاء 
ًمرادا به التاء التي لم تكن عوضا عن فاء أو �م، فإن كان العلم متص. ب$ه ت$اء التأني$ ً ث وھ$ي ع$وض ع$ن ف$اء أو �م، ً

ٌثب$$ة(و ) ِع$$دون: (يجم$$ع ب$$واو ون$$ون فيق$$ال) ٌع$$دة(ٍحينئ$$ذ يجم$$ع ب$$واو ون$$ون، ف$$ـ  َ أو ) ُثب$$ون: (يجم$$ع ب$$واو ون$$ون فيق$$ال) ُ
د وأوجب جمعه نحو) ِثبون( lطلحات(مثل : يعني) ٍعدات: (فإنه يجوز جمعه ھذا الجمع عند الجمھور، ومنعه المبر.(  

ًيشترط الخلو منھا مق$صورة أو مم$دودة، وھ$ذا نق$ض عل$ى الب$صريين، � ي$شترط أن تك$ون أما ألف التأنيث ف.  ً
ًالكلمة خالية من ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، مع أنھا أشد تمكنا في الد�ل$ة عل$ى التأني$ث م$ن الت$اء، فاش$ترطوا  ً

ف$ي التأني$ث ) ص$حراء: (رج$ل نق$ول) ص$حراء(انتفاء التاء ولم يشترطوا انتفاء ا=لف الممدودة والمقصورة، فلو سمي 
  . يجمع بواو ونون، ولم يلتفتوا إلى ھذه ا=لف)حبلوون) (صحروون(: مع ذلك قالوا) طلحة(أمكن من 
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� ف$اء الكلم$ة .. ًعوض$ا � ع$ن واوھو خ$صوص الت$اء، وھ$ذا الت$اء تك$ون للتأني$ث � : خالية من تاء التأنيث: ًإذا
  .و� عن �مھا

ٌس$$م العل$$م الم$$ذكر عاق$$ل مت$$ص. بم$$ا ھ$$و دال عل$$ى التأني$$ث ول$$م يك$$ن ت$$اء، ك$$ا=لف المم$$دودة أو ث$$م إذا ك$$ان ا� ً
ًھ$$ذا أش$$د تمكن$$ا ف$$ي ) س$$لمى.. (يجم$$ع ب$$واو ون$$ون) س$$لمى(ب$$ـ : يجم$$ع ب$$واو ون$$ون، فل$$و س$$مي م$$ذكر: المق$صورة، ق$$الوا

:  بح$$ذف المق$$صورةص$$حراء ص$$حروون، جم$$ع ھ$$ذا الجم$$ع.. كي$$ف يجم$$ع ھ$$ذا؟ س$$لمون.. التأني$$ث م$$ن طلح$$ة، س$$لمى
ً واوا ھم$زة المم$دودةٍھذا ا=صل اجتمع واوان، حينئذ ح$ذفت ا=ول$ى لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، وقلب$ت ) سلموون(

ًتثني$$ة م$$ا ك$$ان مم$$دودا أو : ص$$حراء ص$$حراون، تقل$$ب الھم$$زة واو، وھ$$ذا س$$يأتي ف$$ي آخ$$ر ا=لفي$$ة إن ش$$اء ' تع$$الى
  .ًمقصورا، ھذا بعد السبعمائة

ً، ذكرنا أن التركيب ق$د يك$ون تركيب$ا إس$ناديا، لذلك التركيب بما سبق يعنين تاء التأنيث ومن التركيبًخاليا م ً ..
ًإضافيا، كلھا تمنع إ� اFضافي، فيجمع أوله الصدر ويبقى العجز كما ھو، وم$ا ع$داه عل$ى .. ًتوصيفيا.. ًعدديا.. ًمزجيا
  .ا=صل

تاء التأنيث؛ =نھا إن حذفت في الجم$ع التب$ست بجم$ع م$ا � ..  من التاءًخاليا من تاء التأنيث، وإنما اشترط الخلو
ٍوجمعتھ$ا ب$واو ون$ون، حينئ$ذ ) طلحة: (تاء فيه، وإن أبقيت لزم الجمع بين ع.متين متضادتين بحسب الظاھر، إذا قلت

اجتم$ع عن$دنا ) طلحت$ون: (ل$تالتبس بما � تاء في$ه، إن ق) طلحون: (التاء إما أن تبقيھا وإما أن تحذفھا، إن حذفتھا قلت
ٌع.م$$ة ت$$دل عل$$ى التأني$$ث، وع.م$$ة ت$$دل عل$$ى الت$$ذكير وھ$$و ال$$واو، ح$$صل ت$$ضاد: ع.مت$$ان  في$$ه يق$$ال أن$$ه :وال$$صواب ،ٌ

  .إشكال و� )طلحون(

 ٍحينئ$ذ تح$ذف ل$م وإن في$ه، ت$اء � بم$ا الت$بس الجم$ع عن$د الت$اء ح$ذفت إن :ھذا ھو التاء من الخلو اشتراط سبب ً:إذا
أن ي$سلم في$ه واح$ده، : ف$ي الجم$ع اش$ترطنا ونح$ن واح$ده، في$ه ي$سلم لم )طلحون( :قيل إذا ..قيل فإن ع.متان، يهف اجتمع
ھذه التاء في ا=صل أنھا على نية ا�نفصال، ھي ا=صل ليست من جوھر الكلمة، وإنم$ا ھ$ي زائ$دة، ول$ذلك ف$ي : نقول

  .صال فھي ساقطة ليست من جوھر الكلمةسقطت التاء؛ =نھا في نية ا�نف) فاطمات: (يقال) فاطمة(

ًوإنما اغتفروا وقوعھا حشوا في التثنية؛ =ن$ه ل$يس لتثني$ة ذي الت$اء ص$يغة تخ$صھا، فل$و ح$ذفوا الت$اء م$ن تثنيت$ه 
ً�لتبست من بثنية ما � تاء فيه بخ.فه جمعا، إذا   .ٌالشرط ھذا ساقط من أصله: ً

) طلح$ة(و ) حم$زة: (من تاء التأنيث، ھذا ھو الصواب، وأن نح$وً� يشترط في جمع العلم أن يكون خاليا : نقول
  .يجمع بواو ونون، وھو مذھب الكوفيين

ًي$$$شترط في$$$ه أن يك$$$ون خالي$$$ا م$$$ن التركي$$$ب، أ� يك$$$ون مركب$$$ا، ف$$$. يق$$$ال ف$$$ي س$$$يبويه: وم$$$ن التركي$$$ب يعن$$$ي ً :
 يجم$ع، كم$ا أن اFس$نادي � يثن$ى =ن ھذا النوع ذكرن$ا أن$ه م$ن المزج$ي، والمزج$ي � يثن$ى و�! � يقال) سيبويھون(

ج$اء ذوا : وتجمعھا، كم$ا تق$ول) ذو(ًجاء ذوو تأبط شرا، تأتي بـ : ًو� يجمع، فإن كان ثم تأبط شرا وأردت جمعه تقول
ًتأبط شرا، رأيت ذويي تأبط شرا، تأتي بـ    .وتجمعھا بواو أو نون) ذو(ً

ج$از وإ� ف$.، وعل$ى الج$واز ) وي$ه(ُإن خ$تم ب$ـ : وقي$لًوأجازه بعضھم مطلق$ا ) سيبويھون: (ف. يقال في سيبويه
: تلحق ب$الجزء ا=ول، ويح$ذف الث$اني فيق$ال: وقيل) سيبويھون: (تلحق الع.مة بآخره، فيقال: قيل) ويه(في المختوم بـ 

  .كله اجتھاد ھذا، ليس فيه نقل، وإنما اجتھاد) سيبون(

َبرق نح$ُره(كذلك � يجمع اFسنادي كـ  َ َ ق، ف$إذا أري$د الد�ل$ة عل$ى اثن$ين أو أكث$ر مم$ا س$مي بأح$د ھ$ذين با�تف$ا) َ
  .ًذوو تأبط شرا، من إضافة المسمى إلى ا�سم: ًذوا تأبط شرا، أو نحوه، وقيل: المركبين قيل

أن$ه يثن$ى أو : وأما اFضافي فإنه يثنى ويجمع جزؤه ا=ول، وجوز الكوفيون تثنية الجزأين وجمعھما، والصواب
  .يجمع ا=ول

ًا ما يتعلق با�سم الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث وم$ن التركي$ب، وھ$ذه كلھ$ا م$أخوذة ھذ ً
ٍسالم جمع عامر: من قوله ِ َِ ْ َ َِ ٍ؛ =نه ذكره علما ولمذكر عاقل ليس فيه التاء ول$يس مركب$ا، إن انتف$ى واح$د م$ن ھ$ذه حينئ$ذ َ ً ً

  .� يصح جمعه

ِومذنب ِ ْ ُ ٍذات ومت$صفة ب$صفة، : ما دل عل$ى موص$وف، يعن$ي: ي مذنب وھو صفة، وھنا الصفةيشترط ف: ، يعنيَ ٍ
ٍويشترط في ھذه الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب ٍ ٍ ِأفع$ل فع$.ء، و� م$ن ب$اب: ً َ ْ :
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ِأفعل بالكسر فع.ء، و� من باب: فع.ن فعلة، ليس من باب َفع.ن فْعلة، و�: َ َ  مما ي$ستوي في$ه الم$ذكر والمؤن$ث، ھ$ذه َِ
ِومذنب: شروط مأخوذة من قوله ِ ْ ُ   .ً؛ =نه ذكرھا ھكذا، صفة دالة على ذات وصفةَ

ٌأن تكون صفة لمذكر، فإن كان صفة لمؤنث � يجم$ع ب$واو ون$ون؛ =ن ھ$ذا الجم$ع خ$اص : ويشترط في الصفة ً ً
ًبجمع المذكر، سواء كان علما أو ص$فة، وأم$ا جم$ع المؤن$ث  ًس$واء ك$ان علم$ا أو ص$فة فھ$ذا ل$ه جم$ع خ$اص، وھ$و م$ا ً ً

  .جمع بألف وتاء

ًص$$فة لم$$ذكر، خ$$رج م$$ا ك$$ان ص$$فة لمؤن$$ث، ف$$. يق$$ال ف$$ي ح$$ائض حائ$$ضون، � يق$$ال؛ =ن ھ$$ذه ص$$فة خاص$$ة : ً
  .حائضون: ٍفي حائض: ٍبالمؤنث، حينئذ � يشركه فيھا الرجل، ف. يقال

�ح$ق عل$م لم$ذكر : سابق صفة فرس، وھن$اك: قل، ف. يقال فيًما كان صفة لمذكر غير عا: وخرج بقولنا عاقل
ھ$ذا � يجم$ع ب$واو ون$ون، وھن$ا ال$صفة ك$ذلك إذا كان$ت لغي$ر عاق$ل كف$رس : ٌعاقل، وأما علم لمذكر غي$ر عاق$ل، نق$ول

  .ھذا � يجمع بواو ونون: ٍسابق، نقول

: ع.م$$ون، ون$$سابة، � يق$$ال:  يق$$الع.م$$ة، �: خ$$رج ب$$ه م$$ا ك$$ان في$$ه ت$$اء تأني$$ث، مث$$ل: ًخالي$$ة م$$ن ت$$اء التأني$$ث
  .نسابون، بل المرجع فيه إلى ما جمع بألف وتاء

ِأفعل فع.ء، أي: ليست من باب: وخرج بقولنا َ ليس من باب أفعل الذي ل$ه مؤن$ث عل$ى فع$.ء، ھ$ذا المق$صود، : ْ
حم$راء، :  ك$أحمرفع$.ء،: ل$يس م$ن ب$اب أفع$ل الم$ذكر ال$ذي ل$ه مؤن$ث عل$ى وزن: ِأفع$ل فع$.ء، يعن$ي: ليس م$ن ب$اب

: أحم$$رون، وأص$فرون، وأخ$ضرون، � يق$$ال لم$اذا؟ =ن مؤنث$ه عل$$ى وزن: ف$أحمر � يجم$ع ب$واو ون$$ون، � يق$ال في$ه
  .ٍفع.ء، فإذا انتفى مؤنثه على وزن فع.ء حينئذ جاز جمعه بواو ونون

؟ =ن$ه ل$يس ل$ه مؤن$ث ھ$ذا يجم$ع ب$واو ون$ون، لم$اذا) آدر(ك$ـ : ًوھذا يشمل فيم$ا إذا ل$م يك$ن =فع$ل مؤن$ث أص$.
ًأفعل أص. كـ : ًأصالة، وھذه صادقة بأ� يكون من باب ھ$ل يجم$ع ب$واو ) ق$ائم: (وھ$و ال$ذي ذك$ره الم$صنف ھن$ا) قائم(ِ

أفع$ل، : ھو في ا=صل في وزنه ليس على وزن: ِأفعل فع.ء، يعني: ٌنعم، لماذا؟ =نه صفة ليس من باب: ونون؟ نقول
  .ھذا واحد

لكبي$ر كم$رة ال$ذكر، ھ$ذا خ$اص بال$ذكر، ) أكم$ر(ًأفع$ل، ال$ذي ل$يس ل$ه مؤن$ث أص$. ك$ـ :  بابأن يكون من: ًثانيا
  .ٍفيجمع بواو ونون، حينئذ على ا=صل! ليس عندنا كمراء) أكمر(ٍحينئذ أفعل 

  .ًليس له مؤنث أصالة) أفعل: (ًإذا

َفْع.ء(بأن يكون له مؤنث على غير : ًثالثا َفْعلى(كـ ) َ َأف$ضل ھ$ذا ف$ي ا) ُ ْ ًلمف$رد الم$ذكر، ام$رأة ف$ْضلى، إذاَ َ ُ وج$د : ٌ
َفْعلى: (مؤنثه) أفضل(المذكر على أفعل كـ  انتفى، فيجم$ع : ًإذا) َفْع.ء: (والشرط في عدم الجمع أن يكون مؤنثه على) ُ

أفعل، � يجمع بواو ونون، بل ننظر ف$ي المؤن$ث، ف$إن ك$ان : ليس كل ما كان على وزن: ًا=فضل على ا=فضلون، إذا
َفْع.ء: (ثه علىمؤن َفْع$.ء(منعناه � يدخل معنا، إن لم يكن كذلك بأن كان مؤنثه � على وزن ) َ أو ل$م يك$ن ل$ه مؤن$ث ) َ

  .جمع بواو ونون: نقول) مذنب(و ) قائم(ًأفعل أصالة كـ : جمع بواو ونون، أو لم يكن على وزن

فع$.ن :  فع.ء؛ =نه مضاف، و� من ب$ابِأفعل: فھذان القسمان يجمعان ھذا الجمع كالقسم ا=ول، ليس من باب
َفعل$ة س$كرة، � : عط$شان، ومؤنث$ه عل$ى وزن.. س$كران: ليس من باب ما ك$ان م$ذكره عل$ى وزن، فع$.ن: فعلة، يعني َ َ َ

فع.ء � يجمع بواو ون$ون، ف$إن ل$م يك$ن : أن ما كان مؤنثه على وزن: سكرانون بواو ونون، لماذا؟ =ن الشرط: نقول
يجمع ب$واو ون$ون، فھ$ذا ش$رط مرك$ب م$ن جھ$ة : ٍفعلة، حينئذ نقول: ن، أو كان له مؤنث � على وزنفع.: على وزن

  .ا=ول والثاني، فع.ن فعلة

ًوھذا صادق بأ� يكون من باب فع.ن أص$. كق$ائم، وھ$ذا واض$ح ب$ين، وب$أن يك$ون م$ن ب$اب: ًإذا فع$.ن ال$ذي : ٌ
يجم$ع ب$واو ) لحي$ان(ًمشترك؟ ھذا خاص ليس ل$ه مؤن$ث أص$.، ف$ـ طويل اللحية، ھذا ) لحيان(ًليس له مؤنث أص. كـ 

  .فع.ن: ونون، لماذا؟ =نه على وزن

�، وإنم$ا فع$.ن باعتب$ار المؤن$ث، وھن$ا ل$يس : فع$.ن؟ الج$واب: وھل الشرط انتفاء الكلمة والوصف على وزن
  .له مؤنث

ٍ م$ن المنادم$ة � م$ن الن$دم، حينئ$ذ ن$دمان ن$دمان وندمان$ة،: نح$و) فع.نة(وبأن يكون له مؤنث على غير فعلة كـ 
  .فعلة، ليس من باب سكران سكرة: نعم يجمع بواو ونون؛ =ن مؤنثه ليس على وزن: ھل يجمع بواو ونون؟ نقول
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ٍفاع$ل، : فع$ول، إذا ك$ان بمعن$ى: و� مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، محل استواء المذكر والمؤنث باطراد في
: مفع$ول، وأج$$ري عل$ى موص$وف م$ذكور، ف$إن ُجع$$ل: فعي$ل، إذا ك$ان بمعن$ى: ، وف$$يوأج$ري عل$ى موص$وف م$ذكور

  .ًعلما جمعا ھذا الجمع) جريح(و ) صبور(

ٍمما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جعل علما حينئذ جمع ب$واو ون$ون، : فعيل، أو فعول: ما كان على وزن: ًإذا ً
ٍوأما إذا كان صفة حينئذ � بد من التفصيل الذي ذ كره النحاة، وھو مح$ل اس$تواء الم$ذكر والمؤن$ث ب$اطراد ف$ي فع$ول، ً

  .ٌزيد قتول، ھذا بمعنى فاعل؛ =نه قاتل.. ٌفاعل، ھند قتول: متى؟ إذا كان بمعنى

  .مفعول قتيل: فعيل، إذا كان بمعنى: ٍفاعل، وأجري على موصوف مذكور، وفي: إذا كان بمعنى

  .ذوف فھذا � يجري على القاعدة التي معناوأجري على موصوف مذكور، أما الموصوف المح

ٍيشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاق$ل، خالي$ة م$ن ت$اء التأني$ث، أي: ًإذا م$ن الت$اء الموض$وعة ل$ه، وإن : ً
Kع.مة(استعملت في غيره ليصح إخراج  ِأفع$ل فع$.ء، و� م$ن : ف$إن تائ$ه لتأكي$د المبالغ$ة � للتأني$ث، لي$ست م$ن ب$اب) َ

  .ن فعلة، و� من مما يستوي فيه المذكر والمؤنثفع.: باب

ِومذنب: ٌھذه الشروط معتبرة، وھي مأخوذة من قول الناظم: ٍحينئذ نقول ِ ْ ُ َ.  

ِوارف777777777777ع ب7777777777777واو وبي7777777777777ا اج7777777777777رر وان7777777777777صب ِ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ٍ ِ َ
  

  جج

ِس77777777777777777777الم جم77777777777777777777ع ع77777777777777777777امر وم77777777777777777777ذنب ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ٍَ ِ َ  

  جج

ِوشبه ذين: ثم قال ْ ْ ََ ِ ِعامر ومذنبشبه : ، يعتنيِ ِ ِْ ُ َ ٍَ.  

ً، وك$ل م$ا ك$ان ص$فة )ع$امر(ًليس الحكم خاص بھذين اللفظين، بل كل ما كان علما لمذكر إلى آخر الشروط كـ 
  .ًالحكم ليس خاصا بلفظ واحد: ًإذا) مذنب(لمذكر عاقل إلى آخر الشروط كـ 

ِوشبه ذين ْ ْ ََ ِ ِعامر ومذنب: ، يعنيِ ِ ِْ ُ َ   .، وما ألحق بھماٍَ

ُوبه عشرونا                  َْ ِ ِ ِddَوبابه ألحق ُِ ْ ُ ُ َ َ..  

  .ھو كل ما � يصدق عليه حد الجمع الحقيقي: ھذا شروع في المحلقات، والملحق

ًل$يس قياس$ا؛ : ھذا ليس بجمع حقيقي، لتخلف الشروط التي ذكرھا النح$اة، وھ$ذا باب$ه ال$سماع، يعن$ي: ٍحينئذ نقول
عشرون، لماذا ھو شاذ؟ لتخل$ف : اظ محدودة، يقالھي ألف: =نه يعتبر من الشاذ، فيسمع ويحفظ و� يقاس عليه، ولذلك

ًشرط كذا، وألوا لتخلف شرط كذا، فحينئذ صار شاذا م$سموعا يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، ول$ذلك ق$الوا ً الملحق$ات ب$الجمع : ٍ
  :أربعة أنواع

أسماء جموع جاءت على صورة جمع المذكر السالم، ما ھو اسم الجمع؟ م$ا دل عل$ى أكث$ر م$ن اثن$ين و� واح$د 
ٍأن$ه ل$يس ل$ه واح$د م$ن لفظ$ه، وس$بق أن$ه ق$د يك$ون ل$ه واح$د كراك$ب وص$حب، راك$ب : ًله من لفظه غالبا، ھ$ذا ا=كث$ر ٍ ٌ ٌ

ٍراكب وصحب اسما جمع، فحينئذ نقول: وصاحب، وقيل ٌ   .أسماء جموع جاءت على صورة الجمع: ٌٍ

  .ص بعضھالم تستوف الشروط السابقة، نق: جموع تصحيح غير مستوفية للشروط، يعني: ًثانيا

م$$ا دل عل$$ى أكث$$ر م$$ن اثن$$ين : ًجم$$وع م$$سمى بھ$$ا، وھ$$ذا خ$$ارج ع$ن ح$$د جم$$ع الم$$ذكر ال$$سالم، يعن$$ي نق$ول: ًثالث$ا
  .زيدون، مدلوله واحد

  .جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم: ًرابعا

  : قال رحمه '

ُوبه عشرونا َْ ِ ِ ِddَوباب7ه ألح7ق ُِ ْ ُ ُ َ ُع7شروناذكر ال$سالم، ال$ضمير يع$ود إل$ى جم$ع الم$:  ب7ه،َ ْ ھ$ذا ع$شرون، : ، نق$ولِ
ٍھذا اسم جمع � واحد له من لفظه؛ =نه دل على أكثر من ث.ثة ول$يس ل$ه : ا=لف لmط.ق، ھذا في أي ا=نواع؟ نقول

ٌعشر، : واحد، ليس عندنا ُعشرونا وبابهِ ُ َ َ ُ ْ د ھ$ذه ا=ع$دا: ًنظيره من العشرين إلى التسعين، مع دخول الغاي$ة، إذا: ، يعنيِ
ًھذه تعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا: أربعون إلى التسعين، نقول.. ث.ثون.. عشرون ً ً.  

  .ٌ�، ھي ملحقة بالجمع؛ =نه � واحد لھا من لفظھا: ٌھل ھي جمع؟ نقول

ُوبه عشرونا وبابه، ُ َ َ ُ َْ ِ ِ   .نظيره، العشرون إلى التسعين، والغاية داخلة:  يعنيِ

ٌعشر، ھذا ملحق به؛ =نه � واح$د ل$ه م$ن لفظ$ه، : ٍفي حكم المذكر السالم، حينئذ � يقال: ألحق في حكمه، يعني ِ
ٌعشر: � يقال: ًإذا ِ.  
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َواAھلونا ُ ْ َ ٌا=لف لmط.ق، ھل له واحد من لفظه؟ أھلون ھل ل$ه واح$د م$ن لفظ$ه؟ أھ$ل، ھ$ل ھ$و عل$م؟ �، ھ$ل : َ ٌ
ٍعامر(ليس كـ : ًھو صفة؟ �، إذا ِ ِومذنب(و� ) َ ِ ْ ُ َاAھلون7ا(ًرجل، إذا : ٍھو اسم جنس جامد مثل: ًإذا) َ ُ ْ ملح$ق ب$ه، : نق$ول) َ

ًيعرب ب$الواو رفع$ا، وبالي$اء ن$صبا وج$را: يعني ً َش$غلتنا أْموالن$ا وأْھلون$ا (( : ً َ َ َُ َُ ََ َ ْ َ َم$ْن أْوس$ط م$ا تطعُم$ون (( .. ]11:الف$تح))[َ َ َِ ِ ِْ ُ َ
ْأْھليكم  ُ ِ ِإل$ى أْھل$((  بالن$صب، ]89:المائ$دة))[َ َ َ ًيھم أب$دا ِ َ َ ْ ٌأھ$ل ل$يس في$ه : ھ$و ملح$ق ب$ه؛ =ن مف$رده وھ$و: ً إذا]12:الف$تح))[ِ

  ).رجل(الشروط المذكور؛ =نه اسم جنس جامد كـ 

ُأولو � واح$د ل$ه م$ن : ع$شرون، أول$و: ٍألحق به اسم جمع � واح$د ل$ه م$ن لفظ$ه، ھ$ذا م$ن ق$سم) وأولو: (، يعنيُ
ُو� يأتل أْو(( : أصحاب: لفظه، بمعنى ِْ َ َ ِلوا الف$ْضل َ َ ْ ٌأص$حاب، ھ$ل ل$ه واح$د م$ن لفظ$ه؟ �، ھ$ل ل$ه :  يعن$ي]22:الن$ور))[ُ

ص$احب؟ : أص$حاب، ھ$ل ث$م لف$ظ مف$رد ي$دل عل$ى معن$ى: بمعن$ى) أولو(له واحد من معناه؛ =ن ) ذو(ٌواحد من معناه؟ 
  .ٌله واحد من معناه � من لفظه: ًإذا) ذو(نعم وھو 

َوعالمون ُ َ ٍجمع عالم، حينئذ نقولھذا جمع ماذا؟ : ، عالمونََ ٍھذا ملحق ول$يس بجم$ع حقيق$ي؛ =ن$ه إم$ا أ� يك$ون : َ
) ع$الم(أنه جم$ع : ھل ھو جمع أو اسم جمع؟ والسبب في ھذا أنه إذا قلنا: ، بل اسم جمع له، مختلف فيه)َعالم(ًجمعا لـ 

� يك$ون أخ$ص م$ن مف$رده، الجم$ع : المف$رد ھ$ذا ي$شمل العق$.ء وغي$رھم، ق$الوا) ع$الم(عالمون ھذا خاص ب$العق.ء، و
ًولذلك � يكون جمعا لھم، إما أن يكون جمعا، وإما أن يكون اسم جمع، إما أ� يكون جمعا لـ  ً ٍبل اس$م جم$ع ل$ه؛ ) عالم(ً

  .َ=نه أخص منه، إذ � يقال إ� على العق.ء، والعالم يقال على كل ما سوى '، فيشمل العاقل وغيره

ٌه، أو يكون جمعا له باعتبار تغلي$ب م$ن يعق$ل، فھ$و جم$ع لغي$ر عل$م و� ص$فة، َويجب كون الجمع أعم من مفرد ً
ع$الم ) ع$الم(جم$ع .. جم$ع: ً� واحد له من لفظه ولذلك ص$ار ملحق$ا، إذا قلن$ا: ٍإنه اسم جمع، حينئذ نقول: إذا قلنا: يعني

ٌأو أن$ه جم$ع ) ع$الم(ٍاسم جمع ل$ـ ) مونعال(سواء قلنا : على القولين ھو شاذ، على القولين: ًھذا ليس بعلم و� صفة، إذا
ھ$ذا ل$يس بعل$م و� ص$فة، ص$$ار ) ع$الم: (نق$ول) ع$الم(جم$ع ) ع$$شرين(ل$ه، اس$م جم$ع � واح$د ل$ه م$ن لفظ$ه ص$ار ك$ـ 

  ً.ملحقا

َأولو وعالمون عليونا c ُ َ َM َ ُِ َ َعليون(ا=لف لmط.ق، و: ُ c M اسم =على الجنة، ول$يس في$ه ال$شروط الم$ذكور، لكون$ه لم$ا ) ِ
ِ� يعق$$ل، لك$$ن وج$$ه آخ$$ر ًإذا س$$ميت رج$$. ب$$ـ ) زي$$دون(وھ$$و أن مدلول$$ه أكث$$ر م$$ن اثن$$ين أو واح$$د؟ مدلول$$ه واح$$د، ك$$ـ : َ

مدلول$ه : ٌھ$و جم$ع، وبع$د النق$ل نق$ول: مدلوله واحد ليس بجمع، فھو من حيث اللف$ظ قب$ل العلمي$ة نق$ول: نقول) زيدون(
ٍمعن$اه جم$ع، إذا ص$يرته علم$ا ل$شخص واح$د ص$ار : ًث$ة، إذاالزي$دون، واح$د واثن$ين وث... ًصار واحدا، عندي زيدون ٍ ً

  .مدلوله واحد

َعليون: (ًإذا c M   ..ھذا مدلوله واحد، وھو في ا=صل: نقول) ِ

  ]ھنا انقطاع في الصوت [ 

َوأرضون.. ( ُ َ .شذ(بفتح الراء وحكي إسكانھا ) ََ ِأرض$ين: (نص على ش$ذوذ) َ م$ع ك$ون المحل$ق كل$ه ش$اذ، لم$اذا؟ ) َ
ِأرضين(=ن    :ًأشد شذوذا من غيره، =ربعة أمور) َ

َأرُضون: (جمع تكسير: ًأو� َ َأرُضون: (أرض ھي، قيل) َ َ   .تغير واحده: ًإذا) َ

  .واسم الجنس � يجمع بواو ونون: ٍ�سم جنس

ُأرض تصغر على أريضة فدل على أنھا مؤنث: والمؤنث � يجمع بواو ونون، ولذلك يقال: مؤنث ٌ.  

  .ل فيما جمع بواو ونون أن يكون لعاقلوا=ص: غير عاقل

ِأرضين: (لھذه ا=مور ا=ربعة في   .صار أشد، ونص عليه ابن مالك لھذا) َ

.وأرضون شذ َ َ ُ َ ًشذ قياسا أو اس$تعما�؟ قياس$ا � اس$تعما�؛ =نن$ا نق$ول: ََ ًً ِو� يأت$ل (( : ھ$ذا ش$اذ، ووق$ع ف$ي الق$رآن: ً َ ْ َ َ
ِأْولوا الفْضل  َ ْ ُ ًشاذ، شذ قياسا أو استعما�؟ الشاذ قياسا: ل نقو]22:النور))[ُ اص$ط.ح خ$اص : ما خالف القواع$د، يعن$ي: ًً

يوج$د ف$ي الق$رآن و� إش$كال، أب$ى ي$أبى ھ$ذا : ھو ما ندر وقوعه في لسان العرب، ا=ول: ًعند النحاة، والشاذ استعما�
ك$م علي$ه بأن$ه ش$اذ ھ$ذا � يق$ال بوج$وده شاذ عندھم، وكذلك الملحقات كلھا، وأما ما ندر استعماله في ل$سان الع$رب وح

  .ٌفرق بينھما: ًفي القرآن، إذا

ُوأرضون شذ والسنونا وبابه ُ َ َ M َ ُ َ ََ ُ َ. َ اس$م .. َس$نة بفتحھ$ا، وال$سنة ھ$ذا مؤن$ث اس$م ج$نس: بك$سر ال$سين جم$ع) ِس$نون(، َ
ِأرضين(جنس مؤنث لغير عاقل، فھو كـ  ِ َوال7سنونا: (ولذلك قي$ل) َ ُ M : ا س$بق م$ا كون$ه ش$اذ، يعن$يھ$ذا معط$وف عل$ى م$) َ
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ِأرضين(حكم على باب  ِ اسم جنس مؤنث لغير عاق$ل، فھ$ذه : ٌبأنه شاذ �شتراكھما في ھذه ا=مور ا=ربعة) َالسنين(و ) َ
ٍكلھا ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنھا غير مستكملة للشروط ٌ.  

ُوبابه ُ َ ت �مه وعوض عنھا ھاء التأنيث، ول$م يك$سر، � ٍما ھو باب سنة؟ كل اسم ث.ثي حذف) َسنة(باب : ، يعنيَ
ٌسنة(بد من ھذه الشروط أن تكون مجتمعة،  َ ٌس$نو: (أص$لھا) َ َ ٌس$نه(أو ) َ َ ٌس$نة: (ك$ل اس$م ث.ث$ي) َ َ ٌس$نو: (أص$لھا) َ َ ح$ذفت ) َ

ٌسنو: (الواو أو الھاء: �مه َ ٌسنه) (َ َ ٌس$نة(وعوض عنھا ھ$اء التأني$ث ) َ َ َسمع أن$ه ُجم$ع ف$ي ل$م ُي$: بالت$اء ول$م يك$سر، يعن$ي) َ ِ
َلسان العرب جمع تكسير، بھذه القيود حينئذ نحكم عليه بأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، وھ$ذا ل$يس خاص$ا باس$م س$نة،  َ ً ٍ

َوعزة، وعضين، وعزين، كلھا جمعت بواو ونون وھي مثلھا، وكذلك ُثبه وثُبون، وقله وقلون: ِ ُ ُ ُ ُ.  

ھ$ذا : ٍ منه شيء حينئذ � يجوز أن يجم$ع ب$واو ون$ون، تم$رة، نق$ولكل اسم ث.ثي حذفت �مه، إذا لم تحذف: ًإذا
ٍع$دة: (ٍتمرة لعدم الحذف، و� ف$ي نح$و: � يجمع بواو ونون؛ =نه لم يحذف منه شيء، لذلك � يجوز ذلك في نحو و ) ِ

ٍزن$ة( ٍع$$دة(لم$$اذا؟ ) ِ ٍع$$دة(ٌھن$$ا ح$$ذف من$$ه ح$$رف وع$$وض عن$ه ھ$$اء التأني$$ث، لك$$ن المح$$ذوف الف$$اء، ) ِ ) َوع$$د: (لھاأص$$) ِ
َس$نة: (ح$ذفت ال$$واو وع$وض عنھ$$ا ھ$اء التأني$$ث، ھ$ل ُيجم$$ع ب$$واو ون$ون، ويك$$ون م$ن ب$$اب �، لم$$اذا؟ =ن : ؟ الج$$واب)َ

وزن$ة م$أخوذ م$$ن ال$وزن، ھ$ذا ح$ذفت في$$ه الف$اء وإن ع$وض عن$ه ھ$$اء ) ِزن$ة(و ) ِع$$دة(ال$شرط ھن$ا أن يح$ذف ال$.م، و
  .التأنيث �نتفاء شرط حذف ال.م

�، لم$اذا؟ =ن$ه وإن ح$ذفت �م$ه إ� أن$ه : بواو ونون؟ الج$واب) ٌدم(و ) ٌيد(ھل ُيجمع ) ٍدم(و ) ٍيد: (و� في نحو
  .حذفت ال.م ولم يعوض عنه شيء) ٌدمي) (ٌيدي(لم يعوض عن المحذوف شيء، 

  ً.أن ما جمع بواو ونون من ا=سماء الستة يعتبر شاذا: أبون وأخون، ھذا شاذ، ولذلك سبق معنا.. وشذ أبو

ٍ� ف$ي اس$$م وأخ$$ت وبن$ت؛ =ن الع$$وض غي$$ر الت$اء، بن$$ت وأخ$$ت واس$م، نق$$ولو ٍ ھ$$ذه ح$ذفت منھ$$ا ال.م$$ات لك$$ن : ٍ
ٌسْمو: (ٍعوض عنھا غير التاء، اسم أصلھا حذفت ال.م الواو، وعوض عنھا ھمزة في أولھ$ا؛ =ن الع$وض ) ٌُسْمو(أو ) ِ

  .غير التاء

ٌبنو: (وشذ بنون، بنون ھذا شاذ، لماذا؟ =ن أصله َ �، : ھل يجم$ع بي$اء ون$ون؟ الج$واب) ٌابن: (حذف ال.م فقيل) َ
ًحينئذ يكون شاذا ٍ.  

ٍش$اة وش$فة، لم$اذا؟ =ن$ه ُس$مع تك$سيرھا عل$ى ش$ياه وش$فاه، حينئ$ذ م$ا س$مع أن$ه جم$ع ب$صيغة جم$ع : و� في نح$و ٍ ٍ
ٍسنة: (ھذا من باب: ٍالتكسير � يجمع بواو ونون، إذا وجدت ھذه الشروط حينئذ قلنا َ َ. (  

ُوبابه: أشار بقوله: ًإذا ُ َ ٍسنة: ( إلى بابَ َ ًفھ$ذا الب$اب اط$رد في$ه الجم$ع ب$الواو والن$ون رفع$ا، وبالي$اء والن$ون ج$را ) َ ً
َكم لبثتم في ا=ْرض عَدَد س$نين (( : ًونصبا َِ ِ ِِ َ ْ ُْ َْ ِ ًھ$ذا ش$اذ قياس$ا، لك$ن � :  س$نين ورد ف$ي الق$رآن، نق$ول]112:المؤمن$ون))[َ ٌ

  .ًقياسا، عند من يفھم من ط.ب العلمٌشاذ : تقل عند العامة

َالذين جعل$وا الق$ْرآن ع$ضين ((  َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ُ K]((ال$صواب ف$ي لغ$ة الع$رب أن$ه يق$ع :  مثل$ه ك$الحرف الزائ$د، نق$ول]91:الحج$ر
زائد، إذا سمع زائد قد يحذفھا إذا قرأھا، صحيح؟ نعم يمكن ھذا فق$د : الحرف الزائد في القرآن، لكن عند العامة � تقل

  .زائد: ع في اللبس، لكن طالب العلم يعرف معنىيوق

َعن اليمين وعن الشمال ع$زين ((  َ َ َ َ َِ ِ ِِ l ِ ِ ٌ ھ$ذا أي$ضا واق$ع ف$ي الق$رآن، ونق$ول]37:المع$ارج))[ِْ المحلق$ات كلھ$ا ش$اذة، : ً
ًشاذ قياسا � استعما�: ًإذا ً ٌ.  

ٍس$$نة: (وأص$$ل َ ٌس$$نو) (َ َ ٌس$$نه(أو ) َ َ ) س$$انھت(و ) س$$انيت: (وف$$ي الفع$$ل) اتس$$نھ(و ) س$$نوات: (لقول$$ه ف$$ي الجم$$ع) َ
قلب$وا ال$واو ) س$انوت) (س$انيت: (والفعل المسند إلى التاء يرد ا=شياء إلى أصولھا كما ھو معلوم في ال$صرف، وأص$ل

ًياء حين جاوزت متطرفة ث.ثة أحرف ً.  

 ك$$ذلك إ� ل$$م ي$$ستعمل) ش$$فاه(و ) ش$$فة(وھ$$ذا ا�س$تعمال ش$$ائع ف$$ي ھ$$ذا ونح$$وه، ف$$إن ك$سر : ھن$ا ق$$ال ف$$ي ال$$شرح
ٍظبة ھذا يقال فيه أنه شاذ وراء شاذ وراء شاذ، يعني) ُظبة(ًشذوذا كـ  ٌ ھ$ذا س$مع ) ُظب$ة(أش$ذ وأش$ذ وأش$ذ، لم$اذا؟ =ن : ُ

َس$نة(وب$اب ) َأرُضون: (جمع المذكر الملحقات كلھا شاذة، وأشذ فيھا: نحن نقول) ظبات(تكسيره على  َس$نة(، وب$اب )َ َ (
  .ذله شروط، فما خرج منھا فھو شا

ر: نق$ول) ُظب$ون(تكعي$ب، .. ھذا شذوذ وراء شذوذ وراء شذوذ، فيه ث.ث) ُظبون: (ًإذا lُس$مع تك$سيره .. ُھ$ذا ك$س
ٌھ$ذا جمع$ه ب$واو ون$ون ش$اذ، ب$ل أش$د ش$ذوذا م$ن غي$ره؛ =ن الملح$ق أص$. ش$اذ، وب$اب: ٍفحينئذ نق$ول) ظبات: (فقيل ً ً :

  .أشذ) ُظبون(أشذ فيه، و ) ِسنون(



                                                            
186

  :ثم قال رحمه '

ُومثل حين قد يرد  ذا الباب َ َْ َ َ ْْ ِْ ٍ ِ ھ$ذا ح$ال : أين ذا؟ قد يرد ذا الباب مثل حين، مث$ل) ذا(ٌحال من : ٍ، ومثل حين، مثلَِ
َسنة(ٍ، أي باب؟ باب )ذا(من  ُيل$زم الي$اء ويع$رب : يعن$ي) ح$ين(ھ$ذا الب$اب ك$ل اس$م ث.ث$ي إل$ى آخ$ره، ق$د ي$أتي كلف$ظ ) َ

ً وحين$$ا وح$$ين؟ ق$$د ي$$أتي ھ$$ذا الب$$اب م$$.زم لھ$$ذه الكلم$$ة مثلھ$$ا م.زم$$ا للي$$اء م$$ع ٌح$$ين: بالحرك$$ات م$$ع التن$$وين، أ� تق$$ل ًٍ
َھذه سنين، ورأيت سنينا، ونظرت إلى س$نين، ھ$ذه تثب$ت الي$اء تلزمھ$ا كم$ا ھ$ي، : اFعراب بالحركات والتنوين، فتقول َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ٌ

  .ثم تعربه بالحركات الظاھرة مع التنوين

َمث$$ل ح$$ين، مث$$ل نق$$ول: ًإذا ف$$ي اFع$$راب : ًورودا مث$$ل ورود ح$$ين، أي: ٌأو ص$$فة لمح$$ذوف، أي) ذا(ٌال م$$ن ح$$: ٍَ
  .بالحركات الظاھرة على النون ولزوم الياء ولزوم النون ف. تسقط في اFضافة؛ =نھا من أصل الكلمة حين

ُومثل حين قد يرد ذا الباب َ َْ َ َ ْْ ِْ ٍ ِ َسنة(المشار إليه باب : ، ذا البابَِ َ.(  

ِوم: قال الشارح ُثل حين قد يرد ذا البابَ َْ َ َ ْْ ِْ ٍ ِ ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل اFع$راب ) ِسنين(أشار بھذا إلى أن : ، أيَ
ٍھ$ذه س$نين، ورأي$ت س$نينا، وم$ررت ب$سنين، وإن ش$ئت ح$ذفت الن$ون وھ$و أق$ل م$ن إثبات$ه، ح$ذفت : على النون، فتقول ِ ِ ِِ ًِ ٌ

َس$نة( الم$ذكر ال$سالم ف$ي ب$اب ھ$ل يط$رد ف$ي جمي$ع: التنوين، واختل$ف ف$ي اط$راد ھ$ذا الب$اب وغيرھ$ا، حت$ى القياس$ي ) َ
ْوھو عند قوم يطرد: الجمع الحقيقي أو �؟ محل خ.ف، ولذلك قال َ ِْ . ََ ْ َ َْ ِ.  

َوھو ٍإلزام الجمع مثل حين عند قوم◌، ومنھم الفراء يطرد في جميع الب$اب، حت$ى في$ : ، أيَْ ِ ) ٍم$ذنب(و ) ٍع$امر(ٍ
أن$ه يبق$ى عل$ى م$ا ھ$و علي$ه؛ =ن$ه ل$سان : ِر إل$ى ع$امرين، ھ$ذا ق$ول، وال$صوابَجاء ع$امريُن، ورأي$ت ع$امرين، ونظ$

  .العرب وبه جاء فصيح الك.م

ْومثل حين قد يرد  ِْ َ ََ ٍْ ِ ْذا الباب وھو عن7د ق7وم  َِ َ َ َُ ََ ْْ ِ : ، وم$نھم الف$راء يط$رد ف$ي جمي$ع ب$اب الم$ذكر ال$سالم، يعن$يْ
  .الحقيقي والملحق به

اللھ$م اجعلھ$ا { :  وأنه مق$صور عل$ى ال$سماع، ومن$ه قول$ه ص$لى ' علي$ه وس$لموالصحيح أنه � يطرد،: قال ھنا
ِعل$$يھم س$$نينا ك$$سنين يوس$$ف  ً ِھن$$ا أعربھ$$ا بم$$اذا؟ بالي$$اء أو بالحرك$$ة؟ بالحرك$$ة، م$$ا ال$$دليل؟ ثب$$وت الن$$ون؛ =ن س$$نين } ِ ِ

ٍمضاف، ويوسف مضاف إليه، لو كانت مضافة إلي$ه حينئ$ذ لوج$ب ح$ذف الن$ون، لك$ن لم$ا أبقي$ت  دل عل$ى أن$ه أجراھ$ا ً
  .مجرى حين

  :في إحدى الروايتين، ومثله قول الشاعر

َدعاني َِ ْمن َ ٍنجد ِ ْ .فإن َ ُسنينه ِ َ ِ ًنصبه بالفتحة مع إض$افته إل$ى ال$ضمير، ل$و ك$ان معرب$ا بي$اء ون$ون لوج$ب ح$ذف ..  ِ
  .النون

َلعبن ْ ِ َبنا َ ًشيبا ِ َوشيبننا ِ َ َْ ّ َمردا َ ْ ُ.  

  :ثم قال في خاتمة ما ذكره

ُون77777777777777 ْون مجم77777777777777وع وم77777777777777ا ب77777777777777ه التح77777777777777قَ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ِ ِ ٍ َ  

ْون7777777777777777777ون م77777777777777777777اثني والملح7777777777777777777ق ب77777777777777777777ه ِ ِ َ ُ َ َ َ َْ ْ M ُُ ُ  

  

ْف777777777777777افتح وق777777777777777ل م777777777777777ن بك777777777777777سره نط777777777777777ق َ َ ْ ََ َ َِ ِ ْ َ َ ِْ ْ .  

ْبعك777777777777777777777777س ذاك اس777777777777777777777777تعملوه فانتب777777777777777777777777ه َِ ِ َِ ْ َ َْ َُ َ ْ ْ َُ  

  جج

ٍونون مجموع ُ ْ َ ََ ْف7افتح: ھذا بالنصب على أنه مفعول به لقول$ه: ، نونُ َ ْ للف$ظ، إذ ل$و رف$ع  والف$اء ھ$ذه زائ$دة لت$زيين اَ
ْونون مجموع وما به التحق فافتحهيجوز، لكن يحوجنا إلى محذوف،  َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ُْ َ ْ ْ ِ ِ ٍ ، نحتاج إلى تقدير م$اذا؟ راب$ط؛ =نن$ا إذا جعلن$ا َ

ًفافتح، ھذه خبر، و� بد أن تكون مشتملة على رابط يربط جملة الخب$ر بالمبت$دأ، وا=ول$ى أن يك$ون : ًنون مبتدأ، فجملة
  .� بأس أن يعمل ما بعدھا فيما قبلھا: افتح، والفاء ھذه لتزيين اللفظ، يعني: به لقولهًمفعو� 

ْونون مجموع وما به التحق َ َ َ ُ ْ َ ََ ُْ ِ ِ ٍ ًالذي التحق به في إعراب$ه ف$افتح، طلب$ا للخف$ة م$ن ثق$ل الجم$ع، وفرق$ا بين$ه : ، يعنيَ ً
  .وبين نون المثنى

ْوقل من بكسره نطق َ ََ َِ ِ ْ َ َِ ْ ٌ م$ع الي$اء وا=ل$ف، أو م$ع الي$اء فح$سب؟ ھ$ذا مح$ل خ$.ف، وھ$ل ھ$و لغ$ة أم ً، نطق مطلق$ا.
ًشاذ؟ أيضا محل خ.ف، وابن مالك ظاھر ك.مه أنه لغ$ة، وأن$ه مطلق$ا،  ً .وق7ل،ٌ َ : قلي$ل، وإذا أثب$ت أن$ه قلي$ل معن$اه:  يعن$يَ

ْم77ن بك77سره نط77قٌأن$$ه لغ$$ة،  َ َ َِ ِ ْ َِ ْنط77قك$$سر الن$$ون : ، يعن$$يْ َ ف$$ي ح$$التي الج$$ر : بي$$اء و� بغيرھ$$ا، أيً مطلق$$ا، ول$$م يقي$$ده � َ
ُول$م تك$سر الن$ون بع$د : ًوالنصب؛ =نه لم ُيْسمع مع الواو قطعا ھذا، أم$ا ف$ي حال$ة الرف$ع فل$م ُي$سمع، ق$ال ف$ي الت$صريح

ٍالواو في نثر و� شعر لعدم التجانس، وإنما بقي معھا في الياء ٍ.  



                                                            
187

َونون ماثني َ َM ُُ ْوالملحق ب7ه، نون المثنى، ُ ِ ِ َ ُ َْ : ك$. وكلت$ا، واثن$ان واثنت$ان، ق$ال:  الملح$ق ب$المثنى ك$م؟ خم$سة، وھ$ي،ْ
ْوالملحق به ِ ِ َ ُ َْ ًك$. وكلت$ا؟ � ي$دخل قطع$ا، إذا: عمم، ھ$ل ي$دخل معن$ا: ْ ْوالملح7ق ب7ه: ً ِ ِ َ ُ َْ بع$ضه ل$يس كل$ه، لم$اذا؟ =ن : ، أيْ

َون7ون م7اثنيسب، اثن$ان واثنت$ان وثنت$ان فح$: بعض الملحق بالمثنى لم يختم بنون، وإنما المراد ب$ه َ َM ُُ المثن$ى، م$ا : ، يعن$يُ
َوالملح7ق ب7ه بعك7س ذاكون$ون المثن$ى، : ھذه اسم موصول، وا�سم الموصول مع ص$لته ف$ي ق$وة الم$شتق، كأن$ه ق$ال َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ْ ،

ًبخ.فه؛ =ن الكثير ھنا قليل ھناك، والقليل ھنا كثير ھناك، فالعكس لغوي قطعا، ليس منطقيا: أي ً ٌ.  

َبعك77س ذ ِ ِْ ُاس77تعملوه الن$$ون َاكَ َ ْ ُْ : ون$$ون مجم$$وع ف$$افتح، ھ$$ذا الكثي$$ر، والقلي$$ل: ً فك$$سروه كثي$$را عل$$ى ا=ص$$ل، ھن$$اكَ
ًالكثير الكسر، والقليل الفتح، فكسروه كثي$را عل$ى ا=ص$ل ف$ي التق$اء ال$ساكنين، وفتح$وه قل$ي. بع$د : الكسر، ھنا بالعكس ً

  .الياء

ْفانتبه ِ َ ْ حق نون الجمع وم$ا ألح$ق ب$ه الف$تح، وق$د : لكسائي والفراء، قال الشارحلذلك، وھذه اللغة حكاھا ا: ، يعنيَ
ِوقل من بك7سره: ًتكسر شذوذا، خالف ما عليه المصنف، الناظم يقل و ِ ْ َ ََ ِ ْ . ھ$و لغ$ة ول$يس ب$شاذ، ق$ال ف$ي ش$رح : ً قلي$ل، إذاَ

  :نه قول الشاعرًيجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة، وجزم به في شرح الكافية وم: التسھيل

َعرفنا              ْ َ ًجعفرا َ َ ْ َوبني َ ِأبيه َ َوأنكرنا **  * ِ َ ْْ َزعانف ََ َِ ِآخرين َ ِ َ  

ھذا جمع بياء ونون، ومع ذلك كسرت فيه النون، ھل ھ$و لغ$ة أم �؟ إن ُس$مع فيم$ا ي$صح إثب$ات ك.م$ه : ِآخرين
ٍ بل كان قلي. حينئ$ذ ي$صدق علي$ه ق$ول الن$اظمًأنه لغة، وإذا لم يكن كثيرا: ٍمن لسان العرب، حينئذ يقال فيه وق$ل، فھ$و : ً

  :ًقليل، ف. بأس أن يكون لغة

َعرفنا           ْ َ ًجعفرا َ َ ْ َوبني َ ِأبيه َ َوأنكرنا ** *  ِ َ ْْ َزعانف ََ َِ ِآخرين َ ِ َ  

  .فخالف الشارح ھنا الناظم وحكم على أنھا شاذ    

ْوقد َ ُجاوزت َ ْ َ .حد َ ِاAربعين َ ْ َ ِْ ً، وليس كسرھا لغة خ.فا لمن زعم ذلك، ومنھم صاحب النظمكذلك.. َ ً.  

وحق نون المثنى والملحق به الكسر على ا=ص$ل ف$ي ال$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ول$ذلك ا=ص$ل المثن$ى، ث$م 
ٌيأتي بعد ذلك الجمع، النون في ا=صل أنھا إما عوض عن التنوين في ا�س$م المف$رد، وإم$ا أنھ$ا ع$وض ع$ن الحرك$ة،  ٌ

ٍل كل فھي ساكنة في ا=صل، والحرف الذي جعل ع.مة على اFعراب كا=لف ساكن، فحينئذ التقى س$اكنان، فلم$ا وع ً ٌ ٍ
: ٍك$$ان ا=ص$$ل ف$$ي ال$$تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنين ھ$$و الك$$سر وك$$ان المثن$$ى أس$$بق م$$ن الجم$$ع حينئ$$ذ أخ$$ذ ا=ص$$ل، فقي$$ل

  .المسلمان، على ا=صل من التخلص من التقاء الساكنين

ُلجمع فھو ثان؛ =نه يوجد بع$د المثن$ى، ف$المثنى س$ابق حينئ$ذ لم$ا أخ$ذ المثن$ى ا=ص$ل أعط$يوأما ا ٍ  الجم$ع الثقي$ل ٍ
ٌالفتح، فرقا بينه وبين نون المثنى، ھكذا قالوا في التعلي$ل، ولك$ن فتحھ$ا لغ$ة، ھك$ذا حكم$وا وم$نھم اب$ن مال$ك رحم$ه '  ً

  .تعالى

َعلى َأحوذيين َ ْ . َ ْاستقلت ِْ ّ َ ًعشية ْ . َأحوذيين ..  َِ ْ . َ ھذا مثنى، فتحت نون$ه م$ع الي$اء، ھ$ل ھ$و لغ$ة أو ض$رورة أو ش$اذ؟ : ِْ
ٌھو لغة على ا=صل، ھذا ھو ا=صل، وھنا فتحت بعد الي$اء، وھ$ل ھ$و خ$اص بالي$اء أم ي$شمل غي$ره؟ ھ$ذا مح$ل : نقول ٌ

 القل$$ة ول$$يس ك$$ذلك، ب$$ل أن ف$تح الن$$ون ف$$ي التثني$$ة كك$$سر ن$$ون الجم$ع ف$$ي: ن$زاع، ظ$$اھر ك$$.م الم$$صنف يق$$ول ال$$شارح
  .لغة، ابن مالك رحمه ' في التسھيل وفي شرح الكافية: ٌكسرھا في الجمع شاذ، وسبق أنه قال

وظ$اھر ك$.م : ٌوفتحھا في التثنية لغ$ة كم$ا ق$دمنا، وھ$ل يخ$تص الف$تح بالي$اء، أو يك$ون فيھ$ا وف$ي ا=ل$ف؟ ق$و�ن
  : أو من الفتح مع ا=لف، قول الشاعرأنه يكون فيھا وفي ا=لف، ومع الفتح: المصنف الثاني

ُأعرف ِْ َمنھا َ ْ َوالعينانا َالجيد ِ َ ْ َ َالعينانا..َْ َ ْ َ من$صوب، والعين$ان معط$وف علي$ه، :  الجي$دًعينين، بناء على ماذا؟:  لم يقلْ
ھ$ذا : ق$ولٍوالعنين، لكنه ألزمه ا=لف، ثم ھو مثنى وفتح الن$ون م$ع ا=ل$ف، حينئ$ذ ن: لو أجراه على اللغة المشھورة قال

  .ٌلغة

ِومنخرْين، ھذا لغة، كسر وفتح، وھذا محل إشكال، لذلك قيل َ : ھذا البيت مصنوع، لماذا؟ =نه ي$صعب أن يق$ال: َ
ٍبأن متكلما واحدا يجمع بين لغتين ف$ي بي$ت واح$د، ھ$ذه إذا قي$ل ً لغ$ة ولغ$ة، ل$يس معن$اه قبيل$ة واح$دة ت$تكلم بھ$ذا وذاك، : ً

ھ$ذا ي$دل : لم بالفتح وقبيلة تميم تتكلم بكذا، كونه يأتي واحد من تميم ي$تكلم ب$اللغتين، ق$الواًأن قبيلة قيس مث. تتك: المراد
نع$م، : نون المثنى في ا=ص$ل مك$سورة لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ث$م ھ$ل يف$تح؟ نق$ول: ًعلى أنه مصنوع، إذ نقول

ھ$ا أنھ$ا مفتوح$ة، وھ$ل تك$سر أم �؟ اب$ن مال$ك ًيفتح لغة، ثم جمع المذكر السالم الن$ون المت$صلة والملحق$ة ب$ه ا=ص$ل في
  .يرى أن كسرھا لغة
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يج$وز : ًھم$ا خل$ي.ُن، ب$ضم الن$ون، إذا: ولذلك حك$ا ال$شيباني ض$مھا م$ع ا=ل$ف ف$ي المثن$ى كق$ول بع$ض الع$رب
  : ضمھا بعد ا=لف

َأبتا َيا                  ِأرقني َ َ ُالقذان . . ُفالنوم **  *    ِ ُتألفه ) . ُ َ ْالعي َ ُنانَ َ  

ھذا دليل على أنه إما أن المثنى يعرب بالحركات على الن$ون، وإم$ا أن$ه أل$زم ا=ل$ف وحرك$ت الن$ون الت$ي ھ$ي التن$وين 
ًبالضمة، ھل ھذه النون عوض عن التنوين، أو عن الحركة أو عنھما معا؟ ھذه مسألة يكث$ر فيھ$ا الخ$.ف ب$ين النح$اة، 

ًع ل$$يس عوض$$ا ع$$ن التن$$وين ف$$ي ا�س$$م المف$$رد، ول$$يس عوض$$ا ع$$ن أن الن$$ون ف$$ي المثن$$ى والجم$$: وال$$صواب أن يق$$ال ً
خل$ي. : ل$و ل$م ت$أت ب$النون ھن$ا قل$ت.. ج$اءني خل$ي.ن موس$ى وعي$سى: الحركة، بل لحقت لدفع توھم اFضافة في نح$و

  .موسى وعيسى، ماذا ُيظن؟ خلي. موسى وعيسى مضاف ومضاف إليه، وھذا ينتفي معه المعنى المراد

ٍببنين كرام◌، لو لم تأت بالنون ببني كرام.. ٍببني كرام.. مومررت ببنين كرا ٍ ٍببنين ك$رام ھ$ل الوص$ف ب$الكرم .. ِ
ٍببني كرام، الوصف لمن ب$الكرم؟ لiب$اء، ببن$ين ك$رام◌ الوص$ف ب$الكرم لم$ن؟ للبن$ين، ببن$ين : للبنين أو لiباء؟ لو قلت ِ ٍ

ٍكرام وص$فت البن$ين ب$الكرم، ببن$ي ك$رام، يعن$ي ختلف الوص$ف، ال$ذي ف$رق ب$ين ھ$ذا وذاك ھ$و وج$ود أبن$اء ك$رام، ف$ا: ٍ
  .النون، فھي دفعت توھم اFضافة في مثل ما ذكرنا

م$ررت بالمھت$دين، ل$و : ج$اءني ھ$ذا، ظ$ن أن$ه مف$رد، ك$ذلك: جاءني ھذان، لو ق$ال: كذلك دفع توھم اFفراد نحو
ُبالمھتدي دون النون حينئذ ظن أنه مفرد: قيل ٍ.  

  .ًنيابة عنھما، وكلھا أقوال ضعيفة: ًنيابة عن التنوين، وقيل:كة، وقيلًللحركة نيابة عن الحر: وقيل

  :بقي من الملحق ما سمي به وإعرابه، المسمى به من جمع المذكر السالم فيه خمسة أوجه

َإن كت$اب ا=ْب$رار لف$ي عليl$ين  (( :كإعرابه قبل التسمية به، وھو المشھور، وبه جاء القرآن: ا=ول َ َl ِ ِ ِ Kَ ِ َ َ َم$ا أدراك َ و*ِ َ َْ َ
َما عليون  َk ِl]((وھذا مسمى به وھذا ا=فصح، ما جاء بالقرآن فھو أفصح الفصيح]19 - 18 :المطففين ً.  

ٍغ$ْسلين (( أن يكون كـ : الثاني ِ  ف$ي ل$زوم الي$اء واFع$راب بالحرك$ات ال$ث.ث عل$ى الن$ون منون$ة، ]36:الحاق$ة))[ِ
  .ما يسيل من جلود أھل النار: والغسلين معروف

َعرُبون(أن يجري مجرى : ًثالثا في لزوم الواو واFعراب بالحركات على النون منون$ة، ھ$ذا كل$ه م$سموع ف$ي ) َ
  .لسان العرب

ف$ي ل$زوم ال$واو واFع$راب عل$ى الن$ون غي$ر م$صروفة للعلمي$ة وش$به العجم$ة؛ =ن ) ھ$ارون(أن يجري ُمجرى 
  .لعجميةوجود الواو والنون في ا=سماء المفردة من خواص ا=سماء ا

  .ٍتلزمه الواو وفتح النون اFعراب بحركات مقدرة على الواو � النون: ًخامسا

تج$ري ف$ي جمي$ع ب$اب جم$ع الم$ذكر ال$سالم، لك$ن ا=ف$صح ال$ذي ينبغ$ي : ٌھذه كلھ$ا م$سموعة ع$ن الع$رب، وقي$ل
 دون م$ا قبل$ه، وش$رط ٍھ$ذه ا=وج$ه مترتب$ة، ك$ل واح$د منھ$ا: استعماله وحمل لسان العرب عليه ھو ا=ولى، ولذلك قيل

ٍغْسلين (( جعل كـ  ِ ًأن يكون معرب$ا : ٍ وما بعده أ� يتجاوز سبعة أحرف، فإن تجاوزھا تعين الوجه ا=ول]36:الحاقة))[ِ
  .بواو ونون

  .و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  ؟)ندمان(ما ھو مؤنث  -

  .جمعت صورة المثنى نرجو أن تملي علينا ا=بيات التي -

  ... إن شاء ' المغرب-
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  16الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

 بي$ان م$ا ناب$ت في$ه لما فرع المصنف رحمه ' تعالى من بيان ما ن$اب في$ه ح$رف ع$ن حرك$ة م$ن ا=س$ماء، ش$رع ف$ي
  .ما جمع بألف وتاء وما � ينصرف: -ھو أمران أو بابان-حركة عن حركة، وھو شيئان، 

جمع المؤنث السالم، كذلك ما � ينصرف وھو الممنوع من الصرف، وبدأ ب$ا=ول ال$ذي ھ$و :  وھوما جمع بألف وتاء
ًل الج$ر عل$ى غي$ره، وا=ول أكث$ر، إذا أنھ$ى م$ا َما جمع بألف وتاء؛ =ن فيه حمل النصب على غيره، والث$اني في$ه حم$

  .ا=سماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم: يتعلق بما ناب فيه حرف عن حرف وھو ث.ثة أبواب

  .ثم شرع فيما ناب فيه حركة عن حركة وبدأ بجمع المؤنث السالم

  :قال رحمه ' تعالى

َوم777777777777ا بت777777777777ا وأل777777777777ف ق777777777777د جمع777777777777ا ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ ِ  

  

ُيك777777777777سر  َ ِف777777777777ي الج777777777777ر وف777777777777ُْ َِ M َ َي الن777777777777صب مع777777777777اْ َ ِْ .   

  

َوما بتا وألف قد جمعا ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ ، ھذا تعري$ف لم$ا ي$سمى بجم$ع المؤن$ث ال$سالم، ول$ذلك ع$دل الن$اظم رحم$ه ' تع$الى ع$ن قول$ه ِ
ًبجمع المؤنث السالم؛ =ن ثم اعتراضا على ھذا التركيب، =نه يقال الجمع،  K م ش$يء الجم$ع الم$راد ب$ه ال$ضم، ض$: قلنا-َ

 وأنه من باب إط.ق المصدر وإرادة اسم المفعول أي المجموع، والمؤنث ھذا وص$ف لمف$رد مح$ذوف -إلى شيء آخر
  .مقدر، جمع المفرد المؤنث؛ =ن التأنيث والتذكير إنما يوصف بھما اللفظ دون المعاني ھذا ا=صل فيه

 جمع المؤنث، ھذا التقييد ليس لبيان الواقع وإنم$ا ھ$و المؤنث ھذا احتراز، ھذا ا=صل فيه،:  قالواجمع المؤنث السالم 
  .ل.حتراز

Kإذا جمع المؤنث أخرج جمع المذكر، حينئذ وجدنا أن ما ُيجمع بألف وتاء من$ه م$ا ھ$و م$ذكر كحم$ام ق$الوا K ٍ ٍ ُيجم$ع عل$ى : ً
ٍحمام$$ات، وإس$$طبل يجم$$ع عل$$ى إس$$طب.ت، إذا ل$$م يت$$وفر في$$ه ھ$$ذا القي$$د حينئ$$ذ كي$$ف نق$$ول أن$$ه جم$$ع  مؤن$$ث وھ$$ذا ل$$يس ً

  بمؤنث؟ 

ق$الوا يجم$ع : ًكذلك السالم، سالم المراد به الذي سلم واحده، وھذا أيضا ليس بمطرد؛ =نه قد يسلم وقد � يسلم، ضخمة
ِبألف وتاء على ضخمات، ھذا سلم واحدهُ، وسجدة َھ$ذا بإس$كان الج$يم، س$جَدات ) س$ْج(يجم$ع عل$ى س$جدات ل$م ي$سلم، : َ َ

ًيجمع عل$ى ص$حراوات قلب$ت الھم$زة واوا، : ًُيجمع على حبليات، قلبت ا=لف ياء، صحراء: ىبحركة الجيم، كذلك حبل
ٍصحراوات، إذا ھ$ذا اللق$ب ص$ار غي$ر ج$امع لك$ل أف$راده، حينئ$ذ ع$دل اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى إل$ى قول$ه َوم7ا بت7ا : ً ِ َ َ

َوألف قد جمعا ُ َِ ٍ ِْ َ   .؛ لما ورد من ا�عتراض على ذلك اللقبَ

ًأنه صار علما، وإذا صار علما حينئذ ص$ار جام$دا، ف$. :  قالوا- أكثرھم يعبرون بھذا - وھو قول الجمھور لكن أجابوا ً ًٍ
ًمفھوم لقوله المؤنث كما أنه � مفھ$وم لقول$ه ال$سالم، حينئ$ذ ا=كث$ر في$ه أن$ه يك$ون مؤنث$ا وا=كث$ر في$ه أن$ه يك$ون س$الما،  ً ٍ

ًعلم$ا حينئ$ذ � معن$ى ل$ه كم$ا ي$سمى زي$د م$ث.ًأنه صار علما، وإذا ص$ار : ولذلك أجابوا بھذا ٍ زي$د ل$يس ل$ه : زي$د نق$ول: ً
ٍمعنى وإنما ھو يدل على ذات، وقد يسمى ص$الح ٌوالم$راد ب$ه ال$ذات فق$ط، حينئ$ذ نق$ول � ي$دل عل$ى معن$ى ك$ذلك جم$ع 

Kليس ثم ما يحترز به عن المذكر بقوله المؤنث، أو يحترز به عما تغيرت ص: المؤنث السالم قالوا يغته ولم ي$سلم مف$رده َ
  .في ضمن الجمع كسجدة ونحوھا

َوما بتا وألف قد جمعا: قال رحمه ' ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ ِ.  

، يصدق على ماذا؟ يصدق على اس$م )الذي(ھذا اسم موصول بمعنى ) وما(ھذا تعريف للجمع الذي يجمع بألف وتاء، 
ٍبتا وألفٌجمع معرب، لكن يجب أن نفسر ھذا ا�سم بأنه جمع،  ِ َ َ َ َ قد جمعاِ ُِ ْ اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي، ) م$ا(ً، إذا ٌجمع، َ

  .ٍحينئذ يفسر بالجمع

بتا للتنوين؛ =ن$ه مق$صور لل$ضرورة، والمق$صور : ً ھذا بالتنوين، بت ھذا ا=صل فيه، لكن يجوز فيه الوجھان):تاء(بـ
 يوق$ف علي$ه فت$ى ين$ون، وإذا ل$م ًولم يضف ولم يوقف علي$ه ُين$ون ھ$ذا ا=ص$ل، فت$ى ھ$ذا إذا ل$م) أل(إذا لم تدخل عليه 

ٍوأل$$ف، لك$$ن ق$$د ُيج$$رى ) ًت(ًالفت$$ى نق$$ول ھ$$ذا � ين$$ون يت$$رك تنوين$$ه، ك$$ذلك ب$$ت ھ$$ذا ا=ص$$ل، وم$$ا ب$$ـ) أل(ي$$دخل علي$$ه 
ٍوما بتا وألفٍالموقوف مجرى الوصل حينئذ يقال  ِ َ َ َ ََ ًإما إنه ين$ون عل$ى ا=ص$ل ف$ي فت$ى أن$ه : يجوز فيه الوجھان: ، يعنيِ

  .ٍ ولم يوقف حينئذ نقول وجب تنوينهلأدخل عليه إذا وصل ولم ت
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ٍ، فإعرابه حينئذ مقدر على ا=لف المحذوفة � على الھمزة المحذوف$ة؛ =ن ح$ذف ا=ل$ف لعل$ة ت$صريفية، )ًت(وكذلك بـ
والمحذوف لعلة تصريفية كالثابت بخ.ف الھمزة فھ$ي أح$ق م$ن الھم$زة بجعلھ$ا ح$رف اFع$راب ويج$وز ت$رك تنوين$ه 

ٍوم77ا بت77ا وأل77ف،Kي$$ة الوق$$ف، يج$$وز ت$$رك التن$$وين للوص$$ل بني$$ة الوق$$ف، ِللوص$$ل بن ِ َ َ َ ََ ٍ، حينئ$$ذ يك$$ون )ًت(وم$$ا ب$$ـ:  ويج$$وزِ
ًج$اء فت$ى، ج$اء فع$ل ماض$ي، وفت$ى فاع$ل : اFعراب على ا=لف المحذوفة للتخلص من التق$اء ال$ساكنين، كم$ا إذا قل$ت ً

  .قاء الساكنينمرفوع ورفعه ضمة مقدرة على ا=لف المحذوفة للتخلص من الت

ًأين ا=لف؟ ليست منطوقا بھا، وإنما ھي مقدرة، لماذا؟ للتخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، أي$ن ال$ساكنان؟ ا=ل$ف والتن$وين، 
Kما حكم التنوين ھنا؟ واجب؛ =نه ُمنكر، حكم التنوين أنه واجب في الوصل أما في الوقف فترجع ا=لف َ.  

ٍوما بتا وألف ِ َ َ َ ََ َبت7ا، ِ K◌، ُجم$ع ھ$ذا فع$ل ماض$ي مغي$ر ال$صيغة، وُق7د جم7ع: رور متعل$ق بقول$هج$ار ومج$ :ِ ھ$ذه تفي$د ) ق$د(َ
َجم7عٍ، حينئ$ذ )ت$ا(ً، إذا ال$ذي جم$ع ب$ـ)م$ا(التحقيق، وا=لف ھنا لmط.ق، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على   نق$ول ُِ

  .هيصدق على جمع) الذي(قررنا أنھا اسم موصول بمعنى ) ما(ھذا صلة الموصول، =ن 

ر ھذا الموصول، و lٍحينئذ أين صلته؟ �بد من صلة تفس ٍ، الباء متعلقة بُجمع، حينئ$ذ نف$سر الب$اء قد جمع بتاء وألف) ما(ٍ
ًالتي كانت سببا في إفھام ھذا اللفظ للجمعي$ة، وأم$ا إذا كان$ت : بكونھا باء السببية، أو ما يسميھا البعض بباء ا]لة، يعني

ًينئ$$ذ � يفھ$$م من$$ه الجم$$ع، إذا بت$$اء نق$$ولزائ$$دة كلتاھم$$ا أو إح$$داھما ح َالب$$اء متعلق$$ة بُجم$$ع، أي: ٍ ًم$$ا ك$$ان جمع$$ا ب$$سبب : ِ
  .ٌكان لھا أو لھما مدخل في الد�لة على جمعيته: م.بسته ل5لف والتاء، أي

وت$اء؛ ٍفالباء سببية والسبب ليس وجود ا=لف والتاء فحسب، ليس كلما ُوجدت ا=لف والتاء حينئذ نقول ھو جم$ع ب$ألف 
ا=ل$ف والت$اء ھ$ي : ٌ=نه يوجد أموات، عندنا ھندات وأموات وأصوات وقضاة وغ$زاة، م$ا الف$رق بينھ$ا؟ ھن$دات، نق$ول

بسب ا=ل$ف والت$اء، إذا كان$ت ب$سب ا=ل$ف والت$اء نعل$م أنھم$ا : سبب الجمعية، من أين فھمنا الجمعية من ھندات؟ نقول
  .مزيدتان

نزي$د -بت$اء وأل$ف مزي$دتين، � نحت$اج إل$ى ھ$ذا : ٍ أو باء ا]لة حينئذ � نحتاج أن نق$ولوإذا فسرنا الباء بأنھا باء السببية
ً، لم$$اذا؟ =ن ال$$سببية ك$$ون ا=ل$$ف والت$$اء س$$ببا ف$$ي ح$$صول الجمعي$$ة معن$$اه أن ھ$$ذه ا=ل$$ف وھ$$ذه الت$$اء -لف$$ظ مزي$$دتين

ه إذا قي$ل أم$وات، ھ$ذه الت$اء أص$لية أم مزيدتان، ف. نحتاج إلى قيد فالباء سببية والسبب ل$يس وج$ود ا=ل$ف والت$اء؛ =ن$
  .ٌميت، فھذه التاء أصلية: زائدة؟ أصلية؛ =نه يقال

ُقضاة، ھذه ا=لف أصلية، والتاء زائدة، حينئذ قضاة وأموات، ھل فھم الجمع من ا=لف والتاء فيھما؟ أم$وات، ھ$ل فھ$م  ٌُ ٍ
ُ�، ب$ل فھ$م بال$صيغة، : ن ا=ل$ف والت$اء؟ الج$وابُ�، كذلك قضاة، ھل فھ$م الجم$ع م$: الجمع من ا=لف والتاء؟ الجواب

ًا=ل$ف والت$اء المزي$دتين احت$رازا م$ن : الصيغة نفسھا ھي التي دلت على الجمعية، ولذلك � نحتاج إلى ا�حتراز نق$ول
ء س$بب ف$ي Kا=لف في قضاة، والتاء التي في أموات، ھذا كله � نحتاجه، لماذا؟ إذا فسرنا الباء بأنھا للسببية، ھذا ال$شي

ًھو زائ$د عن$ه، فحينئ$ذ إذا ك$ان ك$ذلك فھ$م أنھم$ا مزي$دتان فح$صل ا�حت$راز ض$منا ع$ن نح$و: ٍھذا الشيء، حينئذ نقول ُ ٍ :
  .أموات وقضاة

ھ$$ذا ھ$$و -فالب$اء س$$ببية وال$سبب ل$$يس وج$ود ا=ل$$ف والت$اء ول$$و م$$ن غي$ر م.ب$$ستھما للكلم$ة، ب$$ل ال$سبب م.ب$$ستھما لھ$ا 
ھ$ذا ھ$و الجم$ع ال$ذي : ٍالكلمة وأفادت الجمعية بسبب وجود ھذه ا=لف والتاء حينئذ نق$ول كونھا زائدة على ھذه -السبب

 ص$ارت -ھم$ا مزي$دتان-ٌھن$دات، جئ$ت ب$ا=لف والت$اء : ٌھند، ث$م قل$ت: ُِجمع بسبب وجود ا=لف والتاء، ا=صل أن يقال
ل$م زدت ا=ل$ف -ت علي$ه ا=ل$ف والت$اء Kھن$د لم$ا زي$د: ًا=لف والتاء سببا في فھم الجمعي$ة م$ن ھن$دات، وإ� ا=ص$ل ھ$و

  .؟ لمجرد الم.بسة فحسب، أو لقصد إفادة الجمعية؟ الثاني-والتاء

ٍإذا ا=لف والتاء مزيدتان، فإذا قي$ل ب$أن الب$اء لمج$رد الم.ب$سة � لل$سببية، حينئ$ذ ق$د يق$ال ُبأن$ه ُيحت$اج إل$ى أن ن$ضيف : ً
ٍ كون ا=لف والتاء موجودة فيم$ا ي$دل عل$ى جم$ع، وحينئ$ذ نق$ول؛ =ن الم.بسة مطلق ا�شتمال فحسب،)قيد مزيدتين( ٍ :

ٌھندات وأصوات وأموات وأبيات وغزاة وقضاة، ھذه الكلمات تلبس بھا ألف وتاء، ثم ما وجه التلبس؟ قد يك$ون أح$دھا  K
دة الجمعي$ة، ًزائدا كما ھ$و ال$شأن ف$ي ق$ضاة وأص$وات، وق$د يكون$ا زائ$دتين ا=ل$ف والت$اء، وق$د يك$ون س$بب الزي$ادة إف$ا

رت الباء بالم.بسة احتجن$ا إل$ى القي$د، فنق$ول lُحينئذ إذا فس ًبت$اء وأل$ف مزي$دتين، احت$رازا ع$ن الت$اء ا=ص$لية ف$ي نح$و : ٍ ٍ ٍ
  .ٌميت، وأصوات؛ =ن أصلھا صوت وميت

َحينئذ فھمت الجمعية من نفس الصيغة � بسبب الزيادة، كذلك قضاة أصلھا قضية، ھذه ا=لف منقلب$ة ع$ن َ ُ ُ  ي$اء، وغ$زاة ٍ
ٍھذه ا=لف منقلبة عن واو، غزوة تحركت الواو وانفتح ما قبله فقلبت ألف$ا، حينئ$ذ نق$ول ً َ َ ھ$ذه أص$لية، ومت$ى ُيفھ$م منھ$ا : ُ
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ر الباء بأنھا للم.بسة، بل نقول lُالجمعية؟ إذا كانت زائدة، وإذا كان كذلك، حينئذ � ينبغي أن نفس   .ھي للسببية فحسب: ٍ

َوما  َبتا وأَ َ َ ٍلفِ   .تفيد زيادة ا=لف والتاء، ف. حاجة للتقييد بزيادتھا: بسبب باء ا]لة، نقول:  ، يعنيِ

َوما َ بتا وألف قد جمعاَ ُ َِ ٍ ِْ َ َ َ َوما جم◌ع بألف وتاء، ھذا فيه تكرار، وما قد ُجمع : ِ َ ِ َجمع ُجمع-ُ ِ  نحن فسرنا ما بماذا؟ بجم$ع، -ٌ
ًوما قد جمعا، جمع قد جمع، إذا ھذ: وھنا نقول �ب$د م$ن التأوي$ل، : ٍا صار جمع الجمع وليس جمع المف$رد، حينئ$ذ نق$ولٌ

جم$ع ق$د : جم$ع ق$د جم$ع، يعن$ي: ًجمع قد تحققت جمعيت$ه وح$صلت وثبت$ت ب$سبب أل$ف وت$اء، إذا ث$م ف$رق ب$ين اللفظ$ين
  .حصلت جمعيته وتحققت بسبب زيادة ألف وتاء

َوما بتا وألف قد جمعا ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ   .نث السالم، ھذا ھو حقيقة جمع المؤِ

م$ا تحقق$ت جمعيت$ه ب$ألف وت$اء، أن المؤن$ث م$ن حي$ث :  ھ$و-جمع المؤن$ث ال$سالم-، أن الجمع -إذا عرفنا ھذا-ثم اعلم، 
  .ينقسم باعتبار معناه إلى قسمين، وينقسم باعتبار لفظه إلى قسمين: ھو له أقسام باخت.ف ا�عتبارات، يعني

إل$ى حقيق$ي، وإل$ى غي$ر حقيق$ي وھ$و :  ينق$سم إل$ى ن$وعين اثن$ين-ار معن$اهوھو تقسيم المؤن$ث باعتب$-أما ا�عتبار ا=ول 
الحقيق$ي : حقيق$ي ومج$ازي، م$ا ھ$و الحقيق$ي؟ ق$الوا: ًالمسمى بالمجازي، إذا باعتبار المعنى، المؤنث ينقسم إل$ى ق$سمين

ًھ$ذا مؤن$ث تأنيث$ا حقيق$ا،: ھو الذي يلد ويتناسل ولو من طريق البيض والتفريخ كالطيور، قالوا  وھ$ذا أكث$ر م$ا ي$ستعمل ً
  .في باب الفاعل

أرض، وش$مس، أرض مؤن$ث أو : ًوإلى غير حقيقي وھو المجازي، وھو عكسه ما كان مؤنثا و� يلد و� يتناس$ل مث$ل
َتلك(مذكر؟ مؤنث، وما الدليل؟  ْ َخل7ق{ ، ھذا اس$م إش$ارة لمؤن$ث، أم$ا )ِت (،)َا=ْرُض ِ َ َ �ُ ِال7سماوات . َ َ  ل$يس في$ه دلي$ل، }.

Kما نأتي ب$شيء مؤن$ث يع$ود عل$ى أرض، ك$ذلك أري$ضة، ھ$ذه أرض و� تق$ل ھ$ذا أرض، ھ$ذه أرض، وُي$صغر عل$ى إن َ ُ

ِوال$$شْمُس تْج$ري((ُأري$ضة، وال$شمس مؤن$$ث أو م$ذكر؟ مؤن$ث،  َ K Kوال$$شْمُس ((:  تج$$ري م$ا ق$ال يج$$ري، ق$ال]38:ي$س[ ))َ َ
ِتْجري ًؤن$ث تأني$ث مج$ازي يل$د؟ � يل$د، إذا م$ا � يل$د يق$ال ً، د�لة على أنھا مؤنث، إذا ھل الشمس وھ$ي م]38:يس[ ))َ

  .فيه أنه مجازي أو غير حقيقي، ھذا باعتبار المعنى

م$ا ك$ان : ًوينقسم كذلك باعتبار لفظه إل$ى لفظ$ي وھ$و م$ا ك$ان م$شتم. عل$ى ع.م$ة تأني$ث ظ$اھرة، التأني$ث اللفظ$ي ھ$و
ًمشتم. على ع.مة تأنيث ظاھرة سواء كان دا� على مؤنث أم  مذكر، مث$ل فاطم$ة وطلح$ة، فاطم$ة ھ$ذا مؤن$ث تأني$ث ً

  .ٌلفظي ومعنوي، لكن ھنا باعتبار اللفظي ھو مشتمل على ع.مة التأنيث وھي التاء

ًوطلحة مؤنث تأنيثا لفظيا �شتماله على ع.مة التأنيث وھي التاء، أل$يس ك$ذلك؟ م$سمى فاطم$ة وعائ$شة نق$ول مؤن$ث،  ً
  .للفظ فحسب وھو كون اللفظ قد اشتمل على ع.مة تأنيث وھي التاءًومسمى طلحة مذكر، إذا اجتمعا في ا

ًإذا لفظي وھو ما كان مشتم. على ع.مة تأنيث ظاھرة سواء كان دا� على مؤنث أم مذكر مثل فاطمة وطلحة ً ً.  

م$ة التأني$ث، م$ع ًوھو ما كان لفظه خاليا منھ$ا يعن$ي م$ن ع.: التأنيث المعنوي: القسم الثاني باعتبار لفظه: النوع الثاني
زين$ب وش$مس، زين$ب لم$ا يعق$ل وش$مس لم$ا � يعق$ل، زين$ب نق$ول مؤن$ث أو � مؤن$ث، ھ$ل : د�لته على التأني$ث نح$و

ً�، مسماه مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، إذا ھذا تأنيث معنوي، باعتبار كونه يل$د أو � يل$د : اتصل به ع.مة تأنيث؟ الجواب
  .مھمةأو باعتبار لفظه؟ باعتبار لفظه، ھذه 

  : وأشھر ع.مات التأنيث في ا�سم خمسة، أشھر ما يدل على التأنيث في ا�سم خمسة

  .شجرة: التاء المربوطة التي أصلھا الھاء نحو: اAول

  .دنيا وحبلى: ألف التأنيث المقصورة نحو: ًثانيا

ة عل$$ى التأني$ث؟ المق$$صورة kنح$$و ص$حراء وخ$ضراء وحم$$راء، وأي ھ$ذه أش$$د ف$ي الد�ل$: أل$ف التأني$$ث المم$دودة: ًثالث7ا
  .والممدودة، ھذه أشد من تاء التأنيث المربوطة، ھذه أشد منھا، سيأتينا ھذا بحثه في الممدود والمقصور

ِالكسرة في مثل الضمير أنت وضربك، : ًرابعا   .مكسورة ھذا يدل على التأنيث) ك(ِ

َقْمن، نقول: نون اFناث في نحو: ًخامسا   .ھذا يدل على التأنيث: ُ

َھذا أشھر، ثم ھناك ما ھو ع.مات لكن ھذا أشھرھا، إذا عرفنا ھذا، 
مف$رد ھ$ذا الجم$ع وھ$و : ٍ حينئ$ذ نق$ول-ھذه قاعدة-

ًما جمع بألف وتاء قد يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا معا، ا]ن عرفنا التق$سيم، ا]ن نق$ول مف$رد ھ$ذا الجم$ع  ً ً جم$ع المؤن$ث -ً
ًمؤنثا لفظيا ومعنويا معا مث$ل فاطم$ة وعائ$شة، فاطم$ة نق$ول ھ$ذا مؤن$ث تأنيث$ا  قد يكون -السالم ، أو ما جمع بألف وتاء ً ً ً ً

ًمعنويا ولفظيا، معنويا؛ =ن مسماه مؤنثا، ولفظيا؛ =نه اشتمل على ع.مة التأنيث وھي التاء، وق$د يك$ون مف$رده مؤنث$ا  ً ً ً ً ً
ًمف$رده مؤنث$ا لفظي$ا فق$ط مث$لًھ$ذا مؤن$ث تأنيث$ا معن$وي فق$ط، وق$د يك$ون : زين$ب، نق$ول: ًمعنويا فق$ط، نح$و ًطلح$ة، إذا : ً
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ًمؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا معا، وُيجمع بألف وتاء فاطم$ات عل$ى إس$قاط ع.م$ة التأني$ث، وك$ذلك م$ا ك$ان : فاطمة نقول ً ً ً
ًمؤنثا تأنيثا معنويا فقط نحو ھند، نق$ول ً ًھن$دات، وم$ا ك$ان مف$رده مؤنث$ا تأنيث$ا لفظ: يجم$ع ب$ألف وت$اء فيق$ال في$ه: ً ًي$ا فق$ط ً

طلح$ات، أو : طلح$ون، ويق$ال في$ه: ًكذلك يجمع بألف وتاء مثل طلحات، وسبق معنا أنه أي$ضا يجم$ع ب$واو ون$ون، يق$ال
ًيكون مؤنثا تأنيثا لفظيا با=لف المقصورة نحو حبلى يجمع على حبلي$ات، أو يك$ون مؤنث$ا تأنيث$ا لفظي$ا وع.مت$ه الھم$زة  ً ً ً ً ً

  .اسطب.ت: ًأو مذكرا كاسطبل يقال فيهالممدودة صحراء يقال فيه صحراوات، 

ٍإذا ھذه أنواع للمفرد الذي يجمع بألف وتاء، إذا عرفنا ذلك حينئ$ذ نق$ول �ب$د مم$ا يجم$ع ب$ألف وت$اء م$ن ش$روط، ھ$ذه : ً
  : الشروط جمعھا الناظم في قوله

  وق7777777777سه ف7777777777ي ذي الت7777777777اء ونح7777777777و ذك7777777777رى 

  

  ودرھ7777777777777777777777777م م7777777777777777777777777صغر وص7777777777777777777777777حرا

  

  وزين7777777777777777ب ووص7777777777777777ف غي7777777777777777ر العاق7777777777777777ل 

  

  .م للناق77777777777777777777777777لوغي77777777777777777777777777ر ذا م77777777777777777777777777سل

  

ھ$ذه ش$$روط �ب$$د م$$ن اس$$تيفاءھا فيم$ا يجم$$ع ب$$ألف وت$$اء، بع$$د أن عرفن$$ا تق$سيم المؤن$$ث باعتب$$ار معن$$اه وباعتب$$ار لفظ$$ه، 
  :ٍوع.مات التأنيث ثم أنواع المفرد الذي يجمع من حيث التأنيث حينئذ �بد من معرفة الشروط التي يجب استيفاؤھا

من$ه م$ا ھ$و : ، ق$سه؛ =ن جم$ع المؤن$ث ال$سالم نوع$انوقسه ف7ي ذي الت7اء: ا قال كل ما في آخره التاء زائدة، لذ:أولھا
ًك$ل م$ا ك$ان مختوم$ا بت$اء التأني$ث فجمع$ه ب$ألف وت$اء قياس$ي، : ، يعن$يوقسه في ذي التاءقياسي ومنه ما ھو سماعي، 

ًير علم، علما مث$ل فاطم$ة ًسواء كان علما أم غ: وھذه التاء �شك أنھا زائدة ثم ھذا النوع نقول على جھة اFط.ق، أي
ھذا مختوم بتاء التأنيث، غير عل$م مث$ل زراع$ة وتج$ارة، ل$و قي$ل تج$ارة يجم$ع عل$ى أي جم$ع؟ تج$ارات، لم$اذا جمعت$ه 

ً=ن$ه مخت$$وم بت$اء التأني$ث، كم$ا أن فاطم$$ة وعائ$شة مخت$وم بت$اء التأني$ث، إذا ك$$ل م$ا ك$ان آخ$ره ت$$اء : ب$ألف وت$اء؟ تق$ول
ًبألف وتاء، سواء كان علما كفاطمة أو لم يكن علم$ا كتج$ارة نق$ول تج$ارات، وزراع$ة نق$ول يجمع : ٍالتأنيث حينئذ نقول ً

ًمؤنثا لفظا ومعنى كفاطمة أم مؤنثا لفظا فقط كطلحة، وسواء أكانت التاء للتأنيث .زراعات ً ً  أم للع$وض ع$ن -كما س$بق-ً
ِحرف أصلي نحو عَدة وثبة، وھذا  سبق معنا أن ع$َدة ھ$ذه الت$اء ع$وض ع$ن  ِالف$اء المحذوف$ة، أص$له م$ن الوع$د، ع$َدة ٍِ

ٍوزنه علة، الف$اء محذوف$ة، عل$ة ع◌دة، حينئ$ذ نق$ول ِ ِ ِ ًح$ذفت ف$اؤه اعتباط$ا أو تخفيف$ا وع$وض ع$ن ھ$ذه الف$اء الت$اء ف$ي : َِ ً
ُيجمع بألف وتاء، عدات ثبات، إلى أخره: ٍآخره، إذا أدرت جمعه حينئذ تقول ِ.  

Kوقد تكون التاء للمبالغة نحو ع.مة يج ًمع على ع.مات، إذا كل ما كان مختوما بت$اء التأني$ث س$واء كان$ت عوض$ا ع$ن َ ً ً
: ، يعن$يوق7سه ف7ي ذي الت7اء: ًأصل أو زائدة أو للمبالغة سواء كان مسماه علما أو لم يكن يجمع بألف وتاء، ولذلك قال

  .-ًكل ما كان مختوما بتاء-صاحب التاء، 

عه جمع مؤنث سالم؛ =ن ھذه التاء على نية ا�نف$صال وا�نقط$اع، ويجب حذف التاء من آخر كل مفرد مؤنث عند جم
فاطمة زدته ألف وتاء، ھل تقول فاطمات أو فاطمتات؟ ھ$ل تبق$ي الت$اء كم$ا ھ$ي أم تح$ذفھا؟ يج$ب ح$ذفھا م$ن : إذا قلت

ٍني$ث، حينئ$ذ  نق$ول ھ$ذه ع.م$ة عل$ى أي ش$يء؟ عل$ى التأ- أل$ف وت$اء-المفرد؛ =نھا تدل على التأنيث، والت$اء الت$ي معن$ا
ًاجتمع فيه ع.متا تأنيث، وھذا ممتنع، إذا يجب حذف التاء من آخر كل مفرد مؤنث عند جمعه جم$ع مؤن$ث س$الم لك$ي 

  .وقسه في ذي التاء� تت.قى مع التاء التي في آخر الجمع، ھذا الشرط ا=ول، 

ًث المق$صورة أو المم$دودة مطلق$ا، ، م$ا ف$ي آخ$ره أل$ف التأني$-يجم$ع بينھم$ا-وص$حراء، : ، وق$ال ف$ي آخ$رهونحو ذكرى
ًما كان مختوما بألف مقصورة كحبلى، أو أل$ف مم$دودة ك$صحراء مطلق$ا، يعن$ي: يعني ًس$واء أك$ان علم$ا أم �، ص$فة : ً

ً، تقل$ب ا=ل$ف ي$اء، )ُس$عديات(علم لمؤنث نجمع$ه عل$ى ) ُسعدى(ًلمؤنث أم صفة لمذكر، نقول مطلقا يجمع بألف وتاء، 
،  لم$ذكر، دني$ا عل$مًف$ضليات، بقل$ب ا=ل$ف ي$اء: ختوم بألف التأنيث المقصورة، نقول في جمع$هصفة لمؤنث م) ُفضلى(

  .حسناء صفة لمؤنث، زھراء علم لمؤنث، زكريا علم لمذكر، حسناء كيف يجمع؟ حسناوات، صحراوات

  .ً ما في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مطلقا بدون تفصيلًإذا الثاني 

ًمؤنث$ا يعني نح$و زين$ب م$اذا ي$سمى؟ ...... ؟؟؟لم لمؤنث حقيقي وليس فيه ع.مة تأنيث، الذي سميناه ماذا كل ع:ثالثھا
ًتأنيثا معنويا، يعني بدون ع.مة تأنيث لفظي، فزينب يجمع عل$ى زينب$ات، إ� م$ا ك$ان مث$ل ح$ذام عن$د م$ن يبني$ه عل$ى : ً

  .-ھذا يستثنى–الكسر في جميع أحواله 

ذي � يعقل، مذكر � يعقل، درھم ھذا � يصح أن يجمع درھم$ات، وإنم$ا يجم$ع عل$ى دراھ$م،  مصغر مذكر ال:رابعھا
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ُإذا أردته جمع مؤنث سالم حينئذ صغره درھم دريھم، دريھم$ات، جب$ل، جب$ال، وإذا أردن$اه ب$ألف وت$اء ُجب$ي.ت ُ ، غ$ار ٍ
ٌ نھر نھير، نھيرات، نھر، بحيراتھذا، ُ ُ.  

ٍأيام$$ا مْع$$دوَدات((وص$$ف الم$$ذكر غي$$ر العاق$$ل، : خام77سھا ًُ َ K ً، أيام$$ا ھ$$ذا جم$$ع وھ$$و غي$$ر عاق$$ل، وص$$فته ]184:البق$$رة[ ))َ
َجب$ال(ًبمعدودات، معدودة معدودات جمعته بألف وتاء لماذا جمع بألف وتاء؟ =نه وق$ع وص$فا لم$ا � يعق$ل،  َ ٍراس$يات ِ َ َِ( 

  .راسيات: راسية

 ال$شاطبيجم$ع تك$سير، ھ$ذا ل$م ينظم$ه ھن$اك ف$ي ك$ل خماس$ي ل$م ي$سمع ل$ه ع$ن الع$رب : -ھذا بع$ضھم زاده-، سادسھا
س$رادقات، وحمام$ات، واس$طب.ت؛ جم$ع : (، كل خماسي لم يسمع له عن العرب جمع تكسير مث$لوقسه في ذي التاء

؛ ھذا يجمع بألف وتاء؛ =نه لم يسمع عن العرب أنه ُجمع جمع تكسير، وما ع$دا ھ$ذه ا=ن$واع )سرادق وحمام واسطبل
ھ$ذا م$صدره ال$سماع، : ٍشما�ت جم$ع ش$مال ن$وع م$ن ال$ريح، وأرض$ات حينئ$ذ نق$ول: سماع مثلالستة مقصور على ال

الھم$زة -، س$ماء -=ن ال$سماعي م$رده إل$ى ال$سمع ل$يس عن$ده إ� أن$ه نق$ل ھك$ذا- سماعيسماوات، قياسي أو سماعي؟  
ة، س$$ماء، ل$$و كان$$ت ع.م$$ة التأني$$ث مث$$ل ص$$حراء، وحبل$$ى، أل$$ف مم$$دودة وأل$$ف مق$$صور: ، نح$$ن نق$$ول-لي$$ست للتأني$$ث

ُوأْوح$ى ف$$ي ك$$لl ((: ص$حراء، ص$$فراء، ھ$$ذه ص$فراء ب$$دون تن$وين، وج$$اء: للتأني$ث لمنع$$ت م$ن ال$$صرف، ول$ذلك تق$$ول ِ َ ََ
ٍسماء َ ٍوأْوح$ى ف$ي ك$لl س$ماء((، لو كان$ت للتأني$ث م$ا نون$ت، ]12:فصلت)) [َ َ َ َ َُ ِ ، دلي$ل عل$ى ھ$ذا س$ماوات ]12:ف$صلت[ ))َ

س$ماوات ا=ل$ف والت$اء ھ$ذه زي$دت م$ن أج$ل التأني$ث، ا=ل$ف والت$اء : ٍ حينئذ يرد السؤالkالجمع يرد ا=شياء إلى أصولھا
ًزيدت للتأنيث، الواو من أين جاءت سماوات؟ ھي الت$ي قلب$ت ھم$زة، أص$لھا س$ماو وقع$ت ال$واو طرف$ا بع$د ) سماوات( ٌ

ھ$ذا :  وأم$ا س$ماء س$ماوات نق$ولبناء، الھمزة ھذه منقلبة عن ياء وليست عن واو،: ألف زائدة رابعة فقلبت ھمزة، مثل
  .سماعي

  . سماعي، ومنه سماعي:  ، غير ما ذكر من الخمسة وما زدناه السادس مسلم للناقل، يعنيوغير ذا مسلم للناقل

َوما بتا وألف قد جمعا: إذن ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ َيك7سر ف7ي الج7ر وف7ي الن7صب مع7ا: ، عرفنا حقيقته وشروطه، م$ا حكم$ه؟ ق$الِ َ ْ َ M َ ُ َ ُِ ِ. ر ف$ي ، يك$سْْ
ًالجر، نحن ا]ن نتحدث عن أبواب النيابة أل$يس ك$ذلك؟ وكون$ه مك$سورا ب$الجر ھ$ذا واف$ق أم خ$الف؟ واف$ق، ل$م ذك$ره؟ 

ج$رى مج$رى أص$له، عل$ى س$نن أص$له، وھ$و جم$ع الم$ذكر ال$سالم، : ليبين أن النصب محمول على الجر كأصله يعني
ن ا=صل فيه أن ين$صب ب$ا=لف وأن يج$ر بالي$اء، لكن$ه جمع المذكر السالم نقول حمل فيه النصب على الجر، لماذا؟ =

ًما نصب با=لف وإنما نصب بالياء، والياء ھذه ع.مة ج$ر، إذا حم$ل الن$صب في$ه عل$ى الج$ر، أل$يس ك$ذلك؟ ھن$ا جم$ع 
ًالمؤنث السالم ا=صل فيه أنه ينصب بالفتحة على ا=صل، لكنه نصب بالكسرة حم. له عل$ى ج$ره، ھ$و أراد أن ي$ذكر 

Mيكسر في الج7ر : ً تعلي.، قالھذا َ ُ َ ُْ ِ ٍ، ف$يعلم حينئ$ذ أن الن$صب ھن$ا محم$ول عل$ى -وف$ي الن$صب-ليج$ري عل$ى س$نن أص$له ْ
يرف$ع : ، ول$ذلك ل$م ي$ذكر الرف$ع ل$م يق$ل-عكس–الجر، كما أن أصله جمع المذكر السالم النصب فيه محمول على الجر 

ًھي الرفع تركھا عم$دا وذك$ر الج$ر م$ن ب$اب التنبي$ه عل$ى بضمة، وإنما ذكر الجر والنصب فحسب وبقي حالة واحدة و
  .العلية فحسب

Mيك7سر ف77ي الج77ر   َ ُ َ ُْ ِ  ولھ$$ذا ل$$م ي$$ذكر الرف$$ع لmش$$ارة إل$$ى أن -والك$$.م ف$$ي النياب$$ة-إنم$$ا ذك$$ره م$$ع أن$$ه ج$$اء عل$$ى ا=ص$ل : ْ
lالنصب حمل على الجر، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة، تق$ول َ ٍ ھ$ذا متع$ذر؟ ل$يس بمتع$ذر، َرأي$ت الھن$دات، ھ$ل: َ

تت$أتى الفتح$$ة ھن$$ا و� نحت$اج إل$$ى الك$$سرة وإنم$ا ن$$صب بالك$$سرة م$ع ت$$أتي الفتح$$ة ليج$ري عل$$ى س$$نن أص$له وھ$$و جم$$ع 
  .من باب المناسبة فحسب، وھذا كله تعليل: المذكر السالم في حمل نصبه على جره، يعني

َيكسر في الجر وفي النصب معا َ ْ َ M َ ُ َ ُِ ِ. ًب على الحال وھي بمعن$ى جميع$ا عن$د الن$اظم ف$. تقت$ضي اتح$اد الوق$ت منصو: ً، معاْْ
  .ف. إشكال على مذھبه

ِيكسر في الجر وفي الن7صب ِْ َ M َ ُ َ ُ. ًعل$ى اللغ$ة الم$شھورة ف$ي ل$سان الع$رب، أن$ه ف$ي حال$ة الن$صب يك$ون من$صوبا بالك$سرة،  ْْ
ِخلق ' السموات(( Kَ َ ُ K َ َ ْأْصطفى ال((، ]44:العنكبوت)) [َ َ َ ِبناتَ َ ھ$ذا مفع$ول ب$ه من$صوب، : ٍ، حينئ$ذ نق$ول]153:ال$صافات)) [َ
ِخل$$ق ' ال$$سموات(( Kَ َ ُ K َ َ ، خل$$ق فع$$ل ماض$$ي، و' فاع$$ل، ال$$سماوات مفع$$ول ب$$ه عل$$ى رأي الجمھ$$ور، ]44:العنكب$$وت)) [َ

ًمفع$ول مطل$ق، حينئ$ذ يك$$ون من$صوبا بالك$سرة نياب$ة ع$$ن الفتح$ة؛ =ن$ه جم$ع مؤن$$ث س$الم، أو جم$ع : وقي$ل ب$ألف وت$$اء، ٍ
ِأْصطفى البنات(( َ ََ ْ َ ، أصطفى ھو، البنات مفعول ب$ه من$صوب ون$صبه ك$سرة نياب$ة ع$ن الفتح$ة؛ =ن$ه ]153:الصافات)) [َ

ِخل$$ق ' ال$$$سموات((جم$$ع مؤن$$$ث س$$$الم، ا=ول  Kَ َ ُ K َ َ  ھ$$$ذا مث$$ال لم$$$ا جم$$$ع ب$$ألف وت$$$اء وھ$$$و س$$$ماعي، ]44:العنكب$$$وت)) [َ
ِأْصطفى البنات(( َ ََ ْ َ : ً ھذا لما جمع بألف وتاء وھو قياسي، وجوز الكوفيون ن$صبه بالفتح$ة مطلق$ا، أي]153:الصافات)) [َ
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  .، حذفت �مه أو �ً-مطلقا–حذفت �مه أو � 

ٌ، جم$ع لغ$ة، ھ$ذا مم$ا ح$ذفت �م$ه، أص$له لغ$ُون، َس7معت لغ7اتھم: وھشام فيم$ا ح$ذفت �م$ه، ومن$ه ق$ول بع$ض الع$رب َ ُ
ض عنھا  lِالتاء، لغاتھم، ولم يقل لغاتھم، القياس أن يقولحذفت ال.م التي ھي الواو وُعو kلغاتھم، وإنما قال لغ$اتھم رده : َ َ ِ

ٍإل$ى أص$له بف$$تح الت$اء وھ$و جم$$ع لغ$ة، أص$$لھا لغ$ُون أو لغ$ين، يعن$$ي ب$الواو أو الي$$اء، ح$ذفت ال$.م وع$$وض عنھ$ا ھ$$اء  ِ َ َُ ُ
ً رد ا=ش$ياء إل$ى أص$ولھا، وجب$را لح$ذف ِالتأنيث ونصب بالفتحة لمشابھته المفرد، حيث لم يجر على سنن الجموع ف$ي

  .�مه ومحل ھذا القول ما لم يرد إليه المحذوف، فإن رد إليه نصب بالكسرة �نتفاء العلتين كسنوات وعضوات

َيكسر في الجر وفي النصب معالكن المشھور في لسان العرب أنه  َ ْ َ M َ ُ َ ُِ ِ. ً، كسر إعراب خ.فا ل5خفش بزعمه أنه مبن$ي ف$ي ْْ
النصب وھو فاسد إذ � موجب لبنائه؛ =ن موجب البناء كما سبق ش$به الوض$ع أو ش$به الح$رف ف$ي وج$وه ال$شبه حالة 

  .ٍالسابقة، حينئذ جمع المؤنث السالم ليس فيه ما يوجب بنائه فيبقى على ا=صل وھو أنه معرب

د؛ =نه � موج$ب لبنائ$ه، ث$م ھ$ل ھ$و معرب ومبني، والقول بأنه مبني فاس: ً إذا ما جمع بألف وتاء نقول ھذا فيه قو�ن
مع$رب بالك$$سرة أو بالفتح$$ة؟ الب$صرييون وجم$$اھير النج$$اة عل$$ى أن$ه بالك$$سرة نياب$$ة ع$$ن الفتح$ة، وم$$ذھب الك$$وفيين أن$$ه 
ٍمنصوب بالفتحة على ا=صل مطلقا، منصوب بالفتحة على ا=صل، حينئ$ذ س$واء ك$ان مم$ا ح$ذفت �م$ه أو �، وھ$شام  ً

  .على التفصيل

  :حمه �ثم قال ر

ْك77777777777ذا أو)ت وال77777777777ذي اس77777777777ما ق77777777777د جع77777777777ل ِ ُ ْ َْ َ ًَ . ُ َ ُ َ  

  

َكأذرع77777777777777777ات في77777777777777777ه ذا أ َ ِْ ِ ٍ َ ِ ْي77777777777777777ضا قب77777777777777777لَ ِ ُ ً ْ   

  

ُكذا أو)ت، َ ُ َ  أراد أن يبين لنا الملحق بجمع المؤنث السالم؛ المثنى له محلقات، وجم$ع الم$ذكر ال$سالم ل$ه ملحق$ات، ك$ذلك َ
ًم ثالث$ا ورابع$ا، ذك$ر الم$صنف ن$وعينما جمع ب$ألف وت$اء ل$ه ملحق$ات، وھ$و نوع$ان، وزاد بع$ضھ ُك7ذا أو)ت،: ً َ ُ َ  أو�ت َ
  ً.كذا، كذا خبر مقدم، أو�ت قصد لفظه فھو علم صار مبتدأ

ْوالذي اسما قد جعل: والثاني أشار إليه بقوله ِ ُ ْ َْ َ ً ٍكأذرع7ات . َ ِ ْ الم$سمى ب$ه وھ$و جم$ع مث$ل زي$دون وزي$دان إذا ص$ار : ، يعن$يَ
ً الجمع، عرفات ھذا جمع، ھندات، مسلمات إذا سميت به ص$ار م$سمى ب$ه، إذا ص$ار ًعلما، أذرعات ھذا جمع بل جمع ً

  .ًملحقا بجمع المذكر السالم

ِأو)ت: ، وھذه تأتي في الموصو�ت، أما ھنا ذك$ر)ال.ت وذوات(زاد بعضھم  َ ْ وال7ذي اس7ما ق7د جع7لُ ِ ُ ْ َْ َ ً ُ ك7ذا أو)ت،. َ ُ َ أي : َ
ُأو)تمثل ما جمع بألف وتاء في إعرابه السابق  َ  ، مثل ما جمع بألف وتا،  ھو ل$يس من$ه حقيق$ة؛ =ن$ه � ي$صدق علي$ه ُ

أنه جمع بألف وتاء إذ ليس له مفرد حتى نقول تزاد عليه ا=لف والتاء، ليس له مف$رد � واح$د ل$ه م$ن لفظ$ه، فھ$و اس$م 
ٍجمع � واحد له م$ن لفظ$ه، حينئ$ذ � ي$صدق علي$ه ح$د جم$ع المؤن$ث ال$سالم، أي مث$ل م$ا جم$ع  ب$ألف وت$اء ف$ي إعراب$ه ٍ

ُأو)تالسابق  َ ُأو)ت والمقصود لفظ ُ َ ً فيكون معرفة بالعلمية فإن اعتبرت أنه مؤنث يعن$ي ص$ار مؤنث$ا لتأول$ه بالكلم$ة أو ُ َ َ
ُاللفظ$$ة حينئ$$ذ من$$ع م$$ن ال$$صرف، ص$$ار أو�ت ممنوع$$ة م$$ن ال$$صرف للعلمي$$ة والتأني$$ث، �جتم$$اع العلمي$$ة والتأني$$ث  ٍ

ًمذكر لتأوله باللفظ أو ا�سم صرف، �نتفاء التأنيث، وھذا يك$ون ش$يئا مط$ردا، إذا ك$ان علم$ا المعنوي، وإن اعتبر أنه  ً ً
ًإن اعتبر من جھت$ه كون$ه اس$ما حينئ$ذ اجتمع$ت العلمي$ة والت$ذكير، إذا اعتب$ر أن$ه مؤن$ث م$ع العلمي$ة ص$ار ممنوع$ا م$ن  ًٍ

ً تك$ن مؤنث$ة لفظ$ا =ن ال$ذي فيھ$ا ت$اء التأني$ث ًالصرف، وإن اعتبرت مذكرة لتأولھا ب$اللفظ أو ا�س$م ص$رفت، وإنم$ا ل$م
والمانع للصرف ھو ھاء التأنيث، الذي يمن$ع م$ن ال$صرف عن$د النح$اة ھ$و الت$اء المربوط$ة وأم$ا الت$اء المفتوح$ة لي$ست 

ُأو)تمانعة من الصرف ولذلك  َ :  على القول ا=ول بأنھا ممنوع$ة م$ن ال$صرف نق$ول للتأني$ث المعن$وي، ق$د يق$ول قائ$لُ
نعم ھي للتأنيث لكن المانع م$ن ال$صرف ھ$و الت$اء المربوط$ة الت$ي يوق$ف عليھ$ا : � نقول التاء ھذه للتأنيث؟ نقوللماذا 

  .بالھاء وأما التاء المفتوحة � ليست مانعة من الصرف كما سيأتي في محله

ُكذا أو)ت: ً إذا َ ُ َ ًسرة حم. على م$ا جم$ع ب$ألف ٍ ھذا ملحق بجمع المؤنث السالم، حينئذ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكَ
ِأو)ت=نن$ا نف$سر ) ذو بمعنى صاحب(وتاء، وھو اسم جمع � واحد له من لفظه، ھل له واحد من معناه؟ نعم  َ :  بمعن$ىُ

ٍوإن ك77ن أو)ت حم77ل(ص$$احبات  ْ َ َِ ُ . ُْ ) ذو(، )ُذات(وإنم$$ا ) ذو(ٍص$$احبات حم$$ل، حينئ$$ذ ل$$ه واح$$د م$$ن لفظ$$ه ل$$يس :  يعن$$ي)ِ
ِوإن ك77ن أو)ت (وق$$د ج$$اء ف$$ي الق$$ران ) ُذات(ًؤن$$ث، إذا � واح$$د ل$$ه م$$ن لفظ$$ه ب$$ل م$$ن معن$$اه وھ$$و للم) ذات(للم$$ذكر و  ُ . ُْ ِ َ

ٍحمل ْ  وسبق أن القاعدة أن ما خرج عن الجمع القياسي فھ$و ش$اذ، ك$ل م$ا خ$رج ع$ن الجم$ع القياس$ي والمثن$ى القياس$ي )َ
 والم$راد بال$شذوذ ھن$ا أن$ه خ$الف القواع$د النحوي$ة ھذا ش$اذ: وجمع المذكر القياسي وجمع المؤنث السالم القياسي، نقول
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ًالعامة، أو القواعد الصرفية ،وأما ما ندر استعماله فھو شاذ استعما� � قياسا وھذا ممتنع وج$وده ف$ي الق$ران � يج$وز  ً
  .القول به البتة؛ =ن القران فصيح بل ھو أعلى

ُك7ذا أو)تً إذا  َ ُ َ ٍوإن ك7ن أو)ت حم7ل) (ُذات(ل م$ن معناھ$ا وھ$و ھ$ذه � واح$د لھ$ا م$ن لفظھ$ا ب$: ، نق$ولَ ْ َ َِ ُ . ُْ ، وي$شترط ف$$ي )ِ
ِأو)ت وھو اسم جنس ظاھر، يعني � تضاف إلى أي لفظ، ب$ل ي$شترط أن ت$ضاف ) ذو( أن تضاف إلى ما يضاف إليه ُ

ٍإلى اسم جنس ظاھر ٍ.  

          

ْوالذي اسما قد جعل....  ِ ُ ْ َْ َ ً ِكأذرع77777777777777777ات ف  ................... ٍ َ ِ ْ َي77777777777777777ه ذا أَ َ ْي77777777777777777ضا قب77777777777777777لِ ِ ُ ً ْ  

  ج

.والذي     ، ھذا النوع الثاني مما ألحق بجمع المؤنث السالم وھو المسمى به، ما سمي ب$ه وا=ص$ل في$ه أن$ه جم$ع ب$ألف َ
ث$.ث ف$أكثر - المؤن$ث ال$سالم م$ا دل عل$ى أكث$ر م$ن اثنت$ين ماذا؟ جمعصار مدلوله : ٍوتاء ويدل على متعدد حينئذ نقول

ٍ وھند، ھذا ھو ا=صل زنيبات زين$ب وزين$ب وزين$ب لك$ن ل$و جعل$ت الزينب$ات علم$ا �م$رأة، حينئ$ذ ، ھند وھند-ھندات ٍ ً
ٍصار مدلوله واحدا، إذا ليس بجمع بل ھو مفرد لكنه لما كان منقو� حينئ$ذ يست$صحب الحك$م ال$سابق قب$ل الت$سمية قب$ل  ً ً ً

ْوالذي اسما قد جعلالعلمية،  ِ ُ ْ َْ َ ً ْق7د ًا الجم$ع، اس$ما م$ا إعراب$ه؟ مفع$ول ث$اني، وأي$ن وا=ول؟ ًوالذي قد جعل اس$ما م$ن ھ$ذ . َ
ْجعل ِ ْقد جعلھو نائب فاعل  ُ ِ ُ ْ ًاسما َ   . يعني من ھذا الجمعْ

ٍكأذرعات  َ ِ ْ َ بكسر الراء، وقد تف$تح كم$ا ف$ي الق$اموس أذرع$ات ال$ذال س$اكنة وال$راء الم$شھور أنھ$ا مك$سورة، وذك$ر ف$ي َ ْ
ٍأذرعاتالقاموس أنھا تفتح  َ ِ لراء وقد تفتح كم$ا ف$ي الق$اموس، وھ$و اس$م قري$ة بال$شام وذال$ه معجم$ة أص$له جم$ع  بكسر اْ

َأذرع ِ   .التي ھي جمع ذراع فھو جمع الجمع وجمع الجمع سماعي ليس بقياسية ْ

ٍأذرعاتً إذا  َ ِ َكأذرعات فيه ذا اسم مفرده قرية واحدة وھو جمع الجمع ْ ِْ ِ ٍ َ ِ ْقب7ل َ ِ ِفي7ه، ُ ٍأذرع7اتال$ضمير يع$ود إل$ى : ِ َ ِ  م$ا :َذا، ْ
ِفيهھو؟ اFعراب،  ٍأذرعاتأي في : ِ َ ِ ًأي7ضااFعراب السابق أنه يجر بالكسرة وينصب بالك$سرة ك$ذلك،  :َذا، ْ أي كم$ا : ً◌ْ

ُأو)تقي$$ل ف$$ي  َ ْقب77ل ُ ِ ِ، قب$$لُ القب$$ول القياس$$ي؛ =ن$$ه إنم$$ا ي$$تكلم ف$$ي ا=ص$$ول :  أي-=ن في$$ه لغ$$ات-عل$$ى اللغ$$ة الف$$صحى : ُ
ًأيضاالقياسية،  ُأو)تكما قي$ل ف$ي أي : قلنا :ْ َ ًأي7ضا، ُ ًآض ي$ئ◌يُض أي$ضا(م$ا إعرابھ$ا؟ مفع$ول مطل$ق، : ْ ِ ِ ، العام$ل في$ه )ِ

ًآض يئ◌يُض أيضا(ًمحذوف وجوبا  ِ ِ  وھو إم$ا مفع$ول مطل$ق ح$ذف عامل$ه، وا=كث$ر عل$ى -إذا رجع-، المصدر آض )ِ
م$ا أنھ$ا مفع$ول مطل$ق، أو ھذا، ا=كثر عل$ى أن$ه مفع$ول مطل$ق، أو بمعن$ى اس$م فاع$ل ح$ال ح$ذف عاملھ$ا وص$احبھا، إ

ْقبلبمعنى اسم الفاعل، حال حذف عاملھا وصاحبھا  ِ   .أي ھذا اFعراب: ُ

ْوالذي اسما قد جعلثم أشار بقوله : قال الشارح ِ ُ ْ َْ َ ً ٍأذرع7اتKإلى أن ما سمي به من ھذا الجمع والملحق ب$ه نح$و  . َ ِ ، ين$صب ْ
Kبالكسرة كما كان قبل التسمية، ھل ُينون؟  ا=صل فيه؛ =ن جمع المؤنث السالم ا=صل في$ه إذا ل$م ت$دخل علي$ه نعم ھذا" َ

Kأن$ه ُمن$$ون، ھن$دات ُمن$$ون أو �؟ م$$ا ن$وع التن$$وين؟ ھ$$و اس$م مع$$رب من$صرف، وتنوين$$ه تن$$وين مقابل$ة ل$$يس تن$$وين ) أل( ِ Kَ ٌَ
ًص$رف وحينئ$ذ نق$$ول ول$و ك$$ان اس$ما معرب$$ا من$صرفا ولك$$ن تنوين$ه ھ$ذا تن$$وين مقابل$ة ول$$ذلك قلن$ا ً ً :  تن$$وين التمك$ين ھ$$و:ٍ

، )أل(ال.حق ل5سماء المعربة ما عدا ما جمع بألف وتاء؛ =نه من$صرف؛ =ن تنوين$ه غي$ر تن$وين ص$رف أو محل$ى ب$ـ
ًأو عل$م وص$ف ب$ابن حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا � ين$ون تن$$وين ص$رف وإن ك$ان ھ$و ف$ي ا=ص$ل معرب$ا وم$صروفا، إذا ين$$صب  ً ً ٍ ٌ

ٍف منه التنوين، فلو سمي بھندات، تقول ھ$ذه ھن$دات ورأي$ت ھن$دات وم$ررت بالكسرة كما كان قبل التسمية به و� يحذ
  .ٍبھندات، يبقى كما ھو قبل التسمية

ًوإنما بقي تنوينه مع أن حق$ه المن$ع م$ن ال$صرف للتأني$ث والعلمي$ة أي إذا ك$ان علم$ا لمؤن$ث؛ =ن تنوين$ه : قال المرادي
ٌ؛ =نه كيف يق$ال بأن$ه عل$م لمؤن$ث اجتم$ع في$ه -تي منع الصرفأي وتنوين المقابلة يجامع عل-ليس للصرف بل للمقابلة 

ٌعلتا الصرف ومع ذلك ينون، ھل ھذا إيراد استدراك أو شيء؟ ھذه ھندات، نق$ول ھ$ذا عل$م ومؤن$ث اجتم$ع في$ه علت$ان 
ف ٍمن علل تسع، حينئذ ا=صل فيه أنه  يمنع من الصرف فكيف وجد فيه التنوين؟ نقول ھذا التن$وين ل$يس بتن$وين ص$ر

ٍھذه أذرعات ورأيت أذرعات وم$ررت بأذرع$ات، ھ$ذا ھ$و الم$ذھب ال$صحيح، ھك$ذا ق$ال : وإنما ھو تنوين مقابلة، نحو ٍ ٌ
Kابن عقيل تبعا للن$اظم، الن$اظم ج$زم ب$أن ِ ْال7ذي اس7ما ق7د جع7ل ًَ ِ ُ ْْ َ ً َكأذرع7ات في7ه ذا    . ِْ ِ ٍ َ ِ ْأي7ضا قب7ل َ ِ ُ ً  ھ$و اللغ$ة الف$صحى فيھ$ا، ْ

ع المؤنث السالم قبل التسمية قبل العلمية، ينصب ويجر بالكسرة مع التنوين، والتنوين ھن$ا م$ع ٍفحينئذ يعامل معاملة جم
َوجود العلمية والتأنيث � منافاة بينھما =نه تنوين مقابلة، وحينئذ � يحذف منه التنوين لما علله المرادي K َ َ ِ ٍ.  

ٍأذرع7ات النظ$ر إل$ى  فق$ط، يعن$ي المراع$اة ھن$ا=ن المراعاة فيه ھن$ا ف$ي حال$ة ا=ص$لية َ ِ وفي$ه م$ذھبان , ً قب$ل جعل$ه علم$اْ
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أن$ه يرف$$ع بال$$ضمة وين$صب ويج$$ر بالك$$سرة لك$ن ب$$دون تن$$وين،  يعن$ي كال$$سابق، لك$$ن ن$$سلبه : ًأي$ضا م$$شھوران أح$$دھما
ِالتنوين، فيكون بدون تنوين، ھذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات  ِ ، وينصب ويج$ر بالك$سرة -بدون تنوين-ُ

نه التنوين مراعاة للحالة ا=صلية، ھذا في ما إذا كسر، يكسر باعتبار أصله قبل التسمية، وُيسلب من$ه التن$وين ويزال م
  .نظر قبل التسمية ونظر بعد التسمية: باعتبار حاله الراھنة، يعني لنا نظران فيه

مي$ة ف$إذا ب$ه وج$د في$ه علت$ان ھو مصروف وھو جمع مؤنث سالم أعطيناه الك$سر، ث$م نظرن$ا إلي$ه بع$د العل: قبل التسمية
ٌلمنع الصرف فسلب التنوين، إذا مراعاة للحالين، مراعاة للحالة ا=صلية، فالكسرة نائب$ة ع$ن الفتح$ة ف$ي حال$ة الن$صب  ً ً

 المقت$$ضية من$$ع تنوين$$ه �جتم$$اع العلمي$$ة -بع$$د الت$$سمية-� ف$$ي ح$$ال الج$$ر، وي$$زال من$$ه التن$$وين مراع$$اة للحال$$ة الراھن$$ة 
ي وإن لم يكن تنوينه تن$وين ص$رف؛ =ن$ا نق$ول ھ$و تن$وين مقابل$ة ل$يس بتن$وين ص$رف، والممن$وع م$ن والتأنيث المعنو

ال$صرف إنم$ا يمن$ع م$ن تن$وين ال$صرف وھ$ذا ل$يس بتن$وين ال$صرف، ق$الوا ل$شبھه بتن$وين ال$صرف س$لبناه، =ن$ه أش$به 
ُالنط$ق، � ب$أس ب$ه، ھ$ذه أذرع$ات ٍتنوين الصرف فحينئذ س$لب من$ه التن$وين للعلمي$ة والتأني$ث المعن$وي، وھ$ذا ج$اء ب$ه 

ِرأي$$ت أذرع$$ات وم$$ررت بأذرع$$ات؛ إذا ن$$صب بالك$$سرة وس$$لب من$$ه التن$$وين، ن$$صب بالك$$سرة ب$$النظر إل$$ى كون$$ه جم$$ع  ِ ُِ ً
َيعن$$ي ُمن$$ع م$$ن ال$$صرف-مؤن$$ث س$$الم ،س$$لبناه التن$$وين لوج$$ود علت$$ين  َ، كي$$ف ُمن$$ع م$$ن ال$$صرف وتنوين$$ه ل$$يس بتن$$وين -ِ ِ

  .ه، يعني من باب القياسصرف؟ أشبه تنوين الصرف فسلبو

ُ، ھ$ذه أذرع$ات، -يعن$ي إع$راب م$ا � ين$صرف-أنه يرفع وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التن$وين، : المذھب الثاني
ِرأيت أذرعات، مررت بأذرعات، ينصب ويجر بالفتحة، إذا ُعومل معاملة ما � ينصرف، وإذا ُوقف عليه قلب$ت الت$اء  ِ ًِ َ

  .لحالين؟ بعد التسميةًھاء، ھذا بالنظر إلى أي ا

ًإذا ا=نظار ث.ثة بناء عليھا ھي التي جاءت المذاھب ً.  

قلنا ُيلحق بالجمع المؤنث السالم بدون استثناء، ينصب بالكسرة مع التنوين، ھذا نظر إلى اعتب$اره قب$ل :  المذھب ا=ول
  .التسمية، لم يلتفت إلى العلمية البتة

 -ن$صب بالك$سرة-بل التسمية ونظر بعد التسمية، قبل التسمية فأعط$اه الك$سرة ينظر ق: النظر الثاني جمع بين النظرين
  .وبعد التسمية سلبه التنوين

ًھذا الثالث ماذا صنع؟ نظر بعد التسمية فحسب، فإذا به علم لمؤنث تأنيثا معنويا فھو ممنوع من الصرف ً ٍ.  

  :جاء قول الشاعر

ْتنورتھ777777777777777ا ّ ٍأذرع777777777777777ات ْم777777777777777ن َ ِ   ُوأھلھ777777777777777ا َ

  

َبيث777777777777رب  َِ ْ ٌأدن777777777777ى دارھ777777777777ا نظ777777777777ر ع777777777777اليِ َ َ َ َ ِْ َ
  

  

  .ھذا ھو الشاھد للمذاھب الث.ثة كلھا

  .روي ھكذا على القول ا=ول: ٍتنورتھا من أذرعات

  . بدون تنوين ھكذا روي على المذھب الثاني:ِتنورتھا من أذرعات

  . أحمَد- ُأحمد:   يعني منعه من الصرف كما يقال-بالفتحة–َحرف جر، وأذرعات : من: َتنورتھا من إذرعات

ً ممن$وع عن$د الب$صريين ج$ائز عن$د الك$وفيين، إذا في$ه خ$.ف، ج$ائز عن$د -الذي ھو منع$ه م$ن ال$صرف-والوجه الثالث 
وھ$و الح$ق ف$. وج$ه لمنع$ه، لم$اذا � وج$ه لمنع$ه؟ =ن : الكوفيين لوجود العلت$ين في$ه وورود ال$سماع ب$ه، ق$ال ال$صبان

  .البيت ھذا روي بث.ث روايات

ً م$$ن أذرع$$ات م$$ن أذرع$$ات، بك$سر الت$$اء منون$$ة كالم$$ذھب ا=ول وبك$$سرھا ب$$. تن$$وين كالم$$ذھب ٍرع77اتتنورتھ7ا م77ن أذ َ ِ
  .الثاني وبفتحھا ب. تنوين كالمذھب الثالث

  ...                      وصلى ' على وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
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  17الدرس 

  

.بسم ٱ+ ٱلر                              ِْ . ِ ِحمن ٱلرحيمِ ِ . َِ  

  متى نراعي اللفظ ومتى نراعي المعنى؟ : ھذا يسأل يقول: س

Kھذا ُينظ$ر في$ه، لي$ست الم$سألة اجتھادي$ة، إنم$ا ينظ$ر في$ه ك$ل بح$سبه، إذا ك$ان اللف$ظ م$ذكرا والمعن$ى م$ذكر، : ج Kً
ٍا=صل فيه أنه ي$ذكر، وإذا ك$ان المعن$ى مؤن$ث واللف$ظ م$ذكر حينئ$ذ يج$وز في$ه الوجھ$ان، K K لك$ن ا=ص$ل أن$ه ُي$سمع ع$ْود ُ َ َ

Kالضمير ا=صل، أنه يعود على المذكر مذكر وعلى المؤنث مؤنث K.  

َكم لبثتم في ا=ْرض عَدَد سنين((: قال تعالى: س َِ ِ ِِ َ ْ ُْ َْ ِ    قلتم في سنين أنه شاذ؟ ،]112:المؤمنون)) [َ

  .أن النحاة حكموا أنه شاذ، وھذا محل وفاق: ليس أنا الذي قلت، قلت: ج

ٌقلتم في سنين أنه شاذ قياسا، وعرفتم الشاذ قياسا بأنه ما شذ عن القواعد المستعملة، فكي$ف لف$ظ ف$ي الق$رآن : س K ً ًK
  المستعملةوھو عربي مبين يشذ عن القواعد 

   بل ھذا لفظ من الشاذ من حيث استعمال القياس؟

ًوأما الشاذ قياسا، وق$د عرفن$ا أن لغ$ة الع$رب منھ$ا م$ا ً استعما� � يجوز أن يقال بأنه موجود في القرآن،            شاذ
ًھو كثير ا�ستعمال ومنھا ما ھو قليل ا�ستعمال، فحينئذ سمى النحاة ما جاء موافقا للكثرة  K ھ$و -ً س$موه قياس$ا - غال$ب–ٍ

ٍ، وم$$ا ج$$اء مخالف$$ا لھ$$ذه القاع$$دة س$$موه ش$$اذا، الم$$سألة اص$$ط.حية � نفخ$$م ا=م$$ور، حينئ$$ذ إذ-ا=ص$$ل l ً ھ$$ذا ش$$اذ : ا قي$$لً
  .مرادھم أنه خالف المشھور في لسان العرب، وما المانع من ھذا � بأس

أنه � ُيقال عند العامة؛ لئ. ُيفھم خطأ، مثله مثل الحرف الزائ$د، بع$ضھم ين$ازع ف$ي الح$رف الزائ$د : ولذلك قلت
�، ليس ھذا مراد، المراد ل$م .. فه؟نحذ.. ًموجود قطعا، لكن ما معنى الزائد؟ نمسحه: ھل ھو موجود في القرآن؟ نقول

  .يستعمل فيما وضع له في لسان العرب

ٍھ$ْل م$ْن خ$الق((: ف$ي قول$ه) ِم$ْن(ل.بتداء أو لبي$ان الج$نس، أو للتبع$يض، ) ِمْن: (إذا قيل ِ َِ  أي معن$ى ]3:ف$اطر)) [َ
  .ان الجنس، و� و� إلى آخرهيستفاد منھا؟ � يمكن أن تأتي � للتبعيض و� لبي

ْخ$$$ا(و ُلقَ ِل$$$ْيس كمثل$$$ه((، ًزائ$$$دة قطع$$$ا! م$$$ا إعراب$$$ه؟ مبت$$$دأ، إذن كي$$$ف نق$$$ول ھ$$$ذه لي$$$ست بالزائ$$$دة) ِ ِ ِْ َ َ  ))َ ش$$$ْيءَ
ُ التأكيد فح$سب، ول$ذلك ق$ال الخ$ضري ف$ي  الكاف ھذه زائدة، لكن المراد بالزائد ھو الذي جاء من أجل،]11:الشورى[

ٍ، حينئ$$ذ نفھ$$م -والتوكي$$د معن$$ى-ًل$$ه معن$$ى إ� التوكي$$د، الزائ$$د عن$$د النح$$اة ھ$$و ال$$ذي ل$$يس : أول حاش$$يته عل$$ى اب$$ن عقي$$ل
ع المسائل....  حتى � ُيقال زائدة أوا�صط.حات،  lيكفر أو � يكفر؟ ونفر.  

ًلم ي$أت ف$ي الق$رآن فع$ل ا=م$ر مؤك$دا ب$النون عل$ى ال$رغم م$ن ج$واز توكي$ده، فھ$ل ھ$ذا : قال بعض الشراح: س ِ
  صحيح؟

  .تقراء، تقرأ القرآن بھذا القصدما أدري، يحتاج تتبع واس: الجواب

  معلوم أن الكلمات العربية موضوع علم النحو فيلزم من ھذا على طالب النحو أن يتكلم باللغة العربية؟: س

انظ$$ر ھ$$ذا الت$$رابط، ھ$$ذا ل$$يس ب$$صحيح، موض$$وع عل$$م النح$$و الكلم$$ات العربي$$ة، وھ$$ذه الكلم$$ات يت$$ألف منھ$$ا : ج
kنح$$و أن ي$تكلم باللغ$$ة العربي$ة، عل$ى ك$$ل دون تقع$ر في$$أتي ب$المرفوع مرف$$وع، الك$.م فيل$زم م$$ن ھ$ذا عل$$ى طال$ب عل$م ال ٍ

  ....أما أنه يأتي بالمخارج ويأتي، وھذا ليس منوبالمنصوب منصوب، وبالمجرور مجرور، 

  ؟)جاء رجال فض.ء).. (جاء رجال فاضلون: (س

  .سيرجمع مؤنث، وجمع تك: يجوز ھذا وھذا، قد ُيجمع اللفظ الواحد بجمعين:  ج

  مسلمة؟) ّأن الجمع � يكون أخص من المفرد: (ھذه قاعدة
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  .عند أكثر النحاة: ج

  وأ� تنتقض بنحو عرب وأعراب؟: تابع السؤال

  .القاعدة ما تنتقض بصورة واحدة: ج

  غ.م � يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم، أرجو التوضيح؟: س

  :  � نجمعه بواو ونون مع كونه علم؟ وابن مالك يقولغ.م � يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم، لماذا: ج

ْوارف77777777777ع ْ ٍب77777777777واو ََ َوبي77777777777ا َِ ْاج77777777777رر َِ ُ ِوان77777777777صب ْ ِ ْ  

  

َس777777777777777777الم ِ ِجم777777777777777777ع َ ْ ٍع777777777777777777امر َ ِ ِوم777777777777777777ذنب َ ِ ْ ُ َ  

  

  ً. ليس بعلم إذا

  . ھذا مشھور عند النحاة له شرح تسھيل  الفوائد، مطبوع عشر مجلدات أو تسعة)؟؟؟ (  

  ه قاضُيون بضم الياء استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الضاد؟قاضي، ھل يقال إن أصل: في نحو: س

  .على كل ھذا يعود عليك ما في بأس؛ النكات � تتزاحم: ج

ًق$صد لفظ$ه، تعرب$ون الكلم$ة إعراب$ا مختلف$ا، نري$د إي$راد مث$ال م$ن اس$م وفع$ل وتعربون$ه ق$صد : ًأحيانا تقول: س ً ُِ
  لفظه وأخرى لم يقصد لفظه؟

  .فعل ماض قصد لفظه: فعل ماض قصد معناه، ضرب: ، ضربًضرب زيد عمرا: ج

  .حرف جر وھذا قصد لفظه): من(حرف قصد معناه، ): ِمْن(خرجت من الدار، 

َن77777777777777777777777777777777777777سبت وإن ْ َ Aٍداة َ ْحكم77777777777777777777777777777777777777ا َ ُ  

  

ِح7777777777777كفا ْاع7777777777777رب َوأ ْ ْواجعلنھ7777777777777ا ِ َ َ ْإس7777777777777ما ْ ِ  

  

  .يجوز فيه وجھان

ِ                              بسم � الرحمن َِ . ْْ ِ . ِ الرحيمِ ِ . ْ  

  .. الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

َوج7777777777777777ر بالفتح7777777777777777ة م7777777777777777ا) َ َ . ُ َِ ْ َ ْ ْ ين7777777777777777صرفِ َ َِ ْ  

  

ْم77777777777777الم ي77777777777777ضف أوي77777777777777ك بع777777777777777د أل ردف َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ْ َْ ُ َ َ  

  

Kردف، ألردف، فكھا أو أدغمھا � بأس) أل( ُ.  

َوج7777777777777777ر بالفتح7777777777777777ة م7777777777777777ا) َ َ . ُ َِ ْ َ ْ ْ ين7777777777777777صرفِ َ َِ ْ  

  

ْم77777777777777الم ي77777777777777ضف أوي77777777777777ك بع777777777777777د أل ردف َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ْ َْ ُ َ َ  

  

ب7اب : ھذا ھو الباب الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وھ$و الممن$وع م$ن ال$صرف، س$يأتي ب$اب كبي$ر اس$مه
ً فيه س$بعا وع$شرين بيت$ا، ي$شرح في$ه العل$ل الت$ي إذا وج$دت ف$، ذكرالممنوع من الصرف ٍي ا�س$م حينئ$ذ ُيلح$ق بالفع$ل ً

  .فُيمنع من الكسر، وُيمنع من التنوين

ومراده ھنا أن ينبlه فحسب على أن ھذا الباب من أبواب النيابة، وليس الم$راد ش$رح العل$ل و� مت$ى ُيحك$م عل$ى 
لباب م$ن أب$واب النياب$ة؛ ما وجه الشبه بين ا�سم والفعل، وإنما المراد أن ھذا ا: َا�سم بأنه أشبه الفعل، و� على فلسفة

  .=نه في مقام سرد ما ناب فيه حرف عن حركة أو حركة عن حرف
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ا=سماء الستة، المثن$ى، جم$ع الم$ذكر ال$سالم، وجم$ع المؤن$ث ال$سالم، وھ$ذه : خمسة أبواب في باب ا=سماء: قلنا
  .حالة الجر فحسب الممنوع من الصرف في: الحمد [ كلھا انتھينا منھا، بقي باب واحد من ا=سماء وھو

.وجر ُ .ج7ر(ًأنه فع$ل أم$ر، أو أن$ه فع$ل م$اض، يحتم$ل أن$ه فع$ل أم$ر ناص$با م$ا � ين$صرف : ، ھذا يحتمل وجھينَ ُ (
ْجر ما) ينصرفاسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، ): َما(أنت،  َ َ َ . ُِ ٍ، فين$صب م$ا عل$ى المفعولي$ة حينئ$ذ ْ

Kم$د، ُم$د، قلن$ا: ًفا مث$لK ك$ذلك، ا=م$ر إذا ك$ان م$ضعإذا كان K :ُج$ر، : يج$وز ف$ي دال$ه وف$ي راءه ھن$ا ث.ث$ة أوج$ه lُج$ر ُج$رk K
kث.ثة، ُجر ُجرl ُجر K.  

ھ$ذا عل$ى الف$تح : Kعل$ى ا=ص$ل لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ُج$ر: على اFتباع بالضم ھذه أض$عفھا، ُج$رk :l ُجر
ًتخلصا من الساكنين وطلبا للخفة، يعني ماذا كانت الحرك$ة فتح$ة م$ع ك$ون ا=ص$ل ف$ي ال$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين ل: ً

ُُجرl وإن كان على ا=صل إ� أن ُجر أوفق للقياس منه؛ =ن ا=ص$ل أن الفع$ل � : ھو الكسر و ُجرl على ا=صل؟ نقول K
  .يدخله ضم و� كسر

Kحينئذ ُجر ھذا فعل أمر، يحتمل أنه فعل أمر، و ْما) ينصرفٍ َ َ َِ ھذا اسم موصول في محل نصب مفع$ول ب$ه، ) ما( ْ
Kفيكون مثلث ا]خر، ويحتمل أنه ماض لكنه مغير الصيغة ٍ.  

.وجر  Kاسم موصول بمعنى الذي في محل رفع نائب فاعل مغير الصيغة، يحتم$ل ھ$ذا ويحتم$ل ا=ول، لك$ن : )ما(ُ
K فع. ماضيا حينئذ ليس له إ� ُجر فحسب، ُجر ؛ =نه إذا كان K ٍ ً   .مبني على الفتح ف. يجوز فيه الضم و� الكسرً

والث$اني س$ابقه، ، يؤيد ا=ول الذي كونه فع$ل أم$ر �حق$ه، -Kھذه عبارة الصبان-يؤيد ا=ول �حقه والثاني سابقه، 
  ًما معنى ھذه الجملة؟ يؤيد ا=ول الذي ھو فعل أمر �حقه، والثاني كونه ماضيا سابقه، ما المقصود؟

َواجعل لنح7و يفع67ن النون7اال.حق الذي سيأتي : قه يعنييؤيد ا=ول �ح c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ٍ، إذن وُج$ر فع$ل أم$ر؛ =ن$ه ف$ي س$ياق واح$د، ْ K
َواجعل لنحو يفع6ن النوناKُجر فعل أمر،  c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ْ.  

َوما بتا وألف قد جمعا: ھنا قال ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ فاع$ل يؤي$ده ال$سابق، وكون$ه فع$ل ًكونه ماضيا نائب ) Kُجر(ٍ الصيغة، حينئذ K مغيرِ
  .أمر يؤيده ال.حق، إذن ھذا أو ذاك � بأس

ِوجر بالفتحة َ . ُ َْ َ ْ   .، نيابة عن الكسرة)موسى(Kأو مقدرة كـ) أحمد(، سواء كانت ظاھرة كـِ

ْما( ُاسم موص$ول بمعن$ى ال$ذي، ي$صدق عل$ى اس$م مف$رد أو جم$ع؛ =ن ال$ذي ُيمن$ع م$ن ال$صرف نوع$ان: )َ ٌ اس$م : ٌ
ْ) ين7صرف َم7ا: ٍوجمع تكسير، حينئ$ذ قول$همفرد،  َ َِ ً، يع$م ھ$ذا وذاك؛ =ن المف$رد يك$ون ممنوع$ا م$ن ال$صرف ك$ـْ ) أحم$د(ّ

ِوجر بالفتحة، )مساجد(ًوالجمع كذلك يكون ممنوعا من الصرف كـ َ . ُ َْ َ ْ ) أحم$َد( نيابة على الكسرة، س$واء كان$ت ظ$اھرة ك$ـِ
  ).موسى(ومقدرة كـ

  : -ھناك قال- ما سمlي به مؤنث من الجمع بألف وتاء والملحق به، وجر بالفتحة: وأورد على قوله

َوم777777777777777ا بت777777777777777ا وأل777777777777777ف ق777777777777777د جمع777777777777777ا ُ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ َ ِ  

  

ِيك777777777سر ف777777777ي الج777777777ر وف777777777 َِ M َ ُ َ ُْ َي الن777777777صب مع777777777اْ َ ِْ .  

  

ِوجر بالفتحة: وھنا قال َ . ُ َْ َ ْ ِ ، ھل يرد عليه ما ُجمع بألف وتاء؟ يرد أو � يرد ؟ ِ َِ َِ  

أن ُي$سلب من$ه التن$وين م$ع بق$اء الك$سر، : إع$راب م$ا � ين$صرف، ومنھ$ا: ات منھ$اقلنا المسمى ب$ه في$ه ث$.ث لغ$
Kحينئذ ما وجه ا�شتباه؟ ليس في$ه ث$م اش$تباه، ول$ذلك م$ا أورد عل$ى الم$صنف ل$يس ب$وارد، أورد علي$ه عل$ى قول$ه َ .وج7ر : ٍ ُ َ

ِبالفتحة َ ْ َ ْ معرب ب$إعراب أص$له، ويمك$ن دفع$ه بأن$ه ً مؤنث، من الجمع بألف وتاء، والملحق به بناء على أنه  ما سمي بهِ
ھ$ذا ل$يس ب$وارد إ� عل$ى م$ذھب الك$وفيين، : K، ھك$ذا أورده ال$صبان وغي$ره، لك$ن نق$ول)س$ابقة(ُِعلم اس$تثناؤه م$ن قول$ه 

kھذا مذھب ضعيف ليس عليه لسان العرب، بل المشھور ھو ما ذكره المصنف أن$ه ُيج$ر وين$صب بالك$سرة، إذن : وقلنا
ِوجر بالفتحة: نفالمص� يرد على  َ . ُ َْ َ ْ   . ما سمlي بجمع المؤنث السالم أو بأصلهِ

ْوج77ر بالفتح77ة م77ا) ين77صرف َ َ َ َ . ُ َِ ْ ِْ َ ْ كأح$$سن، أو واح$$دة منھم$$ا تق$$وم مق$$ام العلت$$ين : ، وھ$$و م$$ا في$$ه علت$$ان م$$ن عل$$ل ت$$سعِ
  ).صحراء(و) مساجد(كـ
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ْاجم77777777777777ع َ ْوزن ْ ِ ًع777777777777777اد) َ ِ ْأن77777777777777ث َ M ٍبمعرف777777777777777ة َ ِ ْ ِ  

  

ْرك777777777ب َM ْوزد ِ ْعج َ ُفالوص777777777ف َم777777777ةُ ْ َ ْق777777777د ْ َكم6777777777 َ ُ َ  

  

ُ=نه شابه الفعل فثقل، ا�سم الذي ُمنع من الصرف وجد فيه علتان أو علة واحدة تق$وم مق$ام العلت$ين، حينئ$ذ ثق$ل  َُ ٍَ َ
بالك$سرة لمن$ع التن$وين لتآخيھم$ا ف$ي الفعل فلم يدخله التنوين؛ =نه ع.مة ا=خف عل$يھم وا=مك$ن عن$دھم، ف$امتنع الج$ر 

َفحي$$$وا بأْح$$$سن منھ$$$ا((: K با=س$$$ماء، فلم$$$ا منع$$$وه الك$$$سرة عوض$$$وه منھ$$$ا الفتح$$$ة، نح$$$و قول$$$ه تع$$$الىاخت$$$صاصھما َ َ َْ ِ kَ ِ َ(( 
  . سيأتي شرحه في محله، وھذا كله]86:النساء[

ْما) ينصرفًإذا  َ َ َِ ِ الصرف ھو التنوين، وھل الذي ُمنع من الصرف ھو التنوين فح$سب أم التن$وين والك$سر؟ ھ$ذا ْ
  .ِلمشھور أنه ُمنع الكسر مع التنوينفيه قو�ن وا

ْمالم يضف أو: قال ْ َ ُ ََ ْ ْيك بعد أل ردف َ َ ْ َ َِ ْ َ K، بين لنا حكم الجر فح$سب، وس$كت ع$ن الرف$ع والن$صب، لم$اذا؟ =ن$ه ج$اء ُ K
ُعلى ا=صل، ُرفع بالضمة ونصب بالفتحة، جاء أحمد، ورأيت أحمَد، ومررت بأحمَد، حينئذ أحمد ُمنع من ال$صرف  ٍُ َ ِ ُ-

ِ ورأيت أحمَد ُمنع من الصرف وھو التنوين، ومررت بأحم$َد ُمن$ع ش$يئان وھم$ا-ھو التنوينو التن$وين والك$سرة، وھ$ذا : ِ
  .كله سيأتي شرحه في محله

ْمالم يضف َ ُ َْ   .تضاف إلى ما بعدھا:  ھذه ليست موصولة، بل ھي حرفية ظرفية مصدرية، يعني)َما(، َ

ِوجر بالفتحة  َ . ُ َْ َ ْ َ) ينص )الذي(ِ ْرفَْ الم$صدر إذا : ٍ مدة كونه غير م$ضاف والقاع$دة ھن$ا-� يدخله التنوين والكسر-، ِ
ْلم يضف  َماٍاشتمل على نفي مثل ھذا الذي معنا،  َ ُ ْ Kمدة عدم إضافته، المصدر إذا اشتمل على نفي فإن$ه عن$د س$بكه يق$در َ

ْمالم يضفعدم إھمالك، : ، أي)يعجبني أن � تھمل: (بلفظ عدم َ ُ َْ م$ن ) ع$دم(ٍمدة عدم إض$افته، حينئ$ذ جئن$ا بكلم$ة : ، أيَ
ِالنفي؛ =ن النفي قصد به العدم ھذا ا=صل فيه، حينئذ إذا جئن$ا ن$ْسبك الم$صدر ون$أتي با=ص$ل، ون$أتي بب$دل ع$ن  َ ٍ ِ ) أن(ُ

ْلم يضف َماوما دخلت عليه نأتي بلفظ عدم، ) ما(أو  َ ُ ْ   . مدة عدم كونه غير مضاف:، أيَ

ْأو ْيك بعد أل  َ َ ْ َ ْردفَُ ٍ، حينئ$ذ يرج$ع إل$ى )أل (َ، إذن ُيج$ُر بالفتح$ة إ� إذا دخل$ت علي$ه)أل(ًأ� يكون تابعا ل$ـ: ، يعنيَِ
ٍأصله، ُيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مدة عدم إضافته، فإذا أضيف حينئذ    .Kرجع إلى أصله وُجر بالكسرةُ

ْم77الم ي77ضف َ ُ َْ ْأو َ ُي77ك  َ ُيك$$ْن: (ُي77ك ح$$رف عط$$ف، :أو، )ل$$ـم(ًجزوم$$ا ب$$ـK، ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع مغي$$ر ال$$صيغة مَي$$ك ،َ َ (
  ً.ا=صل باFسكان، حذفت النون ھنا تخفيفا

ْوم77777777777777777ن م77777777777777777ضارع لك77777777777777777ان منج77777777777777777زم  ِ َِ ُ َ ُ َْ ََ ِْ ٍِ  

  

ْتح777777777ذف ن777777777ون وھ777777777 ٌَ ُ ُْ ْو ح777777777ذف م777777777ا الت777777777زمَُ ِ ُ ْ َ ٌ َ َْ   

  

ف$ة، أو موص$ولة ك$ا=عمى وا=ص$م، )أل(، ھ$ذه )أل(ليس ب.زم، بعد  lأو تك$ون  � ف$رق فيھ$ا ب$ين أن تك$ون معر
ِاليزيد بن َالوليد ُرأيت: زائدة وھ$ي ) أل(ٍ من الصرف للعلمية ووزن الفع$ل، حينئ$ذ لم$ا دخل$ت علي$ه ھذا ممنوع: ، يزيدَ

ٍالداخلة على ا=ع.م زائ$دة حينئ$ذ رج$ع إل$ى أص$له، أش$ار بھ$ذا البي$ت إل$ى الق$سم الث$اني مم$ا ن$اب في$ه ) أل(زائدة؛ =ن 
  . ينصرفٌحركة عن حركة وھو ا�سم الذي �

: ًرأي$$ت أحم$$َد، ويج$$ر بالفتح$$ة أي$$ضا نح$$و: ُج$$اء أحم$$د، وين$$صب بالفتح$$ة نح$$و: Kأن$$ه ُيرف$$ع بال$$ضمة نح$$و: وحكم$$ه
  .لكان أحسن) أل(مررت بأحمَد، فنابت الفتحة عن الكسرة ھذا إذا لم يضف، أو يقع بعد ا=لف وال.م لو قال 

Kفإن أضيف ُجر بالكسرة نحو   ).أل( دخله ا=لف وال.م يعني ِمررت بأحمدكم، وكذا إذا: ُ

ِإذن في ھاتين الحالتين يرجع إلى أصله، إن أضيف أو تبع  َ ُ َحينئ$ذ ع$ارض ش$به الفع$ل م$ا ھ$و م$ن خ$واص ) أل(َ ََ ٍ
و� ُي$ضاف ف$إذا وق$ع ل.س$م ش$به ) أل(َ =ن الفع$ل � ي$دخل علي$ه ا=سماء، عارض الفعل ما ھو م$ن خ$واص ا=س$ماء؛

ُبالفعل ألحق به، حينئذ أ ٍلحق به في منع التنوين والكسر؛ =ن الفع$ل � يج$ر و� يدخل$ه تن$وين، حينئ$ذ انتق$ل حكم$ه إل$ى ٍُ k
ٍا�سم الذي أشبھُه، إذا أضيف ا�سم الذي أشبه الفعل حينئذ نقول ُ َ َ ْ َع$ارض ال$شبه م$ا ھ$و م$ن خ$واص ا=س$ماء، فرج$ع : َ

  .إلى أصله

Kممنوع م$ن ال$صرف حينئ$ذ عارض$ت ال$شبه ال$ذي ف$ي من خواص ا=سماء، إذا دخلت على ا�سم ال) أل(وكذلك  ٍ
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  .ا�سم بالفعل فرجع إلى أصله

ًيك$ون باقي$ا عل$ى منع$ه م$ن ) أل(ُظاھر ك.م المصنف ھنا رحمه ' تعالى أن ما � ينصرف إذا أض$يف أو تب$ع 
ْمالم ي7ضف: الصرف، وھذه مسألة فيھا نزاع؛ =ن قوله َ ُ َْ ِوج7ر بالفتح7ة : =ن$ه ق$ال قي$د للج$ر ب$الفتح، � لمن$ع ال$صرف؛ َ َ . ُ َْ َ ْ ِ

ْما) ينصرف َ َ َِ ْمالم يضف ْ َ ُ َْ   Kما � ينصرف أو ُجر بالفتحة؟ : ھذا قيد، قيد =ي الجزأين) ما لـم(، َ

ًقْيد ل5ول ظاھره ُجر بالفتحة مدة عدم إضافته، لو كان قيدا للثاني  K ٌ ْما) ينصرفَ َ َ َِ إذا : ٍ مدة كونه غير م$ضاف حينئ$ذ قلن$اْ
ِج7ر بالفتح7ةًصار مصروفا، لكن ظاھره قيد للجزء ا=ول، وھو ) أل(ف أو دخلت عليه ُأضي َ . ُْ َ ْ ْم7الم ي7ضف ِ َ ُ َْ ُ ف$إن أض$يف َ

ْما) ينصرفٍرجع إلى ا=صل، وحينئذ  َ َ َِ .ج7ر أحمد ممنوع من ال$صرف: ِمررت بأحمدكم نقول:  بقي على وصفه كما ھوْ ُ
ِبالفتحة َ ْ َ ْ ْمالم يضف، ِ َ ُ َْ   .ُإذن ھو ممنوع من الصرف على أصله فلما أضيف رجع إلى الجر بالكسرة ُ، ھنا أضيفَ

: ًكونه منصرفا أو غير منصرف فھو على ا=صل، ھذا ظاھر عبارة المصنف رحم$ه ' تع$الى؛ =ن قول$هوأما 
ْمالم يضف َ ُ َْ ٌ قْيد للجر بالفتح � لمنع الصرف، يعنيَ ْما) ينصرف� لقوله : َ َ َ َِ ُ إذا أضيف غير المن$صرف ، فأفاد ك.مه أنهْ

  .kامتنع جره بالفتح مع بقاءه غير منصرف، ھذا ظاھر ك.مه) أل(أو ت. 

د والصيرافي وابن السراجي إلى أن$ه يك$ون من$صرفا مطلق$ا وھ$ذا ا=ق$وى، واخت$ار الن$اظم  lًوذھب جماعة كالمبر ً K
إذا : بأح$سنكم، يعن$ي: العلت$ان ف$.، نح$وِبأحم$دكم، وإن بقي$ت : في بعض كتب$ه أن$ه إذا زال$ت من$ه عل$ة، فمن$صرف نح$و

ِأزيلت إحدى العلتين فھو باق على المنع من الصرف، ومثل له بأحمدكم K ٍ ُ.  

ُبأحسنكم، ما الفرق بين: وإذا بقيت العلتان ف.، نحو ِبأحمدكم وبأحسنكم؟ بأحمدكم ھ$ذا ف$ي ا=ص$ل ممن$وع م$ن : ِ ِ ِ
ُ فلما أضيف قصد تنكيره فزال$ت العلمي$ة ف$صار -العلم � ُيضاف- ُلما أضيف: الصرف للعلمية ووزن الفعل، فيه علتان

ُفيه وزن الفعل، إذن بقيت في$ه عل$ة واح$دة، وأم$ا بأح$سنكم، أح$سن ھ$ذا أفع$ل التف$ضيل ووص$ف، لم$ا أض$يف ھ$ل زال  ٌ َ ْ َ ِ
َكونه أفعل التفضيل؟ �، ھل زال وصفه؟ �، إذن بقي فيه العلتان َ ْ َ.  

َوج7777777777777777ر بالفتح7777777777777777ة م7777777777777777ا) َ َ . ُ َِ ْ َ ْ ْين7777777777777777صرف ِ َ َِ ْ   

  

ُم77777777777777777777777777الم ي77777777777777777777777777ضف أوي77777777777777777777777777ك َ ْ ْ َ ُ ََ ْ َ.....   

  

ْلم يضف َما َ ُ ْ �ب$د : ٍيفي$د نف$ي ك$ل، يعن$ي) أو(؛ =ن النف$ي م$ع العط$ف ب$ـ)أل(م$دة ع$دم اFض$افة وال$ردف ل$ـ: ، أيَ
  .منھما، فھو من عموم السلب

ْمالم يضف أويك بعد أل ردف َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ْ َْ ُ َ َم7الم ي7ضف أوي7ك بع7د : ن$ه إذا ق$التبع، ھل فيھا زي$ادة معن$ى أم ح$شو؟ =: ، يعنيَ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َُ َ ْ َ
َ� ُيعقل منه إ� أنه ردف ) أل(، إذا كان بعده ْأل ْ ِردْف(ٍ، حينئذ )أل(ِ ٍح$شو، حينئ$ذ � فائ$دة منھ$ا، : ما الفائ$دة من$ه؟ قي$ل) َ

 يحتم$ل بفاص$ل، -)أل(بع$د -ًولكن الصواب أنھا لھا فائدة، ليس ح$شوا؛ =ن البعدي$ة � تقت$ضي ا�ت$صال، إذا قي$ل بع$ده 
ِبع$د الع$صر، آتي$ك ال$ساعة التاس$عة ل$ي.، بع$د الع$صر أو �؟ بع$د : إذا قل$ت: آتيك بعد العصر، آتيك بع$د الع$شاء، يعن$ي ًِ

ًالعصر، بل لو أتيتك بعد الفج$ر بع$د الع$صر، بع$د أس$بوع أي$ضا بع$د الع$صر، ص$حيح أو �؟ نع$م، فالبعدي$ة � تقت$ضي 
َبع77د أل ر: ا�ت$$صال، ھن$$ا ق$$ال ْ َْ ْدفَ وم$$ا بع$$دھا إ� مت$$صل بھ$$ا، فاFش$$كال م$$ا زال ) أل(ب$$النظر � توج$$د ) أل(، لك$$ن ھن$$ا ِ

  ً.واردا

  : ثم قال رحمه ' تعالى

َواجع77777777777777777ل لنح77777777777777777و يفع677777777777777777ن النون77777777777777777ا c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ْ  

  

َرفع7777777777777777777777777 َا وت7777777777777777777777777دعين وت7777777777777777777777777سألوناَْ َ َُ َ ْ َ ََ ِْ ً  

  

ْوح777777777777777ذفھا للج777777777777777زم والن777777777777777صب س777777777777777مه َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ. ِْ ْ ُ ْ
  

  

َكل777777777777777م تك777777777777777وني لت ُ َ َِ ِ ْ ِروم777777777777777ي مظل◌َ َ َُ ْ ْم777777777777777هِ َ  

  

Kلما فرغ من مواضع النيابة في ا�سم، شرع في مواضعھا في الفعل؛ =نا قلن$ا َ خم$سة ف$ي : أب$واب النياب$ة س$بعة: َ
  .ا=سماء، واثنان في ا=فعال، انتھينا من أبواب النيابة في ا=سماء، شرع في ا=فعال

ِواجع77ل لنح77و: فق$$ال ْ َ ْ ََ ِ ْواجع77ل، ْ َ ْ ْلنح77ھ$$ذا أم$$ر، : َ َ لمث$$ل، ف$$دل عل$$ى أن$$ه ل$$م يتتب$$ع ك$$ل ا=فع$$ال، وھ$$ذا الب$$اب : ، يعن$$يِوِ
الم$سمى عن$دھم بب$$اب ا=مثل$ة الخم$$سة، مث$ال يعن$$ي ال$وزن، و� نق$$ول ا=فع$ال الخم$$سة؛ =نھ$ا لي$$ست كا=س$ماء ال$$ستة، 
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ٌأب أخ حم : ٍا=سماء الستة أسماء معينة بإزاء معان ٌ   .إلى آخره.. ٌ

ل$يس : ٍي$أك.ن وي$شربان إل$ى آخ$ره، حينئ$ذ نق$ول: يفع.ن، ثم ي$دخل تحت$ه: ، وزنأما ا=مثلة الخمسة فھي أوزان
  .-في الجملة- وإنما المراد الوزن الذي يأتي عليه الفعل، وھذه محصورة في خمسة -الفعل-المراد ھو عين ا]حاد 

ًإذا ا=مثلة الخمسة تعبير أولى من ا=فعال الخمسة؛ =نھا ليست ألفاظا معلومة بخ.ف  ا=سماء ال$ستة وإنم$ا ھ$ي ً
ٌم$وزون، وزن : وزن، وي$ذھبان: Kأمثلة يكن$ى بھ$ا ع$ن ك$ل فع$ل ك$ان بمنزلتھ$ا، ف$إن يفع$.ن كناي$ة ع$ن ي$ذھبان، يفع$.ن

وموزون، ميزان، فيفع.ن وتفع.ن ويفعلون نقول ھذا وزن، ويذھبون ويذھبان وتذھبان نقول ھذا موزون، ف$رق ب$ين 
ٍ في أي في الوزن أو في الموزون؟ في الوزن نفسه، حينئذ صارت خمسة-الباب–الوزن والموزون، والك.م ھنا  y.  

وإنما ھي أمثلة يكنى بھا عن كل فعل كان بمنزلتھا، فإن يفع.ن كناية عن يذھبان ونحوه، وس$مlيت خم$سة عل$ى 
  .َإدراج المخاطبتين تحت المخاطبين وا=حسن أن تعد ستة، بل عدھا بعضھم ثمانية كما سيأتي

ِاجعل لنحوَو ْ َ َْ ِ ِيفع6نلمثل، : ، يعنيْ َ َ ِيفع67ن، من كل فعل مضارع اتصل به أل$ف ا�ثن$ين، )يفع.ن(، ھكذا بالياء َْ َ َ َْ :
ًفع$ل م$$ضارع ات$صل ب$$ه أل$$ف ا�ثن$ين اس$$ما أو حرف$$ا، أي شخ$صين س$$واء ك$$ان مخ$اطبين أو مخ$$اطبتين أو غ$$ائبين أو : ً

ًغ$$ائبتين، اس$$ما أو حرف$$ا؛ =ن الفع$$ل إذا ك$$ان مبت$$دأ، : الزي$$دان ي$$ضربان، الزي$$دان:  عل$$ى ھ$$ذه ال$$صورة يفع$$.ن فقل$$تً
ُھذا فعل مضارع، وا=لف فيه فاعل، حينئذ أسند الفعل إل$ى الفاع$ل، وأم$ا يفع$.ن الزي$دان، قاع$دة: ويضربان ا=ص$ل : ٍ

Kفي لغة العرب أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو جمع أن ُيجرد من ع.مة تدل على التثنية    .أو على الجمعُ

َوج777777777777777777رد الفع777777777777777777ل إذا م777777777777777777ا أس777777777777777777ندا ِ ِ ِْ َ ْ M َ َُ َ َ ْ  

  

َ)ثن7777777777777777ين أو جم7777777777777777ع كف7777777777777777از ال7777777777777777شھدا َ ْ َ ْ ْc َ َ ََ ٍْ َ ِ ِ   

  

ِقام الزيدان، وقام الزيدون، وقام زيد كالمفرد، لكن ُسمع من ُيلحق الفعل ع.مة تثني$ة إذا أس$ند إل$ى فاع$ل : تقول
ٌق$ام زي$د، قام$ت ھن$د، قام$ا الزي$دان، ق$اموا الزي$دون، وھ$ذا : ُمثنى، وع.مة جمع إذا أسند إلى فاعل وھ$و جم$ع، فيق$ول ٌ

: ًبناء على أن ھذه ع.مة تثنية أو ع.مة جمع، يفع.ن يضربان الزيدان، القول فيه كالقول في س$ابقه، في$ضربان نق$ول
، ب$ل الفاع$ل ٌ، ھذه ا=لف حرف دال على التثنية، وليست بفاعل، ليست بضمير)أكلوني البراغيث(ھذه ا=لف على لغة 

فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، وا=لف ح$رف دال عل$ى التثني$ة ل$يس بفاع$ل � : الذي يليه زيدان، فيضربان
) يفع$.ن(محل له م$ن اFع$راب، والزي$دان فاع$ل، ھ$ل ھ$ذا مع$دود م$ن ا=مثل$ة الخم$سة أو �؟ النح$اة عمم$وا، فجعل$وا 

ًبقطع النظر عن كون ا=لف ضميرا فاع. أو ح ًرف$ا، س$واء ك$ان عل$ى لغ$ة جمھ$ور الع$رب أو أكل$وني البراغي$ث، فھ$و ً
  .حكم عام

ًمن كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين اسما أو حرفا، سواء ك$ان : إذن يفع.ن، نقول ً ًمب$دوءا بالي$اء أو بالت$اء، ً
ِلنح7و: lيفع$.ن أو تفع$.ن، وأش$$ار الم$صنف بقول$$ه ْ َ ٍب، حينئ$ذ س$$واء ك$ان بالي$$اء ، أش$$ار إل$ى إدخ$ال تفع$$.ن بالت$اء للخط$$اِ
  .للغائب، أو صار بالتاء للخطاب أو الغائبتين

َواجعل لنحو يفع6ن النونا c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ًرفعا ْ ْ ًرفع$ا، ما إعراب النون؟ مفعول، وَ ْ ِواجع7ل لنح7و يفع67نٍمفع$ول ث$ان، : َ َِ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ اجع$ل  ، ْ
   ؟- نون الرفعالنون-ًالنون رفعا، اجعل النون، أي نون؟ ھل سبق لھا ذكر 

وفع$ل أم$ر : ًلم يسبق قطع$ا؛ =ن$ه ب$اب الك$.م وا�س$م والفع$ل والح$رف والع.م$ات ث$م ب$اب المع$رب والمبن$ي، ث$م ب$دأنا
  .ومضي، ثم بعد ذلك بدأ في أبواب النيابة، إذن لم يذكر

ْكري ال$ذي lھ$ذه للعھ$د ال$ذ) أل(للعھد الحضوري، النون الحاضرة الت$ي ھ$ي ف$ي يفع$.ن ولي$ست ) أل(النون ھذه 
ًرفعاذكر النون فيما مضى، يحتال سبق  ْ َواجعل لنحو يفع6ن النوناع.مة للرفع، فا=صل ع.مة رفع، :  ، أيَ c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ، ا=ل$ف ْ
ًرفعالmط.ق، و ْ   .ع.مة رفع، فُحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب انتصابه:  أي ،َ

َوت7دعينيفع$.ن، جع$ل الن$ون ع.م$ة الرف$ع لنح$و ا: يدل على ذلك ما بعده، والتقدير ِْ َ ولنح$و ت$دعين، ھن$اك : ، أيَ
أن$$ه : أف$$اد ال$$وزن وأف$$اد المث$$ال نف$$سه، وھ$$ذا عل$$ى القاع$$دة: ٍأت$$ى بالمث$$ال وھن$$ا أت$$ى ب$$الموزون نف$$سه، فحينئ$$ذ أف$$اد أم$$رين

ًي$ذھبان الن$ون رفع$ا وت$دعين، ل$و واجعل لنح$و يفع$.ن : بالمثال تؤخذ منه ا=حكام، يعطي الحكم بالمثال، ولذلك لو قال
واجع$ل لنح$و ي$ضربان أو ي$ذھبان الن$ون : قال بالمثال ف$ي ا=ول وبالمث$ال ف$ي الث$اني لك$ان أول$ى، أل$يس ك$ذلك؟ ل$و ق$ال
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Kرفعا وتدعين وتسألون؛ =نه مثل لـ َ Kتدعين تفعلين، ومثل لـ: ً   تفعلون، تسألون وترك ا=ول، أليس كذلك؟ :َ

K صنعه المصنف، =نه أطلق في ا=ول المثال، فحينئذ ھو يريد المثال، ومثل للث$اني إحال$ة ا=ولى ما: ولكن نقول ٍ
ِواجعل لنحو يفع6ن: على ا=ول، يعني َِ َ َ ْ َ ْْ َ ِ َوت7دعينُ، المراد المثال، فھو مثال لك$ل فع$ل م$ضارع أس$ند إلي$ه أل$ف ا�ثن$ين، ْ ِْ َ َ 

K، ث$$م مث$$ل لھ$$ذا ا]ح$$اد فأف$$ادك فائ$$دتين بھ$$ذا -يعن$$ي ال$$وزن-ث$$ال الم$$راد ب$$ه المث$$ال، إحال$$ة عل$$ى م$$ا س$$بق، الم$$راد ب$$ه الم
أن المراد؛ =نه لو لم يقل يفع.ن في ا=ول يحتمل أن المراد أفعال خمسة ول$يس الم$راد ب$ه ا=مثل$ة الخم$سة، : التركيب

  .ل بآحاد فدل على فائدتينKلكنه مثل في ا=ول ليفع.ن بالمثال يعني الوزن، ثم لما ذكر الوزن الثاني والثالث أتى بمثا

َتدعينولنحو  ِْ َوت7سألوناًتفعلين، و� يكون المضارع معھا إ� مبدوء بالتاء بخ$.ف يفع$.ن، : ، يعنيَ َُ َ ْ ت$دعين ھ$ذا  َ
َوت7سألوناِمن كل مضارع أسند إليه ياء مؤنثة المخاطبة تدعين، أن$ت ي$ا ھن$د ت$دعين،  َُ َ ْ م$ن ك$ل م$ضارع ات$صل ب$ه واو  َ

  .الزيدون يقومون: أنتم تقومون، أو غائبة: ًحرفا حاضرةًالجمع اسما أو 

ِإذا ذكر ث.ثة أمثلة، ونحن نقول ا=مثل$ة الخم$سة، ذك$ر ث.ث$ة أمثل$ة ف$ي اللف$ظ وفھ$م م$ن قول$ه  ُ ِلنح7وً ْ َ  أنھ$ا أكث$ر، :ِ
 ت$دعين م$وزون، :ًيفع.ن، واثنين بالمثال، دا� على الوزن يعني: أليس كذلك؟ ذكر ث.ثة أمثلة في اللفظ، واحد بالوزن

  .وتسألون موزون، ويفع.ن وزن

ِ لنح7و:وقوله ْ َ ُ، يفي$د أنھ$ا أكث$ر م$ن ث.ث$ة وھ$و ك$ذلك، وبا�س$تقراء تبل$غ ثماني$ة؛ =ن يفع$.ن ش$امل لم$ا ك$ان ألف$ُه ِ ِ َ

ُنحو الزيدان يفع.ن، ولما كان ألفُه ع.مة تثنية نحو يفع.ن الزيدان، يعني: ًضميرا ِ ل$ى لغ$ة عل$ى اللغ$ة الم$شھورة وع: َ
ُأكلوني البراغيث، يفع.ن بالياء يعد باثنين س$واء جعلن$ا ا=ل$ف ض$ميرا ف$اع.، أو جعلن$اه ع.م$ة تثني$ة، ولم$ا ك$ان ألف$ُه  ًِ َ ً ِ

ُيفع$.ن، وتك$ون ألف$ُه :يفع.ن زيدان، على لغة أكلوني البراغيث، ويتضمن تفع.ن بالتاء فإنه شبيه بـ: ع.مة تثنية نحو ِ َ
ِواجع7ل لنح7و يفع$.ن، : ِم$ا تفع$.ن أو ع.م$ة تثني$ة تفع$.ن الھن$دان، ھ$ذه أربع$ة دخل$ت ف$ي قول$هأنت: ًكذلك ضميرا نحو ْ َ ْ ََ ِ ْ

ِيفع6ن َ َ ٌألف ضمير وع.مة تثنية، ومثله وش$بيھه تفع$.ن: يفع.ن:  يدخل تحتھا أربعة َْ ِ ًأي$ضا ا=ل$ف ض$مير أو ع.م$ة : َ
  .ربعةتثنية على لغة أكلوني البراغيث وعلى لغة العرب، ھذه أ

َتساءلونوأما  َ َُ َأنتم تسألون، وھو متضمن ليفعلون؛ =نه شبيه به، و واو يفعلون يك$ون : ً فيكون واوه ضميرا نحوَ َ َ
َ ت7دعينال$واو ع.م$ة جم$ع، وأم$ا: ال$واو ض$مير، ي$سألون الزي$دون: ًضميرا ويكون ع.مة جمع، الزي$دون ي$سألون ِْ  ف$. َ

  . في التقدير وث.ثة في اللفظًيكون ياؤه إ� ضميرا، ھذه ثمانية أمثلة

فع$ل م$ضارع مرف$وع لتج$رده ع$ن ناص$ب وج$ازم ورفع$ه : ٍھذه ترفع في حالة الرفع بثب$ات الن$ون، حينئ$ذ نق$ول
ِثبوت النون، وضابطه كل فعل مضارع أسند إلى ألف ا�ثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة ُ ٍ.  

َواجع777ل لنح777و يفع6777ن النون777 c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ًرفع777ا، ا=ل$$$ف ھ$$$ذه لmط$$$.ق، اْ ْ َت777دعينع.م$$$ة رف$$$ع، :  أيَ ِْ ولنح$$$و ت$$$دعين، : ، أيَ
َتساءلونو َ َُ   .نحو تسألون ليدخل يسألون بنوعيه: ، أيَ

ْوحذفھا للجزم والنصب سمه َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ. ِْ ْ ُ رف$ع ون$صب وج$زم، : ، وھذه أفعال، وا=فعال لھا ث.ثة أنواع من أنواع اFع$رابْ
ُت النون حينئ$ذ ف$ي ح$التي الن$صب والج$زم يتح$د اFع$راب فتح$ذف ھ$ذه الن$ون، فھ$ذه ا=فع$ال ترف$ع ُإذا كانت ترفع بثبا ٍ

ُبثبوتھا يعني النون الثابتة، وھذه النون تكسر مع ا=لف، وتفتح مع ال$واو، تك$سر م$ع ا=ل$ف: بثبات النون، أي ِيفع$.ن : ُ َ َْ
ًتفعل$$ون، ت$$شبيھا بن$ون المثن$$ى والجم$$ع، : وتف$تح م$$ع ال$$واو َْ َيفع$$.ن ھ$$ذه أش$$بھت ن$ون المثن$$ى، تفعل$$ون ھ$$ذه أش$$بھت ن$$ون َ َ ََ ْ

  .الجمع

ًوقد تفتح مع ا=لف أيضا، وقرأ ِأتعَدانني((: ُ ِ ِ َ َأتعَدان((، ا=صل بالكسر ))َ َِ  بفتح النون بعد ا=ل$ف، وق$د ت$ضمن ))ِنيَ
ُأيضا، وق$رأ ف$ي ال$شاذ ُ يأتيكم$ا طع$ام تْرزقان$�: ((ً ُ َُ َ ٌ َ َ ََ ِ ق$د :  أي الن$ون للج$زم، يعن$يح7ذفھاالن$ون، و ب$ضم ]37:يوس$ف [))ُهْ

ًتحذف � للجزم وحذفھا للجزم والنصب، إذا قد تحذف � للجزم والنصب أليس كذلك؟ ھل تحذف � للجزم والن$صب؟ 
َو� تتبعانl((متى؟  َِ K َو� تتبع$انl(( ت$والي ا=مث$ال، نع$م، ھن$اك ح$ذفت الن$ون ھ$ل ھ$و للج$زم والن$صب؟ ]89:ي$ونس [))َ َِ K َ(( 

  .نون الرفع، ونون التوكيد، ث.ث نونات، كراھة توالي ا=مثال حذفت نون الرفع: ث.ث نونات: ، قلنا]89:يونس[

النون نون الرف$ع ح$ذفت، لم$اذا؟ لكراھ$ة ت$والي ا=مث$ال، ھ$ل ح$ذفت للج$ازم أو : ھل تضربان، ھل تضربان، نقول ھنا
َوح: �K، ولذلك قيدھا المصنف ھنا قال: الناصب؟ الجواب َذفھاَ ُ ِللج7زم ْ ْ َ ْ ًال$ذي يك$ون إعراب$ا للج$زم، يعن$ي ب$سبب : ، يعن$يِ
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  .قد تحذف ھكذا لكنه ضعيف � يعول عليه: دخول الجازم � بسبب آخر، ولذلك قيل

َوح7ذفھاھ$ذه ح$ذفت دون ج$ازم أو ناص$ب، } � تدخلوا الجن$ة حت$ى{ َ َُ ِللج7زم ْ ْ َ ْ ِوالن7صب ِ ْ ْس7مهً حم$. عل$ى الج$زم .َ َ : ، يعن$يِ
  .نيابة عن السكون في ا=ول، وعن الفتحة في الثانيع.مة، 

ْكلم َ ِتكوني َ ُ ِلترومي َ ُِ ْمظلمه َ َ ََ ْ كلم، مظلمة بفتح ' على القياس، وبكسرھا على الكثير،ْ َ ِتكوني َ ُ  الك$اف ھ$ذه للتمثي$ل َ
َت7دعين: لم تكوني يا ھن$د، تك$وني أص$لھا تك$ونين، مث$ل:  كقولك-داخلة على محذوف-للتشبيه، يعني كقولك  ِْ ، فھ$و فع$ل َ

ِلتروم7يُمضارع أسند إلى ياء فاعلة، أليس كذلك؟ دخل عليه الج$ازم فح$ذف الن$ون،  ُِ ، ال$.م ھ$ذه �م الجح$ود، تروم$ي َ
  .أصلھا ترومين، مثال للنصب، ا=ول للجزم والثاني للنصب، �م الجحود ناصبة

ِلترومي ُِ ًمق$درة م$ضمرة وجوب$ا بع$د �م ) أن(ريين  على مذھب الكوفيين ھي ناصبة بنفسھا، وعلى م$ذھب الب$صَ
  .الجحود مظلمة

Kإذا ا=مثلة الخمسة ترفع بثبات النون وتجزم وتنصب بحذفھا، قدم الحذف للجزم؛ =نه ا=صل، يعني لم$اذا ق$ال : ً
ِھن$ا ُحم$ل الن$صب : الح$ذف للج$زم أص$ل للح$ذف للن$صب، يعن$ي: =نه ا=صل، أي: وحذفھا للجزم والنصب سمة؟ قال

الجزم؛ =ن الجزم ھو عدم الحركة، وعدم الحرف ھذا ا=صل فيه، أليس كذلك؟ ا=صل في الجزم عدم الحرك$ة، على 
ًالحذف للجزم أصل للحذف للنصب، وإنم$ا ك$ان أص$. : Kفينوب عنه الحذف، وھنا قدم الحذف للجزم؛ =نه ا=صل، أي

ٍ ك$$ون ك$$ل ع$$دم ش$$يء فال$$سكون ع$$دم حرك$$ة، لمناس$$بة الح$$ذف لل$$سكون ال$$ذي ھ$$و ا=ص$$ل ف$$ي الج$$زم، ووج$$ه المناس$$بة
  .والحذف عدم الحركة

ِوأما الحذف للنصب فھو محمول عليه، كما ُحمل النصب على الجر ف$ي المثن$ى والجم$ع عل$ى ح$ده؛ =ن الج$زم 
Kنظير الجر في ا�ختصاص وھذا مذھب الجمھور، وذھ$ب بع$ضھم إل$ى أن إع$راب ھ$ذه ا=مثل$ة بحرك$ات مق$درة عل$ى 

-Kوثبوت النون أو حذفھا دليل على ذل$ك المق$در، فالح$ذف عن$د الج$ازم : َنع من ظھوره حركة المناسبة، أيَ�م الفعل م

  . أن النون حذفت عند الجازم � به، ليس به-ھذا مذھب سيبويه

ْلم(كـ ِتكوني َ ُ ح$ذفت : فعل مضارع مج$زوم بل$م وجزم$ه س$كون مق$در عل$ى آخ$ره، والن$ون ھ$ذه ق$ال: ، ھنا نقول)َ
ًلئ. يلتبس مع المرف$وع، فالح$ذف عن$د الج$ازم فرق$ا ب$ين ص$ورتي المج$زوم : به لم يؤثر فيه، لماذا حذف؟ قالعنده � 

Kوالمرفوع � به، وھذا منسوب لسيبويه، والجازم إنم$ا ح$ذف الحرك$ة المق$درة، وكالج$ازم الناص$ب، والم$راد الحرك$ات 
ًوجودا أو عدما يدخلھا السكون، على كل الجمھور على أن ال جازم ھو الذي ح$ذف الن$ون، وم$ذھب س$يبويه م$ا ذكرن$اه ً

  ً.سابقا

َواجع77777777777777777ل لنح77777777777777777و يفع677777777777777777ن النون77777777777777777ا c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ْ  

  

َرفع7777777777777777777777777ا وت7777777777777777777777777دعين وت7777777777777777777777777سألونا َ َُ َ ْ َ َ ََ ِْ ً ْ
  

  

َوحذفھا َ َُ ْسمهللناصب، : للجازم، والنصب، يعني:  أي النون للجزم، يعنيْ َ ، أو للجزم كونه ع.مة الذي ھ$و ن$وع ِ
  : الذي ھو نوع من اFعراب، ثم قال: ، أيمن اFعراب، والنصب

َوس7777777777777م مع7777777777777ت6 م7777777777777ن اAس7777777777777ماء م7777777777777ا َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِ ًّ َ M  

  

َكالم7777777777777777777صطفى و ْ َُ َالمرتق7777777777777777777ي مكارم7777777777777777777اْ َ ُِ َ ِْ َ
  

  

 من$ه م$ا -ا�س$م والفع$ل-لما فرغ من بيان اFعراب الصحيح من النوعين، شرع في بيان إع$راب المعت$ل منھم$ا 
  .Kه اFعراب، والمعتل � يكون من قسم المقدرھو صحيح ومنه ما ھو معتل، الصحيح يظھر علي

ًولذلك مضى معنا أن اFعراب أثر ظاھر أو مق$در، إذا ظ$اھر، يعن$ي K : يلف$ظ ب$ه ويق$در وج$وده، أو ُمق$در بمعن$ىK K
Kأثر ظاھر أو مقدر، ظاھر بمعنى أنه موجود ليشمل السكون والحذف: أنه معدوم، وقلنا ھناك ٌ ٌ.  

ح الفع$ل المعت$ل، وبدأ با�سم وإن كان في lابتدائه با�سم فاصل بين النظائر وھي أبواب النيابة ولھذا قدم الموض K
  .Kھكذا قال الصبان

َوس7777777777777م مع7777777777777ت6 م7777777777777ن اAس7777777777777ماء م7777777777777ا َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِ ًّ َ M  

  

َكالم7777777777777777777صطفى والمرتق7777777777777777777ي مكارم7777777777777777777ا َ ُ ْ ُِ َ ِْ َ َ ْ  
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ِمن اAسماء َ ْ َ َ ًل$ى آخ$ره؛ =ن ال$ذي ھ$و يك$ون مع$ت. م$ا Kالمعربة ما � يظھر عليه اFعراب بل يقدر، ث$م النظ$ر إ :ِ
ًكانت �مه واوا أو ألفا أو ياء، ھل كل م$ا كان$ت �م$ه واوا أو ألف$ا أو ي$اء يك$ون م$ن إع$راب التق$دير أو �؟ نق$ول ًً ً ً ھ$ذا : ً

ٌمن ا=سماء الُمعربة نوع صحيُح ا]خر مثل صالح، ھذا من ا=س$ماء المعرب$ة م$ا يظھ$ر في$ه : فيه تفصيل، ولذلك نقول
ال$واو أو : آخ$ره ح$رف م$ن ح$روف العل$ة وھ$ي: اFعراب، ومنھا نوع معتل ا]خر ھذا الذي معنا، معت$ل ا]خ$ر يعن$ي

ٍالياء أو ا=لف، لكن بعضه عند النحاة اصطلحوا عليه أن يسمى بأنه جار مج$رى ال$صحيح، وذل$ك إذا ل$م يك$ن م$ا قبل$ه 
َ تضم ما قبلھا، وا=لف أن ُيفتح م$ا قبلھ$ا ھ$ذا مط$رد ح$رف ًموافقا له في الحركة؛ =ن ا=صل في حرف العلة الواو أن ُ

  .ًالعلة واللين وغيرھم، والياء أن يكون ما قبلھا مكسورا، ھذا ا=صل

َلكن إذا لم يكن كذلك كأن يكون سكن ما قبل الواو مثل َْدلو، ھذا آخره واو ومع ذلك لم ُي$ضم م$ا قبل$ه، ھ$ل ھ$و : ََ
Kحروف العل$ة؟ الج$واب �، وإن س$مي مع$ت. لك$ن ل$يس المعت$ل ال$ذي تق$در علي$ه  حرف من -�مه–آخره : معتل؟ نقول ُ ً

حكم$$ه ف$$ي اFع$$راب حك$$م ال$$صحيح بأن$$ه تظھ$$ر علي$$ه : ٍمعت$$ل ج$$ار مج$$رى ال$$صحيح يعن$$ي: الحرك$$ات ول$$ذلك يق$$ال في$$ه
  .الحركات

Kظب$$ي، ھ$$ذا آخ$$ره ي$$اء وھ$$و ح$$رف م$$ن ح$روف العل$$ة، ھ$$ل نق$$ول تق$$در علي$$ه الحرك$$ات، مث$$ل: ومثل$ه َ  الم$$صطفى ُ
ً�، لم$$اذا؟ =ن ح$$رف العل$$ة ال$$ذي تق$$در علي$$ه الحرك$$ات أن يك$$ون م$$ا قبل$$ه مك$$سورا وھ$$ذا س$$اكن، : والمرتق$ي؟ الج$$واب ُK

ٍظبي، إذا نوع المعتل ا]خر ي$سمى مع$ت. معت$ل ا]خ$ر لكن$ه ج$ار مج$رى ال$صحيح، وھ$و م$ا آخ$ره ي$اء أو واو، وك$.  ً ً ٌ
ٌظب$ي، : تحرك قبله ساكن، وقد يكون الحرفان مشددين أو مخففين نح$والحرفين متحرك قبله ساكن، ليس ھو بساكن، م

ٌدلو، مْرمي، مغزو، كلھا تجري مجرى الصحيح، يعني ٌ ٌُ ْ َ ًيكون اFعراب عليھا ظاھرا وإن ك$ان ف$ي الظ$اھر أن$ه معت$ل : َِ
  .ا]خر، وحكم آخره من الناحية اFعرابية كحكم صحيح ا]خر فھو شبيه بالحكم

ِع معت$$ل ا]خ$$ر � ُي$$شبه ال$$صحيح، وھ$$ذا ث.ث$$ة أق$$سام، ن$$وع معت$$ل ا]خ$$ر � ُي$$شبه ال$$صحيح ن$$و: الن$$وع الثال$$ث ِ-

  : وھذا ث.ثة أقسام على حسب حرف العلة الذي في آخره-مخالف ل5ول

َكالمصطفى: ھو الذي أشار إليه المصنف بقوله: أولھا ْ ُ ، الذي ھو المقصور، وھو ا�سم المعرب الذي ف$ي آخ$ره ْ
ِالمق$صور اس$م مفع$ول م$ن الق$صر، س$مي مق$صورا؛ =ن$ه ُح$بس ع$ن الحرك$ات، يعن$يٌألف �زمة،  � تظھ$ر علي$ه � : ً

ھ$ذا مق$صور، : ح$اء الفت$ى، ورأي$ت الفت$ى، وم$ررت ب$الفتى، ج$اء الفت$ى نق$ول: ضمة و� فتحة و� كسرة، ولذلك تقول
ًالح$رف ل$يس ق$اب. : ر ال$ذاتي، يعن$يًلماذا سمlي مقصورا؛ =نه حبس عن إظھار الضمة، فتى، منع من ظھورھ$ا التع$ذ

ًأن يكون الح$رف ق$اب. : kأن يكون الحرف غير قابل للحركة كا=لف، والتعذر العرضي: kللحركة لذاته، التعذر ا=صلي
ھو ا�سم المعرب الذي ف$ي آخ$ره أل$ف �زم$ه، وھ$و : غ.م، إذن المقصور:للحركة، ولكنه اشتغل بحرف آخر وھو كـ

َكالمصطفى:  بقولهالذي عناه المصنف ْ ُ   ً.، سماه معت.ْ

Mوس77م َ l، ھ$$ذا فع$$ل أم$$ر، م$$ا الم$$راد ب$$ه؟ عل$$م، َ َمع77ت6 م77ن اAس77ماء م77اٍ َ ْ ْ ُِ َ َ ِ ًّ َكالم77صطفى َ ْ ُ َوس77م مع77ت6 م77ن، ْ ِ ًّ َ ْ ُ َ َM س77ماء م77اAَا َ ِْ َ 
َكالمصطفى ْ ُ Mسم ھذا في محل نصب مفعول أول، ): ما(: ْ َكالمصطفىَما َ ْ ُ َكالم7صطفى ما كان ً، معت.، إذن المسمى ھوْ ْ ُ ْ ، 

ِوسم معت6 من اAسماءًاسمه معت.،  َ ْ ْ ُ َ ََ َ ِ ًّ َ Mم$ه ح$رف م$ن ح$روف العل$ة، : ما آخره حرف عل$ة، يعن$ي: ، المعتل عند النحاة�
ًالمعتل ما فيه حرف علة أو� أو أثن$اء أو آخ$را، : إما واو مضموم ما قبلھا، وإما ياء مكسور ما قبلھا، وعند الصرفيين ً ً

معتل عند الصرفيين ص$حيح : ما عموم وخصوص مطلق، وعد ھذا معتل عند الصرفيين صحيح عند النحاة، قالفبينھ
  .عند النحاة، دعى معتل عندھما

ًإذا نظُر النحاة إلى آخ$ر الكلم$ة إل$ى ال$.م فق$ط، ھ$ل ھ$ي ح$رف ص$حيح أو معت$ل؟ إن ك$ان مع$ت. س$موه مع$ت.،  ً ً
ًخر ھذا قيد � داعي له لبي$ان الواق$ع؛ =ن المعت$ل � يك$ون إ� آخ$را ھ$ذا عن$د معتل ا]خر، ا]: على ھذا التقرير قولھم

  .النحاة، وأما عند الصرفيين ف. قد يكون معتل ا=ول معتل الثاني ا=جوف، ومعتل ا]خر

َوسم معت6 من اAسماء ما َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِ ًّ َ Mا�سم المع$رب ال$ذي ح$رف إعراب$ه أل$ف لين$ة �زم$ه، وھ$ذا ي$سم: ، أيK ٌ ى بالمق$صور ٌ
َكالمصطف: ولذلك قال َ ْ ُ ، وھو ا�سم المعرب الذي في آخره أل$ف �زم$ه، ا�س$م المع$رب ال$ذي ف$ي آخ$ره أل$ف �زم$ة، ىْ

ً� ي$$سمى مق$$صورا ول$$و ك$$ان آخ$$ره أل$$ف �زم$$ه : ًا�س$$م خ$$رج ب$$ه الفع$$ل والح$$رف، فالفع$$ل � يك$$ون مق$$صورا، يعن$$ي K
ًخره ألف �زمه، لكن � يسمى الفعل مق$صورا وإنم$ا ھ$و اص$ط.ح يخشى، يخشى في ا=صل كالفتى أليس كذلك؟ آ:كـ K
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خاص با�س$م، فخ$رج الفع$ل نح$و يخ$شى، وك$ذلك الح$رف نح$و إل$ى وعل$ى، ا�س$م المع$رب أخ$رج المبن$ي ف$المبني � 
ًيسمى مقصورا نحو  K)إذا، وما، ومتى(اسم إشارة و ) ذا.  

ٌفي اللفظ، ألف: ا�سم المعرب الذي في آخره، يعني ِ  �زمة المراد باللزوم في ا=لف لزوم الوج$ود ف$ي ا=ح$وال َ
ًالث.ث$$ة رفع$$ا ون$$صبا وخف$$ضا، ك$$الفتى، إذا كان$$ت ا=ل$$ف موج$$ودة حينئ$$ذ ص$$ارت مح$$. لmع$$راب وھ$$ي ملفوظ$$ة، وإذا  ٍ ً ً ً

ُكانت محذوفة حينئذ قدر عليھا اFعراب وھي محذوفة، ھل تحذف ا=لف؟ نعم، مثاله ُl ٍ :  

ًت فت$ى، نظ$رت إل$ى فت$ى، نق$ولًج$اء فت$ى، رأي$ًفتى،  ًج$اء فت$ى، ھ$ذا فاع$ل مرف$وع ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى ا=ل$ف : ً
ًالمحذوف$$ة لي$$ست موج$$ودة لل$$تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنين، التن$$وين وا=ل$$ف، رأي$$ت فت$$ى، فت$$ى ب$$دون  ًفت$$ى : ، تق$$ول)أل(ً

ا=ل$ف تك$ون ) أل(لفت$ى ب$ـمفعول به من$صوب ون$صبه فتح$ة مق$درة عل$ى ا=ل$ف المحذوف$ة لي$ست موج$ودة، وأم$ا ج$اء ا
ْإن الُھ$َدى ُھ$َدى ((، ...مرفوع ورفعه الضمة المقدرة على ا=لف، ملفوظة وكذلك ف$ي الن$صب و: ٍموجودة، حينئذ تقول K ِ

'ِ K(( ]ما الذي قدر ھنا؟ ]73:آل عمران ،l ِإن الُھَدى ُھ$َدى '((ُ K ْ K : ح$رف توكي$د ون$صب، الھ$دى:  إن]73:ل عم$رانآ[ ))ِ
ُِھ$َدى 'ن منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع م$ن ظھورھ$ا التع$ذر، اسم إ K : ھ$دى خب$ر إن مرف$وع، ھ$دى ال$ـ

ھدى، ھدى '، ھذا خبر إن مرفوع ورفعه ض$مة : ٍھدى '، إذن ا=لف محذوفة، ھدى ' ا=لف محذوفة حينئذ تقول
 الھدى ا=لف ملفوظ بھا والحركة مقدرة، ھ$دى ' ا=ل$ف مقدرة على ا=لف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، إن

َالم7صطفى: مرسومة مكتوبة لكن في النطق محذوفة واFعراب يتب$ع الملفوظ$ات � المرس$ومات، إذن الخ.ص$ة نق$ول ْ ُ ْ 
 قبلھ$ا فتح$ة، لك$ن ھ$ذا ل$يس بقي$د؛ =ن ا=ل$ف �: المراد به ا�سم المعرب الذي ف$ي آخ$ره أل$ف �زم$ة، وبع$ضھم يق$ول

  ً.يكون قبلھا إ� مفتوحا

  :ً� يسمى مقصورا في اصط.ح النحاة ما يأتي: ليس من المقصور ما يأتي، يعني: ٍحينئذ نقول

  .دعى، وسعى، ويخشى: ا=فعال المختومة بألف �زمة مثل: ً أو�

  .إلى، وعلى: الحروف المختومة بألف �زمة مثل: ًثانيا

  .ذا، وتاء، من أسماء اFشارة، وما الموصولة، وإذا الظرفية: =لف مثلا=سماء المبنية المختومة با: ًثالثا

بطوكي$و، آخرھ$ا واو أو ي$اء، الھ$ادي الع$الي؛ : ا=سماء المعربة التي في آخرھا واو أو ياء ومثل بعضھم: ًرابعا
  .=نھا ليست معتلة ا]خر با=لف

ا=س$ماء : ؛ =ن ا=لف فيھما غير �زمة، إذا قي$لالمثنى في حالة الرفع وا=سماء الستة في حالة النصب: ًخامسا
الستة إن أخاك، ھذا اسم معرب آخره ألف قبله فتحة، آخره أل$ف؛ =ن آخ$ره ل$يس الك$اف ھ$ذا م$ضاف وم$ضاف إلي$ه، 

م$ررت بأخي$ك، انتقل$ت أل$يس : Kإذن آخره، إن أخاك، أل$ف لك$ن ھ$ل ھ$ي �زم$ة؟ �، لي$ست ب.زم$ة، لم$اذا؟ =ن$ك تق$ول
ھ$و اس$م : ٍجاء الزيدان، النون ھذه ليست بآخر الكلمة بل ا=لف ھي ا]خر، حينئذ نقول: لرفع المثنى تقولكذلك؟ وفي ا

َمعرب آخره ألف لكنھا ليست ب.زمة؛ =نك تقول رأيت الزيدين انتقلت لم تلزم، إذن المثنى في حالة الرف$ع، وا=س$ماء  َ
  .الستة في حالة النصب؛ =ن ا=لف فيھما غير �زمة

ً ھ$ذا مق$صور، ل$و جعلت$ه مؤنث$ا وزدت$ه ت$اء فت7ى: ٍفت$اة، قلن$ا: المقصور إذا زيدت بعد ألفه ت$اء التأني$ث نح$و: ئدةفا ً
  .ٌفتاة، خرج عن المقصور، وصار إعرابه بالحركات الظاھرة على ا=صل: تقول

ق بين$ه وب$ي lُإذا المقصور إن كان مذكرا فھو الذي يدخل معنا، وإذا زي$دت علي$ه الت$اء وف$ر ً ٍن م$ذكره حينئ$ذ خ$رج ً
ِعن المقصور فصار إعرابه ظاھرا، المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث نحو فتاة يفق$د اس$مه وحكم$ه، فق$د ا�س$م،  َ ٍ ً

ًعند النحاة � يسمى مقصورا، وحكمه وھو اFعراب التق$ديري، يفق$د اس$مه وحكم$ه ب$سبب ھ$ذه الت$اء و� ي$سمى : يعني
ٍرا إ� بشرط انتھاءه بألف تقع عليھا الحرك$ات اFعرابي$ة مق$درة، حينئ$ذ ينتق$ل اFع$راب ًمقصورا؛ =نه � يكون مقصو ً

  .إلى التاء، ھذا ھو ا=صل في ھذا

َوالمرتقي مكارما َ ُِ َ ِْ ٌا�س$م المع$رب ال$ذي آخ$ره ي$اء �زم$ة غي$ر : ، ھذا ھو النوع الثاني م$ن ا=س$ماء المعتل$ة وھ$وَ
  .والحرفمشددة قبلھا كسرة، خرج با�سم الفعل 
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  ً.ھذا آخره ياء �زمة قبلھا كسرة لكن � يسمى في ا�صط.ح منقوصا): يرمي(

مبن$$ي -ھ$ذا ح$رف ل$يس باس$م إذن خ$رج الح$رف ف$$ي وخ$رج الفع$ل يرم$ي، المع$رب، خ$رج المبن$ي نح$و ): ف$ي(
ُعن7دھم ِذي ِم7ن َفح7سبيالذي، لغة من ذو، إذا أردتھا على اFع$راب : -آخره ياء قبلھا كسرة َ ِفاني7اَك َم7ا ِ ا=س$ماء :  قلن$ا،َ

في لغة طيء بمعنى ال$ذي، وھ$ذه ا=ش$ھر أنھ$ا تك$ون مبني$ة وق$د تع$رب، ذي، ھ$ذا ) ذو: (ًالستة بعضھم زاد سابعا وھو
ًك$$ذلك مبن$ي آخ$$ره ي$$اء قبلھ$$ا ك$سرة، وذي ال.زم$$ة خ$$رج غيرھ$$ا كالي$اء ف$$ي المثن$$ى ج$$را ون$$صبا، ) ال$$ذي(مث$ال جي$$د، و ً

� : سرة خرج نحو ظبي، ھذه ياء قبلھا سكون، إذن ليس من المنق$وص م$ا ي$أتي، يعن$ياشتراط ال.زمة، قبلھا ك: يعني
  :ًيسمى منقوصا عند النحاة

ين$وي، يرم$ي، وك$ذلك الح$رف المخت$وم بي$اء نح$و : الفعل بجميع أنواع$ه �س$يما المخت$وم بي$اء �زم$ة نح$و: ًأو�
  .، ھذا ليس من المنقوص في اصط.ح النحاة)في(

  .vكرسي، ھذا ليس بمنقوص: ذي في آخره ياء �زمة ولكنھا مشددة نحوا�سم ال: ًثانيا

  .-اسم إشارة-الذي، التي، ذي : ا�سم المبني المختوم بياء: ًثالثا

ا�سم المعرب الذي آخره ياء �زمة في بعض حا�ته لكنھ$ا لي$ست م.زم$ة ل$ه كا=س$ماء ال$ستة ف$ي حال$ة : ًرابعا
ھا وكذلك المثنى والجمع في ح lالتي النصب والجرجر.  

ظبي، ھذا آخره ي$اء �زم$ة لكن$ه ل$يس : ا�سم المعرب الذي آخره ياء �زمة ولكنه ليس قبلھا كسرة نحو: ًخامسا
  .قبلھا كسرة

َوسم معت6 من اAسماء ما َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِ ًّ َ M) َكالمصطفى) الذي ْ ُ ِوالمرتق7ي وموسى والع$صى ْ َ ْ ھ$ذا الم$راد ب$ه المنق$وص، وس$مي : ُ
  .ٍنه نقص بعض حركاته وھو الضمة والكسرة، أو =نه نقصت �مه عند تنوينه قاضًمنقوصا؛ =

َوسم معت6 من اAسماء ما َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِ ًّ َ M  وسم، ما ،lَكالمصطفى ْ ُ ِوالمرتق7ي وھو المقصور ب$شروطه ال$سابقة، ْ َ ْ  وھ$و المنق$وص ُ
ًبشروطه السابقة معت. عند النحاة من ا=سماء احترازا من المعتل من    .ا=فعالً

َالم7صطفىالف$اء ف$صيحة، م$ا ھ$و ا=ول؟ : فاAول ْ ُ َكالُم$ْصطفىالمق$صور، وھ$و م$ا ك$ان : ، يعن$يْ اUع7راب في7ه  ، ْ
Kجميعه، جميع أنواع اFعراب التي تتعلق با�سم الرفع والنصب والخف$ض كلھ$ا مق$درة فال$ضمة مق$درة ، والفتح$ة Mقدرا 

Kمق$$درة ، والك$$سرة مق$$درة، وھ$$ذا ي$$سمى بال K ًتع$$ذر ا=ص$$لي احت$$رازا م$$ن التع$$ذر العرض$$ي، والف$$رق بينھم$$ا أن التع$$ذر
ا=صلي ما كان المانع في$ه ذات الح$رف � يقب$ل حرك$ة ك$ا=لف، والتع$ذر العرض$ي الم$راد ب$ه نح$و غ.م$ي الم$يم ھ$ذه 

ُجاء غ.م ليس كالفتى، رأيت غ.ما، م$ررت بغ$.م، لك$ن لم$ا أض$يف إل$ى ي$اء الم$: تقبل لو فصلته قلت
ٍ ً ٍتكلم حينئ$ذ ل$زم ٌ

ُف7اAولًمنه أن يكون مكسورا  . ُاUع7راب َ َ ِفي7ه ْ َق7درا ِ . ُجميع7ه   ُ ُ  عل$ى ا=ل$ف، لتع$ذر تحريكھ$ا، وي$ستثنى م$ن تق$دير الك$سرة َِ
ٍحال الجر ما � ينصرف، فإنه إنما يقدر فيه الفتحة خ.فا لبعضھم معل. بأنه � ثقل مع التق$دير، لي$ال، ھ$ذا مث$ل ج$وار  ٍ ً ً K

  .ٍوغواش

ُفاAول . ُاUعراب َ َ ِفيه ْ َق7درا ِ . ُجميع7ه   ُ ُ َوھ7و عل$ى ا=ل$ف لتع$ذر تحريك$ه، َِ ْق7د .ال7ذي َْ َق7صرا َ ِ ًس$مي مق$صورا، : ، يعن$يُ
َ وھ7ووالقصر لغة الحبس؛ =نه محبوس عن المد أو عن ظھور اFعراب والثاني أش$ھر، ْق7د .ال7ذي َْ َق7صرا َ ِ ، ا=ل$ف ھ$ذه ُ

  .لmط.ق

ٍسمlي منقوص$ا؛ لح$ذف �م$ه للتن$وين، ھ$ذا ق$اض، ق$اض ح$ذفت : ، يعنيٌمنقوصان كالمرتقي  وھو ما كوالثاني ٍ ً
  .ُللتخلص من التقاء الساكنين، أو =نه نقص منه ظھور بعض الحركات: �مه للتنوين، يعني

ٌوالث77ان منق77وص َ َُ .ْ اء، الفتح$$ة تظھ$$ر علي$$ه لخف$$ة الفتح$$ة عل$$ى الي$$: َاس$$مه منق$$وص، ون$$صبه ظھ$$ر، يعن$$ي: ، يعن$$يِ
ِأجيُبوا َداعي '(( َK ِ ِ ُورفع7ه، داعي ھ$ذا منق$وص، وظھ$رت علي$ه الفتح$ة لخفتھ$ا، ]31:ا=حقاف) [)َ ُ َ َين7وى َْ Kُيق$در، : ، يعن$يُْ َ

ُفاAول: ھنا عبر بالنية وفي المقصور ھناك قال . ُاUعراب َ َ ِفيه ْ َقدرا ِ . َُينوى، ما الفرق بينھما؟ � ف$رق بينھم$ا، : ، وھنا قالُ ْ
ُون7صبهًدير ھو النية، عب$ر ھن$ا بالني$ة وس$ابقا بالتق$دير للتف$نن فح$سب، التق ُ ْ ْظھ7ر َْ َ ُورفع7ه ،َ ُ َ َين7وى َْ ّك7ذا أي7ضا يج7ر ُْ َ ُ ًْ َ : ، يعن$يَ

ِبك$$سر من$$وي ، يج$$ر المنق$$وص بك$$سر من$$وي، إذن المنق$$وص ف$$ي الرف$$ع والج$$ر تك$$ون الع.م$$ة مق$$درة، ج$$اء القاض$$ي،  ِْ َْ َ
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ك الح$رف ا=خي$ر : lة على آخره منع من ظھوره الثقل، يعن$يالقاضي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدر lل$و أراد أن يح$ر
ك ا=لف ما استطاع، ھذا فرق بين التعذر والثقل-الياء- lمكنه ذلك، بخ.ف، لو أراد أن يحر= .  

ّورفعه ينوى كذا أيضا يجر َ ُ ْ َ ُ ُ َ ًَ َ َْ ْ   .، يعنيُ

َكذا ًمثل ذا السابق أيضا، آض يأيض، نرجع رجوعا: ، أيَ   .ينوى الكسر: يجر، يعني: ، فنقولً

والثاني منقوص إلى مرتقي، فالمنقوص ھ$و ا�س$م المع$رب ال$ذي آخ$ره ي$اء �زم$ة قبلھ$ا : وأشار بقوله: ھنا قال
  .كسر نحو مرتقي إلى آخره

ِياقْومن$ا أجيُب$وا َداع$((: وحكم ھذا المنقوص أنه يظھر فيه النصب، نحو رأي$ت القاض$ي، وق$ال ' تع$الى ِ َ َ ََ ِي 'َ َK ((
جر لثقلھما على الياء، الضمة الثقيلة وكذلك الكسرة ثقيلة، ج$اء القاض$ي، وم$ررت ، ويقدر فيه الرفع وال]31:ا=حقاف[

ْولوبالقاضي، وكذلك جاء  .أن ََ ٍواش َ ِباليمامة َ َ َ َ ُداره ِ ُ : ًا=صل فيم$ا إذا ك$ان من$صوبا أن تبق$ى الي$اء وين$صب، لك$ن س$مع، َ
ْولو .أن ََ ٍواش َ ًمعاملة المنق$وص المنك$ر رفع$ا وج$را ھ$ذا : ًوا=صل ولو أن واشيا، لكن ھذا ُيحفظ و� ُيقاس عليه، يعني َ ً K

  .يحفظ و� يقاس عليه

  : ثم قال رحمه ' تعالى

ْوأي فع7777777777777777777ل آخ7777777777777777777ر من7777777777777777777ه أل7777777777777777777ف ٌ ْ c َِ ِ ِ َِ َُ ْ ٍ  

  

ٌو واو َأ َ ْو ي777777777777777777777اء فمع777777777777777777777ت6 ع777777777777777777777رفٱْ ُ ْ ُ ٌ َ ِْ ًّ َ َ
  

  

ٍوأي فعل ْ c َِ ٌآخرمضارع، : ، يعنيَ ْ منه ألفِ ِ َِ ُ يخشى، إذا كان آخره ألف، ھو يريد أن يبين الب$اب ا=خي$ر : ، قبلھا فتحة نحوْ
يل$زم بح$ذف آخ$ره نياب$ة ع$ن ال$سكون، ھ$ذا : الفع$ل الم$ضارع المعت$ل ا]خ$ر ف$ي حال$ة الج$زم، قلن$ا: الباب السابع وھ$و

  .مراده

ٍوأي فعل ْ c َِ قبلھ$ا أو ي7اء  قبلھا ضمة نحو يدعو، أو واوى، مضارع، كان آخر منه ألف قبلھا فتحة نحو يخش: ، أيَ
ًّفمعت6كسرة نحو يرمي،  َ ْ ُ ْعرف َ ًّوسم معت6: ً، عرف معت.، يعنيُِ َ ْ ُ َ َMإذن المعت$ل ا]خ$ر ف$ي اص$ط.ح النح$اة ف$ي الفع$ل ، :

ًم$$ا كان$$ت �م$$ه واوا أو ي$$اء أو ألف$$ا ب$$شرط أن يك$$ون م$$ا قبلھ$$ا م$$ن ج$$نس حرك$$ة ال$$.م إن كان$$ت واو فم$$ا قبل ھ$$ا يك$$ون ًً
ًمضموما، وأي فعل كان آخر منه ألف نحو يخشى، أو واو نحو يدعو، أو ياء فمعت. عرف ً.  

ِف7777777777777اAلف ان7777777777777و في7777777777777ه غي7777777777777ر الج7777777777777زم ْ َْ َ ْ ََ ِ ِ ِِ َ َ
  

  

ِوأب7777777777777777د ن77777777777777777صب ماكي7777777777777777دعو يرم77777777777777777ي ِْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ  

  

Kمعتل ا]خر من ا=فعال الضمة تقدر على الجمي$ع، إذا نظرن$ا إل$ى الحرك$ات، إذا نظرن$ا إل$ى الحرك$ َف7اAلف ات، ُ ِ َ َ
ِانو فيه غير الجزم ْ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ، ما كان مختوما با=لف كيخشى انو فيه الضمة على آخره، وانو فيه الفتحة على آخره، م$اذا بق$ي؟ ِ ً

: ِغير الجزم، اس$تثنى الج$زم، ا=حك$ام ث.ث$ة رف$ع ن$صب ج$زم، الك$.م ف$ي الفع$ل، ان$و غي$ر الج$زم، يعن$ي: الجزم، قال
َفاAالرفع والنصب،  َلفَ ِفاAلف انو فيه غير الج7زم، ِمفعول به، انو فيه ھذا من باب ا�شتغالما إعراب ا=لف؟: ِ ْ َْ َ ْ ََ ِ ِ ِِ َ  وھ$و َ

ره  lَالرفع والنصب، نح$و س$عى زي$د ي$سعى، ول$م يخ$شى لتع$ذر الحرك$ة عل$ى ا=ل$ف، وا=ل$ف ن$صب بفع$ل ُم$ضمر يف$س َ ِ ُ
ًمعنى � لفظا، والتقدير أقصد ا=: الفعل الذي بعده، أي ِان7و في7هلف؛ =ن ً ِِ اش$تغل ب$ضمير يع$ود عل$ى ا�س$م :  ھ$ذا نق$ولِ

  .المعمول المشغول عنه، وھذا سيأتي بحثه

َفاAلف ِ َ : غي7رف$ي ا=ل$ف، غي$ر الج$زم، : ُأقصد ا=لف، انو فيه، يعني: ً ھذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يعنيَ
اكت$سبت التعري$ف؛ =ن ا=ح$وال :  مثل ھذا المقام نق$ولا=صل فيھا أنھا نكرة � تتعرف بإضافتھا إلى المعرفة لكن في

ًرفع، نصب، جزم، حينئذ غير الجزم تعين أن يكون رفعا ونصبا فھو معرفة: ث.ثة ً K ٍ.  

ِوأبد ْ َنصب َ ْ ُماكيدعو َ َ َْ ِيرمي َ ْ ُكيدعوأظھر نصب ما : ، يعنيَ َْ ًالفعل ال$ذي يك$ون مختوم$ا ب$واو والفع$ل ال$ذي : ، يعنيَ
َاء فالفتحة تظھر على يدعو؛ لخفة الفتحة، وعلى يرمي، لن يدعو، ولن يرم$ي، الفتح$ة تك$ون ظ$اھرة، ًيكون مختوما بي َ

َوالرفع . َفيھما َْ ِ ِانو ِ َوالرف7عlق$دره و� يظھ$ر علي$ه لثق$ل ال$ضمة عل$ى الي$اء وال$واو، : ِ، فيھما في يدعو ويرم$ي، ان$و يعن$يْ . َْ 
َفيھما ِ ِانو ِ   .خاص بھا: ، يعنيْ
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ِوأبد: رفع، نصب، جزم، قلنا: ا=حوال ث.ثة ْ َنصب َ ْ ُماكيدعو َ َ َْ ِيرمي َ ْ َوالرف7ع، يظھر، بقي الرف$ع والج$زم، َ . َفيھم7ا َْ ِ ِ 
ِانو ًقدره منويا، : ، يعنيْ lْواحذف ْ ًجازم7ا َِ ِ .ث6ثھ7ن   َ ُ َ ًم$ا ك$ان مختوم$ا : ، ث.ثھ$ن ض$مير يع$ود إل$ى ا=ح$رف الث.ث$ة، يعن$يَ

ًمختوما بواو جزمه بحذف الواو، ما كان مختوما بياء جزمه بحذف الياءبا=لف جزمه بحذف ا=لف، ما كان  ً    .  

ِتق◌ض ْ ًحكما َ ْ ً)زما ُ ًحكما، تقضي يعني تؤدي، ِ ْ ً)زما ُ K؛ =نه واجب، إذا وجد الج$ازم حينئ$ذ تع$ين أن يك$ون أث$ره ِ ٍ
  .ًمعمو� له

ِف7777777777777اAلف ان7777777777777و في7777777777777ه غي7777777777777ر الج7777777777777زم ْ َْ َ ْ ََ ِ ِ ِِ َ َ
  

  

ْوأب7777777777777777د ن77777777777777777صب ماكي7777777777777777د َ َ َ ْ ْ ََ َ ِعو يرم77777777777777777يِ ْ َ ُ  

  

Kفحينئ$ذ م$ا ك$ان مختوم$ا ب$ألف، تق$در علي$ه فھذا ما يتعلق بالفعل المعتل ا]خر وھو آخر باب م$ن أب$واب النياب$ة،  ُ ً ٍ
Kالفتحة وال$ضمة وُيج$زم بح$ذف ا=ل$ف، م$ا ك$ان مختوم$ا ب$واو تق$در ع ُ لي$ه ال$ضمة وتظھ$ر علي$ه الفتح$ة وجزم$ه بح$ذف ً

Kالواو، ما كان مختوما بياء تقدر ُ   . عليه الضمة وتظھر الفتحة وجزمه بحذف الياءً

  ...                             و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد
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  18الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                          ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :مد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا مح

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

  .، لما أنھى الك.م على ما يتعلق بالمعرب والمبني، ثنى بالنكرة والمعرفةالنكرة والمعرفة 

لما كان كثير من ا=حكام ا]تية تبن$ى عل$ى التعري$ف والتنكي$ر، : قال السيوطي رحمه ' تعالى في ھمع الھوامع
Kا كثي$ري ال$$دور ف$ي أب$واب العربي$$ة ص$در النح$$اة كت$ب النح$و ب$$ذكرھما بع$د اFع$$راب والبن$اء، ث$م ع.ق$$ة ب$ين ھ$$ذا وكان$ َ K

وذاك، يعني أكثر ما يحكم عليه من الك.م ھذا معرب وھذا مبني، وھذا نكرة وھذا معرفة، لك$ن الف$رق أن ھ$ذا معرف$ة 
ًه مركبا أو �، وأما كون ھ$ذا مع$رب وھ$ذا مبن$ي ھ$ذا يك$ون وھذا نكرة ھذا وصف للمفرد من حيث ھو � باعتبار كون

ُوا)سم: بعد التركيب، ولذلك قلنا في قوله السابق ْ ُمنه َ ْ ٌمعرب ِ َ ْ ِومبني ُ ْ َ ُوا)سم، َ ْ  بعد التركيب، وأما قب$ل التركي$ب فھ$ذا � َ
ًيوصف بكونه معربا و� مبنيا ً.  

زيد، لوحدھا ھكذا تحكم عليھا بأنھا معرف$ة، ورج$ل : ن تقولوھنا التعريف والتنكير � ع.قة لھما بالتركيب، كأ
�K ع.قة بين التركيب والحكم على الكلمة بكونھا معرفة أو نكرة، ثم فرق بين البابين: ًتحكم عليه أنه نكرة، إذا َ.  

ر تعري$ف النك$رة والمعرف$ة كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي أكث$: وقد أكثر الن$اس ف$ي ح$دودھما ول$يس منھ$ا ح$د س$الم، يعن$ي
  .المفردات، إذا عرفت تجد الخ.ف الكبير بين أھل العلم، سواء كان في النحو أو في غيره من الفنون

وتكثر الحدود وتكثر التعاريف، ھذا يرى أن ھذا جنس ُمخرج، وھذا يرى أنه داخل، وھ$ذا ي$رى أن$ه ف$صل، ث$م 
  .يعترض عليه، ولذلك يقال بأنه � يسلم حد في الدنيا

  .تعرض لحدھما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليهمن : قال ابن مالك

ف المعرفة أو النكرة يقول lعجز، مع كونه عرفه ھو: َمن أراد أن ُيعر:  

ٌنك7777777777777777777777777777رة َ ِ ُقاب7777777777777777777777777777ل َ ِ ْأل َ َم7777777777777777777777777777َؤثرا َ ُM
  

  

ٌواق77777777777777ع َْوأ َموق77777777777777ع َِ ْ ْق77777777777777د َم77777777777777ا َِ َذك77777777777777را َ ِ ُ   

  

 إ� أنھا غير مستوفية، وھذا =نھا ل$و نظ$ر ھو أراد أن يشير إلى أن الحدود التي تذكر ولو ذكرھا أھل العلم: ًإذا
ھي ليست بحدود، بل ھي رسوم، يعني تعرف بالخاصة، وحينئ$ذ إذا ع$رف ال$شيء : إليھا من حيث ھي حد أو � نقول

الع.م$ات أن تك$ون مط$ردة باعتب$ار م$دخولھا، : ًبخاصته قد � يكون مطردا، كما ھو الشأن في الع.مات ال$سابقة، قلن$ا
ع.م$ة ) أل(، ھ$ل نجع$ل )أل(م$ن ع.م$ات ا=س$ماء، بع$ض ا=س$ماء � ي$دخل عليھ$ا : معرفة، يعن$ي) أل: (ًفمث. نقول

بعض ا=سماء ب$ل كثي$ر م$ن ا=س$ماء ومنھ$ا : على اسمية كل المفردات وا]حاد؟ ما يصلح ھذا، لو جعلناھا حينئذ نقول
  .� تدخل تحت ھذا الحد، =ن ھذا يعتبر بالخاصة: الضمائر نقول

من تعرض لحدھما عجز عن الوصول إلي$ه دون اس$تدراك علي$ه، وإذا ك$ان ا=م$ر ك$ذلك فأح$سن :  ابن مالكقال
  .وما سوى ذلك نكرة: ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامھا مستقصاة ثم يقال

ًھذا يستقيم فيما إذا كان الشيء معدودا محصورا، ف. نحتاج حينئذ إلى الحد و� إل$ى التعري$ف، فنق$ول ال$ضما ئر ً
  ً.كذا وكذا، المنفصلة اثنا عشر، المتصلة اثنا عشر، وھلم جرا،، فنعدھا عدا

ًالمعارف ستة أو سبعة وما عداھا فھو نكرة، ھذا فيما إذا أمكن أن يكون الشيء محصورا، وإذا لم يك$ن : ونقول
حك$م علي$ه بأن$ه أغلب$ي، كم$ا ًحينئذ تذكر الحدود وتذكر التعاريف، وإذا لم يكن جامعا ف$ي جمي$ع أف$راد المح$دود حينئ$ذ ن

ھي أغلبية، ومن ذلك القواعد الفقھية وبعض القواعد ا=صولية، يعني يرد عليھ$ا : ھو الشأن في كثير من الحدود نقول
ھي قواعد أغلبية، ما من قاعدة إ� وشذ عنھا أفراد وآحاد، وقد يدخل تحتھ$ا : استدراك في بعض ا=فراد وا]حاد نقول

ھ$ذه ض$وابط أغلبي$ة ولي$ست مط$ردة، بحي$ث إنھ$ا � ب$د م$ن : ارد م$ن ب$اب ا�س$تثناء، وحينئ$ذ نق$ولما ليس منھا لكنه و
  .ھي من باب التغليب: استيفائھا في كل آحاد مدخولھا، ولكن نقول
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النك$$رة يحتم$$ل أن$$ه اس$$م م$$صدر أو م$$صدر، اختل$$ف في$$ه ھ$$ل ھ$$و اس$$م م$$صدر أو م$$صدر؟ : النك77رة والمعرف77ة
Kإن جعلناه لنكر مضعف العين فعل فحينئذ ھو اسم م$صدر، إن قلن$ا: يهأنه يفرق، فيقال ف: والصواب K : ،نك$رة لنك$ر فع$ل

ج تخريج$ا، ك$رم : نقول lفعل � يأتي منه المصدر على نك$رة فع$ل، وإنم$ا ي$أتي الم$صدر من$ه عل$ى التفعي$ل، خ$رج يخ$رK K ِ Kً
م تكريما، نكر ينكر تنكيرا، فالتنكير مصدر لنكر، وأما  lيكرK Kً l Kنكرة فھو اس$م م$صدر لنك$ر، إذا جعلن$ا م$ن م$ضعف الع$ين ً ِ

Kنكر فعل حينئذ نقول K :ھو اس$م م$صدر، =ن الم$صدر م$ن فع$ل التفعي$ل، كم$ا نق$ولK : ج lك$رم يك$رم تكريم$ا، وخ$رج يخ$رK Kً
Kھذا مصدر لنكر، وإذا كان نكرة لنكر قلنا: ًتخريجا، فإذا كانت التنكير قلنا K : ِجعلناه م$ن نك$ر فع$ل ھذا اسم مصدر، وإن ِ

  .ِكفرح بالتخفيف بكسر العين فھو مصدر

اس$$م م$$صدر : ًم$$صدر مطلق$$ا، وبع$$ضھم ق$$ال: النك$$رة ھ$$ل ھ$$و م$$صدر أو اس$$م م$$صدر؟ بع$$ضھم ق$$ال: ًإذا ل$$و قي$$ل
ِ لفع$$ل نك$$ر اس$$م م$$صدر، ولنك$$رة ب$$التخفيف فھ$$و م$$صدر، وك$$ذلك المعرف$$ة ھ$$ل ھ$$ي نك77رة: ًمطلق$$ا، وال$$صواب التف$$صيل KK

$ل، ع$رف مصدر أو اسم lمصدر؟ القول فيھا كالقول فيما سبق، عرف فعل يكون المصدر منه على التعريف، فع$ل يفع K K K K
ف تعريفا، إذا lًيعر َھو مصدر، تعريف مصدر، والمعرفة لعرف اسم مصدر، وإن كان من ع$رف أو ع$رف فع$ل م$ن : ً َ ِ K

ًعرف فعل بالتخفيف حينئذ يكون مصدرا َ َ.  

ًا ويكون اس$م م$صدر، إن ك$ان م$ن ع$رف عل$ى وزن فع$ل فحينئ$ذ يك$ون م$صدرا، وإن معرفة يكون مصدر: ًإذا ًَ َ
Kكان من عرف بالتضعيف فھو اسم مصدر؛ =ن عرف يأتي منه المصدر على وزن التفعيل K.  

=ن ك$ل اس$م : لم$اذا حكمن$ا عل$ى النك$رة بأنھ$ا أص$ل؟ ق$الوا: ، قدم النكرة ھن$ا =نھ$ا أص$ل، ق$الواالنكرة والمعرفة
ج تحت النكرة و� عكس، �ندراج كل معرفة تحتھ$ا م$ن غي$ر عك$س، ان$دراج يعن$ي دخ$ول، �ن$دراج ك$ل معرف$ة يندر

مدلوله معين، أليس ك$ذلك؟ ش$خص واح$د الرج$ل ) أل(رجل والرجل، الرجل معرف بـ: تحتھا من غير عكس، لو قلت
لى زيد أو عم$رو أو خال$د أو محم$د ھنا للتعريف، ورجل ھذا شائع في جنس موجود، يعني � يصدق ع) أل(إذا كانت 

الرج$ل ي$دخل تح$ت : ًرج$ل أو الرج$ل؟ رج$ل، إذا: فالرج$ل مع$ين، أيھم$ا أع$م م$ن ا]خ$ر, إلى آخره على جھ$ة التعي$ين
أن$ه : ًرجل، ھل رجل يدخل تحت الرجل؟ �، � يدخل، لماذا؟ =ن رج. ھذا نكرة وھو شائع في جنس موج$ود بمعن$ى

ة البدل، وأما الرجل فھو معين، فكل معرفة من المعارف الستة أو السبعة فھي داخل$ة يصدق على آحاد كثيرة على جھ
  .تحت النكرات من غير عكس

أيھم$$ا أع$$م؟ النك$$رة أع$$م، وإذا كان$$ت ك$$ذلك فھ$$ي ا=ص$$ل، و=نھ$$ا � تحت$$اج ف$$ي د�لتھ$$ا عل$$ى المعن$$ى ال$$ذي : ًإذا
فإنھ$$ا تحت$اج إل$$ى س$بب وإل$ى قرين$$ة، وم$ا افتق$$ر وض$عت ل$ه إل$$ى قرين$ة، يعن$ي � تحت$$اج إل$ى س$$بب، بخ$.ف المعرف$ة؛ 

) أل(واحتاج إلى سبب أو قرينة فرع عما � يحتاج، =نك � تحكم على الكلمة أو ا�سم بأنه معرف$ة إ� إذا ات$صلت ب$ه 
ًأو كان ضميرا، أو كان علما، أو كان اسم إشارة، أو كان موصو�، أو ك$ان م$ضافا إل$ى معرف$ة أو من$ادى، إذا ً ً ن$ة قري: ًً

معرف$ة، لم$اذا؟ لوج$ود ال$صلة، ھ$ذا رج$ل، ھ$ذا معرف$ة لم$اذا؟ : ، ال$ذي)أل(الرج$ل معرف$ة، لم$اذا؟ لوج$ود : ھذه، تقول
معرفة، =نه اسم إشارة بقرينة الحس، وحينئذ احتجن$ا إل$ى الحك$م عل$ى المعرف$ة ب$شيء زائ$د عل$ى مج$رد النط$ق : نقول

الحكم عليه بكونه معرفة إلى س$بب خ$ارج ع$ن اللف$ظ ف$رع عم$ا � ما احتاج في : باللفظ، � بد من قرينة، وحينئذ نقول
ھ$و نك$رة، ل$و : ًھذا نكرة، لماذا نكرة؟ � نقول لماذا نكرة؟ =ن$ه ھك$ذا مطلق$ا، نق$ول: نقول) رجل0يحتاج، ولذلك نحكم 

  ).أل(لماذا ھو معرفة؟ لدخول : أردنا أن نحكم على المعرفة، الرجل معرفة، تقول

ھذا فرع عما � يحت$اج، بخ$.ف المعرف$ة فإنھ$ا � تحت$اج، وم$ا يحت$اج إل$ى ش$يء :  سبب نقولما احتاج إلى: ًإذا
  .فرع عما � يحتاج إليه

  :، قال رحمه ' تعالىالنكرة والمعرفة

ٌك7777777777777777777777777777رةَن َ ُقاب7777777777777777777777777777ل ِ ِ ْأل َ َم7777777777777777777777777777َؤثرا َ ُM
  

ُوغي7777777777777777777777777777777777777777777777777ره ُ ْ ٌمعرف7777777777777777777777777777777777777777777777777ة ََ َ ِ ْ َ  

  

ٌواق77777777777777ع َْوأ َموق77777777777777ع َِ ْ ْق77777777777777د َم77777777777777ا َِ َذك77777777777777ر َ ِ   اُ

.........................................  

ٌنك7رة: دل على أن القسمة ثنائي$ة؛ =ن$ه ق$ال َ ِ ُوغي7ره:  ث$م عرفھ$ا، ث$م ق$الَ ُ ْ ٌمعرف7ة ََ َ ِ ْ ، غي$ر الم$ذكور أو غي$ر م$ا ذك$ر َ
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  .معرفة، وحينئذ قابل النكرة بالمعرفة، فدل على أنه � واسطة بين النكرة والمعرفة

Kوقد قال بعضھم بأن ثم ألفاظ يحكم عليھا بأ والتن$وين، ك$ل م$ا ) أل(نھا ليست بمعرفة و� نكرة، وھو ما خ. م$ن َ
ال$شرطية ) م$ن(ًالموص$ولة م$ث. أو ) م$ن) (م$ن وم$ا(والتنوين ھو واسطة بين المعرفة والنك$رة، ك$ـ) أل(� يدخل عليه 

  ).أل( تقبل ًمنن، إذا � تقبل التنوين و�: المن، و� يقال: ، � يقال)أل(ا�ستفھامية ھذه � تقبل ) من(أو 

ب$أن : و� يقبل التنوين فھو واسطة بين المعرفة والنكرة، وھذا فاسد، يعن$ي رده س$ھل، يق$ال) أل(كل ما خ. من 
قمت التاء ھ$ذه ض$مير وھ$ي : و� تقبل التنوين، ھل نحكم عليه بأنھا واسطة؟ الضمائر كلھا) أل(الضمائر كلھا � تقبل 

؟ �، والتاء نحن نقول التاء ھ$ذا اس$م، الم$سمى قم$ت )أل( التاء من قمت تقبل معرفة بإجماع � خ.ف فيه، وحينئذ ھل
، وأم$ا الت$$اء فھ$ذا اس$$م م$سماه قم$$ت ال$ذي ات$$صل ب$$ه، )أل(ھ$ذا ال$$ذي ف$ي ات$$صل ب$ه الفع$$ل قم$ت ھ$$و ال$ذي � يقب$$ل ) ت(

�، بإجم$اع، :  الج$وابو� ي$دخلھا التن$وين، ھ$ل نحك$م عليھ$ا بأنھ$ا واس$طة؟) أل(ال$ضمائر كلھ$ا � تقب$ل : وحينئذ نق$ول
  .فدل على أن ھذا التعليل فاسد من أصله

ُوغيره: ، ثم قالنكرة: ًإذا قوله ُ ْ ٌمعرفة ََ َ ِ ْ  دل عل$ى أن ا�س$م ينق$سم بح$سب التنكي$ر والتعري$ف إل$ى ق$سمين اثن$ين � َ
� يحك$م علي$ه بكون$ه والتن$وين بأن$ه ) أل(ثالث لھما البتة، وبھذا التقسيم يرد على من أثب$ت الواس$طة وھ$و م$ا خ$. م$ن 

  .و� تقبل التنوين) أل(معرفة و� نكرة، ورده بوجود الضمائر، وأنھا معارف باFجماع وھي � تقبل 

ٌنك7777777777777777777777777777رة َ ِ ُقاب7777777777777777777777777777ل َ ِ ْأل َ َم7777777777777777777777777777َؤثرا َ ُM
  

  

ٌواق77777777777777ع َْوأ َموق77777777777777ع َِ ْ ْق77777777777777د َم77777777777777ا َِ َذك77777777777777را َ ِ ُ  

  

ٌ =ن$ه ي$رى أن ح$د النك$رة ع$سر، Kعرف النكرة بع.مة أو أشبه ما يكون بالرسم، وھو نوع من أن$واع التع$اريف؛ ِ
ٌحد النكرة ع$سر، يعن$ي: ولذلك قال ص$عب، وإذا ك$ذلك حينئ$ذ � ب$د م$ن بي$ان، الطال$ب المبت$دئ أو المتوس$ط � ب$د أن : ِ

ًيحكم على اللفظ بأنه معرفة أو نكرة، بماذا يحكم؟ ولذلك على ما ذكرن$اه س$ابقا أن$ه ل$و ُع$دد م$ا حك$م علي$ه بأن$ه معرف$ة 
ال$ضمائر والعل$م،، إل$ى آخ$ره، وم$ا ع$دا ھ$ذه : المع$ارف س$بعة: يل ما عداه نكرة ھذا واضح ب$ين، فيق$الوھي سھلة، وق

  .فھي نكرة

ٌكرةَن َ   .ھذا مبتدأ :ِ

ُقابلو  ِ ْأل َ   .خبره، وھذا أولى من العكس: َ

َمَؤثرا ُM:  أل(ھذا حال من المضاف إليه وھو.(  

  .للتنويع، و� بأس بدخولھا في الرسم: ْأو

ٌواق77ع َموق77ع َِ ْ ْق77د َم77ا َِ َذك77را َ ِ الم$$ؤثرة ) أل(م$$ا يقب$$ل : النك$$رة نوع$$ان باس$$تقراء ك$$.م الع$$رب، ا=ول$$ى: كأن$$ه ق$$ال ل$$ك: ُ
المؤثرة للتعريف، فھما ق$سمان داخ$.ن ) أل(لكنه يقع موقع ما يقبل ) أل(ما � يقبل : للتعريف، والثانية أو النوع الثاني

المراد ب$ه تنوي$ع مفھ$وم النك$رة إل$ى ن$وعين، : ، وإذا كان للتنويع حينئذ نقولللتنويع) أو: (تحت مفھوم النكرة؛ =ن قوله
نكرة موضوعة للقدر المشترك بين النوعين، فيصدق على النوع ا=ول بأن$ه نك$رة، وي$صدق عل$ى الن$وع : وحينئذ قوله

  .التي للتنويع) أو(موضوع للقدر المشترك بين النوعين، ولذلك أدخل : الثاني بأنه نكرة، =ن لفظ نكرة نقول

ٌنكرة َ ِ اس$م (إن$ه ص$فة لموص$وف مح$ذوف، : ھذا مبتدأ، وسوغ ا�بتداء به =نه ف$ي مع$رض التق$سيم، وقي$ل: قلنا: َ
  ).نكرة

ٌنكرة َ ِ   .ھذا بالتأنيث، ولكن المراد به تأنيث اللفظ � المعنى: َ

ُقابل ِ   ).أل(يقبل : ة قولكمضاف إليه في محل نصب؛ =نه في قو) أل(ھذا اسم فاعل، وھو مضاف، و : َ

ٌنكرة َ ِ ُقابل َ ِ ْأل َ   .، =ن ا=صل في اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال، فھو في قوة الفعل المضارع)أل(يقبل : َ

ْوإن ِ ُي7777777777777777777777شابه َ ِ َ َالم7777777777777777777777ضاف ُ َ ُ ُيفع77777777777777777777777ل ْ َ َْ   

  

ًوص77777777777777777فا ْ ْفع77777777777777777ن َ َ ِتنكي77777777777777777ره َ ِِ ْ ُيع77777777777777777زل َ) َ َ ْ ُ  
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ُقابلولذلك  ِ ْأل(مضاف، و : َ وھ$و ) أل(قاب$ل : ُه فھو معرفة، وحينئذ ھ$ل أخب$ر بقولن$ا مضاف إليه علم قصد لفظ)َ
ًوق$صد لفظ$ه، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ ص$ار علم$ا، ) أل(أض$يف إل$ى : نكرة عن معرفة أو نكرة عن نكرة؟ قاب$ل أل قلن$ا

ُقابل(ھل اكتسب  ِ مضاف إلي$ه وھ$و : نكرة، وزيد: غ.م زيد، غ.م: �، بخ.ف:  التعريف من المضاف إليه؟ الجواب)َ
  معرفة، غ.م زيد معرفة أو نكرة؟ 

  .معرفة؛ =ن المضاف النكرة إذا أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف

ُقاب7ل ِ ْأل َ �؛ =ن : غ$.م زي$$د، ھ$ل اكت$$سب التعري$ف؟ الج$$واب: معرف$ة عل$$م، مث$ل) أل(ھ$ذا نك$$رة، و : قاب$ل قلن$$ا: َ
ًالمضاف إذا كان اسما فاع. أو اسما مفعول فاFضافة حينئذ تكون  لفظية وليست إضافة محضة، فھي ف$ي ق$وة الفع$ل، ًً

  : ولذلك سيأتي معنا في باب اFضافة

ْوإن ِ ُي7777777777777777777777شابه َ ِ َ َالم7777777777777777777777ضاف ُ َ ُ ُيفع77777777777777777777777ل ْ َ َْ   

  

ًوص77777777777777777فا ْ ْفع77777777777777777ن َ َ ِتنكي77777777777777777ره َ ِِ ْ ُيع77777777777777777زل َ) َ َ ْ ُ  

  

  .فھو باق على تنكيره

ُ قاب7لنك$رة،) أل(خب$ر عن$ه، و� ي$صح العك$س لك$ون قاب$ل : بھذا التقرير نجعل نكرة مبتدأ، وقاب$ل أل: ًإذا ِ  ):أل( َ
ٌنكرة: ھذا نكرة، وقوله َ ِ اكت$سب التعري$ف ) أل(قاب$ل : ً، نكرة، أيھما أولى بجعل واحد منھما مبتدأ والثاني خبر؟ ل$و قلن$ا َ

نك$رة ھ$ي : لجعلناه معرفة ولحكمنا عليه بأنه مبتدأ، لكن كونه نك$رة فحينئ$ذ ا=ول$ى أن نجع$ل النك$رة ھ$ي المبت$دأ، قول$ه
النك$رة : ھو الخبر، يرجح ھذا أن الذي يريد أن يتحدث عنه ويعرفه ھو النكرة، =نه عن$ون ل$ه ق$ال) أل(وقابل المبتدأ، 

  .والمعرفة، النكرة غير معلومة، وحينئذ نحتاج إلى تعريفه

ٌنك7رة: وقال َ ِ ُقاب7ل َ ِ ْأل ( َ م أو ھ$ذا مبت$دأ، وج$وز أو س$وغ ا�بت$داء ب$ه كون$ه ف$ي مع$رض التق$سي: نك$رة نق$ول: ً إذا،)َ
  .نجعله صفة لموصوف محذوف، اسم نكرة

ُقاب77ل ِ ْأل َ =ن$$ه ص$$فة لموص$$وف ) أل(ت$$ذكير قاب$$ل : ، وقي$$ل)أل(يقب$$ل : ھ$$ذا خب$$ر، وإض$$افته لفظي$$ة؛ =ن$$ه بمعن$$ى: َ
  .، وا�سم يطلق على المذكر والمؤنث)أل(اسم قابل : محذوف، أي

  مة حاضر،الع.: ووصُف النكرة والمعرفة قائمان با�سم، وھو مذكر كما تقول

  .ھذا خبره: مبتدأ، وقابل أل: نكرة: أن قوله: الحاصل

َم77َؤثرا ُM :أن الم$$ضاف إلي$$ه م$$ن : ًم$$ؤثرا، بمعن$$ى) أل(ًح$$ال كون$$ه م$$ؤثرا، : ًھ$$ذا تتم$$يم للح$$د والتعري$$ف، م$$ؤثرا أي
اد ب$$ه ًص$فته ووص$$فه ال$$.زم ال$$ذي ي$صح أن يجع$$ل ع.م$$ة عل$$ى أن مدخول$ه نك$$رة أن يك$$ون م$$ؤثرا، والت$أثير ھن$$ا الم$$ر

الت$ي ت$ذكر ف$ي ) أل(معرفة، ھي الت$ي تك$ون ع.م$ة لك$ون م$دخولھا نك$رة، وھ$ذا بخ$.ف ) أل: (التعريف، ولذلك نقول
ْب77الجر والتن77وين والن77دا وأل: مق$$ام معرف$$ة ا�س$$م، ھن$$اك قلن$$ا َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ ) أل(الزائ$$دة و ) أل(المعرف$$ة و ) أل(، ھ$$ذا ع$$ام ي$$شمل ْ
ف$ة فح$سب، إذ ف$رق ب$ين ع.م$ة ا�س$م وع.م$ة ) أل: (سيم، ھنا نقولالموصولة، ھنا � يصح ھذا التق lالم$راد بھ$ا المعر

ًالنكرة، =ننا نثبت كون الكلمة اسما، ھذا أو�، وا�سم عام يشمل المعرفة ويشمل النكرة، إذا : ھ$و ج$نس تحت$ه ف$ردان: ًً
ق ع.مة ا�س$م، فل$يس ك$ل م$ا ك$ان ع.م$ة معرفة ونكرة، إذا أردنا أن نثبت أحد النوعين � بد من قدر زائد على مطل

على اسمية الكلمة فھو ع.مة على كونھا نكرة أو معرفة، والعكس صحيح، كل ما كان ع.مة على كون الكلم$ة نك$رة 
 -ال$ذي ھ$و نك$رة-إثب$ات ا=خ$ص : فھو ع.مة على ا�سمية؛ =ن إثبات ا=خص ي$ستلزم إثب$ات ا=ع$م، القواع$د ا=رب$ع

  :م، إذ كل نكرة اسم و� عكس، إذا أثبتنا ا=خص بع.مةيستلزم إثبات ا=ع

cفك7777777777777777777ل ُ .رب َم7777777777777777777ا َ ِعلي7777777777777777777ه ُ ْ ُت7777777777777777777دخل ََ ُ َْ   

  

ُفإن7777777777777777777777ه . ِ ٌمنك7777777777777777777777ر َ ُ. ُرج7777777777777777777777ل َي7777777777777777777777ا َ ُ َ  

  

Kُرب رجل، أثبتنا أنه نكرة، من باب أولى أثبتنا أنه اسم، كل ع.مة على كون م$دخول اللف$ظ نك$رة فھ$و : فإذا قلنا
  .ع.مة على ا�سمية

ليس كل ما كان ع.مة على اسمية الكلمة فھو ع.مة على كونھ$ا نك$رة، والعك$س ص$حيح، إذ الع.ق$ة : ًإذا نقول
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ًبين ا�سم والنكرة العموم والخصوص المطلق، ك$ل نك$رة اس$م و� عك$س، فحينئ$ذ إذا أثبتن$ا ك$ون الكلم$ة اس$ما � يل$زم 
  : من ذلك أن تكون نكرة، وعليه قوله في ما سبق

ْب7الجر والتن7 . ْ َ M َوين والن7دا َ M َ ِ ْأل ( َوِ ھ$ذا مطل$ق ع$ام؛ =نن$ا نق$صد تميي$ز ا�س$م ع$ن الفع$ل والح$رف، وھن$ا نري$$د أن ) َ
ًندخل في داخل ا�سم، ففيه نكرة ومعرفة، نريد أن نميز بين النوعين، إذا نحتاج إلى ع.مة أخ$ص م$ن مطل$ق ع.م$ة 

  ا�سم؟ 

ف$ة كالرج$ل، ) أل: (=س$ماء، =نن$ا ھن$اك نعم$م، فنق$ولل$يس كقول$ه ال$سابق ف$ي ع.م$ات ا) أل(قابل : ًإذا قوله lَُمعر
ھن$$ا بكونھ$$ا م$$ؤثرة ) أل(وزائ$$دة كالعب$$اس، وموص$$ولة كال$$ضارب والم$$ضروب، ھن$$ا ك$$ل ھ$$ذا � ي$$صلح، ب$$ل نخ$$صص 

: التعريف، فحينئذ الزائدة خارجة ليست داخلة معنا، ليست على كون مدخولھا نك$رة، العب$اس، الح$ارث، اليزي$د، نق$ول
ً�، م$ع كونھ$ا ت$دل عل$ى أن م$دخولھا اس$م، إذا: ھذه تدل عل$ى أن م$دخولھا نك$رة؟ الج$واب) أل(، ھل )أل(ھذه  أثبت$ت : ٌ

ف$ة ) أل(يدل على ا�سمية، وأما النكرة ف. ب$د م$ن بع$ض أن$واع ) أل(ا�سمية ولم تثبت النكرة، =ن مطلق  lوھ$ي المعر
  ).أل(ل ًيكتسب ا�سم تعريفا بدخو: التي تؤثر التعريف، يعني

الموص$$ولة، ) أل(ال$$ضارب ھ$$ذا ل$$يس بمعرف$$ة، ھ$$و اس$$م ب$$دليل دخ$$ول : ال$$ضارب، الم$$ضروب، نق$$ول: ك$$ذلك
ھ$ذه لي$ست م$ؤثرة التعري$ف ) أل(الموصولة، لكن ھ$ل ھ$و نك$رة؟ ھ$ل ھ$و معرف$ة؟ ) أل(والمضروب اسم بدليل دخول 

ضارب بأن$ه معرف$ة؛ =ن ال$ذي ينقل$ه م$ن في مدخولھا، حينئذ انتفى عنھا خاصية النكرة، ف. نحكم على المضروب وال
  .المعرفة وھذه موصولة) أل(التنكير إلى التعريف ھو 

َم77َؤثرا: ًإذا ُM : أل(، احت$$رز ب$$ه ع$$ن الزائ$$دة فلي$$ست م$$ن ع.م$$ات النك$$رة، واحت$$رز ب$$ه ع$$ن )أل(ھ$$ذا قي$$د ف$$ي (
  .الموصولة في اسم الفاعل واسم المفعول

ٌنك7رة َ ِ ُقاب77ل َ ِ ْأل َ وت$$ؤثر في$$ه التعري$$ف، ) أل(النك$$رة م$$ا يقب$$ل :  التعري$$ف، ول$$ذلك ق$$ال اب$ن عقي$$لًح$$ال كون$$ه م$$ؤثرا: َ
ًكعب$اس علم$ا، فإن$$ك ) أل وأل(عن$دنا : ًو� ت$ؤثر في$ه التعري$$ف، إذا) أل(وت$ؤثر في$ه التعري$$ف مم$ا يقب$ل : واحت$رز بقول$ه

َوطب7تلي$ه، ، لكنھا لم تؤثر فيه التعري$ف؛ =ن$ه معرف$ة قب$ل دخولھ$ا ع)أل(العباس فتدخل عليه : تقول ْ َال7نفس َِ ْ ، ھ$ذه ل$م  .
  ):أل(تعرفھا، ھذه زائدة، وسيأتينا في 

ْوقد          َ ُتزاد َ َ ً)زما ُ َ ِ ِكال6ت َ . َوطبت      ...َ ْ َالنفس َِ ْ ُقيس يا . ْ َ ،،،،،   

ُوبع77777777777777777ض ْ َ َ Aِع677777777777777777مَا َ ِعلي77777777777777777ه ْ ْ َدخ677777777777777777 ََ َ َ  

  

ْللم777777777777ح َ ْق777777777777د َم777777777777ا ِ َك777777777777ان َ ُعن777777777777ه َ ْ َنق6777777777777 َ ِ ُ  

  

  .ه زائدة ولكنھا أفادت معنى وھو لمح الصفة، لمح الصفة ا=صل قبل العلميةھذه ليست معرفة، ھذ

ھن$ا مقي$دة بكونھ$ا معرف$ة ) أل(الم$ؤثرة للتعري$ف، فحينئ$ذ ) أل(م$ا يقب$ل : ھذا ھو النوع ا=ول م$ن ن$وعي النك$رة
�س$مية فإنھ$ا عام$ة، =ن ف$ي معرف$ة ا) أل(ًالموص$ولية فإنھ$ا � تفي$د تعريف$ا، بخ$.ف ) أل(الزائ$دة و ) أل(ًاحترازا من 

المعرف$ة ) أل(ًمطلق$ا، وا=خ$ص يثب$ت ب$ـ) أل(المراد ھناك إثبات ا=عم، وھنا المراد بھا إثبات ا=خص، وا=عم يثبت بـ
  .فحسب

ٌواقع ْأو َموقع َِ ْ ْقد َما َِ َذكرا َ ِ ُ  

  .ھذا ھو النوع الثاني من نوعي النكرة

-) أل(، ب$ذاتھا � تقب$ل )أل( وقعت موقع م$ا يقب$ل -يعني النكرة- ، لكنھا وقعت)أل(، � تقبل )أل(ليس بقابل : ْأو

ب$ذاتھا، � ت$دخل عليھ$ا، وإنم$ا نف$سرھا بمعن$ى لف$ظ، ھ$ذا اللف$ظ يقب$ل ) أل( � تقب$ل -اللفظة التي حكمنا عليھا بأنھا نك$رة
  .، فنحكم على الكلمة بأنھا نكرة)أل(

الذو ت$دخل عليھ$ا أل؟ م$ا تقب$ل : ة أو نكرة؟ ھل تقولھل ھي معرف: لو قال قائل) ذو(التي بمعنى صاحب، ) ذو(
ز أن تق$ول) أل(في ذاتھ$ا، � تقب$ل ) أل( lز، العق$ل يج$و lل$سان -ال$ذو، � ب$أس، لك$ن اللغ$ة : ًلغ$ة � عق$.، أم$ا العق$ل يج$و

  ).ذو(على ) أل( يمنع أن تدخل -العرب الوضع ا=صلي
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Kالُمعرف$$ة عل$$ى ) أل(إذا امتن$$ع دخ$$ول : ًإذا ؟ )أل(ل نحك$$م عليھ$$ا بأنھ$$ا معرف$$ة، =ن النك$$رة ھ$$ي م$$ا يقب$$ل ھ$$) ذو(َ
حينئ$$ذ ) أل(أو �؟ إن قب$$ل ) أل(ھ$$ذا لف$$ظ، نف$$سره بم$$اذا؟ بمعن$$ى ص$$احب، ص$$احب ھ$$ل يقب$$ل ) ذو: (�، نق$$ول: الج$$واب

وھ$و ص$احب، ) أل( وقع$ت موق$ع مك$ان م$ا يقب$ل -)ذو(اللف$ظ نف$سه -بأنھا نك$رة، لم$اذا؟ =نھ$ا وقع$ت ) ذو(حكمنا على 
  .ھذه معدودة ألفاظ معدودة، وا=صل ھو ا=ولو

  .موضوعة للقدر المشترك بين النوعين: للتنويع، تنويع مفھوم النكرة، وحينئذ نكرة ھذا نقول: ْأو

  ).أل(، لكنه واقع موقع ما يقبل )أل(ليس بقابل لـ: ْأو 

ٌواقع َموقع َِ ْ ْقد َما َِ َذكرا َ ِ   .الذي: أي) ما: (ُ

ْقد َذكرا َ ِ ُقاب7ل: ھذا فعل ماض مغير الصيغة صلة الموصول، والضمير يع$ود عل$ى: mط.ق، وذكراا=لف ل: ُ ِ ْأل َ َ 
َمَؤثرا ُM ونظرنا في المعن$ى ال$ذي ف$سر ب$ه، إن قب$ل ذل$ك اللف$ظ ) أل(ً، وحينئذ كل لفظ فسر بمعنى واللفظ في ذاته � يقبل

  .بأنه نكرةKحكمنا على اللفظ ا=صلي  المفسر ) أل(الذي فسر به ذلك المعنى 

الرج$ل، : رج$ل، فيق$ال: وت$ؤثر في$ه التعري$ف) أل(، فمث$ال م$ا يقب$ل )أل(أو يقع موقع ما يقب$ل : ھنا قال ابن عقيل
) أل(غ$.م، الغ$$.م، م$$سجد، الم$$سجد، كثي$$ر � ح$$صر ل$$ه، ول$$ذلك إذا ك$$ان � ح$$صر ل$$ه م$$ن ا=لف$$اظ الت$$ي ت$$دخل عليھ$$ا 

ال$$ضابط أغلب$$ي، و� ب$$أس بھ$$ذا، فھ$$و ص$$حيح ف$$ي نف$$سه، وم$$ا : ق$$ولحينئ$$ذ ن) أل(ونحك$$م عليھ$$ا بأنھ$$ا نك$$رة قب$$ل دخ$$ول 
ھذا مستثنى ونحكم عليه بما ي$ستحقه م$ن التعري$ف : إما أن نجعله في القسم الثاني، وإما أن نقول) أل(استثني ولم يقبل 

  .أو التنكير

نك$رة، ) ذو(ف$ـص$احب م$ال، : ج$اءني ذو م$ال، أي: ذو الت$ي بمعن$ى ص$احب، نح$و): أل(ومثال ما وقع ما يقب$ل 
ال$صاحب ھ$ذا : ال$صاحب، لك$ن يري$د إش$كال: فتق$ول) أل(لكنھا واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ) أل(وھي � تقبل 

ًالداخل$$ة عل$$ى اس$$م الفاع$$ل موص$$ولة، والموص$$ولة � تفي$$د تعريف$$ا، تفي$$د اس$$مية ) أل(، وس$$بق أن -ص$$احب–اس$$م فاع$$ل 
ال$صاحب وص$احب ھ$ذا اس$تعمل اس$تعمال ا=س$ماء الجام$دة، :  نق$ولًمدخولھا لكن � تفيد تعريف$ا، وحينئ$ذ م$ا الج$واب؟

الموجودة فيه الداخل$ة علي$ه أنھ$ا ) أل(ًلكثرة استعماله نزع منه المعنى، فحينئذ صار جامدا، فصح حينئذ ا�ستد�ل بأن 
  .مؤثرة للتعريف

ٌنك7777777777777777777777777777رة َ ِ ُقاب7777777777777777777777777777ل َ ِ ْأل َ َم7777777777777777777777777777َؤثرا َ ُM
  

  

ٌواق77777777777777ع َْوأ َموق77777777777777ع َِ ْ ْق77777777777777د َم77777777777777ا َِ َذك77777777777777را َ ِ ُ  

  

ھذا الحد أو ھذا الرسم اعترض عليه بأنه غير جامع وغي$ر م$انع، أم$ا كون$ه غي$ر ج$امع بخ$روج بع$ض ا=لف$اظ 
ً، جاء زي$د راكب$ا، راكب$ا ھ$ل يقب$ل )الحال(ًعنه، جاء زيد راكبا  ؟ �؛ =ن )أل(ً؟ راكب$ا ف$ي ھ$ذا التركي$ب ھ$ل يقب$ل )أل(ً

  .الحال يشترط فيھا أن تكون نكرة

ُوالح777777777777777ال َ ْإن َْ Mع777777777777777ر ِ ًلفظ777777777777777ا َفُ ْ ْفاعتق777777777777777د َ ِ َ ْ َ
  

  

ُنكي777777777777777777777777777777777777777777777رهَت َ ِ َمعن777777777777777777777777777777777777777777777 ْ ْ    .....ًىَ

  

ًإذا انتف$ى ) أل(وھذا ص$حيح، إذا ك$ان � يقب$ل ) أل(ھنا؟ � يقبل ) أل(يجب أن يكون نكرة، وحينئذ ھل يقبل : ًإذا
  .عنه ضابط كونه نكرة

ًكذلك التمييز عل$ى م$ذھب الب$صريين، وطب$ت نف$سا، أو اش$تريت رط$. ع$س.، نق$ول ً ً ع$س.، ع$س. ھ$ذا ًرط$.: ً ً
  ).أل(؟ � يقبل )أل(إعرابه تمييز، ھل يقبل 

  ).أل(النافية للجنس، � رجل في الدار، رجل � يقبل ) �(كذلك اسم 

النافي$ة للج$نس ) �(ھ$ذه ك$ل ا=لف$اظ الح$ال والتميي$ز واس$م : K، ُرب رج$ل ك$ريم لقيت$ه، نق$ول)Kُرب(كذلك م$دخول 
أن ع$دم قب$ول ھ$ذه الم$ذكورات كلھ$ا إنم$ا ھ$و بع$د التركي$ب، ل$يس ل$ذات : جواب$ه س$ھل، و)أل(� تقب$ل ) Kُرب(ومدخول 

الرج$ل، : الع$سل، وك$ذلك رج$ل تق$ول: ًالراك$ب، وع$س. تق$ول: ًوجوھر الكلمة، فراكب لوح$دھا قب$ل جعلھ$ا ح$ا� تق$ول
ن التعري$ف والتنكي$ر والب$اب ًمي$ز أو� أ: الك.م في ما ھو قبل التركيب، ولذلك قلت ل$ك: ًالرجل، إذا: Kوُرب رجل تقول
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  جوھري  ؟؟؟ ما ھو ھذا الفرق؟ فرق -البناء واFعراب بينھما فرق-

ھ$ذا ف$رق ج$وھري مھ$م، وص$ف اللف$ظ بكون$ه معرف$ة أو نك$رة ھ$ذا � يلتف$ت إل$ى التركي$ب، ب$ل ھ$و ا=ص$ل ف$$ي 
اFع$راب والبن$اء ھ$ذا � يت$أتى المفردات، نفس اللفظة الواحدة قبل تركيبھا، تحكم عليھا ھل ھي معرفة أو نك$رة، وأم$ا 

  .إ� بعد التركيب، ففرق بينھما

ھ$ذه ا=لف$اظ : ف$ي ھ$ذا التركي$ب عل$ى كون$ه ل$يس بنك$رة، فحينئ$ذ نق$ول) أل(ًراكبا � يعت$رض بكون$ه � يقب$ل : ًإذا
م$$ة بكونھ$$ا ًكلھ$$ا الح$$ال والتميي$$ز ي$$شترط فيھ$$ا أنھ$$ا نك$$رات مت$$ى؟ بع$$د التركي$$ب إذا جعلتھ$$ا تميي$$زا، و� يحك$$م عل$$ى الكل

ھ$ذا مبت$دأ أو : ًتمييزا إ� بعد التركيب، و� يحكم عل$ى اللفظ$ة بأنھ$ا ح$ال إ� بع$د التركي$ب، ول$ذلك زي$د لوح$دھا � تق$ل
ھ$ذا ذا اس$م إش$ارة لمف$رد م$ذكر، ھ$ل ھ$و مبت$دأ أو خب$ر؟ م$ا : زيد ھذا خب$ر، وتق$ول: ھذا زيد نقول: خبر، لكن إذا قلت

ًھذا أخوك، إذا جعلته مبتدأ، ففرق بين اللفظ قب$ل التركي$ب وبع$د : وصف؟ إذا قلتًيوصف بكونه مبتدأ و� خبر، متى ي
  .التركيب، ھذا اعتراض بكونه غير جامع

اليھ$ود والمج$$وس، : يھ$$ود ومج$وس؛ فإن$ك تق$$ول: ، نح$و)أل(بأن$ه غي$$ر م$انع؛ =ن بع$ض المع$$ارف يقب$ل : وقي$ل
  ).أل(والمجوس قبل اليھود : يھود ومجوس ھذا معرفة، و� شك أنه معرفة، وتقول

ًمثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، لقي$ت رج$. فأكرمت$ه، ال$ضمير إذا ) أل(وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل 
ُجاء زيد فأكرمته، الضمير ھنا يعود على من؟ على زي$د، معرف$ة أو : ًعاد على معرفة فھو معرفة اتفاقا، يعني إذا قلت

  .ذا محل وفاقً�؟ معرفة، إذا الضمير معرفة، وھ

الضمير ھنا مفسر برج$ل، ورج$ل نك$رة، : ًجاء رجل فأكرمته، الضمير يعود على ماذا؟ على رجل، إذا: لو قلت
إن ك$$ان واج$$ب التنكي$$ر : قي$$ل معرف$$ة، وقي$$ل نك$$رة، وقي$$ل بالتف$$صيل: ھ$$ل ال$$ضمير ھن$$ا معرف$$ة أو نك$$رة؟ ق$$و�ن للنح$$اة

Kالتنكي$ر فنك$رة مث$ل م$اذا؟ مث$ل م$دخول ُرب، ُرب رج$ل ك$ريم فنكرة، وإن ك$ان ج$ائز التنكي$ر فمعرف$ة، إن ك$ان واج$ب  K
ًلقيته، الضمير يعود إلى رجل الذي ھو مدخول ُرب، مدخول ُرب يشترط فيه أن يكون نك$رة فھ$و واج$ب التنكي$ر، إذا K K :

  ھذا نكرة،

ا ج$ائز التنكي$ر، ھ$ذ: ًجاء رجل فأكرمته، رجل ھذا فاعل، فھل يشترط في الفاعل أن يكون نكرة؟ � يشترط، إذا
  .فإذا عاد الضمير على جائز التنكير حكمنا عليه بأنه معرفة على ا=صل، وھذا يأتينا في باب الفاعل

ك$اليھود والمج$وس، وبع$ض المع$ارف يق$ع موق$ع م$ا ) أل(اعترض على بعض ا=لفاظ بأنھا معارف وتقب$ل : ًإذا
ًمثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، لقي$ت رج$.) أل(يقبل   فأكرمت$ه؛ ف$إن ھ$ذا ال$ضمير واق$ع موق$ع رج$ل ورج$ل يقب$ل ُ

  ).أل(

ھما جمع يھودي ومجوسي، فھما نكرتان، فإن كانا علمين عل$ى ) أل(أن يھود ومجوس اللذان يقب.ن : والجواب
ألة عليھما، وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فھو عند الك$وفيين نك$رة، الم$س) أل(القبيلتين المعروفين لم يصح دخول 

ج$اء : ًفيھا خ.ف، ف. يضر صدق ھذا التعريف عليه، والبصريون يجعلونه واقعا موقع الرج$ل � موق$ع رج$ل، يعن$ي
ھن$ا للعھ$د ال$ذكري، ج$اء رج$ل فأكرم$ت ) أل(رجل فأكرمته؛ عند البصريين يفسر الضمير ھنا بالرج$ل، ك$أنھم جعل$وا 

ع$ين الرج$ل ال$سابق حينئ$ذ تعي$د النك$رة معرف$ة عل$ى الرجل، =نك ل$و حلل$ت ال$ضمير وجئ$ت باس$م ظ$اھر وكن$ت تري$د 
  القاعدة، جاء رجل فأكرمته، لو حذفت الضمير وجئت باسم ظاھر ماذا تقول؟ 

  .جاء رجل فأكرمت الرجل:   جاء رجل فأكرمته، ولو حذفنا الضمير وأردنا اسم ظاھر نقول

.ث77777777777777777م َم77777777777777777ن ُ ْالم77777777777777777شتھرة ِواع77777777777777777دَالق ِ ْ  

  

َإذا ْأت777777777777777777777777777ت ِ ْمك777777777777777777777777777ررةٌ نك777777777777777777777777777رة َ . ُ  

  

َتغ7777777777777777777777777ايرا وإن يع7777777777777777777777777رف ث7777777777777777777777777اني  ْ ِ َ َ َ َ  

  

َوافق7777777777777777777777777777َت َالمعرف7777777777777777777777777777 ذاَك7777777777777777777777777777 اَ . َ ُ   ِانْ

  

فأكرمت$$ه، ُيف$$سر عن$$د : ًج$$اء رج$$ل فأكرم$$ت الرج$$ل، ل$$و ح$$ذفت الرج$$ل وجئ$$ت بمكان$$ه ض$$ميرا قل$$ت:   فحينئ$$ذ إذا قل$$ت
لقاع$دة عل$ى ا) أل(ً، =ن الضمير ھنا ص$ار ف$ي ق$وة ا�س$م المك$رر المع$اد علي$ه لكن$ه محل$ى ب$ـ)أل(البصريين بمدخول 
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  .المشھورة، وأما عند الكوفيين فھو نكرة

ًلقي$ت رج$. فأكرم$ت الرج$ل عل$ى ا=ص$ل : ًوالبصريون يجعلونه واقعا موقع الرجل � موقع رجل، وكأنك قلت
ًكم$ا أْرس$لنا إل$ى فْرع$ْون رُس$و�((: في ا�سم الظاھر، كما قال تع$الى َ َ َ َ َِ َ ِ َ َْ َفع$صى فْرع$ْوُن الرُس$ول) 15 (َ َ َ َK ِ  ]16:لمزم$لا[ ))َ

الرسول الثاني ھو عين الرسول ا=ول الذي ھو نكرة، على القاعدة المشھورة وھي قاعدة أغلبية، وإذا كان ك$ذلك فھ$و 
  .ف. يصدق التعريف عليه) أل(واقع موقع ما � يقبل 

وإم$ا كل ما يمكن أن يستدل بانتفاء الضابط عنه؛ فإما أن يجاب عنه بجواب ص$حيح، يعن$ي تأوي$ل ص$حيح، : ًإذا
وأث$رت فيھ$ا ولي$ست بنك$رة، فحينئ$ذ ) أل(إذا وجد ألفاظ تقبل : ھذا مما يستثنى، و� إشكال على ا=صل، يعني: أن يقال

علي$ه حينئ$ذ إن ك$ان ) أل(ًموقع محل ما يك$ون ص$الحا ل$دخول ) ما(ھذا يستثنى، ھذا إن صح له مثال، وإذا وقع : نقول
  .ھذا مستثنى من القاعدة، فيجعل ضابط عام و� إشكال فيه: ھو نكرة، وإ� قلنا: النكرة بالفعل قلنا

ٌنكرة َ ِ ُقابل َ ِ ْأل َ َمَؤثرا َ ُM ٌواقع: لكنه) أل(ليس بقابل لـ: -النوع الثاني- ْأو َموقع َِ ْ ْقد َما َِ َذكرا َ ِ ُ.  

لفي$ة ألف$اظ مع$دودة ل$ضبط الن$وع الث$اني جمعتھ$ا م$ن ش$روح ا=-) أين: (من الواقع موقع ما ذكر: قال ابن غازي
، أي$ن مكاني$ة )أل(ف$ي أي مك$ان، أي$ن ف$ي أي مك$ان، ومك$ان ھ$ذه تقب$ل : أي$ن، أي: ُمن الواقع موق$ع م$ا ذك$ر:  قال-كلھا

كي$ف؛ =نھ$ا س$ؤال ع$ن الح$ال، أي ح$الن ح$ال ) أل(من الواقع موق$ع م$ا يقب$ل : في أي مكان، وكيف، يعني: يعني، أي
ّي رجل وأي شيء، ورجل يقبل أ: ا�ستفھاميتان، أي) من وما(، و )أل(ھذا يقبل    ).أل(، وشيء يقبل )أل(ّ

  .أي رجل، وأي شيء: ا�ستفھاميتان، أي) من وما: (ًإذا

ًلفظا وتقديرا، كأفضل أي) من(أفعل التفضيل إذا كانت : وأفعل أفعل من، يعني فاض$ل، : فاضل، أفضل بمعن$ى: ً
  . مثل صاحبفاعل ؟؟؟، وإن كان اسم )أل(وفاضل يقبل 

وأحد، وھذه من ا=س$ماء المتوغل$ة ف$ي اFبھ$ام، بع$ض ا=س$ماء المتوغل$ة ف$ي اFبھ$ام، كع$ريم ودي$ار وباب ديار 
  ).أل(وغير وشبه، ھذه كلھا واقعة موقع ما يقبل 

  .شخص أو حي ونحوھا: وأحد، أي

  .بنفسه، بخ.ف الذي بمعنى واحد) أل(� يقبل : -قال ابن غازي-وأحد ھذا؛ 

فمكان وح$ال ورج$ل وش$يء وفاض$ل ونح$وه وش$خص أو ح$ي ونحوھم$ا _ أين:ر لـالذي ھو تفسي-فمكان: ثم قال
عل$ى اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى بح$سب -المؤثرة، وقد وقعت ھذه ا=لفاظ مواق$ع م$ا ذك$ر، لك$ن ي$رد علي$ه ) أل(قابلة لـ

َووضُعوا: مذھبه كما سيأتي َ ِلبْعض َ َ ِا=ْجناس ِ ْعلم َ َ أس$د، أس$امة وق$ع موق$ع : ىأسامة، أس$امة ھ$ذا عل$م ج$نس بمعن$: نحو-َ
، أسد، ا=سد، جاء ا=سد تعني به الحيوان المفترس، فحينئذ عل$م ال$ذي ھ$و أس$امة عل$م ج$نس )أل(أسد، وأسد ھذا يقبل 

  .أسامة ھذا نكرة على الضابط ھذا، وسيأتي أنه علم جنس: ًا=سد، إذا: وھو أسد، فتقول) أل(وقع موقع ما يقبل 

، ويج$اب )أل(لن$اظم أن عل$م الج$نس نك$رة كأس$امة؛ =ن$ه وق$ع موق$ع أس$د ال$ذي يقب$ل وظاھر ك$.م ا: Kقال الملوي
ًبالمنع، نمنع ھذا؛ =ن أسدا � يقع موقع أسامة في الد�لة على الحقيقة، الحقيقة الذھني$ة الت$ي ھ$ي موج$ودة ف$ي ال$ذھن، 

 متفاوت$ة وجودھ$ا ف$ي ال$ذھن، ال$ذي حقيقة ا=س$د وحقيق$ة الف$رس وحقيق$ة الحم$ار وحقيق$ة الكل$ب، ھ$ذه: الحقائق متفاوتة
يميز ھذا عن ذاك ھو علم الجنس، وأما وجوده في الخارج فالذي يصدق عليه ھو لف$ظ أس$د، وھ$ذا س$يأتينا إن ش$اء ' 

  ً.مفص.

ًويجاب بالمنع؛ =ن أسدا � يقع موقع أسامة في الد�لة على الحقيقة؛ =ن لفظ أسد موض$وع لف$رد منت$شر � : ًإذا
Kث$م أم$رانللحقيق$ة،  أن الحق$ائق الكلي$ة والماھي$$ات : ًحقيق$$ة، وھ$ي الحيواني$ة المفترس$ة، ھ$$ذه حقيق$ة، وس$بق معن$ا م$$رارا: َ

وجودھا وجود ذھني، فما يميز ھذه الحقائق بعضھا عن بعض ھو علم ا=جناس بقطع النظر عن وجوده ف$ي الخ$ارج، 
ن، فأس$امة وض$ع للحقيق$ة الذھني$ة، وأس$د ھ$ذا ل$م والذي يصدق على الخارج ھو علم الشخص، وحينئذ فرق ب$ين ا�ثن$ي

ما شاع في جنس موجود � بعين$ه، وھ$ذا ھ$و حقيق$ة النك$رة، : يوضع للحقيقة الذھنية، وإنما وضع للفرد المنتشر، يعني
  . ًوسيأتي معنا مفص. إن شاء ' تعالى
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م$$ررت بم$$ن : م$$ا ف$$ي قول$$كنك$$رتين موص$$وفتين، ك) م$$ن وم$$ا): (أل(مم$$ا وق$$ع موق$$ع م$$ا يقب$$ل : وزاد ا=ش$$موني
: ، م$ررت بم$ا معج$ب ل$ك، يعن$ي)أل(، أو إنسان وإن$سان ھ$ذا يقب$ل )أل(معجب لك، يعني بشخص، وشخص ھذا يقبل 

  ). أل(بشيء يعجبك، وشيء ھذا يقبل 

ٍ، وكذلك ص$ه )أل(، لكنھما يقعان موقع إنسان وشيء، وإنسان وشيء ك.ھما يقبل )أل(� يقب.ن ) ما ومن(فإن 
ٍصه ومه ھذا اسم فعل أمر، نحو: تنوين، صه ومه، قلناٍومه بال ْص7ه: ٍ ْوحيھ7ل َ َ . َ ، إذا دخ$ل علي$ه التن$وين م$ا ن$وع التن$وين َ

ًس$كوتا معين$ا أو مبھم$ا؟ إذا ف$سرنا ص$ه ب$سكوتا، س$كوت ھ$ذا يقب$ل ) ص$ه: (ھنا؟ تنكي$ر، م$راده ً ً ، )أل(أو �؟ يقب$ل ) أل(ً
ًوإذا قل$$ت م$$ه، انكفاف$$ا، انكفاف$$ا يقب$$ل  K، وث$$م ع.م$$ة أخ$$رى عل$$ى كونھم$$ا نك$$رتين وھم$$ا)أل(أو �؟ يقب$$ل ) أل(ً تن$$وين : َ

ًالتنكير، تنوين، صه تنوين التنكير، وھو ال.حق لبعض ا=سماء المبنية فرقا بين معرفتھا ونكرتھا، تن$وين التنكي$ر م$ن  ٍ
: ً، إذا)س$كوتا(ث$م ھ$و ف$ي موض$ع ٍصه نكرة ب$التنوين، : ًإضافة الدال إلى المدلول تنوين يدل على أن مدخوله نكرة، إذا

وھ$و ) أل(ٍوھو السكوت، ومه باعتبار التنوين ھو نكرة، ثم مه ھذا وقع موقع ما يقب$ل ) أل(صه وقع في موقع ما يقبل 
ًانكفافا، ا�نكفاف، إذا   ).أل(ھذا واقع موقع ما يقبل : ً

لك$$ن باعتب$$ار -خل$$ة عليھ$$ا موص$$ولة، الدا) أل(أس$$ماء الف$$اعلين والمفع$$ولين، ف$$إن ): أل(وم$$ن الواق$$ع موق$$ع قاب$$ل 
ال$ضارب، ج$اء زي$د ال$ضارب نع$ت ل$ه أو : التعري$ف ھن$ا إذا قي$ل: ليست مؤثرة للتعريف، يعن$ي: كونھا موصولة نقول
) أل( أس$$ماء الف$$اعلين والمفع$$ولين، ف$$إن -ًھ$$ذه أف$$ادت تعري$$ف؟ �، إذا ف$$ي ا=ص$$ل ھ$$و نك$$رة) أل(�؟ نع$$ت ل$$ه، طي$$ب، 

كإن$سان وذات مغ$اير وذات ثب$ت لھ$ا أو وق$ع عليھ$ا ال$ضرب ) أل(نھ$ا واقع$ة موق$ع م$ا يقب$ل الداخلة عليھا موصولة، فإ
ًمث.، الضارب ھذا واقع موقع ذات وقع منھا الضرب، والمضروب واقع موقع ذات وقع عليھا الضرب،

  

ًم$ؤثرا ف$.؛ ) أل (يمكن إدخال اسم الفاعل واسم المفعول، وأم$ا ب$ا=ول قاب$ل:  نقول-بالنوع الثاني-بالتأويل، : ًإذا
الداخلة عل$ى اس$م الفاع$ل واس$م المفع$ول ھ$ذه موص$ولية وھ$ي لي$ست م$ن ) أل(المعرفة، و ) أل(المؤثرة ھي ) أل(=ن 

  . ع.مة النكرة

ٌنك7777777777777777777777777777رة َ ِ ُقاب7777777777777777777777777777ل َ ِ ْأل َ َم7777777777777777777777777777َؤثرا َ ُM
  

  

ٌواق77777777777777ع ْأو َموق77777777777777ع َِ ْ ْق77777777777777د َم77777777777777ا َِ َذك77777777777777را َ ِ ُ  

  
 

  .ھذا مما يجعل ع.مة على كون مدخول اللفظ نكرة

  .مساو له) أل(Kُرب، وھذا ضابط جيد مثل : ذلك من ع.مات النكرةك

cفك7777777777777777777ل .رب م7777777777777777777ا َ ُت7777777777777777777دخل ِعلي7777777777777777777ه ُ ُ َ  

ٍغ6777777777777777777م ُنح777777777777777777و ْوطب777777777777777777ق ٍوكت777777777777777777اب ُ َ َ  

  

ٌمنك7777777777777777777777ر ُفإن7777777777777777777777ه ُ. ُرج7777777777777777777777ل َي7777777777777777777777ا َ ُ َ  

  

  .Kُربه فتية، يعني دخوله على الضمير: فھو نكرة، وسيأتينا) Kُرب(كل مدخول لـ: وحينئذ نقول

cفك7777777777777777777ل .رب م7777777777777777777ا َ ُت7777777777777777777دخل ِعلي7777777777777777777ه ُ ُ َ  

  

ٌمنك7777777777777777777777ر ُفإن7777777777777777777777ه ُ. ُرج7777777777777777777777ل َي7777777777777777777777ا َ ُ َ  

  

قد يقع$ان نك$رتين، يعن$ي مث$ل م$ا ذك$ره ا=ش$موني، لك$ن اس$تدل بكونھم$ا ) من وما( على أن -Kبُرب–وبھا استدل 
  ).أل(أنھما يقعان موقع ما يقبل : نكرتين بوجه آخر

  : لهوھي من خواص النكرات، كقو) Kُرب(ويمكن أن نستدل على أنھما نكرتان بدخول 

.رب ْم7777777777777777ن ُ ُأن7777777777777777ضجت َ ْ َ ْ ًغيظ7777777777777777ا َ ْ ُقلب7777777777777777ه َ َ ْ َ  

  

ْق777777777777د .تمن777777777777ى َ ًموت777777777777ا َل777777777777ي ََ ْ ْل777777777777م َ ْيط777777777777ع َ َُ
  

  

.رب ْم77ن ُ ُأن77ضجت َ ْ َ ْ Kم$$ن نق$$ول ھ$$ذه نك$$رة أو معرف$$ة؟ إذا جعلن$$ا ُرب ع.م$$ة عل$$ى ك$$ون م$$دخولھا نك$$رة، ُرب م$$ن : َ K
  . Kب عليھامن ھذه نكرة لدخول ُر: ًشخص، أنضجت غيضا صدره، وحينئذ نقول: أنضجت يعني

  .وھو شخص أو إنسان، فحينئذ نستدل بالوجھين) أل(ولنا وجه آخر وھو أن من ھنا وقعت موقع ما يقبل 
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  : وكذلك قوله

.ربم777777777777ا ُرهْك777777777777َت ُ ُالنف777777777777وس َ ُ c َم777777777777ن ِ Aِم777777777777رَا  

  

ٌفرج77777777777777777777ة ُل77777777777777777777ه َ ْ Mكح77777777777777777777ل َ َ ِالعق77777777777777777777ال َ َ ِ  

  

.ربما ُرهْكَت ُ Kستد�ل ا=شموني فيم$ا س$بق، وُرب دخل$ت عل$ى ، ھذا ا)أل(Kُرب شيء، فشيء ھذا يقبل : ، ربما يعنيَ
فدل على أنه نكرة، وقد تدخل على الضمير كم$ا س$يأتي ف$ي ح$روف الج$ر، ھ$ذه ع.م$ة ثاني$ة مم$ا ي$زاد عل$ى ) ما(لفظ 

ُقابل: المصنف، =نه قال ِ ْأل َ َمَؤثرا َ ُMوكذلك قابل ُرب ،K.  

كيف زيد؟ زي$د م$ريض، م$ريض ھ$ذا وق$ع ف$ي وقوعھا في جواب كيف، كيف حالك؟ كيف زيد؟ مريض، : ًثالثا
  ).أل(أي حال، وحال ھذا يقبل : جواب كيف، وسبق أن كيف بمعنى

  .نصبھا على التمييز، عند البصريين: ًرابعا

  .نصبھا على الحال، عند البصريين كذلك: ًخامسا

ٍھْل مْن خالق(( ا�ستغراقية، ) من(دخول : ًسادسا ِ َِ دلنا على أن$ه نك$رة؟ م$ن ا=دل$ة ؟ خالق ھذا نكرة، ما الذي  ))َ
ٍما جاءنا مْن بشير(( ا�ستغراقية، ) من(، دخول )من( ِ َِ َ َ   .ھذه استغراقية، فدلت على أن مدخولھا نكرة: نقول) من(،  ))ََ

  الخبرية، كم رجل عندي؟) كم(دخول : ً       سابعا

َعمل: للجنسالنافية ) �(دخول : ًثامنا َ .إن َ ْاجعل ِ َ َل6 ْ ْك7رهَن ِفي ِ َ � رج$ل : ، � تعم$ل إ� ف$ي النك$رات، ف$إذا م$ر ب$ك ِ
  .النافية للجنس � تدخل إ� على النكرات) �(النافية للجنس، لماذا؟ =ن ) �(تحكم على رجل بأنه نكرة لوجود 

  : النافية للجنس، ھذه ثمانية مع ما ذكره المصنف رحمه ' تعالى) �(دخول 

ٌنك7777777777777777777777777777رة َ ِ ُقاب7777777777777777777777777777ل َ ِ ْأل َ Mم7777777777777777777777777777َؤث َ   َراُ

ُوغي777777777777777777777777777777777777777777777777ره ُ ْ ٌمعرف777777777777777777777777777777777777777777777777ة ََ َ ِ ْ َ  

  

ٌواق77777777777777ع َْوأ َموق77777777777777ع َِ ْ ْق77777777777777د َم77777777777777ا َِ َذك77777777777777را َ ِ ُ  

  

ُغيره   ُ ْ وغيره يعني أول$ه بالم$ذكور، وغي$ر : وغيرھما، الضمير يعود على نوعي النكرة، لكن قال: وا=صل أن يقول: َ
�؛ =ن$ه إم$ا : ل؟ نق$ولما ذكر، معرفة، وھل غير ما ذكر معروف ليحكم عليه بكونه معرفة، أو أنه إحالة عل$ى مجھ$و

نكرة وإما معرفة، عرفنا أن القسمة ثنائية � ثالث لھما، فإذا تعين حقيقة النكرة حينئذ غير ما ذك$ر ف$ي ح$د النك$رة فھ$و 
المضمر، والعل$م، واس$م اFش$ارة، وغي$ر ھ$ذا ال$ذي : ھي ستة: معرفة، وكان ا=ولى العكس، أن يعدد لنا المعرفة فيقال

صور ھو ا=صل، وما عداه الذي � يحصر، ھذا فرع، ھ$ذا م$ن حي$ث التع$داد التعري$ف ل$يس م$ن ذكر نكرة؛ =ن المح
  حيث أصلية النكرة والمعرفة،

ُوغيره: ًإذا ُ ْ أو يق$ع موق$ع م$ا ) أل(غي$ر م$ا ذك$ر معرف$ة، غي$ر م$ا يقب$ل : وغيرھما، تأويل بم$ا ذك$ر، أي: لم يقل: ََ
 حد لنا النكرة حينئذ استغنى به عن حد المعرف$ة، و� واس$طة بينھم$ا، يقبلھا، واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة، لما

  .وأثبتھا بعض النحويين، ورددناه فيما سبق

و� يق$ع موق$ع م$ا يقبلھ$ا، ھ$و ) أل(ھ$و م$ا � يقب$ل : ًفحد المعرفة إذا أردناه ضمنا وإن لم يصرح به الناظم نق$ول
 يقبلھ$ا، وعلي$ه تك$ون المعرف$ة ن$وعين كم$ا أن ال$شأن ف$ي النك$رة  و� يق$ع موق$ع م$ا-التعري$ف–المؤثرة ) أل(ما � يقبل 
  .المؤثرة للتعريف) أل(ما يقع موقع ما يقبل : ًالمؤثرة للتعريف، ثانيا) أل(ما يقبل : النكرة نوعان: نوعان، قلنا

  :ًإذا المعرفة نوعان

فة، نعم، � يسبق ذھن$ك إل$ى الموص$ولة ھنا المع) أل(ونعني بـ-) أل(ًالبتة مطلقا، � يقبل ) أل(ما � يقبل : ًأو� lر
البت$ة، و� يق$ع ) أل( م$ا � يقب$ل -أو الزائدة، =ن تلك ع.مة ا�سمية، ونحن ن$تكلم فيم$ا ھ$و أخ$ص ع.م$ة كونھ$ا نك$رة

، ل$ئ. نف$سره )أل(الزي$د والعم$رو، و� يق$ع موق$ع م$ا يقب$ل ) أل(موقع ما يقبلھا كزيد وعمرو، زيد وعمرو ھذا � يقب$ل 
  . آخربشيء
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م$ن ) أل(يقب$ل ) أل(ولكنھا غير مؤثرة للتعريف، وھذا � يخ$رج ع$ن كون$ه معرف$ة، م$ا يقب$ل ) أل(ما يقبل : ًثانيا
لكنھ$ا � ت$ؤثر ) أل(ھ$ذا يقب$ل : جھة اللفظ، ولكنھا غير مؤثرة للتعريف، ھذا � بد من إدخاله، كالحارث والعب$اس، قلن$ا

  .فيه التعريف، ھذا المراد بالمعرفة

ْوغي777777777777777777777777 ُرهََ ٌمعرف777777777777777777777777ة ُ َ ِ ْ ْكھ777777777777777777777777م َ ُ ِوذي َ َ  

  

َوھن7777777777777777د ْ ِ ِوابن7777777777777777ي َ ْ َوالغ67777777777777777 َ ُ ِوال7777777777777777ذي ِمَ . َ  

  

  ھذه كم؟ ستة، أليس كذلك؟ 

ْكھم ُ  =نه ليس على الحصر، تمثيلية يعني ليست استق$صائية، والج$ار والمج$رور -للتمثيل–الكاف ھذه تشبيھية  :َ
  .متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وذلك كھم، وھو مثال للضمير

  .ھذا مثال �سم اFشارة: ِذيَو

َوھند ْ ِ   .ھذا مثال للعلم: َ

ِوابني ْ   .ھذا مضاف إلى معرفة اكتسب التعريف: َ

ِوالغ6م ُ   ).أل(ھذا معرف بـ: َ

ِوالذي .   .ھذه ست معارف. اسم موصول: َ

جھ$ة، أن تعريف$ه باFش$ارة والموا: المن$ادى المق$صود ك$ـ ي$ا رج$ل، واخت$ار ف$ي الت$سھيل: وزاد في ش$رح الكافي$ة
أقب$$ل عل$$ى : ًيك$$اد أن يك$$ون اتفاق$$ا، وبع$$ضھم يحك$$ي الخ$$.ف أن ي$$ا رج$$ل ھ$$ذه من$$ادى لنك$$رة مق$$صودة، ي$$ا رج$$ل، يعن$$ي

يا رجل، ھذا معرفة، لكن ما وجه كونه معرفة؟ ھل ھو باFش$ارة والمواجھ$ة يعن$ي اFقب$ال، أو : الشخص المعين وقال
متف$$ق علي$$ه ف$$ي الجمل$$ة، : والمواجھ$$ة، فتعريف$$ه حينئ$$ذ نق$$ولمنوي$$ة؟ اخت$$ار ف$$ي الت$$سھيل أن تعريف$$ه باFش$$ارة ) أل(ب$$ـ

  .ما وجه التعريف؟ كيف صار معرفة؟ والمحققون على أنه باFشارة إليه: وا�خت.ف إنما ھو في وجھه، يعني

بالنداء، وسكت عنه ھنا لذكره له في باب النداء أف$اده ال$صبان، يعن$ي لم$اذا ل$م ي$ذكر : مقدرة، وقيل) أل(بـ: وقيل
 السابع؟ =نه سيأتي بحث$ه ف$ي ب$اب الن$داء، لك$ن الم$شھور أن$ه معرف$ة بالق$صد، يعن$ي بالمواجھ$ة واFقب$ال، ھ$ذا ھ$و ھذا

  .المشھور

ُوغيره ُ ْ ٌمعرفة ََ َ ِ ْ أي غير النكرة المعرفة، وھ$ي س$تة أق$سام عل$ى م$ا ذك$ره الن$اظم، ول$م يرتبھ$ا با=عرفي$ة ل$ضيق : َ
=عرف على غيره، فبدأ بالضمير ثم العلم ثم اس$م اFش$ارة ث$م الموص$ول ث$م النظم، لكنه في التبويب سلك مسلك تقديم ا

  ).أل(المحلى بـ

ًأعرف المعارف اسم ' تعالى إجماعا، ھذا محل وفاق، والخ.ف الوارد بين النحاة فيم$ا ھ$و بع$دھا، ول$ذلك إذا 
  .أعرف المعارف الضمير مرادھم بعد لفظ الج.لة: قيل

، يعني كم قول؟ م$ضمر، )أل(=صح، وقيل العلم، وقيل اسم اFشارة، وقيل المحلى بـالمضمر على ا: ثم أعرفھا
، والجمھور على أنه الضمير ھو الذي يكون أع$رف المع$ارف، ث$م )أل(وقيل العلم، وقيل اسم اFشارة، وقيل المحلى بـ

 سار عل$ى ھ$ذا، ج$رى عل$ى ھ$ذا ، وابن مالك)أل(العلم على قول الجمھور، ثم اسم اFشارة، ثم الموصول ثم المحلى بـ
  .الترتيب في ا=لفية

، واختاره الناظم في غي$ر ھ$ذا الكت$اب، وعلل$ه ب$أن )أل(ھما في مرتبة واحدة، يعني الموصول والمحلى بـ: وقيل
العھدي$ة، س$يأتي ف$ي ) أل(تعريف ك$ل منھم$ا بالعھ$د، وھ$و يقت$ضي أن ال$ذي ف$ي مرتب$ة الموص$ول عن$ده ھ$و المحل$ى ب$ـ

  .بماذا عرف وأل إلى آخره، ھذا على جھة العمومموضعه، موصول 

ًأعرف من الموصول، وأما المضاف؛ فإنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقا عند الناظم حت$ى ) أل(المحلى بـ: وقيل
لو أضيف إلى الضمير، وأما عند الجمھور ف.، ما أضيف إلى الضمير فھو في رتبة العلم، وعند ا=كث$ر أن الم$ضاف 

: م$$ررت بزي$$د ص$$احبك، ص$$احبك ص$$احب: ي رتب$$ة العل$$م � ال$$ضمير؛ =ن$$ه يق$$ع ص$$فة للعل$$م ف$$ي نح$$وإل$$ى الم$$ضمر ف$$



                                                            
221

مضاف، والكاف ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى الف$تح ف$ي مح$ل ج$ر م$ضاف إلي$ه، م$ا إع$راب ص$احب ھن$ا؟ نع$ت، ص$فة 
لزي$$د، م$$ررت بزي$$د ص$$احبك، زي$$د ھ$$ذا موص$$وف، وص$$احب ص$$فة، عن$$د ا=كث$$ر أن ال$$صفة � تك$$ون أع$$رف م$$ن 

ص$$احبك الم$$ضاف إل$$ى : ص$$وف؛ =نھ$$ا ل$$و كان$$ت أع$$رف م$$ن الموص$$وف لق$$دمت، ھ$$ي ا=ص$$ل، وحينئ$$ذ إذا قل$$تالمو
الضمير في رتبة الضمير وزيد وھو موصوف علم وھو يأتي في الرتبة الثانية، حينئذ ماذا صنعت؟ وص$فت العل$م بم$ا 

ن الموص$وف، وھ$ذا مح$ل ھو مضاف إلى الضمير وھو ف$ي رتب$ة ال$ضمير، ل$زم م$ن ذل$ك أن تك$ون ال$صفة أع$رف م$
ًنظر عندھم، وحينئذ ألجأھم ذلك إلى أن يحكموا على أن المضاف إلى الضمير في رتب$ة العل$م، احت$رازا م$ن مث$ل ھ$ذه 

  ا=مثلة،

  .على أن اسم الفاعل للمضي، والصفة � تكون أعرف بل مساوية أو دون

ٌفم777777777777777777ضمر َ ْ ُ ُعرفھ777777777777777777اَأ َ .ث777777777777777777م َ ْالعل777777777777777777م ُ َ َ  

  

ُف777777777777777777ذو ٌفموص777777777777777777ول ٍش777777777777777777ارة َِ ُ َ ّم777777777777777777تم َ َ ُ  

  

ُف77777777777777777777777777ذو َمن77777777777777777777777777ادَف ٍاةََدأ َ Mعين77777777777777777777777777ا ىُ ُ  

  

ُف77777777777777777777ذو .تبي بھ77777777777777777777ا ٍض777777777777777777777افةِإ َ َ   َن777777777777777777777اَ

  

لم$ا ف$ات الن$اظم : المك$ودي؟؟؟ لم يذكرھا مرتب$ة ھن$ا م$ن أج$ل ال$نظم، يعن$ي لم$ا ف$ات الن$اظم ق$ال ھن$اك ف$ي : ًإذا
  : يأتي، ثم قالترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبھا في المعرفة لضيق النظم رتبھا في التبويب كما س

َفم77777777777777777ا ِل777777777777777777ذي َ ٍغيب777777777777777777ة ِ َ ْ ِح777777777777777777ضور َْوأ َ ُ ُ  

  

َكأ َن777777777777777777تَ َوھ777777777777777777و ْ Mس777777777777777777م َْ .بال777777777777777777ض َ ِميرِ ِ  

  

المعارف ذكرنا أنھا تتفاوت، يعني بعضھا أعرف من بعض، بعضھم ي$رى أن النك$رات ك$ذلك تتف$اوت، بع$ضھا 
ما يكون دون$ه =ن$ه يتعل$ق أعرف من بعض، لكن ھذا � ينبني عليه عمل عند النحاة، وإنما يذكرون ما يكون أعرف و

ب$ه معن$$ى، وأم$ا م$$ذكور وش$يء وإن$$سان ورج$ل وع$$الم ھ$ذه عن$$د المناطق$ة =نھ$$ا تتعل$ق ب$$العموم والخ$صوص المطل$$ق، 
  .مذكور أعم من موجود ومعدوم،، إلى آخره، ف. فائدة من ذكرھا ھنا: فقالوا

َفم77777777777777777ا ِل777777777777777777ذي َ ٍغيب777777777777777777ة ِ َ ْ ِح777777777777777777ضور َْوأ َ ُ ُ  

  

َكأن777777777777777777ت ْ َوھ777777777777777777و َ Mس777777777777777777م َْ ِبال777777777777777777ضمير َ ِ ّ ِ  

  

منھا م$ا ي$ستفيد منھ$ا الطال$ب وھ$ي : ھذا أول المعارف وھو الضمير، وتحته أبحاث، وھذه ا=بحاث على قسمين
  .أصول، ومنھا ما � يستفيد منھا شيء

والتعل$ي.ت الت$ي ي$ذكرھا النح$اة،، الب$اب طوي$ل ھ$ذا عن$دھم ال$ضمير، لك$ن أكث$ره تعل$ي.ت لوض$عيات، والتعلي$$ل 
ْه في الغالب أنه � يصدق، ضربت ضربت ضربت، لم ُضمت التاء ول$م ك$سرت الت$اء ول$م الوضعي ھذا فيه إشكال =ن ُK ِ َِ َ

  .فتحت؟ ھذه كلھا تعلي.ت � ينبني عليھا عمل، وإن كان بعض التعلي.ت مفيدة لكن ھذه مما يسقط

َفما   .يعني فالذي: َ

ِل7ذي ت ع$$ن ج$واب ش$$رط مق$در، لم$$ا فم$ا موص$$ولة بمعن$ى ال$$ذي، الف$اء ھ$$ذه ت$سمى ف$$اء ف$صيحة، =نھ$$ا أف$صح: ِ
  كيف نعرف كل واحد من المعارف السابقة؟ : ًذكرھا إجما� المعارف حينئذ يرد السؤال

َفما   .اسم موصول بمعنى الذي: الفاء فصيحة، ما: َ

ِلذي ٍغيبة ِ َ ْ   .ًيعني لصاحب غيبة، احترازا من الغيبة نفسھا: َ

ِحضور ْأو ُ   .أو لذي حضور يعني صاحب حضور: ُ

ّسم ِلضميرِبا َ ِ   .ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول أول لسم: ّ

ِبالضمير ِ ّ ھذه تتعدى إلى مفعولين، الكثير أنھا تتعدى إلى مفعولين بنف$سھا، يعن$ي ب$دون : ھذا مفعول ثاني، وسم: ِ
ًواسطة، وقد تتعدى إلى الثاني بحرف الباء، س$م ول$دك عْم$را، ول$دك ھ$ذا مفع$ول أول، عْم$را مفع$ول ث$اني، س$م ول$دك ً 

م$$ا وض$$ع، س$$مه بم$$اذا؟ : س$$م م$$ا ل$$ذي غيب$$ة يعن$$ي: بعم$$رو، ھ$$ذا ج$$ائز أن يتع$$دى إل$$ى الث$$اني بح$$رف الج$$ر، ھن$$ا ق$$ال
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  .بالضمير

َفما ِلذي َ ٍغيبة ِ َ ْ ِحضور ْأو َ ُ ُ  

ٍغيبة َ ْ واقعة ھنا عل$ى جام$د وض$ع ) ما(لغائب، أو لذي حضور مع اعتبار د�لته على الغيبة والحضور، فـ: أي: َ
أنھ$$ا غي$$ر م$$شتقة، وبمعن$$ى أنھ$$ا � :  ب$$د م$$ن تف$$سيره بجام$$د، =ن ال$$ضمائر كلھ$$ا جوام$$د، بمعن$$ىل$$ذي غيب$$ة، يعن$$ي �

َض$ربت ض$ربت ض$ربتما ض$ربتم : يتصرف فيھا، � تصغر و� تثنى و� تجمع، تبقى كما ھي، ولذلك إذا أريد التثني$ة ُ
ى الجم$ع، وأم$ا ھ$و ف$ي نف$سه ف$. Kضربتن، حينئذ لم$ا أري$د غي$ر المف$رد ألحق$ت ب$ه ح$روف ت$دل عل$ى التثني$ة وت$دل عل$

  .يتصرف فيه، � يصغر و� يثنى و� يجمع، بل يلحق به حروف تدل على التثنية وتدل على الجمع

ّوكل: ھو جامد، وسيأتي ھذا: ًإذا ُ ٍمضمر َ َ ْ ُله ُ َالبنا َ ِ ْيجب ْ َِ   

َفما ي$دل عل$ى :  ث.ث$ة أق$ساملف$ظ غائ$ب وحاض$ر وم$تكلم، إذا قلن$ا ال$ضمير) م$ا(ما واقعة على جامد، فخ$رج ب$ـ: َ
لفظ خط$اب نف$سه ھ$ل ھ$و ض$مير أو �؟ غيب$ة نف$س اللف$ظ : الغيبة، ويدل على التكلم، ويدل على الخطاب، يرد السؤال

: ھل ھو ضمير أو �؟ ليس بلفظ، لماذا؛ =ن الضمير ذاك يدل على ذي، يعني على صاحب غيبة، � بد م$ن ھ$ذا القي$د
  .مير ھنا يدل على غائبصاحب غيبة، جاء زيد فأكرمته، الض

لف$ظ غائ$ب، ولف$ظ حاض$ر، ولف$ظ م$تكلم ومخاط$ب، وبم$ا بع$ده ض$مير ) ما(واقعة على جامد، فخرج بـ) ما: (ًإذا
ًالف$$صل وي$$اء الغيب$$ة، ض$$مير الف$$صل س$$مي ض$$ميرا مج$$ازا وإ� ھ$$و ل$$يس ب$$ضمير، زي$$د ھ$$و الك$$ريم،  ُوأْولئ$$ك ُھ$$م((ً َ َِ َ ُ 

َالُمفلُحون ِ ْ خب$ر، ھ$و ض$مير ف$صل يفي$د الق$صر والح$صر، ھ$ل ل$ه مح$ل م$ن :  مبتدأ، المفلح$ونھذا:  أولئك]5:البقرة[ ))ْ
  .اFعراب؟ الصحيح �، ليس له محل من اFعراب، وإنما ھو مما يفيد القصر والحصر

ُوأْولئ$$ك ُھ$$م((أولئ$$ك : ًإذا َ َِ َ َ الُمفلُح$$ونُ ِ ْ أولئ$$ك مبت$$دأ، المفلح$$ون ھ$$م، :  ھ$$م ك$$ذلك مثل$$ه، وحينئ$$ذ نق$$ول]5:البق$$رة[ ))ْ
ًھ$ذا ض$$مير ف$صل � مح$ل ل$$ه م$ن اFع$$راب، س$ميناه ض$ميرا لم$$اذا؟ مج$ازا، =ن$$ه عل$ى ص$$ورة : خب$ر، ھ$$م: لمفلح$ونا ً

  .�، ليس من المعارف، ولذلك � يصدق عليه الحد: الضمير، ثم ھل ھو ضمير من المعارف؟ نقول

َفما: ًإذا ِلذي َ ٍغيبة ِ َ ْ ِحضور ْأو َ ُ ُ  

لجامد � بد أن يدل على غيب$ة، و� ب$د أن ي$دل عل$ى ح$ضور، ف$إن ل$م ي$دل مع اعتبار د�لته، اللفظ نفسه ا: نقول
ًحينئذ � يكون ضميرا، كما ھو الشأن في ضمير الفصل، زي$د ھ$و الك$ريم، ھ$و م$ا دل عل$ى ش$يء، ل$يس عن$دنا مرج$ع 

ير ھو يرجع إلى زي$د �، ھ$ذا غل$ط، ل$يس ل$ه مرج$ع؛ =ن$ه ح$رف، وال$ذي ل$ه مرج$ع ھ$و ال$ضم: للضمير، يعني � تقل
خبر، وھو؛ ھل له مرجع؟ ليس له مرجع، إذا ل$م يك$ن : مبتدأ، والكريم: ا�سم المعرفة الذي معنا، زيد ھو الكريم، زيد

  .حرف فصل: له مرجع فليس بضمير، فھو ضمير فصل يعني

ي وياء الغيبة؛ =نھما حرفان، ي$اء الغيب$ة مث$ل م$اذا؟ زي$د يق$وم، الي$اء ھ$ذه ت$دل عل$ى م$اذا؟ عل$ى الغائ$ب، ھ$ل ھ$
  .ضمير؟ �، ليست بضمير، بل ھي حرف يدل على الغيبة، والذي معنا ھو الذي يدل على صاحب غيبة

خرج ماذا؟ ضمير الفصل وياء الغيبة، =نھما حرفان وضع أولھما للغيبة أو الحضور � لذي الغيب$ة، يعن$ي : ًإذا
  .� لصاحبھا

  : بقولهزيد يقوم، ھذا خرج: وثانيھما للغيبة، � لذي الغيبة، يعني

َفما ِلذي َ ٍغيبة ِ َ ْ ِحضور ْأو َ ُ ُ  

ِالذي وضع مع اعتبار د�لته عل$ى الغيب$ة أو الح$ضور، وك$ذلك خ$رج ك$اف الخط$اب، إي$اك إي$اك، الك$اف : يعني َ
ھذه حرف كما سيأتي، إي$ا ھ$ي ال$ضمير، والك$اف ھ$ذه ح$رف دل عل$ى الخط$اب، ھ$ل ھ$و ض$مير؟ �؛ =ن$ه ف$ي أص$ل 

  ً.وضعه وضع حرفا

  .وتاؤه، أنت تقوم الحرفيان؛ =نھما وضعا للخطاب � لذي الخطابوكاف الخطاء 

ًكذلك نون المتكلم مصاحبا لغيره أو معظما لنفسه؛ =نھا وضعت للتكلم � لذي التكلم ً.  
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ا=سماء الظ$اھرة الم$ستعملة ف$ي غائ$ب أو : وكذا ھمزة التكلم، وبقولنا مع اعتبار د�لتھا على الغيبة أو الحضور
  .حاضر

َفما: ًإذا ِلذي َ ٍغيبة ِ َ ْ ِحضور ْأو َ ُ لفظ جامد وضع للد�ل$ة عل$ى ص$احب غيب$ة أو ص$احب ح$ضور، فك$ل م$ا : يعني: ُ
دل عل$$ى الغيب$$ة أو الح$$ضور أو ال$$تكلم ول$$م يوض$$ع ل$$ذلك م$$ع د�لت$$ه عل$$ى ص$$احبه حينئ$$ذ ھ$$و ح$$رف ول$$يس ب$$ضمير، 

  .وا=مثلة التي ذكرناھا كما سبق

َكأنت  ْ َوھو َ َْ.  

ِلذي ٍغيبة ِ َ ْ   . الضمير الغيبةقدم: َ

ِح77ضور ْأو ُ Kأن$$ا، مث$$ل =ح$$د ن$$وعي : أن$$ت، وض$$مير الم$$تكلم نح$$و: ض$$مير المخاط$$ب نح$$و: ھ$$ذا ي$$شمل ن$$وعين: ُ
Kالحضور وھو أنت وترك أنا، وترك أنا عمدا أم للنظم؟ يعني قصدا لفائدة أم من أجل ال$نظم؟ الظ$اھر الث$اني، والمل$وي  ً ً

  : إبليس، لكن ھذا ما ھو صحيح، =نه سيأتيًتركھا قصدا؛ =ن أنا ھذه ھي كلمة: يقول

ُوذو ٍارتفاع َ َ ِ ٍوانفصال ْ َ ِ ْھو َأنا ْ ُ:  

  ً.ھنا للنظم، ليس عمدا: أنا ما أسقطھا، وحينئذ نقول: أنا نكرة

َفما ِلذي َ ٍغيبة ِ َ ْ   .وھو ما دل على الغائب كھو: َ

َأنت َوھو ْ : ً بالغيب$ة، إذا ال$ضمير ق$ال ال$شارح=نه ب$دأ بالتمثي$ل ل$ذي ح$ضور، ث$م ثن$ى ھنا ترتيب ولف مشوش،: َْ
أح$دھما ض$مير المخاط$ب، : ، لفظ جامد دل على غيبة، كھو أو حضور، وھو قسمان)ما(يشير إلى أن الضمير ما دل 

  .أنا: ضمير المتكلم نحو: أنت، والثاني: نحو

َكأنت ْ َوھو َ   .وليست استقصائية) أنت(ًوفروعھا كما سيأتي، يعني ليس خاصا بالمثالين، فالكاف ھنا تمثيلية كـ: َْ

َكأن7ت ْ أن الك$اف إذا دخل$ت عل$$ى : أن$ت ھ$ذا ض$$مير رف$ع، ودخل$ت علي$$ه الك$اف، ھ$ل نق$ول ف$$ي مح$ل ج$ر؟ قي$$ل: َ
أن$ت ي$ا زي$د، وھ$و ي$ا : ضمير الرفع تجعله في محل جر، ولكن المشھور أن الك$اف ھن$ا دخل$ت عل$ى مح$ذوف، كقول$ك

  .عمرو، وفروعھما

ّس77م ِبال77ضمير َ ِ ّ ًح الب$$صريين ي$$سمى ض$$ميرا، وي$$سمى م$$ضمرا، م$$ضمرا ض$$مير فعي$$ل م$$ن يعن$$ي ف$$ي اص$$ط.: ِ ً ً
ًالضمور وھو الھزال، ومضمر مفعل من اFضمار وھو اFخفاء، ي$سمى ض$ميرا أو م$ضمرا عن$د الب$صريين، وي$سمى  ًK K

ص$لي، وإنم$ا أكرمته، م$ا س$ميته زي$د، م$ا جئ$ت باس$مه ا=: الكناية والمكني؛ =ن فيه نوع كناية، إذا قلت: عند الكوفيين
  ًكنيت عنه بالضمير، و� بأس باعتبار ھذه التسمية أيضا،

وأعرف الضمير ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم الغائ$ب، =نھ$ا لي$ست عل$ى مرتب$ة واح$دة، ال$ضمير أعرفھ$ا بع$د 
ضمير تكلم متكلم، ضمير مخاطب، ض$مير غائ$ب، ھ$ل ھ$ي ف$ي درج$ة واح$دة : لفظ الج.لة، حينئذ ھو في نفسه أنواع

: ض$$مير الم$$تكلم، ث$$م يلي$$ه ف$$ي الرتب$$ة: ال$$ضمير ث.ث$$ة أن$$واع، أعرفھ$$ا: �، ول$$ذلك نق$$ول: ن حي$$ث التعري$$ف؟ الج$$وابم$$
ِوق7دم: الغائب، وھذا تستفيد من$ه عن$د قول$ه: المخاطب، ثم يليه في الرتبة الثالثة وا=خيرة M َ .اAخ7ص َ َ ِات7صال ِف7ي َ َ M ... ِوف7ي َ 

ِاتحاد َ M ِالرتبة َ cْ ْالزم َ ْفص ْ َ6.َ  

  .المتكلم والمخاطب ثم الغائب: يريد به ھذه ا=نواع الث.ثة

  : ثم قال

ُوذو ٍات77777777777777777صال َ َ M ُمن77777777777777777ه ْ َم77777777777777777ا) ِ َيبت77777777777777777دا َ َ ْ ُ  

  

َو) ِيل7777777777777777777777777ي َ .إ) َ ًاختي7777777777777777777777777ارا ِ َ ِ َأب7777777777777777777777777دا ْ َ  

  

  .وھذا سيقسم لنا الضمائر إلى أقسام، وكلھا متوالية تحتاج إلى بسط

  ...صحبه أجمعينوصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله و
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  19الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

ا=خ$ص ي$ستلزم إثب$ات ا=ع$م، فھ$ل بين$تم ھ$ذه : ذكرتم أن ثمة قواعد أربعة وذك$رتم منھ$ا قاع$دة واح$دة ھ$ي: س
  الث.ث القواعد؟

  نعم من حيث اFثبات والنفي، إثبات ا=عم ھل يستلزم إثبات ا=خص؟: ج

  .=خص يسلتزم إثبات ا=عم        إثبات ا

  .ا=عم � يستلزم إثبات ا=خص والعكس إثبات ا=خص يسلتزم إثبات ا=عم: ًإذا

  .نفي ا=عم يستلزم نفي ا=خص، ونفي ا=خص � يستلزم نفي ا=عم

ِبسم � الرحمن الرحيم   ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  .لى آله وصحبه أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وع

  :أما بعد

  :ّما زال حديثنا في باب النكرة والمعرفة، عرف الناظم رحمه ' تعالى النكرة

َنك7777777777777777777777777777رة قاب7777777777777777777777777777ل أل م7777777777777777777777777777َؤثرا ُ َM َْ َُ ِ ٌ ِ َ   

  

َأو واق77777777777777ع موق77777777777777ع م77777777777777ا ق77777777777777د ذك77777777777777را َ َ ْ َ ٌ َ ِْ ِ ُِ َْ  

  

  .ل أل المؤثرة للتعريفمنھا ما يقبل أل المؤثرة للتعريف، والثاني ما يقع موقع ما يقب: عرفنا أنھا نوعان

  :ثم قال

ُوغيره ُ ْ ٌمعرفةغير ما ذكر من النوعين، :  أي:ََ َ ِ ْ ْكھم َ ُ    وذلك كھم َ

ِوغي777777777777777777777777ره معرف777777777777777777777777ة كھ777777777777777777777777م وذي َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ ٌ َ ِ َ   

  

َوھن7777777777777777د وابن7777777777777777ي والغ67777777777777777 ُ َ ْ َ َِ َِ ِم وال7777777777777777ذيْ . َ ِ  

  

  :عدد لنا المعارف، حينئذ لما قابل المعرفة بالنكرة عرفنا أن المعرفة نوعان

ما � يقبل أل البتة، و� يقع موقع ما يقبلھا كـزيد وعمرو، ھذا � يقب$ل أل البت$ة، و� يق$ع موق$ع م$ا : ولالنوع ا=
  .يقبلھا

  .حارث وعباس، ھذه سيذكرھا في باب المعرف بأل: ما يقبل أل ولكنھا غير مؤثرة للتعريف، نحو: الثاني

ِكھم وذي َ ُْ ُِھم وذي وھنَد واْبن :يعني وذلك كـ: َ ِ َِ َ َْ ِي والغ.م والذيْ K َ َِ ُ  

ِوغي777777777777777777777777ره معرف777777777777777777777777ة كھ777777777777777777777777م وذي َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ ٌ َ ِ َ  

  

َوھن7777777777777777د وابن7777777777777777ي والغ67777777777777777 ُ َ ْ َ َِ َِ ِم وال7777777777777777ذيْ . َ ِ  

  

  .عدد لنا على جھة اFجمال ھذه المعارف الستة وسيأتي تفصليھا ولم يرتبھا ھنا؛ من أجل النظم

 أو ح$ضور، م$ا دل عل$ى غيب$ة، بأنه ما دل على غيبة: وھو الضمير عرفه: ثم بدأ با=ول وھو أعرف المعارف
  .بأنت: ضمير المخاطب ومثل له: ھو، أو دل على حضور وھذا تحته قسمان:ومثل له بـ

  .بأنا: ضمير المتكلم وتركه ويمثل له: والثاني

ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير الغائب، وھذه عل$ى الت$والي، يعن$ي بع$ضھا أع$رف : ًإذا الضمائر ث.ثة
  . ثم المخاطب ثم الغائب-ضمير المتكلم-ضمير من بعض، فأعرفھا ال

  .باعتبار ذاته، وباعتبار محله:  الضمير ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة
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ُوھو ما له صورة في اللفظ، م$ا ل$ه ص$ورة ف$ي اللف$ظ ك$ـتاء قم$ت، وإل$ى م$ستتر، وھ$و بخ.ف$ه : إلى بارز: ينقسم
حو قم يا زي$د، ق$م ھ$ذا فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون � مح$ل ل$ه ليس له صورة في اللفظ وھذا كالضمير المستتر في ن

تق$ديره أن$ت : ًمن اFعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أين ھو؟ ليس له ص$ورة ف$ي اللف$ظ، وأم$ا ق$ولھم
�س$تتار ًفھذا من باب التقريب والتدريب فحسب وإ� ليس ھو عينه إذ لو كان عينه لما كان مستترا، ولما ك$ان واج$ب ا

  .وھذا من باب التقريب فحسب

  .إلى آخره... قمت، قمنا، أنتم: ينطق به: ًإذا الضمير ينقسم إلى بارز وھو ما له صورة في اللفظ يعني

  .ومستتر وھو بخ.فه يعني ليس له صورة في اللفظ ف. ينطق به بل � يمكن أن ينطق به

  .متصل ومنفصل: البارز ينقسم إلى

: وھ$$و ال$$ذي � ي$$ستقل بنف$$سه، ال$$ضمير الب$$ارز ينق$$سم إل$$ى ق$$سمين: ' تع$$الى ب$$ذكر المت$$صلوب$$دأ الن$$اظم رحم$$ه 
  .ضمير بارز متصل، وضمير بارز منفصل

  .� بد وأن يكون متصل بعامله، كتاء قمت: ھو الذي � يستقل بنفسه، يعني: الضمير البارز المتصل

وھو، ھذا منفصل؛ =نه ي$ستقيل بنف$سه و� ي$شترط أن كأنا وأنت : وأما الضمير المنفصل فھو الذي يستقل بنفسه
  .ًيكون متص. بعامله

  :بدأ بالمتصل فقال

َوذو ات77777777777777777صال من77777777777777777ه م77777777777777777ا) يبت77777777777777777دا  َ ْ Mُ َ َ ََ ُ ِ ٍ ُ
  

  

َو) يل7777777777777777777777777ي إ) اختي7777777777777777777777777ارا أب7777777777777777777777777دا َ َ َ ََ ً ِ ِْ . َِ  

  

ْكالي77777777777اء والك77777777777اف م77777777777ن ابن77777777777ي أكرم77777777777ك  َ َ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ِْ  

  

ْوالي7777777777اء والھ7777777777ا م7777777777ن س7777777777ليه م7777777777ا مل7777777777ك َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ  

  

ُوذو   .وذو أي ضمير: َ

ٍوذو اتصال َ َM   .يعني المتصل: ُ

ُمنه ْ   .من الضمير: ِ

َما)   .يستقل بنفسه: َ

ًھو الذي � يستقل بنفسه، وھو الذي كذلك � يصلح =ن يبتدأ به، � يقع في أول الك.م وإنما يكون تاليا لعامل$ه، 
ًع$$ا لعامل$$ه مت$$ص. ب$$ه؛ =ن ال$$ضمائر كلھ$$ا معم$$و�ت الت$$اء ھ$$ذا � يمك$$ن أن يك$$ون أول الجمل$$ة، وإنم$$ا يك$$ون تاب: قم$$ت ً

ٍفليست عاملة، فإذا كانت معمو�ت حينئذ ا=صل تقدم العامل على المعمول، ھ$ذا م$ن حي$ث النظ$ر وم$ن حي$ث العم$ل، 
ًل$م ينق$ل ع$ن الع$رب أنھ$م ب$دءوا ب$ضمير مت$صل ب$ل � ب$د أن يك$ون تابع$ا : كذلك من حيث إمكان النط$ق وعدم$ه نق$ول

  .� يستقل بنفسه يبتدأ به في أول الك.م، لعامله و�

ُوذو ٍاتصال َ َ M :أي المتصل.  

ُمنه ْ   . أي من الضمير ما كان � يستقل بنفسه وھو الذي � يصلح لئن يبتدأ به، به ھذا � بد من تقديره:ِ

َو) ِيلي َ   .و� يصلح لئن يلي، أن يتبع أو يقع بعد إ� ا�ستثنائيه:  يعني:ِإ) َ

ًاختيارا َ ِ   .ٍ يعني في ساعة الك.م، وأما في ضرورة الك.م كالشعر ونحوه فحينئذ � بأس من أن يبتدأ بھذا النوع:ْ

َأبدا   .ًدائما وھذا ظرف زمان:  يعني:َ

أي � ي$$صلح أن يق$$ع ف$$ي افتت$$اح : ھ$$و ال$$ذي � ي$$ؤتى ب$$ه ف$$ي افتت$$اح النط$$ق، � يبت$$دأ ب$$ه: ال$$ضمير المت$$صل: ًإذا
أ� يستقل بنفسه و� يق$ع بع$د إ� ا�س$تثنائية، :  و� يقع بعد إ� ا�ستثنائية، والمراد بالنفي ھناالنطق، � تفتح به الك.م،

م$ا : م$ا أكرم$ت إ�ك، العق$ل � يمن$ع ھ$ذا: ًإنما ھو من جھة اللغة � من جھة العق$ل، لغ$ة � عق$.؛ =ن$ه يمك$ن أن يق$ال
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في ساعة الك.م وھذا من جھة العقل � يمنع$ه ب$ل يج$وزه : يًالكاف ھنا وقعت بعد إ� اختيارا يعن: أكرمت إ�ك، نقول
  .بل يمكن النطق به

ًال$ضمائر مفتتح$ا وأما من جھة اللغة ونقل ما ثبت عن العرب وما جاء في فصيح الك.م � يوجد ھذا الن$وع م$ن 
  ً..م و� يلي إ� اختياراٍبه الك.م، و� يقع بعد إ� ا�ستثنائية، فيحنئذ كل ضمير متصل � يصح أن يقع في أول الك

َوذو ات77777777777777777صال من77777777777777777ه م77777777777777777ا) يبت77777777777777777دا  َ ْ Mُ َ َ ََ ُ ِ ٍ ُ
  

  

َو) يل7777777777777777777777777ي إ) اختي7777777777777777777777777ارا أب7777777777777777777777777دا َ َ َ ََ ً ِ ِْ . َِ  

  

ِو) يلي إ) ِ َ   .ھذا مفعول به) إ� (:ََ

ِو) يلي َ ھ$ذا ال$ضمير المت$صل � يمك$ن أن يق$ع : ھو، إ� قصد لفظه، قصد لفظه صار مفعول ب$ه، يعن$ي:  يعني:ََ
م$ا أكرم$ت إ�ك، وق$د ج$اء : أكرمك، و� يقع بعد إ� با�ختيار ف$. يق$ال: ًعا لـإ� ا�ستثنائية، فيقال في ا=صلًتاليا وتاب

  : في الضرورة، ضرورة الشعر كما قال الشاعر

ُأع777777777وذ ُ Mب777777777رب َ َ ِالع777777777رش ِ ْ َ ْم777777777ن ْ ٍفئ777777777ة ِ ْبغ777777777ت َِ َ َ  

  

.عل777777777777777ي ِفم777777777777777الي ََ َ ُع777777777777777وض َ ْ ُإ)ه َ ّ ُناص777777777777777ر ِ ِ َ  

  

  .ير متصل وھو الھاءت.ھا ضم) إ�: (إ� ھو

ِفمالي َ ُعوض َ ْ ُإ)ه َ ّ ُناصر ِ ِ َ  

  :كذلك قوله

َعلين7777777777777777ا َوم7777777777777777ا ْ َإذا ََ ِماكن7777777777777777ت ِ ْ ُ َجارتن7777777777777777ا َ َ َ َ  

  

َيجاورن777777777777777777777777777777777777777ا .أ) َ َ ِإ)ك ُِ . ُدي777777777777777777777777777777777777777ار ِ . َ  

  

ِإ)ك . ھ$$ذا إن ص$$حت -والك$$اف ھن$$ا ف$$ي مح$$ل ن$$صب عل$$ى ا�س$$تثناء؛ لتقدم$$ه عل$$ى الم$$ستثنى وھ$$و دي$$ار، حينئ$$ذ : ِ
  :  روي وإ� قيل-الرواية

َيجاورنا .أ) َ َ ُديارسواك  ُِ . َ  

  :أو

َيجاورنا .أ) َ َ ُديارحاشاك  ُِ . َ   

  .على كل ھذا منقول في البيت السابق وھو ثابت، وھذا البيت مشكوك فيه

َوذو اتصال منه ما) يبتدأ: ًإذا َ َ َُ ْ Mِ ٍ ً� يبتدأ به في أول الك.م لغة � عق.:  يعني:ُ ً.  

ِو) يلي َ   .يصلح أن يتلو أو يقع بعد إ� ا�ستثنائية� :  يعني:ََ

  .في ا�ختيار:  ھذا منصوب بنزع الخافض يعنيً:اختيارا

في ض$رورة ال$شعر ق$د يق$دم م$ا حق$ه الت$أخير ق$د : ھو ما يقابل الضرورة، يعني: -مصطلح النحاة-ويقصدون به 
ھ$ا م$ا ھ$و ج$ائز عن$دھم، ولك$ن يفصل المتصل، ويصل المنف$صل إل$ى آخ$ره، وال$ضرورات ھ$ذه منھ$ا م$ا ھ$و قب$يح ومن

أن ھذا النوع � يقع الخ.ف فيه على ما نقل في لسان العرب إ� في الشعر، وأما في النثر في السعة س$عة : المراد ھنا
  ً.الك.م وا�ختيار واFرادة دون ضرورة ھذا ممنوع أبدا

  : وذلك مثل ماذا؟ قال-الضمير المتصل الذي � يستقل بنفسه-وذلك 

َكالي ْ ْاء والكاف من ابني أكرمكَ َ َ ْ َْ َِ ِ ِِ ْ  

ِابني   .الياء ھذه ضمير متصل � يستقل بنفسه، � يقع في أول الك.م، و� يقع بعد إ� ا�ستثنائية: ْ

ْأكرمك َ َ  الكاف ھذه ض$مير مت$صل � ي$ستقل بنف$سه � يبت$دأ ب$ه ف$ي أول الك$.م، � ينط$ق ب$ه ف$ي أول الك$.م، � :ْ
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  . و� يقع بعد إ� ا�ستثنائية في ا�ختيار، أما في الشعر فھو على حسب الضرورةيفتتح به في أول الك.م،

ِوالياء َ   . كذلك:َْ

ْمن ِسليه ِ   . سلي ھذا فيه ضميران الياء ا=ولى، والثاني الھاء:َ

ْملك َما َ صل ض$مير مت$: سليه، ھ$ذا نق$ول: الياء والھاء في قوله:  الذي ملك، ليس فيه شاھد، إنما اجتمع النوعان:َ
� ي$ستقل بنف$$سه و� يفت$تح ب$$ه ف$ي الك$$.م و� يق$$ع بع$د إ� ف$$ي ا�ختي$ار وأم$$ا ف$$ي ال$ضرورة يعن$$ي ض$رورة ال$$شعر فل$$ه 

  .حكمھا

َكالياء: ھنا قال ْ ِوالكاف َ َ ْ ِوالياء، َ َ =ن$ه أراد أن يع$رف ! ، عدد ا=مثلة، لماذا عدد ا=مثلة ويكفي مثال واحد؟َوالھا َْ
و' -كالي$اء لم$اذا ع$دد ال$ضمير؟ الظ$اھر : ًي � يبت$دأ ب$ه و� يل$ي إ�، إذا يكف$ي أن يق$ولوھو الذ: لنا الضمير المتصل

الرف$$ع، : lالم$$تكلم، والمخاط$$ب، والغائ$$ب، ومحال$$ه الث.ث$$ة:  أن$$ه أش$$ار بتع$$دد ا=مثل$$ة إل$$ى أن$$واع ال$$ضمير الث.ث$$ة-أعل$$م
  .والنصب، والجر، وھذا سيأتي تفصليھا

َكالياء ْ   . ھذا مثال للمنصوب:َ

ِوالكاف َ ْ   . ھذا مثال للمخاطب، أكرمك في محل نصب، ضمير مخاطب منصوب:َ

ِابني   . ھذا ضمير متكلم مجرور:ْ

ّإذا فرق بينھما، مثل لـ   .في محل جر: ضمير متكلم مجرور، يعني: ابني: ً

  .في محل نصب: الكاف ھنا ضمير مخاطب منصوب يعني: أكرمك

ِسليهمن : والياء المرف$وع : مث$ل ل$ي: ًاء المخاطبة ياء الفاعلة، فھ$ي ف$ي مح$ل رف$ع، إذا سلي، قومي، الياء ھذه يَ
  .بالياء

ِسليه(والھاء    . في محل نصب مفعول به):َ

ًأشار بتعدد ا=مثلة �خت.ف أنواع الضمير المتصل فق$د يك$ون ض$ميرا مرفوع$ا ف$ي مح$ل رف$ع، وق$د يك$ون : ًإذا ً
ًمنصوبا، وقد يكون مجرورا ً.  

َكالياءوذلك  ْ   .قلنا  مثال للمنصوب: كالياء جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، كالياء:  يعني:َ

ِوالكاف َ ْ ِمن َ ِابني ِ أراد أن يجع$ل : يعني من قولك، � بد من التق$دير؛ =ن$ه أراد الجمل$ة ول$م ي$رد حكايتھ$ا، يعن$ي: ْ
ٍھذه الجملة طبقا للمثال الذي ذكره حينئذ � نق$ول ق$صد لفظ$ه ل$م يك$ن في$ه مث$ال امتن$ع المث$ال؛ ق$صد لفظ$ه �، إذا قي$ل : ً

�، � : ٍلو صار عل$م، حينئ$ذ نق$ول:ً=ن ابني أكرمك إذا قصد لفظه صار علما فحينئذ صارت كلھا كحروف زيد، يعني
ًلزيد مث.، ابني أكرمك، ابن$ي ھ$ذا ض$مير م$تكلم ف$ي مح$ل : ابني أكرمك يعني: من قولك: بد من التقدير من ابني يعني ٍ

: ض$مير مخاطب$ة مرف$وع، والھ$اء: الك$اف ھ$ذا ض$مير مخاط$ب من$صوب، والي$اء مث$ال للمرف$وع يعن$ي: مكجر، وأكر
  .للغائب

ِسليه: ًمن قولك أيضا الياء ھذه فاع$ل والھ$اء ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى الك$سر ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول : ، سليَ
  .به

ْملك َما َ   .نيمفعول ثا) ما(مفعول أول، و) الھاء: (الذي ملك، سليه: يعني: َ

ْملك َما َ   .ھذا فعل ماضي: الذي، وملك:  اسم موصول بمعنى:َ

ھ$$و المت$$صل، وھ$$و ال$$ذي � ي$$ستقل : أش$$ار بھ$$ذين البيت$$ين إل$$ى أن الن$$وع ا=ول م$$ن ن$$وعي ال$$ضمير الب$$ارز: ًإذا
ً، ثم قد يكون مرفوعا، وق$د يك$ون من$صوبا، وق$د يك$ون مج$رورا، )إ�(بنفسه، � يفتتح به النطق، و� يقع بعد  ً ف$ي : أيً

الم$$انع م$$ن إظھ$$ار اFع$$راب ھ$$و ج$$وھر الكلم$$ة ول$$يس : مح$$ل؛ =ن ال$$ضمائر مبني$$ات، والمبن$$ي إعراب$$ه محل$$ي، يعن$$ي
الحرف ا=خير في الكلمة كما ھو الشأن في اFعراب التقديري، ثم فرق ب$ين اFع$راب التق$ديري، واFع$راب المحل$ي، 
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الم$$صادر المن$$سبكة كم$$ا : در المن$$سبكة، ث$$.ث مواض$$ع لھ$$االمحل$$ي ھ$$ذا يتعل$$ق بالمبني$$ات، والجم$$ل المحكي$$ة، والم$$صا
أن : ھذا إع$راب محل$ي بمعن$ى: المبنيات نقول: � حول و� قوة إ� با[، والذي معنا: سيأتينا، والجمل المحكية كما قلنا

  .الكلمة بذاتھا بجوھرھا قام بھا مانع ظھور اFعراب

ْقال777777777777777777777777ت َإذا َ ِح777777777777777777777777ذام َ َ َف777777777777777777777777صدقوھا َ Mُ ََ  

  

.ف77777777777777إن َق77777777777777ولال َ ْ ْقال77777777777777ت َم77777777777777ا َ َ ِح777777777777777ذام َ َ َ  

  

ٍھذا يطلب فاع.، حينئذ ا=صل فيه أن يتسلط على لفظ حذامي، أن يت$سلط : فعل، حذامي ھذا فاعل، وقال: قالت ً
ُيرفعه وُيصيlر آخره مرفوعا ورفعه ضمة، إذا قالت حذام مثل قالت ھند: عليه يعني ً َ.  

ًبن$$اء، حينئ$$ذ ص$$ار مانع$ا م$$ن إظھ$$ار ذل$ك اFع$$راب ف$$ي لف$$ظ لم$$ا ق$$ام بالكلم$ة بناؤھ$$ا بال$$سبب المقت$ضي لل: فنق$ول ٍ
فاعل مرفوع مبن$ي عل$ى الك$سر ف$ي مح$ل رف$ع : فعل ماضي، وحذامي: قالت: حذامي، وانتقل إلى المحل، ولذلك نقول

ًفاعل مرفوع � ينكر، فاعل مرفوع، ك$ل فاع$ل مرف$وع � ش$ك، إم$ا أن يك$ون مرفوع$ا :  � بأس أن تقول-ھكذا تقول-
ً ملفوظا به، وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون مح.، فإذا صرحت به في مثل ھذا التركيب � إشكالًظاھرا ً ً.  

مرف$وع مبن$ي عل$ى الك$سر؛ : فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع ف. تعارض و� تناقض بين أن يق$ال
الم$انع ھ$و ج$وھر : ٍفكت الجھة، فحينئذ نقول=ن الرفع إنما تسلط على المحل، والكسر تسلط على اللفظ ففرق بينھما ان

ًفاعل ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظھورھ$ا التع$ذر، إذا الكلم$ة : قالت ھدى، ھدى نقول: الكلمة، أما إذا قلت
ع$دم قب$ول الح$رف؛ لظھ$ور : نفسھا قابله لmعراب، لكن قام بآخرھا الذي ھو محل لظھور اFعراب قام ب$ه م$انع وھ$و

  .، واFعراب يكون في محلية المبنيتتلك الحركا

ْوكل مضمر له البنا يجب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ ًفالمضمرات كلھا مبنيات حينئذ يكون إعرابھا محليا: ٍ ٍ.  

َوذو ات77777777777777777صال من77777777777777777ه م77777777777777777ا) يبت77777777777777777دا َ ْ Mُ َ َ ََ ُ ِ ٍ ُ
  

  

َو) يل7777777777777777777777777ي إ) اختي7777777777777777777777777ارا أب7777777777777777777777777دا َ َ َ ًَ ِ ِْ . َِ  

  

ْكالي77777777777اء والك77777777777اف م77777777777ن ابن77777777777ي أكرم77777777777ك َ َ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ِْ  

  

َوالي7777777777ا ْء والھ7777777777ا م7777777777ن س7777777777ليه م7777777777ا مل7777777777كَْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ  

  

ًقمت، قمت، قمت، التاء بأنواعھا وأحوالھا الث.ث ضما وفتح$ا وك$سرا نق$ول : ومن المتصل المرفوع تاء الفاعل ً ً ِ َ ُ
بحركاتھا الث.ث، ھذا من المتصل المرفوع، وتوصل ھ$ذه الت$اء م$ضمومة بم$يم وأل$ف للمخ$اطبين والمخ$اطبتين؛ =ن$ه 

ٍھو الذي � يستقل بنفسه، ا=س$اس ل$و م$ث. بت$اء الفاع$ل وھ$ي أص$ل عم$دة، ك$ان أول$ى، فحينئ$ذ : تصلالضمير الم: قال ً
ِض$$ربت، ض$$ربت، ض$$ربت، ھ$$ذه ا=ص$$ل أن تك$$ون م$$ضمومة إذا ك$$ان للم$$تكلم، مفتوح$$ة للمخاط$$ب، : نق$$ول الت$$اء ھ$$ذه َ ُ

  .مكسورة للمخاطبة

ٍقد يكون المخاطب اثنين أو اثنتين حينئذ◌ يت$صل بالفع$ل أل$ف توص$ل :  ا�ثن$ين يعن$ي ح$رف والم$يم، ول$ذلك ق$الِ
ھذه التاء مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخ$اطبتين، ض$ربتكما ي$ا زي$دان، ض$ربتكما ي$ا ھن$دان، الت$اء ھ$ذه وص$لت 
ُبماذا؟ ضربتكما، الكاف، حرف خطاب، والميم، حرف عماد، وا=لف ھذه حرف تثنية لماذا؟ =ن ا=ص$ل ض$ربتك ث$م 

ٍه � يمكن النطق بھ$ا، وا=ل$ف � يناس$بھا م$ا قبلھ$ا إ� أن يك$ون مفتوح$ا حينئ$ذ تحت$اج إل$ى ح$رف تتك$ي تأتي با=لف ھذ ً
ض$ربتكما ي$ا ھن$دان، ض$ربتكما ي$ا : ٍعليه تعتمد علي$ه م$ن أج$ل أن ينط$ق بھ$ا، فيف$تح م$ا قبلھ$ا وينط$ق بھ$ا، حينئ$ذ نق$ول

في المخرج، وتوصل بميم ساكنة للمخ$اطبين، ض$ربتكم ًزيدان، وإنما ضمت التاء إجراء للميم مجرى الواو؛ لتقاربھما 
إذا ول$ي الم$يم ض$مير مت$صل، ٍھذه ميم ساكنة للمخاطبين، ويجوز ضم الميم موصولة ب$واو ب$ل ھ$و أكث$ر م$ن الت$سكين 

ٍضربتُموهُ، الواو ھذه إشباع ليست بواو الجمع، ضربتموه، حينئذ نقول وصلت ھذه الت$اء وھ$ي م$ضمومة بم$يم وھ$اء، : ُ
ٍ ا=ص$$ل فيھ$$ا أنھ$$ا ت$$اء المخاط$$ب أو الم$$تكلم؟ للمخاط$$ب، لك$$ن ض$$مت ھن$$ا للمناس$$بة، حينئ$$ذ◌ إذا قي$$لٍحينئ$$ذ َبت77ا فعل77ت : ِ ْ َ َ َ
ْوأتت َ َ ً، فعلت للمتكلم ھذا ليس مطردا، بل قد تضم للمخاطب، ضربتما، ھذا الخطاب وقد تضم، إذا � بد من التفصيلَ ً ُ.  

َبتا فعلت ْ َ َ ل، لكنھ$ا ق$د ت$ضم ت$اء المخاط$ب إذا أس$ند إل$ى ح$رف تثني$ة أو ح$رف ً تضم أص. ف$ي ت$اء الفاع$ُ، فعلتَ
جمع، ويجوز ضم الميم موصولة بواو بل ھو أكثر من التسكين إذا ولي الم$يم ض$مير مت$صل ك$ضربتموه وش$ذ ض$مھا 

ِضربتھن، وأما الھاء فتضم ضربتُه، وق$د تك$سر س$ليه، ت$ضم الھ$اء إ� إن ولي$ت: ب. وصل، وبنون مشددة للمخاطبات ُ 
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ِكسرة أو ياء ساكنة فيكسرھا غي$ر الحج$ازيين، غي$ر الحج$ازيين يك$سرونھا، علي$ه علي$ُه، الحج$ازيون يبقونھ$ا كم$ا ھ$ي 
ِوم$$ا أن$$سانيُه: ((ھ$$ي ج$$زء ھ$$و، علي$$ُه، ول$$ذلك ج$$اءت الق$$راءة: عل$$ى أص$$لھا؛ =نھ$$ا ا=ص$$ل فيھ$$ا أنھ$$ا م$$ضمومة قي$$ل َ َ َْ َ(( 

ِوم$ا أن$سانيُه: ((ِعليه ك$سرة، لم$ا ض$مت ب$ـ: قول، ھذا ا=صل، لكن ا]ن قد يظن الظان ي]63:الكھف[ َ َ َْ ، ]63:الكھ$ف [))َ
ِأنسانيُه: ((نقول السؤال عكس َ ْ  لم$ا ثق$ل النط$ق بھ$ا بع$د ي$اء  ؟؟؟،ً، عل$ى ا=ص$ل، وعلي$ه ھ$و ال$ذي عل$ى]63:الكھف [))َ

 ال$ضمة م$ن ض$مة إل$ى نقل$ت:  إلى كسر، نقول-=نھا في قوة كسرتين: يعني-ساكنة ويناسب الياء لينتقل منھا من كسر 
ٍالياء ھذه ساكنة، ا�نتقال من س$كون ي$اء أو م$ن ي$اء إل$ى ك$سر أخ$ف م$ن ا�نتق$ال م$ن ي$اء إل$ى : علي) ِعليه(كسرة في  ٍ

ٍض$$م، علي$$ه علي$$ُه، أيھم$$ا أخ$$ف؟ حينئ$$ذ خفف$$ت ال$$ضمة ف$$صارت ك$$سرة  ِعلْي$$ه((ِ َ ِعلْي$$ه((ً، إذا ))َ َ ف$$رع ول$$يس بأص$$ل،  ,))َ
َعلْيُه((و ٍ، صارت الضمة كسرة لمناسبة الي$اء؛ =ن الي$اء عب$ارة ع$ن ك$سرتين بق$وة ك$سرتين، حينئ$ذ ھذا ھو ا=صل ,))َ

ِثقل ا�نتقال من كسر إلى ضم، ولذلك فُعل � يوجد في اللغة، فُعل ا�نتقال م$ن ك$سر إل$ى ض$م ھ$ذا ممتن$ع؛ للثق$ل، ھن$ا  ِ ٍ
َعلْيُه((كذلك  ِوم$ا أن$سانيُه(( ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، ]7:الفاتحة [))َ َ َ َْ َبم$ا عاھ$َد علْي$ُه '((، ]63:الكھ$ف[ ))َ K َ َ َ َ َ : ً، إذا]10:الف$تح [))ِ

ٍا=ص$$ل فيھ$$ا أنھ$$ا ت$$ضم إ� إن ولي$$ت ك$$سرة أو ي$$اء س$$اكنة، حينئ$$ذ◌ : ًعل$$ى ا=ص$$ل ھ$$ذا � ي$$سأل عن$$ه، إذا الھ$$اء نق$$ول َ ً
ِوم$ا أن$سانيُه: ((يكسرھا غير الحجازيين، وأما الحجازيون فھم يضمونھا وبھا قرأ حفص َ َ َْ ، وا]ي$ة الت$ي ]63:الكھ$ف [))َ

  .ذكرناھا

َكالياء والكاف    والياء والھاء: ًإذا َ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ ھذه أمثلة للضمير المت$صل، منھ$ا م$ا ھ$و ف$ي مح$ل ن$صب، ومنھ$ا م$ا ھ$و : َ
  .في محل رفع وزدنا عليه تاء الفاعل

  : ثم قال رحمه ' تعالى

ْوك77777777777777ل م77777777777777ضمر ل77777777777777ه البن77777777777777ا يج77777777777777ب َ َ ْ ُ َِ cَ ُِ ْ َُ ٍ  

  

. ولف77777777777777777ظ م77777777777777777اجر ُ َ َُ ْ ْ كلف77777777777777777ظ مان77777777777777777صبَ َِ ُِ ََ  

  

ْوكل مضمر له البنا يجب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ    ھل استفدنا معنى جديد أو حكم جديد من ھذا الشطر؟:ٍ

السماء فوقن$ا، وا=رض تحتن$ا، والن$ار محرق$ة؟ مثل$ه أم :الحكم الذي دل عليه ما ھو؟ الضمائر مبنية، ھل ھذا كـ
  فيه شيء جديد؟

  .يد، يعتذروا �بن مالك ما فيه شيء جد-و' أعلم-الظاھر 

ْوكل مضمر له البنا يجب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ َكال7شبفإن قيل ھذا الحكم معلوم مما سبق : ٍ ِالوضع7 ِهـ. ْ َ َاسم7 ِف7ي Mيـْ َجئتن7ا ْيـْ َ ْ  أجبن$ا ب$أن ،ِ
ذاك ال$$شطر دل عل$$ى أن الت$$اء ون$$ا مبني$$ة وھن$$ا عم$$م الحك$$م، لك$$ن نح$$ن قررن$$ا فيم$$ا س$$بق أن$$ه أراد ب$$ذلك ال$$شطر ب$$اب 

  .مراتالمض

  :ٍعلى كل

ْوكل مضمر ل7ه البن7ا يج7ب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ قي$ل ك$ان ا=ول$ى أن يق$دم ھ$ذا البي$ت عل$ى تق$سيم ال$ضمير إل$ى المت$صل وغي$ره، أو : ٍ
  : تأخيره عنه بالكلية؛ =نه قال

ْولفظ ماجر كلفظ مانصب َ . ُ َ َِ ُِ َْ َُ ْ
  

ِللرفع والنصب  ِ. َ .ِ ْ  

  :ثم قال ھناك

َوذو اتصال منه ما) َ َ َُ ْ Mِ ٍ    يبتدأ ُ

إم$$ا أن يق$$دم حك$$م ال$$ضمائر قب$$ل التق$$سيم وإم$$ا أن ي$$ؤخر ھ$$ذا أو ذاك، أم$$ا أن تف$$صل بحك$$م ال$$ضمائر قب$$ل إنھ$$اء 
  .التقسيم أو تشرع فيه ثم تبين الحكم ھذا خ.ف ا=ولى، على كل المسألة قضية ترتيب

ٍوكل مضمر َ ْ ُ َّ ًمتص. كان أو منفص.، مع أنه قدم حكم المتصل يعني: ُ  لن$ا وب$ين أق$سامه ث$م ذك$ر الحك$م ث$م Kعرفه: ً
.ولفظ ماجر: قال ُ َ َُ ْ َ.  
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ٍوكل مضمر َ ْ ُ َّ ً متص. كان أو منفص.:ُ ً.  

ْله البنا يجب َِ َ ِ ْ ْيجب:  جار ومجرور متعلق بقوله)له(: َُ � يلزم من الوج$وب الح$صول : يلزم، وقيل:  أي-باتفاق– َِ
cوكل: كما سبق معنا: بالفعل، يعني ُ ٍحْ◌رف َ ِمستح َ َ ْ َللبنا cقُ ِ ْ ِ.  

ْله البنا يجب: قالوا ھنا َِ َ ِ ْ : يعني وجب ولزم، لكن � يلزم أن يكون بالفعل، ق$د يق$ال بأن$ه عل$م مم$ا س$بق ف$ي قول$ه: َُ
َكالشب ِالوضع ِهـ. ْ َ َاسم ِفي Mيـْ َجئتنا ْيـْ َ ْ ِ.  

ْوكل مضمر له البنا يج7ب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ ًيل$زم، والوج$وب ھن$ا ل$يس وجوب$ا ش$رعيا، وإ: أي :ٍ نم$ا ھ$و وج$وب اص$ط.حي وھ$ذا ً
الواجب ويندب وا=ولى إلى آخ$ره ق$د ي$ستعملھا أرب$اب العل$وم والفن$ون غي$ر ال$شرعية، وم$رادھم ا=ش$ياء الت$ي يتفق$ون 

يج$ب أن ي$أتي : عليھا، و� يجوز العدول عنھا، ولو فعلھ$ا � ي$أثم؛ =ن$ه واج$ب اص$ط.حي كم$ا يقول$ون ف$ي المق$دمات
بسملة، والحمدلة، والت$شھد، وال$ص.ة وال$س.م عل$ى النب$ي ص$لى ' علي$ه وس$لم، ل$و تركھ$ا ال: ًبأربعة أشياء اصط.حا

ًكلھا في غير ص.ة الجمعة مث. قلنا ما يلزم$ه ش$يء؛ =نھ$ا لي$ست بواجب$ة، 
ّالمث$ال ل$يس ف$ي ھ$ذا المث$ال فيم$ا ل$و أل$ف -

ً حينئذ لو تركھا عمدا � إثم عليه؛ =نه خالف ما ھ$و واج$ب اص$ط.حا-وكتب ل$م ت$رك ك$ذا، ول$و :  عن$دھم يعات$ب يق$الً
  .قال كذا، وكل من شرح � بد أنه يوجد بعض المآخذ عليه، لكن لو أراد أن يكف عن عرضه =تى بمثل ھذه المسألة

ْوكل مضمر له البنا يج7ب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ ج$ار ومج$رور ) ل$ه(م$ضاف إلي$ه، ) م$ضمر(ھ$ذا مبت$دأ أول، وھ$و م$ضاف و ) ك$ل: (ٍ
  .خبره و المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدأ ا=ول) يجب(مبتدأ ثاني و ) البناء(ب، يج: متعلق بقوله

َكالشبالسبب في بناء المضمرات، كما سبق ھذا ھو المشھور وھو أمر مختلف فيه  ِالوضع ِهـ. ْ َ أن ا=ص$ل ف$ي : Mيـْ
س$ماء م$ا ھ$و عل$ى ص$ورة الح$رف فإذا وج$د ف$ي ا=_ ھذا ا=صل فيه–وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين 

ًباء الجر أو حرفين مطلقا ولو لم يكن الثاني حرف لين خ.فا للشاطبي والصواب أنه على جھ$ة اFط$.ق :الواحد كـ ً–

 ھ$$ذه لي$$ست ثانيھ$ا ح$$رف ل$$ين، فالتقيي$$د بح$$رف ل$ين ھ$$ذا م$$ن ب$$اب ال$$تحكم، ھ$ذا ھ$$و الم$$شھور؛ أنھ$$ا لل$$شبه - ق$$د- ب$$ل-ل$م
  .الوضعي

ًوذكرن$ا أي$ضا فيم$ا س$بق أن$ه ق$د يجتم$ع ف$ي المبن$ي الواح$د ع$دة أس$باب - ذك$ر أربع$ة أس$باب، ولكن في الت$سھيل
م$$شابھة : ًأو�:  ذك$$ر ف$$ي الت$$سھيل ببنائھ$$ا أربع$$ة أس$$باب-ولك$$ن ي$$شتھر واح$$د منھ$$ا فيعب$$ر ب$$ه عنھ$$ا وي$$سكت ع$$ن الب$$اقي

كث$ر؛ =ن$ه إذا قي$ل ض$ربت الحرف في الوضع؛ =ن أكثر ھذه الضمائر على حرف أو ح$رفين، وحم$ل الب$اقي عل$ى ا=
ًحمل ا=قل على ا=كثر؛ طردا للباب على وتي$رة واح$دة، ل$ئ. يف$صل : ضربنا على حرف وعلى حرفين، ولم بني؟ قال

إذا ك$ان ث$م : المبنيات منھا ما معرب ومنھا ما ھو مبني، ھ$ذا لوج$ود ال$شبه وھ$ذا ل.نتف$اء، ويمك$ن أن يق$ال بأن$ه: فيقال
عضھا سبب، ويوجد في بعضھا ا]خر سبب وموجب آخ$ر، ل$و ق$الوا بھ$ذا أول$ى م$ن أن يق$ال عدة أسباب قد يوجد في ب

  .ًبأنه طردا للباب

َكال7شبالسبب ا=ول وھو المشھور وھو الذي قدم$ه الن$اظم : ًإذا ِالوضع7 ِهـ. ْ َ َاسم7 ِف7ي Mيـْ َجئتن7ا ْيـْ َ ْ ، م$شابھة الح$رف ِ
  .ي على ا=كثرفي الوضع؛ =ن أكثرھا على حرف أو حرفين وحمل الباق

  .مشابھته في ا�فتقار؛ =ن المضمر � تتم د�لته على مسماه إ� بضميمة من مشاھدة أو غيرھا: الثاني

 ھذا � يفھم منه المراد، ضربته � بد أن يأتي بمرجع الضمير، لذلك الغائب � بد أن يتقدم علي$ه -فقط-: ضربته
ًما يفسره لفظا أو حكما أو معنى؛ ھذه تركناھ ً ًا عمدا؛ =نھا ستأتي معنا في الفاعل، � بد أن يتقدم عليه ما يف$سره لفظ$اً ً :

� ب$$د م$$ن : ً�، إذا: ض$$ربته فح$$سب ھك$$ذا، ھ$$ل تع$$رف م$$ن ال$$ذي وق$$ع علي$$ه ال$$ضرب؟ الج$$واب: زي$$د ض$$ربته، ل$$و ق$$ال
زي$د : ٍلست، حينئ$ذ نق$ولٍمفسر، وھذا المفسر � بد أن يتقدم، � يعود الضمير على متأخر إ� فيما استثني من المسائل ا

ًضربته، ھنا تق$دم المف$سر عل$ى ال$ضمير لفظ$ا؛ لفظ$ا، =ن$ك لفظ$ت ب$ه، معن$ى يق$صدون ب$ه إذا ع$اد ال$ضمير عل$ى أح$د  ً ً
َاْعدلوا ُھو أقرُب للتقوى: ((جزئي الفعل َ َْ ْK ِ َِ ُ اْعدلوا،]8:المائدة [))ُ الضمير من ع.م$ات ا=س$ماء، إذا رج$ع :  نقولَُھو: َُھو ِ

ِمْھم$ا تأتن$ا ب$ه((ومھم$ا أل الموص$ولة اس$م، : ة دل على أنھا اسم، ھذه قاعدة مطردة، وبذلك استدللنا على أنإلى كلم ِِ َ َْ َ َ(( 
  .الضمير يعود على مھما؛ عرفنا أن مھما ھذه اسم وليست بحرف خ.ف لمن قال بحرفيتھا

ُاْعدلوا: ((ٍحينئذ نقول ًالع$دل، إذا رج$ع : ، أي]15:البق$رة [))وُھ$((، ھ$ذه جمل$ة فعلي$ة فع$ل وفاع$ل، ]8:المائ$دة [))ِ
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الضمير إلى أحد جزئي الفعل، ھل مرجع ال$ضمير ھن$ا ملف$وظ ب$ه؟ الع$دل ھ$ل ھ$و ملف$وظ ب$ه أو مفھ$وم معن$ى؟ مفھ$وم 
  .ًمعنى؛ إذا عاد الضمير ومرجع الضمير على شيء مفھوم

ع$ود ال$ضمير عل$ى : ذن ' وھ$يفھذا يعنون به الم$سائل ال$ست ال$ذي ت$أتي معن$ا ف$ي ب$اب الفاع$ل ب$إ:  أما الحكم
ٍ أن يع$ود عل$ى متق$دم، لك$ن لم$ا ع$اد عل$ى مت$أخر؛ ل$سبب -في لسان الع$رب-ربه فتية، ھنا الضمير ا=صل فيه : ٍمتأخر ٍ

ًيأتي في محله، حينئذ قيل رجع إليه حكما ٍ.  

  .ً إذا ھو مفتقر إلى ما يفسره، � بد من شيء يفسره، إما لفظي وإما حكمي وإما معنوي

أش$به ال$ضمير الح$رف ف$ي الجم$ود ف$. : م$شابھته ل$ه ف$ي الجم$ود، يعن$ي:  الذي ذكره في التسھيلسبب الثالثال 
يتصرف في لفظه بوجه من الوجوه، حتى بالتصغير و� بأن يوصف أو يوص$ف ب$ه، وھ$و ال$ذي ذك$ره اب$ن عقي$ل ھن$ا 

تثن$ى و� تجم$ع، وھ$ذا خ$الف م$ا ذك$ره المضمرات كلھا مبنية لشبھھا بالحروف في الجمود ول$ذلك � ت$صغر و� : قال
َكالشبالسبب السابق  ِالوضع ِهـ. ْ َ َاسم ِفي Mيـْ َجئتنا ْيـْ َ ْ ِ .  

ال$ضمائر تختل$ف معانيھ$ا، ق$د يك$ون :  ا�س$تغناء ع$ن اFع$راب ب$اخت.ف ص$يغه �خ$ت.ف معاني$ه يعن$ي:الرابع
ُنصب، حينئذ اكتفي بصيغته التي ينط$ق بھ$ا الضمير � يكون إ� في محل رفع، وقد يكون � يأتي إ� في محل جر أو  ٍ

ِمن كاف أو تاء أو نحو ذلك- ٍ ض$مائر اس$تغنت : ا)س7تغناءُ اكتف$ي بھ$ا ع$ن أن يك$ون ل$ه ش$يء م$ن اFع$راب الظ$اھر، -ٍ
عن اFعراب، استغنت عن اFعراب باخت.ف صيغه �خت.ف معانيه، فالصيغة ھي التي تدل على أنه في مح$ل رف$ع 

  . في محل جرأو في محل نصب أو

ْوكل مضمر له البنا يجب َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ ٍ  

  .انتھى ك.مه إلى ھنا

  : ثم قال

  

ْولف77777777777777777ظ م77777777777777777اجر كلف77777777777777777ظ مان77777777777777777صب َ . ُ َ َِ ِ ُِ َ ُ ْ َ  

ْللرف777777777777ع والن777777777777صب وج777777777777ر ن777777777777ا ص777777777777لح َ ^ َ َ َ .َ َ .ِ ِِ ْ
  

  

............................................  

ْك7777777777777اعرف بن7777777777777ا فإنن7777777777777ا نلن7777777777777ا الم7777777777777نح ْ َْ َ َ . َ َِ ِْ ْ َ ِ ِ  

  

ٌوأل777777777777777777ف َِ َ وال777777777777777777واو والن777777777777777777ون لم777777777777777777ا َ َ ُ َ َِ ُ c  

  

َغ77777777777777777اب وغي77777777777777777ره كقام77777777777777777ا واعلم77777777777777777ا ْ َ ْ َ ََ ََ َ ِ ِ َ  

  

 ولك$ن  ف$صل بين$ه وب$ين - � زال الحديث في الضمير المت$صل-أراد بھذه ا=بيات أن يقسم لنا الضمير المتصل،
ْوكل مضمر له البنا يجب: ما سبق بقوله َ َ ْ ُ َِ َّ ُِ ْ َُ ٍ  

  .خره وھذا صحيحلو قدمه أو أ: ولذلك أعله  الصبان بقوله

ْولفظ ماجر كلفظ مانصب َ . ُ َ َِ ُِ َْ َُ ْ.  

  .أراد تقسيم الضمير المتصل بحسب مواقع اFعراب إلى ث.ثة أقسام نذكرھا ثم نأتي ل5بيات: قلنا

  :ينقسم الضمير المتصل بحسب مواقع اFعراب إلى ث.ثة أقسام

  .و� في محل جر� يأتي في محل نصب : ما يختص بمحل الرفع، يعني: القسم ا=ول

  . ھل يأتي في محل جزم؟ � =نه اسم والجزم ليس له مدخل في ا�سم

  :ما يختص بمحل الرفع وھو خمسة ضمائر
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  .قمت، وھذا مختص بالرفع، إذا رأيت التاء قمت تعرف أنھا فاعل بالصيغة نفسھا:كـ: التاء

  .قام:كـ: الثاني ا=لف

  .قاموا:كـ: الثالث الواو

  . قمن:كـ: الرابع النون

ُوألف والواو والنون: وھذه أشار إليھا بقوله c َ ُ َ َ ٌ َِ َ   

  :قومي، ھذه خمسة، الث.ثة التي ذكرھا الناظم:التاء وياء المخاطبة كـ: ذكر ث.ثة وبقي عليه اثنان وھما

ٌوألف َِ   .قاما:كـ: ألف ا�ثنين: َ

ُوالواو َ   .قوموا:كـ: َ

ُوالنون c   . -نون النسوة-قمن:كـ: َ

  .قمت:التاء كـ: نانبقي عليه اث

  .قومي:وياء المخاطبة كـ

  .ھذه خمسة مختصة بمحل الرفع

  : ما ھو مشترك بين محل النصب والجر، وھو الذي أشار إليه بقوله: الثاني

ْولفظ ماجر كلفظ مانصب َ . ُ َ َِ ُِ َْ َُ ْ
  

أتي ف$ي مح$ل � ي$: اشترك بينھما، يأتي في محل نصب تارة، ويأتي في محل جر تارة أخرى، وھ$و ث.ث$ة يعن$ي
  :رفع، ما ھو مشترك بين محل النصب والجر فقط وھو ث.ثة

$$ي أك$$رمن: ((ي$$اء الم$$تكلم lِرب َ َ َْ الي$$اء ھ$$ذه ي$$اء م$$تكلم، اس$$م أم ح$$رف؟ اس$$م باتف$$اق إ� أح$$د : َربl$$ي، ]15:الفج$$ر [))َ
  .الدكاترة يقول حرف، � خ.ف بين أھل النحو أنھا اسم ضمير، وبعض الدكاترة  يقول حرف

))lِي أكرمنَرب َ َ ْ َ((  

ِربي (( مبتدأ مرفوع با�بتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل بحرك$ة : َرب ))َ
ًالمناسبة، رب مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، إذا الياء ھذه في مح$ل ج$ر 

  .مضاف إليه

ِربlي أكرمن(( َ َ َْ فع$ل ماض$ي مبن$ي عل$ى الف$تح � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، والن$ون للوقاي$ة، : أك$رم، ]15:الفجر [))َ
ً وقع عليه اFك$رام إذا الي$اء ج$اءت ف$ي مح$ل ج$ر وج$اءت ف$ي مح$ل ن$صب ل$يس -أنا–والياء في محل نصب، أكرمني 

  .في وقت واحد وإنما في محلين، وكاف الخطاب، ھذه تأتي في محل نصب أو في محل جر

َما ودعك ر(( َ َ َ َKَبك وما قلى َ َ َ َ k] ((3:ال$ضحى[ ،))َودع$ك َ َK((] ّودع فع$ل ماض$ي، والفاع$ل أن$ت، والك$اف : ]3:ال$ضحى
 .ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

َما ودعك رب$ك(( َ َ َ َ َk K(] (َرب$ك ،]3:ال$ضحى َk : رب فاع$ل وھ$و م$ضاف والك$اف ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى الف$تح ف$ي
  .محل جر مضاف إليه

  .الكاف جاءت في محل نصب وجاءت في محل جر: ًاإذ

ِق$$ال ل$$ُه ص$$احُبُه وُھ$$و ُيح$$اوُرهُ(( : وھ$$اء الغائ$$ب نح$$و َ َ َ َ َِ َ َق$$ال((، ]37:الكھ$$ف) [)َ عل$$ى ) ل$$ه(، ف$$ي مح$$ل ج$$ر، ))َ ل$$ُهَ
  . لكن تفتح إذا سبقت الھاء-ھي �م الجر-ا=صل، الھاء ضمير مبني على الضم في محل جر وال.م مفتوحة ھنا 

  .ً،في محل جر أيضا، لكن ا=ول جر بحرف الجر، والثاني بالمضاف ))ُهِاحُبَص((
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َوُھو(( ِ ُيحاوُرهَُ فعل مضارع، والفاعل ھو والھ$اء ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى ال$ضم ف$ي مح$ل ن$صب : ، يحاوُر))َ
  .مفعول به

  :ًإذا ما ھو مشترك بين محل النصب والجر ث.ثة

  .الغائبالياء ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وھاء 

  :ما ھو مشترك بين الث.ثة وھو نا خاصة، ولذلك قال: الثالث واAخير

ْللرف777777777777ع والن777777777777صب وج777777777777ر ن777777777777ا ص777777777777لح َ ^ َ َ َ .َ َ .ِ ِِ ْ
  

  

ْك7777777777777اعرف بن7777777777777ا فإنن7777777777777ا نلن7777777777777ا الم7777777777777نح ْ َْ َ َ . َ َِ ِْ ْ َ ِ ِ  

  

ِربنا إننا سمْع(( Kَ ََ َK ًنا ُمنادياِ ِ َ َربنا ((]193: عمرانآل[))َ K    ؟؟؟ النداءمنادى منصوب حذفت ياء: Kرب)) َ

  وحذف ياء يجوز في النداء 

َإننا (( K   .اسمھا في محل نصب: ناحرف توكيد ونصب، : K، إن))ِ

َإننا(( K َ سمْعناِ ِ َربن$ا(( ضمير متصل مبني على السكون ف$ي مح$ل رف$ع،  ونافعل ماضي،: سمع)): َ K َ إنن$ا س$مْعناَ َِ َ K ِ(( ،
  .منادى منصوب حذفت ياء النداء: ربنا

ُوح7777777777777ذف ِالن77777777777777داء ف7777777777777ي ُيج77777777777777وز َي7777777777777ا َ َ ّ  

  

ْاس777777777777777777777تجب Mرب ِكق777777777777777777777ولھم   ُدع777777777777777777777ائي ِ

  

: Kقسم لنا الضمير المتصل بحسب مواقع اFعراب إلى ث.ثة أق$سام، وأش$ار إل$ى ا=ول بقول$ه: ًوھذا كثير في القرآن، إذا
ْولفظ ماجر كلفظ مانصب  َ . ُ َ َِ ُِ َْ َُ ْ

  

.ولفظ ماجر ُ َ َُ ْ   .من الضمائر المتصلة: َ

ْكلف77ظ مان77صب َِ ُِ ب$$ه وض$$ربته، بھ$$ن ھ$$ذا مج$$رور وض$$ربته، ھ$$ذا :  ول$$و م$$ع اخ$$ت.ف الحرك$$ة نح$$و-منھ$$ا يعن$$ي-: َْ
  .منصوب، اللفظ واحد؛ =نه يتكلم عن اللفظ

.ولفظ ماجر ُ َ َُ ْ يعني لف$ظ ال$ذي ج$ر م$ن ال$ضمائر المت$صلة كلف$ظ، طي$ب اللف$ظ واللف$ظ ق$د تختل$ف الحرك$ة ھ$ل لھ$ا : َ
  :ً ھاء وھاء، كاف وكاف مث.، وأما الحركة فليس لھا اعتبار، ولذلك نقولاعتبار أو �؟ ليس لھا اعتبار، المقصود أنه

.ولفظ ماجر ُ َ َُ ْ ًالج$ر مح$.، والن$صب مح$.، ف$. ي$رد أن الم$ضمرات : بياني$ة، والم$راد: اFضافة ھنا؛ للبيان يعني: َ ً
مرف$وع، م$راد ب$ه : ع فيقاليتساھلون في مثل ھذا الموض: واجبة البناء، والجر والنصب والرفع أنواع لmعراب، يعني

. ولف7ظ م7اجر، :ولذلك ق$ال. في محل رفع، منصوب مراد به في محل نصب، ُ َ َُ ْ ًھ$و � يج$ر ف$ي اللف$ظ وإنم$ا يج$ر مح$.، َ
  .ٍحينئذ � اعتراض على المصنف

.ولفظ ماجر  ُ َ َُ ْ ْكلفظ مانصبمن الضمائر المتصلة َ َِ ُِ ل$ك ث.ث$ة  منھا ول$و م$ع اخ$ت.ف الحرك$ة نح$و ب$ه وض$ربته، وذَْ
  ً.ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وھاء الغائب، كما ذكرناه سابقا: ألفاظ

  .فما يشترك فيه الجر والنصب كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك، أو مررت بك

  .أكرمتك، أكرمت فعل وفعال، و الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

  . الباء حرف جر والكاف ضمير في محل جرمررت فعل وفاعل، بك،: ومررت بك

ف$ي  ب$ك: أكرمت$ك ف$ي موض$ع ن$صب، وف$ي:  ف$ي مح$ل ج$ر، فالك$اف ف$يول7هالھاء في مح$ل ن$صب، : وإنه وله
  .فيك موضع جر، ھذا النوع ا=ول له موضع نصب، وفي:  في إنهموضع جر، والھاء في

ُولفظ     ْ َ .ماجر َ ُ ُولفظ: َ ْ َ   . صلة موصولوجر مضاف إليه، مامضاف وھذا مبتدأ وھو :  الذي جر، لفظَ

ِكلفظ ْ   .ٌالذي نصب، كائن كلفظ يعني خبر للمبتدأ، ھذا أحسن) ما(مثل لفظ،  َ
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ْللرف777777777777ع والن777777777777صب وج777777777777ر ن777777777777ا ص777777777777لح َ ^ َ َ َ .َ َ .ِ ِِ ْ
  

  

ْك7777777777777اعرف بن7777777777777ا فإنن7777777777777ا نلن7777777777777ا الم7777777777777نح ْ َْ َ َ . َ َِ ِْ ْ َ ِ ِ  

  

^ للرفع والنصب وجر َ َ َ .ِ ِ. ِ ، ھنا عطف : ٍ جر، ما قال:ْ lالنكرة على المعرفة، فدل على أنھا جائزة، كما أن$ه ق$د يعط$ف والجر
ِللرف7ع: ؛ =نه ق$ال-عند الناظم رحمه '-المعرفة على النكرة، عطف نكرة على معرفة فدل على أنه جائز عنده  ْ . ، ھ$ذا ِ

ِوالنصبصلح، : جار ومجرور متعلق بقوله .   . ھذا معطوف على الرفع، وھو من عطف معرفة على معرفةَ

^وجر َ ^وجربالكسر بالتنوين وليس وجرنا �، :َ َ  ج$ر ٍھ$ذا معط$وف عل$ى الرف$ع � تق$ل عل$ى الن$صب لم$اذا؟ =ن َنا، َ
إذا عطف$ت ب$الواو أو أو يك$ون عل$ى ا=ول، ج$اء زي$د وعم$رو وخال$د وبك$ر :  قاع7دةالعط$ف ب$الواو يك$ون عل$ى ا=ول،

  .ن الواو لمطلق الجمع فحسب، وكذلك أووحمزة، حمزة ھذا معطوف على ا=ول زيد ولو ذكرت عشرة؛ =

^للرفع والنصب وجر َ َ َ .ِ ِ. ِ ْنا صلح ْ ََ   . الظاھر أنه مبتدأ قد قصد لفظه نا:َ

ْصلح َصلح :ََ َصلح ََ يجوز فيه الوجھ$ان، بف$تح ال$.م وض$مھا، والف$تح أوف$ق ھن$ا؛ م$ن أج$ل القافي$ة فح$سب؛ لع$دم : َُ
َصلحاخت.ف ما قبل الروي عليه    .َلة من صلح وفاعله في محل رفع خبر المبتدأالجم: نقول: ََ

َنا صلح ََ ُمبتدأ وصلح أو صلح خبره ) نا(، ُ، نا صلحَ ِللرفع والنصبَ ِ. َ .ِ   .ھذا كله تابع ومتعلق بصلح :ْ

خ$اص منف$رد - يأتي في محل رفع ويأتي في مح$ل ن$صب وي$أتي ف$ي مح$ل ج$ر، و� ي$شاركه غي$ره البت$ة  ناً:إذا
ًبا مجرورا مرفوعا إ� � يأتي منصونا -لوحده ً   . في محل ناً

ْكاعرف بنا فإننا نلنا المنح ْ َْ َ َ . َ َِ ِْ ْ َ ِ ِ  

َكاعرف بنا، َِ ْ ْكاعرف  ِْ ِْ   .يعني اعترف بقدرناَ

َبن7ا  اس$م مج$$رور بالب$اء مبن$ي عل$$ى َ ون7االب$اء ح$$رف ج$ر،:  ھ$ذا مث$ال للمج$$رور، يعن$ي:َن7ا الب$اء ح$رف ج$$ر، و:ِ
  .السكون في محل جر

ْكاعرف ِْ َبنا َ   .ھذا للجر: ِ

َفإننا . َ نلنا في محل نصب، والرفعَ ْ   .، بعضھم يدغم النونِ

َواحرص على السكون في جعلنا َ c َ ِْ َ ًوجعلنا اللْيل لباسا((، ِ َ َ َ َ َِ K َ ًوجعلنا النھار معاشا((، ]10:النبأ)) [ْ َ َ َ َ َ َ َK َ   .]11:النبأ)) [ْ

َنلنا  ْ   .ً إذا ال.م ھذه ساكنة أصلھا نالِ

ْالمنح َ ِ   .ة بالكسر وھي العطيةجمع منح: ْ

َبنا فإننا نلنا َ . َْ ِ َ ًأو� ذكر الرفع ثم النصب ثم الجر ثم عكس في المثال، مثل للجر أو�، ثم لل$ذي قبل$ه : ِ ًّ
 ،-للن$صب–

  .-مشوش–ثم للذي بدأ به وھو الرفع، ھذا يسمى لف ونشر غير مرتب 

ه م$$ردود، مم$$ا ي$$ستعمل للرف$$ع والن$$صب الي$$اء، ھك$$ذا ق$$ال اب$$ن عقي$$ل لكن$$: ومم$$ا ي$$ستعمل للرف$$ع والن$$صب والج$$ر
: اض$$ربي، ومث$$ال الن$$صب نح$$و:  ف$$ي كون$$ه يق$$ع ف$$ي المح$$ال ال$$ث.ث الي$$اء، فمث$$ال الرف$$ع)ن77ا(ي$$شارك : والج$$ر، يعن$$ي

  .نامر بي، لكن ھذا سيأتي أنھا � تشبه : أكرمني، ومثال الجر نحو

ًأنھا تأتي في المحال الث.ثة رفعا ونصبا وجرا، ) ھم(ُوذكر كذلك  ً ھ$م ق$ائمون، ومث$ال : وھو باطل، فمثال الرف$عً
 م$ن ك$ل وج$ه؛ =ن )ن7ا(وإنم$ا ل$م ي$ذكر الم$صنف الي$اء، وھ$م؛ =نھم$ا � ي$شبھان . لھم: أكرمتھم، ومثال الجر: النصب

 أنھ$ا تك$ون م$شتركة ب$ين المح$ال ال$ث.ث م$ع اتح$اد )ن7ا( تكون للرفع والنصب والج$ر والمعن$ى واح$د، ول$ذلك نقي$د )نا(
  .تصال � يشاركھا غيرھا البتة، � بد أن يتحد المعنى، المعنى واحد ثم ھي ضمير متصلالمعنى وا�

 تك$ون للرف$ع والن$صب والج$ر والمعن$ى واح$د وھ$و ض$مير )ن7ا ( م$ن ك$ل وج$ه؛ =ن)نا(� يشبھان ) الياء وھم(
ًأن تكون ضميرا متص. ومع ھذا أن � يختلف الم: وھذا الذي معنا ھذا الذي نريد-متصل،   عنى، ھ$ذا � يوج$د إ� ف$يً

ً في ا=حوال الث.ثة بخ.ف الياء فإنھا وإن اس$تعمل للرف$ع والن$صب والج$ر وكان$ت ض$ميرا مت$ص. ف$ي ا=ح$وال -)نا( ً
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ًالث.ثة لم تكن بمعنى واحدا في ا=حوال الث.ثة؛ =نھا في حال$ة الرف$ع، للمخاطب$ة، وف$ي ح$التي الن$صب والج$ر للم$تكلم 
ًرق بينھما من جھة المعنى، وإن كانت ضميرا مت$ص. ف$ي ا=ح$وال الث.ث$ة؛ =نھ$ا ي$اء � تنف$ك � نحو لي و إني، إذا ف ً

، لك$$ن المعن$$ى ھن$$ا ن77ا:  ض$$مير مت$$صل مث$$ل ھ77ي،نح$$و اض$$ربي: ي$$ستقل بنف$$سه إ� أن المعن$$ى مختل$$ف، ف$$ي حال$$ة الرف$$ع
َربن$$ا((: ً =نن$$ا ل$$و أردن$$ا مث$$ا� للي$$اءل77ي وإن77ي؛يخ$$الف  K َ إنن$$ا س$$مْعنَ َِ َ K ، ف$$ي الجمي$$ع ھ$$ي مت$$صلة، وف$$ي ]193:آل عم$$ران[))اِ

  ھ$ذا للم$تكلم، ك$ذلكإن7ي، ل7ي� ھن$ا يختل$ف، اض$ربي ھ$ذا للمخاطب$ة، :  نقولاضربي لي إنيًالجميع ھي بمعنى واحد، 
ھ$م الق$وم {: ؛ =نھا في حالة الرفع ض$مير منف$صل نا؛ =نھا وإن كانت بمعنى واحد في ا=حوال الث.ثة، فليست مثلھم
م$ررت بھ$م، وض$ربتھم، : ھ$ذا ض$مير منف$صل، وف$ي ح$التي الن$صب والج$ر ض$مير مت$صل:  نق$ولھ7م، }شقى بھ$م� ي

  .وھذا غ.مھم، ھذا ضمير متصل

 فھ$ي مت$صلة الي7اءِ نقول مشتركة بين الث.ث مع اتحاد المعنى وا�ت$صال، وأم$ا الياء وھم ونا، نافرق بين : ًإذا
 ك$ذلك ف$ي حال$ة الرف$ع ض$مير منف$صل،  وھ7م حالتي الرفع والنصب والج$ر،في ا=حوال الث.ث إ� المعنى اختلف بين

  . وھذين النوعينناوفي حالتي النصب والجر ھي ضمير متصل، ففرق بين 

ْللرف777777777777ع والن777777777777صب وج777777777777ر ن777777777777ا ص777777777777لح  َ ^ َ َ َ .َ َ .ِ ِِ ْ
  

  

ْك7777777777777اعرف بن7777777777777ا فإنن7777777777777ا نلن7777777777777ا الم7777777777777نح ْ َْ َ َ . َ َِ ِْ ْ َ ِ ِ  

  

َوأل777777777777777777ف وال777777777777777777واو والن777777777777777777ون لم777777777777777777ا  َ ُ َ َ ٌ َِ ُِ c َ
  

  

َغ77777777777777777اب َ وغي77777777777777777ره كقام77777777777777777ا واعلم77777777777777777اَ ْ َ ْ ََ ََ َ ِ ِ  

  

  : ھو خمسة: ھذا أراد به أن يبين ما اختص بالرفع فقلنا

َقْوما: ا=لف ُ.  

  .قوموا: والواو

  .قمن: والنون

  : بقي اثنان

  .اضربي: ياء المخاطبة

  .وتاء الفاعل

  ! خمسة احفظھا

ٌوألف َِ   .أي مسمى ألف ليست ا=لف نفسھا وإنما المراد مسمى ا=لف: َ

ٌألفَو  ِ مسمى الواو، والنون، ض$مائر رف$ع ب$ارزة إذا ات$صلت با=فع$ال، ھ$ذه :  والواو، أي-سيمثل له-قوما، :  كـَ
الث.ثة ض$مائر رف$ع ب$ارزة، ض$مائر رف$ع؛ =نھ$ا � تق$ع إ� ف$ي مح$ل رف$ع وھ$ذا اخت$صاص بھ$ا، ب$ارزة؛ =ن$ه ي$صدق 

ال$$$ضاربان : ً احت$$$رازا مم$$$ا إذا ات$$$صلت بنح$$$وعليھ$$$ا أن لھ$$$ا ص$$$ورة ف$$$ي اللف$$$ظ وھ$$$ذا واض$$$ح، إذا ات$$$صلت با=فع$$$ال،
ًوالضاربون، حينئذ ھي حرف والضمير مستتر، الضمير ليس بارزا وإنما ھو ما يقابله وھو مستتر ٍ.  

  .ًالزيدان الضاربان عمرو

  ًأو جاء الضاربان عمرو، 

غة المشھورة خ$.ف ھذا فيه ألف ا�ثنين لكنه حرف، =نه اتصل باسم ولم يتصل بفعل على الل: الضاربان نقول
  .لغة أكلوني البراغيث

  . ً كذلك جاء الضاربون زيدا

ٌالواو ھنا حرف دال عل$ى الجمعي$ة ول$يس ھ$و ب$ضمير؛ =ن ال$ضمير إنم$ا يت$صل بعامل$ه وھ$و : الضاربون نقول
ال$واو ھ$$ذه ع.م$$ة إع$$راب ولي$$ست ب$$ضمير، ب$$ل ھ$$ي ع.م$$ة : ال$$واو ھن$$ا ض$$مير، وأم$$ا ال$$ضاربون: الفع$ل، ق$$اموا نق$$ول
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  .عرابإ

  ً.ھذا مستتر وجوبا:  والضاربون نقول- ضاربان–والفاعل في الضارب 

َلما َلم7ا ،وما عطف عليه مبت$دأ: وألف، ِ َ لم7ا ھ$ذه كائن$ةِ َلم7ا خب$ر، متعل$ق بمح$ذوف، ِ لل$ذي غ$اب وغي$ره، :  يعن$يِ
  يستعمل في شأن من؟ للغائب والمتكلم والحاضر، أو فيه تفصيل؟ : يعني

َلما َغاب ِ    .الزيدان قاما، الزيدون قاموا، النسوة قمن، ھذا كله غائب ، للغائب، َ

ِوغيره ِ ْ  م$ا الم$راد ب$الغير ھن$ا؟ أوردوا علي$ه أن$ه ي$شمل المخاط$ب والم$تكلم لكن$ه أراد ب$ه المخاط$ب،  إنم$ا تك$ون ََ
  .للغائب والمخاطب

الزي$دان :  الغائ$با=لف والواو والن$ون م$ن ض$مائر رف$ع المت$صلة وتك$ون للغائ$ب وللمخاط$ب، فمث$ال: وھنا قال
  .قاما، والزيدون قاموا، والھندات قمن

  .اعلما، واعلموا، واعلمن: ومثال المخاطب

ِوغيره: ويدخل تحت قول المصنف ِ ْ الم$تكلم ب$وارد معن$ا وإنم$ا ھ$و : ، المخاطب والمتكلم وليس ھ$ذا ب$دليل، يعن$يََ
بالمث$$ال؛ =ن$ه باس$تقراء ا=لفي$$ة م$ن أولھ$ا إل$$ى الغائ$ب والمخاط$ب، و� يق$$ال بأن$ه ي$دخل ول$$م ي$دفع ھ$ذا ال$$وھم ب$ل دفع$ه 

  .آخرھا المصنف رحمه ' تعالى يعطي ا=حكام با=مثلة

َكقاما: ٍوحينئذ قوله َ ٍغاب ومخاطب، لم$ا : ھذا مثال؛ لدفع التوھم الذي يمكن أن يدخل تحت قوله غيره، كأنه قال َ
ي$ث ھ$و ل$و ل$م ي$أتي بمث$ال ل$سلم ا�عت$راض علي$ه، س$لم ٍغاب ومخاطب، أما المتكلم فليس بوارد، وإن كان اللفظ من ح

: ب7ـأن$ه مث$ل بمث$ال ي$دل عل$ى أن م$راده : عم$م والحك$م خ$اص، وال$صوابٍعلي$ه، وقي$ل ھ$ذا يحتم$ل، حينئ$ذ ا�عت$راض 
ِغيره ِ ْ   .، المخاطبَ

ِ وغي7ره:وي$دخل تح$ت ق$ول الم$$صنف ِ ْ لم$$تكلم ، المخاط$ب والم$$تكلم، ول$يس ھ$ذا بجي$د؛ =ن ھ$$ذه الث.ث$ة � تك$ون لََ
َكقام7ا: وق$د دف$ع الن$اظم رحم$ه ' ھ$ذا الت$وھم بالمث$ال إذ ق$ال: ًأص. بل إنما تكون للغائب أو المخاطب نق$ول َ َواعلم7ا َ َْ ،

  .واعلما: بقاما وبين مراده بغيره نحو: ّفمثل ل5ول

ُوم7777777777777777ن ض7777777777777777مير الرف7777777777777777ع ماي7777777777777777ستتر  ْ َ َ . َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ  

  

ُكافع777777777777777ل أواف7777777777777777ق نغت7777777777777777بط إذ ت7777777777777777شكر َ َُ ْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ ْ ِ ُ ْ  

  

  .وھذا على المشھور بفتح الكاف

ُوم7777777777777777ن ض7777777777777777مير الرف7777777777777777ع ماي7777777777777777ستتر  ْ َ َ . َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ  

  

ُكافع777777777777777ل أواف7777777777777777ق نغت7777777777777777بط إذ ت7777777777777777شكر َ َُ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ ْ ِ ُ ْ  

  

  .متصل ومنفصل: الضمير المنفصل، عرفنا أن الضمير البارز نوعان

  .وھو ما له وجود في اللفظ: وھو بارز: الضمير المتصل نوعان

ى ب$ارز وم$ستتر، والب$ارز ينق$سم إل$ى مت$صل ومنف$صل، وال$ضمير المت$صل نوع$ان، ھ$ذا الضمير ينقسم إل:  قلنا
وھ$و : ب$ارز: ال$ضمير المت$صل نوع$ان: المستتر، لكن قبل ذل$ك نق$ول: شروع في النوع الثاني من نوعي الضمير وھو

ل$و ب$القوة؛ لي$دخل ل$ه ص$ورة ينط$ق ب$ه و: وھ$و م$ا ل$ه وج$ود ف$ي اللف$ظ يعن$ي: ما له وجود ف$ي اللف$ظ ول$و ب$القوة، ب$ارز
ًالضمير المحذوف؛ =ن الضمائر إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا وإما أن يكون مستترا، والقسمة ثنائية ً ً.  

، أدخلن$ا ال$ضمائر الم$ستترة، ق$وة الملف$وظ ؟؟؟ ، كم$ا ذكرن$ا ال$صوت ھن$اكالمحذوف نجعله في البارز؛ =نه في 
ھ$ل : ٍالملف$وظ، ف$ي ق$وة ال$ذي ل$ه ص$ورة وينط$ق ب$ه؛ =ن$ه إذا ح$ذف حينئ$ذ نق$ولالمحذوف في ق$وة : -ھنا–ٍحينئذ نقول 

َوحذفيمكن، يمكن أن ينطق به أو �؟  َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ ُ زيدا ضربت ض$ربته ا=ص$ل نوي$ت أن$ه ض$ربته فح$ذفت ال$ضمير ،َ ً
: ٍن$ي ذل$ك حينئ$ذ أق$$ولًھ$ذا مح$ذوف؛ ھ$ل ھ$و م$ستتر؟ � ل$يس م$ستترا لم$اذا؟ =ن$ي ل$و أردت أن أنط$ق ب$ه =مكن: نق$ول

ًضربته، رددته إلى أصله، إذا البارز له وجود في اللفظ ولو بالقوة، فيدخل الضمير المحذوف فإن له وجودا ف$ي اللف$ظ  ً
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ًب$$القوة؛ Fمك$$ان النط$$ق ب$$ه بخ$$.ف الم$$ستتر، ال$$ذي يري$$د الم$$صنف ا]ن أن يبين$$ه، م$$ستترا م$$ن ا�س$$تتار وھ$$و الخف$$اء 
ل الضمير ا=صل في إط.قه أنه على المستتر ھذا ا=صل، وأما إط.قه عل$ى الب$ارز ال$ذي وا�ختفاء، اختفاء ولذلك قي

، ھ$ذا ال$ضمير، ض$مير م$أخوذ م$ن ال$ضمور  أن7ا:له صورة ھذا من باب التوسع فحسب وإ� ا=صل ليس له، لما نقول
ًلذي اختفى حينئذ ن$سميه ض$ميرا قم ھذا ا: أنا، ونحن، وأنت، ھذا ليس بخفي، إنما الخفي: أو من الخفاء ھذا ليس بخفي ٍ

  .ًمستترا، بخ.ف المستتر فإنه � وجود له في اللفظ � بالفعل و� بالقوة؛ لعدم إمكان النطق به بل ھو أمر عقلي

  .بارز، ومستتر: الضمير المتصل نوعان: وھو ما ليس كذلك وھو نوعان: ومستتر

ًمستتر وجوبا، ومستتر جوازا: والمستتر نوعان ً.  

ْوم7777777777777777ن ِ ُ ض7777777777777777مير الرف7777777777777777ع ماي7777777777777777ستتر َ ْ َ َ . َِ َِ ِ ْ ِ  

  

ُكافع777777777777777ل أواف7777777777777777ق نغت7777777777777777بط إذ ت7777777777777777شكر  َ َُ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ ْ ِ ُ ْ  

  

ِوم77ن ض77مير الرف77ع  ْ . َ َِ ِ ال$$ذي ي$$ستتر م$$ن ض$$مير الرف$$ع أو م$$ن بع$$ض ض$$مير الرف$$ع م$$ا ي$$ستتر، يج$$وز في$$ه : )َم77ا(ِْ
  .الوجھان

ِمن ضمير ِ َِ   .جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر مقدم: ْ

ِو ضمير ِ َ   . والرفع مضاف إليهمضاف،: َ

َوما   . اسم موصول مبتدأ مؤخر مبني على السكون في محل رفع:َ

ِمايستتر َ ْ َ   .ً فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا وتقديره يعود إلى ما والجملة � محل لھا صلة ما:َ

ُومن ضمير الرفع مايستتر ْ َ َ . َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ.  

  ...صحبه أجمعينوصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله و
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  20الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :وقفنا عند قول الناظم رحمه ' تعالى

ُوم7777777777777777ن ض7777777777777777مير الرف7777777777777777ع ماي7777777777777777ستتر ْ َ َ . َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ  

  

ُافع777777777777777ل أَك ْ َ ْواف7777777777777777ق نغت7777777777777777بطْ ِ َ َْ ْ ِ ُذ ت7777777777777777شكرِ إَ ُ ْ َ ْ
  

  

ب$ارز، ويقابل$$ه الم$ستتر، وم$$ن : ھ$ذا ھ$و الن$$وع الث$اني مم$$ا يقاب$ل ال$$ضمير الب$ارز؛ =ن ال$$ضمير المت$صل نوع$$ان
، وليس من المستتر، والفرق بينھما أن المستتر � يمكن النطق به، يتع$ذر النط$ق ب$ه، وأم$ا المح$ذوف البارز المحذوف

ًه؛ =ن ال$ذي يعتب$ر م$ستترا اس$تتارا واجب$ا ھ$و العم$د، ل$ذا يق$اليج$وز أن ينط$ق ب$ه ويلف$ظ ب$: ٍحينئذ نقول ً ِوم7ن ض7مير  :ً ِ َِ َْ
ُالرفع مايستتر ْ َ َ .ِ َ ِ ، ما يستتر من ضمير الرفع، قدم الجار والمجرور لي$دل عل$ى أن ا�س$تتار خ$اص ب$ضمير الرف$ع، وأم$ا ْ

  .النصب والخفض فليس فيه ضمير مستتر

ا=ص$ل فيم$ا ج$اء .  محل رفع، ويأتي في محل نصب، وي$أتي ف$ي مح$ل ج$روأما البارز فھذا كما ذكرنا يأتي في
في محل رفع أنه � يجوز حذفه، ھذا ا=صل، إ� في مواضع يأتي في محلھا إن شاء ' تع$الى، وأم$ا ض$مير الن$صب 

ُوح7ذف :ٍوالخفض فھذا إذا علم بعد الحذف حينئذ ھو داخل في قول ابن مالك ا]ت$ي َ ُيعل7م َم7ا َْ َ ْ ِج7ائ ُ َكم7ا ٌزَ : ، وك$ذلك قول$هَ
َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ ْإن َ ْلم ِ ْيضر َ   . كله يأتي في محله،َِ

  :ا=ول المذكور والثاني المحذوف، والفرق بين المحذوف والمستتر من وجھين: ًإذا البارز ينقسم إلى قسمين

م$ا ي$ستعيرون ل$ه ال$ضمير ًأن المحذوف يمك$ن النط$ق ب$ه، وأم$ا الم$ستتر ف$. يمك$ن النط$ق ب$ه أص$.، وإن: ا=ول
ًمستتر جوازا تقديره ھو أو مستتر وجوبا تقديره أنا أو أنت؛ وذلك لقصد التقريب على المتعلم: المنفصل حين يقال ً  .  

  .وليس ھذا ھو نفس الضمير المستتر على التحقيق

 م$ا يق$ع ف$ي الف$ض.ت ًأن ا�ستتار يختص بالفاعل الذي ھو عمدة في الك.م، وأما الحذف فكثيرا: والوجه الثاني
ُماي7ستتر (كالمفعول وغيرھا، ومن ضمير الرف$ع � الن$صب و� الج$ر؛ =ن$ه ق$دم م$ا حق$ه الت$أخير، ْ َ َِ ْوم7ن (ھ$ذا مبت$دأ، ) َ ِ َ

ِضمير ِ ٍ ھذا خبر مق$دم حينئ$ذ ق$دم م$ا حق$ه الت$أخير، فأف$اد الق$صر والح$صر، وھ$و إثب$ات الحك$م ف$ي الم$ذكور نفي$ه عم$ا )َ
  .عداھا

َومن ضًإذا  َْ ِمير الرفعِ ْ . ِ ًوجوب$ا، أو ي$شمل الج$ائز؟ عل$ى ) م$ا ي$ستتر(، � النصب، و� الجر ما ي$ستتر، ھ$ل م$راده ِ
  .حسب ا=مثلة، على حسب التي مثل بھا

ْكافعل أوافق نغتبط ِْ َ َْ ْ ِ َ ُتشكر، وأما  ھذه كلھا أمثلة للواجب:َْ ُ ْ ًإذا قلن$ا بف$تح الت$اء حينئ$ذ ص$ار واجب$ا، ف$اختص قول$ه: َ ٍ :
ًر وجوبا، وأكثر الشراح على ھذا، أن تشكُر بفتح في التاء، وحينئذ صار محله بي$ان الم$ستتر وجوب$ا، وھ$و ف$ي ما يستت ًٍ َ

ٍأربعة المواضع وسنزيد عليھا، وأما إذا تشكُر ھي، إذا ضبطت بضم التاء إذ تشكُر ھند ھي، حينئ$ذ ص$ار م$اذا؟ ص$ار  ُ ُ
ٍھذا مثا� للضمير المستتر جوازا، وحينئذ نعمم ق ً م$ا ي$ستتر أن$ه الم$راد ب$ه الواج$ب وم$راد ب$ه الج$ائز، ولك$ن أكث$ر : ولهً

  .الشراح على ما ذكرناه

ِوم7ن ض7مير:  ھو الذي � يحل محله الظاھر، ب$أ� يرتف$ع بعامل$ه، وقول$هً:المستتر وجوبا ِ َِ ِ الرف7عَْ ْ . خ$ص ض$مير  :ْ
العم$$د ھن$$ا الفاع$$ل ونائ$$ب الفاع$$ل والمبت$$دأ ، الم$$راد با=ع$$راب ب$$الرفع ھ$$و إع$$راب العم$$دالرف$$ع با�س$$تتار؛ =ن$$ه عم$$دة، 

َوبع7دوالخبر، ھذا ا=صل فيه، وھنا المراد به الفاعل أو نائبه؛ =نه عمدة يج$ب ذك$ره ف$إن وج$د ف$ي اللف$ظ ف$ذاك،  ْ َ ٍفع7ل َ ْ ِ 
ٌفاعل ْفإن َ ْظھر َ َ َddَفھو ْ ّوإ) َ ٌفَ◌ضمير -يظھر– َ َ ْاستتر َِ َْ ًتن$وي ث$م ض$ميرا ف}إنم$ا ا=عم$ال بالني$ات{ِقدره وانو : عني، يَ

  .ًمستترا، و� تنطق به و� وجود له في اللفظ، و لكنك تنويه

وإن وجد في اللفظ فذاك وإ� فھو موجود في النية والتقدير، بخ.ف ضميري النصب والجر فإنھم$ا ف$ضلة، ف$. 
وھ$ذا فيم$ا إذا كان$ت ، يعني س$يأتي أن$ه � ب$د م$ن ذك$ر ض$مير،  غالبهداعي إلى تقدير وجودھما، إذا عدما من اللفظ إ�
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ٍجملة الصلة جملة حينئذ � بد من ضمير عائد على الموصول، وكذلك جمل$ة الخب$ر إل$ى آخ$ره إ� م$ا اس$تثني، ا=ص$ل 
في ضمير الجر والنصب أن$ه ف$ضلة، ويج$وز حذف$ه ھ$ذا ا=ص$ل، وم$ا ج$اء ف$ي بع$ض المواض$ع أن$ه � ب$د م$ن ذك$ره، 

  .ھذا يستثنى من القاعدة: ٍحينئذ يقال

ْومن ِ ُ ضمير الرفع مايستترَ ْ َ َ . َِ َِ ِ ْ ْكافعل ِ َ فع$ل ) افع$ل(ًھذا الموضع ا=ول الذي يستتر فيه الضمير وجوبا وھو فاع$ل، : ْ
ًھذا فعل أمر وفاعله دائما � يكون إ� مستترا وجوبا وھو الذي � يح$ل محل$ه الظ$اھر ب$أ� يرتف$ع ) اضرب، قم(ا=مر  ً ً

ْكافعلبعامله، فعل ا=مر  َ ْأوافق، ْ ِ   .إلى آخره..) أوافق، أضرب( ھذا فعل مضارع مبدوء بھمزة متكلم ،َ

ْأوافق نغت7بط: الفعل المضارع المبدوء بالھمزة نحو ِ َ َْ ْ ِ الفع$ل الم$ضارع :  الم$ضارع المب$دوء ب$النون، ت$شكُرالفع$ل: َ
  .المبدوء بالتاء

ًھذه أربعة مواض$ع يك$ون فيھ$ا الفاع$ل ض$ميرا م$ستترا واج$ب ا�س$تتار، وھ$ذه محلھ$ا  لي$ست أم$ور اجتھادي$ة أو ً
أمور قياسية �، وإنما ھو سماع فقط، كل الباب من أول$ه إل$ى آخ$ره، ول$ذلك الك$.م في$ه قلي$ل، ك$ل الب$اب م$ن أول$ه إل$ى 

�، إنم$ا .. آخره النكرة والمعرفة ليس من باب ا�جتھاد، لماذا؟ =ن التعامل ھنا ليس مع تراكيب مبتدأ وخبر إلى آخره
  .ھو مع مفردات

ًوضع فيه يكون وضعا شخصيا، جعل اللفظ دلي. على المعنى، ھذا ھ$و الوض$ع الشخ$صي، س$واء ك$ان اللف$ظ فال ً ً
ٍاسما مبنيا كالضمائر أو غيرھا فالحكم عام، فحينئذ نتعامل مع الوضعيات، ول$يس ث$م أم$ور عقلي$ة حت$ى نحت$اج إل$ى أن  ً ً

ٍذلك حينئ$ذ يك$ون ا�س$تعمال عل$ى وف$ق الوض$ع، إط$.ق نستنبط أو نفعل مثل ما قد يكون في بقية ا=بواب، وإذا كان ك$
  .اللفظ وإرادة المعنى، ھذا الذي ينبغي أن يكون

ُكافع7ل أواف77ق نغت77بط إذ ت77شكر َ َُ ْ َ َ َْ ْ ِْ ْ ْ ِ اس$$م فع$$ل ا=م$$ر .. ، وزاد ف$$ي الت$$سھيل عل$$ى ھ$$ذه ا=ربع$ة اس$$م فع$$ل ا=م$$ر كن$$زالْ
، ھيھ$ات العقي$ق )ھيھ$ات العقي$ق(، كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي  ًھذا اسم فعل أمر، واسم فعل ا=م$ر يرف$ع ف$اع.: ، نقول)صه(

  .ًھذا اسم فعل ماضي، واسم فعل ا=مر يرفع فاع. وھذا الفاعل ضمير مستتر واجب ا�ستتار

ًوحينئذ صار الفاعل ضميرا مستترا وجوبا.. يعني أنت) مه(أنت، : يعني) صه(أنت، : نزال يعني ً ً ٍ.  

Kال، وأبو حي$ان زاد ف$ي ا�رت$شاف اس$م فع$ل الم$ضارع ك$أوه، واب$ن ھ$شام وزاد في التسھيل اسم فعل ا=مر كنز ُ

  ).أوه(قاموا في ا�رتشاف زاد ماذا؟ اسم فعل المضارع .. ًفي التوضيح فعل ا�ستثناء كقاموا ما خلى زيدا

رع ًوابن مالك في التسھيل زاد اسم فعل ا=م$ر، اس$م فع$ل ا=م$ر، ال$ضمير في$ه م$ستتر وجوب$ا، اس$م فع$ل الم$ضا
  ً.الضمير مستتر فيه وجوبا

ًق$$اموا م$$ا ع$دا زي$$دا، ع$$دا فع$$ل ماض$ي، وھ$$و يتع$$ين أن يك$ون فع$$. لم$$اذا؟ لتق$$دم : أفع$ال ا�س$$تثناء ا]ت$$ي ذكرھ$ا ً
ًالمصدرية عليه، زيدا ھذا مفعول به، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض    .المفھوم مما سبقً

ًائيات إذا كانت أفعا� صار الفاعل فيھا ضميرا مستترا وجوباا�ستثن.. ًإذا عدا، وخ.، وحاشا ً ً ً.  

ًوزاد في التوضيح فعل ا�ستثناء كقاموا ما خ. زيدا وما عدا عم$روا و� يك$ون خال$دا، وأفع$ل ف$ي التعج$ب ك$ـ ً ً :
ر م$ستتر ھ$ذا فع$ل ماض$ي، أي$ن فاعل$ه؟ ض$مي: تعجيب$ة، مبت$دأ، وأح$سن نق$ول) م$ا.. (ًم$ا أح$سن زي$دا) ًم$ا أح$سن زي$دا(

  .ًوجوبا يعود على ما

ًھ7م أح7سن أثاث7ا((ًإذا ھذا موضع من المواضع الت$ي ت$زاد ف$ي ھ$ذا المح$ل، وأفع$ل التف$ضيل  َ َ َُ َُ ْ أح$سن ھ$م، فع$ل )) ْ
ًالتفضيل سيأتي في محله أنه يرفع ضميرا مستترا، وما عدا ھذه المذكورات وھو الماض$ي والظ$رف وال$صفات ي$ستتر  ً

ًدا ھ$ذه الم$ذكورات إذا ع$ددنا الت$ي ي$ستتر فيھ$ا الفاع$ل وجوب$ا عرفن$ا بع$د ذل$ك م$ا ي$ستتر في$ه ًفيھا الفاعل جوازا، م$ا ع$
  ً.جوازا

 � مطل$ق ال$ضمير، والم$ستتر إل$ى -ھو ال$ضمير المت$صل-ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، ينقسم : قال الشارح
  .واجب ا�ستتار وجائزه، والمراد بواجب ا�ستتار ما � يحل محله الظاھر
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والمراد بج$ائز ا�س$تتار م$ا يح$ل محل$ه الظ$اھر، وذك$ر الم$صنف ف$ي ھ$ذا البي$ت م$ن المواض$ع الت$ي يج$ب فيھ$ا 
فعل ا=مر للواحد المخاطب كافعل، والفعل المضارع ال$ذي ف$ي أول$ه ھم$زة ك$أوافق، الفع$ل الم$ضارع : ا�ستتار أربعة

، وف$سرھا بف$تح الت$اء )ت$شكر( التاء لخطاب الواح$د نحن، الفعل المضارع الذي في أوله: الذي في أوله النون نغتبط أي
  .أنت: أي

  .ھذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيھا استتار الضمير

ًھ$ذا دائم$ا � يمك$ن . ق$م.. ھو، يقوم زي$د، زي$د يق$وم: زيد يقوم أي: -ھذا تبرع من الشارح-ومثال جائز ا�ستتار 
ًأنه قد يرفع ظاھرا يلفظ به، وقد يرفع ضميرا مستترا، زيد يقوم أيأن يحل محله الظاھر، لكن يقوم ھذا يحتمل  ً ھ$و، : ً

ھن$ا ج$ائز ا�س$تتار؛ =ن$ك ل$و ق$دمت : ًرفع ظاھرا ح$ل محل$ه الظ$اھر، أم$ا زي$د يق$وم ف$ي ھ$ذا التركي$ب نق$ول: يقوم زيد
زي$د : ھر، فتق$ولوأخرت حل محل الضمير المستتر اس$م ظ$اھر، وھ$ذا ال$ضمير ج$ائز ا�س$تتار؛ =ن$ه يح$ل محل$ه الظ$ا

 وم$ا ك$ان بمعن$اه ٌتق$وم ھن$د،) ھ$ي (وكذلك كل فع$ل أس$ند إل$ى غائ$ب أو غائب$ة نح$و ھن$د تق$وم، )أبو: (يقوم أبوه، جاء بـ
ً، زيد قائم أبوه، زيد قائم ھو، إذا رفع ضميرا مستترا ورفع اسما ظاھرا ھو: زيد قائم أي:نحو ً ً ً ً.  

ً استتاره أن استتاره ج$ائز � واج$ب؛ =ن م$ا ك$ان م$ستترا اس$تتارا ٍحينئذ برفعه ا�سم الظاھر علمنا أنه في وقت ً
ًواجبا ھذا � يمكن أن يرفع فاع. ظاھرا البتة ًً.  

َوذو ارتف777777777777777اع و ْ ٍَ َ َانف777777777777777صال أُِ ٍ َ ِ ْن777777777777777ا ھ777777777777777وْ ُ َ  

  

َوأن777777777777777777777777ت والف777777777777777777777777روع ) ُ ُ َ َُ َ ْ ُ ت777777777777777777777777شتبهَ ِ َ ْ َ  

  

مت$صل، ا]ن س$يذكر لن$ا المنف$صل، ھذا شروع في النوع الثاني من قسمي الضمير وھو المنفصل، انتھين$ا م$ن ال
م$ا يخ$تص بمح$ل : ًأو�: -ال$ضمير المنف$صل–وھو الذي يستقل بنفسه، وھذا ينقسم بحسب مواقع اFعراب إلى ق$سمين 

  .الرفع

  .وذو ارتفاع: ، والذي أشار إليه وفروعھا، وھو ما أشار إليه بقوله)أنا وأنت وھو: (وھو

ُوذو ،)إي$ا(م$ا يخ$تص بمح$ل الن$صب وھ$و : الث$اني ٍانت7صاب َ َِ ٍانف7صال ِف7ي ْ َ ِ ِجع67 ْ ُddَإي7اي البي$$ت ا=ول : ، بيت$انّ
  .فقط، وله فروع) إيا(ًللذي يختص بمحل الرفع وھو اثنا عشر ضميرا وما يختص بمحل النصب وھو 

أن$ا : � يك$ون ال$ضمير المنف$صل ف$ي مح$ل ج$ر البت$ة، إ� كق$ول بع$ضھم. �: ًإذا ھل يأتي في محل جر؟ الجواب
َأنا ك$ك، أن$ا مثل$ك: ًھكذا قيل، وقع مجرورا وذلك لكراھة التكرار، وإ� لقالكأنت،  َُ ًأن$ا ك$ك، ب$د� م$ن ھ$ذا تق$ول.. َ َ أن$ا : َ

، الك$.مكأنت؛ لئ. يفضي إل$ى التك$رار فت$أتي ب$ضمير منف$صل، وا=ص$ل أن$ه � يك$ون ف$ي مح$ل ج$ر إ� ف$ي مث$ل ھ$ذا 
  .أنت كأنا:  في محل جر، على سبيل النيابة، وكذلكلكنھا ركيكة ھذه ليست بالفصيح، فھنا وقع ضمير رفع

ٍوذو ارتفاع َ ُِ ْ ٍوانفصال َ َ َِ َأنا ْ ْھو َ َوأنت ُ ْ َ ٍوذو ارتفاع، َ َ ُِ ْ ًأي ضمير مرتفع، أي مح. =ن الرفع إنما يكون للمح$ل ف$ي  : َ
  .الضمائر � في اللفظ

ٍوذو ارتفاع َ ُِ ْ ٍوانف7صالًمرفوع مح. وھو منفصل، : ًأي مح.، َ َ َِ ف$ي ح$ال انف$صال، ھ$ذا في$ه احت$راز عم$ا : يعن$ي، ْ
ًأو� المت$$صل ث$$م لم$ا أنھ$$اه ش$$رع ف$ي الن$$وع الث$$اني؛ =ن ث$$م  س$بق ذك$$ره، وإن ك$$ان � يحت$اج إل$$ى ا�حت$$راز؛ =ن$ه ذك$$ر

  .المتصل، وھو الذي � يستقل بنفسه، ثم المنفصل وھو الذي يستقل بنفسه: ًأو�: أمرين

ٍوذو ارتفاع وانفصال َ ْ َِ ِْ ٍ َ ھ$ذا للمخاط$ب، ھ$ذه ) أن$ت(ھذا للغائب، و) ھو(للمتكلم، ) أنا(ا معطوف على ارتفاع، ھذ: ُ
   .كم؟ ث.ثة

ُوالفروع: قال ُ ُ) تشتبه -على ھذه الث.ث- َُ ِ َ ْ للمتكلم فرعه واح$د، وھ$و ) أنا( ، � تلتبس عليك يا طالب العلم؛ =ن َ
  .أربعة، أربعة واثنان، ستة) ھم، وھنھي، وھما، و(ھذا للغائب المفرد المذكر فرعه ) ھو(، و )نحن(

ُ) تشتبهًاثنا عشر ضميرا، ) ِأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن(للمخاطب وفرعھا ) َأنت(و  ِ َ ْ   . عليك =نھا سھلةَ

ق$د يلت$بس .. فروع، وقاع$دة، وأص$ل: وذكر ذلك بأن اخت.ف أنواع الفروع مظنة اشتباه بعضھا ببعض، إذا قيل
ُ) تشتبه: ، وقالبعضھا ببعض، لكنه نفى ھذا ِ َ ْ ؛ =نھا في ا=صل ھي سماعية منقولة، ھذا ا=صل فيھا محفوظة، يعن$ي َ
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  .يحيلك الموقف على ما لم يذكره ھنا من الفروع

ٍوذو ارتفاع وانفصال َ ْ َِ ِْ ٍ َ َ إذا أنا للمتكلم، ھو للغائب، وأنت للمخاطب:ُ ً.  

مؤل$ف م$ن ك$م ) أن$ا(ضمير أن فق$ط، ون$ا ا=ل$ف ھ$ذه ، فمذھب البصريين أن أل$ف أن$ا زائ$دة، وأن ال$ أنا:أما قوله
ًليس كله مركبا، وإنما أص$له أن، وا=ل$ف ھ$ذه زائ$دة، ) أنا(حرف؟ الھمزة والنون وا=لف، عند البصريين أن الضمير 

وا�سم ھو الھمزة والنون، ومذھب الكوفيين أن ا�سم مجموع ا=ح$رف الث.ث$ة ھ$ذا ھ$و الظ$اھر؛ =نن$ا قلن$ا ھ$ذه ألف$اظ 
  .سموعة محفوظة، وا=صل أنه � يدخلھا اجتھادم

مر معنا أن الضمير قد يقع وق$د يوج$د ويوض$ع عل$ى ح$رف، وق$د يوض$ع عل$ى ح$رفين، وق$د يوض$ع عل$ى ) أنا(
ًإذا مذھب الكوفيين أن ا�سم المجم$وع عل$ى ا=ح$رف الث.ث$ة، وأم$ا ھ$و فم$ذھب الب$صريين أن$ه بجملت$ه .. ث.ثة أحرف

  .كله ضمير، وكذلك ھيضمير، الھاء والواو ھو 

الي$اء : ھ$و، ھ$ي ق$الوا. الضمير، الھاء فقط، وأما الواو والياء ھذا إش$باع) ھو، وھي(ومذھب الكوفيين الھاء من 
  .ھذه إشباع للكسرة

فمذھب البصريين أن الميم وا=لف في ھم$ا والم$يم ف$ي ھ$م والن$ون ف$ي ھ$ن ح$روف زائ$دة، أما ھما وھم وھن و
ٍذ � يلتف$ت إل$ى ك$ون الكلم$ة كلھ$ا ھ$ي ال$ضمير، ھم$ا ال$ضمير ھ$و الھ$اء، والم$يم ھ$ذه ح$رف والضمير الھاء فقط، حينئ

ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، ض$مير مت$صل، ث$م لم$ا انف$صل أش$بع ) إن$ه(ا=ص$ل : عماد، وا=لف ھذه دالة على التثنية؛ =نھم قالوا
  .ًواوا وصار ھو

ً التثنية أو يدل عل$ى الجم$ع حينئ$ذ جعل$وه حروف$ا ٍحينئذ الواو ھذه ليست أصلية عندھم، فإذا ألحق به ما يدل على ٍ
  .كلھا كما ھي تسمع وھي ضمائر وتبنى على آخرھا لكان أريح: زوائد ورجعوا إلى ا=صل، ولو قال

ھ$ي ال$ضمير عن$د ) أن: (والتاء ھذا ح$رف خط$اب، نق$ول) أنت(ھي الضمير ) أنت، أن: (ومذھب البصريين أن
  .ضمير منفصل، والتاء للخطاب، والميم وا=لف للتثنية) أن(البصريين، والتاء للخطاب، وأنتما 

  .ومذھب الكوفيين أن الجميع ضمير أنت كلھا ضمير، وھذا أحسن

-ھ$ذا م$ن ب$اب التكثي$ر ) أن(أنت التاء ھي الضمير، و) أن(ومذھب ابن كيسان أن الضمير التاء فقط، وكثرت بـ

  .دة، أنت التاء ھذه ھي ضمير، وأن ھذه زيا-زيادة توصية

  .على كل ھذه اجتھادات ونظر، وا=صل أنه ما سمع يبقى كما ھو

َوذو ارتف777777777777777اع و ْ ٍَ َ َانف777777777777777صال أُِ ٍ َ ِ ْن777777777777777ا ھ777777777777777وْ ُ َ  

  

َوأن777777777777777777777777ت والف777777777777777777777777روع ) ُ ُ َ َُ َ ْ ُ ت777777777777777777777777شتبهَ ِ َ ْ َ  

  

ًإذا البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الك.م على ذلك ً ً ً.  

  ً. و� يكون مجروراً ومنصوباًايكون مرفوع: والمنفصل

 ،للم$تكلم وح$دهوھ$و  وھذا له ف$رع واح$د،) أنا(اثنا عشر : وذكر المصنف في ھذا البيت المرفوع المنفصل وھو
ً، نحن كتبنا مث. يكون معنا واحد؟ يكون فاعلون، وأم$ا إذا ك$ان معظ$م نف$سه  للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه)نحن(و

   .ٍنئذ يحتمل ھذا ويحتمل ذاك، ھل ھو مجاز في الثاني أو �؟ محل خ.فنحن فعلنا كذا وكذا، حي

َوأن77ت( ْ َ  وأن77تم ، للمخ$$اطبين أو المخ$$اطبتينوأنتم77ا ، للمخاطب$$ةِوأن77ت ،للمخاط$$بَ◌  أن77ت: وھ$$ذا ل$$ه أربع$$ة ف$$روع)َ
  . للمخاطباتوأنتن ،للمخاطبين

  .للغائبات"ھن"للغائبين و "ھم" و،الغائبتينين أو َللغائب "ھما" للغائبة و "ھي: " وله أربعة فروع للغائب)ھو(و

  :ثم قال

ِوذو انت77777777777777صاب ف77777777777777ي انف77777777777777صال جع677777777777777 ِ ِ ٍ ُِ َ َ ٍَ ْ ْ ُ
َي7777777777777777اي وِإ   َ َالتفري7777777777777777ع ل7777777777777777يس م7777777777777777شك6ّ ِ ْ .ُ َ ْ َُ ِ ْ  
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  .ھذه كلھا عبارات ليس فيھا ك.م كثير

ٍوذو انتصاب َِ َْ   . إن شاء 'إنما المراد بھا التعداد، سيأتينا أبيات كثيرة على ھذا المنوال سنمشي فيھا: ُ

ٍوذو انتصاب َِ َْ ٍفي انفصال ،ضمير منتصب:  يعنيُ َ ِ ٍوذو ارتفاع وانفصال: ، ھناك قالِْ َ ْ َِ ِْ ٍ َ ٍفي انفصال: ، وھنا قالُ َ ِ ، م$ا ِْ
  . المراد؟ من باب التفنن فحسب

ٍوذو انتصاب في انفصال َ َ َِ ِ ٍ ِْ ْ   .في حال انفصال: أي: ُ

  . باب التفنن كما قال الصبانوانفصال من: في انفصال، وفيما سبق: قال ھنا

ِجع6 َإياي ُ ِ جع6:ّ َ إياي الذي ھو المنتصب، المنفصلُ َوالتفريع ليس مشك6 ،ّ ِ ْ .ُ َ ْ َُ ِ ليس ملتبس كما ھو ال$شأن ف$ي ذي : ْ
  .ارتفاع

 مث$$ل للث.ث$$ة الغائ$$ب، والم$$تكلم، ،)نح$$ن، أن$$ا، وھ$$و، وأن$$ت(أن$$ت، ھ$$و، : ق$$اللك$$ن ھن$$ا ذك$$ر إي$$اي فح$$سب، ھن$$اك 
  .والخطاب

؛ =ن اللف$ظ واح$د، اللف$ظ متح$د، وھ$ذه إم$ا ض$مائر إياي وإياك وإياه: ، لم يقلإياك وإياه:  ولم يقلإياي: ھنا قال
  .على خ.ف، وإما أنھا لواحق حروف

َإياي إي7اه، وإي7اك، (ھي الضمير، وما بعده لواحق، يعن$ي زوائ$د ح$روف، فالي$اء والك$اف والھ$اء ح$روف ) إيا: (ّ
ك، الكاف حرف، وإياه، الھ$اء ح$رف، وھ$ذا م$ذھب س$يبويه، واعت$رض ب$أن ح$د ال$ضمير م$ا الياء حرف، وإيا) وإياي

   وحدھا � تفيد، ما ھو حد الضمير؟ وإيادل على متكلم أو مخاطب أو غائب، 

َفم77777777777777777ا ِل777777777777777777ذي َ ٍغيب777777777777777777ة ِ َ ْ ِح777777777777777777ضور ْوٱ َ ُ ُ  

  

َكأ َن777777777777777777تَ َوھ777777777777777777و ْ Mس777777777777777777م َْ .بال777777777777777777ض َ ِميرِ ِ  

  جججج

حدھا � ت$دل � عل$ى غائ$ب و� عل$ى حاض$ر و� عل$ى م$تكلم، فكي$ف ؟ � ينطبق؛ =ن إيا وإيافھل ينطبق على 
 م$شتركة ب$$ين ال$ث.ث الت$ي ھ$$ي إي7ا وح$دھا � تفي$$د ذل$ك، وأج$اب ب$$أن وإي7اھ$ي ض$$مير؟ � ي$صدق عليھ$ا الح$$د، : نق$ول

  .ًالمتكلم والمخاطب والغائب وضعا، واللواحق تميز بين ذلك

، م$ا الم$راد إي7امن باب التمييز، فھو حرف زائد قصد به تميي$ز  إ� إياه وإياك وإيايًإذا ما جيء بھذه الحروف 
  .به؟ يحتمل، فھو لفظ مشترك

 الي$اء  إي7اي الھ$اء ھ$و ال$ضمير،إي7اه حرف عماد، يعني العك$س، وإياأن اللواحق ھي الضمائر، : المذھب الثاني
  . حرف عماد، يعني يتكئ عليهوإيا الكاف ھو الضمير، إياكھو الضمير، 

  .ماعة من البصريين والكوفيين واختاره أبو حيانوھذا مذھب ج

 ض$مير والك$اف ك$ذلك والھ$اء، وق$د إي7ا ضمير، والياء ضمير، إياً وما بعدھا ضمير أيضا ك.ھما، إياأن : ثالثھا
ًأض$$يف أولھ$$ا إل$$ى ثانيھم$$ا، وھ$$ذا م$$ذھب الخلي$$ل واخت$$اره اب$$ن مال$$ك، لكن$$ه ض$$عيف ج$$دا؛ =ن اFض$$افة م$$ن خ$$واص 

ٍيل باFضافة حينئذ عارض الشبه الذي قررناه أو� ما ھو من خصائص ا�سم، حينئذ ا=صل أ� يق$ال ا=سماء؛ إذ لو ق ًٍ
: وج$ه ال$شبه موج$ود، نق$ول: إنھا مضافة وم.زمة لmضافة، ثم بعد ذل$ك تبق$ى مبني$ة؟ إن ق$الوا: بأنھا مبنية، كيف يقال

ھذه ا=صل أنھا مبنية لوجود وجه ال$شبه :  قلناتاناللذان واللعارضه ما ھو من خصائص ا=سماء، كما ھو الشأن في 
ٍ، حينئ$ذ لم$$ا ج$اءت عل$$ى ص$ورة المثن$$ى أو مثن$ى حقيق$ة حينئ$$ذ ع$ارض ذل$$ك ال$شبه م$$ا ھ$و م$$ن -ا�فتق$ار أو نح$و ذل$$ك- ً ًٍ

ً، والكاف إذا قلنا ضمائر أضيف ا=ول إلى الث$اني إذا ص$ارت إياخواص ا=سماء فرجعت إلى ا=صل وھو اFعراب، 
َأي7ا م7ا (( ھذه خرجت عن كونھا مبنية، أسماء الشرط كلھا مبنية إ� إيا،..  مثل أي الشرطية، وأي ا�ستفھاميةمضافة، ًّ َ

ُتدعو ْ ھذه معربة، لماذا؟ =نھا م.زمة لmضافة واFضافة من خواص ا=سماء فقد عارض وجه الشبه ما ھ$و : نقول)) َ
  . مالك رحمه ' تعالى والخليلمن خصائص ا=سماء فھذا ضعيف وھو الذي اختاره ابن
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أن إي اس$$م ظ$$اھر م$$ضاف لم$$ا بع$$ده، وم$$ا بع$$ده ھ$$و ال$$ضمير وھ$$ذا م$$ذھب الزج$$اج، نف$$س ا=ول لك$$ن : ورابعھ$$ا
 لوح$$دھا ض$$مير، وبقي$$ت الح$$روف ھ$$ذه أو الوص$$.ت تعتب$$ر إي77اال$ضمير ھ$$و الث$$اني، وم$$ذھب س$$يبويه ھ$$و الم$$رجح أن 

  .أحرف ليست بضمائر

ِوذو انتصاب في ا ٍ َِ َْ َنفصال جع6ُ ِ ُِ ٍَ ُإياي والتفريع *** ْ َ ِّ ْ ً ل$يس م$شك. علي$ك ي$ا  إي7ا، على ھذا ا=صل ال$ذي ذك$ر وھ$و.
 )َإي77اي(ٍ، فحينئ$ذ ترج$ع إل$ى كت$$ب أھ$ل العل$م فتنظ$ر فيھ$ا ف$$إذا بھ$ا اثن$ا ع$شر -نق$$ل–طال$ب العل$م؛ =ن الم$سألة س$ماعية 

ِ للم$$تكلم الم$$شارك أو المع$$ظ◌م نف$$س)إيان77ا(للم$$تكلم وح$$ده، و  َ  )إياكم77ا( للمخاطب$$ة، و)ِإي77اك( للمخاط$$ب، و )إي77اك (ه، وِ
 للغائب$$$ة و )إياھ77ا(  و،للغائ$$ب )إي777اه(  و،للمخاطب$$ات) إي77اكن(للمخ$$$اطبين، و  ) إي77اكم(للمخ$$اطبين أو المخ$$اطبتين، و 

   .للغائبات) إياھن( للغائبين و )إياھم( للغائبين أو الغائبتين و )إياھما(

مرف77وع مت77صل، مرف77وع منف77صل، : خم$$سة أن$واع: وعي$ه المت$$صل والمنف$$صلًإذا تلخ$ص م$$ن ھ$$ذا أن ال$$ضمير بن
  .، ھذه كم؟ خمسة أنواعًمنصوب متصل، منصوب منفصل، ومجرور و) يكون إ) متص6

  .منفصل منصوب، منصوب متصل، )أنا: (مرفوع منفصلُقمت، : مرفوع متصل

ًإذا كل من المتصل والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا، ھذه أربعة،  ً مرفوع متصل، مرفوع منف$صل، من$صوب ً
  .متصل، منصوب منفصل، بقي ماذا؟ ما انفرد به المتصل وھو في محل جر

  .، وھذا ك.م ركيك)أنا كأنت(ٌوأما مجرور منفصل ھذا � وجود له، إ� 

  .ًإذا ما ذكرناه ھو العمدة

َوف777777777ي اختي777777777ار ) ٍ َ َِ ْ يج777777777يء المنْ◌ْ◌فْ◌ص777777777لِْ ِِ َ ُ َُ  

  

.ذا ت7777777777777777777777أتِإ ََ ِن يج7777777777777777777777يَى أَ َ ْ المت7777777777777777777777صلَءْ ِ . ُ  

  

ٍھذه قاعدة في باب الضمائر، بعدما عرفنا أن ال$ضمير مت$صل وأن من$ه منف$صل، حينئ$ذ إذا ج$اء تركي$ب وأمك$ن 
ٍأن نأتي بالمنفصل � يجوز لك أن تعدل عنه إل$ى المنف$صل، إذا أمكن$ك أن ت$أتي بمنف$صل ومت$صل حينئ$ذ � يج$وز ل$ك 

  .لغة أن تأتي بالمنفصل وتعدل عن المتصل

ِوف ٍي اختيارَ َ ِ   .� في حال الضرورة وإنما ھو في سعة الك.م وفصاحة الك.م: يعني: ْ

ُ يجيءَ) ْالمنْ◌ْ◌فْ◌صل -الضمير- َِ ِ َ    ما إعرابه؟ المنفصل: ُ

� يج$$يء ال$$ضمير المنف$$صل، ھ$$ذا تق$$دير معن$$ى، : التق$$دير ق$$د يك$$ون تق$$دير إع$$راب وق$$د يك$$ون تق$$دير معن$$ى، فنق$$ول
مرف$$وع، ورفع$$ه ض$$مة مق$$درة عل$$ى آخ$$ره من$$ع م$$ن ظھ$$وره اش$$تغال المح$$ل ب$$سكون والمنف$$صل م$$ن حي$$ث اللف$$ظ فاع$$ل 

  الروي، ھذا الذي أردته، فاعل مرفوع، أليس كذلك؟

ج$اء : ٍفحينئذ إذا كان الفاعل مرفوع ول$و م$ا نطق$ت ب$ه، ف$ي ح$ال الوق$ف ك$ل الحرك$ات تق$در، وم$ن الغل$ط تق$ول
ج$اء : ھ$ذا مث$ل الم$سجل، غل$ط ھ$ذا، وإنم$ا تق$ول! خ$رهزيد، اعرب زيد؟ زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاھرة على آ

زيد، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، إعرابه تق$ديري ل$يس بظ$اھر؛ =ن الحرك$ة إنم$ا تك$ون ف$ي حال$ة الوص$ل، 
ًوأما في حالة الوقف فالعرب � تقف إ� على ساكن، فإذا وقفت على كلمة � تعربھا أبدا إعرابا ظ$اھرا، وإنم$ا تعربھ$ا  ً ً

ًعرابا مقدرا إ غل$ط، أي$ن ال$ضمة الظ$اھرة؟ وإنم$ا ھ$ي . ، جاء زيد، زيد فاعل مرف$وع ورفع$ه ض$مة ظ$اھرة؟ �-انتبه–ً
  .ضمة مقدرة على آخره، منع من ظھورھا اشتغال المحل بسكون الوقف؛ =ن العرب � تقف إلى على ساكن

 ك$ذلك مج$رور وج$ره ك$سرة مق$درة ھ$ذا زي$د: نق$ول. كذلك رأيت زيد على لغة ربيعة نفس الك.م، م$ررت بزي$د
  ..على آخره

  .الضمة مقدرة، لكن ليس سكون الوقف وإنما ھو سكون الروي: ٍھنا المنفصل وقف عليه بالسكون، حينئذ نقول

ٍاختيار ِفي: ًإذا َ ِ  أن يج$يء ال$ضمير المت$صل، -أمك$ن– في سعة الك.م � يجيء الضمير المنفصل متى؟ إذا ت$أتى ْ
  .تأتى أن يجيء ويثبت الضمير المتصل كذلك سكون وقف، إذا 
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ك$$ل موض$$ع أمك$$ن أن ي$$ؤتى في$$ه بال$$ضمير المت$$صل � يج$$وز الع$$دول عن$$ه إل$$ى المنف$$صل، لم$$اذا؟ لم$$ا في$$ه م$$ن 
ا�ختصار المطلوب الموضوع =جله الضمير، =ن القاعدة الكبرى التي تعم اللغة كلھا من أولھ$ا إل$ى آخرھ$ا، نحوھ$ا، 

ختصار، وما وضعت ال$ضمائر إ� م$ن أج$ل ا�خت$صار، وم$ا ج$يء ب$المثنى إ� م$ن أج$ل قاعدة ا�.. وصرفھا، وبيانھا
ا�ختصار، و� جمع المذكر السالم إ� من أجل ا�ختصار، و� ما جمع ب$ألف وت$اء إ� م$ن أج$ل ا�خت$صار وال$ضمير 

  .منه، الضمير داخل في ھذه القاعدة

ً ھ$ذا ط$ردا للقاع$دة الت$ي وض$ع ال$ضمير م$ن أجلھ$ا وھ$و :لما فيه يعني اFتيان بالمت$صل وت$رك المنف$صل، نق$ول
أكرمتك، أكرم$ت إي$اك، أيھم$ا أخ$صر؟ أكرمت$ك، خفيف$ة ك$اف ح$رف، أم$ا إي$اك ت$شديد وك$اف : ًا�ختصار، فمث. تقول

وھمزة ثقيلة، أكرمت إياك، ھذا � يجوز لغة، لماذا؟ =نه أمكن أن تأتي بالضمير المتصل، وما دام أن$ه أمك$ن أن ت$أتي 
ٍلضمير المتصل أكرمتك حينئذ � تعدل عنه إل$ى ال$ضمير المنف$صل إ� ل$ضرورة أو معن$ى � يق$وم إ� ب$ذلك، ف$إن ل$م با

غير م$ن ھ$ي ًيتأتى لك ذلك، بأن تأخر عنه عامله، أو حذف، أو كان معنويا، أو حصر، أو أسند إليه صفة جرت على 
ً، فصل، يعني ثم ما يكون معنى ب.غيا، أو خ.فا لقاله ً ٍعدة نحوية، فحينئذ ي$ؤتى بال$ضمير المنف$صل م$ع إمك$ان اFتي$ان ً

ُإياك نعبد((بالضمير المتصل  ُ ْ .َ َ ُإياك نعبد(( نعبدك،)) ِ ُ ْ .َ َ ُ، نعبدك، أمكن أو �؟ نعم أمكن، في اللفظ أمكن، اترك المعن$ى، ))ِ
ِك ُع$دل عن$ه إل$ى ال$ضمير المنف$صل، ٍنعبدك، نعبد إياك، فحينئذ أمكن اFتيان بالضمير المتصل ومع ذل$) إياك والكاف(

  .ًلكن ھنا لحكمة وغاية ومعنى ب.غي وھو إفادة الحصر

ُإي7اك نعب7د((عارض ھذه القاعدة ما يجعل ھذا المثال يستثنى من القاعدة : ًإذا ُ ْ .َ َ لم$ا أري$د الح$صر والق$صر عل$ى )) ِ
الح$ق مف$رد بالعب$ادة ھ$و ' ع$ز وج$ل، نفي العبادة عن غير ' عز وجل، وحصرھا في وجودھ$ا ب$أن يك$ون المعب$ود 

ُأ) تعبدوا إ) إياه((ٍحينئذ قدم ماحقه التأخير فانفصل الضمير،  . ُ ِْ ِ. .ُ َ  -ھ$ذا ا=ص$ل-، أريد به الحصر والق$صر، أ� تعب$دوه ))َ
ُأ) تعبدوا إ) إياه((، ضمير، ُإياه . ُ ِْ ِ. .ُ َ   .ٍ، لما أريد الحصر والقصر حينئذ انفصل الضمير))َ

متى م$ا أمك$ن اFتي$ان بال$ضمير : ًا القاعدة ا=صلية التي يرجع إليھا عند عدم وجود معنى يخالفھا أن يقال بأنهإذ
  .المتصل � يعدل عنه إلى الضمير المنفصل؛ لما فيه من ا�ختصار المطلوب الموضوع =جله الضمير

الك$$اف، والي$$اء : ت$$صلف$$الغرض م$$ن وض$$ع الم$$ضمرات ھ$$و ا�خت$$صار، والمت$$صل أخ$$صر م$$ن المنف$$صل، الم
  .َالمنفصل، ف. عدول عنه إ� حيث لم يتأت ا �تصال لضرورة نضم أو لغرض بياني

وذكروا مواضع كثيرة مما يجوز اFتيان بالضمير المتصل بل قد يتعين انفصال ال$ضمير و� يمك$ن المج$يء ب$ه 
  :ًمتص. في مواضع كثيرة، ذكر ھنا محيي الدين عشرة منھا

ُوقضى ربك أ) تعبدوا إ) إياه(( ً، محصوراأن يكون الضمير . ُ ْ c َ َ َِ ِ. .ُ َ َ َ ھ$ذا ص$ح، ) أ� تعب$دوه: ( ھن$ا � يمك$ن، ل$و قي$ل))َ
والبح$ث ھن$ا لفظ$ي فح$سب، � ينظ$ر إل$ى . �: لكن من جھة اللف$ظ، لك$ن ھ$ل واف$ق المعن$ى الم$راد م$ن ا]ي$ة؟ الج$واب

ل وھ$و نف$ي العب$ادة ع$ن غي$$ره وإثباتھ$ا ل$ه وح$ده � ش$ريك ل$$ه، المعن$ى، لك$ن إذا أردن$ا المعن$ى ال$ذي أراده ' ع$$ز وج$
.وق7ضى رب7ك أ) ((� يت$أتى ھن$ا أن ي$أتي بالمت$صل م$ع كون$ه يمكن$ه م$ن جھ$ة اللف$ظ فح$سب : ص$ح أن يق$ال بأن$ه ٍفحينئذ َ َ c َ َ ََ

ُتعب77دوا إ) إي77اه . ُ ِْ ِ. ُ غي$$رك، ففي$$ه إثب$$ات الحك$$م ل$$م أك$$رم : إي$$اك أكرم$$ت يعن$$ي:  والمث$$ال واض$$ح، ومثل$$ه م$$ا ذك$$ره ال$$شارح))َ
  .بالمذكور ونفيه عما عداه

  : ولذلك قالً  مع إمكان اFتيان به متص.ًجاء الضمير في الشعر منفص. وقد

ٍوفي اختيار( َ َِ   .في سعة الك.م في النثر، وأما في الشعر فالشعر له أحكامه وضروراته:  يعني)ِْ

ِبالباع77777777ث ِ َ ْ ِال777777777وارث ِ ِ َ ِاAم77777777وات ْ َ ْ ْق777777777د َ َض777777777من َ ِ   ْتَ

  ج

ُإي7777777777777اھم ُ ِال7777777777777دھارير دھ7777777777777ر ِف7777777777777ي ُاAرض . َ .  

  جج

ھ$ذا ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس : َ، ضمنت إياھم، عَدل عن الضمير المتصل وھو ضمنتھم إلى ضمنت إياھم، نق$ولضمنتھم
عليه؛ =ن القاعدة متى ما أمكن اFتيان بالضمير المتصل ف. عدول عنه إلى المنفصل البتة إ� إذا كان ثم أمر معن$وي 

  .ٍ ب.غي، فحينئذ ينظر فيه في باب الب.غةأو



                                                            
246

َوص77777777777ل أ ْ ِ َو اف77777777777صل ھ77777777777اء س77777777777لنيه وم77777777777اَ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ِ  

  

ِش777777777777بھه ف777777777777َأ ُ َ َ َي كنت777777777777ه الخل777777777777ف انتم777777777777ىْ َُ ْ ُ ُ ْ ُْ ُ  

  

َك77777777777777777777777777ذاك خلتني77777777777777777777777777ه و ِ َِ َْ َ َات777777777777777777777777777صا)َ َ M  

  

ِخت777777777777777ار غي777777777777777ري اخت777777777777777ار ا)َأ َ ْ َُ ْ َ ِْ َنف777777777777777صا)َ َ ِ ْ  

  

: عن$ه إل$ى المنف$صل، اس$تثنى م$سألتين فيھم$ا خ$.فل � يع$دل ھذا استثناء، القاع$دة أن$ه مت$ى م$ا أمك$ن اFتي$ان بالمت$ص
ِ غيري–ًاختار المصنف فيھما ا�تصال، خ.فا لسيبويه  ْ   .سيبويه اختار ا�نفصال:  أي- َ

ْوص77ل أو اف77صل ِْ ِْ ِ ً� ي$$أتي من$$ع منع$$ا بات$$ا : ف$$ي ا=ول ق$$ال: َ ْ) يج77يء المنْ◌ْ◌فْ◌ص77ل(ً ِِ َ ُ ًأب$$دا � يج$$يء، ھ$$ذا نف$$ي ) َُ
ِوصل أو(، وھنا استثنى بمعنى النھي ْ ِ ُلخلفوا: ھذا للتخيير، =نه قال) َ ْ ، بمعنى ماذا؟ بمعنى ا�خت.ف ف$ي ال$راجح م$ن ُ

  الوجھين، فدل على أن المسألة فيھا نزاع وفيھا خ.ف كبير

ْوصل( ِ ْ اف7صلِأو(على ا=ص$ل ) َ ِ  الوص$ل، ل$ذا قلن$ا القاع$دة المط$ردة للط$ول، أيھم$ا ا=ص$ل الوص$ل أم الف$صل؟ )ْ
  .ي الوصلھ

َوف777777777ي اختي777777777ار ) ٍ َ َِ ْ يج777777777يء المنْ◌ْ◌فْ◌ص777777777لِْ ِِ َ ُ َُ  

  

َذا ت7777777777777777777777أتى أِإ َ. َ َن يج7777777777777777777777يءَ َِ ْ المت7777777777777777777777صلْ ِ . ُ  

  

ھذا على ا=صل، وقدمه على الفصل =نه أرجح عن$ده، واب$ن مال$ك إذا ق$دم ال$شيء ف$ي : صل، نقول: ًإذا إذا قال
ْأل(الغالب المطرد عنده أنه يرجحه، ولذلك  ُح7رف )َ ْ ٍتعري7ف َ ِ ْ ُال67م أو َ ْفق7ط . َ ْأل(، دل عل$ى أن$ه رج$ح ا=ول؛ =ن$ه قدم$ه َ َ( 

ُحرف ْ ٍتعريف َ ِ ْ َوات7صال أخت7ار: وق$ال، ذكر قولين، ومع ذلك ھنا قدم الوص$ل َ ْ Mَ ِ  أي$د ھ$ذا، يعن$ي أت$ى ب$ه م$ن جھ$ة المفھ$وم َ
  .=نه قدمه، ثم نص بالمنطوق على أنه اختار الوصل

ْوصل( ِ ْأو افصل(على ا=صل  )َ ِ ْ   .لطولوھذا ل) ِ

َھاء سلنيه وما َ َ َِ ِ ْ ُأشبھه َ َ َ    .الياء، والھاء:  إياه، سلنيه، عندنا ضميرانسلني: ْ

ص$ل أو اف$صل، : كل منھما ضمير، والمسألة مفروضة في ماذا؟ في فع$ل يتع$دى إل$ى مفع$ولين؛ =نن$ا نق$ول: ًإذا
أن تك$ون الم$سألة مفروض$ة ف$ي ًضمير ا=ول يحتمل الوصل والفصل والثاني كذلك، إذا ھما ض$ميران يتع$ين ف$ي ھ$ذا 

  .ضميرين

ِوص7ل أو اف77صل ھ77اء س77لنيه ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْْ ث$اني ض$$ميرين أولھم$$ا أخ$$ص، وغي$$ر مرف$وع، والعام$$ل فيھم$$ا غي$$ر ناس$$خ : يعن$$ي: ِ
  .ل.بتداء

ِسلنيه(عندنا ضميران أولھما أخص، انظر إلى  ِ ْ ًالم$تكلم أو�، : الياء أخص من الھاء؛ =نن$ا قلن$ا المرات$ب ث.ث$ة) َ
ِسلنيه(ًلمخاطب، ثم الغائب، الياء للمتكلم، والھاء للغائب، إذا ثم ا ِ ْ   .ا=ول أخص من الثاني، وغير مرفوع:  ضميران)َ

ٍأعط$$ى وك$$سى، فحينئ$$ذ ين$$صب : ً، ھ$$ذا � ين$$صب مفع$$ولين الث$$اني خب$$را ف$$ي ا=ص$$ل، ھ$$ذا مث$$لس77ل: ث$$م العام$$ل
ًفيھما في الضميرين غير ناسخ ل.بتداء سواء ك$ان فع$. ا=ول العامل : ًمفعولين الثاني ليس أصلھما خبرا، ولذلك نقول

  .سلنيه كما نطق به المصنف وقدمه؛ =نه ا=رجح عنده: ٍنحو سلنيه و سلني إياه، حينئذ يجوز الوصل فتقول

الھ$اء ھ$ي الت$ي ف$صلتھا وجئ$ت ب$دلھا ب$ضمير : الياء أبقيتھا كما ھي، وإياه: سلني إياه، سلني: ويقال على الفصل
  .منفصل

ًإذا الفعل إذا نصب ضميرين وك$ان متع$ديا الث$اني منھم$ا ل$يس خب$را ف$ي ا=ص$ل، يعن$ي ھ$ذا ل$يس م$ن النواس$خ،  ً ً
أن الوص$$ل أرج$$ح م$$ن الف$$صل، س$$لنيه : ٍ أخ$$ص م$$ن الث$$اني، حينئ$$ذ نق$$ول عل$$ى م$$ذھب الن$$اظم-أول ال$$ضميرين-وا=ول 

  .ھذا مستثنى من القاعدة: لف القاعدة، نقولسلني إياه، ھذا خا: أرجح من سلني إياه، يجوز الوجھان، لو قال قائل

َوما( ُأش7بھهَم7ا (وك$ذا، : أي) َ َ َ ك$ل فع$ل أش$به س$لنيه، يعن$ي ث$اني ض$ميرين أولھم$ا أخ$ص غي$ر مرف$وع، : يعن$ي) ْ
  ..والعامل فيھما غير ناسخ ل.بتداء، العامل ليس من النواسخ
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ُكنته(ھذا ھو الفرق بين المسألة ا=ولى والمسألة الثانية،  ُ ْ ِخلتنيه(، )ُ َِ ْ.(  

  .ليس العامل من النواسخ: المسألة ا=ولى

َفي كنته الخلف انتمى: قال: المسألة الثانية َُ ْ ُ ُ ْ ُْ ِكذاك خلتنيه ُ َِ َْ َ َ.  

المسألة الثانية ھي عين المسألة ا=ولى، إ� أن العامل يعتبر من النواسخ، ھل الحكم واحد؟ المصنف اخت$ار ف$ي 
ُفي كنته (الوصل على الفصل،: المسألتين ُ ْ ٌف$ي ات$صال وانف$صال م$ا ھ$و خب$ر لك$ان، أو إح$دى أخواتھ$ا الخل$ف : يعن$ي) ُ

  .انتمى

  .انتسب بين النحاة: أي) انتمى(في اتصال وانفصال ما ھو خبر لكان، أو إحدى أخواتھا الخلف، أي ا�خت.ف 

  .فصاله خ.ف انتسب أو مثل الھاء من خلتنيه في اتصاله وان،)كنته(أي مثل الخ.ف الواقع في : كذاك

  .مثل كنته في وقوع الخ.ف في اتصال الضمير وانفصاله خلتنيه:  أيكذاكيحتمل ھذا أو ذاك، 

ترف$ع المبت$دأ عل$ى أن$ه اس$م لھ$ا، وتن$صب الخب$ر عل$ى أن$ه خب$ر لھ$ا، إذا ك$ان ا�س$م : ھي أخت ظن، ك$ان: خلت
 ال$ضمير الث$اني كنت7ه في محل رفع اسم كان، كنت، التاء ھنا ضمير متصل مبني على الضم.. كنتهوالخبر ضميرين، 

ا=ول ف$ي : يجوز فيه الوجھ$ان، لم$اذا؟ =ن ك$ان ھن$ا تع$دت إل$ى ض$ميرين: كنتهالھاء في محل نصب خبر، كنت إياه، 
  .محل رفع، والثاني في محل نصب، ثم ھي من النواسخ، والثاني الذي ھو الھاء خبر في ا=صل

َوقب7ل(الن$ون ھ$ذه وقاي$ة ) ن$ي(ن$ا ف$ي مح$ل ن$صب فاع$ل، الت$اء ھن$ا فاع$ل، ظننته خلتنيه نفسه، ظننت$ه الت$اء ھ ْ  ي7ا ََ
ُالنفس ْ   . والھاء مفعول ثاني، نمشي على مثال المصنف،).

  .كذاك خلتنيه، يعني الھاء من خلتنيه في اتصاله وانفصاله خ.ف انتمى

فع$$ول مق$$دم، وا=ل$$ف لmط$$.ق، وات$$صا� أخت$$ار، ات$$صا� ھ$$ذا م: ف$$ي الم$$سألتين الم$$صنف رحم$$ه ' تع$$الى ق$$ال
س$لني إي$اه : أختار، ھذا فع$ل م$ضارع، أخت$ار ات$صا�، يعن$ي ات$صال ھ$اء س$لنيه، وھ$اء كنت$ه، وھ$اء خلتني$ه، ف$. أق$ول

خلتن$ي إي$اه م$ن خلتني$ه، ب$ل العك$س ھ$و أرج$ح عن$د : كنت إي$اه أرج$ح م$ن كنت$ه، و� أق$ول: أرجح من سلنيه، و� أقول
  .المصنف

ِغيري ْ   ً.لم يصرح به تأدبا: لواسيبويه قا: َ

َغيري اختار َْ ْ ِ ً ا�نفصال على الوصل، واتصال أختار، تبعا لجماعة من النحاة، وإن ك$ان الجمھ$ور عل$ى م$ذھب :َ
، كما ق$ال اب$ن عقي$ل، ھ$و ن$ص عل$ى ھ$ذا، إذا قالت حذام فصدقوھاسيبويه، لكن الجمھور على مذھب سيبويه من باب 

ً، وھ$$ذا ل$$يس بمقي$$اس تبع$$ا لجماع$$ة؛ إذ ا=ص$$ل ف$$ي ال$$ضمير ت ح$$ذام ف$$صدقوھاإذا قال$$و: ھ$$و الم$$شافه للع$$رب: يق$$ول
ٍا�خت$$صار، ھ$$ذا ا=ص$$ل، حينئ$$ذ الرج$$وع إل$$ى ا=ص$$ل نق$$ول ھ$$و ا=ص$$ل، إذا ك$$ان س$$لنيه ھ$$ذا ي$$ساند ا=ص$$ل وھ$$و 

 ا=ص$ل -ا�ختصار في الضمير، لماذا أرجح سلني إياه عليه؟ وكذلك كنته، إذا كان ھذا يؤدي إلى الموافق$ة ل.خت$صار
: ، لماذا أرجح كنت إياه علي$ه، وك$ذاك خلتني$ه، و=ن$ه وارد ف$ي الف$صيح ق$ال ص$لى ' علي$ه وس$لم-في وضع الضمائر

  .ھنا جاء الوصل} إن يكنه فلن تسلط عليه، وإ� يكنه ف. خير لك في قتله{

  .ورد الوصل وورد الفصل، يعني ورد ا=مران: الصواب في المسألة أن يقال

أن ا=كثر في لسان الع$رب ھ$و الوص$ل فرجح$ه، وبع$ضھم نظ$ر ورأى أن الف$صل ھ$و ا=كث$ر ف$ي بعضھم رأى 
ًل$$سان الع$$رب، وعلي$$ه رج$$ح الف$$صل عل$$ى الوص$$ل كم$$ا ھ$$و م$$ذھب س$$يبويه، إذا ج$$اء ف$$ي ف$$صيح الك$$.م، ول$$ذلك ج$$اء 

ُف$$$$$$$سيكفيكُھم(( َ َِ ْ َ َ' ُ K(](ل$$$$$$$يس ف$$$$$$$ي ال$$$$$$$سنة فح$$$$$$$سب، ]137:البق$$$$$$$رة ))ُف$$$$$$$سيكفيكُھم َ َِ ْ َ َ' ُ K(](وج$$$$$$$اء]137:البق$$$$$$$رة ، :
َأنلزُمكُموھا(( ُ ُِ ْ َإْن يْسألكُموھا((، ]28:ھود)[)َ َُ ْ َ   . كلھا أمثلة للمقام الذي نحن فيه]37:محمد)[)ِ

َغي77ري اخت77ار ا)نف77صا) َ ِْ ْ َ ْ ِ  اخت$$ار ا�نف$$صال عل$$ى الوص$$ل، لكون$$ه ف$$ي -س$$يبويه رحم$$ه ' والجمھ$$ور- غي$$ري: َ
ًتين كنته، وخلتني$ه خب$را ف$ي ا=ص$ل، م$ا يت$أتى ف$ي ا=ول$ى ول$و بق$ي عل$ى م$ا ًالصورتين خبرا في ا=صل، في الصور

ا=ص$ل ھ$$و ات$صال ال$$ضمير، وا=ص$ل ھ$$و : تع$ارض عن$$دنا أص$.ن: ك$ان لتع$ين انف$$صال كم$ا تق$$دم، يعن$ي كأن$ه يق$$ول
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ًالخب$ر ل$و ل$م ي$رد ض$ميرا وج$اء اس$ما ظ$اھرا لك$ان منف$ص.: انفصال الخبر، أيھما أولى بالترجيح؟ ق$ال ً ً ؛ =ن$ه ا=ص$ل ً
  .فيه

فكأنه جعله مستثنى م$ن متابع$ة ا=ص$ل، اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى رأى أن$ه وج$د ف$ي الق$رآن ف$ي أمثل$ة عدي$دة 
وورد ف$ي ل$سان الع$رب ف$ي أمثل$ة عدي$دة، ف$رجح ا�ت$صال م$ع ج$واز ا�نف$صال، ورج$ح س$يبويه ا�نف$صال م$ع ج$$واز 

  .ا�تصال

 ف$ي ھ$ذين البيت$ين إل$ى المواض$ع الت$ي يج$وز أن ي$ؤتى فيھ$ا بال$ضمير أش$ار: -حت$ى تفھ$م الم$سألة-قال ابن عقيل 
 ف$ي ًإل$ى م$ا يتع$دى إل$ى مفع$ولين الث$اني منھم$ا ل$يس خب$را س7لنيه : فأشار بقول$ه،ً مع إمكان أن يؤتى به متص.ًمنفص.
ى إل$ى مفع$ولين فع$ل يتع$د: ، واضح ھذه العبارة؟ سلني إياه، سلنيه، ھذا ضابط المسألة أن يقال وھما ضميران،ا=صل
  .ً ليس خبرا في ا=صل وھما ضميران-وھو الھاء-الثاني 

  .ًأن يكون عامل الضمير عام. في ضمير آخر :ابن ھشام في التوضيح عبر بأسلوب آخر فقال

، أعرف منه مقدم علي$ه، يعن$ي ا=ول -نفسھا–عمل في الياء وعمل في ضمير آخر .. ، سلسلنيعامل الضمير 
ًو مق$دم علي$$ه، ول$يس مرفوع$ا، ھ$$ذا قي$د؛ =ن$ه إن ك$$ان مرفوع$ا وج$ب الوص$$ل أع$رف م$ن الث$$اني وھ$ وج$$ب ) ض$ربته(ً

  .الوصل ھنا، وھنا سلنيه الضميران ليسا مرفوعين

أعطاه إي$اك، أو أعط$اه إي$اي، أو أعط$اك إي$اي، يج$وز ھ$ذا وذاك، ب$ل : ولو كان غير أعرف وجب الفصل تقول
  .ھو رأى الوجوب

ُف$$$$سيكفيكُھم((: K إذ العام$$$$ل فع$$$$ل غي$$$$ر ناس$$$$خ كھ$$$$اء س$$$$لنيه، ومث$$$$ل بقول$$$$هفالوص$$$$ل ھن$$$$ا أرج$$$$ح ف$$$$ي س$$$$لنيه؛ َ َِ ْ َ َ 
'ُ K(](137:البقرة[ ،))َإْن يْسألكُموھا َُ ْ َ َأنلزُمكُموھا((، ]37:محمد)[)ِ ُ ُِ ْ   .]28:ھود)[)َ

ًوإن كان فع. ناسخا  ً
اه، عن$د خلتنيه، فا=رجح عند الجمھور الفصل، أخي حسبتك إي$:  نحو-وھو المسألة الثانية-

  .الناظم الوصل

 ال$درھم :نح$وًم$ا يتع$دى إل$ى مفع$ولين الث$اني منھم$ا ل$يس خب$را ف$ي ا=ص$ل، وھم$ا ض$ميران : ًإذا قال ابن عقي$ل
 : س$لنيه وا�نف$صال نح$و: فيج$وز ل$ك ف$ي ھ$اء س$لنيه ا�ت$صال نح$و،تع$رب الجمل$ة خب$ر، ال$درھم مبت$دأ، وس$لنيه سلنيه

  .لدرھم أعطيتكه وأعطيتك إياه ا: وكذلك كل فعل أشبھه نحو،سلني إياه

ُوما أشبھه: لذا قال َ َ َْ   .وكذا كل فعل أشبه سلنيه، وليس الفعل خاص بسلني فحسب، بل المسألة مطردة: ، يعنيَ

 وھ$$و ظ$اھر ك$.م أكث$$ر ،وظ$اھر ك$.م الم$صنف أن$$ه يج$وز ف$ي ھ$$ذه الم$سألة ا�نف$صال وا�ت$$صال عل$ى ال$سواء
  .ھذه المسألة ا=ولى .ال فيھا واجب وأن ا�نفصال مخصوص بالشعر وظاھر ك.م سيبويه أن ا�تص،النحويين

 أن يك$ون -كم$ا عب$ر اب$ن ھ$شام-ًأن يكون منصوبا بكان أو إحدى أخواتھا، أو أن يكون العام$ل : المسألة الثانية
  .ًناسخا، فيشمل كان ويشمل ظن وأخواتھا

ُكنته ِفي :بقولهوأشار  ُ ْ ُالخلف ُ ْ َانتمى ُْ َ  فإن$ه يج$وز ات$صاله وانف$صاله ًان خبر كان وأخواتھ$ا ض$ميرا ك إلى أنه إذا،ْ
ال$صديق  ( كن$ت إي$اه:كنت$ه واخت$ار س$يبويه ا�نف$صال نح$و:  ا�ت$صال نح$ومنھما فاختار المصنف واختلف في المختار

  .)كنته وكنت إياه

  .َأنت، وكنت إياه: َالصديق كنته يعني

ك$ل فع$ل تع$دى إل$ى مفع$ولين الث$اني منھم$ا خب$ر ف$ي :  خلتني$ه:وكذلك المخت$ار عن$د الم$صنف ا�ت$صال ف$ي نح$و
   .ا=صل وھما ضميران

 =نه ھ$و الكثي$ر ف$ي ؛ خلتني إياه ومذھب سيبويه أرجح: ا�نفصال نحوًومذھب سيبويه أن المختار في ھذا أيضا
  .إلى آخر ما قاله.. وھو المشافه لھملسان العرب على ما حكاه سيبويه عنھم 
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مه ' تعالى وافق في التسھيل سيبويه، ھنا خالفه في مسألة ووافقه ھن$اك ف$ي الت$سھيل، وھنا �فتة أن الناظم رح
=ن$ه خب$ر مبت$دأ ف$ي ا=ص$ل، وق$د حج$زه : وافق الناظم في التسھيل سيبويه على اختيار ا�نفصال في باب خلتنيه، ق$ال

ه بھاء ضربته في أنه لم يحج$زه إ� ٍعن الفعل بمنصوب آخر بخ.ف ھاء كنته، فإنه خبر مبتدء في ا=صل، ولكنه شبي
  .ضمير مرفوع، والمرفوع كجزء من الفعل

  .ًإذا المسألة جائزة بك. الوجھين إ� أن الترجيح أيھما أرجح، ھذه مسألة نظر

ِوق777777777777777777دم اAخ777777777777777777ص ف777777777777777777ي ات777777777777777777صال َ . َM َِ َ ِ M َ
  

  

ِوق7777777777777دمن م7777777777777ا ش7777777777777ئت ف7777777777777 َِ ْ َ َ َْ M ِي انف7777777777777صالَ َ ِ ْ  

  

 الم$تكلم أخ$ص م$ن ض$مير المخاط$ب، وض$مير المخاط$ب أخ$ص م$ن ًھذا يتعلق بالمسألة السابقة أي$ضا، ض$مير
  ًضمير الغائب، فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدھما أخص من ا]خر، تقدم أيا فيھا؟ 

ِوقدم : يقول M َ .اAخص، ًوجوباَ َ ِفي اتصالا=عرف على غيره، قدمه على غيره، : يعني َ َ l ف$ي ال$ضميرين ف$ي :  يعنيِ
  .ًر ا=خص منھما وجوبا، يعني في المسائل السابقة، سلنيه، وكنته، وخلتنيها=بواب الث.ثة على غي

ٍق$$د ي$$أتي ض$$ميران أح$$دھما أع$$رف م$$ن الث$$اني حينئ$$ذ وج$$ب تق$$ديم ا=خ$$ص، فيق$$دم الم$$تكلم عل$$ى : ٍحينئ$$ذ نق$$ول
  .المخاطب، والمخاطب يقدم على الغائب

ِوقدم M َ   .ھذا أمر، وھو يقتضي الوجوب: َ

.اAخص َ   .ف على غيره، في ماذا؟ في حال اتصال الضمائر السابقةيعني ا=عر: َ

  .فقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب، وضمير المخاطب على ضمير الغائب كما في سلنيه وأعطيتكه

الك$$اف خط$$اب، وھ$$و غائ$$ب، أعطيتُھ$$ك ي$$صح؟ � ي$$صح؛ =ن$$ك ق$$دمت م$$اذا؟ : فع$$ل وفاع$$ل، أعطيتك$$ه: أعطي$$ت
  .الغائب على الخطاب

َتنيه، وظننتكُه، ف. يجوز تقديم الھاء على الكاف، و� الھاء و� الكاف على الياء في ا�تصالوكنته، وخل ُ.  

ِوقدمن ما شئت في انفصال َ َ َ َِ ِْ َْ ْ M  إذا أوصلت كنته، خلتنيه، أما إذا فصلت عن الراء الث$اني س$لني إي$اه، وخلتن$ي ھذا: َ
  .أن تقدم ا=عرف على ما ھو دونهيجوز لك : ٍحينئذ قدمن ما شئت، ھذا جواز، يعني.. إياه

َوقدمن ما شئت ْ ِ َ َ َْ M ِفي انف7صال -من ا=خص أو غيره- َ َ ِ  لك$ن ب$شرط -انف$صال ال$ضمير-ف$ي ح$ال ا�نف$صال :  يعن$يْ
ٍعند عدم اللبس، يعني إذا أمن اللبس ق$دم م$ا ش$ئت، وإذا ل$م ي$ؤمن الل$بس حينئ$ذ يج$ب أن تق$دم ا=ع$رف ا=خ$ص عل$ى 

  . فينبغي تقييدهغيره، الناظم ھنا أطلق

بتقديم بتقديم الكاف والياء على الھ$اء؛ =ن$ه أخ$ص م$ن الھ$اء؛ =ن الك$اف .. الدرھم أعطيتكه، وأعطيتنيه: فتقول
ُأعطيتُھ$$ك، ھ$ذا غل$$ط � : للمخاط$ب، والي$اء للم$$تكلم، والھ$اء للغائ$$ب، و� يج$وز تق$$ديم الغائ$ب م$$ع ا�ت$صال، ف$$. تق$ول

ال$درھم أعطيت$ك إي$اه، :  ب$ين ذا وذاك، ف$إن ش$ئت ق$دمت ا=خ$ص فقل$ت-مخير–يصح، فإن فصل أحدھما كنت بالخيار 
ق$دمت الم$تكلم عل$ى الغائ$ب، وإن ش$ئت ) أعطيتن$ي إي$اه(قدمت المخاطب على الغائ$ب، ) أعطيتك إياه.. (وأعطيتني إياه

  .على المخاطب، يجوز ھذا ويجوز ذاك) إياك(غائب، ) أعطيته(أعطيته إياك : قدمت غير ا=خص فقلت

ِوقدمن ما شئت في انفصال: بقولهوإليه أشار  َ َ َ َِ ِْ َْ ْ M ، وھذا ال$ذي ذك$ره ل$يس عل$ى إط.ق$ه، ب$ل إنم$ا يج$وز تق$ديم غي$ر َ
زيد أعطيتك إياه، لم يجز تق$ديم الغائ$ب، زي$د : ا=خص في ا�نفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجز، فإن قلت

  أخوذ؟أعطيته إياك، زيد أعطيتك إياه، زيد آخذ أو م

.. زيد أعطيتك إياه زيد، طيب لو قدمت وأخرت زيد أعطيته إياك، زيد ص$ار آخ$ذ، أعطيت$ه، أعطي$ت زي$د إي$اك
  . وإن وجد في القرآن لكن معانيھا واضحة-وجودھا قليل–لذلك ھذه المباحث قليلة 

َوف777777777777ي اتح777777777777اد الرتب777777777777ة ال777777777777زم ف777777777777ص6 ْ َ c َ ََ ْ َ ْ Mْ ِ ِ ِ  

  

َوق7777777777777د يب7777777777777يح الغي7777777777777ب في7777777777777ه وص67777777777777 ْ َ ُ ْ ُ ُ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ
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ِوف77ي اتح77اد الرتب77ة ِ َِ c َ َْ M :ف$$ي التخ$$الف، ض$$مير م$$تكلم وض$$مير مخاط$$ب، ل$$و ج$$اء ھن$$ا : ًأو�: يعن$$ي رتب$$ة ال$$ضميرين
ِوفي اتحاد الرتبة: (الضميران لمتكلم، والضميران لمخاطب، أو الضميران لغائب، قال ِ َِ c َ َْ M ( إذا اتحدا ك$ل م$ن ال$ضميرين

َالزم فْص. :في رتبة واحدة، متكلم أو مخاطب، قال َ َْ   .، يجب ماذا؟ الفصلْ

ِوفي اتحاد الرتبة ِ َِ c َ َْ M :رتب$ة ال$ضميرين، وھ$و أ� يك$ون فيھم$ا أخ$ص، م$ا يك$ون بينھم$ا تخ$صيص، ك$ل منھم$ا : أي
  .ًمرتبة واحدة، بأن يكونا معا ضميري تكلم أو خطاب أو غيب

َالزم فص6 ْ َ ْ َ َالزم فص6(وجب الفصل : ْ ْ َ ْ َ   .ي وجب الفصلا=لف لmط.ق، يعن) ْ

  .أعطيتني ني:  الضميرين، ف. تقولأعطيتني إياي، وأعطيتك إياك، و� يجوز اتصال: فتقول

َوقد يبيح الغيب فيه وص6 ْ َ ُ ْ ُ ُ َِ ِ َ ْ ِ ْ ُوقد يبيح الغيب: (َ ْ ُ ُ ََ ْ ِ ْ   .يعني ضمير الغائب) َ

ِفيه(   .في ا�تحاد): ِ

َوص6( ْ ِوف7ي (ا=ول  اس$تثنى م$ن ال$شطر ، كأنه...بة قد يبيح أي قد يباح الوصل متى؟ إن كان ا�تحاد في الغي): َ َ
ِاتحاد الرتبة َِ c َْ M(  ًمطلقا لمتكلم أو مخاطب أو غائب)َالزم فص6 ْ َ ْ َ  من ھذا فيما إذا كان الضميران لغيبة، كل منھم$ا استثنى) ْ

  .ًلغائب، إذا بقي ضميرا المتكلم والمخاطب على ا=صل، أنه يجب الفصل

ُوقد يبيح( ُ َِ ْ ُوقد يبيح الغيب(كونھما للغيبة : أي) َ ْ ُ ُ ََ ْ ِ ْ   .ٍاFباحة ھنا بعد منع، حينئذ صار للجواز) َ

ُوقد يبيح الغيب( ْ ُ ُ ََ ْ ِ ْ ِفي7ه(يعني ض$مير الغائ$ب،  )َ َوص67(ف$ي ا�تح$اد ): ِ ْ أي ق$د يب$اح الوص$ل إن ك$ان ا�تح$اد ف$ي ): َ
  .لكتاب، وأما ھنا فأطلقالغيبة، واختلف لفظ الضميرين، وھذا اشترطه المصنف في غير ھذا ا

ُوقد يبيح الغيب( ْ ُ ُ ََ ْ ِ ْ َفيه وص6 (-ضمير الغائب-الضمير : أي) َ ْ َ ِ  لكن$ه اش$ترط اخ$ت.ف ٍفحينئذ سواء اتفقا أم اختلفا،) ِ
الضميرين في غير ھذا الكتاب، وشرط الن$اظم أن يختل$ف لفظاھم$ا، ف$إن اتفق$ا ف$ي الغيب$ة وف$ي الت$ذكير والتأني$ث، وف$ي 

َفأعط$اه إي$اه، فأعطاھ$ه: ًنية أو الجمع، ولم يكن ا=ول مرفوع$ا، وج$ب ك$ون الث$اني بلف$ظ ا�نف$صال نح$واFفراد والتث َ ..
َوقد يبيح الغيب فيه وص6. ( إياهفأعطاه ْ َ ُ ْ ُ ُ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ.(  

  ْنتِا ونح777777777777و ض777777777777مَ م777777777777ِ اخ777777777777ت6فَم777777777777ع

  

   ْ اقت77777777777777777ضتُرض ال77777777777777777ضرورةَم اAُإي77777777777777777اھ

  

 لك$ن ال$صواب أن$ه ل$يس م$ن ا=لفي$ة، وال$سيوطي رحم$ه ' ف$ي ھذا البيت مختلف فيه ھل ھ$و م$ن ا=لفي$ة أو �،
وربم$ا أثب$ت ھ$ذا البي$ت ف$ي بع$ض : البھجة شرحه على أنه من ا=لفية، والصواب أنه ليس من ا=لفية، ول$ذلك ق$ال ھن$ا

   .؛ =ن فيه تكرار، ثم ما يوافق بقية سبك النظمنسخ ا=لفية وليس منھا

، يعن$ي � ب$د أن يك$ون م7ع اخ7ت6ف م7ا: ميرين، وإليه أشار بقوله في الكافي$ةًإذا يشترط يشترط اخت.فه لفظ الض
ًبين الضميرين اللذين يجوز أو يباح الفصل بينھما في الغيب أن يكون بينھما اخت.ف، أ� يكون متح$دين إف$رادا وتثني$ة 

  . ثاني مؤنث، وا=مثلة موجودةًوجمعا، بل � بد أن يكون أحدھما مفرد والثاني مثنى، أو العكس أو أحدھما مذكر وال

  :قال رحمه '

ْوقب777777777ل ي777777777ا ال777777777نفس م777777777ع الفع777777777ل الت7777777777زم َِ ُ .ِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ
  

  

ْن7777777777777ون وقاي77777777777777ة ولي7777777777777سي ق77777777777777د نظ77777777777777م ِ ٍُ ُْ َُ َْ َ ََ ِ  

  

ِوقبل يا النفس( ْ َ. َ ْ   . أحكام ياء المتكلم، ياء المتكلم سھلة، ھذه واضحة محفوظةھذا) ََ

ست بحرف، ياء المتكلم من الضمائر المشتركة كم$ا س$بق ب$ين محل$ي ياء المتكلم قلنا ھذه ضمير باتفاق، يعني لي
ُولفظالنصب والخفض،  ْ َ .جر َما َ ِكلفظ ُ ْ َ ْنصب َما َ ِ ُ.  

  .ھذا جاء في محل نصب وفي محل جر.. ضمير ياء متكلم إني، ولي، وبي: ٍحينئذ نقول

م عل$ى الن$صب، وي$أتي الك$.م الك$.-ياء المتكلم من الضمائر المشتركة كما سبق بين محلي الن$صب والخف$ض، 
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 ف$إن ن$صبھا فع$ل، أو اس$م فع$ل، أو لي$ت وم$ا ش$اكلھا، وج$ب قبلھ$ا ن$ون الوقاي$ة، إذا ن$صب ي$اء الم$تكلم، -على الخفض
ًنصبھا =نھا ضمير في محل نصيب، إن نصبھا فع$ل مطلق$ا ماض$يا، أو م$ضارعا، أو أم$را، أو فع$ل دراكن$ي، أو لي$ت  ً ً ً

ب أن يفصل بين العام$ل واح$د م$ن ھ$ذه ال$ث.ث، وب$ين الي$اء بن$ون ت$سمى ن$ون الوقاي$ة، ٍوما يعمل عمل ليت، حينئذ وج
 والمراد بھا المنع؛ =نھا وقت ومنعت الفعل عن الكسر، وا=صل ف$ي وقوا،والوقاية ھذه مأخوذة من وقى يقي، أصلھا 

ِ أكرم$ي، إذا ن$صبتھا فع$ل ماض$ي ٍالعمل ھو ل5فعال؛ =نه كم$ا تق$رر أن الفع$ل � يدخل$ه ك$سر و� ض$م، حينئ$ذ إذا قي$ل
ِأكرمي، لزم أن يكون م$ا قب$ل الي$اء الت$ي : َأكرم، وأردت أن تخبر في المعنى بأن الكرم قد وقع عليك، ا=صل أن تقول

  .ٍھي مفعول به مكسور، حينئذ يحتاج إلى فاصل

أن$ا ل$ه، ويبق$ى : ال$تأتوا بالنون، ھذه النون ت$سمى ن$ون الوقاي$ة، وق$ت الفع$ل ع$ن الك$سر، فتحمل$ت ھ$ي الك$سر ق
  .ًالفعل سالما عن الكسر، ولذلك سميت بھذا ا�سم

ِيا النفس( ْ .   . يعني ياء المتكلم، وتسمى ياء النفس)َ

ِوقبل يا النفس مع الفعل( ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ. ً إذا كانت مع الفعل مطلقا سواء كان الفعل ماض$يا)َ يكرمن$ي، :ًأكرمن$ي، أو م$ضارعا : ً
  .التزم: نقولًأكرمني مطلقا : ًأو أمرا

ِوقبل يا النفس ْ َ. َ ْ إذا كانت مع الفعل احترز به عما كانت مع ا�س$م أو الح$رف، ف$. يل$زم معھ$ا ن$ون الوقاي$ة ف$ي  :ََ
ٍغير ما سيأتي، ليس مطلقا، فحينئذ المفھوم ھنا،  ِقبل يا النفس ً ْ َ. َ أن$ه � يلت$زم بن$ون الوقاي$ة : مع الفعل له مفھوم، مفھومهَْ

  .الصادق بالحرف وا�سم، لكنه ليس على إط.قهمع غير الفعل و

  .فالمفھوم مخصص بما سيأتي

ْوقب77ل ي77ا ال77نفس م77ع الفع77ل الت77زم( َِ ُ .ِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ْ فع$$ل مغي$$ر  ھ$$ذا :الت$$زم، ن$$ون وقاي$$ة، الت$$زم:ًمطلق$$ا، مت$$صلة ب$$ـ) م$$ع الفع$$ل) (َ
  .الصيغة

ٍنون وقاية( َ َ ِ ُ   . فاعلھذا نائب) ُ

ًه لزوم$ا وجوب$ا ن$ون ت$سمى ن$ون الوقاي$ة، وس$ميت ب$ذلك =نھ$ا تق$ي الفع$ل م$ن إذا اتصل بالفعل ي$اء الم$تكلم لحقت$ ً
الكسر، وذلك نحو أكرمني، ويكرمني، وأكرمن$ي، وق$ام الق$وم م$ا خ.ن$ي، م$ا خ.ن$ي  ھ$ذا ج$اءت م$ع أفع$ال ا�س$تثناء 

درية، فالفع$ل بع$دھا ھن$ا م$ص) ما: (ًخلى، وما عداني، وحاشاني، إن قدرتھن أفعا�؛ =ن الفعل في نحو ما عداني نقول
ًيتع$ين أن يك$ون فع$.، وإذا تع$ين أن يك$ون فع$. فحينئ$ذ تن$صب وترف$ع، وفاعلھ$ا يك$ون م$ستترا واج$ب ا�س$تتار، وإذا  ٍ ً ً
ٍنصبت مفعو� به وھو ياء المتكلم حينئ$ذ وج$ب ا�ت$صال، ف$إذا وج$ب ا�ت$صال حينئ$ذ وج$ب ك$سر م$ا قب$ل ي$اء الم$تكلم  ٍ ً

تعجبي$ة، ): م$ا(م$ا أفقرن$ي إل$ى عف$و '، : نون تسمى نون الوقاية، وتق$ول: زم أن يؤتى بـٍالذي ھو آخر الفعل، فحينئذ ل
ٍفعل ماضي، ما أفقر زيدا، حينئذ: وأفقر ٍما أفقرني، إذا أراد أن ينصب به ليس اسما ظاھرا وإنم$ا ي$اء الم$تكلم، حينئ$ذ : ً ً ً

  .وجب أن تتصل به نون الوقاية على الصحيح من أن أفقر فعل � اسم

الي$$اء ھ$$ذه : ٍأدركن$$ي، حينئ$$ذ دراكن$$ي نق$$ول: أدركن$$ي، دراكن$$ي ي$$ا زي$$د يعن$$ي: وأم$$ا اس$$م الفع$$ل دراكن$$ي بمعن$$ى
  .ٍمنصوبة بدراك، وھو اسم فعل، اتصلت به الياء =نه ضمير متصل فيجب ا�تصال، فحينئذ جيء بنون الوقاية

ْوليسي قد نظم( ِ ُ ْ َ ْ   .ٌ ا=صل طردا للقاعدةليسني، ھذا:  أن يقالٍليس ھذا فعل، نصب يا النفس، حينئذ ا=صل): ََ

ِوقبل يا النفس  ْ َ. َ ْ ٍمع الفعل مطلقا، وليس فعل، إذا إذا نصبت ياء المتكلم، حينئذ وجب أن تتصل بھ$ا ن$ون الوقاي$ة، ََ ً ً
ْولي7سي ق7د نظ7م(ن$ون الوقاي$ة ًلكن سمع في الشعر شذوذا لي$سي عل$ى ح$ذف ن$ون الوقاي$ة، وات$صال الي$اء ب$دون  ِ ُ ْ َ ْ  ل$يس) ََ

 أ� تتصل نون الوقاية بالفعل إذا نصبھا ياء المتكلم، وإنما المراد التنصيص على أن$ه ق$د نظ$م، يعن$ي تجويسالمراد به 
  .جاء في الشعر خاصة

  .ٍحينئذ يحكم عليه بأنه شاذ يحفظ و� يقاس عليه

ْوليسي( ْقد نظم(ب. نون الوقاية ) ََ ِ ُ ْ   : قال الشاعركما، )َ

ُع$$$$$$$$$$$$$$$$َددت ْ ِعدي$$$$$$$$$$$$$$$$دَك َق$$$$$$$$$$$$$$$$ْومي َ ِالط$$$$$$$$$$$$$$$$ْيس َ K
َذھ$$$$$$$$$$$$$$$$$ب ْإذ   َ ُالق$$$$$$$$$$$$$$$$$ْوم َ   لْي$$$$$$$$$$$$$$$$$سي ُالك$$$$$$$$$$$$$$$$$رام َ
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ھذا الشاھد ليسي، ھذا نظم، وھو شاذ وسھله، سھل ھذا الشذوذ أنه فعل جامد � يتصرف، فأشبه ا�س$م كغ$.م، 
  .غ.مي، ليسي، غ.م اسم جامد، وليس فعل جامد، كأنه قاسه عليه

  . كأنه قاسه عليھا =ن غير � تدخلھا نون الوقايةليسي، غيري،.. وكذلك ليس بمنزلة غيري في المعنى

  .وغير � تتصل بھا نون الوقاية، إذا وصلت بياء المتكلم

نقول الذي سوغ له أن يأتي بالياء متصلة دون نون الوقاية بليس، أنھا � تتصرف وأشبھت الح$روف ا]ت$ي : ًإذا
  .ذكرھا

ْوليسي قد نظم( ِ ُ ْ َ ْ ًعليه رج.، يعني يلزمه، رج$. لي$سني: ني، سمع ھكذاًعليه رج. ليس:  ولذلك سمع)ََ أي ليل$زم : ً
ًرج. غيري، 

  .ًأي ليلزم رج. غيري:ًعليه رج. ليسني: ً إذا-ھذا يعتبر لغز-

؟ وھ$ذا الخ$.ف مبن$ي عل$ى خ$.ف واختل$ف ف$ي أفع$ل ف$ي التعج$ب ھ$ل تلزم$ه ن$ون الوقاي$ة أم �: قال ابن عقيل
أنه فعل، بدليل اتصال نون الوقاي$ة ب$ه، كم$ا س$يأتي :  ھذا يأتي في محله والصوابھل أفعل التعجب اسم أم فعل؟: آخر

  .في محله

َوليتن777777777777777777ي ف7777777777777777777شا وليت7777777777777777777ي ن7777777777777777777در ْ َ ْ ََ َ َ ََ   اََ

َف777777777777777ي الباقي777777777777777ات و َ َِ ِ َاض777777777777777طرِْ .ارا خفف777777777777777اِْ َ ً  

  

َوم77777777777ع لع77777777777لَ◌ اعك77777777777س وك77777777777ن مخير77777777777 . ُ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ُْ ِ .   اَ

َمن77777777ي وعن77777777ي بع77777777ض م77777777ن ق77777777د سلفَ◌77777777ا َ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َْ M M ِ  

  

ًتصلت نون الوقاية بما سبق، والعامل ھو الفعل كما ذكرن$اه، والعام$ل ھ$و اس$م الفع$ل، والعام$ل أي$ضا ٍحينئذ لما ا
  .، وأفعل التعجب)دراكني(ھو الفعل، واسم الفعل : قلنا

إذا نصبت ياء المتكلم بحرف كليت ولعل، المسألة نقلية سماعية، ھل ا=صل دخول نون الوقاية بين لي$ت والي$اء 
  ؟ قلنا ما علة وجود نون الوقاية مع الفعل؟ تقي الفعل الكسر، العلة موجودة في الحروف؟أو ا=صل العدم

�؛ =ن الحرف � يمنع من الكسر، بل يبنى عل$ى الك$سر ويبن$ى عل$ى ال$سكون، ويبن$ى عل$ى الف$تح، ويبن$ى عل$ى 
  .كما ذكرناه.. الضم

ْومن77777777777777ه ذو ف777777777777777تح وذو ك777777777777777سر وض777777777777777م َ َ ْ ٍَ َ ْ ُْ َ ٍُ ُ ِ  

  

َك777777777777أ َين أَ َ ْم777777777777س حي777777777777ْ َ ْث وال777777777777ساكن ك777777777777مِْ َ ُ ِ . َ ُ  

  

ًحينئذ الحرف يدخله الكسر، إذا ا=صل عدم الدخول أو الدخول نون الوقاية للحرف؟ ا=صل عدم الدخول ٍ.  

  .ًإذا المسألة سماعية نقلية

َوليتني ْ   . نون الوقاية مع الحروفًإذا حكم: ََ

َوليتني فشا ََ ْ ٍلي$ت، ھ$ذه تعم$ل عم$ل إن، حينئ$ذ تن$صب ي$اء  كثر، ليتني بثبوت النون إذا نصبت ياء الم$تكلم يعني: ََ
� ب$أس : ًالمتكلم فتكون في محل نصب، ياء المتكلم يلزم ما قبله أن يكون مكسورا، وليت مبني$ة عل$ى الف$تح، وق$د يق$ال

  .أنه ينقل من الفتح إلى الكسر للمناسبة؛ =ن الكسر يدخل الحرف

َوليتني فشا ََ ْ  على أخواتھا في الشبه بالفعل؛ =ن ليت إنم$ا تعم$ل عم$ل إن، كثر وذاع؛ لمزيتھا: بثبوت النون أي: ََ
  .وا=صل في النصب والرفع أن يكون للفعل كما سيأتي في محله

ٍھذا في قوة أتمنى، فلما فسرت بالفعل حينئذ إذا نصبت ياء المتكلم فالفعل تلحقه نون الوقاية مثله: ليت   .ليت: ّ

  .ل على ذلك سماع إعمالھا مع زيادة ما كما سيأتيلمزيتھا على أخواتھا في الشبه بالفعل، يد

َوليتن7ي ف77شا ََ ْ ْي77ا ليتن77ي كن77ت معھ77م: ((كث$$ر، ب$$ل ج$$اء ف$$ي الق$$رآن كم$$ا ف$$ي قول$$ه تع$$الى:  أي:ََ ُ َ َ ْ َُ ُ َِ ُي77ا ليتن77ي ق77دمت )) ((َ ْ ْ َ. َ ِ َ َ
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ِلحياتي َِ  وإنم$ا الكثي$ر ف$ي ل$سان جاء بإثبات النون وھو كثير، وھل جاء في القرآن بدون نون؟ لم ي$رد، ل$م ي$رد ليت$ي،)) َ
  .العرب ثبوتھا، وبه ورد القرآن

َوليتني فشا وليتي ندرا َ َ َْ َ ْ ََ   :شذ، ومنه قول الشاعر: مراده) ندرا(يعني بدون نون، ) ليتي: (ََ

ِكُمني$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ة َ ْ ٍج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ابر َ ِ ْإذ َ َق$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ال ِ ِلْيت$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ي َ َ  

  

ُأص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ادفُه ِ َ ُوأفق$$$$$$$$$$$$$$$$$$$د ُ ِ ْ َ ِم$$$$$$$$$$$$$$$$$$$الي Kُج$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ل َ َ  

  

  .وھي ناصبة لھا بدون نون الوقايةجاء بياء المتكلم متصلة بالحرف : ليتي

َوليتني فشا ََ ْ   .شذ: أي): ندرا( نون بدون) وليتي(، ََ

ْومع لعلَ◌ اعكس ْ َ ْ َ َِ .   .لعلي كثر، ولعلني ندرا، اعكس في القلة والكثرة: ، اعكس مع لعل فقلَ

ْوم77ع لع77لَ◌ اعك77س ْ َ ْ َ َِ . ُلعل77ي أبل77غ (( يعن$$ي ھ$$ذا ا=م$$ر، فتجري$$دھا م$$ن الن$$ون كثي$$ر، :َ ُ M َْ َاAس77بابََ َ ْ ، ب$$ه ج$$اء الق$$رآن، ))َ
  .فتجريدھا من النون كثير؛ =نھا أبعد من الفعل لشبھھا بحرف الجر واتصالھا بھا قليل، يعني نون الوقاية بھا قليل

ْومع لعلَ◌ اعكس: ًإذا ْ َ ْ َ َِ .   .لعلني، ھذا قليل، ولعلي ھذا كثير:  يعني:َ

  .ف النون من ليت أقل من إثباتھا في لعلثبوت نون الوقاية مع لعل أكثر من حذفھا مع ليت، وحذ

: ًفالمرد ليس عكسا بالمعنى المساوي ولكن أي عكسھا بجامع القلة فقط، ومع قلته ھ$و أكث$ر م$ن ليت$ي، ھ$و قلي$ل
ليتني، ھذا قليل إ� أنه مع قلته ھو أكث$ر م$ن ليت$ي، الم$راد أن ات$صال الن$ون بلع$ل ھ$ذا قلي$ل، وخل$وه ع$ن الن$ون كثي$ر، 

  .ن ليتي قليل، ولعلني قليل، أيھما أكثر؟ ليس مراد الناظم ھذابقطع النظر ع

َوك7ن مخي77ر . ُ ََ ِف77ي الباقي77ات *** اُْ ِ َِ َ إذا ن$$صبت ي$$اء الم$$تكلم .. إن، وأن، وك$$أن، ولك$$ن: البقاي$$ات م$$ا ھ$ي؟ أخ$$وات إن: ْ
ھ$ا الوجھ$ان، ول$ذلك إنني، وإني، بحذف إحدى النونين كراھة ا=مثال، كأنني، كأني، أني أنن$ي، لكنن$ي لكن$ي، يج$وز في

عدم إلحاق النون ھو ا�ختي$ار، : ًأيھا المتكلم أو الحاكم مخيرا في إلحاق النون وعدمھا، قال الفراء: سوى بينھما، وكن
  .يعني اختار أنه � تلحق النون في ھذه الباقيات ا=ربعة، دون ليت ولعل

َومع لعلَ◌ اعكس وكن مخير . ُ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ُْ ِ . َفي الباقيا   اَ َِ   .إن، وأن، ولعل: في الباقيات التي ھي: ِتِْ

  .التخفيف: ، وعلة الحذف ھيولكني ولكننيإني، وإنني، وأني وأنني، وكأني وكأنني، : فتقول

ًإن نصبت ياء المتكلم بالحرف، إذا ياء المتكلم قلنا تأتي في محل نصب وت$أتي ف$ي مح$ل خف$ض، إن ج$اءت  ھذا
  عرفنا أحكامھا، إذا خفضت ما الحكم؟.. ا أفعل التعجب، وإما حرففي محل نصب إما فعل، وإما اسم فعل، وإم

.واضطرارا خففا: قال َ ً ِ َمني وعني بعض من قد سلفَ◌ا              ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َْ M M ِ  

.خففا َبعض من ق7د س7لفَ◌ا ... َ َ َ ُ ْ ََ ْ ّمن$ي، وعن$ي : l م$ن ال$شعراء، خفف$وا م$اذا؟ خفف$وا ن$ون من$ي، فق$الوام$ن الع$رب: َْ
ًعني، فا=صل حينئذ إذا كان اضطرارا التخفي$ف فا=ص$ل م$اذا؟ ا=ص$ل الت$شديد، يعن$ي أن ي$ؤتى بن$ون الوقاي$ة : فقالوا ٍ

، يجب اتصال الح$رف بن$ون ً-سماعا–يجب : مني، ھذا ا=صل، لكن نقول ھنا: من، ثم جاءت ياء المتكلم جررتھا قلت
ّمن$ي، وع$ن مثل$ه : ، أدغم$ت ا=ول$ى ف$ي الثاني$ة فقل$ت-اي$ةن$ون الوق-م$ن، ث$م الن$ون : ٍالوقاية، حينئذ اجتمع عن$دنا نون$ان

  .ّعني

ًواضطرارا ِ   .يعني � في سعة الك.م، ليس في ا�ختيار، بل ھو في الشعر خاصة: ْ

.واضطرارا خففا َ ً ِ   .خففوا بحذف إحدى النونين التي ھي نون الوقاية: يعني: ْ

Mمني وعني Mَ َ   .مني وعني: فقالوا: ِ

َبعض من قد س َ ُ ْ َْ َلفَ◌اَْ   . من الشعراء:َ

 :ولذلك حفظ عنھم
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kأيھ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا   َوعن$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ي ْع$$$$$$$$$$$$$$$$$$$نُھم ّال$$$$$$$$$$$$$$$$$$$سائُل َ

  

ُل$$$$$$$$$$$$ْست ِق$$$$$$$$$$$$ْيس م$$$$$$$$$$$$ن َ   ِمن$$$$$$$$$$$$ي َق$$$$$$$$$$$$ْيُس و� َ

  

  .ٍھذا مصنوع، لكن إن ثبت حينئذ يكون مستثنى: قيل

ٍإذا انخفض الي$اء بح$رف، ف$إن ك$ان م$ن أو ع$ن وجب$ت الن$ون، إن ك$ان الخ$افض لي$اء الم$تكلم م$ن وع$ن، حينئ$ذ  ً
جرھ$ا بم$اذا؟ ) ل$ي: (ل$و ق$ال: � في ال$ضرورة عل$ى م$ا ذك$ره ال$شاعر، وإن ك$ان غيرھم$ا امتنع$ت يعن$يوجبت النون إ

�، يمتن$ع ھن$ا � يج$وز، إذا ج$رت الي$اء ي$اء الم$تكلم بح$رف ج$ر غي$ر : بال.م، ھل يجب أن يؤتى بن$ون الوقاي$ة؟ نق$ول
  .لي، وبي، وعداي، وحاشاي: ، يمتنع دخول نون الوقاية، فتقول)من وعن(

  إذا جرت بحرف جر ننظر إن كان من وعن، وجبت النون، و� يجوز حذفھا إ� في ضرورة الشعر: ًإذا

.واض77طرارا خفف77ا َ ً ِ Mمن77ي وعن77ي   ْ Mَ َ  دخ$$ول ن$$ون تعل$$م أن الحك$$م ھن$$ا مخ$$صص بھ$$ذين الح$$رفين، م$$ا ع$$داھما يمتن$$ع: ِ
اء الم$تكلم بم$ضاف ل$يس بح$رف ج$ر، الوقاية عليھا، و� تخفف إ� في الشعر خاصة، ھذا حرف الج$ر، إن خف$ضت ي$

  : ھو الذي عناه بقوله

ِوف77777777777777ي ل777777777777777دني ل777777777777777دني ق777777777777777ل وف777777777777777ي َِ َ. َ ُ َُ َM  

  

ِق77777777دني وقطن77777777ي الح77777777ذف أي77777777ضا ق77777777د يف77777777 َِ ْ ُ َ َْ َْ ْ ْ َ ًَ   يْ

  

 ھ$ي الت$ي ن$ص عليھ$ا، ك$ل م$ا ن$ص -ھ$ذه ث$.ث-.. ل$دن، أو ق$ط، أو ق$د: ًإن كان الخافض للياء مضافا ف$إن ك$ان
  . ما لم ينص عليه تنفي عنه-حتى تضبطھا-لق به الحكم، وما لم ينص عليه عليه في ھذا الباب ھو الذي يتع

 م$ا ع$داھا -ھ$ي الت$ي ذكرھ$ا الن$اظم-.. ل$دن، أو ق$د، أو ق$ط: ھنا إذا أضيفت ياء الم$تكلم، الم$ضاف إم$ا أن يك$ون
  ً.الحكم على المنع، فإن كان المضاف لدن أو قط أو قد، فالغالب اFثبات ويجوز الحذف قلي.

ّھذا ھو الغالب، وأما الحذف لدن لدني، ھذا ليس إثبات، ھذا ح$ذف ل$دني ھ$ذا اFثب$ات؛ =ن :  قدني، قطنيلدني،
لدن مختومة بنون، ثم إذا جاءت النون نون الوقاية أدغمت فيھا، فل$دني ھ$ذا بن$ون الوقاي$ة، ق$دني قطن$ي بن$ون الوقاي$ة، 

  .قدي قطي، ھذا بدون نون الوقاية

يعن$ي غي$ر -ًت، والح$ذف قلي$ل، و� يخ$تص بال$ضرورة خ.ف$ا ل$سيبويه وإن ك$ان غي$رھن، ًإذا أيھما أكثر؟ اFثب$ا
ھذه � يؤتى بنون الوقاية، لماذا؟ =نھ$ا لي$ست .. أبي، وأخي، وحمي:  امتنعت نحو-لدن، وقد، وقط: ھذه ا=مثلة الث.ثة

مضاف � يؤتى بن$ون الوقاي$ة إ� ف$ي من الث.ث ھكذا تعلل، ليست من الث.ث، وإنما إذا جرت أو خفضت ياء المتكلم ب
ث.ث محال، ثم إذا جيء بھا واتصلت بھا اFثب$ات أكث$ر م$ن الح$ذف فيج$وز، م$ا ع$دا ھ$ذه فال$سماع ع$دم اFتي$ان بن$ون 

  .الوقاية

  .أبي وأخي: امتنعت نحو

.وفي لدني لدني قل َ ُ َُ َM ِ ّوقل في لدني لدني، وقل: كأنه قال: َ ّحذف قليل، وق$ل ف$ي ل$دني نحن نقول اFثبات كثير، وال: ُ
  .لدني

ّإذا الكثير ھو لدني، وبه قرأ السبعة ف$ي قول$ه ًق$د بلغ$ت م$ْن ل$دني ُع$ذرا((: ً ْ l َ َُ َ ِْ ْ  ويق$ل ح$ذفھا كق$راءة ̂]76:الكھ$ف)[)ََ
ًحسبي، ليست مطلق$ا، وإنم$ا بمعن$ى ح$سب احت$رازا م$ن ق$د : بالتخفيف، وفي قدني وقطني بمعنى)) ُمن لدني((من قرأ  ً

  .ھذه حرفية: إنھا � تدخل عليھا من، ولو جرت، قدي نقولالحرفية، ف

 � تتصل بھما ياء المتكلم، وقد وقط في ك$.م -على خ.ف-قد الحرفية، وقط الظرفية � تتصل بھما ياء المتكلم 
  .يكفي: الناظم اسما فعل بمعنى

 باFس$كان، ي$روى ب$سكون }ق$ط وعزت$ك.. ق$ط{فإن نون الوقاي$ة تلزمھم$ا عن$د ات$صال الي$اء بھم$ا، وف$ي الح$ديث 
  .يروى بھذا وذاك}قط.. قط{، و}قطني.. قطني{الطاء وبكسرھا مع ياء ودونھا، ويروى 

.وف7ي ل7دني ل7دني ق7ل: ًإذا َ ُ َُ َM ِ : ، وف$ي إلح$اق الن$ون بق$دني وقطن$ي بمعن$$ى))م$ن ل$$دني((ق$ل القلي$$ل ھ$ذا ق$رأ ب$ه ن$افع : َ
  .حسبي كثير
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ًالحذف أيضا ْ ُ َْ   .لى ذكر الحذف قلة وكثرةًآض يئيض أيضا نرجع إ: ْ

َقد يفي ْ   .نا للتقليل، يعني قد يأتي، وأشار بقد إلى قلة الحذف لكنه ليس من الضرورياتقد ھ: َ

:  كقول$ه تع$الى، ھ$ذا ھ$و الف$صيح، وب$ه ق$رأ ال$ستة،أشار بھذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات الن$ون: قال الشارح
ًقد بلغت مْن لدني ُعذرا(( l َ َْ ُ َ ِْ ْ ، لكن القلة ليست عل$ى جھ$ة ال$شذوذ، وإنم$ا ھ$ي لغ$ة، وق$رأ بھ$ا ن$افع وقراءت$ه  حذفھا ويقل))ََ

  . كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف،معتبرة

 ويق$ل الح$ذف نح$و ق$دي وقط$ي أي ح$سبي وق$د اجتم$$ع ، وقطن$ي، ق$دني:والكثي$ر ف$ي ق$د وق$ط ثب$وت الن$ون نح$و
  :الحذف واFثبات في قوله

ْق$$$$$$$$$$$$دني ِن$$$$$$$$$$$$ْصر ِم$$$$$$$$$$$$ْن َ َالخبْيب$$$$$$$$$$$$ َ َ ِينُ ِق$$$$$$$$$$$$دي ِ َ  

  

َل$$$$$$$$$$$$$$$$ْيس ُاFم$$$$$$$$$$$$$$$$ام َ ِبال$$$$$$$$$$$$$$$$شحيح ِ ِ K ِالملح$$$$$$$$$$$$$$$$د ْ
  

  

  ...          و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  21الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  :سبق البيت ا=خير الذي ذكرناه في المعرفة والنكرة

ِوف77777777777777ي Mل777777777777777دني َ ُ ِل777777777777777دن َ ُ .ق777777777777777ل يَ ِوف777777777777777ي َ َ  

  

ِق7777777777777777777777777777777777777777777777دن ْ ِوقطن7777777777777777777777777777777777777777777777ي يَ ْ َ َ....   

  

، ال$صواب أنھ$ا اس$م بمعن$ى ح$سبي، ق$دني ل$يس ب$صحيح) اس$م فع$ل(أنھا قد وقط اسم بمعنى حسب، وسبق : قلنا
  .حسبي: حسبي، وقطني أي: أي

ي فھ$ذه يج$ب ات$صالھا؛ =ن$ه س$بق أن ي$اء الم$تكلم إذا ن$صبت باس$م الفع$ل أن$ه يج$ب ات$صال وأما التي بمعنى يكف$
نون الوقاية بھا، وقط وقد ھذه تأتي اسمان بمعنى حسب، و يأتيان بمعنى اسم الفعل يكفي، إذا كانت بمعن$ى اس$م الفع$ل 

  .يكفي فحينئذ تلزمھا نون الوقاية

  .يھا الوجھان، وا=كثر اتصال نون الوقاية بھا وقليل حذفھاوأما إذا كانت بمعنى فحسب، فحينئذ يجوز ف

بع$د أن انتھ$ى م$ن ك.م$ه عل$ى النك$رة والمعرف$ة، وق$دم ) ھ$ذا ب$اب العل$م(العل$م، : ثم قال الناظم رحمه ' تع$الى
  ،ومضمر أعرفھا ثم العلمأعرف المعارف، الضمير =نه ھو 

  .العلم يأتي في الرتبة الثانية

  .ب العلم، إعرابه واضح كما سبق بيانهھذا با: العلم أي

ُولُه الجوار الُمن$شآت ((: الجبل، قال ' تعالى: لفظ مشترك يطلق على عدة معان، منھا: والعلم في لسان العرب َ ْ ِْ َ َ ََ
ِفي البْحر كا=ْع.م

َ َ ِ َ ْ   .كالجبال:  يعني]24:الرحمن))[ِ

  ً:وقالت الخنساء ترثي أخاھا صخرا

َوإن ص7777777777777777خرا لت7777777777777777أت َْ ً َ َ. ِم الھ7777777777777777داة ب7777777777777777هِ ِ ُ ُ c  

  

َكأن777777777777777ه عل777777777777777م ف777777777777777ي رأس777777777777777ه ن777777777777777ار . َِ ِْ ََ ٌَ َ  

  

  .كأنه جبل

  .ًالراية التي تجعل شعارا للجند ونحوه: ومنھا من المعاني

: الع.مة، وھذا ھو المعنى ا=نسب �ش$تقاق العل$م لل$شخص المع$ين أو ال$ذي يع$ين م$سماه، =نھ$م يقول$ون: ومنھا
Kظ أطلق وأريد به مسماه، إذا عين م$سماه، فھ$و ع.م$ة علي$هھذا لف: زيد نقول. إنه ع.مة على مسماه وإذا ك$ان ك$ذلك . ً

  .ًحينئذ ا=نسب أن يكون مشتقا من العلم بمعنى الع.مة

علم شخص وعلم جنس، والم$صنف رحم$ه ' تع$الى ي$رى أن عل$م : العلم في اصط.ح النحاة ينقسم إلى قسمين
وب$دليل . ً أو� بم$ا يخ$تص بعل$م ال$شخص، و� ي$دخل تحت$ه عل$م الج$نسKالشخص مغاير لعلم الجنس، وحينئ$ذ ع$رف لن$ا

  : قوله

ُووضعوا َ َ ِلبعض َ ْ َ ِاAجناس ِ َ ْعلم ْ َ َ  

  :ًإذا قوله

ٌاسم ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ُعلمه ُ ُ ََ   

  : مع قوله

ُووضعوا َ َ ِلبعض َ ْ َ ِاAجناس ِ َ ْعلم ْ َ َ  
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  .خص، يعني � يمكن أن يجمعھما تعريف واحديدل على أنه � يرى دخول علم الجنس تحت علم الش

  : العلم؛ قال

ٌاسم  ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ُعلمه ُ ُ ََ   

ُعلمه ُ   ً.اسم يعين المسمى مطلقا: علم المسمى: الضمير ھنا يعود على المسمى، أي: ََ

ُعلمه ُ   .ھذا مبتدأ مؤخر: ََ

ٌاسمو   .ھذا خبر مقدم: ْ

ُيعينو M َ .المسمى ُ َ   .ل أو صفة في محل رفعھذا فص: ُ

ًمطلقاو َ ْ ًھذا حال من فاعل يعين مستتم، يعيlن المسمى تعيينا مطلقا: ُ ً.  

ُعلمه ُ مبتدأ مؤخر، ھذا أنسب من أن يجع$ل اس$م مبت$دأ وعلم$ه خب$ره، لم$اذا؟ =ن العل$م ھ$و المح$دود، : ھذا قلنا: ََ
ًوإذا كان كذلك حينئذ كان ا=نسب أن يك$ون مبت$دأ والح$د يك$ون خب$را ھ$ل ا=ص$ل أن يق$دم المح$دود -، ول$ذلك ا=ص$ل، ً

القول المفرد كلمة أو الكلمة قول مفرد؟ ھذا فيه نزاع، والصواب أن$ه يق$دم المح$دود :  ھل نقول-على الحد أو بالعكس؟
الت$ي الكلم$ة ھ$ي : م$ا الكلم$ة؟ قلن$ا: إذا قي$ل. الذي ھو لفظ كلمة ثم يؤتى بالحد، لماذا؟ =ننا نريد أن نكشف حقيقة الكلمة

اس$م يع$ين : عل$م الم$سمى. ق$ول مف$رد: الكلم$ة: نريد أن نك$شف حقيقتھ$ا، وھ$ي الت$ي نري$د أن نخب$ر عنھ$ا بالح$د، فنق$ول
ًالمسمى مطلقا، إذا علم ھذا ا=صل أن يكون مبتدأ وأن يكون محكوما عليه ً ًً.  

ٌاس77مم$$سمى عل$$م ال: ًوكون$$ه م$$ؤخرا ھن$$ا ف$$ي اللف$$ظ ف$$ي تركي$$ب البي$$ت ھ$$ذا ل$$ضرورة ال$$نظم، وإ� ا=ص$$ل ُيع77ين ْ M َ ُ 
.المسمى َ ًمطلقا ُ َ ْ اس$م، ھ$ذا نك$رة ف$ي ا=ص$ل وإن وص$ف، إ� أن : ، ھذا أولى، ب$ل ق$د يتع$ين عن$د بع$ضھم، خاص$ة قول$هُ

ًعلمه، معرفة باFضافة إلى الضمير، فيكون ھو ا=ولى بجعله مبتدأ، فإذا دار ا=مر بجواز أمرين أن يجعل أح$د : قوله

  .كرة حينئذ ا=عرف ھو الذي يجعل مبتدأاللفظين مبتدأ وا]خر ن

  .ً، إذا ھو أولى بأن يكون مبتدأاسم يعين:  أعرف من قولهعلمه: ًإذا

  .علمه محدود، والمحدود أولى أن يجعل مبتدأ: ًثانيا

ٌاسم .....اسم يعين المسمى، ھذا أولى مما ذكره المعرب: علم ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ُ  

ٌاسم ذا؟ ي$شمل النك$رة والمعرف$ة، =نن$ا ف$ي مق$ام الح$ديث ع$ن ا�س$م باعتب$ار تق$سيمه ھذا جنس، جنس يشمل ما: ْ
ًإلى نكرة ومعرفة، و� زال الحديث في باب النكرة والمعرفة، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، وإنم$ا عق$د ف$ص. أو باب$ا لبي$ان العل$م؛  ً

ھ$$ذه التبويب$$ات، وإ� ً=ن ك$$. م$$ن ھ$$ذه المع$$ارف ال$$ستة تحت$$اج إل$$ى تف$$صيل، فا=ن$$سب أن يف$$صل بع$$ضھا ع$$ن بع$$ض ب
  .ا=صل أن الحديث � زال في باب المعارف

ٌاس77م يع$$ين : ًإذا اس$$م ھ$$ذا ي$$شمل النك$$رة والمعرف$$ة، ودخل$$ت النك$$رة ف$$ي ح$$د العل$$م، أراد أن يخ$$رج النك$$رة فق$$ال: ْ
ھ$ا، ھذا فصل أخرج به النكرة، ودخل معنا جميع المعارف؛ =ن المعارف كلھا تدل عل$ى معنا: المسمى، يعين المسمى

ك$ل المع$ارف كاس$مھا مع$ارف، يعن$ي وض$عت ف$ي . لفظ أو ما وضع ليستعمل في معين: على مسماھا، ولذلك المعرفة
أصل وضعھا في لسان العرب من أجل أن تعين وأن تحدد الم$سمى ال$ذي ي$راد م$ن إط$.ق ھ$ذا اللف$ظ، ولك$ن يبق$ى أن 

  .ماه ب. قرينةًك. من ھذه المعارف بعضھا يعين مسماه بقرينة وبعضھا يعين مس

ًالمعارف وضعت لتستعمل في معين، إذا تدل على معين، ثم د�لتھ$ا س$واء ك$ان ض$ميرا أو علم$ا أو اس$م إش$ارة  ً ً
ًأو موصو� أو محلى بـ   . ًأو مضافا قد تدل على المسمى إما بقرينة أو ب. قرينة) أل(ً

  .راد بالعلمھذا ھو المراد بالعلم، ھذا الم: ما دل على المسمى ب. قرينة نقول

ٌاسم ُيع7ين ْ M َ .الم7سمى ُ َ ًمطلق7ا ُ َ ْ : أي ب$دون قرين$ة م$ن ذات اللف$ظ، ح$سب ذات اللف$ظ، وأخ$رج س$ائر المع$ارف بقول$ه: ُ
ًمطلقا، وحينئذ كل معرفة ليست علما إنما تدل على الم$سمى بواس$طة، وھ$ذه الواس$طة ت$سمى قرين$ة إم$ا الح$س، وإم$ا : ً
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: نق$ول) أل(قرين$ة لفظي$ة مث$ل المحل$ى ب$ـ. ة، وإم$ا قرين$ة معنوي$ة، وإم$ا قرين$ة ح$سيةإما قرينة لفظي. اللفظ، وإما المعنى
ٌاس7مرجل، الرجل، الرجل دل عل$ى م$سمى مع$ين،  ُيع7ين ْ M َ .الم7سمى ُ َ ، الغ$.م، الم$سجد، الف$رس، ھ$ذه كلھ$ا أس$ماء عين$ت ُ

  .ھذه قرينة لفظية: ً، إذا)أل(المسمى، لكن بماذا؟ بواسطة 

ى لكن تعيينه للمسمى بواسطة ھنا بقرينة، ليس بذات اللفظ، وإنما بقرين$ة اFض$افة، وھ$ي غ.م زيد، عين المسم
  . قرينة لفظية

أم$$ا القرين$$ة المعنوي$$ة فھ$$ذه . Kھ$$ذا ع$$ين م$$سماه بقرين$$ة لفظي$$ة: والم$$ضاف إل$$ى المعرف$$ة نق$$ول) أل(المحل$$ى ب$$ـ: ًإذا
 م$$تكلم فبقرين$$ة ال$$تكلم، وإن ك$$ان ب$$ضمير خاص$$ة بال$$ضمير؛ =ن ال$$ضمير إنم$$ا يع$$رف ويع$$ين م$$سماه، إن ك$$ان ض$$مير
  .الغيبة ھي القرينة المعنوية: خطاب فالخطاب قرينة دالة وھي معنوية، إن كان بضمير الغيبة وحينئذ نقول

م$ا وض$$ع : ، ھ$ذه خاص$ة بأس$ماء اFش$ارة، وحينئ$$ذ أس$ماء اFش$ارة كم$ا س$يأتي ف$ي ح$دھاالقرين7ة الح7سية: ًثالث7ا
ھذا زي$د، : ًرة الحسية باليد مث. ھذه داخلة في ما وضع له في لسان العرب، ولذلك إذا قلتًلمسمى وإشارة إليه، فاFشا

ھ$ذا عب$د '، : ھذا زيد ولم أش$ر إلي$ه بي$دي تعرفون$ه؟ ل$و قل$ت: ما يعرف زيد، لو كان عندنا أشخاص و� تعرفھم قلت
ح$صل مع$ه اFش$ارة الت$ي وض$عت لفظ$ة ما تعرفون، مع أن ھذا اسم إشارة وھو معرفة ويع$ين الم$سمى، لك$ن لم$ا ل$م ت

ھ$ذا عب$د ' : ً ل$م يك$ن معرف$ا، لك$ن ل$و قل$ت-لما لم يكمل الجزء الث$اني-ھذا شاملة لتعيين المسمى مع اFشارة الحسية، 
لفظي$ة أو معنوي$ة أو ح$سية؟ ح$سية، بقرين$ة . باFشارة، فحينئذ صار معرفة، بذاته أم بقرين$ة خارجي$ة؟ بقرين$ة خارجي$ة

أو ) أل(أو بال$صلة؟ عل$ى خ$.ف، س$واء قلن$ا ب$ـ) أل(، ھل التعري$ف في$ه ب$ـ-ھذا على خ.ف فيه-الموصول بقي . حسية
  .ًقلنا بالصلة حينئذ يكون داخ. في القرينة اللفظية

ٌاسم ُيعين ْ M َ ًھذا فصل مخرج للنكرات، كرج$ل وف$رس؛ فإنھ$ا � تعي$ين فيھ$ا أص$. مطلق$ا، أي: قلنا: ُ ًمج$ردا ع$ن : ً
  . ًمجردا عن القرائن الخارجية: ً، مطلقا أي-عن ذات ا�سم-ارجية القرائن الخ

  .ھذه المعارف كلھا إما أن تدل على المسمى بقرينة أو �، كلھا تدل على المسمى بقرينة إ� واحد، وھو العلم:  قلنا

ل$تكلم والخط$اب ً أخرج ال$ضمير؛ =ن$ه ي$دل أو يع$ين م$سمى � مطلق$ا، ب$ل بقرين$ة معنوي$ة وھ$ي اًمطلقا: ًإذا قوله
ًمطلقا أخرج اسم اFشارة؛ =نه يعين الم$سمى لك$ن م$ع قرين$ة ح$سية وھ$ي اFش$ارة : والغيبة، أخرج اسم اFشارة، قوله

عل$ى الخ$.ف، أخ$رج المحل$ى ) أل(ًإليه، أخرج الموصول؛ =ن$ه يع$ين الم$سمى، لك$ن بقرين$ة � مطلق$ا وھ$و ال$صلة أو 
، كذلك المضاف، ماذا بق$ي؟ بق$ي ن$وع واح$د وھ$و )أل(ًمطلقا وإنما بقرينة وھي =نه اسم يعين المسمى، لكن � ) أل(بـ

ًالعل$م، حينئ$ذ ص$دق ھ$ذا الح$د عل$ى العل$م كزي$د، فھ$و ي$دل ويع$ين م$سمى مطلق$ا ب$دون قرين$ة � لفظي$ة و� معنوي$ة و� 
  .حسية

ٌاسم   .ھذا جنس يشمل النكرة والمعرفة: ْ

ُيعين M َ .المسمى ُ َ أخ$رج النك$رات، بق$ي س$ائر المع$ارف، نري$د أن نخ$رج : قلن$ا. ص$فة �س$مالجملة ف$ي مح$ل رف$ع : ُ
ًسائر المعارف حتى يبقى معنا العلم ليختص به الحد فيكون جامعا مانعا، نظرن$ا ف$إذا المع$ارف  ت$دل عل$ى الم$سمى إم$ا ً

  .سمًمجردا عن القرائن عن ذا الخارجية عن ذات ا�: ًمطلقا، أي: بقرينة أو �، الثاني العلم فقلنا

ُعلمه ُ   ً.ھذا خبر، أو مبتدأ، وا=ولى أن يكون مبتدأ: ََ

: ًخ$رج ب$ه النك$رات كرج$ل وف$رس، فإنھ$ا � تعي$ين فيھ$ا أص$.، وش$مس وقم$ر، إذا قي$ل: يعين الم$سمى قلن$ا: ًإذا
ٌنكرة... شمس نكرة أو معرفة؟ نكرة، لماذا؟  َ ِ ِقابُل َ َُمؤثرا َأْل َ َl  

ذا نكرة ولذلك يعامل معاملة النكرات، لكن من جھة الم$سمى ھ$ل م$سماه ھ: وحينئذ أفادت التعريف، شمس نقول
  .معين، ھذا التعيين ھل ھو في أصل الوضع أم أنه طارئ؟ طارئ، عرفنا الجواب: قمر. معين أو �؟ معين

ھذا يعين المسمى، فإنھما وإن عينا فردين لك$ن ذل$ك التعي$ين =م$ر ع$ارض بع$د الوض$ع، : ًإذا شمس وقمر نقول
ف$$ي أف$$راد ج$$نس :  ي$$صدق علي$$ه ح$$د النك$$رة، م$$ا ش$$اع ف$$ي ج$$نس موج$$ود أو مق$$در، ش$$اع ف$$ي ج$$نس موج$$ود يعن$$يوإ�

 كرجل، رجل ھذا يطل$ق عل$ى ك$ل ذك$ر ب$الغ عاق$ل م$ن بن$ي آدم، � نحت$اج إل$ى -له وجود، له آحاد، له أفراد-موجود، 
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زي$د رج$ل، عم$رو رج$ل، خال$د . ا ا=ص$لكل ذكر من بني آدم بالغ يطلق عليه أنه رجل، له آحاد؟ له آح$اد، ھ$ذ. عاقل
له أفراد وله آح$اد ول$ه ج$نس، ق$در م$شترك بي$نھم، حينئ$ذ زي$د وخال$د ومحم$د ك$ل منھم$ا رج$ل، : ًإذا. إلى آخره.. رجل

 نھ$$اري ين$$سخ وض$$ع لك$$ل، اس$م لك$$ل كوك$$بھ$$ذا ف$ي أص$$ل وض$$عه، : وھ$و ق$$در م$$شترك ب$$ين ث.ث$ة، لك$$ن ش$$مس نق$$ول
 ا=ص$ل أن يك$ون ل$ه أف$راد، لك$ن لم$ا ل$م يوج$د ف$ي الخ$ارج إ� ف$رد، حينئ$ذ تع$ين  حينئ$ذ-ھكذا قيل-ظھوره وجود الليل

ًمسماه � باعتبار أصل وضعه، وإ� لو وجد شمس أخرى ووجد ثانية وثالثة كل منھم$ا س$مي شم$سا أو س$ميت شم$سا،  ً
ًا، وثالث$$ا  ل$$و وج$$د نظي$$ر ل$$ه حينئ$$ذ س$$مي شم$$س-ال$$ذي وص$$فه وص$$ف ال$$شمس الف$$رد المع$$ين-وحينئ$$ذ الكوك$$ب النھ$$اري  ً

كرجل، لكن لما لم يوجد إ� شمس واحدة حينئذ تعين باعتبار عدم وجود ف$رد آخ$ر � باعتب$ار أص$ل وض$عه، .. ًورابعا
إنھ$ا : وإ� فھو صالح لكل كوكب نھاري ينسخ ظھوره وجود الليل، فحينئذ نحكم على كلمة شمس أنھا نكرة، و� نق$ول

ُيعين ٌمْاسعلم، مع كون حد العلم قد يصدق عليھا،  M َ .المسمى ُ َ Kشمس عين الم$سمى، قم$ر ع$ين الم$سمى، لك$ن : ، فإذا قلتُ
  .تعيين المسمى ھنا طارئ عارض، والعبرة با=صول في أصل الوضع � بما عرض لھا: نقول

=مر عارض بعد الوضع، وھو عدم وجود غيرھما من أف$راد الم$سمى، وأم$ا بح$سب الوض$ع ف$. تعي$ين فيھم$ا، 
ُيعين :لهًإذا خرج بقو M َ .المسمى ُ َ K شمس وقمر؛ =نھما وإن عينا فإنما كان التعي$ين باعتب$ار أم$ر ع$ارض � باعتب$ار أص$ل ُ

  .الوضع

ج$$اء زي$$د، ق$$د � يع$$رف م$$ن زي$$د ھ$$ذا، م$$ا ع$$ين : ًودخ$$ل نح$$و زي$$د م$$سمى ب$$ه جماع$$ة، زي$$د وزي$$د وزي$$د، نق$$ول
Kحم$$د م$$ن ھ$$ذا؟ ھ$$ل ع$$ين الم$$سمى؟ م$$ا ع$$ين ج$$اءني محم$$د، م: الم$$سمى، أل$$يس ك$$ذلك؟ ل$$و عن$$دك محم$$د ومحم$$د، قل$$ت

  .نعم، داخل: ھل ھو داخل في حد العلم أم �؟ نقول. ًالمسمى، لماذا؟ لكونه مشتركا بين أفراده

ًنحو زيد مسمى به جماعة، فإنه باعتبار كل وضع يعين مسماه، وال$شيوع إنم$ا ج$اء م$ن تع$دد ا=وض$اع : ودخل
ا اس$مه زي$د وھ$ذا اس$مه زي$د وھ$ذا اس$مه زي$د، ھ$ل الوض$ع واح$د أو وھو أم$ر ع$ارض، ا=ص$ل زي$د وزي$د وزي$د، ھ$ذ

ًمتع$دد؟ متع$دد، ك$ل لف$ظ م$ن ھ$$ذه ا=لف$اظ موض$وع ل$ذات مشخ$صة بالخ$ارج، ث$$م وض$ع وض$عا ثانوي$ا لف$ظ زي$د ليع$$ين  ً
ھ$ؤ�ء ألف$اظھم وض$عت م$رة واح$دة أو مائ$ة م$رة؟ : مسماه ثم زيد ثم زيد، لو وجد عن$دنا مائ$ة كلھ$م اس$مھم زي$د نق$ول

ًمائة مرة، لماذا؟ =ننا لو قلنا الوضع متحد فحينئذ صار اللفظ مشتركا من حيث الوض$ع وم$ن حي$ث المعن$ى، فحينئ$ذ � 
الوضع متعدد، فكل لفظ من ھ$ذه ا=لف$اظ الت$ي اش$ترك : يعين المسمى إ� بقرينة، ف. يصدق عليه حد العلم، وإنما نقول

ًوضع وضعا مستق. عن ا]خر، إذا � اشتراك، فدخل في قول$هجماعة في ا�سم حينئذ كل لفظ من ھذه ا=لفاظ  ُيع7ين :ًً M َ ُ 
.المسمى َ ُ.  

؛ =ن$ه وإن احت$اج إل$ى قرين$ة ف$ي تعي$ين م$سماه م$ن وص$ف أو إض$افة أو نحوھم$ا، لك$ن ً مطلقا:و� يخرج بقوله
المسمى، ھ$و م$شترك بين$ه زيد يعين : ذلك ا�حتياج عارض � بالنسبة إلى أصل الوضع كبقية المعارف، يعني إذا قيل

ج$اءني زي$د أو محم$د ول$ه متع$دد : ًالوض$ع متع$دد، مطلق$ا أخ$رج م$ا ع$ين الم$سمى بقرين$ة، ف$إذا قل$ت: وبين غيره، قلن$ا
  .وكالضمير وغيره) أل(حينئذ نحتاج إلى قرينة حتى نميز من الذي جاء، صار  كالمحلى بـ

ھنا إلى قرينة ع$ارض ول$يس ف$ي أص$ل الوض$ع كم$ا ھ$و لماذا؟ =ن ا�حتياج . �: ًھل يخرج بقوله مطلقا؟ نقول
  .أو الموصول ونحو ذلك) أل(في المحلى بـ

ٌاس77777777777777777م ُيع777777777777777777ين ْ M َ .الم77777777777777777سمى ُ َ َمطلق777777777777777777 ُ َْ   ًاُ

  

ُعلم777777777777777777777777777ه ُ ٍكجعف777777777777777777777777777ر ََ َ َ َ َوخرنق777777777777777777777777777ا َ ِ ِْ َ  

  

يشخ$صه، وحينئ$ذ إذا شخ$صه � يحتم$ل إ� : العلم م$ا وض$ع لمع$ين � يتن$اول غي$ره البت$ة، يعن$ي: قال السيوطي
ًج$اء زي$د � يحتم$ل إ� واح$د شخ$صا واح$دا، واحتمال$ه ]خ$ر نق$ول: ، فإذا قيلمسماه ھ$ذا أم$ر ع$ارض وا=ص$ل في$ه : ً

التقعيد بأصل الوضع، فخرج بالمعين النكرات، وبما بع$ده س$ائر المع$ارف، ف$إن ال$ضمير ص$الح لك$ل م$تكلم ومخاط$ب 
ًغي$ره، لك$ن إذا اس$تعمل ص$ار جزئي$ا، ًوغائب، ول$يس موض$وعا =ن ي$ستعمل ف$ي مع$ين خ$اص بحي$ث � ي$ستعمل ف$ي 

ھ$و معرف$ة وض$ع : ض$مير نق$ول) أنا(لفظ ) أنا(وھذه المعارف بعضھم يرى أنھا كلية الوضع جزئية ا�ستعمال، يعني 
أن$ا؟ من$ذ : أنا، اختص بي دون غيري أم لغي$ري أن ي$ستعمله فيق$ول: ليستعمل في معين، لكن في أصل الوضع إذا قلت

مم كلھا تستعملھا، أنا أنا أنا، أنت، ھو، ھي، أنتما، الضمائر كلھ$ا عل$ى ھ$ذا ال$نمط، فحينئ$ذ م$ن وا=) أنا(أن وضع لفظ 
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ًحيث أصل الوضع وضع كلي$ا بحي$ث ي$دخل تحت$ه أف$راد � ح$صر لھ$م، وھ$ذا ال$ذي ي$سمى الكل$ي عن$د المناطق$ة، م$ا � 
  يمنع العقل من تصوره وقوع الشركة فيه، 

ُفمفھم ِ ْ ٍاشتراك َُ ِ cالكلي ْ M ُ.  

ًھذا أفھم اشتراك من حيث أصل الوضع، ولكن إذا استعمل بالفع$ل حينئ$ذ ص$ار جزئي$ا � يحتم$ل غي$ره، أ� : ًإذا
ھ$و ص$الح لك$ل م$تكلم، ك$ل م$تكلم أراد أن : الضمير يعين المسمى؟ عين المسمى، طيب في أص$ل وض$عه نق$ول: نقول

ًص$ا بزي$د ول$يس خ$اص بعم$رو ول$يس خ$اص بجماع$ة ًنح$ن، إذا ل$يس خا: أنا، والجماعة يقول$ون: يتكلم عن نفسه فليقل
كذا و� طائفة، وإنما ھ$و م$شترك ب$ين ك$ل م$تكلم، وك$ذلك ض$مير المخاط$ب أن$ت م$شترك ب$ين ك$ل مخاط$ب، وض$مير 

ًأن$ا ص$ار معين$ا وھ$ذا معن$ى : الغيبة كذلك مشترك بين كل غائب، طيب ھ$ذا ا�ش$تراك ھ$و المفھ$وم الكل$ي، ث$م إذا قل$ت
  .�، � تناقض، وإنما في أصل الوضع ھو كلي وفي ا�ستعمال جزئي: قولالجزئي؛ فيتناقضان، ن

. ٍفمفھ7م اش7تراك الكل7يوضع المعارف كلھا م$ن حي$ث أص$ل الوض$ع كلي$ات، وھ$و ي$صدق علي$ه ح$د الك$ل، : ًإذا
 ھ$$ذا: ًكأس$$د، وعك$$سه الجزئ$$ي ال$$ذي � يفھ$$م اش$$تراكا، ف$$إذا اس$$تعملت لف$$ظ ال$$ضمير ف$$ي ش$$أنك أن$$ت بالفع$$ل حينئ$$ذ نق$$ول

جزئي، =نه � يحتمل إ� مسماه وھو أنت المتكلم، زي$د ض$ربته ال$ضمير ھن$ا يع$ود إل$ى زي$د � يحتم$ل غي$ر زي$د، ھ$ذا 
قب$ل اس$تعماله ھ$ذا ي$صلح أن ي$تكلم ب$ه زي$د وعم$رو : نق$ول) أن$ا(حقيقة الكلي أو الجزئي؟ الجزئ$ي، لك$ن قب$ل اس$تعماله 

  ً.إلى آخره، صار مشتركا.. وخالد

: ع ھ$$و م$شترك وھ$$و كل$$ي، وم$$ن حي$ث ا�س$$تعمال فھ$$و جزئ$$ي، ھ$ذا، ھ$$ذان، ھات$$ان، نق$$ولف$ي أص$$ل الوض$$: ًإذا
.. أسماء اFشارة في أصل الوضع كلية، =ن ھذا يصدق أن يشار به إلى زيد، إلى عمرو، إلى البيت، إلى السماء، إل$ى

  .إلى آخره

 يصلح أن يك$ون أو أن ي$شار إلي$ه ٍكل مشار إليه يصلح لمفرد مذكر، سواء كان عاقل أو غير عاقل، عالم أو �،
ً، إذا ھذا صار مشتركا)ذا(بـ ُفمفھم، ً ِ ْ ٍاشتراك َُ ِ ھ$ذا زي$د : ً، لكن إذا استعمل بالفعل صار جزئيا � يحتمل غيره، فإذا قل$تْ

ص$$ار م$$سمى ھ$$ذا مع$$ين و� يحتم$$ل غي$$ر زي$$د ال$$ذي أش$$ير إلي$$ه، وأم$$ا قب$$ل ا�س$$تعمال فھ$$و ص$$الح لزي$$د أن ت$$شير إلي$$ه 
  . ولغيره

ھ$ذا قب$ل اس$تعماله، قب$ل ا�س$تعمال، : ھذا مراده إن الضمير صالح لكل م$تكلم، كي$ف ص$الح لك$ل م$تكلم؟ نق$ولو
  .ًفھو كلي يفھم اشتراكا، وأما بعد ا�ستعمال فھو جزئي صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب

، =ن$ه ًوليس موضوعا في ا=صل في أوصل وضعھن =ن يستعمل في معين خاص بحيث � يستعمل في غي$ره
ھ$ذا زي$د ال$ذي : إذا ق$ال. أخذھا عنا، ما نستعملھا انتھى، انتھت ص$.حيتھا) أنا(ًلو كان خاصا أول واحد يستعمل كلمة 

ًسبق أو�، سبق إليھا نحن � نستحقھا، لماذا؟ =نه صار خاصا ً.  

ًئي$ا، ول$م ًوليس موضوعا =ن يستعمل في معين خاص بحي$ث � ي$ستعمل ف$ي غي$ره، لك$ن إذا اس$تعمل ص$ار جز
يشركه أحد في ما أسند إليه، واسم اFشارة صالح لكل مشار إليه، ف$إذا اس$تعمل ف$ي واح$د ل$م ي$شركه ف$ي م$ا أس$ند إلي$ه 

صالحة =ن يعرف بھا كل نكرة، فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرته عل$ى ش$يء بعين$ه، وھ$ذا معن$ى ) أل(أحد، و 
ًإنھ$$ا كلي$ات وض$$عا جزئي$ات اس$$تعما�: ق$ولھم وھ$ذا الق$$ول ھ$و الم$$رجح ف$ي ھ$$ذه الم$سألة، وبع$$ضھم ي$رى أنھ$$ا جزئي$$ة . ً

ًوضعا واستعما�، وبعضھم يعكس ًكلية وضعا واستعما�، والوسط ھو الذي ذكرناه أنھا كلي$ة باعتب$ار الوض$ع جزئي$ة : ً ً
  .باعتبار ا�ستعمال

ٌاسم ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ُ  

  .يعين المسمى فصل يخرج النكرات: ًإذا

ٌاسمو   .ھذا جنس: ْ

ُيعينو M َ .الم7سمى ُ َ الم$صنف � ي$رى أن عل$م الج$نس داخ$ل معن$ا ف$ي ھ$ذا الح$د، وإنم$ا ف$صله =ن$ه ي$رى أن$ه : قلن$ا: ُ
  : نكرة، فأخرجه وخصه بقوله
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ُووضعوا َ َ ِلبعض َ ْ َ ِاAجناس ِ َ ْعلم ْ َ َ   

ُيعين M َ .المسمى ُ َ خ$ارج -ًو الذي يع$ين م$سماه خارج$ا حينئذ نخصص تعريفه بالعلم الشخصي، والعلم الشخصي ھ: ُ
 إما أن يكون في الذھن فحسب، وإما أن يكون في الخارج، وإم$ا أن -تعيين الحقائق-، =نه كما سبق أن التعيين -الذھن

ً خارج$ا فھ$و عل$م ال$شخص، زي$د إذا قل$ت -الم$سمى–يكون في الذھن باعتبار فرد في الخارج، فحينئ$ذ إذا ك$ان المع$ين 
أن ھذا اللفظ مسمى شخص، ھذا الشخص أين يوجد؟ في داخل ذھنك أو ف$ي الخ$ارج؟ ف$ي الخ$ارج زيد أنت في ذھنك 

ًاس$م زي$د، أحم$د م$ث. م$سماه ھ$ذا : ًقطعا؛ =نه ليس معنى، الذات نفسه الشخص ھذا وجوده خ$ارج ال$ذھن، =ن$ك تق$ول
  .ي الذھنالذي تراه، ھذا أين يوجد؟ في الخارج، ھل يمكن أن يوجد في الذھن؟ � وجود له ف

ًتشخُص عل$م ال$شخص يك$ون خارجي$ا، يعن$ي: ًإذا k َ ًخ$ارج ال$ذھن، وداخلي$ا يعن$ون ب$ه داخ$ل ال$ذھن، إذ ق$د يك$ون : َ
ًالشيء مشخصا في الداخل � في الخارج، وقد يكون مشخصا في الداخل باعتبار فرد في الخارج م.حظا به ً ًٍ.  

ُيع7ين M َ .الم7سمى ُ َ ً، أو ذھن$ا ك$العلم ال$ذي ي$$ضعه الوال$د �بن$ه المت$وھم وج$$وده ًأي خارج$ا كعل$م ال$$شخص الخ$ارجي: ُ
  .ًخارجا في المستقبل

ٌاسم ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ُ  

ٌاس7م ھل يصدق عليه -ھو ما جاء-إذا جاء لي ولد أسميه محمد، محمد علم أو �؟ : لو قال قائل ُيع7ين ْ M َ .الم7سمى ُ َ ُ ،
ًصار التعي$ين ھن$ا أم$را ذھني$ا � : ً في الخارج، ھذا متوھم في الذھن، إذاعلم الشخص له مشخص: أين ھو؟ نحن نقول ً

ًأمرا خارجيا، أليس كذلك؟ إذا قال :  مث$ل ال$ذات فحينئ$ذ إذا ق$ال-خارج الذھن-حد العلم اسم يعين المسمى في الخارج : ً
العل$م اس$م يع$ين الم$سمى؟ ھ$ذا : لمحمد ھذا علم، كيف نحكم عليه بأنه علم ث$م نق$و: ًإذا جاءني ولد أسميه محمدا، نقول

ًھذا علم ويعين المسمى مطلقا لكنه في ال$ذھن، : ما له وجود في الخارج، بل قد يكون ما وجد حتى في بطن أمه؟ نقول
ًيكون تعيين المسمى ذھنا، كالعلم الذي يضعه الوالد �بنه المتوھم وج$وده خارج$ا ف$ي الم$ستقبل، وكعل$م :  يعنيًأو ذھنا ً

 وكعل$$م القبيل$$ة؛ فإن$$ه موض$$وع لمجم$$وع أبن$$اء ا=ب الموج$$ودين ح$$ين -لك$$ن ھ$$ذا ع$$ام وذاك خ$$اص-ك مثل$$ه القبيل$$ة ك$$ذل
ًھ$ذا قبيل$ة ح$رب م$ث.، قبيل$ة : الوضع وغير الموجودين حينه، فإن الجمي$ع � وج$ود ل$ه إ� ف$ي ذھ$ن الواض$ع، إذا قي$ل

 عل$م عل$ى الموج$ودين -ح$رب عل$م-ًلما، ًحرب يصدق على الموجودين وعلى ما سيكون في المستقبل، إذا ھذا صار ع
ھ$ذا م$شخص لكن$ه ذھن$ي، ك$ا=ول المت$وھم لك$ن ذاك : ا]باء وأبنائھم، وأبناء أبناء أبناء ا=بناء غير الموج$ودين؟ نق$ول

 ونحو ذل$ك، -بني تميم- كحرب، ًاسم يعين المسمى مطلقا: شخص واحد سمى ولده وھذا علم على قبيلة، وحينئذ نقول
لكن$ه : ًھذا اسم يعين الم$سمى مطلق$ا، طي$ب، ق$د يك$ون بع$د مائ$ة س$نة � وج$ود لم$سمى ھ$ذا اللف$ظ؟ نق$ول: وحينئذ نقول

  . موجود في الذھن

أن ت$شخص العل$م الشخ$صي ا=ص$ل في$ه أن : نخل$ص م$ن ھ$ذا. تشخص العلم الشخصي خ$ارجي أغلب$ي: فقولھم
ًيكون خارجيا بالفعل موجود، وقد � يكون موجودا ً.  

ھ$ذه قاع$دة : م$سماه � ب$د أن يك$ون خ$ارج ال$ذھن، نق$ول: ت$شخص عل$م ال$شخص خ$ارجي يعن$ي: ًإذا قول النح$اة
  .ًأغلبية، بل قد يكون في الذھن و� وجود له في الخارج كعلم من توھم ولدا فسماه قبل أن يولد، وكذلك أبناء القبيلة

ُيع77ين: وقول$$ه M َ .الم77سمى ُ َ لتعي$$ين؛ =ن$$ه مع$$ين ف$$ي نف$$سه فيل$$زم أي أن$$ه ي$$دل عل$$ى م$$سمى مع$$ين � أن$$ه يح$$صل ل$$ه ا: ُ
العلم يعين المسمى قبل العلمية، قبل أن نطلق اللفظ ھل ھو معين أم �؟ إن قلنا مع$ين فعين$ه : إذا قلنا. تحصيل الحاصل

  .العلم صار من باب تحصيل الحاصل

لي$ه م$ن جھ$ة الوض$ع ًيعين المسمى المعين في نفسه، ھو متعين في نفسه، لكن اللقب أو اللف$ظ جع$ل دل$ي. ع: ًإذا
  .الشخصي

ًأن$$ه ي$$دل عل$$ى م$$سمى مع$$ين، � أن$$ه يح$$صل ل$$ه التعي$$ين =ن$$ه مع$$ين ف$$ي نف$$سه، فيل$$زم : ، أييع77ين الم77سمى: ًإذا
  .تمييزه عند المخاطب عما عداه، وھذا التمييز حاصل بالعلم كسائر المعارف: فالمراد بتعينه. تحصيل الحاصل

ٌاسم ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ُ  
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ًمطلقا َ ْ ًبدون قيد، وھذا القي$د إم$ا أن يك$ون لفظي$ا، وإم$ا أن يك$ون معنوي$ا، وإم$ا أن يك$ون ح$سيا: المراد به: ُ ً ھ$ذه . ً
ً  ومطلق7اً.من يعين المسمى � بقيد، فھ$ي أربع$ة، ا=خي$ر ھ$ذا ھ$و ال$ذي ي$سمى علم$ا: ث.ثة تشمل سائر المعارف، يبقى

والم$$ضاف إلي$$ه، أو معن$$وي وھ$$و اس$$م اFش$$ارة ) أل(ف$$ة بال$$صلة و إم$$ا بقي$$د لفظ$$ي وھ$$و المعر: ف$$صل يخ$$رج المقي$$دات
  .والمضمر، فدخل في المعنوي الحسي في اسم اFشارة

........................................  

ٍوق77777777777777777777777777رن َ ٍوع77777777777777777777777777دن ََ َ َ َو) َ ِح77777777777777777777777777ق َ ِ  

  

ٍكجعف7777777777777777777777777777777777777ر ........ َ َ َ َوخرنق7777777777777777777777777777777777777ا َ ِ ِْ َ  

ٍوش7777777777777777777777777ذقم َ ْ َ ٍوھيل77777777777777777777777777ة َ َ ْ ِوواش77777777777777777777777777ق ََ ِ َ َ  

  

 ا=مثل$ة الم$صنف رحم$$ه ' تع$الى لي$دل عل$ى أن العل$م شخ$$صي � يخ$تص ب$أولي العل$م م$ن الن$$اس    ھ$ذه أن$واع ن$وع
ًثم مث$ل ال$شيخ ب$أع.م أناس$ي وغي$رھم تنبيھ$ا عل$ى أن : البشر، وإنما ھو عام، فنوع المثال لذلك، ولذلك قال في الشرح

  .مسميات ا=ع.م، العق.ء وغيرھم من المألوفات

ٍكجعفر َ َ َ   .ك كجعفر، وھو اسم رجل جعفريعني وذل: َ

َوخرنقا ِ ِْ   .ا=لف لmط.ق، اسم امرأة من شعراء العرب وھي أخت طرفة بن العبد =مه: َ

ٍوقرن َ   .بفتحتين علم على قبيلة في اليمن من بني مراد ومنھا أويس القرني: ََ

ٍوعدن َ َ   .عدن كذلك اسم مكان علم لبلد بساحل بحر اليمن، ھكذا قيل: َ

ِو)حق ِ   .م فرساس: َ

ٍوش7ذقم َ ْ َ يج$وز في$ه : وقي$ل. ش$دقم، ش$ذقم، إم$ا ھ$ذا وإم$ا ذاك. يج$وز في$ه الوجھ$ان: بال$ذال وض$بط بال$دال، وقي$ل: َ
  .الوجھان، شذقم اسم جمل قيل للنعمان بن المنذر

ٍوھيلة َ ْ   .اسم شاة: ََ

ِوواشق ِ َ ٌويقول$ون س$ْبعة ((: ًاسم كل$ب، اس$م كل$ب ھ$ذا وق$ع ثامن$ا، ق$ال بالت$صريح: َ َ َ َ َ َُ ْوث$امنُھم كل$ُبُھمُ ْْ َ ُ ِ َ  ]22:الكھ$ف)[)َ
كجعفر واحد، وخرن$ق اثن$ين، وق$رن ث.ث$ة، وع$دن أربع$ة، و�ح$ق خم$سة، وش$ذقم س$تة، : وافق ا]ية، =نه قال: يعني

ْوثامنھم كلبھم. ((وھيلة سبعة، وواشق ثمانية ُْ ُ ُ َْ َ ُ ِ َ.((  

ًواسما َ ْ ًوكنيتة َأتى َ َ َْ َولقبا ُ ََ َ   

ٌاسم: ًإذا حد العلم َيع ْ ُينُ M المسمى. َ ًمطلق7ا ُ َ ْ ُعلم7ه (ُ ُ  ھ$ذا خب$ر مق$دم، وإذا ك$ان واس7م، ھ$ذا ا=ول$ى أن يجع$ل مبت$دأ، )ََ
خبر مقدم صار واجب التقديم، كما سيأتي في محل$ه أن المبت$دأ إذا اش$تمل عل$ى ض$مير يع$ود عل$ى بع$ض الخب$ر حينئ$ذ 

  .إن شاء '، سيأتينا على التمرة مثلھا زبدة. وجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر

َواس7777777777777777777ما أ ً َ ْ َت7777777777777777777ى وكني7777777777777777777ة ولقب7777777777777777777اَ َ َ ََ َ ً ْ ُ َ  

  

َوأ ِخ7777777777777777777777رن ذا إَ َ ْ َ Mَن س7777777777777777777777واه ص7777777777777777777777حبا َ ُ َِ ِ ْ  

  

  .اسم وكنية ولقب: قسم لنا العلم إلى ث.ثة أقسام

  .ًواسما ھذا حال من الضمير المستتر في الفعل الذي يليه: أتىً واسما

ًوأتى العلم حالة كونه اسما وكنية ولقبا، وا�سم : أتى    .إط.قات إذا وقفنا عند ھذاله ث.ث ً

صار ا�س$م ل$ه ث$.ث إط.ق$ات، ا�س$م مقاب$ل الفع$ل والح$رف ھن$اك، واس$م وفع$ل ث$م ح$رف الكل$م، : أتىً واسما
ًصار له إط.ق وھو مقابل الفعل، وي$رد أي$ضا مقاب$ل لل$صفة كع$امر وم$ذنب، وي$أتي ك$ذلك مقاب$ل للكني$ة واللق$ب، وھ$و 

  .قات إلى ھذا الموضعھذه ث.ثة إط.. الذي معنا

ًواْسما َ ًوكنيتة َأتى َ َ َْ م$ا ل$يس بكني$ة و� : إل$ى اس$م وكني$ة ولق$ب، والم$راد با�س$م ھن$ا: ينقسم العلم إلى ث.ثة أق$سام: ُ
ً إذا نعرف الكنية أو� ثم اللقب ثم نعرف أن ا�سم ما عدا الكنية واللقب؛ =نه نفي-بالنفي-لقب،  ما المراد با�س$م؟ م$ا . ً
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وبالكني$ة م$ا ك$ان . م$ا ھ$و اللق$ب؟ م$ا أش$عر بم$دح أو ذم. ما ھي الكنية؟ ما صدر بأب أو أم. نية و� لقب، طيبليس بك
ًمصدرا بأب أو أم، أم عبد '، أبو عبد '، أبو أم، ھذا يشترط فيه أن يكون كنية ما لم يسم به ابتداء، فل$و س$مى ا=ب  ً

ًاه أبو بكر صار علما، و� يقال بأنه كنية، صار اس$مه أب$و بك$ر، مث$ل أب$و ًابنه ابتداء أول ما وضع عليه من العلمية سم
عل$ى ا=ص$ل، فحينئ$ذ إذا س$ماه ! ي$ا أب$و ال$درداء: الدرداء، أبو الدرداء ھذا اسمه أول ما وضع ليس كنيته، ولذلك يق$ول

ًه ابتداء، فإذا س$ماه زي$دا ث$م ق$الھذا ليس بكنية، وإنما الكنية تكون طارئة بعد العلم الذي وضع ل: ًابتداء أبو بكر نقول ً :
  ً.ھذا الكنية طارئة ولم يجعله اسما: ھو أبو عبد ' نقول

ھ$ل إذا ص$در ب$ابن ك$ابن عم$ر أو بن$ت كبن$ت عم$ر . أو بابن أو ابنة: وقيل. الكنية ما كان في أوله أب أو أم: ًإذا
 ف$ي الكني$ة أن تك$ون م$صدرة ب$أب أو أم، لك$ن ًمث.، ھل يعتبر كنية أو �؟ ھ$ذا مح$ل ن$زاع، وا=كث$ر عل$ى أن$ه ي$شترط

 ومنھ$ا أن$ه اب$ن عم$ر، اب$ن -=ن$ه ق$د تتع$دد الكن$ى-الصحيح أنه اشتھر عن$د ال$صحابة بع$ضھم م$ن ع$رف بكنيت$ه ومنھ$ا 
ًعباس، ھذا سيأتي أنه كنية وله جھة أخرى أن يكون علما بالغلبة، ف. تنافي بين كون$ه علم$ا بالغلب$ة وب$ين كون$ه كني$ة،  ً

  .أن الكنية يصح أن تصدر بابن أو بنت، لكن المشھور ما ذكره المصنف ھنا: صحح الرضيولذلك 

 زي$ن العاب$دين، ال$صديق، -زي$نھم–واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح كزين العابدين، جم$ال العاب$دين 
  .الفاروق، ھذه ألقاب وھي مشعرة بالمدح

  .ھذا أشعر بذم: ولأو ذم كأنف الناقة ھذا ذم اسم قبيلة، ذم، نق

ًواْسما: ًإذا َ   .ًأتى العلم حالة كونه اسما، وأتى العلم كنية وھو ما كان في أوله أب أو أم: َأتى َ

  .وھو ما أشعر بمدح أو ذم. ٌا=لف ھذه بدل من التنوين وقفا: اَبَقَلَو

ناق$ة، ال$صديق، الف$اروق، ًوالفرق بين اللقب والكنية معنى، يعني ما الف$رق ب$ين ھ$ذا وذاك؟ أن$ف ال: قال الرضي
Kالفرق معنى أن اللقب ُيمدح الُملقُب ب$ه أو ُي$ذم بمعن$ى ذل$ك اللف$ظ، م$ا تحمل$ه اللف$ظ م$ن : ما الفرق بينه وبين الكنية؟ قال َ َ ً

ِمعنى يصدق على الُملقب به َ الصديق ھذا لقب لكثرة ص$دقه، والف$اروق، =ن ' تع$الى ف$رق ب$ه ب$ين الح$ق والباط$ل، . َ
  .ًدين، =نه كان من العباد ومن أجودھم وأحسنھم، أنف الناقة؛ =نه كان من ا=فعال ما يصير أنفا للناقةزين العاب

أن اللق$$ب يم$$دح الملق$$ب ب$$ه أو ي$$ذم بمعن$$ى ذل$$ك اللف$$ظ، بخ$$.ف الكني$$ة؛ فإن$$ه � يعظ$$م المكن$$ي بمعناھ$$ا ب$$ل بع$$دم 
ً فيه معنى ينفرد به ع$ن غي$ره بخ$.ف زي$ن العاب$دين التصريح با�سم ليس لھا معنى، أبو عبد '، كل الناس أبو، ليس

والصديق والفاروق ونحو ذلك، ھذا فيه معنى قد ينفرد به عن غيره، أما أبو عبد ' وأم عبد '، كل الن$اس، ك$ل م$ن 
  ً.كني فيكون ھذا الوصف مشتركا

 بخ$.ف الكني$ة؛ فإن$ه � -فيه تعظ$يمھذا -ليس المدح بما دل عليه لفظ الكنية، وإنما بكونه لم يصرح باسمه، : ًإذا
َيعظم المكني بمعناھا، بل بعدم التصريح با�سم، فإن بعض النفوس تأنف أن تخاطب باسمھا، بعض النفوس ت$أنف، � 

أن يك$ون المعن$ى الم$راد م$ن : يا زين، � ب$د أن ت$أتي بكنيت$ه أو نح$و ذل$ك، ف$إذا ك$ان الف$رق ب$ين الكني$ة واللق$ب: تقل له
 المدح أو الذم حينئذ دل اللفظ على مسماه، وإذا كان المراد بالكنية ليس معناھا ال$ذي ھ$و الوض$عي ف$ي اللقب حصل به

  . إلى آخره.. يا زيد أو يا محمد: ًلسان العرب وإنما من جھة عدم التصريح باسمه تعظيما له، � يقال

ُأكني777777777777777777ه ح777777777777777777ين أنادي777777777777777777ه Aكرم777777777777777777ه َ ِ ُ ِ ِ ِ ُِ َُ  

  

َو) ألقب777777777777777777777777ه وال777777777777777777777777سوأة اللق777777777777777777777777 M. ُ َ ُُ   ُبَ

  

ًواسما َ ْ ًوكنية َأتى َ َ َْ َولقبا ُ ََ َ   

  .عرفنا ھذه الث.ثة

ْوأخرن َ َM ُسواه ْإن َذا َ َصحبا  ِ َِ  

ْوأخرن َ َM :ًوجوبا، ولذلك جاء بفعل ا=مر مؤكدا بنون التوكيد الخفيفة، إذا ھو واجب وھو مراد المصنف ً ًK.  

ْوأخرن َ َM المشار إليه يعود إلى أقرب مذكور وھو اللقب: َذا.  
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ُسواه ْإن َ   .سوى اللقب: ِ

َصحبا   .ا=لف لmط.ق: َِ

ً      بعد ما قسم لك العلم إلى اسم وكنية ولقبا، قد يجتمع بعضھا مع بع$ض أو ق$د يجتم$ع الجمي$ع، ھ$ل بينھ$ا ترتي$ب أو 
  .�: تقول ما شئت؟ قال

ْوأخ77رن َ َM ُس77واه ْإن َذا َ َص77حبا ِ اللق$$ب، وھ$$ل ھ$$ذا متف$$ق علي$$ه؟  إذا ص$$حب اللق$$ب ا�س$$م أو الكني$$ة وج$$ب ت$$أخير :َِ
  .�: الجواب

ْوأخرن َ َM أي اللقب: َذا.  

ُسواه ْإن َ َصحبا ِ إذا صحب اللقب ا�سم وجب تأخيره، زيد أنف الناقة، زي$د زي$ن العاب$دين وج$ب ت$أخير اللق$ب، : َِ
  .ن ا�سمھذا � يجوز، بل يجب تأخير اللقب ع: زين العابدين زيد، أنف الناقة زيد نقول: و� يصح أن تقول

  : ًأنف الناقة زيد إ� قلي. ومنه قول الشاعر: و� يجوز تقديمه على ا�سم، ف. تقول

.ب7777777777أن َ ِالكل7777777777ب َذا ِ ْ ًعم7777777777را َْ ْ ْخي7777777777رھم َ ُ َ ْ ًح7777777777سبا َ َ َ  

  

ِب7777777777بطن ِْ َش7777777777ريان َ َ ْ ِيع7777777777وي ِ ْ ُحول7777777777ه َ َ ْ ُال7777777777ذيب َ M
  

  

  .م أنصاحب، اس: اسم إشارة بمعنى: ًبأن ذا الكلب عْمرا صاحب الكلب، بأن ذا، ذا

ًصاحب الكلب عْمرا كيف يكون لقبا إذا؟ ما يكون لقبا: الكلب ً ً ً.  

.بأن َ ِالكلب َذا ِ ْ ًعمرا َْ ْ ْخيرھم َ ُ َ ْ ًحسبا َ َ   .ِ، إذا ُجعل ذا اسم بمعنى صاحب ھذا فيه إشكالَ

ًعلى كل؛ الكلب الم$راد ب$ه ھن$ا اللق$ب، وعْم$را ھ$ذا اس$م، حينئ$ذ ق$دم اللق$ب عل$ى ا�س$م، وھ$ذا قلي$ل مال$ك واب$ن . ٍ
جرى على أنه يجب التقديم في ظ$اھر عبارت$ه ھن$ا، يج$ب تق$ديم ا�س$م م$ع اللق$ب والكني$ة م$ع اللق$ب، يعن$ي يق$دم ا�س$م 

س$واه، وس$وى اللق$ب أم$ران، لك$ن جم$اھير : ويؤخر اللقب، وتق$دم الكني$ة وي$ؤخر اللق$ب، ھ$ذا ظ$اھر العب$ارة؛ =ن$ه ق$ال
Kست على ظاھرھا، بل ثم إما خلل في النسخ وإما في غيرھا�، العبارة لي: الشراح إن لم يكونوا كلھم قالوا َ.  

ْوأخرن َ َM ُسواه ْإن َذا َ المراد به ا�سم فحسب، وليس مراده الكنية؛ =ن اللق$ب إذا اجتم$ع م$ع الكني$ة فق$دمن : قالوا: ِ
  .�سم مع اللقبما شئت، قدم وأخر، قدمت اللقب أو أخرته ك.ھما سيان، وإنما مراد المصنف ھنا أنه إذا اجتمع ا

ُسواه ْإن    َ سوى الكنية، وھ$و ا�س$م، إذا : ، سواھا يعنيإن سواھاالمراد به ا�سم كما وجد في بعض النسخ، : ِ
  . اجتمع ا�سم مع اللقب وجب تأخير اللقب

وعلله ابن مالك وصرح به في التسھيل، وعلله في شرحه بأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إن$سان، ھ$ذا 
Kغالب، بطة وقفة ھذا ا=صل ال فإذا قدم اللق$ب حينئ$ذ ق$د يظ$ن ال$سامع المخاط$ب أن . إلى آخره..  أنف الناقة...؟؟؟..لقبُ

أوقع في لبس، وكل ما يوقع في لبس حينئذ ا=ص$ل منع$ه، فوج$ب ت$أخير اللق$ب ل$ئ. يق$ع : ًإذا. المراد به معناه ا=صلي
  .زيد بطة عرف أنه لقب: ن البطة بطة ھي نفسھا، لكن قالبطة، ماذا يفھم منھا؟ يظ: لو قال. في اللبس

Kبأن الغالب أن اللقب منقول من اسم غير إنسان كبط$ة وقف$ة، فل$و ق$دم لت$وھم ال$سامع أن الم$راد م$سماه ا=ص$لي،  ُ
س؛ وھذا لبس، وذلك مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه، � يجوز أن يتقدم اللقب على ا�سم لئ. نق$ع ف$ي مح$ذور وھ$و الل$ب

ً إم$$ا حيوان$ات أوغيرھ$ا، فحينئ$$ذ ل$و أطل$$ق ابت$داء ت$$وھم -أوص$اف-=ن أكث$ر ا=لق$اب إنم$$ا ھ$ي منقول$$ة ع$ن غي$ر إن$$سان 
  .السامع أن المراد معناه ا=صلي، وھذا يجب دفعه صيانة لmنسان

ل$و أت$ى وعلله غيره بأنه أشھر من ا�سم، اللقب أشھر من ا�سم؛ =ن فيه العلمية م$ع ش$يء م$ن معن$ى النع$ت، ف
ًبطة محمد أو زيد، حينئذ ھ$ذا في$ه وص$ل، =ن اللق$ب يك$ون م$شعرا بم$دح ف$ي نف$س : ًبه أو� =غنى عن ا�سم، لو قال

فل$و ق$دم لق$دم الوص$ف عل$ى ًالمسمى، أو مشعرا بذم في نفس المسمى، وحينئذ فيه د�لة على ا�سم وشيء من النعت، 
  ً.وا=شھر ما ذكره ابن مالك أو�. ًإذا نمنع:  قالواالموصوف، وقدم ا�سم على ا�سم الحقيقي،
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أب$و عب$د ' أن$ف الناق$ة، أن$ف الناق$ة أب$و عب$د '، : وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقديمه عليھ$ا، يج$وز
من$ع  حينئ$ذ العل$ة م$ن -ا=حكام معلل$ة: إذا قلنا-ًيجوز الوجھان، لكن ظاھر ك.م المصنف المنع أيضا، لماذا؟ =ن العلة 

Kبطة أبو عبد '، العلة موج$ودة أو �؟ : لو قال. تقديم اللقب على ا�سم ما ھي؟ توھم مراد المعنى ا=صلي من اللفظي
محم$د بط$ة : بط$ة محم$د، لم$اذا؟ =ن$ك أول م$ا ق$دمت بط$ة ظ$ن أنھ$ا البط$ة، لك$ن إذا أخ$رت قل$ت: يمتن$ع أن نق$ول: قلنا

=نھ$$م -بط$$ة أب$$و عب$$د ' م$$ع الكني$$ة، :  أوج$$ب ت$$أخير اللق$$ب؛ ل$$و قل$$تعلم$$ت أن ھ$$ذا لق$$ب ل$$ه، طي$$ب ھ$$ذا المعن$$ى ال$$ذي
 العلة موجودة، المحذور، الل$بس موج$ود أو �؟ موج$ود نف$سه، فك$ان ا=ص$ل يقت$ضي أن يمن$ع -قدمن ما شئت: يقولون

ب$ارة الم$صنف ًمطلقا، أن يمنع تقديم الكنية على اللقب، كما يمنع تقديم ا�س$م عل$ى اللق$ب، ھ$ذا الظ$اھر، وھ$و ظ$اھر ع
  .و� تحتاج إلى تأويل، بل ھو قوله وھو منسوب إليه

ْوأخرن َ َM ُسواه ْإن َذا َ يعني سوى ا�سم والكنية، فيجب تأخير اللقب م$ع الكني$ة، ويج$ب ت$أخير اللق$ب م$ع ا�س$م، : ِ
  .قال في الكافية كذا وقال في التسھيل كذا: و� نحتاج أن نقول

  . جواز تقديمه عليھا وتقدمھا عليهوإن كان مع الكنية؛ فالذي ذكروه

 أن -وھك$$ذا ق$$ال ال$$سيوطي ف$$ي جم$$ع الجوام$$ع-امتن$$اع تق$$ديمھا علي$$ه، وھ$$و المخت$$ار : ومقت$ضى تعلي$$ل اب$$ن مال$$ك
المختار ھو ما يقتضيه تعليل ابن مالك رحمه ' تعالى من منع تق$ديم اللق$ب عل$ى ا�س$م =ن العل$ة موج$ودة م$ع الكني$ة 

  .و المختاروھ: كذلك، قال السيوطي

ْوأخرن: ًإذا قوله َ َM ُسواه ْإن َذا َ ھذا شامل ل.سم والكنية، فيجب تأخير اللقب م$ع الكني$ة، ويج$ب ت$أخير اللق$ب م$ع : ِ
  .ھل ھو مراد المصنف أو �؟ ظاھر العبارة أنھا مرادة. ا�سم

ُسواه ْإن َ َصحبا ِ لى الكنية باعتب$ار تأولھ$ا ب$العلم، الضمير وسواه عائد إ: شامل ل.سم والكنية، وقيل: سواه نقول: َِ
  .ًلكن ھذا أيضا فيه تحريف

س$واه؛ ا�س$م : وظاھر ك.م المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، وي$دخل تح$ت قول$ه: قال ابن عقيل
  .-عند الشارح، أما المصنف �-والكنية، وھو إنما يجب تأخيره مع ا�سم 

أب$و عب$د ' زي$ن العاب$دين، وب$ين أن تق$دم : دم الكني$ة عل$ى اللق$ب، فتق$ولفأما مع الكنية فأنت بالخي$ار ب$ين أن تق$
ْوأخ7رن: زين العاب$دين أب$و عب$د '، ويوج$د ف$ي بع$ض الن$سخ ب$دل قول$ه: اللقب على الكنية فتقول َ َM ُس7واه ْإن َذا َ َص7حبا ِ َِ :

ًوذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا ورد على ھذا، لكن دع$وى اFجم$اع ، نص على ا�سمية، وھو أحسن منه لس.مته مما ً
أنھم أجمعوا على جواز التقديم والتأخير بين اللقب والكنية ھذا محل خ.ف، ل$يس مح$ل إجم$اع، وإنم$ا ن$ص ال$سيوطي 
في جمع الجوامع أنه مختلف فيه، والمختار ھ$و أن$ه يمن$ع والحك$م واح$د، وأن$ه � ف$رق ب$ين الكني$ة وا�س$م ف$ي وج$وب 

  .و الظاھرتأخير اللقب عليھما، وھ

ِوإ َيكون7777777777777777777777ا ْنَ ُ ِمف7777777777777777777777ردين َ ْ َ َُ ْض7777777777777777777777فَفأ ْ ِ  

  

َحتم7777777777777777777777 ِأتب7777777777777777777777ع .ِ)إَوً اَْ ِ ْ ِال7777777777777777777777ذي َ ْردف . َِ  

  

  .إذا تأخر اللقب عن ا�سم أو اجتمع ا�سم واللقب

ْوإن َيكونا َ ُ   .ا�سم واللقب: َ

ِمفردين ْ َ َُ   ً.المفرد ھنا ما يقابل المضاف، فإما مفردين فأضف حتما: ْ

َيكونا َْ◌إن ُ َمفرد َ َ ِينُْ ْفأض7ف ْ ًحتم7ا ِ ْ ًيعن$ي وجوب$ا عن$د الب$صريين، إذا ك$ان ا�س$م مف$ردا وك$ان اللق$ب مف$ردا عن$د : َ ً ً
ْفأض7فوھو أن ت$ضيف ا=ول إل$ى الث$اني، : البصريين � يجوز إ� وجه واحد  ا=ول إل$ى الث$اني، وھ$ذا عن$د ً-وجوب$ا– ِ

 في ا=صل خرج الراعي، ويطلق عل$ى اللئ$يم ھذا لقب، ھو:  وكرز-اسم–ھذا علم : سعيد كرز، سعيد: البصريين نحو
أن$ه يمتن$ع إذا اتح$د المعن$ى أن ي$ضاف ب$ين : وس$يأتي ف$ي ب$اب اFض$افة. م$ضاف وم$ضاف إلي$ه: ٍوالحاذق، سعيد ك$رز

  .ا�سمين

ْو) ي7777777777777ضاف اس7777777777777م ِلم7777777777777ا ب7777777777777ه اتح7777777777777د  َ ْ ُ َ ُ َ. ِ ِ َ ٌ ْمعن77777777777777777777777777777777ى وأول موھم77777777777777777777777777777777ا إذا ورد  َ َ َ َ ُ M َ ً ْ ََ ِ ً ِ ْ َ
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ٍس$عيد ك$رز، حينئ$ذ � ب$د م$ن التأوي$ل؛ =ن س$عيد م$سماه ھ$و م$سمى ك$رز، . ه ھن$اكٍسعيد كرز ھذا مثال يذكرون
  .ًوكرز مسماه ھو مسمى سعيد، إذا كيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ ھذا أشبه ما يكون بالمترادفين

  .، ولوحظ في الثاني المعنى-ا�سم–ٍمسمى كرز، فلوحظ في ا=ول الذات : � بد من التأويل، يعني: قالوا

ً يكونا مفردين بأن كان أحدھما مركبا، وحينئ$ذ إم$ا أن يكون$ا م$ركبين، وإم$ا أن يك$ون ا=ول مرك$ب والث$اني .وإ)
  .مفرد أو بالعكس، فالصور أربعة

إم$ا أن يك$ون مف$ردين، يعن$ي غي$ر م$ضافين، وحينئ$ذ عن$د الب$صريين :  اجتماع اللقب مع ا�س$م، ال$صور أربع$ة
  .وعند الكوفيين يجوز اFتباع، وسيأتي. ٍ � وجه له ثانٍوجوب إضافة ا=ول للثاني، سعيد كرز

 يك$$ون مف$$ردين ب$$أن كان$$ا م$$ركبين، أن$$ف الناق$$ة عب$$د '، عب$$د ' أن$$ف الناق$$ة، عب$$د '، ھ$$ذا مرك$$ب، وأن$$ف .وإ)
ون زي$$د أن$$ف الناق$ة، أو ب$$العكس أن يك$$: الناق$ة، ھ$$ذا مرك$ب، أو يك$$ون ا=ول مف$$رد، والث$اني مرك$$ب، ا=ول مف$$رد مث$ل

  .ًعبد ' كرز، إذا افترقا: ًا=ول مركب الذي ھو ا�سم عبد '، والثاني يكون مفردا

   .وإ� يكونا مفردين بأن كانا مركبين، أو أحدھما مركب والثاني مفرد قدمت أو أخرت

ِأتبع ِ ْ   .الثاني: َ

ِالذي ْردف . ً والمراد ھنا إما أن يك$ون ب$د�، ب$دل ك$ل .ًأتبع الثاني ل5ول، يعني يكون تابعا له، والتوابع كم أربعة: َِ
� تج$$وز اFض$$افة؛ =ن الع$$رب � : م$$ن ك$$ل أو عط$$ف بي$$ان، إم$$ا أن تعرب$$ه ب$$دل ك$$ل م$$ن ك$$ل، أو عط$$ف بي$$ان، يعن$$ي

ًس$عيد ك$رز =ن ك$. منھم$ا مف$رد، وأم$ا إذا كان$ا م$ركبين حينئ$ذ أض$فت : تضيف ث.ث$ة أش$ياء، وإنم$ا ج$وزوا ف$ي ا=ول
سماء وھذا ممتنع، وإذا ك$ان أح$دھما مف$رد والث$اني مرك$ب حينئ$ذ أض$فته ب$ين ث.ث$ة أش$ياء، وھ$ذا أربعة أشياء، أربعة أ

  .ًأيضا ممتنع

  .وجب اFتباع، و� يجوز اFضافة، وإنما اFضافة فيما إذا كانا مفردين: ًإذا

ْوإن َيكونا َ ُ   .يعني اللقب وا�سم: َ

ِمفردين ْ َ َُ   .غير مضافين: ْ

ْفأض77ف ًحتم77ا ِ ْ ًل إل$$ى الث$$اني حتم$$ا وجوب$$ا عن$$د الب$$صريين، نح$$وأض$$ف ا=و: َ وأج$$از . م$$سماه: ٍس$$عيد ك$$رز أي: ً
ٌالكوفي$ون اFتب$اع، س$$عيد ك$رز، ج$$اء س$عيد ك$$رز، ج$اء ٌٌ ھ$$ذا ب$دل ك$$ل م$ن ك$$ل أو : فاع$$ل، وك$رز: فع$$ل م$اض، وس$عيد: ٌ

  .عطف بيان، مع اFضافة

) أل(ل ج$واز اFض$افة حي$ث � م$انع م$ن  وأجاز الكوفيون اFتباع، واخت$اره ف$ي الكافي$ة والت$سھيل، وعل$ى ا=و
  .ٍالحارث وكرز: نحو

  .ًدائما الشراح يفسرون ا=لفية بالكافية، وھذا مثال واضح بين أن ھذا الطريق ليس صحيح

ْوإن: ھنا قال َيكونا َ ُ ِمفردين َ ْ َ َُ ْفأضف ْ ًحتما ِ ْ َ  

اع، حينئ$ذ � ينبغ$ي أن يف$سر ھ$ذا وھو أنه يجوز اFتب: اختار وجوب اFضافة، في الكافية رجح مذھب الكوفيين
ل$م ي$صحح بع$ض -أن$ه ل$م يرج$ع ع$ن أقوال$ه، : بذاك، لماذا؟ =نه لم يخت$صر الخ.ص$ة م$ن الكافي$ة مباش$رة حت$ى نق$ول

 وإنما ألف الكافية و' أعلم كم الزمن الذي وقع بين الخ.صة والكافية، في ھذا ال$زمن تتغي$ر وتتب$دل أم$ور، -المذاھب
ف$$ا]راء تتب$$$دل وتتغي$$$ر؛ =نھ$$ا م$$$ن ب$$$اب . إل$$$ى آخ$$$ره.. ًنف$$$ي أم$$$ور يثبتھ$$ا، ويثب$$$ت أم$$$ورا نفاھ$$ايرج$$ع ع$$$ن أق$$وال وي

ْوإن: ا�جتھادات، وحينئذ َيكونا َ ُ ِمفردين َ ْ َ َُ وھ$ذا . في الكافية اختار مذھب الكوفيين، وھنا رجح م$ذھب الب$صريين: نقول ْ
 ع.قة من حيث الترجيح بم$ا ف$ي الكافي$ة وتك$ون  �-وإن كانت ھذه خ.صة-يدل على أنه � ع.قة من حيث الترجيح 

  .حاكمة على ا=لفية
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، )أل(وأجاز الكوفيون اFتباع، واخت$اره ف$ي الكافي$ة والت$سھيل، وعل$ى ا=ول ج$واز اFض$افة حي$ث � م$انع م$ن 
 إش$كال وھ$ذا متف$ق علي$ه �) أل(ًمذھب البصريين أنه � يجوز أن يكون المضاف محل$ى ب$ـ: ٌالحارث كرز، يعني: نحو

  .ًفيه إ� إذا كان وصفا، وھذا له حا�ته

ًالحارث كرز، ھل يصح أن نضيف ا=ول إلى الثاني فيكون داخ$. ف$ي قول$ه). أل(ًھذا محلى بـ: الحارث، نقول ٌ ُ :
ْوإن َيكونا َ ُ ِمفردين َ ْ َ َُ  وقعن$ا -عل$ى ا=ص$ل عل$ى القاع$دة-ٍالحارث كرز : فإذا أضفنا قلنا. نعم:  مع كونھما مفردين؟ نقول،ْ

َيكون$$ا َ وإْن- ، ف$$إذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ وج$$ب ا�س$$تثناء م$$ن القاع$$دة)أل(ًوھ$$و أن الم$$ضاف ھن$$ا محل$$ى ب$$ـ: ف$$ي مح$$ذور ُ َ 
ُِمفرَدْين َ ٍ، فالحارث كرز ھذا عندھم � يصح، وإنم$ا تق$ول)أل(ً بشرط أ� يكون ا=ول محلى بـ- ْ ٌالح$ارث ك$رز ب$الرفع : ُ ُ

  .  وإما عطف بيانعلى أنه بدل أو عطف بيان، إما بدل

إذا اجتمع ا�سم واللقب؛ فإما أن يكونا مفردين، والمفرد ھنا م$ا قاب$ل المرك$ب، أو م$ركبين، أو : قال الشارح ھنا
ًا�سم مركبا واللقب مفردا، أو ا�سم مفردا واللقب مركبا، فإن كانا مف$ردين، إن ك$ان ف$ي ا=ول  ً ً فل$يس إ� اFتب$اع ) أل(ً

ًز، وج$$ب عن$$د الب$$صريين اFض$$افة عل$$ى تأوي$$ل ا=ول بالم$$سمى، والث$$اني با�س$$م تخل$$صا م$$ن الح$$ارث ك$$ر: ًوفاق$$ا نح$$و ٌ
  .إضافة الشيء إلى نفسه

ْو) ي7777777777777ضاف اس7777777777777م ِلم7777777777777ا ب7777777777777ه اتح7777777777777د  َ ْ ُ َ ُ َ. ِ ِ َ ٌ َ  

  

ْمعن77777777777777777777777777777777ى وأول موھم77777777777777777777777777777777ا إذا ورد َ َ َ ُ M َ ً ْ ََ ِ ً ِ ْ َ
  

  

ٍ   سعيد كرز نقول مضاف ھ$و ال$ذي ي$صدق علي$ه الم$ضاف ھذا مثله؛ =نه ھو نفس المسمى واحد، ما يصدق عليه ال: ُ
ٍسعيد كرز ورأي$ت س$عيَد ك$رز وم$ررت ب$سعيد ك$رز، : � بد من التأويل، من إضافة المسمى إلى ا�سم، نحو: ًإذا. إليه ٍ ٍِ ُ

ٍمضاف ومضاف إليه مثل عبد '، جاء عبد '، رأيت عبَد '، مررت بعبد '، جاء سعيد كرز، رأي$ت س$عيَد ك$رز،  ٍ ُ ُِ ُ ُ
ٍ بسعيد كرزمررت ِ.  

وأجاز الكوفيون اFتباع واختاره اب$ن مال$ك عل$ى الب$دل أو . وأجازه الكوفيون واختاره ابن مالك الذي ھو اFتباع
ٍھ$ذا س$عيد ك$رز، ورأي$ت س$عيدا ك$$رزا، وم$ررت ب$سعيد ك$رز : عط$ف بي$ان، فتق$ول ٍ ً ً ٌ ٌ ج$اء س$عيد ك$رز، س$$عيدً-مطلق$ا–ٌ ٌ :

ًيدا كرزا، ك$رزارأيت سع. بدل أو عطف بيان: ٌفاعل، وكرز ً ٍعط$ف بي$ان أو ب$دل ك$ل م$ن ك$ل؟ م$ررت ب$سعيد ك$رز، : ً ٍ
وھ$ذا -=ن اFض$افة ف$ي مث$ل ذل$ك خ$.ف ا=ص$ل، اFض$افة ھن$ا : ٍكرز عط$ف بي$ان أو ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، لم$اذا؟ ق$الوا

 أن$ك  وھو أن اFضافة ھنا من إضافة الشيء إل$ى نف$سه، اتح$د معن$اه، وھ$ذا خ$.ف ا=ص$ل، وإنم$ا ا=ص$ل-توجيه جيد
تغاير بين المضاف والمضاف إلي$ه، غ$.م زي$د، غ$.م م$صدقه غي$ر م$صدق زي$د، ھ$ذا ا=ص$ل ف$ي اFض$افة أن$ك تقي$د 

ٌأما سعيد كرز ھو عينه، تضيفه إلى أي سبب؟ ما الموجب؟ حينئذ إذا قلت. ا=ول بالثاني Kغ.م زيد عبد ' ث$م س$بب، : ُ َ
ُثم موجب، تقيد ا=ول بالثاني، أما سعيد ك K ٍرز ما الفائدة؟ ل$يس في$ه فائ$دة، ول$ذلك م$ذھب الك$وفيين أرج$ح، =ن اFض$افة َ

  .في مثل ذلك خ.ف ا=صل

  .أدغمت في �) إن(، )إن � (.وإ): وإن لم يكونا مفردين، وھو الذي أشار إليه بقوله

أو عط$$ف بي$$ان،  ف$$ي إعراب$$ه عل$$ى أن$$ه ب$$دل -ل$$ه–ا=ول :  أتب$$ع الث$$اني ال$$ذي ردف، يعن$$ي-يكون$$ا مف$$ردين- .وإ)
ًامتنعت اFضافة، � يجوز أن يضاف، لماذا؟ =نه � ي$ضاف ث.ث$ة أس$ماء ف$ض. ع$ن أربع$ة أس$ماء، إذا : وحينئذ نقول

ِأنف الناقة، محمد أنف الناقة، أضفت ث.ثة أسماء، وھ$ذا ممتن$ع ف$ي ل$سان الع$رب؛ =ن$ه ثقي$ل، محم$د أن$ف الناق$ة : قلت ِ ِ ِ
  .ھذا فيه ثقل: مثل سعيد كرز نقول

ًعبد ' أنف الناقة، أو مركب$ا ومف$ردا: بأن كانا مركبين، نحو ٌعب$د ' ك$رز وس$عيد أن$ف الناق$ة وج$ب اFتب$اع، : ً ُ
القط$$ع ھ$$ذا يك$$ون ف$$ي ب$$اب - ث$$م يج$$وز ل$$ك وج$$ه آخ$$ر وھ$و القط$$ع، - ھ$$ذا ھ$$و ا=ص$ل-فتتب$ع الث$$اني ا=ول ف$$ي إعراب$$ه،

ِاء س$عيد أن$ُف الناق$ة، أن$ُف الناق$ة ھ$ذا ب$دل أو عط$ف بي$ان، ج$.  يعني تجع$ل الك$.م جملت$ين ول$يس جمل$ة واح$دة-النعت ِ ٌ
ِجاء سعيد أنف الناقة، يعني بالنصب، قطعت الرفع إلى النصب على تق$دير فع$ل أعن$ي، وحينئ$ذ ص$ار : يجوز أن تقول َ ٌ

ًالك.م جملتين، ولذلك القطع خ.ف ا=صل، ا=ص$ل ف$ي الك$.م أن يك$ون مت$ص. بع$ضه ب$بعض، وم$ا ج$يء بح$روف 
َجاء سعيد أنُف الناقة، جاء سعيد أن$ف : لعطف إ� من أجل إيصال الك.م بعضه ببعض، وحينئذ يجوز أن تقطع فتقولا ٌ ٌِ

  .ً على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا أعني-بالنصب–
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ًوكذلك إذا كان منصوبا تقطعه إلى الرفع، رأيت سعيدا يجوز أن تقول ، َأنف الناقة على أنه بدل أو عطف بي$ان: ً
  .ًرأيت سعيدا أنُف بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: ويجوز أن تقول

تقطع الرفع إلى النصب وإلى رفع � بأس، لماذا؟ =نك قد تنوي ب$أن الجمل$ة الثاني$ة مغ$ايرة ل5خ$رى، يعن$ي : ًإذا
ِجاء س$عيد أن$ُف الناق$ة؟ أن$ُف يج$وز ل$ك إع$راب أن$ف: ھل يجوز أن يقال أو أن$ه خب$ر لمبت$دأ إم$ا ب$دل أو عط$ف بي$ان، : ِ

  .محذوف وھو أنُف الناقة و� بأس

مبت$دأ : ويج$وز القط$ع إل$ى الرف$ع بإض$مار ھ$و، يعن$ي: ويجوز أن تقطعه من الرفع إلى النصب، ول$ذلك ق$ال ھن$ا
ٍمحذوف، ويكون الذي قطعته خبرا لمبتدأ محذوف، أو الن$صب بإض$مار أعن$ي، م$ررت بزي$د أن$ُف الناق$ة،   -� إش$كال-ً

والن$صب . ھ$و أن$ف الناق$ة: فالرفع على إض$مار مبت$دأ، والتق$دير. َأنف الناقة: َوأنف الناقة أعني. نُف الناقةوھو أ: يعني
َأعن$$ي أن$$ف الناق$$ة، فيقط$$ع م$$ع المرف$$وع إل$$ى الن$$صب، وم$$ع المن$$صوب إل$$ى الرف$$ع، وم$$ع : عل$$ى إض$$مار فع$$ل والتق$$دير

ر، � يقط$$ع المرف$$وع أو المن$$صوب إل$$ى الج$$ر، المج$رور إل$$ى الن$$صب أو الرف$$ع، و� يقط$$ع الرف$$ع أو الن$$صب إل$ى الج$$
الم$$رجح : ًلم$$اذا؟ =ن العام$$ل ال$$ذي يق$$در ھ$$و فع$$ل أو اس$$م، وح$$رف الج$$ر � يعم$$ل مق$$درا عل$$ى ال$$صحيح، ول$$ذلك قلن$$ا

ًأنه فعل مبني وليس معربا خ.فا للكوفيين أنه مجزوم ب.م ا=مر مقدرة): اضرب( ً.  

  : ًإذا

ِوإ َيكون7777777777777777777777ا ْنَ ُ ِمف7777777777777777777777ردين َ ْ َ َُ   ْفِض7777777777777777777777َفأ ْ

  

َحتم7777777777777777777777 ِأتب7777777777777777777777ع .ِ)إَوً اَْ ِ ْ ِال7777777777777777777777ذي َ ْردف . َِ  

  

ًظاھره امتناع اFضافة إذا كان ا=ول مفردا والثاني مركبا :قالوا: .إ) ً.  

غ$.م وعب$د '، : ًوالوجه خ.فه، كما ص$رح ب$ه الرض$ي بج$واز ك$ون الم$ضاف إلي$ه مركب$ا نح$و:  قال الصبان
  .اFضافة أكثربخ.ف المضاف، واFتباع أقيس من اFضافة، و

ِوم ُن77777777777777777هَ ٌمنق77777777777777777ول ْ ُ ْ ٍكف77777777777777777ضل َ ْ َ ْوأس77777777777777777د َ َ ََ
  

  

ُوذو ٍارتج77777777777777777777777777777777777ال َ َ َك77777777777777777777777777777777777سعاد ِْ َ ُ ْوأدد َ َ ُ َ  

  

ٌوجمل777777777777777777ة َ ْ ُ َوم777777777777777777ا َ ٍب777777777777777777مْ◌زج َ َ َركب777777777777777777ا ِ ُM  

  

ِبغي777777777777777777ر ِْنإ َذا ْ َ ِوي777777777777777777ه ِ ْ .ت777777777777777777م َ َأعرب777777777777777777ا َ ِْ ُ
  

  

َوش77777777777777اع ِع677777777777777مَاA ِف77777777777777ي ََ َ ْض77777777777777افهِاU ُذو ْ َ َ  

  

ِكعب777777777777777777د ْ َ ٍش777777777777777777مس َ ْ ِأب777777777777777777يَو َ ْقحاف777777777777777777ه َ َ َُ  

  

ًم باعتبار كونه منقو� أو مرتج. إلى قسمين، وزاد بعضھم ثالثا � منقو� و� مرتج.ينقسم العل ً ً ًً.   

ُومن7ه ْ ٌمنق7ول َ ُ ْ ك$$ان : وم$ن العل$م عل$م منق$$ول، وأرادوا ب$ه أن$ه م$ا س$بق ل$ه اس$$تعمال ف$ي غي$ر العلمي$ة، يعن$ي:  أي:َ
ًنكرة، كان جملة، كان فع. ماضيا، كان مضارعا، كان اسما جامدا،  ً ً ً كان اس$م فاع$ل، ك$ان اس$م ج$نس ف$ي ا=ص$ل، ث$م ً

ٌاسمًنقلته فجعلته علما،  ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ًفضل مث.، ھ$ذا . ً، ھذا يسمى منقو�، يعني سبق له استعمال في غير علمُ
ذ ھ$ذا س$ميته ف$ضل، حينئ$: ٌفضل، ھ$ذا ف$ضل '؛ ش$يء غي$ر مع$ين، لك$ن ل$و ج$اءك ول$د وقل$ت: مصدر جامد، لو قلت

ًنقلت المصدر من د�لته على المصدر وعدم التعيين =نه جامد فصار علما لذات مشخصة، ھذا يسمى علما منقو� ً ًٍ.  

ما ل$م ي$سبق ل$ه اس$تعمال قب$ل : ٍومرتجل ھذا مأخوذ من ا�رتجال وھو ابتداء الشيء على غير تھيئ، والمراد به
ًا علم$ا يع$ين الم$سمى أول ما وض$ع ف$ي ل$سان الع$رب وض$ع اس$م-العلمية في غيرھا، ل$م ي$ستعمل كم$صدر أو فع$ل أو -ً

  ً.جملة ثم نقل إلى العلمية، بل أول ما وضع وضع علما

والمرتج$ل ال$ذي ل$م . ما سبق له استعمال في غير علمية، قبل العلمية: المنقول. العلم إما منقول وإما مرتجل: ًإذا
، ق$د يك$ون س$بق لكن$ه جھ$ل، حينئ$ذ م$ا حكم$ه؟ إذا -نق$و�–يسبق له استعمال قبل العلمية ف$ي غيرھ$ا، أو س$بق وجھ$ل 

ًسبق له وجھل � ندري ھل ھذا ابت$داء أم أن$ه نك$رة، ابت$داء علم$ا م$رتج. أم أن$ه منق$ول م$ا ن$دري، حينئ$ذ ص$ار حكم$ه  ً ً ً
  .حكم المنقول، =نه � بد وأن يعتبر إما نكرة وإما فعل إلى آخره، فإذا لم يعلم حينئذ رجعنا إلى ا=صل

ْومن ٌمنقول ُهَ ُ ْ - وأس$د -ھ$ذا م$صدر-من العلم، علم منقول إلى العلمية بعد استعماله في غيرھا، كفضل : منه أي: َ
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ھذا اسم جنس، وحينئذ المنقول إما أن ينقل من صفة كحارث، أو من م$صدر كف$ضل، أو م$ن اس$م ج$نس كأس$د، وھ$ذه 
  .تكون معربة

 وإم$ا اس$مية وھ$ذا مق$يس عن$د النح$اة عل$ى -لسان الع$ربوھو المسموع في -وقد يكون النقل من جملة إما فعلية 
: فع$ل م$اض، وقرناھ$ا: ، ش$ابش7اب قرناھ7الم يسمع نق$ل جمل$ة إل$ى العلمي$ة إ� الفعلي$ة فح$سب، :  يعني-الجملة الفعلية

  .ھذا فعل وفاعل ومفعول به، ھذا الذي سمع: ًتأبط شرافاعل، 

�، =نھ$م : ملة اسمية، ھل نقل في لسان الع$رب؟ الج$واب ھذه ج-سميت ولدك زيد عالم-زيد عالم،: وأما لو قيل
  .لما سموا بالجملة الفعلية حينئذ قاسوا عليھا الجملة ا�سمية �نتفاء الفرق بينھما

  . كقام زيد وزيد قائم، وحكمھا أنھا تحكى، كما سيأتيأو من جملة

ُومن77777777777777777ه ْ ٌمنق77777777777777777ول َ ُ ْ ٍكف77777777777777777ضل َ ْ َ ْوأس77777777777777777د َ َ ََ
  

  

ُوذو ٍارتج7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ال َ َ ِْ..............  

  

ُوذو ٍارتجال َ َ   .ٍابتداء الشيء على غير تھيئ: ومنه ذو ارتجال، وا�رتجال: يعني: ِْ

َك77سعاد  َ ُ ْوأدد َ َ ُ جم$$ع أدة بمعن$$ى الم$$رة م$$ن ال$$ود، والھم$$زة منقلب$$ة ع$$ن : ، قي$$لبأن$$ه ؟؟؟ أو �ُ ھ$$ذا ن$$وزع في$$ه أدد ، َ
  .الواو

علم ف$ي غي$ر العلمي$ة ث$م اس$تعمل ف$ي العلمي$ة، ًسعاد ھذا أول ما نقل، أول ما وضع وضع علما، لم يسبق أن ي$ست
  .ُ مثله عند الناظم إ� أنه نوزع فيهوأدد

ًمن العلم ما ليس منقو� و� مرتج.، � يوص$ف بھ$ذا و� ب$ذاك، فھ$و واس$طة بينھم$ا: وقيل وھ$و ال$ذي علميت$ه . ً
  ).أل(بالغلبة، ھذا يأتي في المعرف بـ

ْوق777777777777777777د َ ُي7777777777777777777صير َ ًعلم777777777777777777ا َِ َ ْبالغلب7777777777777777777ه ََ َ َ َ ْ ِ  

  

ٌم777777777777777777ضاف َ ُم777777777777777777صحوب ْوٱ ُ ُ ْ ْكالعقب777777777777777777ةْ َلأ َ َ ََ َ  

  ج

ھذا علم بالغلبة، يعني إذا أطلقت المدينة صرفت إلى المدينة ھي ھ$ي، عينھ$ا، وحينئ$ذ ھ$ل ھ$ذا منق$ول؟ : المدينة
  .�، � منقول و� مرتجل: ھل ھذا مرتجل؟ الجواب

ِوم ُن77777777777777777هَ ٌمنق77777777777777777ول ْ ُ ْ ٍكف77777777777777777ضل َ ْ َ ْوأس77777777777777777د َ َ ََ
  

  

ُوذو ٍارتج777777777777777777777777777777777777ال َ َ َك777777777777777777777777777777777777سعاد ِْ َ ُ ْأددَو َ َ ُ  

  

 ول$يس منھ$ا -كلھا ليس فيه تفصيل � منق$ول و� مرتج$ل، ب$ل كلھ$ا منقول$ة-ذھب بعضھم إلى أن ا=ع.م كلھا منقولة، 
إن الوضع س$بق ووص$ل إل$ى الم$سمى ا=ول، وعل$م م$دلول تل$ك ا=لف$اظ ف$ي النك$رات وس$مي : قال قائله. شيء مرتجل

ًھا من أجل ذلك م$رتج.، فحينئ$ذ كونھ$ا مرتجل$ة أو منقول$ة ھ$ذا وھ$م بھا، وجْھلنا نحن أصلھا فحينئذ توھمنا من سمى ب
  .يعني من باب التوھم عند المسمي، وإ� ا=صل كلھا منقولة

وذھب الزجاج إلى أنھا كلھا مرتجلة، عكس ا=ول، والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخ$ر 
 وموافقتھ$ا للنك$رات ب$الغرض � بالق$صد؛ =ن$ه ي$رد علي$ه أن عن$دنا ِف$ي الح$ارث زائ$دة،) أل(إلى ھذا، ولذلك لم تجع$ل 

ًتأبط شرا، لو كانت كلھا أع$.م با=ص$ل وعن$دنا : شاب قرناھا، وعندنا جملة أخرى: ، وعندنا جملة)فضل(مصدر ھو 
ف يق$ال؟ ھذه أفعال مستعملة في غير العلمية وعندنا فضل مصدر وعندنا أسد اسم جنس مستعلمة في غير العلمية، كي$

ًھذا �، ھذه موافقة � بالقصد، وإنما بالتوافق وحسب، ا=صل وض$ع ف$ضل علم$ا، ووض$ع نك$رة ك$ذلك موافق$ا ل$ه : قال ً ٌ
ًم$رة علم$ا : ب$أن ف$ضل وض$ع م$رتين: في اللفظ والمعنى � أنه نقل من المصدر إلى علمي$ة، وھ$ذا في$ه تكل$ف، أن يق$ال

  .ومرة نكرة ھذا يحتاج إلى إثبات

Kثم: ًإذا   . خ.ف في العلم المنقول والعلم المرتجل، لكن � ينبني عليه كبير فائدةَ

ِوم ُن77777777777777777هَ ٌمنق77777777777777777ول ْ ُ ْ ٍكف77777777777777777ضل َ ْ َ ْوأس77777777777777777د َ َ ََ
  

  

ُوذو ٍارتج77777777777777777777777777777777777ال َ َ َك77777777777777777777777777777777777سعاد ِْ َ ُ ْوأدد َ َ ُ َ  
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ٌوجملة َ ْ ُ يقع جملة مركبة من فعل وفاع$ل ومبت$دأ وخب$ر، لك$ن ل$يس بع$د العلمي$ة، وإنم$ا : يعني ومنه جملة، يعني: َ
ًعلمية، يعني منقول من الجملة كما ذكرناه سابقا، ق$ام زي$د، ج$اء ق$ام زي$د، رأي$ت ق$ام زي$د، م$ررت بق$ام زي$د، ھو قبل ال

ًقام زيد ھذا اسم كزيد، حينئذ تحكى الجملة و� تعرب إ� إعرابا مقدرا، تحكى كما ھ$ي يعن$ي: نقول : � يب$دل، � تق$ل: ً
تحكى كما ھي؛ =نه في ا=صل فع$ل م$اض وھ$و مبن$ي فيبق$ى عل$ى جاء قاموا زيد، قاموا بالرفع على أنه فاعل، وإنما 

جاءني زي$د ق$ائم ورأي$ت زي$د ق$ائم وم$ررت بزي$د ق$ائم، : تحكى، فتقول: نفس اللفظ و� يتبدل و� يتغير، ولذلك قال ھنا
  .جملة الفعليةوھذا من ا=ع.م المركبة، لكنه كما ذكرنا لم يسمع أنھم سموه بالجملة ا�سمية، وإنما ورد تسميتھم بال

ُك777777777777777777777ذبتم َْ ِوبي777777777777777777777ت َ ْ ُتنكحَ ) � َ ِ   ُهَون7777777777777777777777َ

  ج

َش77777777777اب َبن77777777777ي َقرن َ cت77777777777صر اَاھ77777777777َ ُ ُوتحل77777777777ب َ ِ َ  

  

ٌوجملة َ ْ ُ   .يعني ومنه جملة: َ

َوما ٍبمْ◌زج َ َ َركبا ِ ُM :ال$ذي ب$سبب م$زج ركب$ا، والم$زج عن$دھم أخ$ذ اس$مين ويجع$. : يعني ومن$ه بم$ا بم$زج، يعن$ي
ًاسما واحدا، وينزل الثاني منزل ً ب$أن أخ$ذ اس$مان وجع$. اس$ما واح$دا ون$زل ثانيھم$ا -ھك$ذا قي$ل-ة تاء التأنيث من ا=ول ً ً

من ا=ول منزلة تاء التأني$ث م$ن الكلم$ة، بعلب$ك، ح$ضرموت، مع$دي ك$رب، ھ$ذا مرك$ب مزج$ي، س$يبويه ھ$ذا مرك$ب 
ئش عائشة، أل$يس ك$ذلك؟ جعل بك بمنزلة تاء التأنيث، عا: قيل. مزجي، حينئذ بعلبك، بعل ھذا جزء، بك ھذا جزء ثان

ًعائش الشين ھي محل اFعراب، جاء ع$ائش اس$م رج$ل ھ$ذا، ج$اء ع$ائش، رأي$ت عائ$شا، م$ررت بع$ائش، إذا ًٍ ال$شين : ٌ
ال$.م ) بع$ل(ُھي محل اFعراب، إذا اتصلت به تاء التأنيث؛ جاءت عائشة صارت التاء ھي محل اFع$راب، ھ$ذا مثل$ه 

ص$ار الج$زء الث$اني كالت$اء م$ن ت$اء التأني$ث ) بع$ل ب$ك(زج ب$ين الكلمت$ين ھي محل اFعراب، فلم$ا ات$صل ب$ه رك$ب وم$
ك$ل كلمت$ين نزل$ت ثانيھم$ا منزل$ة ت$اء التأني$ث مم$ا . انتقل اFعراب من بعل من ال.م إلى آخره فنزل منزل$ة ت$اء التأني$ث

  .أنه صار بعد التركيب والمزج صار حرف إعراب في آخره: قبله، بمعنى

َوما ٍبمْ◌زج َ َ َركب ِ ُMط.ق: اmا=لف ھذه ل.  

  .ما ھو المشار إليه؟ ذا الذي ھو المركب المزجي: َذا

ِبغير ْإن ْ َ ِويه ِ ْ .تم َ َأعربا َ ِْ ُ
  

َأعرب7ا، وي7ه، إن ت$م وخ$تم بغي$ر لف$ظ ت7مًحرف شرط، وفعل ال$شرط مح$ذوف وجوب$ا يف$سره الم$ذكور : ْإن ِْ ھ$ذا : ُ
ًإذا متى يكون مبنيا؟ ومتى يكون . ، أعرباجواب الشرط   .ًمعربا؟ فصل المصنف رحمه ' تعالىً

ِبغير ْإن ْ َ ِويه ِ ْ ً، أع$رب ص$ار معرب$ا إع$راب م$ا وي7هھذا تم وختم بغي$ر : ًكبعلبك وحضرموت ومعدي كرب، إذا: َ
ً صار مبنيا؛ =ن الحكم ھن$ا أع$رب عل$ق عل$ى وص$ف، إن وج$د ذل$ك -اسم صوت- بويهإن ختم : مفھومه. � ينصرف

  .ن لم يوجد حينئذ وجد نقيضه وھو البناءالوصف وجد معه اFعراب، وإ

  .المركب المزجي: أي: َذا

  ً. حينئذ صار مبنيابويهأي ختم أعربا كبعلبك، إعراب ما � ينصرف، فإن ختم يه تم إن بغير لفظ و

َذا إن بغي77ر وي777ه ت77م أعرب777ا ْ ْ َ ِْ ُِ . َ ِ َ ِ ْ لوي$$$ه، ًإم$$$ا أن يك$$ون مختوم$$$ا بوي$$ه ك$$$سيبويه، وخا: ًإذا المرك$$ب المزج$$$ي نوع$$ان: َ
ًونفطويه، وإما أ� يكون مختوما بويه، إن كان مختوما بيويه كسيبويه نقول ھذا مبني، ب$ل في$ه لغ$ات، الف$صحى بن$اؤه : ً

:  ممن$وع ال$صرف يمن$ع م$ن ال$صرف، تق$ول-يلي ھ$ذه اللغ$ة الف$صحى-: ِعلى الكسر، سيبويه مبني على الكسر، ويليھا
َجاء سيبويه، ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه مم   .نوع من الصرفَ

البن$اء عل$$ى : ًوغي$ر المخت$وم بوي$$ه كمع$دي ك$$رب، وبعلب$ك في$ه ث$$.ث لغ$ات، إذا س$$يبويه ك$م لغ$ة في$$ه؟ في$ه لغت$$ان
ًالكسر وھو اللغة الفصحى سيبويه مطلقا رفعا ونصبا وجرا ً ً ً ِ.  

 مع$رب ففي$ه إعرابه إعراب ما � ينصرف، وأما غير المختوم بويه والذي نص عليه المصنف أن$ه: اللغة الثانية
ث.ث لغات، الفصحى إعرابه إع$راب م$ا � ين$صرف عل$ى الج$زء الث$اني، ويف$تح آخ$ر ا=ول للتركي$ب م$ا ل$م يك$ن ي$اء 

، -ھ$و رج$ل اس$مه بعلب$ك-إعراب ما � ين$صرف يك$ون اFع$راب عل$ى الح$رف ا=خي$ر، بعلب$ك . كمعدي كرب فيسكن
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ٌبعلب$$ك ب$$التنوين؛ =ن$$ه ممن$$وع م$$ن : آخ$$ره، و� تق$$لھ$$ذا فاع$$ل مرف$$وع، ورفع$$ه ض$$مة ظ$$اھرة عل$$ى : ج$$اء بعلب$$ُك تق$$ول
َال$$صرف، ج$$اء بعلب$$ُك، رأي$$ت بعلب$$ك، م$$ررت ببعلب$$ك ممن$$وع م$$ن ال$$صرف، مثلم$$ا تق$$ول ج$$اء أحم$$د، رأي$$ت أحم$$َد، : َ

  .ومررت بأحمَد، نقول ھذا ممنوع من الصرف

َبعلب$ك-ويفتح آخر ا=ول  ُرب، رأي$ت مع$دي ك$رب، ً ف$ي المواض$ع كلھ$ا إ� إذا ك$ان ي$اء في$سكن، ج$اء مع$دي ك$-َ
ساكنة في الث.ث$ة ا=ح$وال، وأم$ا ك$رب وھ$ذه ف$ي حال$ة الرف$ع ت$ضم، ج$اء مع$دي ك$رُب فاع$ل، .. مررت بمعدي كرب

َرأيت معدي كرب مررت بمعدي كرب؛ =نه ممنوع من الصرف وھو الذي نص عليه المصنف َ ُ.  

ج$$اء : ل بوج$$وه اFع$$راب، تق$$ولويليھ$ا إع$$راب المت$$ضايفين بإض$$افة ص$$دره إل$$ى عج$$زه، ف$$يخفض ويج$$ري ا=و
 lُبعلب$$ُك، تحركھ$$ا بال$$ضمة، والث$$اني يج$$ر، بعلب$$ك

ِمث$$ل عب$$د '– ، ج$$اء _ ُ lم$$ررت ببعلب$$ك ، lرأي$$ت بعلب$$ك ، lِج$$اء بعلب$$ك َ ُ
ِح$$ضُرموت، رأي$$ت ح$$ضرموت، م$$ررت بح$$ضرموت  َ  مت$$ضايفين، إض$$افة ا=ول إل$$ى الث$$اني، -ھ$$ذا إع$$راب عب$$د '-ٍ

ِ، يعني الحركات تكون على ال.م، بعل، بعل، بعُلويجري ا=ول بوجوه اFعراب َ.  

بناؤه على الفتح في الجزأين ما لم يعتل ا=ول فيسكن كخمسة عشر، يعني بعلب$ك مبن$ي عل$ى ف$تح : واللغة الثالثة
  .ًخمسة عشر، إ� إذا كان ا=ول معت. مثل معدي فيبقى على السكون و� يحرك بالفتح: الجزأين مثل

نوع$$ان :  وھ$$و ك$$ل اس$$مين ن$$زل ثانيھم$$ا منزل$$ة ھ$$اء التأني$$ث نق$$ول-الن$$وع ال$$ذي أراده الم$$صنف-ذو الم$$زج : ًإذا
مختوم بويه كسيبويه وفيه لغات، الف$صحى بن$اؤه عل$ى الك$سر، ويليھ$ا اFع$راب ممن$وع م$ن ال$صرف، وغي$ر المخت$وم 

  .بويه كمعدي كرب وبعلبك ففيه ث.ث لغات

زء الث$اني، ويف$تح آخ$ر ا=ول للتركي$ب م$ا ل$م يك$ن ي$اء كمع$دي الفصحى إعرابه إعراب ما � ينصرف على الج
كرب فيسكن، ويليھا إعراب المت$ضايفين بإض$افة ص$دره إل$ى عج$زه ف$يخفض يعن$ي الث$اني، ويج$ري اFع$راب بوج$وه 

  .اFعراب على ا=ول، والثالثة بناؤه على الفتح في الجزأين ما لم يعتل ا=ول فيسكن كخمسة عشر

َوما ٍبمْ◌زج -لمما ع-ومنه : َ َ َركبابسبب المزج : ِ ُM  ط.ق، والذي ركب بم$زج، والجمل$ة ص$لة الموص$ولmا=لف ل
  .� محل لھا من اFعراب

ِإن بغير المركب تركيب مزجي، :  أي)ذا( ْ َ ِ .ويه تم لفظ ْ َ ِ ْ َأعربا -ختم-َ ِْ ُ.  

ِوشاع في اAع6م َ ْ َ َِ ْذو اUضافه -المركبة- َ َ   . ا=ع.م المركبةوشاع، يعني كثر وانتشر في: َُ

ْذو اUض77افه َ يعن$$ي ص$$احب اFض$$افة، م$$ضاف وم$$ضاف إلي$$ه، ھ$$ذا أكث$$ر م$$ن المزج$$ي، وأكث$$ر م$$ن اFس$$نادي، : َُ
ًالعل$م إم$ا مف$رد وإم$ا مرك$ب، والمرك$ب إم$ا مرك$ب تركيب$ا إس$ناديا، وھ$و م$ا س$$مي : والمف$رد أكث$ر م$نھم، لك$ن إذا قي$ل ً

ھ$$ذه ث.ث$$ة أن$$واع ل5ع$$.م المركب$$ة، .. المرك$$ب تركي$$ب إض$$افيبجمل$$ة فعلي$$ة أو اس$$مية، والمرك$$ب تركي$$ب مزج$$ي، و
َوشاعأكثرھا في لسان العرب المضاف،    .ذو اFضافة: كثر وانتشر، في ا=ع.م المركبة: ََ

ٌك$ل كلمت$$ين ن$زل ثانيھم$ا منزل$ة التن$وين مم$ا قبل$ه، غ$.م ث$$م : -الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه-: واFض$افة الم$راد بھ$ا
ًم حذفت التنوين، زيد جعلت التنوين في آخر الكلمة، إذا نزلت زيد من غ$.م منزل$ة التن$وين، غ.: أضفته إلى زيد قلت ٍ ُ

  .ًوليست ھي محل إعراب، بخ.ف بعلبك نزل الجزء الثاني منزلة تاء التأنيث، وتاء التأنيث تكون مح. لmعراب

ٍمنزل$ة التن$وين مم$ا قبل$ه، غ$.م زي$د كل كلمتين نزلت ثانيھم$ا : ًإذا المضاف والمضاف إليه أو المركب اFضافي
ًأصلھا غ.م زيد، كل منھما مفرد، أردت اFضافة ح$ذفت التن$وين م$ن غ$.م الم$ضاف إلي$ه وجوب$ا ث$م أض$فته إل$ى زي$د  ٌ ٌ

  .ًفجعل زيد مح. لظھور التنوين الذي كان في ا=ول

ٍكعبد شمس ْ ْ ََ ْبي قحافهَوأ ِيعني وذلك كعبد شمس، وھو علم =خ ھاشم بن عبد مناف،: َِ َ َُ   .علم لوالد أبي بكر: ِ

  .ًنبه بالمثالين على أن الجزء ا=ول يكون معربا بالحركات كعبد، وبالحروف كأبي

ٍوالجزء الثاني يكون منصرفا كشمس، وغير منصرف كقحافة ً.  

ل$ة، ومن$ه أشار بھذه ا=بيات إلى تعداد أنواع العلم، منه ما ھو منقول، ومنه ما ھ$و مرتج$ل، من$ه م$ا ھ$و جم: ًإذا
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ًما ھو مركب، والمركب قد يك$ون مركب$ا إس$ناديا وق$د يك$ون مركب$ا تركيبي$ا أو مركب$ا إض$افيا، ومن$ه م$ا ھ$و مف$رد ول$م  ً ً ً ً ً
َواسما أتى: بأنه سبق في قوله: ينص عليه =نه ا=صل، أو يقال ً َ ْ َوكنيتة ولقبا ، َ َ َ ََ َ ً ْ عل$م ال$شخص : ، ولذلك قال السيوطي ُ

  .ٍلمفرد، وھو ما عري من إضافة وإسناد ومزج كزيدا: ًأو�: أربعة أنواع

  .ًبرق نحره، وتأبط شرا، وشاب قرناھا: ذو اFسناد، وھو المحكي من جملة نحو: ًثانيا

  .وجملة: وھذا أشار إليه المصنف بقوله

َوما: ذو المزج، وذكرناه وأشار إليه بقوله: ًثالثا ٍبمْ◌زج َ َ َركبا ِ ُM إلى آخره.  

ة، وھ$و اس$$م وكني$$ة، ف$ا=ول كعب$$د ' والث$اني م$$ا ص$$در ب$أب أو أم، زاد الرض$$ي أو ب$$ابن أو ذو اFض$$اف: الراب$ع
  :بنت، وأشار إليه بقوله

Uع6م ذو اAِوشاع في ا ُ ِ َ ْ َ َِ ْضافهَ َ ًواسما: ، والمركب أو الكنية أشار إليه بقولهَ َ ْ ًوكنيتة َأتى َ َ َْ ُ  

  ..!!!.ا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين              و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبين
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  22الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  كنا نود منكم أن تذكروا لنا المسائل التي خالف فيھا ابن مالك نفسه بين الكافية والخ.صة؟: س

 ھ$$ل ھ$$ي أق$$وال ً خرجھ$$ا و� ت$$ستفيد منھ$$ا ش$$يئا فوائ$$دھا قليل$$ة،معن$$ا ش$$رح اب$$ن عقي$$لالم$$سائل الت$$ي م$$رت، :  ج
  . ؟؟؟ٍموجودة معروضة وھو قول مسبوق إليه حينئذ

ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

َما زال الحديث في باب العلم وھو النوع الثاني من أنواع المعارف َ ْ.  

ٌومضمر َ ْ ُ َ أعرفھا ثم العلمَ َ َ َ ْ. ُ ُ َ:  

ٌاسم: َعرف ابن الناظم رحمه ' تعالى العلم بقوله ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ ، وعل$ى مذھب$ه عل$م الج$نس ف$ي المعن$ى ُ
ًنكره، حينئذ ليس داخ. في الحد، =ن قوله يعين المسمى، خرج به عل$م الج$نس =ن$ه ف$ي المعن$ى نك$رة عن$د اب$ن مال$ك  ٍ

  .  تعالى، ومرادف باسم الجنس كأسد وأسامةرحمه '

  .Kثم قسم العلم =نه قد يكون لمن يعقل وقد يكون لغير من يعقل وقد يكون لحيوان وقد يكون لمكان إلى غير ذلك

ٍثم قسمه باعتبار آخر، أنه ينقسم إلى كنية و اسم ولقب، ثم بين أن اللق$ب إذا ج$اء م$ع الكني$ة أو م$ع ا�س$م وج$ب  َ K
  : قالتأخيره

َوأخرا ذا  ً َ Mأي اللقب.  

ُإن سواه َ ِ   .يعني سواه سوى ا�سم والكنية: ْ

َصحبا   .ٍفإذا صحب اللقب ا�سم حينئذ وجب تأخيره، وإذا صحب اللقب الكنية على ظاھر ك.مه وجب تأخيره: َِ

ن فم$ذھب الب$صريين ثم ذكر أنه إذا اجتمع ا�سم واللقب فإما أن يكونا مفردين وإما أن � يكون$ا ف$إن كان$ا مف$ردي
ٍس$عيد ك$رز، : ًورجحه ھنا خ.فا لما ذھب إليه الكافية من أنه يج$ب إض$افة ا=ول إل$ى الث$اني و� يج$وز اFتب$اع، فيق$ال

  .مضاف ومضاف إليه، من إضافة المسمى إلى ا�سم، �بد من التأويل لما سيأتي في باب اFضافة

ٍمركب والثاني مفرد أو بالعكس حينئذ وج$ب اFتب$اع وال$صواب وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو ا=ول 
ھو مذھب الكوفيين =نه في جميع المسائل أنه ُيتبع ا=ول الثاني م$ع ج$واز اFض$افة ف$ي ا=ول، يعن$ي � يتع$ين م$ذھب 

  .البصريين في أنه يجب إضافة ا=ول للثاني، بل الصواب أنه يجوز ا=مران

  .اFتباع أقيس من اFضافة واFضافة أكثر، يعني السماع: شام رحمه ' تعالىواFضافة أكثر كما قال ابن ھ

ًثم قسمه باعتباره كونه منقو� أو مرتج. إلى القسمين ومن المنقول ما ھو جمل$ة ث$م أق$سام عل$م ال$شخص أربع$ة  ً K
  .ٌمفرد، وذو اFسناد، وذو المزج، وذو اFضافة، ومرت معنا: أنواع

ٍعلم شخص، وعل$م ج$نس، حينئ$ذ :  تعالى إلى بيان النوع الثاني من نوعي العلم،  العلم نوعانثم انتقل رحمه '
Kنق$$ول ينق$$سم العل$$م باعتب$$ار ت$$شخص م$$سماه وع$$دم ت$$شخص م$$سماه إل$$ى ق$$سمين،  م$$سمى ھ$$ل ھ$$و ُم$$شخص أو غي$$ر 

ي$رى أن عل$م الج$نس Kُمشخص، ينقسم بھذا ا�عتبار إلى علم ش$خص، وعل$م ج$نس، وھ$ذا تن$زل مع$ه الن$اظم، وھ$و أن$ه 
  .ًليس معينا من حيث المعنى، يعني ليس بعلم

َووض77777777777777عوا ل77777777777777بعض ا) ِ ْ َ ُ َ َ ْجن77777777777777اس عل77777777777777مَِ َ َ ِْ َ  

  

Aَكعل777777777777م ا ِ َ َ َش777777777777خاص لفظ777777777777َ ْ َ ِ َ ْا وھ777777777777و ع777777777777مْ َ َ َْ ً  

  

ِم77777777777777777777777ن ذاك أم ع77777777777777777777777ريط للعق77777777777777777777777رب ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ َc ُ َ ٌوھك7777777777777777777777777777ذا ثعال7777777777777777777777777777ة  ْ َ َ َُ َ َ للثعل7777777777777777777777777777َ ْ .   ِبِ
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ْومثل777777777777777777777777777777ه ب777777777777777777777777777777رة للمب777777777777777777777777777777ره . َ َ . َ َِ ُِ ُُ ْ
  

  

َك77777777777777777777ذا ف َ ْج77777777777777777777ار عل77777777777777777777م للفج77777777777777777777رهَ َ ْ َ ََ ْ َِ ٌ ِ  

  

ْووضعوا لبعض اAجناس علم َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َِ َ ِ ِ من الواضع؟ العرب، ُينسب إل$يھم لك$ونھم ن$اطقين بم$ا وض$ع لھ$م، وإ� ا=ص$ل ،ِ ِ َ
َوعل$م((في الوضع ھو ' عز وجل، الذي وضع ا=لف$اظ دال$ة عل$ى المع$اني ھ$و ال$رب ج$ل وع$. كم$ا س$بق معن$ا  K َ َ آَدم َ

َا=ْسماء  َ َكلھاَ K ٍ حينئذ ا=سماء ھذه ا=س$ماء اللغوي$ة ال$شاملة للفع$ل والح$رف عن$د النح$اة، ول$يس الم$راد ب$ه ]31:البقرة [))ُ
َوعل$$$م((ٍا�س$$$م ا�ص$$$ط.حي ال$$$ذي يقاب$$$ل الفع$$$ل والح$$$رف، حينئ$$$ذ ل$$$و قي$$$ل ا=س$$$ماء ا�ص$$$ط.حية،  K َ َ آَدم ا=ْس$$$ماءَ َ َ َ(( 

 � بل ھي شاملة ل5فع$ال والح$روف =ن ا�س$م م$ا دل عل$ى م$سمى، : يعني دون ا=فعال والحروف، نقول]31:البقرة[
  .وھذا يصدق عن ا�سم ا�صط.حي والفعل ا�صط.حي والحرف ا�صط.حي

ُووضعو ُ َ َ ًجْعُل اللفظ دلي. على المعنى وھذا كم$ا ذكرن$ا أن$ه مغ$اير : المراد بالوضع ھنا الوضع الشخصي، وھوا َ َ
علق$ه القواع$د العام$ة الكلي$ة الت$ي ھ$ي متعلق$ة بالتراكي$ب، وأم$ا ھ$ذا الن$وع وھ$و متف$ق للوضع النوعي إذ النوعي ھ$ذا مت

ٍ حينئ$ذ نن$سبه إل$ى ' ع$ز وج$ل، ال$ذي وض$ع لف$ظ ال$سماء لت$دل -وھذا متف$ق علي$ه-عليه بأنه موضوع بخ.ف النوعي 
  .عز وجل_على الجرم المعھود نقول ' 

ُووضعووأما إسناده ھنا إلى أھل اللغة  ُ َ َ   .باعتبار كونھم ھم الناطقين بلسان العرب: أي أھل اللغة، نقول: اَ

ِووض7عوا ل77بعض اAجن77اس  َ ْ ْ َ ُ َ َ َِ ِل77بعض: قول$هِ ْ َ  ل$$ه مفھ$$وم وھ$و أن ھ$$ذه ا=جن$$اس وض$ع لبع$$ضھا � لكلھ$$ا � لجميعھ$$ا ِ
  .ًفبعضھا وضع له وبعض لم يوضع له، إذا � لجميع ا=جناس

ِووضعوا لبعض اAجناس  َ ْ ْ َ ُ َ َ َِ نع$م ل$ه مفھ$وم، =ن إط$.ق : ضاف، وا=جناس مضاف إليه، له مفھوم؟ نقولبعض مِ
  .الحكم وتعليقه ھنا بالبعض يدل على أن ا]خر لم يوضع له علم

ُووضعوا َ َ  باFس$كان ھ$ذا عل$ى لغ$ة ربيع$ة، =ن$ه مفع$ول ب$ه، وض$عوا عل7مًماذا؟ وضعوا علما لبعض ا=جناس،  :َ
  .م انصرف إلى مسماه وھو الجنس ھذا ا=صل الذي ينبغي أن يكونً علما، إذا أطلق ھذا العلوضعواماذا؟ 

ًكعلم اAشخاص لفظا ْ َ َِ َ ْ َِ   :ھذا العلم الذي يسمى علم الجنس له جھتان له حكمان: َ

ِكعل77م ) زي$$د(ًحك$$م م$$ن جھ$$ة المعن$$ى، وحك$$م م$$ن جھ$$ة اللف$$ظ، ھ$$و تط$$رق أو� للفظ$$ه وش$$بھه بعل$$م ال$$شخص ك$$ـ َ َ َ
ِاAشخاص َ ٌاسم: له ھو علم ا=شخاص، والذي سبق معنا كْ ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ  إلى آخر ا=بيات التي وقفنا عليھا، ك$ل ُ

  .ا=حكام تلك متعلقة بعلم الشخص

ٍھذا تمييز يعني من جھة اللفظ، ف. يضاف علم الجنس، كما أنه � يضاف علم الشخص، حينئذ من جھ$ة : ًلفظا  ُ
و� ينع$ت ب$النكرة؛ =ن ش$رط النع$ت ) أل(ضاف =ن$ه معرف$ة و� ي$دخل علي$ه اللفظ علم الج$نس كعل$م ال$شخص، ف$. ي$

  .ٍوالمنعوت التطابق، وھذا معرفة حينئذ � ينعت بالنكرة

ًيقع مبتدأ =نه معرفة وليس بنكرة من جھة اللفظ، وتنصب النكرة بع$ده عل$ى الح$ال، ھ$ذا أس$امة : ويبتدأ به يعني

ًمقب.، مقب. الحال � يك$ون ص$احبھا إ� معرف$ة، ويمن$ع م$ن ال$صرف م$ع عل$ة أخ$رى كم$ا ھ$و ھذا حال من أسامة، و: ً
ٍھذا علم شخص يمنع من الصرف لعلة مع العلمي$ة وھ$ي وزن فع$ل، وك$ذلك عل$م الج$نس : الشأن في أحمد ويزيد نقول

ٍإذا وجدت معه علة غير العلمية حينئذ منع من الصرف ٌ.  

ًم م$ن حي$ث اللف$ظ ھ$و كعل$م ا=ش$خاص، إذا ھم$ا متح$دان م$ن حي$ث ًإذا ھذه أحك$ام تتعل$ق بعل$م الج$نس، ھ$ذا العل$
  .ا=حكام

ْووضعوا لبعض اAجناس علم َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َِ َ ِ ِكعلم اAشخاص      ِ َ ْ َِ َ َ...  

  .ًھذا جار ومجرور متعلق بمحذوف بصفة لعلم وليس حا� منه, ًعلما كعلم  ا=شخاص:  يعني

ِكعل77م اAش77خاص َ ْ َِ َ ْوھ77و ع77مًظ$$ا م$$ن جھ$$ة اللف$$ظ، يعن$$ي مث$$ل عل$$م ا=ش$$خاص لف: َ َ َ َوھ77و ، َْ ال$$ضمير يع$$ود إل$$ى عل$$م : َْ
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.عمالجنس،  .عمk أو أعم يجوز الوجھان َ َوھوفعل ماضي : َ . عم مبتدأ، وَْ فعل ماضي، وفاعله ضمير م$ستتر يع$ود عل$ى : َ
َوھ7و : kعلم الجنس والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، أو أعم cع7مَأَْ : ه لكث$رة ا�س$تعمال، يعن$يخب$ر لك$ن ح$ذفت ھمزت$: َ

ْوالقول عم: أفعل التفضيل، مثل خير وشر، كما قال َُ ْ ْوھو عم، القول ھنا كالقول ھناك َ َ َ ّ، وھو أع$م حينئ$ذ وھ$و ع$م، ع$م َْ ّ ٍ
ًماذا؟ عم معنى شائعا،  ْوھو عمً َ َ من جھة المعنى، وھو من جھة المعنى عم، وھذا نقدره لماذا؟ =ننا ذكرن$ا أن :  ، يعنيَْ

   :بقوله حكمين حكم من جھة اللفظ وحكم من جھة المعنى، الحكم اللفظي علم الجنس كعلم الشخص أشار إليهله 

ًكعلم اAشخاص لفظا ْ َ َِ َ ْ َِ ًوھو من جھة المعنى عم معنى مدلوله شائع كم$دلول النك$رة، � يخ$ص واح$دا بعين$ه، إذا  ،َ ً ٌ ّ
ُيعين :إخراجه من قوله M َ .المسمى ُ َ ًالمسمى ھذا خص واحدا بعينه، وھنا قالK، =ن ما عين ُ K : ًعلم الج$نس ھ$ذا ل$يس خاص$ا

ًبواحد � يخص واحدا بعينه ولذلك قال ابن مالك في شرح التسھيل إنه كاسم الج$نس، � ف$رق ب$ين عل$م الج$نس واس$م : ٍ
فأس$امة نك$رة ٌالجنس من جھة المعنى فھو عام شائع في أمته ف. يختص به و احد دون آخ$ر، و� ك$ذلك عل$م ال$شخص 

ٍمعن$$ى، معرف$$ة م$$ن جھ$$ة اللف$$ظ، م$$ن جھ$$ة المعن$$ى ھ$$و نك$$رة، وم$$ن جھ$$ة اللف$$ظ ھ$$و معرف$$ة، حينئ$$ذ م$$ا الف$$رق ب$$ين أس$$د 
ًوأس$امة؟ ھ$ذا ال$$ذي يق$ع في$ه الن$$زاع وھ$ي م$$سألة م$شكلة، فأس$امة نك$$رة معن$ى معرف$$ة لفظ$ا، وتفرق$ة الواض$$ع ب$ين اس$$م 

-ًق بينھما في المعنى أيضا، كونه فرق بين اسم الجنس وھو نك$رة الجنس وعلم الجنس في ا=حكام اللفظية تؤذن بالفر

وُي$ضاف و� يبت$دأ ب$ه وينع$ت ب$ه النك$رة ) أل(، اس$م الج$نس، ي$دخل علي$ه )أل( يعني ت$دخل علي$ه -أحكامه أحكام النكرة
واض$ع م$ن جھ$ة ًو� ينعت به المعرف$ة، ا=حك$ام كلھ$ا ال$سابقة نثبتھ$ا لعل$م الج$نس وننفيھ$ا ع$ن اس$م الج$نس، إذا ف$رق ال

ًا�ستعمال اللفظي أليس كذلك، ھذا يؤذن بماذا؟ إذا فرق بينھما في اFحك$ام اللفظي$ة ،عل$م الج$نس، يبت$دأ ب$ه، يق$ع مبت$دأ 

عل$$م الج$$نس يبت$$دأ ب$$ه، اس$$م الج$$نس � يبت$$دأ ب$$ه، عل$$م الج$$نس � : ً=ن$$ه معرف$$ة، � نحك$$م علي$$ه بأن$$ه معرف$$ة أو�، نق$$ول
أل، علم الجنس يصح مج$يء الح$ال من$ه، اس$م الج$نس (م الجنس ُيضاف وتدخل عليه اس) أل(ُيضاف، و� تدخل عليه 

ً� يصح، ھذه فروق تدل على ماذا؟ على أن في المعنى فرقا كذلك،  ھذه الفروق اللفظية وا=حكام الظ$اھرة ت$دل عل$ى 
  .أن الواضع قد فرق بينھما في المعنى كما فرق بينھما في اللفظ

وا=ص$$وليين والمناطق$$ة والحكم$$اء والف.س$$فة، ك$$ل ص$$احب ف$$ن ل$$ه ارتب$$اط ب$$المنطق أو واختلف$$ت أقاوي$$ل النح$$اة 
ًبا=صول أو باللغة إ� ويتعرض لھذه المسألة إما أصالة وإما فرعا، بل بعضھم ألف رسالة في الفرق بين عل$م الج$نس 

  .واسم الجنس، والشوكاني له رسالة مطبوعة في مجموع فتاويه

ًالتعين إن كان خارجي$ا : ًمفرقا بين النوعينقال السيوطي رحمه '  k َ ٌاس7م: إذا قي$ل-َ ُيع7ين ْ M َ .الم7سمى ُ َ  إذا قي$ل عل$م -ُ
ً ھذا التعيين، إما أن يكون خارجيا وإم$ا أن يك$ون -الجنس وعلم الشخص، وعرفنا علم الشخص بأنه اسم ُيعين المسمى

ًذھنيا، إما أن يكون خارجيا يعني له مسمى، وھذا المسمى خا رج الذھن، وإما أن يكون له مسمى معين وھ$ذا الم$سمى ً
  .المعين داخل الذھن

ًالتعين إن كان خارجيا بأن كان الموضوع ل$ه معين$ا ف$ي الخ$ارج كزي$د فھ$و عل$م ال$شخص، وإن ك$ان ذھني$ا ب$أن  ً ً k َ َ
ِكان الموضوع له معينا في الذھن، أي م.حظ الوجود فيه كأس$امة عل$م عل$ى ال$سُبع، أي لماھيت$ه  َ الحاض$رة ف$ي ال$ذھن ً

  .فھو علم الجنس، علم الجنس

 السيوطي رحمه ' تعالى في ھذا التقرير يخالف ما قرره اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى، =ن اب$ن مال$ك ي$رى أن 
Kعلم الجنس من حيث المعنى نكرة شائع ليس بُمع$ين، � ف$ي ال$ذھن و� ف$ي الخ$ارج، ھ$و م$ساوي للنك$رة، والنك$رة لھ$ا  َ

م$ا ش$اع :  الذھن لكنھا مع م.حظة ا=فراد في خارج الذھن، ھ$ذا حقيق$ة النك$رة، ول$ذلك نق$ول ف$ي ح$د النك$رةحقيقة في
Kفي جنس موجود أو مقدر ٍ ل$يس ف$ي (يعن$ي ف$ي أف$راد وآح$اد، : ًيعني معنى، ھذا المعن$ى ش$ائع منت$شر، ف$ي ج$نس) ما (-ٍ

 م$ا ش$اع وذاع -ع$دد يك$ون باعتب$ار ا]ح$اد وا=ف$رادالجنس � يتعدد، وجوده وجود ذھني وھ$و واح$د وإنم$ا الت) الجنس
وانتشر وفشا في جنس يعني في أفراد وآحاد جنس، موجود أو مقدر، موج$ود يعن$ي ف$ي الخ$ارج، أو مق$در يعن$ي ل$يس 
ًله إ� فرد واحد والثاني يكون مقدرا، ھذا المعنى الذي شاع في أفراد الجنس، ھو له حقيقة في الذھن ھ$ذه الحقيق$ة ھ$ل 

ًم.حظة مع قطع النظر عن ا=فراد أو مع م.حظة ا=ف$راد؟ يعن$ي إذا وض$ع الواض$ع لفظ$ا ووض$ع ل$ه معن$ى م$ن ھي  ً
ًينئذ نقول أس$امة وأس$د، أس$د ي$دل عل$ى حي$وان مفت$رس، إذا مفھ$وم الحي$وان :المعاني ھذا المعنى وجوده في الذھن، فح ٍ

ل ھذا حيوان مفترس وليس بأس$د م$ا يمك$ن تق$ول ھ$ذا المفترس ھذا وجوده في الذھن، ليس عندنا في الخارج شيء تقو
رجل ھ$ي نك$ره : حيوان مفترس، وليس له وجود يعني في ضمن آحاده أو أفراده، � يوجد؛ معنى أوضح من ھذا يقال
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رجل ھذا نك$رة ل$ه معن$ى، المعن$ى : � إشكال فيھا، رجل لفظ وضع =ي معنى، ما المعنى المراد من كلمة رجل، نقول
ذك$ر � أثن$ى ب$الغ أخ$رج ال$صبي ودون$ه : ذك$ر م$ن بن$ي آدم ب$الغ، ھ$ذه أوص$اف ث.ث$ة: ه في لسان العربالذي وضع ل

  .ومن بني آدم � من غيرھم

ھل يوجد عندنا ذكر بالغ من بني آدم � زيد و� خالد و� عمرو، تقول ھذا بالغ وليس بزي$د و� عم$رو موج$ود 
ال$ذي عبرن$ا عن$ه بھ$ذه ا=لف$اظ أي$ن وج$وده؟ ف$ي ال$ذھن فح$سب، ھ$ذا في الخارج؟ � وجود له ھذا أي$ن يوج$د؟ المعن$ى 

يسمى جنس ويسمى حقيقة كلية قد ي.حظھا الواضع يعن$ي ي$ضع اللف$ظ ب$إزاء ھ$ذا المعن$ى بقط$ع النظ$ر ع$ن ا=ف$راد � 
ا ض$ع إذ: ٍيستحضر ا=فراد وقد ي$ضع ھ$ذا اللف$ظ لھ$ذا المعن$ى م$ع م.حظ$ة ا=ف$راد، فف$رق ب$ين ھ$ذا وذاك حينئ$ذ نق$ول

الواضع ھذا اللفظ بإزاء ھذا المعنى الحقيقي الذي يكون في الذھن فحسب و� يوجد في الخارج إ� ف$ي ض$من أف$راده، 
ھذا علم الج$نس، ھ$ذا عل$م الج$نس، فھ$و موض$وع : إذا وضع ھذا اللفظ لھذه الحقيقة الكلية بقطع النظر عن ا=فراد قلنا

ب$أن يوج$د ھ$ذا المعن$ى ف$ي ض$من ف$رد م$ن -راد وإن ل$وحظ ا=ف$راد للحقيقية من حيث ھي ھ$ي، بقط$ع النظ$ر ع$ن ا=ف$
  .ٍ فحينئذ ھذا ھو حقيقة اسم الجنس-أفراده

ًوإن ك$$ان ذھني$ا ب$أن ك$ان الموض$وع ل$ه معين$ا ف$ي ال$$ذھن، : ال$سيوطي رحم$ه ' تع$الى ل$م ي$سر عل$ى ھ$ذا ق$ال ً-

َة عل$م عل$ى ال$سُبع أي لماھيت$ه الحاض$رة ف$ي ً، إذا ھو ُمعين لكنه في الذھن أي م.حظ الوج$ود في$ه كأس$ام-موضوع له
:  وأم$ا اس$م الج$نس-أص$اب ف$ي ا=ول-فھو ما وض$ع للماھي$ة م$ن حي$ث ھ$ي : الذھن، فھو علم الجنس وأما اسم الجنس

َفھو ما وضع للماھية من حيث ھي أي م$ن غي$ر أن تع$ين ف$ي الخ$ارج أو ف$ي ال$ذھن،  َK  -ًھ$ذا ل$يس ص$حيحا � ُي$سلم ل$ه-ُ
للماھي$ة م$ن حي$ث ھ$ي، � باعتب$ار أنھ$ا معين$ة � ف$ي الخ$ارج و� ف$ي ال$ذھن، ھ$ذا ھ$و م$دلول اس$م اسم الج$نس وض$ع 

 بل المعن$ى ا=ول ال$ذي ق$رره أن عل$م الج$نس ل$ه معن$ى وھ$ذا المعن$ى وج$وده وج$ود ذھن$ي بقط$ع -الصواب �-الجنس 
بالنظر إل$ى كونھ$ا خ$ارج ال$ذھن النظر عن ا=فراد ھذا مسلم، وأما كون اسم الجنس موضوع للماھية من حيث ھي � 

  .ھذا � ُيسلم: أو داخله نقول

أي من غير أن تعين في الخارج أو في ال$ذھن كا=س$د اس$م لل$سبع أي لماھيت$ه، وھ$ذا : ولذلك قوله من حيث ھي
  .الك.م فيه نظر في الثاني

 ھ$ذا مخت$صر، ھ$ذا والتحقيق أن علم الج$نس موض$وع للماھي$ة واس$م الج$نس موض$وع لف$رد م$بھم،: Kقال الملوي
والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماھية، واسم الجنس موضوع لفرد مبھم، وھذا �بد أن يك$ون ث$م ماھي$ة : ك.م جيد

ُھ$ذا أس$امة، وھ$ذا أس$د، ُيفھ$م الف$رق، أس$امة وض$ع للمعن$ى ال$ذھني : ٍلكن مع م.حظة ھذا الف$رد الم$بھم، حينئ$ذ إذا قي$ل َ ْ
ھ$ذا أس$امة، :  الخارج، أسامة وضع للذھن م$ع مراع$اة الف$رد ف$ي الخ$ارج، ل$و قل$تفحسب بقطع النظر عن ا=فراد في

  .ٌھذا أسد، أطلقت اللفظ على فرد خارج ا]ن انتھينا من المعاني في الذھن

ٍھ$$ذا أس$$امة وھ$$ذا أس$$د، ھ$$ذا أس$$امة اس$$تعملته ف$$ي ف$$رد، ھ$$ل وض$$ع ل$$ه ف$$ي : اس$$تعملته وتكلم$$ت ونطق$$ت ب$$ه قل$$ت ٌ
لته على ھذا اللفظ على ھذا الفرد د�لة التزامية بمعنى أنه إذا وضع في ال$ذھن اللف$ظ لھ$ذا لكن د�. ا=صل؟ الجواب �

المعنى الذھني ھل معنى ذل$ك أن$ه � ي$ستعمل ف$ي الخ$ارج؟ =ن$ه إذا ل$م ي$ستعمل م$ا الفائ$دة ف$ي وض$عه؟ � فائ$دة، =نن$ا 
اس$تعمالك لھ$ذا اللف$ظ ال$ذي :  الخ$ارج؟ نق$ولنقول ھذا المعنى الذي في ال$ذھن وض$ع ل$ه لف$ظ أس$امة، ف$إذا اس$تعملته ف$ي

 استعماله في الفرد المعين بد�لة ا�لتزام، =ن$ه � يمك$ن -مع قطع النظر عن أفراده في الخارج-وضع للحقيقة الذھنية 
 ٌھذا أسد، حينئذ أس$د مفھوم$ه للمعن$ى ال$ذھني: أن يوجد ھذا المعنى في خارج الذھن إ� في ضمن أفراده، وأما إذا قلت

ٍمع فرد في الخارج، فإذا استعملته حينئذ كان د�لة أسد على ھذا الفرد د�لة مطابقة، ھذا الفرد الذي أطلقت علي$ه أس$د 
ٍوضع له اللفظ، فحينئذ استعملته في محله فيما وضع ل$ه، وإن ك$ان ا=ص$ل ھ$و للمعن$ى ال$ذھني لك$ن م$ع مراع$اة الف$رد 

ًما� للفظ في فرد وضع له في أص$ل الوض$ع، وأم$ا أس$امة فھ$ذا اس$تعمال ھذا أسد كان استع: الخارجي المبھم، فلو قلت
ًللفظ في فرد لم يوضع له أص. وإنم$ا دخ$ل علي$ه د�ل$ة الت$زام =ن ھ$ذه الحق$ائق � توج$د خ$ارج ال$ذھن إ� ف$ي ض$من 

  .لة المطابقةًأفرادھا، فالفرد الذي صدق عليه أسامة دل عليه التزاما والفرد الذي صدق عليه أسد دل عليه بد�

Kإذا قول الملوي، والتحقيق أن علم الجنس موضوع للماھية، واسم الجنس موضوع لفرد مبھم ً.  

علم الجنس روعي فيه القدر المشترك، ما ھو الق$در الم$شترك؟ ھ$و :  وقال الشيخ محمد ا=مين رحمه ' تعالى
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  الحقيقة الكلية،

cفمفھم اشتراك الكلي،       َ ٍُ ِ ْ ُ ِ ْ َ
  

  .ًنى من المعاني الكلية وجوده وجود ذھني، وھو الذي يصدق عليه الكلي عن المناطقة ھذا مع

مع أن التف$اوت ف$ي ا=س$ماء وف$ي ا=ش$كال ھ$ذا تف$اوت كبي$ر وم$ع ذل$ك ث$م ق$در -ًإذا القدر المشترك بين الجميع، 
� ي.ح$ظ : ف$راد، يعن$يعلم الجنس روعي فيه القدر الم$شترك بقط$ع النظ$ر ع$ن ا=:  ھذا القدر المشترك يقول-مشترك

ًعند وضع ھذا اللفظ لھذا المعنى الكلي مراعاة ا=فراد، ا=فراد صارت ن$سيا من$سيا ل$م يلتف$ت إليھ$ا الواض$ع البت$ة، ھ$ذا  ً
ًأين؟ في علم الجنس، واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك، إذا اشتركا، علم الجنس واسم الج$نس اش$تركا ف$ي ك$ون 

در الم$شترك، إ� أن اس$م الج$نس روع$ي في$ه الق$در الم$شترك � بقط$ع النظ$ر ع$ن وج$وده ف$ي كل منھما روعي فيه الق
  .بعض ا=فراد، ھذا تحرير جيد من الشيخ رحمه '

م$ا ھ$و م$سماه؟ ال$ذي ت$راه و� تنط$ق ب$ه وا�س$م ھ$و ال$ذي عل$ى ) م$اء(لف$ظ ) م$اء: (ھو إذا قلت: القدر المشترك
ً، مسمى اللفظ قد يكون ح$سيا ت$راه بعين$ك، وق$د يك$ون م$سمى اللف$ظ أم$ر معن$وي )الماء(اللسان، والذي تراه ھو مسمى 

معقول، الحسي ھذا أمره سھل تدركه بعينك، ليس فيه خ.ف، أما المعاني الت$ي تك$ون ف$ي ال$ذھن وْض$ُع الواض$ع للف$ظ 
  .بإزاء المعنى الذي يكون في الذھن كوضع الماء بإزاء المعنى الذي تراه بعينك

التي وضع الواضع اللفظ بإزائھا، نقول كما وضع ماء لھذا المسمى وضع كلمة رج$ل لمعن$ى وھ$ذا ھذه الحقائق 
ذك$ر ب$الغ م$ن بن$ي آدم، ھ$ذا معن$ى أو ش$يء مح$سوس معن$ى م$ن المع$اني، كون$ه ب$الغ م$ن بن$ي آدم وذك$ر : المعنى ھ$و

ى كم$$ا وض$$ع كلم$$ة م$$ا لھ$$ذا ًھ$$ذا معن$$ى م$$ن المع$$اني، أي$$ن وج$$وده؟ ف$$ي ال$$ذھن إذا وض$$ع كلم$$ة رج$$ل لھ$$ذا المعن$$: نق$$ول
ًالمحسوس الذي تراه، إذا ھذا الذي وضع له كلم$ة رج$ل ھ$ل ھ$و ش$يء خ$اص بف$رد م$ن ا=ف$راد أو أن$ه ق$در م$شترك، 

ي$صدق علي$ه أن$ه رج$ل، نجي$ب : ٍأنه كل شخص من الموجودين في مكان م$ا نق$ول: عرفنا أن القدر المشترك المراد به
  .صدق اللفظ عليھاًالخ إذا ... رجل، محمد رجل، أيمن رجل

القدر المشترك ھذا الذي وضع له كلمة رجل قد ي.حظ الواضع إذا أراد أن ي$ضع اللف$ظ عل$ى الحقيق$ة الكلي$ة ق$د 
يضع اللفظ على الحقيقة الكلية و� ُيلتفت إلى ا=فراد في خ$ارج ال$ذھن، =ن اللف$ظ ھن$ا إذا أطل$ق ان$صرف إل$ى المعن$ى 

لف$ظ ب$إزاء المعن$ى دون اعتب$ار ا=ف$راد � يلتف$ت إليھ$ا وق$د ي$ضع اللف$ظ ب$إزاء الذي يكون في ال$ذھن، طي$ب ق$د ي$ضع ال
المعنى الكلي مع م.حظة ا=فراد، إن لم ي.حظ ا=فراد فھو علم الجنس، وإن �ح$ظ ا=ف$راد فھ$و اس$م الج$نس والحم$د 

].  

 واس$م -م$ين ف$ي المقدم$ةھ$ذه عب$ارة ال$شيخ ا=-علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقط$ع النظ$ر ع$ن ا=ف$راد 
ًالجنس روعي فيه القدر المشترك � بقطع النظر عن وجوده في بعض ا=فراد، وإيضاحه أن معن$ى ا=س$د م$ث. ش$يء 
ًواحد، معنى ا=سد، كما ھو معنى الرجل شيء واحد وھو مجموع الحيوانية وا�فتراس$ية م$ث.، ف$المعنى ال$ذھني ال$ذي  ٌ

ٌء واحد � تعدد فيه ھو القدر المشترك بين أفراده شي  الحقيقي$ة الكلي$ة، ك$ل الحق$ائق الكلي$ة ش$يء واح$د -� يقبل التعدد-ٌ
وج$د في$ه الق$در الم$شترك وح$صل : ال$خ نق$ول... � يقبل التعدد، وإنما التعدد في ا=فراد الخارجية، كزيد ومحمد وخالد

  .خارج نقول وجد التعددالتعدد، ورجل ورجل ورجل نقول ھذا وجد في الفرد الخارج وبتعدد الفرد ال

 فالمعنى الذھني الذي ھو القدر المشترك بين أفراده شيء واحد � تعدد في$ه وإنم$ا التع$دد ف$ي ا=ف$راد الخارجي$ة 
المشتركة فيه ،فوضعوا علم الجنس لذلك المعنى الذھني وھو شيء واح$د، فشخ$صوا ب$العلم ف$ي ال$ذھن � ف$ي الخ$ارج 

ٌ اسملك رحمه ' تعالىوھذا يرد على ما ذھب إليه ابن ما ُيعين ْ M َ .الم7سمى ُ َ ، ال$صواب أن$ه ي$دخل في$ه عل$م الج$نس وعل$م ُ
الشخص، =ن علم الشخص فيه تعيين للمسمى لكن في خارج الذھن وھذا حكم أغلبي كما ذكرناه، وعلم ال$شخص في$ه 

ًإذا فالح$د ال$سابق . علم: م �؟ نقولھو علم أ, ًتعيين المسمى لكن في الذھن � في الخارج، إذا ھو معرفة أو �؟ معرفة
  .يشمل النوعين من علم الشخص وعلم الجنس

فشخصوا بالعلم في الذھن � في الخارج، يعني علم الج$نس شخ$صوا ب$ه ح$ددوا عين$وا مي$زوا ف$ي ال$ذھن � ف$ي 
ة ف$ي ال$ذھن، ھ$ذه اFيم$ان ومعن$ى اFس$.م كلھ$ا موج$ود: ًالخارج، =ن ھ$ذه حق$ائق الحيواني$ة ا�فتراس$ية، ومعن$ى م$ث.
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ٍحقائق ذھنية، فحينئذ �بد من تمييز بعضھا عن بعض، فإذا كان ك$ذلك م$ا وض$ع لم$ا ھ$و ف$ي ال$ذھن خاص$ة نق$ول ھ$ذا 
حصل به التشخيص، وحصل به التعيين، كتشخيص الشخص بعلمه في الخارج فعلم الجنس يشخص مسماه في ال$ذھن 

  .� في الخارج، وعلم الشخص يشخص مسماه في الخارج

وأما لفظة أسد فإنھم أرادوا به المعنى الذھني المشترك بين ا=فراد ب$دون قط$ع النظ$ر ع$ن وج$ود بع$ض أف$راده 
ٌالخارجية فيه التي ھي محل التعدد؛ ولذلك ھن$اك ف$ي المنط$ق عل$م ال$شخص وعل$م الج$نس ق$الوا ھم$ا ج$زأي باFجم$اع 

  .ٌواسم الجنس كلي باFجماع ففرق بين علم الجنس واسم الجنس

وھ$ي -ٌأسد موضوع للواح$د م$ن آح$اد الج$نس � بعين$ه ف$ي أص$ل وض$عه، أس$د كلم$ة أس$د : كر ا=شموني قالوذ
 والكثير يرون أن اسم الجنس ھذا مرادف للنكرة، أسد موضوع للواحد من آحاد الجنس � بعين$ه ف$ي أص$ل -اسم جنس

�ب$د أن -اس$ية م$ع م.حظ$ة واح$د ف$رد وضعه، يعني كلمة أسد وضع للقدر الم$شترك ف$ي ال$ذھن وھ$و الحيواني$ة ا�فتر
  . � يشترط فيه أن يكون مائة حتى يوضع له اللفظ، �، مجرد واحد يكفي-يوجد في ضمن فرد

ٍإذا◌ لوحظ ھذا المعنى باعتبار الفرد، أي فرد ف$ي أيl زم$ان ف$ي أي مك$ان  ًk ً ص$ار مبھم$ا أم �؟ -أي واح$د منھ$ا-َ
ٍى في ضمن فرد حتى يظھ$ر وتك$ون نك$رة واس$م ج$نس، حينئ$ذ وج$وده، ف$ي ف$رد مبھم، إذا قلنا �بد أن يوجد ھذا المعن ٍ

ٍأي فرد في أي زمن في أي مكان؟ مبھم، حينئذ دل على ذلك الفرد لكنھا د�لة بالمطابقة � من جھ$ة تعي$ين الف$رد فإن$ه 
ٍمبھم =ن المراد أنه يوجد في ضمن فرد من أفراده وكفى، أي فرد ھذا؟ قد يك$ون وق$ع ف$ي ا k ل$زمن الماض$ي، ق$د يك$ون

ٍبعد الوضع، قد يكون لم يأت بعد، وأسامة موض$وع للحقيق$ة المتح$دة ف$ي ال$ذھن، ف$إذا أطلق$ت أس$دا عل$ى واح$د أطلقت$ه  ً ِ
ٍھذا أسد حينئذ استعلمت اللفظ فيما وضع له وھو الذھن مع مراعاة فرد في الخارج: على أصل وضعه، إذا قلت ٌ.  

ٍھذا أسد حينئ$ذ اس$تعلمت اللف$ظ فيم$ا وض$ع : ذھنية مع وجوده في الفرد فإذا قلتحقيقة : ً إذا الموضوع له شيئان ٌ
ھ$ذا : ھذا أسامة فإنما أردت الحقيقة،  ولزم منه اعتبار الوجود التع$دد، إذا قل$ت: ٍله، وإذا أطلقت أسامة على واحد قلت

الحقيق$ة الذھني$ة، وجودھ$ا : د وھ$ياللفظ وضع ل$شيء واح$د أو ل$شيئين؟ ل$شيء واح$: أسامة استعملته في ا=فراد، نقول
: ٍ حينئذ د�لة ھذا اللفظ عل$ى الف$رد الخ$ارج ل$يس فيم$ا وض$ع ل$ه، إذا قل$ت-إذا أردت أن تستعمل ھذا اللفظ-في الخارج 
أش$رت إلي$ه حي$وان يم$شي أمام$ك أس$د، ھ$ذا أس$امة اس$تعملت اللف$ظ ف$ي ش$يء وض$ع ل$ه أم �؟ � ل$م ) ھذا(ھذا أسامة، 

د�ل$ة ھ$ذا : ٍنه وإنم$ا وض$ع للحقيق$ة الذھني$ة فق$ط، ف$إذا اس$تعملته ف$ي الف$رد الخ$ارجي، حينئ$ذ نق$وليوضع للفرد ھذا بعي
  :اللفظ على الفرد الخارج د�لة التزامية ليست فيما وضع له في أصل لسان العرب ولذلك يقول ا=شموني

ٍإذا أطلق$$ت أس$$دا عل$$ى واح$$د أطلقت$$ه عل$$ى أص$$ل وض$$عه؛ =ن$$ه وض$$ع للحقيق$$ة الذھني$$ة م$$ ع الف$$رد الخ$$ارجي، ً
 واس$تعماله ف$ي ذل$ك -الت$ي ھ$ي حقيق$ة ذھني$ة-فالموضوع له شيئان، وإذا أطلقت أسامة على واح$د فإنم$ا أردت الحقيق$ة 

ٍالف$رد ل$$يس اس$تعما� فيم$$ا وض$ع ل$$ه ف$ي ا=ص$$ل؛ =ن$$ه وض$ع ل$$شيء واح$د � ل$$شيئين وإنم$ا ل$$زم التع$دد  ً
 إذا -�ب$$د من$$ه-

 -يعني من ذلك ا�ستعمال إذا أطلق$ت لف$ظ أس$امة عل$ى ف$رد: تلك الحقيقة، ولزم منهاستعملته تستعمله فيما يصدق عليه 
ِلزم منه اعتبار الوجود التعدد، فجاء التعدد ضمنا � باعتبار أصل الوضع ً.  

َووض77777777777777عوا ل77777777777777بعض ا) ِ ْ َ ُ َ َ ْجن77777777777777اس عل77777777777777مَِ َ َ ِْ َ  

  

Aَكعل777777777777م ا ِ َ َ ّش777777777777خاص لفظ777777777777ا وھ777777777777و ع777777777777مَ َ َ َْ ً ْ َ ِ َ ْ   

  

م الجنس له حكمان، علم ال$شخص ل$ه حك$م لفظ$ي ول$ه حك$م معن$وي، أم$ا الحك$م ًإذا علم الشخص له حكمان وعل
ھو أن يراد به واحد بعينه، وك.م ابن عقيل � يمشي مع الك$.م ال$ذي قررن$اه يختل$ف مع$ه، =ن م$ذھب اب$ن : المعنوي

مث$ل ) أس$د(ه،  � يدل عل$ى ت$شخيص مع$ين، فھ$و نك$ره عن$د-نكرة–مالك رحمه ' تعالى أن علم الجنس كاسم الجنس 
 ھو في اللفظ معرفة =ن العرب نزلت علي$ه أحك$ام المع$ارف ولك$ن -ھذا من حيث المعنى-، ورجل مثل أسامة )رجل(

ًمن جھة المعنى �، وھذا الك.م � يستقيم مع الذي قررناه م$ن ك$.م ال$شيخ ا=م$ين وغي$ره، ولك$ن ن$ذكر م$ا ذك$ره تبع$ا 
  .للناظم

َووض77777777777777عوا ل77777777777777بعض ا) ِ ْ َ ُ َ َ َجن77777777777777اَِ ْس عل77777777777777مْ َ َ ِ  

  

Aَكعل777777777777م ا ِ َ َ َش777777777777خاص لفظ777777777777َ ْ َ ِ َ ّا وھ777777777777و ع777777777777مْ َ َ َْ ً  

  

  .ًإذا من حيث اللفظ، ا=حكام واحدة
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ْوھو عم َ َ فھ$و ع$ام مدلول$ه =ن$ه ش$ائع ف$ي ج$نس موج$ود فھ$و م$رادف للنك$رة م$ن حي$ث ) عم(يعني علم الجنس : َْ
Kھذا � ُيسلم له ب$ل ال$صواب أن$ه يع$ين الم$سمى ف$ي عل$م ال$: المعنى ونحن نقول شخص وف$ي عل$م الج$نس، وھ$ذه م$سألة َ

  . ًمھمة ليست خروجا عن التأصيل، فھذه في المطلق عند ا=صوليين لھا ارتباط كبير بمسألة اسم الجنس وعلم الجنس

ر ما ذكره ابن عقيل تبعا للناظم  lًإذا علم شخص نقر :  علم ش$خص ل$ه حكم$ان-حتى نفھم مراده حتى نفھم مراده-ً
ٌ واحد بعينه، كزيد وأحمد ھذا � إش$كال في$ه وينطب$ق علي$ه الح$د ال$سابقمعنوي، وھو أن ُيراد به ٌاس7م: ٌ ُيع7ين ْ M َ .الم7سمى ُ َ ُ 

ًمطلق7ا َ ْ ُعلم77 ُ v، حينئ$$ذ ح$$صل التعي$$ين ب$$إط.ق عل$$م ال$$شخص، ھ$$ذا م$$ن حي$$ث المعن$$ى، ولفظ$$ي يعن$$ي يج$$ري عل$$ى اللف$$ظ ُهََ ٍ
ًفحسب، وھو صحة مجيء الحال متأخرة عنه جاءني زيد ضاحكا، زي ٌح$ال، زي$د عل$م، : ًد ما إعرابه؟ فاعل، وض$احكاٌ

علم شخص؟ علم شخص، جاءت الحال منه متأخرة؟ ج$اءت الح$ال من$ه مت$أخرة، ومنع$ه م$ن ال$صرف م$ع س$بب آخ$ر 
ُغير العلمية، ھ$ذا أحم$د، أحم$د ًخب$ر ممن$وع م$ن ال$صرف للعلمي$ة ووزن الفع$ل، إذا وج$دت عل$ة أخ$رى م$ع العلمي$ة، : ُ

  .-في ا=صل- عليه، جاء زيد، � تقل جاء الزيد، أو العمرو، نقول ھذا لحن ومنع دخول ا=لف وال.م

غ؛ كذلك أ� يضاف بحسب أصل وض$عه، : بقي حكمان وھما lصحة ا�بتداء به، أن يبتدأ به ب. احتياج إلى مسو
  .أ� ينعت بالنكرة، ھذه أحكام تتعلق بعلم الشخص وھذه كلھا مردھا إلى اللفظ

ًھ$$ذا أس$$امة مق$$ب.، :  وھ$$و ظ$$اھر فتق$$ول-ھك$$ذا ق$$ال اب$$ن عقي$$ل-ل$$شخص ف$$ي حكم$$ه اللفظ$$ي وعل$$م الج$$نس كعل$$م ا
ًجاءني زيد ضاحكا، ھل قولك: كقولك ًج$اءني زي$د ض$احكا؟ :ًھذا أسامة مقب. كقول$ك: ٌ  تج$ُي الح$ال -الك$.م ف$ي الح$ال-ٌ

ًجاءني زيد ضاحكا(متأخرة من علم الشخص كـ  نطب$ق ا=حك$ام اللفظي$ة الت$ي ، وتجيء مع علم الجنس، =نن$ا نري$د أن)ٌ
ًجاءني زيدا ض$احكا، ض$احكا ح$ال م$ن الفاع$ل وھ$و زي$د وھ$و عل$م : تجري على علم الشخص مع علم الجنس، فتقول ً ٌ

ھذا ح$ال مت$أخرة، والح$ال � تج$يء م$ن نك$رة، �ب$د م$ن أن يك$ون : ًالشخص، ھذا أسامة، أسامة ھذا علم جنس، مقب.
: ُأس$امة، للعلمي$ة والتأني$ث، و� ت$دخل علي$ه ا=ل$ف وال$.م ف$. تق$ل: صرف وتق$ولًصاحب الحال معرفة؛ فتمنعه من ال$

Kھذا الزيد؛ =نه علم والعلم معرفة والمعرفة � تعرف، ھذا من جھ$ة اللف$ظ، وھ$ذا ھ$و ال$ذي : ھذا ا=سامة، كما � تقول
الع$رب أج$رت عل$م الج$نس كأس$امة  كرجل، وبين علم الج$نس، -=نه نكرة-Kدلنا على أن العرب فرقت بين اسم الجنس 

َو ثعالة مج$رى عل$م ال$شخص ف$ي امتن$اع دخ$ول  َ علي$ه وإض$افته ومن$ع ال$صرف م$ع عل$ة أخ$رى ونعت$ه بالمعرف$ة ) أل(ُ
  .ومجيئه مبتدأ وصاحب حال

ًحينئذ لزاما أن يكون ثم فرق �بد م$ن الوص$ول إلي$ه، وھ$و-ُوأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات  أن عل$م : ٍ
ير م$$ن حي$$ث المعن$$ى �س$$م الج$$نس؛ =ن الع$$رب ف$$ي ا=حك$$ام اللفظي$$ة ألحق$$ت عل$$م الج$$نس بعل$$م ال$$شخص الج$$نس مغ$$ا

ُ وأجري اسم الجنس كأس$د مج$رى النك$رات -ًوألحقت في ا=حكام أيضا اسم الجنس بالنكرة، فثم فرق بين العلم والنكرة

ًوذلك دليل على افتراق مدلوليھما إذ لو اتحدا معنى لما افترقا لفظا ً.  

ٍأنه � يخص واحدا بعينه فكل أس$د ي$صدق : وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جھة: قال ابن عقيل ً
ھذا من وض$ع الواض$ع، فاس$تعمل : ًلكن � ليس حكم النكرة =ن صدق النكرة رجل على زيد مث.، نقول-عليه أسامة، 

م يستعمل فيما وضع له فرق بينھما ف$رق ب$ين اللفظ$ين، اللفظ فيما وضع له، لكن كل أسد يصدق عليه أسامة، وأسامة ل
استعمال أسامة ف$ي ال$ذي رأيت$ه : ھذا أسامة، نقول: ھذا أسامة، أسامة يستعمل في كل أسد، كل أسد تراه تقول: إذا قلت

ليس فيما وضع، لم يوضع للفرد الخارجي لم ي.ح$ظ ف$ي الوض$ع الف$رد الخ$ارجي، بخ$.ف النك$رة :  نقول-الفرد–أنت 
ھنا فيه نظر، =نه وافقه وأراد أن ي$شرح ك$.م اب$ن : ھذا رجل، ھذا رجل، استعمل اللفظ فيما وضع له، فقوله: إن قلت

  .-مالك رحمه ' تعالى وھذه المسألة أليق بفن المنطق فليرجع إليھا

ِأم ع7ًومن جھة أنه � يخص واحدا بعينه فكل أسد ي$صدق علي$ه أس$امة، وك$ل عق$رب ي$صدق عليھ$ا  c ٍريط ُ َ ، وك$ل ْ
ٌ ثعالةثعلب يصدق عليه َ َ   .، وعلم الجنس يكون للشخص يعني ل5عيانُ

ِم77777777777777777777777ن ذاك أم ع77777777777777777777777ريط للعق77777777777777777777777رب ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ َc ُ َ ْ  

  

ٌوھك7777777777777777777777777777ذا ثعال7777777777777777777777777777ة َ َ َُ َ َ للثعل7777777777777777777777777777َ ْ .   ِبِ

  

َمن ذاك َ ْ علم الج$نس، أراد أن يمث$ل لع$الم الج$نس =ن بع$ضه وض$ع للمألوف$ات، وبع$ضه : ذاك، المشار إليه ھو: ِ
  .المألوفاتوضع لغير 
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َمن ذاك َ ْ   .أي علم الجنس أع.م وضعت ل5عيان، يعني أشياء محسوسة: ِ

ٍأم عريط َِ ْ c  وضع لجنس العق$رب، فل$وحظ في$ه المعن$ى ال$ذي ھ$و الق$در الم$شترك ب$ين أف$راد -علم جنس-ھذه علم : ُ
ٍأم ع7ريطف$ي العق$رب ٌالعقارب، وض$ع ل$ه لف$ظ، ھ$ذا اللف$ظ إذا أطل$ق ان$صرف إل$ى المعن$ى ال$ذھني فح$سب، فاس$تعماله  َِ ْ c ُ 

ھ$$ذا اس$$تعمال للف$$ظ فيم$$ا وض$$ع ل$$ه أو ل$$م يوض$$ع ل$$ه؟ الث$$اني، ل$$م يوض$$ع ل$$ه، =ن$$ه وض$$ع ل$$شيء واح$$د فح$$سب، : نق$$ول
ھ$$ذا اس$تعمال للف$ظ ف$ي ذل$$ك الف$رد بد�ل$ة ا�لت$$زام، وعب$ر عن$ه ا=ش$$موني : فاس$تعماله عل$ى تل$ك العق$$رب بعينھ$ا، نق$ول

ٍنه إذا وضع ل$شيء واح$د حينئ$ذ � نق$ول ذل$ك الف$رد ج$زء م$ن ذل$ك الموض$وع ل$ه، بالتضمن وا�لتزام أحسن، لماذا؟ =
  =ن د�لة ا�لتزام ما ھي؟

ًوجزئه تَ◌ضمنا ً ُ ًأن$ه ض$منا، : يعني د�لة اللفظ على بعض مسماه، ھذا التضمن، وھنا لم يوضع له حتى نق$ول: َ
  .الفرد ھذا داخل في ضمن علم الجنس، � الصواب أنه خارج عنھم

ْمن َ ذاكِ ٍأم عريط: أي من أع.م الجنس، أع.م وضعت ل5عيان، نحو: َ َِ ْ c َوھ فإنه علم للعقرب يعني لجن$سھا، ُ َك7ذاَ َ :
Mأمأي مثل ذا من ذكر  ٍ عريطُ َِ ٌثعالة:  علم الجنسْ َ َ ِ للثعلبُ ِْ .  

ٌثعالة َ َ   . ھذا علم جنس: ُ

ٌثعالة: قال َ َ ٌثعالةة والتأنيث، ٌبالتنوين، أسامة قلنا يمنع من الصرف للعلمي: ُ َ َ ، يمن$ع م$ن ال$صرف للعلمي$ة والتأني$ث ُ
  .وإنما صرفه من باب الضرورة فحسب

َوھ َكذاَ ٌثعالةُأي مثل الذي ذكر : َ َ َ   .ُالمراد به الحقيقة الكلية-ھذا وضع له في لسان العرب :  نقولُ

ِللثعَ◌لب ِْ   .أي لجنسه، وھذا من جنس ما � يؤلف كالسباع: .

  :-=ن عدم الجنس نوعان-المعاني ثم ذكر ما يتعلق ب

ُمثلهلذلك أتى بلفظ –المعاني : كالسباع والعقارب التي ذكرھا ھنا، والثاني: جنس ما� يؤلف ُ ْ ِ.  

ُومثله  ُ ْ ِ العقرب والثعلب وأس$امة، النف$وس : � تألفھا النفوس-مثل ما وضع لعلم من علم الجنس لغير المألوفات : َ
ُبرة: Kأما. -ھذه � تألفھا .   . ھذه تألفھا النفوس-=عمال الخير- للمبرة َ

ُومثله برة ُ. َ َُ ْ ُ مثله:ِ ُ ْ أعي$ان مح$سوسات -، أي مثل عل$م الج$نس الموض$وع ل5عي$ان، عل$م ج$نس موض$وع للمع$اني، ِ
ُ برة مثله-وھنا معاني . ُب7رة(ھذا غير منصرف للعلمي$ة والتأني$ث، ف$ـ: َ . .للمب7رهھ$ذا عل$م ج$نس، عل$م ) َ َ َ ِالب$ر ، يعن$ي بمعن$ى ِ

.مبره: أعمال الخير والطاعات، قالوا َ ّبر–َ ِ-.  

َك7ذو  َ فج7ار عل7م للفج7رهاَ ْ َ ََ َْ َِ ٌ َك7ذ: ِ ِ فج7اراَ َ ٌ عل7م،)ِح$ذام:(مبن$ي عل$ى الك$سر ك$ـ :َ َ َللفج7ره عل$م ج$نس :َ ْ َ ْ  -ب$سكون الج$$يم- ِ
َلفجرها ْ َ َالفجرة: ، بعض الناس تقولْ َ َلفجا، � َ َ   .جمع: َرهْ

َللفجره  ْ َ ْ ُ بمعنى الفُجور، وھو الميل عن الحق، � بمعنى المرة من الميل عن الحق فالتاء لتأني$ث بسكون الجيم،: ِ
  .الحقيقة � للوحدة

  ً:إذا

ْومثل777777777777777777777777777777ه ب777777777777777777777777777777رة للمب777777777777777777777777777777ره . َ َ . َ َِ ُِ ُُ ْ
  

  

ْك77777777777777777777ذا فج77777777777777777777ار عل77777777777777777777م للفج77777777777777777777ره َ ْ َ ََ َ َْ َِ ٌ ِ َ  

  

Mأمھ$ذان اللفظ$$ان علم$ا ج$$نس وض$$عا للمع$اني بخ$$.ف  َ ع7ريطُ ْ َثعال77ة، ِ َ رث ل5س$د، أب$$و الح$$ارث ، وك$$ذلك أب$و الح$$اُ
.أمكنية، =ن علم الجنس قد يكون كنية، إذا صدر بأب أو أم، فأبو الحارث ل5سد، كما أن  ٍ عريطُ َِ  للعقرب، وذؤالة وأب$و ْ

  .ٍجعدة للذئب، كذلك أبو الحصين علم جنس للثعلب

ْومثل777777777777777777777777777777ه ب777777777777777777777777777777رة للمب777777777777777777777777777777ره . َ َ . َ َِ ُِ ُُ ْ
  

  

ْك77777777777777777777ذا فج77777777777777777777ار عل77777777777777777777م للفج77777777777777777777ره َ ْ َ ََ َ َْ َِ ٌ ِ َ  
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.برة: Kيكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بـ: جنسوعلم ال ِفجار للمبرة، وَ َ َللفجره َ ْ َ ْ ِ.  

  . اسم اUشارة:  ثم قال

  .وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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  23الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                   ِِ . َ . ِْ ِِ .       

  . ھو الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص والنكرة؟يقول ما:  س

  .خذ مقدمة الشيخ ا=مين واقرأھا مرات عديدة إن شاء ' تفھم أحسن

  ھل اسم الجنس داخل في حد العلم الشخصي؟: السؤال

  :ًليس داخ. فيه لكن الحد يشمل النوعين.. �: الجواب

ٌاسم: الحد ُيعين ْ M َ .المسمى ُ َ ًمطلقا ُ َ ْ َعل    ُ ُمهَ   .ھذا يشمل النوعين: نقول ُ

ًھو الصوت المعتمد أو الصوت المشتمل عل$ى بع$ض الح$روف الھجائي$ة نق$ول مھم$. ك$ان أو : مثلما نقول اللفظ
ف العلم ثم نقول: ھذا اللفظ تحته قسمان: ٍمستعم. حينئذ نقول lتحته قسمان: مھمل ومستعمل، نعر .  

النح$و وال$صرف؟ بل$ى، أو المق$صود ب$ه ھ$و النح$و كم$ا عرفتم$وه ي$شمل : مقاص7د النح7و: أليس قوله في المقدمة
تعريف بمعن$ى أع$م، ي$شمل ال$صرف ال$ذي ھ$و الخ$اص، والنح$و ال$ذي ھ$و : لنا؟ � ليس ذلك، قلنا أن النحو له تعريفان

  .الخاص عند المتأخرين

ًعل$$م بأص$$ول يع$$رف بھ$$ا أح$$وال الكل$$م إف$$رادا وتركيب$$ا، ھ$$ذا ي$$شمل الن$$وعين، وإذا أردت  ً ٌ ْ عل$$ى م$$نھج المت$$أخرين ِ
ًبإخراج الصرف كونه علما خاص$ا، تق$ول ً ًعل$م بأص$ول ُيع$رف بھ$ا أح$وال أواخ$ر الكل$م إعراب$ا وبن$اء، : ِ ً ٌف$رق بينھم$ا، -ٌ

  .وابن مالك أراد النوع ا=ول الذي يشمل الصرف والنحو

  ، إنما ذكره من باب التغليب؟تابع السؤال

  . �، ليس من باب التغليب

ًع.مات النكرة أن تكون في جواب كيف وأيضا من الع.مات أن تكون منصوبة عل$ى الح$ال ذكرتم أن من : س
  أليس ھما شيء واحد وما ھو اسم كتاب الشيخ ا=مين؟

المقدم$$ة المنطقي$$$ة، ھ$$ذه مطبوع$$$ة باس$$$م المقدم$$ة المنطقي$$$ة قديم$$ة ھ$$$ي الت$$$ي مع$$ي وا]ن طبع$$$ت آداب البح$$$ث 
  .الطباعة الجديدة مكتبة أبو زيد، نفس الك.موالمناظرة وكانت جزأين طبع جزء واحد ومع 

ٌكيف، نقول النكرة تقع في جواب كيف ھذا لفظا كيف زيد؟ مريض ً.  

ًجاء زيدا راكبا، نقول من ضابط الحال كيف مقدر، جاء زيد، كيف جاء زيد؟ تقول راكبا: وأما الحال ً ٌ.  

ً ض$منا أو اس$تلزاما، وأم$ا كي$ف الت$ي ٍحينئذ من ضوابط معرفة الحال وقوعھ$ا ف$ي ج$واب كي$ف، لك$ن ھن$ا تك$ون ً
  .ًُينطق بھا فرق بين التي ينطق بھا وبين التي تكون ضابطا لغيرھا

ِ                         بسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  .الحمد [ والص.ة والس.م على رسول ' وعلى آله وصحبه ومن اتبع ھداه

  : اسم اUشارة: تعالىأما بعد قال الناظم رحمه '

  .أي ھذا باب اسم اFشارة، ھذا باب اسم اFشارة، واسم اFشارة ھو الباب الثالث من المعارف

َومضمر أعرفھا ثم العلم                                 فذو إشارة َ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ. ُ ُ َ
  

اب المع$ارف، إذ المع$ارف ج$نس ق$در ًوھو المراد عن$د الن$اظم أن$ه أراد ب$ه اس$م اFش$ارة ال$ذي يك$ون ثالث$ا ف$ي ب$
  :مشترك يصدق على العلم وعلى الضمير وعلى اسم اFشارة يجمعھا قولھم

  .  ما وضع ليستعمل في معين
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  .اسم، وضع ليستعمل في معين، أخرج النكرة) ما(

ًحينئذ المع$ارف كلھ$ا وض$عت وض$عا أولي$ا ووض$عا جزئي$ا شخ$صيا لُي$ستعمل ھ$ذا اللف$ظ إذا أطل$ق عل$ى  ً ً ً ً المعن$ى ٍ
  .الذي جعل له في لسان العرب

َليستعمل ْ   . عندنا وضع وعندنا استعمال: َُ

ًالوضع كما مر معنا مرارا جع$ل اللف$ظ دل$ي. عل$ى المعن$ى، يعن$ي جع$ل الوض$ع ب$إزاء معن$ى، وأم$ا ا�س$تعمال : ً
  .إط.ق اللفظ وإرادة المعنى: فھو

ُ جاء وزيد، ركْبت -أنا أطلقت اللفظ-ٌجاء زيد، : نقول K ھذا مع تل$ك، وأردت المعن$ى، ق$صدت المعن$ى ال$ذي جئ$ت
  .به من أجل ھذا التركيب

  .مع إرادة المعنى: إط.ق اللفظ وإرادة المعنى، يعني: ٌجاء زيد

وھ$و اعتق$اد س$امع م$راد الم$تكلم م$ن ك.م$ه، ھ$ذه ث.ث$ة أش$ياء، وض$ع، وحم$ل، :  بقي ش$يء واح$د وھ$و الحم$ل
  .واستعمال

  . وا�ستعمال متوسط، ھكذا قال الفتوحي في شرح الكوكبالوضع سابق، والحمل �حق،

يعن$ي أول، وض$ع اللف$ظ ب$إزاء المعن$ى، أول م$ا كان$ت المع$اني، وج$دت ث$م وض$عت لھ$ا ا=لف$اظ، : الوضع سابق
  . بحيث إذا أطلقت ا=لفاظ انصرفت إلى تلك المعاني الموضوعة لھا

  .   ك الوضع السابق، وسمعھا السامع من المتكلمتكلم بھا و نطق بھا على وفق ذل: ثم استعملھا المستعمل

ًحينئذ الواضع وضع ألفاظا بإزاء المعاني ث$م أخ$ذ الم$ستعمل  ً ھ$ذه ا=لف$اظ وأطلقھ$ا م$رادا بھ$ا المع$اني -الم$تكلم–ٍ
  .ٍالتي وضعھا الواضع لھا دون تحريف، ثم لما سمع السامع تلك الكلمات حينئذ حملھا على المراد الذي اعتقده المتكلم

ًأو�، والحم$ل �ح$ق، وا�س$$تعمال متوس$ط ب$ين الوض$$ع والحم$ل، ھ$ذه �ب$$د م$ن معرفتھ$$ا : فالوض$ع س$ابق يعن$$ي
  .تفيدك في فھم الحقائق الشرعية والحقائق اللفظية، وخاصة في باب المعتقد

  :     اسم اUشارة

ًإذا ھذا لفظ وض$ع ف$ي ل$سان الع$رب، اFش$ارة ھ$ذا م$صدر أش$ار ي$شير إش$ارة والم$راد  بھ$ا اFش$ارة الح$سية ف$ي ً
  .الخ... قم، اجلس: ا=صل التي تكون في عضو من ا=عضاء فنقول ھكذا

أن توض$$ع : خ$$الف ا=ص$$ل المط$$رد، ا=ص$$ل المط$$رد): انظ$$ر(نق$ول ھ$$ذه إش$$ارة ح$$سية تك$$ون بع$$ضو اللف$$ظ ھن$$ا 
  . فظًا=لفاظ بإزاء معاني، وھنا قد جعل شيئا من المحسوسات في ضمن المعنى الذي دل عليه الل

  .ًمصدر أشار يشير إشارة وأما في اصط.ح النحاة، ھي ما دل على مسمى وإشارة إليه: فاFشارة قلنا

ا=صل في باب اFشارة والموصول والضمائر، ا=صل � نأتي بالتعاريف، =ننا نستغني عن الح$د بالع$د، =نھ$ا 
  .ألفاظ كما ذكرنا مسموعة � داعي =ن نحشر أنفسنا فيھا

قول ا=صل أن نكتفي بالعد عن الح$د، ولك$ن نري$د أن نب$ين لھ$ذا الح$د أن الواض$ع ق$د وض$ع اللف$ظ ب$إزاء ٍحينئذ ن
  .معنى وشيء حسي معه وھو اFشارة

ًاسم موصول بمعنى الذي، دل على مسمى، ما الذي نأخذه جن$سا ھن$ا ف$ي الح$د لف$ظ، أو ) ما(ما دل على مسمى 
ً أو ماذا؟ اسم، لماذا؟ يحتاج إلى دليل، دائما تنظ$ر إل$ى الع.ق$ة ب$ين المح$دود جملة، أو ك.م، أو كلم، أو كلمة، أو اسم،

ًوالحد، ننظر إلى الع.قة بين المح$دود والح$د حينئ$ذ تأخ$ذ جن$سا باعتب$ار المح$دود، إذا قل$ت كم$ا ھ$و ا]ن معن$ا م$ا دل : ٍ
ا�س$$م باعتب$$ار التنكي$$ر اس$$م اFش$$ارة، اس$$م، نح$$ن نبح$$ث ف$$ي أي ش$$يء ف$$ي أي جزئي$$ة ف$$ي أي ب$$اب؟ ف$$ي ب$$اب تق$$سيم 

  . -باب النكرة والمعرفة-، وھذه كلھا فصول تحت ذلك الباب )النكرة والمعرفة(والمعرفة الباب � زال 
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اسم، لم$اذا؟ =ن المح$دود اس$م م$ن ا=س$ماء، ث$م نح$ن نبح$ث ع$ن مف$ردات أو : أي) ما(ٍحينئذ نقول اسم اFشارة 
ى التركي$ب، � نق$ول لف$ظ =ن$ه م$وھم ي$شمل المف$رد والمرك$ب، � نأخ$ذ ًتراكيب؟ مفردات، إذا � نأخذ أي لفظ ي$دل عل$

ِك.م =نه مركب، � نأخ$ذ كل$م =ن$ه مرك$ب، � نأخ$ذ كلم$ة =نھ$ا ت$شمل الفع$ل والح$رف، ي$دخل معن$ا الفع$ل والح$رف، 
  .ونحن نريد خصوص ا�سم الذي يقابل الفعل والحرف

رة فھ$و اس$م م$ن غي$ر عك$س، إذ الع.ق$ة ب$ين المح$دود والج$نس ٍاسم حينئذ كل ما كان اسم إشا): ما(ٍحينئذ نقول 
الذي يؤخذ في الحد العموم والخصوص المطلق، فكل اسم إشارة فھو اسم من غي$ر عك$س، =ن ا�س$م أع$م، ق$د يك$ون 

ًعلما، قد يكون ضميرا، قد يكون موصو� ً   .الخ...ً

ًة والمعرفة، =نه صار جنسا بھذا ا�عتب$ار =نن$ا ٍ نقول اسم دل على مسمى، فا�سم حينئذ دخل فيه النكر)ما(ًإذا 
Kجنسا والجنس ما عم اثنين ف$صاعدا، وال$ذي عم$ه ھن$ا المعرف$ة ) ما(نقسم ا�سم باعتبار التنكير والتعريف، فصار لفظ  ً ًK

  .والنكرة

مى ش$مل م$ا دل عل$ى م$س: ما دل على مسمى، خرجت النكرة، دل على م$سمى: احتجنا إلى إخراج النكرة، فقال
بقرينة وما دل على مسمى ب. قرينة، دخل العلم معنا، =نه يدل عل$ى م$سمى لكن$ه ب$. قرين$ة، =ن$ه أطل$ق اللف$ظ ف$شمل 

ٍالمع$$اني كلھ$$ا، لك$$ن لم$$ا ك$$ان اس$$م اFش$$ارة دا� عل$$ى م$$سمى بقي$$د،  ً
 وھ$$ذه القرين$$ة ح$$سية، ت$$درك ب$$الحس، ھ$$ذا -بقرين$$ة-

  .ًعاني العقلية مجازا، =نھا في أصل وضعھا للشيء المحسوسا=صل فيھا، ولذلك استعمال اسم اFشارة في الم

  .  شمل كل المعارف: ما دل على مسمى

ًمع إشارة، ما دل على مسمى ودل على إشارة، إذا اللفظ الذي يكون اس$م إش$ارة نق$ول: ، يعنيوإشارة إليه ھ$و : ٍ
  :  ًذو د�لة على شيئين إذا وضع على أمرين

، داخ$ل ف$ي مفھوم$ه والمعن$ى ال$ذي وض$ع ل$ه ف$ي ل$سان )ذا) (ھ$ذا(وذة م$ن اللف$ظ فد�لته على المسمى ھ$ذه م$أخ
  .العرب شيء خارج عن مجرد اللفظ وھو اFشارة إليه

ٍفحينئ$ذ إذا دل م$$سمى ول$$م يك$$ن ث$$م إش$$ارة إلي$$ه نق$$ول ھ$$ذا ل$$يس باس$$م إش$$ارة، ب$$ل �ب$$د أن تك$$ون اFش$$ارة الح$$سية 
ُدال على مسمى إ� إذا أشير مع اللفظمأخوذة في مفھوم اسم اFشارة، ولذلك � يكون  ً.  

ٍولذلك إذا كنت جالسا في مجلس وثم أفراد وقلت ٌھذا زيد، تريد أن تعرف ب$ه الموج$ودين، ھ$ذا زي$د ول$م ت$شر، : ً ٌ
ٌھذا زيد وھذا عم$رو وھ$ذا خال$د م$ا ح$صل التعري$ف، لك$ن ل$و ق$ال ھ$ذا زي$د، وھ$ذا : ما حصل التعريف، إذا دخل فقال ٌٌ

  . باFشارة حصل التعريفوھذا خالد, عمرو

ًإذا اFشارة الحسية داخلة في مفھوم اسم اFشارة، وا=صل فيه كما قلن$ا أن$ه مح$صور بالع$د فن$ستغني عن$ه بالع$د 
  .عن الحد

 أي اسم تصحبه اFشارة الحسية، وھي التي بأحد ا=عضاء، قد يكون باليد، ق$د :ما دل على مسمى وإشارة إليه
وھي ستة في الجملة أو أكثر من ھذا، لكن في الجملة ھي ستة؛ =نه إما مذكر أو مؤن$ث، يكون بالحاجب، ونحو ذلك، 

ًوكل منھما إما مفرد أو مثنى أو مجموع، إما مذكر أو مؤنث، وكل منھما الم$ذكر إم$ا أن يك$ون مف$ردا، وإم$ا أن يك$ون 
ًمثنى وإما أن يكون مجموعا، ھذه ث.ثة، والمؤنث إما أن يكون مف$ردا وإم$ا أن ً يك$ون مثن$ى، وإم$ا أن يك$ون مجموع$ا، ً ً

ھذه ث.ث،  المجموع ستة، ھذا على جھة اFجمال، وإ� أوصلھا بع$ضھم إل$ى س$بعة ع$شر، وزادھ$ا بع$ضھم إل$ى س$تة 
  .وث.ثين وما زاد

  :قال رحمه '

َب77777777777777777777ذا لمف77777777777777777777رد م77777777777777777777ذكر أ ٍ . َ ْ َُ َ ٍُ ِ ْش77777777777777777777رِ ِ  

  

ْب77777777ذي وذه ت77777777ي ت77777777ا عل77777777ى اAنث77777777ى اقت77777777صر َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َ ِ   

  

َتي ت   . كلمتان وليست واحدة:اِ

ٍبذا لمفرد َِ ُْ َ قصد لفظه، ولذلك ُجر بحرف الج$ر، وھ$و ) ذا(نقول ) ذا(بـ) أشر: (جار ومجرور متعلق بقوله) ذا( بـِ
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ٍلمف$رد م$ذكر أش$ر ھ$ذا إذا اس$تعمل حينئ$ذ : نق$ول) ذا(ُيجر ولو لم ُيقصد لفظه، =نه اسم لكن قصد ھنا به العلمية =ن ب$ـ ٍٍ
  .معناهًيكون دا� على 

ْأش77ر َب77ذا ِ َ، ھ$$ل يفي$$د الح$$صر )أش$$ر: (ب$$دون ھم$$ز، ھن$$ا ق$$دم الج$$ار والمج$$رور عل$$ى قول$$ه: مق$$صور يعن$$ي) ذا(، ِ
فھ$و خ$اص ب$ه، أم أن ث$م م$ا ھ$و م$ن ) ذا(والقصر، بحيث � يكون ما يدل من أسماء اFش$ارة عل$ى المف$رد الم$ذكر إ� 

  .ٍأسماء اFشارة لمفرد مذكر غير ما ذكره الناظم رحمه '

  .الحقيقي: أنه الثاني، يعني � يفيد الحصر المطلق، يعني: الجواب

Kقدم الجار والمجرور � للحصر الحقيقي، وإنما للحصر اFض$افي، أي بالن$سبة إل$ى ال$صيغ الم$ذكورة ف$ي الم$تن 
ًأف$اد ق$صرا وح$صرا : ييعن$) ذا(� بغيره من الصيغ ا]تية ف. ينافي أنه يشار إلى المفرد المذكور بغير ) ذا(فالمعنى بـ ً

الت$$ي ذكرھ$ا الن$$اظم، ُيح$$صر : يعن$ي) ت$$ي وت$$ا وذي وذه(ٍ لمف$رد �، بغي$$ره م$ن )ذا(ب77ـباعتب$ار الم$$ذكور : ًإض$افيا، يعن$$ي
ً، وينفرد عما ذكر معه من أسماء اFشارة، وھذا يسمى ح$صرا إض$افيا )ذا(وُيقصر الُحكم بكونه يشار للمذكر المفرد بـ ً

  .م، � باعتبار ما لم يذكره، وإ� ھي أكثر مما ذكرتباعتبار ما ذكره الناظ

ٍبذا لمفرد َِ ُْ َ ْ أشر: ِ ٍبذا لمفرد ِ َِ ُْ َ ) ال$.م(إل$ى، ومقت$ضاه أن اFش$ارة � تتع$دى ب$ـ: ال.م ھن$ا قي$ل بمعن$ى) ٍلمفرد: (قال: ِ
  .ٍ حينئذ ال.م ھنا بمعنى إلىھذا الظاھر،) ال.م(� تتعدى بـ) إلى(ً، إذا أشار تتعدى بـفأشارت إليه=ن أشار إلى كذا، 

ْأشر ٍبذا لمفرد ِ َِ ُْ َ ٍوھذا المفرد ھنا أطلقه الناظم رحمه ' تع$الى، فيع$ود حينئ$ذ المف$رد الحقيق$ي والمف$رد الُحكم$ي، : ِ
ًم$ا ك$ان لفظ$ه مف$ردا وم$صدقه : مف$رد حقيق$ي، وأم$ا المف$رد الحكم$ي فھ$و: ٌھ$ذا زي$د، زي$د) ھذا زي$د(كـ: المفرد الحقيقي

ٌقد يكون كـاسم الجمع، ھذا رھط، ھ$ذا جم$ع، ھ$ذا فري$ق، نق$ول ومعناه  اس$م إش$ارة لمف$رد، وفري$ق ھ$ذا ف$ي ) ذا) (ھ$ذا(ٌ
ٍاللفظ مفرد، وھو اسم جمع يدل على ث.ثة فأكثر، إذا من جھة المعن$ى ل$يس بمف$رد، ولك$ن لم$ا ك$ان لفظ$ه مف$ردا حينئ$ذ  ً ً

ًأعط$$ي م$$ن حي$$ث اللف$$ظ ُحك$$م المف$$رد، ف$$صار مف$$ردا حقيقي$$ا أ ًو ُحكمي$$ا؟ الث$$اني، إذاً ًحقيق$$ة أو حكم$$ا ك$$الجمع : ٍ لمف77رد:ً
  .والفريق

: ًفالمفرد الحقيقي نحو ھذا زيد، والمفرد حكما نحو ھذا الرھط، وھذا الجمع، وھذا الفريق، ومن$ه ق$ول ' تع$الى
ٌعوان(( َ َ بْين ذلكَ َ َِ ِ أي بين المذكور من الفارض والبكر، وربما اْستْعمل ]68:البقرة [))َ في اFش$ارة إل$ى الجم$ع كم$ا ) ذا(ُ

  :قال

ِولق77777777777د س77777777777ئمت م77777777777ن الحي77777777777اة وطولھ77777777777ا ِ ِ ُ ْ َ
  

  

ُوس777777777777ؤال ھ777777777777ذا الن777777777777اس كي777777777777ف لبي777777777777د ََ َُ . ِ  

  

ٍ إذا المفرد المراد به المفرد الحقيقي أو المفرد الحكمي، وھو الذي يكون اللفظ فيه مفردا ولكن معناه ليس مف$رد  ً ً
  .كاسم الجمع ونحوه

ٍب7ذا لمف7رد م77ذكر . َ ْ َُ َ ٍُ ِ ِي$شمل العاق$$ل وي$شمل غي$ر العاق$$ل، وبع$ضھم يعب$ر ھن$$ا بالع$الم وغي$$ر : ٍعاق$ل أو غي$ره، يعن$$ي: ِ
ُذلك$م: ((ِالعالم =نه ج$اء اس$تعماله ف$ي ح$ق ' ع$ز وج$ل ُ ِ ْ ' ربك$مَ ُ k َ ُ K((] 102:ا=نع$ام[) ھ$ذا ج$اء اس$تعماله ف$ي ح$ق )ذا ،

ٍمذكرٍالرب جل وع.، حينئذ نقول  . َ ُذلك$م((ير العالم، والتذكير ھنا باعتبار اللف$ظ، يراد به العالم وغ: ُ ُ ِ َ' ُ K((] 95:ا=نع$ام[ 
 ً� قطع$$ا، =ن ال$$صفات: يعن$$ي ق$$د يق$$ال بأن$$ه نق$$ول م$$ذكر ھ$$ل يوص$$ف ال$$رب ج$$ل وع$$. بالت$$ذكير أو التأني$$ث؟ الج$$واب

ٍالتوقيفية حينئذ يكون مرده على السمع والتأنيث أنث$ى =ن$ه نق$ص، وأم$ا اللف$ظ فحينئ$ذ إذا  قي$ل م$ذكر باعتب$ار اللف$ظ وأن ٍ
ٍ حينئذ يك$ون ا�عتب$ار -إذا قلنا أن الواضع ھو ' عز وجل أعاد إلى ھذه ا=سماء ما ھو من خصائص المذكر-العرب 

ُذلكم((لذا قيل . ھنا اللفظ فحسب ُ ِ َ' ُ K((] 95:ا=نعام[) ھذا للمفرد المذكر، ھل نق$ول م$ذكر؟ نع$م اللف$ظ للم$ذكر، و� )ذا ،
  .بھذابأس 

ْبذا لمفرد م7ذكر أش7ر ُ َ ُِ ٍ ٍِ . َ ْ َ ) ذائ$ه(و) ذاء(و) ذا(وھ$و أش$ھرھا، وأم$ا م$ا زاده ال$بعض ) ذا(الن$اظم اقت$صر عل$ى لف$ظ : ِ
ال$ذي اش$تھر عل$ى ل$سان الع$رب ) ذا( نقول ھذه كلھا ثبت استعمالھا للمفرد المذكر لكنھا ليست في ق$وة )؟؟؟(و) ذاؤه(و

وأم$ا ھ$ذه ) ذا( م$ن ھ$ذه ا=لف$اظ ا=ربع$ة ف$ي الق$رآن، وإنم$ا ج$اء للمف$رد الم$ذكر وج$اء الق$رآن بھ$ا، ول$ذلك ل$م ي$رد لف$ظ
ھو ا=فصح منھ$ا، ول$ذلك ق$د يق$ال ) ذا(ا=لفاظ ا=ربعة التي ذكرھا النحاة لم يرد بھا لفظ واحد في القرآن فدل على أن 
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ال � م$ن حي$ث ال$ورود، وأم$ا م$ن بأن الناظم لم يعتبرھا لقلة ا�ستعمال فالحاصل يكون على أصله م$ن حي$ث ا�س$تعم
  .حيث الورود فھذا � إشكال أنه ثابت

َب77ذا  ھ$$ذه ا=ل$$ف عن$$د ) ذا( ھ$$ذه خم$$سة )؟؟؟(و) ذاؤه(و) ذائ$$ه(و) ذاء(ًقلن$$ا ھ$$ذا مق$$صود، يعن$$ي احت$$رازا م$$ن ِ
و ٍالب$صريين ج$$زء الكلم$$ة؛ =ن أص$$ل وض$ع الكلم$$ة ا�س$$م ك$$م ح$رف؟ ث.ث$$ة أح$$رف، حينئ$$ذ ل$و حكمن$$ا بالزي$$ادة كم$$ا ھ$$

 )ذا(ب7ـًمذھب الكوفيين على ا=ل$ف ھ$ذه، ص$ار عن$دنا اس$م ظ$اھر ق$ائم بنف$سه م$ن ح$رف واح$د، وھ$ذا � نظي$ر ل$ه، إذا 
  :ھذه ا=لف ھل ھي زائدة أم أصلية؟ فيه مذھبان: نقول

أنھا زائدة، م$ردود م$ذھب الك$وفيين، بأن$ه � يوج$د عن$دنا اس$م : أنھا أصلية، ومذھب الكوفيين: مذھب البصريين
على حرفين، أما اسم ظاھر وھو على ح$رف واح$د ھ$ذا � : على حرف واحد، قمنا:موجود، قمتأما المضمر ، ظاھر

ح$ات: (نظير له، والقاعدة عند النحاة lإذا الت$بس أم$ر ھ$ل يحتم$ل أو ) أن حمل القليل عل$ى ال$شائع الكثي$ر ھ$ذا م$ن المرج
ِون ُمحك$م، وال$ذي معن$ا الم$شتبه ن$رده إل$ى ذل$ك المحك$م ٍ�؟ حينئذ نقول الكثير الذي شاع في لسان العرب ھ$و ال$ذي يك$ َ ْ

  .ھذه قاعدة عندھم

 نقول ھي أصلية وھذا ھو الصواب وھو م$ذھب الب$صريين، ث$م اختل$ف الب$صريون ھ$ل ھ$ي منقلب$ة )ذا(ًإذا ألف 
�ب$د وأنھ$ا عن واو أو عن ياء؟ لماذا � نقول ھي أصلية؟ =نه � يوجد كلمة من ث.ثة أحرف فيھا أل$ف وھ$ي أص$لية، 

منقلة عن واو أو ياء، � يوجد باستقراء حكم ع$ام عن$د ال$صرفيين أن الكلم$ة إذا كان$ت مؤلف$ة م$ن ث.ث$ة أح$رف، نق$ول 
ٍھ$ذه ا=ل$ف قطع$ا لي$$ست أص$لية، و� نحك$م عليھ$ا بأنھ$$ا زائ$دة وإنم$ا ھ$$ي منقلب$ة ع$ن أص$ل وھ$$ذا ا=ص$ل � يخل$وا م$$ن  ً

مؤلف من ث.ثة أحرف، مباشرة تحك$م أن ا=ل$ف ھ$ذه لي$ست  أص$لية ب$ل ھ$ي ھذا : حرفين، إما واو وإما ياء، قال، قال
ھذا الفع$ل الم$ضارع والم$صدر ي$دل عل$ى أن ھ$ذه ا=ل$ف منقلب$ة ع$ن واو، : منقلبة عن واو أو ياء، القول ويقول، نقول

ًقول، تحركت الواو، وانفتح ما قبلھا فقلبت الواو ألفا: أصله: ًإذا قال ُِ َ.  

ً لي$ست أص$. =ن$ه � يوج$د -ا=ل$ف–ا، ث.ث$ة أح$رف، مباش$رة نحك$م أن ھ$ذه ال$.م ا=خي$رة ال.م ھ$ذه، دع$: دعا
أنھ$ا منقلب$ة ع$ن ث.ث$ة أح$رف : عندنا كلمة ث.ثة أحرف وتكون ا=لف فيھا زائدة، �بد أن تكون أصلية، ومعنى أص$لية

  .و� تكون أصلية بمعنى أنھا � تكون أصلية بذاتھا، تعبيران صحيحان

َدع$$ا م$$ن ال$$دعوة، دع$$ا أص$$له َدع$$و، وقي$$ل مم$$ا ٍحينئ$$ذ  ، أثبت$$ه اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى ف$$ي ھ$$و واوي، وي$$ائيَ
َدعا، دعو، دعي (،)الواوي واليائي(منظومته  َ َ َ، زاد فيه ال$وجھين، حينئ$ذ دع$ا، دع$و، تحرك$ت ال$واو وانف$تح م$ا قبلھ$ا )َ ٍ

َباع، أصل بيع، تحركت الي: ومثله) دعا(ًفقلبت ألفا صار  َ   ً.اء وانفتح ما قبلھا فقلبت الياء ألفاَ

  .ً نقول ھذه ا=لف ليست أص.، فقيل ھي منقلبة عن واو، وقيل منقلة عن ياء)ذا(ًإذا 

ٍ منقلبة ع$ن ي$اء أو واو عن$د الب$صريين ف$اتفقوا عل$ى أنھ$ا منقلب$ة ع$ن أص$ل واختلف$وا ف$ي ھ$ذا ا=ص$ل )ذا(وألف 
Kذي(فقي$ل ع$$ن ي$$اء بت$صغيره عل$$ى  ) ّذي(ا=ل$$ف ھ$ذه منقلب$$ة ع$$ن ي$$اء، =ن ) ذا(ھ$ذا دل عل$$ى أن ) ذا(غير ت$$ص) ّذي(، )َ
ياء التصغير وياء أخرى، ياء التصغير، والياء الثانية الُمدغم فيھ$ا، والي$اء ا=ول$ى ) ّذي(الياء ھذه مشددة، أليس كذلك؟ 

لھ$$ا ت$$رد ا=ش$$ياء إل$$ى الت$$صغير ي$$رد ا=ش$$ياء إل$$ى أص$$ولھا، الت$$صغير والجم$$ع والتثني$$ة ك: ھ$$ذه م$$ن أي$$ن ج$$اءت؟ نق$$ول
ٍأصولھا، فإذا ك$ان عن$دنا ح$رف منقلب$ا ع$ن ح$رف آخ$ر ثن$ه أو اجمع$ه أو ص$غره حينئ$ذ يرج$ع ا=ص$ل، لم$ا قلن$ا  l ) ّذي(ً

راح$ت ا=ل$ف أي$ن ذھب$ت؟ رجع$ت إل$$ى أص$لھا وھ$ي الي$اء ا=ول$ى المدغم$ة ف$$ي الي$اء الثاني$ة، ف$دل عل$ى أن أص$ل ھ$$ذه 
  .ا=لف ياء

وFمالتھا، واFمالة إنم$ا تك$ون للي$اء، ھ$ذا ا=ص$ل، ف$العين وال$.م المح$ذوفان ) ّذي(وقيل عن ياء لتصغيره على 
َذيي(ياءان، أصلھا  َ َفعل(على وزن ) َ َ   .، و' أعلم،  وھو ث.ثي الوضع في ا=صل وقيل عن واو من باب طويت)َ

أل$ف التثني$ة والن$ون ھ$ذه ن$ون ا=لف ھ$ذه ) ذان(أين ا=لف؟ ) ذان(وعند الكوفيين ھي زائدة بسقوطھا في التثنية 
  .ذھبت ا=لف ا=ولى للتخلص من التقاء الساكنين، ھذا نرده عليھم) ذا(ٍالتثنية، صارت الكلمة على حرف واحد 

وعند الكوفيين ھي زائدة ل$سقوطھا ف$ي التثني$ة ورد بأن$ه ل$يس ف$ي ا=س$ماء الظ$اھرة القائم$ة بنف$سھا م$ا ھ$و عل$ى 
  .ة في التقاء الساكنين وقد عوض منھا تشديد النون كما سيأتي في محلهحرف واحد وأما حذفھا في التثني
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ْبذا لمفرد مذكر أشرًإذا  ُ َ ُِ ٍ ٍِ . َ ْ َ وم$ذھب ) ذا(ُيشار إلى المفرد المذكر ب$ـ: نقول ھذا خاص بالمفرد المذكر، قال الشارح: ِ
 الكوفي$$ون إل$$ى أنھ$$ا زائ$$دة، أص$$لية، فھ$$و ث.ث$$ي ا=ص$$ل � ثن$$ائي، وذھ$$ب: الب$$صريين أن ا=ل$$ف م$$ن نف$$س الكلم$$ة، أي

  .ومذھب البصريين أرجح من مذھب الكوفيين

ْبذي وذه تي تا على اAنثى اقتصر َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َ ِ  

ن$$ص عل$ى المف$$رد ! -ھ$و م$ا ن$$ص عل$ى ھ$ذا-ھ$ذا م$ا يخ$$تص ب$ا=نثى، أي أنث$ى مثن$$ى أو جم$ع أو مف$رد؟، مف$$رد 
ًالمذكر، بمقابله اكتفاء بما ذكره أو� علمنا أن الثاني  ًالمراد به أول ا=حوال وم$ا ھ$ي أول ا=ح$وال؟ اFف$راد ھ$ذا أو�، ً

َبذي وذه تي تا(ًإذا بـ. ، ثم يأتي بعده الجمع)ذان تان(و: ثم يأتي بعده المثنى ولذلك قال ِ ِ ِْ َ عل$ى ا=نث$ى المف$ردة المؤنث$ة، ) ِ
  . وھذا � إشكال فيه

ْاقت7صر ِ َ م$ا ذك$$ر م$$ن ا=لف$$اظ ا=ربع$ة، فأش$$ر بھ$$ا إليھ$$ا دون بمعن$$ى إذا أردت أن ت$$شير إل$ى أنث$$ى فاقت$$صر عل$$ى : ْ
  ).ذا) (ذي(ياء ھكذا قيل، أصل ) ذا(ھذا بقلب ألف ) ذي(غيرھا، بـ

ٍذا لمفرد مذكر  . َ ْ َُ َ ٍُ ًبقل$ب ا=ل$ف ي$اء، إذا ھ$ي منقلب$ة ) ذي(ھي ا=صل، فلما أري$د أن ي$شار إل$ى المف$رد المؤنث$ة قي$ل ِ
  ).ذا(عن ألف 

ًبقلب الذال تاء، وا=لف ياء، وھكذا) تي(، وھاء) ذي(بقلب ياء ) ذه(و  ً.  

َبذي وذه تي تا على اAنثى ْ َُ َ َ ْ َِ ِ ِ ًأيضا المفردة حقيقة أو حكما : ِ ْاقتصرً ِ َ  فأشر بھا إليھ$ا دون غيرھ$ا، ھ$ل قول$ه اقت$صر ْ
ه مما يذكر وي$شار �، وإنما المراد به أن ھذ: يفيد أن ھذه ا=لفاظ ا=ربعة � يوجد غيرھا؟ الجواب) ذي(على ا=نثى بـ

ِب$ه إل$ى المف$$ردة المؤنث$ة وأن ھ$$ذا ھ$و الم$شھور الف$$صيح، وم$ا ع$$داه وإن ُس$مع ف$ي ل$$سان الع$رب إ� أن$$ه ل$يس مثل$$ه، إذ 
ٍالكلمات قد تك$ون م$ن ب$اب ف$صيح وأف$صح، وھ$ذا � ش$ك في$ه، حينئ$ذ ا=ف$صح ال$ذي ج$اء ف$ي الق$رآن، ث$م م$ا ج$اء ف$ي 

  .ھكذاالسنة، ثم  ما اشتھر على ألسنة العرب و

َبذي وذه تي تا ِ ِ ِْ َ   : أوصلھا بعضھم إلى عشرة، قال الشارحِ

ٌھن$$د ) ھ$ذه(ًوھ$ي ع$$شرة ألف$اظ، المف$$ردة المؤنث$ة حقيق$$ة أو حكم$ا، حقيق$$ة ك$أن تق$$ول ) ذي(وي$شار إل$$ى المؤنث$ة ب$$ـ
ٌزيد،ھ$ذا زي$د، ھ$ذي ھن$د، وأم$ا الحك$م كالفرق$ة والجماع$ة ھ$ذه فرق$ة، ھ$ذه جماع$) ذا(ھند، كما تق$ول ) ذي( ٌ ٌة، ك$الجمع ٌ

ٍمتع$دد، حينئ$ذ يراع$ى اللف$ظ دون المعن$ى، ي$شار إل$ى : السابق، ھذا م$ن حي$ث اللف$ظ ھ$و مف$رد، وم$ن حي$ث المعن$ى ھ$و
ِذه(وھ$$ذه الت$$ي ذكرھ$$ا الن$$اظم، وزاد عليھ$$ا و) ت$$ي وت$$ا(ب$$سكون الھ$$اء و) ذه(و) ذي(المؤنث$$ة ب ٍبك$$سر الھ$$اء ب$$اخت.س ) ِ

ِذه(دون أن ت$$شبع تبق$$ي الك$$سر كم$$ا ھ$$ي، : بك$$سرھا ب$$اخت.س، يعن$$يبإس$$كان الھ$$اء و) ذْه: (وبإش$$باع، يعن$$ي يق$$ال ، ث$$م )ِ
دون : ٍبك$سرھا ب$اخت.س يعن$ي) ِت$ه(بإس$كان الھ$اء، و) ت$ْه(، يعن$ي كأنھ$ا عب$ارة ع$ن ك$سرتين، و)ِذه(تشبعھا كأنھا ياء، 
  .كأنھا ياء، ھذه تسعة) ِته(إشباع، وبإشباع 

=نھ$ا ت$أتي بمعن$ى ) ُذات(والت$اء للتأني$ث، ) ذا(م، واسم اFش$ارة ھذه أغربھا وأضعفھا، بالبناء على الض) ُذات(و
  .ھو اسم اFشارة والتاء ھذه للتأنيث) ذا(صاحب، ھذا ا=صل، كونھا تستعمل اسم إشارة ھذا فيه غرابة، ولذلك قيل 

  :ًإذا ھذه عشرة ألفاظ ذكر الناظم منھا أشھرھا وھو قوله

َبذي وذه تي تا على اAنثى  ْ َُ َ َ ْ َِ ِ ِ ْاقتصرِ ِ َ ْ  

ًاقتصر على ما ذكر و� تتعداه في اFشارة إليھا بھا، فإنه وإن كان محفوظ$ا إ� أن$ه دون م$ا ذك$ر ل$ك م$ن : يعني ُ
  .ا=لفاظ المسموعة على لسان العرب

ْذان ت77777777777777777777777ان للمثن77777777777777777777777ى المرتف77777777777777777777777عَو ْ ُ ُِ َِ . ََ َِ ِ  

  

ِوف7777777777ي س7777777777واه ذي7777777777ن ت7777777777ين  ِْ ْ ُ َ ََ َ ِ ْذك7777777777ر تط7777777777عٱِ ِْ ُ ُ ْ
  

  

ًثنى =ننا قلنا المشار إليه إما مفردا وإما جمعا وإم$ا مثن$ى، انتھين$ا م$ن المف$رد وعرفن$ا إشارة إلى ما يشار إلى الم ً
ًأن المفرد قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا يشار للمف$رد الم$ذكر ب$ـ عل$ى الم$شھور، وي$شار للمف$ردة المؤنث$ة بأربع$ة ) ذا(ً

  .ھذه أربعة ألفاظ) ذي وذه تي تا(ألفاظ بـ
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ِوذان تان َِ ) ذا(بحذف ا=لف ا=ولى لسكونھا وسكون ألف التثني$ة، ) ذا(، ھذا ا=صل فيھا، تثنية )ذا(ية تثن) ذان( َ
ھذا ا=صل فيھا، ثم جيء با=لف والنون، ا=لف والنون، ا=لف ھذه ع.مة التثنية، والن$ون ھ$ذه ھ$ي ن$ون المثن$ى، لم$ا 

 التق$ى س$اكنان، -ية من أصل الكلم$ة، وأل$ف التثني$ةا=لف ا=صل-التقى عندنا ساكنان ا=لفان، ) ذا(جيء بھا زيادة على 
 أي ا=لف$ين؟ ا=ص$لية م$ا -الزائ$دة-ا=ص$لية-ً� يمكن تحريك ا=ول، إذا �بد من الحذف، أي ا=لفين ھ$ي أول$ى بالح$ذف

 م$ن زي$د، ح$رف مبن$ى، وأل$ف التثني$ة، ھ$ذه) زْه: ( ا=ل$ف ھ$ذه ح$رف مبن$ى، مث$ل)ذا: ( تقول؟؟؟الدليل؟ ما التعليل؟   
ٍإلى ول$م، فحينئ$ذ إذا دار ا=م$ر ب$ين ح$ذف ح$رف المبن$ى أو ح$رف المعن$ى ف$. : كلمة مستقلة مثل: حرف معنى، يعني

أن ) ذان(شك أن حرف المبنى أولى بالحذف لماذا؟ =ن ح$رف المبن$ى يمك$ن ا�س$ت.ل ب$ه بعلم$ك بأص$ل الكلم$ة، تعل$م 
ًإذا �بد م$ن ا=ل$ف، لك$ن ل$و ُح$ذفت أل$ف ) ذا(ف أن أصلھا وا=لف موجودة، لو ما رأيتھا أونطقت بھا تعر) ذا(أصلھا 

ٍالتثنية ما الذي يدل عليھا؟ ھي ج$يء بھ$ا لمعن$ى ھ$ذا المعن$ى � يوج$د إ� بوجودھ$ا فل$و ح$ذفت حينئ$ذ � ي$دل الموج$ود 
ھ$ي ) ذا(ف Kعلى المعنى الذي جاءت من أجله ألف التثنية، فلذلك كان المرجح أن أل$ف التثني$ة ھ$ي الت$ي تبق$ى، وأم$ا أل$

  .التي تحذف للتخلص من التقاء الساكنين

ِوذان بكسر النون =نه إما أنه معرب وھو م$ستثنى، =ن$ه ل$يس عل$ى ص$ورة المثن$ى حقيق$ة وإن رف$ع أو ن$صب،  َ
ٍرفع با=لف كالمثنى أو نصب وجر بالياء كالمثنى، حينئذ لما كانت صورته ليست على صورة المثن$ى م$ع بق$اء الكلم$ة 

َلما لم تبق الكلمة تحافظ على جوھرھا كما ھي من حركاتھا وحروفھا وس$كناتھا قي$ل ھ$ذا ج$اء ) زيدان) (دزي(كما ھي 
ًعلى صورة مثنى، ليس مثنى حقيقة، حينئذ كونه جاء على صورة المثنى، ھل يعتبر معارضا =صل الشبه ال$ذي وج$د  ٍ ًً

Fش$$ارة الت$ي ألحقتھ$$ا بح$رف البن$$اء أم �؟ ھ$ذا س$$بق اFت$$ان(و) ذان(ش$ارة إلي$$ه، وھ$و أن الكثي$$ر ي$رى أن ف$ي أس$ماء ا (
ھذه مثناة وھي معربة، لماذا ھي مثناة؟ لوج$ود ا=ل$ف والن$ون، والي$اء والن$ون، ولم$اذا ھ$ي معرب$ة م$ع ) تين(و) ذين(و

 :وت7يمبن$ي، : ذاًكون اسم اFشارة أشبه حرفا غير موجود؟ فالشبه المعنوي قد وج$د ف$ي أس$ماء اFش$ارة وھ$ي مبني$ة، 
ً=ن شرط الشبه ال$ذي يك$ون ملحق$ا بالكلم$ة ب$الحرف ف$ي الحك$م وھ$و البن$اء :  نقول ھذا معرب لماذا؟ قالوا)ذان(ني، مب ِ

يجب أن � يعارضه مع$ارض، وھ$ذا المع$ارض،  وھ$و أن يك$ون با�س$م م$ا ھ$و م$ن خ$صائص ا=س$ماء، وھ$ذا ال$شبه 
ٍل7شبه ا=سماء قالوا ھ$ذا ش$به ق$وي، ٍحينئذ يقال فيه أنه شبه ضعيف، وأما إذا خ. مما ھو من خصائص َِ َم7ن َ ِالح7روف ِ ُ ُ ْ 

ِمدني ْ   ).تان) (ذان(ً، احترازا من الشبه الضعيف ومثله ُ

ِذان(و  قي$ل : وا=لف ا=صلية محذوفة وھل ھو مع$رب أو مبن$ي؟ ق$و�ن) ذا(ھذا مثنى، مثنى ) ذان(ًإذا نقول : )َ
للمثن$ى المؤن$ث، ا=ول ) تان(للمثنى المذكر، و) ذان. (وجھته، وقيل مبني على ا=لف، ولكل )زيدان(معرب با=لف،كـ

  .للمذكر، والثاني للمؤنث

ْالمرتفع ْ ُِ ًيعني المرفوع، إذا جاء ف$ي مح$ل رف$ع إن ك$ان مبني$ا حينئ$ذ ص$ار مبني$ا عل$ى ا=ل$ف، وإذا ك$ان معرب$ا : َ ً ًٍ
ًحينئذ صار مرفوعا بـ   ).ا=لف(ٍ

ْالمرتفع ْ ُِ ٍا�بتداء والفاعلية، حينئذ صارت ھذه ا=لف ع.م$ة للرف$ع، أو ص$ارت إذا جاء في موضع رفع ك:  يعنيَ
ًھذه ا=لف بناء للكلمة، يعني يكون مبنيا على ا=لف كما ھو الشأن في يا    ).زيدان(ً

ِوفي سواه ذين تين  ِْ ْ ُ َ ََ َ ِ ْذكر تطعٱِ ِْ ُ ُ ْ:  

ُف7ي س77واه        َ ِ ة الن$$صب وف$ي حال$$ة الج$ر � ت$$أتي س$$وى المرتف$ع، وھ$$و المنت$صب والم$$نخفض، يعن$ي ف$$ي حال$: يعن$يِ
، م$ن ھن$ا اس$تدل م$ن ق$ال بأنھ$ا معرب$ة، =نھ$ا ل$و كان$ت )ذي$ن وت$ين: (بألف، وإنما تأتي ببدل ا=لف ياء، فتق$ول) ذان(بـ

ًرفع$ا ون$صبا وخف$ضا، لك$ن لم$ا ج$اءت ف$ي حال$ة الرف$ع ب$ا=لف وف$ي ح$التي الن$صب ) ذان(مبنية للزمت حال$ة واح$دة،  ً ً
  .ٍذ ما الفرق بينھا وبين الزيدين والزيدان؟ � فرق، وقيل أنھا معربةوالجر بالياء، حينئ

ُوف77ي س77واه َ َِ ب$$دل ا=ل$$ف بالي$$اء ) ذي$$ن(يعن$$ي ف$$ي حال$$ة إرادة س$$وى المرتف$$ع وھ$$و المنت$$صب والم$$نخفض ت$$أتي ب$$ـ: ِ
  .  بدل ا=لف بالياء للمؤنث) تين(للمذكر، و

ْاذكر ُ   .-تكملة لما ذكره-ما ذكرته لك تطع النحاة : ْ

ف$ي ) ت$ان(وإل$ى الم$ؤنثتين ب$ـ) ذي$ن(وفي حال$ة الن$صب والج$ر ب$ـ) ذان(شار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بـي
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  :ثم قال. في النصب والجر) تين(الرفع، و

  :أشر لجمع المطلقا والمد أولى) ُألى(وبـ

 على اثنين فأكثر ھ$ذا ھ$و لجمع، وعرفنا أن الجمع ما دل) ُألى(أشر لجمع، أشر بـ) ُألى(ھذا ما يتعلق بالجمع، بـ
ا=ص$$ل م$$ن حي$$ث م$$اذا؟ م$$ن حي$$ث المعن$$ى اللغ$$وي، لكلم$$ة جم$$ع، لك$$ن الم$$راد ھن$$ا ل$$يس الجم$$ع اللغ$$وي، وإنم$$ا الجم$$ع 

ًس$واء ك$ان م$ذكرا أو مؤنث$ا، وس$واء ك$ان : ، يعنيًمطلقا: جمع المذكر، أو جمع المؤنث، =نه قال: ا�صط.حي، يعني ً ً
ٍعاق. أم غير عاقل ً.  

  :قصر دون مد، وھو لغة تميم، ثم قال: ً ذكره مقصورا، يعني)ُألى(وبـ

  .ھذا بالمد) ُأ�ئي(بالقصر بدون ھمزة و) ُألى) (ُ=لى(ھذا مد ) ھؤ�ء) (ُأ�ئي(والمد 

cالم7دالقصر لغة بني تميم، والمد لغة الحجاز، وھو أول$ى،  َأول7ى َ ، الم$د في$ه أول$ى م$ن الق$صر، =ن$ه لغ$ة الحج$از ْ
ْھاأنتم: ((يلوبه جاء التنز ُ ْ َ ْ أْو�ء تحبونُھمَ َ k ِ ُ ِ ْھ$اأنتم ((]119:آل عم$ران)) [ُ ُ ْ َ ِ أْو�ءَ ِ، ف$صل ب$ين ھ$اء التنبي$ه واس$م اFش$ارة ))ُ ُ

  .وھو جائز كما سيأتي

ِأْو�ء( ْتحب$ونُھم: ((ق$ال) ُ َ k ِ ا=ل$ف ھ$ذه س$اكنة، ج$$يء ) ُأ�ء(ً إذا ُبن$$ي عل$ى الك$سر إذا ُم$د قي$$ل ]119:آل عم$ران)) [ُ
ُواAصلزة ا=صل أنه مبني بالھم ْ Mالمبني ِفي ََ ْ َِ َيسكنا ْأن ْ . َ ٍ، إذا التقى ساكنان، حينئذ نحرك الثاني الذي ھو الھم$زة بالك$سر ُ ً

مبني عل$ى الك$سر عل$ى ح$سب موض$عه إم$ا مبت$دأ أو : ُھؤ�ء، أ�ء، نقول: على أصله للتخلص من التقاء الساكنين قيل
  .غير ذلك

ً مق$$صورا لجم$$ع مطلق$$ا م$$ذكرا أو مؤنث$$ا فھ$$و م$$شترك، -)ُأل$$ى(بلف$$ظ -) ُأل$$ى:(ْر ب$$ـِأش$$ر، أش$$) ُأل$$ى(ًإذا وب$$ـ ً ً لف$$ظ -ًٍ
ٍ، والقصر فيه لغة تميم، والمد لغة الحجاز وھ$و أول$ى م$ن الق$صر وحينئ$ذ يبن$ى عل$ى الك$سر �لتق$اء ال$ساكنين -مشترك

عل$ى أعل$ى الف$صيح، ول$و م$رة واح$دة ورجحناه وقلنا أولى،  لمجيء القرآن به، فإذا جاء شيء في القرآن صار أعلى أ
ال$خ حت$ى نق$ول ھ$ذا مط$رد، ول$و م$رة واح$دة كلم$ة واح$دة ج$اءت ... � يشترط أنه يأتي في البقرة وآل عمران والنساء

  .نقول ھذا أفصح الفصيح

وإذا كان ثم اصط.ح للنحاة � يخالف ھذا أن نقول ھ$ذا ش$اذ أو ھ$ذا زائ$د أو نح$و ذل$ك ل$يس في$ه تع$ارض؛ =ن 
ًمجرد اصط.ح لما قعده النح$اة فح$سب، يحكم$ون عل$ى ھ$ذا اللف$ظ كون$ه ش$اذا أو لك$ون ھ$ذا اللف$ظ غي$ر ش$اذ، ھ$ذا ھذا  َ ِ

نادر، ھذا قليل، ھذا ضعيف، ھذا له أصل، ھذا مھجور، أص$له مھج$ور، ك$ل ھ$ذه الم$صطلحات عن$د النح$اة ق$د يج$يء 
ًبعضھا في القرآن، أما الشاذ واستعما�، ھذا محل وفاق 

 إجماع � يوج$د ف$ي الق$رآن البت$ة، ال$ذي ھ$و ي$سمى ،-إجماع–
ٌفي ا=صل المھجور، الذي لم يأت إ� لفظ واحد عن العرب، وما كان لسائر المنقول عنھم مخالف لھم، كما ذكرنا ف$ي  ِ

ُ، فإن77ه أھ77ل Aن يك77رمالمث$$ال ال$$سابق ، ھ$$ذا أص$$ل مھج$$ور � ي$$أتي ب$$ه الق$$رآن البت$$ة، ب$$ل � ي$$تكلم ب$$ه إن$$سان ش$$م رائح$$ة ٌ
  .، ھذا ھوفإنه أھل Aن يكرم: الفصاحة، =ن ا=صل المطرد، ھو

  . لماذا؟ =نه جاء في القرآن وأما القصر فھو لغة بني تميم لم يرد في القرآن-المد أولى-ًإذا كونه أولى 

ًيشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بـ: قال الشارح   : ولھذا قال المصنف) ُألى(ً

َأش7ر لجم7ع مطلق7 َْ ُ ْ َ ٍْ ِ ًواFط$.ق ھن$ا م$راده ب$ه مؤن$ث أو م$ذكر، يعن$ي ل$يس رفع$ا ون$صبا وج$را : اِ ً كم$ا ق$د ي$أتي ف$ي ً
ً، يشار إلى جمع مذكرا كان أو مؤنثا بـبعض المحال ً   :ولھذا قال المصنف) ُأُ◌لى(ٍ

َأشر لجمع مطلقا َْ ُ ْ َ ٍْ ِ ھا ف$ي ومقتضى ھ$ذا أن$ه ي$شار بھ$ا إل$ى العق$.ء وغي$رھم، وھ$و ك$ذلك، ولك$ن ا=كث$ر اس$تعمال: ِ
  :العاقل، ومن ورودھا في غير العاقل، قوله

Mذم المن7777777777777777ازل بع7777777777777777د منزل7777777777777777ة الل7777777777777777وا  ِ َ ِ c َ
  

  

.والع777777777777777777يش بع777777777777777777د أولئ777777777777777777ك اAي777777777777777777ام ََ َ  

  

لغ$ة أھ$ل الحج$از، وھ$ي : الم$د وھ$ي: أيام، وھي عاقل$ة أو �؟ غي$ر عاقل$ة، وفي$ه لغت$ان: يشار إليه: أولئك اAيام
ً بني تميم، إذا فيه لغتان، لكنه لم يشر إلى أن لغة الحجازيين ھ$ي أول$ى، لغة: الواردة في القرآن العزيز، والقصر وھي
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  .=ن القرآن قد جاء بھا

.........................................  

ْبالك7777777777777777777اف حرف7777777777777777777ا دون )م أو مع7777777777777777777ه                   َ َ ْ ْ ََ ٍ َ َ ُ ً َ ْ ِ
  

َ ول77777777777777777777777777777دى البع77777777777777777777777777777د انطق77777777777777777777777777777ا ِ ِْ ْ ُ ََ َ  

َوال67777777777777777م إن ق7777777777777777دمت ھ7777777777777777ا ممت ُ ْ ََ . َْ َ ِ ُ ْنع7777777777777777ه. ِ  

  

  .ھذا متعلق بما بعده

ِول7دى البع77د ْ ُ ََ ًلمف7رد م77ذكر أش77ر) ذا(عرفن$$ا م$ا س$$بق ب$$ـ: َ ھ$$ذا ھ$ل ھ$$و ف$$ي القري$ب أو البعي$$د أو المتوس$$ط؟ أطلق$$ه : ٍ
 ھ$ذا القري$ب أو �؟ )ذي وذه ت7ي ت7ا(قريب من$ك، ل$يس البعي$د و� المتوس$ط، ب$ـ) ذا(ٍالناظم حينئذ يحمل على القريب، بـ

  .القريب

َوذان ت ِ   ...!!ًأشر لجمع مطلقا) ُألى(وبـ نقول ھذا للقريب، )ذين تين(، وفي سواه ِانَ

  :ًإذا كل ما ذكره الناظم قبل قوله

ِولدى البعد ْ ُ ََ ِول7دى البع7د: يفھم م$ن قول$ه: َ ْ ُ ََ اب$ن مال$ك - أن م$ا تق$دم ي$ستعمل ف$ي القري$ب فح$سب؛ =ن الن$اظم ي$رى َ
  .ُقربى وُبعدى فحسب: لمشار إليه له مرتبتانأن ا: ً مخالفا لجماھير أھل اللغة-رحمه '

َقرب$$ى وُوس$$طى وُبع$$َدى، ھ$$و ح$$ذف الوس$$طى، ق$$ال: والجمھ$$ور ي$$رون أن الم$$شار إلي$$ه ل$$ه ث$$.ث مرات$$ب َ ُ : � ،�
َيوجد، وإنما ھما ثنتان فقط، قْربى وُبْع$َدى، كلم$ا ذك$ره قب$ل قول$ه ِول7دى البع7د: ُ ْ ُ ََ : فھ$و للقري$ب وك$ل م$ا ذك$ره بع$د قول$ه: َ

  .فھو للبعيد: ا البعدولد

ِولدى البعد ْ ُ ََ ِول7دى البع7د. (ًوما تقدم ھو فيما إذا كان الم$شار إلي$ه قريب$ا: ًإذا كأنه قال: َ ْ ُ ََ وھ$ي المرتب$ة الثاني$ة م$ن ) َ
  .انطقامرتبتي المشار إليه على رأي الناظم 

ِولدى البعد ْ ُ ََ ُيعني ولدى اFشارة إلى ذي البعد زمانا أو مكانا أو م$ا ن$: َ ً َزل ُمنزلت$ه لتعظ$يم أو تحقي$ر، وھ$ذه ت$ذكر ً ََ lK َ
َذلك: ((في كتب الب.غة، لذلك جاء ِ ِ الكتاُب � رْيب فيهَ ِ َِ َ َ أتى بال.م والكاف، وھذا للبعي$د، وھ$و ل$يس :  ذلك ]2:البقرة [))ْ

ًبعيد، لكن جيء بھذه الصيغة للد�لة على التعظيم، حينئذ ھذا معنى ب.غي � ندرسه ھنا ٍ.  

َولد َ ِى البعدَ ْ ٍيعني ولد اFشارة إلى ذي البعد زمانا أو مكانا أو ما نزل ُمنزلته ، لتعظ$يم أو تحقي$ر: ُ َ ََ l ُ ً ًK : ً، انطق$ا انطق7اَ
  .ا=لف ھذه ممتنع عن نون، التوكيد الخفيفة

َانطقا ِ ِولدى البعد إذا أردت البعيد ًبالكاف حرفا: ْ ْ ُ ََ ًانطقا بالكاف حرفا، يعني: َ ِ ك ك، ھ$و يق$ول ھك$ذا، ماذا تقول؟: ً َ
ِك ك َ.  

َولدى البعد انطقا ِ ِْ ْ ُ ََ َبالكاف: ً، انطقاَ ْ ًحرفا ِ ْ ًأي مع اسم اFشارة �بد من التقدير، انطقا مع اسم اFشارة بالك$اف، أم$ا  َ
  .الكاف لوحدھا � تكون اسم إشارة

َولدى البعد انطقا ِ ِْ ْ ُ ََ ًحرف7ا بمسمى الكاف: يعني: يعني مع اسم اFشارة، بالكاف: َ ْ ًحال$ة كون$ه حرف$ا، لمج$رد : يعن$ي َ
أنھ$$ا ح$رف مح$ل وف$$اق � -الخط$اب، حك$م عل$ى أن ھ$$ذه الك$اف المت$صلة باس$$م اFش$ارة أنھ$ا ح$رف وھ$$ذا مح$ل وف$اق 

  .-خ.ف فيه

، الك$اف )ذاك: (نبه عليه لئ. يتوھم أنه ضمير، ليس ببعيد، كما قيل في غ.م، ق$ال: لماذا نبه الناظم عليه؟ نقول
، ولح$ق الك$اف للد�ل$ة عل$ى الخط$اب، لح$ق )غ.م$ك(ر، نب$ه علي$ه ل$ئ. يت$وھم أن$ه ض$مير كم$ا ھ$و ف$ي نح$و ھذا ضمي

ًالكاف اسم اFشارة يعني للد�ل$ة عل$ى الخط$اب، وعل$ى ح$ال المخاط$ب م$ن كون$ه م$ذكرا، أو مؤنث$ا مف$ردا أو مثن$ى أو  ً ً ً
ًوقلنا ھي ح$رف =نھ$ا ل$و كان$ت اس$ما لك$ان اس$م كما سيأتي، ) ذاكما ذاكم) (ذاك ذاك(خطاب ھذا يدل : مجموعا، يعني

م$ضاف إلي$ه وھ$ذا باط$ل، ) والكاف(مضاف، ) ذا(ٍالكاف ھذه اسم حينئذ ) ذاك: (ًاFشارة مضافا وال.زم باطل، لو قلنا
  .لماذا ھو باطل؟ =ن اسم اFشارة � يقبل التنكير بحال
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ِولدى البعدًإذا  ْ ُ ََ  ح$ال كون$ه -بم$سمى الك$اف-) الك$اف(ًانطقا ب$ـ: لقريب عند الناظمالمرتبة البعيد البعيد التي تلي ا: َ
  .ًمحكوما عليه بالحرفية، وھذا محل وفاق) الكاف(ًحرفا لمجرد الخطاب، أي انطق بـ

َدون ٍ)م ُ ْأو َ ْمعه َ َ ذاك ) ذاك، وذل$ك: (ًحرف$ا م$ع ال$.م أو دون ال$.م، فم$اذا تق$ول؟ تق$ول) الك$اف(انط$ق ب$ـ:  يعني:َ
َدون.  بال.م أو مع$ه)ذلك( ،)ذاك(فقلت ل به الكاف وھو حرف، اسم إشارة اتص ٍ)م ُ ْأو َ ْمع7ه َ َ  فيلتح$ق ھ$ذا الك$اف باس$م َ

  .اFشارة

تم$يم مباش$رة : مع ال.م، وھي لغة أھل الحج$از، إذا قي$ل:  يعنيأو معه) ذاك(وھي لغة تميم، دون �م : دون )م
  .يقابله أھل الحجاز

َدون ٍ)م ُ ْأو َ ْمع77ه َ َ ك$$.م -ًونح$$وه للمتوس$$ط، إذا ھ$$ذا مبن$$ي ) ذاك(واخت$$ار ب$$ن الحاج$$ب أن ) ذل$$ك(أو ) ذاك: (فق$$ل: َ
  .ً في التسوية بين الكاف وال.م، أنھما في مرتبة واحدة خ.فا للجمھور-الناظم

ًم$$ا ك$$ان مج$$ردا ع$$ن ال$$.م والك$$اف للمرتب$$ة القرب$$ى، وذو الك$$اف فق$$ط، للوس$$طى، وذو ال$$.م : الجمھ$$ور يقول$$ون
ف$ي مرتب$ة واح$دة، والجمھ$ور عل$ى أن ذاك ) ذاك وذل$ك(ً، إذا دون )م أو مع7ه بالك7افھنا سوى بين الثنتين للبعدى، و

  .للوسطى، وذلك للبعدى

 نق$$ول ھ$ذا للقري$$ب، ث$م اختل$$ف فقي$ل م$$ا في$$ه )ذا(� خ$.ف أن المج$$رد م$ن ال$$.م والك$اف للقري$$ب، اتفق$وا علي$$ه، 
 م$ا ك$ان بالك$اف وح$دھا أو ب$ال.م معھ$ا، أن$ه للبعي$د، =ن -ذي ذكره الن$اظمال-الكاف وحدھا أو مع ال.م ك.ھما للبعيد، 

َالمرتبة عنده ثنتان فحسب، قْربى، وُبْعَدى، ثم اختلف فقيل َ ، أو دون )م: ما فيه الكاف وح$دھا ال$ذي أش$ار إليھ$ا بقول$ه: ُ
شارة سوى مرتبتين، صححه اب$ن مال$ك  ك.ھما للبعيد وھذا اختيار الناظم رحمه ' تعالى وليس لm-أو معه-مع ال.م 

َواحتج له بماذا؟ اح$تج ل$ه ب$أن الم$شار ش$بيه بالمن$ادى، =ن الم$شار إلي$ه ھ$ذا أش$به م$ا يك$ون ب$شيء مح$سوس، ب$ل ھ$و 
ًمحسوس والمنادى كذلك يكون شيئا محسوسا، فھو أشبه ما يكون بالمنادى ً.  

ًن، وإذا كان اسم اFشارة شبيھا بالمن$ادى والمن$ادى والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إ� مرتبتا: قال
أن ال$شيء (، أما قلنا قاع$دة الع$رب -ھذا ا=صل-ٍباFجماع ليس له إ� مرتبتان حينئذ المشبه به ينتقل حكمه إلى المشبه 

ُ؟ حينئذ أشبه اسم اFش$ارة المن$ادى، والمن$ادى باFجم$اع )ًإذا أشبه شيئا أخذ حكمه  باFجم$اع -نظ$رواFجم$اع ھ$ذا في$ه -ٍ
ًأن له مرتبتين، إذا اسم اFش$ارة ل$ه مرتبت$ان، فلح$ق بنظي$ره، ھ$ذا أو�، وب$أن الف$راء نق$ل أن بن$ي تم$يم ل$يس م$ن لغ$تھم  ِ ً

. ھ$$ذه مقدم$$ة. ل$$يس عن$$دھم اس$$تعمال ال$$.م م$$ع الك$$اف، عن$$د م$$ن ھ$$ذا؟ عن$$د بن$$ي تم$$يم) ذل$$ك(اس$$تعمال ال$$.م م$$ع الك$$اف 
عك$س بن$ي تم$يم، بن$و تم$يم ل$يس م$ن لغ$تھم اس$تعمال الك$اف م$ع ) �م(الكاف ب. والحجازيون ليس من لغتھم استعمال 

: يعن$ي) ذل$ك(و� ي$ستعملون ) ذاك(ي$ستعملون ) ذلك(وليس عندھم ) ذاك(ال.م، ما يجمعون بين الكاف وال.م، عندھم 
ف$ي : يعن$ي) �م(. � يجمعون بين ال.م والكاف، عكسھم الحج$ازيون، الحج$ازيون ل$يس م$ن لغ$تھم اس$تعمال الك$اف ب$

 -ق$ضية مركب$ة-، ھذه اللفظة ليست موجودة عن$د بن$ي تم$يم )ذلك(اللزوم، الحجازيون � يستعملون الكاف إ� مع ال.م 
ٍللقرب$ى فح$سب، حينئ$ذ بم$اذا ي$شير ) ذاك(فلزم من ھذا أن اسم اFشارة على اللغتين ليس له إ� مرتبتان =نه إذا كان$ت 

م$ن -لزم من ھذا ) ذاك(ماذا يقولون في ) ذلك(، وكذلك الحجازيون ليس عندھم إ� )ذلك(ھم بنو تميم للبعيد؟ ليس عند
 أ� يك$$ون للم$$شار إلي$$ه إ� مرتبت$$ان فح$$سب، ول$$زم عل$$ى الق$$ول ب$$أن المرات$$ب ث.ث$$ة أن التميمي$$ين � -تركي$$ب اللغت$$ين

البعي$$د؟ ل$$يس ھن$$اك لغ$$ة مول$$دة، فق$$ط كي$$ف ي$$شيرون إل$$ى ) ذاك(عن$$دھم ) ذل$$ك(ي$$شيرون إل$$ى البعي$$د، =ن$$ه ل$$يس عن$$دھم 
  .والحجازيون � يشيرون إلى المتوسط، ھذا دليل

ل$م يوج$د اس$م إش$ارة مج$رد -ًأيضا بأن القرآن لم يرد فيه المجرد من ال.م دون الكاف، � وجود له في الق$رآن، 
وج$د ش$يء ف$ي اللغ$ة و�  فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع، ھذا ليس ب.زم، ق$د ي-من ال.م دون الكاف

ًإن ك$ان ش$ائعا : ٍيوجد في القرآن، كل ما جاء في القرآن فھو في لسان العرب، وكل ما ج$اء ف$ي اللغ$ة حينئ$ذ ينظ$ر في$ه
ٍمطردا حينئذ إذا وجد في القرآن � إشكال فيه، وإذا وجد في ل$سان الع$رب م$ا ھ$و مط$رد ول$م يوج$د ف$ي الق$رآن، ع$دم  ً

ل$و : به على إبطاله في لسان الع$رب، ق$ضية عك$سية، ول$ذلك ال$شيخ ا=م$ين رحم$ه ' ق$الوجوده في القرآن � نستدل 
ثبت المجاز في لغة العرب � يلزم أن يثبت في القرآن =نه ليس كل ما جاء في لغ$ة الع$رب �ب$د أن ي$أتي ف$ي الق$رآن، 

أن الق$رآن - وھ$ذا ھ$و ا=ص$ل في$ه إن وجد في القرآن ما ھو ش$ائع ف$ي ل$سان الع$رب توافق$ا،: ھذه قضية نعكسھا، نقول
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ًقرآنا عربيا -نزل بلسان العرب ًّ َ َ ِْ ٍبلسان(( ُ َ ِ ٍ عربي ُمبينِ ِ ِy َ ٍ، فمن ادعى أن ھذا الق$رآن اش$تمل عل$ى ش$يء ]195:الشعراء [))َ
ب، ٍمطرد في لسان العرب � يحتاج أن يقيم دليل، الذي ينفي ھو ال$ذي يق$يم دلي$ل، لم$اذا؟ =ن الق$رآن ن$زل بل$سان الع$ر

 ووجد ف$ي الق$رآن حك$م ' ع$ز وج$ل ب$أن الق$رآن ھ$ذا -ًمطردا في لغة العرب-ًفإذا كان الشيء شائعا في لسان العرب 
ٍنزل بما شاع وانتشر في لسان العرب حينئذ � نحتاج إلى دليل ھذا ھ$و ا=ص$ل، م$ن ق$ال ھ$ذا ش$ائع ف$ي ل$سان الع$رب 

  .ٍة مع من أثبته، حينئذ القضية تكون عكسيةوكثير ومطرد و� يوجد في القرآن آتي بالدليل، خاص

ھ$ذا دلي$ل -لم يرد فيه المجرد من ال.م دون الكاف فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع : ًإذا ھنا قال
ضعيف � يستدل به، قد يوجد في القرآن ما ھو شائع في لسان الع$رب وق$د يوج$د ف$ي ل$سان الع$رب وھ$و ش$ائع ول$يس 

 لك$ان - � بأس به، قد يكون في ل$سان الع$رب م$ا ھ$و ش$ائع ومط$رد ول$م يك$ن ل$ه مث$ال واح$د ف$ي الق$رآنفي القرآن ھذا
 لو كانت المراتب ث.ث لم يكتفى بالتثنية والجمع بلفظ$ين، وأكث$ر النح$اة عل$ى أن جامع لوجوه اFشارة فإنهالقرآن غير 

ي$ه الن$اظم وك$ذلك ال$سيوطي ف$ي عق$ود الجم$ان ورجح الصبان م$ا ذھ$ب إل. اFشارة على ث.ث مراتب وھذا محل وفاق
  .وغيرھا

َبالكافًإذا  ْ ًحرفا ِ ْ َدون َ ٍ)م ُ ْمعه ْأو َ َ َدون،  َ ٍ)م ُ ْمع7ه ْأوًھذا عند الناظم مساويا لقول$ه : َ َ ، =ن المرتب$ة واح$دة، وعن$د  َ
َدونالجمھور  ٍ)م ُ ْمعه ْأو ھي القربى، َ َ ْإن ُوال6مھي الوسطى،  َ َقدمت ِ ْ . ْمتنعهُم َھا َ ِ ْإن ، وال.م ممتنع$ة، مت$ى؟َ َق7دمت ِ ْ .  َھ7ا َ

ْممتنعه ِ َ   .ھا التنبيه إن تقدمت ال.م فھي ممتنعة: يعني ُ

  . ھذا مبتدأُوال6م 

ْممتنعه :وقوله ِ َ   . ھذا خبرُ

ْإن  َقدمت ِ ْ .   .حرف شرط: إن :َھا َ

 فھ$ي ممتنع$ة، دل علي$ه  قصد لفظه وھ$و مفع$ول ب$ه، والج$واب مح$ذوف،ھافعل الشرط، والتاء فاعل، و: قدمت
Kالخبر، وتمتنع أيضا مع التثنية والجمع إذا ما ُمد ً.  

  :وأشار بقوله:  قال الشارح

َولدى َ ِالبعد َ ْ َانطقا ُ ِ َبالكاف ْ ْ ُالقرب والُبعد، فجميع ما تقدم يشار به إل$ى : إلى أن المشار إليه له رتبتان: الخ البيت.. ِ
َولدما تقدم ھذا اللفظ : القريب يعني َ ِالبعد ىَ ْ ُيشار به عند الناظم إلى القريب، فإذا أريد اFش$ارة إل$ى البعي$د أت$ي بالك$اف  ُ ُ

أو الكاف وال.م نح$و ذل$ك، وھ$ذه الك$اف ح$رف خط$اب، ف$. موض$ع لھ$ا م$ن اFع$راب وھ$ذا � ) ذاك: (وحدھا فتقول
َيخاط$ب واح$د ) ذاك( تق$ول خ.ف فيه، حرف يبين أح$وال المخاط$ب، م$ن إف$راد وتثني$ة وجم$ع وت$ذكير وتأني$ث، =ن$ك ُ

، ذا والك$اف، ث$م تلح$ق ب$ه باعتب$ار الم$شار إلي$ه )Kذاكن) (ذاكم) (ذاكما) (ِذاك) (َذاك) (ذلكن) (ذلكم) (ذلكما(وھو مفرد 
ال$$خ، ف$إن تق$$دم ح$$رف )... ذاكم$$ا، ذاك$$ن، ذاك$م(وإذا ك$$ان مثن$ى ) َذاك(وإذا ك$$ان م$$ذكر قل$ت ) ِذاك(ًإن ك$ان مؤنث$$ا قل$ت 

  :و ھاء على اسم اFشارة أتيت بالكاف وحدھا، و� تأتي بال.م، ولذلك قالالتنبيه الذي ھ

ْإن ُوال6م َقدمت ِ ْ . ْممتنعه َھا َ ِ َ َھذاك: (أما مع الكاف فغير ممتنعة، فتقول: ُ َ.(  

ُرأي777777777777777ت ْ ِبن777777777777777ي ََ َغب777777777777777راء َ َ ْ ِ)ينكرونن777777777777777ي َ َِ ُْ ُ َ  

  

َو) ُأھ77777777777777ل َ ْ َھ77777777777777ذاك َ ِالط77777777777777راف َ َ M ِالمم777777777777777دد . َ ُ ْ  

  

نح$و ھ$ذا : ًت$صحب ھ$ا التنبي$ه المج$رد م$ن الك$اف كثي$را:  قاع7دةًه المج$رد م$ن الك$اف كثي$را،تصحب ھ$اء التنبي$
ًو� تدخل مع ال.م بحال، إذا ت$أتي ھ$ا التنبي$ه م$ع المج$رد م$ن ) ھذاك(ًوھذي، والمقترن بالكاف دون ال.م قلي.، تقول 

  . ال.م أقل من المجرد�، والمقترن بالكاف دون: الكاف، وھل تأتي مع المتصل بال.م؟ الجواب

  : ًإذا مراتب ث.ثة

نق$ول ) ھ$ذي(، ليس فيه ك$اف و� �م، ھ$ذا ھ$و الكثي$ر و )ھذا(ًتصحب ھا التنبيه المجرد من الكاف كثيرا : ًأو�
  .ھذا كثير

  .لكنه أقل من ا=ول) ھذاك(ثم يليه على قلة ھاء التنبيه مع الكاف، 
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  .�: ي تقدمت عليھا التنبيه، الجوابھل تدخل ال.م مع اسم اFشارة الذ: الثالث

  .وعلله ابن مالك بأن العرب كرھت كثرة الزوائد) ھذالك: (ٍولذلك قال و� تدخل مع ال.م بحال ف. يقال

) ھ$$ا أن$$ذا، ھ$$ذا(ًم$ن ض$$مائر الرف$$ع المنف$$صلة كثي$را ) أن$$ا وأخواتھ$$ا(تف$$صل ھ$$ا التنبي$ه م$$ن اس$$م اFش$$ارة ب$ـ: فائ$دة
ْھ$$اأنتم) ((أن$$ا(ب$$ـف$$صلت بينھ$$ا واس$$م اFش$$ارة  ُ ْ َ ِ أْو�ءَ ِأْو�ءوھ$$ا نح$$ن ) ھ$$ا أن$$ذا، ھ$$ذا(، ]119:آل عم$$ران)) [ُ :  ق$$ال تع$$الىُ

ْھاأنتم(( ُ ْ َ ِ أْو�ءَ فوص$ل ب$الواو، و�  وذالي7ا ھا لھا ھذا لھم: ُفقلتً، وبغير الضمائر المذكورة قلي.، ]119:آل عمران)) [ُ
ُقرب$ى وُبع$دى : اھر ك$.م الم$صنف أن$ه ل$يس للم$شار إلي$ه إ� رتبت$انوظ) ھذالك(يجوز اFتيان بالكاف وال.م ف. تقول 

  .كما قررنا

ُوالجمھور عل$ى أن ل$ه ث$.ث مرات$ب قرب$ى ووس$طى وُبع$دى، قرب$ى ولھ$ا المج$رد م$ن الك$اف وال$.م، ووس$طى 
م مج$$رد ، وُبع$$دى ولھ$ا ذو الك$اف وال$$.م، في$شار إل$$ى م$ن ف$ي القرب$$ى بم$ا ل$يس في$$ه ك$اف و� �)ذاك(ولھ$ا ذو الك$اف 

وإل$ى م$ن ف$ي البع$دى بم$ا في$ه ك$اف و�م نح$و ) ذاك(وإلى من ف$ي الوس$طى بم$ا في$ه ك$اف وح$دھا نح$و ) ذي(و) ذا(كـ
  ).ذلك(

  .المثنى � تدخل عليه ال.م، وكذلك الجمع على لغة المد وتصح على لغة القصر وھي لغة تميم

ًمق$صورا نح$و ) ُأل$ى(ومع ) ذلك وتلك(ًلقا نحو � تدخل ال.م على الكاف مع جميع أسماء اFشارة بل المفرد مط
  .الممدود � تدخل معه ال.م) ُأ]ء(ًوأما المثنى مطلقا و) أو� لك(و) أو�ك(

ِوبـ َھنا(َ َ ْأو ) ُ ْھاھنا(َ َْ ُ ًانطق7ا ) ھنال7ك(أو بـ) َھن(كف أو ) ثم(أشر إلى دان المكان وبه الكاف ص6 في البعد أو بـ )َ
  ).ِھن(أو 

َھاھن7ا أو للتخيي$ر )ھن7ا(وب7ـ في الثاني قدمت أو أخرت � بأس )ِھن(ول  في ا=و)َھن( ْأش7ر ُ  ھن$ا ق$ال أش$ر ِإل7ى، ِ
� ب$ال.م، وھن$ا ع$داه ) إل$ى(، قلنا ال.م ھناك بمعنى إل$ى، =ن أش$ر يتع$دى إل$ى مدخول$ه ب$ـٍلمفرد مذكر أشر) ذا(بـإلى، 

ِوب7ـدليل عل$ى أن ذاك التأوي$ل ف$ي محل$ه، ) إلى(بـ َھن7ا(َ َ ْأو ) ُ ْھاھن7ا(َ َْ ُ إل$ى قري$ب مك$ان، : ، يعن$يأش7ر إل7ى دان7ي المك7ان )َ
ًيعني ُيشار إلى المكان باسم اFشارة، ثم ھذا المكان قد يكون قريبا وق$د يك$ون بعي$دا، ب$ـ َھن7ا(ً َ َھاھن7ا(أو ) ُ  ت$شر ب$ه إل$ى )ُ

َھن77ا(المك$$ان القري$$ب، ُي$$شار للمك$$ان القري$$ب ب$$ـ َ زم للظرفي$$ة، ف$$. يق$$ع فاع$$ل و�  وھ$$و �زم للظرفي$$ة، يعن$$ي ھن$$ا ھ$$ذا �)ُ
cفيھا النقص يستمر     لكنھا بمن فقط تجر) عند(و، )عند(ًمفعو� و� مبتدأ مثل  َ ُُ.  

ھ$ذا ي$شار ب$ه إل$ى المك$ان ) ھن$ا(نح$و تع$ال م$ن ھن$ا إل$ى ھن$ا، ) إل$ى(و) م$ن(ھذه م.زمة للظرفية و� تجر إ� بـ
ھذا مثال شامل للن$وعين، تع$ال ) إلى(و) من(حروف الجر إ� القريب وھو ظرف م.زم للظرفية، و� يدخل عليه من 

ِوبـٍمن ھنا إلى ھنا، حينئذ ھذا إشارة إلى مكان قريب،  َھنا(َ َ ْأو ) ُ ْھاھنا(َ َْ ُ َھن7ا( ھنا قدم الجار والمجرور بقوله ب$ـ):َ َ  عل$ى )ُ
ْأشرقوله  ًيث كون$ه ظرف$ا للفع$ل، فإن$ه م$ن  � للحصر، يعني حصر اFشارة إلى المكان في ھذه ا=لفاظ وإنما ھو من حِ

ًھذه الحيثية � ُيشار إليه إ� بھا ف. ينافي ص.حية أس$ماء اFش$ارة المتقدم$ة لك$ل م$شار إلي$ه ول$و ك$ان مكان$ا وق$ع غي$ر 
� يشترط في اFشارة إلى المكان أن يكون بھذه ا=لفاظ بحسب بل ق$د ي$شار إلي$ه بم$ا س$بق، وإنم$ا كان$ت : ٍظرف، يعني

  .ي ھذا الموضع =نھا أليق، =نھا ھي ا=صل وما عداھا � مانع من أن تستعمل في مثل ھذه المعانيھذه مخصصة ف

ِوبـ َھنا(َ َ ْأو ) ُ ْھاھنا(َ َْ ُ يعن$ي ) ھن$ه(تنبيه، يعن$ي مج$ردة م$ن ھ$ا التنبي$ه، ول$ذلك يوق$ف عليھ$ا ب$ـ) ھا( ھنا ھذه بدون )َ
  ).ھنه(تحذف ا=لف تصير ھاء السكت، 

ِوب7ـ َھن77ا(َ َ ْأو) ُ ْھاھن77ا (َ َْ ُ ْأش77ر الم$$سبوقة بالھ$$اء )َ ِدان77ى    ِإل77ى ِ ِالمك77ان َ َ Kإن$$ا((، يعن$$ي المك$$ان القري$$ب ْ َ ھاُھن$$ا قاع$$دونِ َُ ِ َ َ(( 
  . إنا ھاھنا، ھذا إشارة إلى مكان قريب، قاعدون]24:المائدة[

ِوبه ِ َالكاف َ َ َص6 ْ ِالبعد ِفي ِ ْ  وُبع$دى ھن$ا وھاھن$ا للقري$ب، ُقرب$ى: ًإذا ذكر اثن$ين للقري$ب، ول$يس عن$ده إ� مرتبت$ان: ُ
َالكاف) ھاھنا(أو ) ھنا(وبه يعني، بـ َ َص6 ْ َالكاف(، بـالكاف المتقدمة: ، يعني ِ َ َص67ًحرف7ا ) ْ ِالبع7د ِف7يًص$. : ، يعن$ي ِ ْ ، ْأو ُ

ِوب7) ھن$اك: (ھ$ذه مج$ردة ع$ن الھ$اء، تق$ول) ھن$ا(، يعني مع ھاء التنبيه ودون ھ$اء التنبي$ه )ھاھناك(أو ) ھناك: (تقول  ِهَ
َالكاف َ َص6 ْ ِوبهٍ، حينئذ تأتي بالكاف، )ھاھناك) (ھاھنا) (ھنالك(، ِ ِ َالكاف َ َ َص6 ْ ) ھن$اك: (تق$ول) ذا(يعني تلحق$ه لواح$ق : ِ
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  .فيه ثقل) ھاھناك(و

ِالبعد ِفي ْ .بثم ْأو ُ َ ْفه ِ ست ث$م ھ$ذه للمك$ان البعي$د، لي$) ث$م(ھاھنا أو ھنا موصولة بالك$اف ت$أتي ب$ـ:ِيعني إذا لم تأت بـ ُ
Kللمكان القريب، بفتح الثاء والميم مشددة، وليست ھي ثم، ثم ھذه حرف عط$ف، تفي$د التراخ$ي، وأم$ا ث$م ب$الفتح وت$شديد  َ ُ ُ

 أو بزي$ادة )ھ7ن( أي انط$ق، أو ق$ل :ف7ه) ث7م(ھ$اء ال$سكت، ) ثم7ه: (في الوقف يق$ال) ثم(بـ) ثمه(الميم فھي ظرف، أو بـ
.ھ7ن( لغ$ة أھ$ل الحج$از، أو  ھ$ذا عل$ىً انطق7ا)ھنال$ك(ال.م مع الكاف ب$ـ .ھ7ن) (ِ ً ت$أتي بھ$ذه ا=لف$اظ كلھ$ا م$شارا بھ$ا إل$ى )َ

  .المكان البعيد، أما المكان القريب فليس له إ� لفظان عند المصنف في ھذا التركيب في البيت

ِوبـ َھنا(َ َ ْأو ) ُ ْھاھنا(َ َْ ُ ِوبه ھذا للقريب، )َ ِ َالكاف َ َ َص6 المتقدمة ْ ِالبعد ِفي ِ ْ ، ف7ه) ث7م(ب7ـأو ) ھاھن$اك(أو ) ھناك: (تقول ُ
َبھنال7ك(ب7ـأو ) َھ$ن(وھ$ذا للمك$ان البعي$د، أو ) ث$م(يعني انط$ق ب$ـ ِ َ ْ انطق7ن)ُ َ ِ تت$صل بھ$ذه ) ذا(ً إذا تلحق$ه لواح$ق )ِھ7ن( أو  ًْ
ه وھو الكاف وحدھا في التوسط أو البعد على القولين والكاف مع ال.م في البع$د، وت$دخل ھ$ا التنبي$) ذا(ا=لفاظ لواحق 

ھذه م$شددة س$اكنة الت$اء، وق$د ي$شار ) Kھنت(المشددة ) ّھن(في ھنا بكثرة وھناك بقلة و� تدخل في ھنالك، وقد يقال في 
َُھنال$ك: ((المشددة للزمان كما يشار به إلى للمك$ان، كقول$ه) ھن(و) ھنالك(و) ھنا(بـ ِ َ اْبتل$ي الُمْؤمن$ونَ َُ ُِ  ]11:ا=ح$زاب [))ِْ

ْإذ: ((ي$$دل عل$$ى ذل$$ك قول$$ه ْ ج$$اُءوكم م$$ْن ف$$ْوقكم وم$$ْن أْس$$فل م$$نكمِ ْ ُْ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ََ َُھنال$$ك: (( وقول$$ه]10:ا=ح$$زاب [))ََ ِ ٍ تْبل$$وا ك$$ل نف$$سَ ْ َُ َk ُ(( 
ًھذا استعمل في الزمان، ا=صل فيه أنه يستعمل للمكان، وجاء في ھ$اتين ا]يت$ين م$ستعم. : نقول) ھنالك (]30:يونس[

  .به في الزمان

ِوب777777777777ـ َھن777777777777ا(َ َ ْأو ) ُ ُھاھ(َ ْن777777777777اَْ َأش777777777777ر إل777777777777ى ) َ ِ ْ ِ َ
  

  

َدان الم777777777777777ـكان وب777777777777777ه الك777777777777777اف ص6777777777777777 ِ َ ََ َْ ِ ِ َِ َ  

  

ِب◌ـيشار إلى المكان القريب : قال المصنف الشارح َھنا(ِ َ ِوب7ـأو للتخيير : ًويتقدمھا ھا التنبيه، إذا قوله) ُ َھن7ا(َ ْأو ) ُ َ
ْھاھنا( َْ ُ ھاھن$ا، وي$شار إل$ى : ھ$اء التنبي$ه فيق$ال للتخير يعني سواء جردتھا عن ھ$اء التنبي$ه، أو أوص$لتھا بھ$ا، ويتق$دمھا )َ

Kھناك وھنالك وھن وھن(البعيد على رأي المصنف بـ K وأزلفن7ا  (()ثم7ه(يعني بفتح الھاء وكسرھا م$ع ت$شديد الن$ون وب$ـ) َِ
.ثم َ اSخرينَ ِ .ھنت( ھنا اسم إشارة، و]64:الشعراء [))َ   .علمو' أ...  وعلى مذھب غيره ھناك للمتوسط وما بعده للبعيد)ِ

  ...!!!    وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  24الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

ُإذا أضيف مصدر إلى فاعله أو مفعوله أو اسم مفعول إلى فاعله فكيف يكون اFعراب؟: س
  

َولْو�((مضاف ومضاف إليه، : اFعراب يكون كما ھو ظاھر: ج ُِع 'ْ َدفَ K((] 251:البقرة[       

  مبتدأ، مرفوع با�بتداء ورفعه ضمة ظاھرة على آخره وھو مضاف ولفظ الج.لة : دفع تقول

   بيان معنى أما عند اFعراب؟؟؟مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله،

  .ًذا ھما معرفتانليسا نكرتين، إ) صه(و) مه(منونين تنوين تنكير، ھذا يفيد أن ) صه(و) مه: (يقول: س

  : نعم

   ومن أي أنواع المعارف؟

  . ھذا يحتاج تأمل

  ً.بالكسر مع أن الحجازيين يضمون الھاء مطلقا) ِبه(لماذا نجد في القرآن : س

  .القرآن ما نزل بلغة الحجازيين فحسب، جاء بلغة الحجازيين وغيرھم: ج

ُن الصيغ وأجري على موصوف  المذكور؟ما المراد بقول الصبان فيما يستوي فيه المذكر والمؤنث م: س
  

  .يأتينا إن شاء ' ھذا: ج

  فاطمتان، مع أن التاء على نية ا�نفصال بدليل سقوطھا في طلحون وفاطمات؟: لماذا يقال: س

َفاطم$$ات، أْس$$قطت الت$$اء لوج$$ود الت$$اء بع$$د ا=ل$$ف : نع$$م: ج ِ ٍھ$$ذه الت$$اء ت$$اء التأني$$ث، حينئ$$ذ إذا قل$$ت ) فاطم$$ات(ُ
، اجتمع عندنا ع.متا تأنيث وھذا في$ه ثق$ل، وأم$ا ف$ي المثن$ى ل$م ي$رد المح$ذور، زكري$ا ھ$ذا ننظ$ر جمع$ه إن )فاطمتات(

  .شاء '

  ًكثيرا ما نسمع ا=لف نفسھا، أو الحرف نفسه، أو نفس الكلمة، واFشكال ھل للحرف نفس؟

  .لھا روح: �، المراد ذاتھا، ليس المراد: ج

ًز ا�ستتار ما يُحل محله الظاھر، ثم ق$ال مم$ث. لم$ا يج$وز اس$تتار ض$ميره نح$والمراد بجائ: قال ابن عقيل: س َ :
ٌزيد قائم، أي ھو، ھل يجوز أن نقول ٌزيد قائم ھو؟: ٌ ٌ  

ًزيد قائم أبوه، يعني في تركيب آخر ليس في نفسه، زيد قائم أي ھو، زيد قائم أبوه، ظھر رف$ع، أم$ا ق$م م$ث. : ج ُ K ٌ ٌ ٌٌ ٌ ٌ
ًال أن يرفع اسما ظاھرا، � يمكن، وھذا � يمكن في أي مث ًھذا � يمكن أن يرف$ع اس$ما ) تقوم(و) نقوم(كذلك، و) أقوم(ً

ٌظاھرا البتة في أي تركيب، الظاھر الذي يرفع أو يُحل محله الظاھر في تركيب دون تركي$ب، زي$د يق$وم، ت$شكُر ھن$د،  ٌَ ْ ُ ًٍ َ
َإذا قلنا ضبطھا بالتاء المضمومة، تشكُر ھي، تشكُر ھ َْ ُ ْ   .ٌند على ما صنعتُ

  

ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

ُالموصول ُ ْ َ ، ث$م العل$م ً أي ھذا باب الموص$ول وھ$و الن$وع الراب$ع م$ن أن$واع المع$ارف، حي$ث ذك$ر ال$ضمير أو�:ْ
ًثانيا، ثم اسم اFشارة ثالثا، ثم الموصول رابعا، وھذا الترتيب مقصود للناظم  ً ق$دم ا=ع$رف :  يعن$ي- رحمه ' تع$الى -ً

  .ثم ا=عرف ثم ا=عرف
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ٌفم77777777777777ضمر َ ْ ُ ُعرفھ77777777777777اَأ َ .ث77777777777777م َ ْالعل77777777777777م ُ َ َ  

  

ُف7777777777777ذو ٌفموص7777777777777ول ٍش7777777777777ارةِإ َ ُ َ ْم7777777777777تم َ َ ُ  

  

الم$$راد ب$$ه الموص$$ول ا�س$$مي، =ن الموص$$ول عل$$ى ق$$سمين، ھ$$ذا الراب$$ع، الموص$$ول م$$ن المع$$ارف، إن ك$$ان 
  .موصول اسمي، وموصول حرفي

ُموصول :وقوله ُ ْ ِسماءَا) َ َ ُموص7ول: ٍدل عل$ى أن ُم$راده ھ$و الموص$ول ا�س$مي � الحرف$ي، حينئ$ذ احت$رز بقول$ه ْ ُ ْ َ 
ِا)س77ماء َ ِال77ذي ْ ْاAُ◌ن77ثى . َالموص$$ول أطلق$$ه ف$$ي مق$$ام تع$$داد : ل$$ه م$$ن الموص$$ول الحرف$$ي، وا=ول$$ى أن ُيق$$ال أن قو.الت77ي َ

: أخرج الموصول الحرفي بقول$ه: ٍالمعارف، والمعارف إنما ھي وصف ل5سماء � للحروف، حينئذ � نحتاج أن نقول
ُموصول ُ ْ ِسماءَا) َ َ ً، وإنما ھذا القيد لبيان الواقع =نه سيقدم أن الموصول ا�سمي قد يكون مفردا، وقد يكون مثن$ى، وق$د ْ ً

ٌجمعا، وكل من ھذه الث.ث إما مذكر، وإم$ا مؤن$ث، فھ$و م$ن ب$اب التوطئ$ة والتق$ديم، ول$يس م$ن ب$اب ا�حت$راز، يكون  ً
  :الموصول، =نه قال: وإ� ا�حتراز جاء من اFط.ق

ِوغي777777777777777777ره معرف777777777777777777ة كھ777777777777777777م وذي َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ ٌ َ ِ َ  

  

َوھن777777777777د وابن777777777777ي والغ6777777777777 ُ َ ْ َ َِ َِ ِم وال777777777777ذيْ . َ ِ  

  

Kإذا ع$$د الموص$$ول ال$$ذي م$$ن جمل$$ة  المع$$ارف، والمع$$ارف كم$$ا ذكرن$$ا أنھ$$ا أوص$$اف، أو وص$$ف ل.س$$م، كم$$ا أن ً
ًھ$ذه ص$ارت ن$سيا من$سيا، ھ$ي كان$ت ) أل(، والموص7ول: ٍالتنكير وصف ل.سم، حينئذ خ$رج الموص$ول الحرف$ي بقول$ه ً

ًاسما موصو� ثم صارت حرفا، يعني ) أل: (ًقبل جعله علما، على مسماه، وھو م$ا افتق$ر إل$ى ص$لة وعائ$د، نق$ول ھ$و: ًً
ٌوصفةاسم مفعول كما سيأتي ) ھذا(ھذه اسمية وموصول ) أل(ا�سمية،  َ ِ ٌصريحة َ َ ُصلة َِ َ   ْ.أل ِ

ًفحينئذ بعد جعله علما صار ماذا؟ صارت    .كالزاي من زيد) أل(ٍ

=ن$ه موض$وع عل$ى : ھو النوع الرابع من المعارف وإنما كان الموصول م$ن جمل$ة المع$ارف، ق$الوا: الموصول
ٍ المتكلم في معلوم عند المخاط$ب بواس$طة جمل$ة ال$صلة؛ ول$ذلك الم$شھور عن$د النح$اة أن ا�س$م الموص$ول أن يستعمله

ٌُمعرف بماذا؟ ما الذي ھو سبب في تعريفه؟ =ننا ذكرن$ا فيم$ا س$بق أن المع$ارف إم$ا بقي$د، : معرفة بجملة الصلة، يعني K َ
. قي$د، ي$دخل في$ه الموص$ول، م$ا ھ$و القي$د ال$ذي ب$سببه ح$صل ًأو ب. قيد، وب. قيد ھذا خاص بالعلم، إذا ال$ذي يقاب$ل ب$

ھ$$ذه مح$$.ت } ُال$$ذي، الت$$ي، ال$$ذين، ا=ل$$ى{) أل: (جمل$$ة ال$$صلة، وھ$$ذا ھ$$و الم$$شھور، وقي$$ل: التعري$$ف للموص$$ول؟ قي$$ل
ٍ، وسيأتي أن الناظم اختار أنھا زائدة، أصالة، حينئذ ق$د يق$ال ب$أن م$ا في$ه )أل(بـ ً K)ف ب$ـ) أل lالت$ي(، و)يال$ذ(، )أل(ُع$ر( ،

لبجمل$ة ال$صلة، : ھ$ذه م$ا س$بب تعريفھ$ا؟ قي$ل) أل(و) ذو(و) ما(و) من(لكن و lمنوي$ة، ) أل(، وقي$ل بوھ$ذا ق$ول ُمف$صK ِ ْ َ
Kُمعرفة بـ) أل(و) ما(و) من: (يعني ًمقدرة، ولو قيل بأنھا وضعا وضعت ھك$ذا مْعرف$ة وأن الجمل$ة ) أل(َ َ ِ َ  -جمل$ة ال$صلة-ً
ف$$ة � إش$$كال في$$ه، =ن$$ه كم$$ا ذكرن$$ا س$$ابقا أن ) أل(و جمل$$ة ال$$صلة إن ل$$م توج$$د  أ-)أل(إن وج$$دت -) أل(أو  lًھ$$ي الُمعر َ

  .البحث في الوضعيات ھذا محل نظر في أصله

 على كذا ھل ھو صيغة مستقلة، أم أنھا مركبة، أووالياء مبدل$ة، ونح$و ذل$ك؟ ھ$ذا يبحث$ه النح$اة الذيلماذا وضع 
 أن$ه � يبح$ث ف$ي الوض$عيات؛ =ن$ه موض$وع عل$ى أن ي$ستعمله الم$تكلم ب$ه ف$ي ًكثيرا، لك$ن ا=ص$ل كم$ا ق$ال أب$و حي$ان

جمل$ة : معلوم عن$د المخاط$ب بواس$طة جمل$ة ال$صلة وم$ن أج$ل ھ$ذا اش$ترطوا فيھ$ا أن تك$ون معھ$ودة للمخاط$ب، يعن$ي
َالصلة �بد أن تكون ثم عھد بين المتكلم و المخاطب، بخ.ف الجملة التي تقع ص$فة للنك$رة، م$ررت بر َ K � ج$ل ي$ضحك

 ھ$ذه يحتم$ل أنھ$ا م7نَلقي$ت م$ن ض$ربته : أن تكون معھ$ودة عن$د المخاط$ب، ف$إذا قل$ت) يضحك(يشترط في ھذه الجملة 
اس$$م موص$$ول، ويحتم$$ل أنھ$$ا نك$$رة موص$$وفة، احتم$$ا�ن، والني$$ة لھ$$ا دور، لك$$ن م$$ا المعن$$ى ال$$ذي ينبن$$ي عل$$ى جعلھ$$ا 

  ة؟موصولة؟ وما المعنى الذي ينبني على جعلھا نكرة موصوف

َ موصولة ك$ان المعن$ى لقي$ت ال$شخص المع$روف عن$دك بكون$ك ق$د ض$ربته، لقي$ت م$ن ض$رْبته، منإن اعتبرت  َُ َ َ
ًلقيت الشخص، �بد أن تأتي به معرفا، إذا ثم شخص قد وق$ع علي$ه ال$ضرب معھ$ود ب$ين الُم$تكلم وب$ين المخاط$ب، ھ$و  ً َ ُ

َيعرف من ضرب قطعا، ھو يعرف من ضرب، ُيشترط في ھذه الجملة  أن تكون معھ$ودة، ف$المتكلم يع$رف ال$ذي أوق$ع ًَ
َعليه المخاط$ب ال$ضرب، حينئ$ذ لقي$ت م$ن ض$ربته، يعن$ي َ ُ َلقي$ت ال$شخص المع$روف عن$دك بكون$ك ض$ربته، وأم$ا إذا : ٍ

َض$$ربته، فيك$$ون المعن$$ى شخ$$صا موص$$وفا بكون$$ك ق$$د ض$$ربتُه، لكن$$ه غي$$ر :  نك$$رة موص$$وفة، بقول$$ه-)م$$ن(-جعلناھ$$ا  َ َ ًَ ً
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 -الجمل$ة–ٌ فالشخص معروف عند الُمتكلم والمخاطب، =نھا موصولة، =ن ش$رط الموص$ول من معروف، إذا جعلناھا
َأن تكون معھودة بين المتكلم والمخاطب، إذا◌ لقيت من ض$ربته أي ال$شخص ال$ذي أعرف$ه أن$ا وتعرف$ه أن$ت، وأم$ا إذا  ً

ًجعلناھا نكرة موصوفة، حينئذ لقيت شخصا موصوفا بكونك قد ضربته، ف. يشترط ف ً   ً.يه أن تكون عھداٍ

ٌأم$$$ر ع$$$ارض، ھ$$$ذا : فتخ$$$صيص الموص$$$ول بالوض$$$ع، وتخ$$$صيص الموص$$$وف ب$$$الطرو والع$$$روض، يعن$$$ي
ٍمخصص، وھذا ومخصص، =ن الصفات مخصصة، وھي التي يعبر عنھا بأنھا ل.حتراز، حينئ$ذ تخصي$صھا ط$ارئ 

ًطارئ، لماذا؟ =نه ينفك عنھا، رأيت رج$. ي$ضحك، رأي$ت رج$. : أم وضعي؟ نقول ًيم$شي، انف$ك عنھ$ا، أو رج$. أو ً
  الرجل، انفك عنھا، لكن جملة الصلة ھل تنفك عن الموصول؟

ٍ�، � تنف$ك عن$ه البت$ة، حينئ$$ذ التخ$صيص الواق$ع بالموص$و�ت نق$$ول ھ$ذا تخ$صيص وض$عي، بأص$$ل : الج$واب
  .ھذا تخصيص طارئ عارض، ففرق بين النوعين: وضعه، وأما التخصيص الواقع بوصف النكرة، نقول

ٍھو ما افتقر إلى ص$لة وعائ$د، ھ$ذا الم$شھور اخت$صارا، م$ا اس$م افتق$ر إل$ى ص$لة وعائ$د، : kالموصول عند النحاة ً
  .صلة قد تكون جملة، قد تكون شبه جملة، قد تكون صفة صريحة، بحسب أنواع الموصو�ت

َض$ربته ض$ربته، ًال$ذي يك$ون رابط$ا ب$ين الجمل$ة ال$صلة والموص$ول، ج$اء ال$ذي : يقصدون ب$ه ال$ضمير: ٍوعائد ُ َ
ًالضمير ھذا يسمى عائدا، يعود على ماذا؟ على الذي فھو الرابط، كما نقول في جملة الخبر �بد أن تشتمل على راب$ط 

ٌجاء الذي زيد قائم، ھكذا جاء الذي زيد قائم، صارت ھذه الجملة أجنبية مع ال$ذي ل$يس : يربطھا بالمبتدأ، =نك إذا قلت ٌٌ ٌ َ
ٌج$$اء ال$$ذي أب$$وه ق$$ائم، أو ق$$ام أب$$وه ب$$ضمير، أو ض$$ربته، أو نح$$و ذل$$ك ق$$د ربطتھ$$ا وح$$صل :  قل$$تبينھم$$ا راب$$ط، أم$$ا إذا

ِارتباط الموصول وصلته، وإذا حصل ا�رتباط صار كالجزء الواحد، ولذلك لوج$ود الف$رق ب$ين الموص$ول وص$لته ث$م  َِ
ٍفرق ق$د يخط$ئ في$ه ال$بعض وھ$و أن$ه إذا نع$ت أو أخب$ر بالموص$ول حينئ$ذ ص$ار ا ِ ْ ُُ َ لموص$ول ھ$و عين$ه نف$سه ص$ار ھ$و ِ

� محل لھا من اFعراب، =ننا نق$رر أن م$ن الجم$ل الت$ي � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب جمل$ة : ًخبرا، وجملة الصلة نقول
ًالصلة، كيف جملة الصلة وقد يأتي الموصول خبرا وقد يأتي حا�، وقد يأتي نعتا  ونحو ذلك؟ نق$ول الموص$ول نف$سه : ًً

ًي محل رفع، زيد الذي قام أبوه مث.، جاء الرجل الذي قام،  ھذا الذي يكون فلذيا ٌنق$ول ھ$ذا نع$ت للرج$ل، ق$ام : ال7ذيٌ
الجملة � محل لھا من اFعراب، ففرق بين الموصول وبين صلته، الموصول ھو الذي يكون ف$ي مح$ل إع$راب، : أبوه

  .وصلة الموصول تكون � محل لھا من اFعراب

ٍما افتقر أب$دا إل$ى عائ$د أو خلف$ه، عائ$د ف$سرناه بال$ضمير، أو خلف$ه: موصول بأنهKعرف ابن مالك في التسھيل ال ً :
ٌالمراد به ا�سم الظاھر، ھل يأتي ا�سم الظاھر خلفا عن الضمير؟ ھذا محل نزاع والصحيح أنه شاذ، جاء ف$ي بع$ض  ً

ُسعادورد المواضع يحفظ و� يقاس عليه، بأنه  َ َأضناك ِالتي ُ َ ْ cحب َ َسعادا ُ َ  سعاد الذي أضناك الذي أضناك ح$ب س$عادا، ،ُ
  .ًحب سعادا، أظھر ھنا الضمير، فبد� من أن يأتي بالضمير أتى با�سم الظاھر: حبھا، قال: ما قال

ًأنه يراه سائغا، قد حكم عليه الكثير بكونه شاذا فيحفظ و� يقاس عليه: ظاھر تعريف ابن مالك للموصول ً.  

خرج به النكرة الموصوفة بجملة، فإنھا تفتق$ر : ًأبدارج به الموصول الحرفي، و واقعة على اسم فخما: ما افتقر
ھ$ذه جمل$ة، عن$دنا : موص$وف، وي$ضحك: رجل: مررت برجل يضحك، نقول: ٍإليھا حال وصفھا بھا فقط، فحينئذ نقول

ل �ب$د أن يك$ون الموصوف وصفته كل منھما يفتقر إلى ا]خر، فالنكرة مفتقرة إلى صفتھا، لكن ھل كلما وجد لفظ رج$
ًموصوفا بجملة، إذا ا�فتقار ھذا متى؟ في حال إعرابھا أو كونھا موصوفة في ھذا التركيب فح$سب، وأم$ا ف$ي تركي$ب  ً

  ٍآخر حينئذ تنفك الجملة؟

َھ$ذا((ولذلك كما ذكرن$ا أن$ه ُي$ضاف وينف$ك ع$ن اFض$افة،  َ ي$ْوم ينف$ُع ال$صادقينَ َ َِ ِ K َ : ُي$وم:  ھ$ذا ي$وم]119:المائ$دة [))ُ
 مفتقر للجملة =ن$ه � ي$ؤدي المعن$ى يوم الجملة في محل جر مضاف إليه، في ھذا التركيب ينفعبر، وھو مضاف، وخ

ًإ� بإضافته، وكل تركيب حينئذ يكون مقرونا بمعناه في نفس التركيب، � باعتبار آخر، لكن ھل يوم مفتقرة دائم$ا أب$دا  ً ً ٍ
ُواتق$وا ((ى جمل$ة م$ضاف �مفتق$رة إل$في كل تركيب غير التركيب ھذا، تك$ون  K ً يْوم$اَ ٍ ج$اء مف$ردا حينئ$ذ ]48:البق$رة [))َ ً

َھذا: يوم افتقرت في التركيب ذات بعينه: ھذا يسمى افتقار عرضي، بمعنى أن ُ يْومَ َينفُع َ َ.  

ف$ي ھ$ذا التركي$ب ال$صفة رج$ل مفتق$رة إل$ى الجمل$ة : ٍكذلك الموصوف مع ص$فته، م$ررت برج$ل ي$ضحك، نق$ول
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الث$اني، ينف$ك عنھ$ا، وا�فتق$ار ال$.زم ھ$ذا خ$اص :  ھ$ذا ا�فتق$ار مط$رد �زم، أم أن$ه ينف$ك عنھ$ا؟ نق$ولبعدھا، لكن ھل
  .بالموصو�ت نفسھا، وھذا ھو سبب بناءھا

ٍوافتقار َ ِْ Mأص6 َ ًاحترازا من ا�فتق$ار غي$ر المؤص$ل، إذا : ُ احت$اج � ي$دل معن$اه و� : اس$م افتق$ر بمعن$ى: نق$ول) م$ا(ً
 إ� بجملة الصلة، � يمكن أن يفھم، جاء الذي، ج$اء ال$ذين، رأي$ت الت$ي، � يمك$ن أن يفھ$م م$صدق ھ$ذا يفھم منه معناه

ًالذي، =نه ُمبھم، وحينئذ إبھامه � يرفعه إ� وج$ود جمل$ة ال$صلة، فل$ذلك ص$ار ا�فتق$ار أب$ديا يعن$ي ف$ي ك$ل تركي$ب �  ٍ
يوج$د لف$$ظ ال$ذين وھ$و اس$$م موص$ول إ� ومع$ه جمل$$ة يمك$ن أن يوج$د لف$ظ ال$$ذي إ� ومع$ه جمل$ة ال$$صلة، و� يمك$ن أن 

الصلة، بخ.ف الموصوف، خرج النكرة الموصوفة بجملة فإنھا تفتقر إليھا ح$ال وص$فھا بھ$ا فق$ط ف$ي نف$س التركي$ب، 
َھذا((وما عداه فلك كما ذكرناه في  ُ يْومَ   .]119:المائدة [))َ

ً ضمير الشأن �ب$د أن يك$ون معرف$ا أو م$زا� -ئدعا– ھو ا�سم الظاھر وخرج به خلفهھو الضمير و: ٍعائدإلى  ً
 وحي7ث وإذ وإذاٍعنه اFبھام بجملة لك$ن ھ$ذه الجمل$ة � ي$شترط فيھ$ا أن تك$ون مرتبط$ة ب$رابط، أو م$شتملة عل$ى عائ$د، 

  .ًفإنھا تفتقر أبدا إلى جملة لكن � تفتقر إلى عائد

َوألزموا إضافة إلى الجمل           حيث و ْ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ْْ ِ ًِ َ َ ْإذَ ِ:  

Kھذا سيأتي معنا، أن ثم ألفاظ مفردات تل$زم اFض$افة إل$ى الجم$ل، لك$ن ھ$ذه الجم$ل الت$ي ت$ضاف إليھ$ا � ي$شترط 
 Fدخ$ال خلف7هفيھا أن تكون مشتملة على عائ$د، بخ$.ف جمل$ة ال$صلة فإن$ه �ب$د م$ن راب$ط ب$ين الموص$ول وص$لته، أو 

ُسعادنحو  َ َأضناك ِالتي ُ َ ْ cح7ب َ َس7عادا ُ َ رد في$ه ال$ربط بالظ$اھر والم$شھور عن$د النح$اة، وإن ذك$ره اب$ن مال$ك ھن$ا، ، مم$ا و ُ
  .المشھور أنه شاذ

 أب$وه، ق$ام المراد بھا الجملة الفعلي$ة والجمل$ة ا�س$مية، ج$اء ال$ذي ق$ام: جملة صريحة: وجملة صريحة أو مؤولة
ھ$ذا خب$ر، واش$تملت عل$ى : أ، وق$ائممبتد: جملة � محل لھا في إعراب صلة الموصول، جاء الذي أبوه قائم، أبوه: أبوه

ٍعائد وھو الضمير المضاف إليه المبتدأ، أبوه، يعود على الذي، حينئذ ھذه جملة الصلة وھي جمل$ة ص$ريحة واش$تملت  ً
مؤول$$ة : ، يعن$$يأو مؤول77ةعل$$ى ض$$مير عائ$$د عل$$ى الموص$$ول، ج$$اء ال$$ذي ق$$ام أب$$وه، أي$$ن ال$$ضمير؟ الھ$$اء م$$ن أب$$وه، 

=ن الضارب والمضروب والحسن، على خ.ف في الصفة المشبھة، ھ$ذه ھ$ي ف$ي ) أل(بالصريحة، ويعنون بھا صلة 
الصورة اسم ولكنھا في المعنى فعل فھي مؤولة من جھة المعنى بالفعل، وإ� ف$ي اللف$ظ فھ$ي اس$م، ال$ضارب، ض$ارب 

ٌ وص7فةص$فة ص$ريحة) أل(ھذا اسم فاعل، ولذلك يشترط كما سيأتي أن تكون ص$لة  َ ِ ٌص7ريحة َ َ ُص7لة َِ َ  والمق$صود بھ$ا ْأل ِ
  .وا=مثلة المبالغةاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة 

 المحل$ى -اس$م الفاع$ل-ٍوحينئذ ھذه في اللفظ ھي اسم وفي المعنى ھي فعل ولذلك صح عطف الفعل عل$ى ا�س$م 
ًوالعاديات ضْبحا ) ((أل(بـ َ َ َ َِ ِ ًفالُموريات قدحا ) 1(ْ ْ َ َِ َ ِ ِفالُمغيرات ُص$ْب) 2(ْ َِ ْ ًف$أثْرن ب$ه نقع$ا) 3(ًحا َ ْ َ َِ ِ َ َ  ھ$ذا ]4-1تاالعادي$ [ )))4( َ

ٌ وص7فةأل(ًاس$م فاع$ل مح$. ب$ـ: معطوف عل$ى المغي$رات، والمغي$رات ھ$ذا َ ِ ٌص7ريحة َ َ ُص7لة َِ َ َف$أثْرن ((ْأل ِ َ َ  ]4:العادي$ات [))َ
  .عطف عليه بالفعل

  ما وجه عطف الفعل على ا�سم؟

) أل(و ف$$ي ق$وة الجمل$$ة الفعلي$$ة، ول$$ذلك ك$$ان ا=ص$$ل ف$$ي م$$دخول ك$$وُن المعط$$وف علي$$ه ف$$ي ق$$وة الفع$$ل، أ: نق$ول
ف$ي ) أل(ا�سمية الموصولية، أن يكون مدخولھا التي ھي جملة الصلة، أن تكون جملة فعلية، ولك$ن اس$تقبح أن ت$دخل 

ٍ وإ� ا=ص$$ل أنھ$$ا توص$$ل بفع$$ل، لك$$ن -م$$ن ب$$اب ا�س$$تقباح فح$$سب-ٍال$$صورة عل$$ى فع$$ل وھ$$ي م$$ن خ$$صائص ا=س$$ماء 
ِ ما ھو في معنى الفعل وظاھرا في لفظ ا�سم، فُرُوع$ي لھ$ا الحق$انأعطيت ح$ق كونھ$ا ف$ي الظ$اھر � ت$دخل إ� عل$ى : ً

وا=صل في الموصولة أنھا � تدخل إ� على جملة، فجعل ف$ي المعن$ى : ا�سم، فأعطيت اسم الفاعل، وكونھا موصولة
  .في قوة الجملة الفعلية

  .وكذلك الجار والمجرور وسيأتي) أل(الصريحة التي تدخل عليھا الصفة : ٍحينئذ المؤول المراد بھا

ْوجملة أو شبھھا الذي وصل ِ ِ ُِ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ. ِ به    ٌَ ِ  
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ج$اء ال$ذي : ٍحينئذ جاء الذي عندك ھذا مؤول ج$اء ال$ذي اس$تقر عن$دك، ج$اء ال$ذي ف$ي ال$دار، ھ$ذا م$ؤول بقول$ك
، ھن$$ا م$$ن المواض$$ع الت$$ي يتع$$ين أن يك$$ون متعل$$ق الج$$ار ٍاس$تقر ف$$ي ال$$دار، فھ$$ي مؤول$$ة، حينئ$$ذ نردھ$$ا إل$$ى جمل$$ة فعلي$ة

ِفع.، ھذه من المواضع ومن المرجحات عند بعضھم =ن$ه إذا ق$در ج$اء ال$ذي م$ستقر ف$ي ال$دار، : والمجرور والظرف ٌ ُ
ٌأو مستقر عندك، ص$ارت الجمل$ة اس$م فاع$ل، وھ$و ف$ي ق$وة المف$رد ول$يس بجمل$ة، وي$شترط ف$ي الموص$ول أن يوص$ل 

  :ه جملة، وشبه الجملة ھذه مردھا إلى الجملة الصريحة، يعني تؤول بالصريح لذلك قال ابن مالكبجملة، أو شب

من باب الحذف واFيصال، أي مؤول بھا غيرھا، والمراد بتأوي$ل الغي$ر بھ$ا، كون$ه ف$ي معناھ$ا، كم$ا : مؤولةأو 
ل الظ$$رف والمج$$رور وال$$صفة أو تق$$ديرھا قبل$$ه كم$$ا ف$$ي الظ$$رف الج$$ار والمج$$رور، ف$$المراد ب$$المؤو) أل(ف$$ي ص$$لة 

  .ًالصريحة كما سيأتي مفص. في محله

ٍ إذا الموصول ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤولة ً ً.  

ٌاس$م، افتق$ر واحت$اج إل$ى :  يعرفه ف$ي القط$ر وف$ي غي$ره، م$ا افتق$ر إل$ى ص$لة وعائ$د، م$ا- رحمه ' -ابن ھشام 
ٍالم$$راد ب$ه ال$$ضمير، فحينئ$$ذ : نق$ول: اء عل$$ى أن$ه � يخلف$$ه ا�س$م الظ$$اھر، والعائ$$دص$لة وعائ$$د فح$سب، والعائ$$د ھ$ذا بن$$

يشترط فيه، أما في الموصول الحرفي، ھذا يشترط في$ه أن تك$ون موص$لة، لك$ن � ي$شترط فيھ$ا العائ$د، ف$ثم ف$رق ب$ين 
  .الموصول ا�سمي، والموصول الحرفي

  .ًإذا الموصول المراد به الذي ھو نوع من المعارف

  : قوله

ُموص7ول ُ ْ ِا)س7ماء َ َ م$ا أؤول م$ع ص$لته بم$صدر، : احت$رز ب$ه م$ن الموص$ول الحرف$ي، والموص$ول الحرف$ي ھ$و: ْ
وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر، يعن$ي ) أن: (ٍم$ع ص$لته بم$صدر، وھ$و ال$ذي يق$ال في$ه: ٌح$رف، أؤول: يعن$ي) ما(

  .مسبوكة مع ما بعدھا) أن: (شيء يفسر المذكور وھو مصدر، أو ما يعبر عنه بالسبك، يقال

المسبوكة مع ما بعدھا ليس المراد الحلول وا�خت.ط، أن يختلط حرف بح$رف، الم$راد أن يق$وم ) أن(والمراد بـ
أن$ه ي$ؤول م$ع م$ا : مقام ھذا التركيب مصدر، أن يقوم مقام ھذا التركيب مصدر، فإذا قيل ھذا حرف م$صدري، بمعن$ى

َوأْن: ((ولبعده بمصدر، كيف نطب$ق ھ$ذا الك$.م؟ نق$ ْ ت$ُصوُموا خْي$ر لك$مَ ُ َ ٌ َ ھ$ذه ح$رف م$صدري، ): أن (]184:البق$رة [))َ
 ٌكما سيأتي، وتصوموا ھذا صلتھا، وھو فع$ل م$ضارع من$صوب ب$أن، ون$صبه ح$ذف الن$ون =ن$ه م$ن ا=مثل$ة الخم$سة،

ِوحذفھا للجزم والنصب ِْ َ َ َ َ َ. ِْ ْ ُ ْ.  

ٍحينئ$ذ أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر، كي$ف ف$ي صلتھا، ف) َتُصوُموا(حرف مصدر، ): َأْن: (ٍحينئذ نقول
ٍومدخولھا الفعل المضارع بم$صدر وي$ستقيم مع$ه ) أن(أنه يصح في التركيب أن تأتي في مكان : تأويل مصدر؟ بمعنى

ٍالك$$$.م، إن اس$$$تقام حينئ$$$ذ ھ$$$ي م$$$صدرية، وإن ل$$$م ي$$$ستقم فحينئ$$$ذ �ب$$$د م$$$ن تخريج$$$ه،  َوأْن((ٍ ْ ت$$$ُصوُموا خْي$$$ر لك$$$مَ ُ َ ٌ َ َ(( 
ٍ صيامكم صومكم خير لكم، صح التركيب، حينئذ نقول ھذه ]184:البقرة[ م$صدرية، ووص$لت بالفع$ل الم$ضارع، ) أن(ٌ

تف$سر بم$صدر يح$ل محلھ$ا، ول$يس الم$راد أنھ$ا تن$سبك : ووصلھا به معناه أنھا تؤول بمصدر، وتأويلھ$ا بم$صدر، يعن$ي
  .معه، تدخل معه، �، ليس ھذا المراد ھذا بعيد، بل ُمحال

  :جمعھا جامع في قوله) الذي(ٍوصو�ت الحرفية خمسة أو ستة على خ.ف في والم

ًحروف77777777777ا َوھ7777777777اك ُ ِبالم7777777777صادر ُ ْول77777777777تُأ ِ ّ  

  

َلھ777777ا ِوذك777777ري cأص777777حً خم777777سا َ َكم777777ا َ ْرووا َ َ َ  

  

ْب77777777777الفتح َْنأ ِھ77777777777ي وھ77777777777ا ًم77777777777شددا .َنأ َ . َ ُ  

  

َوزي777777د َعليھ777777ا ِ ْ ْك777777ي ََ ْفخ777777ذھا َ َوم777777ا َُ   َول777777و َ

  

 الذي ق$ال ھ$و موص$ول اس$مي إذا أؤول م$ع م$ا بع$ده وحك$ي - رحمه ' تعالى -ك ًوزاد ابن ھشام تبعا �بن مال
ْوخ$$ْضتم((ِال$$سادس ال$$ذي زي$$د � يق$$ال بأن$$ه حرف$$ي، : ٍا�تف$$اق عل$$ى أن$$ه ب$$اق عل$$ى أص$$له، يعن$$ي ُ ُ َ كال$$ذي خاُض$$واَ َِ K(( 

  . كما سيأتي]69:التوبة[
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ٍحينئ$ذ نق$ول م$ا ) م$ا(م$صدر، ف$إن زي$د عليھ$ا الموصو�ت الحرفية ھ$ي الت$ي ت$ؤول م$ع م$ا بع$دھا ب: ٍحينئذ نقول
) أن وأن وم$ا عط$ف عليھ$ا: (ٌاسم وحرف، اسم وھو ھذه الخمسة، وحرف ھي ال$ستة الم$ذكورة: يؤول بمصدر نوعان

وھذا أكثرھم على رده، أكثرھم عل$ى أن$ه ل$يس بح$رف م$صدري، أو أن$ه � ي$ؤول م$ع م$ا بع$ده ) الذي(وا�سم خاص بـ
قد � يكون له إ� بع$ض -ھمزة التسوية ھل تؤول مع ما بعدھا بمصدر، وھذا مثلوا له : ٍقلةٍبمصدر، زاد بعضھم على 

Kإن: ((-ا=مثل$$ة ْ ال$$ذين كف$$ُروا س$$واء عل$$ْيھم أأن$$ذْرتُھمِ َْ َ ََ Kَ َ ِ َ َ َ َ ٌَ  ق$$الوا ھ$$ذه ھم$$زة الت$$سھيل واقع$$ة بع$$د لف$$ظ س$$واء، ]6:البق$$رة [))ِ
ْأأنذْرتُھم(( َ َ َ ْ أم لم تنذْرُھمَ ْ ِْ ُ َ ْأأنذْرتُھم((ٍسواء مستو إنذارھم وعدمه : ، يعني]6:بقرةال [))َ َ َ َ  أي إن$ذارھم وعدم$ه، ]6:البق$رة [))َ

  .ًوھذا أيضا عند الكثير أنه يمنع، وا]ية ھذه مما كثر فيھا الك.م

) أن: (ًوجعلھ$$$ا ف$$$ي التوض$$$يح تبع$$$ا �ب$$$ن مال$$$ك س$$$تة أولھ$$$ا: ًإذا الموص$$$و�ت الحرفي$$$ة عل$$$ى الم$$$شھور خم$$$سة
وأن ھذه لھا ألفاظ كل موضع يأتي محل$ه، =نھ$ا ت$أتي مخفف$ة م$ن الثقي$ل، ) أن(تح الھمزة وسكون النون، المصدرية، بف

بفتح الھم$زة وس$كون الن$ون، وھ$ي أن ) أن(أو تأتي مصدرية، والمصدرية ھي التي تختص بالفعل المضارع فتنصبه، 
ٍا بع$دھا بم$صدر في$ؤتى بالم$صدر أنھ$ا ت$ؤول م$ع م$: حرف مصدري، وإذا قيل حرف مصدري، بمعني: مصدرية، أي

ًس$$واء ك$$ان م$$ضارعا أو ماض$$يا أو أم$$را عل$$ى : ًف$$ي محلھ$$ا في$$ستقيم الك$$.م، وتوص$$ل بالفع$$ل المت$$صرف مطلق$$ا، يعن$$ي ً ً
ًھ$$ذا � توص$$ل ب$$ه إتفاق$$ا، وإنم$$ا توص$$ل بالفع$$ل ) تعل$$م(و) ھ$$ب(و) ع$$سى(ٍخ$$.ف، بخ$$.ف الجام$$د، ف$$. توص$$ل ب$$ه ك$$ـ

ًرف سواء تصرف تصرفا تاما أو ناقصا كما سيأتي في باب كان وأخواتھاالُمتصرف، والمراد بالفعل المتص ً ً.  

ًوتوصل بالفعل المتصرف مطلقا ماضيا ك$ان أو م$ضارعا  ً ُ ن$زاع عجْب$ت م$ن أن ق$ام زي$د، ًأو أم$را ف$ا=مر مح$لً ِ َ
ُموصولة بالفعل الماضي، عجْبت) أن(ھذا مثلوا به لـ ِ اس$تدلوا ب$دخول ھن$ا دخل$ت م$ن عل$ى أن، : فعل وفاع$ل، م$ن أن: َ

ًوھذا أعظم دليل على وجود أو ا�ستد�ل بكون الح$رف حرف$ا م$صدريا-حرف الجر   دخ$ول ح$رف الج$ر علي$ه، م$ن -ً
 بأي معنى من المع$اني الت$ي يمك$ن أن تحم$ل عليھ$ا إ� أن  أنٍحينئذ � يمكن أن توجه) أن(دخل حرف الجر على : أن

  .تكون مصدرية، وفي ھمع الھوامع تفصيل لھذا

ٌحرف مصدر، قام زيد حينئذ قام زيد نقول ھذه الجملة فعل فاع$ل، أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر، : أن ٌَ ٍَ
َكيف نأتي بھذا المصدر، عجْبت من قيام زي$د، ننظ$ر إل$ى الفع$ل ومادت$ه وھ$و ق$اف  وال$واو م$ن ق$ام ق$وم ھ$ذا ا=ص$ل،  َ ََ ٍُ ِ

ُوالميم، فنأتي بالمصدر مضافا إلى ما أسند إليه الفع ٍل، والذي أسند إليه الفع$ل م$ا ھ$و؟ زي$د وھ$و الفاع$ل، حينئ$ذ تق$ولً ُ :
ِعجْبت من قيام زيد، جعلت زيدا الذي ھو فاعل مضافا إليه، وجعلت المصدر الذي ألتقط من الفعل وھو القيام، جعلت$ه  ُ ً ًُ ٍ ُ ِ َ

ٍمضافا وسلط عليه العامل وھو حرف الجر، عجبت من قيام زيد ُ ِ َ ً.  

َوأْن((ه ما ذكرناه وھو وكذلك بالمضارع ومثال ْ تُصوُموا خْير لكمَ ُ َ ٌ َ   ]184:البقرة [))َ

 وھ$ذا مح$ل خ$.ف ن$ص س$يبويه عل$ى وص$لھا ب$ا=مر، أنھ$ا توص$ل بفع$ل ا=م$ر، اس$تدلوا ل$ه -ا=م$ُر–ً◌ وأمرا 
  :بقولھم

ْقم) أن(أشرت إليه بـ ُ:  

ْق$$م ھ$ذا � يمك$$ن أن تك$ون تف$$سيرية =ن ح$$رف الج$ر دخ$$ل عل$ى ) أن(ب$ـ ف$$سيرية ي$شترط فيھ$$ا أ� ي$$سبقھا الت) أل(ُ
  .حرف جر، فإن سبقھا حرف جر فليست تفسيرية كما يأتي في محله

ْقم   .ًھذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل الُمسند إليه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت: ُ

ْق$م، أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأ) أن(ًأي أشرت إلي$ه بالقي$ام، إذا ب$ـ: قم) أن(ُأشرت إليه بـ وي$ل م$صدر، ھك$ذا ق$ال ُ
سيبويه، أنه توصل با=مر والدليل عل$ى أنھ$ا م$صدرية دخ$ول ح$رف الج$ر عليھ$ا، اس$تدل رحم$ه ' بكونھ$ا موص$ولة 

  .بدخول حرف الجر عليھا

جميع ما استدلوا به على وصلھا بفعل ا=مر يحتمل أن تكون تفسيرية، وھذا على الق$ول بج$واز : وقال أبو حيان
  : التفسيرية والصواب المنع، كما يأتي في محله، وقواه بأمريندخول حرف الجر على

َأنھا إذا ُسبكت والفعل بمصدر، فإن معنى ا=مر المطل$وب ذھ$ب، ف$ات: ًأو� َ ُأش$رت إلي$ه ب$أن ق$م، لك$ن الظ$اھر . ِ ُ
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ِو' أعلم أنه � يفوت، أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بالقيام، واFشارة معلومة أنھا إش$ارة ح$سية ُ ، وا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا ُ
ُيفھم منھا ا=مر، كما سبق معنا، أن ا=مر أعم من القول وقد يكون بالحركة باFشارة ولذلك جاء في الح$ديث أن النب$ي 

وقول$ه ھن$ا ب$أن وص$لھا ب$ا=مر يف$وت معن$ى . ً، ف$دل عل$ى أن اFش$ارة ق$د تك$ون أم$را}أشار إليھم{صلى ' عليه وسلم 
  .ا=مر المطلوب ليس بظاھر

ًيعجبني أن قم، والنفي في$ه ص$عب وأثبت$ه غي$رھم، إذا : أنه � يوجد في ك.مھم: والثاني الم$صدرية توص$ل ) أن(ُْ
ًبالفعل مطلقا، ويشترط في ھذا الفعل أن يكون متصرفا، وأما الجامد كـ فنق$ول ھ$ذه � توص$ل ) بئس(و ) نعم(و) عسى(ً

َوأْن((بھ$$ا، ف$$إن ج$$اء ف$$ي ال$$نص  ِ ل$$ْيس لmن$$سان َ َ َِ ِ َإ� م$$ا س$$عىَ َ َ K َوأْن ((]39:ال$$نجم [))ِ ْ ع$$سى أْن يك$$ون ق$$د اقت$$رب أجلُھ$$مَ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َْ ُِ(( 
  .على أنھا المخففة من الثقيلة كما يأتي في المحلي) أن(ٍ حينئذ نحمل ھذه ]185:ا=عراف[

...  

ِوخفف77777777777777777777ت إ ْ َ M ُ ُن فق77777777777777777777ل العم77777777777777777777لَ .َ َ ْ َ َ .  

ِوإ ْتخف7777777777777777777ف ْنَ . َ .أن ُ َفاس7777777777777777777مھا َ ُ ْ ّاس7777777777777777777تكن َ َ َ ْ  

  ج

.................................  

َوالخب77777777ر ََ ْاجع77777777ل ْ َ ًجمل77777777ة ْ َ ْ ِبع77777777د ْنِم77777777 ُ ْ ّأن َ َ  

  

َوأْن((ًإذا  ِ ل$$ْيس لmن$$سانَ َ َِ ِ َل$$ْيس((ھ$$و، ) أن( و]39:ال$$نجم [))َ َ لmن$$سان إ� م$$ا س$$عىَ َ َ َK ِ ِ ِ ٍ فحينئ$$ذ اس$$مھا ]39:ال$$نجم [))ِ
  .فع خبر أنضمير مستكن، واجب الحذف، والجملة التي تقع بعدھا في محل ر

  .وأن ھو، ھذا ضمير الشاذ محذوف ويأتي في محله إن شاء ' تعالى): وأن عسى(وكذلك قوله 

وھي فرع عنھ$ا، وا=ص$ل ) إن(ھذه تعمل عمل ) أن(دل على ) =ن إن) (إن(المشددة المثقلة أخت ) ّأن: (الثاني
  .ٌھا، وترفع الخبر على أنه خبر لھاھذه تنصب المبتدأ على أنه اسم ل) أن(و) إن(ٍبالكسر، فحينئذ ) إن(

ٌ، �بد أن تكون مسبوقة بك.م، � تأتي في أول الجملة، وإن زيدا قائم، ك.م ص$حيح -فتحھا–من شروطھا ) Kأن( ً
  .مستقيم ولھا مواضع يأتي في محله

ٌأن زيدا قائم ت$ؤول بم$صدر، وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي ق$وة المف$رد، =نھ$ا ) أن(ھذا � يصح ھ$ذا غل$ط، لم$اذا؟ =ن : ً
ٍأن زيدا قائم، كأنه إذا قال ابتداء قيام زيد، وھل قيام زيد ھذه جمل$ة، ل$يس بجمل$ة، غ$.م زي$د، جمل$ة، : ٍحينئذ كيف يقال ٍ ٍ ًٌ ٌ ً K

ٌأن زيدا قائم، تقول: ليس جملة، مركبة تركيب إضافي، فإذا ابتدأ الك.م بھا ھذا لحن خط$أ؛ =ن$ه ل$يس بك$.م، �ب$د أن : ً
ٍون عام. في المصدر، في محله، أعجبني أن زيدا قائم، حينئذ نقوليسبقھا شيء يك ٌ ً توص$ل ) Kأن(ُأعجبني قيام زيد، ف$ـ: ً

ُمع ما بعدھا فتؤول بمصدر، تؤول بمصدر، فھي في قوة المصدر، في قوة المفرد، وتوصل باس$مھا وخبرھ$ا، عجب$ت 
ٌمن أن زيدا قائم، يعني ْأول$م((عجبت من قيام زيد، : ً َ َ ِ يكفَ ْ َھ$م أن$ا أنزلن$اَ َْ ْ َ َK ْ ْأول$م ]51:العنكب$وت [))ِ َ َ ْ يكفھ$مَ ِ ِ ْ ْ، يكف$يَ نق$ول ھ$ذا : َ

  .فعل مضارع، والھاء ھذا ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به

Kأنا(( َ أنزلناَ َْ ْ أن واسمھا وخبرھا الجمل$ة ھن$ا، أن$ه وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل : تعربھا تفصي.: ]51:العنكبوت [))َ
ٍأول$$م يكفھ$$م إنزالن$$ا، فحينئ$$ذ إذا أردت الم$$صدر ال$$ذي يك$$ون : ، فتق$$ول-خب$$ر أن-صدر، ھ$$ذا الم$$صدر م$$صدر الخب$$ر، م$$

  :ًتأوي. =ن وما دخلت عليه لك طريقان أو لك نضران

ًفتنظر في الخبر إما أن يكون مشتقا، وإما أن يكون جامدا، مشتقا مثل ماذا؟ عجْبت أن زيدا ق$ائم، أن زي$دا ً ً ً ًٌ ُ ِ ھ$ذا : َ
َھذا خبر أن وھو مشتق أو يك$ون جام$دا، عجْب$ت أن زي$دا أخ$وك، أخ$و: ٌاسمھا، قائم ًَ ًُ ھ$ذا : ھ$ذا جام$د أو م$شتق؟ نق$ول: ِ

ٍجامد، إن كان مشتقا حينئذ نأخذ المصدر  ْأول$م((ٍ فنضيف إليه ا�س$م، عجب$ت م$ن قي$ام زي$د، -ِمصدر الخبر-ً َ َ K يكفھ$م أن$ا َ َ ْ ِ ِ ْ َ
َأنزلنا َْ ْ ٌ أو لم يكفھم إنزالنا، عجبت من أن زيدا ق$ائم، يعن$ي]51:العنكبوت [))َ –ٍعجب$ت م$ن قي$ام زي$د، جئ$ت بالم$صدر : ً

ً وھو مشتق، وأضفته إلى اس$م أن، وأم$ا إذا ك$ان جام$دا حينئ$ذ ل$يس ل$ك إ� أن ت$أتي ب$الكون م$ضافا إل$ى -مصدر الخبر ًٍ
ٍاسم أن، عجبت من أن زيدا أخ$وك، عجب$ت م$ن ك$ون زي$د، وجئ$ت ب$الخبر ون$ص ُ بته عل$ى أن$ه خب$ر لك$ان، عجب$ت م$ن ً

  .ٍكون زيد أخاك

ًلو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، عجب$ت م$ن أن زي$دا عن$دك، أو عجب$ت م$ن أن زي$دا ف$ي ال$دار، الم$شھور أن$ه  ً ً ً ًُ
ٍأيضا يأتي بالكون، عجبت من كون زيدا في الدار، المراد به الكينونة، عجبت من كون زيد عندك، وبعضھم ي$رى أن  ً ً
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) اس$تقر(ف ھنا ليس ھو الك$ون وإنم$ا ھ$و لف$ظ ا�س$تقرار، =ن الج$ار والمج$رور والظ$رف ھ$ذان متعلق$ان ب$ـالذي ُيضا
ِعجبت من استقرار زيد عندك، عجبت من استقرار زيد في الدار ٍ ٍ.  

ٍإذا أن توصل بالجملة ا�سمية بعدھا، حينئ$ذ ت$ؤول بم$صدر =نھ$ا ف$ي ق$وة المف$رد، وإذا أردن$ا أن نأخ$ذ الم$صدر 
ًإلى خبرھا إما أن يكون جامدا وإما أن يكون م$شتقا، إن ك$ان م$شتقا، حينئ$ذ جئن$ا بالم$صدر م$ضافا إل$ى اس$م أن، ننظر  ً ً ًٍ

ٍعجبت من أن زيدا قائم، عجبت من قيام زيد، قيام ٌ   .ٍھو مصدر قائم، وزيد الذي أضفناه إلى قيام ھو اسم أن: ً

ًوإن كان جامدا يعني � مشتقا، يعني ٍفح$سب أو معن$ى فح$سب حينئ$ذ ن$أتي بلف$ظ الك$ون، م$صدر ًدا� على ذات : ً
  .كان

َوكونك ُ ُإياه َْ َعليك . َ ُيسير َ َِ  

ًفنضيف إلى اسم أن ونأتي بالخبر منصوبا على أنه خبر للك$ون، عجب$ت م$ن أن زي$دا أخ$وك، عجب$ت م$ن ك$ون  ً
ِالمشھور، عجبت من كون زيد في ال$دار، =ٍزيد أخاك، ومثله في الجار والمجرور على  ن الكينون$ة مث$ل ا�س$تقرار � ٍ

ُوأخب7روافرق بينھما، ولذلك ُيقدر ك$ائن أو م$ستقر، � ب$أس ب$ه،  َ َْ ٍبظ7رف َ ْ َ ِبح7رف ْأو ِ ْ َ ْج7ر ِ َddَن7اوين ِ َمعن7ى َ ْ  ، ف$إذا ك$ان َ
ًذلك حينئذ � بأس بأن يقال بأنه يأتي بالكون مطلقا، وھذا من باب الضبط أسھلك ٍ.  

ٍن كون زيد عندك، عجبت من استقرار زيد ف$ي ال$دار، أو اس$تقرار زي$د ٍعجب من كون زيد في الدار، عجبت م ٍ
المخفف$$ة ) أن(وتوص$$ل باس$$مھا وخبرھ$$ا، و) أن( وھ$$و الن$$وع الث$$اني وھ$$و الموص$$ول الحرف$$ي الث$$انيًعن$$دك، إذا ھ$$ذا 

ًكالمثقل$ة وتوص$ل باس$مھا وخبرھ$ا لك$ن اس$مھا يك$ون مح$$ذوفا واس$م المثقل$ة م$ذكورا، يعن$ي  كان$$ت س$واء) أن(ي$ستوي : ً
ًمخففة أو مثقلة في كونھا تؤول مع ما بعدھا بمصدر، إ� أن اسم المثقلة يك$ون م$ذكورا ھ$ذا ا=ص$ل و� يج$وز حذف$ه، 

  .وأما المخفف ف. يجوز ذكره، عكسھا، وإنما يكون ضمير، ضمير الشأن

ھ$ا بمعن$ى ولكون) ك$ي(، م$ن ح$روف أو الموص$و�ت الحرفي$ة الت$ي ت$ؤول م$ع م$ا بع$دھا بم$صدر )ك$ي: ( الثالث
ُالتعليل، لزم اقترانھا بال.م ظاھرة، أو مقدرة، وتوص$ل بفع$ل م$ضارع فق$ط، جئ$ت لك$ي تك$رم زي$د، يعن$ي جئ$ت لك$ي : ُ

وإنم$ا ) ك$ي(ناص$بة بع$دھا، م$ا ص$ار التأوي$ل ب$ـ) أن(تكرم، كي تكرم، كي نفسھا ذاتھا لو قدرنا أنھا ب$دون ال$.م، و أن 
نف$$سھا ذاتھ$$ا، دون أن يك$$ون الفع$$ل بع$$دھا ) ك$$ي(م$$ا الم$$راد ھن$$ا التمثي$$ل ب$$ـرجعن$$ا إل$$ى ا=ول، وإن) أن(ص$$ار بم$$اذا؟ ب$$ـ

  .مضمرة) أن(ًمنصوبا بـ

ٍتكرم زيدا، جئت Fكرام زيد، Fكرام زيد، فجئت بالمصدر الذي دخلت عليه ) كي(لـ ٍِ ًوج$ررت ب$ه م$ضافا ) كي(ً
 ھذه متف$ق عليھ$ا أنھ$ا موص$و�ت حرفي$ة، )كي(و) Kأن(مصدرية و) أن(إلى زيد، وھذه الث.ث متفق عليھا بين النحاة، 

  ).الذي(وعلى نفي ) لو(و) ما(ھذه محل نزاع، والجمھور على إثبات ) الذي(و) لو(و) ما(وأما 

تك$$ون م$$صدرية ت$$ؤول م$$ع م$$ا بع$$دھا بم$$صدر، : وتك$$ون م$$صدرية زماني$$ة وغي$$ر زماني$$ة، يعن$$ي) م$$ا: (الراب$$ع
الت$ي : أو زمن قبل الم$صدر، وق$د � تك$ون زماني$ة، الزماني$ة ھ$يأنه ُيضاف لفظ الزمن، مدة أو وقت : وزمانية بمعنى

ُيعبر عنھا بالظرفية، كما عب$ر اب$ن عقي$ل ھن$اك، واب$ن ھ$شام ي$رى أن التعبي$ر بالزماني$ة أول$ى، لم$اذا؟ ل$و قلن$ا ظرفي$ة، 
ًن$صوبا ٍ حينئ$ذ �ب$د أن يك$ون م،والك7ل من7صوب عل7ى إض7مار ف7ي، ًالظرف في اصط.ح النحاة �بد أن يكون من$صوبا

َكلم$$ا((ًعل$$ى إض$$مار ف$$ي وق$$د � يت$$أتى بع$$د كونھ$$ا م$$صدرا، بإض$$افة م$$ا قبلھ$$ا إل$$ى م$$ا بع$$دھا،  K ِ أض$$اء لُھ$$م م$$شْوا في$$هُ ِ َ َ َ َْ َ َ(( 
Kكل(، )Kكلما(، ]20:البقرة[ َكلما((ھذه مصدرية، ) ما(ما أضاء ) ُ K ِ أضاء لُھم مشْوا فيهُ ِ َ َ َ َْ َ  ف$إن الزم$ان المق$در ]20:البقرة [))َ

ِخفوض، أي كل وقت إضاءة لھم، وقت بالكسر، =نه م$ضاف إل$ى ك$ل، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ وق$ت ھ$ذا � يق$ال ھنا م ٍِ
ا=ول$$ى أن ُيعب$$ر عنھ$$ا : ٍفي$$ه أن$$ه ظ$$رف، وإنم$$ا يق$$ال في$$ه زم$$ن، فلت$$شمل ھ$$ذا التركي$$ب ومم$$ا عل$$ى ش$$اكلته، حينئ$$ذ ق$$ال

ًوبا، إذا قدرت$$ه �ب$$د أن يك$$ون من$$صوبا، وأم$$ا إذا بالزماني$$ة، و� يق$$ال الظرفي$$ة، إذ ي$$شترط ف$$ي الظ$$رف أن يك$$ون من$$ص
ًجررته كل وقت إضاءة، حينئذ وقت ھ$ذا ص$ار مج$رورا بإض$افة ك$ل إلي$ه، ف$. يك$ون ظرف$ا وإنم$ا يك$ون زمان$ا، وك$ل  ً ً ِ ٍ
ٍظرف زمان ھو اسم زم$ان و� عك$س، ك$ل ظ$رف ف$ي ا�ص$ط.ح عن$دھم ظ$رف الزم$ان فھ$و اس$م زم$ان و� عك$س 

ًاس$$م ال$$زمن، لكنھ$$ا لي$$ست بظ$$رف، الظ$$رف �ب$$د أن يك$$ون من$$صوبا، ھ$$و م$$ن : لم$$ة الوق$$ت ھن$$اٌالوق$$ت نف$$يس، ك: نق$$ول
ًالمن$صوبات، ج$اء مرفوع$ا، إذا ج$اء اس$$م زم$ان ول$يس بظ$رف، وھ$ذا واض$$ح،  ُواتق$وا((ً K ِ يْوم$ا تْرجُع$ون في$ه إل$$ى 'َ َ َ َK َ ُِ ِ ِ ً(( 
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ُواتق$وا((ً نقول يوما ھذا، يوم اسم الزمن ولكنه ليس بظرف، ]281:البقرة[ K ً يْوم$اَ  مفع$ول ب$ه، ف$اليوم كل$ه ]48:البق$رة [))َ
ْھو الذي يكون ُمتقى، وليست التقوى مأمورا بھا أن تقع في ذلك الي$وم، ليك$ون ظرف$ا ل$ه ف$المعنى يف$ُسد، المعن$ى يك$ون  ً ًَ َ َ

ٌفاسدا لو نصبناه على الظرفية، وإنم$ا ھ$و من$صوب عل$ى أن$ه مفع$ول ب$ه، والمعن$ى واض$ح ب$ين، واتق$وا  ًيوم$ا عل$ى أن$ه ً
ٍمفعول به، اليوم كله ُمتقى، حينئذ التقوى تكون سابقة على الي$وم، وإذا قلن$ا ظ$رف، معن$اه التق$وى ل$يس م$أمور بھ$ا ف$ي  َ ُ

ُواتقوا (( ؟؟؟،ًالدنيا، إذا K ً يْوماَ ْلعلك$م((اتقوا في ذل$ك الي$وم، وال$دنيا افع$ل م$ا ش$ئت ومثل$ه :  يعني]48:البقرة [))َ ُ َK َ تتق$ونَ ُ K َ(( 
ًأياما((]21:البقرة[ K ٍ مْع$دوَداتَ ُ ًأيام$ا((، ]184:البق$رة [))َ K ً ھ$ذا � يك$ون ظرف$ا البت$ة أب$دا، يف$سد المعن$ى، إن ]80:البق$رة [))َ ً

ْلعلكم((كان بعض القراء يوصله يظن أنه معمول لما سبق  ُ َK َ تتقونَ ُ K ًأياما .. َ K على ھذا التركيب لعلكم تتقون تق$ع التق$وى  ))َ
ي$ام المع$دودات فح$سب، ول$يس ھ$ذا الم$راد بال$صوم، وإنم$ا الم$راد أن تك$ون التق$وى ص$فة �زم$ة لھ$م، وإذا في ھذه ا=

ًجعلنا ظرفا ل$ه جعلن$ا التق$وى مح$. أو جعلن$ا ھ$ذه ا=ي$ام المع$دودات مح$. للتق$وى ف$سد المعن$ى، ل$يس ھ$ذا الم$راد، ب$ل  ً ً
ًال$صوم يك$ون س$ببا ف$ي ح$صول التق$$وى أب$دا وأم$دا، ولي$ست ف$ي  ً ًأيام$ا: ((ٍھ$ذه ا=ي$$ام فح$سب، حينئ$ذ نق$ولً K ٍ مْع$$دوَداتَ ُ َ(( 

َأيھا َيا((، ھذا إما أنه منصوب باسم المصدر، ]184:البقرة[ k يامَ lالذين آمنوا كت$ب عل$ْيكم ال$ص ُ َُ َ َ َ َُ َ ُ ُِ ِ K((] 183:البق$رة[)) ًأيام$ا K َ(( 
ً، عل$ى ك$ل ھ$ذا أو ذاك ق$درناه مح$ذوفا أو )اتًص$وموا أيام$ا مع$دود(ً، أو نجعل$ه مفع$و� ب$ه لفع$ل مح$ذوف ]80:البقرة[ ٍ

  .الموجود فالمراد بأيام معدودات أنھا ظرف للصوم � للتقوى، وفرق بينھما

تكون مصدرية وزمانية، يقدر الزمان قبلھا، تؤول بزمن أو ظرف على المشھور مضاف إل$ى م$صدر، ) ما(ًإذا 
ً، لك$ن ا=م$ر �، وا=كث$ر كون$ه ماض$يا، وا=كث$ر ف$ي وتوصل بالفعل المتصرف غير ا=مر، توصل بالفع$ل المت$صرف

ھ$ذه م$صدرية زماني$ة، وھن$ا ل$و قلن$ا : نق$ول) م$ا(، � أص$حبك ً)� أص$حبك م$ا دم$ت منطلق$ا(ًصلتھا أن يك$ون ماض$يا، 
ً، دوامك منطلقا، ما دمت منطلقا)� أصحبك مدة(ظرفية � إشكال، =ن التقديم  أي مدة دوام$ك، م$دة ھ$ذا مث$ل الوق$ت : ً

ًوالزم$$ان، فھ$$و اس$$م زم$$ان، وھن$$ا ن$$صب، حينئ$$ذ � إش$$كال، أي ف$$ي م$$دة دوام$$ك، ص$$ار ظرف$$ا، � إش$$كال فالم$$صطلح  ٍُ ِ
َكلما((المشھور انطبق على ھذا، أما ا]ية السابقة نقول ھذه � يتأتى فيه  K ِ أضاء لُھم مشْوا فيهُ ِ َ َ َ َْ َ   .]20:البقرة [))َ

ُ◌◌ل$ت م$ع م$ا  lَفحينئذ ھ$ي م$صدرية =نھ$ا أو ُ  و ظرفي$ة =نھ$ا أض$يفت إل$ى ظ$رف س$بقھا -دوام–بع$دھا بم$صدر ٍ
الم$شھور عن$د النح$اة أنھ$ا � ) دام( سيأتي أن -مدة دوامك: ً� أصحبك ما دمت منطلقا-ظرف، وھنا انظر =نه سيأتيك 

  :مصدر لھا، ھذا المشھور، بعضھم يحكي إجماع، وفي ھذا المحل يقولون

ھا مصدر، ولذلك نقض عليھم ال$صبان، كم$ا س$يأتي ف$ي ھ$ذا الموض$ع ف$ي يقدرون ل: ًما دمت منطلقا مدة دوامك
: م$دة دوام$ك منطلق$ا: أنھم اتفقوا على التقدير في ھذا المحل في مثل ھ$ذا المث$ال، =ن المث$ال مط$رد عن$دھم) كان(باب 

مصدر، لھ$ذا المث$ال دام لھا : ٍثم إذا جاءت دام ھناك قالوا � مصدر لھا، كيف � مصدر لھا؟ ھذا تعارض، حينئذ نقول
  .الذي يذكرونه ھنا وأطلقوا على التمثيل به فانتبه

  ً.مدة دوامك منطلقا: يعني: ً منطلقا) أصحبك ما دمت

ًعجيب مم$ا ض$ربت زي$دا، يعن$ي:  وغير زمانية، نحو ًعجب$ت م$ن ض$ربك زي$دا، فج$اءت : َ ھن$ا م$صدرية، ) م$ا(َ
ًمن أو الظ$رف قب$ل الم$صدر، إذا م$ا تك$ون م$صدرية، ث$م ھ$ذا لكنھا غير زماني$ة، غي$ر ظرفي$ة، يعن$ي � تق$در لف$ظ ال$ز

  .مصدرية فحسب: تسمى مصدرية زمانية، والثانية: المصدر قد تقدر قبله اسم زمان أو �، ا=ول

ًعجبت مما ضربت زيدا � أص$حبك ًيعني من ضربك زيدا، وتوصل بالماض$ي، كالمث$ال ال$سابق، وبالم$ضارع : َ
َبم$$ا((ًام زي$د، وعجب$$ت مم$ا ت$$ضرب زي$دا، ومن$ه م$$دة قي$: ٌم$ا يق$وم زي$$د، يعن$ي ِ ن$ُسوا ي$$ْوم الح$سابِ َِ َْ َ : ، يعن$$ي]26:ص [))َ

َبم$ا((وم$ا ھن$ا ا=رج$ح أنھ$ا موص$ول حرف$ي، ) م$ا(ن$سوا ي$وم الح$ساب، ھ$ذا فع$ل ماض$ي، ج$اء بع$د ) م$ا(بنسيانھم، بـ ِ 
َبما((ِبسبب نسيانھم يوم الحساب، :  أي]26:ص [))َنُسوا ي بسبب ن$سيانھم ي$وم الح$ساب، وبالجمل$ة  أ]26:ص [))َ نُسواِ

ٌعجب$ت مم$ا زي$د ق$ائم: (ا�سمية، توصل بالجملة ا�سمية، ولكن ھذا قلي$ل، نح$و عجب$ت م$ن قي$ام زي$د، ت$ؤول : ، يعن$ي)ٌ
  .ومدخولھا) أن(المصدر كما أولته في 

ُو� أص$حبك م$ا زي$$د ق$ائم ة بالماض$$ي أو وھ$ذا قلي$$ل كم$ا ذك$$ر اب$ن عقي$ل، وأكث$$ر م$ا توص$ل الظرفي$$ة الم$صدري: ٌ
ً� أص$$حبك م$ا ل$م ت$ضرب زي$$دا، ويق$ل وص$لھا بالفع$ل الم$ضارع ال$$ذي ل$يس منفي$ا ب$ـ) ل$م(بالم$ضارع المنف$ي ب$ـ � ) ل$$م(ً

  :ٌأصحبك ما يقوم زيد، ومنه قوله
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Mأط7777777777777وف َ ُأط7777777777777وف َم7777777777777ا ُ M َ   آوي .ث7777777777777م ُ

  

ٍبي7777777777777777ت ل7777777777777777ىِإ ْ ُقعيدت7777777777777777ه َ ُ ِ ِلك7777777777777777اع َ َ َ  

  

Mأطوف َ ُأطوف َما ُ M َ َتفعال(أطوف تطوافي، : يعني: ُ ْ   .ٍبفتح التاء، فحينئذ صارت مصدرية، صارت مصدرية) َ

Mأط7777777777777وف َ ُأط7777777777777وف َم7777777777777ا ُ M َ   آوي .ث7777777777777م ُ

  

ٍبي7777777777777777ت ل7777777777777777ىِإ ْ ُقعيدت7777777777777777ه َ ُ ِ ِلك7777777777777777اع َ َ َ  

  

ھ$ذه موص$ول حرف$ي، وذھ$ب بع$ضھم وھ$و م$ذھب س$يبويه، أنھ$ا موص$ول ) ما(ھذا المشھور عند الجمھور أن 
 واقع$$ة عل$$ى -اس$$مية–) ال$$ذي(ٌسراج إل$$ى أنھ$$ا اس$$م بمنزل$$ة الم$$صدرية، وذھ$$ب ا=خف$$ش واب$$ن ال$$) أن(حرف$$ي، بمنزل$$ة 

َالحدث مقدرا عائدھا معنى، أعجبني ما قم$ت، يعن$ي ً أعجبن$ي م$ا : أعجبن$ي م$ا قمت$ه، =ن$ه ل$م ي$سمع ف$ي ل$سان الع$رب: ً
  .قمت وما قعدت، كما قال ابن ھشام في شرح القطر

kودوا((بمنزل$$$ة ال$$$ذي، : واق$$$ع عل$$$ى م$$$ا� يعق$$$ل وھ$$$و الح$$$دث، يعن$$$ي) ال$$$ذي(ًإذا اس$$$م بمنزل$$$ة  ْ م$$$ا عن$$$تمَ k ِ َ آل [))َ
، أي ودوا ال$ذي عنتم$وه، أي العن$ت ال$ذي عنتم$وه، ف$أوقع ال$ذي عل$ى الح$دث وھ$و العن$ت، ول$م ي$رد أن$ه ]118:عمران

ُُسمع أعجبني ما قمته وما قعدته، وھذا دليل على إبطال ما ذھبوا إليه، من كون  َ ٍمصدرية اسما وليس بحرف) ما(ِ ً.  

َما ذكر لصح ذلك =ن ا=صل أن يكون العائ$د م$ذكورا � مح$ذوفا، أعجبن$ي م$ا قم$ت، أي$ن العائ$د؟ ل$و ولو صح  ً ً
ٌاشترطنا في ا�سم الموصول أن يكون ثم عائد من جملة الصلة إليه) الذي(كانت ما ھنا بمعنى  K َ.  

ن الع$رب نطق$ت بال$ضمير ل$م ُي$سمع م$رة واح$دة أ: مق$در، قلن$ا: أين ال$ضمير؟ ق$الوا: أعجبني ما قمت وما قعدت
ٌعائدا على ما، وھي موصولة حرفية، فدل على أنھا حرف وليست باسم ً.  

لم ُيسمع ھ$ذا اللف$ظ ف$ي ل$سان الع$رب البت$ة، فل$و ك$ان ك$ذلك، : أعجبني ما قمته وما قعدته: ًإذا ُيرد عليه بما قالوه
ًلُسمع ولو مرة واحدة =نه ا=صل، ا=صل أن تكون  ة، وإذا كانت اسمية �ب$د م$ن دلي$ل ي$دل عليھ$ا اسمية � حرفي) ما(ِ

  .وأن يطقوا بھذا اللفظ ولو مرة واحدة، لكن كونه لم ينقل، علمنا أنه ليست اسمية بل ھي حرفية

ًوددت قيام زيد، وھذه أيضا فيھا خ$.ف كم$ا : وددت لو قام زيد، يعني:  وتوصل بالماضي، نحو،)لو(: الخامس
ِ� تكون موصولة إ� إذا ُسبقت بمادة ت$دل عل$ى التمن$ي، والغال$ب أنھ$ا ود، : مة تمني، يعنيًالتالية غالبا مفھ لو ذكرناه،
kيود((أو يود،  َ K أحدُھم لْو ُيعمُرَ َ ََ ْ ُ kودوا ((]96:البقرة [))َ ِ لْو تدھُنَ ْ ُ kودوا) ((لو (]9:القلم [))َ ِ لْو تدھُنَ ْ ُ   : ، فنقول ))َ

 فالجمھور أنھا � تكون م$صدرية، ب$ل ت$.زم التعلي$ق، ويؤي$د ذل$ك أن$ه -يھااختلف ف-ًلو التالية غالبا مفھمة تمني 
  .ٍلم ُيسمع دخول حرف جر عليھا، وھذا أعظم ما يستدل به على إثبات المصدرية، دخول حرف الجر عليھا

إلى أنھا قد تكون مصدرية ف. تحتاج إل$ى ج$واب وخرج$وا عل$ى ذل$ك قول$ه : وذھب الفراء والفارسي وابن مالك
kيود: ((الىتع َ K أحدُھم لْو ُيعمُرَ َ ََ ْ ُ kودوا(( ي$ود أح$دھم تعمي$ره، ]96:البقرة [))َ ِ ل$ْو ت$دھُنَ ْ ُ ً ودوا م$داھنتكم، إذا ھ$ذه ]9:القل$م [))َ

ٌعل$ى أنھ$ا ح$رف م$صدري، وتوص$ل ) أو ھ$و وافقھ$م(نقول مختلف فيھا الجمھور على النفي، واب$ن مال$ك وم$ن وافق$ه 
ماض$ي :  غير أمر عند القائلين بأنھ$ا ح$رف م$صدري، توص$ل بفع$ل ُمت$صرف، يعن$يبفعل ُمتصرف: بالماضي، يعني

ٍأو م$ضارع غي$ر أم$$ر، و� يحف$ظ دخولھ$$ا عل$ى الجمل$ة ا�س$$مية، أي ل$م توص$$ل بالجمل$ة ا�س$مية، وإنم$$ا توص$ل بفع$$ل  ٍ
  .ٍمتصرف غير أمر وا=كثر أنھا تقع بعد ما يفيد التمني

ھذه يوصل بھا، وتؤول مع ما بع$دھا بم$صدر، ھ$ل ھ$ي ح$رف ) الذي: (عند ابن مالك رحمه ' تعالى: السادس
  . أم أنھا ھي اسم، نقل ا�تفاق على أنھا اسم مع كونھا تؤول مع ما بعدھا

ِموصول ا)سماء ال7ذي: قيلولذلك  . ِ َ ْ ُ ْ ھن$ا ق$د تك$ون اس$مية، � ت$ؤول م$ع م$ا بع$دھا بم$صدر، وھ$ي ) ال$ذي: (نق$ول َُ
ق$$د ت$$ؤول م$$ع م$$ا بع$$دھا : ٍيھ$$ا، وأم$$ا إذا كان$$ت م$$صدرية حينئ$$ذ �ب$$د م$$ن تقيي$$دھا، فيق$$الُا=ص$$ل إذا أطلق$$ت ان$$صرفت إل

ْوخْضتم((بمصدر،  ُ ُ َ كالذي خاُضواَ َِ K((] كـ]69:التوبة )ھ$ذا واح$د مف$رد م$ذكر، وقلن$ا ي$شترط ف$ي جمل$ة ال$صلة أن ) الذي
  .تكون مشتلمة على رابط

ْوكلھ777777777777777ا يل777777777777777زم بع777777777777777ده ص777777777777777له َ ْ cِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ ِعل777777777777777777777ى ض777777777777777777777م  ُ َ َير )ََ ٍئ777777777777777777777قٍ ِ....   
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ٍ)ئق ًبمعنى أنه إن كان الموصول مفردا، كان الضمير مفردا، �بد من التطابق، بعود ال$ضمير، إن ك$ان مثن$ى : ِ ً
  .ٍحينئذ يجب أن يكون الضمير جمعا، التطابق �بد منه) الذون) (الذين(ًكان الضمير مثنى، وإن كان الموصول جمعا 

ُوخْض: ((لو نظرنا ھنا في قوله ْتمَ َ كالذي خاُضواُ َِ K((] ب$الواو ]69:التوبة )ب$الواو، ) وخاض$وا(واح$د مف$رد، ) ال$ذي
=ن$ه ) ق$ام(خ$اض، ك$ـ) ال$ذي(ٍحينئ$ذ ص$ح، أو ك$ـ) الذين(كالذين خاضوا، كـ: حصل التطابق أم �؟ لو كانت اسمية لقال

  .سهٍيشترط في ا�سمية أن تكون الجملة مشتملة على رابط مطابق لما سبق للموصول نف

ًوأم$ا الموص$ول الحرف$$ي ف$. ي$شترط اش$$تماله عل$ى راب$ط، � ي$$شترط، ول$و وج$د � ُي$$شترط في$ه التط$$ابق، إذا � 
ھن$ا ف$ي تأوي$ل م$صدر م$ع م$ا بع$دھا، ) ال$ذي(يمكن حمل الذي على أنھا غير مصدرية، فليس ث$م تخ$ريج إ� أن تك$ون 

ھ$ذا ) ال$ذي(ال$واو، ع$رفتم وج$ه ع$دم التط$ابق، أن : واخاض$: ٌفالذي مفرد، وما بعده جمع، الذي مفرد، وما بع$ده يعن$ي
ص$$لة الموص$$ول، اش$$تمل عل$$ى ض$$مير وھ$$و ال$$واو، ال$$ذي ھ$$و مف$$رد، وال$$واو جم$$ع، ) خاض$$وا(مف$$رد اس$$م موص$$ول، و

ًويشترط ف$ي ا�س$م ال$ذي يك$ون موص$و�، التط$ابق ب$ين ال$ضمير وب$ين مرجع$ه، ھن$ا ل$م يتط$ابق ف$دل عل$ى أنھ$ا لي$ست 
ًمفرد وما بع$ده جم$ع، فل$و كان$ت موص$و�  اس$ميا، ) الذي( اFمام ابن مالك رحمه ' تعالى، فـموصولية، ھذا استد�ل ً ٌ

ْوخ$$ْضتم((ٍكال$$ذي خ$$اض، أو كال$$ذين خاض$$وا، حينئ$$ذ : لقي$$ل ُ ُ َ كال$$ذي خاُض$$واَ َِ K((] كخوض$$ھم أولھ$$ا : ، يعن$$ي]69:التوب$$ة
  .بمصدر

  خرج ا]ية؟ ُيعني تخريج ا]ية، كيف ن: ُأجيب من جھة الجمھور بجوابين

) ال$ذي(اسم موص$ول عل$ى ا=ص$ل، ول$يس بم$صدري، � ي$ؤول م$ع م$ا بع$ده بم$صدر، ب$أن ): أن الذي(بـ: نقول
ًاس$$م موص$$ول ص$$فة لموص$$وف مح$$ذوف والتق$$دير خ$$ْضتم خوض$$ا ك$$الخوض ال$$ذي خاض$$وا، خوض$$ا كال$$ذي خاض$$وا،  ً ُ َُ َ

: والعائ$د مح$ذوف، أي) ض ال$ذي خاض$واًخضتم خوضا كالخو(والموصوف مع صفته في قوة اللفظ الواحد، والتقدير 
  .خاضوه

ً وھو الواو ليس ھ$و العائ$د، وإنم$ا العائ$د مح$ذوف، خ$ضتم خوض$ا ھ$ذا مفع$ول -البارز–ًإذا الضمير المبرز ھنا 
ص$فة لموص$وف مح$ذوف، كال$ذي ) ال$ذي(ك$الخوض ال$ذي، ف$ـ: يعن$ي) ال$ذي(ِمطلق، ليس داخل المعن$ى، ك$الخوض ك$ـ

على الذي وليس ھو الواو، ھذا تخريج جيد، وله اطراد، ول$ه وجھ$ه وھ$و ق$وي، والعائ$د خاضوه، الھاء ھي التي تعود 
ُمحذوف أي خاضوه، أو وجه آخ$ر، وھ$ذا عل$ى لغ$ة القليل$ة وا=ول$ى أن ن$رجح ا=ول، أن ال$ذي اس$م موص$ول ب$الجمع 

اللغ$ة الف$صيحة، وأصله الذين، حذفت النون منه وھي تح$ذف م$ن المثن$ى والجم$ع ف$ي الموص$و�ت، لكنھ$ا لي$ست ھ$ي 
  .وعلى ذلك � يحمل عليھا القرآن

ْخْضتم(( ُ َ كالذي خاُضواُ َِ K((] كالذين خاضوا، فصار الذي ھذا في اللف$ظ مف$رد لكن$ه ف$ي الحقيق$ة :  يعني]69:التوبة
ل حذفت النون وھذا سائغ عندھم، نعم نقول ھو سائغ لكنه ليس ھو الفصيح، وإذا لم يكن كذلك � يحم$) الذين(جمع، كـ

أكلوني البراغيث، وھذه ممنوعة في القرآن عل$ى ال$صحيح وھ$ي أش$ھر : عليه القرآن البتة، بل � يجوز، ھذا مثله مثل
الخ بل مع وجود م$ن يق$ول ب$ه بوج$وده ... من حذف النون من الذين واللذان، أشھر، فإذا نفينا ا=شھر مع وجوده ولغة

أن تكون في القرآن فالذين مع حذف النون ھ$ذا م$ن ب$اب أول$ى وأح$رى؛ في القرآن من النحاة، فإذا نفينا عن تلك اللغة 
ًف$إن ل$$م يت$رجح أنھ$$ا م$صدرية حينئ$$ذ نؤول$ه بالتأوي$$ل ال$ذي ذك$$ره أو� وھ$$ذا م$ستقيم ح$$ذف ) ك$الخوض ال$$ذي خاض$وه: (ٍ

ھ$ا الموصوف كثير ف$ي الق$رآن وح$ذف العائ$د كثي$ر ك$ذلك ف$ي الق$رآن، ھ$ذه س$ت م$ن الموص$و�ت الت$ي ُيعب$ر عنھ$ا بأن
  .ھذا ُحكي ا�تفاق على أنه اسم على أصله) الذي(موصول حرفي أما 

  قال الناظم رحمه ' تعالى 

َموص77777ول ا) ُ ُ ْ .س77777ماء ال77777ذي اAُ◌نث77777ى ال77777تيَ .ْ َ ِ ِ َ ْ  

  

ِوالي7777777777777777777ا إ َ َذا ماثني7777777777777777777ا )َْ M ُ ِ تثب7777777777777777777تََ ِ ْ ُ  

  

ْب77777777777ل م77777777777ا تلي77777777777ه أول77777777777ه الع6م777777777777ه َ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ  

  

ِالن777777777777ون إَو ُ c6777777777777َن ت777777777777شدد ف َ ْ َ ْْ ْم777777777777هَ م6ُ َ  
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َوالن777777777ون م777777777ن ذي777777777ن وت777777777ين ش777777777ددا M ْ ُُ َ cِ ِْ َ ْ ََ ِ  

  

َي777777777777ضا وتع777777777777ويض ب777777777777ذاك ق777777777777صداَأ ِ ُ ََ ِ ٌِ ْ َ َْ ً  

  

َھذا شروع فيما عقد له الباب رحمه ' تعالى، وھو الموصول ا�سمي، ولذلك قال َ موص$ول ا=س$ماء، بإس$قاط : ُ
  .ھمزة ا=سماء، ھي جمع، ا=صل فيھا أنھا ھمزة قطع

ِمْوُصوُل ا�ْسماء َ    مضاف ومضاف إليه، وھو مبتدأ:َ

ِالذي K :موصول ا=سماء، منه ال$ذي، وھ$و جمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ : مبتدأ ثاني، وخبره محذوف، يعني
  .ا=ول

Kا=ُ◌نثى التي ْ وا=نثى التي، وا=نثى المفردة لھا التي كذلك مبتدأ وخبر، والجملة معطوفة بإس$قاط ح$رف : يعني: َ
  .العطف على منه الذي

  :ًھذا لم يقيده الناظم وإنما ُيقيد معنى بمقابله، =نه لما قال: منه الذي

Kا=ُ◌نثى التي ْ   .علمنا أن الذي ھذا للمفرد المذكر: َ

ِمْوُصوُل ا�ْسماء َ ًھذه إما أن تكون نصا، وإما أن تكون مشتركة، س$يعدھا الن$اظم ع$دا، ول$ذلك ذھ$ب ال$سيوطي : َ ً
ٌمنھا ما ھ$و خ$اص، : عرف، وإنما ُيستغنى بالعد عن الحد، فالموصو�ت ا�سمية قسمانُفي جمع الجوامع إلى أنھا � ت

أنه ثمانية، والم$شھور ف$ي الم$شترك أنھ$ا س$تة، والخ$اص كاس$مه خ$اص، : ومنھا ما ھو مشترك، المشھور في الخاص
  .ُأنه لفظ أطلق على معنى خاص، � ينصرف إلى غيره، فالذي نقول للمفرد المذكر: بمعنى

ھ$ذا خ$اص ب$المفردة المؤنث$ة، ف$. ُي$ستعمل ف$ي المف$رد الم$ذكر، : ًا � ُيستعمل في المفردة المؤنثة، والتي نق$ولإذ
ًھذه تطلق مرادا بھا المفرد المذكر، والمف$رد المؤن$ث، وي$راد بھ$ا المثن$ى ) ذو(و) أل(و) ما(و) من(بخ.ف المشترك كـ

  .ًرادا به كل ما ذكرناهًوالمؤنث والمذكر والجمع، إذا لفظ واحد ُيستعمل ُم

ًثم ا�سم الموصول إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى، وإما أن يكون جمع$ا، وك$ل م$ن ھ$ذه ال$ث.ث إم$ا أن  ًً
مف$رد م$ذكر، ومف$رد : ، إم$ا مف$رد وھ$ذا ق$سمان6=2×3ٍفالقسمة حينئذ تك$ون ك$م؟ .. ًيكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا،

  .مثنى مذكر، ومثنى مؤنث، والجمع كذلك: مؤنث، وإما مثنى وھذا قسمان

Aُموصول ا ُ ْ ِس7ماءَ َ ًلم$اذا؟ =ن$ه ا=ص$ل، وھ$و مف$رد، ويطل$ق للمف$رد الم$ذكر، ع$اق. ك$ان أو ) ال$ذي( ال$ذي ب$دأ ب$ـ:ْ
ُغيره، عاق. كان أو غي$ره، والتعبي$ر بكون$ه يطل$ق عل$ى الع$الم وغي$ره أو �، وإن اش$تھر عل$ى أل$سنة النح$اة أن$ه يطل$ق  ً

  .المراد به من بني آدم، وغيره كالبھائم والجمادات ونحوھا: ل وغيره، العاقلعلى العاق

َوُھ$$و((وج$$اء إط.ق$$ه عل$$ى ' ع$$ز وج$$ل ف$$ي الق$$رآن  ٌ ال$$ذي ف$$ي ال$$سماء إل$$ه وف$$ي ا=ْرض إل$$هَ ٌَ َِ ِِ َِ ِ K ِ َِ َ K((] 84:الزخ$$رف[ 
ِولكونه � يطلق عليه صفة العقل حينئذ التعبير بأن الذي للع$الم وغي$ره يك$و ن م$ن ب$اب أول$ى وأح$رى، أن يك$ون ع$ام، ٍ

  .ِ=ننا نقعد من أجل فھم الكتاب والسنة

ٍوإذا كان كذلك حينئذ ينبغ$ي أن تك$ون ا=لف$اظ معتب$رة بم$ا واف$ق علي$ه ال$شرع وُيمن$ع أو يتوق$ف فيم$ا ل$م ي$أت ب$ه 
  .الشرع

ل$رب ج$ل وع$. و' تع$الى � ِھذه نقول ا=صل فيھا أنھا للعالم، =نھا جاءت مطلقة عل$ى ا) من(و) الذي(ٍحينئذ 
  .ًيوصف بكونه عاق. أو نحو ذلك =ن ھذه الموصوف من صفة المخلوق

Aُموصول ا ُ ْ ِسماءَ َ ًإذا الذي للمفرد المذكر عاق. كان أو غي$ره عل$ى الم$شھور، وع$الم أو� لقول$ه تع$الى) الذي: (ْ ً :
َوُھو(( ٌ الذي في السماء إلهَ َ ِ ِ َ K ِ ِ K((] 84:الزخرف[)) َالح َ [ ال$ذي ص$َدقنا وْع$َدهُُْمدْ َ ِ َِ َ ِ K K((] 74:الزم$ر[) ھ$ذا عل$ى م$ن؟ ' ) ال$ذي

  .عز وجل

ُالحْم$د((ًإذا ھ$اذان مث$ا�ن أطل$$ق لف$ظ ال$$ذي عل$ى ال$$رب ج$ل وع$$.  َ َ [ ال$$ذي ص$َدقنا وْع$$َدهُْ َ ِ َِ َ ِ K K((] 74:الزم$ر[)) َھ$$ذا َ 
َيْوُمكم الذي كنتم توعدون َ َُ ُ ُ ُ ُْ ُِ K((] ب$العلم، و� يوص$ف بالعق$ل،  ھ$ذا عل$ى الزم$ان، و� يوص$ف ]103:ا=نبياء))َھ$ذا ُ ي$ْوُمكم َ ُ َ
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َالذي كنتم توعدون َُ ُ ُ ُْ ِ K((] 103:ا=نبياء[.  

ُموصول اAإذا  ُ ْ ِسماءَ َ ِ الذيْ ًمنه الذي وھو للمفرد العالم المذكر ع$اق. ك$ان أو غي$ره، وذكرن$ا أن الم$ذكر ھ$ذا � : . ِ
َوُھو((وع. باعتبار اللفظ، لذلك جاء بأس أن يطلق من جھة الرب جل  َ' ُ K((] و]3:ا=نعام )بإجماع أنه يع$ود إل$ى ) ھو

  .ھذا يعود إلى المؤنث) ھي(المذكر بخ.ف 

Aُموصول ا ُ ْ ِسماءَ َ ًأي$ضا عاقل$ة كان$ت أو غيرھ$ا، س$واء كان$ت عاقل$ة، أو لي$ست : وا=نثى المفردة لھ$ا الت$ي:  الذيْ ً
ْقد((ي آدم، من بن: بعاقلة، عاقلة يعني َ سمع ' قْول التي تجادلك في زْوجھاَ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ ِ ُِ ُ K ُ K((] وھذه عاقل$ة، وك$ذلك غي$ر ]1:المجادلة 

ِ و�ُھم عْن قْبلتھم التيَما: ((العاقلة ِ ِK Kُ ِْ َ َ ِالتي(( ھذه غير عاقلة، ]142:البقرة [))َ Kكانوا علْيھا َ ََ ُ   .]142:البقرة [))َ

ِي$ستعمل ف$ي العاق$ل ف$ي الع$الم وف$ي غي$ره، ) ال$ذي(ِلعاقل ف$ي الع$الم وف$ي غي$ره، وك$ذلك تستعمل في ا) التي(ًإذا 
  .ھذان ا�ستعما�ن مشھوران في لسان العرب

Aُموص77ول ا ُ ْ ِس77ماءَ َ مبت$$دأ أول، ) ھ$$ذا(ُعرفن$$ا ھ$$ذه الجمل$$ة مركب$$ة، جمل$$ة كب$$رى، =ن موص$$ول ا=س$$ماء ) ال$$ذي: (ْ
ُت$$دأ الث$$اني، والجمل$$ة ف$$ي مح$$ل رف$$ع خب$$ر المبت$$دأ ا=ول، فھ$$ي جمل$$ة كب$$رى، ھ$$ذا خب$$ر المب): من$$ه(مبت$$دأ ث$$اني، ) ال$$ذي(

وضابط الجملة الكبرى ما ھي؟ التي وقع الخبر فيھ$ا جمل$ة، ونف$س جمل$ة الخب$ر ت$سمى جمل$ة ص$غرى، �ب$د م$ن حف$ظ 
  .ھذه ا�صط.حات

.اAُ◌نثى الت ْ َالواو ھنا �بد من العطف، =نه حكم على الجميع، جميع ما يذ: يَ َ كره بكونه موصول ا=سماء، ل$يس َ
Kا=ُ◌نث$ى الت$ي) الت$ي(ًموصول ا=سماء الذي ل$يس خاص$ا ب$ه، ) الذي(خاص بـ ْ Kا=ُ◌نث$ى الت$يً، إذا وَ ْ ْا=ُ◌نث$ى، وَ  المف$ردة َ

ًحينئذ صار معطوفا على ما سبق بإسقاط حرف العطف) التي(لھا  ٍ.  

ِعم$ي(ك$ـ) ِفع$ل(ب$وزن ) لت$ي(ھك$ذا قي$ل و) ل$ذي(أص$لھا ) الت$ي(، )الذي(أصلھا  ِل$ذي(، )َ ِلت$ي(و) َ ِفع$ل(ب$وزن ) َ َ (
ِعمي(كـ ْ وق7دالتعري$ف) أل(زي$ادة �زم$ة، ھ$ذه س$يأتي ) أل(زي$دت عليھ$ا ) َ َ ُت7زاد َ َ ً)زم7ا ُ ِك7ال6ت ِ . ، �زم ھ$ي زائ$دة وھ$ي َ

ًالتي ُيعبر عنھا سيبويه بأنھا معتد بھا وضعا، بمعنى في أول الوضع ا=ول، وضعت وھ$ي زائ$دة، كھم$زة  الوص$ل ف$ي ٌ
الفعل، فعل ا=مر، =ننا نحك$م أنھ$ا زائ$دة باتف$اق، اض$رب، نق$ول العرب$ي نط$ق ھك$ذا اض$رب، أول م$ا وض$ع الواض$ع 
اض$$رب، اض$$رب ھ$$ذه الھم$$زة زائ$$دة، =نن$$ا إذا أردن$$ا أن نأخ$$ذ فع$$ل ا=م$$ر نأخ$$ذه باعتب$$ار م$$اذا؟ باعتب$$ار م$$ضارعه، 

ًس$اكنا ج$اءت ل$ه ھم$زة الوص$ل، التق$ى  س$اكنان ك$سرت يضرب، ھذا ا=صل، أسقط حرف المضارعة، صار ما بعده 
  .ا=ول صار اضرب

ًإذا ھذه الھمزة زائ$دة قطع$ا، لك$ن زائ$دة بع$د وض$ع كلم$ة ض$رب بإس$كان ال$ضاد أو� ث$م زادھ$ا العرب$ي، أم أنھ$ا  ً ً
ة �زم$ة زي$اد) أل(زي$دت عليھ$ا ) لت$ي(و) ل$ذي(، أص$لھا )الت$ي(و) ال$ذي(ًابتداء وض$عت، ك$ذلك : ًابتداء وضعت، نقول

ٌوضعا، معتد بھا في أصل الوضع أو ُعرف بھا على القولين، يعني ِھذه زيدت عليھا زي$ادة �زم$ة، ) أل(إما أن نقول : ً
ھ$و ح$رف تعري$ف، ھ$ذا ع$ام، ي$شمل الرج$ل وي$شمل ) أل(، )أل(أو أنھا ُمعرفة، على قول من يرى أن الذي معرف$ة ب$ـ

ٌف$ي ل$سان الع$رب، حينئ$ذ ص$ار التعري$ف بھ$ا، وھ$ذا ق$ول موج$ود عن$د ًموج$ودة منطوق$ا بھ$ا ) أل(=ن ) التي(و) الذي( ٍ
  .ُالنحاة

فق$ط، ھك$ذا ق$ال الكوفي$ون، ) ت$ي) ( الت$ي(ھذا ا=ص$ل و) لذي، ذي) (الذي(فقط، ) ذال(ا�سم الـ: وقال الكوفيون
  .ھذا نرده

لشعر، يعني ال$دليل عل$ى ھ$ذا ساكنة، وتسقط الياء في التثنية وفي ا) الذي(فقط من ) ذال(ا�سم الـ: قال الكوفيون
ھ$ذه ) أل)  (ِالل$ذان) (ِذان(ِزائ$دة � إش$كال، وأم$ا الي$اء ل$سقوطھا ف$ي التثني$ة، فتق$ول ) أل(=نھا تسقط ف$ي ) ذال(أنھا الـ 

) ال$$ذال(للتعري$ف، أو أنھ$$ا زائ$$دة، إذا ك$$ان ك$$ذلك لي$ست م$$ن أص$$ل الكلم$$ة، وھ$$ذا � إش$$كال في$ه، طي$$ب م$$اذا بق$$ي؟ بق$$ي 
=ن$ه : ًالي$اء زائ$دة لي$ست أص$لية، خ.ف$ا للب$صريين لم$اذا؟ ق$الوا: ٍحينئ$ذ ق$ال الكوفي$ون) ذي(بقي ) ذي) (يالذ) (الياء(و

َواليَ◌اسيأتي،  َإذا َْ َماثنيا ِ َM ِتثبتَ ) ُ ِ ْ� تثُبت في التثنية، فدل على أنھ$ا زائ$دة ولي$ست أص$لية، إذ ل$و كان$ت أص$لية لكان$ت  ُ َ
  ).الزيدان(قى الياء كما ھي كما بقيت الدال من تب) زيدان: (من زيد، تقول) الدال(كـ

ِولسقوط الياء في التثنية أو في الشعر، ولو كانت أص. لم تسقط، وال.م زيدت ليتمكن النط$ق ب$ـ ال$ساكنة ) ال$ذال(ً
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  .ٍوُرد بأنه ليس من ا=سماء الظاھرة ما ھو على حرف واحد، ھذه قاعدة

حرف واحد اسم ظاھر، وھو عل$ى ح$رف ) ذ(ھكذا، ھاء السكتة يعني، فقط ) ذه(Kُرد قول الكوفيين بأنه � يوجد 
وتخفي$ف ) أل(بح$ذف ) ل$ذي(وال$سادسة ) ِال$ذي(و) الل$ذ(و) kالل$ذي(و) الل$ذيl(و) ال$ذي: (واحد � وجود ل$ه، وفيھ$ا لغ$ات

  ً.الياء ساكنا

ْوجعل اللذ كاعتقد َ َْ َْ َ َ َْ . ْوجعل اللذ( سيأتينا ابن مالك يستعمل ھذا :َ K َ َ َ لي$ست لل$ضرورة ال$وزن، � ) ال$ذي( ھذه لغ$ة ف$ي )َ
بت$شديد ال$.م وك$سر ال$ذال وإس$كان الي$اء، وھ$ي الف$صيحة ) الذي(المشھورة ھذه ) الذي. (ھي لغة فيھا، فيھا ست لغات

 نف$سھا بالت$شديد لك$ن) kالل$ذي(كسر الذال وت$شديد الي$اء م$ع الك$سر، و) اللذيl(وأفصحھا، � يوجد في القرآن إ� ھي، ثم 
) أل(بح$ذف ) ل$ذي) (ل$ذي(و) ال$ذي(م$ع ح$ذف الي$اء وك$سر ) وال$ذي(بحذف الياء مع إس$كان ال$ذال، ) ْاللذ(مع الضم، و

  .ًوتخفيف الياء ساكنة

ُموصول ُ ْ ِا)سماء َ َ ِالذي ْ ْاAُ◌نثى . ًأن ال$ذي ق$د يق$ع موص$و� حرفي$ا كم$ا : وذھب ي$ونس والف$راء واب$ن مال$ك: .التي َ ً
ْوخ$$$ْضتم: ((لم$$$صدر، وخرج$$$وا علي$$$ه قول$$$هًذكرن$$$اه س$$$ابقا، في$$$ؤول با ُ ُ َ كال$$$ذي خاُض$$$واَ َِ K((] أي كخوض$$$ھم، ]69:التوب$$$ة 

  .والجمھور على المنع وأجابوا بالجوابين السابقين

ِواليا إذا ماثنيا ) تثبت ِ ْ ُ َُ M َ َ َْ :  

ْ بل ما تلي7ه أول7ه الع6م7ه َ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ ، )الل$ذان: (ذي ُيثن$ى، فيق$ال في$هفال$) الت$ي(وم$ن ) ال$ذي( أن يب$ين لن$ا المثن$ى م$ن أراد: ْ
ِواللذان(( َ K ْ يأتيانھا منكمَ ُ ْ ِ ِ َِ َ   .]16:النساء [))َْ

وي$$اء ) ال$$ذي(ھن$$ا للعھ$$د، أي ي$$اء؟ ي$$اء ) أل(أي ي$$اء؟ : بزي$$ادة ا=ل$$ف والن$$ون، والي$$اء) اللت$$ان(يق$$ال فيھ$$ا : والت$$ي
  :الٍ، قلنا الذي مختوم بياء ساكنة، والتي مختوم بياء ساكنة، حينئذ ق)التي(

Mواليا إذا ثنيا ُ َ َ ِ ) تثبت-الذي والتي- َْ ِ ْ  ب$ا=لف ف$ي حال$ة الرف$ع ثم جئت) الذي(� تثبتھا بل احذفھا، لماذا؟ إذا قلت : ُ
ًوالنون، حينئذ التقى الساكنان، الياء وا=لف، فوجب حذف الياء، �لتقاء الساكنين، تخلصا من التق$اء ال$ساكنين، وقل$ت ٍ :

  .اللذان

  .اللتان: فقلتجئت با=لف والنون فالتقى ساكنان، الياء ساكنة وا=لف، فحذفت الياء، : قولكذلك ن: والتي

ِواليا إذا ماثنيا ) تثبت ِ ْ ُ َُ M َ َ َْ.  

ِبل ما تليه ِ َ َ   . الذي تليه الياُء، وھو الذال أو التاء: َْ

ْأوله الع6مه َ َ َْ ْ ِ ِ ً بالع.مة وھي ا=لف رفعا والياء نصبا وجراأتبعه: َ ً ً.  

ًا بين لنا أن ھذه الياء في الذي والتي أنھا � تثبت عند التثنية مطلقا، � في حالة الرفع، و� في حال$ة الن$صب، إذ ً
  .اللذان، واللتان، واللذين واللتين: بل تأتي بالع.مة، ع.مة التثنية، وتلحقھا بالذال، من الذي، وبالتاء من التي، فتقول

  :مفعول مقدم، لقوله: الياء

ْ� تث ِبتُ ِ� تثبت: ِ ِ ْ   .َ الياء إذا ما ثنيُ

ُي777777777777777777ا طالب777777777777777777ا خ777777777777777777ذ فائ777777777777777777دة  ً  

  

  م7777777777777777777777777ا بع7777777777777777777777777د إذا زائ7777777777777777777777777دة

  

َوإذا((إذا وقع$$ت م$$ا بع$$د إذا احك$$م عليھ$$ا أنھ$$ا زائ$$دة Fف$$ادة التوكي$$د،  ِ َ م$$ا غ$$ضُبوا ُھ$$م يغف$$ُرونَ َ َِ ِْ ْ  ]37:ال$$شورى [))َ
َوإذا(( ِ َ غضُبوا ُھم يغفُرونَ َِ ِْ ْ َ غضُبوا يغفُرونَما ((، لو قلت على أصلھا وھي نافية))َ َِ ِْ عند عدم الغضب يغفرون، ل$يس )) َ

التأكي$د، أنھ$م عن$د الغ$ضب تح$صل م$نھم المغف$رة، لك$ن ھ$ذا ُمقي$د : ھ$ذه زائ$دة، يعن$ي) م$ا(ھذا الُمراد، وإنما المراد أن 
َفمْن(( َ عفا وأْصلحَ َ ََ َ   ً. ليس دائما]40:الشورى [))َ

ًذي والت$ي إذا ثني$ا، وك$ذا إذا جمع$ا، ل$يس الحك$م خاص$ا بالتثني$ة، ب$ل يعن$ي م$ن ال$: مفعول مقدم، منھما: بل والياء



                                                            
309

َجْم$ُع ال$ذي ا=ل$ى: حتى الجمع، وكذا إذا ُجمع$ا ول$م ي$ذكره الُم$صنف ھن$ا ن$ص عل$ى التثني$ة فح$سب، إحال$ة عل$ى قول$ه ُ ِ K َ ،
  .سيأتي بيانه

ج$اء عل$ى القي$اس، : ، يعن$يو=ن سقوط الياء إذا ُجمع على قياس جمع المنق$وص، كالقاض$ين، ف$. حاج$ة ل$ذكره
  .بخ.ف الذي والتي، فالتثنية ليست على القياس

َثن$ي: (ُإذا ثني حقيقة أو أتي بھما على صورة المثنى، الناظم ھنا أطلق قال: ُالياء إذا ما ثنيا ح$صل للف$ظ : يعن$ي) ُ
ى حقيق$ة، معن$اه أن$ه ُمع$رب، مثن$: ٍتثنية، فصار مثنى، حينئذ ھ$ل ھ$و مثن$ى حقيق$ة، أم أن$ه عل$ى ص$ورة المثن$ى، إذا قلن$ا

  .وليس بمبني

َوي$أتي التعلي$$ل بأن$ه أع$$رب م$$ع ك$ون ا=ص$$ل ف$$ي ا�س$م الموص$$ول أن$$ه وج$د في$$ه ش$$بھه ب$الحرف، وھ$$و ا�فتق$$ار  ُ

ِالمتأصل ھذا موجود حتى مع المثنى، اللذان، واللت$ان، والل$ذين، واللت$ين، لك$ن يج$اب ب$أن ال$شبه ھن$ا ل$يس ُم$دنيا، ل$يس  ْ
ًا، من الحرفي لماذا؟ =ن الشبه القوي شرطه في نقل حكم نقل الحرف إليه إل$ى ا�س$م الُم$شبه ب$الحرفي ًقريبا، ليس قوي

َشرطه عدم المعارض، وھو أ� يكون به حال وھذه الحال خاصة با=س$ماء، ف$إن ورد ب$ه حينئ$ذ ابتع$د ال$شبه، ض$ُعف،  ٍ ٌ
ًصار شبھا ضعيفا، وھنا كونه على صورة المثنى، اللذان، واللذي ًن، رفعا ون$صبا، واللت$ان، واللت$ين رفع$ا ون$صبا، قي$ل ً ً ً ً

�، ب$ل ھ$و مبن$ي عل$ى : ًبماذا؟ بأنه عارض وجه الشبه ما ھو من خصائص ا=سماء وھ$و التثني$ة ف$صار ُمعرب$ا، وقي$ل
ًأصله، ويكون حينئذ في حالة الرفع مبنيا على ا=لف، وفي حالة النصب والجر يك$ون مبني$ا عل$ى الي$اء، وھ$ذا م$شھ ً ور ٍ

ُ=ن التثنية التي تكون من خصائص ا=سماء التي تضعف وجه الشبه في ا�س$م : ُعند النحاة بل ھو ا=شھر لماذا؟ قالوا
، ول$$م يق$ل في$$ه )الل$ذيان(مثن$ى، لقي$$ل ) ال$ذي(ِب$الحرف ھ$ي التثني$$ة الحقيق$ة، وأم$$ا ھ$ذا فل$يس مثن$$ى حقيق$ة، =ن$$ه ل$و ك$$ان 

كما ھو الشأن ف$ي الفت$ى، فلم$ا ل$م ي$أت عل$ى ھ$ذه ) اللتيان) (اللتان(اضي، ولقيل كما ھو الشأن في الق) اللذيان) (اللذان(
ِالصيغة حينئذ خرج عن حد المثنى حقيقة، فجاء بصورته على صورة المثنى َ َ َ َ   .ًفيكون مبنيا على ا=صل, ٍ

صة ھ$ذه الخصي$: ٌوُيرد على من قال بأنه ُمعرب لتع$ارض وج$ه ال$شبه م$ع م$ا ھ$و م$ن خ$صائص ا=س$ماء نق$ول
إنما تكون إذا انفرد بھا ا�سم، وأما كون اللذان واللت$ان مثن$ى، فل$يس بمثن$ى، =ن$ك تق$ول زي$دان، تبق$ى الكلم$ة عل$ى م$ا 

ًإذا لم يأت على صورة المثنى، فيبق$ى مبني$ا عل$ى أص$له، وھ$ذا التغيي$ر ) اللتيان(و) اللذيان(ا=صل فيھا ) واللذان(ھي،  ً
ھو على أص$له مبن$ي عل$ى ا=ل$ف ف$ي حال$ة الرف$ع، ومبن$ي عل$ى الي$اء ف$ي ح$التي : بين حالة الرفع وحالة النصب نقول

  .النصب والجر

ُزائ$$دة وثن$ي عل$$ى الق$$ولين نف$سرھا، وإن ك$$ان ظ$اھر ك$$.م الن$اظم ھن$$ا م$$اذا؟ ) م$ا(ُإذا ثن$$ي : ًإذا والي$اء إذا م$$ا ثني$ا
ُثن$ي بمعن$ى أن$ه أت$ي ب$ه عل$$ى : ٍذ نق$$ولظ$اھره أن$ه مثن$ى حقيق$ة، أن$ه ُمع$رب ھ$$ذا ظ$اھره، لك$ن إذا أردن$ا أن نؤول$ه حينئ$ ُ

ٍصورة المثنى، وليس مثنى حقيقة، وينبني على ھذا التأويل أنه مبني ول$يس بمع$رب، وإذا قلن$ا ثن$ي حقيق$ة حينئ$ذ ص$ار  ُ
ًمعربا � مبنيا ً.  

، فع$$ل م$$ضارع مج$$زوم ب$$.: � الناھي$$ة، تثب$$ت) ِ� تثب$$ت(ُحقيق$$ة أو أت$$ي بھم$$ا عل$$ى ص$$ور المثن$$ى، : ُإذا م$$ا ثني$$ا
  .ٌوجزمه كسرة ظاھرة في آخره

  مجزوم ب. الناھية، وجزمه بالسكونفعل مضارع : ِتثبت

  .مناسبة، لمناسبة الراوي:        والكسرة كسرة روي، يعني

ًإذا تثبت فعل مضارع مجزوم ب. الناھية وجزمه سكون آخره، والسكون يكون مق$درا من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال  ًِ
  .كون الذي ُيعارض الرويالمحل بحركة التخلص من الس

ِإذا � تثبت الياء ْالياء مفعول به مقدم، أي � تجز ثبوتھا، بل ھذا تصريح بما ُعلم بم$ا قبل$ه =ن$ه ل$و اكتف$ى بھ$ذا : ً ُِ
ِالتركيب والياء إذا ما ثني � تثب ْ ُ� تثبت الي$اء إذا م$ا ثن$ي،  معل$وم أن التثني$ة تك$ون بالع.م$ة ب$ا=لف والن$ون، والي$اء: ُ ِْ ُ 

  : والنون، لو اكتفى بھذا الشطر لعلمنا أن الياء، أن قوله

ْبل ما تليه أوله الع6مه َ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ ًأنه يعتبر يعتبر تصريحا بما دل عليه الشطر السابق، يعن$ي ل$يس في$ه فائ$دة جدي$دة، ل$و : ْ
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َبْل ما تليه أْوله الع.مْه(لم يقل ھذا التركيب،  َ َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ   :لفھمنا من قوله) َ

ْوال ِيا إذا ماثنيا ) تثبتَ ِ ْ ُ َُ M َ ھ$ذا ب$ل ھن$ا ل.نتق$ال : أن الع.مة تل$ي ال$ذال وتل$ي الت$اء، وھ$ذا واض$ح وب$ين، ب$ل نق$ول: َ
  .وليست لmضراب

ْما تليه أوله الع6مهَو َ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ِواليا إذا ماثنيا � تثبت: (ًھذا تصريح بما ُعلم ضمنا في قوله: َ ِ ْ ُُ l َ َ ََ ْ.(  

ِما تليه ِ َ ُسم موصول بمعنى الذي، يصدق على ماذا؟ يصدق على ما قبل الياء، والذي قبل الياء الت$ي ت$زال ا: ما: َ
ًالتي تحذف ھو الذال والتاء، الذي، التي الذي قبل الياء من الذي الذال والذي قبل الياء م$ن الت$ي الت$اء إذا م$ا تلي$ه الي$اُء  ُ

على ما قبل الياء وھو ال$ذال م$ن ال$ذي، والت$اء م$ن واقعة ) ما(ل من الذي ھو الذال، وما تليه الياء من التي ھو التاء، ب
  .التي

ِتليه ِ   تليه فيه ضميران، ما ھما أو�؟: َ

ِتليه ِ   أين الضمير ا=ول؟ وأين الضمير الثاني؟: َ

ھذا فعل مضارع، طيب وفاعله، ضمير م$ستتر، يع$ود إل$ى الي$اء، والھ$اء ھ$ذه مفع$ول ب$ه يع$ود إل$ى ا�س$م : تلي
  .الموصول

ِما تليه ْل َب ِ َ ْبل  أظھر الفاعل، -ُالياء-َ ِما تليهَ ِ َ ً ال$ذي تلي$ه تل$ي الي$اُء ذا�، وتل$ي الي$اُء ت$اء، ب$ل م$ا تلي$ه  يعن$يُالياء  َ ً
الي$اء م$اذا ول$ت ال$ذال، والت$ي الي$اء ھن$ا م$اذا تل$ت، الت$اء، ھ$ذا ) ال$ذي(يعني الذي تليه الياء والذي تليه الياء تكون بع$ده 

  عبارة؟؟؟كان في الُمراده، 

أي الذي تليه يعني تلي الياء الضمير في تليه مستتر يعود إلى الياء والضمير البارز الھ$اء  يع$ود إل$ى م$ا : بل ما
  .الموصولة التي قلنا تصدق على الذال من الذي والتاء من التي

ْأولـه العـ6مـه َ َ َْ ْ ِ ِ َوليه، يليه بالكسر، فيه ما ھو شاذ، يع: يعني أتبعه، لقوله: َ   .ني أتبعهَِ

ْالعـ6مـه َ ََ     .ھنا تكون للعھد الذھني أو الذكري، يجوز ھذا وذاك) أل(ا=لف والياء، ھذا : أي ع.مة: ْ

ِباAلف ارفـع المثنـى، باAلف ارفـع َِ َ َْ ُ ِْ ِ ِ َِ َِ ِ. َوتخلف اليا .. ْ ُ َْ ُ ْ الع.م$ة، والمرج$ع ھ$و م$ا : ھذه ھي الع.مة، أشار إليه بقولهَ
َإذ: سبق، =نه قال َا ما ثنيِ َM : ع.مة التثنية، وھذه سبق ذكرھا في قول$ه: ُ، لما قال إذا ما ثني، ثم قال أوله الع.مة، يعنيُ

.باAلف ارفـع المثنـى َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ ًوتخلف اليا في جميعھا اAلف  جرا ونصبا، ِ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ًَ ْ ُِ ِ ِ َِ.  

ِأولـه ِ ْ   .لة الرفع والياء في حالتي النصب والجرأوله الع.مة الدالة على التثنية وھي ا=لف في حا: َ

ِأولـه ِ ْ ًأولي أنت، ضمير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره أن$ت، يعن$ي فع$ل أم$ر، والھ$اء ھن$ا : ھذا يتعدى إلى مفعولينأول : َ َ ِ
ا=ولى ھذه ھاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب أعربه غير واح$د بأن$ه مفع$ول أول، والع.م$ة مفع$ول 

َان أولى، =ن الع.مة فاعل في المعنى، أول الع.مة أخر الذي والتي، يجوز ھذا وذاكثاني، ولو ُعكس ك ِ.  

  : أوله الع6مة

ِبل م7ا تل7ه أول7ه الع6م7ة ِ َِ َك$ان القي$اس أن يق$ال الل$ذيان، واللتي$ان، والل$ذيين، بف$تح ال$ذال م$ع: َ َ ِ  ي$اءين ھ$ذا ا=ص$ل، ِ
ًي$ين، ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا قياس$ا، بإثب$ات الي$اء ولك$ن ل$سكون الي$اء ف$ي ال$ذي واللذيين الياء ا=صلية الذي وياء التثنية، واللت

والتي اجتمعا ساكنة مع الع.مة، فحذفت �لتقاء ال$ساكنين، فال$ذي ا=ص$ل في$ه أن$ه كالقاض$يان، بإثب$ات الي$اء، وذا وت$ان 
  .يلكما سيأتي كالفتيان، بقلب ا=لف ياء، لكنھم فرقوا بين تثنية المبني، والمعرب، ھكذا ق

  .لماذا لم يجروا على المشھور من إبقاء ياء الذي والتي؟ قالوا تفرقة بين المثنى والمعرب، ھذا فيه نظر: يعني

ُوالنون c ْتشدد ِْنإ َ ْ ْم6مه َف6 ُ َ ِتشدد مماذا؟ من قولك اللذان، واللتان، ھذا مسموع م$ن الق$رآن: َ ِ Kوالل$ذان، واللت$ان، : (ُ K
lواللتين ، lيد الن$ون، لك$ن ا=ف$صح ھ$و بقاؤھ$ا كم$ا ھ$ي م$ع ك$سرھا، ث$م ت$أتي اللغ$ة الثاني$ة وھ$ي ت$شديدھا، بت$شد) واللذين

كنون المثن$ى وھ$ي ا=ص$ل وھ$ي الف$صيحة وھ$ي الغال$ب : ثبوت نونھا مكسورة مخففة: فاللذان واللتان فيھا ث.ث لغات
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م$$ا ھ$$ي ومك$$سورة كن$$ون المثن$$ى، ثبوتھ$$ا الل$$ذان واللت$$ان، والل$$ذين، واللت$$ين، يعن$$ي بق$$اء الن$$ون ك: حت$$ى ف$$ي الق$$رآن يق$$ال
  .مكسورة مخففة دون تشديد، كنون المثنى، وھذه أفصح اللغات وھي ا=صل

ِاللذان، اللتان، نقول ھذه ثابتة قرأ بھا في السبع: ثبوت النون مشددة مكسورة: ًثانيا ِ.  

 ھن$اك، تح$ذف الن$ون، لك$ن م$ا يحم$ل تحذف النون، اللذا، اللتا، كم$ا ذكرن$اه ف$ي الل$ذين: ًحذف النون تخفيفا: ًثالثا
  .عليھا القرآن و' أعلم أنه ما يحمل عليھا القرآن

  ُِسمع. ًاللغة الثالثة حذف النون تخفيفا سبب طول الموصول بالصلة والعائد

ِأبن7777777777777ي َ .عم77777777777777ي .إن ُكلي77777777777777ب َ .   .الل77777777777777ذا َ

  

َق777777777777ت6 َالمل7777777777777وك َ ُ َوفكك777777777777ا ُ . َ ْاAغ67777777777777) َ َ  

  ج

  : أو قت. الملوك، وُسمع كذلكفككا: اللذان: ّإن عمي اللذ

ُھما اللتا لو ولدت تميم   .ِھما اللتان حذفت النون: ُ

ًإذا اللغة الثالثة دون ا�ثنت$ين ال$سابقتين ا�ثنت$ان واقعت$ان ف$ي الق$رآن، ا=ول$ى ھ$ي ا=ف$صح وھ$ي كثي$ر، والثاني$ة 
  .مقرون بھا في السبع

ُوالن77ون  cْإن ت77شدد م$$ن مثن$$ى ال$$ذي والت$$ي َ ْْ َيعن$$ي ت$$ض: ُ ٍعف حينئ$$ذ اختلف$$وا أي الن$$ونين ھ$$ي الزائ$$دة؟ُ K الم$$شھور أن$$ه 
َإْن تشَدد ف. م.مْهالثانية،  َ َ ْ ْ ًعلى مشددھا � عتب، =ن$ه واف$ق لغ$ة، وك$ل م$ن واف$ق لغ$ة وخاص$ة ج$اء الق$رآن بھ$ا ف$. : ُ ً َ

ٍم$شھور حينئ$ذ يك$ون م.مة، � يعتب عليه إ� الجاھل، كلما ورد الق$رآن ب$ه ف$النطق ب$ه ف$صيح و� ش$ك، ول$و خ$الف ال
  .ا=فصح: ًوجوده في القرآن من باب ماذا؟ فصيح وأفصح، كما يقال صحيح وأصح، وإنما يقال الكثير جدا ھو

َوالنون إن تشدد ف67 َ ْ َ ْ ُْ ُ cم6م7ه ْ َ K م$شددھا وھ$و ف$ي الرف$ع متف$ق علي$ه ب$ين الك$وفيين والب$صريين، الل$ذان، ھ$ذا عل$ى: َ
ا=ل$$ف، وأم$$ا بع$$د الي$$اء فمختل$$ف في$$ه ج$$وزه الكوفي$$ون ومنع$$ه الب$$صريون، وال$$صحيح Kمتف$$ق علي$$ه، واللت$$ان، يعن$$ي بع$$د 

لوروده في القرآن، قرأ به في ال$سبع، ف$دل عل$ى أن$ه مق$روء ب$ه ف$إذا ك$ان ك$ذلك ُحج$ة ص$ار عل$ى الب$صريين، , الجواز
  .يمنعون =ي سبب غريب ھذا

ُقول الصحيح ھكذا، حتى تعود نف$سك أنم$ا وأما في النصب فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وھو الصحيح، ال
ًجاء في القرآن يعني تقول به مباشرة � تتردد، لو قيل البصريين على خ.فه، قل أن$ا عل$ى خ.فھ$م، لك$ن تأك$د أو� أن 

ِالقراءة صحيحة ثابتة، فإذا كانت ثابتة � تبالي أبدا، القرآن ُحجة عل$يھم ول$يس ھ$م ُحج$ة عل$ى الق$رآن، ول$و ل$م ي$رد إ َ ً ُ �
ھ$ذا ف$صيح، وھ$ذا ف$صيح، والكثي$ر ھ$و أف$صح : في آية واح$دة، ف$ي ق$راءة س$بعية ثبت$ت والب$اقي كل$ه عل$ى خ$.ف، ق$ل

  .-خاصة القرآن-وأكثر، وھذا فصيح و� نرده نقبله، � نكون حاكمين على القرآن  

ِأنھ$ا مطلق$ا عن$ده يعني أطلق النون ھنا سواء وقع$ت بع$د ا=ل$ف، أو بع$د الي$اء، وھ$و م$ذھب الُم$صنف، : والنون ً
َولذلك أطلقھا النون مطلق ھنا ھذا يُعم الن$ون الواقع$ة بع$د ا=ل$ف والن$ون الواقع$ة بع$د الي$اء، وھ$و ال$صحيح الثاب$ت و� 

ْ إن تشدد ف6 م6مهيجوز الرد، َ َ َ ْ َ ْْ   . على ُمشددھاُ

َوالنون من ذين وتين شددا M ْ ُُ َ cِ ِْ َ ْ ََ ، ناس$ب أن ھذان اسما إشارة، لما ذك$ر :  ذين وتين:ِ lواللت$ان lالت$شديد م$ن ن$ون الل$ذان
ًيذكر ما شدد من نوني اسم اFش$ارة مثن$ى ف$ي حال$ة الرف$ع والن$صب، إذا للمناس$بة وإ� ا=ص$ل أن ي$ذكر ف$ي ب$اب اس$م  ُ

  .اFشارة ھذا ا=صل، لكن الشيء قد يخرج عن نظيره تحت بابه لوجود نظير أنسب في موضع آخر

ع كونھما ليسا موصولين �شتراكھما مع الل$ذين واللت$ين، ف$ي ج$واز ت$شديد نونھم$ا، نقول ذكرھما ھنا م: والنون
ٌوليس التشديد خاصا بالياء كما مثل بل ھو عام ً.  

والنون من ذين تثنية ذا وتين تثنية تا والقول فيھا كالقول في الل$ذان واللت$ان، ھ$ل ھم$ا ُمعرب$ان أم مبني$ان، الق$ول 
  . على ا=لف والياءھو عين، المشھور أنھما مبنيان،

ُأيضا كما شددت الن$ون م$ن الل$ذان واللت$ان ف$ي ا�س$م الموص$ول، ش$ددا: ُشددا ًا=ل$ف ھ$ذا لmط$.ق، أي$ضا م$ع : ً
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  .ًا=لف اتفاقا ومع الياء على الصحيح

َوتعويض بذاك قصدا ِ ُ:  

 م$ن ھ$ذا الت$شديد ھ$و يعني الق$صد: ُتعويض بذاك التشديد قصَدا.. ما ھو ذاك؟ التشديد) ذاك(، بـ)ذاك(تعويض بـ
نق$ول ) ت$انl) (ِت$ان) (ذانl) (ِذان(التعويض، تعويض عن الياء المحذوف$ة م$ن ال$ذي والت$ي، وع$ن ا=ل$ف المح$ذوف م$ن 

ٍحينئ$ذ ُع$وض ع$ن ھ$ذه ا=ل$ف وھ$ي أص$لية، ا=ل$ف أص$لية وإن كان$ت ) ت$ا(و) ذا(ا=لف ُحذفت، �لتقاء الساكنين، ف$ي 
نق$ول ھ$ذه ) زن$ه(و) ِع$ده: (ذفت للتخلص من التقاء الساكنين ُعوض، كما ع$وض ف$يمنقلبة عن واو أو ياء، لكن لما ُح

ٌاس$م أص$ل س$ْمو ح$ذفت ال$.زم وُع$وض عنھ$ا ) ٌع$دة(فلم$ا ح$ذفت الف$اء، ف$اء الكلم$ة قي$ل ) وع$د(معوض وعد، أص$لھا  ِ
  .ًبأولھا، إذا التعويض له أصل في لسان العرب

َوتعويض بذاك َ ِ ٌِ ْ تم$يم، الت$شديد م$ن المح$ذوف، وھ$و الي$اء، م$ن ال$ذي والت$ي وا=ل$ف م$ن أي التشديد، وھو لغ$ة :  ََ
ٌإذا  تعويض ھذا عائد على قوله السابق) تا(و) ذا( ٌ ً.  

ْوالنون إن تشدد ف6 م6مه َ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ cمن اللذان واللتان     

ٍ وتعويض بذاك التشديد، في كل من الكلمات ا=ربأعاد العلة للجميع) تين(و) ذين(ثم لما ذكر  عة السابقة ق$صدا، ٌ
ِقصدا: مبتدأ، وقولهتعويض  ِق$صدا، وھ$ذه كم$ا :  لmط.ق ھذا الجملة خبر، وبذاك جار ومج$رور متعل$ق بقول$ها=لف: ُ ُ

ُم$ن أج$ل أن نف$رق ب$ين المثن$ى ف$ي : ُقلنا لغة تميم، وقيل بل التشديد لتأكيد الفرق بين تثنية الُمعرب وتثنية المبني، يعني
ً مبنيا، لكن ھذا فاسد لماذا؟ =نه لو ك$ان ك$ذلك لك$ان ا=كث$ر ھ$و الت$شديد، ونح$ن ذكرن$ا أن اللغ$ة ًكونه معربا وفي كونه

  .الفصحى ھي أن تكون النون كنون المثنى

ًوتعويض بذاك قصدا ِ ُ ََ ِ ٌ:  

وأم$$ا الموص$ول ا�س$$مي فال$$ذي للمف$رد الم$$ذكر، والت$$ي للمف$ردة المؤنث$$ة، ف$$إن ثني$ت أس$$قطت الي$$اء : ق$ال ال$$شارح
كانھا با=لف في حالة الرفع، نحو اللذان، واللتان، وبالي$اء ف$ي ح$التي الج$ر والن$صب، فتق$ول الل$ذين، واللت$ين، وأتيت م

ًل$يس واجب$ا وإنم$ا ھ$و لغ$ة، حينئ$ذ أن$ت ُمخي$ر ش$ددت الن$ون عوض$ا ع$ن الي$اء المحذوف$ة ھ$ذا : وإن شئت شددت، يعني ًٍ ٌ
 ب$ين تثني$ة المبن$ي والمع$رب نح$و الل$ذان واللت$ان، فتق$ول ًرجح أنه من باب التع$ويض ع$ن الي$اء المحذوف$ة، ول$يس فرق$ا

  .اللذين واللتين

ًوھذا كما ذكرنا ُمتفق علي$ه ف$ي الرف$ع، ومختل$ف في$ه ف$ي الن$صب والج$ر، وإن ش$ئت ش$ددت الن$ون عوض$ا ع$ن  ٌ
، فق$د ق$رأ ق$راءة س$بعية  lواللت$ان lِوالل$ذان((ُالياء المحذوفة فقلت اللذان َ K َ يأتيانھ$اَ َ َِ ِ  بالت$شديد، ويج$وز الت$شديد ]16:ن$ساءال [))ْ

ًأي$$ضا م$$ع الي$$اء وھ$$و م$$ذھب الك$$وفيين والب$$صريون عل$$ى المن$$ع، وال$$صواب م$$ذھب الك$$وفيين، فتق$$ول الل$$ذينl بالت$$شديد، 
، وقد قرأ  lواللتين))lَأرنا الذْين K َ ِ َ أض.ناَ K َ رة، ً بالكسر، وھذا التشديد يجوز أيضا في تثني$ة ذا وت$ا اس$مي إش$ا]29:فصلت [))َ

، وكذلك مع الياء وھو مذھب الك$وفيين والمق$صود بالت$شديد أن يك$ون عوض$ا ع$ن أل$ف المحذوف$ة كم$ا : تقول lوتان lًذان
َفذانك((ُتقدم في الذي والتي، قرأ  ِ َ َ ُبْرھانان مْن ربlكَ َ َِ ِ ِ اْبنت$ي ھ$اتْينِإْح$َدى ((]32:الق$صص [))َ َ َ ََ K((] بالت$شديد ]27:الق$صص 

  .مو' أعل... فيھما

  ...!!!   وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  25الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :وقفنا عند قول الناظم رحمه ' تعالى

َجم777777777777ع ال777777777777ذي اAل777777777777 .ُ ِ ُ ْ َى ال777777777777ذين مطلق777777777777اَ .ْ ُ َ ِ  

  

َوبع77777777777777777ضھم ب77777777777777777الواو رفع77777777777777777ا نطق77777777777777777ا َ َْ ً َ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ ْ  

  

َت و.ال6ِب7777777777777 َء الت7777777777777ي ق7777777777777د جمع7777777777777ا.ال67777777777777ِ ُِ ِْ َ . ِ  

  

َوال6777777777777777777ء ك ِ . َال777777777777777777ذين ن777777777777777777زرا وقع777777777777777777اَ ََ ً ْ َ َ ِ .  

  

ًإذا ذكرنا فيما سبق أن الموصول قد يكون مفردا وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا  ً ًً
 ث$م ك$ل منھم$ا ق$د ً-مجموعا–

ٍمذكرا وقد يكون مؤنثا، القسمة حينئذ تكون ستة أقساميكون  ً ً.  

  .التي: الذي، والمفرد المؤنث بقوله: ذكر المفرد المذكر بقوله

ِالذي( ::ثم بين المثنى لھما فقال ِالتي(يثنى بزيادة ع.مة التثنية مع حذف الياء، ومثلھا ): . ٍ وحينئذ ال$ذي والت$ي ،).
 فيه ث.ث لغات، يعني ا�سم الموص$ول الل$ذان واللت$ان، فيھم$ا ث$.ث -على الحكاية-) لذانال(واللذان واللتان، ذكرنا أن 

  .لغات

  .إبقاء النون كنون المثنى المتحركة بالكسر، وھذه فصحى: اAولى

  .تشدد مع الكسر: ًثانيا

  .تحذف: ًثالثا

ان فح$سب، اللغ$ة الثالث$ة ھ$ذه لي$ست ھذه ليست مثلھا في اللغة الثالثة، يعن$ي فيھم$ا لغت$) ذين تين(وأما في المثنى 
 ل$ئ. يظ$ن أن القاع$دة مط$ردة، وإنم$ا ال$ث.ث لغ$ات -تنبه لھ$ذا-موجودة في اسم اFشارة وإنما ھي في ا�سم الموصول 

ھذه مذكورة ومحفوظة في ا�سم الموصول، وأما اسم اFشارة المثنى ففيه لغتان فحسب، يعني � تح$ذف ل$ئ. يق$ع في$ه 
  .لبس

  :: بيان الجمع فقالثم شرع في 

َجم77ع ال77ذي اAل77ى .ُ ِ ُ ْ اس$$ما جم$$ع ولي$$سا ) الل$$ذين(و) ُا=ل$$ى( ب$$الجمع ھن$$ا الجم$$ع اللغ$$وي؛ =ن ال$$صواب أن الم$$راد: َ
  .بجمعين حقيقين، وإنما ھما اسما جمع، واسم الجمع ما دل على أكثر من اثنين من غير نظر إلى مفرده

اثنين بقطع النظر عن كون له مف$رد أو �، س$لم واح$ده ف$ي الجم$ع كل ما دل على أكثر من : والمراد بالجمع ھنا
  .ٍ حينئذ يدخل فيه اسم الجنس الجمعي، واسم الجمع، ويدخل فيه جمع التصحيح المذكر والمؤنثً-مطلقا–أو � 

ِجمع الذي . ُ ْ    .أمران شيئان: َ

َاAلى  َالذينوُ ِ عن$دھم ف$ي ال$نظم إ� أن$ه مختل$ف  العطف ولكن أسقطه من أجل ض$يق ال$نظم، وھ$و ج$ائز بحرف: .
  .فيه في النثر، وابن مالك يجوزه في النثر

ِجاء زيد عمرو خالد، بحذف حرف العطف، إذا ُعلم:: قال ٌ.  

ِجمع الذي . ُ ْ    .مضاف والذي مضاف إليه) ھو(مبتدأ، و) جمُع: (َ

َاAلىو   ).جمع(ھذا خبر كلمة : ُ

َاAلى ُمقصورا وقد يمد أ�ء، ا=لى :: قلنا: ُ Kھ$ذا أول فيم$ا إذا كان$ت -الجارة، ) إلى(ٍ، ف. يشتبه حينئذ بـ)أل(يلزمه ً
  .-ٍلم تضبط الكلمات،لم تكن ثم مطابع، وحينئذ قد يشتبه، أما ا]ن ف. يشتبه
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اFش$ارية الت$ي س$بق معن$ا، ) أول$ى(الجارة، ولھ$ذا تكت$ب بغي$ر واو، بخ$.ف ) إلى( يلزمه ألف ف. يشتبه بـ:ُاAلى
  .الجارة) إلى(فيھا فتشتبه بـ)أل(عد الھمزة لعدم فتكتب بواو ب

َجمع الذي اAلى .ُ ِ ُ ْ ، وھ$ذا اس$م جم$ع ول$يس بجم$ع عل$ى ال$صحيح، و� يك$اد )أ�ء:: (ًمقصورا وقد يمد فيق$ال:  قلنا:َ
  .يكون فيه خ.ف

ً مطلقا عاق. كان أو غيره، ھكذا أطلقه ابن )ُا=لى(في جمع المذكر : يقال والم$شھور ) العل$ى( ك$ـ)ُا=ل$ى(عقي$ل وً
ً حينئذ للعق.ء المذكرين، خ.فا لما أطلقه الشارح ھنا، فيكون)الذين(بمعنى وقوعھا  ٍ.  

ًعاق. كان أو غيره والصواب التفصيل، أنه للعاقل بكثير، وأما استعماله في غير من يعق$ل ھ$ذا قلي$ل ج$دا، : قال ً
  .ني يستعمل استعمال الذين يع،)الذين(بل أطلق بعضھم أنه خاص بالعق.ء فھو في معنى 

  ).ُا=لى(ھو  )الذي(ًاستعماله في جمع من يعقل، ويستعمل في غيره قلي.، : ا=شموني والكثير: ولھذا قال

ًفي جمع المذكر مطلقا سواء كان عاق. أو غيره، إ� أنه في العاقل ھو الكثير، وف$ي غي$ره :  ھذا يقال)ُا=لى(ً إذا ً
  . قليل-غير العاقل-

ْوتب َي7777777777ستلئمون ُاAل7777777777ى ِل7777777777يَُ ُ ْ َِ ْ َعل7777777777ى َ ُاAل7777777777ى َ
  

  

.ت77777777777راھن ُ ِال77777777777روع َي77777777777وم َ ْ ِكالح77777777777دإ . َ ِ ِالقب77777777777ل ْ ْ ُ ْ  

  

ُجمعوھنا ذكره مع جمع التصحيح،  ْ ِالذي َ َاAلى . َالذين، و الذين ُ ِ َمطلقا . ْ ًبالي$اء مطلق$ا يعن$ي ) ال$ذين(ً مطلقا يعني و ُ
ًملفوظا بالياء مطلقا رفعا ونصبا وجرا، وھذا مر ً ً ً اده باFط.ق أن$ه ي$ذكر اللف$ظ بالي$اء س$واء ك$ان ف$ي مح$ل رف$ع أو ف$ي ً

  .محل نصب أو في محل جر

ْوبعضھم: وأراد باFط.ق ھنا ما يقابل اللغة ا=خرى، ولذلك قال ُ ُ ْ َ ِبالواو َ ًرفعا َِ ْ َنطقا َ َ َ.  

  .فصل بين الرفع وبين الجر والنصب: ًإذا

َالذين ِ   .ًذا يأتي مبنيا على الفتحً بالياء مطلقا في جميع ا=حوال، ھ.

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ    .ُ أي بعض العرب، ونسب لُھذيل قيل أو ُعقيل:َ

َبالواو رفعا نطقا َ َْ ً َ َِ ًرفع7اًبالياء وإنما نطقه بالواو حالة كونه رافعا، أو يعني لم ينطقه : ِ ْ ف$ي ح$ال الرف$ع، إم$ا :  يعن$يَ
ًرفع7اKأن  ْ ًرفع77ا:  ھ$$ذا ويحتم$ل ذاك، لك$$ن إذا قلن$ا ھ$ذا ح$$ال، وإم$ا أن$$ه من$صوب بن$$زع الخ$افض، يحتم$لَ ْ  -م$$صدر– ح$ال َ

  ً.رافعا: ا=صل أنه يؤول بمشتق فيقل

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ َنطق7امج$رى جم$ع الم$ذكر ال$سالم  )الذين(يجري مبتدأ، من العرب من : َ َ َنطق7اا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، : َ َ َ َ :
َنطقاالجملة خبر،  َ َنطق: الواو جار ومجرور متعلق بقوله: بالواو: َ َ   .اَ

ًرفعا ْ   .ًحال من فاعل نطقا، نطقا حال كونه رافعا الذين بالواو: ھذا حال، نقول: َ

ُنح777777777777777ن ْ َالل777777777777777ذون َ ُ ُص777777777777777بحوا . . َال777777777777777صباحا َ َ .  

  

َي777777777777777777وم ِالنخي777777777777777777ل َ َ c ًغ777777777777777777ارة َملحاح777777777777777777ا ََ َ ِ  

  

ُنحن ْ َاللذون َ ُ ف$ي كرن$اه ٍ جاء به في حالة الرفع بالواو، وھل ھو حينئذ معرب أو أنه مبني؟ على الخ$.ف ال$ذي ذ:.
ٍ لم يجر مجرى الجمع الصحيح حينئذ بقي على بنائه فيقال، أنه)اللذين واللتين( فيه إن$ه ف$ي مح$ل الرف$ع ي$أتي ب$صورة : ِ

ًال$واو، ويك$ون مبني$ا عل$ى ال$$واو، وف$ي ح$التي الن$صب والج$$ر ي$أتي بالي$اء فيك$ون مبني$ا عل$$ى الي$اء، ھ$ذا الم$شھور عن$$د  ً
  .النحاة

  .-الظاھر– جيء به على صورة المعرب؟ الثاني ٍوھل ھو حينئذ معرب أو مبني

 ھ$ذا) ال$ذي(و جمع ال$ذي، الذينًمبني؛ إذ ھذا الجمع ليس حقيقيا، ھو ليس بجمع حقيقي، =ن : قيل: قو�ن للنحاة
 مف$رده يطل$ق عل$ى ھ$و) الذي(فيه، و ھذا يطلق على العق.ء فحسب، ھذا ا=صل :  قيل)الذين(ليس بعلم و� صفة، ثم 
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ً، حينئ$ذ � يك$ون جمع$ا - � يك$ون الجم$ع أخ$ص م$ن المف$رد-و� يكون المفرد أعم من الجم$ع،: غيرھم، قالواالعق.ء و ٍ
ٍحقيقيا له، فليس بجمع حقيقي، إذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ � يعت$رض عل$ى كون$ه أش$به الح$رف وھ$و مبن$ي لل$شبه ا�فتق$اري  ً

ً ل$يس حقيقي$ا، وإذا ك$ان ك$ذلك � يعتب$ر ناق$ضا لوج$ه ھ$ذا الجم$ع: بكونه قد جم$ع ب$واو ون$ون أو ي$اء ون$ون؛ =نن$ا نق$ول ً
ٍالشبه، وإنما الذي يعتبر ناقضا لوجه الشبه ويؤثر في كونه مؤثرا، حينئ$ذ نق$ول ً ھ$ذا ھ$و الجم$ع الحقيق$ي، وأم$ا الجم$ع : ً

  ً.الذي ليس بحقيقي ھذا � تأثير له، بل يبقى وجه الشبه قويا

الحرف؛ �ختصاص ال$ذين ب$العق.ء، وعم$وم ال$ذي للعاق$ل وغي$ره، ًإذ ھذا الجمع ليس حقيقيا حتى يعارض شبه 
ًو=ن الذي ليس علما و� صفة، إذا  ًمطلق$ا رفع$ا ون$صبا ) بال$ذين: (إم$ا أن يق$ال:  وفيه صورتان،)باللذين) (الذي(ُجمع ً ً ً

ً الل$ذون ق$اموا م$ث.،  ج$اء)اللذون(في حالة الرفع بالواو : ًوجرا، وھذا ھو اللغة المشھورة وعليھا القرآن، وإما أن يقال
ًحينئذ يكون مبنيا على الواو، وإذا جيء بالذين حينئذ يك$ون مبني$ا عل$ى الفتح$ة، وإنم$ا بن$ي عل$ى ال$واو =ن$ه أش$به جم$ع  ًٍ ٍ

ٍالتصحيح، نزل ُمنزلته، حينئذ نقول َ ََ l ُK   .بني على الواو، كذلك في حالتي الجر والنصب: َ

َجمع الذي اAلى .ُ ِ ُ ْ َالذينو ،َ ِ   .-ًم.زما للياء-ًبالياء ھذا الثاني، مطلقا في جميع ا=حوال بالياء : .

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ  جم$ع الم$ذكر ال$سالم، فينطق$ه ب$الواو حال$ة مج$رى) ال$ذين(يج$ري  كھذيل أو عقي$ل، م$ن بعض العرب: َ
  .ًكونه رافعا له، والظاھر من ك.م المصنف أنه معرب

  . جمع المؤنثفي) التي(ًستعمل جمعا لـ، وقد ي)ُا=لى(المذكر في جمع : يقال: ًإذا

  :ثم قال

َت و.ال6ِب7777777777777 َء الت7777777777777ي ق7777777777777د جمع7777777777777ا.ال67777777777777ِ ُِ ِْ َ . ِ  

  

َوال6777777777777777777ء ك ِ . َال777777777777777777ذين ن777777777777777777زرا وقع777777777777777777اَ ََ ً ْ َ َ ِ .  

  

، ك$ذلك )ال$ذين(و ) ُا=ل$ى(وھ$و مف$رد جمع$ه ب$ـ) ال$ذي(، لم$ا أنھ$ى الجم$ع للف$ظ )الت$ي(شروع في ذكر الجمع لـ     ھذا 
  في جمع اFناث؟: ، يعني ماذا يقال)التي( لفظ شرع في بيان ما يجمع به

ِب77ال6ت و: ق$ال ) ال.ت$$ي(ب$$دون ي$اء وبإثب$$ات الي$اء، وھن$$ا ا=ص$$ل أن ي$ذكر الي$$اء؛ =ن الي$اء ھ$$ي أص$ل، ب$$ـ )6ِء.ال7(.
  .بالياء، ثم قد يحذفان، فھذه أربع كلمات) ال.ئي( وبالياء،

ِبال.ت( K ( و)ِال.ت Kي) (ئي(و ) ال.ئي(، و )بالياءi( أربع كلمات بالياء،) ال)ْوال.تي ي$أتين الفاح$شة م$ْن ن$سائكم ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ْ K ((
ِوال.ئي(( بالياء، ]15:النساء[ K ِ يئْسن من المحيضَ ِ ِ َِ َ َ   . بالياء]4:الط.ق [))َْ

  .ھذا المبتدأ :ِتيKال

َق7د جمع77ا ُِ ْ ھ$$ذا مبت$$دأ جمل$$ة ) الت$ي(كي$$ب البي$$ت، ، ھ$$ذا تر)ال.ئ$ي(و) ب$$ال.تي(ق$$د جم$$ع ) الت$ي(ا=ل$$ف لmط$$.ق، : َ
َقد جمعااسمية،  ُِ ْ   . الجملة خبر، بال.تي وال.ئيَ

َوال6ء كالذين نزرا وقعا َ ََ ً ْ َ َ ِ . ِوال6ء: ِ. . َوقعاھذا مبتدأ، : َ َكالذين، ََ ِ ھ$ذا يعب$ر ب$ه ع$ن جم$ع  عن$دنا أن ال.ئ$ي ، ا]ن تقرر.
ِوال67ء: لمذكر لكنه قليل، ولذلك قالالتي فھو لجمع المؤنث، قد يستعمل ھذا اللفظ في ا .  ال$ذي س$بق ذك$ره ف$ي أن$ه يعب$ر َ

ِوال.ئيبه عن جمع المؤنث،  K َوقعا َ   . في لسان العرب-ا=لف لmط.ق خبر- ََ

َكالذين ِ َقعاَو(بـ ھذا متعلق :. َ(.  

ًنزرا ْ ٍ قلي.، فھو قليل إذا كان كذلك حينئ$ذ � يك$ون ھ$و الف$صيح، ب$ل الف$صيح أن أي: َ ) ُوا=ل$ى) (ال$ذين(تعمل ي$سً
  ً. في جمع المؤنث مطلقابالياء وبحذفھما) وال.تي) (وال.ء(ًمرادا به جمع الذكور، 

ھ$ذا خ$.ف ا=ص$ل، وإن س$مع ف$ي ل$سان الع$رب إ� أن$ه : ، نق$ول)ال$ذين(ف$ي موض$ع ) ال.ئ$ي(ٍوحينئذ استعمال 
ًنزرا(قليل، ولذلك عبر عنه بـ ْ َ.(  

وال.ئ$ي آل$وا م$ن ( ق$رأ اب$ن م$سعود ، ول$ذلك)الت$ي(ًجمع$ا ل$ـ) ال$.ء(ًقلي. كما وقع ) الذي(ً وقع جمعا لـال6ئيأي 
ًيعني والذين آلوا من نسائھم، حينئذ قرأ بال.ئي بد� من الذين، وا=صل الذين) نسائھم ٍ.  



                                                            
316

َاAل7ى في جم$ع الم$ذكر: يقال َاAل7ى ج$اءني: K، ف$صلنا في$ه، فيق$ال ك$ان أو غي$رهً ع$اق.ًمطلق$ا ُ ، ج$اءني فع$ل افعل$و ُ
َاAلى ومفعول به، و   .ھذا فاعل، وجملة فعلوا ھذه صلة الموصول ُ

َاAلى ِ ھنا استْعملُ ًفي د�لته على جمع الذكور، مرادا به الذكور الجمع، ما الدليل؟ فعلوا الواو؛ =نه ق$د ُي$ستعمل  ُ
ٍحينئ$ذ ً ذاك ھ$و العائ$د، إن ك$ان م$ذكرا في اFناث، لكنه قليل، وا=صل في$ه اس$تعماله ف$ي ال$ذكور، ال$ذي يميl$ز ھ$ذا ع$ن

ٍ الذكور، وإن كان مؤنثا فحينئذ صار ِصار لجماعة) ُا=لى( َاAلىً   . في جماعة اFناثُ

ًجاءني ا=لى فعلوا، وقد يستعمل جمعا للتي في    :البيت وقد اجتمع ا=مران في ،جمع المؤنثُ

ْوتبلي ِيستلئمون ُاAلى ُ ْ َ ْ .تراھن    ُاAلى على ُ ُ ِيستلئمون ُاAلى: ُ ألى في الموضعين، قال:َ ْ َ ْ يعني ال$ذين ي$ستلئمون، : ُ
َاAلى(فجاء بالواو دل على أن  ِھنا استعمل في جمع الذكور) ُ ُ.  

ُأتى بالنون، دل على أن المراد به جماع$ة اFن$اث، اس$تعمل ف$ي مح$ل واح$د، وأيھم$ا : Kتراُھن: Kتراھنُ ا=لى على
  .ل واFناث فرعأصل وأيھما فرع؟ الذكور أص

َاAل77ىيجم$$ع عل$$ى ) الت$$ي(ًإذا  ً مم$$دودا ومق$$صورا ووالل77وائي والل$$واتي بإثب$$ات الي$$اء وح$$ذفھا، ُ بالق$$صر،  )ال$$.ء(ً
  .وھذه كلھا ليست بجموع وإنما ھي أسماء جموع، ليست بجموع حقيقية..  على الكسرًمبنيا) ال.ءات(و

ًعلى الفتح، وأما على لغ$ة م$ن يجعل$ه ب$الواو حينئ$ذ يك$ون مبني$ا فيما سبق ذكرنا أنه إذا كان بالياء يبن ) الذين(و  ٍ
  .ًعلى الواو في حالة الرفع ويكون مبنيا على الياء في حالتي النصب والجر

ًمطلق$ا ف$ي الرف$ع والن$صب والج$ر، ج$اءني ال$ذين أكرم$وا زي$دا، ) ال$ذين(للمذكر العاقل في الجمع خاص : ويقال ً
  .ين أكرموهورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذ

ٍلزم حالة واحدة مع كونه مرفوعا أو في محل رفع، وفي مح$ل ن$صب، وف$ي مح$ل ج$ر، حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا ش$أن : ً
  .المبني

ك$ذلك، يعن$ي العاق$ل ) ال$ذين(وا=صل فيه أنه يستعمل للعاقل، وقد ينزل غير العاق$ل منزل$ة العاق$ل في$ستعمل في$ه 
ْإن الذين تدُعون من دون ' عباد أْمث$الكم((: تعالى: ًفي نفسه، وقد يكون منز� منزلة العاقل، قال ُ ُ َ Kَ ٌ َ ِ َ َِ ِ ِ KK ِ ُِ ْ  ]194:ا=ع$راف)) [َ

َألُھ$م أْرُج$ل يْم$شون ((: نزل ا=صنام لما عبدوھا منزلة من يعقل، ولذا أعاد الضمير عليھا ضمير العق.ء في قوله بع$د َُ ٌَ َ َْ
َبھا   .]195:ا=عراف)) [ِ

 ف$$ي الن$$صب )ال$$ذين( ھ$$ذه لغ$$ة ط$$يء وھ$$ذيل وعقي$$ل عل$$ى ال$$شك ف$$ي الرف$$ع، و،)ال$$ذون: (يق$$ولوبع$$ض الع$$رب 
  .والجر

ُنح777777777777777ن ْ َذون.ل777777777777777ال َ .ص777777777777777ب ُ َال777777777777777صباحا واُحَ َ .  

  

َي777777777777777777وم ِخي777777777777777777لcنال َ ًغ777777777777777777ارة َ َملحاح777777777777777777ا ََ َ ْ ِ  

  

ُنحن ْ   .ھذا ضمير منفصل مبتدأ: َ

َذون.ل الو   . المبتدأ مبني على الواو في محل رفعاسم موصول خبر: ُ

َت و.ال6لمؤنث افي جمع : ويقال  ، فعل$ن تعي$د ال$ضمير ھن$ا باFن$اث، جاءني ال.ت فعلن:بحذف الياء فتقول ِء.ال6ِ
 ،ال.ت$ي وال.ئ$ي: ، بل العكس، إثبات الياء ھو ا=صل ويجوز ح$ذفھا فھ$ي أرب$ع لغ$ات ويجوز إثبات الياء،وال.ء فعلن

  :وقد ورد ال.ء بمعنى الذين

َفم777777777777777777777ا .ب777777777777777777777أمن َآباُؤن777777777777777777777ا َ َ َ ُمن777777777777777777777ه ِ ْ ِ  

  

َعلين77777777777ا ْ ْق77777777777د ِء.6ل77777777777ا ََ ُمھ77777777777دوا َ َ َالحج77777777777ورا َ ُ ُ ْ  

  

ِال6ء ِ   ً. يعني الذين، قد مھدوا الحجورا، وكما قرأ ابن مسعود فيما ذكرناه سابقاّ

ْوم777777777777ن وم777777777777ا وأل ت777777777777ساوي م777777777777ا ذك777777777777ر َ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ْ َ ْ  

  

ْوھك77777777777777777ذا ذو عن77777777777777777د ط77777777777777777يء ش77777777777777777ھر M َِ ُ ْ ٍَ َ ُ ََ ِ  
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َوك777777777777777777777777التي أ . َ ُي777777777777777777777777ضا ل777777777777777777777777ديھم ذاتَ َ ْ ِ ْ َْ َ ً  

  

.وموض7777777777777777777777ع ال6 َ ْ َ َت7777777777777777777777ي أَِ ُت7777777777777777777777ى ذواتِ َ َ َ  

  

موصول خاص، يعن$ي ألف$اظ خاص$ة ت$ستعمل : الموصول على نوعين: ھذا شروع في الموصول المشترك، قلنا
في مراداتھا الخاصة التي وضعت لھا في لسان العرب، المفرد للمفرد والمثنى للمثنى، والجم$ع للجم$ع، و� يعب$ر ع$ن 

ن المثنى بالمفرد و� ب$الجمع، ك$ل منھم$ا يل$زم حالت$ه الت$ي وض$ع لھ$ا ف$ي المفرد بالجمع و� عن الجمع بالمفرد، و� ع
  .لسان العرب

  .ثمانية على المشھور تزيد أو تنقص: وكذلك المؤنث والمذكر، وھذه قلنا

، ولكن من جھة المعنى قد ي$ستعمل ف$ي )من(بمعنى أن اللفظ واحد ينطق به مرة واحدة : والنوع الثاني مشتركة
ًقد يستعمل في المذكر المثنى، وقد يستعمل في الم$ذكر الجم$ع، أو المؤن$ث ف$ي الجمي$ع مف$ردا أو مثن$ى المذكر المفرد و ً

ًأو جمعا، اللفظ واحد، ھذا يعبر عنه بأنه موصول مشترك، ليس خاصا بواحدة، فتق$ول ج$اءني م$ن ق$ام، وم$ن قام$ت، : ً
  .ائد ھو الذي يفسر ھل ھذا مفرد أو مثنى أو جمعٍاللفظ واحد وحينئذ تنظر إلى الع.. ومن قاما، ومن قاموا، ومن قمن

  .ستة.. } وأل، وأي-عند طيء خاصة-من، وما، وأل، وذو {: وھذه ستة ألفاظ

ُذاتوأما  ُذوات و َ َ َذو ھذه فرع َ   .، تابعة لھاَ

ْومن وما وأل تساوي ما ذكر: ًإذا َ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ْ َ ْ.  

ًع مذكرا ومؤنث$ا بلف$ظ واح$د، وھ$و ألف$اظ س$تةمن الموصو�ت ا�سمية ما يستعمل للواحد والمثنى والجم م$ن، : (ً
  .، ھذه ستة)وما، وأل، وذو، وذا، وأي

  .سيشرحھا الناظم واحدة تلو ا=خرى

ْومن َ ْمن وما وأل تساوي ما ذك7رھذه ا=ول، : َ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ْ َ ًأي ت$ساوي ك$. مم$ا :  ال$ذي ذك$ر، الم$راد بالم$ساواة ھن$ات$ساوي: ْ
  .  يستعمل فيه كل ما ذكرًذكر سابقا، أي تستعمل فيما

ْتساوي ما ذكر َ َِ ُ ِ    الذي ذكر؟، ماُ

ُموصول ُ ْ ِا)سماء َ َ ِالذي ْ ْاAُ◌نثى .    ...التي َ

ُجمع ْ ِالذي َ َاAلى . َالذين ُ ِ َمطلقا . ْ   الخ ...ُ

ْم7ن وم7ا وأل: ا]نھذه ا=لف$اظ الم$ذكورة  َ َ َ َ ِ ت7ساوي ،َْ َ ل ف$ي ً س$ابقا م$ن الموص$و�ت، ف$ي كون$ه ي$ستعمُ ال$ذي ذك$رُ
ًجميع ما مضى، مساوية لھا مطلقا ب. تفصيل، فيستعمل اللفظ الواحد مرادا به ك$ل م$ا ذك$ر  ً ً

 المف$رد والمثن$ى -ال$سابق–
وك$ذا إل$ى آخ$ره، ھ$ذه كلھ$ا .. ُھ$ذا للمف$رد الم$ذكر، والت$ي للمف$ردة المؤنث$ة، وا=ل$ى: والجمع، � تف$صيل بينھ$ا، � نق$ول

  .ظ واحد يعبر به عن الجميعالتفصي.ت � تأتي ھنا، وإنما ھو لف

ْمن: أولھا   ::، قالَ

ْومن َ  فيھا أنھا تكون للعاقل، تستعمل في العاقل بكثرة، وفي غيره بقلة، يعن$ي ق$د ت$ستعمل ف$ي ومن ھذه ا=صل: َ
ًغير العاقل لكنه قليل، وبعضھم يعبر أيضا كم$ا ذكرن$ا س$ابقا َوم$ْن((ع$الم : ًعاق$ل ب$د� من$ه يق$ول: ً ُ عن$َدهُ عل$م َ ْ ِ ِالكت$ابِْ َِ ْ(( 

  .]43:الرعد[

 ت$ستعمل للعاق$ل، أو إن ش$ئت ق$ل للع$الم، وق$د تخ$رج عن$ه لغي$ره، لك$ن � تخ$رج عن$ه أنھ$ا) من(في ا=صل : ًإذا
  .لغيره إ� لقرينة، إ� لسبب، إ� لموجب، إ� لمعنى ب.غي، � بد من ھذا

  :وذكر ابن ھشام أنھا تخرج عن العاقل إلى غيره في ث.ث مسائل

ل ب$ـٍأن يقترن غير العاقل م$ع م$ن يعق$ل ف$ي عم$وم: ة اAولىالمسأل lَفم$نُھم م$ْن يْم$شي عل$ى ((الج$ارة ) م$ن(ُ ف$ص َْ َ َِ ِْ َ
ٍبطنه ومنُھم مْن يْمشي على رْجلْين ومنُھم مْن يْمشي على أْربع َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ٍو' خل$ق ك$ل َداب$ة(( ]45:النور)) [ْ K K ُ ََ َ ُ K  ھ$ذا ]45:الن$ور)) [َ
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فم$نھم، وم$نھم، .. الج$ارة) م$ن( بـ-تفصيل ھذا العموم-عموم، دابة تطلق على من يعقل ومن � يعقل، ثم جاء التفصيل 
  .ومنھم

ِم$$ْن يْم$$شي عل$$ى بطن$$ه((:: ق$$ال ِ ِْ َ َ َ ْوم$$نُھم((ً ھ$$ذا قطع$$ا أن$$ه غي$$ر عاق$$ل، ]45:الن$$ور)) [ََ ْ ِ ِ م$$ْن يْم$$شي عل$$ى رْجل$$ْينَ َ َِ َ َ َِ(( 
  يه غير عاقل، أليس كذلك؟ ھذا فيه عاقل وف]45:النور[

ب$ين العاق$ل وغي$ر - ھنا في غير العاقل لوج$ود قرين$ة، ھ$ذه القرين$ة م$ا ھ$ي؟ جم$ع بينھم$ا )من(استعملت ًإذا ھذا 
، إذا ص$ار اخ$ت.ط ب$ين العاق$ل )م$ن(ً في لفظ واحد، ثم جاء ھذا العموم مفص. في مثل ھ$ذا التراكي$ب، يعب$ر ب$ـ-العاقل

  ).من(وغير العاقل يعبر بـ

ل ب$ـ: ًذاإ lِفم$نُھم م$ْن يْم$شي ((: الج$ارة، نح$و قول$ه تع$الى) م$ن(ُأن يقترن غير العاقل مع من يعقل، في عموم فص َِ َ ْ ْ َ
ِعلى بطنه ِ ْ َ ُو'(( ھذا فصل ماذا؟ ]45:النور)) [ََ K ٍ خلق كل َدابةَ K K ُ ََ   . ھذا العموم]45:النور [))َ

ٍغير العاقل بالعاق$ل، إذا ش$به ب$ه حينئ$ذ أخ$ذ حكم$ه، فاس$تعمل أن ينزل منزلته، بمعنى أنه يشبه : الموضع الثاني
َ � يْستجيُب لُهَمْن((فيه اللفظ على جھة المجاز، وذكرنا ا]ية السابقة التي ھي  ِ َ   . المراد بھا ا=صنام]5:ا=حقاف [))َ

: نح$و) م$ن(ه أن يجتمع م$ع العاق$ل فيم$ا وقع$ت علي$: وھي للعاقل في غيره) من(الذي يستعمل : الموضع الثالث
َكمْن(( ُ � يخلقَ ُ ْ َألم تر أن ' يْسُجد ل$ُه م$ْن ف$ي ال$سموات وم$ْن (( لشموله لiدميين والم.ئكة وا=صنام، ]17:النحل [))َ َ َ َ َ َ َِ K ِ Kَ َُ َ K َ ََ ْ

ِفي ا=ْرض َ   . اجتمع معھما وھذا التفريق بينه وبين السابق فيه تدقيق]18:الحج)) [ِ

 ت$ستعمل للعاق$ل، وق$د تخ$رج عن$ه ف$ي ث$.ث م$سائل، وق$د ي$زاد عليھ$ا عن$د أنھ$ا) م$ن(ً، إذا ا=صل في )من(ھذا 
ًالبيانيين، فحينئذ إذا استعملت مرادا بھا المفرد والمثنى والجمع الذي يميز ھذا عن ذاك ھو المرج$ع  :  إذا قل$ت-العائ$د–ٍ

ي$ة، يعن$$ي م$ذكر، ج$$اء م$ن قامت$$ا ، ج$اء م$$ن قام$ا، ھ$$ذا بالتثن)ھ$$ي(ج$اء م$ن ق$$ام، يعن$ي ج$$اء ال$ذي ق$$ام، ج$اء م$$ن قام$ت 
 بال$ضمير ال$ذي يرج$ع إلي$ه وعرفن$ا أن الم$راد بھ$ا )م$ن(ھذه كلھ$ا ف$سرت : نقول.. ، جاء من قاموا، من قمن)بالتأنيث(

ًإما مذكر وإما مؤنث، إما مفرد وإما مثنى، وإما جمعا ً.  

ًي العاق$ل قل$ي.، وذك$ر اب$ن ھ$شام  ت$ستعمل ف$، وقد)من(عكس ًأيضا ا=صل فيھا أنھا تستعمل لغير العاقل  )َما(َو
  :ث.ثة مواضع لھا

، انظ$ر ف$ي )م$ا(ٍأن يختلط له م$ع العق$ل، أن يح$صل اخ$ت.ط العاق$ل وغي$ر العاق$ل، حينئ$ذ ل$ه أن يعب$ر ب$ـ: اAول 
  ).من(المواضع السابقة اختلط العاقل بغير عاقل وقد يعبر بـ

قد يغلب ھذا الشيء على شيء آخر، وھذه كلھ$ا ق$د � يق$ال ًإذا المسألة ترجع إلى القرينة وإلى ما أراده المتكلم، 
  .فيھا بأن لھا ضوابط معينة مطردة � يخرج عنھا، وإنما السياق، وھذا الذي يحكم ھذه المسائل

ُِي$سبlُح [ م$ا ف$ي ال$سموات وم$ا ف$ي ا=ْرض((: أن يختلط العاقل مع غير العاق$ل نح$و قول$ه تع$الى َ ِ ِ K َِ َ َ َ َ ِ ِ َK((] 1:الجمع$ة [
ُح بحْم$$$ده(( يتن$$$اول م$$$ا فيھم$$$ا م$$$ن إن$$$س ومل$$$ك وج$$$ن وحي$$$وان وجم$$$اد، ب$$$دليل )م$$$ا(ف$$$إن  lِوإْن م$$$ْن ش$$$ْيء إ� ُي$$$سب ِ َِ َ َِ ِ ِK ٍ َ(( 

   .]44:اFسراء[

  ظھ$ر ل$ي،)م$ا(انظ$ر : - م$ن بعي$دًوقد رأيت شبحا-  على المتكلم، كقولكًأن يكون أمره مبھما: والموضع الثاني
، ھ$ذا ھ$$و )م$ا( أبھ$م علي$$ك ال$شيء و� ت$دري ھ$ل ھ$$و عاق$ل أو غي$ر عاق$ل ت$$أتي ب$ـع$$ن ش$يء م$بھم، إذا) م$ا(عب$رت ب$ـ

   .ٍ ثم إذا تبين لك حينئذ تحكم عليھا بالعاقل-ا=صل في ا=شياء غير عاقلة-ا=صل فيه، 

ْف$انكُحوا م$ا ط$اب لك$م: ((أن يكون المراد صفات م$ن يعق$ل، كقول$ه تع$الى: والموضع الثالث ُ َ َ ََ ِ ) م$ا(] 3:الن$ساء [))َ
وا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا لغي$ر العاق$ل، ھ$ل معن$ى ذل$ك أن الم$رأة لي$ست عاقل$ة؟ �، إنم$ا ) م$ا( ھن$ا عب$ر ب$ـ-م$رأة–ھذا عاق$ل 

ِفانكُحوا((، =ن ا=مر ھنا تعلق بالنكاح )ما(المراد الصفات التي وقعت عليھا  والنكاح إنما ينظ$ر في$ه إل$ى ال$صفات، )) َ
  ).ما(ولذلك جيء بـ

ٍنھا للعاقل، وقد تخرج عنه لقرينة ومعنى يقتضيه السياق، فحينئذ � بأس بذلك أ)ما(ًإذا ا=صل في  ً.  
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ٍوأما إذا لم يكن ك$ذلك فحينئ$ذ يعب$ر ب$اللفظ الواح$د ع$ن المف$رد الم$ذكر المؤن$ث، وع$ن المثن$ى الم$ذكر والمؤن$ث، 
 ، وم$ا ركبت$ا،ا ركب$اوم$ -داب$ة–أعجبني ما ركب، يعني ال$ذي رك$ب، وم$ا ركب$ت : وعن الجمع المذكر والمؤنث، فيقال

ھذه ألفاظ ھي متحدة في اللفظ، لكنھا من حيث المعنى مفترق$ة، ول$ذلك : ٍإلى آخره، حينئذ نقول..  وما ركبن،وما ركبوا
 ق$د يج$وز أن يراع$ى في$ه المعن$ى وق$د يراع$ى في$ه اللف$ظ، إ� أن -وھ$ي ف$ي اللف$ظ واح$د-) م$ن(عل$ى في عود الضمير 

فق$د ي$راد بھ$ا غي$ر لفظھ$ا، أم$ا لفظھ$ا ) م$ن( ع$ود ال$ضمير عل$ى -ھذا في الق$رآن-معنى اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار ال
ٍفھو مفرد مذكر، قد تصدق على المفرد المذكر، حينئذ � إشكال، عود ال$ضمير عل$ى المعن$ى أو عل$ى اللف$ظ واح$د، ل$و 

م$ذكر م$اذا؟ =ن اللف$ظ مف$رد  � ي$صح ھن$ا التغ$اير، ل-وھو عاد الضمير على اللفظ وعلى المعن$ى-جاءني من قام : قال
ٍمف$رد م$ذكر، أم$ا إذا اختلف$ا حينئ$ذ إم$ا أن يعي$د ال$ضمير عل$ى اللف$ظ، وإم$ا أن ) م$ن( الذي صدقت عليه ، والمعنى)من(

  وك.مھا جائز. يعيد الضمير على المعنى

ْومنُھم(( ْ ِ َ مْن يْستمُع إلْيكَ َ ََ ِ ِ ْومنُھم((، ]25:ا=نعام [))َ ْ ِ ِ مْن يْستمُعون إَ َ َ َِ َلْيكَ   . جاء في القرآن ھذا وذاك]42:يونس [))َ

ْمنُھم(( ْ ِ مْن يْستمُعِ َ َ ْومنُھم(( أعاده إلى اللفظ، ]25:ا=نعام [))َ ْ ِ َ مْن يْستمُعونَ َ َِ  أعاده إلى المعن$ى؛ ھ$ذا ]42:يونس [))َ
  .جائز وھذا جائز، إ� أن اعتبار اللفظ أكثر، ھكذا عند البيانيين

ْوأل َ وم$ا بع$دھا كلھ$ا ت$ستعمل للعاق$ل وغي$ر العاق$ل، وإنم$ا ي$ستثنى ) أل(عاقل وغير العاقل، ھذه تستعمل لل) أل( :َ
  .لغير العاقل وھذا ھو ا=صل فيھا) ما(للعاقل وا=صل فيھا وقد تخرج عنه، و) من(فحسب، ) ما(و) من(

  .فھذه كلھا تستعمل للعاقل وغير العاقل) ، وذو، وذا، وأي)أل((وأما 

موص$ولة، وھ$$ي اس$$م عل$$ى ال$صحيح، والجمھ$$ور عل$$ى ھ$ذا، وأنھ$$ا م$$ن خ$$صائص ) أل (-كم$$ا س$$بق-) أل(وھ$ذه 
ْبالجر والتنوين والن7دا وأل) أل(و: ا�سم، وھي داخلة في قوله َ َ َ َ M ََ M ْ .ِ ِ ف$ة والزائ$دة والموص$ولة، : ھ$ذه قلن$ا) أل(، ْ lَت$شمل الُمعر َ

  :أو حرف؟ فيھا قو�نھذه ھل ھي اسم ) أل(ٍوالموصولة ھي التي وصلنا إليھا ا]ن، حينئذ 

) ق$د أفل$ح المتق$ي رب$ه(أنھا اسم، بدليل عود الضمير إليھا، وال$ضمير � يع$ود إ� عل$ى ا=س$ماء : القول الصحيح
  .، فدل على أنه اسم)أل(رجع الضمير إلى 

ًالموص$$ولية تك$$ون اس$$ما موص$$و� بمعن$$ى ال$$ذي وفروع$$ه، وقي$$ل) أل(أن : الجمھ$$ور : موص$$ول حرف$$ي، وقي$$ل: ً
Kف، ك.ھما حرف إ� أن بعضھم يرى أنھا حرف تعريف وبعضھم ي$رى أنھ$ا موص$ول حرف$ي، وُرد بع$ود حرف تعري ٌ

، وبأنھ$ا � ت$$وؤل بم$صدر، م$ن ق$ال بأنھ$$ا ح$رف م$صدري ھ$ي � ت$$ؤول )ق$د أفل$$ح المتق$ي رب$ه: (ال$ضمير عليھ$ا بقول$ه
-وھ$ذه � ت$وؤل بم$صدر ك$ل ح$رف أول م$ع م$ا بع$ده بم$صدر كم$ا عرفن$ا، : بمصدر؛ =ن الحرف المصدري ضابطه

:  وبأنھ$$ا � ت$$وؤل بم$$صدر، والث$$اني ب$$دخولھا عل$$ى الفع$$ل، يعن$$ي ال$$دليل الث$$اني-ال$$ضارب م$$اذا تق$$ول؟ ل$$يس في$$ه تأوي$$ل
  .بدخولھا على الفعل

ھل دخلت على الفعل؟ نعم، دخولھا عل$ى الفع$ل ي$دل عل$ى أنھ$ا ف$ي ا=ص$ل � ت$دخل إ� عل$ى ا=فع$ال، ھ$ذا ھ$و 
ًالموصولية ا=صل فيھا أنھا � توصل إ� بجملة فعلية، ولك$ن لم$ا ك$ان ظاھرھ$ا موافق$ا ) أل(، أن ا=صل فيھا كما بيناه

ٍالتعريف وتلك حرف وھذه اسم، حينئذ قبح أن تدخل على غير ا�سم، فلم$ا ق$بح دخولھ$ا عل$ى غي$ر ا�س$م ) أل(لظاھر 
التعريف التي ت$دخل عل$ى ا�س$م، ف$دخلت ) أل (Kروعي لھا الحقان، حق الموصولية وأنه � يليھا إ� فعل، وحق موافقة

  .على ما ھو في اللفظ اسم، وفي المعنى فعل، وھو الصفة الصريحة كما سيأتي

ًنق$$ول الجمھ$$ور أنھ$$ا تك$$ون اس$$ما موص$$و� بمعن$$ى : ًإذا ًوفروع$$ه، يعن$$ي ج$$اء ال$$ضارب زي$$دا، ج$$اءت ) ال$$ذي(ً
موص$ولية ودخل$ت عل$ى ص$فة ) أل: (كل ھ$ذه نق$ول.. ونًالضاربة زيدا، جاء الضاربان، جاء الضاربتان، جاء الضارب

  ).الذي(وفروع ) الذي(بمعنى صريحة، وھذه جاءت 

ًفي الخ$ارج وإ� فھ$ي ح$رف تعري$ف اتفاق$ا، ج$اء مح$سن فأكرم$ت المح$سن، : ومحل الخ.ف حيث � عھد، أي
م أنھ$ا موص$ولية؟ ھن$ا ح$رف تعري$ف أ) أل(اسم فاعل، ھو صفة صريحة، جاء محسن فأكرمت المحسن، ھل : محسن

ٍتكون موصولة حي$ث � عھ$د، أم$ا إذا ك$ان ث$م عھ$د فحينئ$ذ ) أل(محل وفاق أن ھذه مواضع ليست محل الخ.ف، إنما 
ح$رف تعري$ف ) أل(ھ$ذه : صارت حرف تعريف مح$ل وف$اق، فمث$ل ھ$ذا المث$ال ج$اء مح$سن فأكرم$ت المح$سن، نق$ول
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مح$ل الخ$.ف حي$ث � : عھ$د ال$ذي ط$رأ عليھ$ا، ول$ذلك ق$الواوليست موصولية، وإن ت.ھا اسم فاعل، لم$اذا؟ لوج$ود ال
الرض$ي -الرض$ي: ج$اء مح$سن فأكرم$ت المح$سن قال$ه: ًعھد، يعن$ي ف$ي الخ$ارج وإ� فھ$ي ح$رف تعري$ف اتفاق$ا، نح$و

  .-شرح الكافي، وھو من أجود شروح الكافية

: ً ولغي$ر العاق$ل، وأي$ضا نق$ولھي للعاق$ل: ًھذه اسم موصول على الصحيح، وأيضا نقول: ًإذا ا=لف وال.م نقول
إنھ$ا ح$رف تعري$ف : ؛ =نھا � تؤول مع م$ا بع$دھا بم$صدر، م$ن ق$ال-باطل–من قال بأنھا حرف موصولي قول فاسد 

  .اءالضمير قد عاد إليھا، و� يعود إ� على أسم:: ًمطلقا قلنا

ِومن وما وأل تساوي ما ذكر ُ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ َ َوھكذا ،ْْ َ ھ$و م$ساواة م$ن، وم$ا، وأل لم$ا ذك$ر ف$ي كونھ$ا  الماض$ي، وذاھكذا مثل : َ
ٍعن7د ط7يءلك$ن  ُذو بلفظ واحد ت$ستعمل ف$ي المف$رد والمثن$ى، والجم$ع الم$ذكر والمؤن$ث M َ َ ْ ٍ عن7د ط7يءًخاص$ة ل$يس مطلق$ا ِ M َ َ ْ ِ 

َشھرخاصة  ِ ُ.  

ْوھكذا ذو عند طيء شھر M َِ ُ ْ ٍَ َ ُ ََ   .ذو مبتدأ قصد لفظه: ِ

ْشھر ِ ِشھيعني شھر بھذا الذي ذكر، : ُ   .الجملة خبر ھذه ْرُ

ٍعند طيء M َ َ ْ   .متعلق به: ِ

َوھكذا َ   . حال من الضمير في شھرھذا: َ

 كون$ه ي$ستعمل بلف$ظ واح$د ذو ، ف$ي)وأل(، )وم7ا(، )م7ن(مث$ل  حال كونه ھاء، وذو شھر عند طيء: لتقديراًإذا 
  .لمؤنثًمرادا به المذكر المفرد والمؤنث المفرد، والمثنى بنوعيه، والجمع بنوعيه المذكر وا

  .إلى آخره.. جاء ذو قام، وجاء ذو قامت، جاء ذو قاما، وجاء ذو قمن، وجاء ذو قاموا: نقول

  . واحد وھو مبني عندھم على السكون وليس على الواو، واللفظ)وما(، )من(مثل 

ْوھكذا ذو عند طيء شھر M َِ ُ ْ ٍَ َ ُ ََ ٍطيءولغة : ِ M مال$ك ھن$اك ف$ي  خاصة اس$تعمال ذو موص$ولة، ول$ذلك احت$رز عنھ$ا اب$ن َ
  .باب ا=سماء الستة

َذاك ْمن:: قال ًصحبة ْإن ُذو َ َ ْ َأبانا ُ َ َ.  

ًاحترازا عن ذو الطائية؛ فإنھا موصولية، والغالب ا=شھر عندھم أنھا مبنية على السكون وقد تع$رب، وإذا ::قلنا
  .أعربت صارت ملحقة با=سماء الستة، مثلھا، الحكم واحد

َفحسبي ْ َ ْمن َ ُعندھ ُذو ِ َ ْ َكفانيا َما ْمِ ِ : ج$اء ب$الواو، فل$و كان$ت معرف$ة لج$اءت بالي$اء، لقي$ل) ذو(حرف ج$ر، و) من: (َ
ٍط7يء(عند ) ذو(، فدل على أن )ذي(من  M عل$ى ال$سكون، ولي$ست مبني$ة عل$ى ال$ضم، وت$ستعمل للعاق$ل ولغي$ره، مبني$ة ) َ

  .ٍوأشھر لغات فيھا أنھا تكون بلفظ واحد

ْوبئوالمشھور إفرادھا وتذكيرھا  ِ ُحفرت ُذو ِريَ ْ ُوذو ََ ُطويت َ ْ َ ، يعني الذي حفرته والذي طويته، وق$د تؤن$ث وتثن$ى َ
ِال7سماء ِف7ي ُ ذووتجمع، ون$ازع ف$ي ذل$ك اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى، وس$مع م$ن ك.مھ$م � و َ ُعرش7ه . ُ ْ  ف$ي  ، � وال$ذيَ

وذو و قامت، وذو قام$ا، وذو قامت$ا، جاءني ذو قام، وذ:  ھذه موصولة عندھم، فتقول)ذو(على أن السماء عرشه، فدل 
َفحسبي: ، ولذلك وذو قمن،قاموا ْ َ ْمن َ ْعندھم ُذو ِ ُ َ ْ َكفانيا َما ِ ِ َ.   

ُوكالتي أيضا لديھم ذات َ ْ ِ ْ ْ ََ َ .ً .كالتيھذا استثناء، : َ ُلديھم ذات َ َ ْ ِ ْ َ َ.  

.ك7التي ُذاتھ$ذا خب$ر مق$دم، : َ ُ ذاتيعن$ي وھ$$ذا مبت$دأ م$ؤخر، : َ ْل7ديھم َ ِ ْ َ ٍيءَ ط7ل$$دى- َ M - عل$ى جھ$ة الخ$$صوص دون 
  .غيرھم

ًأيضا .كالتي -ًرجوعا لما سبق من استثناء بعض ا=حكام بلغة طيء-ًآض يئيض أيضا : ْ ، يعن$ي ت$ستعمل للمف$ردة َ
ٍطيءالمؤنثة، يعني  M   ..التي ًبد� من) ذات قامت(جاءت ذات قامت : جاءت التي قامت، ويقولون كذلك:  يقولونَ

َوك77التي أي77ضا ل77 .ً ْ ْديھمََ ِ ْ ٍط77يءعن$$د – َ M ُذات - َ ُوموض77ع ال6ت77ي أت77ى ذواتُ، ذات مثلھ$$ا، َ َ َ ْ َ ََ َ ِ عل$$ى ) ذات(تجم$$ع  يعن$$ي: ِ
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  .بالبناء على الضم) ُذات(في المفردة المؤنثة : ، ويقال)ذوات(في جمع اFناث : ، فيقال)ذوات(

ب$ل ھ$ي ص$يغة م$ستقلة وفيھ$ا : ، وقي$لوألحق بھا ت$اء التأني$ث) ذا: (ً، قلبت الواو ألفا فقيل)ذو(قيل أصلھا ) ذات(
وم$$$ع التن$$وين لع$$$دم  ص$$احبة أوص$$$احبات، يعن$$ي بمعن$$ى) وذوات) (ذات(، إع$$$راب )ُذات(لغ$$ات، البن$$اء عل$$$ى ال$$ضم 

 أنھ$ا ك$صاحبة ، وإم$ا)ُذات(إعراب جمع المؤنث السالم، يعني إما تكون مضمومة ضمة بنا ) ذات(اFضافة، وإعراب 
  .ُھا تعرب جمع المؤنث السالم، يعني ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرةتعرب بحركات مع التنوين، أو أن

َوك777777777777777777777777التي أ . َ ُي777777777777777777777777ضا ل777777777777777777777777ديھم ذاتَ َ ْ ِ ْ َْ َ ً  

  

.وموض7777777777777777777777ع ال6 َ ْ َ َت7777777777777777777777ي أَِ ُت7777777777777777777777ى ذواتِ َ َ َ  

  

 ، لك$ن)ُذوات( : مث$لً وج$راً ون$صباًأن تك$ون مبني$ة عل$ى ال$ضم رفع$اللمفردة  فيھا  فالفصيح)ذات(وأما : قال ھنا
   .ھذ في الجمع

ِبالف7ضل: ، حك$يبھا إعراب مسلمات فيرفعھا بال$ضمة وين$صبھا ويجرھ$ا بالك$سرةِعرنھم من ُيوم ْ َ ُف7ضلكم ُذو ِ ُ ّ َ � ُ
ِبه ِوالكرامة، ِ َ َ ُذات ََ ْأكرمكم َ ُ َْ َ ْبهُ � َ ِبالفضل ، َ ْ َ ُفضلكم ُذو ِ ُ ّ ِبهُ � َ  -)ال$ذي(ف$ي مقابل$ة ) ذو(أت$ى ب$ـ-) ال$ذي( بالبفضل يعني: ِ

ِبالفضل ْ َ ُف7ضلكم وُذ ِ ُ ّ ِب7هُ � َ ِوالكرام7ة، ِ َ َ ُذات ََ ْأك7رمكم َ ُ َْ َ ْب7هُ � َ ) ذو(تثني$ة ، وحك$ي ، وحك$ي إعرابھ$ا كجم$ع المؤن$ث ال$سالمَ
) َذوات$$ي(، و)ذوي(، وف$$ي الن$$صب والج$$ر )ذوات(، و)ذووا(، و)ذوات$$ا(، و)ذوا(ف$$ي الرف$$ع : وجمعھم$$ا فيق$$ال) وذات(
ِذوي(و   . بكسر الياء مع الياء)َ

ٍطيءًإذا عند  M بالبن$اء عل$ى ال$ضم الم$شھور ) ذات(Kللمف$رد الم$ذكر، وي$ستعملون ) ال$ذي(موض$ع ) ذو( ي$ستعملون َ
ِوموضع ال6تيللمفردة المؤنثة، ) التي(عندھم موضع  َِ ْ َ بال$ضم ) ُذوات( الذي ھ$و جم$ع المؤن$ث ال$سالم ي$ستعملون ب$دلھا َ

  .كذلك

  :رحمه ': ثم قال

ْومث7777777777777ل م7777777777777ا ذا بع7777777777777د م7777777777777ا اس7777777777777 َ ْ َ َ ََ َ ُْ ِتفھامِ َ ْ ِ  

  

ِو م7777777777777ن إَأ ْ َ ِذا ل7777777777777م تل7777777777777غ ف7777777777777ي الك67777777777777مْ َ َ ُْ َ ْ َِ ْ َ
  

  

  .اFشارية) ذا(، أربعة، ھذا الخامس وھو }من، وما، وأل، وذو {العنوان الخامسھذا 

َبذا: َذا ٍلمفرد ِ َِ ٍمذكر ُْ . َ ْأشر ُ َب7ذا: أنھ$ا اس$م إش$ارة لمف$رد، كم$ا س$بق معن$ا) ذا( ھذا ا=صل فيھ$ا، ا=ص$ل ف$ي ِ ٍلمف7رد ِ َِ ُْ 
ٍذكرُم77 . ْأش77ر َ الموص$$ولة ھ$$ي الم$$شار بھ$$ا ج$$ردت م$$ن معن$$ى اFش$$ارة، ج$$رد ھ$$ذا اللف$$ظ م$$ن معن$$ى اFش$$ارة، ) ذا(، أص$$ل ِ

ا�س$تفھاميتين، ت$سبقھا ) م$ن(أو ) م$ا(ًواستعمل اسما بالشرطين اللذين ذكرھما الناظم، وھما أنه � ب$د م$ن أن تق$ع بع$د 
ٍأ� تك$ون ملغ$اة، ف$إن ألغي$ت حينئ$ذ : ، ث$م ي$شترط ال$شرط الث$اني ال$صحيحعل$ى) م$ن(متفق عليه، و) ما(، )ما(أو ) من(

  .رجعت إلى أصلھا

َومثل ما َُ ْ  فيم$ا تق$دم، ف$ي كونھ$ا تك$ون بلف$ظ واح$د للمف$رد الم$ذكر والمف$ردة المؤنث$ة والمثن$ى بنوعي$ه الموص$ولة: ِ
  ً.والجمع بنوعيه، لفظ واحد يطلق ويستعمل فيما ذكرناه سابقا

َومثل ما ذا َْ َُ َمث7ل م7ا(ق$صد لفظ$ه، ) ذا (-ھ$ذا ا=ص$ل-) م$ا(مث$ل ) ذا(وأي$ن الخب$ر؟   المبتدأأين: ِ ُ ْ نق$ول ھ$ذا خب$ر ) ِ
  .مقدم

ِومثل ما ذا بعد ما استفھام َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ َِ ِم7ا اس7تفھام، حال$ة كون$ه بع$د )ذا(في موض$ع الح$ال م$ن ) بعد: (ُ َ ْ َْ م$ن إط$.ق :  يعن$يِ
  .الدال على المدلول ما استفھام مضاف ومضاف إليه

، )م$ا(ما ذا صنعت، وقع$ت بع$د : ا�ستفھامية فيقال) ما(التي تكون موصولية أن تقع بعد ) ذا(ٍحينئذ يشترط في 
ًصنعت ھذا ليس مفردا حتى يقال   .اسم إشارة، وھذا محل وفاق عند البصريين) ذا(بأن : َ

م$ن ذا عن$دك، م$ن : ق$ولعل$ى ا=ص$ح، فتا�س$تفھامية ) م$ن(أو بعد : يعني) من( أو -على ا=صح-) من(أو بعد 
  الذي عندك؟ ماذا صنعت؟ ما الذي صنعته؟

ما الذي صنعت؟ ما الذي ص$نعتما؟ م$ا ال$ذي ص$نعتم؟ م$ا ال$ذي ص$نعتن؟ كلھ$ا ) ما(موضع ) ذا(استعملت ٍحينئذ 
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  .استعملت باخت.ف المراجع والمرجع واحد وھو ذا

ْلم َإذا َتلغ َ ْ ِالك6م ِفي ُ َ َ ْلم َإذا ، ْ َتلغ َ ْ  موصولة بشرطين الل$ذين ذكرھم$ا الم$صنف، تستعمل) ذا(ًالك.م، إذا في ) ذا( ُ
  . محل نزاعفھذه) من(أما ا�ستفھامية، ) ما(وھو أن تكون بعد 

ن تخص م$ن يعق$ل، مفخالف قوم؛ =ن ) من(، وأما بعد )ما(و� خ.ف في جعلھا موصولة بعد : أبو حيان: قال
فا=ص$ل ) م$ن( مبھم$ة؛ =نھ$ا ف$ي ا=ص$ل لغي$ر العاق$ل ففيھ$ا إبھ$ام، وأم$ا ھ$ذه) ما(، يعني )ما(فليس فيھا إبھام كما في 

  .أنھا للعاقل فليس فيھا إبھام

م$ن التخ$صيص إل$ى اFبھ$ام وج$ذبتھا إل$ى معناھ$ا ) ذا(وإنما صارت بالرد ل.ستفھام في غاية اFبھ$ام فأخرج$ت 
  .و� كذلك من لتخصيصھا

 أخرجتھا عن د�لتھا ل.ستفھام إلى د�لتھا عل$ى الموص$ولية، لكونھا مبھمة) ما(أن تخرج ) ذا(يعني استطاعت 
أن تج$ذبھا إل$ى معن$ى الموص$ولية، لك$ن الجمھ$ور عل$ى أن ) ذا(، ل$م ت$ستطع ا�س$تفھامية) م$ن(وليس كذلك ال$شأن ف$ي 

  .فھي اسم موصول) ذا(ٍا�ستفھامية، حينئذ إذا وقعت بعدھا ) ما(مثل ) من(

ْلم َإذا َتلغ َ ْ ِالك6م ِفي ُ َ َ َي$ْسألونك((نح$و ) م$ن(أو ) م$ا(ًإذا ب$شرطين أن تك$ون بع$د اس$تفھام ب$ـ:  نق$ولْ ََ ُ َ م$اذا ُينفق$ونَ َُ ِ َ(( 
َُينفق$ونو (،)ال$$ذي(موص$ول بمعن$ى اس$$م ) ذا(اس$$تفھامية كم$ا ھ$ي، و) م$ا( م$ا ال$$ذي ينفقون$ه؟ ]215:البق$رة[ ُ  ھ$ذه جمل$$ة )ِ

  الصلة التقدير ما الذي ينفقونه؟

ْقدومثلھا  َقلتھا َ ُ ْ ْمن: َقالُلي ُ   َقالھا َذا َ

ًفت$صير اس$ما واح$دا، إذا أض$يف اس$م ) م$ا(أن تكون غير ملغاة، والم$راد باFلغ$اء أن ترك$ب م$ع : الشرط الثاني ً
ٍإلى اسم، يعني ن$سب اس$م إل$ى اس$م إذا ق$صدا بجع$ل اFض$افة أنھم$ا اس$ما واح$دا ف$ي مث$ل ھ$ذا التركي$ب حينئ$ذ ص$ارت  ً ً

أنھا اس$تفھامية عل$ى ) من(أو ) ما( في كونھا موصولة أن يقصد بـ-)ذا(لك.م في ا-ملغاة، والشرط في كونھا موصولة 
ً ق$صد تركي$ب اللفظ$ين ل$يجع. اس$ما واح$دا ص$ارت ملغي$ة، م$اذا ، ف$إن)الت$ي(أو ) ال$ذي(بمعن$ى ) ذا(أص$لھا، و عن$$دك؟ ً

ق$درت أنھ$ا كلھ$ا اس$م اس$تفھام �، صارت كلھا اسم استفھام، إذا ) ذا(و) ما( استفھام وليست مركبة من كلھا اسم) ماذا(
ٍ أربعة أحرف، وزيد من ث.ث$ة أح$رف، فحينئ$ذ تك$ون من) ماذا(مثل زيد، مركبة ) ماذا(صارت ٍصارت ملغاة، فحينئذ 

نويت بھا أنھ$ا موص$ولية، ) ذا(مستقلة وھي استفھامية و) ما(المبتدأ وجملة صنعت خبر، وإذا لم يكن كذلك بأن جعلت 
  .ھا غير ملغاة ووقوعھا بعد ا�ستفھامٍحينئذ صح التركيب لكون

ًفتصير اسما واحدا م$ستفھما ب$ه، م$ن ذا ) من(أو ) ما(أن تركب مع : ًإذا المراد بإلغائھا ھذا المشھور عند النحاة ً ً
) م$ا(كلھا مبت$دأ، وعن$دك خب$ر، أم$ا م$اذا ص$نعت؟ ) ماذا(ھذا صارت موصولية، ماذا عندك؟ عندك؟ من الذي عندك؟ 

ًخب$$ر، إذا ) ذا(مبت$$دأ و) م$$ا(اس$$م موص$$ول بمعن$$ى ال$$ذي ف$$ي مح$$ل رف$$ع خب$$ر ) ذا( مح$$ل رف$$ع مبت$$دأ، واس$$م اس$$تفھام ف$$ي
  .خبر) صنعت(مبتدأ، و) ماذا(ھذه صلة الموصول، وأما إذا ركبتھا كلھا صارت ) صنعت(منفصلتان، و

ًفت$صير اس$ما واح$دا م$ست) م$ن( أو -)ذا(يعني -) ما(ًإذا المراد باFلغاء ھنا أن تركب مع  ًاس$ما ) م$ا(ًفھما ب$ه، أو ً
ًواحدا موصو�، ھذا وجه ذكره البعض لكنه منكر عند الكثير، قلنا ًالتركيب إذا قصدت أنھما اس$ما واح$دا م$اذا تق$صد : ً ً

ًكلم$$ة واح$دة لك$$ن م$رادا بھ$$ا ) ذا(و ) م$ا(بھم$ا؟ اس$تفھام، ھ$$ذا الم$شھور، بع$$ضھم ي$رى أن$ه م$$ن ب$اب اFلغ$$اء أن تجع$ل 
ً اس$$ما موص$$و�، لك$$ن ھ$$ذا منك$$ر عن$$د الكثي$$ر لك$$ن يق$$ال ص$$ارت)م$$اذا(الموص$$ولية ك$$أن  ف$$ي ب$$اب اFلغ$$اء، أو نك$$رة : ً

ًوتصير اسما واحدا مستفھما به) ذا(مع ) ما(تركب : موصوفة كذلك فيه ك.م، فصور التركيب ث.ثة ً ً.  

ًوتصير اسما موصو� كلھا اسم موصول) ذا(مع ) ما(تركب  ً.  

  .ك.ھما مركب) ذا(صوفة بـوتصير نكرة مو) ذا(مع ) ما(تركب 

زائ$دة ) ذا(ل$ه اFلغ$اء الحكم$ي ل$يس اFلغ$اء الحقيق$ي، واFلغ$اء الحقيق$ي جع$ل : ھذا التركيب ث.ثة أن$واع، ويق$ال
ٍاستفھامية، ماذا عندك؟ إذا أردت إلغاءھا حقيقة، حينئذ � تجعل لھا معنى، وإذا لم تجعل لھ$ا معن$ى حينئ$ذ تحك$م ) ما(و ٍ

يك$ون ھ$و الخب$ر، ) عن$دك(ًاسم زائ$د إذا � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، و) ذا(اسم استفھام مبتدأ و) ما(، فـعليھا بأنھا زائدة
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  .ًيكون خبرا، ھذا ھو اFلغاء الحقيقي) ذا(تكون مبتدأ وما بعد ) ما(زائدة و) ذا(ھذا ھو اFلغاء الحقيقي، أن تجعل 

ًي الن$اظم تبع$ا للك$وفيين المج$وزين زي$ادة ا=س$ماء اس$تفھامية عل$ى رأ) م$ا(زائ$دة و) ذا(جع$ل : واFلغاء الحقيق$ي
ًوذلك المجموع المجعول اسما واحدا مستفھما به مخصوص بجواز عمل ما قبله فيه نحو: وقالوا ً أقول ماذا؟ ص$ح أن : ً

موصولة، وإن لم يتقدم عليھ$ا اس$تفھام ) ذا(، وأجاز الكوفيون وقوع -ھذا قول-يكون في محل نصب للقول الملفوظ به 
، كل أسماء اFشارة عند الكوفيين يجوز جعلھ$ا أس$ماء موص$ولة كلھ$ا ب$. اس$تثناء، و� ي$شترطون أن يتق$دم عليھ$ا )ذا(

ِنج77وت: موص$$ولة، وإن ل$$م يتق$$دم عليھ$$ا اس$$تفھام كقول$$ه) ذا(الكوفي$$ون وق$$وع أج$$از ). م$$ن(و� ) م$$ا(اس$$تفھام �  ْ َ  وھ77ذا َ
ُطليق َتحملين ، ھ$ل تقدم$ه )ال$ذي(اسم موصول بمعنى ) ھذا(وا بھذا البيت على أن  ، يعني والذي تحملين طليق، استدلَ
ِنجوتشيء؟  ْ َ ُطليق َتحملين وھذا َ وال$ذي تحملين$ه، ف$دل عل$ى أن ھ$ذا اس$م موص$ول ول$م يتق$دمھا :  تحملين يعن$ي، وھذاَ

  .ًاستفھام، إذا � يشترط تقدم ا�ستفھام كما ھو مذھب البصريين

ًحا� أو خبرا: وأجيب بأن تحملين وھ$ذا مبت$دأ وطلي$ق : خبر ثاني، بل أجاب ابن ھشام أح$سن م$ن ھ$ذا: ، وطليقً
  .خبر، وتحملين ھذا يكون حال

 ھذا ھو خبر المبتدأ، وعند الكوفيين أن أسماء اFشارة كلھا يج$وز أن ت$ستعمل موص$و�ت، وخرج$وا طليق: ًإذا
َوم$$ا((علي$$ه  َ تل$$ك بيمين$$كَ َ َِ ِ ِِ َيمين$$ك وأجي$$ب ب$$أن ]17:ط$$ه [))ْ َِ ْھ$$اأنتم((ًل م$$ن اFش$$ارة، وخرج$$وا علي$$ه أي$$ضا  ح$$اِ ُ ْ َ ِ ھ$$ُؤ�ء َ َ

ْحاجْجتم ُ َ   .الذين حاججتم:  أي]66:آل عمران)) [َ

ًفحسب، ھي التي تأتي اس$ما موص$و�؛ =ن ا=ص$ل ) ذا(على كل الصواب أنه � يستثنى من أسماء اFشارة إ�  ً
عن باب الموصو�ت، فإذا استعمل أحدھما في ا]خ$ر ًأن كل معنى ينفرد عن ا]خر، باب أسماء اFشارة منفصل كليا 

ٍحينئذ يكون ھذا استثناء و� يكون للباب كله، وإذا جوز الب$اب كل$ه حينئ$ذ اتح$دا، ص$ار م$ا الف$رق ب$ين ھ$ذا وذاك؟ وم$ا  ٍ
ھ$ذا مخ$الف ل5ص$ول الت$$ي : الف$رق ب$ين أن ي$ضع الع$رب ال$ذي والت$ي، ث$م ي$ستعمل اس$م اFش$ارة ف$ي موض$عين؟ نق$ول

  .منھا النحاةينطلق 

َومثل ما: ًإذا َُ ْ   ).ذا(الموصولة في ما تقدم : ِ

ِبعد ما استفھام َ ْ َ ْ َْ ِ ْأو من َ َ   .ا�ستفھامية على الصحيح، ھذا الشرط ا=ول) من(أو بعد : ْ

َإذا لم تلغ ْ َُ ْ إلغاء حكمي وھو تركبھا في ث.ث صور، وإلغاء حقيقي، واFلغاء الحقيق$ي أن :  نوعاناFلغاء: وقلنا: َ
ًزائدة غير مركبة، واFلغاء الحكمي ھذا أن تجعل مركبة إما استفھاما وإما موصو� وإما نكرة موصوفة) ذا(جعل ت ً.  

الصبان، يعني ما الفرق بين اFلغاء الحكمي والحقيقي؟ ما ا=ثر؟ ھو ل$يس في$ه : ھكذا قال-ويظھر أثر اFلغاءين 
س$ألته ع$ن م$اذا؟ فتثب$ت ا=ل$ف م$ع الج$ار عل$ى : Fلغاءين في نح$و يظھر أثر ا-أثر إ� في الكتابة فحسب، وعلى القديم

ا=ل$ف –س$ألته ع$ن م$اذا؟ م$اذا : يظھر أثر اFلغاءين ف$ي نح$و. تقدير اFلغاء الحكمي، وتحذف معه على تقدير الحقيقي
ٍ إذا كان إلغاء حكميا حينئذ تثبت ا=لف -ھذه   .ً وإذا كان حقيقيا تحذف-تكتبھا–ًً

َومث7777777777777ل م7777777777777ا ذا  َْ َُ ِبع7777777777777د م7777777777777ا اس7777777777777تفھامِ َ ْ َ ْ َْ ِ َ  

  

ِو م7777777777777ن إَأ ْ َ ِذا ل7777777777777م تل7777777777777غ ف7777777777777ي الك67777777777777مْ َ َ ُْ َ ْ َِ ْ َ
  

  

ِإذا لم تلغ ف7ي الك67م: واحترز بقوله: قال َ َ ُْ َ ْ َِ ْ كلم$ة واح$دة ل.س$تفھام، ) ذا(أو م$ن م$ع ) ذا(م$ع ) م$ا( تجع$ل م$ن أن: َ
ك خب$ره، وك$ذلك م$ن ذا مبت$دأ، م$اذا مبت$دأ كلھ$ا، وعن$د:أي شيء عندك؟ وكذلك من ذا عندك؟ ف$ـ: نحو ماذا عندك؟ أي

في ھذين الموضعين ملغاة =نھا جزء كلم$ة؛ =ن المجم$وع اس$تفھام، ول$م يف$سره ب$الجزء باFلغ$اء ) ذا(وعندك خبره، فـ
ٍالحقيقي، وإنما فسره باFلغاء المشھور عند النحاة أن تركب فتجعل اسما واح$دا، وإذا جعل$ت اس$ما واح$دا حينئ$ذ تك$ون  ً ً ً ً

  . تكون موصولية إ� على من جوز وإ� الكثير على المنعاستفھامية و�

  :رحمه ': ثم قال

ْوكلھ77777777777777777777ا يل77777777777777777777زم بع77777777777777777777ده ص77777777777777777777له َ ْ cِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ ُ  

  

َعل77777777777777777ى ض77777777777777777مير ) ٍ ِ َ ْئ77777777777777777ق م77777777777777777شتملهََ َ ِ َِ ْ ُ ٍ  
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َوكلھا َc الب$اب م$ن ٍالموصو�ت، وھو لم يذكر الحرفية وإنما ذكر ا�سمية حينئذ � نحشر الحرفي$ة؛ =ن$ه قي$د كل : ُ
ُموصول: قالأوله  ُ ْ ِا)سماء َ َ ْ.  

ْوكلھ7ا يل7زم بع7ده ص7له َ ْ cِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ ً ك$ان الحك$م عام$$ا ف$ي الموص$و�ت الحرفي$ة وا�س$مية؛ =ن الموص$و�ت الحرفي$$ة وإن: ُ
Kأن توص$$ل بالجمل$$ة : أْن توص$$ل بالفع$$ل الم$$ضارع وبالفع$$ل الماض$$ي، وقلن$$ا: يل$$زم أن يك$$ون بع$$دھا ص$$لة، فل$$ذلك قلن$$ا

ٍ فدل على أنه � بد من كلم$ة تليھ$ا أو جمل$ة، حينئ$ذ ت$ؤول م$ع م$ا بع$دھا بم$صدر، وإ� كي$ف ي$أتي ..ا�سمية ونحو ذلك
ٍالم$صدر؟ ھ$ذا ممتن$ع، حينئ$ذ � ب$د م$ن ص$لة، فال$صلة واجب$ة ف$ي الموص$ول الحرف$ي وف$ي الموص$ول ا�س$مي، وإنم$$ا 

َعل7ىأن تك$ون الجمل$ة م$$شتملة : يفترق$ان ف$ي العائ$د في$$شترط ف$ي الموص$ول ا�س$$مي ٍض7مير َ ِ ٍ)ئ77ق َ كم$ا ذك$ره الم$$صنف  ِ
  .بخ.ف الموصول الحرفي ف. يشترط

َوكلھا َc    .يعني ما سبق من الموصو�ت: ُ

ُيلزم َ ْ ُيلزمًاللزوم يطلق بمعنى الوجوب، إذا : َ َ ْ ُيلزم بعده  منه،  � بدَ ْ َ ََ ُ َ   . ٍ� قبله، حينئذ بين محل ھذه الصلةْ

ُبعده ْ   .يعني بعد الموصول: ََ

ْص7له َ ف$ة ل.س$م الموص$ول، حينئ$$ذ ھ$ذه: ِ lرف$ه عل$ى الق$ول ب$أن جمل$ة ال$صلة ھ$ي المعر lال$صلة ي$تم معن$اه بھ$ا، وتع ٍ
مبھم، ما الذي يتمم معناه؟ ھ$و ج$زء معن$ى؛ =ن$ه ي$دل .. مبھم، جاء الذي، جاء الذين، جاء اللذان: ا�سم الموصول قلنا

، ھ$ذا في$ه معن$ى، لك$ن م$ا ال$ذي ي$تمم معن$اه؟ ھ$و على عاقل أو يدل على غي$ر عاق$ل، أو ي$دل عل$ى جم$ع أو عل$ى تثني$ة
فة عند كثير من النحاة، بمعنى lأن الموصول ُيعد من المعارف كال$ضمير : الصلة، ولذلك ھي متممة للمعنى، وھي معرk

  .والعلم واسم اFشارة

ِما السبب في كونه مْعرفة؟ الموصول عند كثير من النحاة َ.  

ُصلة يتم معناه بھا، وت: ًإذا ٌَ فه، ھذه الصلة قد تكون ملفوظا بھا وقد تك$ون منوي$ة ِ lملفوظ$ا بھ$ا نح$و-مق$درة–ًعر ،ً :
َاAلى نحن: l، وقد تكون مقدرة منوية نحو-نطقت بھا-جاء الذي قام أبوه،  ھ$ذا ي$ستعمل ) ُا=ل$ى: (، قلن$اجموع7ك ف7اجمع ُ

ُجم77عف$$ي م$$اذا؟  ْ ِال77ذي َ َاAل77ى . ًنح$$ن ا=ل$$ى ف$$اجمع، إذا ف$$اج: ھن$$ا ق$$ال ُ مع ھ$$ذه لي$$ست ال$$صلة؛ =ن$$ه ف$$صلھا بالف$$اء، ف$$اجمع ُ
  .ُنحن ا=لى ُعرفوا بالشجاعة، بالسياق والمقام، فدل على أن جمل الصلة ھنا منوية: ًجموعك، إذا

ْوكلھا يلزم بعده صله َ ْ cِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ أنه � يجوز تقديم الصلة و� ج$زء منھ$ا عل$ى الموص$ول، :  أن تكون بعده، مفھومهيعني: ُ
يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول، جاء الذي قام أبوه، جاء قام أبوه ال$ذي، � ي$صح، ج$اء ق$ام ال$ذي أب$وه، يعني � 

� يصح، تقديم جزء على الموصول � يج$وز، تق$ديم ال$صلة كلھ$ا عل$ى الموص$ول � يج$وز، تق$ديم المعم$ول ول$و ك$ان 
ًظرف$$ا أو ج$$ارا ومج$$رورا عل$$ى الموص$$ول � ي$$صح مطلق$$ا، ول$$ذلك أط ً ً ُوكلھ77ا يل77زم بع77ده: الن$$اظم ق$$اللق$$ه ً ْ َ َ َ ََ ُ َ ُْ c : يعن$$ي بع$$د

ْصله الموصول، َ ً كلھا ك. وجزءا، تكون بعد الموصول و� يتقدم ج$زء منھ$ا عل$ى الموص$ول، أم$ا تق$ديم بع$ضھا عل$ى ِ ً
ْيلزم بعده صله: بعض � على الموصول فھذا جائز، فھو داخل في قوله َ ِْ ُ ْ َ ََ ُ َ.  

َوكلھا ي: ًإذا قوله َ َc ْلزم بعده صلهُ َ ِْ ُ ْ ََ ُ  أن$ه � يج$وز تق$ديم ال$صلة و� ج$زء منھ$ا عل$ى الموص$ول، بع$ده مفھوم$ه: ، قلناَ
ًولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، وأما تقديم بعض أجزاء الصلة عل$ى بع$ض فج$ائز، يعن$ي � عل$ى الموص$ول وإنم$ا  ً ً

ج$اء ال$ذي أب$وه : خب$ر، ل$و قل$ت: مبت$دأ وق$ائم: ب$وهأ.. جاء الذي قائم أبوه، جاء الذي أبوه ق$ائم: تقديم بعضھا على بعض
  .قائم، قائم أبوه، قدمت أو أخرت ھذا جائز؛ =نه تقديم لبعض أجزاء الصلة على بعضھا دون الموصول، وھذا جائز

، وعلله بأن امتزاج الح$رف ب$صلته )أل(ًوقد يلي معمول الصلة الموصول إن لم يكن حرفا أو : قال في التسھيل
، يعن$ي � يتق$دم )أل(اج ا�سم بصلته، فتقديم معمولھا كإيقاع كلمة بين جزئي مصدر، وكذا اش$تد امت$زاج أشد من امتز

ًجاء الضارب زي$دا، الزي$دا ض$ارب، م$ا ي$صح؛ =ن : -المعمول-ا�سمية، ) أل(على  ممتزج$ة م$ع م$دخولھا ل$يس ) أل(ً
أحقي$ة ف$ي أن يك$ون اللف$ظ كج$زء م$ن مدخول$ه، ٍكامتزاج الذي أبوه قائم؛ =نھ$ا ف$ي ال$صورة ص$ورة ح$رف، حينئ$ذ لھ$ا 

كأن$$ك أوقع$$ت اللف$$ظ ب$$ين جزئ$$ي ال$$زاي والي$$اء م$$ن زي$$د، وھ$$ذا : وص$$لتھا ق$$ال) أل(ول$ذلك إذا أوق$$ع معم$$ول ال$$صلة ب$$ين 
  .ممتنع
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ُوكلھا يلزم بعده ْ َ َ َ ََ ُ َ ُْ c :ن  � قبله، نفھ$م م$ن ھ$ذا أن م$ن ش$رط ال$صلة أن تك$ون تالي$ة للموص$ول، و� يج$وز أًإذا بعده
ًتتق$$دم البت$$ة � ھ$$ي و� معمولھ$$ا، وأم$$ا أن تتن$$اوب ھ$$ي فيم$$ا بينھ$$ا بالتق$$ديم والت$$أخير فھ$$ذا ج$$ائز، إ� إذا ك$$ان حرف$$ا، أو 

: ًجاء الضارب زي$دا، ھ$ل ي$صح أن نق$ول: ٍھذا ممتنع، ف. يتقدم معمولھا على صلتھا � عليھا، حينئذ نقول) أل(، )أل(
cوكلًجاء زيدا الضارب؟ �، الدليل؟  ُ ُھا يلزم بعدهَ ْ َ َ ََ ُ َ   .-)أل( بعد - أن يكون بعدهُ ً، إذا � بدْ

جوزنا تقديم الصلة على المعمول والمعمول على الصلة � عل$ى الموص$ول، ج$اء ال$ذي ق$ائم أب$وه، ج$ائز أو �؟ 
ًھ$$ذه موص$$ولية، وال$$ضارب ص$$لتھا، وزي$$دا ) أل(ًج$$ائز، ھ$$ل ھ$$ذا الحك$$م ينطب$$ق عل$$ى ج$$اء ال$$ضارب زي$$دا؟ ال$$ضارب 

ًالزي$دا ض$$ارب، ھ$$ذا : ؟ م$$ا يمك$$ن ھ$ذا، ف$$. يق$$ال)أل(ول ال$$صلة، ھ$ل يتق$$دم معم$$ول ال$صلة عل$$ى ض$$ارب � عل$ى معم$
  .ٍممتنع، حينئذ ھذا يستثنى، لما ذكره من علة

ْعلى ضمير )ئق مشتمله َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ٍَ يعني ھذه الجملة جملة الصلة يشترط فيھا ش$روط س$يأتي بع$ضھا، أن تك$ون م$شتملة : ٍ
: ً الضمير يسمى العائد، يعود من الجمل$ة إل$ى الموص$ول، وي$شترط في$ه أن يك$ون مطابق$ا، ول$ذلك ق$العلى ضمير، ھذا

ٍعل$$ى ض$$مير �ئ$$ق ِ ٍِ َ  وج$$ب أن يك$$ون -)ال$$ذي(يعن$$ي الموص$$ول -ًم$$ذكرا ًمط$$ابق ل$$ه، ف$$إن ك$$ان مف$$ردا :  أي بالموص$$ولََ
ًالضمير العائد إليه مفردا مذكرا، وإذا كان الموصول أو مفردة مؤنثة، و ًجب أن يكون الضمير مؤنثا مف$ردا، وإذا ك$ان ً ً

  ..مثنى وجب أن يكون مثنى، وھكذا

ٍعلى ضمير )ئق ِ ٍِ َ    .مطابق له: بالموصول أي: ََ

ْمشتمله َ ِ َ ْ   .مطابق له:  مشتملة على ضمير �ئق بالموصول أييعني ھذه الصلة: ُ

ب$ر، جمل$ة الخب$ر � ي$صح أن تك$ون � بد في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول يربطھا به كجمل$ة الخ
ًجملة إ� إذا اشتملت على رابط قد يكون ض$ميرا وق$د يك$ون غي$ره، لك$ن ھن$ا ي$شترط في$ه ال$ضمير واختل$ف ف$ي ا�س$م 

ًالظاھر، ھل يكون خلفا له، والصواب أنه يعتبر شاذا ً.  

ُسعاد َ ِالتي ُ َأضناك . ْ cحب َ َسعادا ُ َ ُس7عاد، حبھا ا=ص$ل، ُ َ ِالت7ي ُ َأض7ن . ْ cح7ب اكَ َس7عادا ُ َ أت$ى با�س$م الظ$اھر : حبھ$ا نق$ول: ُ
ًبد� عن الضمير وھذا يعتبر شاذا، وإن أدخله ابن مالك رحمه ' تعالى في حد الموصول كما ذكرناه اليوم ً.  

ًإذا � بد في جملة الصلة من ض$مير يع$ود إل$ى الموص$ول يربطھ$ا ب$ه، وحك$م ال$ضمير المطابق$ة للموص$ول ف$ي 
ْعلى ضمير )ئق مشتمله: ير والحضور وفروعھااFفراد والتذك َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ٍَ ٍ.  

  :رحمه ': ثم قال

ٌوجملة َ ْ ُ ًالصلة ھذه شيء يكون تابعا ومتمما لمعنى الموص$ول، وي$شترط في$ه أن :  أن يفسر ھذه الصلة، قلناأراد: َ ً
ًيكون مشتم. على ضمير، ما ھي ھذه الصلة؟ 

  

  :قال

ِوجملة أو ش7بھھا ال7ذ ِ. ََ ُ ْ ْ ْ ُ ْي وص7لٌَ ِ ِب7ه ُ إم$ا أن تك$ون جمل$ة وھ$ذه : ھ$ذه الجمل$ة � تخ$رج ع$ن ش$يئين ف$ي الجمل$ةًإذا : ِ
  .جملة اسمية أو جملة فعلية، إما ھذا وإما ذاك

َأو شبھھا ُ ْ ًإما أن يكون ظرفا، وقيده اب$ن ھ$شام ف$ي التوض$يح ب$الظرف المك$اني، وإم$ا :  يشمل ث.ثة أشياءوھذا: ِْ
ًأن يكون جارا ومجرورا وك.  ص$فة ص$ريحة، وھ$و ص$لة -الثال$ث– أن يكونا ت$امين، وإم$ا أن يك$ون اھما يشترط فيھمً

  .كما سيأتي النص فيه) أل(

ْوجملة أو شبھھا الذي وص7لً إذا،  ِ ِ ُِ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ. ْوكلھ7ا يل7زم بع7ده ص7له : س$بقواش$ترطه فيم$ا: ٌَ َ ْ cِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ إم$ا جمل$ة : ، ھ$ذا أم$ران ف$ي الجمل$ةُ
الظ$$رف المك$$اني، والج$$ار :  ش$$به الجمل$$ة، وش$$به الجمل$$ة ھ$$ذه ي$$دخل تحت$$ه ث.ث$$ة أش$$ياءعل$$ى اFط$$.ق، وإم$$ا أن يك$$ون

  .والمجرور التامان، والصفة الصريحة

  .القول المركب؛ =نھا أعم من الك.م؛ إذ � يشترط فيھا اFفادة بخ.ف الك.م: والجملة المراد بھا

، فيصدق على ك$ل .. ق، كل ك.م جملة و� عكس كل ك.م جملة، ما الع.قة بينھما؟ العموم والخصوص المطل
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ك.م وجد فيه التركيب اFسنادي واFفادة أن$ه جمل$ة، وتنف$رد الجمل$ة بالتركي$ب اFس$نادي و� ي$شترط فيھ$ا اFف$ادة فھ$ي 
 ينف$رد  بفرد � يصدق عليه أنه ك.م، وأما الك.م ف.-الجملة-ًھذا جملة وك.م، إذا ينفرد ا=عم : أعم، إن قام زيد نقول
  .عن الجملة بشيء البتة

ِوك$$ذلك ب$$ين الكل$$م والجمل$$ة عم$$وم وخ$$صوص وجھ$$ي أو مطل$$ق؟ ھ$$ل ي$$شترط فيھم$$ا اFف$$ادة؟ � ي$$شترط فيھم$$ا 
ًاFفادة، المركب اFس$نادي ف$ي الكل$م س$واء أف$اد أم �، والجمل$ة ك$ذلك مرك$ب إس$نادي أف$اد أم �، إذا اجتمع$ا م$ا الف$رق 

ًعدد ث.ثة فصاعدا، وأما الجمل$ة ف$. ي$شترط، إذابينھما؟ أن الكلم يشترط فيه ال أيھم$ا أع$م؟ الجمل$ة أع$م؛ =نھ$ا ت$صدق : ً
على الكلم وزيادة، وإذا كان كذلك ھذا الشأن العام، تصدق عل$ى الكل$م إن ق$ام زي$د قم$ت، وھ$ذا كل$م وجمل$ة، وق$ام زي$د 

  .ًھذا جملة وليس بكلم، إذا صدق على فرد � يصدق عليه ا=عم

ٌوجملة أ َ ْ ُ ْو شبھھا الذي وصلَ ِ ِ ُِ َ ُ ْ يعني الذي وصل به إما أن يكون جمل$ة وإم$ا أن يك$ون ش$به جمل$ة، وي$شترط ف$ي : .ْ
الج$ار والمج$$رور أن يكون$ا ت$$امين، والم$راد بالت$$ام م$ا يفھ$$م عن$د ذك$$ره متعلق$ه الع$$ام، وك$ذا الخ$$اص؛ =ن متعل$ق الج$$ار 

  : والثبوت، وھذا واجب الحذف كما سيأتي في باب الخبرًوالمجرور إما أن يكون عاما، والمراد به الكون وا�ستقرار

ّوأخب77777777777777روا بظ77777777777777رف ٱو بح77777777777777رف ج77777777777777ر َ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ٍِ َِ ْ َ  

  

ّنـاوي77777777777777ـن معن77777777777777ى كائ77777777777777ـن أو است77777777777777ـقر ْ ْ ََ َ َ َ َ َِ ٍ َِ ِ َ  

  

ِكائن ًخبر، وھو متعلق الجار والمجرور، سواء وقع خبرا أو وقع جملة للصلة، فحينئذ يك$ون عام$ا، :  ھذا نقول:َ ًٍ
زيد كائن في الدار، زيد ثابت م$ستقر ف$ي ال$دار، � ي$صح أن : ً إذا كان خاصا يعني � يصح أن يقالفيجب حذفه، وأما

ًيصرح بھذا الخبر، بل يجب حذفه، وھذا يكون محل وفاق، وأما إذا كان المتعلق خاصا كالسفر والنوم ونحو ذل$ك م$ن 
ھ$ذا : ًج$وز، زي$د سي$سافر الي$وم وعم$رو غ$دا، الي$ومٍا=حداث المتعينة، فحينئذ إن دلت قرينة عليه جاز حذفه وإ� ف$. ي

ًوعم$رو سي$سافر غ$دا، غ$دا ھ$ذا متعل$ق : يعن$ي: ًھذا متعلق خاص، وعمرو غدا: ٍسيسافر، فحينئذ نقول:ظرف متعلق بـ ً
للقرين$ة الموج$ودة : ًبمحذوف، عمرو مبتدأ وغدا ھذا متعلق بمحذوف خبر، ما نوعه؟ خ$اص، ھ$ل يج$وز حذف$ه؟ نق$ول

ًلسابقة دليل على ھذا المحذوف، فحينئذ يجوز حذفه؛ لكن زيد اليوم وعمرو غدا، ھكذا ابتداء؟ � ندري م$ا في الجملة ا ٍ
  ً.زيد اليوم وعمرو غدا: المراد بقوله

  .ًزيد سينكح اليوم وعمرو غدا ،نعرف أن المراد به النكاح أو السفر: لكن إذا قال

رور والظرف إذا كان تامين ينظر فيھما إلى المتعل$ق؛ =ن$ه كم$ا الجار والمج: ٍحينئذ القاعدة في مثل ھذا أن يقال
  .سيأتي في محله � بد من متعلق يتعلق بھما

ًإن ك$$ان كون$$ا أو اس$$تقرارا عام$$ا، أو ثبوت$$ا ونح$$و ذل$$ك وج$$ب حذف$$ه باتف$$اق النح$$اة، وأم$$ا إن ك$$ان خاص$$ا كال$$سفر  ً ً ً ً
حذف$ه، وإ� وج$ب ذك$ره، � يج$وز حذف$ه البت$ة، كم$ا ٍوالحدث ونحو ذل$ك فحينئ$ذ ينظ$ر في$ه، إن دل$ت قرين$ة علي$ه ج$از 

الي$$وم ھ$$ذا من$$صوب بعام$$ل مح$$ذوف م$$ا ھ$$و؟ ھ$$ذا � يمك$$ن تعيين$$ه بمث$$ل ھ$$ذا : ًزي$$د الي$$وم وعم$$رو غ$$دا، نق$$ول: ذكرن$$ا
ٍالتركيب، وعمرو غدا مثله؛ حينئذ � بد من ذكرھما ً.  

ك$ل : ٍال$ذي ف$ي ال$دار، حينئ$ذ نق$ولإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة للموصول، جاء الذي عن$دك، وج$اء 
ًعندك وفي الدار متعلقان بمحذوف واجب الحذف، وواجب أن يك$ون فع$. ف$ي مث$ل ھ$ذا الموض$ع كم$ا س$يأتي ف$ي : من

  .محله

  .جاء الذي استقر عندك، وجاء الذي استقر في الدار: ٍفحينئذ يكون التقدير

ًإن لم ُيفد حينئذ � يسمى جارا ومجرورا تاما، لو ق ً ً ٍ جاء الذي اليوم، جاء الذي بك، ھذا � ُيفھم منه، لك$ن إذا : الِ
ِجاء الذي عندك فھْمت من ھذا اللفظ : قيل المتعلق المحذوف العام وھو كائن أو استقر، وأما ج$اء ال$ذي ب$ك � ) عندك(َ

ًھذا � ُيفھم، حينئذ � يصح أن يق$ع ج$ارا ومج$رو: إلى آخره، نقول.. يفھم، واثق بك، أو عدو لك الظ$رف : ًرا لف$ظ م$نٍ
  .ًأو الجار والمجرور و� يكون تاما، والفرق بين التام والناقص ھو ما ذكرناه

ما يفھ$م عن$د ذك$ره متعلق$ه الع$ام، وك$ذا الخ$اص إذا دل$ت علي$ه قرين$ة، وإذا ل$م ت$دل علي$ه قرين$ة : ًإذا المراد بالتام
  .وجب ذكره و� يجوز حذفه
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الخ$$اص، لع$$دم القرين$$ة علي$$ه، وال$$رابط ھن$$ا ف$$ي الت$$ام موج$$ود لكونھم$$ا م$$ا � يفھ$$م عن$$د ذك$$ره متعلق$$ه : والن$$اقص
  .متعلقين بفعل مسند إلى ضمير موصول تقديره الذي استقر عندك

ْعل7ى ض7مير )ئ7ق م7شتمله: قول اب$ن مال$ك-ٍحينئذ يرد السؤال  َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ٍَ َجمل7ة أو ش7بھھا : ، وقلن$اٍ ُ ْ ْ ْ ُِ ٌ ، يعن$ي ي$شمل الظ$رف َ
ٍعل7ى ض7مير : ھ$ذه ص$لة الموص$ول، اب$ن مال$ك يق$ول: ج$اء ال$ذي عن$دك، عن$دك قلن$ا:  إذا قي$لٍحينئذ-والجار والمجرور ِ َ ََ

ٍ)ئق ال$ضمير الم$ستتر ف$ي المتعل$ق؛ =ن المتعل$ق ھن$ا يتع$ين أن يك$ون جمل$ة ) الرابط(، أين الضمير؟ الضمير المستتر ِ
 ھ$ذا فع$ل ماض$ي والفاع$ل ض$مير م$ستتر )اس$تقر. (جاء الذي اس$تقر عن$دك: ٍو� يجوز أن يقدر اسم فاعل، حينئذ تقول

ًجوازا تقديره ھو، يعود على الذي، إذا صار ھو الرابط ً.  

ُالذي أسند إلي$ه المتعل$ق : ًإذا
 ھ$و ال$رابط ب$ين جمل$ة ال$صلة والموص$ول، تق$ديره -ال$ضمير الم$ستتر وھ$و الفاع$ل-

ي$ان معناھم$ا، أش$بھا الجمل$ة لم$اذا؟ اب$ن الذي استقر عندك والذي استقر في ال$دار، فم$ن ھن$ا أش$بھا الجمل$ة؛ =نھم$ا يعط
َأو شبھھا: مالك عبر قال ُ ْ لكن في المعن$ى م$ع ) عندك(في اللفظ ھو اسم : يعني شبه الجملة، من أين جاء الشبه؟ نقول: ِْ

  .اعتبار التقديم ھو جملة فعلية، فأشبه الجملة في اللفظ فحسب، وأما في المعنى ف.، حيث أعطي معنى الجملة الفعلية

ْجملة أو شبھھا الذي وصلَو ِ ِ ُِ َ ُ ْ ْ ْ ُ. ِبه ٌَ    .يعني الموصول: ِ

ْكمن عندي الذي ابنه كفل ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َُ ْ َ. ِكمن عندي: ْ ِْ َْ ُابنهيعني الذي عندي، : َ ُ ْالذي ابنه كفل: ْ ِ ُِ ُُ ْ K، مثل للن$وعين الع$ام والخ$اص، .
ِكم7ن عن7دي ِْ َْ ِكم7ن عن7دي: ھ$ذا ع$ام أو خ$$اص، موص$ول ع$ام أو خ$اص ال$ذي عن$$دي: ، نق$ولَ ِْ َْ ، ھ$ذا م$شترك أو خ$$اص؟ َ

ْومن وما وأل تساوي ما ذكر: قلنا) من(مشترك  َ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ْ َ   .، فھي من قبيل المشتركْ

ْالذي ابنه كفل ِ ُِ ُُ ْ ِكمن عندي ھذا خاص، ) الذي: (. ِْ َْ ، ھ$ذا )كم$ن اس$تقر عن$دي(ظرف ت$ام متعل$ق بمح$ذوف ) عندي(َ
Kالجملة أو� ثم ذك$ر ش$به الجمل$ة، ث$م مث$ل للث$اني عل$ى ح$د قول$ه تع$الىمثال لشبه الجملة، وھو قدم وأخر، ذكر  َي$ْوم ((: ً َ

ْتْبيض ُوُجوه وتْسود ُوُجوه فأما الذين اْسودت َ َ َK kَ َ َ َ َِ K kK َ ٌ   .ٍ حينئذ بدأ بالمتأخر، وھو نوع من أنواع الب.غة]106:آل عمران)) [ٌ

ِكمن عندي ِْ َْ   .ھذا ظرف تام: َ

ِال77ذي ابن77ه كف77 ُِ ُُ ْ ُابن77ه(ھ$$ذا جمل$$ة : ْل. ُ ْ كف77لمبت$$دأ، و) ْ ِ  الجمل$$ة خب$$ر، والجمل$$ة م$$ن المبت$$دأ والخب$$ر � مح$$ل لھ$$ا م$$ن ُ
  .اFعراب صلة الموصول، وھذه الجملة يشترط فيھا ث.ثة شروط تأتينا إن شاء ' تعالى، و' أعلم

  ..!!!.                         وصلى ' وسلم على نبينا محمد
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  26الدرس 

ِ                                    بسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  : سبق في قوله

ُومث7777777777ل ْ ِ َبع7777777777د َذا َم7777777777ا َ ْ ِاس7777777777تفھام َم7777777777ا َ َ ْْ ِ  

  

ْم7777777777ن َْوأ ْل7777777777م َذاِإ َ َتل7777777777غ َ ْ َالك67777777777 ِف7777777777ي ُ َ   ِمْ

  

م$ن ذا ال$ذاھب؟ ھن$ا � يمك$ن : لmشارة، نح$و) ذا(أ� تكون : ھذه ذكرنا أن الناظم ذكر شرطين، وزاد ابن ھشام
) ذا(ٍموصولة؛ =ن الذاھب ھذا لفظ مفرد، و� يصلح أن يك$ون ص$لة للموص$ول، فيتع$ين حينئ$ذ أن تك$ون ) ذا(أن تكن 

) أل(ب؟ وذلك =ن م$ا بع$دھا مف$رد و� ي$صلح أن يك$ون ص$لة لغي$ر من ذا الذاھ: لmشارة، نحو) ذا(إشارية، أ� تكون 
  ).أل(وھنا ليست 

  : ثم قال

َوكلھ777777777777777ا َc ُيل777777777777777زم ُ َ ْ ُبع777777777777777ده َ ْ ْص777777777777777له ََ َ ِ  

  

َعل7777777777777ى ٍض7777777777777مير َ ِ ٍئ7777777777777قَ) َ ْم7777777777777شتمله ِ َ ِ َ ْ ُ  

  

ف$ة، lَدل ھذا على أن كل الموصو�ت � ب$د م$ن ص$لة تب$ين معناھ$ا، ت$تمم معناھ$ا وتعرفھ$ا عل$ى الق$ول بأنھ$ا ُمعر َ 
  . سواء كانت موصو�ت حرفية أو اسميه، وھذا متفق عليه

Kم$شتملة عل$ى ض$مير، ھ$ذا ي$سمى عائ$د لم$ا افتق$ر إل$ى ص$لة وعائ$د، ھ$ذا ال$ضمير ) ال$صلة(وھذه الجمل أو ھ$ذه 
ًمرجعه إلى ا�سم الموصول، � بد أن يكون مطابقا له إف$رادا وت$ذكيرا وتثني$ة وجمع$ا، ث$م إذا ع$: ًيسمى عائدا، يعني ً ً اد ً

ٍالضمير عليه حينئذ إذا اختلفا من جھ$ة الم$صدق واللف$ظ يج$وز مراع$اة اللف$ظ ويج$وز مراع$اة المعن$ى، ومراع$اة اللف$ظ 
  .أكثر

  : ثم بين ھذه الصلة فقال

ٌوجمل77777777777ة َ ْ ُ َش77777777777بھھا َْوأ َ ُ ْ ِال77777777777ذي ِ ْوص77777777777ل . ِ ُ  

  

ِب7777777ه ْكم7777777ن ِ َ ِعن7777777دي َ ِال7777777ذي ِْ ُابن7777777ه . ُ ْكف7777777ل ْ ِ ُ  

  

شبه جملة، وأن الجملة تك$ون جمل$ة اس$مية وتك$ون جمل$ة فعلي$ة، وأن ش$به عرفنا أن الصلة تكون جملة، وتكون 
ًالظرف وقيده بالتوضيح المكاني، والجار والمجرور وي$شترط فيھم$ا التم$ام احت$رازا م$ن : الجملة المراد به ث.ثة أشياء

  ).أل(الصفة الصريحة التي سيأتي أنھا صلة : الناقص، وكذلك الثالث

ٍبين الم$تكلم وب$ين المخاط$ب، ف$إن ل$م تك$ن ك$ذلك حينئ$ذ � : أن تكون معھودة، يعني: ًيشترط في ھذه الجملة أو�
أن تك$ون معھ$ودة، ب$أن يعلمھ$ا المخاط$ب ويعل$م متعلقھ$ا بمعي$ة، : ي$شترط ف$ي ال$صلة. تصلح أن تكون صلة للموص$ول

يح$صل اFتم$ام ويح$صل يعرف الم$تكلم أن$ه أت$ى بجمل$ة وھ$ذه الجمل$ة معلوم$ة عن$د المخاط$ب، � ب$د م$ن ذل$ك، ل: يعني
جاء الذي قام أبوه ولم يدر ما ھو، أو جاء الذي زيد أب$وه ق$ائم ول$م ي$در م$ن ھ$و : ، لو قال)الذي(إزالة اFبھام الذي في 

، ول$م يح$صل بھ$ا رف$ع اFبھ$ام ف$ي ا�س$م )ال$ذي(ھذه الجملة لم يح$صل بھ$ا إتم$ام المعن$ى ال$ذي ف$ي : ٍزيد، فحينئذ نقول
  .الموصول

أم$ا ص$فة النك$رة فال$شرط . ف$ي ال$صلة أن تك$ون معھ$ودة ب$أن يعلمھ$ا المخاط$ب ويعل$م تعلقھ$ا بمع$ينيشترط : ًإذا
  .علم المخاطب بھا فقط كما ذكرناه في حد الموصول: فيھا

َأو تكون ُمنزل$ة ُمنزل$ة المعھ$ود، يعن$ي َ َK Kَ ٍي$ستثنى إذا كان$ت ف$ي مق$ام التھوي$ل والتفخ$يم أو إرادة الج$نس، حينئ$ذ � : ًَ
مق$ام التھوي$ل والتعظ$يم، ومق$ام إرادة : ا=ص$ل أن تك$ون معھ$ودة إ� ف$ي مق$امين:  فيھا أن تكون معھ$ودة، يعن$ييشترط
َوھو الذي عبر عنه بعضھم بأنھا تكون ُمنزلة ُمنزلة المعھود وإ� لم تصلح للتعريف. الجنس َ َK Kَ ًَ.  

ج$اء ال$ذي ق$ام : اش$تراط =ن تك$ون معھ$ودةجاء الذي، أو ا=ول ال$ذي ھ$و :  نحو-الذي ھو مقام التھويل-فا=ول 
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َفغشيُھم من((: ھي الواقعة في معرض التھويل والتفخيم: والثاني. أبوه َِ ِْ َ ْ اليم ما غشيُھمَ lَ َ َِ َ   . ھول عظيم:  يعني]78:طه))[ْ

ُكمثل الذي ينعق((: وكذلك إرادة الجنس َِ ِْ َ َK كلم والمخاط$ب K كالذي، ل$يس ث$م م$ا ھ$و معھ$ود ب$ين الم$ت]171:البقرة)[)َِ
  .الذي ھو صلة الموصول: ، يعني)الذي(Fرادة جنس مدخول 

  : أن تكون جملة الصلة معھودة بين المتكلم والمخاطب، إ� في مقامين: ًإذا الشرط

َفغشيُھم من((مقام التھويل والتعظيم، : ًأو� َِ ِْ َ ْ اليم ما غشيُھمَ lَ َ َِ َ   .]78:طه))[ْ

ِكمثل((إرادة الجنس، : الثاني َ َ َ الذي ينعق بما � يْسمُعَ َ َ َِ ُ ِ ِْ K(](171:البقرة[.  

ٌوجملة َ ْ ُ َشبھھا ْأو َ ُ ْ ِالذي ِ ْوصل . ِ نقيدھا بكونھا معھودة، وإن جرى أكثر النحاة على أن الجمل$ة ي$شترط فيھ$ا ث.ث$ة : ُ
ن رافع$ة شروط و� يذكرون أنھا تكون معھودة، لكن بع$ضھم قي$دھا بم$ا ذكرن$ا، ب$أن ا=ص$ل ف$ي جمل$ة ال$صلة أن تك$و

لmبھام، و� يمكن أن يكون المخاطب قد حصل عنده رفع لmبھ$ام إ� إذا كان$ت ال$صلة معلوم$ة، وإ� إن ُجھ$ل م$صدق 
  .ٍوجھلت الصلة حينئذ كيف تم به؟ ھذا أمر متعذر) الذي(

خبري$ة؟ � إن$شائية، الخبري$ة معلوم$ة، م$ا ھ$ي ال: ًأن تكون خبرية لفظا ومعنى، يعن$ي: ًويشترط في الجملة أيضا
ًما ھي الجملة الخبرية؟ ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، حينئذ احترازا من اFنشائية والطلبية، الطلبي$ة ھ$ي ن$وع م$ن  ٍ

ًحينئذ � تقع الجملة جملة الصلة إ� خبرية لفظا ومعنى. اFنشاء   .وأما اFنشائية والطلبية فھذه � تقع صلة للموصول. ٍ

. ِأن تكون خبرية � إنشائية، وھ$ي المق$ارن ح$صول معناھ$ا للفظھ$ا ف$. يوص$ل بھ$ايشترط في جملة الصلة : ًإذا
ً� يوصل بھا؛ =ن الخبرية معنى اللفظ سابق على اللفظ، بخ.ف اFنشائية والطلبية، فإما أن يك$ون مقارن$ا للف$ظ، وإم$ا 

زيد قام، ف$ي ال$زمن الماض$ي، قب$ل : ًقاأليس كذلك؟ إذا تكلمت بك.م معناه إما أن يكون ساب. ًأن يكون متأخرا عن اللفظ
ھ$ذه : بعت$ك داري. ك.مي بلفظ$ه ح$صل الح$دثأن أتكلم وقع الحدث قبل ك.مي، قام زيد، زيد قائم، قد يكون في أثناء 

ونح$$و ذل$ك م$$ن الم$سائل الت$$ي يك$$ون ) لي$$ت، ولع$ل(أو إذا ك$$ان ف$ي الم$$ستقبل ك$أن ت$$أتي ب$ـ . ألف$اظ إن$$شائية، بعت$ك داري
ي$شترط ف$ي الخبري$ة أن يك$ون اللف$ظ ال$ذي ح$صل ب$ه : ٍستقبل � في الماضي و� في الحال، حينئ$ذ نق$ولمدلولھا في الم

 ح$صول معناھ$ا للفظھ$ا المقاب$لًاFخبار قد وقع حدثه قبل اللفظ، وھذا ھو معنى الخبرية، احترازا من اFن$شائية، وھ$ي 
  .للفظما يكون مطلوبھا أو مدلولھا يقع بعد ا: ف. يوصل بھا، والطلبية

ھ$ي معرف$ة . =ن الصلة معرفة للموصول، ف. بد من تقدم ال$شعور بمعناھ$ا عل$ى ال$شعور بمعن$اه: قال ابن مالك
ٍ؛ =ن ھ$ي معرف$ة ل$ه، حينئ$ذ )ال$ذي(ٍللموصول، جاء الذي قام أبوه، حينئذ � بد أن يكون قام أبوه متقدم ف$ي العل$م عل$ى 

  .، ھذا واضح بين، أمر عقلي)الذي(الشعور بمعنى إذا كانت معرفة � بد أن يسبق الشعور بمعناھا 

وخرج الطلبية وھي أولى با�متناع من اFنشائية، =نھا لم يحصل معناھا بعد، فھي أبعد ع$ن ح$صول الوض$وح 
  .بھا لغيرھا

ل$يس ل$ه خ$ارج، بخ$.ف . ھ$ذا ل$يس ل$ه خ$ارج ي$دل اللف$ظ علي$ه ح$ين ال$تكلم: ك$ل م$ن الطل$ب واFن$شاء نق$ول: ًإذا
م$ا وق$ع : ٍله خارج، يعني له ش$يء وق$ع وح$صل، وأم$ا اFن$شائية والطلبي$ة ل$يس ل$ه مدلول$ه ل$م يق$ع بع$د، حينئ$ذالخبرية 

 ھذه � يحصل بھا التعري$ف، يعن$ي تعري$ف -وھي اFنشائية والطلبية-مدلوله ھو الذي يحصل به التعريف، وما لم يقع 
  .الموصول

ھذا خرج؛ =نه ليس له خارج يدل اللفظ عليه حين ال$تكلم، : نقولٍخبرية � إنشائية، وحينئذ الطلب واFنشاء : ًإذا
ًوإنما يحصل خارجه عقيب الك.م بعده، وعليه ف. يكون$ا معھ$ودين للمخاط$ب، وإنم$ا يك$ون ال$شيء معھ$ودا للمخاط$ب 

  .كونھا عھدية: إذا علمه قبل الك.م، وأما مع الك.م أو بعده انتفى عنه الشرط ا=ول وھو

Kوإن م$نكم لم$$ْن لُيبط$$ئن((: ة الق$سم، فھ$$ي إن$$شائية، وص$ح وقوعھ$$ا ص$$لةُواس$تثني جمل$$ ِ Kَ l َ َ ََ َ ُ ْْ ھ$$ذه :  ق$$الوا]72:الن$ساء)[)ِ
  .مستثناة، ھي محل نزاع القسمية، لكن الكثير وصححه السيوطي في جمع الجوامع أنه يصح أن تقع صلة

  . الصلة ھي جملة جواب القسم وھي خبرية ف. استثناء: وقيل
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ًترط أن تكون خبرية لفظا ومعنى، احترازا من الطلبية واFنشائية، ف. يجوزيش: ًإذا جاءني الذي اض$ربه، م$ن : ً
اض$ربه؟ م$ا ح$صل ب$ه التعري$ف؛ =نھ$ا : بقول$ك) الذي(ھو ھذا الذي اضربه؟ ھذا في المستقبل ما يعرفه، كيف تعرف 

ل$$ذي ليتن$$ي كن$$ت مكان$$ه، م$$ن ھ$$و؟ ھ$$ذا ج$$اء ال$$ذي اض$$ربه، ج$$اء ا. غي$$ر معھ$$ودة، ل$$يس بين$$ي وب$$ين المخاط$$ب معھ$$ود
  .ًجاءني الذي ليته قائم، خ.فا لھشام الذي اشترط أو جوز أن تكون طلبية أو إنشائية. مجھول

ٍالطلبية اضربه أو � ت$ضربه � ي$صح أن تق$ع ص$لة للموص$ول؛ =ن م$دلولھا ل$م يق$ع، وإذا ل$م يق$ع حينئ$ذ � : ًإذا
  .ع الشرط ا=ولًيكون معھودا بينك وبين المخاطب، فامتن

وم$ا ! م$ا أح$سنه: وجملة التعج$ب. � تكون تعجبية: كونھا خالية من معنى التعجب، جملة التعجب، يعني: الثاني
احترزن$ا م$ن : خبريةٍھل ھي إنشائية أو خبرية؟ محل نزاع، إن كانت إنشائية حينئذ خرجت با�حتراز با=ول، ! أعلمه

� تك$ون الجمل$ة التعجبي$ة ص$لة للموص$ول، لم$اذا؟ =ن : نى م$ن الخبري$ة، فيق$الٍوإن كانت خبرية حينئذ تستث. اFنشائية
ٍالتعجب إنما يكون من خفاء السبب، والصلة تكون موضحة ومعرفة، حينئذ ماذا حصل؟ إذا ك$ان الموص$ول في$ه إبھ$ام 

ف؟ ھ$ل يرف$ع اFبھ$$ام  lبم$بھم مثل$ه أم � ب$د م$$ن وجمل$ة التعج$ب فيھ$ا إبھ$ام، ھ$$ل يرف$ع الم$بھم بم$بھم مثل$$ه، أو أن$ه بُمع$ر
ف؟ lُمعر  

  .يعني شيء موضح له ومبين: الثاني

كونھا خالية من معنى التعجب؛ =ن التعجب إنم$ا يك$ون م$ن خف$اء ال$سبب، وال$صلة تك$ون موض$حة فتنافي$ا، : ًإذا
  .ٍحينئذ � بد أن تكون خالية من معنى التعجب

  .شھر ھو ا=ول الذي ذكرتهبناء على أنھا خبرية، وا=. والصحيح جوازه: قال السيوطي

. ج$$اء ال$ذي أق$سم ب$$ا[ لق$د ق$ام أب$$وه، وھ$ذا ذكرن$$اه: أنھ$ا توص$$ل بجمل$ة الق$سم: ًوذك$ر أي$ضا ال$$سيوطي رحم$ه '
، ھذا من باب التج$وز العقل$ي جاء الذي الذي جاء إن قام عمرو قام أبوه: وبجملة الشرط مع جزائه كما يخبر بھا، نحو

  .فحسب

Kأ� يكون ثم ترابط بين جملتين توسط بينھما الموص$ول، نق$ول: مفتقرة إلى ك.م قبلھا، يعنيكونھا غير : الثالث َ :
Kھذا ممتنع، � بد أن تكون صلة الموصول جملة مستقلة ليس لھا ارتباط بما قبل الموصول نف$سه، ف$إن ك$ان ث$م ارتب$اط  َ

ًأو حرف يدل على أن ثم ك.ما يستدعي ك.ما قبل الموصول حينئ ً K   .ٍذ امتنع وقوعھا صلة للموصولَ

ھ$ذه ت$دل عل$ى أن م$ا بع$دھا غاي$ة لم$ا قبلھ$ا، ) حت$ى: (جاءني حتى أبوه ق$ائم، نق$ول: كونھا غير مفتقرة إلى ك.م
ًحينئذ امتنع أن تكون ھذه الجملة صلة للموصول، وبجملة تستدعي ك.ما قبلھا، نحو ) حت$ى(و. جاءني حتى أب$وه ق$ائم: ٍ

  . يكون غاية له� بد أن يتقدمھا ك.م

وھو أن تكون معھودة، أربعة شروط � بد من استيفائھا في جمل$ة : ھذه ث.ثة شروط مع الشرط الذي زدناه: ًإذا
ًأن تكون خبرية � إنشائية و� طلبية، � إنشائية خ.فا لھشام، و� طلبية خ.فا للكسائي: الصلة ً .  

 إن كانت خبرية على الخ.ف، إن كانت خبري$ة فھ$ي م$ستثناة ٍأ� تكون تعجبية، فإن كانت تعجبية حينئذ: وكذلك
خبري$ة � إن$شائية، فھ$ي م$ستثناة م$ن الجمل$ة : ٍمن الشرط الثاني تكون خبرية، وإن كان$ت إن$شائية حينئ$ذ خرج$ت بقولن$ا

ًالخبرية، =ن في التعجب إبھاما ف. يزل إبھام الموصول، وھذا تعليل واضح بين خ.فا لما ذك$ره ال$سيوط ً K ' ي رحم$ه
  . تعالى

ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون$ا ت$امين، والمعن$ي بالت$ام أن يك$ون ف$ي الوص$ل ب$ه فائ$دة، ومت$ى 
  .ھذا ضابطه أولى مما ذكره ابن عقيل. تكون الفائدة في الوصل به؟ إذا ُعلم متعلقه العام

جاء الذي عندك، زيد في الدار، عرفن$ا أن$ه ك$ائن . تامةھذا مفيد فائدة : ٍإذا علم من اللفظ متعلقه العام حينئذ نقول
زي$د واث$ق ب$ك، : ٍفي الدار مستقر في الدار، لكن زيد بك، بك ھذا � معن$ى ل$ه، حينئ$ذ � ب$د أن يتعل$ق بمح$ذوف خ$اص

  ً.ھذا متعلق بخاص � يجوز حذفه، والك.م � يكون مستقيما) بك(ٍحينئذ نقول 

ًالذي عندك والذي في الدار، والعامل فيھما فعل محذوف وجوبا، وھذا مح$ل جاء : أن يكون في الوصل به فائدة
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والخ$.ف ف$ي ك$ون متعل$ق الج$ار والمج$رور ب$الظرف ھ$ل ھ$و اس$م أو فع$ل ف$ي غي$ر ھ$ذه الم$سألة، يعن$ي ف$ي . إجماع
$ح ف$ي غيرھ$ا أن يك$ون فع$. ط$ردا lًالظرف والحال والصفة، وأما في ھذه المسألة فمحل وف$اق، وب$ذلك ُرج ً  للب$اب كم$ا َ

  .سيأتي في محله في باب المبتدأ

  .جاء الذي استقر عندك، أو الذي استقر في الدار: والتقدير

ھ$ذا باط$ل، � : ج$اء ال$ذي ب$ك، و� ج$اء ال$ذي الي$وم، نق$ول: فإن لم يكونا ت$امين ل$م يج$ز الوص$ل بھم$ا، ف$. تق$ل
ھ$ذا .  إ� إذا دل$ت علي$ه قرين$ة واض$حة بين$ةًيصح ك.ما؛ =ن المتعلق خاص وحذفه، و� يجوز حذف المتعلق الخاص

  :ما يتعلق بقوله

ٌوجمل77777777777ة َ ْ ُ َش77777777777بھھا َْوأ َ ُ ْ ِال77777777777ذي ِ ْوص77777777777ل . ِ ُ  

  

ِب7777777ه ْكم7777777ن ِ َ ِعن7777777دي َ ِال7777777ذي ِْ ُابن7777777ه . ُ ْكف7777777ل ْ ِ ُ  

  

  .على اختصار

ٌوصفة َ ِ ٌصريحة َ َ ُصلة َِ َ     ْأل ِ

ٌوصفة َ ِ ٌصريحة َ َ صلتھا � تكون جملة فعلية و� اس$مية الموصولية ) أل(أو شبھھا، وھو أن : ھذا كالشرح لقوله: َِ
ًو� ظرفا و� جارا ومجرورا، وما وقع من ذل$ك ف$ي ك$.م الع$رب فھ$و ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، وإنم$ا ال$شرط ف$ي  ً ً

ًم$ا دل عل$ى ذات، م$ا دل وض$عا عل$ى ح$دث : أن تكون صفة، وال$صفة الم$راد بھ$ا: الموصولية) أل(موصول أو صلة 
ً مرك$ب ف$ي المعن$ى، دال عل$ى ح$دث وعل$ى ص$احبه، كم$ا أن ال$شأن ف$ي الفع$ل مطلق$ا فع$ل ٍمعين وصاحبه، فحينئذ ھ$و

  .الماضي والمضارع وا=مر يدل على حدث، والصفة كذلك تدل على حدث

الفعل بأنواعه الث.ث � يدل على ذات بالمطابقة، وإنما يدل على ذات التي ھي المحدثة الفاع$ل بد�ل$ة ا�لت$زام، 
  . وكل حدث � بد له من محدث=نه متضمن لحدث،

  .وأما اسم الفاعل فھو دال على ذات

د�لة اسم الفاع$ل عل$ى الفاع$ل بالمطابق$ة، اس$م الفاع$ل ي$دل عل$ى الفاع$ل بالمطابق$ة؛ =ن$ه اس$م فاع$ل كاس$مه : ًإذا
  .وضع للد�لة على الذات التي اتصفت بھذا الحدث

كن وج$ه الد�ل$ة ل$يس بالمطابق$ة، وإنم$ا بد�ل$ة ا�لت$زام، =ن قام ھذا يدل على زيد، ل: قام زيد، نقول: وأما الفعل
تضمن ودل على حدث، وھذا الحدث � يمكن أن يقع إ� بمحدث، فھو مستلزم للفاعل، فد�لة الفعل على الفاع$ل ) قام(

فع$ل دل عل$$ى أن اللف$ظ دل علي$$ه مطابق$ة، وال: د�ل$ة التزامي$ة، ود�ل$ة اس$$م الفاع$ل عل$ى الفاع$ل د�ل$$ة مطابقي$ة، بمعن$ى
أنه خارج عن معناه، ما وضع له في لسان العرب، وإنما وضع قام لشيئين ح$دث : الفاعل ھناك بد�لة ا�لتزام، بمعنى

ٍأل$يس ك$ذلك؟ أو أب$ووك؟ حينئ$ذ . أبوك: أبووك، نقول: خلل في الصوت... وقع في زمن مضى، فھو مركب من حدث 
  .ق والمقيد والعام والخاصد�لة قام، وھذه مھمة تفيدك في ھناك في المطل

د�لة قام على الزمن د�لة مطابقية، ود�لة ضارب عل$ى ال$زمن د�ل$ة التزامي$ة، عل$ى العك$س ف$ي الفاع$ل؛ =ن 
وأم$ا د�ل$ة ق$ام . بد�ل$ة الت$ضمن: ك$ل واح$د منھم$ا بد�ل$ة المطابق$ة، عل$ى أح$دھما نق$ول: ًإذا. قام دل على زمن وحدث

 عل$ى الفاع$ل مطابقي$ة، وعل$ى الح$دث مطابقي$ة، وعل$ى -اس$م الفاع$ل-ة، ود�ل$ة ض$ارب على الفاعل فھي د�لة التزامي
. الزمن بد�لة ا�لتزام، د�لة التزام، =نه وضع لشيئين ليس منھما الزمن الذي ھ$و الح$دث وال$ذات ل$يس منھم$ا ال$زمن

  .  الفاعل والد�لة على الحدثوأما قام دل على شيئين، وضع لشيئين منھما الزمن، فرق بينھما من جھة الد�لة على

ًأن قام وقائم إذا ذكرنا مثا� واحدا، أو ضرب وضارب دل عل$ى الح$دث : وأما الد�لة على المصدر فاتفقا، وھو ً
بالمادة التي ھي الحروف التي تألف منھا ضارب وضرب، أو قام وقائم، =ن قام يدل على المصدر وھو القي$ام، وق$ائم 

د� عل$ى الم$صدر بالم$ادة، اش$تركا يعن$ي ب$الحروف وافترق$ا ف$ي : ًإذا.  الم$صدر وھ$و القي$اموھو اسم الفاع$ل ي$دل عل$ى
  .الد��ت السابقة التي ذكرناھا

ٌوصفة: ًإذا َ ِ ِالمراد بالصفة ما دل وضعا على حدث مع$ين وص$احبه :َ ِ والم$راد بھ$ا عل$ى جھ$ة التف$صيل ف$ي ھ$ذا . ً
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  . غة، واختلف في الصفة المشبھةاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبال: المحل

ال$$ذي أري$$د بھم$$ا : ف$$ي ھ$$ذا المح$$ل الم$$راد بھم$$ا) أل(والم$$راد باس$$م الفاع$$ل واس$$م المفع$$ول الل$$ذين يقع$$ان ص$$لة ل$$ـ 
ٍعھدا، وقد ي$راد ب$ه الثب$وت، إن أري$د ب$ه الثب$وت حينئ$ذ ص$ار ف$ي ق$وة ال$صفة ) أل(سبق أنه قد يراد بمدخول . الحدوث ً

ھ$ل ھ$ذا اس$م فاع$ل أم ص$فة م$شبھة؟ عل$ى الق$ول بك$ون ال$صفة الم$شبھة � ت$دخل علي$ه : لخ$.فٍالمشبھة، حينئذ يأتي ا
ًالموصولية حينئذ يأتي الخ.ف، وأما إذا كان ك. منھم$ا ي$دخل علي$ه ) أل( الم$ؤمن والك$افر، : إذا قي$ل. ف$. إش$كال) أل(ٍ

ھ$ذا ھ$و معن$ى : ٍوإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ نق$ولھل المراد ھنا إيمان متجدد أم أنه صفة ثابتة لموص$وفھا؟ � ش$ك الث$اني، 
اسم الفاع$ل واس$م المفع$ول الل$ذان ي$شترط ف$ي : ٍالصفة المشبھة، د�لتھا على ثبوت الحدث � على تجدده، وحينئذ نقول

أن يكون صفة صريحة المراد بھما ما د� على الح$دوث، ف$إن أري$د بھم$ا الثب$وت ك$المؤمن وال$صانع كان$ت ) أل(صلة 
ھ$ل ھ$ي : ٍة عليھما معرفة؛ =نھا حينئذ صفة مشبھة، ب$ل ال$صواب يرج$ع إل$ى الخ$.ف ف$ي ال$صفة الم$شبھةالداخل) أل(

  مدخول أل الموصولية أم �؟ 

ٌوصفة َ ِ ٌصريحة َ َ أنھا لم ت$ستعمل اس$تعمال ا=س$ماء، =ن ال$شيء ف$ي : خالصة في الوصفية، بمعنى: صريحة أي: َِ
) أل(كال$صاحب والراك$$ب، ف$$ـ : م ي$$ستعمل اس$تعمال ا=س$$ماء الجام$$دةًأص$له ق$$د يك$ون دا� عل$$ى ذات وص$$فة وح$دث، ث$$

ھذه ليست موصولية ب$ل معرف$ة، م$ع كون$ه اس$م فاع$ل راك$ب عل$ى وزن فاع$ل، وم$ع ذل$ك : الداخلة على الراكب نقول
ف$$ة ولي$$ست موص$ولية، لم$$اذا؟ =ن م$$دخول ) أل: (نق$ول lلي$$ست ص$فة ص$$ريحة ب$$ل ھ$$و اس$$م  ھن$$ا )أل(َالداخل$$ة علي$$ه ُمعر

خال$$صة : الراك$$ب، أي: س$$لب د�لت$$ه عل$$ى الوص$$فية، ومثل$$ه: كي$$ف اس$$م جام$$د وھ$$و عل$$ى وزن فاع$$ل؟ نق$$ول ام$$د،ج
  .الوصفية

ٌوصفة َ ِ ٌصريحة َ َ  أي خال$صة الوص$فية الت$ي ل$م تنق$ل إل$ى ا�س$مية، خ$رج ب$ه ال$صفة الت$ي غلب$ت عليھ$ا ا�س$مية :َِ
  .فيھا حرف تعريف � موصولة) أل(كالصاحب، فـ 

ٌوصفة َ ِ ِصر َ ٌيحةَ ُصلة َ َ   .الموصولة) أل(صلة : ْأل ِ

الداخل$ة عل$ى ا=ف$ضل ) أل( من الداخلة على اسم التفضيل، وھذا مجمع علي$ه؛ أن صريحة: وكذلك احترز بقوله
  .الموصولية، محل وفاق ھذا، وإنما الخ.ف في الصفة المشبھة) أل(وا=كرم ھذه حرف تعريف وليست بـ 

 ھذه تعريف وليست موصولة، وإن كان في تأويل الصفة =ن$ه ل$يس ب$صفة )أل(القرشي، : وكذلك المنسوب مثل
المن$سوب : منسوب إلى قريش، فھو موصوف من جھة المعنى، أي: صريحة، وإنما ھو من جھة المعنى، قرشي يعني

  .إلى قريش

َوكونھا: ثم قال ْ َُ ِبمعرب َ َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ .قل َ َ
  

َوكونھا ْ َُ ْوكو. أي ھذه ا=لف وال.م: َ َنھاََ ھ$ذا م$صدر لك$ان الناق$صة تفتق$ر إل$ى اس$م وخب$ر، اس$مھا الھ$اء : ، وكونُ
  .المضاف إليه

ِبمعرب: وقوله َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ   .ھذا خبر كان: َ

.قلو     كيف اجتمع خبران؟ ً.خبرھا أيضا: َ

َوكونھا ْ َُ ِبمعرب َ َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ .قل َ َ
  

ِبمعرب َ ْ ُ   .ھذا خبر كان: ِ

.قلو    . خبر كان: َ

َبمعر ْ ُ ِاAفعال ِبِ َ ْ ھذا خبر كان من حي$ث طلبھ$ا وافتقارھ$ا إل$ى اس$م وخب$ر، فا�س$م ال$ضمير، وبمع$رب ھ$ذا ج$ار : َ
جھ$ة كونھ$ا تفتق$ر إل$ى : ومجرور متعلق محذوف خبر كان، وھي مبتدأ، وتفتقر من ھذه الحيثية إلى خبر، فلھ$ا جھت$ان

ِبمع7رب(ً كون$ه مبت$دأ، و ھ$ذا خب$ر الك$ون، م$ن جھ$ة) ق$ل(ًاسم وخبر، وجھة كونھا مبتدأ، فـ  َ ْ ُ ِاAفع7ال ِ َ ْ خب$ر الك$ون م$ن ) َ
  .ًجھة كونه طالبا �سم وفعل
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َوكونك ُ ُإياه َْ َعليك . َ ُيسير َ َِ  

  .يأتينا إن شاء ' في محله

الموصولة على معرب ا=فعال الذي ھو الفعل المضارع، ھل ھو دخول صحيح أم أنه قب$يح وش$اذ؟ ) أل(دخول 
ھ$ل ھ$ي م$ن خ$صائص ا=س$ماء أم �؟ م$ن ق$ال ب$أن دخولھ$ا عل$ى الفع$ل الم$ضارع ) أل(أن : ينبني عل$ى ھ$ذا الخ$.ف

الموص$ولة لي$ست ع.م$ة عل$ى اس$مية الكلم$ة، ولي$ست ) أل(ٍدخول صحيح معت$رف ب$ه ف$ي ل$سان الع$رب، حينئ$ذ جع$ل 
 � إش$كال في$ه، وإنم$ا المعرف$ة أو الزائ$دة فھ$ي ع.م$ة، مح$ل وف$اق) أل(الموص$ولية، وأم$ا ) أل(كلھا، �، المراد ) أل(
ض$ارب وم$ضروب، وا=مثل$ة المبالغ$ة، وال$صفة الم$شبھة، : الموصولية التي تكون داخلة عل$ى ال$صفة ال$صريحة) أل(

  .ھل ھي معرفة با�سم بمعنى أنھا دالة على أنه اسم أم �؟ منبني على ھذا الخ.ف

شاذ وأن$ه قب$يح : ھا ھذه الخصيصة، وإن قلناٍ حينئذ سلبنا عن-الفعل المضارع صحيح-دخوله على الفعل : إن قلنا
  .ھي على أصلھا تعتبر ع.مة على اسمية الكلمة: ٍحينئذ نقول

Mب77الجر : اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى اخت$$ار أن دخولھ$$ا دخ$$ول ص$$حيح لكن$$ه قلي$$ل، وعل$$ى ك.م$$ه ف$$ي قول$$ه ھن$$اك َ
ْوالتنوين والندا وأل َ َ َ ََ M ْ .ِ ِ الموصولة ع.مة �سمية الكلمة، ) أل( مذھبه، =نه � يرى أن ؛ � بد أن نستثني الموصولية علىْ

بجمي$$ع أنواعھ$$ا ومنھ$$ا الموص$$ولة تعتب$$ر ع.م$$ة عل$$ى اس$$مية الكلم$$ة، وأم$$ا دخولھ$$ا عل$$ى الفع$$ل ) أل(أن : والجم$$اھير
ب$$ر  لكن$$ه كث$$رة ن$$سبة، إن كث$$ر يعتب$$ر ض$$رورة ويعتل$$ـ؟؟؟الم$ضارع فيم$$ا ورد م$$ن ا=بي$$ات وا=ش$$عار وإن كث$$ر بالن$$سبة 

النحاة، لك$ن اFجم$اع ھ$ذا أنه شاذ بإجماع : ًشاذا، بل حكى عبد القاھر الجرجاني كما حكاه في شرح الشذور ابن ھشام
  .محل نزاع

َوكونھا ْ َُ ِبمعرب َ َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ .قل َ َ
  

ٍدخولھا على معرب ا=فعال قليل، وإذا كان قلي. حينئذ يستساغ ويقال بدخول : يعني ضارع عل$ى الفع$ل الم$) أل(ً
  .ًمطلقا، سواء كان في الشعر أو في النثر على ھذا القول

  .  والجماھير على أن دخولھا على الفعل المضارع تعتبر ضرورة

خال$صة م$$ن ش$ائبة ا�س$$مية كال$صاحب والراك$$ب، : ب$صفة مح$$ضة، يعن$ي) أل(ا=ل$$ف وال$.م توص$$ف : ھن$ا ق$ال
 المحضة، كالذي يوصف به وھو غير م$شتق كأس$د، وذلك اسم الفاعل والمفعول كالضارب والمضروب، بخ.ف غير

  . ھذا صفة، لكنه غير مشتق: لو وصف به نقول

ف$$ة � موص$ولة، إن ل$م تك$$ن ) أل(وال$صفة الت$ي غلب$ت عليھ$$ا ا�س$مية ك$صاحب وراك$ب، ف$$ـ lف$ي جمي$ع ذل$ك معر
ى ا=س$ماء الجام$$دة ً، إن ك$ان م$شتقا لكن$ه أج$ري مج$ر)أل(ھ$ذا � يعتب$ر ص$لة ل$ـ : ص$فة كا=س$د ول$و وص$ف ب$ه نق$ول

عل$ى ا=س$د أو ) أل(ٍف$إذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ إذا دخل$ت . ھذا � يشتق، ھ$ذا � يوص$ل ب$ه: ٍكراكب وصاحب، حينئذ نقول
فة وليست موصولية) أل(ھذه : على الراكب والصاحب نقول lمعر .  

  :وھل توصل بالصفة المشبھة؟ قو�ن للنحاة مشھوران

أنھا توص$ل بھ$ا؛ : ، وھذا ھو المشھور-رحمه ' تعالى- وبه جزم ابن مالك توصل بھا، كما في الحسن،: اAول
ًلشبھھا الفعل باعتبار رفعھا الظاھر باطراد مطلقا، بخ.ف أفعل التفضيل؛ فإنه � يرف$ع الظ$اھر ب$اطراد إ� ف$ي م$سألة 

  .الكحل كما سيأتي بيانه

ٍ كان كذلك حينئذ لھا ش$به ق$وي بالفع$ل، ف$إذا ك$ان لھ$ا الصفة المشبھة ترفع ا�سم الظاھر على أنه فاعل، إذا: ًإذا
الموصولية عليھا؛ =نھا في اللفظ ھي اسم، وفي المعنى ل$شبھھا الق$وي بالفع$ل ) أل(ٍشبه قوي بالفعل حينئذ صح دخول 

  .ٍفي كونھا ترفع ا�سم الظاھر حينئذ صارت في معنى اسم الفاعل وفي معنى اسم المفعول

أنھا من جھة اللفظ ھي اسم، ضارب ومضروب، ومن جھ$ة المعن$ى ھ$ي ف$ي ) أل( صلة  وقد ذكرنا الضابط في
ھذا في قوة الفعل، ما ال$دليل : قوة الجملة الفعلية، وكذلك حسن، حسن من حيث اللفظ ھو اسم، ومن حيث المعنى نقول

  .على أنه في قوة الفعل؟ رفعھا ل.سم الظاھر باطراد
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ً وم$ا ك$ان م$ستثنى -م$ستثنى–=نھا � ترفع إ� ا�سم الظاھر في محل واح$د أما أفعل التفضيل فھذا محل وفاق، 
ٍحينئذ يكون خارجا عن القياس، فا=صل فيھا أنھا � ترفع ا�س$م الظ$اھر إ� ف$ي م$سألة الكح$ل وھ$ذا م$ستثنى، وحينئ$ذ  ًٍ

ھ$ذا . وإنم$ا ض$مير م$ستترا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا � ترف$ع ا�س$م الظ$اھر : ما خرج عن القي$اس غي$ره علي$ه � يق$اس، فيق$ال
  .ا=ول

� توص$ل بھ$ا ل$ضعفھا وقربھ$ا م$ن ا=س$ماء، =نھ$$ا للثب$وت، ف$. ت$ؤول بالفع$ل، ول$ذلك � توص$ل بأفع$$ل : الث7اني
لم ينظر إلى المعنى وإنما نظر إل$ى العم$ل، فلم$ا عمل$ت : التفضيل باتفاق، يعني ھي من حيث المعنى للثبوت، نقول ھنا

إذا ) أل(ل ل5فعال كانت أشبه به من ھذه الحيثية، فألحقت به؛ =ن المراد ھنا العم$ل، =ن عمل الفعل وا=صل في العم
ًاتصلت باسم الفاعل وھي موصولية واسم المفعول والصفة الم$شبھة حينئ$ذ تعم$ل فيم$ا بع$دھا، ص$ار معتم$دا علي$ه كم$ا  ٍ

  .سيأتي في محله

lت إلى المعنى من حيث الثبوت، فغلب جان$ب العم$ل فإذا كان كذلك روعي في الصفة المشبھة عملھا وإن لم يلتف
  .على جانب المعنى ولذلك عملت، ولذلك وقع فيھا خ.ف، بخ.ف الضارب والمضروب

  :وفي وصلھا بالفعل المضارع قو�ن

  . توصل به، ورجحه ابن مالك

َوكونھا ْ َُ ِبمعرب َ َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ .قل َ َ
  

َأن7ت َم7ا ورد م$ن ك$$.م الع$رب م$ن ال$ضرورات القبيح$$ة،وم$ا ) توص7ل ب7ه، وعلي77ه الجمھ7ور، : الث7اني ْ ِب77الحكم َ َ َ ْ 
َالترضى ْ c ُحكومته ُ َُ المعرف$ة � ت$دخل ) أل(، و )أل(فعل مضارع مغي$ر ال$صيغة دخل$ت علي$ه  الذي ترضى، ترضى ھذا: ُ

ون عل$$$ى الم$$$ضارع بإجم$$$اع، وك$$$ذلك الزائ$$$دة � ت$$$دخل عل$$$ى الم$$$ضارع بإجم$$$اع، وإنم$$$ا تع$$$ين حم$$$ل أل لھ$$$ذا أن تك$$$
 ھل ھ$و دخ$ول ص$حيح أم �؟ الم$شھور أن$ه يعتب$ر م$ن ال$ضرورات القبيح$ة كم$ا ترضىٍموصولية، حينئذ دخولھا على 

  .قال الجمھور

َأنت َما،  ْ ِبالحكم َ َ َ َالترضى ْ ْ c :ضرورة عند الجمھور، وفرق ب$ين ال$ضرورة عن$د الجمھ$ور وعن$د اب$ن مال$ك : قلنا-

أنھ$ا م$ا وق$ع ف$ي ال$شعر مم$ا � يق$ع مثل$ه : فالضرورة عن$د الجمھ$ور. المصدق، ولذلك اختلفا في ھذا -رحمه ' تعالى
ًھذا عام جدا، مھم ھذا، أنھا ما وقع في الشعر مم$ا � يق$ع مثل$ه ف$ي النث$ر، إذا. في النثر � ي$شترط في$ه ق$ضية انك$سار : ً

الجمھور، وق$د ن$ص عل$ى ذل$ك إلى آخره، ليس ھذا المراد بالضرورة عند ) أل(الوزن وعدمه، اضطر إليه بالتنوين لـ 
يع$اب ف$ي النث$ر أن ي$ؤتى : أنھا ما وقع في الشعر مما � يقع مثله في النثر، يعني: الصبان والسيوطي في ھمع الھوامع

ًمع الفعل المضارع، فإذا وقع في الشعر ما � يستساغ نثرا حكمنا عليه بأنه ضرورة، و� ننتظر أو ننظ$ر إل$ى ) أل(بـ 
  .أو �كونه انكسر الوزن 

ف مذھب$ه : أما عند ابن مالك lَما اضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مندوحا، وُضع ً ُ
؛ -م$ذھب اب$ن مال$ك رحم$ه '-

بأنه ما من ضرورة إ� ويمكن إزالتھا بنظم تركيب آخر، ما من ضرورة إ� ويمكن أن ينف$ك عنھ$ا بم$اذا؟ يغي$ر البي$ت 
فالضرورة عند الجمھ$ور أع$م م$ن ال$ضرورة . ٍ حينئذ يأتي ببيت آخرًمباشرة، بد� من أن يضطر فيقع فيما ھو محذور

  .-رحمه ' تعالى-عند ابن مالك 

ٍوقد شذ وصل ا=لف وال.م بالفعل المضارع، ھكذا حكم ابن عقيل حكم عليه بأنه شاذ، وإذا ك$ان ش$اذا حينئ$ذ �  ً
  .على الفعل المضارع) أل(يقاس عليه و� يقال في النثر بدخول 

  :  أشار بقولهوإليه

َوكونھا ْ َُ ِبمعرب َ َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ .قل َ َ   

.ق7لليس ا=مر كذلك كما قال اب$ن عقي$ل، وإنم$ا م$راد اب$ن مال$ك بكون$ه  ل$يس بال$شاذ، وإذا ك$ان ك$ذلك ص$ار لغ$ة : َ
م$ة الموص$ولية � تك$ون ع.) أل(عندھم، ولذلك كما قال كثير ممن شرح ا=لفية على أن ابن مالك رحمه ' ي$رى أن 

.قل: (ل.سمية، وھذا دليل على أن قوله ٍليس المراد به أنه شاذ، وإنم$ا س$مع ف$ي أبي$ات لي$ست قليل$ة عن$ده وحينئ$ذ حك$م ) َ
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الموصولية على الفعل في الشعر خاصة، فإذا كان كذلك ص$ار لغ$ة، وم$ا ص$ار لغ$ة � يحك$م علي$ه ) أل(بصحة دخول 
البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المصنف في غي$ر ھ$ذا الكت$اب وھذا عند جمھور : بالشذوذ، ولذلك قال ابن عقيل

أنه � يختص به بل يجوز با�ختيار، بل ھ$و م$راده ف$ي ھ$ذا البي$ت، ل$يس ف$ي غي$ر ھ$ذا الكت$اب ب$ل ھ$و م$راده ف$ي ھ$ذا 
  . البيت

  ).الذي، والتي(بالجملة ا�سمية كما توصل ) أل(وصلت . وجاء وصلھا بالجملة ا�سمية لكنه شاذ

  : قلنا

ٌوجملة َ ْ ُ َشبھھا َْوأ َ ُ ْ ِالذي ِ ْوصل . ِ ِبه ُ ِ   

�، : جمل$ة اس$مية؟ الج$واب) أل(أو ص$لة ) أل(ھل يك$ون موص$ول . جملة يشمل الجملة ا�سمية والجملة الفعلية
  .ٍوإن سمع من ذلك حينئذ نحكم عليه بأنه شاذ

  : فمن ا=ول قول الشاعر

َم777777777777ن ْالق777777777777وم ِ َ ُالرس777777777777ول ْ ُ ْم777777777777نھم � . ُ ْ ِ  

  

ْلھ77777777777م ُ ْدان77777777777ت َ َ ُرق77777777777اب َ َ ِبن77777777777ي ِ Mمع77777777777د َ َ َ  

  

َم7ن ْالق77وم ِ َ ُالرس77ول ْ ُ ُرس77ولال$$ذين :  ، يعن$ي� . ُ ْم77نھم � . ُ ْ ُرس7ول .ِ ُ ْم7نھمھ$$ذا مبت$$دأ، و  � . ُ ْ ھن$$ا ف$$ي ) أل(و . خب$$ر: ِ
َمن: معنى الذين، =نه قال ْالقوم ِ َ لمف$رد، وت$أتي � ش$ك أنھ$ا ت$أتي بمعن$ى ا) أل(ھنا بمعنى الذين، و ) أل(، فدل على أن ْ

  .بمعنى المثنى وبمعنى الجمع

َمن ْالقوم ِ َ ُالرسول ْ ُ ْمنھم � . ُ ْ ُرسولالذين :  يعنيِ ُ ْمنھم � . ُ ْ ِ.  

  : ًوكذلك توصل بالظرف شذوذا، كقوله

ْم777777777ن ُ)ي777777777زال َ َ َ ًش777777777اكرا َ ِ َعل777777777ى َ ْالمع777777777ه َ َ َ ْ  

  

َفھ7777777777777و ْ ٍح7777777777777ر َ ٍبعي7777777777777شة َ َِ ِذات ِ ْس7777777777777عه َ َ َ  

  

  ِْلقُونٌ يلِلَق اَيھِف ْعَم َعَمَوھذا ظرف، ) المعة، معة(على 

ْالمعه َ َ   .ھذا شاذ، يحفظ و� يقاس عليه: ، نقول)معه(يعني الذي : ْ

ٌوصفة: ًإذا َ ِ ٌصريحة َ َ ُصلة َِ َ ص$فة � : � تكون ص$لتھا إ� م$ا وج$د في$ه ال$شرطان) أل(ھذا المراد به أن : نقول: ْأل ِ
ًخرج به ما لم يكن خالصا وھو ما أجري مج$رى ا=س$ماء جامد، وأن تكون محضة خالصة في الد�لة على الوصفية، 

  .الجامدة

ََ◌ك7ونھاوأم$ا  ُْ ِبمع7رب َ َ ْ ُ ِاAفع7ال ِ َ ْ .ق7ل َ ِمع77ربدخولھ$ا عل$ى : َ َ ْ ِاAفع7ال ُ َ ْ ٍحينئ$$ذ . ھ$ذا ش$اذ، يحف$ظ و� يق$اس علي$ه: نق$ول َ
  .الموصولية ھذه تعتبر من ع.مات ا=سماء كما ذكرناه فيما سبق) أل(أن : يتقرر

ًاسم لفظا فعل معنى) أل(الصفة الصريحة مع : ھنا فائدة: ك نقولولذل   . ھذه مھمة. ً

ًاسم لفظا فعل معن$ى، اس$م لفظ$ا م$ن حي$ث اللف$ظ) أل( مع الصفة الصريحة فع$ل معن$ى؛ =ن ا=ص$ل ف$ي جمل$ة . ًً
خولھ$ا عل$ى الفع$ل ًعل$ى الفع$ل، ص$ار قبيح$ا، ولع$ل د) أل(ًالصلة أن تكون فع.، ھذا ا=صل فيھا، ولكن قبح أن تدخل 

ًالمضارع إرشادا إلى ھذا؛ =نه قد يأتي الشيء الممنوع مصرحا به في بعض ا=بيات، ليدل على أن ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل،  ً
ُفإن77ه: ًلك$$ن � يك$$ون قياس$$ا، مث$$ل م$$ا ذكرن$$اه . َ ٌأھ77ل َ ْ Aْن َ َيَؤكرم77ا َ َ َالترض77ى ھ$$ذا ت$$صريح بأص$$ل مھج$$ور، و: ُْ ْ c : ًھ$$ذا أي$$ضا

ًلكن لكثرة ما ورد جعلوه قلي. واستحسنوه أ� يكون شاذاتصريح بأصل مھجور، و ً.  

  .صفة صريحة: � بد من أمرين: ًإذا

َ َكونھاَو ُْ ِبمعرب َ َ ْ ُ ِاAفعال ِ َ ْ .قل َ   .الجمھور على أنه شاذ: َ

  : ثم قال رحمه '
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َكم777777777ا jأي ْوأعرب777777777ت َ َ ْ َِ ْل777777777م َم777777777ا ُ ْت777777777ضف َ َ ُ   

  

ُوص7777777777در َ َوص77777777777لھا َْ ْ ٌض7777777777مير َِ ْنح77777777777ذفٱ َِ ََ ْ  

  

jأيا ھو النوع السادس من ا=لفاظ المشتركة، ھذ َ.  

َكما jأي: قال َكما jأي، َ ً مثل م$ا ف$ي أنھ$ا تل$زم لفظ$ا واح$داَ ، ث$م تك$ون للمف$رد والم$ذكر المف$رد المؤن$ث المثن$ى jأي: ً
اق$$ل � العاق$$ل وغي$$ر الع:  ا=ص$$ل فيھ$$ا أنھ$$ا تك$$ون للن$$وعينj أيو. بنوعي$$ه الجم$$ع بنوعي$$ه وتك$$ون للعاق$$ل وغي$$ر العاق$$ل

ْومن: بترجيح، ولذلك ذكرنا في قوله َ َوما َ ْوأل َ َ ِتساوي َ َ ْذكر َما ُ ِ ً للعاقل كثيرا ولغي$ره قل$ي.، من. ُ ً لغي$ر العاق$ل كثي$را، م7اً
ًوللعاقل قلي.، وما بعد ھذين اللفظين يستعم.ن معا في العاقل وغير العاقل ً.  

َكما jأي: ًإذا قوله �، ل$يس ك$ذلك، وإنم$ا ف$ي كونھ$ا تل$زم : ًاق. أو �؟ الج$وابھل ھ$و ف$ي الد�ل$ة عل$ى كون$ه ع$: َ
ٍلفظا واحدا، وحينئذ من جھة المعنى قد يعتبر المفرد المذكر والمؤنث، وقد يعتبر المثنى، وقد يعتبر الجمع ً ً.  

َكما jأي ة  تستعمل موص$ولة، وت$أتي ش$رطية، وت$أتي اس$تفھامية، وھ$ي م$ن ا=لف$اظ ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا م.زم$jأي: َ
لmض$$افة، ون$$وع الم$$ضاف ھ$$ذا في$$ه تف$$صيل ي$$أتي ف$$ي ب$$اب اFض$$افة إن ش$$اء ' تع$$الى، الموص$$ولية وا�س$$تفھامية 

  .ًوالشرطية م.زمة لmضافة، فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه التنوين فصار التنوين عوضا عن مفرد ھنا

ًّأي$$ا((: jأي ْا ت$$دُعواKم$$ َ تن$$وين ھن$$ا ع$$وض ع$$ن الم$$ضاف إلي$$ه المح$$ذوف، ال:  ھ$$ذه ش$$رطية، نق$$ول]110:اFس$$راء)[)َ
  .وسيأتي تفصيله في محله

 ت$$ستعمل موص$$ولة واس$$تفھامية وش$$رطية، كونھ$$ا اس$$تفھامية وش$$رطية ھ$$ذا يك$$اد يك$$ون مح$$ل وف$$اق، أم$$ا jأي: ًإذا
 لغي$$ر ا�س$$تفھامية وال$$شرطية وھ$$ي الموص$$ولية ھ$$ذا مح$$ل خ$$.ف، والجمھ$$ور عل$$ى أنھ$$ا ت$$أتي -مجيئھ$$ا–اس$$تعمالھا 

  .لية كذلكموصو

  . ف.jأيھناك متفق على أنھا موصولية، وأما ) من وما وأل(ً ليس متفقا عليھا أنھا موصولية، بخ.ف jأي: ًإذا

ًأنھا � تستعمل إ� شرطا أو استفھاما، ويرد قوله قول الشاعر: ً تستعمل موصولة خ.فا لثعلب في قوله ً:  

ْفسلم M ُأيھم َعلى َ c ُأفضل َ ْ
  

ْفسلم M ُأيھم َعلى َ c عندنا الشرطية وا�ستفھامية معربتان كما سيأتي، وقد مر معنا استثناء ال$شرطية وا�س$تفھامية ،
، =ن ھ$ذه )ِأيlھ$م(عل$ى : ، على قوله نقول)kأيُھم( � تكون إ� استفھامية أو شرطية، على jأيأن : أنھا معربة، على قوله

 وعل$ى ھ$ذا ح$$رف ج$ر دخل$ت عل$$ى ال$شرطية أو ا�س$تفھامية عل$$ى  إم$ا ش$رطية وإم$$ا اس$تفھامية وك.ھم$ا معرب$$ان،jأي
ًك.مه، حينئذ لزم أن يكون مجرورا، فلما �زم الضمة علمنا أنه مبني ٍعلى أيُھم أفضل، حينئذ نقول: ٍ k : ھ$ي مبني$ة عل$ى

  .؛ =نھما معربتان)ِأيlھم(على : ، أو شرطية لقال)ِأيlھم(على : الضم، إذ لو صح ما ادعاه ثعلب أنھا استفھامية لقال

ْفسلم: َيرد قوله: ًإذا M ُأيھم َعلى َ c ُأفضل َ ، فھي مبنية على ال$ضم ف$ي الرواي$ة الم$شھورة، ف$دل عل$ى أنھ$ا موص$ولة، ْ
ھ$و أف$ضل، : وغير الموصولة معربة � مبنية، وإنما بنيت ھنا لكونھا مضافة وقد حذف صدر ص$لتھا وھ$و المبت$دأ أي

  .كما سيأتي

َكما jأي   .ًموصولية خ.فا لثعلب) jأي (ًإذا: َ

َكما ْوأعربتفتكون بلفظ واحد في اFفراد والتذكير وفروعھما، : َ َ ْ َِ   .Kبين حكمھا. ُ

ْوأعرب77777777777ت.......  َ ْ َِ ْل77777777777م َم77777777777ا ُ ْت77777777777ضف َ َ ُ  

  

ُوص7777777777در َ َوص77777777777لھا َْ ْ ٌض7777777777مير َِ ْانح77777777777ذف َِ ََ ْ  

  

ْوأعربت َ ْ َِ ْ أعربت:وقد تبنى، قال: ُ َ ِْ   ، متى؟ ُ

ْوأعرب7ت َ ْ َِ ْل7م َم7ا ُ ْت7ضف َ َ أن م$ا بع$ده داخ$ل ف$ي ال$شرط، ف$. ب$د م$ن اس$تيفاء :  واو الح$ال ھ$ذه، معن$اهال7واو): َو(، ُ
Kشرطين، إن انتفيا أعربت، فحينئذ ھو نص على المع$رب منھ$ا، وبمفھوم$ه يفھ$م المبن$ي، إذ يق$ال م$ع ص$لتھا ) jأي(إن : ٍ

  :، لھا أربعة أحوال-موجودة في ابن عقيل-وصدرھا باعتبار الحذف وعدمه على أربعة أنواع 
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أن تضاف ويذكر صدر صلتھا، تضاف على ا=صل إلى المفرد، وي$ذكر ص$در ص$لتھا، يعجبن$ي أيُھ$م ھ$و : ًأو)
َھو. أضيفت إلى الھاء: kقائم، أي ٌقآئم ُ ِ َھ7وذكر صدر الصلة المبتدأ أول$ه، : َ ٌق7آئم ُ ِ . ًإذا أض$يفت، وذك$ر ص$در ال$صلة.     َ

  .ھذه الحالة ا=ولى

jأي(أ� تضاف و� يذكر صدر صلتھا، يعجبني : الثانية ٌقائم َ ِ ٌق7آئم. (ح$ذف الھ$اء) vأي(، يعجبن$ي )َ ِ ا=ص$ل ھ$و ): َ
  .قائم، حذف صدر الصلة الذي ھو المبتدأ

vيعجبن$ي أي ھ$و ق$ائم، يعجبن$ي أي ح$$ذف الم$ضاف، : أ� ت$ضاف وي$ذكر ص$در ص$$لتھا: الثالث7ة kَھ7و ٌق7آئم ُ ِ ص$$در : َ
   .ھذه ث.ثة. الصلة مذكور

  .بالمفھوم:  بقي حالة واحدة وھي

  ً:إذا

  . ًأو)ھذا .  أن تضاف ويذكر صدر صلتھا

  .الثانيھذا . أ� تضاف و� يذكر صدر صلتھا

: ت$أتي مبني$ة فيم$ا إذا ل$م تك$ن م$ن ھ$ذه ا=ح$وال الث.ث$ة وھ$ي) kأي: (ٍأ� تضاف ويذكر صدر صلتھا، حينئذ نقول
ْأيھم: (تضففيما إذا لم تضف مع حذف صدر الصلة، لم  ُ c ٌق7ائم َ ِ ْأيھ7م(، )َ ُ c م$دة ع$دم إض$افتھا م$ع ح$ذف -إذا ل$م ت$ضف ) َ

ٌقآئم jأي: (، يعني-صدر صلتھا ِ   . في ھذه الحالة معربة:  ، ھذا حذفت الصلة وحذف صدر الصلة، نقول)َ

ْأيھم: (أن تضاف ويذكر صدر الصلة ُ c َھو َ ٌقائم ُ ِ   .في ھذه الحالة معربة: ، نقول)َ

cأي(يعجبني : ذكر صدر صلتھاأ� تضاف وي َھو َ ٌقائم ُ ِ م$اذا بق$ي م$ن التق$سيم . في ھذه الحالة ھي معربة: ، نقول)َ
  العقلي؟ 

  :       ھذه الحالة ھي التي عناھا الناظم بالنفي في النطق بقوله.   أن تضاف و� يذكر صدر صلتھا

ْل77777777777777777777777م َم77777777777777777777777ا.......  ْت77777777777777777777777ضف َ َ ُ  

  

ُوص7777777777در َ َوص77777777777لھا َْ ْ ٌض7777777777مير َِ ْانح77777777777ذف َِ ََ ْ  

  

َْ◌أعربت: يعني َ ِْ ٍمدة عدم إضافتھا مع حذف صدر صلتھا، فحينئذ إن أض$يفت وح$ذف ص$در ص$لتھا بني$ت ) vأي (ُ
المنط$وق دل عل$ى م$اذا؟ دل عل$ى اFع$راب، ول$ذلك إذا ب$دأت ب$المفھوم س$لمت ف$ي . على الضم، وھذا مأخوذ بالمفھوم

      : ا]ن قال: شرح البيت، وإذا بدأت بالمنطوق تتعب، يعني

ْل77777777777777777777777م َم77777777777777777777777ا.......  ْت77777777777777777777777ضف َ َ ُ  

  

ُوص7777777777در َ َوص77777777777لھا َْ ْ ٌض7777777777مير َِ ْانح77777777777ذف َِ ََ ْ  

  

ْ لمإن: مفھومه ْتضف َ َ ٍ مع حذف صدر الصلة حينئذ تكون مبنية، فھو نص بالنطق على المعرب وبالمفھوم عل$ى ُ
َكما jأي: ًإذا. المبني ْوأعربت َ َ ْ َِ ْلم َما ُ ْتضف َ َ إذا أض$يفت انتف$ى ال$شرط ا=ول ٍفحينئ$ذ . م$دة ع$دم إض$افتھا.  ھذه ظرفيةما: ُ

: ، وق$د ج$اء ال$نص بھ$ا ف$ي قول$ه تع$الى)vأي مبني$ة: (مدة عدم إضافتھا مع حذف صدر صلتھا، في ھ$ذه الحال$ة نق$ول.. 
ًأيھم أشد على الرحمن عتيا(( َّ َ ْ . َ ُ cِ ِ ِ c َ َ ھذا خبر مبتدأ مح$ذوف، ح$ذف : ًأضيفت إلى الھاء إذا مضافة، وأشد) kأي (]69:مريم))[َْ
  ). أيھم ھو أشد(، )ھو: (در الصلة وھو قولهص

yھ$ي الت$ي نحك$م عل$ى أي بأنھ$ا مبني$ة وھ$ي مت$ى؟ إذا أض$يفت وح$ذف ص$در  الرابعة في ھذه الحالة الوحيدة: ًإذا
kأيُھم أشد: (صلتھا، نحفظ المثال َ َ َْ k( يعني ،) :أيھم ھو أشد.(  

ْأيھ7م(ن$ي يعجب. في ھ$ذه ا=ح$وال ال$ث.ث تك$ون معرب$ة بالحرك$ات ال$ث.ث ُ c َھ7و َ ٌق7ائم ُ ِ .أي(، ورأي$ت )َ ْھ7مَ َھ7و ُ ٌق7ائم ُ ِ َ( ،
َھ77وِب$$أيlھم (وم$$ررت  ٌق77ائم ُ ِ cأي(، وك$$ذلك )َ ٌق77ائم َ ِ jأي(ٍ، إل$$ى آخ$$ر ا=مثل$$ة الت$$ي ذكرھ$$ا اب$$ن عقي$$ل، حينئ$$ذ )َ ، ت$$أتي مبني$$ة )َ

  .ھذا شرط. ًاأن تكون مضافة لفظ: موصولة عند سيبيويه وجماعة من البصريين إذا اجتمع فيھا أمران

  .أن يكون صدر صلتھا محذوف
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  : شرطين-الموصولة) ّأي(في -واشترطوا في العامل فيھا 

ِيعجبن7ي: (أن يك$ون مدلول$ه الزم$ان الم$ستقبل، يعن$$ي ُ ْ َعجأ(: م$ا تق$در، )ُِ ْأيھ77م يِن7َبْ ُ c ٌق7ائم  َ ِ ِيعجبن7ي(، )َ ُ ْ ، أم$ا بالفع$$ل )ُِ
  .الماضي ف.، � يصح

  .تقبلأن يكون مدلوله الزمان المس

ْ أيھ7مأعجبن7ي: (لم � يج$وز: أن يقدم عليھا في الك.م ف. يتأخر، ولذا قيل للكسائي: الثاني ُ c َق7ام : ؟ ل$م � يج$وز) َ
ْأيھم (-جاء بالفعل بالماضي-) أعجبني( ُ c َقام   .ٍيعني ھكذا وضعت، حينئذ � نبحث و� نسأل. كذا خلقت) jأي(: ؟ فقال)َ

  ).vأي كما: (البيت ومنطوقهًإذا عرفنا مفھوم : cأي كما

ْوأعرب7ت َ ْ َِ  ف$ي ث.ث$ة أح$وال، وبني$$ت ف$ي حال$ة واح$دة =نھ$$ا ب$التعبير التق$سيم العقل$ي أربع$$ة أق$سام عل$ى م$ا ذك$$ره :ُ
  . الشارح

ْوأعربت َ ْ َِ   .النطق ھنا معلق بأحوال اFعراب: ًمدة عدم إضافتھا، إذا: ُ

k، فحينئذ نقول بھذين الشرطين إذا انتفيا أعرب$ت أي، ًمدة عدم إضافتھا، ومع حذف صدر صلتھا إذا كان ضميرا ٍ
  . ھي مبنية: ٍوإن وجدا اجتمعا و� بد من اجتماعھما وھو إضافتھا وحذف صدر الصلة، حينئذ نقول

ِيعجبن77ي: (أن ت$$ضاف ويح$$ذف ص$$در ال$$صلة، نح$$و: الرابع77ة ُ ْ ْأيھ77م ُِ ُ c فف$$ي ھ$$ذه الحال$$ة تبن$$ى عل$$ى ال$$ضم )ٌ◌مئَق77ا ،
ُيعجب: (وتقول ْ ْأيھم ِنيُِ ُ c ْأيھم، ورأيت )ٌمئَقا ُ c ْأيھ7م، وم$ررت ٌمئَق7ا ُ c ش$يعة ((: ، وعلي$ه قول$ه تع$الىٌمئَق7ا lٍث$م لنن$زعن م$ْن ك$ل َ َِ ِ Kُ َِ َ K ُ

kأيُھم أشد َ َ َْ k(](أيھم ھو أشد:  يعني]69:مريم.   

َلقيت َما َإذا ِ ِبني َ ٍمالك َ ِ ْسلمَ       فَ M َعلى َ ْأيھم َ ُ c َأفض -ھذا الشاھد- َ ْ ْأيھم:(، يعنيُلَ ُ c َھو  َ ُأفضلُ َ ْ k، بنيت ھن$ا أض$يفت أي )َ
ْأيھم(إلى الھاء، وصدر الصلة محذوف،  ُ c َھو  َ ُأفضلُ َ ْ cأي، بضم )َ ؛ =ن حروف الجر � يضمر بينھا وب$ين معمولھ$ا ق$ول َ

ْوأعربت: و� تعليق، وھذا مستفاد من قوله َ ْ َِ ْلم َما ُ ْتضف َ َ ْوأعربت: ، أيُ َ ْ َِ  لم تضف في حالة حذف ص$در ال$صلة،  إذاcأي ُ
  ً.فدخل في ھذه ا=حوال الث.ثة السابقة على ما ذكرناه سابقا

ْوبع777ضھم ُ ُ ْ َ َأع777رب َ َ ًمطلق777ا ْ َ ْ َأع777رب: ، يعن$$$يُ َ ًأي777ا  ْ ًمطلق777ا. َ ْ ْأيُھ$$$م ((:  ب$$$دون اس$$$تثناء كلھ$$$ا معرب$$$ة، حت$$$ى ف$$$ي قول$$$هُ k َ
kأشد َ   . ھذه معربة]69:مريم)[)َ

ْسلمَف M َعلى َ ِأيھم َ M:على الرواية الثانية فھي معربة .  

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ َأعرب -كالخليل ويونس-أي بعض العرب أو بعض النحاة : َ َ ًأي7ا  ْ ًمطلق7ا. َ ْ اتفق$ا م$ع الق$ول ال$سابق : ، يعن$يُ
  .في الث.ثة ا=ول واختلفا معھم فيما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة

ًمطلقا َ ْ   .وإن أضيفت وحذف صدر صلتھا: ُ

kأيُھم أشد(( :Kوتأو� ا]ية َ َ َْ k(](ما الجواب؟ فالخليل جعلھا استفھامية محكية بقول مق$در تق$ديره:  بأن يقال]69:مريم :
kأيُھم أشد((الذي يقال فيه  َ َ َْ k((فالمفعول مح$ذوف، و ، )أيc kأش$د( و. إع$راب:مبت$دأ، ف$ضمته)َ َ -فاع$ل خب$ر، والجمل$ة نائ$ب )َ

  ._ُيقال

kأيُھم أشد((: ًإذا َ َ َْ k(( ،))ش$يعة أيُھ$م lْثم لننزعن مْن ك$ل k ِ ِ Kَ ٍ َ َُ َِ َ K الق$راءة؟ .. ؟؟؟... أن$ت تق$ول كلھ$ا معرب$ة، م$اذا]69:م$ريم)[)ُ
kأيُھ$م أش$د((ال$ذي يق$ال في$ه : ھ$ذه اس$تفھامية، وھ$ي داخل$ة تح$ت ق$ول محك$ي، تق$ديره: قال َ َ َْ k(( ف$المفعول مح$ذوف، وأي ،k

ٍمبتدأ، أي ھذه مبتدأ، حينئذ تكون الضمة ضم   .ة إعراب وليست بناء، =نھا استفھامية وا�ستفھامية معربةّ

ًمن أجل أ� يجعلھا موصولة وھي مبنية وھو يقول بإعرابھا مطلقا جعلھا اس$تفھامية، وإذا جعلھ$ا اس$تفھامية : ًإذا
  .ٍحينئذ حكم عليھا باFعراب

ل، =ن التعليق عنده غي$ر مخ$صوص ًويونس جعلھا استفھامية أيضا مثله، لكنه حكم بتعليق الفعل قبلھا عن العم
kأيُھم أشد((: بأفعال القلوب، فسدت الجملة َ َ َْ k((مسد المفعول .  
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  .أنھا تكون مبنية، وأما التكلف ھذا والتعسف � يحمل عليه القرآن: إذا الصواب أن يقال فيھا

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ َأعرب َ َ ًمطلقا ْ َ ْ ُ  

ًأياأعرب : يعني   ً. مطلقاّ

ِوفي:  ثم قال ِالحذف َذا  ..  َ ْ َ ًأيا ْ ُغير ّ ْ َيقتفي ^أي َ ْ ْيستطل ْإن ..  َ َ َ ٌوصل ُ ْ َ  

  ...!!!         وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  



                                                            
340

  27الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

ال$ة تن$صب عل$ى ا=لف$اظ بقط$ع للعاق$ل أن ال$صلة ح) ال$ذي(kأ � يمكن أن ُيجاب عل$ى ق$ول النح$اة : ھذا يقول: س
  النظر عن الحقائق؟

ما يقول ب$اللفظ �K ھذا تعلق بالمعنى، تستعمل في العاقل، معناه في المعنى ليس في اللفظ، ثم قد � ُيسلم كل :  ج
َوُھو: (( تقول للعاقلأنه في المعنى، ُيسلم لھم �، كيف ٌ الذي في السماء إلهَ َ ِ ِ َ K ِ ِ K((] بغي ھذا ما ين]84:الزخرف.  

ٌالم$$صدرية ھ$ل ھ$ي ش$$يء واح$د أم أنھم$$ا ) م$ا(الموص$ولة و) م$$ا(م$$ا الق$ول ال$صحيح ف$$ي م$سألة : ھ$ذا يق$ول: س
  متباينان؟

ْوم77ن ش$$يء واح$$د أم متباين$$ان؟ : ج َ َوم77ا َ ْوأل َ َ ِت77ساوي َ َ ْذك77ر َم77ا ُ ِ َعجب$$ت مم$$ا ) أم$$ا(موص$$ولية اس$$م، و) م$$ا(، ھ$$ذه ُ
َبما((ھذه مصدرية، : ًصحبت زيدا، نقول ُِسوا يْوم الحسابَ نِ َِ َْ   .بنسيانھم، تؤول بالمصدر: ، يعني]26:ص [))َ

  المصدرية ھل ھما شيء واحد؟) ما(الموصولة و) ما:(ما ھو القول الصحيح في مسألة : س

 ُالحرفي$ة ھ$ذه ح$رف وھ$ي الت$ي ت$سبك م$ع م$ا) م$ا(الموص$ولية ھ$ذه اس$مية، و) م$ا(�، ھما شيئان متباين$ان، : ج
َبم$$$((بع$$$دھا بم$$$صدر  ِ ن$$$ُسوا ي$$$ْوم الح$$$ساباِ َِ َْ َ َوم$$$ا((الم$$$صدرية ) م$$$ا( يعن$$$ي بن$$$سيانھم وأم$$$ا ]26:ص [))َ ٍ م$$$ْن َداب$$$ةَ K ِ(( 

  .]38:ا=نعام[

  ملغاة إذا دخلت على شبه جملة و� تكون ملغاة إذا دخلت على فعل؟) ذا(ھل نقول تكون : س

  .على التفصيل الذي ذكرناه: الجواب

ُأ� ُيْعترض على ابن مالك تمثيل: س   ٍه على اFضافة بعبد شمس؟ َ

ْكعبد شمس وأبي قحافه َ َُ ْ ْ َِ ٍَ َ ٍكعبد شمس، َِ ْ ْ ََ ًھو ناقل ذكر علما موجودا فقط كمثال: َِ ً.  

ُإذا ثنيت تحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، ھ$ل يمك$ن أن ن$ضيف لھ$ذه العل$ة عل$ة ك$ون الي$اء ) الذي: (س
  حرف مبنى؟

Kص من التقاء الساكنين، معن$اه ا=ص$ل ف$ي التق$اء ال$ساكنين أن ُيح$رك ا=ول، للتخل: �، ھو نفسه، يقول: الجواب
  :ٍلكن لم ُيحرك ھنا، حينئذ انتقلنا إلى الثانية وھي

  :وھي الحذف، بشرطين وھما: الطريقة الثانية

Kأن يكون حرف علة، وأن يكون ثم دليل، إن كانت المحذوفة ياء، �بد من بقاء كسرة قبلھا َ.  

ْوخ$ْضتم: ((ذكرتم لنا ف$ي تخ$ريج آي$ة: ولھذا يق: س ُ ُ َ كال$ذي خاُض$واَ َِ K((] علت$ين ھ$ل -النح$اة ذك$روه: يعن$ي- ]69:التوب$ة 
ْمثلُھم: ((من ألفاظ العموم وذلك كقوله تعالى) الذي(يمكن الجواب عليھا بأن  ُ َ َ كمثل الذي اْستْوقَد نارَ َ َ َِ K َِ   .]17:البقرة [))ًاَ

ِكالذي((ون في العائد، ھذا بعيد، ھم يتكلم: الجواب K   . ]69:التوبة [))َ خاُضواَ

ٍھ$ذه قاع$دة مط$ردة، حينئ$ذ إم$ا يق$ال بأن$ه يع$ود إل$ى ال$واو ھ$ذا ا=ص$ل أن$ه يرج$ع إل$ى جم$ع، والج$واب : خاضوا
  .ٍ، حينئذ اتحد المعنىبأن العائد محذوف، كالذي خاضوه: ُمذكر جمع، وإما أن يقال

ر م$$شتق، م$$ا الف$$رق ب$$ين ا�س$$م والم$$صدر، الجمل$$ة الكب$$رى نرج$$و م$$صد: نرج$$و توض$$يح المع$$اني التالي$$ة: س
  توضيحھا، وكذلك الجملة الصغرى؟

م$ا دل عل$ى ذات : أما الم$صدر ھ$ذا س$يأتي ب$اب ھ$و اس$م الم$صدر، وأم$ا الم$شتق ھ$ذا م$ر معن$ا، أن الم$شتق: ج
فاعل ا=مثل$ة المبالغ$ة، ي$أتي متصفة بوصف، وھذا سيأتي يعقد له باب اسم الفاعل وباب اسم المفعول ويذكر في اسم ال

  .الفرق بين اسم المصدر يأتي إن شاء '
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ًومف7رداأما الجملة الكب$رى فھ$ي الت$ي وق$ع فيھ$ا الخب$ر جمل$ة، س$يأتينا  َ ُ ِي7أتي َْ ْ ِوي7أتي َ ْ َ ْجمل7ه َ َ ْ ، إن وق$ع الخب$ر جمل$ة ُ
  .ن با�عتبارينٍفحينئذ صارت الجملة كلھا جملة كبرى، وجملة الخبر ھي عينھا جملة صغرى، وقد تكو

  أن اللذان واللتان مبنيان؟: ما دليل الجمھور بقولھم: س

ھو ا=صل فيھا، =نھا اسم موصول، وثبت أن ا�سم الموصول، وجد فيه ال$شبه ا�فتق$اري، ف$صار ك$ل اس$م : ج
 خ$روج عن$ه، ٍ له الموصولية ا=صل في$ه البن$اء، حينئ$ذ إذا قي$ل ا=ص$ل ف$ي الل$ذان واللت$ان أنھم$ا مبن$ي �موصول ثبت

ًوالذي يقول ھو معرب، حينئذ �بد من دليل قوي، دائما نستصحب ا=صل ٍ.  

لي$ست م$ن الموص$$و�ت الحرفي$ة =ن ال$ضابط عن$$دھم ف$ي ثب$وت الموص$$ول الحرف$ي دخ$ول ح$$رف ) ال$ذي(وأن 
� ُيق$ال ٍ ويمك$ن الج$واب عن$ه بج$واب جي$د واض$ح ب$يlن، حينئ$ذ -موض$ع–لم يرد إ� في محل واح$د الجر عليه، وكونه 

ًبكونھا موصو� حرفيا ً.  

ِبسم � الرحمن الرحيم َِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  .الحمد [، والص.ة والس.م على رسول ' وعلى آله وصحبه ومن اتبع ھداه

  :أما بعد

  :قال الناظم رحمه '

ْأي كم77777777ا وأعرب77777777ت م77777777ا ل77777777م ت77777777ضف َ َ َ ْ َ َ jُ َْ َ ْ ِ ُ
  

ًوبعضھم أعرب مطلقا َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ...................  

  

ْوص777777777در وص777777777لھا ض777777777مير انح7777777777ذف َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ََ ْ ِ ِ ْ  

  

) م$ا(ھن$ا ك$ـ، فھ$ي كم$ا ش$بھھا الن$اظم  لثعلبًتكون موصولة، وھو قول الجمھور خ.فا) أي(ذكرنا فيما سبق أن 
ھ$ذه ت$ستعمل للعاق$ل ) vأي(ٍتستعمل في ا=صل للعاقل بكثرة، وفي غيره لقلة، حينئذ ) ما(لكنھا ليست من كل وجه؛ =ن 

ھ$ي بح$سب م$ا ت$ضاف إلي$ه، إن أض$يفت للعاق$ل : ره بدون تمييز، � يقال للعاقل بكثرة، و� لغيره بقلة، وإنما يق$الوغي
  .فھي له وإ� فلغيره

َأي كما jَ :ٍبلف$ظ واح$د، فتك$ون للمف$رد والمثن$ى ) م$ا(ھذا من حي$ث المعن$ى وا�س$تعمال فھ$ي موص$ولة ت$ستعمل ك$ـ ٍ
استثنى م$ن حك$م -ھا فا=صل في ا�سم الموصول أنه مبني، ھذا ھو ا=صل، إ� والجمع، وأما من حيث إعرابھا وبناؤ

  .وأي ھذه لھا أربعة أحوال كما ذكرھا الناظم ھنا والشارح كذلك) أي (-بالبناء على الموصو�ت

ه ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا مبني$ة إ� إذا ع$ارض وج$: ٍفحينئذ النظر فيھا من حيث البناء ھل ھ$ي مبني$ة أم ُمعرب$ة، نق$ول
ًالشبه بھا بالحرف ما ھو من خواص ا=سماء، حينئذ تعرب رجوعا إلى ا=صل، وھ$ي لھ$ا أرب$ع ح$ا�ت، ذك$ر الن$اظم  ُ ٍ

  :ُ التي تبنى فيھا بالمفھوم، فقالا=حوال الث.ث بالمنطوق، والحالة

ْأي كما وأعربت َ ْ َ َ jِ ُ ٌإذا ھذا حكم باFعراب: َ ً.  

ْما لم تضف َ َُ ْ ٍانح$ذف، ُمنح$ذف، حينئ$ذ بھ$ذين : ون صدر وصلھا ضمير منحذف، يعنيمدة عدم إضافتھا حال ك: َ ْ
ٍإذا أضيفت وحذف صدر الصلة، باFض$افة م$ع الح$ذف، حينئ$ذ إذا : الشرطين حكم سيبويه والجمھور أنھا مبنية، يعني

ْأيُھ$م((وجد الشرطان بمفھوم ھذا النص نحكم عليھا بأنھا مبنية،  k ِ أش$د عل$ى ال$رْحمنَ َ َK َ k َ ْأيُھ$م ]69:ريمم$ [))َ k k أش$دَ َ أيھ$م ھ$و : َ
ْأيُھ$م(لmض$افة أشد، فنحكم على أي ھنا في ھذا التركيب أنھا مبني$ة، لم$اذا؟  k ِث$م ُح$ذف ص$در ص$لتھا، م$ا ھ$و ال$صلة؟ ) َ

K وإذا ُحذف صدرھا حينئذ تعين أن-جملة الصلة-المراد بالصلة الجملة  ٍ يكون مبتدأ وھو مرفوع، حينئذ ا=ص$لٍ أيھ$م : (ً
ْأيُھ$م، ف$صار ِ، فھي مضاف وُحذف منھا صدر الصلة الذي ھو الضمير المرفوع) أشدھو k k أش$دَ َ kأش$د ، َ َ ھ$ذا خب$ر مبت$دأ : َ

 معرب$ة، ل$ذلك ا=ح$وال أربع$ة كم$ا ٍمحذوف، ففي ھ$ذه الحال$ة فح$سب تعتب$ر مبني$ة وم$ا ع$داھا حينئ$ذ نحك$م عليھ$ا بأنھ$ا
  . ذكرناھا
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ْوأعربت ما لم تضف َ َ َ ْ َُ ْ َ ْ ِ ُي مدة عدم إضافتھا مع حذف صدر ص$لتھا ف$إن أض$يفت وُح$ذف ص$در ص$لتھا ُبني$ت يعن: ُ

ُعلى الضم، وإن لم تضف أو لم ُيحذف نحو l :أي قائم، أوv :ُأي ھو قائم، وأيھم ھو قائم، أعربت v.  

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ ِوبعض النحاة أو بعض العرب أو بعض النحاة حكم بكون : َ َ َ َ k k)أيy ( ،يعن$ي ف$ي ال$ث.ث ًھذه معربة مطلق$ا
 تعتب$ر -وھ$ي حال$ة البن$اء عن$د الخلي$ل وس$يبويه-حا�ت با�تفاق، وأما الحالة الرابعة التي ن$ص عليھ$ا الن$اظم ب$المفھوم 

  .ُمعربة

ْوبعضھم ُ ُ ْ َ َأع7رب مطلق7اُأي بعض النحاة كالخليل ويونس : َ ْ ُ َ َ ْوبع7ضھم ،ًْ ُ ُ ْ َ َأع7رب َ َ ًأي7ا (ْ . ًأي7ا) َ .  ھ$ذا مفع$ول ب$ه مح$ذوف، َ
ْمط ًوإن أضيفت وُحذف صدر صلتھا، فھي ُمعربة مطلقا بدون استثناء: ٌھذا حال، يعني: ً◌َلقاُ ُ.  

  .-شرع في بيان حذف العائد- ثم قال رحمه ' 

َوكلھ7اٍالصلة �بد لھا من عائد، والعائ$د ھ$ذا ض$مير، : قلنا َc ُيل7زم ُ َ ْ ُبع7ده َ ْ ْص7له ََ َ ٌوجمل7ة)  ، يعن$ي ِ َ ْ ُ َش7بھھا ْأو َ ُ ْ َعل7ى،  ِ َ 
ٍميرَض ٍ)ئق ِ ْمشتمله ِ َ ِ َ ْ   : ، عندنا موصول وعندنا جملة الصلة وعندنا عائد  ث.ثةُ

ً يجوز حذفه بشرطه، فحذف الموصول إن كان حرفيا ل$م يج$ز حذف$ه ٌموصول، وجملة الصلة، والعائد، كل منھا
ًالك.م ليس فيه، إن كان حرفيا � يجوز حذفه البتة مطلقا، لماذا؟ =نه � ُيعلم بع$د ا لح$ذف، وھ$و ا=ص$ل في$ه أن يك$ون ً

  .ا=صل فيھا أنھا تعمل وھذه الث.ثة قلنا متفق عليھا في أنھا توصل مع ما بعدھا بمصدر) ّأن وأْن وكي(ًعام. مثل 

َ الموصول إن ك$ان حرفي$ا ل$م يُج$ز حذف$ه ل$ضعف الح$رف ع$ن أن ي$ؤثر وھ$و  حذفًإذا مح$ذوف، الح$رف وھ$و ً
ًف$ي اFس$$ناد، � يك$ون م$سندا، و� م$سندا إلي$ه، فھ$و ض$عيف، وإذا عم$ل فھ$$و ًموج$ود ض$عيف، ول$ذلك ل$يس ل$ه م$دخ.  ً

ِفحينئذ وھو مذكور ضعيف فإذا ُحذف يكون ضعفه من باب أولى وأحرى ف. يؤثر, ضعيف كذلك ٍ.  

زُون حذف$ه مطلق$ا، الكوفي$ون أج$ازوا ح$ذف ا�س$م ) كالذي وال$ذين(ًفإن كان اسميا  lًل$يس بحرف$ي ف$الكوفيون ُيج$و َُ ّ
ًموصول مع بقاء الصلة، ليس مطلقا بالصلة، وإنما المراد حذف الموصول فحسب لوحده، وأما جمل$ة ال$صلة فتبق$ى، ال

  .ًالكوفيون أجازوا حذفه مطلقا، وھذا محل إشكال

يدل عليه، وھذا � بأس به ق$د يك$ون م$ن ب$اب : وبعضھم أجاز حذفه بشرط عطفه على موصول آخر مثله يعني
Kآمنا((ا�ختصار،  ْ بالذي أنزل إلْينا وأنزل إلْيكمَ ُ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ َِ ُِ َُ ِ K((] ُوالذي أنزل إليكم، : ، يعني]46:العنكبوت))َأنزل ِ ْ ْ إل$ْيكمُ ُ َ ھ$ذه جمل$ة )) ِ

�K محل لھا من اFعراب صلة الموصول، أين الموصول؟ محذوف لد�لة ما قبله عليه، =ن الُمنزل إلى الفريقين ل$يس 
  .لموصول نفسهًواحدا، ھذا ما يتعلق با

  :ًفقد سبق أنھا قد تكون ملفوظا بھا وقد تكون منوية، كما في قول القائل: وأما الصلة

ُنحن اAلى فاجمع جموعك ُ  

ُنحن اAلى   .ِيعني ُعرفوا بالشجاعة: ُ

فدل على أن حذف جملة الصلة وارد، لكنه ليس ب$الكثير، لم$اذا؟ =ن ا=ص$ل ف$ي جمل$ة ال$صلة : فاجمع جموعك
فة على قولأنھا جيء  lحة ومعر lنة وموضlٍبھا ُمبي َ ِ، حينئذ إذا أدى اللبس ُمنع، إذا أدى حذف الموص$ول أو جمل$ة ال$صلة َ ٍ

�k إشكال في المنع، كل ما يؤدي إلى اللبس فھو ممنوع، وكل ما إذا ُحذف � ُيعل$م بع$د حذف$ه فھ$و ممن$وع، ھ$ذه قاع$دة 
  .في كل ا=بواب

ٌوح77ذف م77ا يعل77م ج77ائز ِ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َ ًإذا ح$$ذف م$$ا � يعل$$م � يج$$وز وھ$$ذا متف$$ق علي$$ه، س$$واء ك$$ان جمل$$ة ال$$صلة أو ك$$ان : ْ
  .الموصول

ْعلى ضمير )ئق م7شتمله-الضمير الذي اشترطناه:  يعني-حكم العائد-شرع الناظم في بيان العائد،  َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ٍَ  ھ$ل يج$وز -ٍ
ًتبرة، فحينئذ العائد إما أن يكون مرفوعا وإم$ا حذفه أم �؟ وإذا جاز حذفه نقول في الجملة يجوز حذفه لكن بشروط مع ٍ

ًأن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوضا، العائد ًإما أن يكون مرفوعا وھو المبتدأ، وإما أن يك$ون من$صوبا، وإم$ا أن : ً ً
yيكون مخفوضا، في كل منھا تفصيل ً.  



                                                            
343

َوبع77777777777ضھم أ ْ ُ ُ ْ َ ًع77777777777رب مطلق77777777777اَ َ ْ ُ َ َ ِوف77777777777ي ْ َ  

  

َذا الح7777777777ذف أ ِ ْ ََ ُ غي7777777777رًا.ي7777777777ْ ْ ِي يقتف7777777777َ أَ َ ْ َ   ي^

  

ٌن ي77777777ستطل وص77777777لِإ ْْ َ َُ َ ْ وإنْ ِ ْ ل77777777م ي77777777ستطلَ َْ َ ْ ُ َ  

  

َفالح777777777ذف ن7777777777زر وأب777777777وا أ َْ َ َ ٌ ُ َْ َ ْ ْن يخت7777777777زلَْ َ َ ْ ُ ْ  

  

ِإن ص7777777777لح الب7777777777اقي لوص7777777777ل مكم7777777777ل ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ِ  

  

َوالح7777777777ذف عن7777777777دھم كثي7777777777ر منجل7777777777ي ُ ٌ ُ َ َْ َ ِْ ِْ ُ َ ْ ْ  

  

ِف77777777777ي عائ77777777777د مت77777777777صل إ ٍ ِ ٍ ِ ِ. ُ ْن انت77777777777صبَ َ َ ْ ِ  

  

ٍبفع777777ل  ْ ِ َو وص777777ف كم777777ٱِ ْ َ َْ ْن نرج777777و يھ777777بٍ َ َ ُ ْ َ ْ  

  

ِوفي ِذا الحذف أي َ ْ ََ َ غير أي يقتفًاْ ْ َ ^ ُ ْ ً أياأي، : يَ .   . ھذا مفعول به مقدمَ

^غير أي ُ ْ ُغير: َ ْ   . ھذه مبتدأَ

^غير أي  ُ ْ َيقتفيَ ْ ً أيا : َ . ِذا الحذف ِفيَ ْ ََ   .، ذكر حذف الصلة)ّأي(K لما ذكر ، =نهْ

َي كم77777777ا وأعرب77777777ت م77777777ا ل77777777م ت77777777ضَأ َ َ ْ َ َ jُ َْ َ ْ ِ   ْفُ

  

ٌوص777777777در وص777777777لھا ض777777777مير  َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ْنح7777777777ذفٱْ ََ ْ  

  

َصدر وصلھا ْ َ ُ َِ ْأيُھم(الذي ھو المبتدأ، : ْ k k أشدَُھو َ َ k أشدَُھو((ًإذا ُحذف صدر الصلة، ) َ َ أين العائد؟ المبتدأ ھ$و نف$سه  ))َ
ِالعائد، حينئذ الضمير وھو مبتدأ وھو العائد وھو المرفوع مح.، ُحذف ً ٍ.  

َغير أي يقت ْ َ ^ ُ ْ ًيعني يتبُع  أي$ا : يفَ K َ ِ K ِذا الح7ذف ِف7يَ ْ ََ كم$ا ح$ذفت م$ن ) ^أي(يعن$ي يج$وز ح$ذف ص$در ال$صلة ف$ي غي$ر : ْ
ً، فالحكم حينئذ ليس خاصا بـ)^أي(  كم$ا ج$از -والك.م على المرفوع-، بل يجوز حذف صدر الصلة، وھو مرفوع )^أي(ٍ

ِن والذي والت$ي وا=ل$ى وأو�ءما ومن والذي(كـ) ^أي(كذلك غير ) ^أي(حذفه من صدر صلة  كلھ$ا يج$وز ح$ذف ص$در ) ُ
  .الصلة منھا

ِوفي ِذا الحذف َ ْ ََ ِذا الح7ذف) ^أي(ص$لة : المذكور ف$ي: ْ ْ ََ الح$ذف ال$ذي ذكرن$اه ف$ي :  يعن$ي-ھن$ا للعھ$د ال$ذھني) أل(- ْ
ْوصدر وصلھا ضمير انحذف: قولنا َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ََ ْ ِ ِ ب$ل ھ$و ) ^أي(ًة ل$يس خاص$ا ب$ـح$ذف ص$در ال$صل) ^أي(ًھذا الحذف ل$يس خاص$ا ب$ـ: ْ

  ً.عام في جميع الموصو�ت ا�سمية، فيجوز حذف صدر الصلة لكن بشرط وھو إذا كان مرفوعا

ٌإن يستطل وص7ل ْْ َ َُ َ ِوف7ي: ًإذا: ْ ِذا الح7ذف َ ْ ََ ، أي ح$ذف ص$در ال$صلة ال$ذي ھ$و العائ$د، إذا )^أي(الم$ذكور ف$ي ص$لة : ْ
لمرف$وع و� يج$وز ح$ذف العائ$د المرف$وع إ� ب$شرطين اثن$ين، وھم$ا أن يك$ون ًكان مبت$دأ، =ن الك$.م ا]ن ف$ي العائ$د ا

ً خبره مفردا، شرطان؛ إن انتفيا، امتنع الح$ذف، إن ُوج$د أح$دھما دون ا]خ$ر امتن$ع الح$ذف، �ب$د أن ًمبتدأ، وأن يكون
ًيكون مبتدأ ثم يكون الخبر مفردا � جملة، فإن لم يكن مبتدأ امتنع، كأن كان فاع.، و ً ًإن لم يكن مف$ردا ب$أن ك$ان جمل$ة ً

ْأيُھم((أو شبه جملة نقول امتنع، ولذلك المثال إذا حفظته عرفته،  k k أشدَ َ kأشد، ]69:مريم [))َ َ  ھذا خبر مبتدأ مح$ذوف وھ$و َ
ٍُمفرد والمحذوف ھنا مبتدأ، إذا اجتمعا فجاز حينئذ الحذف ً.  

^غير أي ُ ْ ًيجوز حذف صدر الصلة إذا ك$ان مبت$دأ وخب$ره مف$ردا، ف$إن ل$م في ھذا التركيب، بمعنى أنه ) ^أي(مثل : َ ً

ًيكن مبتدأ كأن كان فاع. أو نائب فاعل امتنع ً.  

ً جاء اللذان ضربا زيدا، � يصح أن تحذف  َ َ  فتقول ھذا مرفوع ھو مثل ص$در ال$صلة إذا ك$ان -ا=لف–) ضربا(َ
ِمبتدأ، جاء اللذان ُضربا، نقول امتنع حذف ا=لف =نه نائب

ً فاعل، �بد أن يكون مبتدأ ھذا أو�ً ً.  

ًأن يكون خبره مفردا، فإن لم يكن مبتدأ كأن كان فاع. أو نائب فاعل، امتنع الح$ذف، إن ل$ـم يك$ن الخب$ر : ًوثانيا ً ً
  .ًمفردا، كأن كان جملة أو نحو ذلك، امتنع الحذف

ِوفيًإذا  ِذا الحذف َ ْ ََ م$ن ) ^أي((ً إذا ك$ان مبت$دأ غي$ر - العائ$دال$ذي ھ$و ح$ذف-حذف صدر ال$صلة :  أي-المذكور– ْ
َيقتفيبقية الموصو�ت  ْ ًأيا(يتبع :  يعنيَ . ٍ، ولكن قيَد بقية الموصو�ت بشرط، ليس على إط.قه)َ K .  

َغير أي يقتفي ْ َ ^ ُ ْ ًأيا (َ . ًفي حذف صدر الصلة، إذا كان مبتدأ مع الشرط ا]خ$ر وھ$و أن يك$ون الخب$ر مف$ردا، لك$ن ) َ ً
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  .�: ، قالًھل ھو مطلقا

ٌإن يستطل وصل ْْ َ َُ َ ً تطول ال$صلة، إذا طال$ت ال$صلة حينئ$ذ ج$از ج$وازا قياس$يا، يعن$ي يج$وز القي$اس علي$ه، :يعني: ْ ً ٍ
Kوليست المسألة من الندرة أو القلة ِ k.  

ٌإن ي77ستطل وص77ل ْْ َ َُ َ ًيعن$$ي أن يوج$$د ط$$و� ف$$ي ال$$صلة : ْ
َوُھ$$و: (( نح$$و م$$اذا-جمل$$ة ال$$صلة- َ ال$$ذي ف$$ي ال$$سمَ K ِ ِ Kٌاء إل$$ه َ ِ ِ(( 

ال$صلة ھ$ذه : ٍھ$و ف$ي ال$سماء إل$ه، ھ$ذا ا=ص$ل، حينئ$ذ نق$ول) وھو الذي إله في السماء( إله في السماء، ]84:الزخرف[
َوُھ$وٍفيھا ط$ول ب$ذكر الج$ار والمج$رور حينئ$ذ ج$از الح$ذف،  ِ ال$ذيَ K ٌم$ا أن$ا بال$ذي قائ$ل ل$ك : ، ومثل$ه)أي(، ال$ذي لي$ست

ٌس$$وءا، قائ$$ل ھ$$ذا خب$$ر وھ$$و مف$$رد، وال$$صلة ) قائ$$ل(ھ$$ذا مبت$$دأ، و) ھ$$و(ًح$$ذوف، تق$$ديره ھ$$و، إذا ٍھ$$ذا خب$$ر مبت$$دئ م: ً
... وج$د غي$ر المبت$دأ والخب$ر الُمف$رد، ج$ار ومج$رور، أو مفع$ول ب$ه :  وھنا طالت الصلة، يعن$ي،)yأي(الموصول غير 

  .الخ

ًھ$ذه ال$صلة طويل$ة، م$ا أن$ا بال$ذي قائ$ل ل$ك س$وءا، يع: أي لفظ يوجد م$ن الف$ض.ت قلن$ا بال$ذي ھ$و قائ$ل ل$ك : ن$يٌ
ٍسوءا، حينئذ جاز الحذف لطول الصلة، كذلك ًجاء الذي ھو ضارب زيدا، جاء ال$ذي ض$ارب زي$دا، نق$ول: ً ًٌ ھ$ذا ال$ذي : ٌ

ًبقي في قوة المفرد حينئذ ھو خبر لمبتدئ محذوف، جاء الذي ھو ضارب زيدا ٌ ٍٍ.  

ُإذا في ھذه الُمثل ُحذف صدر الصلة مع غي$ر  لتھا، ب$أن تك$ون طويل$ة، م$ا معن$ى طويل$ة؟ أن ب$شرط اس$تطا) yأي(ً
ال$خ، ف$إن ... ُيذكر شيء مع المبتدئ والخبر المفرد، يعني من جار ومجرور أو ظ$رف أو من$صوب أو ح$ال أو تميي$ز 

  :قال) yأي(ٍلم يذكر إ� المبتدأ والخبر حينئذ نقول ھذه ليست بطويلة، فإن كان كذلك مع غير 

ْوإن لم يستطل َْ َ ْ ُ ََ َفالح ْ ْ ٌذف نزرَ ُْ َ   .َ � يقاس عليه عند البصريين وھو مقيس عند الكوفيين-قليل– ْ

ْوإن لم يستطل َْ َ ْ ُ ََ ٍ بمعنى أن كانت جملة الصلة قصيرة، مؤلفة م$ن المبت$دئ والخب$ر المف$رد حينئ$ذ ف$ي غي$ر ٌ: وصلْ
yأي نقول ٌالحذف نزر: َ ُ َْ َ ْ : ر، فا=صل في$ه ع$دم القي$اس علي$ه، يعن$ي وإذا ُعبlر في مثل ھذه التراكيب بأنه قليل ونز-قليل– ْ

  .ُيسمع وُيحفظ و� ُيقاس عليه

ِوفي َذا الحذف أيا غير أي يقتفي َ ْ ْ ََ ^ ُ ْ . ََ ًْ َ ِ   

ٌإن يستطل وصل ْْ َ َُ َ   أن تكون الصلة طويلة، : يعني: ْ

ْوإن لم يستطل َْ َ ْ ُ ََ ُفالحذف -الوصل– ْ َْ ٌ نزر-للعائد- َْ ْ   :قول الشاعر: أي قليل، نحو: َ

ْمن َيعن َ ْ ِبالحمد ُ ْ ْينطق لم َ ِ ْ ٌسفه بما َ َ ٌس7فه بما: َ َ ٍبم$ا ھ$و س$فه، ف$سفه ھ$ذا خب$ر مبت$دئ مح$ذوف تق$ديره ھ$و، :  يعن$يَ
ٍحينئ$ذ ا=ص$ل أن$ه � تح$ذف ص$در ال$صلة إ� إذا كان$ت ال$صلة طويل$ة، ) ما(، فإذا كان الموصول )ما(وھنا الموصول 

  . فا=صل عدم الحذف، عدم الجواز، وإن أجازه الكوفيون، ھو سفه ھذه ليست بطويلة،)سفه(وھنا ليست بطويلة 

ٌإذا فالح$$ذف للعائ$$د المرف$$وع إذا ك$$ان مبت$$دأ وكان$$ت الجمل$$ة ال$$صلة ق$$صيرة ولي$$ست بطويل$$ة ن$$زر ً أي قلي$$ل، كم$$ا : ً
ًتمام$ا{: ًذكرناه، � ُيقاس عليه، وأجازه الكوفيون احتجاجا بقراءة َ ِ عل$ى ال$ذيَ K َ ُ أح7سنَ َ ْ ھ$و أح$سُن، : ي، أ]154:ا=نع$ام[} َ

  .وإذا ورد مثل ھذا فا=صل فيه الجواز

ٌن يستطل وصلِإ: ًإذا قوله ْْ َ َُ َ ْلم يستطل ْنشَوإ ْ َْ َ ْ ُ ًھذا التفصيل في كون صدر الصلة يجوز حذفه قياس$ا أو � يج$وز ، َ
فح$سب، ) yأي(مث$ل بقي$ة الموص$و�ت ب$ل ھ$ذا التف$صيل ف$ي غي$ر ) ّأي(ًقياسا، ليس ھو على ظاھر ال$نظم م$ن أن حذفه 
yأي(ح$ذف ص$در ال$صلة م$ن -ٍنف$سھا فھ$ذه � يف$رق ب$ين ط$ول ال$صلة و� غيرھ$$ا، فحينئ$ذ الح$ذف ) vأي(وأم$ا  :  نق$$ول-)َ

yأي(ًيجوز مطلقا، سواء كانت الصلة طويلة أم �، وأما ما عدا    .ھذه �بد من التفصيل: ٍفحينئذ نقول) َ

ِإن يستطل وصل وإ َ ْ َ ٌُ ْ َ َ ْلم  ْنْ ْيستطلَ َ َ ْ ْفال ُ ٌحذف نزرَ ُ َْ َ yأي(ًھذا التفصيل ليس عائ$دا إل$ى ، ْ yأي(ٌ، وإنم$ا عائ$د إل$ى غي$ر )َ َ( ،
  .ولذلك فيه إيھام

ِوفي َذا الحذف أي7ا غي7ر أي يقتف7 َ ْ ْ ََ ^ ُ ْ . ََ ًْ َ ^غي7ر أي : يِ ُ ْ ًأي$ا( يقتف$ي -م$ن بقي$ة الموص$و�ت-َ K ، أي يتبعھ$ا ف$ي ج$واز ح$ذف )َ
  . طويلة، فإن لم تكن طويلة، فا=صل عدم الحذف وأجازه الكوفيونٍصدر الصلة لكن بشرط وھو أن تكون الصلة
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ِوفي: وأشار بقوله: قال ِذا الحذف َ ْ ََ إل$ى المواض$ع الت$ي ُيح$ذف فيھ$ا العائ$د عل$ى الموص$ول، وھ$و إم$ا أن : الخ... ْ
ًمن$صوبا أو مج$رورا-ًيكون مرفوع$ا أو غي$ره  ً ف$إن ك$ان مرفوع$ا ل$م ُيح$ذف إ� إذا ك$ان مبت$دأ وخب$ره-ً  ُمف$رد، وس$يأتي ً

َوُھ$و: ((ُالتعليل لم$اذا خ$ص بھ$ذه الحال$ة، نح$و ٌ ال$ذي ف$ي ال$سماء إل$هَ َ ِ ِ َ K ِ ِ K((] و]84:الزخ$رف ))ْأيُھ$م k k أش$دَ َ  ف$. ]69:م$ريم [))َ
ٍجاءني اللذان قام، بحذف ا=لف، =نھا فاعل، وإذا كانت فاع. حينئذ شرط صحة ح$ذف ص$در ال$صلة أو العائ$د : تقول ً َ

  .ًا=لف ھذه فاعل، إذا � يجوز حذف العائد: ًتدأ، وقاماإذا كان مب

ِو) اللذان ض7ربا ُ ِيعن$ي ُض$ربا بح$ذف ا=ل$ف نق$ول ھ$ذا � يج$وز، =ن ھ$ذا العائ$د يع$ود عل$ى الموص$ول، وھ$و : ِ
ًمرفوع، ف. يجوز حذفه � لكونه مرفوعا وإنما لكون شرط صحة جواز المرفوع أن يكون مبتدأ، وھذا نائب فاعل ً.  

yأي(ما المبتدأ فُيحذف مع وأ ٌإن ي7ستطل وص7ل : التفصيل الذي ذكره ابن مالك: وإن لم تطل الصلة، انتبه، يعني) َ ْْ َ َُ َ ْ
ْلم يستطل َْ َ ْ ُ yأي(ل$يس ف$ي : َ yأي(ً يح$ذف منھ$ا ص$در ال$صلة مطلق$ا ب$دون اس$تثناء، ب$دون تف$صيل، وأم$ا غي$ر )vأي(، ب$ل )َ َ (

  .فيأتي التفصيل

yأي(ِْعجُبني أيھم قائم، أيھم ھو قائم ونحوه، و� ُيحذف صدر الصلة مع غير ُي: كما تقدم من قولك إ� إذا طال$ت ) َ
ٌجاء الذي ھو ضارب زيدا، انظر كيف حكمن$ا علي$ه بكونھ$ا طويل$ة، ھ$و ض$ارب مبت$دأ وخب$ر، ث$م :  نحو-بھذا الشرط- ًٌ

ًھذا الخبر رفع ضميرا مستترا يعود على زيد  ً َ ٌا مفعول به، إذا طالت الصلة، جاء ال$ذي ض$ارب ھذ: ً، زيدا، نقول"ھو"ََ ً
ًزيدا، صح لماذا؟ =نه � يلتبس ُيعلم المحذوف من لفظ الجملة، =ن الذي بقي بعد الح$ذف ُمف$رد، والمف$رد � يمك$ن أن 

  :يكون صلة البتة، =نه كما سبق

ِوجمل77ة أو ش77بھھا ال77ذي وص77ل ب77ه ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ. ًن ش$$به جمل$$ة، و ج$$اء ال$$ذي ض$$ارب زي$$دا، �ب$$د أن يك$$ون جمل$$ة أو أن يك$$و: ٌَ ٌ
ًضارب ھذا ليس بجملة، و� بشبه جملة، حينئذ علمنا أن ثم ما ھو محذوف من التركيب، الذي ھو ضارب زيدا ٌ ٍ ٌK.  

yأي َغْي$رفإن لـم تطل الصلة ف$ي  : ً فالح$ذف قلي$ل، � ُيق$اس علي$ه عن$د الب$صريين، وأج$ازه الكوفي$ون قياس$ا، نح$وَ
ْأيُھ$م: (( جاء الذي ھو قائم، مث$لٌجاء الذي قائم، k k أش$دَ َ ھ$ذا ا=ص$ل عدم$ه، لم$اذا؟ =ن ال$صلة ھن$ا : ، نق$ول]69:م$ريم [))َ

ًتمام$ا{:ليست بطويلة بل ھي قصيرة، جاء الذي ھ$و ق$ائم، ومن$ه قول$ه تع$الى َ ِ عل$ى ال$ذيَ K َ ُ أح7سنَ َ ْ بق$راءة الرف$ع، بق$راءة } َ
Kإن{: يحيى بن يعمر، والتقدير ھو أحسُن، ومثلھا ٌ ' � يْستْحيي أْن يْضرب م$ث. م$ا بُعوض$ةِ ً Kَ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ َ فم$ا فْوقھ$اَ ََ َ ، ]26:البق$رة [}َ

ٌ بُعوضةَما ((-بالرفع- َ ٍھن$ا موص$ولة، م$ث. ال$ذي ھ$و بعوض$ة فم$ا فوقھ$ا، فحينئ$ذ نق$ول) م$ا(عل$ى جع$ل  ))َ ھ$ذا م$سلك : ً
ًينئذ يكون ا=صل ھو جواز الحذف مطلق$ا، لك$ن لن$دوره وقلت$ه ًالكوفيين استد�� بھذه القراءة في الرفع في الحالتين، ح ٍ

ً� يكون قياسا مطلقا، بمعنى أنه: قالوا   .يكون في متسع الك.م وفي ا�ختيار وإنما عند الحاجة إليه: ً

  :ثم قال رحمه '

ْوأب7وا أن يخت77زل َ َ ْ ُ ْ َ َْ ْوأب77وا، َ َ َوي$$((امتن$$ع، : ُيعن$$ي امتن$$ع النح$$اة، أب$$ى ي$$أبى، يعن$$ي: ََ َأبىَ ْ' ُ K((] ْوأب77وا، ]32:التوب$$ة َ أي : ََ
ْأن يختزل. ُامتنع النحاة َ َ ْ ُ ْأن يختزليعني من تجويز : ْ َ َ ْ ُ   .، أن ُيقطع العائد، يعني يحذفْ

ِإن صلح الباقي لوصل مكمل ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ًإن كان بعد المحذوف ما يصلح أن يكون جملة امتنع الحذف، وھ$ذه عام$ة : يعني: ِ
yأيفي  Kبل ھي عامة ف$ي جمي$ع الموص$و�ت الت$ي جوزن$ا ) أي(وليست خاصة بغير ) أي( غيرھا، ليست خاصة بـ وفيَ

ِإن ص77لح الب77اقيٍفيھ$$ا ح$$ذف العائ$$د، فحينئ$$ذ  َ َ َْ ُ ْ ِلوص77ل مكم77ل بع$$د الح$$ذف ِ ٍِ ِْ ُ ْ  ف$$ي تم$$ام المعن$$ى امتن$$ع -يكم$$ل ب$$ه الموص$$ول- َ
ا قاعدة م$ضطردة ف$ي ك$ل الف$ن م$ن أول$ه إل$ى آخ$ره، م$ا � الحذف، =نه � يجوز حذف ما � ُيعلم بعد الحذف، ھذه قلن

جاء الذي ھو ي$ضرُب، ھ$ل يج$وز الح$ذف ُھن$ا؟ � يج$وز =ن$ك : ُيعلم بعد الحذف � يجوز أن ُيحذف، لو كان التركيب
ِج$$اء ال$$ذي ي$ْضرُب ظنن$$ت أن الجمل$$ة : إذا قل$ت َ ً ابت$$داء جمل$$ة فعلي$ة وھ$$ي ج$$ائز، ج$اء ال$$ذي ھ$$و عن$$دك، -جمل$ة ال$$صلة-َ

ًجوز؟ � يجوز، جاء الذي عندك، حينئذ ُيظن أن عندك ابتداء ھي جملة الصلة، جاء الذي ھو في الدار، نقولي ھ$و � : ٍ
ُوحذفيجوز أن ُيحذف لماذا؟ =نه بعد الحذف � ُيعلم المحذوف،  َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌجائز ُ ِ   .ٍ، فإن لم يعلم حينئذ امتنع الحذفَ

ْوأبوا َ ْأن يخامتنعوا، : يعني: ََ ُ ْتزلْ َ ِإن صلح الباقي العائد، أن يحذف العائد ويقتطع َ َ َ َْ ُ ْ ِلوص7ل مكم7لبعد حذفه :  يعنيِ ٍِ ِْ ُ ْ َ 
ًالشرط أن يك$ون مبت$دأ، وأن يك$ون الخب$ر مف$ردا: بعد الحذف، ولھذا قلنا: ًللموصول، كأن يكون جملة، يعني: ، يعني ً ،

ًفإن كان الخبر جملة فعلية أو اسمية أو ظرفا تاما، أو  ًK ُجارا ومجرورا تاما امتنع الحذف، كل ما يصلح أن يكون جمل$ة ً ً ً ً K
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ِصلة بعد الحذف امتنع حذف العائد، كأن يكون جملة أو ظرفا أو مج$رورا تام$ا، =ن$ه � ُيعل$م أُح$ذف من$ه ش$يء أم �،  َ ً ً ً ً
yأي(لعدم ما يدل عليه و� فرق في ذلك بين صلة  yأي(وغيرھا، فالحكم عام في ) َ   .وغيرھا) َ

مبت$دأ ) ھ$و(� يج$وز، عل$ى أن الم$راد ج$اءني ال$ذي ھ$و ي$ضرب، =ن : ف. يج$وز ج$اءني ال$ذي ي$ضرُب، نق$ول
ٍوجملة يضرب خبر لما حذف المبتدأ جاز للخبر أن يكون ص$لة، فحينئ$ذ الت$بس ھ$ل في$ه مح$ذوف أم �؟ فا=ص$ل ع$دم  K

ج$اءني ال$ذي ھ$و أب$و ق$ائم، ف$أبوه : ق$ال ا=ص$لعلى أن المراد الذي ھو يضرب أو جاءني الذي أبوه ق$ائم، ل$و . الحذف
ً� يصح، =ن أبوه قائم ھذا ي$صلح أن يك$ون جمل$ة : ٌجاءني الذي أبوه قائم، نقول: ٍمبتدأ ثاني، حينئذ حذف ا=ول، وقال

ٍاستق.�، حينئذ ذي عن$دك ٌجاءني الذي ھو أبو قائم، و� يجوز حذفه، أو جاءني ال: يجب أن ُيذكر المبتدأ ا=ول، فيقال: ً
ھ$و ي$ضرب، : kالذي ھو عندك أو ھو في ال$دار و� يعجبن$ي أيھ$م ي$ضرب، عل$ى أن الم$رادأو في الدار على أن المراد 

ْ أيُھم{ھذا � يجوز، جاز ھناك  k k أشدَ َ kأش$د، أيھم ھو أشد، =نه لم$ا ح$ذف ھ$و بق$ي  }َ َ ْأيُھ$م:  ، نق$ولَ k k أش$دَ َ  ، أش$د ھ$ذه كلم$ة َ
Kلة الصلة أن تكون جملة أو ظرفا أو جارا ومج$رورا ولي$ست بظ$رف و� بج$ر حينئ$ذ تع$ين أن واحدة، ويشترط في جم ٍ ً ً ً ً

ٍتكون جملة، وإذا تعين أن تكون جملة حينئذ ھي خبر لمبتدئ محذوف =ن ٌ ٍ Kالتركيب � يتم إ� بذلك .  

ت$ة، أو أيھ$م أب$وه ق$ائم، أيھم يضرُب على أن ا=صل أيھم ھو يضرب، نقول ھذا � يصح ح$ذف العائ$د الب: ٍحينئذ
ِأو أيھم عندك أو في الدار كذلك كلھ$ا نق$ول � يج$وز الح$ذف فيھ$ا، أم$ا إذا ك$ان الب$اقي غي$ر ص$الح للوص$ل، ب$أن ك$ان  ِ

ْأيُھم: ًمفردا كما مثلنا k k أشدَ َ َوُھو: ((ً، أو خاليا عن العائد نحوَ ٌ الذي في ال$سماء إل$هَ َ ِ ِ َ K ِ ِ K((] ذف يعن$ي الح$- ج$از ]84:الزخ$رف
  .-للعلم بالمحذوف

ًإذا الحذُف في باب العائد على الموصول ھذا إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا أو مخفوض$ا إن ك$ان  ً ً ً
  :ًمرفوعا � يجوز حذفه إ� بشرطين وھما

ًأن يكون مبتدأ مرفوعا با�بتداء: ًأو) ً.  

  ً.أن يكون الخبر بعد حذفه مفردا: ًثانيا

ًإن صلح الباقي بع$د ح$ذف المح$ذوف =ن يك$ون جمل$ة لل$صلة : ى أحدھما امتنع الحذف، ثم نقولإن انتفيا أو انتف
  امتنع الحذف، وھل ھذه القاعدة عامة، أم أنھا خاصة بالمرفوع؟

عام$ة، بمعن$$ى أنھ$$ا ت$$شمل المرف$$وع والمن$$صوب والمخف$$وض، ول$$ذلك ك$.م اب$$ن مال$$ك ھن$$ا غي$$ر مرت$$ب ف$$ي ھ$$ذه 
َذكر حك$م : ا=بيات، يعني َ yأي(َ yأي(، ث$م انقط$ع عنھ$ا، ث$م رج$ع إل$ى حك$م )َ ال$خ ، ف$الك.م في$ه إيھ$ام كم$ا انتق$ده اب$ن ) ... َ

  .عقيل في آخر شرحه

ِإن صلح الباقي لوصل مكمل ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٌلم$ا ذك$ر ھ$ذه الجمل$ة ف$ي س$ياق الك$.م عل$ى العائ$د المرف$وع ق$د ُيظ$ن أن$ه خ$اص : ِ
حذف العائد الذي يوھم الل$بس، ج$اء : ً ويشمل المخفوض، فإذا قلت مث.بالمرفوع، والصواب أنه عام يشمل المنصوب

ُالذي زيدا ضرْبتُه، ھل يصح حذف العائد ضربته  ًَ   ؟-الضمير–َ

ُجاء الذي زيدا ضربته، قلنا ًَ ُيجوز تقديم بعض أجزاء الصلة على بعضھا، زيدا ض$ربته، ھ$ل ي$صح أن يح$ذف : َ ً
ُزيدا ضربت، الجواب: الضمير، فتقول ًلماذا؟ =نه ُيوھم أن زيدا ھذا معمول لضربت، وھو ل$يس معم$و� ل$ه، ب$ل . �: ً ً

  .ھو معمول لفعل محذوف من باب ا�شتغال

ِإن صلح الباقي لوص7ل مكم7ل ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ =ن$ه � ُيفط$ن لحذف$ه، ومن$ه نأخ$ذ ال$شرط الث$اني ف$ي ص$حة الح$ذف، وھ$و كون$ه : ِ
ًخبرا مفردا يعني َإن ص: من ھذه الجملة: ً ْ ِلح الباقي لوصل مكملِ ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َْ Kعلمنا أنه إن لم يصلح حينئ$ذ ج$از، وھ$ذا إنم$ا يتع$ين : ُ ٍ ُ َ

ًفي حالة واحدة فحسب، وھي أن يكون الخبُر مفردا، =ننا قلنا حذف المرفوع ب$شرطين، أن يك$ون مبت$دأ، وھ$ذا أخ$ذناه  ً
ْوصدر وصلھا ضمير انحذف: من َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ََ ْ ِ ِ ْوأب7وا: نع$م، =ن$ه ق$ال: كن أخذه من ك.م المصنف؟ نقولًأن يكون مرفوعا ھل يم. ْ َ ََ 

ْأن يختزلُيعني النحاة  َ َ ْ ُ ِإن ص7لح الب7اقي لوص7ل مكم7ل ومنه المرف$وع ْ ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ِصلح الب7اقي لوص7ل مكم7لي7، ومت$ى ِ ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ؟ إذا ل$م يك$ن ُ
ًمفردا، فإن كان مفردا مثل ْأيُھم: ((ً k k أشدَ َ   . � يصلح أن يكون جملة لصلة الموصولٍ حينئذ]69:مريم [))َ

ِإن صلح الباقي لوصل مكمل ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ   .إلى ھنا انتھى الك.م في المرفوع: ِ
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  :ثم قال

..........................................  

ِف77777777777ي عائ77777777777د مت77777777777صل إ ٍ ِ ٍ ِ ِ. ُ ْن انت77777777777صبَ َ َ ْ ِ  

  

َوالح7777777777ذف عن7777777777دھم كثي7777777777ر منجل7777777777ي ُ ٌ ُ َ َْ َ ِْ ِْ ُ َ ْ ْ  

ٍبفع7777777777ل  ْ ِ ْو وص7777777777ٱِ َ ْف كم7777777777ن نرج7777777777و يھ7777777777بْ َ َ ُ ْ ََ َْ ٍ  

  

ُوالحذف َ َْ   .ھذا مبتدأ: ْ

ْعندھم ُ َ ْ ًيعني عند العرب، نطقا : ِ ْعندھم ُ، أو بالحكم عند النحاة، ً-وضعا–ُ ُ َ ْ   .وھو الظاھر أنه العربِ

ٌكثير ِ   .ھذا خبر المبتدأ: َ

َمنجلي َمنجلييعني ظاھر، تأكيد لمعنى كثير، : ُْ   .جلى ينجلي فھو منجلي، اسم فاعل: ُْ

ٍفي عائد ِ   .يعني ضمير يعود على الموصول: َِ

ْعلى ضمير )ئق مشتمله َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ٍَ ٍ.  

ٍفي عائد ِ ٌكثيرھذا جار ومجرور متعلق بقوله : َِ ِ َ.  

ْوالحذف كثير عندھم ُ َ ْ َِ ٌِ ُ َ َْ ٍفي عائد ْ ِ ًشرط له شرطين، أن يكون متص.، احترازا من المنفصل: -ٍضمير- َِ ً.  

ِبفًأن يكون منصوبا : ًثانيا ْعل أو ِ ٍوصفٍْ ْ ً، إذا متى يجوز حذف العائد إذا كان منصوبا؟َ ً  

Kإذا توفر فيه الشرطان، أن يكون الضمير متص.، فإن ك$ان منف$ص. � يج$وز أن يح$ذف، ج$اء ال$ذي إي$اه : نقول ً ً
ُضربت، أين العائد؟ ضربت إياهُ ٍ، إياهُ ضربت، أين العائد؟ إياهُ، ھل ھو ضمير ن$صب؟ نع$م، ھ$ل يج$وز حذُ : ف$ه؟ نق$ولُ

ً�، لم$$اذا؟ =ن$$ه منف$$صل، وش$$رط ص$$حة ج$$واز العائ$$د المنت$$صب، أن يك$$ون مت$$ص.، ف$$إن ل$$م يك$$ون مت$$ص.، ب$$أن ك$$ان  ً
  .امتنع الحذف، والمسألة سماعية:  ُجاء الذي إياهُ ضربت، نقول: ًمنفص.، نحو

ْإن انت7صب َ َ ْ ٍبفع77ل ٌھ$ذا ش$$رط ث$اني، وك$$ان الن$صب : ِ ْ ِ ٍبفع77ل : ، واب$ن مال$$ك ق$الھ$ل ھ$$و ت$ام أو ن$$اقص مح$ل خ$$.فِ ْ ِ ِ
kوأطل$$ق، وقي$$ده كم$$ا ق$$ال ال$$شراح، لقول$$ه K :ُكم77ن نرج77و ْ ََ َكان$$ُه زي$$د، ج$$اء ال$$ذي كان$$ُه زي$$د، كان$$ُه: Kمث$$ل بالت$$ام، يعن$$ي: َْ َ َ َ َ ٌَ ھ$$ذا : ٌ

ٌالضمير يعود على الذي، ھو العائد، متصل ومنتصب، كانُه زيد، زيد ٌ َ  ھذا خبرھا وھو في مح$ل: اسم كان، والضمير: َ
ٍنصب، إذا وجد فيه الشرطان  متصل ومنتصب، وبفع$ل أي$ضا، لك$ن إذا اش$ترطنا التم$ام حينئ$ذ � يج$وز حذف$ه، ت$ام �  ً ًٍ

  .-نواسخ–ناقص، والمراد بالناقص ھو الذي يفتقر إلى اسم وخبر 

ٍفحينئذ إذا قلنا بفعل كما ھو ظاھر النظم ٍ:  

ٍبفعل تام ٌج$اء ال$ذي كان$ُه زي$د، :  المت$صل المنت$صب، ف$ي قول$هاحترزنا من الناقص، ف$. يج$وز ح$ذف ال$ضمير: ٍ َ َ
ًلماذا مع كونه منتصبا متص.؟ نقول =ن العامل وإن كان فع. إ� أنه ناقص، وشرط الحذف أن يكون العامل تاما ًً ً.  

ٍبفعل أو وصف ِْ َ ْ ٍْ ًاسم الفاعل، ويشترط في$ه أن يك$ون ع$ام.، ومت$ى يك$ون ع$ام.؟ إذا: المراد بالوصف ھنا: ِ  ك$ان ً
  .ٍ حينئذ � يعمل-الماضي–بمعنى الحال أو ا�ستقبال، فإن لم يكن بمعنى الحال وا�ستقبال، بأن كان بمعنى الُمضي 

  ً: إذا

ْكمن نرجو يھب َ َ ُ ْ ََ ْكمن، َْ َ   .َمن، ھذه اسم موصول، بمعنى الذي: َ

ْنرج7و يھ77ب َ َ ُ ْ ُنرج77وترج$و، : َ ْ ٌفع$$ل وھ$و ت$$ام، وانت$صب ب$$ه ال$$ضمير ال:  نق$ول ھ$$ذاَ عائ$د وھ$$و نرج$وه، كم$$ن نرج$$وه ٌ
  . Kيعطي، نأمل منه أن يھب يعطي العطية، إذا علق به ا=مل: الذي نرجوه يھب، يعني: يعني

ْكمن نرجو يھب َ َ ُ ْ ََ   :كمن نرجوه حذف الضمير المتصل ھنا وھو في محل نصب، وُوجد فيه الشرطان: َْ

ٍمنصوب بفعل: ًأو) ٌ.  

  .ٌمتصل: ًثانيا
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ٍ بفعل تام، فنقيlد قوله -ن الفعل قيد واحدإذا أردنا أ-: ًثالثا ٍبفعلٍ ْ ِ ، بالمثال، قد ذكرنا القاعدة أن ابن مالك رحم$ه ' ِ
  .تعالى يعطي ا=حكام با=مثلة

ٍف77ي عائ77د مت77صلً إذا  ِ ٍ ِ ِ. ُ ٍھ$$ذا ش$$رط ث$$اني، وك$$ان الن$$صب بفع$$ل ھ$$ذا تف$$صيل لل$$شرط : ٌھ$$ذا ش$$رط أول، إن انت$$صب: َ ٌ

ًأو ناقصا ف$ي ش$رحه، =ن اب$ن مال$ك ي$رى ف$ي غي$ر ھ$ذا الكت$اب أن الحك$م ع$ام، لك$ن : سيوطي قال ال-ٍبفعل تام-الثاني 
  .ظاھر ا=لفية �

ُجاء الذي إياه ض$ربت، � ي$صح أن ُيح$ذف المنف$صل، ج$اء ال$ذي ض$ربت، : ًإذا ف. يجوز حذف المنفصل، نحو ُ
ِو� المنصوب بغير الفعل إن نصب بغير الفعل والوصف نقول ُ ذف، إن انت$صب ال$ضمير العائ$د بغي$ر الفع$ل امتنع الح: ِ

الجمل$ة � مح$ل لھ$ا ص$لة الموص$ول، أي$ن : ٌامتن$ع الح$ذف، مث$ل م$اذا؟ ج$اء ال$ذي إن$ه ق$ائم، إن$ه ق$ائم: والوص$ف، نق$ول
َھل يجوز حذفه؟ � يجوز، لماذا؟ ھو متصل ومنصوب، لكنه ن$صب بغي$ر الفع$ل . Kالعائد؟ اسم إن الضمير المتصل بھا ِ ُ

ٍ الحذف أن يكون منصوبا بفع$ل أو وص$ف، و� المن$صوب ب$صلة والوصف وشرط : Kج$اء ال$ذي أن$ا ال$ضارُبُه، أن$ا) أل(ً
l، وإذا ُحل$ي )أل(lاس$م فاع$ل ُحل$ي ب$ـ: ف$ي مح$ل ن$صب؛ =ن ال$ضارب: ھ$ذا خب$ر، والھ$اء: Kمبتدأ، والضارُبُه ، ال$ضارب

ٍحينئذ عمل مطلقا ب. شرط و� قيد) أل(بـ ًٍ.  

Kحينئذ الضارُب ٍالضمير ھنا في محل نصب مفعول به للضارب، ھل يجوز حذفه وھو العائد؟ � يج$وز، لم$اذا؟ : ُهٍ
ٍبفعل أو وصف؛ أن يكون بقيد، وھو أن يكون بمعن$ى الح$ال، أو : غير وصف، وغير فعل، لماذا ھو غير وصف؟ قلنا ٍ

ٍنئذ � ُيشترط في اس$م الفاع$ل، أن يك$ون إذا دخلت على اسم الفاعل حي) أل(Kأن : ا�ستقبال، الوصف ھنا ُمطلق، بمعنى
َبمعن$$ى الح$$ال أو ا�س$$تقبال، ب$$ل يعم$$ل مطلق$$ا، وإذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ إذا ن$$صب ال$$ضمير نق$$ول ٍ � يج$$وز حذف$$ه؛ =ن$$ه : ً

ٍ، فحينئ$ذ يتع$ين أن يك$ون بمعن$ى الح$ال، أو ا�س$تقبال، )أل(ً، والشرط أن يكون الوصف خاليا من )أل(ٌمنصوب بصلة 
ِريد عھد، أو قيlد بأمس ونحوھا، سيأتي المثالُإ� إذا أ ُ ٌ.  

  .ھذا ممتنع: Kجاء الذي أنا الضارُبُه، نقول): أل(و� المنصوب بصلة 

َوالحذف عندھم كثير منجلي: وأشار بقوله: قال ابن عقيل ُ ٌ ُ َ َْ َ ِْ ِْ ُ َ ْ إلى العائد المنصوب، وش$رط ج$واز حذف$ه أن يك$ون : ْ
ّمت$$ص. من$$صوبا بفع$$ل ت$$ام  ٍ ً ً

ّ بفع$$ل ت$$ام:ق$$ال-  أخ$$ذ الحك$$م م$$ن المث$$ال، وف$$ي غي$$ر ھ$$ذا الكت$$اب �ب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' ل$$م -ٍ
ًيشترط، بل جوز مطلقا؛ سواء كان العامل فيه فع. تاما، أم ناقصا ً ًْ َ ّ Kً َ.  

ٍبفعل تام أو بوصف ْ ِ ^ , ُج$اء ال$ذي ض$ربت: يج$وز ح$ذف العائ$د، فتق$ول) ُض$ربته: (ُنحو جاء الذي ضربتُه، نقول: ٍ
ٌلم$اذا؟ لكون$ه من$صوبا بفع$ل ت$ام؛ فيج$وز حذف$ه، وال$ذي أن$ا ُمعطيك$ه درھ$م، ي$صح أن تق$ولَحذفته  ِ ِ َِ ُ ًّ َوال$ذي أن$ا معطي$ك : ٍ

ٌض$$مير : درھ$$م بح$$ذف الھ$$اء؛ =ن$$ه معم$$ول لوص$$ف بمعن$$ى الح$$ال أو ا�س$$تقبال، وك$$ذلك ھ$$و من$$صوب مت$$صل، يعن$$ي
َمتصل، جاء الذي ضربته والذي أنا ُمعطيكه درھم، فيجوز حذف ال ُجاء ال$ذي ض$ربت، ومن$ه : ُھاء من ضربته، فتقولُ

ِذْرني: ((قوله تعالى ً ومْن خلقت وحيداَ ِ َ َ َُ َْ َأھذا((ُ، خلقته، ]11:المدثر [))َ َ ً الذي بعث ' رُس$و�َ Kَ َ َُ َ ِ K((] ھ$ذا ال$ذي ]41:الفرق$ان 
ّبعثه ' رسو�، بعثه، حذف الضمير لكونه منصوبا ومت$ص.، والعام$ل في$ه فع$ل ت$ام ٌ ً ، وك$ذلك يج$وز ح$ذف الھ$اء م$ن ً

ٌالذي أنا ُمعطيك درھم، ومنه قول الشاعر: َُمعطيكه، فتقول ِ َ:  

ِ فاحمدن7777777ه ب7777777هٌ ف7777777ضلَولي7777777كُ مُا �َم7777777 ُ ْ  

  

  ُررَ ض77777777َ و)ٌ نف77777777عِهِدى غي77777777رَفم77777777ا ل77777777

  

َما ' ُموليك   .َا=صل ُموليكُه، حذف الضمير ھنا لما ذكرناه: ُ

ٍبفعل أو وص7ف: لحذف بالوصف كثير؛ =نه قرنه بالفعل قالا: وك.م المصنف يقتضي أنه كثير، يعني ِْ َ ْ ٍْ ل$م يقيl$د : ِ
ّبأن ا=ول كثير والثاني قليل، وسوى بينھما، وھذا محل اعتراض على المصنف، بل الكثير حذفه من الفع$ل، وأم$ا م$ع 

ّالوصف فالحذف منه قليل، والناظم ھنا سوى بينھم$ا، ولعل$ه إنم$ا ل$م ينب$ه علي$ه للعل$م Kّ  بأص$الة الفع$ل ف$ي ذل$ك، وفرعي$ة ّ
  .الوصف فيه، مع إرشاده  إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف

ّيمكن أن ُيجاب عن الناظم بأنه قدم الفعل، وأخر الوصف، ومعلوم أن الشيء المقدم ھو أكث$ر، وھ$و أھ$م :  يعني ّ K
ٌع ع$ن عم$ل الفع$ل، فا=ص$ل ف$ي  مت$أخر عن$ه؛ =ن عم$ل الوص$ف ف$ر-وھو الوص$ف-ٌوھو أصل في العمل، وما بعده 
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ُالعمل ل5فعال، وا=سماُء مشتقة وغيُرھا إن عملت حينئذ يكون من باب الفرع، فالتقديم ھنا ُمراد ٍ ِ.  

ِإذا ظ$$اھر ك.م$$ه الت$$سوية ب$$ين الوص$$ف ال$$ذي ھ$$و غي$$ر ص$$لة  ُِ ُ، وال$$ذي ھ$$و ص$$لتھا، وم$$ذھب الجمھ$$ور أن )أل(ً
ِمن$صوب ص$لة  ًس$ابقا، إذا ك$ان من$صوبا ب$صلة � يج$وز حذف$ه كم$ا ذكرن$اه ) أل(َ فھ$ذا م$ستثنى مم$ا ذك$ره الن$اظم، ) أل(ً

Kج$$اء ال$$ذي أن$$ا ال$$ضارُبه؛ بح$$ذف الھ$$اء، ھ$$ذا م$$ستثنى؛ لم$$اذا؟ =ن : � ي$$صح أن يق$$ول: والجمھ$$وُر عل$$ى ھ$$ذا، يعن$$ي
َ، والناظم أطلقه، وحينئذ يدخل في ك.مه)أل(ٌالمنصوب ھنا منصوب بصلة  ٍ َ ُ.  

ٍإما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، فإن كان مرفوعا؛ حينئ$ذ : نا من حذف العائدًإذا ما ذكره الناظم ھ ً ً ً
  :جاز حذفه بشرطين

ًأن يكون مبتدأ، فإن كان فاع.، أو نائب فاعل  امتنع: اAول ً.  

  .امتنع: ًأن يكون الخبر مفردا، فإن كان جملة ونحوھا قلنا: ًثانيا

ف$. ي$شترط اس$تطالة ال$صلة، ) yأي(ي$شترط اس$تطالة ال$صلة، وأم$ا ف$ي ) yأي(ر وغيرھ$ا؟ ف$ي غي$) yأي(ًُمطلقا ف$ي 
ٍ، إن كان$ت ال$صلة طويل$ة حينئ$ذ ص$ار الح$ذف قياس$ا، وإن كان$ت ق$صيرة حينئ$ذ )yأي(�بد من التفصيل في غي$ر : يعني ًٍ

ًامتنع، أو كان الحذُف نزر كما قال الناظم، وأجازه الكوفيون قياسا ْ َ.  

ْإن ص7لح ال َُ َ ْ ِب7اقي لوص77ل مكم7لِ ٍِ ِ ِْ ُ ْ َ ر ال$شرطين الماض$يين، وھ$$و: َ lَنق$ول ھ$$ذا قي$د ُيف$$س ّأن م$ا ح$ذف إن بق$$ي بع$ده م$$ا : َ
ًي$$صلح أن يك$$ون جمل$$ة لل$$صلة، أو ش$$به جمل$$ة؛ امتن$$ع الح$$ذف مطلق$$ا، س$$واء ك$$ان العائ$$د مرفوع$$ا، أو من$$صوبا، أو  ً ًُ ِ

ُمخفوضا، ثم ذكر العائد المنصوب بأنه يجوز حذفه، بل ھو كثي َر ُمنجلي لكن بشرطينًَ ْ:  

ًأن يك$$ون ال$$ضمير مت$$ص.؛ احت$$رازا م$$ن الُمنف$$صل، الث$$اني:       ا=ول ً ّأن يك$$ون من$$صوبا بعام$$ل ھ$$و فع$$ل ت$$ام عل$$ى : َ ٍ ً
ٌظاھر اللفظ، أو وصف، وھذا الوصف ُمشترط فيه أن يكون بمعنى الحال، أو ا�ستقبال َ ٍ.  

َجز الحذف، لكن عدم جواز الحذف يقيد بما إذا ك$ان واج$ب ًفإن كان الضمير منفص. لم ي: ولذلك قال ابن عقيل K
ُ� يج$وز؛ =ن$ه ل$و ُح$ذف ج$اء ال$ذي ض$ربته؛ ق$د يق$ال بأن$ه ال$ضمير : ُجاء الذي إي$اه ض$ربت، نق$ول ھن$ا: التقديم، يعني

Kنفُسه، و� إشكال فيه، لكن يفوت تمام المعنى، وھو إنما قدم  َ ٍف حينئ$ذ ف$ات ھ$ذا ف$إذا ُح$ذ, Fفادة الحصر والقصر) إياه(ُ
ٍحينئ$ذ � ب$أس، ھ$ذا ا=ص$ل ) إي$اه(ُج$اء ال$ذي ض$ربت؛ وحذف$ه :  لكن لو قال-فات الغرض الذي قصده المتكلم-المعنى 

ًفيه، ولذلك إذا قصد معنى زائدا بالتقديم امتن$ع الح$ذف، وإ� فا=ص$ُل الج$واز؛ =ن$ه ف$ي ق$وة قول$ه ُض$ربته، وھ$ذا ھ$و : ً
َإي$اك: ((Kصل ال$ضمير فقدم$ه كم$ا ھ$و ف$ي ح$ال قول$ه تع$الىًا=صل، وإنما قصد معن$ى فانف$ K ُ نْعُب$دِ ٍ، فحينئ$ذ ]5:الفاتح$ة [))َ

  .الذي � يجوز حذفه ھو الضمير الواجب ا�نفصال، فأما الضمير الجائز ا�نفصال، فيجوز حذفه

  : ثم قال

َك77777777ذاك ح77777777ذف م77777777ا بوص77777777ف خف77777777ضا ْ َ َ ُ َِ ٍُ َِ ْ ََ  

  

َكأ َن777777ت ق777777اض بع777777د أَ َ ْ َ ٍ َ َ َم777777ر م777777ن ق777777ضْ َْ ْ ِ   ىٍ

  

ًھذا شروع في الك$.م عل$ى العائ$د إذا ك$ان مخفوض$ا ف$ي مح$ل ج$ر، والعائ$د المخف$وض إم$ا أن يك$ون مخفوض$ا  ً ٍُ
َباFضافة، أو بالحرف، والخفض محصور في ھذين العاملين، باFضافة يعني ِ   .مضاف: َ

  :قال رحمه '

َك77777777ذاك ح77777777ذف م77777777ا بوص77777777ف خف77777777ضا ْ َ َ ُ َِ ٍُ َِ ْ ََ  

  

َكأ َن777777ت ق777777اض بع777777د أَ َ ْ َ ٍ َ َ ٍم777777رْ َ م777777ن ق777777ضىْ َ ْ ِ  

  

ُكذاك حذف َْ ََ ُحذف: (َ   .ھذا مبتدأ مؤخر) َْ

َحذف ما بوصف خفضا ْ َ َ ُ َِ ٍُ ِ   .الذي: اسم موصول بمعنى) َما: (ْ

َخفضاو ِ   .ا=لف لmط.ق، وھي جملة الصلة: ُ

ٍبوصف ْ َ َخفضا: (جار ومجرور متعلق بقوله: ِ ِ ِحذف ما خفض بوصف كذاك، أي: ، كأنه قال)ُ مثل ح$ذف العائ$د : ُ



                                                            
350

ًصوب، حذف ما خفض بوصف، إذا اشترط ف$ي المخف$وض؛ العائ$د إذا ك$ان مخفوض$ا اش$ترط ف$ي ج$واز حذف$ه أن المن ً ٍُ ِ
ٍكأن7ت ق7اضٍاسم فاعل، أو اس$م مفع$ول، حينئ$ذ إذا ك$ان ك$ذلك ج$از حذف$ه، : ِيكون الخافض له الوصف، يعني َ َ ْ َن7تَأ(، َ ْ :(

ٍقاض(مبتدأ، و ٍكأنت قاض: خبر، يعني): َ َ َ ْ ٍبعد أمر  َ ْ ْ : ف$ي قول$ه تع$الى) ق$ضى( م$شتق م$ن -ٍبعد فعل أمر-ٍالواقع بعد أمر ََ
ِفاقض(( ْ ٍ ما أنت قاضَ َ َ ْ َ ٍكأنت قاض، ]72:طه [))َ َ َ ْ ٍق7اض(، كلم$ة َ َبع7د أم7ر م7ن ق7ضىالواقع$ة ) َ ْ ْ ََ ْ َِ ِ، ف$اقض، ھ$ذا ا=م$ر ال$ذي ٍ

ِفاقض((قضى، مأخوذ مشتق من قضى،  ْ ٍ ما أنت قاضَ َ َ ْ َ   .ٍما أنت قاض: ا ھو ا=صلما أنت قاضيه، ھذ: يعني ))َ

  .اسم موصول بمعنى الذي: َما

َأنتو  ْ   .مبتدأ: َ

ّھذا خبر، وھو مضاف، والھاء ضمير متصل مبن$ي عل$ى الك$سر ف$ي مح$ل ج$ر م$ضاف : قاضي نقول: وقاضيه ٌ
ًنعم يجوز حذفه؛ لماذا؟ لكون الخافض ل$ه وص$فا، ف$إذا ك$ان الخ$افض و: إليه، وھو العائد، ھل يجوز حذفه؟ نقول ًص$فا ِ

مث$ل ح$ذف العائ$د المن$صوب : أي) ك$ذاك(ٍحينئذ جاز حذفه، بخ.ف إذا كان الخافض له اسم جام$د؛ ف$. يج$وز حذف$ه، 
ًالم$$ذكور ف$$ي ج$$وازه وكثرت$$ه؛ لم$$اذا؟ =ن ح$$ذف العائ$$د المن$$صوب ھ$$و ا=ص$$ل، وُحم$$ل علي$$ه المج$$رور؛ =ن ك$$. م$$ن  ِ ِ َ ِ

ْوح7ذف ف7ضلة أج7ز إن ل7م ف$ضله، والمن$صوب ف$ضله، المنصوب والمخفوض فضلة، ھذا ا=صل فيه، المخفوض ھ$ذا  َِ َْ ِ ْ َ ٍ ْ َ َ ََ ْ
ْيضر ٍ، فإن ضر حينئذ امتنع الحذفَِ ّ َ .  

ٍم7ا بوص7ف(كذاك يجوز حذف  ْ َ ٍبوص7ف(، )َِ ْ َ َخف7ضا: (lھ$ذا متعل$ق بقول$ه) ِ ِ Kبوص$ف �ب$د أن ُيقي$د؛ =ن$ه عام$ل ف$ي ) ُ
ٍالتقدير ليس في المعنى، فإذا كان عام. في التقدير حينئذ  �بد من تقييد الوصف بكونه بمعنى الحال أو ا�ستقبال، ف$إن ً

lكان بمعنى الماضي حينئذ � يعمل إ� إذا ُحلي بـ َ   ).أل(ٍ

ٍما بوصف ْ َ ِخفضا(ٍبمعنى الحال أو ا�ستقبال، عامل : َِ ٍكأن7ت ق7اض(بإضافته إلي$ه، ) ُ َ َ ْ ِككلم$ة : يعن$ي) َ َ ٍأن$ت ق$اض(َ َ (
ٍالواقع بعد فعل أمر مشتق من ماد ِفاقض(: (ة قضى، إشارة إلى قوله تعالىٍ ْ ٍ ما أنت قاضَ َ َ ْ َ   .قاضيه:  أي))َ

َمن قضى(  َ ْ َقضى(، أو يكون )ِ ھنا مصدر قصره ا=صل فيه بقصر الممدود للضرورة عل$ى تق$دير الم$صدرية؛ ) َ
َمن قضى فقصره للضرورة، أو -ھذا ا=صل–ٍمن قضاء  َ ْ َ أيضا على تقدير المصدر، =ن الم$ْصدر � ي$ِ شتق م$ن الفع$ل ً

َا=صل ُيشتق من المْصدر) قاضي(الماضي، وإنما  k.  

ِوالم77777777777777صدر اAص77777777777777ل وأي أص77777777777777ل  َ c َ ْ ُ ْ َُ َ َ  

  

ِومن77777777ه ي77777777ا ص77777777اح اش77777777تقاق الفع77777777ل ِ ِ ُِ َُ ِ َ َ  

  

ِفاقض((: ًإذا إشارة إلى قوله ْ ٍ ما أنت قاضَ َ َ ْ َ : ج$اء ال$ذي أن$ا غ.ُم$ه، غ.م$ه: قاضيه، ف. يج$وز الح$ذف م$ن نح$و: أي ))َ
 ھ$و العائ$د وھ$و مخف$وض باس$م، ھ$ل يج$وز حذف$ه؟ � يج$وز؛ لم$اذا؟ =ن ش$رط ص$حة ج$واز الح$ذف أن الضمير ھ$ذا

َأن$ا غ$.م؛ بح$ذف الھ$اء، =ن غ$.م العام$ل ف$ي ال$ضمير : ًيك$ون الخ$افض وص$فا، وغ$.م ھ$ذا جام$د، � ي$صح أن ُيق$ال َ
ِالعائد المخفوض جامد وليس بوصف، أو مضروُبه، أو ضارُبه أمس، جاء الذي أن ِا ضارُبه أمس � يج$وز؛ =ن$ه لغي$ر ٍ

ِأمس، جاء الذي أنا ضاربه، يجوز؛ =ن ا=صل في اسم الفاعل أن يك$ون للح$ال، ھ$ذا ھ$و : الحال وا�ستقبال؛ =نه قال َ
َد حينئذ، أو كان ثم قرينة أو عھد؛ حينئذ إن كان للماضي فھو للماضي، وإ� فا=صل فيه أنه للحال lٍا=صل، فإن قي ٍِ َ ّ َ ُ.  

ًجاء الذي أنا ضارُبه، ضارب، جاء الذي أنا ضارب، على ا=صل من جواز حذف ال$ضمير  لك$ون الخ$افض وص$فا،   ٌ ٌ
ٍأمس؛ فحينئذ � يجوز: وھو بمعنى الحال أو ا�ستقبال، أما إذا قال ِ.  

ًفإن كان مجرورا باFضافة لم ُيحذف، إ� إذا ك$ان مج$رورا بإض$افة اس$م فاع$ل، ھ$و ال$ذي ق$ال:   قال ٍوص$ف ب: ً
ًج$اء ال$$ذي أن$$ا ض$$ارُبه ا]ن أو غ$$دا، ھ$$ذا تقيي$$د م$$ن ب$$اب : بمعن$ى الح$$ال، أو ا�س$$تقبال، وھ$$ذا م$$أخوذ م$$ن المث$$ال، نح$$و

  .التأكيد فقط على الشرطية، وإ� لو لم يقيlده فا=صل فيه أنه للحال

م الفاع$$ل إذا ك$$ان الح$$ال أو ا�س$$تقبال؛ =ن اس$$: بمعن$$ى: ٌج$$اء ال$$ذي أن$$ا ض$$ارب؛ بح$$ذف الھ$$اء، ونق$$ول: وكقول$$ه
ًبمعنى الحال أو ا�ستقبال شابه الفعل من حيث العمل؛ =نه أق$رب إل$ى الفع$ل، بخ$.ف إذا ك$ان ماض$يا كم$ا س$يأتي ف$ي 

  .lمحله

ْك777777ذا ال777777ذي ج777777ر بم777777ا الموص777777ول ج777777ر َ ُ ْ َ َ . َُ ْ .ِ ِ َ ِكم77777777ر ب  َ . ُ َال777777777ذي م77777777ررت فھ777777777و ب777777777رَ َ ْ َ ََ ُ ِ .◌ّ  
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ّان مخفوضا بحرف جر، حينئذ ي$شترط في$ه أن ُيج$ر الموص$ول بم$ا ھذا النوع الثاني من العائد المخفوض؛ إذا ك ٍ ً
ُِجر به العائد، الحرف نفسه الذي دخل على العائد، نقول   .ًبه مث.، أو منه: ّ

: ننظ$ر ف$ي ا�س$م الموص$ول: ؟ نق$ول)الب$اء(أو ) م$ن(ً ھل يجوز حذف الضمير إذا كان عائدا، وھو مخفوض بـ
ًعلى الضمير العائد بشرط أن يتحدا لفظا، ومعنى، وُمتعلقا؛ جاز وإ� ف.إن دخل عليه مثل الحرف الذي دخل  ًً.  

َكذا   .يجوز حذف العائد: يعني: َ

َالذي جر بما . ُِ ِ َبمثل الحرف ال$ذي ج$ر الموص$ول :  . ْج7ر: (K ھ$ذا مفع$ول مق$دم لقول$ه-Kبالن$ْصب–َّ Kك$ذا ال$ذي ُج$ر(، )َ ِ K َ َ (
ّح$$ذوف باس$$م الفاع$$ل؛ ال$$ذي ُج$$ر بم$$ا ج$$ر الموص$$ول، بال$$ذي ج$$ر الموص$$ول، مث$$ل ال$$ضمير العائ$$د الم: ك$$ذا، أي: يعن$$ي ّ َّ َ

َالذي جر بم7ا ج7ر الموص7ول: التركيب إذا قرأته على ا=صل تقول: Kفالموصول ھذا اسم مفعول مقدم، يعني َ َ . ٍ، حينئ$ذ إذا ُ
ٍخفض◌ العائد بحرف دخل عليه، وھو نفسه مثل الذي دخل على اسم الموصول؛ حينئذ ج ٍ ٍ َ ِ   .از الحذف، بالمثال يتضحُ

ُُمر بالذي مررت فھو  َ Kُُم$ر بال$ذي م$ررت، أص$ل التركي$ب.. َفھو بْر ھذه تتمة ل$يس لھ$ا: ّ◌َبر ُُم$ر بال$ذي م$ررت : َ َ
ِھنا الضمير حذفه، في المثال محذوف، به، أين ھ$و ب$ه؟ نق$ول: ِبه، به مح$ذوف؛ =ن$ه إذا ح$ذف ال$ضمير ذھب$ت الب$اء : ِ

ٌر بال$ذي م$ررت ب$ه، حينئ$ذ م$ا ال$ذي س$وغ ح$ذف العائ$د وھ$و مج$رور بالب$اء؟ نق$ولمعه، م$ا تبق$ى لوح$دھا، ُم$ ٍ ُ K : دخ$ول
Kحرف مثله على اسم الموصول، أين اسم الموصول؟ ُمر بـ ِ ِمررت به، : قال. اسم موصول: ، الذي)الذي(ٍ نف$سه ) الب$اء(ُ

ٍ، إن دخل عليه واتفقا لفظا ومعنى ومتعلقا؛ حينئذ ج$ا)الذي(دخل على  ًً ًKح$ذف العائ$د م$ع حرف$ه، ف$إن : ز الح$ذف، يعن$ي
ٍتخلف واحد من ھذه الشروط الث.ثة حينئذ نقول ٌ K :يجوز الحذف �.  

  : قال الشارح

َوإن كان مجرورا بحرف ف. ُيحذُف  ٍ ٌ إ� إن دخل عل$ى الموص$ول ح$رف مثل$ه -العائد المجرور بالحرف: يعني-ً
ًلفظا ومعنى، واتفق العامل فيھما مادة  ًاتفق$ا معن$ى ولفظ$ا، يعن$ي:  بھ$ذه القي$ود الث.ث$ة- من نفس الح$روف:يعني-ً الب$اء : ً

ًھي عين الباء، والمعنى واح$د، م$ا تك$ون الب$اء ا=ول$ى لل$سببية، والثاني$ة للتْعدي$ة؛ �، �ب$د أن يتح$دا معن$ى، وأن يتح$دا  َ ِ َ
ٍُمتعلقا؛ أن تكون الباء ا=ولى متعلق$ة بفع$ل أو وص$ف تعلق$ت ب$ه الب$اء ال l ً K ثاني$ة، و� ي$شترط فيھم$ا نف$س الفع$ل الفع$ل، أو

ٍا�س$م ا�س$م؛ �، ق$$د يك$ون ذاك فع$. وھ$$ذا اس$م، لك$ن الم$$ادة واح$دة، ُم$$ر بال$ذي أن$ا م$$ار ب$ه، حينئ$ذ نق$$ول ٌ ّ ٌ تعلق$ا بم$$ادة : ً
  .واحدة، وإن اختلفا في الفعلية وا�سمية

ً إذا �ب$$د أن ي$$دخل عل$$ى الموص$$ول ح$$رف مثل$$ه لفظ$$ا ومعن$$ى، واتف$$ق ًٌ ُم$$ررت بال$$ذي :  العام$$ل فيھم$$ا م$$ادة، نح$$وًُ
ِمررت به، أو أنت مار به، حينئذ يصح حذف الضمير من  k vٍ ِ َِ ُم$ررت بال$ذي : فتذھب الباء معه، فيج$وز ح$ذف الھ$اء) ِبه(َ

َوي$شرُب((: ِب$ه؛ لوج$ود ال$شرط، ق$ال ' تع$الى: َمررت، لم يقل َ َ مم$ا ت$شرُبونَْ َ ْ َ K  مم$ا ، وي$شرُب"من$ه "]33:المؤمن$ون [))ِ
َوي$$شرُب((ت$$شربون من$$ه، أي$$ن ال$$شروط ھن$$ا؟  َ َ مم$$ا ت$$شرُبونَْ َ ْ َ K ٍال$$ضمير ُح$$ذف، حينئ$$ذ نق$$ول: ، من$$ه"من$$ه" ))ِ دخ$$ل عل$$ى : ِ

Kمم$ا(كما دخل على ا�سم الموص$ول، ) ِمْن(الضمير  أص$لھا م$ن م$ا، اللف$ظ واح$د، والمعن$ى واح$د، وھ$ي للتبع$يض، ): ِ
Kمما(والمادة واحدة؛ =ن  ٌمتعلق ب) ِ lَيشرُب((يشرُب، : قوله K مماَْ َتشرُبون((، ))ِ َ ْ ، اتح$دا )ت$شربون(متعل$ق ب$ـ) من$ه(من$ه، )) َ

  .ا�خت.ف في الصيغة � بأس به: َفي المادة، ولو ُيشترط أن يكونا فعلين، يعني

ْق777دو َكن777ت َ ْ ِتخف777ي ُ ْ .ح777ب ُ َس777مراء ُ َ ْ ًحقب777ة َ َ ْ ِ  

  

ْف777777777بح ُ َ)ن َ َمنھ777777777ا َ ْ ِبال777777777ذي ِ . َأن777777777ت ِ ْ ُب777777777ائح َ َِ  

  

  . ه يعنيب

َم$$ررت بال$$ذي غ$$ضبت علي$$ه، بال$$ذي علي$$ه، : ف$$إن اختل$$ف الحرف$$ان ل$$م يج$$ز الح$$ذف، نح$$و ھ$$و ال$$ضمير ): علي$$ه(ُ
ُ، دخ$ل عل$ى الموص$وف ح$رُف ج$ر ل$يس ھ$و عين$ه ال$ذي دخ$ل عل$ى )بال$ذي: (ّح$رف ج$ر، وق$ال) عل$ى(ّالعائد، ُجر ب$ـ ّ

  ).عليه (العائد، ھل يجوز الحذف؟ � يجوز الحذف، ھذا واضح، ف. يجوز حذف

ًمررت بالذي مررت به على زيد، � يجوز؛ لماذا؟ =نھما وإن اتحدا لفظا إ� أنھما اختلفا معن$ى، ل$يس :  وكذلك ًٍ ِ ُ
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َكلما رأيت الباء والباء مباشرة َ َ َ؛ �، �بد أن يكون معنى الباء ا=ولى التي دخلت على اسم موصول؛ ھ$ي ع$ْين معن$ى ..ّ ْ
ِالباء التي دخل$ت عل$ى العائ$د، من$ه �خ$ت.ف معن$ى ح$رفين؛ =ن الب$اء الداخل$ة عل$ى الموص$ول ) ب$ه( ف$. يج$وز ح$ذف ْ

  .لmلصاق، والداخلة على الضمير للسببية

ًوإن اختلف العام.ن لم يُجز الحذف أيضا، العام.ن إن اختلفا ف$ي الم$ادة، ول$يس الم$راد ا�خ$ت.ف م$ن : يعني.. َ
ًحيث كونه فع. أو اسما؛ � ً.  

ِرحت به، بالذيُمررت بالذي ف ) ب$ه(�؛ لم$اذا؟ =ن : ال$ضمير؟ نق$ول) ب$ه(ُ، فرحت به، ھل يجوز حذف )الباء: (ُ
  ).ِبه(ً، إذا اختلفا في المادة، ف. يجوز حذف )ّمر(، وبالذي تعلق بـ)فرح(Kتعلق بـ

ِوھذا كله ھو الُمشار إليه بقوله ُ:  

ْكذا الذي جر بما الموصول جر َ ُ ْ َ َ . َُ ْ .ِ ِ َ َكذا(، َ ِمثل الذي سبق الك.م فيه من حذف العائد الُمنتصب، ح$ذُف : يأ): َ َ ْ ال$ذي (َ
َُج$$ر بم$$ا الموص$$ول ج$$ر k(ل$$يس المنت$$صب إنم$$ا المخف$$وض بالوص$$ف-يج$$وز ح$$ذف: ، يعن$$ي ِ ّ يج$$وز ح$$ذُف م$$ا ج$$ر -َ َ
ِالموصول، بھذا الشرط َ.  

َكذا الذي ُجر بما المْوُصول جْر( َ َ َْ ِ K ِ K َ ِي ُجر بمثل ما ُجر الموصوُل ب$ه، نح$وَكذلك ُيحذُف الضميُر الذ: أي) َ K : ُم$ررت
َبالذي مررت به فھو بر، و ِ   .ھذا من باب التقدير) ِبه(َ

ًالعائد إما أن يكون مرفوع$ا، وإم$ا أن يك$ون من$صوبا، وإم$ا : ًإذا أشار في ھذه ا=بيات المتأخرة إلى العائد، وقلنا ً
ًأن يكون مخفوضا، إن كان مرفوعا فيه شرطان ً:  

ًمبتدأ، والخبر مفرد، وھذا ش$رط مطلق$ا ف$ي أن يكون  ٌ َ َ�ب$د م$ن اس$تطالة ) yأي(وف$ي غيرھ$ا، لك$ن ف$ي غي$ر ) yأي(ً
ٌنزرَالصلة؛ أن تكون طويلة، فإن لم تكن فالحذُف  ْ   .، قليل، و� ُيقاس عليهَ

َالُمنت$صب، ل$ه ش$رطان: الثاني َِ ًأن يك$ون مت$ص.؛ احت$رازا م$ن المنف$صل، أن يك$ون من$صوبا بف: ْ ً ً ِ ٍع$ل أو وص$ف، ّ
ِبشرط أن يكون ھذا الوصف بمعنى الحال أو ا�ستقبال، وشرط الجمھوُر أ� يكون منصوبا بصلة  ِ ً َ أن$ا ال$ضارُبه، ): أل(َ

  .ھذا � يجوز

ٍأن يك$$ون مخفوض$$ا إم$$ا بإض$$افة، أو بح$$رف، ش$$رط اFض$$افة: الثال$$ث ٍأن يك$$ون مخفوض$$ا بوص$$ف؛ اس$$م فاع$$ل : ً ً
  .بمعنى الحال، أو ا�ستقبال

ًأن ُيجر العائد بما ُجر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا: نيالثا ًK ً K ِ K.  

  : ثم قال رحمه ' تعالى

ِالُمعرف بأداة التعريف، وھذا ھو النوع ا=خير الذي ذكره الناظم رحمه ' تعالى في باب المعارف ُ K:  

ْفم7777777777777ضمر أعرفھ7777777777777ا ث7777777777777م العل7777777777777م َ َ َ ٌ َ ْ ُُ ُ َ
  

  

ّف777777777777ذو إش777777777777ارة فموص777777777777ول م777777777777تم ٌَ ُ َ َ ُ ٍَ ِ  

  

ٍفذو أداة َ ُ َ..  

ٍفذو أداة، ھذا ھو الخامس َ ُ ِ.  

ْفم7777777777777ضمر أعرفھ7777777777777ا ث7777777777777م العل7777777777777م .َ َ َ ٌ َ ْ ُُ ُ َ
  

  

ّف777777777777ذو إش777777777777ارة فموص777777777777ول م777777777777تم ٌَ ُ َ َ ُ ٍَ  

  

M ف777777777777777777ذو أداة فمن777777777777777777ادى عين777777777777777777ا ُ َُ ٍ َ ُ َ
  

  

. ف777777777777777ذو إض777777777777777افة بھ777777777777777ا تبين777777777777777ا َ ََ ٍ ِ ُ َ
  

  

Kأما المنادى يأتي في بابه، وأما اFضافة ھذا سيأتي في أول باب المضاف أنه يتعر َِ ّأن$ه : ف بالمضاف إلي$ه، وقلن$اّ
Kفي مرتبة ما أضيف إليه؛ إ� ما أض$يف إل$ى ال$ضمير فھ$و ف$ي مرتب$ة العل$م عن$د الجمھ$ور، وأم$ا المع$رف ب$ـ ُ فھ$و ) أل(ُ

  .يأتي في المرتبة الخامسة
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Kوالسيوطي رحمه ' في جمع الجوامع قدم المعرف بـ K : العلى الموصول؛ � لكون$ه أع$رف عن$ده، وإنم$ا ق$) أل(َ
  .فھو قصير) أل(لكون الك.م على الموصول طويل، وأما الك.م على 

َذو ا=داة؛ لكان أخصر، ل$و ق$ال: بآلته، ولو قال: Kالمعرف بأداة التعريف، يعني ذو ا=داة؛ لك$ان أخ$صر م$ن أن : ْ
  .Kالمعرف بأداة التعريف: يقال

Kبأداة التعريف؛ ھذا ل$يُعم :  وقوله ْأم(َ َف$ي لغ$ة حْمي$) َ K، فجمھ$ور الع$رب أنھ$م إذا عرف$وا )أل(َر، فإنھ$ا نائب$ة من$اب ِ
◌فة؛ الرُجل) أل(إنما يأتون بـ lَوأما حمير فيأتون ب$ـ, ِالمعر ْأم(ِ ٌل$يس م$ن اْمب$ر اْم$صيام {: ، ومن$ه الح$ديث)أل(ًب$د� م$ن ) َ ِ ٍ ِ

َفي اْمسفر ِلكنھ$ا مبدل$ة ال$.م ميم$ا، وھ$ذا خ$اص بلغ$ة حْم) أل(ٍ، حينئذ ھذه كلھ$ا )َ ّ : ذو ا=داة؛ يعن$ي: َي$ر، ول$ذلك إذا قي$لً
ف، وھذا يشمل  lْأ◌م(، ويشمل )أل(ُا=داة التي تعر َ ف$ة، أو ال$.م ) أل(بنوعيھا؛ سواء كانت ) أل(، ويشمل )َ lبجملتھا معر

د كما سبق lَعلى قول الجمھور، أو الھمزة على قول الُمبر.  

  : قال رحمه ' تعالى

َأل ح777777777رف تعري777777777ف أ ٍَ ِ ْ ُ ْ ََ ْم فق777777777ط.6 ال777777777ِوْ َ َ ُ  

  

ْف777777777نمط عرف777777777ت ق777777777ل في777777777ه ال777777777نمط ُ ْ ٌ ََ . َ َ. َِ ِ ْ َ  

  

ِق$صد لفظھ$ا وھ$ي مبت$دأ، ح$رف) أل(حرف تعري$ف، ) أل( ح$رف، ) أل: (ھ$ذا خب$ر؛ خب$ر المبت$دأ، كي$ف نق$ول: ُ
ًنعم؛ اFخبار بكونھا حرفا � في ھ$ذا التركي$ب، وإنم$ا ف$ي قول$ك: مبتدأ وھي اسم؟ نقول) أل(و ھن$ا ) أل(ج$اء الرج$ل، : َ

ِح$$رف، إذا نطق$$ت بھ$$ا م$$ع م$$دخولھا ص$$ارت  ُ ْ َحرف$$ا، وأم$$ا ف$$ي مث$$ل ھ$$ذا التركي$$ب اFخب$$ار عنھ$$ا بكونھ$$ا ح$$رف ) أل(ََ ً
ٍفي ھذا التركيب ليست حرفا، وإنما ھ$ي اس$م، حينئ$ذ ھ$ل ب$ين الخب$ر والمبت$دئ تن$اقض؟ نق$ول: تعريف؛ نقول ٌ �؛ =ن : ً
ِبعضھم ُيْورد  ُونخب$ر عنھ$ا بأنھ$ا ح$رف، ) أل: (ث$ل ھ$ذه التراكي$ب، كي$ف نق$ولّبأن ثم تناقض ف$ي م: -َأرباب الحواشي-َ

ِواFخبار عن الشيء يدل على أنه اسم، وإذا كان اسما حينئذ نعرُب$ه مبت$دأ ف$ي ھ$ذا التركي$ب، ونخب$ر عن$ه بأن$ه ح$رف،  ُ ُ ًً
ِ ٍ

  والحرف ُمباين ل.سم؟

ًھن$ا ف$ي ھ$ذا التركي$ب ھ$ي اس$م، واFخب$ار بكونھ$ا حرف$ا ل$يس ف$ي ھ$ذا ال: نق$ول تركي$ب، وإنم$ا ف$ي دخولھ$ا عل$ى ٌ
ُمدخلوھا كرجل ْ َ.  

ٍأل حرف تعريف أو ال ِ ْ ُ ْ ََ ْ ْم فقط.6َ َ َ ُ، حكى لن$ا الق$ولين الم$شھورين، وإن ش$ئت ق$لُ ََ َ لق$ول ) أل: (الث.ث$ة؛ ل$شمول قول$ه: ََ
  ً.الخليل وسيبويه الذي ذكرناه سابقا

َوأما ال.م فقط فھذا على قول ا=خفش، وھو اختيار الجمھور،  ْ   .ٍحينئذ تكون لتنويع الخ.ف) أو(فـَ

  :فيھا أربعة مذاھب على المشھور: ؟ ھذه قلنا)ال.م(؟ ھل ھو )أل(ھل ھو : ًإذا؛ ما ھو المعرlف

) أل(ًالھمزة وال.م معا أداة تعريف، وعليه الخليل ب$ن أحم$د ش$يخ س$يبويه،أن  : بُجملتھا أداة تعريف، يعني) أل(
Kفة، وصححه ابُن مالك رحمه ' تعالى، وھذا ظاھر تقديمه ھن$ا م$ن ق$ول ا=ول ف$ي ھ$ذا  ُمعرl- الھمزة وال.م -برمتھا 

َالمقام؛ =نه نطق في السابق َ:  

Mبالجر ِوالتنوين َ ِ ْ . ْ َوالندا َ M ْوأل َ َ ) أل(kا=لف وال.م كما قال اب$ُن آُج$رْوم، ف$دل عل$ى أن$ه يخت$ار أن : ، لم يقل)أل: ( قالَ
ِبُرمتھا ھي الُم K فة، وھنا قالِ lُحرف تعريف أو ال6م) أل(: عر ْ ْ ُ ْ َِ K، فقدم القول ا=ول، وتقديمه ُيدل على أن$ه يخت$اره، ھ$ذا ھ$و َ َ

  .الظاھر و' أعلم

ِفھي ح$رف ثن$ائُي الوض$ع بمنزل$ة  ٍبجملتھ$ا ح$رف تعري$ف، حينئ$ذ تك$ون ) أل(عن$د الخلي$ل : ، يعن$ي)ب$ل(و) ھ$ل(ٌ
َا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ تنط$ق باس$مھا � بم$سماھا، كم$ا أن$ه � ُيق$ال ف$ي ، وإذ)ب$ل(و) ھ$ل: (ُثنائية الوضع مث$ل ُ الق$اف ): ق$د(ٍ

ا=لف وال.م؛ ھذا خط$أ، عل$ى ھ$ذا الق$ول إذا جعلن$ا الھم$زة ھم$زة : الھاء وال.م؛ كذلك � يقال في ھذه): ھل(والدال، و
َذ � يصح أن يقالK؛ ُجزء منھا كالزاي من زيد؛ حينئ)أل(Kقطع في ا=صل، وھي داخلة في مسمى  ا=ل$ف وال$.م، ھ$ذا : ٍ

  .ھذا لحن: الھاء وال.م، نقول) ھل(القاف والدال، و ) قد: (غلط، كمن يقول

  .القاف وال.م): قد(، ولم يكن يسميھا ا=لف وال.م، كما � يقال في )أل(وكان الخليل يسميھا : قال ابُن جني
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ِ ثم اختلف على ھذا القول   صل؟ھل الھمزة قطع أم و: ُ

ف$ة، حينئ$ذ الخلي$ل اخت$ار أنھ$ا ھم$زة قط$ع، ولي$ست بھم$زة وص$ل؛ ب$دليل م$اذا؟ أنھ$ا ) أل( lٍإذا قيل بأنھا ھي المعر
Kالرُجل، الرُج$ل، إذا ب$دأت ب$ه تق$ول: مفتوحة K : ،ول$و كان$ت ھم$زة وْص$ل لكان$ت مك$سورة؛ اض$رب ، اس$م، )َأل(ِالع$الم ،َ

إذ ل$و كان$ت ھم$زة وص$ل لك$سرت؛ =ن ا=ص$ل ف$ي .  أنھا مفتوحةھمزة الوصل مكسورة، وھمزة القطع ا=صل: نقول
ٍھمزة الوصل الكسُر، و� تفتح أو تضم إ� لعارض َ ُ ُ َ.  

ِ وھو منسوب لسْيبوْيه -والقول الثاني  َِ vأنھا ھمزة زائدة ُمعت$د بھ$ا ف$ي الوض$ع، وس$يأتي ثم$رة الخ$.ف، وقي$ل: -َ َ :
  .ًة فھي زائدة ليس معتدا بھا في الوْضعفقط؛ ال.م، وأما الھمز) ال.م(أداة التعريف 

ًوالھم$$زة وص$$ل اْجتلب$$ت ل.بت$$داء بال$$ساكن، وفتح$$ت تخفيف$$ا؛ لكث$$رة ا�س$$تعمال، وعلي$$ه س$$يبويه، ن$$سب ل$$سيبويه،  ُْ ْ َ ِ
  .ُوالقول ا=ول نسب لسيبويه، فالظاھر أن له قولين

ف فق$ط، الق$ول الث$اني ال$ذي نق$ل أن ال$.م ھ$ي: ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إ� اب$ن كي$سان، يعن$ي lالمع$ر 
ھذه تعتبر زائ$دة، وھ$ي ) أل( عن جميع النحويين، وأن -وھذا فيه نظر-Kذكره الناظم نقله أبو حيان عن جميع النحويين 

  .موصولة

ٍھل ھي ھمزة قطع أم وصل؟ إذا قلت:  وثمرة الخ.ف إذا قلنا بأن الھمزة  ب$أن الھم$زة: ٍقام القوم؛ حينئذ إذا قلنا: ٍ
ق$ام الق$وم، ُوج$دت الھم$زة أص$الة، ث$م س$قطت الھم$زة ف$ي : ٍ حينئ$ذ-) أل( وھ$و الق$ول ا=ول -موجودة في أصل الكلمة 

ًَدْرج الك.م؛ =ن ھمزة الوصل تثبت وقفا، وتسقط َدْرجا، يعني   .في َدْرج الك.م، ھذا ا=صل فيھا: ً

ْا ھم$زة وْص$ل؛ =ن ھم$زة الوص$ل إنم$ا اْجتُ◌لب$ت ُق$ام الق$وم ل$يس عن$دن: ٍبأن ا=صل ھي ال.م؛ حينئ$ذ: وإن قلنا َ ِ
k=جل تمكن ا�بتداء بالساكن، وھنا ليس قبله ساكن َ قام القوم، فتحه ثم بعد ذلك ال.م، وھنا يمكن ا�بتداء بالساكن، أما : َ

  .في أول الك.م قد نحتاج إلى الھمزة

ف فقولنا lِبُرمتھ$ا، وأن ) أل(ب$أن :  ليس فيه ھمزة وصل، وإذا قلن$اقام القوم؛: ًإذا إذا قيل بأن ال.م فقط ھي الُمعر K ِ
َالھمزة ھمزة وصل أو قطع وُسھlلت لكثرة ا�ستعمال؛ حينئذ ُوجدت الھمزة، ولكن لكونھا في َدْرج الك.م سقطت ِ ٍ.  

ٌأل حرف تعريف أو ال6م فـقط فنمط( َ ََ ْ ُ ْ ََ ََ ٍ ِ َفقط) (َ ْق$ط(سين اللف$ظ، وأنھ$ا زائ$دة لتح$: ، الفاء ھذه يقولون فيھ$ا)َ بمعن$ى ) َ
َوال.م حسُبك، وقيل: حسب، أي Kفي جواب شرط ُمقدر، و: َ ْقط(َ اس$م فع$ل أم$ر، : انته، فيكون اس$م فع$ل، يعن$ي: بمعنى) َ
َإذا عرفت ذلك فانته عن طلب غيره، أو فھو حْسُبك، أي: َحْسب، أي: أو بمعنى َ َِ َ َكافيك: َ ِ.  

َأل حرف تعريف أو ال6م ف ُ ْ. ٍ ِ ْ ُ ْ ََ ْقطَ ٌ ف$نمط،َ َ َ َعرف$ت. (ھ$ذا مبت$دأ: َ ْ K ِفي$ه . (ھ$ذا خب$ر) ُق$ْل. (َأردت تعريف$ه، ص$فة ل$ه: أي) َ ِ
ْالنمط َ K ( َأدخلت عليه   .الغ.م: تقول فيه: Kالرُجل، غ.م: قل: َفصار معرفة، رُجل) أل(َ

َوالنمط ُھو ثوب ُيطرح على الھْوَدج، والجمع أنماط، اختلف في تفسيره، وقال : . َ ِض$ْرب م$ن الُب$ُسط، : -رحالشا–َ ٌ َ
َجماعة من الناس الذين أمرھم واحد، كذا قاله الجْوھري: ًوالجمع أنماط، وقيل أيضا َ.  

ِم$ا ُعھ$َد : عھدي$ة، وجن$سية، فالعھدي$ة ھ$ي: نوع$ان) أل(َعھدية، وجنسية، ولذلك قسمھا ابن عقيل، : نوعان) أل(
ي؛ ب$$أن تق$$دم ذك$$ره لفظ$$ lم$$دلول م$$ْصُحوبھا بح$$ضور ح$$سK ِ ٍ ًا فأعي$$د م$$صحوبا ب$$ـَ ِھ$$ي الت$$ي ُعھ$$د : ً، وھ$$ذه دائم$$ا نق$$ول)أل(ًُ

ًذك$را، م$صحوبھا  Kإن$ا((ِ ً أْرس$لنا إل$ْيكم رُس$و� ش$اھدا عل$ْيكم كم$ا أْرس$لنا إل$ى فْرع$ْون رُس$و�ِ ًَ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ُ َ ُ َِ َِ َ َ َْ َْ َْ َفع$صى ((]15:المزم$ل [))ًْ َ َ 
َفْرعْوُن الرُس$ول َK  ِللعھ$د ال$ذكري، ُعھ$د م$دلول: نق$ول فيھ$ا) أل( ع$ين ا=ول، ھ$ذه ، الث$اني الرس$ول ھ$و]16:المزم$ل [))ِ

ي lّمصحوبھا بحضور حس ِ َ.  

ّ أو علمي؛ الذي ھو الذھني بأن لم يتقدم له ذكر، عكس ا=ولى، ا=ولى تقدم له ذكر في اللف$ظ، وھ$ذه �، ب$ل ث$م  َ ِ ّ ِK ْ
ِعھد ذھني بْيني وبينك؛ إشارة، أو علمي  َ ًتق$دم ل$ه ذك$ر، ول$م يك$ن م$شاھَدا ح$ال الخط$اب؛  بأن لم ي-ذھني :  يعني-ََ َ ٌ ِ K))ْإذ ِ 

ُِھما في الغار َ ْ ِ َتْح$ت((ُ، ما ذكر الغار، لكنه معلوم عند الصحابة لما نزلت ا]ي$ة، ]40:التوبة [))َ ِ ال$شجرةَ َ َ K((] 18:الف$تح[ ،
ْھذه للعھد الذْھني العلمي، أمر معلوم ُمدرك بالعلم ) أل(معلومة الشجرة،  ِْ ٌِ ٌَ ْ l ،والذھنl))ِبالواد َ ْ ً الُمق$دس ط$وىِ ُ ِ K َ  ]12:ط$ه [))ْ

  .كذلك معلوم
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) ك$ل(� يح$ل محلھ$ا لف$ظ : ً� حقيقة و� مجازا، يعني) كل(إما لتعريف الماھية؛ وھي التي � يخلفھا : والجنسية
ٌ� حقيقة و� مجازا، مث$ل م$اذا؟ الرُج$ل خي$ر م$ن الم$رأة، م$ا الم$راد ھن$ا َ رج$ل؟ حقيق$ة الرج$ل م$ن ا=ف$راد أم حقيق$ة ال: ً

ٌج$نس الرج$ل خي$ر م$ن ج$نس الم$رأة، أو حقيق$ة : حيث ھو، وليس المراد أفراد الرجال، الرجل خير م$ن الم$رأة، يعن$ي
َوجعلنا((الرجل خير من حقيقة المرأة،  ْ َ َ y من الماء كل شْيء حيَ K َِ َ ٍَ َ ُ ِ   .من جنس الماء:  يعني]30:ا=نبياء [))ْ

َوخل$$ق((حقيق$ة، نح$و م$اذا؟ ) vك$$ل( الت$ي تخلفھ$ا وإم$ا �س$تغراق ا=ف$راد، وھ$$ي ِ ُ ً اFن$ساُن ض$عيفاَ ِ َ َ  ،]28:الن$$ساء [))ِ
ُص$حة ا�س$تثناء م$ن م$دخولھا : وع.متھا ْ Kإن ((-إن أمك$ن وإ� ف$.-َ ٍاFن$سان لف$ي خ$ْسر  ِ ُ َِ َ َ Kإ�)2(ِ ُ ال$ذين آمن$واِ َ َ ِ K] (( الع$صر

Kإن(( ]3،2 َ اFنسانِ َ احد، لكن من جھة المعنى وا=فراد فھو متعدد، ولذلك صح ا�س$تثناء م$ن اFنسان واحد، اللفظ و)) ِ
Kإن: ((فقيل) أل(مدخول  ٍ اFنسان لفي خْسرِ ُ َِ َ َ Kإ�(( ))ِ َ ال$ذينِ ِ K((  فك$ل إن$سان ف$ي خ$سر، ص$ح ُحل$ول ،K ّك$ل(َ محلھ$ا حقيق$ة، ) ُ

ٍكل إنسان لفي خسر ُ.  

ُ ال$$ذم، وھ$$ي الت$ي تخلفھ$$ا وإم$ا �س$$تغراق خ$$صائص ا=ف$راد؛ مبالغ$$ة ف$$ي الم$دح أو ُ َ K)ك$$لv ًمج$ازا � حقيق$$ة؛ أن$$ت ) ُ
ًالرُجُل علما، أنت الرُجل كرما، يعني ًَ َ َ ْ ًكأن الصفات كلھا اجتمعت فيك، ھ$ذه م$ن ب$اب المبالغ$ة، أن$ت ك$ل الن$اس علم$ا، : ِ ْ ِ k

ْاجتمع كل الكرم والعلم فيك، نقول ِ kَ   .ھذه الصفةًصار كام. في : ھذا على سبيل المبالغة، يعني: َ

� تك$ون إ� : عھدية، وجنسية، مذھب الجمھور، وقيل: أنھا قسمان: مذھب الجمھور، يعني) أل( وھذا التقسيم لـ
  .عھدية

ِ� يْبُع$د عن$دي أن ت$سمى ا=ل$ف وال$.م اللت$ان لتعري$ف الج$نس عھ$ديتين، =ن ا=جن$اس عن$$د : ُق$ال اب$ن ُع$ْصفور ّ ُ َ
  .لكن المشھور خ.ف ھذا. kتقدم المعرفةْالعق.ء معلومة ُمذ فھموھا، والعھد 

ْالعھدية با=عيان، والجنسية با=ذھان: وقيل ِ.  

َدائم$$ا يم$$ر معن$$ا ف$$ي ح$$لl ا=بي$$ات-ع$$ن ال$$ضمير ) أل(واختل$$ف ف$$ي نياب$$ة  َ k ِ اختل$$ف ف$$ي نياب$$ة -ً ع$$ن ال$$ضمير ) أل(ُ
 وبع$ض الب$$صريين، وكثي$ر م$$ن الم$ضاف إلي$ه، منع$$ه أكث$ر الب$$صريين، أكث$ر الب$صريين عل$$ى المن$ع، وج$$وزه الكوفي$ة،

Kفإن: ((Kالمتأخرين، وخرجوا عليه ِ َ الجن$ة ھ$ي الم$أوىَ َ َ َْ ْ ِْ َ K((] م$أواهُ، ھ$ذا ا=ص$ل، م$ضاف وم$ضاف :  يعن$ي]41:النازع$ات
ض عن$$ه - وھ$$و ال$$ضمير -إلي$$ه، وُح$$ذف الُم$$ضاف إلي$$ه  lھ$$ذه نائب$$ة ع$$ن ) أل: (الم$$أوى، حينئ$$ذ نق$$ول: ؛ فقي$$ل)أل( وُع$$و

  .ًا كان ضميرا، لكن أكثر البصريين على المنعالمضاف إليه إذ

  :قال رحمه '

َوق77777777777777د ت77777777777777زاد ) ُ َْ ُ َ َزم77777777777777ا ك77777777777777اَ ً   ِت.6لِ

  

َاSن وَو .ال777777777777777777ذين ث777777777777777777م ال6777777777777777777َ . ُ َ ِ   ِت.

  

ِو) ِض7777777777777777طرار كبن77777777777777777اتَ َِ َ َْ ٍAِوب77777777777777777رَ ا َ ْ  

  

.ك77777ذا وطب77777ت ال77777ن ََ ْ َِ َ ِفس ي77777ا ق77777يس ال77777سريَ . ُ ْ َ ََ ْ
  

  

ُوقد تزاد َْ ُ َ ف$ي : معن$ى، م$ا معن$ى ح$رف معن$ى؟ بمعن$ى أنھ$ا ت$دل عل$ى معن$ى، مث$لا=صل فيھا أنھا حرف ؛ )أل (َ
: المعرفة، التعريف، يعن$ي: الخ، فإذا كان كذلك فا=صل إذا أطلقت انصرفت إلى المعنى ا=صلي وھو... وعن وعلى 

  :ًتفيد تعريفا، ولذلك سبق معنا

َنكرة قابل أل مَؤثرا ُ َM َْ َُ ِ ٌ ِ َ  

دة التعريف، وھل ھذا التأثير وإف$ادة التعري$ف ھ$و معناھ$ا ا=ص$لي ف$ي ل$سان التعريف، إفا: ما معنى التأثير؟ ھو
ف$ة، خرج$ت ع$ن أص$لھا، وإذا خرج$ت ع$ن ) أل(ٍالعرب؟ نع$م، ف$إن ل$م تك$ن ك$ذلك حينئ$ذ فا=ص$ل ف$ي  lْأنھ$ا لي$ست ُمعر

ٍأصلھا حينئذ حكمنا عليھا بكونھا زائدة، حينئ$ذ ْح7رف تعري7ف) أل(: ٍ ْ ُ ْ َِ ْ، مت$ى؟ إذا أث$رت وأَ K ًف$ادت التعري$ف، إذا مت$ى ) أل(ْ
ُتكون حرف تعريف؟ إذا أثرت وأفادت في م$دخولھا التعري$ف، ف$إن ل$م ت$ؤثر حينئ$ذ �ب$د لھ$ا م$ن مخ$رج ف$نحكم عليھ$ا  ٍْ َ َ ٍ

ُوقد تزاد: (بالزيادة؛ ولذلك قال َْ ُ َ فة ) أل: (يعني) َ lٍغير ُمعر ً)زما(َ ٍو)ضطرار: (، ثم قال)ِ َ ْ : ق$سمينالزائ$دة ) أل(ّ، قسم لن$ا )َِ
  .وھي زائدة �زمة، وزائدة غير �زمة، زائدة �زمة � تنفك عنھا الكلمة، وزائدة غير �زمة
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ًذك$ر منھ$ا الم$صنف بع$ضا-والزائدة ال.زم$ة ھ$ي ألف$اظ محفوظ$ة  l-مح$صورة مع$دودة، :  ألف$اظ محفوظ$ة، يعن$ي
  .لمح الصفة ونحوھاما يأتي في : اضطراري، وغيره، المراد بغيره: ٍوغير �زمة، وھي على نوعين

ُإذا تزاد  فة فھي عل$ى أص$لھا، ) أل: (ٍ، وا=صل فيھا أنھا للتعريف، فإذا كان كذلك حينئذ نقول)أل(ً lَإذا كانت ُمعر
فة فحينئذ نحكم عليھا بأنھ$ا زائ$دة كم$ا ُي$زاد غيرھ$ا م$ن الح$روف، فحينئ$ذ إذا كان$ت زائ$دة  lٍوإن لم تكن ُمعر ٍ  كم$ا ُي$زاد -َ

ً فتْصحب ُمعرفا بغيرھا، يعني- غيرھا من الحروف K َ ًقد تْصحب معرفة كما ھو الشأن ف$ي ا=ع$.م، قلن$ا: َ َ Kالعب$اس ھ$ذا : َ
ْعلم فَدخلت عليه، إذا ص$حبت معرف$ا بغيرھ$ا، عب$اس مع$رف بالعلميl$ة، إذا دخل$ت علي$ه  ْ َْ ً ًَ K K K)ْھن$ا ص$حبت ) أل: (نق$ول) أل ِ َ

ًمعرفا بغيرھا K.  

ِوقد تْصحب نكرة َ َطب$ت ال$نفس(Kفي اللفظ والمعنى، وإما في المعنى، في اللفظ والمعنى كما مثل له بـإما : ََ ، ھ$ذا )َ
ًزائدة؛ =نه تمييز فيج$ب أن يك$ون نك$رة لفظ$ا ومعن$ى، أو ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ، وھ$ذا ف$ي ) أل(في اللفظ والمعنى، و ً ً

  .الجنسية) أل(

cولقد أمر على اللئيم يسبني ُ َ َ c ُ َِ . َ َ َ
  

kطْبت النفس، وأما الثاني ھذا محله آخر: صفة، لكن المراد به ا=ول: ا قالواالجملة ھن ْ K َ ِ.  

ًم$$ا � تفي$$د تعريف$$ا؛ ب$$أن يك$$ون ا�س$$م ق$$ام ب$$ه س$$بب للتعري$$ف غي$$ر دخ$$ول : الزائ$$دة؛ أي) أل( ٍ، فحينئ$$ذ ُيحك$$م )أل(ُ
فان على ا�سم ال)أل(بزيادة  lفان، � يجتمع ُمعر lواحد، وا�سم � يوجد فيه ُمعر.  

Kإما �زمة كالتي في علم وقارنت وضعه، كما مث$ل ل$ه بقول$ه: وھذه الزائدة ٍ َ ْھ$ذا عل$م؛ َدخل$ت : ، نق$ول)ّك$ال.تي: (َ َ َ
َعلى علم، و فة � تجتمع مع العلم، � تدخل على العلم، فإن ُوج$دت مع$ه حينئ$ذ حكمن$ا عليھ$ا بكونھ$ا زائ$دة، ) أل(َ lٍالُمعر ْ َ ََ َ

َنفكة؟ ننظر ف$ي العل$م نف$سهِوھل زيادتھا �زمة أم ُم َْ َإن ك$ان أص$ل وض$عه قارنت$ه : ّ َ حكمن$ا عليھ$ا بكونھ$ا �زم$ة، ؛ )أل(َ
ِاليزيد بن َالوليد ُرأيت: وإن لم يكن كذلك كما في قوله ًمباركا َ َ Kأنھا � ت$دخل علي$ه، لك$ن لعل$ه س$ھل :  ا=صل فيھا؛ نقولُ

ُدخوله عليه دخولھا على الوليد، وإ� ا=صل عدم الد   .خولُ

ُوقد تزاد( فة؛ =نھا بزيادتھا خرجت عن المعنى الذي وضعت له في لسان العرب) أل: (أي) ُ lٍغير معر.  

ً�زما( ٍھ$ذا اس$م ص$نم ودخل$ت عل$ى عل$م، ) ّك$ال.تي(أو الذي ھ$و الزي$ادة، ) أل(ًأي حال كونه �زما، الذي ھو ) ِ ٍ
ف$$ان ف$$نحكم عل$$ى  lن$$ه ف$$ي أص$$ل الوض$$ع ھك$$ذا وض$$ع؛ عل$$م قارن$$ت وض$$عه، بأنھ$$ا زائ$$دة،) أل(ٍفحينئ$$ذ � يجتم$$ع ُمعر= 

  ).اليسع(و) والُعزى(Kمثل ما مثل له الناظم، ) كال.تي(

ُھذا اسم للوقت الحاضر، وم.زم لفتح ا]خر، وھذا متفق عليه، اسم للوقت الحاض$ر فھ$و عل$م إذا أطل$ق : وا]ن ٌ ٌِ
Kانصرف إلى الزمن الحاضر، وھو م.زم لفتح ا]خر، وھذا مت   .فق عليهٌ

موج$ودة، ث$م ) أل: (الح$ضورية، ھك$ذا قي$ل، ول$ذلك يعج$ب م$نھم ال$سيوطي يق$ول) أل(وھو مبني لتضمنه معنى 
الح$$ضورية، وبن$$ي عل$$ى الحرك$$ة �لتق$$اء ) أل(ُھ$$ذا تن$$اقض، وھ$$و مبن$$ي لت$$ضمنه معن$$ى ! Kم$$ضمنة) أل(يبن$$ى م$$ن أج$$ل 

  .لظروفالساكنين، وكانت الحركة فتحة ليكون بناؤھا على ما يستحقه ا

ِال6ت(ـَكً إذا  ٍال.م ھذه زائدة، بناء على أن تعريفه إنما ھو بالعلمية ف$ي ال$زمن الحاض$ر، حينئ$ذ : نقول) َاSن(و) . ً
ٍدخلت على شبه علم، وُبني لتضمنه معنى �م الحضور، أو أنه مبني على أن$ه متع$رف بم$ا تعرف$ت ب$ه أس$ماء اFش$ارة 

ُاء اFش$$ارة =ن$$ه إذا أطل$$ق ان$$صرف إل$$ى المعن$$ى كأن$$ه أش$$ار إل$$ى الوق$$ت لت$$ضمنه معناھ$$ا، ب$$ل ع$$ده بع$$ضھم م$$ن أس$$م

 ل$$م ي$$ضعه الع$$رب فأش$$بھته أس$$ماء اFش$$ارة فُبن$$ي -ح$$رف إش$$اري-الت$$ي ل$$م ي$$ضعھا الع$$رب ) أل(الحاض$$ر، ففي$$ه معن$$ى 
  .لكن ھذا كما ذكرناه محل خ.ف) ا]ن(=جلھا، ھو نفسه موجود في 

ُألف$$ه) ال$$.ت(أن : ًإذا المق$$صود ھن$$ا ًوض$$عا ومثل$$ه الُع$$زى، ) أل(ً �زم$$ة، لم$$اذا؟ =ن$$ه ُوض$$ع علم$$ا ھك$$ذا، قارنت$$ه ِ
   .كذلك مثله) ا]ن(واليسع، و

ِوالذيــن ثـم ال6ت(  ِ. . ُ َ . ِوالذيـ7ـن ث7ـم ال67ت(، )َ ِ. . ُ َ . م$ن الموص$و�ت ) أل(ھ$ذه أس$ماء موص$ولة، وك$ل م$ا دخ$ل علي$ه ) َ
  :ففيه قو�ن
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ف$$ة، والن$$اظم ھن$$ا حك$$م عليھ$$ا بكونھ$$ا زائ$$دة، بن$$اء عل$$ى أن بكونھ$$ا ز) أل(إم$$ا أن نحك$$م عل$$ى  lًائ$$دة، أو أنھ$$ا ُمعر
ٍالتعريف حصل بالصلة، فإذا حكمنا على الموصول بكونه ُمعرف بالصلة حينئ$ذ ل$زم أن نحك$م عل$ى  K)بأنھ$ا زائ$دة، ) أل

ف واحد lفان، بل �بد من ُمعر lلماذا؟ � يجتمع معر.  

.والذيــن ثـم ال6( . ُ َ ِ .   .نفس الُحكم) أل(وبقية الموصو�ت مما فيه : ھذا جمع التي) ِتَ

ْالمنوي$ة، إن لف$ظ ب$ـ: فھ$ذه قي$ل) ما(و) من(وأما  ف$ة، إن ل$م يلف$ظ بھ$ا ك$ـ) أل(َ lو ) م$ن(ف$ي الموص$و�ت فھ$ي ُمعر
ْالمنوي$$ة، وقي$$ل � ) أل(، يعن$$ي )أل(ٍونحوھ$$ا فحينئ$$ذ نحك$$م عل$$ى كونھ$$ا معرف$$ة بكونھ$$ا مت$$ضمنة ل$$ـ) yأي( ل فم$$ا َ lُب$$ل نف$$ص

ً، وما لم يكن ُمحلى بـ)أل(ِفھو مْعرفة بـ) أل(كانت فيه  ٍفحينئذ حصل التعريف له بالصلة، ھذا ق$ول ل$م ي$ذكره اب$ن ) أل(ّ
  .عقيل

ِوالذيــن ثـم ال6ت ِ. . ُ َ . : ذكر المصنف في ھذين البيتين أن ا=لف وال.م تأتي زائ$دة وھ$ي ف$ي زيادتھ$ا عل$ى ق$سمين: َ
ٍوھ$و اس$م ص$نم ك$ان بمك$ة، وب$ا]ن ): ال.ت$ي(Kزمة، وغير ال.زمة ھذه نادرة، ثم مثل للزائدة ال.زمة ب$ـ�زمة وغير �

وھو ظرف زمان مبني على الفتح، واختلف في ا=ل$ف وال$.م الداخل$ة علي$ه، ف$ذھب ق$وم إل$ى أنھ$ا لتعري$ف الح$ضور، 
ت، إش$ارة إل$ى الوق$ت الحاض$ر، وعل$ى ھ$ذا � بمعن$ى ھ$ذا الوق$) ا]ن(م$ررت بھ$ذا الرج$ل؛ =ن قول$ك : كما في قول$ك

Kتكون زائدة، وذھب قوم منھم المصنف إلى أنھ$ا زائ$دة، وھ$و مبن$ي لت$ضمنه معن$ى الح$رف وھ$و �م الح$ضور، ومث$ل 
  ً.من الموصو�ت على التفسير الذي ذكرناه سابقا) أل(ًأيضا بالذين وال.تي، والمراد بھما ما دخل عليه 

ُت$زاد زي$ادة غي$ر �زم$ة �ض$طرار، : lف$ي ال$شعر، يعن$ي: يعن$ي) ٍو)ضطرار: (ر إليه بقولهوأما غير الزائدة فأشا
  ).ِكبنات اAوبر(ِلسبب ِأو =جل اضطرار في الشعر، : يعني

ْولق77777777777د َ َ َجنيت77777777777ك َ ُ َْ ُأكم77777777777 َ ْ ًوع77777777777ساق6ً ؤاَ ِ َ َ َ  

  

ْولق77777777د َ َ َنھيت77777777ك َ ُ َْ ْع77777777ن َ ِبن77777777ات َ َ ِاAوب77777777ر َ َ ْ َ  

  

ٍھو علم على ضرب من الكمأة رديء، بنات ا=وبر =ج$ل ال$وزن أدخ$ل ، و)أل(بنات أوبر، بدون : ا=صل َ ) أل(َ
رف$ة؛ =ن أوب$ر ھ$ذا ) أل(،  و)أل(ًا=وبر ھذا محلى بـ: ٍبين المضاف والمضاف إليه، حينئذ نقول lھذه زائدة ولي$ست بمع

  .علم

د أن  lفة غير زائدة، أصليةتكون عند) أل(ٍليس بعلم، وإذا لم يكن علم حينئذ ) بنات أوبر(وذھب المبر lه معر.  

َكذا وطبت ال7نفس( ْ َْ َ. َ ِ َ عل$ى التميي$ز، وھ$و واج$ب ) أل(مث$ل ذل$ك ا�ض$طرار، والحك$م بزيادتھ$ا إذا دخل$ت : يعن$ي) َ
  .التنكير عند البصريين بخ.ف الكوفيين

ُوطبت النفس يا قيس( ْ َ َ ْ ََ ْ . َ   :كما جاء في قول القائل) ِ

َرأيت7777777777ك لم7777777777ا أن عرف7777777777ت وجوھن7777777777ا  ُْ َ ُ  

  

َصددت  َ َوطب7ت اَ ْ ُفس ي7ا ق7يس .نل7َِ ْ َ ََ ِع7ن عم7روْ ْ َ َْ  

  

.وطبت الن( َ ْ َفسَِ ًاشتعل الرأُس ش$ْيباً وطبت نفسا، )ْ َْ َْ K َ ھ$ذا تميي$ز، وا=ص$ل في$ه أن$ه : ًھ$ذا مثل$ه، وطب$ت نف$سا:  نق$ول،َ
  .دةٍحينئذ � تكون زائ) أل(ًنكرة كما سيأتي، وعلى مذھب الكوفيين من جواز وقوع التمييز معرفة؛ 

.كذا وطبت الن ََ ْ َِ َ ِفس يا قيس السريَ . ُ ْ َ ََ ِالسري(، ْ   . تتميم للبيت، وليس من أصل التعريفھذا الشريف) .

Kإما �زمة كالتي في علم وقارنت وضعه، ھكذا قيده ابن ھشام في التوضيح، كال.تي والُع$زى : ً إذا الزائدة نقول ٍ
Kوھ$و ا]ن وفاق$ا للزج$$: والي$سع، أو ف$ي إش$$ارة وفروعھم$ا؛ =ن$$ه � ) الت$$ي(و) ال$ذي(ٍاج والن$اظم، أو ف$ي موص$$ول وھ$و ً

  .بأنھا زائدة) أل(يجتمع تعريفان، ھذه العلة في الحكم على 

، وإم$ا عارض$ة، إم$ا )ال.ت$ي(ث$م ) ال$ذين(، والصلة في )ا]ن(، واFشارة في )ال.تي(ٌوھذه معارف بالعلمية في 
  .، وإما للمح ا=صل كما سيأتي)النفسطبت (، و)بنات ا=وبر(خاصة بالضرورة كـ

  : قال رحمه ' تعالى

َوبع777777777777ض ا) ُ ْ َ َع6777777777777م علي777777777777ه دخ6777777777777َ ََ َ ِ ْ َ َْ ِللم77777777ح  ِ ْ َ َ م77777777ا ق77777777د ك77777777ان عن77777777ه نق677777777ِ ِ ُ ْ َُ َ ََ ْ َ
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ِكالف77777777777777ضل والح77777777777777ارث والنعم77777777777777ان َ ْ َ َ َ ْc َِ ِ ْ ِ َ
  

  

ِف7777777777777777777ذكر ذا وحذف7777777777777777777ه س7777777777777777777يان . َ َ ُِ ُِ ُ ْ َ َْ  

  

َوبعض ا) ُ ْ َ ِع6مَ َ   .� كل ا=ع.م: ْ

ُبعض  ْ ِع6مَ ا)َ َ   . ھذا مبتدأْ

َدخ6 َ   .خبر: َ

ِعليه ْ َدخ6جار وجرور متعلق بقوله : ََ َ َدخ6:  ، وھنا قالَ َ : ؛ =ن$ه ُم$ذكر، أي)أل(دخلت، مراعاة للف$ظ :  ، ولم يقلَ
  .دخلت: دخلت ولكنه ذكر الفعل أي الحرف باعتبار الحرف، وإ� ا=صل أن يقول

َوبع7ض ا)( ُ ْ َ َع677م علي77ه دخ677َ ََ َ ِ ْ َ َْ نقي$$د ا=ع$$.م بكونھ$$ا منقول$ة، =ن العل$$م كم$$ا س$$بق من$$ه منق$$ول ومن$$ه ذو ارتج$$ال، ) ِ
ًالت$ي للم$ح ال$صفة عل$ى المرتج$ل أب$دا، م$ن أي$ن نأخ$ذ كونھ$ا منقول$ة؟ م$ن ) أل(والحكم ھنا خاص بالمنقول، و� ت$دخل 

ْقد َما: قوله َكان َ ُعنه َ ْ َنق67 َ ِ ِيعن$ي ع$ن الوص$ف ال$ذي نق$ل عن$ه قب$ل العلمي$ة: ُ ٌ، ف$دل عل$ى أن الحك$م ھن$ا خ$اص ب$ا=ع.م ُ
  .ٍعليه دخ.، حينئذ ف. يكون في المرتجلة) نق.: (المنقولة، وأما المرتجلة ف. دخل لھا، وبعض ا=ع.م المنقولة لقوله

َدخ677 َ ْللم77ح َ َ َدخ677ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$ه : ِ َ َدخ677، َ َ ْللم77حا=ل$$ف لmط$$.ق، : َ َ ْلم77حِب، م$$ا الم$$راد ِ د ب$$ه ؟ الم$$راَ
َمن أجل أن ُيلحظ معنى، ھذا المعنى ھو الذي نقل منه اللفظ إلى العلمية، : م.حظة، يعني ُ ًقبل جعله علم$ا ھ$و ) Kعباس(ً

َوصف مأخوذ من العبوسة، عبوسة الوجه، حينئذ إذا ُجعل علما تجرد ع$ن ھ$ذا المعن$ى، ل$يس ك$أع.م النب$ي ص$لى '  ً ِ ٍ ٌ
ً تدل على معانيھ$ا؛ �، ص$ار ُمج$ردا، مث$ل غ$.م؛ جام$د، لك$ن ل$و رأى شخ$صا عليه وسلم، أو كأع.م الرب جل وع. ً K

ٍاسمه عباس، ورأى أنه عابس الوجه، حينئذ إذا أراد أن يدل على أن ا�سم قد وافق ُمسماه ال$ذي نق$ل عن$ه ف$ي ا=ص$ل  ُ K ٍ
ِجاء العباس، مشيرا إلى أن المعنى الذي نقل منه لفظ عباس قبل العلمي$ة موج$: قال ُ ُود ف$ي الم$سمى، حينئ$ذ إذا أري$د أن ً ٍ K

ا=ص$ل ع$دم دخولھ$ا عل$ى ا=ع$.م، ھ$ذا ھ$و : ٍ، وإ� فحينئ$ذ فنق$ول)أل(ّھذا المعنى موجود و� زال في ُمسماه جيء ب$ـ
ًا=صل ولو كانت منقولة، لكن إذا أريد بھا معنى غير التعريف  ُ

 وھ$و اFش$ارة إل$ى المعن$ى أو - =نھا معرفة بالعلمي$ة -
ِ الذي نقل منه العلم؛ إذا أري$د ب$ه بع$د العلمي$ة أن ي$شار إلي$ه الوصف ُ ِ ) أل(وت$سمى ) أل( ج$يء ب$ـ-ل$ذلك المعن$ى ال$سابق-ُ

  .للمح الوصف، أو للمح المعنى الذي نقل عنه قبل العلمية

ِللمح ْ َ   .م.حظة: أي: ِ

ُعنهالمعنى الذي قد كان ذلك البعض : أي: َما ْ َنق6 َ ِ َنق67ھ$ذا متعل$ق بقول$ه ) عن$ه(، ونقل عنه، ا=لف لmط$.ق: ُ ِ ُ ،
  .أي =جل م.حظة الوصف الذي كان عنه نق. ذلك البعض؛ =ن الك.م في بعض ا=ع.م � في كلھا

ُھذا شرط زاده كثير من الشراح، وإن أطلق الن$اظم ھن$ا، وذل$ك أن العل$م ).. أل(وذلك أن العلم المنقول مما يقبل  ٌ
ِي.حظ أصله الذي نقل عنه، فتدخل علي$ه : قبل العلمية، ُيلمح أصله، يعني: ُح أصله، يعنيَقد ُيلم) أل(المنقول مما يقبل  ُ

ٍ، وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كالحارث ، الحارث، ھذا أنه يحُرث ويعيش، فإذا أردت في رج$ل اس$مه )أل(
ُ ا�سم الُمسمlى، أش$ير إل$ى المعن$ى وافق: ٍجاء الحارث، حينئذ نقول: حارث وترى أن عنده ھمة وھو يسعى الخ، وقلت

ًالذي ُسلب عنه أص.؛ =ن ھذا العل$م منق$ول ع$ن ذل$ك المعن$ى، وأن ذل$ك المعن$ى موج$ود ف$ي م$سمى ھ$ذا العل$م؛ إحال$ة  ً
  .على ا=صل

ٍوأكث$ر م$$ا يك$$ون أو وق$$وع ذل$$ك ف$$ي المنق$$ول ع$ن ص$$فة، كح$$ارث، وقاس$$م، وعب$$اس، وض$$حاك، أو م$$ن م$$صدر K ٍ ٍ :
K كنعمان، فإنه في ا=صل اسم للدم، والب$اب كل$ه س$ماعي، الب$اب ھ$ذا كل$ه س$ماعي، ف$. يج$وز ف$ي ٍكفضل، أو اسم عين ٌ

  ).أل(محمد، وصالح، ولم تقع في نحو يزيد، ويشكر؛ =ن أصله الفعل � يقبل 

َ، فل$و نقل$ت الجمل$ة الفعلي$ة، أو الفع$ل وس$مlي ب$ه أحم$د ھ$)أل(ولذلك نقول في ا=ع.م المنقولة مما يقبل  ل يج$وز ُِ
يشترط في العلم المنقول أن ي$صح دخ$ول : ٍجاء ا=حمد؟ � يصلح ھذا، حينئذ نقول: التي للمح الصفة تقول) أل(دخول 

Kعلي$$ه، أم$$ا عب$$اس وف$$ضل وح$$ارث ) أل(علي$$ه قب$$ل العلمي$$ة، وقب$$ل العلمي$$ة أحم$$د وي$$شكر ويزي$$د، � ي$$صح دخ$$ول ) أل(
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ُم تك$ن أع$.م، فلم$ا نقل$ت إل$ى العلمي$ة، وأري$د اFش$ارة إل$ى المعن$ى عليھا ولو ل$) أل(ا=صل أنھا أسماء، ويجوز دخول 

  ).أل(ٍالسابق حينئذ دخلت عليه 

ِوبعض اAع6م( َ ْ ُ ْ َ ُإذا بعضھا والمراد بھا اFع.م المنقولة، فخرج غي$ر المنق$ول ك$سعاد، وأَدد، � يق$ال) َ ال$سعاد، : ً
ً، وھذا ليس فيه صفة أص.، ليس منقو�� تدخل إ� للمح الصفة) أل(ُو� ا=َدد، لماذا؟ لكون  ً.  

  ).يشكر(و) يزيد(كـ) أل(والمنقول عما � يقبل 

ِوبعض اAع6م ( َ ْ ُ ْ َ   .منقولة ف. يكون في المرتجلة) َ

َدخ6  َ ِللمحھذه الجملة خبر قلنا، :  عليه، دخلَ ْ َ ِللم7ح): َم7ا(جار ومجرور متعلق بقوله دخل، : ِ ْ َ أي الوص$ف، : َ م7اِ
ْقد(أو المعنى،  َكان َ َنق6(ذلك البعض؛ ا=ع.م المنقولة، ) َ ِ ُعنه) ُ ْ ِالفضلَك في السابق َ ْ ِالف7ضلَك، وذلك َ ْ  م$صدر، والف$ضل َ

ٌالمراد به الزيادة، حينئذ إذا ُسمlي فضل وقيل الفضل، جاء الفضل الذي عنده الزيادة والبركة ف$ي الك$.م والعل$م ونح$و : ٍ
ِوالحارثذلك ف. بأس،  ِ َ ِوالنعمانة، ھذا صف: َْ َ ْ َc :اسم عين.   

ِفذكر ذا وحذفه سيان . َ َ ُِ ُِ ُ ْ َ َْ  

َفذكر ذا َُ ْ Kذكره وحذفه سيان، ھل يسلم ل$ه بأنھم$ا  بمعن$ى واح$د، : التي ھي للمح الصفة، يقول ابن مالك) أل(أي  :ِ
  .نعم، و�: يستوي الحذف والذكر، ھل يستويان الحذُف والذكر؟ نقول

أث$$رت العلمي$ة؟ �، ھ$$ل أث$$رت ) أل(ٌس$$يان؛ =ن عب$اس والعب$$اس ك.ھم$$ا عل$م، وھ$$ل أم$ا باعتب$$ار التعري$ف فھم$$ا 
  .وحذفھا) أل(من حيث التعريف � فرق بين ذكر ) أل(والعباس بعد ) أل(ًالتعريف؟ �، إذا عباس قبل 

Kھ$ل ھم$ا س$يان؟ الج$واب: وأما باعتبار المعنى ولمح الصفة الت$ي نق$ل عنھ$ا اللف$ظ ا ك$ذكرھا، ً�، إذا ل$يس ح$ذفھ: ِ
: ق$الالُمعرف$ة؛ ل$ذلك ) أل(ولذلك اعترض على الناظم، ولكن مراد الناظم و' أعلم ھو المعنى ا=ول، =ن$ه ي$تكلم ع$ن 

ُحرف) أل( ْ ٍ تعريفَ ْ ِْ K، وصدر الباب بماذا؟ قالَ ٍالُمعرف ب$أداة التعري$ف، حينئ$ذ � اعت$راض عل$ى الن$اظم؛ =ن$ه ق$ال: َ K : أن
ِف، وقد تكون زائدة، والزائ$دة ق$د تك$ون �زم$ة، وق$د تك$ون غي$ر �زم$ة، وغي$ر ال.زم$ة ق$د قد تكون حرف تعري) أل( ِ ً

ًتكون �ضطرار، وقد تكون لغير اضطرار كما ھو في لْمح الصفة؛ =نه لست ُمضطرا إليه، إن شئت قل$ت عب$اس أو : َِ
  ).أل(العباس، ولك أن تعبر عن المعنى ا]خر بجملة مركبة � تدل عليھا 

الت$$ي للم$$ح ال$$صفة وح$$ذفھا باعتب$$ار التعري$$ف س$$يان، � ف$$رق بينھم$$ا، وأم$$ا باعتب$$ار لم$$ح ) أل) (ذا( ذك$$ر ٍحينئ$$ذ
  .له معنى قد � يدل عليه حذفھا) أل(َ�، ثم فرق بينھما، فذكر : ٍالوصف، المعنى الذي دلت عليه حينئذ نقول

ُفذكر   ْ ِ ًا، ھك$ذا نف$سر ك$.م الن$اظم، وھ$ذا ھ$و الظ$اھر، و� � يفي$د تعريف$: ِ، والمعنى أنه سيان، أي)أل: (أي) َذا(َ
  .نتحامل عليه

ُ� يفي$$د تعريف$$ا س$$واء ذك$$رت : أي) ِس$$يان(أن$$ه  م.حظ$$ة : أم �، أم$$ا م$$ن ناحي$$ة المعن$$ى ففيھ$$ا معن$$ى وھ$$و) أل(ً
؛ )أل(، وحذف$ه )أل) (ذا(ف$ذكر . ال$سابقة) أل(ا=صل، وإنما المنف$ي ھن$ا ھ$و التعري$ف، ول$يس المعن$ى ال$ذي دل$ت علي$ه 

ًسيان بالنسبة للتعريف � مطلقا ِ.  

ْوق7777777777777د ي7777777777777صير علم7777777777777ا بالغلب7777777777777ه َ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ْ َ   

  

ٌم77777777777ضاف  َ َو م77777777777صحوب أٱُ ُ ُ ْ َ ْل كالعقب77777777777ةْ َ ََ َ ْ  

  

َوح7777777777ذف أ َ َ ِل ذي إَْ ِ َن تن7777777777اد أْ ِ َ ْت7777777777ضف وُ ِ ُ  

  

ْوج7777777ب وف7777777ي غيرھم7777777ا ق7777777د تنح7777777ذفَأ َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ِ َ ِ  

  

: ا=صل أن يوضع ھ$ذا ف$ي ب$اب العل$م، فيق$ال: ' تعالى قالھذا المراد به العلم بالغلبة، ولذلك ابن ھشام رحمه 
ِالعلم قسمان ٍعلم بالوضع، وعلم بالغلبة، حينئذ وضعه ھنا من باب ا�ستطراد: ُ َ َ ٌ.  

ْوق77د ي77صير علم77ا بالغلب77ه( َ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ْ ھ$$ذه للتقلي$$ل، أو التحقي$$ق، يحتم$$ل ھ$$ذا ويحتم$$ل ذاك، لك$$ن العل$$م ) ق$$د(ي$$صير، ) ق$$د ()َ
lنسبة للموضوع قليل، وإن كان في نفسه قد يكون كثيرا، فالقلة والكثرة قد تكون نسبيةبالغلبة بال ً.  
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ْوقد يصير مضاف علما بالغلبه( َ َ ٌ َ ُ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ْ ُي7صير مضاف ھذا ما إعرابه؟ )َ َھ$ذا فع$ل م$ضارع م$ن ص$ار، وص$ار: َِ أخ$ت : َ
  .لخبر على أنه خبر لھاٍكان، فتعمل عملھا، فحينئذ ترفع المبتدأ على أنه اسم لھا، وتنصب ا

ًوقد يصير مضاف علما( َ َ ٌ َ ُ ُ َ َِ ْ ُيصير(ھذا خبر ) ًعلما) (َ ٌمضاف(Kمقدم، و) َِ َ   .اسمھا: ھذا) ُ

ُقد يصيرَو ( َِ ْ ُقد ي7صيرمفھومه أن العلمية طرأت عليه، أليس كذلك؟ مفھومه ) َ َِ ْ ً، إذا قب$ل ذل$ك ل$يس علم$ا بالغلب$ة، َ ً
  .وذ من الفھمًإذا العلمية طارئة عليه، وھذا مأخ

ًوقد يصير علما( َ َ ُ َ َِ ْ ٌمضاف(Kعلى بعض مسمياته ) َ َ ُ.(  

ْوقد يصير علما بالغلبه  َ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ْ أن يغل$ب اللف$ظ : أي) ًي$صير علم$ا بالغلب$ة(ًعلم$ا، ) يصير(، ھذا جار ومجرور متعلق بـَ
ِ معناه، كذا عرفه المكْوديٍكل اسم اشتھر به بعض أفراد: ذو الغلبة: على بعض أفراد ما وضع له، وإن شئت قل Kُ َ.  

ٍكل اسم اشتھر به بعض أفراد معناه، حينئذ اللفظ في أصل وضعه يك$ون عام$ا ي$صدق عل$ى أف$راد متع$ددة، ف$إذا  ًٍ ّ
َاشتھر ببعض ا=فراد دون بعض صار علما بالغلبة، كل اسم اشتھر به بعض أفراد معناه، ابن عمر، ابن عم$ر ھ$ذا �  ً َ

َسب، كل من كان ابنا لُعم$ر ب$ن الخط$اب يصدق على عبد ' فح ھ$ذا : ُ في$ْصدق علي$ه، نق$ول- رض$ي ' تع$الى عن$ه -ً
ُابن ُعمر، وھذا ابُن ُعمر، وھذا ابن عمر، إذا ھو صادق عل$ى الك$ل عل$ى الجمي$ع، لكن$ه اش$تھر ف$ي ال$بعض بحي$ث إذا  ً َ َ

بن عمر من ھذا؟ المراد به عبد ' بن عم$ر، ا: ابن عمر؛ تقول: قال.. ابن عمر: أطلق انصرف إلى عبد '، فإذا قيل
ٌكون$ه م$ضافا إل$ى م$ا بع$ده، وھ$و اس$م ف$ي : ً صار علما بالغلبة، ما وجھه؟ نقول- وھو مضاف-ًإذا صار لفظ ابن عمر  ً

  .يصدق على كل مفرداته، لكنه اشتھر في بعض ا=فراد: أصل وضعه؛ بالنظر إلى الوضع اللغوي الفصيح، نقول

ْمضاف أو مصحوب أل كالعقبة) (أل(بـ: المدينة َ َ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َُ َ ِ ا=صل في المدينة يطلق على كل مدين$ة، لكن$ه اش$تھر المدينة) ْ
المدين$ة إذا أطل$ق ان$صرف عل$ى بع$ض ا=ف$راد م$ع : ٍصدقھا على مدينة النبي ص$لى ' علي$ه وآل$ه وس$لم، حينئ$ذ نق$ول

  .ٍصدقه في اللغة على كل فرد يدخل تحته

ٍك$$ابن عم$$ر، وذو أداة كالمدين$$ة، : ٌم$$ضاف: ض أف$$راد معن$$اه، وھ$$و عل$$ى ض$$ربين ن$$وعينك$$ل اس$$م اش$$تھر ب$$ه بع$$
Kوالنابغة، وا=عشى، والعقبة، كما مثل الناظم، وھذا النوع تعرف قبل الغلبة باFضافة أو بـ K َ ثم غلب$ت علي$ه ال$شھرة ) أل(َ

ُفصار علما وألغي التعريف السابق، ھكذا علله  المكودي ً.  

ُوق7777777777777د ي7777777777777صير َ َِ ْ ْ علم7777777777777ا بالغلب7777777777777هَ َ ََ َ ْ َِ ً   

  

ٌم77777777777ضاف  َ َو م77777777777صحوب أٱُ ُ ُ ْ َ ْل كالعقب77777777777ةْ َ ََ َ ْ  

  

فة؟ : ھنا نقول) أل ( lَزائدة، أو ُمعر  

الزائدة غير ال.زمة تك$ون اض$طرارية، وتك$ون لغي$ره، ) أل: (الزائدة، قلنا) أل(زائدة =ننا في سياق بيان أنواع 
  .ا ھو علم بالغلبةأن تدخل على م: أن تكون للمح الصفة، ومنھا: منھا

ْم7ضاف أو م7صحوب أل) (أل(ولذلك الشاھد من ھذه المسألة ذكرھا في ب$اب  ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ٍ، حينئ$ذ ص$ارت )م$صحوب أل): (ُ
  .ُھنا تفيد العلمية بالغلبة، لكنھا زائدة) أل(

ًوھذا النوع تعرف قبل الغلبة، ھو مْعرفة قبل كونه علما بالغلب$ة،  باFض$افة: ولذلك قال المكودي ِ َ Kث$م )أل( أو ب$ـ ،
ِغلبت عليه الشھرة فصار علما، وألغي التعريف السابق، إذا قلت ابن عمر، قبل أن يشتھر على عبد ' ھ$و مْعرف$ة أو  َ ُ ً

ِ�؟ مْعرف$ة ، إذا قب$$ل كون$ه علم$$ا بالغلب$ة ھ$$و مْعرف$$ة، وإذا قل$ت َِ ًَ ِمدين$$ة رس$ول ' ص$$لى ' علي$ه وس$$لم مْعرف$$ة أو �؟ : ً َ
ِمْعرفة ؛ =ن ًه أضيف إلى رسول، ورسول أضيف إلى لفظ الج.لة فاكتسب التعريف، فھو مْعرفة قبل جعله علماَ ِ َ ُ ُ.  

َم$$ن المع$$رف باFض$$افة أو ا=داة م$$ا غل$$ب عل$$ى بع$$ض م$$ن ي$$ستحقه حت$$ى التح$$ق ب$$ا=ع.م، ك$$ابن عب$$اس، واب$$ن  َ K ِ
  .مسعود، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص؛ غلبت على العبادلة دون غيرھم

  .كالنجم للثريا، والعقبة، والمدينة، وا=عشى: انيوالث

ْوق77د ي77صير علم77ا بالغلب77ه( َ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ْ ) أو م$$صحوب أل(ھ$$ذا اس$$م ي$$صير ك$$ابن عم$$ر، ) ٌم$$ضاف(غلب$$ة ا�س$$تعمال، : أي) َ
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ًالتي للغلبة، ھذه إذا دخلت على ا�سم المعرف قبل جعل$ه علم$ا) أل(أن : يعني) كالعقبة(الزائدة غير ال.زمة،  K وغل$ب ،
ُبأنھا للغلبة، س$ماھا ھك$ذا أكث$ر النح$اة عل$ى أنھ$ا للغلب$ة، لكنھ$ا زائ$دة، مثلم$ا نق$ول) أل(على بعض أفراده؛ نحكم على  K :

 أظ$ن اب$ن -الت$ي للغلب$ة ) أل: (ًللمح الصفة؛ ص$ار لھ$ا معن$ى غي$ر التعري$ف، وإذا قلن$ا) أل: (للمح الصفة، إذا قيل) أل(
  .أفادت غلبة العلمية: ٍ حينئذ نقول-عقيل سماھا كذلك 

َوح7777777777ذف أ َ َ ِل ذي إَْ ِ َن تن7777777777اد أْ ِ َ ْت7777777777ضف وُ ِ ُ  

  

ْوج7777777ب وف7777777ي غيرھم7777777ا ق7777777د تنح7777777ذفَأ َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ِ َ ِ  

  

َوحذف أ( َ َ ِل ذيَْ   . المتأخرة التي ھي للغلبة: يعني) ِذي) (ْ

َوحذف أ َ َ ِل ذيَْ ِإن تناد ْ َ ْتضف َوأ مدخولھا ُ ِ ْأوجب ُ ْأوجب (،ِْ َوحذف(ٍھذا فعل أمر، ) ِ َ   .lالمتقدم ھذا منصوب له) َْ

ْأوج77ب( ف$$$ة : يعن$$$ي) ُأو ت$$ضف(م$$$دخولھا ) ِإن تن$$$اد(ا=خي$$رة ) أل ذي(ح$$$ذف ) ِْ lف$$$ي -ت$$$ضفه؛ =ن أص$$لھا المعر
فة، فلم تكن بمنزلة الحرف ا=صلي ال.زم أبدا، حينئذ لزومھا ل$يس أب$ديا، بمعن$ى أنھ$ا زائ$دة -ا=صل lن أصلھا المعر= ً ًّ ٍ

  .غير �زمة

ْوفي غي( ََ َرھماِ ِ ْقد تنحذف(في غير النداء واFضافة، : يعني) ِ َِ ْ َ ْ   .وھذا للتقليل، أفاد التقليل) َ

المدين$ة، والكت$اب، ف$إن حقھم$ا : ّم$ن أق$سام ا=ل$ف وال$.م أنھ$ا تك$ون للغلب$ة، س$ماھا للغلب$ة، نح$و: ق$ال اب$ن عقي$ل
َالصدق على كل مدينة، وعلى كل كتاب، لكن غلبت المدينة على مدينة الرس$و ل ص$لى ' علي$ه وس$لم، والكت$اب عل$ى َ

  .ُكتاب سيبويه رحمه '، حتى إنھما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفھم غيرھما

: ْوُحكم ھذه ا=لف وال.م أنھا � تحذف إ� في النداء، أو اFضافة، بل ھو واجب، � تحذف إل$ى ف$ي ك$ذا، يعن$ي
ُيا ص$عق: يجب حذفھا مع المنادى، واFضافة، فتقول ِ ُھ$ذه مدين$ة رس$ول ' ص$لى ' علي$ه وس$لم، فيج$ب ح$ذفھا م$ع ! َ

ُيا صعق: اFضافة، نحو ِ ًفي الصعق، وھذه مدينة رسول ' ص$لى ' علي$ه وس$لم، وق$د تح$ذف ف$ي غيرھم$ا ش$ذوذا، ! َ ِ
kھذا عيوق طالعا، عيوق لم يضف ولم يناَدى، وا=صل فيه: ُِسمع من ك.مھم kَ ًَ kالعيْوق: ُ ٍم نج$م، حينئ$ذ العي$وقوھ$و اس$: َ ٍ :

  .ً؛ =نھا للغلبة، صار علما بالغلبة)أل(ا=صل أن يبقى بـ

َھذا عيوق طالعا، لم ُيضْف ولم يناَدى، فحذفت : قال ھذا الحذف ش$ذوذ و� يق$اس علي$ه، وق$د : ٍ، حينئذ نقول)أل(ً
ًيكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر، وابن عباس؛ فإنه غلب عل$ى العبادل$ة  دون غي$رھم م$ن أو�دھ$م، وإن ك$ان ً

َحقه الصدق عليھم، لكن غلب على ھؤ�ء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر � يفھم منه غير عبد '، وكذا ابن عباس وابن  k
  !مسعود رضي ' عنھم أجمعين، وھذه اFضافة � تفارقه � في نداء، و� في غيره، يا ابن عمر

  :ولذلك قال

َوح7777777777ذف أ َ َ ِل ذي إَْ ِ َن تن7777777777اد أْ ِ َ ْت7777777777ضف وُ ِ ُ  

  

ْوج777777777777777777777777777777777777777777777777777777777بَأ ِْ.................   

  

ٍھ$ذا يبق$ى عل$ى أص$له، فھ$و عل$م بالغلب$ة، وب$اق عل$ى : ولو أضيف إلى غي$ره نق$ول.. وأما المضاف فمع المنادى
ْوق77د ي77صير علم77ا بالغلب77ه(أص$$له،  َ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ِ ْ ْمفھوم$$ه أن العلمي$$ة ط$$رأت علي$$ه، وأن التعري$$ف باFض$$افة وا) ي$$صير) (َ َ َ =داة س$$ابق َ
  .للعلمية

ْمضاف أو مصحوب أل( ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْم$ن العل$م بالغلب$ة ) أل(Kلھذين الن$وعين، وھم$ا نوع$ان للعل$م بالغلب$ة، ث$م ب$ين أن ح$ذف ) ُ َ َ
ًيجب إذا نوديت الكلمة، أو أضيفت، وأما إذا لم يكن كذلك فالحذف يكون شاذا، و' أعلم ُُ َ ِ .  

َك6منا: من أول قوله: اFفرادية، قلنام      بھذا انتھى ك.م المصنف في ا=حكا َُ ٌلفظ َ ْ ٌمفيد َ ِ َوح7ذف :  إلى ھن$اُ َ  ْ)أل(َْ
ٌمبتدأ زيد: (ك تبدأ من قولهھذه مقدمة، المعار ٌمبت7دأ زي7د: (التطبيق النحوي؛ ا=حكام التركيبة تبدأ من قوله) ٌ أم$ا قبل$ه ) ٌ

  . كله تمھيد

  ...!!!ى آله وصحبه أجمعين وصلى ' وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعل
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  28الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

َبتداءِا): "قال الناظم رحمه ' تعالى ِ ْ".  

ٌمبت77777777777777777777دأ َ َ ْ ٌزي77777777777777777777د ُ ْ ٌوع77777777777777777777اذر َ َ ْخب77777777777777777777ر َِ َ َ   

  

ْإن َقل777777777777ت ِ ْ ْزي777777777777 ُ ٌع777777777777اذر ٌدَ ِم777777777777ن َِ ْعت777777777777ذرٱ َ َْ َ  

  

أول المنظوم$$ة إل$$ى آخ$$ر بي$$ت وقفن$$ا عن$$ده ف$$ي آخ$$ر ھ$$ذا ش$$روع من$$ه ف$$ي ا=حك$$ام التركيبي$$ة، فك$$ل م$$ا س$$بق م$$ن 
المعرف بأداة التعريف، ھذا متعل$ق با=حك$ام اFفرادي$ة، يعن$ي الكلم$ات م$ن حي$ث ھ$ي، ول$ذلك ا=ص$ل ف$ي البح$ث ف$ي 

لتكسير ا=صل فيه أنھا من مباحث ال$صرفيين ول$يس م$ن مباح$ث النح$اة، ولك$ن ا=سماء الستة والمثنى والجمع وجمع ا
لم$$ا كان$$ت الحاج$$ة �زم$$ة لمعرف$$ة الحك$$م ال$$ذي يق$$ال في$$ه بأن$$ه مثن$$ى ويرف$$ع ب$$ا=لف كان$$ت الحاج$$ة ماس$$ة أن ت$$ذكر ھ$$ذه 

لبح$ث ع$ن أح$وال ٍالمسائل في باب النحو وحينئذ انتقلت إلى فن النحو وإ� فا=ص$ل ھ$ي م$ن مباح$ث ال$صرفيين؛ =ن ا
الكلمة من حيث اFفراد ھذا ھو بحث الصرفي، والبحث عن الكلمة من حيث التركي$ب ھ$ذا ھ$و بح$ث النح$وي، ول$ذلك 

ًأن$ه عل$م بأص$ول يع$رف بھ$ا أح$وال الكل$م إف$رادا وتركيب$ا، : قلنا في حد النحو الشامل لنوعي ال$صرف والنح$و الخ$اص ً
ھي، كيف تثنى، كيف نأتي بھا إذا أردن$ا أن ن$ضعھا ف$ي تركي$ب يفي$د أنھ$ا ًإفرادا ھذا ما يتعلق بجوھر الكلمة من حيث 

ھ$ذه : إلى آخره، نق$ول.. مرفوعة أو أنھا منصوبة، جمع المذكر السالم كيف يكون، كذلك جمع التكسير، ا=سماء الستة
تراكي$ب، وإذا أردن$ا ٍ حينئذ النح$و خ$اص بال-مفرد–ا=صل فيھا والبحث فيھا يكون في فن الصرف، =ن متعلقھا إفراد 

ٍأن يكون النحو خاصا بالمصطلح الخاص عند المتأخرين حينئذ نقول النحو ھو علم بأصول يعرف بھا أح$وال أواخ$ر : ً
ًالكلم إعرابا وبناء، واFعراب والبناء إنما يكون في حال التركيب � قبل التركيب كما سبق بيانه ً .  

 ' تعالى في الولوج في أصول النح$و؛ =ن$ه س$يبين لن$ا أص$ل ب$ل ھذا شروع من الناظم رحمه: ، نقولوا)بتداء
ًأصول متعلقة بالجملة ا�سمية، متى يكون اللفظ مبتدأ، وما حكم$ه، وأق$سام المبت$دأ وأق$سام الخب$ر، ومت$ى يج$وز ح$ذف 

  .إلى آخره، فيما يأتي بيانه في المسائل التي نظمھا رحمه ' تعالى.. كل منھما، ومتى يجب

ھذا شروع منه في ا=حكام التركيبية، والتركيب المفيد إما جملة اسمية وإما جمل$ة فعلي$ة، ھ$ذا كم$ا س$بق أن : ًإذا
  . جملة اسمية؛ وھي ما صدرت باسم، وجملة فعلية؛ وھي ما صدرت بفعل: الجملة نوعان

ات ھ$ذا اس$م فع$ل ھ$ذه جمل$ة اس$مية؛ =ن ھيھ$: ومن الجملة ا�سمية اسم الفعل مع مرفوع$ه، ھيھ$ات العقي$ق قلن$ا
ٍماض$ي، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ ص$ار ُم$صدرا أو ص$ارت ھ$$ذه الجمل$ة ُم$صدرة باس$م، وإذا كان$ت م$صدرة باس$م حينئ$$ذ  ًٍ K Kَ َ ًَ

  .نحكم عليھا بكونھا جملة اسمية

الوص$$ف م$$ع : الوص$$ف م$$ع مرفوع$$ه المغن$$ي ع$$ن الخب$$ر، وھ$$ذا ي$$دخل ف$$ي بحثن$$ا: وك$$ذلك م$$ن الجمل$$ة ا�س$$مية
؛ =ن اس$م الفاع$ل م$ن -ق$وة الفع$ل-الخبر، أق$ائم الزي$دان، وھ$ذا وإن ك$ان ف$ي ق$وة، أيق$وم الزي$دان مرفوعه المغني عن 

: أقائم الزيدان، ھل ھو جملة فعلية أم أنھا جملة اسمية؟ نق$ول: ٍحيث اللفظ ھو اسم، ومن حيث المعنى ھو فعل، وحينئذ
: ً، وا�سم في ا=صل أنه � يرفع فاع.، لكن نق$ول ھن$اًالعبرة ھنا باللفظ وليس العبرة بالمعنى والعمل، وإن رفع فاع.

ًرفع فاع. واعتبرناه جملة اسمية، كما أن ھيھات العقيق، ھيھات اسم ورفع فاع. ً.  

  .الوصف مع مرفوعه المغني عن الخبر ھذا يعتبر جملة اسمية: ًإذا

ق أن الفارسي يرى أن ھ$ذه الجمل$ة مركب$ة يا زيد، وھذا كما سب: والجملة الفعلية يدخل فيھا كذلك الجملة الندائية
أن$ادي أو : ي$ا زي$د أص$لھا: ٍمن حرف واسم، والصواب أنھا مركبة من فعل وفاعل والمفعول الذي ھو المنادى، وحينئذ

ٍأدعو زيدا، فأصل الجملة جملة فعلية، وحينئذ تحسب في ضمن الجملة الفعلية ً.  

 ل$$سيبويه، فإن$$ه ق$$دم م$$ا يتعل$$ق بالمبت$$دأ عل$$ى م$$ا يتعل$$ق بالفاع$$ل، ًھن$$ا ق$$دم أحك$$ام المبت$$دأ عل$$ى أحك$$ام الفاع$$ل تبع$$ا
kوبعضھم يقدم الفاعل، وبعضھم يقدم المبتدأ، ھذا نزاع بين النحاة، أي النوعين أولى بالتقديم؟ ھل نقدم المبتدأ وأحكام$ه 
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  وھو مرفوع؟ أو نقدم الفاعل وأحكامه وھو كذلك مرفوع؟

ما ھو ا=صل ف$ي المرفوع$ات؟ � ش$ك أن المرفوع$ات :  خ.ف آخر وھوسبب الخ.ف في التقديم والتأخير ھو
ھذا يعتبر من إعراب العمد، الُعمد التي ھي الفعل والفاعل والمبت$دأ والخب$ر، الفع$ل ال$ذي ھ$و الفع$ل الم$ضارع المج$رد 

ٍل حينئ$ذ ق$دم أص$ل المرفوع$ات ھ$ل ھ$و الفاع$ل أم أن$ه المبت$دأ؟ فم$ن رج$ح أن$ه الفاع$: ٍعن ناصب وجازم، وحينئذ نقول
  .ٍأحكام الفاعل =نه أصل والمبتدأ فرع، ومن رجح أن المبتدأ أصل المرفوعات حينئذ قدم المبتدأ وأحكامه على الفاعل

ھذا التقديم والتأخير، فإن كان في ظاھره أنه من جھة الت$صنيف وترتي$ب الم$سائل إ� أن$ه مبن$ي عل$ى أص$ل : ًإذا
المبت$دأ أص$ل المرفوع$ات، : عين أص$ل ف$ي باب$ه، ھ$ل ھ$و المبت$دأ أو الفاع$ل؟ قي$لkمختلف فيه عن$د النح$اة، أي ھ$ذا الن$و

ًأن المبتدأ مبدوء به الك.م، وأنه � يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر، ابتدئ به الك$.م بخ$.ف الفاع$ل، الفاع$ل : ووجھه

ي$$د ق$ائم، أيھم$$ا ابت$$دئ ب$$ه ف$$ي الك$$.م؟ ق$$ام زي$$د، ز. ف$$ي المرتب$ة الثاني$$ةٍق$$ام زي$$د، ل$$م يبت$$دأ ب$ه الك$$.م وحينئ$$ذ ج$$اء : تق$ول
  .ا�فتتاح، افتتح بماذا؟ بالمبتدأ، وأما الفاعل ف. يكون إ� بعد فعل، و� يجوز تقديمه عند البصريين

َوبع77777777777777د ْ َ ٍفع77777777777777ل َ ْ ِفاع77777777777777 ِ ِف77777777777777إٌ لَ ْظھ77777777777777ر ْنَ َ َ
  

  

َفھ7777777777777777777777و ْ ِوإ َ ٌفَ◌ض7777777777777777777777مير .)َ َ ْس7777777777777777777777تترٱ َِ َْ َ  

  

ًون مبتدأ وإن تأخر بخ$.ف الفاع$ل؛ فإن$ه يك$ون مت$أخرا، وإذا تق$دم ًكون المبتدأ مبدوءا به في الك.م وأنه يك: ًإذا ً

ٍعلى عامله انتقل من كونه فاع. إلى كونه مبتدأ، حينئذ بتقدمه وتأخره زال عنه الوصف وثب$ت ل$ه الوص$ف، يثب$ت ل$ه  ً ً
تق$$دم أو : د،  فنق$ولإذا ت$أخر، وي$زول عن$ه إذا تق$دم، أم$$ا المبت$دأ ف$.، تق$دم أو ت$$أخر فھ$و مبت$دأ، زي$د أخ$$وك، أخ$وك زي$

  .ٍتأخر، حينئذ � يزول عنه وصف المبتدأ، بخ.ف الفاعل

َكذاكوأنه عامل ومعمول، ھو عامل في الخبر،  َ ُرفع َ ٍخبر َْ َ َبالمبتدا َ َ ْ ُ ْ ِ.  

وھ$$و معم$$ول ل.بت$$داء، فھ$$و عام$$ل ومعم$$ول، والفاع$$ل ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه معم$$ول فح$$سب، والفاع$$ل معم$$ول ل$$يس 
  .غيره

ھ$ذا مرف$وع، ورفع$ه : ، الفاعل ھو ا=صل في المرفوعات؛ =ن عامله لفظي، ق$ام زي$د، زي$دالفاعل أصل: وقيل
بالفعل، والفعل لفظي وھو ا=صل في العمل، العمل وھو ا=صل في ا=فعال، وھو أق$وى، وعام$ل المبت$دأ معن$وي فھ$و 

  .أضعف، وھو أضعف

ي ھذه الم$سألة مم$ا � طائ$ل تحت$ه، إ� اللھ$م الخ.ف ف. �: ٍعلى كل؛ ھل ينبني على ھذا الخ.ف ثمرة؟ الجواب
ًم$ن جھ$ة اFع$راب؛ وھ$و أن$ه إذا ج$اء لف$ظ مرف$وع يحتم$ل أن$ه مبت$دأ تق$در ل$ه خب$را مح$ذوفا، ويحتم$ل أن$ه فاع$ل لفع$ل  ً

ٍا=صل ھو المبتدأ حينئذ جعلته خبرا لمبتدئ محذوف، وإن كان ا=صل ھو الفاعل حينئ$ذ ق$درت ل$ه : محذوف، إن قلت ٍٍ ً
  .ًحذوفا، أما من جھة ما يتعلق بالمعاني ف.ًفع. م

ٍلم يقل المبتدأ وإن كان ھو يريد المبتدأ، وحينئذ ا�بتداء ھذا أم$ر معن$وي، ھ$ل . ا�بتداء: ، قال رحمه 'ا)بتداء
يريد العامل الذي ھ$و يعم$ل ف$ي المبت$دأ، أم يري$د م$ن ب$اب إط$.ق الم$صدر وإرادة اس$م المفع$ول ال$ذي ھ$و المبت$دأ ب$ه؟ 

ًقال ا�بتداء ولم يقل المبتدأ؛ =ن ا�بتداء يستدعي مبتدأ، =نه إذا قيل ابت$داء عام$ل، : يحتمل ھذا ويحتمل ذاك، لكن قيل

ًيعمل في ماذا؟ � يعمل إ� في مبتدأ، إذا ھو لزم منه مبتدأ، والمبتدأ يستدعي ماذا؟ يستدعي خبرا ٍ.  

ًت$$دأ ي$$ستدعي خب$$را؛ =ن ا�بت$$داء ي$$ستدعي مبت$$دأ وھ$$و ي$$ستدعي ًب$$إط.ق لف$$ظ ا�بت$$داء اس$$تدعى مبت$$دأ، والمب: ًإذا ً
ًخبرا، أو ما يسد مسده غالبا، فأطلق ا�بتداء وأراد ما يلزمه مباشرة وھو المبتدأ، أو بواسطة وھو الخبر ً.  

َا)بتداء" ِ ٍحينئ$ذ أي$ن المبتدأ به، ھذا ھو ا=صل فيه، مبتدأ ب$ه؛ =ن$ه اس$م مفع$ول، ف$إذا ك$ان ك$ذلك : المبتدأ يقال: "ْ
ھذا من باب الحذف واFيصال، يعني حذف ح$رف الج$ر وات$صل ال$ضمير، يعن$ي اس$تكن ات$صل : ذھب الضمير؟ قالوا

  .ًمبتدأ به: ًباسم المفعول فصار مبتدأ، أي

ھ$و ا�س$م الع$اري ع$ن العوام$ل اللفظي$ة غي$ر المزي$دة أو الزائ$دة : المبتدأ له حدود، من أشملھا وأحسنھا أن يقال
ًنه أو وصفا رافع$ا لم$ستغنى ب$ه، ا�س$م الع$اري ع$ن العوام$ل اللفظي$ة غي$ر المزي$دة، وزاد بع$ضھمًمخبرا ع ً أو ش$بھھا : ً
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Fًخراج ُرب، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به ً ً K.  

ًا�سم ھذا جنس أدخل وأخرج، أخرج ماذا؟ أخرج الفعل، ف. يكون الفعل مبتدأ م$ن حي$ث معن$اه، وأخ$رج : قوله

  .ً يكون الحرف مبتدأ من حيث معناهالحرف ف.

الفع$ل � يك$ون مبت$دأ إذا ق$صد معن$اه، وأم$ا إذا : المبتدأ خاص با=سماء، ف. يكون مبتدأ إ� وھو اسم، وقلن$ا: ًإذا
ًقصد لفظه فحينئ$ذ ج$از أن يك$ون مبت$دأ، كم$ا ف$ي قولن$ا ض$رب فع$ل م$اض، وض$رب ھ$ذا فع$ل ف$ي ا=ص$ل إذا اعتب$ر : ٍ

  .فعل ماض: ًبر لفظه فھو اسم، صار مبتدأ وأخبر عنه بقولنامعناه، وأما إذا اعت

ًھذا حرف، ولكن يكون ذلك في التركيب، وإذا قصد لفظه حينئذ صار علم$ا : كذلك الحرف إذا قصد معناه نقول ٍ
  .ًوصار مبتدأ إذا أسند إليه خبر

 ھم$ا اس$مان في$دخ.ن ف$ي الح$د ٍا�سم أخرج الفعل والحرف إذا قصد معناھما، وأما إذا قصد لفظھما فحينئ$ذ: ًإذا
  .معنا

ا�س$م ال$صريح والم$ؤول بال$صريح، ا�س$م : ًا�سم يشمل ماذا؟ إذا أخرج الفعل والحرف، وأدخل ا�س$م بنوعي$ه
ًالصريح ھو الذي � يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، مباشرة تلفظ ب$ه، زي$د نطق$ت ب$ه، زي$د أخ$وك، زي$د ك$ريم، فزي$د 

  .ق به وھو اسم ظاھرھذا اسم صريح، يعني نط

Kب$أن يك$ون ث$م م$ضارع وت$دخل علي$ه ) أن(وأما المؤول بالصريح؛ فھو ما دخلت علي$ه  ) أن: (ٍفحينئ$ذ نق$ول) أن(َ
ًوما دخلت عليه في تأويل مصدر، وھذا المصدر قد يقع مبت$دأ، وق$د يق$ع ف$اع.، وق$د يق$ع خب$را؛ ف$إذا ك$ان واقع$ا مبت$دأ  ً ً ً

ًحينئذ صار اسما مؤو� بالصر ً ًيح، يعني ھو في نفسه ف$ي لفظ$ه ل$يس باس$م ف$ض. ع$ن أن يك$ون اس$ما ص$ريحا، ولك$ن ٍ ً ً
: ،مثال$ه قول$ه تع$الى.ھ$و مبت$دأ: ٍوما دخلت علي$ه م$صدر وھ$ذا الم$راد بال$سبك؛ حينئ$ذ قلن$ا) أن(بالتأويل بأن جعل مكان 

ْوأْن تُصوُموا خْير لكم(( ُ َ ٌ َ َ َ ْخْي$ر لك$م: (لم$اذا؛ =ن$ه وج$د الخب$ر وھ$وھذا مبت$دأ، :  وأن تصوموا قلنا]184:البقرة)) [َ ُ َ ٌ فلم$ا ) َ
ْخْير لكم(وجد  ُ َ ٌ َوأْن تُصوُموا((: عرفنا أن قوله) َ َ وم$ا دخل$ت علي$ه ) أن: ( مبت$دأ، وإ� � نج$رأ أن نق$ول]184:البق$رة)) [َ

ن إ� لمبت$دئ إذا كان التركي$ب في$ه خب$ر محك$وم ب$ه والخب$ر � ي$صلح أن يك$و: ًفي تأويل مصدر ھكذا مباشرة، بل أو�
ُتسمع(: ٍفحينئذ نبحث عن المبتدأ، ولذلك أشكل عليھم قوله في المثل المشھور َ ْ Mبالمعيدي َ َِ ٌخير ِ ْ ْمن َ ْأن ِ ُتراه َ َ َ(.  

َوأْن تُصوُموا(( َ ُت7سمع(: وما دخلت عليه في تأوي$ل م$صدر مبت$دأ، لك$ن) أن( ھذا � إشكال فيه، ]184:البقرة)) [َ َ ْ َ 
Mبالمعيدي َِ ٌخير ِ ْ ْمن َ ْأن ِ ُتراه َ َ َتسمُع ت$سمع أن ت$سمع، واFش$كال ف$ي: ھذا فيه ث.ث روايات: قلنا.)َ ٌت$سمُع خي$ر، خي$ر ھ$ذا : َ ٌ

ھ$$ذا تأوي$$ل باس$$تعانة بالرواي$$ات : خب$ر، كي$$ف خب$$ر وھ$$و فع$$ل م$ضارع مرف$$وع ورفع$$ه ض$$مة ظ$$اھرة عل$$ى آخ$ره؟ قلن$$ا
ً الفع$ل، وإن ك$ان ش$اذا؛ إ� أن$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر أص$لھا داخل$ة علي$ه ث$م ح$ذفت ورف$ع) أن(ٍا=خرى حينئذ نظرنا ف$إذا 

Mبالمعيديسماعك خير، سماعك  َِ ٌخير ِ ْ ْمن َ ْأن ِ ُتراه َ َ   .، ولذلك سوغ حذفھا من ا=ول وجودھا في الثانيَ

Kإذا وجد خبر محكوم به في الك.م وثم فعل وھذا الفعل دخلت علي$ه : ًإذا الم$صدرية وف$ي ظ$اھر الك$.م أن$ه ) أن(َ
ٍيه و� يحكم إ� عل$ى ا=س$ماء، وإذا حك$م عل$ى ا�س$م دل عل$ى أن$ه مبت$دأ ومخب$ر عن$ه ب$الخبر، وج$ب حينئ$ذ محكوم عل

َوأْن ت$$ُصوُموا((. وم$$ا دخل$$ت علي$$ه ف$$ي تأوي$$ل م$$صدر مبت$$دأ) أن(تأوي$$ل ذل$$ك الفع$$ل  َ ص$$يامكم أو :  أي]184:البق$$رة)) [َ
  .صومكم خير لكم

ْوأْن تْصبُروا خْير لكم(( ُ َ ٌ َ َِ َ ِأْن تْصبُروا  ]25:النساء)) [َ َ ھ$ذا فع$ل م$ضارع من$صوب : حرف مصدر، وت$صبروا: أنَ
م$صدر ھ$ذا م$ا إعراب$ه؟ مبت$دأ، وھ$ل إع$راب الم$صدر المن$سبك م$ن . وما دخلت عليه في تأويل م$صدر) أن(، )أن(بـ 
 وم$$ا دخل$$ت علي$$ه إعراب$$ي محل$$ي أو تق$$ديري؟ في$$ه خ$$.ف، وال$$صحيح أن$$ه إع$$راب محل$$ي، أن$$ه كالمبني$$ات؛ =ن) أن(

َوأْن ت$ُصوُموا((: ٍالتقديري ھو ما تعلق ب$الحرف ا=خي$ر فح$سب، وأم$ا المبن$ي فھ$و م$ا تعل$ق بج$وھر الكلم$ة، وحينئ$ذ َ َ ((
) أن(وم$$ا دخل$$ت علي$$ه ھ$$ذا م$$ن جھ$$ة المعن$$ى، وإ� م$$ن جھ$$ة اللف$$ظ فھ$$و ) أن(ھ$$ذا التحلي$$ل كون$$ه :  نق$$ول]184:البق$$رة[

ًذ � يك$$ون مح$$. لmع$$رابح$$رف، وت$$صوموا أو ت$$صبروا ھ$$ذا فع$$ل ف$$ي اللف$$ظ، وحينئ$$ ًأي$$ن الكلم$$ة الت$$ي تك$$ون مح$$. . ٍ
  .ھذا تحليل من جھة المعنى: لmعراب؟ أما صيامكم وصومكم أو صبركم نقول

وا�س$م . ا�سم الصريح، وھو ما � يحتاج في تأويله إلى م$صدر، � نحت$اج، زي$د ق$ائم: ا�سم يشمل نوعين: ًإذا
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َأْن تُصوُم: المؤول بالصريح ھذا كـ ْوا خْير لكمَ ُ َ ٌ ُتسمع(: ، وكذلكَ َ ْ Mبالمعيدي َ َِ ٌخير ِ ْ ْمن َ ْأن ِ ُتراه َ َ َ(.   

ًا�س$$م الع$$اري يعن$$ي المج$$رد ع$$ن العوام$$ل اللفظي$$ة، وھ$$ذا أخ$$رج ب$$ه اس$$م ك$$ان، ك$$ان زي$$د قائم$$ا، زي$$د ھ$$ذا اس$$م 
إن$ه :  للجمعية، ف. يقالفيه للجنس المبطلة) أل(مرفوع، ولكنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، والعوامل جمع عامل، و
ج$نس العوام$ل اللفظي$ة، فھ$ي منفي$ة ع$ن : أي... ً� يكون مبتدأ إ� إذا وجدت فيه ث$.ث عوام$ل؛ =ن أق$ل الجم$ع ث$.ث
وھ$و أن$ه من$ا لل$سان في$ه ح$ظ، يعن$ي ينط$ق ب$ه : المبتدأ، ف. يتقدم المبتدأ عامل لفظي البت$ة، والعام$ل اللفظ$ي س$بق ح$ده

ھ$ذه كلھ$ا عوام$ل : زي$د، ك$ان نطق$ت بھ$ا لفظ$ت بھ$ا، ل$م، ل$ن، إن، ف$ي، الب$اء، يق$وم، ق$م، نق$ولك$ان : ويلفظ ب$ه كالفع$ل
  . لفظية؛ =نك نطقت بھا

ا�بت$داء ف$ي ب$اب : � ينطق به، وھذا قلنا يشمل ن$وعين: وأما العامل المعنوي وھو ما ليس للسان فيه حظ، يعني
  .ضارعالمبتدأ، والذي يأتي معنا، والتجرد في باب الفعل الم

  .والعامل عرفناه بماذا؟ ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم

المجرد أو العاري ا�سم الذي عري وخ. وتجرد عن العوامل اللفظية، ھذا فيه إشارة إلى أن عامل المبت$دأ : ًإذا
الع$اري :  ل$م يتقدم$ه ناص$ب و� ج$ازم؟ إذا قلن$اھل دخل معنا التج$رد عام$ل الفع$ل الم$ضارع إذا. معنوي وليس بلفظي

ع$$ن العوام$$ل اللفظي$$ة دخ$$ل معن$$ا الفع$$ل يق$$وم؛ فإن$$ه ع$$ري ع$$ن العوام$$ل اللفظي$$ة، خ$$رج با�س$$م، ف$$. ي$$رد معن$$ا الفع$$ل 
  .ا�سم: نعم، لكنه خرج بقولنا: ًالمضارع المرفوع بأن عامله ليس لفظيا، بل ھو معنوي، نقول

ق$ام . المجرد مخرج لنحو الفاعل ونائبه؛ فإنه لم يعر عن العوامل اللفظي$ة: فظية، أيالعاري عن العوامل الل: ًإذا
زيد، زيد ھذا اسم صريح مرفوع لكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي وھو قام، كان زيد وزي$د ھ$ذا اس$م ص$ريح مرف$وع 

ٌُضرب زي$د، زي$د ھ$ذا اس$م ص$ريح . ًلكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي ف. يكون مبتدأ َ ًمرف$وع لكن$ه ل$يس مبت$دأ =ن$ه ل$م ِ

  .َيتجرد عن العامل اللفظي وھو ُضرب

ًفي العوامل للجنس واللفظية نسبة إلى اللف$ظ، والم$راد اللفظي$ة تحقيق$ا أو تق$ديرا ) أل(ومدخول النواسخ والخبر و ً
 زيد فاعل لفعل مح$ذوف، زيد،: من قام؟ قال: لتدخل العوامل المقدرة لتشمل العوامل المقدرة، فھي منفية؛ =نه إذا قيل

ٍھنا اسم عري عن العوامل اللفظية تحقيقا، لكنه لم يعر ع$ن العوام$ل اللفظي$ة تق$ديرا، حينئ$ذ خ$رج بقولن$ا ً الع$اري ع$ن : ً
ًالعوامل اللفظية، سواء كان$ت منطوق$ا بھ$ا تحقيق$ا أو كان$ت مق$درة، ف$اللفظ ش$امل للن$وعين ج$اء : م$ن ج$اء؟ زي$د، نق$ول. ً

ي ع$ن العوام$ل اللفظي$ة ف$ي اللف$ظ، لكن$ه ف$ي الحقيق$ة ل$م يع$ر، لم$اذا؟ =ن$ه فاع$ل لفع$ل مح$ذوف زيد، زيد ھذا اس$م ع$ر
  .مقدر

  .ًوقيد العامل باللفظ بناء على أن عامل المبتدأ معنوي وھو ا�بتداء كما سيأتي

: ح$$وً احت$$رازا مم$$ا ل$$و دخ$$ل عل$$ى المبت$$دأ ح$$رف ج$$ر زائ$$د، ن-ع$$ن العوام$$ل اللفظ$$ة غي$$ر الزائ$$دة-.. غي$$ر الزائ$$دة
ِھ$ْل م$ْن خ$الق غْي$ُر '((بحسبك درھم،  َK َ ٍ ِ بح$سبك درھ$م؛ . بح$سبك درھ$م، والث$اني قياس$ي:  ا=ول س$ماعي]3:ف$اطر)) [َِ

=ن درھ$م ھ$ذا نك$رة، وح$سبك ھ$ذا :  نق$ولال$بعُض ؟؟؟ھذا مبتدأ، لماذا لم نعكس وإن عكس : بحسبك. ھذا خبر: درھم
: ح$رف ج$ر زائ$د، وح$سبي نق$ول: ھذه زائدة، الب$اء: ٍحينئذ الباء نقولأضيف إلى الضمير فھو أولى بأن يكون معرفة، 

مبتدأ مرفوع با�بتداء، كيف مرفوع با�بتداء ولم يتجرد ع$ن عام$ل لفظ$ي؟ : اسم مجرور بالباء، نقول: مبتدأ و� نقول
انت أص$لية، وأم$ا الزائ$دة ھذا العامل اللفظي الذي لم يتجرد عنه زائد، والعبرة بتجرده عن العوامل اللفظية إذا ك: نقول

ھذا مبتدأ مرفوع با�بت$داء ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا : بحسبك، حسبي. فقد تدخل على المبتدأ
ض$$مير مت$صل مبن$ي عل$$ى الف$تح ف$$ي مح$ل ج$$ر : م$$ضاف، والك$اف: اش$تغال المح$ل بحرك$$ة ح$رف الج$$ر زائ$د، ح$سبي

  .خبر: مضاف إليه، درھم

َھ$$ْل م$$ْن خ$$الق غ(( ٍ ِ َِ ِْي$$ُر 'َ K] ((خ$$القح$$رف ج$$ر زائ$$د، و: ح$$رف اس$$تفھام، م$$ن:  ھ$$ل]3:ف$$اطر ٍ ِ ھك$$ذا ب$$الخفض .. َ
ٍخالقمجرور في اللفظ،  ِ ھذا ح$رف ج$ر زائ$د، وش$رط المبت$دأ أن : مبتدأ، كيف مبتدأ وقد سبقه حرف جر؟ نقول:  نقولَ

ى ع$ن دخول$ه عل$ى المبت$دأ، وھ$ذا واض$ح يخلو عن العامل اللفظي الحقيق$ي ا=ص$لي ول$يس بالزائ$د، أم$ا الزائ$د ف$. ُينف$
ٍھ$ْل م$$ْن خ$$القھ$$ل خ$الق غي$$ر '؟ : َب$يlن، أص$$ل التركي$ب ِ َِ ح$$رف ج$ر زائ$$د، و� ب$أس أن نق$$ول ف$ي الق$$رآن عن$$د : م7ن؟ َ
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  .تأكيد أو صلة � بأس بذلك: حرف جر زائد، وإن قلت: ط.ب العلم

ِوس7777777777777م م7777777777777ا ي7777777777777زاد لغ7777777777777وا أو ص7777777777777لة َ ً ُ َ َM  

  ج

ٌأو ق77777777777777ل مؤك77777777777777دا وك77777777777777ل  ًْ ّ ُ ُ ْقي77777777777777ل ل77777777777777هَ َ َ ِ  

  ج

ْلك7777777777777777777ن زائ7777777777777777777دا ولغ7777777777777777777وا ٱجتن7777777777777777777ب َ ًَ ًَ ِ ِ ِ.  

  

ْإط6ق7777777777777ه ف7777777777777ي من7777777777777زل ك7777777777777ذا وج7777777777777ب َ َ َ ِ ُ َ َ ِ  

  

ٍخالق(( ِ   . ھذا مبتدأ مرفوع با�بتداء، ورفعه ضمة مقدرة على آخره]3:فاطر)) [َ

ٍ والصحيح أن المرفوع فيما إذا سبقه حرف جر زائد أو المنصوب مطلقا إذا سبقه حرف جر زائ$د حينئ$ذ يك$ون  ً
Fًع$$راب تق$$ديريا و� يك$$ون محلي$$ا وإن قي$$ل ب$$ها ٍخ$$الق(( اFع$$راب -تق$$دير ال$$ضمة ھن$$ا-ھ$$ل اFع$$راب . ً ِ ؛ ھ$$ل إعراب$$ه ))َ

ًمحلي، وھو ض$عيف، وال$صواب أن$ه تق$ديري؛ =ن الكلم$ة ملف$وظ بھ$ا، وإذا كان$ت ملفوظ$ا بھ$ا : تقديري أو محلي؟ قيل
ھ$ل الح$رف ا=خي$ر قاب$ل لظھ$ور الحرك$ة أو : ٍة حينئ$ذ نق$ولٍحينئذ ننظر فيھا؛ ھل ھي مبنية أو معربة؟ إذا كانت معرب

ٍ�؟ إن كان ق$اب. زي$د حينئ$ذ قلن$ا ٌ ٍإن ل$م يك$ن ق$اب. حينئ$ذ ھ$ل ع$دم قبول$ه لذات$ه أم لع$ارض؟ عل$ى . ھ$ذا إعراب$ه ظ$اھر: ً ً
ًالقولين على النوعين يكون إعرابا تقديريا، =ن إعراب الفتى نقول  ھ$ذا إع$راب ھذا تق$ديري ل$ذات الح$رف، وغ.م$ي: ً

  .تقديري � لذات الحرف وإنما لما عرض للحرف

ٍمْن خالق(( ِ ٍخ$الق(( ]3:ف$اطر)) [َِ ِ ٍھ$ل خ$الق غي$ر '؟ حينئ$ذ ظھ$ر :  لظھ$ر اFع$راب، ل$و ق$الم7نل$و� وج$ود )) َ
  .ليس كغ.مي وليس كالفتى: ًإذا. اFعراب

ٍخالق(( ِ ًليا، ورفعه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع الضمة ھنا مقدرة على الصحيح وليس اFعراب مح: ؛ نقول)) َ
  .من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

ُورفع77وا مرف$$وع، ؟؟؟ِغي$$ر الزائ$$دة Fدخ$$ال المج$$رور يعن$$ي المبت$$دأ المج$$رور، كي$$ف مبت$$دأ مج$$رور؟ : ًإذا َ ًمبت77دأ ََ َ َ ْ ُ 
َبا)بتدا ِ ْ Fٍدخال المبتدئ المجرور لفظا، وحينئذ ھ$و م$ن حي$ث ا:  نقول،ِ للف$ظ مج$رور، وم$ن حي$ث المح$ل يعن$ي التق$دير ً

  .فھو مرفوع، يعني محل الكلمة نفسھا، فھو مرفوع

ٍما جاءنا مْن بشير(( ِ َِ َ َ ٍبشير ]19:المائدة)) [ََ ِ َ ھ$ذا فاع$ل، ج$اءَ ٍ ب$شيرمفع$ول ب$ه، و: َفع$ل م$اض، ون$ا: َ ِ ح$رف : ، م$نَ
ٍ بشيرجر زائدة، و ِ ِوما أْرسلنا مْن ((. ھذا مفعول به: َ َ ْ َ َ ٍقْبلك مْن رُسولََ َ َِ ِ ٍ ب$شير. ھذا مفعول به ك$ذلك]25:ا=نبياء)) [َ ِ ھ$ذا : َ

ٍمْن رُسولفاعل، و  َ   . ھذا مفعول به: ِ

ٍھْل مْن خالق: ِغير الزائدة Fدخال المجرور بحرف جر زائد، نحو: ًإذا ِ َِ ؟ وھنا الحرف قياسي، وبح$سبك درھ$م؛ َ
  .وھذا سماعي

Kُرب، ُرب شبي: وشبه الزائدة مثل Kھة بالزائدة.  

ًالزائ$د ل$يس ل$ه معن$ى م$ن المع$اني الت$ي وض$ع . ك.ھما � يحتاجان إلى متعلق: الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد
ح$رف ج$ر، ): ِم$ن: (ھ$ل م$ن خ$الق؟ م$ن نق$ول: ٍلھا في لسان العرب، حينئذ إذا استعمل لم يستعمل في معناه، ولو قي$ل

بمعناھ$ا ) ِم$ن(ٍ ولبيان الجنس، وحينئذ ھ$ل اس$تعملت ف$ي ھ$ذا التركي$ب ًوضع في لسان العرب لتدل على التبعيض مث.
ٍ� قطع$$ا، وحينئ$$ذ لم$$اذا ج$$يء بھ$$ا؟ نق$$ول: ا=ص$$لي ال$$ذي وض$$ع ل$$ه ف$$ي ل$$سان الع$$رب؟ الج$$واب ج$$ردت ع$$ن معناھ$$ا : ً

، وھ$ذا ًا=صلي، وزيدت من أجل إفادة التأكيد، إذا لھا معنى، لك$ن ل$يس ھ$و المعن$ى ال$ذي وض$ع لھ$ا ف$ي ل$سان الع$رب
  .مراد النحاة بأنه حرف جر زائد، وليس مرادھم أنه يحذف حتى نبالغ في إنكار التعبير ھذا وفي ا�صط.ح

� إش$كال في$ه، ھ$و ل$$ه معن$ى لك$ن باعتب$ار كون$ه ل$$م : ًم$رادھم أن ل$ه معن$ى، وھ$ذا المعن$$ى ھ$و التأكي$د، إذا: نق$ول
ما ھل له معنى أو �؟ � يختلف اثنان م$ن النح$اة باتف$اق ًيستعمل في معناه الذي وضع في لسان العرب صار زائدا، وأ

  .أنه له معنى وھو التأكيد

: ھذه استعملت فيم$ا وض$ع لھ$ا ف$ي ل$سان الع$رب، يعن$ي: Kوالشبيه بالزائد والمقصود به ُرب ولعل ونحوھا؛ قالوا
Kُرب رج$ل ك$ريم لقيت$ه، ُرب رج$ل ك$ريم : Kُرب تفيد التقلي$ل أو التكثي$ر، إذا ج$اءت Kرج$ل ھ$ذا مبت$دأ مرف$وع : ٌق$ائم، نق$ول
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Kبا�بتداء، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظھوره اشتغال المح$ل بحرك$ة ح$رف الج$ر ال$شبيه بالزائ$د، ُرب ھ$ل 
Kُرب رج$$ل ك$ريم لقيت$ه أو ق$$ائم، إن ك$ان الم$راد ب$$ه : اس$تعملت ف$ي معناھ$$ا أو �؟ اس$تعملت ف$ي معناھ$$ا، إن ك$ان التقلي$ل

لم$اذا ل$م نحك$م بكونھ$ا زائ$دة؟ . Kب نية القائل، فحينئذ كون ُرب استعملت في معناھا صارت شبه زائ$دةالتكثير على حس
ًلم$اذا ص$ارت ش$بيھا بالزائ$دة؟ =ن$ه ل$يس لھ$ا متعل$ق تتعل$ق ب$ه، والتعل$ق إنم$ا يك$ون بح$رف . =نھا استعملت في معناھا

  .الجر ا=صلي

ِ) ب7777777777777777777د للج7777777777777777777ار م7777777777777777777ن التعل7777777777777777777ق c َ ُ. ِ . َ  

  

ْبفع77777777777777777ل ٱو ٍْ ِ معن77777777777777777اه نح77777777777777777و مرتق77777777777777777يِ َ َُ ُ َ  

  

: م$ررت بزي$د، بزي$د. ھذا خاص بحرف الجر ا=صلي، وأما الزائد والشبيه بالزائ$د ف$. متعل$ق لھم$ا البت$ة: نقول
ّج$ار ومج$رور متعل$ق بم$ر؟ احتجن$ا إل$ى متعل$ق يتعل$ق ب$ه؛ =ن الب$اء ھن$ا : ّم$ر، لم$اذا قلن$ا: جار ومجرور متعلق بقوله

  .لشبيه بالزائد ف. متعلق لھما البتةحرف جر أصلي، وأما الزائد وا

=نھ$$ا ف$$ي حك$$م الزائ$$د و� تتعل$$ق ) Kُرب(مبت$$دأ، و� أث$$ر ل$$ـ : Kُرب رج$$ل ك$$ريم لقيت$$ه، فرج$$ل: وش$$بيه الزائ$$دة نح$$و
Kھ$$ذا مبت$$دأ ومرف$$وع با�بت$$داء، وُرب : ٍب$$شيء، � أث$$ر لھ$$ا م$$ن حي$$ث إخ$$راج المبت$$دأ ع$$ن أص$$له، وحينئ$$ذ رج$$ل نق$$ول

ً� اعتبار لھا؛ =نھا ل$م تتعل$ق بمتعل$ق ي$ؤثر ف$ي خ$روج المبت$دأ ع$ن كون$ه مبت$دأ ب$ل ھ$و ب$اق عل$ى : االموجودة ھذه قالو

  .أصله

Kمخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى ب$ه، ھ$ذا ب$ين في$ه ن$وعي المبت$دأ، أن المبت$دأ ق$سمان َ ً ً ً مبت$دأ ل$ه خب$ر، ومبت$دأ : ً
  . ليس له خبر، وإنما له فاعل أغنى وسد مسد الخبر

  .ًمحدثا عنه، فاFخبار لغوي وليس المراد به المعنى ا�صط.حي:  عنه أيًمخبرا

ًمحدثا عنه، فاFخبار لغوي � م$ذكورا بع$ده خب$ره ا�ص$ط.حي لل$زوم ال$دور =خ$ذ ك$ل منھم$ا ف$ي تعري$ف : أي ً
م$ا ھ$و المبت$دأ؟ .  مع المبت$دأًا]خر، =نه إذا قلنا بأن المراد به الخبر ھنا إذا ما ھو الخبر؟ الخبر ھو الجزء المتم الفائدة

ًھو ا�سم العاري إلى آخره مخبرا عنه، فيبقى م$اذا؟ ال$دور، � نفھ$م المبت$دأ إ� إذا فھمن$ا الخب$ر، لك$ن إذا جعلن$ا الخب$ر 
  .ٍھنا في ھذا التعريف الخبر اللغوي حينئذ � دور

ًمخبرا عنه أو وصفا مخرج =سماء ا=فع$ال بع$د التركي$ب وا=س$ماء قب$ل الت : ًركي$ب، رافع$ا، ي$شمل الفاع$ل نح$وً
اس$م وص$ف كم$ا س$يأتي، : ق$ائم. ھذا مبتدأ، وھو النوع الث$اني: أقائم الزيدان. أمضروب العبدان: أقائم الزيدان، أو نائبه

  .والزيدان ھذا فاعل سد مسد الخبر

م$$ضروب : ك$ذلكمبت$دأ ل$يس ل$ه خب$$ر، وإنم$ا ل$ه فاع$$ل، وھ$ذا الفاع$ل أغن$ى واكتفين$$ا ب$ه ع$ن طل$$ب الخب$ر، و: ًإذا
ھ$ذا اس$م مفع$ول، فيفتق$ر إل$ى نائ$ب فاع$ل، والعب$دان ھ$ذا نائ$ب فاع$ل أغن$ى ع$ن الخب$ر وس$د م$سد : العبدان، م$ضروب

Kأفاد الجملة فائدة تامة وإن لم يكن ثم خبر لوجود ھذا المرفوع: الخبر، يعني َ.  

أق$ائم أب$وه زي$د، أق$ائم أب$وه، أق$ائم . ًأقائم أبوه زيد؛ فإنه مرفوع غير مستغنى ب$ه: أقائم؛ من قولك: وخرج به نحو
ًوأب$وه � يك$ون ف$اع.، وإنم$ا يك$ون زي$د مبت$دأ م$ؤخر، . وصف: أبوه زيد، أين الرافع؟ أين المرفوع؟ قائم. ھذا وصف
  . ھذا مبتدأ مؤخر: ھذا خبر مقدم، وزيد: وقائم أبوه

ب$ر، ومبت$دأ ل$يس ل$ه خب$ر، ب$ل ل$ه مرف$وع مبت$دأ ل$ه خ: المبتدأ نوعان: في التعريف للتنويع � للترديد، أي) أو(و 
ًأقائم الزيدان، أغنى عن الخبر يعني � يطل$ب خب$را وإن ك$ان ا=ص$ل ف$ي المبت$دأ أن$ه ي$ستدعي : أغنى عن الخبر، مثل

ٌخبرا كما ذكرنا، ھذا في الغالب، لكن لما رفع قائم وھو وصف، رفع الزيدان على أنه فاعل له ھذا وص$ف فھ$و : ٌقائم. ً
ٍاسم الفاعل في المعنى في قوة الفعل، ولذلك يرفع فاع. وينصب مفعو�، وحينئذ من حيث اللفظ ھ$و : وقلنااسم فاعل،  ً ً

اسم، ومن حيث المعنى والعمل ھو فعل، ولما اعتمد على ا�ستفھام أو النفي قوي عنده جانب الفعلي$ة، وإذا ك$ان ك$ذلك 
ٍورفع فاع. حينئذ الفعل � يصح أن يخبر عنه، بل يطل أق$ائم الزي$دان ف$ي معن$ى : ًب فاع.، فإذا كان ك$ذلك ص$ار قولن$اً

ٍأيقوم الزيدان، فقائم ھذا قام مقام الفعل، والفعل � ي$صح اFخب$ار عن$ه فك$ذلك م$ا ق$ام مقام$ه، حينئ$ذ � ي$صح أن : قولك
لفع$ل، ول$ذلك رف$ع ًيكون الزيدان ھ$ذا خب$را للمبت$دئ، لم$اذا؟ =ن$ه ف$ي معن$ى أيق$وم الزي$دان، ف$ي معن$ى الفع$ل ف$ي ق$وة ا
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ًونصب، فإذا كان كذلك حينئذ ما وقع موقع الفعل أخذ حكم الفعل والفعل � يخبر عنه بل يرفع مرفوعا إما فاع$ل وإم$ا  ٍ
  .نائب فاعل

  : وأشار إلى النوع ا=ول بقوله

ٌمبت77777777777777777777دأ َ َ ْ ٌزي77777777777777777777د ُ ْ ٌوع77777777777777777777اذر َ َ ْخب77777777777777777777ر َِ َ َ   

  

ْإن َقل777777777777ت ِ ْ ٌزي777777777777د ُ ْ ٌع777777777777اذر َ ِم777777777777ن َِ ْعت777777777777ذرٱ َ َْ َ  

  

ٌزيدزيد عاذر، : تدأ الذي له خبر بالمثالKعرف المب ْ ٌعاذرو مبتدأ، : َ ٍحينئذ ف$ي ك$ل اس$م ص$ريح مث$ل زي$د . خبره: َِ
ٍمحك$وم علي$ه حينئ$ذ تحك$م وھو قد عري عن العوامل اللفظية وغي$ر الزائ$دة وال$شبيھة وق$د أخب$ر عن$ه بلف$ظ ع$اذر فھ$و 

  .عليه بأنه مبتدأ، وھذا المبتدأ له خبر

َمبتدٌ◌ َ ْ ٌزيد أُ ْ ٌعاذرَو َ ْخبر َِ َ ٌزيد: أعرب لك المثال، إن قلت: َ ْ ٌعاذر َ   .خبره: مبتدأ، وعاذر: ، زيدَِ

ِمنو ْاعتذر َ َْ ِمنھذه تتمة، : َ ْاعتذر َ َْ   .اسم موصول بمعنى الذي، فھو في محل نصب مفعول به لعاذر: من، َ

ْاعتذرو َْ   . ھذه جملة الصلة � محل لھا من اFعرابَ

َمبتدأ َ ْ ٌزيد ُ ْ َ مبتد:َ َ ْ ٌ زيد خبر، وأُ ْ َمبت7دأ. إع$راب البي$ت. مبتدأ: َ َ ْ ٌ زي7دخب$ر، و: ُ ْ -خب$ر : مبت$دأ، وخب$ر: وع$اذر. مبت$دأ: َ

  .-خبر له

ْإن َقلت ِ ْ ٌزيد ُ ْ ٌعاذر َ ِمن َِ ْاعتذر َ َْ َ  

ًمبتدأ ل$ه خب$ر، وھ$و واض$ح وب$ين، أن يك$ون المبت$دأ اس$ما عاري$ا ص$ريحا أو م$ؤول : ھذا ما يتعلق بالقسم ا=ول ً ً
زي$د . ًاريا عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبھھا وقد أخبر عنه، وھذه كلھ$ا موج$ودة ف$ي ھ$ذا التركي$ببالصريح ع

  .اسم عار عن العوامل اللفظية لم يسبقه شيء وأخبر عنه بعاذر

ٌمبت77777777777777777777دأ َ َ ْ ٌزي77777777777777777777د ُ ْ ٌوع77777777777777777777اذر َ َ ْخب77777777777777777777ر َِ َ َ   

  

ْإن َقل777777777777ت ِ ْ ٌزي777777777777د ُ ْ ٌع777777777777اذر َ ِم777777777777ن َِ ْاعت777777777777ذر َ َْ َ  

  

ًأن يك$ون وص$فا، وھ$ذا الوص$ف معتم$د عل$ى نف$ي أو : وھ$و ال$ذي ي$شترط في$ه ش$روط: دئالنوع الثاني من المبت
ًاستفھام ورفع اسما ظاھرا أو ضميرا منفص. وتم الك.م به، مثل له بقوله ً ً ً :  

ٌوأول . ٌمبت777777777777777777777777777777777777777777دأ ََ َ َ ْ ِوالث777777777777777777777777777777777777777777اني ُ . َ  

  

ٌفاع77777777777777777ل ِ َغن77777777777777777ىٱ َ ٍس77777777777777777ارَأ ِف77777777777777777ي ْ ِذان َ َ
  

  

ًخب$را، إذااكتف$ى الوص$ف بمرفوع$ه ع$ن أن يطل$ب : خب$ر، يعن$يھذا النوع الثاني وھ$و م$ا أغن$ى الفاع$ل ع$ن ال ً :
  .ليس كل مبتدأ له خبر، وإنما قد يكتفي بالمرفوع عن طلب الخبر لحصول الفائدة

ٌوأول . َمبتدأ -من الجزأين- ََ َ ْ ِوالثاني ،ُ . ٌ فاعل-منھما– َ ِ َأغنى أو نائبه َ ْ ٍأس7ار:  المبتدأ عن طلب الخبر في نحول قولكَ َ 
ِذان ٍسار. لرج.ن اَ ٍسار ھذا اسم فاعل من سرى، سرى يسري فھو َ َ.  

ٍس7ارٍ حينئ$ذ -س$بقه اس$تفھام-وھنا قد اعتمد على استفھام  ِذانھ$ذا وص$ف واعتم$د عل$ى اس$تفھام، : َ ھ$ذا مرف$وع : َ
الق$ول على أنه فاعل، وھو تثنية ذا، ذان تثنية ذا، وھو مرفوع إما با=لف على القول بأنه معرب، أو على ا=لف عل$ى 

  . بأنه مبني، على القولين

.باAلف ٱرفـع المثنـى َ َُ ْْ ِ ِ ِ َ ِوذان ..        ِ ِتان َ .للمثنى َ َ ُ ْالمرتفع ِ ْ ُِ   .النظر فيه من ھذه الحيثية: ًإذا ..  َ

ك$ل وص$ف اعتم$د عل$ى اس$تفھام أو نف$ي ): تعري$ف(أن$ه ي$شترط في$ه أو إن ش$ئت ق$ل ك$ـ: ضابط ھذا النوع الثاني
ٍرا أو ض$$ميرا منف$$ص. وت$$م الك$$.م ب$$ه، إن اس$$توفى ھ$$ذه ال$$شروط الث.ث$$ة حينئ$$ذ حكمن$$ا علي$$ه بك$$ون ًورف$$ع ف$$اع. ظ$$اھ ً ً ً

Kالوصف مبتدأ ومرفوعه فاعل سد مسد الخبر ً.  

م$$ا دل عل$$ى ذات وح$$دث، ذات مت$$صفة بح$$دث، وھ$$ذا ي$$شمل اس$$م الفاع$$ل واس$$م : الم$$راد بالوص$$ف ھن$$ا: وص$$ف
ھ$ذا فاع$ل س$د م$سد الخب$ر؛ =ن قرش$ي : ھ$ذا مبت$دأ، وزي$د: زي$د؟ قرش$يأقرشي . المفعول والصفة المشبھة والمنسوب
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  .ھذا في قوة المشتق منسوب إلى قريش

  . المراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة والمنسوب: وصف نقول: ًإذا

ًأن يكون سابقا متق$دما : كل وصف اعتمد على استفھام، يشترط في ھذا الوصف  أن -ص$في$شترط ف$ي ھ$ذا الو-ً
خ$ارج : خب$ر، أبوھم$ا � ي$صح أن نق$ول: مبت$دأ، وخ$ارج: أخ$واك خ$ارج أبوھم$ا، أخ$واك: ًيكون سابقا، فليس منه نح$و

ًمبتدأ وأبوھما فاعل س$د م$سد الخب$ر، لم$اذا؟ =ن$ه ي$شترط ف$ي الوص$ف كخ$ارج ال$ذي يرف$ع ف$اع. ي$سد م$سد الخب$ر أن 
ٍيكون سابقا، ف$إذا تقدم$ه غي$ره حينئ$ذ امتن$ع أن يك$ون ً رافع$ا لفاع$ل ي$سد م$سد الخب$ر و� يك$ون مبت$دأ، ب$ل ف$ي مث$ل ھ$ذا ً ً

ًھ$ذا فاع$ل ل$ه و� يك$ون ھ$و ف$ي نف$سه مبت$دأ، � يك$ون خ$ارج مبت$دأ، : وأبوھم$ا. خب$ر: وخ$ارج. مبتدأ: التركيب أخواك

  .ًأن يكون سابقا ف. يتقدم عليه شيء: ًلماذا؟ لكونه مسبوقا، وشرط الوصف الذي يصح إعرابه مبتدأ

  .ھذا � يعرب مبتدأ لعدم سبقه: ًإذا

كل وصف اعتمد على استفھام أو نفي، وھذا وإن ذكره ابن عقيل لكنه � ي$شترط عن$د الن$اظم رحم$ه ' تع$الى، 
  : =نه قال

ْوقد َ ُيجوز     َ ُ ُنحو َ ْ ٌفائز َ ِ ُأولو َ ْالرشد ُ َ .  

ً يرف$ع ف$اع. ي$سد م$سد الخب$ر و� يك$ون أنه �: فھذا ليس بشرط عند المصنف، وإنما ھو شرط عند جمھور البصريين
ًوجوب$ا، ًالوصف مبت$دأ إ� إذا اعتم$د عل$ى نف$ي أو اس$تفھام، وأم$ا عن$د اب$ن مال$ك ف$.، وش$رطه اب$ن مال$ك استح$سانا � 

ٍفأجازه دونه بقبح، يعني لغي، في لغية يقال فيھا K Kَ َُ ٌف7ائز: ُ ِ ُأول7و َ ْالرش7د ُ َ ٍس7ار، . ِذان َ فاع$ل : ، وذان، عل$ى أن س$ار ھ$و مبت$دأَ
ًھ$ذا ش$رطه اب$ن مال$ك استح$سانا � وجوب$ا، فعل$ى ك.م$ه: سد مسد الخبر، ھنا لم يعتمد على نفي و� استفھام، نق$ول ً � 

ًيجب أن يكون الوصف معتمدا عل نفي أو استفھام، ولكن عل$ى الم$شھور عن$د الجم$اھير أن$ه � يرف$ع ف$اع. ي$سد م$سد  ً
  .عني اتكأ وتقدمه نفي أو استفھامًالخبر ويكون مبتدأ إ� إذا اعتمد ي

ًكل وصف اعتمد على استفھام أو نفي بأي أدوات ا�ستفھام سواء كانت حرف$ا أو اس$ما، وب$أي أدوات النف$ي : ًإذا ً
ًسواء كان حرفا أم اسما أم فع.، وحينئذ يكون ما بعده رافع$ا لمكتف$ى ب$ه ع$ن طل$ب الخب$ر، وھ$ذا ال$شرط  ًٍ ً ًً

وھ$و ش$رط -
  :البصريين، وأما الكوفيون ف.، وھو الذي مال إليه المصنف بقوله إنما ھو عند -ستفھام أو النفيا�عتماد على ا�

ْوقد َ ُيجوز    َ ُ ُنحو َ ْ ٌفائز َ ِ ُأولو َ ْالرشد ُ َ .  

. أق$ائم الزي$دان: ا�س$تفھام ھ$ذا ع$ام ي$شمل الح$رف، كم$ا ف$ي قول$ك: قلن$ا. كل وصف اعتمد على استفھام أو نف$ي
ل$يس ق$ائم : ما ق$ائم الزي$دان، ويع$م الفع$ل: وكذلك النفي يعم الحرف. كيف جالس العمران:  قولكوكذلك ا�سم، كما في
  .غير قائم الزيدان، فھو عام كما سيأتي: الزيدان، ويعم ا�سم

ق$ائم ھ$ذا وص$ف واعتم$د عل$ى اس$تفھام وھ$و ح$رف، يعن$ي : اعتمد على استفھام أو نفي، أقائم الزيدان نقول: ًإذا
  .ام، سبقه استفھام، ھذا المراد با�عتماداتكأ على استفھ

  .لم يسمع إ� في الھمزة وما وقيس عليھما البواقي، وقصره عليھما أبو حيان

النافية، الذي سمع في ل$سان الع$رب أن$ه ) ما(ا�ستفھام ا=صل فيه أن يكون بالھمزة، والنفي ا=صل أن يكون بـ 
النافي$ة فح$سب، ) م$ا(س$تفھام ب$الھمزة فح$سب، وم$ا ج$اء ف$ي النف$ي ب$ـ ًمبتدأ ورفع فاع. سد مسد الخبر ھو م$ا ج$اء با�

) م$ا(فاسم ا�ستفھام قيس عل$ى ھم$زة ا�س$تفھام، والفع$ل ف$ي النف$ي وا�س$م ف$ي النف$ي ق$يس عل$ى . قيس عليھما البواقي
ًا رافع$ا لمكتف$ى النافي$ة فح$سب، وم$ا ع$داه � يك$ون وص$ف) م$ا(النافية، ولذلك قصره أبو حيان على ا�ستفھام بالھمزة و ً

  .به

� يع$رب الوص$ف : ٍأقائم الزيدان وما قائمون الزيدان، فإن لم يعتم$د الوص$ف عل$ى نف$ي أو اس$تفھام حينئ$ذ نق$ول
ًمبتدأ و� يكون الذي يليه فاع. سد مسد الخبر ً.  

ً يرف$ع ض$ميرا ًأن يكون رافعا، والوصف إذا اعتمد عل$ى ا�س$تفھام إم$ا أن. ًأن يكون رافعا لفاعل: الشرط الثاني
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ًمستترا وإما أن يرفع فاع. ظاھرا، وإما أن يرفع ضميرا بارزا ً ً   .أحوال ث.ثة. ًً

ًإن رفع ضميرا مستترا خرج من الباب، ليس داخ. معنا، ولذلك ً م$ا زي$د ق$ائم و� قاع$د، قاع$د ھ$ذا س$بقه نف$ي؛ : ً
ًورف$ع ض$ميرا .  نف$ي وھ$و وص$ف، اس$م فاع$لقاعد ھذا س$بقه: =نه معطوف على ما قبله، ما زيد قائم و� قاعد، نقول

قاع$$د ھ$$ذا مبت$$دأ، والفاع$$ل ال$$ضمير الم$$ستتر ال$$ذي رفع$$ه فاع$$ل أغن$$ى وس$$د م$$سد الخب$$ر؟ : ًم$$ستترا ھ$$ل ي$$صح أن نق$$ول
ًأن يك$ون رافع$ا ل$$شيء : ً�؛ =ن م$ن ش$رط إعم$$ال اس$م الفاع$ل عل$$ى أن$ه مبت$دأ ويرف$ع ف$$اع. س$د م$سد الخب$$ر: الج$واب

ٍن اس$ما ظ$اھرا وإم$ا أن يك$ون ض$ميرا ب$ارزا، ف$إن ل$م يك$ن ك$ذلك حينئ$ذ � ي$صح أن يك$ون محسوس، وھو إما أن يكو ً ً ً ً
ًمبتدأ و� فاع. سد مسد الخبر ً.  

ًورف$ع ف$$اع. ظ$$اھرا أو ض$ميرا منف$$ص.، نح$$و ًً ومن$$ع الكوفي$$ون أن يك$$ون ھ$ذا التركي$$ب مم$$ا يك$$ون . أق$$ائم أنتم$ا: ً
  .رھذا قائم مقام الخب: ًالوصف فيه مبتدأ، وأنتما

ٍوتم الك.م به، بمعنى ماذا؟ أنه يشترط أن تحصل الفائدة بذكر مرفوع الوصف، فإن لم تح$صل الفائ$دة حينئ$ذ ل$م 
  :يغن عن الخبر؛ =نه كما سيأتي

ُوالخبر َ ََ ُالجزء ْ ُْ cالمتم ْ ِ ُ ْالفائده ْ َ ِ َ
  

ًفصارت الفائدة التامة بوجود الخبر، تجوزنا بأن ھذا الفاعل س$د م$سد الخب$ر إذا K : ،ب$د أن ي$ؤدي وظيف$ة الخب$ر �
ًفإن نقص حينئذ � يصلح أن يكون نائبا عنه، � يصلح أن يكون سادا مسد الخبر بل � بد من تصحيح الك.م ً ٍ.  

أق$ائم أب$واه زي$د، ف$إن الفاع$ل في$ه غي$ر : ًمغنيا عن الخبر، ليخ$رج نح$و: ًأن يكون كافيا أي: وتم الك.م به شرطه
أق$ائم أب$واه، أي$ن مرج$ع : ٍأق$ائم أب$واه زي$د، وحينئ$ذ نق$ول. خبر مق$دم: مبتدأ، وقائم:  فزيدمغن و� يحسن السكوت عليه،

�، زي$د : أقائم ھذا وص$ف ومبت$دأ وأب$واه فاع$ل، نق$ول: ماذا نصنع؟ � نقل. أبواه: ًإذا ما تم الك.م بقوله. الضمير؟ زيد
إعمال اس$م الفاع$ل : يسد مسد الخبر؟ عندنا مسألتانوأبواه؟ فاعل، كيف نقول فاعل ولم . مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم

عن$دنا م$سألة ثاني$ة وھ$ي أخ$ص م$ن مطل$ق . على أن يرفع فاعل وينصب مفع$ول، ھ$ذه م$سألة م$ستقلة ل$يس بحثن$ا فيھ$ا
ًاس$م الفاع$ل يرف$ع ف$اع. وين$صب مفع$و�، ث$م ق$د يك$ون ھ$ذا . إعمال اسم الفاعل، ليس البحث في إعمال اسم الفاعل � ً

  .ًالذي رفعه قد يكون فاع. سد مسد الخبر وقد � يصلح أن يكونالفاعل 

ًأق$ائم أب$واه، ل$م يح$صل ا�كتف$اء ھن$ا بھ$ذا الفاع$ل، ھ$و فاع$ل لكن$ه � يك$ون س$ادا م$سد : أقائم أبواه زيد نقول: ًإذا
خب$ر : ، وق$ائم أب$واهھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر: ٍزي$د، حينئ$ذ زي$د: الخبر، لماذا؟ لكونه لم يستغن به عن غيره، فتمم الك$.م بقول$ه

  .قائم خبر، وأبواه فاعل للوصف. مقدم

ٍأقائم أبواه زي$د، وحينئ$ذ التركي$ب � : ًمغنيا عن الخبر، ليخرج نحو: ًوتم الك.م به شرطه أن يكون كافيا أي: ًإذا
  .يصلح أن يكون مما ذكرناه

ًظ$$اھرا أو ض$ميرا منف$$ص. وت$$م ًك$$ل وص$ف اعتم$$د عل$ى اس$$تفھام أو نف$ي ورف$$ع ف$اع. : ًإذا بھ$ذه ال$$شرط الث.ث$ة ً ً
ًي$$صح أن يك$$ون الوص$$ف مبت$دأ ومرفوع$$ه ف$$اع. س$$د م$$سد : ٍالك$.م ب$$ه حينئ$$ذ نق$$ول فيھ$ا باجتم$$اع ھ$$ذه ال$$شروط الث.ث$ة ً

ٍسار: الخبر، وھذه كلھا موجودة في قوله ِذان َ ٍسارَأ: ، أشار إليھا بقولهَ ٍس7ارالھمزة ل.س$تفھام، و : َ أعربن$اه . ھ$ذا مبت$دأ: َ
  . =نه وصفًمبتدأ

ٍسارَأ: ًواعتمد على استفھام استحسانا عند الناظم ِذانو ، َ  ھذا فاعل ل$سار، س$د م$سد الخب$ر =ن$ه اس$تغنى ب$ه ع$ن َ
ٍسارالخبر وتم الك.م به، فھو وصف  ِذانً واعتمد على ا�ستفھام ورفع اسم ظاھرا وھو َ   . وتم الك.م بهَ

وقيس عليه ا�س$م، كي$ف ج$الس العم$ران، .  فيه أن يكون بالھمزةا�ستفھام ا=صل: استفھام أو نفي، قلنا: وقوله
ھ$ذا وص$ف اعتم$د عل$ى اس$تفھام، م$ا : ج$الس. اسم استفھام مبني على الفتح ف$ي مح$ل ن$صب ح$ال م$ن العم$ران: كيف

مبت$دأ وھ$و وص$ف اعتم$د عل$ى ا�س$تفھام، ورف$ع : ج$الس. نوع ھذا ا�ستفھام؟ اسم، ھل ھو س$ماعي أم مق$يس؟ مق$يس
  .فاعل سد مسد الخبر: جالس مبتدأ، والعمران: ًإذا. ًاھرا وھو العمران وتم الك.م بهًاسما ظ

  ).ما و� وإن. (وكذلك في النفي ا=صل فيه أن يكون بالحرف
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  .ما إعراب ليس؟ ليسني. ليس قائم الزيدان: أو بالفعل

ٍس7ارَأ:  نح$ن بحثن$ا ف$ي المبت$دئ؟؟؟والزي$دان؟ .  ليس فعل ماضي ناقص، وقائم اسمھا ِذان َ  ، وال$ذي ح$شر ل$يس َ
ل$يس ق$ائم الزي$دان، ق$ائم ھ$ذا . ًقائم الزيدان النفي، والجواب أن الك.م ھنا في ما كان مبتدأ با=صل أو دخل عليه ناس$خ

َفي ا=صل ھو مبتدأ، فحينئذ ھو اسم ليس، لو حذفت ليس وجئ$ت با=ص$ل ال$ذي ھ$و  َ م$ا ق$ائم : ٍالنافي$ة حينئ$ذ نق$ول) م$ا(ٍ
فھ$و اس$م ) ل$يس(ٍبlر بالفعل لغ$رض ب.غ$ي، حينئ$ذ يبق$ى ق$ائم ف$ي المعن$ى مبت$دأ، وأم$ا ف$ي اللف$ظ بع$د دخ$ول الزيدان، ُع

ھذا فاعل سد مسد الخبر، لكن تنب$ه أن$ه ف$ي ب$اب المبت$دأ الفاع$ل ي$سد م$سد الخب$ر المرف$وع، وھن$ا س$د : ليس، والعمران
  .مسد الخبر المنصوب و� إشكال في ھذا

ل$$يس ق$$ائم الزي$$دان، فالزي$$دان ھ$$ذا أغن$$ى ع$$ن خي$$ر ل$$يس، وخبرھ$$ا من$$صوب و� : نف$$ي مث$$لبالفع$$ل يك$$ون ال: ًإذا
  .ًإشكال، وإدخال ھذا التركيب ھنا باعتبار كونه مبتدأ في ا=صل

. ھ$$ذا م$$ضاف إلي$$ه: ھ$$ذا مبت$$دأ وھ$$و م$$ضاف، وق$$ائم: غي$$ر ق$$ائم الزي$$دان، غي$$ر: ك$$ذلك النف$$ي يك$$ون با�س$$م، مث$$ل
) م$ا(م$ا ق$ائم الزي$دان، ق$يس عل$ى :  للمضاف إليه =نه ھو ا=ص$ل، ق$ائم الزي$دان أص$لھاالزيدان فاعل لغير، غير مبتدأ

مبت$دأ : غي$ر ق$ائم، غي$ر: ٍغير، وغير ھذه م.زمة لmضافة، فحينئذ أضيفت إلى الوصف، فقيل: في النفي فجيء با�سم
 ال$ذي ھ$$و -ن الم$ضاف إلي$هھ$ذا فاع$ل س$د م$سد الخب$ر غي$ر، لم$اذا؟ لك$و: الزي$دان. م$ضاف إلي$ه: وھ$و م$ضاف، وق$ائم

  .النافية) ما(ًقياسا على ) غير(ً لكونه وصفا اعتمد على نفي، قائم وصف، واعتمد على نفي وھو اسم -ا=صل

ھذا مضاف ومضاف إليه، فاعتبر كالكلمة الواحدة، أو أنه في قوة المرفوع با�بت$داء، غي$ر ق$ائم كأن$ه : غير قائم
  .ًع. سد مسد الخبركلمة واحدة، والزيدان ھذا يعتبر فا

م$ا ق$ائم : المعن$ىوقائم مخفوض اFضافة، والزي$دان فاع$ل س$د م$سد الخب$ر خب$ر غي$ر؛ =ن : لذلك قال ابن عقيل
  : الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم، ومنه قوله

ُغي7777777777777777ر ْ ٍ)ه َ َع7777777777777777داك َ َ ِف7777777777777777اطرح ِ ِ . َاللھ7777777777777777و َ ْ .  

  

َو) ْتغت7777777777777777777777777رر َ ِ َ ِبع7777777777777777777777777ارض َْ ِ َ ٍس7777777777777777777777777لم ِِ ْ َ  

  

ِبعارض ِ َ ٍسلم ِِ ْ   .-على اUضافة- َ

ُغير ْ ٍ)ه َ َعداك َ َ ُغير، ِ ْ ٍ)هھذا مبتدأ وھو مضاف، و : َ   .ھذا اسم فاعل من لھى يلھو فھو �ه، اسم فاعل مثل قائم: َ

َعداكو  َ   .ھذا فاعل ب.ه، يعني مرفوع به سد مسد الخبر: ِ

  :ومثله قوله

ُغي777777777777777777ر ْ ٍمأس777777777777777777وف َ ُ َعل777777777777777777ى ََ ِزم777777777777777777ن َ َ َ  

  

ِينق77777777777777777777777777ضي َ ّب77777777777777777777777777الھم َ َ ْ ِح77777777777777777777777777زنَوال ِ َ  

  

ُغير ْ ٍمأسوف َ ُ َعلى ََ ِزمن َ َ ُغير، َ ْ ٍمأس7وفمبتدأ وھو م$ضاف، و : َ ُ ٍمأس7وف وم$ضاف إلي$ه، : ََ ُ ًھ$ذا اس$م مفع$ول، إذا  ََ
  .يطلب نائب فاعل

ُغير ْ ٍمأسوف َ ُ َعلى ََ ِزمن َ َ مبت$دأ، : ھذا ف$ي موض$ع رف$ع نائ$ب فاع$ل س$د م$سد الخب$ر، س$د م$سد خب$ر غي$ر، فغي$ر: َ
جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفع$ل وق$د س$د م$سد : ة، وعلى زمنمخفوض باFضاف: ومأسوف
  .خبر غير

�بد م$ن اس$تيفاء : ٍھذه الشروط الث.ثة بفھم ا�ستفھام على وجه العموم والنفي على وجه العموم حينئذ نقول: ًإذا
ًھذه الشروط من أجل أن يكون الوصف مبتدأ، ومرفوعه فاع. سد مسد الخبر ً.  

ٌوأول . َمبتدأ ََ َ ْ ِوالثاني ُ . َ  

ٌوأول .   .يعني من الجزأين: ََ

ٍأسار ِفي ِذان َ َ
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ٍأسار   .والثاني منھما الذي ھو ذان فاعل. ھذا مبتدأ: َ

َأغنى ْ ٍأسار:  يعني المبتدأ عن طلب الخبر، في قولك:َ ِذان َ وق$س .  الرج.ن، من كل وصف إل$ى آخ$ر م$ا ذكرن$اهَ
 زي$د ع$اذر وأس$ار ذان، وھ$ذا يؤك$د القاع$دة الم$ستنبطة أن اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$$الى :عل$ى المث$الين الم$ذكورين وھ$و

ًيقرر ا=حكام با=مثلة؛ =نه ذكر مثا� لتعريف المبتدأ الذي ل$ه خب$ر، وذك$ر مث$ا� لتعري$ف المبت$دأ ال$ذي ل$يس ل$ه خب$ر،  ً
.يت ٌي7اسِق ُنحو.ال ما.إني باب النحو، ٍوقس  على ھذا، فحينئذ القياس داخل ف: وإنما له فاعل سد مسد الخبر، قال فھ$و ، ب7عُ

ًولذلك في باب اFعراب إذا حفظت مثا� من كل تركيب ضبطت النحو، يعني ل$و أخ$ذت ص$فحتين أو ث.ث$ا م$ن . قياس ً
ًالقرآن تضبطه حفظا يعني إعراب تضبط البقية؛ =ن ا=فعال كلھا من القرآن من أوله إلى آخره � تخرج ع$ن ماض$ي 

ح$رف : إن) إن ال$ذين: (إل$ى آخ$ره، إذا حفظ$ت م$رة واح$دة.. رع وأمر، والمرفوعات � تخرج عن مبتدأ وخب$رومضا
اس$$م ) إن(اس$$م ) ال$$ذين(تعربھ$$ا بھ$$ذا اFع$$راب، ) إن(ك$$ل . توكي$$د ون$$صب مبن$$ي عل$$ى الف$$تح � مح$$ل ل$$ه م$$ن اFع$$راب

  .فس اFعرابتعرب ن) الذين(كلما جاءك . موصول مبني على الفتح في محل نصب، مباشرة

مبت$$دأ مرف$$وع با�بت$$داء ورفع$$ه ض$$مة ظ$$اھرة عل$$ى آخ$$ره، كلم$$ا ج$$اءك مبت$$دأ تعرب$$ه بھ$$ذا : الحم$$د [، الحم$$د
  . اFعراب

ول$ذلك . تم$شي عل$ى ھ$ذا. ال.م حرف جر، والجار والمجرور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر تق$ديره ك$ائن أو اس$تقر: [
ٌزيد: ـكل ما يأتيك من ا=مثلة التي ھي مثيل ل:  يعنيوقس ْ ٌع7اذر َ ٍأس7ار أو َِ ِذان َ ً حينئ$ذ الحك$م واح$د، ل$يس موقوف$ا عل$ى َ ٍ

السماع إ� من جھة إثبات ا=صول والقواعد فحسب، وھو ما يسمى بالوضع الن$وعي، وأم$ا م$ا ع$داه فا=مثل$ة وا]ح$اد 
  .فإنما ھي قياسية

ْوقس المث$ال المت$أخر ف$ي أس$ار ذان، وھ$ذا  على ھذين المبت$دأين الل$ذين ف$ي المث$الين الم$ذكورين، أو ق$س عل$ى :َِ
عل$$ى المث$$الين، وھ$$و أول$$ى، � ب$$أس أن يك$$ون عل$$ى المث$$الين : التعبي$$ر لبع$$ضھم وھ$$و ا=ش$$موني، وعم$$م المك$$ودي فق$$ال

  .وعلى المتأخر

ٍ وكاس777777777777777777تفھام......... َ ْ َْ ِ ُالنف777777777777777777ي َ ْ ْوق7777777777777777777د . َ َ  

  جج

ُيج7777777777777وز ُ ُنح7777777777777و َ ْ ٌف7777777777777ائز َ ِ ُأول7777777777777و َ ْالرش7777777777777د ُ َ .  

  

  

ٍوكاستفھام.  َ ْ َْ ِ ُالنفي َ ْ وق$س عل$ى المث$ال ال$سابق ل$ئ. يفھ$م أن ال$ذي يعتم$د علي$ه : ق$ال.  ، ھو ذكر ف$ي المث$ال أس$ار.
  . النفي مثله: ٍالوصف ھو ا�ستفھام فحسب، حينئذ نقول

ٍوكاس7تفھام َ ْ َْ ِ ً الوص$ف علي$ه النف$$ي، ف$النفي كا�س$تفھام مطلق$$ا س$واء ك$ان النف$$ي ب$الحرف أو بالفع$$ل أو  ف$ي اعتم$$ادَ
  .ما أن ا�ستفھام ذكره بالحرف ويقاس عليه ا�سمبا�سم، ك

ٍوكاستفھام َ ْ َْ ِ ُالنفي َ ْ   .خبر مقدم: ھذا مبتدأ مؤخر، وكاستفھام: النفي كاستفھام: .

، يعن$ي ل$يس ك$ل ح$رف، � )إن ول$م(ًفي اعتماد الوصف عليه النفي بلفظ صالح احترازا مما يخ$تص بالفع$ل ك$ـ 
لفظه النفي ع$ام ي$شمل م$ا يخ$تص بالفع$ل وم$ا يمك$ن أن ي$دخل عل$ى ا�س$م، م$ا ھذا حرف نفي، و) إن ولم(إشكال فيه، 

  .وإن الشرطية ھذه نافية، لكنھا � تدخل على المبتدأ) لم(ًمراده؟ ما يصلح أن يكون داخ. على ا�سم، وأما 

ٍوكاستفھام: ًإذا َ ْ َْ ِ ُالنفي َ ْ   ).مإن ول(ًبلفظ صالح، احترازا مما يختص بالفعل كـ :  المراد به.

ْوقد َ ُيجوز    َ ُ ُنحو َ ْ ٌفائز َ ِ ُأولو َ ْالرشد ُ َ .  

 يج$وز ك$ون الوص$ف مبت$دأ ول$ه فاع$ل يغن$ي ع$ن -ًھ$ذا وفاق$ا لم$ا ذھ$ب إلي$ه الكوفي$ون-: قال ا=خفش والكوفيون
. منع$: ا=صل فيھا أنھ$ا للتقلي$ل، ھ$ل التقلي$ل م$راد؟ نق$ول) قد(عبر بـ قد، و. الخبر من غير اعتماد على نفي أو استفھام

ًاشترط ا�عتماد على ا�ستفھام والنفي استحسانا � وجوبا، مع أنه يرى أنه جائز لكن على قبح: ولذلك قلنا ً.  

ْوقد َ ُيجوز َ ُ ًيعني يجوز في الوصف الذي يرفع فاع. ويكون مبتدأ ويرفع فاع. سد مسد الخبر؛ أ� يعتم$د عل$ى : َ ً
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  .ريينًنفي أو استفھام وفاقا للكوفيين وا=خفش من البص

ْوقد َ ُيجوز َ ُ ُنحو َ ْ ٌفائز َ ِ ُأولو َ ْالرشد ُ َ .  

ًيجوز كون الوصف مبت$دأ، ول$ه فاع$ل يغن$ي ع$ن الخب$ر م$ن غي$ر اعتم$اد عل$ى نف$ي أو : قال ا=خفش والكوفيون

عن$د الك$وفيين ھ$ذا .  قائم مبت$دأ وھ$و وص$ف، والزي$دان ھ$ذا فاع$ل س$د م$سد الخب$رقائم الزيدان، ھذا: استفھام، فأجازوا
ً وعند البصريين � يجوز، قائم الزيدان � يجوز، وحينئ$ذ ق$ائم � ي$صح أن يك$ون مبت$دأ، لم$اذا؟ لكون$ه ل$م يعتم$د جائز، ٍ

ًعلى نفي أو استفھام و� يصح أن يكون خبرا مقدما و� الزيدان مبتدأ مؤخرا، التركيب غلط، لماذا؟ لعدم التطابق، ل$و  ً ًً

ق$ال عل$ى لغ$ة أكل$وني البراغي$ث وأم$ا ق$ائم الزي$دان � ي$صح، التركي$ب يك$ون قائمان الزيدان، قائمان الزيدان ق$د ي: قال
  ً.خطأ

فاع$ل س$د : والزي$دانمبت$دأ، : قائم الزي$دان، وق$ائم: ذھب ا=خفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا: ًإذا
  :مسد الخبر، وإلى ھذا أشار المصنف بقوله

ْوقد َ ُيجوز  َ ُ ُنحو َ ْ ٌفائز َ ِ ُأولو َ ْشد.الر ُ َ  

ًقد يجوز استعمال ھذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو اس$تفھام، وزع$م الم$صنف أن س$يبويه يجي$ز : أي

  :  ومما ورد منه قولهذلك على ضعف،

ٌفخير ْ َ ُنحن َ ْ َعن7د َ ْ ِالن7اس ِ ْم7نكم . ُ ْ ٌفخي7ر :ِ ْ َ ُنح7ن َ ْ ٌخي7ر، َ ْ ٌخي7ر. أفع$ل التف$ضيل َ ْ ُنح7نھ$ذا مبت$دأ، و : َ ْ م$سد ھ$ذا فاع$ل س$د : َ
الخبر، ھكذا استدل به الكوفيون، خير مبتدأ، ونح$ن فاع$ل س$د م$سد الخب$ر، ول$م ي$سبقه نف$ي و� اس$تفھام، م$ا الج$واب؟ 

ًأن يعرب إعرابا موافقا للقواع$د وا=ص$ول، فيق$ال: ھذا يمكن أن يؤول، بمعنى: نقول : خي7ر ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، ونح7ن: ً
  . ھذا خبر مقدم

ٌخبي7777777777777ر ِ ُبن7777777777777و َ ٍلھ7777777777777ب َ َف6ت7777777777777 ِْ َ ًملغي7777777777777ا ُكَ ِ ْ ُ  

  

َمقال7777777777777777ة َ َ ^لھب7777777777777777ي َ ِْ ِم7777777777777777رت ُرَي7777777777777777ّالط َإذا ِ . َ  

  

  .� نلغيھا

ٌخبير ِ ُبنو َ ٍلھب َ ھذا فاعل سد مسد الخبر، ول$م يتقدم$ه نف$ي و� اس$تفھام، ول$ذلك ل$م : ھذا مبتدأ، وبنو لھب: ، خبيرِْ
ھذا واح$د، ل$م :  ھذا جمع، وخبير:بنو لھب خبير، بنو: أنه على التقديم والتأخير: يشترطه الكوفيون، والجواب أن يقال

: �، فعي$ل ھ$ذا مم$$ا ي$ستوي في$ه الم$$ذكر والمؤن$ث، يعن$ي � يل$$زم في$ه المطابق$ة م$$ن ب$اب قول$$ه: يح$صل التط$ابق، نق$$ول
ٌوالم.ئكة بْعَد ذلك ظھير(( ِ َ ََ َ َ َِ ُِ   .]4:التحريم)) [َْ

ًما دام أنه يجوز كون الوصف خبرا مقدما على حد ما ذكرناه من ا]ي: ًإذا ٍة حينئذ � يصح ا�ستد�ل ب$ه، و ك$ل ً
  ً.دليل ورد إليه ا�حتمال عندھم يعتبر باط.

  .خبير بنو لھب، أجيب بأن خبير خبر مقدم، ولم يطابق =ن باب فعيل � يلزم فيه المطابقة

ًي$$شترط ف$$ي المبت$$دأ ال$$ذي يك$$ون وص$$فا أن يك$$ون معتم$$دا عل$$ى نف$$ي أو اس$$تفھام إ� عل$$ى م$$ذھب الك$$وفيين: ًإذا ً 
  . وا=خفش

  ...!!!    و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  29الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                        ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [، والص.ة والس.م على رسول '، وعلى آله وصحبه ومن اتبع ھداه أما بعد

kسبة لمسألة رفع الضمير المنفصل، ھذا محل نزاع بين النحاة، ل$ذلك م$ذھب جماع$ة م$ن النح$اة أن$ه يج$ب أن بالن
ًيك$$ون الفاع$$ل ال$$ذي يرفع$$ه الوص$$ف المعتم$$د اس$$ما ظ$$اھرا، و� يج$$وز أن يك$$ون ض$$ميرا منف$$ص. ً ً ھ$$ذا � ) ق$$ائم أنتم$$ا: (ً

ًيجوز عند الكوفيين، إنما يجب أن يكون اسما ظاھرا، قلنا   .لصواب أنه يجوز لورود السماع بها: ً

.خليلى( َ ِ ٍواف َما َ ِبعھدي َ ْ َ َأنتما ِ ٌ ْ َ...(  

  . حينئذ إن سمع ما ظاھره ذلك فھو محمول على أن الوصف خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر

ص$ف ھذا خبر مقدم، لماذا؟ �متناع أن يرفع الو): قائم(صار ھذا مبتدأ مؤخر و: أقائم أنت، أنت: إذا جاء: يعني
ًضميرا بارزا، ھذا مذھب الكوفيين، الصواب أنه يجوز أن يرفع ضميرا بارزا ً ً ً.  

ًخب$را مق$دما ) م$سافر(أم$سافر أن$ت؟ ص$ح ھ$ذا الك$.م عربي$ة، ولك$ن يج$ب أن يك$ون : وعند ھؤ�ء أن$ك إذا قل$ت ً
ًميرا ب$ارزا كم$ا ًمبتدأ مؤخرا على العكس، والجمھور على أن$ه يج$وز أن يك$ون الفاع$ل المغن$ي ع$ن الخب$ر ض$) أنت(و ً

ًيكون اسما ظاھرا، وجاء قوله تعالى ِأراغب أنت عْن آلھتي((: ً ِ َِ َ ََ ْ َ ٌأراغب] 46:مريم)) [ٌَ ِ َ  ، راغب ھذا اسم فاع$ل، واعتم$د َ
ِأراغب أنت عْن آلھتي((على استفھام  ِ َِ َ ََ ْ َ ھ$ذا فاع$ل س$د م$سد الخب$ر، ) أن$ت(مبت$دأ، و) راغ$ب(؟ حينئذ يتعين أن يك$ون )) ٌَ

ِع$ْن آلھت$ي((ھذا خبر مق$دم؟ � يج$وز؛ =ن ) راغب(ھذا مبتدأ مؤخر و) أنت(س ھل يجوز أو �؟ أن يكون ولو ُعك َِ َ ((
ًراغ$$ب، ف$$إذا ُجع$$ل خب$$را مق$$دما وأن$$ت مبت$$دأ م$$ؤخرا، حينئ$$ذ ف$$صل ب$$ين :  ھ$$ذا ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$ه]46:م$$ريم[ ً ًً

ًالمرفوع فاع. سد م$سد الخب$ر-ون العامل والمعمول وھذا � يجوز، ھذا يدل على أنه يجوز أن يك
ً أن يك$ون ض$ميرا -

  .ًبارزا كما ھو مذھب البصريين

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

ِوالث77777777777777ان . ًمبت77777777777777دا َ َ ْ َوذا ُ ُلوص77777777777777فٱ َ ْ َ ْخب77777777777777ر ْ َ َ  

  

َس7777777777وى يِف7777777777 ِْنإ ِاUف7777777777راد ِ َ ْ َطبق7777777777 ِ ْ ّس7777777777تقرٱً اِ َْ
  

  

ِوالثان . ًمبتدا َ َ ْ .والثان :ُ ِثانَوال الذي ھو ا�سم المرفوع َ   .وھو ما بعد الوصف .

ًمبتدا َ ْ َوذا ُ ُالوصف َ ْ َ ْخبر ْ َ ًأن يجعل الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا: َ ً ًً.  

قائم مقام الفعل، لشدة شبھه به، و=جل ذلك ُمنع ما يمن$ع من$ه الفع$ل، ف$. يخب$ر عن$ه كم$ا ذكرن$اه : الوصف نقول
: ن$$ه، فك$$ذلك م$$ا ق$$ام مق$$ام الفع$$ل � يخب$$ر عن$$ه، و� ي$$صغر ف$$. يق$$الًآنف$$ا، � يخب$$ر عن$$ه لم$$اذا؟ =ن الفع$$ل � يخب$$ر ع

ًأُضوْيرب أنت يا زيد مث.، ضويرب � ي$صح، لم$اذا؟ =ن الفع$ل � ي$صغر وض$ارب ھ$ذا قلن$ا ف$ي ق$وة الفع$ل ٌ ِ أق$ائم، .. َ
 يخب$ر عن$ه أيضرب زيد؟ فلما ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ من$ع الوص$ف مم$ا يمن$ع من$ه الفع$ل، والفع$ل �: أضارب زيد كأنه قال

  .فكذلك ھذا الوصف � يخبر عنه الفعل، � يصغر، فكذلك ضارب � يصغر

عاق$ل وص$ف ل$ضارب، لم$اذا؟ =ن$ه ف$ي ق$وة : أضارب عاقل الزيدان؟ ما يصح أن نق$ول: و� يوصف، ف. يقال
  .الفعل والفعل � يوصف

أقائم$ان أخ$واك، ھ$ذا ا=ص$ل � يق$ال، : القائم أخواك، و� يثن$ى و� يجم$ع، ف$. يق$ال: ف. يقال) أل(و� يعرف بـ
ً=نه في قوة الفعل، والفعل إذا رفع فاع. حينئذ وجب أن يفرد وأن يجرد من ع.مة تدل عل$ى أن الفاع$ل مف$رد، أو أن 

  . الفاعل مثنى، أو أن الفاعل جمع، سيأتينا في باب الفاعل

ِوج777777777777777777رد M َ َلفع777777777777777777لٱ َ ْ ِ َأس777777777777777777ندا َم777777777777777777ا َذاِإ ْ ِ ْ ُ
  

  

ِ)ثن7777777777777777ين ْ َ ْ ْأو ِ ٍم7777777777777777عَج َ َكف7777777777777777از ْ َال7777777777777777شھدا ََ َ c  
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الزيدان ھذا فاع$ل وھ$و مثن$ى، ھ$ل تلح$ق الفع$ل ع.م$ة ت$دل عل$ى أن$ه مثن$ى؟ .. � إشكال، قام الزيدان) قام زيد(
: ھذه لغة ف.ن وف.ن، وأما اللغة الف$صحى ننف$ي نق$ول: �، في اللغة الفصحى �، ننفي، فإن سمع حينئذ نقول: الجواب

ِجردَو.. �، � يلحق، � يجوز M َالفعل َ ْ ِ َأسندا َما َإذا ْ ِ ْ ُ.  

ْوقد: ولذلك عبر فقال َ ُيقال َ َ ً، إذا ھذا قليل، وإذا كان قلي. � يكون أص.ُ ً ً .  

وج$ب : وجب تجريد الفعل عن ع.مة تدل عل$ى أن الفاع$ل مثن$ى، وق$ام الزي$دون، نق$ول: قام الزيدان، نقول: ًإذا
  .معتجريد الفعل عن ع.مة تدل على أن الفاعل ج

حينئذ لزم الفعل حالة واحدة وھو أنه مفرد، فعبر عنه باFفراد، يلزم حالة واحدة بقط$ع النظ$ر ع$ن ك$ون الفاع$ل 
ًمف$ردا أو مثن$ى أو جمع$ا، المف$رد ھ$$ذا مح$ل وف$اق، الوص$ف الق$$ائم مق$ام الفع$ل يج$ب تجري$$ده م$ن ع.م$ة ت$دل عل$$ى أن  ًً

  ً.الفاعل مثنى أو جمعا

ق$ام : ق$ام الزي$دان، وأق$ائم الزي$دون كم$ا تق$ول: كم$ا تق$ول.. ائم زيد، و أقائم الزي$دانأق: فتقول كما تقول في الفعل
الزيدون، يجب تجريد الوصف من ع.مة تثنية تدل على أن الفاعل مثنى ومن ع.مة جمع تدل على أن الفاعل جم$ع، 

 على لغة أكل$وني البراغي$ث كم$ا ف. يقال أقائمان أخواك، أقائمون إخوتك، على أن إخوتك وأخواك فاعل إ�: لذلك قال
  . ً� يقبل الفعل شيئا من ذلك

أن : أقائم$ان الزي$دان، أق$ائمون الزي$دون، أق$ائم زي$د ھ$ذا يج$وز في$ه وجھ$ان: حينئذ إذا جاء ھذا التركيب في مث$ل
ًيكون قائم مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر وھذا أرجح، وأن يكون قائم خبرا مقدما◌، وزيد مبتدأ م$ؤخرا ً ًً ، يج$وز في$ه ً

  .الوجھان، وثم مسائل مثلھا يأتي

  : وأما أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون ھو الذي عناه الناظم بقوله

ِوالثان . ًمبتدا َ َ ْ َوذا ُ ُالوصف َ ْ َ ْخبر ْ َ َ   

ًإن اتصل بالوصف ع.مة تثنية إذا كان الفاعل مثنى، أو ع.مة جمع إن كان الفاعل جمعا، حينئ$ذ يك$ون الث$اني  ً
ًلمرفوع مبتدأ ا

ً، ويكون ا=ول الذي ھو الوصف خبرا مقدما، و� يصح ف$ي اللغ$ة الف$صحى أن يك$ون أقائم$ان -تعكس– ً
ُمبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، ھذا � يجوز، لماذا؟ =ن أقائمان ھذا قام مقام الفعل، والفع$ل إذا أس$ند إل$ى فاع$ل 

الزي$دان، ھ$ذا فاع$ل س$د : ّ ُيجرد، حينئ$ذ التركي$ب ص$حيح، لك$ن � نق$ولمثنى وجب تجريده من ع.مة التثنية، وھذا لم
الزيدان ھذا مبتدأ مؤخر، وقائمان ھذا خبر مقدم لي$صح التركي$ب، ك$ذلك ق$ائمون الزي$دون، � : مسد الخبر، وإنما نقول

ات$صل ب$ه ع.م$ة ًقائمون ھذا وصف، وھو مبتدأ رفع فاع. اكتف$ى ب$ه ع$ن الخب$ر، لم$اذا؟ =ن ق$ائمون : يصح أن نقول
: ھو قائم مقام الفعل فوجب تجريده، ولما لم يتج$رد، حينئ$ذ نق$ول: جمع تدل على أن الفاعل جمع، وإذا كان كذلك نقول

ًوجب أن يكون الوصف خبرا مقدما، وال$ذي يلي$ه  ً يك$ون مبت$دأ م$ؤخرا، والث$اني وھ$و م$ا بع$د الوص$ف مبت$دءا -الث$اني-ً ً ً

ً مبتدءا مؤخراًمؤخرا، الثاني الذي ھو  الزيدان ً.  

َوذا ُالوص77ف َ ْ َ ْخب77ر الم$$ذكور :ْ َ َس77وى ف77ي ْإنعن$$ه مق$$دم علي$$ه مت$$ى؟  َ ِاUف77راد ِ َ ْ ًطبق77ا ِ ْ ْاس77تقر ِ إن تطابق$$ا ف$$ي س$$وى : َْ
اFفراد، م$ا ھ$و س$وى اFف$راد؟ ف$ي غي$ر اFف$راد، إن تطابق$ا ف$ي غي$ر اFف$راد وھم$ا التثني$ة والجم$ع، وأم$ا ف$ي اFف$راد 

 يريد أن ُيبين أن الوصف ا=صل في$ه أن$ه ق$ائم مق$ام الفع$ل، فوج$ب تجري$ده م$ن ع.م$ة تثني$ة فيجوز فيه وجھان، البيت
أن$ه خب$ر مق$دم، وم$ا بع$ده مبت$دأ : ٍوع.مة جمع، فإن اتصلت به ع.مة تثني$ة وع.م$ة جم$ع حينئ$ذ نع$رب ھ$ذا الوص$ف

َسوى فيإن مؤخر، متى؟  ِاUفراد ِ َ ْ َسوى فيھذه شرطية ) إن( ِ ِاUفراد ِ َ ْ اس$تقر، إن اس$تقر : ھذا متعلق بقول$ه:  سوى، فيِ
  .في سوى اFفراد، وھو التثنية والجمع السالم

ْطبقا   .ًيعني مطابقا لما بعده :ً◌ِ

َسوى فياستقر  ْإن ِاUفراد ِ َ ْ ًطبقا ِ ْ ًمطابقا، وطبقا ھ$ذا ح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستتر ف$ي اس$تقر، اس$تقر ح$ال : يعني :ِ ً
ًف$راد، حينئ$ذ إذا ل$م يتطابق$ا إف$رادا وتطابق$ا تثني$ة وجمع$ا، حينئ$ذ نق$ولًمطابقا في س$وى اF: ًكونه طبقا، أي ا=ول خب$ر : ًً

  .والثاني مبتدأ
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َسوى في ْإن ِاUفراد ِ َ ْ ًطبقا ِ ْ ْاستقر ِ ً، والثاني وھو ما بعد الوصف مبت$دا، الث$اني مبت$دأ ومبت$دأ خب$ر، إع$راب البي$ت َْ
  . ًالثاني ھذا مبتدأ، ومبتدا ھذا خبر

  .خبر، عنه مقدم عليه) خبر(اسم إشارة مبتدأ، الوصف إعرابه بدل أو عطف بيان، و) اذ (وذا الوصف

َسوى في ْإنشرطية، إن تطابقا في غير اFفراد، ) إن( ِاUفراد ِ َ ْ في غير اFف$راد، س$وى ھن$ا بمعن$ى غي$ر، وھ$و : ِ
ًمضاف واFفراد مضاف إليه، وطبقا مصدر، والمراد ب$ه الح$ال، يعن$ي أن يك$ون مطابق$ا  وھ$و ح$ال م$ن فاع$ل اس$تقر، ً

اس$تقر الوص$ف : ف$ي التثني$ة والجم$ع، ھ$ذا معن$ى البي$ت، أي: ًأي استقر الوصف مطابق$ا لم$ا بع$ده ف$ي غي$ر اFف$راد أي
أقائم$ان الزي$دان، و أق$ائمون الزي$دون، ھ$ذا المث$ال لم$ا : ًمطابقا لما بعده ف$ي غي$ر اFف$راد، أي ف$ي التثني$ة والجم$ع نح$و

ًز أن يك$ون الوص$$ف ف$ي ھ$ذه الحال$$ة مبت$دأ، وم$$ا بع$ده ف$اع. أغن$$ى ع$ن الخب$$ر إ� عل$ى لغ$$ة ذك$ره الم$صنف، و� يج$$و
أكلوني البراغي$ث، وھ$ي لغ$ة ض$عيفة � يع$ول عليھ$ا، و� يج$وز تخ$ريج الق$رآن عليھ$ا البت$ة، فم$ن ق$ال بھ$ذا فق$د غل$ط 

ًوأخطأ خطأ فاحشا ً.  

ًالوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا   . أو � يتطابقاً

ًإن تطابق$ا عرفن$ا الحك$م، إف$رادا ج$از أن يك$ون ا=ول مبت$$دأ والث$اني فاع$ل س$د م$سد الخب$ر، وج$از العك$$س، وإن 
ًتطابقا تثنية أو جمعا تعين أن يكون الثاني مبتدأ مؤخر وا=ول خبر، فإن لم يتطابقا، حينئذ منه م$ا ھ$و ممن$وع يعن$ي � 

، إذا ل$م يتطابق$ا أق$ائم الزي$دان ج$ائز، أق$ائم الزي$دان، أق$ائم أقائم زيد تطابق$ا: ذا قيليصح لغة ومنه ما ھو ليس ممنوع، إ
ًكل$ه � ي$صح ھ$ذا، لم$اذا؟ =ن ك$. .. الزيدون، ج$ائز، أقائم$ان زي$د، أق$ائمون زي$د، أقائم$ان الزي$دون، أق$ائمون الزي$دان

  .منھما إما متقدم أو متأخر، مبتدأ وخبر، حينئذ � بد من التطابق

ًكان المبتدأ مفردا تعين أن يكون الخبر مفردا، وإذا كان المبتدأ مثنى تعين أن يكون الخبر مثنى، وك$ذلك ف$ي إذا  ً
  .حالة الجمع

  : ًفإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجھان

  .أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، وھذا ھو ا=صل: أحدھما

ًده مبت$دأ م$ؤخرا، ويك$ون الوص$ف خب$را مق$دما، ومن$ه قول$ه تع$الىأن يكون ما بع$: والثاني ً ً َأراغ$ب أن$ت ع$ْن ((: ً ََ ْ َ ٌَ ِ
ِآلھتي فاعل س$د م$سد الخب$ر، وا=ول$ى أن يق$ال ب$المنع ف$ي ھ$ذا، ) أنت(مبتدأ، و) راغب( فيجوز أن يكون ]46:مريم)) [َِ

ِع$ْن آلھت$ي((لوجود عارض يمنع م$ن التق$ديم والت$أخير؛ =ن  َِ راغ$ب، :  ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه]46:م$ريم)) [َ
ًفإذا كان كذلك حينئذ � يفصل بين العامل ومعموله ب$أجنبي، ف$إذا جع$ل راغ$ب خب$را مق$دم، وأن$ت مبت$دأ م$ؤخر، وع$ن 

  .ًآلھتي متعلق براغب إذا فصل بينھما أجنبي، وھذا ممتنع

دون، فم$ا بع$د الوص$ف مبت$دأ، والوص$ف خب$ر أقائمون الزي$: ًوإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو
ِوالثان: مقدم، وھذا معنى قول المصنف K ًُمْبتدا َ َوذا َ َالوْص$ُف َ َخب$ْر ْ  إل$ى آخ$ر ك.م$ه، وإن ل$م يتطابق$ا وھ$و ق$سمان ممتن$ع َ

  .أقائمان زيد، ھذا فاسد أقائمون زيد ھذا التركيب غير صحيح، � يقال بأنه لغة: وجائز، فمثال الممتنع

  . الجائز أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، حينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبرومثال

ِوالث77ان  . ًمبت77دا َ َ ْ َوذا ُ ُالوص77ف َ ْ َ ْخب77ر -الم$$ذكور ال$$سابق المعتم$$د عل$$ى اس$$تفھام ونح$$وه- ْ َ  مت$$ى؟ إن تطابق$$ا ف$$ي غي$$ر َ
َبق؛ =نه لم يعرب الوصف مبتدأ نحن نتكلم عن مبتدء وص$ف رف$ع اFفراد، ف. يكون من الباب، ھذا كا�ستثناء مما س ََ ٍ ٍ

ًفاع. والفاعل أغنى عن الخبر، ھل إذا تطابقا تثنية وجمعا صار من الباب نفسه؟ أقائمان الزيدان، ھ$ذا م$ن أي ن$وعي  ً
  المبتدأ ا=ول أم الثاني؟ 

س ل$ه خب$ر وإنم$ا ل$ه مرف$وع اكتف$ى ب$ه وھ$ذا ل$ه مبت$دأ ل$ه خب$ر، ومبت$دأ ل$ي: أقائمان الزيدان، عندنا المبتدأ نوعان
ًإذا م$ا ص$ار م$ن الث$اني، ص$ار . أق$ائمون الزي$دون م$ن أي ن$وع؟ ا=ول. شروطه، أقائمان الزيدان من أي ن$وع؟ ا=ول

  .ًاستثناء

ِوالثان . ًمبتدا َ َ ْ ْوقس: ھذا البيت استثناء من قوله: نقول ُ ٍوكاستفھام َِ َ ْ َْ ِ ُالنفي َ ْ ٍأس7ارحينئ$ذ ؛ =نه عمم ھناك . ِذان َ ، س$ار َ
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أقائم$ان الزي$دان، أق$ائمون الزي$دون؟ : ھذا مفرد في اللفظ، وذان ھذا فاعل سد مسد الخب$ر وھ$و مثن$ى، حينئ$ذ ھ$ل يق$ال
  :يحتمل أنه داخل فيما سبق، ولكن استثناه بھذا البيت

ِوالث77777777777777ان . ًمبت77777777777777دا َ َ ْ َوذا ُ ُالوص77777777777777ف َ ْ َ ْخب77777777777777ر ْ َ َ  

  

َس7777777777وى يِف7777777777 ِْنإ ِاUف7777777777راد ِ َ ْ ْطبق7777777777 ِ ْس7777777777تقرٱً اِ َْ
  

  

ًل$يس خاص$ا : ھ$ل ھ$و خ$اص بق$ائم؟ نق$ول: في تطابق الوجھين أق$ائم زي$د إذا كان$ا مف$ردين، يج$وز وجھ$ان:  قال
بقائم، بل يدخل فيه أقتيل زيد، قتيل ھذا فعيل، وھو يرف$ع فاع$ل كم$ا س$يأتي ف$ي موض$عه، حينئ$ذ قتي$ل يج$وز أن يك$ون 

  .و مفعولًمبتدأ؛ =نه وصف في المعنى فعيل بمعنى فاعل أ

فقتيل ھذا وصف اعتمد على استفھام، وزيد ھذا فاعله، يج$وز في$ه الوجھ$ان، قتي$ل مبت$دأ وزي$د فاع$ل وس$د م$سد 
ھ$ذا : حينئ$ذ نق$ول.. الخبر، ويجوز أن يك$ون زي$د مبت$دأ وقتي$ل خب$ر مق$دم، وك$ذلك أج$ريح الزي$دان، أص$ديق المحم$دان

  .يجوز فيه الوجھان

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ُورفع777777777777777777777777777 َ َوا مبت777777777777777777777777777دأ با)بت777777777777777777777777777داََ َِ ْ ْ ُِ ً َ  

  

َك7777777777777777777ذاك رف7777777777777777777ع خب7777777777777777777ر بالمبت7777777777777777777دا َ َ َْ ُ َ ُ َْ ِ ٍ ْ ََ  

  

  ما ھو عامل المبتدئ؟ 

  .سبق أنه معنوي

َورفعوا مبتدأ با)بتدا َِ ْ ْ ُ ُ َ َِ ً َ ُورفع7واً، رفعوا من؟ العرب، نطقوا به مرفوعا، وجعل$وا العام$ل ھ$و ا�بت$داء، َ َ النح$اة :  أيََ
َورفعوا مبتدأ با)بتداداء يجوز الوجھان، ًحكموا بكون المبتدأ مرفوعا با�بت َِ ْ ْ ُ ُ َ َِ ً َ ، لم$ا ب$ين ل$ك المبت$دأ وأن$ه نوع$ان أراد أن َ

ھ$ذا � : نق$ول.. المبت$دأ ھ$و ا�س$م المرف$وع: يبين لك حكمه؛ =ن الحكم على الشيء فرفع عن تصوره، ول$ذلك إذا قي$ل
؟ ع$رف لن$ا المبت$دأ؟ ب$ين لن$ا المبت$دأ؟ أعطن$ا ض$وابطه ًيصح، لماذا؟ =ن المرفوع ھذا حكم المبت$دأ، أو� م$ا ھ$و المبت$دأ

�، ليس بصحيح، فلما بين لنا المبتدأ بنوعي$ه : نقول.. ھو مرفوع أو منصوب، ا�سم المرفوع: أصوله، ثم بعد ذلك قل
ًورفعوا مبتدأ: ًبين لنا حكمه ضمنا؛ =نه قال َ َ ْ ُ ُ َ   .ھذا حكم المبتدئ، وبين العامل بكونه با�بتداء ََ

ھ$$و : ب س$$يبويه وجمھ$$ور الب$$صريين المبت$$دأ مرف$$وع با�بت$$داء، وأن الخب$$ر مرف$$وع بالمبت$$دأ، وا�بت$$داء لغ$$ةم$$ذھ
 ع$ن ً-مجردا-ًكون ا�سم معرى .. ًكون ا�سم معرى عن العوامل اللفظية، ھذا ھو ا�بتداء: ا�فتتاح، وفي ا�صط.ح

َجْعُل ا�سم أو� لُيخبر عن: العوامل اللفظية، وقيل َ َْ ِ ً ًه ثانيا، جعل ا�سم أو� ليخبر عنه ثانيا، وقيلِ بل ا�بتداء ھ$و ك$ون : ًً
ًالكلمة أو�، كون الكلمة ملفوظا بھا أو�، � جعل ا�سم أو� ليخب$ر عن$ه ثاني$ا؛ =ن الجع$ل وص$ف للجاع$ل، وا�بت$داء  ًً ً ً

  . وصف للمتكلموصف للكلمة، كون الكلمة مبتدأ بھا ھذا وصف لذات الكلمة، وأما جعل الجاعل فھذا

لم تسبق بعام$ل لفظ$ي � فع$ل .. ھو كون الكلمة لم يسبقھا عامل لفظي، ھذا المراد: على كل المراد با�بتداء ھنا
  .ٌو� حرف و� اسم، زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع با�بتداء ورفعه ضمة ظاھرة على آخره، ھذا المراد

ن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبھھا، وعرفن$ا الم$راد ًفالعامل في المبتدأ معنوي وھو كون ا�سم مجردا ع
  .بالزائدة وما ھو شبيه بالزائد

َكذاك رفع خبر بالمبتدا َ َ َْ ُ َ ُ َْ ِ ٍ ْ  ھنا قدم الحكم على معرفة الخبر نفسه، يعني ما بين لنا ما ھ$و الخب$ر، ب$ل س$يذكره بع$ده ََ
ُوالخبر َ ََ ُالج7زء ْ ُْ cالم7تم ْ ِ ُ ْالفائ7ده ْ َ ِ َ م$ه عل$ى تعري$ف الخب$ر، لم$اذا؟ لوج$ود المناس$بة؛ =ن$ه لم$ا ذك$ر أن المبت$دأ رف$ع ، ق$دم حكْ

المبت$دأ ف$ي ال$شطر -با�بت$داء، ب$ين أن الخب$ر رف$ع بالمبت$دأ، فج$رد ھ$ذا البي$ت لبي$ان حك$م الج$زأين، جع$ل الج$زء ا=ول 
 حك$$م الج$$زأين الم$$سند  بي$ان حكم$$ه، وجع$$ل الج$$زء الث$اني وھ$$و الخب$$ر ف$$ي ال$شطر الث$$اني، فاش$$تمل عل$$ى معرف$ة-ا=ول

والمسند إليه، فبين أن المبتدأ مرفوع با�بتداء وھو عامل معنوي، ثم يرد الخب$ر ب$أي ش$يء مرف$وع؟ زي$د أخ$وك، زي$د 
  .مرفوع با�بتداء وأخوك مرفوع بالمبتدأ كما اختاره الناظم ھنا

َكذاك رفع خبر بالمبتدا  َ َ َْ ُ َ ُ َْ ِ ٍ ْ َكذاك، ََ َ ء رفع الخبر بالمبتدأ في ا�نتساب إليه، كما أنھ$م رفع$وا كرفع المبتدأ با�بتدا:  أيَ



                                                            
378

  .العرب أو النحاة رفعوا الخبر بالمبتدأ: المبتدأ با�بتداء، كذاك رفعوا أي

ًحينئذ صار عامل المبتدأ معنويا، وعامل الخبر لفظيا؛ =نه عين المبتدأ ً.  

  . غير زائد أو شبيه بالزائدًزيد أخوك، زيد العامل فيه معنوي، وھو كونه مجردا عن عامل لفظي

�قت$ضائه : ھذا خبر مرفوع، ما العامل فيه؟ زيد نفسه، زيد جامد ل$يس بم$شتق كي$ف عم$ل؟ ق$الوا: وأخوك نقول
ًالخب$$ر؛ =ن العام$$ل إنم$$ا يعم$$ل لكون$$ه يقت$$ضي م$$ا ي$$تمم معن$$اه، ول$$ذلك لم$$ا ك$$ان الفع$$ل أش$$د إبھام$$ا واحتياج$$ا لغي$$ره م$$ن  ً

يدل على ح$دث، ويحت$اج إل$ى فاع$ل، ويحت$اج إل$ى زم$ان، ويحت$اج إل$ى ) قام( =ن الفعل ًا=سماء كان أص. في العمل؛
$$ز، وح$$ال، وظ$$رف، وج$$ار، ومج$$رور lٍمك$ان، ويحت$$اج إل$$ى ك$$ل م$$ا ي$$سمى متعلق$$ا يتعل$$ق بالفع$$ل م$$ن ُممي َ ونح$$و ذل$$ك، .. ً

ًفا=صل في ھذه أنھا متعلقة بالفعل، فلما كان الفعل أشد إبھاما واحتياجا كان أص.  ً في العم$ل، ك$ل م$ا افتق$ر إل$ى غي$ره ً
عام$$ل ومعم$$ول، : فحينئ$$ذ أش$$به الفع$$ل م$$ن حي$$ث ا�فتق$$ار، وھ$$ذا ھ$$و خاص$$ية العم$$ل، م$$ا الم$$راد بالعم$$ل، عن$$دما يق$$ول

 يفتق$ر إل$ى فاع$ل، ويفتق$ر إل$ى مح$ل يق$ع علي$ه الفع$ل، ويفتق$ر إل$ى زم$ان، -ض$رب–الضرب ھ$ذا : ًضربت زيدا، نقول
ًض$ربت زي$دا، إذا بين$ت أن ال$ضارب ھ$و أن$ا إلى آخره، .. ويفتقر إلى مكان وأن ھ$ذا الح$دث وق$ع ف$ي زم$ن ) ُض$ربت(ً

ًمضى، ثم ھذا الضرب وقع على زيد، بقي ماذا؟ بقي المكان مث. لم يب$ين، ض$ربت زي$دا ف$ي داره، ض$ربت زي$دا ي$وم  ً ً
ي$$ه ن$$وع إط$$.ق الجمع$$ة ص$$ار تقيي$$د؛ =ن$$ه يحتم$$ل م$$اذا؟ إذا ك$$ان الزم$$ان ف$$ي ض$$رب دل عل$$ى ش$$يء م$$اض، إ� أن$$ه ف

ًوعموم، فيحتاج إلى تقييد، حينئذ كل ظ$رف مك$ان أو ظ$رف زم$ان يعتب$ر مقي$دا للفع$ل، ض$ربت زي$دا ي$وم الجمع$ة ف$ي  ً
ًداره ضربا شديدا مبرحا ً   .إلى آخره.. ً

ًھذه كلھا تقييدات، وكلما زادت رفعت اFبھ$ام ع$ن الفع$ل، وكلم$ا نق$صت ك$ان ف$ي الفع$ل إبھ$ام نوع$ا م$ا، : فنقول
: يقدح في كونه جملة فعلية؛ =ن الشرط ھو تحقيق المسند والمسند إليه وقد وجدا، ول$ذلك قلن$ا ف$ي الفائ$دة ھن$اكلكن � 

ًأ� ينتظر السامع لشيء انتظارا تاما، احترازا من ا�نتظار الناقص ف. يقدح في صحة الجملة ً ً.  

ًدأ أن يكون محكوما عليه، ھذا ا=صل، ف$إذا حينئذ عمل المبتدأ �فتقاره واحتياجه إلى الخبر؛ إذ ا=صل في المبت
ًكان محكوما عليه فھو مفتقر إلى ما يحكم به عليه، ولذلك عمل في الخبر، ھذا وجه كون المبتدأ يعمل في الخب$ر وھ$و 

ب$أن الم$ضاف، غ$.م زي$د، : ًليس وصفا، وإنما ھو جامد، كافتقار المضاف إلى المضاف إلي$ه؛ =ن ث$م م$ا ي$رد أن يق$ال
يد ھذا الصواب أنه مجرور بغ.م ب$ذات الكلم$ة، كي$ف ج$رت وعمل$ت وھ$ي اس$م جام$د؟ وا=ص$ل ف$ي الجام$د أ� قلنا ز

: ُيعمل، وا=صل في ا=سماء كلھا أ� تعمل، وإنما أعمل منھا ما أش$به الفع$ل وھ$و الم$شتق وھ$ذا ل$م ي$شبه الفع$ل، نق$ول
ً فالمضاف مفتقر افتقارا تاما إلى المضاف إليهأشبه الفعل � من حيث لفظه، وإنما من حيث ما يقتضيه ويطلبه، ً.  

َكذاك: ًإذا َ   . كرفع المبتدأ با�بتداء: أي َ

ٍرفع خبر َ ُ ََ َ كذاكھذا مبتدأ مؤخر، و كْ َ   خبر مقدم: َ

َبالمبتدا َ ْ ُ ْ ُرفع: ھذا ظرف له متعلق بقوله: ِ َ بالمبتدا،َْ َ ْ ُ ْ ع المبت$دأ مرف$و: ً وح$ده ل$يس م$ع ا�بت$داء؛ احت$رازا مم$ن ق$الِ
ًبا�بتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ وا�بتداء معا، وھذا ضعيف، بل المرجح ھو م$ا ذك$ره الن$اظم وھ$و م$ذھب الب$صريين 

  .أن المبتدأ مرفوع با�بتداء، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ: وكثير من النحاة المتأخرين

  .ًإذا العامل العامل في الخبر لفظي وھو المبتدأ، وھذا ھو مذھب سيبويه

ذھب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر ا�بتداء، يعني ا�بتداء ھو العامل في المبتدأ وھذا � إشكال وافقن$ا، و
  .فالعامل فيھما معنوي؛ =نه اقتضاھما: ًوأن العامل في الخبر ھو ا�بتداء أيضا، لكن نقول

ف بأن أقوى العوامل � يعمل رفعين بدون إتباع، فما ليس أقوى lأولى بأ� يعملَوُضع .  

ًعامل لفظي يرفع معمولين، ھذا � يكاد أن يك$ون ل$ه نظي$ر، وھ$و عام$ل لفظ$ي إ� إذا ك$ان الث$اني تابع$ا ل$5ول، 
 �وأما كل واحد منھما مستقل ھ$ذا � نظي$ر ل$ه، فحينئ$ذ إذا ك$ان العام$ل اللفظ$ي وھ$و أق$وى وھ$و ا=ص$ل ف$ي العوام$ل 

  ً.=صل فيه أ� يعمل أ� يرفع معمولين؛ ولذلك صار ضعيفا، فحينئذ المعنوي الضعيف وارفعين يعمل

 � بم$ا ق$ول، وھذا قول المب$رد وھ$و لمبتدأوالخبر مرفوع با�بتداء وا ا�بتداءقوم إلى أن المبتدأ مرفوع ب وذھب
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، أن يجتم$ع ع$$ام.ن عل$ى معم$ول واح$د، ھ$$ذا م$ا ي$صح، ھ$$ذا ك$الزوجين عل$ى الزوج$ة، نق$$ول ھ$ذا مح$رم م$$ا ل$ه نظي$ر
   .زيجو

ترافعا كل منھما رفع ا]خر، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبت$دأ رف$ع الخب$ر، ك$ل منھم$ا مفتق$ر إل$ى : وقيل
ا]خر، افتقار المبتدأ إلى الخبر، أو الخبر إل$ى المبت$دأ، ھ$ذا با�عتب$ار ال$سابق، لك$ن م$ا دام أمك$ن أن يعل$ق عل$ى عام$ل 

بأنھم$ا ترافع$ا وھ$ذا : م واحد وھ$و المبت$دأ، حينئ$ذ أول$ى م$ن أن يق$المعنوي وھو صحيح معتبر وجعل له محل وھو اس
  .واختاره السيوطي في جمع الجوامع نيالكوفيمذھب 

  : وأعدل ھذه المذاھب مذھب سيبويه وھو ا=ول

ِورفع777777777777777777777777777وا مبت777777777777777777777777777دأ ب ً َ َ ْ ُ ُ َ َا)بت777777777777777777777777777داََ ِ ْ ِ  

  

َك7777777777777777777ذاك رف7777777777777777777ع خب7777777777777777777ر بالمبت7777777777777777777دا َ َ َْ ُ َ ُ َْ ِ ٍ ْ ََ  

  

ُوالخب7777777777777777ر  َ ََ cلج7777777777777777زء الم7777777777777777تمٱْ ِ ُ ُ ُْ ْ الفائ7777777777777777دهْْ َ ِ َ
  

  ج

َ ب77777777777777777ر واAي77777777777777777ادي ش77777777777777777اھدهُ �َك77777777777777777ا ِ َِ َ َ j ََ
  

  

ً وھ$و المبت$دأ، وك$ان ھ$ذا الب$اب معق$ودا لبي$ان الج$زأين -المسند إليه-لما بين لنا الجزء ا=ول وھو المحكوم عليه 
  الجملة ا�سمية المبتدأ والخبر، حينئذ لزم أن يبين لنا ما ھو الخبر؟: ًمعا

ْالجزء ال: فقال ھو ُْ ْمتم الفائدهُْ َُ ِ َِ c يعن$ي م$ع المبت$دأ؛ =ن الج$زء الم$تم الفائ$دة ھ$ذا ي$شمل ك$ل م$ا أف$اد م$ع غي$ره، ق$ام 
  .، مع ذلك � نقول خبر)قام(زيد، زيد ھذا جزء تمت به الفائدة مع 

  ھل يعترض على الناظم بھذا؟

  :�، � يعترض على الناظم بھذا، لماذا؟ لسببين: نقول الصحيح

  .لخبر تحت باب المبتدأ، حينئذ � يحشر معنى الفاعلأنه عرف ا: ًأو�

َكا+ بر واAيادي شاھده: قال: ًثانيا ِ َِ ََ َ j ََ ب$ر م$ع لف$ظ :  حينئذ دل على أن المراد بالجزء الذي تمت به الفائدة ھو قول$هُ
  .ا=يادي: الج.لة ' مع المبتدأ، وكذلك شاھده مع قوله

  .جهاعتراض ابن عقيل ھنا ليس له و: ًإذا

ْالجزء المتم الفائده ُ ُ َُ ِ َِ c ْ  يعني مع المبتدأ غير الوصف المذكور، لماذا؟ بد�لة المقام، وا=خذ من المثال؛ =ن الج$زء ْْ
المتم الفائدة مع المبتدأ، ھذا يشمل الفاعل الذي تمت به الفائدة مع الوصف وھو مبتدأ، أق$ائم الزي$دان، قلن$ا الزي$دان ھ$ذا 

ھذا مبتدأ، ھنا جزء وھو الزيدان تمت به فائدة مع المبتدأ، ومع ذل$ك � ي$صدق : ائم حينئذ نقولفاعل سد مسد الخبر، ق
ًبدليل المقام أن ك.م المصنف في غير الوصف المذكور، من جھة ترتيب النظم، أو� انتھى مم$ا : عليه أنه خبر، نقول

 ث$م ش$رع ف$ي بي$ان الخب$ر، كأن$ه ع$اد إل$ى الن$وع -حكم المبتدأ والخب$ر-يتعلق بالوصف وملحقاته، ثم بين الحكم وفصله 
ِأس7ار ذانا=ول وھو المبتدأ الذي له خبر؛ =نه لما بين لنا  َ ٍ َ ٍوق7س وكاس7تفھام، َ َ ْ َ ْ َْ ِ إل$ى آخ$ره، وبين$اه نح$ن حينئ$ذ رجعن$ا .. َِ

  : إلى ا=صل المبتدأ الذي له خبر وھو الغالب ما ھو ھذا الخبر؟ قال

ِالجزء المتم الفائ َِ c ُ ُ ُْ ْدهْْ َ   

  .� مع الوصف، فيستثنى بدليل المقام: ًإذا

ْوالخبر الجزء المتم الفائده ُ ُ ُ ُ َ ََ ِ َِ c ْ ْ ْْ َ   

الجزء الذي تتم به فائدة الجمل$ة ا�س$مية، وخ$ص الخب$ر وإن ح$صلت الفائ$دة بمجم$وع الج$زأين؛ =ن الخب$ر ھ$و 
لوح$دھا م$ا ) ب$ر: (، ل$و ق$ال� ب7رب$ه الفائ$دة، الجزء ا=خير من الجزأين، فبه تتم الفائدة؛ =ن المبتدأ ك$ذلك ج$زء تم$ت 

ًلوحده ل$م يك$ن ك.م$ا، حينئ$ذ ك$ل منھم$ا ج$زء م$تم الفائ$دة م$ع غي$ره، فالمبت$دأ ج$زء تم$ت ب$ه ) ': (تمت الفائدة، لو قال
  .الفائدة مع الخبر، والخبر جزء تمت به الفائدة مع المبتدأ
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، ول$$ذلك يعب$$ر ع$$ن الخب$$ر عن$$د -ھ$$و الث$$اني-ًون$$ه �حق$$ا ي$$صدق عل$$ى الك$$ل، لك$$ن عب$$ر ب$$الجزء ع$$ن الخب$$ر لك: ًإذا
ًالمناطقة وغيرھم بكونه محكوما به، والمبتدأ ھو محكوم عليه، وھذا جعله ابن ھشام رحمه ' ف$ي المغن$ي ض$ابط ف$ي 

في$ه معرفة المبتدأ والخبر إذا أشكل عليك، إذا أشكل عليك أي ا�ثنين مبت$دأ أو خب$ر ابح$ث ع$ن المحك$وم علي$ه، الك$.م 
ًحكم ومحكوم عليه، إذا أخذته إجما� من النص حينئذ ما ھو المحكوم عليه؟ تصور ف$ي ال$نص أو ا]ي$ة أو الح$ديث م$ا 
ھو المحكوم عليه؟ وبماذا حكم عليه؟ حينئذ تصل إلى أن المحكوم عليه ھو المبت$دأ، والمحك$وم ب$ه ھ$و الخب$ر، والحك$م 

  .ھو ما تضمنه الخبر

ًلك$ون الخب$ر يك$ون ثاني$ا : ر مع كون المبتدأ كذلك جزء تتم به الفائ$دة م$ع الخب$ر، نق$ولعبر بالجزء عن الخب: ًإذا
ًموض$وعا، وض$ع م$ن أج$ل أن ُيحم$ل علي$ه غي$ره، كج$دران : فيجعل ا=ول محكوم علي$ه، ول$ذلك ي$سمى عن$د المناطق$ة

  .البيت، وأما المحمول فھو كالسقف، حينئذ ثم محكوم عليه ومحكوم به

ُوالخبر الج ُ َ َْ ْزء المتم الفائدهَْ ُ َُ ِ َِ c ْ ْ   

عرفه ابن ھشام بتعريف أجود م$ن ھ$ذا، بأن$ه الم$سند ال$ذي ت$تم ب$ه م$ع المبت$دأ فائ$دة، فخ$رج بالم$سند الفاع$ل ف$ي 
ق$ام : أقائم الزيدان، الزيدان ھذا مسند أو مسند إليه؟ ھو مسند إلي$ه � م$سند، وخ$رج ب$ه م$ع المبت$دأ ق$ام م$ن قول$ك: نحو

أق$ائم الزي$دان؛ =ن$ه م$سند إلي$ه ل$يس : م ب$ه م$ع المبت$دأ فائ$دة، الم$سند خ$رج ب$ه، الزي$دان م$ن قول$كزيد، المسند الذي ت$ت
  .ھذا محكوم عليه، فھو فاعل) زيد(ھذا محكوم به، و) قام(قام زيد، : ًمسندا، وخرج به الفعل؛ =ن قولك

 ب$$ه الفائ$$دة م$$ع المبت$$دأ أو م$$ع ًم$$سند أو م$$سند إلي$$ه؟ م$$سند، إذا نحت$$اج إل$$ى إخراج$$ه، بكون$$ه ق$$د تم$$ت) ق$$ام(حينئ$$ذ 
  .الفاعل؟ مع الفاعل � مع المبتدأ

jكا+ بر َ ُ   .بعباده محسن بعباده: َ

ِواAيادي َ   . النعم، أيادي جمع الجمع، ھذا مسموع، أيادي جمع أيدي وھي جمع يد، المراد بھا النعم:ََ

�j بر َ �j بر: كقولك ُ َ �j ب7ر: ية، ومدخولھا محذوف كقول$ك، الكاف ھنا تمثيلية، وليست استقصائ ُ َ ، لف$ظ الج.ل$ة ُ
  .مبتدأ مرفوع با�بتداء ورفعه ضمة ظاھرة على آخره

jبر ھ$ذا ج$زء تم$ت ب$ه الفائ$دة م$ع المبت$دأ، حينئ$ذ ب$ر ھ$ذا خب$ر مرف$وع، مرف$وع بالمبت$دأ ال$ذي ھ$و لف$ظ الج.ل$ة،  َ
  .ورفعه ضمة ظاھرة على آخره

ِواAيادي َ   .. نعم وإحسانه بعباده شاھدة بذلك، ھو مبتدأ وخبرِه جل وعMِربعلى  ََ

، وال$صواب � ي$رد علي$ه عرف المصنف الخب$ر بأن$ه الج$زء المكم$ل للفائ$دة وي$رد علي$ه الفاع$ل: يقول ابن عقيل
َا�بت$داء، ھ$و عن$ون للب$اب ث$م ك$ل الم$سائل تك$ون مقي$دة بأص$ل الترجم$ة، ھ$ذا : الفاعل؛ =ن الفاع$ل ل$م ي$دخل ف$ي قول$ه

 ب$$د أن يتنب$$ه ل$$ه عن$$د النح$$اة وغي$$رھم، إذا عن$$وان حينئ$$ذ � ي$$رد علي$$ه فيم$$ا ذك$$ره م$$ن م$$سائل بأن$$ه ي$$دخل ك$$ذا ض$$ابط �
  .ويخرج كذا

 وقي$$ل ف$$ي تعريف$$ه إن$$ه الج$$زء ، نح$$و ق$$ام زي$$د فإن$$ه ي$$صدق عل$$ى زي$$د أن$$ه الج$$زء الم$$تم للفائ$$دةوي$$رد علي$$ه الفاع$$ل
ينتظم منه مع المبتدأ جملة ب$ل ين$تظم من$ه م$ع   =نه �؛التعريف و� يرد الفاعل على ھذا ،المنتظم منه مع المبتدأ جملة

  .، والصواب أنه خاص بالمبتدأعرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره  وخ.صة ھذا أنه،الفعل جملة

   :ثم قال رحمه '

ًومف77777777777777777ردا َ ُ ِي77777777777777777أتي َْ ْ ِوي77777777777777777أتي َ ْ َ ْجمل77777777777777777ه َ َ ْ ُ  

  

ًحاوي7777777777777ة َ َمعن7777777777777ى َِ ْ ِال7777777777777ذي َ ْس7777777777777يقت . َ ْل7777777777777ه ِ َ  

  

ْوإن ِ ُتك77777777777777777 َ ُإي77777777777777777اه ْنَ َ ًمعن77777777777777777ى ِ ْ َاكتف77777777777777777ى َ َ ْ  

  

َبھ777777777777777ا ِكنطق7777777777777777ى ِ ْ ُ ِح7777777777777777سبيُ � َ ْ َوكف7777777777777777ى َ َ َ  

  

  .مفرد، وجملة، وشبھھا وھو الظرف والجار والمجرور: الخبر ث.ثة أقسام
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  .أن الخبر ث.ثة أقسام: مفرد، وجملة، وشبه جملة، باستقراء ك.م النحاة

ًومف77ردا: أش$$ار إل$$ى ا=ول بقول$$ه َ ُ ِي77أتي َْ ْ ِوي77أتي: الث$$اني بقول$$ه، وأش$$ار إل$$ى َ ْ َ ْجمل77ه َ َ ْ ، وأش$$ار إل$$ى الثال$$ث بقول$$ه فيم$$ا ُ
ُوأخبروا: سيأتي َ َْ ٍبظرف َ ْ َ ْأو ِ ِبحرف َ ْ َ ْجر ِ َ.  

  .فھي أقسام ث.ثية كلھا ستأتي في ك.م الناظم رحمه ' تعالى

ًومفردا َ ُ ِي7أتي َْ ْ ًوي$أتي الخب$ر مف$ردا ح$ال كون$ه مف$ردا، فمف$رد ھ$ذا ح$ال مق$دم، لق: ، يعن$يَ ي$أتي، ي$أتي ھ$و أي : ول$هً
  : ًالخبر، حال كونه مفردا، وھذا ھو ا=صل، وسيبين حكمه بقوله

ُالمف7777777777777777777777ردَو َ ُالجام7777777777777777777777د ُْ ِ ٌف7777777777777777777777ارغ َ ِوإ َِ   ْنَ

  

.ي777777777777777شتق َ ْ َفھ777777777777777و ُ ْ ٍض777777777777777مير ُذو َ ِ ْم777777777777777ستكن َ ِ ْ ُ  

  

م$ا ھذا من حيث اFبراز، وأما م$ن حي$ث التعري$ف ف$المفرد ھن$ا ف$ي ب$اب الخب$ر إذا كان$ت الق$سمة ث.ثي$ة، حينئ$ذ 
ًليست جملة و� شبيھا بالجملة ھو المفرد، فيشمل المفرد في باب اFع$راب ال$ذي ل$يس م$ن ا=س$ماء ال$ستة، و� مثن$ى، 

  .إلى آخره، ويدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع بأنواعه.. ًو� مجموعا

  .ھذا مفرد؛ =نه ليس بجملة و� شبيه بالجملة) قائم: (زيد قائم

  .ھذا الخبر مفرد؛ =نه ليس بجملة و� شبيه بالجملة: خبره، نقول) قائمان(مبتدأ، و) انالزيد: (الزيدان قائمان

  .خبر، وھو مفرد؛ =نه ليس بجملة و� شبيه بالجملة) قائمون(مبتدأ و) الزيدون: (الزيدون قائمون

  .الجملةقيام وقائمات ھذا مفرد؛ =نه ليس بجملة و� شبيه ب: نقول.. الھندات قائمات، الرجال قيام

ِويأتي ْ َ ْجمله َ َ ْ   .، وسيأتي تفصيل المفردُ

ِويأتي ْ َ ْجمله َ َ ْ الق$ول المرك$ب، بمعن$ى أنھ$ا ي$شترط فيھ$ا : يعني ويأتي الخبر حالة كونه جملة، والجملة المراد بھا: ُ
  .ًاFسناد أن يكون فيھا مسند ومسند إليه، و� يشترط فيھا أن تكون ك.ما؛ =نھا أعم منه

ِلف7777777777777777777ظ مفي7777777777777777777د ب7777777777777777777 ٌ ُ ٌ َالك6م ي7777777777777777777دعىَ ُ ِ  

  

ًوجمل7777777777777777777ة فھ7777777777777777777ي أع7777777777777777777م قطع7777777777777777777ا َ َc َ َ ْ ٌَ
  

  

  .الجملة أعم من الك.م؛ =ن الجملة ھي القول المركب: فحينئذ نقول

ِويأتي ْ َ ْجمله َ َ ْ جمل$ة اس$مية، وجمل$ة فعلي$ة، في$دخل ف$ي الخب$ر أن$ه جمل$ة اس$مية، زي$د أب$وه ق$ائم، : والجملة نوعان: ُ
بر الثاني والجمل$ة م$ن المبت$دأ الث$اني وخب$ره ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر مبت$دأ ا=ول، مبتدأ ثاني وقائم خ) أبوه(مبتدأ، و) زيد(

  .فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ) قام أبوه(مبتدأ، و) زيد.. (زيد أبوه قائم، زيد قام أبوه

  .وقع جملة الخبر اسمية ووقعت فعلية: ًإذا

  .ويدخل في ا�سمية المصدرة بحرف عامل

ً، يدخل في ا�سمية المصدرة بحرف عام$ل، م$ا أب$وه قائم$ا -ھذه مھمة انتبه لھا-ًقائما زيد ما أبوه  K)حجازي$ة ) م$ا
فتدخل على المبتدأ فترفعه على أنه اسم لھا، والخبر تنصبه على أنه اسم لھا، حينئذ ھل ي$صح ) ليس(وھي تعمل عمل 

  .ل ھل يصح؟ الصحيح نعمومدخولھا وھو حرف ناسخ عام) ما(إيقاع الجملة الخبرية أن تكون 

حجازي$ة � تميمي$ة، وأب$وه ھ$ذا اس$م ) ل$يس(حرف نفي، تعم$ل عم$ل ) ما(مبتدأ و) زيد(ًزيد ما أبوه قائما، : فيقال
ًم$ا ھ$ذا ب$شرا((ًوقائما بالنصب خبرھ$ا ) ما( َ َ َ الجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر ) ًم$ا أب$وه قائم$ا( مثل$ه، فحينئ$ذ ]31:يوس$ف)) [ََ

  .المبتدأ

  .ًبحرف عامل حينئذ يصح أن تقع خبرا للمبتدأالمصدرة : ًإذا

ف$ي ) إن(حرف توكي$د ون$صب م$ن نواس$خ المبت$دأ والخب$ر، وال$ضمير ھن$ا اس$م ) إن(مبتدأ ) زيد: (وزيد إنه قائم
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  .ھذا في محل رفع خبر المبتدأ: ، والجملة من الناسخ والمنسوخ نقول)Kإن(محل نصب، وقائم خبر 

  .�سمية قد دخل عليھا حرف ناسخ وقد عمل فيھايصح أن تكون جملة الخبر ا: ًإذا

  .ھذه في محل رفع خبر) إنه قائم(جملة ) زيد إنه قائم(الجملة خبر، وھي اسمية، ) ًزيد ما أبوه قائما(

  .إنه قائم منعه الكوفيون: ًالمكسورة وما عملت فيه خبرا للمبتدأ، يعني) Kإن(ومنع الكوفيون وقوع المصدرة بـ

  .زيد من يكرمه أكرمه: لة المصدرة باسم شرط غير معمول لفعله نحوويدخل فيھا الجم

ھن$ا ) من(ًھذا اسم شرط، ليس معمو� لفعله، بمعنى أنه في محل رفع مبتدأ، فـ) من يكرمه أكرمه(مبتدأ، ) زيد(
  .اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

  .جملة الشرط، وجملة الجواب: الجملتان) من يكرمه أكرمه(

  .فمن مبتدأ، وجملة الشرط والجواب على الصحيح في محل رفع خبر المبتدأ الثاني

  .أربعة أقوال.. � خبر لھا: جملة الجواب، وقيل: جملة الشرط، وقيل: وقيل

� خبر له، وجملت$ا ال$شرط س$دت م$سد الخب$ر، وھ$ذا : ھذه مبتدأ، أين الخبر؟ قيل) من: (قلنا) من يكرمه أكرمه(
  .ًھما معا وھو الصحيح: أكرمه، وقيل: الجواب: وقيل) يكرمه(لة الشرط، يعني جم: ضعيف، وقيل

  .ھذه مبتدأ، وجملتا الشرط في محل رفع خبر المبتدأ الثاني) من: (من يكرمه، أكرمه، نقول: ًإذا

  .ھذا مبتدأ أول، واسم الشرط من المبتدأ وخبره حينئذ في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول) زيد(و

  . لفعلية المصدرة بحرف شرطويدخل في ا

في محل رفع خبر المبتدأ، وك$ذلك إذا كان$ت م$صدرة ) إن يقم أقم معه(مبتدأ، وجملة ) زيد: (زيد إن يقم أقم معه
ْأيا ما تدُعوKباسم شرط معمول لفعله زيد أيھم يضرب أضرب،  َ َ ً ّ نقول ھذا اسم شرط مقدم، وقد عم$ل في$ه الفع$ل، ف$إن .. َ

  .ً ا�سمية، إن عمل فيه وتقدم حينئذ صار داخ. في الفعليةلم يعمل فھو داخل في

ًھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه مق$$دم، وإذا ك$$ان مفع$$و� حينئ$$ذ عم$$ل في$$ه الفع$$ل، ف$$صارت جمل$$ة فعلي$$ة، والم$$صدرة : Kزي$$د أيھ$$م
ًزيد يضرب عمرا، تقدم المعمول زيد عمرا ي$ضرب، ھ$ل خرج$ت : ًبمعمول فعلھا زيد عمروا يضرب، أصل التركيب ً

  .يصح اFخبار بھا: ً�، بل ھي جملة فعلية، إذا:  جملة فعلية؟ الجوابعن كونھا

  .زيد مبتدأ، وسوف يصلي ھذه الجملة خبر: أو بحرف تنفيس، زيد سوف يصلي

  ً.جملة دخل فيه الجملة ا�سمية والجملة الفعلية بنوعيھا على ما ذكرناه سابقا: قوله: ًإذا

  : قال الناظم

ِحاوية معنى الذي . َ ْ َ َ ًَ ْ سيقت لهِ َْ َ ًأن ھذه الجملة � تكون خبرا على جھة اFط.ق، بل � بد من قي$ود، وھ$ذه :  بمعنىِ
  : القيود ث.ثة

  .أن تكون خبرية، بمعنى أنھا محتملة للصدق والكذب: ًأو�

ًخب$را، من$ع ثعل$ب أن تك$ون الجمل$ة الطلبي$ة : ًفحينئذ ھل تقع الجملة الطلبية أو اFنشائية خب$را ع$ن المبت$دأ؟ نق$ول
ًأن$ه يج$وز مطلق$ا س$واء ك$ان ف$ي الخبري$ة أو اFن$شائية أو الطلبي$ة أن : ًومنع غيره أن تكون اFنشائية خبرا، وال$صواب

  .ًتقع خبرا للمبتدئ

  :-وھذه مجمع عليھا-ًيشترط في الجملة التي تقع خبرا ث.ثة شروط، : ًإذا نقول مرة أخرى

  :ھو ما أشار إليه الناظم بقوله: ا=ول

ِحاو ْية معنى الذي سيقت لهَ َْ .َ ِ ِ َ ْ َ ًَ   



                                                            
383

  .وھذا سيأتي شرحه

  .ھذا � يصح: نقول.. زيد يا أعدل الناس: أ� تكون الجملة ندائية: الثاني

ًلكن، وبل، وحتى؛ =نھا تقتضي أن يكون ما بعدھا تابع$ا لم$ا قبلھ$ا، � : أ� تكون مصدرة بأحد الحروف: الثالث
  .ھا بالمبتدأ، يعني ليست أجنبية عن المبتدأبد أن تكون مشتملة على رابط يربط

  .يشترط أ� تكون الجملة ندائية

لكن، وبل، وحتى الت$ي ت$دل عل$ى أن م$ا بع$دھا ل$ه ارتب$اط : يشترط أ� تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف
  .ًبما قبلھا، حينئذ يكون مكم. له

 -ھذه الجمل$ة- لكريم، ھل يصح أن تكون أقسم با[ والقسمية منع ثعلب أن تكون جملة خبرية، زيد أقسم با[ إنه
َوال$ذين جاھ$دوا فين$ا لنْھ$دينُھم ُس$ُبلنا((: خبر، ال$صحيح أن$ه ي$صح، وثعلب$ة أنك$ر ذل$ك ورد علي$ه بال$سماع، ق$ال تع$الى َ ََ َْ K َ َ َ َ َِ ِ ُِ K ((

  . ]69:العنكبوت[

ْلنْھدينُھم(( K َ ِ َ َوالذين(ھذه ال.م موطئة للقسم، )) َ َِ K (دأ، ھذا مبت))ْلنْھدينُھم K َ ِ َ ھذه الجمل$ة خب$ر، وھ$ذا يكف$ي ف$ي رد م$ا ) )َ
  .قاله ثعلبة

ًوالطلبية منعھا اب$ن ا=نب$اري؛ =نھ$ا � تحتم$ل ال$صدق والك$ذب، والخب$ر حق$ه ذل$ك، ورد ب$أن المف$رد يق$ع خب$را 
  .ًإجماعا و� يحتمل ذلك وبالسماع كذلك

ف$. ي$شترط ف$ي الجمل$ة أنھ$ا تحتم$ل ال$صدق والك$ذب، م$ا � ھذا � يحتم$ل ال$صدق و� الك$ذب، ) قائم: (زيد قائم
ھ$ل ي$شترط ف$ي جمل$ة الخب$ر أنھ$ا .. ھ$ذا إن$شاء، وم$ا احتم$ل ال$صدق والك$ذب ھ$ذا خب$ر: يحتمل ال$صدق والك$ذب نق$ول
ھ$ذا ) أخ$وك(ًبدليل ماذا؟ بدليل أن المفرد يقع خبرا، زيد قائم زيد أخوك . �، � يشترط: تحتمل الصدق والكذب؟ نقول

  .� يحتمل؛ =ن الخبر ھذا من أوصاف الك.م، يعني من أنواع الك.م

  .خبر وإنشاء: الك.م ينقسم إلى

ْمحتم77777777777777ل لل777777777777777صدق والك777777777777777ذب الخب777777777777777ر M ُِ ِ ِِ ٌ  

  

ّوغي77777777777777777ره اUن77777777777777777شا و) ثال77777777777777777ث ق77777777777777777ر َ َ ِ  

  

  ًيجوز أن تقع الجملة خبرا عن المبتدأ: بھذه الشروط الث.ثة نقول: ًإذا

َحاوية معنى ْ َ َ ًَ ًحاوية مشتملة،: أي ِ َ ھ$ذا مفع$ول لحاوي$ة وھ$و م$ضاف وال$ذي م$ضاف ) معن$ى( ھذا صفة لجمل$ة، وَِ
  .إليه

ْسيقت َ ًحاويةًخبرا له : ِ َ ًھذه الجملة التي تقع خبرا سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلي$ة ي$شترط فيھ$ا أن :  ، أيَِ
منف$$ك ع$$ن الخب$$ر؛ =ن$$ه محك$$وم علي$$ه، تك$ون م$$شتملة عل$$ى راب$$ط يربطھ$$ا بالمبت$$دأ، لم$$اذا؟ =ن ا=ص$$ل ف$ي المبت$$دأ أن$$ه 

ًوالخبر محكوم به، فإذا كان جملة حينئذ صار أجنبيا عن المبتدأ، ونحن نريد أن نبين أن ھذا الذي ت$ضمنته الجمل$ة ھ$و 
ٍصادق على المبتدأ، حينئذ � بد من رابط، � بد من مسھل للمعنى الذي دلت علي$ه الجمل$ة لي$صل عل$ى المحك$وم علي$ه 

  .وھو المبتدأ

ًحاوية َ   .يعني مشتملة، على ما يدل على معنى المبتدأ: َِ

َحاوية معنى ْ َ َ ًَ ًعلى ما يدل على معن$ى المبت$دأ، وھن$ا ل$م يق$ل ض$مير؛ =ن ال$رابط ل$يس خاص$ا بال$ضمير، ب$ل : أي ِ
  .يشمل اسم اFشارة والعموم وما سيأتي ذكره

ْحاوية معنى الذي سيقت َ ِ ِ . َ ْ َ َ ًَ ْلهًخبرا  ِ   .ًما ھو الذي سيقت ھذه الجملة خبرا له؟ المبتدأ ليحصل الربط، وَ

ًحاوية َ   . مشتملة: َِ

َمعنى ْ ْالذي سيقتمعنى  :َ َ ِ ِ ً ھذه الجملة خبرا له، يعني � بد أن يكون المبتدأ موجودا في المعن$ى ف$ي ض$من جمل$ة . ً
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  .الخبر

ًحاوية َ ْمعنى الذي سيقت لهمشتملة، : َِ َْ .َ ِ ِ َ ْ ًبھ$ا ع$ن المبت$دأ، إذا � ب$د أن يك$ون المبت$دأ  وھي إنما سيقت لماذا؟ ليخبر َ
ًمعنى موجود في ضمن جملة الخب$ر ا�س$مية أو الفعلي$ة، � ب$د أن يك$ون مك$ررا إم$ا بال$ضمير، إم$ا باس$م اFش$ارة كم$ا 

  .سيأتي

ًوشرط ھذا الضمير الذي يكون رابطا وھو ا=صل وغيره محمول عليه أن يكون مطابقا للمبتدأ، نح$و زي$د ق$ام : ً
ھذا فاعل أضيف إل$ى ال$ضمير، مرج$ع ال$ضمير م$ا ھ$و؟ ) غ.مه(فعل، و) قام) (قام غ.مه(ھذا مبتدأ، و) زيد(ه غ.م
  .زيد

الجملة في محل رفع خب$ر اللمبت$دأ، اش$تملت عل$ى ض$مير عل$ى معن$ى المبت$دأ ال$ذي جعل$ت : قام غ.مه نقول: ًإذا
ة أخرى، فھي م$شتملة عل$ى معن$ى المبت$دأ م$رة أخ$رى ف$ي قام غ.م زيد، فأعاد زيد مر: ًھذه الجملة خبرا له، كأنه قال

  .الضمير ھذا يعود على زيد: نقول) غ.مه(لفظ التركيب، جاء زيد قام غ.مه، 

ھ$ذا يع$ود عل$ى المبت$دأ وھ$و مثن$ى، الزي$دون ق$$ام ) غ.مھم$ا(الزي$دان ق$ام غ.مھم$ا، � ب$د م$ن التط$ابق : ل$و ق$ال
ًون مطابقا للمبتدأ، إن كان المبتدأ مفردا كان الضمير الذي ف$ي الجمل$ة مف$ردا، غلمانھم، إعادة بجمع، حينئذ � بد أن يك ً ً

ًوإن كان مثنى فمثن$ى، وإن ك$ان جمع$ا فجمع$ا، وعن$د الجمھ$ور � يج$وز حذف$ه س$واء ك$ان مرفوع$ا مبت$دأ أو ف$اع. أو  ً ً ً
أن يج$$ر :  وھ$$يًمن$$صوبا بفع$$ل مت$$صرف أو جام$$د أو ن$$اقص أو وص$$ف أو ح$$رف أو مج$$رور، إ� ف$$ي ص$$ورة واح$$دة

ُالسمن(، بحرف و� يؤدي حذفه إلى تھيئة عامل آخر ْ ِمنوان . َ ٍبدرھم ََ َ ْ ِ ِ(.  

ِمنوان(ھذا مبتدأ أول، ) السمن( َ َتثنية منى مبت$دأ ث$اني ) ََ ٍب7درھم(َ َ ْ ِ خب$ر الث$اني، الجمل$ة م$ن المبت$دأ الث$اني وخب$ره ) ِ
ِمنوان(ه في اللفظ، وإنما ھو محذوف في محل رفع خبر المبتدئ ا=ول، أين الرابط؟ � يوجد رابط ل َ ٍب7درھممنه  ََ َ ْ ِ ف$ي ) ِ

إ� ف$ي ص$ورة واح$دة . ًوث$م تف$صيل أي$ضا خ$.ف ف$ي ھ$ذه الم$سألة. ھ$ذه ال$صورة يج$وز ح$ذف ال$رابط، وم$ا ع$داه ف$.
ُال7سمن: أن يجر بحرف و� يؤدي حذفه إلى تھيئة عامل آخر نحو: وھي ْ ِمن7وان . َ ٍب7درھم ََ َ ْ ِ ِمن7وان: ، أيِ َ ن$ه، بخ$.ف م$ا م ََ

الجملة من الفعل والفاعل في مح$ل رف$ع خب$ر ) أكلته(مبتدأ، و) الرغيف(الرغيف أكلته، .. الرغيف أكلت: إذا أدى نحو
المبتدأ، أين الضمير؟ الھاء أكلته، لو حذفته الرغيف أكلت، ھذا يحتمل ماذا؟ لما حذف الضمير ھيأ العام$ل =ن يت$سلط 

ول به، وھ$ذا ممن$وع، لم$اذا؟ =نن$ا بح$ذف ال$ضمير ھيأن$ا العام$ل، جھزن$اه، جعلن$اه على الرغيف، فينصبه على أنه مفع
الرغيف أكلته، الرغيف أكلت، يظن أنه أكل الرغي$ف � : ًصالحا =ن يتسلط على المبتدأ فينصبه على أنه مفعول به له

إض$$افة س$$واء ك$$ان أص$$له الرغي$$ف أكل$$ت، أو ج$$ر ب: غي$$ره، م$$ن ب$$اب تق$$ديم م$$ا حق$$ه الت$$أخير، بخ$$.ف م$$ا إذا أدى نح$$و
  .زيد قام غ.مه: زيد أنا ضاربه أم لم يكن نحو: النصب نحو

  .على كل ثم تفصيل طويل موجود في المطو�ت، لكن ا=صل عدم جواز حذف ھذا الضمير

ِويأتي     ْ َ ْجمله َ َ ْ ًحاوية    ُ َ َمعنى َِ ْ ِالذي َ ْسيقت . َ ْله ِ َ.  

  .مفرد وجملة وسيأتي الك.م على المفردر إلى ينقسم الخب: قال ابن عقيل رحمه ' تعالى

فإن لم تكن ھي المبتدأ في المعنى ف$. ب$د فيھ$ا م$ن راب$ط ، فأما الجملة فإما أن تكون ھي المبتدأ في المعنى أو �
ًويشترط في$ه أن يك$ون مطابق$ا للمبت$دأ إف$رادا وتثني$ة وجمع$ا، وا=ص$ ، يعني ضمير عائد على المبتدأ،يربطھا بالمبتدأ ً ل ً

  .فيه عدم جواز حذفه إ� ما استثني

ًحاوية :وھذا معنى قوله َ َمعنى َِ ْ ِالذي َ ْسيقت . َ ْله ِ َ.   

  .ا=صل فيه الضمير، وما عداه فھو نائب مناب الضمير، ھذا ا=صل فيهوالرابط 

ي ھ$و فع$ل وفاع$ل، وال$ضمير ال$ذ) ق$ام أب$وه(مبت$دأ، و) زي$د(،  زي$د ق$ام أب$وه:إما ض$مير يرج$ع إل$ى المبت$دأ نح$و
   .المضاف إليه يرجع إلى زيد

ُال77سمن : نح$$وًوق$$د يك$$ون ال$$ضمير مق$$درا ْ ِمن77وان . َ ٍب77درھم ََ َ ْ ِ vوك$$ل((، ِ ُ َ وع$$َد ' الُح$$ْسنىَ ْ ُ K َ عل$$ى ق$$راءة - ]95:الن$$ساء [))َ
vوكل ((-الرفع ُ vوكل((، ))َ ُ َ وعَد ' الُحْسنىَ ْ ُ K َ vوكل)) َ ُ  إل$ى المبت$دئ، أن يك$ون  وعده ' الحسنى ح$ذف ال$ضمير، أو إش$ارةَ
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َولب$$اُس: ((اس$$م إش$$ارة كقول$$ه ٌ التق$$وى ذل$$ك خْي$$رَِ َ َ َِ َ ْ K((] ف$$ي ق$$راءة م$$ن رف$$ع لب$$اس] 26:ا=ع$$راف ،))َولب$$اُس ب$$الرفع، أم$$ا  ))َِ
َولباس(( َ   .ليس فيه دليل ))َِ

َولباُس(( َذل$ك((ھذا مبتدأ أول، وھو مضاف والتقوى مضاف إلي$ه  ))َِ ِ خب$ر المبت$دأ  ))ٌرَخْي$((ھ$ذا مبت$دأ ث$اني، و ))َ
َذل$$كالث$اني، والجمل$ة م$ن  ِ ٌخْي$ر َ اس$م اFش$ارة، م$$ا وج$ه ال$ربط؟ اس$$م   ف$ي مح$$ل رف$ع خب$ر مبت$$دأ ا=ول، م$ا ھ$و ال$$رابط؟َ

َذل$ك((اFشارة كالضمير، يحتاج إلى مرجع، � بد م$ن مرج$ع، حينئ$ذ  ِ ٌ خْي$رَ الم$شار إلي$ه لب$اُس التق$وى، كأن$ه م$ذكور  ))َ
َذلك((ًضمنا في الجملة  ِ ھ$ذا عط$ف ) ذل$ك(المشار إليه ھ$و لب$اس التق$وى، كأن$ه أعي$د م$رة أخ$رى، وي$صح أن يك$ون  ))َ

َوال$ذين ((: ھذا خبر لباس، ف. يكون فيه شاھد، وأحسن منه ا�ستد�ل بقول$ه تع$الى) خير(بيان أو نعت للباس، ويكون  َِ K
َكذُبوا بآياتنا واْستكبُروا عنھا أْولئك أْصحاُب َ َ َ َ َ ََ ِ َِ ْ ُْ َ َ َِ Kالنار ِ K] ((36:ا=عراف[) (ھذا مبتدأ أول ) والذين) َك$ذُبوا بآياتن$ا واْس$تكبُروا َ َْ َ َ َِ ِ K

َعنھ$ا َأْولئ$ك((جمل$ة ال$$صلة معط$وف عليھ$$ا  ))َْ ِ َ ِأْص$$حاُب الن$ار((ھ$$ذا مبت$دأ ث$اني،  ))ُ K َ : خب$$ر الث$اني، والجمل$$ة م$ن قول$$ه ))َ
َأْولئك(( ِ َ ِ أْصحاُب النارُ K َ   .ينفي محل رفع خبر الذ ))َ

ُالحاق$ة ((والتھوي$ل  وأكثر م$ا يك$ون ف$ي مواض$ع التفخ$يم ، يعاد المبتدأ كما ھو،تكرار المبتدأ بلفظه: -الثالث–أو  ْK َ
ُما الحاقة ) 1( ْK َ ُالقارعة ((  ]2،1:الحاقة [)))2(َ َْ ِ ُما القارع$ة ) 1(َ َْ َِ َأْص$حاُبَو((] 2،1:ةقارع$ال [)))2(َ َ اليم$ين م$ا أْص$حاُب َ َ ََ ِ ِ ْ

ِاليمي َ   .]27:الواقعة [))ِنْ

ِالقارع$$ة(( َ ِ َ ِالقارع$$ة((اس$$م اس$$تفھام ف$$ي مح$$ل رف$$ع مبت$$دأ ث$$اني،  ))َم$$ا((ھ$$ذا مبت$$دأ أول، : نق$$ول ))ْ َ ِ َ خب$$ر الث$$اني  ))ْ
  .والجملة في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول

ي ع$ين أعي$دت المعرف$ة معرف$ة، فھ$: أين ال$رابط؟ إع$ادة المبت$دئ بلفظ$ه؛ =ن$ه عين$ه، ول$ذلك ف$ي مث$ل ھ$ذا نق$ول
ُالقارع$ة ((ا=ولى، على القاعدة المشھورة عند البي$انيين، إذا أعي$دت المعرف$ة معرف$ة فھ$ي ع$ين ا=ول$ى، وھن$ا  َْ ِ َم$ا ) 1(َ

ُالقارع$$ة  َْ ِ الت$$ي ذك$$رت : ھ$$ذه للعھ$$د ال$$ذكري، يعن$$ي) أل(القارع$$ة الثاني$$ة اللف$$ظ ھ$$و ع$$ين اللف$$ظ ا=ول، ب$$دليل أن   )))2(َ
  ً.سابقا

  .يعني تكرار المبتدأ قد يستعمل في غير مواضع التفخيم والتعظيم )زيد ما زيد(وقد يستعمل في غيرھا 

) ِنع$م(الجمل$ة خب$ر، ) ِنع$م الرج$ل(مبت$دأ، و) زي$د(، ع$م الرج$لِ زيد ن:عموم يدخل تحته المبتدأ نحو: -الرابع–أو 
  .ھذا فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ) الرجل(فعل ماضي، و

) أل(ِ، وزيد فرد من أف$راد العم$وم، زي$د نع$م الرج$ل، الرج$ل -تفيد العموم-ھذه للعموم ) أل(ن الرابط؟ الرابط أي
نع$م ) أل(ھذه للعم$وم، وزي$د ف$رد م$ن أف$راد الرج$ال، حينئ$ذ دخ$ل وح$صل ال$ربط بينھم$ا، زي$د ف$رد م$ن أف$راد م$دخول 

زي$د نع$م الرج$ل، : ادة المبت$دأ بمعن$اه، وإذا قي$لعھدية، والمراد خ$صوص زي$د ويك$ون م$ن ب$اب إع$) أل(الرجل، وقيل 
ھذه للعھد، حينئذ ليس عندنا عموم فيكون ال$ربط ھن$ا م$ن ب$اب إع$ادة المبت$دأ بمعن$اه؛ =ن المبت$دأ ق$د يك$ون ) أل(الرجل 

ُالقارعة ((الرابط بينه وبين جملة الخبر إعادته بلفظه كـ َْ ِ ُما القارعة ) 1(َ َْ َِ  ومن$ه المث$ال ال$ذي وقد يك$ون ب$المعنى،  )))2(َ
مبت$دأ ) زي$د(ذكرناه، فزيد ھو الرج$ل أعدت$ه م$رة أخ$رى ب$المعنى، زي$د ج$اءني أب$و عب$د '، وأب$و عب$د ' ھ$و كنيت$ه، 

وجاءني أبو عبد ' الجملة في محل رفع خب$ر المبت$دأ أي$ن ال$رابط؟ إع$ادة المبت$دأ بمعن$اه، ف$أبو عب$د ' ھ$و كني$ة زي$د، 
ك$ل م$ا ي$ؤدي إل$ى أن يك$ون المبت$دأ ف$ي ض$من الجمل$ة ب$أي : ؟ حصل الربط، والمراد ب$الربطفحينئذ حصل الربط أو �

وسيلة، فحينئذ حصل الربط بالمعنى، ھذه يتعلق بالجملة إن كانت مغايرة للمبتدأ، فإن كان$ت ھ$ي ف$ي المعن$ى فحينئ$ذ � 
 جمل$ة الخب$ر مغ$$ايرة ھ$ذا ا=ص$$ل، نحت$اج إل$ى راب$$ط، ولك$ن ھ$ذا قلي$$ل ف$ي أف$راد يعن$$ي مع$دودة، وإ� ا=ص$ل أن تك$$ون

ًلماذا؟ =ننا جئنا بجملة الخبر م$ن أج$ل أن تك$ون حكم$ا ومحكوم$ا بھ$ا، والمبت$دأ محك$وم علي$ه، ف$إذا ك$ان ھ$و عين$ه ف$ي  ً
  .المعنى لم نحتج إلى جملة

ْوإن ِ ْتك77777777777777777ن َ ُ ُإي77777777777777777اه َ َ ًمعن77777777777777777ى ِ ْ َاكتف77777777777777777ى َ َ ْ  

  

َبھ777777777777777ا ِكنطق7777777777777777ى ِ ْ ُ ِح7777777777777777سبيُ � َ ْ َوكف7777777777777777ى َ َ َ  

  

ُإي7اه(ًر يعود إلى الجملة التي تقع خبر، إن تكن الجمل$ة الت$ي وقع$ت خب$را ع$ن المبت$دأ الضمي) وإن تكن( َ ًمعن7ى ِ ْ َ (
ُإياه( َ   .ما إعرابه؟  خبر) ِ
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ھ$ذا خب$ر تك$ن، وم$صدقه المبت$دأ، إن كان$ت : نق$ول) إي$اه(ضمير م$ستتر، و) تكن(تكن الجملة اسم ) إن تكن إياه(
ُإي777777777777اه(الجمل$$$$$$$$$$$$ة ھ$$$$$$$$$$$$$ي ع$$$$$$$$$$$$ين المبت$$$$$$$$$$$$$دأ  َ ًمعن7777777777777ى ِ ْ َاكتف7777777777777ى(تميي$$$$$$$$$$$$ز م$$$$$$$$$$$$$ن جھ$$$$$$$$$$$$ة المعن$$$$$$$$$$$$$ى ) َ َ ْ  

َبھا  ًحاويةبالجملة دون أن نشترط أن تكون ) ِ َ َمعنى َِ ْ ِالذي َ ْسيقت . َ ْله ِ   .� يشترط لھا رابط: ، يعنيَ

ِكنطق77ى( ْ ُ ِح77سبيُ �: َ ْ َوكف77ى َ َ خب$$ر مبت$$دأ : خب$$ر الث$$اني، والجمل$$ة) ح$$سبي(مبت$$دأ ث$$اني، و) '(مبت$$دأ، و) نطق$$ي(، )َ
  .بط؟ � رابط، ليس فيه رابطا=ول، أين الرا

ِنطقى( ْ ِحسبيُ �(منطوقي الذي تلفظت به : أي) ُ ْ َ.(  

  . ھو ھذا اللفظ) أخبرت عن كون منطوقي(

ِحسبيُ �المنطوق الذي نطقت به ھو : ًإذا ْ ِكنطق7ى(� فرق بينھما، ھي في المعن$ى نف$سھا،  َ ْ ُ المنط$وق ب$ه، : أي) َ
ِحسبيُ �( ْ   .ھا بالمعنىفھي نفسھا، ھي عين) َ

K=نھ$$ا ف$$ي الحقيق$$ة تف$$سير للمبت$$دئ مرتبط$$ة ب$$ه ارتب$$اط التف$$سيرية بالُمف$$سر، حينئ$$ذ � نحت$$اج إل$$ى راب$$ط، ) وكف$$ى( َ
ْوإن : وھ$ذا معن$ى قول$ه، ھي المبتدأ في المعنى لم تحتج إل$ى راب$طً كانت الجملة الواقعة خبراوإن: ولذلك قال ھنا ِ ْتك7ن َ ُ َ 

  .هإلى آخر

ْوإن ِ ْتكن َ ُ ، الجمل$ة نف$سھا يكتف$ى اكتف$ى بھ$ا ع$ن ال$رابط -م$ن جھ$ة المعن$ى– المبتدأ في المعن$ى : أي)إياه(ملة الج َ
 ، وح$سبي خب$ر ع$ن المبت$دأ الث$انيي نطقي مبتدأ أول وا�سم الكريم مبتدأ ث$ان، نطقي ' حسبي:ك كقولبھا عن الرابط،

، ب$ل ھ$و  ھ$و معن$ى نطق$ي، ' ح$سبي: =ن قول$ك؛والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبت$دأ ا=ول واس$تغنى ع$ن ال$رابط
  .� نحتاج إلى رابط: ھذا مبتدأ، وحينئذ نقول: ، الجملة خبر، وقولي � إله إ� ': وكذلك قوليعينه،

وقوع خبر المبت$دأ جمل$ة : وھذا كثير في ضمير الشأن، أي} � إله إ� ': أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي{و
ٌق$$ْل ُھ$$و ' أح$$د: ((ف$$ي المعن$$ىھ$$ي المبت$$دأ  َ ََ ُ K خب$$ر الث$$اني ) أح$$د(مبت$$دأ ث$$اني، ) '(مبت$$دأ أول، ): ھ$$و. (]1:اFخ$$.ص)) [ُ

ٌ ' أح$دَُھ$و((والجملة خبر ا=ول  َ َ ُ K(( أح$د: ً'، إذا: مرج$ع ال$ضمير 'ٌ َ َ ُ Kأح$دَُھ$و((ھ$ذا ھ$ي ع$ين المبت$دأ :  ، نق$ول ' ٌ َ َ ُ K(( 
ٌ' أح$د: ً الضمير ھو ' عز وجل، إذا مرجع] 1:اFخ.ص[ َ َ ُ K جمل$ة الخب$ر � تحت$اج إل$ى راب$ط =نھ$ا ع$ين المبت$دأ ف$ي 

  .المعنى، و' أعلم

  ...!!!            وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  30الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدالحمد [ رب العالمين

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

ِوالمف7777777777777777777777رد الجام7777777777777777777777د ف7777777777777777777777ارغ وإ َ َ َ ٌُ َ ِْ ُ   ْنُِ

  

ْي777777777777777شتق فھ777777777777777و ذو ض777777777777777مير م777777777777777ستكن ِ ِْ ُ َ َ ْ ٍُ ُ َ . َ ْ  

  

ُالجزء أنه:؛ بـKعرف الخبر ُْ cالمتم ْ ِ ُ ْالفائده ْ َ ِ َ  يرج$ع إل$ى -من حيث النط$ق-حيث اللفظ K، ثم قسمه إلى ث.ثة أقسام من ْ
  .الظرف والجار والمجرور: مفرد وجملة، وشبه الجملة وھو: ث.ثة أقسام

  : قال

َومف77777777777777777ردا ي77777777777777777أتي وي77777777777777777أتي جمل77777777777777777ة  ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َِ ِْ ْ ً ْ
  

  

ْحاوي777777777777ة معن777777777777ى ال777777777777ذي ص777777777777يغت ل777777777777ه َْ َ .ْ ْ ْ َ َ َِ ِ َ ً ِ ْ  

  

ِوإ ِن تك77777777777777777ن إَ ْ َي77777777777777777اه معن77777777777777777ى اكتف77777777777777777ىُْ َ ْ ً ْ َ ُ .  

  

ْبھ777777777777777ا كنطق777777777777777ي � ح777777777777777س َ َُ ِْ ُ َبي وكف777777777777777ىَ َ َ ِ   

  

ْومفردا يأتي: ًإذا َ َ ُ َِ ْ ً َويأتي جملة:  ھذا القسم ا=ول، ثم قالْ ْ ُ ْ َ َِ ُوأخب7روا: ثال$ث، ھذا القسم الثاني، وسيأتي ق$سم ْ َ َْ ٍبظ7رف َ ْ َ ِ 
ْأو ِبحرف َ ْ َ ْجر ِ ً وا=صل أن يرتب على حسب التقسيم، يذكر المفرد ثم م$ا يتعل$ق ب$ه م$ن حك$م إذا ك$ان جام$دا أو م$شتقا ،َ ً
Kنحو ذلك، لكنه بدأ ف$ي الجمل$ة ث$م ع$اد إل$ى المف$رد، ول$ذلك اب$ن ھ$شام ف$ي التوض$يح نك$ت علي$ه ب$أن ذك$ر المف$رد وم$ا و

ًيتعلق به قدمه ثم بعد ذلك ذكر الجملة، ھذا ھو ا=صل، ولكن الناظم أحيانا � يمشي على ترتيب معين K.  

َومفردا يأتي ويأتي جملة ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َِ ِْ ْ ً   ً.منا بقية الشروط على ما ذكرناه سابقاK، بين شرطھا وتمْ

ًثم عاد إلى المفرد ليبين مسألة مھمة تتعلق به، وعرفنا أن المفرد ھن$ا ف$ي ب$اب المبت$دأ والخب$ر أنھم$ا لي$سا جمل$ة 
ٍو� ش$بيھا بالجمل$$ة، حينئ$$ذ ي$$دخل في$$ه المف$رد ف$$ي ب$$اب اFع$$راب كزي$$د وأخي$$ك، وھ$ذا م$$ن ا=س$$ماء ال$$ستة، وي$$دخل في$$ه  ٍ ً

لمذكر والمؤنث، ويدخل فيه ك$ذلك الجم$ع بأنواع$ه كلھ$ا، جم$ع المؤن$ث ال$سالم، وجم$ع الم$ذكر ال$سالم، وجم$ع المثنى، ا
ٍالتكسير، ھذه كلھ$ا يطل$ق عليھ$ا أنھ$ا مف$رد ف$ي ب$اب المبت$دأ والخب$ر، حينئ$ذ قول$ه والمف$رد ي$شمل ك$ل ال$ذي ذكرن$اه م$ن 

  .أنواع

ھ$و م$ا للعوام$ل ت$سلط عل$ى لفظ$ه : ًريف أي$ضا جي$د ق$الKوالسيوطي رحمه ' تعالى في جمع الجوامع عرفه بتع
kمضافا كان أو غيره، ما للعوامل ت$سلط عل$ى لفظ$ه، ھ$ذا خ$رج ب$ه الجمل$ة بنوعيھ$ا ا�س$مية والفعلي$ة؛ =نھ$ا � تت$سلط : ً

ف؛ ًالعوامل على اللفظ وإنما على المحل فيرفعه المبتدأ مح. و� يتسلط عل$ى لفظ$ه، وك$ذلك الج$ار والمج$رور والظ$ر
  .=نھما إنما يكونان معمولين لمحذوف �بد أن يتعلق بمحذوف

َوأخب77777777777777روا بظ77777777777777رف أ ٍَ ْ ُ َ ََ ِ ّو بح77777777777777رف ج77777777777777رْ َ ْ َ ِْ ِ  

  

ّن7777777777777777اوين معن7777777777777777ى ك7777777777777777ائن أو اس7777777777777777تقر ْ ْ ََ َ َ َ َِ ٍ ِِ َ   

  

ًإذا بھذا الحد خرج الجملة بنوعيھا، وخرج ك$ذلك الظ$رف والج$ار والمج$رور؛ =ن$ه � يت$سلط العام$ل ال$ذي ھ$و 
ًم$$ا ذكرن$$اه، وإنم$$ا يخ$$تص ب$$المفرد س$$واء ك$$ان م$$ضافا أو غي$$ر م$$ضاف، زي$$د أخ$$وك، ھ$$ذا م$$ضاف المبت$$دأ عل$$ى لف$$ظ 

ھ$ذا مف$$رد وھ$$و م$$ضاف : وم$ضاف إلي$$ه، المف$$رد ھن$ا م$$ضاف وم$$ضاف إلي$$ه، ھ$ذا غ$$.م زي$$د، ھ$ذا مبت$$دأ، وغ$$.م زي$$د
ًومضاف إليه، إذا يكون عاما يشمل المثنى وما ذكرناه ويدخل فيه كذلك المضاف والمضاف إلي   .هً

ٌوالمفرد الجامد فارغ  َ ِْ ُ ُِ َ َ ًإما أن يكون مشتقا وإما أن يكون جام$دا، : -ھنا في ھذا المحل-، المفرد ينقسم إلى قسمين ُ ً
ًوالمراد بالمشتق ما دل على متصف مصوغا من مصدر كضارب ومضروب، وحسن وأحسن من$ه، وھ$و ال$ذي دائم$ا  ً

شتق يج$ري مج$رى الفع$ل، وم$شتق � يج$ري مج$رى الفع$ل، م$: نذكره ما دل على ذات وصفة، ولكن الم$شتق نوع$ان
ً ھذا خاص، وأما ما دل على متصف م$صوغا بم$صدر ھ$ذا -ما دل على ذات وصفة-ٍفحينئذ التعريف المذكور السابق 
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  .فيه نوع عموم ولذلك المشتق يختلف عند الصرفيين عنھم عند النحاة ففرق بين بين فريقين

ًوغا للمصدر كضارب ومضروب، وحسن وأحسن منه، والجامد بخ.فه م$ا ًإذا المشتق ما دل على متصف مص
ً� يدل على ذلك حينئذ يكون إما أن يدل على ذات فقط كزيد، وإم$ا أن ي$دل عل$ى معن$ى فق$ط كعل$م م$ث.، أو ض$رب أو  ْ ِ ٍ

ًا وإم$ا أن يك$ون الجامد إم$ا أن يك$ون ذات$: ٍقتل، فالمصادر مدلولھا الحدث فحسب، وھذا معنى من المعاني، حينئذ نقول
ًمعنى، والم$شتق إم$ا أن يك$ون جاري$ا مج$رى الفع$ل كاس$م الفاع$ل، واس$م المفع$ول، وال$صفة الم$شبه  ً

الت$ي تعم$ل ترف$ع -
ِ ھذه نقول مشتقات جرت مجرى الفعل، وثم مشتقات لم تجر مجرى الفع$ل، مث$ل-وتنصب K مفت$اح ھ$ذا م$شتق م$ن اس$م : َ

ھ$ذه م$شتقات و� ش$ك ولكنھ$ا � تعم$ل : رمى اسم مكان أو اسم زم$ان، نق$ولآلة مشتق من الفتح لiلة نفسھا، وكذلك م
ِحينئذ لم تجر مجرى الفعل، ففرق بين النوعين ٍ.  

ُوالمفرد الجام7د، ُِ َ َ م$ن حي$ث : يك$ون ف$ي ق$وة الم$شتق، يعن$ي: جام$د ي$ؤول بم$شتق، يعن$ي:  والجام$د ك$ذلك نوع$انُْ
ُد ھنا في تأويل مشتق وھو شجاع فعال، وكذلك عم$رو تميم$ي، شجاع، ففسر أس: المعنى يفسر بمشتق، زيد أسد، يعني

صاحب م$ال، وق$د � : يؤول بالمشتق، أي: منسوب إلى تميم، وبكر ذو مال، ھذا جامد لكنه في قوة المشتق، يعني: أي
ًيؤول بالمشتق بأن يكون جامدا محضا خالصا، زيد أخوك، تقول ً يس ھ$ذا خب$ر لكن$ه ل$زيد أخوك مبتدأ وخب$ر، أخ$وك : ً

  .في قوة المشتق

ُوالمفرد الجامد،:  ھنا قال ُِ َ َ ُالمفرد عرفنا حد ُْ َ ُالجامد ُْ ِ ٌفارغ َ ُالمف7رد، حكم عليه بأنه ف$ارغ، َِ َ ُالجام7دمبت$دأ و  ُْ ِ  ص$فته َ
ٌفارغو  ُالمفردٍ ھذا خبر المبتدئ، حينئذ حكم الناظم ھنا بأن المفرد فارغ، َِ َ ُالجامد ُْ ِ ٌف7ارغ َ مير، ف$. م$ن م$اذا؟ م$ن ال$ض.. َِ

 فيه ضمير يعود إلى المبتدئ؟ ليس فيه ضمير؛ =نه جامد، ل$يس ًيتحمل ضميرا، زيد أخوك، أخوك ھذا قلنا جامد، ھل
الشأن ف$ي المف$رد كال$شأن ف$ي الجمل$ة ا�س$مية أو الفعلي$ة، الجمل$ة الفعلي$ة وا�س$مية �ب$د أن تك$ون م$شتملة عل$ى راب$ط 

ًد يكون متحم. للضمير وقد � يكون، ف. يشترط في المفرد ال$ذي � يتحم$ل أن يربطھا بالمبتدأ، وأما المفرد ف. لكن ق
ًيكون متحم. لضمير من أجل أن يعود على المبتدأ إذ ذاك الشرط في الجملة فق$ط، وأم$ا ف$ي المف$رد ف$. ي$شترط، ول$و 

مح$ض الخ$الص فھ$ذا ال$صحيح بأنه في المشتق أو الجامد الذي يؤول بالمشتق أنه يتحمل للضمير، وأم$ا الجام$د ال: قيل
ٍمن مذھب الب$صريين خ.ف$ا للك$وفيين أن$ه ف$ارغ م$ن ال$ضمير فل$يس في$ه ض$مير، حينئ$ذ � ي$صح أن يق$ال عل$ى م$ذھب  ً

ھ$ذا فاس$د، : زيد أخوك ھو، نق$ول: ٍزيد أخوك ھو؛ =ننا إذا قلنا يتحمل للضمير حينئذ جاز إبرازه فيقال: البصريين لغة
� يتحم$ل ال$ضمير ب$ل ھ$و ف$ارغ : للضمير المستتر في أخوك عل$ى الق$ول ب$ه، ونح$ن نق$ولھذا إبراز ) ھو(لماذا؟ =ن 

  .ھذا ليس بسديد: زيد أخوك ھو، نقول: ٍجامد خالص ليس فيه ضمير يعود على المبتدأ، حينئذ قوله

ٌوالمفرد الجامد فارغ َ ِْ ُ ُِ َ َ ً� يتحمل ضميرا، ھ$ذا الم$راد بكون$ه فارغ$ا : ، أيُ زي$د أخ$وك، :  نح$وً-� يتحم$ل ض$ميرا-ً
  .زيد أخوك ھو، ھذا باطل: ف. يقال

وزعم الكسائي أنه يتحمله، أنه يتحمل الضمير الجام$د الخ$الص، زي$د أخ$وك ھ$و ف$صار ھ$و ھ$ذا تأكي$د لل$ضمير 
  .ًكون الجامد الخالص متحم. للضمير منسوب لمذھب الكوفيين: في أخوك، ونسب إلى الكوفيين، يعني

ً دليل عليھا، القول بأن الجامد الخالص يتحمل ضميرا دعوى � دليل عليھ$ا وإنم$ا وھي دعوى �: قال ابن مالك
  .ھو مجرد اجتھاد نظري

ًوقد رد بأنه لو تحمل ضميرا لج$از العط$ف علي$ه مؤك$دا، فيق$ال: قال أبو حيان ھ$ذا أخ$وك ھ$و و زي$د، ل$و ك$ان : ً
ھ$ذا : ح العط$ف علي$ه وتأكي$ده ك$ذلك، فيق$الھ$ذا أخ$وك ھ$و وزي$د، ص$: زي$د أخ$وك ھ$و، أو: ًمتحم. لضمير فأبرز قيل
ٍزي$د ھ$و ق$ائم ھ$و وعم$رو، زي$د ق$ائم، ق$ائم ھ$ذا م$شتق ويتحم$ل لل$ضمير، حينئ$ذ يج$وز أن : أخوك ھو وزيد، كما تق$ول

َزيد قائم ھو وعمرو، عطفت عليه، وأما زيد أخ$وك ھ$و ھ$ذا � ي$صح أن يعط$ف علي$ه، لم$اذا؟ =ن ال$ضمير ف$ي : يقال ْ َ َ
ًلغة، حينئذ � يصح العطف عليه و� تأكيده، بخ$.ف الم$شتق فإن$ه يتحمل$ه إن ل$م يرف$ع ظ$اھرا نح$وأصله ليس بثابت  ٍ :

  : زيد قائم، ولذلك قال الناظم

ْوإن ِ .يشتق  َ َ ْ َفھو ُ ْ ٍضمير ُذو َ ِ ْمستكن َ ِ َ ْ ُ.  

ْوإن ِ .يشتق َ َ ْ ًمشتقا أصالة، ومشتق: ًالمفرد، إن كان المفرد مشتقا وھذا يشمل نوعين: ، أيُ ًا عرضا وطُرواً ً ًK ُ َ َ َ.  
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  .ًھو ما دل على متصف مصوغا من مصدر، بأن يجري مجرى الفعل فيرفع وينصب:  المشتق أصالة

ٍأن يكون جامدا لكنه مؤو� بالمشتق، فحينئذ ف$ي ھ$اتين الح$التين يك$ون في$ه ض$مير م$ستكن يعن$ي : والنوع الثاني ً ً
–، وق$$ائم خب$$ر، وھ$$و مف$$رد م$$شتق؛ =ن$$ه م$$شتق م$$ن القي$$ام مبت$$دأ: م$$ستتر، يك$$ون في$$ه ض$$مير م$$ستتر، زي$$د ق$$ائم، زي$$د

ٍزيد قائم ھ$و، فحينئ$ذ ف$ي ال$ضمير : قائم ھذا متحمل للضمير، فيجوز أن يقال: ٍ مصوغ من القيام، حينئذ نقول-المصدر
ًإما أن يكون فاع.، وإما أن يكون تأكيدا للفاعل، فيجوز فيه ھ$ذا وذاك، : ھو بعد إبرازه وجھان عند سيبويه ول$و جع$ل ً

  .ًتأكيدا لكان أجود

ھ$و، : ًزيد قائم ھو، ھذا يكون من باب التأكيد، إذا قائم ھ$ذا م$شتق، وق$د اس$تكن في$ه ض$مير م$ستتر أب$رزه بقول$ه
ًوإعرابه إما أن يكون فاع. وإما أن يكون تأكيدا للفاعل المستتر، والث$اني أجم$ل وأح$سن، حينئ$ذ م$ا ك$ان م$شتقا بلفظ$ه  ًٍ ً

وھذا محل وفاق بين البصريين والكوفيين � خ.ف بين البصريين والك$وفيين أن الم$شتق متحم$ل استكن فيه الضمير، 
ِ لكونه � يبرز في التثنية � يكون فاع. و� ف$ي الجم$ع ُعوم$ل -الضمير ھذا الذي في قائم-للضمير زيد قائم ھو، وھو  ً

ًأن في$ه ض$ميرا م$ستكنا: اللفظ معاملة المفرد، ولذلك قائم إذا قي$ل ھ$ل ھ$و : ٍ حينئ$ذ ھ$ل ھ$و جمل$ة أم مف$رد؟ ي$رد ال$سؤالً
: ٍرفع فاعل والفاعل ھذا ضمير مستكن، حينئذ ھل ھو مفرد أو جمل$ة؟ نق$ول: مفرد أو جملة؟ زيد مبتدأ، وقائم؟ إذا قيل

ل، ھو مفرد، وھذا الضمير لم يلتفت إليه، ليس الشأن فيه كالشأن في زيد قام، قام ھو، ھو فيه ضمير � ش$ك؛ =ن$ه فع$
زي$د ق$ام م$ن ب$$اب : �، لي$$سا ف$ي ق$وة واح$دة، لم$اذا؟ =ن$$ك تق$ول: وق$ائم في$ه ض$مير، ھ$ل ھم$$ا ف$ي ق$وة واح$دة؟ الج$واب

ًاFخبار بالجملة، وزيد قائم من باب اFخبار بالمفرد مع كون قام فيه ض$مير م$ستكن وق$ائم في$ه ض$مير م$ستكن، إذا م$ا 
  الفرق بينھما؟

الزي$دان قائم$ان، : � تجعل ل$ه أحك$ام، تق$ول: نية وجمعا ألغي في المفرد، يعنيلما كان الضمير � يبرز تث: قالوا
ًالزيدان قاما برز الضمير، قام$ا ا=ل$ف ھ$ذه أل$ف تثني$ة وھ$ي فاع$ل، إذا : ھناك زيد قام ضمير مستتر و� شك، إذا قلت

ًف$ردا، الزي$دون ق$اموا ب$رز ص$ار ًالضمير له وجود أم �؟ له وجود، بدليل أنه ب$رز ف$ي التثني$ة، إذا ل$ه ق$وة ح$ين ك$ان م
ًجمعا، إذا له قوة، لكن إذا قلت الزيدان قائمان ا=لف ھ$ذه أل$ف تثني$ة، ل$م : زيد قائم، ھذا كزيد قام، لكن إذا ثنيت وقلت: ً

ًيبرز، الزيدون قائمون الواو ھذه ليست فاعلة بل ھي ع.مة جمع، وقائم$ا ع.م$ة تثني$ة، إذا لم$ا ل$م يب$رز تثني$ة وجمع$ا  ً
ًئذ لم يجعل له وجود من حيث التركيب حيث كان مفردا، ولذلك يعترض حين ، يعترض على م$ن وا�عتراض الصحيحٍ

ھذا خطأ ب$ل ھ$و مرك$ب م$ن ث$.ث، ھ$ذا غل$ط، ب$ل : Kمثل في باب الك.م بأن الك.م يتركب من اسمين كزيد قائم، فيقال
إ� أن$ه ملغ$ي م$ن حي$ث ا�عتب$ار، ھ$و م$ن حي$ث ًالصواب أنه مركب من كلمتين؛ =ن ھذا ال$ضمير وإن ك$ان موج$ودا 

 فھو ملغ$ي ب$دليل التثني$ة والجم$ع، فل$يس ال$شأن في$ه كال$شأن -اFعراب–المعنى �بد من تقديره وأما من حيث ا�عتبار 
ًفي الفعل الماضي الذي أسند إلى مبتدأ زيد قام ھو، الزيدان قاما برز الضمير، الزيدون ق$اموا ب$رز ال$ضمير، إذا ف$رق 

ًن ھ$$ذا وذاك، إذا زي$$د ق$$ائم، ل$$و ق$$ال ق$$ائم ھ$$ذا م$$ن اFخب$$ار بالجمل$$ة ول$$يس م$$ن اFخب$$ار ب$$المفرد؛ =ن$$ه رف$$ع ف$$اع.، ب$$ي ً
�، بل ھو من قبيل المفرد، وھذا الضمير غي$ر معتب$ر م$ن حي$ث التركي$ب ب$دليل م$اذا؟ الزي$دان : فالضمير فاعل، نقول

الجم$$ع ع.مت$ا تثني$$ة وجم$ع ولي$$ست بفاع$ل � ف$$ي التثني$ة و� ف$$ي قام$ا، الزي$دون ق$$اموا، ف$ا=لف ف$$ي التثني$ة وال$$واو ف$ي 
  .الجمع، بخ.ف زيد قام والزيدان قاما والزيدون قاموا، ففرق بينھما

ٍبخ.ف ما إذا رفعه لفظا أو مح.، الزيدان قائم أبوھما، حينئذ نق$ول ً زي$د ق$ائم في$ه ض$مير م$ستتر، لك$ن ي$شترط : ً
ٍاھرا حينئذ صار المرفوع ھو الفاع$ل؛ =ن اللف$ظ الواح$د � يك$ون ل$ه ف$اع.ن، ف$إذا ًفيه أن � يرفع ظاھرا، فإن رفع ظ ً

ٍزيد قائم أبوه، أبوه ھذا فاعل والضمير الذي في أبوه ھو ال$ذي ك$ان م$ستكنا، حينئ$ذ زي$د ق$ائم أب$وه، � نق$ول: قيل ق$ائم : ً
ٍاھر ھ$و الفاع$ل وفي$ه ض$مير م$ستكن حينئ$ذ ھذا فيه ضمير مستكن، لماذا؟ =ن الذي ظھر ھو الفاعل، فلو قلنا ب$أن الظ$

ف$ي - ھذا في ا=ص$ل -الفاعل � يتعدد ليس كالخبر-صار �سم الفاعل فاع.ن وھذا باطل، بل ھو فاعل واحد � يتعدد 
  .أبوه ھذا فاعل، وقائم ليس فيه ضمير مستكن: ٍ حينئذ زيد قائم أبوه، نقول-ا�صط.ح عندھم

 ال$ضمير الب$ارز ھ$و وب7ه ھذا اسم مفعول، وا=صل فيه أنه يرفع نائ$ب فاع$ل، ، ممرورًأو مح.، زيد ممرور به
ٍال$$ذي ك$$ان م$$ستكنا، حينئ$$ذ ج$$ر مح$$. � لفظ$$ا، إن خ$$. ع$$ن كون$$ه يرف$$ع ظ$$اھرا لفظ$$ا أو مح$$. حينئ$$ذ نق$$ول ًٍ ًً ً ً ھ$$و راف$$ع : ً

ًلضمير مستتر، إذا المشتق ھو م$ا دل عل$ى مت$صف م$صوغا م$ن م$صدر، ھ$ذا ي$ستكن في$ه ض$مير ب$شر ط أن � يرف$ع ً
ًظاھرا لفظا أو مح$.، ف$إن رف$ع ظ$اھرا فحينئ$ذ ل$يس في$ه ض$ميرا م$ستكنا، لم$اذا؟ =نن$ا ل$و أثبتن$ا ال$ضمير الم$ستكن م$ع  ً ً ً ًٍ ً
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َت$$سلطه عل$$ى الظ$$اھر =ثبتن$$ا ل$$ه ف$$اعلين وھ$$ذا فاس$$د، فل$$زم أن نق$$ول أن الظ$$اھر ھ$$و الفاع$$ل، وق$$د خ$$. ع$$ن ال$$ضمير : ِ
  .المستكن

ْوإن ِ .يشتق َ َ ْ ا أن ا=صل فيه اسم الفاعل واسم المفعول وما جرى مجرى الفع$ل، ك$ذلك الجام$د ال$ذي ي$ؤول ، عرفنُ
ًبالمشتق فھو متحمل لضمير، زيد أسد أي ھو؛ =ن أسد ا�عتبار ھنا بالمعنى، فأسد ھنا في قوة قولك ش$جاع، وش$جاع 

ٍھ$ذا فع$ال ص$فة ُم$شبه، حينئ$ذ نق$ول َ َK َ ير؛ =ن$ه م$شتق يج$ري مج$رى الفع$$ل، ش$جاع، ل$و ج$$اء لف$ظ ش$جاع لتحم$ل ال$ضم: ُ
ٍ حينئ$ذ ص$ار مثل$ه؛ =ن القاع$دة -المعن$ى الم$شتق–ٍفحينئذ ما جاء في مكانه في موضعه من الجامد ولوحظ فيه المعن$ى 

 أن$ه يأخ$ذ أحكام$ه، أق$ائم الزي$دان؟ ق$ائم ھ$ذا وض$ع -ف$ي الجمل$ة-أن ما وض$ع ف$ي مح$ل ش$يء فا=ص$ل في$ه : كما ذكرنا
ٍمه � يخبر عن$ه و� ُي$صغر و� ُيثن$ى إل$ى آخ$ره، حينئ$ذ ش$جاع ھ$ذا ا=ص$ل زي$د ش$جاع، لك$ن موضع الفعل فأخذ أحكا K َ K َ

ًعبر با=سد من باب الكناية فصار متحم. للضمير، إذا أسد في اللفظ ھو جام$د، ھ$ل ھ$و متحم$ل لل$ضمير؟ نق$ول نع$م : ً
مف$رد جام$د مح$ض خ$الص، مف$رد جام$د م$ؤول : ًمتحمل للضمير باتفاق البصريين والك$وفيين، إذا ث.ث$ة أن$واع للمف$رد

  .بالمشتق، مشتق خالص

أخ$وك ھ$ذا ل$يس : ھو محل النزاع بين البصريين والك$وفيين، وھ$و المف$رد المح$ض كزي$د أخ$وك، فنق$ول: ا=ول
  .ًمتحم. للضمير على الصحيح

ن للضمير، لكن ي$شترط ًوأما الجامد المؤول بالمشتق والمشتق، فمذھب الكوفيين والبصريين اتفاقا أنھما متحم.
ٍفي المشتق أن � يرفع ظاھرا لفظا و� مح.، ف$إن رف$ع ظ$اھرا حينئ$ذ ل$م يك$ن في$ه ض$مير م$ستكن، ب$ل ا�س$م الظ$اھر  ً ً ًً
َوالضمير المرفوع مح. يكون ھو الفاعل في المعنى وأما الضمير المستكن ف. وجود له أص. ل$ئ. يك$ون ث$م ف$اع.ن  ً ً

  .للفظ الواحد وھذا ممتنع

ٌوالمفرد الجامد فارغ َ ِْ ُ ُِ َ َ ْ وإن� يتحمل ضمير: ، أيُ ِ .يشتق  َ َ ْ َفھو ُ ْ ٍضمير ُذو َ ِ ْم7ستكن َ ِ َ ْ م$ستتر � يظھ$ر، ولك$ن :  ، أيُ
ً�بد من تقييده بماذا؟ إن لم يرفع ظاھرا، وإ� العب$ارة مدخول$ة، إذا المف$رد إم$ا أن يك$ون جام$دا أو م$شتقا كاس$م الفاع$ل  ً ً ً

  .ة المبالغة والصفة المشبھة وأفعل التفضيلواسم المفعول وأمثل

ًفإن كان جامدا ذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، زيد أخوك، وذھب الكسائي والرماني وجماع$ة إل$ى  ً
  .زيد أخوك ھو: أنه يتحمل الضمير والتقدير عندھم

ًإما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق م$ؤو� ب$ه أو: وأما البصريون فقالوا  �، ف$إن ت$ضمن معن$اه زي$د أس$د ً
ٍص$$احب م$ال، حينئ$ذ تحم$ل ال$ضمير، وإن ل$$م : وزي$د تميم$ي، وعم$رو تميم$ي أي منت$$سب إل$ى تم$يم، وبك$ر ذو م$ال أي

ًيتضمن ذلك المعنى لم يتحمل الضمير، وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نح$و زي$د ق$ائم أي ھ$و، ھ$ذا 
ًإذا لم يرفع ظاھرا، إذا لو قي   ًالخبر المفرد ھل يتحمل ضميرا أم �؟ ما الجواب؟ : لً

ٍإن كان جامدا محضا �، وإن كان مشتقا أو جامدا مؤو� بالم$شتق ف$نعم، حينئ$ذ مح$ل الن$زاع : فيه تفصيل: نقول ً ً ً ً ً
  ً.بين الطرفين البصريين والكوفيين ھو الجامد الخالص، والصواب أنه � يتحمل ضميرا

ك$$م إنم$$ا ھ$$و للم$$شتق الج$$اري مج$$رى الفع$$ل، كاس$$م الفاع$$ل واس$$م المفع$$ول وال$$صفة وھ$$ذا الح: ق$$ال اب$$ن عقي$$ل
ًالمشبھة، واسم التف$ضيل، فأم$ا م$ا ل$يس جاري$ا مج$رى الفع$ل م$ن الم$شتقات ف$. يتحم$ل ض$ميرا؛ =ن كلم$ة م$شتق ھ$ذه  ً

  .أوسع من كونه يعمل أو � يعمل

ً و� يعم$ل عم$ل الفع$ل أب$دا، و� يك$ون ف$ي ق$وة ھ$ذه م$شتقات، مفت$اح م$شتق م$ن الف$تح،: ًأسماء ا]ل$ة م$ث. نق$ول
ًمفعل مرمى مشتق من الرم$ي ھ$ذا � يتحم$ل ض$ميرا، وإنم$ا :الفعل، � يفسر بالفعل، وكذلك اسم الزمان اسم المكان كـ

ًيتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل ال$ضمير إذا ل$م يرف$ع ظ$اھرا، ف$إن رفع$ه ل$م يتحم$ل ض$ميرا وذل$ك نح$و زي$د ق$ائم  ً
  ً. غ.ماه مرفوع بقائم ف. يتحمل ضميراغ.ماه،

إن "ًإذا عرفنا أن الضمير مستكن في المشتق وم$ا ھ$و ف$ي ق$وة الم$شتق، ھ$ذا ال$ضمير، يعب$ر عن$د النح$اة بجمل$ة 
ِإن ل$م يج$ر عل$ى م$ا ھ$و "، "إن ج$رى عل$ى م$ا ھ$و علي$ه"، "إن لم يرجع إلى م$ا ھ$و علي$ه"، أو "رجع إلى ما ھو عليه

  : بقولهعليھط، وھذا الذي عناه
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َوأبرزن777777777777777777ه مطلق777777777777777777 َْ ُ ْ َُ ْ َ ِ َا حي777777777777777777ث ت6777777777777777777َ َ ُ ْ َ ً  

  

َم77777777777777ا ل77777777777777يس معن77777777777777اه ل77777777777777ه مح77777777777777ص6 . َ ُ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ََ  

  

خب$ر المبت$دأ الث$اني، المبت$دأ ا=ول : مبت$دأ ث$اني، وض$اربه: مبتدأ أول، وعم$رو: إذا قلت زيد عمرو ضاربه، زيد
ًقع$ت خب$را عل$ى المبت$دأ ا=ول، خب$ر جملة ص$غرى و: عمرو ضاربه! ًخبره جملة، إذا الحديث ليس فيھا، أليس كذلك؟

ھ$$و في$$ه ض$$ميران ا]ن ف$$ي ھ$$ذا : ٍالمبت$$دأ الث$$اني م$$ا نوع$$ه؟ م$$شتق، في$$ه ض$$مير م$$ستكن عل$$ى م$$ا قررن$$اه، حينئ$$ذ نق$$ول
ًضمير مستتر ال$ذي قررن$اه أو� وھ$ذا يع$ود إل$ى المبت$دأ، وض$مير ظ$اھر ال$ذي : التركيب، عمرو ضاربه فيه ضميران

ٍفي محل نصب، وليس ھو الضمير المستكن الذي ھو فاعل، إذا فيه ض$ميران، حينئ$ذ إذا ، الضمير ھذا "ضاربه"برز  ً
:  إن رج$ع ال$ضمير الم$ستكن إل$ى المبت$دأ ال$ذي أخب$ر عن$ه ب$ضارب قلن$ا-لي$ست الھ$اء الب$ارزة-رجع ال$ضمير الم$ستكن 

مير مستكن إن رج$ع إل$ى فيه ض: جرى على من ھو له، من ھو أي الخبر، له للمبتدأ، زيد عمرو ضاربه، ضاربه قلنا
الخبر، له للمبتدأ، وھذا � إشكال في$ه وھ$ذا ھ$و ا=ص$ل في$ه : ٍعمرو حينئذ قلنا جرى على من ھو له، على من ھو، أي

أن يعود إلى المبتدأ الذي أخبر عنه بھذا اللفظ المفرد، إن عاد إلى زيد المبتدأ ا=ول عمرو ضاربه والضمير فيه يع$ود 
ًجرى على غير من ھو له؛ =ن ضارب ليس خبرا ع$ن زي$د، وإنم$ا ھ$و خب$ر ع$ن : ٍ حينئذ نقولإلى زيد � إلى عمرو،

ٍھ$$ذا ھ$$و ا=ص$$ل، حينئ$$ذ � يج$$ب إب$$رازه ب$$ل يج$$وز في$$ه : عم$$رو، إن ج$$رى ال$$ضمير الم$$ستكن عل$$ى م$$ن ھ$$و ل$$ه نق$$ول
ھ$و، وأم$ا إذا ك$ان زي$د عم$رو ض$اربه : ٍالوجھان، إذا كان الضرب واقع من عمرو حينئ$ذ يج$وز في$ه الوجھ$ان، فتق$ول

مرجع الضمير ليس ھو عمرو بل ھو زيد تع$ين إب$راز ال$ضمير، وھ$ذا تف$صيل عل$ى م$ذھب الك$وفيين وھ$و ال$صواب، 
  .أنه تفريق بين ما إذا أمن اللبس أو إذا لم يؤمن اللبس، سيأتي

َوأبرزن777777777777777777ه مطلق777777777777777777ا حي777777777777777777ث ت6777777777777777777 َ ْ َُ َْ َ ُ ْ ًَ ْ ُ ِ َ
  

  

َم77777777777777ا ل77777777777777يس معن77777777777777اه ل77777777777777ه مح77777777777777ص6 . َ ُ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ََ  

  

ٍإن كان خبرا ع$ن مبت$دئ والمعن$ى ال$ذي دل علي$ه الخب$ر ثاب$ت : فنا، ضمير جرى على ما من ھو له، أيًإذا عر ً
فاعل$ه �س$م آخ$ر يق$ال ج$رى : ًلذلك المبتدئ فإنه يقال جرى على من ھو له، وإن كان خبرا عن اس$م ولك$ن معن$اه، أي

  .على غير من ھو له، بھذا التفصيل

ُوأبرزنه ْ َ ِ ْ ْوإن: ل$ذي ق$ال، ما ھ$و؟ ال$ضمير، اََ ِ .ي7شتق  َ َ ْ َفھ7و ُ ْ ٍض7مير ُذو َ ِ ْم7ستكن َ ِ َ ْ ً، ھ$ذا ال$ضمير يج$ب إب$رازه مطلق$ا ُ
عن$د الب$$صريين س$$واء أم$ن الل$$بس أو �، وأبرزن$$ه ال$$ضمير يع$ود إل$$ى ال$$ضمير الم$$ستكن، وا=م$ر ھن$$ا للوج$$وب فيج$$ب 

ُوأبرزن77هًمطلق$$ا،  ْ َ ِ ْ ُوأبرزن77ه، ح$$ال م$$ن المفع$$ول الھ$$اء: ًال$$ضمير الم$$شتق، مطلق$$ا: ، أيََ ْ َ ِ ْ ال$$ضمير الم$$شتق، ال$$ضمير : ، أيََ
ًمطلقاالمستكن،  َ ْ َحيث ت6أمن اللبس أم �، : ، يعنيُ ُ ْ َحيث ت6حيث ظرف مكان، : َ ُ ْ ُل7يس معن7اه مبت$دأ :َما  الخبر المشتقَ ْ َ َ َْ َ-

ُله -معنى الخبر ش$كال في$ه، وإنم$ا إذا إذا جرى إلى غير من ھو له، إذا جرى إل$ى م$ن ھ$و ل$ه � إ: لذلك المبتدأ، يعني: َ
ًجرى على غير من ھو له فحينئذ عند البصريين مطلقا يجب إبرازه سواء أمن اللبس أو لم يؤمن الل$بس، وھ$ذا م$ذھب  ٍ

  .البصريين والصواب التفصيل كما سيأتي

ُوأبرزنه ًإذا  ْ َ ِ ْ ًمطلقا الضمير المشتق، : أيََ َ ْ َحيث ت6ُأمن اللبس أم �، ُ ُ ْ  إلى الخب$ر الم$شتق، ت$. الضمير يعود: َت6، َ
ُل7يس معن7اهھذا مفعول به يصدق عل$ى المبت$دأ، َما ًماذا؟ ت. مبتدأ،  ْ َ َ َْ ُل7ه معن$ى الخب$ر : ، ھ$ذا اس$م ل$يس، ل$يس معن$اه، أيَ َ

.محص6لذلك المبتدأ  َ ٌ، لم يؤت بھذا الخبر من أجل إفادة المبتدأ الذي له بل لغيره، ل$يس معن$ى ذل$ك الخب$ر مح$صل ل$ذلك ُ َ
ًوأبرز الضمير العائد من الخبر المشتق إلى المبتدأ مطلقا، إذا ت. الخبر مبتدأ ل$يس معن$ى ذل$ك : ئ، ومعنى البيتالمبتد ً

ًالخبر محص. لذلك المبتدئ َ.  

إذا جرى الخبر المشتق على من ھو له استتر الضمير فيه، نحو زيد قائم، ھذا ھ$و ا=ص$ل؛ =ن$ه : قال ابن عقيل
ٍ عل$$ى م$$ا ھ$$و علي$$ه � إش$$كال في$$ه، وإذا أبرزت$$ه حينئ$$ذ ج$$از أن تب$$رزه فيع$$رب إم$$ا فاع$$ل وإم$$ا � إش$$كال في$$ه، ل$$و ألقيت$$ه

زي$$د ق$ائم ھ$$و، وق$$د ج$وز س$$يبويه في$$ه : ھ$$و، فل$$و أتي$ت بع$$د الم$$شتق بھ$و ونح$$وه وأبرزت$ه فقل$$ت: ًتوكي$دا، زي$$د ق$ائم، أي
 بق$ائم، ھ$ذا إذا ج$رى عل$ى م$ن ھ$و ل$ه، ًأن يكون فاع.: ًأن يكون ھو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني: وجھين

ٍوھذا واضح بين، ھذا التركيب واضح � إشكال، لكن لو وقعت ھذه الجملة خبرا لمبتدأ فحينئذ قد يقع فيه نوع لبس ً.  

ُف$إن ج$رى عل$ى غي$ر م$$ن ھ$و ل$ه وھ$و الم$راد بھ$$ذا البي$ت وج$ب إب$راز ال$ضمير مطلق$$ا س$واء أم$ن الل$بس أو ل$$م  ً
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ٍأم$ن الل$بس، وإذا اش$تبه ال$ضمير حينئ$ذ : تبه الضمير ھل ھو عائد على ا=ول والثاني؟ ھذا نقولإذا لم يش: يؤمن، يعني ُ

ھ$ذا وج$ب : لم يؤمن اللبس، يقع إشكال أيھما الضارب وأيھما المضروب، فإن جرى عل$ى غي$ر م$ن ھ$و ل$ه قلن$ا: نقول
ُإبراز الضمير مطلقا، فمثال ما أمن فيه اللبس خب$ر : مبتدأ ث$اني، ض$اربھا: ، ھند مبتدأ أول:زيد ھند ضاربھا ھو، زيد: ً

المبتدأ الثاني، ضاربھا فيه ضميران انتبه � يلتبس عليك أن ال$ضمير الب$ارز ھ$و ال$ذي في$ه الك$.م �، ل$يس الك$.م ف$ي 
في مح$ل ن$صب : ھذا نقول) ھا(ليس الك.م فيه، الك.م في الضمير المستتر، وضاربھا ) ھا(الضمير البارز، ضاربھا 

الضمير البارز ھذا واضح يعود على زيد، والضمير الم$ستكن، : ل به، والك.م في الفاعل، ضاربھا فيه ضميرانمفعو
ض$اربته لكان$ت ھ$ي : ھنا وجدت قرينة، وھي ضاربھا، ل$و ق$ال. يعود على من؟ من الضارب ھل ھو ھند أم زيد؟ زيد

عاد الضمير ھن$ا عل$ى غي$ر م$ن : ٍرب، حينئذ نقولضاربھا علمنا الضمير يعود إلى زيد فھو الضا: الضاربة، ولما قال
ٍھو له، وأمن اللبس، فحينئذ لم نحتج إلى إبراز ال$ضمير، لك$ن م$ذھب الب$صريين أن$ه يج$ب حت$ى ف$ي مث$ل ھ$ذه الحال$ة،  ُ

زيد ھند ضاربھا ھو، ھو ھذا واج$ب اFب$راز عن$د الب$صريين، لم$اذا؟ =ن ال$ضمير ج$رى عل$ى غي$ر م$ن : ولذلك يقول
ٍلعلة فقط، بقطع النظر عن كونه أمن اللبس أو � ما دام أن الضمير ھنا رجع إل$ى غي$ر م$ن ھ$و ل$ه حينئ$ذ ھو له، ھذه ا ُ

مبت$دأ ث$اني وخب$ره، : مبت$دأ أول، زي$د ض$اربته: ھند زيد ضاربته ھي، ھند: وجب إبراز الضمير، ولو قيل.. ھذا: نقول
ذا في محل نصب مفعول به، ھل فيه ل$بس؟ ل$يس في$ه الھاء ھ: تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر، وضاربته: ضاربته

" ال$ضمير" ھن$د زي$د ض$اربته، ا=ص$ل ف$ي ض$اربته -المبت$دأ ا=ول-لبس؛ لوجود تاء التأنيث، فدل على أن الفاعل ھند 
أن يعود إلى زيد لكنه عاد إلى ا=ول إلى غير من ھو له لكن وجدت قرين$ة وھ$ي الت$اء كم$ا وج$د ھن$اك ض$اربھا الھ$اء 

ُإذا ھ$$ذا أم$$ن الل$$بس وعن$$د الب$صريين يج$$ب اFب$$راز م$ذكر،  ُ، وال$صحيح أن$$ه � يج$$ب إذا أم$$ن الل$$بس، -إب$$راز ال$$ضمير-ً

زي$د عم$رو ض$اربه، ھن$ا ي$رد إش$كال، زي$د عم$رو : تفريق ب$ين الن$وعين، ومث$ال م$ا ل$م ي$ؤمن في$ه الل$بس ل$و� ال$ضمير
من المضروب؟ ھذا يحتم$ل أن يك$ون ال$ضارب مبتدأ ثاني، ضاربه، من الضارب و: مبتدأ أول، وعمرو: ضاربه، زيد

ھو عمرو وزيد مضروب، ويحتمل أن يكون زيد ھو ال$ضارب وعم$رو ھ$و الم$ضروب، لك$ن ل$و جرين$ا عل$ى ا=ص$ل 
� إشكال ف$ي ھ$ذه، إذا ك$ان : ُأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأن الخبر إنما أخبر به عن مبتدئه فا=صل أن نقول

دم إبراز الضمير، زيد عمرو ضاربه � إش$كال، لك$ن إذا أراد الم$تكلم أن ال$ضارب ھ$و الضارب ھو عمرو فا=صل ع
ٍالمبتدأ ا=ول حينئذ �بد من إبراز الضمير؛ =ن المخاطب سيفھم عود الضمير إلى أقرب مذكور، زي$د عم$رو ض$اربه 

ضمير إل$ى م$ن ھ$و ل$ه � المخاط$ب إذا أج$رى ال$: ٍفحينئ$ذ نق$ول" ھ$و"فالضارب عمرو ھذا ھ$و ا=ص$ل، فل$و ل$م ي$ذكر 
: إشكال فيه، ولكن لو كان مراد المتكلم أن الضمير ھنا أجري على غير من ھو له وج$ب علي$ه إظھ$ار ال$ضمير فيق$ول

لك$ان عم$$رو ھ$$و " ھ$$و"زي$$د، فزي$د ھ$$و ال$$ضارب وعم$رو ھ$$و الم$$ضروب، ول$و أس$$قطنا : زي$د عم$$رو ض$اربه ھ$$و، أي
ا إذا لم يؤمن اللبس وجب إبراز الضمير عند الب$صريين وك$ذلك الضارب وزيد ھو المضروب، ففرق بين الجملتين ھذ

ُعند الكوفيين، فإذا أم$ن الل$بس وق$ع الن$زاع ب$ين الط$ائفتين أوجب$ه الب$صريون ول$م يوجب$ه الكوفي$ون، وم$ذھب الك$وفيين 

  .أقرب

ْوأب: ًإذا زيد عمرو ضاربه ھ$و، فيج$ب إب$راز ال$ضمير ف$ي الموض$عين عن$د الب$صريين، وھ$ذا معن$ى قول$ه ُرزن7ه ََ ْ َ ِ
ًمطلقا َ ْ ُإن أم$ن الل$بس ج$از ا=م$ران كالمث$ال ا=ول زي$د ھن$د : ُسواء أمن اللبس أو لم يؤمن، وأما الكوفي$ون فق$الوا: ، أيُ

َضاربھا ھو؛ =ن ثم قرينة ھنا ضاربھا ولم يقل ضاربته دل على أن الھاء ھنا يعود على زيد فھ$و الفاع$ل؛ =ن المبت$دأ 
Kضاربته، لكن لما ذكر علمنا أنه أراد ا=ول، فإن شئت أتيت بھ$و وإن ش$ئت ل$م : ًا إليه لقالالثاني مؤنث، فلو كان راجع َ

ت$$أت ب$$$ه، وإن خي$$ف الل$$$بس وج$$ب اFب$$$راز كالمث$$ال الث$$$اني وھ$$ذا م$$$ذھب الك$$وفيين، واخت$$$ار الم$$صنف ھن$$$ا م$$$ذاھب 
  .البصريين، واختار في غير ھذا الكتاب مذھب الكوفيين

  :إذن

َوأبرزن777777777777777777ه مطل ْ ُ ْ َُ ْ َ ِ َق777777777777777777ا حي777777777777777777ث ت6777777777777777777َ َ ُ ْ َ ً  

  

َم77777777777777ا ل77777777777777يس معن77777777777777اه ل77777777777777ه مح77777777777777ص6 . َ ُ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ََ  

  

ٍأن الضمير المستكن في المشتق المفرد إذا عاد إلى من ھو له حينئذ � ك.م فيه، وإن عاد إل$ى غي$ر م$ن : مراده
  .إما أن يؤمن اللبس معه وإ� �، في الحالتين يجب إبراز الضمير على مذھب البصريين: ھو له فله حا�ن

ًأبرزنه مطلقاَو َ ْ ُ ُْ ْ َ ِ َحي7ث ت67ُ، أم$ن الل$بس أو �، َ ُ ْ ُل7يس معن7اهًمبت$دأ : ، أيَم7ا الخب$ر الم$شتق: َ ْ َ َ َْ ُل7ه  معن$ى الخب$ر: َ ل$ذلك َ
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.محص6المبتدئ  َ َ، لم يؤت من أجله وإنما جيء من أجل ا]خر، ول$ذلك اس$تدل الكوفي$ون عل$ى أن$ه � يج$ب اFب$راز م$ع ُ
  :أمن اللبس بقول القائل

ْق7777777و َذرى ِميَ ِالمج7777777د ُ ْ َبانوھ7777777ا َ ْ ْوق7777777د َُ َ ْعلم7777777ت َ َ َِ  

  

ِبكن777777777777777777ه ْ ُ َذل777777777777777777ك ِ ِ ٌع777777777777777777دنان َ َْ ُوقحط777777777777777777ان َ َ َْ  

  

ِقومي ْ َذرىھذا مبتدأ أول، : َ ِالمجد ُ ْ َبانوھا: مضاف ومضاف إليه وھو مبتدأ ثاني، قال: َ ْ الضمير ھنا يع$ود عل$ى : َُ
ِق7وميل$ى ق$ومي، بانوھا ھم، لكنه عاد مع أم$ن الل$بس ھن$ا ع: من؟ لو على قومي لقال ْ َذرى َ ِالمج7د ُ ْ َبانوھ7ا َ ْ ، حي$ث ج$اء َُ

ًبخبر المبتدئ مشتقا ولم يبرز الضمير مع أن المشتق ل$يس وص$فا ل$نفس مبتدئ$ه ف$ي المعن$ى، ول$و أب$رز ال$ضمير لق$ال ً :
ِقومي ْ َذرى َ ِالمجد ُ ْ َبانوھا َ ْ َذرى ق$ومي، وًھم، إذا لم يبرز الضمير مع كون$ه رج$ع إل$ى  َُ ِالمج7د ُ ْ  مبني$ة ولي$ست باني$ة ھ$ذه َ

  .وإنما الباني ھم القوم، التقدير بانوھا ھم، فحذف الضمير؛ =من اللبس

ٍوأخب77777777777777روا بظ77777777777777رف  ْ ُ َ ََ ِ ْ ّو بح77777777777777رف ج77777777777777رٱَ َ ْ َ ِْ ِ  

  

ّن7777777777777777اوين معن7777777777777777ى ك7777777777777777ائن أو اس7777777777777777تقر ْ ْ ََ َ َ َ َِ ٍ ِِ َ  

  

ْوأخ ھذا ھو النوع الثالث من أنواع الخبر وھو ما كان شبه جملة وھ$و الظ$رف والج$ار والمج$رور،  َ ُب7رواَ : ، أيَ
ٍبظ77رف الع$$رب، أو حك$$م النح$$اة بج$$واز اFخب$$ار ب$$الظرف أو ح$$رف ج$$ر، ْ َ َوالرك$$ُب أْس$$فل ((: كم$$ا ھ$$و ف$$ي قول$$ه تع$$الى: ِ ََ َ ْ K

ْم$$نكم ُ ْ ْالرك$$ُب، َ] 42:ا=نف$$ال)) [ِ K : َأْس$$فلھ$$ذا مبت$$دأ، و َ َبح77رف ج77رھ$$ذا للتنوي$$ع ْأو  ھ$$ذا ظ$$رف مك$$ان وھ$$و خب$$ر،: َ ْ َِ  كقول$$ه ِ
ُالحْمد((: تعالى َ ْ] ِ ِK] ((ُالحْمد، ] 2:الفاتحة َ ِ[مبتدأ، و : ْ ِK :خبر أو متعلق بحذوف: جار ومجرور، نقول.  

َن77اوين معن77ى ك77ائن أو اس77تقر َ َ َ َْ ْ َِ ٍ ِِ ، ي$$شترط ف$$ي الظ$$رف وح$$رف الج$$ر إذا وقع$$ا خب$$رين أن يكون$$ا ت$$امين، فل$$يس ك$$ل َ
ًظرف يصح أن يكون خبرا وليس كل ج$ار ومج$رور ي$صح أن يك$ون خب$را ب$ ل ال$شرط أن يك$ون فيھم$ا معن$ى التم$ام، ً

زي$$د ف$$ي ال$$دار، عرف$$ت أن ف$$ي ال$$دار ھ$$ذا متعل$$ق : وس$بق أن التم$$ام الم$$راد ب$$ه أن ُيفھ$$م من$$ه متعلق$$ة المح$$ذوف، إذا ق$$ال
ھ$ذا ظ$رف وھ$و ت$ام؛ =ن$ه م$ن إط$.ق : بمحذوف يتم الك.م به وھو كائن أو اس$تقر، وك$ذلك زي$د عن$دك، عن$دك نق$ول

ھ$$ذا ظ$$رف ن$$اقص أو ج$$ار : ٍوھ$$و المتعل$$ق ك$$ائن أو اس$$تقر، إن ل$$م يك$$ن ك$$ذلك فحينئ$$ذ نق$$ولاللف$$ظ عرف$$ت المح$$ذوف 
ھ$ذا :  ليس بك.م ھذا، لم يحصل به فائدة، زي$د في$ك، زي$د ل$ك، نق$ولبكومجرور ناقص � يصح اFخبار به، زيد بك، 

ًجار ومجرور لم يحصل به الفائدة، نسميه ناقصا؛ =نه لم يفھم منه المتعلق، إذا ال ناقص ما � يفھم بمجرد ذكره وذك$ر ً
 لم نعرف ما ھو المتعلق، مع أن$ه يحتم$ل أن$ه زي$د واث$ق ب$ك، زي$د في$ك، بكمعموله ما يتعلق به لم ُيعرف بمجرد ذكره 

زي$د ب$ك، م$ا : زيد راغب فيك، زيد عنك، زيد معرض عنك، ھذه كلھا متعلقات ھل تفھم من الك.م؟ م$ا يفھ$م، إذا قل$ت
كون$ه � ي$دل عل$ى المتعل$ق ھ$ذا ن$اقص، وإذا دل علي$ه يك$ون :  راغب أو واث$ق، أو مع$رض، نق$ولتفھم أن المتعلق ھو

ًتاما وإنما يدل على المتعل$ق ف$ي ح$الين، إذا ك$ان المتعل$ق المح$ذوف عام$ا، وھ$و م$ا عب$ر  ْ ك7ائن أو اس7تَ◌قر:عن$ه ب$ـً َْ َ ِ ٍ ِ َ ،
=لف$اظ وھ$ذه المع$اني فھ$و ك$ون ع$ام، فھ$و لفظ يدل على الوجود والحصول والحدوث، كل لفظ ي$دل عل$ى ھ$ذه ا: يعني

  .متعلق عام

ھذا ح$دث خ$اص : زيد واثق بك، واثق: ًأن يكون المتعلق خاصا، والمتعلق الخاص مثل ما ذكرناه: النوع الثاني
ھ$ل يج$وز حذف$ه أو �؟ : ًھذا كما ف$صلناه س$ابقا نق$ول: ٍليس كالحدوث العام والكون العام وا�ستقرار العام، حينئذ نقول

: نق$ول: ًخب$ر، وغ$دا: مبتدأ، وم$سافر: ًزيد مسافر غدا، زيد: ٍإن دل عليه دليل جاز وإ� ف.، حينئذ إذا قلت: فيه تفصيل
Kھذا ظرف زمان متعلق بمسافر، إذا مسافر متعلق، وغدا متعلق وھو ظرف، متعلق بفتح ال.م مسافر، خاص أم ع$ام؟  Kl ً ً

ًيحذف، لماذا؟ =نك ل$و قل$ت زي$د غ$دا، م$ا تفھ$م، مث$ل زي$د ب$ك رجعن$ا إل$ى في ھذا التركيب � يجوز أن : خاص، نقول
ھ$ذا ن$اقص � يج$وز، ف$. يج$وز حذف$ه : ٍا=ول فھو ناقص، ف. يفھم المتعلق المحذوف بذكر ھذا الظ$رف، حينئ$ذ نق$ول

ھ$ذا متعل$ق : نق$ولمبت$دأ، وي$وم الجمع$ة : ًزي$د م$سافر غ$دا، وعم$رو ي$وم الجمع$ة، عم$رو: إ� إذا دل عليه دليل، لو قال
ٍبمحذوف خبر، عام أو خاص؟ خاص، جاز حذفه أو �؟ جاز حذفه، لماذا؟ لقرينة؛ =نه ذكره سابقا حينئذ ج$از حذف$ه،  ً

ًالظرف والج$ار والمج$رور ت$امين، ھم$ا تام$ان، إذا ك$ان المح$ذوف متعلق$ا عام$ا، وإذا ك$ان : في ھذين الموضعين نقول ً
ًالمح$ذوف متعلق$$ا خاص$ا دل علي$$ه دلي$$ ل، وأم$ا إذا ل$$م يك$$ن ذل$ك فھ$$و ن$$اقص، والن$اقص م$$ا � يفھ$$م بمج$رد ذك$$ره وذك$$ر ً

ًواثق ب$ك، وراغ$ب في$ك، ومع$رض عن$ك، ف$. يق$ع خب$را إذ � : زيد بك، زيد فيك، زيد عنك، أي: معموله ما يتعلق به
ًفائدة فيه، إذا الناقص � يقع خبرا؛ =ن من شرط الخبر أن يكون مفيدا ولذلك سبق ً َوالخ: ً ْ ُبرَ ُالجزء َ ُْ cالمتم ْ ِ ُ ْالفائده ْ َ ِ َ ، وأم$ا ْ
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  ً.زيد بك لم تحصل به الفائدة ف. يصح أن يكون خبرا

الجار والمجرور عرفنا أنھما �بد أن يكونا تامين، ث$م ھ$ل ھ$و الج$ار نف$سه خب$ر، والظ$رف يك$ون ھ$و الخب$ر أم 
الخب$ر محك$وم ب$ه، والمبت$دأ محك$$وم : ا�؟ زي$د عن$دك، عرفن$ا أن الخب$ر معن$ى، ووص$ف، وحك$م، أل$يس ك$ذلك؟ لم$ا قلن$

زيد أخوك، زيد قام أبوه، زيد مسافر، زيد أسد، أس$د، وق$ام أب$وه، و زي$د أب$وه ق$ائم، ا=خب$ار ھ$ذه : ٍعليه، حينئذ إذا قلت
ًكلھا دلت على معان اتصف بھا المحكوم عليه وھو المبتدأ، إذا كل من ھذه ا=لفاظ   -الجمل$ة بق$سميھا والمف$رد بنوعي$ه-ٍ

لف$ظ الظ$رف، ولف$ظ الج$ر - على معن$ى ف$ي الموص$وف وھ$و المبت$دأ، لك$ن ھ$ل ھ$ذا المعن$ى حاص$ل م$ن ذات اللف$ظ دل
ك$ذلك زي$د : ًظرف مكان وم.زما للن$صب، وإذا قلن$ا: زيد عندك، أخبرنا عن زيد بلفظ عند، عند: ؟ لو قيل-والمجرور

ھ$$ل يح$$صل اFخب$$ار ب$$ذات الظ$$رف وب$$ذات ا=ص$$ل أن يك$$ون المخب$$ر ب$$ه ھن$$ا م$دخول ح$$رف الج$$ر، : ف$ي ال$$دار، ال$$دار
ًالمجرور عن المبتدأ؟ لو تأمل المتأم$ل لوج$د أن ث$م فرق$ا ب$ين اFخب$ار بالجمل$ة والمف$رد بنوعي$ه ع$ن اFخب$ار ب$الظرف  َ
والجار والمجرور ولذلك جم$اھير النح$اة عل$ى أن الخب$ر � يك$ون نف$س الظ$رف و� يك$ون نف$س الج$ار والمج$رور ب$ل 

ًا، واختلفوا في ھذا المتعل$ق ھ$ل ھ$و اس$م فاع$ل أو فع$ل؟ لم$اذا؟ � يخ$رج ع$ن ھ$ذين الن$وعين؛ =ن �بد أن يكون متعلق
ًك. من ھذين النوعين متضمن لمعنى، ھذا المراد، فروا من الجمود المحض ف$ي الظ$رف وف$ي المج$رور وعلق$وه بم$ا 

ٍفحينئ$ذ أوجب$وا أن يك$ون الظ$رف فيه رائح$ة المعن$ى، رائح$ة الح$دث كاس$م الفاع$ل، أو ھ$و ح$دث ف$ي ا=ص$ل كالفع$ل، 
والجار والمجرور ليس ھو عين الخبر وإنما ھو متعلق بمحذوف، لماذا؟ =نھ$م وج$دوا أن الفائ$دة � ت$تم بع$ين الظ$رف 

ٍكائنزيد عندك لو لم يستحضر في نفسه  ِ ْاستَ◌قر ِأو َ َْ Kزي$د ب$ك، لك$ن لم$ا دل عن$دك وھ$و ظ$رف : زيد عندك ھذا مثل، َ
ٍد الكينون$$ة والح$$دوث وا�س$تقرار وھ$$ذا ھ$$و المتعل$$ق الع$$ام حينئ$ذ ص$$ح اFخب$$ار ب$$ه، لك$$ن � ب$$ذات مك$ان عل$$ى أن الم$$را

اللفظ، وإنما بتقدير المتعلق المحذوف، ولذلك جماھير النحاة على ھذا، عل$ى أن الخب$ر ل$يس ھ$و ع$ين الظ$رف، ول$يس 
ًمعن$ى البت$ة، ل$يس في$ه معن$ى، ول$يس في$ه ٍھو عين الجار والمجرور؛ =نه في ذاته دون نظر إل$ى المتعل$ق � ي$دل عل$ى 
الفائ$$دة ھ$$ذه ح$$صلت بم$$اذا؟ باستح$$ضار . َفائ$$دة، ولك$$ن إذا فھ$$م اFن$$سان زي$$د عن$$دك، أن$$ت ف$$ي ذھن$$ك أن ث$$م فائ$$دة �

ا�ستقرار الذي أنت فھمته من الجملة وھذا قدر زائد على اللف$ظ، وھ$و ال$ذي أراده النح$اة ھن$ا، أن يك$ون ھ$ذا اللف$ظ ل$م 
ًر أو معن$ى الخب$ر بذات$ه، وإنم$ا تعل$ق بمح$ذوف، وھ$ذا المح$ذوف واج$ب الح$ذف إن ك$ان عام$ا، وج$ائز ي$دل عل$ى الخب$

ًالحذف إن خاصا ودل عليه دليل �بد من ھذا، فإن كان المحذوف عاما مثل ما ذكرنا زيد في الدار، زي$د مبت$دأ، وف$ي : ً
ھ$$ذا ظ$$رف متعل$$ق بمح$$ذوف، أل$$يس : ھ$$ذا ج$$ار ومج$$رور متعل$ق بمح$$ذوف خب$$ر، زي$$د عن$$دك، عن$$د نق$ول: ال$دار نق$$ول

ًوالمحذوف على الصحيح كما سيأتي ھو الخبر، وھذا قيد له ومتمم لمعناه، إذا أوجب النحاة أن يك$ون الظ$رف ! كذلك؟
ٍوالجار والمجرور متعلقين بمحذوفين نق$در ھ$ذا المح$ذوف عام$ا أو خاص$ا إن لف$ظ ب$ه � إش$كال في$ه وإن ح$ذف حينئ$ذ  ً ً

فك$ل منھم$ا متعل$ق بمح$ذوف واج$ب الح$ذف، واج$ب الح$ذف ھ$ذا إذا : ل عليه ولذلك قال ابن عقي$لَ�بد أن يكون ثم دلي
  ًكان عاما يجب حذفه � يجوز أن يذكر، وذكره شاذ 

َفأنت ْ َ َلدى َ ِبحبوحة َ َ ُ ْ ُالھون ُ ُكائن ْ ِ ً شاذ يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، و� يكون$ان خب$را إ� إذا ك$ان متعلقھم$ا عام$ا؛ ، ھذاَ ً
ٍلحذف، حينئذ إذا أثبتنا وقررنا أن الظرف والجار والمجرور كل منھما متعلق بمحذوف، وھ$ذا المح$ذوف =نه واجب ا

َن7اوين: واجب الح$ذف، وھ$و ك$ون ع$ام، بم$اذا نق$دره؟ الن$اظم ق$ال ِ قاص$دين ف$ي قل$وبھم؛ =ن الني$ة محلھ$ا القل$ب، : ، أيَ
َن77اوين ِ َن77اوين معن77 : -وأظ$$ن الت$$صريح بھ$$ا ل$$يس ببدع$$ة عن$$دھم-َ َْ َ َ ٍى ك77ائنِ ِ قاص$$دين باFخب$$ار ب$$الظرف أو الج$$ار : ، أيَ

ٍمعنى كائن والمجرور  ِ َ َ ْ ْاستَ◌قرأو معنى َ َْ كائن اسم فاعل، واستقر فع$ل، وك$. الق$ولين ق$رر أن$ه : ، والفرق بين اللفظينَ
ري$د �بد أن يكون متعلق الجار والمجرور ما فيه وصف؛ لي$صح اFخب$ار ب$الظرف والج$ار والمج$رور، وھ$ل الن$اظم ي

ِن7اوين معن7ى ك7ائن أو : أنه يري$د ف$ي ھ$ذا الم$تن التخيي$ر؛ =ن$ه ق$ال: التخيير أو حكاية خ.ف بين النحاة؟ الظاھر ا=ول ٍ ِِ َ َ َْ َ َ
ْاستَ◌قر َْ ْ معنى كائن أو استَ◌قر، كائن ھذا مشتق من الكون، واستقر ھذا فعل صريح،َ ْ ْ ََ َ ِ ٍ ِ َ   .، الظاھر أنه جوز ا=مرينَ

ج$وز ذاك، ولك$ن أيھم$ا أرج$ح؟ ھ$ذه م$سألة أخ$رى، وق$د يتع$ين عن$د بع$ضھم أن يك$ون وقد يترجح يجوز ھذا وي
ٍكائنا، وقد يتعين عند بعضھم أن يكون استقر، حينئذ تكون من حيث اFجمال ا=قوال ث.ثة ً:  

ْكائن أو استَ◌قر: منھم من جوز الوجھين َْ َ ِ ٍ ِ َ.  

  .ومنھم من ألزم بتقدير اسم فاعل ومنع أن يقدر بالفعل
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  . من عكسومنھم

  ًمن رجح بأنه اسم فاعل استدلوا بأنه قد ورد في الشعر العربي ذكر الخبر ظرفا، وذكر معه اسم الفاعل

َل7777777ك cالع7777777ز َ ِ ْإن ْ َم7777777و)ك ِ َ ْ .ع7777777ز َ ْوإن َ ِ ْيھ7777777ن َ َ ُ  

  

َفأن7777777ت ْ َ َل7777777دى َ ِبحبوح7777777ة َ َ ُ ْ ُالھ7777777ون ُ ُك7777777ائن ْ ِ َ  

  

َفأنت ْ َ ُكائنمبتدأ، : َ ِ َلدى:  لدىَ ُكائنھذا ظرف،  َ ِ ٍالخبر، صرح به، إذا إذا ص$رح ب$ه ش$ذوذا حينئ$ذ نق$ولھذا : َ ً م$ا : ً
  .لم يصرح به فا=ولى حمله على ما نطق به، فرجحوا أن يكون المتعلق اسم فاعل

ٍأن ھذا المتعلق خبر، وا=صل في الخبر أن يكون مفردا، وكائن ھذا مفرد، واستقر ھذا جملة، حينئ$ذ إذا : الثاني ً
  .ٍ أصله، وإذا قدرنا كائن حينئذ قدرناه على أصله وھو المفردقدرنا استقر قدرناه على غير

زي$د ك$ائن ف$ي : ًأن تقدير اسم الفاعل يغني عن تقدير شيء آخر مع$ه، بخ$.ف م$ا إذا ق$درناه فع$.، إذا قي$ل: ًثالثا
ًالدار، زيد استقر في الدار، كائن ماذا قدرناه؟ قدرنا لفظ$ا واح$دا، واس$تقر؟ ق$درنا الفع$ل وفاعل$ه؛ = نن$ا قلن$ا الفاع$ل ھن$ا ً

ھن$ا م$ن ب$اب اFخب$ار : مبت$دأ، ق$ام: زي$د ق$ام، زي$د: ٍفي استقر كالفاعل في ق$ام معتب$ر، حينئ$ذ ص$ار جمل$ة، ول$ذلك تق$ول
ًبالمفرد أو بالجملة؟ بالجملة إذا استقر جملة، حينئذ إذا قدرته كائن قدرت مفردا واحدا لفظ$ا، وإذا ق$درت اس$تقر ق$درت  ً ً ًٍ

َْحوُجك إلى تقدير شيء آخرًشيئين، إذا ھو ُم ِ.  

Kكذلك أن تقدير اسم الفاعل قد يتعين في بعض المواضع، المحذوف أن يك$ون المق$در اس$م فاع$ل، وذل$ك فيم$ا إذا 
ً، أما معك فزي$د، ھن$ا � ي$صح أن يق$در متعل$ق مع$ك فع$.؛ =ن الفع$ل � يل$ي أماوقع الجار والمجرور أو الظرف بعد 

ًد عن$$دك، حينئ$$ذ إذا الفجائي$$ة وأم$$ا � يليھم$$ا فع$$ل فيج$$ب تق$$دير اس$$م الفاع$$ل، إذا تع$$ين ُخرج$$ت ف$$إذا زي$$: أم$$ا، وك$$ذلك ٍ–

ٍ تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع، فإذا تعين في بعض المواضع حينئذ ما جاء التردد فيه حمله عل$ى -الشاھد
  .عل يقدر اسم الفا-ًطردا للباب-ما تعين من باب أولى وأحرى، فيقدر في الجميع 

اس$$تقر، أو : أن يك$$ون المتعل$$ق فع$$ل، يعن$$ي: ًوذھ$$ب اب$$ن الحاج$$ب تبع$$ا للزمخ$$شري والفارس$$ي ورجح$$ه الرض$$ي
  :ثبت، أو كان، أو حصل؛ لوجوه منھا

ھذا من$صوب، من$صوب بم$اذا؟ : ٌأنه عامل النصب في لفظ الظرف، وفي محل الجار والمجرور، زيد عند، عند
ًأصل العم$ل للفع$ل، إذا تق$ديره فع$. م$ن أج$ل أن$ه : ا=صل في العمل؟ نقولبمحذوف، ما ا=صل في العمل؟ للفعل، ما  ً

ًعامل أولى؛ =ن عند ھذا منصوب لفظا، وفي الدار ھذا منصوب مح. ً.  

أنه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلة، عك$س ال$سابق، أم$ا عن$دك فزي$د، أم$ا ف$ي ال$دار فزي$د، ھن$ا � ي$صح أن 
استقر في الدار، يتعين أن يك$ون ھن$ا م$اذا؟ : جاء الذي في الدار، يعني: صلة كما سبق معنايتعلق إ� باسم فاعل، في ال

ًأن يكون فع.؛ =ن جملة الصلة � تك$ون إ� جمل$ة � تك$ون مف$ردا، ل$و قي$ل ًج$اء ال$ذي ك$ائن ف$ي ال$دار ص$ار مف$ردا، : ً
ل كم$ا ف$ي ال$صلة، ف$إن ص$لة الموص$ول � أنه قد يتع$ين تق$دير الفع$: ومرد الظرف والجار والمجرور إلى الجملة، إذن

  .تكون إ� جملة، فتقديره في غيرھا يكون من باب طرد الباب على وتيرة واحدة

َ أجيب بأن ثم فرق بين الموضعين، فإنه في الصلة واق$ع موق$ع الجمل$ة وأم$ا -=نه مشكل-ُوأجيب عن ھذا الثاني  ُ

=ن : يتعين أن يقدر المتعلق في باب الصلة جملة اس$تقر، نق$ول: لفي الخبر فھو واقع موقع المفرد ففرق بينھما، إذا قي
ًجاء الذي عندك، عندك ھذا وقع موقع المفرد أو الجملة؟ الجمل$ة إذا ن$رده إل$ى الجمل$ة، وأم$ا زي$د ف$ي ال$دار، ف$ي : قوله

  .ًالدار وقع موقع المفرد إذا نرده إلى المفرد، ففرق بينھما، � يقاس ھذا على ذاك

َإذا ثم أ   .دلة لمن قال بأنه اسم فاعل كائن أو أنه فعل وھو استقر أو كانً

ِن77اوين معن77ى ك77ائن أو : ك ھن$$ا لعل$$ه ج$$وز ال$$وجھين؛ =ن ك$$ل منھم$$ا ل$$ه وجھ$$ه ول$$ه اعتب$$ار، ول$$ذلك ق$$الاب$$ن مال$$ ٍ ِِ َ َ َْ َ َ
ْاستَ◌قر َْ ًيره اس$ما و� والح$ق عن$دي أن$ه � يت$رجح تق$د: -لعل$ه مواف$ق �ب$ن مال$ك-اب$ن ھ$شام ف$ي المغن$ي ، ولھ$ذا ق$ال َ

ًنقول فعل مطلق$ا و� اس$م مطل$ق، ب$ل المعن$ى يتغي$ر باعتب$اره كون$ه اس$ما، ويتغي$ر باعتب$ار كون$ه : ًفع.، � نرجح نقول ً
ٍفع.، حينئذ بحسب المعنى تقدره، إن اقتضى المقام أن تكون الجملة جملة فعلية حينئذ ترده إلى جملة فعلية؛ =نھا ت$دل  ٍ ً
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ٍ، وإن اقتضى المقام أنك تقدره بكائن وھو ليس بجملة حينئذ تقدره اس$م فاع$ل، حينئ$ذ بح$سب على الحدوث وا�ستمرار ٍ
  .المعنى

ًوالحق عندي أنه � يترجح تق$ديره اس$ما و� فع$. ب$ل بح$سب المعن$ى، وإن جھل$ت المعن$ى فق$در : قال رحمه ' ً
Fٍنسان حينئذ يرجع إلى اسم الفاعلالوصف؛ =نه صالح ل5زمنة كلھا وإن كان حقيقة في الحال، إن تردد ا.  

ّوأخب77777777777777روا بظ77777777777777رف أو بح77777777777777رف ج77777777777777ر َ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ٍِ َِ ْ َ  

  

ّن7777777777777777اوين معن7777777777777777ى ك7777777777777777ائن أو اس7777777777777777تقر ْ ْ ََ َ َ َ َِ ٍ ِِ َ  

  

Kإذا الظرف نفسه ليس بخبر، وكذلك الجار والمجرور نفسه ليس بخبر وإنما المتعل$ق؛ لك$ن ھ$ل ھ$و المتعل$ق م$ع  K ً
lأن المتعلق مع المتعل$ق المجم$وع ھ$ل ھ$و الخب$ر : ل نزاع بين النحاة، وھيKالجار والمجرور أم المتعلق وحده؟ ھذا مح K
lأم المتعلق وحده أم المتعلق وحده، إذا قلت K :زيد كائن أو استقر، ما ھو الخبر في حقيقته؟ ھ$ل ھ$و : زيد في الدار، فقلنا

  :لنحاةكائن وفي الدار قيد له؟ أم أنه كائن مع قيده أم الظرف نفسه؟ ث.ثة أقوال ل

زي$د ك$ائن ف$ي ال$دار، ك$ائن ف$ي ال$دار أو : Kجمھور البصريين على أنه المجموع، الملفوظ به م$ع المتعل$ق ، يعن$ي
زي$د م$سافر : Kاستقر في الدار ھو الخبر، والصحيح أن المتعلق ھو الخبر، لماذا؟ =نھم اتفقوا بإجماع على أنھم إذا قالوا

ًغدا، ما ھو الخبر؟ مسافر، وغدا؟ ھذا ً قيد متعلق ومسافر متعلق ، مسافر متعلق وغدا نقولً K K l :ھذا متعلقl.  

ً إذا ما دام أنھم فيما إذا صرح بالمتعلق الخاص وجعلوه خبرا حينئذ طردا للباب فليكن ذلك مثلھم، فنقول ً ًٍ K : ال$ذي
Kيكون خبرا في الحقيقة وإن أطلق لفظ الخبر على الظرف مجازا إ� أن المتعلق ھو  ً   .lالظرف وليس المتعلقً

ً إل$$ى أن الخب$$ر ف$$ي الحقيق$$ة ھ$$و العام$$ل المح$$ذوف ك$$ائن أو اس$$تقر، وأن ت$$سمية الظ$$رف خب$$را كي$$سانذھ$$ب اب$$ن 
  .مجاز، وتابعه ابن مالك رحمه ' تعالى

الظ$رف نف$سه : ًوذھب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف ھو الخبر حقيقة، وأن العامل صار نسيا منسيا، يعن$ي
ًصار نسيا منسيا، كيف صار نسيا منسيا ونقول: ھو الخبر، وأما العامل قال) عند( من$صوب ب$ذلك العام$ل؟ ل$م ) عن$د: (ً

ًيكن نسيا منسيا، إذا صار نسيا منسيا معناه ًذھب وأثره معه، ولكن لما بقي ا=ثر حينئذ � يمكن نقول بأن$ه ص$ار ن$سيا : ً ٍ
  .منسيا، ھذا قول ضعيف،و ابن جني نحوي كبير

  .ًى أن الظرف ھو الخبر حقيقة، وأن العامل صار نسيا منسيا إل

رج$ح -وصحح ابن ھشام ف$ي التوض$يح أن الخب$ر ف$ي الحقيق$ة متعلقھم$ا المح$ذوف، وأن تق$ديره ك$ائن أو م$ستقر 
  :والمجرور بدليل � كان أو استقر، فإن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف -اسم الفاعل

.فإن(  ِفَؤادي َ َعند ُ ْ َالدھر ِكِ ْ ُأجمع . َ ْ َ( ... .  

.ف7إن:  فيھما الضمير فلما حذفا انتق$ل ال$ضمير إل$ى الظ$رف، ب$دليل ھ$ذا-إذا قيل استقر وكائن–=ن استقر وكائن  َ 
ِفَؤادي ِعندك ُ َِ َالدھر ْ ْ ُأجمع . َ ْ ُأجمع: َ َ ْ ً بالرفع، و� يمكن أن يكون تأكيدا لفؤادي؛ =ن$ه من$صوب اس$م إن، و� عن$دك؛ =ن$ه ،َ

ًمنصوب، و� الدھر؛ =نه منصوب، ھذه كلھا الث.ثة منصوبات، وأجمُع ب$الرفع حينئ$ذ ص$ار تأكي$دا لل$ضمير الم$ستكن  ٍ
عن$دك زي$د، زي$د عن$دك، ل$يس فيھ$ا إ� وج$ه : -كم$ا يق$ال-فيه ضمير م$ستكن، ول$ذلك عن$د المحقق$ين ) عندك: (في قوله

  : وف خبر، وعندك زيد ھذا يجوز في زيد وجھانمبتدأ، وعند ھذا متعلق بمحذ: واحد من حيث اFعراب، زيد

ًأن يكون مبت$دأ وخب$ره متق$دم، وأن يك$ون ف$اع. با�س$تقرار المح$ذوف ال$ذي دل علي$ه عن$د؛ =ن$ك تق$ول عن$دك : ً
ٍزيد، عند متعلق بمحذوف استقر، واستقر يطلب فاع.، فحينئذ استقر عندك زيد، ھذا التركيب، فا=صل في$ه أن يك$ون  ً

  .ك ا�ستقرار المحذوف ھذا ا=صل فيه، فيجوز فيه الوجھانزيد فاعل لذل

ًواختل$$ف النحوي$$ون ف$$ي ھ$$ذا، ف$$ذھب ا=خف$$ش إل$$ى أن$$ه م$$ن قبي$$ل الخب$$ر ب$$المفرد، وأن ك$$. منھم$$ا متعل$$ق : ق$$ال
بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، والتقدير زيد كائن عندك، أو مستقر عندك، أو ف$ي ال$دار، ون$سب ھ$ذا ل$سيبويه، 

  .ون رده إلى المفردوعليه يك

زيد استقر، أو يستقر عن$دك أو : ًإنھما من قبيل الجملة، وأن ك. منھما متعلق بمحذوف ھو فعل، والتقدير: وقيل
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 -انظ$ر التق$دير � يك$ون قب$ل المبت$دأ، وإنم$ا يك$ون بع$ده؛ =ن$ك ل$و قدرت$ه قب$ل المبت$دأ لرفعت$ه عل$ى أن$ه فاع$ل-في الدار 
  ً. وإلى سيبويه أيضاونسب ھذا إلى جمھور البصريين

ًيجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبي$ل الجمل$ة، فيك$ون التق$دير : وقيل
َناوين معن7ى: قول المصنفاستقر، وھذا ظاھر  َْ َ َ ْ ك7ائن أو اس7تَ◌قرِ َْ َ ِ ٍ ِ ِ، ھ$ذا ھ$و الظ$اھر و' أعل$م، وأن رج$ح ف$ي غي$ره َ

  .غيره

ًالسراج إلى أن ك. من الظرف والمج$رور ق$سم برأس$ه ل$يس م$ن قبي$ل المف$رد و� م$ن قبي$ل وذھب أبو بكر ابن 
  ًالجملة، والحق خ.ف ھذا المذھب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد ُصرح به شذوذا

َل7777777777ك cالع7777777777ز َ ِ ْإن ْ َم77777777777و)ك ِ َ ْ .ع7777777777ز َ ْوإن َ ِ ْيھ77777777777ن َ َ ُ  

  

َفأن77777777777ت ْ َ َل77777777777دى َ ِبحبوح77777777777ة َ َ ُ ْ ُالھ77777777777ون ُ ُائنَك77777777777 ْ ِ  

  

َفأنت   ْ َ َل7دىمبتدأ، وكائن خب$ره، و : َ ًھ$ذا متعل$ق ب$ه، إذا يج$ب ح$ذف المتعل$ق الج$ار والمج$رور إذا وقع$ا خب$را، ك$ذلك  َ ً
إما أن يكون باس$تقر وإم$ا أن يك$ون بم$ستقر، الخ$.ف : ًيجب حذفھما إذا وقعا صلة وصفة وحا� فالحكم عام، والتعليق

الظ$رف والج$ار والمج$رور : المتعل$ق الج$ار والمج$رور فيم$ا إذا وقع$ا، يعن$ينف$سه، فأربع$ة مواض$ع يج$ب فيھ$ا ح$ذف 
ھ$ذا متعل$ق بمح$ذوف واج$ب الح$ذف ص$فة : ًخبرا، وھذا بيناه، وكذلك إذا وق$ع ص$فة م$ررت برج$ل عن$دك، عن$د نق$ول

 ص$لة عندك ھذا متعلق بمحذوف حال من زيد، وكذلك إذا وق$ع: ًلرجل، وكذلك إذا وقع حا� مررت بزيد عندك، نقول
ب$اب ال$صلة فع$ل وم$ا كما سبق، ھذه أربعة مواضع يجب فيھا حذف المتعلق إ� أنه يتعين باتفاق أن يكون المتعلق ف$ي 

  .عداھا على الخ.ف الجاري

َو) ُيك7777777777777ون َ ُ ُاس7777777777777م َ ٍزم7777777777777ان ْ َ َخب7777777777777را َ َ َ  

  

ْع7777777777777ن ٍجث7777777777777ة َ . ْوإن ُ ِ ْيف7777777777777د َ ِ َف7777777777777أ ُ َخبراَ ِ ْ  

  

ُيكون َو) ُ ُاسم َ ٍزمان ْ َ َخبرا َ َ ْعن َ .جث َ ًخبرا ..ٍةُ َ َ ْعن اسم الزمان، َ ٍجثة َ . عن ج$وھر، المبت$دئ ال$ذي يق$ع اFخب$ار عن$ه : ، يعنيُ
ًإما أن يكون جوھرا وإما أن يكون عرضا، جوھر جثة كزيد مث.، والھ.ل، والشمس، والبيت، والم$سجد، نق$ول ً ھ$ذه : ً

ھ$ذه : العل$م، والخي$ر، والف$ضل، نق$ولمعن$ى م$ن المع$اني، كالقت$ال، و: جثة مدركة بحس، وإما أن يكون عرضا، يعن$ي
ٍ فحينئ$ذ - والك$.م ف$ي الظ$رف - معاني، والخبر إما أن يكون اسم زمان وإما أن يكون اسم مكان، إذا ك$ان ظ$رف كلھا

 والخبر ظرف مكان أو ظرف زمان صح اFخب$ار بظ$رف المك$ان ع$ن -عرض يعني-إذا كان المبتدأ جثة واسم معنى 
ج$سم، وأمام$ك ھ$ذا : جث$ة، يعن$ي:  أمام$ك، والخي$ر أمام$ك، زي$د ھ$ذا مبت$دأ، م$ا نوع$ه؟ نق$ولزي$د: نوعي المبتدأ، فيق$ال

ظرف مكان، صح اFخبار بأمام$ك ع$ن زي$د وھ$و جث$ة، ك$ذلك الخي$ر ھ$ذا معن$ى م$ن المع$اني وھ$و مبت$دأ، أمام$ك ھ$ذا 
ٍ زم$$ان حينئ$$ذ ك$$ذلك ظ$$رف مك$$ان ف$$صح اFخب$$ار بظ$$رف المك$$ان ع$$ن اس$$م المعن$$ى، وأم$$ا إذا ك$$ان الخب$$ر ظ$$رف: نق$$ول
إن كان المبتدأ اسم معنى جاز، الصوم اليوم، الصوم ھذا معنى ل$يس بجث$ة وھ$و مبت$دأ، والي$وم ھ$ذا اس$م زم$ان : Kُيفصل

  : والخبر ظرف زمان قال الناظم-المبتدأ جثة-صح اFخبار أو �؟ صح؛ لحصول الفائدة، وأما إذا كان جثة، 

ُيكون َو) ُ ُاسم َ ٍزمان ْ َ ًخبرا َ َ َ ْعن  َ ٍجثة َ . ھ$ذا اس$م : ھ$ذا جث$ة، والي$وم: ، � يقع؛ لعدم الفائدة، زيد اليوم ما يصح، زيدُ
زمان، ھل ھو مثل الصوم اليوم؟ �، الصوم اليوم أفاد، وا=صل في التركيب حصول الفائدة، فمتى ما ح$صلت الفائ$دة 

ب$ر باس$م الزم$ان ع$ن الجث$ة، لم$اذا؟ =ن ٍلم يح$صل في$ه فائ$دة، حينئ$ذ يمتن$ع أن ُيخ: صح التركيب، وأما زيد اليوم نقول
  .الغالب أنه � يفيد

ُيكون َو)ً إذا  ُ ُيك7ون َو)ھذا نف$ي أراد ب$ه النھ$ي؛ ل$ئ. ي$ستخدم ھ$ذا التركي$ب  َ ُ ُاس7م َ ٍزم7ان ْ َ ًخب7را َ َ َ ْع7ن  َ ٍجث7ة َ . ُاس7م، ُ ْ 
ٍزمان َ ًخبراھذا اسم يكون، و : ُاْسم َ َ َ ْعن ھذا خبر يكون و  َ ٍجثة َ . ً، إذا � يخب$ر بالزم$ان جسم لع$دم الفائ$دة: ، أي متعلق بهُ

ًزيد الي$وم؛ لع$دم الفائ$دة، س$واء جئ$ت ب$ه من$صوبا أو مج$رورا بف$ي، وم$ا ورد حينئ$ذ يك$ون م$ؤو� : عن الذات ف. يقال ٍ ً ً
  .على حذف مضاف

ْوإن  ِ ْيف77د َ ِ َف77أخبرا ُ ِ ْ ْوإن، َ ِ ْيف77د َ ِ ٍا ض$$ابط حينئ$$ذ إن ح$$صلت الفائ$$دة ب$$ه ف$$ي بع$$ض التراكي$$ب وھ$$ي مخ$$صوصة ولھ$$ ُ
َفأخبرا ِ ْ َفأخبرا، َ ِ ْ ً ھل ھو على التأويل أو أخبرا بذات اللفظ؟ مذھب البصريين أنه إذا سمع اس$م الزم$ان خب$را ع$ن الجث$ة َ

وجب التأويل على حذف مضاف، وك.م الناظم يحتمل ھذا، ويحتمل أن$ه � نحت$اج إل$ى التأوي$ل ب$ل عل$ى ا=ص$ل؛ =ن 
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ٍ إن ح$$صلت الفائ$$دة ص$$ح اFخب$$ار دون تأوي$$ل، وإن ل$$م تح$$صل الفائ$$دة حينئ$$ذ يمن$$ع م$$ن العب$$رة بم$$اذا؟ بح$$صول الفائ$$دة،
  .ًأصله، ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة زيد عندك، وعن المعنى القتال عندك

ًوأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي ھذا ظ$رف الزم$ان، يق$ع خب$را ع$ن المعن$ى،  ً ً ً
Kورا بف$$ي، القت$$ال ي$$وم الجمع$$ة ، ح$$صلت الفائ$$دة، أو ف$$ي ي$$وم الجمع$$ة ُج$$ر ف$$ي ي$$وم الجمع$$ة الج$$ار ًمن$$صوبا، أو مج$$ر ً

  .ًوالمجرور متعلق بمحذوف، و� يقع خبرا عن الجثة

اس$م زم$ان واس$م مك$ان، اس$م المك$ان : ًاسم معنى، واسم جثة، والظرف إذا وقع خبرا نوعان: ً إذا المبتدأ نوعان
ً به عن المبتدأ مطلقا بنوعيه أفاد، ولذلك جوزوا أن يخبر باسم المكان ع$ن المبت$دأ مطلق$ا س$واء في الغالب أنه إذا أخبر ً

  .كان جثة أو �

 لما كان الغالب أن$ه يفي$د ل$م ي$ستثنوه، وأم$ا اFخبار به عن اسم المعنى مبتدأ اسم معنىوأما اسم الزمان فلما كان 
ھ$ذا يمن$ع، والعل$ة ف$ي ع$دم : ه � يفي$د إذا أخب$ر ب$ه ع$ن الجث$ة ق$الوالما كان الغالب في ظرف الزمان أو اسم الزمان أن$

زي$د : ً أن يك$ون وجودھ$ا م$ستمرا ف$ي جمي$ع ا=زمن$ة، إذا قي$ل-ا=ص$ل فيھ$ا-الجواز أن الشأن ف$ي أس$ماء ال$ذوات جث$ة 
ًوھو حي، إذا ف$ي الماض$ي س$نة س$نتين ث$.ث والي$وم وغ$دا ھ$ذا ا=ص$ل في$ه أن$ه موج$ود ف$ي جمي$ع ا=زمن$ة ف ي$ستغرق ً

ًالماضي بحسبه، والحال والمستقبل بما كتب له، ھذا ا=صل فيه، إذا الجث$ة ھ$ذه الت$ي أخب$ر عنھ$ا س$واء ك$ان إن$سان أو 
غي$ره ا=ص$ل في$ه أنھ$ا م$ستمرة ف$$ي جمي$ع ا=زم$ان، فاFخب$ار عنھ$ا باس$م الزم$$ان ال$دال عل$ى ح$صة معين$ة من$ه يك$$ون 

ٍأنه يدل على شيء معين قدر معين حينئ$ذ يح$صل ن$وع تع$ارض ب$ين ًتخصيصا للذات؛ =ن اسم الزمان مھما كان �بد 
وجود الذات والجثة في جميع ا=زمنة وبين تخصيصه بزمن معين، زيد الي$وم، زي$د موج$ود ف$ي ك$ل ي$وم كون$ك تخب$ر 
عنه بكونه في اليوم، ھذا م$ا الفائ$دة من$ه؟ ھ$ذا في$ه ن$وع تخ$صيص ل$ه ب$زمن مع$ين وا=ص$ل في$ه ا�س$تمرار ف$ي جمي$ع 

ًزمنة، فاFخبار عنھا باسم الزمان الدال على حصة معينة منه يكون تخصيصا لل$ذات ب$الوجود ف$ي زم$ن خ$اص م$ع ا=
ًأن وجودھا حاصل في غير ھذا الزمان مث$ل ح$صولھا في$ه، وھ$ذا � يج$وز؛ =ن$ه � يفي$د ال$سامع ش$يئا ل$م يك$ن يعلم$ه، 

ًم وقب$ل الي$وم وغ$دا، فكون$ك تخب$ر عن$ه بأن$ه الي$وم، ھ$ل ھ$ذا فاس$د ل$م يف$د؛ =ن زي$د موج$ود ف$ي الي$و: فزيد الي$وم نق$ول
ًحصلت فائدة؟ لم تحصل فائدة البتة، إذا منع ھذا النوع لھذه العلة، وأما إذا كان اسم معنى فا=ص$ل في$ه الموافق$ة ك$ذلك 

ًإذا كان الظرف اسم مكان حينئذ يجوز اFخبار به مطلقا ٍ.  

ٍالليل$ة الھ$.ل، الھ$.ل جث$ة والليل$ة ھ$ذا اس$م الزم$ان، حينئ$ذ وق$ع :  نح$وًو� يقع خبرا عن الجثة إ� إذا أفاد،: قال
اFخبار عن الجثة باسم الزمان، والرطب شھري ربيع، رطب جثة، شھري ربيع ھذا زمان، رطب ھذا مبتدأ، ش$ھري 

غي$ر ھ$ؤ�ء ًھذا خبر، فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زي$د الي$وم، وإل$ى ھ$ذا ذھ$ب ق$وم م$نھم الم$صنف، وذھ$ب 
الليلة طلوع الھ$.ل، والطل$وع ھ$ذا جث$ة : الليلة الھ.ل، يعني: ًإلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولھم

وج$ود : ًأو معنى؟ معنى، إذا أخبر باسم الزمان عن اسم معن$ى، في$رد إل$ى اس$م المعن$ى، والرط$ب ش$ھري ربي$ع، يعن$ي
  .ه باسم الزمان، وھذا مذھب جمھور البصريينالرطب، والوجود ھذا شيء معنوي فأخبر عن

نحن في ي$وم طي$ب، ول$ذلك : وذھب قوم منھم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك
ْوإن: قال ِ ْيفد َ ِ َفأخبرا ُ ِ ْ ٍ، وإن لم يفد � تخبر، حينئذ ش$رط اFف$ادة ھن$ا ھ$ل ھ$ي م$ع التأوي$ل أو ب$دون تأوي$ل؟ الظ$اھر و' َ

 بدون تأويل؛ =نه إذا كان بتأويل وافق غيره، لكن أراد المصنف أنه � نحت$اج إل$ى تأوي$ل؛ =نن$ا نفين$ا ف$ي ا=ص$ل أعلم
ٍأنه يخبر به عن الجثة لعدم الفائدة، لكن إذا وجد في بعض التراكيب حصلت فائدة للسامع حينئذ � م$انع م$ن ذل$ك دون 

الليلة ھذا متعلق محذوف خبر، والھ$.ل ھ$ذا مبت$دأ، أخب$ر ع$ن الجث$ة : قولتأويل، فالليلة الھ.ل � نحتاج إلى تأويل، فن
طلوع الھ.ل الليلة، � نحتاج إل$ى ھ$ذا، : يصح بدون تأويل، � نحتاج أن نقول: باسم الزمان، يصح أو � يصح؟ نقول

دة ف$ي الغال$ب � يل$زم أن لماذا؟ =ن ا=صل ھ$و اFخب$ار، ونف$ي ھ$ذا ا=ص$ل لع$دم الفائ$دة ف$ي الغال$ب، وإذا انتف$ت الفائ$
تلحق ك$ل المف$ردات وا]ح$اد، ف$إذا وج$د ف$ي بع$ض ا=ف$راد والمف$ردات والتراكي$ب مم$ا أخب$ر باس$م الزم$ان ع$ن الجث$ة 

ْوإن: ًإذا وجدت الفائدة فھي المعتب$رة، إذا ق$ول الم$صنف: ٍحينئذ نقول ِ ْيف7د َ ِ َف7أخبرا ُ ِ ْ َف7أخبرا، ً◌َ ِ ْ ً◌ ھ$ذا لmباح$ة؛ =ن$ه من$ع َ
ًمر حينئذ يكون شيئا مباحا، ا=مر بعد النھي لmباحة يعتبر قرينة، ًأو� ثم أ ً ْوإنٍ ِ ْيفد َ ِ ًفأخبرا ُ َ ِ ْ َ.  

ضابط اFفادة أن يشابه اسم العين اس$م المعن$ى ف$ي حدوث$ه :  لكن إذا أريد على مذھب البصريين والتأويل، نقول
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ق$د ي$شبه اس$$م :  الرط$ب ش$$ھري ربي$ع، ق$الواًوقت$ا دون وق$ت، ھ$ذا ض$بطه الب$صريون م$$ن أج$ل التأوي$ل، الليل$ة الھ$.ل،
ًالجثة اسم المعنى فيخبر به باسم العين باسم زمان ضبطه بع$ضھم ب$أن ي$شابه اس$م الع$ين اس$م المعن$ى ف$ي حدوث$ه وقت$ا 
ًدون وقت نحو الليلة الھ.ل، والرطب شھري ربيع، أو يضاف إلي$ه اس$م معن$ى عام$ا أك$ل ي$وم ث$وب تلب$سه؟ ث$وب ھ$ذا 

أضيف كل إلى يوم فأفاد العموم، أو يعم والزمان خاص، نحن في شھر كذا، نحن ھذا عام، ف$ي : يوممبتدأ مؤخر، كل 
  شھر كذا ھذا خاص، أو مسئول به عن خاص، في أي الفصول نحن؟

ًإذا أورد البصريون ھذه الضوابط من أجل ماذا؟ من أجل المنع مطلقا، فإن سمع م$ن ك$.م الع$رب أو اس$تعملت  ً
ًد من التأويل، والصحيح أنه � نحتاج إلى تأويل بل متى ما أفاد حينئذ صار التركيب تامابعض التراكيب �ب ٍ.  

َو) َ يك77777777777777777ون اس77777777777777777م زم77777777777777777ان خب77777777777777777راَ َ َ ْ ََ َ ٍُ ُ ُ  

  

َع777777777777777777ن جث777777777777777777ة وإن يف777777777777777777د ف777777777777777777أ َ .ْ ْ ِْ ٍُ َ ُ َخبراَِ ِ ْ  

  

  :ثم قال رحمه '

َو) ُيج777777777777777777777777وز َ ُ َبت777777777777777777777777داِا) َ ِ ْب777777777777777777777777النكره ْ َ ِ . ِ  

  

ْل777777777777م َم777777777777ا ْتف777777777777د َ ِ َكعن777777777777د ُ ْ ٍزي777777777777د َِ ْ ْم777777777777رهَن َ َ ِ  

  

ُالنك77رة َ ِ َوالمعرف77ة . ِ ْ َ  وأم$$ا -ف$$رد م$$بھم-ً، س$$بق أن النك$$رة م$$ا ش$$اع ف$$ي ج$$نس موج$$ود أو مق$$در، إذا ھ$$و غي$$ر مع$$ين َْ
ًلما كان المبتدأ محكوما علي$ه والخب$ر محكوم$ا ب$ه : ٍالمعرفة فھي شيء معين، ما وضع ليستعمل في معين، حينئذ نقول ً

د الم$تكلم وعن$د ال$سامع، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه؛ =ن الحك$م عل$ى ال$شيء ف$رع ع$ن ًتعين أن يكون المحكوم علي$ه معلوم$ا عن$
 ول$زم م$ن ذل$ك أن -معرف$ة–ًتصوره، والتصور إنم$ا يح$صل ب$التعيين، فل$زم م$ن ذل$ك تقري$ر أن يك$ون المبت$دأ معلوم$ا 

 اس$تغني ع$ن تعري$ف ًا=صل في اFتيان بالخبر ھو إفادة السامع شيئا لم يعلمه، ولما كانت ھ$ذه اFف$ادة حاص$لة ب$النكرة
الخبر، ف. نحت$اج إل$ى أن يع$رف الخب$ر ب$ل ا=ص$ل في$ه أن يك$ون نك$رة، لم$اذا؟ =ن الحك$م حاص$ل بأص$ل اللف$ظ وھ$و 
ٍالتنكير، والمعرفة قدر زائد على مجرد النكرة فحينئذ إذا عبرنا عن الخبر بالمعرفة والمعن$ى والحك$م يح$صل ب$النكرة، 

ً ح$شوا، لم$اذا؟ =ن$ك زدت$ه لفظ$ا ل$م يح$تج إلي$ه، زدت$ه أحرف$ا ل$م يح$تج إليھ$ا، زدت$ه ما زاد على قدر النكرة ص$ار: قالوا ً ً
ًا=صل في المبت$دأ أن يك$ون معلوم$ا عن$د المخاط$ب، وا=ص$ل ف$ي : ٍمعنى كالعلمية ونحوھا لم يحتج إليھا، فحينئذ نقول

ًالخب$ر أن يك$ون مجھ$و�، لم$اذا ا=ص$ل ف$ي المبت$دأ أن يك$ون معلوم$ا؟ =ن$ه محك$وم  علي$ه، وا=ص$ل أن أخب$رك ب$$شيء ً
ًتجھله حينئذ � يمكن أن يكون الطرفان مجھ$ولين عن$دك، �ب$د أن يك$ون ا=ول معلوم$ا، أمھ$د ل$ك ب$ا=ول م$ن أج$ل أن  ٍ

ٍأضع عليه الحكم الثاني وھو الخبر، فإذا كان مجھو� فحينئذ � يمكن التوصل لmخبار بالخبر ً.  

َو): قال ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ .بالن ْ ْكرهِ َ م$ا ل$م ي$دل عل$ى ش$يء مع$ين أو ف$رد : ً، إذا عرفنا ما سبق، إذا م$ا ك$ان نك$رة وھ$وِ
ٍا=ص$$ل أن � يج$وز أن يبت$دأ ب$$النكرة؛ =ن النك$رة مجھول$ة وإذا كان$ت مجھول$$ة حينئ$ذ الحك$م عل$$ى : ٍم$بھم، حينئ$ذ نق$ول

ًالمجھول ممتنع؛ =نه صار حكما بالمجھول على المجھ$ول، ص$ار حكم$ا ب$المجھول زي$د ع$الم، :  ال$ذي ھ$و الخب$ر، قلن$اً
أنت تعرف زيد لكن ما تعرف أنه عالم، أخبرتك بھذا من أجل أن يحصل عندك استقرار بمضمون الخب$ر، زي$د طال$ب 
ًعلم أنت ما تدري أنه طال$ب عل$م، تع$رف زي$د لك$ن م$ا تع$رف أن$ه طال$ب عل$م، إذا العل$م حاص$ل بالمبت$دأ، وأم$ا علم$ك 

ًه فھ$$و مجھ$$ول، ف$$إذا ك$$ان المبت$$دأ مجھ$$و� والخب$$ر مجھ$$و� إذا حك$$م ب$$المجھول عل$$ى ب$$الخبر ھ$$ذا ا=ص$$ل ع$$دم ح$$صول ً ً
  .المجھول وھذا ممتنع

َو) ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ، لما ذكرناه، =ن معناھا غير معين، واFخبار عن غير المعين � يفيد ما ل$م يقارن$ه م$ا ِ
  .يذكرھا المصنف وغيرهيحصل به نوع فائدة كالمسوغات ا]تية التي س

و� يرد الفاعل نكرة مع أنه مخبر عنه في المعنى، ق$ام زي$د، ق$ام رج$ل، أيھم$ا أص$ل؟ ق$ام جمل$ة فعلي$ة، ا=ص$ل 
في الفاعل أن يكون معرفة أو نكرة؟ ا=صل فيه أن يكون نكرة و� نحتاج إلى قدر زائد إ� لحاجة تناس$ب المق$ام، ھ$ذا 

ل نكرة، لسبق الحكم عليه، بخ$.ف المبت$دأ، المبت$دأ المحك$وم علي$ه س$ابق ف$ي اللف$ظ، ا=صل، وإنما جاز أن يكون الفاع
: والمحكوم به الذي ھو الخبر متأخر، وأم$ا الفاع$ل ف$الحكم عل$ى الفاع$ل س$ابق ف$ي ال$ذكر عل$ى الفاع$ل نف$سه، فلم$ا ق$ال

ًل مجھ$$و�، ل$سبق الحك$$م ٍق$ام، ح$صل تخ$$صيص، رج$ل حينئ$$ذ � ب$أس أن ت$$أتي بھ$ذه الجمل$$ة، و� ب$أس أن يك$$ون الفاع$
  .عليه، بخ.ف المبتدأ
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و� يرد الفاعل نكرة مع أنه مخبر عنه في المعنى؛ لتخصصه قبل ذكره ب$الحكم المتق$دم علي$ه، فا=ص$ل تعري$ف 
ًالمبتدأ؛ =نه المسند إليه، فحقه أن يكون معلوما؛ =ن اFسناد إلى المجھول � يفيد، وأما تنكير الخبر فھو ا=ص$ل؛ =ن 

ٍبته م$$ن المبت$$دأ ن$$سبة الفع$ل م$$ن الفاع$$ل، والفع$$ل يلزم$ه التنكي$$ر ف$$رجح تنكي$$ر الخب$ر عل$$ى تعريف$$ه، حينئ$$ذ إذا اجتم$$ع ن$س
معرفة ونكرة أيھما أولى بالتقديم؟ فإذا اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة المبتدأ والنكرة الخبر، المعرفة مبتدأ والنك$رة ھ$ي 

ھ$ذا نك$رة، : ھ$ذا معرف$ة، وك$م: ك$م مال$ك؟ مال$ك:  أحدھما-ثناء من ا=صلاست-إ� في صورتين، : الخبر، وعند سيبويه
ٍكم ھذا مبتدأ، ومالك ھذا خبر، عند سيبويه استثناء م$ن ا=ص$ل، ا=ص$ل إذا اجتم$ع معرف$ة ونك$رة حينئ$ذ المعرف$ة ھ$ي 

رة، وم$$ا بع$$دھا ك$$م مال$$ك؟ ف$$إن ك$$م مبت$$دأ وھ$$ي نك$$: أولھ$$ا: المبت$$دأ، والنك$$رة ھ$$ي الخب$$ر، إ� ف$$ي ص$$ورتين عن$$د س$$يبويه
ٍمعرف$$ة؛ =ن أكث$$ر م$$ا يق$$ع بع$$د أس$$ماء ا�س$$تفھام النك$$رة والجم$$ل والظ$$روف، فتغليب$$ا لھ$$ذا ا=ص$$ل ولھ$$ذه الكث$$رة حينئ$$ذ  ً
ألحقت كم في ھ$ذا التركي$ب ب$ا=كثر، ا=كث$ر ف$ي أس$ماء ا�س$تفھام أن يليھ$ا النك$رات والجم$ل والظ$روف، والجمل$ة ف$ي 

ً كان ھذا ھو الغالب فألحقت ك$م بالغال$ب حم$. ل5ق$ل عل$ى ا=كث$ر، ويتع$ين إذ ذاك ٍالمعنى نكرة ليست معرفة حينئذ لما
ًكون اسم ا�ستفھام مبتدأ نحو من قام؟ ومن عندك؟ فحكم على كم با�بتداء حم. ل5قل على ا=كثر ً.  

  .سيبويه ھذا خبره عند وزيد ھذا مبتدأ، خيرأفعل التفضيل، خير منك زيد، والتوجيه كما سبق، : والثانية

َو) ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ْلم َما ِ ْتفد َ ِ � ي$صح أن : ً، وھذا ھو الغالب فيھا أن النكرة إذا وقع$ت مبت$دأ � تفي$د، يعن$يُ
ْل7م َم7اٍيسند إليھا خبر، وإذا أسند إليھا حينئذ � يفيد فائدة تامة، وإن أفاد فائ$دة ناق$صة،  ْتف7د َ ِ كم$ا ھ$و الغال$ب ف$إن أف$ادت  ُ

 تخصيص النكرة بالذكر م$ع اFف$ادة م$ع أن اFف$ادة ش$رط -النكرة: قال-جاز ا�بتداء بھا، وتخصيص النكرة ھنا بالذكر 
ًفي الك.م مطلقا؛ =ن الغالب عدم إفادة ا�بتداء بالنكرة، إذا  ْب7النكرهً َ ِ . ْل7م َم7ا ِ ْتف7د َ ِ ، خ$صص ھن$ا ع$دم اFف$ادة ب$النكرة م$ع ُ

َو)م، أليس كذلك؟ ًكون اFفادة شرطا في الك. ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ْلم َما  ِ ْتفد َ ِ ، ھنا قيد النكرة باFف$ادة، م$ع ك$ون نف$ي ُ
َك6مناشرط فيه، اFفادة عن مطلق الك.م  َُ ٌلفظ َ ْ ٌمفيد َ ِ  شرط في صحة الك.م، لماذا خصص النكرة ھنا بنف$ي ً، إذا اFفادةُ

ًكر مع أن اFفادة شرط ف$ي الك$.م مطلق$ا؛ =ن الغال$ب ع$دم إف$ادة ا�بت$داء ب$النكرة، وتخصيص النكرة بالذ: اFفادة؟ قال
والك.م ھنا في النكرة، المخبر عنھا الت$ي لھ$ا مرف$وع أغن$ى ع$ن الخب$ر ب$صحة ا�بت$داء بھ$ا وإن كان$ت نك$رة مح$ضة، 

ُيجوزَ ): أقائم الزيدان، نقول ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . :  أق$ائم الزي$دان ق$ائم ھ$ذا مبت$دأ، ھ$ل ھ$و داخ$ل ف$ي قول$ه ، وقائم ھنا مبتدأ،ِ
َو) ُيج77وز َ ُ َا)بت77دا َ ِ ْب77النكره ْ َ ِ . ْل77م َم77ا ِ ْتف77د َ ِ ل$$يس الم$$راد ھن$$ا بالوص$$ف المعتم$$د عل$$ى نف$$ي أو : ؟ ھ$$و نك$$رة وابت$$دأ بھ$$ا، نق$$ولُ

ب$أن ق$ائم ھ$ذا معتم$د عل$ى نف$ي : ًاستفھام، بل المراد به المبتدأ الذي له خبر ھذا أو�، وقاله الكثير من الشراح، ويج$اب
َأو استفھام، والنكرة مطلقا إذا اعتمدت على نفي أو استفھام جاز أن يبتدأ بھا َفما، ً jخل َ َلنا ِ ْوھل: وكذلك َ َ ًفت7ى َ ْف7يكم َ ُ ، م$ن ِ

  . المثالينباب

َو) ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ْلم َما    ِ ْتفد َ ِ ًء بھ$ا، وص$ور إف$ادة النك$رة ابت$داء ھ$ذه ف$ي ٍإن أف$ادت حينئ$ذ ج$از ا�بت$دا.. ُ
وھي أنھا إن عمت أو خصت، بأي وس$يلة ص$ار : الغالب أنھا ترجع إلى شيئين اثنين كما قال ابن ھشام في قطر الندى

ٍفيھا نوع عموم وبأي وسيلة صار فيھا نوع خصوص حينئذ جاز ا�بت$داء بھ$ا، وأكث$ر م$ا ي$ذكر م$ن تع$داد ص$ور إف$ادة 
جع إلى ھذين السببين، قد يخرج بعضھا لكن الغالب ھو ھذا، إن عمت أو خ$صت، إن عم$ت ك$أن س$بقھا النكرة فھو را

ِأئله مع '((نفي أو استفھام  َ َK ٌ َ ِ ِإ◌ ،]60:النمل)) [َ ٌله ِ َھ$ْل ((ًھذا مبتدأ، ما الذي ج$وز ا�بت$داء ب$ه؟ كون$ه م$سبوقا باس$تفھام، َ
ٍمْن خالق ِ ٍخالق، ]3:فاطر)) [َِ ِ   .وھو نكرة، جوز ا�بتداء به كونه وقع في سياق ا�ستفھام ھذا مبتدأ َ

jخل َما َلنا ِ ٍ وإْن م$ْن قْري$ة  {-كما قال الن$اظم ھن$ا-، َ َ ََ ِ ٍقْري$ة } ِ َ ًھ$ذا مبت$دأ، م$ا ال$ذي ج$وز ا�بت$داء ب$ه؟ كون$ه م$سبوقا َ
ٍوم حينئ$ذ ص$ح ا�بت$داء بھ$ا، ًبحرف نفي، إذا إذا عمت كما إذا وقعت في سياق النفي أو ا�ستفھام؛ =نھا من صيغ العم

ٌولعْبد ُمْؤمن خْير((أو خصت وھذا إما أن يكون بوصف أو إضافة  ٌَ ِ ٌ َ ٌخْير، ]221:البقرة)) [ََ ٌعْبد  َو ھذا خبر، َ ھ$ذا مبت$دأ، َ
ُخمس( ًوسوغ ا�بتداء به كونه موصوفا،  ْ ٍصلوات َ َ .كتبھن ََ ُ َ َ ُخم7س،  )ُ� َ ْ  ب$ه؟ كون$ه ھ$ذا مبت$دأ، م$ا ال$ذي س$وغ ا�بت$داء َ

ُخمسًمضافا،  ْ ٍصلوات َ َ .كتبھن ََ ُ َ َ تقلي$ل ل5ف$راد، : ٍحينئذ نقول ھذا خبر، والمبتدأ ھنا نكرة، وح$صل تخ$صيص ل$ه، يعن$ي ،َ
العموم ھناك رفع ل.شتراك، وھنا ح$صل تقلي$ل ل.ش$تراك؛ =ن النك$رة م$ا ش$اع ف$ي ج$نس موج$ود أو مق$در، وا=مثل$ة 

ن النوعين وإنما ينص النحاة على ذل$ك م$ن ب$اب تم$رين الطال$ب بأن$ه إذا وق$ع ف$ي التي ذكرھا الناظم � تخرج عن ھذي
ِحيlز كذا وكذا إلى آخره لتكون الصورة أمام$ه م$ستحدثة، ول$ذلك أوص$لھا إل$ى أرب$ع وع$شرين ص$ورة، ن$أتي عليھ$ا إن  َ

  .شاء '
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َو) ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ْلم َما ِ ْتفد َ ِ ٍفحينئ$ذ ج$از ا�بت$داء بھ$ا، فك$ل م$ا ح$صل ب$ه الفائ$دة ج$از ، مفھومه إن أفادت ُ
-رجل في الدار، والمخاطب يعلم الحقيق$ة ص$ح ا�بت$داء بھ$ا؛ =ن الم$راد : ا�بتداء به ھذا ھو الضابط، بل لو قال قائل

ب،  =ن المراد أن يكون الخبر وھو المحكوم به قد حصل على معلوم عند السامع عن$د المخاط$-نص بعضھم على ھذا
رج$ل : ٍفإذا حصل بأي شيء ولو بشيء خارج عن مجرد اللفظ كالعھد ونحوه حينئذ صح ا�بتداء بھا، فل$و قل$ت لرج$ل

عن$$دك، رج$$ل مبت$$دأ وھ$$و نك$$رة، � يج$$وز ا�بت$$داء ب$$النكرة، لك$$ن إذا ح$$صلت فائ$$دة عن$$د المخاط$$ب وھ$$ذا عل$$ى وج$$ه 
ة تختلف؛ =نھ$ا ن$سبية، تختل$ف م$ن ش$خص إل$ى ش$خص ٍالخصوص حينئذ صح ا�بتداء بھا، لماذا؟ =نھا أفادت والفائد

َكعند: Kآخر، ثم مثل لما يحصل به الفائدة فقال ْ ٍزيد َِ ْ ْنمره َ َ ِ ْلم َما، َ ْتفد َ ِ ، في بعض النسخ ما ل$م يف$د بالي$اء، م$ا ل$م يف$د م$ا ل$م ُ
 م$ن جھ$ة المعن$ى بالي$اء أح$سن؛ تفد، إذا كان بالتاء وھو المشھور ما لم تفد أي النك$رة، م$ا ل$م يف$د أي ا�بت$داء ب$النكرة،

ْل7م َم7ا=ن الك.م في ا�بت$داء ب$النكرة، ل$يس ف$ي ع$ين النك$رة،  ْتف7د َ ِ يعن$ي ا�بت$داء ب$النكرة، بالي$اء وال$ضمير عائ$د عل$ى  ُ
ْل7م َم7ا�بد من التأويل، : ا�بتداء، وبالتاء فالضمير عائد على النكرة من حيث ا�بتداء بھا � من حيث ذاتھا، يعني ِتف7 َ  ْدُ

ْلم َماأي النكرة باعتبار ذاتھا أو ا�بتداء بھا؟ ا�بتداء بھا،  ْتفد َ ِ يعني ا�بتداء بالنكرة، ولذلك الياء أحسن لك$ن الم$شھور  ُ
  .ھو بالتاء

َندِع :كقولك: Kالمسوغ ا=ول مثل له الناظم بقوله ٍزيد ْ ْ ْنمره َ َ ِ  ، النمرة ھذا اسم لبردة من ص$وف يلب$سھا ا=ع$راب، َ
ْكعن ٍزيد َدَِ ْ ْنمره َ َ ِ ، نمرة ھذا نكرة و� يجوز ا�بتداء بھ$ا، وھن$ا الم$سوغ ل.بت$داء بھ$ا تق$دم الخب$ر وھ$و ج$ار ومج$رور أو َ

َندِعنحو أن يتقدم الخبر عليھا، وھو ظرف أو جار ومجرور : ًظرف، إذا من المسوغات ٍزيد ْ ْ َنمره َ ِ َندِع، َ ھ$ذا م$ضاف  ْ
ھ$$ذا مبت$$دأ م$$ؤخر، س$$وغ ا�بت$$داء ب$$ه تق$$دم الج$$ار : ونم77رة الخب$$ر،  م$$ضاف إلي$$ه، وھ$$و من$$صوب بمح$$ذوف ھ$$ووزي77د

ًأن يتقدم الخبر على النكرة، أن يكون الخبر مختصا، ظرفا أو مج$رورا أو جمل$ة : ًوالمجرور عليھا، إذا المسوغ ا=ول ً ً
ٌول$$َدْينا مزي$$د((ويتق$$دم علي$$ه،  ِ َ ََ ٌمزي$$د، ]35:ق)) [َ ِ َول$$َدْينا ھ$$ذا مبت$$دأ م$$ؤخر وھ$$و نك$$رة، َ َ ھ$$ذا خب$$ر مق$$دم وھ$$و ال$$ذي س$$وغ  َ

ٌوعل$$ى أْب$$صارھم غ$$شاوة((ا�بت$$داء ب$$النكرة،  َ َ َ ََ ِ ِْ ِ َ ٌغ$$شاوة، ]7:البق$$رة) [)َ َ َ ْ وعل$$ى أْب$$صارھم ھ$$ذا مبت$$دأِ ِ ِ َ َ ََ  ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق َ
بمح$$ذوف خب$$ر مق$$دم، ھن$$ا واج$$ب التق$$ديم كم$$ا س$$يأتي والنك$$رة س$$وغ ا�بت$$داء بھ$$ا تق$$دم الج$$ار والمج$$رور عليھ$$ا، وج$$ه 

  .ًصيص ھنا أن يكون المجرور والمضاف إليه في الظرف والمسند إليه في الجملة صالحا لmخبار عنهالتخ

ْوھل: إليه بقولهأشار : الثاني َ ًفتى َ َ ُفيكم َ  ج$ار ومج$رور متعل$ق ف7يكم ھ$ذا مبت$دأ نك$رة، ً وفتى حرف استفھام،ھل ،ِ
كونھ$$ا ج$$اءت ف$$ي س$$ياق ا�س$$تفھام، وإذا كان$$ت بمح$$ذوف خب$$ر، م$$ا ال$$ذي س$$وغ ا�بت$$داء ب$$النكرة وا=ص$$ل فيھ$$ا المن$$ع؟ 

ٍالنكرة في سياق ا�ستفھام حينئذ عمت، وإذا عمت معناه أنه شمت كل ا=فراد، وإذا شملت كل ا=فراد ص$ارت معرف$ة 
  .من حيث المعنى أما من حيث اللفظ فھي نكرة وأما في المعنى فھي معرفة

َفما jخل َ َلنا ِ إن ل7م تك7ن خليلن7ا فم7ا خ7ل : الفاء واقعة ف$ي ج$واب ال$شرط، كأن$ه ق$ال ھذه فما، ھذا المسوغ الثالث، َ
 ھذا مبتدأ، سبقه نفي وھو المسوغ له با�بتداء، والوجه فيه كالوج$ه ف$ي ا�س$تفھام، فھ$و نك$رة ف$ي س$ياق النف$ي ٌخل، لنا

 وص$ارت عام$ة، ً، إذا ل$م يف$ت ف$رد منھ$ا-أف$راد م$دخولھا-ت$شمل ك$ل ا=ف$راد :  يعن$ي-ص$ارت عام$ة-فتعم، وإذا عمت 
  .ًصارت معرفة، إذا إذا تقدم النفي على النكرة جاز ا�بتداء بھا

ٌورج77ل ُ َ َم77ن َ ِالك77رام ِ َ َعن77دنا ِ َْ َ م77ن ھ$$ذا مبت$$دأ، ورج77ل ،ِ ِالك77رام ِ َ ًج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بمح$$ذوف ص$$فة لرج$$ل، إذا  ِ
ٍُوصفت، إذا ُوصفت النكرة لفظا أو تقديرا أو معنى حينئذ جاز ا�بتداء بھا ً ً َ َِ ، لماذا؟ =نه بالوصل حصل لھ$ا تخ$صيص، ِ

ًوإذا خصصت حينئذ قل الشيوع فيھا، وإذا ق$ل ال$شيوع فيھ$ا ص$ارت أق$رب إل$ى المعرف$ة، أن توص$ف لفظ$ا كم$ا ذك$ره  ٍ
ٌرجل: الناظم ھنا ُ َم7ن َ ِالك7رام ِ َ َعن7دناك$ريم، : يعن$ي ِ َْ ْوطائف$ة ق$د أھم$تُھم ((ً ھ$ذا ھ$و الخب$ر، أو تق$ديرا عن7دنا، ِ ْ K َِ ََ ْ َ ٌَ ْأنف$ُسُھمَ ُ ْ آل ))[َ

 ھذا مبتدأ، وال$ذي س$وغ ا�بت$داء بھ$ا كونھ$ا موص$وفة ب$صفة محذوف$ة، طائفةمن غيركم، : ، طائفة يعني]154:عمران
ُالسمن : ًذكرت أو� ثم حذفت، ومثله ما ذكرناه: يعني ْ ِمنوان . َ ٍبدرھم ََ َ ْ ِ ُالسمن، )ِ ْ ِمنوانھذا مبتدأ، و  . َ ھ$ذا مبت$دأ ث$اني، �  ََ

ًتداء به، لكن ما الذي سوغ ا�بتداء به؟ كونه موصوفا والصفة محذوفة، منه جار ومجرور متعلق بمح$ذوف يجوز ا�ب
  .الذي ھو الضمير العائد، متعلق بمحذوف صفة لمنوان

ًُرجْي$$ل عن$دك، رجي$$ل ھ$$ذا مبت$$دأ، وس$وغ ا�بت$$داء ب$$ه كون$$ه موص$وفا لكن$$ه معن$$ى � تق$$ديرا؛ =ن : أو معن$ى نح$$و ًً َ
ٍ الكلم$$ة، ُرجْي$$ل معناھ$$ا رج$$ل ص$$غير، أو حقي$$ر، حينئ$$ذ وص$$فته وھ$$ذه ال$$صفة مق$$درة، يعن$$يًم$$أخوذا م$$ن ذات لي$$ست : َ

  .محذوفة وإنما مقدرة من جھة المعنى
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ٌرغب7ةَوأن تك$ون عامل$$ة، :  الخ$امس ْ ٌخي7ر ِالخي7ر ف77ي َ َ وعم77لَ َ ^ب7ر ُ َ ُي77زين ِ ، ذك$ر مث$الين والم$$ؤدى واح$د، أن تك$$ون َ
لرفع وإنما النصب وإما الخفض، إما الرفع على قول من جوز قائم الزي$دان، الب$صريون النكرة عاملة فيما بعدھا، إما ا

َ� يرونھا، الكوفيون يجوزونه قائم الزيدان، قائم ھذا مبتدأ وھو نكرة، ما الذي سوغ ا�بتداء به عند م$ن ج$وزه؟ كون$ه  K
ٌعمل الرفع فيما بعده، كذلك ضرب الزيدان حسن، ضرب بالتنوين، الزيدان ٌ ٌ ھذا فاعل المصدر المنون، حسن ھذا ھ$و ٌ

ٌرغب77ة: الخب$ر، أو عامل$$ة الن$صب كم$$ا مث$ل الن$$اظم ھن$ا ْ  ھ$$ذا ج$ار ومج$$رور ف77ي الخي7ر ھ$$ذا م$صدر، رغب7ة، ِالخي77ر ف7ي َ
ٌرغبة"في المعنى،  على أنه مفعول به له برغبةمتعلق  ْ ٌخير ِالخير في َ  ھ$و الخب$ر، م$اذا ب$اقي؟ عامل$ة الج$ر كم$ا  ھ$ذا"َ

  :  صلوات، وھو الذي أشار إليه الناظم بقولهذكرناه خمس

ٌرغب777777777777ةَو ْ ٌخي777777777777ر ِي777777777777رَالخ يِف777777777777 َ َ وعم777777777777لَ َ َ  

  

^ب7777777777777777777777777777777777777777777777ر ِي77777777777777777777777777777777777777777777777ز ِ    .......ُينَ

  

َعمل K ھذا نكرة وابتدئ به، م$ا ال$ذي س$وغ ا�بت$داء ب$ه؟ كون$ه ع$ام. فيم$ا بع$ده، ك$ذلك ھ$و ُمخ$صص باFض$افة، َ َ ً
^ب7ررُ عم7ل"ا قب$ل، أن تك$ون م$ضافة منف$صلة وھ$ي داخل$ة فيم$: وجعله ابن عقيل ھنا سادسة، يعن$ي ُي7زين ِ  عم$ل ھ$ذا ،"َ

ٌرغبةَونكرة وجاز ا�بتداء به؛ لكونه عمل الجر في المضاف إليه،  ْ ٌخير ِالخير في َ نكرة وھ$و مبت$دأ، : ، رغبة ھذا نقولَ
  .في الخير: وسوغ ا�بتداء به؛ لكونه عامل النصب في قوله

  : غات ل.بتداءً إذا ھذه ست مواضع ذكرھا الناظم ھنا مسو

.........................................  

ْوھ77777777777ل َ َفت77777777777ى َ ْف77777777777يكم َ ُ َفم77777777777ا ِ ٌخ77777777777ل َ َلن77777777777ا ِ َ  

ٌرغب777777777777ةَو ْ ٌخي777777777777ر ِي777777777777رَالخ يِف777777777777 َ َ وعم777777777777لَ َ َ  

  

َكعن777777777777777777777777777د....... ْ ٍزي777777777777777777777777777د َِ ْ ْنم777777777777777777777777777ره َ َ ِ َ  

ٌورج777777777777777777ل ُ َ َم777777777777777777ن َ ِالك777777777777777777رام ِ َ ِ َعن777777777777777777دنا ْ َْ ِ  

^ب77777777777ر ُي77777777777زين ِ ْول77777777777يقس َ ُ ََ ْل77777777777م َم77777777777ا ْ ْيق77777777777ل َ َ ُ  

  

ْوليقس ُ ََ قس ما لم يقل من ا=مثلة والتراكيب التي تحصل بھا الفائدة للمخاطب على ما ذكرن$اه ل$ك م$ن ا=مثل$ة، : ي، يعنْ
م$ن يق$م أق$م : ًوليقس على ما قيل ما لم يقل، والضابط ھو حصول الفائدة، ومن تلك ا=مثلة التي تقاس أن تك$ون ش$رطا

 ٍماء الشروط كلھ$ا نك$رات ف$ي المعن$ى، حينئ$ذ إذا ابت$دئمعه، من ھذا اسم شرط، نكرة أو معرفة؟ أسماء ا�ستفھام وأس
ًما المسوغ لھا؟ كونھا شرطا، ولھا الصدارة، من ھذا اسم شرط مبن$ي عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل رف$ع مبت$دأ، : بھا، نقول

  .والجملة التي بعده كلھا في محل رفع خبر

: م$ن عن$دك؟ تق$ول: يقال لك: ًون جوابا نحوأن تك: -)الثامن(زيادة على ما ذكره الناظم -ًأن تكون جوابا، : ًأيضا
رجل عندي، صح ا�بتداء به لم$اذا؟ لح$صول الفائ$دة، م$ا الم$سوغ لح$صول الفائ$دة ھن$ا؟ : رجل، رجل ھذا مبتدأ، يعني
عن$دي رج$ل، � ي$صح تق$ديره ف$ي مث$ل ھ$ذا التركي$ب، : عن$دي رج$ل، نق$ول: لم$اذا � نق$د: ًكونه جوابا لسؤال، قد يق$ال

ً مبتدأ حينئذ الج$واب يك$ون مبت$دأ، رج$ل عن$دي، و� ي$صح منجواب يطابق السؤال، والسؤال قد وقع فيه لماذا؟ =ن ال ًٍ
رج$ل، : م$ن عن$دك؟ فتق$ول: ًعندي رجل، نص عل$ى ذل$ك ال$سيوطي ف$ي جم$ع الجوام$ع، أن تك$ون جواب$ا نح$و أن يق$ال

ًالتقدير رجل عندي، فيقدر الخبر متأخرا، و� يجوز تقديمه أبدا؛ =ن الج واب يسلك سبيل السؤال، والمقدم ف$ي ال$سؤال ً
  .ھو المبتدأ

ٌأن تكون عامة، كل يموت، كل ھذا مبتدأ، : التاسع َو)ٌ ُيجوز َ ُ َا)بت7دا َ ِ ْب7النكره ْ َ ِ . ًوإنم$ا س$وغ ا�بت$داء ب$ه كون$ه لفظ$ا  ِ
ًعاما، وھ$ذا ي$دخل في$ه ال$شرطية أي$ضا؛ =نھ$ا م$ن ألف$اظ العم$وم، ول$ذلك ھ$ذه كلھ$ا ترج$ع إل$ى ال -عم$وم والتخ$صيص، ً

جعلھ$ا ب$ضابط التخ$$صيص والتعم$يم ھ$ذا ض$$عيف، ول$يس ب$صحيح ب$$ل : ً إ� م$ا ش$ذ قلي$$ل ج$دا، وبع$ضھم يق$$ول-أكثرھ$ا
أنھ$$ا � تخ$$رج ع$$ن التعم$$يم والتخ$$صيص، وك$$ل ھ$$ذه ا=مثل$$ة ل$$و تأملتھ$$ا تج$$د أنھ$$ا إم$$ا : ال$$صواب م$$ا ذك$$ره اب$$ن ھ$$شام

  .ٌكل يموت:  � حكم له، أن تكون عامة نحوتخصيص وإما تعميم إ� القليل النادر، القليل ھذا

  :أن يقصد بھا التنويع

ُفأقبل7777777777777777ت ْ َ ْ ًزحف7777777777777777ا ََ ْ َعل7777777777777777ى َ ِال7777777777777777ركبتين َ ْ َ cَ ْ  

  

ٌفث777777777777777777وب َ ُلب777777777777777777ست َ ْ ِ ٌوث777777777777777777وب َ ْ ُأج777777777777777777 َُ   ّرَ

  

K لما نوعت النكرة ھنا ثوب وثوب نوعان، جاز ا�بتداء بھا، وھذا قد يكون فيه نوع تخ$صيص، لم$اذا؟ =ن$ه كأن$ه ق$سم 
  . ى نوعين و� ثالث لھما، وھذا نوع تخصيصالثوبين إل
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ٌفثوب َ ُلبست َ ْ ِ ٌوثوب َ ْ ُأج َُ   .ًواحد يجره، وواحد يلبسه، إذا حصل التخصيص: ، ليس عنده إ� ثوبانّرَ

َس.م على إْل ياسين((ًأن تكون دعاء، : الحادي عشر َ َ َِ ِ َ   .]130:الصافات)) [ٌ

ًش$يء عظ$يم ح$سن زي$دا، ھ$ذا : ًسن زيدا، ھذا وص$ف، أيما أح: أن يكون فيھا معنى التعجب نحو: الثاني عشر K
ً التعجبية تعرب مبت$دأ، ح$سن زي$دا، أح$سن زي$دا، ھ$ذه الجمل$ة خب$ر، ماراجع إلى الوصفية، ما ھذه ما إعرابھا؟ مبتدأ،  ً K

َو): طيب النكرة نقول ُيجوز َ ُ َا)بتدا َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . وف المق$در، وھ$و ش$يء  التعجبية نكرة، ما الم$سوغ، الوص$ف المح$ذ وما،ِ
  ً.عظيم حسن زيدا

رج$$ل م$$ؤمن ح$$ذف : ، يعن$$يك77افر م77ن خي77ر م77ؤمنتخلف$$ه، : ًأن تك$$ون خلف$$ا م$$ن موص$$وف، يعن$$ي: الثال$$ث ع$$شر
ًالموصوف وأقيمت الصفة مقامه، صارت خلفا عنه، وھذا راجع إلى الوصفية أيضا ً.  

  .كما سبق وھو راجع إلى الوصفيةَأن تكون مصغرة، ُرجيل عندك؛ =ن التصغير فيه فائدة معنى الوصف، 

jش7رف$ي معن$ى المح$صور، أن تك$ون : الخ$امس ع$شر  أھ$ر ذا ن$اب إ� ش$ر، ، م$اَكِب7 َاءَج7 ٌش7يء، و ٍابَن7 اَذ .أھ7ر َ
ش$ر عظ$يم : ، والث$اني-عل$ى أح$د الق$ولين-تخصيص قصر، والقصر ھذا يرده إلى التخصيص، وما ج$اء ب$ك إ� ش$يء 

َب$أن ث$م : بأن$ه ح$صر، وإم$ا أن يق$ال: ھذا مبتدأ، والذي سوغ ا�بتداء به إم$ا أن يق$الأھر ذا ناب، شر أھر ذا ناب، شر 
  .صفة له، شر عظيم، رجع إلى رجيل، رجل صغير، مثل ما سبق

َسريناواو الحال، أن يقع قبلھا : السادس عشر ْ َ ْقد ٌونجم َ  ونج$م ق$د أض$اء، نج$م ھ$ذا -بتفخيم ال$راء- ، سريناَأضاء َ
ًاء به كونه م$سبوقا بالح$ال، ھ$ذا أي$ضا م$رده إل$ى الوص$فية؛ =ن الح$ال وص$ف ف$ي المعن$ى، الح$ال مبتدأ، وسوغ ا�بتد ً

  .وصف لعاملھا، وصف لصاحبھا، قيد لعاملھا

أن تكون معطوف$ة عل$ى معرف$ة، أو عل$ى م$ا ي$سوغ ا�بت$داء ب$ه، زي$د ورج$ل قائم$ان، زي$د ورج$ل : السابع عشر
  .لتعميم والتخصيصقائمان، ھذا يحتاج إلى تكلف Fدخاله في ا

ًأن تكون معطوفة على وصف، تيمي ورجل في الدار، ھذا يحتم$ل الوص$فية أي$ضا، ورج$ل مثل$ه، : الثامن عشر
  .أو ورجل تميمي آخر، أو ورجل آخر في الدار

ًأن يعطف عليھا الموصوف، رجل وامرأة طويلة في الدار، ھذا أيضا يمكن أن يكون موصوفا: التاسع عشر ً.  

  :تكون مبھمةأن : العشرون

ٌمرس777777777777777777777777777عة َ . َ َب777777777777777777777777777ين ُ ْ ِأرس777777777777777777777777777اغه َ ِ ْ       
  

ِب77777777777777777777ه ٌع77777777777777777777سم ِ َ َيبتغ77777777777777777777ي َ ْ ًأرنب77777777777777777777ا َ َ َ  

  

ٌمرسعة  َ . َ   .ٍشيء مرسع، حينئذ يمكن رده إلى الوصفية: ھذا مبتدأ، أي ُ

  :تقع بعد لو�: الحادي والعشرون

ٌاص7777777777777طبار َل7777777777777و) َ ِ Aَك7777777777777ل َودىc ٍمق7777777777777ة ذي ُ َِ  

  

.اس777777777777777تقلت .لم777777777777777ا .مطاي777777777777777اھن َ ُ َ َللظع777777777777777 ََ   ِن.

  

ًوھنا وقعت النكرة وھي اصطبارا بعد لو�، وإنما كان وقوع النكرة بع$د ل$و� م$سوغا ل.بت$داء بھ$ا؛ =ن ل$و� ت$ستدعي  ً
ًجوابا يكون معلقا على جملة الشرط التي يقع المبت$دأ فيھ$ا نك$رة، فيك$ون ذل$ك س$ببا ف$ي تقلي$ل ش$يوع ھ$ذه النك$رة، وھ$ذا  ً ً

ل$ى تقلي$ل ش$يوع النك$رة فھ$و تخ$صيص، مباش$رة، وك$ل م$ا وس$ع حت$ى ص$ار إل$ى نوع تقليل شيوع النكرة ك$ل م$ا أدى إ
  .كونه يعم كل ا=فراد فھو تعميم، ھذا أو ذاك

  .الرباط في فعير عير ذھب إن: كقولھمأن تقع بعد فاء الجزاء، : الثاني والعشرون

�م -ًصيص أي$ضا؛ =ن ال$.م أن تدخل على النكرة �م ا�بتداء، لرجل قائم، ھذا فيه ن$وع تخ$: الثالث والعشرون
  .ٌھذا الرجل بعينه قائم:  من المخصصات عند البيانيين، ففيه نوع تخصيص، أي-ا�بتداء
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  أن تكون بعد كم الخبرية، : الرابع والعشرون

ْك77777777777م ٍعم77777777777ة َ . َل77777777777ك َ ُجري77777777777ر ي77777777777ا َ ٍوخال77777777777ة َِ َ َ  

  

ُف77777777777دعاء َ ْ ْق777777777777د َ ْحلب77777777777ت َ َ ِع777777777777شاري .عل777777777777ي َ َ ِ  

  

، شجرة ھذا مبتدأ وھو نك$رة، ص$ح ا�بت$داء "سجدت شجرة"ا خرق للعادة، أن يكون فيھ: والخامس والعشرون
 بق$رة - ھ$ذا الم$شھور -بھا لماذا؟ =نھا خارقة للعادة، =نا أخبرنا عنھا بالسجود س$جدت، لك$ن م$ا الم$انع؟ بق$رة تكلم$ت 

عينة، إذا ورد في مك$ة بق$رة تكلمت، بقرة ھذا مبتدأ، وسوغ ا�بتداء بھا خرق العادة؛ =نه � يريد إ� واحدة، صارت م
  .البقرة تكلمت، أو بقرة تكلمت، ما يعرف إ� تلك، فصار الفرد معين؛ لخرق العادة، ھكذا قيل: تكلمت، إذا قيل

الحقيقة من حيث ھي أن يراد بالنكرة الحقيقة من حيث ھي، رج$ل خي$ر م$ن ام$رأة، وتم$رة : السادس والعشرون
  .خير من جرادة

 وقعت بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا رجل بالباب، ھذه مسوغات وكلھا عند التأم$ل ترج$ع إذا: السابع والعشرون
إلى التعميم والتخصيص، وإنما يطلع الطالب على ھذه من أجل أن يتمرن على م$ا ھ$ي أوج$ه التعم$يم، وم$ا ھ$ي أوج$ه 

ُواAصلالتخصيص،  ْ ِاAخبار ِفي ََ َ ْ ْأن َ َتَؤخرا َ . ُ.  

  ...!!! وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين                وصلى '
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  31الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َاAص77777777777ل ف777777777777ي اAخب77777777777ار أَو ِ ْ َ َِ ُ َن ت777777777777َؤخرْ . ُ   اْ

  

ُوج77777777777777777وزوا  . َ ِلتق77777777777777777ديم إٱَ َ ِ ْ َ ض77777777777777777ررَ )ْذ. َ   اَ

  

 الوض$عي والطبع$ي أن ًاعلم أو� أن ا=ص$ل ھ$و تق$ديم المبت$دأ، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، يعن$ي ال$راجح المواف$ق لل$شيء
ًيكون المبتدأ مقدما على الخبر، ا=صل تقديم المبت$دأ وت$أخير الخب$ر، لم$اذا؟ =ن المبت$دأ محك$وم علي$ه، والخب$ر محك$وم 

 وشأن المحكوم عليه التقديم على المحكوم به، ھذا أمر طبعي ووافق الوضعي، ف$. ب$د م$ن تقديم$ه ليتحق$ق ويج$وز به،
  .قائم زيد كما سيأتي: تأخيره حيث � مانع نحو

وكذلك من جھة أخرى أن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، زيد قائم، فحكمت بالقيام على زي$د، وك$ذلك وص$فته 
ًنه قائما، وحينئذ الموصوف شأنه التقديم على ص$فته، الموص$وف ا=ص$ل أن$ه يتق$دم عل$ى ص$فته، من حيث المعنى بكو

ًوحينئذ لما كان الخبر في المعنى وصفا، والمبتدأ في المعنى موصوفا قلنا شأن الموصوف أن يتقدم على الصفة ً.  

ً كون$ه ج$ائزا أو واجب$ا إم$ا متق$دما ھذا من حيث ھ$و، � باعتب$ار التقدم والتأخر، :اعلم أن للخبر في نفسه حالتين ً ً
ًوإم$ا مت$$أخرا، أن$$ت إذا أردت أن تنط$$ق ب$الخبر فإم$$ا أن تنط$$ق ب$$ه متق$دما عل$$ى المبت$$دأ، وإم$$ا أن تنط$ق ب$$ه م$$ؤخرا ع$$ن  ً ً

ًالمبت$دأ، إم$ا مق$$دما وإم$ا م$ؤخرا � ثال$$ث لھم$ا  وھ$ذا أم$$ر -، وإنم$ا ي$$أتي الحك$م -م$ن حي$$ث اللف$ظ والنط$ق � ثال$$ث لھم$ا-ً
  .ھذا شيء �حق للفظ فھو وصف له: ن حيث عدم التقديم أو عدم التأخير، نقول م-معنوي

ً، ا=صل ھو الت$أخر لم$ا ذكرن$اه س$ابقا؛ =ن$ه وا=صل منھما التأخرالتقدم والتأخر، : ًإذا الخبر في نفسه له حالتان
ًت ب$ه مت$أخرا حينئ$ذ إم$ا أن =ن$ه إذا نطق$، ً أو ج$ائزاً بقطع النظ$ر ع$ن كون$ه واجب$امحكوم به و=نه وصف في المعنى،

 م$ا ج$اء -نطق$ك–ًيكون على جھة الوجوب وإما أن يكون على جھة الجواز، فإذا نطقت به متأخرا فحينئ$ذ واف$ق اللف$ظ 
  .في لسان العرب، ثم ھل ھو واجب أو جائز؟ ھذا حال ووصف للخبر

ًإذا من حيث ھو بقطع النظر ع$ن كون$ه واجب$ا أو ج$ائزا، الخب$ر ل$ه ح$ا�ن إم$ا ً  الت$أخر وإم$ا التق$دم، والت$أخر ھ$و ً
  .ا=صل

ًمن حيث التفصيل باعتبار ا=حكام التي تعتري الخبر و� يكون منطوقا ب$ه وإنم$ا ھ$و حك$م وص$ف �ح$ق ولھما 
وھ$$و وج$$وب التق$$دم :  العك$$سً، يج$$ب أن يك$$ون مت$$أخرا، الث$$انيوج$$وب الت$$أخر وامتن$$اع التق$$دم: ًأو�: ث.ث$$ة أحك$$امب$$ه 

  . عكس ا=ول ھذا حكم للخبروامتناع التأخر، ھذا

، ھذا ھو ا=صل ع$دم عدم الموجب والمانع  إذ ا=صل؛التأخر وھذا ھو ا=صل من الث.ثةالتقدم وجواز : الثالث
الموجب للتقدم، والمانع من التقدم، حينئذ يستوي فيه ا=مران، ويكون الراجح التأخير =نه موافق ل5صل، يستوي في$ه 

ًدم$ه عل$ى المبت$دأ، لك$ن � يل$زم أن يك$ون ھ$و ال$راجح ب$ل ال$راجح ھ$و الت$أخر مطلق$ا س$واء ا=مران من حي$ث يج$وز تق
  .وجب أم جاز، لماذا؟ =نه موافق ل5صل

  :ًإذا ث.ثة أحكام للخبر

  . وجوب التأخر وامتناع التقدم

  .-وھو وجوب التقدم وامتناع التأخر- العكس 

  . جواز التقدم والتأخر

  .قدم والتأخر ثم كل منھما ث.ثة أقسام  ھذان مسألتان، يعني الت
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َواAصل في اAخبار أن تَؤخرا: تعالىقال رحمه '  ْ. ُ ْْ ِ َ َِ ُ اAصل:ُ ْ ، يطل$ق ا=ص$ل وي$راد ب$ه ع$دة مع$اني، ا=ص$ل ف$ي َ
اللغة ما يبنى عليه غيره، وأما في ا�صط.ح فيطلق على معان ومنھ$ا ال$راجح، يق$ال ا=ص$ل ف$ي الك$.م ھ$و الحقيق$ة، 

أي : ھذا حمل للك$.م عل$ى أص$له، وا=ص$ل:  أن يحمله على حقيقته دون مجازه، حينئذ نقولي حمله عند المخاطبيعن
  .الراجح، تقديم المبتدأ وتأخير الخبر

َاAصل في اAخب7ار أَو ِ ْ َ َِ ُ َن ت7َؤخراْ . ُ  ا=خب$ار جمعھ$ا لم$اذا؟ =ن الخب$ر أق$سام، ا=خب$ار جم$ع خب$ر، والجم$ع ھن$ا ف$ي: ْ
ًنه مفردا وجملة وظرفا ومجرورا، ي$أتي ھ$ذا وي$أتي ذاك، فلم$ا تع$ددت أن$واع الخب$ر حينئ$ذ ج$از أن يجمعھ$ا باعتبار كو ً ً

ُوالخب77رالفائ$$دة، الم$$صنف باعتب$$ار ا]ح$$اد، وأم$$ا ھ$$و ف$$ي نف$$سه فھ$$و ش$$يء واح$$د؛ =ن$$ه ھ$$و الج$$زء الم$$تم  َ ََ ُالج77زء ْ ُْ cالم77تم ْ ِ ُ ْ 
ْالفائده َ ِ َ   .ا المعنى موجود في أقسامه حينئذ صح الجمع باعتبار آحاده وأنواعهً لما كان معناه واحدا، وھذ، حينئذْ

َواAصل في اAخبار أن تَؤخرا ْ. ُ ْْ ِ َ َِ ُاAصل: ُ ْ َتَؤخرامبتدأ، : َ . ھذا فعل مضارع مغير ال$صيغة، وا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، : ُ
ِواAصل في ا: وما دخلت عليه في تأويل مصدرْن َأوالضمير المستتر نائب فاعل،  ُ ْ Aِخبار َ ْ   .تأخيرھا، أو التأخرَ

َاAصل في اAخبار أن تَؤخراَو ْ. ُ ْْ ِ َ َِ   .لما ذكرناه؛ =نھا وصف في المعنى للمبتدءات فحقھا التأخير كالوصف: ُ

ِوج7وزوا التق7ديم إ َ ِ ْ . ُ . َ َ ض7ررَ )ْذَ َ ھ$ذا ھ$و الن$وع ا=ول ال$ذي ذك$ره الم$صنف م$ن أن$واع وأحك$ام الخب$ر، قلن$ا ث.ث$ة : اَ
  .النوع ا=ول الذي ذكره المصنف ھو جواز التقديم والتأخير، يجوز الوجھان أن يقدم الخبر وأن يؤخر الخبر: أقسام

ُوج77وزوا . َ ، مق$$تض خب$$ر مق$$دم، وخب$$ر م$$ؤخر، دون وج$$ود مق$$تض أو م$$انع: أي الع$$رب، يعن$$ي نطق$$وا بالح$$الين: َ
  .للتقديم أو مانع عن التقديم، وحينئذ نطقوا بھذا وذاك

ُوجوز :أو . َ  ال$ضمير ھن$ا يعني النحاة، حكموا بجواز كل من ا=مرين، يجوز في مثل ھ$ذه التراكي$ب أن يحم$ل: واَ
عل$ى النح$اة أو عل$ى الع$رب، النح$اة بمعن$ى أنھ$م حكم$$وا ول$يس لھ$م أن ي$ضعوا قواع$د وأص$ول، والع$رب بمعن$ى أنھ$$م 

  .نطقوا وتلفظوا با=لفاظ التي استنبط منھا النحاة ا=حكام

ُوجوزوا ال . َ َتقديمَ ِ ْ =ن الخب$ر وإن ك$ان ي$شبه ال$صفة؛ =نن$ا إذا قلن$ا ا=ص$ل ف$ي الخب$ر أن$ه محم$ول عل$ى ال$صفة، : .
 وص$ف ف$ي المعن$ى، فحينئذ الصفة � تتقدم على الموص$وف، قلن$ا ا=ص$ل ف$ي الخب$ر أن يت$أخر؛ عللن$اه بعل$ة وھ$ي أن$ه

تقديمه قلنا ھو ف$ي معن$ى الوص$ف والوص$ف � والمبتدأ موصوف، حينئذ صار أصله التأخير، قد يرد علينا إذا جوزنا 
ًا=صل التأخير باعتب$ار كون$ه وص$فا ف$ي المعن$ى، وج$واز التق$ديم لكون$ه ل$م ي$شبه الوص$ف : يتقدم على موصوفه، نقول

ًذاك تعلي$ل فيم$ا ج$اء النط$ق ب$ه م$ؤخرا ھ$ذا : يمتن$ع تقديم$ه، نق$ول: من ك$ل وج$ه، ھ$و ل$يس بوص$ف حقيق$ة حت$ى نق$ول
ًالحك$م وج$د نط$ق الع$رب ب$الخبر مت$أخرا ..  العلة ليست سابقة على الحكم، ب$ل الحك$م وج$د ث$م عل$لا=صل فيه، فحينئذ

  ً.سواء عرفنا العلة أم � ننطق كما نطقوا، لكن استنبط النحاة ھذه العلة وھي كونه وصفا

لمحك$وم علي$ه ًثم ھذه العلة ھي جزء علة وليست علة كاملة؛ =نه محكوم ب$ه، والمبت$دأ محك$وم علي$ه وطبع$ا أن ا
  .مقدم على المحكوم به، فحينئذ � ينافي العقل، العقل جاء بما جاء به لسان العرب ف. تنافي بينھما

َوجوزوا التقديمًإذا  ِ ْ . ُ . َ  � يعترض بأننا عللنا تأخير الخبر على ا=صل بأنه وصف في المعنى، طيب يرد إي$راد أن َ
�، لماذا؟ لع$دم و ج$ود ال$شبه الكام$ل :  يجوز أن يتقدم على المبتدأ، نقولًالوصف � يتقدم على موصوفه، إذا الخبر �

  .بين الخبر والصفة

َوجوزوا التقديم ِ ْ . ُ . َ =ن الخبر وإن كان يشبه ال$صفة إ� أنھ$م توس$عوا في$ه؛ =ن$ه ل$م ي$صل إل$ى : لماذا جوزوه نقول: َ
ً ومعن$ى، حينئ$ذ تج$ري عليھ$ا أحك$ام ال$صفة، وأم$ا ًدرجة الصفة في وجوب التأخير، ذاك شأنه شأن الصفة؛ =نھا لفظ$ا

  .الخبر فا=صل �

َوج77وزوا التق77ديم ِ ْ . ُ . َ  ل$$م يمنع$$وه، ول$$يس الم$$راد ب$$الجواز اس$$تواء الط$$رفين، =نن$$ا قلن$$ا ا=ص$$ل أن يك$$ون الخب$$ر أي: َ
: أخ$وك خب$ر، نق$ولزي$د مبت$دأ و:  زيد أخوك، أخوك زيد، لكان ا=صل-لو جاز على القول بالجواز-ًمتأخرا، فإذا جاز 

، زيد أخوك أخ$وك زي$د، اس$تواء؟ -استواء–يجوز تقديم أخوك على المبتدأ، لكن ھل معنى ذلك أنه مثل الجملة ا=ولى 
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، ولو جاز التق$ديم ھ$ي أرج$ح، لم$اذا؟ =ن$ه -الجملة التي فيھا الخبر متأخر عن المبتدأ-ًما كان موافقا ل5صل : �، نقول
  .ًصل حينئذ يكون مقدما على غيرهموافقة ل5صل، وما وافق ا=

َجوزوا التقديمًإذا  ِ ْ . ُ . ! لم يمنعوه، وليس المراد ھنا استواء الطرفين؛ بأنه يج$وز ھ$ذا وذاك، والمرتب$ة واح$دة:  يعنيَ
  .لو جاز تقديم الخبر على المبتدأ إ� أن تأخيره أولى؛ =نه وافق ا=صل، وما جاء عن ا=صل فھو مقدم: �، نقول

َوجوزوا التقديم: ًإذا ِ ْ . ُ . َ  ،-ال$راجح– أن التأخير ھو ا=ص$ل  لم يمنعوه، وليس بالمراد استواء الطرفين لما سبقأي: َ
، لك$ن قي$ده جواز التقديم والتأخير وبدأ با=ول =نه ا=ص$ل م$ن الث.ث$ة: =ول أحوال الخبر الث.ثةمن الناظم  ذكر اوھذ

َ ) ضررِْذإ:  قيده، قالليس على إط.قه، نعم ھو النوع ا=ول لكنه َ  � مانع، يمنع م$ن ج$واز ال$وجھين، بمعن$ى أن$ه إذ: اَ
ھ$$ذه المرتب$ة وإن كان$$ت : ق$د يوج$$د ع$ارض يع$$رض عل$ى الخب$$ر فيح$تم ت$$أخيره، أو يوج$ب تقديم$$ه، حينئ$ذ ي$$رد ال$سؤال

م$ن ذاك و� ا=صل � يمكن ضبطھا إ� بمعرفة مواضع وجوب تأخير الخبر، ومواضع وجوب تق$ديم الخب$ر م$ا ل$يس 
  .-يجوز تقديمه ويجوز تأخيره-جائز الطرفين : ذا، حينئذ نقول

َ ضررَ )ِْذإ َ   .ھذه يحتمل أنھا تعليلية، ورجح الصبان أنھا ظرفية وليست تعليلية) إذ: (اَ

َ ضررَ )ِْذإ َ َ ضررَ)ضرر اسم � النافية للجنس، : اَ َ َ ضررَ )ِْذإ ، وخبرھا مقدم اَ َ   . في التقديماَ

َ ضررَ ) تقديروأما َ   . موجود ھذا فيه ضعفاَ

َ ضررَ )ِْذإ َ   .أي إن لم يمنع مانع يمنع من تقديمه كما سيأتي: اَ

  . حينئذ � بد من ضبطه، وسيذكره الناظم رحمه ' تعالىفإن حصل في التقديم ضرر فلعارض

ُواAصل ْ    .أي الراجح: َ

ِفي اAخبار ْ َ ه، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل المواف$ق لم$ا نط$ق ب$ه الع$رب، ولم$ا عل$م جمع خبر، جمعه باعتبار تع$دده ت$أخير: ِ
   .بالعقل والعلة الصحيحة

ِوجوزوا التقديم إ َ ِ ْ . ُ . َ َ ضرراَ )ْذَ   . يمنع من التقديم، إذ � ضرر حاصل بذلكَ

وفھم منه أن ا=صل في المبتدءات التقديم، بالعكس إذا كان ا=صل ھو ت$أخير الخب$ر يل$زم من$ه أن يك$ون المبت$دأ 
  .ًي ا=صل تقديمه، إذا دل على ھذا الحكم بد�لة اللزومف

َواAصل في اAخبار أن تَؤخرا ْ. ُ ْْ ِ َ َِ َوجوزوا التق7ديم  *** ُ ِ ْ . ُ . َ َوج7وزوا التق7ديمتق$ديم الخب$ر عل$ى المبت$دءات، : َ ِ ْ . ُ . َ  لھ$ا عل$ى َ
بعلتين عكسيتين لما عللن$اه ب$الخبر، وھ$و المبتدءات يلزم منه أن يكون ا=صل في المبتدأ ھو التقديم وھو كذلك، ونعلله 

أنه محكوم عليه وشأن المحك$وم علي$ه التق$ديم، و=ن$ه موص$وف ف$ي المعن$ى والموص$وف م$ن ش$أنه التق$ديم، ل$ذلك ك$ان 
  .ا=صل فيه أن يقدم

ا=ص$ل تق$$ديم المبت$$دأ وت$أخير الخب$$ر؛ وذل$$ك =ن الخب$$ر وص$ف ف$$ي المعن$$ى للمبت$دأ فاس$$تحق الت$$أخير كالوص$$ف، 
َ ض7ررَ )ِْذإ؛ ل$بس أو نح$وهتقديمه إذا لم يحصل بذلك ويجوز  َ ، و ھ$ذا س$يبينه الن$اظم بم$ا س$يأتي م$ن أبي$ات، ق$ائم زي$د، اَ

  .زيد مبتدأ وقائم خبر.. أصل التركيب زيد قائم

وھنا يتعين أن يكون زيد مبتدأ؛ =ن$ه كم$ا س$بق إذا وج$د نك$رة ومعرف$ة وھ$ذه النك$رة غي$ر ص$الحة لجعلھ$ا مبت$دأ 
  .ن أن يكون المعرفة ھي المبتدأ، وأن يكون النكرة ھي الخبرحينئذ تعي

َواAصل في اAخبار أن تَؤخرا(ا=صل زيد قائم ھذا  ْ. ُ ْْ ِ َ َِ فزيد محكوم عليه، وقائم محكوم به، وشأن المحكوم علي$ه ) ُ
  . به التأخيرالتقديم، وشأن المحكوم

ا ا=ص$ل في$ه التق$ديم =ن$ه مبت$دأ؛ =ن$ه محك$وم ھ$ذ: زيد في المعنى موصوف، وقائم في المعنى صفة، زي$د نق$ول
  .عليه وشأنه التقديم، وكذلك ھو في المعنى موصوف وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته

  .قائم زيد، زيد قائم؟ الثاني؛ =نه على ا=صل: أيھما أرجح
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ھ$ذا ج$ائز، لك$ن فيم$ا أرج$ح ًإذا جواز تقديم الخبر في مثل ھذا التركيب � يلزم منه استواء المثالين، ھذا جائز و
ًوأبلغ وھو أن يكون موافقا ل5صل، وأم$ا إذا وج$د عل$ة أو وج$د معن$ى ب.غ$ي، حينئ$ذ ص$ار التق$ديم ھ$و ا=ف$صح، ول$و 
جاز تأخيره، لكن إذا استويا دون معنى زائد على مجرد التقديم والتأخير حينئذ قلن$ا ت$أخير الخب$ر ھ$و ا=رج$ح، ويف$سر 

ُاAصل قوله  ْ   .جحبأنه الراَ

ًو قائم أبوه زيد، زيد مبتدأ مؤخر، وق$ائم ھ$ذا خب$ر مق$دم، وأب$وه فاع$ل للوص$ف، إذا نق$ول ھ$ذا خب$ر مق$دم وذاك 
زي$د مبت$دأ أول، وأب$وه .. يجوز الوجھان، أبوه منطلق زيد، زيد أبوه منطلق.. مبتدأ مؤخر، زيد قائم أبوه، أبوه قائم زيد

المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول، زي$د أب$وه منطل$ق، مبتدأ ثاني، ومنطلق خبر الثاني، والجملة من 
: وھذا الخبر من باب اFخبار بالجملة ا�سمية والرابط مذكور أبوه، يجوز تقديم الجملة ا�سمية على المبت$دأ، أن تق$ول

زي$د أب$وه : ق$ال بأن$ه إذا قي$لًأب$وه منطل$ق زي$د، حينئ$ذ يع$ود ال$ضمير عل$ى مت$أخر لفظ$ا � رتب$ة، وھ$ذا ج$ائز، يعن$ي � ي
: منطل$ق ع$اد ال$ضمير أب$وه عل$ى متق$دم ف$ي اللف$ظ والرتب$ة، وأم$ا إذا ق$دمناه حينئ$ذ ل$م يرج$ع إل$ى متق$دم ف$ي اللف$ظ نق$ول

  .ًالممنوع أ� يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، إ� في ست مسائل يأتينا في محلھا

� رتبة ھذا مغتفر وھ$و م$سموح ب$ه ل$يس بممن$وع، أب$وه منطل$ق ًإذا عاد الضمير على متأخر لفظا : فحينئذ نقول
.. ھذا سائغ لغة، وفي الدار زيد، زيد ف$ي ال$دار: زيد، أبوه ضمير عاد على زيد وھو متأخر، وا=صل أنه متقدم، نقول

 ھ$ذا ا=ص$ل، زي$د ك$ائن ف$ي: في الدار جار ومجرور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر مق$دم، وزي$د مبت$دأ م$ؤخر، زي$د ف$ي ال$دار
  .زيد مبتدأ وفي الدار خبر مقدم.. الدار، أو استقر في الدار، في الدار زيد

اس$تقر ف$ي ال$دار زي$د، فزي$د فاع$ل بمتعل$ق الج$ار، فحينئ$ذ : زيد فاعل، ف$ي ال$دار زي$د. ھل يجوز وجه آخر؟ نعم
 ف$ي ال$دار زي$د ن، أن$هھذا يجوز فيه وجھان، بل ذكره أظنه ابن ھشام أو الكافية أن ھذا ھو ا=فصح عند المحققي: نقول

أن يعرب زي$د فاع$ل، حينئ$ذ ف$ي مث$ل ھ$ذا ھ$م يمثل$ون ب$ه بج$واز التق$ديم والت$أخير، م$ع م.حظ$ة ھ$ذا وم.حظ$ة الج$ار 
  .والمجرور بعد المعرفة قد يوھم أنه حال فھو محل بحث

س$تقر ًوعندك عمرو القول فيه كالقول في سابقه، عندك عمرو، عن$دك ھ$ذا من$صوب بمتعل$ق مح$ذوف وجوب$ا، ا
الق$ول في$ه ك$القول : عندك عمرو، جاء لبس عمرو ھذا يحتمل أنه فاعل ويحتم$ل أن$ه مبت$دأ، فحينئ$ذ ج$واز التق$ديم نق$ول

  .في سابقه

َاAص77777777777ل ف777777777777ي اAخب77777777777ار أَو ِ ْ َ َِ ُ َن ت777777777777َؤخراْ . ُ ْ  

  

ِوج77777777777777777وزوا التق77777777777777777ديم إ َ ِ ْ . ُ . َ َ ض77777777777777777ررَ )ْذَ َ   اَ

  

ًمشنوء من يشنؤك، ھذا مثل، مشنوء كمبغوض وزن$ا ومع ٌ َ ًن$ى، م$شنوء م$ن ي$شنؤك، تم$يم أن$ا، أن$ا تميم$ي، أي$ضا َ ٌ ً
  القول فيه كالقول في سابقه، مشنوء من يشنؤك، مبغوض من يبغضك، ما إعرابھا؟

  ھذه؟) َمن(مبتدأ مؤخر، ما نوع ) َمن(مشنوء خبر مقدم، و

ًاسم موصول، � تكون شرطا أبدا، و� تكون استفھام أبدا، وإنما ھي اسم موصول ً ً.  

  .الذي يشنؤك مشنوء، وتميمي أنا، تميمي ھذا خبر مقدم، وأنا مبتدأ مؤخر: أي.. نمشنوء م

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ِفامنعه حين يستوي الجزءان ِْ َ َُ ْ َ ْ ْْ َ ِ ُ َ ) ضررِْذإ: ھذا تفسير لقوله: َ َ ، ھذا نفي للضرر الحاصل بالتق$ديم والت$أخير، إذ � اَ
  .ضررا حينئذ فامنعه، أي تقديم الخبر

َامنع777777777777ه ح777777777777ين ي777777777777ستوي الج777777777777زءَف ُ ْ َ ْ ْْ َ َْ ِ َ ِ   ِانُ

  

َعرف777777777777777 ْ ِ ونك777777777777777را ع777777777777777ادمي بي777777777777777انًاُ َ َ ْ َ َ َِ ً ْ ُ  

  

ِك77777777777ذا إ َ َذا م77777777777ا الفع77777777777ل ك77777777777ان الخب77777777777راَ َ ْ ََ َْ َْ ُ ِ َ
  

  

َو ق77777777777777777صد اس777777777777777777تعماله منح777777777777777777صراَأ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ َ ُ
  

  

َو ك7777777777777ان م7777777777777سندا ل7777777777777ذي )َأ ِ ِ ً َ َْ ُ َم ابت7777777777777داَْ ِ ْ ِ  

  

َو )َأ َزم ال77777777777صدر كم77777777777ن ل77777777777ي منج77777777777داْ ْ ِْ ْ َُ َ .ِ ِ ِِ  
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ُمنع77هَفا ْ َ ) ض77ررِْذإالف$$اء ھ$$ذه للتفري$$ع، تفري$$ع عل$$ى مفھ$$وم : َْ َ ، وھ$$ذا ش$$روع من$$ه ف$$ي الحال$$ة الثاني$$ة، قلن$$ا الحال$$ة اَ
Kجواز التقديم والتأخير، أشار إليھا بشطر بيت بع$د أن ب$ين ا=ص$ل: ا=ولى َواAص7ل ف7ي اAخب7ار أن ت7َؤخرا: ٍ ْ. ُ ْْ ِ َ َِ ، ث$م ش$رع ُ

ِوج77وزوا التق77ديم إم ا=ول =ن$$ه ا=ص$$ل، Kف$$ي بي$$ان ا=ح$$وال الث.ث$$ة، وق$$د َ ِ ْ . ُ . َ َ ) ض77ررْذَ َ وھ$$ي وج$$وب : ، ث$$م الحال$$ة الثاني$$ةاَ
  . التأخير، وامتناع التقديم

ًإذا ھذا شروع في الحالة الثانية من أنواع الخب$ر، وھ$و وج$وب الت$زام ا=ص$ل، وھ$و وج$وب الت$أخير، وثن$ى ب$ه 
ًؤخرا، وخ$$الف ا=ص$$ل ف$$ي كون$$ه واجب$$ا، فھ$$و مواف$$ق م$$ن جھ$$ة =ن$$ه مواف$$ق ل5ص$$ل، ج$$اء عل$$ى ا=ص$$ل ف$$ي كون$$ه م$$ ً

ف$ي النط$ق واف$ق ا=ص$ل؛ =ن$ه م$ؤخر، : ومخالف من جھة أخرى، يعني ھذا القسم الثاني وھ$و وج$وب الت$أخير، نق$ول
خ$الف ا=ص$ل، لم$اذا خ$الف ا=ص$ل؟ =ن ا=ص$ل أ� نلت$زم ت$أخيره، فلم$ا : ولكن ف$ي الحك$م ا=م$ر المعن$وي ھ$ذا نق$ول

ًنا تأخيره حينئذ خالفنا ا=صل، والتزام التأخير ھنا ھل خ$الف ا=ص$ل ف$ي كون$ه م$ؤخرا لفظ$ا؟ ل$م يخ$الف، ول$ذلك التزم ً
ُونحوثنى به، بخ.ف الحالة الثالثة وھي وجوب التقديم،  ْ ِعندي ََ ٌدرھم ِْ َ ْ ِولي ِ ْوط7ر َ ِل◌: ََ ْوط7ر يِ ھن$ا وج$ب تق$ديم الخب$ر،  ََ

ِ ل◌لكون المبتدأ نكرة، ْوطر يِ ًفي كونه مقدما لفظا، وفي كونه واجب التقديم:  خالف ا=صل من وجھينً إذاََ ً.  

ًيعن$ي منطوق$ا ب$ه م$ؤخرا، ث$م : ًولذلك ثلث بتلك الحالة، ھذه أشبه بالحالة ا=ولى، وافق ا=صل في كون$ه م$ؤخرا ً
  .ھذا التأخير ا=صل في حكمه أنه جائز، ولكن خالفه فالتزم التأخير، يعني حكمنا بالوجوب

  . وجوب التأخير، وثنى به =نه على ا=صل من جھة التأخير، ومخالفته له من جھة الوجوبوھو

  :قال رحمه ' تعالى

َفامنع777777777777ه ح777777777777ين ي777777777777ستوي الج777777777777زء ُ ْ َ ْ ْْ َ َْ ِ َ ِ ُ   ِانَ

  

َعرف777777777777777 ْ ِ ونك777777777777777را ع777777777777777ادمي بي777777777777777انًاُ َ َ ْ َ َ َِ ً ْ ُ  

 

  .ھذا ھو الموضع ا=ول الذي يجب فيه تأخير الخبر

ُفامنعه ْ َْ   .م الخبر على المبتدأ، فحينئذ يلتزم حالته التي نطق بھا العربيعني امنع تقدي: َ

ُفامنعه ْ َْ   .أي امنع تقديم الخبر في مسائل، ذكر منھا خمسة: َ

ِحين يستوي الجزءان ِْ َُ ْ َْ َ أي المبت$دأ والخب$ر والن$اظم يعب$ر ع$ن المبت$دأ بكون$ه ج$زء كم$ا ف$ي ھ$ذا الموض$ع، وع$ن : ِ
ُلخبرَوا: ًالخبر بكونه جزءا كما في قوله َ َ ُالجزء ْ ُْ cالمتم ْ ِ ُ ْالفائده ْ َ ِ َ ؛ =نه جزء من جزأين؛ إذ الك.م مركب من مسند ومسند ْ

ًإليه، كل منھما جزء، وأقل ما يتألف منه الك.م جزءان، أحدھما مبتدأ وا]خر الخبر، إذا حين يستوي الجزءان المبت$دأ 
  والخبر

ًعرفا ْ م$ن - مع$رفتين، وك$ان ك$ل منھم$ا -المبت$دأ والخب$ر-ن الج$زأين في التعريف والتنكير، يعني إذا كان ك$ل م$: ُ
   .ً نكرتين، وكل منھما صالح =ن يجعل مبتدأ حينئذ يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ؛ Fيھام اللبس-المبتدأ والخبر

ِفامنعه حين يستوي الجزءان ِْ َ َُ ْ َ ْ ْْ َ ِ ُ   .أي المبتدأ والخبر: َ

: ًوالتنكي$ر، ل$يس م$ن ك$ل جھ$ة، يعن$ي ي$ستوي الج$زءان تعريف$ا، ق$د يق$الالمراد ا�ستواء ھنا في جنس التعريف 
بأن ا=ول علم والثاني علم حتى يكونا في مرتبة واحدة، قد يظن الظان ھذا، أنه المراد في التعري$ف ف$ي المرتب$ة، ھ$ذا 

 � ل$يس ھ$ذا !مضاف إلى معرفة وھذا مضاف إلى معرفة، ھذا مضاف إلى اسم إشارة والثاني مضاف إلى اسم إش$ارة
َالمراد، بل المراد كل منھما معرفة بقطع النظر عن تعريف الجزء ا=ول بم كان وتعريف الجزء الث$اني ب$م ك$ان؛ =ن$ه  َ
قد يكون الجزء ا=ول أعرف من الثاني أو الثاني أع$رف م$ن ا=ول أو ي$ستويان، ا=ح$وال ث.ث$ة كلھ$ا م$رادة ف$ي ك$.م 

  .الناظم ھنا

 ا=ول معرفة، سواء كان أع$رف م$ن الث$اني أو أدن$ى، فالمبت$دأ ھ$و المق$دم، ول$و ك$ان أدن$ى ًفامنعه مطلقا إذا كان
مرتبة من الجزء الثاني، والثاني ھو الخبر ولو كان أعرف من المبتدأ، فالناظم ل$م يلتف$ت إل$ى ھ$ذا، وإنم$ا نظ$ر إل$ى م$ا 

  .يعرفه المخاطب كما سيأتي

ِحين يستوي اًإذا المراد ھنا با�ستواء  َ ْ َ َ ِلجزءانِ ْ ُ   . المبتدأ والخبرْ
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ًعرفا ونكرا ْ ُ َ ْ في جنس التعريف والتنكير، وإن كان أحدھما أعرف أو أخص من ا]خ$ر، فيم$ا إذا ك$ان نك$رتين؛ : ًُ
=ن أحدھما قد يضاف غ.م رجل، وا]خر قد يوصف بجار ومجرور، حينئذ يكون ا=ول أق$رب إل$ى قل$ة ال$شيوع م$ن 

أن يكون ا=خص ھو المبتدأ وا=عم ولو كان نك$رة م$ن جھ$ة التخ$صيص أن يك$ون ھ$و ًالثاني، فھو أخص، إذا � يلزم 
ًالخب$$ر �، ف$$ا=ول النك$$رة المخص$$صة يك$$ون مبت$$دأ، والث$$اني النك$$رة المخص$$صة يك$$ون خب$$را، ول$$و ك$$ان الث$$اني أكث$$ر 

ًتخصيصا من ا=ول، =ن ما كان أكثر تخصيصا يكون أقرب إلى المعرفة فھو أعلى درجة، وم$ا ك$ان  أبع$د فھ$و أن$زل ً
ًدرجة مطلقا � يلتفت إلى ھذا و� ذاك، وإنما المقدم الذي يلفظ به أو� ھو الذي يك$ون مبت$دأ، وال$ذي يلف$ظ ب$ه ثاني$ا ھ$و  ًً ً

ًالذي يكون خبرا ولو كان الثاني أكثر تخصيصا من ا=ول ً.  

ك$$رتين وص$$فت، أم$ا إذا ك$$ان أح$$دھما نك$$رة مخص$$صة، وا]خ$$ر مح$$ضة، مح$$ضة يعن$$ي ل$$م توص$$ف، وإح$$دى الن
رجل ص$الح حاض$ر، رج$ل ھ$ذا نك$رة، وحاض$ر نك$رة، ھ$ل اس$تويا؟ �، ل$يس عن$دنا نك$رة مخص$صة إ� واح$دة رج$ل 

ًھذا نكرة محضة، ف$ي ھ$ذا التركي$ب ل$يس داخ$. ف$ي ك$.م الم$صنف؛ =ن$ه : صالح، ھذه نكرة مخصصة، حاضر نقول
 الخب$ر، ھ$ذا متع$ين � يج$وز في$ه الوجھ$ان، وإنم$ا يتعين أن تكون النكرة المخصصة ھي المبتدأ، والنكرة المحضة ھي

ًھذا الذي ھو رجل صالح، ھذا مبتدأ قطعا، وحاضر ھذا خبر قطعا: نقول ً.  

وأما إذا كان أحدھما نكرة مخصصة وا]خ$ر مح$ضة، فظ$اھر أن المبت$دأ ھ$ي النك$رة المخص$صة كالمث$ال ال$ذي 
َعادمي بي: ذكرناه، إ� أن ھذه الصورة خارجة بقوله َ ْ َ   .، ليست بداخ.نِانَِ

وال$ذي ي$$ؤخر ًوإن ك$ان ا�س$مان م$ستويين فال$ذي يق$دم ويجع$ل مبت$دأ ھ$و م$ا يعل$م المخاط$ب ات$صاف ال$ذات ب$ه، 
زي$د : ، عل$ى ا=ص$ل ف$ي وض$ع المبت$دأ والخب$ر، يعن$ي إذا قي$لًويجعل خبرا ھو م$ا يجھ$ل المخاط$ب ات$صاف ال$ذات ب$ه

ًه أو�، وأخ$ي نطق$ت ب$ه ثاني$ا، حينئ$ذ أي الن$وعين م$ن المع$رفتين زي$د ونطق$ت ب$: على ك$.م الن$اظم ھن$ا إذا قل$ت، أخي ً
ًنجعله مبتدأ وا]خر خبر؟

  

ًعلى ك.م الناظم مطلقا زيد مبتدأ، وأخي خبر، ونظر بعضھم إلى المعنى، ھذا في الظاھر و' أعلم أن$ه وق$وف 
ًمخب$را ب$ه، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، وھ$ذا ًظاھري، لم$اذا؟ =ن الغ$رض ف$ي المبت$دأ أن يك$ون مخب$را عن$ه، والخب$ر أن يك$ون 

  .ًأصل مطرد، والعبرة ھنا بالمعاني أيضا كما أن العبرة با=لفاظ

ًفحينئ$$ذ إذا ك$$ان ا=ص$$ل ف$$ي المبت$$دأ، أن يك$$ون مخب$$را ل$$ه، فحينئ$$ذ إذا ك$$ان معلوم$$ا عن$$د المخاط$$ب أح$$د اللفظ$$ين  ً
المبت$دأ، والمجھ$ول ھ$و الخب$ر؛ =ن الخب$ر ھ$و المعرفتين والثاني فيه نوع جھالة، فا=صل حينئذ أن يكون المعل$وم ھ$و 

  .الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، وھو محط الفائدة كما يعبر النحاة

ننظر إل$ى المخاط$ب، ف$إن : ًفحينئذ ا=ولى في مثل ھذا التركيب أ� نعين بأن الثاني مطلقا ھو الخبر، وإنما نقول
ٌكان عنده علم بأحد الذاتين وجْھ$ل بأح$د ا =وص$اف المتعلق$ة بال$ذاتين، حينئ$ذ نجع$ل المعل$وم ھ$و المبت$دأ، والمجھ$ول أو َ

  .الذي فيه نوع جھالة ھو الخبر، فقد يكون ھذا المتقدم ھو المبتدأ وقد يكون ھو الخبر

ًوھذا من جھة البيان والب.غ$ة أبل$غ مم$ا اخت$اره الن$اظم رحم$ه ' تع$الى، فال$ذي يق$دم ويجع$ل مبت$دأ ھ$و م$ا يعل$م 

ًاط$$ب ات$$صاف ال$$ذات ب$$ه، وال$$ذي ي$$ؤخر ويجع$$ل خب$$را ھ$$و م$$ا يجھ$$ل المخاط$$ب ات$$صاف ال$$ذات ب$$ه، ف$$إذا ع$$رف المخ
ًالمخاطب زيدا بعينه واسمه وجھل اتصافه بأنه أخ$وك، يعل$م أن شخ$صا اس$مه زي$د ويعرف$ه بعين$ه، لك$ن م$ا ي$دري أن$ه  ً

ھ$و كون$ه أخ$ي، حينئ$ذ زي$د أخ$ي أيھم$ا ال$ذي أخي، فحينئذ يعلم ماذا ويجعل ماذا؟ يعلم اسم زيد وذاته، ويجھل الحكم و
يقدم؟ زيد ھو الذي يقدم وأخي ھو الذي يؤخر، لو قلت في مثل ھ$ذا التركي$ب أخ$ي زي$د أخط$أت، لم$اذا؟ =ن التركي$ب 

أخ$ي زي$د، عك$س التركي$ب ا=ول، انظ$ر المعن$ى : ًالثاني إنما يقال لمن علم بأن لي أخا، وجھل اس$مه وعين$ه، فيق$ال ل$ه
، وھ$ذا يق$ع عن$د -ع$رف-ًكم في كون ھذا محكوما عليه وھذا محكوم به، إذا عل$م اس$م ال$شخص وعين$ه يھنا كيف، تح

ًئ$ذ زي$د ص$ار محكوم$ا ھ$ذا زي$د أخ$ي، حين: الناس، ترى الشخص وتعرف اسمه إلى آخره، وتجھل أنه أخي، فأقول لك
 يج$ب الت$زام أن يك$ون زي$د ھ$و المبت$دأ ًعليه، وأخي صار محكوما به، في مثل ھذا التركيب � يجوز التقديم والت$أخير،

ًوأخي ھو الخبر، لو علم با=خوة يعلم أن له أخا فقد يك$ون موج$ودا ھن$ا م$ث.، لك$ن ن$سي أو جھ$ل اس$مه وعين$ه فيق$ال ً ً :
  .أخي زيد، فحينئذ وجب أن يكون أخي ھو المبتدأ، وزيد ھو الخبر، ھذا أحسن ما يقال فيه
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ًزيد أخي، وإذا عرف أن لك أخ$ا وجھ$ل : وجھل اتصافه بأنه أخوك قلته واسمًالمخاطب زيدا بعينه إذا عرف ف
  .  أخي زيد:قلتعينه واسمه 

ِفامنعه حين يستوي الجزءان ِْ َ َُ ْ َ ْ ْْ َ ِ ُ   .يعني المبتدأ والخبر: َ

ًعرف77ا ونك77را ْ ُ َ ْ ف$$ي التعري$$ف والتنكي$$ر، ھ$$ذا م$$راده ب$$العرف والنك$$ر، ف$$ي التعري$$ف والتنكي$$ر، فھم$$ا اس$$ما : أي: ًُ
 -أعربھ$$ا محي$$ي ال$$دين تميي$$ز-ن للتعري$$ف والتنكي$$ر من$$صوبان بن$$زع الخ$$افض، وھ$$و أول$$ى م$$ن جعلھم$$ا تميي$$ز م$$صدري

ًوا=ول$$ى تجع$$ل من$$صوبان بن$$زع الخ$$افض؛ =ن المعن$$ى علي$$ه وإن ك$$ان مق$$صورا عل$$ى ال$$سماع أوض$$ح م$$ن جعلھم$$ا 
ْفامنع7ه ح7ين ي7ستوي التمييزين محولين من فاعل يستوي، فحينئ$ذ يك$ون  ِ َ َْ َ ْ َْ ِ ُ ِج7زءانَ ْ  ف$ي التعري$ف وف$ي التنكي$ر، والم$راد ُ

ًالنكرة ھنا ليس مطلق النكرة، وإنما النكرة التي يصلح أن تكون مبتدأ، كل منھما يصلح أن يكون مبتدأ أفضل م$ن زي$د  ً

ًأفضل من عمرو، أفضل أفضل نكرتان، ا=ولى مخصصة والثانية مخصصة، ھنا يجب أن يكون ا=ول مبت$دأ والث$اني 

س كالسابق، لماذا؟ =ن ا=ولى صالحة =ن تكون مبتدأ وھي مبتدأ، والثانية أفضل من عم$رو ك$ذلك ص$الحة معرفة، لي
=ن تكون مبتدأ وھي قد أعربناھا خبر، لماذا؟ =نك لو قدمت وأخرت وقعنا في اFبھام واللبس، أفضل من زيد أف$ضل 

أف$ضل م$ن : يح ل$و ق$دمنا وأخرن$ا قلن$امن عمرو، كل م$ن ك$ان أف$ضل م$ن زي$د فھ$و أف$ضل م$ن عم$رو، والعك$س ص$ح
ًعمرو أفضل من زيد؟ ليس بصحيح إذا وقعنا في وھم ولبس، حينئذ يجب أن نلتزم ا=ص$ل، وھ$و أن يك$ون ا=ول ھ$و 

  .المبتدأ والثاني ھو النكرة؛ لئ. يقع إلباس وتلبيس

ِعرفا ونكرا عادمي بيان َ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ً ْ ُ ْعادمي ھذا تقييد، : ً َ ِع7ادمي بي7انرفتين وما كانا نكرتين، ما كانا مع: يعنيَِ َ َ ْ َ  إذا ل$م توج$د َِ
قرينة تبين المبتدأ من الخبر، إذا انتفت القرينة وجب أن يكون ا=ول م$ن المع$رفتين ھ$و المبت$دأ، وأن يك$ون ا=ول م$ن 

نف$$ي الل$$بس ًالنك$$رتين ال$$صالحتين لجعلھم$$ا مبت$$دأ أن يك$$ون ا=ول ھ$$و المبت$$دأ، إن وج$$دت قرين$$ة م$$ع التق$$ديم والت$$أخير ت
  .واFيھام، حينئذ جاز التقديم والتأخير بين المعرفتين وبين النكرتين

َفامنع777777777777ه ح777777777777ين ي777777777777ستوي الج777777777777زء ُ ْ َ ْ ْْ َ َْ ِ َ ِ ُ   ِانَ

  

َعرف777777777777777 ْ َ ونك777777777777777رًاُ َْ ِا ع777777777777777ادمي بي777777777777777انُ َ َ ْ َ َِ ً  

  

 أن يك$ون ك$ل م$ن المبت$دأ والخب$ر معرف$ة، -أن يبقى عل$ى أص$له-ًإذا الموضع ا=ول الذي يجب فيه تأخير الخبر 
ًأو يكون كل من المبتدأ والخبر نكرة، لكنھا صالحة لجعلھا مبت$دأ 

ً وأم$ا إذا كان$ا أح$دھما ص$الحا =ن -� ب$د م$ن التقيي$د-
ًيجعل مبتدأ والثاني يك$ون مح$ضا ل$يس داخ$. ف$ي ك$.م الم$صنف، رج$ل ص$الح حاض$ر، ھ$ذه خرج$ت بقول$ه ْع7ادمي : ً َ َِ

ِبيان َ   .مبتدأ والثاني خبر؛ =نه ليس فيه لبس يتعين ا=ول أن يكون َ

ا=ول أن ي$$وھم التق$$ديم ابتدائي$$ة الخب$ر، ب$$أن يك$$ون مع$$رفتين أو نك$$رتين : وعب$ر ع$$ن ھ$$ذا التركي$$ب ف$ي التوض$$يح
  .متساويتين و� قرينة، فإن كان قرينة جاز التقديم كما سيأتي أبو يوسف أبو حنيفة

زي$د : ي$د عل$ى المعن$ى ال$سابق، ل$و أخط$أ فق$الًإذا لو تقدم الخب$ر لتوھمن$ا ابتدائيت$ه، يعن$ي إذا قلن$ا ا=ص$ل أخ$ي ز
ًالتركيب ليس بصحيح، أو يصحح على أن يجع$ل الخب$ر المق$دم مبت$دأ؛ =ن المخاط$ب س$يتوھم أن$ه المبت$دأ : أخي، نقول

زي$د أخ$ي : أخي زيد، قلنا يجب الت$زام ا=ص$ل أخ$ي زي$د، أخ$ي مبت$دأ وزي$د خب$ر، ل$و ق$دم ق$ال: المحكوم عليه، إذا قال
ً خبرا مقدما، نقولعلى أن يكون أخ$ي : ھذا يوھم أنه مبتدأ، فإما أن تلتزم بأنه مبتدأ أو ترجع إلى ا=صل أن تق$ول. �: ً

ًزيد، إما أن ترجع عن الحكم فيكون زيد الذي قدمته على أنه خبر مقدم يكون مبتدأ، وأخي يكون خبرا ً.  

أن ي$وھم التق$ديم :  عقي$ل بم$ا ھ$و أوض$حولذلك عبر ابن ھشام في التوضيح عن ھذه الجملة التي عب$ر عنھ$ا اب$ن
ًابتدائية الخبر، يعني الخبر في ا=ص$ل أن$ه خب$ر ل$و ق$دمناه لت$وھم ال$سامع والمخاط$ب أن$ه مبت$دأ، ودفع$ا لmلب$اس وج$ب 

  .التزام ا=صل وھو تأخير الخبر

ديم الخب$ر  و� يج$وز تق$،وأفضل من زيد أفضل من عم$رو، ھذا واضح،  زيد أخوك:و� مبين للمبتدأ من الخبر
 وأن$ت تري$د أن ً أخوك زيد وأفضل م$ن عم$رو أف$ضل م$ن زي$د لك$ان المق$دم مبت$دأ: =نك لو قدمته فقلت؛في ھذا ونحوه

ِع7ادمي بي7انوج$دت قرين$ة  ف$إن ،م$ن غي$ر دلي$ل ي$دل علي$هًيكون خبرا  َ َ ْ َ ، ف$إن وج$د البي$ان حينئ$ذ ب$المفھوم ص$ح التق$ديم َِ
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ٌف ھذا تلميذ أبي حنيفة، أبو يوس$ف ھ$ذا مبت$دأ وھ$و ُم$شبه، وأب$و حنيف$ة ُم$شبه ، أبو يوسأبو يوسف أبو حنيفة: والتأخير ٌK Kَ َ
  ً.به، مبتدأ وخبر، أبو يوسف مبتدأ محكوم عليه، وأبو حنيفة ھذا خبر، كل منھما استويا تعريفا

 ف$إذا ق$ال أب$و ھو الذي يشبه بشيخه، � الشيخ ھو الذي يشبه بتلمي$ذه، ھنا عندنا قرينة وھي أن ا=صل أن التلميذ
ًحنيفة أبو يوسف، ھل يتوھم متوھم أن أبو حنيفة مبتدأ؟ �، ليس أبو حنيفة م$شبه ب$أبي يوس$ف، � العك$س، إذا وج$دت 
: قرينة معنوية، ھنا القرينة ليست لفظية وإنما ھي معنوية؛ =ن أبو يوس$ف ھ$ذا م$شبه وأب$و حنيف$ة م$شبه ب$ه، كأن$ه ق$ال

مشبه التقدم على المشبه به، وھو المبتدأ والمشبه به ھو الخبر، حينئذ لو قدم وأخ$ر أبو يوسف مثل أبي حنيفة، وشأن ال
عندنا قرينة عند من يفھم، لكن إذا كان ما يعرف أبا حنيفة و� أبا يوسف، ھ$ذه م$شكلة : أبو حنيفة أبو يوسف قلنا: فقال

  .ًعرف بھما أو�، ثم اشرح له المثال

  .جود القرينة المعنوية و� إشكال فيهأبو حنيفة أبو يوسف جاز لو: لو قال

َبنون777777777777777ا ُ َأبنائن777777777777777ا، َبن777777777777777و َ َِ ْ ُوبناتن777777777777777ا َ َ َ َ  

  

.بن7777777777777وھن ُ ُ ُأبن7777777777777اء َ َْ ِالرج7777777777777ال َ M Aِباع7777777777777دَا ِ  

  

َبنونا ُ َأبنائنا َبنو َ َِ ْ   ؟؟؟كل منھما معرفة، بنونا ھذا معرف بماذا؟   : َ

  ؟؟؟وبنو أبنائنا؟     

ًا=ول يكون مبتدأ والثاني يكون خبرا، ًإذا اجتمع معرفتان على قاعدة ابن مالك أن  َبنوناً ُ َأبنائن7ا َبن7و َ َِ ْ ، أن$ت عل$ى َ
 على أبناء ا=بناء أو على البنين أيھما أصل  تشبه من بمن؟ أبناء ا=بن$اء با=بن$اء أو ا=بن$اء بأبن$اء -على من-ماذا تحكم

  ا=بناء؟

َبنوناًأبناء ا=بناء ھؤ�ء مشبھون با=بناء، إذا  ُ َأبنائنا َبنو،  مقدمھذا خبر َ َِ ْ  ھذا مبت$دأ م$ؤخر، معل$وم م$ن الت$شبيه؛ َ
ْي7شابه وم7ن=ن القاعدة أن المشبه ھو الذي يكون مبتدأ، والمشبه به ھو الخبر، فالمعنى تشبيه أبناء البنين ب$البنين  ِ َ َأب7ه ُ َ 

َفما   .، ھذا ھو ا=صل َظلم َ

َبنونافحينئذ  ُ َأبنائنا َبنو ھذا خبر مقدم و َ َِ ْ َأبنائنا َبنو مؤخر، وا=صل مبتدأ  ھذاَ َِ ْ   . مثل بنينا، ھذا ھو ا=صلَ

 ول$يس الم$راد الحك$م ،بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر =ن المراد الحك$م عل$ى بن$ي أبن$ائھم ب$أنھم كبن$يھمف
  .على بنيھم بأنھم كبني أبنائھم

ِعادمي بي7انًإذا  َ َ ْ َ  أو معنوي$ة ت$دل عل$ى المتق$دم والمت$أخر فيم$ا إذا اس$تويا أن$ه إذا وج$دت قرين$ة لفظي$ة:  الم$راد ب$هَِ
ًتعريفا وتنكيرا جاز التقديم والتأخير ً.  

َكذا إذا ما الفعل كان الخبرا َ ْ ََ َ َْ َْ ُ ِ َ َكذا : َ ُإذا م7ا الفع7لمث$ل ذا يمتن$ع تق$ديم الخب$ر : أيَ ْ َِ ْ ًي7ا طالب7ا خ7ذ ..       زائ$دةَم7ا،     َ
  فائدة        ما بعد إذا زائدة

َوإذا((ً يعن$$ي نح$$ذفھا مطلق$$ا أو أنھ$$ا تفي$$د؟ تفي$$د التأكي$$د حكم علي$$ه بأنھ$$ا زائ$$دة، ف$$ت ِ َ م$$ا غ$$ضُبوا ُھ$$م يغف$$ُرونَ َ َِ ِْ ْ َ(( 
  . وارد في القرآن]37:الشورى[

َك7ذا ُالفع77ل م$ن امتن$$اع تق$ديم الخب$ر عل$$ى المبت$دأ يمتن$ع تق$ديم الخب$$ر إذا ك$ان الفع$ل، ) ذا(أي مث$ل : َ ْ ِ ھ$ذا اس$م ك$$ان ْ
  .محذوفة

َالخبرا ھوَان َك َ َ ً أنه إذا وقع الخبر فع. وھنا ل$م يق$ل جمل$ة؛ =ن$ه أراد الفع$ل المنط$وق ب$ه م$ن حي$ث ھ$و، بمعنى: ْ
ِبمعنى أنه ليس الفعل الرافع �سم ظاھر أو ضمير بارز، ولذلك أطلق الفعل وأورد  ُ

 عل$ى الم$صنف -ومنھم اب$ن عقي$ل-
ً ك$ل فع$ل ول$و رف$ع ض$ميرا م$ستترا أو ض$ميرا ب$ارزا أو اس$ما ًإيرادا ليس ف$ي محل$ه، وھ$و أن$ه ي$رد عل$ى مطل$ق الفع$ل ً ً ً ً

ًظاھرا، ومراد المصنف بھذا البيت أن الخبر إذا وقع فع$. رافع$ا  ، زي$د ق$ام: امتن$ع تقديم$ه عل$ى المبت$دأل$ضمير م$ستتر ًً
ًزيد مبتدأ، قام فعل ماض رفع ضميرا مستترا، ً فع$ل :  وق$ام نق$ولق$ام زي$د نق$دم الخب$ر؟ زي$د مبت$دأ: ھل يج$وز أن نق$ول ٍ

ًورفع ضميرا مستترا وھو في محل رفع خبر، ھل يجوز أن نقدم الخبر فنقول ق$ام : قام زيد؟ � يج$وز؛ =ن$ك ل$و قل$ت: ً
ًزيد، خرجت الجملة من اسميتھا إلى فعليتھا، وفرق بين النوعين؛ =ن$ه � يج$وز أو� أن يتق$دم الفاع$ل عل$ى فعل$ه، ف$. 
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ً كما ھو م$ذھب الك$وفيين، وإنم$ا يتع$ين أن يك$ون ا=ول مبت$دأ، إذا تع$ين أن يك$ون ا=ول يقال حينئذ زيد فاعل وقام فعل

يحتم$ل أن$ه : زي$د ق$ام، زي$د في$ه وجھ$ان: ًمبتدأ حينئذ تعين تأخير الفعل، والمراد بھذا أن الكوفيين ي$رون أن ق$ول القائ$ل
فاعل للفع$ل المت$أخر؛ =نھ$م ي$رون ج$واز تق$ديم مبتدأ ويحتمل أنه فاعل، يحتمل أنه مبتدأ وخبره جملة قام، ويحتمل أنه 

  .الفاعل على الفعل، وھو باطل كما سيأتي في محله

زي$د ق$ام، امتن$ع تق$ديم ق$ام : ًإذا على مذھب البصريين وھو الصواب أنه � يجوز تقديم الفاعل عل$ى فعل$ه إذا قلن$ا
  .وھذا مخرج الك.م عن أصلهعلى زيد، لماذا؟ =نه انتقل من الجملة ا�سمية إلى الجملة الفعلية، 

َكذا  ُإذا ما الفعليمتنع تقديم الخبر َ ْ َِ ْ  نقول الفعل المراد به ھنا الراف$ع لل$ضمير الم$ستتر؛ =ن$ه ف$ي ا=ص$ل إذا ً:، إذاَ
ُّعبر بالفعل عن فعل رافع لضمير مستتر في الغالب أنه � يعبر عنه بالجملة، وإن كان ھو ف$ي المعن$ى جمل$ة، لك$ن إذا 

بر جملة فعل رافع �سم ظاھر أو بارز قلنا ھذا من باب اFخبار بالجملة الفعلي$ة أو ا�س$مية، وم$راد الم$صنف وقع الخ
:  يعن$يً-ال$ذي ل$يس فاعل$ه مح$سوسا-ًھنا بالفعل الصورة المحسوسة كما عبر المكودي وغي$ره، ول$يس فاعل$ه مح$سوسا 

  .ًمنطوقا به وھو ا�سم الظاھر والضمير البار

َلثاني أن يكون الخبر فع. رافعا ل$ضمير المبت$دأ م$ستترا بھ$ذا القي$د؛ إذ ل$و ق$دم =وھ$م الفاعلي$ة، ل$و ًإذا الموضع ا l ُ ً ً ً
َقدم  l :  وھو خبر على المبتدأ =وھم الفاعلي$ة، فخرج$ت الجمل$ة م$ن كونھ$ا اس$مية إل$ى فعلي$ة، وھ$ذا ممن$وع نح$و-الفعل–ُ

 والفع$ل ً مؤخراً التقديم ف. يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأو� يجوززيد قام، فقام وفاعله المستتر خبر عن زيد، 
  . لقام ف. يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعلً بل يكون زيد فاع.ً مقدماًخبرا

ًفإن رفع ضميرا بارزا أو اسما ظاھرا حينئذ جاز فيه الوجھان التقديم والتأخير، وھ$و داخ$ل ف$ي قول$ه ً ً َوج7: ً ُوزوا َ .
َالتقديم إذ ) ضررا َ َ ِ ْ ..  

lقام أبوه زيد، زيد ق$ام أب$وه، زي$د مبت$دأ وق$ام أب$وه فع$ل وفاع$ل والجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ، ق$دم : فتقول
الجملة الفعلية قام أبوه زيد، حصل لبس؟ �؛ =ن الفعل ھنا اكتف$ى بمرفوع$ه � يرف$ع ف$اعلين، فزي$د مبت$دأ س$واء قدمت$ه 

ًجاز التقديم والت$أخير، ھ$ذا إذا رف$ع اس$ما ظ$اھرا، وأم$ا إذا رف$ع ض$ميرا . زيد أبوه منطلق، أبوه منطلق زيدأو أخرته،  ً ً
  .الزيدان قاما، والزيدون قاموا: ًبارزا نحو

ق$ام فع$ل ماض$ي وا=ل$ف ) قام$ا(الزيدان ھ$ذا مبت$دأ مرف$وع با�بت$داء، ورفع$ه ا=ل$ف =ن$ه مثن$ى، و: الزيدان قاما
  .ي محل رفع خبر المبتدأ الذي ھو مثنىفاعل والجملة ف

ًالزي$دان قام$$ا، ھ$ذا عل$$ى الم$$شھور أن$ه ج$$ائز مطلق$$ا، الجمھ$ور عل$$ى أن$$ه يج$وز مطلق$$ا إذا رف$$ع الفع$ل وھ$$و خب$$ر  ً
ًضميرا بارزا سواء كان مثنى ألف ا�ثنين أو واو الجماعة جاز مطلقا، ھذا عند الجمھور ً ً.  

يدان مبتدأ مؤخر، وجملة قاما ھذه خبر مقدم، لكن منع بعضھم تقديم ھ$ذه قاما الزيدان، فالز: فإذا قدم المثنى قيل
ق$ام الزي$دان، ف$يظن الظ$ان أن ق$ام : الصورة، لماذا؟ =ن الفاعل يحذف للتخلص من التقاء الساكنين، فيق$ع ل$بس، فتق$ول

ي$دان؛ =ن$ك أن$ت م$ا ھذا فعل والزيدان فاعل، فمنع بعضھم حك$اه ال$سيوطي ع$ن وال$ده أن$ه يمن$ع ھ$ذه ال$صورة قام$ا الز
قاما الزيدان، وإن أجيب بھذه قاما ھذا فعل وفاعل، والزيدان مبتدأ، ھذا ا=صل، لكن لما وقع اللبس قام الزي$دان : تقول

ًحذفت ا=لف التي ھي فاعل، إذا وقع لبس، فيظن الظان أن قام ليس خبرا مقدما بل ھو فع$ل، وأن الزي$دان ل$يس مبت$دأ  ً ً ً
ًفوقعنا في اللبس، فيه أن ا=لف تحذف لفظا �لتقاء الساكنين، ف$اللبس حاص$ل لفظ$ا، وأجي$ب بأن$ه ًمؤخرا بل ھو فاعل،  ً

  .يمكن دفعه بالوقف على قاما أو الوصل بنية الوقف، و� لبس في نحو قاما أخواك، لكن ھذا يبقى فيه لبس

  وأما قاموا الزيدون ھل فيه لبس؟ 

�.  

  لماذا؟ 

  .الضمة التي على الميم
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ًاما، الفتحة ھذه موھمة أنھا فتحت بناء، وھ$ي فتح$ت بن$اء، لكنھ$ا موھم$ة أن يك$ون الفع$ل م$سندا إل$ى ا�س$م أما ق
  .الظاھر قاما الزيدان، وأما قاموا فإذا حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، حينئذ بقيت الضمة على أصلھا

ًإذا رفع ضميرا بارزا حينئذ الجمھور على الجواز مطلق: ًإذا ًا سواء رفع ضميرا بارزا وھو مثنى، قام$ا الزي$دان ً ً ً
  .يجوز تقديم الخبر على مبتدأ أو رفع ضمير الجمع قاموا الزيدون كذلك جائز

وخصه بعضھم ب$الجمع، ومن$ع المثن$ى لبق$اء اFلب$اس عل$ى ال$سامع، وھ$و ف$ي المثن$ى واق$ع، ول$و عم$م في$ه جي$د، 
ًومنع قوم التقديم مطلقا حم. لحالة التثنية ، يعن$ي م$ا دام أن$ه زي$د - � ھ$ذا ض$عيف- والجمع على اFفراد؛ =نه ا=صل،ً

ًزيد قام امتنع لماذا؟ لعلة، والحكم ي$دور م$ع علت$ه وج$ودا وع$دما، . �: ًإذا قام قاما قاموا ممنوع، نقول! قام ھذا ممنوع ً
ن$ع، وأم$ا قام$ا الزي$دان إذا ل$م يوق$ع ف$ي نم: إذا وقع في إلباس وإيھام حينئ$ذ نق$ولًوإ� ا=صل جواز تقديم الخبر مطلقا، 

  .ھذا ممتنع: لبس وما أجاب به الجمھور حينئذ � بأس، وقاموا كذلك � بأس، أما قام زيد ونقيس ھذا على ذاك نقول

ِك77777777777ذا إ َ َذا م77777777777ا الفع77777777777ل ك77777777777ان الخب77777777777راَ َ ْ ََ َْ َْ ُ ِ َ
  

  

َو ق77777777777777777صد اس777777777777777777تعماله منح777777777777777777صراَأ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ َ ُ
  

  

ُكذا إذا ما الفعل: قوله ْ َِ ْ َ َ َ كان الخبراَ َ َ َْ أص$ل : ً، في التركيب ابن مالك أحيانا يقع عنده نوع عسر وركاكة، ولذلك قيلَ
ًالتركيب كذا إذا ما الخبر كان فع.؛ =ن الخبر ھو المحدث عن$ه، ف$. يح$سن جعل$ه ح$ديثا لكن$ه قل$ب العب$ارة ل$ضرورة  ُ K ً

َأو ق7صد: النظم، وليعود الضمير إلى أقرب مذكور ف$ي قول$ه ِ ُ ھ$ذا للتنوي$ع، وھ$ي الحال$ة الثالث$ة م$ن أح$وال وج$وب  ْأو، ْ
  .تأخير الخبر و� يجوز تقديمه على المبتدأ

َأو قصد استعماله منحصرا َ ُ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ َ َأو قصد: (ُ ِ ُ   ً.وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرا: أي) ْ

ُقصد استعماله ُ َ ِْ َِ   .استعمال الخبر:  يعنيُ

َمنحص َ ًمنحصرا، ًارُْ ِ َ ًومنحصرا لوجھين إ� أن الفتح أولى با: ُْ َكان الخبرا: ليوافق قولهَ َ َ َْ   . ھذا ا=صلَ

ًث$$م منح$$صرا في$$ه، فحينئ$$ذ يك$$ون عل$$ى تق$$دير في$$ه، يعن$$ي مح$$صورا في$$ه، فمنح$$صرا ب$$صيغة اس$$م المفع$$ول عل$$ى  ً ً
ب$صيغة اس$م ًالحذف واFيصال، ففيه نائب فاعل، منحصرا فيه، حذف ف$ي، ث$م اس$تكن ال$ضمير ف$صار نائ$ب فاع$ل، � 

َالخب7را: ًالفاعل إذ التقدير عليه منحصرا مبت$دؤه في$ه، بح$ذف الم$ضاف والمتعل$ق ففي$ه كث$رة ح$ذف م$ع مخالفت$ه لقول$ه َ َ ْ ،
َخبرا َ َمنحص الراء مفتوحة، َ َ ُأو قصد استعماله  الصاد ھذه مكسورة، ًارُْ ُ َ ْ ِْ َِ   ً.يعني استعمال الخبر منحصراُ

  .لحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداهبمعنى أنه يقترن بإ� أو بإنما، وا

ًإذا يمتن$$ع تق$$ديم الخب$$ر إذا اس$$تعمل منح$$صرا  ٌوم$$ا ُمحم$$د إ� رُس$$ول((ً َ َ َ َK ِ ٌ K(] (ھ$$ذا أعل$$ى ص$$يغ ]144:آل عم$$ران 
ھ$ذا ا=ص$ل، م$ا ) إ�(ًالمح$صور في$ه دائم$ا يك$ون بع$د ) إ� رس$ول(ما إعرابھا؟ نافية، محمد ھذا مبتدأ، ) ما(الحصر، 

ًرن بإ� ھو المحصور فيه، فحينئذ صار المبتدأ محصورا في الخب$ر، كأن$ه ح$صر محم$دا ص$لى ' علي$ه وس$لم ف$ي اقت ً
ًصفة واحدة وھي كونه رسو�، وھذا يسمى ح$صرا إض$افيا � حقيقي$ا يعن$ي � إش$كال في$ه؛ إذ ل$ه ص$فات أخ$رى، لك$ن  ً ً ً

ٌُمحمد ًالمراد ھنا باعتبار المخاطب، إذا  K ٌرُسولھذا مبتدأ و َ وم$ا رس$ول إ� محم$د، عل$ى :  ھذا خبر، ھل يج$وز أن يق$الَ
أن رسول ھو المحصور فيه؟ � يجوز، لم$اذا؟ =ن ال$ذي يل$ي إ� ھ$و المح$صور في$ه، ول$و ق$دمت وأخ$رت الت$بس، م$ا 

ًيدرى ما المحصور وما المحصور فيه، فحينئذ إذا جاء الخبر تاليا مقرونا بعلة � يجوز تقديمه، يعني � يج$و ز تقديم$ه ً
: م$ا محم$د إ� رس$ول، ھ$ل ي$صح أن يق$ال: وحده، واختلفوا فيما إذا قدم مع إ�، ھذه مسألة أخرى، الك$.م فيم$ا ل$و قي$ل

� يج$وز؛ =ن رس$ول ھ$ذا مح$صور في$ه : رسول خبر مق$دم، ومحم$د مبت$دأ م$ؤخر؟ نق$ول: وما رسول إ� محمد، نقول
ٌإنم$ا أن$ت ن$ذير((إنم$ا :ًان محصورا ب$ـھذا ممتنع تقديمه، كذلك إذا ك) إ�(وھو تالي لـ ِ َ َ ْ َ َ K إنم$ا : والمح$صور ب$ـ]12:ھ$ود) [)ِ

ًھو الذي يكون ثانيا ليس الذي تاليا لھا، المحصور فيه ھو الذي يكون آخرا،  ً َإنما((ً K َ أنتِ ْ ٌنذير( ،))َ ِ ھو المح$صور في$ه، ) َ
ًأنت ھو المحصور فيه، الذي يكون ثانيا متأخرا ھو) إنما نذير أنت(   .ً الذي يكون محصورا فيهً

ٌإنما أنت نذير(( ِ َ َ ْ َ َ K إنم$ا، وبع$ضھم :ن$ذير، ھ$ذا � يج$وز تقديم$ه عل$ى المبت$دأ، لم$اذا؟ =ن$ه مح$صور في$ه ب$ـ: نقول)) ِ
ن$ذير � يج$وز تقديم$ه عل$ى : ًيعبر عنه بالحصر معنى، لكنھا م$ن أدوات الح$صر عن$د جمھ$ور البي$انيين، وحينئ$ذ نق$ول
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Kإنم$$ا ن$$ذير أن$$ت، حينئ$$ذ ظ$$ن أن المبت$$دأ ھ$$و : ًور في$$ه، ومح$$صور إنم$$ا يك$$ون مت$$أخرا، فل$$و قي$$لأن$ت، لم$$اذا؟ =ن$$ه مح$$ص ُ
  .المحصور فيه، وھذا يوقع في اللبس

َأو ق777صد اس777تعماله منح777صراًإذا  َ ُ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ُ َ ٌوم$$$ا ُمحم$$$د إ� رُس$$$ول((:  نح$$$وُ َ َ َ َK ِ ٌ K(](144:آل عم$$$ران[)) َإنم$$$ا K ٌ أن$$$ت ُمن$$$ذرِ ِ َ ْ َ(( 
: و قدم الخب$ر والحال$ة ھ$ذه �نعك$س المعن$ى المق$صود، و=ش$عر التركي$ب بانح$صار المبت$دئ، ف$إن قي$ل، إذ ل]7:الرعد[

إ� مع إ�، فظاھر ك.م المصنف العموم سواء تقدم م$ع إ� أو �، قي$ل ف$ي :المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور بـ
، لك$ن بع$ضھم أج$ازه، أن المح$صور إذا ك$ان إنم$ا:ب$ـًھو كذلك إ� أنھم ألزموه التأخير حم. عل$ى المح$صور : الجواب

ًإ� جاز تقديمه وتأخيره معھا � دونھا، لم$اذا؟ =ن إ� ص$ارت قرين$ة عل$ى ك$ون م$ا بع$دھا مح$صورا في$ه، فل$و تق$دم :بـ
  .ا=صل فيه الجواز: ھذا جائز، لو سمع مثل ھذا التركيب نقول: الخبر أو تأخر حينئذ نقول

ُأو قصد استعماله  ُ َ ْ ِْ َِ َمنحصراُ َ ُِ   .في المبتدئ: ً، استعمال الخبر منحصرا فيه يعنيْ

أن يقت$رن الخب$ر :  أو إن ش$ئت ق$لإنم$ا:ب$ـًأن يكون الخبر محصورا : ًإذا الحالة الثالثة التي يمنع فيھا تقديم الخبر
 زي$$د، ف$$رق ب$$ين إنم$$ا ق$$ائم زي$$د إ� عل$$ى معن$$ى أن$$ه � يوج$$د ق$$ائم إ�: إ� وإنم$$ا، إنم$$ا زي$$د ق$$ائم، � ي$$صح أن يق$$ال:ب$$ـ

: المسألتين، إنما زيد قائم، يعني وصفت زيد بصفة واحدة وھي القيام، زي$د ل$يس ل$ه ص$فة إ� القي$ام، ول$و عك$ست قل$ت
إنما قائم زيد يعني � يوجد قائم من الناس إ� زيد، إنما زيد قائم يعني زيد ليس له صفة إ� القيام، وغير زيد ق$د يك$ون 

ائم زيد كأنه � يوجد في الناس ق$ائم إ� زي$د، المعن$ى اختل$ف، حينئ$ذ � يج$وز التق$ديم إذا ك$ان إنما ق: قائم، لكن إذا قلت
  .إنما زيد قائم، وما زيد إ� قائم على زيد في المثالين: ًالخبر محصورا فيه، ف. يجوز تقديم قائم في قوله

  ًوقد جاء التقديم مع إ� شذوذا

Mرب َفي77777777ا ُالن77777777صر َب77777777ك .ِ)إْ لَھ77777777 َ   ْرتج77777777ىُي .

  

ُالمع777777777777ول َلي777777777777كَع .ِ)إْ وھ777777777777ل ل777777777777يھمَع . َ ُ  

  

ھذا ج$ائز لوج$ود القرين$ة، ھن$ا :  يصح تعليق الحكم به قلناً-يعني سماعا-لو سمع : ولذلك الناظم أطلق، لذلك قلنا
ُالمعول َعليك .إ)ْ وھل: قال . َ عن$ي إ� ، ھل المعول إ� عليك، ھذا ا=صل، لكن ھل حصل لبس بالتقديم ھنا؟ م$ا ح$صل، يُ

عليك أصل تركيب، وھل المعول إ� عليك؟ يعني � معول إ� عليك ھذا ا=صل، فحينئذ لما ق$دم وھ$و مق$رون ب$إ� م$ا 
  .حصل لبس بقي على أصله

َأو كان مسندا لذي )م ابتدا: ثم قال َِ ِ ِْ ْ ُ ِْ ً َ   .، ھذا الموضع الرابعَ

َأو كان  َ ِم7سندا ل7ذي الخبر ْ ِ ً َ ْ َ ابت7دُ)مٍلمبت$دئ في$ه ُ ِ  �م ا�بت$داء عل$ى المبت$دأ � يج$وز -دخل$ت–، يعن$ي إذا ات$صلت اْ
 ا�بت$$داء لھ$$ا ح$$ق ال$$صدارة، ف$$. يتق$$دم عليھ$$ا الخب$$ر لزي$$د ق$$ائم، زي$$د مبت$$دأ مرف$$وع تق$$ديم الخب$$ر عل$$ى المبت$$دأ؛ =ن �م

� ي$صح، أي وك$ذا يمتن$ع قائم لزيد، ھ$ذا : با�بتداء دخلت عليه �م ا�بتداء للتوكيد، وحينئذ قائم خبره � يصح أن يقال
ًلزي$د ق$ائم، ف$. يج$وز، وإذا ج$اء التق$ديم م$سموعا ف$ي ل$سان : تقديم الخبر إذا كانت �م ا�بتداء داخلة على المبتدأ، نحو

  . العرب حكموا عليه بأنه شاذ

ِخ7777777777الي Aَن7777777777ت َ ْ ْوم7777777777ن َ َ ٌجري7777777777ر َ ُخال7777777777ه َِ َ  

  

ِين77777777777777ل َ َالع677777777777777ء َ ََ ِويك77777777777777رم ْ ْ َاAخ77777777777777وا) َ َ ْ  

  

ِخالي Aَنت َ ْ Aَنت أصلھا =نت خالي، ،َ ْ ِخاليدخلت على المبتدئ، و  َ ھذا خبر مؤخر في ا=ص$ل، لكن$ه ق$دم علي$ه  َ
  ً.شذوذا

ِلذي : ًإذا قوله ٍھنا بمعنى ص$احب، وھ$ي ص$فة لموص$وف مح$ذوف أي لمبت$دئ ص$احب �م ِذي المراد به مبتدأ ِ
  .ھو من باب خالي =نت وھو شاذ: ٍابتداء، فإن تقدم حينئذ نقول

َزم الصدر كمن ل7ي منج7داْأو ) ْ ِْ ْ َُ َ .ِ ِ  أن يك$ون المبت$دأ ل$ه أحقي$ة ال$صدارة، ول$ذلك ھ$ذان: ھ$ذه الحال$ة الخام$سة وھ$ي: ِِ
ًالموضعان موضع واحد في المعنى، إ� أنه لما كان ھو بنفسه المبتدأ =ن �م ا�بتداء لي$ست اس$ما لي$ست مبت$دأ، وإنم$ا 

.. حقي$ة ال$صدارة كأس$ماء ا�س$تفھام وأس$ماء ال$شرط والتعج$ب وك$م الخبري$ةھنا الثاني أن يكون المبت$دأ ھ$و نف$سه، ل$ه أ
  .ھذه كلھا لھا أحقية الصدارة وھي مبتدءات � يتقدم عليھا أخبارھا: نقول
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ًأو كان مسندا  َ َْ ُ ِ)زم الصدر لمبتدئ َْ ِْ . .. بنفسه أو بسبب، بنفسه كاسم ا�ستفھام، وال$شرط، والتعج$ب، وك$م الخبري$ةِ
 ھذه تعجبية ف$ي مح$ل رف$ع مبت$دأ، أح$سن الجمل$ة ھ$ذه خب$ر، � يج$وز أن يتق$دم الخب$ر عل$ى المبت$دأ، ماًدا، ما أحسن زي

ف$ي ال$دار م$ن؛ : ًدائما تكون ھذه �زمة للصدر، من في الدار؟ من اسم استفھام، في ال$دار ھ$ذا خب$ر، � يج$وز أن يق$ال
  .اسم شرط في محل رفع مبتدأ: =ن من ھذا مبتدأ وله صدر الك.م، من يقم أقم معه، من نقول

َأو )زم الصدر كمن لي منجدا ْ ِْ ْ َُ َ . ِْ ِ ٍ قلنا مراده أو كان مسندا لمبتدء �زم الصدر بنفسه أو ب$سبب، بنف$سه، قلن$ا كاس$م :ِِ ً
اس$م ش$رط مبن$ي : ًا�ستفھام والشرط، والتعجب، وكم الخبرية ما أحسن زيدا، من في الدار، من يقم أقم معه، من نقول

وھذه الجملة كلھا في محل رفع خب$ر المبت$دأ عل$ى ال$صحيح، فحينئ$ذ � ) يقم أقم معه(السكون في محل رفع مبتدأ على 
يجوز أن يتقدم الخبر ھنا على المبتدأ، ما العلة؟ =ن من الشرطية بل أسماء الشرط كلھا لھ$ا أحقي$ة ال$صدارة، يعن$ي � 

  .يتقدم عليھا شيء البتة

 ھ$$ذا ھ$ل ل$$ه أحقي$$ة غ67مغ$$.م م$ن ف$$ي ال$$دار؟ : ًافا إل$ى م$$ا ل$ه ح$$ق ال$$صدارة مث$لأو بغي$ره ك$$أن يك$ون لف$$ظ م$$ض
  .الصدارة؟ ليس له أحقية الصدارة، لكن لما أضيف إلى ما له أحقية الصدارة أخذ حكمه

مبتدأ �زم الصدر بنفسه كاسم ا�ستفھام خالص، واسم الشرط خ$الص، لك$ن ل$و أض$يف إلي$ه لف$ظ، : ولذلك نقول
ف$ي : انتقل إليه الحكم غ.م من في ال$دار، � ي$صح أن نق$ول: ا=صل ليس له أحقية الصدارة، حينئذ نقولھذا اللفظ في 

الدار غ.م من، لماذا؟ =ن غ.م من ھذا مضاف ومضاف إليه، المضاف في نف$سه ل$يس ل$ه أحقي$ة ال$صدارة، لك$ن لم$ا 
  . ذلك المثالأضيف إلى ما له أحقية الصدارة أخذ حكمه، ف. يجوز التقديم في نحو

ًھ$$ذا مثل$$ه، أو م$$شبھا بم$$ا ل$$ه ال$$صدارة، ال$$ذي ي$$أتيني فل$$ه درھ$$م: غ$$.م م$$ن يق$$م أق$$م مع$$ه، نق$$ول K .. ال$$ذي ھ$$ذا اس$$م
ھ$ذه جمل$ة، لك$ن : ھذا اسم موصول ف$ي مح$ل رف$ع مبت$دأ، فل$ه درھ$م، نق$ول: موصول، يأتيني جملة الصلة، الذي نقول

ًتشبيھا لذي بما فيه ال$شرط، باس$م ال$شرط، ول$ذلك ص$ار في$ه ن$وع عم$وم، : اًالفاء ھنا التحقت بالخبر جوازا، لماذا؟ قالو
المبت$دأ ھن$ا ال$ذي م$شبه باس$م ال$شرط -فلما كان فيه نوع عموم جاز إدخ$ال الف$اء عل$ى الخب$ر، ال$ذي ي$أتيني فل$ه درھ$م، 

ًلي$ق، إذا في$ه معن$$ى للعم$وم، ھ$و ع$ام وذاك ع$ام، لك$ن لم$ا ك$ان في$ه معن$ى ال$شرطية ال$ذي ي$أتيني ل$ه درھ$م، ھن$ا في$ه تع
َالشرطية، فشبlه  ُ ًمن؛ وحينئ$ذ دخل$ت الف$اء ف$ي الخب$ر ج$وازا:بـ) الذي(َ ً، ولھ$ذا دخل$ت الف$اء ف$ي الخب$ر ج$وازا فل$م يج$ز -ٍ

  .تقديم الخبر على الذي لما فيه من مشابھته �سم الشرط

َأو )زم الصدر كمن لي منجدا ْ ِْ ْ َُ َ . ِْ ِ ھ$ذا خب$ر و : نق$ولِل7ي ل بمعن$ى ال$ذي، و من، من ھذا اسم موصو: يعني كقولك: ِِ
َمنجدا ِ ْ ل$ي م$ن، أو ل$ي :  أن يق$الً حال من الضمير في الجار والمجرور، والمنجد ھو الناصر، من لي منج$دا، � يج$وزُ

  .� يجوز ھذا و� ذاك، لماذا؟ =ن من ھذه لھا أحقية الصدارة.. ًمنجدا من

عالى ف$ي وج$وب ت$أخير الخب$ر، وھ$ي الم$شھورة، وي$زاد عليھ$ا ًإذا ھذه خمسة مواضع ذكرھا الناظم رحمه ' ت
تك$ون : أن يكون المبتدأ ھو مذ أو منذ، مذ ومن$ذ كم$ا س$يأتينا ف$ي ب$اب ح$روف الج$ر أنھ$ا ق$د تك$ون مبت$دأ لھ$ا اعتب$اران

ًحرف، وتكون مبتدأ، وإذا كانت مبتدأ اختلف ف$ي إعرابھ$ا، لك$ن إذا كان$ت اس$ما تك$ون حرف$ا وتك$ون اس$ما، وإذا ً  كان$ت ً
ًاسما اختلف في إعرابھا على الوجه بكونھا مبتدأ � يجوز تقديم خبرھا عليھ$ا، م$ا رأيت$ه م$ذ يوم$ان، م$ذ مبت$دأ ويوم$ان 

  .يومان مذ، التركيب ھذا خلل: خبر، � يصح أن يقال

 ًأن يك$$ون المبت$$دأ ض$$مير الم$$تكلم أو المخاط$$ب مخب$$را عن$$ه بال$$ذي وفروع$$ه، أن$$ا ال$$ذي عرف$$وني، ال$$ذي: الث$$اني
  .عرفوني � يصلح أن يتقدم على أنا، أنت الذي تدعي ما � تحسنه، أنت الذي � يصلح أن يتقدم الذي على أنت

ًأن يكون الخبر طلبا، قلنا يصح على ال$صحيح أن تك$ون جمل$ة الخب$ر طلبي$ة، زي$د اض$ربه، لك$ن إذا كان$ت : ًثالثا
والتأخير، قام أبوه زيد، زيد قام أب$وه، لك$ن زي$د اض$ربه � زيد قام أبوه؟ زيد قام أبوه يجوز التقديم : جملة ھل ھي مثل

  .اضربه زيد، وكذلك زيد ھ. ضربته: يصح أن يقال

  .ويل لكم � يصح،.. س.م عليكم، عليكم س.م: ًدعاءأن يكون المبتدأ : ًرابعا

ُالرمانالواحد، ًأن يكون الخبر متعددا وھو في قوة الخبر : ًخامسا . c ٌحلو ٌح7امض ُْ  الرم$ان مبت$دأ، وحل$و ح$امض  ،َِ
ُوأخبرواھذان خبران تعدد الخبر،  َ َْ ِباثنين َ ِْ َ ْأو ْ َبأكثرا َ َ ْ َ ْعن  ِ ٍواحد َ ِ ٌكما سيأتي، إذا الرمان حلو، ُحل$و ب$ضم الح$اء وإس$كان  َ ْ ً
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ٌحلو، ال.م و� يجوز كسرھا، كسرھا لحن ْحل7وھذا لحن وإنم$ا ھ$و :  نقولِ لحال$ة  ب$ضم الح$اء وإس$كان ال$.م، ف$ي ھ$ذه اُ
  .، حامض الرمانُحلو: � يجوز تقديم الخبر، ف. يقال: نقول

ٌوم$ا ُمحم$د إ� رُس$ول{أن يقع بين المبتدئ والخبر ضمير الفصل، زيد ھو المنطلق، ھذا في قوة : ًسادسا َ َ َ َK ِ ٌ K{  مثلم$ا
أن يقع ب$ين المبت$دأ : ً، إذافرق بينھما.. سبق؛ =نه من أنواع الحصر، زيد ھو المنطلق، المنطلق ھو زيد اختلف المعنى

  .والخبر ضمير الفصل � يجوز تقديم الخبر على المبتدأ

  .ما بقائم زيد: ًأن يكون الخبر مقترنا بالباء الزائدة، ما زيد بقائم على لغة اFھمال، � يصح أن يقال: ًسابعا

 والج$زاء -ال$شرط–لت ل$شبھه ب$الجزاء أن يقترن الخبر بالفاء الذي يأتيني فله درھم، ذكرناه؛ =ن الفاء دخ: ًثامنا
  .� يتقدم على الشرط

أن يكون المبتدأ بعد أما، أما زيد فعالم، الف$اء ھ$ذه � تل$ي أم$ا، � يج$وز أن تك$ون واقع$ة وتالي$ة =م$ا، ل$و : ًتاسعا
زي$د فع$الم، ھن$ا ًأما فعالم زيد، � يصح ھذا، إذا يج$ب أن يت$أخر الخب$ر إذا اقت$رن بف$اء بع$د أم$ا، أم$ا : قدمت الخبر قلت

  .يجب تأخير الخبر؛ =ن الفاء � تلي أما البتة

  :ثم قال رحمه '

ْونح7777777777و عن7777777777دي درھ7777777777م ول7777777777ي وط7777777777ر َ َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َ  

  

ْملت77777777777777777زم في77777777777777777ه تق77777777777777777دم الخب77777777777777777ر َ َُ َ َ َْ ُْ ٌc َ ِ ِ  

  

: ، الثاني$ة-الحال$ة ا=ول$ى_ھذا شروع منه ف$ي الحال$ة الثالث$ة للخب$ر، وھ$ي وج$وب التق$ديم، أخ$ذنا ج$واز ا=م$رين
ًوجوب التأخير، وھذا وافق ا=صل م$ن حي$ث كون$ه مت$أخرا ف$ي اللف$ظ مخالف$ا ل$ه م$ن حي$ث الوج$وب؛ =ن ا=ص$ل ھ$و  ً
الجواز، ھنا خالف من الجھتين، تقدم في اللفظ ثم ھو واجب، � يجوز تأخيره، ھذا خرج عن ا=صل بالكلية ك$المبني، 

  .والثاني كالممنوع من الصرف

  .به لمخالفته ا=صل من كل وجهKوھي وجوب التقديم وثلث 

ْونحو عندي درھم ولي وطر َ َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ ونحو:َ ْ   . ھذا مبتدأََ

ِملتزم فيه: قوله ِ ٌ َ َ ْ ھذه كلھا مترادفة من حيث المعن$ى، يعن$ي ..  يعني يجب، ا�لتزام، والحتم، واللزوم، والوجوب،ُ
  .اFيجابتحمل على 

ْونحو عندي درھم ولي وطر َ َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ِعندي  :َ   .ھذا ظرف وھو خبر مقدم: نقولِْ

ٌدرھمو َ ْ ْلي وطرھذا مبتدأ مؤخر، : ِ َ ََ   .يعني حاجة، لي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم: ِ

ٌوطر   .ھذا مبتدأ مؤخر: ََ

الوجوب، لم$اذا؟ =ن$ه الم$سوغ ل.بت$داء ب$النكرة، � م$سوغ ل.بت$داء : ما حكم تقدم الخبر ھنا على المبتدئ؟ نقول
  .كرة ھنا إ� تقدم الخبر وھو الظرف والجار والمجروربالن

ْونحو عندي درھم ولي وطر َ َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ   .مثل بمثالين للظرف وللجار والمجرور: َ

ٌملتزم َ َ ْ ُنحوھذا خبر المبتدئ : ُ ْ َ.  

ِملت7زم في77ه ِ ٌ َ َ ْ ِفي7ه: ُ ٌملت77زم ف$$ي ھ$ذا التركي$$ب ال$سابق، ِ َ َ ْ ُتق7دم  ُ c َ ُتق7دم اھ$$ذا نائ$ب فاع$$ل، َ c َ ْلخب77رَ َ َ ُتق7دم : ْ c َ ْالخب77رم$$ضاف، و َ َ َ ْ 
  .مضاف إليه

  .؛ =ن المبتدأ نكرة، و� مسوغ ل.بتداء بالنكرة إ� تقدم الخبرًإذا التزم ھنا تقديم الخبر على المبتدأ

  :وھذا سبق معنا ھناك

ِو) يج77777777777777777777وز ا) ُ ُ َ ْبت77777777777777777777دا ب77777777777777777777النكرهََ َ ِْ ِ. ِ َ  

  

ْم7777777777ا ل7777777777م تف7777777777د كعن7777777777د زي7777777777د نم7777777777ره َ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َ َُ ْ ْ َ  
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ًھذا تكرار؟ �، ھنا أفاد الوجوب على ما ذھب سابقا، ھناك أفاد بجواز تقديم أن يبت$دأ ب$النكرة؛ ف$الك.م عل$ى ھل 
ْند زيد نمرهِعالنكرة،  َ ِْ ٍَ َ  ھذا التركيب صحيح؛ =نه مفيد، لكن ما نوع التقديم ھناك، ھل ھو ج$ائز أو واج$ب؟ بھ$ذا البي$ت َْ

  .أفاد أنه واجب وليس بجائز

َملت: ًإذا ْ ْزم فيه تقدم الخبرُ َ َ َ َْ ُ ٌc َ ِ ً؟ =نه المسوغ ل.بتداء بالنكرة، ورفعا Fيھام كونه نعتا في مقام ا�حتمال؛ =ن$ه لماذا: ِ ً
لو تأخر الظرف والجار والمجرور بع$د النك$رات يحتم$ل أنھم$ا ص$فات، ھ$ذا ا=ص$ل، نح$ن نق$ول الجم$ل بع$د النك$رات 

ًفع$$ا Fيھ$ام كون$$ه نعت$ا ف$$ي مق$ام ا�حتم$$ال؛ إذ ل$و قل$$تًص$فات وبع$د المع$$ارف أح$وال ف$$ي الغال$ب، إذا ر درھ$م عن$$دي، : ً
ًاحتمل أن يكون نعتا للنكرة؛ =نه نكرة محضة، واحتمل أن يكون خبرا، يحتمل ھذا ويحتمل ذاك ً.  

عن$$دي درھ$$م، درھ$$م : ًوحاج$$ة النك$$رة إل$$ى التخ$$صيص أش$$د افتق$$ارا م$$ن حاج$$ة المبت$$دأ إل$$ى الخب$$ر؛ =ن$$ه إذا قي$$ل
ًإذا النك$رة تحت$اج إل$ى مخ$صص، .. درھ$م ھ$ذا إذا جعلن$اه نك$رة ھ$و نك$رة، وإذا أعربن$اه مبت$دأ ھ$و مبت$دأ: عندي، نق$ول

ًوالمبت$دأ يحت$$اج إل$ى خب$$ر، أيھم$ا أش$$د احتياج$ا؟ احتي$$اج النك$رة إل$$ى ال$صفة أش$$د م$ن احتي$$اج المبت$دأ للخب$$ر، حينئ$ذ نق$$دم 
ندي متعل$ق بمح$ذوف ص$فة للنك$رة، أي$ن الخب$ر؟ ل$يس درھم عندي نعرف ع: إعرابه صفة، فإذا جاء في التركيب ھكذا

  .له خبر

  .ًحينئذ دفعا لھذا اFيھام وجب تقديم الخبر على المبتدئ

ًإذا لو أخرناه �حتمل أنه إما أن يكون خبرا وإما أن يك$ون ص$فة، خب$ر م$ن جھ$ة كون$ه مبت$دأ، وص$فة م$ن جھ$ة  ً
  .بتدأ إلى الخبركونه نكرة، وافتقار النكرة إلى الصفة أشد من افتقار الم

وحاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد اFخبار عنھا فائدة يعتد بمثلھ$ا آك$د م$ن حاجتھ$ا إل$ى الخب$ر، ولھ$ذا ل$و كان$ت 
ٌأج$ل: ((النكرة مختصة جاز تقديمھا نح$و َ ْ ُم$سمى عن$َدهَُ ِ ًّ ٌأج$ل ]2:ا=نع$ام [))َ َ ًُّم$سمى ھ$ذا مبت$دأ، و  َ ْ عن$َدهُص$فته،َ  ھ$ل ھ$ذا ِ

�، لماذا؟ لوجود التخصيص، لما لم يوجد للنك$رة م$سوغ ل.بت$داء بھ$ا إ� الظ$رف تقديم$ه : لجوابعندي درھم؟ ا: مثل
� يج$ب، رج$ل ظري$ف عن$دي، رج$ل مبت$دأ، وظري$ف ص$فته، : أو الجار والمجرور تعين، ل$و وج$د غي$ره حينئ$ذ نق$ول

مخ$صص، وھ$ذا المخ$صص أف$اد، وعندي ھذا خبر، ھل يجب تقديم الخبر على المبتدأ لكونه نكرة؟ �، لم$اذا؟ لوج$ود 
  .فجوز ا�بتداء بالنكرة

ْونح7777777777و عن7777777777دي درھ7777777777م ول7777777777ي وط7777777777ر َ َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َ  

  

ْملت77777777777777777زم في77777777777777777ه تق77777777777777777دم الخب77777777777777777ر َ َُ َ َ َْ ُْ ٌc َ ِ ِ  

  

أن يك$ون المبت$دأ نك$$رة ل$يس لھ$$ا م$سوغ إ� تق$$دم الخب$ر، والخب$$ر : ًإذا الحال$ة ا=ول$ى الت$$ي يج$ب فيھ$$ا تق$دم الخب$$ر
  .ظرف أو جار ومجرور

دف$ع : ً في لبس ظاھر، ودائما قاع$دة الع$رب-تأخير الخبر-أن يوقع تأخيره : ي التوضيح عن ھذه المسألةKوعبر ف
ًكل ما أدى إلى التوھم واللبس واFلباس فھ$و ممن$وع مطلق$ا ف$ي ب$اب النح$و كل$ه .. اFلباس وا�لتباس، واFيھام والتوھم

  .من أوله إلى آخره

l رجل، فلو أخر �لتبس الخبر بال$صفة، ومن$هفي الدار: أن يوقع تأخيره في لبس ظاھر عن$دي أن$ك فاض$ل، ھ$ل : ُ
أن$ك : أنك فاضل عندي، التبست أن بإن؛ =نه ف$ي أول الك$.م، أن$ك فاض$ل، نق$ول: يجب التقديم ھنا؟ نعم، =نك لو قلت

 ق$وة الجمل$ة فاضل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فھ$و ف$ي ق$وة المف$رد، حينئ$ذ ل$و ق$دمناه �حتم$ل أن يك$ون ف$ي
  .فرق بين المسألتين

: عندي أنك فاضل، يجب تقديم الخبر على المبتدأ وھ$و عن$دي، لم$اذا؟ =ن$ك ل$و أخرت$ه وقل$ت: حينئذ يتعين نقول
  .أنك فاضل عندي �لتبست أن بإن، وھذا لبس يجب دفعه، فحينئذ يجب التقديم

رج$ل عن$دك، : يجب تقديم الخبر ھنا، ف. تقولعندك رجل، في الدار امرأة، ف: ھذا عبر به ابن ھشام ھكذا، نحو
رجل عندي أو عن$دك، وام$رأة ف$ي ال$دار، ھ$ذا : و� امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، ھذا بإجماع

ْو) يجوز ا)بتدا بالنكرهممنوع باتفاق،  َ ْ ُ َ َِ ِ. ُِ َ َ.  
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ا�بت$داء بھ$ا، رج$ل ف$ي ال$دار، ل$و ك$ان بين$ك لو أوردت النكرة عن$د مخاط$ب يعل$م ج$از : وذكرنا أنه قال بعضھم
رج$ل ف$ي ال$دار أج$ازه ال$بعض، م$ع أن$ه ل$م يك$ن ث$م م$سوغ : وبين شخص معرفة أو سابق عل$م أو فھ$م فحينئ$ذ ل$و قل$ت

ل.بتداء بالنكرة، وھذا مرده إلى أن الفائدة التي تشترط في تسويغھا ل.بت$داء ب$النكرة ھ$ذه مختلف$ة وھ$ي ن$سبية، تختل$ف 
  .ى شخص، بل من زمن إلى زمنمن شخص إل

ولذلك ليس لھا ضابط معين يمك$ن الرج$وع إلي$ه، بع$ضھم ض$بطھا بم$ا أف$اد التعم$يم والتخ$صيص، وعن$د ال$سرد 
  ً.حينئذ نأتي إلى المسائل التي ذكرھا ابن عقيل سابقا

  . وعندي رجل ظريف، رجل ظريف عندي:فإن كان للنكرة مسوغ جاز ا=مران

َك777777777777777777ذا َع777777777777777777اد اَِذإ َ ْعلي777777777777777777 َ ُم777777777777777777ضمر ِهََ َ ْ ُ  

  

.مم777777777777777ا ِب777777777777777ه ِ ُعن777777777777777ه ِ ْ َمبين777777777777777 َ ِ ُيخب777777777777777رً اُ َ ُْ  

  

  ...!!!   وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين           
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  32الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  ونه نكرة؟إن سبب تأخيره ھو ك: ا=مثلة التي فيھا الحصر وھي نكرة ھل يصح أن يقال: س        

  . إنه تأخر من أجل أنه نكرة: �، =ن الخبر ا=صل فيه أنه نكرة، � يقال:    ج

أن$ا أحف$ظ مجموع$ة م$ن المت$ون العلمي$ة س$واء منظوم$ات أو أحادي$ث عم$دة ا=حك$ام أو غي$ره لك$ن : يقول:    س
  تعبت في مراجعتھا من جھة ومن جھة أخرى، تعبت كذا في حفظ جديد؟

إذا كثرت فھذه � بد مما يسمى بالتخصيص ا]ن، يعني الكبير ي$دخل تحت$ه ال$صغير، ولك$ن كل المحفوظات : ج
ُسُون، ما بينھم مدارسة فيتعب في تثبيت ال$صغير، يعن$ي م$ث. ال$بعض ي$درس ا=لفي$ة، وق$د يك$ون  lًلكون الط.ب ما ُيدر ّ

Kمن أرب$ع خم$س س$نين درس ا]جرومي$ة إل$ى ا]ن م$ا درس$ھا ول$و م$رة واح$دة، ھ$ذ ه ا]جرومي$ة تك$ون ف$ي خب$ر ك$ان، َ
تذھب أو يجلس خمس سنين وھو يراجع يراج$ع يراج$ع أو أن$ه يتركھ$ا وين$ساھا وض$يع وقت$ه ف$ي الحف$ظ، لك$ن ا=ص$ل 
الصحيح الذي يعتمده أنه يدرس الكتاب ثم إذا ضبطه بطريقة جيدة واثق من نف$سه حينئ$ذ إذا وج$د م$ن يري$د أن ي$درس 

ا يأتي طبيب ويأتي ح.ق ھو يتعلم س$نين عل$ى ال$رءوس وبع$دھا ي$صير خبي$ر ص$احب يتعلم عليه ما في بأس، ا]ن لم
خبرة، الخبرة م$ا ت$أتي بي$وم وليل$ة، كي$ف نق$ول خب$رة؟ ول$ذلك يطلب$ون وظ$ائف خب$رة ع$شر س$نين، ھ$ذا غل$ط، ھ$ذا إذا 

  .احتاج إليه اFنسان يكون قد كان على وظيفة وترك

]جرومي$ة أو درس نظ$م الورق$ات م$ا تجل$س محفوظ$ة ھك$ذا س$نتين ًأن إذا درس الملحة م$ث. أو درس ا: الشاھد
أوث.ث، يضيع علمك ھكذا، وإنما تدرسھا، ما وجدت � بد إنك تجلس وتشرحھا أو تج$د طال$ب عل$م جي$د ي$ستغل وقت$ه 
معك وتجلس تتدارس معه، تشرح بيت وھو يشرح بيت، أما تبقى ھكذا في الخزينة وتجلس سنتين أو ث$.ث ث$م ت$درس 

ھذا كالذي يكدس ھكذا ما يستفيد، الفائدة قليلة، لكن م$ا .. الندى ومثله ثم ا=لفية، ثم تأتي إلى المراقي وتدرسھا ماقطر 
يعني أنت لو تجلس وتغل$ق الكت$اب وإذا ج$اءت م$سألة است$شھدت ببي$ت، . يحرك العلم إ� بالمدارسة بالتدريس، صحيح

نھ$ا ص$ارت ش$يء مح$سوس، أم$ا الطريق$ة الت$ي ت$سيرون عليھ$ا استشھدت بآية، استشھدت بحديث ھ$ذه تنطب$ع يعن$ي كأ
الت$دريس ال$بعض يظ$ن أن$ه ن$وع ت$صدر، � ل$يس المق$صود أن . � مراجعة: ًوثانيا. � تدريس: ًھي التي ضيعتكم، أو�

ْيصرح لك وتفتح دورة وإلى آخره �، المقصود أنك تجلس ومع طالب واحد يحتاج، كثير ا]ن ما ي$ستطيع  أن ي$دُرس 
! =لفية، ھؤ�ء لو من تصدر له مجلس يدرسھم ا=جرومية �س$تطاع أن$ه ي$ستفيد ول$و ف$ي اFج$ازة، لك$ن ' الم$ستعانا

  .طريقة عشوائية ليست منظمة، و� مرتبة

ھذه مشكلة العلم ا]ن، وإ� العلم موج$ود إن ش$اء '، م$ن ي$درس موج$ود والكت$ب موج$ودة والط$.ب الحم$د [ 
، لكن الطريقة، لكن � بد من مدارسة، يعني أنتم ا]ن بدأتم في ا=لفية، ا=صل أن ك$ل اثن$ين ث.ث$ة في كثرة ما شاء '

مع بعض، لو يوم في ا=سبوع يجلسون يراجعون عشرين بيت ھذا يح$ضر وك$ذا وت$سمعون ل$بعض، ث$م ف$ك العب$ارات 
ن ابن عقيل، أنا أح$اول أن$ي أق$رأ م$ع أن$ي تقرءو. ھذا يشرح بيتين مختصر والثاني والثالث وھلم جرا، ھذا ا=صل فيه

ما أحتاجه في الشرح ابن عقيل، لكن من أجل أن ا�ختبار سيكون فيه بع$ض ا=لف$اظ وك$ذا ويطم$ئن الطال$ب أن$ه درس 
لك$ن م$ن ب$اب تطيي$ب بع$ض النف$وس نق$رأه، نعي$د . م$ا قرأن$ا اب$ن عقي$ل: ابن عقيل، أما إذا ما عرجنا عليه بالكلية يق$ول

  .يده في القراءة، اجتھدواالذي شرحت أع

ًوأيضا المدارسة يعن$ي تجع$ل الطال$ب عن$ده ھم$ة، إذا اس$تمر وراج$ع مائ$ة بي$ت م$ن ا=لفي$ة ي$ستمر إن ش$اء '، 
أختي أخت$ي، وإذا ش$عر أن$ه ض$بط ي$تحمس أكث$ر، ول$ذلك المت$ون ال$صغيرة ھ$ذه وس$يلة أن$ه ي$تقن : يعني المراجعة تقول

ھذا ما يضبط، يبدأ فتح الباري وشرح م$سلم للن$ووي، وبع$ضھم ا�س$تذكار والتمھي$د ًالكبار، والذي دائما يأتي من فوق 
�بن عبد البر، ھذا ما ينتھي، ھذا ما أظنه ينتھي من الجزء ا=ول في التمھيد، ثم لو انتھى ما حصل شيء، لك$ن � ب$د 

  .أنتم فيكم الخير والبركة إن شاء '. من السلم

   ا=لفية؟ھل ھناك شرح =بي حيان على: س

ما أدري ما أعرف أن$ه مطب$وع، أن$ا م$ا أھ$تم ص$راحة بجم$ع ال$شروحات، أن$ا م$ا أتتب$ع ھ$ذه ا=ش$ياء � : الجواب
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مخط$$وط و� مطب$$وع، إنم$$ا أعتن$$ي بال$$ضبط أكث$$ر، يعن$$ي آخ$$ذ كت$$اب وأرك$$ز علي$$ه وألخ$$ص وأحف$$ظ وأذاك$$ر إل$$ى آخ$$ره 
ذه الطريق$ة الت$ي أس$ير عليھ$ا، أم$ا � ب$د أن$ي أج$رد وأحاول أستوعب ولو كان حاشية، وقد أكتفي به وأبحث مسائل، ھ$

كل الشروح ينتھي العمر يحتاج أل$ف س$نة، خم$سين س$نة س$تين س$نة ھ$ذه م$ا تنتھ$ي م$ن كت$ب النح$و، � ب$د تق$رأ كت$اب 
س$$يبويه وال$$شروحات وم$$ا طب$$ع، وبع$$ضھم ي$$ذھب ومخطوط$$ات، أش$$ياء م$$ا أدري أح$$زن عل$$يھم ھ$$ؤ�ء، =نھ$$ا أوق$$ات 

م � بد تعرف م$ا ال$ذي تري$ده م$ن عل$م النح$و وم$ن غي$ره، � ب$د تح$دد م$ا تري$د ھك$ذا فق$ط تري$د تذھب، فأنت طالب عل
  .تدرس نحو وتمشي تطقطق رأسك فقط، � بد تحدد ھدف، أريد أن أفھم الكتاب والسنة

 إذا حدد أھل العلم طريقة معينة نسلكھا، العل$ل وا�س$تثناءات وم$ا خ$رج ع$ن الم$شھور والف$صيح إل$ى آخ$ره: ًإذا
كله ما تحتاجه في لسان العرب، كله ما تحتاجه في فھم الكت$اب وال$سنة، أم$ا ال$ذي يري$د أن يكف$ي ا=م$ة ي$سرح ويكت$ب 
ويؤلف وينظم ويريد يتخصص في النحو ما في بأس ھذا، لكن نحن ما نريد ھذا، نري$د أن يك$ون النح$و وس$يلة إل$ى أن 

 ون$$ستنبط إل$$ى آخ$$ره ويك$$ون دي$$دننا لي$$ل نھ$$ار ف$$ي فھ$$م الكت$$اب نق$$رأ التفاس$$ير ونق$$رأ أحادي$$ث ا=حك$$ام وأحادي$$ث العقي$$دة
عن$دھم نف$$س ف$ي جم$$ع .. ًوال$سنة، ھ$ذا يكفي$$ك ا=ش$موني وبع$ض الكت$$ب الت$ي دائم$$ا ن$ذكرھا، أم$ا ال$$ذي يتتب$ع ك$$ل ش$رح

  .الكتب، كأنھا شھوة خفية يعني مثل ھذا القبيل

ًد أن يضبط فن م$ا يحت$اج أب$دا، ألفي$ة اب$ن الذي يشرح كتاب يعني يكتب يحتاج صحيح إلى مراجع، أما الذي يري
مالك إذا ضبطت ا=شموني وھذا أنفس كتاب وإذا ظھر الشاطبي جيد لكن إلى ا]ن في ا=دراج، فإذا ضبط ا=ش$موني 
مع التعليقات للصبان وحاشية الخضري وجمع الجوامع أنت أنت، نعم جمع الجوامع ھذا إن ش$اء ' ن$ضع في$ه درس، 

ًراحة، وھو شرح يعني الجمع ا=صل للسيوطي وشرحه شرح نفيس، غاي$ة ج$دا يعن$ي م$ا ت$رك م$سألة أنا نفسي فيه ص
إ� ذكرھا، بعضھا أقوال ضعيفة وكذا إلى آخره لك$ن ل$و قرأن$اه م$رة م$رتين وث$.ث م$ع ض$بط ا=لفي$ة ' أكب$ر، ش$يء 

  .يفتح النفس صراحة

  

  

ِبسم �                                       . ِ ْ ِ الرحمن الرحيمِ ِ . َ .ْ ِْ  

  :الحمد [، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

ُونح777777777777و ْ ِعن777777777777دي ََ ٌدرھ777777777777م ِْ َ ْ َول777777777777ي ِ ْوط777777777777ر َِ ََ   

  

ٌملت77777777777777777777زم َ َ ْ ِفي77777777777777777777ه ُ ُتق77777777777777777777دم ِ c َ ْالخب77777777777777777777ر َ َ َ ْ  

  

، مت$$ى يج$$ب أن يتق$$دم الخب$$ر عل$$ى المبت$$دأ؟ ف$$ي مواض$$ع ھ$$ذا ش$$روع من$$ه ف$$ي وج$$وب تق$$دم الخب$$ر عل$$ى المبت$$دأ
ًكسابقھا، في الجملة مجمع عليھ$ا متف$ق عليھ$ا، الخ$.ف فيھ$ا ي$سير، ول$ذلك ال$سيوطي ش$رح ك$.م ي$سير ج$دا ف$ي ھم$ع 

  .الھوامع

إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو ج$ار ومج$رور و� يوج$د م$سوغ ا�بت$داء ب$النكرة إ� : الموضع ا=ول قلنا
تقدم الخب$ر ال$ذي ھ$و الظ$رف والج$ار والمج$رور، وحينئ$ذ يتع$ين أن يتق$دم الخب$ر وھ$و ظ$رف أو ج$ار ومج$رور عل$ى 

  .المبتدئ

  : الثاني مما يجب فيه تقدم الخبر، أشار إليه بقوله

َك777777777777777777ذا َع777777777777777777اد اَِذإ َ ِعلي777777777777777777ه َ ْ ُم777777777777777777ضمر ََ َ ْ ُ  

  

.مم777777777777777ا ِب777777777777777ه ِ ُعن777777777777777ه ِ ْ َمبين777777777777777 َ ِ ُيخب777777777777777رً اُ َ ُْ  

  

  : د ابن مالك، ولذلك بعضھم أصلحه بقولهھذا من ا=بيات المعقدة عن

َك777777777777777777ذا َع777777777777777777اد اَِذإ َ ِعلي777777777777777777ه َ ْ ُم777777777777777777ضمر ََ َ ْ َم77777777777777ن مبت777777777777777دا وم77777777777777ا ل777777777777777ه ت777777777777777صدرا  ُ َ َ َ ْ ُ. َ َْ َُ َ ً ِ  
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  ج  

َكذا َعاد اَِذإ َ ِعليه َ ْ ُمضمر ََ َ ْ ًمن مبتدا   ُ َ َْ ْ ُ ِ  

المبت$$دأ  أن يقت$$رن ويت$$صل بالمبت$$دأ ض$$مير يع$$ود عل$$ى الخب$$ر، أن يت$$صل ب-ُم$$ن أج$$ل أن تفھ$$م-أن يت$$صل : يعن$$ي
ا=ص$ل ف$ي المبت$دأ التق$دم، وا=ص$ل ف$ي الخب$ر الت$أخر، وا=ص$ل ف$ي ال$ضمير أ� يع$ود : ضمير يعود على الخبر، قلن$ا

ف$إذا ات$صل بالمبت$دأ ض$مير يع$ود عل$ى الخب$ر حينئ$ذ ع$اد ال$ضمير عل$ى مت$أخر . ًعلى متأخر لفظا ورتب$ة، ھ$ذا ا=ص$ل
ًلفظا، =نه ينطق به متأخرا في اللف$ظ ورتب$ة، م$ا  معن$ى رتب$ة؟ يعن$ي منزلت$ه ف$ي ل$سان الع$رب أي$ن يوض$ع الخب$ر؟ ھ$و ً

ص$احبھا ف$ي : ھ$ذا ممن$وع، ل$و ق$ال: ًالجزء الثاني، ف$إذا ع$اد ال$ضمير عل$ى الخب$ر وھ$و مت$أخر لفظ$ا ورتب$ة حينئ$ذ قلن$ا
ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر، ھن$ا : ف$ي ال$دار. الدار، صاحب ھذا مبتدأ وھ$و م$ضاف وال$ضمير م$ضاف إلي$ه

ًل الضمير بالمبتدأ، صاحبھا في الدار، ص$احبھا ال$ضمير يع$ود عل$ى ال$دار، حينئ$ذ ع$اد عل$ى مت$أخر لفظ$ا ورتب$ة، اتص
ًوھ$ذا ممن$$وع، فحينئ$$ذ وج$ب تق$$ديم الخب$$ر عل$$ى المبت$دأ م$$ن أج$$ل أن يع$ود عل$$ى مت$$أخر رتب$$ة � لفظ$ا، وھ$$ذا ج$$ائز كم$$ا 

  .ًالضمير على متأخر رتبة � لفظا ھذا جائزًعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ممنوع، وأما عود . سيأتي

ھ$ذا م$راد الن$اظم . ًتصحيح للك.م ولئ. يخالف أص. من أصول اللغة حينئذ وج$ب تق$دم الخب$ر عل$ى المبت$دأ: ًإذا
  .رحمه ' تعالى

  : بماذا عبر عن ھذا المعنى؟ قال

َكذا َع7اد إذالخب$ر  السابق، في كونه يلزم فيه تقدم الخبر، يج$ب تق$ديم اذامثل : أي: َ ِعلي7ه َ ْ ِعلي7ه،  ََ ْ ال$ضمير يع$ود  ََ
وھ$$و أن ال$$ضمير � ي$$شترط في$$ه أن يع$$ود عل$$ى ك$$ل الخب$$ر، وإنم$$ا عل$$ى م.ب$$س أو : عل$$ى الخب$$ر، لك$$ن ھن$$ا في$$ه إش$$كال

إذا ع$اد علي$ه أي عل$ى م.ب$سه، أو عل$ى : في التركي$ب ھن$ا ح$ذف م$ضاف، أي: مشتمل أو جزء في الخبر، ولذلك قيل
: صاحبھا في الدار، في الدار ص$احبھا، ص$احبھا ال$ضمير يع$ود عل$ى م$اذا؟ قلن$ا: بعضه، =نك إذا قلتجزئه، أو على 

الخبر ھو المحذوف على الصحيح متعلق، وإذا قلنا المجموع أو قلنا الج$ار والمج$رور نف$سه، ال$ضمير ھن$ا يع$ود عل$ى 
  .الدار فقط وھي جزء الخبر وبعض الخبر ليس كل الخبر

َعاد إذا: ًإذا ِعليه َ ْ   .على بعضه، � يشترط فيه أن يعود على كله:  أي:ََ

َعاد إذا ِعليه َ ْ   .على الخبر: ََ

ُمضمر َ ْ   .إذا عاد عليه ضمير. يعني ضمير: ُ

.مما   من أين؟ من أين رجع إليه الضمير؟: ِ

.مما ِبه ِ ِبهيعني من مبتدأ، الذي : ِ ُعنه بذلك الخبر ِ ْ   . عن ذلك المبتدأَ

ًمبينا ِ   ً.مفسرا: ُ

ُخبرُي َ   .ًيعني ھذا الضمير يكون عائدا على الخبر وھو متلبس ومتصل بالمبتدأ: ْ

ِعليه  ْ َعاد إذا ، ََ ِعليه َ ْ   .يعني على م.بسه، على بعضه، على جزئه ضمير: ََ

.مما   .ما ھذه اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على المبتدأ: يعني من مبتدأ، الذي مما: ِ

.مما ِبه ِ ِبه: ِ   .، يعني الخبرِ

ُعنه ْ   .يخبر، يخبر عنه: َ

ًمبينا ِ ًفي الدار ص$احبھا إذا ل$و أخ$ر ال$ضمير لع$اد عل$ى مت$أخر لفظ$ا ورتب$ة، وھ$ذا ممن$وع، . ًھذا بمعنى مفسرا: ُ
  : ولذلك أصلحه ابن غازي بقوله

َكذا َعاد اَِذإ َ ِعليه َ ْ ُمضمر ََ َ ْ ًمن مبتدا   ُ َ َْ ْ ُ ِ  
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  .لو قالھا ھكذا أراحنا

َكذا   .مثل ذا: أي َ

ِعليه َادَع إذا ْ   .على الخبر: ََ

ُمضمر َ ْ إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر، و� نحت$اج إل$ى ھ$ذه الكلف$ة الت$ي ذكرھ$ا اب$ن مال$ك : ًمن مبتدا ُ
  .رحمه ' تعالى

أن ي$$شتمل المبت$$دأ عل$$ى ض$$مير مت$$صل ب$$ه يع$$ود عل$$ى ش$$يء ف$$ي الخب$$ر، ش$$يء � ي$$شترط أن يك$$ون ك$$ل : الث$$اني
مبت$دأ، وال$ضمير المت$صل : في الدار صاحبھا، ص$احبھا: خبر متصل بالخبر أو جزء منه، نحوعلى شيء في ال. الخبر

: به راجع إلى الدار، وھو جزء من الخبر، الدار الذي رجع إليه الضمير جزء من الخبر، ف. يجوز ت$أخير الخب$ر نح$و
  .سيأتي في باب الفاعلًصاحبھا في الدار، لئ. يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وھذا ممنوع كما 

ِالتمرة على َ ْ ْمثلھا . ًزبدا ِ ً زبدا،ُ ْمثلھا.  تمييزُ ھذا مثل صاحبھا مبتدأ اتصل به ضمير يعود على الخبر وھ$و التم$ر  ِ
  .ًجزء، جزء من الخبر، حينئذ وجب تقديم الخبر على المبتدئ لئ. يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة

ُأم على قلوب أقفال(( َُ ْ ُ ََ ٍَ َ َأم عل$ى قل$وب أقفالھ$ا((. ً مثله؟ مثله إذا جاء ف$ي الق$رآن]24:محمد))[َھاْ َُ َُ ْ ُ ََ ٍَ َأقف$ال ]24:محم$د))[ْ ْ َ 
َأم عل$ى قل$وب أقفالھ$ا((ھذا مبتدأ، مبتدأ مؤخر، وھو متصل ب$ه ض$مير يع$ود عل$ى القل$وب،  َُ َُ ْ ُ ََ ٍَ ٍعل$ى قل$وب  ]24:محم$د))[ْ ُ ُ َ َ

  .ًھذا مما يذكر مثا� لما ذكره المصنف: ھذا خبر مقدم واجب التقديم، حينئذ نقول

َك7ذا: وھذا م$راد الم$صنف بقول$ه َع7اد إذا َ ِعلي7ه َ ْ ُم7ضمر ََ َ ْ ك$ذلك يج$ب تق$ديم الخب$ر إذا ع$اد علي$ه : البي$ت، أي   ... ُ
يج$ب تق$ديم الخب$ر إذا ع$اد علي$ه ض$مير م$ن المبت$دأ، ع$اد علي$ه : مضمر مما يخبر بالخبر عنه وھو المبت$دأ، فكأن$ه ق$ال

ف$ي : ال وافق ابن عصفور، وھذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست ب$صحيحة؛ =ن ال$ضمير ف$ي قول$كھكذا ق
ًالدار صاحبھا إنما ھو عائد على جزء من الخب$ر � عل$ى الخب$ر، فينبغ$ي أن تق$در م$ضافا مح$ذوفا ف$ي ق$ول الم$صنف ً :

َعاد ِعليه َ ْ م.ب$س وأق$يم الم$ضاف إلي$ه وھ$و الھ$اء مقام$ه، التقدير إذا عاد عل$ى م.ب$سه، ث$م ح$ذف الم$ضاف ال$ذي ھ$و  ََ
َكذا: فصار اللفظ َعاد إذا َ ِعليه َ ْ ََ.  

ِالتمرة على: في الدار صاحبھا قولھم: ومثل قولك َ ْ ْمثلھا . ًزبدا ِ ُ.  

ِأھاب777777777ك ُ َ ًإج6777777777) َ َ ْ َوم777777777ا ِ ِب777777777ك َ ٌق777777777درة ِ َ ْ ُ
  

  

.عل7777777ي ْولك77777777ن ََ ِ ُم7777777لء َ ْ ٍع77777777ين ِ ْ ُحبيب77777777 َ   َھاـَِ

  

َحبيبھا ُ ُملءمؤخر، و  ھذا خبر مبتدأ َِ ْ ٍعين ِ ْ َحبيبھا ھذا خبر مقدم، َ ُ ُم7لء اتصل به ضمير يعود على العين، َِ ْ ٍع7ين ِ ْ َ 
َحبيبھا ُ َحبيبھا، و َِ ُ ُملءمبتدأ مؤخر، و : َِ ْ ٍعين ِ ْ ) ھ$ا(خبر مقدم، و� يجوز تأخيره؛ =ن ال$ضمير المت$صل بالمبت$دأ وھ$و : َ

  .ًلء عين، عاد الضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبةحبيبھا م: عائد على عين، وھو متصل بالخبر، فلو قلت

  .عرفنا أنه يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر: ًإذا

َك777777777777777777ذا َع777777777777777777اد اَِذإ َ ِعلي777777777777777777ه َ ْ ُم777777777777777777ضمر ََ َ ْ ُ  

  ج

.مم777777777777777ا ِب777777777777777ه ِ ُعن777777777777777ه ِ ْ َمبين777777777777777 َ ِ ُيخب777777777777777رً اُ َ ُْ  

  

ك$ذا يل$زم تق$ديم الخب$ر إذا ع$اد : ي المك$ودي والتق$ديريجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ض$مير م$ن المبت$دأ، وف$: أي
  .على م.بسه ضمير من المبتدأ الذي يخبر الخبر عنه

َكذا ُيستوجب َإذا َ ْ ْ َِ ِالتصديرا َ ْ .  

َكذا أي مثل ذا السابق، فھنا يأتي بالكذلكة من ب$اب بي$ان الحك$م =ن الث$اني ملح$ق ب$ا=ول، ش$بيه ب$ه ف$ي وج$وب : َ
  .تقديم الخبر

  .ان الخبرك: َإذا
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ُيستوجب ْ ْ َِ   .يعني يستحق: َ

ِالتصديرا ْ أي في جملته، إذا كان الخبر له حق ال$صدارة، إذا ك$ان المبت$دأ ل$ه ح$ق ال$صدارة وج$ب م$اذا؟ ت$أخير : .
الخبر، إذا كان الخبر نفسه له حق الصدارة وجب تقديم الخبر، وھذا مجمع عليه في الجملة، مثل ماذا؟ مث$ل ا�س$تفھام 

  : ليه، كقولهأو المضاف إ

َكأين ْ ْمن َ ُعلمت َ ْ َنصيرا ُهَِ ِ َ  

  .K مثل ھنا

َكأين ْ ْمن َ ُعلمت َ ْ َنصيرا ُهَِ ِ   .ُعلمته بالضم: َ

َكأين ْ   .أي كقولك، الكاف داخلة على محذوف: َ

َأين   .خبر مقدم: نقول: ْ

ْمن ُعلمته َ َ ْ   .من اسم موصول على الذي: َِ

ُعلمت77 ْ َ ن77صيراُهَِ ِ ُعلم77ت :َ ْ َن77صيرامير الھ$$اء مفع$$ول أول، و  فع$$ل وفاع$$ل، وال$$ضَِ ِ مفع$$ول ث$$ان، ويحتم$$ل أن علمت$$ه : َ
َنصيرابمعنى عرفته، وحينئذ يكون الھاء مفعول به، و  ِ   . ھذا حال من الھاء من الضمير يحتمل ھذاَ

إذا كان الخبر له حق الصدارة وجب أن يتقدم، وذلك إذا ك$ان اس$م اس$تفھام ونح$و ذل$ك، أي$ن زي$د؟ زي$د ھ$ذا : ًإذا
َأي7ن: ومثل$ه م$ا قال$ه الن$اظم. ھ$ذا خب$ر مق$دم؛ =ن$ه ل$ه ح$ق ال$صدارة ف$ي الك$.م: مبت$دأ م$ؤخر، وأي$ن: نقول ْم7ن ْ ُعلمت7 َ ْ  ُهَِ

َنصيرا ِ َ.  

َوخب77777777777777777ر َ ِلمح777777777777777777صورٱ ََ ُ ْ َ ْق777777777777777777دم ْ M َب777777777777777777داَأ َ َ  

  

َكمالن77777777777777777777777777ا ََ ُتب77777777777777777777777777اعٱ .ِ)إ َ َ M َحم77777777777777777777777777داَأ َ ْ  

  

ْق7دمھذا الموضع الرابع، وھو أن يكون خبر المبتدأ المح$صور  M ْق7دمب$ر المبت$دأ المح$صور ، خَ M َأب7دا َ قدم$ه : ، يعن$يَ
  . ًعلى المبتدأ، يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ محصورا

ما في الدار إ� زيد، زيد ھذا مقرون بعلة، اب$ن ھ$شام : ًأن يكون مسندا إلى مقرون بأداة حصر لئ. يلتبس، نحو
معن$ى، ف$إذا ) إنم$ا(ًلفظ$ا أو ) إ�(إذا اقت$رن الخب$ر ب$ـ : ولرحمه ' ما يعبر بالح$صر ف$ي مث$ل ھ$ذا، ولع$ل ل$ه نكت$ة، يق$

وج$ب تق$ديم الخب$ر وت$أخير المبت$دأ، م$ا ف$ي ) إ�(حينئذ وجب ت$أخير الخب$ر، وإذا اقت$رن المبت$دأ ب$ـ ) إ�(اقترن الخبر بـ 
  ھما المحصور فيه؟ مبتدأ مؤخر، أي: الدار إ� زيد، أين المقدم وأين المؤخر؟ المقدم ھنا في الدار وھو الخبر، وزيد

Kوم$$ا ُمحم$$د إ� ((ًھ$$و المح$$صور في$$ه، س$$واء ك$$ان مبت$$دأ أو خب$$را، أل$$يس ك$$ذلك؟ ) إ�(ال$$ذي يل$$ي :  المبت$$دأ، قلن$$ا ِ ٌ K َ َ َ
ٌرُسول   ).إ�(ًمنحصرة، يعني منحصرا فيه، وحينئذ رسول ھذا منحصر فيه وھو بعد :  قلنا]144:آل عمران)[)َ

م$ن مبت$دأ أو خب$ر ھ$و المح$صور، المح$صور ) إ�( محصور فيه، فالذي يل$ي ما في الدار إ� زيد، زيد ھذا: ھنا
المح$صور : القاعدة عند النح$اة والبي$انيين. فيه وجب تأخيره من مبتدأ وخبر، والمحصور وجب تقديمه من مبتدأ وخبر

Kوم$$ا ُمحم$$((وج$$ب ت$$أخيره م$$ن مبت$$دأ وخب$$ر ) إنم$$ا(أو يك$$ون الث$$اني ف$$ي ) إ�(في$$ه وھ$$و ال$$ذي يل$$ي  َ َ ٌد إ� رُس$$ولَ َ K ِ آل )[)ٌ
ٌرُسول ]144:عمران  ھذا محصور فيه، ما في الدار إ� زيد، زي$د مح$صور في$ه، و المح$صور في$ه وج$ب ت$أخيره م$ن َ

  .مبتدأ وخبر، والمحصور وجب تقديمه من مبتدأ وخبر

َوخبر: ًإذا َ ِالمحصور ََ ُ ْ َ   ).إنما(أو بـ ) إ�(خبر المبتدأ المحصور فيه بـ : أي: ْ

ْقدم M َأبدا َ   .على المبتدأ: َ

َكمالنا ََ   .جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم واجب التقديم، وھو محصور: لنا.  حرف نفيَما: َ

ُاتباع .إ) َ M َأحمدا َ ُاتباع: ْ َ M ھذا مبتدأ مؤخر، ليس لنا طريق إ� اتباع النبي صلى ' عليه وسلم.  
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َأحمدا َ   .ا=لف ھذه لmط.ق: ْ

  . فيه ھو المبتدأ، وھو الذي يجب تأخيره، وحينئذ يتعين تقديم الخبرً إذا ھنا المحصور

َوخبر َ ِالمحصور ََ ُ ْ َ ْقدم ْ M َأبدا َ َكمالنا   َ ََ َ   

  .ھذا محصور

ُاتباع .إ) َ M َأحمدا َ ْ  

ال$ذي ) إنم$ا(، ف$ي ب$اب )إنم$ا(وإنما عندك زي$د، أي$ن المح$صور فيه؟زي$د، =ن$ه ھ$و ال$ذي يك$ون مت$أخر ف$ي ب$اب 
  . ھو المحصورعندً الثاني ھو الذي يكون محصورا فيه، و يكون متأخر

ًالمحصور يجب تقديمه سواء كان مبتدأ أو خبرا: ًإذا ً.  

َمالنا: الدار إ� زيد، ومثل إنما في الدار زيد وما في  َ ُاتباع .إ)  َ َ M َأحمدا َ ْ.  

ٍأن يستعمل كذلك في مثل، أن ي$ستعمل الخب$: نزيد على ھذه المواضع ا=ربعة َ ٍر ك$ذلك متق$دما ف$ي مث$ل وا=مث$ال َ َ َ ً
ھ$ذا : ، ف7ي ك7ل واد ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر:في كل واد بن7و س7عد، بن7و س7عد. =ن ا=مثال � تغير: � تغير و� تبدل، القاعدة

بنو سعد في ك$ل واد؟ � ي$صح، لم$اذا؟ لغ$ة م$ن حي$ث ھ$و ج$ائز، يج$وز الوجھ$ان، لك$ن لم$ا ك$ان : ھل نقول. خبر مقدم
  ً.يجب تقديم الخبر لكونه مث.: ً تبدل و� تغير التزمناه، إذاًمث. وا=مثال �

ٍك$م درھ$م مال$ك؟ ك$م خبري$ة خب$ر مق$دم، وھ$و : ًأن يكون الخبر ھو ك$م الخبري$ة، أو م$ضافا إليھ$ا، نح$و: السادس
  .أو درھم مجرور بمن المقدرة، على خ.ف يأتينا في محله. مضاف إليه: مضاف، ودرھم

  . ھذا مبتدأ مؤخر: مالك

ھذا واجب التق$ديم، لم$اذا؟ =ن$ه إذا أض$يف إل$ى : ھذا مبتدأ مؤخر، وصاحب نقول: وصاحب كم غ.م أنت؟ أنت
  .غ.م من يقم أقم معه: كم، مثل

Kثم زيد، بفتح الثاء، وھنا عمرو، عم$رو ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، وھن$ا: ًأن يكون الخبر اسم إشارة ظرفا، نحو: ًسابعا َ :
  .زيد ھذا: ھذا زيد و� تقل: ، ووجه تقديمه القياس على سائر اFشارات، فإنك تقولھذا خبر مقدم واجب التقديم

ًأن يكون مسندا إلى مقرون بفاء، أما في ال$دار فزي$د، ھن$ا � يج$وز تق$ديم زي$د عل$ى ف$ي ال$دار؛ =ن أم$ا � : ًثامنا
  .ا فخالد في المسجدأم: يليھا فاء، � يليھا الفاء، ممتنع، وأما في المسجد فخالد، � يصح أن يقال

أن تقترن بالخبر �م ا�بتداء، وإن كان على خ.ف ا=صل، إذا اقترنت �م ا�بتداء ب$الخبر حينئ$ذ وج$ب : ًتاسعا
  .زيد لقائم: لقائم زيد، ف. يجوز. زيد لقائم، لقائم زيد، وجب التقديم =ن �م ا�بتداء لھا حق الصدارة. تقديمه

ُوح77777777777777ذف َ ُيعل77777777777777م َم77777777777777ا َْ َ ْ ِج77777777777777ائ ُ َكم77777777777777ا ٌزَ َ   

  

ُتق77777777777777ول ُ ٌزي77777777777777د َ ْ َبع77777777777777د َ ْ ْم77777777777777ن َ َعن77777777777777دكم َ ُ َْ   اِ

  

لما انتھى م$ن الم$سائل ال$ث.ث وا=ن$واع الت$ي تتعل$ق ب$الخبر م$ن حي$ث ج$واز التق$ديم ووج$وب الت$أخير ووج$وب 
ْإذ: التقديم، وھذا التفسير الثاني الذي ھ$و ذك$ر الح$التين مب$ين لقول$ه َض7رراَ ) ِ َ  الخب$ر إذا ل$م يك$ن م$ن الموجب$ات لتق$ديم. َ

م$ا � يقب$ل : على المبتدئ أو الموجبات لتأخيره حينئذ يجوز فيه الوجھان، وھذا ض$بطه س$ھل، مثلم$ا يق$ال ف$ي الح$رف
  .ع.مة ا�سم و� ع.مة الفعل

ھم$ا ركن$ا اFس$ناد، ل$يس م$سند بمعن$ى أن$ه � : ثم انتقل إلى مسألة حذف المبتدأ والخب$ر، ك$ل منھم$ا م$سند، يعن$ي
ًيه المقصود أن ك. منھما جزء وركن ف$ي اFس$ناد، وحينئ$ذ المج$يء ب$ه لح$صول الفائ$دة، و� يترك$ب يقال بأنه مسند إل

الك.م إ� لمسند ومسند إليه، وإذا كان كذلك فا=صل ذكرھما و� يجوز الحذف، ھذا ھ$و ا=ص$ل؛ لك$ن إذا دل$ت قرين$ة 
  .في محلهعلى المحذوف فالقاعدة العامة أنه يجوز حذفه، إ� ما استثني ويأتي 

ُوح77777777777777ذف َ ُيعل77777777777777م َم77777777777777ا َْ َ ْ ٌج77777777777777ائز ُ ِ َكم77777777777777ا َ ُتق77777777777777ول   َ ُ ٌزي77777777777777د َ ْ َبع77777777777777د َ ْ ْم77777777777777ن َ َعن77777777777777دكم َ ُ َْ   اِ
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ُوحذف َ ُيعلم َما َْ َ ْ إم$ا أن يح$ذف المبت$دأ فق$ط وي$ذكر الخب$ر، : ًيعني من مبتدأ أو خبر أو ھم$ا مع$ا، ا=ح$وال ث.ث$ة: ُ
ً من قرينة، إذا حذفا أو حذف أح$دھما أو ھم$ا مع$ا � ب$د ًوإما أن يحذف الخبر ويذكر المبتدأ، أو يحذفا معا، ولكن � بد

من قرينة، يعني شيء يفھم منه المح$ذوف ي$دل عل$ى المح$ذوف، و� ي$شترط ف$ي ھ$ذه القرين$ة أن تك$ون لفظي$ة، ب$ل ق$د 
  .تكون معنوية، يعني تفھم بالمعنى بشيء خارج عن اللفظ

   

ُوحذف َ ُيعلم َما َْ َ ْ   .القرينةً من مبتدأ أو خبر أو ھما معا ب:ُ

َكما ُتقول   َ ُ ٌزيد َ ْ َبعد َ ْ ْمن َ ُعندكما َ َْ ِ  

جائز ھنا المراد به غير ممتن$ع، يعن$ي نف$ي المن$ع : الجواز قوله: قيل. يجوز حذف ما علم من المبتدأ والخبر: ًإذا
  . فحسب، ليس المراد به المنع

ٌجائز ِ  الوجوب، =نه قد يج$ب ح$ذف الخب$ر بمعنى أنه غير ممتنع، وإذا فسر الجواز بكونه غير ممتنع دخل فيه: َ
  .وقد يجب حذف المبتدأ، وقد يجوز كل منھما

 ھل المراد ھنا أن الجواز الذي يصدق على الوجوب أو الج$واز المقاب$ل للوج$وب؟ ف$سر بھ$ذا وذاك، وحينئ$ذ � 
  . بالوجوبغير ممتنع فيصدق: جائز أي: بأن المراد بالجواز ھنا ما يدخل تحته الوجوب، فيقال: بأس أن يقال

  .الجواز ھنا أعم من الوجوب: قيل:  ھناك الم.وي قال

َبعد: وقوله ْ    .يعني فيما سيأتي: َ

َوبعد ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ ُحذف َ ْالخبر َْ َ َ ٌحتم  ْ ْ َ   

ُوحذف: ھذا من ذكر الخاص بعد العام، =ن قوله ھنا: قال َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌجائز ُ ِ ؛ =ن الواجب حذفه من مبتدأ وخب$ر �  َ
ًبد من قرينة تدل عليه، وكذلك ما حذف جوازا � وجوبا � بد م$ن قرين$ة ت$دل علي$ه، وحينئ$ذ نعم$م الحك$م ھن$ا ب$الجواز  ً

  .ليصدق على الوجوب، ھذا وإن ذكروه المكودي وغيره لكنه غير ظاھر

ُوحذف َ ُيعلم َما َْ َ ْ ُ  

ر ا=ب$واب، ف$ي جمي$ع أب$واب النح$و  الت$ي تقت$ضي العم$وم، فيحتم$ل أن يك$ون الح$ذف ھن$ا ف$ي س$ائَم7ا:أتى بـ: َما
ھنا مخصصة بالقرينة، وھ$و كون$ه ذكرھ$ا ف$ي ب$اب المبت$دأ والخب$ر، ھ$ذا أو ذاك ) ما(حذف ما يعلم جائز، ويحتمل أن 

ف$ي ھ$ذا الب$اب، أو قلن$ا العم$وم، ف$الحكم ع$ام، ك$ل م$ا يعل$م يج$وز ) م$ا(م$راد الن$اظم ھن$ا : الحكم عام، س$واء قلن$ا: نقول
  .تي من الفاعل ونائب الفاعل، استثناءات وإ� ا=صل ھو الجوازحذفه، إ� ما سيأ

ًالتي تقتضي العموم، فيحتمل أن يكون في سائر ا=بواب، ويحتمل أن يك$ون مق$صورا عل$ى ھ$ذا ) ما(أتى بـ : ًإذا
  .الباب =ن السياق يدل على ذلك

َكما ُتقول  َ ُ ٌزيد َ ْ َبعد َ ْ ْمن َ ُعندكما َ َْ ِ  

َكما زي$د م$ن غي$ر : ًلخبر للعلم به، ُحذف الخبر ھنا في ھذا المثال لكون$ه معلوم$ا، مت$ى؟ تق$ولھذا مثال لحذف ا: َ
ًمن عندكما؟ فالقرينة حينئذ من حذف الخبر كونه واقعا ف$ي ج$واب س$ؤال، وال$سؤال دائم$ا : ذكر للخبر بعد قول السائل ً

زي$د، : ا لفظ يدل على المح$ذوف وإنم$ا قل$تيعتبر قرينة، لكنھا قرينة حالية ليست لفظية، =ن زيد لوحده ھكذا ليس فيھ
ًا=صل أنه مفرد، وحينئذ من أين أخذنا أن الخبر محذوف؟ لكونه واقعا في جواب س$ؤال، ھ$ل ھ$ذا لف$ظ أم ح$ال؟ ح$ال 

  .ليس بلفظ

زي$د : من عندكما، فزيد مبتدأ، والخب$ر مح$ذوف للعل$م ب$ه أي: ٍزيد من غير ذكر للخبر بعد قول السائل: ًإذا تقول
عندنا زيد؛ =ن الج$واب يج$ب أن يك$ون : زيد عندنا، و� يصح أن تقول: ا، ھذا التقدير، من عندكما؟ زيد، التقديرعندن
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ًمطابقا للسؤال، ولو قلت ھنا شيء يعني زدته حصرا على السؤال ولم يسأل عنه، قلنا   .ھذا حشو في الك.م: ً

ًعن$دنا زي$$د، عل$ى التق$$ديم والت$$أخير، ول$م نجع$$ل زي$$دا ف$اع.  : فزي$$د. ھ$$ذا أف$اد الح$$صر: ل.س$$تقرار، وحينئ$ذ نق$$ولً
: وإن شئت صرحت به؛ =ن ھذا المراد بالجواز، يجوز في$ه الوجھ$ان. زيد عندنا: مبتدأ، والخبر محذوف للعلم به، أي

  .أن تحذف، وأن تصرح به

 م$ن ج$اءك؟ النكرة وھ$ي مبت$دأ يج$وز أن تق$ع ف$ي ج$واب س$ؤال، أل$يس ك$ذلك؟: ولو كان المجاب به نكرة، وقلنا
عن$دي رج$ل، ب$ل ھن$ا م$ن الم$سوغات با�بت$داء ب$النكرة كون$ه : من عن$دك؟ رج$ل عن$دي، قلن$ا � ي$صح أن تق$ول. رجل

أليس ك$ذلك؟ ھ$و نك$رة، أي$ن الم$سوغ؟ ل$يس ل$ه م$سوغ لفظ$ي، . ھذا مبتدأ: ًواقعا في جواب سؤال، فرجل عندي، رجل
  . بأس، وھذا جائزًوإنما كونه واقعا في جواب سؤال ابتدأنا بالنكرة و� 

  .ًرجل، فقدر الخبر أيضا بعده: ولو كان المجاب به نكرة، نحو

عن$دي رج$ل، إ� عل$ى ض$عف، عن$دي رج$ل م$ن أج$ل أن : � يج$وز أن يك$ون التق$دير:  قال ف$ي ش$رح الت$سھيل
ك$ذا، ھ. من عندك؟ رجل. نبتدئ بالنكرة فيه ضعف، بل الصواب أن يبقى الك.م على أصله، رجل عندي، ھذا ا=صل

  .من عندك؟ زيد، وھذا مبتدأ حذف خبره: مثل

: يجوز حذف ما علم م$ن المبت$دأ والخب$ر، ف$ا=ول ال$ذي ھ$و ح$ذف المبت$دأ يكث$ر ف$ي ج$واب ا�س$تفھام، نح$ن: ًإذا
َوما أدراك ما ھيْه(( َ َ َ َ َِ ْ ٌنار حامية(( * ]10:القارعة))[َ َ َِ ٌ   . ھي نار حامية:  يعني]11:القارعة))[َ

ِمْن عمل صالحا فلنفسه(( :وبعد فاء الجواب ِ ِ ِ ِْ َ َ ً َ َ َ   .فعمله لنفسه:  أي]46:فصلت)[)َ

َوقالوا أساطيُر ا=ولين((: وبعد القول َ َِ K َِ َ ُ   .ھو:  أي]5:الفرقان)[)َ

  . حاضر: خرجت فإذا السبع، يعني: ويقل بعد إذا الفجائية

َُسورة أنزلناھا: ((ولم تقع في القرآن إ� ثابتة، ومنه في غير ذلك ََ َْ َ   .ھذه:  أي]1:النور)[)ٌ

إذا ضبطوا بأن ھذا الشيء يقع بكثرة خلف كذا فالمراد به تحصيل حاصل، وإ� ل$يس ب$ضابط بأن$ه إذا وج$د ف$ي 
  . ھذه جاز حذفه وما عداه ف.، �

إذا عرفت متى يجب ذكر الخبر من جھة التقديم والتأخير حينئذ ما علم جاز حذف$ه و� ين$ضبط ب$ضابط، ل$ذا ق$ل 
  .إنما ھذا استطراد من السيوطي في جمع الجوامعمن ضبطه، و

ُوح77777777777777ذف َ ُيعل77777777777777م َم77777777777777ا َْ َ ْ ٌج77777777777777ائز ُ ِ َكم77777777777777ا َ َ  

  

ُق77777777777777ولَت ٌزي77777777777777د ُ ْ َبع77777777777777د َ ْ ْم77777777777777ن َ َعن77777777777777دكم َ ُ َْ   اِ

  

ُحشيت بھا-ھنا قاعدة  K- : ًإذا ك$ان ف$ي الجمل$ة م$ا ي$صلح أن يك$ون مبت$دأ غي$ر ا�س$تفھام فا�س$تفھام خب$ر، وإذا ل$م

  .مبتدأ فا�ستفھام مبتدأيكن في الجملة ما يصلح أن يكون 

ِوف7777777777ي ِج7777777777واب َ َ َكي7777777777ف َ ْ ٌزي7777777777د َ ْ ْق7777777777ل َ ْدن7777777777ف ُ ِ َ  

  

ٌفزي7777777777777777د ْ َ َس7777777777777777تغنيٱ َ ِْ ْ ُعن7777777777777777ه ُ ْ ْع7777777777777777رف ِْذإ َ ُِ  

  

ِوفي ِجواب َ َ َكيف َ ْ ٌزيد َ ْ   .يعني وقل، ھذا مثال لحذف المبتدأ للعلم به، ھذه سورة أنزلناھا للعلم به: َ

ِوفي ِجواب َ َ   يد؟ كيف زيد؟ زيد كيف؟ كيف ز: قول السائل: َ

ْقل ْدنف ُ ِ زيد مريض، حذفت ماذا؟ حذف المبتدأ وأبقيت الخب$ر للعل$م ب$ه، =ن$ه واق$ع ف$ي ج$واب : مريض، يعني: َ
  . سؤال

ِجواب ِفي ً:إذا َ   .قل: ھذا متعلق بقوله: نقول: َ

ْقل ْدنف ُ ِ : خب$ر، والمبت$دأ مح$ذوف، أي: كي$ف زي$د؟ ف$دنف يعن$ي م$ريض: أي مريض، ف$ي ج$واب ق$ول ال$سائل: َ
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  .زيد دنف

ٌفزيد ْ َ َاستغني َ ِْ ْ ُعنه ُ ْ   .فزيد المبتدأ: َ

َاستغني  ِْ ْ ُعنه ُ ْ   ً.وحذف في اللفظ لفظا: َ

ْعرف ْإذ ُوحذف: بقرينة السؤال، وھذا الشطر حشو، لماذا؟ =نه قال: ُِ َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌج7ائز ُ ِ ُيعل7م َم7ا: ، دخ$ل ف$ي قول$هَ َ ْ ُ  ،
  : Kالمبتدأ والخبر، ثم مثل فقال

ِوفي ِجواب َ َ ْكي َ ٌزيد َفَ ْ ْقل َ ْدنف ُ ِ   .ًلما ذكره سابقا في القاعدة العامةزيد حذف لكونه يعلم : ً قل مريض، إذاَ

ٌفزيد: فقوله ْ َ َاستغنيالمبتدأ  َ ِْ ْ ُعنه ُ ْ   ً.لفظا َ

ْعرف ْإذ ف$ي ال$شطر كام$ل تتم$يم للبي$ت ول$و اس$تغنى عن$ه ل$صح المعن$ى، ل$و ل$م : ق$ال المك$ودي.  بقرينة السؤال:ُِ
ٌفزيد: يقل ْ َ َتغنيْاس َ ِ ْ ُعنه ُ ْ ْعرف ْإذ َ ً، ھل م$دلول ھ$ذا ال$شطر يك$ون داخ$. ف$ي م$ا س$بق أو نحت$اج � ب$د عل$ى التن$صيص؟ ُِ

  ..!داخل في ما سبق وإ� ليس فيه فائدة، ولذلك ا=شموني ما اعترض و� الصبان، لكن

  . ھذا ھو الموضع الثاني: ًإذا

ِوفي ِجواب َ َ َكيف َ ْ ٌزيد َ ْ   .بهھذا حذف للمبتدأ للعلم : َ

ًإذا دار ا=مر بين كون المحذوف مبت$دأ وكون$ه خب$را يج$وز الوجھ$ان إم$ا أن يك$ون مبت$دأ وإم$ا أن يك$ون خب$ر، : ً
  .أيھما أولى؟ ھذه ما سيذكرھا النحاة في ھذا المحل. يجوز ھذا ويجوز ذاك

ب$ر مح$ط الفائ$دة، ا=ولى كون المحذوف المبتدأ، أن يك$ون المح$ذوف المبت$دأ، ھ$ذا ا=ول$ى، لم$اذا؟ =ن الخ:  قيل
ًعن$دك كلم$ة فيھ$ا مح$ذوف يج$وز أن يك$ون الملف$وظ ب$ه خب$را لمبت$دأ مح$ذوف، ويج$وز أن يك$ون مبت$دأ : فإذا دار ا=مر ً

ا=ولى كون المحذوف المبتدأ والملفوظ به ھو الخبر، لماذا؟ =نه محط الفائ$دة، وھ$ذا : خبره محذوف، أيھما أولى؟ قيل
ر ا=مر بين النوعين أن يكون المحذوف ھو المبتدأ؛ =ن ا=صل في المبتدأ إنما ي$ذكر ھو أرجح، ھذا الراجح أنه إذا دا

زي$د . ا=صل في المبتدأ إنما ذك$ر توطئ$ة: � للجھل به، ننظر إلى المعاني و� نكون ظاھرية، ننظر إلى المعاني فنقول
ھ$ذا ال$ذي أن$ا تكلم$ت م$ن أجل$ه، زي$د زيد عالم، أنا أعرف زيد وأنت تعرف زيد، ولكن كونه ع$الم : عالم، تصور معي

ًا=صل أن يكون المبتدأ معلوما، وا=صل أن يكون الخبر مجھو�، وحينئذ إذا دار ا=مر بين ا�ثنين ا=ول$ى : ًعالم، إذا ً
  .أن نجعل المبتدأ ھو الذي حذف، =نه معلوم، والخبر ھو محط الفائدة

 التج$وز يعن$ي الت$ساھل ف$ي آخ$ر الجمل$ة -وھ$ذا ض$عيف- كونه الخبر =ن التجوز في آخ$ر الجمل$ة أس$ھل،: وقيل
  .ننظر إلى المعاني: أسھل، نقول

ٌفصْبر جمي$ل((: ومثال المسألة قوله ٌِ َ َ ٌص$ْبر  ]18:يوس$ف)[)َ ًھ$ذا يحتم$ل أن يك$ون خب$را لمبت$دأ مح$ذوف، ويحتم$ل َ
 يك$ون المح$ذوف شأني صبر جميل، أو صبر جميل أمث$ل م$ن غي$ره، ص$بري ص$بر جمي$ل، ھ$ذا عل$ى أن: العكس، أي

ا=ول$ى أن يجع$ل : ھو المبتدأ، أو شأني صبر جميل � بأس، أو صبر جميل أمث$ل م$ن غي$ره عل$ى ح$ذف الخب$ر، نق$ول
ش$أني، أو ص$بري ص$بر جمي$ل � ب$أس، ل$و ق$در ص$بري =ن ھ$ذا ع$ام، ص$بر : ًصبر جميل خبرا لمبتدأ مح$ذوف، أي

  .  عن التكرار لكن ليس فيه تكرارجميل ھذا خاص � بأس، السيوطي قدر شأني من أجل أن يفر

علم$ه عل$م ن$افع، =ن : ٍص$بر جمي$ل حينئ$ذ مث$ل أن نق$ول: ھذا عام =نه يحتمل الجميل وغيره، فلما ق$ال: صبري
ًالعلم قد يكون نافعا وقد � يكون نافع$ا، ف$إذا أخب$رت بج$نس اللف$ظ م$ع ن$وع تخ$صيص باFض$افة أو الوص$فية � ب$أس،  ً

  . جميلعلمه علم نافع، صبري صبر

َوال.ئ$ي ل$$م يح$ْضن((: ًوق$د يح$$ذفا مع$ا إذا ح$$. مح$ل المف$$رد َ َِ ِْ َ K(](4:الط$$.ق[ ،))َوال.ئ$ي يئ$$ْسن م$ن َ َ َِ ِ ِ K المح$$يض م$$ْن ِ ِِ َ ْ
ِنسائكم إن ِ ْ ُ ِ ٍ اْرتْبتم فعدتُھن ث.ثة أش$ُھرَِ ْ ُ َُ ُ َ َ K ِK َ َوال.ئ$ي ل$م يح$ْضن((:  ث$م ق$ال]4:الط$.ق)[)َْ َ َِ ِْ َ K(](ث.ث$ة أش$ھر،  فع$دتھن ]4:الط$.ق

ٍفع$$دتُھن ث.ث$$ة أش$$ُھر((: وح$ذف المبت$$دأ والخب$$ر وھ$$و ْ َُ ُ َ َ K ِK  لد�ل$ة م$$ا قبل$$ه علي$$ه، وإنم$$ا ح$$ذفا لوقوعھم$$ا موق$$ع ]4:الط$$.ق)[)َ
َوال.ئ$ي ل$م يح$ْضن:  وإذا كان كذلك حينئذ بماذا يقدر؟ ق$ال-كذا يقول ابن عقيل-المفرد، والظاھر أن المحذوف مفرد،  َ َِ ِْ َ K 
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، وحينئ$$ذ ح$$ذف المبت$$دأ والخب$$ر وكان$$ا ف$$ي ق$$وة المف$$رد، وھ$$ذا ھ$$و الم$$سوغ لح$$ذف الن$$وعين، ولك$$ن - ذل$$ك مث$$ل-ك$$ذلك–
أن يمثل بنعم الجوابية و� الجوابي$ة، ھ$ل زي$د ق$ائم؟ نع$م، نع$م ح$صل بھ$ا الفائ$دة الك.مي$ة، ول$ذلك : ا=ولى كما قال ھنا

عني يحصل الك.م بحرف واحد، كلمة واحدة، وھ$ذا أنه يصح ا�كتفاء بحرف عن ماذا؟ عن اFسناد، ي: قال ابن طلحة
ضعيف، لماذا؟ =ن الجملة والك.م مقدر بعد نعم، نعم زيد قائم، ھل زيد ق$ائم؟ نع$م، ن$سكت نح$ن، نع$م زي$د ق$ائم، زي$د 

  .قائم ھذا حذف للعلم به، =نه واقع في جواب السؤال، وھذا أولى مما ذكره الشارح ھنا

َوبع7777777777777د ْ َ َل7777777777777و) َ ْ ًغالب7777777777777ا َ ِ ُح7777777777777ذف َ ْلخب7777777777777رٱ َْ َ َ ْ  

  

ٌح777777777777تم ْ ِوف777777777777ي َ Mن777777777777ص َ ٍيم777777777777ين َ ّاس777777777777تقر َذا َ َْ َ  

  

ًھذا شروع في المواضع التي يجب فيھا حذف الخبر، سبق أن الحذف إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجب$ا،  ً
ض$ع غير ممتن$ع، ي$صدق عل$ى الوج$وب، ث$م ذك$ر لن$ا الموا: جائز، أي: ولذلك أدخله بعضھم فيما ذكره الناظم في قوله

التي يجب فيھا حذف الخبر، وھي كذلك في الجملة مجمع عليھا متفق عليھا، وترك الن$اظم رحم$ه ' تع$الى المواض$ع 
  . التي يجب فيھا حذف المبتدأ

َوبعد ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ ُحذف َ ْالخبر َْ َ َ ْ  

ُحذف   .ھذا مبتدأ: َْ

ٌحتمو ْ   .ھذا خبر: َ

َوبعد ْ َ ْلو) َ ٌحتملمصدر  متعلق با؟؟؟ما إعراب بعد؟ : َ ْ   . بعد لو�َ

َوبعد ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ ُحذف َ ْالخبر َْ َ َ ٌحتم  ْ ْ ٍيج$ب أو م$ن مواض$ع وج$وب ح$ذف الخب$ر إذا وق$ع خب$را لمبت$دء ت$. : يعن$ي: َ ً
ْلو) َ.  

ْل7و) سبق أن من ع.مات ا�سم وقوعه بعد لو�، من ع.مات ا�سمية أنه يقع بعد لو�، وھنا  � يتلوھ$ا ويليھ$ا  َ
ْلو)مبتدأ، ثم إ� ال امتن$ع ش$يء : لو� ا�متناعي$ة، وھ$ي الت$ي يعب$ر عنھ$ا أنھ$ا �متن$اع لوج$ود، يعن$ي: المقصود بھا ھنا َ

بوجود شيء آخر، لو� زيد =كرمتك، ھذه لو� تسمى لو� ا�متناعية، ما ال$ذي امتن$ع وم$ا ال$ذي وج$د؟ امتن$ع اFك$رام 
متن$ع الك$رم أو اFك$رام لوج$ود زي$د، ھ$ذه ت$سمى ل$و� ا�متناعي$ة، أي$ن ا: ًإذا. الذي ھو جواب ل$و�، لم$اذا؟ لوج$ود زي$د

خبرھ$$ا؟ ل$$و� زي$$د، زي$$د مبت$$دأ، =كرمت$$ك، ال$$.م ھ$$ذه واقع$$ة ف$$ي ج$$واب ل$$و�، أكرمت$$ك ھ$$ذه الجمل$$ة � مح$$ل لھ$$ا م$$ن 
د موج$ود موجود، لو� زي: ًاFعراب =نھا جواب، أين الخبر؟ الخبر محذوف، وحكم حذفه أنه محذوف وجوبا، تقديره

  .=كرمتك، لو� وجود زيد =كرمتك

إذا وق$$ع المبت$$دأ بع$$د ل$$و� ا�متناعي$$ة =ن$$ه معل$$وم بمقت$$ضاھا، إذ ھ$$ي دال$$ة عل$$ى امتن$$اع لوج$$ود، فالم$$دلول عل$$ى 
=كرمتك، الذي دلت على امتناعه ھو جوابھا، فھو الذي امتنع، لماذا؟ والمدلول على وج$وده ھ$و : امتناعه ھو الجواب

الخب$ر ھن$ا موج$ود : ًلو� زيد =كرمت عمروا، فالمراد وجود زيد منع من إكرام عم$رو، حينئ$ذ نق$ول: ا قيلالمبتدأ، فإذ
ْلو)ھو متعلق :  وھذا الوجود نقول-تقديره موجود- ل$و� وج$ود : ل$و� زي$د، يعن$ي: ، يعني من حيث المعنى، =ن$ا نق$ولَ

ًزيد، وھذا كون عام، قيد عام، ليس قيدا خاصا وليس كونا ً ً خاصا أو حدثا خاصاً ً ً.  

  : قول ابن مالك

َوبعد ْ َ ْلو) َ َ  

  .ا�متناعية: أي

ًغالبا ِ ًلماذا قال غالبا؟ احترازا من لو� في بعض أحوالھا، وھي التي � يكون الوجود فيھا وجودا عاما، وإنم$ا : َ ً ً ً
ًيكون الحدث والمتعلق حدثا خاصا، فھي حينئذ قسمان جب ح$ذف الخب$ر تق$ديره موج$ود، بعد لو� في غالب أحوالھا ي: ً

ًوبعد لو� في قلة وھي التي � يكون كونھا كونا عام$ا ب$ل خاص$ا، وحينئ$ذ � ب$د م$ن التف$صيل ً إن دل علي$ه دلي$ل ج$از : ً
  .حذفه، وإ� فا=صل أنه يجب ذكره و� يجوز حذفه
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َوبعد: ًإذا ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ ًا بھ$ا عل$ى وج$ود المبت$دأ الوج$ود المطل$ق لو� ا�متناعي$ة، وھ$و ك$ون ا�متن$اع معلق$: نقول: َ
َولْو� َدفُع ' الناس((. وليس الوجود المقيد ِ َK K ْ ِلفسَدت(( أين الجواب؟ ]251:البقرة)[)َ َ َ نف$ي الف$ساد ھ$ذا : ً إذا]251:البقرة)[)َ

ِولْو� َدفُع '((. ممتنع، لوجود مدافعة ' تعالى َK ْ   .من إضافة المصدر إلى فاعلهلو� أن يدفع '، ھذا :  يعني))َ

َالن$$اس K :انتف$$ى الف$$ساد لمدافع$$ة ' تع$$الى الن$$اس، ھ$$ذا وج$$ود : مفع$$ول، أن ي$$دفع ' الن$$اس لف$$سدت، وحينئ$$ذ نق$$ول
ھ$ذا ك$ون ع$ام، وھ$ذا ال$ذي : مطلق وكون عام أم أنه خاص؟ خاص، لو� دفع ' الناس موجود لفسدت، وحينئ$ذ نق$ول

ف$ي الق$سم الغال$ب : ًغالب$ا أي: الناس موجود، فحذف موجود للعلم به وس$د جوابھ$ا م$سده، فقول$هلو� دفع ' . أراده ھنا
قسم يمتنع فيه جوابھا بمجرد وجود المبتدأ بعدھا وھو الغالب، وھذا إذا ك$ان الوج$ود الم$راد : منھا، إذ ھي على قسمين
  . كائن ھناك واستقر: يقدر بموجود فقط، مثل: به الوجود المطلق، يعني

ًزي$$د م$سافر غ$دا، م$$سافر ھ$ذا متعل$$ق غ$دا وج$$ب : ًإذا ك$ان الك$$ون ع$ام وج$$ب حذف$ه، وإذا ك$ان خاص$$ا مث$ل: قلن$ا ً
ْلو)ذكره، ھذه  ًمثلھا، قد يك$ون الخب$ر موج$ود فق$ط مطل$ق، وق$د يك$ون كون$ا خاص$ا أو ح$دثا خاص$ا فيج$ب ذك$ره َ ً ً ھ$ذا . ً

  .=نه يميل إلى ھذا الرأي في غير ھذا الكتابمراد الناظم رحمه ' تعالى، وھذا الصحيح بتوجيه ك.مه، 

قسم يمتنع فيه جوابھ$ا بمج$رد وج$ود المبت$دأ بع$دھا وھ$و الغال$ب، وق$سم يمتن$ع لن$سبة الخب$ر : إذ ھي على قسمين
ًإلى المبتدئ وھو قليل، وذلك إذا كان ا�متناع معلقا على الوجود المقيد وھو غير الغالب، فغير الغال$ب � يج$ب ح$ذف 

ُوح7ذف:  وھ$و داخ$ل ف$ي قول$ه-يجوز ذك$ره ويج$وز حذف$ه-إن دل دليل عليه بعد حذفه جاز : بل فيه تفصيلالخبر،  َ  َم7ا َْ
ُيعلم َ ْ ٌجائز ُ ِ   .، وإن لم يدل عليه دليل حينئذ وجب ذكرهَ

َوبعد ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ ُحذف َ ْالخبر َْ َ َ ٌحتم -منه– ْ ْ ا يج$ب الح$ذف، ل$و� زي$د موج$ود =تيت$ك، ھن$: لو� زيد =تيتك، يعن$ي: َ
ْلو)=ن ھذا القسم ھو قسم  ًغالبا، أن يكون الخبر كونا عاما � مقيدا َ ً ً ً.  

ل$و� قوم$ك، ل$و� . ِل$و� قوم$ك ح$ديثو عھ$د: حذفه جائز إذا دل عليه دليل، بخ.ف ما إذا ل$م ي$دل، نح$و: والثاني
ِ قوم$ك ح$ديثو عھ$د باFس$.م لھ$دمت ل$و�{ھذه امتناعية امتنع شيء لوج$ود ش$يء، أل$يس ك$ذلك؟ فيھ$ا معن$ى ا�متن$اع؟ 

  .امتنع ھدم الكعبة لكونھم حديثو عھد: ًإذا} الكعبة

ِحديثو عھد ھل ھو كون عام أو حدث عام أم خاص؟ خاص، إذا ھو الخبر، لو� قومك ھ$ذا مبت$دأ، أي$ن خب$ره؟ : ً
َوبعد: حديثو عھد، ھذا واجب الذكر أم أنه يجب حذفه لقوله ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ �، ھذا يجب ذكره، لماذا؟ =نه خاص، : ل؟ نقوَ

ًوالذي يجب حذف الخبر إذا كان كونا أو وجودا مطلقا عاما، ففرق بين المسألتين ً ً ً.  

حديثو عھ$د، ھ$ذا الخب$ر، وھن$ا واج$ب ال$ذكر؛ : ھذا المبتدأ، خبره: لو� ھذه امتناعية، وقومك: ِلو� قومك، نقول
  . من مسألتنا التي ذكرھا الناظم=نه لو حذف لما دل عليه دليل، وليس ھو 

ٍأن يكون خبرا لمبتدئ بعد لو�، نحو: ھنا يقول   . لو� زيد موجود =تيتك: لو� زيد =تيتك، التقدير: ً

ًغالبا: واحترز بقوله ِ ًغالب7ا:  تفسير اب$ن عقي$ل لقول$ه-ھذا غلط ليس بصحيح- عما ورد ذكره وفيه شذوذ، َ ِ  بكون$ه َ
أنه يحذف بعد لو� وقليل شاذ � يحذف ليس ھذا مراد الناظم رحمه ' تع$الى، ب$ل الم$راد في الغالب في لسان العرب 

ًحال ھي غالب، وھو أن يكون خبرھا وجودا مطلقا عاما غير مقي$د: أن لو� لھا حا�ن ً أن : والحال$ة الثاني$ة وھ$و قلي$ل. ً
ًك$$ان الوج$ود مطلق$$ا عام$$ا، وإذا ك$$ان وج$ب ح$$ذف الخب$$ر إذا : يك$ون وجودھ$$ا وج$$ود مقي$$د، يعن$ي خ$$اص، فحينئ$$ذ نق$$ول ً

ًخاصا � بد من التفصيل، أما كونه يحمله على أنه سمع قلي. في لسان العرب  ھ$ذا ل$يس :  نق$ول-التصريح بخب$ر ل$و�-ً
  .بمراد

ًغالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا: واحترز بقوله ً.  

َل7777777777777و) ْ َأب77777777777777وك َ ُ َول7777777777777و) َ ْ ُقبل77777777777777ه ََ َ ْ ٌعم77777777777777ر َ َ ُ  

  

ْألق777777777777777777ت َ ْ َإلي777777777777777777ك َ ْ َ ٌع777777777777777777دَم ِ ِبالمقالي777777777777777777د َ ِ َ َ ْ ِ  

  

َلو) ْ َأبوك َ ُ َل7و): ال$شاھد ف$ي الثاني$ة. موجود، ھذا � إشكال فيه َ ْ ُقبل7ه َ َ ْ ٌعم7ر َ َ ٌعم7ر، ُ َ ھ$ذا : ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، وقبل$ه: ُ
ال$صواب أن يع$$رب قبل$ه متعل$$ق بمح$ذوف ح$$ال والخب$ر مح$$ذوف عل$$ى : خب$ر ص$$رح ب$ه، ھ$$ذا ش$اذ يق$$ول، حينئ$ذ نق$$ول
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  .  إشكال فيهالقاعدة على ا=صل، �

ًوھ$$ذا ال$$ذي ذك$$ره الم$$صنف ف$$ي ھ$$ذا الكت$$اب م$$ن أن الح$$ذف بع$$د ل$$و� واج$$ب إ� قل$$ي. 
 ھ$$و -يعن$$ي ول$$يس ب$$شاذ-

  .-العامة والخاصة-ًطريقة لبعض النحويين، ومنھم من عمم مطلقا في النوعين 

ًأن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن ك$ان كون$: والطريقة الثالثة ً ً ًا مطلق$ا وج$ب حذف$ه، ل$و� زي$د ً ً
  .لكان كذا، لو� زيد موجود لكان كذا

ًوإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل بذكر مث. سابقا أو �، فإن لم يدل عليه دلي$ل وج$ب ذك$ره، ل$و� زي$د  ً ًً
 لو� زي$د م$ا أتي$ت، :لو قال. ًھذا كون خاص مقيد باFحسان ليس مطلقا: محسن إلي ما أتيت، لو� زيد محسن، محسن

ًصار كونا عاما التبس، وحينئذ إذا أراد الخاص أو كونه محسن أو مكرم ونحو ذلك وجب ذكره =نه مقيد ً.  

ل$و� زي$د لھلك$ت، : ھ$ل زي$د مح$سن إلي$ك؟ ق$ال: وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يق$ال ف$ي ال$سؤال
  .لو� زيد محسن إلي لھلكت وحذفه للعلم به: يعني

َوبعد:  ھي ما أرادھا الناظم رحمه ' تعالى-الطريقة الثالثة-ھذا الثالث  ْ َ ْل7و) َ ًغالب7ا َ ِ ف$ي غال$ب أحوالھ$ا، : ، يعن$يَ
  .الطريقة الثالثة التي شرحھا ابن عقيل ھي مراد الناظم رحمه ' تعالى: وحينئذ نقول

َجاء نحو ذلك إما أن ُيلح$ن قائل$ه، وإم$ا أن ي$ؤول؛ ًوأما الجمھور عندھم أن لو� � يأتي كونھا خاصا البتة، وإذا  K َ
ً على أن لو� � يكون خبرھا إ� كونا عاما-جمھور النحاة-فالجمھور  ً.  

التفصيل الثالث ھذا الذي شرحنا به ك.م الناظم � يجري على ك.م الجمھور، لم$اذا؟ =ن الك$ون عن$دھم مطل$ق 
اء ما ظاھره خ$اص إم$ا أن يلح$ن القائ$ل وإم$ا أن ي$ؤول، ول$ذلك ل$م يحتج$وا ًعام في خبر لو� مطلقا ب. تفصيل، فإذا ج

ھ$ذا : �، لماذا؟ ھذا محتمل أنه م$ن لح$ن ال$رواة، فل$ذلك ال$سيوطي ق$ال: ِبالحديث السابق، لو� قومك حديثو عھد، قالوا
نرج$ع إل$ى ا=ص$ل، : لعله من تصرفات بعض العجم =نه خالف القاعدة، ليس بصحيح ھذا، الك.م فاسد، وحينئذ نق$ول

  : ولذلك خطه المعري بقوله

ُي777777777777ذيب ُالرع777777777777ب ُِ ْ c ُمن7777777777777ه ْ .ك777777777777ل ِ ِع7777777777777ضب ُ ْ َ  

  

َفل777777777777777777و) ْ َ ُالغم777777777777777777د َ ْ ِ ُيم777777777777777777سكه ْ ُ ِ ْ َل777777777777777777سا) ُ َ َ  

  

َلو) ْ ُالغمد َ ْ ِ ھ$ذا لح$ن، ل$و لحن$وا المع$ري م$ا ف$ي إش$كال، أم$ا : يم$سكه وھ$و خ$اص، ق$الوا: موج$ود لم$ا ص$رح ب$ـ ْ
  ؟؟؟ يؤول، وإما أن يذكر ما الحديث ف.، يبقى على أصله إما أن

أنه إذا وقع المبتدأ بعد لو� ا�متناعية حينئذ ح$ذف الخب$ر، مت$ى؟ إذا ك$ان : القاعدة عامة في ھذا الباب: ًإذا نقول
ًكون$$ا عام$$ا، وأم$$ا إذا ك$$ان كون$$ا خاص$$ا حينئ$$ذ ينظ$$ر ف$$ي ال$$دليل، إن دل علي$$ه دلي$$ل ج$$از حذف$$ه وإ� ف$$.، عل$$ى القاع$$دة  ً ً ً

  .المطردة

 إذا وق$ع المبت$دأ بع$$د ل$و� ا�متناعي$ة =ن$$ه معل$وم بمقت$ضاھا إذ ھ$$ي دال$ة عل$ى امتن$$اع لوج$ود فالم$دلول عل$$ى ً:إذا
وجود زي$د من$ع م$ن : ًلو� زيد =كرمت عمرا فالمراد: امتناعه ھو الجواب، والمدلول على وجوده ھو المبتدأ، فإذا قيل

  .إكرام عمرو

ل$$و� زي$$د : ذا؟ لتع$$ين المح$$ذوف، =ن$$ه معل$$وم م$$ن ال$$سياقوج$$از الح$$ذف لتع$$ين المح$$ذوف، ج$$از الح$$ذف لم$$ا
ز للح$$ذف بم$$اذا وج$$ب؟ ب$$سد جمل$$ة  lك$$رام، ھ$$ذا ُمج$$وFكرمت$$ك، يعن$$ي زي$$د وج$$وده كون$$ه حاض$$ر ھ$$و ال$$ذي من$$ع م$$ن ا=َ

  ً.الجواب مسده =كرمت زيدا

جوام$ع، ووجب لسد الجواب وحلوله محله، ثم أطلق الجمھور وج$وب الح$ذف، ھك$ذا ق$ال ال$سيوطي ف$ي جم$ع ال
  .ًغالبا وغيره: ًثم أطلق الجمھور جمھور النحاة ماذا؟ وجوب الحذف مطلقا بعد لو� بدون تفصيل، بدون تفصيل بين

ًوقيده ابن مالك بما إذا كان الخبر الكون المطلق، فلو أريد كون بعين$ه � دلي$ل علي$ه ل$م يج$ز الح$ذف ف$ض. ع$ن  ٌ
ف$إن . إل$ى آخ$ره} ...ِل$و� قوم$ك{: لو� الغمد يمسكه لسا�، وحديث: ثللو� زيد سالمنا ما سلم، وھذا م: أن يجب، نحو
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ھ$$ذا : ل$و� أن$صار زي$$د حم$وه ل$م ي$نج، وھ$ذا في$ه دلي$ل ل$و ح$ذف، حم$وه: ك$ان علي$ه دلي$ل ج$از الح$ذف واFثب$ات، نح$و
ينئ$ذ ل$و حذف$ه ج$از، ً؟ يفھم نعم، =نه أنصار إذا حموه، فھو �زم له، حمن السياقالخبر، لو� أنصار زيد لم ينج، يفھم 

  .جاز حذفه للقرينة وجاز إثباته، ومنه بيت المعري السابق

ًوالجمھور أطلقوا وجوب الحذف بناء على أنه � يكون بعدھا إ� كونا مطلقا ً   : ًإذا قوله. ً

َوبعد ْ َ َلو) َ ْ ًغالبا َ ِ ُحذف َ ْالخبر َْ َ َ ٌحتم     ْ ْ َ   

ًفي غالب أحوالھا وھو إذا ك$ان الخب$ر كون$ا عام$ا ووج$ودا أن من مواضع وجوب حذف الخبر إذا وقع بعد لو�  ً ً
ًأن يك$ون الخب$ر كون$ا مقي$دا، ففي$ه التف$صيل ال$ذي ن$ذكره : ًمطلقا، وف$ي غي$ر الغال$ب وھ$و الق$سم الث$اني م$ن ق$سمي ل$و� ً

  .إن دل دليل عليه جاز حذفه، وإ� ف.، والحديث صحيح: ًدائما

ِوفي Mنص َ ٍيمين َ ّاستقر َذا َ َْ َ  

  .و الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبرھذا ھ

ِوفي Mنص َ Mنصيعني وفي المبتدأ الواقع : َ ٍيمين َ َ.  

  ً.اسم إشارة إلى الحكم وھو حذف الخبر وجوبا: َذا

ّاستقر َْ   .يعني ثبت: َ

ِوفي Mنص َ ٍيمين َ   .يعني وفي مبتدأ: َ

Mنص   .واقع نص يمين: َ

  .وب حذف الخبراسم إشارة يشار إليه ھو الحكم وھو وج: َذا

ّاستقر َْ   .أي ثبت: َ

أن : لعمرك =فعلن، والم$راد: ًأن يكون المبتدأ نصا في اليمين، نحو: الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الخبر
ً الم$$راد بك$$ون المبت$$دأ ن$$صا -: ًيك$$ون المبت$$دأ ن$$صا أو يعب$$ر عن$$ه بأن$$ه ص$$ريح ف$$ي اليم$$ين، ھ$$ذا الم$$راد ب$$ه أح$$د أم$$رين

ًأ� يستعمل في غير القسم أص.، � يستعمل إ� ف$ي الق$سم، أو يكث$ر اس$تعماله ف$ي الق$سم، إم$ا أ� : -ًوصريحا في القسم
ًيستعمل في غير القسم أص. فيختص به، وإما أن يغلب استعماله في القسم، ھ$ذا يعب$ر عن$ه بأن$ه ص$ريح أو يعب$ر عن$ه 

  .ينةبأنه نص في اليمين، حتى يصير بحيث � يستعمل في غير القسم إ� بقر

ويفھم منه قبل ذكر المقسم عليه، ويقابله غير ال$صريح، غي$ر ال$صريح م$ا ھ$و؟ ھ$و م$ا يكث$ر اس$تعماله ف$ي غي$ر 
ًعھد '، عھد ' ھ$ذا ي$ستعمل ق$سما وغي$ر ق$سم، لك$ن ا=كث$ر . القسم، حتى � يفھم منه القسم إ� بعد ذكر المقسم عليه

َوأْوف$وا بعْھ$((. أنه يستعمل في غير الق$سم َِ ُ ِد 'َ K عھ$د ' يج$ب الوف$اء ب$ه، ھ$ذا : وتق$ول.  ھن$ا م$ا ج$اء بق$سم]91:النح$ل[)ِ
عھد ' =فعلن كذا، ما الذي دلن$ا عل$ى أن عھ$د ھن$ا اس$تعمل ف$ي : أما إذا أردت القسم حينئذ � بد من قرينة. ليس بقسم

  .=فعلن: القسم؟ قوله

� ي$ستعمل إ� ف$ي الق$سم فح$سب، يعن$ي � ي$ستعمل ھ$و أ: ً إذا صريح أو نص في اليمين وغير ال$صريح، ا=ول
  .في غيره، أو يغلب استعماله في القسم

لعم$رك =فعل$ن، . فھو أن يغلب استعماله في غي$ر الق$سم، ف$إذا اس$تعمل ف$ي الق$سم نحت$اج إل$ى قرين$ة: وأما الثاني
مي، قسمي ھذا ھ$و الخب$ر، م$ا الجملة جواب القسم، أين الخبر؟ محذوف، لعمرك قس: =فعلن. ھذا مبتدأ: لعمرك، عمر

ھ$ذه ال$.م موطئ$ة للق$سم : الذي دلنا عليه؟ القسم � بد أنه معلوم، =ن السياق سياق قسم، لعمرك =فعل$ن، لعم$رك نق$ول
نع$م خ$اص، ولك$ن دل علي$ه : ھ$ذا خ$اص، نق$ول: ق$د يق$ول قائ$ل. ق$سمي: وعمر ھذا مبتدأ، أين خبره؟ مح$ذوف تق$ديره

  .ھذا مقسم عليه: =فعلن كذا، نقول: القسم

ًوجب حذفه لكونه معلوما، وقد سد الجواب مسده بخ$.ف غي$ر ال$صريح ف$. يج$ب ح$ذف خب$ره، ب$ل يج$وز : ًإذا
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  .ھذا الخبر، =نه � يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه: علي عھد ' =فعلن، علي: إثباته نحو

ًالمقام عليه، ف$إن ل$م يك$ن ن$صا ف$ي اليم$ين ل$م يج$ب ًإذا كان المبتدأ نصا في اليمين وجب حذف الخبر لد�لة : ًإذا
  .حذف الخبر، بل مرده إلى القرينة، إن علمت حينئذ جاز وإ� ف.

َوبع7777777777777777د ْ َ ٍواو َ ْعين7777777777777777ت َ َ . َمفھ7777777777777777وم َ ُ ْم7777777777777777ع َْ َ  

  

ِكمث77777777777777ل ْ ِ cك77777777777777ل َ ٍص77777777777777انع ُ ِ َوم77777777777777ا َ ْص77777777777777نع َ ََ  

  

َوبعد ْ َ ٍواو َ د واو، ھذه الواو قد عين$ت مفھ$وم م$ع، ًيعني وكذا يجب الحذف حذف الخبر وجوبا إذا وقع المبتدأ بع: َ
واو م$ع بمعن$ى : إذا كانت ال$واو تفي$د الم$صاحبة، وإذا قي$ل: عينت مفھوم مع، والمراد بمفھوم مع ھو المصاحبة، يعني

  .أنھا نص في المعية � تحتمل العطف

ِكمثل ْ ِ cكل َ ٍصانع ُ ِ َوما َ ْصنع َ ََ  

cكل ٍصانع ُ ِ َوما َ ْصنع َ  م$صدر، يج$وز م7اُاسم موص$ول، وص$نعته إذا جعلناھ$ا ) ما(ا جعلنا يعني والذي صنعه إذ: ََ
cكلأين الخبر؟ . الوجھان ٍصانع ُ ِ ٍ ص7انعمبت$دأ وھ$و م$ضاف، و: ، ك$لَ ِ َوم7ا م$ضاف إلي$ه، وال$واو ن$ص ف$ي المعي$ة َ ْص7نع َ ََ 

واو -بعده واو المعي$ة ًمحذوف وجوبا، لماذا؟ =ن المبتدأ ھنا وھو كل صانع قد وقع : على ما ذكرناه، أين الخبر؟ قالوا
  .الجمع بين كل صانع وصنعته:  فلما وقعت واو المعية بعد واو المصاحبة دل السياق على أن المراد ھنا-المصاحبة

cكل ٍصانع ُ ِ َوما َ ْصنع َ يعن$ي ك$ل ص$انع وص$نعته، فھم$ا مقترن$ان، فحينئ$ذ عل$م م$ن ال$سياق ب$واو المعي$ة أن الخب$ر : ََ
ًت الواو فا=صل أ� يكون الخبر بعد، ھذا ا=ص$ل، إ� إذا ك$ان م$ا بع$دھا مف$ردا داخ$ل محذوف، =نه كما سبق إذا جاء

  .في حيز ما قبلھا

  ھنا انتھينا ھذا المبتدأ، أين خبره؟ : فكل صانع

َوما  ْصنع َ   .محذوف، لماذا؟ لد�لة الواو عليه كأنھا نابت مناب الخبر: ً� يمكن أن يكون خبرا، أين ھو؟ قالوا: ََ

أن يق$ع بع$د المبت$دأ واو ھ$ي ن$ص . كل صانع، ث$م ج$اءت بع$ده ال$واو! أن يقع بعد المبتدأ، انظر:  الثالثالموضع
ًفي المعية احترازا من الواو التي تكون احتما�، كل رجل وضيعته وص$نعته ھ$ي نف$سھا، فك$ل ض$يعته : مبت$دأ، وقول$ه: ً

لى المصحوبية من السياق يعني، الواو دلت عل$ى معطوف على كل، والخبر محذوف، لماذا؟ لد�لة الواو وما بعدھا ع
ًذلك، وكان الحذف واجب$ا لقي$ام ال$واو مق$ام م$ع، قام$ت ال$واو مق$ام م$ع، ول$و ج$يء ب$ـ م$ع ن$صا لك$ان ك.م$ا تام$ا، وھ$ذا  ً ً ً

  .مذھب البصريين أنه � بد من الخبر وتقديره مقترنان

عنه الواو، يعني الواو ھن$ا س$دت م$سد الخب$ر، كم$ا ھنا الخبر لم يحذف، وإنما أغنت : وأما مذھب الكوفيين قالوا
قائم الزيدن، الزيدان ھذا فاعل سد مسد الخبر، ليس عن$دنا خب$ر مح$ذوف، الك$.م � يفتق$ر إل$ى خب$ر، ب$ل الزي$دان : قلنا

  .سد مسد الخبر، ھنا الواو سدت مسد الخبر، فھو ك.م تام � يحتاج إلى تقدير، واختاره ابن خروف

  .زيد وعمرو مقرونان جاز الحذف واFثبات: او صريحة في المعية بأن احتملت العطف نحوفإن لم تكن الو

ًأن يق$$ع بع$$د واو ھ$$ي واو المعي$$ة ويك$$ون المبت$$دأ س$$ابقا عل$$ى : الموض$$ع الثال$$ث ال$$ذي يج$$ب في$$ه ح$$ذف الخب$$ر: ًإذا
cكلالواو،  ٍصانع ُ ِ َوما َ ْصنع َ : أن ص$نع إذا كان$ت رفيع$ة ق$الوا: ن$اكل صانع وص$نعته مقترن$ان، ومعن$ى ا�قت$ران ھ: ، أيََ

  .ًإذا الصنعة تكون مقرونة أو مقترنة مع صاحبھا. صاحبھا كذلك، وإن كانت دنية فصاحبھا كذلك

  : ثم قال

َوقب777777777777777777ل ْ ٍح777777777777777777ال ََ ُيك777777777777777777ونَ ) َ ُ َخب777777777777777777 َ    َراَ

  

ِع77777777777777ن ِل77777777777777ذيٱ َ ُخب77777777777777ره . ُ َ ْق77777777777777د َ َأض77777777777777مرا َ ِْ ُ
  

  

  .ھذا الموضع الرابع

َوقبل ْ ٍحال ََ ًتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر وھو قبل حال، � بد من التقديروكذا إذا كان المب: َ ً.  
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َوقبل  ْ ٍحال ََ ًيعني وكذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر، فھو مقيد: َ ًإذا ليس كل مبتدأ وإنما ي$شترط . ً
   ؟؟؟ر ًفي المبتدأ أن يكون مصدرا، ثم ھذا المصدر سواء كان ھو بنفسه أو بسبب، يعني أضيف إلى مصد

ََ◌قبل ْ ٍحال َ ُيكونَ )ًإذا عندنا حال منصوبة وجدت حال، وھذه الحال : َ ُ َخبرا َ َ ً� يصلح أن يكون خب$را، � : ، يعنيَ
يك$$ون بالي$$اء، وف$$ي المل$$وي الرواي$$ة بالت$$اء � تك$$ون، � تك$$ون باعتب$$ار ح$$ال مؤنث$$ة واج$$ب التأني$$ث، و� يك$$ون باعتب$$ار 

 كذلك؟ لفظ الحال يذكر ويؤنث، فيجوز فيه الوجھ$ان، لك$ن الرواي$ة يق$ول المل$وي اللفظ، =ن الحال يذكر ويؤنث، أليس
  .بأنھا بالتاء

َوقبل ْ ٍحال ََ ُيكونيصلح أن َ ) َ ُ َخبرا َ َ ِعن َ ِالذيالمبتدئ  َ ُخبره . ُ َ ْقد َ َأضمرا َ ِْ   .حذف:  يعنيُ

K مثل للمصدر ومثل للمضاف إلى المصدر K.   

َكضربي ْ َِ َالعبد َ ْ ًمسيئا َ ِ َضربي: ُ ْ ھذا مبتدأ وھ$و م$صدر م$ضاف إل$ى الفاع$ل، م$صدر م$ضاف إل$ى فاعل$ه، : ضرب َِ
َضربي ْ َالعبدأنا يعني،  َِ ْ   .مفعول به للضرب وھو مبتدأ َ

  .العبد ھذا مفعول به لضرب. ًالمبتدأ ھنا وقع مصدرا: ًإذا

ًمسيئا ِ   .ھذا حال، حال من ماذا؟ حال من اسم كان المحذوفة، سيأتي: ُ

ُيكونَ ): ال ھذه الحال ق ُ َخبرا َ َ   . � يصلح أن يخبر بھا عن المبتدئ: ، يعنيَ

َكضربي ْ َِ َالعبد َ ْ ٌمسيئ َ : ً، ضربي مسيء � يصلح أن يكون خبرا، � يصلح أن يخبر بھا ع$ن المبت$دأ، حينئ$ذ نق$ولُِ
ًلمبت$دأ م$صدرا، أن يك$ون ا: أنه واج$ب الح$ذف، لم$اذا؟ �ش$تماله عل$ى ال$شروط الم$ذكورة: الخبر محذوف ھنا، وحكمه

ًوعمل في اسم، ثم جاءت حال منصوبة على الحالية، ومن شأن ھذه الحال أنھ$ا � ت$صلح أن تك$ون خب$را ع$ن المبت$دأ، 
َك7ضربيًلو صلحت أن تك$ون خب$را م$ا خرج$ت الم$سألة ع$ن م$سألتنا،  ْ َِ َالعب7د َ ْ ًم7سيئا َ ِ ً، فم$سيئا ھ$ذا ح$ال س$د م$سد الخب$ر ُ

إذ ك$$$ان، إذا أردت : العب$$$د حاص$$$ل، إذ ك$$$ان أو إذا ك$$$ان، إذا أردت الم$$$ضيك$$$ضربي : ًالمح$$$ذوف وجوب$$$ا، وا=ص$$$ل
  . إذا كان، وھذا واضح: المستقبل

  .فحذف حاصل ثم الظرف الذي ھو إذ كان أو إذا كان: ًإذا كان مسيئا

ًمسيئاًإذا  ِ  عل$ى ھذا حال سد مسد الخبر، لما دلت الحال على المحذوف حينئ$ذ اكتف$ي بھ$ذه الح$ال ب$د�لتھا:  نقولُ
ًالمراد اكتفي بھا عن الخبر، فإذا دل الشيء على الخبر حينئذ نستغني عن ھذا الخبر ونجعل الموجود كافيا ف$ي الد�ل$ة 

  .على ذلك المحذوف

ل$م ي$أت بھ$ذا التعبي$ر إنم$ا ذك$ر -عب$ر ال$سيوطي ق$ال . ًأن يكون المبتدأ م$صدرا، ھ$ذا ض$ابط: ًإذا الموضع الرابع
ًي$$دا قائم$$ا، ھ$$ذه ق$$ال فيھ$$ا رحم$$ه 'م$$سألة ض$$ربي ز:  ق$$ال-المث$$ال وھ$$ذه الم$$سألة طويل$$ة ال$$ذيول كثي$$رة الخ$$.ف، وق$$د : ً

  .ًأفردتھا قديما بتأليف مستقل لكثرة الخ.ف فيھا، وما أقل الحاجة إليھا

ًضربي زيدا قائما، إذا أن يكون المبتدأ مصدرا، وبعده حال سدت م$سد الخب$ر، وھ$ذه الح$ال � ت$صلح أن تك$ون  ً ً ً
ف$ضربي : ق$ال ھن$ا. ًضربي العبد مسيئا على اFعراب ال$سابق: ً فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحوًخبرا،

وص$$ح ك$$ون الح$$ال س$$دت م$$سد الخب$$ر =ن الح$$ال بمنزل$$ة . ًمبت$$دأ، والعب$$د معم$$ول ل$$ه، وم$$سيئا ح$$ال س$$دت م$$سد الخب$$ر
  .الظرف في المعنى

ًض$ربي زي$$دا قائم$$ا ف$$ي معن$ى: ل$$كوص$ح ذل$$ك =ن الح$$ال بمنزل$$ة الظ$رف ف$$ي المعن$$ى، فقو ًض$$ربي زي$$دا وق$$ت : ً
  .ًقيامه، وأيضا الظرف ينتصب على معنى في، وكذلك الحال كما سيأتي

وك$ذلك ك$ل م$$ن الح$ال والظ$$رف قي$د، فلم$ا ت$$شابه الح$ال والظ$$رف ف$ي ھ$ذه ا=م$$ور، والظ$رف ي$$سد م$سد الخب$$ر 
ًض$ربي العب$$د إذا ك$$ان م$$سيئا، : ًوب$$ا والتق$$ديرأعط$ي الح$$ال ھ$$ذا الحك$م ف$$سدت الح$$ال م$سد الخب$$ر، والخب$$ر مح$ذوف وج

ًضربي زيدا إذا كان قائما، إذا أردت ا�ستقبال بـ إذا، وإن أردت المضي فالتقدير ًضربي العبد إذ كان م$سيئا، فم$سيئا : ً ً
  .حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذا كان ظرف زمان نائب عن الخبر
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َوقب77ل: قول$هونب$ه الم$$صنف ب ْ ٍح7ال ََ عل$$ى أن الخب$ر المح$$ذوف مق$در قب$$ل الح$ال الت$$ي س$دت م$$سد الخب$ر كم$$ا تق$$دم  َ
ًضربي العبد حاصل إذ كان مسيئا، ضربي العبد حاصل، إذا قبل الحال. تقريره ً.  

ُيكونَ ): واحترز بقوله ُ َخبرا َ َ =خف$ش ً عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا، عن المبتدأ المذكور نحو م$ا حك$ى اَ
ًزيد قائما، حينئذ نجعل ھذا قائما � نقول: من قوله ًزي$د ثب$ت قائم$ا، فھ$و ح$ال لل$ضمير الم$ستتر : خبر محذوف، نق$ول: ً

زي$د ق$ائم، ف$. يك$ون الخب$ر واج$ب الح$ذف ب$ل ج$ائز : ًثبت قائم، وھذه الحال تصلح أن تك$ون خب$را: في ثبت، والتقدير
  .الحذف

  :المصدر، لذلك قال ابن مالك ھناوالمضاف إلى ھذا المصدر حكمه حكم 

ْوأتم َتبييني    َ ِْ .الحق َ َ ًمنوطا ْ ُ ْبالحكم َ َ ِ ِ  

ْأتم   .أفعل التفضيل أتم: َ

َتبييني ِْ   غ.م من ھناك؟ : ًإذا أضيف أفعل التفضيل إلى المصدر فأخذ حكمه، مثل. ھذا مصدر: َ

َتبييني ِْ .الحق َ َ .الحق: ْ َ   . ھذا مفعول بهْ

ًمنوط77ا ُ ْب77الحكم َ َ ِ ًمنوط77ا: ِ ُ ْب77الحكمًأي معلق$$ا  َ َ ِ ًمن$$وط ھ$$ذا ح$$ال، أت$$م تبيين$$ي الح$$ق حاص$$ل إذ ك$$ان منوط$$ا، إذا ك$$ان . ِ
ًضربي زيدا قائما، وھي من مواضع وجوب حذف الخبر: ًإذا ھذه المسألة يعبر عنھا بماذا؟ بمسألة. ًمنوطا ً .  

ح$$ال، عل$$ى : ً ب$$ه، وقائم$$امفع$$ول: ًوالجمھ$$ور عل$$ى أن ض$$ربي مبت$$دأ، وھ$$و م$$صدر م$$ضاف إل$$ى فاعل$$ه، وزي$$دا
  .المسألة التي ذكرھا السيوطي رحمه ' تعالى

  .  ھل يحتاج ھذا المبتدأ إلى خبر أو �؟ مسألة في ا=صل، ھل يحتاج إلى خبر أو �؟ فيه خ.ف: ثم اختلفوا

ث$$م . عنع$$م، والجمھ$$ور عل$$ى المن$$: ھ$$ل يج$$وز إظھ$$اره؟ فقي$$ل: الجمھ$$ور نع$$م، � ب$$د م$$ن تق$$دير خب$$ر، ث$$م اختلف$$وا
ًإذ كان قائم$ا إن أردت الماض$ي، وإذا ك$ان قائم$ا إن أردت الم$ستقبل : تقديره: اختلفوا في كيفيته ومكانه، فقال الجمھور ً

  .وحذف كان وفاعلھا ثم الظرف، وما أضيف إليه كذلك

َبع7د: مما يجب فيه حذف الخب$ر: ھذه المواضع نقول: ًإذا ْ َل7و) َ ْ ًغالب7ا َ َ ِ َوبع7د، ف$ي غال$ب حاليھ$ا: يعن$ي َ ْ َ  ٍمبت$دئ ھ$و َ
jنص ِفي َ ِيمينال ِ ِ َ وبعد،َ ْ َ ٍواو َ ْعينت َ َ . َمفھوم َ ُ ْمع َْ ًأن يكون مبتدأ أو� ثم يأتي بعده ح$رف وھ$و ال$واو بمعن$ى الم$صاحبة- َ

- ،
َقبلثم  ْ ٍحال َ   .على ما ذكره الناظم رحمه ' تعالى َ

  :قد عدھا في غير ھذا الكتاب أربعةًزاد ابن عقيل المواضع التي يجب فيھا حذف المبتدأ وجوبا، و

Kالنعت المقطوع إلى الرفع، يعني ثم مواضع يج$ب فيھ$ا ح$ذف المبت$دأ عل$ى عك$س الم$سألة ال$سابقة، لك$ن : ا=ول َ
  .تركھا الناظم ولم ينظمھا، و� أدري ھل ذكرھا في الكافية أو �

ط$وع، المبت$دأ ق$د يخب$ر عن$ه بنع$ت، ث$م ھ$ذا ًالنعت المقطوع إلى الرفع، يعني إذا كان مخبرا عن$ه بنع$ت مق: ًأو�
ًمطلق$ا؟ �، . ًيفصل عما قبله، وحينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف وحك$م ھ$ذا المبت$دأ واج$ب الح$ذف: النعت يقطع، يعني

  .إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم

ٍمررت بزيد الكريم، زي$د ھ$ذا مج$رور بالب$اء، ال: ًإذا كان مخبرا عنه بنعت مقطوع لمدح نحو ِك$ريم ھ$ذا ا=ص$ل ٍُ
ًأنك تفصله عما قبله فترفعه، ف$إذا رفعت$ه تع$ين أن يك$ون خب$را لمبت$دأ مح$ذوف، ھ$ل :  يجوز قطعه بمعنى-صفة–نعت 

زي$د الك$ريم ھ$ذا م$دح وثن$اء، وحينئ$ذ � يج$وز أن : في مقام الم$دح �، وھن$ا مق$ام الم$دح: يجوز ذكر ھذا المبتدأ؟ نقول
ُبزيد ھو الكريم، وإنما: يقال ُررت بزيد الكريم، والكريمم: ٍ ُ   .ھذا خبر مبتدأ محذوف واجب الحذف: ٍ

kمررت بزيد الخبيث، ھو الخبيث كسابقه، أو ترحم: أو ذم َ َ ُ : فالمبت$دأ ف$ي ھ$ذه الُمث$ل نق$ول. مررت بزيد المسكيُن: ُ
  .ھو الكريم، ھو الخبيث، ھو المسكين: ًمحذوف وجوبا، والتقدير

َق7ال:  يجب، كم$ا ق$ال ھن$اكوأما إذا كان من باب اFيضاح ف. ٌمحم7د َ . َ َھ7و ُ ُاب7ن ُ ِمال7ك ْ ِ ، ق$ال محم$د ب$ن مال$ك، ھ$ذا َ
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ھو ابن مالك من باب اFيضاح فقط، وحينئذ � نعترض على المصنف أنه يج$ب حذف$ه، =ن$ه ل$يس : ا=صل قطعه فقال
م$ا الت$زم في$ه النع$ت المقط$وع من المدح و� الذم و� الترحم، وإنما من باب اFيضاح، فيجوز ذكره ويج$وز حذف$ه، وإن

 الت$زم في$ه الح$ذف =نھ$م لم$ا قطع$وا ھ$ذه النع$وت إل$ى الن$صب التزم$وا إض$مار الناص$ب -م$دح وذم وت$رحم-إلى الرفع 
أمارة على أنھم قصدوا إنشاء المدح والذم والترحم كما فعلوا في النداء، إذ لو أظھروا =وھ$م اFخب$ار، وأج$ري الرف$ع 

  .مجرى النصب

ھ$و الخي$اط م$ن : ُم$ررت بزي$د الخي$اط، أي: ھذه الث.ث م$ن النع$وت فيج$وز في$ه الح$ذف وال$ذكر نح$ووأما غير 
  . باب اFيضاح

َأن يكون الخبر مخ$صوص نْع$م أو ب$ئس، نح$و: الثاني َنْع$م الرج$ل زي$د، نْع$م الرج$ل: ِ َِ ھ$ذا : فع$ل وفاع$ل، وزي$د: ِ
عم$$رو ھ$$ذا ھ$$و المخ$$صوص بال$$ذم، فزي$$د فع$$ل وفاع$$ل، و: المخ$$صوص بالم$$دح، وب$$ئس الرج$$ل عم$$رو، ب$$ئس الرج$$ل

الم$ذموم عم$رو، عل$ى أح$د : المم$دوح زي$د، ھ$و عم$رو أي: ًخبران لمبتدأ محذوف وجوب$ا ھ$و زي$د، أي: وعمرو نقول
  .الوجوه

خب$ر مبت$$دأ مح$ذوف واج$$ب : ف$ي ذمت$$ي =فعل$ن، ف$$ـ ف$ي ذمت$$ي: م$$ا حك$ى الفارس$$ي م$ن ك.مھ$$م: الموض$ع الثال$ث
ً ھذا إذا كان الخبر مشعرا بالقسم ل$يس ص$ريحا في$ه، الموض$ع ھ$ذا يعن$ون ل$ه، نق$ولفي ذمتي يمين: الحذف، والتقدير ً :

ًإذا كان الخبر مشعرا بالقسم لكنه ليس صريحا فيه، حينئذ يجب حذف المبتدأ ً.  

ًأن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، صبر جميل، صبري صبر جمي$ل، وھ$ذا مح$ل ن$زاع : الموضع الرابع ً
  .لنا ھناك بما جاز، وھذا محل خ.فًأيضا، لذلك مث

َوأ ُخب77777777777777777777777رواَ َ ِب77777777777777777777777اثنين ْ ِْ َ َب77777777777777777777777أ َْوأ ْ َكثرِ َ   اْ

  

ْع7777777777777ن ٍواح7777777777777د َ ِ ْكھ7777777777777م َ ُ ٌس7777777777777راة َ َ َش7777777777777عرا َ َ ُ  

  

ُوأخبروا   َ   .حكموا بجواز أن يخبر الشخص بخبرين فأكثر:  العرب، يعني نطقوا بخبرين فأكثر، أو النحاة يعني:َْ

ُوأخبروا َ ِباثنين َْ ِْ َ   .يعني بخبرين: ْ

َبأكثرا ْوأ ْ   .ا=لف لmط.ق، يعني بأكثر من اثنين، وھذا المراد به جواز تعدد الخبر: ِ

ْعن ٍواحد َ ِ ٍيعني عن مبتدئ واحد يجوز، وجمھور النحاة على ھذا، جمھور النحاة على أنه يج$وز تع$دد الخب$ر، : َ
ئذ إذا جاز تعدد النعت ج$از تع$دد =ن الخبر وصف، فھو أشبه ما يكون بالنعت، ويجوز تعدد النعوت كما سيأتي، وحين

  .الخبر

ٍجواز تعدد الخبر لفظا ومعنى لمبتدء واحد ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، كقول$ه تع$الى: ًإذا ً ُوُھ$و الغف$وُر ال$ودود ((: ً ُ ََ َ َْ ُْ)14 (
ُذو العْرش المجيد  ِ َ َْ ِْ ُفعال لما ُيريد) 15(ُ ِ َ ِ Kٌ   .]16، 15، 14:البروج))[َ

َوُھو((   . ھذا مبتدأ))َ

َالغ((   . ھذا خبر أول))ُفوُرْ

ُالودود(( ُ َ   . ثاني))ْ

ُذو العْرش المجيد(( ِ َ َْ ِْ ُالمجيد)) ُ ِ َ ِالمجيد بالرفع، ْ ِ َ ُالمجيد -قراءة- بالخفض صفة للعرش، ْ ِ َ ً بالرفع يكون خبرا رابعاْ ً.  

ٌفعال(( K   . خبر خامس))َ

  .أخبروا بمتعدد عن شيء واحد: ًإذا

زي$د :  الخبر كم$ا ف$ي النع$وت، س$واء اقت$رن بع$اطف أم �، ف$ا=ول نح$وجمھور النحاة على جواز تعدد: ھنا قال
ُوُھو الغفوُر الودود((: فقيه وشاعر وكاتب، والثاني كقوله ُ ََ َ َْ   . إلى آخر ما ذكرناه]14:البروج))[ُْ

ًف$$الخبر إن ك$$ان متع$$ددا لفظ$$ا ومعن$$ى لمبت$$دئ واح$$د ف$$ي اللف$$ظ والمعن$$ى ھ$$ذا ال$$ذي وق$$ع في$$ه ن$$زاع ب$$ين النح$$اة  ً
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ف$$إن ك$ان الخب$$ر لفظ$$ين لك$$ن مجموعھم$ا ي$$دل عل$$ى معن$$ى . لجمھ$ور عل$$ى الج$$واز وھ$$و ال$صحيح، و� ينبغ$$ي إنك$$ارهوا
ُالرم77ان"حل$$و ح$$امض، : واح$$د، و� يكتف$$ى بأح$$دھما نح$$و . c ٌحل77و ٌح77امض ُْ ُالرم77ان، "َِ . c : ٌحل77ومبت$$دأ، و ھ$$ذا خب$$ر أول، و : ُْ

ٌحامض   كيف نعربھا؟ . خبر ثاني: َِ

لكن � يصح أن يتقدم ھذا النوع عل$ى مبتدئ$ه كم$ا س$يأتي، و� يج$وز أن يف$صل بينھم$ا ب$الواو، ھذا تعدد الخبر، 
ًھذا حلو حامض لم يكن ذلك من مح$ل الخ$.ف، وإن ك$ان المبت$دأ لفظ$ا واح$دا ولك$ن معن$اه متع$دد ك$المثنى والجم$ع ل$م  ً

ًيكن ذلك من محل الخ.ف، وإنما الخ$.ف فيم$ا إذا تع$دد الخب$ر لفظ$ا ومعن$ى، أن ك$ل لف$ظ ي$ستقل باFخب$ار ب$ه :  بمعن$ىً
ًزيد كاتب شاعر فقيه، كل لفظ من ھذه يمكن أن ت$ستقل بنف$سھا، فالثاني$ة لي$ست قي$دا ف$ي مفھومھ$ا، : عن المبتدأ، كقولك

ًھذا محل النزاع؛ وأما إذا كانت الثانية داخلة في مفھوم ا=ول فھذا � بد منه، =ن اللفظ قد يكون مركبا في اللف$ظ وف$ي 
ًالتع$دد يك$ون ف$ي اللف$ظ ويك$ون ف$ي المعن$ى، وق$د يك$ون اللف$ظ واح$دا والمعن$ى متع$دد، وق$د يك$ون : المعنى كذلك، يعني

  .ًالعكس، اللفظ متعددا والمعنى واحد، وھو ما يعبر عنه باFفراد والتركيب فيھما

ًللف$ظ والمعن$ى جميع$ا، تع$دد ف$ي ا: الذي يستفاد من ك.م ال$شارح أن تع$دد الخب$ر عل$ى ض$ربين: قال محيي الدين
أن يصح اFخبار بكل واحد منھم$ا عل$ى انف$راد، كا]ي$ة القرآني$ة الت$ي ت.ھ$ا وكمث$ال الن$اظم والبيت$ين، وحك$م : وضابطه

ھذا النوع عند من أجاز التعدد أنه يجوز فيه العطف وترك$ه، وإذا عط$ف أح$دھما عل$ى ا]خ$ر ج$از أن يك$ون العط$ف 
ُوُھو الغفوُر ال$ودود . يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدم بما عدا ا=ول مبتدآتبالواو وغيرھا، فأما عند من لم  ُ ََ َ َْ ُْ)14 (

ِذو العْرش َ ْ   . من منع يجعل كل خبر من ھذا أنه خبر مبتدأ محذوف) )ُ

ُوُھو الغفوُر(( َ ْ َ   .َُھوَ: ھذا خبر لـ))َ

ُالودود(( ُ َ   .  خبر لمبتدأ محذوف، ھو الودود))ْ

ِذو العْرش(( َ ْ ٍبر مبتدأ محذوف، ھذا كله تكلف، لم$اذا؟ =ن ھ$ذه ا=خب$ار إذا ص$لح أن يخب$ر بھ$ا ع$ن مبت$دئ  خ))ُ
عدم التقدير وعدم الفصل، وكل جملة إذا ف$صلت حينئ$ذ ص$ارت جمل$ة م$ن الجم$ل الم$ستقلة : واحد فا=صل حينئذ نقول

  .عن ا=خرى، وھذا فيه تكلف، بل الصحيح أنه جائز التعدد

: أ� ي$صح اFخب$ار بك$ل واح$د منھم$ا عل$ى انف$راده، نح$و ق$ولھم: لفظ دون المعنى، وض$ابطهالتعدد في ال: الثاني
ھ$$ذا خب$$ر أول، : أن$$ه يمتن$$ع عط$$ف أح$$د ا=خب$$ار عل$$ى غي$$ره، فحل$$و: الرم$$ان حل$$و ح$$امض، ولھ$$ذا الن$$وع أحك$$ام، منھ$$ا

  .ھذا خبر ثاني: وحامض

تقدم ا=خبار كلھا على المبتدأ، ف. ب$د ف$ي المث$الين أنه � يجوز : أنه � يجوز توسط المبتدأ بينھما، ومنھا: ومنھا
  .من تقدم المبتدأ عليھما واFتيان بھما بغير عطف

زي$د كات$ب فقي$ه ش$اعر ول$م ت$أت : الصحيح أنه يجوز أن يتعدد الخبر لمبتدأ واح$د، ف$إذا قل$ت: ًإذا الخ.صة نقول
 وھ$ذا ج$ائز و� إش$كال في$ه، ول$يس م$ع م$ن من$ع ا=ول خب$ر أول، والث$اني ث$اني، والثال$ث ثال$ث،: بحرف العطف نقول

  .حجة في ذلك

َوأ ُخب77777777777777777777777رواَ َ ِب77777777777777777777777اثنين ْ ِْ َ َب77777777777777777777777أ َْوأ ْ َكثرِ َ   اْ

  

ْع7777777777777ن ٍواح7777777777777د َ ِ ْكھ7777777777777م َ ُ ٌس7777777777777راة َ َ َش7777777777777عرا َ َ ُ  

  

ْھم   .ھذا مبتدأ: ُ

ٌسراةو َ   .ھذا خبر أول: َ

َ شعراو َ  على الشيء الواح$د قصره للنظم، شعراء ھذا خبر ثاني، فجاز التعدد =ن الخبر حكم ويجوز أن يحكم: ُ
  .بحكمين فأكثر

  ...!!!         و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  33الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                           ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد،الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على

  :أما بعد

ُ وأخواتھا)َانَك(:  تعالىرحمه 'قال الناظم  َ َ .  

وأخواتھ$ا وم$ا عم$ل عملھ$ا، ) ك$ان(لما فرغ مما يتعلق بالمبتدأ والخبر شرع فيما يسمى بنواسخ المبتدأ والخب$ر، 
  . نواسخ المبتدئ والخبر: خ، يعنيھذه أبواب كلھا متتالية يعنون لھا بالنواس. .وأخواتھا) إن(وأخواتھا و) ظن(و

جم$$ع ناس$$خ اس$$م فاع$$ل م$$أخوذ م$$ن الن$$سخ، وھ$$و ف$$ي اللغ$$ة بمعن$$ى اFزال$$ة، ون$$سخت ال$$شمس الظ$$ل إذا : نواس$$خ
) إن(فعل أو حرف يرفع حك$م المبت$دأ والخب$ر؛ =ن : أي) ما(ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، : ًأزالته، واصط.حا عندھم

  .ھذا يعتبر من ا=فعال) ظن(و) كاد(وأخواتھا و) كان(ف، ووأخواتھا ھذا يعتبر من الحرو

  .ٍ يعني عامل يصدق على الفعل والحرف، فيعم حينئذ النواسخ من حيث الفعلية والحرفيةما: ًإذا

  .يرفع حكم المبتدأ والخبر، المبتدأ ا=صل أنه مرفوع، والخبر كذلك مرفوع

  : ما سبق معنا في قولهمبتدأ مرفوع با�بتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ ك

ُورفع777777777777777777777777777وا َ ًمبت777777777777777777777777777دأ ََ َ َ ْ ِبا) ُ َبت777777777777777777777777777داِ ِ ْ  

  

َك7777777777777777777ذاك َ ُرف7777777777777777777ع َ ٍخب7777777777777777777ر َْ َ َبالمبت7777777777777777777دا َ َ ْ ُ ْ ِ  

  

ھذا الرفع الذي يكون في المبتدأ قد يرفع، ينسخ يزال، كذلك الرفع الذي يك$ون ف$ي الخب$ر يرف$ع وين$سخ وي$زال، 
  . ويأتي بحكم جديد

مبت$$دأ م$ن حي$$ث الن$$صب، وم$$ا يح$دث للخب$$ر تنق$$سم إل$$ى ث.ث$$ة والعوام$ل النواس$$خ م$$ن حي$$ث الرف$ع وم$$ا يح$$دث لل
  : أقسام

  . ، وھو باب كان وأخواتھا وما ألحق بھامنھا ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر

  . وأخواتھا) إن(، وھو وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر

  . وأخواتھا) ظن(، وھو باب وما ينصب المبتدأ والخبر

  : سخ إلى ث.ثة أقسامھذا من حيث العمل تنقسم النوا

  ً.ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر؛ ما ينصبھما معا: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر؛ العكس

  وھل يوجد ما يرفع المبتدأ والخبر؟ 

  .الشأنية، لكن ا=قسام الث.ثة من حيث القياس المطرد) كان(ھذا قيل به، لكن على تأويل وھو في 

ً إما أن تك$ون فع$ل وإم$ا أن تك$ون حرف$ا، ك$ان وأخواتھ$ا باتف$اق كلھ$ا أفع$ال إ� وأما من حيث أنفسھا ذواتھا فھي
ًليس، ففيه خ.ف والصحيح أنھا فعل وليست بحرف، خ.فا لمن زعم حرفيتھا، والدليل على أنھا فع$ل أنھ$ا تقب$ل آث$ارا  ً

ً س$$واءَلْي$$ُسوا((فعلي$$ة  َ َل$$ْست((، ]113:آل عم$$ران[))َ ْ عل$$ْيھمَ ِ َ ًي$$ست ھن$$د مفلح$$ة، إذا ل]22:الغاش$$ية [))َ قبل$$ت ت$$اء التأني$$ث : ً
َل$$ْست((وقبل$ت ت$$اء الفاع$$ل،  ْ عل$ْيھمَ ِ َ .بالت7اھ$$ذه الت$$اء ت$$اء الفاع$$ل، ت$اء الفاع$$ل ع.م$$ة عل$$ى الفعلي$$ة  ))َ ْم77ز ِ كم$$ا س$$بق معن$$ا  ِ

َوماضي َ ِاAفعال َِ َ .بالت7ا ْ ْم7ز ِ ْوس7م ِ ِ ٍنة؛ حينئ$ذ نثب$ت أنھ$ا فع$ل، مي$زه بالت$اء الت$ي ھ$ي ت$اء الفاع$ل وت$اء التأني$ث ال$ساك: ً، إذا َ
  . وجماھير النحاة على القول بفعليتھا

  .وأما ما عدى ليس في باب كان وأخواتھا فھو فعل وھذا محل وفاق
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وأخواتھ$ا ترف$ع المبت$دأ، وھ$ذا الرف$ع ح$ادث ول$يس ھ$و ) ك$ان(وأما من حيث العمل فجمھور البصريين عل$ى أن 
ًذلك تن$صب الخب$ر، وھ$ذا أي$ضا مح$ل وف$اق كون$ه من$صوبا، وأن الرفع السابق الذي كان قبل دخول الناسخ، وك ) ك$ان(ً

  ..خبر كان: مشبه بالحال، وقيل: حال، وقيل: ھي التي نصبته على خ.ف في توجيه النصب، قيل

ًفأما كان فمذھب البصريين أنھ$ا ترف$ع المبت$دأ، وي$سمى اس$مھا حقيق$ة وف$اع. مج$ازا ل$شبھه بالفاع$ل؛ =ن$ه أش$به  ً
ًصل في الفعل أن يتلوه فاع$ل، حينئ$ذ ك$ان زي$د قائم$ا، ك$ان نق$ولالفاعل، ا= ھ$ذا فع$ل، وا=ص$ل ف$ي الفع$ل أن$ه يطل$ب : ٍ

ٍفاعله، حينئذ لو سمي اسم كان فاع. مجازا تشبيھا لكان بضرب على ا=صل في اFعمال، حينئذ نق$ول ًٍ ً ھ$ذا م$ن ب$اب : ً
  .ًفاع. حقيقة: المجاز، بل بعضھم سماه

؛ =نه مرفوع، مرفوع بماذا؟ بما رفع به قبل دخ$ول  وأنه باق على رفعهًا لم تعمل فيه شيئاومذھب الكوفيين أنھ
  .ًكان زيد قائما، كان فعل ماضي ناقص، وزيد مبتدأ مرفوع با�بتداء: كان، فحينئذ

ًإذا الرفع ھذا ليس نتيجة دخول ك$ان وإنم$ا ھ$و بالعام$ل ال$ذي قب$ل دخ$ول ك$ان، وھ$ذا ض$عيف ج$دا، لم$اذا؟ =ن$ ه ً
إن : يترتب عليه أنه يوجد عامل ينصب و� يرفع، وھذا � نظير له، أن يوج$د عام$ل ين$صب و� يرف$ع؛ =نھ$م يقول$ون

ٍقائما ھذا منصوب بكان، فإذا كان من$صوبا بك$ان وزي$د مرف$وع با�بت$داء عل$ى ا=ص$ل، حينئ$ذ وج$د عام$ل ين$صب و�  ً ً
  .يرفع

  .، وھذا ضعيف � يعول عليهاق على رفعه وأنه بًومذھب الكوفيين أنھا لم تعمل فيه شيئا

  .واستدل البصريون باتصال الضمائر بھا، وھي � تتصل إ� بالعام

أن ال$ضمائر � تت$صل إ� بعاملھ$ا، ف$دل : ًكنت قائما، التاء ھنا اس$م ك$ان، ات$صلت بك$ان، وھ$و ض$مير، والقاع$دة
K أي$ضا ل$ه اعتب$ار، أن على أن التاء ھنا معمول لكان، ھذا وجه جيد، والوجه ال$ذي ذكرن$اه -عل$ى ھ$ذا ا�عتب$ار ) ك$ان(ً

  . أنھا نصبت ولم ترفع، وھذا � نظير له، أن يوجد عامل ينصب و� يرفع-قول الكوفيين

ق$د أح$دثت الرف$ع، وھ$ذا الرف$ع متج$دد ل$يس ھ$و ) ك$ان(البصريون اس$تدلوا بك$ون ال$ضمائر تت$صل بك$ان أن : ًإذا
: ٍزيد قائم، دخلت كان زيد كما ھو زيد، في اللف$ظ كم$ا ھ$و؛ حينئ$ذ نق$ول: د يقالالرفع الذي كان قبل دخول كان؛ =نه ق

ھذه الضمة أحدثھا ك$ان وھ$و عام$ل لفظ$ي، وزي$د ق$ائم ) ٌزيد(�، ھو في اللفظ متحد لكن في الحقيقة ثم فرق فكان زيد 
  .، وفرق بين النوعينٌھذه الضمة وإن أشبھت ضمة كان زيد إ� أنھا محدثة بعامل ھو معنوي وھو ضعيف) ٌزيد(

  . اتصال الضمائر بكان دلت على أن اسم كان معمول لكان: ًإذا

ًقائما ھذا منصوب باتفاق الب$صريين والك$وفيين عل$ى أن$ه : ، يعنينصب الخبر باتفاق الفريقين، ويسمى خبرھاوُي
ل، وال$صحيح أن$ه خب$ر لك$ان، ح$ا: ًتشبيھا بالحال، وقال الكوفيون: منصوب، لكن اختلفوا في وجه النصب، فقال الفراء

: ٍأحدثت الرفع وأحدثت النصب؛ =ن ا=صل أن كان وأخواتھا دخل$ت عل$ى م$ا ھ$و مبت$دأ وخب$ر، وحينئ$ذ نق$ول) كان(فـ
فھ$و ) ك$ان(ًھ$ذا ك$ان خب$را ف$ي ا=ص$ل قب$ل دخ$ول ) ًقائم$ا(ھ$ذا مبت$دأ ف$ي ا=ص$ل، فھ$و عم$دة، و) زي$د(ًكان زيد قائما 

  .ذا؟ يكون فضلة ف. يكون ا=صل قبل دخول كان فضلة بعد دخولھا، ھذا ممتنعٍعمدة، والحال حينئذ يكون ما

ًإذا اتفقوا على أن قائما منصوب، لكن اختلفوا في وجه النصب، فقال الكوفيون المشھور عن$دھم أن$ه من$صوب : -ً
  .ً، لكن � كونه خبرا لھا وإنما ھو حال)كان(على الحال فعملت فيه 

 بالحال، والبصريون على أنه خبر لكان وھذا أصح، أصح من حيث المعن$ى وأص$ح وذھب الفراء إلى أنه مشبه
  .من حيث القياس

ً، ومفعو� به مجازا لشبھه بهوينصب الخبر باتفاق الفريقين، ويسمى خبرھا ً.  

ً، لم$اذا؟ =نھ$ا قاص$رة، ا=ص$ل ف$ي الفع$ل أن$ه يطل$ب ف$اع. � تعم$لا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا ھ$ذه ا=فع$ال والقياس ف$ي 
ٍطلب مفعو�، ھذا ا=صل فيه، وأما أنه يختص بالدخول على جملة اسمية ويكون مقيدا بأحكامھا، حينئذ ھ$ذا ق$صور وي ً ً

) ك$ان (-في الفعل، وإ� ا=صل علو الفعل من حيث العمل على ا�سم، ا=صل في العمل ل5فعال، ولما كان ھ$ذا الفع$ل
ى ح$دث أم �؟ وھ$ل يتعل$ق ب$ه الظ$رف أو الج$ار والمج$رور؟ ھل ھ$و دال عل$:  من حيث المعنى مختلف فيه-وأخواتھا
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وھل أحكام الخبر من حيث التقدم والتأخير باقية على أص$لھا بع$د دخ$ول ك$ان؟ ض$عف، ل$م يك$ن ل$ه ق$وة مث$ل م$ا كان$ت 
ة فلھ$ا أحكامھ$ا م$ن حي$ث التق$ديم والت$أخير المبت$دأ والخب$ر عل$ى م$ا ذكرن$اه، ھ$ذه باقي$) ك$ان(الجملة ا�سمية قبل دخول 

، وھذا يدل على أنھا ل$م يجع$ل لھ$ا الت$صرف الت$ام ف$ي الجمل$ة ا�س$مية، )كان(باقية كما ھي بعد دخول .. نفس ا=حكام
منضبطة بالمبتدأ ومنضبطة بالخبر م$ن حي$ث التق$دم والت$أخير، وھ$ذا نق$ص فيھ$ا، فك$ان ا=ص$ل ) كان(ٍوحينئذ صارت 

  .أنھا � تعمل

ّ إذ دخلت للد�ل$ة عل$ى تغي$ر الخب$ر بالزم$ان ؛ =نھا ليست بأفعال صحيحةًايئوالقياس في ھذه ا=فعال أ� تعمل ش
  .)ضرب(بما يطلب من ا=فعال الصحيحة اسمين نحو لھا ً الذي يثبت فيه، وإنما عملت تشبيھا

لكونھ$ا دخل$ت عل$ى اس$مين مبت$دأ ) ك$ان(ًھذا يطلب اسمين، أحدھما فاعل، والثاني مفع$و� ب$ه، ألحق$ت ) ضرب(
  .ٍ وحينئذ رفعت ونصبت، على كل ا=صل فيه السماع وھذا التعليل فيه نظروخبر بضرب،

ًورفع اسمھا تشبيھا بالفاعل من حيث ھو ُمحدث عنه، ونصب الخبر تشبيھا بالمفعول ًٌ K َ.  

ًوذھب الكوفيون إلى أنه منصوب على الحال، وُرد بوروده مضمرا  K-كان ھو زي$د، والح$ال � تق$ع -جاء ضمير 
ًلك جاء معرف$ة والح$ال � تك$ون معرف$ة، وأي$ضا � ي$ستغنى عن$ه، والح$ال يمك$ن ف$ي بع$ض ا=ح$وال أن$ه ًضميرا، وكذ

ًيستغنى عنھا، إذا ثم فرق بين كونه ح$ا� وب$ين كون$ه خب$را، وا=ح$سن أن يق$ال ب$أن  قب$ل دخولھ$ا الخب$ر عم$دة، ) ك$ان(ًً
ھو ا=ص$ل؛ =ن ا=حك$ام باقي$ة ف$ي ا=ص$ل إ� م$ا ھذا .. والعمدة ھنا � يجوز حذفه، فا=صل بقاء ما كان على ما كان

  .استثني، أحكام المبتدأ والخبر باقية إ� جملة منھا تغيرت وتبدلت بعد دخول كان

ُترف7ع: بق$ي عل$ى أص$له، ول$ذلك نق$ول) ك$ان(ھذا كان عمدة، فلما دخلت : ٍحينئذ الخبر قبل دخول كان نقول َْ َك7ان َ َ 
َالمبتدا َ ْ ُ ًاسما ْ َ ْوالخبر ْ َ ََ ُتن7صبه    ْ ُ ِ ْ ً، إذا المبت$دأ قب$ل دخ$ول ك$ان ھ$و اس$م ك$ان، ويبق$ى عل$ى أص$له أن$ه عم$دة، والخب$ر قب$ل َ

  .ًدخول كان ھو خبر كان أيضا، وا=صل أنه عمدة

ٍثم قد يكون معرفة، وقد يكون ضميرا، وقد يكون � يستغنى عنه، ب$ل ھ$و ا=ص$ل أن$ه � ي$ستغنى عن$ه، وحينئ$ذ  ً
  .ًك مذھب الكوفيين يعتبر ضعيفا في ھذا المحل� يمكن أن يعرب حال، ولذل

ًورد ب$$وروده م$$ضمرا ومعرف$$ة وجام$$دا، وأن$$ه � ي$$ستغنى عن$$ه، ول$$يس ذل$$ك ش$$أن الح$$ال؛ =ن الح$$ال وإن كان$$ت  ً
  .منصوبة مثل خبر كان، إ� أنه قد يستغنى عنھا، ثم ھي م.زمة للتنكير و� تكون معرفة إ� على تأويل

  :كما في قول الشاعر) كان( بعد ّوجوز الجمھور رفع ا�سمين

َإذا cم7777777777ت ِ َك7777777777ان ُ ُالن7777777777اس َ ِص7777777777نفان . َ ْ ٌش7777777777امت ِ ِ َ  

  

ُآخ777777777777رَو ٍم777777777777ثن َ ْ ِبال777777777777ذي ُ . ُكن777777777777ت ِ ْ ُأص777777777777نع ُ َْ َ
  

  

َإذا cمت ِ َكان ُ ُالناس َ ِص7نفان . َ ْ ِص7نفان: ِ َ ْ ً خبرھ$ا، إذا رفع$ت المبت$دأ عل$ى أن$ه اس$م لھ$ا، ورفع$ت ك$ذلك الخب$ر، ھك$ذا ِ
َكانسمع،  ُالناس َ ْصن . ِفانِ ٍكان الناس صنفين، لكنه رفع، حينئذ رفع ا�س$مان بع$د ك$ان، وال$صحيح : ، وا=صل أن يقولَ

ٍأن ھذه كان الشانية، بمعنى أن الضمير يك$ون مح$ذوفا بع$ده وجوب$ا كان$ُه الن$اس ص$نفان، فحينئ$ذ الن$اس مبت$دأ وص$نفان  ً ً
ٍتن$صب وترف$ع، حينئ$ذ م$ا ) ك$ان(ًن مط$ردا أن � بد من التأوي$ل؛ =ن$ه إذا ك$ا.. خبر، والجملة في محل نصب خبر كان

ٍج$$اء مخالف$$ا ل5ص$$ل � ب$$د م$$ن التأوي$$ل وأمك$$ن التأوي$$ل ھن$$ا، أمك$$ن التأوي$$ل دون قبح$$ودون ش$$ذوذ، حينئ$$ذ كان$$ُه الن$$اس  ً
تف$سره ًصنفان، وھذه تسمى كان الشانية وھو أن يكون اسمھا ضمير ال$شان مح$ذوفا واج$ب الح$ذف، ومف$سر بالجمل$ة، 

ُ 'َُھ$$و((جمل$$ة  Kأح$$د ٌ َ ٌ' أح$$د (] 1:اFخ$$.ص [))َ َ َ ُ K ( ھ$$ذا مف$$سر لھ$$و، أي$$ن مرجع$$ه؟)أح$$د 'ٌ َ َ ُ K ( ًإذا جمل$$ة، ف$$صار مف$$سرا ً
  .بجملة

ًثم يكون مرجعه متأخرا � متقدما، والشأن ھو كذلك ھو ٌ ' أحدَُھو.. ً َ َ ُ K ،فسر بجملة ثم ھذا المرجع مت$أخر عن$ه ،
  .ى متقدم إ� ما استثني في الضمير أنه يعود إلوا=صل

كانُه، اسم كان محذوف وھو ضمير الشأن، � بد من التأوي$ل، والجمھ$ور عل$ى : ٍفحينئذ كان الناس صنفان نقول
أن في كان ضمير الشأن اسمھا، والجملة في محل نصب خبر كان، وعن الكسائي أنھا ملغ$اة و� عم$ل لھ$ا، يعن$ي ف$ي 
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  .مثل ھذا التركيب

  .ويل، إذا جاء ما شأنه الرفع في الجزأين �بد من التأويلًإذا � بد من التأ

  واختلف في د�لة ھذه ا=فعال على حدث كان وأخواتھا، ھل تدل على حدث أم �؟

أنھا � تدل على الحدث، وإنما جيء بھا للد�لة على الزمن، ربط مضمون الخب$ر با�س$م، فك$ان فق$ط : المشھور
أنھا تدل على الح$دث، واختل$ف ف$ي د�ل$ة ھ$ذه ا=فع$ال عل$ى الح$دث، والم$شھور زمانية � تدل على حدث، والصواب 

َوكون7ك(أنھا تدل عليه كالزمان، كسائر ا=فعال، ومنعه قوم وا=ول أصح؛ للتصريح بالم$صدر كم$ا س$يأتي  ُ ُإي7اه َْ َعلي7ك . َ َ 
ُيسير   .ٍ، ھذا تصريح بالمصدر، وإذا صرح بالمصدر حينئذ المصدر ھو عين الحدث)َِ

ت$دل ) ك$ان(حكى أبو زيد مصدر فتئ، وكذلك غي$ره حك$ى م$صدر ظ$ل وب$ات، وينبن$ي عل$ى ھ$ذا الخ$.ف ھ$ل و
ٍعلى حدث أم �؟ ھل يتعلق بھا شيء من الظرف أو الج$ار والمج$رور، فم$ن أثب$ت أنھ$ا ت$دل عل$ى الح$دث حينئ$ذ عل$ق 

َأكان((كان، : ھذا جار ومجرور متعلق بقوله: بھا، يقول َ ً للناس عجباَ َ َ ِ K ِللن$اس  ]2:يونس [))ِ K ھ$ذا متعل$ق بك$ان، بن$اء عل$ى ِ
: ٍماذا؟ على أنھا تدل على الحدث، وإذا لم تكن تدل على الح$دث حينئ$ذ الظ$رف والج$ار والمج$رور يقي$د م$اذا؟ لم$ا قلن$ا

ًالمتعلقات بالفعل، كلھا مقيدات ضرب زيد عمروا ضربا ش$ديدا ي$وم الجمع$ة ف$ي داره، قلن$ا ً .. ةف$ي داره، وي$وم الجمع$: ً
ض$رب : ًھذه كلھا مقيدة؛ =ن ضرب زيد عمروا أين ضربه؟ ھذا مبھم، وما نوعية الضرب ؟ ھذا م$بھم، لك$ن إذا قل$ت

ًزيد عمروا يوم الجمعة عرفت أن الضرب وقع يوم الجمعة، يوم الجمعة ع$صرا، بع$د الخام$سة، ف$ي داره ھ$ذه كلھ$ا .. ً
َأك$$ان((ٍا ح$$ذفت ص$$ار ن$$وع انبھ$$ام في$$ه ف$$ي الفع$$ل، وحينئ$$ذ تقيي$$دات، كلم$$ا زادت المقي$$دات ات$$ضح مفھ$$وم الفع$$ل، وكلم$$ َ َ 

ِللناس K ِللن$اس  : نقول]2:يونس [))ِ K ًج$ار ومج$رور متعل$ق بك$ان بن$اء عل$ى أنھ$ا ت$دل عل$ى الح$دث، وإذا قي$ل بأنھ$ا � ت$دل ِ
ن الج$$ار ٍعل$$ى الح$$دث وإنم$$ا ھ$$ي زماني$$ة فق$$ط وج$$يء بھ$$ا ل$$ربط م$$دلول الخب$$ر بالمبت$$دأ، فحينئ$$ذ � ي$$صح أن يق$$ال ب$$أ

  .والمجرور والظرف متعلقان بكان

وينبن$$ي عل$$ى ھ$$ذا الخ$$.ف عملھ$$ا ف$$ي الظ$$رف والج$$ار والمج$$رور فم$$ن ق$$ال بد�لت$$ه عل$$ى الح$$دث أج$$ازه، ومن$$ه 
َأكان(( َ ً للناس عجباَ َ َ ِ K   .� يدل عليه منعه: ، ومن قال]2:يونس [))ِ

  .كان وأخواتھا: قال رحمه ' تعالى

  .اتھاھذا باب بيان كان وأخو: أي

أي نظائرھا في العمل، فا=خوة ھنا أخوة عملية ليست حقيقية عل$ى بابھ$ا، وإنم$ا نظائرھ$ا ف$ي العم$ل، : وأخواتھا
ھ$ي أم الب$اب؛ =ن م$ا ) إن: (ًوأخواتھ$ا إذا) إن: (أفرد كان ھنا وعطف أخواتھ$ا عليھ$ا لم$اذا؟ =نھ$ا أم الب$اب، ف$إذا قي$ل

وأخواتھا، نقول ھذا =ن ظن ھ$ي أم الب$اب، ) ظن( ينفرد بھا عن غيره، كان أم الباب ھذا له تصرف، له أحكام خاصة
ال$ذي  =ن الك$ون ، لم$اذا؟وإنما كانت أم الب$اب، ولذا اختصت بزيادة أحكامأفردت كان بالذكر إشارة إلى أنھا أم الباب، 

َوكونكھو مصدر كان  ُ ُإياه َْ ا كل$ه داخ$ل ف$ي الك$ون؛ =ن ھذ.. ، أصبح، وأمسى، وظليعم جميع مدلو�ت أخواتھا، ھذا .
ك$ائن، م$ا الم$راد بالكينون$ة؟ الم$راد ب$ه الح$صول : المراد ب$الكون ال$ذي يتعل$ق ب$ه الج$ار والمج$رور، زي$د ف$ي ال$دار أي

والحدوث، وھذا يعم أخوات كان ويزيد عليھا؛ =ن كان تدل على مطلق الح$دوث، وأم$ا أص$بح فت$دل عل$ى ح$دوث ف$ي 
  .حوھا، وأما كان ف. فتدل على مطلق الكينونةوقت الصباح، وكذلك أمسى وظل ون

تحرك$ت ال$واو ) ك$ون(=ن الكون يعم جميع مدلو�ت أخواتھا، وكان ا=لف ھذه منقلبة عن واو، =ن أص$له : ًإذا
كان، دليل على أنھا واوية الكون ويكون، الكون وھو مصدر، ويكون وھ$و فع$ل : ًوانفتح ما قبله فوجب قلبھا ألفا، يقال

  .مضارع

ِفعل و� فُعل، لم$اذا؟ =ن$ه ل$و ك$ان فُع$ل لم$ا ج$اء من$ه اس$م الفاع$ل عل$ى فاع$ل، وإنم$ا ل بفتح العين � َووزنھا فع
  يجيء على فعيل، وھنا قد سمع كائن

َوما cكل َ ْمن ُ َالبشاشة ُيبدي َ َ َ َأخاك  ً كائنا َ َ ھذا اسم فاعل، وھذا � يأتي من فُع$ل، وإنم$ا ي$أتي من$ه فعي$ل، ) كائن.. (َ
َ م$$ن فع$$ل، لم$$اذا؟ =ن الم$$ضارع ك$$ان يك$$ُوُن يفُع$$ل، ويفُع$$ل � ي$$أتي م$$ن فع$$ل، وإنم$$ا ي$$أتي م$$ن فع$$ل وفُع$$ل، ظ$$ُرف و� ِ ِْ
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  .يظُرف

لي$ست م$ن ب$اب فُع$ل =ن$ه س$مع اس$م الفاع$ل عل$ى : ِليست من باب فعل و� من ب$اب فُع$ل، م$ا ال$دليل؟ نق$ول: ًإذا
ٍ فُعل يأتي على فعيل، ظرف فھ$و ظري$ف، ك$رم فھ$و ك$ريم، حينئ$ذ ٍفاعل، حينئذ لو كانت من باب فُعل فاسم الفاعل من

  .لما جاء كائن علمنا أنه ليس من باب فُعل

َويفُعل ھذا إم$ا أن يك$ون ماض$يه فُع$ل أو فع$ل، .. ِليس من باب فعل؛ =ن المضارع يأتي على وزن يكون، يفُعل
  .َباب فعلِوليس من باب فعل، وأسقطنا فُعل باسم الفاعل، فتعين أن يكون من 

َكون(ًإذا كان أصله  َ ًعلى وزن فعل، تحركت الواو وانفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفا) َ َ .  

َترف77777777777ع ك77777777777ان المبت77777777777دا  ََ َ َْ ُ ُ ْس77777777777ما والخب77777777777رٱَْ َ ً َْ ْ  

  

ْتن777777777777777777صبه كك7777777777777777777ان س777777777777777777يدا عم7777777777777777777ر َ ُ M َ ًُ َ َ َ ْ َُ ِ  

  

َكك777777777777ان ظ777777777777ل ب777777777777ات أض777777777777حى أص777777777777ب ْ َ ْ ََ َ َ . َ َ َ   َحاَ

  

َأم777777777777777سى وص777777777777777ار ل777777777777777يس زال برح777777777777777ا َ َ ْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ
  

  

َء وانف7777777777777777ك وھ7777777777777777ذى اAيِت7777777777777777َف ِ َ َ َ. َ ْربع7777777777777777هْ َ َ ْ  

  

ِل77777777777777777شبه ِ َ نف777777777777777777ي أِْ ٍ ْ ْو لنف777777777777777777ي متبع777777777777777777هَ َ َ ُ ْْ ٍَ ْ ِ  

  

َومث77777777777777777ل ك77777777777777777ان دام م77777777777777777سبوقا بم77777777777777777ا ُ ْ َ َِ ً َ َُ َ َ ْ ِ  

  

َك7777777777777777أ َعط مادم7777777777777777ت م7777777777777777صيبَ ُ ْ َ ِْ َِ َا درھم7777777777777777ُ َْ ِ   اً

  

َترفع كان َ َُ ُترفع: (َْ َْ َكانو ھذا فعل مضارع مرفوع ) َ   .، قصد لفظه فاعلَ

َترفع كان المبت َ َْ ُ ُ َْ َالمبتدا: َداَ َ ْ   . ھنا مفعول بهُ

ْوالخب77ر َ َ ُتن77صبه ْ ُ ِ ْ َوالخب77ر: َ َ َ ْوالخب77ر( س$$كنه م$$ن أج$$ل ال$$روي، ْ َ َ ُتن77صبه ْ ُ ِ ْ  يعن$$ي وتن$$صب الخب$$ر م$$ن ب$$اب ا�ش$$تغال، )َ
ُوالخبر: رفعهويجوز  َ َ ُتنصبه ْ ُ ِ ْ   . كما سيأتيَ

َترفع كان المبتدا ََ َ َْ ُ ُ ُ ترفع:َْ َْ رفع بعد دخول كان رفع مجدد حاصل، ول$يس ھ$و  أن مذھب البصريين أن ھذا ال عرفناَ
الرفع الذي كان قبل دخول كان؛ =ن كان عامل اللفظ، فلما دخل على الجملة ا�سمية المكون$ة م$ن مبت$دئ وخب$ر ن$سخ 
العامل الذي دخل على المبتدأ فرفع المبتدأ؛ =ن كان عامل لفظي، وا�بتداء عامل معنوي، والعام$ل اللفظ$ي أق$وى م$ن 

ز لل$ضرورة، ا=ص$ل أن يك$ون العام$ل لفظي$ا وھ$و م$ا لل$سان في$ه العامل  lًالمعنوي، بل ھو ا=صل، والمعن$وي إنم$ا ُج$و
حظ، ولذلك اقتصر في العامل المعنوي على بابين فحسب، باب المبتدأ أنه مرفوع با�بتداء وھو عامل معن$وي، وب$اب 

: ٍالتعري عن العوامل النصب والجزم، حينئذ نق$ولالفعل المضارع المجرد عن ناصب وجازم، فرفعه يكون بالتجرد و
  .ھذا باب العامل المعنوي فحسب و� يقاس عليه غيره

إن ص$ح تعلي$$ق العم$ل ھن$$ا .. ًوك$ل م$ا أمك$$ن تعلي$ق العام$ل بكون$$ه لفظي$ا فھ$و مق$$دم، لك$ن ب$شرط أن ي$$صح تعلي$ق
يء ملف$وظ ب$$ه؛ =ن$$ه ھ$و الك$$.م ف$$ي ٍبعام$ل لفظ$$ي حينئ$ذ ص$$ار ھ$$و المق$دم، لم$$اذا؟ =ن ا=ص$ل ف$$ي العم$$ل أن يك$ون ل$$ش

ٍا=ص$$ل، فالفع$$ل ھ$$و ا=ص$$ل ف$$ي العم$$ل، حينئ$$ذ ا=ص$$ل ف$$ي الفع$$ل أن يك$$ون ملفوظ$$ا ب$$ه، وإذا ق$$در حينئ$$ذ المق$$در أو  ًٍ
  .المحذوف لعلة كالثابت كما ھو القاعدة عند الصرفية

ُترفع : ًإذا َْ   .داءًالمراد به تجدد له رفعا غير ا=ول الذي عامله معنوي وھو ا�بتَ

َترفع كان المبتدا ََ َ َْ ُ ُ   .ً، إذا دخلت عليه ويسمى اسما لھاَْ

َترفع كان المبتدا ََ َ َْ ُ ُ  ترفع ك$ان المبت$دأ إذا دخل$ت علي$ه؟ ھ$و ا]ن ل$م يك$ن مبت$دأ، وإنم$ا ت$سميته باعتب$اره قب$ل كيف: َْ
ھذه دخل$ت عل$ى م$ا ) كان( أن ًدخول كان، وھنا سماه مبتدأ من باب اFيضاح للمبتدئ أو القارئ أو المستمع؛ ليبين لك

أصله مبتدأ الذي س$بق تقري$ره ف$ي الب$اب ال$سابق، وإ� ت$سميته مبت$دأ ف$ي مث$ل ھ$ذا التركي$ب مج$از، يعن$ي ل$م يق$صد ب$ه 
  .المبتدأ الحقيقي، وإنما أطلق المبتدأ باعتبار ما كان
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َترفع كان المبتداًإذا  ََ َ َْ ُ ُ ھن$ا ف$ي المبت$دئ للج$نس، لم$اذا؟ =نن$ا ) أل( وً مبتدأ باعتبار حاله قبل دخول الناسخ،تسميته َْ
ًلو أطلقنا أن كان تدخل على المبتدئ، إذا يفھم من ھذا أن كل مبت$دئ ي$صح دخ$ول ك$ان علي$ه ول$يس ب$صحيح، ب$ل م$ن 
المبت$دئ م$ا ھ$و �زم ال$$صدر، ف$. ي$صح دخ$ول ك$$ان علي$ه، م$ن المبت$$دأ م$ا ھ$و واج$ب الح$$ذف كالنع$ت المقط$وع، ھ$$و 

دخل علي$$ه ك$ان؟ م$$ا ت$$دخل علي$ه؛ =ن$$ه مح$$ذوف، م$ن المبت$$دئ م$$ا ھ$و �زم ا�بت$$داء � يت$$صرف كي$ف ي$$) ھ$$و: (الك$ريم
  .ٍطوبى ھذا م.زم ا�بتداء، � يعرب إ� مبتدأ فأين التركيب؟ حينئذ � تدخل عليه كان: نقول) طوبى للمؤمن(

دخ$ول ك$ان علي$ه، ول$يس م$ا ي$صح : فمثل ھذه المبتدءات يمتنع دخول كان عليھا، فقصد الم$صنف بالمبت$دئ ھن$ا
ھن$ا نحمل$ه عل$ى الج$نس، فلي$ست ل.س$تغراق ل$تعم ك$ل م$ا ھ$و مبت$دئ �، ) أل: (ًكل مبتدئ يصح دخول ك$ان علي$ه، إذا

من المبتدئ ما يمتنع دخ$ول ك$ان علي$ه، وم$ن المبت$دئ م$ا يج$وز دخ$ول ك$ان علي$ه، وم$راد الم$صنف ھ$و الث$اني : نقول
  .للجنس � ل.ستغراق) أل(وعليه نحمل 

: في المبتدئ للجنس، فإن منه ما � تدخل علي$ه ك$.زم ال$صدر إ� ض$مير ال$شأن، كم$ا ف$ي المث$ال ال$سابق) أل(و
  .كان الناس صنفان، كان دخلت على المبتدئ والخبر وضميرھا اسمھا ضمير الشأن و� بأس به

   .داء كطوبى للمؤمن، فإنه يلزم ا�بتو�زم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع وما � يتصرف

: ًھ$ذه � يمك$ن أن تخ$رج ع$ن كونھ$ا مبت$دأ، م$ن يق$م أق$م مع$ه، نق$ول: ٍھذه ا=نواع الث.ثة وما شاكلھا حينئذ نقول
  .ھذا �زم الصدر، � يمكن أن تدخل عليه بكان ممتنع، طوبى للمؤمن � يمكن أن تدخل عليه كان) من(

  .قهالمبتدأ جنس أراد به بعض ا=فراد وليس على إط.: ًإذا قوله

َترفع كان المبتدا ََ َ َْ ُ ُ ًإذا دخلت عليه ويسمى اسما لھا حقيقة، أو فاع. مجازا: َْ ًً.  

ْوالخبر َ َ ُتنصبه ْ ُ ِ ْ ْ والخبر:َ َ َ ُتنصبه ھذا مفعول به أو مبتدأ ْ ُ ِ ْ  الجملة ھذه إما مفسرة وإما أنھا خب$ر المبت$دأ، يحتم$ل ھ$ذا َ
  .وذاك

ْوالخبر َ َ ًه، اس$تثنى النح$اة م$ن الخب$ر ھن$ا الجمل$ة الطلبي$ة، ف$. يك$ون خب$را لك$ان،  فيه ك$القول ف$ي س$ابقالقول: ً إذاْ
  . جملة طلبية منعوه ھنا-خبر المبتدئ-وجمھور النحاة الذين أجازوا أن يقع الخبر ھنا 

عليه، لكن يمتنع ھنا � لذات زي$د وإنم$ا لك$ون خب$ر زي$د ) كان(زيد ھذا يصح دخول : ٍفحينئذ زيد اضربه، نقول
  .، ولذلك يستثنى من الخبر الجملة الطلبيةجملة طلبية

  .ًيشترط في خبر كان أ� يكون جملة طلبية حتى عند الجمھور الذين يجوزون وقوع الطلبية خبرا عن المبتئدئ

يستثنى من المبتدئ ليس كل مبتدئ تدخل عليه كان، ويستثنى من الخبر ليس كل خبر تدخل عليه ك$ان ول$و : ًإذا
علي$ه الجمل$ة ھ$ذه، لم$اذا؟ ل$ذات المبت$دئ أو ) ك$ان(ھن$ا � ي$صح دخ$ول : ، فزيد اضربه نقولصح دخوله على المبتدئ

  .للخبر؟ للخبر؛ لكونه جملة طلبية وأما المبتدأ فھو جائز

َترفع كان المبتدا  ََ َ َْ ُ ُ ْسما والخبرٱَْ َ ً َْ ُتنصبه   ْ ُ ِ ْ َ .  

ُتنصبه( ُ ِ ْ ش$يء؟ جمھ$ور الب$صريين عل$ى أن$ه من$صوب ًخبرا لھا، باتفاق أنه منصوب، وإنما من$صوب عل$ى أي ) َ
ٍخبر لكان، حينئذ نقول ھذا الوجه ھو المرجح، والقول بأنه حال وھو مذھب الكوفيين م$ذھب ض$عيف � يع$ول علي$ه، : ٌ

  .لما ذكرناه

ْككان سيدا عمر َ ُ M ًَ َ َ َوكان ((:َ ً ربك ق$ديراََ ِ kَ َ ي$ه ك$ان مبت$دأ ودخل$ت عل) رب.. ( رب$ك ق$دير ھ$ذا ا=ص$ل]54:الفرق$ان [))َ
ھذا الخبر وھ$و ل$يس جمل$ة طلبي$ة ف$دخلت ك$ان رفع$ت المبت$دأ ) قدير(وجاز الدخول عليه؛ =نه ليس من الممنوعات، و

ًوأحدثت له رفع$ا جدي$دا، والعام$ل في$ه ) كان(الذي ھو قبل دخول  ) ك$ان(، ون$صبت الخب$ر المرف$وع قب$ل دخ$ول )ك$ان(ً
  .ًفصار خبرا لكان

ن، وخب$ر ك$ان من$صوب بك$ان، فأح$دثت عمل$ين ف$ي محل$ين مفت$رقين أح$دھما اس$م ك$ان مرف$وع بك$ا: ٍحينئذ نق$ول
َوكان((الرفع والثاني النصب  ً ربك قديراََ ِ kَ َ   .]54:الفرقان [))َ
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َككان َ ْان سيدا عمرَككقولك : أي َ َ ُ M ًَ ً، كان عمر سيدا، ھذا فيه أيضا جواز تقدم خبر كان على اسمھاَ ً.  

ْككان سيدا عمر َ ُ M ًَ َ َ أن كان دخلت على المبتدئ وھو علم، فرفعت$ه عل$ى أن$ه اس$م :  فائدتين بھذا المثال وھودًإذا أفا: َ
  .لھا

Mسيد و  فأحدثت فيه النصب؛ على أنه خبر لھا، ودل ك$ذلك عل$ى أن$ه يج$وز ) كان(ًھذا كان مرفوعا فدخلت عليه َ
 النظ$ر ف$ي المبت$دئ م$ع الخب$ر، تقدم الخبر على المبتدئ، وإن كان ا=صل في النظر في خبر كان م$ع اس$مھا ھ$و ع$ين

  . ھذا ا=صل إ� ما استثني، فما وجب ھناك تأخر الخبر وجب ھنا وما وجب تقدم الخبر ھناك وجب ھنا، كما سيأتي

ْككان سيدا عمر َ ُ M ًَ َ َ .ككان ظل .. َ َ َ َ ً لھ$ا والخب$ر تن$صبه ل$يس خاص$ا ھ$ذا ًكونھ$ا ترف$ع المبت$دا اس$ما، ككان في ذل$ك ف$ي َ
ونظائرھ$ا مثلھ$ا ف$ي ذل$ك العم$ل، فت$دخل عل$ى المبت$دئ ج$ائز ال$دخول، وعل$ى ) ك$ان(سب، ب$ل أخ$وات الحكم بك$ان فح$

  .الخبر جائز الدخول فترفع ا=ول وتنصب الثاني

َككان  َ    .ھذا خبر مقدم، ظل ھذا قصد لفظه وھو مبتدأ مؤخرَ

َككان ظل بات  َ . َ َ َ .ظ7لبإسقاط العاطف، ھو ج$ائز ف$ي ال$شعر، َ َب7اتو، َ ْأض7، وَ َأص7بحا، وَحىَ ْ  ا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، و َ
َأمسى ْ َوصار، َ َ َليس، و َ ْ َزال، وَ َبرحا، وَ َفتىء، وَِ ِ .وانفك، َ َ ْ َدامھذه اثنا ع$شر، بق$ي واح$د وھ$و .. َ ُومث7ل : ( أش$ار إلي$ه بقول$هَ ْ ِ َ

َكان دام َ َ   ً.فھي ث.ثة عشرة فع.) َ

  .ومنھا ما يعمل بشرط، منھا ما يعمل ب. شرطھذه ا=فعال باعتبار العمل منھا ما يعمل ب. شرط و� قيد، 

َا=ول الثماني$$ة تعم$$ل ب$$. ش$$رط ك$$ان،  .ظ77لوُ َب77اتو، َ َأض77حى، وَ ْ َأص77بحا، وَ ْ َأم77سى، و َ ْ َوص77ار، َ َ َل77يس، و َ ْ ھ$$ذه كلھ$$ا . َ
  .، � يشترط لھا أي شرطمتتالية وھي ثمانية تعمل ب. شرط

َزالو َبرحا، وَ َفتىء، وَِ ِ . وانفك،َ َ ْ   . بشرط، وھو أن يتقدمھا نفي أو شبه نفيھذه تعمل.. َ

َدام منھا ما يعمل ھذا العمل ب. ش$رط :  كذلك مشروطة بشرط وھو أن تكون مسبوقة بما المصدرية، ولذلك قالَ
أح$دھما م$ا : ليس، ومنھ$ا م$ا � يعم$ل ھ$ذا العم$ل إ� ب$شرط وھ$و ق$سمان: كان وما عطف عليھا إلى قوله: وھي ثمانية

ًسبقه نف$ي لفظ$ا أو تق$ديرا، وھ$و م$ا أش$ار بقول$هيشترط في عمله أن ي زال، ماض$ي : وھ$ذه ا=ربع$ة ا=خي$رة الت$ي ھ$ي: ً
  .يزال كما سيأتي، وبرح، وفتئ، وانفك

َفت7ىء ِ َ بك$$سر الت$$اء ھ$ذا ھ$$و ا=ش$$ھر ف$$ي اللغ$ة، ا=ش$$ھر أنھ$$ا بك$$سر الت$اء، وفيھ$$ا لغ$$ة ب$$الفتح فت$ئ م$$ن ب$$اب فع$$ل، َ َ
ُأفتأ، ورابعة فتئ يفت$أ، كظ$رف يظ$رف، ھ$ذه أربع$ة لغ$ات ف$ي فت$ئ الم$شھور فيھ$ا ِوا=ولى على وزن فعل، ولغة ثالثة  ُ

َكسر التاء فتئ ثم فتئ ِ.  

ْوانفك وھذى اAربعه  .َ َ ْ َ َِ َ ِوھ7ذأي موادھا الت$ي ھ$ي زال وم$ا عط$ف علي$ه، : ْ ْ اAربع7ههَ َ َ  ا=خي$رة � تعم$ل إ� ب$شرط ْ
ٍلشبه نفيكونھا  ْ َ ِ ِ الدعاء، ف$. تعم$ل إ� إذا كان$ت م$سبوقة ب$دعاء أو نھ$ي أو لنف$ي مح$ض، ، والمراد بشبه النفي النھي وِْ

  .وھذا النفي قد يكون با�سم وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالحرف

ْوھذى اAربعه  َ َ ْ ْاAربعهمبتدأ، و ى ِذ: َِ َ َ ْمتبعه بدل أو عطف بيان، ْ َ َ ٍل7شبه نف7ي  ھذا خبر المبتدئ، و ُْ ْ َ ِ ِ ھ$ذا � ب$د م$ن ِْ
ْمتبعهب نعلقه أن نقدره أو َ َ   . ، ولو قدرناه بمحذوف كما قال بعضھم � بأس بهُْ

ٍل7شبه نف7ي أو لنف7ي  ٍْ َْ َِ ِ ِ ِْ =ن المق$صود م$ن الجمل$ة اFثب$$ات، : � ب$د أن يتق$دمھا نف$ي أو ش$$به نف$ي، لم$اذا؟ ق$الوا: ً، إذاْ
ن$$ي جمل$$ة م$$ا دخ$$ل عل$$ى المبت$$دئ ٍوھ$$ذه م.زم$$ة للنف$$ي معناھ$$ا، وحينئ$$ذ نف$$ي النف$$ي إثب$$ات، الم$$راد بالجمل$$ة اFثب$$ات، يع

والخبر المقصود به اFثب$ات، وھ$ذه ا=لف$اظ ف$ي نف$سھا ت$دل عل$ى النف$ي، فاش$ترطنا النف$ي قبلھ$ا؛ =ن نف$ي النف$ي إثب$ات، 
ال$دعاء والنھ$ي، : ولذلك � تعمل ھذا العمل إ� بھذا الشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو ش$به النف$ي، وقلن$ا ش$به النف$ي ھ$و

مراد به حقيقته وھو النفي المحض، وھذا قد يكون بحرف وقد يكون بفعل، وقد يكون باس$م، أم$ا الح$رف وأما النفي فال
  : نحو

ْلن   ُتزالوا َ َ ْكذلكم َ ُ َِ .ثم َ ْلكم ُــــت           ِزلـَ ) ُ ُ ًخالدا َ ِ َخلود َ ُ ِالجبال ُ َ ِ  
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َزالو   :ن تكون مسبوقة بنفي وھو فعل ھنا عملت وھي فعل مضارع لسبقھا بالنفي وھو لن وھو حرف، كذلك أَ

َل7777777777777777يس ْ cينف7777777777777777ك َ ًغن7777777777777777ى ذا َ ٍواعت7777777777777777زاز ِ َ ِ ْ  

  

cك777777777777777777777777777777ل ٍعف777777777777777777777777777777ة ِذي ُ jمق777777777777777777777777777777ل .ِ ِ ُ  

  

ُقنوع    ُ ٌمقل أو - َ ِ   . ضبط بھذا وذاكُ

  :وقد يكون با�سم النفي 

ُغي7777777777777777777ر ْ ^منف7777777777777777777ك َ َ ْ َس7777777777777777777يرَأ ُ   ًوىَھ77777777777777777777 ِ

  

ٍوان cك7777777777777777777777777777ل َل7777777777777777777777777777يس َ ْ ُيعتب7777777777777777777777777777ر َ ْ ََ  

  ج

ًكون اسما وقد يكون فع$.، وق$د يك$ون ملفوظ$ا كم$ا ف$ي ا=مثل$ة الم$ذكورة ًالنفي قد يكون حرفا وقد ي: ٍحينئذ نقول ًً
ًوقد يكون مقدرا، يعني محذوفا ومثلوا له بقوله تعالى َقالوا تا[ تفتأ تذكُر ُيوُس$ف((: ً ُِ ْْ َ َ َ َ َُ K ُتفت$أ  ]85:يوس$ف) [)ُ َ يعن$ي � تفت$أ، َْ

ُتذكُر(( ْ ُتفتأ ھذا الفعل : ٍوحينئذ نقول ))َ ُيوُسفَ َ َد عمل عمل ك$ان، ووج$د ش$رطه لكن$ه مق$در، وي$شترط ف$ي التق$دير ھن$ا قَْ ِ
ًليس قياسا مطردا، وإنما ھو في القسم أو� ثم مع الفعل المضارع، ثم � على جھة الخصوص ِ َ َ ً ً.  

َقالوا ت$ا[ تفت$أ ت$ذكُر ُيوُس$ف((ًبھذه الشروط الث.ثة يجوز أن يكون النفي مقدرا،  ُِ ْْ َ َ َ َ َُ K � يح$ذف الن$افي أي � تفت$أ و)) ُ
ًمعھا قياسا إ� بعد القسم كما في ا]ية، وكذلك أن يكون مضارعا  وق$د ش$ذ  وأن يكون � على جھة الخصوص، -فعل–ً

  :الحذف بدون القسم

ُوأب777777777777777777777777رح َ ْ َأدام َم777777777777777777777777ا ََ َ ِق777777777777777777777777وميُ � َ ْ َ
  

  

ِبحم7777777777777777777777777د ْ َ ًمنتطق7777777777777777777777777اِ � ِ ِ َ ْ َمجي7777777777777777777777777د ُ ِ   اُ

  

ُأبرح َ ْ ً فع$ل م$ضارع، والح$رف المق$در ھ$و �، إذا وج$د ش$رطان بق$ي ًھذا فعل مضارع، لكنه ل$يس ق$سما، أب$رح َ
ًشرط ثالث وھو القسم، إذا يعتبر شاذا و� يقاس إ� م$ا ج$اء ال$نص باس$تثنائه؛ =ن$ه با�س$تقراء أن ھ$ذا الفع$ل كغي$ره �  ً

ٍيعمل إ� بتقدم نفي، وحينئذ إذا حذف فصار خارجا ع$ن القي$اس، فحينئ$ذ ينظ$ر ف$ي المث$ل ال$ذي ورد أو ًٍ  ف$ي ا]ي$ة الت$ي ٍ
ھ$ذه لي$ست مث$ل �، فنقت$صر .. ل$ن، وم$ا، وإن: ً� تفتأ، إذا: ًمعنا، فنجد أن تفتأ فعل مضارع، إذا � يتعداه، وأن التقدير

، وأم$ا م$ا ع$داه -ح$رف النف$ي-الحكم على المذكور، ثم ھو في ق$سم، فنق$ول بھ$ذه ال$شروط الث.ث$ة يج$وز ح$ذف الن$افي 
ُوأبرح: شاعر ھنا�، وأبرح كما قال ال: فنقول َ ْ َأدام َما ََ َ ِقوميُ � َ ْ ھذا شاذ يحفظ و� يقاس علي$ه؛ =ن$ه وإن ك$ان : ، نقولَ

ًفع. مضارعا، وإن كان المحذوف الحرف وھو �، إ� أنه ليس في سياق القسم، وال$شرط أن يك$ون ف$ي س$ياق الق$سم،  ً
ھ$ذا فع$ل ) ت$زل(ناھي$ة، و) �(ً� ت$زل قائم$ا، : قول$كفھذا أن يك$ون لنف$ي أو ل$شبه نف$ي، والم$راد ب$ه كم$ا ذكرن$ا النھ$ي ك

  .ًمضارع ناقص مجزوم ب.، وجزمه السكون، واسمه أنت، وقائما خبره

  :يحتاج إلى اسم وخبر، ومنه قوله: ًإذا

ْش7777777777مر ِص7777777777اح M (ْت7777777777زلَ و َ َذاك7777777777ر َ ِالم77777777777وت ِ ْ َ  

  

ُفن777777777777777777777777777سيانه ُ ْ ِ ٌض6777777777777777777777777777ل َ ُمب777777777777777777777777777ين َ ِ ُ  

  

ْت77زل و) ش$$اذ إ� أن$$ا نتوس$$ع ب$$ه لكثرت$$ه، ي$$ا ص$$اح، ھ$$ذا وإن ك$$ان ف$$ي ا=ص$$ل: يعن$$ي ِص77اح َ ھ$$ذه ناھي$$ة ) و�.. (َ
َذاك7ر(ض$مير وھ$و اس$م ت$زل، و) أن$ت(ھذا فعل مضارع ناقص مجزوم ب.، وجزم$ه س$كون آخ$ره، و� ت$زل ) تزل(و ِ 

ِالموت ْ   ًھذا خبر، إذا نصب ) َ

النھ$ي وال$دعاء كم$ا ق$ال اب$ن آج$روم ھنا دعائية، و� في ) �(، � يزال  إليكً) يزال � محسنا :والدعاء كقولك
فع$$ل م$$ضارع مرف$$وع  )ي$$زال(، -ًن$$سميھا دع$$اء أي$$ضا � ب$$أس-نق$$ول ھ$$ذه نافي$$ة ) �(ًھن$$اك، � ي$$زال ' مح$$سنا إلي$$ك، 

  ًناقص مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ولفظ الج.لة اسم يزال، ومحسنا ھذا خبرھا

َأ) َاس777777لمي اَي77777 َ .م777777ي، َدار ي777777ا ْ َالب َعل777777ى َ   ىضل777777ْ

  

َو) ًم77777777777777777777نھ6َ زال َ َ ِبجرعائ77777777777777777777ك ُْ ِ ْ َ ُالقط77777777777777777777ر ِ ْ َ ْ  

  



                                                            
446

ًمنھ6َ زال َو) َ ًفع$ل ماض$ي، والقط$ر ھ$ذا اس$مھا، وم$نھ. خب$ر   مق$دم،  بجرعائ$ك ) زال(دعائية أو نافية، ) �( ُْ
  ً.منھ.:ھذا متعلق بـ

  .ھذا شبه النفي وقد مثلنا للنفي: ًإذا

ْوھذى اAربعه َ َ ْ ھذه ا=ربعة � تعم$ل ھ$ذا العم$ل ال$ذي .. ورة زال، وبرح، وفتئ، وانفك أي موادھا ا=خيرة المذكَِ
ھو رفع المبتدأ ونصب الخبر إ� إذا تقدمھا شبه نفي أو لنف$ي، إ� إذا كان$ت متبع$ة، كي$ف متبع$ة؟ ھ$ي تابع$ة أو متبع$ة؟ 

ل$شبه ھ$ذا : نف$ي، ل$ذلك تق$ولإذا كانت متبعة، بماذا؟ كيف التقدير يكون؟ ما الذي أتبع الث$اني؟ ھ$ي متبع$ة للنف$ي وش$به ال
  .  متعلق بقوله متبعة وھو خبر ذي

  .ھذا ما ذكره في ھذا البيت: ًإذا

َومثل كان دام َُ َ َ ْ ِ َومثل كان، ھذا الثالث عشر َ َ ُ ْ ِ َومثل كان -ككان ظل-كان : يمثل بـ،َ َ ُ ْ ِ   .؛ =نھا أم الباب ھي ا=صلَ

َومث77ل ك77ان دام َُ َ َ ْ ِ َم77سبوقا بم77ا(ل كون$$ه ف$$ي العم$$ل الم$$ذكور ب$$شرط ح$$ا: يعن$$ي َ ُ ْ َِ أي م$$ا؟ الم$$صدرية الزماني$$ة أو ) ً
  الظرفية، ومن أين أخذنا ھذا التقييد؟ 

َكأعط مادمت مصيبا درھما ُْ ُ ْ َ ِْ ِ ًِ َ ھنا ليست موصولة، ولي$ست م$صدرية فح$سب، وإنم$ا ھ$ي ) ما(من المثال نقيد : ً إذاَ
  .مصدرية ظرفية يعني زمانية

َكأعط مادمت م7صيبا درھ ُْ ُ ْ َ ِْ ِ ًِ َ ھ$ذه م$صدرية ظرفي$ة، لم$اذا م$صدرية؟ =نھ$ا ت$سبك م$ع م$ا بع$دھا ) م$ا(دم$ت م$ا : م7اَ
  بمصدر، وظرفية =نھا تفسر أو تضاف إلى المدة أو إلى الظرف

َك7أعط مادم77ت ْ َ ُْ ِ ً فع$$ل ماض$$ي، والت$$اء ھن$$ا اس$$مھا، وم$$صيبا درھم$ا ھن$$ا في$$ه ح$$ذف وفي$$ه تق$$ديم وت$$أخير ك$$أعط دام: َ ً
ًالمحتاج درھما ما دمت مصيبا ً له؛ =ن أع$ط ھ$ذا يتع$دى إل$ى مفع$ولين، أع$ط المحت$اج درھم$ا، يأتين$ا ھ$ذا ب$اب أعط$ى ً

) أع$ط المحت$اج(وكسى يتعدى إلى مفعولين ليس أصلھما المبتدأ والخبر، أعط ھذا يتع$دى إل$ى مفع$ولين، أي$ن مفعول$ه؟ 
ًم$صيبا ھ$ذا خب$ر دام، والت$اء ھ$ذا ًيعن$ي م$دة دوام م$صيبا، ف) ًم$ا دم$ت م$صيبا(ھذا المفعول الثاني ) ًدرھما(ھذا حذف، 

  .اسمھا

ًإذا كأعط المحتاج درھما ما دمت مصيبا له، ففي المثال تقديم وتأخير وحذف ً ً  

َومث77777777777777777ل ك77777777777777777ان دام م77777777777777777سبوقا بم77777777777777777ا ُ ْ َ َِ ً َ َُ َ َ ْ ِ  

  

َك7777777777777777أعط مادم7777777777777777ت م7777777777777777صيبا درھم7777777777777777 ْ ُ ْ َ َْ ُِ ِ ًِ َ   اَ

  

 ب$د م$ن القي$دين؛ =نھ$ا ق$د تك$ون الم$صدرية الظرفي$ة، �) م$ا(ًإذا ھذا ي$شترط ف$ي عمل$ه وھ$و لف$ظ دام أن ي$سبقه 
ً يعجبن$ي م$ا دم$ت ص$حيحا، و� تعم$ل عم$ل الم$ذكورمصدرية � ظرفية ف. تعمل ھذا العمل، لو كانت م$صدرية فق$ط 

ًيعني مدة دوامك صحيحا؟ �، ليس كذلك � يقدر بظ$رف، يعجبن$ي م$ا دم$ت ص$حيحا أي ًدوام$ك ص$حيحا، ف$دام تام$ة : ً
  .وجد الظرفية بدون المصدريةًبمعنى بقي، وصحيحا حال و� ت

َك77أعط مادم77ت م77صيبا درھم77ا ُْ ُ ْ َ ِْ ِ ًِ َ ًأع$$ط م$$دة دوام$$ك م$$صيبا درھم$$ا، ومن$$ه قول$$ه تع$$الى:  أيَ ِوأْوص$$اني بال$$ص.ة  ((: ً K ِِ َ ََ
ًّوالزكاة ما دْمت حيا َِ َ َُ َُ K(](د أن ً أي مدة دوامي حيا، وھذا يستدل به على أن دام لھا مصدر؛ فإن التقدير ھن$ا يك$ا]31:مريم

ًيكون إجماعا مدة دوامي حيا، فإذا كان كذلك كوننا نحكم على أن ما المصدرية ھنا في ھذا التركيب م$صدرية � يفھ$م  ً
منھا إ� أنھا تسبك مع ما بعدھا بمصدر، و� يفھم غير ھذا، إذا لم تسبك مع م$ا بع$دھا بم$صدر وت$ؤل بم$صدر ل$م تك$ن 

ن$$اه ھ$$و أن م$$ا بع$$د ل$$ه م$$صدر، ف$$دام ل$$ه م$$صدر، وأم$$ا الق$$ول ب$$أن م$$دة م$$صدرية، ف$$إذا حكمن$$ا عليھ$$ا بأنھ$$ا م$$صدرية مع
دوامي، دوامي ھذا مصدر لدام التامة أستعير ھنا ھذا مغالطة، بل الصحيح أنه لدام الناق$صة؛ =ن دام التام$ة � تطل$ب 

ٍخبرا وإنما تكتفي بمرفوعھا كما ستأتي، وحينئذ نقول   .ھذه دام الناقصة على ا=صل: ً

  ه ' تعالى   قال رحم

َترف77777777777ع ك77777777777ان المبت77777777777دا  ََ َ َْ ُ ُ ْس77777777777ما والخب77777777777رٱَْ َ ً َْ ْتن777777777777777777صبه كك7777777777777777777ان س777777777777777777يدا عم7777777777777777777ر  ْ َ ُ M َ ًُ َ َ َ ْ َُ ِ  
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.ككان ظل َ َ َ   . عطف عليهوما.. َ

ْوھذى اAربعه: ثم قال َ َ ْ   . ا=خيرة يشترط فيھا ما � يشترط في الثمانية ا=ولىَِ

َومثل كان دام مسبوقا بما ُ ْ َ َِ ً َ َُ َ َ ْ ِكأعط  ِ ْ الم$راد ب$ه ات$صاف ) ظ$ل(المصدرية الظرفية، أما معانيھا فمعنى ) ما(بـ يعني َ
ًالمخبر عنه بالخبر نھارا، ظل زيد قائما، ما المق$صود بظ$ل زي$د قائم$ا؟ بمعن$ى أن$ه ات$صف بالقي$ام ف$ي النھ$ار، ات$صف  ً ً

الذي ھو اس$م ظ$ل المخبر عنه الذي ھو اسم ظل بمضمون الخبر في وقت النھار، فظل المراد به اتصاف المخبر عنه 
  ً.بمضمون الخبر نھارا

ًاتصافه به لي.، بات زيد قائما، بمعنى أنه اتصف بمضمون قام في وقت البيتوتة وھو في الليل) بات(ومعنى  ً.  

.. ات$صافه ب$ه ف$ي الم$ساء) أمسى(اتصافه به في الصباح، و) أصبح(اتصافه به في وقت الضحى، و) أضحى(و 
المراد بھا النفي، وھي عند اFط.ق لنفي الح$ال ل$يس زي$د ) ليس(لى صفة أخرى، والتحول من صفة إ) صار(ومعنى 

ًقائما يعني ا]ن، إذا أطلق عن القيد حينئذ نحملھا على نفي الح$ال، ا]ن يعن$ي ل$يس زي$د قائم$ا ا]ن، وبع$ده ' أعل$م �  ًٍ
ھ$ذا ل$يس : ًفيه ليس زيد قائما، وما بعده نقولًليس زيد قائما ا]ن، في ھذا الوقت الذي نتحدث : نحكم عليه، وإنما نقول

  .ًداخ. في الحكم

ًليس زيد قائما أي ا]ن، وعن$د التقيي$د ب$زمن عل$ى ح$سبه، ل$يس زي$د م$سافرا غ$دا، إذا لي$ست لنف$ي الح$ال، وإنم$ا  ً ً ً
ًتحمل على ما قيدت به، ليس زيد مسافرا غدا، إذا قد يكون بعده ً ً.  

ًة الصفة للموص$وف م$ذ ك$ان ق$اب. لھ$ا، اتف$ق النح$اة عل$ى أن ھ$ذه ا=رب$ع ومعنى زال وأخواتھا تدل على م.زم
بمعنى واحد، باتف$اق النح$اة إجم$اع أنھ$ا بمعن$ى واح$د، وأن ھ$ذا المعن$ى ) زال، وبرح، وفتئ، وانفك(كلھا بمعنى واحد 

ة بح$سب يدل على م.زمة الصفة للموصوف، الصفة الذي ھو خبرھ$ا، للموص$وف ال$ذي ھ$و اس$مھا، لك$ن ك$ل م.زم$
ًالجملة، � زال زيد عالما، ا=صل في ا�تصاف بالعلم أنه مدة بقائه منذ أن شم رائحة العلم إلى أن يموت ھ$ذا ا=ص$ل 

  .فيه

ٍ� زال زيد قائما، ھذا ينفك عنه في وقت دون وقت، وحينئذ نقول الم.زمة ھنا بح$سب م$ا قبل$ه، يعن$ي بح$سب : ً
يوجد في وقت دون وقت، ب$ل ھ$و م$.زم ل$ه م$دة حيات$ه كالوص$ف ب$العلم الوصف الذي يكون للموصوف، قد يكون � 

ٍوالحياة ونحو ذلك، وقد يكون يوجد في وقت دون وقت، وحينئذ نفسره بالم.زمة ليست كالم.زمة السابقة، وإنم$ا ھ$ي 
  .م.زمة في وقت دون وقت

ًئما ف$ي وق$ت ال$صيام، وأم$ا إذا �، � زال زي$د ص$ا! ً� زال زيد صائما، شھر كامل وش$ھرين ث.ث$ة وھ$و ص$ائم
  .جاء المغرب انتھى الوقت

ًإذا ت$دل عل$ى م.زم$$ة ال$صفة للموص$$وف من$ذ ك$$ان ق$اب. لھ$$ا، عل$ى ح$سب م$$ا قبلھ$ا، ف$$إن ك$ان م$$ا قبلھ$ا مت$$صلة  ً
ًالزمان دام$ت ل$ه ك$ذلك نح$و م$ا زال زي$د عالم$ا، وإن ك$ان قبلھ$ا ف$ي أوق$ات دام$ت ل$ه ك$ذلك، م$ا زال يعط$ي ال$دراھم، 

  . ذا يعطي في وقت دون وقت، ما زال يعطي الدراھمھ: نقول

وترد كان، وأصبح، وأضحى، وأمسى، وظل بمعنى صار، قلنا صار تأتي بمعنى التحول م$ن ص$فة إل$ى ص$فة، 
قد تخرج ھذه الخمسة عن معانيھا ا=صلية كان تدل على كينونة وھو حدث كما ذكرن$اه، وھ$ذا الح$دث واق$ع ف$ي زم$ن 

ھ$ذه ا=ص$ل أنھ$ا : نقول.. ة وتسمى رابطة عند المناطقة، وظل، وأصبح، وأمسى، وأضحىمضى وانقطع، فھي زماني
موضوعة �تصاف المخبر عنه بما دل عليه اللفظ، فأصبح اتصافه بالقيد متى؟ ف$ي ال$صباح، وك$ذلك الم$ساء، لك$ن ق$د 

  .تخرج عن ھذا المعنى إلى معنى آخر وھو معنى صار، التحول من صفة إلى صفة أخرى

ًق$$ع حينئ$$ذ الماض$$ي خب$$را لھ$$ا، إذا كان$$ت بمعن$$ى ص$$ار يمتن$$ع أن يك$$ون خبرھ$$ا فع$$. ماض$$يا ف$$. ي ًً ًفكان$$ت ھب$$اء ((ٍ َ َ ْ َ َ َ
ًُّمنبث$$$$ا َ ًوكن$$$$تم أزواج$$$$ا ث.ث$$$$ة(( يعن$$$$ي وص$$$$ارت، ]6:الواقع$$$$ة) [)ْ َ َ ً َ َْ ُ َُ ًفأْص$$$$بْحتم بنْعمت$$$$ه إخوان$$$$ا((، ]7:الواقع$$$$ة) [)ْ َ َ َْ ُِ ِِ ِ ِ ْ َ آل ))[َ

َظ$$ل و(( ص$$رتم، ]103:عم$ران K ًّْجُھ$$ُه ُم$ْسوداَ ٍ ص$$ار، وحينئ$$ذ إذا خرج$ت ع$$ن أص$$لھا واس$$تعملت بمعن$$ى ]58:النح$$ل) [)َ
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  .� تخرج عن العمل بل ھي باقية على ا=صل: صار نقول

َوغي7777777777777ر م77777777777777اض مثل7777777777777ه ق77777777777777د عم677777777777777 ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ٍَ  

  

َن ك7777777777ِإ ُان غي7777777777ر ْ ْ َ ُاض من7777777777ه َم7777777777لٱَ ْ ِ َس7777777777تعم6ٱِ ِ ْ ُْ  

  

ٍوغير ماض َ ُ ْ ُغير ، مبتدأ ََ ْ ٍماضمضاف، و َ   . مضاف إليهَ

ْمثله قد َ ُْ َ َعم6 ِ ِ ھ$ذا فع$ل ماض$ي، ا=ل$ف لmط$.ق، والجمل$ة خب$ر ) عم$ل(ح$رف تحقي$ق، و) ق$د(، ق$د عم$ل مثل$ه، َ
غير، مثله أصل التركيب غير ماض قد عمل مثله، يعني مثل ماذا؟ مثل الماضي، غير الماضي عمل عم$ل الماض$ي، 

ًحينئذ يكون حا�، حالة كونه مثله، ولو قيل بأنه  صفة لمفعول مطلق محذوف كان أول$ى، يعن$ي وغي$ر م$اض ق$د عم$ل ٍ
ًعم. مثله، وعم. ھذا مفعول مطلق، ومثله جاء صفة له، ھذا أولى من إعرابه ح$ال، م$ن فاع$ل عم$ل م$ستتر،  ُوغي7ر ً ْ ََ

ُماض مثله َ ْ ِ ٍ لى مث$ل ھ$ذا أي مثل الماضي قد عمل العمل المذكور، وا=لف ھذه لmط.ق؛ =نه أورد ماذا؟ لماذا نص ع َ
  التركيب؟

  .=نه في سياق تعداد ا=فعال ذكرھا بصيغة الماضي

َكك777777777777ان ظ777777777777ل ب777777777777ات أض777777777777حى أص777777777777بحا ْ َ ْ ََ َ َ . َ َ َ َ  

  

َأم777777777777777سى وص777777777777777ار ل777777777777777يس زال برح777777777777777ا َ َ ْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ
  

  

ْفتىء وانفك وھذى اAربعه .َ َ ْ َ َ َِ َِ َْ  

َومثل كان دام :ثم قال َُ َ َ ْ ِ َ  

ان$ت ب$صيغة الماض$ي، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، فنف$ى ھ$ذا الت$صور قد يظن الظان أنھ$ا � تعم$ل ھ$ذا العم$ل إ� إذا ك
َوغير ماض مثله قد عم6: المحدث بقوله ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ٍَ   

فما اشتق من كان، وما اشتق من ظ$ل، وم$ا اش$تق م$ن انف$ك، وزال إل$ى آخ$ره يعم$ل عم$ل زال، وم$ا اش$تق م$ن 
  .فالحكم واحد.. ظل يعمل عمل ظل

ْوھذى اAربعه: ما لمادة الفعل، ولذلك قلناٍحينئذ الحكم ليس لصيغة الفعل وإن َ َ ْ  أي موادھا، لماذا قلن$ا موادھ$ا؟ =ن َِ
الحكم إما أن يتعلق بالمادة وإما بالصيغة، إذا قلنا بال$صيغة معناھ$ا ب$صيغة الماض$ي، ف$. يتع$دى الحك$م إل$ى الم$ضارع 

ھ$ذه كلھ$ا تعم$ل، ھن$ا العب$رة بالم$ادة أو .. ن، ك$نٍوا=مر واسم الفاعل، وإذا قلنا المادة مادة كان، حينئذ كان، يكون، كائ
  .ًبالصيغة؟ بالمادة، إذا ليس المراد من تعداد ا=فعال السابقة صيغھا، بل المراد موادھا

ٍفكل ما دل على كان بالمادة س$واء ك$ان ماض$يا أو م$ضارعا أو م$صدرا أو أم$را حينئ$ذ يعم$ل ھ$ذا العم$ل، ترف$ع  ً ً ً ً
كك$ان ظ$ل أي م$ادة ظ$ل، ب$ات أي م$ادة ب$ات، ل$يس ع$ين ال$صيغة، وھ$ذا .. الخب$ر تن$صبهم$ادة ك$ان المبت$دأ، و: كان أي

  .تأويل جيد

َوغير ماض مثله قد عم6 ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ٍَ   

َإن ك7ان غي77ر الم7اض من77ه اس7تعم6، مت$ى؟ قي$$ده ھ$ل ك$$ل ا=فع$ال لھ$$ا م$ضارع أو مت$$صرفة؟ � ِ ِْ ْ َ ُ ُْ ُْ ِ ْ َ َ ٍ ، ف$$المرد حينئ$$ذ ْ
ية، فكل ما ورد من تصرف تلك ا=فع$ال عم$ل عم$ل الماض$ي، ف$إن ل$م يك$ن ل$ه إ� ماض$ي السماع ليس المسألة اجتھاد

مالنا حيلة فيه يبق$ى عل$ى م$ضيه، إذا ل$م ي$رد إ� الماض$ي � يمك$ن أن نق$ول غي$ر م$اض مثل$ه ق$د عم$.، ل$يس ل$ه غي$ر 
ًماض، فالماضي حينئذ يكون ھو خاصا به، فنقدر ھناك صيغته مثل ليس ٍ.  

ُإن كان غير ا ْ َ َ َلماض منه استعم6ْ ِ ِْ ْ َُ ُْ ِ ُمنه (ْ ْ ھذا متعلق بقوله استعم.، وا=لف لmط.ق، يعني ما تصرف م$ن ھ$ذه ) ِ
  .ا=فعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي

جميع ھ$ذه ا=فع$ال تت$صرف، ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا؛ =ن ا=ص$ل ف$ي الفع$ل أن$ه مت$صرف، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، وغي$ر 
جميع ھذه ا=فع$ال تت$صرف في$أتي منھ$ا الم$ضارع وا=م$ر والم$صدر والوص$ف إ� التصرف ھذا خارج عن القياس، ف

  ).ليس(ليس، وھذا مجمع عليه في 
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مجم$ع ) ل$يس(عل$ى أنھ$ا � تت$صرف، إ� ليس فمجمع على عدم تصرفھا، وأم$ا دام ف$نص كثي$ر م$ن المت$أخرين 
َوغي7ر م7اض مثل7ه ق7د عم67: ًعلى أنھا م.زمة للماضي، إذا ليس لھا غير الماضي، ليست داخلة في قوله ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ) دام(، وأم$ا ٍَ

  .الك رحمه ' تعالى على أنھا � تتصرففأكثر المتأخرين على أنھا � تتصرف، وجزم به ابن م

وما ذكر من عدم تصرفھا لم يذكره البصريون، ولتصاريف ھذه ا=فعال من العمل وال$شروط م$ا : قال أبو حيان
َوغير ماض مثله قد عم6: إذا قيل ا=فعال، يعني للماضي منھا، وكذا سائر ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ : ً، وقد اشترطنا ش$روطا ف$ي بع$ضھا نق$ولٍَ

ِإن ك7ان غي7ر الم7اض (الشروط تلك ليست خاصة بالفعل الماض$ي، ب$ل ك$ل م$ا ت$صرف م$ن الماض$ي فال$شرط �زم ل$ه  َ ُ ْْ َ َ ْ
َمنه استعم6 ِ ِْ ُْ ُْ.(  

 والت$$صرف الم$$راد ب$$ه أن$$ه ي$$أتي من$$ه ماض$$ي م$$ا يت$$صرف،: دھماأح$$: ھ$$ذه ا=فع$$ال عل$$ى ق$$سمين: ق$$ال ال$$شارح
ًومضارع وأمر، وھذا التصرف قسمان، قد يكون تصرفا تاما بأن س$مع من$ه الم$ضارع وا=م$ر والم$صدر، وق$د يك$ون  ً

ًتصرفا ناقصا، بأن لم يسمع منه إ� المضارع فحسب ً.  

  . وھو ما عدا ليس ودامما يتصرف،: أحدھما

ًما يتصرف تصرفا ناقصا وھ$و : -رف قسمانما يتص-وھذا القسم  وأخواتھ$ا فإن$ه � ي$ستعمل منھ$ا ا=م$ر ) زال(ً
ٍو� المصدر، زال ل$يس عن$دنا زل، زال وانف$ك وفت$ئ وب$رح، ھ$ذه لي$ست لھ$ا أم$ر و� م$صدر، حينئ$ذ ت$صرفھا ن$اقص 

  .ليس بتام

ًالثاني ما يتصرف تصرفا تاما وھو باقيھا ً.  

عل$$ى : عن$$د المت$$أخرين، وي$$صححونه يقول$$ون )دام(وباتف$$اق،  )ل$$يس(، وھ$$و ل بح$$ام$$ا � يت$$صرف: والث$$اني: ق$$ال
  .ًمضارع دام، وھو يدوم، فھي متصرفة إذا ثبت أن لھا مضارعا، قد أثبته بعضھم: الصحيح، وقيل لھا

ًحينئذ ھي متصرفة تصرفا ناقصا، والصحيح أن لھا مصدرا أيضا كما سبق، مدة دوامي حي$ا  ً ً ً ً ًّم$ا دْم$ت حي$((ٍ َ َُ ) )اُ
ٍالمصدرية حينئذ لزم أن يكون ما بعد له مصدر، إن قلنا ليس لھا م$صدر فحينئ$ذ لي$ست ) ما( اشترطنا كون ]31:مريم[ ٍ
ٍمصدرية، وھذا باطل، حينئذ � بد أن يكون لھا م$صدر، والق$ول با�س$تعارة ھ$ذا ق$ول � يلتف$ت إلي$ه، أن$ه اس$تعير ) ما(

  .الناقصة فھذا � يعول عليه) دام(م التامة مقا) دام(لھا من أجل أن يقيم مصدر 

 وذل$ك ،فنبه المصنف بھذا البيت على أن ما يتصرف م$ن ھ$ذه ا=فع$ال يعم$ل غي$ر الماض$ي من$ه عم$ل الماض$ي
ًويكون الرُسوُل علْيكم شھيدا((ھو المضارع  ِ َ ْ ُ َ َُ َ َ َK((] َيك$ون  ]143:البق$رة ْويك$ون الرُس$وُل عل$ْيكم((ھ$ذا من$صوب بم$ا قبل$ه، َُ ُ َ َُ َ َ َK 

ًشھيدا ِ ًشھيدااسم يكون، و K الرُسوُل ))َ ِ َوغير ماض مثله قد عم6  عملت يكون عمل كان ھذا خبرھا، َ ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ٍَ  

ُكونوا(( ِ قوامين بالق$ْسطُ ِ ِ Kْ ِ َ ُكون$وا ]135:الن$ساء [))َ ُكون$وافع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ح$ذف الن$ون : ھ$ذا أم$ر، نق$ول ُ مث$ل  ُ
ُكون$وا((س$مھا قوموا مبني على ح$ذف الن$ون، وال$واو ا َ ق$وامينُ ِ K َق$ْل كون$وا حج$ارة أْو ((ھ$ذا خبرھ$ا من$صوب بالي$اء،  ))َ ً َ َ ِ ُ ُ ُ

ًحديدا ِ َن7اوين: ، كيف صرح ھنا ونح$ن قلن$ا واسم الفاعل زيد كائن أخاك،]50:اFسراء [))َ ِ َمعن7ى َ ْ ٍك7ائن َ ِ ّْأواس7تقر َ ْ َْ َ ، وھن$ا َ
  .سهھذاك في المتعلق، ھنا مقصود لفظه عينه ونف يصرح بكائن؟

َوم77777777ا cك77777777ل َ ْم77777777ن ُ ْيب77777777 َ َالب77777777شاشة يِدُ َ َ   ًائن77777777اَك َ

  

َأخ77777777777777اك َ ِتلف77777777777777ه ل77777777777777م اَِذإ َ ِ َمنج77777777777777د ل77777777777777ك ُ ِ   اُ

  

َوما cك7ل َ ْم7ن ُ َالب7شاشة ُيب7دي َ َ َ َأخ7اك ً كائن7ا َ َ ) م$ن(ك$ل م$ضاف و) م$ن يب$دي(اس$مھا، ) ك$ل(ھ$ذه حجازي$ة، ) م$ا(،  َ
خب$ر م$ا، واس$مھا ض$مير م$ستكن ) ًكائنا (صلة الموصول � محل له من اFعراب،) يبدي(مضاف إليه اسم موصول، 

  .ًكائنا ھو، أخاك خبرھا منصوب با=لف؛ =نه من ا=سماء الستة

ٍكائنا اسم فاعل وھذا يدل على أنھا من باب فعل، � من باب فُعل، فحينئذ ھو اسم فاع$ل وعم$ل عم$ل ك$ان، : ًإذا ً
  ًكائنا أخاك، والمصدر كذلك والصحيح أن لھا مصدر 

ٍذلَب777777777ِب َس777777777اد ٍل777777777مِوح ْ ِقوم777777777ه ف777777777ي َ ِ ْ َالفت777777777ى َ
  

  

َكون777777777777777777كَو ُ ُي7777777777777777777اهِإ َْ َعلي7777777777777777777ك . َ ُي7777777777777777777سير َ َِ  
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َوكونك ُ   .ھذا مبتدأ، وھو مضاف والكاف مضاف إليه َْ

ُإياه َعليكخبرھا،  . َ ُ يسير:متعلق بـجار ومجرور  َ َِ.  

  .يسير خبر كون

ل$م ت$دخل –ل قب$ل دخ$ول ك$ان ھي مبتدأ، وھي من مادة كان، نعربھا مبتدأ على ا=ص: لھا اعتباران ا]ن) كون(
ًمبتدأ، إذا تطلب خبر مثل زيد قائم، ثم ھي في نفس الوقت تطلب خبرا واسما، إذا لھا جھت$ان) كون (-كان ھنا ً ً تطل$ب : ً
خبر من حيث كونھا مبتدأ وھو يسير، يسير خبر المبتدأ ول$يس خب$ر الك$ون، : الكلمة ھذه كونك تطلب خبرين.. خبرين

ًمحل جر باعتبار كونھا مضافا إليه ومحل رف$ع باعتب$ار كونھ$ا : لكاف، فالكاف ھنا لھا مح.نًوكون يطلب اسما وھو ا
  .ًاسما لكون

ُإياه ًباعتب$ار ك$ون الك$ون مبت$دأ يطل$ب : ًھذا ھو خبر الكون، إذا كون له خبران يسير وإيا، لك$ن باعتب$ارين) .إيا( .

ُوغير ماض مثلهًخبرا وھو يسير، وباعتبار كونه  َ َْ ِ ٍ َ ُ ْ َ قد عم6َ ِ َ ْ ُإياهخبر وھو : ٍ، حينئذ نقول لھاَ . .  

َوكونك ُ ُإياه َْ َعلي7ك . َ ُي7سير َ  في$ه وھ$و زال ً وم$ا ك$ان النف$ي أو ش$بھه ش$رطا، وم$ا � يت$صرف منھ$ا وھ$و دام ول$يسَِ
  .وأخواتھا � يستعمل منه أمر و� مصدر

  : ًإذا

َوغي7777777777777ر م77777777777777اض مثل7777777777777ه ق77777777777777د عم677777777777777 ِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُْ َ ٍَ  

  

َن ك7777777777ِإ ُان غي7777777777رْ ْ َ ُ الم7777777777اض من7777777777ه َ ْ ِ ِ َ َس7777777777تعم6ٱْ ِ ْ ُْ  

  

ًالمراد بھذا البيت أن الحكم وھو رفع المبتدأ عل$ى أن$ه اس$م لھ$ا أو ن$صب الخب$ر عل$ى أن$ه خب$ر لھ$ا ل$يس خاص$ا بالفع$ل 
الماضي منھا، بل كل ما جاء منھا من أمر أو مصدر أو مضارع أو اسم فاعل ف$الحكم ل$ه س$يان، وق$د ج$اء ف$ي الق$رآن 

   الحكمويكفي في إثبات ھذا

ِوف77777777777777777ي َجميعھ77777777777777777ا َ َِ َتوس77777777777777777ط ِ c َ ْالخب77777777777777777ر َ َ َ ْ  

  

ْأج777777777777777777ز ِ jوك777777777777777777ل َ ُ ُس777777777777777777بقه َ َ ْ َدام َ ْحظ777777777777777777ر َ ََ
  

  

  .ھنا انتقل إلى بيان حال الخبر مع كان ومع اسمھا

ِوفي َجميعھا َ َِ   .جميع ھذه ا=فعال حتى ليس ودام، أطلق الناظم ھنا في جميع ھذه ا=فعال حتى دام وليس: يعني ِ

ِوفي َجميعھا َ َِ َتو ِ َسطَ c ْالخبر َ َ توس$ط الخب$ر ف$المراد ب$ه أ� يتق$دم عل$ى الفع$ل، وأ� يبق$ى :  بينھا وبين ا�سم، إذا قي$لْ
ْأج7ز: ٍفي محله، بل المراد به أن يقع بين العام$ل والمعم$ول، فحينئ$ذ توس$ط الخب$ر ق$ال ِ َجميعھ7ا، وأج$ز ف$ي  َ َِ ف$ي جمي$ع  ِ

َتوسط) دام(و) ليس(ا=فعال حتى  c َ ْالخبر َ َ َ ْ.  

  ).ليس(و) دام(ًراد ھنا توسط أخبارھن جائز مطلقا حتى في فالم

وھذا كما ذكرن$اه أن  ،ده أن أخبار ھذه ا=فعال إن لم يجب تقديمھا على ا�سم و� تأخيرھا عنهامر: قال الشارح
ما وجب ھناك فھو واجب ھنا، يعني ما وجب تقديمه ھناك وجب تقديم$ه ھن$ا، وم$ا وج$ب ت$أخيره ھن$ا قب$ل دخ$ول ك$ان 

  .ھو واجب تأخيره ھناكف

، ھ$ذا قب$ل دخ$ول ك$ان الخب$ر واج$ب التق$ديم ف$ي فمثال وجوب تقديمھا على ا�سم قول$ك ك$ان ف$ي ال$دار ص$احبھا
ٍالدار صاحبھا، لماذا؟ لئ. يعود الضمير على متأخر لفظا ورتب$ة، حينئ$ذ وج$ب تقديم$ه م$ن أج$ل أن يع$ود عل$ى مت$أخر  ً

  ً.رتبة � لفظا

كان في الدار صاحبھا، ف$صاحبھا ھ$ذا اس$م : ذا التركيب وجب التزامه كما ھو، فتقولإذا دخلت كان على مثل ھ
ٌكان، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن$ا، إذا ق$درت تق$در باعتب$ار المح$ل، ھن$اك ق$درناه ك$ائن زي$د  ً

 خب$ر، فقلن$ا ال$صحيح أن المتعل$ق ھ$و ًكان في الدار صاحبه كائنا بالنصب؛ =نه: ٌفي الدار زيد كائن بالرفع، وھنا تقول
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ًكائن$ا ف$ي ال$دار، و� تق$دره مرف$وع ك$ائن : ٍالخبر وحده، والمتعلق ھذا قيد فيه، وحينئذ الخب$ر خب$ر ك$ان من$صوب تق$ول
  .ً�، كائنا بالنصب! ھكذا وتسكت

وب ت$$أخير  ومث$$ال وج$، ورتب$ةً ل$ئ. يع$$ود ال$ضمير عل$ى مت$$أخر لفظ$ا؛ھن$$ا تق$ديم ا�س$م عل$$ى الخب$راف$. يج$وز ھ
  . كان أخي رفيقي:قولك عن ا�سم الخبر

   كيف نعربھا؟) كان أخي رفيقي(

  خبر كان، ھل يجوز التقديم والتأخير؟ ) رفيقي(اسم كان مرفوع، ) أخي(فعل ماضي، ) كان(

  .� يجوز

 يتق$دم و� �: ً لماذا؟ للبس؛ =نه � يتبين من اللفظين أيھم$ا ا�س$م وأيھم$ا الخب$ر، إذا ك$ان ص$ديقي ع$دوي نق$ول
َوم$ا((ًيتأخر، كذلك إذا كان الخبر محصورا  ً ك$ان ص$.تُھم عن$َد البْي$ت إ� ُمك$اءَ َ َK ِ ِ َِ َ َْ ْ ًُمك$اء ]35:ا=نف$ال [))ُْ ً ھ$ذا بع$د إ�، إذا َ

ًمحصورا فيه، إذا لزم التأخير ً.  

  .، وزيد ھذا اسمھا)ينأ(أين كان زيد، ھذا واجب التقديم؛ =ن كان قلنا � تدخل على اسم ا�ستفھام، ھذا خبر 

  .َھل كان زيد صديقك، ھنا � يجوز أن يتقدم على ھل، و� أن ُيفصل بينھما

ا=ص$ل الج$واز، أن$ه يج$وز أن يتوس$ط الخب$ر ب$ين : ٍوما عدا ذلك مما يمتنع تقديم$ه أو يج$ب ت$أخيره حينئ$ذ نق$ول
  . وبين اسمھا) كان(

َوكان حقا علْينا نْصُر الُم$ْؤمنين(( َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ََ َوك$ان حق$ا علْين$ا (]47:ال$روم [))ًّ ََ ًَ َ َ ًّحق$ا(ھ$ذا اس$م ك$ان، و) َن$ْصُر) (َّ ھ$ذا خب$ره، ) َ
َكك7انًفتوسط بين ھذا وذاك، وھذا أي$ضا يؤخ$ذ م$ن المث$ال ال$سابق  َ ًس7يدا َ M ْعم7ر َ َ ً، عم$ر ھ$ذا اس$م ك$ان، وس$يدا ھ$ذا خب$ره ُ

  .توسط بين الفعل والفاعل

َوكان حقا علْينا نْصُر الُمْؤمنين((،  زيدًومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ََ   ].47:الروم [))ًّ

َلْيس(( ْ البر أْن تولوا ُوُجوھكمَ ُ َُ َk َ K ِ Kالبر (]177:البقرة [))ْ ِ kأْن تولوا(ھذا خبر، و) ْ َ ُ   .ھذا اسمھا مؤخر) َ

  .كوروكذلك سائر أفعال ھذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارھا بالشرط المذ

  : فھذا بعضھم نقل فيه خ.ف، والصواب أنه يجوز التوسط، وقد سمع) ليس(أما خبر 

َالن7777777777اس ِل7777777777تِھَج ِْنإ ِىلَس777777777    ُھمْنَع7777777777َو ا.ن7777777777َع .

  

  ُولُوجھ77777777777777777 ٌالمَع77777777777777777 ًواءَس77777777777777777 َيسَل77777777777777777َف

  

 :، وھذا محجوج بالسماع أن خبر دام � يتقدم على اسمھايوذكر ابن معط

َطي7777777777بَ ) ِللع7777777777يش ِ َ ًنغ77777777777صةُم ْتَام7777777777َد اَم7777777777 ِ َ . َ  

  

ُلذات7777777777777777ه ُ ِبادك7777777777777777ار . M ِال7777777777777777شيب ْ ِوالھ7777777777777777رم . َ َ  

  

َطيب ) ِللعيش ِ َ ًمنغصة ْدامت ما ِ َ ُ.   .  فقدم الخبر ھنا منغصة على لذاته فدل على جواز ا=مرينَ

ًإجماع$$ا حك$$ي اFجم$$اع، م$$ع أن$$ه ث$$م خ$$.ف ف$$ي ل$$يس ودام، لك$$ن حك$$ي : وف$$ي جميعھ$$ا توس$$ط الخب$$ر أج$$ز، قي$$ل
  . إلى مخالفة ابن معطي و� غيرهاFجماع =نه لم يلتفت

َوك$$$ان: ((لقول$$ه َ حق$$ا علْين$$$ا ن$$$ْصُر الُم$$ْؤمنينََ َ َِ ِ ْ َ َ َ َل$$ْيس: (( وف$$$ي ق$$راءة م$$$ن ن$$$صب]47:ال$$$روم [))ًّ k الب$$$ر أْن تول$$$واَ َ ُ َ K ِ ْ(( 
  ]177:البقرة[

jوكل ُ ُسبقه َ َ ْ َدام َ ْحظر َ   .يعني كل من العرب، أو النحاة حضر سبقه، يعني سبق الخبر دام ,ََ

ِ وف7ي-فھم منه أن ما عدا دام يج$وز أن يتق$دم عل$ى الفع$ل ف$ي أول البي$ت ي َجميعھ7ا َ َِ َتوس7ط ِ c َ ْالخب7ر َ َ َ  الك$.م عل$ى - ْ
  ً.تقدم الخبر على ا�سم والفعل معا: تقدم الخبر على ا�سم دون الفعل، وا]ن انتقل إلى مسألة وھي



                                                            
452

َوك$ان((ا=ولى توسط الخب$ر ب$ين الفع$ل وا�س$م ًإذا ھذه مسألة ثانية وليست كالمسألة ا=ولى، المسألة  َ حق$ا علْين$ا ََ َ َ ًَّ
َنْصُر الُمْؤمنين ِ ِ ْ ٍ حينئذ ھل يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه؟ نعم، وكل سبقه حظر، وكل حظر س$بقه دام، ]47:الروم [))َ

  .دل على أنه يجوز في غير دام، وأما دام فھذا محل نزاع، وكذلك ليس

وھ$ذا س$ينص علي$ه الن$اظم، إ� دام ) م$ا(والمنف$ي ب$ـ) ل$يس(و) دام(ا الباب على ا=فع$ال إ� يجوز تقديم أخبار ھذ
  .ص؟؟؟وليس، دام ذكرھا ھنا وليس سيأتي في ال

الم$صدرية ) م$ا(فحك$ي ا�تف$اق علي$ه؛ =ن$ه م$شروطة ب$دخول ) دام(ك$ذلك س$يأتي تف$صيله، فأم$ا ) م$ا(والمنفي ب$ـ
  بعده فيما قبلهالظرفية، والحرف المصدري � يعمل ما 

ِكأعط ْ َدمت َما َ ْ َمصيبا ُ ْ َدرھما ُِ َْ ً، مصيبا ما دمت، ھذا ممنوع باتفاق، � يتقدم خبر ما دام على م$ا ودام مع$ا، وھ$ذا ِ ً
  .محل وفاق، وأما أن يتقدم عليھا دون ما فھذا محل نزاع، صوبه الشارح وغيره

المصدرية الظرفية، والحرف الم$صدري � يعم$ل ) ما(فأما دام فحكي ا�تفاق عليھا =نھا مشروطة بدخول : ًإذا
ِأھ$ُؤ�ء: ((ما بعده فيما قبله، ودليل الجواز ھو قوله تع$الى َ َ إي$اكم ك$انوا يْعُب$دونَ َُ ُ َُ ْ K ِأھ$ُؤ�ء(( وج$ه ا�س$تد�ل ]40:س$بأ [))ِ َ َ 

ْإياكم ُ K ْإياكم (]40:سبأ [))ِ ُ K َ يْعُبدونوھذا مفعول ليعبدون، ) ِ تقدم معمول الخبر يؤذن بجواز تق$دم الخب$ر : وا ھذا الخبر، قالَُ
ِأھُؤ�ء((نفسه  َ َ إياكم كانوا يْعُبدونَ َُ ُ َُ ْ K ُكانوا( ))ِ َيْعُبدون(الواو ھذه اسم كان، و) َ   .الجملة في محل نصب خبر) َُ

ل الخب$ر معم$ووتق$دم : ًإذا تق$دم عل$ى الفع$ل معم$ول الخب$ر، ق$الوا) يعب$دون: (إياكم ما إعرابھا؟ ه مفعول به لقوله
 ويؤذن وي$شير إل$ى أن الخب$ر ل$و تق$دم � ب$أس ب$ه؛ =ن$ه ھ$و ف$رع، وإذا تق$دم الف$رع فا=ص$ل م$ن ب$اب أول$ى وأح$رى، 

ْنفسھمَأ( ُ َ ُ ُكانوا ْ ُيظلمون َ َِ ْنفسھمَأھذا أوضح، كانوا يظلمون أنفسھم ، ) ْ ُ َ ُ ھذا مفعول به ليظلمون، فتقدم على الفعل، ف$دل  ,ْ
  .عل لتقدم معمولهعلى أنه يجوز أن يتقدم الف

jوك7ل ُ ُس77بقهك$ل الع$رب والنح$اة، : أي َ َ ْ  س$بق الخب$ر دام، دام ھ$ذا مفع$ول ب$$ه ل$سبق وھ$و م$صدر ق$صد لفظ$$ه: أي, َ
ْحظر, ، وھ$ذا مح$ل )م$ا(ا=ول$ى أن يتق$دم عل$ى : منع، أي أجمعوا على منع خبر دام عليھا، وھذا تحت$ه ص$ورتان:  أي,ََ

  .اFجماع

  .، ھذه محل النزاع وليست داخلة في اFجماع)دام(و) ما(ن أن يفصل بي: والصورة الثانية

jوكل ُ ُسبقه َ َ ْ َدام َ ْحظر َ   .، ومنعه الكوفيون في الجميع؛ =ن الخبر فيه ضمير ا�سم ف. يتقدم على ما يعود عليهََ

بن$اء عل$ى ًإذا مذھب البصريين جواز تقدم الخبر على ا=فع$ال كلھ$ا إ� دام، والكوفي$ون عل$ى المن$ع ل$م يجي$زوا، 
ُوالمفردأصلھم السابق  َ ُ َْ ُالجامد ْ ِ َ ٌفارغ ْ ً، قلنا الكوفيون يرون أن الجامد يتحم$ل ض$ميرا يع$ود إل$ى المبت$دأ، فل$و ق$دمناه ھن$ا َِ

ھ$ذا � يج$وز؛ =ن$ه متحم$ل لل$ضمير، فمنع$وا تق$دم الخب$ر عل$ى أفع$ال ھ$ذا الب$اب، : ًلعاد على متأخر لفظا ورتبة، ق$الوا
  .ه ضمير ا�سم، ف. يتقدم على ما يعود عليه=ن الخبر في: قالوا

  .ورد للسماع وللقياس على سائر أخواتھا لmجماع: ٍومنعه ابن معط في دام قيل

  ً.الذي ذكرناه سابقاوھو محجوج بالسماع ، )ليس(في ) ما(ًومنعه بعضھم فيما ليس تشبيھا بـ

jوكل: وأشار بقوله: قال ُ ُسبقه َ َ ْ َدام َ ْحظر َ  وھ$ذا إن أراد ،العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليھ$اإلى أن كل  ََ
م$ا دام زي$د (ً ، م$ا دام زي$د قائم$ا م$ا دام زي$دً � أص$حبك قائم$ا: المتصلة بھا نح$و)ما(به أنھم منعوا تقديم خبر دام على 

  .ھو الخبر ليس أصحبك، أصحبك ھذا فعل) ًقائما) (ًقائما

، أم$ا ال$ذي دام عل$ى دام وح$دھا والذي يظھر أنه � يمتنع تقديم خبر ،نظر حمله ولده في شرحه ففيهوعلى ذلك 
   .ًيمتنع ھو أن يتقدم الخبر على ما ودام معا، ھذا محل اFجماع

  :وك.م ابن مالك رحمه ' تعالى

jوكل ُ ُس7بقه َ َ ْ َدام َ ْحظ7ر َ ً ي$شمل ال$صورتين، يتق$دم الخب$ر عل$ى م$ا ودام مع$ا، قائم$ا م$ا دم$ت، م$ا قائم$ا دم$ََ ً عل$ى .. تً
ال$$صورتين نق$$ل اFجم$$اع، واFجم$$اع م$$سلم ف$$ي واح$$دة دون ا=خ$$رى، وھ$$ي أن$$ه يمتن$$ع تق$$دم الخب$$ر عل$$ى م$$ا ودام، أم$$ا 
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  .الفصل بين ما ودام فھذا محل خ.ف

:  منعوا تقديمه على دام وحدھا، ويتأخر عن ما وفي دعوى اFجماع عل$ى منعھ$ا نظ$ر؛ =ن المن$ع معل$ل بعلت$ين
ًوھذا كما ذكرناه أنه سمع يدوم، إذا � يسلم أنھ$ا لي$ست مت$صرفة، وھ$ذا معت$رض، وأي$ضا ھ$ذا � عدم تصرفھا، : ًأو� ً

  .ًينھض مانعا بدليل اخت.فھم في ليس مع اFجماع على عدم تصرفھا

ًأن م$$ا موص$$ول حرف$$ي، و� يوص$$ل بين$$ه وب$$ين ص$$لته، وھ$$ذا أي$$ضا مختل$$ف في$$ه، : -العل$$ة الثاني$$ة-وا=خ$$رى 
  : أقرب إلى ك.م الناظم، لماذا؟ =نه سيقول-)ما( يتقدم على أن-والصورة ا=ولى 

ْكذاك سبق خبر ما النافيه ُ ََ َ َ ْ َِ . َ ٍَ نفسھا وليس عل$ى الف$صل، لك$ن ) دام(و) ما(فدل على أن الك.م في تقدم الخبر على , َ
jوك7ل: ھذا م$ن ب$اب ا�ستح$سان فق$ط، وإ� ظ$اھر ك.م$ه أن$ه ي$شمل ال$صورتين ُ ُس7بقه َ َ ْ َدام َ ْحظ7ر َ ً حظ$ر س$بق دام مطلق$ا ََ

 أن م$راد -بالبيت الذي يلي$ه-سواء تقدم على دام وحدھا دون ما أو على ما، لكن ذھب ا=شموني إلى أن ك.مه ظاھره 
  :ًالناظم أن يتقدم على ما ودام معا؛ =نه سيأتي سيقول

ْكذاك سبق خبر ما النافيه ُ ََ َ َ ْ َِ . َ ٍَ التق$دم عل$ى م$ا ول$يس : ل$ى أن م$راده بم$ا س$بقمثل الذي سبق، ف$دل ع: ً، إذا كذاك أيَ
  .على الفصل بين ما ودام، ھذا محتمل

ًإذا أراد بھذا البيت أن يبين لنا حكم توسط الخبر بين الفعل واسم كان وأخواتھا، وبين أن يتقدم الخب$ر عل$ى ك$ان 
ي ل$$يس ودام ف$$ي ا=ول ًنف$$سھا، ف$$ا=ول مجم$$ع علي$$ه مطلق$$ا ب$$دون اس$$تثناء، والث$$اني مح$$ل خ$$.ف، وإن وق$$ع خ$$.ف ف$$

  ً.بالتوسط، لكن الصواب أنه يجوز مطلقا

  : ثم قال رحمه '

ْك77777777777777ذاك س77777777777777بق خب77777777777777ر م77777777777777ا النافي77777777777777ه ُ ََ َ َ ْ َِ . َ ٍَ َ
  

  

ِفج777777777777777777 ْا متل777777777777777777وة ) تالي777777777777777777هَھ777777777777777777ِ بْىءَ َ . َِ َ َْ ً ُ  

  

َكذاك َ jوكل -أي النحاة أو العرب-كما منعوا : أي: َ ُ ُس7بقه َ َ ْ َدام َ ْحظ7ر َ َ ك7ذاك،ََ َ ) َم7ا(أن ي$سبق الخب$ر كم$ا منع$وا : أي, َ
َكذاكالمصدرية  َ   .النافية) َما(منعوا أن يسبق , َ

ٍالنافية عن$د الب$صريين لھ$ا ال$صدارة، حينئ$ذ إذا ك$ان لھ$ا ال$صدارة � يتق$دم عليھ$ا معم$ول    م$دخولھا، م$ا ) َما (
ًقائما ما كان زيدا؛ =ن ما ھذه لھا الصدارة: ًكان زيد قائما، � يصح أن يقال ً .  

َكذاك :وقوله َ َك7ذاك:  يوھم أن ھذا الحكم وھو المن$ع مجم$ع علي$ه كال$سابق؛ =ن$ه ش$بھه ب$ه ق$الَ َ  ف$ذاك مجم$ع علي$ه َ
َكذاك: ٍوھذا مختلف فيه، حينئذ يوھم قوله َ  أن ھذا الحكم وھو المنع مجمع عليه؛ =ن$ه ش$بھه ب$المجمع علي$ه، وإنم$ا أراد َ

ً لكن$ه ھ$و ال$صحيح، وا=ول ممن$وع لكن$ه مجم$ع علي$ه، إذا التشبيه في أصل المنع دون وصفه، ممنوع فقط مع خ.ف،
غي$ر زال وأخوات$ه، ) م$ا(الصفة أو القدر المشترك ھو المنع، أراد التشبيه في أص$ل المن$ع دون وص$فه، فأم$ا المنف$ي ب$ـ

، ومن$ه ًشرطا في إعماله وھو زال وأخوات$ه) ما(وھو كان وأخواتھا؛ =ن ما دخل عليه ما النافية قسمان، منه ما كانت 
ًما كان زيد قائم، ما أص$بح عم$رو قائم$ا، م$ا أم$سى زي$د قائم$ا، م$ا : ًما كان زائدا على أصل اللفظ وھو ما عدا ا=ربعة ً

ٍحينئذ ھل الحكم مستو؟ ظ$اھر ك$.م الن$اظم .. ًھنا ليست شرطا في إعمال ھذه ا=فعال، لكن ما زال، وما دام، وما انفك ٍ
  :ٍمستو؛ =نه قال

ُكذاك سبق َْ َ َ ْ خبر ما النافيهَ َ َ َِ . ٍخبر  ٍَ َ ِخبر (بالتنوين ا=صل َ َ ْما النافيهَ َ َِ ًالنافي$ة ش$رطا ف$ي ) م$ا(ٍ، حينئذ يشمل ما كانت ).
ًعمله وما كانت ما النافية قدرا زائدا على مجرد العمل مثل   .وغيرھا.. كان، وأصبح: ً

ًفجىء بھا متلوة ُ. َْ ْ متالضمير يعود على ما النافية،) بھا: (َ ًلوةَ متبوعة � تابعة؛ =ن لھا ال$صدر و� ف$رق : يعني: .ُ
  .في ذلك بين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدم النفي كزال أو � ككان، فھو حكم عام

ًف. تقل قائما ما كان زي$د، ھ$ذا � ي$صح قائم$ا م$ا ك$ان زي$د، قائم$ا م$ا زال عم$رو، ھ$ذا كل$ه � يج$وز، ول$و ك$ان  ً ً
  .ًله، و� قاعدا ما زال عمروًشرطا في إعما
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  .وك.ھما جائز عند الكوفيين: قال في شرح الكافية

ًم$ا كان$ت م$ا ش$رطا ف$ي إعمال$ه وم$ا ل$م تك$ن -يعني ھ$ذا الحك$م خ$اص بالب$صريين، وأم$ا الكوفي$ون ف$ي الن$وعين 
لھ$ا ح$ق : فم$ن ق$الله حق ال$صدارة أم �؟ ) ما( جائز، لماذا؟ =ن ما ليس لھا حق الصدارة، فمحل الخ.ف ھل -كذلك

  .الصدارة منع، ومن � ف.، وھذا محل الخ.ف بين البصريين

  . � يلزم تصديرھا عندھم)ما ( وك.ھما جائز عند الكوفيين؛ =ن: قال في شرح الكافية

الب$$صريون عل$$ى المن$$ع كم$$ا ذھ$$ب إلي$$ه الن$$اظم ھن$$ا، : أم$$ا المنف$$ي بم$$ا غي$$ر زال وأخوات$$ه ففي$$ه ق$$و�ن: ًإذا نق$$ول
 أو �؟ الب$صريون عل$ى ا=ول -صدر الك$.م-ون على الجواز، ومنشأ الخ.ف في أن ما النافية ھل لھا الصدر والكوفي

  .والكوفيون على الثاني

ًالمن$ع مطلق$ا س$واء نفي$ت بم$ا أو بغيرھ$ا، والث$اني : ا=ول: وأما زال وأخواته ففي تقديم الخبر عليھ$ا ث.ث$ة أق$وال
المن$ع : ليس لھا عندھم حق الصدارة، والثالث وھو ا=صح وعلي$ه الب$صريون) ما(ن ًالجواز مطلقا وعليه الكوفيون؛ =

إذا : ٍما؛ =ن لھا الصدر والجواز إن نفيت بغيرھا ك. ولم ولن، حينئذ ھذه ا=لفاظ � يزال ولن ي$زال، نق$ول:إن نفيت بـ
لھ$ا ال$صدارة، ف$. ) م$ا(ھن$ا : ي$زال، نق$ولم$ا : � يزال ولن يزال يجوز تقدم الخبر على الفعل نفسه، وأما إذا قي$ل: قيل

  .ًيجوز التقدم؛ إذا � بد من التفصيل

الم$سألة معن$ا، لم$اذا؟  ًل$يس داخ$. ف$ي) م$ا( ًبالحكم، إذا إذا نف$ي زال وأخوات$ه بغي$ر) ما(ولذلك خص الناظم ھنا 
النافي$ة ) �(ا ح$ق ال$صدارة ًلھ$ا ح$ق ال$صدارة، إذا ل$ن ل$يس لھ$) م$ا(=ن الحكم معلل ھنا، وھو أن سبب المنع ھو كون 

ًإذا � يمنع ذلك م$ن تق$دم الخب$ر عل$ى زال ونحوھ$ا، إذا � .. النافية ليس لھا حق الصدارة) إن(ليس لھا حق الصدارة،  ً
  .بد من التفصيل

ْكذاك سبق خبر ما النافيه ُ ََ َ َ ْ َِ . َ ٍَ  ذل$ك الفع$ل النافية لفعل فالخبر الذي دخلت عليه، أو دخل علي$ه) ما(يعني إذا وقعت : َ
  .ٍإن سبق بما النافية حينئذ ممنوع كالحكم السابق، لكن في أصل المنع � في اFجماع

ْفجىء بھا متلوة ) تاليه َ . َِ َ َْ ً ُ يجوز التقديم؛ =ن$ه خ$ص م$ا النافي$ة، فم$ا ) ما(أنه إذا كان النفي بغير : ، ومفھوم ك.مهَ
  .عداھا � يلتحق به الحكم

ح$رف نف$ي، ھن$ا نافي$ة وج$از تق$دم الخب$ر عليھ$ا ) ل$م(ً، قائما ھذا خبر مقدم، لم يزل زيد ًقائما لم يزل زيد: فتقول
  .لماذا؟ لكون لم ليس لھا حق الصدارة في الك.م

  .ًومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعھما بعضھم وھو الفراء

  .عند الجميع جائز: قال في شرح الكافية

ْك77777777777777ذاك س77777777777777بق خب77777777777777ر م77777777777777ا النافي77777777777777ه ُ ََ َ َ ْ َِ . َ ٍَ َ
  

ُومن77777777777ع َ َ س77777777777بق خب77777777777ر ل77777777777يس َْ ْ َ ْ ََ ٍ َ ِص77777777777طفيٱِ ُ ْ  

  

ِفج777777777777777777 ْا متل777777777777777777وة ) تالي777777777777777777هَھ777777777777777777ِ بْءيَ َ . َِ َ َْ ً ُ  

............................................  

ًس$$واء كان$$ت م$$ا ش$$رطا ف$$ي ) م$ا(أن الخب$ر � يتق$$دم عل$$ى الفع$$ل المنف$$ي ب$$ـ: ً إذا البي$ت ال$$سابق عرفن$$ا الم$$راد من$$ه
  .إعماله أو �

ًير ما من ا=دوات النفي جاز، ومفھوم ك.مه أيضا جواز تقديم الخب$ر عل$ى الفع$ل وح$ده أنه إذا سبق بغ: مفھومه
ًإذا كان النفي بما، بمعنى التوسط بين ما والفعل، ما قائما كان زيد، ھذا من باب الجواز فقط وإ� فيه ركاك$ة، م$ا قائم$ا  ً

ً، وإنم$ا تحاي$ل تق$دم عل$ى الفع$ل فح$سب، م$ا قائم$ا وھنا لم يتقدم على م$ا) ما(كان زيد، يجوز؛ =ن المنع أن يتقدم على 
ْس7بق خب7ر م7ا النافي7ه: ي$دل علي$ه؛ =ن$ه ق$الجائز أو �؟ ج$ائز، ھ$ل نأخ$ذه م$ن ك$.م الن$اظم؟ نع$م . كان زيد َُ َ َ ْ َِ . ، أن يتق$دم ٍَ

ي$ه ا=كث$رون النافي$ة فھ$و ج$ائز، فا=ص$ل ج$وازه وعل) م$ا( على ما النافية، فل$و تق$دم عل$ى الفع$ل ول$م يتق$دم عل$ى الخبر
ًما قائما كان زيد، ومنعه بعضھم =ن الفعل مع م$ا كحب$ذا، ف$. يف$صل بينھم$ا، : والمنفي بھا نحو) َما(توسط الخبر بين 

كان مثل حبذا، لكن �، حبذا ھذا تركيب مثل بعلبك أو حضرموت، وأما ما ك$ان ل$يس في$ه تركي$ب، وإنم$ا ھ$و س$بق ما 
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  ً.الم يكن، ھذا ليس مركب: حرف لفعل مثل

َومنع سبق خبر ليس : ثم قال ْ َ ْ َ ُ َ ََ ٍ َ ِصطفيٱِْ ُ ْ   

ُومنع َ   .ھذا مبتدأ: َْ

ِصطفيٱ ُ َمنع سبق خبر ليسيعني اختير، الجملة خبر المبتدأ، ما الذي اختير؟ : ْ ْ َ ْ َ ُ ََ ٍ َ � يتق$دم خب$ر ل$يس عل$ى : يعن$ي ِْ
ْوفي جميعھا توسط ال: ماذا؟ على اسمھا دونھا؟ سبق حكمه في قوله َ c َ َ َ ََ ِ ِ ْخب7رِ َ ْج7زَأ َ ھ$ذا ع$ام، وھن$ا ي$تكلم ع$ن الفع$ل : ، قلن$اِ

  .نفسه

َومنع سبق خبر ليس  ْ َ ْ َ ُ َ ََ ٍ َ ِصطفيٱِْ ُ َليس منع من منع أن يسبق الخبر : أي: ْ ْ ِصطفيٱَ ُ ْ.  

اختي$ر، وھ$و رأي الك$وفيين، ب$ضعفھا بع$دم الت$صرف ھ$ي : أي منع م$ن من$ع أن ي$سبق الخب$ر ل$يس اص$طفي أي
ھذه غير متصرفة، إذا ك$ان الفع$ل ل$يس : ً، قياسا على فعل التعجب وعسى ونعم وبئس قالواضعيفة، وشبھھا بما النافية

ٍھذا يضعف في التعام$ل م$ع معمو�ت$ه، إذا ك$ان جام$دا حينئ$ذ � يح$صل ل$ه م$ا يح$صل للمت$صرف م$ن : ًمتصرفا قالوا ً
ٍ، فإذا ك$ان جام$دا حينئ$ذ يل$زم حال$ة إلى غير ذلك.. حيث تقديم المفعول وتقديم ا�سم أو متعلق المفعول أو متعلق الخبر ً

  .واحدة ھذا ا=صل

ل$يس ھن$ا : ٍالتعجبية مبتدأ � يجوز تق$دم الخب$ر عليھ$ا، حينئ$ذ نق$ول) ما(وھنا ليس أشبھت فعل التعجب، سبق أن 
  .التعجبية، فعل التعجب، لماذا؟ =نه � يجوز أن يتقدم على مبتدئه) ما(أشبھت 

ْأ� ي$$ْوم ي$$أتيھم ل$$ْيس م$$ْصُروفا ع$$نُھم((: ًاس$$تد�� بقول$$ه تع$$الىوبع$$ضھم أج$$از ون$$سب إل$$ى الجمھ$$ور  ْْ ََ َ َ َ ًَ ِ ِ ْ َ  ]8:ھ$$ود) [)َ
َلْيس(( ْ مْصُروفا عنُھمَ ْ َ َ ليس ))ًَ ْ ًمْصُروفاھو، ,َ  ھذا خبر ل$يس، تق$دم أو ت$أخر؟ ت$أخر، نح$ن ن$ستدل بھ$ذه ا]ي$ة عل$ى تق$دم َ

َيْوم: ((الخبر على ليس، وھنا تأخر قالوا ْ يأتيھمَ ِ ِ ْ َيْوم ))َ ًھذا من$صوب عل$ى م$اذا؟ عل$ى الظرفي$ة، والعام$ل في$ه م$صروفا  َ
kوھو الخبر، فتقدم على ليس، وتقدم معمول الخبر على الفعل يؤذن بجواز تقدم الفع$ل نف$سه؛ =ن$ه ل$و ل$م يك$ن ج$ائز أن 

والمعم$ول مكم$ل ًيتقدم م$صروفا م$ا ج$از أن يتق$دم معمول$ه؛ =ن المعن$ى واح$د ارتب$اط العام$ل ب$المعمول ش$يء واح$د، 
ٍللعامل، والعامل � يكمل إ� بمعموله، فإذا تقدم المعمول وھو فرع له وأثره، ومعناه موج$ود في$ه، حينئ$ذ ي$ؤذن بج$واز 

  .تقدم الخبر نفسه، وھذا واضح واستد�ل جيد

أجي$$ب م$$ن جھ$$ة الم$$انعين ب$$أن ي$$وم ھ$$ذا ظ$$رف، وأن القاع$$دة أنھ$$م يتوس$$عون ف$$ي الظ$$روف والمج$$رورات م$$ا � 
أن الظروف والمجرورات ھذه يتوس$ع فيھ$ا، يتوس$ع فيھ$ا بم$اذا؟ : ٍوسعون في غيره، حينئذ ألحق بالقاعدة العامة وھويت

يعني يتساھل فيھا، � نأتي نطبق ا=حكام بالمنع واFيجاب إلى آخره على الظرف والجار؛ =ن$ه ض$عيف، ال$ضعيف � 
  . يعتبر حجة في إثبات ا=حكامنقوى عليه إنما نقوى على القوي، فنقول الضعيف ھذا �

َ يْومَأ�((ًإذا  َ يْوم))َ ًمْصُروفا نقول ھذا معمول َ  وھ$و خب$ر ل$يس فتق$دم عل$ى ل$يس، دل عن$د الجمھ$ور عل$ى ج$واز َ
  . بأن يوم ظرف، ويتوسع في الظرف والمجرورات ما � يتوسع في غيرھا-ھذا ا�ستد�ل-تقدم الخبر، أجيب 

ْومن77ع س77بق خب77ر ل77ي َ ْ َ ُ َ ََ ٍ َ ِص77طفيٱَس ِْ ُ ِومن77ع س77بق: (ْ ْ َ ُ َ مبت$$دأ ھ$$ذا من$$ع، وھ$$و م$$صدر م$$ضاف إل$$ى مفعول$$ه والفاع$$ل ) َْ
َليس(محذوف، وسبق ھذا مصدر مضاف إلى فاعله وھو خبر، و ْ ِص7طفيٱما إعرابه؟ ق$صد لفظ$ه وھ$و مفع$ول ) َ ُ  ھ$ذه ْ

  .الجملة خبر

 عليھ$ا، وذھ$ب الكوفي$ون والمب$رد يمنع تقدم خبر ليس عليھ$ا، اختل$ف النحوي$ون ف$ي ج$واز تق$ديم خب$ر ل$يس: ًإذا
ًوالزجاج وابن السراج وأكث$ر المت$أخرين وم$نھم الم$صنف إل$ى المن$ع؛ لع$دم ال$سماع، و=ن$ه فع$ل غي$ر مت$صرف قياس$ا 

  ..على نعم وبئس ونحوھا

ًقائما ليس زيد، واختلف النقل عن سيبويه، فن$سب ق$وم : وذھب أبو علي الفارسي وابن برھان إلى الجواز فتقول
الجواز وقوم المنع، له قو�ن، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرھا عليھا، وإنما ورد من ل$سانھم م$ا ظ$اھره تق$دم إليه 

ْ يْوم يأتيھمَأ�: ((معمول خبرھا عليھا كقوله تعالى ِ ِ ْ َ   .إلى آخره ))ََ

ًفا، وق$د تق$دم وبھذا استدل من أجاز تق$ديم خب$ره عليھ$ا وتقري$ره أن ي$وم ي$أتيھم معم$ول الخب$ر، ال$ذي ھ$و م$صرو
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  .على ليس

  .و� يتقدم المعمول إ� حيث يتقدم العامل، والجواب ما ذكرناه: قال

ُوذو: ثم قال ٍتمام َ َ   ...!!! وسلم على نبينا محمد، ونقف على ھذا، و' أعلم وصلى 'َ
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  34الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والس.الحمد [ رب العالمين، والصالة

  :أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

........................................  

َوم777777777ا ُس777777777واه َ َ ٌن777777777اقص ِ ِ ُوال777777777نقص َ ْ   ِف777777777ي .

  

ُوذو ٍتم777777777777777ام َ َ ٍبرف777777777777777ع َم777777777777777ا َ ْ َ ِيكتف777777777777777ي ِ َ ْ َ  

َفت77777777777777ىء ِ َل77777777777777يس َ ْ َزال َ َدائم77777777777777 َ ِ ِقف77777777777777يً اَ ُ  

  

وبع$ضھا . منھا ما ھو تام، ومنھا ما ھ$و ن$اقص: ن ھذه ا=فعال النواسخ تنقسم إلى قسمين أشار بھذا البيت إلى أ
ًيأتي ناقصا فحسب و� يأتي تاما يعني ي.زم النقص، وبعضه قد يكون تارة ناقصا ويكون تارة تاما ً ً ً.  

ُوذو ٍتمام َ َ لن$اقص؟ ھ$ذا في$ه خ$.ف ب$ين ما ھو التام وما ھو ا.  أن منھا ما ھو تام ومنھا ما ھو ناقصعرفنا:..... َ
ھو ما � يكتف$ي بمرفوع$ه فيحت$اج : والناقص. عن طلب المنصوب: النحاة، وا=صح أن التام ما اكتفى بمرفوعه، يعني

. ھ$ذه ناق$صة: نفسھا إذا افتقرت إلى المن$صوب رفع$ت ا�س$م ون$صبت الخب$ر قلن$ا) كان(ويفتقر إلى المنصوب، فحينئذ 
  .ھذه تامة: تفت برفع الفاعل حينئذ نقولوإذا لم تنصب الخبر وإنما اك

ُوذو ٍتمام َ َ ٍبرفع َما َ ْ َ ِيكتفي ِ َ ْ َ  

ُوذو ٍتمام َ َ   .التام منھا: يعني من أفعال ھذا الباب أي: َ

ٍبرفع َما  ْ َ ِيكتف ِ َ ْ   .اسم موصول بمعنى الذي.. َما: يَ

ِيكتف َ ْ   .ھذا صلتھا: يَ

ٍبرفع ْ َ   .مرفوع، فھو من إط.ق المصدر وإرادة اسم المفعول: ھذا جار ومجرور متعلق بـ يكتفي، والمراد به: ِ

ُ وذو.اكتفى بمرفوعه ھو الذي يعبر عنه بأنه ذو التمامما : ًإذا ٍتمام َ َ   .التام منھا: أي من أفعال ھذا الباب أي: َ

ٍبرفع َما ْ َ ِيكتفي ِ َ ْ  اس$م :قوليستغني بمرفوعه عن منصوبه، وحينئذ ھذا المرفوع � ن: الذي يكتفي برفع، أي:  أي:َ
ٍوإْن ك$ان ذو ُع$ْسرة((ق$ام زي$د، : فاعل، مث$ل: �، نقول) أصبح(واسم ) كان( َ َ َُ َ َك$ان : نق$ول]280:البق$رة)) [ِ فع$ل م$اض : َ

ٍذو ُع$$ْسرةو . ت$ام و� نق$$ول ن$اقص َ ًخرج$$ت ع$ن كونھ$$ا ناق$صا ت$$دخل عل$ى المبت$$دأ والخب$$ر : ًإذا. ق$ام زي$$د: فاع$ل، مث$$ل: ُ
ًوترف$$ع ف$$اع. ص$$ريحا، إن ك$$ان ذ َح$$ين تْم$$ُسون وح$$ين ت$$ْصبُحون{ع$$سرة و ً َ َ َ َِ ُ ُِ ھ$$ذه تام$$ة ترف$$ع الفاع$$ل ال$$صريح، : نق$$ول} ِ

  .فاعل: فعل ماض، وزيد:  زيد، قامقام: ًنعربه فاع. مثلما نعرب زيد من قولك

ٍوإْن ك$ان ذو ُع$$ْسرة(( َ َ َُ َ َك$$ان ]280:البق$رة)) [ِ ٍذو ُع$ْسرةو . فع$ل م$$اض ت$$ام: َ َ ل$$يس ھ$$ذا فاع$ل، ل$$يس عن$دنا خب$$ر و: ُ
  .و� غيرھا) اسم كان(عندنا 

ُوذو ٍتمام َ َ ٍبرفع َما َ ْ َ  .يستغني بمرفوعه عن منصوبه، وھذا المرفوع فاع$ل ص$ريح: يعني ما بمرفوع يكتفي، أي: ِ
َوما ُسواه َ َ   .سوى المكتفي بمرفوعه: والذي سواه، أي: ِ

َوما ُسواه َ َ   .الضمير يعود  على المكتفي بمرفوعه: ِ

َوما ُسواه َ َ ٌناقصوى المكتفي بمرفوعه س: أي: ِ ِ ٌناقص، �فتقاره إلى المنصوب، َ ِ .  لماذا؟ �فتق$اره إل$ى المن$صوبَ
  .ما برفع يكتفي:  عرف لنا التام والناقص، في ھاتين الجملتين عرف لنا التام ما ھو، قالً:إذا

َوما ُسواه َ َ ٌن7اقصوما س$وى المكتف$ي بمرفوع$ه : ِ ِ  ع$رف لن$ا عل$ى جھ$ة ال$ذي يفتق$ر إل$ى المن$صوب، ھ$ذا: ، يعن$يَ
  .العموم
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  : ثم قال

ُال77777777777777777777777777777نقصَو.............. ْ   ِف77777777777777777777777777777ي .

  

َفت77777777777777ىء ِ َل77777777777777يس َ ْ َزال َ َدائم77777777777777 َ ِ ِقف77777777777777يً اَ ُ  

  

ًدائما    ِ ِقفي َ ً حينئذ بھذا التعبير الذي ھو ح$صر لن$ا أن منھ$ا م$ا ھ$و ن$اقص أب$دا و� يك$ون تام$ا، فم$ا ع$داه يك$ون ُتبع،: ُ ً
ًناقصا وتاما، أثبت لنا النقص  ھ$ذا يك$ون : حينئ$ذ م$ا ل$م ي$ذكره م$ن النواس$خ نق$ول وم$ا ع$داه -يخرج ع$ن ال$نقصما � -ً

ًتارة تاما ويكون تارة ناقصا ً.  

ُوالنقص ْ ُالنقص: . ْ َوما: للعھد الذكري؛ =نه قال) أل( ھذه . ُسواه َ َ ٌناقص ِ ِ ْإنا أْرس$لنا إل$ْيكم رُس$و� ش$اھدا عل$ْيكم ((. َ ُْ َ ُ ََ َ ًَ ِ َ ًَ ِ ِْ َ K
َكما أْرسلنا َْ َ ًلى فْرعْون رُسو�ِ إََ َ َ َ ِ َفعصى فْرعْوُن الرُسول) 15 (َ َ َ َK ِ  مثلھا، أعيدت النكرة معرف$ة، فھ$ي ع$ين ]16:المزمل)) [َ

  .ا=ولى

ِقف7يماض$ي ي$زال ھ$ذا : والنقص السابق المذكور وھو ا�فتق$ار إل$ى المن$صوب ف$ي فت$ئ ول$يس، وزال: ًإذا تب$ع : ُ
ً� تكون إ� ناقصة، وما ع$داھا يك$ون ت$ارة ن$اقص، وت$ارة أخ$رى تام$ا، وم$ا ًدائما، ف. تستعمل ھذه الث.ثة تامة بحال، 

ًسواھا يستعمل ناقصا وتاما ً.  

ًفت$ئ ول$يس وزال دائم$ا قف$ي، دائم$ا ھ$ذه ح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستتر ف$ي قف$ي، تق$دم علي$ه، يعن$ي: ًإذا ًقف$ي دائم$ا : ً
  .بمعنى أنه مستمر � ينفك عن النقص بحال من ا=حوال

ي$زول؛ : ي$زال، � الت$ي م$ضارعھا: ذه ا=فعال يج$وز أن ت$ستعمل تام$ة إ� فت$ئ وزال الت$ي م$ضارعھاكل ھ: ًإذا
َككان: قوله. ھذه ا=فعال نواسخ كلھا. فإنھا تامة َ .ظل َ َبات َ ھ$ل : وس$بق خ$.ف. ھ$ذه ت$سمى ن$واقص:  آخ$ره، نق$ولإلى.. َ

أنھ$ا ت$دل عل$ى : ح$دث أم �؟ ال$صحيح قلن$ات$دل عل$ى ) أص$بح(ت$دل عل$ى ح$دث؟ ھ$ل ) كان(تدل على حدث أم �؟ ھل 
  .حدث، =نھا ا=صل في وضع ا=فعال أن تكون متضمنة للحدث

م$شتقة م$ن الك$ون والك$ون ھ$و ع$ين ) ك$ان: (ثم الكثير منھا سمع له مصادر، وھل الم$صدر إ� الح$دث؟ إذا قي$ل
  .المساء ونحو ذلكھذه متضمنة للحدث و� شك، وكذلك الصباح و) كان: (الحدث مصدر، فحينئذ نقول

: ًلعدم د�لتھا على الحدث بناء على أنھا � تفيد، وھذا م$شھور عن$د النح$اة: ھذه ا=فعال تسمى نواقص، قيل: ًإذا
 ف$ي -رب$ط الخب$ر بالمبت$دأ-الناقصة لماذا سميت ناق$صة؟ =نھ$ا � ت$دل عل$ى ح$دث، وإنم$ا ھ$ي لمج$رد ال$ربط ) كان(أن 

ًضة جردت للزمن، كان زيد قائما ماذا أفادت؟ أف$ادت ات$صاف زي$د بالقي$ام ف$ي الزمن الماضي فحسب، فھي زمانية مح
) ك$ان(و . الزمن الماضي فقط؛ =ن القيام ھو مدلول الجملة، الحدث الموجود في الجملة ا]ن ما ھو؟ ھو القيام فحسب

ھل تدل عل$ى ح$دث عن$د ) يھ(أضافت القيام إلى زيد وقيدته بكونه في الزمن الماضي فحسب، أما : ما وظيفتھا؟ قالوا
الكثيرين؟ �، الصواب أنھا تدل على حدث، ولذلك عند بعضھم سميت ناقصة لكونھا � ت$دل عل$ى ح$دث؛ =ن ا=ص$ل 

أن ت$دل عل$ى ح$دث وزم$ن، لك$ن دل$ت عل$ى ) ك$ان(ھنا ا=ص$ل فيھ$ا . زمن وحدث: ًفي الفعل أن يكون متضمنا لشيئين
� ) ك$ان. (يدل عل$ى ح$دث وھ$و القي$ام وأن$ه ف$ي زم$ن م$ضى:  الفعل، قامنقصت أو �؟ نقصت أحد جزئي: ًالزمن، إذا

فنق$صھا =ح$د جزئ$ي الفع$ل ال$ذي يوض$ع ل$ه ف$ي أص$ل . ھ$ي ناق$صة: ًتدل على حدث، وإنما تدل على زمن مضى، إذا
  .لسان العرب سميت ناقصة، وھذا مشھور عند كثير من النحاة والصواب خ.فه

ًل$ى الح$دث، بن$اء عل$ى انھ$ا � تفي$ده، � ت$دل علي$ه، وا=ص$ح لع$دم اكتفائھ$ا لع$دم د�لتھ$ا ع: ؛ قيلتسمى نواقص
ھذا ا=صح، إنما سميت نواقص؛ =نھا � تكتفي ب$المرفوع، لع$دم اكتفائھ$ا ب$المرفوع؛ =ن فائ$دتھا � ت$تم ب$ه . بالمرفوع

نواس$خ : قلن$ا) ك$ان( في دخول كان زيد ھل اكتفت في الد�لة؟ �، ما اكتفت؛ =ن ا=صل. فقط بل تفتقر إلى المنصوب
تنسخ المبتدأ، حكم المبتدأ والخبر، ھذا ا=صل، وحينئذ دخلت عل$ى م$ا ھ$و عم$دة م$ن حي$ث المبت$دأ وم$ن حي$ث الخب$ر، 

ًھ$ذا � يفي$د ش$يئا ا=ص$ل في$ه، وحينئ$ذ � ب$د م$ن : حينئذ � يتم معناھا إ� بالنصب للخبر، كان زيد ھك$ذا لوح$دھا نق$ول
  .عد رفعھا للمبتدأ على انه اسم لھا؛ =ن فائدتھا � تتم به فقط، بل تفتقر إلى المنصوبمنصوب تتعدى إليه ب

 باتف$اق، وھ$ذا مح$ل )ل7يس(م$ا ل$زم ال$نقص فح$سب و� يتع$داه بح$ال م$ن ا=ح$وال وھ$و : -من النواس$خ-ثم منھا 
ه وتبعه ابن مال$ك رحم$ه ' وفاق أنھا � تستعمل تامة، وإنما تكون ناقصة، وسيأتي أنه يجوز حذف خبرھا عند سيبوي
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ھ$ذا لي$ست تام$ة، ب$ل ھ$ي : لوح$دھا نق$ول) ليس أح$د: (ليس أحد ھنا، وأما. ليس أحد ھنا، ليس أحد ھكذا سمعت. تعالى
  .ناقصة والخبر محذوف

زال (ًخ.ف$ا لل$$صاغاني، وحينئ$$ذ ) فت$$ئ(ًخ.ف$$ا للفارس$ي، و ) زال(باتف$اق، و ) ل$$يس(م$$ا ل$زم ال$$نقص وھ$و : منھ$ا
 خ.ف؛ ھل م.زمة للنقص أم �؟ تأتي تام$ة أو ت$أتي ناق$صة؟ ھ$ذا مح$ل خ$.ف، والجم$اھير عل$ى أنھ$ا � محل) وفتئ

  : تأتي تامة بل ھي م.زمة للنقص، وھذا الذي رجحه ابن مالك كما قال

ُال777777777777777777777777777777777نقصَو........... ْ   ِف777777777777777777777777777777777ي .

  

َفت77777777777777ىء ِ َل77777777777777يس َ ْ َزال َ ًدائم77777777777777ا َ ِ ِقف77777777777777ي َ ُ  

  

ت$ارة ت$أتي تام$ة فتكتف$ي بمرفوعھ$ا ع$ن طل$ب :  تستعمل ب$الوجھين-)وفتئليس وزال (عدا : يعني-وبقية ا=فعال 
منصوبھا، وت$ارة ت$أتي ناق$صة وحينئ$ذ � ب$د م$ن من$صوب و� ب$د م$ن مرف$وع، ف$إن اس$تعملت تام$ة اكتف$ت ب$المرفوع، 

م$ن الت$ي تك$ون ناق$صة؛ =نھ$ا خرج$ت ع$ن ال$نقص، وحينئ$ذ � ب$د ) ك$ان(لھ$ا مع$اني مختلف$ة غي$ر ) كان(فتكون حينئذ 
، ك7ان � و) ش7يء مع7هحينئ$ذ ت$أتي بمعن$ى ثب$ت، ) ك$ان(ًمعنى نستقرأ ك.م العرب فنثبت لھا معن$ى، ف$إذا كان$ت تام$ة 

  . ثبت '، و� شيء معه: مثلوا بھذا لد�لتھا على ثبت، كان ' يعني

َإذا: ، نحوحدث: وتأتي بمعنى َكان ِ ُالشتاء َ َ M ِفأدفئوني ُِ ْ   . حدث، ووجد مثلھا، إذاَ

ٍوإْن كان ذو ُعْسرة((: وحضر؛ نحو َ َ َُ َ   .]280:البقرة)) [ِ

  .بمعنى وقع) كان(ما شاءه ' وقع، وحينئذ : ما شاء ' كان، يعني: وقع، نحو: وتأتي بمعنى

كن$ت ال$صبي كفل$ت ال$صبي، كن$ت ال$صبي، ھ$ذا ت$وري ب$ه، كن$ت : ت$أتي بمعن$ى كف$ل، يق$ال: وكفل وغزل، يعني
  .غزلته: وكنت الصوف، يعني. يكفلت الصب: الصبي، يعني

  .دخل في الصباح والضحى والمساء: وأصبح وأضحى وأمسى بمعنى

  ً.دام أو طال أو أقام نھارا: وظل بمعنى

ًأقام لي. أو نزل بالقوم لي.: وبات بمعنى ً.  

ُأ� إلى ' تصيُر ا=ُموُر((تأتي بمعنى رجع؛ : وصار ِ َ ِ K َ ِ   .رترجع ا=مو:  يعني]53:الشورى)) [َ

َفُصْرُھن إلْيك((: وضم وقطع َ ِ K   .قطع، وضم:  فصرھن بمعنى]260:البقرة)) [َ

  .بقي: ودام بمعنى

  .انفك ا=سير أو الخاتم: خلص أو انفصل، نحو: وانفك بمعنى

ِال$$شانية؛ ھ$$ل ھ$$ي ناق$$صة، أم تام$$ة، أم أنھ$$ا ق$$سم برأس$$ھا؟ ) ك$$ان(واختل$$ف ف$$ي . ذھ$$ب أو ظھ$$ر: وب$$رح بمعن$$ى
  .الصحيح أنھا من أقسام الناقصة. قسم برأسھا: من أقسام التامة، وقيل: ناقصة، وقيلفالجمھور على أنھا 

ٍوإْن ك$ان ذو ُع$ْسرة ((. تأتي تامة وتأتي ناقصة إذا جاءت تامة حينئذ تكتفي بمرفوعھا ع$ن من$صوبھا) كان: (ًإذا َ َ َُ َ ِ
ٍفنظرة إلى مْيسرة َ َ َ ََ ِ ٌ ِ َ   .وب إن وجد إن ثبت � بأس، تتنا]���:البقرة)) [َ

ِخالدين فيھا ما َدامت((: وقوله تعالى ِ ِ َِ َ َ َ ُ السمواتَ َ َ K] ((ُال$سمواتما بقيت :  يعني]107:ھود َ َ K تام$ة، فحينئ$ذ ) دام(، ھن$ا
ِما َدامت((. تكتفي بمرفوعھا َ َ السموات وا=ْرُضَ َ َ َُ K] ((ما بقيت:  يعني]107:ھود.  

ُفُسْبحان ' حين تْمُسون وحين تْص(( َُ َ َ َ ِ َ َِ ِ K َبُحونَ : الم$ساء، وت$صبحون يعن$يت$دخلون ف$ي :  تم$سون أي]17:ال$روم)) [ِ
  .وھذا ھو معنى التمام. تدخلون في الصباح

ُوذو: ًإذا ٍتمام َ َ ٍبرفع َما َ ْ َ ِيكتفي ِ َ ْ َ  

َوما ُسواه َ َ ٌناقص ِ ِ َ   
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 ث$$م .ھ$$ذا ن$$اقص: م$$ا س$$وى ال$$ذي � يكتف$$ي بمرفوع$$ه، ب$$ل � ب$$د أن يفتق$$ر إل$$ى من$$صوب فين$$صبه، وحينئ$$ذ نق$$ول
وال$نقص ف$ي فت$ئ ول$يس وزال عل$ى : منھا م$ا ھ$و �زم لل$نقص، وھ$و ال$ذي ح$صره ف$ي ال$شطر ا]ت$ي: ا=فعال قسمان

  .إسقاط حرف العطف

ًدائما ِ ِقفي َ ًيعني تبع دائما: ُ ُ.  

ًتارة يكون تاما، وتارة يكون ناقصا:  حينئذ يأتي بالوجھينوما عداه ً.  

  .ا�فتقار إلى المنصوب: والنقصانا�كتفاء بالمرفوع، : أشار إلى أن التمام

لنق$صانھا عنھ$ا بتجردھ$ا ع$ن : وتسمية ھذه ا=فعال ناقصة لنقصانھا عن بقية ا=فعال با�فتقار إلى شيئين، وقي$ل
) ل$يس(من الحدث المقيد؛ =ن الدال عليه ھ$و الخب$ر، أم$ا ھ$ي فت$دل عل$ى ح$دث مطل$ق يقي$ده الخب$ر حت$ى : الحدث، أي

 الجمھور على أنھا ليس � حدث، وإنما ھ$ي لنف$ي الح$ال فق$ط، للنف$ي ھ$ل لھ$ا ح$دث؟ ل$يس لھ$ا )ليس(وحدثھا ا�نتفاء، 
ًح$$دث، وذھ$$ب الرض$$ي إل$$ى أن لھ$$ا ح$$دث وھ$$و ا�نتف$$اء، وحينئ$$ذ ا�نتف$$اء ھ$$ذا م$$صدر انتف$$ى ينتف$$ي انتف$$اء، ح$$دثھا ھ$$و 

الوض$$ع دل$$ت عل$$ى ح$$دث، لك$$ن ًا�نتف$$اء، ورده عل$$يھم كثي$$ر، لم$$اذا؟ =نھ$$ا وإن كان$$ت فع$$. إ� أنھ$$ا م$$ن جھ$$ة أص$$ل 
  .باستعمالھا لنفي الحال جردت عن الحدث، وھذا موافق لما ذكروه في تعريف الفعل

ًك$ان زي$د قائم$ا أو ل$يس زي$د قائم$ا فكأن$ك قل$ت ف$ي ا=ول: وحدثھا ا�نتفاء، فإذا قل$ت ح$صل ش$يء لزي$د ح$صل : ً
 ع$ن زي$د، انتف$ى القي$ام، فيك$ون ف$ي الك$.م القيام، ح$صل ش$يء لزي$د ھ$ذا ع$ام، ح$صل القي$ام، وف$ي الث$اني انتف$ى ش$يء

ً� ت$دل عل$ى الح$دث أص$. ب$ل ھ$ي لن$سبة الح$دث ال$دال علي$ه : إجمال ثم تف$صيل، وعلي$ه؛ فتعم$ل ف$ي الظ$روف، وقي$ل
لھ$ا ) ل$يس(وھ$ذا خ.ص$ة م$ا ذك$ره الرض$ي =ن$ه خ$الف الجمھ$ور ف$ي ھ$ذه الم$سألة ب$أن . خبرھا إلى مرفوع$ه وزمان$ه

  .ر من النحاة يرون أنھا ليست دالة على حدثوكثي. حدث وھو ا�نتفاء

  :ثم قال رحمه ' تعالى

َو) ِيل777777777777ي َ َلعام777777777777لٱ َ ِ َ ُمعم777777777777ول ْ ُ ْ ْلخب777777777777رٱ َ َ َ ْ  

  

ًظرف777777777777ا َذاِإ .ِ)إ ْ َأت777777777777ى َ َح777777777777رف َْوأ َ ْ ْج777777777777ر َ َ  

  

ت$دخل عل$ى جمل$$ة المبت$دأ والخب$ر، فترف$ع المبت$$دأ عل$ى أن$ه اس$$م لھ$ا، وتن$صب الخب$ر عل$$ى أن$ه خب$ر لھ$$ا، ) ك$ان(
باعتب$ار ا�س$م وباعتب$ار الخب$ر؛ ھ$ل ھم$ا ) ك$ان(ھ$ل : يرد السؤال ھن$ا. ذ ھي عملت في ا�سم وعملت في الخبروحينئ

: ًھ$ل لھ$ا ع.ق$ة أو �؟ قطع$ا واض$ح، نق$ول. ال$ذي � ع.ق$ة ل$ه بالعام$ل، ھ$ذا ا=جنب$ي: أجنبيان أم �؟ ا=جنبي عن$دھم
ًإذا عملت فيه الرفع، إذا ليس بأجنبي عنھا،) اسم كان( ًليس بأجنبي عنھا، وخبرھا كذلك ليس أجنبيا عنھ$ا؛ ) اسم كان (ً

ًإذا ك$ان الخب$ر ع$ام. ف$ي : =نھا عملت في ا�سم فصار بينھم ع.قة، وعملت في الخب$ر ف$صار بينھم$ا ع.ق$ة، فحينئ$ذ
ًكان زيد ضاربا عْمرا، عْمرا ھذا إعرابه مفعول به، لضاربا، ضاربا ھذا إعرابه خبر : غيره ً ً ً   ).كان(ً

ًك$$ان زي$$د ض$$اربا عْم$$را، عْم$$را ھ$$ذا معم$$ول الخب$$ر، عرفن$$ا أن الخب$$ر نف$$سه ل$$يس ب$$أجنبي ع$$ن : ًإذا ً ، لك$$ن )ك$$ان(ً
  . أم �؟ ھذا محل نزاع وھو الذي أراده الناظم بھذا البيت) كان(معمول الخبر ھل ھو أجنبي عن 

م$$ا ع.ق$$ة ھ$$ذا المعم$$ول معم$$ول الخب$$ر إذا ن$$صب الخب$$ر أو رفع$$ه أو تعل$$ق ب$$ه ظ$$رف أو ج$$ار ومج$$رور حينئ$$ذ 
؛ =ن$ك )ك$ان(ًأجنبي$ا؛ حينئ$ذ � يج$وز أن يل$ي ھ$ذا المعم$ول : ؟ ھ$ل ھ$و أجنب$ي أم �؟ إن قل$ت-ا=صلي) كان(-بالعامل 

�، ل$$يس ب$$أجنبي ب$$ل ھ$$و معم$$ول =ن عامل$$ه معم$$ول : وب$$ين معمولي$$ه، وإذا قل$$ت) ك$$ان(ف$$صلت ب$$ين العام$$ل ا=ص$$لي 
 عل$ى أن$ه يمن$ع أن يل$ي -جم$اھيرھم–ول الخب$ر، ھ$ذا مح$ل الن$زاع، الب$صريون معم$) ك$ان(حينئذ جاز أن يل$ي ) كان(لـ
ج$د ) ك$ان(معمول الخب$ر، لم$اذا؟ =ن$ه أجنب$ي، والكوفي$ون عل$ى الج$واز =ن$ه ل$يس ب$أجنبي، =ن$ه يعتب$ر كالج$د، ) كان(

5ص$ل؛ =ن أ� يف$صل ومعموليھا بمعم$ول الخب$ر حينئ$ذ ل$يس في$ه مخالف$ة ل) كان(ًبالنسبة لعْمرا، وحينئذ إذا فصل بين 
ھ$ل ھ$ذه ال$صورة : بين العامل ومعموله بأجنبي، وھذا متفق عليه � إشكال فيه، في الجملة متفق علي$ه، وإنم$ا الخ$.ف

داخلة تحت ھذا ا=صل أم �؟ البصريون على دخولھ$ا، وحينئ$ذ يمن$ع أن يل$ي العام$ل معم$ول الخب$ر، والكوفي$ون عل$ى 
  .ھذا ھو محل النزاع. � بأس أن يلي العامل معمول الخبرالجواز؛ =نه ليس بأجنبي فحينئذ 

ِيلي َو): ًإذا َالعامل َ ِ َ   ).كان وأخواتھا(، ما مقصوده بالعامل ھنا؟ ْ
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ِيل77ي ) َالعام77ل َ ِ َ ُمعم77ول ْ ُ ْ ْالخب77ر َ َ َ معم$$ول الخب$$ر م$$ن مفع$$ول أو ح$$ال أو ظ$$رف أو ج$$ار ومج$$رور، ك$$ل م$$ا تعل$$ق : ْ
: الم$صنف ھن$ا اخت$ار م$اذا؟ ق$ال. ؟ ھ$ذا مح$ل الن$زاع)ك$ان وأخواتھ$ا(بر أن يل$ي ھل يجوز معمول الخ: بالخبر، فحينئذ

ِيلي َو) ِيلي )نفي بمعنى النھي،  َ َالعامل َ ِ َ ُمعم7ول) وأخواتھ$اك$ان ( ھ$و ال$ذي :ْ ُ ْ ْالخب7ر َ َ َ � يلي$ه =ن$ه أجنب$ي عن$ه، فحينئ$ذ : ْ
  .يكون قد فصل بين العامل ومعموليه، وھذا باطل مخالف =صله

َالعامل ِليَي َو) ِ َ َالعامل: ْ ِ َ   . ھذا مفعول بهْ

ُمعمولو  ُ ْ ْالخبر َ َ َ ًو� يلي معمول الخب$ر العام$ل، س$واء ك$ان مفع$و� أو ح$ا� أو غيرھم$ا، مطلق$ا .  فاعل يليھذا: ْ ً ً
إم$ا أن يتق$دم : سواء تقدم الخبر على ا�س$م أم ل$م يتق$دم؛ =ن ھ$ذا ي$دخل تحت$ه ص$ورتان: عند جمھور البصريين، يعني

ًعمول الخبر على ا�سم فقط، وإما أن يتقدم الخبر ومعمول الخبر على ا�سم أيضا م$ع ك$ون المعم$ول تالي$ا ل$ـم ، )ك$ان(ً
ًك$ان طعام$ك آك$. زي$د، ك$ان زي$د : ًالبصريون مطلقا على المنع، سواء تقدم الخب$ر عل$ى ا�س$م، نح$و: وتحته صورتان َ

َآك$. طعام$$ك، ھ$ذا التركي$$ب ا=ص$ل في$$ه ً. طعام$ك، آك$$.ك$ان زي$$د آك$$: ً ھ$$ذا : ھ$ذا خب$$ر ك$ان، والفاع$$ل ھ$و، وطعام$$ك: ً
ًكان طعامك آك. زيد؟ �، مطلقا، فتحته ص$ورتان. ًكان طعامك زيد آك.؟ �: ھل يجوز أن يقال. مفعول به أن يتق$دم : ً

تق$دم عل$$ى ھ$ذا خبرھ$ا، : ً، وآك$$.)ك$ان(ًك$$ان طعام$ك آك$. زي$د، زي$د ھ$$ذا مت$أخر وھ$و اس$م : الخب$ر عل$ى ا�س$م، فيق$ال
  .، ھذا ممتنع عند البصريين)كان(ًا�سم، وتقدم معمول آك. معمول الخبر على الخبر فت. 

ًكان طعامك زيد آك.، آك. ھذا في محله، وزي$د ف$ي محل$ه ل$م يتق$دم الخب$ر عل$ى ا�س$م، وإنم$ا : أم لم يتقدم، نحو ً
  .تقدم معمول العامل على ا�سم فت. العامل

  .ًا، لماذا؟ للفصل بين العامل ومعموليه بأجنبيھذا ممنوع مطلق: ًإذا

  : ًوأجازه الكوفيون مطلقا؛ =نه سيأتي استشھادھم بقوله

َبما ْإياھم كان ِ ُ ُعطية . . َعودا َِ . ج على زيادة َ lوخر َ   .أو ضمير الشأن، كما سيأتي) كان(ُ

ينئ$ذ يج$وز؛ =نھ$م يتوس$عون ًإذا ك$ان معم$ول الخب$ر ظرف$ا أو ح$رف ج$ر، ح: استثنى الناظم صورة واحدة وھي
  .في الظروف والمجرورات ما � يتوسعون في غيرھما، فيستثنى ھذا لما ذكرناه من ا=صل

ًظرفا َإذا .إ) ْ َأتى َ ً إذا أتى معمول الخبر حال كونه ظرفا كعند، أو حرف ج$ر م$ع مج$روره، إذا ج$اء معم$ول إ�: َ
ًنه يستلزمه؛ حينئذ يلي العامل اتفاقا، وھذا � إش$كال في$ه؛ =ن ًالخبر ظرفا أو حرف جر ليس لوحده بل مع مجروره =

ًكان طعامك زيد آك.، إذا أجازه الكوفيون طعامك وھو اسم أجنب$ي واض$ح : الكوفيين يجيزون ما ھو أشد من ھذا وھو
ب$$ين و� يتوس$$ع في$$ه فج$$وازھم للمج$$رورات والظ$$روف م$$ن ب$$اب أول$$ى وأح$$رى، فھ$$و مح$$ل وف$$اق ب$$ين الب$$صريين 

ًلكوفيين، فا�ستد�ل حينئذ ليس Fثبات الكوفيين، =نھم يثبتونه مطلقا، الجواز عندھم مطلقا؛ =ن معمول الخبر ل$يس وا ً
ًأجنبيا عن العامل ا=صلي وھو كان، فحينئذ جوازه ھنا باتفاق، أن يكون معمول الخبر ظرفا أو حرف جر ً.  

ھ$$ذا : خبرھ$$ا، وعن$$دك: ًاس$$م ك$$ان، وجال$$سا: زي$$دًك$$ان عن$$دك زي$$د جال$$سا، : للتوس$$ع ف$$ي الظ$$روف والمج$$رورات
  .منصوب على الظرفية) عند(ظرف متعلق بجالس، ھو معمول له، =ن 

َي77777777777777ست ُصب.الن77777777777777 اَيھ77777777777777ِف َن77777777777777دِعَو   cرِمَ

  

َكنھ777777777777777777َل ْبم777777777777777777ن ا. ِ cتج777777777777777777ر ْطَق777777777777777777َف ِ َ ُ  

  

ن ف$ي ال$دار زي$د ك$ا. ، ھذا ج$ائز باتف$اق، لم$اذا؟ =ن$ه ظ$رف)كان(العامل وھو معمول لخبر ) َندِع(ٍوحينئذ؛ تلى 
ًجالسا، جالسا في الدار، تقدم المعمول وھو جار ومجرور، ھذا جائز؛ =ن$ه ج$ار ومج$رور، وھ$م يتوس$عون ف$ي الج$ار  ً

  .والمجرور أكثر من توسعھم في غيره

ِيلي َو): ًإذا َالعامل َ ِ َ ُمعمول ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ   . أو حرف جرًوھي إذا كان معمول الخبر ظرفا: استثنى مسألة واحدة ...إ)   ْ

ل$و .  الخبر والمعمول على ا�سم وق$دم الخب$ر عل$ى المعم$ول ج$ازت الم$سألةويخرج من ك.مه أنه إذا تقدم: قال
َوكان حقا علْينا نْصُر الُمْؤمنين((: ًكان آك. طعامك زيد، يجوز؟ ھذا مثل: قال َ َ َ َِ ِ ْ َ َ ََ  فيجوز لتقدم الخب$ر عل$ى ]47:الروم)) [ًّ

  .معمول الخبر العامل، وإنما الذي ت.ه ھو الخبر وليس بأجنبيا�سم، وھنا لم يتُل 
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  .يخرج من ك.مه إذا تقدم الخبر والمعمول على ا�سم: ًإذا

ًكان آك. طعامك زي$د، و� : معمول خبرھا، فتقول) كان(وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة؛ =نه لم يلي 
  ).كان(جنبي الذي يلي يمنعه البصريون، وھذا واضح بين لعدم وجود ا=

َوم77777777ضمر َ ْ ُ ِل77777777شانٱ َ ًس77777777ماٱ . ِن77777777وٱ ْ ْإن ْ ْوق77777777ع ِ ََ
  

  

ُم77777777777وھم ِ َاس77777777777تبان َم77777777777ا ُ َ ُأن77777777777ه َْ . ْمتن77777777777عٱ َ َْ َ  

  

، إذا س$مع ف$ي ل$سان الع$رب م$ا ظ$اھره أن معم$ول الخب$ر ت$. )ك$ان(أن معمول الخبر � يل$ي : نحن قعدنا قاعدة
أن$ه : م$ن التأوي$ل ال$صحيح عن$دھم. ريين، � ب$د م$ن التأوي$لماذا ن$صنع؟ � ب$د م$ن التأوي$ل، وھ$ذه طريق$ة الب$ص) كان(

، )ك$ان(ضمير الشأن محذوف واجب الحذف، والجملة الت$ي تلي$ه مبت$دأ وخب$ر ف$ي مح$ل ن$صب خب$ر ) كان(يجعل اسم 
  .وحينئذ لم يلي كان معمول الخبر، فصلوا بين كان والجملة التي تليھا با�سم المحذوف وھو مضمر الشأن

َومضم: قال ْ ُ ِالشان َرَ ِ انو:ھذا مفعول مقدم لـ: .   . من إضافة الدال إلى المدلول، وھوْ

ََ◌مضمر َ ْ ِالشان ُ ھذا الضمير التفسيري يسمى، المفسر، وبعضھم يسميه ضمير الق$صة، وھ$و يرج$ع إل$ى جمل$ة : .
ُق$ْل : ((وض$ح مث$الً� بد أن يفسر بجملة، ومرجع$ه يك$ون مت$أخرا، وأب$رز وأ: بعده كما ذكرناه، يرجع إلى جملة، يعني

ٌُھو ' أحد َ ََ ُ K] ((خ.صFٌُھو ' أحد ]1:ا َ ََ ُ K ،"أح$د. ھذا مبت$دأ، ھ$ذا ض$مير ال$شأن": َ ُھو 'ٌ َ َ ُ K : مرج$ع ال$ضمير الجمل$ة ھ$ي
، وھ$و ق$ول " َ ُھ$و: "ھو، على أي شيء يرجع ھ$ذا؟ ل$يس ل$ه مف$سر، ل$و ق$ال ھك$ذا لوح$ده" َ ُھو: "التي فسرھا، لو قال

 ض$مير مف$سر، ھ$ذا � بد من مرجع" َ ُھو"ھذا ليس له مرجع، ليس بك.م، ھذه خرافة؛ =ن :  وغيرھم، نقولالصوفية
ًا=ص$ل ف$ي ال$ضمير أن يك$ون مرجع$ه س$ابقا علي$ه، وھن$ا ف$ي ض$مير ال$شأن يك$ون مرجع$ه مت$أخرا ث$م . بإجماع النح$اة ً

ٌُھ$و ' أح$د: (( لك$ن ھن$اًيكون جملة و� يكون مفردا، زيد ض$ربته مرج$ع ال$ضمير زي$د وھ$و مف$رد، َ ََ ُ K] ((خ$.صF1:ا[ 
'ُ K :ٌأح$د، و مبتدأ َ مرج$ع ال$ضمير الجمل$ة، والجمل$ة : خب$ر، والجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ ا=ول، وحينئ$ذ نق$ول: َ

  .مفسرة للضمير

َومضمر َ ْ ُ ِالشان َ ًاسما . ِانو ْ ِانو: ْ َمضمر ْ َ ْ ِالشان ُ ًاسما .   .)كان(ً، اسما لماذا؟ لـْ

ِان77و} إنم$$ا ا=عم$$ال بالني$$ات{ان$و م$$ضمر ال$$شأن،  ان77و م77ضمر : ، وإنم$$ا يق$$در وين$$وى، فحينئ$$ذً، فھ$$و ل$$يس م$$ذكوراْ
ً حالة كونه اسما، اسما لماذا؟ =ي شيء؟ لـالشأن من أجل فك الجملة عما بعدھا، و=ج$ل أ� يل$ي معم$ول الخب$ر ) كان(ً

حال$ة كون$ه :  ح$ال م$ن م$ضمر، أيًم7ل م7ضمر ال7شأن اس7ماان7و ف7ي العافنأتي باسم محذوف ھو ضمير ال$شأن، ) كان(
الناق$$صة و ) ك$$ان(عل$$ى أنح$$اء، ) ك$$ان(ال$شأنية، ) ك$$ان(ل$$شأنية، ھ$$ذه ت$$سمى ) ك$ان(فيفي$$د أن ) ك$$ان(ًمحكوم$ا باس$$ميته ل$$ـ

  :الزائدة) كان(الزائدة، أربعة أنواع، مر معنا ث.ث، ھذه الثالثة، وبقي ) كان(الشانية و ) كان(التامة و ) كان(

ٍوقد تزاد كان في حشو ْ َ َ َُ َِ َ ُ ْ َ  

  :التامة وأشار إليھا بقوله) كان(الناقصة، و ) كان: (أربعة أنواع

ُوذو ٍتمام َ َ ٍبرفع َما َ ْ َ ِ   

ك$$ان . ال$شانية وال$صحيح أنھ$ا ن$$وع م$ن الناق$صة، وھ$ي يلج$أ إليھ$ا عن$$د تق$دير ا�س$م ض$مير ال$شأن) ك$ان(وھ$ذه 
ا�س$م، وھ$ذا � إش$كال في$ه، والخب$ر، : الج$زأين) ك$ان(أى أن$ه ق$د ترف$ع الناس صنفان، وإ� الن$اس ص$نفان، بع$ضھم ر

ُكان7ه. ًصنفين، وحينئذ تخريجا لھ$ذا الف$رع المخ$الف ل5ص$ل المتف$ق علي$ه � ب$د م$ن التأوي$ل: صنفان وا=صل نقول َ  أو َ
ال$شانية ناق$صة ) ك$ان(فيفي$دنا أن ) ك$ان(ل$ـ.. َكان ھو الناس صنفان، ك$ان ھ$و الح$ال وال$شأن الن$اس ص$نفان، ھن$ا مثل$ه،

) ك$ان(وھو ا=صح؛ =نه لم يثبت في ك.مھم ضمير الشأن إ� مبتدأ في الحال أو في ا=ص$ل، ف$ي ا=ص$ل قب$ل دخ$ول 
ٌُھ$$و ' أح$$د َ ََ ُ Kُكان77ه: ، أو ف$$ي الح$$ال وھ$$و َ ُكان77ه. ، ال$$ذي معن$$اَ َ ٌُھ$$و ' أح$$د: ((، نح$$وَ َ ََ ُ K] ((خ$$.صFتام$$ة فاعل$$ه :  وقي$$ل]1:ا
  .واسطة: جملة مفسرة له، وقيلالضمير وال

  ).كان(ًانو في العامل مضمر الشان حال كونه اسما لـ: ، يعنيًانو مضمر الشان اسما
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ْإن ْوقع ِ ُموھمشيء من ك.مھم وثبت : ََ ِ َاستبان َماجواز : ُ َ ُأنهوظھر لك  َْ . ْامتنع َ َْ ، وھ$و أن$ه � يل$ي العام$ل معم$ول َ
، وص$ورة ھ$ذا التأوي$ل ه أنه قد ولي العامل معمول الخبر حينئذ وجب التأويلالخبر، إن جاء في لسان العرب ما ظاھر

  .ًمحذوفا وھو ضمير الشأن) كان(ماذا؟ أن ننوي اسم 

  :قال الشاعر

ُقناف7777777777777ذ َِ ُھ7777777777777داجون َ . َح7777777777777ول َ ْ ِبي7777777777777وتھم َ ِ ُ  

  

َبم77777777777ا ْإي77777777777اھم انَك77777777777 ِ ُ ُعطي77777777777ة . . َع77777777777ودا َِ . َ  

  

  ج

  

َع7وداو ، )ك$ان(معمول الخب$ر، لم$اذا؟ =ن عطي$ة اس$م ) كان(يلي الكوفيون استدلوا بھذا على أنه � يمتنع، أن  . َ :
ْإي7اھم). ك$ان(ھذا فعل ماضي، والجملة في محل رفع خبر  ُ الھ$اء ھ$ذا : ع$ودھم، ھ$ذا ا=ص$ل، عطي$ة ع$ودھم، ع$ودھم .

ْإي7اھم ك7ان: مفعول به لعود، فھو معمول للخبر، انف$صل فتق$دم عل$ى ا�س$م ف$صار ُ ُعطي7ة . . َع7ودا َِ .  ھ$ل ي$صح ا�س$تد�ل ،َ
ً�؛ =ن ا=صل مطرد وحينئذ � بد من التأويل، فننوي ضمير ال$شأن مح$ذوفا ھن$ا، ك$ان ھ$و عطي$ة ع$ودا، : بھذا؟ قالوا

ُكانهإياھم بعد أن نوينا ضمير الشأن  َ ُكان7ه إياھم كان ھو إياھم، اتصل أو انفصل � إشكال، َ َ ْإي7اھم: ً ك$ان ھ$و إي$اھم، إذاَ ُ . 
ھو ا�سم المحذوف، والمحذوف لعلة كالثابت، وحينئذ يراعى حذفه كم$ا أن$ه ) كان( لماذا؟ =ن الذي ت. ،)كان(لم يلي 

ثابت في الك.م، فحينئذ لم يلي العامل معمول الخبر، ولكن الكوفي$ون لھ$م تأوي$ل ولھ$م إش$كا�ت أخ$رى ف$ي ھ$ذا، فھ$ذا 
: ًكان طعامك زيد آك.، مثله، قلن$ا. م معموله على ا�سمًكان طعامك زيد آك.، تأخر الخبر وتقد: ظاھره ماذا؟ أنه مثل

� ب$د م$ن التأوي$ل، : ًإذا. ًك$ان إي$اھم عطي$ة ع$ودا: ھنا تقدم معمول الخبر ولم يتقدم الخبر نفسه على اسم كان، ھذا مثل$ه
  .وھذا الوجه المشھور أنه ضمير الشأن

  . زائدة) كان(ويحتمل أن 

َبم77777777777777777777777777777777777777777777ا ْي77777777777777777777777777777777777777777777اھمِإ انَك77777777777777777777777777777777777777777777 ِ ُ ُعطي77777777777777777777777777777777777777777777ة . . َوداَع77777777777777777777777777777777777777777777 َِ .  

  

، بم$ا بال$ذي عطي$ة ع$ودھم، وحينئ$ذ ص$ارت )ك$ان(إذا خرجناھا على أنھا زائدة حينئذ خرجت المسألة م$ن ب$اب 
  .الجملة مبتدأ وخبر � محل لھا من اFعراب صلة الموصول

  : ومثله

ُص7777777777بحواَفأ َ َوالن7777777777وى ْ ِع7777777777الي . ِمعرس7777777777ھم َ ِ . َ ُ  

  

َول77777777يس ْ .ك77777777ل َ ِتلق77777777ي .الن77777777وى ُ ْ   ُاكينَالم77777777س ُ

  

ِتلق ْ . كل و.فاعله: ُالمساكين). كان(ھذا الفعل ھو خبر : يُ ل$يس ھ$و : ھذا معمول الخبر، حينئذ نق$در: نقول .النوى ُ
  ).كان(الكوفيون إعرابھم مساكين ھذا اسم . كل النوى تلقي المساكين

. ك7لو  جعلن$ا ك$$ل ھ$و الخب$ر، عل$$ى ھ$ذا يك$ون ت$$. العام$ل معم$ول الخب$$ر، إذا: ھ$$ذا معم$ول تلق$ي، وتلق$$ي: .الن7وى ُ
ھذا منصوب، ھذا معمول لتلقي، وتلقي ھو الخبر، أليس كذلك؟ المساكين ھذا اسم كان متأخر، يكون مث$ل ك$ان : النوى

. ك7لوأن ضمير الشأن ھن$ا مح$ذوف، : ًطعامك آك. زيد، ھذا مثله إذا قدمت الخبر على ا�سم، والصواب ھ$ذا : .الن7وى ُ
  .بل ھو فاعل على الصحيح) كان(قي، ليس اسم  ھذا فاعل تلُالمساكينمنصوب بتلقي، و 

  : رحمه ' تعالىثم قال 

ْوق777777777د َ ُت777777777زاد َ َ َك777777777ان ُ ٍح777777777شو ِف777777777ي َ ْ َكم777777777ا َ َ  

  

َك777777777777ان .ص777777777777حَأ َ َعل777777777777م َ ْ ْم777777777777ن ِ َتق777777777777دما َ . َ َ  

  

َكان(ھذه    .الزائدة) َ

ْوقد َ ُتزاد َ َ ُ  
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ْوقد َ   .للتقليل ھنا؛ =ن الزيادة أقل من ا=صالة: َ

ْوقد َ ُتزاد َ َ   .قد للتقليل: ُ

ُتزاد َ َ كانھذا فعل مضارع مغير الصيغة، و: ُ   .نائب فاعل قصد لفظه: َ

ْق7د ُت7زاد َ َ َك77ان ُ َك77ان(إذا زي$دت : َ �، ل$$يس لھ$ا عم$$ل البت$ة، � ترف$$ع و� :  ھ$$ل لھ$ا عم$$ل؟ ھ$ل تعم$$ل؟ نق$ولحينئ$ذ) َ
 ل$سان الع$رب فل$يس تنصب، لماذا؟ =ن الشيء الزائد إنما يزاد من جھة اللفظ فحسب، وأما المعنى الذي وض$ع ل$ه ف$ي

ھذا المراد به التأكي$د ول$يس الم$راد ب$ه المعن$ى ال$ذي وض$ع ل$ه : زيد فيه كلمة، فنقول: التركيب ھنا: ًمرادا، فحينئذ يقال
إذا لم يكن المراد بھا المعنى ا=صلي الذي وضع له في ل$سان الع$رب حينئ$ذ � تعم$ل، ) كان(في لسان العرب، فحينئذ 

  .تفيد التأكيد، تأكيد التركيب:  ما الفائدة من ذكرھا؟ نقولً:إذا. � ترفع و� تنصب

ْوقد َ ُتزاد َ َ ً تزاد و� تعمل شيئا أص.، وھو مذھب الجمھورًإذا: ُ تام$ة : تزاد � بقيد التمام أو النقصان، ھ$ل نق$ول. ً
ًة، إذا كان$ت زائ$دة إذا � قسمة ث.ثية أو رباعية، تام$ة، ناق$صة، زائ$د: أو ناقصة إذا زيدت؟ � ھذه و� تلك؛ =ننا نقول

بقي$$د كونھ$$ا تام$$ة و� بقي$$د كونھ$$ا ناق$$صة؛ =نھ$$ا مباين$$ة للق$$سمين، تام$$ة � ب$$د لھ$$ا م$$ن مرف$$وع، وناق$$صة � ب$$د لھ$$ا م$$ن 
  .منصوب، وھذه � ترفع و� تنصب إ� على بيت سيأتي معنا

ْوقد َ ُتزاد َ َ َكان ُ َك7ان(ھن$ا ذك$ر : َ ) ك$ان (-ھ$ذه ا=فع$ال النواس$خ الت$ي ت$زادم$ن -بلف$ظ الماض$ي فحينئ$ذ يلت$زم منھ$ا ) َ
َأبردھ7ا َأص7بح م7ا: ھذا شاذ، ول$ذلك ش$ذ ق$ولھم: نقول) أصبح وأمسى(� تزاد : فحسب، ما عداھا فھو شاذ، يعني َ ، ھ$ذا ْ

  ).كان(زائد، لكنه شاذ ليس كـ) أصبح: (زائد، نقول

ھ$ذا ش$اذ؛ =ن : م$ا أم$سى أدفاھ$ا، نق$ول، ما أبردھا وما أدفاھا، ما أصبح أبردھ$ا وْأدفأھا أمسى وما: وشذ كذلك
أن$ت تك$ون . ب$صيغة الماض$ي، ف$إن زي$دت ب$صيغة الم$ضارع فھ$و ش$اذ ك$ذلك) ك$ان(فح$سب، ) ك$ان( بـالتخصيص ھنا

ب$$ين المبت$$دأ والخب$$ر زيادتھ$$ا ب$$ين المبت$$دأ والخب$$ر س$$ماعية ھ$$ذه، ) ك$$ان(خب$$ر، زي$$دت : مبت$$دأ، وماج$$د: ماج$$د نبي$$ل، أن$$ت
 ھ$$ذا ش$$اذ؛ =ن ال$$ذي ھ$$و أص$$ل للقي$$اس زيادتھ$$ا بلف$$ظ الماض$$ي، =ن ھ$$ذا خ$$روج ع$$ن :وكونھ$$ا بلف$$ظ الم$$ضارع نق$$ول

ً ف$إن س$مع قل$ي. ن$ادرا ؟؟؟ا=صل، وما خرج عن ا=صل حينئذ � يقاس علي$ه غي$ره البت$ة، ف$إن ق$يس فيك$ون م$ن ب$اب  ً
  .ھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه: قلنا

ت$زاد؟ أي$ن . ً� النقصان؛ =نھ$ا مباين$ة لھم$ا ث$م � تعم$ل ش$يئاتزاد كان بلفظ الماضي، و� تكون بقيد التمام و: ًإذا
ٍحشو ِفي: فسره وبين محله وقال ْ ت$زاد، ھ$ذا بي$ان، ت$زاد ھ$ذا في$ه إبھ$ام، ول$ذلك : في حشو جار ومجرور متعلق بقول$ه: َ

  .ًالمتعلقات دائما تخصص العوامل

ُتزاد َ َكان ُ   . =خير محتمل في ا=ول، في ا=ثناء، في اأين تزاد؟ ھذا: َ

ٍحشو ِفي: قال ْ   . في أثناء الك.م � في أوله و� في آخرهيعني: َ

إذا جاءت في أول الك.م � تكون زائدة، وإذا جاءت في آخر الك.م خاتمته � تك$ون زائ$دة، ) كان(نأخذ أن : ًإذا
  .وإنما يحتمل زيادتھا إذا كانت في أثناء الك.م

ٍح77شو ِف77ي ْ  ت$$زاد ف$$ي ا=ول؛ =ن ا=ول مح$$ل ا�عتن$$اء، و� ف$$ي ا]خ$$ر ال$$ذي ھ$$و ف$$ي أثن$$اء الك$$.م، ف$$.: أي: َ
  .؛ =نه محط الفائدةا=طراف

ٍح777777777777777777777777شو ِف777777777777777777777777ي......  ْ َكم777777777777777777777777ا َ َ   

  

َك777777777777ان .ص777777777777حَأ َ َعل777777777777م َ ْ ْم777777777777ن ِ َتق777777777777دما َ . َ َ  

  

ٍشوَحالفسر بعضھم  ًبأنه بين شيئين مت.زمين، ليس ج$ارا ومج$رورا، ب$ين ش$يئين مت.زم$ين، يعن$ي ْ ك$ل منھم$ا : ً
 ا]خر كالمبتدأ والخبر، والفعل وفاعله، والصفة والموصوف، والجار مع المجرور، ھذه كلھ$ا مت.زم$ة، ش$يئان يطلب

إنما تكون في حشو، وھ$ذا الح$شو يك$ون ب$ين مت.زم$ين ) كان(ضابط زيادة . مت.زمان، كل منھما إذا وجد وجد الثاني
ٍمبتدأ وخبر، زيد كان قائم، مررت بزيد قائم، بزيد كان ق   .ٍائم، زادت بين مت.زمينٌ
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مبت$دأ، : ٌوذك$ر اب$ن ع$صفور أنھ$ا ت$زاد ب$ين ال$شيئين المت.زم$ين كالمبت$دأ وخب$ره، زي$د ك$ان ق$ائم، زي$د: يقول؟؟؟
  .أين اسمھا وخبرھا؟ ليس لھا اسم و� خبر. ھذه زائدة: خبر، وكان: وقائم

ھذا ا=صل، قام كان زيد؛ لم يوجد ك$ان لم يوجد كان مثلك، لم يوجد مثلك، يوجد مثلك : والفعل ومرفوعه، نحو
ًھ$ذه زائ$دة وھ$ي زي$دت بلف$ظ الماض$ي ول$يس لھ$ا معن$ى إ� ) ك$ان(مثلك، ھذا م$ن ب$اب التأكي$د، فمثل$ك فاع$ل يوج$د، و 

  .التأكيد

ج$اء ال$ذي ك$ان أكرمت$ه، ال$ذي أكرمت$ه، ھ$ذان مت.زم$ان، أل$يس ك$ذلك؟ وحينئ$ذ ال$ذي ك$ان : والصلة والموصول
  .بين مت.زمين وھما الصلة والموصول) كان (زيدت: أكرمته نقول

ٍمررت برجل كان قائم، برجل بالتنوين، برجل ك$ان ق$ائم، برج$ل: والصفة والموصوف ٍ ٍ : ھ$ذا موص$وف، وق$ائم: ٍ
  . فاصلة أو زائدة بينھما) كان(صفته، و 

  : ًوھذا يفھم أيضا من إط.ق قول المصنف

ْوقد َ ُتزاد َ َ َكان ُ ٍحشو ِفي َ ْ َ  

م يقيده بمت.زمين، بل ما كان في أثناء الك.م فحسب، قد يكون ب$ين مت.زم$ين وق$د � يك$ون، ھ$ذا بل ھو أعم، ل
ًإن$ه أراد نوع$ا معين$ا وھ$و م$ا يق$اس علي$ه، وھ$و : ظاھر ك.م المصنف، لكن بالمثال قد يقال التعجبي$ة وفعلھ$ا، م$ا ) م$ا(ً

ًا أح$سن زي$$دا، ت$زاد قياس$$ا ب$ين م$$: ھ$$ذا فع$ل التعج$$ب مث$ل: ھ$$ذه تعجبي$ة مبت$$دأ، أص$ح): م$ا(ك$ان أص$$ح،  التعجبي$$ة ) م$$ا(ً
ًوفعلھا، ما أحسن زيدا؛ ما كان أحسن زيدا، وما عداه فھو سماعي ً.  

َكانما  .أصح َ َعلم َ ْ ْمن ِ َتقدما َ . َ   .ا=لف ھذه لmط.ق يتعجب من علم المتقدمين: َ

َكانوفعل التعجب، ) ما(وإنما تنقاس زيادتھا بين : ًإذا .أصح َ َعلم َ ْ ْمن ِ َتقدما َ . َ   ً. و� تزاد في غيره إ� سماعا،َ

ٍحشو ِفي: قوله: ًإذا ْ  به القياس فحينئذ مقيد بالمثال الذي ذكره، إن كان أراد به م$ا ھ$و س$ماعي وقياس$ي إن أراد: َ
  .حينئذ يكون المثال ذكر بعض ا=فراد فحسب، وما عداه فھو مرجع أو مرده إلى الموقف

وا=مثل$ة الت$ي ذكرھ$ا ال$شارح أمثل$ة مول$دة، يعن$ي لي$ست .  ومرفوع$ه، ھ$ذا س$ماعيوقد سمع زيادتھ$ا ب$ين الفع$ل
  .مسموعة

ْول7دت: ومرفوع$هسمع زيادتھا بين الفع$ل  َ ِالخرش7ب ُبن7ت - ُفاطم7ة َ ُ ُْ Aَالكمل7ة ُة.ي7ِارَمْنَا َ ْع7بس، بن7ي م7ن َ ْيوج7د ل7م َ َ ُ 
َأفضل ) َكان( َ ْ   .ُھمْنِمَ

ب$ين الفع$ل : ْل ليوجد، يوجد أوجد يوجد ليس نائ$ب فاع$ل، ول$ذلك ق$ال ھذا فاع:أفضل، منھم أفضل كان يوجد لم
ًوس$مع أي$ضا زيادت$ه ب$ين ال$$صفة . ھ$ذه فاص$لة زائ$$دة) ك$ان(ھ$$ذا فاع$ل يوج$د، و : ْيوج$د ج$زم بل$م، وأف$ضل. ومرفوع$ه

  :والموصوف

َفكي77777777777777ف ْ َ َإذا َ ُم77777777777777ررت ِ ْ َ ِب77777777777777دار َ َ ٍق77777777777777وم ِ ْ َ
  

  

ٍوجي7777777777777777ران َ َلن7777777777777777ا َِ ُك7777777777777777انوا َ ِك7777777777777777رام َ َ ِ  

  

ٍوجيران َ َلنا َِ ِك7رام َ َ ٍوجي7ران؛ ھن$ا ف$صل ب$ين الموص$وف وال$صفة، أي$ن الموص$وف؟ ِ َ ِك7رامو ، َِ َ ھ$ذا ال$صفة ف$صل : ِ
ُكانوابينھما بـ  تزاد بين ال$صفة والموص$وف، واب$ن ھ$شام ل$م ) كان(سيبويه استدل بھذا على أن : ، لكن ورد إشكال ھناَ

ھ$ذا البي$ت � يق$ال ب$أن : ھ$ذا مح$ل إش$كال، ول$ذلك ق$الھن$ا عمل$ت، ال$واو ھ$ذا اس$مھا، و) كان(ِيرتض ھذا، لماذا؟ =ن 
ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بمح$$ذوف خب$$ر مق$$دم، وإنم$$ا في$$ه الف$$صل ب$$ين : ولن$$ا) ك$$ان(زائ$$دة، وإنم$$ا ال$$واو ھ$$ذه اس$$م ) ك$$ان(

ٌكتاب أنزلناهُ ُمبارك((: الموصوف وصفته بالجملة، على حد قوله ٌَ َ َ َ َْ َ ٌكت$اب ]155:ا=نعام)) [ِ َ ٌُمب$اركموص$وف، : ِ َ ص$فته، : َ
َأنزلن$اهُ: فصل بينھما بالجملة َْ ، ھ$ذا مثل$ه، وحينئ$ذ اس$تدلوا ب$ه عل$ى الف$صل ب$ين الموص$وف وص$فته بالجمل$ة، أم$ا كون$ه َ

  .زائدة ھذا محل إشكال) كان(
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� نق$ول : مع اسمھا، وحينئ$ذ نق$ول) كان(مع اسمھا تزاد، أنھا تزاد ) كان: (بأنه � مانع بأن يقال: أجاب بعضھم
ُإذا أھمل$ت وألغي$ت؟ وحينئ$ذ تك$ون ملغ$اة ھ$ي " ظنن$ت"Kھل ينظر ھذا بمثل : الزائدة، بل الجملة كلھا، فحينئذھي ) كان( ُ

وفاعلھا وھذه مثلھا الزيادة، لكن فرق بين اFلغاء وب$ين الزي$ادة؛ =ن ا=ص$ل الزي$ادة أنھ$ا منافي$ة � ت$زاد، إنم$ا الزي$ادة 
ٌل$$ْيس كمثل$$ه ش$$ْيء((:  ُيحم$$ل عليھ$$ا، ول$$ذلك � يق$$التك$$ون للح$$روف، وأم$$ا ا=س$$ماء فزيادتھ$$ا ش$$اذة � َ َِ ِ ِْ َ  ]11:ال$$شورى)) [َ

ِكمثل  ْ ِ   .ھي أصلية: الكاف زائدة �، وإنما نقولَ

َفكي77777777777777ف ْ َ َإذا َ ُم77777777777777ررت ِ ْ َ ِب77777777777777دار َ َ ٍق77777777777777وم ِ ْ َ
  

  

ٍوجي7777777777777777ران َ َلن7777777777777777ا َِ ُك7777777777777777انوا َ ِك7777777777777777رام َ َ ِ  

  

  :وشذ زيادتھا بين حرف الجر ومجروره كقوله

ُس77777777777راة َ ْبن77777777777ي َ ِأب77777777777ي َِ ْبك77777777777 َ َت77777777777سامى ٍرَ َ َ  

  

َعل77777777777777ى َك77777777777777ان َ ِالم77777777777777سومة َ َ . َ ُ ِالع77777777777777راب ْ َ  

  

َعلى َكان َ ِالمسومة َ َ . َ ُ   ).كان(جار ومجرور دخلت بينھما : K المسومة، علىْ

بلف$ظ الماض$ي ) ك$ان(وا=صل فيھا أنھا تزاد بلفظ الماضي، ھذا كثير، وق$د ش$ذت زيادتھ$ا بلف$ظ الم$ضارع؛ =ن 
ادة للحروف، وأما الفعل المضارع فھ$و مع$رب وحينئ$ذ يك$ون ق$د أش$به ا�س$م مبنية، فأشبھت الحرف وا=صل في الزي

المعرب وزيادة ا=سماء شاذة، فما أشبه ا�سم حينئذ صارت زيادته شاذة، وم$ا أش$به الح$رف م$ن حي$ث البن$اء ص$ارت 
لبن$اء، ھ$ذا مبن$ي وھ$ذا ؟ =نھا أشبھت الح$رف والج$امع ھ$و اً-قياسا-زيادتھا قياسية : لماذا نقول) كان(زيادته أصلية، فـ

  .مبني، والحرف يزاد، بل ھو ا=صل في الزيادة

وتكون الذي ھو الفعل المضارع ھذا معرب، فأش$به م$اذا؟ أش$به ا�س$م المع$رب، وا=س$ماء � ت$زاد إ� ) كان(و 
  . أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه: ًشذوذا، وحينئذ زيادة ما أشبھھا =ن القاعدة

ٌتك77777777777777777ون َن77777777777777777تَأ ٌاج77777777777777777دَم ُ ُنبي77777777777777777ل ِ ِ َ  

  

cتھ777777777777777777777777ب ذاِإ ُ ٌش777777777777777777777777مأل َ َ ُبلي777777777777777777777777ل َ ِ َ  

  

  .ھذا شاذ، يحفظ و� يقاس عليه: ٍفحينئذ نقول

  :ثم قال رحمه '

َويح7777777777777777777ذفونھا ْ َ ََ ُ َويبق7777777777777777777ون ِ ُ ْ ُ ْلخب7777777777777777777رٱ َ َ َ ْ  

  

َوبع777777777777د ْ َ ْإن َ ْول777777777777و ِ ًكثي777777777777را ََ ْاش777777777777تھر َذا َ َ َ ْ  

  

وأكثرھا مجمع عليه في الجملة، الخ$.ف دون أخواتھا، ) كان(الك.م كله ا]ن فيما سبق، وھذا فيما اختصت به 
  .فيه قليل

ًأنھا قد تحذف دون سائر أخواتھا ث$م تعم$ل وھ$ي محذوف$ة، تح$ذف ويبق$ى اس$مھا من$سوبا ) كان(مما اختصت به 
) ك$ان(ًمن$صوبا، حينئ$ذ ح$ذفت وبق$ي عملھ$ا، وھ$ذا م$ن خ$صائص –ًإليھا، أو تحذف ويبقى خبرھا ويكون منسوبا إليھا 

  .دون سائر أخواتھا

َويحذفونھا ْ َ ََ ُ   .؟ العرب، يعني نطقوا بھا محذوفة، أو النحاة حكموا بجواز حذفھا مع ما ذكرمن: ِ

َويح7ذفونھا ْ َ ََ ُ ھن$$ا وح$$دھا، أو م$$ع اس$$مھا، إم$$ا أن ) ك$$ان(، ث$$م إم$$ا أن يك$ون ح$$ذف )ك$$ان(ال$$ضمير ھن$$ا يع$$ود إل$$ى : ِ
م$ع خبرھ$ا ويبق$ى ) كان(أن تحذف : بر، وزيدتحذف وحدھا ويبقى ا�سم والخبر، وإما أن تحذف مع اسمھا ويبقى الخ

تحذف مع اس$مھا ويبق$ى الخب$ر، تح$ذف م$ع . ًوحدھا، ھذا أو�) كان(ا�سم، ماذا بقي؟ أن تحذف ھي واسميھا، تحذف 
  : الخبر ويبقى اسمھا، ھنا قال

َويحذفونھا ْ َ ََ ُ َويبقون ِ ُ ْ ُ ْالخبر َ َ َ ْ  

وحدھا كذلك و� ب$أس ) كان(اسمھا، والشراح أدخلوا حذف مع ) كان( أنه أراد حذف -و' أعلم-ظاھر العبارة 
َويحذفونھا: قالمع اسمھا؛ =نه ) كان(من باب تكثير المعاني، لكن ظاھر العبارة أنه أراد حذف  ْ َ ََ ُ َويبقون ِ ُ ْ ُ ْالخبر َ َ َ ْ  
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  .، ھذا ظاھر العبارة)كان(� يبقون ا�سم، وإنما يحذف ا�سم مع : ً، إذا

َويحذفونھا ْ َ ََ ُ َيبقونَو ِ ُ ْ ْالخبر ُ َ َ إما وحدھا أو مع ا�سم وھ$و ا=كث$ر، أنھ$ا تح$ذف م$ع اس$مھا؛ =ن الفع$ل ) كان: (أي: ْ
ًويبق$ى ا�س$م، تح$ذف م$ع الخب$ر ويبق$ى ا�س$م مرفوع$ا، وم$ن مع خبرھا ) كان(ومرفوعه كالشيء الواحد، وقد تحذف 

) فخي7ر ًخي7را إن بعمل7ه، مج7زي المرء (-رفعھماب- "فشر ًّشرا وإن فخير، ًخيرا إن بعمله، مجزي المرء": ذلك قولھم
المحذوفة مع خبرھا، إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، وإن ك$ان ف$ي عمل$ه ش$ر فج$زاؤه ش$ر، ) كان( ھذا اسم :خير

ٌإن خيرا فخير وإن شرا فشر، ھذه قل م$ا ش$ئت، إن ش$را ف$شر وإن خي$را فخي$ر، إن خي$ر فخي$ر، إن ش$ر ف$شر، يعن$ي ٌ ً ً ً ً :
ھما ورفع ا=ول ونصب الثاني ونصب ا=ول ورف$ع الث$اني، لك$ن المث$ال ال$ذي ھ$و ال$شاھد معن$ا ھن$ا ف$ي برفعھما ونصب

ٌإن خي$ر فخي$ر، إن ك$ان ف$ي عمل$ه : مع خبرھا) كان(حذف  ھ$و الخب$ر، خي$ر ال$ذي بق$ي ھ$و : ح$ذفت، ف$ي عمل$ه) ك$ان(ٌ
  .مع اسمھا) كان(ًا�سم، لكن ھذا قليل جدا، قليل، والكثير أن تحذف 

ْويح َ َذفونھاَ َ ُ َويبقون ِ ُ ْ ُ ْالخبر َ َ َ المحذوفة ھنا تعم$ل وھ$ي محذوف$ة، ) كان(على حاله كما ھو منصوب � يرفع؛ =ن : ْ
  .وھذا لقوتھا؛ =نھا أم الباب

  .مع اسمھا في موضعين يكثر) كان(ثم بين أن ھذا الحذف 

َوبعد ْ َ ْإن َ ْولو ِ ًكثيرا ََ ْاشتھر َذا َ َ َ ْ  

ْاشتھرو َ َ ْاش7تھروق$اء الخب$ر، الح$ذف م$ع إبيعن$ي  :ْ َ َ ْإن( بع$د ْ ْول7و(و ) ِ ًكثي7راال$شرطيتين ) ََ  م$شار ب$ه َذا الحك$م، َذا َ
  .مع إبقاء الخبر) كان(الحكم وھو حذف 

َوبعد ْ َ ْإن َ َبعد: ِ ْ ْاشتھر: ھذا متعلق بقوله: َ َ َ ْ.  

ْإن َبع7دھذا قصد لفظه م$ضاف إلي$ه، : ِ ْ ْإن(م$ضاف، و : َ ھ$ذا : ق$ولكي$ف أض$يفت وھ$ي ح$رف؟ ن. م$ضاف إلي$ه) ِ
  ً. اسماًقصد لفظه، وإذا قصد لفظه صار علما صار

أم أدوات الج$$زم غي$$ر العامل$$ة، ول$$ذلك اخ$$تص ) ل$$و(، و )إن(ال$$شرطية كثي$$ر؛ =نھ$$ا أم أدوات الج$$زم ) إن( بع$$د 
 ھ$ذه أم) ل$و(ك$ان ھن$ا، و : التي تعمل الجزم ھي أمھا، مث$ل: أم أدوات الجزم، يعني) إن: (كثرة الحذف بھذين الحرفين

ًحينئ$$ذ تعرب$$ه خب$$را ) ل$و وإن(أدوات الج$زم غي$$ر العامل$$ة، ول$ذلك اخ$$تص الح$$ذف بع$$دھما، إذا ج$اء اس$$م من$$صوب بع$$د 
ْالتمس{مع اسمھا، المحذوفة ) كان(لـ ِ َ ْولو ْ ًخاتما ََ َ ْمن َ ٍحديد ِ ِ المحذوف$ة م$ع ) ك$ان(ًخاتم$ا ھ$ذا خب$ر ل$ـ: ًولو خاتم$ا، نق$ول} َ

  .فصيح: ً ولو كان الملتمس خاتما،   حينئذ ھذا فصيح أو نقول شاذ؟ نقول:اسمھا، ولو كان الملتمس، ھكذا تقدره

َوبعد ْ َ ْإن َ ْولو ِ ًكثيرا ََ َبعد: َ ْ ْإن َ ْولو ِ ٌالمرء مجزي بعمله، إن خيرا فخير، وإن ش7را ف7شر(،  ََ ًٌ ً إن ك$ان عمل$ه خي$را، )ً
ًإن كان عمل$ه خي$را، إذا: تقديره) إن(مع اسمھا بعد ) كان(حذف : ًإن خيرا ٌوإن ش$را ف$شر( بق$ي الخب$ر عل$ى م$ا ھ$و، ً ً (

  .ًإن كان عمله شرا فشر

َوبعد ْ َ ْإن َ ْولو ِ   .الشرطيتين: ََ

ًكثي7را ْاش7تھرالحك$$م : َذا َ َ َ ًكثي7راوالجمل$ة خب$$ر، : واش$$تھر مبت$$دأ،: َذا، ْ ھ$$ذا ح$$ال، ح$ال م$$ن ال$ضمير الم$$ستتر ف$$ي : َ
ْاشتھر َ َ   . ، ھذا الظاھرْ

ْاش7تھرواس$م إش$ارة مبت$دأ، : َذاووإبق$اء خبرھ$ا م$ع اس$مھا، ) ك$ان(ھ$و ح$ذف الحك$م ال$ذي :  قلناَذا:  اشتھرَذاو َ َ ْ :
  . الجملة خبر

َوبعد ْ َ ْإن َ ْولو ِ ًكثيراوھذا متعلق باشتھر، : نقول: ََ ْاشتھر ھذا حال من الضمير المستتر في َ َ َ ْ.  

ْق77777د َقي777777ل، اَم777777َ قي777777ل َ ْإن ِ ًص777777دقا، ِ ْ ْوإن ِ ًك777777ذبا ِ ِ َ  

  

َاعت777777777ذارك َفم777777777ا ُ ٍق777777777ول م777777777ن ِ   ق777777777ي6؟ اإذ َ

  

ْإن ًصدقا ِ ْ ًإن كان المقول صدقا، وإن كان المقول كذبا: ِ ً.  

  .}ًالتمس ولو خاتما من حديد{: كما في الحديث) لو(وبعد 
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  ).لدن( وقد شذ حذفھا بعد 

) ھ$. وأ� ول$دن(وھو كذلك، لكنه قليل، وھو بعد ) إن ولو(أنه قد يأتي � بعد : مفھومه. كثير) إن ولو(بعد : ًإذا
ْم7ن( ، )ھ. وأ� ول$دن(بعد . القلة ھنا معبر عنھا بالندرة: ليل يحفظ و� يقاس عليه، يعنيھذا ق ُل7د ِ ًش7و) َ ْ َف7إلى َ َإت6ئھ7ا َ ِ َ ْ 
ْمن:  ... ) ُلد ِ ْكانت أن َ َ ًشو) َ ْ   : ثم قال َ

َوبع77777777د ْ َ ُتع77777777ويض َْنأ َ ِْ َعنھ77777777ا َم77777777ا َ ْارتك77777777ب َْ ِْ ُ  

  

ِكمث777777777777ل ْ ِ َن777777777777تَأ .م777777777777اَأ َ ًّب777777777777را ْ ْف777777777777اقترب َ ِ َ ْ َ   

  

تحذف مع اسمھا، وقد تحذف دون اسمھا، وقد تحذف م$ع خبرھ$ا، وا=كث$ر ھ$و ح$ذفھا م$ع ) كان(عرفنا أن : ًإذا
  .المصدرية) أن(الزائدة، وھذا بعد ) ما(اسمھا، وقد تحذف وحدھا ويبقى ا�سم والخبر، ويعوض عنھا 

َوبعد ْ َ   .المصدرية: أن َ

ُتعويض ِْ   .- فقط دون اسمھاالمحذوفة) كان(عن -الزائدة عنھا : َما َ

ْارتكب ِْ ًوجوبا إذا عوض عنھا، إذ � يجوز الجم$ع ب$ين الع$وض والمع$وض، إذا) كان(فتحذف : ُ ) ك$ان(تح$ذف : ً
  .أ� يعوض عنھا) كان(المصدرية، ھذا ضابط في التعويض، ا=صل في حذف ) أن(بعد 

َويحذفونھا ْ َ ََ ُ َويبقون ِ ُ ْ ُ ْالخبر َ َ َ ْ  

ظ ع$ن الع$رب أنھ$م عوض$وا ع$ن ذل$ك المح$ذوف، وھ$و فيم$ا إذا ح$ذفت دون تعويض، لك$ن ف$ي مح$ل واح$د حف$
  : المصدرية، ھذا ضابطھا، ولذلك قيدھا) أن(ھذه بعد ) كان(فقط دون اسمھا وخبرھا، ثم كانت ) كان(

َوبعد ْ َ   .المصدرية) أن(يعني بعد : ْأن َ

ُتعويض ِْ َعنھا )َما( َ َعنھا: فة، لذلك قالالمحذو) كان(عن : الزائدة عنھا، يعني) ما(تعويض : َْ   . ولم يقل عنھماَْ

ْارتكب ِْ ً� يصير الحك$م وجوب$ا، قب$ل التع$ويض الح$ذف ج$ائز، لك$ن : ًوجوبا بعد التعويض، يعني) كان(فتحذف : ُ
  . =نه � يجمع بين العوض والمعوض) كان(لما عوض عنھا حينئذ � يجوز إرجاع 

  .، ويبقى اسمھا وخبرھا)ام(المصدرية، ويعوض عنھا ) أن(تحذف بعد ) كان(Kأن 

َأنت .أما ًّبرا ْ ْفاقترب َ ِ َ ْ َ
  

ِكمثل ْ ِ َأنت .أما َ ًّبرا ْ ًأن كن$ت ب$را، . ً=ن كن$ت ب$را ب$.م التعلي$ل و� إش$كال: ًأن كنت برا، وبعضھم يق$دره: ، أصلھاَ
ر أن$ت كن$ت، ال$ضمير المت$صل ينف$صل، ص$ا) ك$ان(، إذا ح$ذفت )ك$ان(خبرھا، احذف : ً، وبرا)كان(التاء ھنا ھي اسم 

كان وبقيت التاء المت$صلة فجئن$ا بال$ضمير ) التاء(؛ =نك حذفت كنت ً)أْن أنت برا: (ھذا متصل، وحينئذ ينفصل، فتقول
أن م$ا أن$ت، الن$ون م$ع الم$يم : م$ا، فقي$ل) ك$ان(ًب$را، ع$وض ع$ن ) ك$ان(أن أنت بعد ح$ذف : المنفصل، فصار التركيب

َأنت .أما، للتقارب أدغمت ًّبرا ْ ْفاق َ ْتربَ ِ المحذوف$ة ) ك$ان(ھذا اسم : زائدة، وأنت): ما(ھذا حرف مصدري، و ): أن (ًإذا. َ
ًھذا خبر كان المحذوفة، ھذا الحذف صار واجبا بعد التعويض، وأما قبله ف$.، � يوص$ف بكون$ه : ًفي محل رفع، وبرا

ًواجبا؛ =نه لما عوض عنھا =نه إذا قلت مث. ًولو كان الملتمس خاتم$ا، : جوز أن تقولي) ًالتمس ولو خاتما من حديد: (ً
ًول$و ك$ان المل$تمس خاتم$ا ت$أتي ب$ه وتح$ذفھا، الح$ذف : ًولو خاتما، ويجوز أن تق$ول: يجوز أو � يجوز؟ يجوز أن تقول

  .ًجائز، أما إذا عوض عنھا فحينئذ � يجوز، خ.فا لمن قال بذلك، وقد قيل به

ويبق$ى اس$مھا وخبرھ$ا ) م$ا( ويع$وض عنھ$ا -يق$ول اب$ن عقي$لك$ذا -المصدر ويعوض عنھا ) أن(تحذف بعد : ًإذا
َأنت .أما: نحو ًّبرا ْ ْفاقترب َ ِ َ ْ ، =ن كنت، قيل ھكذا، ابن ھشام يقدرھا ھكذا ف$ي التوض$يح ًأن كنت برا فاقترب:  ، وا=صلَ

لكث$$رة ) نك$$ا(ًأن كن$$ت ب$$را ح$$ذفت ) ك$$ان(مط$$رد، فح$$ذفت ) أن(وف$$ي قط$$ر الن$$دى، فح$$ذفت �م التعلي$$ل =ن ح$$ذفھا م$$ع 
ًا�س$$تعمال ق$$صدا إل$$ى التخفي$$ف، فانف$$صل ال$$ضمير المت$$صل؛ =ن$$ه ل$$م يب$$ق ف$$ي الك$$.م عام$$ل يت$$صل ب$$ه ھ$$ذا ال$$ضمير، 

لكونه عامل، =ن الضمائر � تتصل إ� بعواملھ$ا، وحينئ$ذ لم$ا ذھ$ب العام$ل انف$صل : فانفصل؛ =نه لما اتصل به نقول



                                                            
469

ًأن ما أن$ت ب$را، ث$م أدغم$ت الن$ون ف$ي : فصار) كان(ًعوضا عن ) ام(ًأن أنت برا، ثم عوض عنھا : وھو التاء، فصار
َأنت .أما: الميم فصار ًّبرا ْ   :، ومثله قول الشاعرَ

َأب77777777777ا َخراش77777777777ة َ َ .أم77777777777 َُ َأن77777777777ت اَ ٍنف77777777777ر ذا َ َ
  

  

َق77777777777ومي .إنَف7777777777 ِ ُأكلھمَت77777777777 ل7777777777م َ ُ ُال77777777777ضبع ُ ُ .  

  

  ...!!!         وصلى ' وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  35الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َوبع77777777د أ َ ْ َ ْن تع77777777ويض م77777777ا عنھ77777777ا ارتك77777777بَ ْ َ َ َ ُ ِْ ُ ْ َِ ْ  

  

َكمث777777777777ل أ ِ ْ ِ َم777777777777ا أَ ْن777777777777ت ب777777777777را ف777777777777اقترب. ّ َِ َ ْْ َ ً َ  

  

ًت تحذف دون اسمھا ويبقى ا�سم مرفوعا والخبر منصوبا، ويعوض عنھ$ا عرفنا أن كان ) أن(الزائ$دة بع$د ) م$ا(ً
ْأما أنت برا فاقترب: ّ مثل الناظم ھنا بقولهالمصدرية كما ّ َ .ِ َ ْْ َ ً َ.  

  :عرفنا كيف وصل إلى ھذا

َأب77777777777ا َخراش77777777777ة َ َ .أم77777777777 َُ َأن77777777777ت اَ ٍنف77777777777ر اَذ َ َ
  

  

َق77777777777ومي .ف7777777777إن ِ ُت77777777777أكلھم ْل7777777777م َ ُ ُال77777777777ضبع ُ ُ .  

  

َأنتًزائدة عوضا عن كان و) ما(مصدرية، و) أن(فـ   نف$ر خبرھ$ا، و� يج$وز الجم$ع ب$ين ك$ان َذااسم كان المحذوفة، و َ
Kعوضا عنھا و� يجوز الجمع بين العوض والُمعوض) ما(؛ لكون )ما(و ِ َِ َ َِ ً.  

ھ$و ال$$شأن ف$$ي ھ$ذه قواع$$د عن$دھم أغلبي$$ة، ق$د يخ$$الفون ھ$ذا ال$$نص لك$$ن ف$ي بع$$ض المواض$ع، وھ$$ذا ال$شأن كم$$ا 
القواعد الفقھية وا=صولية، ا=صل أنھا تكون مطردة، لكن ق$د ي$شذ عنھ$ا بع$ض ا=ف$راد، ل$ذلك م$ا م$ن قاع$دة إ� ولھ$ا 

خ$رج ك$ذا وك$ذا وك$ذا إل$ى آخ$ره، لم$اذا؟ =ن ... استثناء ھذا ا=صل، ولذلك تجد في كتب القواعد أن يذكروا القاع$دة و
ٍ حينئ$ذ ل$م ي$دخل تح$ت ھ$ذه -ذا الف$رد تحتھ$ا إ� أن$ه لموج$ب أو لع$ارض أو لم$انعًوإن كان أص$. ي$دخل ھ$-ھذه القاعدة 

القاعدة، مثلھا الجمع بين العوض المعوض؛ =نه قد يخ$الفون ف$ي بع$ض الم$سائل ويجمع$ون ب$ين الع$وض والمع$وض، 
َأ� ي$$ْوم ي$$أتيھم ل$$ْيس م$$ْص((ومثلھ$$ا القاع$$دة الت$$ي ذكرناھ$$ا ف$$ي قاع$$دة أغلبي$$ة، : فنق$$ول َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ ُْروفا ع$$نُھمَ ْ َ  أن$$ه تق$$ديم ]8:ھ$$ود [))ً

ٍالمعمول يؤذن بتقديم العام، ھذا أيضا أغلبية فقد يخالفون ف$ي بع$ض المواض$ع، ويختل$ف النظ$ر حينئ$ذ يبق$ى ا�جتھ$اد،  ً
ھ$$ل ھ$$ذه مم$$ا ين$$ازع فيھ$$ا فتخ$$رج أو أنھ$$ا داخل$$ة تح$$ت القاع$$دة، يبق$$ى الم$$سألة م$$ن ب$$اب تحقي$$ق المن$$اط كم$$ا يقول$$و 

  .ا=صوليون

  . انطلقتًا كنت منطلقاK أم:از ذلك المبرد فيقولوأج

ھذه زيدت من أجل ك$ان المحذوف$ة، يعن$ي كأن$ه ج$وز ) ما(Kيعني جوز الجمع بين العوض والمعوض، أما كنت، 
ًھذا ا=صل، فرد كان رجعت صار أما كنت منطلقا انطلقت، لكن ھ$ذا . ًرجوع كان بعد حذفھا، أما أنت منطلقا انطلقت

  .يعتبر شاذ

عنھ$ا وإبق$اء اس$مھا وخبرھ$ا إ� إذا ك$ان اس$مھا ض$مير ) م$ا(ولم يسمع م$ن ل$سان الع$رب ح$ذف ك$ان وتع$ويض 
   .مخاطب كما مثل به المصنف

وھذه القاعدة في مثل ھذه المسائل كلھا ك$ل م$ا خ$رج ع$ن القي$اس فا=ص$ل أن$ه يكتف$ى بم$ا س$مع و� يق$اس علي$ه 
ًللف$$ظ � يق$$$اس علي$$ه أب$$$دا � الم$$صدر، و� اس$$$م الفاع$$ل، و� الفع$$$ل غي$$ره، إذا س$$مع اس$$$تثناء ك$$ان بأنھ$$$ا ت$$زاد بھ$$$ذا ا

  .ٍإلى آخره، لماذا؟ =ن ا=صل عدم الزيادة، فإذا كان كذلك حينئذ نقف على السماع.. المضارع

 أم$ا زي$د : و� م$ع الظ$اھرً، أن كن$ت منطلق$ا: وا=ص$ل، انطلق$تً أما أنا منطلقا:ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو
 والقياس جوازھما كم$ا ّ زيد اسم كان المحذوفة وھو اسم ظاھر، ا=صل عدم الزيادة، ومثل به سيبويه في كتابه،ً،ذاھبا

  .، قياس ما لم يسمع على ما سمعجاز مع المخاطب

  ً. أما زيد ذاھبا: انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه ' في كتابهًوا=صل أن كان زيد ذاھبا 

ا ك$$ان ب$$ضمير المخاط$$ب، وم$$ا ع$$داه يك$$ون م$$ن ب$$اب القي$$اس، فھ$$ل يواف$$ق أم ًإذا الحاص$$ل أن الم$$سموع ھ$$و م$$
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  .يخالف؟ الثاني أقرب

  .ھذه مواضع حذف كان كما ذكرناھا: ًإذا

  :تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه: قال ابن ھشام رحمه ' تعالى في التوضيح

: ّد إن ولو ال$شرطيتين، ومث$ل لھم$ا بق$ولھمأن تحذف مع اسمھا ويبقى الخبر، وكثر ذلك بع: -وھو ا=كثر-ا=ول 
ُالن7اس " َمجزي7ون . c ْبأعم7الھم َِ ِ ِ َ ْ ًخي7را ْإن ِ ْ ٌفخي7ر َ ْ َ ْوإن َ ًش7را َ . jف77شر َ َ ًإن ك$ان عملھ$م خي$را فج$زاؤھم خي$ر، ويج$$وز إن : ، أي"َ

ث$اني أض$عفھا، ًخير فخير بتقدير إن كان في عملھم خير فيجزون خيرا، ويجوز نصبھما ورفعھما، وا=ول أرجحھا وال
ْالتمس{: وا=خيران متوسطان، ومثال لو ِ َ ْولو ْ ًخاتما ََ َ ْمن َ ٍحديد ِ ِ   .، وقل الحذف المذكور بدون إن ولو}َ

أن تحذف مع خبرھا ويبقى ا�سم وھو ضعيف كما سبق إن خير، إن كان في عمل$ه خي$ر، ھ$ذا : الموضع الثاني
  .ضعيف

  .ًصدرية، بمثل أما أنت منطلقا انطلقت، ثم شرحهأن تحذف وحدھا، وكثر ذلك بعد أن الم: ًثالثا

: ً، لكن ھذا ضعيف ج$دا، وذل$ك بع$د إن ال$شرطية يعن$ي، ف$ي ق$ولھم-كلھا يعني-أن تحذف مع معموليھا، : الرابع
  .ھذا أقل من ذكره ذكره في التوضيح. افعل ھذا إما �، إن كنت � تفعل غيره، فما عوض و� نافية للخبر

ِوم77777777777777ن م77777777777777ضارع ل ٍِ ِ َ ُ ْك77777777777777ان منج77777777777777زمَْ ِ َ ُْ ََ  

  

ْتح7777777ذف ن7777777ون وھ7777777و ح7777777ذف م7777777ا الت7777777زم ِ ُ ُ ُْ َ ٌ َ َ َ ُ ْْ َُ ٌ  

  

  .ًأيضا ھذا من خصائص كان و� يلحق بھا غيره، وھو أنه تحذف نون كان بشروط ذكرھا المصنف ھنا

ٍوم77ن م77ضارع ِ َ ُ َْ ٌتح77ذف ن77ون: ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$ه: ِ ُ ُُ ٌتح77ذف ن77ون .. َْ ُ ُُ ًم$$ن م$$ضارع، إذا خ$$صوص الن$$ون، َْ
َوم7ن م7ضارع لك7انًبھا المضارع، إذا � ا=مر و� اسم الفاعل و� الماضي و� غي$ره، وخص  َْ ِ ٍِ ِ َ ُ ص$فة لم$ضارع ج$ار : َ

َلك7انومجرور متعلق بمحذوف، سواء كانت كان تامة أو ناقصة، أطل$ق الن$اظم ھن$ا،  َ ً إذا الن$ون تح$ذف م$ن ك$ان س$واء ِ
  .عكانت كان تامة أو ناقصة، بشرط أن تكون بصيغة المضار

ْلكان منجزم ِ َ ُْ ََ ْمنج7زمھذه صفة ثانية لمضارع، صفة بعد ص$فة، : ِ ِ َ  يعن$ي بال$سكون � بح$ذف الن$ون، ل$م يت$صل ب$ه ُْ
ٌتح7ذف ن7ونضمير ن$صب وق$د ولي$ه متح$رك،  ُ ُُ ً ھ$ي �م الفع$ل تخفيف$ا لكث$رة ا�س$تعمال، وش$بھھا بح$روف العل$ة؛ =نھ$ا َْ
ذه النون بھذه الشروط المذكورة في البيت، وھو ح$ذف ج$ائز يعن$ي يجوز حذف ھ: ٍمتطرفة، وإذا كان كذلك حينئذنقول

ْما التزمليس بواجب، وھو حذف جائز  ِ ُ ْ ً، يعني لم يوجبه العرب أو يحكم بوجوبه النحاة، بل م$ن أراد أن يح$ذف تخفيف$ا َ
  .حذف، ومن أراد ا=صل نطق با=صل

  .أن يكون من مضارع بخ.ف ا=مر والماضي: ًإذا شروط الحذف

  .ًمجزوما بالسكون، بخ.ف المرفوع والمجزوم بالحذف: ًنياثا

ُيكن7ه ْإن(: ٍأ� توصل بضمير، فإن وصلت بضمير حينئذ� يجوز حذفھا نحو: ًثالثا ْ ُ ْفل7ن َ َ .ت7سلط َ َ ِعلي7ه ُ ْ ، � يج$وز )ََ
ْل$$م: ((ح$$ذف الن$$ون ھن$$ا، و� ب$$ساكن نح$$و َ يك$$ن ال$$ذينَ َِ K ِ ن ھن$$ا لل$$تخلص م$$ن التق$$اء تحرك$$ت الن$$و: ٍ حينئ$$ذنقول]1:البين$$ة [))ُ

ْولم: ((الساكنين، ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله َ ًّ أُك بغياَ ِ َ أك$ون، س$كنت الن$ون للجازم$ة : أص$لھاَأُك  ]20:م$ريم [))َ
ُأكٍولم، فالتقى ساكنان الواو ساكنة والنون ساكنة، حينئذحذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين فصار  ن، ا=صل ع$دم َ

=نه حذف منه حرف الواو، وإن كان لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين والمح$ذوف لعل$ة كالثاب$ت، إ� أن ا=ص$ل الحذف؛ 
ًخف$ف أي$ضا بح$ذف الن$ون، إذا ل$م أك نق$ول) أك، و ن$ك (أنه � يح$ذف من$ه، لك$ن لكث$رة اس$تعمال ھ$ذا اللف$ظ ھ$ذا فع$ل : ً

فع$ل م$ضارع ن$اقص مج$زوم بل$م وجزم$ه  ))َ أُكْمَل$((ًمضارع مجزوم بلم وجزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا 
  ً.سكون ظاھر على النون المحذوفة تخفيفا

ْلم(( َ نُك من الُمصلينَ َ َl ْ ِ ٍ ت$ُك ف$ي ض$ْيقَو�(( أص$لھا نك$ن، ح$ذفت الن$ون تخفيف$ة، ]43:المدثر [))َ َ ِ ، ]127:النح$ل [))َ
ْفلم(( َ ْ يُك ينفُعُھم إيمانُھمَ ُْ َْ َ َِ كلھ$ا ح$ذفت .. َف في الفعل المضارع من كان يك، أك، تكن، نك$نK تصر-انظر– ]85:غافر [))َ

ِوإْن((ك الناق$$صة كا=مثل$$ة ال$$سابقة والتام$$ة، لك$$ن الح$$ذف فيھ$$ا أق$$ل، ًمنھ$$ا الن$$ون تخفيف$$ا، وس$$واء ف$$ي ذل$$ ٌ ت$$ُك ح$$سنةَ َ ََ َ(( 
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ِوإْن ((-قراءة– بالرفع ]40:النساء[ ٌ تُك حسنةَ َ ََ ٌحسنةيعني توجد  ))َ َ َ   ً.ا النون تخفيفاٍ، حينئذ حذفت منھَ

ٍومن مضارع: ًإذا ِ َ ُ َْ    .� من ماضي و� أمر: ِ

َلكان َ    .� لغيرھا: ِ

ْمنجزم ِ َ   .بالسكون � مرفوع و� منصوب: ُْ

ٌتحذف نون ُ ُُ ْوھو حذف ما التزم ً.وھي �م الفعل تخفيفا: َْ ِ ُ ْ َ ٌ َ َ َْ ُ.  

كون فحذف الجازم الضمة الت$ي عل$ى  ي: لم يكن وا=صل:جزم الفعل المضارع من كان قيلإذا : يقول ابن عقيل
ف$صار اللف$ظ ل$م للتخلص من التق$اء ال$ساكنين، : ، يعني فحذف الواو �لتقاء الساكنين،النون فالتقى ساكنان الواو والنون

ً، ھ$ذا ھ$و القي$اس؛ =ن$ه إذا ح$ذف من$ه ح$رف ص$ار إجحاف$ا يكن والقياس يقتضي أن � يحذف منه بعد ذلك ش$يء آخ$ر
ٍ حذف آخر صار إجحافا بعد إجحاف، ولو جوز القي$اس أن يح$ذف منھ$ا ح$رف واح$د حينئ$ذ ا=ص$ل به، وإذا زيد عليه ً

   .عدم حذف حرف آخر

  .ھذا من حيث النظر والتأصيل، وأما من حيث الوجوب فشيء آخر

 ل$م ي$ك وھ$و ح$ذف ج$ائز � �زم وم$ذھب س$يبويه :فق$الوا،  لكث$رة ا�س$تعمالًلكنھم حذفوا النون بعد ذل$ك تخفيف$ا
ْل$م: ((، ب$ل تح$ركأن ھذه الن$ون � تح$ذف عن$ه م.ق$اة س$اكن: من تابعهو َ يك$ن ال$ذينَ َِ K ِ � تح$ذف إذا ح$صل ] 1:البين$ة [))ُ

  .التقاء بين ساكنين، بل يجب تحريك النون للتخلص من التقاء الساكنين

   .رجللم يكن ال: ، ھذا غلط بل لم يك الرجل:ف. تقلأن ھذه النون � تحذف عند م.قاة ساكن، 

  ). كفروا الذينلم يُك(ً  شاذاَءُِروقد ق، وأجاز ذلك يونس

بع$$د -، يعن$$ي إذا ك$ان بع$$دھا  أو�ً مت$ص.ً ف$$. يخل$$و إم$ا أن يك$$ون ذل$ك المتح$$رك ض$$ميراًوأم$ا إذا �ق$$ت متحرك$ا
ً متحرك، قلن$ا ال$ساكن � تح$ذف، إذا يك$ون بع$دھا متح$رك، ھ$ذا المتح$رك إم$ا أن يك$ون ض$ميرا أو �، -النون إن ك$ان ً

ٍضميرا ف. يجوز إن يكن ھو، � يجوز الحذف؛ =نه يصير متص. بكان، وإن لم يكن ضميرا حينئذ جاءت المسألة ً ًً.  

=ن ال$$ضمير ي$$رد ال$$شيء إل$$ى أص$$له، إذا ح$$ذفت رده : ، ق$$الواً ل$$م تح$$ذف الن$$ون اتفاق$$اً مت$$ص.ًف$$إن ك$$ان ض$$ميرا
  .تحذف يرده الضمير يبقى الدور فيھا.. الضمير

ُيكنه ْنإ{: يه وسلمصلى ' علكقوله  ْ ُ ْفلن َ َ ّتسلط َ َ ْعليه ُ ُيكنهَ ) ْنإَو َ ْ ُ َف6 َ َخير َ ْ َلك َ ِقتله في َ ِ ْ وز ح$ذف الن$ون ف. يج }َ
ُيكه ْنإ :ف. تقل ُ ُيكَ ) ْنإَو َ ، ل$م أك ل$م ي$ك زي$د  ل$م يك$ن زي$د: وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف واFثب$ات نح$و،َ

ًبغيا، لم أكن بغيا ً.  

ٌوإْن ت$ُك ح$سنة(( رء وق$د ق$،وظاھر ك.م المصنف أن$ه � ف$رق ف$ي ذل$ك ب$ين ك$ان الناق$صة والتام$ة َ ََ َ َ ُي$ضاعفھاَِ َْ ِ(( 
ٌبرفع حسنة] 40:النساء[ َ َ   . وحذف النون وھذه ھي التامةَ

  .ا=ولى في تعدد الخبر، في كان الخ.ف في تعدد الخبر المبتدأ: مسائل

  ھل يجوز أن يتعدد خبر كان؟

 ھذا الباب مفرع على الباب ال$سابق، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، فم$ا ج$از ھن$اك ج$از ھن$ا إ� لم$انع، وم$ا امتن$ع ھن$اك قلنا
ٍامتنع ھنا إ� لمانع؛ =ن كان ھذه داخلة على جنس المبتدأ والخبر، حينئ$ذ كلم$ا ثب$ت للمبت$دأ والخب$ر قب$ل دخ$ول الناس$خ 

لي$ل عل$ى انتف$اء م$ا ق$د ثب$ت قب$ل دخ$ول ك$ان، ھ$ذا ھ$و فھو مستصحب، ا=صل بقاء ما كان عل$ى م$ا ك$ان، حت$ى ي$دل د
  .ا=صل

ُفحينئذ تعدد الخبر ھل يجوز أم �؟ k ٍ  

ُوأخب7777777777777777777روا َ َْ ِب7777777777777777777اثنين َ ِْ َ ْأو ْ َب7777777777777777777أكثرا َ َ ْ َ ِ  

  

ْع77777777777ن ٍواح77777777777د َ ِ ْكھ77777777777م َ ُ ٌس77777777777راة َ َ َش77777777777عرا َ َ ُ  
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دد الخب$ر  جواز تعدد خبر كان، لكن خالف بعض النحاة ھنا ممن جوز ھن$اك من$ع ھن$ا، ف$ي تع$-القياس–ا=صل 
في كان الخ.ف ف$ي تع$دد خب$ر المبت$دأ، والمن$ع ھن$ا أول$ى؛ لقي$ام الم$انع المقت$ضي عل$ى الم$انع م$ن ج$واز تع$دد الخب$ر، 
ّوالمنع ھنا أولى ووجھه أن ھذه ا=فعال قلنا ا=صل فيھا عدم العمل، ھ$ذا القي$اس، لكنھ$ا ش$بھت بم$ا تع$دى إل$ى اس$مين  ُ

ُذا أعملت ھذه ا=فعال على خ.ف ا=صل، ا=صل أنھا أفعال غير ص$حيحة، ضرب، ا=ول فاعل والثاني مفعول به، إ ً
ٌغير تامة، وحينئذ ا=صل فيھا عدم العمل، لماذا أعملت؟ حم. لھا على ضرب ُمشبه به، ھذا القياس، وھذا الُم$شبه ب$ه  ٌ ٍK K َِ َ ً ُ

 تعم$ل ك$ان إ� ف$ي اس$مين؛ =نھ$ا م$ا ٍوجدناه يعمل في اسمين فق$ط و� يتع$دى إل$ى الثال$ث، حينئ$ذ ص$ار ا=ص$ل ھن$ا أ�
  .ًأعملت إ� حم. على ضرب ونحوه

ًف. ي$زاد علي$ه، ض$رب زي$د عم$روا : والمنع ھنا أولى ووجھه أن ھذه ا=فعال شبھت بما يتعدى إلى واحد، قالوا
ًينصب واحدا، إذا كان ليس لھا إ� منصوب واحد فقط، لماذا؟ =نھا إنما أعملت حم$. عل$ى ض$رب، فل$ذ ً لك � تتع$دى، ً

ھو في ا=صل خب$ر مبت$دأ، ف$إذا ج$از تع$دده م$ع العام$ل ا=ض$عف : ًإذا وجد المانع من تعدد الخبر ھنا، ومن جوزه قال
وھو ا�بتداء فمع ا=قوى أولى، لكن ھناك العامل في الخبر ليس ھو ا�بت$داء، ب$ل ھ$و المبت$دأ، فل$يس ھ$و ض$عيف، ب$ل 

ًدة؛ =ن ك$$ان لي$$ست فع$$. متمح$$ضا حت$$ى نق$$ولك$$ان والمبت$$دأ ق$$د يكون$$ان ف$$ي مرتب$$ة واح$$ ھ$$و مث$$ل ض$$رب، وإنم$$ا ھ$$و : ً
ًضعيف، فإذا كان ضعيفا حينئذ ا=صل في المبتدأ أ� يعمل أيضا، ولكنه أعم$ل ھن$اك ل.قت$ضاء؛ =ن$ه � ي$تم معن$اه إ�  ًٍ

  .بالمبتدأ كالمضاف مع المضاف إليه

يتعدد، ھذا ھو القياس، واستصحاب ا=ص$ل يقت$ضي أي قو�ن في جواز تعدد خبر كان، القياس يقتضي أ� : ًإذا
  .يتعدد

ً  و� ح$ذف خبرھ$ا � اخت$صارا،نص أصحابنا على أنه � يجوز حذف اسم ك$ان وأخواتھ$ا: الثانية قال أبو حيان
ھذا ا=صل فيه، ولذلك اختصت كان =نھا أم الباب بما ذكر، أما ما عدا ك$ان ف$. يج$وز، � ح$ذف اس$م -، ًو� اقتصارا

ً� اخت$$صارا و�  (-أص$$بح و� خبرھ$$ا إل$$ى آخ$$ره، ول$$ذلك خ$$ص الحك$$م بك$$ان =نھ$$ا أم الب$$اب فھ$$و اس$$تثناء م$$ن ا=ص$$ل
  ما الفرق بينھما؟) ًاقتصارا

  .ھو حذف � لدليل: ھو حذف لدليل، وا�قتصار: ا�ختصار

ًصار اقت$صارا، فف$رق .. هً سمي اختصارا، وإن حذف � لدليل ھكذا � لقرينة � للعلم ب-لدليل–إن حذف لقرينة 
  .بين ا�ختصار وا�قتصار

 أما ا�س$م ً، و� اقتصاراًنص أصحابنا على أنه � يجوز حذف اسم كان وأخواتھا و� حذف خبرھا � اختصارا
 =ن$ه إن روع$ي أص$له وھ$و خب$ر ؛ وأما الخبر فكان قياسه ج$واز الح$ذف، والفاعل � يجوز حذفه،الفاعلبشبه مف5نه 

، يعن$ي إم$ا أن يك$ون ف$ي ا=ص$ل أن يراع$ى أو ما آل إليه م$ن ش$بھه ب$المفعول فك$ذلكللعلم به، حذفه إنه يجوز فالمبتدأ 
 –ًا=صل وھو أنه خبر، والخبر يجوز حذف$ه للعل$م ب$ه، أو م$ا آل إلي$ه بع$د دخ$ول ك$ان وھ$و كون$ه م$شبھا ب$المفعول ب$ه 

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ َ.  

  .كان وبعد كان ا=صل فيه القياس يقتضي أنه يحذفٍحينئذ على الطريقتين قبل دخول 

اض � يج$وز ر وا=ع$، ك$ون م$ن أك$وان زي$د: إذ القي$اما =ن$ه ف$ي معناھ$؛ م$ن الم$صدرًلكنه صار عندھم عوضا
م$$ن ال$$شروط ال$سابقة وأخواتھ$$ا ق$د تح$$ذف ف$$ي  ، يعن$$ي اس$م ك$$ان لغي$ر م$$ا ذك$رح$$ذف ف$ي ال$$ضرورةت ق$د :، ق$$الواح$ذفھا

  .الضرورة

، يعني � ف$ي ال$ضرورة، إذا دل علي$ه دلي$ل وعل$م المح$ذوف س$واء ًن من أجاز حذفه لقرينة اختياراومن النحويي
   .كان اسم كان أو خبرھا جاز، وھذا ھو ا=صل والمطرد الذي ذكرناه

، منع$ه ف$ي الجمي$ع � يح$ذف من$ه � اس$م و� خب$ر، إ� ل$يس لوج$ود ل ابن مالك فمنعه في الجميع إ� ل$يسّوفص
   .قتضي ذلكالسماع الم

: ليس أح$د أي: ، كقولھم�:ـً إذا كان اسمھا نكرة عامة تشبيھا ب، لماذا؟ًفأجاز حذف خبرھا اختيارا ولو ب. قرينة
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  ً.ھنا، لكن ھذا مسموع حكاه سيبويه، ليس أحد ھنا، ھنا ھذا حذف كما ذكرناه سابقا

اس$$م ك$$ان وخب$$ر ك$$ان، ھ$$ذا ھ$$و ا=ص$$ل ع$$دم ج$$واز ح$$ذف : ٍھ$$ذا م$$سموع يحف$$ظ و� يق$$اس علي$$ه، وحينئ$$ذ نق$$ول
  .ا=صل، لما ذكرناه من ا=مور

  :    ثم قال رحمه ' تعالى

ٌفصل         { ْ َو)ت، ،َو) َما، ِفي َ َالمشبھات ِوإن، َ . َُ ْبليس ْ َ ِ{.  

  ھذا الفصل تابع للمسائل التي ذكرناھا، وباب كان وأخواتھا

ٍ، وحينئ$$ذ تخ$تص بال$دخول عل$$ى الجمل$ة ا�س$$مية ًوھ$و أن ث$م حروف$$ا أش$بھت ل$يس، ول$$يس ھ$ي م$$ن أخ$وات ك$ان
  .فترفع المبتدأ على أنه اسم لھا، وتنصب الخبر على أنه خبر لھا

ٌفصل ْ ب$اب و� ف$صل، وإنم$ا ذك$ر : أي ھ$ذا ف$صل، وھ$ذا أول موض$ع يت$رجم ل$ه الم$صنف، ال$سابق كل$ه ل$م يق$ل: َ
ك$$ان وأخواتھ$$ا، لك$$ن ف$$صلھا لم$$اذا؟ =ن ك$$ان : الف$$صل ھن$$ا =ن ھ$$ذه الم$$سائل ا=ص$$ل أنھ$$ا داخل$$ة تح$$ت الب$$اب ال$$سابق

ٍوأخواتھ$$ا قلن$$ا ھ$$ذه كلھ$$ا أفع$$ال، وم$$ا س$$يذكره ف$$ي الف$$صل ھ$$ذا كلھ$$ا ح$$روف، وحينئ$$ذ ف$$رق بينھم$$ا ويقت$$ضي الت$$صنيف 
  .وحسن التأليف أن يفصل ھذا عن ذاك

ٌفصل ْ ٌفصلأي ھذا فصل، : َ ْ ص$ل م$ا بع$ده عم$ا  ھذا فعل مصدر، إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل، أي ھذا ك.م فاَ
الح$اجز ب$ين : قبله، أو أن يكون ھذا ك.م مفصول، إما يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، وھو ف$ي اللغ$ة

  .ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة: الشيئين، وفي ا�صط.ح

ٌفصل ْ ى لغ$ة ربيع$ة والج$ر، الرف$ع والن$صب عل$): َب7اب(ٍ ھذا فصل خبر مبتدئ محذوف، يجوز فيه ما يجوز ف$ي َ
ًانظر في فصل فص. فصْل  ٌفصل ھذا فصل، فصل ھذا محله يجوز الوجھ$ان، . -وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة-ٍ ٌ ٌ

ٍوحينئذ ا=ولى أن يجعل من ھذه ا=عاريب أن يكون خبرا لمبتدىء محذوف ھذا أرجحھا ً ٍ.  

ٌف777صل ْ ٌف777صل:  ج$$$ار ومج$$$رور متعل$$$ق بقول$$$ه)َم777ا( ِف777ي َ ْ الظ$$$روف در، والم$$$صدر م$$$ن متعلق$$$ات ؛ =ن$$$ه م$$$صَ
ٌفصلوالمجرورات،  ْ ًھذه اسم ھنا في ھذا التركي$ب ب$دليل دخ$ول ح$رف الج$ر عليھ$ا، وحينئ$ذ ص$ارت اس$ما، : )َما( ِفي َ ٍ

  ).ِإن(ووما عطف عليه مثله، 

َالمشبھات:  قال . َُ ْليس(ـِب ْ ص$ل وھ$ذه ًوم$ا عط$ف عليھ$ا لكونھ$ا أش$بھت ل$يس، إذا ل$يس ھ$ي أ) َم7ا(ُيعني أعملت ) َ
ٍالحروف ا=ربعة فروع مقيسة على ليس بجامع النفي المحض الحال، حينئذ انتقل الحكم من المشبه ب$ه وھ$و ل$يس م$ن 

: ل$م يق$ل المعم$.ت عم$ل ل$يس، م$ع كون$ه ق$$ال) ل$يس(رف$ع ا�س$م ون$صب الخب$ر إل$ى ھ$ذه الح$روف، وإن الم$شبھات ب$ـ
َإعمال َ ْ َليس ِ ْ ْأعملت َ َ ِ ْ ف$ذكر الم$شبھات ) ل$يس(، لم$اذا أعمل$ت؟ لكونھ$ا م$شبھة ب$ـ)َم7ا(لى علة عم$ل ، ھذا فيه إشارة إ)َما (ُ

المعم.ت عمل ليس، والظ$اھر أن ص$نيع الم$صنف أول$ى؛ =ن$ه أراد أن ي$نص ف$ي ا=بي$ات : وعدل عنه بالتوضيح قال
عل$ة ف$ي ًأعمل$ت إعم$ال ل$يس، إذا رفع$ت ون$صبت، لم$اذا؟ م$ا العل$ة؟ لكونھ$ا أش$بھت ل$يس، ف$نص عل$ى ال) َم7ا(على أن 

  .ٍالترجمة، فحينئذ العدول عنه عدول عن تعليل المصنف في الحكم الذي ذكره في البيت

َالمشبھات) ِإن(و  . َُ ْليس(ـِب ْ َالمعم.ت عمل ليس تشبيھا بھا، فحينئذ جم$ع ب$ين الحك$م وب$ين العل$ة ف$ي قول$ه: أي) َ َ َ ٍ ً :
  .دة عند العربKالمشبھات، فلما أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه، وھذه قاعدة مطر

لمشابتھا إياھا في المعنى، و=نھا ح$روف أفردھ$ا ع$ن ا=فع$ال، ولكونھ$ا أش$بھت ل$يس ) ليس(ُوإنما شبھت ھذه بـ
  .ٍفي المعنى حينئذ ألحقت بھا في العمل

ِإعم77777777ال ل77777777يس أعمل77777777ت م77777777ا دون إ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ْْ َ َِ ُ   ْنَ

  

ْم77777777ع بق77777777ا النف77777777ي وترتي77777777ب زك77777777ن ِ ٍُ َ .ْ َ َ َ َْ َ
  

  

^وس777777بق ح777777رف ج777777ر  َ ْ َ ْ َ َِ َو ظ777777رف كم777777اَأَ ْ َْ ٍ َ
  

  

َب777777777ي أ .ن777777777ت معني777777777ِ ْ َِ َ َج777777777از َ أًاْ َعلم777777777اْلٱَ َُ  

  

ْإعمال ليس أعملت  َ َِ ْ َ ْ َ ُْ َ ْأعملت : )َما(ِ َ ِ ْ َإعمال ليس )َما(ُ ْ َ َْ َ َإعمال، ِ َ ْ   .ھذا مفعول مطلق مقيد باFضافة: ِ
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َإعمال  َ ْ َليس و مضاف ِ ْ   .مضاف إليه، قصد لفظھا في محل جرَ

ْإعم77ال ل77يس أعمل77ت َ َِ ْ َ ْ َ ُْ َ  وب$$دأ بھ$$ا =نھ$$ا ھ$$ي أم الب$$اب، ا=ص$$ل ف$$ي ھ$$ذه الح$$روف ا=ربع$$ة أ� تعم$$ل، -النافي$$ة– َ م77اِ
َسواھما: ؛ =ن الحرف كما سبق ھناك)َما(وخاصة  َُ ُالحرف ِ ْ َ ْھل(ـَك ْ ْلم (َو) ِفي (َو) َ َ.(   

ً يك$ون خاص$ا Kقلنا عدد ا=مثلة لmشارة إلى أن الحرف منه ما ھو مشترك ومنه م$ا ھ$و خ$اص، والخ$اص إم$ا أن
ًأن م$$ا ك$$ان م$$شتركا فا=ص$$ل في$$ه اFھم$$ال أ� يعم$$ل؛ =ن$$ه غي$$ر : -قاع$$دة عن$$ده-ًبا�س$$م، وإم$$ا أن يك$$ون خاص$$ا بالفع$$ل 

ًمختص يدخل على ا�سم ما زيد قائم، ويدخل على الفعل ما يقوم زيد، إذا ماذا يعم$ل؟ ا=ص$ل في$ه اFھم$ال أ� يعم$ل، 
ھل زي$د ق$ام، : ً؟ وما جاء منه مھم.)َما(لماذا أعملت : ك ما قد عمل يأتي السؤالٍوحينئذ لو وجد من ھذا النوع المشتر

ُحينئ$$ذ � يتوج$$ه ال$$سؤال، لم$$اذا؟ =ن ا=ص$$ل ف$$ي الم$$شترك أ� يعم$$ل، ف$$إن أعم$$ل مث$$ل .. ھ$$ل ق$$ام زي$$د ٍحينئ$$ذ ي$$رد )َم77ا(ٍ
 أعم$ل، ب$ل ج$رى عل$ى ا=ص$ل، ف$إن ٍلماذا أعمل، والمختص ا=صل فيه العمل، فإذا أعمل حينئذ � يقال لماذا: السؤال

لماذا أھملت ھ$ذه وا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا تعم$ل، وھ$ذا يعل$ل : ٍأھمل مثل السين وسوف وقد وأل المعرفة، حينئذ يرد السؤال
في كل محل بحسب ما يناس$بھا، ولك$ن ال$ذي وق$ع في$ه الن$زاع المخ$تص با�س$م، ھ$ل ا=ص$ل في$ه أن$ه يعم$ل م$ا اخ$تص 

ح$رف : مررت بزيد، نق$ول: ًأم أنه يعمل فحسب أي عمل؟ يعني مث. ا]ن حرف الجر فيبا�سم من أنواع اFعراب، 
الجر الباء ھذا مختص با�سم، ھنا عمل الجر في ا�سم، والجر ھذا خاص با�سم، ھل الحرف المختص يخ$تص ب$أثر 

 =ن$ه مخ$تص ب$ه، ٍيختص به مدخوله، فحرف الجر حينئذ يؤثر الجر ولم حرف جزم يؤثر الج$زم ف$ي الفع$ل الم$ضارع
ًأم أن$$ه يعم$$ل مطل$$ق العم$$ل، وحينئ$$ذ إن زي$$دا نق$$ول ًإن ھ$$ذا ح$$رف يخ$$تص با�س$$م، عم$$ل لكن$$ه م$$ا عم$$ل ش$$يئا يخ$$تص : ٍ

ٌبا�س$م، وإنم$ا عم$ل ش$يئا م$شتركا وھ$$و الن$صب، ھ$ل ھ$ذا خ$روج ع$ن ا=ص$$ل، أم الم$راد أن م$ا اخ$تص يعم$ل مطل$$ق  ً ً
  العمل أو العمل الخاص؟ 

ًنه مطلق العمل، فحينئذ إن زيدا � نقول خرجت ع$ن ا=ص$ل، ھ$ي عمل$ت الن$صب، ث$م المشھور أ: قو�ن للنحاة K ٍ
ھي عملت =ن ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا تعم$ل؛ =نھ$ا مخت$صة، يبق$ى : يكفي ھذا في كونھا مختصة، أم نحتاج إلى سؤال نقول

Kنھ$ا أش$بھت الفع$ل إن وأن =: لماذا لم تعمل الج$ر وإنم$ا عمل$ت الن$صب؟ ھ$ذا بع$ضھم يعل$ل بھ$ذا التعلي$ل يق$ول: السؤال K
  .ٍونحو ذلك، فھي أشبھت الفعل في المعنى كما سيأتي، فحينئذ عملت النصب.. Kللتوكيد، ولكن للتشبيه

فنحتاج إلى تعليل لكونھا خرجت من الجر إل$ى الن$صب، و� نحت$اج إل$ى تعلي$ل ف$ي كونھ$ا ق$د عمل$ت؛ =ن عم$ل 
  .الجر إلى النصبالمختص على ا=صل، وتعليله يكون بخروجه عن 

َإعمال ليس أعملت ما ْ َ ْ َ ْْ َ َِ ُ َ ْأعملت: ِ َ ِ ْ ْأعملت  نائب فاعل، وَما ،ُ َ ِ ْ   . فعل ماضي مغير الصيغةُ

َإعمال ليس ْ َ َْ َ   .قلنا ھذا مفعول مطلق مقدم: ِ

ْأعملت   َ ِ ْ َإعمال ليس )َما(ُ ْ َ َْ َ   :ثة أوجه ليس من ث.)َما(أشبھت : ، لماذا؟ لكونھا أشبھتھا في المعنى، ولذلك قيلِ

  . أنھا تدل على النفي في الحال، كما أن ليس تدل على النفي في الحال: ًأو�

  كيف تدل على النفي في الحال، ما وجھه؟

ًليس زيد قائما، متى نفي القيام عن زيد؟ ا]ن وقت الك.م، ثم إذا قيد بقي$د فيحم$ل بح$سبه، ل$يس زي$د قائم$ا غ$دا،  ً ً
ًائما غداًليس زيد صائما اليوم، ليس زيد ص ٍفحينئذ إذا قيد يحم$ل النف$ي عل$ى م$ا قي$د ب$ه، وإذا ل$م ي$رد قي$د � بماض$ي .. ً

ً، م$ا زي$د قائم$ا، يحم$ل عل$ى نف$ي الح$ال، م$ا زي$د قائم$ا غ$دا، الي$وم، )َما: (ٍو� باستقبال، حينئذ يحمل على الحال، مثلھا ً ً
  .إلى آخره.. أمس

  .ل على النفي في الحالأنھا تدل على النفي في الحال كما أن ليس تد: ًإذا

دخولھا على المبتدئ والخبر، ليس تختص بالمبتدأ والخبر، وم$ا ك$ذلك النافي$ة تخ$تص بالمبت$دئ والخب$ر، : الثاني
  .سواء أعملت كما ھي لغة أھل الحجاز أو أنھا تميمة بإلغائھا

َوبعدبالباء الزائدة، ) َما(اقتران خبر : ًثالثا ْ َ َوليس َما َ ْ .جر ََ َالبا َ ْلخبرا ْ َ َ   .، سيأتيناْ
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َليسوكذلك  ْ َأل$ْيس((يأتي في خبرھا حرف الجر الزائ$د وھ$و الب$اء  َ َ َ ' ب$أْحكم الح$اكمينَ َِ ِ ْ ِ َ َ ِ ُ K((] 8:الت$ين[ ،))َوم$ا َ ' ُ K
َبغاف$ل عم$ا تْعمل$$ون َ َُ َ K ٍِ َ َل7يس مث$$ل َم7ا دخل$$ت الب$اء ف$$ي خب$ر م$$ا، ودخل$ت ف$$ي خب$ر ل$$يس، ف$دل عل$$ى أن ]74:البق$رة [))ِ ْ  ف$$ي َ

  . وكذلك أنھا خاصة بالدخول على المبتدأ والخبر-نفي الحال-المعنى؛ لوجود ھذه ا=حكام، أنھا في المعنى للنفي 

َل7يس و َم7ادخول الباء الزائدة للتأكيد ف$ي خب$ر : ًثالثا ْ ھ$ذا ال$شبه الق$وي عمل$ت عملھ$ا ) ل$يس) (م$ا(، فلم$ا أش$بھت َ
  .فرفعت ا�سم ونصبت الخبر في لغة أھل الحجاز

ْالناص777777777به َكل777777777يس َتنف777777777ي يِالت777777777 اَم777777777َو َ ِ .  

  

ِس7777777777كان ِولَق7777777777 يِف7777777777 ّ ِالحج7777777777از ُ َ ْقاطب7777777777ه ِ َ ِ َ
  

  

  .ٍحينئذ تعمل ما النافية عمل ليس برفع المبتدئ على أنه اسم لھا، والخبر تنصبه على أنه خبر لھا

َإعمال ليس أعملت ما ْ َ ْ َ ْْ َ َِ ُ َ ْدون إن -أعملت ما النافية ل.ستقراء والعلة ھي المشابھة- ِ َ ْمع بق7ا النف7ي وترتي7ب زك7ن ُ ِ ٍُ َ .ْ َ َ َ َْ َ :
ًذكر ث.ثة شروط صريحة، والبيت الذي يلي$ه ذك$ر ش$رطا رابع$ا ض$منا، حينئ$ذ � تعم$ل مطلق$ا، لم$اذا � تعم$ل مطلق$ا؟  ً ً ً ًٍ

ٍبا�ستقراء، أنه لما كان ا=صل فيھا عدم العمل فإذا وج$دت ق$د عمل$ت، حينئ$ذ نكتف$ي بم$ا س$مع، فن$ستنبط : ا=صل يقال
  .ھذه ھي الشروط، ھذا ھو ا=صل فيه؛ =ن ا=صل أنھا � تعمل: الذي دخلت عليه؟ وكيف دخلت عليه؟ فنقولما 

ًحينئذ ما لم يكن أص. في العمل إذا عمل � بد من شروط، ف$ي أب$واب النح$و كلھ$ا، اس$م الفاع$ل � يعم$ل مطلق$ا  ً ٍ
ً ب$شرط مطلق$ا، لم$اذا؟ =ن ا=ص$ل ف$ي ھ$ذه ا=لف$اظ إ� بشرط، اسم المفع$ول � يعم$ل إ� ب$شرط، الم$صدر � يعم$ل إ�

  .ٍعدم العمل، فإذا أعمل حينئذ � بد من تقريبه إلى ا=صل وھو الفعل

ٍ أنھا � تعمل، حينئذ إذا أعملت � بد م$ن ش$روط تقربھ$ا وتؤك$د أنھ$ا قريب$ة المعن$ى م$ن ل$يس، َماھنا ا=صل في 
ْدون إن: وأول شرط ق$ال َ ھن$ا إن ) إن(ٍإن، ف$إن زي$دت عليھ$ا إن، حينئ$ذ بط$ل عملھ$ا، والم$راد ب$ـ، يعن$ي أ� يقت$رن بھ$ا ُ

  .الزائدة � النافية المؤكدة

ث.ث$ة .. إما أن تأتي زائدة، وإما أن ت$أتي نافي$ة، وإم$ا أن ت$أتي مؤك$دة للنف$ي:  إن حلولھا بعد ما على ث.ثة أنحاء
  .أنحاء

 يستعمل في المعنى ال$ذي وض$ع ل$ه ف$ي ل$سان الع$رب، إما أن تكون زائدة محضة، إذا قيل الحرف زائد معناه لم
ًإذا جيء بھا نافية، حينئذ إما أن يكون نفيا مستق.، وإما أن يكون من باب التأكيد ً   .ھذه ث.ثة أنحاء.. ٍ

ْدون إنَما الذي ُيمنُع ھنا؟  َ   ل$وْإنً مقصودا بھا النف$ي الم$ستقل، يعن$ي ْإن الزائدة، والنفي المنفي ھنا ھو أن تكون ُ
) ل$يس( إنم$ا ألحق$ت ب$ـَم7او؛ =ن نف$ي النف$ي إثب$ات، -بط$ل عملھ$ا-ٍ النافي$ة، حينئ$ذ ا=ول$ى بطل$ت َماقصد بھا أنھا بمعنى 

  .ٍ ، حينئذ بقي على أصلهَماً بطل، وإذا استعملت إن تأكيدا بمعنى َماًلشبه النفي، إذا إذا نفيت 

َإعمال ما: ًإذا َ َْ  � النافية المؤكدة، أما النافية المؤكدة ف. إشكال في كونھ$ا أعملت ما إعمال ليس دون إن الزائدة: ِ
  .، ويبقى عمله على ا=صلَ ما:تالية لـ

عام$ل ض$عيف، وال$ضعيف � يق$وى عل$ى ) ما(أ� يزاد بعدھا إن، فإن زيد بطل عملھا؛ =ن : الشرط ا=ول: ًإذا
ًا=ص$ل إھمالھ$ا، وأعمل$ت حم$. عل$ى فع$ل العمل إ� إذا وقع معمول$ه ف$ي موقع$ه ا=ص$لي؛ إذ أص$لھا ح$رف م$شترك ف

ًم$ا زي$د قائم$ا، زي$د ھ$ذا اس$م م$ا، : م$ا إن زي$د ق$ائم، ا=ص$ل: ٍجامد � يتصرف، حينئذ يبقى على ما سمع فح$سب، نح$و
ٍوقائما ھذا خبرھا، لما زيدت إن بعد ما وھي الزائ$دة حينئ$ذ  ، م$ا ح$رف نف$ي ملغ$ى،  م$ا إن زي$د ق$ائم: فقي$لبط$ل عملھ$اً

  .وزيد مبتدأ وقائم خبره، ھذا مرفوع وھذا مرفوع على ا=صل كأنھا لم تدخل على الجملةوإن زائدة، 

  . النحاة بعضه برفع قائم و� يجوز نصبه وأجازما إن زيد قائم،

ِبن77ي: اس$تدلوا بق$$ول القائ$ل َغدان77ة َ َ َ ُأن77تم ْإن َم7ا ُ ُ ْ َذھ َ  بالن$$صب، والب$$صريون يمنع$ون ھ$$ذا، وال$صحيح أن$$ه م$$روي ًب7اَ
َغدانة ِنيَببالرفع  َ َ ُأن7تم ْإن َم7ا ُ ُ ْ ٌذھ7ب َ َ م$ا نافي$ة، إن زائ$دة، أن$تم مبت$دأ، ذھ$ب خب$ر؛ =ن$ه بط$ل عملھ$ا، وإذا بط$ل عملھ$ا : َ

ًرجعنا إلى ا=صل، فما نافية وإن زائدة فبطل عملھا، وروي بنصب ذھبا فھ$ي نافي$ة إن مؤك$دة لنف$ي م$ا، وإن المؤك$دة 
َغدانة ِنيَبلنفي ما � تعارض ما، على رواية النصب  َ َ ُأنتم ْإن َما ُ ُ ْ َذھب َ إن ھن$ا زائ$دة؛ =نھ$ا ل$و كان$ت زائ$دة : ، � نق$ولًاَ



                                                            
477

ُأنتم ْإن َمالبطل عملھا، فعلى الرواية الثانية  ُ ْ َذھب َ  نحمل إن ھنا عل$ى أنھ$ا نافي$ة عل$ى أص$لھا، لكنھ$ا مؤك$دة لمعن$ى م$ا، ًاَ
فھ$ي نافي$ة إن مؤك$دة لنف$ي م$ا، ف$النفي الت$ي : ًإذا. نفي إثباتولو حملناھا على أنھا مستقلة النفي بطل عملھا؛ =ن نفي ال

ًعملت ما لد�لته عليه باق، بخ.ف ما لو جعلت إن نافية لنفي ما فإن الك.م يكون موجبا ثابتا؛ =ن نفي النف$ي إيج$اب،  ً
  .ٍفيزول حينئذ سبب عمل ما؛ =ن شرط إعمالھا بقاء النفي

ْإعمال ليس أعملت: ً إذا َ َِ ْ َ ْ َ ُْ َ ْدون إن َ ماِ َ إن، يعني أ� يتلو م$ا ح$رف إن، ث$م ننظ$ر إن كان$ت :أ� يقترن ما بـ: ، نقولُ
ًبط$ل عملھ$ا، إذا يبط$ل عملھ$ا ) م$ا: (زائدة بطل عملھا، إن كانت مؤكدة للنفي بقي عملھا، إن كان$ت نافي$ة مح$ضة مث$ل

ٍللنف$ي حينئ$ذ بق$ي عملھ$ا، وعلي$ه يحم$ل إذا كان$ت زائ$دة وإذا كان$ت نافي$ة أص$الة، وأم$ا إذا كان$ت مؤك$دة : في موض$عين
ِبنيرواية النصب  َغدانة َ َ َ ُأنتم ْإن َما ُ ُ ْ ٌذھب َ َ َ.  

  .ھذا ھو الشرط ا=ول

ْمع بقا النفي: قالالثاني  َ. َ َ ، ومت$ى ين$تقض؟ إذا اقت$رن الخب$ر . ين$تقض، يعني نف$ي الخب$ر أن يبق$ى عل$ى أص$له، ف$َ
ٍقيض حك$م م$ا قبلھ$ا، وإذا ك$ان م$ا قبلھ$ا منفي$ا حينئ$ذ نق$يض حك$م م$ا قبلھ$ا بإ�؛ =ن ا=صل في إ� أنه يثبت لما بعدھا ن ً

ًف$ي اس$مھا وخبرھ$ا أن يكون$ا منفي$ين، فحينئ$ذ ص$ار ا�س$م منفي$ا ) م$ا(ثاب$ت لم$ا بع$د إ� وھ$و اFيج$اب، وش$رط إعم$ال  ٍ
  .ًوالخبر مثبتا، وھذا يبطل اختصاصھا بالنفي

غي$ر ش$جاع،  ما زيد :نحو) ما(لو كان النفي بغير إ� لم يبطل عمل ف -نفي خبرھا: يعني- إ�:ـ النفي بأ� ينتقض
نقول ھذا باطل، يعني عملھا مبطل، لماذا؟ =ن إ� يثبت لما بعدھا نقيض حكم ما قبلھا، وشرط إعم$ال . إ� قائمما زيد 

ز ن$صب ق$ائم كقول$ه ف$. يج$وأن يكون اسمھا وخبرھا منفيين، فإذا أثبت أحدھما ونفي ا]خر انتق$ى ش$رط العم$ل، ) ما(
َما أنتم إ� بشر مثلنا((: تعالى َُ ْ ِ ٌ َ َK ِ ْ ُ ْ ْأن$تم ] 15:يس [))َ ُ ْ ٌب$شر مبت$دأ، وَ َ حجازي$ة ف$ي ا=ص$ل لكنھ$ا ملغ$اة، :  ھ$ذه نق$ولَم7اخب$ر، وَ

ٌوما أنا إ� نذير(( ِ َ َK ِ َ َ   . لمن أجازهًخ.فا] 9:ا=حقاف [))َ

ًوج$ب رف$ع الخب$ر مطلق$ا، وذھ$ب ي$ونس ب$ن حبي$ب ) إ�(بـ) ما(جمھور البصريين على أنه إذا انتقض نفي خبر 
ًإلى أنه يجوز نصب الخبر حينئذ مطلقا، وذھب الفراء إلى جواز نصب الخبر حينئذ بشرط كون$ه وص$فا نح$و ًٍ م$ا زي$د : ٍ

ًإ� قائم$$ا، وذھ$$ب جمھ$$ور الك$$وفيين إل$$ى ج$$واز ن$$صبه حينئ$$ذ ب$$شرط ك$$ون الخب$$ر م$$شبھا ب$$ه نح$$و م$$ا زي$$د إ� أس$$د، : ًٍ
ٍالنافي$ة بج$امع النف$ي، حينئ$ذ ي$شترط ) ل$يس(حملھا على ) ما(ًأنه ينتقض مطلقا؛ =ن شرط إعمال : ھو ا=ولوالصواب 

ٍأن يكون ا�سم منفيا والخبر منفيا، فإذا لم ينف واحد منھما حينئذ حكمنا على  ً   .بأنھا ملغاة) ما(ً

ْوترتيب زكن: ًثالثا قال ِ ٍُ َْ   .ًقدما على الخبر، ھذا الشرط ثالث وھو أن يكون ا�سم مَ

ْوترتيب زكن ِ ٍُ َْ ًيعني علم، علم من أين؟ من الباب السابق أن المبتدأ حقه التقديم، والخب$ر حق$ه الت$أخير، إذا يلت$زم : َ
ًھ$ذا الترتي$ب، ف$إن ل$$م يلت$زم ب$أن ق$دم الخب$$ر عل$ى ا�س$م ول$و ك$$ان ظرف$ا أو ج$ارا ومج$رورا ألغ$$ي عم$ل  ً ھ$ذا ھ$$و ) م$ا(ً

  .ٍ في نفسھا ضعيفة، حينئذ ا=صل في الضعيف أ� يتصرف فيه)ما(ا=صل؛ =نھا ضعيفة، 

ْوترتيب زكن ِ ٍُ َْ ًا، ل$ذلك الن$اظم  ومج$رورًاج$ارأو ً اظرف$ًمطلق$ا، ول$و ك$ان  أ� يتق$دم خبرھ$ا عل$ى اس$م يعن$ي عل$م،: َ
ْوترتيب زكن: أطلق قال ِ ٍُ َْ ، وك$ذلك ل$و وق$ع )م$ا(ً، فعلمنا أنه يرى أن الظرف لو وقع خب$را � يج$وز أن يتق$دم عل$ى اس$م َ

ٌظرفا، فالك.م عام في النظم ً.  

ًمذھب جمھور النحاة أنه لو تقدم الخبر على ا�سم بطل العم$ل مطلق$ا، س$واء ك$ان مف$ردا نح$و م$ا ق$ائم زي$د، أم : ً
ًم$ا عن$$دك زي$د، أو ج$$ارا ومج$رورا نح$$و: ًظرف$ا نح$$و ) م$$ا(م$ا ف$$ي ال$دار زي$$د، وھ$ذا ھ$$و ا=ص$ل وھ$$و ال$صحيح؛ =ن : ً

  .عدم العمل، فما سمع يبقى على ا=صل و� نتصرف فيها=صل فيھا 

  .ًوذھب الفراء إلى أن تقديم الخبر � يبطل العمل مطلقا، ھذا من باب ا�جتھاد

إل$$$ى أن الظ$$$رف والج$$$ار والمج$$$رور � يبط$$$ل العم$$$ل، اس$$$تثنى الج$$$ار : وذھ$$$ب اب$$$ن ع$$$صفور إل$$$ى التف$$$صيل
 والمج$رورات م$ا � يتوس$عون ف$ي غي$ره، وم$ا ع$داه يبط$ل، والمجرور؛ للقاع$دة ال$سابقة أنھ$م يتوس$عون ف$ي الظ$روف

  .ووجھه أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيھما ما � يتوسع في غيرھما
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ًجمھور البصريين على المنع مطلقا سواء كان مف$ردا أو ج$ارا ومج$رورا أو ظرف$ا، وھ$ذا ال$ذي : ًإذا ث.ثة أقوال ً ً ً ً
ِوترتي77ب زك77: ذھ$$ب إلي$$ه الن$$اظم ق$$ال ٍُ َْ ً، بتق$$ديم المبت$$دأ عل$$ى الخب$$ر والخب$$ر يلت$$زم الت$$أخير ول$$و ك$$ان ظرف$$ا أو ج$$ارا ْنَ ً

  ً.ومجرورا

  .ًوالفراء على الجواز مطلقا، وابن عصفور على التفصيل، وظاھر ابن عقيل أنه اختار قول ابن عصفور

  .اه كما ذكرن زيد وفي ذلك خ.فً ما قائما: ف. تقول، ما قائم زيد: فإن تقدم وجب رفعه نحو

  .وإن جاء في لسان العرب ما ظاھره تقدم الخبر على ا�سم وجب تأويله

ْنعم777777777777تھم ّ� َع777777777777ادَأ َق777777777777د َبحواْص777777777777َفأ ُ َ َْ ِ  

  

ْھ77777777م ِْذإ ٌق77777777ريش ُ ْ َ َم77777777ثلھم اَم77777777 ِْذإَو ُ ْ   ُرَشَب777777777 ِ

  

وإذ م$ا م$ثلھم ب$شر، : ٍ تقدم الخبر على ا�سم، والخب$ر ھن$ا من$صوب، يج$ب التأوي$ل، وحينئ$ذ نق$ولما بشر مثلھم
  .شاذ، انتھينا: سيبويه قال

ًما في الوجود ب$شر م$ثلھم، إذا � : إذ ما مثلھم، مثلھم ھذا حال، والخبر محذوف أي: ٍإذا أردنا تأويله حينئذ نقول
ْومضمر الشان اسما انو إن وقع: بد من التأويل أو نحكم عليه بأنه شاذ، مثل ما سبق َ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِْ .ً.  

 م$ا ف$ي ال$دار زي$د وم$ا عن$دك عم$رو ف$اختلف : فقدمت$ه فقل$تً ومج$روراًأو ج$اراً ف$إن ك$ان ظرف$ا: قال اب$ن عقي$ل
  ھل ھي عاملة أم �؟  ٍحينئذ) ما(الناس في 

  .ًھذا محل نزاع كما ذكرناه سابقا، والناظم اختار أنھا تكون غير عاملة، فيبطل عملھا

َوس777777777بق ح777777777رف ج777777777ر أ ^ َ ْ َ ْ َ َِ َو ظ777777777رف كم777777777اَ ْ َْ ٍ َ
  

  

َب777777777777ي أ َن777777777777ت معني777777777777ا أِ ًّ ِ ْ َ َ َاز العلم777777777777اَج777777777777ْ َُ َ  

  

َوسبق ْ َ   .ھذا مصدر مضاف إلى فاعله، مفعول به =جاز: َ

َجاز العلماَأ ُ ََ   .النحاة:  يعنيَ

^س7بق ح7رف ج7ر  َ ْ َ ْ َِ ٍأو ظ7رف م$$ع مج$روره َ ْ م$ع بق$اء العم$ل، لك$$ن ل$يس الظ$رف والج$ار والمج$$رور ) م77ا(م$دخولي َْ
ي$ت ھ$ذا م$راده أن$ه يمن$ع أن يتق$دم معم$ول الخب$ر عل$ى ًمطلقا، إنما المراد معمول الخب$ر، الك$.م ف$ي معم$ول الخب$ر، الب

ًالخب$$ر إ� إذا ك$$ان ظرف$$ا أو ج$$ارا ومج$$رورا، مث$$ل م$$ا س$$بق  ً َو)ً ِيل77ى َ َالعام77ل َ ِ َ ُمعم77ول ْ ُ ْ ْالخب77ر َ َ َ ، والحك$$م س$$حبه إل$$ى ھ$$ذا ْ
  .الموضع، لكن يستثنى الجار والمجرور

َكما ًّبي أنت معنيا َ ِ ْ َ َ ْ ِ:  

ِأنت معن َما أصل التركيب  ْ َ َ   .ِبيّ ًياْ

  .ھذه حجازية نافية) َما (

َأنت    .اسمھاْ

ًّمعنيا  ِ ْ   . بالنصب على أنه خبرَ

ً جار ومجرور متعلق بالخبر معنيا، إذا ھو معمول الخبر وقد ت. ما، وسبقِبي  ً:  

َو) ِ يل777777777777يَ ْلعام777777777777ل معم777777777777ول الخب777777777777ر ٱَ َ ُ ْ َ ََ ْ ُْ َ ِ  

  

ِ) إِإ َذا ظرف777777777777ا أت777777777777ى أ. ََ ً ْ َ ْو ح777777777777رف ج777777777777رَ َ َ ْ َ ْ  

  

  :ى والقاعدة نفسھاًإذا استثن

َوس777777777بق ح777777777رف ج777777777ر أ ^ َ ْ َ ْ َ َِ َو ظ777777777رف كم777777777اَ ْ َْ ٍ َ
  

  

َب777777777777ي أ .ن777777777777ت معني777777777777ِ ْ َِ َ َا أْ َج777777777777از العلم777777777777اً ُ ََ َ  

  

ًإذا يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا عل$ى اس$م  ً ً الحجازي$ة، وأم$ا التميمي$ة ھ$ذا ) م$ا(ً
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  .� إشكال فيه يأتي إن شاء '

^وس777777777بق ح777777777رف ج777777777ر َ ْ َ ْ َ َِ َو ظ777777777رف كم777777777اَ أَ ْ َْ ٍ َ
  

  

َب777777777777ي أ .ن777777777777ت معني777777777777ِ ْ َِ َ َا أْ َج777777777777از العلم777777777777اً ُ ََ َ  

  

ًوما عندك زيد قائما، ما زيد قائما عندك ھذا ھو ا=صل فيه ً.  

ما زيد قائم، فزي$د مرف$وع با�بت$داء وق$ائم خب$ره، : ً فلغة بني تميم أنھا � تعمل شيئا فتقول)َما(Kأما :  قال الشارح
م$ا زي$د ق$ائم وعل$ى الفع$ل م$ا : حرف � يختص بدخوله على ا�س$م نح$و) ما(ما، وذلك =ن و� عمل لما في شيء منھ

يقوم زيد، وما � يختص فحقه أ� يعمل، ولغة أھل الحج$از إعمالھ$ا كعم$ل ل$يس ل$شبھھا بھ$ا ف$ي أنھ$ا لنف$ي الح$ال عن$د 
وفي$$ون فيجعل$$ون الخب$$ر أن$$ه ، وأم$$ا الك-ھ$$ذا م$$ذھب الب$$صريين-اFط$$.ق، فيرفع$$ون بھ$$ا ا�س$$م وين$$صبون بھ$$ا الخب$$ر 

  ً.ھذا مشكل ضعيف ھذا جدا. ًمنصوب على نزع الخافض، وھذا بعيد جدا

ً ھذا بشراَما: ((قال ' تعالى َ َ َھ$ذا ًل$يس ھ$ذا ب$شرا، : نافي$ة، أعمل$ت إعم$ال ل$يس، كأن$ه ق$ال) َم7ا (]31:يوسف [))ََ َ
ًب$شراتنبي$ه، و، وھ$ا ح$رف )م$ا( اسم إشارة مبني على السكون في محل رف$ع اس$م -َذا_ َ : ٍ بالن$صب ھك$ذا، فحينئ$ذ نق$ولَ

ً ھذا بشراَما((ًردا على من منع، لماذا؟ للنص ) ما(ا=رجح إعمال  َ َ ٌ ھ$ذا ب$شرَم$ام:  لو كانت ملغ$اة لقي$ل]31:يوسف [))ََ َ َ ََ 
اس ا=ص$ل والقي$اس ھن$ا ص$حيح، وھ$و قي$: ٍكما ھي لغة بني تميم، لكن لما أعملت وھ$و ن$ص ف$ي الق$رآن، حينئ$ذ نق$ول

  .-المشابھة السابقة-بجامع النفي ) ليس(في كونھا تعمل عمل ) ليس(على ) ما(

ْ ُھن أمھاتھمَما(( ِ ِ K Kَ ُ ُھن أمھاتَ ما: ما قال]2:المجادلة [))ُ َ K Kُُھن أمھ$اتھمَما((، ْمُھ ْ ِ ِ K Kَ ْأمھ$اتھم: ف$ـ)) ُ ِ ِ Kَ  بالك$سر عل$ى أن$ه خب$ر ُ
إ� ف$ي ھ$ذين الموض$عين وم$ا ) م$ا(اھر أنه لم يرد في القرآن بالنصب خبر ل$ـ الظ-فدل على أنه ُيعمل، فإذا جاء ) ما(لـ

ًع$$داه إم$$ا أن يك$$ون فع$$. وإم$$ا أن يك$$ون دخ$$ل علي$$ه ح$$رف الج$$ر الب$$اء
َوم$$ا((ٍ فحينئ$$ذ ص$$ار المحتم$$ل - ٍ ' بغاف$$لَ ِ َ ِ ُ K(( 

  ھذه تميمية أو حجازية؟: ، ھل نقول]74:البقرة[

ً ھذا بشراَما((ريح وھو حجازية؛ =نه محتمل وجاء عندنا نص ص َ َ ٍ فحينئ$ذ نحم$ل المحتم$ل عل$ى ]31:يوسف [))ََ
ٍودخلت الباء في الخبر، حينئذ نجعلھا حجازية، ھذا ا=ول$ى، فتق$ول ف$ي اFع$راب ) ما(الصريح، فكلما ورد في القرآن 

ً ھذا بشراَما: ((-تستفيد في اFعراب- َ َ َوم$ا(( ھ$ذا الن$صب ظ$اھر ]31:يوس$ف [))ََ ِ ' بَ ُ Kٍغاف$ل ِ ح$رف ) َم7ا (]74:البق$رة [))َ
ٍبغاف$ل، )م$ا(نفي، لفظ الج.ل$ة اس$م  ِ َ ِغاف$ل الب$اء ح$رف ج$ر زائ$د، وِ من$صوب، ون$صبه الفتح$ة المق$درة عل$ى ) م$ا( خب$ر َ

ٍآخره منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائ$د، وحينئ$ذ تعرب$ه بھ$ذا اFع$راب، ول$و جعلتھ$ا تميمي$ة � 
  .بأس

ً ھذا بشراَما: ((عالىقال ' ت َ َ ْ ُھن أمھاتھمَما((، ]31:يوسف [))ََ ِ ِ K Kَ   .]2:المجادلة [))ُ

  ُمُب77777777777777777777اھَأ نف77777777777777777777ونَتكُم اَھ77777777777777777777بناُؤَأ

  

  ھ777777777اُأو)د مُھ77777777 اَوم777777777 دورcال77777777ص وُحنق77777777

  

ًإذا ا=صل إعمالھا وھو صحيح خ.فا لمن منع ً.  

َإعم7ال  َ ْ َل77يس ِ ْ ْأعمل77ت َ َ ِ ْ َدون َم77ا ُ ًقي$$دنا إن الم$$راد بھ$ا الزائ$$دة، احت$$رازا م$$ن المؤك$$دة، ھ$ذا ھ$$و ال$$شرط ا=ول و: ْإن ُ
ْ◌ ھن$$ا ِإنٍ، فحينئ$$ذ نخ$$ص )م$$ا(ٍوك$$ذلك إن النافي$$ة، فحينئ$$ذ إذا أعمل$$ت إن وھ$$ي نافي$$ة أري$$د وق$$صد معناھ$$ا بط$$ل عم$$ل 

  ).ما(المؤكدة لنفي ) إن(بالزائدة وبالنافية التي أريد معناھا، خرج معنا أو عنا 

ْمع بقا النفي َ. َ َ ًم$ا زي$د ض$اربا : رط الثاني، نفي الخبر ف. يضر انتقاض نفي معمول خبرھا، لو قال قائلھذا الش: َ
ب$أن إ� ھن$ا دخل$ت عل$ى : ًإ� عمرا، ما الذي انتقض ھنا؟ انتقض معمول الخبر � الخبر، وھذا � يضر، يعن$ي � يق$ال

ًم$$ا زي$$د إ� ض$$اربا عم$$را، قلن$$ا : ال�، ال$$شرط ھن$$ا انتق$$اض الخب$$ر نف$$سه، ل$$و ق$$: نق$$ول! ٍمعم$$ول الخب$$ر وحينئ$$ذ ان$$تقض ً
  .فممنوع) ما(ًانتقض، يجب إ� ضارب، � إذا رجح ا�ستثناء أو نحو ذلك، وأما كونه منصوبا على أنه خبر 

َوس777777777بق ح777777777رف ج777777777ر أ ^ َ ْ َ ْ َ َِ َو ظ777777777رف كم777777777اَ ْ َْ ٍ َ
  

  

َب777777777777ي أ .ن777777777777ت معني777777777777ِ ْ َِ َ َا أْ َج777777777777از العلم777777777777اً ُ ََ َ  

  

ًاسمھا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، ف$إن ك$ان غي$ر ظ$رف أو على ) ما(المراد أنه يجوز تقديم معمول خبر  ً ً
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  .مجرور بطل عملھا ما طعامك زيد آكل، كما مر معنا

اب$$ن عقي$$ل زاد ش$$رطين عل$$ى م$$ا ذك$$ره الن$$اظم، وھم$$ا ي$$ردان إل$$ى ال$$شرط ا=ول والث$$اني، يعن$$ي لي$$ست ب$$شروط 
  .مستقلة

ً، إذا ھ$$ذا ان$$تقض النف$$ي، أ� يب$$دل م$$ن خبرھ$$ا اف$$إن تك$$ررت بط$$ل عملھ$$) م$$ا(أ� تتك$$رر : ال$$شرط الخ$$امس: ق$$ال
  .� تعمل إ� في اسم منفي وخبر منفي، وھذا داخل في ما سبق) ما(ٍموجب، حينئذ انتقض النفي، لماذا؟ =ن 

  : ثم قال رحمه ' تعالى

َورف7777777777777ع معط7777777777777وف بلك7777777777777ن أ ْ ِ ٍِ ُ ْْ َ َ َ ْو بب7777777777777لَ َ ِْ  

  

َم77777ن بع77777د من77777صوب بم77777ا  ُ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ ّ حي77777ث ح77777لْمَزْل77777ٱْ َ ْ َُ  

  

يج$ب الرف$ع، مث$ل أن : ٍالحجازية، حينئذ إذا عط$ف عل$ى من$صوبھا وھ$و الخب$ر بب$ل ولك$ن، ق$ال) ما(إذا نصبت 
ٍبل قاعدا عطفا على قائم$ا؟ � ي$صح؛ =نھ$ا لmيج$اب، فحينئ$ذ م$ا بع$د : ًما زيد قائما بل قاعد، ھل يصح أن نقول: تقول ً ً ً

ًقضت النف$ي، وحينئ$ذ يتع$ين أن يرف$ع م$ا بع$د ب$ل، ويجع$ل خب$را ًبل منفي أو مثبت؟ مثبت، فإذا جعلته متص. بما قبله ن ٍ
ٍلمبتدئ محذوف، م$ا زي$د قائم$ا، ب$ل عم$رو، عم$رو ھ$ذا خب$ر مبت$دئ مح$ذوف، ك$ذلك ب$ـ ًلك$ن، م$ا عم$رو ش$جاعا لك$ن :ًٍ

ٍلكن ھو كريم، حينئذ تجعله خبر مبتدئ محذوف.. كريم ٍ.  

ْورفع معطوف بلكن أو ببل َ ْ ْ َ َ َ َِ ِْ ِ ٍ ُ َمن ب   ***  ْ ْ ٍعد منصوبِ ُِ َ  -ھ$ذا ا=ص$ل) ْمَزْال(رفع معطوف،  ْمَزْالالحجازية، ) َما(ـِ بْْ
ٍرف7ع معط7وف  ُ ْْ َ َ ال$$زم : ، وھ$$و م$صدر م$ضاف إل$$ى مفعول$ه، والفاع$ل مح$$ذوف والتق$دير ْمَزْ ال7: ھ$$ذا مفع$ول ب$ه مق$$دم ل$ـ-َ
  .بل إلى آخره: بـً- أنت الذي ترفع معطوفا-الزم رفعك.. ًرفعك معطوفا

َور: وقوله ٍفع معطوفَ ُ ْْ َ ًس$ماه معطوف$ا مج$از؛ إذ ل$يس معطوف$ا ھ$و، وإنم$ا ھ$و خب$ر مبت$دأ مح$ذوف، وب$ل ولك$ن : َ ً
ْورفع معطوف بلكن: ٍحرفا ابتداء، فحينئذ إذا قلت ِ ٍِ ُ ْْ َ َ َ ، ھذه ل.ستدراك وھي تفيد إثبات الحكم، أو نفي الحكم ال$سابق إثبات$ه َ

  .الية وإنما اFضرابيةلما بعدھا، وكذلك بل المراد ببل ھنا ليس ا�نتق

ٍمن بعد منصوب ِ ُِ َ ْ َْ ْ حي7ث ح7لْمَزْال7يعني من بعد خبر من$صوب، بم$ا الحجازي$ة : ْ َ ْ  ون$زل، وإنم$ا وج$ب الرف$ع لكون$ه َُ
ًخبر مبتدئ مقدر، و� يجوز نصبه عطفا على خبر    .=نه موجب، وھي � تعمل في الموجب) ما(ٍ

ً موھما أن بل ولكن يعطف بم$ا بع$دھما عل$ى م$ا قبلھم$ا، ف$الحكم ًھذا متمم للشرط السابق؛ =نه وإن كان منفص.
واحد نبه على ھذا رحمه ' تعالى، فبين أن بل ولك$ن، الحك$م يك$ون فيھم$ا مختل$ف ع$ن ال$واو والف$اء، فإن$ه ل$و عط$ف 

م$ا ف$ي الحك$م، ٍبالواو والفاء حينئذ حكمه يختلف، وأما إذا عطف بلكن وبل اللذان يفيدان أن ما بع$دھما مخ$الف لم$ا قبلھ
ًوما قبلھما منفي وما بعدھما موجب، حينئذ ان$تقض النف$ي، فوج$ب أن يف$صل الك$.م وأن يق$در للملف$وظ مبت$دأ مح$ذوفا؛  ً ٍ

ًما زيد قائما بل قاعد، وما عم$رو ش$جاعا لك$ن ك$ريم، أي ب$ل ھ$و قاع$د، : =نه موجب، وھي � تعمل في الموجب نحو ً
ًقاعد خبر مبتدئ محذوف، إذا ليس بمع طوف؛ =ن قاع$د مف$رد وا=ص$ل ف$ي المعطوف$ات أن يك$ون للمف$رد، ولك$ن ھ$و ٍ

ًم$ا زي$د قائم$ا و� قاع$د، و� قاع$دا: كريم، فإن كان العطف بحرف � يوجب كالواو والفاء جاز الرفع والنصب نح$و ً ..
ًا الف$اء م$ا زي$د قائم$ا و� =ن الواو � تفيد أن ما بعدھا مخالف لم$ا قبلھ$ا ب$ل تفي$د ا�ش$تراك، ومثلھ$: يجوز فيه الوجھان

ًقاعد على أنه خبر مبتدئ محذوف، و� قاعدا بالنصب على أنه معطوف على منصوب، والمعط$وف عل$ى المن$صوب  ٍ
ٍمنصوب،، ومثله بالفاء ما زيد قائما فعمرو، إن كان العطف بالواو والفاء حينئذ نقول ما بع$ده معط$وف عل$ى م$ا قبل$ه،  ً

  .دھاھل نعيد � مع الفاء؟ � نعي

ًإذا ما زيد قائما فعمرو، فعمروا ً ٍإن نصبنا فھ$و معط$وف عل$ى م$ا قبل$ه، وإن رفعن$ا حينئ$ذ . يجوز فيه الوجھان.. ً
ج$اء زي$د فعم$رو، فم$ا بع$ده : فعمرو قاعد أو فعمرو ج$الس، نق$در م$ا يناس$ب الح$ال؛ =ن الف$اء مث$ل قول$ك: فصلنا فقلنا

ًيكون مناسبا لما قبله في الحكم، رأيت زيدا ف   .عمرو، و� نحتاج إلى إعادتھاً

َورف7777777777777ع معط7777777777777وف بلك7777777777777ن أ ْ ِ ٍِ ُ ْْ َ َ َ ْو بب7777777777777لَ َ ِْ  

  

َم77777ن بع77777د من77777صوب بم77777ا ُ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ ّ حي77777ث ح77777لْمَزْل77777 ٱْ َ ْ َُ  

  

َمن بعد منصوب بما  ُ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ ْ حيث حلْمَزْال -الحجازية-ْ َ ْ ْكن و بلَل  َُ َ ْ  ھنا � يقال إنھا عاطفة؛ =نھم$ا � يعطف$ان إ� المف$رد وھن$ا ِ
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ْبلي الحقيقة جملة ف ْكنَ ل وَ   . حرفان ل.نتقالِ

ف$إن ، �  لmيج$اب أوًإذا وقع بعد خب$ر م$ا ع$اطف ف$. يخل$و إم$ا أن يك$ون مقت$ضيا: ' تعالىقال الشارح رحمه 
 ، أو ب$ل قاع$دعم$رو لك$ن ً م$ا زي$د قائم$ا: بل ولكن فتق$ول: لmيجاب تعين رفع ا�سم الواقع بعده وذلك نحوًكان مقتضيا
البت$ة، لم$ا ن$صب ال وب$ل ھ$و قاع$د و� يج$وز ،ا�س$م عل$ى أن$ه خب$ر مبت$دأ مح$ذوف والتق$دير لك$ن ھ$و قاع$دفيجب رفع 
  ً.ذكرناه سابقا

 :ج$از الن$صب والرف$ع والمخت$ار الن$صبكالف$اء الحرف العاطف غير مقتض لmيجاب كالواو ونحوھ$ا وإن كان 
  .بتدأ محذوف وھو خبر لم، و� قاعد: ويجوز الرفعً، و� قاعداًما زيد قائما

  .الرفع بعد غيرھماففھم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع ا�سم بعد بل ولكن أنه � يجب 

ْوبع77777777د م77777777ا ول77777777يس ج77777777ر الب77777777ا الخب77777777ر َ َ . َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ  

  

َوبع77777777777د ) َ ْ َ ِ ونف77777777777يَ ْ َ ّ ك77777777777ان ق77777777777د يج77777777777رَ َ ُ ْ ََ َ  

  

  .النافية) ما(مثلھا ليس قد يقع في خبرھا أو يتصل بھا الباء الزائدة التي تفيد التأكيد، و

َوبع77د   ْ َ ْول77يس ج77ر الب77ا الخب77رالنافي$$ة ) م77ا(َ َ َ . َ َ ْ ََ ْ .ج77ر : َ َالخب77رالب$$اُء َ َ َ ًالنافي$$ة، مطلق$$ا س$$واء كان$$ت تميمي$$ة أو ) م$$ا(، بع$$د ْ
 وسواء كان$ت الحجازي$ة عامل$ة أو لي$ست بعامل$ة؛ =نھ$ا إذا أبطل$ت م$ا إن زي$د ًحجازية، فليس الحكم خاصا بالحجازية،

  .نعم، ولو كانت مبطلة ولو كانت ملغاة:  يصح إدخال الباء الزائدة على قائم؟ نقولقائم، ھل

ْوليس جر البا الخبر َ َ . َ َ ْ ََ ْ في$شمل الحجازي$ة والتميمي$ة وھ$و ك$ذلك، ) م$ا(، أطل$ق الن$اظم ھن$ا ًخبر كثي$راالباء الزائدة : َ
  . في أشعارھم ف. التفات إلى من منع ذلكوقيده بعضھم بالحجازية وھو مردود فقد نقله سيبويه عن تميم وھو موجود

  .ًوأيضا يشمل إط.قه العاملة والتي بطل عملھا بدخول إن، كما صرح بذلك ھو في غير ھذا الكتاب

َوليس جر البا . َ َ ْ   .ًإذا الزائدة: ََ

ّوبعد ) ونفي كان قد يجر َ ُ َ ْ َ َْ َ ََ َْ النافي$ة عامل$ة ) �( ف$ي خب$ر ًقد ھنا للتقليل، إذا قد تت$صل الب$اء وت$دخل الب$اء المؤك$دة: َ
َونفي كان عمل ليس،  َ َْ ًوبقية النواسخ، غير إن وأخواتھا وكاد وأخواتھا، إذا كان ما كان زيد بق$ائم، ك$ان المنفي$ة أو ك$ل َ

  .ٍما دخل عليه النفي من النواسخ حينئذ يجوز أن يتصل بخبرھا الباء التي تفيد التأكيد

َخي7ر ): عاملة عمل ليس والعامل$ة عم$ل إن نح$وال) �(ويشمل إط.قه أنه � فرق في  ْ  ، أي � الن7ار بع7ده ٍبخي7ر َ
َوبعد ) : خير خير، لقوله ْ َ   .، سواء التي تعمل عمل ليس أو التي تعمل عمل إن كما سيأتي-النافية–َ

َونفي كان َ َْ   .أي كان المنفية: َ

ّقد يجر َ ُ ْ   .ًقلي.، قد للتقليل: َ

َألْيس ' بكاف عْب$َدهُ((: د ليس وما نحو قوله تعالى في الخبر بعًتزاد الباء كثيرا ٍَ َ ِ ُ K َ ٍك$اف  ]36:الزم$ر [))َ ًھ$ذا قطع$ا َ
  .أنه خبر ليس وھو منصوب، ولكنه جر لموافقة العامل الظاھر، وإ� في التقدير فھو منصوب

ٍألْيس ' بعزيز ذي انتقام(( َ ِ ِْ ٍَ ِ َ َِ ُ K َوم$ا رب$ك  ((اب ھنا للتأكي$د، لتأكي$د النف$ي،ً أليس ' عزيزا، زيدت الب]37:الزمر)) [َ َ َ َk
َبغافل عما يْعملون َ َ َُ K ٍِ َ ِوما ربك بظ.م للعبيد(( و،]132:ا=نعام)) [ِ ِ kِ َِ َ َ َ َْ ٍ K و� تخ$تص زي$ادة الب$اء بع$د م$ا بكونھ$ا ] 46:ف$صلت)) [َ

 ف$. التف$ات إل$ى م$ن ،ا ع$ن بن$ي تم$يم وقد نقل سيبويه والفراء زيادة الباء بع$د م$، بل تزاد بعدھا وبعد التميمية،حجازية
  .منع ذلك وھو موجود في أشعارھم

وذھ$ب الكوفي$ون إل$ى أن الزي$ادة لتأكي$د النف$ي، وھ$ذا ھ$$و الم$رجح، وذھ$ب الب$صريون إل$ى أنھ$ا لرف$ع أن يت$$وھم 
  .السامع أن الك.م بني على اFثبات لكونه لم يسمع أوله، ھذه فلسفه

َوما((نه يحتمل أنه لم يسمع أوله، زيدت الباب لماذا؟ =: يعني يقولون َ' ُ K((  ما سمع ھذا، وإنما س$مع))ٍبغاف$ل ِ َ ِ(( 
  .علم أن الباء إنما تزاد في جواب ما وليس، ھذا ليس صحيح
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  :كقولهوكل ناسخ منفي  في خبر � ًوقد وردت زيادة الباء قلي.

ْفكن ُ ًشفيعا لي َ ِ ٍشفاعة ُذو ) َيوم َ َ ٍبمغن   َ   .ھذا الشاھد ُ

َي النك777777777777رات أعمل777777777777ت كل7777777777777يس )ِف777777777777 َ ْ ْ ََ ََ .ْ ِ ِ ُِ
  

  

ِوق777777777777777777د تل777777777777777777ي )ت وإ َ ََ َ ِ َ ْ َن ذا العم6777777777777777777َ َ َ ْ َ ْ  

  

، وأم$ا )م$ا(، وا=ش$ھر ھ$و )م$ا(انتھينا من ما وما يتعلق بھا، ثم شرع ف$ي � و�ت وإن، وإعمالھ$ا أض$عف م$ن 
  إن و� و�ت، ھذه حتى بعضھم منع إعمالھا، 

ْفي النكرات أعملت كلي ْ ََ ََ .ْ ِ ِ ِ ْأعملت : َسُِ َ ِ ْ َكليس ھذا نائب فاعل )، )ُ ْ َ َكليسحال كونھا : َ ْ َ َ.  

ِفي النكرات ِ َِ ًأعملت، أعملت في النكرات � في المعارف، إذا ھ$ي مخت$صة بم$اذا؟ : جار ومجرور متعلق بقوله: .
  ً.بالنكرات، وھذا قليل إعمال � إعمال ليس قليل جدا

ًس$ا عل$ى م$ا س$مع، ف$ذھب س$يبويه إل$ى ج$واز اFعم$ال، لكن$ه قلي$ل، وھم مع ذلك مختلفون ف$ي ج$واز إعمالھ$ا قيا
 لم$اذا؟ =ن$ه مھم$ل ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، فا=ص$ل في$ه -وھ$و القي$اس-وذھب ا=خفش والمبرد إلى منع إعمالھ$ا وھ$و أق$يس 

) م$ا(تعم$ل �، لك$ن ب$شروط وھ$و قلي$ل، ول$يس ھ$و ك$ـ: ٍعدم العمل، لكنه سمع بعض ا=ش$عار إعم$ال �، وحينئ$ذ نق$ول
حرف م$شترك ب$ين ا=س$ماء وا=فع$ال فحق$ه اFھم$ال، ھك$ذا علل$ه ا=خف$ش والمب$رد بمن$ع إعمالھ$ا وھ$و ) �(النافية؛ إذ 

  .القياس، لكن السماع ھنا مقدم

ًويبقى السماع على ما سمع، حينئذ يكون قي. ٍ.  

ْفي النكرات أعملتً إذا  َ ِ ِ ِ ِْ َُ َأعملت كليس ): نه قالليس في العمل؛ =: لـ) �(، ظاھر ك.مه مساواة . ْ َْ ََ ْ ِ ُ.  

ِوقد تل7ي: ثم قال َ ْ َ تليھ$ا، ق$د يفھ$م من$ه أن � ول$يس ف$ي العم$ل ف$ي مرتب$ة واح$دة، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك؛ =ن ل$يس : َ
) �(ٍإعمالھ$ا متف$$ق علي$$ه، وأم$ا � مختل$$ف في$$ه، حينئ$ذ ل$$يس الم$$راد ھن$$ا الم$ساواة م$$ن ك$$ل وج$ه، ظ$$اھر ك.م$$ه م$$ساواة 

  . قليل، حتى منعه ا=خفش والمبرد-)ليس(عمل -عمل، وليس كذلك، بل عملھا في كثرة ال) ليس(لـ

َف7ي النك7رات أعمل77ت كل7يس ) ْ ْ ََ ََ .ْ ِ ِ ِ ب$$شرط بق$اء النف$ي ف$$. ين$تقض، ف$$إن .. ب$شرط بق$$اء النف$ي والترتي$ب عل$$ى م$ا م$ر: ُِ
يم المبت$دئ عل$ى الخب$ر، ف$إن ٍانتقض حينئذ رجعنا إلى ا=صل وھو اFھمال، كذلك يشترط فيه الترتيب على ما مر بتق$د

ٍإن أص.، حينئذ � نحتاج إلى اشتراط إن؛ =نه قال:ٍتقدم الخبر على المبتدئ، حينئذ بطل عملھا، وھي � تقترن بـ ً :  

ْدون إن َ ْمع بقا النفي وترتيب زكن     ُ ِ ٍُ َ .ْ َ َ َ َْ َ.  

ْمع بقا النفي: إنما نقولٍالبتة، حينئذ � نحتاج إلى اشتراط ھذا الشرط، و) إن(� تقترن بـ) �( َ. َ َ ، يبقى النف$ي، ف$إن َ
  .إ� أو غيره بطل عمل �:انتقض النفي بـ

ْترتيب زكن ِ ٍُ   .ً على ما ھو ا=صل، وھو أيضا خاص بلغة الحجاز دون تميم، إعمال � الحجازية، أما تميم ف.َْ

َف7ي النك7رات أعمل7ت كل7يس ) ْ ْ ََ ََ .ْ ِ ِ ِ ت؛ =نھ$ا عن$د اFط$.ق لنف$ي الج$نس برجح$$ان، إنم$ا اخ$تص عم$ل � ف$ي النك$را: ُِ
ًوالوح$$دة بمرجوحي$$ة، وك.ھم$$ا ب$$النكرات أن$$سب، وھ$$ذا يأتين$$ا ف$$ي ب$$اب � النافي$$ة للج$$نس، أم$$ا الت$$ي لنف$$ي الج$$نس ن$$صا 

  .فعاملة عمل إن

  .ًإذا النوع الثاني ھو �

� تعم$ل عن$د الحج$ازيين إ� و، أما � فمذھب الحجازيين إعمالھا عمل ليس وم$ذھب تم$يم إھمالھ$ا:  قال الشارح
  .يجب حذف الخبر: ً، والغالب أن يكون خبرھا محذوفا، الغالب في � أن يحذف خبرھا، حتى قيلبشروط ث.ثة

َفأنا( : كقوله َ ُابن َ ِقيس ْ ْ ُبراح ) َ َ   :، يعني � براح لي، والصحيح جواز ذكره، لقوله ... )َ

ّتع7ز َف67 ََ ٌش7ئ َ َعل77ى َ ِاAرض َ ْ ًباقي7ا َ ِ ًباقي7ا ،َ ِ ٌوزر َو) ھ$$ذا ت$صريح بخب$ر �، َ .مم7ا ََ َق77ضى ِ ًواقي7اُ � َ ِ ً إذا ال$صواب أن$$ه ،َ
  : شروطث.ثةبتعمل عند الحجازيين إ� ًيذكر، إذا � 
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ِفي النكرات: ؛ =نه نص على ذلك قالأن يكون ا�سم والخبر نكرتين: ًأو� ِ َِ K،الشاعر ومنه قول :  

ّتعز َف6 ََ ٌشئ َ ٌشئ تعمل عمل ليس، نافية) ف.( َ   .اسمھا َ

ّتعز َف6 ََ ٌشئ َ َعلى َ ِاAرض َ ْ ًباقيا َ ِ ًباقيا: (َ ِ َعلىھذا خبر �، و ) َ ِاAرض َ ْ   ً.جار ومجرور متعلق بباقيا َ

ٌوزر َو)  ٌوزرنافية، تعمل عمل ليس، ) �: (ََ   . اسمھاََ

.مما َقضى ِ ًواقيا :من الذي قضى '، متعلق بقوله: ُ� َ ِ   .-ھذا الشرط ا=ول-ًا ھو الخبر ، وواقيَ

  :وزعم بعضھم أنھا قد تعمل في المعرفة بناء على ما ذكر عن النابغة

ْوحل777777777ت . َس777777777واد َ ِالقل777777777ب َ َأن777777777اَ ) َ ًباغي777777777ا َ ِ َ  

  

َس77777777777واھ ْع77777777777نَ )َو ا،ِ َحبھ77777777777 َ M َمت اُ َاخي77777777777َرُ   ًاِ

  

َأنا ) دل على إعمالھ$ا، وت$ردد الن$اظم ف$ي ًوأعملت بدليل ماذا؟ باغيا، ھذا خبر ف) �(ھذا معرفة، ودخلت عليه : َ
يمك$ن عن$دي أن يجع$ل أن$ا مرف$وع فع$ل : ھ$ذا البي$ت فأج$از ف$ي الت$سھيل القي$اس علي$ه، وتأول$ه ف$ي ش$رح الكافي$ة، فق$ال

ًمضمر ناصب باغيا على الحال تقديره � أرى باغيا، وھذا أولى أن يقدم لما ذكرناه ً.  

ْ وترتيب زكن-  رجلًقائما � :أ� يتقدم خبرھا على اسمھا: الشرط الثاني ِ ٍُ َْ َ -.  

 ول$م يتع$رض ،ن$صب أف$ضل ب$ل يج$ب رفع$هب � رجل إ� أفضل من زيد :إ�:ـأ� ينتقض النفي ب: الشرط الثالث
  .المصنف لھذين الشرطين

  ً.بل الصواب أنه تعرض؛ =نه ذكر الحكم أو�

ف و� ج$ار ومج$رور، وھ$ذا يمك$ن أ� يتقدم معمول خبرھا على اسمھا، وھ$و غي$ر ظ$ر: ِوزيد عليه شرط رابع
  :أن نأخذه من قوله 

َوس7777777بق ح7777777رف ج7777777ر أ ^ َ ْ َ ْ َ َِ َو ظ7777777رف كم7777777اَ ْ َْ ٍ َ
  

  

َب7777777777ي أ .ن7777777777ت معني7777777777ِ ْ َِ َ َا أْ َج7777777777از ً َعلم7777777777اْلٱَ َُ  

  

  .ًأ� تكون نصا في نفي الجنس: الخامس

ْوقد: ثم قال َ ِتلي َ َ)ت َ ْوإن َ ِ َالعم6 َذا َ َ َ ْ.  

ْوقد:  َ ِتلي َ ِتلي َ ْوق7د و�ي$ة إذا ت$و�ه، من ولي الشيء يليه َ َ ِتل7ي َ َ)ت َ ، �ت ھن$ا فاع$ل ق$صد لفظ$ه، وإن معط$وف  َ
ِتلياسم إشارة مفعول به، ) َذا(عليه،  َ)ت َ َالعم6 َذا َ َ َ ْوق7د، العمل المذكور السابق وھو عم$ل ل$يس، ْ َ ِتل7ي َ َ)ت َ َالعم67 َذا َ َ َ ْ ،

َ)تاسم إشارة في محل نصب مفعول به لتلي، و ) َذا( َ العملاعل، وھذه ف َ َ   . ھذا بدل أو عطف بيانْ

َ)تأما    .فأثبت سيبويه عملھا، ومنعه ا=خفش َ

ْإنوأما  ًفأجاز إعمالھا الكسائي وأكثر الكوفيين، ومنع$ه جمھ$ور الب$صريين، وال$صحيح اFعم$ال فق$د س$مع نث$را  ِ
  ً.ونظما

ٍالصحيح في ھذه المسائل ا=ربعة اFعمال؛ =نه سمع نثرا وشعرا، حينئذ ً  يبقى على ما سمع علي$ه، القلي$ل قلي$ل، ً
  .والكثير كثير، ونبقى على أصول

ْإنوأم$ا   ،-ال$صحيح أنھ$ا تعم$ل وأن إعمالھ$ا ن$$ادر-، ًالنافي$ة فم$ذھب أكث$ر الب$صريين والف$راء أنھ$$ا � تعم$ل ش$يئا ِ
راج وأب$و عل$ي ل$يس وق$ال ب$ه م$ن الب$صريين أب$و العب$اس المب$رد وأب$و بك$ر ب$ن ال$سأنھ$ا تعم$ل عم$ل ومذھب الكوفيين 

 وزعم أن في ك.م سيبويه إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به ، الفارسي وأبو الفتح بن جني

ْإن َھ777777777777777و ِ ًم777777777777777ستوليا ُ ِ ْ ْ َعل777777777777777ى َُ ٍأح777777777777777د َ َ َ  

  

.إ) َعل7777777777777777777ى ِ ِأض7777777777777777777عف َ َ ْ ِالمج7777777777777777777انين َ ِ َ َ ْ  

  

ٌأحد ْإن(: وسمع َ ًخيرا َ ْ ْمن َ ٍأحد ِ َ ِبالعافية إ) َ َ ََ ْ ً م$ا أح$د خي$را م$ن أح$د، فن$صب خي$را :ً، إن أحد خيرا من أحد يعن$ي)ِ ً
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  .دل على أن إن ھذه معملة

ْإن َھو ِ ًمستوليا ُ ِ ْ ْ ھنا جاء معرفة � يشترط فيھ$ا أن يك$ون : ًإن حرف نفي، يعمل عمل ليس، ھو اسمھا، مستوليا: َُ
  ). إن(� يشترط فيھا، وكذلك ) ما(، وأما )�(نكرة، وإنما النكرة تشترط في 

ًم77ستوليا ِ ْ ْ ، ش$$روط إعم$$ال إن، أن يبق$$ى النف$$ي، أن يتق$$دم اس$$مھا عل$$ى خبرھ$$ا، أ� يتق$$دم معم$$ول )إن(ب$$ر ھ$$ذا خ: َُ
  .خبرھا على اسمھا وھو غير ظرف و� جار ومجرور

ِ الذين ت$دُعون م$ن دون ' ِإْن: ((وذكر ابن جني في المستحب أن سعيد بن جبير قرأ َ َK ِ ُ ِْ َِ Kَعب$اد َ أْمث$الًاِ َ بالن$صب،  ))ْمُكَ
  .-نعت له-ًعبادا : نعت لـ

َ الذينِإْن ِ K ،الذين ِإْنً نافية رفعت الذين ونصبت عبادا َ ِ K ' َعباديعني ما الذين تدعون من دون ًا بالنصب عل$ى أن$ه ِ
  .وله توجيه عند النحاة) إن(خبر لـ

 زي$د الق$ائم، ًو� يشترط في اسمھا وخبرھا أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، إن رجل قائما، وإن
  ً.وإن زيد قائما

:  النافية زيدت عليھا التاء، ت$اء التأني$ث المفتوح$ة لتأني$ث اللف$ظ، وقي$ل))(ھي أصلھا : بزيادة التاء قيل َ�توأما 
  .ليقوى شبھھا بالفعل: زيدت للد�لة على المبالغة في النفي، وقيل

، لك$ن اخت$صت بأنھ$ا � ي$ذكر معھ$ا ا�س$م ومذھب الجمھور أنھا تعمل عمل ليس، فترف$ع ا�س$م وتن$صب الخب$ر
ًوالخبر معا، بل � ب$د م$ن ح$ذف أح$دھما، وا=كث$ر أن يح$ذف ا�س$م، ب$ل إنم$ا ي$ذكر معھ$ا أح$دھما، والكثي$ر ف$ي ل$سان 

َو�ت((العرب حذف اسمھا وبقاء خبرھا  ٍ حين مناصَ َ َ َ َو�ت ]3:ص [))ِ َحين مناصالحين  َ َ َ َو�ت، يعن$ي ف$رار، ِ الح$يُن  َ
َحين :فـَحين،  و �ت الوق$ت وق$ت من$اص، يعن$ي ف$رار، أو : منصوب على أن$ه خب$ر �ت، وإن اس$مھا مح$ذوف تق$ديرهِ
َو�ت   .الحين حين مناص َ

َو�ت: فحذف ا�سم وبقي الخبر، والتقدير الحين وحين مناص، والحين اسمھا، وحين من$اص خبرھ$ا، وق$د ق$رأ  َ
َو�ت((ًشذوذا  ٍ مناصِ حيُنَ َ   .ت، وحذف خبرھاعلى أنه اسم �)) َ

َو�توالخبر محذوف والتقدير  َو�تحين مناص لھم،  َ   .ًحين مناص كائنا لھم َ

  :قال الناظم

  

.......................................  

ْوم77777777ا ل677777777ت ف77777777ي س77777777وى ح77777777ين عم77777777ل َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ  

  

ِوق777777777777777777د تل777777777777777777ي )ت وإ َ ََ َ ِ َ ْ َن ذا العم6777777777777777777َ َ َ ْ َ ْ  

ْوح7777777ذف ذي الرف7777777ع ف7777777شا والعك7777777 ََ َ . ُ َ َْ َ ْ ِْ ّس ق7777777لِ َ ُ  

  

َوما ل6ت َ ِ َ ٍليس ل.ت في غير اسم حين يعني زمان، ھل المراد في لفظ الحين فقط أو المراد الح$ين ومثل$ه؟ ك$ل : َ
ما دل على زمن من أسماء الزمان، الثاني ھو الظاھر، ليس المراد لفظ الح$ين، وإنم$ا الم$راد ك$ل م$ا دل عل$ى ال$زمن، 

  .أسماء الزمان، وليس الحكم خاص بالحين، وا]ية إنما تذكر كمثال فقطٍفحينئذ يختص اسم أو يختص مدخو� �ت ب

ٍوما ل6ت في سوى حين ِ ِ ِ َِ َ ََ   .لعله خص حين لiية؛ =نھا ھي المثال المشھور عند النحاة: َ

ٍوما ل6ت في سوى حين ِ ِ ِ َِ َ ََ   .اسم حين، أي زمان عمل: َ

َن7دم: وان؛ لiي$ة ال$سابقة، وق$ول ال$شاعرحين، وساعة، وأ: بل � تعمل إ� في أسماء ا=حيان، نحو ِ ُالبغ7اة َ  َو)ت ُ
ٍمندم َساعة َ ْ َ.  

َوحذف ذي الرفع فشا َ ْ ِْ . ُ َ   .يعني � يذكر معھا المرفوعان، وإنما � بد من حذف أحدھما: َِ

ِوحذف ذي الرفع ْ ْ. ُ َ   .أي المرفوع، يعني صاحب الرفع، وھو ا�سم المرفوع: َِ
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َفشا ُوالعكس يعني كثر،: َ َ َْ ْ قلْ   .وھو حذف الخبر وإبقاء ا�سم: َ

َو�ت((ًقل جدا؛ لiية التي ذكرناھا .. ا=ول كثير حذف ا�سم وإبقاء الخبر، والعكس قل ٍ مناصِ حيُنَ َ َ.((  

ْوم7ا ل67ت ف7ي س7وى ح7ين عم7ل :وأش$ار بقول$ه: قال َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ  �ت � تعم$ل إ� ف$ي الح$ين، م$ن أن  إل$ى م$ا ذك$ره س$يبويهَ
المراد أنھا � تعم$ل إ� ف$ي لف$ظ الح$ين، و� تعم$ل ف$ي مرادف$ه كال$ساعة ونحوھ$ا، وق$ال : فيه، فقال قومواختلف الناس 

المراد أنھا � تعمل إ� في أسماء الزمان، وتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، وم$ن عملھ$ا فيم$ا : قوم
  : قول الشاعررادفه

َن77دم ِ ُالبغ77اة َ ٍمن77دم َس77اعة َو)ت ُ َ ْ ٍإذا س$$مع، وإذا س$$مع حينئ$$ذ نق$$ول: َ � ي$$راد ب$$ه لف$$ظ الح$$ين ب$$ل ھ$$و ع$$ام، وك$$.م : ً
  . القولين، وجزم بالثاني في التسھيلالمصنف محتمل

ًومذھب ا=خفش أنھا � تعمل شيئا، وأنه إن وجد ا�سم بعدھا منصوبا فناصبه فعل مضمر، والتق$دير �ت أرى  ً
  .�ت حين مناص كان اللفظ: لخبر محذوف، والتقديرًحين مناص، وإن وجد مرفوعا فھو مبتدأ وا

  .ولكن المشھور ھو ا=ول

َ)تشروط عمل : ًإذا  يبقى النفي، وأن يتقدم اسمه عل$ى خبرھ$ا، أ� يتق$دم معم$ول خبرھ$ا عل$ى اس$مھا وھ$و أن: َ
إ� ف$ي الح$ين غير ظرف و� جار ومجرور، أن يكونا نكرتين، أ� يجمع بين جزئيھ$ا وا=كث$ر ح$ذف ا�س$م، � تعم$ل 

  .وما رادفه، و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  36الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                      ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

ُأفعال: قال الناظم رحمه ' تعالى َ ْ َالمقاربة َ َ َُ : أفع$ال ھ$ذا جم$ع، والم$راد بھ$ا. ھذا ب$اب بي$ان أفع$ال المقارن$ة: ، أيْ
أن الحكم على ھذه المذكورات كلھا أفعال، وكلھا متفق على فعليتھ$ا إ� ع$سى، فھ$ي مختل$ف فيھ$ا، ذھ$ب بع$ضھم إل$ى 

ات$صال ت$$اء : وال$$دليل عل$ى فعليتھ$$ا. ًضا إل$$ى اب$ن ال$$سراج، وال$صحيح أنھ$$ا فع$لأنھ$ا ح$$رف،  نق$ل ع$$ن ثعل$ب ون$$سب أي$
َالفاعل وأخواتھا بھا، عسيت، عسيت،  ُفھْل عسيتمُ َ َ َ   .اتصال تاء الفاعل دليل على أنھا فعل: ٍحينئذ نقول، َ

ًوذھب ابن ھشام رحمه ' تعالى إلى التفصيل بين كونھا فع. وبين كونھا حرفا ولذلك عدھا  م$ن النواس$خ الت$ي ً
ٍ، فت$$أتي حرف$ا وت$$أتي فع$.، وحينئ$$ذ الت$$ي ترف$ع المبت$$دأ وتن$$صب )إن(م$ن أخ$$وات : تن$صب المبت$$دأ وترف$ع الخب$$ر، يعن$$ي ً ً

  .الخبر ھي فعل، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر ھي حرف

ًأنھ$$$ا � ت$$$أتي إ� فع$$$. ماض$$$يا، وإذا ج$$$اء: وجمھ$$ور الب$$$صريين عل$$$ى المن$$$ع، ب$$$ل ال$$$صواب عن$$دھم ت مت$$$صلة ً
ًإذا . ھ$ذه � ب$د م$ن تأويلھ$ا وتخريجھ$ا عل$ى م$ا يواف$ق ا=ص$ل: ٍ ونح$و ذل$ك، حينئ$ذ نق$ول؟؟؟ع$ساك، ع$ساه ) ك$اف(بالـ

ٍأفع$ال، حينئ$ذ ع$سى عن$ده : ، ل$ذلك ق$ال الن$اظم)إن وأخواتھ$ا(التفصيل عند ابن ھشام رحم$ه ' تع$الى وي$أتي ف$ي ب$اب 
  .فعل، بدليل بدليل التعميم

ُأفعال َ ْ ُالم َ َقاربةْ َ َكاد: ،لم يقلَ ُوأخوات َ ََ ً، وإن كان ھذا الباب يعتبر متمما لما سبق، وھ$و أن م$ن النواس$خ م$ا يرف$ع َھاََ
: ھ$ذا ملح$ق ب$ه، بمعن$ى) ك$اد وأخواتھ$ا(ٍ، حينئ$ذ ب$اب )كان وأخواتھ$ا(ھذا ا=صل فيه باب : المبتدأ وينصب الخبر، قلنا

َككان: ، كما قال)كان(أنه يعمل عمل  َ َكاد َ َوعسى َ َ ، فدل على أن ھذا الباب فرع وليس بأص$ل، ول$م يق$ل ك$اد وأخواتھ$ا؛ َ
لھا اختصاص، وأنھا أم الباب، وانفردت بأحكام ل$م ي$شاركھا غيرھ$ا ) كان(=ن كان وأخواتھا ھناك دل الدليل على أن 

  .من ا=فعال

ي$ل و� دلي$ل فيبق$ى عل$ى ا=ص$ل، ف$. يحت$اج إل$ى دل) ك$اد(ٍفلم يثبت أنھا أم الباب، وحينئذ إثبات أمية ) كاد(وأما 
  .كاد وأخواتھا، وإن كان بعضھم عبر بھذا التعبير: نقول

ُأفعال َ ْ َالمقاربة َ َ َُ   .، لم يقل كاد وأخواتھا؛ =نه � دليل على أنھا أم الباب، بخ.ف كانْ

ُأفعال: قوله َ ْ َالمقاربة َ َ َُ ة ومقاتل$ة � ب$د ب$ين اثن$ين، وھن$ا ، مقاربة مفاعلة، والمفاعلة إنما تكون بين شيئين، م$ضاربْ
. س$افر، فاع$ل، ض$ارب: الم$راد أص$ل الق$رب، يعن$ي لي$ست المفاعل$ة ھن$ا عل$ى بابھ$ا، =ن$ه يق$ال: قي$ل. مفاعلة المقاربة

ًضارب زيد عمروا، إذا فيه نوع مشاركة بين الطرفين، لكن س$افر ھ$ذه ج$اءت عل$ى ص$يغة م$اذا؟ : س$افر زي$د، نق$ول: ً
. ھ$ذه لي$ست عل$ى بابھ$ا، س$افر لي$ست عل$ى بابھ$ا: ًإذا نق$ول. �: اعلة بين زيد وال$سفر؟ الج$وابKصيغة فاعل، ھل ثم مف
  .مأخوذ من أصل القرب كسافر: كذلك ھنا المقاربة قيل

ًك$اد زي$د يفع$ل ك$ذا، إذا الم$$راد ق$رب الخب$ر م$ن ا�س$م، ھ$$ذا : � حقيق$ة المفاعل$ة، =ن$ه للخب$ر فق$ط، =ن$$ه إذا قي$ل
من جھ$ة الخب$ر أو مقارب$ة م$ن جھ$ة الخب$ر ل.س$م، وا�س$م ا=ص$ل في$ه أن$ه � يق$ارب الخب$ر، ھ$ذا المراد، فھي مفاعلة 

ل$يس في$ه مفاعل$ة، ا�س$م ف$ي : ًإذا. أنه قرب من ا�س$م: كاد زيد يفعل كذا، المراد بالخبر ھنا: ٍالمراد ھنا، حينئذ إذا قيل
ٍھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، وحينئ$ذ � وج$ه . خب$ر م$ن ا�س$ما=ص$ل � يق$رب م$ن الخب$ر، وإنم$ا الم$راد اFخب$ار بق$رب م$دلول ال

  .ٍللمفاعلة ھنا، وحينئذ � بد من صرفه على ما ذكرناه

إذا قي$ل ب$أن أص$ل . ًيلزم من وضعھا لقرب الخبر من ا�سم د�لتھا على قرب ا�سم من الخبر التزاما: وقد يقال
م، إذا ق$رب الخب$ر م$ن ا�س$م ل$زم من$ه أن الوضع، وضعت كاد وأخواتھا م$ن أج$ل د�لتھ$ا عل$ى ق$رب الخب$ر م$ن ا�س$

ًيكون ا�سم كذلك قريبا م$ن الخب$ر، وحينئ$ذ وج$دت المفاعل$ة، لك$ن ق$رب الخب$ر م$ن ا�س$م وض$عا، =ن$ه وض$ع ل$ه ف$ي  ًٍ
  .لسان العرب لھذا المعنى

ن ا�س$م ٍقرب معنى الخبر م$ن م$سمى ا�س$م حينئ$ذ � يك$و: ًوأما قرب ا�سم من الخبر ھذا التزاما؛ =نه إذا قيل
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ًأجنبيا بعيدا عنه، بل كل ما قرب قرب منه ا�سم كذلك ً.  

أفعال المقاربة، مقارب$ة المفاعل$ة ھ$ل : ًإذا. ٍفيه معنى المفاعلة لكن من جھة ا�لتزام، فتكون حينئذ على بابھا: ًإذا
ك$اد (=ص$ل ف$ي وض$ع أن ا: وقي$ل. ٍا=ص$ل أن$ه م$ن ق$ُرب، وحينئ$ذ � مفاعل$ة ك$سافر: قي$ل: ھي على بابھا أم �؟ نقول

ٍلقرب معنى الخبر من مسمى ا�سم، لزم منه قرب ا�سم من الخبر، ھذا �زم ل$ه، فحينئ$ذ ح$صلت المفاعل$ة ) وأخواتھا
  .ٍفي ا=ول الخبر ل.سم بالوضع، وا�سم للخبر با�لتزام، وحينئذ معنى المفاعلة موجود

ُأفعال َ ْ َالمقاربة َ َ َُ ، وذك$ر الم$صنف منھ$ا )ك$اد وأخواتھ$ا(ال الناسخة ل.بت$داء، وھ$و ، ھذا ھو القسم الثاني من ا=فعْ
ًھ$ذا مح$ل ن$زاع كم$ا ذكرن$اه، وال$صحيح أنھ$ا فع$ل مطلق$ا، وإذا ) ع$سى(ًأحد عشر فع.، و� خ.ف في أنھ$ا أفع$ال إ� 

ًجاءت ناصبة فحينئذ تؤول أو تستثنى في أحوال معينة فحسب، أما أنھا تكون فع. وتكون حرفا ھذا محل  ً   .نظرٍ

ٌوھذه أفعال المقاربة على ث.ثة أنواع، =نھا لي$ست كلھ$ا أفع$ال مقارب$ة، ب$ل ھ$ي م$ن ب$اب إط$.ق الك$ل م$راد ب$ه 
منھ$ا م$ا دل عل$ى المقارب$ة، ومنھ$ا م$ا دل عل$ى : ف$ي ھ$ذا الن$وع عل$ى ث.ث$ة أق$سام) ك$ان(الجزء، =ن الذي يعمل عم$ل 

ب$$اب المقارب$$ة ولي$$ست كلھ$$ا للمقارب$$ة، وإنم$$ا بع$$ضھا :  الن$$اظمٍالرج$اء، ومنھ$$ا م$$ا دل عل$$ى اFن$$شاء، وحينئ$$ذ كي$$ف يق$$ول
Kإم$ا أن يك$ون م$ن ب$$اب التغلي$ب، غل$ب أفع$$ال : ٍللمقارب$ة، وبع$ضھا للرج$اء، وبع$$ضھا لmن$شاء وال$شروع، وحينئ$ذ نق$$ول

  .المقاربة على الرجاء واFنشاء والشروع، وإما أن يكون على حقيقته

  :ة أقساموليست كلھا للمقاربة، بل ھي على ث.ث

:  قي$ل-فيھا ن$وع مقارب$ة-ًوقيل في أفعال الرجاء والشروع أيضا نوع مقاربة . أنھا من باب التغليب: قيل الجواب
ٍفي أفعال الرجاء والشروع أيضا مقارب$ة بطري$ق ا�س$تلزام، =ن رج$اء الفع$ل دل$و لتق$دير نيل$ه، إذا رج$ى الفع$ل حينئ$ذ  v ُ ُ ً

فيه نوع قرب، فا=صل فيه إذا رجاه أن يتح$رك إلي$ه وأن يتق$رب من$ه ذل$ك : نقولٍفيه نوع قرب، إذا رجى الفعل حينئذ 
  .ھذا ھو ا=صل. الفعل

ٍوالشروع في الفعل يلزمه القرب منه، وعليه حينئذ ف$. تغلي$ب، ب$ل يك$ون الم$راد بأفع$ال المقارب$ة عل$ى أص$لھا، 
ن أفع$ال الرج$اء إذا رج$ى الفع$ل دن$ا من$ه و� إما أن تكون بالوضع وھو ك$اد وأخواتھ$ا، وإنم$ا أن تك$ون با�س$تلزام، =

ًوأفعال الشروع إذا قرب من الشيء من أجل أن يشرع فيه وينشأ فيه حينئذ صار قريب$ا من$ه، . شك، وھذا معنى القرب ٍ
  .لكن ھذا يكون من باب د�لة ا�ستلزام، وعليه ف. تغليب

منھ$ا مقارب$ة م$ضمون الخب$ر لم$سمى ا�س$م، وھ$ي ما دل عل$ى المقارب$ة، يعن$ي أفع$ال تفھ$م : ا=ول: ث.ثة أقسام
ق$رب . قرب معن$اه م$ن م$سمى ا�س$م: كاد وكرب وأوشك، وضعت للد�لة على قرب الخبر أي: ث.ثة سيذكرھا الناظم

ق$رب : وض$عت للد�ل$ة عل$ى ق$رب الخب$ر، أي. الخبر يعني معنى الخب$ر م$ن م$سمى ا�س$م، ھ$ذا معن$ى أفع$ال المقارب$ة
 -ك$اد ت$دل عل$ى ق$رب خبرھ$ا م$ن معن$ى اس$مھا-قري$ب : إذا قي$ل. ، وقربه منه � يستلزم وقوع$همعناه من مسمى ا�سم

ِيك$اد زْيتھ$ا ُي$ضيُء((: ٍحينئذ � يدل على أن$ه س$يقع، ب$ل ق$د ي$ستحيل ع$ادة كم$ا ف$ي قول$ه تع$الى َ َُ َ ھ$ذا :  ق$ال]35:الن$ور)[)َُ
 أج$ل أن ي$دل عل$ى الق$رب فح$سب، ق$رب الخب$ر ٍمستحيل، فحينئذ � يلزم من قربه وقوعه، وإنما ھ$ذا اللف$ظ وض$ع م$ن

  .معناه من مسمى ا�سم

َعس": ما دل على الرجاء، يعني أفعال دلت على الرجاء، وھي ث.ثة: الثاني َاخلولقو َرىَوح ىَ َ كلھ$ا : ، يعن$ي "َْ
ُع7سيت. تستعمل بمعن$ى واح$د ْ َ َاخلول7ق. رج$وت: بمعن$ى َ َ َوح7رىرج$ى، : بمعن$ى َْ  أنھ$ا كلھ$ا رج$ى، ھ$ذا الم$راد: بمعن$ى َ

َوحرىتفسر بمعنى واحد، فاللفظ متعدد والمعنى واحد، فعسى ھي ا=صل  َاخلولقَو َ َ   . محمو�ن عليھما َْ

ًالخ$وف من$ه مكروھ$ا، ھ$ذا : ًالطمع في الخبر محبوبا واFش$فاق أي: وضعت للد�لة على الرجاء الخبري، يعني
  .معنى الرجاء

جع$ل وطف$ق وأخ$ذ : K لك$ن ع$د الن$اظم منھ$ا-ھ$ذه كثي$رة-وھ$و كثي$ر ما دل على اFن$شاء وال$شروع في$ه، : والثالث
َأنشأ: وضعت للد�لة على الشروع في الخبر. ھذا المشھور منھا. وعلق وأنشأ ََ ُال7سائق ْ ِ ُيح7دو . ْ . بمعن$ى أن$ه ش$رع، ب$دأ: َ

  .فأفعال الشروع كأفعال المقاربة كأفعال الرجاء كلھا داخلة تحت مسمى أفعال المقاربة
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  : ناظمقال ال

َكك77777777777777ان َ َك77777777777777اد َ َوع77777777777777سى َ َ ْلك77777777777777ن َ ِ ْن77777777777777در َ َ َ   

  ج

ُغي777777777777777777ر ْ ٍم777777777777777777ضارع َ ِ َ ِلھ777777777777777777ذين ُ ْ َ ْخب777777777777777777ر ِ َ َ  

  

َكاد(ھذا الباب محمول على باب : ًإذا ُوأخوات َ ََ ترفع المبتدأ على أنه اسم لھ$ا، وتن$صب الخب$ر عل$ى ) كان(، وعلم أن )َھاََ
وز ھنا، فالفرع يحمل على أصله، وكل م$ا اش$ترط أنه خبر لھا، ھذا ھو ا=صل فيھا، فا=صل كل ما جاز ھناك أنه يج

  :ھناك يشترط ھنا، والعمل ھو العمل، ولذلك قال الناظم

َككان  َ َكاد َ َكاد: َ َكان مثل َ َكاد، َ َككان ھذا مبتدأ مؤخر قصد لفظه و َ َ   .، يعني مثل كان ھذا خبر مقدمَ

َككان َ َكاد َ َكادلمقاربة حصول الخبر : َ َ.  

َوعسى َ َك7اد: حينئ$ذ. ترج$ي ح$صول الخب$ر: يلترجيه، يعن: َ َكك7ان َ َ ف$ي م$اذا؟ ھ$ل ھ$و ف$ي المعن$ى أو ف$ي الحك$م؟  َ
َك7ان(وھل ھو في مطلق الحكم أو في الحكم المطلق؟ ھ$ذه كلھ$ا احتم$ا�ت، ف$ي المعن$ى منف$ي؛ =ن  ت$دل عل$ى ال$زمن ) َ

  . ھذا ممتنع: ًإذا. -الحدوث الحصول الثبوت-ٍفحسب، وإذا كان حدث فحينئذ معنى حدثھا ھو الكون 

َكان ككا: بقي َ َكاد، َدََ َككان َ َ ف$ي ا=حك$ام المطلق$ة : إذا قل$ت. ، في ماذا؟ في مطل$ق ا=حك$ام أو ف$ي ا=حك$ام المطلق$ةَ
ٍف$ي مطل$ق ا=حك$ام فحينئ$ذ ص$ار ف$$ي : ، وإن قل$$ت)ك$اد(ٍك$ل ا=حك$ام الت$ي م$ضت حينئ$$ذ ھ$ي موج$ودة ف$ي ب$اب : معن$اه

ي ھ$و الم$راد، أن المثلي$ة ھن$ا لي$ست مثلي$ة مطلق$ة م$ن ك$ل وج$ه، ب$ل م$ن بع$ض الجملة، وقد يخ$الف ف$ي ال$بعض، الث$ان
  .الوجوه

َككان  َ َكاد َ َكك7انفيم$ا تق$دم م$ن العم$ل، :  يعنيَ َ َك7ادفيم$ا تق$دم م$ن العم$ل  َ َوع7سى َ َ  � ف$ي ك$ل أحكامھ$ا، وإن كان$ت َ
  : مطلقة المثلية تحمل على ھذا لكن ليس ھذا مراد الناظم، ولذلك استدرك فقال

ْكنَل ِ:  

ھ$ذا اس$$تدراك برف$$ع م$$ا يت$وھم ثبوت$$ه، وھ$$و أن م$$ا قب$$ل لك$ن ق$$د ي$$وھم أن ك$$اد وك$$ان م$ستويان م$$ن ك$$ل وج$$ه ف$$ي 
ًا=حكام، وحينئذ يلزم أن يكون خبر ك$اد مف$ردا وجمل$ة فعلي$ة وجمل$ة اس$مية وظرف$ا وج$ارا ومج$رور وھ$ذا ممتن$ع ف$ي  ً ً ٍ

ْلكن: باب كاد، وحينئذ ِ ْندر َ َ ُغير َ ْ ٍمضارع َ ِ َ َك7ادس$تثناء واس$تدراك ب$أن ھ$ذا ا ُ َكك7ان َ َ  الم$راد بھ$ا ف$ي العم$ل، ف$ي أنھ$ا ت$دخل َ
ًعلى الجملة ا�سمية مبتدأ وخبر، وأنھا ترفع المبتدأ على أنه اسم لھا، والخبر له حكمه وھو مستثنى م$ن ا=حك$ام الت$ي 

  : ، ولذلك قال)كان(تعلقت بـ 

ْلك777777777777777777777777777777777777777777777777ن....... ِ ْن777777777777777777777777777777777777777777777777در َ َ َ  

  جججج

ُغي777777777777777777ر ْ ٍم777777777777777777ضارع َ ِ َ َلھ777777777777777777 ُ ْذيِ ْخب777777777777777777ر ِنَ َ َ  

  

َكاد: ًإذا َككان َ َ   : في العمل الذي تقدم ذكرهَ

ُترفع  َْ َكان َ َالمبتدا َ َ ْ ُ ًاس7ما ْ َ ْوالخب7ر ْ َ ََ ُتن7صبه  ***   ْ ُ ِ ْ َك7اد(ٍفحينئ$ذ ترف$ع  ...  َ ًا�س$م لفظ$ا أو تق$ديرا، وتن$صب الخب$ر ) َ ً
ًمح. � ظاھرا كـ  َكان(ً َكان(، )َ ًنصبھا للخبر لفظا، ك$ان زي$د قائم$ا) َ أن يك$ون ) ك$اد(، ولك$ن لم$ا ك$ان ا=ص$ل ف$ي ب$اب ً
ْلكن: خبرھا جملة فعلية ِ ْندر َ َ ُغير .. َ ْ ٍمضارع َ ِ َ شذ، مقصوده بالندارة أو الندور ھنا الشذوذ، ش$ذ مج$يء غي$ر فع$ل : يعني ُ

ٍمضارع خبرا لكان وكاد وسائر أخواتھا، فليس الحكم خاصا بھذين الفعلين، حينئذ لما تعين أن يكون الخبر ً ً فع. تع$ذر ً
ًأن ك$ان تن$صب الخب$ر لفظ$ا، وق$د : ٍوحينئ$ذ م$ن المخالف$ة ف$ي ب$اب ك$اد لك$ان. ًأن يكون النصب ظاھرا، ھذا واضح بين

  .ًيكون مح. كالجملة الفعلية والجملة ا�سمية إذا وقعا خبرين، وكذلك المتعلق الجار والمجرور والظرف

ٍمح$.، وإذا ج$اء الن$صب لفظ$ا ظ$اھرا فحينئ$ذ يق$ال في$هوأما باب كاد وأخواتھا �، يتعين أن يكون الن$صب  ً ً إن$ه : ً
ھ$ذا ش$اذ، : ٍشاذ، و=ن ذلك � يك$ون إ� ف$ي ا�س$م المف$رد، ف$إذا ص$رح بخب$ر ك$اد وع$سى با�س$م المف$رد، حينئ$ذ نق$ول

  .وعليه يظھر فيه النصُب

َككان: ًإذا َ َكاد َ : ب$ين الب$ابين م$ا ذك$ره الن$اظم ف$ي قول$هفيما تقدم من العمل � في ك$ل أحكامھ$ا، ف$إن م$ن المخالف$ة  َ
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ْلكن ِ ْندر َ َ ُغير َ ْ ٍمضارع َ ِ َ   .كما سيأتي ُ

K؛ فإن الخبر � يتقدم ھن$ا ف$ي ب$اب ك$اد، بخ.ف$ه ف$ي ب$اب ك$ان، ف$ثم ف$روق ب$ين الب$ابين، ف$إن -ھنا–ومن المخالفة 
.ف سبق، ھ$ل يج$وز ح$ذف خب$ر الخبر � يتقدم ھنا، ويجوز حذفه إن ُعلم، بخ.فه في باب كان في المسألتين على خ

  !كان أو �

ًفطفق مْسحا(( َ َ ِ َ َطفق ]33:ص)[)َ ِ ًطف$ق م$ْسحا: ٍ، ھذا سبق معنا أنه من أفعال الشروع، وحينئ$ذَ َ َ ِ َطف$ق ، َ ِ ًھ$و م$سحا، َ
ً� بد م$ن التأويل،=ن$ه تق$رر أن$ه � يق$ع خب$ر طف$ق وأخوات$ه إ� فع$. م$ضارعا، وھ$ذا ج$اء : ًھل مسحا ھذا خبر؟ نقول ً

ًفطفق مْسحا((:  في القرآنًنصا َ َ ِ َ َفطفق  ))َ ِ َ ًمْسحايمسح َ ً، فمسحا ھذا ليس ھ$و الخب$ر حت$ى نق$ول ش$ذ، ج$اء ف$ي الق$رآن م$ا َ
ھذا المذكور المنصوب ليس ھو الخبر، وإنما ھو مفعول مطل$ق لعام$ل مح$ذوف، العام$ل ھ$و ال$ذي : نقول. ھو شاذ، �

َفطفق . ًوقع خبرا وھو الجملة فعلية ِ َ   .، وھذا واضح من أجل أن تطرد القواعدًحاَمْسيمسح َ

 توسط الخبر فجائز باتفاق إذا ل$م يقت$رن -يعني في باب كاد-) أن(وأما توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن بـ 
  .�: وقيل. يتوسط: ، يعني فيه خ.ف، قيل)أن(، وعلى أحد القولين إذا لم يقترن بـ )أن(بـ 

ْلك7ن: دف$ع ذل$ك با�س$تدراك، فق$ال) ك$ان(في كل ما تعمل في$ه ) كاد(م عمل ولما كانت عبارة المصنف توھ ِ ْن7در َ َ َ 
ُغير ْ ٍمضارع َ ِ َ ُ   

ْلكن ِ ْندر َ َ   .أن يجيء خبر وھو غير مضارع َ

ُغير ْ ٍمضارع َ ِ َ ُغير � بد من التقدير، :ُ ْ ٍمضارع َ ِ َ جمل$ة : غير جملة فعل مضارع، =ن الخبر ليس الفع$ل فق$ط، أي: ُ
، -� يتج$رد عن$ه-) أن(لظاھرة، لماذا بحسب الصورة الظاھرة؟ =نه سيأتي أن بعضھا ما يشترط فيه بحسب الصورة ا

وما دخلت علي$ه بتأوي$ل م$صدر، ) أن(، )أن(ٍ، حينئذ ما جاء اتصل به )أن(وبعضھا يشترط فيه أ� يتصل أو يقترن به 
وما دخلت علي$ه ) أن(في بعض المواضع، و ) أن(ٍوالمصدر مفرد، وحينئذ كيف نقول بأن الخبر يكون جملة ونشترط 

�، المراد ھنا اشتراط الفعلية أو الجمل$ة الفعلي$ة باعتب$ار ال$صورة : في تأويل مصدر والمصدر مفرد ھذا تناقض، نقول
ال$$صورة -النظ$$ر ھن$$ا إم$$ا أن ينظ$$ر إل$$ى الفع$$ل م$$ن حي$$ث ھ$$و . المح$$سوسة ال$$ذي ينط$$ق، � باعتب$$ار بم$$ا ت$$ؤول إلي$$ه

  .، وإما أن ينظر إليه باعتبار ما تؤول إليه- بھاالمحسوسة المنطوق

ْلك7نو: ٍإن نظرنا باعتبار ما تؤول إليه حينئذ � يصح أن نق$ول ِ ْن7در َ َ ُغي7ر َ ْ ٍم7ضارع َ ِ َ ؛ =ن$ه ف$ي الحقيق$ة أن م$ا ك$ان ُ
ًمت$$ص. مقترن$$ا ب$$ـ  ٍل$$يس ھ$$و فع$$ل الم$$ضارع، ب$$ل ھ$$و م$$صدر والم$$صدر مف$$رد، حينئ$$ذ كي$$ف ا�نفك$$اك ع$$ن ھ$$ذا ) أن(ً

ُغير المراد باشتراط كونه: تناقض؟ نقولال ْ ٍم7ضارع َ ِ َ ُغي7ر، ُ ْ الجمل$ة فع$ل م$ضارع ف$ي ال$صورة المح$سوسة، يعن$ي الت$ي  َ
  .ينطق بھا، وليس لك بما تؤول إليه ھذه الجملة

: الداخلة على الفعل أنھا تؤول بالم$صدر، وال$سيوطي م$شى عل$ى ھ$ذا ق$ال) أن(وإن نازع بعضھم في كون ھذه 
  .مصدرية لكن � تؤول بمصدر، وھذا عجيب، لكن الغريب أنه سار على ھذا) أن: (وليق.. � نسلم 

ًمصدرية قطعا، وإذا حكمن$ا عليھ$ا بأنھ$ا م$صدرية � ب$د وأنھ$ا ت$ؤول م$ع م$ا بع$دھا : ھذه نقول) أن(أن : فالشاھد
ًبم$$صدر، وا=كث$$ر عل$$ى ھ$$ذا، فحينئ$$ذ دفع$$ا لھ$$ذا ا�عت$$راض نق$$ول ي ال$$صورة الظ$$اھرة الم$$راد بالجمل$$ة ھن$$ا ول$$و ف$$: ٍ

  .خرج إلى المفرد) أن(المحسوسة، إذ أن الخبر إذا اقترن بـ 

ْلكن ِ ْندر َ َ   .يعني أن يجيء: َ

ُغير ْ ٍمضارع َ ِ َ ِلھذينغير جملة فعل مضارع : ُ ْ َ ْخبر ِ َ َ.  

ْلكن ِ ْندر َ َ ُغير َ ْ ٍمضارع َ ِ َ ِلھذين ُ ْ َ ْخبر ِ َ ُغيرً خبرا حال من فاعل ندر، و :َ ْ   .ھذا فاعل ندر َ

ِلك ْندر ْنَ َ ُغيرشذ : يعني قل، أو إن شئت قل: َ ْ ٍمضارع َ ِ َ ك$ان وك$اد وع$سى، لك$ن : لھذين الم$راد بھم$ا. ً خبرا لھذينُ
  .ھل الحكم خاص بھما؟ �، بل الجواب أن الحكم عام

ِلھذين ْ َ   . ًوأخواتھما من أفعال الباب، فالحكم عام وليس خاصا بكاد وعسى: ِ
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  :نأخذ من ھذا البيت أمرين: ًإذا

ٍأن كاد وأخواتھا تعمل عمل كان، فتدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ يك$ون مرفوع$ا اس$ما لھ$ا، وحينئ$ذ : ولا= ً ً
ًيكون الرفع ظاھرا أو مقدرا بحسب آخر ا�سم، وتنصب الخبر وحينئذ يكون الخبر في ا=صل منصوبا ً ًٍ.  

ن جمل$$ة فعلي$$ة وجمل$$ة اس$$مية ماض$$وية، ًأن يك$$ون الخب$$ر معين$$ا، بمعن$$ى أن$$ه ل$$يس كك$$ان يك$$و: ث$$م ا=م$$ر الث$$اني
ٍمضارعية، ظرفا أو جارا ومجرور، بل ھو معين في جزئية واحدة وھ$ي أن يك$ون م$ضارعا، وحينئ$ذ إذا قلن$ا ً ً الخب$ر : ً

ًيكون فع. مضارعا فالنصب يكون مح. � ظاھرا، وال$ذي ي$دل عل$ى أن الن$صب مح$ل ف$ي المح$ل ًً الت$صريح با�س$م : ً
ٍأن المط$رد ف$ي ل$سان الع$رب إذا ك$ان خ$.ف ا=ص$ل فحينئ$ذ � ب$د : النصب، وسبق قاع$دة معن$االمفرد وقد ظھر عليه 

ھ$ذه الكلم$ة ض$رورة، فيھ$ا تنبي$ه عل$ى أص$ل : وأن تأتي فلتة من شاعر ونحوه ي$صرح با=ص$ل المھج$ور، ول$ذلك يق$ال
ص$ل ف$ي خب$ر ك$اد أن يك$ون ًمھجور، وھنا ا=صل ما ھ$و؟ إذا قلن$ا ب$اب ك$اد وأخواتھ$ا محم$ول عل$ى ب$اب ك$ان، إذا ا=

ٍجملة فعلية وجملة اسمية، ھذا ھو ا=صل أن يكون الخبر مثله، فحينئذ لما اختص ببعض أفراد خب$ر ك$ان ھ$ل ھ$و ف$ي 
ٍمحل نصب أم � =نه � يظھ$ر، ق$د يوق$ع ف$ي ل$بس، ھ$ل ھ$ي بالفع$ل ملحق$ة أم �؟ فحينئ$ذ ج$اءت كلم$ة أو كلمت$ان م$ن 

د وقد ظھر عليه النصب، فدل على أن ھذا الباب بالفع$ل ملح$ق بب$اب ك$اد، وأن بعض الشعراء صرح بالخبر وھو مفر
ًالت$$صريح با�س$$م المف$$رد ف$$ي بع$$ض المف$$ردات وم$$ا نط$$ق ب$$ه بع$$ض ال$$شعراء حينئ$$ذ يك$$ون تنبيھ$$ا عل$$ى ھ$$ذا ا=ص$$ل  ٍ

  .تنبه لھذا. المھجور

َككان َ َكاد َ َوعسى َ َ ْلكن َ ِ ْندر َ َ ُغير  ***  َ ْ ٍمضارع َ ِ َ ُ  

ُغير: قوله ْ ٍمضارع َ ِ َ يصدق بالجملة ا�سمية، والماضوية، وھما لم يخبر بھما ع$ن ك$اد وع$سى بالكلي$ة، وظ$اھر : ُ
  .ًالنظم يوھم ورودھما خبرا عنھما

ْندرو َ ُغير َ ْ ٍمضارع َ ِ َ غي$ر الم$ضارع م$ا ھ$و غي$ر الم$ضارع؟ الجمل$ة المف$رد والماض$وية والجمل$ة ا�س$مية، ھ$ل : ُ
ًالخبر كونه جملة اسمية، أو كون$ه جمل$ة ماض$وية ومف$ردا؟ ا=كث$ر عل$ى النف$ي بالفعل سمع في لسان العرب التصريح ب

: وغي$ر م$ضارع أي مف$رد ن$در، يعن$ي:  ق$ال-ش$رحه عل$ى ا=لفي$ة-ًأنه لم يسمع إ� مفردا، ولذلك السيوطي في ال$شرح 
لة اس$مية وھ$و م$ع أنه سمع جم: ولكن الصواب. ندر سماع غير المضارع ولم يسمع إ� ا�سم المفرد فقط، كما سيأتي

  : قال الشاعر. جعل

ْوق777777777777د َ ْجعل777777777777ت َ َ َ ُقل777777777777وص َ ُ َس777777777777ھ َبن777777777777ي َ   ٍيلُ

  

َم77777777777777777ن ِ Aَمرتعھ77777777777777777ا ِك77777777777777777وارَا ُ ْ ِقر ََ   ُي77777777777777777بَ

  

ْوقد َ ْجعلت َ َ َ ُقلوص َ ُ ُقلوص، َ ُ   . ھذا اسم جعل، وجعل ھذه من أفعال الشروع، جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأَ

ْوق777777777777د َ ْجعل777777777777ت َ َ َ ُقل777777777777وص َ ُ   ُس777777777777ھيل َبن777777777777ي َ

  

َم77777777777777777ن َمرتعھ77777777777777777ا ِاAك77777777777777777وار ِ ُ ْ ُقري77777777777777777ب ََ َ
  

  

َمرتعھا ُ ْ ُقريب ََ   . مبتدأ وخبر في محل نصب خبر جعل، وقد جاء جملة اسمية لكنه شاذ، يحفظ و� يقاس عليه: َ

  : ًوأما التصريح به اسما فقد جاء قوله في خبر عسى

َأكث7777777777777رت ْ َ ْ ِالع7777777777777ذل ِف7777777777777ي َ ْ َ ًّملح7777777777777ا ْ َدائم7777777777777ا ُِ ِ َ  

  جج

ْ)تكث7777777777777777رن َ ِ ْ Mإن7777777777777777ي ُ ُع7777777777777777سيت ِ ْ َ ِص7777777777777777ائما َ َ  

  

ُعسيت ْ َ ِصائما َ ٍعسى ھذا من أفعال الرجاء، فھي من أخوات كاد، وحينئذ تختص بالمبتدأ والخب$ر، فت$دخل عل$ى : َ
المبتدأ فترفعه على أنه اسم لھ$ا، والخب$ر تن$صبه عل$ى أن$ه خب$ر لھ$ا ف$ي مح$ل ن$صب، =ن ا=ص$ل في$ه أن يك$ون جمل$ة 

: ٍالذي يكون في ھ$ذا المح$ل أن$ه من$صوب، وحينئ$ذ نق$ولمفرد، دل على أن ا=صل في الخبر : ًفعلية، وھنا جاء صائما
ق$د يبق$ى اFن$سان ف$ي . خب$ر ف$ي مح$ل ن$صب: ھ$ذا نق$ول: أن يق$وم. زيد ھذا اسم ع$سى: عسى زيد أن يقوم، عسى زيد

أن يفع$ل، أن يق$وم وإن : نعم، في محل نصب بدليل ماذا؟ =ن ھذا اللف$ظ: شكك بالفعل ھذا في محل نصب أو �؟ نقول
ُعسيت: ً=صل المطرد إ� أنه دل على أن النصب مح. قولهكان ھو ا ْ َ ِصائما َ ً، فصائما ھذا وإن كان اسما مف$ردا ش$اذا َ ً ً ً
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  .عسى زيد أن يقوم: التصريح به إ� أنه دل على تأكيد محل أن يقوم من قولك

ُعسيتًإذا  ْ َ ِصائما َ س$م ون$صب الخب$ر، تنبيه عل$ى ا=ص$ل ل$ئ. يجھ$ل، ف$أجري ع$سى مج$رى ك$ان فُرف$ع بھ$ا ا�: َ
ًوجاء بخبرھا اسما مفردا ً.  

ْلكن: ًإذا ِ ْندر َ َ ُغير َ ْ ٍمضارع َ ِ َ ٍغير مضارع وھو ا�سم المفرد، أنه جاء مصرحا به ف$ي ب$اب ع$سى، حينئ$ذ نق$ول :ُ ً :
ًإني عسيت صائما، صائما ھذا شاذ، يحفظ و� يقاس عليه ً.  

  .ًوندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد

ُفأب77777777777ت ُك77777777777دت َوم77777777777ا َفھ77777777777م ل77777777777ىِإ َ ْ ًآئب77777777777ا ِ ِ  

  ج

َمثلھ77777777777 ْك77777777777مَو ِ ُفارقتھ77777777777ا اِ َ ُت77777777777صفر يِوھ77777777777 َ ِ َ  

  

ُكدت َوما ْ ًآئبا ِ الت$صريح : نق$ول: ًج$اء الت$صريح ب$ه لم$اذا؟ أو�: ًإذا. فاعل وھو خبر كاد، والتاء ھذه اس$مھا اسم: ِ
ًبا�سم المفرد منصوبا ھنا شاذ، وعب$ر عن$ه الم$صنف بكون$ه ن$ادرا، ول$ذلك اب$ن عقي$ل ق$ال ًئ$ه اس$ما، وعب$ر ون$در مجي: ً

  ً.غيره بكونه شاذا

ُكدت َوما ْ ًآئبا ِ ًتنبيھا عل$ى أص$ل مھج$ور مت$روك، إذ أن س$ائر أفع$ال ھ$ذا . ھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه:  نقول:ِ
ًالباب مثل كان في الدخول على مبتدئ وخبر، فا=ص$ل أن يك$ون خبرھ$ا كخب$ر ك$ان ف$ي وقوع$ه مف$ردا وجمل$ة اس$مية  ٍ

ًا=صل والتزم كون الخبر مضارعا، ثم نبl$ه عل$ى =ص$ل ش$ذوذا ف$ي مواض$ع مع$دودة تحف$ظ و� ًوفعلية وظرفا، فترك  ُ ً
  .يقاس عليھا

ْلكن: ًإذا ِ ْندر َ َ ُغير َ ْ ٍمضارع َ ِ َ ًا�سم المفرد جاء مصرحا ب$ه خب$را لع$سى وخب$را لك$اد، : المراد بغير المضارع ھنا: ُ ً ً
عل$ى ال$صحيح، وإن ك$ان كثي$ر  أن$ه ل$م ي$سمع الجمل$ة ا�س$مية، ًوجاء كذلك الجملة ا�سمية مصرحا بھا في خبر جعل 

ًالماضوية لم يسمع أنه صرح بخبر لكاد أو عسى وھو جملة ماضوية، وأما المضارعية فھ$ي ا=ص$ل ف$ي كونھ$ا خب$را 
  .لكاد وعسى

ًأفعال ھ$ذا الب$اب تعم$ل عم$ل ك$ان، فترف$ع المبت$دأ اس$ما لھ$ا، وتن$صب الخب$ر خب$را لھ$ا ج$يء وي$دل عل$ى ذل$ك م. ً
ًالخبر في بعضھا منصوبا وإن كان شاذا تنبيھا على أصل مھجور ً ً.  

� ) أن(، إذا ك$ان الفع$ل بع$دھا غي$ر مق$رون ب$ـ )أن(و� خ.ف في ذلك حيث كان الفع$ل بع$دھا غي$ر مق$رون ب$ـ 
َأنشأ. خ.ف أنه ھو الخبر ََ ُالسائق ْ ِ ُيحدو . ْ  خ$.ف ب$ين النح$اة � ، ھ$ذا ل$يس في$ه)أن(، يحدو ھذا خبر، لماذا؟ =نه ب$دون َ
  .بصريين و� غيرھم

ع$سى : ، أما المقرون بھا وق$ع في$ه خ$.ف، يعن$ي)أن(و� خ.ف في ذلك حيث كان الفعل بعدھا غير مقرون بـ 
  .زيد أن يقوم، أن يقوم ھل ھو خبر أم �؟ ھذا محل نزاع

وم$ا ) أن(ق$وم، أن يق$وم ھ$ذا ع$سى زي$د أن ي. أما المقرون بھا فزعم الكوفيون أن$ه ب$دل م$ن ا=ول ب$دل الم$صدر
: ُالقيام بالرفع ليس بالنصب، بدل من ا=ول الذي ھو زي$د، =ن المعن$ى: دخلت عليه في تأويل مصدر وھو القيام، قالوا

ًعسى قيام زيد، وحينئذ صار بد�، وبدل المرفوع مرفوع   .مرجوح القول ھذا. ٍ

سى زيد أن يقوم، إذا ك$ان ك$اد ق$رب قي$ام زي$د، ق$رب إلى أنه بدل من ا=ول بدل المصدر، فالمعنى في كاد أو ع
=ن أن يقوم ھذا في محل رفع، =نه مصدر وھو مرف$وع، والم$راد ب$ه أن$ه : ھذا كاد قيام زيد، لماذا قلنا قيام زيد؟ قالوا

lق$رب قي$ام زي$د، فق$د: بدل مما قبله وھو زيد، كيف نفسر المعنى؟ نقدم الخبر عل$ى ا�س$م ون$ضيفه إلي$ه، فنق$ول م ا�س$م ُ
َوأخر المصدر l ُ.  

ًإذا ل$يس بخب$ر لك$ان، مث$ل . قارب زي$د ھ$ذا الفع$ل، فھ$و مفع$ول ب$ه: وزعم المبرد أنه مفعول به؛ =نھا في معنى
ًقائما ھذا خبر عند البصريين، وأما عند الك$وفيين فھ$و ح$ال، وعن$د الف$راء ش$بيه : ًالخ.ف في كان، كان زيد قائما، قلنا

: ٍأنه ب$دل، وھ$و م$ذھب الك$وفيين، ق$دم ا�س$م عل$ى الخب$ر، حينئ$ذ قي$ل: فسه موجود ھنا، لكن قيلالخ.ف ن: ًبالحال، إذا
  . أنه مفعول به، وھذا مذھب المبرد: قرب قيام زيد، وقيل
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ًقارب زيد ھذا الفعل، إذا صار في المعنى وقع علي$ه ش$يء وھ$و الق$رب وق$ع علي$ه، ففي$ه معن$ى : =نھا في معنى
  . على أنه مفعول بهالمفعولية، ولذلك نصبه

ع$$سى زي$$د أن يق$$وم في$$ه : ًوح$ذرا م$$ن اFخب$$ار بالم$$صدر ع$$ن الجث$$ة، وھ$$ذا س$$يأتينا الج$$واب عن$$ه، =ن$$ك إذا قل$$ت
ٌزيد قيام، أخبرت بالمعنى عن اس$م : ٍمحذور، وھو أن زيد مبتدأ في ا=صل، وأن يقوم خبر في ا=صل، وحينئذ التقدير

ث$م م$ضاف م$ن ا�س$م بحي$ث يقرب$ه إل$ى اس$م المعن$ى : د من التأوي$ل، إم$ا أن يق$الٍالذات، وھذا � معنى له، وحينئذ � ب
ٍفحينئذ يكون أخب$ر باس$م المعن$ى ع$ن اس$م المعن$ى، وإم$ا أن يك$ون ث$م م$ضاف ف$ي قي$ام جث$ة وحينئ$ذ أخب$ر بالجث$ة ع$ن  ٍK

  .الجثة، إما بھذا وإما بھذا، يأتينا إن شاء '

ھن$ا � ت$ؤول بم$صدر، ھك$ذا ق$ال ال$سيوطي لك$ن قول$ه ) أن(ورد ب$أن ًوحذرا من اFخب$ار بالم$صدر ع$ن الجث$ة، 
ھنا � تؤول بم$صدر، وال$صواب أنھ$ا ت$ؤول بم$صدر، وإنم$ا ج$يء بھ$ا لت$دل عل$ى أن ف$ي ) أن(بأن : ضعيف، رد قوله

: ع$سى زي$د ب$أن يق$وم، نق$ول). أن(ًأن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر؛ =ن$ه ي$سقط كثي$را م$ع : ًالفعل تراخيا، وقيل
  ً.ھذا ضعيف أيضا

والفع$ل ب$دل م$ن المرف$وع س$د م$سد الج$زأين، وھ$ذا س$يأتي ف$ي ع$سى ) أن(وعند ابن مالك أن موضعه رفع، و 
  .التامة ھناك

َكك77777777777777ان َ َك77777777777777اد َ َوع77777777777777سى َ َ ْلك77777777777777ن َ ِ ْن77777777777777در َ َ َ   

  

ُغي777777777777777777ر ْ ٍم777777777777777777ضارع َ ِ َ َلھ777777777777777777 ُ ِذينِ ْ ْخب777777777777777777ر َ َ َ  

  

ه ا=فع$$ال ع$$ن ب$$اب ك$$ان وإن كان$$ت ف$$ي انف$$ردت ھ$$ذ. ًانف$$ردت ھ$$ذه ا=فع$$ال ب$$التزام ك$$ون خبرھ$$ا م$$ضارعا: ًإذا
ًانفردت بالتزام كون خبرھا فع. مضارعا، ثم ھو على ث.ثة أقسام في الجملة: ا=صل ملحقة بھا، نقول ً:  

ھ$ذا ن$وع وھ$و : نق$ول. الم$صدرية علي$ه، � يج$وز) أن(� يجوز إدخال : ، يعني)أن(ما يجب تجرده من : ا=ول
: أن$شأ زي$د يح$دو، يح$دو يعن$ي. تخلص ل.س$تقبال) أن(ل، فخبرھا في المعنى حال، و أفعال الشروع، =نھا ل5خذ بالفع

: ھذه تصير الفعل الماضي م$ن الح$ال إل$ى ا�س$تقبال، كي$ف تق$ول) أن(أنشأ زيد أن يحدو، : شرع في الحداء، فإذا قلت
َأنشأ ََ ُيحدو أن: يعني بدأ بالفعل، ثم تقول ْ ْ م$ن المخل$صات ) أن(ن وس$وف؟ ألي$ست مث$ل ال$سي) أن( في المستقبل، أليست َ

بد�لة الفعل المضارع من الحال إلى ا�ستقبال؟ السين وسوف مثلھا، سوف يصلي، سيصلي، أن ي$صلي ف$ي الم$ستقبل 
المصدرية عل$ى أفع$ال ) أن(يمتنع دخول : ًتدل على ا�ستقبال فتنافيا، إذا) أن(ليس في الحال، أنشأ تدل على الحال، و 

  .الشروع

، الرج$اء يك$ون )أن(ما يجب اقترانه بھا وھو أفعال الرجاء، =ن الرجاء من مخلصات ا�ستقبال، فنسبه : الثاني
الم$صدرية، =نھ$ا ل.س$تقبال، والرج$اء إنم$ا ) أن(ٍأرجو كذا، عسيت ك$ذا، حينئ$ذ ناس$به أن يت$صل بخب$ره : في المستقبل

  .يكون في ا�ستقبال

، وھذه بعضھا أكث$ر م$ن بع$ض، يعن$ي � م$ن جھ$ة اFيج$اب و� م$ن ما يجوز فيه الوجھان وھو البواقي: الثالث
  : جھة المنع، وإنما يجوز ھذا وذاك ثم قد يقل وقد يكثر، أشار إلى ھذا بقوله

ُوكون77777777777777777ه ُ َْ ِب77777777777777777دون َ َبع77777777777777777د َْنأ ُِ ْ َع77777777777777777سى َ َ  

  جج

ٌن77777777777777زر ْ َوك77777777777777اد َ َ َ Aُم77777777777777رَا ِفي77777777777777ه ْ َعك77777777777777سا ِ ُِ  

  

  .ھذا شروع في بيان أقسام الث.ثة

ُوكونه ُ َْ ُبدو َ َبعد ْأن ِنِ ْ َعسى َ ٌنزر    َ ْ َ  

ُوكونه ُ َْ   ً.الضمير يعود إلى المضارع الواقع خبرا: َ

ْلكنو  ِ ْندر َ َ ُغير    ***َ ْ ٍمضارع َ ِ َ ِلھذين ُ ْ َ ْخبر ِ َ َ.  

ُوكون77ه ُ َْ ِب77دونًك$$ون الم$$ضارع ال$$ذي وق$$ع خب$$را : أي: َ َبع77د ْأن ُِ ْ َع77سى َ ٌن77زر َ ْ ٍ قلي$$ل، حينئ$$ذ ب$$دون أن قلي$$ل، ف$$ا=كثر َ
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  .عسى زيد أن يقوم أكثر من عسى زيد يقوم، مع جواز الثاني: ًه، إذااتصالھا ب

  ).أن(ً إذا من باب ا=كثر وا=قل في لسان العرب، ولذلك لم ترد في القرآن إ� بـ 

ُوكونه ُ َْ   ً.المضارع الواقع خبرا: أي: َ

ِبدون   .المصدرية: ْأن ُِ

َبعد ْ َعسى َ ٌنزر َ ْ ًك$ون يطل$ب اس$ما وخب$را، ال$ضمير اس$م ك$ون، والخب$ر . رن$ز: قليل، كون ھذا مبتدأ، خب$ره: أي: َ ً
  .محذوف

  .بدون ھذا متعلق بالخبر المحذوف خبر الكون، وبعد عسى كذلك: ًوكونه واردا بدون أن

ٌنزر  ْ   .قليل: أي: َ

ُوكونه ُ َْ ِبدون َ َبعد ْأن ُِ ْ َع7سى َ ٌن7زر َ ْ  م$ذھب قلي$ل، وھ$ذا) أن(كثي$ر، وتجري$ده م$ن ) أن(اقت$ران خب$ر ع$سى ب$ـ : أي: َ
ًإ� ف$$ي ال$$شعر، ول$$م ي$$رد ف$$ي الق$$رآن إ� مقترن$$ا ب$$ـ ) أن(س$$يبويه وم$$ذھب جمھ$$ور الب$$صريين أن$$ه � يتج$$رد خبرھ$$ا م$$ن 

ِفعسى ' أْن يأتي بالفتح((: ، قال ' تعالى)أن( ْ َ َْ ِ َ َ َ َِ ْ َ ُ K(](وكذلك]52:المائدة  :))ْعسى ربكم أْن يْرحمكم ُْ َُ َ َ َ َ ََ k(](س$راءFَع$سى  ]8:ا َ
ُربك k إم$ا أن تق$در ف$ي ا�س$م وإم$ا أن تق$در ف$ي الخب$ر، إم$ا أن . ذا رحمة، عسى صفة ربكم الرحمة، إما ھذا وإما ذاكْم َ

وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي ) أن( أن -كما ذكرنا-يكون المضاف من ا�سم وإما أن يكون المضاف من الخبر، =ن ثم إشكال 
ٍتأويل مصدر والمصدر معنى، وإذا كان ا�سم ذاتا، حينئذ ٍ ا=صل أ� يخب$ر باس$م المعن$ى ع$ن اس$م ال$ذات، وحينئ$ذ إم$ا ً
ًاسم معنى عن اسم معنى، وإم$ا أن تق$در ف$ي الخب$ر م$ضافا : أن تقدر في اسم الذات أنه مضاف إلى اسم معنى، فيتفقان

  .ٍھو اسم ذات، وحينئذ صار إخبار باسم الذات عن اسم الذات

ْعسى ربكم  ُ k َ َ   . يدل على الذات، صاحب -صاحب رحمة-ذا رحمة َ

َعسى    .وإما قبل الخبرٍالك.م حينئذ يكون على تقديم مضاف، إما قبل ا�سم : ًإذا. صفة ربكم الرحمة، ھذا وجهَ

ًأن يكون ھذا المصدر مؤو� باسم مشتق، عسى ربكم رحيما، رحيم ھذا مشتق: الوجه الثاني ً.  

ع$سى زي$د القي$ام، لك$ن ھ$ذا الوج$ه في$ه ن$وع ض$عف، أن الك.م على ظاھره، والمقصود المبالغة، : الوجه الثالث
  ً.والصواب أنه يؤول على ا=ول إما باFضافة وإما بكونه مشتقا

ُوكونه: ًإذا ُ َْ ِبدون َ َبعد ْأن ُِ ْ َعسى َ ٌنزر    ***   َ ْ َ   

َوع$$$$$$س((: ف$$$$$$ا=عرف ف$$$$$$ي ع$$$$$$سى اFثب$$$$$$ات. يعن$$$$$ي الكثي$$$$$$ر ات$$$$$$صاله بھ$$$$$$ا، والقلي$$$$$$ل تج$$$$$$رده عنھ$$$$$ا َ َى أْن َ
َتكرُھوا ْ ِفع$سى ' أْن ي$أتي ب$الفتح((، ]216:البقرة[))َ ْ َ َْ ِ َ َ َ َِ ْ َ ُ K(](52:المائ$دة[ ،))ُفھ$ْل ع$سْيتم إْن ت$ولْيتم أْن تف$سدوا ِ ْ ُ ُ َُ ْ ْK َ َ َ ََ  ]22:محم$د)[)َِ

  :، لكن ندر دخول السين في خبر عسى)أل(وندر دخول السين في خبر عسى، ھذا ا=صل، ا=صل أن يكون بـ 

َع777777777سى ٌطي7777777777ئ َ M ْم777777777ن َ Mطي7777777777 ِ َبع777777777د ٍىءَ ْ ِھ7777777777ذه َ ِ  

  

ِس77777777777777تطف ْ ُ ِغ677777777777777ت ُئَ . َالكل77777777777777ى ُ ِالج77777777777777وانحَو ُ َ ْ  

  

َعسى   .ھذا عسى: َ

ٌطيئ M   . ھذا اسمھا:َ

ُستطفئ َْ   .، لكن ھذا نادر وضعيف)أن(السين دخلت في خبر عسى دون : ُ

  ً.وجردن عسى أو ارفع مضمرا: وندر إسناد عسى إلى ضمير الشأن، وھذا سيأتي ھناك

ٍد قائم، حينئذ عسى ھن$ا أعمل$ت ف$ي ض$مير ال$شأن، ع$سى ھ$و، زي$د ق$ائم ف$ي مح$ل عسى زي: وحكى غ.م ثعلب
ًقلوص7ا ُجعل7تنصب خبر عسى، وھذا محكي، ھذا تجعله مع دليل الماضي،  ُ أن$ه س$مع الجمل$ة ا�س$مية واقع$ة : بمعن$ى َ

  .موقع الفعل المضارع، وابن عقيل نفاه، والصواب أنه ثابت
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ُوكونه ُ َْ   ً.قع خبراأي الفعل المضارع الوا: َ

ِبدونًواردا    . المصدريةْأن ُِ

َبعد ْ َعسى َ ٌنزر َ ْ   .يعني قليل: َ

َوك77اد َ ُاAم77ر َ ْ ِفي77ه َ َعك77سا ِ ، عك$$س )أن( ات$$صالھا ب$$ـ -الن$$زر القلي$$ل-، والي$$سير )أن(بمعن$$ى أن الكثي$$ر خلوھ$$ا م$$ن : ُِ
  .عسى

َوكاد َ   .ھذا مبتدأ أول: َ

ُاAمر ْ   .مبتدأ ثاني: َ

َعكسا   .الجملة خبر: ُِ

ِفيه  َعكسا:  جار ومجرور متعلق بقوله:ِ   . وا=لف ھذه لmط.قُِ

  ).أن(بعدھا قليل، والكثير تجرده عن ) أن(فاقترانه بـ 

َوكاد َ ُاAمر َ ْ ِفيه َ َعكسا ِ َوكاد: ُِ َ ُاAمر َ ْ َوك7ادوخب$ر ك$اد، ل$يس ك$اد نف$سھا، وخب$ر ك$اد عل$ى ح$ذف الم$ضاف، : يعن$ي َ َ َ 
ُاAمر ْ ُاAمروخبر كاد : َ ْ ِفيه َ َعكساى ھذا المحذوف عل: ِ   .عكس فيه، للد�لة على قرب الخبر فكأنه في لحال: ُِ

َوما كادوا يفعلون((: ا=عرف في خبر كاد وكرب الحذف، ومنه َ َ َ َُ ْ ُ   ).أن( جرد في القرآن عن ]71:البقرة))[َ

ِيكاد زْيتھا ُيضيُء(( َ َُ َ   ).أن( جرد عن ُِيضيُء ]35:النور)[)َُ

َبعد: عنيي-ومن وروده بدون أن :  قال ْ َعسى َ   : قول القائل- َ

َعسى  ُالكرب َ ْ َ ِالذي ْ َأمسيت . ْ َ ْ ِفيه َ َ، أمسيت وأمسيتِ ُ.  

َع77777777777سى ُالك77777777777رب َ ْ َ ِال77777777777ذي ْ َأم77777777777سيت . ْ َ ْ ِفي77777777777ه َ ِ  

  

ُيك777777777777777777777777ون ُ ُوراءه َ َ َ ٌف777777777777777777777777رج َ َ ُقري777777777777777777777777ب َ ِ َ  

  

ُيك7ون ُ و فع$$ل بخب$$ر ع$$سى وھ$$) أن(ات$صال : ، ھ$$ل نق$ول ھ$$ذا ش$$اذ أم أن$$ه لغ$ة؟ لغ$$ة، نح$$ن نق$$ول)أن(ج$$اء ب$$دون  َ
  التجرد أم ا�تصال؟ : مضارع ا=صل الجواز، ثم أيھما ا=كثر

إن$ه لغ$ة، ل$يس ا=م$ر ف$ي : إنه شاذ، ب$ل نق$ول: في بعض ا=حوال � نقول) أن(ٍا�تصال أكثر، حينئذ خلوھا عن 
ْنز: غير المضارع كما ھو الشأن في ا�سم المفرد والجملة ا�سمية ونحوھا �، بل ھو لغة، ولذلك قال . قلي$ل: ، يعنيٌرَ

  .ولم أقف على أحد أنه صرح بأنه شاذ، وإنما يعبرون بالقلة ويوردون الكثير من ا=مثلة

َعسى: قال ُالكرب َ ْ َ ُيكون ْ ُ ُالكرب،  َ ْ َ ُيكونھذا اسم عسى، و  ْ ُ   ).أن(ھذا خبر عسى بدون : َ

َعسى: وقوله ٌفرج َ َ ِيأتي َ ْ ِبه َ ُإنهُ � ِ ِ  

  ).أن(جاء خبر عسى ھنا بدون 

، ويقل اقترانه بھا، وھ$ذا )أن(وأما كاد فذكر المصنف أنھا عكس عسى، فيكون الكثير في خبرھا أن يتجرد من 
: قول$ه تع$الى) أن(مخصوص بالشعر، فمن تجريده م$ن ) أن(بخ.ف ما نص عليه ا=ندلسيون من أن اقتران خبرھا بـ 

َفذبُحوھا وما كادوا يفعلون(( َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ   . ذا كثير، بل ھو ا=صل، وھ]71:البقرة))[ََ

ْمْن بْعد ما كاَد يزيغ قلوُب فريق منُھم(( ْ ُِ ِ ٍِ ِ َِ ُ َُ َ َ ُزيغَت ]117:التوبة)[)َ   .بالتاء عند ابن عقيل: ِ

ِك7ادت ّالعصر حتى ّأصلي أن ُكدت ما {: قوله صلى ' عليه وسلم) أن(ومن اقترانه بـ  ُال7شمس َ ْ ْ أن. ُتغ7رب َ ُ ْ ًإذا }  َ
  . اتصلت ھنا

ِك777777777777777ادت َ ُال777777777777777نفس َ ْ ْأن . َتف777777777777777يض َ ِ ِعلي777777777777777ه َ ْ ْإذ  ََ َغ77777777777777777دا ِ َح77777777777777777شو َ ٍريط77777777777777777ة َْ َ ْ ِوب77777777777777777رود َ ُ ُ َ  
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    جج

، ويق$ل تجردھ$ا ع$نھن ك$اد العك$س، ا=ص$ل ف$ي خبرھ$ا أن يتج$رد )أن(ا=صل في خبر عسى أن تتصل به : ًإذا
  .المصدرية، وقد تتصل به) أن(من 

َوكع77777777777777777سى َ َح77777777777777777رى ََ ْولك77777777777777777ن َ ِ َجع677777777777777777 َ ِ ُ  

  

َخبرھ777777777777777777ا ُ َ َحتم777777777777777777 َ َب777777777777777777أً اَ َمت777777777777777777ص6 ْنِ ِ . ُ  

  

َوكعسى َ َحرى ََ   عليھا أم ا=ول فحسب؟ ) أن( حرى كعسى، في المعنى ودخول :َ

  .عليھا فھو مخالف) أن(في المعنى فحسب، وأما في حكم دخول 

َوكعسى: ًإذا قوله َ َحرى ََ َككان: كقوله َ َ َكاد َ ً، ليس على إط.ق التشبيه مطلقا من كل وجه، ب$ل م$ن بع$ض الوج$وه، َ
ًإذا ح$رى ت$أتي بمعن$ى ع$سى ف$ي الرج$اء، ك$ل منھم$ا للرج$اء فھ$و فع$ل رج$اء كم$ا أن .  التشبيه في المعن$ىوالمراد ھنا

  .ودخولھا على المضارع فھذا يختلف) أن(عسى فعل رجاء، وأما باعتبار 

َوكعسى َ   .ھذا خبر مقدم: ََ

َحرى َفحرى: كقوله. بالحاء المھملة، زادھا ابن مالك: َ ْأن َ َيكون َ َذاك َ   وكانا َ

  . والمحفوظ أن حرى اسم منون � يثنى و� يجمع: قال أبو حيان

  .خليق وحقيق: أنت حري من ذلك أي: قال ثعلب

يعني ك$أن م$راده أن اب$ن مال$ك زاد ھ$ذه م$ن عن$ده م$ن كي$سه، لك$ن ق$ال اب$ن . ولكن ابن مالك ثقة:  قال ابن قاسم
  .ھذا غريب أو شيء في لسان العرب فھو ھو: قالابن مالك ثقة، وابن مالك معروف في تتبع الغريب، إذا : القاسم

َوكعسى َ َحرى ََ َحرىً إذا حرى كعسى، :َ َوكع7سى ھذه مبتدأ م$ؤخر ق$صد لفظ$ه، َ َ ف$ي العم$ل : ھ$ذا خب$ر مق$دم، أي: ََ
  .والد�لة على الرجعة

ْولكنً إذا في أمرين،  ِ َجع6  َ ِ َخبرھا *** ُ ُ َ ًحتما َ ْبأن َ َ ًمتص6 ِ ِ . ، و� يج$وز )أن(ب$ر ح$رى ب$ـ يج$ب اقت$ران خ: ، يعن$يُ
  .انفصالھا إ� في شذوذ بخ.ف عسى، عسى يجوز ا�نفصال وعدم ا�تصال، وأما حرى �

ْولكن  ِ َجع6 َ ِ َخبرھااختصت حرى بحكم وھو أنه ُجعل :  يعنيُ ُ َ ًحتما َ  ف$ي -ھذا حاله من ال$ضمير الم$ستتر-ًوجوبا  َ
ًمتص6 ِ . َخبرھا، ُ ُ َ ًمتص6 حتما َ َ ًُ ِ ْبأن . َ ْأنِ ب:ِ ًمتص6: ھذا جار ومجرور متعلق بقوله َ ِ . ُ .  

َ جع6و ِ َخبرھاھذه ا=لف لmط.ق، و : ُ ُ َ ًمتص6 أول، و لنائب فاعل وھو مفعو: َ ِ .   .ھذا مفعول ثاني: ُ

ًحتما و ً ھذا حال من الضمير المستتر في متص.، وھذا أولى من جعله مفعو� مطلقا:َ ً ً
-.  

ِولكْن: ًإذا َُجع$. َ َخبرھ7اف لmط$.ق ا=ل$: ِ ُ َ ًحتم7ا َ ْأنِب7 َ ًمت7ص6 َ ِ . فل$م يج$رد عنھ$ا � ف$ي ش$عر و� ف$ي غي$ره، وإنم$ا : ُ
ش$اذ، إن ورد يحف$ظ : ھ$ذا نق$ول) أن(ح$رى زي$د يق$وم ب$دون : حرى زيد أن يق$وم، و� يج$وز: وجب اتصالھا به، فيقال

  .و� يقاس عليه

المعنى والعمل فھي مخالفة لھا في ا�س$تعمال بل$زوم مراده بھذا البيت أن حرى وإن كانت بمعنى عسى في : ًإذا
  ).أن(خبرھا 

ُوألزموا ََ ْ َاخلولق َ َ َْ ْأن ْ َمثل َ ْ َحرى ِ َ  

  . اخلولق كعسى، مع أنھا مثلھا في المعنى: وھنا لم يقل

  .عسى وحرى واخلولق، كلھا تستعمل بمعنى رجوت: أفعال الرجاء ھنا ث.ثة

ُوألزموا ََ ْ ْاخلويعني العرب خبر : َ َ َلقْ   .، ھذا مفعول أولَ
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ْأن ، وك$$ذلك � )أن(ٍھ$ذا مفع$$ول ث$$اني، لكونھ$$ا مث$$ل ح$$رى ف$$ي الترج$ي، فحينئ$$ذ � يج$$وز خل$$و خب$$ر ح$$رى م$$ن : َ
اخلولق$ت : اخلولق$ت ال$سماء أن تمط$ر، � يج$وز: ، ف. بد م$ن ا�ت$صال، ول$ذلك ق$الوا)أن(يجوز خلو خبر اخلولق من 

ال$سماع ھ$و : ٍحينئ$ذ نق$ول) أن(ھم، والحج$ة ال$سماع، ل$م ي$سمع خلوھ$ا م$ن ، ھذا � يجوز عن$د)أن(السماء تمطر بدون 
  .الحجة

ًفھي إذا مثل حرى، إ� أنه لم ينبه عل$ى أنھ$ا ش$بيھة ف$ي ) أن(ًأن اخلولق � يستعمل خبرھا إ� مقرونا بـ :  يعني
  .المعنى بعسى كما نبه على حرى

ُوألزموا ََ ْ ماضي، والواو ضمير متصل مبني على ال$سكون ف$ي مح$ل فعل : ھذا فعل ماضي، والواو فاعل، ألزم: َ
  .رفع فاعل

ُوألزموا ََ ْ   .العرب: يعني: َ

َاخلولق َ َْ َاخلولقًأيضا على تقدير مضاف، خبر : ْ َ َْ َاخلولق، � بد من التقدير، ليس ْ َ َْ َاخلولق نفسه، وإنما خبر ْ َ َْ ْ.  

ْأن   .ھذا مفعول ثاني: َ

َمثللكونھا  ْ َاخلولقول ھذا حال من المفعول ا=: ِ َ َْ   .، حال كونه مثل حرى في الترجيْ

َوبعد ْ َ َأوشك َ َ ْ َانتفا َ ِ ْأن ْ َنزرا َ ُ َ  

َأوشك َ ْ   .كاد: ھذه من أفعال المقاربة، مثل: َ

َوبعد ْ َ َأوشك َ َ ْ َانتفا َ ِ ْأن ْ َنزرا َ ُ َ  

َانتفا ِ َنزراقصره ھو للضرورة، ھذا مبتدأ، و : ُءْ ُ   . ھذا خبرهَ

َانتفا ِ ْأن ْ   ** ..يه، وھو مبتدأمضاف ومضاف إل: َ

َانتف7ا ِ ْأن ْ َن7زرا َ ُ َبع7دق$$ل : أي: َ ْ َأوش77ك َ َ ْ ) أن(بع$د أوش$ك ي$$أتي خبرھ$ا، انتف$$اء : ن$زرا بع$$د أوش$ك، يعن$$ي) أن( انتف$اء :َ
  ).أن(ٍدخولھا قليل، فالكثير حينئذ يكون اتصالھا بـ ) أن(وعدم 

َوبعد ْ َ َأوشك َ َ ْ َانتفا َ ِ َانتفا: ْ ِ   .مبتدأ:  ھذا نقولْ

ْأن    .ف إليه مضا:َ

َنزرا ُ قليل، فھي في ذلك حسب ا�ستعمال � في المعن$ى، ) أن(أن خلو خبر أوشك من : يعني. يعني من خبرھا: َ
ًإذا ا=ع$رف ھن$ا اFثب$ات، ا=ع$رف الم$شھور ف$ي ل$سان الع$رب ھ$و إثب$ات أن م$ع . فإن عسى للرجاء وأوشك للمقارب$ة

، فلھ$ذا اخت$صت عنھ$ا بغلب$ة -ب$القرب-خ$.ف ك$اد وق$رب، خبر أوشك، =نھا موضوعة لmسراع المفضي إلى القرب ب
  .ا�قتران بھا

  : وندر دخول الباء في خبر أوشك، قال

َأعاذل ِ َ ِتوشكين بأن تريني َ ِ َِ َ َُ ِ َ  

ِبأن تريني َ َ َ   . ھذا قليل، لكنه يحفظ و� يقاس عليهِ

ح$رى زي$د أن يق$وم ول$م : نح$و) أن(حرى مثل عسى في الد�لة على الرج$اء، لك$ن يج$ب اقت$ران خبرھ$ا ب$ـ : ًإذا
اخلولق$ت ال$سماء أن تمط$ر، : خبرھا نح$و) أن(� في الشعر و� في غيره، وكذلك اخلولق تلزم ) أن(يجرد خبرھا من 

  . وھو من أمثلة سيبيويه

  : ويقل حذفھا منه، ومن اقترانه بھا قوله) أن(وأما أوشك فالكثير اقتران خبرھا بـ 

ْول7777777777و َس7777777777ئل ََ ِ ُالن7777777777اس ُ َالت7777777777راب . c وش7777777777كواAُ َ ْ َ  

  

َقي7777777777777ل ذاِإ ُھ7777777777777ات ِ cيمل7777777777777وا َْنأ واَ َ ُيمنع7777777777777واَو َ ْ ََ  
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cيملوا ْأن: ًإذا َ   .وھذا كثير َ

Aُوشكوا َ ْ   .ًانظر، استعمله ماضيا، وسيأتي خ.ف فيه: َ

ب$ل الم$سموع في$ه يوش$ك ب$صيغة الم$ضارع، وال$صواب أن$ه : صرح به كونه ماضي، وبع$ضھم أنك$ره، ق$ال: ًإذا
  .سمع فيه ذاك وذاك

  : من تجرده منھاو

ُيوش77777777777ك ِ ْم777777777777ن ُ .ف777777777777ر َ ْم777777777777ن َ ِمنيت777777777777ه ِ ِ ِ. َ  

  

ِبع7777777777777ض ِف7777777777777ي ْ ِغرات7777777777777ه َ ِ َيوافقھ7777777777777ا .ِ َ ُُ ِ  

  ج

ْمن     َيوافقھاھذا اسم يوشك،  َ َ ُُ   .ھذا قليل: ھذا الخبر، نقول) أن( بدون ِ

ُومثل ْ ِ َكاد َ MاAصح ِفي َ َكربا َ َ َ  

ُومثل ْ ِ َكاد َ َكرباكرب مثل كاد، : َ َ   . ا=لف لmط.قَ

َكر َكربا كربا أما كُربا �، كربا ھذا ا=ف$صح، ويج$وز في$ه لغ$ة ك$سر :  بفتح الراء، ونقل كسرھا والفتح أفصح:َباَ َ َ ََ َِ
  .الراء وا=لف ھذه لmط.ق

َكربا َ : ، يعن$ي)أن(Kأنھا للمقاربة م$ن جھ$ة المعن$ى، وف$ي أن الكثي$ر تجردھ$ا م$ن : ھذا خبر مقدم، يعني:  مثل كاداَ
MاAص7ح ِف7ي: ا قليل، والكثير التجرد، ولم يذكر س$يبويه غي$ره، ولك$ن خالف$ه الن$اظم ق$البعدھ) أن(أن إثبات  س$يبويه ل$م . َ

: ٍبالفعل المضارع، وإذا لم يثبت$ه س$يبويه حينئ$ذ � نثبت$ه، لك$ن خالف$ه الن$اظم ق$ال) أن(يذكر إ� التجرد، لم يذكر اتصال 
MاAصح ِفي ْقالت َإذا: ، على طريقة ابن عقيلَ َ َحذ َ ف$ي : ٍ� نثبته، وأما على جھة البحث والنظر حينئ$ذ ق$ال الم$صنف .. ِامَ

  .-ًخ.فا لسيبويه-ا=صح 

  بأن : بخبر كرب، وإن كان الكثير الغالب ھو التجرد، ولذلك قد يقال) أن(يجوز اتصال : ًإذا

  .سيبويه لم يطلع عليه، والكثير التجرد �، الذي لم يطلع عليه ا�تصال

مقت$ضى ك$.م س$يبويه، حي$ث ل$م ي$ذكر فيھ$ا إ� التج$رد، ل$م : ف$ي الق$ول ا=ص$ح مقابل$ه ش$يئان: في ا=ص$ح يعن$ي
  .بخبر كربا، ومذھب ابن الحاجب حيث جعلھا من أفعال الشروع، وھي من أفعال المقاربة) أن(يسمع اتصال 

 وھ$و أنھ$ا -ع$مز-. ، وزع$م الم$صنف أن ا=ص$ح خ.ف$ه)أن(لم يذكر سيبويه في كربا إ� تجرد خبرھا من : قال
  : ، ويقل اقترانه بھا، فمن تجريده)أن(مثل كاد، فيكون الكثير فيھا تجريد خبرھا من 

َك777777777777رب َ ُالقل777777777777ب َ ْ ْم777777777777ن َْ ُج777777777777واه ِ ُي777777777777ذوب َ َ  

  

ُالوش7777777777777اةَ الَق7777777777777 َح7777777777777ين ٌھن7777777777777د ُْ ْ ُغ7777777777777ضوب ِ ُ َ  

  

ُيذوب   : وسمع من اقترانه بھا. ، وھكذا حكاه سيبويه)أن(ھذا خبر كرب، ولم يتصل بـ : َ

َس77777777قاھا ذ .وو اAح677777777م س77777777ج6 عل77777777ى الظم77777777اَ ً ْ َ ُِ َ
  

  

ْوق777777777777777د َكرب777777777777777ت َ ْأن ُعناقھ777777777777777اَأ َ َتقطع777777777777777 َ . َ   اَ

  

ْأن .تقطعا َ َ   .زعم المصنف؟ ما دام أنه ثابت يبقى على ا=صل: ًدخلت على خبر كربا، إذا لماذا يقول) أن(، َ

ُومثل: ًإذا ْ ِ َكاد َ MصحَاA ِفي َ َكربا َ َ َ  

  . ً كسرھا أيضاوالمشھور في كربا فتح الراء ونقل: قال

ُومثل ْ ِ َكاد َ MاAصح ِفي َ َكربا َ َ َ   

َكربا: ًإذا َ عليھ$ا؛ =ن ا=كث$ر ھن$اك ف$ي ب$اب ك$اد تج$رد الخب$ر م$ن ) أن( مثل كاد في المعنى والعمل وفي دخ$ول َ



                                                            
498

  . على خبر كاد، مثلھا كربا) أن(، ويقل دخول )أن(

ُوترك ْ ْأن ََ ْمع َ ْذي َ ِالشروع ِ ُ c َوجبا َ َ  

ْتر          ْأن ُكَ َوجبا َ َ َ.  

ُوترك ْ   .مبتدأ: ََ

َوجبا َ   .ا=لف لmط.ق: َ

ُترك ْ ْم7ع) أن(ت$رك إدخ$ال وات$صال : يعن$ي: ْأن َ ْذي َ  ، م$ع م$ا دل عل$ى ال$شروع ف$ي الفع$ل، يعن$ي أفع$ال ال$شروعِ
َوجبا َ   .ل.ستقبال) أن( فھو واجب لما بينھما من المنافاة؛ =ن أفعال الشروع للحال و ،َ

َكأن7777777777777777شأ ََ ْ ُائق.ال7777777777777777س َ ُيح7777777777777777دو ِ ْ ْوطف7777777777777777ق َ ِ َ َ  

  

َك777777777777777777ذا ُجعل777777777777777777ت َ ْ َ ُوأخ777777777777777777ذت َ ْ َ َ ْوعل777777777777777777ق َ ِ َ َ  

  

  : Kمثل =فعال الشروع، ما ھي؟ قال

َكأنشأ ََ ْ ھب وقام، ف$دل عل$ى : الكاف تدل على التمثيل � على ا�ستيعاب، =نه زاد ھو نفسه في غير ھذا الكتاب: َ
  .أن الكاف ھنا للتمثيل وليست ل.ستقصاء

َكأنشأ ََ ْ َأنشأ: قولكيعني ك: َ ََ ُالسائق ْ ِ ُيحدو . ْ ُ السائق، أنشأَ ِ ُيح7دو الذي ي$سوق اFب$ل . ْ  :ٍحينئ$ذ نق$ول.  يغن$ي لmب$ل ين$شدَ
ُيحدو ْ لم$اذا؟ =ن أن$شأ ت$دل . �: ب$ه؟ نق$ول) أن(ًھذا فعل م$ضارع وق$ع خب$را لفع$ل ال$شروع أن$شأ، ھ$ل يج$وز ات$صال : َ

  .على خبر أنشأ) أن(ٍئذ تنافيا فامتنع دخول تدل على ا�ستقبال، حين) أن(على أنه بدأ وشرع، و 

ْوطفق ِ َ َطفق زيد يعدو، طفق بكسر الفاء، وفتحھا طفق، وھ$و م$ن ب$اب ض$رب ي$ضرب وعل$م يعل$م، يج$وز في$ه : َ ِ
  .الوجھان، حكاه الجوھري وغيرھم

ِطفق يطفق، علم يعلم، وطفق يطفق ض$رب ي$ضرب في$ه وجھ$ان َ ِ ِ َِ ا طف$ق وك$ذلك طب$ق بالب$اء بك$سرھا، لغ$ة فيھ$. ََ
  .بالفاء أو بالباء، فاء باء متجاوران

  .طفق � يلتبس ھي مثل أنشأ ومثل شرع.. بدأ شرع نفسه: طفق زيد يعدو، يعني

َك7ذا ُجعل7ت َ ْ َ ُوأخ7ذتأتكل$م، : َ ْ َ َ َوعل7قأق$رأ، : َ ِ َ م$$ع ) أن(فھ$ذه ا=فع$ال كلھ$ا نق$ول لل$شروع، يج$ب ت$رك . زي$د ي$$سمع: َ
  .نھما من المنافاةأخبارھا، ف. يجوز اتصالھا بھا لما بي

ُوترك: ًإذا ْ ْأن( ََ ُترك: )َ ْ   .مضاف إليه قصد لفظه) أن(ھذا مبتدأ وھو مضاف و  َ

ْم77ع ِال77شروع ِذي َ ُ c :ْم77ع أفع$$ال : ص$$احب، الم$$راد ب$$ه الفع$$ل أو م$$ا دل عل$$ى ال$$شروع ف$$ي الفع$$ل، يعن$$ي: يعن$$ي ِذي َ
  .الشروع

َوجبا َ   .ا=لف ھذه لmط.ق: َ

وتج$$رده منھ$$ا أربع$$ة ) أن(لم$$صنف أن خب$ر أفع$$ال ھ$$ذا الب$$اب بالن$$سبة �قتران$ه ب$$ـ تح$صل عن$$دنا م$$ن ك$$.م ا: ًإذا
  .ًأقسام على التفصيل، ھناك ذكرناھا إجما�، وھنا أربعة أقسام على التفصيل

َحرىما يجب اقترانه وھو حرى واخلولق، ما يجب اقترانه و� يجوز انفكاكه وھو : ا=ول َاخلولقو َ َ َْ.  

  .ه و� يجوز اتصاله، وھو أفعال الشروعما يجب تجرد: الثاني

م$$ا يغل$$ب اقتران$$ه وھ$$و ع$$سى : ذاك الق$$سم الثال$$ث تحت$$ه أم$$ران: قلن$$ا. م$$ا يغل$$ب اقتران$$ه، يج$$وز الوجھ$$ان: ًثالث$$ا
  .وأوشك

  .ھذا التقسيم يريحك من ا=بيات. عكسه، ما يغلب تجرده وھو كاد وكربا: الرابع
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  : ثم قال

ُواس777777777777777777777تعملوا َ ْ ْ َم777777777777777777777ضارع ََ َ Aْوً اُِ َش777777777777777777777كاَ َ  

  جج

َوك777777777777777777777اد َ ُغي777777777777777777777رَ ) َ ْ ُوزادوا َ َ َموش777777777777777777777كا َ ِ ُ   

  

  .قبل ذلك مسائل

ُ أفعال-ً إذا عرفنا ا]ن أن ھذا الباب  َ ْ َالمقاربة َ َ َُ من$ه م$ا دل عل$ى الرج$اء، ومن$ه م$ا دل عل$ى :  على ث.ثة أن$واع- ْ
تن$صب الخب$$ر إ� أن ن$$صب ال$شروع، ومن$$ه م$$ا دل عل$ى المقارب$$ة، وأنھ$$ا ت$دخل عل$$ى المبت$$دئ والخب$ر فترف$$ع المبت$$دأ و

ًالخبر يكون مح.، وأن ھذا الباب خالف باب كان وإن كان فرعا عنه وملحقا به ف$ي كون$ه الت$زم أن يك$ون خب$ره فع$.  ًً ً
  .جملة مضارعية: ًمضارعا، يعني

  ً.عليه دون بعضھا أو يغلب أو يكثر؟ ما ذكرناه سابقا) أن(ثم ھل يشترط في دخول 

  :يبقى مسائل

َككان � يتقدم الخبر في ھذا الباب على الفعل، أنه: ا=ولى َ َكاد َ ًليس مطلق$ا، ھن$اك يج$وز، قائم$ا ك$ان زي$د ھن$ا �  َ ً
  .ًيجوز، أن يفعل عسى زيد � يصح وإن كان ھو فرعا عنه

ًأن يق$وم ع$سى زي$د اتفاق$ا، � خ$.ف في$ه أن$ه � يج$وز أن :  � يتقدم الخبر في ھ$ذا الب$اب عل$ى الفع$ل، ف$. يق$ال
ًاتفاقا، عسى زيد يقوم، عسى يقوم زيد، يج$وز ) أن(م الخبر على الفعل، ويتوسط بين الفعل وا�سم إذا لم يقترن بـ يتقد

ً، وھذا أيضا اتفاقا محل وفاق)أن(أ� يقترن بـ : أن يتوسط الخبر بين الفعل وا�سم، لكن بشرط   .كالمسألة ا=ولى. ً

  . الزيدان يصليان، جاز تقدم الخبر على ا�سم دون الفعلطفق: طفق يصليان الزيدان، أصلھا: ولذلك يقال

، )أن(ً لم$اذا ج$از أن يتق$دم عل$ى ا�س$م دون الفع$ل إذا ك$ان خالي$ا م$ن -التعلي$ل–والسبب في ذل$ك : قال ابن مالك
  ًو� يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه مع كون الباب ملحقا بباب كان؟

ه ا=فع$ال خالف$ت أص$لھا، وھ$ذا بين$اه؛ =ن ا=ص$ل أن يك$ون جمل$ة والسبب في ذل$ك أن أخب$ار ھ$ذ: قال ابن مالك
ًفعلية واسمية وظرفا وجارا ومجرورا ً ًخالف$ت أص$لھا بل$زوم كونھ$ا أفع$ا�، فل$و ق$دمت �زدادت مخالفتھ$ا . إل$ى آخ$ره.. ً

لم$شابھة بُع$د ف$ي العم$ل، في$ه نظ$ر؛ =ن$ه كلم$ا بع$دت ا) ك$ان(ٍا=صل، وإذا ازدادت حينئ$ذ ص$ار العم$ل وإلح$اق ك$اد ب$ـ 
ٍالعمل، وكلما قربت المشابھة قُرب العمل، =ننا ما ألحقنا ھذا بذاك إ� من أجل المشابھة، وحينئذ كلم$ا وقع$ت المخالف$ة 

فل$$و ق$$دمت . ٍللب$$اب ال$$سابق وكث$$رت المخالف$$ة ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه � يلح$$ق ب$$ه، وحينئ$$ذ � ب$$د م$$ن المحافظ$$ة عل$$ى الم$$شابھة
  .�زدادت مخالفتھا ا=صل

ًفإنھا أفعال ضعيفة، كاد ونحوھا أفعال ضعيفة، دائما الذي يك$ون فرع$ا ض$عيف، ال$ذي يك$ون فرع$ا ف$ي : ًاوأيض ً ً
ٍباب النحو في العمل دائما يكون ضعيف ولو كثر إعماله، ولذلك أدنى مخالفة للتقديم والت$أخير حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا مف$سد : ً

ِراعَو-ول$$ذلك ) م$$ا النافي$$ة و� وإن(للعم$$ل، كم$$ا ھ$$و ال$$شأن ف$$ي  َالترتي77ب َذا َ ِْ .إ) . ِال77ذي ِف77ي ِ اش$$ترط الترتي$$ب : نق$$ول ھن$$ا- .
  .ٍا=صل فيھا عدم العمل، وحينئذ � تعمل إ� بشرط الترتيب) إن(لماذا؟ لكون 

ح$ال ض$عف وح$ال ق$وة، : لھ$ا ح$ا�ن. فإنھا أفعال ضعيفة � تتصرف، فلھا حال ض$عف ولھ$ا ح$ال ق$وة: ًوأيضا
 الكامل$ة الت$صرف، فل$م تتق$دم أخبارھ$ا لتف$ضلھا ك$ان وأخواتھ$ا؛ =نھ$ا إذا تق$دمت أخبارھ$ا حال ض$عف بالن$سبة ل5فع$ال

ٍ، ونح$$ن نري$$د أن تك$$ون أدن$$ى م$$ن ك$$ان، فحينئ$$ذ نمن$$ع الت$$صرف فيھ$$ا بحي$$ث � تف$$ضل ك$$ان  ك$$ادعل$$ى ا=فع$$ال س$$اوت
  .ھكذا قال. وتساويھا من كل وجه، بل � بد أن تكون قاصرة

  ).إن وأخواتھا(ًأجيز توسطھا تفضي. لھا على وحال قوة بالنسبة للحروف، ف

منع تقدم الخبر على كاد م$ن أج$ل أ� ت$ساوي ك$ان، فت$صير ك$ان أعل$ى منھ$ا فاض$لة عليھ$ا وھ$ي مف$ضولة، : ًإذا
ھك$ذا ق$ال . ؛ =نه � يجوز التقديم والتأخير ھناك)إن(وجاز توسط الخبر بين ا�سم وكاد من أجل أن تكون غالبة لباب 

  ً. ھذا أو�.رحمه '
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: � يجوز أن يتقدم الخب$ر عل$ى الفع$ل نف$سه، أن يق$وم ع$سى زي$د: ًإذا قلنا. ففي التوسط قو�ن) أن(فإن اقترن بـ 
ھ$ل ) أن(ًج$ائز اتفاق$ا، طف$ق ي$صليان الزي$دان، إن ات$صل ب$ـ ) أن(ًإذا لم يكن متص. ب$ـ : ھل يجوز التوسط؟ قلنا. باطل

، ھل يج$وز توس$طه ب$ين الفع$ل وا�س$م؟ في$ه )أن(لجواز، ھذا متى؟ إذا اتصل بـ المنع وا: يجوز أن يتوسط؟ فيه قو�ن
  :قو�ن

  .الجواز كغيره: ا=ول

  .المنع: والثاني

ِفطف$ق م$ْسحا بال$سوق وا=ْعن$اق((: يجوز حذف الخبر ف$ي ھ$ذا الب$اب إذا عل$م، ومن$ه: المسألة الثانية ِ َِ ََ َ َk ًِ َ  ]33:ص))[َ
  .عليهًيمسح مسحا، لد�لة المصدر : أي

ًيتعين في ھذا الباب أن يعود منه ض$مير إل$ى ا�س$م، يعن$ي ش$رط الفع$ل ال$ذي يك$ون م$ضارعا وھ$و خب$ر، : ًثالثا
  .الضمير عائد على ا�سم: ًأن يكون رافعا لضمير ا�سم، يعني: شرطه

 أي$ن .عسى زيد أن يقوم، يقوم ھذا ھو الفع$ل الم$ضارع، رف$ع م$اذا؟ � ب$د م$ن فاع$ل، م$ا فاعل$ه؟ ض$مير م$ستتر
يتع$ين ف$ي ھ$ذا الب$اب أن يع$ود من$ه ض$مير إل$ى ا�س$م، ف$. : ًإذا. مرجعه؟ ا�سم؛ =نه ھو المحل الذي ات$صف بالخي$ار

ًيجوز رفعه الظاھر � أجنبيا و� سببيا ًيعني لو رفع اسما ظاھرا أجنبيا أو سببيا بمعن$ى أن$ه أض$يف إل$ى ض$مير يع$ود . ً ً ً ً
طفق زيد يتحدث أخ$وه، طف$ق زي$د يتح$دث، يتح$دث ھ$و يعن$ي زي$د، : ف. يقال. عھذا � يجوز، ممنو: إلى ا�سم، قالوا

ًلو رفع اسما ظاھرا مضاف إلى ضمير يعود إلى زيد   .� يجوز ھذا: يتحدث أخوه، قالوا: ً

=نه إنما جاءت لتدل على أن فاعلھ$ا تل$بس بھ$ذا الفع$ل وش$رع . يبحث عن ابنه: و� أنشأ عمرو ينشد ابنه، يعني
 فاع$ل ھ$ذه ا=فع$ال ق$د تل$بس بالفع$ل، ف$إذا -ف$ي المعن$ى-إنما جيء بالفع$ل ھن$ا لي$دل عل$ى أن فاع$ل : ره، يعنيفيه � غي

كاد تدل على ق$رب الخب$ر إل$ى ا�س$م، إذا جعل$ت الفع$ل ال$ذي ا=ص$ل في$ه أن : أسندته لغيره ما الفائدة منه؟ عندما نقول
بأن$ه � ي$صح إعمالھ$ا : ٍل؟ � فائ$دة منھ$ا، حينئ$ذ يج$ب أن نق$وليكون ل.سم جعلته لغيره، ما الفائدة من المجيء با=فعا

ٍھذا اFعمال إ� بشرط أن يكون الفعل المضارع رافعا لضمير مستتر يعود على ا�سم، فإن رف$ع ظ$اھرا حينئ$ذ انف$ك،  ً ً
، وأن$ت طفق زيد يتحدث أخوه، ا=صل أن التحدث يكون لزيد، ھ$ذا أص$ل الجمل$ة، وم$ا ج$يء بالفع$ل إ� م$ن أج$ل ھ$ذا

ًا]ن فصلته ورفعت به ظاھرا فجعلته وصفا له، إذا حصل انفكاك في الجملة وھذا باطل ً ً.  

=نھا إنما جاءت لتدل على أن فاعلھا تل$بس بھ$ذا الفع$ل وش$رع في$ه � غي$ره، وي$ستثنى ع$سى فق$ط؛ ف$إن خبرھ$ا 
  : يرفع السبب، كقوله

َوماذا َعسى َ ُالحجاج َ . ُيبلغ َ ْ ُجھده َ ْ ُيبلغ، - الرفععلى رواية- ُُ ْ ُجھده َ ْ   .، ھكذا قال ا=شموني وصاحب التوضيحُُ

ًح$ق ا�س$م ف$ي ھ$ذا الب$$اب أن يك$ون معرف$ة، أو مقارن$ا لھ$ا كم$ا ف$$ي ب$اب ك$ان، وق$د ي$رد نك$رة مح$$ضة، : الراب$ع
َعسى :كقوله ٌفرج َ َ ِيأتي َ ْ ِبه َ َعسى، ُ� ِ ٌفرج َ َ َ.  

ُترف7ع مبت$دأ، -أص$ل ك$ان-ن$ه ف$ي ا=ص$ل ا=صل في ھذا الباب أن يكون ا�س$م معرف$ة، =: ًإذا َْ َك7ان َ َالمبت7دا َ َ ْ ُ ً، إذا ْ
  . أنه نكرة لكنھا قريبة من المعرفة: ًا=صل أن يكون معرفة، أو يكون مقارنا لھا، بمعنى

  : ثم قال رحمه '

ُواس777777777777777777777تعملوا َ ْ ْ ًم777777777777777777777ضارعا ََ ِ َ Aَوش777777777777777777777كا ُ َ ْ َ  

  جج

َوك777777777777777777777اد َ ُغي777777777777777777777رَ ) َ ْ ُوزادوا َ َ َموش777777777777777777777كا َ ِ ُ  

  

بين لنا أن ا=صل في ھ$ذه ا=فع$ال أنھ$ا جام$دة � تت$صرف، وتل$زم ص$يغة واح$دة وھ$ي الماض$ي، ھ$ذا أراد أن ي
 الخ، كلھا ليست على ال$سنن المط$رد، وإنم$ا ھ$ي م$سموعات ؟؟؟ًثم بعضھم سمع مضارعا لھذا وبعضھم . ا=صل فيھا

  .لبعضھم

لما قصد بھا المبالغة ف$ي الق$رب أخرج$ت : أفعال ھذا الباب جامدة � تتصرف م.زمة للفظ الماضي، لماذا؟ قيل
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ًك$اد زي$د يم$وت، ق$رب من$ه الم$وت ج$دا للمبالغ$ة، إذا: من بابھا وھو التصرف، لما أري$د بھ$ا أنھ$ا للمبالغ$ة ف$ي الق$رب ً :
  . التزمت الفعل الماضي و� تتصرف

: وقي$$لأخرج$$ت ع$$ن بابھ$$ا وھ$$و الت$$صرف، وك$$ذلك ك$$ل فع$$ل ي$$راد ب$$ه المبالغ$$ة، ك$$نعم وب$$ئس وفع$$ل التعج$$ب، 
  ً.با�ستغناء بلزوم المضارع خبرھا، فلم يبنوا منھا مستقب.

ً لما اشترطوا في خبرھ$ا أن يك$ون فع$. م$ضارعا ق$الوا اكتف$وا بالماض$ي ع$ن الم$ضارع ف$ي نف$سھا ف$ي ذاتھ$ا، : ً
ال، ك$اد زي$د يم$وت، لم$اذا ك$اد � ي$أتي من$ه الم$ضارع؟ ھ$و ي$أتي لك$ن مث$. ًلكونھم اشترطوا الخب$ر أن يك$ون م$ضارعا

=نھم اكتفوا بـ يموت، يم$وت ھ$ذا خب$ر ك$اد، فلم$ا اش$ترطوا الفع$ل الم$ضارع اس$تغنوا ب$ه ع$ن ص$يغتھا ف$ي : لماذا؟ قال
  .نفسھا فلم يأتوا به على المضارع

ُواستعملوا َ ْ ْ العرب، ھن$ا م$ا نق$ول النح$اة؛ =ن ا�س$تعمال ھن$ا اس$تعمال الع$رب، وھ$و إط$.ق اللف$ظ وإرادة :  أي:ََ
وبع$$ضھم . م$ستعمل: والث$اني. مھم$$ل: ا=ول: ًم يجعل$ه مرادف$$ا للموض$وع، ول$ذلك ُيجع$$ل اللف$ظ ق$سمينوبع$ضھ. المعن$ى

ھك$ذا أورده عل$ى حاش$ية مجي$ب . مستعمل وغير م$ستعمل: �، الصواب مھمل وموضوع، ثم الموضوع نوعان: يقول
  .النداء

ُواستعملوا  َ ْ ْ ًمضارعا ََ ِ َ ًيعني العرب فع. مضارعا: ُ   .ھذا مفعول به: ً

Aَوشكا َ ْ ُواستعملوا: َ َ ْ ْ ًمضارعا ََ ِ َ Aَوشك ُ َ ْ َوكاد***  ا   َ َ ُغيرَ ) َ ْ َ  

أوشك وھ$ذا فع$ل ماض$ي، وك$اد وھ$و : لم يسمع في لسان العرب مضارع لھذه ا=فعال إ� فعلين فقط، وھما: ًإذا
  .فعل ماضي

ُغير ) ْ   .دون غيرھما من أفعال الباب، فإنه م.زم لصيغة الماضي: أي: َ

ْواس77 ُتعملواَ َ ْ ًم77ضارعا َ ِ َ Aَوش77ك ُ َ ْ ھ$$ذا فع$$ل : نق$$ول: ب$$اب يوش$$ك، يوش$$ك: يعن$$ي. ًوھ$$و أكث$$ر اس$$تعما� م$$ن ماض$$يھا: اَ
Aَوشكمضارع  َ ْ ًأوشك فعل ماضي مضارعه يوشك، أيھما أكثر استعما�؟ الم$ضارع، الم$ضارع أكث$ر اس$تعما� : ً، إذااَ ً

Aَوش7كأن$ه ل$م يطل$ع عل$ى الماض$ي م$ع كون$ه من ماضيھا، حتى زعم ا=ص$معي أن$ه � ي$ستعمل ماض$يھا، ك َ ْ  كم$ا س$بق اَ
  .بيانه

َوكاد َ ُغيرَ ) َ ْ َ  

َوكاد َ ِيكاد زْيتھا ُيضيُء((: َ َ َُ َ ُيكاد ]35:النور)[)َُ َ   .ٍھذا فعل مضارع جاء في القرآن، وحينئذ ھو كثير: َ

Aَوشكو  َ ْ ُيوشك :اَ ِ ْمن ُ .فر َ ْمن َ ِمنيته ِ ِ. َ.  

ُوزادوا َ َموش77كا َ ِ Aَوش77كادوا الع$$رب ف$$ي ا�س$$تعمال  يعن$$ي ز:ُ َ ْ ًموش$$كا، أوش$$ك يوش$$ك فھ$$و : ، فق$$الوا-اس$$م فاع$$ل- اَ
  . موشك

ظاھر ك$.م الن$اظم ھن$ا أن الم$ضارع ف$ي ھ$ذه ا=فع$ال مق$صور عل$ى أوش$ك وك$اد، يوش$ك ويك$اد فق$ط، وأن$ه ل$م 
أربع$ة . تعمل لھ$ا م$ضارعأربع$ة ألف$اظ اس$: وقال اب$ن ھ$شام ف$ي التوض$يح. موشك: يسمع اسم الفاعل إ� =وشك فقالوا

َيك$$اد زْيتھ$$ا((: ك$$اد، وعرفن$$ا المث$$ال: ألف$اظ ف$$ي ھ$$ذا التركي$$ب ھن$$ا الب$$اب اس$$تعمل لھ$$ا م$ضارع َُ َ َأوش77كَو. ]35:الن$$ور)[)َُ َ ْ ، اَ
ُيوشك: وعرفنا المثال ِ ْمن ُ .ف7ر َ ْم7ن َ ِمنيت7ه ِ ِ. ْوطف7ق. َ ِ َ ِطف$ق يطف$ق ك$ضرب ي$ضرب، وطف$ق يطف$ق كعل$م : ، حك$ى ا=خف$شَ ِ َِ َِ َ

  .جعل: والرابع. مَيعل

َطفق يطفق وطفق يطفق، سمع ھذا وسمع ذاك بالوجھين: ًإذا َِ ِ.  

َالبعير .ِنإ": وجعل، كذلك يجعل، حكى الكسائي ُليھرم َ َ ْ َ .حتى َ َيجعل َ َ َشرب اَِذإ ْ ِ .مجه َالماء َ َ" .  

  .، حتى يجعُل، حتى ھنا ابتدائية-بالضم–إن البعير ليھرم حتى يجعُل 

.حتى َيجعل َ َ َشرب اَِذإ ْ ِ .مجه َالماء َ   . ٍ، وحينئذ أربعة ألفاظ سمع لھا سمع لھا مضارعَ
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ُواستعملوا: ًإذا َ ْ ْ ًمضارعا ََ ِ َ Aَوشكا ُ َ ْ َوكاد   *** َ َ ُغيرَ ) َ ْ َ   

ِطفق يطفق ويطفق، ويزاد عليه: ھذا فيه نظر، يزاد عليه   .جعل يجعل: َِ

ُوزادوا: وأما قوله َ َموشكا َ ِ الذي حكي ما علي$ه عن$د . استعمل اسم فاعل لث.ثة: بن ھشام فحسب دون غيره، قال اُ
  : كاد وكرب وأوشك، أوشك عرفنا: النحاة ث.ثة

ٌفموش777777777777777777777777كة َ ِ ُ َأرض777777777777777777777777نا َ ُ ْ ْأن َ َتع777777777777777777777777ود َ ُ َ  

  ج

َخ6777777777777777 ِن777777777777777يسَاA َف ِ ًوحوش777777777777777ا ِ ُ َيباب7777777777777777ا َ َ َ  

  

َفإنك . ِ ٌموشك َ ِ .أ) ُ َتراھا َ َ َفإنك: ، نقولَ . ِ ٌموشك َ ِ   .ھذا اسم فاعل ُ

  : ورد في الشعر: قيلوأما كاد ف

َي777777777777وم ًس777777777777ىَأ ُوتُم777777777777َأ ْ ِالرج777777777777ام َ َ   .إنن777777777777يَو .

  

َيقين77777777777777 ِ ٌل77777777777777رھنً اَ َ ِكائ77777777777777 اَن77777777777777َأ ذي.ال77777777777777ِب َ   ُدَ

  

َوكا   : وكذلك سمع كرب. ھذا اسم فاعل من كاد يكيد فھو كائد َدِئَ

.أبن77777777777777777ي َُ .إن َ َأب77777777777777777اك ِ َ ُك77777777777777777ارب َ ِ ِيوم77777777777777777ه َ ِ ْ َ  

  ج

ِف77777777777إ َدعي77777777777ت َذاَ ْ ِ ِالمك77777777777ارم َل77777777777ىِإ ُ ِ َ َ ِفاعج77777777777ل ْ َ ْ َ
  

  

أن كائد ال$صواب في$ه كاب$د، كاب$د اس$م فاع$ل م$ن المكاب$دة، غي$ر ج$ار عل$ى فعل$ه إذ : والصواب في ھذين البيتين
  .ًإذا لم يسمع لكاد اسم فاعل. كابد بالباء: القياس مكابد، فليس ھو كائد، وإنما الرواية الصحيحة

.أبني: وكذلك قوله َُ .إن َ َأباك ِ َ ُكارب َ ِ : فاع$ل م$ن ك$رب التام$ة ولي$ست الناق$صة، نح$و ق$ولھمالث$اني ھ$ذا اس$م : ، نقولَ
َكرب" َ   .قرب، كما جزم به الجوھري وغيره: ، أي"ُالشتاء َ

ٍعسى يعسي عاس، عاس اسم فاعل: وحكى عبد القاھر الجرجاني المضارع واسم الفاعل من عسى، فقال ٍ.  

 ذكرن$اه، وحك$ى الج$وھري وحكى أبو حيان ا=مر وأفعل التفضيل من أوشك، وحكي اسم الفاعل من ك$رب كم$ا
  .سمعت كلمات لكنھا ليست بالكثيرة: ًإذا. ِمضارع طفق، وكذلك الكسائي مضارع جعل

ُواس777777777777777777777تعملوا َ ْ ْ ًم777777777777777777777ضارعا ََ ِ َ Aَوش777777777777777777777كا ُ َ ْ َ  

  ج

َوك777777777777777777777اد َ ُغي777777777777777777777رَ ) َ ْ ُوزادوا َ َ َموش777777777777777777777كا َ ِ ُ  

  

  : ثم قال رحمه '

َبع777777777د ْ َع777777777سى َ َاخلول777777777ق َ َ َْ ْوش777777777كَأ ْ َ ْق777777777د ْ ْي777777777رد َ ِ َ  

  

ًغن77777777777ى ْب77777777777أن ِ َ َيفع77777777777ل ِ َ ْع77777777777ن َْ ٍث77777777777ان َ ْفق77777777777د َ ِ ُ  

  

ھذا المراد به أن ھذه ا=فعال منھا ما ھو تام ومنھا ما ھو ناقص، ھ$ذا م$راده عل$ى ق$ول الجمھ$ور، منھ$ا م$ا ھ$و 
  : تام وھو الذي يكتفي بمرفوعه، وما ھو ناقص وھو الذي � يكتفي بمرفوعه بل � بد من منصوب

...........................................  

َوم777777777777777ا ُس777777777777777واه َ َ ٌن777777777777777اقص ِ ِ َ....................  

  

ُوذو ٍتم777777777777777777ام َ َ ٍبرف777777777777777777ع َم777777777777777777ا َ ْ َ ِيكتف777777777777777777ى ِ َ ْ َ  

...........................................  

  .التعريف ھو نفسه ھنا، =ن ھذا الباب فرع عن ذاك

َبعد: قال ْ َعسى َ َاخلولق َ َ َْ ْأوشك ْ َ ْ   

ْأوشك َ   .أوشك باFسكان للوزن: ْ
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َبعد ْ َعسى َ ْيرد: ھذا متعلق بقوله: َ ِ َ.  

َاخلولق َ َْ   .واخلولق: على إسقاط حرف العطف: ْ

ْأوشك َ   .وأوشك: أي: ْ

ْأوشكو َ ْقد ْ ْيرد َ ِ   .َأوشك: بإسكان الكاف، أصله: َ

ًغن77ى ْب77أن ِ َ َيفع77ل ِ َ ْب77أنأي ي$$ستغني : َْ َ َيفع77ل ِ َ ْع77ن أن يفع$$ل ي$$ستغنى ب$$ه -ال$$ذي ھ$$و الخب$$ر- َْ ٍث77ان َ ٍيعن$$ي ع$$ن ث$$ان م$$ن : َ
ْفقدھا معمولي ِ ٍيفع$ل ع$ن معموليھ$ا، وحينئ$ذ ) أن(ي$ستغنى ب$ـ : ً ، عن ثان مفقود، ما ھو الثاني من معموليھ$ا؟ الخب$ر، إذاُ

 عل$ى أنھ$م أرادوا أن الن$اظم بھ$ذا -ش$راح ا=لفي$ة-يفعل أقيم مقام المعمولين، وسد مسد المعم$ولين، أكث$ر ال$شراح ) أن(
ع$سى واخلول$ق وأوش$ك، :  يسمع التمام إ� في ھذه ا=فعال فحسب، وھ$يالبيت قسم ا=فعال إلى تامة وناقصة، وأنه لم

  .وليس ا=مر كذلك كما سيأتي

ًغنى ْبأن ِ َ َيفعل ِ َ ْعن َْ ٍثان َ   .من معموليھا:  يعني:َ

ْفقد ِ ٍيعني حذف وھو الخبر، ضمير يعود إلى ثان، وحينئذ إذا قيل: ُ : وم$ا دخل$ت علي$ه قلن$ا) أن(عسى أن يقوم، : ٍ
  . أين اسم عسى؟ لم يذكر. ل مصدرھذا في تأوي

أن ع$سى ھن$ا : بأن عسى ھنا اكتفت بمرفوعھا ع$ن المن$صوب، فھ$ي تام$ة، وإم$ا أن نق$ول: أن يقوم إما أن نقول
سدت مسد معموليھا، وإذا قيل بأنھا سدت مسد معموليھا فھ$ي ناق$صة لي$ست : يفعل عن معموليھا، يعني) أن(اكتفت بـ 

م ف$$ي غي$$ر الكت$$اب وظ$$اھر ك.م$$ه ھن$$ا عل$$ى ھ$$ذا، وإن جعل$$ه ال$$بعض أن$$ه محتم$$ل لھم$$ا بتام$$ة، وھ$$ذا ھ$$و اختي$$ار الن$$اظ
  : ھل مراد الناظم بقوله: كالصبان وغيره، وحينئذ

ْقد ْيرد َ ِ ًغنى    ***  َ ْبأن ِ َ َيفعل ِ َ ْعن َْ ٍثان َ ْفقد َ ِ ُ  

يفع$ل س$د م$سد ) أن(و ھل المراد أن ھذه ا=فعال خرجت عن النقصان إل$ى التم$ام؟ أم أنھ$ا باقي$ة عل$ى النق$صان 
  المعمولين؟

ُأحسب الناُس أْن ُيتركوا((:  كقوله َْ َ ََ َK َحسب ]2:العنكبوت)[)ِ   .فاعل :Kالناُسھذه تتعدى إلى مفعولين،  :َِ

ُأْن ُيتركوا( َْ سد مسد المعمولين، ھل معنى ذلك أن حسب خرجت عن أصلھا؟ �، ب$ل ھ$ي باقي$ة عل$ى إعمالھ$ا، ) َ
  .-من ك.م الناظمھذا الظاھر -ھذه مثلھا 

َبع777777777د ْ َع777777777سى َ َخلول777777777قٱ َ َ َْ ْوش777777777كَأ ْ َ ْق777777777د ْ ْي777777777رد َ ِ َ  

  ج

ًغن77777777777ى ْب77777777777أن ِ َ َيفع77777777777ل ِ َ ْع77777777777ن َْ ٍث77777777777ان َ ْفق77777777777د َ ِ ُ  

  

، و مذھب الجمھور أنھا في ھذه الحالة أفعال تامة، اكتفت بمرفوعھا وھو أن يفعل، عن ماذا؟ ع$ن طلبھ$ا للخب$ر
  . فاعلھا و� خبر لھا)أن يفعل(

  . ماضعسى فعل: عسى أن يفعل

ُوإْن ك$ان ذو ((: ق$ام زي$د، مث$ل: وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل عسى، فع$ل وفاع$ل مث$ل) أن: (أن يفعل َ ََ ِ
ٍُعْسرة َف$ُسْبحان ' ح$ين تْم$ُسون وح$ين ت$ْصبُحون((، ]280:البقرة)[)َ َ َ َ َ ِ َ َِ ُ ُِ ِ K  مثلھ$ا، ھ$ذا م$ذھب جمھ$ور النح$اة، ]17:ال$روم))[َ

  .أنھا ناقصة على أصلھاو� خبر لھا، ومذھب الناظم 

ُأحسب الناُس أْن ُيتركوا((: سد مسد معموليھا، كما في قوله تعالى: وأن يفعل َْ َ ََ َK   . ]2:العنكبوت)[)ِ

ًك.م الناظم محتمل للمذھبين، لكنه صرح في غير ھذا الكتاب أنه اخت$ار أنھ$ا ناق$صة مطلق$ا، و� : الصبان يقول
ويفع$ل ت$سد م$سد المعم$ولين ف$ي ث.ث$ة أفع$ال ) أن( كلھا ناقصة، ولك$ن اس$تثني أن يكون في ھذا الباب تمام البتة، وإنما
َبع7د: فحسب ھ$ي الت$ي ن$ص عليھ$ا، ل$ذلك ْ َع7سى َ َاخلول7ق َ َ َْ ْأوش7ك ْ َ ْ ْق7د َ ْي7رد َ ِ ق$د ي$رد بع$د .  � بع$د غيرھ$ا، قدم$ه للح$صر..َ

ْيرد: ھذا متعلق بقوله) بعد(عسى، فقدم  ِ ٍوحينئ$ذ � يك$ون م$ن ب$اب التم$ام وإنم$ا ھ$و م$ن ً، إذا � بع$د غي$ر ھ$ذه الث.ث$ة، َ
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ُأح$سب الن$اُس أْن ُيترك$وا((: يفع$ل ع$ن المعم$ولين، وتأم$ل قول$ه) أن(باب النق$صان، واكتف$ي ب$ـ  َْ َ ََ َK  ت$درك ]2:العنكب$وت)[)ِ
  .المسألة من أصلھا

ًغنى بأن يفعل عن أن يكون لھ$ا ث$ان لتمامھ$ا، وعل$ى م$ذھب غن$ى : ومعناه على مذھب الجمھور ب$أن يفع$ل ع$ن ً
يفعل عنه لوقوعه في محله بخ$.ف الث$اني، وھ$ذا تأوي$ل =ن ال$صبان ) أن(أول وثان لكن لم يذكر ا=ول لظھور إغناء 

  .يعني أراد أن يحمل البيت على المذھبين

َبعد ْ َعسى َ   .أي � بعد غير ھذه الث.ثة وكأنه لعدم السماع: َ

ْقد ْيرد َ ِ ًغنى   ***  َ ْبأن ِ َ َيفعل ِ َ ٍثان ْنَع َْ ْفقد َ ِ ُ.  

فأم$ا الناق$صة فق$د س$بق ذكرھ$ا، وأم$ا . اختصت عسى واخلولق وأوشك بأن تستعمل ناق$صة وتام$ة: قال الشارح
ع$سى أن يق$وم، واخلول$ق أن ي$أتي، وأوش$ك أن : والفعل، أن يفع$ل، ع$سى أن يفع$ل، نح$و) أن(التامة فھي المسندة إلى 

َخلول7قاوالفعل في موضع رفع فاعل عسى و ) أن(فعل، فـ  َ َْ ْأوش7كو ْ َ ْ . ، واس$تغنت ب$ه ع$ن المن$صوب ال$ذي ھ$و خبرھ$اَ
  .ھذا على القول بأنھا تامة

: اس$م ظ$اھر ي$صح رفع$ه ب$ه، ف$إن ولي$ه) أن(؟ إذا ل$م ي$ل الفع$ل ال$ذي بع$د -اFعراب ھذا التفسير ھذا-وھذا متى 
زي$د يحتم$ل أن$ه فاع$ل ليق$وم، ويمك$ن عسى أن يقوم زيد، : ٍعسى أن يقوم زيد، حينئذ زيد إذا جاء في مثل ھذا التركيب

  . ًأن نجعله اسما لعسى، يحتمل ھذا ويحتمل ذاك

وم$ا ) أن(، ف$ـ )أن(ًفذھب ا=ستاذ أبو علي ال$شلوبين إل$ى أن$ه يج$ب أن يك$ون الظ$اھر مرفوع$ا بالفع$ل ال$ذي بع$د 
  .بعدھا فاعل لعسى وھي تامة و� خبر لھا، ليس فيه جديد

وھ$و أن يك$ون م$ا بع$د : ي إلى تج$ويز م$ا ذك$ره ال$شلوبين، وتج$ويز وج$ه آخ$روذھب المبرد والسيرافي والفارس
ًمرفوعا بعسى اسما لھا، وأن والفعل في موضع نصب بعسى، وتقدم عن ا�سم والفعل ال$ذي بع$د ) أن(الفعل الذي بعد  ً

  .فاعله ضمير يعود على فاعل عسى، وجاز عوده عليه وإن تأخر =نه مقدم بالنية) أن(

ع$سى أن يق$وم، ع$سى أن : سى أن يقوم زيد، فزيد ھذا يحتمل أنه فاعل ليقوم، والم$سألة ھ$ي الم$سألةع: إذا قلت
  .ًوما دخلت عليه بكونه فاع. لعسى، فھي تامة) أن(ٍيقوم زيد � إشكال فيه، حينئذ اكتفي بـ 

ًوجوز المبرد وغيره ما ذھب إليه الشلوبين، ووجھا آخر K : م ع$سى، وأن يق$وم  اس$-الظ$اھر–وھ$و أن يك$ون زي$د
ھذا خبر مقدم، وزي$د ھ$ذا اس$م : عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم، أن يقوم. -توسط بين الفعل وا�سم-ھو الخبر تقدم 
الج$واز والمن$ع، : ففي$ه وجھ$ان) أل(إذا اقت$رن ب$ـ : ؟ قلن$ا)أل(ًھل يجوز توس$ط الخب$ر إذا ك$ان مقترن$ا ب$ـ : عسى، وسبق
ٍا، وحينئذ نحتاج إلى التخريج في مثل ھذافالجواز مطلق) أل(وإذا خ. من  ً.  

ًبأنه فاعل ليقوم أو أنه اسم لع$سى، م$ا الف$رق بينھم$ا؟ إذا جعلن$اه اس$ما ) زيد(تظھر الفائدة بين القولين، إذا جعلنا 
ًلعسى حينئذ نحتاج إلى ضمير يعود على ا�سم كما اشترطناه سابقا، � بد من ضمير يعود من الفعل على اسم ع$سى،  ٍ

  عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدون، يصح أو � يصح؟ : ٍحينئذ إذا ثنيو

عل$$ى م$$ذھب ال$$شلوبين � إش$$كال، وعل$$ى م$$ذھب المب$$رد وغي$$ره في$$ه إش$$كال، � ب$$د م$$ن أن ن$$ضمر ف$$ي الفع$$ل م$$ا 
م ھن$د، لم$اذا؟ ع$سى أن يقوم$ا الزي$دان، ع$سى أن يقوم$وا الزي$دون، ع$سى أن تق$و: ًيناسب ذلك ا�سم =ننا جعلناه اسما

ع$سى زي$د أن يق$وم ب$اFفراد، ع$سى الزي$دان أن يقوم$ا، : ً=ن الذي ت. الفعل ليس فاع. له بل ھو اسم عسى، كأنه قال
يظھر في ماذا الخ.ف بين القولين؟ في التثنية والجم$ع : ًإذا. lعسى الزيدون أن يقوموا، أخر ا�سم فيبقى الفعل كما ھو

ھذا اسم عسى، وتق$وم ھ$ذا في$ه ض$مير م$ستتر وھ$و فاع$ل يع$ود عل$ى : ٍد، وحينئذ ھند نقولوالتأنيث، عسى أن تقوم ھن
  . ھند، عسى أن يقوما الزيدان، عسى أن يقوموا الزيدون

  :وتظھر فائدة ھذا الخ.ف في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على مذھب غير الشلوبين

  .عسى أن يقوما الزيدان، كما ذكرناه

َوج77777777777777ردن ع77777777777777 M َ َْ َسى أَ َو ارف77777777777777ع م77777777777777ضمراَ َ ْ ُ ْ َْ ِبھ77777777777777ا إ  ِ َس77777777777777م قبلھ77777777777777ا ق77777777777777د ذك77777777777777راٱَذا َِ َ ْ ِْ ُ َ َْ َ ٌ  
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    جججج

  .زيد عسى أن يقوم، ھي تراكيب مسائل، زيد عسى أن يقوم: Kھذا لو تقدم اسم على عسى، قلت

َوجردن عسى: قالوا َ M َ َْ َو ارف7ع م7ضمراَأ، يعني من ض$مير، َ َ ْ ُ ْ َْ َبھ7ا ِ ِھ7ا إِب، يعن$ي ان$و ض$مير ال$شأن، مت$ى؟ ِ ْذا اس7م قبلھ7ا ق7د َ َ َ ََ ْ َْ ٌ
َذكرا ِ ُ.  

ْوجردن  َ M َ   .ھذا ما إعرابه؟ فعل أمر مبني على الفتح، �تصاله بنون التوكيد الخفيفةَ

َوجردن عسى  َ M َ َْ ً يعني جردھا م$ن ال$ضمير، واجعلھ$ا م$سندة إل$ى أن يفع$ل كم$ا م$ر، زي$د ع$سى أن يق$وم، إذا ع$سى ھ$ل َ
ٍ حينئ$ذ � ف$رق ب$ين ع$سى أن يق$وم، - وھ$و لغ$ة الحج$از-وھ$و التجري$د-ول ا=ول فيھا ضمير يعود على زيد؟ عل$ى الق$

زيد مبتدأ وعسى أن يقوم فع$ل وفاع$ل، =نھ$ا تام$ة أو أن : لماذا؟ =ننا قلنا. وزيد عسى أن يقوم، � فرق بين المسألتين
َأو ارف7ع م7ضمرا� إش$كال، ٍيقوم أقيمت مقام المعمولين سدت مسد المعمولين، حينئذ � إشكال على لغ$ة الحج$از  َ ْ ُ ْ َْ  ھ$ذا ،ِ

َأو ارفع مضمرالغة تميم،  َ ْ ُ ْ َْ َبھا ِ   . يكون اسمھا وأن يفعل خبرھا، فھي ناقصةِ

َأو ارفع مضمرا َ ْ ُ ْ َْ َبھا ِ َبھاًيعني ضميرا ھو ضمير الشأن، : ِ أي بع$سى، يك$ون اس$مھا، وأن يفع$ل خبرھ$ا، فھ$ي ناق$صة، : ِ
ُحينئذ كيف نعرب م؟ زي$د مبت$دأ، ع$سى فع$ل ماض$ي، واس$مھا ض$مير م$ستتر يع$ود عل$ى زي$د، وأن زيد ع$سى أن يق$و: ٍ

  .-ناقصة–يقوما خبر 

 �: ((ٍحينئذ على لغة الحجاز ھي تامة، وعلى لغة تم$يم ھ$ي ناق$صة، ولغ$ة الحج$ازيين أف$صح، لم$اذا؟ ج$اء الق$رآن بھ$ا
ْيْسخْر قوم مْن قْوم عسى أْن يكونوا خْيرا منُھم ْ ُ ُِ ًِ َ َ َ ََ َ َ ََ ٍ ُعسى أْن يكونوا ]11:لحجراتا [))ٌ ُ َ َ ًع$سوا، ل$و رفع$ت ض$ميرا : ، ما قالََ َ َ

ًحينئ$$ذ ال$$ضمير يواف$$ق المرج$$ع، إن ك$$ان مف$$ردا فمف$$رد، إن ك$$ان مثن$$ى فمثن$$ى، ل$$و ق$$ال ع$$سى زي$$د أن يق$$وم، ورفعن$$ا : ًٍ
ٍضميرا، حينئذ إذا قيل ھند، ماذا نقول َھند عست أن تقوم، الزيدان عسيا : ً َ ع$س-� بد من إظھار-َ َيا أن يقوم$ا، الزي$دون َ

ًعسوا ھذا إذا رفعنا ضميرا مستترا يبرز مع التثنية والجمع، ھذا عل$ى لغ$ة تم$يم، عل$ى لغ$ة الحج$از �، زي$د ع$سى أن  ً َ
ٌ ي$ْسخْر ق$وم�((يقوم، ھند عسى أن تقوم، الزيدان عسى أن يقوما، الزيدون ع$سى، ي$.زم حال$ة واح$دة  َ َ ٌق$وم، ))َ  جم$ع، َ

َمْن قْوم عسى َ ٍ َ ٍ ن$ساء م$ْن ن$ساءَو�((ع$سوا أن يكون$وا، : ، لو كان فيه ضمير لق$ال-أفرده– ِ َ َِ ِ َع$سى ٌِ م$ا ق$ال ع$سينا، ل$و )) َ
ٍكان رافعا لضمير حينئذ جاءت النون ً.  

َوجردن عسى َ M َ َْ َاخلول7قَ ھنا خص عسى أما غير عسى فيجب اFض$مار، وألح$ق بھ$ا غي$ر واح$د َ َ َْ ْأوش7كو  ْ َ ْ ، ھ$ذه الث.ث$ة َ
  .يجوز فيھا التجريد ويجوز فيھا اFضمارا=فعال 

َإذا((ًم$$ا إع$$راب اس$$م؟ نائ$$ب فاع$$ل، و� يك$$ون مبت$$دأ ھ$$ذا م$$ذھب اب$$و عل$$ي الفارس$$ي لكن$$ه ض$$عيف، إذا اس77م  K ال$$شْمُس ِ
رت lْكو َ ُمثلھا، نائب فاعل لفعل محذوف، إذا ذكر اسم، =ن إذا ذكر )) ُ

َ قد ذك7را- ِ ُ  ھ$ذا مف$سر والجمل$ة � مح$ل لھ$ا م$ن -َْ
ً� يمكن أن يكون ا�سم بعدھا تاليا لھا، إذا أردت أن تقدر وتعرف ھ$ل ھ$و فاع$ل ) إذا وإن(Fًعراب، دائما إذا جاءت ا

  .ٍأو نائب فاعل حينئذ تنظر إلى الفعل الذي بعدھا، ھل ھو مبني للمعلوم أو مغير الصيغة

ِوإْن(( ٌ أحدَ َ ِوإْن(: ( ھ$ذا نائ$ب فاع$ل مبت$دأ؟ � أكم$ل ا]ي$ة]6:التوب$ة [))َ َ أح$د م$ن الُم$شركين اْس$تجاركَ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ْ ٌ إذن اس$تجارك )) َ
َإذا((ًأحد إذا ھو فاعل،  رت، -يحتمل–)) K الشْمُسِ lْكو َ ر مغير الصيغة، إذن الشمس ھذا نائ$ب فاع$ل، : ُ lَإذا اس7م قبلھ7ا ُكو ْ َْ َ ٌَ

َذكر ِ ٌاس7ملل$شرط =نھ$ا ظرفي$ه، ھ$ذا ي$ضمن : َإذاKھذا مغير الصيغة، إذن اس$م ھ$ذا نائ$ب فاع$ل، : ، ذكرُ ھ$و اس$مھا ف$ي : ْ
َقبلھ7ا ق7د ذك7راًالمعنى، لكنه � ُيع$رب اس$ما لھ$ا =ن$ه متق$دم ب$ل ھ$و مبت$دأ،  َ ِْ ُ َ َْ ْق7د، َ َذك7راللتحقي$ق و : َ ِ ھ$ذا مغي$ر ال$صيغة، : ُ

ٌاسموا=لف لmط.ق، والضمير يعود إلى  َقبل ، و ْ ْ    .ھذا متعلق بهَ

زيد عسى أن يقوم، فلك وجھان، لغة الحجاز تجريدھا من الضمير وتبقى تام$ة : صورةإذا جاء في الترتيب بھذه ال: ًإذا
ُ وھو أنھا تعمل في ضمير ث$م ھ$ذا ال$ضمير يختل$ف ب$اخت.ف مرجع$ه إن ك$ان -وھو الزائد عندنا-كما سبق، ولغة تميم 

ًمفردا مذكرا ذكر مؤنثا مثنى جمعا إلى آخرة ً l ً ًً ُ.  

أن (ًائر أفعال ھ$ذا الب$اب بأنھ$ا إذا تق$دم عليھ$ا اس$م ج$از جع$ل الفع$ل م$سندا إل$ى اختصت عسى من بين س: قال الشارح
الخب$$ر، فعل$$ى ا=ول ُيج$$رد الفع$$ل م$$ن ع.م$$ة التثني$$ة والجم$$ع ) أن يفع$$ل(ًوجعل$$ه م$$سندا إل$$ى ض$$مير ال$$سابق، و) يفع$$ل

ال ھ$ذا الب$اب بأنھ$ا إذا تق$دم عليھ$ا من بين س$ائر أفع$. ً-لما ذكرناه سابقا-ُوالتأنيث وعلى الثاني ُيلحق بھا والتجرد أجود 
ٌاسم جاز أن يضمر فيھا ضمير يعود على ا�سم السابق وھ$ذه لغ$ة تم$يم، يعن$ي إعمالھ$ا ف$ي ال$ضمير لغ$ة تم$يم، وج$از 

  .تجريدھا عن الضمير وھذه لغة الحجاز وذكرنا أنھا أفصح لوجودھا أو ورود القرآن بھا
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 فعل، أن يقوم نقول ھذا فاعل، فعلى لغة تميم يكون في عسى ض$مير زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ، عسى: وذلك نحو
مستتر يع$ود عل$ى زي$د، وأن يق$وم ف$ي موض$ع ن$صب بع$سى، وعل$ى لغ$ة الحج$از � ض$مير ف$ي ع$سى، وأن يق$وم ف$ي 

ھند عست أن تقوم، إذا جردتھا من الضمير، ھند عسى أن تق$وم، وإذا : موضع رفع بعسى، تظھر الفائدة أين؟ إذا قلت
ھند عست، =نه يجب التأنيث ھنا، أسند إلى ضمير يعود إلى مؤنث بقطع النظ$ر ع$ن كون$ه : ملتھا في الضمير تقولأع

ًحقيقي$$ا أو مجازي$$ا  َ، والزي$$دان ع$$سيا أن يقوم$$ا، والزي$$دون ع$$سوا أن يقوم$$وا، والھن$$دان ع$$ستا أن -فھ$$و واج$$ب التأني$$ث-ً َ َ َ َ َ َ َ
َتقوما، والھندات عسْين أن يقمن، ھذا على لغ َأو ارفع مضمرا: ة تميم وھي قولهَ َ ْ ُ ْ َْ َبھا ِ ِ.  

ُوأما على لغة الحجاز، فحينئذ تجرد من الضمير، ھن$د ع$سى أن تق$وم، زي$د ع$سى أن يق$وم، الزي$دان ع$سى أن يقوم$ا،  ٍ
الزيدون عسى أن يقوموا إلى آخره، أما غي$ر ع$سى فالن$اظم ظ$اھر ك.م$ه أن$ه � تعم$ل ف$ي ض$مير البت$ة، وإنم$ا يك$ون 

  .حكم السابقحكمھا ك

َوالف77777777تح والك77777777سر أ َ ْ َ َ ََ ْ ْج77777777ز ف77777777ي ال77777777سين م77777777نَ ِ ِِ M ْ ِ  

  جج

ْنح777777777777و ع777777777777سيت وانتق777777777777ا الف777777777777تح زك777777777777ن ِ ُِ ْ ْ َِ َ َْ َ ْ َ َ ُْ ِ  

  

َوالفتح َْ   .Kھنا قدمه لماذا �ختياره له، وھو أولى: َ

ْوالفتح والكسر أجز  َ ِْ َ ْ َ َ ْأجز: ََ َالفتح ِ ْ َالفتح ، َ ْ Mفي السKھذا مفعول به مقدم، وأجز الفتح َ ُنح7و ع7سيت ِينِ ْ َ َ ِْ ْم7ن، َ  ج$ار ومج$رور ِ
ِفي السينھذا حال من السين =نه معرفة، والجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة أعربناه حال،  M ْم7نحال$ة كون$ه  ِ ِنح7و  ِ ْ َ

ُعسيت، يعني كما في نحو  ْ َ  عسى إذا اتصل بھا ضمير، إم$ا أن يك$ون ض$مير رف$ع، وإم$ا أن يك$ون ض$مير ن$صب، إذا َ
  .Kھل ھي أخت إن أم �، وسيأتينا بحثھا إن شاء ': ا ضمير نصب ھي التي وقع فيھا النزاعاتصل بھ

ج$از ف$ي س$ينھا : ٍ، إذا ات$صلت بھ$ا حينئ$ذ نق$ول)ن$ا( و-ن$ون اFن$اث-ٍوأما إذا اتصل بھا ضمير رفع، حينئذ التاء والنون 
َالوجھان، الفتح والكسر، عسيت وعسيت، ع$سينا وع$سينا، يج$وز  َ َ َ َ َِ في$ه الوجھ$ان، الف$تح والك$سر، ھ$ذا م$ن ب$اب ال$ضبط ِ

  .فقط

ْوالفتح والكسر أجز في السين من ِ ِِ M َ ْ َ َ َْ َ ِْ ِنحو   َ ْ ْعسيت وعسينا وعسينا :َ َ َ َ ْ َ ْوانتقا الفتح زكن إناث، َِ ِ ُِ ْ ِْ َ َْ ْانتق7ا الف7تح زك7ن، َ ِ ُِ ْ ِْ َ ِعل$م، : َْ
ًعلم لماذا؟ =نه قدمه أو�، ھذا وجه و� بأس به، علم  K ْكنُزِ ً انتقاء الفتح على الكسر علم، لماذا؟ لكونه قدمه أو�، واب$ن ِ

َفھ$ْل: ((مالك إذا قدم ال$شيء دل عل$ى اختي$اره، أو =ن$ه ا=ص$ل وعلي$ه أكث$ر الق$راء، لقول$ه ْ ع$سْيتم إْن ت$ولْيتمَ ُْ ُK َ َ ََ  َھ$ْل((و)) ِ
َعسْيتم إْن كتب َ َِ ُ ُِ عين بالكسر، فدل على أنه أكثر، ھذا لغة وھذا لغ$ة � ھذه القراء قرؤوھا بالفتح وقرأ نافع في الموض)) ْ

نطعن، وإنما نقول ا=كثر وا=فصح ما كان عليه أكثر القراء، والثاني جائز و� ننكر، نقول ھو لغ$ة ثابت$ة ف$صيحة و� 
  .إشكال فيھا

  

َوالف77777777تح والك77777777سر أ َ ْ َ َ ََ ْ ْج77777777ز ف77777777ي ال77777777سين م77777777نَ ِ ِِ M ْ ِ  

  جج

َنح777777777777و ع777777777777سيت وانتق777777777777ا الف777777777777 َْ ِ ْ ََ ْ َ َ ُْ ْتح زك777777777777نِ ِ ُ ِْ  

  

َانتقا ِ َوالفتح ھذا مبتدأ وھو مضاف والمراد به اختيار،  ْ َْ ْزك7ن ومضاف إلي$ه، َ ِ  ، ھ$ذا مغي$ر ال$صيغة ونائ$ب الفاع$ل يع$ودُ
  .-ُِعلم-إلى الفتح، 

ُإذا ات$$صل بع$$سى ض$$مير موض$$وع للرف$$ع، وھ$$و لم$$تكلم ع$$سْيت أو لمخاط$$ب ع$$سيت وع$$سيت وع$$سْيتما : ق$$ال ال$$شارح َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ُ
َوعسْي َتم وعسيتن أو لغائبات عسين جاز كسر سينھا وفتحھا والفتح أشھر، وقرأ ن$افع َ َ َ َ َK ُ َفھ$ْل((ُ ِع$س َ ْْيتمَ ْ إْن ت$ولْيتمُ ُ K َ َ بك$سر )) ِ

  .السين، وقرأ الباقون بفتحھا

حق عسى إذا ات$صل بھ$ا ض$مير أن � يك$ون إ� ب$صورة المرف$وع، ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا، إذا ات$صل بھ$ا ض$مير ب$ارز أ� 
، ھ$ذا ھ$و الم$شھور ف$ي ك$.م الع$رب وب$ه )التاء ونون اFن$اث و ن$ا( إ� بصورة المرفوع، وھو الث.ث المذكورة يكون

نزل القرآن ومن العرب من يأتي به ب$صورة المن$صوب المت$صل، يعن$ي ھ$و مرف$وع لكن$ه ج$اء ب$صورة المت$صل، م$ن 
  .اهعساني وعساك وعس: باب الفكاك أن عسى تعمل عمل إن وھذا سيأتي فيقال

  َاكَسَع َوأ َك.لَع اَتََبأ اَي 

  ...!!! و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  37الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :ه ' تعالىقال الناظم رحم

.إن (  َوأخواتھ77ا) ِ َ َِ َ وأخواتھ$$ا، وھ$$ذا الب$$اب ھ$$و الب$$اب الثال$$ث أو إن ش$$ئت ق$$ل الث$$اني، ك$$ان الث$$اني ) إن(أي ب$$اب : َ
قسم منھا م$ا يرف$ع المبت$دأ وين$صب الخب$ر، وھ$ذا ب$اب : باعتبار النواسخ؛ =ن النواسخ كما ذكرنا تنقسم إلى ث.ثة أقسام

  .وأخواتھا) كاد(، ثم )ليس(المشبھات بـ)... إن(و) �(و) ما(لفصل في كان وأخواتھا، وما عقد له ا

ًكل ھذه تعمل عم. واحدا، ثم أتى باب إن وأخواتھا وھو القسم الثاني من النواسخ، وھو ما ينصب المبت$دأ عل$ى  ً
إلى ا=ب$واب فھ$ذا ھ$و النافية للجنس، إن نظرنا ) �(وأخواتھا، وألحق به باب ) إن(أنه اسم لھا ويرفع الخبر وھو باب 

ٌفصل(الباب الثالث وقيل الرابع، لكن  ْ ٍھذا ليس بباب مستقل وإنما ھو داخل ف$ي ل$يس، وحينئ$ذ إذا نظرن$ا : نقول) َما ِفي َ
  .إلى ا=بواب فھذا ھو الباب الثالث، وإن نظرنا إلى النواسخ فھذا ھو الناسخ الثاني

ا=ص$ل ف$ي الح$رف أن$ه � يعم$ل، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، وا=ص$ل وأخواتھا وھي الحروف الم$شبھة بالفع$ل، و) Kإن (
ًفيما اختص أن يعمل، ا=صل في الحرف أ� يعمل لكن لم$ا اخت$صت بع$ض الح$روف ب$بعض م$دخو�تھا كالفع$ل م$ث. 
ٍلم ولن، حينئذ � بد من شيء يظھر ھ$ذا ا�خت$صاص، حينئ$ذ جع$ل ل$ه عم$ل، وإ� ا=ص$ل ف$ي الح$روف أنھ$ا � تعم$ل  ٍ

ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$$ا � تعم$ل، لك$$ن لم$ا اخت$صت با=س$$ماء بع$ضھا وبع$$ضھا .. ج$$ر والنواص$ب والج$$وازمحت$ى ح$روف ال
ٍاختص با=فعال ما الذي دلنا على أنھا مختصة بھ$ا؟ � ب$د م$ن أث$ر يب$ين لن$ا ھ$ذا ا�خت$صاص، حينئ$ذ أعمل$ت م$ن ھ$ذه 

ھ$ذه : ًم$ث. نق$ول) ھ$ل(ٍباس$م، حينئ$ذ ًالحيثية، وأم$ا م$ا ك$ان م$شتركا فھ$و ب$اق عل$ى أص$له؛ =ن$ه غي$ر مخ$تص بفع$ل أو 
؟ -الح$روف كلھ$ا-ٍالنافية ليست مختصة وحينئذ إذا أعملت ي$رد ال$سؤال لم$اذا أعمل$ت ) ما(ليست مختصة وا=صل في 

ٍحينئ$ذ � ي$سأل عنھ$ا، وإذا ) لم$ا(و ) إن(و ) ل$م(ًوإذا أعملت العمل الخاص الذي اختص به مدخولھا ك$الجزم م$ث. ف$ي 
ٍحينئذ يسأل عنھا، وحروف الج$ر اخت$صت با=س$ماء فعمل$ت الج$ر، حينئ$ذ ك$ل م$ا اخ$تص با=س$ماء عملت غير الجزم  ٍ

وأخواتھ$ا ھ$ذه اخت$صت با=س$ماء، ولكنھ$ا ) إن(فا=صل فيه أنه يعمل الجر، ھذا ھو ا=صل، ولكن ھنا عندنا ف$ي ب$اب 
ال$ذي اخ$تص ب$ه مدخول$ه وھ$و ًلم تعم$ل الج$ر، إذا خرج$ت ع$ن أص$لھا وھ$و أن ا=ص$ل ف$ي المخ$تص أن يعم$ل ا=ث$ر 

  .الخفض في باب ا=سماء

ٍوعلى القول ا]خ$ر أن الم$راد با�خت$صاص أن$ه مطل$ق العم$ل، حينئ$ذ � إش$كال، ھ$ذا � ي$رد علي$ه تعلي$ل، وأم$ا 
  .ٍعلى ا=ول فحينئذ � بد من التعليل

ًلخب$ر فرفعت$$ه ت$شبيھا لھ$$ا وأخواتھ$ا با=س$$ماء، وھ$ذه أعمل$$ت ف$ي المبت$دأ فن$$صبته وا) إن(اخت$$صت : ًإذا نق$ول ھن$ا
بالفعل؛ =ن ا=صل أنه يعمل في مدخوله فحسب، يعني باء الج$ر تعم$ل ف$ي ا�س$م المف$رد فح$سب، وأم$ا ال$دخول عل$ى 
الجملة فھذا ا=صل فيه أنه ش$أن ا=فع$ال ي$دخل الفع$ل فيرف$ع الفاع$ل، وإذا احت$اج إل$ى مفع$ول ن$صبه، وأم$ا م$ا اخ$تص 

عمل$$ت ف$$ي الجمل$$ة ا�س$$مية وھ$$ي المبت$$دأ والخب$$ر، =نھ$$ا ) Kإن(لمف$$ردات، ولك$$ن ھن$$ا با=س$$ماء فا=ص$$ل أن$$ه يعم$$ل ف$$ي ا
ٍأشبھت الفع$ل، فھ$ي م$شبھة بالفع$ل، م$شبھة بالفع$ل ف$ي المعن$ى واللف$ظ مع$ا، يعن$ي ق$وي ش$بھھا فحينئ$ذ ألحق$ت بالفع$ل،  ً

فاع$ل ل$ه، ث$م بع$د ذل$ك يتع$دى  أن يتعدى إلى فاع$ل فيرفع$ه ع$ن أن$ه -ا=صل فيه الكمال-والفعل � شك أنه يتعدى إلى 
  .إلى مفعول فينصبه على أنه مفعول له

ھي الحروف المشبھة بالفعل في كونھا رافعة وناصبة، كما أن الفعل يرف$ع وين$صب، : وأخواتھا نقول) إن( ھنا 
  .ٍوحينئذ ھذه رافعة وناصبة

لھا عل$ى المبت$دأ والخب$ر كم$ا ًوفي اختصاصھا با=سماء كذلك الفعل يختص با�سم؛ =نه يطلب فاع.، وفي دخو
  . ھو الشأن في كان وأفعال المقاربة

كم$ا أن ) ك$أن(و) لع$ل(و) لك$ن(و) لي$ت(و ) أن(و) إن(وفي بنائھ$ا عل$ى الف$تح، ھ$ذه الح$روف مبني$ة عل$ى الف$تح 
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 )إن وأن ولي$$ت(الفع$$ل الماض$$ي مبن$$ي عل$$ى الف$$تح، وف$$ي كونھ$$ا ث.ثي$$ة ورباعي$$ة وخماس$$ية، وھ$$ذا ھ$$و تع$$داد ا=فع$$ال، 
ًھذه خماسية، إذا الفعل يكون ث.ثيا ويكون رباعيا ويكون خماسيا) Kلكن(ھذه رباعية، و) لعل وكأن(ث.ثية، و ً ً ً.  

 ف$$ي المبت$$دأ -أعمل$$ت الن$$صب-وأخواتھ$$ا ) إن(ٍوأخواتھ$$ا بالفع$$ل حينئ$$ذ أعمل$$ت ) إن(لھ$$ذه الم$$شابھة القوي$$ة ب$$ين 
  .والرفع في الخبر

َإذا نقول ھذه ما العلة في كونھا ت م$ن : ٍش$بھھا الق$وي بالفع$ل، م$ا وج$ه ال$شبه؟ حينئ$ذ نق$ول: َن$صب وترف$ع؟ نق$ولً
  : خمسة أوجه وھو شبه لفظي ومعنوي

عل$ى ) لع$ل وك$أن(ولي$ت عل$ى ث.ث$ة أح$رف، و) أن(و) إن(أنھا كلھا على ث.ثة أحرف ھجائية أو أكثر، ف$ـ: ًأو�
  .على خمسة أحرف) لكن(أربعة أحرف، و

ٍء كالفعل، الفعل يختص با=سماء، بمعنى أن$ه يرف$ع ف$اع.، ث$م إذا تع$دى حينئ$ذ ين$صب اختصاصھا با=سما: ًثانيا ً
  ً.مفعو�

  .أنھا كلھا مبنية على الفتح كالفعل الماضي: ًثالثا

ٍكم$$ا س$$بق معن$$ا، حينئ$$ذ إذا .. تلحقھ$$ا ن$$ون الوقاي$$ة عن$$د ات$$صالھا بي$$اء الم$$تكلم كالفع$$ل إنن$$ي وأنن$$ي وك$$أنني: ًرابع$$ا
ٍم$تكلم لحقتھ$ا ن$ون الوقاي$ة، وا=ص$ل ف$ي ن$ون الوقاي$ة أنھ$ا تلح$ق الفع$ل، حينئ$ذ أش$بھت ھ$ذه ا=س$ماء اتصلت بھا ي$اء ال

  .ا=فعال في اتصالھا بنون الوقاية واتصال نون الوقاية بھا

ت$دل عل$ى معن$ى ) أن(و) إن(أنھا تدل على معنى الفعل، ھذا من حيث المعنى، تدل على معنى الفعل؛ ف$ـ: ًخامسا
  .شبھت، =نھا للتشبيه المؤكد، ھذا ھو المشھور عند البصريين) كأن(رجوت، و) لعل( تمنيت، و)ليت(أكدت، و

ًفحينئذ أعملت ھذه ا=حرف لھذه المشابھة القوية بالفعل أعملت في الج$زأين رفع$ا ون$صبا، لك$ن عك$سوا العم$ل،  ً ٍ
ًا=ص$$ل ف$$ي الفع$$ل أن$$ه يرف$$ع أو� وين$$صب ثاني$$ا، وھ$$ذه ا=ح$$رف ن$$صبت أو� ورف ًع$$ت ثاني$$ا، إذا عك$$سوا، م$$ا دام أنھ$$ا ًً ً

عك$سوا عملھ$ا ل$ئ. تلت$بس : أشبھت الفعل فا=صل فيھا أنھا ترفع ثم تنصب، كما أن الفعل يرفع ثم ينصب، لماذا؟ قالوا
ًبالفعل،=نه إذا ظن ظان أنھا رفعت أو� ثم نصبت قد يظن الظان أنھا أفعال حقيقية، وليس ا=م$ر ك$ذلك، ثاني$ا تنب$يھھم  ً

ٍ الفرعي$ة؛ =ن ھ$ذه ج$اءت ب$الفرع ولي$ست با=ص$ل، حينئ$ذ رف$ع الفع$ل للمرف$وع ال$ذي طلب$ه إم$ا فاع$ل وإم$ا نائ$ب على
  .فاعل وھذا عمدة

ًأن$ه للمبت$$دئ، حينئ$ذ ھ$$و عم$$دة م$ن جھ$$ة ا=ص$ل، فحينئ$$ذ عمل$ت عملھ$$ا معكوس$$ا ) إن(وا=ص$ل ف$$ي ن$صب اس$$م  ٍ ٍ
ة، و=ن معانيھ$$ا ف$$ي ا=خب$$ار فكان$$ت كالعم$$د وا=س$$ماء ًليك$$ون معھ$$ن كمفع$$ول ق$$دم وفاع$$ل أخ$$ر تنبيھ$$ا عل$$ى الفرعي$$

  .ًھذه أعربت أو عملت عمل الفعل تشبيھا لھا: ٍكالفض.ت فأعطي إعرابيھما، فحينئذ نقول

  :قال رحمه '

Uّن أن لي777777777777777777777777777ت لك777777777777777777777777777ن لع777777777777777777777777777ل ْ َْ َ َ. . .ِ َ َ ِ  

  

ْك7777777777أن عك7777777777س م7777777777ا لك7777777777ان م7777777777ن عم7777777777ل َ َ َ ُ َْ َ .ِ َِ ْ ََ
  

  

Mك777777777777777777777إن زي777777777777777777777دا ع777777777777777777777الم ب777777777777777777777أني َ ََ ِ ٌِ ِ َ ًْ َ .  

  

ٌك77777777777777777فء ْ ِولك77777777777777777ن ابن77777777777777777ه ذو ض77777777777777777غن ُ ْ َِ ُِ ُ َ ْ َ.  

  

ْ◌Uن أن لي7ت لك7ن لع77ل ْ ْ َِ َ َ. . .ِ َ َ .Uن ( بإس$قاط ح$$رف العط$ف، وا=ص$$ل ِ .أن وِ َلي7ت وَ ْ .لك7ن وَ ِ ْلع77لوَ ْ .ك7أن وَ َ وقلن$$ا ھ$ذا ج$$ائز ) َ
  .متفق على جوازه في الشعر مختلف على جوازه في النثر، وابن مالك يجوزه

ْعكس ما لكان من  َِ َِ َْ ُ ْعملَ َ عك$سھا بمعن$ى أنھ$ا تن$صب ا�س$م ) إن( ما ھو عمل كان؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخب$ر، َ
  .وترفع الخبر

ُعكس   .المراد بالعكس ھنا العكس اللغوي، يعني المخالفة وليس المراد به العكس ا�صط.حي َْ
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ْعكس ما لكان من عمل َ َ َ ُ َْ َِ َِ .Uن:  عكس مبتدأ مؤخر وقولهْ   .مقدموما عطف عليه خبر  ِ

ُعكس َلكانالذي َ ما َْ َ ٍالناق$صة لي$ست للتام$ة، =ن التام$ة � تن$صب، وإنم$ا ھ$ي ترف$ع فح$سب، فحينئ$ذ ال$ذي يرف$ع  ِ
  .وينصب ھو كان الناقصة

ُعكس    .جار ومجرور متعلق بمحذور، صلة الذي، يعني الذي استقر لكان َالذي لكانَْ

ْمن عمل َ َ ْ ًإذا المشابھة بكان ھنا من جھتين في كون كان ت$دخل عل$ى ٍ ھذا متعلق با�ستقرار المحذوف، من عمل ِ
ًتدخل على المبتدأ والخبر، وكان تعمل في جزأين رفع$ا ف$ي ا=ول والث$اني ن$صبا، و) إن(ٍالمبتدئ والخبر، فحينئذ  ) إن(ً

ًتعمل عكس عمل كان، وھو نصبا ل5ول ورفعا للثاني، مع اتفاقھما في كونھما يدخ.ن على المبتدئ والخب ر، وك$ل م$ا ً
ي$شترط ف$ي ك$ان أنھ$ا � : اشترط في المبتدئ الذي يجوز الدخول عليه في باب كان مشترط في ھذا الب$اب، فقلن$ا ھن$اك

ت$$دخل عل$$ى مبت$$دئ ل$$ه ل$$زوم ال$$صدر كأس$$ماء ا�س$$تفھام، وك$$ذلك المبت$$دأ ال$$ذي ھ$$و واج$$ب الح$$ذف كالنع$$ت المقط$$وع 
فكل م$ا اش$ترط ف$ي المبت$دئ ھن$اك ي$شترط : ٍمؤمن، فحينئذ نقولوالمبتدئ الذي ھو �زم ل.بتداء � يتصرف كطوبى لل

  .وأخواتھا) إن(فيه ھنا في باب 

فھذه الحروف � تدخل على جملة يجب فيه حذف المبتدأ كما � تدخل على مبتدئ � يخرج ع$ن ا�بتدائي$ة مث$ل 
 كاس$م ا�س$تفھام، وي$ستثنى م$ن ما التعجبية، كما � تدخل على مبتدئ يجب له التصدير، أي الوق$وع ف$ي ص$در الجمل$ة

ًإذا ص$ح .. ٍھذا ضمير الشأن، فإنه له الصدارة وحينئذ تدخل عليه كان الشأنية، ك$ان الن$اس ص$نفان، ك$ان ھ$و، أو كان$ُه
  .دخول كان على ضمير الشأن مع كون ضمير الشأن له الصدارة في الك.م

ْوإنن$اك يجوز دخولھا عل$ى ض$مير ال$شأن، وس$يأتي ھ) إن(كذلك ھنا في باب  ِ ْتخف7ف َ . َ .أن ُ َفاس7مھا َ ُ ْ ْاس7تكن َ َ َ ال$ذي  ْ
  .دخولھا على ضمير الشأن مستثنى من منع دخولھا على ما له الصدارة في الك.م: ٍھو ضمير الشأن، فحينئذ نقول

ْمن .إن) إن(ويستثنى من ھذا ا=خير ضمير الشأن فإنه مما يجب تصديره وقد دخلت عليه  ِيدخل َ ُ ْ َالكني7سة َ َ ًيوم7ا ِ ْ َ 
� ب$د م$ن : ٍ، فحينئ$ذ نق$ول)إن(ش$رطية ف$دخلت عليھ$ا ) م$ن(ًمن، من ھذه بمعن$ى ال$ذي م$ن ي$دخل الكني$سة يوم$ا، ) إن(

ٍالبت$$ة، فحينئ$$ذ ) إن(ض$$مير ال$شأن، ول$$يس اس$$م ا�س$$تفھام؛ =ن اس$$م ا�س$تفھام � ت$$دخل علي$$ه ) إن(التق$دير فنجع$$ل اس$$م 
علي$ه، فنق$ول ) إن( نلجأ إليه إذا وجد شيء مما يمتنع دخول كان عليه أو يصير لنا ضمير الشأن كالوسيلة والمفر الذي

  .ھذا ھو جملة الخبر: عليه نقول) كان(أو ) إن(مباشرة اسمھا ضمير الشأن محذوف، وما امتنع دخول 

ْم7777777777777777ن .ِنإ ِي7777777777777777دخل َ ُ ْ َالكني7777777777777777سة َ َ ًيوم7777777777777777ا ِ ْ َ  

  ججج

َيل7777777777777777777ق ْ َفيھ7777777777777777777ا َ ًج7777777777777777777آذرا ِ ِ َوظب7777777777777777777اء َ َ ِ  

  ج

) ك$ان(وأخواتھا، ف. تدخل على م$ا امتن$ع دخ$ول ) إن(عليه يلزم ذلك الحكم في ) كان( دخول كل ما صح: ٍحينئذ نقول
.كأن: عليه، لماذا؟ =نه قال َ ُعكس َ َلك7ان َم7ا َْ َ ْم7ن ِ ْعم7ل ِ َ � ) ك$ان(؛ =ن )ك$ان(، والعم$ل ھ$ذا ف$رع ص$حة م$ا دخل$ت علي$ه َ

.ك7أنٍي$صح العم$ل، فحينئ$ذ ) ل$م(لھ$ا تدخل على أي مبتدئ، إذا صح دخولھا صح عملھ$ا، وإذا ل$م ي$صح دخو َ ُعك7س َ  َم7ا َْ
َلكان َ ْمن ِ ْعمل ِ َ   .عليه، ويستثنى من المبتدءات تلك التي ذكرناھا) إن(ً، � بد أن يكون مقيدا بماذا؟ بما صح دخول َ

) ك$ان(زي$د ھ$ذا � م$انع م$ن دخ$ول : وكذلك من جھة الخبر، فالخبر � يقع ھناك جملة طلبي$ة زي$د اض$ربه، قلن$ا
ً، لماذا؟ لكون الخبر جملة طلبية، كذلك الحك$م ھن$ا إن زي$دا اض$ربه، )كان(ليه، لكن يمتنع في ھذا التركيب أن تدخل ع

ًنقول ھذا ممتنع، وكذلك الجملة اFنشائية نعم وبئس، � تدخل عليھما إن، ولو كان خبرا، لم$اذا؟ =ن اFن$شاء ش$يء ل$م 
ٍ للتقوي$ة تقوي$ة الن$سبة يعن$ي التأكي$د كم$ا س$يأتي، فحينئ$ذ يمتن$ع أن يؤك$د ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا) إن(شيء غير واقع، و.. يقع

  .شيء لم يقع

ٍو� تدخل ھذه الحروف على جملة يكون فيھا الخبر طلبيا أو إنشائيا حينئذ يرد قوله تعالى ً ُإنُھم ساء م$ا ك$انوا ((: ً َ َ َ َ ْ K ِ
َيْعملون َ َس$اء  ]9:التوبة) [)َُ ھ$ذا ح$رف توكي$د ن$صب، والھ$اء اس$مھا ) إن( بھ$ا، إنھ$م ھ$ذا مث$ل ب$ئس تعم$ل عملھ$ا ملحق$ةَ

ِإن ' نعما يعظكم به((: وساء الجملة خبر، وكذلك قوله ِ K ِ ِ Kِ ِْ ُ ُ َ َ K(] (وحينئ$ذ نع$م نق$ول ھ$ذه إن$شاء أم خب$ر؟ إن$شاء، ]58:النساء ٍ
وف ھن$ا، وإنم$ا ھ$و ق$ول الخب$ر مح$ذ: م$ا جواب$ه؟ نح$ن نمن$ع ھ$ذا وق$د وق$ع ف$ي الق$رآن، نق$ول) إن(ًوقع اFنشاء خبرا لـ

  .ويصير ما ذكر من ساء ونعم معمو�ن لذلك القول المحذوف
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وتق$ع ھ$ذه الجم$ل اFن$شائية معمول$ة ل$ه، فيك$ون الك$.م م$ن ب$اب ) إن(ًفإنھا على تقدير قول محذوف يقع خب$را ل$ـ
  : حذف العامل وإبقاء المعمول، ولذلك قال قائل

.إن َال7777777777777777ذين ِ ِ ْقتل7777777777777777تم . ُ َْ ِأم7777777777777777س َ ْ Mس7777777777777777ي َ ْدھمَ ُ َ  

  

ُتح77777777777سبواَ ) َ ْ ْل77777777777يلھم َ ُ َْ ْع77777777777ن َ ْل77777777777يلكم َ ُ ِ ْ َنام77777777777ا َ َ  

  

  .طلبية � تحسبوا طلب، وقع خبره: ، � تحسبوا)إن(الذين ھذا اسم : إن الذين

.إن َالذين ِ ِ ْقتلتم . ُ َْ ِأمس َ ْ ْس7يدھم َ ُ َ M ُتح7سبواَ )مق$ول ف$ي ش$أنھم : َ َ ْ ْل7يلھم َ ُ َْ ً� ب$د م$ن التأوي$ل، إذا ك$ل م$ا وق$ع خب$را َ  وھ$و ً
  .ھو معمول لعامل محذوف، وذلك العامل ھو الخبر: ٍجملة طلبية أو إنشائية، حينئذ نقول

ْعكس ما لكان من عمل َ َ َ ُ َْ َِ َِ   . بمعنى أنھا تنصب المبتدأ على أنه اسم لھا، وترفع الخبر على أنه خبر لھاْ

  .يه؟ � شك أنه الثانيسمع نصب الجزأين في لغة، فھل ھو لغة معتبرة، أم أنه شاذ يحفظ و� يقاس عل

.اس7777777777ود ذاِإ َ ُج7777777777نح ْ ِاللي7777777777ل ُْ ِفلت7777777777أت . ْ َ ْ ْول7777777777تكن َ َ َ َ  

  

َخط777777777777777اك َ ًخفاف777777777777777ا ُ َ .إن ِ َحراس777777777777777نا ِ َ . َأس777777777777777دا ُ ْ ُ
  

  

.إن َحراس7نا ِ َ . َأس7دا ُ ْ ًمن$صوب، أس$دا ھ$$ذا من$صوب، وا=ص$ل أن$$ه ) إن(ح$رف توكي$$د ون$صب، حراس$نا اس$$م ) إن: (ُ
  ).إن(أسد بالرفع على أنه خبر : يقول

ٍ، أم نق$ول المط$رد ا=ص$ل ھ$و الرف$ع وم$ا ج$اء ك$ذلك حينئ$ذ )إن(نقول يجوز الوجھان الرفع والنصب لخب$ر ھل 
  .يؤول؟ � شك أنه الثاني

، ف$إذا ج$اء مث$ل )إن(ًفأسدا ھذا مفعول به لفعل مح$ذوف، والفع$ل المح$ذوف ھ$و خب$ر : ًاأسديشبھون إن حراسنا 
ًھذا التراكيب حينئذ � بد من التأويل، إذا  ھ$ذا يحف$ظ : كل ما جاء مما نسب إلى بعض العرب أنه ينصب الجزأين نق$ولٍ

َأش$ھد أن محم$دا رس$ول '، نق$ول: إذا ق$ال الم$ؤذن: ًو� يقاس عليه، بل يعتبر شاذا و� يخ$رج علي$ه، ول$ذلك نق$ول ً : �
َيصح، أشھد أن محمدا رسول ًلم$ة واح$دة أش$ھد أن محم$دا ًأين الخبر؟ لم يأت الخبر، فالك.م ھنا ليس مركبا بل ھو ك.. ً

  .َرسول '، � بد أن يقول رسوُل، تخريجه على ھذه اللغة �، ليس بجيد

  : ًإذا نقول

Uّن أن لي777777777777777777777777777ت لك777777777777777777777777777ن لع777777777777777777777777777ل ْ َْ َ َ. . .ِ َ َ ِ  

  

ْك7777777777أن عك7777777777س م7777777777ا لك7777777777ان م7777777777ن عم7777777777ل َ َ َ ُ َْ َ .ِ َِ ْ ََ
  

  

ك$س ھ$و ن$صب المبت$دأ عكس الذي استقر لك$ان الناق$صة م$ن عم$ل، وھ$و أنھ$ا ترف$ع المبت$دأ وتن$صب الخب$ر، الع
  .ورفع الخبر

.Uن .إن(بالكسر ھنا  ِ   .وھي أصلية ث.ثية) ِ

.أن و  .إن(ھ$ذه فرع$ي عنھ$ا، ول$ذلك ع$دھا بع$ضھم خم$سة � س$تة، ل$م يع$دھا س$يبويه، =نھ$ا ف$رع َ .أن(، )ِ ب$$الفتح ) َ
.إن(فرع  ِ.(  

.أن: (وقيل .أن(لم$شھور عن$د جم$اھير النح$اة أن أصل، وإن فرع، وقيل ك$ل منھم$ا أص$ل، أق$وال ث.ث$ة، لك$ن ا) َ َ (
.إن(فرع  ً، إذا ع$دھا س$يبويه خم$سا بإس$قاط )ِ .أن(ً .ك7أنًالمفتوح$ة؛ نظ$را إل$ى كونھ$ا ف$رع المك$سورة، ق$د يق$ال ب$أن ) َ َ  ھ$ي َ

.أن( .إن(ً، إذا نع$$دھا أربع$$ة، )َ .أن(أص$$ل فرعھ$$ا ) ِ .ك77أن(فرعھ$$ا ) َ َ .أن(=ن ) َ : اف فقي$$لھ$$ي ا=ص$$ل، وزي$$دت عليھ$$ا الك$$) َ
.كأن( َ .أن(ًإذا كأن فرع ) َ َ.(  

.كأنوذكرت  َ .أن( م$ع َ .إن(أص$لھا ) َ .إن(المك$سورة أدخل$ت عليھ$ا الك$اف الت$شبيھية ففتح$ت الھم$زة للح$رف، ) ِ إذا ) ِ
.إن(ًسبقھا حرف � بد م$ن فتحھ$ا، إذا  .أن(ا=ص$ل الت$ي ھ$ي أص$ل ) ِ .ك7أندخل$ت عليھ$ا الك$اف ففتح$ت ص$ار ) َ َ ، أدخل$ت َ

عليھا الكاف التشبيھية ففتحت الھزة �نتساخ ھذا ا=صل بإدخال الكاف، وجع$ل المجم$وع كلم$ة واح$دة، يعن$ي لم$اذا ل$م 
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.ك77أنن$$سقط  َ .إن( م$$ع أنھ$$ا ف$$رع مركب$$ة م$$ن َ .أن(أو ) ِ .أن(، لم$$اذا ل$$م ن$$سقطھا كم$$ا أس$$قطنا )َ =ن الك$$اف ص$$ارت : ؟ ق$$الوا)َ
ً لو كانت أص$لية معتب$رة �حتجن$ا إل$ى متعل$ق تتعل$ق ب$ه، ل$و ل$م تجع$ل ج$زءا كالجزء من الكلمة غير معتبرة، بدليل أنھا

.كأن: من الكلمة قيل َ .ك7أن ھذا مثل بزيد، يحتاج إلى جار ومجرور، فلم$ا ل$م يلتف$ت إل$ى المتعل$ق ل$ـَ َ  علمن$ا أن الك$اف ھ$ذه َ
ًلي$$ست أص$$لية، ب$$ل ھ$$ي زائ$$دة نزل$$ت منزل$$ة الج$$زء م$$ن الكلم$$ة، إذا ص$$ار التركي$$ب من$$سوخا  ول$$م يلتف$$ت إلي$$ه، -ا=ول– ً

فصار كالكلمة الواحدة، �نتساخ ھذا ا=صل بإدخال الكاف وجعل المجموع كلمة واحدة بدليل ع$دم احتي$اج الك$اف إل$ى 
ًكأن زيدا عالم، ھذا دليل آخ$ر عل$ى أن الك$اف ھن$ا : متعلق، وعدم كون مدخولھا في موضع جر عند الجمھور، لو قال

ًصارت ن$سيا من$سيا، ك$أن ز وم$ا دخل$ت علي$ه تأوي$ل م$صدر، ل$و كان$ت الك$اف معتب$رة ل$صار الم$صدر ) أن(ًي$دا ع$الم، ً
ًمجرورا بالكاف، لكن ھذا لم يقل به أحد من النحاة، وعلى ا=قل أنه لم يقل ب$ه الجم$اھير، ف$دل عل$ى أن ھ$ذه الك$اف � 

  .تجر المصدر الذي بعدھا؛ =نھا صارت كجزء من الكلمة من مدخولھا

  .ٍ ليس لھا متعلق؛ إذ لو كان لھا معنى مستقل حينئذ لوجب أن يكون لھا متعلقثم ھذه الكاف

.ب7777777777777777777دَ ) ِللج7777777777777777777ار ُ َ َم7777777777777777777ن ِ ِالتعل7777777777777777777ق ِ c َ .  

  

ٍبفع77777777777777777ل ْ ِ ُمعن77777777777777777اه ْوٱ ِ ْ ُنح77777777777777777و ََ ْ ِمرتق77777777777777777ي َ َ ْ ُ  

  

ًالمفتوح$ة، فل$يس أص$لھا من$سوخا ب$دليل ج$واز ) أن(وعدم كون مدخولھا في موضع جر عن$د الجمھ$ور بخ$.ف 
ٍ، وحينئ$ذ )إن(ف$رع ) أن(ًلى معنى ا�بتداء كما يعطف بعد المك$سورة، إذا س$يبويه والجمھ$ور عل$ى أن العطف بعدھا ع

  .تعد خمسة

ف$ي ) ع$سى(، وزاد عليھ$ا -ال$ستة الم$ذكورة ھ$ذه-عل$ى أص$لھا ) أن(وابن ھشام في التوضيح ع$دھا ثماني$ة أبق$ى 
 في لسان العرب، وعلى قلة يتصل بھ$ا ال$ضمير لغية، عسى سبق معنا أنھا يتصل بھا الضمير المرفوع، ھذا المشھور

عسى في لغية، تصغير لغة، يعني شيء قليل نادر، فإذا اتصل بھ$ا ال$ضمير المن$صوب اختل$ف : المنصوب، ولذلك قال
جماھير البصريين على أنھا باقية على أصلھا، وأنھ$ا فع$ل، وأنھ$ا م$ن أفع$ال المقارب$ة، و� ب$د م$ن التأوي$ل : النحاة فيھا

  .ن في كل شاھد بطريقة معينةويختلفو

ً�، قد تكون ع$سى فع$. وتك$ون م$ن أفع$ال المقارب$ة ترف$ع وتن$صب، وإذا ات$صل بھ$ا : ابن ھشام تبع سيبويه قال
  .وأخواتھا) إن(ًالضمير المنتصب خرجت عن الفعلية، وصارت حرفا من حروف 

ًإن رفع$$ت اس$$ما ظ$$اھرا أو ض$$ميرا مت$$ص. : -تف$$صيل–ًإذا لھ$$ا اعتب$$اران  ً ً ًمرفوع$$ا فھ$$ي فع$$ل، وإن دخل$$ت عل$$ى ً
ُفقل7ت( ضمير نصب كما في قول القائل  ْ ُ َع7ساھا : َ َ ُن7ار َ ٍك7أس َ ْ َوعلھ7ا َ َ َع7ساھا،  ... ).َ َ ُن7ار َ ٍك7أس َ ْ ُن7ار: َ –ھ$ذا اس$م ع$سى  َ

َعساھا) ھا(، و-بالرفع َ   .ھذا في محل نصب َ

ھ$ذا يمنع$ه جم$اھير الب$صريين، ب$ل  حكمنا عليھا بأنھ$ا ح$رف، و-منتصب–إذا اتصل بھا ضمير النصب : فقالوا
ا=ص$$ل ف$ي ع$$سى أنھ$ا فع$$ل وإذا ثبت$ت فعليتھ$$ا � تخ$رج عنھ$$ا البت$ة، وخاص$$ة إذا ك$ان ال$$ذي ي$ستدل ب$$ه عل$$ى : يقول$ون

ٍف$ي لغي$ة، حينئ$ذ يك$ون ا=ص$ل أنھ$ا فع$ل : خروجھا عن الفعلية شيء يسير قليل نادر، يدل على ذلك أن ابن ھ$شام ق$ال
لي$ة، ول$$ذلك ل$م ي$$رد ح$رف واح$$د منھ$ا ف$$ي الق$رآن أنھ$$ا ن$صبت، وإنم$$ا ھ$ي ف$$ي بع$ض ا=قاوي$$ل ب$دليل قبولھ$ا ]ث$$ار الفع

   .المنقولة عن العرب

َعم7لالنافية للجنس ) �(ًإذا ھذه سبعة، بقي الثامن وھو عند ابن ھشام  َ .إن( َ ْاجع7ل) ِ َ ْنك7ره ِف7ي) َ)(ل7ـ ْ َ ِ ، ھ$ذا س$يأتي َ
  .ا ستةباب مستقل صارت ثمانية عندھم، والمشھور أنھ

.Uن أن .َ َليت ِ ْ   .ھذان إما أنھما أص.ن أو الثاني فرع عن ا=ول: قلنا َ

َليت ْ ً يقال فيھا لت لغ$ة، ل$ت زي$دا ق$ائم، ھ$ذا إذا أردت أن ت$ضحك عل$ى أح$د ق$لَ َ َK K : ًل$ت زي$دا ق$ائم بإب$دال الي$اء ت$اء َK
  .ًن أدغم ا=ول في الثاني لت زيدا قائم، ثم اجتمع عندنا مث.-الياء قلبت تاء-وإدغامھا في التاء، قلبت ليت 

.لكنو ِ .لك7نبمعنى أنھا لم توضع أصالة ھكذا ..  ھذه اختلف فيھا ھل ھي مركبة أم بسيطة؟ ھل ھي مركبةَ ِ ، وإنم$ا َ
ْلكنھي مؤلفة من جزأين؟ ا=صح أنھا ليست مركبة، وعند الفراء مركبة أصلھا  ِ ْأن َ ْلك7ن(ً، إذا ھي مؤلفة من كلمت$ين َ ِ َ (
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ْأن(كلمة و فحذفت الھمزة للتخفيف، ثم التقى ساكنان الن$ون والن$ون، ن$ون لك$ن ون$ون أن، ح$ذفت الھم$زة ص$ار عن$دنا ) َ
  .نونان، ا=ولى ساكنة والثانية كذلك ساكنة، فحذفت النون ا=ولى �لتقاء الساكنين

  ً.فت الھمزة تخفيفاالمكسورة والكاف الزائدة � التشبيھية، وحذ) � و إن(مركبة من : وقال الكوفيون

  .ھي بسيطة بمعنى أنھا ھكذا لفظ بھا أصالة، وھذا ھو ا=ولى: ًإذا قيل مركبة واختلف في تركيبھا وقيل

.لعل ْ Kلع$ل، لع$لl، ع$ل، ع$لl: ليست مركب$ة عل$ى ا=ص$ح، وفيھ$ا ع$شر لغ$ات م$شھورة، وأش$ھرھا أربع$ة َ K .. بإثب$ات
  .Kحذف ال.م مع الكسر والفتح علl وعل ھذا أربع لغات مشھورةKال.م مع كسر ال.م وفتحھا، لعلl لعل ا

.ك77أن َ بإجم$$اع أنھ$$ا مركب$$ة ولي$$ست ب$$سيطة، مركب$$ة م$$ن م$$اذا؟ قي$$ل م$$ن ك$$اف : وھ$$ي مركب$$ة عل$$ى ال$$صحيح وقي$$ل َ
ًفأصل كأن زيدا أسد إن زيدا كأسد) إن(التشبيه و ًإن زيدا كأسد، فقدم حرف الت$شبيه اھتمام$ا ب$ه ف.. ھذا ا=صل. ً فتح$ت ً

  .ًلدخول الجار أو تخفيفا لثقل الكلمة بالتركيب) إن(ھمزة 

.كأن  َ =نھ$ا إذا س$بقھا ح$رف ) إن(من ب$اب ا�ھتم$ام ففتح$ت ھم$زة ) إن(ًأصلھا إن زيدا كأسد، قدمت الكاف على َ
  .ٍحينئذ تفتح

Uّن أن لي777777777777777777777777777ت لك777777777777777777777777777ن لع777777777777777777777777777ل ْ َْ َ َ. . .ِ َ َ ِ  

  

ْك7777777777أن عك7777777777س م7777777777ا لك7777777777ان م7777777777ن عم7777777777ل َ َ َ ُ َْ َ .ِ َِ ْ ََ
  

  

  : ل لنا بمثال قالKثم مث

Mك777777777777777777777إن زي777777777777777777777دا ع777777777777777777777الم ب777777777777777777777أني َ ََ ِ ٌِ ِ َ ًْ َ .  

  

ِك77777777777777777فء ولك77777777777777777ن ابن77777777777777777ه ذو ض77777777777777777غن ْ َِ ُِ ُ َ ُْ َ ٌ ْ.  

  

  كم مثال؟

.كإن ِ   .فالكاف داخلة على قول محذوف) إن: (يعني كقولك َ

ٌإن زيدا عالم ِ َ ًْ َ .َ ) إن(ـخب$ر ل$-حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ على أنه اسم له، والخبر على أنه خب$ر ل$ه، ) إن( ِ
  ؟)إن(أو خبر �سم ) إن(ھل ھو خبر لـ) إن(� إشكال فيه، خبر ) إن(، اسم -)إن(اسم لـ

أو ) إن( ل$ـ-أخب$رت ب$العلم إثب$ات العل$م-) ع$الم(ًھ$ذا عام$ل ن$صب زي$دا فھ$و اس$مھا، ) إن(ًإن زيدا عالم : إذا قلت
: ، وإ� ھ$ذا ل$يس بال$صحيح أن يق$ال)إن(؟ من ب$اب التوس$ع وإ� ھ$و خب$ر اس$م )إن(لمدخولھا؟ الثاني، كيف نقول خبر 

  .حرف و� يخبر عن الحروف وإنما يخبر عن ا=سماء) إن(؛ =ن )إن(خبر 

.كإن ِ   . نقول ھذا حرف توكيد ونصب مبني على الفتح � محل له من اFعرابَ

ًزيدا  َ ْ   .منصوب بھا) إن(اسم َ

ٌعالم ِ ِمرفوع بھا على الصحيح، نْصُب اسم ) إن(خبر  َ متف$ق علي$ه ب$ين الب$صريين والك$وفيين، وأم$ا ) إن(ب$ـ) إن(َ
كم$ا ق$الوا ف$ي اس$م ) إن(، وذھب الكوفيون إلى أنه مرفوع بم$ا رف$ع ب$ه قب$ل دخ$ول )إن(فالصحيح أنه مرفوع بـ) عالم(
  ).إن(، والصواب أنه مرفوع بـ)كان(

Mبأني َ ٌكفء ِ ْ ر مت$صل مبن$ي عل$ى ال$سكون والي$اء ض$مي) إن(ھ$ذه ف$رع ) أن(ٌأي مثل، الباء ھذه حرف جر، وأني  ُ
Mأني(ٌفي محل نصب اسم أن، وكفء ھذا خبرھا وك.ھما معمو�ن لـ َ.(  

ِولكن ابنه ذو ضغن ْ َِ ُِ ُ َ ْ   . يعني حقد وعداوة.َ

.ولكن ِ َ . لكن:َ ِ   .حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح � محل له من اFعراب َ

ُابنه  َ َابنْ .لكن ھذا اسم ْ ِ اھرة على آخ$ره وھ$و م$ضاف والھ$اء ض$مير مت$صل مبن$ي ، منصوب بھا ونصبه فتحة ظَ
  .على الضم في محل جر مضاف إليه
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ِذو ض7غن ْ ِ .لك77ن(ًيعن$$ي ص$احب، إذا ھ$$و م$$ن ا=س$ماء ال$$ستة فھ$$و خب$ر ُذو : ُ ِ مرف$وع بھ$$ا ورفع$$ه ال$واو نياب$$ة ع$$ن ) َ
  .الضمة؛ =نه من ا=سماء الستة

ِولكن ابنه ذو ضغن ْ َِ ُِ ُ َ ْ   . إليهمضاف) ضغن(مضاف و) ذو (.َ

ًإذا أشار بھذه ا=مثلة الث.ثة إلى أن ھذه العوامل تدخل على زيد وھ$و اس$م ظ$اھر وأن$ي ھ$ذا ض$مير، وابن$ه ھ$ذا 
  .مضاف ومضاف إليه وھو في ا=صل نكرة

  .ثم عملت الرفع على ا=صل في عالم وھو بالضمة، وعملت الرفع في ذو على الفرعية وھو الواو

وق$س الب$اقي عل$ى م$ا ذك$ر، وھ$ذه كم$ا ذكرن$ا اللغ$ة ) ك$أن(و) لي$ت(و) لع$ل(ف$ي وقس على ھذه ا=مثل$ة م$ا يق$ال 
  .المشھورة وھناك من ينصب الجزأين لكنه محفوظ

  .ھذا ھو القسم الثاني من الحروف الناسخة ل.بتداء وھي ستة أحرف:  قال ابن عقيل

ص$$لھا إن المك$$سورة كم$$ا  =ن أ؛ط أن المفتوح$$ةاس$$قبإإن وأن وك$$أن ولك$$ن ولي$$ت ولع$$ل وع$$دھا س$$يبويه خم$$سة 
  . سيأتي

أؤك$د عل$م زي$د، : ًإن زي$دا ع$الم ،معن$اه ھي أشبھت الفعل م$ن جھ$ة المعن$ى،: ، ولذلك قلناومعنى إن وأن التوكيد
زي$$د ع$$الم التأكي$د إنم$$ا يك$$ون .. زي$$د ع$الم.. زي$$د ع$الم: ول$ذلك قي$$ل، ھ$ذه الكلم$$ة أقيم$$ت مق$ام جملت$$ين أو ث$.ث، ا=ص$$ل

lن الثانية والثالث$ة م$ن ب$اب ا�خت$صار، وأك$َد الن$سبة الت$ي ب$ين زي$د وع$الم بقولن$ابالتكرار فحذفت الجملتا ) إن(، ف$ـ)إن: (ُ
ھذه للتوكيد أي تقوية النسبة وتقريبھا في ذھن السامع إيجابية كانت أو سلبية على الصحيح، وتوكيد النسبة ت$ارة يك$ون 

يعن$ي مت$ى تؤك$د؟ إم$ا لخ$ال .. و�، يعن$ي � لھ$ذا و� ل$ذاكلدفع الشك فيھا، وتارة يكون لدفع إنكارھ$ا، وت$ارة يك$ون � 
ًالذھن، ھذا ا=صل فيه أنه � يؤكد له، وإما لمتردد وھذا يؤك$د ل$ه استح$سانا، وإم$ا لمنك$ر وھ$ذا يؤك$د ل$ه وجوب$ا، وم$ر  ً

  .معنا ھذا بحثه فيه في الب.غة

ة للتوكيد أنھ$ا بمعن$ى الم$صدر؛ =ن$ه إذا فا=ول مستحسن والثاني واجب والثالث � و�، و� ينافي كون المفتوح
ًقلنا أن زيدا عالم، ھذا في قوة المفرد؛ =نھا مما يؤول بمصدر، وسبق معنا م$ن الموص$و�ت الحرفي$ة الت$ي ت$ؤول م$ع 

ھ$ذا مختل$ف ) ل7و( الظرفي$ة الزماني$ة، و)َم7ا(وھذا متفق علي$ه، : قلنا) Kأْن وأن وكي(ما بعدھا بمصدر وھي متفق عليھا 
ٍ، ھي � تؤك$د مف$ردا حينئ$ذ نق$ول-لتوكيد النسبة يعني الجملة-ھي للتوكيد :  إذا قلنا.أنٍفحينئذ فيه،  ھ$ي للتوكي$د التقوي$ة : ً

  .تقوية النسبة ثم ھي في نفس ا=مر تؤول بمصدر، ھذان متعارضان

ِأول$$م يكف((ًأن زي$$دا ع$$$الم، ھ$$ذا مف$$$رد كلم$$ة واح$$$دة، ول$$ذلك ص$$$ح أن ت$$أتي ف$$$ي مح$$ل الفاع$$$ل  ْ ََ َْ َھ$$$م أن$$ا أنزلن$$$اَ َْ ْ َ َK ْ ِ( (
ھ$ي لتقوي$ة الن$سبة؟ و� ين$افي : في قوة المفرد فھو كلمة واحدة، فكيف نقول) .أن( إنزالنا، فدل على أن ]51:العنكبوت[

كون المفتوحة للتوكيد أنھا بمعنى الم$صدر، وھ$و � يفي$د التوكي$د؛ =ن ك$ون ال$شيء بمعن$ى ال$شيء � يل$زم أن ي$ساويه 
ٍفاندفع ما =بي حيان، حينئذ إذا قيل بأن الشيء شابه الشيء � يلزم منه المساواة من ك$ل وج$ه، بمعن$ى في كل ما يفيده 

كما سبق أنھا توصل بالجمل$ة ا�س$مية، بھ$ذا ا�عتب$ار ھ$ي مؤك$دة، ) أن(ٍأن الجھة منفكة، فحينئذ باعتبار كون مدخول 
ٍھة حينئذ تك$ون منفك$ة، ف$. اعت$راض ب$ين ھ$ذا وذاك، � وباعتبار كونھا بعد الدخول والتأكيد ھي مؤولة بمصدر، فالج

أن يك$ون جمل$ة ) أن(اش$ترطنا فيم$ا س$بق أن ال$ذي توص$ل ب$ه : يقال بأنھا في قوة المفرد ثم بعد ذلك ھ$ي مؤك$دة، نق$ول
ب$ل تئول إلى المف$رد، ونح$ن نؤك$د ق) أن(ٍاسمية، والجملة ا�سمية مركبة من فعل وفاعل، حينئذ ھذه الجملة بعد دخول 

  . ٍالتأويل، فحينئذ انفكت الجھة

 ع$ن الت$$شبيه عن$$د .َنأَك77؛ =نھ$ا مركب$$ة، و� تخ$رج -الت$شبيه المؤك$$د-، لت$$شبيهل ).َنأَك7(ومعن$$ى ،  التوكي$د).َنأ  و.ِنإ(
ًللتشبيه تأتي للتحقيق، وقيل للظن، إذا كان خبرھا فع. أو ظرفا أو   كما تأتي.َنأَكالبصريين، وزعم الكوفيون أن  ص$فة ً

م$شروط ب$أن ك$ان : للنفي، والم$شھور أنھ$ا ت$أتي للت$شبيه، والت$شبيه قي$ل: تأتي للتقريب وقيل: من صفات أسمائھا، وقيل
ًخبرھا جامدا، فإن ك$ان م$شتقا وص$فا أو فع$.، فالظ$اھر أنھ$ا للظ$ن لي$ست للت$شبيه، و� ب$د م$ن التف$صيل، و� ب$أس أن  ً ً ً

  . حروف الجريكون للحرف الواحد عدة معاني كما سيأتي في
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ًخبرھا جامدا، كأن زيدا أسد، نقول) كان(ًإذا كأن للتشبيه مشروط بأن  ًھنا للتشبيه، كأن زيدا عالم، ل$يس عن$دنا : ً
  .ًتشبيه وإنما ھو ظن، نظن ظنا علم زيد، ف. إشكال من التفصيل

.لكن( ِ  من$ه نف$ي، وقي$ل رف$ع الت$وھم ل.ستدراك وھو تعقيب الك.م بنفي ما يتوھم منه ثب$وت، أو إثب$ات م$ا يت$وھم) َ
  .ًليس �زما للكن بل ھو أغلبي؛ =نه قد يأتي بعض التراكيب ليس فيه استدراك

ًبل ھو أغلب$ي فق$ط؛ =نھ$ا ق$د � تك$ون لرف$ع الت$وھم، زي$د ق$ائم لكن$ه ض$احك، ل$يس عن$دنا اس$تدراك ھن$ا، إذا ھ$و 
  .أغلبي

َليت(فالتعريف أغلبي، و  ْ طل$ب م$ا � طم$ع في$ه، : -أم$ران–ي$ه أو م$ا في$ه ع$سر للتمني وھو طلب ما � طم$ع ف) َ
َليت َأ)*: ًوھذا يكون مستحي. عادة ْ َالشباب َ ُيعود . ُ ًيوما َ َليت: ، نقول *َ ْ -يمكن أو � يمك$ن يع$ود ال$شباب- ھنا طمع ماذا َ

 َأ)*� يع$ود، : ول؟ عادة �، و' عز وجل قادر أن يعيد الشباب، لك$ن ف$ي الع$ادة الت$ي ج$رت عليھ$ا ال$سنن اFلھي$ة نق$
َليت ْ َالشباب َ ُيعود . ُ ًيوما َ ً، إذا طلب ما� طمع فيه، فا=ول ما كان مستحي. في مج$رى الع$ادة، أو م$ا في$ه ع$سر *َ يمك$ن -ً

ً، الفقير ماذا يقول؟ ليت لي ما�، أو لي$ت ل$ي ج$ب. م$ن -أن يقع وليس بمستحيل في مجرى العادة إ� أنه بعيد فيه عسر ً
  ھذا ممكن يكون له جبل مثل الذھب، لكن أين ھو؟: ه، نقولذھب فأتصدق ب

.لعلو  ْ ھ$ذا يك$ون ف$ي المحب$وب، للترج$ي واFش$فاق، : ھو توقع المخوف، والترجي: ، اFشفاقللترجي واFشفاق َ
  .الترجي في المحبوب واFشفاق في المكروه وھو توقع المخوف

.لع77لوزاد ف$$ي الت$$سھيل أن  ْ Kلعل$$ُه: ((تك$$ون للتعلي$$ل، نح$$و قول$$ه َ َ K يت$$ذكُرَ َ َ :  ھ$$ذا للتعلي$$ل وا�س$$تفھام نح$$و]44:ط$$ه [))َ
َوم$$$ا(( K ُي$$$دريك لعل$$$ُه يزك$$$ىَ K َ َ َK َ ِ .لع777ل وتخ$$$تص ]3:ع$$$بس [))ْ ْ Kلع$$$ل: ((ب$$$الممكن، ول$$$ذلك ج$$$اء َ َ ً ' ُيْح$$$دث بْع$$$َد ذل$$$ك أْم$$$راَ َ َ َِ َِ ُ َ K(( 
Kلعل(( ھنا لماذا؟ ]1:الط.ق[ َ ِ ' ُيْحدث بْع$َد ذل$َ َِ َ ُ َ Kًك أْم$را َ َفلعل$ك((رج$اء ول$يس للتعلي$ل  ))َ َK َ َ ب$اخع نف$سكَ َ َْ َ ٌ  ھ$ذا ]6:الكھ$ف [))ِ

  .لmشفاق

َلي7ت ق$ائم وف$ي غي$ر الممك$ن ً لي$ت زي$دا:والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون ف$ي الممك$ن نح$و ْ َال7شباب َ . 
ُيع77ود ُ ًيوم77ا َ  والف$$رق ب$$ين الترج$$ي ، ھ$$ذا بعي$$د،شباب يع$$ود لع$$ل ال$$:وأن الترج$$ي � يك$$ون إ� ف$$ي الممك$$ن ف$$. تق$$ول، َ

 ھ$$ذا ف$$ي ."يق$$دم الع$$دو لع$$ل" واFش$$فاق ف$$ي المك$$روه ،"يرحمن$$ا ' لع$$ل"واFش$$فاق أن الترج$$ي يك$$ون ف$$ي المحب$$وب 
  .المكروه

 فھ$ي عامل$ة ف$ي الج$زأين ، ق$ائمً إن زي$دا:نحو وھذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب ا�سم وترفع الخبر
، وھ$ذا ض$عيف؛ =ن$ه س$يكون عن$دنا عام$ل وذھ$ب الكوفي$ون إل$ى أنھ$ا � عم$ل لھ$ا ف$ي الخب$ر، يينوھذا مذھب الب$صر

  .ئوھو خبر المبتد) إن( وإنما ھو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول ينصب و� يرفع، وھذا � نظير له،

: ق$ة، وك$ذلك ف$ي ش$أنٍ، وحينئذ زال العامل من حيث الوصف � من حي$ث الحقي)إن(ھو لم يكن مبتدأ صار اسم 
  ً.كان قائما

ِوراع َ َالترتي7777777777777777777ب َذا َ ِْ ِال77777777777777777777ذي ِف7777777777777777777ي .ِ)إ . .  

  

َكلي777777777777ت ْ َ َفيھ777777777777ا َ َھن777777777777ا َْوأ ِ َغي777777777777ر ُ ْ ِالب777777777777ذي َ َ ْ  

  

ٍھ$ذه الح$روف لم$$ا كان$ت فرع$$ا ع$ن الفع$ل فحينئ$$ذ ص$ار العم$$ل فيھ$ا ض$عيف؛ =نھ$$ا إنم$ا أعمل$$ت بالحم$ل، يعن$$ي  ً
ٍ، حينئذ ما كان شأنه كذلك يبق$ى عل$ى أص$ل الترتي$ب ف$. يتق$دم خب$ره -ىًمشابھتھا للفعل لفظا ومعن-الحمل على غيرھا 

َعل$$ى اس$$مه، لم$$اذا؟ ل$$ضعفھا؛ =نھ$$ا ض$$عيفة، وھ$$ي � تت$$صرف، وك$$ل م$$ا � يت$$صرف ا=ص$$ل في$$ه أ� ُيت$$صرف ف$$ي  َ َ َ ََ َ
  .معمو�ته، ھذا ا=صل، وھذا في باب الحروف

ِوراع َ َالترتيب َذا َ ِْ ً إذا مأخوذ من الم.حظة �حظه والتزم$ه؛ =ن$ه ذك$ر لن$ا ا=مثل$ة �حظه،: ، راعاهً-ھذا وجوبا- .
.كإنبالترتيب  ِ ًزيدا َ َ ْ ٌعالم َ ِ ً، قدم ا�سم عل$ى الخب$ر إذا راع ھ$ذا الترتي$ب، ف$. يج$وز ل$ك أن تق$دم الخب$ر عل$ى ا�س$م، ف$. َ

  .ًإن عالم زيدا، ھذا باطل � يصح: تقل

ِوراع َ َلترتيبا(اسم إشارة مفعول به، ) َذا: (َذا َ ِْ َالترتي7ببدل أو عطف بيان، ) . ِْ المنزل$ة، فمنزل$ة : الرتب$ة والمرتب$ة .
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  .منزلة: ًعاد عليه لفظا ورتبة، رتبة يعني: ا�سم مقدمة على منزلة الخبر، ولذلك يعبر النحاة

  .دائم ثابت: ورتب الشيء ثبت وبابه دخل، وأمر راتب أي

ِوراع َ َالترتيب َذا َ ِْ سابق، الزمه والتزمه، فقدم ا�سم على الخبر كما ھو ا=صل، ف. تقدم الخب$ر الترتيب ال: يعني .
  .على ا�سم

ِوراع َ َالترتيب َذا َ ِْ ًالمعلوم م$ن ا=مثل$ة ال$سابقة ل$ضعف العم$ل بالحرفي$ة، وأي$ضا ق$صدوا أن ي$دلوا عل$ى أنھ$ا : أي .
  .ً مطلقا بل و� يتوسط إ� الظروف والجارًفروع في العمل، وعلى أنھا ليست أفعا� على الحقيقة، ف. يتقدم خبرھن

ًعالم إن زيدا، � يصح، و� يصح أن يتوس$ط، ف$إذا : � يتقدم الخبر عليھا، ھذا مقطوع به، و� يتوسط، ف. يقال
  .ٍمنع التوسط فالتقدم من باب أولى وأحرى

 الظ$$رف والج$$ار والمج$$رور، ً� يتق$$دم خب$$رھن مطلق$$ا عل$$يھن، و� يتوس$$ط إ� م$$ا اس$$تثناه الن$$اظم ھن$$ا وھ$$و: ًإذا
Kإن((واسمھا، ) Kإن(ٍفحينئذ له أن يتوسط بين  ً لَدْينا أنكا�ِ َ ََ ) Kإن(ھذا ا=صل، ففصل ب$ين .. ً إن أنكا� لدينا]12:المزمل [))َ

َلَدْينا : واسمھا بالخبر وھو   .وھو ظرفهَ

Kإن(( ً في ذلك لعْبرةِ َ َِ ِ َِ ًعْبرة ]13:آل عمران[))َ َ ِ ذل$ُكِف$ي((، )إن( اس$م ِ ) Kإن(ج$ار ومج$رور متعل$ق مح$ذوف خب$ر  ))َ
  .مقدم على خبرھا

  .ًإذا يستثنى الظرف والجار ولمجرور، لماذا؟ يتوسع فيھما ما � يتوسع في غيرھما

=نھ$ا ح$روف، والح$روف غي$ر مت$صرفة، ف$. تعام$ل : نف$سھا؟ نق$ول) إن(إذا توس$ع فيھم$ا لم$اذا ل$م يتق$دما عل$ى 
Kإن((ٍفحينئ$$ذ إذا س$مع معامل$ة الفع$$ل المت$$صرف،  ً ل$$َدْينا أنك$$ا�ِ َ ََ الف$صل ج$$ائز، ولع$$دم س$$ماع تق$$دم :  نق$$ول]12:المزم$$ل [))َ

-ًلعدم سماعه � يجوز، إذا يتوسع في الظ$روف م$ا � يتوس$ع ف$ي غيرھ$ا : نقول) إن(الظرف والجار والمجرور على 

   .، وإنما ھي مقيدة بالسماع بما سمع-ليست على إط.قھا

ِوراع َ َالترتي77ب َذاًجوب$$ا، أي و َ ِْ ً؛ =نھ$$ا غي$$ر مت$$صرفة، وھ$$و تق$$ديم اس$$مھا وت$$أخير خبرھ$$ا وجوب$$ا راع$$ه، وحك$$م .
َو)، )كان(معمول خبرھا حكم خبرھا، معمول الخبر ما حكمه ھنا؟ سبق أنه � يلي  ِيلى َ َالعام7ل َ ِ َ ُمعم7ول ْ ُ ْ ْالخب7ر َ َ َ ، أل$يس ْ

ًإن عن$دك زي$دا ق$ائم؟ : ًإن زي$دا ق$ائم عن$دك، ھ$ل ي$صح أن يق$ال: ال؟ لو ق)إن(ٍكذلك؟ فحينئذ ھل يلي ھنا معمول الخبر 
ً�، وإنما يستثنى الخبر نفسه فقط، إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، وما عداه ف. على ا=صل: الجواب ً ً.  

ًوحكم معمول خبرھ$ا حك$م خبرھ$ا، ف$. يج$وز تقديم$ه، وبع$ضھم اس$تثنى أن$ه إذا ك$ان ظرف$ا أو ج$ارا ومج$رورا  ً ً
ً تقديمه قياسا على الخبر، فصحح وجوز إن عندك زيدا مقيم، وإن فيك عمروا راغبجاز ً ًK.  

ًإن زي$دا عن$دك ق$ائم، ج$ائز؛ =ن$ه ل$م يتق$دم عل$ى : وأما تقديم معمول الخبر على الخب$ر دون ا�س$م فج$ائز، يعن$ي
  .سما�سم، وإنما تقدم على الخبر، تقديم معمول الخبر على الخبر � إشكال فيه دون ا�

وأما إذا تقدم على ا�سم معمول الخبر فا=صل المنع، لم$اذا؟ =ن الخب$ر من$ع وھ$و عام$ل وھ$و أص$ل، فمعمول$ه 
ٍمن باب أولى وأحرى، و=ن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل وعلمن$ا أن تق$ديم العام$ل ممتن$ع، فمعمول$ه ك$ذلك مثل$ه، 

ًلكن جوز بعضھم حم. على الظرف 
ًجارا ومجروراًإذا كان ظرفا أو - ً-.  

.إ) .إ)استثنى الناظم  :ِ ِالذي ِفي ِ ً  ومج$روراًأو ج$اراً، يعن$ي إ� الخب$ر ف$ي الموض$ع ال$ذي يك$ون الخب$ر في$ه ظرف$ا .
َكليتللتوسع في الظروف والمجرورات  ْ َ َفيھا َ َغير ِ ْ ِالبذي َ َ َكليت.. ْ ْ َ َغير َُھنا َ ْ ِالبذي َ َ ْ.  

َيتَل   .جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم: َيھاِف، )إن(ھذه تعمل عمل : نقول ْ

َغير ْ ِالبذي َ َ   .بذي يعني فاحش اللسان قذر، وھو اسم ليت: ْ

َغيرًإذا توسط ھنا وھو ظرف بين ليت واسمھا  ْ ِالبذي َ َ ْ.  

َفيھاكذلك  َكليت أو -تنويع المثال-أو ھنا للتنويع  ِ ْ َ َفيھا َ َغير ِ ْ ِالبذي َ َ َفيھ7ا توس$ط ھن$ا الج$ار والمج$رور وھ$و: ْ ب$ين  ِ
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  .العامل ومعموله

ُعك7س: ھذا في حالة الجواز فيما إذا لم يكن ثم مانع، وقلنا ھذا الباب لما ق$ال َلك7ان َم7ا َْ َ ْم7ن ِ ْعم7ل ِ َ ٍ، حينئ$ذ ا=ص$ل َ
وف$ي ب$$اب المبت$$دئ والخب$$ر م$ن جھ$$ة أن يت$$صل بالج$$ار ) ك$$ان(م$ا اش$$ترط ھن$$اك ي$شترط ھن$$ا، فم$$ا من$$ع ھن$اك ف$$ي ب$$اب 

َكذا -مير يعود على الخبر والمجرور أو الظرف ض َإذا َ َعاد ِ ِعليه َ ْ ُمضمر ََ َ ْ  إذا اتصل با�سم ضمير يعود عل$ى الخب$ر، -ُ
ًإن صاحبھا في ال$دار؟ إذا م$ا حك$م تق$ديم الخب$ر ھن$ا؟ إن : في الدار صاحبھا، إن في الدار صاحبھا، ھل يصح أن نقول

  .ھذا واجب: في الدار صاحبھا، تقديم الخبر على ا�سم نقول

َكليت: ًذا قولهإ ْ َ َفيھا َ ْأو ِ َھنا َ   .ليس فيه ما يوجب توسط الخبر بين ليت واسمھا: ُ

لم يرد الناظم إ� المسألة التي يجوز فيھا التوسط بين العامل والمعمول، وھو ا�سم، وأما ما ع$داه : ٍفحينئذ نقول
سم وھ$و ظ$رف أو ج$ار ومج$رور، لي$ت ھناك ما يجب أن يتوسط فيه الخبر بين العامل وا�: فيؤخذ من الشرح، فنقول
  .ھذا مثال لما وجب فيه التوسط: في الدار صاحبھا، نقول

  إن عند زيد أخاه، إن عند زيد ما إعرابه؟

، من$صوب أو مرف$$وع؟ )إن(اس$$م إن، إن عن$د ھ$ذا متعل$$ق بمح$ذوف خب$$ر ) عن$د(ح$رف توكي$د ون$$صب، و) إن (
ُالنصب فيھا َوعندمنصوب،  cيستمر ّ َ.  

  .لظرفية إن عند زيد أخاهمنصوب على ا

   أخاه؟

  ).إن(اسم 

  ، ما حكم تقدم الخبر والتوسط ھنا جائز أم واجب؟)إن(وعند زيد ھذا خبره، تقدم الخبر على اسم 

  .واجب

  .واجب، لماذا؟ =ن ا�سم وھو أخاه اتصل به ضمير يعود على جزء من الخبر

ًأخر لفظ$$ا ورتب$$ة، وك$$ذلك إذا اقت$$رن ا�س$$م ب$$.م ف$$ي ال$$دار ل$$ئ. يع$$ود ال$$ضمير عل$$ى مت$$: ف$$. يج$$وز ت$$أخير: ق$$ال
Kإن((ا�بتداء  ً في ذلك لعْبرةِ َ َِ ِ َِ   . سيأتي أن الذي يدخل عليه �م ا�بتداء ا=صل فيه خبر كما سيأتي]13:آل عمران[))َ

لك$ن � ، )ا=ص$ل إن لعب$رة(، )إن(ٍوإذا دخلت �م ا�بتداء على ا�سم حينئذ � يجوز أن يلي ذلك ا�س$م العام$ل 
  .ٍمؤكدة، وال.م مؤكدة، فحينئذ � بد من زحلقة ا�سم مع �مه) إن(يتوالى مؤكدان في جملة واحدة؛ =ن 

Kإن(( ً في ذلك لعْبرةِ َ َِ ِ َِ  ھذا مما يجب فيه التوسط، ماذا بق$ي؟ بق$ي وج$وب ت$أخير الخب$ر، إذا ك$ان ]13:آل عمران[))َ
  .-الك.م في الظرف والجار والمجرور-ًظرفا؛ 

َوإن$$ك((ذل$$ك فيم$$ا إذا اقت$$رن بھ$$ذا الخب$$ر �م ا�بت$$داء و َK ٍ لعل$$ى خل$$ق عظ$$يمِ ِ َ ٍَ ُ ُ َوإن$$ك، ]4:القل$$م [))َ َK ، )إن(الك$$اف اس$$م  ِ
َلعلى .. على خلق، ھذا جار ومجرور وھو خبر، دخلت عليه �م ا�بتداء، واجب الت$أخير كم$ا س$يأتي ف$ي آخ$ر الب$اب.. َ

وأخواتھ$ا ممن$وع، ي$ستثنى الج$ار والمج$رور، وھ$ذا ل$ه ث.ث$ة ) إن(ر على اس$م ٍواجب التأخير، حينئذ تقدم وتوسط الخب
  .ما يجوز فيه التوسط والتأخير، وھو الذي ذكره الناظم رحمه ': أحوال

إن ف$ي ال$دار : عل$ى ض$مير يع$ود عل$ى خب$ر مث$ل) إن(وجوب التوسط، وذلك إذا اش$تمل اس$م : بقي حالتان وھما
  .صاحبھا، إن عند زيد أخاه

َإن$ك((أن$ه يج$ب ت$أخير الج$ار والمج$رور أو الظ$رف، وذل$ك إذا دخ$ل عل$ى الخب$ر �م ا�بت$داء :  الحالة الثالثةأو K ِ 
ٍلعلى خلق عظيم ِ َ ٍَ ُ ُ   .]4:القلم [))َ

ً  ومج$روراً أو ج$اراًيلزم تقديم ا�سم ف$ي ھ$ذا الب$اب وت$أخير الخب$ر إ� إذا ك$ان الخب$ر ظرف$اوأي : قال ابن عقيل
  :يره وتحت ھذا قسمانفإنه � يلزم تأخ
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  .، وھذا الذي ذكره الناظم رحمه ' تعالىأنه يجوز تقديمه وتأخيره: أحدھما

 ف$. يج$وز ت$أخير ف$ي ال$دار ل$ئ. يع$ود ال$ضمير عل$ى مت$أخر ،ھاَ لي$ت ف$ي ال$دار ص$احب:أنه يجب تقديمه: والثاني
Kإن((، وكذلك إذا اقترن ا�سم ب.م ا�بتداء نحو  ورتبةًلفظا َ في ذِ ًلك لعْبرةِ َ َِ   .]13:آل عمران[))َِ

وجوب تأخير الخبر الظ$رف والج$ار، وذل$ك فيم$ا إذا اقترن$ت :  وھي-ما ذكرھا ابن عقيل نزيدھا-والحالة الثالثة 
َوإنك((بھذا الخبر �م ا�بتداء  َK ٍ لعلى خلق عظيمِ ِ َ ٍَ ُ ُ   .]4:القلم [))َ

-رأي–، اس$تثنى الظ$رف والمج$رور  و� مج$رورو� يجوز تقديم معمول الخبر على ا�سم إذا كان غير ظرف

ومعمولھ$ا، لم$اذا؟ =ن$ه مفع$ول ب$ه ل$يس ) إن(، � يتوس$ط ب$ين  آك$لً إن طعامك زيدا: ف. يجوز، آكل طعامكًإن زيدا، 
   .بظرف

 ف$. يج$وز تق$ديم المعم$ول ، أو ج$الس عن$دك، واثق بكً إن زيداً: ومجروراً أو جاراًوكذا إن كان المعمول ظرفا
إذا ك$ان  ، فھ$ذا أول$ى، المن$ع أول$ى، معم$ول الخب$ر ج$السً إن عن$دك زي$دا: أو، واث$قً إن ب$ك زي$دا: ف$. تق$ل،�سمعلى ا

ًظرفا أو جارا ومجرورا � يق$اس عل$ى الخب$ر إذا ك$ان ظرف$ا أو ج$ارا ومج$رورا، ب$ل ج$وز ف$ي الخب$ر =ن$ه عم$دة ف$ي  ً ً ً ً ً
ً، عن$دك ل$يس بعم$دة، وأم$ا إذا ك$ان ظرف$ا ھ$و ف$ي نف$سه خب$ر ًنفسه، وأما متعلق الخبر ليس بعمدة، إن زي$دا ق$ائم عن$دك

  .فا=صل فيه أنه من العمد

  : ثم قال

.وھم7777777777777777ز إن  َِ َ ْ ِف77777777777777777تح ل7777777777777777سد م77777777777777777صدرٱَ َ Mْ َ َ ِْ َ ْ
  

  

ِم777777777777777سدھا وف777777777777777 َ َ ََ َ س777777777777777وى ذاك ي. َ َ ِك777777777777777سرٱِ ِ ْ  

  

، )Kأن: (، ومت$ى نق$ول)Kإن: (، مت$ى نق$ول)Kإن(أو ف$تح ھم$زة ) Kإن(ھذا ش$روع من$ه ف$ي بي$ان مواض$ع ك$سر ھم$زة 
  ًوجوبا في الحالتين ومتى يجوز الوجھان؟

أو م$ا ) Kإن(أراد أن يبين لنا المواضع، وھ$ذه كلھ$ا س$ماعية، بمعن$ى أن$ه ُي$سمع ف$ي ل$سان الع$رب م$ا ك$سرت في$ه 
  .، أو ما يجوز فيه الوجھان)Kأن(فتحت فيه 

  .فا=حوال كم؟ ث.ثة، وجوب الفتح، وجوب الكسر، جواز ا=مرين

: ٍ ا=حوال الث.ثة ينظمھا ضابط إذا فھمه الطالب وعرف حينئذ � يحتاج أن يعرف ھذه المواض$ع،وكل من ھذه
  .تكون مفتوحة) .إن(ًإلى مفرد، و) يجوز صناعة أن يكون جملة فإن ھمزة ) .إن(كل موضع يحتاج فيه ما قبل 

ة، ھ$$ل يمك$$ن أن تك$$ون ف$$ي مق$$ام تنظ$$ر ف$$ي ھ$$ذه الجمل$$) أن(أو ) .إن(و� ت$$دري ھ$$ل ھ$$ي ) .إن(يعن$$ي إذا ج$$اءت 
أو نح$و ذل$ك، إن ص$ح أن تع$رب ھ$ذه الجمل$ة ف$ي .. مفرد؟ بحيث يحتاجھا ما قبلھ$ا أن يك$ون فاع$ل، أو مبت$دأ، أو ح$ال

ْأول$م((مث$ل م$اذا؟ ) أن(ٍمحل مفرد فيتسلط عليھ$ا العام$ل، فوج$ب حينئ$ذ ف$تح  َ َ َ يكفھ$م أن$ا أنزلن$اَ َْ ْ َْ َK ْ ِ ِ  ننظ$ر ]51:العنكب$وت [))َ
َنا أنزلناَأ: في َْ ْ َ Kَنا أنزلناِ أو إ َْ ْ َ K -انظ$ر م$ا قبلھ$ا : إذا ت$ردد ھ$ل ھ$ي بالك$سر أو ب$الفتح؟ نق$ول: ؟ لك$ن نق$ول ھن$ا-الق$راءة ثابت$ة
ْأولم(( َ َ ْ يكفھمَ ِ ِ ْ ٍ يكفي ھذا فعل، فحينئذ ننظر ف$ي ھ$ذه الجمل$ة، ذاك الفع$ل ل$م ي$ستوف فاعل$ه، ھ$ل يمك$ن ]51:العنكبوت [))َ

تؤول بمفرد م$صدر إن أمك$ن وص$ح ص$ناعة، ) أن( تقوم مقام الفاعل وھو مفرد في المعنى؛ =ن أن نجعل ھذه الجملة
  ).إن(ٍيعني في اFعراب حينئذ وجب فتح أن، فإن لم يمكن وجب كسر 

إن جاز الوجھان يعني يمكن أن تكون جملة مستقلة، ويمكن أن يوجد مفرد فتكون الجملة ف$ي ق$وة المف$رد ت$سلط 
  .جاز الوجھان: ٍحينئذ نقول.. ابق، ويمكن أن يتخلى عن ھذا المفرد من جھة اFعرابعليھا العامل الس

  :وكل ما اختلف فيه مرده إلى ھذه المواضع الث.ثة، ث.ثة ضوابط لكل ھذه ا=بواب

  .تكون مفتوحة) إن(إلى مفرد، و� يجوز صناعة أن يكون جملة فإن ھمزة ) إن(كل موضع يحتاج فيه ما قبل 

) إن(ًإل$$ى جمل$$ة و� يج$$وز ص$$ناعة أن يك$$ون مف$$ردا تك$$ون ھم$$زة ) إن(ك$$ل موض$$ع يحت$$اج في$$ه م$$ا قب$$ل : الث$$اني
  .مكسورة
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ٍكل موضع يجوز فيه الوجھان صح فيه فتح الھمزة وكسرھا، حينئذ من عن$ده ملك$ة ف$ي اFع$راب ي$ستطيع : ًثالثا
  .أن يعرف ھذا الموضع ھل ھو بالكسر أو بالفتح

َوھمز : قال رحمه ' ْ ِإن افتح لسد مصدرََ َ M .ْ َ َ ِْ َ ْ َمسدھا  *** ِ . َ َ  

.وھمز إن َِ َ ْ َھمز ھذا بالنصب  َ ْ ْافتح: مفعول به لقولهَ َ ِلسد مصدر، افتح ھمز إن، متى؟ ْ َ Mْ َ َ َمسدھا ِ . َ َ  

  .أن: فيقال) إن(ٍإذا صح أن يسد المصدر مسد الجملة حينئذ وجب فتح 

َ سوى ذاكوما َ َ ْوھم7ز إن اف7تحاكسر، كم موض$ع؟ : افتح قال. بمصدر اكسرإذا لم يصح أن تؤول الجملة  ِ ْ ََ َْ .  وم7ا، َِ
ِسوى ذاك اكسر ِ ِْ َ َ ٍ كم موضع؟ موضعان، ونحن نريد أن ندخل الموضع الثالث، � بد م$ن إدخال$ه، فحينئ$ذ إم$ا أن نجع$ل َ

ْاف7تح َ التأوي$$ل ف$ي واح$$د  ل$يس عل$ى الوج$$وب، � ب$د م$ن -الث$$اني–، وإم$ا أن نجع$$ل اك$سر -ا=ول–ل$يس عل$$ى الوج$وب  ْ
  .منھما

ْوھمز إن افتح ْ ََ َْ . ًوجوبا، وجوبا بمعنى َِ   .أنه � يجوز الكسر، ھذه حالة واحدة: ً

ِ سوى ذاك اكسروما ِ ِْ َ َ ً وجوبا وجوازا، فشمل حالتينَ ً.  

ْوھم7ز إن اف7تح ْ ََ َْ . ًوجوب$ا وج$$وازا،  َِ ِ س7وى ذاك اك77سروم7اً ِ ِْ َ َ وإم$ا أن يك$$ون ً وجوب$ا، إم$ا أن يك$ون التأوي$$ل ف$ي ا=ول َ
ًالتأويل في الثاني، فيحمل صيغة افعل على الحقيق$ة والمج$از، اف$تح وجوب$ا وج$وازا، في$شمل م$ا تع$ين في$ه الف$تح، وھ$و  ً

، والمواض$ع الت$ي يج$وز فيھ$ا الوجھ$ان ويف$تح فيھ$ا ف$ي أح$د ال$وجھين ھم$زة )إن(المواضع التي يجب فيھ$ا ف$تح ھم$زة 
ْ سوى ذاك اكوما: ، ويختص قوله)إن( َ َ َ ِسرِ ْھمز إن افتح: بالوجوب، أو بالعكس ِ َْ َْ .  وم7اًيعن$ي وجوب$ا � يج$وز إ� الف$تح،  َِ

ِسوى ذاك اكسر ِ ِْ َ َ ً وجوبا فيما � يجوز فيه إ� الوجوب وجوازا فيما جاز فيه الفتح، فيكون مرجحا من ھذه الحيثيةَ ً ً.  

ِوھمز إن افتح لسد مصدر  َ M . َْ َ َ ْ ْ َِ َ َْ ْوھم7ز إن اف7تح: ورة الھمز؛ =نه ق$ال فھم منه أن ا=صل المكسِ ْ ََ َْ . ) إن(ا=ص$ل م$اذا؟  َِ
ًفرع عنھا، وھ$ذا ھ$و الم$شھور عن$د النح$اة، أن ا=ص$ل ھ$ي المك$سورة الھم$زة وقي$ل المفتوح$ة، وقي$ل ھم$ا مع$ا ) أن(و

  .أصل، يعني � أصالة =حدھما على ا]خر

ِلسد مصدر َ Mْ َ َ ِافتح لسد مصدر  : ًكان جامدا، يعني كيف نقولً ھو مصدر خبرھا إن كان مشتقا، والكون إن ِ َ Mْ َ َ ِْ َ   ؟ْ

ًإما أن يكون الخبر مشتقا، وإما أن يكون جامدا : نقول ًب$أن يك$ون جام$دا أو ظرف$ا وج$ارا ومج$رورا-ً ً ً ، عل$ى م$ا -ً
 ًذكرناه سابقا ف$ي الموص$و�ت الحرفي$ة أن$ك تنظ$ر ف$ي الخب$ر وت$أتي بم$صدر الم$شتق فت$ضيفه إل$ى اس$م أن، علم$ت أن

  ًزيدا قائم، كيف سدت مسد المصدر ھنا؟ 

ًعلمت قيام زيد، علمت أن زيدا في الدار، علمت كون زي$د ف$ي ال$دار، علم$ت أن زي$دا أس$د، علم$ت ك$ون : نقول ً
ًزي$د أس$دا، فت$$أتي ب$الكون ت$$ضيفه إل$ى علم$ت ك$$ون زي$د ا�س$$م ث$م تن$$صب الخب$ر عل$ى أن$$ه خب$ر للك$$ون، وبع$ضھم ي$$أت 

  .ھذا مصدر مولد: ة زيد مضاف للياء والتاء، نقولبالمصدر المولد، علمت أسدي

  .علمت أسدية زيد، وھذا جائز وذاك جائز

ِوھمز إن افتح لسد مصدر َ M . َْ َ َ ْ ْ َِ َ َْ ِل7سد م7صدر:  ق$الِ َ Mْ َ َ ل$سد مف$رد؛ =ن$ه ق$د ي$سد المف$رد م$سدھا ويج$ب الك$سر، :  ول$م يق$لِ
=ن المف$رد ھ$ذا ي$شمل زي$د، ول$يس بم$صدر، ي$شمل المصدر أخص من المفرد، أيھما أعم؟ المفرد أع$م م$ن الم$صدر؛ 

ِلسد م7صدر: رجل وليس بمصدر، لكن المصدر يكون أخص، فقوله َ Mْ َ َ ل$سد مف$رد؛ =ن$ه ق$د ي$سد :  ھ$ذا مق$صود، ول$م يق$لِ
  .وجب كسرھا) إن(، وذلك في باب ظن، أنه يقع المفعول الثاني جملة، فإذا كان مصدرة بـ)إن(المفرد ويجب كسر 

إنه قائم، جملة إنه قائم ھذه في مقام المفرد؛ =ن ظن ھذه داخلة على المبت$دئ والخب$ر، فا=ص$ل في$ه ًظننت زيدا 
ٍ أن يكون مفردا، فإذا وقعت جملة إنه قائم حينئ$ذ نق$ول-المفعول الثاني-  وم$ع ذل$ك � -ف$ي ق$وة المف$رد-تف$سر ب$المفرد : ً

  .نقول بأنه يجب فتح ھمزة أن

  .لسد مفرد؛ =نه قد يسد المفرد مسدھا ويجب الكسر كالمثال الذي ذكرناه: قللسد مصدر، ولم ي:  وإنما قال
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.وھم7777777777777777ز إن  َِ َ ْ ِف77777777777777777تح ل7777777777777777سد م77777777777777777صدرٱَ َ Mْ َ َ ِْ َ ْ
  

  

ِم777777777777777سدھا وف777777777777777 َ َ ََ ِ س777777777777777وى ذاك اك777777777777777سري. ِ ِْ َ َ َ  

  

َمسدھا . َ   ھذا ما إعرابه؟ َ

ِلسد مصدر َ Mْ َ َ َمسدھا ِ . َ ً، ضربت زيدا ضربا؟َ ً  

  .مفعول مطلق

ِلسد مْصَدر َ َl َمس ِ َدھاَ K َأول$م يكفھ$م أن$ا أنزلن$ا((: ًمع معموليھا لزوما بأن وقعت في محل فاعل كما في قوله تع$الى َْ ْ ْ ََ َ َK ْ ِْ ِ َ َ( (
ْيكفھ$م:  أي]51:العنكب$وت[ ِ ِ ْ َق$ْل أوح$ي إل$ي أن$ُه اْس$تمع(( إنزالن$ا، أو وقع$ت موق$ع نائ$ب الفاع$ل َ َ ََ K َ K َِ ُِ َأوح$ي  ]1:الج$ن) [)ُ ِ ھ$$ذا ُ

Kأن$((مغي$ر ال$صيغة  َ اْس$$تمعُهَ َ Kأن$ُه(( انظ$ر ھن$ا وقع$$ت ]1:الج$ن [))َ َ اْس$تمعَ َ ٍالجمل$ة، حينئ$$ذ إذا ت$ردد ھ$ل ھ$ي بالك$$سر أو  ))َ
َأْوح$ْي((بالفتح تنظر م$ا قبلھ$ا  ًھ$ذا يفتق$ر إل$ى نائ$ب فاع$ل، إذا ھ$و مف$رد، ھ$ل اس$توفى نائ$ب فاعل$ه؟ ل$م ي$ستوف، ل$و  ))َ

ٍأولت ھذه الجملة بمفرد حينئذ ھل يتسلط عليه  َ ْ K   .العامل فيرفعه على أنه نائب فاعل؟ نعمَ

Kأنُه((ًإذا تقول ھذه يجب أن تكون بالفتح  َ اْستمعَ َ .أنًأوحي استماع نفر من الجن، إذا تقع  ))َ  في مق$ام الفاع$ل وف$ي ّ
َ تخ$افونَو�((مقام نائب الفاعل، وتأتي كذلك في مقام ا�سم المجرور بحرف الجر، وت$أتي ف$ي مق$ام المفع$ول ب$ه  ُ َ ْ أنك$م َ ُ K َ

ْأشركتم ُ ْ َْ : نق$ول) إن( و� تخ$افون إش$راككم، ھن$ا وقع$ت ف$ي موق$ع المف$رد وھ$ي جمل$ة اس$مية م$صدرة ب$ـ]81:ا=نعام [))َ
َذل$ك((وجب الفتح، لماذا؟ لوقوعھا مقام المفعول به، أو في موضع مجرور بح$رف  ِ k ب$أن ' ُھ$و الح$قَ َ َْ َ K K َ  إذا ]6:الح$ج [))ِ

َذلك((ًباشرة تحكم عليھا بأنھا بفتح الھمزة وجوبا  م-حرف جر-جرت بحرف،  ِ k بأن ' ُھو الحقَ َ َْ َ K K َ ِ.((  

ِومْن((كذلك تأتي في مقام المبتدئ  َ آياته أنك ترى ا=ْرضَ َ َ ََ َ K َ ِ ) رؤيت$ك( ومن آياته رؤيت$ك ا=رض، ]39:فصلت [))ِ
  .ًھذا مبتدأ مؤخر، إذا وقعت في مقام المفرد، سدت مسد المصدر

ً صادقا على ذل$ك أن في موضع خبر مبتدئ بشرط أن يكون ذلك المبتدأ غير قول، وبشرط أ� يكون خبر كذلك
ظني إقامتك، وعب$ر اب$ن ھ$شام ع$ن .. ظني أنك مقيم معنا اليوم، يعني ظني إقامتك، ظني أنك مقيم معنا اليوم: المبتدئ

ًأو خب$را ع$ن اس$م معن$ى غي$ر ق$ول و� ص$ادق علي$: ھذه الحالة بقوله أن$ه : ٍاعتق$ادي أن$ه فاض$ل، حينئ$ذ نق$ول: ه خبرھ$اً
  .خبر المبتدأ: فاضل ھذا في قوة المصدر، ويعرب ماذا؟ اعتقادي ھذا مبتدأ وأنه فاضل

ِل7سد م7صدر: ًإذا الحاص$ل أن قول$ه َ Mْ َ َ َم7سدھا ِ . َ ً يعن$ي م$ع معموليھ$ا لزوم$ا؛ ب$أن وقع$ت ف$ي مح$ل فاع$ل كا]ي$ة الت$ي َ
َول$$ْو: ((ًا نح$$وذكرناھ$$ا، ول$$و ك$$ان الفع$$ل مق$$در َ أنُھ$$م ص$$بُرواَ َ ْ K  ول$$و ثب$$ت أنھ$$م ص$$بروا، يعن$$ي ول$$و ثب$$ت ]5:الحج$$رات [))َ

ھ$ي مبت$دأ مح$ذوف الخب$ر : ًصبرھم، على قول الكوفيين أن المرفوع بعد لو� فاعل ثبت مقدرا، وق$ال أكث$ر الب$صريين
َولْو((ًوجوبا  َ أنُھم صبُرواَ َ ْ K    ما بعدھا فعل؟ لو ھذه ھل يلزم أن يكون]5:الحجرات [))َ

  ً.أن المرفوع بعد لو فاعل ثبت مقدرا: على قول الكوفيين

  ً.ھي مبتدأ محذوف الخبر وجوبا: وقال أكثر البصريين

) إن(م$ن ھ$$ذين الق$ولين تأخ$$ذ أن عن$$د الك$وفيين أن$$ه � يل$ي ل$$و إ� الفع$$ل، وعن$د الب$$صريين � ي$شترط، لي$$ست ك$$ـ
  .ي في باب ا�شتغاللما سيأت) إذا(و) إن(وإنما يستثنون ) إذا(و

ْ تخافون أنكم أشركتمَو�: ((أو مفعول غير محكي بالقول نحو ُْ ْ ْ ُ َُ ََ َK َ ٍ أو خبر عن اسم معن$ى غي$ر ق$ول ]81:ا=نعام [))َ ً
  ً.إنك فاضل، أو مجرور بالحرف كما ذكرناه سابقا: اعتقادي أنك فاضل، بخ.ف قولي: و� صادق عليه خبرھا

فاعل، ومفعول به، ونائب فاعل، ومبت$دأ، وموض$ع الم$ضاف ) أن(ًھا تكون مح. لـھذه المواضع قرابة التسع كل
Kإنُه((إليه  ْ لحق مثل ما أنك$مِ ُ َK َ َ َ َْ ِ v((] وك$ذلك إذا عطف$ت عل$ى ش$يء وج$ب في$ه ف$تح أن، أو أب$دلت م$ن ش$يء ]23:ال$ذاريات ،

  .صدرھذه المواضع كلھا يجب فيھا الفتح، وتؤول بم: ٍوجب فيه فتح أن حينئذ نقول

ٍحينئ7ذ .. ھو أنه كل موضع صح أن يحل فيه المفرد ويتسلط عليه العام7ل، وي7صح ص7ناعة إعرابي7ة: والضابط
  .تعين أن يكون بالفتح
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  : ثم قال

ْفاك777777777سر ِ ْ َبت777777777داِا) ِف777777777ي َ ِ ْ وف777777777ي ب777777777دء ص777777777لهْ َ ِ ِِ ْ َ َ  

  

ْوحي7777777777777777777777777ث إن ليم7777777777777777777777777ين مكمل7777777777777777777777777ه َ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ٍَ ِ.  

  

ْفاكسر، )إن(ھذه ا=حوال وجوب كسر ھمزة  ِ ْ   ًجوبا في ستة مواضع سيذكرھا الناظمو َ

َفي ا)بتدا ِ   ً.يعني في ابتداء الجملة إما حقيقة وإما حكما: ِْ

َإنا أْعطْيناك الك$ْوثر((ًحقيقة متى؟ إذا لم يتقدمھا شيء، لم يسبقھا قطعا  ََ ََ َْ َ K ھ$ذا واج$ب، لم$اذا؟ :  نق$ول]1:الك$وثر) [)ِ
Kإنا(( شيء البتة =نھا وقعت في ابتداء الك.م حقيقة، لم يسبقھا ِ أنزلناهُ في لْيلة القدرِ ْ َ َ َْ ِْ َِ َ ھ$ذه وج$ب فيھ$ا :  نق$ول]1:القدر [))َ

  .كسر ھمزة إن

ًأو حكما بأن يسبقھا ش$يء ولك$ن � يخرجھ$ا ع$ن كونھ$ا جمل$ة ابت$داء، يعن$ي � يخرجھ$ا ع$ن ابت$دائيتھا مث$ل أ� : ً
ْ إن أْولياء ' � خْوف علْيھمَأ�(( ِ َ َ ِ َ ٌَ َ K ِ Kَ واجب$ة الك$سر، =نھ$ا وقع$ت ف$ي ابت$داء الك$.م، كي$ف : ھنا نقول) إن (]62:يونس[ ))ِ

ًأل ا�فتتاحي$ة � ت$ؤثر ف$ي الجمل$ة الت$ي بع$دھا ف$ي كونھ$ا مبت$دأ بھ$ا، فھ$ي : قبلھ$ا؟ نق$ول) أ�(وقعت في ابتداء الك.م و 

دأ بھا؛ =نه لو نفي عنھا ا�بت$داء لم$ا ص$ح ًحكما وإ� في نفسھا فھي مبت: نقول) أ�(ًابتدئ بھا حقيقة لكن باعتبار اللفظ 
  ).إن(كسر ھمزة 

  .فالثاني الواقعة بعد أل ا�ستفتاحية كا]ية التي ذكرناھا

ُحي77ث مثلھ$$ا الواقع$$ة بع$$د  ْ وج$$ب ) إن(ٍ، حي$$ث ھ$$ذه م.زم$$ة لmض$$افة إل$$ى الجم$$ل، حينئ$$ذ إذا ص$$درت الجمل$$ة ب$$ـَ
ٍبالك$سر وجوب$ا، فحينئ$ذ دخ$ل ھ$ذا الموض$ع ) ًث إن زيدا ج$الساجلس حي(كسرھا؛ =نھا في ھذا التركيب ھي مبتدأ بھا  ً

ْفاكسر: (في قوله ِ ْ َا)بتدا ِفي َ ِ   .بعدھا وجب كسرھا) إن(ومنه حيث؛ =نھا م.زمة لmضافة إلى الجمل، فإذا جاءت ) ْ

الجمل$ة وقع$ت وجب الكسر ھن$ا، =ن : زيد إنه قائم، زيد مبتدأ، إنه قائم، نقول: ًوالواقعة خبرا عن اسم ذات نحو
ًخبرا عن اسم ذات، فحينئذ ھي مبتدأ بھا حكما ًٌ ٍ .  

َفاكسر في ا)بتدا ِ ِ ِْ ْ ْ َا)بتدا ِفي :ًإذا قوله َ ِ ً يشمل ا�بتداء حقيقة وا�بتداء حكما، وا�بتداء حكما يدخل تحته الم$ستفتح ْ ً
  .بأ� ا�ستفتاحية

ُوحيث ْ َ   .ه إذ؛ =نھا ملحقة بحيث لكان جيدًوإذا وقعت جملة خبرا عن اسم ذات، ولو زدنا علي: َ

ْفاكسر في ا)بتدا وفي بدء صله َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ْ ْ في ص$در ال$صلة وج$ب ك$سرھا، ج$اء ) إن(يعني في صدر الصلة، إذا وقعت : َ
ًس$ماعا، : الذي إنه قائم، وجب الكسر؛ =نھا وقعت في صدر الصلة، لم$اذا ك$سرت إذا وقع$ت ف$ي ص$در ال$صلة؟ نق$ول

  ً.ردوا ھذا الموضع كسروا وجوباھكذا العرب إذا أو

ْوفي بدء صله َ ِ ِِ ْ َ ًيعني ابتداء الصلة، سواء كان حرفا أو اسما، ومثل الصلة ال$صفة : َ ، )م$ررت برج$ل إن$ه فاض$ل(ً
Kإن: ((وأما ال$صلة فنح$و َ مفاتح$ُهِ َِ  عن$دي أن$ه ج$اء ال$ذي:  ال$ذي إن مفاتح$ه، بخ$.ف ح$شو ال$صلة نح$و]76:الق$صص [))َ

ھن$ا، ب$ل تف$تح؛ ) إن(ه حشو الصلة، ج$اء ال$ذي عن$دي أن$ه فاض$ل، � ي$شترط في$ه أن تك$سر ھم$زة � يشترط فيفاضل، 
� أفعل$ه م$ا أن ف$ي : ل$م ت$أت، ومثل$ه) ل$م(=نھا لم تقع في صدر الصلة، والذي وقع في صدر الصلة ھو الظ$رف، وإن 

  ً.أن في السماء نجماما ثبت : ، ھنا بالفتح � بالكسر، أيًالسماء نجما

ْوحي َ .إن ُثَ ٍليمين ِ ِ ْمكمله َِ َ ِ ْ   ).إن(، ھذا الموضع الثالث الذي يجب فيه كسر ھمزة ُ

ُحيث  ْ .إن َ   .ھذا مبتدأ ِ

ٍليمين  ِ ْمكمله َِ َ ِ ْ   ، ومكملة ھذا ما إعرابه؟ لهًا يعني وقعت جوابمكملة ليمين،.. ُ

ُحيث ْ .إن َ ٍليمينمبتدأ، ) إن: (قلنا: ِ ِ ْمكمل7ه: متعل$ق بقول$ه َِ َ ِ ْ ِمكم ، ُ ْ ْل7هُ  س$واء م$ع ً، أي وقع$ت جواب$ا ل$ه)إن( ھ$ذا خب$ر َ
ِوالعْصر(( ، و� فرق معھا بين وجود فعل القسم أو �ال.م أو دونھا َ َإن اFنسان) 1 (َْ َ ِ K   .]2، 1:العصر [))ِ
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ُحيث  ْ .إن َ ٍليمين ِ ِ ْمكمله َِ َ ِ ْ ٍ، يعني وقعت جوابا للقسم، حينئذ يجب كسر ھمزة ُ  ص$ور، ، وھذا يدخل تحت$ه ث$.ث)إن(ً
واح$دة يج$$وز فيھ$ا الوجھ$$ان، : ف$ي ج$$واب الق$سم ل$$ه ث.ث$ة أح$وال؛ =ن ال$$صور أربع$ة) إن(يعن$ي مواض$ع ك$$سر ھم$زة 
  ).إن(وث.ثة يجب فيه كسر ھمزة 

َويْحلف$ون((، ھن$ا يتع$ين مث$ل )إن(أن ي$ذكر فع$ل الق$سم وتق$ع ال$.م ف$ي خب$ر : الصورة ا=ولى َ َُ ْ ب$ا[ إنُھ$م لم$نكمِ ُْ ْ َِ K ِ ِِ K(( 
َيْحلفون (]56:توبةال[ َُ ْإنُھم: ((ُذكر القسم الفعل، ثم قال) ِ K ْ لمنكمِ ُ ْ   ).إن(ُجمع بين الفعل وال.م، وجب كسر ھمزة  ))َِ

ِوالع$ْصر): ((إن(أن يحذف فعل القسم وتقع ال.م ف$ي خب$ر : الصورة الثانية َ َإن اFن$سان) 1 (َْ َ ِ K ِ لف$يِ ، 1:الع$صر [))َ
ِوالعْصر((، أين الفعل؟ محذوف )إن(وقعت ال.م في في خبر . ]2 َ َْ.((  

، وانظ$ر ال$$ضابط فيھم$ا وج$ود ال$$.م ف$ي خب$$ر )إن(ف$ي ھ$ذين الموض$$عين باتف$اق إجم$اع أن$$ه يج$ب ك$$سر ھم$زة  
  ).إن(، وجدت ال.م سواء ذكر الفعل أم حذف وجب كسر ھمزة )إن(

ِإذا الضابط ليس ھو في ذكر فعل القسم، بل ذكر في ا=ولى وُحذف في الثان ِ ُ َويْحلفون((ية ً َ َُ ْ با[ إنُھم لم$نكمِ ُْ ْ َِ K ِ ِِ K((  ھن$ا
َجمع بين ا=مرين َ َذكر الفعل، ووجدت ال.م في خبر : َ ِ   ).إن(ُ

ِوالعْصر: ((الثاني َ َإن اFنسان) 1 (َْ َ ِ K ِ لفيِ   .ُِوجدت ال.م وُحذف الفعل ))َ

س$$واء ح$$ذف الفع$ل أم ذك$$ر، ف$$ي ) إن (وج$$ود �م ا�بت$داء واقع$$ة ف$$ي خب$ر: ًإذا ال$ضابط م$$ا ھ$$و الق$در الم$$شترك؟
  ).إن(ھاتين الصورتين باFجماع أنه يجب كسر ھمزة 

الفع$$ل، وال$$.م، ھ$$ذه مح$$ل : ، يح$ذف ا=م$$ران ا�ثن$$ان)إن(أن يح$$ذف فع$$ل الق$$سم و� تقت$$رن ال$$.م بخب$$ر : الثال$ث
ِوالكتاب الُمبين ) 1(حم {نزاع، والنزاع صوري مثل ماذا؟  ِ ْ ِْ َِ ْإنا أنزل) 2(َ َ َ K َإن$ا أنزلن$اهُ ((]3-2-1: ال$دخان [})3( َناهُِ َْ َ K ھ$ذه  ))ِ

، ھن$ا يج$ب عل$ى م$ذھب الب$صريين -الفع$ل وال$.م-ًجواب قسم، أين فعل القسم؟ مح$ذوف، أي$ن ال$.م؟ � �م، إذا انتفي$ا 
  :، ھذه الصورة اختلفوا فيھا)إن(كسر ھمزة 

Kإن$$$ا((الك$$$سر والف$$$تح، : ف$$$الكوفيون أج$$$ازوا فيھ$$$ا ال$$$وجھين َنزلن$$$اهَُ أِ َ أنزلن$$$اهKُن$$$اَأ(( ))َْ َْ يج$$$وز فيھ$$$ا ال$$$صورتان،  ))َ
َوالبصريون منع الفتح وأوجبوا الكسر، وقد غل$ط الكوفي$ون ف$ي ھ$ذه الم$سألة، وحك$ي اFجم$اع ال$سابق عل$ى أن$ه يج$ب  l ُ

يھ$ا ف$تح ھم$زة فيھا الكسر؛ لعدم السماع، لم يأتوا بسماع لفظ واحد أنه فيما إذا ح$ذف فع$ل الق$سم م$ع ال$.م أن$ه يج$وز ف
ُأن، � يحفظ أبدا في لسان العرب، ولذلك نص السيوطي في جمع الجوامع على أن الكوفيين غلطوا ف$ي ھ$ذه الم$سألة،  ِ َ ً
ٍمذھبھم غلط من أصله، فحينئذ تكون ھذه الم$سائل كلھ$ا ال$ث.ث مجم$ع عليھ$ا، وإن ك$ان اFجم$اع ف$ي ال$صورة ا=ول$ى 

  .زاع المذكوروالثانية متحقق، وفي الثالثة على الن

ْوحيث إن ليمين مكمله َ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ٍَ  يدخل تحته ھذه الصور الث.ثة، بقي ص$ورة واح$دة يج$وز فيھ$ا الوجھ$ان ي$أتي ھن$اك إن .ِ
  .شاء '

ْأو ْحكي77ت َ َ ِب77القول ُِ ْ َ ْ ِق$$ال إن$$ي عْب$$د '((ومعمو�ھ$$ا ) إن(الب$$اء ھ$$ذه ب$$اء ا]ل$$ة حكي$$ت م$$ا ھ$$و ال$$ذي حك$$ي؟ : ِ َ َK ُ l ِ َ(( 
  .فبالكسر ف. تلحن) إن(كل ما تصرف من مادة قال، فإذا جاءت بعده ..  قال إني، يقول إني، قل إني]30:مريم[

ْحكيت َْوأ َ ِبالقول ُِ ْ َ ْ ْحلت َْوأ ِ . ّمحل َ َ ٍحال   ***  َ جاءت بموض$ع ح$ال، جمل$ة س$واء تق$دمتھا ال$واو أم �، أن تق$ع ف$ي : َ
ُكزرته : جملة في موضع الحال كما مثل الناظم ُ ُ ْوإني ذو أملَْ َ ََ ُ M ِ   

ُزرته ُ بع$د ال$واو، ھ$ل ھ$و خ$اص ب$الواو أم ) إن(فعل وفاعل ومفعول به، وإني الواو ھذه واو الحال، إني وقعت  ُْ
Kإ�((أنه عام؟ ع$ام  َ إنُھ$م لي$أكلون الطع$امِ َ َ َK ُ ُ َْ ْ K ً ھ$ذه الجمل$ة حالي$ة وج$اءت مك$سورة وھ$ي ب$دون واو، إذا � ]20:الفرق$ان [))ِ

  . الواو كما ھو ظاھر ك.م الناظميشترط فيھا

ْحل77ت ْأو  . ّمح77ل َ َ ٍح77ال  *** َ ٍح77الھ$$ذا مفع$$ول في$$ه، ) مح$$ل(ومعمو�ھ$$ا ) إن (َ  إم$$ا م$$ع ال$$واو كم$$ا ذك$$ره الن$$اظم أو َ
  .بدونھا

الح$ال ا=ص$ل فيھ$ا -لم$اذا : ًلماذا؟ =ن وقوع المصدر ح$ا� وإن كث$ر س$ماعي، ق$د يق$ول قائ$ل) إن(ولم تفتح ھنا 
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ٍ لم$$اذا منعن$$ا ف$$ي ھ$$ذه ال$$صورة الف$$تح وأوجبن$$ا الك$$سر؟ =نن$$ا إذا أولن$$ا أولن$$اه بم$$صدر، وحينئ$$ذ -كم$$ا س$$يأتيأنھ$$ا مف$$ردة 
ًالمصدر ھل يقع حا� قياسا؟ الجواب ٌوم7صدر�، وإنما ھو مع كثرت$ه س$ماعي، : ً ْ َ ٌمنك7ر ََ ًح7ا) .ُ ْيق7ع َ ٍبكث7رة   ***  ََ َ ْ َ  كثي$ر ،ِ

ًم$$صدر ح$$ا� وإن كث$$ر س$$ماعي عل$$ى أن ال$$سماعي إنم$$ا ورد ف$$ي الم$$صدر ًلكن$$ه قياس$$يا، وإنم$$ا ھ$$و س$$ماعي، وق$$وع ال
  . الصريح � المؤول، و=ن المصدر المنسبك مع أن المفتوح الناصبة لمعرفة معرفة والحال نكرة

ّق$$د ي$$رد أن الم$$صدر يك$$ون معرف$$ة، م$$صدر أن المفتوح$$ة الناص$$بة لمعرف$$ة يك$$ون معرف$$ة، إذا ن$$صبت أن : يعن$$ي
ٍعرفة، وإذا نصبت لنكرة ول$و كان$ت مخص$صة، حينئ$ذ ص$ار نك$رة، و� يق$ع الم$صدر المعرف$ة معرفة صار المصدر م

  .ًحا� البتة

  .ًإذا � تكون الجملة الحالية سواء سبقت بواو أو �، � تكون مفتوحة الھمزة بل يجب فيھا الكسر

َوكسروا من بعد فعل علقا M ُ ْ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ   .ھذا الموضع السادس: َ

ُوكسروا َ   .ًا أي العرب نطقوا بھا مكسورةأيض :ََ

ٍمن بعد فعل ْ ْ َِ ِ َعلقا -قلبي– ِْ M ٍ، سيأتينا في باب ظن وأخواتھا ما يسمى بالتعليق، ف$إذا عل$ق الفع$ل حينئ$ذ وج$ب ك$سر ُ
  ) إن(ھمزة 

ٍمن بعد فعل ْ ْ َِ ِ َعلق7ا -قلبي– ِْ M ِب7ال6م أي الفع$ل، وا=ل$ف لmط$.ق ُ َ . م ا�بت$داء مث$ل �م ا�بت$داء فق$ط، م$ن المعلق$ات � ِ
ُكاعلم إنه لذو: ماذا؟ كما مثل الناظم َ َُ . َِ ْ َتقى ْ ُ.  

ُعلم إنه لذوا َ َُ . ِ ْ َتقى ْ ُعلم إنه لذوا، )إن(، ھنا دخلت ال.م على خبر ُ َ َُ . ِ ْ َتقى ْ ، ا=صل في دخ$ول ال$.م ھن$ا يك$ون عل$ى ُ
ًظنن$ت زي$دا (ھ$ذا مث$ال واض$ح، ) زي$د ق$ائمظنن$ت ل(ھذا ا=صل؛ =ن التعليق إنما يكون بين الفعل وبين معمولي$ه ) إن(

kزيدا مفعول أول، وقائما مفعول ثاني، قد يعلق العم$ل ف$ي اللف$ظ فين$صب عل$ى المح$ل، يعل$ق: ًظننت زيدا) ًقائما َ َْ ً يعن$ي : ًَ
  .� ُينصب في اللفظ وإنما يكون العمل في المحل كما سيأتي

َمن الُمعلقات ال.م، فإذا قلت ِ ًظننت زيدا قائما: َ ً، ظن نصبت لفظا، ظننت لزيد قائم، ال.م �م ا�بتداء، زيد مبت$دأ ً
وقائم خبر، والجملة من المبتدئ والخبر ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ولي ظنن$ت، لم$اذا وج$ه الن$صب إل$ى المح$ل دون اللف$ظ؟ 

  .-�م ا�بتداء-لوجود ال.م 

  .ًإذا ال.م تكون داخلة على ا�سم ا=ول

ْعلما َ FKنُه( ْ ِ   .ل، لكن � يجتمع مؤكدان، فزحلقت ال.مھذا ا=ص) َ

ُلذو  َتقى َ lأصل ال.م ھذه مزحلقة ليست ال.م داخلة عل$ى الخب$ر، فحينئ$ذ ص$ارت ھ$ذه ال$.م معلق$ة، ف$إذا علق$ت : ُ ٍ
ُوكسرواوجب كسرھا، ) إن(جملة كانت مصدرة بـ َ َمن بعد فعل علقاًأيضا  ََ M ُ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِب7ال6م ِْ َ . ْك7اعلم  -يرھ$ا�م ا�بت$داء فق$ط � غ- ِ َ ْ َ

ُإنه لذو َ ُ . َتقى ِ ُ.  

ٌعلم$ت إن زي$دا لق$ائم: (قال أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنھ$ا ب$ال.م نح$و وس$نبين ھ$ذا ف$ي ب$اب ) ً
  .ًعلمت أن زيدا قائم: ظن، فإن لم يكن في خبرھا ال.م فتحت نحو

ِا�س$تفتاحية، أُورَد عل$ى ) أ�( إذا وقعت بع$د :، زاد المصنف)إن(ًإذا ھذه المواضع الستة يجب فيھا كسر ھمزة  ُ

َفاكسر في ا)بتدا: ؟ �، لماذا؟ =نھا داخلة في قوله-وھل ھذا يرد عليه-المصنف،  ِ ِ ِْ ْ ْ َ.  

ِفاك77سر ف77ي : إذا وقع$$ت بع$$د حي$$ث، ھ$$ل ي$$رد علي$$ه؟ � ي$$رد علي$$ه، وإنم$$ا ھ$$ي داخل$$ة ف$$ي قول$$ه: ك$$ذلك أورد علي$$ه ِْ ْ َ
َا)بتدا ِ ْ.  

ْفاك7سر : يرد عليه؟ � يرد عليه؛ =نھا داخلة ف$ي قول$ه) زيد إنه قائم(لة ھي خبر عن اسم عين إذا وقعت في جم ِ ْ َ
َفي ا)بتدا ِ ِْ.  

َفاكسر ف7ي ا)بت7دا: فقوله ِ ِ ِْ ْ ْ و� ي$رد علي$ه ش$يء م$ن ھ$ذه :  ي$شمل ا�بت$داء الحقيق$ي وا�بت$داء الحكم$ي، ول$ذلك ق$الَ
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ِفاكسر في ا): المواضع لدخولھا تحت قوله ِْ ْ َبتداَ ِ   .ٍ؛ =ن ھذه إنما كسرت لكونھا أول جملة مبتدئ بھاْ

ً،  جئت$ك إذ إن زي$دا )إذ(ف$ي ھ$ذا الموض$ع، أو ل$ـ) إن(مررت برجل إنه فاضل، يجب ك$سر ھم$زة : كذلك الصفة
  ).أمير

َبعد: ثم قال من بعد ْ َإذا َ ٍفجاءة ِ َ َ ِقسم ْأو ُ َ َ.  

  .و' أعلم

  ...!!! وعلى آله وصحبه أجمعين        وصلى ' وسلم على نبينا محمد،
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  38الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

   :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

.وھم77777777777777ز إن  َِ َ ْ ِف77777777777777تح ل77777777777777سد م77777777777777صدرٱَ َ Mْ َ َ ِْ َ ْ
  

  

َم777777777777سدھا وف777777777777ي س777777777777وى َ َ َِ ِ َ َ ذاك . ِك777777777777سرٱَ ِ ْ  

  

حي$ث وج$وب الف$تح ووج$وب الك$سر  م$ن) Kإن(عرفنا أنه شرع ف$ي بي$ان المواض$ع ال$ث.ث أو ا=ح$وال ال$ث.ث ل$ـ
  .وجواز ا=مرين

.وھمز إن  َِ َ ْ ِفتح لسد مصدرٱَ َ Mْ َ َ ِْ َ ْ  

ٍوجوبا، وحينئذ افتح ،� بد من التأويل ھنا إما في ا=ول، وإما في الثاني: قلنا   ً.أو جوازاًاكسر وجوبا  ً

ْفتحٱ َ   .ھذا عام المراد به اFباحة، فيشمل الواجب والجائز: نقول: ْ

ِكسرٱ: وقوله ِ ًيكون للواجب فتشمل ا=حوال الث.ث$ة، وھ$ذا أول$ى م$ن أن يجع$ل البي$ت خاص$ا بم$ا وج$ب  ٍوحينئذ: ْ
  .الفتح والكسر: في الحالتين

.وھمز إن  َِ َ ْ ِفتح لسد مصدرٱَ َ Mْ َ َ ِْ َ ْ  

Mلسد  َ ًوجوب$ا ) Kإن(جعل الن$اظم ال$ضابط ھن$ا ف$ي ب$اب ف$تح ھم$زة  ٍ، وحينئذ)فتحا(ـجل، فكأنه تعليم متعلق بأي =: ِ
ھ$$ذه : قلن$$ا ٍومعموليھ$$ا حينئ$$ذ) Kإن(وم$$دخوليھا الم$$صدر، فك$$ل موض$$ع ص$$ح أن يح$$ل الم$$صدر مح$$ل ) أن(إذا س$$د م$$سد 

وم$$دخوليھا ) Kإن(ج$از أن يح$ل الم$$صدر مح$ل ؟ ي$شتبه، ف$$إذا )أن(أو ) Kإن(ھ$ذه ھ$ل ھ$$ي : ب$الفتح؛ =ن ا=ص$ل أن نق$$ول
، وھ$ذا )أن(وج$ب ف$تح ھم$زة  ٍ حينئ$ذ-عل$ى المح$ل-ومعموليھا وصح تسليط العامل من جھة الصناعة اFعرابية عليھا 

  :يكون في تسع مواضع، با�ستقراء، قد يزيد بعضھا لكنه قليل، لكن المشھور ھو تسع مواضع

  ً.أن يكون فاع.: ا=ول

  .يكون نائب فاعلأن : الثاني

  .ًأن يكون مفعو� به لغير قول محكي: الثالث

  .أن يكون في موضع جر بحرف الجر: ًورابعا

  . مؤخرئأن يكون في موضع مبتد: والخامس

  .ئأن يكون في موضع خبر مبتد: والسادس

  .أن يكون في موضع المضاف إليه: والسابع

 =ن ا=ص$ل ؛ھن$ا يف$تح: نق$ول) Kإن(مفتوحة بـ) أن(على ًأن يقع معطوفا على شيء من ذلك، إذا عطف : والثامن
ا=ص$ل في$$ه أن يك$$ون الث$اني ال$$ذي بع$$د : نق$$ول) أن(عل$$ى ) Kإن(إذا عط$ف  ٍذاتح$اد المعط$$وف والمعط$وف علي$$ه، وحينئ$$

  .حرف العطف أن يكون بالفتح من باب عطف المفرد على المفرد

  .ًا البدل يكون حكمه حكم المبدل منه أيض،أن تكون مبدلة من شيء من ذلك: والتاسع وا=خير

وم$$ا دخل$$ت علي$$ه ) أن(، وي$$ؤول )أن(تك$$ون ب$$ـ ٍذوحينئ$$) Kإن(فھ$$ذه مواض$$ع ت$$سعة يك$$ون فيھ$$ا وج$$وب ف$$تح ھم$$زة 
  .بمصدر

ًظنن$ت زي$دا إن$ه ق$ائم، ). Kإن(موض$ع المف$رد ويج$ب ك$سر ھم$زة ) أن(وعبر الناظم بمصدر لماذا؟ =ن$ه ق$د تح$ل 
الجملة ھ$ذه حل$ت مح$ل المفع$ول الث$اني، وا=ص$ل ف$ي المفع$ول : وإنه قائم نقول.  مفعول بهً:وزيدا. فعل وفاعل: ظننت
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ًالثاني أن يكون مفردا، إذا ًأن$ه فاض$ل، ظنن$ت زي$دا أن$ه : ف$. يق$ال) Kإن(ھنا يمتنع ف$تح ھم$زة : قالوا. حلت محل المفرد: ً
. ًت بمصدر، والمصدر � يقع خبرا ع$ن اس$م الع$ينولُصار أنه فاضل أ) Kإن(=نه إذا فتحت ھمزة : فاضل، لماذا؟ قالوا

ًظننت زيدا قياما ھذا قلنا   .� يقع إ� على التأويل، وا=صل عدم التأويل، ولذلك امتنع ما ذكرناه: ً

َأولم يكفھم أنا أنزلنا: ((أن تكون في موضع فاعل، كقوله تعالى: ًإذا َْ ْ ْ ََ َ َK ْ ِْ ِ َ ِيكف] 51:العنكبوت[ ))َ ْ ارع ھ$ذا فع$ل م$ض: يَ
َأول$م يكفھ$م أن$ا أنزلن$ا((- فاعله غي$ر م$ذكور، وص$ح أن نجع$ل َْ ْ ْ ََ َ َK ْ ِْ ِ َ ًومعموليھ$ا ف$اع. ) Kَنأ( ص$ح جع$ل - ھ$ذا ا=ص$لأنن7ا ))َ

 ھ$ذا -أول$م يكفھ$م إنزالن$ا-) أن(وج$ب ف$تح ھم$زة  ٍ وال$صناعة اFعرابي$ة � ينافيھ$ا م$ا ذكرن$اه حينئ$ذ،تسلط عليه العام$ل
  .الموضع ا=ول

ُقْل أ(( َوحي إلي أنُه اْستمعُ َ ََ K َ K َِ َأوحي] 1:الجن)) [ِ ِ استماع، أوح$ي أن$ه اس$تمع، أي$ن نائ$ب الفاع$ل . ھذا مغير الصيغة: ُ
َأنُه اْستمع، : =وحي؟ نقول َ َ K وما دخلت عليه ف$ي تأوي$ل م$صدر وھ$ذا الم$صدر ف$ي مح$ل رف$ع نائ$ب فاع$ل، ول$ذلك ) أن(َ

ًوما دخلت عليه يكون محلي$ا عل$ى ال$صحيح، و� يك$ون تق$ديريا وإن ) أن(المصدر المنسبك من في اFعراب كما سبق  ً
  .قال به بعض النحاة

أن يكون في موضع مفعول به غي$ر محك$ي ب$القول، غي$ر محك$ي ب$القول لم$اذا؟ =ن الق$ول وم$ا ت$صرف : الثالث
ِق$ال إن$ي عْب$د ' ((،ًمنه ين$صب مفع$و� ب$ه، ھ$ذا ا=ص$ل َ َK ُ l ِ ھ$و : ًلك$سر أو حكي$ت ب$القول، إذاھ$ذه واجب$ة ا] 30:م$ريم)) [َ

أن تق$ع ف$ي مح$ل مفع$ول ب$ه غي$ر : � ب$د م$ن اس$تثنائه ف$ي ھ$ذا الموض$ع، نق$ول ٍمفعول به لكن$ه واج$ب الك$سر، وحينئ$ذ
ْو� تخافون أنكم أشركتم ((،محكي بالقول ُْ ْ ْ ُ َُ َ ََ َK َ ٍ تخافون إشراككم، حينئذَ�] 81:ا=نعام)) [َ َ ُ َ ْأنك$م أش$ركتم نق$: َ ُْ ْ ْ َُ َ َKھ$ذه واجب$ة : ول

َتخافون(الفتح، لماذا؟ =ن  ُ َ ٍيطلب مفعو� به، وإذا طلب مفعو� به حينئذ) َ ً فيج$ب ) Kإن(� بد من أن يتسلط العام$ل عل$ى  ً
ْو� تخافون أنكم أشركتم ((،فتحھا؛ =نھا ھي التي تؤول بمصدر ُْ ْ ْ ُ َُ َ ََ َK َ   .� تخافون إشراككم: أي)) َ

kذل$ك ب$أن ' ُھ$و الح$ق((وضع حرف جر؛ أن تكون في م: الموضع الرابع َ َ َْ َ K K َِ ِ َذل$ك] 30:لقم$ان)) [َ ِ ھ$ذا مبت$دأ، أي$ن : َ
kذلك بأن ' ُھو الحق((خبره؟  َ َ َْ َ K K َِ ِ ، ا=ص$ل )أن( ال$شاھد ف$ي دخ$ول الب$اء عل$ى ،؟؟؟  أوًھنا الشاھد ليس في كون$ه مبت$دأ)) َ

ف$ي مح$ل ج$ر، وھ$ذا � يناس$به إ� أن ) Kإن(ٍھا وحينئذ ص$ار م$دخول بحرف الجر وجب فتح) Kإن(، لكن إذا سبق )Kِنإ(ـب
ًيكون مفردا، فتعين أن يكون مفردا، وإنما يك$ون ذل$ك بف$تح ھم$زة  ب$إن، الب$اء : تق$ول. ، ب$إن)Kإن(وإ� ا=ص$ل ھ$و ) أن(ً

َذل$ك ب$أن '(( ،ًإن زي$دا ق$ائم ا=ص$ل ھ$و زي$د ق$ائم. ھ$ذه جمل$ة م$ستقلة) Kإن(حرف ج$ر � ت$دخل عل$ى الجمل$ة؛ =ن  K K َِ ِ َ َ ((
� بد من أن ن$أتي  ف$ي : ٍجملة، حينئذ نقول: ، لكن الباء � تدخل إ� على مفرد وھو اسم، وإن)إن '(ـب: ا=صل: نقول

َذل$ك ب$أن ' ُھ$و . ((أن: ف$صارت) Kإن(ھذا الموضع بما يصح تأويله بم$صدر، و� يك$ون ك$ذلك إ� بوج$وب ف$تح ھم$ز  ََ K K َِ ِ َ
kحقْال َ.((  

َفل$ْو� أن$ُه ك$ان م$ن الُم$سبlحين((أن تقع في موضع مبتدأ، وھذا المبتدأ مؤخر، : الخامس َ َ َِ ِْ َ َK َ أي$ن ] 143:ال$صافات)) [َ
  المبتدأ؟

  . لو� ما سبق أنھا من ع.مات ا=سماء وأنه يقع بعدھا المبتدأ

َوبعد لو) ْ ْ َ ََ ْ غالبا حذف الخبرَ َ ُ ََ ْ َْ ً ٌحتم   *** ِ ْ َ  

َفلْو� أنُه كان من الُمسبlحين(: (ًإذا َ َ َِ ِْ َ َK َ َفلْو� كونه من الُمسبlحين)) َ َ َِ ِْ َ َ.  

  . مؤخرئھذا مبتدأ، تقع في موضع مبتد: كون نقول: ًإذا

َومْن آياته أنك ترى ا=ْرض(( َ َ َ ََ َ K َ ِ ِ ِومْن آياته رؤيتك] 39:فصلت)) [ِ ِ َِ َ.  

ِومْن آياته(( ِ َِ   .ر مقدمجار ومجرور متعلق بمحذوف خب)) َ

َأنك ترى ا=ْرض(( َ ََ َ K   .ئرؤيتك ا=رض، صار في موضع مبتد)) َ

ًل$يس ق$و�، ل$يس ش$يئا يلف$ظ، ب$ل ھ$و : أن يك$ون المبت$دأ غي$ر ق$ول، يعن$ي: أن تقع في موضع خبر، وذلك ب$شرط ً
  .أشبه ما يكون بالعين اسم ذات
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  . ًصادقا على ذلك المبتدأ) أن( وبشرط أ� يكون خبر 

� : ، � ي$صدق علي$ه يعن$ي)Kإن(ن المبتدأ ق$ول، ث$م أن يك$ون ھ$ذا المبت$دأ � ي$صدق علي$ه خب$ر أ� يكو: بشرطين
  .انتقض الشرط ٍ، فإن كان كذلك حينئذ)Kإن(ًيكون فردا من أفراد خبر 

  .ليس بقول: ًإذا. ھذا ليس بقول وإنما ھو عمل، الظن عمل بالقلب، ظني: ظني أنك مقيم معنا، ظني

، ّغي$ر الظ$انبًھذا ل$يس ص$ادقا؛ =ن الظ$ن ق$ائم ب$ي أن$ا، ومق$يم معن$ا ھ$ذا ق$ائم بغي$ر الم$تكلم : ومأنك مقيم معنا الي
  ).أن(يجب فتح ھمزة  ٍوحينئذ) أن(ًليس المبتدأ فردا من أفراد خبر : ٍوحينئذ

َإن$ُه لح$ق مث$ل م$ا أنك$م تنطق$ون((أن تقع في موضع المضاف إليه وھو ال$سابع؛  َ َ َُ ُ َِ َِ ْ K Kَ ْ v  مث$ل :رالتق$دي] 23:رياتال$ذا)) [ِ
  .ھذه ت.زم اFضافة، سيأتي معنا أنھا من الم.زمة لmضافة) مثل(نطقكم؛ =ن 

lاذكُروا نْعمت$ي الت$ي أنعْم$ت عل$ْيكم وأن$ي ((بالفتح، ) أن(أن تكون معطوفة على شيء تعين فيه أن يكون : الثامن ُ َ ْ َُ ََ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ِK ْ
ْفضلتكم ُ ُ ْ K   .عطفت على مفرد، ھذا المراد: وا نعمتي وتفضيلي إياكم، يعنياذكر: يعني] 47:البقرة)) [َ

َوإذ يع$دكم ' إْح$َدى الط$ائفتْين أنھ$ا ((أن تقع في موضع البدل، يعني مبدلة من شيء سابق وھو مف$رد، : التاسع َ َK َ ِ ِ َِ َ ِ ِK Kُ ُ ُ ُ ْ
ْلكم ُ   . نھا لكم، ھذا بدل اشتمال من إحدىأنھا لكم، كو:  ھذا مفعول به، وكونھا لكم، نقول:ِإْحَدى] 7:ا=نفال)) [َ

فتؤول بمصدر، وعرفنا كيف ن$أتي بالم$صدر، ) أن: (فتقول) Kإن(يجب فيھا فتح ھمز : ھذه المواضع التسع نقول
ًإن كان مشتقا حينئذ جئنا بالمصدر م$ضافا إل$ى اس$م ) أن(ننظر إلى خبر  ٍ، وإذا ك$ان جام$دا حينئ$ذ)أن(ًٍ جئن$ا ب$الكون أو  ً
ً، ظننت كون زيد أسدا، فتأتي بالجام$د تن$صبه عل$ى أن$ه خب$ر ٌ أسدًاظننت أن زيد. عي والمشھور الكونبالمصدر الصنا

ًأو ظننت أسدية زيد، ھذا يسمى مصدرا صناعيا، مولد ليس قياسي. للكون ً .  

ِوفي سوى ذاك اكسر ِ ِ ِْ َ َ َ ل يعني واكسر ف$ي س$وى ذاك، ذاك م$ا ھ$و؟ ال$ذي � يح$ل الم$صدر محل$ه، ال$ذي � ي$ؤو: َ
ِاك7سر: إذا قيل. أدم الكسر؛ =نه ا=صل: وجب فيه الكسر على ا=صل، أي ٍبمصدر حينئذ ِ  فھ$ي مك$سورة ف$ي ا=ص$ل، ْ

ِاك$سر بمعن$$ى ج$$دد ل$$ه الك$$سر، وإنم$$ا أدم الك$$سر، ھ$$ذا : � نق$$ول ٍھ$$ي الف$$رع، حينئ$$ذ) أن(ھ$$ي ا=ص$$ل و ) Kإن(إذا جعلن$ا 
َيا أيھا الذين : ((المراد، ھذا من باب َ َِ kK ِآمنوا آمنوا با[ ورُسولهَ ِ َِ َ ِ َK ِ ُ ُآمنوا يعني] 136:النساء)) [ُ   .المأمور به ھنا المداومة: َ

َي$$ا أيھ$$ا النب$$ي ات$$ق '(( K ِ ِK Kk kَ ِات$$ق ق$$الوا] 1:ا=ح$$زاب)) [ََ K : ا=م$$ر ا=ص$$ل في$$ه طل$$ب م$$ا � ح$$صول ل$$ه، يعن$$ي ال$$ذي ل$$م
َيا أيھا ا: ((يحصل، ھذا ا=صل فيه، كيف نوجه َk ُلذين آمنوا آمنواَ ُِ َِ َ K] ((الحاصل � يؤمر به] 136:النساء .  

ُيا أيھا الذين آمنوا(( َ َ َ َِ kK المداوم$ة ھ$ي  ٍ�زم$وا اFيم$ان، أو اثبت$وا عل$ى اFيم$ان، أو دوم$وا عل$ى اFيم$ان، وحينئ$ذ)) َ
  .المأمور بھا وھي شيء غير موجود

َيا أيھا النبي اتق '(( K ِ ِK Kk kَ : والم$راد ب$ه: نق$ول ؟ھذا فعل أمر، كيف نقول ھ$و تح$صيل ش$يء ل$م يق$ع] 1:ابا=حز)) [ََ
  .ً� بأس بكونه مأمورا به ٍدم على التقوى، وھذا معدوم، وحينئذ

ِوف77ي س77وى ذاك اك77سر ِ ِ ِْ َ َ َ يك$$ون المداوم$$ة،  ٍأدم الك$$سر، فالم$$أمور ب$$ه حينئ$$ذ: ھ$$ي مك$$سورة ف$$ي ا=ص$$ل، نق$$ول: َ
  .عد الناظم منھا ستة في الجملة، وھي عشرة عند التفصيل) Kإن(ة والمواضع التي يجب فيھا كسرة ھمز

َفاكسر في ا)بتدا ِ ِ ِْ ْ ْ ًالمراد با�بتداء ھنا ابتداء جملتھا إما حقيقة وإما حكما، حقيقة أو حكم$ا، يعن$ي: ، وقلناَ أن تق$ع : ً
، س$واء كان$ت ف$ي أثن$اء الك$.م أو ف$ي في أول الك.م، وليس المراد أول الك.م أول النطق �، الم$راد أول الجمل$ة) Kإن(

َإنا أْعطْيناك الكْوثر: ((أول الك.م، يعني أول ما ينطق به إن، أول ما تكلم ََ ََ َْ َ K ھ$ذا ل$م ي$سبقه ش$يء، أو س$بقه ] 1:الكوثر)) [ِ
  .-في أول الك.م بحسبه-ھذا يجب فيھا كسر الھمزة وھي في أول الك.م : في أول جملة، نقول) Kإن(شيء ثم ھذه 

الم$$راد ابت$داء الجمل$ة الت$ي ھ$ي فيھ$ا، وھ$ذا ذكرن$ا أن$$ه  ٍأول الك$.م الم$راد ب$ه ول$و ف$ي ا=ثن$اء، وحينئ$ذ: ًإذا نق$ول
ِأ� إن أْولياء '((ا�ستفتاحية، ) أ�(ق بـِبيدخل تحته ما ُس َ َK ِ Kَ   .]62:يونس)) [َِ

  .ًحيث إن زيدا جالس، =نھا في أول الجملة:  كذلك ما سبق بحيث
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  .إذ كذلك في أول الجملة و

ھنا وجب الكسر؛ =نه � يخب$ر بالم$صدر ال$ذي ھ$و اس$م معن$ى : زيد إنه فاضل، نقول:  وإذا اخبر عن اسم ذات
  .ھذه أربعة مواضع). Kإن(� بد من كسر ھمزة  ٍعن العين، وحينئذ

ْوفي ب7دء ص7له َ ِ ِِ ْ َ ًيعن$ي ف$ي أول جمل$ة ال$صلة س$واء كان$ت موص$و� حرفي$ا أو اس$مي: َ ًا، م$ررت برج$ل إن$ه فاض$ل ً
َما إن مفاتحُه((ھذا جملة، مررت بالذي إنه فاضل، : نقول َ َِ Kَ   ).Kإن(وجب كسر ھمزة ] 76:القصص)) [ِ

ْوحيث إن ليمين مكمله َ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ٍَ ِ.  

  . المراد أنھا تقع مكملة لليمين، وذلك إذا وقعت جواب القسم: ھذا الموضع الثالث في الجملة

  :ھذه الصورة ث.ث صوريدخل تحت : وقلنا

، م$ا ح$ذف فع$ل -)Kإن(يعن$ي دخ$ول ال$.م عل$ى خب$ر - ما ذكر فعل القسم مع ال.م، ما حذف فعل القسم مع ال.م 
  . القسم مع عدم ال.م

) Kإن(إذا دخل$ت ال$.م عل$ى خب$ر . الصور ث.ثة، لو نظرنا إل$ى الق$سم م$ع ال$.م ال$صور أرب$ع م$ن حي$ث ھ$ي: ًإذا
ًبقطع النظر عن كون الفعل ملفوظ$ا ب$ه أو مح$ذوفا، إذا العب$رة بم$اذا؟ وج$ود ) Kإن( وجب كسر ھمزة :وجود ال.م نقول ً

  .ال.م

، إن ذك$ر الفع$ل م$ع )Kإن(قد � توجد ال.م ثم قد يوجد الفعل أو يحذف، إن حذف الفعل كذلك وج$ب ك$سر ھم$زة 
  .عدم دخول ال.م ھذه يجوز فيھا الوجھان باFجماع كما سيأتي

وج$ب الك$سر ) Kإن(ًا الصور ث.ثة، النظر فيھا إذا أردت حفظھ$ا تنظ$ر إل$ى ال$.م، إن دخل$ت ال$.م عل$ى خب$ر  إذ
إم$ا أن ي$ذكر الفع$ل أو يح$ذف، إن ح$ذف  ٍ حينئ$ذ-)Kإن(ل$م ت$دخل ف$ي خب$ر -سواء ذكر الفعل أم ح$ذف، إن ح$ذفت ال$.م 

، وإذا ذكر الفعل مع عدم ال.م ج$از -جواز الفتح-الفعل وجب الكسر على مذھب البصريين وخطئوا الكوفيين في ذلك 
  .فيه الوجھان كما سيأتي

ْويْحلفون با[ إنُھم لمنكم(( ُْ ْ َ ُِ ِK ِ ِِ َ َ َK] ((نقول] 56:التوبة) :إنK (ھنا واجبة الكسر، لماذا؟ =ن ال.م دخلت وذكر الفعل.  

ِوالع$$ْصر(( َ ٍإن اFن$$سان لف$$ي خ$$ْسر) 1 (َْ ُ َِ Kَ َ ِ َإن اFن$$سان((  ]2،1:الع$$صر)) [ِ َ ِ K ، لم$$اذا؟ =ن )Kإن(يج$$ب ك$$سر ھم$$زة )) ِ
ِوالع$ْصر((، لم ي$ذكر الفع$ل ھن$ا )Kإن(ال.م دخلت في خبر  َ -وج$ب الك$سر باFجم$اع  ٍ وحينئ$ذًل$يس فع$.،وھ$ذا نائ$ب )) َْ

  .  في ھاتين الحالتين-إجماع الكوفيين والبصريين

ِوالكت$اب الُمب$ين ) 1(حم ((كسر على الصحيح، الوجب  ٍينئذبقي حالة واحدة وھي فيما إذا حذف الفعل وال.م، ح ِ ْ ِْ َِ َ
َإنا أنزلناهُ في لْيلة ُمبارك$ة إن$ا كن$ا ُمن$ذرين ) 2( َ َِ ِ ِK K Kُ َ َِ ٍِ ٍَ َ َْ َإن$ا أنزلن$اهُ ] 2،3، 1:ال$دخان)) [)3(َ َْ َ K واجب$ة الك$سر؛ =نھ$ا مكمل$ة : نق$ولِ

: أي$ن ال$.م؟ ل$$م توج$د عن$دنا �م، ھ$$ذه ال$ث.ث ال$صور نق$$ول. أي$ن الق$سم؟ الفع$$ل مح$ذوف. ج$واب الق$$سم: لليم$ين، يعن$ي
.وحيث إن : واجبة الكسر وھي داخلة في قوله ِ ُ ْ َ َمكملھذا مبتدأ َ ِ ْ ٍ ليمينٌةُ ِ   .واقعة جواب القسم: ، يعنيَِ

  . ضبط لنا الث.ث صور في ھذه الكلمات. ًولو أضمر الفعل أو ذكرت ال.م تعين الكسر إجماعا: قال ابن ھشام

  ً.ضمر الفعل أو ذكرت ال.م وجب الكسر إجماعاُلو أ

أو ذك$رت ال$.م تع$ين الك$سر، أض$مر الفع$ل وذك$رت ال$.م أو ح$ذفت؟ ح$ذفت،  -ھذا � إشكال فيه-ضمر الفعل ُأ
، ل$و أض$مر الفع$ل يعن$ي ل$م ي$ذكر ح$ذف أو ذك$رت ال$.م تع$ين ًاتع$ين الك$سر إجماع$ ٍذأضمر الفعل أو ذكرت ال.م حينئ

  .أتي في موضعھاتًا، بقي حالة واحدة ھي التي سالكسر إجماع

ِق$ال إن$$ي عْب$د ': ((أو حكي$ت ب$القول َ َK ُ l ِ  ٍ حينئ$$ذ-ق$ول وم$$ا ت$صرف من$ه-بع$$د ق$ول ومادت$ه ) Kإن(ك$ل ] 30:م$ريم)) [َ
ْو� تخ$افون أنك$م أش$ركتم: ((واجب الكسر وھو مفع$ول ب$ه وم$ستثنى م$ن: نقول ُْ ْ ْ ُ َُ َ ََ َK َ مفع$ول ب$ه ل$يس ھن$اك ] 81:ا=نع$ام)) [َ

  .للقول وھنا مفعول به للقول
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ٍأو حلت محل حال َ َ َ َ ّْ ْ ً=نن$ا ل$و فتحناھ$ا لك$ان م$صدرا، ) Kإن(يج$ب ك$سر ھم$زة  ٍ سواء كانت بعد ال$واو أو �، حينئ$ذ:.
ًوالمصدر � يقع حا� قياسا، وإنما ھو سماعي و� يقاس عليه مع كثرته ً.  

ْكزرته وإني ذو أمل َ َ َْ ُ M ُ ُ َِ   .والحال إني ذو أمل، ولكن � تؤول ھنا بمصدر وإنما ھو جملة في محل نصب: يعني: ُ

ُوكسروا  َ ِ من بعد فعل علقا بالً-أيضا-ََ َ M ٍ ْ ْ َِ ِ   .وھذا سيأتي في باب ظن وأخواتھا، باب التعليق: ِم.6ِْ

ْك7اع: بالكسر، لم$اذا؟ =ن$ك تق$ول) Kإن(حكمنا على  ٍإذا علقت بال.م على جھة الخصوص حينئذ ْلمَ ُإن7ه َ . ُل7ذو ِ َتق7ى َ ُ ،
ُو' يْعلم إنك لرُسولُه(( َ َ َ ََ َK ِ ُ ُ K] ((ٍالتعليق يكون العمل في المحل � في اللفظ، وحينئذ تكون ال.م من المعلق$ات، ] 1:المنافقون

  .وسيأتي ھذا في محله

ِفاكسر في ا):  ھذه ست مواضع على جھة اFجمال، وعشرة على جھة التفصيل؛ =ن قوله ِْ ْ َبتداَ ِ  ھذا يدخل تحت$ه ْ
َإن$$ا فتْحن$$ا ل$$ك: ((إم$$ا حقيق$$ة: ك$$م؟ قلن$$ا َ َ َ َ K ِأ� إن أْولي$$اء ': ((ا�س$$تفتاحية) أ� (-الجمل$$ة–، وإم$$ا أن ي$$سبقھا ]1:الف$$تح)) [ِ َ َK ِ Kَ َِ ((

وھ$ذه بع$ضھم ، )إذا(والواقعة بعد ، زيد إنه قائم: ً، والواقعة بعد حيث، والواقعة خبرا عن اسم الذات، نحو]62:يونس[
  ).إذا(� يذكرھا الواقعة بعد 

َبع7777777777777777777777د إذا فج7777777777777777777777اءة أ ٍ َ َ ْ َُ َ ِ ِو ق7777777777777777777777سمَ َ َْ
  

  

ِ )م بع77777777777777777777ده ب77777777777777777777وجھين نم77777777777777777777يَ) ُ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ  

  

) Kإن( وف$تح ھم$زة -)Kإن(ك$سر ھم$زة -يج$وز في$ه الك$سر : ھذا ھو الحال الثالثة وھي ما جاز فيه الوجھ$ان، يعن$ي
ً متناق$ضان ھ$ذا جمل$ة وھ$ذا مف$رد، لك$ن باعتب$ار معن$ى يج$وز ك$سر ھم$زة لكن � في محل واحد باعتبار واحد، =نھم$ا

 واح$$د ويج$$وز في$$ه الك$$سر والف$$تح �، ل$$يس ھ$$ذا م$$رادھم، وإنم$$ا ً، فل$$يس الم$$راد أن$$ه معن$$ى..ًوباعتب$$ار معن$$ى آخ$$ر) Kإن(
ل$ف ع$$ن كون$$ه ، ويج$$وز أن يك$ون جمل$$ة، فباعتب$ار كون$$ه جمل$ة المعن$$ى يخت)Kإن(ل المف$$رد مح$ل يج$$وز أن يُح$: م$رادھم

ًمفردا، إذا ًليس المراد ھنا كون ھذه الحالة يجوز فيھا الوجھان أن$ه ف$ي معن$ى واح$د وف$ي جمل$ة واح$دة باعتب$ار واح$د : ً
�، وإنما باعتبارين مختلفين، إن نظرت إلى جھة جاز لك الف$تح، وإن نظ$رت إل$ى جھ$ة أخ$رى باعتب$ار آخ$ر ج$از ل$ك 

النوعين، فيرجح الكسر مع جواز الف$تح، وي$رجح الف$تح م$ع ج$واز الك$سر، و� أنه � يتعين واحد من : الكسر، والمراد
  .زم أحد بأحد الطريقينلي

َبع7777777777777777777777د إذا فج7777777777777777777777اءة أ ٍ َ َ ْ َُ َ ِ ِو ق7777777777777777777777سمَ َ َْ
  

  

ِ) )م بع77777777777777777777ده ب77777777777777777777وجھين نم77777777777777777777ي ُ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ  

  

ِبوجھين نمي ُ ِ ِْ َ ْ َبعد : َ ْ ِنمي: ولهقھذا منصوب على الظرفية متعلق بَ ُ.  

ِنمي ھم$ز :  ن$سب أي-ھ$و الھم$ز ال$ذي ن$سب-  وال$ضمير ھن$ا يع$ود إل$ى الھم$ز،نسب: غة، يعنيھذا مغير الصي: ُ
ًبقطع النظر عن كون$ه مفتوح$ا أو مك$سورا، ن$سب م$اذا؟ ) Kإن( ٍبع7د إذا فج7اءةً َ َ ْ َُ َ ِ  وجھ$ين، م$ا ھم$ا الوجھ$ان؟ الف$تح ن$سب ،َ

ً س$بيل ا�جتم$اع مع$ا، ب$ل عل$ى س$بيل ًوالكسر، نظرا لموجب كل منھما ل$ص.حية المق$ام لھ$ا عل$ى س$بيل الب$دل � عل$ى
امتن$ع الك$سر، ف$. يجتمع$ان ف$ي  ٍالبدل، إن جاز ورجحنا الفتح امتن$ع الك$سر ف$ي نف$س الوق$ت، وإن رجحن$ا الف$تح حينئ$ذ

  .موضع واحد باعتبار واحد �، وإنما الجھة منفكة

ًمث. ) ذاإ(ًنظرا لموجب كل منھما لص.حية المقام لھا على سبيل البدل، فموجب الكسر مع 
 -الفجائي$ة) إذا(م$ع -

 ب. احتياج إلى تقدير خبر، ومع فعل الق$سم اعتب$ار ذل$ك جعل$ه ج$واب -اعتبرناھا جملة-ومعموليھا جملة، ) Kإن(اعتبار 
الفجائي$$ة كونھ$$ا جمل$$ة، ) إذا(موج$$ب الك$$سر م$$ع . ًالفجائي$$ة اعتب$$ار ذل$$ك مف$$ردا، ف$$رق) إذا(الق$$سم، وموج$$ب الف$$تح م$$ع 

ً الذي يقتضي الفتح كون$ه مف$ردا، وف$رق ب$ين الجمل$ة والمف$رد، إذاوموجب الفتح يعني � يجتمع$ان ف$ي موض$ع واح$د، : ً
  .ًالفجائية على سبيل البدل، يعني � على سبيل ا�جتماع معا في وقت واحد) إذا(يجوز الفتح والكسر بعد : وإنما نقول

ًاعتبار ذلك مفردا مبتدأ مع تقدير الخبر) إذا(وموجب الفتح مع   ومع فعل القسم اعتبار تقدير الخ$افض، وس$يأتي ً
  .ھذا

ٍبع7د إذا فج77اءة َ َ ْ َُ َ ِ ٍفج77اءةبع$$د إذا ) Kإن(ًإذا إذا وقع$$ت : َ َ َ يق$$صد بھ$$ا الفجائي$$ة الت$$ي ي$$دل عل$$ى أن م$$ا بع$$دھا وق$$ع بغت$$ة؛  ُ
َإذا تسمى ) إذا(باغتني ا=سد، ھذه : حضرت فإذا ا=سد، يعني   .الفجائية، يعني ما بعدھا وقع فجأةِ
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  . الكسر على اعتبار، والفتح على اعتبار آخر: الفجائية جاز فيھا الوجھان) إذا(بعد ) Kإن(فإذا وقعت 

ًبع$د خروج$ي تفاج$أت، بم$اذا؟ إن زي$دا ق$ائم، يج$وز الك$سر عل$ى : ًخرجت فإذا إن زيدا قائم، خرج$ت ف$إذا يعن$ي
 زي$د ق$ائم، في$ه إش$كال؟ ل$يس في$ه إش$كال، وإنم$ا خرج$ت ف$إذا: جملة مستقلة، يعني كأنه ق$ال) Kإن(ماذا؟ على اعتبار أن 

  . من باب التوكيد فقط، ليس فيه شيء جديد-للتوكيد) إن وأن(-على زيد قائم من باب؟ ) Kإن(أدخل 

الفجائية جملة، ما معنى جمل$ة، بمعن$ى أنھ$ا جمل$ة ) إذا(إذا كسرنا جعلنا ما بعد : ًخرجت فإذا إن زيدا قائم، نقول
ن$سبة -؟ من ب$اب التأكي$د، يعن$ي تقوي$ة الن$سبة )Kإن(خرجت فإذا زيد قائم، لماذا جئنا بـ.  وخبرئبتدمستأنفة مركبة من م

  .من كسرھا ًإذا � إشكال في. خرجت فإذا زيد قائم: ، والتقدير-الخبر إلى ا�سم

ًي$ام زي$د، إذا خرج$ت ف$إذا ق: في قوة المصدر، كأن$ه ق$ال: ھذه قلنا) أن(ًخرجت فإذا أن زيدا قائم، و : ومن فتحھا
الفجائي$ة، ھ$ل ھ$ي اس$م أم ) إذا(قيام زيد ھذا ينظر إليه باعتب$ار : كيف نفعل؟ فنقول ٍليس بجملة وإنما ھو مفرد، وحينئذ

ٍحرف؟ فيه خ.ف بين النحاة، والصحيح أنھا حرف، وإذا كان$ت حرف$ا حينئ$ذ ً� ي$صلح أن يك$ون خب$را ع$ن قي$ام زي$د،  ً
 ي$صح، لم$اذا؟ =ن �خب$ر مق$دم؟ : مبت$دأ، وإذا: خرج$ت ف$إذا قي$ام زي$د؛ قي$ام: ليصلح أو � ي$صلح؟ ھ$ل ي$صح أن نق$و

  .الفجائية حرف) إذا(

 مح$ذوف، ق$در ھ$ذا أو ذاك، ئًماذا نصنع؟ إما أن نجعل قيام زيد مبتدأ لخبر محذوف، أو نجعله خبرا لمبتد: ًإذا
ٍاس$م فحينئ$ذ ص$ارت ) إذا( وعل$ى الق$ول ب$أن ً محذوف، وإما أن يك$ون مبت$دأ لخب$ر مح$ذوف،ئًإما أن تجعله خبرا لمبتد

ٍظرفا، وإذا كان كذلك حينئذ ً� يصلح أن يكون مبتدأ، بل يتعين أن يكون خبرا مقدم ً ، عل$ى ًاًمبت$دأ م$ؤخر: ، وقي$ام زي$دًاً
 ،بل$هظرفي$ة فھ$و مبت$دأ خب$ره م$ا ق) إذا(ًأن زيدا قائم في قوة المفرد وھو قي$ام زي$د، إن جعل$ت : ٍفيصير حينئذ. الوجھين

خرجت فإذا قيام زيد موجود، فجعل$ت القي$ام : ًففي الحضرة قيام زيد، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا: فإذا قيام زيد أي
.  مح$ذوف، يج$وز في$ه الوجھ$انٍئًفإذا الشأن وا=مر قيام زيد جعلت القيام خبرا لمبتد: ولو قلت. مبتدأ والخبر محذوف

ً؛ =نھا حرف والحرف � يسند إليه و� يكون مسندا، وإنم$ا قي$ام زي$د ًاًرا مقدمخب) إذا(والصحيح أن يقال بأنه � يجعل 
ً مح$$ذوف، أو مبت$$دأ لخب$$ر مح$$ذوف، إم$$ا أن يك$$ون خب$$را لمبت$$دٍئًإم$$ا أن يك$$ون خب$$را لمبت$$د ً مح$$ذوف، أو يك$$ون مبت$$دأ ٍئً

 ل$م هالفجائية، لكن$) إذا(عت بعد وكسرھا إذا وق) Kإن(يجوز فتح : يكون محذوف، ولذلك قال ابن عقيل ھنا ٍوالخبر حينئذ
  .من حيث الحرفية وا�سمية، تنبه لھذا) إذا(يرشد إلى أن الخ.ف مبني على 

ًخرجت فإذا إن زيدا قائم؛ عرفنا إذا كسرھا أنھا جملة و� إشكال فيھا، وم$ن فتحھ$ا جعلھ$ا م$ع ص$لتھا م$صدرا،  ً
ًالفجائية، ھ$ذا بن$اء عل$ى م$اذا؟ عل$ى أنھ$ا اس$م ظ$رف ) إذا(ًقطعا ھذا؛ =نه مؤولة بمصدر و� إشكال، وھو مبتدأ خبره 

فف$ي الح$ضرة قي$ام زي$د، وھ$ذا التق$دير مرج$وح؛ =ن$ه : ف$إذا قي$ام زي$د، أي: والتق$دير. زمان أو مكان، قيد عل$ى ال$شرح
ؤخر، مبت$دأ م$: خب$ر، وقي$ام زي$د: ف$إذا قي$ام زي$د؛ إذا. اس$م) إذا(اسم وليست بحرف، مبني عل$ى أن ) إذا(مبني على أن 

  .ھذا ضعيف: ونقول

) إذا(خرجت فإذا قيام زي$د موج$ود، وھ$ذا أرج$ح، لم$اذا؟ =نن$ا جعلن$ا : ًويجوز أن يكون الخبر محذوفا، والتقدير
  . ھذا خبر لمبتدأ محذوف: فإذا الشأن والحال قيام زيد، فقيام: ًحرفا، ويجوز أن يكون العكس

  : ومما جاء بالوجھين قول الشاعر

ُوكن777777777ت ْ ْزي777777777 أرى ُ َقي777777777ل َكم777777777اً داَ ًس777777777يدا ِ M َ  

  

ُأن77777777777777ه اَِذإ . ُعب77777777777777د َ ْ َالقف77777777777777ا َ ِواللھ77777777777777ازم َ M  

  

.أنه اَِذإ ُعب7دھ$و  اَِذإفجعلھا جملة م$ستأنفة،  -بالكسر–نه ھذا � إشكال فيه إإذا إنه، إذا  َ ْ َالقف7ا َ ِواللھ7ازم َ M إش$كال � 
ًك$ون مبت$دأ خب$ره مح$ذوف أو ب$العكس، و�  ف$ي الم$صدر الوجھ$ان الم$ذكوران، إم$ا أن ي:نق$ول ٍ وعند الف$تح حينئ$ذ،فيه

  .أنھا خبر مقدم وما بعده المصدر مبتدأ مؤخر؛ =ن ھذا مبني على قول مرجوح) إذا(نجعل 

. خب$ر مق$دم: ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، وإذا: فف$ي الح$ضرة عبوديت$ه، عبوديت$ه: ف$إذا عبوديت$ه، أي: والتقدير على ا=ول
  .ھذا على القول ا]خر

ف$إذا : ، وإذا عك$ست قل$تة خبره محذوف وھ$و موج$ودًعبوديته موجودة، عبوديته صار مبتدأفإذا : وعلى الثاني
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  . محذوفٍئًالشأن والحال عبوديته جعلت عبودية خبرا لمبتد

الفجائي$$ة، إذا ك$سرناھا جعلناھ$$ا جمل$ة م$$ستأنفة و� إش$كال، وإذا فتحناھ$$ا ) إذا(وتك$$سر بع$د ) Kإن(تف$تح ھم$زة : ًإذا
ً محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، إما أن يكون مبت$دأٍئًيكون خبرا لمبتدتؤول بمصدر  ٍحينئذ  لخب$ر مح$ذوف، أو يك$ون ً

ًخبرا والمبتدأ محذوفا، وأما جعل  ًخبرا مقدما نقول) إذا(ً   .ھذا ھو الموضع ا=ول. ھذا فيه ضعف: ً

ٍبعد إذا فجاءة َ َ ْ َُ َ ِ َ  

َإذا   .فجائية، ھذا من إضافة الدال إلى المدلول التدل على: ِ

ْبعد إذا فجاءة أو َ َ ْ ٍَ ُ َ ِ   .للتنويع والتقسيم: َ

ِأو قسم َ ُ)م بعدهَ )  ***  َْ ْ ََ َ ل$و -وك$سرھا إذا وقع$ت ج$واب ق$سم، ظ$اھر ك$.م الن$اظم ھن$ا ) Kإن(يعن$ي يج$وز ف$تح : َ
ُ))م بعده:  قال-جعلناه على ظاھره ْ ََ َ َ   .أو قسم َ

ُ) )م بعده ْ ََ َ َ ًذك$ر الفع$ل أن يك$ون ملفوظ$ا ب$ه، وإم$ا أن يك$ون مح$ذوفا، ظ$اھر إم$ا م$ع : ھ$ذا يحتم$ل وجھ$ين: قلنا: َ ً
وھ$و أن$ه يعن$ي : ًموافقا لما ذكرناه م$ن ال$صور ا=ربع$ة ك.م الناظم العموم يشمل النوعين، لكن � بد من تقييده ليصير

-إذا لف$ظ بالفع$ل  باFجماع يجوز فيھ$ا الوجھ$ان، ة وعدمت ال.م، ھذه الحال-تلفظ بالفعل-صورة واحدة، وھي إذا ذكر 

) Kإن(ف$$تح ھم$$زة : باFجم$$اع يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان ٍحينئ$$ذف، وال$$.م محذوف$$ة، � �م بع$$ده، -نط$$ق ب$$ه تلف$$ظ ب$$ه وج$$د ذك$$ر
  .وكسرھا

ِأو ق77سم َ بع$$د ق$$سم ھ$$ذا ع$$ام ي$$شمل الق$$سم  :ًإذا أو بع$$د فع$$ل ق$$سم ظ$$اھر م$$ن أج$$ل أن يواف$$ق، و� نعم$$م، ل$$و قلن$$ا: َْ
نحت$اج إل$ى مقي$د  ٍقسم ھذا نك$رة، والنك$رة ف$ي س$ياق اFثب$ات � يع$م، وحينئ$ذ: أن تقولولك . المذكور والقسم المحذوف

ِقسم: خارج، فنقول َ حذف النع$ت، وس$يأتي المعن$ى  ٍ ظاھر كأنه وصف بصفة محذوفة للعلم به؛ =نه مجمع عليه فحينئذَ
  .أن النعت إذا علم جاز حذفه

ِأو قسم َ َ ) )مأو بعد فعل قسم ظاھر: يعني: َْ َ ُ بعدهَ ْ ََ.  

  .ھذه نافية للجنس: َ)

َو)م   .اسمھا: َ

ُوبعده ْ   .ھذا خبرھا: ََ

: ل لما أراده الناظم عل$ى ظ$اھره، بمعن$ىK ھكذا قال ابن عقيل، مث-بالفتح والكسر-ًحلفت أن زيدا قائم : ًإذا لو قيل
ِقسمأنه يشمل أو  َ ً الفعل الملفوظ والفعل المحذوف، وسبق أن ثم خ.فا سابق وھوَ K أنه إذا حذف الفع$ل ول$م ت$ذكر ال$.م : َ

مذھب الكوفيين الف$تح، وم$ذھب الب$صريين وج$وب الك$سر، وحك$وا اFجم$اع علي$ه، وخط$أھم ال$سيوطي ف$ي جم$ع : قلنا
أو : ٍعل$ى ع$دم التخطئ$ة، وإذا قلن$ا بالتخطئ$ة حينئ$ذ لو اعتبرنا الخ$.ف س$ار علي$ه اب$ن عقي$ل. غلط، خطأ: الجوامع قال

ِقسم َ   . بأنه ظاھر لنخرج الحال التي قلنا أخطأ فيھا الكوفيونقييد الت � بد منَ

ًحلف$ت أن زي$دا : وك$سرھا إذا وقع$ت ج$واب ق$سم، ول$يس ف$ي خبرھ$ا ال$.م، نح$و) Kإن(يجوز فتح : قال ابن عقيل
ًكر الفعل ھنا، أو قسم ظاھر، أن زيدا قائم، إن زيدا قائم، يج$وز في$ه الوجھ$انُقائم، حلفت ذ  جعلن$ا :عل$ى الك$سر نق$ول، ً

ًإن زي$دا ق$ائم ھ$ي : الجملة جواب القسم، =ن الحلف يحت$اج إل$ى ج$واب الق$سم، م$ا ھ$ي جمل$ة ج$واب الق$سم؟ إذا ك$سرنا
ٍصار مفردا، وإذا صار مفردا � ي$صلح أن يك$ون جواب$ا للق$سم، وحينئ$ذ ٍجملة الجواب، وإذا فتحنا حينئذ ً ً أن$ه : يق$ال في$ه ً

  . وجملة القسم قد دل عليه المذكور،ف الجرمنصوب بنزع الخافض، يعني على تقدير حر

 والف$تح عل$ى أس$اس أن الم$صدر ،اسمھا، وخبرھا جواب القسم) أن(وقد روي بالفتح والكسر، الكسر على : قال
ًعلى نزع الخافض؛ أقسم با[ على أن زيدا قائم، ويكون مغنيا عن جواب القسم، ھذه الجمل$ة تك$ون مغني$ة ع$ن ج$واب  ً

يستغنى به عنه، يجوز حذف$ه، إذا عل$م ج$از  ٍقسم كالخبر، إذا دل عليه شيء ملفوظ به موجود حينئذالقسم =ن جواب ال
  . حذفه
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ٌوحذف ما يعلم جائز ِ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َ   .ومنه جواب القسم ْ

  : وروي بالفتح والكسر قوله

ْأو ِتحلف7777777777777777777777ى َ ِ ْ ِبرب7777777777777777777777ك َ M َ ِالعل77777777777777777777777ى ِ M َْ  

  

Mأن77777777777777777ي ِذيال77777777777777777ك ب77777777777777777وَأ َ ِ . ِال77777777777777777صبي َ .  

  

ْأو ِتحلفى َ ِ ْ   .ظ بالفعلُِفنا لھ: َ

Mأني عل$ى ) إن$ي. (أن$ي وإن$ي: بعد فعل القسم وھو ملفوظ ب$ه، يج$وز في$ه الوجھ$ان، روي ب$الوجھين) أن(وقعت : َ
  . وبالفتح على أنه مصدر مجرور بحرف الجر،أنه جواب القسم، أليس

ْأو ِتحلفى َ ِ ْ ك$وني : نق$ول ٍبي، فحينئ$ذعلى أني أبو ذيالك الصبي؛ على كوني أبي ذيال$ك ال$ص : على أني كذا، يعنيَ
ح$رف ج$ر ويك$ون م$ا بع$ده مج$رور، وا=ص$ل ف$ي ) عل$ى( =ن ؛ھذا اسم مج$رور ب$ـ عل$ى، وھ$ذا بع$ضھم � يرت$ضيه

ٍحرف الجر أنه � يعمل محذوفا، وحينئذ ًيجعله مفعو� به منصوبا ب. واسطة، ب. واسطة حرف الجر ً   .فيه وجھان. ً

ًح$رف الج$ر ض$عيف ف$. يعم$ل مح$ذوفا : ًرف الجر محذوفا، وإذا قلناًصار مجرورا بح ٍعلى كوني كذا، وحينئذ
ًحينئذ جعلناه مفعو� به بدون واسطة ٍ.  

ْأو ِتحلف77ي َ ْ ِبرب77ك َ M َ Mالعل77ي ِ Mأن77ي  ***   َِ ًي$$روى بالك$$سر عل$$ى جعلھ$$ا جواب$$ا للق$$سم، وب$$الفتح عل$$ى جعلھ$$ا مفع$$و� � : َ ً
ح$رف ج$ر مح$ذوف، : م يرى أنھا على نزع الخ$افض، يعن$يوبعضھ. على أني، ھذا قول: بواسطة نزع الخافض، أي

  .وھذا فيه ك.م

. وك$سرھا بع$د الق$سم إذا ل$م يك$ن ف$ي خبرھ$ا ال$.م) Kإن(أن$ه يج$وز ف$تح : ومقتضى ك.م المصنف: قال ابن عقيل
 أو غي$ر ًحلف$ت إن زي$دا ق$ائم: وھذا ظ$اھر عبارت$ه، س$واء كان$ت الجمل$ة المق$سم بھ$ا فعلي$ة والفع$ل فيھ$ا ملف$وظ ب$ه نح$و

ٍفيھا وحك$ي اFجم$اع عليھ$ا، وحينئ$ذ � ب$د م$ن تقيي$د ) Kإن(ملفوظ، ھذا عام، لكن قلنا غير ملفوظ ھذه يجب كسر ھمزة 
  ً.ك.م الناظم بما ذكرناه سابقا

ٍبعد إذا فجاءة َ َ ْ َُ َ ِ   .أو بعد فعل قسم ظاھر: الموضع الثاني: َ

ِ) )م بعده بوجھين نمي ُ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ   .جھان الفتح والكسر جاز فيه الو:َ

َمع تلوفا الجزا َ ْ َْ َْ ِ ِ:   

ْومع ٍبعد إذا فجاءةمعطوف على بعد، : َ َ َ ْ َُ َ ِ َ.  

َومع تلوفا الجزا َ ْ َْ َْ ِ َالجزا َفا(: ِ َ بع$د ) Kإن(أن$ه إذا وقع$ت :  ك.ھما مقصوران للضرورة، مع تلو فاء الجزاء، بمعنى)ْ
�، : و كانت في ج$واب اس$م ش$رط أو ح$رف ش$رط؟ الج$وابفاء الجزاء جاز فيھا الوجھان، وھل ھو كل فاء جزاء ول

ًليس على إط.قه، بل ھو مقيد بما كان الشرط اسما، وأما إذا كان حرفا ف.، يتعين فيه الكسر ً.  

: جواز الوجھين بعد فاء الجزاء مقيد بما إذا ك$ان ال$شرط با�س$م، وأم$ا إذا ك$ان ب$الحرف فل$يس إ� الك$سر، نح$و
َوإْن تْعفوا و(( َُ َ ٌتْصفُحوا وتغفُروا فإن ' غفور رحيمِ ِ K َِ ٌَ ُ َ َ K ِ َ ْ َ َ   ].14:التغابن)) [َ

Kفإن ِ ، وأم$ا )Kإن(وقعت بعد فاء الجزاء، ھل يجوز فيه الوجھان؟ �؛ =نھ$ا وقع$ت بع$د ش$رط وھ$و ح$رف : نقول: َ
:  ي$أتني،اس$م ش$رط: ن، م$ن ي$أتني، م$مك7رم فإن7ه ي7أتني م7ن: ٍإذا وقعت بعد اسم شرط حينئذ يجوز فيھا الوجھان، نح$و

 جعلن$$اه -إذا ك$$سرنا-يج$وز في$$ه وجھ$ان؛ عل$$ى الك$سر : ٍبع$د ف$$اء الج$زاء، وحينئ$$ذ نق$$ول) Kإن(وقع$$ت :  فإن$$ه مك$رم،فعلھ$ا
فھ$و مك$رم، وأك$دنا الخب$ر م$ن : ًجملة؛ فإنه مكرم، إذا جعلنا جملة الجواب جملة و� إشكال في$ه واض$ح ب$ين، كأن$ه ق$ال

ٍمن يأتني فأنه مكرم؛ إذا صار مفردا، وإذا صار مف$ردا حينئ$ذ � ي$صح أن يق$ع :  وإذا فتحنا،-لتأكيدل-أجل تقوية النسبة  ً ً ً
ھذا مفرد، و� ي$صح أن : من يأتني فاFكرام، فاFكرام: جملة جواب الشرط، � يصلح أن يقع جواب الشرط، كأنه قال

  .ًيقع جوابا للشرط

أو ب$$العكس نجع$$ل الموج$$ود مبت$$دأ والخب$$ر مح$$ذوف، أو � ب$$د م$$ن خب$$ر مح$$ذوف، ويجع$$ل الملف$$وظ مبت$$دأ، : ًإذا
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  .بالعكس

م$ن ي$أتني فج$زاؤه اFك$رام، . ًمن ي$أتني فإن$ه مك$رم، م$ن ي$أتني فإكرام$ه موج$ود، جعلن$اه مبت$دأ ح$ذف خب$ره: ًإذا
 أن يك$ون اس$م ال$شرط ھ$و: بع$د ف$الجزاء ب$شرط) Kإن(يجوز الوجھ$ان فيم$ا إذا وقع$ت : ً محذوف، إذاٍئجعلناه خبر مبتد

م$صدر، فإم$ا أن بث$م ت$ؤول ..  فيجوز الكسر على جعلھا ج$واب ال$شرط، ويج$وز الف$تح  .الذي وقعت الجملة في جوابه
  .ً محذوف، وإما أن يكون مبتدأ خبره محذوف كما ذكره في الحاشيةٍئًيكون المصدر خبرا لمبتد

َكت$ب ربك$م عل$ى نف$$سه الرْحم$ة أن$ُه م$ْن عم$ل: ((من$ه َ َ َ َ َ َِ K ِ ِ kK َ َ ْ َ َُ َ ٌ م$$نكم ُس$وءا بجھال$ة ث$م ت$اب م$$ْن بْع$ده وأْص$لح فأن$ُه غف$$ور َْ ٍ ًُ َ َ ُ َْ K َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِK ُ ِ ْ
ٌرحيم ِ َإن◌َف] 54:ا=نعام)) [َ K ٌهُ غفور رحيم ، قرئ بالوجھينِ ِ َ ٌ ُ َ.  

َإن◌َف K فأن$ه :  وعل$ى الف$تح،م$ن أج$ل التأكي$د) Kإن(فھو غفور رحيم، � إشكال فيه، وإنم$ا ج$يء ب$ـ: هُ بالكسر، يعنيِ
 لخب$ر ً مح$ذوف، أو يك$ون مبت$دأٍئغفور رحيم، فأنه فالغفران ك$ائن ل$ه، أو فج$زاؤه الغف$ران، فإم$ا أن يك$ون خب$ر مبت$د

  .محذوف

ف$الغفران : ً مبتدأ خبره مح$ذوفًاوصلتھا مصدر) أن(، والفتح على جعل )من(ً جوابا لـًفالكسر على جعلھا جملة
  . فجزاؤه الغفران، ھذا التقدير أجود: دير محذوف والتقٍئًجزاؤه، أو على جعلھا خبرا لمبتد

ُم77777777777777ع تلوف777777777777777ا الج777777777777777زا وذا يط777777777777777رد ِ . َ ََ َ َ ْ ََ ْ ِْ ِ  

  

ُف77777777ي نح77777777و خي77777777ر الق77777777ول إن77777777ي أحم77777777د َ ْ ْ ُ ْ َْ M َ َِ ِِ َ ْ ِ  

  

  .ھذا الموضع الرابع الذي يجوز فيه الوجھان

َوذا   .الفتح والكسر: مشار إليه الحكم وھو جواز الوجھينال: َ

ُوذا يطرد ِ . ََ   .د كلما وجد المذكور، الشروط المذكورةمطرد، يعني يوج: َ

ُوذا يطرد ِ . ََ   .يعني الوجھان، جواز الوجھين: َ

ُفي نحو خير القول إني أحمد َ ْ ْ ُ ْ َْ M َ َِ ِِ َ ْ ُخير القول إني أحمد: ِ َ ْ ْ ُ َْ M َِ ِ َ في$ه ) Kإن(ك$ل موض$ع وقع$ت : ، ھ$ذه ض$بطوھا بم$اذا؟ ق$الواْ
  .ًخبر قول وكان خبرھا قو� والقائل ھو واحد

وقعت خبر ق$ول، والم$راد ب$القول ل$يس لف$ظ الق$ول وإنم$ا الك$.م وم$ا يك$ون م$ن مادتھ$ا، ق$ول، لف$ظ، ك$.م، ) Kإن(
  .جملة، نحو ذلك، ليس المراد مادة القول وإنما المراد به ما يدل على الك.م

ٍلم واح$د حينئ$ذ ق$ول، والن$اطق الم$تك) Kإن(مبتدأ، قول، خب$ر :  ث.ثة شروط،كذلك قول، والقائل واحد) Kإن(وخبر 
  . يجوز الوجھان

  . خير القول إني أحمد '،حدھما، نحوأأي ما بمعنى القول، سواء كان من مادة القول أو الك.م أو : خبر قول

ِخي7ر الق77ول ْ ُ َْ ْ ُخي77ر :َ ْ ِالق7ولھ$ذا أفع$$ل التف$$ضيل، : َ ْ َ ُخي7ر  ،م$$ضاف إلي$$ه: ْ ْ :  ونح$$ن نق$$ول،م$ضاف إلي$$ه: مبت$$دأ، والق$$ولَ
أن القول ھ$و ال$ذي : ل التفضيل بعض المضاف إليه، بعض المضاف إليه بمعنىع وأفً.مبتدأ قو�الون يشترط في أن يك

الق$ول، وإ� فا=ص$ل أن خي$ر ھ$ذا مب$اين للق$ول، =ن$ه إل$ى ٍيكون خير، فحينئذ اكتسبت المادة من جھة المعنى بإضافتھا 
ل$ى ش$يء فھ$ي بع$ضه، إن أض$يفت إل$ى معن$ى فھ$ي أفعل التفضيل إذا أضيفت إ: ٍأعم يشمل القول وغيره، وحينئذ نقول

معنى، إن أضيفت إلى جثة فھي جثة، إن أض$يفت إل$ى عم$ل فھ$ي عم$ل، إن أض$يفت إل$ى ق$ول فھ$ي ق$ول، ھ$ذا الم$راد 
  .ھنا

ِخير القول: ًإذا ْ ُ َْ ْ   .اسم التفضيل إذا أضيف، فاسم التفضيل بعض ما يضاف إليه:  نقولَ

ِخير القول ْ ُ َْ ْ   .ًإذا المبتدأ قول: َ

  .إني أحمد � 

Mإني   .واسمھا) Kإن: (ِ
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ُأحمد � َ ْ   .وجد فيه الشرطان: ًھذا قول يقع باللسان، إذا: َ

ِخير القول ْ ُ َْ ْ بھ$ذه ال$شروط : ٍإني أن$ا أحم$د '، وحينئ$ذ نق$ول: الفاعل واحد :ٍإني أحمد '، حينئذ نقول :-قولي أنا- َ
إن$ي أحم$د ' عل$ى الجمل$ة � إش$كال في$ه، : إذا قل$ت. مد ' وأني أحم$د '، إني أح)Kإن(الث.ثة يجوز فيه الوجھان في 

والجمل$ة ) Kإن( وخب$ر ب$ـٍئًجعلتھا خبرا عن القول؛ خير القول إني أحمد '، فكأنك أك$دت الجمل$ة وھ$ي مؤلف$ة م$ن مبت$د
ًوص$لتھا م$صدرا خب$را ع$ن خي$ر، والتق$دير) Kأن(ومن فتح جع$ل . تكون استئنافية  الق$ول حم$د '، فحم$د ' ھ$ذا خي$ر: ً

زي$د أن$ي فاض$ل عل$ى ق$ول م$ن : ؛ =نه في قوة المصدر خي$ر الق$ول أن$ي أحم$د '، مث$ل ل$و ق$الٍئًوقع خبرا عن المبتد
وم$$ا دخل$$ت علي$$ه ف$$ي تأوي$$ل م$$صدر خب$$ر ع$$ن ) أن(ج$$وزه، والجمھ$$ور عل$$ى المن$$ع زي$$د أن$$ي فاض$$ل أو أن$$ه فاض$$ل، ف$$ـ

.  الم$$ذكورٍئًخي$$ر الق$$ول أن$$ي أحم$$د '، خي$$ر الق$$ول حم$$د '، فجعل$$ه خب$$را للمبت$$د: ق$$ولٍ وحينئ$$ذ ن،، ھ$$ذا مثل$$هٍئالمبت$$د
  .خبر: مبتدأ، وحمد ': فخير. خير القول حمد ': والتقدير

يك$ون اFخب$ار  ٍ، وحينئ$ذ)سبح اسم ربك ا=على(أول قراءة : ًومن كسرھا جعلھا جملة خبرا عن خير، كما تقول
ھ$ذا اللف$ظ وھ$ذا ص$ار مثلھ$ا، خي$ر الق$ول إن$ي : � ح$ول و� ق$وة إ� ب$ا[ كن$ز، أي: ة، كأنك تق$ولبالجملة لقصد الحكاي
جملة خبر عن أول، وكذلك خي$ر : مبتدأ، وسبح اسم ربك ا=على: ھذا اللفظ ھو خير القول، فأول: أحمد '، فكأنه قال

  . خبر: مبتدأ، وإني أحمد ': القول

إما الكسر وإما الفتح، إن جعلناھا مكسورة فھي جمل$ة خب$ر : يجوز فيھا الوجھان:  نقولبھذه الشروط الث.ثة: ًإذا
  .ٍ، وإن فتحناھا حينئذ صار اFخبار بالمفرد عن الجملةٍئعن المبتد

إذا انتف$ى . خي$ر الق$ول أو ق$ولي: عملي إن$ي أو أن$ي، ول$م يق$ل: ٍإذا انتفى القول ا=ول حينئذ انتفى الشرط، لو قال
عملي أني أحمد '، ھذا متعين، عملي أني أحمد '، � يجوز فيه الوجھان، لم$اذا؟ �نتف$اء : ول فالفتح متعينالقول ا=

ً قو� مع كون الشرط الثاني متوفر، أو الق$ول الث$اني أو ل$م يتح$د القائ$ل فالك$سر، تع$ين ئالشرط ا=ول وھو كون المبتد
  .وفي النفس منه شيءل النحاة K ھكذا مث،الكسر، نحو قولي إني مؤمن

وج$ب في$ه ك$سر ھم$زة  ٍانتف$ى الق$ول م$ن الث$اني، إن$ي م$ؤمن ل$يس في$ه ق$ول، وحينئ$ذ: قولي إني مؤمن، ھنا ق$الوا
  ).Kإن(

ًوق$$ولي إن زي$$دا يحم$$د '، القائ$$ل واح$$د؟ ل$$يس بواح$$د، إذا انتف$$ى ال$$شرط الثال$$ث عمل$$ي أن$$ي أحم$$د '؛ يتع$$ين . ً
  ً.شرط ا=ول وھو كون المبتدأ قو�النصب و� يجوز الكسر، مع تخلف ال

اFيم$ان م$شتمل عل$ى الق$ول، لك$ن -قولي إن$ي م$ؤمن، : ًقو� تعين كسر) Kإن(إذا تخلف الشرط الثاني كون الخبر 
  .-كمثال

ٍقولي إن زيدا يحمد '، حينئذ نقول: إذا انتفيا: الثالث   . يجب فيه الكسر: ً

ُوذا يطرد ِ . ََ ھ$ذه أربع$ة . خير القول إني أحم$د ' تع$الى، إن$ي أحم$د: لوجھين في نحويعني ذا الحكم وھو جواز ا: َ
 ك$$أن الجمل$$ة -المعن$$ى واض$$ح-وك$$سرھا، إذا ك$$سرت فھ$ي جمل$$ة و� إش$$كال فيھ$$ا ) Kإن(مواض$ع يج$$وز فيھ$$ا ف$$تح ھم$$زة 

ًمؤك$دة فح$سب، إذا فتح$ت حينئ$ذ ص$ار مف$ردا ف$. ب$د م$ن تق$ديم خب$) Kإن( وخب$ر وجئ$ت ب$ـٍئمركبة من مبتد ر م$ن أج$ل ٍ
وأم$ا . خير القول؛ � إش$كال في$ه:  مذكور مثلئً جعله خبرا لمبتد-إذا صح اFخبار به-تصحيح التركيب، إما أن يكون 

ًإذا اشترط أن يكون جملة حينئذ � بد من تقدير خبر أو مبتدأ، إما أن تجعل ھذا المصدر خب$را، وإم$ا أن تجعل$ه مبت$دأ،  ً ٍ
  .وا=مر واضح

ف$ي موض$ع التعلي$ل، فيج$وز فيھ$ا الوجھ$ان، لم$اذا؟ ) Kإن( تقع ف$ي موض$ع التعلي$ل، أن تق$ع أن: الموضع الخامس
ً=ن التعليل قد يكون بالمفرد، تعليل الشيء إذا عللته قد يكون بالمفرد، قمت إج.�، إج.� ھذا مفعول =جله، إذا وق$ع  ً ً

ُإن$ُه ُھ$و الب$ر ال$رحيم. ((واتيم ا]ي$اتًوقد يقع التعلي$ل بالجمل$ة، وھ$ذا كثي$ر ج$دا ف$ي خ$. دالتعليل بالمفر ِ K k َ َْ K ، ]28:الط$ور)) [ِ
ُإن$$ُه ُھ$$و الغف$$وُر ال$$رحيم(( ِ K ُ َ ْ َ K التعلي$$ل وق$$ع : ٍ=ن$$ه الغف$$ور ال$$رحيم، =ن$$ه الب$$ر ال$$رحيم، وحينئ$$ذ نق$$ول ھن$$ا] 16:الق$$صص)) [ِ

  .بالجملة
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ِإنا كنا مْن قْبُل ندُعوهُ إنُه ُھو البر ال$رح(( K k َِ َْ K K Kِ ِْ َ َ أن$ه غف$ور رح$يم، : ق$رأ ن$افع والك$سائي ب$الفتح) ه.ن7ِإ] (28:الط$ور)) [ُيمُ
ًلكون$$ه ب$$را رحيم$$ا، : أن$$ه ھ$$و الب$$ر ال$$رحيم، عل$$ى تق$$دير �م العل$$ة ُإن$$ا كن$$ا م$$ْن قْب$$ُل ن$$دُعوهُ إن$$ُه ُھ$$و الب$$ر ال$$رحيم((ً ِ K k َِ َْ K K Kِ ِْ َ َ ُ ((

ً=ن$ه ھ$و الب$ر ال$رحيم، فنق$در الم$صدر م$اذا؟ لكون$ه ب$را : قرأ ن$افع والك$سائي ب$الفتح عل$ى تق$دير �م العل$ة] 28:الطور[
ْوص$لl عل$ْيھم إن ص$.تك س$كن لُھ$م: ((إنه ھو البر الرحيم على أنه تعليل مستأنف، ومثل$ه:  والباقون بالكسرً،رحيما َْ ٌَ َ ََ َ َ َ َ َK ِ ِ ((

بع$د ) Kإن: ( م$ن م$سالك العل$ة،لي$لبع$د ا=م$ر والنھ$ي والخب$ر للتع) Kإن(أن : ولذلك عند ا=ص$وليين قاع$دة] 103:التوبة[
ْوص$$لl عل$$ْيھم إن ص$$.تك س$$كن لُھ$$م. ((الخب$$ر والنھ$$ي وا=م$$ر تفي$$د التعلي$$ل َْ ٌَ َ ََ َ َ َ َ َK ِ َوص$$لl] 103:التوب$$ة)) [ِ ھ$$ذا أم$$ر، =ن : َ

  .لص.تك، فھذه الجملة جملة تعلي

 ال$واو م$سبوقة بمف$رد ي$صلح  بعد واو وھ$ذهعتقأن أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، : السادس
َإن ل$ك أ� تُج$وع فيھ$ا و� تْع$رى: ((أن يعطف عليه، مثال$ه قول$ه َ َ َ ََ َِ KK َ َ َوأن$ك � تظم$أ فيھ$ا و� ت$ْضحى] * ((118:ط$ه)) [ِ َ َ َ َ ََ َِ ُ ْ K َ ((

َوأنك] 119:طه[ َK بالك$سر إم$ا سبقت بواو يجوز عطفھا على المفرد السابق، فيجوز فيھا الوجھان، قرأ ن$افع وأب$و بك$ر : َ
َأ� تُج$وع: ((الك$سر، والب$اقون ب$الفتح عل$ىبا=ول$ى ) Kإن(على ا�ستئناف، أو ب$العطف عل$ى جمل$ة  َ K وم$ا دخل$ت ) أن)) (َ

 ،� تمن$ع م$ن س$بك الم$صدر بم$ا بع$ده: وتجوع، يعني) أن(ھذه � تفصل بين ) �(عليه في تأويل مصدر أ� تجوع، و 
َأ� تُج$$وع، يعن$$ي َ K م$$ع م$$ا بع$$دھا، فھ$$و ف$$ي ق$$وة الم$$صدر، فكأن$$ك ) أن( � تمن$$ع س$$بك )� (ھ$$ذه: نق$$ول ٍذ فحينئ$$،جوع$$ك: َ

  .عطفت على ھذا المفرد

) حت$$ى( ويخ$$تص الك$سر با�بتدائي$$ة، إذا ج$اءت ،، وحت$ى لھ$$ا اعتب$ارات، بع$$د حت$ى)حت$$ى( بع$د  أن تق$$ع:ال$سابعة
ھ$$ذه ابتدائي$$ة، والف$$تح بالج$$ارة : ، حت$$ىيرجون$$ه م$$رض زي$$د حت$$ى إنھ$$م �: ٍل.بتدائي$$ة حينئ$$ذ تع$$ين الك$$سر بع$$دھا، نح$$و

ًعاطفة فحينئ$ذ يف$تح م$ا بع$دھا وجوب$ا، ) حتى( عرفت أمورك حتى أنك فاضل، حتى أنك بالعطف، إذا قدرنا :والعاطفة ٍ
م$$ن خ$$واص ا�س$$م، يعن$$ي مث$$ل ب$$اء الج$$ر ) حت$$ى(وإذا ق$$درناھا ج$$ارة ف$$تح م$$ا بع$$دھا؛ =نھ$$ا � ت$$دخل إ� عل$$ى المف$$رد، 

  ً.عدھا، و� يكون ما بعدھا جملة، بل � بد أن يكون مفرداٍوحينئذ تجر ما ب

، والف$تح عل$ى أنھ$ا )أ�(أم$ا إن$ك فاض$ل، فالك$سر عل$ى أنھ$ا ح$رف اس$تفتاح مث$ل : ، نح$و)أم$ا(أن تقع بع$د : ًثامنا
  ً.أحقا:  أما، بمعنىً،أحقا: بمعنى

ُ� ج$رم أن ' يْعل$م((، )� ج$$رم(أن تق$ع بع$د : التاس$ع َ َ َ ََ K K َ وھ$ذا الغال$ب فيھ$ا الف$$تح، وج$رم ھ$ذه عن$$د ] 23:لنح$$لا)) [َ
� أق$سم، : ص$لة يعن$ي زائ$دة، مث$ل) �(فع$ل م$اض، و : ج$رم. صلة) �(وصلتھا فاعل، و ) أن(سيبويه فعل ماض، و 

  .� جرم:  للتأكيد، ومثلھااء بھيھنا زائدة ج) �(

� ب$د وم$ن مق$درة بع$دھما، : ، ومعناھ$ا مقدرة م$ن بي$ان الج$نسومن� رجل، : بمنزلة) � جرم(وعند الفراء أن 
ٍ� جرم لي$أتيني زي$د، أو =ن ي$أتيني زي$د، � ج$رم لي$أتيني زي$د وحينئ$ذ ق$درت بكونھ$ا : ًوالكسر تنزي. لھا منزلة اليمين

  ً.قسما

  .؛ إما الفتح وإما الكسر-)أن(في -يجوز فيھا الوجھان : في ھذه المواضع التسع نقول: ًإذا

  :الىثم قال رحمه ' تع

ْوبع77777777777د ذات الك77777777777سر ت77777777777صحب الخب77777777777ر َ ُ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ  

  

ِم ابت777777777777777داء نح777777777777777و إَ) ُ ْ َْ ِ َ ِ ْن777777777777777ي ل777777777777777وزرُ ََ Mَ  

  

ھ$$ذا ش$$روع ف$$ي أحك$$ام �م ا�بت$$داء، �م ا�بت$$داء ھ$$ذه مم$$ا لھ$$ا ص$$دارة الك$$.م، يعن$$ي تق$$ع ف$$ي أول الك$$.م، ھ$$ذا 
للتأكي$د لتقوي$ة ) إن وأن: (، قلن$ا)إن وأن(م مث$ل  ثم ھي من المؤكدات عند البيانيين، يعني يؤتى بھا لتأكيد الك.،ا=صل
ٍ كذلك ال$.م �م ا�بت$داء ت$أتي لتقوي$ة الن$سبة، ت$أتي للتأكي$د، وحينئ$ذ لھ$ا ح$ق ال$صدارة ولھ$ا ك$ذلك معن$ى التأكي$د ،النسبة

ٍ، وإذا كان كذلك امتنع أن يدخل حرف على حرف بمعنى واحد، إذا كان لھا ح$ق ال$صدارة فحينئ$ذ)Kإن(بمعنى   ا=ص$ل ً
صدارة وھ$ي تؤك$د الجمل$ة، الًلئن زيدا قائم، ھذا أصل التركيب، ال.م �م ا�بتداء =ن لھا : أن يؤتى بھا في أول الك.م

ًصدارة وھي مؤكدة للجملة، لك$ن � يجتم$ع حرف$ان بمعن$ى واح$د، فزحلق$ت ھ$ذه ال$.م إل$ى الخب$ر، ول$ذلك اللھا ) Kإن(و 
ً؟ لئ. يجتمع حرفان بمعنى واح$د ف$ي موض$ع واح$د وھ$و أول الجمل$ة، ھ$ذا ممتن$ع  لماذا زحلقت،سميت ال.م المزحلقة
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  .عندھم

ٍأن تلحقھا �م ا�بتداء، ولكن لما لحقتھ$ا أو� حينئ$ذ دخل$ت عل$ى م$ا بع$دھا، وم$ا بع$دھا ق$د : من خصائصھا) Kإن( ً
ًيكون خبرا، وقد يكون اسما، وقد يكون معمول الخبر، وقد يكون فص. ً   .ًة مواضع تكون مح. ل.م فھذه أربع،ً

  . شرع في الخبر وھو ا=صل

ْوبعد ذات الكسر تصحب الخبر َ ُ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ َ ٍ )م ابتداء  *** َ َ ِ ْ ُ   

ُت7صحبَو  َ ْ ٍ)م ابت7داء َ َ ِ ْ ْ الخب77رُ َ َ ِبع77د ذات الك7سر -ھ$ذا التركي$ب- ْ ْ ْ ََ ْ ِ َ يعن$ي � بع$$د غيرھ$ا، فق$دم م$$ا حق$ه الت$أخير Fف$$ادة  َ
  .القسم اFضافي

َوب َعدَ ُ تصحب:ـھذا متعلق ب: نقول: ْ َ ْ � بع$د ذات الف$تح، ذات الف$تح ھ$ذه � تق$ع ف$ي أول : م Fفادة الح$صر، أيlُد، قَ
وقعت مؤك$دة، : قلنا) نKأ(وقعت مؤكدة، و ) Kإن(ٍ، � بد أن تكون مسبوقة بك.م، وحينئذ )لكن(الك.م كما ھو الشأن في 

  . بهُيبتدأ؛ =نھا مفرد والمفرد � )أن( بخ.ف -أول الك.م-الجملة تقع في أول ) Kإن(أن : والفرق بينھما

، فالح$صر إض$افي، ف$. ين$افي أنھ$ا ت$صحب ھ$ن ونح$و� بعد ذات الفتح و� غيرھ$ا م$ن أخ$وات المك$سورة : ًإذا
  .فقط، �) Kإن(ليست خاصة بباب : لزيد قائم، يعني. المبتدأ

َوبعد ذات الكسر تصحب الخب ُ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ َ -لزيد ق$ائم-والمبتدأ : ٍ� تصحبھا، فحينئذ نقول) أن(ًإذا � بعد ذات الكسر، نعم : ْرَ

 زيد لقائم؛ الجمھور عل$ى أن$ه ممتن$ع ل$يس بف$صيح، لك$ن ج$وزه ال$بعض، ،ھذه تصحبھا: نقول) Kإن( � ع.قة له بباب ؟
  ).إن وأخواتھا(دخلت �م ا�بتداء على الخبر جائز أو �؟ جائز عند من جوزه، ليست من باب 

ِوبعد ذات الكسر: ًإذا قوله ْ ْ َ ََ ْ ِ َ ھو فيه نوع حصر لكن$ه إض$افي باعتب$ار م$ا ي$ذكر ف$ي ھ$ذا الب$اب، � باعتب$ار م$ا � : َ
: ، لزي$د ق$ائم، زي$دئٍ، فالمبتدأ وخبره حينئذ له أحكام خاصة، فت$دخل ال$.م ھن$اك مؤك$دة عل$ى المبت$دبابيذكر في ھذا ال

ول$يس م$ن ب$اب ) ظ$ن( لزيد عالم، ظننت لزيد قائم؛ دخل$ت �م ا�بت$داء كم$ا س$يأتي ف$ي ب$اب علمت. خبر: مبتدأ، وقائم
  ).Kإن(

ِوبعد ذات الكسر: ًإذا ْ ْ َ ََ ْ ِ َ ، وأم$ا )أن وأخواتھ$ا(� بعد غيرھا مما يذكر في ھذا الباب وھ$و : � بعد غيرھا، والمراد: َ
  .الخبر والمبتدأ وظن ونحوھا ھذه � ع.قة لھا بھذا الباب

ِوبعد ذات الكسر  ْ ْ َ ََ ْ ِ َ َ  

ِذات حكمن$ا ) Kإن(صاحبة، صاحبة الكسر دون غيرھا من أخواتھا، فإن دخلت على غي$ر :  بمعنىوُذھذه مؤنث : َ
: م$ع كونھ$ا مفي$دة للتأكي$د فالمن$سلخ عنھ$ا كونھ$ا �م ا�بت$داء فق$ط؛ =نن$ا إذا قلن$ا بأنھ$ا زائ$دة إم$ا أن نق$ول: بزيادتھا، أي

ٍ قلن$ا ش$اذة � قي$اس علي$ه، إن قلن$$ا معتب$رة حينئ$ذ ا=ص$ل أن$ه � ي$$زاد نالزي$ادة معتب$$رة، إ: م$ا أن نق$ولالزي$ادة ش$اذة، وإ
ھن$$ا إذا . �: ٍش$$يء إ� لفائ$$دة، وحينئ$$ذ �م ا�بت$$داء ھ$$ل دخل$$ت للمعن$$ى ال$$ذي وض$$ع لھ$$ا ف$$ي ل$$سان الع$$رب أو �؟ نق$$ول

ى ا�بت$داء، � كونھ$ا تفي$د التأكي$د؛ =ن ك$ل ح$رف خرج وانسلخ عنھا المعن$ى ا=ص$لي وھ$و معن$: استعملت زائدة نقول
  .زائد دخل على جملة أفاد التأكيد وإن لم يفد المعنى الذي وضع له في لسان العرب

ِوبعد ذات الكسر: ًإذا ْ ْ َ ََ ْ ِ َ حكمن$ا بكونھ$ا ) Kإن(؛ وھي إن المكسورة دون غيرھ$ا م$ن أخواتھ$ا، ف$إن دخل$ت عل$ى غي$ر َ
ُلعميدزائدة كما سيأتي  ِ َ   .غيرھا وَ

 تفيد التأكيد لكن � كونھ$ا �م ا�بت$داء، فلي$ست -إذا لم نحكم عليھا بالشذوذ-ومعنى كونھا زائدة؛ أنھا تفيد التأكيد 
  .ًھي �م ا�بتداء، فانسلخ عنھا معنى كونھا �م ا�بتداء ولم ينسلخ عنھا التأكيد الذي يكون م.زما للحرف الزائد

َتصحب الخبر َ ُ َ َْ ٍبتداءُ)م ا***   َْ َ ِ ْ   

َالخبر َ َ ٍ)م ابتداء ھذا مفعول به، و: ْ َ ِ ْ   .ھذا مضاف ومضاف إليه وھو فاعل :ُ

ًتصحب �م ابتداء الخبر جوازا � وجوبا، يعني � يجب وإنما ھو جائز ً.  
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ُنحو ْ ْ إني لوزر:َ ََ Mَ  

ْلوزر ََ   .يعني ملجأ يلجأ إليه ويستعان به: َ

ْإني لوزر ََ Mَ :والياء اسمھا في محل نصب، وال.م ھذه �م ا�بتداءحرف توكيد ونصب: إني، إن ،.  

ْوزر   .مرفوع ورفعه ضمة ظاھرة على آخره) Kإن(ھذا خبر : ََ

.Uن: المك$$سورة، أص$$ل التركي$$ب) Kإن(دخل$$ت ال$$.م ھن$$ا عل$$ى خب$$ر : ًإذا ِ ً، اس$$تثقل وج$$ود ح$$رفين بمعن$$ى واح$$د، َ
ا=صل في ھذه ال$.م أن تك$ون ف$ي : ٍإلى خبره، وحينئذ نقول) Kإن(إلى الخبر، زحلقت ال.م من ) Kإن(فزحلقت ال.م من 

 )ك$$م(التعجبي$$ة، و) م$$ا(ال$$شرطية وا�س$$تفھامية، و ) م$$ن(ومث$$ل ) Kإن: (أول الك$$.م، لم$$اذا؟ =ن لھ$$ا ال$$صدر، يعن$$ي مث$$ل
  .ًيدا قائم، ھذا ا=صللئن ز: نحو) Kإن( مثلھا �م ا�بتداء، لھا أحقية الصدارة في الك.م، فحقھا أن تدخل على :نقول

ھي تؤكد المبت$دأ ف$ي ا=ص$ل : ا=صل دخلت على حرف؟ نقول: ًإن لزيدا قائم، لماذا قالوا: ى أن ا=صلَعKدولم ُي
ھذا ھو ا=صل، لكن لم يذكروا ھ$ذا ا=ص$ل، : ًإن لزيدا قائم، قالوا: ا=صل: د ھذه نقولقعlُأو في الحال، وإذا أردنا أن ن

ًومعموليھ$ا مع$ا بم$ا ل$ه ص$در الك$.م، ل$ئ. ) Kإن(لئ. يفصل ب$ين : لماذا عدلوا عن ھذا؟ قالوا. ًزيدا قائملئن : وإنما قالوا
.Uن: ٍ حينئ$ذ ادع$وا أن ا=ص$ل،ومعموليھا مما له صدر الك.م) Kإن(يفصل بين  ِ ًإن لزي$دا، لم$اذا؟ :  ، ول$م يقول$وا ا=ص$لَ

ٍمباش$رة حينئ$ذ ھ$ي أجنبي$ة ع$ن معم$ولي ) Kإن( دخل$ت �م ا�بت$داء بع$د ٍا=صل فيھا ضعف عملھ$ا، فحينئ$ذ ل$و) Kإن(=ن 
وا ھ$ذا م$ن أج$ل س$.مة التركي$ب، ف$أدخلوا ال$.م عل$ى الح$رف وھ$و ُعK، فا=صل فيھا أنھا تبطل عملھا، لكن ل$م ي$د)Kإن(
  ).Kإن(

FKن: ٍفحينئذ صار ا=صل ِ ًتأكيد كرھوا الجمع ب$ين ح$رفين بمعن$ى لل) Kإن(ً زيدا قائم، لكن لما كانت ال.م للتأكيد و َ
=نھ$ا عام$ل، ) Kإن(واحد، فأخروا ال.م إلى الخبر، وھذه ال.م تسمى المزحلقة، فزحلقوا ال.م إلى الخب$ر، ول$م يزحلق$وا 

  .وإنما زحلقوا ال.م؛ =نھا � تعمل) Kإن(والعامل يبقى في محله، وحق العامل التقدم، فلم يزحلق 

 وأج$$از ،ًلع$$ل زي$$دا لق$$ائم، ھ$$ذا ممتن$$ع لع$$دم ال$$سماع: ، ف$$. تق$$ول)Kإن(خل عل$$ى ب$$اقي أخ$$وات وھ$$ذه ال$$.م � ت$$د
  : ببيتھم�ستد�للكنه شاذ، ھذا إن صح ا) .نِكَل(الكوفيون دخولھا في خبر 

َيلوم77777777ونني ُ Mح77777777ب ف77777777ي َُ ِع77777777واذلي َليل77777777ى ُ َ َ  

  

ِولكنن7777777777777777ي Mحبھ7777777777777777ا ِم7777777777777777ن . ُلعمي7777777777777777د ُ ِ َ َ  

  

ُلعمي77د ِ َ l، لكن$$ه ش$$اذ، ھ$$ذا إن ُس$$لم ب$$أن البي$$ت مع$$روف، وإ� قي$$ل بأن$$ه ).نِك77َل(م ف$$ي خب$$ر ھ$$ذا خب$$ر، ودخل$$ت ال$$.: َ
  .مركب

ٍ ل$و قلن$ا ال$.م زائ$دة فح$سب حينئ$ذ ق$د ي$سوغ ا.م زائ$دة، =ن$ال$: ج على أن ال.م زائ$دة، لكن$ه ش$اذ، � نق$ولرlُوخ
  .الزيادة مع جعل ال.م زائدة، بل الصواب أنه شاذ و� يقاس عليه

َفقال) أمسى(ادتھا في خبر كما شذ زي َ ْمن َ ُسألوا َ َ َأمسى َ ْ َلمجھودا َ ُ ْ َ َأمسى، َ ْ َلمجھودا َ ُ ْ َ   .ھذا شاذ: نقول َ

  ً: شذوذائكما زيدت في خبر المبتد: كذلك

cأم(  ِالحل7يس ُ ْ َ ٌلعج77وز ْ ُ َ َش77ھر َ ْ ْب7ه َ  نف$$سه؛ لزي$$د ق$ائم، والجمھ$$ور عل$$ى ئ ا=ص$$ل ف$$ي دخ$ول ال$$.م عل$$ى المبت$د ... )َ
) .َنأ(ھذا شاذ، وج$وزه ال$بعض وأج$از المب$رد دخولھ$ا ف$ي خب$ر : ، زيد لقائم؛ قالوائدخولھا على خبر المبتدمنعھا من 

Kإ�: (ًالمفتوحة، قرئ شاذا ْنُھمَأ ِ Kليأكلون الطعام َ َ َ َK ُ ُ   .ً، ويتخرج أيضا على زيادة ال.م).َنأ(بفتح ) َْ

  .يحفظ و� يقاس عليه، ھذا إن سلم با=صلفھو شاذ، ) Kإن(كلما زيدت ال.م في غير خبر : ًإذا

ْوبعد ذات الكسر تصحب الخبر َ ُ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ  

�، بل � بد م$ن اس$تيفاء : ًيصلح أن يكون مدخو� ل.م؟ الجواب) Kإن(أطلق المصنف ھنا الخبر، فھل كل خبر لـ
ًكونه مؤخرا، ومثبتا: -ث.ثة أشرط أو ث.ثة شروط يجوز الوجھان- ث.ثة أشرط  وس$ينص الن$اظم عل$ى ،ٍ، وغير م$اضً

  .بعضھا
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  .أنه � يتقدم: ًكونه مؤخرا، بمعنى

ِوراع ذا الترتي7777777777777777ب إ َ ْ َ َِ . َ ِ) ف7777777777777777ي ال7777777777777777ذي ِ ِ. .  

  

َكلي7777777777ت فيھ7777777777ا أ َ ِْ َ َ ِو ھن7777777777ا غي7777777777ر الب7777777777ذيَ َ َ ْ ْْ َ َ ُ  

  

  ً.ؤخراٍوإذا تأخر حينئذ جاز، بشرط كونه م. ٍ تقدم، حينئذ � يجوزًا ومجرورًاًإذا كان ظرفا أو جار: يعني

ًومثبتا � منفيا، وغير ماض بشرطه، وسيأتي ً.  

ِإن ربlي لسميُع الدعاء(( َ َ َk ِ Kَ ِسميُع الدعاء"؟ ما نوع ..دخلت على] 39:إبراھيم)) [ِ َ َk    ؟ "ِ

ِإن ربlي لسميُع الدعاء (( َ َ َk ِ Kَ ِدخلت ال.م ھنا على سميُع وھو خبر )) ِ   ).Kإن(َ

ُوإن ربك ليْعلم(( َ ََ َ َ َK K ُوإن ربك ليْعلم. ((دخلت على الفعل المضارع] 74:النمل [))ِ َ ََ َ َ َK K ِ.((  

ٍوإن$ك لعل$ى خل$ق عظ$$يم(( ِ َ َ َ ٍَ ُ ُ َ K ٍوإن$$ك لعل$ى خل$ق عظ$$يم((عل$ى الج$$ار والمج$رور، متوس$ط أو مت$أخر؟ ] 4:القل$م)) [ِ ِ َ َ َ ٍَ ُ ُ َ K ِ ((
  .متأخر

ُوإنا لنْحُن نْحيي ونميت(( َِ ُ ُ ََ َِ ِK] ((سميةعلى الجملة ا] 23:الحجر�.  

ھ$$ذا بي$$ان 
ل$$$$شروط الت$$$$ي ل

  .ذكرناھا

َو) َ :
  .نافية

ِيلي ھ$ذا : َ
  .فعل مضارع

َذي ال6م . َال6م. اسم إشارة مفعول بهِذي : ِ   . المعھودة وھي �م ا�بتداء.

َما قد نفيا َِ ُ ْ ِيلياسم موصول بمعنى الذي، فاعل َما : َ َو� يلي ما قد نفيا ذي ال.م(، َ K ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َ(.    

ِ) يلي َ   ً.ال.م إذا دخلت على الخبر يشترط في الخبر أ� يكون منفيا: ًإذا.  � يتبع المنفي ذي ال.م:َ

َو) يلي ذي ال6م . ِ ِ َ   . إعرابه؟ بدل أو عطف بيانماال.م ھذا : ََ

َما قد نفيا َِ ُ ْ   . فاعل يلي: َما: َ

ْقد   .ھذه للتحقيق: َ

َونفيا ِ َنفيا=لف لmط.ق، : ُ ِ   مير يرجع إلى أي شيء؟ أين الخبر؟ ، ما الذي نفي؟ الضُ

َنفي ِ ِ، الذي قد نفي، ُ   يصدق على ماذا؟) ما(ُ

  .، ا�سم الموصول الذي ھو فاعل)ما(، فالضمير ھنا مرجعه )ما(يرجع إلى : ٍعلى خبر، فحينئذ تقول     

َقد نفيا و ِ ُ ْ   .الجملة صلة الموصول � محل لھا من اFعراب، وا=لف ھذه لmط.ق: َ

يشترط ف$ي جمل$ة ال$صلة أن ت$شتمل عل$ى ض$مير �ئ$ق، يع$ود : =ننا نقول) ما(لضمير المستتر ھنا مرجعه ا: ًإذا
َنفي: ًإذا. على الموصول نفسه ِ   .ق القواعد السابقة طبlا،نفسھ) ما(؛ الضمير يعود على ُ

َو) يلي ذي ال6م ما قد نفيا َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ . ً ل$يس فع$. فح$سب-� يليھ$ا فع$ل منف$ي: يعني: َ
ًمنفي$ا ل$م ت$دخل ) Kإن(، إذا ك$ان خب$ر -

 المنف$ي ع$دم، وال$.م للتأكي$د ،يتن$افى اFثب$ات م$ع الع$دم: ًعليه ال$.م، لم$اذا؟ =ن ال$.م لتأكي$د اFثب$ات، والنف$ي ع$دم، إذا
ًإن زيدا لما يقوم، إن زيدا ما يق$وم؛ ھ$ذا ص$حيح أو �؟ ص$حيح التركي$ب: وھما متنافيان، ف. تقول ق$وم، ًإن زي$دا م$ا ي: ً

ْوبع77777777777د ذات الك77777777777سر ت77777777777صحب الخب77777777777ر َ ُ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ  

  

ٍم ابت777777777777777داءَ) َ ِ ْ ِ نح777777777777777و إُ ُ ْ ْن777777777777777ي ل777777777777777وزرَ ََ Mَ  

  

.و) يل7777777777ي ذي ال677777777777 َِ ِ َ َم م7777777777ا ق77777777777د نفي77777777777اَ َِ ُ ْ َ َ  

  

ِو) م77777777777777ن اAفع77777777777777ال َ َْ َ َ ِ َ م77777777777777ا كرض77777777777777ياَ َ َِ َ  

  

ِوق7777777777777د يليھ7777777777777ا م7777777777777ع ق7777777777777د ك7777777777777إ َ ْ َْ ََ َ َ َ   َ ذا.نَِ

  

ْلق7777777777د َ َما عل7777777777ى الع7777777777دا م7777777777ستحوذَ س7777777777َ ِ ْ ْ ُ َ ََ َ ِ ْ   اَ
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  . ھذا � يصح: ًإن زيدا لما يقوم، نقول

َُ◌وأعل7777777777777777777م َ ْ ًت7777777777777777777سليما .إن َ ِ ْ ًوترك7777777777777777777ا َ ْ ََ  

  

ِمت77777777777777777777شابھان َل677777777777777777777 َِ َُ ُس77777777777777777777واء َو) َ َ َ  

  

) �( أدخ$ل ال$.م ف$ي الخب$ر المنف$ي ب$ـ،ھ$ذا ش$اذ، يحف$ظ و� يق$اس علي$ه: ٍدخلت ال.م عل$ى �، وحينئ$ذ نق$ول: َل6
  .وھو شاذ

ِو) من اAفعال َ َْ َ َ ِ َ ما كَ َرضياَ َِ  

َو) َو�: َ َما كرضياً يليھا أيضا َ َ َِ ِم7ن اAفع7اليليھا، يعني يلي ذي ال.م ما كرضي م$ن ا=فع$ال، :  من ا=فعال، و�َ َ ْ َ َ ِ 
َم7ا كرض7يا: ھذا حال، حال من ما، ف$ي قول$ه َ َِ ورض$ي ھ$ذا ل$و نظ$رت إلي$ه ف$إذا ب$ه ماض$ي . ال$ذي أش$به رض$ي: ، يعن$يَ

  .عند المصنف تؤخذ من ا=مثلةمتصرف غير مقترن بقد، وا=حكام 

َما كرضيا َ َِ ًإن زي$دا لق$ام، إن زي$دا لرض$ي، � يق$ال ھ$ذا، : ، � يل$ي ال$.م، ف$. تق$ل-أش$به رض$ي-الذي كرضي : َ ً
  : لماذا؟ =ن الناظم قال

ِو) من اAفعال َ َْ َ َ ِ َ ما كرضياَ َ َِ َ  

ً، وإن ك$ان مت$صرفا إ� أن$ه يماض$ � يجوز أن يلي ال.م؛ =ن$ه فع$ل -صيغته ونوعه-فما كان من جنس رضي 
  ).قد(غير مسبوق بـ

ِو) م77ن اAفع77ال َ َْ َ َ ِ َ م77ا كرض77ياَ َ َِ َإن '  ((،ًإن زي$$دا لرض$$ي: ، ف$$. يق$$ال)ق$$د( مت$$صرف غي$$ر مقت$$رن ب$$ـٍوھ$$و م$$اض: َ K K ِ
َاْصطفى َاْصطفى مثل رضي] 33:آل عمران)) [َ َ.  

ِو) من اAفعال َ َْ َ َ ِ َ ما كرضياَ َ َِ   . ًأيضايعني و� يليھا : َ

  .اسم موصول بمعنى الذي: َما

َكرضيا َِ   .ا=لف لmط.ق: َ

ِمن اAفعال َ ْ َ َ   .جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما التي تلتھا: ِ

ِو) من اAفعال َ َْ َ َ ِ َ ما كرضياَ َ َِ ًأشار به إلى أن$ه إذا ك$ان الخب$ر ماض$يا مت$صرفا غي$ر مق$رون ب$ـ: َ ل$م ت$دخل علي$ه ) ق$د(ً
ْلق$د ") ق$د(، أجازوا ھذا على إضمار دً زيدا لرضي، وأجاز الكسائي وھشام ذلك، لكن على إضمار قإن: ال.م، ف. تقل َ َ

َرضي : إذا لم يكن كرضيا؛ كم يدخل تحته م$ن ا=ن$واع؟ ا�س$م المف$رد: ٍ، كأنھم جعلوا المحذوف كالملفوظ به، وحينئذ"َِ
  .ًإن زيدا لقائم، =ن قائم ليس كرضيا

  . كما سبق،) ليعلمإن '(:  الفعل المضارع

ِوإنا لنْحُن نْحيي: ((الجملة ا�سمية ُِ ََ K   ].23:الحجر)) [َ

  .الظرف والجار والمجرور

ًالماضي الجامد الذي ليس كرضي، إن زيدا لنعم الرج$ل، وإن زي$دا لع$سى أن يق$وم، وإن زي$دا لب$ئس م$ا ص$نع،  ً ً
ِ و) يلي ذيما كرضي،: ھذه كلھا داخلة في قوله: نقول ِ َ ِو) من اAفعال ...ََ َ َْ َ َ ِ مثل الذي رضيا، ما عداه يج$وز، ف$إن ك$ان  َ

ًالفعل مضارعا دخلت ال.م عليه، و� فرق ب$ين المت$صرف وغي$ر المت$صرف، وإنم$ا ذك$ر رض$ي وھ$و مت$صرف ھ$ذا 
ًفي الفعل الماضي احترازا من الجامد فيجوز على الصحيح، وأما الفعل المضارع ف$سواء ك$ان مت$صرفا أم �  إن '( ،ً

 ھ$ذا إذا ل$$م تقت$رن ب$ه ال$$سين أو ،ٍ ي$ذر، ل$$يس ل$ه م$اضنھ$ذا غي$ر مت$صرف، م$$ا س$مع إ: )ًإن زي$دا لي$ذر ال$$شر(، )ل$يعلم
ًإن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي الج$واز خ$.ف، وص$حح اب$ن عقي$ل ج$وازه إذا ك$ان س$وف، : سوف، فإن اقترنت به

  .وأما السين فقليل

َكرض7يا:  فظ$اھر ك$.م الن$اظم ھن$اًوإن كان ماضيا غير مت$صرف؛ ك$نعم وب$ئس، َِ ؛ أن$ه يج$وز أن ت$دخل علي$ه �م َ
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ًإن زيدا لنعم الرجل، وإن عمروا لب$ئس الرج$ل، لم$اذا؟ =ن الفع$ل الجام$د كا�س$م، الفع$ل الجام$د مث$ل ا�س$م، : ا�بتداء ً
  .ويه � يجيز ذلكا=صل في ا�سم أنه جامد ومثله الفعل الجامد، وھذا مذھب ا=خفش والفراء، والمنقول أن سيب

َو) يلي ذي ال6م ما قد نفيا� يلي ال.م فعل مثل رضي، ھذا الشرط الكم؟ : ًإذا َ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ . َ  

ًأ� يكون منفيا، بأن يكون الخبر مثبتا: ًأو� ً.  

ًأ� يكون ماضيا مت$صرفا غي$ر مقت$رن ب$ـ: ًثانيا -المف$رد، والجمل$ة الفعلي$ة :  ي$دخل تح$ت ھ$ذا خم$سة أن$واع،)ق$د(ً

  .يستثنى ھذا النوع فحسب: ًإذا. الجملة ا�سميةد، الجام- بئس ، نعم و-فعل المضارعال

.و) يل7777777777ي ذي ال677777777777 َِ ِ َ َم م7777777777ا ق77777777777د نفي77777777777اَ َِ ُ ْ َ َ  

  

َو) م77777777777777ن اAفع77777777777777ال م77777777777777ا كرض77777777777777يا َ َ َ َِ َِ َ ْ َ َ َ  

  

  : ثم قال

َوقد يليھا َ َ َِ ْ َ  

  .رضي ا=صل أنه � يلي: قلنا. قد يليھا ما ھو؟ رضي

َو) من اAفعال َ َْ َ َ ِ َ ما كرضياَ َ َِ   . � يليھا: َ

َوقد يليھا: ثم قال َ َ َِ ْ   .استثناء: ًإذا. َ

َوقد يليھا َ َ َِ ْ   .قد ھنا للتقليل: َ

َيليھا َ الضمير الم$ستتر يع$ود عل$ى م$اذا؟ عل$ى رض$ي، وال$ضمير . ضمير مستتر، وضمير بارز: فيه ضميران: َِ
: بتداء، والضمير المستتر يعود على رض$ي، كأن$ه ق$الالبارز يعود على �م ا�بتداء، الضمير البارز يعود على �م ا�

  .حال من فاعل يلي:  ھذا)مع (قصد لفظه، و) قد(وقد يلي رضي �م ا�بتداء مع قد، مع 

َكإن ذا ّ َلقد سما على العدا مستحوذا   ***  َ َِ ْ ْ ُ َ ََ َ ِ ْ َ َ  

ّكإن   . كقولك، الكاف داخلة على مقول محذوف: يعني: َ

َإن ذا   .اسم إشارة: ّ

َلق ٍ، وحينئ$ذ لم$ا ك$ان س$ما )قد(أن يسبق بـ: ال.م ھذه �م ا�بتداء، ھي �م التأكيد دخلت على سما، بشرط: َد سماَ
ج$از دخ$ول ال$.م  ٍحينئ$ذ) ق$د(ا � ي$صح، لك$ن لم$ا س$بق ب$ـَمَسَا، ل$َمَسَكإن ذا ل: ٍفي أصله كرضيا حينئذ � يصح أن يقال

تقرب الماضي من الحال، =ن دخول ال.م عل$ى الفع$ل الم$ضارع ج$ائز، ) قد(=ن : � عليه ھو، لماذا؟ قالوا) قد(على 
ھ$ذا مج$از، ھ$ذا :  وا�س$تقبال نق$ول، الحقيق$يهزمن$-وا=صل في الفعل الم$ضارع أن$ه ي$دل عل$ى الح$ال، ب$ل ھ$و معن$اه 

تقبال إ� عن$$دھم أن$$ه � يتع$$ين ا�س$$: ال$$صحيح، وإن ك$$ان الجمھ$$ور عل$$ى أن$$ه حقيق$$ة ف$$ي الح$$ال وا�س$$تقبال، لك$$ن نق$$ول
وما احتاج إل$ى قرين$ة ف$رع عم$ا � يحت$اج إل$ى قرين$ة، وھ$ذا ش$أن . بقرينة؛ السين وسوف ولن و�م ا�بتداء ونحو ذلك

الفع$$ل الم$$ضارع حقيق$$ة ف$$ي الح$$ال مج$$از ف$$ي ا�س$$تقبال، وھ$$ذا ھ$$و ال$$صحيح وإن ك$$ان خ$$.ف : نق$$ول ٍالمج$$از، وحينئ$$ذ
  .ولالجمھور، والسيوطي في جمع الجوامع رجح ھذا الق

عل$$ى الماض$$ي المت$$صرف كأنھ$$ا ) ق$$د(ٍتق$$رب الماض$$ي م$$ن الح$$ال فأش$$به حينئ$$ذ الم$$ضارع، لم$$ا دخل$$ت ) ق$$د: (ًإذا
ق$ام زي$د وق$د ق$ام زي$د، ھ$ل : ًقربته إلى الفعل المضارع والفعل المضارع يجوز أن يكون مدخو� ل.م ا�بت$داء، ول$ذلك

ً بمعنى واحد؟ قام زيد، قد قام زيد؛ ليس بمعنى واحدماھ ، ق$ام زي$د ھ$ذا قب$ل س$نة، س$نتين، ع$شر، يحتم$ل، فھ$و مطل$ق ً
 ق$د نجح$ت يعن$ي ،قبل سنة ق$د نجح$ت، �: قد قام زيد يعني في الزمن الماضي القريب، ما تقول: لكن. الزمن الماضي

ٍحينئ$ذ ال$زمن الماض$ي ) ق$د(نجح$ت، يعن$ي ف$ي ال$زمن الماض$ي البعي$د، وإذا أدخل$ت علي$ه : قريب طلعت النتيجة، وأم$ا
زم$ن ماض$ي بعي$د، وھ$ذا : تق$رب ال$زمن الماض$ي، =ن ال$زمن الماض$ي نوع$ان) ق$د(قريب، فرق بين الجملتين؛ =ن ال

 ،، ف$رق)ق$د( بقد، وإذا أردت الزمن الماضي القريب ائت بـِإذا أردت الزمن البعيد � تأت. نسبي، وزمن ماضي قريب
  .وغيرھا) قد(ونحن � نفرق بين . حرف واحد، المعنى يختلف
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ِق7777777777777د يليھ7777777777777ا م7777777777777ع ق7777777777777د ك7777777777777إَو َ ْ َْ ََ َ َ   َ ذا .نَِ

  

ْلق7777777777777777د َ َما عل7777777777777777ى الع7777777777777777داَ س7777777777777777َ ِ ْ َ َ َ.....  

  

َالعدا ِ   .يعني ا=عداء: ْ

  .ع.: يعني: َسما

َعلى العدا ِ ْ َ   .ھذا جار ومجرور متعلق بسما: َ

ًمستحوذا َ ِ ْ ْ   ً.كأنه زيد مث.) ذا(ھذا حال من فاعل سما، سما ھو يعود على : َُ

ًمستحوذا َ ِ ْ ْ ًأ� يك$ون فع$. ماض$يا : الذي تدخل علي$ه ال$.م) Kإن(يشترط في خبر : ًإذا. ھذا تتمة للمثالأي غالب، : َُ ً
) ق$د(إن اقت$رن ب$ـ). ق$د(، م$ا اقت$رن ب$ـ)قد(، ما دخلت عليه )قد( ما سبقته -يستثنى منه-ًمتصرفا، ويجوز في ھذا النوع 
) ق$د(م$ا الف$رق بينھم$ا؟ دخ$ول . ج$ائز:  لق$د رض$يًممن$وع، إن زي$دا: ًإن زي$دا لرض$ي. ٍحينئذ جاز أن تدخل عليه ال$.م

  .على الثاني دون ا=ول

ًإن زي$دا : ًوإذا كان ماضيا غير متصرف فظاھر ك.م المصنف ج$واز دخ$ول ال$.م علي$ه، فتق$ول: قال ابن عقيل
ه، وھ$ذا ج$از دخ$ول ال$.م علي$) ق$د(فإن قرن الماضي المت$صرف ب$ـ. ًلنعم الرجل، وإن عْمرا لبئس الرجل، ھذا ذكرناه

ْوقد: المراد بقوله َ َيليھا َ َ َمع َِ ْقد َ   .ًإن زيدا لقد قام: نحو َ

ُوت77777777777صحب َ ْ َلواس77777777777طٱ ََ ِ َ َمعم77777777777ول ْ ُ ْ ْالخب77777777777ر َ َ َ ْ  

  

َوالف777777777صل ْ ََ ًواس777777777ما ْ ْ .ح777777777ل َ ُقبل777777777ه َ َ ْ ْالخب777777777ر َ َ َ ْ  

  

  ).Kإن(المكسورة، كل المواقع ھذه بعد ) Kإن(ھذه ث.ث مواضع كذلك تدخل عليھا ال.م بعد 

َوبعد ْ َ ِذات َ ِالكسر َ ْ َ المك$سورة، ) Kإن( والذي تدخل عليه أربعة أشياء، كل الك.م مقيد ب$ـ-�م ا�بتداء،-تدخل ال.م : ْ
المك$سورة ) Kإن(ت$دخل عل$ى أي ش$يء، =ن : ي$رد ال$سؤال. المكسورة شاذ يحفظ و� يقاس عليه) Kإن(دخولھا على غير 

، ويليھا ضمير الفصل، ما ال$ذي ت$دخل علي$ه وم$ا ال$ذي � ت$دخل علي$ه؟ يليھا اسمھا ويليھا خبرھا، ويليھا معمول الخبر
  .بشرطه السابق) Kإن(تدخل على الخبر خبر 

  : ثم قال

ُوتصحب َ ْ َالواسط ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ ْ  

 ق$د يك$ون ل$ه معم$ول، -كم$ا س$بق-الموضع الثاني الذي تدخل عليه �م ا�بتداء ھ$و معم$ول الخب$ر، والخب$ر : ًإذا
ل$يس ك$ل : ٍإل$ى آخ$ره، وحينئ$ذ � ب$د م$ن التف$صيل.. إما جار ومجرور متعلق به، وإما حال، وإما مفع$ول مطل$ق: يعني

  . معمول خبر يجوز دخول ال.م عليه، � بد من شروط

ُوتصحب َ ْ َالواسطًھذه ال.م أيضا، : ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ ْ.  

َالواسط ِ َ َمعمولھذا مفعول به، و : ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ ًبدل، يعن$ي المتوس$ط م$ن م$اذا؟ معم$ول الخب$ر، احت$رازا م$ن المت$أخر : ْ
  .ف. تدخل عليه

َالواسط ِ َ   .توسطه: المتوسط، من وسط الشيء كوعد، أي: وخبرھا، أي) Kإن(يعني بين اسم : ْ

ُوتصحب َ ْ َالواسط ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ ْ  

ًمعم$ول الخب$ر، احت$رازا م$ن معم$ول الخب$ر غي$ر المتوسط : أنھا � تصحب المعمول المتأخر؛ =نه قال: مفھومه
ًإن زيدا ضارب لعْمرا، ھذا ممتنع: المتوسط، مثل ھ$ذا مفع$ول ب$ه ل$ضارب، : ً، عْم$را)Kإن(ًإن زيدا ض$ارب ھ$ذا خب$ر . ً

 عل$ى -�م ا�بت$داء-ھذا شاذ، � يصح، لماذا؟ =ن شرط دخ$ول ال$.م : ھذا شاذ، إذا سمع نقول: دخلت عليه ال.م نقول
أن يتوسط، يتوسط ب$ين م$اذا وم$اذا؟ ھ$ذا عل$ى الخ$.ف ال$سابق، إذا قلن$ا بج$واز تق$دم معم$ول الخب$ر إذا : مول الخبرمع

ًكان ظرفا أو جارا ومجرورا على اسم  ً ٍ، وإذا قلن$ا ب$المنع حينئ$ذ ص$ار )Kإن(ٍحينئ$ذ ج$از دخول$ه إذا تق$دم عل$ى اس$م ) Kإن(ً
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ًه � يتقدم إ� إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجروراالتوسط بين ا�سم والخبر، والصحيح المنع أن ً.  

ِوراع َ َالترتي7777777777777777ب َذا َ ِْ ِال7777777777777777ذي ِف7777777777777777ي .ِ)إ . .  

  

َكلي7777777777ت ْ َ َفيھ7777777777ا َ َھن7777777777ا َْوأ ِ َغي7777777777ر ُ ْ ِالب7777777777ذي َ َ ْ  

  

ًحينئذ؛ إذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا جاز تقدمه على اسم  ً ً ً، وأما معمول الخب$ر مطلق$ا س$واء ك$ان )Kإن(ٍ
Kوھي أن المعمول إذا تقدم ي$ؤذن بتق$دم عامل$ه وإ� : -قاعدة معتبرة-K=ن ) Kإن(جار ومجرور � يتقدم على اسم ًظرفا أو 

ز تق$دم الخب$ر، وھ$ذا ممتن$ع؛ : ٍا=صل أنه � يجوز، وحينئذ إذا تقدم معمول الخبر وھو ظرف نقول lا=صل فيه أنه يج$و
، )Kإن(ذلك معمو�ت$ه كلھ$ا ب$. تف$صيل، � يج$وز أن تتق$دم عل$ى اس$م =ن الخبر � يج$وز تقدم$ه، ف$إذا ل$م يج$ز تقدم$ه ك$

ًإن زي$دا ض$ارب عم$را، لعْم$را نق$ول: ٍوحينئ$ذ ً ٍإن زي$دا عْم$را ض$ارب؛ حينئ$ذ توس$ط معم$$ول : � يج$وز، لك$ن ل$و ق$ال: ً ً ً
  .وخبرھا، فجاز دخول ال.م عليه) Kإن(الخبر بين اسم 

ُوتصحب َ ْ َالواسط ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ َالخب َ َ   ْرْ

: والخب$ر، نح$و) Kإن(ب$ين اس$م : والخبر، بھ$ذا القي$د) Kإن(تدخل �م ا�بتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم 
ًإن زي$دا لطعام$ك : عل$ى ھ$ذا.. ًإن زيدا لطعامك آكل، ھذا المثال ما أدري ما الذي أعجبھم فيه، النحاة كلھم، ا=ش$موني

ٍض$ارب عْم$را، وحينئ$ذ توس$ط ب$ين ا�س$م : =ن$ه اس$م فاع$ل فين$صب، مث$لآكل، طعامك ما إعرابه؟ ھ$ذا معم$ول آك$ل؛  ً
  .والخبر فجاز أن يقترن به ال.م

ًليس مطلق$ا، ب$ل � ب$د م$ن ش$روط معتب$رة ف$ي : ٍوينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول ال.م عليه، يعني
  .معمول الخبر

  .ًى ھذا، أن يكون متوسطا بين ا�سم والخبرًأن يكون ھذا المعمول متوسطا، وقد نص الناظم عل: ا=ول

َمعم7ول: ما أشار إلي$ه بقول$ه: الثاني ُ ْ ْالخب7ر َ َ َ ل$و . الخب$ر ال$ذي يج$وز أن ت$دخل علي$ه ال$.م: ھن$ا للعھ$د، أي) أل(، ف$ـْ
ًإن زيدا عْمرا ضرب، ھل يصح أن نقول: قال ًإن زيدا لعْمرا ضرب؟ إن زيدا لعْمرا ض$رب ي$صح أو � ي$صح؟ ھن$ا : ً ً ً ً

� يجوز، =ن الخبر ض$رب مث$ل رض$ي، � يج$وز، : وسط معمول الخبر بين ا�سم والخبر ودخلت عليه ال.م، نقولت
ًإن زيدا لعْمرا ضرب نقول: ٍفحينئذ  -الخب$ر–أن يك$ون العام$ل : ھذا يمتنع، =ن شرط دخول ال.م على معم$ول الخب$ر: ً

ًأو يكون ماضيا متصرفا غير مق$رون ب$ـًمما يصلح دخول ال.م عليه، فإن امتنع كأن يكون منفيا  ٍحينئ$ذ ل$و توس$ط ) ق$د(ً
َمعمول: معمول الخبر � يجوز دخول ال.م عليه، ھذا الشرط الثاني أشار إليه بقوله ُ ْ ْالخبر َ َ َ ْ.  

  .الخبر الذي سبق أنه يصح اقترانه بال.م، وأما ما � يصح ف.: للعھد، أي) أل(فـ

  .ر مما يصح دخول ال.م عليه، وھذا يستفاد مما ذكرناهأن يكون الخب: الشرط الثاني: ًإذا

�م واح$دة ت$دخل إم$ا عل$ى الخب$ر وإم$ا عل$ى معمول$ه، إن : أ� تك$ون ال$.م ق$د دخل$ت عل$ى الخب$ر، يعن$ي: الثال$ث
ًإن زي$$دا لعْم$$را لق$$د ض$$رب؛ ممتن$$ع، لم$$اذا؟ � يج$$وز : ٍدخل$$ت عل$$ى الخب$$ر امتن$$ع دخولھ$$ا عل$$ى معم$$ول الخب$$ر، فحينئ$$ذ ً

�K يؤك$د ب.م$ين ف$ي موض$ع واح$د، ف$إذا دخل$ت عل$ى الخب$ر : ًإذا.  على معمول الخبر، =نھا دخل$ت عل$ى الخب$ردخولھا
  .امتنع دخولھا على معمول الخبر

ًأ� يكون المعمول حا� و� تميي$زا، ف$. ي$صح أن تق$ول: الرابع ًإن زي$دا لراكب$ا حاض$ر، حاض$ر راكب$ا، الح$ال : ً ً ً
  . معمول الخبر، و� يجوز دخول ال.م عليھا، و� يجوز على خ.فتقدمت على معمول الخبر وھي 

Kإن زيدا لعرقا يت$صبب، يت$صبب عرق$ا، تق$دم توس$ط معم$ول الخب$ر وھ$و تميي$ز � يج$وز دخ$ول ال$.م : و� يقال K ً ً ً
ًلق$ا و� ًأ� يك$ون المعم$ول مفع$و� مط: وزاد أب$و حي$ان. عليه، وقد نص الشارح على الحال، ونص غيره على التميي$ز

ًإن زيدا لتأديبا ضاربا ابنه، نقول: ًإن زيدا لركوب ا=مير راكب، و�: فعنده � يجوز. ًمفعو� =جله ً   .ھذه كلھا ممتنع: ً

  .الحال والتمييز والمفعول المطلق والمفعول =جله ھذا � تدخل عليه �م ا�بتداء: ًإذا

ُوتصحب َ ْ َالواسط ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ ًأن يكون متوسطا، أن يكون الخبر مما يصلح دخ$ول ال$.م : بشرطه السابقًإذا : ْ
ًعليه، أ� تدخل على الخبر، أ� يكون المعمول حا� و� تمييزا و� مفعو� =جل$ه و� مفع$و� مطلق$ا ًً ً وھ$ذه كلھ$ا مح$ل . ً
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  .خ.ف

َوالف77صل ْ ََ َإن ھ$$((: الف$$صل الم$$راد ب$$ه ض$$مير الف$$صل، وھ$$ذا ت$$دخل علي$$ه ال$$.م: ْ K kذا لُھ$$و الق$$صُص الح$$قِ َ َ َْ َْ َ آل )) [َ
َإن ھذا(( ]62:عمران َ K َھذا)) ِ َالقصُصضمير فصل، : َواسم إن، ُھ: َ َ   .َوھذا الخبر، دخلت ال.م على ُھ: ْ

kإن ھذا لُھو القصُص الحق(( َ َ َ َْ َْ َ َ K ً� مطلق$ا، ض$مير ) Kإن(فحسب، والك.م فيم$ا يل$ي ) Kإن( ھذا بعد ]62:آل عمران)) [ِ
أن$$ه ح$$رف � مح$$ل ل$$ه م$$ن : ھ$$و ح$$رف � مح$$ل ل$$ه م$$ن اFع$$راب، الجمھ$$ور عل$$ى ھ$$ذا وھ$$و ال$$صحيح: ف$$صل قي$$لال

ھ$و اس$م ومحل$ه عل$ى ح$سب م$ا قبل$ه، : بل ھو اس$م � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب كأس$ماء ا=فع$ال، وقي$ل: وقيل. اFعراب
ً مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب إم$ا أن يك$ون حرف$ا �: ًإن زيدا ھو قائم، ھو إذا قلن$ا: ٍعلى حسب ما بعده، قو�ن، حينئذ: وقيل

ًإن زي$دا ھ$و ق$ائم، ھ$و ف$ي مح$ل : على القول الثالث ب$أن محل$ه م$ا قبل$ه يك$ون ف$ي مح$ل ن$صب. ًأو اسما، � إشكال فيه
ًك$ان زي$د قائم$ا، العك$س؛ زي$د : ًنصب لماذا؟ تبعا لما قبله، وعلى القول الرابع أنه باعتبار ما بعده يكون ف$ي مح$ل رف$ع

ٍ، با�عتبارين يكون في محل رفع، لكن الصحيح أنه حرف � محل من اFع$راب، وعلي$ه أكث$ر النح$اة، فحينئ$ذ ھو قائم
ًمج$از؛ =ن$ه عل$ى ص$ورة ال$ضمير ا�س$مي وحينئ$ذ ص$ار مج$ازا ع.قت$ه : لم سمي ضمير والضمائر ھذه أسماء؟ قالوا ٍ

زي$د الق$ائم : زي$د ھ$و الق$ائم، ل$و قل$ت:  نح$والمشابھة في الصورة، وسمي ضمير فصل؛ لفصله بين الخبر والصفة، ف$ي
ًزي$$د ھ$$و الق$ائم تع$$ين أن يك$$ون خب$را � نعت$$ا؛ =ن النع$$ت � : يحتم$ل ھ$$ذا أن الق$ائم خب$$ر، ويحتم$$ل أن$ه نع$$ت، فلم$$ا قل$ت ً

ب$ر ًُيفصل بينه وبين منعوته، زيد ھو القائم، ويسمى عمادا عند الكوفيين �عتماد المتكلم عليه في رفع ا�ش$تباه ب$ين الخ
، وإنما يكون على ص$يغة ض$مير -في الصورة-والصفة، أراد المتكلم أن يفصل بين الخبر والصفة وجاء بھذا الضمير 

ًالرفع مطابقا لما قبله غيبة وحضورا وغيرھما، يعني � : أنت، ھ$و، نح$ن، أن$ا، يعن$ي: بصورة الرفع، وضمائر الرفع: ً
، و )Kإن(ق$ائمون ھ$ذا خب$ر : إن$ا ل$نحن، إن$ا نح$ن ق$ائمون، نق$ول. هيخرج عن ھذه الصور الث.ث، ويكون باعتبار ما قبل

زي$د ھ$و : ك$ذلك. ؟ مطابقة لما قبل$ه)ھو(ولم يأت بـ) نحن(لماذا جاء . ھذا ضمير فصل � محل له من اFعراب) نحن(
  .جاء بصورة المفرد مطابقة لما قبله) ھو: (القائم نقول

إن : ھ$ذا ف$ي الح$ال، أو ف$ي ا=ص$ل مث$ل ال$ذي معن$ا:  ھ$و الق$ائمٍبين مبتدئ وخبر في الحال أو ف$ي ا=ص$ل، زي$د
  .ًزيدا لھو القائم

أفعل م$ن، ھ$ذه كلھ$ا ش$روط �عتب$ار ض$مير ف$صل ض$مير : كـ) أل(معرفتين أو ثانيھما كالمعرفة في عدم قبول 
  .فصل

ال أو باعتب$$ار ًأن يك$$ون ب$$صورة المرف$$وع، ويك$$ون مطابق$$ا لم$$ا قبل$$ه، وأن يق$$ع ب$$ين مبت$$د، وخب$$ر ف$$ي الح$$: ًأو�
، وھ$و أفع$ل )أل(أن يق$ع ب$ين مع$رفتين أو ثانيھم$ا كالمعرف$ة ف$ي ع$دم قب$ول : قبل دخ$ول الناس$خ، ك$ذلك: ا=صل، يعني

  .أفعل من: كـ) من(التفضيل إذا جاءت بعدھا 

yوإنم$$ا ج$$از دخ$$ول �م ا�بت$$داء عل$$ى ض$$مير الف$$صل؛ =ن$$ه مق$$و للخب$$ر، ھ$$و في$$ه تقوي$$ة � ش$$ك، ل$$ذلك يع$$د م$$ن 
  .دات ھناالمؤك

  .إذا كان الخبر جملة اسمية: ًلرفعه توھم السامع كون الخبر تابعا، فنزل منزلة الجزء ا=ول من الخبر، أي

ُوتصحب َ ْ َالواسط ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ ْالخبر َ َ َ َوالفصل *** ْ ْ ََ ْ  

َإن ھ$ذا ((ًتصحب الفصل، أشار ب$ه إل$ى أن �م ا�بت$داء ت$دخل عل$ى ض$مير الف$صل، إن زي$دا لھ$و الق$ائم، : يعني َ K ِ
َلُھو القصُص ََ ْ ضمير فصل � محل له م$ن اFع$راب، ودخل$ت علي$ه ال$.م ): ھو(اسم إن، و ) ھذا( فـ]62:آل عمران)) [َ

َالقصُصو َ   .ً، وسمي فص. لما ذكرناه)Kإن( خبر ْ

إن (ي$$شترط ف$$ي ض$$مير الف$$صل ال$$شروط ال$$سابقة حت$$ى يعتب$$ر أن$$ه ض$$مير ف$$صل، ل$$يس الب$$اب ف$$ي بح$$ث : ًإذا
ًھذا ضمير فصل، � ب$د أن يك$ون ب$صيغة المرف$وع، وأن يك$ون مطابق$ا : زيد ھو القائم، نقول. بل ھو مطلق) اوأخواتھ

  ).أل(ٍلما قبله، وأن يكون بين مبتدئ وخبر، وأن يكون بين معرفتين أو الثاني منھما في قوة المعرفة، بعدم قبوله لـ

َكنت أنت الرقيب(( ِ K َ َْ Kوإن((، ]117:المائدة)) [َُ ِ َا لنْحُن الصافونَ k K َ   . ھذه أمثلة لما ذكرناه]165:الصافات)) [َ



                                                            
543

ًواسما ْ .حل َ ُقبله َ َ ْ ْالخبر َ َ َ ْ  

  .ھذا الموضع الرابع مما تدخل عليه �م ا�بتداء

ًواسما ْ   : ًيعني وتصحب اسما، ھذه كلھا معطوفات على السابق: َ

ُوتصحب َ ْ َالواسط ََ ِ َ َمعمول ْ ُ ْ ْالخبر  َ َ َ ْوالفص *** ْ ََ ًواسماَ لْ ْ َ  

  ).Kإن(ًتصحب اسما اسم : يعني

.حل ُقبله َ َ ْ ْالخبر َ َ َ بمعنى أن ا�سم المتأخر تدخل عليه ال.م؛ =نھا لو دخلت عليه ال.م وھ$و متق$دم �جتم$ع عن$دنا : ْ
ذا ومعموليھ$ا، وھ$) Kإن(، ولك$ن ل$م يعرج$وا علي$ه ل$ئ. ي$دخل م$ا ل$ه ص$دارة ب$ين -ال$ذي ھ$و ا=ص$ل-ًمؤكدان، إن لزيدا 

إن ق$$ائم : ٍا=ص$ل فيھ$ا أن$ه يبط$ل إعمالھ$ا، وحينئ$$ذ إذا تق$دم الخب$ر وت$أخر ا�س$م ج$از أن ت$$دخل ال$.م عل$ى ا�س$م، مث$ل
  ً.لزيدا

  � يصح، لماذا؟ 

  ؟؟؟

ًليس مطلقا، بل الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا: ًإذا ً ً ًإن في ذلك لعْبرة((. ً َ َِ ِ ِ Kَ َ ًلعْب$رة ]26:النازعات)) [ِ َ ِ : ول نق$َ
  .الجار والمجرور ھنا توسط، فھو خبر مقدم، وتأخر ا�سم

ًواسما ْ .حل َ ُقبله َ َ ْ ْالخبر َ َ َ ْ  

.حل   .نزل: ھذا فعل ماض بمعنى: َ

ْالخبر َ َ   .ھذا فاعل حل: ْ

ُقبله َ ْ بمعن$ى ن$زل، وج$اء ف$ي مرتب$ة قب$ل ا�س$م، وھ$ذا إنم$ا يت$صور : حل الخبر قبل$ه، ح$ل. ھذا منصوب بـ حل: َ
ًالخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، وما عداه ف.؛ =نه ممتنعفيما إذا كان  ً ِوراع: ً َ َالترتيب َذا َ ِْ ..  

ًإن ف$$ي ذل$$ك لعْب$$رة((: ٍحينئ$$ذ َ َِ ِ ِ Kَ َ ً وك$$ان مت$$أخرا والخب$$ر -)Kإن(اس$$م - إذا دخل$$ت ال$$.م عل$$ى ا�س$$م ]26:النازع$$ات)) [ِ
ًظرفا أو جارا ومجرورا ھذا النوع نقول ً : الجار والمجرور باعتبار التق$دم ث.ث$ة أح$وال:  قلنا؟ ..مما يجب فيه توسط : ً

أن : تق$دم الخب$ر عل$ى ا�س$م: مم$ا يج$ب في$ه التوس$ط يعن$ي. ما يجوز فيه الوجھان، ما يج$ب الت$أخر، م$ا يج$ب التوس$ط
ًإن ف$ي ذل$ك لعْب$رة((: يكون ا�سم قد حل ب$ه �م ا�بت$داء؛ =ن$ك إذا قل$ت َ َِ ِ ِ Kَ َ ًعْب$رة ]26:النازع$ات)) [ِ َ ا واج$ب الت$أخير؛  ھ$ذِ

  .�م ا�بتداء وھو ممتنع) Kإن(في الك.م العادي، إن لعبرة في ذلك ت. ) إن لعبرة: (=نه إذا قدمته

ھذا الموضع مما يجب فيه تق$دم الخب$ر عل$ى : وھو متأخر نقول) Kإن( على اسم -�م ا�بتداء-إذا دخلت ال.م : ًإذا
  ).Kإن(اسم 

ًواسما ْ .حلًيعني وتصحب اسما : َ   .-يعني) Kإن(اسم - َ

.حل ُقبله َ َ ْ ْالخبر َ َ َ   .الخبر ھذا فاعل حل: ْ

ُقبلهو َ ْ .ح7لھذا معم$ول : نقول: َ َوإن ل$ك =((ًإن عن$دك لزي$دا،: ، نح$و َ َ ََ َK َل$ك ]3:القل$م)) [ًْج$راِ ج$ار ومج$رور متق$دم : َ
َ=و . ما حكم التقدم ھنا؟ واجب التقدم. خبر ھما مت.زمان، واج$ب الت$أخير، � يج$وز أن  ؟ ھذا واجب التأخير، ك.ًْجراَ

  .ٍيتقدم ا�سم ھنا فھو واجب التأخير، وإذا وجب التأخير حينئذ لزم منه تقدم الخبر

ًواسما ْ .حل َ ُقبله َ َ ْ ْالخبر َ َ َ ْ  

ًمعمول الخبر، قبله الخبر؛ ھذا يسمى إيط$اء عن$دھم، وھ$و أن يك$ون اللف$ظ مطابق$ا لم$ا قبل$ه بمعن$ى واح$د، : قوله ًً
Kثم نسخة: ٍا ممتنع، ھذا عيب عندھم، حينئذ كيف نوجھه؟ الصبان يقولھذ ًواسما: َ ْ .حل َ ُقبله َ َ ْ ْخب7ر َ َ -، وعلي$ه ف$. إيط$اء، َ

  . -إن صحت النسخة ھذه
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ًوأما معمول الخبر قبل$ه الخب$ر؛ اللف$ظ واح$د والم$سمى واح$د، ھ$ذا عي$ب عن$دھم عن$د العرض$يين ي$سمى إيط$اءا، 
ًلو كان اللفظ واحدا والمعنى مختل$ف � إيط$اء، ين$دفع، وإذا ك$ان ا=ول . ع آخر الشطر ا=ولتواطأ آخر البيت م: يعني

Kمعرف والثاني نكرة أيضا اندفع، لكن ك.ھما معرف ھذا فيه نوع إشكال، قد يكون خبر قبله خبر، فصح ال$وزن، قبل$ه  Kً
  .خبر، لكن على المذكور ' أعلم

ُوت77777777777صحب َ ْ َالواس77777777777ط ََ ِ َ َمعم77777777777ول ْ ُ ْ ْالخب77777777777ر َ َ َ ْ  

  

َوالف777777777صل ْ ََ ًواس777777777ما ْ ْ .ح777777777ل َ ُقبل777777777ه َ َ ْ ْالخب777777777ر َ َ َ ْ  

  

ث$$م .. ًمعم$$ول الخب$$ر ب$$شروطه ال$$سابقة، الخب$$ر أو�: المك$$سورة) Kإن(ھ$$ذه مواض$$ع أربع$$ة ت$$دخل عليھ$$ا ال$$.م بع$$د 
  ).Kإن(معمول الخبر، ثم الفصل، ثم اسم 

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  39الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

ُووص777777777ل ْ َ ِب777777777ذي َم777777777ا َ ِلح777777777روفٱ ِ ُ ُمبط777777777ل ُ ِ ْ ُ  

  

َعمالھ777777777777777اِإ َ ْوق777777777777777د َْ َ .يبق777777777777777ى َ َ ُعم777777777777777لْلٱ ُ َ َ  

  

 الزائ$$دة بھ$$ذه الح$$روف، س$$بق أن ھ$$ذه الح$$روف ال$$ستة ت$$دخل عل$$ى )َم77ا(م$$ا إذا ات$$صلت : م$$سألة وھ$$يھ$$ذا ش$$روع ف$$ي 
ٍالمبت$دئ أو الجمل$$ة ا�س$مية فتن$$صب المبت$دأ عل$$ى أن$$ه اس$م لھ$$ا، وترف$ع الخب$$ر عل$$ى أن$ه خب$$ر لھ$ا، حينئ$$ذ �خت$$صاصھا 

ا عن العمل، وسبب كفھا عن العمل أنھ$ا تھيئھ$ا ٍالزائدة حينئذ تكفھ) َما(بالجملة ا�سمية أعملت فيھا، وإذا دخلت عليھا 
ٍ، حينئ$ذ إذا دخل$ت عليھ$ا -ھ$ذا ا=ص$ل-ًإنم$ا يق$وم زي$د، إن زي$دا ق$ائم ): Kإن(للدخول على الجملة الفعلية إذا اتصلت بھ$ا 

ل ٍالزائ$$دة كفتھ$$ا ع$$ن العم$$ل وھيئتھ$$ا لل$$دخول عل$$ى الجمل$$ة الفعلي$$ة، ف$$إذا دخل$$ت عل$$ى الجمل$$ة الفعلي$$ة حينئ$$ذ زا) م$$ا(
ٍاخت$$صاصھا بالجمل$$ة ا�س$$مية، ف$$إذا زال اخت$$صاصھا حينئ$$ذ بط$$ل عملھ$$ا؛ =نھ$$ا إنم$$ا أعمل$$ت �خت$$صاصھا بالجمل$$ة 

  !ٍا�سمية، فإذا زال اختصاصھا ودخلت على الجملة ا�سمية حينئذ ما وجه الشبه بينھا وبين ما اختص با�سم

ُووصل: قال الناظم ْ َ ُوص7ل، )َم7ا(ات$صال : يعن$ي: َما َ ْ الزائ$دة ق$صد لفظ$ه ف$ي مح$ل ج$ر ) م$ا(ت$دأ وھ$و م$ضاف، وھ$ذا مب َ
  .مضاف إليه

ُووصل ْ َ ِبذي َما َ ِالحروف ِ ُ ِبذي: ُ ُوصلھذا جار ومجرور متعلق بقوله  ِ ْ ِالح7روف، وھو اسم إشارة للمفرد المؤن$ث، وَ ُ  ھ$ذا ُ
ُمبطلنعت أو بدل أو عطف بيان، و ِ ْ   . ھذا خبرُ

َإعمالھا َ   .ٍعل، واعتمد ھنا فحينئذ نصب المفعول بهمفعول به لمبطل؛ =نه اسم فا: َْ

ُووصل ْ َ =نھ$ا : زائ7دةالمھيئ$ة، فلھ$ا ث.ث$ة أس$ماء، كاف$ة ومھيئ$ة وزائ$دة؛ ) َما(الكافة، أو ) َما(الزائدة، وھذه تسمى ) َما( َ
دخولھ$ا وخروجھ$ا س$واء، إ� أنھ$ا كف$ت : ليست موصولية وليست مصدرية وليست موصوفة، وإنما ھي زائ$دة بمعن$ى

.إن( َقْل إنم$ا ُي$وحى إل$ي أنم$ا ((: لكونھا ھيئت ھذه ا=حرف للدخول على الجملة الفعلية: ومھيئةوأخواتھا عن العمل، ) ِ َ َK Kَ K َ ُِ ِ
ْإلُھكم ُ َ ًدخلت على الجملة الفعلية ودخلت على الجملة ا�س$مية، فحينئ$ذ ص$ارت لفظ$ا م$شتركا، : ً، إذا]108:ا=نبياء)) [ِ ً ٍ-

ًحرفا مشتركا ٍفعل وا�سم، والحرف المشترك ا=ص$ل في$ه أن$ه � يعم$ل، حينئ$ذ رجع$ت إل$ى أص$لھا؛ وھ$ي ع$دم  بين ال-ً
Kقْل إنما ُيوحى إلي((: العمل َ ُِ َِ َ K((  ھ$ذا فع$ل، ودخل$ت علي$ه َُيوحى)(: ھ$ذه زائ$دة) م$ا(، )إنم$ا)ِكأنم$ا ُي$ساقون إل$ى الم$ْوت َ َ َ َْ َ ُِ K َ َ ((

َُي$$ساقون ، ]6:ا=نف$$ال[ َكأنم$$ا(َُ K َ الزائ$$دة وھيئتھ$$ا لل$$دخول عل$$ى الجمل$$ة الفعلي$$ة فبط$$ل عملھ$$ا، ) َم77ا( دخل$$ت عليھ$$ا )ك$$أن) (َ
.ولكنما(: بخ.ف َِ َيقضى َ ْفسوف ُْ َ ُيكون َ ُ الموص$ولة إذا دخل$ت عل$ى إن وأخواتھ$ا � تخرجھ$ا ع$ن ) َم7ا(، بمعن$ى أن   ...)َ

.لكنماًالعمل؛ لماذا؟ =نه صار اسما لھا،  ِ َيقضى َ دخلت على الجملة الفعلية ول$يس ا=م$ر ) لكن(أن في ظاھره ) لكنما(،  ُْ
َيق7ضى، و )لكن(كذلك، لماذا؟ =ن ما ھذه موصولية، فھو اسم  ٍ، حينئ$ذ يحت$رز بك$ون لك$نالجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر  ُْ

وأخواتھا بأنھا الزائدة، يحترز بھا عن الموصولية، ف. تخرجھا عن أصلھا من ن$صب المبت$دئ ) إن(الداخلة على ) ما(
: ، يعن$يح7سن عن7دك م7ا إن:  الخبر، وكذلك الموصوفة والمصدرية، الموصوفة والم$صدرية لي$ست بداخل$ة معن$اورفع

: ، إن م$ا عن$دك ح$سن، يعن$ي)إن(ًإن الذي عندك حسن، ھل خرجت عن أصلھا؟ �، =ن الذي يصلح أن يكون اسما لـ
: الزائ$دة، يعن$ي) م$ا(بخ$.ف ) إن(إن الذي عندك حسن، وإن ما فعلت حسن، وإن فعل$ك ح$سن، وتكت$ب مف$صولة م$ن 

الموص$$ولية والموص$$وفة والم$$صدرية �، يج$$ب ف$$صلھا ) م$$ا(تكت$$ب كلم$$ة واح$$دة، وأم$$ا ) إنم$$ا(الزائ$$دة تت$$صل ب$$ـ) م$$ا(
) إن: (م$$صدرية ف$$صلھا، كت$$ب) م$$ا(ٍبالكتاب$$ة ف$$ي الرس$$م � تت$$صل بھ$$ا، وھ$$ذا إذا ك$$ان اFن$$سان يكت$$ب، حينئ$$ذ إذا كان$$ت 

) أم$ا(لوح$دھا، و) م$ا(لوح$دھا و) إن(ٍحينئ$ذ نكت$ب ) Kإن ما(الموصولية، ) ما(، كذلك في )ام(لوحدھا، ثم فصلھا وكتب 
  .الزائدة �؛ =نھا امتزجت بالكلمة فصارت كأنھا جزء منھا، فتكب معھا



                                                            
546

ُووصل ْ َ ِب7ذي َما َ ِالح7روف ِ ُ ٌمبط7ل ُ ِ ْ َإعمالھ7ا   ***  ُ َ َعمالھ7اِإ: َْ َ س$ماء، وتھيئھ$ا  أبطل$ت عملھ$ا، =نھ$ا تزي$ل اخت$صاصھا با=َْ
، فإنھ$ا � تبط$ل اخت$صاصھا با=س$ماء، ب$ل ھ$ي ھ$ي، لي7تللدخول على الفعل، فوجب إھمالھا لذلك، ويستثنى من ذل$ك 

ع$ن ال$دخول ) م$ا( يستثنى من ھذه ا=حرف � تكفھ$ا ليتكما ھي باقية على أصلھا، وإن جاز فيھا اFھمال واFعمال، 
تصاصھا بالجمل$ة ا�س$مية، ووج$وب اFھم$ال ھ$و م$ذھب س$يبويه والجمھ$ور، على الجملة ا�سمية، بل يبقى الحال باخ

إنم$$ا زي$د ق$ائم، ھ$$ذا واج$ب، م$$ذھب : وج$ب اFھم$ال، ف$$. يج$وز الن$صب) إن(الكاف$ة ھ$ذه عل$$ى ) م$$ا(إذا دخل$ت : يعن$ي
�س$مية، فلم$ا ًسيبويه والجمھور على ھذا، و� يج$وز إنم$ا زي$دا ق$ائم، لم$اذا؟ =نھ$ا إنم$ا أعمل$ت �خت$صاصھا بالجمل$ة ا

ٍالزائ$$دة زال اخت$$صاصھا فبطل$$ت العل$$ة الت$$ي م$$ن أجلھ$$ا أعمل$$ت، فحينئ$$ذ بط$$ل عملھ$$ا، و� يج$$وز ) م$$ا(دخل$$ت عليھ$$ا 
الزائ$دة كفتھ$ا ع$ن العم$ل، ووج$ب ) م$ا(إعمالھا، ھذا ھ$و م$ا علي$ه جم$اھير النح$اة؛ أن ھ$ذه الح$روف إذا دخل$ت عليھ$ا 

ابن مالك رحم$ه -ھا الوجھان، وذھب بعض النحاة وھم قلة ومنھم الناظم  فيجوز فيليتإھمالھا، ف. يجوز إعمالھا، إ� 
ٍ أن العمل باق، لكنه قليل، فيجوز حينئذ-' ًإنما زيدا قائم، أنما زيدا قائم، لكنما زيدا قائم، جائز عند الم$صنف رحم$ه : ٍ ً ًٌ ٌ

ٌدا قائم حكى بعضھم أنه سمع' تعالى، لماذا؟ =نه سمع في ليت اFھمال واFعمال، وحكى بعضھم إنما زي ًإنما زي$دا : ً
ًقائم، وھذا إعم$ال لھ$ا، حينئ$ذ قاس$وا عل$ى لي$ت بقي$ة أخواتھ$ا بج$امع أن ك$. منھ$ا أح$رف ت$دخل عل$ى المبت$دئ فتن$صبه  ٍ ٌ

ًإنما زي$دا ق$ائم، حينئ$ذ فل$يكن ذل$ك مط$ردا ف$ي بقي$ة ا=ح$رف، ول$ذلك ق$ال: والخبر فترفعه، وكذلك مادام أنه سمع ًٍ ْوق7د: ٌ َ َ 
.يبقى َ ُالعمل ُ َ َ ْ.  

ٌمبطل ِ ْ َإعمالھا ُ َ الزائ$دة إذا دخل$ت عل$ى ھ$ذه ) م$ا(ًإذا ھذا ھو ا=ص$ل، وھ$ذا ھ$و الكثي$ر المط$رد ف$ي ل$سان الع$رب، أن : َْ
ْقدا=حرف أبطلت عملھا، وھذا ھو الوارد في لسان العرب، ولكن في قلة  .يبقى َ َ ُالعمل ُ َ َ ْوق7د: (كما ھو، ولذلك ق$ال ْ َ ْق7د) َ َ 

  .لتقليلھنا ل

.يبقى َ ُالعمل ُ َ ًحكى الكسائي وا=خفش إنما زيدا قائم، إذا: َ الزائ$دة، ) م$ا(بع$د دخ$ول ) إن(نطقت الع$رب بن$صب معم$ول : ًٌ
الزائدة، لكن الصواب أن م$ا حك$اه ا=خف$ش ) ما(كما لو لم تدخل عليھا : ٍحينئذ دل على أنھم قد أعملوھا كأصلھا، يعني

  .يحفظ و� يقاس عليه: عنيًوالكسائي ھذا يعتبر شاذا، ي

ْوقد َ .يبقى َ َ ْقد: ُ ِب7ذي: ؛ =ن$ه جم$ع، ق$ال-قلي$ل بالن$سبة لغي$ر لي$ت-ھنا للتقلي$ل بالن$سبة لغي$ر لي$ت،  َ ِالح7روف ِ ُ : دخل$ت فيھ$ا: ُ
Kإن وأن ولكن ولعل(، ومعلوم أن )Kإن، وأن وليت( K ّ ، الجماھير على أنھ$ا تمن$ع م$ن اFعم$ال) ما(، ھذه إذا دخلت عليھا )ّ

عل$ى اخت$صاصھا بالجمل$ة اFس$مية، وإذا بق$ي ) م$ا(ًبقي ليت، وھذا يكاد أن يكون إجماعا أن ليت ھذه تبقى بع$د دخ$ول 
ٍاختصاصھا حينئذ بقيت العل$ة الت$ي ھ$ي س$بب ف$ي إعمالھ$ا، حينئ$ذ تعم$ل وتھم$ل، وذل$ك ْوق7د: ٍ َ .يبق7ى َ َ ُالعم7ل ُ َ ھ$ل الم$راد : َ

ھ$ذه للتقلي$ل بالن$سبة لغي$ر لي$ت، والتحقي$ق : ، نق$ولق7دٍك، في معنيي$ه، حينئ$ذ ، أو ما عداھا؟ استعمل اللفظ في مشترليت
بالنسبة لليت؛ =ن إعمالھا كثير ليس بقليل، ب$ل أوجب$ه بع$ضھم ول$م يج$ز اFھم$ال البت$ة لوج$ود ا�خت$صاص وھ$و عل$ة 

  .العمل، ففيه استعمال المشترك في معنييه

ْوقد َ .يبقى َ َ ُالعمل ُ َ ُ تجع$ل -إذا بقي$ت العم$ل-ٍا ھ$و عل$ى أص$له، است$صحابا ل5ص$ل، وتجع$ل حينئ$ذ يبقى العم$ل كم$: يعني: َ
ملغ$اة، ل$يس لھ$ا ) م$ا(ٍ، وإذا أعمل$ت حينئ$ذ -كف$ت–كاف$ة ) م$ا(في ا=صل إذا أبطل$ت عملھ$ا ص$ارت : ملغاة، يعني) ما(

ھن$ا لھ$ا عم$ل، ) م$ا(وظيفة ليس لھا عمل، وإنما عملھا شيء معنوي ھذا ھو ا=صل الذي دخلت م$ن أجل$ه، إنم$ا زي$د، 
ٍمن الن$صب، حينئ$ذ ق$د � تعتب$ر ھ$ذا المعن$ى فتجعلھ$ا ملغ$اة، فوجودھ$ا ) إن(لھا تأثير، وھو شيء معنوي كونھا منعت 

ٍھذه ما دورھا؟ � شيء ملغية، وإذا كانت ملغية حينئ$ذ ت$سلط العام$ل ) ما(ًإنما زيدا بالنصب، و : وعدمھا سواء، فتقول
  .ي على ا=صلعلى اسمھا، فبق) ّإن(الذي ھو 

َأ): ؛ وذلك مسموع في ليت، لبقاء اخت$صاصھا)ما(ُ وتجعل  َليتم7ا َ َ َ َالحم7ام َھ7ذا َ َ ْ َلن7ا َ الكاف$ة عل$ى ) م$ا(، دخل$ت )ليتم$ا(،  َ
َأ)، )ليت( َليتما َ َ َ ، ھذا ما يظھر عليه اFعراب، اس$م لي$ت وھ$و مبن$ي ھ$ل ھ$و ف$ي مح$ل ن$صب، ھ$ل ھ$و ف$ي مح$ل َھذا َ

ٍ الحمام، الحمام روايتان، فالحم$ام ھ$ذا ب$دل أو عط$ف بي$ان، حينئ$ذ الب$دل ل$ه حك$م المب$دل من$ه رفع؟ محتمل لھذا وذاك، َ َُ
َإعرابا، فلما نصب الحمام علمن$ا أن ھ$ذا  ًالحم$ام ب$الرفع، إذا:  اس$م لي$ت ف$ي مح$ل ن$صب، وروي)ذا(ً  ول7يس مبت$دأ ذا: ُ

 لم$اذا؟ =ن لي$ت دخل$ت عليھ$ا م$ا فكفتھ$ا ع$ن العم$ل ھذا مبت$دأ ف$ي مح$ل رف$ع،:  نقول)ذا(ليت، ليتما ھذا، ھذا : ًاسما لـ
رفع بالضم، ف$دل عل$ى أن م$ا قبل$ه مبت$دأ؛ =ن النع$ت يأخ$ذ حك$م المنع$وت ) َالحمام(صارت مھملة، الدليل على ھذا أن 

  .وكذلك البدل
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َليتما: ًإذا َ َ َالحمام َھذا َ َ ْ ُالحمام َھذا، َ َ ْ ٍأنھ$ا كاف$ة حينئ$ذ أبطل$ت عم$ل ) م$ا( اعتب$رت -اعتب$اران-دل على أن ھ$ذا ل$ه ح$ا�ن  َ
  .صارت ملغية � وجود لھا � تأثير لھا أعملت ليت) ما(ليت، 

ًوأما البواقي فذھب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيھا قياسا، فت$بعھم الن$اظم رحم$ه ' تع$الى، ووافقھ$م الن$اظم ھن$ا، 
ى اخت$صاصھا با=س$ماء، وھ$ذا ھ$و ا=ول$ى ال$ذي ومذھب سيبويه المنع لزوال ا�ختصاص بخ.ف ليت، فإنھا باقية عل

اللغ$ة الدارج$ة : ٍ، وأم$ا م$ا ع$داھا فحينئ$ذ نق$ول)م$ا(أن ھذه ي$ستثنى منھ$ا لي$ت فح$سب إذا دخل$ت عليھ$ا : ينبغي ترجيحه
ھ$ذا : ٍتعتبر كافة، وما ورد في لسان الع$رب م$ن بع$ضھا حينئ$ذ نق$ول) ما(ٍوالمطردة في لسان العرب أنھا تلغى، حينئذ 

ٌيحفظ و� يقاس عليه، إنما زيدا قائم شاذ  ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، وأم$ا القي$اس :  نقول-ما حكاه ا=خفش والكسائي-ً
ٍقياس فاسد، لماذا؟ =ن$ه باتف$اق أن ھ$ذه ا=ح$رف إنم$ا أعمل$ت �خت$صاصھا بالجمل$ة ا�س$مية، حينئ$ذ ف$رق ) ليتما(على 

م$ن : ت عل$ى أص$لھا، فالعل$ة المقت$ضية للعم$ل موج$ودة، ول$ذلك قول$هبين المقيس والمقيس عليه، ليتما بعد دخول ما بقي
ھ$ذه زال اخت$صاھا : ٍ، حينئذ نق$ول)إنما وكأنما ولعلما(له وجه؛ لبقاء ا�ختصاص، وأما ) ما(أوجب اFعمال، حتى مع 

ٍا وع$دما، حينئ$ذ ٍبالجملة ا�سمية، حينئذ العلة المقتضية للعمل ھذه منتفية غير موج$ودة، والحك$م ي$دور م$ع علت$ه وج$ود ً ً
  .إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم

ُووص777777777ل ْ َ ِب777777777ذي َم777777777ا َ ِالح777777777روف ِ ُ ُمبط777777777ل ُ ِ ْ ُ  

  

َعمالھ777777777777777اِإ َ ْوق777777777777777د َْ َ .يبق777777777777777ى َ َ ُالعم777777777777777ل ُ َ َ  

  

  .قول فيه نوع مرجوحية: وھذا قلنا

 ،واFھم$ال اFعم$ال فيھ$ا يج$وز فإن$ه ،تلي$ إ� العم$ل ع$ن كفتھ$ا وأخواتھ$ا )ّإن(ـب$ الموص$ولة غير ما اتصلت إذا:  قال
 ن$صبت ش$ئت وإن ،ٌق$ائم ٌزي$د ليتم$ا :وتق$ول )ولع$ل ولكن وكأن أن( وكذلك ،زيد نصب يجوز و� ،قائم زيد إنما :فتقول
 تعم$ل وق$د ،العم$ل ع$ن كفتھ$ا ا=ح$رف بھ$ذه ات$صلت إن )م$ا( أن: الم$صنف ك.م وظاھر ،ٌقائمً زيدا ليتما :قلتو ً،زيدا
 ا=خف$ش وحك$ى، ال$سراج واب$ن كالزج$اج النح$ويين م$ن جماع$ة م$ذھب وھ$ذا، وھ$ذا ق$ول مرج$وح، -ا يعن$يكلھ-ً قلي.

  .أنھا � تعمل البتة، وھو مذھب سيبويه وجمھور النحاة ،ا=ول المذھب والصحيح ،قائمً زيدا إنما :والكسائى

 م$$ن الموص$$ولة بغي$$ر واحترزن$$ا ،ف$$شاذ والك$$سائي ا=خف$$ش حك$$اه م$$ا وأم$$ا ،لي$$ت إ� م$$ا م$$ع منھ$$ا يعم$$ل � أن$$ه وھ$$و
 مق$درة ھ$ي والت$ي ،ال$ذي بمعن$ى الت$ي الموص$ولة م$ن والم$راد ،معھ$ا تعم$ل ب$ل ،العم$ل ع$ن تكفھ$ا � فإنھا ،الموصولة
ھ$ذه � : ٍالمصدرية والموصولة التي بمعنى الذي، وكذلك الموصوفة، حينئذ نق$ول: يعني ،حسن فعلت ما إن: بالمصدر

  .ًإن شيئا عندك حسن، ھذه � تكف ما: دك حسن، لو جعلتھا موصوفة، يعنيتكف إن عن العمل، إن ما عن

  .المصدرية � تكف إن وأخواتھا عن العمل) ما(الموصولة و) ما(الموصوفة و) ما: (ًإذا

  :ثم قال

ٌوج77777777777777ائز ِ َ َرفع77777777777777ك َ ُ َمعطوف77777777777777 َْ ُ ْ َعل77777777777777ىً اَ َ  

  

ِمن77777777777777777صوب ُ َبع77777777777777777د .ِنإ َْ ْ َت77777777777777777ستكم6 َْنأ َ ِ ْ َ َْ  

  

ٌوجائز ِ َ َرفعك َ ُ ٌائزَج، َْ َرفعكھذا خبر مقدم، و  ِ ُ ْوق7د:  مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس على مذھب الكوفيين؛ =نه كقول$هَْ َ َ ***  
ُيجوز ُ ُنحو َ ْ ٌفائز َ ِ ُأولو َ ْالرشد ُ َ وص$ف ل$م يعتم$د عل$ى نف$ي أو اس$تفھام، عن$د : ، ھذا مث$ل ھ$ؤ�ء، ف$ائز أول$و الرش$د، يعن$ي.

  .فيين جائزًالبصريين � يجو أن يكون مبتدأ، وعند الكو

ٌوجائز ِ َ َرفعك َ ُ ٌجائز: على مذھب الكوفيين: َْ ِ َرفعكومبتدأ  َ ُ  فاعل سد مسد الخب$ر، وج$وزه اب$ن مال$ك عل$ى قل$ة، وال$صحيح َْ
ٌجائز: أن ِ ًيكون خبرا مقدما،  َ َرفعكوً ُ ً مبتدأ مؤخرا، َْ ٌوجائزً ِ َ َرفعك َ ُ ًمعطوفا َْ ُ ْ ًمعطوفا، َ ُ ْ    ما إعرابھا؟َ

َل$$ْو� َدف$$ُع ' الن$$اسَو((:  مفع$$ول ب$$ه للرف$$ع ِK K ْ َول$$ْو� َدف$$ُع ' الن$$اس((، ھ$$ذا م$$ن القبي$$ل نف$$سه، ]251:البق$$رة)) [َ ِ َK K ْ َرفع77ك ))َ ُ َْ 
ًمعطوفا ُ ْ ًمعطوفاً، مصدر أضيف إلى الفاعل، وھو الكاف، رفعك أنت معطوفا، َ ُ ْ ُرف7ع:  ھذا مفعول به لـَ َعل7ى  َْ ِمن7صوبَ ُ َْ ،
ًمعطوفا ُ ْ َعلى  َ ِمنصوبَ ُ   .جار ومجرور متعلق بمعطوف: َْ

ِمنصوب ُ ِمنصوب: .إن َْ ُ   . قصد لفظه مضاف إليه.ِنإمضاف و َْ
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َبع77د ْ ِت77ستكم6 ْأن َ ْ َ ًمعطوف77ابع$$د ھ$$ذا متعل$$ق برف$$ع، رفع$$ك : َْ ُ ْ َبع77د َ ْ ِت77ستكم6 ْأن َ ْ َ َبع77د:خبرھ$$ا، ف$$ـ) Kإن(بع$$د اس$$تكمال : ، يعن$$يَْ ْ َ 
َتستكم6 َْنأمضاف و  ِ ْ َ ھ$ذه الجمل$ة خبرھ$ا، ھن$ا الم$راد بھ$ذه : ٍجر، حينئ$ذ بع$د اس$تكمالھا، يعن$ي مضاف إليه في محل الَْ

ًفھ$ذا إم$ا أن يك$ون س$ابقا عل$ى الخب$ر وإم$ا أن يك$ون �حق$ا ب$الخبر، فھم$ا ) إن(المسألة إذا جاء اسم معطوف على اس$م  ً
ٌصورتان، إن زيدا قائم وعمرو، ھذه التي عناھا الناظم ھناز ً  

َبع7د  ْ ِت77ستكم6 ْأن َ ْ َ ٌ، إن زي$$دا ق$$ائم وعم$$رو، وعم$$رو م$$ا إعراب$$ه؟ )ّإن(واس$$م ) ّإن(اء اس$$م بع$$د واو عط$$ف بع$$د خب$ر ، ج$$َْ ٌ ٌ ً ّ
ّإن زيدا قائم وعمروا، زيدا اس$م إن ق$ائم خبرھ$ا، : وھذا � إشكال فيه واضح) إن(ًيجوز فيه النصب معطوفا على اسم  ً ً ًٌ

  . على المنصوب منصوب، � إشكالًالواو حرف عطف، عمروا معطوف على المنصوب وھو اسم إن والمعطوف

ٍ بقي اFشكال فيما لو رفع، وعمرو، وعمرو حينئذ له أحد وجھين، إما أن يكون      ٌ ٌ  

ٍمبتدأ لخبر محذوف  ً
 أن$ه معط$وف عل$ى -عل$ى ظ$اھر ك$.م الم$صنف-ٌوعم$رو ق$ائم، ويحتم$ل : ، يعن$ي-ٌوعمرو ك$ذلك-

ٌزي$د ق$ائم، فھ$و مرف$وع، دخل$ت : ؛ =ن ا=ص$ل)ّإن(ب$ل دخ$ول ؟ ھ$و المراع$اة ق)ّإن(، وما ھو محل اسم )ّإن(محل اسم 
ٍ، حينئذ كأنھا أعملت في اللفظ وبق$ي المح$ل عل$ى م$ا ھ$و، فلم$ا عط$ف علي$ه ب$الرفع علمن$ا أن المعط$وف علي$ه ل$ه )ّإن(

بت$دأ، ھ$و م) ّإن(ًأن يكون له رفع إ� من جھة كونه مبتدأ؛ =نه قبل دخول ) ّإن(صلة بالرفع، و� يتصور في منصوب 
ًفحينئذ يكون زيدا له عم.ن  ًزيدا في المح$ل مرف$وع، مرف$وع : ، وتسلط عليه عام.ن، ا�بتداء؛ =ننا إذا قلنا-مح.ن–ٍ

ًم$ا ترف$ع ا�س$م، حينئ$ذ يك$ون مرفوع$ا با�بت$داء ال$ذي ك$ان قب$ل دخ$ول ) ّإن(؟ )ّإن(بأي ش$يء ب$ـ ھ$ذا عام$ل، : ً، إذا)ّإن(ٍ
: ٍ، حينئذ عام.ن على معمول واحد، لكن م$ن جھت$ين، والمعم$ول ھ$ذا ل$ه جھت$ان)ّإن(واللفظ المنصوف نصب بماذا؟ بـ

ًوأخواتھ$$ا تعتب$$ر م$$ن النواس$$خ، ول$$يس للن$$سخ معن$$ى إ� إزال$$ة ) ّإن(رف$$ع ون$$صب، وھ$$ذا ق$$ول باط$$ل، =ن باFجم$$اع أن 
غي$ر موج$ودة أص$الة، غي$ر موج$ود، رائح$ة الرف$ع ) ّإن(ٍالحكم الذي كان قبل دخول الناسخ، فحينئ$ذ الرف$ع بع$د دخ$ول 

ًوھ$$و عام$$ل لفظ$$ي، فزي$$دا ف$$ي اللف$$ظ والمعن$$ى والمح$$ل إن ص$$ح التعبي$$ر ) ّإن(ل$$زوال العام$$ل ال$$ذي ھ$$و ا�بت$$داء بوج$$ود 
ٍواس$مھا، فحينئ$ذ إذا أبطلن$ا ھ$ذا ا�حتم$ال أن ) ّإن(، وليس ل.بتداء وجود، وليس للمبتدئ وجود لوجود )ّإن(منصوب بـ

ٌ وھو أن يكون عمرو بالرفع على أنه مبتدأ ح$ذف خب$ره، لك$ن يبق$ى اFش$كال -وجه الثانيال-ًيكون مرفوعا تعين الثاني 
  .محل، وھو الرفع) ّإن(ًفي توجيه قول ابن مالك رحمه ' تعالى؛ =ن ھذا القول ضعيف جدا؛ أن يكون �سم 

ٌوجائز ِ َ َرفعك َ ُ ًمعطوفا َْ ُ ْ َعلى َ ِمنصوب  *** َ ُ ٌوج7ائز: ل$يس العط$ف؛ =ن$ه ق$الوھو اسمھا، و ظ$اھر أن$ه : .إن َْ ِ َ َرفع7ك َ ُ َعل7ى، َْ َ 
ِمنصوب ُ  � يمكن أن يكون العطف ھنا على اللفظ بل ھ$و عل$ى المح$ل، ول$يس ث$م مح$ل إ� م$ن جھت$ين، م$ا ذكرن$اه .إن َْ

ًواسمھا في محل رفع مبتدأ، وھذا أبعد أيضا، =ن ا�بتداء إنم$ا يرف$ع مبت$دأ فق$ط ) ّإن: (ًسابقا، وقد زاد بعضھم � يرف$ع ً
ًوزي$دا لي$ست بكلم$ة واح$دة حت$ى يت$سلط عليھ$ا ا�بت$داء، فھ$ذا ق$ول ض$عيف وأبع$د م$ن ا=ول، فتع$ين ) ّإن(ًشيئا آخر، و

ٌالثاني وھو أن يكون عمرو مبتدأ حذف خبره، وعمرو كذلك أو وعمرو قائم ٌ ٌ.  

ٌوجائز ِ َ َرفعكباFجماع، : َ ُ ٌجائز: َْ ِ َرفعك َ ُ ٍيج$وز ل$ك فع$ل ذل$ك، حينئ$ذ م$ا :  �؟ إذا قي$ل ل$كھذا يشعر بأن ا=صل معتب$ر أو َْ
ًم$ا يقاب$ل الج$واز يك$ون أص$.، وإذا : ٍيجوز لك كذا، حينئ$ذ نق$ول: ًيقابل الجواز يعتبر أص.، بل ويعتبر أرجح، إذا قيل

ٍكان أص. حينئذ مراعاة ا=صول ھو ا=رجح، فحينئذ  ٍ ٌجائزً ِ َرفعك َ ُ ص$ل، م$ع الن$صب والن$صب أرج$ح؛ =ن$ه مواف$ق ل5 َْ
ٌوج7ائز: فأش$عر قول$ه ِ َ ھ$ذا ي$دل عل$$ى : ٍ؛ إنم$ا أب$يح ل$$ك ذل$ك م$ع كون$$ه ل$يس ھ$و ا=ص$ل ف$$ي ا�س$م، حينئ$ذ نق$$ول-ج$$ائز– َ

  .مرجوحية الرفع وكون النصب ھو الراجح

  .يشعر قوله جائز أن النصب ھو ا=صل والراجح: ًإذا

   

ٌوج77777777777777ائز ِ َ َرفع77777777777777ك َ ُ َمعطوف77777777777777 َْ ُ ْ َعل77777777777777ىً اَ َ  

  

ِمن77777777777777777صوب ُ َبع77777777777777777د .ِنإ َْ ْ َت77777777777777777ستكم6 َْنأ َ ِ ْ َ َْ  

  

ْوألحق7ت: ، � لع$ل و� لك$ن، وي$زاد عليھ$ا كم$ا س$يأتي)ّإن(من$صوب : ًأو�: وھنا بين لك أن الرفع يكون بشرطين َ ِ ْ ُ .ب7إن َ ِ ِ 
.لكن ِ ْوأن َ َ ، )ّإن(أن يك$ون المعط$وف عل$ى من$صوب : ٍ، وأما ليت ولعل وكأن ف.، حينئذ ال$شرط ا=ول ف$ي ج$واز الرف$عَ

  .ث.ثة ألفاظ)  و أنلكن(وألحقت بھا 



                                                            
549

َبعد: ثم قال ْ ِتستكم6 ْأن َ ْ َ ٌإن زي$دا ق$ائم، نح$و: ت$ستكمل خبرھ$ا، فت$تم الجمل$ة) إن(، ا=ل$ف لmط$.ق، م$اذا ت$ستكمل؟ َْ إن : ً
ًزيدا آكل طعامك وعمرو، ھذا فيه توجيه آخر فيه سعة، وليس معطوفا على محل ا�سم، قال الصبان ًول$يس معطوف$ا : ًٌ

=ن الرافع ھنا ا�بتداء وقد زال بدخول الناس$خ، كم$ا ذكرن$اه، ب$ل إم$ا مبت$دأ خب$ره مح$ذوف والجمل$ة على محل ا�سم؛ 
ٌابتدائي$ة، عط$ف عل$$ى مح$ل م$ا قبلھ$$ا م$ن ا�بت$داء إن ك$$ان جمل$ة، أو مف$رد معط$$وف عل$ى ال$ضمير ف$$ي الخب$ر إن ك$$ان  ْ َ

ٌإن زيدا آكل طعامك وعمرو، ھنا جاء الخبر اسم : فاصل كما في المثال ٌ فاع$ل، ومعل$وم أن الخب$ر إذا ج$اء اس$م فاع$ل، ً
ٍ؛ يرفع ضميرا مستترا، وحينئذ الضمير المستتر ف$ي العط$ف علي$ه راج$ح -ليس الخبر عموم اسم الفاعل-.. ٍحينئذ يرفع ً ً

ومرجوح، راجح إذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه وھو الضمير بفاص$ل، ھ$ذا س$يأتينا ھن$اك ف$ي ب$اب التأكي$د، 
ٌإن زيدا آكل طعامك، وعمرو، وعمرو ھذا قلنا: طف عليه دون فاصل، إذا قيلومرجوح إذا ع ٌ مبتدأ لخب$ر مح$ذوف، : ً

ًله وجه آخر، وھو أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في آكل؛ =ن آكل ھذا يرفع ضميرا مستترا، وھن$ا ق$د وج$د  ً ً
ًليه؛ لكونه ض$ميرا م$ستتراالشرط أو ما يرجح ھذا اFعراب، وھو الفصل بين المعطوف والمعطوف ع ٌإن زي$دا آك$ل : ً ً

ٌإن زيدا قائم وعمرو، عمرو ھذا � يصح أن يعطف على الضمير المستتر، وج$وزه بع$ضھم : طعامك وعمرُو، لو قيل ٌ ٌ ً
عن$د م$ن -ًلكن على ضعف، فيكون ضعيفا، وا=صح أن يقال بأنه مبتدأ لخب$ر مح$ذوف، ول$و عط$ف عل$ى ض$مير ق$ائم 

ھان، لكن ا=صح أنه إذا عطف عل$ى ض$مير م$ستتر �ب$د م$ن فاص$ل ب$ين المعط$وف والمعط$وف  جاز فيه الوج-جوزه
ٌعليه، إن زيدا قائم ھو وعمرو، لو قال ٌ ٌھو وعمرو جاز أن يعطف على الضمير الم$ستتر، فيك$ون ھ$و تأكي$د لل$ضمير : ً

  .المستتر كما سبق معنا

ب$$ين عم$$رو : ، يعن$$يفاص$$ل يك$ن ل$$م ف$$إن المث$$ال، ف$ي كم$$ا ،فاص$$ل ك$$ان إن الخب$$ر ف$ي ال$$ضمير عل$$ى معط$$وف مف$رد أو
  .، وھو كون عمرو مبتدأ حذف خبرها=ول الوجه َنKيَعَت وعمرو قائمً زيدا إن :نحووالضمير المستتر، 

اس$مھا واخبرھ$ا، ل$و تق$دم ھ$ذا ا�س$م قب$ل  )ّإن(ھذا ما يتعلق بوجود عاطف ح$رف، واس$م معط$وف بع$د اس$تكمال : ًإذا
ٌا وعمرو قائمان، اختلف الحكم أو �؟ اختلف؛ =ن المسألة مفروضة في تأخر ا�سم المرف$وع، ًإن زيدا وعمرو: الخبر ً

  .وا]ن تقدم

ًإن زي$دا وعم$روا :  عن$د الجمھ$ور، وج$ب الن$صبالن$صب تع$ين خبرھ$ا إن اس$تكمال قب$ل المن$صوب عل$ى عطف فإن  ً
ٌإن زيدا وعمرو قائمان � يجوز ھذا، لم$اذا؟ لم$ا : قائمان، � يجوز يل$زم عل$ى الرف$ع م$ن العط$ف قب$ل تم$ام المعط$وف ً

ٍوعمرو، حينئذ نقول: عليه؛ =ن ا=صل عط$ف عل$ى ش$يء قب$ل تمام$ه، : وخبرھا، نقول) ّإن(ٌوعمرو إن عطف على : ٌ
ٌفكأنه حشر بين جزئي كلمة، إن زيدا عمرو قائم نقول ٌ ٍعمرو كأنه حشر بين جزئي كلمة، مثل الي$اء م$ن زي$د، فحينئ$ذ : ً ٌ

ٌزيد قائم قبل استيفاء واستكمال الخبر، نقول: ف على قائمكونه يعط ھذا ممنوع وسيأتي إن شاء ' في ب$اب العط$ف؛ : ٌ
 عل$$ى المعط$$وف تق$دم وم$$نلم$ا يل$$زم عل$$ى الرف$ع م$$ن العط$$ف قب$ل تم$$ام المعط$$وف علي$ه إن جع$$ل م$$ن عط$ف الجم$$ل، 

ٌ إن زيدا وعمرو قائم ب$الرفع، ل$و قي$ل:ٍ حينئذ إذا قيل.الخبر في الضمير على المرفوع عطف إن عليه المعطوف ٌ بأن$ه : ً
معطوف على الضمير المستتر في قائم صار تقدم المعطوف على المعطوف علي$ه، وھ$ذا ف$ي المف$ردات وس$يأتي معن$ا 

  ً.أنه ممنوع أيضا

ًوأجاز الكسائي الرفع مطلقا، إذا ًإن زيدا وعم$روا قائم$ان : مذھب البصريين أنه يجب النصب: ً ، و� -واج$ب الن$صب–ً
ًيجوز فيه الرفع، وأجاز الكسائي الرف$ع مطلق$ا، س$واء قب$ل ا�س$تكمال وبع$ده، بع$د ا�س$تكمال � إش$كال في$ه، وأم$ا قب$ل 

َإن ال$$ذين آمن$$وا وال$$ذين ھ$$ادوا وال$$صابئون ((: ًاس$تد�� بقول$$ه تع$$الى: ا�س$تكمال ھ$$ذا مح$$ل إش$$كال، لم$$اذا أج$$ازه؟ ق$$الوا َ َ َ َ َ َُ ُِ ِK ِ ِ Kُ K K
َوالنصار َ َKَى مْن آمن با[ واليْوم ا]خر وعمل صالحا ف. خْوف علْيھم و� ُھ$م يْحزن$ون َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َُ ََ َ َْ ْ ِ ٌ ً ِ ِ ِِ ِ ْ K ، ھ$ذه ا]ي$ة يق$ع ]69:المائ$دة)) [ِ

Kإن: (فيھا إشكا�ت عند النحاة َال$ذينح$رف توكي$د ون$صب، ) ِ ِ K : ُال$ذين آمن$وا، -ف$ي مح$ل ن$صب-اس$مھا من$صوب َ َ ِ K : ص$لة
ُالذين ھادواَ والمنصوب، َ َ ِ K: ،َوالصابئون معطوف على المنصوب َُ ِ K :شكال، إذاFقبل استكمال إن خبرھ$ا ج$اء اس$م : ًجاء ا

َإن ' : (ٍ، فحينئ$$ذ ج$$وز الك$$سائي الرف$$ع قب$$ل اس$$تكمال الخب$$ر، وك$$ذلك ج$$اء-ف$$ي أف$$صح الك$$.م ل$$يس ل$$ك حج$$ة-مرف$$وع  K K ِ
َوم.ئك ِ َ َ ُيصلونُهُتَ َk( ،))َوم.ئكتُه َ ِ َ ً على مذھب الب$صريين، وم.ئكت$ه ب$الرفع، إذا]56:ا=حزاب[)) َ قب$ل اس$تكمال الخب$ر، : ُ
َُيصلون َkَإن ' : ( خبر K K َوم.ئكِ ِ َ َ ُيصلونُهُتَ َk (َُيصلون َk قب$ل اس$تكمال الخب$ر وھ$و ) ّإن(ً خبر، إذا جاء اسم معطوف على اسم

Mفإني :مرفوع، والبصريون يوجبون النصب، كذلك قوله ٌقيارَو َ . َبھ7ا َ ُلغري7ب َ َ Mف7إني، َ ٌوقي7ار َ . معط$وف عل$ى الي$اء، وج$اء : ََ
  .بالرفع
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�ب$$د م$$ن التخ$$ريج إم$$ا عل$$ى : ج$$وز الك$$سائي الرف$$ع قب$$ل اس$$تكمال الخب$$ر، ولك$$ن الب$$صريين ي$$أبون ذل$$ك، ويقول$$ون: ً إذا
َوال$صابئون والن$صارى: (التقديم والت$أخير، وإم$ا عل$ى الح$ذف إم$ا ھ$ذا وإم$ا ذاك، إم$ا ث$م مح$ذوف ف$ي الك$.م، يعن$ي َ َ َ َK ُ ِ K (

ُإن ال$$ذين آمن$$وا وال$$ذين ھ$$ادوا((: نجعلھ$$ا مبت$$دأ خب$$ره مح$$ذوف َ َ َ َ َِ ِ KK Kُ َوال$$صابئون والن$$صارى ِ َ َ َ َK ُ ِ K ك$$ذلك، مبت$$دأ وخب$$ر والجمل$$ة 
ْمْن آمن با[ واليْوم ا]خر وعمل صالحا ف. خْوف علْيھم((: معترضة ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ ٌَ ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ْ K ْف. خْوف علْيھم((: قوله، ف))ِ ِ َ َ ٌ َ ، )ّإن(ھ$ذا خب$ر )) َ

َوالصابئون والنصارى: وجملة َ َ َ َK ُ ِ Kتق$ديم المعط$وف وت$أخير الخب$ر :  كذلك، جملة معترضة، أو عل$ى التق$ديم والت$أخير، أي
ُإن ال$ذين آمن$$وا وال$ذين ھ$ادوا: والق$صد العك$س، والتق$دير َ َ َ َ َِ ِ KK Kُ َم$ْن آم$ن ب$$ا[ وا  .. ِ ِ َ َ َK ًلي$ْوم ا]خ$ر وعم$ل ص$الحاِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َوال$$صابئون ، ْ َُ ِ K

َوالن$$صارى  َ َK َم$$ْن آم$$ن ك$$ذلك، و َ ٌف$$. خ$$ْوف : ف$$ي مح$$ل رف$$ع با�بت$$داء وخب$$رهَ َ ، وخب$$ر )ّإن(إل$$ى آخ$$ره، والجمل$$ة خب$$ر َ
َوالصابئون  َُ ِ Kكذلك كما علم: المحذوف، أي.  

ُن الذين آمنوا والذين ھادواِإ: إذا جعلناه على التقديم والتأخير يكون التركيب: ًإذا َ َ َ َ َِ ِ KK Kُ ..   َمْن آمن با[ واليْوم ا]خ$ر وعم$ل َ َ َ َ ِ َ َ َِ ِِ ِ ْ K ِ
ًص$$الحا ِ ْف$$. خ$$ْوف عل$$ْيھم َ ِ َ َ ٌ َ َو� ُھ$$م يْحزن$$ون وال$$صابئون والن$$صارى  َ َ َ َ َ َ َ َK ُ ُِ K َ ك$$ذلك، كأنن$$ا جعلن$$ا الك$$.م جملت$$ين أتممن$$ا الجمل$$ة ْ

ُوالصابئو: ا=ولى، ثم قلنا ِ K َن والنصارى َ َ َ َK،إن الذين آمنوا والذين ھادواكذلك ُ َ َ َ َ َِ ِ KK Kُ ًمْن آم$ن ب$ا[ والي$ْوم ا]خ$ر وعم$ل ص$الحا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َِ ِ ْ K ِ 
ْف$$. خ$$ْوف عل$$ْيھم ِ َ َ ٌ َ ٌف$$. خ$$ْوف انتھ$$ت ا]ي$$ة مبت$$دأ وخب$$ر، .. َ َ َوال$$صابئون والن$$صارى ھ$$ذه جمل$$ة، َ َ َ َ َK ُ ِ K ك$$ذلك، ص$$ارت جمل$$ة

َم$ْن آم$ن : أول$ى، ويج$وز أن يك$ونمستقلة، وھ$ذا  َ َال$صابئونخب$ر َ ُ ِ K َال$صابئون مح$ذوف لد�ل$ة خب$ر ) ّإن(، وخب$ر ُ ِ K ،علي$ه
ٍفالحذف على ھذا من ا=ول لد�لة الثاني وعلى ا=ول م$ن الث$اني لد�ل$ة ا=ول وھ$و الكثي$ر والعائ$د عل$ى ك$ل مح$ذوف 

َمْن آمن : أي َ َمْن آمن: (منھم، يجوز أن يكونَ َ َوالصابئونخبر ) َ َُ ِ Kُإن الذين آمنوا وال$ذين ھ$ادوا: ، يعني َ َ َ َ َِ ِ KK Kُ ، وقفن$ا، أي$ن خب$ر ِ
َوال$$صابئون والن$$صارى ؟ مح$$ذوف، )ّإن( َ َ َ َK ُ ِ K ،َم$$ْن آم$$ن مبت$$دأ َ َال$$صابئون والن$$صارىخب$$ر المبت$$دئ ال$$ذي ھ$$و َ َ َ َK ُ ِ K أغن$$ى خب$$ر ،

َالصابئون والنصارى  َ َ َK ُ ِ K َم$ْن آم$ن ف$. : ٍ، فحينئ$ذ-عك$س ا=ول-من ا=ول لد�ل$ة الث$اني علي$ه ٍ، حينئذ حذف )ّإن(عن خبر َ َ َ
ٌخ$ْوف  َإن ال$$ذين): (ّإن( إم$$ا نجع$$ل واح$$دة منھ$$ا خب$$ر ل$ـ-الجملت$$ان–َ ِ KK ً، فحينئ$$ذ نق$$در خب$$را مح$$ذوفا ل)ِ ً َل$$صابئون ٍ ُ ِ K وإم$$ا أن ،

َلصابئونًنجعل من آمن خبرا ل ُ ِ Kالتخريج عند البصريينٍ، على كل �بد من)ّإن(ً، ونقدر خبرا لـ .  

ٌوج77777777777777ائز ِ َ َرفع77777777777777ك َ ُ ُمعطو َْ ْ َعل77777777777777ىً اَف77777777777777َ َ  

  

ِمن77777777777777777صوب ُ .إن َْ َبع77777777777777777د ِ ْ ْأن َ َت77777777777777777ستكم6 َ ِ ْ َ َْ  

  

 اس$م عل$ىً عطف$ا الن$صب: أح$دھما: وجھ$ان بعده الذي ا�سم في جاز بعاطف وخبرھا إن اسم بعد أتي إذا: قال الشارح
  ً.وعمرا ٌقائمً زيدا إن :نحو )ّإن(

 ا=ص$ل ف$ي فإن$ه )ّإن( اس$م مح$ل عل$ى معط$وف أن$ه فالمشھور ،فيه واختلف ٌوعمرو ٌقائمً زيدا إن :نحو الرفع: والثاني
ل$م تن$سخ ) ّإن(ظ$اھر ك$.م الن$اظم أن : يعن$ي ،المصنف ك.م ظاھر به يشعر وھذا، -ھذا ضعيف- مبتدأ لكونه ؛مرفوع

ن اس$مھا ف$ي مح$ل رف$ع مبت$دأ، وھ$ذا مح$ل إش$كال، ٍا�بتداء، في الحقيقة لم تن$سخه، وإنم$ا ھ$و ب$اق ب$دليل م$اذا؟ ب$دليل أ
  . بل ھذا المتعين، وا=ول � يجوز.الصحيح وھو ،كذلك وعمرو :والتقدير ،محذوف وخبره مبتدأ أنه إلى قوم وذھب

ً وعم$راً زي$دا إن ،النح$ويين جمھ$ور عن$د النصب تعين ؛خبرھا تأخذ أن قبل :أي) ّإن( تستكمل أن قبل العطف كان فإن
  ً.، وھو مذھب الكسائي لما ذكرناه سابقاالرفع بعضھم وأجاز ،ذاھبانً وزيدا وإنك ،قائمان

ْوألحق77777777777777777ت َ ِ ْ ُ ِب77777777777777777إ َ .لك77777777777777777ن .نِ ّوأن ِ َ  

  

ِدون ْم7777777777ن َلي77777777777ت ُ ْ .ولع7777777777ل َ َ ّوك77777777777أن ََ َ َ َ  

  

ْألحقت َ ِ ْ -) ّأن(الق$ول ال$سابق يق$ال ف$ي : في ماذا؟ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد اس$تكمال خبرھ$ا، يعن$ي) ّإن(بـ ُ

، فھذه الث.ثة ا=حرف، يجوز رفع المعطوف بعد استكمال أخبارھ$ا، إم$ا عل$ى أن$ه معط$وف )لكن( و -)ّإن(وھي فرع 
ّإن وأن (كما رأى الناظم ھنا، وإما أنه مبتدأ وخبره مح$ذوف، وأم$ا إذا ك$ان العط$ف قب$ل اس$تكمال ) ّإن(على منصوب  ّ

  .ريينٍأخبارھا، حينئذ وجب وتعين النصب عند البص) ولكن

ْوألحقت َ ِ ْ ُ .بإن َ .لك7نفيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد ا�س$تكمال، : ِ ألحق$ت لك$ن، لك$ن ھ$ذا م$ا إعراب$ه؟ نائ$ب فاع$ل : ِ
المفتوح$$ة عل$$ى ) ّوأن(ب$$التخفيف لل$$وزن، ) أْن(ب$$الفتح و) ّأن(ق$$صد لفظ$$ه فھ$$و عل$$م، ألحق$$ت لك$$ن ب$$إن باتف$$اق النح$$اة، و

ً، إذا كان موضعھا موضع الجمل$ة، ل$يس مطلق$ا )ّإن(على الصحيح ملحقة بـ) ّأن(، و)ّإن(الصحيح، لكن باتفاق ملحقة بـ
ٍ�، إذا كان$ت تف$سر بالجمل$ة حينئ$ذ ص$ح أن يعط$ف بع$د اس$تكمال خبرھ$ا ب$الرفع عل$ى من$صوبھا أو عل$ى أن$$ه ) أن(ك$ل 
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 قد تقع موقع الجمل$ة مت$ى؟ )ّأن: (مبتدأ خبره محذوف، إذا كان موضعھا موضع الجملة بأن تقدمھا علم أو معناه، يعني
َوأذان من((: مادة العلم، وله مثال في القرآن: بضابط إذا تقدمھا علم أو معناه، يعني َِ ٌ َ َ lورُسوله إلى الن$اس ي$ْوم الح$ج ' َ َ َ َ ِْ َ ِ ِK َ ِ ِ K

َا=كب$$ر أن ' K K َ ِ َ ْ َأن '((:  أذان، ھ$$ذا ف$$ي معن$$ى العل$$م؛ بعن$$ي ھ$$و إع$$.م]3:التوب$$ة)) [َ K K َأن ' ((ھن$$ا، ) ّأن(وقع$$ت ) ّأن(، ))َ K K َ
َب$$ريء م$$ن َِ ٌ ُ الُم$$شركين ورُس$$ولُهِ َْ َ َ ِ ِ ُورُس$$ولُه، ]3:التوب$$ة)) [ْ َ ٌب$$ريء  َ ِ ُورُس$$ولُهك$$ذلك م$$ن الم$$شركين، َ َ ٌب$$ريء َ ِ ُورُس$$ولُه، أو َ َ َ 

َأن ' ب$ريء م$ن(() ّإن(منصوب ) ّأن '(معطوف على  َِ Kٌ ِ َ K َ الُم$شركينَ ِ ِ ْ َم$ن ]3:التوب$ة)) [ْ َ الُم$شركينِ ِ ِ ْ  ھ$ذا خب$ر، وعط$ف ْ
ُورُسولُه: عليه َ ُورُسولُه، َ َ ُورُس$ولُهً بالرفع إما أن يكون مبتدأ لخب$ر مح$ذوف َ َ ُورُس$ولُه ك$ذلك، أو َ َ ٌب$ريء َ ِ ، وإم$ا أن يك$ون َ

ٍنھ$ا حينئ$ذ ؛ =)ّأن(ًعلى ما رآه الناظم، واشترط ذلك أن تكون في موض$ع جمل$ة � مطلق$ا ) ّإن(ًمعطوفا على محل اسم 
المكسورة؛ وذلك بأن وقع$ت ف$ي مح$ل ) إن(بمنزلة المكسورة، إذا فسرت بالجملة بعد العلم أو معناه صارت في منزلة 

أعجبن$ي : ٍ، حينئ$ذ ل$و قي$لوالخب$ر المبت$دأ أص$لھما وھم$ا ،مفعولي$ه مسد العلم بعد معموليھا لسدھا ا=صل بحسبالجملة 
ٌأن زيدا قائم وعمروا وعمرو يجوز ا ً ٌأعجبن$ي أن زي$دا ق$ائم : لوجھان؟ � يج$وز، لم$اذا؟ =نھ$ا ل$م تق$ع ف$ي مح$ل الجمل$ةًٌ ً

مشترط فيھا أن تق$ع مح$ل ) ّأن(، �، =ن )ّأن(يجوز فيه الرفع؛ لكونه بعد : ًوعمروا بالنصب، تعين النصب، و� نقول
ٌأعجبني أن زيدا قائم، أعجبني قيام زي$د فھ$و فاع$ل: الجملة، وھنا وقعت محل مفرد ٍوقع$ت مح$ل المف$رد، وحينئ$ذ : ً، إذاً

ًأعجبني أن زيدا قائم وعمروا؛ لتعين : � يجوز الرفع، بل يتعين النصب   .جملة موضع في ليست =نھا النصبًٌ

ْوألحقت َ ِ ْ ُ .بإن َ .لكن( ِ .وأنباتفاق، : قلنا)ِ   .المفتوحة على الصحيح: َ

ِدون ْمن  َليت ُ ْ .ولعل َ َ .وكأن ََ َ َ   :يستغنى عنه؛ =نه قالقيل ھذا الشطر : َ

ْوألحق7777777777777777777777ت َ ِ ْ ُ .ب7777777777777777777777إن َ .لك7777777777777777777777ن ِ ّوأن ِ َ  

  

َليتمعلومه بالمفھوم أن : ًإذا ْ .ولعل َ َ .وكأن ََ َ َ ِدون ْم7ن: (م$ا الفائ$دة م$ن قول$ه: ً ليست ملحقة ب$ه، إذاَ َلي7ت ُ ْ .ولع7ل َ َ .وك7أن ََ َ َ  :ف7ـ؟ )َ
َلي77ت ْ .ولع77ل َ َ .وك77أن ََ َ َ ن الن$$صب، و� يج$$وز في$$ه الرف$$ع، حي$$ث � يج$$وز ف$$ي  إذا ج$$اء بع$$دھا معط$$وف بع$$د أخبارھ$$ا تع$$يَ

  .المعطوف مع ھذه الث.ث إ� النصب تقدم المعطوف أو تأخر لزوال معنى ا�بتداء معھا

ِدون ْمن َليت ُ ْ .ولعل َ َ .وكأن ََ َ َ ، )ّأن(ب$أن مفھ$وم : ٍلو استغنى عن ھذا ال$شطر ل$م يخ$ل ب$المعنى، المعن$ى ب$اق، وأجي$ب: قيل: َ
ْألحق7ت: قب، إذا قلن$امفھوم ل) لكن(و َ ِ ْ .ب7إن ُ .لك7ن ِ .وأن ِ َلي7ت، بمفھ$وم ھ$ذين الح$رفين علمن$ا أن َ ْ .ولع7ل َ َ .وك7أن ََ َ َ ، لك$ن م$ا ن$وع َ

ُم$ا ذك$ر ) ّأن(و) لك$ن(ًالمفھوم؟ ھذا مفھوم لقب، ومفھ$وم اللق$ب ض$عيف عن$د الكثي$ر، ف$دفعا لھ$ذا اFيھ$ام ل$ئ. ُيخ$رج ب$ـ
ِدون ْمن: (ريحه بقولهتص: ًصرح الناظم بذلك المفھوم، إذا َليت ُ ْ .ولعل َ َ .وك7أن ََ َ َ ًوإن ك$ان مفھوم$ا م$ن ال$شطر ا=ول، إ� ) َ

ٍ�، م$ا أراد الن$اظم ھ$ذا، حينئ$ذ يحت$اج أن يحت$رز : أن جھة الفھم لقبي$ة، ومفھ$وم اللق$ب ھ$ذا في$ه ض$عف، ق$د يق$ول قائ$ل
مفھ$وم لق$ب وھ$و ض$عيف، فخ$اف الم$صنف أن ولك$ن ) ّأن(بأن مفھوم : ًعنه، فنص على ذلك دفعا لھذا الوھم، وأجيب

  .� يعتبره أحد بضعفه، فنطق بذلك المفھوم

ْوألحق7777777777777777777777ت َ ِ ْ ُ ِب7777777777777777777777إ َ .لك7777777777777777777777ن .نِ ّوأن ِ َ  

  

ِدون ْم777777777777777ن َلي777777777777777ت ُ ْ .ولع777777777777777ل َ َ ّوك777777777777777أن ََ َ َ َ  

  

َليت: (ً إذا ْ .ولعل َ َ .وكأن ََ َ َ ً� يجوز معھا إ� النصب، س$واء تق$دم المعط$وف أو ت$أخر، لي$ت زي$دا وعم$روا قائ) َ م$ان، ولي$ت ً
ًزيدا قائم وعمروا بالنصب واجب النصب، واجب النصب على ماذا؟ واجب النصب على أي شيء؟ ًٌ!  

ًمعط$وف عل$ى اس$م لي$ت، و� يج$وز في$ه الرف$ع، علم$$ت أن زي$دا ق$ائم وعم$رو، علم$ت أن زي$دا ق$ائم وعم$رو وعم$$روا  ً ًٌ ٌٌ ٌُ ُ
ٍنھ$ا حل$ت مح$ل مفع$ولي عل$م، وعم$رو حينئ$ذ نعرب$ه ھن$ا ف$ي موض$ع الجمل$ة؛ =) ّأن(يجوز أو � يجوز؟ جائز، لم$اذا؟  ٌ َ ِ

  .ًمبتدأ خبره محذوف، وعمروا معطوف على اسم أن

ًما زيد قائما، لكن عمروا وخالدا منطلقان، ما زيد قائما، ھذا ليس فيھ$ا ش$اھد، لك$ن عم$روا وخال$دا منطلق$ان، ھن$ا ج$اء  ً ً ً ً ً ٌ
ٌ لك$ن عم$روا منطل$ق وخال$د :ا�سم المعطوف قبل استكمال الخبر فوجب النصب، ل$و ت$أخر ٌ ؟ ج$از الوجھ$ان؟ -ب$الرفع–ً

ًلكن خالدا منطلق وعمروا واجب النصب؛ =نه بعد لكن ً.  
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ْوألحقت َ ِ ْ ُ .بإن َ .لكن ِ ًيجوز فيھا الوجھان، النصب والرفع، النصب عطفا على اسم لكن، والرفع على أنه مبت$دأ لخب$ر : ًإذا: ِ
  .محذوف

ْوخفف7777777777777777777777ت َ M ُ .فق7777777777777777777777ل .ِنإ َ َ َالع َ ُم7777777777777777777777لْ َ  

  

ُوتل777777777777777زم َ َْ ُتھم7777777777777777ل َم777777777777777ا َذاِإ ُم.ال67777777777777777 َ َ ْ ُ  

  

َوربم7777777777777ا . ُ َاس7777777777777تغني َ ِْ ْ َعنھ7777777777777ا ُ َب7777777777777دا ِْنإ َْ َ  

  

ٌن7777777777777777777777اطق َم7777777777777777777777ا ِ ُرادهَأ َ َمعتم7777777777777777777777د ََ ِ َ ْ   اُ

  

ْوخفف77ت َ M ُ ْخفف77ت: .إن َ َ M ٍق$$ل◌ فع$$ل م$$اض والف$$اء ھ$$ذه عاطف$$ة، ) فق$$ل(نائ$$ب فاع$$ل، ) ّإن(ھ$$ذا فع$$ل مغي$$ر ال$$صيغة، و ُ ً K)فق77ل. َ َ 
ُالعمل َ َ ْوخففت(فاعل، ھذا ) ْ َ M ُ .فقل .إن َ َ ُالعمل َ َ َ ، ب$دل )إْن: (، بمعن$ى أنھ$ا تح$ذف إح$دى الن$ونين، فيق$ال)ّإن(بشرط تخفف ): ْ
ٍ، إْن زيدا ق$ائم، إن زي$د لق$ائم، حينئ$ذ إذا خفف$ت إن بح$ذف إح$دى الن$ونين ق$ال)إْن: (تقول) Kإن: (الشدة ٌ ٌٌ .ق7ل: ً ُالعم7ل َ َ َ .فق7ل. ْ َ َ 
ُالعمل َ َ   .عمل والكثير عدم العمل اFھمال، القليل الْ

ٌإْن زيدا قائم يجوز؟: كونھا � تعمل بعد التخفيف أكثر من إعمالھا: ًإذا ً  

  . قل العمل

نادر ھذا مختلف فيه ھ$ل يق$اس علي$ه أم �؟ : معناه ليس بنادر أو أندر، إذا قيل: ليس بشاذ ھو لغة، إذا قيل: قليل، يعني
ه شاذ ھذا محل وفاق � يقاس عليه، وأما الن$ادر ھ$ذا مح$ل ن$زاع، وال$صحيح أن$ه م$ا أندر، أو حكم عليه بكون: وإذا قيل

  .يعتبر لغة مطردة، وإنما قد يستعان به في الشعر ونحوه

ْوخففت: (الحاصل َ M ُ ٌإْن زيدا قائم، ) .إن َ ًحرف توكيد ونصب، ح$ذفت إح$دى الن$ونين طلب$ا للخف$ة لكث$رة ا�س$تعمال، ) إْن(ً
  .ٌمنصوب بھا وقائم خبرھا) ّإن(ًزيدا اسم : كما ھوٍحينئذ بقي عملھا 

.فقل ( َ ُالعمل َ َ َ ٌ، إن زي$د )ّإن(ٌإن زيد بالرفع على ا=ص$ل، كأنھ$ا ل$م ت$دخل : معناه أنھا قد � تعمل، بل ھو الكثير، فتقول) ْ
م$ن جھ$ة -ر، وجودھ$ا ھ$ذه ھ$ل لھ$ا أث$ر م$ن جھ$ة العم$ل؟ ل$يس لھ$ا أث$) إْن(ٌلقائم، بالرفع على أنه مبتدأ وقائم خبرھا، و

: ٌ وجودھا وعدمھا سواء؛ =نھا لم تنصب المبتدأ على أنه اسم لھا، ولم ترفع الخبر عل$ى أن$ه خب$ر لھ$ا، ب$ل يق$ال-العمل
ٌإْن زي$$د، زي$$د مبت$$دأ مرف$$وع با�بت$$داء، ورفع$$ه ض$$مة ظ$$اھرة عل$$ى آخ$$ره، وال$$.م ھ$$ذه فارق$$ة وق$$ائم خب$$ر زي$$د مرف$$وع  ٌ

  .بالمبتدأ

ْوخففت َ M ُ .فقلًتخففھا إْن زيدا ) ّإن: (رفنا التخفيف ھو بإسقاط إحدى النونين، فتقولع: .إن َ َ ُالعمل َ َ َ المك$سورة خفف$ت ) إْن(، ْ
. فق7للثقلھا، فيكث$ر إھمالھ$ا، لقول$ه: لماذا؟ قالوا َ ُالعم7ل َ َ َ ، فيكث$ر إھمالھ$ا ل$زوال اخت$صاصھا ويج$وز إعمالھ$ا، لكن$ه قلي$ل، ْ

ْوخففت َ M ُ ًأن � يكون اسمھا ضميرا، أما إذا كان اسمھا ضميرا ف. يجوز بل تبقى عل$ى أص$لھا،  بشرط -المكسورة– .إن َ ً
ًوأن يكون خبرھا صالحا لدخول ال.م، فإن لم يكن كذلك ف.، إن زيدا ضرب عمرا، إْن زيد ض$رب عم$را، ي$صح؟ �  ً ً ًَ ٌَ

ٍ، حينئ$ذ )ق$د(إ� إذا ق$رن ب$ـمث$ل رض$ي، � يج$وز أن ت$دخل علي$ه ال$.م ) رض$ي(يصح، لماذا؟ =ن ضرب ھذا مث$ل ك$ـ
ٍالتي تخفف أن يكون خبرھا صالحا لدخول ال$.م، فحينئ$ذ) إن(يشترط في  ًإن زي$دا ض$رب � ي$صح تخفيفھ$ا، وك$ذلك : ً

َو): ًإذا كان اسمھا ضميرا، ويستثنى الخبر المنفي الذي دخلت عليه أداة النفي ِيلي َ َال6م ِذي َ َ ْقد َما . َنفيا َ ِ ُ  

  . يلي ال.م، لكن ھنا يستثنىالمنفي �: ًإذا

ٍوأما الخبر الذي � يصلح أن تدخل عليه ال.م إ� ھذا الموضع حينئذ نستثني؛ =ن$ه وإن ل$م ت$دخل علي$ه ال$.م � يت$وھم 
 النافي$$ة،) إْن(ھ$ذه � تلت$$بس ب$$ـ) إْن(ًإْن زي$دا ل$$م يق$$م، : ًإن زي$$دا ل$م يق$$م، خففھ$$ا: ًنافي$$ة؛ =ن$$ك إذا قل$ت م$$ث.) إْن(مع$ه أن 

ًلماذا؟ للعمل، إذا كان العمل ظاھرا، إْن زيدا،  ) إْن(المخففة � ل$بس م$ع ) إْن(ٍالنافية � تعمل، فحينئذ إذا نصبت بـ) إْن(ً
ٌالنافية متى يقع اللبس؟ إن رفعت ما بعدھا، إْن زيد قائم ھ$ذا يحتم$ل ٌ ٌم$ا زي$د ق$ائم إن زي$د ق$ائم، يحتم$ل أن تك$ون : َ ٌٌ ) إْن(ٌ

ھ$ذه، ل$و ن$صبنا إْن ) إْن(مخففة من الثقيلة؛ =نه ليس عندنا شيء ظاھر يدل على نوعي$ة ) إْن(ون نافية، ويحتمل أن تك
: ٍالمخفف$ة م$ن الثقيل$ة م$ا بع$دھا مرف$وع، حينئ$ذ) إْن(النافية ما بعدھا مرف$وع، و) إْن(ًزيدا، عرفنا أنھا مخففة، إذا رفعنا 

ٌإن زيد قائم، ھل ھذا إثبات أم نفي؟ التبس ا=مر، فحي ٍالمخففة فحينئ$ذ وج$ب ات$صال أو دخ$ول ) ّإن(إذا أھملنا : ٍنئذ قالواٌ
: ٍ، إ� إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية في$ستغنى عنھ$ا كم$ا س$يأتي، فحينئ$ذ إذا قي$ل ب$النفي)إْن(ال.م الفارقة على خبر 
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افي$ة، لم$اذا؟ =ن النافي$ة إنم$ا ي$ؤتى ھذه مخففة من الثقيلة، وليست ھي الن) إْن(ٌإن زيد لم يقم، ھنا عندنا قرينة لفظية أن 
ًالنافي$ة عل$ى ھ$ذه الجمل$ة ل$صار م$ن نف$ي النف$ي ف$صار إثب$ات، وھ$ذا ل$يس م$رادا، ) إْن(بھا من أجل النفي، ولو س$لطت 

ل$م ت$دخل ال$.م عل$ى : ًول$م تعم$ل � نحت$اج إل$ى ال$.م، إذا) إْن(ف$صارت ) ّإن(ٍفحينئذ إذا وجد الخبر المنفي وق$د خفف$ت 
دخل$ت ال$.م عل$ى �، ف$صار ثق$ل ف$ي الل$سان، لك$ن ھن$ا ل$م : متشابھان قلنا) ل.( ھو الشأن ھناك، الشأن ھناك ال.م كما

ھ$ذه مخفف$ة م$ن ) إْن(ي$دل عل$ى أن ) ل$م ول$ن و�(ت$دخل، لم$اذا؟ =نن$ا ل$م نح$تج إليھ$ا؛ =ن القرين$ة اللفظي$ة وھ$و وج$ود 
إذا أردنا تخفيفھ$ا ) إْن(يشترط في : حية الخبر ل.م المنفي، قلناالنافية، ولذلك استثني من عدم ص.) إْن(الثقيلة وليست 

ً، صالحا ل$دخول ال$.م، ن$ستثني م$اذا؟ المنف$ي، لم$اذا ن$ستثنيه؟ =ن$ه -قاعدة عامة-ًأن يكون خبرھا صالحا لدخول ال.م، 
ة؛ =ن$ه وإن ل$م ت$دخل علي$ه ٍحينئذ مخففة من الثقيل) إْن(النافية، وإنما يعرف بصورته المحسوسة أن ) إْن(� يلتبس مع 

  .نافية) إْن(ال.م � يتوھم معه أن 

ُوخففت إن فقل العم7ل .َ َ َْ َ َ َ M. ْ ف$ي العم$ل إم$ا للعھ$د، وھ$و العم$ل الم$ذكور، م$ا ھ$و؟ ن$صب المبت$دأ ورف$ع الخب$ر، ) أل(العم$ل : ُ
عھدي$ة، ) أل(فق$ل عملھ$ا، إم$ا ھذه للعھد الذھني أو نجعلھا نائبة ع$ن ال$ضمير، كم$ا ھ$و م$ذھب الك$وفيين، ) أل(ٍوحينئذ 

  .فقل عملھا: وإما نائبة عن الضمير، وإما بدل من الضمير، والتقدير

ُوخفف77ت إن فق77ل العم77ل .َ َ َْ َ َ َ M. ْ حرف$$ان، فيكث$$ر ) إْن(ث.ث$$ة أح$$رف، و) ّإن(لثقلھ$$ا : ؟ نق$$ول-المك$$سورة) إْن(-م$$ا عل$$ة التخفي$$ف : ُ
Fٌوإْن ك$ل لم$ا جمي$ع ((: ل$زوال ا�خت$صاص، نح$و: ھم$ال، ق$الواإھمالھا ل$زوال اخت$صاصھا، ويج$وز إعمالھ$ا، وكث$ر ا ِ K vَ ََ ُ ِ

َل$$َدْينا ُمْح$$ضُرون َ َ vوإْن ك$$ل، ]32:ي$$س)) [َ ُ ِ v وإْن ك$$ل ،َ ُ ِ َوإْن ك$$ل لم$$ا جمي$$ع ل$$$َدْينا ((، )َلم$$ا(؟ ف$$ي الن$$صب )َلم$$$ا(أو ) Kلم$$ا(َ َ َ ٌُ ِ K vَ َِ
َُمْحضُرون vكلمخففة من الثقيلة، ) إْن(، ))َ ٌإن زي$د ق$ائم، :  مبت$دأ، مث$ل م$ا إعراب$ه؟ُ مخفف$ة م$ن الثقيل$ة، إذا ك$ان م$ا ) إْن(ٌ

ًبعدھا منصوب منطوقا به فھو واضح بين، حينئذ تجعله اسما لھا، فھو منطوق ب$ه، ھن$ا vوإْن ك$ل((: ًٍ ُ ِ ل$ن : ًب$الرفع، إذا)) َ
ٍيكون اسما لھا، فحينئذ ھذه    .-لم تعمل-مخففة من الثقيلة وأھمل إعمالھا ) إْن(ً

ًوإن ك. لما بالتخفيف، وإن ك.: ز إعمالھا ل5صلوجا ًھنا على ا=صل، إعم$ا� ل5ص$ل، وإنم$ا ق$ل ) إْن(أعملت : ًإذا: ً
ٌبطل العمل، إنما زيد قائم قلنا) ما(، إذا كفت بـ)ما(ھنا العمل وبطل فيما إذا كفت بـ الصحيح أنھا � تعمل، ھن$ا خفف$ت : ٌ

ْوق7د: ھنا كما قال ابن مالكفقل العمل جاز العمل، لماذا � نقول  َ .يبق7ى َ َ ُالعم7ل ُ َ َ ؟ ھ$و س$وى بينھم$ا الم$سألة عن$ده واح$دة، ْ
ْوقدبأنه في السابق، : لكن اFشكال عندنا، إذا قلنا َ .يبقى َ َ ُالعمل ُ َ َ فيه نظر باعتبار ما عدا ليت، وال$صواب أن$ه يعتب$ر ش$اذ  ْ

  .و� يقاس على ليت

ً ومع ذلك بقي العمل وإن كان قلي.، وھ$ذا القي$ل لغ$ة ف$صيحة، ول$ذلك ج$اء ف$ي )إْن(ّ ھنا زال ا�ختصاص بتخفيف إن 
م$ع أن العل$ة ف$ي الموض$عين ) م$ا(وإنم$ا ق$ل ھن$ا العم$ل وبط$ل فيم$ا إذا كف$ت ب$ـ: القرآن، ما الفرق بين المسألتين؟ نق$ول

عل$ى اللف$ظ، وھ$و لف$ظ وھ$و ِھذا لفظ فھو قوي، أجنبي زيَد ) ما(زوال ا�ختصاص با=سماء؛ =ن المزيل ھناك أقوى، 
ھ$$و أجنب$$ي خ$$ارج ع$$ن الجمل$$ة، وھ$و بخ.ف$$ه ھن$$ا فإن$$ه نق$$صان بع$$ض الكلم$$ة، فالم$$انع ھن$$اك : ق$وي، ك$$ذلك زي$$د، يعن$$ي

ل$يس عن$دنا إ� ح$ذف إح$دى الن$ونين فح$سب، فھ$و ) إْن(، وھن$ا )ما: (أجنبي، وھو لفظي وھو كلمة زائدة بلفظھا، كلمة
  عنھا، والسماع ھو المعتبرزشيء من جزء الكلمة وليس بشيء خارج 

َ فإنه نقصان بعض الكلمة، ومحل ما ذكر إن وليھا اسم، فإن وليھا فعل وجب اFھمال،  ل$و : ھذا � إش$كال في$ه، يعن$ي-ِ
: ًالمخففة فعل ھل نقول يجوز فيھا الوجھان؟ �؛ =ن$ه زال اخت$صاصھا ف$دخلت عل$ى الجمل$ة الفعلي$ة، إذا) إْن(جاء بعد 

  .-إلى آخره.. ملة فعلية، إما فعل ماضي أو مضارعما بعدھا يعتبر ج

ٍحينئ$$ذ تك$$ون ) إْن(ب$$أن : و� ي$$دعى اFعم$$ال وأن اس$$مھا ض$$مير ال$$شأن والجمل$$ة الفعلي$$ة خبرھ$$ا، ب$$ل ال$$صواب أن يق$$ال
  .ملغاة، وإن خففت عن الثقيلة؛ =ن الفعل قد ت.ھا

ُوتلزم َ َْ ُال6م َ َإذا . ُتھم7ل َم7ا ِ َ ْ ْوخفف7ت: عرفن$ا: ُ َ M ُ .فق7ل .ِنإ َ َ ُالعم7ل َ َ َ مت$ى تخف$ف وم$ا الحك$م، اFھم$ال كثي$ر وا=عم$ال قلي$ل، إذا : ْ
ٍإْن زي$د ق$ائم، ف$ي اللف$ظ الواح$د، ھ$ذا إذا أھمل$ت، حينئ$ذ : النافية، في اللفظ) إْن(ھي في اللفظ بمنزلة : ٍأھملت حينئذ قلنا ٌ

إما مخفف$ة وإم$ا أن � توج$د، إن وج$دت قرين$ة لفظي$ة إما نافية و) إْن(إما أن توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أن ھذه 
ُيعلم م$ن ال$سياق أو م$ن اللف$ظ : ھل ھي مخففة أم أنھا نافية، يعني) إْن(ٍأو معنوية حينئذ صارت ھي الدليل على توجيه 

 دخل$ت ال$.م ، ف$إذا)إْن(النافية، إذا لم يوجد ھذا و� ذاك وجب دخول ال.م على خب$ر ) إْن(مخففة أو أنھا ) إْن(أن ھذه 
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ُوتل7زم: ھذه مخففة من الثقيلة، ولذلك ق$ال) إْن(تعين أن تكون ) إْن(على خبر  َ َْ ُال67م َ َإذا . ُتھم7ل َم7ا ِ َ ْ : ًتل$زم وجوب$ا، ال$.م: ُ
َإذامخفف$$ة أو نافي$$ة، ) إن(الفارق$$ة ب$$ين ك$$ون  ُتھم77ل َم77ا ِ َ ْ ، -المخفف$$ة م$$ن الثقيل$$ة) إْن(-ّإذا تھم$$ُل، إذا أھمل$$ت إن : يعن$$ي: ُ

  ).إْن( على خبر -ال.م الفارقة-ٍالنافية حينئذ وجب دخول ال.م ) إْن(لتبست بـوا

ُوتلزم  َ َْ ُال6م َ َإذاالفارقة  . ُتھمل َما ِ َ ْ ھ$ذه زائ$دة، إذا تھم$ل، ف$إذا أھمل$ت ول$م تعم$ل،  َم7االنافي$ة، و ) إْن( للتفرقة بينھ$ا وب$ين ُ
  .افيةالن) إْن(ٍحينئذ وجب اتصال ال.م بخبرھا إذا التبس بـ

  ...!!!             وصلى ' وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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  40الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  أليس ا=ولى أن يقدم الناظم وجوب التقديم ووجوب التأخير ثم يجعل الجواز؟: س

ُج7وزواَو: ً� �، اصط.حا ما في بأس، يقدم ھذا وذاك، وا=ص$ل الج$واز: ج . َالتق7ديم َ ِ ْ َض7رراَ ) ِذإ . ، ھ$ذا ا=ص$ل َ
  .جواز ا=مرين، أما إذا وجب تقديم أو تأخير ھذا خ.ف ا=صل

ُوجوزوا: ذكر ابن عقيل أن قول الناظم: س . َ َالتقديم َ ِ ْ   ً خ.فا، فھل فيه فائدة؟.

سقط أو فيه ش$يء يعن$ي، ال$سيوطي نعم مسألة منع الكوفيين؛ =ن النسخة ما ھي جيدة، التحقيق فيه ك.م فيه : ج
  .تعرض لھا في جمع الجوامع

  لماذا ترك ابن مالك رحمه ' تعالى لفضة باب عند التبويب، ھل فيه نكتة؟: س

  .' أعلم: ج

ٍأْن كان ذا مال((: لماذا لم تحذف كان من قوله تعالى: س َ ََ َ   ؟]14:القلم)) [َ

  .َان ما في بأس، لكن نزر من أجل البيت فقطَما يقال تحذف، نزر ونُرر فيه وجھ! تحذف؟: ج

                        

  

                              

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                           ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  :رحمه ' تعالىقال الناظم 

ْوخفف77777777777777777777777777ت َ M ُ .فق77777777777777777777777777ل .ِنإ َ َ ُالعم77777777777777777777777777ل َ َ َ ْ  

  

ُوتل777777777777777777زم َ َْ ُتھم777777777777777777ل َم777777777777777777ا َذاِإ ُم.6ال777777777777777777 َ َ ْ ُ  

  

إن زي$د لق$$ائم، إن : (، ث$م يق$$ل العم$ل ويكث$ر اFھم$$ال، فيق$ال)إْن: (تخف$ف بح$ذف إح$دى الن$$ونين، فيق$ال) .ِنإ: (ًإذا
  ً.ا سابقاٍ، حينئذ يجوز فيه الوجھان بالشروط التي ذكرناھ)ًزيدا قائم

ُوتلزم َ َْ ُتھمل َما َذاِإ ُم.6ال َ َ ْ النافية، إذا ل$م توج$د قرين$ة لفظي$ة أو معنوي$ة، إذا ) إن(ٍإذا أھملت حينئذ قلنا قد تلتبس بـ: ُ
ُتلزم: ٍلم توجد قرينة لفظية أو معنوية حينئذ وجب قال َ   .ً، إذا يجب، يجب ماذا؟ دخول ال.م على الخبر َْ

َوبعد( ْ َ ِذات َ َلكٱ َ ِسرْ ُتصحب ْ َ ْ ْالخبر َ َ َ ُ)م    ***   ْ ٍابتداء َ َ ِ ْ(  

: النافي$ة) إن(مخففة من الثقيلة، إذا لم تجد ال$.م حكم$ت عليھ$ا بأنھ$ا ) إن( فإذا وجدت ال.م حكمت على أن ھذه 
  .ال.م: إن زيد لقائم، ھذه مخففة من الثقيلة، والدليل

  . إن زيد قائم ھذه نافية

ُوتلزم َ َْ   .-ال.م الفارقة-ًا وجوب: ُم.ال6 َ

ُتھمل َما َذاِإ َ ْ ٍالنافي$ة، إذ اللف$ظ واح$د، حينئ$ذ � ) إن(ٍالمخففة من الثقيلة فلم تعمل، حينئذ تلتبس بـ) إن(إذا أھملت : ُ
  .يفرق بين ھذا وذاك، إن زيد قائم إن زيد قائم، ھل المراد إثبات أم نفي؟ � يميز إ� ال.م
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  :ثم قال

َوربما . ُ َاستغني َ ِْ ْ َعنھا ُ َربما (...:َْ .   .رب للتقليل، ا=صل أنھا مختصة با=سماء) ُ

ُفك7777777777777777777 .رب اَمc 7777777777777777777لَ ُت7777777777777777777دخل ِهْي7777777777777777777َلَع ُ ُ َ  

  

ٌمنك7777777777777777777777ر ُه.ن7777777777777777777777ِإَف ُ. ُرج7777777777777777777777ل َي7777777777777777777777ا َ ُ َ  

  

َربم7ا: (، وس$وغت دخول$ه عل$ى جمل$ة فعلي$ة)م$ا(وإذا دل على أن$ه نك$رة فھ$و اس$م، ھن$ا دخل$ت علي$ه  . َس7تغنيٱ ُ ِْ ْ ُ( ،
كاف$ة، كف$ت ) م$ا(ھن$ا للتقلي$ل و) رب(، و)م$ا(، ال$ذي س$وغ ذل$ك ھ$و وج$ود )رب(خلت عليھا استغني ھذه جملة فعلية د

) م$ا(رب رج$ل، وإذا دخل$ت عليھ$ا : عن الدخول على الجملة ا�سمية؛ =نھا من خصائصھا؛ =نھ$ا تعم$ل الج$ر) رب(
َُربم$$ا ي$$ود ال$$ذين كف$$ُروا((: ٍحينئ$$ذ كفتھ$$ا َ َ َ َ َ َِ K k] ((َربم77ا، ]2:الحج$$ر . َُربم$$ا ي$$ود ال$$ذين ((:  نف$$سھا، لك$$ن مخفف$$ة لغ$$ة)رب(ھ$$ي  ُ َ َ َ َِ K k

َكفُروا الكاف$ة ) م$ا(، دخلت على الجملة الفعلية، ما الذي سوغ الدخول على الجملة الفعلية وھ$ي مخت$صة ب$النكرات؟ )) َ
  .كفتھا، وكونھا كفتھا من جھة ا=ثر

َربما: ً إذا . ْس7تغنيٱللتقليل،  ُ ْعنھ7ا ُ ْاس7تغنيمتعل$ق بمح$ذوف نائ$ب فاع$ل،  ج$ار ومج$رور -ع$ن ال$.م- َ ھ$ذا مغي$ر  ُ
ْعنھا والصيغة    نائب فاعل، والضمير يعود إلى ال.م، متى؟ َ

َبدا ِْنإ...    .إن ظھر: َ

  .فاعل بدا) َما (

ٌناطق ِ ُرادهَأ َ ًمعتمدا ََ ِ َ ْ ٌناطق الذي ماإذا ظھر للمستمع : ُ ِ ُرادهَأمتكلم  َ ًعتمداُمأراد الناطق المعنى الذي أراده : ، يعنيََ ِ َ ْ 
  .على قرينة لفظية أو معنوية

إن وجدت ھذه القرينة اللفظية أو المعنوية وعل$م م$راد الم$تكلم الن$اطق بك$ون ھ$ذه إن مخفف$ة م$ن الثقيل$ة اس$تغني 
ًعن ال.م، إذا متى وجبت ال.م؟ عند اللبس، عند ا�لتباس، متى يقع اللبس؟ إذا لم يفھ$م م$راد الم$تكلم، مت$ى يفھ$م م$راد 

  .م؟ إذا قام قرينة لفظية أو معنويةالمتكل

َوربما . ُ َاستغني َ ِْ ْ َعنھا ُ َْ.  

ُوتلزم: قلنا َ َْ   .، ھذا عامَ

ُوتلزم َ َْ ُال6م َ ُتھمل َما َإذا . َ ْ   .-جاء تخصيص- إذا أھملت لزمت ال.م -زائدة: َما– إذا أھملت :ُ

َوربما . ُ َاستغني َ ِْ ْ َعنھا ُ َبدا ْإن َْ ٌناطق َما   ***   َ ِ ُوتل7زم: ولفي ا=: َ َ َْ ًمطلق$ا، س$واء عرفن$ا م$راد الم$تكلم أم �،  ُم.6ال7 َ
َ ربما:جاء التخصيص لبعض أفراد العام السابق، فقيل . َاستغني ُ ِْ ْ َعنھا ُ المعن$ى : ، يعن$ي)م$ا( عن ال.م متى؟ إن ظھر لن$ا َْ

ٌناطق ِ ُأراده َ ُأراده، ََ ٌن7اطقخب$ر المبت$دأ، ) م$ا( يع$ود عل$ى ََ ِ ُرادهأھ$ذا مبت$دأ، و  َ ًمعتم7داو  الجمل$ة خب$ر، ََ ِ َ ْ  ح$ال، ح$ال كون$ه ُ
ٍإْن زيد لن يقوم، إذا وجدت النفي في الخبر حينئ$ذ احك$م عليھ$ا : ًمعتمدا، على قرينة لفظية، نحو َ  بأنھ$ا -)إن(احك$م أن -ٌ

كلم، ھ$و أراد نف$ي مخففة من الثقيلة ليست نافية، لماذا؟ =نھا لو كانت نافية لصار نفي النفي إثبات وليس ھذا مراد الم$ت
ٍما زيد ل$ن يق$وم ص$ار نف$ي نف$ي، حينئ$ذ يقت$ضي اFثب$ات، ول$يس : -ركاكة ھذه-ما زيد لن يقوم : القيام عن زيد، لو قيل

  .ھذا مراد المتكلم

ًمت$$ص. ب$$الخبر-ف$$ي الخب$$ر -) ل$$م(أو ) ل$$ن(أو ) �(ح$$رف النف$$ي -إذا وج$$د النف$$ي : ًإذا
بأنھ$$ا ) إن(، ف$$احكم عل$$ى -

  .ةمخففة من الثقيل

َاستغني: ًإذا ِْ ْ َعنھا ُ ) ل$م: (في ھذا الترتيب مع كونھا مخففة من الثقيلة لوجود القرين$ة اللفظي$ة، وھ$ي ح$رف النف$ي َْ
cالحق ِإن: (، ومثله)لن(و َ َيخفىَ ) ْ ْ َعلى َ ْذي َ ٍبصيرة ِ َِ ْ َيخفىَ  )،)َ ْ ً، وھ$ذه مخفف$ة م$ن الثقيل$ة قطع$ا، لم$اذا؟ )إن(، ھذا خب$ر َ
cالحق ِإن( َ َيخفىَ ) ْ ْ ٍمخففة م$ن الثقيل$ة، حينئ$ذ ھ$ي مھمل$ة، وھ$ذه قرين$ة لفظي$ة ) إن(ًكون الخبر منفيا دل على أن : ً، إذا)َ

  :وليست معنوية، وأما المعنوية كقول الشاعر

ُونح77777777777ن  ْ ِال777777777777ضيم ُأب777777777777اةَ ْ ْوإن  ِمال777777777777ك ِآل ْنِم777777777777 . ِ ٌمال777777777777777ك َ ِ ْكان777777777777777ت َ َ َك777777777777777رام َ َ ِالمع777777777777777ادن ِ ِ َ َ ْ  
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ْوإن( ِ ٌمالك َ ِ ْكانت َ َ َكر َ ِالمعادن َامِ ِ َ َ ْوإن، )ْ ِ ٌمالك َ ِ ْوإن(، َ ِ ھذه مخففة من الثقيل$ة وھ$ي المھمل$ة، ول$م ت$دخل ال$.م عل$ى ) َ
ْوإنالخبر،  ِ ٌمالك َ ِ ْكانتل َ َ ما أدخل ال.م لماذا؟ =ن المعنى واضح، ھو ماذا يري$د؟ يري$د م$دح، وإذا أراد الم$دح ينف$ي أو  َ

ْوإن(ًثبت؟ يثبت قطعا،  ِ ٌمالك َ ِ ْكانت َ َ َكرام َ َ ِالمع7ادن ِ ِ َ َ ٌمال7ك َوم7ا: ، ل$و ق$ال)ْ ِ ْكان7ت َ َ َك7رام َ َ ِالمع7ادن ِ ِ َ َ ، مدح$ه أو ذم$ه؟ ھ$ذا ذم، ْ
ٍھ$ذه قرين$ة معنوي$ة د�ل$ة المق$ام عل$ى الم$دح، حينئ$ذ :  نق$ول-السياق كونه أراد المدح والثن$اء-ٍفحينئذ ھذه قرينة معنوية 

  .دل على أن الك.م في اFثبات � في النفي

َوربم . ُ َستغنيٱ اَ ِْ ْ َعنھا ُ   .عن ال.م السابقة: َْ

َبدا ِْنإ   .ظھر: َ

  .معنى: أي: َما

ٌناطق ِ ُرادهَأ َ َمعتمد ََ ِ َ ْ  أو -كم$ا ذكرن$ا- من الك$.م بقرين$ة لفظي$ة -معنى المتكلم أو المعنى المراد-إذا ظھر المعنى : اُ
  .ٍمعنوية، حينئذ استغني عنھا عن ال.م ف. تدخل

إن زيد لقائم، وإذا أھملت لزمتھا ال.م فارق$ة بينھ$ا وب$ين :  في لسان العرب إھمالھا، فتقول إذا خففت إن فا=كثر
إن النافية، ھل ھذه ال.م �م ا�بتداء، أم أنھا �م تسمى �م فارقة وليست ھي عين �م ا�بتداء؟ خ.ف طويل ع$ريض 

؛ =نھ$ا ت$دخل عل$ى م$ا � ت$دخل علي$ه �م ا�بت$داء، � فائدة منه، ولكن الصحيح أنھا �م فارقة وليست ھ$ي �م ا�بت$داء
  .-عمل-ٍحينئذ دل على أنھا �م مغايرة لتلك، لكن � ينبني عليه شيء 

ًإن زي$$دا ق$$ائم، وحك$$ى اFعم$$ال س$$يبويه، : النافي$$ة، ويق$$ل إعمالھ$$ا فتق$$ول) إن(لزمتھ$$ا ال$$.م فارق$$ة بينھ$$ا وب$$ين 
ًإن زيدا � تلزمھا ال$.م؛ : ً نعم إذا أعملت ظاھرا=نھا � تلتبس، ال.م؛ ٍوا=خفش رحمھما ' تعالى، ف. نلزمھما حينئذ

  .ھذه إن مخففة من الثقيلة وھي معملة: =ن بالنطق نقول

وإنم$$ا تلت$$بس ب$$إن النافي$$ة إذا  الخب$$ر، وترف$$ع ا�س$$م تن$$صب � النافي$$ة =ن=نھ$$ا � تلت$$بس والحال$$ة ھ$$ذه بالنافي$$ة؛ 
: ، ف$إن ظھ$ر ق$د ي$ستغنى ع$ن ال$.م كق$ول ال$شاعر م$ا ذكرن$اه، والتق$دير-قصود المتكلمم-أھملت، ولم يظھر المقصود، 

ْوإن ِ ٌمالك َ ِ ْكانتل َ َ   ).أن(، وحذفت ال.م؛ =نھا � تلتبس بـَ

المخففة م$ن الثقيل$ة، أم ) إن(النافية و) إن(واختلف النحويون في ھذه ال.م، ھل ھي �م ابتداء أدخلت للفرق بين 
لب$$ت للف$$رق؟ وك$$.م س$$يبويه ي$$دل عل$$ى أنھ$$ا �م ا�بت$$داء دخل$$ت الف$$رق، والظ$$اھر أنھ$$ا لي$$ست �م ھ$$ي �م أخ$$رى اجت

  .ا�بتداء؛ لوجود الفرق بين ال.مين إذ تدخل ھذه على ما يدخل �م ا�بتداء

ُوالفع7777777777777ل ْ َِ ْل7777777777777م ِْنإ ْ ُي7777777777777ك َ ًناس7777777777777خا َ ِ َف67777777777777 َ َ
  

  

ِتلفي7777777777777777ه ِ ْ َغالب7777777777777777 ُ ِ ْإنِب7777777777777777ً اَ َموص67777777777777777 ِذي ِ َ ُ  

  

ُوالفعل ْ َِ ْلم ِْنإ ْ ُيك َ ًناسخا َ ِ َف6 َ َ
ِتلفيه***      ِ ْ ًغالبا ُ ِ ْبإن َ ٍمخففة م$ن الثقيل$ة، وإذا خفف$ت حينئ$ذ ) إن(عرفنا أن : ِ

المخفف$ة م$ن ) إن(ھ$ل ك$ل فع$ل يل$ي : ٍزال اختصاصھا بالجملة ا�سمية، فتدخل على الجملة الفعلية، حينئذ يرد ال$سؤال
المخففة من الثقيلة، ب$ل ث$م م$ا ھ$و غال$ب كثي$ر ) إن(فليس كل فعل يلي الثقيلة، أم ثم شيء مسموع عن العرب؟ الثاني، 

ك$ان : ًالمخفف$ة م$ن الثقيل$ة ناس$خا، ومعل$وم أن ا=فع$ال الناس$خة) إن(في لسان العرب، وھ$و أن يك$ون الفع$ل ال$ذي يل$ي 
د من ھذه ا=فعال، وم$ن وأخواتھا وكاد وأخواتھا وظن وأخواتھا، ھذا ھو الغالب، � يلي إن المخففة من الثقيلة إ� واح

ٍغير الغالب أن يليھ$ا فع$ل ل$يس بناس$خ، إذا مق$صوده بھ$ذا البي$ت أن يب$ين لن$ا إن المخفف$ة م$ن الثقيل$ة إذا أھمل$ت، حينئ$ذ  ً
  .تدخل على الجملة الفعلية حيث زال اختصاصھا، ثم ھل كل فعل يليھا أم ثم تفصيل؟ الثاني و� شك

ُوالفعل ْ َِ ْلم ْإنما إعرابه؟ مبتدأ، : ْ ُيك َ ًناسخا َ ِ   :، يُكَ

ْوم77777777777777777ن ِ ٍم77777777777777777ضارع َ ِ َ َلك77777777777777777ان ُ َ ْمنج77777777777777777زم ِ ِ َ ُْ  

  

ُتح777777777ذف َْ ٌن777777777ون ُ َوھ777777777و ُ ٌح777777777ذف َْ ْلت777777777زمٱ َم777777777ا َْ ِ ُ ْ  
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  ً.حذفت النون ھنا تخفيفا

ْلم ْإن ُيك َ ًناسخاالفعل : أي: َ ِ   . ل.بتداء، وھو كان وكاد وظن وأخواتھا، كل ھذهَ

َف6 ِتلفيه َ ِ ْ ُوالفعل -ف. تجده-: ُ ْ َِ ُيك ْمَل ْإن ْ ًناس7خا َ ِ َف67 َ ِتلفي7ه *** َ ِ ْ ًغالب7ا -ف$. تج$ده- ُ ِ ْب7إن َ َموص67 ِذي ِ َ ًغالب7ا، ُ ِ س$يأتي  َ
ًغالبا:بـالمراد  ِ ْبإن(،  َ   ؟)إن(ما إعراب بـ) إن(بـ) ِذي ِ

   ؟-حرف على حرف-؟ حرف جر )إن(جار ومجرور، كيف حرف جر يدخل على 

  .قصد لفظه

ْإن(بـ  َوص6ُم: ( جار ومجرور متعلق بقوله)ِ    ؟ِذيو ، )َ

   اسم إشارة إعرابھا؟

ِتلفيهبدل أو نعت، ما في بأس، و  ِ ْ   ، أين مفعوله ا=ول؟)باب ظن(يتعدى إلى مفعولين  ُ

  الھاء، والثاني؟

َموص6  َ ًغالباً، ھذا ھو المفعول الثاني لتلفيه، تلفيه موص.، ُ ِ َموص6ھذا ظرف وليس بحال، و  َ َ  اس$م مفع$ول م$ن ُ
ًلمتع$$دي، وث.ثي$$ه ال$$.زم وص$$ل بمعن$$ى ات$$صل، وإن ك$$ان وص$$ل يتع$$دى أي$$ضا، وإن ك$$ان الكثي$$ر أن$$ه أوص$$ل الرب$$اعي ا

  .�زم

  .ًموص. المراد به متصل: ًإذا

، وھ$ذا ال$شأن -ف$ي الح$ال الغال$ب-ًالتي أھملت إ� وتجده ناسخا، لكن في الغالب ) إن ذي(� يوجد فعل متصل بـ
  :ًھنا غالبا مثل الشأن في قوله

َوبعد ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ   في غالب أحوالھا، وھي أن يكون خبرھا؟: يعني: قلنا: َ

  ؟

َوبعد ْ َ ْلو) َ ًغالبا َ ِ في غالب أحوالھا، ما ھو غالب أحوالھا؟ كون عام وكون مقيد، لھا طريقان لھا ح$ا�ن، : ، يعنيَ
ًوالغالب أن يكون خبرھا كونا عاما ھي التي يجب فيھا الحذف ً.  

  .إن علم جاز وإ� ف.: ًاصا ھذا فيه تفصيلًوأما إذا كان كونا خ

ًغالبا( ِ َف6: ظرف زمان أو مكان متعلق بالنفي؛ =نه قال) َ ِتلفي7ه َ ِ ْ ًغالب7ا ُ ِ المھمل$ة، ) إن(ف$ي غال$ب أح$وال : ، يعن$يَ
َف6 ِتلفيه َ ِ ْ ًغالبا ُ ِ ل$ب ا=زمن$ة، أو حال، لكن ليس بظاھر، والمعنى انتفى ف$ي غا: ً، إذا متعلق بالنفي، وأعربه محيي الدينَ

ًوج$ود الفع$ل موص$. ب$إن إذا ل$م ي$ك ناس$خافي غالب التراكي$ب،   ھ$ذا الم$راد، انتف$ى ف$ي غال$ب ا=زمن$ة أو ف$ي غال$ب :ً
ًإذا لم يكن ناس$خا، ومفھ$وم ذل$ك عك$س، أن$ه ق$د ي$صل ف$ي بع$ض ا=ح$وال، لكن$ه ) إن(ًالتراكيب وجود الفعل موص. بـ

ِلم ينت$ف ف$ي الغال$ب في$صدق ) إن(ًأن وجود الفعل الناسخ موص. بـ: ھوم ذلكًعلى قلة أن يكون الفعل ليس ناسخا، ومف
ًبالكثرة، ولو جعل متعلقا بالمنفي لكان المفھوم أن وجود الفعل الناسخ موص. بـ ٌغ$البي، م$ع أن الق$وم إنم$ا ذك$روا ) إن(ً

ًبالغال$ب، واب$ن مال$ك كثي$را م$ا يعب$ر النحاة يعب$رون ف$ي مث$ل ھ$ذه التراكي$ب ب$الكثير، و� يعب$رون : الكثرة للغلبة، يعني
  .ٍعن الكثرة بالغالب، حينئذ ثم تفصيل ھل ھو متعلق بالنفي أو المنفي؟ خ.ف � طائل تحته

ُوالفعل ْ َِ ْلم ْإن ْ ُيك َ ًناسخا َ ِ َف6 َ ِتلفيه ***   َ ِ ْ ْلم ْإن :ُ ُيك َ ًناسخا َ ِ ًناسخا، َ ِ ٍ، ي$شترط ف$ي الناس$خ كون$ه غي$ر ن$اف ليخ$رج َ
  . غير ناف بنفسه؛ ليخرج ليس:ليس، يعني

  .ليخرج زال وأخواتھا: وغير منفي

ھذه م$ستثناة م$ن الفع$ل الناس$خ، ل$يس، زال وأخواتھ$ا، ودام، ھ$ذه � ت$أتي بع$د إن، : ًليخرج دام، إذا: وغير صلة
ُوالفعل: مستثنى من قوله ْ َِ ْلم ِْنإ ْ ُي7ك َ ًناس7خا َ ِ س، أو زال وأخواتھ$ا، أو ًي$ستثنى من$ه المنف$ي، م$ا ك$ان نفي$ا بنف$سه وھ$و ل$ي: َ
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  .صلة وھو دام

ُوالفع7777777777777ل ْ َِ ْل7777777777777م ِْنإ ْ ُي7777777777777ك َ ًناس7777777777777خا َ ِ َف67777777777777 َ َ
  

  

ِتلفي7777777777777777ه ِ ْ َغالب7777777777777777 ُ ِ ْإنِب7777777777777777ً اَ َموص67777777777777777 ِذي ِ َ ُ  

  

ً إن ول$ي إن المك$سورة المخفف$ة فع$ل كث$ر كون$ه م$ضارعا ناس$خا، كثي$ر أن يك$ون م$ضارعا ناس$خا ً ً ُوإْن يك$$اد ((: ً َ َ َِ
َالذين كفُروا لُيزلقون َ َُ ْ َِ َِ Kْك بأْبصارھم ِ ِ َ ََ ُوإْن يك$اد((، ]51:القلم)) [ِ َ َ ) إن( ھ$ذا فع$ل م$ضارع ناس$خ، ك$اد يك$اد، ج$اء بع$د يك$اد ))َِ
ْوإْن يك$اد ال$$ذين كف$$ُروا لُيزلقون$ك بأْب$$صارھم((: المخفف$ة م$$ن الثقيل$$ة ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ َُ ْ َ K َوإْن نظن$$ك لم$ن((، ))ُ َ َِ َ k ُ َ َ الك$$اذبينِ ِ ِ َ ، ]186:ال$$شعراء)) [ْ

َلمن(( ِ َ الكاذبينَ ِ ِ َ   ؟..، دل على أنھا)إن( ال.م ھذه داخلة على خبر ))ْ

َوإْن نظنك لمن الكاذبين((  َ َ َِ ِِ َِ َْ َ k   ما نظنك لمن الكاذبين، أو إثبات؟: يعني)) ُ

  .إثبات

   إثبات، الدليل؟

  .ال.م

ِإْن كدت لتْردين((  ِِ ُِ َ َ   ؟]56:الصافات)) [ْ

َوإْن وج$$دنا أكث$$رُھم لفاس$$قين((: تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنينمخفف$$ة م$$ن الثقيل$$ة، ك$$اد دك$$ت، ح$$ذفت ا=ل$$ف لل$$ َ َ َ َِ ِ َ ََ ْْ َ َ ْ ِ ((
َوجدنا((، ]102:ا=عراف[ ْ َ   . فعل ماضي من وجد، وھو ناسخ))َ

  .ً وندر كونه ماضيا غير ناسخ

ًالكثير أن يكون م$ضارعا ناس$خا، ث$م بع$ده ف$ي المرتب$ة الثاني$ة أن يك$ون ماض$يا ناس$خا، ون$در كون$ه ماض$: ًإذا ً ً ًيا ً
َوإْن يكاد الذين((: كذلك غير ناسخ َ َِ K ُ َ ُيكاد ، ))ِ َ َوإْن وجدنا((مضارع، : قلناَ ْ َ َ   .ھذا ماضي)) َِ

  :ًالماضي والمضارع الناسخ ليس بنادر، وإنما النادر كونه ماضيا غير ناسخ، ومثله: ًإذا

ْشلت . َيمينك َ ُ َقتلت ْإن َ ْ َ ًلمسلما َ ُ  

ًلمسلما َقتل7تھذه مخففة م$ن الثقيل$ة،  ْإنال.م وقعت في الجواب، و : ُ ْ َ ، قت$ل ھ$ذا ل$يس بناس$خ، فھ$و فع$ل ماض$ي  َ
ًغي$$ر ناس$$خ، وأن$$در من$$ه كون$$ه � ماض$$يا و� ناس$$خا، يعن$$ي ًل$$يس ماض$$يا غي$$ر ناس$$خ و� ناس$$خ بنوعي$$ه الم$$ضارع : ً

  .والماضي

ُيزينك ْإن" ِ ُلنفسك َ ْ َ   .ھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه: نقول: "َ

ٍإما أن يكون ناسخا م$ضارعا وھ$و ا=كث$ر، ث$م م$اض من$ه : ً إذا المراتب على ھذه ً  وھ$ذا بم$رتبتين -م$ن الناس$خ-ً
ًلكنھا فصيحة والقياس عليھا كثير، وإما أن يكون ماضيا غير ناسخ وھذا نادر ومختلف في القياس علي$ه، ث$م أن يك$ون 

ُيزينك ْإن: وھو المضارع, ٍغير ماض غير ناسخ ِ   .وھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه َ

      

ُوالفع7777777777777ل ْ َِ ْل7777777777777م ِْنإ ْ ُي7777777777777ك َ ًناس7777777777777خا َ ِ َف67777777777777 َ َ
  

  

ِتلفي7777777777777777ه ِ ْ َغالب7777777777777777 ُ ِ ْإنِب7777777777777777ً اَ َموص67777777777777777 ِذي ِ َ ُ  

  

َوإْن وجدنا أكث$رُھم لفاس$قين((: ًودخول ال.م مع الفعل الناسخ على ما كان خبرا في ا=صل، نحو َ َ َ َِ ِ َ ََ ْْ َ َ ْ ، ]102:ا=ع$راف)) [ِ
ٍى كونھا مخففة م$ن الثقيل$ة، ف$ال.م حينئ$ذ تك$ون داخل$ة عل$ى إن المھمل$ة ال.م ھنا دخلت على ا=صل، لmشارة إل: يعني

ًمطلقا، إ� ما استثني فيما إذا وجدت قرينة حينئذ يستغنى عنھا، ومع غي$ر الناس$خ عل$ى معمول$ه ف$اع. ك$ان أو مفع$و�  ً ٍ ً
ًظاھرا أو ضميرا منفص.، فالفاعل بقسميه نحو ً ُيزينك ْإن": ً ِ ُلنفسك َ ْ َ   عرابھا؟، نفس ما إ"َ

ھ$ذه �م فارق$ة ولي$$ست �م ا�بت$داء، � ت$دخل عل$ى الفاع$ل، �م ا�بت$داء � ت$$دخل : ًفاع$ل دخل$ت علي$ه ال$.م، إذا
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  .على الفاعل

ًإن قتل$$ت لم$$سلما، قتل$$ت م$$سلما دخل$$ت ال$$.م الفارق$$ة عل$$ى المفع$$ول ب$$ه، وأم$$ا المفع$$ول : والمفع$$ول الظ$$اھر، نح$$و ً
مفع$ول ب$ه وھ$و -، دخل$ت عل$ى ال$ضمير، Uي7اه أھن7ت وإنًل$ت لم$سلما قول$ك إن قت: الضمير فكما لو عطف عل$ى قول$ك

  ، منفصل أو متصل؟-ضمير

أن دخ$ول ال$.م م$ع الفع$ل الناس$خ عل$ى م$ا ك$ان : ٍمنف$صل، حينئ$ذ ھ$ذه �م فارق$ة ولي$ست �م ا�بت$داء، المق$صود
ًخبرا في ا=صل، وقد تدخل على المفعول وعلى الفاعل، سواء كان المفعول ظاھرا   ً. أو كان ضميراً

ُوالفع7777777777777ل ْ َِ ْل7777777777777م ِْنإ ْ ُي7777777777777ك َ ًناس7777777777777خا َ ِ َف67777777777777 َ َ
  

  

ِتلفي7777777777777777ه ِ ْ ًغالب7777777777777777ا ُ ِ ْإنِب7777777777777777 َ َموص67777777777777777 ِذي ِ َ ُ  

  

ِوإ ْتخف7777777777777777777ف ْنَ . َ .أن ُ َفاس7777777777777777777مھا َ ُ ْ ْس7777777777777777777تكنٱ َ َ َ ْ  

  

ْوالخب77777777777ر َ ََ ْجع77777777777لٱ ْ َ ًجمل77777777777ة ْ َ ْ ِبع77777777777د ْنِم77777777777 ُ ْ ّأن َ َ  

  

إذا خفف$ت ص$ار اFھم$ال أكث$ر ) إن(� أن في التخفيف، إ) إن(مفتوحة الھمزة ) أن(، )أن(ھذا ما يتعلق بتخفيف 
ٍإذا خففت حينئذ تلزم اFعمال على حالھا وشأنھا ف. تھم$ل، وھ$ذا ق$د يق$دح ف$ي أنھ$ا ف$رع ع$ن ) Kأن(من اFعمال، وأما 

  .ٍحينئذ لحقتھا في التخفيف كما لحقتھا في العمل) Kإن(ھذا قد يقدح فيه؛ =نھا لو كانت فرع ) Kإن(

ْوإن ُتخفف َ . َ .أن ُ   .المفتوحة: َ

َفاسمھا ُ ْ ّاستكن َ َ َ : ًفاسمھا، و� يعبر بك$ون لھ$ا اس$ما إ� إذا كان$ت عامل$ة، � يق$ال: يبقى العمل، ولذلك قال: يعني: ْ
ًبأن لھا اسما إ� إذا كانت عاملة، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ صارت مبتدأ ٍ ً.  

ْوإن: ًإذا ُتخفف َ . َ .أن ُ ْوإن: لنونين، يبقى العمل، ولذلك ق$البحذف إحدى ا) أن: (فيقال: َ ُتخف7ف َ . َ َأن فاس7مھا ُ ُ ْ َ . واقع$ة : َ
  .في جواب الشرط، ف. يسمى اسمھا إ� وھي عاملة

َفاسمھا ُ ْ ّاستكن َ َ َ ّاستكن: ْ َ َ   .ًحذف من اللفظ وجوبا ونوي وجوده � أنھا تحملته؛ =نھا حرف:  يعنيْ

ّاستكن  َ َ ّاستكن إذا  قد يظن الظان بأن المراد به الضميرْ َ َ استتر، وليس ا=مر كذلك، وإنما الم$راد ب$ه أن$ه : ، يعنيْ
 ھ$ي ح$رف، والح$رف � يتحم$ل ض$مير، ب$ل ا�س$م الجام$د � -حتى قب$ل التخفي$ف-إذا خففت ) أن(ضمير حذف؛ =ن 

ّاس7تكن: ف7ـ: ًيحتمل ضمير، فالحرف م$ن ب$اب ا=ول$ى، إذا َ َ  بكون$ه  الم$راد ب$ه ح$ذف م$ن اللف$ظ، ول$و عب$ر ع$ن ال$ضميرْ
ٌمستكنا مردا به ھذا مجاز كما سيأتي ً ً.  

َفاسمھا ُ ْ ّاستكن َ َ َ ًحذف من اللفظ وجوبا، ونوي وجوده � أنھا تحملته؛ =نھا حرف، وأيضا ضمائر الن$صب : أي: ْ ً
  .� تستكن، إنما الذي يستكن ويستتر ھو ضمائر الرفع أما النصب ف.

ًفيجب في اسمھا كونه مضمرا محذوفا وھو ضمير ا   .لشأن على رأي ابن الحاجب، أنه ضمير الشأنً

ّاستكن  َ َ ، وإنم$ا ھ$و مح$ذوف، إذ � ي$ستكن ال$ضمير إ� ف$ي -ھذامن باب المجاز-استكن : تجوز في قوله: ، نقولْ
اس$تكن م$ن إط$.ق المل$زوم عل$ى ال$.زم؛ =ن : الفعل أو ما أج$ري مج$راه، وف$ي حاش$ية المل$وي عل$ى المك$ودي، قول$ه

لmضمار، وعدم الذكر في اللفظ، والمستكن ملزوم للضمير الغير الملف$وظ؛ =ن ك$ل م$ستكن م$ضمر ا�ستكان مستلزم 
ًكذلك و� عكس، كالمنصوب ضمير وليس مستكنا، المستكن ضمير، وقد يكون ضميرا ل$يس م$ستكنا، الم$ستكن يك$ون  ً ً

ًضميرا؛ =نه � يكون إ� مرفوعا، لكن كل ضمير مستكن؟ الجواب نھما عموم وخصوص مطلق؛ =ن ك$ل بي: ً�، إذا: ً
ّاس77تكن: م$$ستكن م$$ضمر ك$$ذلك و� عك$$س كالمن$$صوب، ف$$أراد ب$$ـ َ َ ًجع$$ل ض$$ميرا غي$$ر ملف$$وظ ب$$ه؛ =ن :  أض$$مرا، أيْ

ًاFضمار يستعمل أيضا بمعنى الحذف، فاستعمل المشترك في معنيي$ه، وع$دل ع$ن الح$ذف إل$ى ا�س$تكان، لي$شعر ب$أن 
  ً.اسمھا � يكون إ� ضميرا

ّاس77تكنل$$ه ً إذا قو َ َ  الم$$راد ب$$ه أن$$ه ض$$مير مح$$ذوف، ول$$يس الم$$راد ب$$ه أن$$ه م$$ستتر، كم$$ا ھ$$و ال$$شأن ف$$ي  فاع$$ل ق$$م ْ
  .ونحوھا



                                                            
561

َوالخبر ََ ْاجعل ْ َ ًجملة ْ َ ْ ِبعد ْمن ُ ْ ّأن َ ًكأن$ه ع$ين ل$ك ا�س$م، � يك$ون إ� ض$ميرا مح$ذوفا، : ًإذا: َ وھ$ذا عل$ى رأي اب$ن -ً
  .-الحاجب

َوالخبر ََ ْاجعل ْ َ ًجملة ْ َ ْ َالخبراجعل : أي: ُ َ َ   .-ھذا مفعول أول- ْ

ًجملة َ ْ   .ٍمفعول ثان: ُ

ِبعد ْمن ْ ّأن َ اجعله جملة، وھنا أطلق الجملة، قد تكون جملة اسمية، وقد تكون جملة فعلية، وفھم من$ه أن$ه : يعني: َ
َوالخبر: (ً� يكون مفردا؛ =نه قال ََ ْاجعل ْ َ ًجملة ْ َ ْ ُ.(  

َ إذا◌ ً� يكون مفردا، فإن جاء مفردا: ً ٍ حينئذ نقول ھذا شاذ، يحفظ و� يق$اس علي$ه، ب$ل يج$ب أن يك$ون خب$ر أن ً
  .جملة اسمية أو فعلية على تفصيل آت: المخففة

ِبعد ْمن ْ ّأن َ ّأن: َ َوالخب7ر: وض$ع الظ$اھر موض$ع الم$ضمر ھن$ا، لم$اذا؟ =ن$ه ا=ص$ل أن يق$ول:  ھذا يق$ال في$ه بأن$هَ َ ََ ْ 
ْاجعل َ ًجملة ْ َ ْ ْمن ُ ِبعد ِ ْ ْأن َ   .-للضرورة–، وإنما يأتي بالضمير، وھنا وضع الظاھر موضع المضمر )أن(د ، � يعيَ

ًإن حذف ا�سم سواء كان ضمير الشأن أو � على مذھب الناظم، حينئذ يجب أن يك$ون الخب$ر جمل$ة مطلق$ا، إن  ٍ
ً مف$ردا، حذف ا�سم سواء كان ضمير الشأن أو �، على مذھب الناظم، فإن ذكر ا�سم ج$از ك$ون الخب$ر جمل$ة وكون$ه

ٍ، وا=صل، وجوب حذفه، فحينئذ إذا س$مع الت$صريح باس$م )أن(سمع التصريح باسم : لكن ھذا على جھة الشذوذ، يعني
أن � يشترط في الخبر أن يكون جملة، وإنما يشترط في الخبر أن يكون جملة إذا حذف ا�سم، وأم$ا م$ع وج$وده ف$.، 

ٍسألة ھذه خارج$ة ع$ن ا=ص$ل، حينئ$ذ � يق$اس عليھ$ا؛ ي$سمع و� يق$اس الم: ًقد يكون مفردا وقد يكون جملة، لكن نقول
ٍعليھا، بل الصواب أن خبر أن � يكون إ� جملة مطلقا، فإذا سمع التصريح باسم أن ثم خبرھا مفرد حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا : ً

َ فاس77مھاش$$اذ-ھ$$ذا ) أن(ش$$ذوذ وراء ش$$ذوذ لم$$اذا؟ =ن$$ه ص$$رح باس$$م  ُ ْ ّاس77تكن َ َ َ الت$$صريح بمف$$رده، ، ث$$م أخب$$ر عن$$ه م$$ع ْ
َوالخب7رالتف$صيل م$راد الن$اظم بقول$ه : ٍوا=صل أن يخبر عنه بجملة، و� نقول حينئذ ََ ْاجع7ل ْ َ ًجمل7ة ْ َ ْ ، )أن( إذا ح$ذف اس$م ُ

  .ٍوأما إذا ذكر ولفظ حينئذ � يشترط في الخبر أن يكون جملة � ليس ا=مر كذلك

َن7777777777777777777كَبأ ٌربي7777777777777777777ع ْ ٌوغي7777777777777777777ث َ َْ ٌمري7777777777777777777ع َ َِ  

  

َوأن777777777777777777ك َھن777777777777777777اك ْ َ ُك777777777777777777ونَت ُ َالثم777777777777777777ا) ُ M
  

  

َبأنك( ٌربيع ْ ، وا=ص$ل الح$ذف، ث$م )ا�سم(ًليس ضميرا، فُصرح بـ: ًمخففة والكاف ھذه اسمھا، إذا) أْن(، )ْأنك) (َ
َبأن7كًصرح به ضميرا، صرح بم$اذا؟  ٌربي7ع ْ ٌربي7ع، َ ً ھ$ذا خب$ر مف$رد، إذا ص$رح با�س$م وھ$و الك$اف، وھ$و ال$ضمير � َ

ٌربيعً ثم أتى بالخبر مفردا إشكال، ٌوغيث َ َْ ٌمريع َ َوأنك، َِ َھناك ْ َ ُتكون ُ ُ َالثما) َ M ،َأنك َھناك ْ َ ُتكون ُ ُ َھناك، َ َ ُتك7ونمبت$دأ،  ُ ُ  الجمل$ة َ
، فجم$ع ب$ين ا=م$رين ف$ي بي$ت واح$د، -جمل$ة فعلي$ة-ٍخبر، حينئذ أخبر عن اسم أن وھو م$صرح ب$ه ملف$وظ ب$ه بجمل$ة، 

 ب$المفرد، وأخب$ر ع$ن ا�س$م الث$اني بالجمل$ة، أخ$ذوا م$ن ھ$ذا أن صرح با�سم في الموضعين، وأخبر عن ا�س$م ا=ول
ًإذا حذف اسمھا، وأما إذا ذكر حينئذ � يشترط، بل قد يكون مفردا وقد يكون جملة) أن(اشتراط الجملة في خبر  ٍ.  

ِوإ ُتخف7777777777777777777ف ْنَ . َ .أن ُ َفاس7777777777777777777مھا َ ُ ْ ْس7777777777777777777تكنٱ َ َ َ ْ  

  

ْوالخب77777777777ر َ ََ ْجع77777777777لٱ ْ َ ًجمل77777777777ة ْ َ ْ ِبع77777777777د ْنِم77777777777 ُ ْ ْأن َ َ  

  

وھ$ذا -ًالمفتوحة بقيت على ما كان لھا من العمل، لكن � يكون اسمھا إ� ضمير الشأن محذوفا، ) Kأن(ا خففت إذ
   ؟؟؟علمت أن زيد قائم، ھل تلتبس بإن النافية ھذه؟: ، وخبرھا � يكون إ� جملة؛ وذلك نحو-على رأي ابن الحاجب

  لماذا؟ ؟؟؟

  .� لبس: ٍ، حينئذ نقول)أن(ة ھذه بكسر الھمز) إن(تلك ) أن(ًأيضا من لفظھا، 

، وزي$د ق$ائم، بع$ضھم إذا أراد )أْن ھ$و(مخففة من الثقيلة واسمھا ضمير الشأن، وھ$و مح$ذوف، والتق$دير ) أن(فـ
ٌوأن ھو، وأْن ھ$و ب$التخفيف م$ع ض$مير ال$شأن، علم$ت أن زي$د ق$ائم، علم$ت أْن ھ$و زي$د ق$ائم، أْن ھ$و، : أن يقدر يقول K

يلة حرف نصب وتوكيد، وال$ضمير اس$مھا، زي$د ق$ائم تعربھ$ا مبت$دأ وخب$ر ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر أن، مخففة من الثق) أْن(
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كما ھو الشأن إذا كانت مثقلة، واسمھا ضمير الشأن وھو محذوف، والتقدير أْن ھو، وزيد قائم، جملة في موضع رف$ع 
  :، كقولهعلمت أْن ھو زيد قائم، وقد يبرز اسمھا وھو غير ضمير الشأن: خبر أن والتقدير

ْفل777777777و َ ِأن777777777ك َ ْ ِي777777777وم ف777777777ي َ ْ ِالرخ777777777اء َ َ ِس777777777ألتني . ِ ْ َ َ  

  

ِط6ق777777777777ك َ ْل777777777777م ََ ْأبخ777777777777ل َ َ ْ ِوأن777777777777ت َ ْ َ ُص777777777777ديق َ ِ َ  

  

  :وھو الكاف، ثم قال) أْن(فصرح باسم 

ْإنَو ْيك7777777777777ن ِ ُ ًفع67777777777777 َ ْ ْول7777777777777م ِ َ ْيك7777777777777ن َ ُ َدع7777777777777ا َ ُ  

  

ْول777777777777777777م َ ْيك777777777777777777ن َ ُ ُت777777777777777777صريفه َ ِ ْ َممتنع777777777777777777ا َ ْ ُِ َ  

  

ُفاAح77777777777777سن َ ْ َ ُالف77777777777777صل َ ْ َ ْبق77777777777777د ْ َ ْنف77777777777777 َْوأ ِ   ْوٱ يَ

  

ٍتنف7777777777777يس ِ ْ ْل7777777777777و ْوٱ َ ٌوقلي7777777777777ل َ ِ َ ُذك7777777777777ر َ ْ ْل7777777777777و ِ َ  

  

ْوإن ْيكن ِ ُ ًفع6 َ ْ ل الجملة: ِ lَأراد أن ُيفص َ.  

َوالخبر َ ََ ْاجعل ْ َ ًجملة ْ َ ْ ھذه الجمل$ة ت$شمل الجمل$ة ا�س$مية والجمل$ة الفعلي$ة، س$كت ع$ن الجمل$ة ا�س$مية، ف$دل : قلنا: ُ
َوآخ$$ُر َدْع$$واُھ((: عل$$ى أنھ$$ا � تحت$$اج إل$$ى فاص$$ل ِم أنَِ َ َ الحْم$$د [ ربl الع$$المينْ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ْK ، أْن ُھ$$و الحم$$د [ رب ]10:ي$$ونس)) [ُ

أن ھ$و الحم$د [ : ًالعالمين، أْن ُھو الحمد [، لم نحتج إلى فاصل، لماذا؟ لك$ون الجمل$ة ھن$ا الواقع$ة خب$را جمل$ة اس$مية
  .ٍرب العالمين، إذا كانت جملة فعلية حينئذ �بد من تفصيل

ْوإن: قال ْيكن ِ ُ ًفع6 َ ْ ٍإ� إن يك$ن اس$ما أو جمل$ة اس$مية حينئ$ذ � تحت$اج إل$ى فاص$ل، ب$المفھوم أخ$رج الجمل$ة : ًإذا: ِ ً
  .ا�سمية

ْوإن ْيكن ِ ُ ًفع6 َ ْ التق$دير، وإن ًإن يكن ص$در الخب$ر فع$.، ھك$ذا : ًھو � يكون فع.، إنما يكون جملة، والمراد ھنا: ِ
  ً.يكن صدر الخبر فع.

ْولم َ ْيكن َ ُ َدعا ذلك الفعل َ ْولم: ُ َ ُيكْن َ َدعاالواو واو الحال، ذلك الفعل،  َ   .قصد به الدعاء: ذا دعاء، أي: ، أيُ

ْولم َ ْيكن َ ُ ُتصريفه َ ِ ْ َممتنعا َ ْ ُِ ُتْصريفه: َ ِ َُمْمتنعا َ ِ َُمْمتنعا ھذا اسم يكن، و َ ِ   .خبرھا: َ

ُفاAحسن َ ْ َ َفا=.. وإن يكن :  الفاء ھذه واقعة في جواب الشرط:َ َفا=ْح$سُن، َْحسُنَ َ فيج$ب - ف$سره بع$ضھم ب$الوجوب َ
ٍ وبعضھم فسره بجواز الوجھين وا=رجح الفصل، وظاھر عبارة الناظم أنه يرى عدم الفصل، لكن عل$ى ق$بح؛ -الفصل

  .على قبح، وا=حسن ھو الفصل=نه أتى بأحسن، يرى جواز عدم الفصل، لكن 

ُفاAحسن َ ْ َ ُالفصل َ ْ َ ْبقد ْ َ َالفْصُل :ِ   .مباشرة على الفعل، وإنما �بد من فاصل) أن(� تدخل : والفعل، يعني) أن(ين ب ْ

ُفاAحسن َ ْ َ ُالفصل َ ْ َ   ..بينه وبين أن: ْ

ْبقد َ   . بقد حرفية:ِ

ْنفي ْأو   . ب.، أو لن أو لمَ

ٍتنفيس -حرف– ْوأ ِ ْ ْلو ْأو َ   .ھذه أربعة :َ

ٌوقليل ِ َ ُذكر َ ْ ْلو ِ ٌوقليل: َ ِ َ ُذكر -في كتب النحاة- َ ْ ْلو ِ   .ً، وإن كان كثيرا في لسان العربَ

ِوآخ$ُر ((: المخففة جملة اس$مية ل$م تح$تج إل$ى فاص$ل، وھ$ذا واض$ح ب$ين وا]ي$ة واض$حة بين$ة) أن( إذا وقع خبر  َ
َِدْعواُھم أن َ ْ َ الحْمد [ ربl العالمينَ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ْK خل$و، إم$ا ٍ، وإن وقع خبرھا جملة فعلية حينئذ �بد من التف$صيل، ف$. ي]10:يونس)) [ُ

ًأن يك$$ون الفع$$ل مت$$صرفا أو غي$$ر مت$$صرف، إم$$ا أن يك$$ون مت$$صرفا أو غي$$ر  جام$$د، ف$$إن ك$$ان غي$$ر : مت$$صرف يعن$$يً
ْولم: (َمتصرف جامد واضح بيlن أنه � يحتاج إلى فاصل؛ =نه قال َ ْيكن َ ُ ُتصريفه َ ِ ْ َممتنع7ا َ ْ ُِ نع$م، وب$ئس : ً، احت$رازا ع$ن)َ

ًوع$$سى، فحينئ$$ذ إذا ك$$ان الفع$$ل جام$$دا  َوأْن ل$$ْيس لmن$$سان إ� م$$ا ((:  إل$$ى فاص$$ل، دليل$$همباش$$رة، و� نحت$$اج) أن(ول$$ي ٍ َ َ َK ِ ِ ِ ِ َ َ
َسعى ِوأْن عسى أْن يكون قد((، ]39:النجم)) [َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ اقترب أجلُھمَ ُ َ َ ََ َ َوأْن عسى((، ]185:ا=عراف)) [ْ َ  عسى فع$ل جام$د ول$ي ))ََ
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  .�، � تحتاج إلى فاصل: ؟ نقولأن مخففة من الثقيلة بدون فاصل، ھل تحتاج إلى فاصل

ِوأْن ل$$ْيس لmن$$سان(( َ َ َِ ِ َ ، أْن ُھ$$و ض$$مير ال$$شأن اس$$م أن مح$$ذوف، ث$$م تع$$رب جمل$$ة ل$$يس واس$$مھا ]39:ال$$نجم)) [َ
َوأْن عسى((: مخففة، وكذلك) أن(وخبرھا، ثم تقول في محل رفع خبر  َ   .]185:ا=عراف)) [ََ

ْولم: و �، لذلك قالواًثم إن كان متصرفا � يخلو إما أن يكون دعاء أ َ ْيكن َ ُ َدعا َ ُ.  

َوالخام$سة (() : ًفإن ك$ان دع$اء ل$م يف$صل، كقول$ه َ َِ َ ْأنْ َ غ$ضب ' علْيھ$اَ َ ِ َ ََ K ْأن، ]9:الن$ور)) [َ َ غ$ضب ' علْيھ$اَ َ ِ َ ََ K ھ$ذا - َ
َ غضب-دعاء  َ : ًا إ� قل$ي.، يعن$ييج$ب أن يف$صل بينھم$: ٍ، وإن لم يكن دعاء، حينئذ جاءت المسألة التي معنا، فقال قومَ

  .قليل من النحاة

ُفاAح77سن: (ف$$سر قول$$ه: ًيج$$وز الف$$صل وترك$$ه، إذا: وقال$ت فرق$$ة م$$نھم الم$$صنف َ ْ َ ب$$الوجوب، لكن$$ه ل$$يس بظ$$اھر ) َ
أن$ه : عبارة الناظم، وفسر بأنه يج$وز الت$رك والف$صل، والف$صل أج$ود وأح$سن، والت$رك ھ$ل ھ$و س$ائغ أم قب$يح؟ الث$اني

  .قبيح

مت$ى ي$أتي الف$صل؟ : ً وا=حسن الفصل، والفاصل أحد أربعة أش$ياء الت$ي ذكرھ$ا الن$اظم، إذايجوز الفصل وتركه
ْوإن: قال ْيكن ِ ُ ًفع6 َ ْ ُفاAح7سن.. ِ َ ْ َ ُالف7صل َ ْ َ وم$دخولھا إن ك$ان دع$اء أو ) أن(، لك$ن ي$ستثنى م$ن الفع$ل ال$ذي � يف$صل ب$ين ْ

ٍكان تصريفه ممتنعا، إن كان تصريفه ممتنعا حينئذ � نحتاج ً ٍ إلى فاصل، وھو الجامد، وإن كان دع$اء حينئ$ذ � نحت$اج ً
  .إلى فاصل

  .بكل قيد نخرج: ًإذا.. إن كانت الجملة اسمية � نحتاج إلى فاصل

ْوإن ْيكن ِ ُ ًفع6 َ ْ ًإن لم يكن فع. :  احتجنا إلى فاصل بالشرط ا]تيِ
  . � نحتاج-اسمية–

ْولم َ ْيكن َ ُ َدعا َ ْأن((:  إن كان دعا � نحتاجُ َغضب ' علْيھا َ َ ِ َ ََ K   .]9:النور)) [َ

ْولم َ ْيكن َ ُ ُتصريفه َ ِ ْ َممتنعا َ ْ ُِ ً، إن كان تصريفه ممتنع$ا وھ$و الجام$د � نحت$اج، فحينئ$ذ إذا ك$ان فع$. َ ٍ ْول7مً َ ْيك7ن َ ُ َدع7ا َ ُ ،
ْولم َ ْيكن َ ُ ُتصريفه َ ِ ْ َممتنعا َ ْ ُِ   . احتجنا إلى الفاصل، وھو واحد من أربعة أمورَ

ْقد ( َون((): َ َْعلم أْن قد صَدقتناَ َ َْ ََ ْ َ َونْعلم أْن((، ]113:المائدة)) [َ َ َ َ   ھذه مخففة من الثقيلة،  ) َأْن ())َ

  . ُھو، ھذا ا�سمَأْن

َصَدقتنا((  َ ْ   . جملة الخبر))َ

  .وقع جملة فعلية، ثم ننظر فيه، ھل ھو متصرف؟ نعم، ھل ھو دعاء؟ �، ھل ھو اسم؟ �: ًإذا

  ًاذا؟ لكونه فعل وليس بدعاء، وليس بجامد، إذ لو كان اسما أو كان نحتاج إلى فاصل، لم: ًإذا

ًفعل دعاء، أو كان فع. جامدا لم نحتج إلى فاصل، ولكن �نتفاء ھذه ا=مور احتجنا إلى فاصل، وھو قد ً.  

َعل$م أْن س$يكوُن م$نكم مْرض$ى((: ح$رف التنف$يس، وھ$و ال$سين أو س$وف، مث$ال ال$سين: الثاني َ َ َ َْ ُ ْ ُِ َِ ، ]20:لمزم$لا)) [َ
َعلم أْن( َ ِ   : أْن ُھو سيكون، الخبر ھو جملة يكون، فصل بين أن والخبر بالسين، ومثال سوف) َ

ْواعل777777777777777777م َ ْ ُفعل777777777777777777م َ ْ ِ ِلم777777777777777777رءٱ َ ْ َ ُينفع777777777777777777ه ْ ُ ََ ْ  

  

ْأن َس7777777777777وف َ ْ ِي7777777777777أتي َ ْ cك7777777777777ل َ َق7777777777777درا َم7777777777777ا ُ ِ ُ
  

  

ْأن ( َس77وف َ ْ ِي77أتي َ ْ ِي77أتي، )َ ْ ٍ حينئ$$ذ وج$$ب الف$$صل أو  ھ$$ذا فع$$ل مت$$صرف ول$$يس ب$$دعاء وق$$د ول$$ي أن، وھ$$و فع$$ل،َ
  .-على قولين-ا=حسن الفصل 

ًأف. يرْون أ� يْرجُع إلْيھم قْو�((: النفي كقوله:  الثالث َ َْ ِ َ ِ ِ َ َ َ َK َ ِأ� يْرجُع(، ]89:طه)) [َ َ K ِيْرجُعبرفع ) َ ، ل$و فتح$ت ص$ارت َ
ِأ� يْرجُع((ھذه مصدرية، لكن ) أن( َ K ، يرج$ع ھ$ذا فع$ل، وھ$و مت$صرف  صارت مخفف$ة م$ن الثقيل$ة، أن ھ$و � يرج$ع))َ

َأيْح$سُب اFن$ساُن ((: المخفف$ة وھ$ذا الفع$ل ب$النفي) أن(ٍغير جامد وغير دعاء، فحينئذ وجب أو ا=حسن أن يوص$ل ب$ين  َ َِ َ
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َألْن نْجمع َ َ K ِيْرج$ُع ، ]3:القيامة)) [َ ِيْرج$ُعن$صب، كي$ف َ ص$ارت -ھ$ذه مخفف$ة م$ن الثقيل$ة ) أن(ل$و ن$صب ل$صارت : ، وقلن$اَ
َأيْح$$سُب أْن ل$م ي$$رهُ((): ل$ن(ونجم$ع ب$$ـ) أن(ٍ، حينئ$$ذ ف$صل ب$$ين -)ل$ن(ب$$ـ-، )أن(ل$$يس ب$ـ) ل$ن(الن$$صب ھن$ا ب$$ـ، -ناص$بة َ َ َْ َ َ َ ((

  ).لم(، وقد يكون بـ)لن(، وقد يكون بـ)�(النفي قد يكون بـ: ً، إذا]7:البلد[

ِفصل بين : ًإذا   ً.ومدخولھا بنفي مطلقا) أن(ُ

ِوأل$و((:  م$ن الن$وحيين، وقل من ذكر كون$ه فاص$لة)لو: (الرابع K َ َ اْس$تقاُمواَ َاْس$تقاُمواأن ھ$و، ) أن(، ]16:الج$ن)) [َ َ 
، وق$ل م$ن )ل$و(ٍھذه جملة فعلية وليست بدعاء وليس بفعل جامد، حينئذ الواجب أو ا=حسن الفصل، وھنا كان الفاص$ل 

َأول$م يْھ$د لل$ذين يرث$ون ا=ْرض م$ْن بْع$د أْھلھ$((: ذكر لو َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ِ K ْ ْا أْن ل$ْو ن$شاُء أص$ْبناُھم ب$ذنوبھمَ ِْ ِ ُِ َُ َ َ ََ َ َأْن ل$ْو ((، ]100:ا=ع$راف)) [َ َ

َنشاُء   .ومدخولھا، وھو فعل وليس بدعاء وليس بجامد) أن( أن ھو نشاء، ھذا ا=صل، ففصل بين ))َ

ُعلم77وا: (ومم$$ا ج$$اء ب$$دون فاص$$ل قول$$ه ْأن َِ ُيَؤمل77ون َ . ُفج77ادوا ُ َ ُعلم77وا، )َ ْأن َِ ُيَؤمل77ون َ . ُيَؤمل77ون، ُ .  بإثب$$ات الن$$ون، ل$$و ُ
ْأن: (ھ$$ذه ناص$$بة، لك$$ن لوج$$ود الن$$ون عرفن$$ا أنھ$$ا مخفف$$ة م$$ن الثقيل$$ة) أن(ح$$ذفت لقي$$ل  ُيَؤمل77ون َ . ُعلم77واھن$$ا : ً إذا)ُ ْأن َِ َ 

ُيَؤملون . ُيَؤملون، ُ . َلم$ْن((: ، لكنه ل$م يف$صل)أن( ھذا فعل وليس بدعاء، وليس بجامد، وا=صل فيه أن يفصل بينه وبين ُ ِ 
َأراَد أْن  cي7تمََ ِ َ الرض$$اعةُ َ َ K] ((233:البق$$رة[ ،)ي$تمk ( ،ب$$الرفع)ي$$تمK (ھ$$ذا من$صوب ب$$ـ: ٍحينئ$ذ نق$$ول)لك$$ن لم$ا رف$$ع حينئ$$ذ )أن ،ٍ

  .أن ھو يتم، الجملة خبر: أن ھذه مخففة من الثقيلة وليست الناصبة: نقول

ًة للفع$ل الم$ضارع وارتف$ع ي$تم بع$ده ش$ذوذا، ھنا ليست مخففة من الثقيلة، بل ھي الناص$ب) أن(أن : والقول الثاني
، م$ا الم$صدرية � تعم$ل، وأن تعم$ل ف$ي لغ$ة جمھ$ور الع$رب، لك$ن بع$ضھم حم$ل أن عل$ى )ما(ًحم. =ن على : يعني

  .في ماذا؟ في عدم العمل) ما(على ) أن(أختھا كما سيأتي، فحمل ) ما(المصدرية، ) ما(

kأْن ُيتم((: ًإذا ِ فل$م ين$صب ) م$ا(عل$ى ) أن(، لكن الناصبة في لغة الجمھور، وبعضھم حمل  أن ھذه ھي الناصبة))َ
  .بھا

ْوخفف777777777777777777ت َ M ُ .ك777777777777777777أن َ َ ًي777777777777777777ضاَأ َ ِفن777777777777777777وي ْ ُ َ  

  

َمن777777777777777777777777صوبھا ُ ُ َوثابت777777777777777777777777 َْ ِ َ ًي777777777777777777777777ضاَأً اَ ْ..  

  

ْوإن: ھنا قوله: ًإذا ْيكن ِ ُ ًفع6 َ ْ   .المخففة) أن(خبر : أي: ِ

ْولم َ ْيكن َ ُ َدعا َ   .لم يكن ذلك الفعل دعاء: ُ

ْول7م َ ْك77نَي َ ُت77صريفه ُ ِ ْ َممتنع77ا َ ْ ُِ المخفف$$ة ) أن(ٍبھ$ذه ال$$شروط الث.ث$$ة حينئ$$ذ با�نتف$$اء يستح$سن أن ي$$ؤتى بفاص$$ل ب$$ين : َ
  .وجملة الخبر

للفرق ب$ين المخفف$ة : لماذا الفاصل ھذا؟ قالوا: للفرق بين المخففة والمصدرية التي تنصب المضارع، يعني: قيل
ية � تقع قبل ا�سمية و� الفعلية التي فعلھا جامد أو دعاء لم يح$تج لفاص$ل من الثقيلة والمصدرية، ولما كانت المصدر

  .معھا

َأْن غ$ضب لماذا استثنينا الجملة ا�سمية و: ًإذا ِ َ الم$صدرية � تق$ع قب$ل ھ$ذه ا=فع$ال، ولم$ا احتم$ل ف$ي ) أن(؟ =ن َ
ذا التعلي$ل ي$رجح أن الفاص$ل واج$ب الم$صدرية احتجن$ا إل$ى الفاص$ل، وھ$) أن(المخففة من الثقيل$ة و) أن(غيرھا وقوع 

  .ًوليس بمستحسن، لماذا؟ =نه دفعا لmلباس، ھذا مثل شأن ما سبق

ُوتلزم َ َْ َتھمل َما َذاِإ ُم.6ال َ ْ ًإذا لم توجد قرينة حينئذ وجب دخول ال.م، فرقا بين : ُ◌ُ المخفف$ة م$ن ) إن(نافية، و) إن(ٍ
  .الثقيلة، ھنا الحكم واحد

الم$صدرية، ول$يس ث$م ف$ارق بينھم$ا إ� ھ$ذا ) أن(المخفف$ة ب$ـ) أن(النافية، وھنا التبست ) إن(بـ) إن(ھناك التبست 
  .الفاصل فوجب الفاصل

ُفاAحسن َ ْ َ ُالفصل َ ْ َ   .والفعل بواحد من ھذه ا=مور ا=ربعة، ودليلھا ا�ستقراء) أن (بين ْ

ْوخفف777777777777777777ت َ M ُ .ك777777777777777777أن َ َ ًي777777777777777777ضاَأ َ ِفن777777777777777777وي ْ ُ َمن777777777777777777777صوبھا  َ ُ ُ َوثابت777777777777777777777 َْ ِ َ ِرويً ضاْي777777777777777777777َأً اَ ُ  
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.كأن َ � يق$اس غيرھ$ا : تخفف، بمعن$ى أنھ$ا تح$ذف إح$دى الن$ونين، وھ$ذه مجالھ$ا ال$سماع، يعن$ي) أن(و) إن(مثل  َ
  .عليھا، وإنما يقال السماع

ْوخففت َ M ُ .كأن َ َ أن خبرھ$ا يك$ون جمل$ة ) أن(وفھ$م م$ن كون$ه ل$م ي$شترط ف$ي خبرھ$ا أن يك$ون جمل$ة كم$ا ذك$ر ف$ي : َ
  ً.ويكون مفردا

ُوخ ْففتَ َ M كأن. َ ًأيضا َ ِفن7ويالمفتوح$ة ) أن(ًحم$. عل$ى  ْ ُ َمن7صوبھا َ ُ ُ يعن$ي ح$ذف، عب$ر ھن$اك باس$تكن ع$ن الح$ذف، : َْ
ِنويوعبر ھنا عن الحذف بالنية    .ٍحذف، وإذا حذف حينئذ جعل المحذوف كالثابت: ، يعنيُ

ِفنوي ُ َمنصوبھا َ ُ ُ َمنصوبھا: َْ ُ ُ   . في باب كأنً ھذا نائب فاعل، وھو ضمير الشأن كثيراَْ

ًوثابتا ِ َ ًأيضا َ ِروي ْ ًوأيضا روي اسمھا ثابتا، : ُ ًثابتاً ِ ِرويھذا حال مقدم، و  َ النصب، وھو غير ض$مير ال$شأن :  أيُ
  ).أن(ًقلي. كمنصوب 

ْخففت: ًإذا َ M .كأن ُ َ ًأيضا َ ِفنويًحم. على أن المفتوحة  ْ ُ ِفن7وي: (فھم منه أنھا � تھمل، لم$ا ق$ال: ً، إذاَ ُ ْمن7 َ َصوبھاَ ُ ًإذا ) ُ
  .ٍإذا خففت حينئذ ا=كثر فيھا اFھمال والقليل فيھا اFعمال) Kإن(، بخ.ف )أن(� تھمل، مثل 

َمنصوبھا ُ ُ   ً.يكون منويا: ًإذا: َْ

ًوثابتا ِ َ ًأيضا َ ِروي ْ ًوسكت عن الخبر لم يبين حكمه فدل على أن$ه ي$أتي جمل$ة وي$أتي مف$ردا، إذ ل$و ك$ان ل$ه حال$ة : ُ
ًھن$اك ب$ين أن$ه ي$أتي جمل$ة احت$رازا ع$ن ) أن(ج عنھ$ا لوج$ب التن$صيص عليھ$ا، لك$ن لم$ا أطل$ق بخ$.ف واح$دة � يخ$ر

  ً.المفرد، ھنا أطلق لم يذكر خبر كأن إذا خففت، فدل على أنه يأتي جملة ويأتي مفردا

ًوثابتا ِ َ ًأيضا َ ِروي ْ أو جمل$ة فعلي$ة ك$أن زي$د ق$ائم، : إذا خففت كأن ن$وي اس$مھا وأخب$ر عنھ$ا بجمل$ة اس$مية، نح$و: ُ
ِكأْن لم تغن با=ْمس((): لم(مصدرة بـ َِ َ ْ َ َْ َ   ):قد(، أو مصدرة بـ]24:يونس)) [َ

َأزف ِ ُالترح777777777777777777777ل َ c َ َغي777777777777777777777ر . ْ .أن َ َركابن777777777777777777777ا َ ََ ِ  

  

.لم77777777777777ا ْت77777777777777زل َ ُ َبرحالن77777777777777ا َ ِ َ ِ ْوك77777777777777أن ِ َ َ ِق77777777777777د َ َ
  

  

ْوكأن َ ِقد َ   .وكأن قد زالت: َ

ْكأنفصل بين : ًإذا َ ْك7أن، وف$صل ب$ين )لم( بـتغنىو  َ َ ، وك$أن ق$د زال$ت، فاس$م ك$أن ف$ي ھ$ذه ا=مثل$ة )ق$د( ب$ـزال$ت َ
محذوف وھو ضمير الشأن، والتقدير كأْن ُھو زيد قائم، وكأْن ُھو لم تغن با=مس، وك$أْن ُھ$و ق$د زال$ت، والجمل$ة الت$ي 

  :، وھذا معنى قوله)أن: (بعدھا خبر عنھا حكمه واحد مثل

ِفنوي ُ َمنصوبھا َ ُ ُ ًوثابتا: وأشار بقوله: َْ ِ َ ًأيضا َ ِروي ْ   :إلى أنه قد روي إثبات منصوبھا، ولكنه قليل، ومنه قوله: ُ

ٍوص777777777777777777777777777در ْ َ ِم777777777777777777777777777شرق َ ِ ْ ِالنح777777777777777777777777777ر ُ ْ .  

  

ْك7777777777777777777777777777777أن َ ِثديي7777777777777777777777777777777ه َ ْ َ ْ ِحق7777777777777777777777777777777ان َ . ُ  

  

ْكأن َ ِثدييه َ ْ َ ْ   .-نصبه– َ

ْكأن َ ًبالنصب؛ =نه نصبه، لو كان مرفوعا لكان اسم ك$أن م$ستتر من$وي، إذا رف$ع ث$دياه، ) ھو ثدييه(أين اسمھا؟  َ
ٍعلمنا أنه ليس منصوبا؛ =ن منصوب المثنى يكون بالياء، وھذا قد رفع، حينئ$ذ بھ$ذه القرين$ة نعل$م أن اس$م ك$أن ض$مير  ً

  :مستتر، ضمير محذوف وھو ضمير الشأن

ْك7أن: (ً، وبذلك روي أيضا ب$الرفع، وبرواي$ة الن$صب)كأن ھو ثدياه حقان( َ ِثديي7ه َ ْ َ ْ ِحق7ان َ . ثديي$ه ھ$ذا اس$م : ، نق$ول)ُ
ًوثابتا: وحقان ھذا خبرھا، ولذلك قالكأن،  ِ َ ًأيضا َ ِروي ْ   .مراده به ھذا البيت: ُ

ْكأن: (الشاھد في قوله: ًإذا َ ِثدييه َ ْ َ ْ ِثدييه) َ ْ َ ْ   .ھذا يعتبر خبر) حقان( بالنصب اسم كأن، وَ
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ْكأن: (وروي َ ِثدييه َ ْ َ ْ ِحقان َ . َث7دي ً، فيكون اسم كأن محذوفا وھو ضمير الشأن، والتقدير كأْن ُھو)ُ ْ ِحق7انُ هاَ . َث7دي، و ُ ْ ُ هاَ
ِحقان .   .إلى آخره..  مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن:ُ

ْوخففت: قوله: ًإذا َ M ُ .ك7أن َ َ ًي7ضاَأ َ ِفن7وي ْ ُ تخف$ف، ولك$ن ھ$ذه يج$ب إعمالھ$ا، ث$م ) أن(و) إن(الم$راد ب$ه أن ك$أن مث$ل : َ
  ً.يكون جملة وقد يكون مفرداًاسمھا ا=صل فيه أن يكون محذوفا وھو ضمير الشأن، وخبرھا قد 

.لع77لو� يج$$وز تخفي$$ف  َ .لع77ل، َ َ .لك77ن � يج$$وز تخفيفھ$$ا عل$$ى اخ$$ت.ف لغاتھ$$ا، وأم$$ا َ ِ ِلك$$ْن(ً فتخف$$ف فتھم$$ل وجوب$$ا َ َ( ،
  .ًتخفف لكنھا تھمل وجوبا؛ لزوال اختصاصھا با=سماء

م$ل بع$د التخفي$ف ھ$و ث.ث$ة ًوحكي ع$ن ا=خف$ش وي$ونس إعمالھ$ا قياس$ا، وال$صواب أنھ$ا � تعم$ل، إنم$ا ال$ذي يع
، )أن: (تخف$$ف) Kأن(، و-عل$$ى التف$$صيل ال$$سابق-) إن: (تخف$$ف) Kإن. (ًفح$$سب، ب$$ل ال$$ذي يخف$$ف قياس$$ا ھ$$و ث.ث$$ة فح$$سب

  .كأْن، ومع عدا ذلك ف. يخفف: Kوكأن تخفف

  ...!!!                  وصلى ' وسلم على نبينا محمد
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  41الدرس 

  

َبسم ٱ+ ٱلرحم . ِْ . ِ ِن ٱلرحيمِ ِ . ِ   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  .أما بعد

ِالتي" َ)": قال الناظم رحمه ' تعالى ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ ْ.  

صب ف$$ي إعمالھ$$ا الن$$) إن(النافي$$ة للج$$نس ھ$$ذه محمول$$ة عل$$ى ) �(Kوأخواتھ$$ا؛ =ن ) إن(ھ$$ذا ف$$صل �ح$$ق بب$$اب 
الت$ي لنف$ي الج$نس، ) �( عدھا ثماني$ة وجع$ل منھ$ا -وأخواتھا) إن(-.. مبتدأ، والرفع خبر، ولذلك عدھا ابن ھشام ثمانية

لماذا؟ =ن ھذه أحرف تدخل على المبتدأ والخبر فتن$صب المبت$دأ عل$ى أن$ه اس$م لھ$ا، وترف$ع الخب$ر عل$ى أن$ه خب$ر لھ$ا، 
ًاللفظ؛ =نه من جھة المحل يكون معربا، يعني مبنيا في اللفظ ولكنه ف$ي ًيكون مبنيا في ) �(وإن كان في بعض أحوال  ً
  .المحل معرب على النصب

ِالتي" َ)" ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ ْ.  

َ تْح$زْن إن ' معن$ا�((قد تكون ناھية، وھذه تختص بالفعل المضارع ت$دخل علي$ه فتجزم$ه ) َ�( َ ََ َ َ K K  ]40:التوب$ة [))ِ
َ منع$ك أ� ت$ْسُجَدَم$ا((ٍذ � عم$ل لھ$ا، وقد تك$ون زائ$دة، حينئ$ َK َ َ َ َأ� ت$ْسُجَد إذ أمْرت$ك (]12:ا=ع$راف [))َ َُ Kَ َْ ِ ھ$ذه زائ$دة، ) �) (َ

 كم$ا س$يأتي ف$ي -ح$رف عط$ف-عاطف$ة ) �(دخولھا و خروجھا من حيث العمل واحد، يعني � ت$أثير لھ$ا، وق$د تك$ون 
  :وھي التي سبقت معنا في) ليس(عاملة عمل ) �(محله، جاء زيد � عمرو، وقد تكون 

ٌفصل"  ْ َو)ت، َو)، َما، ِفي َ َالمشبھات ِوإن، َ . َُ ْبليس ْ َ ِ."  

) �(التي تعمل عمل ليس، بقي معنا الخام$سة وھ$و ) �(العاطفة، ) �(الزائدة، ) �(الناھية، ) �: (ًإذا ھذه أربعة
  .التي للجنس

ِالتيولما قال  ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ لك ال.ءات إن صح التعبير خرجت بھذا القيد؛ =نھا موافقة لھا في اللف$ظ  عرفنا أن تْ
ِالت77يإ� أنھ$$ا م$$ن حي$$ث العم$$ل أو م$$ن حي$$ث المعن$$ى مفارق$$ة،  ِلنف77ي . ْ َ ْالج77نس ِ ِ الزائ$$دة، ) �(الناھي$$ة، و) �( ھ$$ذا أخ$$رج ْ

  ).�(ٍوالعاطفة، والتي تعمل عمل ليس؛ وحينئذ اختص الحكم بنوع واحد من 

ْالجنس ِ ِ المراد به ھنا ھو ما يعبر عنه بالجنس عند المناطقة، فاللفظ ُمتحد:ْ K ..-ويع$رف ھن$اك بأن$ه -اللف$ظ واح$د ،K
  .كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق

  :لفظ مشترك: كلي يعني

ُفمفھ777777777777777777777777777م ِ ْ ٍاش777777777777777777777777777تراك َُ ِ cالكل777777777777777777777777777ي ْ M ُ   
  

ٍكأس77777777777777777777777777د َ َ ُوعك77777777777777777777777777سه َ ُ َ cالجزئ77777777777777777777777777ي َْ ُِ ْ  

  

 المف$$رد ينق$$سم إل$$ى كل$$ي وجزئ$$ي باعتب$$ار معن$$اه، باعتب$$ار م$$ا ي$$صدق علي$$ه، إن اش$$تركا ف$$ي ًس$$بق معن$$ا م$$رارا أن اللف$$ظ
ًمفھومه اثنان فأكثر، ھذا يسمى كليا، وإن اختص بفرد واحد دون غيره ھذا يسمى جزئيا ً..  

ُفمفھ777777777777777777777777777م ِ ْ ٍاش777777777777777777777777777تراك َُ ِ cالكل777777777777777777777777777ي ْ M ُ   
  

ٍكأس77777777777777777777777777د َ َ ُوعك77777777777777777777777777سه َ ُ َ cالجزئ77777777777777777777777777ي َْ ُِ ْ  

  

  

 كثيرين، يعني محمول على كثي$رين حم$ل مواطئ$ة، يعن$ي يخب$ر ب$ه عل$ى كثي$رين، ٍحينئذ الجنس كلي مقول على
ًمختلف$$ين ف$$ي الحق$$ائق، أخ$$رج الن$$وع فإن$$ه وإن ك$$ان محم$$و� عل$$ى كثي$$رين أو مق$$و� عل$$ى كثي$$رين إ� أنھ$$ا متفق$$ة ف$$ي  ً
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  .الحقائق، وأما الجنس ف.

ف$$راد كثي$$رة متفق$$ة ف$$ي الحق$$ائق أو يق$$ال الف$$رس حي$$وان، حي$$وان ھ$$ذا ج$$نس ي$$صدر عل$$ى كثي$$رين آح$$اد أ: مثال$$ه
مختلفة؟ مختلفة في الحقائق، لماذا؟ =نه يصدق على الفرس، ويصدق على اFن$سان، وي$صدق عل$ى الثعب$ان، وي$صدق 

ھ$ذه آح$اد وھ$ي متفق$ة ف$ي الحق$ائق . كلھ$ا حي$وان.. على الجرادة، ويصدق على الدجاجة، ويصدق على الماعز واFبل
Fٍن$سان مغ$ايرة لحقيق$ة الف$رس، وحقيق$ة الف$رس مغ$ايرة لحقيق$ة الحم$ار ونح$و ذل$ك، فحينئ$$ذ أو مختلف$ة؟ مختلف$ة حقيق$ة ا

ج$نس، مق$ول كل$ي، : ھذه حقائق مختلفة، صدق عليھا لفظ واحد مشترك بينه وھو لفظ حيوان، حيوان ھ$ذا نق$ول: نقول
ُفمفھ77م- ِ ْ ٍاش77تراك َُ ِ ًإذا .  آخ$$ره مختلف$$ين بالحق$$ائقمحم$$ول عل$$ى كثي$$رين ف$$رس، وحي$$وان، إن$$سان إل$$ى: كل$$ي مق$$ول يعن$$ي -ْ

  ).ما ھو؟(حقائقه مختلفة بجواب 

الج$نس ھ$و ج$زء الماھي$ة ال$صادق عليھ$ا وعل$ى غيرھ$ا، ف$الحيوان ج$زء ماھي$ة اFن$سان ي$صدق : وإن شئت ق$ل
.وھل7مًعلى اFنسان وعلى غيره وھو الفرس مث.، والحيوان جزء ماھية الف$رس ي$صدق علي$ه وعل$ى غي$ره كاFن$سان،  ُ َ 

.جر   .اَ

زي$د إن$سان، وعم$رو إن$سان، وخال$د : حقائق لكنھا متفقة � مختلفة، يعني إذا قيل.. وأما لفظ إنسان ھذا له حقائق
ًإذا حمل على كثيرين كما أن حيوان حمل على كثيرين، إ� أن حيوان حمل على كثيرين مختلفة ف$ي الحق$ائق، .. إنسان

  .حقيقة اFنسان مغايرة لحقيقة الثعبان ونحو ذلك

ًوأم$ا زي$د وعم$$رو وخال$د، فھ$$ذه حقيق$تھم واح$$دة، وأم$ا م$$ا يك$ون م$$ن ا=ع$راض وال$$صفات ھ$ذا ل$$يس داخ$. ف$$ي 
ھذه صفات ليست ھي في حقيقة اFنسان وإنما ش$يء مغ$اير .. ًالحقائق، يعني كونه طوي.، وكونه أسمر، وكونه أبيض

س ال$ذي أراده النح$اة ھن$ا ھ$و الج$نس ال$ذي عن$د الج$ن: ٍله، بمعنى أنه عرض يمكن وجود اFنسان بدون$ه، فحينئ$ذ نق$ول
المناطقة وھو جزء الماھية الصادق عليھ$ا وعل$ى غيرھ$ا، وك$ذلك ھ$و كل$ي مق$ول عل$ى كثي$رين مختلف$ين بالحق$ائق ف$ي 

  ).ما ھو؟(جواب 

ِالتي" َ)" ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ ْ.  

َالتبرئة) �(بعضھم عبر عنھا بأنھا    .، التي تبرئ اسمھا عن حكم الخبرِّ

ِالتي" َ)" ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ ، والواقع أنھا نافية لحك$م الخب$ر ع$ن الج$نس؛ =ن -اختصار في التعبير-ھذا اختصار، : ْ
  ً.الجنس ھذا معنى، والنفي معنى، وحكم الخبر معنى، وا�سم ا=صل فيه أن يكون ذاتا

 ھو ال$ذي يت$سلط علي$ه النف$ي، ا=ول شك ما الذي ينفى؟ ھل الذي ينفى الحقائق أم الذوات؟ �: ٍحينئذ يرد السؤال
� رجل في الدار، ما الذي يراد نفيه بھذه الجملة؟ ھل وجود شيء اس$مه رج$ل ف$ي ال$دنيا أم الم$راد نف$ي : ٍحينئذ إذا قيل

� رج$ل ف$ي ال$دار نف$ي ش$يء اس$مه : ًكينونة الرج$ل ف$ي ال$دار؟ إذا ش$يء خ$ارج ع$ن ذات الرج$ل، فل$يس الم$راد بقولن$ا
  .، وھو الكينونة والوجود والثبوت في الدار كما سيأتي)�(ما المراد نفي صفة اسم �، إن! رجل

ِالتي" َ)": ًإذا ِلنفي . ْ َ ْالج7نس ِ ِ ) �(ھ$ذا اخت$صار، والواق$ع أنھ$ا نافي$ة لحك$م الخب$ر ع$ن الج$نس؛ =ن النف$ي :  نق$ولْ
  .يتسلط إ� على ا=فعال ونحوھا، و� يتسلط على الذوات

َالتبرئ77ة) �: (ويق$ال لھ$$ا ؛ =نھ$$ا تب$رئ الج$$نس م$$ن حك$$م خب$ره، ب$$رأت الج$$نس وھ$$و رج$ل م$$ن حك$$م الخب$$ر وھ$$و ِّ
  .الكينونة في الدار

ِالتي" َ)" ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ   ً.لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدھا نصا: أي: ْ

  . حكم الخبر عن الجنس: لنفي الخبر يعني

عل$ى جھ$ة ا�حتم$ال، ث$م ھ$و عل$ى جھ$ة ال$نص � عل$ى جھ$ة عل$ى جھ$ة ا�س$تغراق � : ًالواقع بعدھا نصا يعني
ونفي$ه ع$ن الج$نس ي$ستلزم نفي$ه ع$ن جمي$ع أف$راده؛ =ن$ه إذا ) ل$يس(الت$ي تعم$ل عم$ل ) �(ا�حتمال، كما ھو الشأن في 

إل$$ى آخ$$ره، ف$$إذا نفين$$ا الج$$نس وھ$$و الق$$در .. � رج$$ل ف$$ي ال$$دار، رج$$ل ھ$$ذا قلن$$ا ي$$صدق عل$$ى زي$$د وعم$$رو وخال$$د: قي$ل
، إذا نفين$ا الق$در الم$شترك ب$ين زي$د وخال$د وعم$رو � -ا]ح$اد–ك بين زيد وعمرو وخالد، ي$ستلزم نف$ي ا=ف$راد المشتر
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  .ٍالرجولة ھذه � توجد ھكذا دون عمرو وخالد كما مر معنا) رجل(ٍرجل، فحينئذ 

و� إل$$ى .. محم$$د� رج$$ل بمعن$$ى � خال$$د و� عم$$رو و� : ٍحينئ$$ذ إذا نف$$ي الج$$نس ي$$ستلزم نف$$ي أف$$راده، ف$$إذا قي$$ل
  آخره، فھذه ا=فراد نفيت، ھل من جھة النص أو من جھة ا�ستلزام؟ 

من جھة ا�ستلزام؛ =ننا نحن لم ننف ا]حاد، لم ننف ا=فراد، وإنما سلط النفي على الج$نس، والج$نس ھ$ذا ق$در 
  .ھذا يستلزم نفي ا]حاد وا=فراد: ٍمشترك معنا، فحينئذ نقول

َالتبرئ) �(وتسمى   كما سبق بإضافة الدال للمدلول، لتبرئة المتكلم وتنزيھه الجنس عن الخبر، والم$راد بكونھ$ا ةِّ
ِالتي" َ)"-ًلنفي الجنس نصا كونھا له في الجملة  ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ  نقول ھذه معناھا أنھا تنفي الج$نس ف$ي الجمل$ة، لم$اذا؟ -ْ

ً=ن اسمھا كما سيأتي يكون مفردا ويكون مضافا ويكون  ًشبيھا بالمضاف، وإذا كان مفردا يك$ون مثن$ى ويك$ون جمع$ا، ً ً ًً
ھ$ل ھ$ذه كلھ$ا تفي$د ا�س$تغراق .. ًوإذا كان جمعا يكون جمع تكسير ويكون جمع مؤنث سالم، ويك$ون جم$ع م$ذكر س$الم

ًحينئذ تكون نصا في العموم؟ �، وإنما المراد منھا نوع واح$) �(في نفي الجنس؟ ھل كلھا إذا تسلطت عليھا  د وھ$و � ٍ
ًرجل فحسب، وأما � رجلين، و� رجال، و� مسلمين و� مسلمين الظاھر أنھا ليست نصا في العموم، ف$إذا قي$ل َ ِ) :� (

المراد به نوع واحد من أنواعھا وھو الغالب الكثي$ر؛ =ن$ه مف$رد واس$تعمال المف$رد أكث$ر : ٍالتي لنفي الجنس حينئذ نقول
  .من استعمال المثنى والجمع

ًإنم$ا تك$ون ن$صا ف$ي نف$ي ) إن(العامل$ة عم$ل ) �(ً المراد بكونھا لنفي الجنس نصا كونھا له في الجمل$ة؛ =ن ً إذا
ًالج$$نس إذا ك$$ان اس$$مھا مف$$ردا � رج$$ل، وأم$$ا � رجل$$ين، و� رج$$ا�، و� م$$سلمين ف$$.، ھ$$ذه مقي$$دة ب$$الجمع ومقي$$دة .. ً

ٍ� مسلمين، � مسلمين حينئذ نفي: با�ثنين، فإذا قيل ِ وھو ا�ثنينية أو الجمعية، وأم$ا ماع$داه ) �( القيد الذي قيد به اسم َ
َ� مسلمين في الدار قد يكون مسلم موجود، قد يكون مسلمون، ولكن ھنا نص على نفي ا�ثن$ين، : فھو محتمل، إذا قيل

  .فاستغرق النفي قيد ا�ثنينية فحسب، وما عداه ف.، ھذا ھو الظاھر

ًجلين أو جمعا نحو � رجال كانت محتمل$ة، لي$ست ن$صا ف$ي نف$ي الج$نس كان$ت محتمل$ة ًفإن كان مثنى نحو � ر ً
  .لنفي الجنس ولنفي قيد ا�ثنينية أو الجمعية، وھذا كثير من ا=صوليين على ھذا

ٌالعاملة عمل ليس فإنھا عند إفراد اسمھا لنفي الجنس ظھورا، � رج$ل ف$ي ال$دار، قلن$ا) �(وأما  � رج$ل، ھ$ذه : ً
  .التي تعمل عمل ليس) �(ھذه .. ٌ النافية للجنس، � رجل في الدار)�(

� رج$ل ف$ي ال$دار ب$ل رج$.ن؟ : � رجل في ال$دار قلن$ا ھ$ذا ن$ص ف$ي نف$ي الج$نس، ھ$ل ي$صح أن يق$ال: إذا قيل
� رج$$ل ف$ي ال$دار ب$$ل : � رج$ل ف$ي ال$$دار ب$ل رج$ال، ھ$ذا تن$$اقض، وي$صح أن يق$ال: تن$اقض ھ$ذا، و� ي$صح أن يق$$ال

ٍأة؛ =نك نفيت ج$نس الرج$ل، فحينئ$ذ نقي$ضه الم$رأة � ب$أس بوجودھ$ا، ف$إذا نفي$ت ج$نس الرج$ل حينئ$ذ اس$تلزم نف$ي امر ٍ
.. ب$ل رج$ل، ب$ل رج$.ن، ب$ل ث.ث$ة، ب$ل رج$ال: � رجل نفي كل فرد من أفراد ھذا اللفظ، فإذا قل$ت: ا=فراد، فإذا قلت

ٍنس ونفي الجنس يستلزم نفي ا]حاد وا=فراد، فيمتن$ع حينئ$ذ أن نقول ھذا كله يعتبر من التناقض، لماذا؟ =نك نفيت الج
ھ$ذا فاس$د ويع$ود عل$ى ا=ول ب$النقض، وأم$ا � : النافي$ة للج$نس بإثب$ات اثن$ين أو ث.ث$ة، تق$ول) �(تعطف على مدخول 

نھ$ا لنف$ي الج$نس، إما أنھ$ا لنف$ي الوح$دة، وإم$ا إ: ٌرجل في الدار فھذه النكرة التي وقعت في سياق النفي محتملة =مرين
) �(ًالنافية للجنس نص في العموم، � تحتمل أبدا الوحدة، وأم$ا ) �(النافية للجنس إ� أن ) �(ٍفحينئذ ھي مشتركة مع 

ٍفھذه ليست نصا في نف$ي الج$نس، وإنم$ا ھ$ي محتمل$ة، فحينئ$ذ يحتم$ل إذا قي$ل.. التي تعمل عمل ليس) �(النافية أو  ً : �
� : ٌ� رج$ل ب$ل رج$.ن، ص$حيح ھ$ذا، لم$اذا؟ =ن$ك قل$ت: اد به نفي الوحدة، ولذلك يصح أن يقالٌرجل في الدار، المر

� رج$ل ف$ي : ٍ� واح$د، ف$إذا نفي$ت الواح$د حينئ$ذ يحتم$ل الوج$ود ا�ثن$ين والث.ث$ة والع$شرة، وأم$ا إذا قل$ت: ٌرجل يعن$ي
س، ول$$ذلك م$$ن القواع$$د المق$$ررة عن$$د ٍ دون عط$$ف، حينئ$$ذ احتم$$ل ا=م$$رين، ونحملھ$$ا عل$$ى نف$$ي الج$$ن-ھك$$ذا–ال$$دار 

، داخ$$ل ف$$ي القاع$$دة؟ نع$$م داخ$$ل ف$$ي -ٌ� رج$$ل ف$$ي ال$$دار-ا=ص$$وليين أن النك$$رة ف$$ي س$$ياق النف$$ي تع$$م، وھ$$ل ھ$$ذه منھ$$ا 
ًالقاعدة، لكن النكرة في س$ياق النف$ي، إم$ا أن تك$ون لنف$ي الج$نس، فحينئ$ذ تك$ون ن$صا ف$ي العم$وم، وھ$ذه خاص$ة ب$ـ ٍ)� (

  .ا أن تكون ظاھرة في العموم، وفرق بين نص العموم والظھور في العمومالنافية للجنس، وإم

ًالنص � يحتمل أبدا، بل قيل � يحتمل التخصيص أص.، وأما الظاھر في العموم فھذا محتم$ل، كم$ا ھ$و ال$شأن  ً
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ين$ة ت$دل عل$ى ٍ� رجلٌ في ال$دار، قلن$ا ظ$اھره أن$ه لنف$ي الج$نس، فحينئ$ذ ھ$ي ظ$اھرة ف$ي العم$وم، ف$إذا ل$م توج$د قر: في
  .الوحدة مع كونھا محتملة لھا فنحمله على العموم لكنه ظاھر وليس بنص

ًفإنھا عند إفراد اسمھا لنفي الجنس ظھورا لعموم النكرة مطلقا ف$ي س$ياق النف$ي، ولنف$ي الوح$دة  وح$دة م$دخولھا -ً
ٌ� رج$ل ف$$ي ال$دار، تحملھ$$ا : ذاٍ، فتحت$$اج إل$ى قرني$$ة، حينئ$ذ إذا ج$$اء اللف$ظ ھك$$-ً ھ$$ذا أي$ضا محتم$$ل بمرجوحي$ة-المف$رد،

� رج$ل ف$ي ال$دار : ًمباشرة على أنه لنفي الجنس، لكنه ليس نصا بل ھو ظاھر، فإذا أردن$ا الوح$دة وھ$و م$ا دل$ت علي$ه
  .ٍبمرجوحية حينئذ � بد من قرينة

ًظ وض$عا، وك.ھم$ا مم$ا ي$دل علي$ه اللف$.. احتمال راج$ح، واحتم$ال مرج$وح: ٌ� رجل في الدار لھا احتما�ن: ًإذا
  .ًأما ا�حتمال الراجح فھو العموم في النفي ويكون ظاھرا، وأما ا�حتمال المرجوح وھو الد�لة على الوحدة

  .ٌ� رجل في الدار حملت على ا�حتمال الراجح، وإذا أريد ا�حتمال المرجوح � بد من قرينة: إذا أطلقت ھكذا

 كان$$ت ف$$ي َعِم$$ اس$$مھا أو ُجَيlن$$ُب$$ل رج$$.ن أو رج$$ال، ف$$إن ث:  فتحت$$اج إل$$ى قرين$$ة، ولھ$$ذا يج$$وز بع$$دھا أن تق$$ول
  .َعِم اسمھا أو ُجَيlنُ إذا ث)إن( العاملة عمل )�(ا�حتمال مثل 

ًالنافية للجنس إذا كان اسمھا مثنى أو جمعا ھي مثل ) �: (ٍحينئذ نقول التي تعمل عم$ل ل$يس إذا ثن$ي اس$مھا ) �(ً
الت$ي ) �(النافي$ة للج$نس والمف$رد ف$ي ب$اب ) �( لھذا وذاك، وأما المفرد في باب أو جمع � فرق بينھما ك.ھما محتمل

تعمل عمل ليس ھو الذي يقع فيھا النزاع وا�نفصال، فالتي لنفي الجنس نص في نفي الجنس، والتي تعم$ل عم$ل ل$يس 
  .ھي محتملة وظاھرة في نفي الجنس

عند المفرد فقط، إذا ك$ان اس$مھا -نما ھو عند إفراد ا�سم  والعاملة عمل ليس إ)إن(فا�خت.ف بين العاملة عمل 
  .، وما عداه ا=صل ينظر فيه إلى القرائنً-مفردا

ھذه ھل ھي باقية عل$ى : ٍالتي لنفي الجنس، فحينئذ نقول) �( والمھملة كالعاملة عمل ليس، يعني إذا أبطل عمل 
  .مل ليس ظاھرة في العموم ومحتملة للوحدة� ھي كالعاملة ع: ًأصلھا في كونھا لنفي الجنس نصا؟ نقول

الت$$ي تعم$$ل عم$$ل ل$$يس، وھ$$ذا ف$$رق ج$$وھري يحتاج$$ه ) �(الت$$ي لنف$$ي الج$$نس و) �(ھ$$ذا الف$$رق ب$$ين الن$$وعين 
  .ا=صولي

ِالتي" َ)" ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ حك$م الج$نس : -نف$ي الج$نس-ل$صفته وحكم$ه، الم$راد ب$الجنس ھن$ا :  أو النافية للجنس أيْ
قدر مشترك، ھذا � وجود له في الخ$ارج :  وإ� فالجنس � ينفى؛ =نه معنى وحقيقة في الذھن، إذا قيلوصفة الجنس،

  .ٍإنما ھو وجود في الذھن، حينئذ � ينفى بل ھو باق

، من حيث ات$صافه ب$الخبر، وإ� فل$يس المنف$ي ا�س$م ب$ل الخب$ر، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل أن )�(جنس اسم : للجنس أي
ٍينونته في الدار وليس ھو عين الرج$ل، ف$المنفي حينئ$ذ حكم$ه حك$م ا�س$م؛ =ن ا�س$م ذات، ف$. المنفي عن رجل ھو ك

  .تنفى الذوات

ِالتي" َ)" ِلنفي . ْ َ ْالجنس ِ ِ   .قد تكون نافية للجنس) ليس(المشبھة بـ) �(=ن ) إن(المحمولة على ) �(، ْ

ْعم7777777777777ل إن اجع7777777777777ل ل67777777777777 ف7777777777777ي نك7777777777777ره َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ. ِ  

  

َمف777777777777777777777777ردة جاء َ َ ًُ َ ْت777777777777777777777777ك أو مك777777777777777777777777ررهْ َ . ُ َْ َْ َ  

  

َل6 ْاجعل: ھذا جار ومجرور متعلق بقوله: ِ َ ْ.  

.عمل إنو ِ َ َ ْ اجعلھذا مفعول به مقدم منصوب لـ: َ َ ْ.  

َاجعل عم7ل إن ل67 ِ . ِ َ َْ َ َ َل67؟ ن$صب المبت$دأ ورف$ع الخب$ر اجعل$ه )إن(، وم$ا ھ$و عم$ل ْ ، انقل$ه ل$.، ف$دل عل$ى الفرعي$ة، ِ
، فليست ھي مساوية لھا من كل وجه، ن$ستفيد م$ن ھ$ذا )إن(بالحمل على ) إن( تعمل عمل التي لنفي الجنس) �(ٍحينئذ 

أن الشيء إذا حمل على شيء آخ$ر ك$ان المحم$ول علي$ه أق$وى ف$ي العم$ل، وك$ان ل$ه م$ن التوس$ع ف$ي ا=حك$ام م$ا ل$يس 
  .التي لنفي الجنس) �(ًللمحمول أص. وھو 
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َعمل إن اجعل ل6: ًإذا ِ ْ ََ ْ َ َ. ٍالت$ي ھ$ي ا=ص$ل، حينئ$ذ ل$يس ك$ل م$ا س$اغ ) إن(ًھذه أدنى وأقل أحكاما م$ن ) �(نعلم أن  ِ
إعمالھ$ا ض$عيف، : ٍھذه عامل ضعيف؛ =نھا في ا=ص$ل � تعم$ل، وإذا أعمل$ت حينئ$ذ نق$ول) �(ھناك يسوغ ھنا؛ =ن 

  .بل الحروف كلھا إعمالھا ضعيف

َعمل إن اجعل ل6 ِ ْ ََ ْ َ َ. النافي$ة للج$نس ) �(لت؟ ف$ي أي وج$ه م$ن أوج$ه ال$شبه أش$بھت ، لماذا أعم)إن(ًحم. لھا على  ِ
) Kإن(ًلتوكي$$د اFثب$$ات، إذا ك$$ل منھم$$ا للتوكي$$د ) Kإن(لتوكي$$د النف$$ي، و) �(لم$$شابھتھا إياھ$$ا ف$$ي التوكي$$د، ف$$إن : ؟ ق$الوا)Kإن(

ذا ي$سمى قي$اس أو حم$ل النق$يض تؤكد اFثبات و� تؤكد النفي، وھ) Kإن(التي لنفي الجنس للتوكيد، إ� أن ) �(للتوكيد و
ًعلى نقيضه، بمعنى أنھا تفي$د نفي$ا أكي$دا قوي$ا، وھ$ذا � يقت$ضي وج$ود النف$ي أو� بغيرھ$ا، إذا قي$ل ً ً النافي$ة للج$نس ) �: (ً

َ )َ )الثانية ھ$ذه مؤك$دة، ) ما(ما ما زيد : فأكدته، مثل ما نقول) �(ًلتوكيد النفي، قد يفھم أن ثم نفي وجد أو� ثم جاءت 
ُأبوح ُ Mبحب َ َبثنة ِ َ ْ َإنھا َ ٍالثانية نافية، مؤك$دة ل$. ا=ول$ى، حينئ$ذ إذا قي$ل مؤك$دة يفھ$م من$ه أن الجمل$ة ق$د دخلھ$ا نف$ي ) �.. (ّ

ًأو�، ثم جيء بالحرف الثاني النافي فأكد المنفي الموجود ف$ي الجمل$ة، ھن$ا �، ل$يس ا=م$ر ك$ذلك، ب$ل الم$راد أنھ$ا تفي$د 
ًنفي$$ا أكي$$دا قوي$$ا، ً ً وھ$$ذا � يقت$$ضي وج$$ود النف$$ي أو� بغيرھ$$ا، وإن كان$$ت بتأكي$$د النف$$ي =نھ$$ا نف$$ت احتم$$ال الوح$$دة م$$ن ً

ٌم$دخولھا، وھ$ذا تأكي$د ف$رق ب$$ين � رج$ل، و� رج$ل ا=ول$ى آك$$د ف$ي النف$ي م$ن الثاني$$ة، لم$اذا؟ لكونھ$ا لنف$ي الج$$نس، .. َ
  .ًوالثانية لنفي الجنس ظاھرا مع احتمال الوحدة

ًھذا أو�-ًإلحاقا بھا لمشابھتھا لھا في تأكيد النفي ) إن(مل ع) �(ًإذا تعمل 
-.  

لھ$ا ص$$در الك$.م، و� الت$ي لنف$ي الج$نس لھ$$ا ص$در الك$.م، يعن$ي تق$ع ف$$ي أول ) إن(الت$صدر والت$صدير، : ًثاني$ا
  .و�م ا�بتداء ونحوھا) Kإن(الجملة مثل 

الت$ي لنف$ي الج$نس ) �(ل$ى المبت$دأ والخب$ر، ومن خصائص ا=سماء تدخل ع) إن(والدخول على المبتدأ والخبر، 
لتوكيد اFثبات فھ$و قي$اس ) Kإن(كذلك من خصائص المبتدأ والخبر تدخل على الجملة ا�سمية؛ و=نھا لتوكيد النفي كما 

مع ًتعم$ل عم$ل ل$يس قياس$ا عليھ$ا، بج$ا: النافية، قلن$ا) �(فيما سبق ) ليس(نقيض، وإلحاقھا بليس قياس نظير، إلحاقھا بـ
ًأن ك. منھما ينفي، ھذا قياس نظير، 

lبج$امع م$اذا؟ ك$ل منھم$ا مؤك$د، ) Kإن(قي$ست عل$ى ) �(، وھن$ا -نظير على نظي$ر-
  .ًفي النفي، ھذا نظير أو نقيض؟ نقيض، إذا فرق بين المسألتين) �(lمؤكد في اFثبات و) إن(إ� أن 

 أف$صح وأكث$ر ف$ي ا�س$تعمال ول$ه ش$روط، كم$ا -)إن (عم$ل-=نھا نافية مثلھا فھو أقوى في القياس، لكن عملھ$ا 
ْنكره ِفي: قال الناظم َ ِ ؛ =ن ش$أن -الت$ي لنف$ي الج$نس-) إن(عم$ل ) �(، أراد أن يبين لنا الشروط التي تشترط في إعمال َ

ًالفرع أ� يعمل مطلقا، ھذه قاعدة مطردة، شأن الفرع عند النحاة في العمل � يعم$ل مطلق$ا، ب$ل � ب$د م$ن قي$ ود و� ب$د ً
  :من شروط

ھ$ذه خرج$ت باش$تراط النافي$ة، ف$إن كان$ت .. أن تكون نافية، خرج بھا الناھية، والزائدة، والعاطفة: الشرط ا=ول
  ، وشذ إعمال الزائدة في نحو )إن(ٍزائدة حينئذ � تعمل عمل 

ْلو    ْلم َ ْتكن َ ُ ُغطفان َ َ َ َذنوبَ ) َ ُ َلھا ُ َل6م َإذا  ****   َ َ ُذوو َ ْأح َ َسابھاَ َعمرا َِ َ ُ   

ْلو ْلم َ ْتكن َ ُ ُغطفان َ َ َ َذنوبَ ) َ ُ َلھا ُ َذنوبَ )(، � رجل في الدار، َ ُ َلھا ُ ھذه زائ$دة وھ$و : أعملھا أو �؟ أعملھا، نقول) َ
  .شاذ

" َ)"أن يكون منفيھا الجنس، يعني � الوحدة، وھذه نأخذھا من أين م$ن ك$.م الن$اظم؟ العن$وان الترجم$ة : الثاني
ِالت ِلنفي ي. ْ َ ْالجنس ِ ِ   .، معناھا نافية وأنھا تنفي الجنسْ

ًأن يكون نفيھا نصا، � على جھة ا�حتمال، وھذا أيضا مأخوذ من الترجمة؛ =نه مت$ى أطل$ق نف$ي الج$نس : ًثالثا ً
ًانصرف إلى نفيه نصا؛ =نه يستلزم نفي ا=فراد، وإذا اس$تلزم نف$ي ا=ف$راد مطلق$ا حينئ$ذ ص$ار ن$صا، ھ$ذا أي$ض ً ًا نأخ$ذه ًٍ

  .من الترجمة

ٍجئ$ت ب$. زاد، حينئ$ذ النك$رة ھ$ذه : � زاد لي، لو دخلت عليھ$ا الب$اء.. أ� يدخل عليھا جار، جئت ب. زاد: ًرابعا
وھ$ي ) �(وھذه الحركة التي في زاد الحركة العارية، بمعنى أن الب$اء ھن$ا أعمل$ت ف$ي ) ب. زاد(صارت مطلوبة للباء 



                                                            
572

ب$. زاد، الب$اء : أعي$رت إل$ى زاد، وظھ$رت فيھ$ا، ول$ذلك تق$ول) �(لحرك$ة � تظھ$ر عل$ى بمعنى غير ولما كانت ھذه ا
، ھنا زحلق$ت الحرك$ة -حركة ظاھرة- ھي التي في زاد -حركته-حرف جر و� اسم بمعنى غير مجرور بالباء، وجره 

جره كسرة مق$درة، من$ع مضاف إليه مجرور و: مضاف وزاد مضاف إليه، زاد نقول) �(مثل ال.م المزحلقة، ب. زاد 
) �(من ظھورھا اشتغال المحل بحركة العارية؛ =ن زاد ھذه الكسرة ليست كسرة زاد المضاف إليه وإنم$ا ھ$ي ك$سرة 

النافي$ة للج$نس ي$شترط ف$ي إعمالھ$ا أ� ي$سبقھا ح$رف ج$ر، ف$إن س$بقھا ) �(وھي بمعنى غير، على ك$ل الم$راد ھن$ا أن 
َل67: للجر، وھذا يمكن أخذه من قولهٍحرف جر حينئذ صارت النكرة مطلوبة  ْنك7ره ِف7ي ِ َ ِ ، =ن النك$رة إذا كان$ت مطلوب$ة َ

َل6   .امتنع أن تكون مطلوبة لحرف الجر وھو الباء ِ

َعم7ل إن اجع7ل ل67: أ� يدخل عليھا جار وھ$ذا م$أخوذ م$ن قول$ه: ًإذا ِ ْ ََ ْ َ َ. إنم$ا يك$ون م$ع ع$دم دخ$ول ) إن(=ن عم$ل  ِ
  .الجار

َفي نكرْه: سمھا نكرة وكذا خبرھا؛ =نه قالأن يكون ا: ًخامسا ِ   .ً إذا � بد أن يكون ا�سم نكرةَِ

ًأن يتصل بھا اسمھا، � يفصل بينھا ول$و ب$الخبر، ول$و ك$ان ظرف$ا أو ج$ارا ومج$رور � يج$وز أن يتق$دم : ًسادسا ً
َوبعد: ومدخولھا، وھذا يأتي أنه نص عليه) �(و� أن يفصل بين  ْ َ َذاك َ َالخبر َ َ َ ْاذك7رعد ذاك ا�سم الخب$ر ب ْ ُ ْرافع7ه ْ َ ، اذك$ر َِ

  .بطل عملھا: ٍواسمھا، فإن فصل حينئذ نقول) �(الخبر بعد ذاك، يعني بعد ا�سم، فدل على أنه � يفصل بين 

وج$ب إذا ل$م تك$ن مك$ررة أن تعم$ل عم$ل ) �(ٍبھذه الشروط الستة � بد من اجتماعھا، وحينئذ اجتمع$ت ف$ي : ًإذا
  ).إن(

ًنصا عملت عمل ليس، وإن دخل عليھ$ا ح$رف خف$ض النك$رة، جئ$ت ب$. ) �( لنفي الوحدة أو الجنس وإن كانت
ًزاد، وشذ جئت ب. شيء بالفتح، ھذا شاذ، وإن كان ا�سم معرف$ة أو منف$ص. أھمل$ت ووج$ب تك$رار  ٌنح$و � زي$د ) �(َ

ٌفي الدار و� عمرو و� في ال$دار رج$ل و� ام$رأة ٌ Kعم$ل إن : ًإذا. ٌ ِ َ َ َاْجع$ْل ل$. َ ِ ًل$يس مطلق$ا ب$ل ھ$و ب$شروط س$تة ذكرناھ$ا َ
  .فيما مضى

ْفي نكره َ ِ   . متصلة بھاَِ

ْمفردة جاءتك أو مكرره َ . ُ ْ َ َ َ َُ َْ َ ً َ  َ)(قد تكون مفردة، � رج$ل ف$ي ال$دار، وق$د تك$ون مك$ررة ) �(ھذا فيه إشارة إلى أن : ْ
َحول ْ َو) َ َقوة َ . ْاجع7ل: ًلعم$ل واج$ب، وإذا كان$ت مك$ررة فالعم$ل ج$ائز، إذا قول$ه، لكن إذا كانت مف$ردة فاِ)با+ّ ا) ُ َ نحمل$ه  ْ

  ).�(، والجواز فيما إذا تكررت )�(على معنييه قدر مشترك الوجوب والجواز، الوجوب فيما إذا أفردت 

ق$صد الت$ي ھ$ي نافي$ة لحك$م الخب$ر ع$ن الج$نس، وذل$ك إنم$ا يك$ون إذا ) �(التي لنفي الجنس المراد بھ$ا ) �(ً إذا 
ٍنفي الجنس على سبيل ا�ستغراق، اختصت با�سم حينئذ؛ =ن ق$صد ا�س$تغراق عل$ى س$بيل التن$صيص ي$ستلزم ) �(بـ

ًلفظ$$ا أو تق$$ديرا، و� يلي$$ق ذل$$ك إ� ب$$النكرات، ول$$ذلك اش$$ترط أن يك$$ون اس$$مھا مدخول$$ه نك$$رة؛ =ن أص$$ل ) م$$ن(وج$$ود  ً
ً عن$د ا=ص$وليين ھن$اك النك$رة إذا س$بقت بم$ن ص$ارت ن$صا التركيب � من رجل في الدار، ھذا ا=صل، إذا نطق بم$ن

  . في العموم

ًأص$ل التركي$ب ھ$و ج$ود م$ن لفظ$ا أو تق$ديرا، : ٍنص ف$ي العم$وم، حينئ$ذ نق$ول: َ� رجل ليس فيه من، حتى نقول ً
ٍ م$ْن خ$القَھْل((التي لنفي الجنس، ومثله ) �(ًلفظا خرجت عن باب  ِ ٍخ$الق ]3:ف$اطر [))َِ ِ ي$ه م$ن الزائ$دة،  قلن$ا دخل$ت علَ

ھ$$ذه م$$ن دل$$ت عل$$ى التن$$صيص ف$$ي العم$$وم، بمعن$ى أن$$ه � يحتم$$ل التخ$$صيص البت$$ة، ھ$$ذه م$$ن ق$$د تك$$ون : ٍفحينئ$ذ نق$$ول
ًالت$ي لنف$ي الج$نس تعتب$ر مق$درة، ول$ذلك س$مع ش$ذوذا النط$ق بھ$ا م$صرحا، ) �(ًملفوظا بھا وقد تكون مقدرة، في ب$اب  ً

  ل مھجور كما ذكرناه ًويحفظ و� يقاس عليه، يعني تنبيھا على أص

َفق77777777777ام َ ُي77777777777ذود َ ُ َعنھ77777777777ا َس .الن77777777777ا َ ِب77777777777سيفه َ ِ َ  

  

ٍس77777777777بيل ِم77777777777نَ )َ أ) َ:وق77777777777ال ِھن77777777777د إل77777777777ى َ ِ  

  

ٍسبيل ِمنَ )َ أ) ٍسبيل ِمنَ ): � سبيل إلى ھند، ھذا ا=صل � سبيل، لكن قال.. َ ِھند إلى َ ِ.  

: الت$$ي لنف$$ي الج$$نس نق$$ول) �(، أو ھ$$ذا قي$$اس أو ش$$اذ؟ ھ$$ذا يعتب$$ر ش$$ذوذ؛ =ن النط$$ق بم$$ن الم$$ضمنة ف$$ي اس$$م
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  .ًالتصريح به يعتبر شاذا، ولذلك استفيد ا�ستغراق بتضمن ھذا التركيب من ا�ستغراقية، فُصرح ھنا بمن ضرورة

ْعم7777777777777ل إن اجع7777777777777ل ل67777777777777 ف7777777777777ي نك7777777777777ره َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ. ِ  

  

ًمف77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ردة َ َ ُْ ................  

  

ًمفردةما ھو إعراب  َ َ   ؟ ُْ

َجاءتكحال من فاعل  ْ َ ْأوَتك حال كونھا مفردة، يعني غير مكررة، � رجل في الدار، � غ.م رج$ل ق$ائم، ، جاءَ َ 
ْمك77رره َ . َح77ول َ)( :َُ ْ َو) َ َق77وة َ . ، إذا ل$$م تعم$$ل � إم$$ا =ج$$ل الف$$صل أو لك$$ون م$$دخولھا معرف$$ة، فم$$ذھب س$$يبويه ِ)ب77ا+ّ ا) ُ

  .والجمھور لزوم تكرارھا، لكن � يلزم العمل بل ھو جائز

ًفردةُمً إذا  َ َ ْمكررهًالعمل يكون واجبا، و  ْ َ .   ً.يكون العمل جائزا َُ

) �(، لم$اذا؟ =نن$ا قلن$ا إن ھ$ذا اللف$ظ  ف$. تعم$ل ف$ي المعرف$ة،و� يك$ون اس$مھا وخبرھ$ا إ� نك$رة: قال ابن عقيل
خل إ� عل$ى ا�س$تغراقية، وم$ن ا�س$تغراقية � ت$د) م$ن(يستفاد منه ا�ستغراق، وا�س$تغراق إنم$ا يك$ون عل$ى ت$ضمن 

ْ عمل إن اجعل ل6 ف7ي نك7ره:معرفة، لذلك اشترط أن يكون اسمھا نكرة) �(ٍالنكرات، فيمتنع حينئذ أن يكون اسم  َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ. ، أم$ا ِ
   . وما ورد من ذلك مؤول بنكرةمعرفة �، � تكون نافية للجنس،

ٌق7ضية"  :ذا مم$ا ي$ؤوليجوز أن يك$ون معرف$ة ب$ل �، نق$ول ھ$: إذا جاء في لسان العرب � نقول . ِ ٍح7سن َأب7اَ و) َ َ َ 
، نق$$ول ھ$$ذا ا=ول$$ى أن ي$$ؤول بم$$اذا؟ و� مث$$ل أب$$ي ح$$سن لھ$$ا، ومث$$ل ھ$$ذه كلم$$ة متوغل$$ة ف$$ي اFبھ$$ام � تتع$$رف "اَھ77َل

  .باFضافة

ٍحسن َأباأو يجعل  َ عبارة ع$ن اس$م ج$نس وكأن$ه ق$د قي$ل و� في$صل لھ$ا، وھ$ذا مث$ل ت$أويلھم ف$ي ب$اب ا�س$تعارة  َ
ُحاتم بالمتناھي في الجود: نحو ُ َِ ِ َ َ ٌ.  

ٌقضية" : ًإذا . ِ ٍحسن َأباَ و) َ َ ً ھذا معرفة، أبا أضيف إلى حسن، اكتسب التعريف، كيف جاء اس$ما ل$. النافي$ة "اََھل َ
  .مؤول، يعني و� مثل أبا حسن لھا، ھذا أحسن توجيه لھا: للجنس؟ نقول

ٍح7سن َأب7اَ ): كقولكويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة  َ  ، فلم$ا وص$ف ب$النكرة دل اَھ7َلً ح6)اَھ7َل َ
  .ھذه للجنس، وأن مدخولھا نكرة، نكرة في المعنى لكنه في اللفظ معرفة) �(على أن 

  .و� مثل أبي حسن لھا. ٍحينئذ وجب التأويل ليوافق اللفظ المعنى

ٌ� فيھا غْول((: الىفإن فصل بينھما ألغيت كقوله تعو� يفصل بينھا وبين اسمھا  َ َ   ].47:الصافات [))ِ

ٌ� فيھ$$ا غ$$ْول) ((إن(والنك$$رة ب$$شيء، ف$$إن ف$$صل تع$$ين الرف$$ع ل$$ضعفھا ع$$ن درج$$ة ) �(أ� يف$$صل ب$$ين : ًإذا َ َ ِ(( 
  .]47:الصافات[

  :ثم قال رحمه '

ْفان7777777777777صب ِ ْ َبھ7777777777777ا َ ًم7777777777777ضافا ِ َ ْم7777777777777ضارعه ْوٱ ُ َ َ ُِ  

  

َوبع7777777777777777د ْ َ َذاك َ َالخب7777777777777777ر َ َ َ ْاذك7777777777777777ر ْ ُ ْرافع7777777777777777ه ْ َ َِ  

  

ِورك777777777777777777ب M َ َالمف777777777777777777رد َ َ ُْ َفاتح777777777777777777 ْ ِ َك67777777777777777777ً اَ َ  

  

َح7777777777777777ول ْ َو) َ .ق7777777777777777و َ ِوالث7777777777777777ان َةُ . َاجع677777777777777777 َ َ ْ  

  

َمرفوع7777777777777777777 ْ ًمن77777777777777777777صوبا ْوٱً اَُ ُ َمركب77777777777777777777 ْوٱ َْ َ   ا.ُ

  

ْوإن ِ َرفع77777777777777777777777777777777777ت َ ْ َتن77777777777777777777777777777777777صباَ )ً ).َوأ ََ ِ ْ َ  

  

ًإم$$ا أن يك$$ون م$$ضافا، وإم$$ا أن يك$$ون ش$$بيھا بالم$$ضاف، وإم$$ا أن: � يخ$$رج ع$$ن ث.ث$$ة أح$$وال) �(خب$$ر   يك$$ون ً
  ً.مفردا

Kك$ل كلمت$ين ن$زل ثانيھم$ا ُمنزل$ة التن$وين مم$ا : ٍالمضاف ھنا ھو المضاف في غيره من ا=بواب، فحينئذ يق$ال في$ه ُ l ُ
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ھ$و م$ا ات$صل ب$ه ش$يء م$ن تم$ام معن$اه، يعن$ي : ھ$ذا م$ضاف وم$ضاف إلي$ه، وال$شبيه بالم$ضاف: قبله، غ.م زيد نقول
له تعلق به على جھة العمل إما ب lھ$ذه .. ، وإم$ا ب$العطف-الجار والمجرور-الرفع، وإما بالنصب، وإما بالتعلق شيء يكم

  .أربعة أحوال

ٌ) قبيحا فعله ممدوح: تقول ُ ُ ً ِ $ل َ lقبيحا ھذا اسم اتصل به شيء م$ن تم$ام معن$اه، وھ$و يطل$ب فاع$ل، والفاع$ل مكم ،ً
ًلعامله، إذا متمم له في المعنى وھو مرفوع، أو منصوب � طالعا جب. حا ً ، ات$صل )�(ًطالعا ھ$ذا اس$م : ًضر، � طالعاً

ك$ل عام$ل : ًجب. =نه مفعول به، والعامل الذي يعم$ل � ي$تم معن$اه إ� بمعمول$ه، ھ$ذه قاع$دة: به شيء متمم لمعناه وھو
ًقبيح$ا فعل$ه، قبيح$ا عم$ل الرف$ع ف$ي : ٍتسلط على اسم أو عل$ى ظ$رف أو عل$ى مج$رور حينئ$ذ � ي$تم معن$اه إ� ب$المعمول ً

ًه، إذا � قبيحافعل ٍفعل$ه عمم$ت الحك$م، حينئ$ذ ص$ار : ك.مه، فعل$ه، نوم$ه، أكل$ه، ش$ربه؟ يحتم$ل، فلم$ا قل$ت! ًما قبيحا.. ً K
ٍفاع. فتمم معناه، أو منصوب � طالعا جب.، طالعا ماذا؟ يحتمل، الطلوع ل$يس خ$اص بالجب$ل، حينئ$ذ إذا قل$ت ً ًً ًطالع$ا : ً

  .ًوھو معمول، إذا تممه شيء متصل بهًجب. تخصص، تخصص بماذا؟ بالمفعول به 

ٍ� خيرا من زيد عندنا، من زيد جار ومجرور متعلق بخير، وھ$و أفع$ل تف$ضيل، وحينئ$ذ : أو مخفوض يتعلق به ً
  إلى آخره؟..  ممن؟ من زيد، من عمرو، من خالد-بالنصب–ً� خيرا 

ل$و -� ث.ث$ة وث.ث$ين عن$دنا، : ط$فمن زيد ھذا متعلق بخير وھو أفعل تف$ضيل تم$م معن$اه، ك$ذلك بق$ي الع: نقول
وث.ث$ين، م$ا : ، � ث.ثة وث.ثين عندنا، � ث.ثة، وھو يريد الع$دد ث.ث$ة وث.ث$ين، ل$و ل$م يق$ل-واحد اسمه ث.ثة وث.ثين

؛ =ن المعط$$وف والمعط$وف علي$ه ف$$ي المعن$ى ك$$الجزء -عط$ف-ث.ث$$ة م$ا بع$د ال$$واو : ًح$صل الم$راد، إذا ارت$$بط بقول$ه
ًأردت أن أخب$$ر أن$$ي ض$$ربت زي$$دا وعم$$راالواح$$د، إذا  ًض$$ربت زي$$دا وعم$$را، والفائ$$دة مترتب$$ة عل$$ى ذك$$ر المفع$$ول .. ً ً

ًوالمعطوف عليه، حينئذ � يحصل بأحدھما، ضربت زيدا فقط ما حصل اFخبار أو تمام الفائدة، ض$ربت زي$دا وعم$را  ً ً ٍ
ً� بد من المعطوف والمعطوف عليه معا، إذا الشبيه بالمضاف ما اتصل  به شيء من تمام معن$اه، يعن$ي ش$يء معم$ول ً

ًبه متمم معن$اه، إم$ا أن يك$ون مرفوع$ا وإم$ا أن يك$ون من$صوبا، وإم$ا أن يك$ون مخفوض$ا وإم$ا أن يك$ون معطوف$ا، ھ$ذا  ً ً ً
ُيسمى المشبه بالمضاف ُمطو� وممطو�، ث.ثة أسماء شبيه بالمضاف، والُمطول والممطول أي K Kَ ً ً   .الممدود: َ

م$$ضاف وعرفن$$ا حقيقت$$ه، وال$$شبيه بالم$$ضاف وعرفن$$ا : رد، المف$$رد ھن$$ا إذا ح$$صرنا الق$$سمة ث.ثي$$ةالمف$$: الثال$$ث
ًحقيقته، حينئذ المفرد ما ليس مضافا و� شبيھا بالمضاف، فيشمل ً رجل ورج.ن ورجال وم$سلمات وم$سلمون، يعن$ي : ٍ

 ا=ص$ل، ودخ$ل في$ه المثن$ى، دخل فيه المفرد في ب$اب اFع$راب وھ$و زي$د س$واء ك$ان إعراب$ه بح$رف أو بحرك$ة عل$ى
  .جمع التصحيح المؤنث، جمع التصحيح المذكر، جمع التكسير: ودخل فيه الجمع بأنواعه الث.ث

  ).�(ھذه كلھا مفرد في باب 

  :-=نھا مختلفة-قال الناظم في بيان أحكام ھذه الث.ثة 

َفانصب بھا ِْ ِ ْ ًمضافا َ َ ٍحينئذ أثرت النصب في م$دخولھا وھ$و م$ضاف؛ ھي التي تعمل النصب، ) �(ً، إذا )�( بـبھا ُ
ِفانصْب =نه قيد ھنا  ْ َبھاَ ًمضافا -)�(بـ-ِ َ ً، مطلقا أو مضافا إلى نكرة؟ُ ً  

َعمل َ .إن َ ْاجعل ِ َ َل6 ْ ْنكره ِفي ِ َ ِ   ، المضاف إلى المعرفة ما حكمه؟ َ

  .معرفة

ًم7ضافاًإذا  َ ل$ى نك$$رة؛ =ن$ه يبق$ى عل$$ى تنكي$ره، وأم$$ا  الم$ضاف إ-انتب$ه لھ$$ذا-الم$راد ب$$ه ھن$ا الم$ضاف إل$$ى نك$رة،  ُ
: التي لنفي الجنس � تعمل في معرفة، فإن ت.ھا معرفة بطل عملھ$ا) �(المضاف إلى معرفة فھو معرفة، ومعلوم أن 

َ� ص$احب . ھ$ذا يعتب$ر نك$رة: ٍحينئ$ذ نق$ول.. َ� زيد في الدار و� عمرو، واجب اFبطال ھنا إلغاء، وأما � غ.م رج$ل
م$ضاف إلي$ه، دخل$ت علي$ه ) علم(مضاف، و) صاحب(ٌوت، ھذا واجب النصب، � صاحب علم، صاحب علم ٍعلم ممق

  .� النافية للجنس � صاحب علم ممقوت، يعني علم نافع، وأما العلم الذي ھو بين بين قد يمقت

 فوج$ب ن$صبه عل$ى) �(ٍم$ضاف إلي$ه، حينئ$ذ دخل$ت علي$ه ) عل$م(م$ضاف، و) صاحب(� صاحب علم ممقوت، 
  .مرفوع بھا كما سيأتي) �(نعم نفي للجنس، � صاحب علم ممقوت، ھذا خبر : أنه اسم لھا، نفي للجنس؟ نقول
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ًفانصب بھا مضافا َ ُ َ ِْ ِ ْ ًمضافا :َ َ  إلى نكرة أو مضارعة، أو للتنويع، أي م$شابھة، وال$ذي أش$به الم$ضاف ھ$و م$ا ك$ان ُ
  .ًعام. عمل الفعل في غيره

ً� طالعا جب. ظاھر،  ًفنصبته، لم$اذا؟ =ن$ه ش$بيه بالم$ضاف؛ =ن طالع$ا ) �(ھذا اسم فاعل دخلت عليه ) ًلعاطا(ً
ًھذا منون وقد اعتمد سبقه نفي حينئذ ھ$و اس$م فاع$ل رف$ع ض$ميرا م$ستترا وعم$ل ف$ي المفع$ول ب$ه، � طالع$ا ج$ب.، إذا  ً ً ًً ٍ

  .تممه شيء من معناه، أو معمول تمم معنى اسم الفاعل

ْمضارعه أو  َ َ   .ي مشابھةيعن: ُِ

ْوبع7د ذاك الخب77ر اذك77ر رافع77ه ََ َ ْ َ َ ْ َ َِ ُ َْ َْ بع$$د ن$$صب الم$ضاف ون$$صب ال$$شبيه بالم$$ضاف اذك$$ر الخب$$ر، ائ$$ت ب$$الخبر :  يعن$$يَ
ْرافعه َ تنصب ا=ول وترفع الثاني، تنصب ا=ول عل$ى أن$ه اس$م لھ$ا وترف$ع الث$اني عل$ى أن$ه ) �( حال كونك رافعه =ن َِ

  .خبر لھا

َوبعد ذاك الخبر َ ْ َ ََ ْ َ َ ْ اذكرَ ُ ْاذكر: ْ ُ َالخب7ر( بعد ذاك المنصوب، وھو ا�س$م الم$ضاف وال$شبيه بالم$ضاف، ْ َ َ ھ$ذا مفع$ول ) ْ
ْرافعهبه مقدم �ذكر حال كونك  َ   .ً، حتما يعني رافع الخبرَِ

ھي الرافعة له عند عدم تركبھا، يعني إذا كان اس$مھا ) �(� خ.ف في أن ! أم غيرھا) �(أما الرافع له ھل ھو 
ًا أو شبيھا بالمضاف � خ.ف بين النحاة أن الرافع للخبر ھو مضاف ً)�.(  

) �(، وأن الراف$ع للخب$ر ھ$و )�(ًإذا القسم ا=ول الم$ضاف، ال$شبيه بالم$ضاف � إش$كال أن الناص$ب ل.س$م ھ$و 
  .عينھا، ھذا � خ.ف بينھم

َفإن ُركبت مع ا�سم المفرد  l)ھن$ا أم �؟ ھن$ا ) �(م ھ$ل ھ$و مرف$وع ب$ـًحاض$ر م$ث.، � رج$ل ق$ائم، ق$ائ) � رج$ل
  .محل خ.ف بين النحاة، وأما النوع ا=ول والثاني فمحل وفاق

) �(ً� رجل قائم، قائم ھذا محل نزاع، فمذھب ا=خفش أنھا أيضا ھي الرافعة له، يعني كلھا الث.ث$ة مرفوع$ة ب$ـ
  .على مذھب ا=خفش، وافق الحالتين ا=ولى

  .ًا ھي الرافعة له، وصححه في التسھيل، يعني ابن مالك رحمه ' تعالىفمذھب ا=خفش أنھا أيض

ًومذھب سيبويه أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قب$ل دخولھ$ا، ول$م تعم$ل إ� ف$ي ا�س$م، والمرف$وع خب$ر المبت$دأ، 
  .مذھب سيبويه في ھذه المسألة مشكل

، عن$د )�(حب عل$م ممق$وت، ممق$وت مرف$وع ب$ـ، مث$ل � ص$ا)�(قائم عند ا=خفش أنه مرفوع ب$ـ) � رجل قائم(
ٍم$$ع اس$مھا ف$$ي مح$ل رف$$ع مبت$دأ، حينئ$$ذ لم$ا ركب$$ت ) �(ٍس$يبويه أن � رج$ل ھ$$ذه ركب$ت تركي$$ب خم$سة ع$$شر، فحينئ$ذ 

ٍجزءا من الكلمة، وإذا صارت جزءا من الكلمة حينئ$ذ � يمك$ن أن تعم$ل ف$ي الخب$ر، ) �(تركيب خمسة عشر صارت  ً ً
الخب$ر ) �(، وقب$ل دخ$ول )�(مرفوع بما رفع به قب$ل دخ$ول : ل قائم، � بد أن يوجد عامل، قالما الذي رفعه؟ � رج

عل$ى الخب$ر، وھ$ذا ) �(ٍفُبني معھا، صارت كالجزء معه، فحينئذ بقي ت$أثير م$دخول ) �(مرفوع بالمبتدأ، فدخلت عليه 
ُرف$ع الخب$ر بالمبت$دأ، ) �(نا مبتدأ، قبل دخول بعيد، � رجل حاضر، حاضر ھذا مرفوع بالمبتدأ، أين المبتدأ؟ ليس عند

  .فأثرت في ا�سم فقط، عملت في ا�سم، وأما الخبر فليس لھا عمل فيه، وھذا محل إشكال) �(ٍوحينئذ دخلت 

ْوبع77د ذاك الخب77ر اذك77ر رافع77ه ََ َ ْ َ َ ْ َ َِ ُ َْ َْ ْاذك77ر: (بع$$د ذاك الخب$$ر، أي$$ن الخب$$ر؟ الخب$$ر ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، لقول$$ه: َ ُ ن$$ك ح$$ال كو) ْ
ْرافعه: (رافعه َ رافع ھ$ذا اس$م فاع$ل، واس$م الفاع$ل � يتخ$صص ! ھذا حال، كيف جاء حال وھو مضاف إلى الضمير) َِ

  .باFضافة ولو كان معرفة

ُوإن ي7777777777777777777777شابه الم7777777777777777777777ضاف يفع77777777777777777777777ل َ َ ُ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ْ  

   

  

ُوص77777777777777777فا فع77777777777777777ن تنكي77777777777777777ره ) يع77777777777777777زل َ ْ َْ ُ َ ْ ََ ِ ِِ ْ َ ً  
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ْوإن يكتسب التعريف ) �(ولو أضيف إلى معرفة،  ِ ُ يشابه المضاف يفعلَ َ َ ُ َ ُ ُْ ِ ِ  شابه م$اذا؟ الفع$ل، وھ$و اس$م الفاع$ل، َ
ُوصفا فعن تنكيره ) يعزلواسم المفعول، والصفة المشبھة  َ ْ َْ ُ َ ْ َِ ِِ ْ َ   ً.، ھو نكرة مطلقاً

ْرافعهًإذا  َ ًھذا ولو أضيف فھو نكرة، ولذلك صح مجيئه حا�:  نقولَِ
  

ْوبعد ذاك الخبر اذكر رافعه ََ َ ْ َ َ ْ َ َِ ُ َْ َْ ، ث$م � يج$وز أن يتق$دم الخب$ر عل$ى )�(قلنا أشار به إلى أنه يجب ات$صال ا�س$م ب$ـ: َ
ٍا�سم، ولو كان ظرفا أو ج$ارا ومج$رورا، وإذا ف$صل حينئ$ذ وج$ب اFلغ$اء  ً ً ٌ فيھ$ا غ$ْول�((ً َ َ َ � غ$ول ]47:ال$صافات [))ِ

وم$دخولھا النك$رة وج$ب اFلغ$اء ) �(فيھا، ھذا ا=صل، فلما تق$دم الخب$ر وھ$و ج$ار ومج$رور عل$ى ا�س$م وف$صل ب$ين 
ٌ فيھا غْول�(( َ َ َ وبعد ذاك الخبر:ً إذا قوله]47:الصافات [))ِ َ ْ َ ََ ْ َ َ   ).�( دل على أنه � يتقدم الخبر على اسم َ

  .؛ =ن اسمھا نكرة، ف. يخبر عنھا بمعرفة كما سبق بيانه من الشروط-)�(خبر -يجب تنكير الخبر 

ًا واجب، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا ل$ضعفھا ف$. يج$وز الف$صل بينھ$ا وب$ين وتأخيره عنھا وعن ا�سم ھذ ً ً
  .اسمھا � بخبر و� بأجنبي

ًوركب المفرد فاتحا ِ َِ َْ َ ُ َ َْ M :ِوركب: (قال l َ   .ً، إذا عندنا تركيب، والمراد به تركيب خمسة عشر، وھذا خاص بالمفرد)َ

ًال في$ه، وھ$و من$صوب لفظ$ا وظ$اھرا وين$ون فيم$ا إذا ك$ان ًإذا المضاف معرب والشبيه بالمضاف معرب � إشك ً
ًش$بيھا بالم$$ضاف، ويمن$ع التن$$وين ل$سبب وھ$$و ف$$ي الم$ضاف، وأم$$ا المف$رد فھ$$ذا حكم$$ه البن$اء وھ$$و ق$ول الجمھ$$ور، أن$$ه 

  .مبني

  يدخل فيه المثنى والمجموع: ٍفالمفرد حينئذ قلنا

ًوركب المفرد فاتحا: قال ِ َِ َْ َ ُ َ َْ Mرك7بً، فاتح$ا ھ$ذا أش$ار ب$ه إل$ى البن$اء؛ =ن$ه ق$ال )�(لمفرد مع  يعني وركب ا�سم اM َ..  
ًفاتحا ِ �، ثم قرينة يريد ب$ه الف$تح : بأن الفتح قد يطلق على اFعراب، والعكس والناظم يتساھل في ھذا، نقول: ، قد يقالَ

lوركب: (الذي ھو فتح بناء وليس فتح إعراب وھو قوله َ ا وإنما المبني$ات ھ$ي الت$ي يك$ون =ن المعربات � تركيب فيھ) َ
  . إلى آخره.. فيھا تركيب، بعلبك، خمسة عشر

ِوركب: (فقوله l َ ًفاتحاتركيب خمسة عشر، ) �(ا�سم المفرد مع ) َ ِ Mركبھذا حال من فاعل : َ َك67، َ َح7ول َ ْ َح7ولَ )، َ ْ َ 
َحول وھذه نافية للجنس، ) �( ْ َھذا اسمھا، ُركب معھا  َ l)� (عشر، فوج$ب حينئ$ذ البن$اء؛ =ن التركي$ب � تركيب خمسة ٍ

لم$اذا بن$ي، ھ$و مف$رد ف$ي : ٍيناسب إ� البناء، =نه ثقي$ل، فلم$ا ثق$ل حينئ$ذ بن$ي =ن$ه مت$ضمن للح$رف خم$سة ع$شر ق$الوا
  .ا=صل خمسة وعشرة، ھذا ا=صل، أصل التركيب

ٍ، حينئ$ذ ض$من معن$ى واو -ط$فوھ$و الع-ٍحينئذ أريد التخفيف فحذفت ال$واو وض$من أح$د الج$زأين بمعن$ى ال$واو 
=ن$ه ت$ضمن معن$ى واو : ٍالعطف، وسبق أن الكلمة إذا ضمنت معنى الحرف حينئذ بنيت، فخم$سة ع$شر ل$م بن$ي؟ ق$الوا

� م$ن رج$ل ھ$ذا : َالعطف؛ =ن أصله خمسة وعشرة، ھنا كذلك � رجل ركب تركيب خمسة عشر، مرادھم أن أص$له
ورج$ل كم$ا م$زج ب$ين خم$سة وع$شرة، ) �(ري$د التركي$ب ھن$ا أن يم$زج ب$ين ٍالمراد، ھذا أصله � م$ن رج$ل، فحينئ$ذ أ

ا�ستغراقية فبني � رج$ل، س$يأتي ) من(الحرف، وھذا مشكل معنى : ا�ستغراقية، وقيل) من(فضمن قيد ا�سم معنى 
  .علة البناء

َوركب المفرد َ ُ َ َْ ْ ِ M  فتح بن$اء عل$ى ال$صحيح، ول$يس ًتركيب خمسة عشر فاتحا له من غير تنوين، وھذا الفتح ) �(مع
  .ًفتح إعراب، وُحذف التنوين تخفيفا كما سيأتي: فتح إعراب، وقيل

َك677 َح77ول َ ْ َح77ولَ ): كقول$$ك: ، يعن$$يَ ْ َح77ولھ$$ذه نافي$$ة للج$$نس، و ) �(، َ ْ النافي$$ة ) �( ھ$$ذا اس$$مھا نك$$رة دخل$$ت علي$$ه َ
  .ٍللجنس، فحينئذ بني معھا على الفتح

  . ذكرناھاًإذا بني لماذا؟ للعلة التي

َلم حرك  ُواAصلِ ْ Mالمبني ِفي ََ ْ َِ ْأن ْ َيسكنا َ . َ ٍ؟ لُيعلم أن له أص. في اFع$راب؛ =ن ح$ول لي$ست مبني$ة أص$الة، فحينئ$ذ ُ ً
ًحرك من أجل أن يعلم أن له أص. في اFعراب، ل$م كان$ت الحرك$ة فتح$ة؟ طلب$ا للخف$ة؛ =ن التركي$ب ثقي$ل و� يناس$به  ً
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  .إ� الفتح

ًمف$ردا غي$ر م$ضاف و� ش$بيه بالم$ضاف، رك$ب معھ$ا وبن$ي، ھ$ذا م$ذھب ) �(إن كان اس$م : قيل: ناءأما علة الب
ِل7شبه م77ن الح77روف م77دني: أكث$ر الب$$صريين، واختل$$ف ف$$ي موج$$ب البن$اء، م$$ا ال$$سبب؟ س$$بق ھن$$اك ِ ِ ٍ ِْ َُ ْ ُ ُ َْ :  ، وذكرن$$ا أن قول$$هَ

ِلشبه من الحروف مدني( ِ ِ ٍ ِْ َُ ْ ُ ُ َْ  البن$اء الط$ارئ، البن$اء ا=ص$لي أص$ل الكلم$ة، فم$ن ل.س$تفھامية المراد به البناء ا=صلي �) َ
ھكذا ولدت، يعني مبنية لم تكن معربة ثم بعد ذلك طرأ عليھا البناء، وبعض الكلمات وا=س$ماء تك$ون ف$ي ا=ص$ل ھ$ي 

ٌ� رج$ل، زي$د) �(ھذا معرب دخلت علي$ه ) رجل(معربة وقد يطرأ عليھا البناء مثل ماذا؟ مثل الذي معنا   ھ$ذا مع$رب َ
  .ٌيا زيد) ياء(دخلت عليه 

ٍحينئذ ھل الحكم واحد مطرد فتكون العلة التي ذكرت في البناء ا=صلي ھي عينھا في البناء الط$ارئ الع$ارض، 
كل مبني في لسان العرب � يخرج عن ھ$ذه العل$ة ول$و بتكل$ف، م$ا دام أن ا=ص$ل : بعضھم قال: أم لكل وجھة؟ قو�ن

ٍذ كل طارئ � بد وأن يكون فيه نوع ش$به ب$الحرف، فت$أتي العل$ل وع$سر التكل$ف ف$ي اس$تنباط بني لشبه بالحرف، حينئ
  .ًمعنى يصلح أن يكون تضمن ذلك ا�سم معنى الحرف

�، البناء الطارئ � ي$دخل تح$ت البن$اء ا=ص$لي، فتل$ك ا=وج$ه ا=ربع$ة خاص$ة بالبن$اء ا=ص$لي، : وبعضھم قال
ًى تكون سببا للبناء، ومنھا التركيب، تركيب خم$سة ع$شر ل$يس ل$ذات ال$واو ول$يس ث$م ٍوما عداه، حينئذ تأتي أنواع أخر

ٍواو كانت ثم ضمنت خمسة و� عشرة، وإنما التركيب نفسه سببا للبناء، فحينئذ قيل ًمبن$ي لكون$ه مركب$ا ) َ� رج$ل(إن : ً
  .فحسب؛ =ن � رجل ھذا كأنك نطقت به كلمة واحدة، � رجل خمسة عشر

َ� رج$ل : ھل من رجل في ال$دار؟ فق$ال مجيب$ه: ً، وكأن قائ. قالً-الذي ذكرناه سابقا-) من(ُنه معنى kتضم:  فقيل
  .vعام، فينبغي أن يكون لسؤال عام) �(في الدار؛ =ن نفي 

َوقال (:كما سبق في قوله ھناك) من(ولذلك صرح بـ َ َأ) َ ْم7نَ ) َ ٍس7بيل ِ ِ ِھن7د َإل7ى َ دة، موج$و) م$ن(، ف$دل عل$ى أن )ِْ
النافي$$ة للج$$نس أو ا�س$$م؟ مح$$ل ن$$زاع بي$$نھم، وھ$$ذا ص$$ححه اب$$ن ) �(ھ$$و ) م$$ن(ولك$ن اختلف$$وا ھ$$ل ال$$ذي ض$$من معن$$ى 

� رج$ل، ! � ا�سم، وھذا م$شكل، كي$ف ح$رف يت$ضمن معن$ى ح$رف) �(ھو ) من(عصفور ورد بأن التضمن معنى 
ا�س$تغراقية؛ إذ ا=ص$ل � م$ن رج$ل وق$د ) من(ى لتضمنه معن) �( بني مع -)�(اسم -كون ا�سم : ما علة البناء؟ قيل
  ً.نطق بھذه شذوذا

النافية للجنس وليس ا�سم، وھذا يلزم عليه أن الحرف يت$ضمن ) �(ھو ) من(ُرد عليھم بأن الذي تضمن معنى 
ا أول$ى ا�سم بني ھنا لت$ضمنه معن$ى م$ن ا�س$تغراقية، ب$ل ھ$ذ: ٍمعنى حرف آخر، وھذا باطل، فحينئذ � مانع بأن يقال

من أن يقال بأنه مركب معھا تركيب خمسة عشر؛ =نه لو ركب معھا تركيب خمسة ع$شر لجاءن$ا اFش$كال ف$ي الخب$ر 
ًج$زءا م$ن الكلم$ة، وج$زء الكلم$ة � يعم$ل ف$ي ) �(ٍركب معھا تركيب خمسة عشر حينئ$ذ ص$ارت : إذا قيل! بماذا رفع
) َ� رج$ل(ًص$ارت ج$زءا م$ن الكلم$ة ) �: ( عام$ل، ف$إذا قي$ل، ق$ائم بم$اذا مرف$وع؟ جل$س ب$دون)َ� رجل ق$ائم(غيره، فـ

ھ$ذا تكل$ف، وإنم$ا ) �(ًكأنھا كلمة واحدة، وقائم ھذه ماذا نفعل فيھا؟ بد� من أن نقول بأنھ$ا رفع$ت بالمبت$دأ قب$ل دخ$ول 
: ، � نق$ول، بل ھي كما ھي � رج$ل، مث$ل ي$ا زي$د-تركيب خمسة عشر-للتركيب ) �(بني ا�سم معھا ) �(ھذه : نقول

ٍي$ا زي$د مرك$ب تركي$ب خم$سة ع$شر، حينئ$ذ � : زي$د من$ادى مبن$ي، و� نحت$اج أن نق$ول: ياء ركبت مع زي$د، �، نق$ول
؛ إذ ا=ص$ل � -م$ن ا�س$تغراقية-أنه � تركيب ھنا، وإنما ا�سم بن$ي لت$ضمنه معن$ى م$ن : رجل الظاھر و' أعلم يقال

ٍنئذ بقيت � كما ھي منفصلة، وإذا بقيت كما ھ$ي س$لمنا ف$ي م$سألة عام$ل ھذه، فحي) من(من رجل وقد جاء التصريح بـ
  .، وھذا أجود مما ذھب إليه سيبويه، ھذا قولفي محل �سم نصب وفي لفظ الخبرالخبر، فتكون � قد عملت 

َغْول َ�(تركيبه معھا تركيب خمسة عشر، بدليل زواله عند الفصل، يعني : وقيل  مركبة تركيب خم$سة ع$شر،) َ
ٌ فيھا غ$ْولَ�: ((ما الدليل؟ لو قلت َ َ � ل$يس ل.نف$صال؛ =ن العام$ل ي$شترط ف$ي ا=ص$ل : زال البن$اء ل.نف$صال، نق$ول ))ِ

ًأن يكون متص. بعامله ھذا ا=صل 
ھن$ا ض$عيفة لي$ست لھ$ا أص$الة ) �(أو غيرھ$ا، ومعل$وم أن ) �( س$واء -كل عام$ل-

Kإن(العم$ل، ب$ل ھ$ي محمول$$ة عل$ى  Kإن(، و )ِ  ف$ي نف$سھا ض$$عيفة =نھ$ا ح$رف، وإنم$ا أعمل$$ت الن$صب كم$ا س$بق ش$$بھت )ِ
  .بالفعل، ألحقت بالفعل في اللفظ والمعنى
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ٍإذا ھي محمولة على ضعيف فھي أضعف، فحينئذ يشترط فيه أن يكون متص. بعامله، فإذا ف$صل بينھم$ا حينئ$ذ  ًٍ ً
ُألغيت، فعَدم إعمالھا في  ٌ فيھا غْول�((َ َ َ   .ل، � �نتفاء التركيب، ونقل عن سيبويه�نتفاء ا�تصا ))ِ

  .لقيته أمس الدابر:  وقيل لتضمنه معنى ال.م ا�ستغراقية، ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة كما قيل

َ� رج$ل، وھ$ذا : ٍعلى كل الظاھر أن$ه مت$ضمن معن$ى م$ن، وأن المت$ضمن ھ$و ا�س$م، وأن$ه � تركي$ب ف$ي قولن$ا
  .َان أكثر النحاة على أن � جل مركب تركيب خمسة عشرُيا زيد، وإن ك: شأنه شأن

ِوركب M َ َالمفرد َ َ ُْ ًفاتحا ْ ِ َك6 َ َحول َ ْ َ.  

ًيبن$ى عل$ى م$ا ين$صب ب$ه ل$و ك$ان معرب$ا؛ : ًإذا عرفنا أن حكمه البناء، أنه مبني، ثم يأتي مبن$ي عل$ى م$اذا؟ نق$ول
ل واحد من ھذه يبنى على ما ينصب به ل$و ك$ان مفرد في باب اFعراب، مثنى، جمع، جمع مذكر سالم، ك: =نه أحوال

َمعرب$ا، ف$المفرد � رج$ل مبن$$ي عل$ى الف$تح؛ =ن$$ك تق$ول َرأي$ت رج$$.، � رج$ال مبن$ي عل$$ى الف$تح؛ =ن جم$ع التك$$سير : ً ً
َينصب بالفتحة، � مسلمين مبني على الياء؛ =نه ينصب على الياء، � مسلمين مبني على الي$اء =ن$ه ين$صب بالي$اء، �  َِ ِ

َمسلمات، � مسلمات قو�ن، يجوز فيه الوجھان أن يبنى على الكسر؛ =ن$ه ين$صب بالك$سر، أو يبن$ى عل$ى الف$تح =ن$ه : ِ
  .ا=صل فيه الفتح، ويجوز الوجھان، فيه ث.ثة أقوال

وص$يرورته معھ$ا كال$شيء الواح$د، فھ$و معھ$ا كخم$سة ) �(ًإذا حكمه البناء على ما كان ينصب به؛ لتركبه م$ع 
  .ًكذا قال ابن عقيل تبعا لكثيرعشر، ھ

� : � إش$كال أن$ه ظھ$ر ف$ي ؛ =نھا تعمل الن$صب، ف$إذا كان$ت تعم$ل الن$صبولكن محله النصب ب. =نه اسم لھا
َغ.م رجل و � طالعا جب.، ظھر فيه النصب، وأما � رجل أين النصب وھي تعمل النصب؟ قلنا ً ً ٍ توج$ه إل$ى المح$ل، : َ

  .اللفظ، ومعرب من جھة المحلٍفحينئذ ھو مبني من جھة 

ً� ح$ول و� ق$وة، الن$صب م$ن أي$ن ج$اء ھن$ا؟ ج$اء م$ن : -العطف على المحل بالنصب-يدل على ذلك ما سيأتي  َ
  .محل رجل، سيأتي

 والمثن$ى وجم$ع ،)� ح$ول و� ق$وة(بالفتح$ة ين$صب  ه =ن؛س بمثنى و� مجموع يبنى على الفتحيفالمفرد الذي ل
 مبني$$ان ِينَِمم$$سلو َينِِمم$$سلف ،ِينَِم ل$$ك و� م$$سلَينِِمعل$$ى م$$ا كان$$ا ين$$صبان ب$$ه وھ$$و الي$$اء � م$$سلالم$$ذكر ال$$سالم يبني$$ان 

  . رجلي كما بن)�(لتركبھما مع 

  .بل الصواب أنه لتضمنه معنى من ا�ستغراقية

ن$صوب ھ$ذا م: ًالمفرد معھا معرب، وحذف التنوين منه تخفيفا � رجل، ق$الواوذھب الكوفيون والزجاج إلى أن 
  . ًحذف التنوين تخيفا: ً� رج.؟ قالوا: ًبالفتحة الظاھرة على آخرة، إذا لماذا لم نقل

ًوُرد ب$$أن حذف$$ه م$$ن النك$$رة المطول$$ة ك$$ان أول$$ى، يعن$$ي � رج$$ل ح$$ذف التن$$وين تخفيف$$ا، لم$$اذا ذكرتم$$وه � طالع$$ا  ً
-ق$صر، وبأن$ه ل$م يعھ$د ف$ي التن$وين ًجب.، ھذا من باب أولى أن يحذف؛ =ن حذفه من ا=طول أولى م$ن حذف$ه م$ن ا=

  . إ� لسبب، وھي أسباب معلومة وليس ھذا واحد منھا-حذف التنوين

ًإذا مذھب الكوفيين أن � رجل معرب، وأنه من$صوب ف$ي لفظ$ا ومح$.، وأم$ا جمھ$ور الب$صريين والنح$اة عل$ى  ً ً
  .أنه في اللفظ مبني وفي المحل منصوب

، يعني المثنى والجمع معربان؛ =نه لم يعھد فيھم$ا التركي$ب م$ع ن معربانيَين ومسلمِوذھب المبرد إلى أن مسلم
  .شيء آخر، وھذا بناء على العلة التي ذكروھا، وھي التركيب مع خمسة عشر

 � م$سلمات ل$ك بك$سر الت$اء : مبني على ما كان ينصب به وھو الكسر فتق$ول:وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم
  .ين؛ =ن التنوين ھنا تنوين مقابلة، ف. ينافي البناءبالتنو: بدون تنوين، وقيل

َال777777777777777شباب .إن َ ِال777777777777777ذي . ٌمج777777777777777د ّ ْ ُعواقب777777777777777ه َ ُ َ َِ  

  

ِفي777777777777777777ه cنل777777777777777777ذ ِ َ َو) َ ِل777777777777777777ذات َ . ِلل777777777777777777شيب َ ِM  
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َو) ِلذات َ . ٍجمع لذة، إذا ھو جمع مؤنث سالم، وبني على الكسر؛ =نه إذا أعرب ونصب حينئذ ينصب بالكسرة َ ً.  

  . مع التنوين، وقيل بدون تنوين، لماذا؟ =ن التنوين ھنا تنوين مقابلة � ينافي البناءينصب بالكسرة: قيل

  : أربعة مذاھب فيه: ًإذا

  .وجوب بنائه على الكسر؛ =نه ع.مة نصبه مع التنوين

  .وجوب بنائه على الفتح مع التنوين وبدون التنوين

 عل$$ى أن$$ه روي -خاص$$ة ش$$راح ا=لفي$$ة-لنح$$اة ج$$واز ا=م$$رين وھ$$و ال$$صحيح لل$$سماع؛ =ن ھ$$ذا البي$$ت أطب$$ق ا
َو� لذات و� لذات، روي بالوجھين بدون تن$وين، وھ$ذا ھ$و الم$رجح أن$ه يج$وز في$ه ا=م$ران لل$سماع، ولك$ن : بوجھين ِ

  . لكَوأجاز بعضھم الفتح نحو � مسلمات: بدون تنوين، ولذلك قال الشارح

ِوركبًإذا : ثم قال رحمه ' M َ َالمفرد َ َ ُْ ًتحاَفا ْ ًأراد أن يبين أن المفرد يكون مفتوحا آخ$ره ف$تح بن$اء � ف$تح إع$راب،  ِ
ًولكن لم يذكر حكم المبني الذي يكون مثنى، أو مجموعا سواء كان جمع تكسير، أو جمع م$ذكر س$الم، أو جم$ع مؤن$ث 

ب$الفتح عن$ده � إش$كال ذكره، وھو المفرد كرجل ورجال، ومسلمات إذا كان : ذكره أو �؟ ما يمكن إدخاله، نقول. سالم
ٍفيه، وإن كان بالكسر فحينئذ بقي اFشكال في المثنى، وجمع الم$ذكر ال$سالم، وجم$ع المؤن$ث ال$سالم إذا ك$ان يبن$ى عل$ى 

  .الفتح

  :ثم قال

َك677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777................. َ  

  

َح7777777777777777ول ْ َو) َ َق7777777777777777وة َ َ ِوالث7777777777777777ان ُ . ْ َاجع677777777777777777 َ َ ْ  

  

َمرفوع7777777777777777777 ْ ًمن77777777777777777777صوبا ْوٱً اَُ ُ َمركب77777777777777777777 ْوٱ َْ َ   ا.ُ

  

ِوإ َرفع77777777777777777777777777777777777ت ْنَ ْ َتن77777777777777777777777777777777777صباَ )ً ).َوأ ََ ِ ْ َ  

  

َك67النافية للجنس وق$د عمل$ت ) �(، يعني إذا جاء بعد )�(ھذا إذا كررت  َح7ول َ ْ ، وج$اء بع$دھا ح$رف عط$ف وك$ررت َ
َحولَ ): ، وجاء بعدھا نكرة، يعني بھذه الضوابط التي ذكرھا)�( ْ ِوركب: ، ھذا ا=صل وھذا مثال لقولهَ M َ َالمفرد َ َ ُْ ًاتح7اَف ْ ِ :
َحولَ ) ْ َو): ، ثم قالَ َقوة َ َ   .، وحذف الخبرُ

، وج$$اء بع$$دھا اس$$م نك$$رة، بھ$$ذه )�(ب$$الواو، وك$$ررت ) �(، يعن$$ي عط$$ف عل$$ى )و�(نأخ$$ذ م$$ن ھ$$ذا المث$$ال : ًإذا
  : الضوابط قال

َوالثان اجع6  َ ْ َِ . ًمرفوعا    ***    ْ ُ ْ َو منصوبا أو مركباأَ َ ُ ْ ُ َ ْ. َْ َحولَ )مع إعمال ا=ولى  ً ْ  أعملھا، يج$وز ف$ي الث$اني ث.ث$ة َ
َقوةَ ): -الذي ھو-أوجه  َ ًمرفوعا، ُ ُ ْ ًمنصوبا ٌ، يعني يجوز و� قوة، َ ُ ًو� قوة، مركبا َْ َو)ً َق7وة َ َ َح7ولَ )، ھ$ذه ث.ث$ة أوج$ه، ُ ْ َ 

  .أبقھا كما ھي باFعمال، ثم انظر إلى الثاني

َوالثان اجع6 َ ْ َِ . َاجع6، )�(يعني المعطوف مع تكرر : ْ َ   .ًا=لف ھذه نون التوكيد الخفيفة مبد� منھا..  اجعلن:ْ

ًمرفوعا ُ ْ َالثان اجع6ھذا مفعول ثاني، : َ َ ْ ِ . ِالثان، اجع. الثاني، ْ . ًمرفوعاھذا مفعول أول مقدم، و يْ ُ ْ ھذا مفعول ث$اني،  َ
َمنصوبا أو مركبا(و َ ُ ْ ُ َ. َْ   .معطوفان عليه )ً

ُمرفوع   :ٌة، ما توجيھه؟ له أحد ث.ثة أوجهيعني � حول و� قو: َ

ٌ� ح$$ول و� ق$$وة(الثاني$$ة عم$$ل ل$$يس، ) �(عل$$ى إعم$$ال : ا=ول ٌ، ول$$يس ق$$وة، إعم$$ال الث$$اني عم$$ل ل$$يس، ول$$يس )َ
  .ًتطلب اسما ترفعه؛ =نھا تعمل عمل ليس، وليس ماذا تصنع؟ ترفع ا�سم على أنه اسم لھا وتنصب الخبر

ٌقوة َ)و: ًإذا َ   .ٌتعمل عمل ليس، وقوة بالرفع اسمھا) �(او ھنا حرف عطف و، يحتمل أن الوُ

  .ٍفحينئذ يكون العطف ھنا من عطف جملة على جملة، فالك.م صار جملتين، وليس جملة واحدة
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ٍزائ$دة، وإذا كان$ت زائ$دة حينئ$ذ � عم$ل لھ$ا، وحينئ$ذ تك$ون ال$واو ح$رف عط$ف، عطف$ت ) �(أن : الوجه الث$اني ٍ
م$ع اس$مھا مركب$ة، ص$ارت كلم$ة واح$دة عن$د ) �(م$ع اس$مھا عل$ى م$ذھب س$يبويه؛ =ن ) �(على ) ٌقوة(ماذا؟ عطفت 

  .سيبويه وھي في محل رفع مبتدأ

  .مع اسمھا، ھذا وجه، لكنه ضعيف) �(بكونھا زائدة على محل ) �(ٍحينئذ عطفت ھذه الواو مع الحكم على 

ٌأن يك$$ون مبت$$دأ مح$$ذوف الخب$ر، و� ق$$وة إ� ب$$ا[،: الثال$ث ھ$ذه زائ$$دة، مبت$$دأ خب$$ره مح$$ذوف، ) �(ٌ ق$$وة مبت$$دأ، وً
َفماوالذي سوغ ا�بتداء بالنكرة ھنا كونھا في سياق النفي  jخل َ َلنا ِ َ.  

ًعامل$ة عم$ل ل$يس، ث$م ي$أتي بع$دھا أن يك$ون مبت$دأ ) �(ُث.ثة أوجه ف$ي رف$ع ق$وة، وا=ح$سن منھ$ا أن تجع$ل : ًإذا

  .خبره محذوف، ثم الثالثة على مذھب سيبويه

ًو منصوبا أ ُ َ ً� ح$ول و� ق$وة بالن$صب، ھ$ذا ل$يس ل$ه إ� احتم$ال واح$د وھ$و أن تك$ون ال$واو ح$رف عط$ف، و� ْْ َ
  .وھو النصب، فصار الك.م جملة واحدة) �(ًزائدة، وقوة معطوف على محل اسم 

َح77ولَ ): ًإذا ْ َو) َ ٌق77وة َ . نافي$$ة ) �(ح$$ول، ًبالن$$صب عطف$$ا عل$$ى مح$$ل ح$$ول، ح$$ول ھ$$ذه ف$$ي مح$$ل ن$$صب � : نق$$ول ُ
َحولَ )للجنس وحول اسمھا مبني على الفتح في محل نصب، والمحل ھنا يجوز العطف عليه بالنصب،  ْ َو) َ .قوة َ ُ◌َ.  

َأو مركبا َ ُ ْ. النافي$ة للج$نس، وھ$ي الت$ي نط$ق ) �(ھ$ذه ) �(ا=لف ھذه لmط.ق، يعني مركبة، يعني مبني$ة تجع$ل : َ
َحولَ )بھا الناظم  ْ َو)فية للجنس، نا) �( َ .قوة َ   .نافية للجنس َ◌ُ

) �(ا=ول � ح$$ول، قلن$$ا إذا تك$$$ررت .. ، وا=ول يج$$وز في$$ه اFلغ$$$اء-ركب$$ا-ھ$$ذه ث.ث$$ة أح$$وال إذا بن$$$ي ا=ول 
ُ� حول و� قوة، فتعمل الثانية دون ا=ولى: ٍاFعمال جائز وليس بواجب، فيجوز حينئذ تقول َ ٌ.  

ًوإن رفعت أو) . ْ َ ََ َ َ ْ َحولھو الذي : ِ ْ َتنصباَ )(إن رفعته  َ ِ ْ ًمرفوع7ايعني اس$تثنى حال$ة واح$دة ) َ ُ ْ ًمن7صوبا ْأو َ ُ ًمركب7ا ْأو َْ . َ ُ ،
  .ًھذا مع تركيب ا=ول، إن رفعت أو� يبقى ث.ثة أحوال منع واحدة وھي النصب، بقي الرفع والتركيب

ًوإن رفعت أو) . ْ َ ََ َ َ ْ .قوةثاني وھو ٍيعني ألغيت ا=ولى، حينئذ ليس لك في ال: ِ ٌإم$ا التركي$ب � ح$ول و� : إ� أم$ران َ◌ُ
ٌقوة، وإما الرفع � حول و� قوة َ َ.  

ٌفحينئذ و� قوة صارت  ٌزائدة وھو معطوف عل$ى اللف$ظ � ح$ول و� ق$وة) �(ھذه تعمل عمل ليس، أو أنه ) �(ٍ ٌ .
  .ًإذا ھذه خمسة أحوال

ًوإن رفعت أو) . ْ َ ََ َ َ ْ ٌح7ولَ )عم$ل ل$يس ) �(عم$ال  إما با�بت$داء أو عل$ى إِ ْ َ) تن7صبا، َ ِ ْ َ ً� تن$صبا ا=ل$ف ھ$ذه ب$دل م$ن : َ
ًا=ول$ى � ح$ول و� ق$وة، إذا رفع$ت ا=ول قل$ت) �(نون التوكيد؛ =ن نصبه إنما كان مراعاة لمحل اس$م  ٌ� ح$ول م$ا : َ

ٌلك$ن إذا ألغيتھ$ا ص$ار � ح$ول النافي$ة للج$نس، ) �(َصار عندنا نصب، ا=ول � حول له لفظ وله مح$ل؛ =ن$ك أعمل$ت 
ًليس عندنا نصب، حينئذ و� قوة ھذا ممتنع تعطفه على ماذا؟ ليس عندنا من$صوب، ول$ذلك ق$ال َ) تن7صبا: ٍ ِ ْ َ ؛ =ن ن$صبه َ

ًإنما يكون بالعطف على منصوب لفظا أو مح. وھو مفقود ً.  

ً معا، رفعھم$ا مع$ا، ف$تح ا=ول م$ع ن$صب فتحھما: ٍفيتعين حينئذ إما رفعه وإما بناؤه على الفتح، فا=حوال خمسة ً
  .الثاني، وفتح ا=ول مع رفع الثاني، ورفع ا=ول مع فتح الثاني، ويمتنع رفع ا=ول مع نصب الثاني

ِوالثان: ً إذا . ْ َاجع6 َ َ ِوالثاناجعلن ا=لف ھذه مبدلة عن نون، : ْ . ْ َاجع67 َ َ ًمرفوع7ا، يعن$ي واجع$ل الث$اني وھ$و ق$وة ْ ُ ْ  ْأو َ
ُمنص ًمركبا ْأوً وباَْ . َ َتن7صباَ )، وإن رفعت ا=ول$ى وألغيتھ$ا )�(، أنت مخير بين ھذه، إن ركبت ا=ولى مع ُ ِ ْ ف$. تن$صبا، : َ

  .أسقط الفاء للضرورة؛ =نه في جواب الشرط

ًنھي، أي ف. تنصبا، لماذا؟ �نتفاء المعطوف عليه أو�، وابن عقيل وضحه: ف. تنصبا ً.  

َومف7777777777777777777ردا نعت7777777777777777777 َْ َ ُ ًَ ِ لمبن7777777777777777777ي يل7777777777777777777يًاْ ِ َِ ^ ْ َ  

  

ِف77777777777777افتح أو َ ْ َ ْ ِان77777777777777صبن أو َِ َ ْ َ ِ ِارف77777777777777ع تع77777777777777دل ْ ِ ْ ْ َْ َ
  

  



                                                            
581

ِومفردا نعتا لمبني يلي ِ َِ ^ ْ َ ْ َ ُ ًَ ًَ ، م$سألتنا ھ$ذه نع$ت اس$م "نعت اسم � المبني على الفتح"ً� رج. ھذه المسألة : إذا قلت: ْ
  .المبني على الفتح) �(

� رج$ل ظري$ف : تح، إذا جئ$ت بنع$ت ل$ه أردت أن تنعت$ه فقل$ت� رجل، ھذا مفرد وھ$و مبن$ي عل$ى الف$: إذا قلت
وما دخلت عليه على مذھب سيبويه في محل رف$ع، ورج$ل ف$ي مح$ل ن$صب، ) �(ًمث.، ما حكم ظريف؟ عندنا رجل، 

  .وھو في اللفظ مبني

  .بناء، ونصب، ورفع: ًإذا له ث.ثة أحوال

ل، � رجل، نقول في اللفظ مبن$ي عل$ى الف$تح، وف$ي إعراب من جھتين رفع ونصب، وبناء في اللفظ، ث.ثة أحوا
وما دخلت عليه مع اسمه على م$ذھب س$يبويه ف$ي مح$ل رف$ع با�بت$داء، إذا جئ$ت تنع$ت ) �(ثم ) �(المحل منصوب بـ

ًومف7ردا: فالنعت يأخذ حكم المنعوت، ما الذي يأخذه من ھذه ا=حوال الث.ثة؟ قال َ ُ ًنعت7ا َْ ْ ً، يعن$ي نعت$ا مف$ردا عل$ى َ التق$ديم ً
ًوالتأخير، قدم مفردا على نعتا وحقه التأخير عنه؛ =ن$ه وص$ف ل$ه =ج$ل ال$ضرورة، ويج$وز ن$صبه عل$ى الح$ال؛ =ن$ه  ً K

ًنعت نكرة تقدم عاملھا، ونعتا مفردا ًمفردا.. ً َ ًنعتا ُْ ْ ^لمبني َ ْ َِ ِيليًنعتا، :متعلق بـ ِ   .منعوته: يعني َ

ْفافتح أوانصبن أوارفع ْ َ َْ ْ َِ َِ َْ ِ ْ ٌث.ثة أحوال، إذا � رجل ظري$ف، � رج$ل ظريف$ا، � رج$ل ظري$ف ق$ل م$ا ش$ئتله : َ َ َ َ ًَ ً ..
ًكلھ$ا ص$$حيحة؛ =ن$$ك إذا ن$$صبت اعتب$$رت المح$ل ف$$صار تابع$$ا للمتب$$وع ف$$ي المح$ل، � رج$$ل ظريف$$ا بالن$$صب، مراع$$اة  ًَ

َ، � رجل ظريف بالبناء على أنه ركب الصفة مع الموصوف قبل دخ$ول )�(لمحل اسم  َ رج$ل ظري$ف، رج$ل ، �)�(َ َ َ
ًظريف بالبناء، حينئذ صار مركبا مثل تركيب خمسة عشر، ث$م دخل$ت  ٍ ًعلي$ه؛ =نھ$م � يركب$ون ث.ث$ة أش$ياء مع$ا، ) �(َ

َفركب أو� رجل ظريف، ثم دخلت عليه    .، وھذا تكلف)�(ً

  .سيبويهواسمھا المنعوت؛ =نه في موضع رفع با�بتداء عند ) �(الرفع مراعاة لمحل : والثالث

ِومف77ردا نعت77ا لمبن77ي يل77ي: ًإذا ِ َِ ^ ْ َ ْ َ ُ ًَ ًَ ْف77افتح     ***     ْ َ ْ ِأو، )�(ھ$$ذه الحال$$ة ا=ول$$ى، وھ$$ي بن$$اؤه م$$ع اس$$م : َ للتخيي$$ر  َ
ْانصبن( َ ِ ِأو(، )�(يعني على إتباعه لمحل اسم  )ْ ْارفع َ ِتعدل(مع اسمھا، ) �(يعني إتباعه لمحل ) َْ ِ ْ فإن تفعل ذل$ك تع$دل ) َ
  .ٍ=نك إذا فعلت ھذا تارة وھذا تارة حينئذ أعطيت النعت حق المنعوت من كل وجه، فصار عندك نوع عدل؛ -عدل-

ًومفردا نعتا ًْ َ ُ ََ ْف7افتحھذا يجوز أن يكون تنازعه : ْ َ ْ ِأو َ ْان7صبن َ َ ِ ْارف7ع ِأو ْ ِتع7دل َْ ِ ْ ، س$يأتينا التن$ازع، وإن ك$ان الم$شھور َ
ٍ المتنازع فيه، وإذا تقدم المعم$ول عل$ى العوام$ل، حينئ$ذ ھ$ل يك$ون م$ن ب$اب ًأن العامل يشترط فيه أن يكون مقدما على

  .التنازع أو �؟ البصريون على المنع

ْاف7تح: ٍوحينئذ َ ْان7صبنًمف$ردا،  ْ َ ِ ْارف7عًمف$ردا،  ْ ً مف$ردا، كلھ$ا طلبت$ه عل$ى أن يك$ون مفع$و� ل$ه، م$اذا ن$صنع؟ نعط$ي َْ ً
  .، وھذا سيأتي في باب التنازعًواحد مفردا والباقي نقدر له الضمير ثم نحذفه

ًوا=ص$ل ونعت$ا مف$رداًوا=ح$سن أن نجع$ل مف$ردا ھ$ذا ح$ال؛ =ن$ه  ، والنك$رة إذا تق$دمت عل$ى منعوتھ$ا موص$وفھا ً
  .انتصبت على الحالية

^ومفردا نعتا لمبني ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ً ًَ ً، إذا احترازا عن غير المبني، وھو المضاف والشبيه بالمضاف، ھ$ذا � يك$ون مبني$ا، ْ ً ^لمبن7يً ْ َِ ِ 
ًنعتابـمتعلق  ْ ِيلي، َ   .يعني يتصل بمنعوته � ينفصل عنه: َ

  ٍحينئذ كم شرط ذكر لنا في ھذه المسألة؟

  ً.أن يكون مفردا

ِيلي: ًيعني متص. بالمنعوت، قال: ًأن يكون تاليا له   . يعني يلي منعوته بدون فاصلَ

ًوأن يكون النعت مفردا، وكذلك المنعوت مفردا، من أين أخذ   ًنا المنعوت مفردا؟ً

^لمبني  ْ َِ   . ، وأما المضاف والشبيه بالمضاف �)�(ً؛ =ن المبني � يكون إ� مفردا في باب ِ

ًمفردا واحد، مبني ثانيا، يلي ا�تصال: ًإذا ً.  
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  .ٍحينئذ له ث.ثة أحوال

ل ج$از ف$ي النع$ت ث.ث$ة  ل$م يف$صل بين$ه وبين$ه بفاص$: ونع$ت بمف$رد يلي$ه أيًإذا ك$ان اس$م � مبني$ا: قال ابن عقيل
  :أوجه

، عل$ى ني$ة تركي$ب ال$صفة م$ع موص$وفه قب$ل َ ظري$فَ � رجل: نحو)�(البناء على الفتح لتركبه مع اسم : ا=ول
  .تركيب خمسة عشر) �(دخول 

  ً. ظريفاَ � رجل:نحو) �(النصب مراعاة لمحل اسم : الثاني

 َ � رج$ل:ھما في موضع رفع عن$د س$يبويه كم$ا تق$دم نح$و =ن المنعوت؛ واسمھا)�(الرفع مراعاة لمحل : الثالث
  .ٌظريف

، وبق$$ي الرف$ع والن$صب، وھ$$و م$ا أش$ار إلي$$ه -التركي$ب–ھ$ذه الث.ث$ة ال$شروط إذا انتف$$ى واح$د منھ$ا انتف$$ى البن$اء 
  :بقوله

َوغي7777777777777ر ْ ِيل7777777777777ي َم7777777777777ا ََ َوغي7777777777777ر َ ْ ِالمف7777777777777رد ََ َ ُْ ْ  

  

ِ)ت77777777777777بن ْ َ ُوان777777777777777صبه َ ْ َِ ِأو ْ َالرف777777777777777ع َ ِاق777777777777777صد ْ. ِ ْ
  

  

  .ٍ الشروط الث.ثة السابقة إذا انتفى واحد منھا حينئذ ينتفي ويرتفع البناء، ويبقى معنا النصب والرفعًإذا  

َوغير ْ ِيلي َما ََ   .-مفرد–، ھذا من نعت المبني َ

ًمبني$ا عل$ى الف$تح والنع$ت مف$ردا إ� أن$ه مف$صول بينھم$ا، أن ) �(أن يك$ون اس$م : أشار بھذه المسألة إلى مسألتين ً
ٌنھما مفرد � رجل في الدار ظريف، ھنا رجل مفرد مبن$ي، وظري$ف مبن$ي، إ� أن$ه ف$صل بينھم$ا، � رج$ل يكون كل م َ

ً ظريفا، ظريف على محل � مع اسمھا، ظريفا باعتبار محل اسم -ٌفيھا ظريف    .، كما ھو الشأن في السابق)�(ًٌ

َ لو أراد أن يركب، حينئذ � رج$ل فيھ$ا ظري$ف، ما الذي امتنع؟ البناء، لماذا؟ =نھم � يركبون ث.ثة أشياء؛ =نه َ ٍ
َوھذا � وجود له، رجل فيھا ظريف يكون مركب واحد مثل خمسة عشر   .ھذا � وجود له! َ

  .ًإذا انتفى وارتفع البناء �رتفاع موجبه وھو عدم إمكان التركيب، فبقي على الرفع والنصب

َوغير ْ ِيل7ي َما ََ َوغي7ر، ال$ذي � يل$ي انف$صل، َ ْ ِالمف7رد ََ َ ُْ ِ)ت7بن( وھ$و الم$ضاف وال$شبيه بالم$ضاف ْ ْ َ � يبن$ى، لم$اذا؟ ) َ
َ� رج$ل فيھ$ا ظري$ف، نق$ول: لتعذر موجب البناء بالطول، وزوال التركيب بالفصل ف$ي ا=ول؛ =ن$ك إذا قل$ت ھ$ذا م$ا : َ

  .وزوالنعت، ف. يج) �(يمكن، لماذا؟ =ن التركيب قد زال بالفصل وھو الجار والمجرور بين اسم 

  .ًإذا لتعذر موجب البناء بالطول وزوال التركيب بالفصل في ا=ول

ً� رجل صاحب علم ممقوت، لو وصفنا بالمضاف، صار صفة نعتا � رجل صاحب عل$م، ص$احُب عل$م يج$وز  َ
� ي$صح، لم$اذا؟ =ن رج$ل كلم$ة، وص$احب كلم$ة، : فيه الوجھ$ان، ھ$ل ي$صح � رج$ل ص$احب عل$ى أن$ه مبن$ي؟ نق$ول

  .ھذه ث.ثة أشياء، ف. يركب بينھا. .وعلم كلمة

َوغير ْ ِيلي َما ََ َوغير َ ْ ِالمفرد ََ َ ُْ ِ)تبن  ***     ْ ْ َ ِ�تْبن، َ َ َغْير َ ِيلي َما َ ِتبن، ھذا مفعول مقدم لـَ ْ َ.  

َوغير ْ ِيلي َما ََ   يعني يلي منعوته من نعت المبني المفرد، : َ

َوغير ْ ِالمفرد ََ َ ُْ   .وھو المضاف والشبيه بالمضاف: ْ

ًإذا كان النعت غير مفرد ف. يجوز بناؤه، و� فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مف$ردا أو غي$ر مف$رد مطلق$ا،  ً
 ص7احب فيھ7ا رج7ل غ67م و)، ھ$ذا يمتن$ع البن$اء، فيھ7ا ب7ر صاحب رجل )، و� أن يفصل بينه وبين النعت أو � يفصل

  . نقول يمتنع ل.نفصال،بر

ًمف$ردا أو م$ضافا أو ش$بيھا ) �(سواء كان اس$م ) �(مضاف والمضاف إليه مع اسم ًإذا � يتصور مع التركيب ال ً ً
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ًبالمضاف يمتنع التركيب مطلقا، ف. يكون مبنيا ً.  

ُوان7صبه ْ َِ ً� رج$$ل فيھ$ا ظريف$$ا، و� رج$$ل قبيح$$ا فعل$ه عن$$دك، ھن$$ا نعت$$ه بال$شبيه بالم$$ضاف، وج$$ب ن$$صبه، :  نح$$وْ ًَ َ
ُوانصبه ْ َِ   .ل ھو على الجواز، ليس على جھة الوجوب بْ

ٌ� رجل فيھا ظريف : نحو َأوالرفعَ .ْ ٌ، و� رج$ل قب$يح فعل$ه عن$دك، إذا � رج$ل قبيح$ا فعل$ه، � رج$ل قب$يح فعل$هَ ًٌ ً َ ..
ًيجوز فيه الرفع والنصب ويمتنع البناء، مع كونه مطو� يعني شبيھا بالمضاف ً.  

  .ًويجوز النصب والرفع أيضا في نعت غير المبني

َوغي7777777777777ر ْ ِيل7777777777777ي َم7777777777777ا ََ َوغي7777777777777ر َ ْ ِالمف7777777777777رد ََ َ ُْ ْ  

  

ِت77777777777777بنَ ) ْ ُوان77777777777777صبه َ ْ َِ ِأو ْ َالرف77777777777777ع َ ِاق77777777777777صد ْ. ِ ْ
  

  

  .ً الرفع حم. على موضع � مع اسمھا

  : ثم قال

َوالعط77777777777777ف إن ل77777777777777م تتك77777777777777رر ) احكم77777777777777ا ْ ْ . ُ َ َُ َ َ ََ ْ َ ْْ ِ ْ
  

  

َل77777777777ه بم77777777777ا للنع77777777777ت ذي الف77777777777صل انتم77777777777ى ْ ْ ََ ْ .ِ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُ  

  

ُوالعطف َ َْ َوالعطف ْ َ َْ   . يجوز فيه الوجھانْ

ُوالعط7ف َ َْ َوالعط7ف عل$$ى أن$ه مبت$$دأ، ْ َ َْ ً عل$$ى أن$$ه مفع$ول ب$$ه لفع$ل مح$$ذوف وجوب$$ا م$ن ب$$اب ا�ش$تغال، يعن$$ي احك$$م ْ
  .َالعطف، يعني يجوز نصبه بفعل مضمر على ا�شتغال

  .ٍاحكمن العطف، حينئذ يكون على نزع الخافض

َن لم تتكرر )ِإ ْ . َ َ َ ْ َ َاحكما معه ْ ُ له      ***   ُْ .بما للن َ ِ َ َعت ذي الفصل انتمىِ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ِ  

َ� رجل و� امرأة في الدار، � رجل و� امرأة، يجوز فيه خمسة أوجه ََ َ.  

َمن الثانية � رج$ل وام$رأة، ھ$ل الحك$م واح$د خم$سة أوج$ه؟ �، ھن$ا ل$يس إ� وجھ$ان فح$سب وھ$و) �(احذف  َ :
  .م واحد مطردمع اسمھا، حك) �(الرفع على أي شيء؟ عطف على محل . الرفع، والنصب

َ، ھل يجوز البناء؟ � يج$وز، لم$اذا؟ لوج$ود الع$اطف، � رج$ل وام$رأة، ال$واو ھ$ذه )�(والنصب على محل اسم 
  .تمنع التركيب، ھنا خمسة عشر قلنا الواو حذفت، خمسة وعشر ھذا ا=صل

م يلي منعوته، أو ل$م يك$ن حكم النعت الذي ل) �(ًالواو تمنع التركيب، إذا حكم العطف إن لم تتكرر : ٍحينئذ نقول
  .ًمفردا، فالحكم واحد البيت ھذا والبيت السابق الحكم واحد والمسألتان مختلفتان

ُوالعطف  َ َْ ، ج$از ف$ي المعط$وف م$ا ج$از )�(المبن$ي، ول$م تتك$رر ) �( أي المعطوف، يعني إذا عطف على اس$م ْ
  .مع اسمھا) �(والرفع على ) �(في النعت المفصول وھو النصب والرفع فقط، النصب على محل اسم 

ٌ� رجل وامرأة بالنصب، � رجل وام$رأة ب$الرفع، و� يج$وز � : وامتناع البناء عن الفتح لوجود العاطف فتقول ًَ َ
َرجل وامرأة بالبناء على الفتح َ.  

َوالعطف إن لم تتكرر ) احكما ْ ْ . ُ َ َُ َ َ ََ ْ َ ْْ ِ َاحكم7اھذا فاع$ل تتك$رر َ)  ،ْ ُل7ه(ئ إذا رفعن$ا العط$ف ھ$ذا خب$ر المبت$د: ُْ ال$ضمير ) َ
  .يعني للمعطوف) ًاحكما له(يعود على المعطوف 

ِبما للنعت ِْ َ. َاحكما: اسم موصول جار ومجرور متعلق بقوله) َما: (ِ ُْ.  

ِللنعت ِْ َ انتمى:جار ومجرور متعلق بـ: . َ ْ.  

َانتم77ىبال$ذي  َ ِللنع77ت ْ ِْ ِ الف7صلذي . ْ َ َنتم77ىا اس$$م موص$ول أي$$ن ص$$لته؟ جمل$ة َم77ا ،ْ َ  يعن$$ي انت$سب، م$$ن ج$$واز الن$$صب ْ
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  :ًوالرفع دون البناء، إذا البيت ھكذا

َوالعطف إن لم تتكرر ) ْ . ُ َ ََ َ َ ْ َ ْْ ِ ُ احكما له-معه- ْ َ َ ِذي انتمى للنعتبال ُْ ِ ِْ َ. َ ِ الفصل  ذيْ ْ َ   المفصولْ

  .الرفع والنصب، وانتفاء التركيب: والذي تقرر للنعت المفصول عن منعوته ھو وجھان فقط

  .، على ما سبقيجوز في المعطوف ث.ثة أوجه، تقدم أنه إذا عطف على اسم � نكرة مفردة وتكررت �

في النع$ت المف$صول وق$د تق$دم ف$ي البي$ت يجوز في المعطوف ما جاز ) �(وذكر في ھذا البيت أنه إذا لم تتكرر 
  .و� يجوز فيه البناء، الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب

ًمرأة وامرأة، و� يجوز البناء على الفتح مطلقا الفتح و� غيرهَ� رجل وا ً ٌ.  

َوحكى ا=خفش � رجل وامرأة لكنه شاذ يحفظه و� يقاس علي$ه بالبن$اء عل$ى الف$تح، عل$ى تق$دير تك$رر  ھ$ذا ) �(َ
  .من باب التوجيه فحسب

 و� َ � رج$$ل: نح$$و)�(وك$ذلك إذا ك$$ان المعط$$وف غي$$ر مف$$رد � يج$$وز في$ه إ� الرف$$ع والن$$صب س$$واء تك$$ررت 
  . امرأةَ وغ.مَ أو لم تتكرر � رجل، امرأةَغ.م

َلماذا � رجل و� غ.م امرأة � يجوز إ� الوجھان، و� غ.م امرأة؟ َ َ  

ًالنافية للجنس حينئذ ين$صب لفظ$ا، وإنم$ا ال$ذي يبن$ى نح$و) �(=نه � يبنى ھذا؛ =نه مضاف، إذا تسلطت عليه  ٍ :
  .. َمينَ� رجل، و� مسل

 فيھ$ا أو ٌ و� زي$دَھذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة � يجوز فيه إ� الرفع عل$ى ك$ل ح$ال � رج$ل
  . فيھاٌ وزيدَ� رجل

  لماذا إذا كان معرفة � يجوز إ� حالة واحدة وھي الرفع؟

  .� تدخل على المعرفة) �(عليھا، و) �(ٍ=نك لو جعلتھا معطوفة على محل اسم � النصب حينئذ سلطت 

ًو� زيد، و� زيدا لو نصبته حينئذ صار معطوفا عل$ى مح$ل اس$م : َ� رجل كما قال ھنا: لو قلت ًٍ ، وإذا ك$ان )�(ٌ
عملت في النكرة مدخولھا وفي المعرفة، وھذا باطل؛ =نھا � تعمل إ� ف$ي النك$رة؛ =نھ$ا عل$ى معن$ى ) �(ٍكذلك حينئذ 

  .من ا�ستغراقية

 المصنف حكم البدل و� التوكيد وإنما ذك$ر حك$م العط$ف، أم$ا الب$دل ف$إن ك$ان نك$رة فكالنع$ت المف$صول لم يذكر
ٌ� أحَد رجل وامرأة فيھا، بنصب رجل ورفعه، وكذا عطف البيان عند من أجازه في النكرات: نحو ٌ.  

ٌد فيھا، وأما التوكيد فيج$وز إن لم يكن نكرة عند من أجازه في النكرات، وإن لم يكن نكرة فالرفع نحو � أحَد زي
ً� م$$اء م$$اء ب$$اردا، قال$$ه ف$$ي ش$$رح الك$$افي، أم$$ا التوكي$$د المعن$$وي � يت$$أتى ھن$$ا؛ =ن : تركيب$$ه م$$ع المؤك$$د وتنوين$$ه نح$$و ً َ

  .التوكيد المعنوي كله ألفاظ تعتبر معارف

َوالعط77777777777777ف إن ل77777777777777م تتك77777777777777رر ) احكم77777777777777ا ْ ْ . ُ َ َُ َ َ ََ ْ َ ْْ ِ ْ
  

  ج

َله بما للنعت ذي الف ْ َِ ِ ِْ َ. ِ ِصلُ َانتمىالمفصول :  يعنيْ َ ْ  

  .ھذا صفة للنعت، وھو مضاف والفصل مضاف إليه وھي بمعنى الذيِذي 

ِوأع77777777777777777777ط ْ ْم77777777777777777777عَ ) ََ ِھم77777777777777777777زة َ َ ْ ِاس77777777777777777777تفھام َ َ ْ ِ  

  

cت777777777777777777777777777ستحق َم777777777777777777777777777ا ِ َ َدون َْ ِس777777777777777777777777777تفھامِا) ُ َ ْْ ِ  

  

   ٍ، حينئذ ھل يتغير الحكم معھا أم �؟النافية للجنس) َ)(ھمزة ا�ستفھام على قد تدخل 

ِوأعط: اظم ھنا أطلق وقالالن ْ ْمعالسابقة النافية للجنس َ ) ََ ِھمزة َ َ ْ ِاستفھام َ َ ْ cتستحق َما ***   ِ ِ َ َدون َْ ِا)ستفھام ُ َ ْْ ِ.   
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ال$خ، ك$ل .. والذي تستحقه دون ا�ستفھام ما ھو؟ البناء، إن ك$ان م$دخولھا ي$صح بن$اؤه والن$صب والعط$ف علي$ه
  . عليھا الھمزة أم �، وھذا ك.م مطلق عند المصنفا=حكام السابقة تثبت ب.، سواء دخلت

ِوأع77ط ْ cت77ستحق َم77اھ$$ذا مفع$$ول ا=ول، ) َ)(ھ$$ذا يتع$$دى إل$$ى مفع$$ولين، : ََ ِ َ cت77ستحقمفع$$ول ث$$اني،  َم77ا، َْ ِ َ ھ$$ذا ص$$لة  َْ
َدونالموصول، من ا=حكام  ِا)ستفھام ُ َ ْْ cت7ستحق(، ھذا متعلق بـِ ِ َ َدون، )َْ ِا)س7تفھام ُ َ ْْ  اس$تفھام، دون ا�س$تفھام ، ق$ال ھم$زةِ

ً، لكنه مدفوع بماذا؟ بتنكير ا=ول وتعريف الثاني، حينئذ � يكون عيباإيطانيسمى  ٍ.  

ِوأع77777777777777777777ط ْ ْم77777777777777777777عَ ) ََ ِھم77777777777777777777زة َ َ ْ ِتفھامْاس77777777777777777777 َ َ ْ ِ  

  

cت777777777777777777777777777ستحق َم777777777777777777777777777ا ِ َ َدون َْ ِس777777777777777777777777777تفھامِا) ُ َ ْْ ِ  

  

  .من العمل واFتباع على ما تقدم

جنس بقيت على م$ا ك$ان لھ$ا م$ن العم$ل، وس$ائر ا=حك$ام الت$ي س$بقت، إذا دخل ھمزة ا�ستفھام على � النافية لل
ٌأ� رجل قائم، � رجل قائم، دخلت عليه ھمزة، صارت: فتقول ٌَ ًأ� رجل قائم، وأ� غ.م رج$ل ق$ائم، وأ� ط$الع ج$ب. : َ

ك$.م الن$اظم ظاھر، وحكم المعطوف والصفة بعد دخول ھمزة ا�س$تفھام كحكمھ$ا قب$ل دخولھ$ا، الحك$م واح$د، وظ$اھر 
  .أنه يميل إلى ھذا

وأكث$$ر النح$$اة عل$$ى التفري$$ق ب$$ين م$$ا إذا كان$$ت ھم$$زة ا�س$$تفھام للنف$$ي أو التقري$$ر والت$$وبيخ، وب$$ين م$$ا إذا كان$$ت 
للتمني، إن كانت ل5ول، فعلى ظاھر النظم، وإن كانت للثاني ف.، ففيھا تف$صيل، ھك$ذا أطل$ق الم$صنف ھن$ا، وف$ي ك$ل 

  :لھا عدة معاني، منھا) �(ا�ستفھام إذا دخلت على ذلك تفصيل، وھو أن ھمزة 

) �(إذا قصد با�ستفھام التوبيخ، ھذا واحد، أو ا�ستفھام عن النفي اثنان، فالحكم كما ذكر الن$اظم، � ف$رق ب$ين 
غ$اء بعد دخول الھمزة و� قبل دخولھا، من أنه يبقى عملھا وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وج$واز اFل

  .كما لو لم تدخل عليھا الھمزة

أ) رج7وع وق7د ، � رج$وع وق$د ش$بت، دخل$ت علي$ه الھم$زة أف$ادت الت$وبيخ، أ) رج7وع وق7د ش7بت: مثال التوبيخ
  .، في معنى التوبيخشبت

َأ) َارع777777777777777واء َ َ ْلم777777777777777ن ِْ َ .ول777777777777777ت ِ ُش777777777777777بيبته َ َِ  

  

ْوآذن777777777777777777ت َ ٍبم777777777777777777شيب َ ُبع777777777777777777ده ِ ُھ777777777777777777رم َ َ َ  

  

  .كذلك توبيخ

  .أ� رجل قائم، ھذا استفھام نفي، أ� رجل قائم: لنفيومثال ا�ستفھام عن ا

َاص77777777777777طبارَ أ) َل77777777777777سلمى َ َ َلھ77777777777777ا ْأم ِ ٌجل77777777777777د َ َ َ  

  

َإذا ِأ)ق7777777777777777ي ِ َ ِال7777777777777777ذي ُ ُق7777777777777777اهَ) . ِأمث7777777777777777الي َ َ ْ َ  

  

  .ًھذا أيضا مبني على الفتح كما ھو السابق

َأ)، بقيت كما ھي مبني$ة عل$ى الف$تح، أ) رجوع: ًإذا جاءت بالتوبيخ فقال َارع7واء َ َ ارع$واء يعن$ي ك$ف وانزج$ار : ِْ
  .بقيت على أصلھا وھو البناء على الفتح

  .أ� رجل قائم، أ� اصطبار، فھي كما ھي: كذلك من استفھام على النفي

ِأما النوع الثالث وھو أن تكون للتمني، فھذا ليست ا=حكام باقية كما ھي، وإذا قصد بـأ� التمني فمذھب المبرد  ُ
ق بين استفھام النفي و� والمازني أنھا تبقى على lجميع ما كان لھا من ا=حكام، وھذا ظاھر ك.م الناظم؛ =نه لم يفر 

التوبيخ و� التي بمعنى التمني فسوى بين ا=حكام كلھا فدل على أنه وافق المبرد والمازني في اختار أن ا=حكام 
  .باقية مع أ� التي للتمني، وعليه يتمشى إط.ق المصنف

بع$د دخ$ول الھم$زة ) أ�(ًيه أنه يبقى لھا عملھا في ا�سم خاصة، إذا إذا كانت للتمني ثم فروق بين ومذھب سيبو



                                                            
586

  .وقبل دخول الھمزة

ھ$ذا م$ن الف$وارق ب$ين -أنھا � عمل لھا إ� في ا�سم خاصة، و� يكون لھا خبر في اللف$ظ و� ف$ي التق$دير : منھا
 عملھ$ا، بق$ي تعم$ل، ھ$يً إذا ،ھا عملھا في ا�سم خاصة، تعمل ف$ي ا�س$م أنه يبقى ل-أ� التي للتمني وقبل دخول الھمزة

 اللف$ظ عل$ى إ� اس$مھا يتب$ع و� التق$دير، ف$ي و� اللف$ظ ف$ي � خب$ر لھ$ا فل$يس الخب$ر أم$ا فق$ط ا�س$م وھ$و العمل بعض لكن

 بح$ال، عملھ$ا يلغ$ى و� يس،ل$ عمل تعمل و� ٍبحال يلغى و� خاصة، اللفظ على إ� اسمھا يتبع � ف.، المحل أما خاصة،

  .تلك بخ.ف

َأ)( :قوله للتمني استعمالھا ومن َماء َ ًماء َ ًباردا َ ِ   ً:باردا ًماء يتمنى يعني )َ

َأ) َعمر َ ْ .ولى ُ ٌمستطاع َ ْ َُ ُرجوعه َ ُ ُ َفيرأب ***  ُ ْ ََ  التمن$ي، في استعملھا ھنا أ� أن على الدليل ما التمني يعني ُعْمر أ� ،..َ

َفيرأب رعالمضا َنْصُب ْ ََ َنصب َ َ   .التمني جواب الواقعة الفاء بعد المضارع َ

    .منھا وھذا التمني، جواب في الواقعة أو السببية فاء بعد يكون أن المضارع الفعل ينصب التي المواضع ومن

َأ) ٍحينئذ َعمر َ ْ .ولى ُ َفيرأب ولى، عمر يتمنى التمني، أراد أنه على دل ھذا ،َ ْ ََ  الفع$ل ن$صب ب$دليل ،الطل$ب ج$واب ھذا َ

  .بعده المضارع

 قب$$ل عم$$ا التمن$$ي بھ$$ا ي$$راد الت$$ي الھم$$زة دخ$$ول بع$$د للج$$نس النافي$$ة )�( بع$$د )أ�( تفت$$رق :نق$$ول الحال$$ة ھ$$ذه ف$$يً إذا

  .دخولھا

 أتمن$ى، بمعن$ى ج$اءت =نھ$ا س$يبويه؛ م$ذھب عل$ى وھذا لھا خبر و� النصُب ِالمعطوف و ِوصفه في يجب بل :قال

 تحت$اج � ٍحينئ$ذ أتمن$ى، معن$ى ف$ي )أ�( =ن ب$ه ًمفع$و� ص$ار ا�س$م كأن خبر، إلى تحتاج � فلذلك به ولمفع اسمھا فكأن

  .خبر إلى

 و� معن$$ا، س$$بق كم$$ا إلغاؤھ$$ا يج$$وز � ولي$$ت لي$$ت، بمعن$$ى =نھ$$ا ُتلغ$$ى و� النع$$ت و� المعط$$وف رف$$ع يج$$وز و� 

  .بالنصب إ� وصفه و� اسمھا على العطف في يجوز و� اسمھا محل مراعاة

 الجمل$ة حي$ث م$ن عملھ$ا يبق$ى الج$نس، لنف$ي الت$ي )�( وب$ين بينھ$ا ف$روق ث$م ٍحينئذ للتمني كانت إذا )أ�( :نقولً إذا

  .المسائل بعض في عنھا وتفترق

َوش77777777777اع ِالب77777777777اب َذا ِف77777777777ي ََ ُس77777777777قاطِإ َ َ ْخب77777777777رْٱل ْ َ َ  

  

ُالم7777777777777777راد َذاِإ َ ُ ْم7777777777777777ع ْ ِس7777777777777777قوطه َ ِ ُ ْظھ77777777777777777ر ُ َ َ
  

  

 Kإن وب$ين بينھ$ا الم$شابھة وج$ه م$ن وقلن$ا Kإن عل$ى محمول$ة =نھ$ا فيھ$ا ا=ص$ل ھذاً وخبراً ااسم تقتضي ھذه )� (قلنا

  .ٍخبر من لھا بد �ً إذا والخبر، المبتدأ على دخولھا

َوشاع ِالباب َذا ِفي كثر أي ََ  حذف$ه، يج$وز � أن$ه العم$دة ف$ي وا=صل عمدة يكون أن الخبر في ا=صل =ن غيره � َ

 لم$ا ٍفحينئ$ذ يطل$ق، ل$م ول$ذلك للج$نس، النافي$ة )�( باب وھو الخصوص جھة على الباب ھذا في كثر لكن فيه، ا=صل ھذا

ِالباب َذا ِفي :ھنا قيد ُوحذف :قوله بأن يستفاد قد َ َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌجائز ُ ِ  في$ه ذك$ر ال$ذي الب$اب تشمل عامة أنھا يحتمل ھذه )ما( قلنا ،َ

  .وغيره

ِالباب َذا ِفي ھنا يدالتقي خاصة، أنھا بعضھم وذكر  ب$هً م$رادا ك$ان ل$و إذ العم$وم ب$ه أراد ھناك قوله أن منه يستفاد قد َ

  .ھنا قيد كما لقيد الخصوص

َوش7اع ِالب77اب َذا ِف77ي  وذاع كث$$ر أي ََ ِالنافي77ة "َ)" ب$$اب :َ َِ ِللج77نس . ْ ِ ْ ُإس77قاط غي$$ره � ِ َ ْالخب77ر ْ َ  عن$$دً ج$$وازا ح$$ذف، بمعن$$ى َ

ُإس7قاط والط$ائيين يميينالتم عندً ولزوما الحجازيين َ ْالخب7ر ْ َ  عن$دً ج$وازا اFيج$اب، جھ$ة عل$ى وإم$ا الج$واز جھ$ة عل$ى إم$ا َ

ْالخبر :قال التميميين، عندً ووجوبا الحجازيين َ ً ج$ارا أوً ظرف$ا ك$ان أوً مف$ردا ك$ان س$واء :يعني العموم على فدل ھنا أطلق َ

ُإسقاط ٍحينئذ غيرھما، أوً ومجرورا َ ْالخبر ْ َ  فأس$قط رج$ل، � :قال الدار في رجل من ھل :قال لو ا=صل ھذا ئمقا رجل � :َ

  ً.ومجروراً جارا و�ً ظرفا ليس كونه مع جائز نقول به، للعلم الخبر
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ُالمراد َإذا َ ُ ْمع ْ ِسقوطه َ ِ ُ ْظھر ُ َ  إذا ٍحينئ$ذ حذفه، يجوز � ُيعلم � ما =ن إط.قه، على ليس الخبر إسقاط قيد ھذا يعني ،َ

َمطلق$ا◌ ف$المنع يعل$م ل$م إذا وأم$ا الحج$ازيين، عن$د وج$از التميمي$ين عند إسقاطه بوج الخبر علم  يج$وز � الط$ائفتين عن$د ً

  .الخبر حذف

ُالمراد َإذا َ ُ ُالمراد :ْ َ ُ   .شرط فھي  إذا بعد جاءت ذا =ن المراد ظھر إذا فاعل، ھذا ْ

ُالمراد َإذا َ ُ ْمع المراد ظھر إذا يعني ْ ِسقوطه َ ِ ُ ْظھر ُ َ  و� ح$ول � '، إ� إل$ه �  ،)ف$وت ف$.( ،)ض$ير � قالوا( بقرينة َ

  .ا=ول من -َحول �- با[ إ� قوة

 عل$ى دلي$ل دل إذا .التميمي$ين عن$د ويج$ب الحج$ازيين عن$د عل$م إذا الخب$ر ح$ذف يجوز أنه الباب ھذا خ.صة ٍحينئذ

 ق$ائم رج$ل من ھل يقال أن ومثاله الحجازيين، دعن حذفه وكثر والطائيين التميميين عند حذفه وجب للجنس النافية � خبر

 أن ب$ين ذل$ك ف$ي ف$رق و� الحجازيين، عندً وجوازا والطائيين التميميين عندً وجوبا قائم وھو الخبر تحذف رجل � فتقول

 ھ$ل أو رج$ل عن$دك ھ$ل :يق$ال أن نح$وً ومج$روراً ج$ارا أوً ظرف$ا أو lُمثل، كما ومجرور جار و� ظرف غير الخبر يكون

  .الجميع عند حذفه يجز لم دليل الخبر على يدل لم فإن رجل � فتقول رجل الدار في

َأح7د َ)( وس$لم علي$ه ' صلى قوله َ ُأغي7ر َ َ َم7ن ْ َك7ريم َو) حذف$ه يج$وز � خب$ر ھ$ذا أغي$ر ِ)� ِ ِ َم7ن َ َالول7دان ِ ْ ُم7صبوح ِ ُ ْ َ، 
ُمصبوح ُ ْ   .يعلم � =نه حذفه يجوز � َ

 )( ومن$ه ًأص$. ب$ه يلفظ$وا فل$م وط$ي تم$يم لغ$ة ف$ي ملت$زم الحج$از لغ$ة ف$ي ٌغال$ب عل$م إن بالب$ا ھذا خبر حذفً إذا
َضير ْ َف7وت َف6( )َ ْ َض7رر َ)"  )َ َ َو) َ َض7رار َ َ َع7دوى َ)"  "ِ َو) َْ َطي7رة َ َ َ َب7أس َ)"  " ِ َب7أس َ) ،َْ  ھ$ذا نق$ول ،علي$ك ب$أس � يعن$ي ،"َْ

  .عليك وھو خبره حذف بأس

ً كثي$را وا�خت$صار الح$ذف فيھ$ا يق$ع وا=جوب$ة ع$ام اس$تفھام ج$واب علي$ه دخل$ت وم$ا � =ن بوج$ أو كثر ما وإذا 

  .الجواب بحرفي ًاكتفاء الجملة يحذفون ٍحينئذ .نعم عمرو؟ جاء ھل .� زيد؟ جاء ھل ونعم ب. عنھا يكتفون ولھذا

َإل7ه َ){ نح$و )إ�( م$ع الحج$ازيون يحذف$ه م$ا وأكث$رً رأس$ا بع$دھما الجملة ويحذفون َ .إ) ِ َح7ول َ)( و }.� ِ ْ َو) َ .ق7وة َ  ّا) ُ
  .يجب أن عن ًفض. أحد عند حذفه يجز لم قالية و� حالية بقرينة يعلم لم وإن ِ)با+

  .عليه يقاس و� يحفظ ولكنه محكي ھذا عليك بأس � أي عليك، � قالوا الخبر وبقي ا�سم حذف وربما

ُالم َإذا بقوله أشار ھذا وإلى ُرادْ ْمع َ ِسقوطه َ ِ ُ ْظھر ُ َ  ٍحينئ$ذ يج$وز � فإنه سقوطه مع المراد يظھر � مما بھذا واحترز َ
  ..وأخواتھا ظن تقدم، كما حذفه

 ...!!!محمد نبينا على وسلم ' وصلى أعلم و'
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  42الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم    ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.   

.ظن: قال الناظم رحمه ' تعالى َوأخواتھا َ َ َُ َ َ .  

ھ$ذا ال$ذي : ھو ما يرفع حك$م المبت$دأ والخب$ر، وقلن$ا: ھذا ھو القسم الثالث مما يعد من النواسخ، وسبق أن الناسخ
، -رف$ع ا=ول ون$صب الث$اني-) ك$ان( إل$ى الرف$ع والن$صب وھ$و يرفع حكم المبتدأ والخبر، إما أن يرف$ع المبت$دأ والخب$ر

، وإما أن ينصب الجزأين وھو المبت$دأ والخب$ر، وھ$ذا )إن وأخواتھا(وإما العكس؛ نصب ا=ول ورفع الثاني، وھو باب 
َھو النوع الثالث، ثم بعض ھذه ا=بواب له ملحقات أو له ُمشبھات يلح$ق بھ$ا كأفع$ال المقارب$ة و  K ) ل$يس(و ) �(و ) م$ا(َ

.ظ7ن(أم$ا ال$ذي معن$ا . ، ھذه ملحقات تعتبر ھي فروع عن ا=صول)إن(التي لنفي للجنس ھذه بـ) �(و  َوأخواتھ7ا َ َ َُ َ فھ$و ) َ
ٍباب أصل بنفسه ين$صب المبت$دأ عل$ى أن$ه مفع$ول أول ل$ه، والخب$ر عل$ى أن$ه مفع$ول ث$ان ل$ه بع$د اس$تيفاء فاعلھ$ا؛ =نھ$ا 

  .د له من محدث، ھذا دليله عقلي وھو د�لة لزوم � ب-كل فعل-أفعال، وكل حدث 

َوبع777777777777د ْ َ ٍفع777777777777ل َ ْ ٌفاع777777777777ل ِ ِف777777777777إ َ ْظھ777777777777ر ْنَ َ َ
  

  

َفھ777777777777777777و ْ .وإ) َ ٌفَ◌ض777777777777777777مير َ َ ْس777777777777777777تترٱ َِ َْ َ  

  

.ظ77ن َوأخواتھ77ا َ َ َُ َ َوأخواتھ$$ا، َ َ َُ َ .ظ77ن(نظائرھ$$ا ف$$ي العم$$ل، وخ$$ص :  أيَ ً=ن لھ$$ا أحكام$$ا تتمي$$ز بھ$$ا ع$$ن س$$ائر أفع$$ال ) َ
ً أن ال$شيء إذا امت$از ع$ن أخوات$ه ونظ$ائره بأحك$ام ينف$رد بھ$ا عنھ$ا حينئ$ذ جع$ل أم$ا، يعن$ي :الباب، وھ$ذه قاع$دة عن$دھم ٍ

ًأص.، وما عداه يعتبر فرعا كأنھا حملت عليه، ولذلك لما ل$م تك$ن  : ٍ حينئ$ذ ق$ال-ل$م ي$دل ال$دليل عل$ى أنھ$ا أص$ل-) ك$اد(ً
َك7ان: (ق$ال) ك$$ان(أفع$ال المقارب$ة، وأم$ا  َوأخواتھ77ا َ َ َُ َ َوأخ .إن، َ .ظ7ن، ھ7اِواتَ َوأخواتھ7ا َ َ َُ َ ٍ، وحينئ$$ذ .أم7ات أو .مھ7اتُأھ$$ذه : ًإذا) َ

ًھذه ثبتت با=دلة أن لھا أحكاما تتمي$ز بھ$ا ع$ن أخواتھ$ا، وأخواتھ$ا الم$راد بھ$ا نظائرھ$ا ف$ي العم$ل، ھ$ذه ا=فع$ال : نقول
 ا=فع$ال، وم$ا � ف$.، ك$ل م$ا ت$دخل علي$ه ھ$ذه) ك$ان(، فكل ما دخلت علي$ه -المبتدأ والخبر-تدخل على الجملة ا�سمية 

 .إن(ٍم$$ن المبت$$دأ فحينئ$$ذ ت$$دخل علي$$ه ھ$$ذه ا=فع$$ال، وم$$ا امتن$$ع ھن$$اك يمتن$$ع ھن$$ا، وك$$ذلك ف$$ي ب$$اب ) ك$$ان(دخل$$ت علي$$ه 
ِوأخوات َ   ).ھاَ

قدر مشترك بين ھذه ا=ب$واب الث.ث$ة وھ$ي م$ن نواس$خ المبت$دأ والخب$ر أن$ه ل$يس ك$ل مبت$دأ ت$دخل علي$ه ھ$ذه : ًإذا
Kثم شروط وقيودالنواسخ، بل  َ.  

تدخل عليه ھذه ا=فعال وما � ف.، إ� المبتدأ الذي ھو اس$م اس$تفھام أو م$ضاف إلي$ه، ) كان(ما دخلت عليه : ًإذا
عل$ى مبت$دأ ھ$و اس$م اس$تفھام، وھن$ا ي$ستثنى لم$اذا؟ =ن ا�س$تفھام ل$ه ال$صدارة، ف$إذا دخل$ت ) ك$ان(� ت$دخل : قلنا ھناك

.ظ7ن(� يتق$$دم عليھ$ا اس$$مھا، وأم$ا ب$$اب ) ك$ان(، و )ك$$ان( أن يتق$$دم عل$ى عل$$ى اس$م ا�س$$تفھام وج$ب) ك$ان( َوأخواتھ77ا َ َ َُ َ َ (
تدخل على مبتدأ ھو اسم اس$تفھام أو م$ضاف �س$م ا�س$تفھام، و� يمن$ع أن يتق$دم المفع$ول ا=ول عليھ$ا، فل$زوال العل$ة 

  . ا�ستفھام المبتدأعلى) ظن وأخواتھا(ٍفي ھذا الباب حينئذ جاز أن يدخل ) كان(التي في باب 

ج$$از ھن$$ا، وم$$ا � ف$$.، إ� إذا ك$$ان المبت$$دأ اس$$م اس$$تفھام أو م$$ضاف إل$$ى اس$$م ) ك$$ان(ك$$ل م$$ا دخل$$ت علي$$ه : ًإذا
  .ا�ستفھام

َظننت أيھم أف$ضل، أيھ$م ظنن$ت أف$ضل: فإن ھذه ا=فعال تدخل عليه، ويقدم عليھا، و� مانع، نحو إذا قلت َُ ُK K : تق$دم
ٍفإن اسمھا � يتقدم؛ =نه مرفوع، وإذا تقدم حينئذ  الت$بس بالمبت$دأ، ) كان( � يلتبس، بخ.ف باب عليه و� إشكال؛ =نه

ًوحينئ$$ذ يمتن$$ع، وأم$$ا ھن$$ا فحينئ$$ذ لم$$ا ك$$ان من$$صوبا وھ$$و مفع$$ول ب$$ه، ف$$ض.ت م$$ن حي$$ث الظ$$اھر يج$$وز تق$$دمھا عل$$ى  ٍ ٍ
.ظنٍعواملھا، حينئذ جاز أن يدخل  َوأخواتھا َ َ َُ َ ف$. ت$دخل علي$ه لع$دم ) ك$ان(م إذا ك$ان مبت$دأ، بخ$.ف  عل$ى اس$م ا�س$تفھاَ

  .تقدم اسمه عليھا

َكان(ًأن يكون استفھاما في باب : وأما الخبر فيجوز في البابين َوأخواتھا َ َ َُ َ ًأو مضافا إليه، إذ � مانع م$ن تقديم$ه ) َ
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؟ )ك$ان(ام، لم$اذا تق$دم عل$ى ھذا في محل نصب ھ$و اس$م اس$تفھ: أين كنت؟ كنت أين؟ أين كنت؟ أين؛ نقول: في البابين
ً=نه خب$ر، وإذا ك$ان خب$را حينئ$ذ ل$ه ح$ق ال$صدارة، وأي$ن ظنن$ت عم$را؟ ظنن$ت عم$را أي$ن؛ ھ$ذا ا=ص$ل، فتق$دم : نقول ً ًٍ

  ).ظن(المفعول الثاني وھو الخبر في ا=صل على 

يج$وز أن يتق$دم ) ن وظ$نك$ا(ً إذا ك$ان خب$را ف$ي الب$ابين ب$اب -اسم ا�ستفھام أو المضاف إليه-ًإذا كان خبرا : ًإذا
  ).كان وظن(على 

  

  .للعلة التي ذكرناھا) كان(ويمتنع في باب ) ظن(ًوأما إذا كان مبتدأ يجوز في باب 

يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وينصب الثاني عل$ى أن$ه مفع$ول : ھذا الباب قلنا
�، ل$يس ا=م$ر ك$ذلك؛ =ن$ه :  النحاة على ذل$ك، وخ$الف ال$سھيلي وق$الوھل ھي خاصة بالمبتدأ والخبر؟ جماھير. ثاني
ٍظننت زيدا عْمرا، وحينئذ � يقال: يقال ً ً ٌعمرو زيد، إذا ك$ان أص$ل الجمل$ة مبت$دأ وخب$ر: ُ ًظنن$ت زي$دا عْم$را ھ$ل يق$ال: ٌ ً ُ :

ًزيد عمرو؟ ظننت زيدا قائما ماذا نقول؟ زيد قائم، إذا ً ً ٌ  ظنن$ت زي$د ق$ائمأ والخبر، زيد قائم، دخلت على ما أصله المبتد: ٌ
ٌظننت زيدا عْمرا، زي$د عم$رو � ي$صح إ� : ُ� إشكال فيه، لكن في بعض الُمثل قد يكون التقديم فيه نوع صعوبة، مثل ً ً

ًزي$د كعم$رو ص$ح التركي$ب، إذا : وھ$ذه ا=فع$ال ل$م ت$دخل عل$ى معن$ى الت$شبيه، زي$د عم$رو أي: على معنى التشبيه قال ٍ
ظ$ن (ًأو� نمن$ع دخ$ول ھ$ذه ا=فع$ال :  ھو ينفي أن تكون ھذه ا=فعال دخلت على معنى الت$شبيه، والج$وابمبتدأ وخبر،

  .على غير المبتدأ والخبر) وأخواتھا

ًعلى زيدا عْمرا ھنا على معنى التشبيه، ولذلك لو قال) ظن(نسلم بأن دخول : ًثانيا ًظننت زيدا عْمرا ث$م أخط$أ، : ً ً ُ
ٍزيد عمرو، زيد كعم$رو عل$ى معن$ى الت$شبيه : ٍيح، فيبقى على ا=صل، فحينئذ أصل التركيبالك.م صحيح أو �؟ صح ٌ ٌ

  .فيجاب على ما ذكره السھيلي بھذا) ظن(وھو باق بعد دخول 

ً�، خ.ف$ا : ا=صل في دخول ھذه ا=فعال أن تدخل على المبتدأ والخبر، ھ$ل ت$دخل عل$ى غيرھم$ا؟ الج$واب: ًإذا
  .للسھيلي

الذي ھو المبتدأ على أنه مفعول أول، وھ$ذا مح$ل وف$اق، والث$اني عن$د الجم$اھير عل$ى أن$ه مفع$ول ُينصب ا=ول 
ًظنن$ت زي$دا قائم$ا، ظنن$ت: ب$ل ين$صب عل$ى الت$شبيه بالح$ال، فعن$ده: ثاني، وخالف الف$راء؛ فق$ال : ًفع$ل وفاع$ل، وزي$دا: ً

ًظنن$ت زي$دا : =نه يق$ع جمل$ة، فتق$ول: لماذا؟ قالحال من زيد، أو على التشبيه بالحال، أشبه الحال، : ًمفعول به، وقائما ُ
ًظننت زيدا عندك، ويقع جارا ومجرورا: ًيصلي، وقع جملة، ويقع ظرفا ً ًظنن$ت زي$دا ف$ي ال$دار، وھ$ذا ش$أن الح$ال أو : ً

ًشأن المشبه بالح$ال، ُرد بأن$ه يق$ع ض$ميرا K :$زي$د ظننت$ك ھ$و، والح$ال � تق$ع ض$مير؛ ُرد بأن$ه يق$ع معرف$ة؛ ظنن$ت زيK ًدا
ًأخ$اك، والح$ال � تق$$ع معرف$ة، وحينئ$ذ لك$$ون الث$اني يق$ع ض$$ميرا يمتن$ع أن يع$رب ح$$ا� و� عل$ى الت$شبيه بالح$$ال؛ =ن  ً ٍ

ًالضمير � يقع حا�، ھو معرفة � يخرج عن أصله 
، والحال � تك$ون إ� نك$رة، وإذا ج$اءت معرف$ة � ب$د -التعريف–

  .من تأويلھا بالنكرة

 مفع$ول أول، وأن الث$$اني يعتب$ر مفع$ول الث$$اني، يعن$ي من$صوب الث$$اني -من$صوب ا=ول-ال$صواب أن ا=ول : ًإذا
  .ًيعرب مفعول الثاني خ.فا للفراء في كونه يعرب على التشبيه بالحال وا=دلة التي استدل بھا فيھا ضعف

.ظن( َوأخواتھا َ َ َُ َ فاء فاعلھ$ا، � ب$د م$ن ھ$ذا،  ھذه ا=فعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبھما مفعولين، بع$د اس$تي)َ
ٍإنھ$ا ناق$صة، وحينئ$ذ تفتق$ر إل$ى : � تفتقر إلى فاعل، وإنما تفتقر إل$ى اس$م وخب$ر، ول$ذلك قي$ل) كان(، )كان(ليست مثل 

َخ$ال وح$سب ونح$و ذل$ك، : ، وك$ذلك)ك$ان(فھي فعل ماضي، وا=صل فيه التمام وليس كـ) ظن(منصوب يكملھا، وأما  َِ
  .م بعد ذلك يأتي المبتدأ على أنه مفعول أول والخبر على أنه مفعول ثانيٍفحينئذ � بد من فاعل ث

يشترط ف$ي ھ$ذه أنھ$ا � تتع$دى إل$ى المبت$دأ والخب$ر فتن$صبھما عل$ى أنھم$ا مفع$و�ن إ� بع$د اس$تيفاء فاعلھ$ا، : ًإذا
  .لماذا؟ =نھا أفعال، وكل فاعل � بد له من محدث كما سيأتي

نوع$$ان، ال$$ذي ين$$صب مفع$$ولين عل$$ى ) ظ$$ن وأخواتھ$$ا(ال ت$$صيير وتحوي$$ل، أفع$$ال القل$$وب وأفع$$: وھ$$ي نوع$$ان
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أفعال قلوب، وسميت أفعال قل$وب؛ =ن معانيھ$ا قائم$ة بالقل$ب، ف$الظن يق$وم بالقل$ب، والعل$م وا�عتق$اد ك$ل ھ$ذه : نوعين
  .تقوم بالقلب؛ =ن مردھا إما العلم وإما الظن، إما ما يدل على اليقين وإما ما يدل على الرجحان

وأفع$$ال . ٍھ$$ذه ا=فع$$ال كلھ$$ا مردھ$$ا إل$$ى ھ$$ذين الن$$وعين، وھ$$ذه قائم$$ة بالقل$$ب، وحينئ$$ذ   س$$ميت أفع$$ال قل$$وب: ًإذا
  . التصيير ھو النوع الثاني

  :قال رحمه '

ْن777777777صبٱ ِ ِبفع777777777ل ْ ْ ِ ِلقل777777777بٱ ِ ْ ِج777777777زأي َْ َ ْ َبت777777777داٱ ُ ِ ْ  

  

ِعن7777777777777يَأ َخ7777777777777ال َأىَر ْ ُعلم7777777777777ت َ ْ َوج7777777777777دا َِ َ َ  

  

.ظ7777777777ن ُح77777777777سبت َ ْ ُوزعم7777777777ت َِ َ َم77777777777ع ََ ْع77777777777د َ َ  

  

َحج777777777777ا َدرى َ َوجع7777777777777ل َ َ َ ْالل777777777777ذ َ ْكاعتق7777777777777د . َ َ َْ ْ  

  

ْوھ777777777777777ب ْتعل777777777777777م ََ . َ ِوالت777777777777777ي َ . َك777777777777777صير َ . َ   اَ

  

َي7777777777ضَأ َبھ7777777777اً اْ ْن7777777777صبٱ ِ ِ َمبت7777777777د ْ َ ْ َوخب7777777777راً اُ َ ََ  

  

ْانصب ِ ٍھذا فعل أمر، وا=مر يقتضي الوجوب، حينئذ إذا وجدت ھذه ا=فع$ال ب$شرطھا يتع$ين ن$صبھا، لك$ن ھ$ل : ْ
أم أنه في بعض أحوالھا؟ في بعض أحوالھا، لماذا؟ =ن أحوال وأحك$ام ) ظن وأخواتھا(ال ھذا محمول على جميع أحو

  .اFعمال واFلغاء والتعليق: ث.ثة) ظن وأخواتھا(

ِوجوز M َ َاUلغاء َ َ ْ َا)بتدا ِفيَ ) ِ ِ ْ  

ه، ظنن$ت  إذا تق$دم الفع$ل عل$ى معمولي$-بوجوب اFعمال-ٍحينئذ اFعمال ھو ا=صل، وھذا مشروط في الوجوب 
ًزيدا قائم$ا، عن$د الب$صريين يج$ب الن$صب ھن$ا، ھ$ذا واج$ب، � يج$وز اFھم$ال إ� عل$ى م$ذھب الك$وفيين ًظنن$ت زي$دا . ً

  : ما حكم اFعمال ھنا؟ واجب، وسيأتي. مفعول ثاني: مفعول أول، وقائم: ًفعل وفاعل، وزيدا: ًقائما، ظننت

ِوجوز M َ َاUلغاء َ َ ْ َبتداِا) ِفيَ ) ِ ِ ْ...   

ِوزَج77 M لغ77اءUَا َ ْ َا)بت77دا ِف77يَ ) ِ ِ ف$$ي ابت$$داء الكلم$$ة �، ف$$ي ابت$$داء الجمل$$ة �، إذا ج$$اء العام$$ل ف$$ي أول الجمل$$ة تع$$ين : ْ
  .النصب

ًوأما إذا توسط أو تأخر فحينئذ اFعمال جائز والنصب جائز، زيدا ظننت قائما، زي$دا قائم$ا ظنن$ت؛ الن$صب ھن$ا  ً ً ً ٍ
  .واجب أم جائز؟ جائز ليس بواجب

ْان7صب: ًإذا قول$ه  ِ ؛ يحم$$ل عل$ى الوج$$وب فيم$ا إذا تق$$دمت ا=فع$ال، وعل$$ى الج$واز فيم$$ا إذا توس$طت أو ت$$أخرت، ْ
الوجوب والجواز، اFباحة يعن$ي، م$ع ا�خ$ت.ف ف$ي الت$رجيح فيم$ا إذا توس$طت أو : في معنيين) افعل(ٍوحينئذ استعمل 

ْان7صب: ت$أخرت، كم$ا س$يأتي؛ الم$راد أن قول$ه ِ ب$ل � ب$د م$ن تقيي$ده أو التف$صيل، إم$ا أن يق$ال بأن$ه يج$$ب ًل$يس مطلق$ا، ؛ ْ
ْان7صب(ب$أن : النصب إذا تقدم وھذا خاص بھا، وإم$ا أن يق$ال ِ ل$يس عل$ى ظ$اھره وھ$و وج$وب الن$صب، ب$ل ي$شمل م$ا ) ْ

ً، زي$دا -فالن$صب ج$ائز-وجب النصب وذلك إذا تقدمت ا=فع$ال عل$ى معموليھ$ا، وأم$ا إذا توس$طت أو ت$أخرت فيج$وز، 
  .ًئما جائز وليس بواجبظننت قا

ْانصب  ِ ً وجوبا وجوازا ْ ْان7صب -ھكذا نق$دره-ً ِ ً وجوب$ا وج$وازا ْ ِبفع7لً ْ ِ ِالقل7ب ِ ْ بالفع$ل ال$ذي ھ$و ح$دث وق$ائم : يعن$ي: َْ
  .بالقلب

ْانصب ِ ِبفعل ْ ْ ِ ِالقلب ِ ْ   .، فالعامل ھو عين الفعلَْ

َجزأي ْ َابتدا ُ ِ َجزأيليس ھذا المراد، : آن، نقولكأن الجزأين مبتد: جزأي جملة ذات ابتداء، يعني:  أيْ ْ َابت7دا ُ ِ  عل$ى ْ
  .جزأي جملة ذات ابتداء، والجملة التي تكون ذات ابتداء ھي الجملة ا�سمية: تقدير ماذا؟ أي

ْانصب: ً إذا ِ ِبفعل ْ ْ ِ ِالقلب ِ ْ ْانصب: جار ومجرور متعلق بقوله: بفعل: َْ ِ ْ.  

َجزأي ْ  م$ا الم$راد بج$زأي ا�بت$داء؟ ج$زأي جمل$ة ذات ابت$داء .ھذا مفعول به، وھو م$ضاف وابت$دا م$ضاف إلي$ه: ُ
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ًذات مبتدأ، وحينئذ يرى الناظم خ.فا للسھيلي أن ھذه ا=فع$ال خاص$ة بالمبت$دأ والخب$ر، وأن م$ا ك$ان ظ$اھره أن$ه : يعني ٍ
ًظننت زيدا عْمرا حينئذ  يؤول على ما ذكرناه سابقا: ًليس مبتدأ وخبرا نحو ً ًٍ.  

َج7زأي ْ َابت7دا ُ ِ Kأت$ى بالعناي$ة، والعناي$$ة إنم$ا ي$ؤتى بھ$$ا إذا ك$ان ث$م إيھ$$ام أو إبھ$ام أو عم$وم أو إط$$.ق، : ِن77يْأع:  ق$الْ َ
ِأعن7ي: ٍوليس ا=مر كذلك على إط.قه، أو ليس ا=مر على عمومه، وحينئذ   نحتاج إلى التفصيل، ل$و ق$ال : ؛ =ن قول$هْ

ِفعل ْ ِالقلب ِ ْ  بل بعضھا م$ا ھ$و �زم، ح$زن زي$د، ح$زن، الح$زن مقام$ه أفعال القلوب ليست كلھا تنصب مفعولين،:  نقولَْ
ًفي القلب، معنى قائم بالقلب، وبعضھا يتعدى إلى مفعول واحد؛ عرفت زيدا  ، فھمت المسألة، فھ$م ھ$ذا محل$ه -معرفة–ً

: ع$رف، وك$ذلك بع$ضھا �زم و� يتع$دى، نح$و: �، وك$ذلك: القلب وھو فعل قلبي، ھل يتعدى إل$ى مفع$ولين؟ الج$واب
ِأعني: وجبن، فلذلك قالحزن  ْ.  

ِبفع7ل: يريد أن يخرج بعض ا=فعال التي � تن$صب المفع$ولين، أو أراد أن يخ$صص قول$ه: ًإذا ْ ِ ِالقل7ب ِ ْ وھ$و لف$ظ  َْ
ًعام أراد أن يخصصه بما ينصب المفعولين، وأما ما � ينصب إ� مفعو� واحدا كعرف وفھم فليس داخ$. ف$ي الب$اب،  ًً

ِأعني: ًزن ليس داخ. في الباب، ولذلك قالًوما كان �زما كجبن وح ْ.  

َخال َأىَر ُعلمت َ ْ َوجدا َِ َ َ  

ي$$سقط ح$$رف : ًوم$$ا بع$$دھا كلھ$$ا معطوف$$ات عليھ$$ا بح$$ذف ال$$واو، وھ$$ذا ج$$ائز قلن$$ا ف$$ي ال$$شعر اتفاق$$ا، يعن$$ي؛ َرأى
  . العطف

َخال َرأى ُعلمت َ ْ رأى، ورأى ، ھ$ذه كلھ$ا معطوف$ات عل$ى )رأى وخال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعم$ت(: َِ
) رأى: (ًما إعرابھا؟ مفعول به قصد لفظه، ھي فعل كيف وقعت مفعو� به والمفع$ول ب$ه م$ن ع.م$ات ا=س$ماء؟ نق$ول

ٍقصد لفظه وصار علما، وحينئذ تسلط عليه العامل وھو    ).أعني(ً

  .كلھا معطوفات في محل نصب على رأى) خال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت(و

َمع ْعد َ َمعن فاعل أعني، ھذا حال م: َ ًظرفا متعلقا بمحذوف منصوب على أنه حال من فاعل أعني: َ ً.  

َمع ْعد َ َم7عKعد، وحجا ودرى وجعل، حجا ودرى وجع$ل ھ$ل ھ$ي معطوف$ات عل$ى رأى؟ �، : َ ْع7د َ ع$د وحج$ا (، َ
أم$ا لم$ا ، و)رأى(ٍحينئ$ذ ص$ار العط$ف عل$ى ) م$ع(ًإذا معطوف عل$ى ا=خي$ر، ل$و ل$م ي$أت ب$ـ.. ومع حج ومع درى ومع
َخال: (ٍمعطوف على المتأخر، وحينئذ: ٍفصل الك.م حينئذ  نقول ُعلمت َ ْ َحجا(في محل نصب، و ) َِ َدرىو َ َوجع7ل َ َ َ ْوھ7ب َ ََ 

ْتعلمو . َ   .في محل جر، قصد لفظه فھو في محل جر) َ

  : قال

َوجعل َ َ ْاللذ َ ْكاعتقد . َ َ َْ ْ  

َوجعل َ َ ْاللذ َ ْاللذ: .    ما ھذا؟.

  .لوزنحذف الياء ضرورة ل

  .حذف الياء للضرورة: لغة و� نقول: نقول

َوجعل َ َ ْاللذ َ ْاللذفيھا لغات، منھا ھذا اللفظ : قلنا: .   .بإسكان الذال وحذف الياء .

َوجعل َ َ ْاللذ َ ْكاعتقد . َ َ َْ ْ  

ْكاعتقد َ َ َْ ْاللذجار ومجرور متعلق بمحذوف استقر؛ =ن : ْ ، اسم موصول يحتاج إلى صلة، وصلة الموص$ول فع$ل .
ْكاعتقدٍوحينئذ استقر  َ َ َْ ْ.  

ت$أتي بمعن$ى ال$شروع، فع$ل ال$شروع ال$ذي س$بق معن$ا ف$ي ب$اب أفع$ال ) جع$ل(K =ن -قيد ھ$ذا اللف$ظ- احترز بھذا 
المقاربة، وتلك ماذا تعمل؟ ترفع المبت$دأ وتن$صب الخب$ر، وھن$ا تن$صب المبت$دأ والخب$ر؛ =نھ$ا بمعن$ى اعتق$د، وا�عتق$اد 

  .ھذا فعل قلبي
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ْوھب ْعدھذا معطوف على : ََ ْتعلم وَ . َ   . بإسقاط حرف العطفَ

  : ثم

ِوالت7777777777777777777777777777ي.............  . .ك7777777777777777777777777777صيرا َ َ َ  

  

َي7777777777ضَأ َبھ7777777777اً اْ ْان7777777777صب ِ ِ َمبت7777777777د ْ َ ْ َوخب7777777777راً اُ َ ََ  

  

ِوالتي .   .ھذا مبتدأ: َ

.كصيرا َ .ص7يراماذا يعن$ي : َ ِوالت7ي؟  َ . .ك7صيرا َ َ َعل7ى -أي$ن جمل$ة ال$صلة؟ ؛ َ ٍض7مير َ ِ ٍ)ئ7ق َ َم7شتمل ِ ِ َ ْ ، الت$ي اس$تقرت، - ْهُ
  .-للموصول– سبق ًاستقرت بالتاء، لماذا؟ =نه يشترط في الضمير أن يكون مطابقا لما

ِوالتي . .كصيرا َ َ َبھا: َ   .، انصب بھاِ

ْانصب ِ ٍھذه الجمل$ة وقع$ت خب$ر، وھ$ي جمل$ة طلبي$ة، وحينئ$ذ ي$رد أن الن$اظم ي$رى ج$واز وق$وع الجمل$ة الطلبي$ة : ْ
  . لصحيح كما عليه الجمھورًخبرا عن المبتدأ، وھو ا

ِوالتي . .كصيرا َ َ ْانصبيعني تدل على التحويل، : َ ِ َبھا ْ ْانصب: بھا جار ومجرور متعلق بقوله: ِ ِ ، وھو خب$ر والمبت$دأ ْ
ًأيضاالجملة،  ًآض يئيض أيضا مفعول مطلق، والعامل فيه محذوف وجوبا: ْ ً.  

ْانصب ِ ًمبتدا ْ َ ْ   . مفعول به: ُ

َوخبرا َ   . معطوف عليه: ََ

ْانصب ِ ًمبتدا ْ َ ْ َوخبرا ُ َ   ..بعد استيفاء فاعلھا: ََ

.ظن(Kقسم لنا الناظم رحمه ' تعالى باب : ًإذا َوأخواتھا َ َ َُ َ أفع$ال القل$وب وأش$ار : إلى ن$وعين اثن$ين رئي$سين وھم$ا) َ
ِأعني: إليھا بقوله ِوالت7ي: وما بع$ده، وأفع$ال الت$صيير وأش$ار إليھ$ا بقول$ه َأىَر ْ . .ك7صيرا َ َ إل$ى آخ$ره، ولكن$ه ع$دد بع$ض .. َ

  .أفعال القلوب وأجمل أفعال التصيير؛ =ن ا=ول أكثر من الثاني

.ظن(ينقسم باب : ًإذا َوأخواتھا َ َ َُ َ   .أفعال التحويل: أفعال القلوب، والثاني: إلى قسمين، أحدھما) َ

  .، وسيأتي أنھا أربعة أقسام-جملة–فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين 

، ھ$ذه ت$دل عل$ى اليق$ين، )رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم: (دل على اليقين، وذكر المصنف منھا خمسة وھو ما ي
  .� يقبل الشك: وھو أمر اعتقادي، يعني

جواز أمرين أحدھما أظھر من ا]خر، فيستعمل ف$ي ال$راجح دون : ما يدل على الرجحان، يعني:  والثاني منھما
  .المرجوح مع جواز المرجوح

�عتقاد ليس فيه رجحان، وأما الرجحان ففيه جواز أمرين أحدھما أرجح من الثاني، وھو ش$أن الظ$ن لك$ن ا: ًإذا
بالمعنى الفقھي � بالمعنى ا=صولي، ما الفرق بينھما؟ الظن عند ا=صوليين مغاير للظن عند الفقھاء م$ا الف$رق؟ أيھم$ا 

  .أعم؟ عند الفقھاء أعم يشمل الشك عند ا=صوليين

ھ$ذا ي$شمل الظ$ن وال$شك، فھم$ا " ف$إن ش$ك ف$ي طھ$ارة م$اء أو نجاس$ته"د الفقھاء ال$شك الم$راد ب$ه الظ$ن، عن: ًإذا
Kسيان؛ وأما عند ا=صوليين ف.، الظن ترجيح أحد ا=مرين، وأما الشك فھو التجويز مع المساواة، فھما متغ$ايران، ف$ثم  َ

  .فرق بين ا�صط.حين

، ن$ذكرھا عل$ى "Kخال وظن وح$سب وزع$م وع$د وحج$ا وجع$ل وھ$ب: " وذكر منھا ما يدل على الرجحان ثمانية
  .ما ذكرھا ابن عقيل رحمه ' تعالى مع ا=مثلة، تابعوا معنا

رأى تأتي بمعنى علم وھو الكثي$ر، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا ت$أتي بمعن$ى عل$م، فھ$ي -: فمثال رأى قول الشاعر
ًإنُھم يرْون$ُه بعي$دا((: لىدالة على اليقين، اعتقاد جازم في القلب، قال تعا ِ َ َ ََ ْ K ًون$راهُ قريب$ا) 6(ِ ِ َ ََ ًن$راهُ قريب$ا ]6،7 :المع$ارج))[َ ِ َ ََ 

ٍنعلمه قريبا، فحينئذ جاء ترأى بمعنى علم، قال الشاعر: يعني ً:  
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ُرأي777777777777777ت ْ َأكب777777777777777رَ � ََ َ ْ Mك777777777777777ل َ ٍش7777777777777777يء ُ ْ َ  

  

ًمحاول777777777777777777777ة َ َ َ ْوأكث777777777777777777777رھم ُ ُ َ ََ ْ َجن777777777777777777777ودا َ ُ ُ  

  

ُرأيت ْ َأكب7رفع$ل وفاع$ل، لف$ظ الج.ل$ة من$صوب عل$ى أن$ه مفع$ول أول، : قدتاعتقدت '، اعت: أي ََ َ ْ مفع$ول ث$اني : َ
Mكلوھو مضاف، و ٍشيء ُ ْ رأى ھن$ا ج$اءت بمعن$ى عل$م وھ$و يق$ين، واس$توفت فاعلھ$ا وھ$و : ٍمضاف إلي$ه، حينئ$ذ نق$ول: َ

عل$ى أن$ه مفع$ول ث$اني لھ$ا، التاء، ونصبت المبتدأ على أنه مفعول أول لھا وھو لفظ الج.لة، ونصبت الخبر وھو أكب$ر 
  .وھي دلت على اليقين

أفع$$ال : ص$$ارت م$$شتركة ب$$ين الن$$وعين، نح$$ن نق$$ول: ًإذا. اس$$تعمل رأى في$$ه لليق$$ين، وق$$د ت$$أتي بمعن$$ى الظ$$ن: ًإذا
َرأ(اليقين وأفعال الرجحان،  ْإنُھ$م ((. مشتركة إ� أن الغالب فيھ$ا أنھ$ا لليق$ين، وغي$ر الغال$ب أن تك$ون بمعن$ى الظ$ن) ىَ K ِ

ًرْونُه بعيداَي ِ َ َنراهُ(ًيظنونه بعيدا، و :  يعني]6:المعارج))[ََ   .التي بعدھا تكون بمعنى اليقين) َ

ًإنُھم يرْونُه بعيدا(( ِ َ َ ََ ْ K   .يعتقدونه، لكن الشاھد فيه في القول ا=ول: يظنونه، وقال بعضھم:  أي))ِ

َول77ر: ت$$أتي بمعن$$ى الظ$$ن وت$$أتي بمعن$$ى اليق$$ين، وس$$يأتي) رأى: (ًإذا ِان77م cالرؤي77ا أىَِ َلعلم77ا َم77ا ْ َِ ْ، رأى الُحلمي$$ة أو ِ
ٍالُحلمية ھذه أيضا تتعدى إلى مفعولين، وحينئذ رأى تتع$دى إل$ى مفع$ولين إذا كان$ت علمي$ة بمعن$ى ا�عتق$اد، وإذا كان$ت  ً ُ

ٍظنية، وإذا كانت حلمية أو حلمية يجوز الوجھان، حينئذ تتعدى إلى مفعولين واللفظ واحد بھذه المعاني ُ ْ.  

ًوأما إذا جاءت بمعنى أبصر، رأيت زيدا تتعدى إلى واحد، رأيت زيدا؛ ھذه بصرية، فإذا قلت ًرأيت زي$دا فع$ل : ً
ًمفعول به، رأيت زيدا في ال$دار وھ$ي ب$صرية، رأي$ت زي$دا قائم$ا، ي$صح أو � ي$صح؟ ب$صرية، رأي$ت : ًوفاعل، وزيدا ً ً

ًزيدا قائما، قائما ما إعرابه؟ حال من زيد، أو أنا، ً ٍ رأيته قائما ح$ال ل$ي أن$ا م$ن الت$اء يج$وز، ھ$ذا محتم$ل، وحينئ$ذ رأى ً ً
  .البصرية تتعدى إلى واحد، فإن وجد بعدھا منصوب فھو على الحال، إما من المفعول وإما من الفاعل

ًرأى أبو حنيفة حل كذا، رأى أب$و حنيف$ة ح$ل النبي$ذ م$ث.، رأى أب$و حنيف$ة: وتأتي بمعنى اعتقد K ِ K ح$ل ھ$ذا فاع$ل، : ِ
اعتق$د أب$و حنيف$ة ح$ل النبي$ذ، : تعدت إلى مفعول واحد، وھذه رأى بمعنى اعتق$د، يعن$ي: ً، إذا-واحد–ھذا مفعول : النبيذ

ھذه رأى بھذا المعنى قد تتعدى إلى اثنين وقد تتعدى إلى واحد، واحد بالمثال الذي ذكرناه، وق$د يتع$دى إل$ى اثن$ين كم$ا 
  . مفعول ثاني: ًمفعول أول، وح.�: ، النبيذًرأى أبو حنيفة النبيذ ح.�: إذا قلت

 يظھ$ر م$ن ھ$$ذا و' أعل$م أن ا=ول$ى ف$$رع الثاني$ة؛ =ن ح$$ل ك$ذا ھ$ذا ھ$$و م$صدر المفع$ول الث$$اني م$ضاف إل$$ى ا=ول، 
، -م$$ضاف–ھ$$و المفع$$ول : ھ$$ذه تع$$دت إل$$ى مفع$$ول، ح$$ل: رأى أب$$و حنيف$$ة ح$$ل النبي$$ذ قلن$ا: ؟ إذا قي$$ل-ح$$ل ك$$ذا-ص$حيح 
ٍرأى أب$$و حنيف$$ة النبي$ذ ح$$.�؛ م$$ا خرج$ت الجمل$$ة عنھ$$ا، فحينئ$$ذ : لي$$ه، ل$و نظ$$رت إليھ$$ا وھ$ي متعدي$$ةم$$ضاف إ: والنبي$ذ ً

ص$ارت تركي$$ب أو اخت$صار ف$$ي الجمل$ة الت$$ي تع$دت إل$$ى واح$د باFتي$$ان بم$صدر الث$$اني المفع$ول الث$$اني وإض$افته إل$$ى 
عدى إل$ى مفع$ول واح$د وتتع$دى إل$ى مفع$ولين، ٍالمفعول ا=ول، رأى أبو حنيفة حل النبيذ و� إشكال فيه، وحينئذ ھذه تت

  .بأن ا=صل أنھا تتعدى إلى مفعولين ثم قد يختصر ھذا � إشكال فيه: ولو قيل

ًأصبت رئته، رأيت زيدا إذا ض$ربته عل$ى رئت$ه، رأي$ت زي$دا ھ$ذا ت$وري بھ$ا، رأي$ت زي$د؟ �، م$ا : وتأتي بمعنى ً
ھ$ذا : ًم$ا ض$ربته، إذا: ب$صر وأن$ت تعن$ي ب$ه م$اذا؟ م$ا رأيت$ه يعن$يًرأيت زيد، ما رأيت زيدا، ھو يظن أنك ما رأيت$ه بال

ًمعنى كذلك يضاف إلى ما سبق، وھذه تتعدى إلى مفعول واحد رأيت زيدا ً.  

َرأىھذه مع$اني  ، منھ$ا م$ا يتع$دى إل$ى مفع$ولين، ومنھ$ا م$ا يتع$دى إل$ى مفع$ول واح$د، وم$ا يتع$دى إل$ى مفع$ولين َ
  .الرجحان، وبعضه ما ھو خارج عنھمابعضه يدل على اليقين، وبعضه يدل على 

َعل77م ِ ْعل$$م ' أنك$$م كن$$تم ((. ًتيقن$$ت أن زي$$دا أخ$$اك: ً؛ ا=ص$$ل فيھ$$ا أنھ$$ا بمعن$$ى اليق$$ين، علم$$ت زي$$دا أخ$$اك، يعن$$يَ ُْ ُ ُ K َ ُ َK ِ َ
ْتختانون أنفسكم ُ ُ ُ َْ ََ َ ُعلم ' ]187:البقرة)[)َ َK ِ   . ھذا يقين: َ

َعلمت777777777ك ُ ْ َالب777777777اذل َِ ِ َ ِالمع777777777روف◌ ْ َ ُ ْ َ ْفان ْ ْبعث777777777تَ َ َ َ  

  

َإلي77777777ك ْ َ ُواجف77777777ات ِب77777777ي ِ َ ِ ِال77777777شوق َ ْ . Aَوا ِم77777777ل َ َ  

  

َعلمتك ُ ْ َالباذل َِ ِ َ َعلمتك، ْ ُ ْ َعلمتكفعل وفاعل ومفعول أول، : َِ ُ ْ َالباذلتيقنتك، : بمعنى َِ ِ َ   .ھذا مفعول ثاني: ْ
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Kف$إْن علْمتُم$وُھن ُم((: وتأتي علم بمعنى ظن وھو قليل، ويمثل له النحاة بقوله تع$الى ُِ َ ِ ٍْؤمن$اتَ َ  =ن ]10:الممتحن$ة)[)ِ
اعتق$اد وق$ول - ھذا ليس إلي$ه، وإنم$ا ھ$و بالظ$اھر؛ =ن اFيم$ان مرك$ب ً-يقينا-اليقين ھنا بالحكم باFيمان على الشخص 

، كلھا أركان، العمل الظاھر ركن والقول ركن وا�عتقاد ركن، إذا ظھر ركن أو ركنان وبقي الثال$ث ق$د يوج$د -وعمل
ٍا ظھر اFيمان حينئذ يكون الشيء الظاھر مع عدم العلم بالباطن يكون رجحانا ول$يس بيق$ين، وحينئ$ذوقد � يوجد، فإذ ًٍ :

ٍفإْن علْمتُموُھن ُمْؤمنات(( َ َِ K ُِ َ  فعبر ھنا بالعلم؛ =ن الشأن في اFنسان بالحكم على الن$اس ف$ي الظ$اھر، إن ]10:الممتحنة)[)ِ
ٍ أظھروا ما يناقض اFيمان دل عل$ى أن الباط$ل منت$ف حينئ$ذ حكمن$ا علي$ه، أظھروا اFيمان حكمنا عليھم باFيمان، وإن

 الفعل عل$م ف$ي ھ$ذا الموض$ع للد�ل$ة عل$ى انتقيٍإن لم يظھر شيء ينافي الظاھر حينئذ صار كأنه علم نجزم به، ولذلك 
  .ما ذكرنا

Kفإْن علْمتُموُھن(( ُِ َ ِ   . بإيمان الشخص وإ� ا=صل أنه رجحان؛ =نه � يقطع]10:الممتحنة)[)َ

ِلعل7م :وسيأتي معن$ا. علم الرجل إذا انشقت شفته العليا فھو أعلم؛ فھي �زمة: فإن كانت من قولھم ْ ِ ٍعرف7ان ِ َ ْ ، عل$م ِ
  .تأتي بمعنى عرف

إذا ش$قت ش$فته العلي$ا، وت$أتي بمعن$ى : علم تأتي بمعنى اليقين، وتأتي بمعنى الظن، وتأتي بمعنى أعلم، يعني: ًإذا
  .عرف

ْوج77د َ َوإْن وج$$دنا أكث$$رُھم لفاس$$قين(( :َ َ َ َ َِ ِ َ ََ ْْ َ َ ْ َوإْن وج$$دنا ((.  وج$$د ت$$أتي بمعن$$ى عل$$م، بمعن$$ى اليق$$ين]102:ا=ع$$راف))[ِ ْ َ َ َِ
َأكثرُھم لفاسقين َِ ِ َ َ ْْ َ   . إن ما إعرابھا؟ مخففة من الثقيلة، أين اسمھا؟ محذوف ضمير الشأن]102:ا=عراف))[َ

ْوخفف7777777777777777777777ت َ M ُ .فق7777777777777777777777ل .ِنإ َ َ ُالعم7777777777777777777777ل َ َ َ ْ  

  

ُتل777777777777777زمَو َ ُتھم7777777777777777ل َم777777777777777ا َذاِإ ُم.ال67777777777777777 َْ َ ْ ُ  

  

َوجدنا ْ َ   .ھذا فعل ناسخ: َ

ُوالفع77777777777ل ْ َِ ْإن ْ ْل77777777777م ِ ُي77777777777ك َ ًناس77777777777خا َ ِ َف677777777777 َ َ
  

  

ِتلفي7777777777777ه ِ ْ َغالب7777777777777 ُ ِ ْإنِب7777777777777ً اَ َموص67777777777777 ِذي ِ َ ُ  

  

  .وھذا مثلھا

َوإْن وجدنا(( ْ َ َ   . مخففة، �:   إن))َِ

ْوخفف7777777777777777777777ت َ M ُ .فق7777777777777777777777ل .ِنإ َ َ ُالعم7777777777777777777777ل َ َ َ ْ  

  

ُوتل777777777777777زم َ َْ ُتھم7777777777777777ل َم777777777777777ا َذاِإ ُم.ال67777777777777777 َ َ ْ ُ  

  

َوإْن وجدنا أكثرُھم لفاسقين (( َ َ َ َِ ِ َ ََ ْْ َ َ ْ   . ھذه عاملة أو مھملة؟ مھملة))ِ

  ما الدليل على أنھا مھملة؟ 

ُوتلزم َ َْ ُال6م َ ُتھمل َما َإذا . َ ْ ْوج$دنا أكث$رُھم ((ُ َ َ ََ ْ َ َ ھن$ا فاع$ل، والفع$ل ف$ي وج$دنا ھ$ذا م$ا إعراب$ه؟ فع$ل ماض$ي ) ن$ا( ال$ـ))ْ
ْأكثرُھملسكون، مبني على ا َ َ ْ َلفاسقينھذا مفعول أول، : َ ِ ِ َ   .ھذا مفعول ثاني: َ

ٍوج$$دت ال$$ضالة أص$$بتھا، حينئ$$ذ تتع$$دى إل$$ى واح$$د، : وج$$د ھ$$ذه ا=ص$$ل ت$$أتي بمعن$$ى عل$$م، وت$$أتي بمعن$$ى أص$$اب
عل$م الوج$ود، ف$إن كان$ت : م$صدر وج$دنا بمعن$ى: الوج$ود والوج$دان، يعن$ي ا�ثن$ين ھك$ذا قي$ل، وقي$ل: ومصدرھما قيل

في$$ه : ًالوج$$دان م$$ع الوج$$ود، إذا: الوج$$ود، كم$$ا قي$$ل: بمعن$$ى أص$$اب ھ$$ذه تع$$دت إل$$ى واح$$د وم$$صدرھا الوج$$دان، وقي$$ل
  .خ.ف

َدرى َعلمتأتي بمعنى  َ ِ َ.  

َدري777777ت ِ .ال777777وفي ُ ُالعھ777777د َِ ْ َع777777رو ي777777ا َ ْ ْف777777اغتبط ُ َِ َ ْ  

  

َاغتباط77777777777777 .ف77777777777777إن َ ِ ِبالوف77777777777777اءً اْ َ ُحمي77777777777777د َ ِ َ  

  

َدريت ِ .الوفي ُ ِ، دريت َدرى دري، َِ ُ ٍحينئذ بني وغيرت صيغته، ف$ارتفع المفع$ول ا=ول عل$ى أن$ه نائ$ب فاع$ل وھ$و َ
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.ال7وفيالتاء، فالتاء ھذه نائب فاعل وا=صل فيھا أنھا مفع$ول أول، ھ$ي مفع$ول درى ا=ول، و ھ$ذا من$صوب عل$ى أن$ه : َِ
  . مفعول ثاني

ا، وا=كث$ر فيھ$ا أن يتع$دى إل$ى درى تأتي بمعنى علم، والقلي$ل ف$ي درى أن تن$صب مفع$ولين، ھ$ذا قلي$ل فيھ$: ًإذا
ف$إن دخل$ت علي$ه ھم$زة النق$ل تع$دى بھ$ا إل$ى واح$د بنف$سه وا]خ$ر . واحد بالباء، دريت بكذا، علم$ت بك$ذا، دري$ت بك$ذا

ْو� أدراكم((. بالباء ُ َ َْ ِ بهَ ْأدراكم  ]16:يونس)[)ِ ُ َ ْ ِبهالكاف ھذا مفعول أول، وَ ھم$زة -مفعول ثاني، إذا دخل$ت الھم$زة :  الھاءِ
: خت$$ل، أي: ا=ول بنف$$سه وا=ول بح$$رف الج$$ر وھ$$و الب$$اء، وتك$$ون بمعن$$ى:  عل$$ى درى عدت$$ه إل$$ى اثن$$ين-نق$$ل التعدي$$ةال

ُدريت"ٍخدع، وحينئذ تعد إلى واحد،  ْ َ َالصيد َ   .درى من أفعال اليقين وھي بمعنى علم وقد تخرج عنه: ًختلته، إذا: أي "ْ

ْتعلم ّ َ   .اعلم: ؛ ھكذا م.زم ل5مر، بمعنىَ

ّتعل777777777 َ َش777777777فاء ْمَ َ ِال777777777نفس ِ ْ َقھ777777777ر . ْ َع777777777دوھا َ ُM َ  

  

ْفب777777777الغ ِ َ ٍبلط777777777ف َ ْ ُ ِالتحي777777777ل ِف777777777ي ِ c َ ِوالمك777777777ر . ْ َ َْ  

  

ْتعلم ّ َ   .ًاعلم، تعلم والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت: أنت يعني فعل أمر بمعنى اعلم، كأنه قال َ

َشفاء َ ِالنفس ِ ْ َشفاء، . َ   .يھذا مفعول ثان: ھذا مفعول أول، وقھر عدوھا: ِ

الم$$شددة م$$ع ) Kأن(وص$$لتھا، يعن$$ي يك$$ون بع$$دھا ) Kأن( الكثي$$ر اس$$تعمالھا ب$$ـ-الت$$ي بمعن$$ى اعل$$م- والكثي$ر ف$$ي تعل$$م 
  .صلتھا وھو الجملة ا�سمية

ْتعلم ّ َ ُرسول َ َأنكِ � َ ِمدركي . ْ ُ   

ْ تعلم-: وما ذكره ّ َ َشفاء َ َ ِالنفس ِ ْ َقھر . ْ َعدوھا َ ُM وص$لتھا، وھن$ا ) أن(تع$دى بنف$سھا دون  ھذا قليل، يعني القليل أن ت- َ
  .وما وراءھا) أن(ًشفاء وقھرا، وھذا قليل، وا=كثر إذا تعدت إلى مفعولين أنھا تتعدى بـ: نصبت مفردين

ْتعل77777777777777777777777م . َطي77777777777777777777777رَ ) ُن77777777777777777777777هَأ َ   K◌ِ)إ ْ

  

Mمتطي777777777777777ر ىَل777777777777777َع ُالثب777777777777777ور ھ777777777777777وَو َ ّ
  

  

ْتعل777777777777777م َخي777777777777777ر ّأن . ًط777777777777777را ِالن777777777777777اس َ ّ ُ
  

  

ٌقتي7777777777777777ل ِ ِأحج7777777777777777ار ب7777777777777777ين َ ِالك67777777777777777ب َ َ ُ  

  

ْتعلم ْتعلم: ، والمراد بـ)أن(ً، إذا تتعدى بـّأن . ٍاعلم، فحينئذ إذا كانت بمعن$ى تعل$م الح$ساب تع$دت إل$ى واح$د، : ھنا .
ْتعل77مم$ا الف$$رق ب$$ين  ّ َ َش77فاء َ َ ِال77نفس ِ ْ َقھ77ر . ْ َع77دوھا َ ُM Kتعل$م الح$$ساب وتعل$$م الفق$$ه و تعل$$م النح$$و ونح$$و ذل$$ك؟ ف$$رق م$$ن : وب$$ين َ K Kَ َ ََ َ َ

  :جھتين

Kتل$$ك تتع$$دى إل$$ى مفع$$ولين، وھ$$ذه تتع$$دى إل$$ى واح$$د؛ ث$$م الم$$راد ب$$العلم ف$$ي تعل$$م النح$$و والفق$$ه الم$$راد ب$$ه : ًأو� َ َ
ْتعل7م: تحصيله، فھو شيء يوجد بع$د وج$ود أس$بابه، فھ$و خ$ارج ع$ن اللف$ظ، وأم$ا ّ َ َش7فاء َ َ ِال7نفس ِ ْ َقھ7ر . ْ َع7دوھا َ ُM ف$المعلوم  َ

َالمأمور به ھو ما ُعلق عليه في الجملة l تعلم أنك ناجح، اعل$م أن$ك ن$اجح، فحينئ$ذ ھ$ل يحت$اج إل$ى تح$صيل؟ تعل$م اعل$م ،ٍ
ًالمراد علمه المأمور به ھو ما ُعلق عليه في الجملة فح$سب، ل$يس ش$يئا خارج$ا ع$ن الجمل$ة بخ$.ف : أنك ناجح، نقول ً َ l

Kتعلم الفقه ھذا يحتاج إلى سنين، أما تعلم أنك ناجح منذ أن تسمعه تعرف المع Kَ ََ   .لوم المأمور به ف. إشكالَ

  .-كما سبق-وھذه ا=فعال الدالة على اليقين 

َخ7اللكنه ق$دم خ$ال، ) ظن(ًخلت زيدا أخاك، فا=صل أن نقدم : وأما الدالة على الرجحان فأشھرھا  ھ$ذه ت$ستعمل َ
 مفع$ول ث$اني، :مفع$ول أول، وأخ$اك: ًفع$ل وفاع$ل، وزي$دا: ًفي الد�لة على الظن، بمعنى ظن، خلت زيدا أخ$اك، خل$ت

  .، وقد تستعمل على قلة بمعنى اليقين)ظن(تدل على اليقين، ا=شھر فيھا أنھا بمعنى : وقد تأتي لليقين، يعني

ِدعاني َ ِالغواني َ َ َ .عمھن ْ ُ . ِوخلتني َ ُِ ْ َلي ***   َ ٌاسم ِ ْ  

ِخلتني ُِ َلي   ْ ٌاسم ِ   ،   يقين أو ظن؟ يقين، لماذا؟ =نه يعرف اسمه ھو، فتعرف أنك خالدْ

  . ھذا علم اليقين ھذا يسمى، بخ.ف العلم الحضوري
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ِدعاني َ ِالغواني َ َ َ .عمھن ْ ُ . ِوخلتني َ ُِ ْ َ     

ِخلتني ُِ � ينط$ق ب$ه ھك$ذا لك$ن -مفعول به : نون الوقاية، والياء: ِني، فاعل: ُت، ِخلفعل وفاعل ومفعول، الفعل : ْ
  . -للتوضيح

ِخلتنيو ُِ  بفعل واحد والمرج$ع واح$د، خل$ت -متصلين– أن ضميرين اتص. ھنا فيه من خصائص أفعال القلوب: ْ
ًض$$ميران مرجعھم$$ا واح$$د، ھ$$ذا � يج$$وز أص$$.، لك$$ن ي$$ستثنى أفع$$ال : ًإذا. م$$ن؟ ھ$$و نف$$سه: ن$$ي. ي$$صدق عل$$ى الم$$تكلم

  . القلوب فيجوز اتحاد المعنى والضميرين، ھما متص.ن، ضميران متص.ن، ھذا جائز يستثنى

: ً للوقاية والياء مفع$ول أول، وفي$ه اتح$اد الفاع$ل والمفع$ول، ض$رب زي$د عْم$را، ل$و قل$تفعل وفاعل والنون: ًإذا
ًض$رب زي$دا زي$$دا � ي$صح ھ$$ذا، الفاع$ل والمفع$$ول واح$د � ي$صح، وإنم$$ا ھن$ا خلتن$$ي؛ الفاع$ل والمفع$$ول واح$د وھم$$ا : ً

  .ًضميران متص.ن لمسمى واحد وھو المتكلم، وھذا من خصائص أفعال القلوب

  .تأتي بمعنى اليقين، وا=صل فيھا أنھا بمعنى الظن) َالَخ: (ًإذا

  .وتأتي بمعنى علم وھو قليل، فإن كانت بمعنى تكبر أو ضلع فھي �زمة

ت$رجح عن$دي : ًبمعن$ى الرجح$ان، ظنن$ت زي$دا ص$احبك يعن$ي) ظ$ن(وھذه ھي ا=ص$ل وھ$ي أم الب$اب، ) ظن( و
  .صحبة زيد لك، وھو إدراك الراجح

َوظن$$وا أْن � ملج$أ م$$ن((ھ$$و قلي$$ل،  وق$د ت$$ستعمل لليق$$ين و َ َ َِ َ َْ k ِ ' إ� إلْي$$هَ َ ِ ِK ِ K(](اعتق$$دوا يق$$ين ھ$$ذا ]118:التوب$$ة ) � َأْن

ِملجأ مْن ' إ� إلْيه َِ Kِ ِ ِ َ َK َ ْوظنوا أنُھم أحيط بھم(، )ْ ِْ ِ َ َِ ُ K kَ kظنوا ، )َ بمعنى اليقين؛ =ن ھذه ا=مور � يكفي فيھا الظ$ن، � يج$زي، � َ
  .من اليقينبد 

  : وسيأتي معنا. ا=صل فيھا أنھا للرجحان، وتأتي بمعنى اليقين) ظن: (ًإذا

ِلعلم ْ ِ ٍعرفان ِ َ ْ Mوظن ِ َ ْتھمه َ َ َ   .اتھمته: ًظننت زيدا يعني ُ

َ حسبو : مفع$ول ب$ه، وص$احبك: ًفع$ل وفاع$ل، وزي$دا: ً وا=صل فيھ$ا للرجح$ان، ح$سبت زي$دا ص$احبك، ح$سبتَِ
ِوجھان، -فيه وجھان-ِيحسب َمفعول ثاني، وحسب يحسب  َ ْ ِفيه َ ِمن ِ ْاحسَ◌ب (ِ   .-كذا قال ابن مالك-، )ِْ

َح$$$$$سب يح$$$$$سب يح$$$$$سب، القي$$$$$اس ِ ِيح$$$$$سب، وح$$$$$سب بمعن$$$$$ى: ِ ُيْح$$$$$سُبُھم((ظنن$$$$$ت : َ َ َ الجاھ$$$$$ُل أغني$$$$$اء م$$$$$نَ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ 
ِالتعفف k Kَ(](273:البقرة[ ،))ٌوتْحسُبُھم أْيقاظا وُھم ُرقود ُ ْ َْ َ ًَ ََ ف$تح ال$سين وھ$و القي$اس؛ : رعھا لغت$ان وف$ي م$ضا]18:الكھ$ف)[)َ

ِفعل القياس، فعل فُعل، فعل القياس، فع$ل، يفع$ل، يفع$ل، . الماضي والمضارع: =ن ا=صل المخالفة بين حركة العينين ِ َِ َ َ
ِفعل القياس يفُعل يفعل ھذا القياس، ھذا ا=صل َ.  

  .بةوكسرھا وھو ا=كثر في ا�ستعمال ومصدرھا الحسبان بكسر الحاء والمحس

  :وقد تستعمل لليقين، حسب بمعنى اليقين

ُح77777777سبت ْ َوالج77777777ود cالتق77777777ى َِ َخي77777777ر ُ ْ ٍتج77777777ارة َ َِ َ  

  

ًرباح777777777ا ُالم777777777رء م777777777ا إذا ِ ْ َأص777777777بح َ َ ًث777777777اق6 ْ ِ َ
  

  

ُحسبت ْ َوالجود cالتقى َِ ُحسبت، ُ ْ َوالج7ودھ$ذا مفع$ول أول، : cالتق7ىفعل وفاعل، و: َِ َخي7رمعط$وف علي$ه، : ُ ْ ٍتج7ارة َ َِ َ -
ٍوحينئ$$ذ . ا=س$$ھم ؟ اليق$ين، التق$$وى أم ا=س$ھم ؟ التق$$وى؟ التج$ارة ال$$زاد لل$دار ا]خ$$رة م$ا ھ$$و اليق$ين أو -ھ$ذا يق$$ين أو �

  . ھذه خير تجارة، و� مانع إذا كانت ا=سھم مباحة ما في بأس، تعين: نقول

َزعمومثال  َ ْفإن: َ ِ ِتزعمين7ي َ ِ ُ ْ ِل$زاي، زْع$م زْع$م ظ$ن، وم$صدرھا ال$زعم بتثلي$ث ا: زع$م ت$أتي للرجح$ان مث$ل: ً، إذاَ
ھ$و ق$ول، ث$م : ًإذا. ھ$و ق$ول مق$رون باعتق$اد ص$ح أم �: ومعن$اه ق$ال ال$سيرافي. ُزْعم، ھكذا في القاموس بتثليث ال$زاي

  . صحيح وفاسد، ك.ھما يطلق عليه الزعم، زعم رسولك كذا، ھذا حق: ًيكون مصاحبا �عتقاد، وا�عتقاد قسمان

  .ھو قول مع علم: وقال الجرحاني



                                                            
597

إنه يستعمل في القول من غير صحته، وھذا ا=كثر وا=ش$ھر، إذا ك$ان الق$ول ل$يس ب$صحيح :  ابن ا=نباريوقال
: أو ضعيف أو يدعى صحته وليس ا=مر كذلك يعبر عنه بالزعم، زع$م ف$.ن ك$ذا وزع$م ك$ذا، ويؤي$ده أو يقوي$ه ق$ولھم

ُزعموا َ ٌمطية َ . ِالكذب َِ ِ   .ھذه اللفظة مركب الكذب: ، أيْ

  :اعرقال الش

ْف777777777إن ِ ِتزعمين777777777ي َ ِ ُ ْ ُكن777777777ت َ ْ ُأجھ777777777ل ُ ْ ُف777777777يكم َ ُ ِ   

  

Mف777777إني ِ ُش777777ريت َ ْ َ َالحل777777م َ ْ ِبع777777دك ِْ َ ْ ِالجھ777777ل ِب777777ا َ ْ َ ْ  

  

ْفإن ِ ِتزعميني َ ِ ُ ْ ھذا فعل مضارع من زعم، في$ه أن ھ$ذه ا=فع$ال تعم$ل س$واء كان$ت ب$صيغة الماض$ي أو ب$صيغة : َ
  .المضارع

ِولغي7777777777777777777777ر...  ْ ََ ِلم7777777777777777777777اضٱ ِ َ ْم77777777777777777777777ن ْ ِ  

  

َس7777777777واھما َُ َجع7777777777ٱ ِ .ك7777777777لْ لْ ُمال7777777777ه ُ َ ْزك7777777777ن َ ِ ُ  

  

  .ًالعمل ليس خاصا بالماضي، وھذا دليل عليه كما سيأتي: ًإذا

ْفإن ِ ِتزعميني َ ِ ُ ْ ِتزعمينيأين المفعول ا=ول؟ الياء : َ ِ ُ ْ   .أنا َ

ُكنت ْ ُأجھل ُ ْ مخفف$ة أو مثقل$ة، ق$ال ) أن(الجملة ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ث$اني، وزع$م ا=كث$ر فيھ$ا أنھ$ا تتع$دى ب$ـ: َ
   :الشاعر

ْوق7777777777د َ ْزعم7777777777ت َ َ Mأن7777777777ي َ ُتغي7777777777رت َ ْ . َ َبع7777777777دھا َ َ ْ َ  

  

ْوم7777777777777ن َ ِال7777777777777ذي َذا َ .ي7777777777777اعز . َ ُيتغي7777777777777ر ) َ . ََ َ   

  

ْوقد َ ْزعمت َ َ Mأني َ   ھنا واجبة الفتح أم جائز؟ واجب، لماذا؟ ) Kأن: (َ

ُزعم الذين كفُروا أْن لْن ُيْبعثوا((.  =نھا سدت مسد مفعولي زعم َ َ ََ َ َ َ َِ K ھذه مخففة من الثقيلة؛ =ن$ه ) أن (]7:التغابن)[)َ
ِزعمتن7ىمثقل$ة أو مخفف$ة، ھ$ذا ھ$و الكثي$ر، وقلي$ل أن يليھ$ا المف$رد مث$ل م$ا ذك$ره ) أن(يليھ$ا ) زع$م(باطراد أن  ْ ََ ًش7يخا َ ْ َ ،

ِزعمتنى ْ ََ ًشيخاالياء ھذا مفعول أول، و َ ْ   . مفعول ثاني: َ

ْزعمتن7777777777777ي ََ ًش7777777777777يخا َ ْ ُول7777777777777ست َ ْ ٍب7777777777777شيخ ََ ْ َ ِ  

  

َإنم777777777777ا . ُال777777777777شيخ ِ ْم777777777777ن ْ. cي777777777777دب َ ْدبيب777777777777ا َ ِ َ  

  

ْفإن: والمثال الذي ذكره ھنا ِ ِتزعميني َ ِ ُ ْ ُكنت َ ْ ُأجھل ُ ْ   ).أن(؛ جاء ا=ول بدون َ

َأن◌(أن تتعدى إلى مفعوليھ$ا بواس$طة ) زعم(ا=كثر في : ًإذا المؤك$دة س$واء كان$ت مخفف$ة م$ن الثقيل$ة أم كان$ت ) ًّ
  .ًمشددة كما ذكرنا، وقليل جدا أن يأتي ا�سم المفرد بعدھا

ْعد َمع: َ ْعد َ ْعد.  كما قال الناظمَ   . ظن:  بمعنىَ

َف6777777 ِتع777777دد َ ُ ْ َالم777777ولى َ ْْ َش777777ريكك َ َ َالغن777777ى ِف777777ي َِ ِ ْ  

  

َولكنم77777777ا َ. َالم77777777ولى ِ ْْ َش77777777ريكك َ ُ ِالع77777777دم ِف77777777ي َِ ْ ُ ْ  

  

َف6 ِتعدد َ ُ ْ ِتعددالناھية، ) �(تعدد ھذا فعل مضارع مجزوم بـ: َ ُ ْ أن$ت، : حرك للتخلص من التقاء الساكنين، والفاعل َ
َالمولىو ْْ   . المراد به الصديق، � تعدد الصديق شريكك في الغنى، ولكن الذي يكون شريكك في العدم ھو الصديق َ

َشريكك َ   .ھذا مفعول ثاني: نقول َِ

ِتعدد: ً إذا ُ ْ ًھذا جاء به فع. مضارعا، مع أنه نص على الفعل الماضي،  َ ْمعً ْعد َ ْع7د، َ َف67:  ھن$ا ق$الَ ِتع7دد َ ُ ْ  ٍوحينئ$ذ َ
ًيعمل مضارعا كما يعمل ماضيا، وھنا بمعنى ظن،  َف6ً ِتعدد َ ُ ْ َالمولى� تظن، و: يعني َ ْْ َش7ريككمفع$ول أول، و: َ َ مفع$ول : َِ

  .ثاني

َحجا"   .ًأيضا بمعنى ظن "َ

ْق777777د ُكن777777ت َ ْ ُأحج777777و ُ ْ َأب777777ا َ ٍعم777777رو َ ْ َأخ777777ا َ ٍثق777777ة َ .حت77777777777ى  َِ ْألم77777777777ت َ . َ َبن77777777777ا َ ًيوم77777777777ا ِ ْ ُملم77777777777ات َ . ُِ  
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ْقد ُكنت َ ْ ْأح ُ   .ًھذا فعل مضارع، إذا عمل وھو فعل مضارع: ُجوَ

ُأحجو ْ   ً.أظن، والفاعل أنا ضمير مستتر وجوبا:  يعنيَ

َأبا ٍعمرو َ ْ   .ھذا مفعول أول: َ

َأخا ٍثقة َ   . ًأخا ثقة، يجوز ھذا وذاك: باFضافة، أو بالتنوين: َِ

ًفإن كانت بمعنى غل$ب ف$ي المحاج$ة أو ق$صد أو رد، تع$دت إل$ى واح$د، إذا K K : ق$د تخ$رج ع$ن معن$ى الظ$ن فتك$ون
ٍبمعنى المغالبة، أو قصد أو بمعنى رد حينئذ تتعدى إلى واحد، وإن كانت بمعنى أق$ام أو بخ$ل فھ$ي �زم$ة، ول$ذلك ق$ال  K

  :قائلھم

ْحجون7777777ا َ ِالنعم7777777ان بن7777777ي َ ْ .ع7777777ض ْإذ ّ ُملكھ7777777م َ ُ  

  

َوقب77777777ل ْ ِالنعم77777777ان بن77777777ي َ ْ َحاربن77777777ا ّ ُعم77777777رو َ َ  

  

ْحجونا َ ْحجونقصدنا، : بمعنى َ َ ِالنعمان بني اَ ْ   . ٍليست بمعنى ظن ھنا، ليست بمعنى الظن، وحينئذ بمعنى القصد ّ

ْجعلو َ   :، قال الناظمَ

َوجعل َ َ ْاللذ َ ْكاعتقد . َ َ َْ ْ  

َجعل: ًإذا َ   .ا�عتقادية التي تدل على ا�عتقاد َ

ًوجعلوا الم.ئكة الذين ُھم عباد الرْحمن إناثا((: قوله تعالى َ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َK ِ ِ ُِ ْ K َ ْ ُجعل$واً جعل$وا الم.ئك$ة إناث$ا، ]19:الزخ$رف)[)ُ َ فع$ل : َ
َالم.ئك$$ةوفاع$$ل، و َ ِ َ ًإناث$$امفع$$ول أول، و: ْ َ َجع77ل(ھ$$ذا مفع$$ول ث$$اني؛ وقي$$د الم$$صنف : ِ َ ًبكونھ$$ا بمعن$$ى اعتق$$د احت$$رازا م$$ن ) َ

  .التي بمعنى صير؛ فإنھا من أفعال التحويل � من أفعال القلوب) جعل(

َوجع$ل الظلم$ات والن$ور((وجع$ل :  وج$ب تع$دت إل$ى واح$د، نح$ووجعل إن كانت بمعنى أوجد، أو َ َ َ َ َ َk ِ ُ k(](1:ا=نع$ام[ 
  .أوجد، وفسرھا بعضھم بمعنى خلق، وليست مطردة كما يستدل المعتزلة: بمعنى

  . أوجبت، وتأتي بمعنى أنشأ من أفعال الشروع: جعلت للعامل كذا، يعني: وتقول

  .وجد ووجب، وتأتي بمعنى الشروعتأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى أ: ًإذا

ْھب   .ھذا فعل أمر م.زم لصيغة ا=مر، كما سيأتي: َ

ْھب Kظن كذا، ھب كذا، ھب أن ا=مر كذا:  بمعنىَ ُ.  

ُفقل77777777777777777ت ْ ُ ِأجرن77777777777777777ي َ ْ ِ َأب77777777777777777ا َ ِمال77777777777777777ك َ ِ َ  

  

.وإ) ِ ِفھبن7777777777777777777777ي َ ْ َ ًام7777777777777777777777رأ َ َ ًھالك7777777777777777777777ا ْ ِ َ  

  

ِأجرني ْ ِ َأبا َ ِمالك َ ِ   .أبا خالد: ، وفي ا=شمونيَ

.وإ) ِ ِفھبن77ي َ ْ َ : والي77اءالن$$ون ھ$$ذه ن$$ون الوقاي$$ة، : ِن77ي ھ$$ب والفاع$$ل ض$$مير م$$ستتر، ؟؟؟، ھبن$$ي ھ$$ذا م$$ا إعراب$$ه؟  َ
ًامرأمفعول أول،  َ ًھالكا  ؟؟؟ ْ ِ   . صفة: َ

ْھبوھنا  ْ ھب-المؤكدة، ) أن( ھذا نصب مفعولين صريحين، وقد يدخل على َ ، ھ$ذه م$سألة ًاَارَم7ِح َانَك7 اَان7ََبأ .َنأ َ
ْھ7ب -ي$ة ت$سمى، عمري$ةفرضية، حمار ْھ7بو.  ف$سدت م$سد مفع$ولين؟؟؟دخل$ت عل$ى : ، أناَان7ََبأ .َنأ َ  بھ$ذا المعن$ى فع$ل َ

Kبمعنى ظن، فعل جامد � يتصرف، � يجيء منه ماض و� م$ضارع، ب$ل ھ$و م$.زم ل$صيغة ا=م$ر، ف$إن : جامد يعني ُ
  .صرفًكان من الھبة وھي التفضل بما ينفع الموھوب له كان متصرفا تام الت

ْھب: ًإذا K التي � تتصرف وھي م.زمة لفعل ا=مر، ھب الت$ي بمعن$ى ظ$ن وھ$ي م$ن أفع$ال القل$وب، وأم$ا الھب$ة َ ُ
ًھب زيدا ما�، : نقول َووھْبنا ل$ُه إْس$ح((ً َ َ َِ َ َووھْبن$ا ل$ُه إْس$ح(( تع$دت إل$ى واح$د ]84:ا=نع$ام)[)َقاَ َ َ َِ َ َيھ$ُب لم$ْن ي$شاُء ((، ))َقاَ َ َ َ َِ
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ًإناثا َ ْھبَي ]49:ىالشور)[)ِ . ھ$ذه يھ$ب م$ن الھب$ة ول$يس م$ن الظ$ن: � تت$صرف؟ نق$ول: ھذا فعل مضارع، كي$ف نق$ول: َ
ًھْب لي ُحكما(( ْ ِ ٍتأتي بمعنى ظن وحينئذ يفسر بـ: ھب نقول: ً إذا))َ Kظن(َ ٍليس ظن، ھب؛ =نه م.زم لفع$ل ا=م$ر حينئ$ذ ) ُ K َ

ِأعنى: ونبه المصنف بقوله. ُظن: تقول ْ َرأى َ أفعال القلوب منھا ما ينصب مفعولين وھ$و رأى، وم$ا بع$ده مم$ا ؛ على أن َ
�زم ومتع$د إل$ى واح$د، وف$صلناه فيم$ا س$بق أش$ھر : ذكره المصنف في ھ$ذا الب$اب، ومنھ$ا م$ا ل$يس ك$ذلك وھ$و ق$سمان

ع$ال ٍ، وحينئ$ذ أف)ظ$ن وأخواتھ$ا(المعاني التي وردت فيھا، ھذا ھو النوع ا=ول من أنواع أفعال القلوب، أو م$ن ن$وعي 
منھا ما يدل على اليقين، ومنھا ما ي$دل عل$ى الرجح$ان، ھ$ذا م$ن جھ$ة : القلوب وأفعال التصيير، وأفعال القلوب قسمان

  : العموم وإ� عند التفصيل فھي أربعة

: ً م$ا يفي$د ف$ي الخب$ر يقين$ا وھ$و ث.ث$ة-يعني أفعال اليقين و� يحتم$ل غي$ره-ًما يفيد في الخبر يقينا، : النوع ا=ول
  .  وتعلم ودرىوجد

  .جعل وحجا وعد وزعم وھب: ًما يفيد فيه رجحانا وھو خمسة: ًثانيا

: اليقين والرجحان، والغالب كونه لليقين، يرد ل5مرين والغالب فيه أن$ه لليق$ين وھ$و اثن$ان: ما يرد ل5مرين: ًثالثا
  . رأى وعلم

  . حسبظن وخال و: ما يرد لھما، والغالب كونه للرجحان وھو ث.ثة: ًرابعا

  :وأما أفعال التحويل والتي عناھا المصنف بقوله

ِوالتي . .كصيرا َ َ َ  

.صيرامثل : يعني ، مثل صار، صار تدل على تحويل ال$شيء م$ن ح$ال إل$ى ح$ال، إم$ا تحوي$ل ذات$ي وإم$ا تحوي$ل َ
 م$ن ًص$يرت الخ$شب باب$ا، تحوي$ل: صفة، التحويل من شيء إل$ى ش$يء إم$ا أن يك$ون تحوي$ل م$ن ذات إل$ى ذات، تق$ول

ًذات إلى ذات، صار زيد عالما وصيرت الجاھل عالما؛ تحويل صفة، إذا ً   .يعم ا=مرين: ً

ِوالتي . .كصيرا َ َ أفع$ال : ٍالمراد بھا أفعال التصيير، ھذه تتعدى إلى مفعولين أصلھما المبتدأ والخبر، حينئذ إذا قي$ل: َ
إنه من ت$سمية الك$ل باس$م : فعال المقاربة، إذا قيلھذا شأنه كشأن أ: نقول) ظن وأخواتھا(التصيير ھل تدخل تحت باب 

  .البعض، وھنا كذلك =نھا ليست أفعال قلوب

  .ِوعدھا بعضھم سبعة وإن تركھا الناظم إحالة على الموقف لقلتھا، ليست كالنوع ا=ول

.صيرا ٍصيرت الطين خزفا، الط$ين خ$زف، ھك$ذا؟ مبت$دأ وخب$ر، ھ$ذا باعتب$ار م$ا ي$ؤول إلي$ه، وحينئ$ذ: َ ٌ  � ب$د م$ن ً
ل$يس مبت$دأ و� خب$ر، لك$ن � ب$د م$ن التأوي$ل م$ن أج$ل ط$رد الب$اب لنجع$ل ھ$ذه : التأويل، وإ� بعض التراكيب قد نق$ول

ٍا=فعال خاصة بالمبتدأ والخبر وإ� لو وقفنا مع كل لفظ وجلسنا نفحص فيه ھل ھو مبتدأ أو خب$ر ق$د نتع$ب، وحينئ$ذ � 
  . بد من التأويل وطرد الباب

  .ھذا مفعول ثان: ًھذا مفعول به أول، وخزفا: فعل وفاعل، والطين: ًين خزفا، صيرتصيرت الط

ُفصيروا M ُ َمثل َ ْ ٍكعصف ِ ْ َ ْمأكول َ ُ َ  

ُفصيروا M ُ ُصيرواوالواو ھذه نائب فاعل، : َ M   . ھو صيرا لكنه مغير الصيغة: ُ

َمثل ْ ٍكعصف ِ ْ َ ْمأكول َ ُ َمثل: َ ْ ا=ول ال$واو وھ$و : ى حالة، فنصبت مفع$ولينحولوا من حالة إل: ھذا مفعول ثاني، أي: ِ
  . مثل: نائب الفاعل، والثاني

ْوجعل َ ًوق$دْمنا إل$ى م$ا عمل$وا م$ْن عم$ل فجعلن$اهُ ھب$اء منث$ورا((: ، نح$و قول$ه تع$الىَ ًُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ٍُ ِ ِ َفجعلن$اهُ ]23:الفرق$ان))[ِِ َْ َ ھ$ذا : َ
ًھباءالمفعول ا=ول و َ ًمنثورامفعول ثاني، و: َ ُ ْ   . الھباءصفة : َ

َوھب ھذا م.زم للمضي وھب،  ِوھبنى(َ َ َفداكُ � ََ َ   .صيرني: ، يعني)ِ

َتخذ و ِ َذتِخََتل: َ ً علْيه أْجراْ ََ ِ َ.  
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ُتخذت(  ْ ِ َغراز َ َ ُإثرھم ُ ُ َ ًدلي6 ْ ِ َ (  

َذتِخََتل ً علْيه أْجراْ ََ ِ   ؟؟؟: ًالمفعول ا=ول أجرا، المفعول الثاني ،َ

ًيتأخر ا=ول؛ =ن أجرا عليه ھذا � يصح أن يكون مبتدأ وخبر؛ =ن ھذه الجمل$ة تقديم وتأخير، قد يتقدم الثاني و
ًأصلھا مبتدأ وخبر، وإذا كانت مبتدأ وخبر حينئذ أجرا ھذا نكرة، و� يجوز ا�بتداء به، والذي   .خبر عليه: ٍ

ِعلْيه: ًإذا َ ق$دره ب$ا اس$تقر أو جار ومجرور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر قب$ل دخ$ول تخ$ذ، ث$م ھ$و مفع$ول ث$اني، لك$ن ن: َ
  .ًكائنا وھو أنسب: ًكائنا؟ الظاھر الثاني

َاتخذ  و َ K ،ًواتخذ ' إْب$راھيم خل$ي.((بالتشديد Kِ َِ ََ َُ َِ َ K]((ھ$ذا فيھ$ا معن$ى الت$صيير، ص$يره ' تع$الى خل$ي.، ]125:الن$ساء ً
ُاتخذ ' K َ َ K : ،َإْبراھيمفاعل ِ َ ًخلي.مفعول أول، : ِ ِ   . مفعول ثاني: َ

َت$$رك و َ ٍوتركن$$ا بْع$$ضُھم يْومئ$$ذ يُم$$وُج ف$$ي بْع$$ض((: َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٍِ ْ َ َتركن$$ا ]99:الكھ$$ف)[)َْ َْ ْبْع$$ضُھم. فع$$ل وفاع$$ل: َ َ مفع$$ول أول، : َ
ٍيْومئ$$ذ ِ َ ِوتركن$$ا بْع$$ضُھم يْومئ$$ذ يُم$$وُج ف$$ي (مفع$$ول ث$$اني الجمل$$ة ف$$ي مح$$ل ن$$صب : مفع$$ول ث$$اني، أو ف$$ي بع$$ض، يم$$وج: َ َِ َ َ َ َ َ ٍَ ْ َ َْ
ٍبْعض َ.(  

ُوربيت77777777777777 ْ . َ .حت77777777777777ى ُهَ َإذا َ ُتركت77777777777777ه َم77777777777777ا ِ ُ ْ ََ  

  

ِالق7777وم َأخ7777ا ْ َ َواس7777تغنى ْ َْ ْ ِع7777ن َ ِالم7777سح َ ْ َ ْش7777اربه ْ ُ ِ َ  

  

ُتركته ُ ْ ِالقوم َأخا ََ ْ َ ُتركته، ْ ُ ْ ِالقوم َأخا ضمير في محل نصب مفعول أول، و: فعل وفاعل، والھاء: ََ ْ َ   .مفعول ثاني: ْ

.رد ِلْو يُردونكم مْن بْعد إ(( -وھو آخرھا- َ ِ َِ َْ ُ ََ kًيمانكم كفارا K ُ ُْ ِ ِل$ْو ي$ُردونكم م$ْن بْع$د ((. ي$صيرونكم:  يعن$ي]109:البقرة))[َ َِ َْ ُ ََ k
ًإيمانكم كفارا K ُ ُْ ِ َ ًكفارا:   أين مفعول ا=ول؟ الكاف، والمفعول الثاني))ِ K ُ .  

.ف77777777777777رد َ .ش77777777777777عورھن َ ُ َ ُ َال77777777777777سود ُ c ًبي77777777777777ضا ِ  

  

.ورد .وج77777777777777777وھھن َ َُ َالب77777777777777777يض ُ َس77777777777777777ودا ِ ُ  

  

.فرد َ ُشعصير، : َ .ورھنُ ُ َالسودھذا مفعول أول، : َ c : ًبيضاصفة ھذا، و   . ھذا المفعول الثاني: ِ

.ورد .وجوھھن َ َُ َالبيض ُ َسودا ِ   .القول فيه كسابقه: ُ

  : قول الناظم ھنا: ًإذا

ْانصب ِ ِبفعل ْ ْ ِ ِالقلب ِ ْ ِجزأي َْ َ ْ َابتدا ُ ِ ْ  

ًان$$صب وجوب$$ا وج$$وازا بفع$$ل القل$$ب، ول$$يس مطلق$$ا ك$$ل فع$$ل قل$$ب ين$$صب ً  ب$$ه مفع$$ولين، � =ن بع$$ضھا �زم � ً
ألف$اظ بأعيانھ$ا تحف$ظ و� يق$اس عليھ$ا غيرھ$ا، ب$ل ھ$ي موقوف$ة : يتعدى، وبعضھا يتعدى إلى مفعول واحد والمراد ھنا

  .ًعلى السماع وعد منھا ث.ثة عشر فع. كلھا

  : ثم قال

ِوالتي . .كصيرا َ َ َ  

  .ھذا النوع الثاني

ًأيضا َبھا ْ ْانصب ِ ِ ًمبتدا ْ َ ْ َوخبرا ُ َ ََ  

إبط$ال العم$ل : والم$راد ب$التعليق. اFعمال، والتعلي$ق، واFلغ$اء: قلنا ث.ثة-أفعال القلوب -من أحكام ھذه ا=فعال 
ًلفظا � مح$.، قلن$ا ًإبط$ال عملھ$ا، لك$ن � مطلق$ا، : ًھ$ي تن$صب، وا=ص$ل ف$ي اFعم$ال أن يك$ون ملفوظ$ا ب$ه، التعلي$ق: ً

 وأما في المحل فھي عاملة فيھ$ا؛ =ن ال$شيء ق$د يك$ون ف$ي اللف$ظ ل$ه اعتب$ار وف$ي وإنما إبطال عملھا في اللفظ فحسب،
النافية للجنس، � رجل باعتبار اللف$ظ مبن$ي وباعتب$ار المح$ل من$صوب، ) �(المحل له اعتبار آخر كما ذكرناه في باب 

ٍإبط$ال العم$ل لفظ$ا � مح$. وحينئ$ذ ف$ي المح$ل لھ$ا ت$أثي: ٍوحينئذ ھن$ا التعلي$ق نق$ول ً ر، وف$ي اللف$ظ ل$يس لھ$ا ت$أثير، وأم$ا ً
ًإبطال العمل مطلقا � لفظا و� مح.، كأن العامل غير موجود، كأنه لم يدخل على الجملة أص.: اFلغاء فھو كاسمه ً ً ً.  
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ا=ص$ل أنھ$ا تعم$ل، ت$دخل عل$ى المبت$دأ ) ظ$ن(فع$ل وفاع$ل، و : ظننت لزيد قائم، ظننت: مثال التعليق كأن تقول
ًظننت زيدا قائما، علق الفعل بمعن$ى: لى أنه مفعول أول ومفعول ثاني، ا=صلوالخبر فتنصبه ع ً أن$ه أبط$ل عمل$ه ف$ي : ُ

ُظنن$ت لزي$د ق$ائم، لزي$د ال$.م ھ$ذه �م ا�بت$داء دخل$ت بع$د الفع$ل، دخل$ت عل$ى : اللفظ بإدخال ن$وع م$ن المعلق$ات، فقي$ل
ٍل لما بع$دھا والعك$س، فحينئ$ذ أبط$ل فع$ل ظ$ن ف$ي لف$ظ المبتدأ، وھي لھا صدارة الك.م، فيمتنع أن يكون ما قبلھا معمو

ًظننت لزيد قائم، زيد كان منصوبا، لم$اذا رف$ع؟ وقائم$ا ك$ان من$صوبا لم$اذا رف$ع؟ نق$ول: زيد وقائم، فرجع على أصله ً ً :
داء، مبت$دأ مرف$وع با�بت$: لزي$د ق$ائم، زي$د: أحيل بين العامل من أن يؤثر في اللفظ، فرجع إل$ى أص$له فقي$ل: أبطل يعني

  .خبر المبتدأ مرفوع به: ورفعه ضمة ظاھرة على آخره، وقائم

$ه العام$$ل م$ن الت$أثير ف$ي اللف$$ظ إل$ى الت$أثير ف$ي المح$ل، ول$$ذلك نق$ول lالجمل$ة م$ن المبت$$دأ : وم$ا ت$أثير العام$ل؟ ُوج
ًْم$را منطلق$ا، ظنن$ت لزي$د ق$ائم وع: اعتبر أو �؟ اعتبر، يظھ$ر ھ$ذا ا=ث$ر ل$و قل$ت: ًوالخبر سدت مسد مفعولي ظن، إذا ً

ًم$ن أي$ن ج$اء الن$صب؟ باعتب$ار المح$ل، ھ$ذا ي$سمى تعليق$ا، ظنن$ت لزي$د ق$ائم وعْم$را منطلق$ا، نق$ول ً باعتب$ار اللف$ظ ھ$و : ً
ك$المرأة المعلق$ة � مزوج$ة : =نه عامل � عام$ل، ق$الوا: ً ولذلك سمي تعليقا، لماذا؟ قال؟؟؟معلق، وباعتبار المحل ھو 
ھ$ذا � عام$ل و� ل$يس : يه ھم نصوا على ھ$ذا، الم$رأة المعلق$ة � مزوج$ة و� مطلق$ة، ق$الواو� مطلقة، ھذا مثلھا، تشب

  .بعامل؛ =ن له جھتين، ھذا معنى التعليق

� ترفع، � تنصب � في اللفظ و� ف$ي المح$ل، وھ$ذا ل$ه : أن يبطل عملھا أصالة، يعني: وأما اFلغاء فالمراد به
ًظنن$$ت زي$$دا قائم$$ا، زي$$دا ظنن$$ت قائم$$ا، زي$$دا قائم$$ا : و ت$$أخر، =ن ا=ح$$وال ث.ث$$ةوھم$$ا إذا توس$$ط الفع$$ل أ: ح$$ا�ن فق$$ط ً ً ً ً ً

  . ظننت، ھذه ث.ث صور

ً ھذا واجب، ظننت زيدا قائما، وزيدا ظننت قائما يجوز الوجھان واFعمال أرج$ح، زي$دا قائم$ا - اFعمال-:ا=ول ً ً ً ً ً
  .ظننت؛ يجوز اFعمال واFھمال أرجح

الجمل$ة فع$ل وفاع$ل � مح$ل : خب$ر، وظنن$ت: مبتدأ، وق$ائم: ٍد ظننت قائم على اFھمال حينئذ زيدزي: إذا قيل: ًإذا
ٍوجودھا وعدمھا س$واء، حينئ$ذ ھ$ذا , ؟ �، ليس لھا شيءالمحل في اللفظلھا من اFعراب، معترضة، ھل لھا تأثير في 

  . ًيسمى إلغاء، إبطال العمل في اللفظ والمحل

  ...!!!سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينو' أعلم، وصلى ' و
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  43الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :  أما بعد

أفع$$ال قل$$وب، : ھ$ذا الب$$اب إل$$ى ق$$سمينKوأخواتھ$ا، حي$$ث ق$$سم الن$$اظم رحم$$ه ' تع$$الى ) Kظ$$ن(م$ا زال الح$$ديث ف$$ي ب$$اب 
  .وأفعال تحويل

سميت أفع$ال قل$وب؛ =ن معانيھ$ا تق$وم بالقل$ب، وأم$ا أفع$ال التحوي$ل ف$المراد بھ$ا الت$صيير، ت$صيير : قلنا: أفعال القلوب
Kالشيء وتحويله من صفة إلى صفة، أو من ذات إلى ذات أخرى، ك.ھما داخل ف$ي معن$ى التف$صيل، وع$د ث.ث$ة ع$شر  َ

تنقسم في الجمل$ة إل$ى ق$سمين م$ا : ًع. من أفعال القلوب، ثم أحال أو أجمل في أفعال التصيير، وھذه أفعال القلوب قلناف
منھ$ا م$ا يفي$د ف$ي : يدل على اليقين وما يدل عل$ى الرجح$ان، ث$م ذكرن$ا أنھ$ا م$ن جھ$ة التف$صيل تنق$سم إل$ى أربع$ة أق$سام

  .جعل وحجى وعد وزعم وھب: ًنھا ما يفيد فيه رجحانا وھو خمسةوجد وتعلم ودرى، وم: ًالخبر يقينا، وھو ث.ثة

رأى وعل$م، ب$ل ھم$ا أم : ما يرد ل5مرين يعني اليقين والرجحان تأتي لھذا وذاك، والغالب كونه لليقين وھما اثنان: ًثالثا
  .الباب

  . وحسبوخال) Kظن: ( والغالب كونه للرجحان وھو ث.ثة-اليقين الرجحان-ما يرد لھما : ًرابعا

علي$ه، ) Kظ$ن(ج$از دخ$ول ) ك$ان(كل ما دخ$ل علي$ه : ، قلنا-المبتدأ والخبر-ھذه ا=فعال كلھا تدخل على الجملة ا�سمية 
وأخواتھ$ا علي$$ه إ� ) Kظ$ن(ك$ل م$ا م$ا امتن$$ع دخ$ول ك$ان علي$ه يمتن$ع دخ$ول : والعك$س ب$العكس إ� ف$ي ا�س$تفھام، يعن$ي

ون$صبته عل$ى أن$ه مفع$ول أول تق$دم و� ) Kظ$ن(ٍالصدارة، حينئذ إذا دخلت عليه ا�ستفھام، لماذا؟ =ن ا�ستفھام له حق 
ٍ حينئ$ذ ل$و تق$دم -اس$م ا�س$تفھام-إشكال فيه؛ =نه � يلتبس في المبتدأ =نه منصوب، وأما كان لو دخلت على ا�ستفھام 

يه، � يجوز أن يتقدم علي$ه، وأم$ا كون$ه ً�لتبس بالجملة ا�سمية، كونه مبتدأ أو اسم كان، ثم اسم كان أص. � يتقدم عل
ًخبرا في الموضعين، فھذا جائز كما ذكرناه سابقا ً.  

: الم$شددة، وس$بق التنبي$ه علي$ه عن$د ذك$ر الموص$و�ت الحرفي$ة) ّأن(ت$سد ع$ن المفع$ولين ف$ي ھ$ذا الب$اب : بقي أن نقول
ٌظنن$$ت أن زي$دا ق$$ائم، حينئ$: وم$ا دخل$ت علي$$ه تق$ع ف$$ي موق$ع المفع$ولين) ّأن( ٌذ ظنن$ت أن زي$$دا ق$ائم، نق$$ولً ً ظنن$ت فع$$ل : ٍ

) ّأن(س$دت م$سد مفع$ولي ظ$ن، لم$اذا؟ =ن : -معموليھ$ا–وما دخلت عليه ) ّأن: (ًتعربھا تفصي.، ثم تقول) ّأن(وفاعل، 
ھ$ي س$دت : ٍھذه إنما ھي في قوة المفرد؛ =نھا مصدر، إذا كان كذلك حينئذ كيف تقوم مق$ام المبت$دأ والخب$ر؟ إنم$ا نق$ول

  .معمولي ظنمسد 

ال$ذي جع$ل : ، ولجيران الخب$ر والمخب$ر عن$ه بال$ذكر ف$ي ال$صلة، يعن$ي-اسم مفرد للطول-وإن كانت بتقدير اسم مفرد، 
ًأن زي$$دا قائم$$ا، ظنن$$ت زي$$دا قائم$$ا، كأن$$ه : ھ$$و وج$$ود اس$$مھا وخبرھ$$ا) Kظ$$ن(وت$$سد م$$سد مفع$$ولي ) أْن(وس$$وغ أن تق$$وم  ً ً ً

ًظنن$ت زي$دا قائم$ا، وال$ذي س$وغ أن : من جھة المعنى ھذا موجود في) ّأن(في باب : موجود، الخبر والمخبر عنه يعني ً
ًوتسد مسد المفعولين ذكر المخبر والمخبر عنه ف$ي معموليھ$ا ف$ي ال$صلة نف$سھا، م$ا الف$رق ب$ين ظنن$ت زي$دا ) ّأن(تقوم 

ٌقائم$ا، وظنن$$ت أن زي$$دا قائم$$ا، زي$$د موج$$ود ف$$ي ال$$ذكر، وك$$ذلك ق$$ائم موج$$ود ف$$ي ال$$ذكر، ھ$$ذا ال$$ ً ً ) ّأن(ذي س$$وغ مج$$يء ً
ًوس$$دھا م$$سد مفع$$ولي ظ$$ن، ث$$م � ح$$ذف في$$ه عن$$د س$$يبويه، ظنن$$ت أن زي$$دا قائم$$ا ل$$يس في$$ه ح$$ذف، وھ$$ذا ال$$ذي علي$$ه  ً

د إلى أن الخبر محذوف، يعني lد : في قولنا: الجمھور، وذھب ا=خفش والمبر lٌظننت أن زيدا قائم، عن$د ا=خف$ش والمب$ر ً
ٌث$م مح$$ذوف، ظنن$$ت أن زي$$دا ق$$ائم ثاب$$ kت أو م$$ستقر، ھ$$ذا في$ه تكل$$ف، لم$$اذا؟ =نن$$ا � نحت$$اج إل$$ى ھ$$ذا التركي$$ب، المعن$$ى ً ٌ

ًحاصل، واFفادة تامة بوجود أن زيدا قائم، وإذا حصلت حينئذ � نحت$اج إل$ى التق$دير، و� ن$دعي أن ث$م مح$ذوفا ح$ذف  ًٍ ٌ K
َأحسب((: وصلتھا نحو) أْن(مقامه، وكذا يسد عنھا ) ّأن(ثم بعد ذلك أقيمت  َِ ُ الناُس أْن ُيترك$واَ َْ َ K] ((ح$سب ]2:العنكب$وت ،

Kأحسب الناُس((: ھذه تتعدى إلى مفعولين: قلنا َ َِ ُأْن ُيترك$وا((ھ$ذا فاعلھ$ا، )) َ َْ ؛ أن وم$ا دخل$ت علي$ه ف$ي تأوي$ل م$صدر، ))َ
درية والفع$ل الم$ص) أْن(الم$شددة ومعمولھ$ا، وك$ذلك ) ّأن(يقوم مق$ام المفع$ولين : ًسدت مسد معمولي حسب، إذا: فنقول



                                                            
603

المضارع، وقلنا فيما سبق أن ھذه تعتبر من الموصو�ت الحرفية، فقط ھ$ذان النوع$ان، وم$ا ع$داھما �، وال$ذي س$وغ 
ُأح$$سب الن$$اُس أْن ُيترك$$وا((وج$$ود المخب$$ر عن$$ه ف$$ي نف$$س ال$$صلة، ھ$$ذا ال$$ذي س$$وغ ذل$$ك، ف$$ـ) أْن(المثقل$$ة و) ّأن(س$$د  َْ َ ََ َK ِ(( ،

ُأْن ُيترك$وا((: بھم$ا ف$ي ال$صلةلتضمن مسند أو مسند إليه مصرح  َْ ھ$و ف$ي ق$وة المفع$ول : ًفي$ه م$سند وم$سند إلي$ه، إذا)) َ
ا=ول والمفعول الثاني لحسب، حكم ھذين المفعولين بالتقديم والتأخير كما ل$و كان$ا قب$ل دخ$ول ھ$ذه ا=فع$ال، بمعن$ى أن 

ظنن$ت ف$ي ال$دار : ٍتن$ع ھن$ا، حينئ$ذ تق$ولالحكم ل5صل مبتدأ وخبر، كل ما جاز ھناك جاز ھن$ا، وك$ل م$ا امتن$ع ھن$اك ام
صاحبھا، أين المفعول ا=ول؟ صاحبھا ، المفعول الثاني؟ في الدار، ما حكم تقدم المفعول الث$اني عل$ى المفع$ول ا=ول؟ 

حكم ھذين المفع$ولين بالتق$ديم والت$أخير كم$ا ل$و كان$ا : ًواجب، ا=حكام نفسھا، كل ما كان ھناك جائز فھو جائز ھنا، إذا
ل دخول ھذه ا=فعال، وا=صل تقديم المفعول ا=ول وتأخير الثاني، ويج$وز عك$سه، وق$د يج$ب ا=ص$ل، نح$و ظنن$ت قب

  :ًزيدا صديقك ھذا واجب على رأي ابن مالك

ُفامنعه ْ َْ َحين َ ْ ِيستوى ِ َ ْ ِالجزءان َ َ ُْ ًعرفا***   ْ َ ْ ًعرفاالشاھد ھنا .. ُ َ ْ ا=ول، ظنن$ت ، إذا استويا معرفة امتن$ع تق$ديم الث$اني عل$ى ُ
الت$زم ا=ول يك$ون مق$دم والث$اني -ٌزيد ص$ديقك امتن$ع تق$ديم الث$اني عل$ى ا=ول : ًزيدا صديقك كل منھما معرفة، لو قلت

kما ظننت زيدا إ� بخي.، أين ا=ول؟ فك الجملة: ، وقد يجب خ.فه في نحو-متأخر ً ٌما زيد إ� بخيل أين الخبر؟: ً ٌ  

ًا=ول زيدا والثاني بخي.، ما ظننت زيدا إ� بخي.، ثم قال رحمه ': ًأخير، إذابخيل، واجب التأخير؟ واجب الت ًً ً:  

.وخ7777777777777ص ِب7777777777777التعليق َُ ِِ ْ ِلغ7777777777777اءِاUَو . َ   َم7777777777777ا ْ

  

ْم777777ن ِقب777777ل ِ ْ ْھ777777ب َ َاAم777777رَو َ ْ ْھ777777ب َ ْق777777د َ َألزم777777ا َ ِ ْ ُ  

  

َك77777777777ذا ْتعل77777777777م َ . َ ِولغي77777777777ر َ ْ ََ ِالم77777777777اض ِ َ ْم77777777777ن ْ ِ  

  

َس7777777777واھما َُ ْجع7777777777لٱ ِ َ .ك7777777777ل ْ ُمال7777777777ه ُ َ ْزك7777777777ن َ ِ ُ  

  

ًاFعمال وھذا ھو ا=صل فيھا، ظنن$ت زي$دا قائم$ا واج$ب : ا=ول: تعتريھا ث.ثة أحكام:  قلنا-أفعال القلوب-ھذه ا=فعال  ً
  .ًاFعمال خ.فا للكوفيين

ًالتعليق، وھو إبطال أو ترك العمل لفظا � مح.، بمعنى أن ھذه ا=فعال ت$سلط عل$ى المح$ل دون اللف$ظ، فيت$رك : الثاني ً
ًلفظ$$ا وھ$$و الن$$صب، ث$$م ي$$سلط العام$ل عل$$ى المح$$ل، وھ$$ذا ل$$ه نظ$$ائر كثي$رة ف$$ي ل$$سان الع$$رب؛ أن يك$$ون العام$$ل العم$ل 

ًم$$سلطا عل$$ى المح$$ل دون اللف$$ظ، وھ$$ذا ف$$ي إض$$افة الم$$صدر كثي$$ر، الم$$صدر ق$$د ي$$ضاف إل$$ى الفاع$$ل وق$$د ي$$ضاف إل$$ى 
ًالمفعول، وك.ھما إذا أضيف إلى الفاعل حينئذ يكون في المحل فاع. والم ًفعول يكون مفعو�، مثل ماذا؟ٍ

  

ف التعليق lُظننت لزيد قائم، ھذا يسمى تعليق، ونحن نعر ٌ ٌ.  

ًظننت لزيد قائم، زيد قائم ا=صل فيه النصب، ظننت زيدا قائم$ا، زي$دا مفع$ول أول، وق$ائم مفع$ول ث$اني، ق$د ُيت$رك : ًإذا ً ً ٌ ٌٌ ٌ ُ
 م$ا ل$ه -بين العامل والمعم$ول-لك إذا وجد أو أحال بينھما على اللفظ ثم يتوجه إلى المحل، وذ) Kظن(تسلط على العامل 

ٌظننت لزيد ق$ائم، زي$د ُرف$ع بع$د أن ك$ان من$صوبا، وق$ائم ُرف$ع بع$د أن ك$ان : صدارة الك.م، منھا �م ا�بتداء، فإذا قلت ًٌ ٌ ٌ
ًمنصوبا، رفع زيد على أنه مبتدأ، وقائم على أنه خبر، إذا تب$ار اللف$ظ � باعتب$ار رجع$ت الجمل$ة إل$ى أص$لھا، لك$ن باع: ًٌ

ٍالمحل؛ =ن ال.م ھذه �م ا�بتداء ولھا حق الصدارة، وحينئذ توسطت بين العامل والمعم$ول، فعل$ق الفع$ل، بمعن$ى أن$ه 
ًلفظ$ا ) زي$د(ِلم يستطع أن يصل إلى اللفظ؛ =ن �م ا�بتداء � يعمل ما قبلھا فيما بعدھا، فلما ُمنع الفعل م$ن أن ين$صب 

ه إلى المحل، فتقوللف) ًقائما(و  lٍظا حينئذ �بد له من محل يظھر له أثره، فُوج ُظننت لزيد، ظننت: ً فع$ل وفاع$ل، ال$.م : ٌُ
ٌ�م ا�بتداء، زيد قائم مبتدأ وخبر في محل نصب مفعولي ظن، وھذا المراد بأنھا ف$ي اللف$ظ جمل$ة اس$مية، وف$ي المح$ل  ٌ

ً العمل لفظا ومح$.، مطلق$ا يلغ$ى العام$ل كأن$ه غي$ر موج$ود، كأن$ه ل$م مفعو� ظن، ھذا التعليق، وأما اFلغاء فھو إبطال ًً
ٌي$$دخل، زي$$د ق$$ائم، ظنن$$ت زي$$دا قائم$$ا، إذا توس$$ط أو ت$$أخر ج$$از اFلغ$$اء، زي$$دا ظنن$$ت قائم$$ا بالن$$صب، زي$$د ظنن$$ت ق$$ائم  ٌُ ُ ٌُ ًٌ ً ً ً

ف$ي ) Kظ$ن(ط$ال عم$ل بالرفع، ج$از الوجھ$ان، إذا ن$صبت عل$ى اFعم$ال ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، وإذا رفع$ت وھ$و ال$شاھد، إب
ُزي$د مبت$دأ ق$ائم خب$ره، وظنن$ت فع$ل وفاع$ل، والجمل$ة � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب معترض$ة ب$$ين : اللف$ظ والمح$ل، تق$ول ٌ ٌ

  .ٍالمبتدأ والخبر، حينئذ أين عمل ظن؟ ليس لھا عمل � في اللفظ و� في المحل، وھذا له ضابط سيأتي

ّوخص ِبالتعليق َُ ِِ ْ ِواUلغاء . َ ان حكمان، التعليق وعرفنا أنه ترك العمل في اللف$ظ � ف$ي المح$ل، أو إلغ$اء وإبط$ال ھذ: ًإذا: ْ
ًعملھا في اللفظ � في المحل، وأما اFلغاء فھو ترك العمل لفظا ومح. ً.  
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ْمن َما ِقبل ِ ْ ْھب َ ّوخص: َ ٍ، ھذا أمر أو ماض؟ يحتمل ھ$ذا ويحتم$ل ذاك، يحتم$ل أن$ه أم$ر، حينئ$ذَُ ْم7ن َم7ا: ٍ ِقب7ل ِ ْ : ، م$اْبَھ7 َ
ّوخ7ص: اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول ب$ه، ويحتم$ل أن ٍحينئ$ذ ) م$ا(، فع$ل ماض$ي مغي$ر ال$صيغة، وَُ

ِوالت77ي: تك$$ون نائ$$ب فاع$$ل، وا=ظھ$$ر أن$$ه فع$$ل أم$$ر، المناس$$ب لقول$$ه . َك77صيرا َ . َ ْان77صب ... َ ِ ، أن يك$$ون خ$$ص فع$$ل أم$$ر، ْ
  :وباعتبار ما بعده

َواAمر ْ ْھب َ ْقد َ َألزم َ ِ ْ َكذا    ***  اُ ْتعلم َ . َ َ......  

ْاجعل: ثم قال َ ْ.  

َواAمر  ْ ْھب َ ْقد َ َألزما َ ِ ْ ّخصأن يكون : ُ مثلما سبق، باعتبار السابق وباعتب$ار ال.ح$ق، م$ا : ً ماضيا مبني للمجھول، يعنيُ
ْانصبسبق ما ھو؟  ِ َألزما: ، ثم قال ھناْ ِ ْ غية، لك$ن ا=كث$ر ف$ي ھ$ذا ، وقع بين نوعين، أحدھما فعل أمر والثاني مغير الصُ

ِولغير :المقام أنه يأتي بفعل ا=مر؛ =نه قال ْ ََ ِالماض ِ َ ْمن ْ َسواھما ...  ِ َُ ْاجعل ِ َ ِوجوز  ... ْ M َ َاUلغاء َ َ ْ ِوالتزم.. ِ ِ َ ْ َالتعليق َ ِ ْ كلھ$ا .. .
  .أفعال أمر، فدل على أن المراد به ا=مر، وا=مر سھل

.وخ7777777777777ص ِب7777777777777التعليق َُ ِِ ْ َلغ7777777777777اِاUَو .   َم7777777777777ا ِءْ

  

ْم777777777777777777777777777ن ِقب777777777777777777777777777ل ِ ْ ْھ777777777777777777777777777ب َ َ .....  

  

ًكل ما ذكره في ا=بيات الث.ثة ا=ول قبل ھب، حينئذ يكون مح. لھذين الحكمين، يعن$ي يج$وز فيھم$ا اFلغ$اء ويج$وز : ٍ
ٍفيھما التعليق، حينئذ ليس كل أفعال القلوب التي تنصب مفعولين يجوز فيھا اFلغاء والتعليق، ب$ل في$ه تف$صيل، م$ا ك$ان 

  . ھب الذي ذكره فيما سبق يجوز فيه اFلغاء والتعليق، وأما ھب وتعلم ف. يجوز فيھما � إلغاء و� تعليقمن قبل

ّوخ77ص ِب77التعليق َُ ِِ ْ ِواUلغ77اء . َ ْم77ن ***  َم77ا ْ ِقب77ل ِ ْ ْھ77ب َ ْھ77بًم$$ن أفع$$ال القل$$وب وھ$$و أح$$د ع$$شر فع$$. ذكرھ$$ا قب$$ل : َ ، ولم$$اذا َ
وب، بعضھا يعل$ق ويلغ$ى وبع$ضھا ا]خ$ر � يعل$ق و� يلغ$ى؟ وذل$ك =ن ھ$ذه التفصيل ھذا، لماذا فصلنا بين أفعال القل

ا=فعال � ت$ؤثر فيم$ا دخل$ت علي$ه ت$أثير الفع$ل ف$ي المفع$ول، وإن كان$ت أفع$ال تن$صب إ� أنھ$ا لي$ست ك$ضربت وقتل$ت 
 ا=فع$ال الحقيق$ة ف$ي ومشيت، تلك لھا تأثير في الذوات، وأما ھذه �، التأثير يختلف، تأثيرھا ف$ي مفاعليھ$ا ل$يس كت$أثير

ًب$أن ھ$ذا الب$اب أعم$ل حم$. عل$ى ب$اب أعطي$ت، إ� أن ث$م فرق$ا م$ن حي$ث : مفاعيلھا، فثم فرق ب$ين الن$وعين، وإن قي$ل ً
kتعلق المفعول بعامله، ثم فرق بين التعلقين؛ =ن ھذه ا=فع$ال � ت$ؤثر فيم$ا دخل$ت علي$ه ت$أثير الفع$ل ف$ي المفع$ول؛ =ن 

ٍ ھ$و ا=ش$خاص، وإنم$ا متعلقھ$ا ا=ح$داث الت$ي ت$دل عليھ$ا أس$امي الف$اعلين والمفع$ولين، حينئ$ذ متعلقھا في الحقيقة ل$يس
ًضربت زي$دا، زي$دا ھ$ذا مفع$ول ب$ه، تعل$ق ال$ضرب ب$شخص : صارت ضعيفة، تقول ً، وأم$ا ظنن$ت زي$دا قائم$ا -ب$ذات–ً ً

ًتعلق ھنا ظننت بقيام زيد ليس بزيد نفسه، إذا ع.قة ضربت زيدا ليست كع.قة ظن ًنت زيدا قائم$ا، لم$اذا؟ =ن ض$ربت ً ً
ًزي$$دا تعل$$ق ال$$ضرب ب$$ذات ب$$شخص فھ$$و أق$$وى ف$$ي العم$$ل، وأم$$ا ظنن$$ت زي$$دا قائم$$ا، فھن$$ا تعل$$ق ب$$صفات ال$$ذوات �  ً ً

  .با=شخاص والذوات أنفسھم، وھذا تأثير يختلف بين النوعين

ير ف$$ي ھ$$ذا الب$$اب أق$$وى م$$ن أفع$$ال  أفع$$ال الت$$صي.العم$$ل ف$$ي قوي$$ة فھ$$ي ل$$ذاتل ٌةمتناول$$ ھ$$افإنبخ$$.ف أفع$$ال الت$$صيير، 
ًضربت زيدا، وأما الظن وا�عتقاد والرجح$ان ھ$ذه متعلق$ة بال$صفات : ًصيرت الطين خزفا، تعلق بالذات، مثل: القلوب ُ

� تتعلق بالذوات، وإنما لم يدخل التعليق واFلغاء ھب وتعلم وإن كانا قلبيين؛ لضعف ش$بھھا بأفع$ال القل$وب م$ن حي$ث 
  .ر كما أشار إلى ذلك الناظملزوم صيغة ا=م

ٍالتزم$ت ف$ي ھ$ذين الفعل$ين ض$عف؛ =ن الجام$د أض$عف م$ن المت$صرف، حينئ$ذ لم$ا ) ھب تعلم(لكون ھذه الصيغة : ًإذا ِ ُ
ٍكان ھذان الفع.ن جامدين �زمين لصيغة ا=مر فحسب، � يأتي منھما الماضي و� المضارع، حينئ$ذ ل$م ي$دخل فيھم$ا 

  .التعليق و� اFلغاء

ًأن ا=فعال التي يدخل فيھا التعلق واFلغاء ھي أحد عشر فع. م$ن غي$ر ھ$ب وتعل$م، ھ$ب وتعل$م ك.ھم$ا م$ع : اصلالح
***  ًالمجموع تصير ث.ثة عشر فع.، وأما أفعال التصيير ف. يدخلھا � تعليق و� إلغاء، فھو خاص بما ذك$ره الن$اظم 

ْمن ِقبل ِ ْ ْھب َ َ.  
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ّوخص  ِبالتعليق َُ ِِ ْ ِغاءْواUل . ْمن َما -بالمفھومين السابقين-َ ِقبل ِ ْ ْھب َ ًم$ا ذك$ر م$ن قب$ل ھ$ب، وھ$و أح$د ع$شر فع$.، : ، يعنيَ
ھ$ب : وأما ھب وتعلم ف. يشملھما الحكم، كذلك أفعال التصيير ليست داخلة؛ =نه ذكرھا بعد ھب وتعل$م، فك$ل م$ا ذك$ر

  .ٍحينئذ داخل في التعليق واFلغاءوتعلم والتي كصيرا � يدخلھا تعليق و� إلغاء، وما كان قبل ھب 

  :ًثم قال كأنه معل. �نتفاء دخول ھب وتعلم لحيز التعليق واFلغاء، قال

َواAمر............  ْ ْھب َ ْقد َ َألزما َ ِ ْ ُ  

َكذا ْتعلم َ . َ ْھبٍتعلم ھب ألزما صيغة ا=مر، ف. يأتي منھما ماض و� مضارع، : ًإذا: ............َ   .فھبني َ

ْواAم ْھب َرَ ْقد َ َألزما َ ِ ْ ْھب: ُ ْقدھذا مبتدأ  َ َألزما َ ِ ْ ، ا=لف ھذه لmط.ق، والضمير المستتر ھذا يع$ود إل$ى ھ$ب، وھ$و َا=مر ُ
ْقدنائب فاعل، وا=مر ھذا مفعول ثاني مقدم،  َألزم7ا َ ِ ْ ا=م$ر ھ$ذا مفع$ول ث$اني، والمفع$ول : ً، ھ$ب أل$زم ا=م$ر، إذاَا=م$ر ُ

  . فاعل؛ =ن ألزم ھذا مغير الصيغةا=ول اكتفى على أنه نائب

َواAمر  ْ َألزمابالنصب مفعول ثاني مقدم على عامله وھو  َ ِ ْ ْھب، ُ ْقدھذا مبتدأ و: َ َألزماللتحقيق، و َ ِ ْ ٍھذا فع$ل م$اض مغي$ر : ُ
ْھبالصيغة، والمفعول ا=ول ھو النائب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ  َ.  

  .ٍفي كونه ألزم صيغة ا=مر ف. يأتي منه ماض و� مضارعمثل ھب؛ : تعلم كذا أي: كذا تعلم 

َكذا  ْتعلم َ . َ ٍمثل ھب في لزوم ا=مر، حينئذ � ي$أتي منھم$ا م$اض و� م$ضارع، فق$صد الن$اظم رحم$ه ' تع$الى أن : ، أيَ ٍ
  .ھذين فعلين يلزمان صيغة ا=مر ف. يستعم.ن ماضيين و� مضارعين

ِولغي777777777777777777777ر.....  ْ ََ ِالم777777777777777777777اض ِ َ ْم777777777777777777777ن ْ ِ  

  

َس7777777777واھما َُ ْاجع7777777777ل ِ َ .ك7777777777ل ْ ُمال7777777777ه ُ َ ْزك7777777777ن َ ِ ُ  

  

ًلما ذكر ا=فعال عدھا بصيغة الماضي، حينئذ دفعا Fيھام أن العمل مخصوص بھذا اللفظ و� يتعداه إذا ك$ان م$ضارعا  ً ٍ
  :أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر أو نحو ذلك أزال ھذا اللبس كما سبق في باب كان

ُوغي77777777777ر م77777777777اض مثل77777777777ه  َ َْ ِ ٍ َ ُ ْ َق77777777777د عم677777777777َ ِ َ ْ َ
  

  

َن ك77777777ان غي77777777ر الم77777777اض من77777777ه اس77777777تعم6ِإ ِ ِْ ْ َ ُ ُْ ُْ ِ ْ َ َ ْ  

  

ِولغي7ر: ًفالحكم ليس خاصا بصيغة الماضي، بل ھو عام، ول$ذلك ق$ال ْ ََ ِالم7اض ِ َ ْم7ن ْ َس7واھما ِ َُ ْاجع7ل ِ َ ھ$ب وتعل$م؛ :  س$وى،ْ
.كل=نھما � يأتي منھما إ� ا=مر، اجعل لغير الماضي من سواھما  ُمال7ه ُ َ ْزك7ن -للماض$ي–َ ِ عل$م، م$ن التعلي$ق واFلغ$اء : ُ

وال$دخول عل$ى الجمل$ة ا�س$مية، وك$ون ا=ص$ل أن يتق$دم مفع$$ول أول ومفع$ول ث$اني واس$تيفاء الفاع$ل ونح$و ذل$ك، ك$$ل 
ا=حكام السابقة ليست خاصة بالفعل الماضي، بل يكون في الفعل المضارع وا=م$ر إن وج$د من$ه، وك$ذلك اس$م الفاع$ل 

  .اسم المفعول والمصدر

ِلغيرَو ْ َ ِالماض ِ َ ْمن ْ َسواھما   *** ِ َُ ْاجعل ِ َ ھ$و متعل$ق بقول$ه : اجعل لغير الماضي، لغير الماضي ھذا مفعول ثاني، يعن$ي: ْ
  .اجعل، لكنه مفعول ثاني �جعل

ْمنو َسواھما ِ َُ  ھذا يحتمل أنه نعت لغير، ويحتم$ل أن$ه ح$ال لبي$ان الواق$ع، ح$ال �زم$ة أت$ى ب$ه لبي$ان -سوى ھب وتعلم- ِ
ٍاجعل كل ا=حكام التي علمت للماضي ثابتة لغير الماضي حالة كونه جائي$ا م$ن س$وى ھ$ب وتعل$ق، حينئ$ذ : واقع، أيال ً

ًيظن زيد عمرا قائما، أنا ظان زيدا عمرا قائما، : تقول ً ً ً ًv .وھلمٌ ُ ًجرا َ ّ َ.  

ِولغير ْ ََ ِالماض ِ َ ع$ول والم$صدر، و� ي$شمل ال$صفة ، ما ھو غير الماضي؟ ھو المضارع وا=مر واس$م الفاع$ل واس$م المفْ
المشبھة وأفعل التفضيل وفعل التعجب ليست داخلة ھذه، أما الصفة المشبھة =نھ$ا � ت$صاغ إ� م$ن �زم ف$. تن$صب، 

َوصوغھا( َ ْمن َُ ٍ)زم ِ ِ ِلحاضر َ ِ ٍ؟ حينئ$ذ �ب$د م$ن أن يك$ون ھ$ذا الفع$ل متع$د -ھي �زمة-ٍ، ف. تنصب، حينئذ كيف تتعدى )َِ
ًن، ينصب مفعو� أول ومفعول ثاني، وھذه �زمة ليست بمتعدي$ة، وم$ا بع$دھا ال$ذي ھ$و أفع$ل التف$ضيل ھ$ذا إلى مفعولي

ً� ينصب مفعو�، بل المشھور أنه � يرفع فاع. ظاھرا إ� في مسألة واحدة، وإنما يرفع ض$ميرا م$ستترا فح$سب ف$.  ً ً ً ً
ًينصب، حينئذ كيف يك$ون ناص$با لمفع$ولين، وك$ذلك فع$ل التعج$ ًب � يتع$دى إ� إل$ى واح$د، م$ا أح$سن زي$دا، إذاٍ ِلغي7ر: ً ْ َ ِ 

ِالماض َ   .مراده به المضارع وا=مر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، وما عداه ف. يْ
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: ھ$$ذه منق$$سمة إل$$ى ق$$سمين: تق$$دم أن ھ$$ذه ا=فع$$ال ق$$سمان أفع$$ال قل$$وب وأفع$$ال تحوي$$ل، أفع$$ال القل$$وب: ق$$ال ال$$شارح
ٍبمعنى أنه يأتي منه ماض وأمر وم$ضارع، يت$صرف في$ه، وأم$ا غي$ر المت$صرف : متصرفمتصرفة وغير متصرفة، 
ِماضي � يأتي منه مضارع، مثل نعم، نْعم � ي$أتي من$ه م$ضارع و� أم$ر إل$ى آخ$ره فھ$و : فھذا الذي يلزم حالة واحدة ِْ

سمع ل$ه ماض$ي و� م$ضارع، يذر، أو أمر لم ي$: ٍ�زم للماضي، أو مضارع لم يسمع له ماض و� أمر و� آخره، مثل
ًھب تعلم، ھذه م.زمة، قد ي.زم، ليس دائما  يكون م.زما للماضي، غير متصرف الجامد، ق$د � يك$ون ماض$يا : مثل ً ً

ًفحسب، قد يكون أمرا مثل ھب، ھذا جامد نقول فيه، ليس ا=مر والشأن خاصا ب$نعم وب$ئس وع$سى ول$يس أنھ$ا جام$دة  ً
ھ$$ب وتعل$$م، : ي$$ذر، وق$$د يك$$ون فع$$ل أم$$ر، مث$$ل: ، �، ق$$د يك$$ون فع$$ل م$$ضارع، مث$$ل� تت$$صرف؛ =نھ$$ا أفع$$ال ماض$$ية

ًومتصرف ھذا قد يكون متصرفا تصرفا تاما، بمعنى أنه يؤتى منه بالماض$ي والم$ضارع وا=م$ر، واس$م الفاع$ل واس$م  ً ً
ًالمفع$$ول، وق$$د يك$$ون ت$$صرفه ناق$$صا فيم$$ا إذا س$$مع ل$$ه ش$$يئ واح$$د فح$$سب، ق$$د يك$$ون ل$$ه م$$ث. اس$$م فا ٌ ع$$ل، ول$$يس ل$$ه ً

ھذا متصرف، لك$ن ت$صرفه ن$اقص : مضارع، أو يكون له مضارع و� يصاغ منه اسم الفاعل و� اسم المفعول، نقول
  .وليس بتام

َواAمر:  فالمتصرفة ما عدى ھب وتعلم، كما قال الناظم ْ ْھب َ ْقد َ َألزما َ ِ ْ َكذا *** ُ ْتعلم َ . َ َ.  

ً زي$دا أظ$ن:  كالم$ضارعالماض$ي وغي$ر ، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل فيھ$ا،ًائم$اقً زي$دا ظنن$ت: الماض$يالمت$صرف  منھا فيستعمل
Kظ$ن: (ك$ذلك وا=م$رًوقائما مفعوله الث$اني، ) أظن(ًيعمل عمله، زيدا، ھذا مفعول أول لـ ً،قائما ھ$ذا ) Kنُظ$ (ً،قائم$اً زي$دا) ُ

ًفاعله ضمير مستتر، استوفى فاعله وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني ً.  

 واس$$مالماض$$ي ين$$صب، ) Kظ$$ن(ك$$ذلك ن$$صب مفع$$ولين كم$$ا أن ) يظ$$ن(الماض$$ي ين$$صب، و) Kظ$$ن(ا أن ن$$صب كم$$: ًإذا
ّ، أن$ا مبت$دأ، وظ$ان خب$ر، وفي$ه ض$مير م$ستتر فاع$ل، وزي$دا مفع$ول أول لظ$ان وھ$و اس$م، ًقائم$اً زي$دا vظ$ان أن$ا :الفاعل ًّ

ٍوقائما مفعول ثاني، حينئذ تأخذ من ھذا أن بعض ا=سماء يتعدى إلى مفع ولين، اسم الفاعل قد يتعدى إلى مفع$ولين، ق$د ً
يتعدى إلى مفع$ولين، : ٍاسم فاعل حينئذ نقول) Kظن(ّيظن الظان أنه خاص بالفعل أنه يتعدى إلى مفعولين، إذا اشتق من 

ًأن$$ا ظ$$ان زي$$دا قائم$$ا، دائم$$ا نمث$$ل ً ً v : ًأن$$ا ض$$ارب زي$$دا، مفع$$ول واح$$د، =ن ض$$رب يتع$$دى إل$$ى واح$$د، ف$$إذا ك$$ان ا=ص$$ل
ٍلماضي يتعدى إلى واحد تعدى اسم الفاعل إلى واحد، وإذا كان ا=ص$ل يتع$دى إل$ى اثن$ين حينئ$ذ تع$دى إل$ى اثن$ين، أن$ا ا

ًظان زيدا قائما ً v.  

ٌمبت$دأ، مظن$ون ھ$ذا خب$ر المبت$دأ، : ٌزي$د ً،قائم$ا أب$وه ٌمظن$ون ٌزيد :المفعولا�سم قد يتعدى إلى مفعولين، كذلك اسم : ًإذا
ھ$ذا  ً:قائم$ا ،ا=ول المفع$ول ھواكتفى على أنه نائب فاعل، : ًرفع نائب فاعل و� يرفع فاع.، أبوهمظنون اسم مفعول ي

ٍالمفعول ا=ول ھو مفعول قبل تسلط العامل عليه، فلما تسلط العامل عليه وھو مظنون حينئ$ذ اقت$ضاه : ًإذا ،ثاني مفعول
نائ$ب فاع$ل وھ$و المفع$ول :  أبوه مفعول أول، وإنما تق$ول:وطلبه على أن يكون نائب فاعل فرفعه على النيابة، ف. تقل

ًا=ول؛ =ن الذي يكون مح$. للحرك$ة ھ$و المق$دم، وھن$ا أب$وه مرف$وع، ول$و ك$ان مفع$و� أول  ً
ٍ حينئ$ذ لوج$ب أن ً-لفظ$ا–

ًيك$$ون من$$صوبا، إذ ل$$و ك$$ان مفع$$و� أول لفظ$$ا لوج$$ب أن يك$$ون من$$صوبا؛ =ن المفع$$ول ا=ول من$$صوب، لك$$ن لم$$ا ك$$ان ً ًً 
أب$$وه نائ$$ب فاع$$ل، وھ$$و المفع$$ول ا=ول، ت$$شير إل$$ى ذل$$ك م$$ن جھ$$ة : ٍيقت$$ضي نائ$$ب فاع$$ل حينئ$$ذ رفع$$ه، فتق$$ول: مظن$$ون

ل$يس ل$ه مح$.ن باعتب$ار اFع$راب، وإنم$ا باعتب$ار المعن$ى، وس$بق أن الح$ل، ح$ل : المعنى � من جھة اFعراب، يعني
، وقد يك$ون باعتب$ار اFع$راب، ھن$ا باعتب$ار المعن$ى، أم$ا الجملة التركيب بيت أو غيره، قد يكون باعتبار المعنى فنقدر

ٌاFعراب �، أبوه لفظا ومعنى نقول ا=صل فيه أنه نائب فاعل، ھ$ذا ا=ص$ل، ولكون$ه قب$ل ت$سلط مظن$ون علي$ه مفع$ول  ً ً
  .ھو نائب فاعل، وھو المفعول ا=ول: ٍأول، وأن مظنون يقتضي مفعولين، حينئذ نقول

ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بعجب$ت، ) Kظ$ن(ُعجبت من ظنك، م$ن ظن$ك،  ً،قائماً زيدا ظنك من ُعجبت : كذلكوالمصدر
ًوھو يتعدى مثله، ظنك زيدا قائما، ظنك الك$اف ھن$ا م$ضاف إلي$ه م$ن إض$افة الم$صدر ) Kظن(نقول ھذا مصدر : وظنك ً

ًإلى الفاعل، زيدا قائما مفعول أول ومفعول ثاني، إذا ً   .ظنثبت لھا من العمل ما يثبت ل: ً

ِولغي777777777777777777777ر.....  ْ ََ ِالم777777777777777777777اض ِ َ ْم777777777777777777777ن ْ ِ  

  

َس7777777777واھما َُ ْاجع7777777777ل ِ َ .ك7777777777ل ْ ُمال7777777777ه ُ َ ْزك7777777777ن َ ِ ُ  
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ْاجعل َ .ك7ل ْ ُمال7ه ُ َ م$ا عل$م م$ن ا=حك$ام : يعن$ي: ، زك$ن الت$ي علم$ت، م$ا زك$ن ل$ه-للماض$ي–اجع$ل ك$ل ا=حك$ام الت$ي ل$ه : َ
ْاجعلرط للماضي السابقة من التعليق واFلغاء وكونھا تنصب مفعولين مفعول أول وثاني وما اشت َ ِلغي7ر ُهْ ْ َ ِالماض7 ِ َ ْم7ن، يْ ِ 

َسواھما َُ ھ$ذه : ھب وتعلم بمعنى اعلم، كذلك ف$ي اFلغ$اء، يعن$ي: من سوى ھب وتعلم، وأما غير المتصرف فھو اثنان: ِ
ٌظنن$ت لزي$د ق$ائم ألغ$ي، وتق$ول: ًكما أننا أعملناھا تبعا للماضي لغي$ر الماض$ي ك$ذلك ف$ي اFلغ$اء، تق$ول ٌلزي$د vأن$ا ظ$ان : ٌ

ًأنا زيد ظان قائم باFلغاء؛ =نه توسط ب$ين المفع$ولين، إذا: ٌقائم، دخلھا اFلغاء، فتقول ٌ v إذا توس$ط أو ت$أخر أو ت$سلط م$ا : ٌ
ٌزي$د أظ$ُن ق$ائم، وزي$د ق$ائم : له حق الصدارة بين العامل والمعمول علق كما ھو الشأن في الماضي، وفي اFلغاء كذلك ٌٌ ٌ

ٌأظُن، وزيد أنا ظان ق ٌأظن ما زيد قائم وأنا ظان ما زيد قائم ھذه كلھا الحكم فيھا واح$د ب$ين الماض$ي : ٌائم، وفي التعليقٌ ٌٌ ٌv k
  .وغير الماضي

  .لمانع معنى دونً لفظا العمل ترك ھو التعليقو ،واFلغاء بالتعليق المتصرفة القلبية واختصت

اخت$صت القلبي$ة دون أفع$ال الت$صيير، المت$صرفة : ر، ق$ال� يدخل التعليق و� اFلغاء في ش$يء م$ن أفع$ال الت$صيي: ًإذا
ٍدون الجامدة غير المتصرفة، حينئذ � يدخل التعليق و� اFلغاء في شيء من أفعال التصيير، و� في قلبي جام$د وھ$و 

  .ھب وتعلم، وإنھما يلزمان ا=مر كما سبق: اثنان

َ وج7وز اUلغ7اء:ا ج$ائز كم$ا س$يأتيKثم عرف اFلغاء والتعليق كما ذكرناه، ولكن اFلغاء ھ$ذ M َ ََ ْ ِ ، وأم$ا التعلي$ق فھ$و واج$ب، ِ
ًوس$مي التعلي$$ق تعليق$ا كم$$ا ذكرن$اه؛ =ن العام$$ل ملغ$$ى ل$يس بعام$$ل؛ ملغ$ى م$$ن حي$$ث اللف$ظ ل$$يس بعام$ل، فھ$$و عام$$ل � 

 مزوج$ة و� ُش$بlه ب$المرأة المعلق$ة الت$ي �: عامل، من حي$ث المعن$ى عام$ل، وم$ن حي$ث اللف$ظ ل$يس بعام$ل، ول$ذلك قي$ل
  .مطلقة

  : قال رحمه '

َوج77777777777777وز اUلغ77777777777777اء ) َ M َ ََ ْ ِ ِ ف77777777777777ي ا)ِ َبت77777777777777داِ ِ ْ  

  

َان77777777777و ض77777777777مير ال77777777777شان أَو ِ ِ. َْ َو )َِ َم ابت77777777777داْ ِ ْ َ   

  

ِف777777777777ي م777777777777وھم إ ٍ ِ .لغ777777777777اء م777777777777ا تق777777777777دُِ َ َ َ َ َ   َماْ

  

َالت77777777777زم التعلي77777777777ق قب77777777777ل نف77777777777ي م77777777777اَو ِْ ِْ ََ . ََ َ ِ ِ ْ   

  

ِوإ َن و)َ َ ِم ابت777777777777777777777777777َ )ْ ْ َاء أَدُ ْو ق777777777777777777777777777سمٍ َ َْ
  

  

َك7777777777777ذ ْس7777777777777تفھام ذا ل7777777777777ه انح7777777777777تمِا)َا وَ َُ َْ َ ُْ َ َ ْ ِ  

  

ًھذا شروع في بيان حقيقة اFلغاء وحقيقة التعليق؛ =نه أجمل أو�، بين لنا ا=فعال التي ي$دخلھا تعلي$ق وإلغ$اء، وعرفن$ا 
  ھذا معلق؟: ھذا ملغى ومتى نقول: معنى التعليق ومعنى اFلغاء، متى نقول

َوجوز اUلغاء: قال M َ ََ ْ ِ ِجوز: ِ M َ والت7زم التعلي7قليس كقوله: ًھو جائز ليس بواجب، إذا: ً، إذاَ ِ . َِ ِ ، ف$التعليق واج$ب، لوج$ود س$ببه ْ
الموجب، وأما اFلغاء فھ$و ج$ائز، فف$رق بينھم$ا، اFلغ$اء عن$د وج$ود س$ببه ج$ائز، والتعلي$ق عن$د وج$ود س$ببه الموج$ب 

  .في المحل كما سيأتي: نيواجب، وأن الملغى � عمله له البتة، والمعلق عامل في المعنى يع

َوجوز اUلغاء  M َ ََ ْ ِ ً� واجب خ.ف$ا ل5خف$ش، حي$ث أوج$ب اFلغ$اء ك$التعليق، وال$صحيح م$ا علي$ه الجم$اھير أن$ه ج$ائز : ً إذاِ
  .وليس بواجب

َوجوز اUلغاء  M َ ََ ْ ِ َوج7وز اUلغ7اءًترك العمل في اللفظ والمح$ل مع$ا، :  يعنيِ M َ ََ ْ ِ ه ا=فع$ال أو م$ا ج$وز ت$رك العم$ل لھ$ذ: يعن$ي: ِ
  ًاشتق منھا أو ما تصرف منھا في اللفظ والمحل معا � في ا�بتداءز

َ في ا)بتداَ)  ِ جوز اFلغاء في حالتي التوسط والتأخر ھ$ذا عل$ى الم$شھور؛ =ن : ھذا معطوف على محذوف، يعنيَ )، ِْ
َ في ا)بتداَ)الصور ثنتان،  ِ بم$اذا؟ بالفع$ل نف$سه، إذ ال$صور ث.ث$ة عل$ى أكث$ر م$ا � ف$ي ح$ال ا�بت$داء، ا�بت$داء : ، يعنيِْ

ًذكره النحاة، إما أن يتقدم وإما أن يتوسط وإما أن يتأخر، ظننت زيدا قائما، تقدم العامل على المعم$ولين، توس$ط ًزي$دا : ً
ًظننت قائما الحالة الثانية، الثالثة ُزيدا قائما ظننت تأخر على المفعولين، ق$ال: ُ ً ْج7وز اUل: ً ِ ِ M َغ7اءَ  ال$ذي ھ$و ت$رك العم$ل ف$ي َ

َ ف7ي ا)بت7داَ)اللفظ والمح$ل  ِ ٌزي$د ظنن$ت ق$ائم، وزي$د ق$ائم : تق$ول: ًف$ي أي ال$صور؟ ف$ي المتوس$ط والمت$أخر، إذا: ، يعن$يِْ ٌٌ ٌُ
ًظننت واجب أو جائز؟ جائز، إذا ٌزيدا ظنن$ت قائم$ا، وزي$د ظنن$ت ق$ائم، ويج$وز أن تق$ول: يجوز أن تقول: ُ ٌ ً ًزي$دا قائم$ا : ً ً
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ُت، وزيد قائم ظننت ھاتان حالتان، و� يجوز عند جميع البصريين أن تقولظنن ٌ ٌظننت زي$د ق$ائم، ب$ل يج$ب اFعم$ال، : ٌ ٌ ُ
َ ف7ي ا)بت7داَ): ول$ذلك ق$ال ِ ً، ھ$ذه ال$صورة م$ستثناة، فيج$ب اFعم$ال إذا تق$دم العام$ل عل$ى المفع$ولين، ظنن$ت زي$دا قائم$ا ِْ ً

ًا ظنن$ت قائم$ا فيج$وز في$ه الوجھ$ان، وأيھم$ا أرج$ح؟ قي$لًواجب اFعم$ال خ.ف$ا للك$وفيين، وأم$ا زي$د ھم$ا س$واء الرف$ع : ًُ
ًاFعمال أرجح، وھو أظھر أن اFعمال أرجح من اFلغاء، لماذا؟ =نك إذا أعملت ظن، أعملت فع.، : والنصب، وقيل

للفظ$$ي وھ$$و فع$$ل وھ$$و وإذا ألغيتھ$ا أعمل$$ت ا�بت$$داء وھ$$و عام$$ل معن$$وي، أن$$ت مخي$$ر ب$$ين اثن$$ين، إم$$ا أن تق$$دم العام$$ل ا
ٌزي$د ظنن$ت زي$د رف$ع : ا=صل في العمل، وإما أن$ك تلغي$ه، وھ$ذا أم$ر أن$ت مخي$ر في$ه أن تلغي$ه وتجع$ل الجمل$ة ابتدائي$ة ٌُ

ٍبماذا؟ با�بتداء وھو عامل معنوي وھو ضعيف، حينئذ قدمت الضعيف على القوي، وھذا فيه ن$وع مرجوحي$ة، ول$ذلك 
ًت قائم$ا، ھ$ذا أرج$ح م$ن قول$كًزيدا ظنن: الراجح أن تنصب، فتقول ٌزي$د ظنن$ت ق$ائم، لم$اذا؟ =ن$ك إذا ن$صبت أعمل$ت : ُ ُ ٌ

الفعل، وھو ا=صل في العم$ل، وإذا رفع$ت أعمل$ت ا�بت$داء وھ$و أم$ر معن$وي، و� ش$ك أن العام$ل اللفظ$ي أق$وى م$ن 
  .العامل المعنوي

ُزيدا قائما ظننت، وزيد قائم ظننت فا=كثر على : َوأما إذا تأخرت ٌُ ٌ ً  على أن اFلغاء ھنا أرج$ح م$ن -بل حكي إجماع-أن ً
ُاFعمال، فزي$د ظنن$ت، فزي$د ق$ائم ظنن$ت أرج$ح م$ن  ٌُ ٌ ُزي$دا قائم$ا ظنن$ت(ٌ ً ) Kظ$ن(، لم$اذا؟ =ن العام$ل إذا ت$أخر ض$عف، )ً

ًا الفع$ل أن$ه عام$ل، أو العام$ل عموم$$: ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا � تعم$ل، ا=ص$ل ف$ي الفع$ل أن � ي$دخل عل$ى الجمل$ة، إذا قي$ل
العامل من حيث ھو سواء كان يرفع أو ينصب، ا=صل فيه أن يتعلق بالمفردات، و� يتعلق بالجم$ل، � يعن$ي � دخ$ل 

) ك$ان(وأخواتھا ا=صل فيھا أنھا � تعم$ل، و) ّإن(على الجمل، فكل عامل دخل على جملة فا=صل فيه أنه � يعمل، فـ
  .خواتھا ا=صل فيھا أنھا � تعملوأ) Kظن(وأخواتھا ا=صل فيھا أنھا � تعمل، و

، ول$م يت$سلط عل$ى مف$رد، -مبت$دأ وخب$ر-باب النواسخ كله ا=صل في$ه أن$ه � يعم$ل، لم$اذا؟ =ن$ه ت$سلط عل$ى جمل$ة : ًإذا
ًوھذا خ.ف ما جعل العامل له في ا=ص$ل، حينئ$ذ إذا أعم$ل �ب$د أن يك$ون محم$و� عل$ى ش$يئا آخ$ر، وإذا حم$ل ص$ار  ً ٍ

  .، كما سبقًفرعا والفرع ضعيف

ًزي$دا ظنن$ت قائم$$ا، قلن$ا: إذا قل$ت: ٍحينئ$ذ ج$از اFعم$ال واFھم$ال واFعم$$ال أرج$ح، اFعم$ال أرج$ح م$ن اFھم$$ال، إذا : ً
ًض$عف ج$از إعمال$ه است$صحابا ل5ص$ل، و=ن$ه ف$ي رائح$ة الفع$ل، إ� أن$ه لم$ا ت$أخر ض$عف ض$عفا -متأخر-تأخر رتبة  ً

ًظنن$ت زي$دا قائم$ا وج$ب، ث$م : لك لما تقدم ھ$و متسل$سل متدح$در، لم$ا تق$دمًشديدا فصار اFھمال أولى من اFعمال، ولذ ً ُ
ًزي$$دا ظنن$$ت قائم$$ا ج$$از : لم$$ا انتق$$ل إل$$ى الث$$اني ٍ، لك$$ن اFعم$$ال أرج$$ح، لم$$ا ج$$اء المرتب$$ة ا=خي$$رة حينئ$$ذ ص$$ار -ألغ$$ي–ًُ

ًي$دا، زي$دا مفع$و� ض$ربت ز: فحسب، حتى في ا=فع$ال ال$صحيحة التام$ة، ول$ذلك) Kظن(اFھمال أرجح، وھذا ليس في  ً ً
؛ ق$وة العام$ل إنم$ا تتوج$ه لطل$ب م$ا بع$ده، وت$ضعف ف$ي طل$ب ش$يء قبل$ه، ھ$ذا -م$ن قواع$د العوام$ل-به، وقوة العام$ل 
ٍأن يعمل فيم$ا بع$ده و� يعم$ل فيم$ا قبل$ه، ف$إذا عم$ل فيم$ا بع$ده حينئ$ذ إذا تق$دم ھ$ذا المعم$ول ض$عف : ا=صل في العامل

تقدم المفعول على عامله ول$و ف$ي ض$رب أن يت$صل ب$ه ح$رف زائ$د للتقوي$ة، ول$ذلك تسلط العامل عليه، وذلك جاز إذا 
ُضربت زيدا، زيدا مفعول به، زيدا ضربت، ھل ق$وة العام$ل واح$دة؟ ق$الوا ً ً �، لي$ست ق$وة العام$ل واح$دة، العام$ل ف$ي : ً

ًالثاني زيدا ضربت أضعف، مع كونه لو تأخر صار قويا على ا=ص$ل، م$ا ال$دليل؟ ال$دليل ت$ سويغ دخ$ول ال$.م الزائ$دة ًُ
ُزي$$دا ض$$ربت، يج$$وز ل$$ك أن تق$$ول: المؤك$$دة عل$$ى المفع$$ول ب$$ه إذا تق$$دم دون إذا م$$ا ت$$أخر، فتق$$ول ُلزي$$د ض$$ربت؛ =ن : ً ٍ ِ

حروف الجر سميت ح$روف ج$ر لكونھ$ا ت$دور مع$اني : ا=فعال إنما تتعدى وتتقوى إلى المعمو�ت بحروف الجر، قلنا
ًض$رب زي$دا(ت تالية لھ$ا � إش$كال، فلم$ا ن$صب ا=فعال إلى ا=سماء، فإذا كان ق$وي و� يحت$اج إل$ى ح$رف، لم$ا تق$دم ) َ

ُلزيد ضربت : ٍعليه ضعف، وحينئذ احتاج إلى مقوي، وقيل ٍ ٍ، وأما ض$ربت لزي$د ھ$ذا ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس -ھذا قياس-ِ ِ ُ
َإْن كنتم للرْؤيا تْعُبُرون((: عليه ََ k ِ ْ ُ ُ  مفعول به، تعبرون الرؤيا، ھذا ا=صل مفع$ول ب$ه، ، للرؤيا ما إعرابه؟]43:يوسف)) [ِ

ٍلزي$د م$ا تق$ول: لما تقدم احتاج إلى واسطة إلى مقوي إلى ما يعيد إليه قوته، فجيء بال.م الزائدة مؤك$دة، ول$ذلك تق$ول ِ :
ٍال.م حرف جر زائ$د مق$وي مؤك$د، وزي$د مفع$ول ب$ه من$صوب، ون$صبه فتح$ة : جار ومجرور متعلق بضرب �، تقول

ًة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحرك$ة ح$رف الج$ر الزائ$د، وض$ربت فع$ل وافع$ل، إذامقدر ھ$و مفع$ول : ُ
ًزيدا ظننت قائما نق$ول: ًبه، إذا ًزي$د ظنن$ت ق$ائم ل$ضعف العام$ل؛ =ن$ه ض$عف، وزي$دا قائم$ا : ھ$ذا أرج$ح م$ن اFھم$ال: ًُ ً ٌ ُ ٌ

  .معموليهًاFھمال أرجح؛ =نه ازداد ضعفا لبعده عن : ُظننت نقول

َوجوز اUلغاء ) َ M َ ََ ْ ِ َ في ا)بتداِ ِ   .بل في حال توسطه أو تأخره: � في حال ا�بتداء بالفعل، يعني: يعني: ِْ
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 بقي حالة واحدة وھي محل نزاع بين النحاة، ھل ھي من قبيل ا�بتداء أو �؛ فيما إذا تقدم عل$ى الفع$ل ش$يء و� يبت$دأ 
ٌمتى ظننت زيدا قائم$ا؟ ھ$ل ي$شترط ف$ي ا�بت$داء أن � يتق$دم علي$ه ش$يء : لقات الفعلبه، وإنما يتقدم عليه شيء من متع ً ً َ

البتة و� حرف و� حرفان، أم المراد أنه قد يتق$دم علي$ه ش$يء وق$د � يك$ون ل$ه ع.ق$ة بم$ا بع$ده؟ ھ$ذا مح$ل ن$زاع، م$ا 
ٍ، فإن تق$دم علي$ه أي لف$ظ حينئ$ذ ص$ار م$ن ب$اب ا�بتداء المراد به أن � يتقدم عليه شيء البتة: المراد با�بتداء ھنا؟ قيل

ًمت$ى ظنن$ت زي$دا قائم$ا؟ زي$دا قائم$ا : ٍابتداء الجملة في نف$سھا، فحينئ$ذ: ًجواز اFلغاء، لم يكن مبتدأ به، أو يراد با�بتداء ً ً ً َ
ًدأ بھ$ا أو �؟ ھل أخرجھا عن كونھ$ا مبت$) متى(ا=صل أنه لم يتعلق به شيء، ولكن لما تقدم عليه اسم ا�ستفھام : نقول

ھذا محل نزاع وا=كثرون عل$ى أن$ه ل$يس مم$ا يج$وز في$ه اFلغ$اء، ب$ل يج$ب في$ه اFعم$ال، ولك$ن اب$ن ھ$شام رحم$ه ' 
ٍيج$$وز في$ه اFلغ$$اء، ويج$وز في$$ه اFعم$ال واFعم$$ال أرج$ح، =ن$$ه ب$اق عل$$ى : تع$الى ي$$رى أن$ه داخ$$ل ف$ي اFلغ$$اء، يعن$ي

ٌيدا قائما، ھل ھو مبتدأ به أو �؟ نقولَأصله، ولكن تقدم عليه شيء، فمتى ظننت ز ً ھنا ف$ي اللف$ظ ل$يس مبت$دأ ب$ه، لك$ن : ً
ٌفي الجملة نعم، ھو مبتدأ لم يتقدم عليه � مفعول أول، ولم يتأخر ع$ن المفع$ولين، وأم$ا زي$د ظنن$ت ق$ائم � ش$ك أن$ه ل$م  ُ ٌ

ُيبتدأ به الجملة نفسھا، وزيد قائم ظننت � شك أنه لم يبتدأ به الجملة نف ٌ ًسھا، لكن ظننت زيدا قائما، لم يتقدم علي$ه ش$يء ٌ ً ُ
، ھ$ل يخرج$ه ع$ن -مفع$ول أول ومفع$ول ث$اني-ًمن متعلقات ظن، فھل تقدم لفظ آخر ليس متعلقا بظن من حي$ث العم$ل 

  .كونه مبتدأ به أو �؟ محل نزاع

َوجوز اUلغاء ): قوله: ً إذا َ M َ ََ ْ ِ َ في ا)بتداِ ِ َ في ا)بتداَ)، ِْ ِ : ٍ يسبقه شيء البتة، فحينئذ يصدق على ھذه ال$صور الث.ث$ة بأن لمِْ
ٌزيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت ومتى ظننت زيد قائم، ھذا ظاھر ك.م ابن مالك رحمه ' تعالى، ول$ذلك حمل$ه عل$ى  ٌ ٌٌ ٌ ٌَ ُ ُ

يء البت$ة و� ح$رف، ھذا في التوضيح ابن ھشام أنه أدخل ال$صورة الثالث$ة بھ$ذا، وب$أن م$راده با�بت$داء أن � ي$سبقه ش$
ًف$إن س$بقه ش$يء حينئ$ذ خ$$رج ع$ن كون$ه مبت$دأ ب$$ه وج$از في$ه اFلغ$اء واFھم$$ال، إ� أن ال$صورة ا=خي$رة ھ$ذه اFعم$$ال  ٍ

  .أرجح من اFھمال

َوجوز اUلغاء ): ًإذا َ M َ ََ ْ ِ َ في ا)بتداِ ِ  ف$إن � في ح$ال ا�بت$داء، ول$م يتع$رض الن$اظم ھن$ا ل5رج$ح منھ$ا وق$د ذكرن$اه،: ، يعنيِْ
ًظنن$ت زي$دا قائم$ا، ل$و ج$اء ف$ي : جاء في لسان العرب ما ظ$اھره أن$ه يج$ب في$ه اFعم$ال، وذل$ك فيم$ا إذا ابت$دئ بالفع$ل ً ُ

ٌظننت زي$د ق$ائم يج$وز في$ه الوجھ$ان اFلغ$اء وعدم$ه، : ٍلسان العرب ما ظاھره اFھمال، حينئذ وجب التأويل، و� نقول ٌ ُ
ا�بت$$داء بالفع$$ل اFلغ$$اء : ھب الك$$وفيين المج$$وزين أن$$ه يج$$وز عن$$د التق$$دم يعن$$يً�، �ب$$د م$$ن التأوي$$ل، خ.ف$$ا لم$$ذ: نق$$ول

  . واFعمال

  

................................  

ِف777777777777ي م777777777777وھم إ ٍ ِ .لغ777777777777اء م777777777777ا تق777777777777دُِ َ َ َ َ َ   َماْ

  

ِوان77777777777و ْ َض77777777777مير َ ِال77777777777شأن َِ َ ْأو . َ)م َ َابت77777777777دا َ ِ ْ  

................................  

ِوانو ْ ٍي موھمِفقدر، : يعني: َ ِ .إلغاء ما تقد، في لفظ أوھم: ُ َ َ َ َ َ ًم$ن ا=فع$ال ظنن$ت زي$دا قائم$ا، : َماْ ِان7وً َض7ميرم$اذا؟  ْ ِال7شأن َِ َ . ،
ُظننت زيد قائم، قل: فإذا جاء ٌ ٌ ٌظننتُه زيد قائم، انو ضمير الشأن، حينئذ يكون ضمير الشأن ھ$و المفع$ول ا=ول، وزي$د : ُ ٌٍ ٌ

ُأعمل أو �؟ أعمل، وما توھم أنه ليس بعامل ھذا ملغي، لم$اذا؟ =ن : ًول ثاني، إذاٌقائم مبتدأ وخبر في محل نصب مفع ُ ُ

ٌالعامل ھنا تسلط على ضمير الشأن فنصبه على أنه مفعول أول، وما ظاھره اFلغ$اء زي$د ق$ائم، نق$ول ھ$ذا الجمل$ة ف$ي : ٌ
  ).Kظن(محل نصب مفعول ثاني لـ

ِوان7و ْ َض77مير َ ِال77شأن َِ َ ْأو . َ)م َ ِابت7 َ ٌق$$در ال$.م �م ا�بت$$داء، ظنن$$ت زي$$د ق$ائم، ق$$ل: يعن$$ي: َداْ ٌ ھ$$ذا ل$يس بملغ$$ى؛ =ن$$ه واج$$ب : ُ
ِاFعمال، تقدم العامل ھنا، حينئذ إذا لم ننو ضمير الشأن نقول ٌظننت لزيد قائم : ٍ ٌ ، ف$.م ا�بت$داء محذوف$ة، -ھ$ذا التق$دير-ُ
ًزيد ق$ائم ھ$ذا جمل$ة اس$مية ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ولي ظ$ن، إذا ٌ ا ج$اء ف$ي ل$سان الع$رب م$ا ظ$اھره اFلغ$اء وق$د تق$دم إذ: ٌ

  .العامل وجب التأويل

إم$$ا أن يك$$ون المفع$$ول ا=ول ض$$مير ال$$شأن والجمل$$ة الم$$ذكورة المرفوع$$ة الط$$رفين الج$$زأين ف$$ي مح$$ل : لن$$ا ص$$ورتان
  .نصب مفعول ثاني، وإما أن نقدر �م ا�بتداء
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ِوانو ْ َضمير َ ِالشأن َِ َ ٍ، فحينئذ الجزءان جملة في موضع المفعول الثاني، الجزءان ف$ي موض$ع ليكون ھو المفعول ا=ول: .
  .نصب المفعول الثاني

َانو )مأو  َ ِ َبتداا) ْ ِ َ)م، ِءْ َابتدا َ ِ   . قصره للضرورة لتكون من باب التعليق، كما سيأتي في محلهْ

ٍفي موھم ِ ِان7و: في تركيب موھم، متعلق بقول$ه: يعني: ُِ ِان7و، ْ ٍ ف7ي م7وھمْ ِ ھ$ذا : إلغ$اءتركي$ب نق$ل م$ن ل$سان الع$رب،  ف$ي ُِ
َإلغ7اء مفعول لموھم،  َ .تق7دفع$ل : أي )َم7ا(ْ َ .تق7د ال$ذي تق$دم، َماَ َ  ا=ل$ف ھ$ذه اFط$.ق، ال$ذي تق$دم يعن$ي ج$اء ف$ي ص$ورة َماَ

َ وجوز اUلغاء )ًا�بتداء، =نه قال لك أو� َ M َ ََ ْ ِ َ في ا)بتداِ ِ ًء في ا�بت$داء، ظنن$ت زي$دا  ف. يجوز فيه اFلغاء، � يجوز اFلغاِْ
ٍقائما، فإن جاء ما ظاھره اFلغاء حينئذ  ِانوً َضمير ْ ِالشأن َِ َ ْأو . َ)م َ َابتدا َ ِ ْ:  

ُأرج7777777777777و ْ ُوآم7777777777777ل َ ْت7777777777777دنو ْأن ُ ُمودتھ7777777777777ا َ . َ َ  

  

ْل77777777777ديناُ إخ77777777777ال وم77777777777ا   ُتنوي77777777777ل ْمن77777777777ك َ

  

 ب$ين الم$سائل الم$ذكورة، ك$ل فع$ل ھذا حجة الكوفيين في كون الفعل المتق$دم يج$وز إلغ$اؤه، الك$وفيين � تف$صيل عن$دھم
ٍقلبي يجوز إلغاؤه تقدم أم توسط أم تأخر، حينئذ نحن نستثني صورة واحدة وھي فيم$ا إذا تق$دم ھ$ذا مح$ل الن$زاع، وأم$ا 

ل lلغاء أوFُالتوسط والتأخر ف. إشكال، فإن جاء ما ظاھره ا.  

َوم77ا(: ق$ال ُإخ77ال َ َل77دينا َ ْ َ ِمن77ك َ ُتنوي77ل ِْ ِ ْ َ( :Fُإخ77ال: لغ$$اء، =ن$$ه ق$$الھ$ذا ظ$$اھره ا ُتنوي7ل َ ِ ْ َل77دينا ھ$$ذا ب$$الرفع، َ ْ َ ِمن77ك َ ، يحتم$$ل أن ِْ
ُإخالًأحدھما ھو المفعول الثاني، وتنويل، ھذا لو كان معمو� لـ ً، ل$و ك$ان معم$و� لھ$ا لن$صبه، فلم$ا رفع$ه علمن$ا أن$ه ق$د َ

ُ إخ7ال؟ ا�بت$داء، ھ$ذا ظاھرھ$ا، ف$ـأھمله ألغاه، وھنا ھذه الصورة ھل ھي م$ن ص$ورة ا�بت$داء أم التوس$ط أم الت$أخر ل$م  َ
ًظننت زيدا قائما فألغي ف$دل عل$ى أن$ه � يج$ب اFعم$ال فيم$ا إذا تق$دم العام$ل، : مثل: ًيتقدم عليه شيء من معموليه، إذا ً

� ث$م تق$دير، وم$ا إخال$ه ل$دينا من$ك تنوي$ل، وم$ا : بل يجوز اFلغاء، وھذه حج$ة الك$وفيين، الب$صريون يمنع$ون، يقول$ون
: لدينا منك تنوي$ل ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ث$اني، أو: له أعملنا إخال في ضمير الشأن، وھو المفعول ا=ول، وجملةإخا

َوما إخال للدينا منك تنويل، يعني وھ$ي م$ا يج$وز فيھ$ا اFلغ$اء إذا تق$دم : الصورة الثالث$ة: بإدخال �م ا�بتداء، أو نقول: َ
َوماًإخال شيء من الك.م مطلقا،  ًمتى ظننت زيدا قائما، إذا: ، مثلھذه نافية َ ً ً ھذه الصورة مما يجوز فيه اFلغاء، ف$إذا : َ

ًألغيت حينئذ � نسأل عنھا، وھ$ذا توجي$ه ح$سن أي$ضا، إذا ً َوم7ا(: ٍ ُإخ7ال َ َل7دينا َ ْ َ ِمن7ك َ ُتنوي7ل ِْ ِ ْ ٍم$ا نافي$ة فحينئ$ذ يب$اح : ، نق$ولَ
  .اFلغاء كما ھو الشأن في الصورة الثالثة

Kُيخرج ع: ًإذا لى واحد من ھذه ا=حوال الث.ثة، إما أن ننوي ضمير الشأن، وإما أن نن$وي �م ا�بت$داء، وإم$ا إذا تقدم$ه َ
  .ھذا مما يجوز فيه اFلغاء فھو ملغى: شيء ولو نفي أو استفھام ونحو ذلك، قلنا

  :كذلك قول الشاعر

َك7777777ذاك َ ُادب7777777ت َ ْ M .حت7777777ى ُ َص7777777ار َ ْم7777777ن َ ِخلق7777777ي ِ ُ ُ  

  

Mأن77777777777ي ُوج77777777777دت َ ْ َ ُم677777777777ك َ َ ِال77777777777شيمة ِ َ ْ M دبAُا َ َ  

  

Mأن7يھ$ذا أظھ$$ر م$ن ال$$سابق؛ =ن$ه لف$$ظ بھم$$ا،  ُوج77دت َ ْ َ ُم67ك، وج$دت، وج$$د تع$$دى إل$ى مفع$$ولين، َ َ ِال77شيمة ِ َ ْ M دبAُا َ ، مبت$$دأ َ
وخبر، دخلت عليه وجدت أين النصب؟ لم ينصب في الظاھر، وھو متقدم واجب الن$صب واج$ب اFعم$ال، و� يج$وز 

Mوج77و، في$$ه اFلغ$$اء َ َز اUلغ77اء )َ َ َ ْ ِ َ ف77ي ا)بت77داِ ِ ، الكوفي$$ون احتج$$وا بھ$$ذا عل$$ى أن$$ه � يج$$ب اFعم$$ال فيم$$ا إذا تق$$دم العام$$ل، ِْ
Mأن7ي�بد من التأويل على واحد م$ن ا=م$ور الث.ث$ة ال$سابقة، : البصريون يمنعون يقولون ُم67ك وجدت$ه َ َ ِال7شيمة ِ َ ْ M دبAُا َ َ ،

ُم67ك َ ُاAدبمبت$دأ و ِ َ ِوان7و ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ث$اني، والمفع$ول ا=ول مح$ذوف ھ$و ض$مير ال$شأن،  خب$ر، والجمل$ةَ ْ َ 
َضمير ِالشأن َِ َ ْأو . َ)م َ َابتدا َ ِ ْ:  

ٍأني وجدت لم.ك الشيمة ا=دُب، حينئذ نوينا �م ا�بتداء، وھي تمنع الفعل أن يعمل في اللفظ فيكون من باب التعلي$ق،  ِ
Mأنيكذلك  ُوجدت َ ْ َ � يحتج بھذا البي$ت عل$ى أن$ه يج$وز اFلغ$اء : ًرة الثالثة التي يباح فيھا اFلغاء، إذاھذا يدخل في الصو َ

  . فيما إذا تقدم العامل على المعمولين

َوجوز اUلغاء ) َ M َ ََ ْ ِ َ في ا)بتداِ ِ   .ٍ، فإن كان في ا�بتداء حينئذ وجب اFعمالِْ

ِوان77777777777و  ................................ ْ َض77777777777مير َ ِال77777777777شأن َِ َ ْأو . َ)م َ َابت77777777777دا َ ِ ْ  
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ِف777777777777ي م777777777777وھم إ ٍ ِ َلغ777777777777اء م777777777777ُِ َ َ .ا تق777777777777دْ َ   َماَ

  

................................  

  .ھذا ما يتعلق باFلغاء

ًحقيقته ترك العم$ل لفظ$ا ومح$.، وھ$ذا إنم$ا يك$ون ج$ائزا � واجب$ا، يعن$ي: خ.صة اFلغاء نقول: ًإذا ً إذا وج$دت س$ببه : ًً
إم$ا أن يتوس$ط العام$ل وإم$ا أن يت$أخر، إذا توس$ط :  ل5خف$ش، وم$ا س$ببه؟ س$ببه نق$ولًحكمه الجواز � الوج$وب، خ.ف$ا

 ج$از اFلغ$اء -معمولي$ه-جاز اFلغاء، وإذا تأخر عن مفعولي$ه : ٍالعامل بين معموليه المفعول ا=ول والثاني، حينئذ نقول
ٍ اFھمال أرج$ح م$ن اFعم$ال، فحينئ$ذ وجاز اFعمال، وفي حالة التوسط اFعمال أرجح من اFھمال، وفي حالة التأخر

ًظننت زيدا قائما، عن$د الب$صريين يج$ب في$ه اFعم$ال و� يج$وز اFلغ$اء، : وھي فيما إذا تقدم: بقي صورة واحدة: نقول ً ُ
فإن جاء في لسان العرب ما ظاھره اFلغاء وجب التأويل بواحد من أم$ور ث.ث$ة، إم$ا أن ن$دعي أن المفع$ول ا=ول ھ$و 

، والجملة الظاھرة المرفوعة ھذه في محل نصب مفعول ثاني، أو ندعي أن$ه م$ن ب$اب التعلي$ق بتق$دير �م ضمير الشأن
Mأني: ا�بتداء داخلة وھي محذوفة، أو إذا تقدمه شيء ُوجدت َ ْ َ ھذا ليس من ب$اب ا�بت$داء، ب$ل : ٍ، متى ظننت، حينئذ نقولَ

ي اللف$ظ و� ف$ي المح$ل فوج$وده وعدم$ه س$واء، ول$ذلك إذا ألغ$ي َمما يجوز في$ه اFلغ$اء، والعام$ل الُملغ$ى � يعم$ل � ف$
ُزيد ظننت قائم، ظننت فعل وفاع$ل، والجمل$ة � مح$ل لھ$ا م$ن : ٍحينئذ تعرب الجملة على أنھا � محل لھا من اFعراب ٌُ ٌ

  .اFعراب معترضة، � اعتبار لھا

  :ثم قال

.....................................  

ِوإ َن و)َ َ ِم ابت777777777777777777777777777َ )ْ ْ َداء أُ ْو ق777777777777777777777777777سمٍ َ َْ
  

  

َوالت77777777777زم التعلي77777777777ق قب77777777777ل نف77777777777ي م77777777777ا ِْ ِْ ََ . ََ َ ِ ِ ْ  

َك7777777777777ذا و َ ْس7777777777777تفھام ذا ل7777777777777ه انح7777777777777تمِا)َ َُ َْ َ ُْ َ َ ْ ِ   

  

َالتعلي77ق  ِ أن$$ه يح$$ول ب$$ين العام$$ل والمعم$$ولين م$$ا ل$$ه ص$$در : حقيقت$$ه ت$$رك العم$$ل ف$$ي اللف$$ظ � ف$$ي المح$$ل، وحقيقت$$ه: قلن$$ا.
ُظنن$ت : ًعام$ل والمعم$ولين م$ا ل$ه ص$در الك$.م، ومن$ه م$ث. �م ا�بت$داء، تق$ول أن يق$ع ب$ين ال-ھذا ھو ضابطه-الك.م، 

ٌلزيد قائم، نقول ًأصل التركي$ب، ظنن$ت زي$دا قائم$ا : ٌ ً ٌلزي$د ق$ائم، أبطل$ت العم$ل، : ، دخل$ت �م ا�بت$داء، فقي$ل-بالن$صب–ُ ٌ
ي$$سبقھا ش$$يء، وم$$ا ك$$ان ل$$ه ح$$ق � : أحال$$ت ب$$ين العام$$ل والمعم$$ول، لم$$اذا؟ =ن لھ$$ا ح$$ق ال$$صدارة ف$$ي الك$$.م، يعن$$ي

ھ$و عام$ل ف$ي ا=ص$ل، وھ$ذه : ٍالصدارة في الك$.م � يعم$ل م$ا قبل$ه فيم$ا بع$ده، حينئ$ذ � يت$سلط ظنن$ت عل$ى زي$د، أي
الرف$ع، باعتب$ار : ٍيتوجه العمل إلى المحل � إلى اللفظ، فإذا عطف$ت علي$ه حينئ$ذ ج$از ل$ك ا=م$ران: ٍدخيلة، فحينئذ قالوا

ً� رج$$ل ظري$$ف ظريف$ا، يج$$وز في$$ه الوجھ$ان إم$$ا باعتب$$ار : تب$ار المح$$ل، مث$$ل م$ا ذكرن$$اه ف$$ي ق$ولاللغ$و، والن$$صب باع ٌ
ً، أو ظريف باعتبار � ومدخولھا، أو ظريفا باعتب$ار المح$ل، وال$شاھد-وھذا التركيب-ظريفا : اللفظ ٍظريف$ا، حينئ$ذ إذا : ٌ ً
ًظننت لزيد قائم وعمرو منطلق وعمروا منطلقا، يجوز ف: قلت ً ٌ ٌ ٌ ٌ ٌيه الوجھان، وعم$رو منطل$ق باعتب$ار اللف$ظ، المعط$وف ُ ٌ

ًعلى المرفوع مرفوع، وعمرا من أين جاء النصب؟ �بد من سؤال و�بد من ج$واب، وعم$را م$ا العام$ل في$ه؟ وعم$را  ً ً
ا ًلم تلغ كليا، وإنم$) Kظن(دل ھذا على أن : ًھذا معطوف على المنصوب؟ أين المنصوب؟ في المحل، إذا: ًمنطلقا، نقول

  .ٍألغي إعمالھا في اللفظ فحسب، وأما المحل فھذا باق على أصله أو على ظاھره

َوالتزم التعليق ِ . َِ ِ َ، والتزم التعليق، والتزم التعليق يجوز فيه الوجھانْ ِ َ ُ َ َوالتزم التعليق : ُ ِ . َِ ِ أولى؛ =نه ھ$و ظ$اھر ك$.م الن$اظم ْ
ِوالتزم : ًدائما يأتي بھذا ِ َ   .اFلغاء، فالتعليق واجب، إذا وجد سببه، واFلغاء جائز إذا وجد سببهوھو واجب ليس ك: ًإذاْ

َوالتزم التعليق ِ . َِ ِ إذا وقع الفعل قبل شيء له الصدر، وما ھو ھذا الذي له الصدر؟ ذكر الناظم س$تة :  عن العمل في اللفظْ
، ھ$ذه س$تة أش$ياء إذا )ا�س$تفھام( خم$سة، )�م الق$سم(أربعة، ) �م ا�بتداء(النافيات، ث.ثة، و) ما وإن و�: (أشياء فقط

َأحالت بين العامل والمعمول صار من باب التعليق، لم علق؟ =ن ھذه لھا ص$در الك$.م، لم$اذا؟ =ن$ه � يعم$ل م$ا قبلھ$ا 
  .فيما بعدھا، فلما أبطل عملھا في اللفظ أرجع وأحيل إلى المحل

َوالتزم التعليق قبل نفي ما ِْ ِْ ََ . ََ َ ِ ِ ُفية، ظننت ما زيد ق$ائم، ظنن$تالنا) ما: (ْ ٌُ ٌنافي$ة، زي$د ق$ائم) م$ا(فع$ل وفاع$ل، و: ٌ : ھ$ذا نق$ول: ٌ
ٌزيد مبتدأ وقائم خبر، والجملة في مح$ل ن$صب : من باب التعليق وليس من باب اFلغاء، فھو مبتدأ وخبر، تعربه، تقول ٌ ٌ

  .ُمفعولي ظننت
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َلق$$د علْم$$ت م$$ا ھ$$ُؤ�ء ينطق$$ون(( َ َ َ َُ َِ ِِ َ ْ َھ$$ُؤ�ء ينطق$$ون((، ]65:ا=نبي$$اء)) [َ َ َُ ِ ِھ$$ُؤ�ء، ))ِ َينطق$$ونمفع$$ول أول ف$$ي ا=ص$$ل، و: َ َُ ِ :
َلق$د علْم$ت م$ا((، -وإن ك$ان � يظھ$ر اFع$راب؛ =ن ھ$ؤ�ء مبن$ي-) ما(الجملة في محل نصب مفعول ثاني، دخلت  ََ ِْ َ َ ((

ٍھذه نافية، أحالت ب$ين عل$م والمفع$ولين، حينئ$ذ نق$ول :َما َعلْم$ت((: ِ ِ َھ$ُؤ�ء ينطق$ون(( ھ$ذه نافي$ة، َم7ال، فع$ل وفاع$)) َ َ َُ ِ ِ ((
  .الجملة ا�سمية في محل نصب مفعولي علم

ٌظننت إن زي$د : النافية كذلك، سواء كانت عاملة أو مھملة) إن(النافية صار من باب التعليق، و) ما) (Kظن(إذا ت. : ً إذا ُ
ٍما زيد قائم، حينئذ اFعراب كاFعراب السابق: ٌقائم، يعني ٌ ٌ.  

ْإن: (lأنھا � تكون معلقة إ� إذا كانت في جواب قسم: Kقدر بعضھمو َو) ِ ، لكن الكثير على اFط.ق، ق$درھا اب$ن ھ$شام )َ
ْإن: (ھكذا في التوضيح، قال َو) ِ   .lالنافيتان، إنما تكونا معلقتين إذا كانتا في جواب قسم، لكن ھذا الظاھر ليس بشديد) َ

ْإن( و أو كان$ت مھمل$ة ) Kإن(كذلك س$واء كان$ت عامل$ة عم$ل ل$يس أو عم$ل ) َ)(ملة أو مھملة، و سواء كانت عا: يعني) ِ
ٍ، فھ$$ي مم$$ا لھ$$ا ح$$ق ال$$صدارة، ف$$إذا تل$$ت حينئ$$ذ )ّإن(النافي$$ة عمل$$ت أو �، عمل$$ت عم$$ل ل$$يس أو عم$$ل ) َ)(ًمطلق$$ا، ك$$ل 

ْإن: (ھذا يعتب$ر م$ن التعلي$ق، ومثل$ه: وأخواتھا نقول) Kظن( َوتظن$ون((، )ِ َk ُ ً إْن لبث$تم إ� قل$ي.َ ِ َ K ِ ِ ِْ ُ ْإن(، ]52:اFس$راء)) [َْ ھ$ذه ) ِ
ْإن (ك$$ل-إ�، : نافي$$ة، ب$$دليل ا�س$$تثناء بع$$دھا ھ$$ذا م$$ن ب$$اب التعلي$$ق، : ٍ، حينئ$$ذ نق$$ول-وقع$$ت ف$$ي مقابلھ$$ا إ� فھ$$ي نافي$$ة) ِ

ْإن(لماذا؟ Fحالة    .النافية بين العامل والمعمول) ِ

ْوإن ( ِ َو) َ في جواب قسم ملفوظ به أو مق$در، لك$ن الكثي$ر عل$ى أن$ه � ي$شترط أن يك$ون ف$ي : ھشامالنافيتين، قال ابن ) َ
ٌظنن$ت إن زي$د ق$ائم و� إش$كال ل$يس في$ه ق$سم، ظنن$ت � زي$د ق$ائم و� عم$رو، : ًجواب قسم � ملفوظا و� مقدم، تق$ول ٌ ٌٌ ٌُ ُ

ٌھذا ل$يس في$ه ق$سم، علم$ت و' � زي$د ف$ي ال$دار و� عم$رو ھك$ذا ق$درھا: نقول ٌ �ب$د م$ن ق$سم، وعلم$ت إن زي$د ق$ائم، ٌ ٌ ُ
  .أنه � يشترط أن يكون في جواب قسم: الصواب

ُ)م ٍابتداء َ َ ِ ْأو ْ ْقسم َ َ ُ)م أو �م قسم، َ َقبل نفي مابالرفع  َ ِْ ْ ََ   .ھي اسم: ًھنا في محل جر مضاف إليه، إذا) َما( ،َ

ُ)م: قال ٍابتداء َ َ ِ ُ)م، -بالرفع- ْ ٍابتداء َ َ ِ َكذا ْ ُ)م، َ َكذا: مبتدأ، خبره: َ   .، وقسم ھذا معطوف على �م ابتداءَ

ْأو ْقسم َ َ ُ )مأو �م قسم،:  يعنيَ ٍابتداء َ َ ِ َك7ذا، )م$ا وإن و�(كنف$ي : كذا، أي: مبتدأ خبره: ْ �م ) م$ا وإن و�(مث$ُل نف$ي :  أيَ
ٌابت$$داء، ظنن$$ت لزي$$د ق$$ائم، تق$$ول ٌ lزي$$د ق$$ائم ھ$$ذا ُعل$$ق عن$$ه الفع$$ل ل$$دخول �م ا�: ُ ٌ بت$$داء علي$$ه؛ =ن �م ا�بت$$داء لھ$$ا ح$$ق ٌ

ِولقد علُموا لمن((الصدارة في الك.م،  َ َ ََ َِ ْ ٍ اشتراهُ ما ل$ُه ف$ي ا]خ$رة م$ْن خ$.قَ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ِولق$د علُم$وا لم$ن(، ]102:البق$رة)) [ْ َ َ ََ َِ ْ ال$.م ) َ
ْأوھذه �م ا�بتداء،  ْقسم َ َ    :�م القسم: يعني: َ

ْولقد(  َ َ ُعلمت َ ْ َلتأتي َِ ِ ْ َ ِمنيتى .نَ ِ. .لتأتين، ال.م ھذه �م القسم: نقول: )َ َ ِ ْ َ ِمنيتى َ ِ. ْأو، ظ$نالجملة في مح$ل ن$صب مفع$ولي : َ ْق7سم َ َ َ 
َكذا ُ)مھذا خبر ابتداء :  قلناَ َ.  

ْوا)ستفھام ذا له انحتم َُ َْ َ ُْ َ َ ْ س$تفھام ھذا ھو السادس وھو ا�ستفھام، وھنا أطل$ق ا�س$تفھام في$شمل ا�س$تفھام ب$الحرف وا�: ِ
  .-أطلق المصنف-ًبالفعل، ويشمل ا�ستفھام فيما إذا كان فضلة أو كان عمدة مطلقا 

ْوا)ستفھام ذا له انحتم  َُ َْ َ ُْ َ َ ْ ُوا)ستفھام ، ِ َ ْْ ْانح7تممبتدأ ث$اني، َذا مبتدأ أول، ِ َ ْانح7تم ل$ه، َْ َ  يعن$ي تح$تم، ھ$ذا خب$ر المبت$دأ الث$اني َْ
  .ما=ول وھو ا�ستفھاوالجملة من ذا وحتم له خبر المبتدأ 

ْذا ل777ه انح777تم  َ َْ ُ َ َوإْن أدري أقري$$$ب أم بعي$$$د م$$$ا توع$$$دون((: ل$$$زم، س$$$واء ك$$$ان ا�س$$$تفھام ب$$$الحرف نح$$$و: ، بمعن$$$ىَ َ َ َ َُ ُْ ٌ ِ ْ َ َ ٌَ ِ َِ ِ ((
ِوإْن أدري(، ]109:ا=نبياء[ ْ َ ِ ٌوإْن أدري أقري$ب((درى عرفن$ا أنھ$ا م$ن أفع$ال القل$وب، ) َ ِ َِ َ َْ ِ ى دخ$ل ح$رف ا�س$تفھام عل$)) َ

ٌقري$$ب ِ َأم بعي$$د م$$ا توع$$دون((، َ َ َ َُ ُ ٌ ِ ْ ا�س$$تفھام ھن$$ا ل$$ه ح$$ق ال$$صدارة، ف$$. يعم$$ل م$$ا قبل$$ه فيم$$ا بع$$ده، فوج$$ب : ٍحينئ$$ذ نق$$ول)) َ
  .التعليق

َل$نْعلم أي الح$زبْين أْح$صى((: ًس$واء ك$ان ا�س$م مبت$دأ، نح$و: أم كان با�سم ََ َِ ْ َِ k ِْ َ kأي، ]12:الكھ$ف)) [َ َأْح$صىمبت$دأ و: َ ھ$ذا : َ
ًق$د يك$ون ا�س$تفھام ج$زءا عم$دة ھ$و ا�س$م نف$سه، ق$د : أين ا�س$تفھام ھ$ذا مبت$دأ وھ$ذا خب$ر؟ نق$ول:  قد يقول قائلخبر،

ٌوإْن أدري أقريب((: ًيكون زائدا على الجملة ِ َِ َ َْ ِ ھذا دخي$ل داخ$ل عل$ى الجمل$ة ح$رف زائ$د، � أق$صد ح$رف زائ$د مث$ل )) َ
kل$نْعلم أي((: ٍعمدة مبتدأ أو خبر، فحينئذ: ٌ جزء من الجملة، يعنيوكذا، وإنما دخيل على الجملة، وقد يكون ھو) من( َِ َ َ َ ((
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kأي َأْحصى((: ھذا مبتدأ: نقول: َ ك$ون : نق$ول! ًخبر، التركيب ھن$ا م$ن التعلي$ق، أي$ن دخ$ول ا�س$تفھام ل$م ي$دخل أص$.)) َ
ًا�ستفھام مبتدأ يكفي في التعليق، و� يشترط أن يكون خارجا عن الجملة َلن((: ً َْعلم أي الحزبْين أْح$صىِ ََ َِ ْ َِ kْ Kول$تْعلُمن ((، )) َ َ ََ َ

ًأينا أشد عذابا َ َ k َ ََ َk] ((71:طه[ ،)أينا أشدk َ ََ َk (ُعلم$ت مت$ى ال$سفر، أي$ن الخب$ر ھن$ا؟ : ًالك.م واحد، أم كان خبرا ل.ستفھام، نحو
مت$ى : ھ$ذه معلق$ة،لم نق$ل:  متى السفُر، نق$ولُعلمت: ًالسفر متى، واجب التقديم أو جائز؟ واجب التقديم، إذا: متى السفر

ًالسفر، معلقة لماذا؟ لكون ا�ستفھام أحال بين علم ومعموليھا، أين ھو ا�ستفھام؟ وقع خبرا، ولذلك عم$م النظ$ام ِ َك7ذا : (َ َ
ُوا)ستفھام َ ْْ ً، فيشمل ما إذا كان عمدة مبتدأ أو خبرا، وفيما إذا ك$ان حرف$ا أو اس$ما، أم م$ضافا إل)ِ ً ً ً ُعلم$ت أب$و : ي$ه المبت$دأً
ٌمْن زيد،  َعلمت أب$و م$ْن(َ أب$و ) َأب$و م$ْن: (، عرفن$ا أن ا�س$تفھام إذا أض$يف إلي$ه لف$ظ أخ$ذ حكم$ه ف$ي وج$وب ال$صدارة)ُ

: ھنا واجب التصدير، ف. يجوز أن يعمل ما قبله فيه، لماذا وجب تصديره وا=ص$ل في$ه أن$ه اس$م ص$ريح؟ نق$ول: نقول
ًا�س$تفھام ھن$ا وق$ع م$ضافا إلي$ه، أم : ُعلم$ت أب$و م$ن؟ نق$ول: ًل$صدارة فاكت$سب الحك$م، إذالكونه أضيف إلى ما له حق ا

َوس$$يْعلم ال$$ذين ظلُم$$$وا أي ُمنقل$$ب ينقلُب$$ون((: ف$$ضلة َ َ َ َ َِ K َِ ٍَ َ َ ََ َ K ٍوس$$$يْعلم ال$$ذين ظلُم$$وا أي ُمنقل$$ب(، ]227:ال$$شعراء)) [ُ َ َ ََ K َِ َ Kَ َ َ Kأي ) َُ ھ$$$ذا َ
ًينقلبون منقلبا أي انق.ب، فھو ص$فة لموص$وف مح$ذوف، ول$يس من$صوبا بم$ا : أيمنصوب على المصدرية بما بعده،  ًK

  .قبله؛ =ن ا�ستفھام له الصدر، ف. يعمل فيه ما قبله

ًوا�ستفھام أطلقه الناظم ليشمل كل المسائل التي ذكرناھا، مطلق ا�ستفھام سواء كان حرفا، ك$ان اس$ما ك$ان : قوله: ًإذا ً
ًعمدة خبرا كان عمدة ٍ مبتدأ، كان مضافا إلى المبتدأ، كان فضلة، مادام أن ا�ستفھام موجود حينئذ يتعين التعليقًً ً ً.  

يج$ب أن يمن$ع من$ه ف$ي : ٍھذه ستة أشياء توجب التعليق، إذا وجدت بعد الفعل الذي يتعدى إلى مفعوليه، حينئذ نقول: ًإذا
  .اللفظ ويتوجه العمل إلى المحل

َوالتزم التعليق ِ . َِ ِ ِقب7ل نف7ي  العمل ف$ي اللف$ظ إذا وق$ع الفع$ل قب$ل ش$يء ل$ه ال$صدر، عن: ْ ْ ََ َ س$واء كان$ت ) إْن( النافي$ة، و)َم7ا(ْ
ًأي$$ضا مطلق$$ا ) �(عامل$$ة أو مھمل$$ة، و ُ)مً ٍابت77داء َ َ ِ ْأو ْ ْق77سم َ َ َك77ذا �م ق$$سم، : يعن$$ي: َ ف$$ي التعلي$$ق، ) إن وم$$ا و�(مث$$ل، : أيَ

ُوا)ستفھام َ ْْ ُله الحكم، :  ثاني، يعنيمبتدأ: َذاھذا مبتدأ أول، : ِ ْانحتمل.ستفھام َ َ    .، ھذا خبر الثانيَْ

ول$م : ق$ال أب$و حي$ان ،ق$اتlالمعل م$ن النح$ويين م$ن أح$د يعدھا ولم ،زيد ليقومن علمت :نحو القسم �م أو: قال ابن عقيل
  .يذكرھا أكثر أصحابنا، � تعرف إ� عن ابن مالك، وإن أثبت السيوطي أنه قد قال بھا بعضھم

ًابن مالك ھنا عد شيئا جديدا، وھو قوله: إذا ً K) :ْأو ْقسم َ َ   .l، عد �م القسم من المعلقات)َ

ول$م ي$ذكرھا أكث$ر أص$حابنا، زاد بع$ضھم : lولم يذكرھا أحد م$ن النح$ويين م$ن المعلق$ات، ق$ال أب$و حي$ان: قال ابن عقيل
َوإْن أدري لعلُه فتن((: lمن المعلقات، نحو) Kلعل( ْ َِ K َ َِ ْ َ ْة لكمِ ُ َ ال$شرطية، ومن$ه ) ل$و(، درى ھنا بمعن$ى عل$م، و]111:ا=نبياء)) [ٌ

  :قول القائل

  ًحاتم7777777777ا .أن وَل7777777777 ُق7777777777وامَاA َمِعل7777777777 ْوق7777777777د

  

  ُوف7777777777ر ُل7777777777ه َانَك7777777777 ِالم7777777777ال َث7777777777راء َرادَأ

  

  ن المفعول ا=ول؟ً، لو أن حاتما أراد، أيَأرادً حاتما .أن  لوفاعل: ُاAقوامفعل، و: َِمعل، ُاAقوام َِمعلً حاتما .أن لو

  .lمعلق ھذا فيه إشكال) لو(وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين، لكن ا�ستشھاد بھذا بكون ) Kأن (

أن يك$ون أح$د : وله صور ث$.ث: ولم يعدھا أحد من النحويين من المعلقات ھذا فيه خ.ف، أو ا�ستفھام قال: قوله: ًإذا
ًعلمت أيھم أبوك، وقع مبتدأ، علمت من أبوك، وقع خبرا: المفعولين اسم استفھام مبتدأ أو خبر، نحو ُ.  

َأن يكون مضافا إلى اسم استفھام، علمت غ.م أيlھم أبوك، عملت غ.م من عندك: ًثانيا ُ ُِ ُ ً.  

ٌ، أزيد عندك أم عمرو؟ علمت ھل زي$د ق$ائم أم عم$رو، ل.س$تفھام أو -حرف أو اسم-أن تدخل عليه أداة استفھام، : ًثالثا ٌٌ ٌ ٌُ
ينظر في ا�س$تفھام م$ن حي$ث ھ$و : �سم المستفھم به والمضاف إليه مما بعدھما ما لھما دون ا=فعال المذكورة، يعنيا

ًاستفھام، وما قبله حينئذ � يؤثر فيما بعده من حيث اللفظ، وأم$ا م$ن حي$ث المعن$ى فل$ه ت$أثير، إذا تخ$تص ھ$ذه ا=فع$ال : ٍ
  . ' تعالىبالتعليق واFلغاء على ما ذكره الناظم رحمه
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ِخلتن7ي: ي$زاد ن$وع ثال$ث م$ن ا�خت$صاص، وھ$ذا أش$رنا إلي$ه فيم$ا قب$ل عن$د قول$ه ُِ َل7ي ْ ٌاس7م ِ ؛ أن المت$صرف م$ن ا=فع$$ال ْ
ًالقلبية يجوز إعماله في ضميرين متصلين لم$سمى واح$د، أح$دھما فاع$ل وا]خ$ر مفع$و�، ظننتن$ي خارج$ا،  ُ ِخلتن7يً ُِ َل7ي ْ ِ 

ٌاسم   . مفعول أول، ومصدقھما واحد وھو المتكلم، التاء ھنا فاعل، والياءْ

ِلعل7777777777777777م ْ ِ ٍعرف7777777777777777ان ِ َ ْ ّوظ7777777777777777ن ِ َ ْتھم7777777777777777ه َ َ َ ُ  

  

َتعدي77777777777777777777777 ِْ ٍلواح77777777777777777777777د ٌةَ ِ ْملتزم777777777777777777777777ه َِ َ َُ َ ْ  

  

ٍأراد أن يبين ما ذكرناه سابقا أن ھذه ا=فعال إنما تعمل إذا دلت على اليقين أو الرجحان، وقد تخرج بعضھا إل$ى مع$ان  ً
ً، ت$أتي بمعن$ى ع$رف، وظ$ن ت$أتي بمعن$ى اتھ$م، عرف$ت زي$دا، علم$ت زي$داعلم عن معن$ى اليق$ين: أخرى، مما يخرج ًُ ُ ..

  ً.عرفت زيدا

ٍعرفت زيدا يتعدى إلى واح$د، إذا ج$اءت عل$م بمعن$ى ع$رف حينئ$ذ يتع$دى إل$ى واح$د، ھ$ل تك$ون م$ن ھ$ذا الب$اب؟ : ًإذا ً ُ
ً�، � تكون من ھذا الباب، علمت زيدا، نقول: الجواب تتعدى إلى اثن$ين، وق$د ت$أتي ) Kظن (ھذا يتعدى إلى واحد فقط،: ُ

ًبمعنى اتھم، اللفظ ھنا � يراعى فحسب، إنما ينظر إل$ى معن$اه أي$ضا، ظنن$ت زي$دا، ق$د يظ$ن الظ$ان ظنن$ت زي$دا قائم$ا،  ً ً ً
ٍفحذف المفعول الثاني، لكن ظننت إذا كانت بمعنى اتھم، حينئذ تتعدى إلى واحد ًاتھمت زيدا، ظننت زيدا: ُ ًُ ذكرھ$ا م$ن . ُ

 ا�ستطراد فحسب؛ لب$ين أن$ه إذا دخل$ت عليھ$ا ھم$زة ا�س$تفھام وتع$دت إل$ى اثن$ين ل$يس للمفع$ولين حك$م المفع$ولين باب
  .ا=صليين

ِلعلم ْ ِ ٍعرفان ِ َ ْ   .مضاف ومضاف إليه، ھذا خبر مقدم: ِ

Mوظن َ َتھمه َ َ ٍعرفانمضاف ومضاف إليه، : ًأيضا: ُ َ ْ Mوظن ھذا مصدر عرف، ِ َ َتھمه َ َ َتھمه: ُ َ   .اتھم مصدر ُ

ِعلم  ْ ٍعرفان ِ َ ْ ِعلم، ِ ْ   .يدل على العرفان، فھو من إضافة الدال إلى المدلول ِ

Mظن ( َتھمه) َ َ لھ$ذه الم$ادة الدال$ة :  أيلعل$م عرف$ان: يدل على التھمة، ھذا من إضافة الدال إلى المدلول، والم$راد) Kظن(، ُ
  .على العرفان بأي صيغة كانت، وكذا يقال فيما بعده

ِلعل7777777777777777م ْ ِ ٍرف7777777777777777انِع ِ َ Mوظ7777777777777777ن ْ َ ْتھم7777777777777777ه َ َ َ ُ  

  

َتعدي77777777777777777777777 ِْ ٍلواح77777777777777777777777د ٌةَ ِ ْملتزم777777777777777777777777ه َِ َ َُ َ ْ  

  

ٌتعدي7ةيجب أن يتع$دى إل$ى واح$د، : يعني ِ ْ ِلعل7مھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر؛  َ ْ ِ ٍعرف7ان ِ َ ْ Mوظ7ن ِ َ َتھم7ه َ َ ٍلواح7دمتعل$ق ب$ه، : ُ ِ ھ$ذا متعل$ق : َِ
ٌتعدية: بقوله ِ ْ ْملتزمه، وَ َ َُ َ   . ھذا صفة لتعدية:ْ

ٌتعدية  ِ ْ ْملتزمه َ َ َُ َ   .واجبة متحتمة:  ، يعنيْ

ٍلواحد ِ فھو يتعدى �ثنين، �، قد يتعدى إلى واحد، وإن ل$م يك$ن ) علم وظن(لمفعول واحد � �ثنين، فليس كلما رأيت : َِ
  .بمعنى السابق

ِلعل7م ْ ِ ٍعرف7ان ِ َ ْ Mوظ7ن ِ َ َتھم7ه َ َ رف، وظ$$ن ًنب$ه عل$ى أنھم$ا � يتع$$ديان إل$ى مفع$ولين أحيان$ا، إذا كان$ت عل$م بمعن$ى ع$: نق$ول: ُ
ق$د تتع$دى إل$ى واح$د وك$ذلك ) خ$ال(ًبمعنى اتھم، مع أن الحكم عام في سائر ا=فعال، أفعال القلوب، كما ذكرناه سابقا، 

قد تتعدى إلى واحد كل ا=فعال، قد تكون �زمة � تتعدى، وقد تتعدى إلى واحد، لماذا نص عل$ى ھ$ذين ) درى ووجد(
، وم$ا ع$داھما فھ$و -ھ$ي ا=ص$ل-ا=ص$ل ) عل$م و ظ$ن(في سائر ا=فع$ال؟ =ن الفعلين وترك البقية، مع أن الحكم عام 

ٍوجد تأتي بمعنى علم، وحسب ت$أتي بمعن$ى ظ$ن، ھ$ي أص$ل، حينئ$ذ لھ$ا مراع$اة م$ن حي$ث : محمول عليه، ولذلك نقول
ًالبا، إذا ل$م ًالذكر وعدمه، وغيرھما ينصبان إذا كانا في معناھما، وأيضا غيرھما عند عدم النصب يخرج عن القلبية غ

إذا ) عل$م(ٍونحو ذلك إذا لم تنصب حينئذ خرج$ت ع$ن معن$ى القل$ب، ھ$ذا ف$ي الغال$ب، بخ$.ف ) درى وحسب: (تنصب
ًخرج$ت إل$ى المعرف$ة، المعرف$ة قلبي$ة أي$ضا م$ا زال$ت، والتھم$$ة ك$ذلك م$ا زل$ت قلبي$ة، إذا كونھ$ا تتع$دى إل$ى واح$د ل$$ن : ً

  .ذلك نص الناظم عليھمايخرج عن معناھا ا=صل، وھو أنه فعل قلبي، ول

، وأم$ا العل$م فيتعل$ق بال$صفات المع$اني، -ش$خص واح$د-بأن المعرفة ھنا تتعلق بالذات : قيل: الفرق بين العلم والمعرفة
  .العلم يتعلق بصفات الذوات وأقسامھا، والمعرفة تتعلق بالذوات
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نى، إذا كانت علم بمعن$ى ع$رف تع$دت إل$ى بين العلم والمعرفة في المع: � فرق بينھما في المعنى، يعني: قال الرضي
ًعلمت زيدا عرفته عرفت زيدا، ومنه قوله تعالى: مفعول واحد، كقوله ً َو' أخرجكم مْن ُبطون أمھ$اتكم � تْعلُم$ون ((: ُ َ َ َ ََ ُ ُ َْ ْ ِْ K ُِ ِ ُ َ ُ K

ًشْيئا   .ً� تعرفون شيئا، فالعلم ھنا بمعنى المعرفة: ، يعني]78:النحل)) [َ

ًبمعن$ى اتھ$$م تع$دت إل$$ى مفع$ول واح$$د، ظنن$ت زي$$دا اتھمت$ه، ) Kظ$$ن(وك$ذلك إذا كان$ت  ٍوم$$ا ُھ$و عل$$ى الغْي$ب ب$$ضنين((ُ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ َ ((
ٍض$نين، ]24:التكوير[ ِ ًوظنن$ت زي$دا، يعن$ي: بم$تھم ھ$و، وتق$ول لم$ن س$رق مال$ه:  أيَ ُاتھمت$ه، إذا س$رق الم$ال، ظنن$ت : ُ

َوم$ا ُھ$و((ھ$و ال$سارق اتھمت$ه بال$سرقة، : ًزيدا، يعن$ي َ ٍ عل$ى الغْي$ب ب$ضنينَ ِ َِ َِ َ ْ مظن$ون : بم$تھم، واس$م المفع$ول من$ه:  أي))َ
بأن علم بمعنى عرف تتعدى إلى مفعول واح$د، وظ$ن بمعن$ى اتھ$م تتع$دى إل$ى مفع$ول واح$د، : ٍ، وحينئذ إذا قيلالظنين

  .ليست من التي تنصب مفعولين: ًھل ھما من ھذا الباب؟ ليس من ھذا الباب، إذا

َول77777777777رأ َ ِن77777777777مٱ اَيc77777777777الرْؤ ىَِ َلعلم77777777777ا َم77777777777ا ْ َِ ِ  

  

َطال777777777ب ِ ِمفع777777777ولين َ ْ ُ ََ ْم777777777ن ْ ُقب777777777ل ِ ْ َانتم7777777777ى َ َ ْ  

  

َولرأى ًرأى التي مصدرھا الرؤي$ا، احت$رازا م$ن رأى الت$ي م$صدرھا رؤي$ة بالت$اء؛ =نھ$ا تك$ون ب$صرية، وأم$ا : cالرؤيا َِ
ُرأى التي مصدرھا الرؤية فھي رأى الُحلمية، 

عل$م : تع$دى إل$ى مفع$ولين، مث$لً، رأى شيئا في المنام، ھ$ذه رأى ت-منام-
َول7رأى. ونحوه، وھذا سبق التنبيه عليه في أول$ه الت$ي م$صدرھا الرؤي$ة، أض$اف رأى للرؤي$ة ل$ُيعلم أنھ$ا : يعن$ي cالرؤي7ا َِ

  .الحلمية؛ =ن مصدرھا الرؤية، في المشھور، وإ� ابن ھشام يخالف في ھذا

َولرأى ِانم cالرؤيا َِ ِانم: ْ َلرأىانسب :  يعنيْ َلعلما َما، cرؤياال ِ َِ َطال7ب: ما انتمى لعلم ح$ال كون$ه: يعني: ِ ِ ِمفع7ولين َ ْ ُ ََ ْم7ن ْ ُقب7ل ِ ْ َ :
ًعلم لھا قبل وله بعد ا]ن في ك.م الناظم، ذكرھا أو� تنصب مفعولين، وذكرھا ثانيا : ًتنصب مفعو� واحد، الذي ھ$و: ً

ِلعلم ْ ِ ٍعرفان ِ َ ْ ًق تنصب مفعو� واحدا، قال ھناإط.ق تنصب مفعولين، وإط.: ، فلھا إط.قانِ ً:  

ِانم َلرأى انسب، ْ َانتم7ىالتي مصدرھا الرؤيا وھي حلمية، الذي : ِ َ َلعلم7اانت$سب : ْ َِ َطال7ب:  ح$ال كون$هِ ِ ِمفع7ولين َ ْ ُ ََ ْم7ن ْ ُقب7ل ِ ْ َ ،
َلعلماقبل ذكر علم العرفانية، وھي السابقة، : يعني: قبل ذكر علم العرفانية، قبل: أي َِ ر ومج$رور متعل$ق ھذا جا: نقول: ِ

َانتم7ى: بقوله َ َطال7ب، ْ ِ َطال7ببالن$صب ح$ال م$ن فاع$ل عل$م،  َ ِ ِمفع7ولين َ ْ ُ ََ ْم7ن ْ ُقب7ل ِ ْ َانتم7ىقب$ل ذك$ر عل$م العرفاني$ة، و: أي: َ َ ْ ،
ِان$$سب ل$$رأى الت$$ي م$$صدرھا الرؤي$$ا ال$$ذي انت$$سب لعل$$م متعدي$$ة إل$$ى مفع$$ولين م$$ن : -معن$$ى البي$$ت-انت$$سب، أي : بمعن$$ى

ٌ مثلھا من حيث اFدراك بالحس الباطني، رأى الرؤيا حس باطني، وعلم ا�عتقادية اليقيني$ة ك$ذلك ا=حكام؛ ولذلك =نھا
ْحس باطني، ھذا وجه المشابھة فحملت عليه، إذا كانت رأى حلمية بإسكان ال.م ويتحرك بالضم، ُحلمية وُحلمي$ة الت$ي  ُ ٌ

ْم7نكورة ِللرؤيا في المنام تعدت إلى مفعولين كما تتعدى إليھما عل$م، م$ذ ُقب7ل ِ ْ : قب$ل عل$م العرفاني$ة، ول$ذلك ق$ال: ، يعن$يَ
َطالب ِ ِمفعولين َ ْ ُ ََ َول7رأى: ، ھذا قيد به؛ لئ. يعتقد أنه أحال على علم العرفانية، ولھذا أشار بقول$هْ ِان7م cالرؤي7ا َِ ان$سب : أي: ْ

ًلرأى التي مصدرھا الرؤيا، وليس مطلقا، وإنما ھو في المشھور ا=كثر، احترازا م$ ٍن رأى رؤي$ة، حينئ$ذ ھ$ذه ب$صرية ً
  .� تتعدى إ� إلى واحد

ًو� تخ$تص الرؤي$ا بم$صدر الحلمي$ة، ب$$ل تق$ع م$صدرا للب$صرية، خ.ف$ا للحري$ري واب$ن مال$ك؛ ب$$دليل: ق$ال اب$ن ھ$شام ً :
ِوما جعلنا الرْؤيا التي أرْيناك إ� فتنة للناس(( ِK ِ ِ ِ kً َ َ َْ K Kَ َ َ َ َ َ ََ ھي رؤيا ع$ين، لك$ن ا=كث$ر وا=ش$ھر : ، قال ابن عباس]60:اFسراء)) [ْ

بالت$اء، وتل$ك ب$ا=لف، و� ) رؤي$ة(أن رأى حلمية، مصدرھا يطلق رؤيا، وأما ا=شھر وا=كثر في رأى الب$صرية فھ$و 
  .مانع من أن يأتي ھذا مقام ذاك

 الرؤي$ا وإن كان$ت انسب لرأى التي مصدرھا الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، فعبر ع$ن الحلمي$ة بم$ا ذك$ر؛ =ن
ًتقع مصدرا لغير رأى الحلمية، وھذا ك.م جيد، فالمشھور كونھ$ا م$صدرا لھ$ا، ومث$ال اس$تعمال رأى الحلمي$ة المتعدي$ة  ً

ًإن$ي أران$ي أْع$صُر خْم$را((: �ثنين قول$ه تع$الى َ ِ َِ ََ l ِأران$ي، ]36:يوس$ف)) [ِ َ  ھ$ذه مفع$ول أول، والي7اءالرؤي$ا ھ$ذه حلمي$ة، : َ
ًأْعصُر خْمرو َ ِ تع$دت إل$ى مفع$ولين، حمل$ت عل$ى عل$م الت$ي تتع$دى إل$ى مفع$ولين، : ًإذا.  ، الجملة ھ$ذه ف$ي مفع$ول ث$انياَ

  .ًبجامع أن ك. منھما إدراك باطني بحس الباطن

ْتج77777777777777777زَ )َو َھن77777777777777777ا ُِ َب677777777777777777 ُ ِدلي77777777777777777ل ِ ِ َ  

  

َس777777777777777777قوط ُ ُمفع777777777777777777 ُ ِولينَْ ْ ِمفع7777777777777777777ول َْوأ َ ُ َْ  
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ٌلخب$ر، والمبت$دأ والخب$ر لھم$ا أحك$ام م$ن حي$ث الح$ذف وعدم$ه، لما كان ا=صل في دخ$ول ھ$ذه ا=فع$ال عل$ى المبت$دأ وا
ًإلى آخره، كان ا=صل في ھذا الباب أن يكون محم$و� عل$ى م$ا س$بق، .. ومن حيث وجوب الحذف وعدم جواز الذكر

  .ھذا ھو ا=صل، لكنه خالف في بعض المسائل

ْتجزَ و) ْتجز� ناھية، : ُِ َھنا، ھذا مجزوم بھا، ُِ ا الموض$ع ف$ي ھ$ذا المك$ان، بخ$.ف غي$ره، وإذا قي$د اب$ن ف$ي ھ$ذ: يعني: ُ
َوشاع: ٍمالك في الباب حينئذ حمل عليه، وإذا أطلقه ا=صل اFط.ق، كما قال ِالباب َذا ِفي ََ ُإسقاط َ َ ْالخبر ْ َ َ و): ھن$ا ق$ال َ

ْتجز َھنا ُِ   .في ھذا الباب: ، أيُ

ْتج7زَ و)ثم مسألة ھنا تخالف م$ا س$بق، : ًإذا َھن7ا ُِ َب67ف$ي ھ$ذا الب$اب : عن$ي، يُ ِدلي7ل ِ ِ َس7قوط َ ُ ُمفع7 ُ ِولينَْ ْ ِمفع7ول َْوأ َ ُ � تج$ز : َْ
ٍقرين$ة، حينئ$ذ، : إذا كان ثم دليل يعني: ُظننت وتسكت، متى ھذا؟ إذا لم يكن ب. دليل، مفھومه: سقوط مفعولين، � تقل

ٌھ$ل زي$د ق$ائم؟ تق$ول ًظنن$ت زي$دا قائم$ا، وق$ع ف$ي ج$$واب ال$س: ُظنن$ت، يعن$$ي: ٌ ً ٍؤال، فج$از حينئ$ذ ح$ذف المبت$دأ أو ح$$ذف ُ
َب677المفع$$ول ا=ول وخب$$ره،  ِدلي77ل ِ ِ ً ي$$سمى اقت$$صارا، وإذا ك$$ان ب$$دليل ي$$سمى -الح$$ذف إذا ك$$ان ب$$. دلي$$ل-وھ$$ذا ي$$سمى : َ

ْتج7زَ و)ًاختصارا، فف$رق ب$ين ا�خت$صار وا�قت$صار، ا�قت$صار ح$ذف ب$. دلي$ل، وا�خت$صار ح$ذف ب$دليل،  َھن7ا ُِ َب67 ُ ِ 
ِدليل ِ ًالحذف ب. دليل يسمى اقتصارا، با�قت$صار عل$ى ن$سبة الفع$ل إل$ى الفاع$ل بتنزيل$ه منزل$ة : ً، يسمى اقتصارا، يعنيَ

 ف$$ي ا�قت$$صار الك$$.م ف$$ي ا�قت$$صا، إذا ح$$ذفنا -ال$$.زم ف$$ي ص$$ورة ح$$ذف المفع$$ولين، إذا ح$$ذفنا المفع$$ولين ول$$م يج$$ز
َظننت، ھنا نزلته ُمنزلة الفعل ال.: المفعولين، تقول ّ ف$ي ص$ورة ح$ذف : زم الذي � يتعدى، وعلى أحد المفعولين، يعنيَ

ًظننت زي$دا، ش$بھته ب$ـ: أحد المفعولين، لتنزيله المتعدي إلى واحد، بصورة حذف أحدھما، إذا قلت ھ$ذا ) ًض$ربت زي$دا(ُ
  .فيه نوع اقتصار

ْتج77777777777777777زَ )َو َھن77777777777777777ا ُِ َب677777777777777777 ُ ِدلي77777777777777777ل ِ ِ َ  

  

َس777777777777777777قوط ُ ُمفع777777777777777777 ُ ِولينَْ ْ ِمفع7777777777777777777ول َْوأ َ ُ َْ  

  

ْتجزَ �: لثاني فباFجماعأما ا َب. ُِ َِدليل ِ َُسقوط ِ ِمفُعول ُ ْ با�قت$صار ف$ي ح$ال ا�قت$صار؛ =ن$ه : الثاني ھذا باFجماع، يعني: َ
ًفرق بين الحالين، أم$ا الث$اني فباFجم$اع � يج$وز، وف$ي ا=ول ال$ذي ھ$و س$قوط المفع$ولين وھ$و ح$ذفھما مع$ا اقت$صارا  ً

  .ٌخ.ف

  .مفعولين أو مفعول، سواء كان ا=ول أو الثاني عندنا حا�نسقوط : عندنا حا�ن: ًإذا

ًس$قوط المفع$ولين وح$ذفھما مع$ا : ًالذي ھو س$قوط المفع$ول ھ$ذا باFجم$اع � يج$وز اقت$صارا، وف$ي ا=ول: القسم الثاني
ًاقتصارا خ.ف، فعن سيبويه وا=خفش المنع مطلقا كما ھو ظاھر إط.ق الناظم، عن س$يبويه وا=خف$ش المن$ ًع مطلق$ا، ً

ْتجزَ )َو: ًسقوط المفعولين فيه خ.ف، اقتصارا ب. دليل، والناظم ھنا قال: يعني َس7قوط ُِ ُ ُمفع7 ُ ِولينَْ ْ َب67 َ ِدلي7ل ِ ِ واف$ق : ً، إذاَ
  ً.سيبويه وا=خفش، وعن ا=كثرين الجواز مطلقا

َأعن$َدهُ عل$م الغْي$ب فُھ$و ي$رى((: هًالجمھور أنه يجوز ب. دليل سقوط المفعولين، وع$ن ا=كث$رين الج$واز ملطق$ا، لقول$ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ ((
  .يعلم، رأى علمية ھنا، ما ذكر المفعول و� المفعول الثاني، � ا=ول و� الثاني سقط المفعو�ن: ، أي]35:النجم[

ًول$$يس ف$$ي التركي$$ب م$$ا ي$$دل عل$$ى تق$$دير ھ$$ذين المفع$$ولين، ف$$دل عل$$ى أن$$ه يج$$وز ح$$ذف المفع$$ولين اقت$$صارا ب$$. دلي$$ل، 
ْوظننتم (( ُ ْ َ َ ِالسْوء) Kظن(َ K] ((أين المفعو�ن؟ محذوفان، ]12:الفتح ،))ِظن السْوء K K ھذا مفعول مطلق، أين المفع$و�ن؟ � )) َ

  .وجود لھما، ھذا اختصار

ًحذف مفعول واحد منھما اقتصارا � يجوز باFجماع، وأما ح$ذف المفع$ولين اقت$صارا ففي$ه خ$.ف، منع$ه س$يبويه : ًإذا ً
  .ش، وظاھر ك.م الناظم عليه، والجمھور على الجواز لiيتين المذكورتينوا=خف

ًوأما حذفھما ل$دليل وي$سمى اخت$صارا، فج$ائز إجماع$ا  ، و� تج$ز ب$. دلي$ل س$قوط مفع$ولين، س$قوط -ح$ذف المفع$ولين-ً
  :ئز، وھذا محل إجماعالمفعولين بدليل جائز، مفھوم مخالفة، ب. دليل مفھومه أنه إذا كان بدليل، وسقط المفعو�ن جا

Mأيِب7777777777777777 ْأم ٍابَت7777777777777777ِك َ ِبأي7777777777777777ة َ . ٍس7777777777777777نة َ . ُ  

  

َت777777777رى ْح777777777بھم َ ُ . ًع777777777ارا ُ .عل777777777ى َ ُوتح777777777سب ََ ْ َِ َ  

  

ُوتحسب ْ َِ   .ً، أين المفعو�ن؟ محذوفان، التقدير وتحسب حبھم عارا عليَ
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َأْي$ن ش$ركائي((: حذف المفعولين بد�لة ما س$بق علي$ه: ًإذا َ َِ َ ُ ْ ال$ذين كن$تم تزُعُم$َ ُ َُ ْ َ ِ Kتزعم$ون م$اذا أي$ن ]62:الق$صص)) [َون ،
  .ھو؟ أين المفعو�ن؟ محذوفان، تزعمونھم شركائي

ًحذف المفع$ولين اخت$صارا ج$ائز باFجم$اع، وف$ي ح$ذف أح$دھما اخت$صارا خ$.ف، ھ$ذا م$ن أغ$رب الخ$.ف عن$د : ًإذا ً
  .ًالنحاة، وفي حذف أحدھما اختصارا خ.ف، فأجازه الجمھور ومنعه البعض

ًيج$$وز باFجم$$اع ح$$ذف المفع$$ولين اخت$$صارا، وأم$$ا ح$$ذفھما اقت$$صارا ف$$ا=كثرون عل$$ى الج$$واز، : نق$$ولالخ.ص$$ة : ًإذا ً
  .ومنعه سيبويه وظاھر النظم على ذلك

  .أجازه الجمھور ومنعه البعض فخ.ففيه ً اصاروأما اخت ،باFجماعً ااقتصار أحدھما حذف ويمتنع

  .دليل عليه دل إذا إ� أحدھماوط و� سق المفعولينسقوط  الباب ھذا في يجوز �: قال

ًظننت زيدا قائما، إذا وقع في س$ؤال، تق$ول ھل: المفعولين حذف مثال ً ًظنن$ت زي$دا قائم$ا، والبي$ت ال$ذي : ُظنن$ت يعن$ي: َ ً ُ
  .ًذكرناه سابقا وا]ية

ًظنن$ت زي$دا، ح$ذفت الث$اني؛ لد�ل$ة ال$ ً؟قائم$اً أح$داَظنن$ت  ھ$ل: يق$ال أن  للد�ل$ةأح$دھما حذف ومثال ُظنن$ت : أيسؤال، ُ
ًزيدا قائما،   : للد�لة عليهالثاني حذفت ً

ْولقد َ َ ِنزلت َ ْ َ َف6 َ Mتظني َ ُغيره َُ َ ْ Mمني   ...  َ Mتظني: ِ ُغيره َُ َ ْ   .ًواقعا مني، حذف الثاني لد�لة المقام عليه َ

 ف$ي و� فيھم$ا � يج$ز ل$م الح$ذف عل$ى دلي$ل ي$دل ل$م ف$إنوھذا الذي ذكره الم$صنف ھ$و ال$صحيح م$ن م$ذاھب النح$اة، 
  ً.قائماً زيدا ُظننت تريد ً،قائما ُظننت و� ً،زيدا ُظننت و�! ُ، ظننت ماذا؟ُظننت :تقل ف. ،أحدھما

َوك7777777777777 cتظن َ ُ َجع7777777777777ٱَ ِل تق7777777777777ول إْ ُ ُْ ِن ول7777777777777يَ َ ْ  

  

َم777777777777777ستفھم َ ْ ُْ ِا ب777777777777777ه ول777777777777777م ينف777777777777777صلَ ِ َِ ْ َ َْ َ ِ ً   

  

 يتع$دى إل$ى مفع$ول وين$صب مفع$ول، وا=ص$ل أن ،)قال، يق$ول، ق$ل: (ُ ھو وما اشتق منهً-كما سبق معنا مرارا- القول
ِقال إني عْبد '((: يكون جملة محكية َ َK ُ l ِ َقال، ]30:مريم)) [َ َقال: فعل ماض، ذكرناه عند قوله: َ ٌمحمد َ . َ َھو ُ ُابن ُ ِمالك ْ ِ ، قلن$ا َ

َق$ال إن$ي عْب$((: -جمل$ة محكي$ة-ًيتعدى إلى مفعول واحد، والغالب فيه أن يك$ون محكي$ا،  َl ِ ِد 'َ K ا=ص$ل : ٍ، وحينئ$ذ نق$ول))ُ
ٌقال محمد عمرو منطلق � نقول: � ننصبھا؛ =نه قال: فيه أن الجملة تحكى كما ھي، يعني ٌ ًقال محم$د عم$را منطلق$ا، : ٌ ً ٌ

فننصبھما على تسليط قال، �، بل تحكى كما ھي، وإن جوز بعضھم النصب، لك$ن الم$شھور أنھ$ا تحك$ى كم$ا ھ$ي، إن 
  .بنية فعلية، وإن كانت اسمية فھي على الرفعكانت مبنية م

ًمفرد ف$ي معن$ى الجمل$ة، قل$ت ق$صيدة، قل$ت خطب$ة، قل$ت كلم$ة، يعن$ي: ومفعوله إما مفرد وھو على نوعين ًُ ُ ًمحاض$رة : ًُ
ھذه كلھا ألفاظ مف$ردات ف$ي اللف$ظ إ� أنھ$ا ف$ي المعن$ى جم$ل، ھ$ذا ُين$صب مباش$رة ل$يس كالجمل$ة، الجمل$ة : ًمث.، فنقول

ِق$ال إن$$ي عْب$د '((: تحك$ى َ َK ُ l ِ ً، وأم$ا قل$$ت ق$صيدة، بالن$صب مفع$$ول ب$ه، مث$ل))َ ًض$$ربت زي$دا، نق$ول: ُ ًق$$صيدة مفع$ول ب$$ه : ُ
العامل فيه قال، لماذا؟ =نه يتعدى إلى مفعول، ينصب مفعول، إم$ا جمل$ة وإم$ا مف$رد، والمف$رد ھ$ذا ل$يس ك$ل مف$رد، � 

ً، قلت قصيدةًقال زيدا، وإنما يكون في معنى الجملة: تقل ُ.  

ُُيقاُل لُه إْبراھيم((: ًومفردا يراد به مجرد اللفظ ِ َ ِ َ ُإْبراھيم، ]60:ا=نبياء)) [َ ِ َ ا�س$م يطل$ق : ھ$ذا ي$راد ب$ه اللف$ظ، يعن$ي:  نقولِ
ًقل$ت كلم$ة، إذا كن$ت تلفظ$ت : المفرد ال$ذي مدلول$ه لف$ظ: -وھذا أشبه ما يكون با�صط.ح-عليه ھذا ا�سم، وزيد ثالث  ُ

ُيد مث.، ليس المراد كلمة محاضرة موعظة �، قلت كلمة، تلك ھي في المعنى ُجم$ل، وھ$ذه � الم$راد بھ$ا قل$ت بلفظ ز ًُ ً
  .شيء ثالثھذا : نطق بكلمة واحدة، نقول: يعني: ًاسما لفظ زيد واحد كلمة، زيد قال كلمة: ًكلمة يعني

ًقل$ت ش$عرا، خطب$ة إل$ى آخ$ره، وزي$د: -ل$ةف$ي معن$ى الجم-مفرد ي$راد ب$ه مج$رد اللف$ظ، ومف$رد ف$ي المعن$ى : ًإذا ٌمف$رد : ُ
  .مدلوله لفظ كما ذكرناه

ٌق$الوا س$.ما ق$ال س$.م((ٍالجملة تحكى به فتكون في موضع مفعول له، سواء لفظ بالجمل$ة بأجزائھ$ا كلھ$ا أم �؟ : ًإذا َ َ ََ ًَ ُ ((
ًس.ما، ]69:ھود[ ٍجملة، لكنھا لم تذكر كل ا=ج$زاء، حينئ$ذ ، أم أنھا جملة؟ )قال(ھل نقول ھذا كلمة واحدة منصوبة بـ: َ

ًس.ما الجملة كلھا نقول في محل نصب، وليست  ٌق$ال س$.م((-ًفح$سب، أس$لم س$.ما كلھ$ا َ َ َ ْس$.م عل$ْيكم: )َ ُ َ َ ، الجمل$ة كلھ$ا ٌَ



                                                            
618

ي$ضمن معن$ى الظ$ن، وإذا ض$من معن$ى الظ$ن : يعام$ل معامل$ة ظ$ن، يعن$ي) قال(في محل نصب لقال، وقد يكون اللفظ 
ًظن، ظننت زيدا قائما، أتقول زيدا قائما؟ تعدى إل$ى مفع$ولين، لك$ن ل$يس ل$ه :  تعدى إلى مفعولين، ھذا يكون مثلٍحينئذ ً ً ً ُ

  .شروط ليس على إط.قه

ُوكتظن اجعل تقول ُْ َُ َْ َc :أن الجم$ل بع$ده تحك$ى، وأن المف$ردات : خرج عن أصله، ا=صل ف$ي ل$سان الع$رب الم$شھور: ًإذا
خ$رج ع$ن : ً، وإذا جع$ل طالب$ا لمفع$ولين نق$ول-ين$صب مفع$ول واح$د-ًيقت$ضي مفع$و� واح$دا، على التف$صيل ال$سابق، ف

  .ا=صل

cاجعل تقول كتظن  ُ َُ َُ ْ ْاجع7ل: كتظن متعلق بقول$ه: ْ ُتق7ول، واجع$ل ھ$ذا فع$ل أم$ر وْ ُ ھ$ذا ق$صد لفظ$ه فھ$و ف$ي مح$ل ن$صب، : َ
ً أتقول زيدا عالما، يعن$يًاجعل تقول كتظن عم. ومعنى، معنى من حيث تضمين، تقول معنى الظن، أتظ$ن م$ن جھ$ة : ً

  .المعنى، أو من جھة العمل أن تعمله مثلما تعمل ظن، فظن يتعدى إلى مفعولين إذا كان فعل مضارع كذلك تقول

cوكتظن  ُ َ ُاجعل تقول ًعم.، ومعنىَ ُْ َ م$ا س$يذكر : اجعل صيغته صيغة ا=مر، لكن المراد به الجوار، ل$يس واج$ب، يعن$ي: ْ
ْاجعل : ًط شروط للجواز � للوجوب، إذامن الشرو ُاجع7ل تق7ولٌھذا ليس عل$ى ظ$اھره، ب$ل ھ$و م$صروف، ْ ُْ َ ، تق$ول ھ$ذا ْ

ُتق7ول، اب$ن مال$ك ي$ذكر ا=مثل$ة ونأخ$ذ منھ$ا ال$شرط، -ھ$ذا أول ش$رط-فعل مضارع،  ُ ھ$ذا فع$ل م$ضارع، مب$دوء بت$اء : َ
ِإن ولي، - ھذان شرطان-الخطاب، َ ًمستفھما ْ َ ْ ُْ ْولم، -شرط ثالث-: َ َ ِينف7صل َ ِ َ ْ ِبغي7ر َ َ ، أربع$ة ش$روط، -ش$رط راب$ع-: ٍظ7رف ِ

إن وجدت جاز أن ينصب ھذا اللفظ مفعولين كتظن، إن انتف$ت كلھ$ا أو بع$ضھا ، � يج$وز أن ين$صب ب$ه مفع$و�ن إ� 
  .في لغة سليم كما سيأتي

ُتقول: ًإذا ُ ٌأيق$ول زي$د ع$الم، : ھذا مضارع مبدوء بتاء الخطاب، ف$إن ق$ال: ، نقولَ وج$ب الرف$ع و� يج$وز الن$صب؛ =ن ٌ
ًزيدا منطلقا، نقول: شرطه أن يكون بتاء الخطاب، تقول   .ھذا � يجوز، لماذا؟ =نه لم يسبقه استفھام: ً

ُوكتظن اجعل تقول ُْ َُ َْ َc : سوى بهKيرافي lقل$ت بالخط$اب، وھ$و ض$عيف، وس$وى ب$ه الك$وفي ق$ل، وھ$و أم$ر، تق$ول ال$سK ھ$ذا : َ
  .كذلك ضعيف

ِإن ول َ ُتقول يْ ُ ًمستفھما َ َ ْ ُْ ِبه َ   . من حرف أو اسم كما سيأتيِ

ْولم  َ ِينفصل َ ِ َ ْ ِبغير عنه َ َ ٍكظرف ْأو، ُ، فإن فصل بظرف � إشكالٍظرف ِ ْ َ ْعمل ْأو، وھو الجار والمجرور َ َ معم$ول : ، يعن$يَ
ى أص$له م$ن كون$ه ين$صب ھ$و ب$اق عل$: ٍلتقول، إن انفصل بين ا�ستفھام وبين تقول بواحد من ھذه الث.ثة، حينئذ نقول

  .خرج عن اFعمال: ٍمفعولين، إن انفصل بغير ھذه الث.ث، حينئذ نقول

ِبغير  َ َأبعد: ٍظرف ِ ْ َ ٍبعد َ ْ ُتقول ُ ُ َالدار َ ًجامعة . َ ٍأبعد بعد، بعد بعد ھذا ظرف: َِ ُتقول، ٍ ُ َالدار َ ًجامعة . َ ، أتقول الدار جامع$ة؟ تق$ول َِ
خطاب، وسبقه استفھام ولم يفصله ش$يء بين$ه وب$ين ا�س$تفھام وھ$و بمعن$ى ظ$ن، ھنا نصب =نه فعل مضارع، وبتاء ال

ًتقوُل زيدا عالم$ا، مفع$ول أول ومفع$ول ث$اني، إذا قل$ت: فتعدى إلى مفعولين، تقول ًأبع$َد بع$د تق$وُل زي$دا عالم$ا، ف$صل : ً ً ٍ
  . يتوسع في غيرھمابين ا�ستفھام وتقول ظرف، ھل يمنعه؟ �؛ =نه يتوسع في الظروف والمجرورات ما �

ً أعندك تقوُل عمرا مقيما؟ ً َ  

ًفصل بالظرف الصريح، أفي الدار تقول زيدا جالسا، جار ومجرور جائز ً.  

ًأجھا)( . ُ ُتقول َ ُ ِبني َ ^لَؤى َ ْعمل َْو أ-؟ )ُ َ   بالمفعول :  المراد بالعمل ھنا المعمول لتقوم، يعني-َ

ًأجھ77ا)( ا=ول أو بالث$اني � ب$$أس،  . ُ ُتق7و َ ِبن77يُ لَ ^ل77َؤى َ ُتق7ولَأ؟ )ُ ُ ِبن77ي: َ ^ل77َؤى َ ًجھ7ا) ُ . ؟ ف$$صل ب$$المعمول الث$اني ھ$$ذا ج$$ائز � ُ
  .يمنعه

ْولم: ً إذا َ ِينفصل َ ِ َ ْ ِبغير .. َ ْ َ ْول7م: � يعم$ل، ول$ذلك ق$ال: ھذه المذكورات، فإن ف$صل بغي$ر ھ$ذه الم$ذكورات نق$ول ِ َ ِينف7صل َ ِ َ ْ َ 
ِبغيرعن ا�ستفھام : عنه، يعني ْ َ ٍظرف ِ ْ ٍكظ7رف ْأو، ، فإن ف$صل ب$الظرف فھ$و ب$اق عل$ى أص$لهَ ْ َ وھ$و الج$ار والمج$رور،  َ

ًأفي الدار تقول زيدا جالسا،  ْعمل ْأوً َ عم$ل أح$د المفع$ولين؛ =ن$ه : ًمعمول والمراد به ما يعم المفعولين مع$ا، أي: ، يعنيَ
  .ًعا؛ =ن التنكير يشعر بالتقليلبمعنى معمول وفي تذكير عمل إشعار بأنه � يفصل إ� بأحد المفعولين � بھما م
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ْوإن ٍببعض َ ْ َفصلت ِذي ِ ْ َ ْيحتمل َ َ ْ ھ$ل ف$ي فائ$دة ف$ي : ت$صريح بم$ا فھ$م م$ن ال$شطر ال$ذي قبل$ه، يعن$ي: ھ$ذا ق$ال المك$ودي: َُ
ْوإن: قوله ٍببعض َ ْ َفصلت ِذي ِ ْ َ ْيحتمل َ َ ْ   :؟ =نه قالَُ

ْولم..........  َ ِينفصل َ ِ َ ْ ِبغير  ......َ ْ َ ٍظرف ِ ْ ٍظرفَك ْأو َ ْ ْعمل ْأو َ َ م$ا : ًمفھومه أنه لو فصل بواحد من ھ$ذه ال$ث.ث يمن$ع، إذا: َ
ْوإن: الفائدة من قوله ٍببعض َ ْ َفصلت ِذي ِ ْ َ ْيحتمل َ َ ْ ٍ؟ تصريح بالمفھوم السابق، حينئذ � وجه لھذا الشطر؛ =نه م$أخوذ م$ن َُ

  :قوله

ْولم..........  َ ِينفصل َ ِ َ ْ ِبغير......  َ ْ َ ٍظرف ِ ْ � يعم$ل، : ٍوھنا مفھوم مخالفة، فإن فصل بواحدة م$ن ھ$ذه، حينئ$ذ نق$ول: ......َ
  .قد يقال فيه فائدة، وھذا ھو الظاھر

ْولم...........  َ ِينفصل َ ِ َ ْ ِبغير........ َ ْ َ ٍظرف ِ ْ ٍكظرف ْأو َ ْ َ ْعمل ْأو َ َ يحتمل أنه لو فصل بھ$ا كلھ$ا ج$از، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، : َ
ًجال$سا، ف$صل ب$الجميع، يج$وز أو � يج$وز؟ عن$د الن$اظم � يج$وز، : ًل$دار عم$را؟ تق$ولأعندك في ا: ًلو قيل مث.: يعني

  .تنصيص على أنه الفصل يكون بالبعض � بالكل: لذلك في البيت الشطر الثاني فيه فائدة

ْوإن ٍببعض َ ْ ً خ.ف$ا لم$ا ذك$ره فيه فائ$دة: ً� بكلھا، فإن فصل بكلھا فالمنع عند سيبويه وظاھر ك.م الناظم عليه، إذا: ِذي ِ
  .المكودي

ْوإن ٍببعض َ ْ : ًعم$را ھ$ذا مفع$ول أول، تق$ول.. � بالكل، أعن$دك؟ ھ$ذا ظ$رف، ف$ي ال$دار ظ$رف، ج$ار ومج$رور: يعني: ِ
ٌأعندك في الدار عمرو تقوُل جالس، � يصح الن$صب، : ما يصح النصب، بل تقول: ًجالسا، نقول ھنا على ك.م الناظم ٌ

ٍب77بعض ْإنَو. ن$$صب وس$$يبويه عل$$ى المن$$ع ْ َف77صلت -الم$$ذكورات ال$$ث.ث المتقدم$$ة- ِذي ِ ْ َ ْيحتم77ل َ َ ْ : ، بمعن$$ى يغتف$$ر، يعن$$يَُ
  .ًاغتفر، يحتمل بمعنى يغتفر وزنا ومعنى

إن كان$ت مرفوع$ة فھ$ي   ھذا ھو ا=صل فيه، تحكى كما ھي،تحكى أن جملة بعده وقعت إذا شأنه القول: قال ابن عقيل
ِقال إني عْبد '((: مرفوعة َ َK ُ l ِ   .ٌزيد قال كما ھي، ]30:مريم)) [َ

َقال ٌمحمد َ . َ َھو ُ ُابن ُ ِمالك ْ ِ َ   

ٌقال زيد عمرو   ف$ي بع$ده الجمل$ة لك$ن ،ٌمنطل$ق ٌزيد وتقول ٌ، أين المحكي ھنا؟ عمرو منطلق، أما زيد ھذا فاعل،منطلقٌ
ً، وقد ينصب مفردا كما ذكرناه سابقاالمفعولية على نصب موضع ً.  

 ذل$$ك ف$$ي للع$$رب أن والم$$شھور. ظ$$ن تن$$صبھما كم$$ا مفع$$ولين والخب$$ر المبت$$دأ فين$$صب ،الظ$$ن مج$$رى إج$$راؤه ويج$$وز
الن$اظم فيم$ا  ذكرھ$اأربع$ة  ب$شروط إ� الظ$ن مج$رى الق$ول يج$رى � أن$ه الع$رب عام$ة م$ذھب وھ$و :أحدھما :مذھبين

  .سبق

ھذا بمعنى ظ$ن، وس$بقه اس$تفھام، : لالھمزة ل.ستفھام، وتقو ً،منطلقاً عمرا أتقول :قولك الشروط فيه اجتمعت ما فمثال
ي، ث$ان مفع$ولً ومنطلق$ا ،أول مفع$ول ً)عم$را(ـف$وھو فعل مضارع وذو خطاب ولم ينفصل بشيء بينه وبين ا�س$تفھام، 

، ف$إن فق$د ش$رط -م$ع اس$تيفاء ال$شروط-ٌأتقول عم$رو منطل$ق : ، فيصح أن تقول-تنبه-وھذه شروط للجواز � للوجوب 
ٌق$ال زي$د عم$رو منطل$ق، ويق$ول: الج$زأين عل$ى الحكاي$ة، نح$ومن ھذه الشروط تعين رف$ع  ٌ ٌزي$د عم$رو منطل$ق وأن$ت : ٌ ٌ ٌ

ٌتقوُل زيد منطلق، وأأنت تقوُل زيد منطلق، أأنت تقول ٌٌ ٌزيد منطلق، ھ$ذا ف$صل ب$أجنبي: ٌ ٌأأن$ت تق$وُل زي$د منطل$ق ج$اء .. ٌ ٌ
ًزيد منطلق إذا ف: بعد ھمزة استفھام، فھو مبتدأ والجملة خبر، تقول ٌ   .صل بغير المعمولٌ

ًزاد السھيلي شرطا آخر خامسا ٌأتق$ول لزي$د عم$رو : ٍوھو أن � يتعدى بال.م، فإن تعدى بال.م حينئذ بطل عمله، نح$و: ً ٍ
ًمنطلق، وزاد في التسھيل أن يكون حاضرا � مستقب.، أن يكون الزمن في$ه حاض$را، أم$ا إذا ك$ان ف$ي زم$ن الم$ستقبل  ًً ٌ

  .ًون مقصودا به الحال، وھذا كله في غير لغة ُسليم� يمنع، وفي شرحه أن يك

  .فإن كان الفعل غير مضارع، وھذا ذكر فيه ا�حترازات

َوأج77777777777777ري الق77777777777777ول كظ77777777777777ن مطلق77777777777777ا ْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ^ َ ُ ِ ُ
  

  

َعن7777777777د س7777777777ليم نح7777777777و ق7777777777ل ذا م7777777777شفقا َ ُِ ِْ َ ُْ ُ ْ ْ ُْ ٍ َ َ  
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ٍسليم  ْ َأجري القول كظن مطلقافي لغتھم َُ ْ َ ََ ُ ْ َ ْ^ َ ُ ِ ب$دون أن ي$شترط في$ه ) Kظ$ن(ينصب مفعولين بمعنى :  ب. شرط و� قيد، يعنيُ
ًزي$$دا منطلق$$ا، ق$$ل: واح$$د م$$ن ال$$شروط ا=ربع$$ة ال$$سابقة، وھ$$ذا س$$ھل، تق$$ول ًزي$$دا منطلق$$ا، أن$$ت تق$$ول ھ$$و يق$$ول: ً ًزي$$دا : ً

  .ًمنطلقا، قل ما شئت، فينصب مفعولين اثنين

ُأجري الق7ولَو ْ َ َْ ِ ُالق7ول: ُ ْ ^كظ7ن ھ$ذا نائ$ب فاع$ل، َ َ َمطلق7ان الق$ول، ھ$ذا ح$ال م$: َ َْ ب$دون : ٌح$ال ثاني$ة، ح$ال بع$د ح$ال، يعن$ي: ُ
  .ًشرط، مطلقا ھنا مقابل لما سبق

cوكتظن( ُ َ ْاجعل َ ُتقول ْ ُ ِولي ْإن َ َ d ًمستفھما َ ْ ُْ تبحث عما قبله وعما بع$ده، ھ$ل ث$م ) ًمطلقا(ًھذا مقيد، ودائما إذا جاء لفظ : )َ
ر، يعني! ًطلقا ھذاًمطلقا، ما م: قيد، =ن وحده ما يكفي، إذا قيل lًمطلقا عن القي$د وال$شرط، �ب$د أن : �بد من شيء مفس

  .ٌيكون شيء ذكر فيه شرط سابق أو �حق، فإذا لم يكن لم يصح اللفظ من أصله

^وأجري القول كظن َ ََ ُ ْ َ ْ َِ ^كظ7نأجري الق$ول وم$ا ت$صرف من$ه، : ُ َ َمطلق7ام$ن جھ$ة المعن$ى والعم$ل، : يعن$ي: َ َْ ب$دون ش$رط أو : ُ
ٍعند سليم، قيد ْ َُ َ ْ َأجري ھذا متعلق بـ: ِ ِْ َنحو قل ذا مشفقا، ُ َ ُِ ْ َُ ُ َذا مشفق: ْْ ِ ْ ُ    ما إعرابه؟َ

َمشفقامفعول أول مبني =نه اسم إشارة، وَذا  ِ ْ ً، ھذا مفعول ث$اني، ل$و ل$م ي$رد م$شفقا يحتم$ل أن$ه من$صوب ا�ثن$ين أو �، ُ
  .زوھذا على جھة الجواز؛ =ن الرفع على الحكاية عندھم جائ

ْقال7777777777777777ت َ ُوكن7777777777777777ت َ ْ ُ ًرج67777777777777777 َ ُ َفطين7777777777777777ا َ ِ َ  

  

َھ7777777777777777777777ذا ُلعم7777777777777777777777ر َ ْ َ َإس7777777777777777777777رائيناِ � َ ِ َ ْ ِ  

  

َھذا َإسرائيناقالت، و: مفعول أول لـ َ ِ َ ْ   . مفعول ثانيِ

  ...!!!و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  44الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم         ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين            

  : أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َأعلم َ َوأرى ْ ََ:  

َث6ث77777777777777777777777777 ىَل77777777777777777777777777ِإ َرأ ٍةََ َوعلم77777777777777777777777777ا ىَ َ َِ  

  

.ع777777777777777777777د َص777777777777777777777ارا اَِذإ ْواَ َعلم777777777777777777777اَأَو َرىَأ َ َْ  

  

 عنھا، نص فيم$ا س$بق أن عل$م ت$أتي متعدي$ة لمفع$ولين؛ وذل$ك إذا كان$ت �زال الحديث فيما يتعلق بعلم وما تفرع
  .ٍاعتقادية أو استعملت بمعنى الظن، وقد تأتي بمعنى العرفان، حينئذ تتعدى إلى مفعول واحد

ٍف$$ي ھ$$ذا الب$$اب أراد أن يب$$ين أن عل$$م الت$$ي تتع$$دى إل$$ى مفع$$ولين ق$$د ت$$دخل عليھ$$ا ھم$$زة النق$$ل، وحينئ$$ذ ت$$صيرھا 
ًتنق$ل الفع$ل م$ن كون$ه �زم$ا إل$ى كون$ه متع$ديا، يك$ون :  مفاعيل، وھذا شأن ھمزة النقل؛ ھمزة النقل يعن$يناصبة لث.ثة ً
ٍ� ين$صب مفع$$و� بنف$سه مباش$رة، حينئ$$ذ إذا قل$ت: خ$رج زي$$د ھ$ذا � يتع$دى بنف$$سه، يعن$ي: الفع$ل �زم ًأخرج$ت زي$$دا : ً

 بينھم$$ا، خ$رج ھ$ذا �زم وأخ$$رج ھ$ذا متع$$دي، أخرج$ت، الھم$زة ھ$$ذه زائ$دة، خ$$رج وأخ$رج ف$رق: أدخل$ت ھم$زة النق$$ل
ًخرج$$ت زي$$دا، إذا تع$دى ب$$الھمزة وتع$$دى : Kولك$ن تعدي$$ه بھم$زة النق$$ل، ولي$$ست منح$صرة فيھ$$ا؛ =ن$$ه ق$د ُي$$ضعف، تق$ول ً ُ K

ًبالتضعيف، والمراد ھنا التعدي بالھمزة، حينئذ ھمزة النقل تجعل ال.زم متع$ديا إل$ى واح$د؛ تنقل$ه م$ن كون$ه �زم$ا إل$ى  ً ٍ
  .ٍتعد لواحدم

ًثم إذا كان متعديا إلى واحد تجعله متعديا إلى اثنين ھ$ذا : فاع$ل، وجب$ة: فعل م$اض، وزي$د: لبس زيد جبة، لبس: ً
ًألب$ست زي$دا جب$ة، م$ا ال$ذي ص$ير الفع$ل ونقل$ه م$ن كون$ه : تعدى ھذا إلى واحد، إذا دخلت عليه الھم$زة: ًمفعول به، إذا

ًمتعديا إلى واحد إلى أن صار ناصبا ل ًمفعولين؟ ھو ھمزة النقل، ثم ما كان متعديا إلى اثن$ين ودخل$ت علي$ه ھم$زة النق$ل ً
ٍصيرته ناصبا لث.ثة مفاعيل، وھو أعلم وأرى، حينئذ أعلم وأرى  ُأرى الُحلمية ھنا-ً

 تنصب مفعولين إذا دخل$ت عليھ$ا -
  .تتعدى إلى اثنينٍالھمزة، حينئذ صيرتھا ناصبة لث.ثة مفاعيل، وكذلك علم العرفانية سيأتي أنھا 

َأعلم َ َوأرى ْ ھذا باب ذكر ما يتعدى إلى ث.ثة مفاعيل وھو أعلم و أرى، ا=ص$ل عل$م ورأى، وم$ن ال$صيغة :  أيََ
َولرأى: تعلم أن التعدي ھنا حصل بالھمز؛ =نه ھناك ذكر علم، وذكر رأى َ َالرْؤيا َِ cھي مجردة عن الھم$زة، وھن$ا : ً، إذا

  .مزة، فتعلم أن التعدي إنما حصل بھمزة النقل، ھذا واضح من الترجمة والعنوانعنون بما ھو مشتمل على الھ

َث6ث َىِلإ َرأ ٍةََ َوعلما ىَ َ َأْرأي$ا(رأى أو أرى، أرى أصلھا : َِ َ ف$تح : ٍبالفتح$ة أرأي$ا، حينئ$ذ نق$ول: تحرك$ت الي$اء يعن$ي) َ
: ھ$ا لم$ا قب$ل فح$ذفت ف$صار أرى، ف$أرى أص$لھاًما قبلھا فوجب قلبھا ألفا، ثم أريد التخفيف بحذف الھمزة وألقيت حركت

ًأرأيا، قلبت الياء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا ثم حذفت الھمزة بعد نقل حركتھا إلى الساكن قبلھا، وأما أعل$م فھ$ي كم$ا 
   .ھي

َث6ث َىِلإ َرأ ٍةََ َوعلما ىَ َ َأعلم: قال في الترجمة: َِ َ َوأرى ْ َث6ث َىِلإ: ، ولما ذكرََ َرأ (:، ق$الٍةََ َوعلم7ا ىَ َ ، ق$دم رأى عل$ى )َِ
َأرى: (ًعلم، ھل ھذا مقصود أم أنه ھكذا اتفاقا؟ في بع$ض الن$سخ الترجم$ة َوأعل7م َ َ ْ ٍ، حينئ$ذ � خ$.ف، رجحھ$ا بع$ضھم )َ

َث6ث َىِلإ: (ًبناء على ما ذكره في البيت َرأ ٍةََ َوعلما ىَ َ  إش$كال تق$ديم أرى عل$ى أعل$م �: النسخة التي فيھا الترجم$ة: ً، إذا)َِ
َث6ث َىِلإ: (ثم قال) أعلم وأرى: (فيھا، وأما ھذه َرأ ٍةََ َوعلما ىَ َ ل$يس : لعله من باب ا�تف$اق فح$سب، يعن$ي: ٍ، حينئذ نقول)َِ

  :ًمقصودا، إ� إذا ُجعل أن ا=صل في الترجمة أعلم وحملت عليھا رأى كما سبق، وھي

َولرأى  َ َالرْؤيا َِ c ِانم َلعلما َما ْ َِ َالبَط    ***  ِ ِمفعولين ِ ْ ُ ََ ْ.  



                                                            
622

ًألحقت رأى الحلمية بعل$م لج$امع أن ك$. منھم$ا إدراك أو ح$سن ب$اطن، إذا: ًإذا حمل$ت رأى الت$ي بمعن$ى الرؤي$ا : ً
ٍعلى علم بجامع، حينئذ أيھما أصل وأيھما فرع؟ ِ  

  .فرعٍھذه أصل، ورأى الحلمية ھذه فرع، حينئذ قدم ا=صل على ال:  علم نقول-صارت علم بدون ھمز-أعلم 

َث6ث َىِلإ: ثم قال َرأ ٍةََ َوعلما ىَ َ   .ًلم يجعل ثم فارقا بين اللفظين: َِ

ْعدوا َصارا اَِذإ َّ َعلم7اَأَو َرىَأ َ ْع7دوا: َْ َث6ث7 ىَل7ِإ َّ َث6ث7 ىَل7ِإ ،ٍةََ ْع7دوا: ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه: ٍةََ ، م$ن ال$ذي َّ
فاعي$ل، أو النح$اة حكم$وا ب$صحة تعدي$ة ھ$ذه ا=فع$ال إل$ى ث.ث$ة Kعدى؟ العرب، نطقت بھا متعدية بھذا اللفظ إلى ث.ثة م

ٍمفاعيل، فيجوز في مثل ھذه التراكيب أن يفسر الضمير بالنحاة أو بالعرب، إ� إذا لم يصلح أن يف$سر ب$ه النح$اة حينئ$ذ 
ُواس7تعملوا: يحم$ل عل$ى الع$رب، كم$$ا س$بق َ ْ ْ ًم7ضارعا ََ ِ َ Aَوش77كا ُ َ ْ ا؛ =ن ا�س$تعمال ص$$فة ، ل$يس النح$اة ھ$م ال$$ذين اس$تعملوَ

ُاس77تعملوا: ٍللن$$اطق ا=ص$$لي، حينئ$$ذ يتع$$ين أن يق$$ال َ ْ يعن$$ي الع$$رب و� يف$$سر بالنح$$اة، أم$$ا حكم$$وا ورفع$$وا ونح$$و ذل$$ك،  َْ
  .فيجوز فيه الوجھان

ْعدوا ْعدواأي العرب أو النحاة، : َّ َرأ َّ َوعلما ىَ َ ت ، ھذا مفعول مقدم، المتع$ديين إل$ى مفع$ولين؛ وذل$ك عل$م إذا كان$َِ
بمعنى اليقين أو الظن � علم العرفانية، وھذا ھو ا=صل فيھا، ورأى إذا كانت حلمية، العرب عدت ھذه المفاعي$ل إل$ى 

َصارا اَِذإث.ثة، متى؟  َعلماَأَو َرىَأ -إذا دخلت عليھما ھمزة النقل وصارا- َ رأى وعلم ھما ا=صل، ت$دخل عليھم$ا : ً، إذاَْ
ٍن يتع$$ديان إل$$ى ث.ث$$ة مفاعي$$ل، حينئ$$ذ المفع$$ول ا=ول ھ$$و الفاع$$ل، والمفع$$ول الث$$اني ٍھم$$زة النق$$ل، حينئ$$ذ ت$$صير الفعل$$ي
ً، علمت زيدا قائما، زيدا قائما مفعو� علم، إذا أدخلت عليه ھمزة، قل$ت-ھذا ا=صل-والثالث ھما مفعو� علم ا=صل  ً ً ً :

ًمث.-ُأعلمت
ُ محمدا زيدا قائما، أعلمت ھذا �بد أن ت$سندھا إل$ى فاع$- ً ً ًعل$م زي$د بك$را : ل وھ$و الم$تكلم، الفاع$ل ال$ذي ھ$وً ٌ

ًأعلم$ت زي$دا بك$را قائم$ا، : مفع$ول ث$اني، إذا قل$ت: ًمفع$ول أول، وقائم$ا: ًفاعل$ه، وبك$را: ٌفع$ل ماض$ي وزي$د: ًقائما، علم ً ً
ً نصب على أنه مفعول أول، وبكرا المفعول ا=ول في علم ص$ار مفع$و� ثاني$ا ف$ي ب$ا-الفاعل–ٍحينئذ علم زيد  ب أعل$م، ًً

  .ًوقائما صار ھو المفعول الثالث

ٍتعدى إلى ث.ثة أص$ل ا=ول ھ$و الفاع$ل، والث$اني والثال$ث ھم$ا مفع$و� عل$م، حينئ$ذ ك$ل م$ا تعل$ق بب$اب عل$م : ًإذا
ج$$وازه -اFلغ$$اء ال$$سابق والتعلي$$ق ونح$$و ذل$$ك م$$ن حي$$ث الح$$ذف : ومفعولي$$ه يك$$ون للث$$اني والثال$$ث دون ا=ول، يعن$$ي

ًاختصارا واقتصارا  ك$ل تل$ك ا=حك$ام تتعل$ق بالث$اني والثال$ث دون ا=ول، لم$اذا؟ =ن ً- حذف أحد المفعولين أو ھما معاً
الثاني والثالث ھما مفعو� علم في ا=صل، ھم$ا المبت$دأ والخب$ر، وھ$ذه الجمل$ة كأص$لھا أعل$م ت$دخل عل$ى جمل$ة المبت$دأ 

ًوالخبر، فحينئذ يبقى الحك$م مست$صحبا حت$ى بع$د دخ$ول الھم$زة، و ًأم$ا ا=ول فھ$ذا �، ھ$ذا ص$ار عم$دة، ص$ار مفع$و� ٍ
ً� ح$$ذف اقت$$صارا و� -ٍأول، قب$$ل دخ$$ول ھم$$زة النق$$ل ھ$$و فاع$$ل، فحينئ$$ذ � يتعل$$ق ب$$ه � إلغ$$اء و� تعلي$$ق و� ح$$ذف 

  .ً و� غير ذلك، وإنما الحكم يكون منصبا على المفعول الثاني والثالثً-اختصارا

َث6ث77777777777777777777777777 ىَل77777777777777777777777777ِإ َرأ ٍةََ َوعلم77777777777777777777777777ا ىَ َ َِ  

  

َص777777777777777777777ارا اَِذإ ْوا.دَع777777777777777777777 َعلم777777777777777777777اَأَو َرىَأ َ َْ  

  

، )أعل$م وأرى(أشار بھذا الفصل إلى م$ا يتع$دى م$ن أفع$ال إل$ى ث.ث$ة مفاعي$ل، ف$ذكر س$بعة أفع$ال، ا=ص$ل فيھ$ا 
وأم$$ا م$$ا ع$$داھا فھ$$ي محمول$$ة عليھ$$ا، وإ� ا=ص$$ل ھ$$و فع$$.ن، بع$$ضھم اخت$$صر أو اقت$$صر عل$$ى ھ$$ذين الفعل$$ين، وم$$ا 

  . =نه سيأتي أنھا ما عديت إ� باستعمالھا بصيغة المبني للمجھولعداھما محمولة بالقياس؛

َأعلم َ َوأرى ْ  فذكر أن أصلھما علم ورأى، وأنھما بالھمزة يتع$ديان إل$ى ث.ث$ة مفاعي$ل؛ =نھم$ا قب$ل دخ$ول الھم$زة ََ
ًعل$م زي$$د عم$$را منطلق$ا، ورأى خال$$د بك$$را أخ$اك، فلم$$ا دخل$$ت: عليھم$ا كان$$ا يتع$ديان إل$$ى مفع$$ولين ً ًٌ  عليھم$ا ھم$$زة النق$$ل ٌ

ًزادتھما مفعو� ثالثا، ھذا المفعول ا=ول ھو الفاعل، ھو الذي كان فاع. بھما قبل دخول الھمزة والث$اني والثال$ث ھم$ا , ًً
ًأعلم$ت زي$دا عم$روا منطلق$ا، وأري$ت : اللذان كانا منصوبين بھما وھما المبتدأ والخبر، فإذا دخلت عليھما الھمزة، قل$ت ً ً ُ

ًخالدا بكرا ً أخاك، وھذا ھو شأن الھمزة؛ أنھا تصير ما كان فاع. مفعو�، وما كان �زما متعديا، وما كان متع$ديا إل$ى ً ً ً ً
ًواحد متعديا �ثنين، وما كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ث.ثة ً ً.  

ْلمفع77777777777777777ولي َم7777777777777777اَو ُ ََ ْ ُعلم77777777777777777ت ِ ْ َمطلق77777777777777777ا َِ َْ ِللث777777777777777777ان  ُ . ِوالثال777777777777777777ث ِ ِ . ًي777777777777777777ضاَأ َ َحقق777777777777777777ا ْ M ُ  
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إذا صارت أمامك ث.ثة مفاعيل ق$د يلت$بس، أي$ي المفاعي$ل ھ$ذه الت$ي يتعل$ق بھ$ا التعلي$ق واFلغ$اء والح$ذف : عنيي
الث$اني والثال$$ث، لم$اذا؟ =ن ا=ول أص$له فاع$$ل؛ ل$دخول ھم$زة النق$$ل : ونح$و ذل$ك، ك$ل م$$ا س$بق م$ن أحك$$ام عل$م؟ نق$ول

الثاني ف$ي ب$اب أعل$م، والمفع$ول الث$اني ف$ي ب$اب عل$م نصب على أنه المفعول ا=ول، والمفعول ا=ول في باب علم ھو 
ھ$ذا -، يعني وال$ذي )َوما: (ٍھو المفعول الثالث في باب أعلم، حينئذ يتعلق الحكم بالثاني والثالث دون ا=ول، ولذلك قال

َحقق77ا (-مبت$$دأ، M ثب$$ت ، وال$$ذي لمفع$$ولي، وال$$ذي -ھ$$ذا ص$$لة متعل$$ق بمح$$ذوف-ھ$$ذا خب$$ره، وم$$ا ثب$$ت أو حق$$ق لمفع$$ولي ) ُ
َمطلقاُلمفعولي علمت بدون ھمزة نقل،  َْ ِللث7انبدون اس$تثناء ا=حك$ام ال$سابقة، : ُ . ِوالثال7ث ِ ِ . ًأي7ضاَم$ن مفاعي$ل أعل$م وأرى  َ ْ 

َحققا M ً، فيجوز حينئذ حذفھما معا اختصارا إجماعا، ھذا في الثاني والثالث، يجوز ح$ذفھما مع$ا اخت$صارا إجماع$ا، وف$ي ُ ً ً ً ً ً ٍ
ًرا م$$ا س$$بق م$$ن الخ$$.ف، ويمتن$$ع ح$$ذف أح$$دھما اقت$$صارا إجماع$$ا، وف$$ي ح$$ذفھما مع$$ا اقت$$صارا ح$ذف أح$$دھما اخت$$صا ً ً ً ً

ٌعم$رو أعلم$ت زي$دا ق$ائم، م$ا حكم$ه : الخلف السابق، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليھما فق$ط دون ا=ول، ول$ذلك تق$ول ً ُ ٌ
ٌھنا؟ عمرو أعلمت زيدا قائم، ھذا ماذا نسميه؟ إلغاء، ما الدليل؟ ً ُ ًعم$را أعلم$ت زي$دا :  الرفع؛ =نه لو بقي كما ھ$و لقل$تٌ ًُ

ُخب$$ره تع$$ين أعلم$$ت أن يك$$ون متع$$ديا لواح$$د، فن$$صب ) ٌق$$ائم(لتوس$$ط العام$$ل، و ) ٌعم$$رو(ًقائم$$ا، لك$$ن لم$$ا رفع$$ت ا=ول  ً ُ
ًا=ول عل$ى أص$له، ث$م الث$$اني والثال$ث ارتف$ع رج$$ع إل$ى م$ا ك$$ان علي$ه، ول$ذلك ل$$م يرف$ع زي$دا، أعلم$$ت زي$دا؛ =ن$ ه ل$$يس ًُ
ٌعم$$رو : ًمفع$$ول أول و� ث$$اني، والتعلي$$ق واFلغ$$اء إنم$$ا يك$$ون للث$$اني والثال$$ث، أم$$ا ا=ول زي$$دا بق$$ي كم$$ا ھ$$و من$$صوب

ًأعلمت زيدا قائم، حصل إلغاء ھنا بالتوس$ط، لم$اذا ن$صب زي$دا وا=ص$ل أ� تعم$ل أعلم$ت ف$ي اللف$ظ؟ نق$ول ًٌ ً=ن زي$دا : ُ
ٌوإنما ھو مفعول زيَد بدخول ھمزة النقل على علم، عمرو أعلمت زيدا قائمھذا ليس ھو المفعول الثاني، و� الثالث،  ً ُ ٌ ٌِ ِ.  

ٌأعلمت زيدا لعمرو ق$ائم، يعن$ي: ويجوز التعليق عنھما فتقول ال$ذي س$بق معن$ا م$ن المواض$ع ال$ستة الت$ي تك$ون : ً
ٌوب$ين المفع$ول الث$اني، أعلم$ت زي$دا لعم$رو ) أعلم(lمعلقة للفعل، إنما توجد فاصلة بين  ٌق$ائم، دخل$ت �م ا�بت$داء، وھ$ي ً

ًمما له الصدر، وحينئذ وجب التعليق، وكان التعليق ھنا حاص.    .للمبتدأ وا=ولٍ

  ً: إذا

ْلمفع77777777777777777ولي َم7777777777777777اَو ُ ََ ْ ُعلم77777777777777777ت ِ ْ َمطلق77777777777777777ا َِ َْ ُ  

  

ِللث777777777777777777ان . ِوالثال777777777777777777ث ِ ِ . َي777777777777777777ضَأ َ َحقق777777777777777777اً اْ M ُ  

  

  .والذي ثبت:  يعنيَوما

ْلمفعولي ُ ََ ْ ُعلمت ِ ْ َمطلقا َِ َْ َمطل: ُ ْ ْلمفعولي )َما( ھذا حال من الضمير المستتر في المجرور العائد على َقاُ ُ ََ ْ ِ.  

ِللثان . ِوالثالث ِ ِ . من مفاعيل أعلم ورأى، وأما المفعول ا=ول ف. يج$وز في$ه تعلي$ق الفع$ل عن$ه، � يعل$ق عن$ه، ف$.  َ
ٌأعلمت لزيد عمرو منطلق، ھذا � يصح، لماذا؟ =ن$ك علق$ت المفع$ول ا=: يقال ٌ ول والتعلي$ق إنم$ا ھ$و خ$اص ب$المفعول ٌ

lالث$$اني والثال$$ث، فيبق$$ى المفع$$ول ا=ول عل$$ى حال$$ه، وإذا أردت التعلي$$ق ت$$دخل الح$$رف أو ا�س$$م المعل$$ق بع$$د المفع$$ول 
ًا=ول، حينئذ يختص بالمفعول الثاني والثالث، وأما ا=ول فيبقى على حاله منصوبا، ولذلك في المثال ال$سابق م$ا ذك$ره  ٍ

ٌنه أدخل �م ا�بتداء على المفعول الثاني، أعلمت زيدا لعمرو منطلق، أما أعلم$ت لزي$د عم$رو منطل$ق نق$ولالشارح أ ٌٌ ٌٌ ُ ً :
ٌھذا � يصح، بل يبقى ا=ول عل$ى حال$ه، أعمل$ت زي$دا لعم$رو ق$ائم، ومث$ال ح$ذفھما للد�ل$ة أن يق$ال ٌ ً ًھ$ل أعلم$ت أح$دا : ُ َ

ًعمرا قائما؟ تقول ًأعلمت زيدا، ھذا وقع ف: ً   ً.ي جواب سؤال، وحذف المفعول الثاني والثالث معاُ

ًأعلمت زيدا عمرا أي: ومثال حذف أحدھما للد�لة أن تقول في ھذه الصورة ً ُأعلم$ت : ًقائما، ح$ذفت الثال$ث، أو: ُ
ًزيدا، قائما أي عمرا قائما، فحذفت الثاني ً ً ً.  

ًن ك$ان من$صوبا =عل$م إ� أن$ه ل$يس أص$له المبت$دأ كل ا=حكام السابقة تتعل$ق بالث$اني والثال$ث، وأم$ا ا=ول وإ: ًإذا
  .والخبر، وا=حكام السابقة كلھا متعلقة بما أصله المبتدأ والخبر

ْلمفع77وليوال$$ذي  ُ ََ ْ ْلمفع77وليثب$$ت : ِ ُ ََ ْ ُعلم77ت ِ ْ َمطلق77اٍب$$دون ھم$$ز ورأي$$ت ك$$ذلك  َِ َْ ِللث77انٍ ب$$دون تف$$صيل وب$$دون اس$$تثناء ُ . ِ 
ِوالثالث ِ . ِحققا لثابت : يعني َ َ M ِلثانُ ِللثان، ي. . َحقق7ا: ھذا متعل$ق بقول$ه ِ M َحقق7ا، وُ M  ھ$ذا فع$ل ماض$ي مغي$ر ال$صيغة وا=ل$ف ھ$ذه ُ

ثب$ت، التحقي$ق ھن$ا بمعن$ى الثب$وت، فثب$ت بالث$اني والثال$ث م$ن اFلغ$اء والتعلي$ق : لmط.ق، حقق للث$اني والثال$ث، يعن$ي



                                                            
624

  . أعلم وأرى؟؟؟ من ومنع الحذف من غير دليل وجوازه لدليل ثابت للثاني والثالث

ِوإ َتع777777777777777777777777777ديا ْنَ َ. َلوا َ ٍح777777777777777777777777777دِ َب6777777777777777777777777777 ِ ِ  

  

ٍھم7777777777777777777777ز ْ ِف6ثن7777777777777777777777ين َ ْ َ ْ ِب◌ه َِ َتوص67777777777777777777777 ِِ . َ َ  

  

  .البصرية) رأى(العرفانية ولم يذكر ) ِعلم(Kھذا استطراد من الناظم، وھو أنه قد سبق أن بين 

َتعديا ِْنإ َ. َلوا َ ٍح7دِ َعل7م: ِ ِ ، إن تع$دت �ثن$ين عرفن$ا الحك$م أنھ$ا بھم$زة  إم$ا أن تتع$دى لواح$د، وإم$ا أن تتع$دى �ثن$ينَ
ً� تْعلُم$ون ش$ْيئا((: النقل ت$صير متعدي$ة إل$ى ث.ث$ة، بق$ي عل$م بمعن$ى ع$رف َ ََ عرف$ت : ً، علم$ت زي$دا يعن$ي]78:النح$ل))[َ

ًزيدا، رأيت زيدا، رأيت  ًالبصرية، إذا تعدت لواحد حينئذ تصيره ھمزة النقل متعديا إلى اثنين) رأى(ً ٍ.  

ْوإن .تعد َ َ ٍلواحد َياَ َتعدياالضمير ھنا : َِ َ. ، ومتى يتعديان لواح$د؟ إذا كان$ت عل$م بمعن$ى ع$رف )علم ورأى(يعود إلى  َ
ِلعلم: -عرفانية– ْ ِ ٍعرفان ِ َ ْ Mوظن ِ َ ْتھمه  َ َ َ ٌتعدية***    ُ َ ِْ ٍلواحد َ ِ ْملتزمه َِ َ َُ َ ْ.  

ْوإن َتعديا َ َ. ٍلواحد َ نم$ا ذك$ر عل$م العرفاني$ة وذك$ر ظ$ن الت$ي بمعن$ى ھ$و ل$م ي$ذكر رأى الت$ي تتع$دى إل$ى واح$د، وإ: َِ
  .ٍاتھم، حينئذ الضمير راجع إلى شيء مذكور، وإلى شيء معلوم في الذھن

ْوإن َتعديا َ َ.   .علم ورأى: يعني: َ

ٍلواحد ِلعل7ملمفعول واحد، وھذا إنما ذكره في الباب السابق أن علم العرفانية تتع$دى لواح$د، : يعني: َِ ْ ِ ٍعرف7ان ِ َ ْ ، ث$م ِ
ٌتعدية: قال َ ِْ ٍلواحد َ ِ ْملتزمه َِ َ َُ َ ٍ، فحينئ$ذ رأى الب$صرية ل$م ي$ذكرھا ھ$و، حينئ$ذ يق$ولْ ْوإن: ٍ َتع7ديا َ َ. عل$م ورأى الب$صرية، : ، أيَ

  .lفأشار بالضمير إلى شيء مذكور فيما سبق وإلى شيء معلوم يوجبه الموقف الشارح

ٍلواحد   .بصرية) رأى(عرفانية و ) علم(وذلك فيما إذا كانت : َِ

ٍھمز ِب6 ْ   .كانت التعدية ب. ھمز؛ =ن الھمزة قد تجعل ال.زم يتعدى لواحد، ولكن ھنا تعدى بنفسه إلى واحد: َ

ِف6ثنين ْ َ ْ ِب◌ه َِ .توص67 ِِ َ ِف6ثن7ين: َ ْ َ ْ ِف6ثن7ينالف$اء واقع$ة ف$ي ج$واب ال$شرط،  َِ ْ َ ْ ِب◌ه َِ ب$الھمز توص$.، توص$. : ، يعن$يِِ
ِف6ثنينلواحد بالھمز ھذا مراده، علم ورأى إلى اثنين وھما متعديان  ْ َ ْ ِب◌ه َِ .توص67لمفع$ولين اثن$ين : يعني ِِ َ ال$ضمير ھن$ا  َ

.توص6يعود إلى رأى وعلم،  َ ِب◌ه َ ٍ، يعني بالھمز، فلما كان دون الھمز متعديا لواحد، فحينئذ تعدى بالھمزة إلى اثنينِِ ً.  

ْوإن َتعديا َ َ. َرأ- َ َوعلما ىَ َ ٍلواح7د -َِ َتع7ديا: تعل$ق بقول$هھ$ذا م: ِب67 َِ َ. ٍھم7ز ِب67 َ ْ  ھن$ا بمعن$ى غي$ر َ).. بغي$ر ھم$ز: ، يعن$يَ
ٍھمز. ليست حرفية، بل ھي اسم، وإعرابھا يظھر على ما بعدھا ْ ٍ، وك$سرة ھم$ز ھ$ذه مق$درة، كسرة عاريةالكسرة ھذه : َ ُ

  .و� ھذه اFعراب فيھا مقدر وظھر على ما بعدھا

ٍھمز ِب6 ْ ِف6ثن7ينم عرفانية، بأن كانت رأى بصرية وعل: َ ْ َ ْ ِب◌ه َِ .توص67 -ھ$ذا ج$واب ال$شرط- ِِ َ ِب◌ه َ ِب7ه، ِِ متعل$ق : ِ
.توص67بـ َ ِ)ثن7ينوا، َ ْ َ ْ .توص67متعل$ق ب$ـ ِ َ ًأري$ت زي$دا : ، توص$. ب$الھمز �ثن$ين لمفع$ولين اثن$ين، توص$. لم$ا علم$ت، فتق$ولَ

َالھ.ل، رأيت الھ.ل فعل وفاعل ومفعول به، أريت زيدا الھ.ل، تع ًدى إلى اثنين، زي$دا ھ$ذا مفع$ول أول، وال$ذي ج$اء ً
ًبه ھو ھمزة النقل، والھ.ل ھذا مفعول ثاني، فصيرت المفعول لرأى مفع$و� ثاني$ا وزادت$ه مفع$و� أو�، وھ$و الفاع$ل،  ً ًً َ

ُوأعلمته الخبر، أعلمت زي$دا الخب$ر، تع$دى إل$ى اثن$ين، أعلم$ت يعن$ي َأعلم$ت زي$دا الخب$ر، عل$م زي$د الخب$ر: ًُ ٌَ َ ً َ، عل$م فع$ل ُ
ًماضي، وزيد فاعله والخبر ھذا مفعول به، بمعنى عرف، إذا دخلت ھمزة النق$ل ص$يرت الفاع$ل مفع$و� أول، أعلم$ت  َ ٌ

ًزي$$دا الخب$$ر، إذا َتع77ديا ْإنالب$$صرية ) رأى(العرفاني$$ة و ) عل$$م: (تع$$ديا �ثن$$ين بواس$$طة ھم$$زة النق$$ل، وا=ص$$ل فيھم$$ا: ًَ َ. َ 
ٍلواحد َأعلمت زيدا الخبر، � يقال: ا الباب، ولو تعديا �ثنينٍ، وليستا حينئذ من ھذَِ َب$أن أعل$م م$ن ب$اب عل$م مم$ا يتع$دى : ً ِ

  .�، ليست من ھذا الباب، وكذلك رأى البصرية ليست من ھذا الباب: لمفعولين، نقول

  .ٍ وليستا حينئذ من ھذا الباب، و� من الباب الذي قبله؛ =ن المفعول الثاني غير ا=ول

ً المفع$$ولين الل$$ذين ت$$دخل عليھم$$ا عل$$م ورأى أن يكون$$ا مبت$$دأ وخب$$را ف$$ي ا=ص$$ل، وھ$$ذا ل$$يس مم$$ا وي$$شترط ف$$ي ً

  ).كسا و أعطى: (ٍأصلھما المبتدأ والخبر، حينئذ يكون من باب

ك$$سا و (ٍولي$ستا حينئ$ذ م$ن ھ$$ذا الب$اب و� م$ن الب$$اب ال$ذي قبل$ه؛ =ن المفع$$ول الث$اني غي$ر ا=ول، فھ$$و م$ن ب$اب 
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  :أشار إليه بقوله، وھذا ما )أعطى

ِوالث777777777777ان . َمنھم777777777777ا َ ُ ْ ِكث777777777777ان ِ َ ْاثن777777777777ي َ َ َك777777777777سا ْ َ  

  

َفھ7777777777و ْ ِب7777777777ه َ Mك7777777777ل ِف7777777777ي ِ ْحك7777777777م ُ ْذو ٍُ َائت7777777777سا ُ ِ ْ  

  

ك$$سا وأعط$$ى فع$ل يتع$$دى إل$$ى مفع$ولين ف$$ي أص$$له دون ھم$زة نق$$ل، ولك$$ن ل$يس أص$$ل، المفع$$ولين المبت$$دأ : ب$اب
دى إل$ى مفع$ولين أص$لھما المبت$دأ والخب$ر وھ$ذا ب$اب قسم يتع$: والخبر، ولذلك ما يتعدى إلى مفعولين في الجملة قسمان

  .ظن وأخواتھا، وقسم يتعدى إلى مفعولين ليس أصلھما المبتدأ والخبر

ُباب َكسا ُ َأعطىَ وَ ْ ًأعطيت زيدا درھما، نقول: َ ًھ$ذا م$ن ب$اب ك$سا، أعطي$ت زي$دا درھم$ا، ل$يس أص$ل المفع$ولين : ً ً
ًح التركيب ھذا، حينئذ أعطيت زيدا درھما، زي$دا آخ$ذ، وال$درھم ھ$ذا ٌزيد درھم، ما يص: مبتدأ وخبر، � يصح أن يقال ً ً ٍ

  .مأخوذ، ففرق بينھما

ِوالثان . َمنھم7االثاني ھذا مبتدأ، : َ ُ ْ ِكث7ان، -ب$اب ع$رف ورأى-م$ن ھ$ذين المفع$ولين ال$سابقين : ِ َ ِوالث7ان، ھ$ذا خب$ر، َ . َ 
َمنھما ُ ْ ِكثان ِ َ ْاثني َ َ َكسا ْ المفعول الثاني من ھ$ذين المفع$ولين ك$المفعول الث$اني م$ن : كسا، أيكثاني اثنين مفعولي : ، يعنيَ

ِالث7انباب كسا، المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب عل$م الت$ي ھ$ي بمعن$ى ع$رف، ورأى الت$ي بمعن$ى أب$صر،  َمنھم7ا . ُ ْ ِكث7ان ِ َ ْاثن7ي َ َ ْ 
َكسا ًرا واقت$صارا، يعن$يٍكالثاني م$ن مفع$ولي ك$سا، فحينئ$ذ م$ا ال$ذي يترت$ب علي$ه؟ يج$وز في$ه الح$ذف اخت$صا: ، يعنيَ ً :

  .يحذف بدليل وبدون دليل، � يشترط فيه، بخ.ف الثاني من باب علم

ًھو من باب كسا، يجوز في$ه الح$ذف اخت$صارا واقت$صارا ب$دليل : ھذا الثاني من باب علم يعني عرف، نقول: ًإذا ً
  .وبدون دليل

إلغ$اء وتعلي$ق وغي$ر ذل$ك م$ن ا=حك$ام الج$ائزة يمتنع فيه ما جاز في مفعولي علمت المتعدية إلى اثنين من : ًثانيا
ًيجوز حذفه اختصارا واقتصارا، بدليل وبدون دليل، ثانيا: ًفيه، إذا ً يمتنع فيه كل ا=حكام السابقة من التعلي$ق واFلغ$اء : ً

   .ونحوھما

َفھو(فرق بين ھذا الباب وبين باب علم، : ًإذا ْ ِب7ه(الثاني من ھ$ذين المفع$ولين : أي) َ بالث$اني م$ن مفع$ولي : يعن$ي) ِ
Mكل ِفي(باب كسا،  ْحكم ُ ْذوٍ ُ َائتسا ُ ِ ْ◌ذو(في ك$ل حك$م ل$ه ثاب$ت ل$ه، ) ْ َائت7سا ٍُ ِ يقت$دي ب$ه، ص$احب ائت$ساء ص$احب : يعن$ي) ْ

  .اقتداء

ِالثان: ًإذا ِالثانمن باب علم بمعنى عرف ورأى البصرية  . َمنھما . ُ ْ � يأخذ حكم الثاني من ب$اب عل$م، وإنم$ا يأخ$ذ  ِ
ثاني من ب$اب ك$سا وأعط$ى، والف$رق ب$ين الب$ابين واض$ح، أن الث$اني ف$ي ب$اب عل$م ھ$ذا عم$دة أص$له خب$ر، وأم$ا حكم ال

ًض$ربت زي$دا، زي$دا ھ$ذا : الثاني من ب$اب ك$سا وأعط$ى �، أص$له ف$ضلة، ف$رق ب$ين الن$وعين، ف$ذاك عم$دة، وھ$ذا مث$ل ً
Kيج$$وز حذف$$ه، حينئ$$ذ ف$$رق الن$$اظم بينھم$$ا،  ِالث77انَو(ٍ َمنھم77ا . ُ ْ ِالث77انَو(م$$ن ھ$$ذين المفع$$ولين، : أي) ِ المفع$$ول الث$$اني، : أي) .

َمنھما( ُ ْ ِكث7ان(من ھذين المفعولين، من باب علم بمعنى عرف ورأى بمعنى أبصر، ) ِ َ ِكث7ان(ھ$ذا خب$ر، ) َ َ ْاثن7ي َ َ مفع$ولي  ْ
َكسا َفھ7و(، وبابه من كل فعل يتعدى إلى مفع$ولين ل$يس أص$لھما المبت$دأ والخب$ر كم$ا ذكرن$اه، )َ ْ ِب7ه(الث$اني ھ$ذا : يأ) َ ِ( ،

Mكل ِفيبالثاني من مفعولي باب كسا  ْحكم ُ ْذو ٍُ َائتسا ُ ِ َذو اقت$داء، فيمتن$ع أن ُيخب$ر ب$ه ع$ن ا=ول، � تنح$ل الجمل$ة :  يعني،ْ
فيخبر به عن ا=ول، ويجوز ا�قتصار عليه وعلى ا=ول، ويمتنع اFلغاء، وجوز بعضھم اFلغ$اء ف$ي م$سألة اس$تثناھا، 

ِربl أرن$$ي كْي$$ف تْح$$ي ((: ف$$ي التعلي$$ق، فق$$د يعل$$ق المفع$$ول الث$$اني م$$ن ب$$اب عل$$م العرفاني$$ة، ورأى الب$$صريةإ� : قي$$ل ُ َ ََ ِ ِ َ
َالمْوتى َ ِربl أرن$ي(، ]260:البق$رة))[ْ ِ َ ِأرن$ي(، رأى ھن$ا ب$صرية، )َ ِ ِولك$ْن ليطم$ئن قلب$ي((يري$د الرؤي$ا، ) َ ْ َ K ِ ِ َِ َ َْ ، ]260:البق$رة))[َ

ُربl أرني كْيف ت(( َ ََ ِ ِ َْحي المْوتىَ َ ْ ِأرني((، ))ِ ِ َتْح$ي الم$ْوتى(( الياء ھذه مفعول أول، ))َ َ ْ ِ ِتْح$ي ]260:البق$رة)) [ُ ، ھ$ذه مفع$ول ُ
إن ھذا تعليق، وھذا محل إشكال، ول$ذلك الن$اظم أطل$ق : ثاني، أين وقعت الجملة كيف؟ وقعت بين الفعلين، قال بعضھم

ق$د ي$دخل الث$اني ف$ي ب$اب رأى وعل$م إذا تع$دت إل$ى اثن$ين وكان$ت ًولم يستثن شيئا، بمعنى أن بع$ضھم ي$رى أن التعلي$ق 
ِأل$$م ت$$ر كْي$$ف فع$$ل رب$$ك بأْص$$حاب الفي$$ل: ((ٍرأى ب$$صرية وعل$$م عرفاني$$ة، عل$$ى ك$$ل أذك$$ره م$$ن ب$$اب ذك$$ر ال$$شيء ِ ِ kْ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َ َ َ ْ َ(( 

  .، والناظم رحمه ' تعالى أطلق ذلك]1:الفيل[

يثبت لھما ھذا الحك$م إذا كان$ا قب$ل الھم$زة يتع$ديان إل$ى مفع$ولين، وأم$ا  قال وأشار في ھذين البيتين إلى أنه إنما 
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ًإذا كانا قبل الھمزة يتعديان إل$ى واح$د، كم$ا إذا كان$ت رأى بمعن$ى أب$صر، رأى زي$د عم$را، وعل$م بمعن$ى ع$رف، عل$م  ٌ
ُزيد الحق، حينئ$ذ يتع$ديان بع$د الھم$زة إل$ى مفع$ولين، في$صير الفاع$ل مفع$و� أول، أرْي$ت ز َ ً ٍ K ًي$دا عم$روا، وأعلم$ت زي$دا ٌ ً ً

ٍالحق، � يقال زيد عمرو، و� زيد الحق، لذلك ليس أصلھما المبتدأ والخبر، حينئ$ذ � يكون$ان م$ن ھ$ذا الب$اب، والث$اني  ٌk ٌ ٌ
ًك$سوت زي$دا، : ًمن ھذين المفعولين كالمفعول الث$اني م$ن مفع$ولي ك$سا وأعط$ى، ك$سوت زي$دا جب$ة، ال$صحيح أن يق$ال

ٍ زيدا درھما؛ لكونه � يصح اFخبار به عن ا=ول؛ =نه ليس بخبر ف$ي ا=ص$ل، فيمتن$ع حينئ$ذ وكسوت جبة، وأعطيت ً ً
ٌزي$د الح$ق، و� زي$د : أن يخبر به عن ا=ول؛ =ن ھذه � تدخل على الجملة ا�سمية التي أصلھا مبت$دأ وخب$ر، ف$. تق$ل ٌk

ل، وح$ذف ا=ول وإبق$اء الث$اني، وإن ل$م ي$دل عل$ى ُدرھم، وفي كونه يجوز حذفه مع ا=ول، وح$ذف الث$اني وإبق$اء ا=و
ْأعلمت وأعطيت، إذا أراد أن يخبر بأن$ه مج$رد عل$م معرف$ة، أعلم$ت : ًولو كان اقتصارا، فمثال حذفه: ذلك دليل، يعني ِ ُ ُ

َفأما مْن أْعط$ى واتق$ى((وأعطيت، ھذا يجوز � بأس به،  َK َ ََ َ َK]((5:اللي$ل[ ،)َأْعط$ى ا؟ =ن الم$راد ، ح$ذف المفع$ولين، لم$اذ)َ
َفأما مْن أْعطى((: ھنا اFخبار بمجرد اFعطاء، بقطع النظر عن المعطى أو المعطي َ ََ K أعطى ماذا؟ حذف المفع$ولين؛ )) َ

l=ن$$ه � حاج$$ة ل$$ذكر المفع$$ولين، ول$$ذلك إذا أري$$د العم$$وم حينئ$$ذ يح$$ذف المتعل$$ق، وح$$ذف المتعل$$ق  l ومن$$ه ھ$$ذا مفاعي$$ل -ٍ
  . العموم، حذف المتعلق يفيد-متعلقة

ًأعلم$ت زي$دا، وأعطي$ت زي$دا: ومث$ال ح$ذف الث$اني وإبق$اء ا=ول ًُ َول$سْوف ُيْعطي$ك رب$ك((: ُ َ َ َ َ َk ِ َرب$ك، ]5:ال$ضحى))[َ َk 
َُيْعطيك  وفاعل،  ًمثل أعطيت زيدا درھما، المح$ذوف ھن$ا المفع$ول الث$اني ول$يس ا=ول، والك$اف ھ$ذا ف$ي مح$ل ن$صب ِ ً

  .ةمفعول أول؛ =نه لم يتعلق به بفائد

َحت$ى ُيْعط$وا الجزي$ة((: ومثال حذف ا=ول وإبقاء الثاني َْ َِ ْ ُ K]((يعط$وكم: ، يعن$ي]29:التوب$ة :)) َحت$ى ُيْعط$وا الجزي$ة َْ َِ ْ ُ K
ٍعْن يد َ   .، حتى يعطوكم الجزية، حذف الكاف، وھذا كثير]29:التوبة))[َ

َوك777777777777777777أرى ََ ِال777777777777777777سابق َ ِ .نب777777777777777777ا . َأخب777777777777777777را َ َ ْ َ  

  جج

َح777777777777777777دث، . َأنب777777777777777777أ، َ ََ َك777777777777777777ذاك، ْ َ َخب777777777777777777را َ . َ  

  

ھذا من باب القياس، وإ� ا=صل بعضھم ح$صر أرى وأعل$م فح$سب، ول$ذلك س$ائر ا=فع$ال ال$سابقة وھ$ي ث.ث$ة 
ًع$شر فع$$. ل$$م ي$$أت فيھ$ا الك$$.م م$$ن أنھ$$ا تتع$$دى إل$ى ث.ث$$ة مفاعي$$ل، م$$ع أن بع$$ضھا يتع$دى إل$$ى مفع$$ول، ويتع$$دى إل$$ى 

  .قة ھنا في ھمزة النقلمفعولين، ومع ذلك � يقال فيھا Fجراء ا=حكام المتعل

َوكأرى ََ ِالسابق َ ِ .نبا . .نبا: َ َوكأرى ھذا مبتدأ، َ ََ ِال7سابقخبر مق$دم،  َ ِ ، نع$ت ل$ه، ال$سابق الم$راد ب$ه المتع$دي إل$ى ث.ث$ة .
ِال7سابقمفاعيل، فيما عرفت من ا=حكام، � كأرى المتأخرة، وھ$ي المتعدي$ة إل$ى اثن$ين،  ِ ، عن$دنا رأى ھن$ا ثنت$ان، رأى .

  :قة ورأى متأخرة، رأى السابقة ھي التي أشار إليھا بقولهساب

َول77777777777777رأى َ َالرْؤي77777777777777ا َِ c ِان77777777777777م َلعلم77777777777777ا َ م77777777777777اْ َِ ِ  

  

َطال77777777777777777777777777777777777777777ب ِ ِمفع77777777777777777777777777777777777777777ولين َ ْ ُ ََ ْ......  

  

  :ورأى الثانية أشار إليھا بقوله

ْوإن َتعديا َ َ. ٍلواحد َ ٍھمز  ِب6 َِ ْ   . بالتبعتتعدى إلى مفعولين: ا=ولى تتعدى إلى مفعولين أصالة، والثانية: َ

َوكأرى ِالسابق ََ ِ .نبا� المتأخرة، وھي المتعدية إلى اثنين، : يعني: . َأخبراو  َ َ ْ َحدث و َ . َأنبأ، و َ ََ َكذاك،، و ْ َ َخب7را َ . خب$ر ، َ
َكذاكھذا مبتدأ متأخر و : كذاك، خبر َ   . ھذا خبر متقدمَ

َرأىِبوھذه ألحقت  ال الخم$سة ا=ص$ل فيھ$ا أن ت$صل إل$ى ؛ =نھا ت$ضمنت معناھ$ا، ت$ضمنت معناھ$ا، وھ$ذه ا=فع$َ
الث$اني بح$$رف الج$ر، ھ$$ذا ا=ص$ل فيھ$$ا قي$اس الل$$سان العرب$ي؛ أن ت$$صل إل$ى الث$$اني بح$رف الج$$ر، وق$د يح$$ذف ح$$رف 
ٍالجر، حينئذ ينتصب على نزع الخافض إن قي$ل ب$ه، ول$م ي$سمع أنھ$م ع$دوھا إل$ى ث.ث$ة، إ� وھ$ي مبني$ة للمجھ$ول كم$ا 

مع أن الناظم ھنا ذكرھا مبنية للمعلوم، حدث، أخبر، نبأ، أنبأ، خبر، كلھا ذكرھ$ا ب$صيغة سيأتي في ا=بيات، لم يسمع، 
ًالمبن$ي للمعل$وم، م$ع أن$ه ل$م ي$$سمع فيھ$ا، وإنم$ا س$مع فيھ$ا كونھ$ا ناص$$بة للمفاعي$ل إذا كان$ت مغي$رة ال$صيغة، فم$ن ب$$اب 

َم، ُض$رب ا=ص$ل في$ه ض$رب، ُعل$م ا=ص$ل ٍالقياس إذا بنيت للمفعول حينئذ ا=صل فيما بني للمفعول أن يكون له معلو ِ َ َ َ َ ِ
َفيه علم ِ ٍإلى آخره، فما دام أنه ُسمع بناؤھا للمجھول دل على أن لھا أصل، وھو المعل$وم، وإن ل$م ُينق$ل حينئ$ذ ن$ستدل .. َ َ ِ
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َزكم(بالبناء للمجھول على المعلوم، لكن ھذا من باب القياس؛ =ن بعضھا  ِ ه معل$وم، ًمث. ھذا مبني للمجھ$ول ول$يس ل$) ُ
َزكم من الزكام، نقول ِ .نب7اھذا مبني للمجھ$ول، ھ$ل ل$ه معل$وم؟ ل$يس ل$ه معل$وم، ف$. يل$زم إذا س$مع : ُ َأخب7راو  َ َ ْ أن$ه مبن$ي  َ

  .مجھول أن يكون له معلوم، لكن أكثرھم على ھذا فنمشي معه

  .ويجوز أن تتعدى إلى ث.ثة وأن تبنى للفاعل ولو لم يسمع؛ =نه أمر مقيس

ُنبئ77777777777777ت ْ ُM َزرع77777777777777ة َ ْ ُوال77777777777777سفاھة ُ   ِكاس77777777777777مھا َ

  

ِيھ77777777777777777دي َغرائ77777777777777777ب ىِإل77777777777777777 ُ َاAش77777777777777777عار َ
  

  

ُنبئت( ْ ُM َزرعة َ ْ .نب: نبئ ھو قال) ُ ُنبئ7ت، مع ك$ون ال$شاھد -ابن مالكَ-أَ ْ ُM الت$اء ھ$ذه مفع$ول أول وھ$ي نائ$ب الفاع$ل و ،
َزرعة َ ْ   : ھذا مفعول ثانيُ

َوما ِعليك َ ْ َإذا ََ ِأخبرتني ِ ِ ْ ِ ْ َدنف ُ ِ ِأخبرت: (ًاَ ْ ِ ْ َدنف7التاء ھذه مكسورة، الياء ھذه ھ$ي المفع$ول ا=ول، و ) ِنيُ ِ  ھ$ي المفع$ول ًاَ
َوك7أرى: (ھ$و ق$ال! الثاني، وأي$ن الثال$ث ِال7سابق ََ ِ ُنبئ7ت(الت$ي تتع$دى إل$ى ث.ث$ة، : ، يعن$ي). ْ ُM َزرع7ة َ ْ َزرع7ة، )ُ َ ْ  ھ$ذا الث$اني، ُ

ُوالسفاھة( ِيھدي ِكاسمھا َ ِيھدي، )ُ   .عول ثالثالجملة ھذه في محل نصب مف ُ

َوما ِعليك َ ْ َإذا ََ ِأخبرتني ِ ِ ْ ِ ْ َدنف ُ ِ   ً اَ

َدنفالتاء نائب فاعل، والياء مفعول ثاني، والثالث  ِ ِأخبرتنيو ، ًاَ ِ ْ ِ ْ   .ھذا مغير الصيغة ُ

ُمنع77777777777777777تم ْأو َْ ْت77777777777777777س اَم77777777777777777 َ َفم77777777777777777ن ،َونَُلأُ َ  

  

ُح777777777777777777دثتم ُُ ْ Mَال777777777777777777و) اَين777777777777777777َلَع ُهَل777777777777777777ُ وه   ُءَ

  

ُحدثتم ُُ ْ Mالجمل$ة اس$مية ف$ي مح$ل ل$ه علين$ا ال$و�ء، والھاء، في محل نصب مفعول ث$اني، ، الواو ھذه نائب فاعلُوه 
  .نصب مفعول ثالث

ُوأنبئت ْ ِْ ُ ًقيسا َ ْ ْولم َ َ ُأبله َ ُ ْ َكما       ***   -اختبره– َ ُزعموا َ َ َخير َ ْ ِأھل َ ْ ْاليمن َ َ َ ْ  

ُوأنبئت  ْ ِْ ُ ًقيساھذا مغير الصيغة والتاء نائب فاعل،  َ ْ َخيرمفعول ثاني،  َ ْ ِأھل َ ْ   .ھذا مفعول ثالث َ

ُوخبرت ْ M َسوداء َُ ْ ِالغميم ََ ِ َ ًمريضة ْ َ ُخبرت: َِ ْ M َسوداء ُ ْ ُخبرت. ، ھنا على معنى الباء، خبرت بأن سوداءََ ْ M َس7وداء ُ ْ ِالغم7يم ََ ِ َ ْ 
ًمريضة َ ُخبرت، َِ ْ M َسوداء، و للتاءنائب فاعل  ُ ْ ًمري7ضة ھذا مفعول ثاني و ََ َ َوك7أرىو : لم$صنفوإنم$ا ق$ال ا.  مفع$ول ثال$ثَِ ََ 
ِالسابق ِ ً أو� ذك$ر ق$د وك$ان ،اثن$ين إل$ى تتع$دى وت$ارة ،مفاعي$ل ث.ث$ة إل$ى تتعدى تارة أرى؛ =نه تقدم في ھذا الباب أن .

 أرى مث$$ل � ث.ث$ة إل$$ى المتعدي$ة وھ$ي ال$$سابقة أرى :مث$ل الخم$$سة ا=فع$ال ھ$ذه أن عل$$ى فنب$ه ث.ث$$ة إل$ى المتعدي$ة أرى
  .اثنين إلى المتعدية وھي المتأخرة

ُالفاعل                                      ِ َ ْ َ  

لما أنھى المبتدأ وما يتعلق به من النواسخ، شرع في ذكر ا=ص$ل الث$اني ف$ي ب$اب المرفوع$ات، ھ$و عم$دة، كم$ا 
ن$ه أص$ل النوعين يق$دم؟ م$نھم م$ن ق$دم المبت$دأ؛ =: أن الشأن في المبتدأ أنه عمدة وھو مرفوع، ولذلك سبق الخ.ف أي

َولكل وْجھة ُھو ُموليھا((: للفاعل، ومنھم من عكس؛ =ن الفاعل أصل للمبتدأ َ َ َ َl ٌ ِ y   .]148:البقرة))[ُِ

ُالفاعل ِ َ ْ ًھذا باب بيان الفاعل، الفاعل في اللغة ھو من أوجد الفع$ل، فھ$و أع$م م$ن الفاع$ل اص$ط.حا عن$د : يعني: َ
حي والمعن$$$ى اللغ$$$وي العم$$$وم والخ$$$صوص المطل$$$ق، فك$$$ل فاع$$$ل ًالنح$$$اة؛ =ن الع.ق$$$ة دائم$$$ا ب$$$ين المعن$$$ى ا�ص$$$ط.

ٌزيد قائم، ق$ائم ھ$ذا ح$دث اس$م فاع$ل، م$ن : اصط.حي ھو فاعل لغوي و� عكس؛ =ن كل من أوجد الحدث فھو فاعل ٌ ٌ
ًھو فاعل، فاعل ف$ي المعن$ى وھ$و ص$حيح، لكن$ه � ي$سمى عن$د النح$اة ف$اع.؛ =ن لھ$م ش$روطا : ًالذي أوجده؟ زيد، إذا ً

ٍب$$د م$$ن اعتبارھ$$ا، واص$$ط.حا خ$$اص و� م$$شاحة ف$$ي ا�ص$$ط.ح، حينئ$$ذ نق$$ول� م$$ا الفاع$$ل عن$$د النح$$اة وم$$اذا أراد : ً
  .ً؟ �، إنما أراد نوعا أخص من مطلق الفاعل عند اللغويين-الحدث–المصنف ھنا بالفاعل، ھل كل من أوجد الفعل 

 أس$$ند إلي$$ه فع$$ل أو م$$ؤول ب$$ه، مق$$دم علي$$ه ھ$$و اس$$م ص$$ريح أو م$$ؤول بال$$صريح،:  والم$$راد ب$$ه عن$$ده أن الفاع$$ل
ًبا=صالة؛ واقعا منه أو قائما به، ھذه كلھا قيود، اسم صريح أو م$ؤول بال$صريح، أس$ند إلي$ه فع$ل، بع$ضھم يزي$د فع$ل : ً
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ًتام، أو مؤول به مقدم عليه با=صالة واقعا منه أو قائما بھه ً.  

ق معن$ا أن م$ن ع.م$ات ا=س$ماء كونھ$ا فاعل$ة، ف$إذا حكم$ت ًالفاعل � يكون إ� اسما، ولذلك سب: ًاسم، إذا: قوله
َالح$رف، ف$. يك$ون ) اس$م(كل فاع$ل اس$م و� عك$س، ف$أخرج بقول$ه : ًعلى الشيء بأنه فاعل، فاحكم عليه بأنه اسم، إذا

ًفاع. إذا قصد معناه، وأما إذا قصد لفظه فيجوز أن يكون فاع.، فلذلك تقول ھن$ا فاع$ل ) ق$د(على الفعل، ) قد(دخلت : ًُ
ھ$ذا : ھي حرف في ا=صل، نعربھا فاعل، دخلت السين، دخلت الباء، الباء ھي اسم والسين اسم، دخلت س$وف، نق$ول

ًحرف في ا=صل، لكنه صار علما، حينئذ صار فاع. ٍ   :دخلت قد: ًإذا. ً

ُالفع7777777777777لَو ُي7777777777777دخل َم7777777777777ا ِ ُ ْق7777777777777د َ ُوال7777777777777سين َ ّ  

  

ُمث7777777777777777777ل ِلي7777777777777777777هَع َب7777777777777777777ان ِ ُيب7777777777777777777ين َوأ َ ِ َ  

  

  .ريھكذا قال الحري

ُوالفعل ُيدخل َما ِ ُ ْق7د َ ْق7د: َ َأخ$رج الح$رف، وھ$ذا إذا ق$صد معن$اه، وأم$ا إذا ق$صد لفظ$ه فيق$ع ) اس$م(ً ھن$ا فاع$ل، إذا َ
ًفاع. و� إشكال، كذلك أخرج الفعل، ف. يكون الفعل فاع. البتة، � يكون الفعل فاع. البت$ة؛ =ن$ه � ي$سند ب$ين فعل$ين  ً ً

ين اسمين أو اسم وفعل، وأما فعل إلى فعل ھذا � وجود، وھ$ذا مح$ل وف$اق، لم$اذا؟ =ن كما سبق، اFسناد إنما يكون ب
ًا=فعال أوصاف في المعنى، فإذا كان كذلك حينئذ كل صفة تقتضي وتستلزم موصوفا، فإذا قلت جاء ضرب عل$ى أن : ٍ

ٌض$$رب فاع$$ل، معن$$اه مث$$ل ق$$ام زي$$د، زي$$د مح$$ل للقي$$ام، ف$$إذا قل$$ت أن$$ه فاع$$ل أن$$ه مح$$ل ) ض$$رب(َج$$اء ض$$رب، بمعن$$ى : ٌ
  .ٌعرض � يقوم بالعرض: والصفة كما يقالللمجيء، وھو صفة، والضرب صفة، 

ًيمتنع إسناد فعل إل$ى فع$ل، إ� إذا ق$صد لفظ$ه حينئ$ذ ي$صير علم$ا، فتق$ول: ًإذا دخ$ل ض$رب عل$ى ا�س$م فرفع$ه : ٍ
َونصبه، فضرب حينئذ صار فاعل، دخل ضرب، دخل ضرب، يجوز فيه الوجھان كما سب ٌ   .قٍ

ٍأخرج الح$رف والفع$ل إذا ق$صد معناھم$ا، أم$ا إذا ق$صد لفظھم$ا حينئ$ذ ص$ارا علم$ين مع$رفتين، فيج$وز : ًاسم إذا
  .ٍحينئذ أن يأتي فاعله

وخ$$رج ك$$ذلك الجمل$$ة الفاع$$ل � يك$$ون جمل$$ة، وھ$$و ك$$ذلك عل$$ى م$$ذھب الب$$صريين، وھ$$ذه الم$$سألة مح$$ل ن$$زاع، 
ٌتقع فاع. مطلقا، نحو يعجبني يقوم زيد : ً. البتة، وقيلالصحيح ھو مذھب البصريين؛ أن الجملة � تقع فاع ً ً

التركي$ب -
ًفيه ركة قلي. K �Kبد م$ن تق$دير، إم$ا عل$ى م$ن ُيج$وز ال$سبك ب$دون س$ابك كقول$ه: ٍ، حينئذ نقول-ِ ٌإن ال$ذين كف$ُروا س$واء ((: َ َ َ ََ َ ِ KK ِ

ْعلْيھم ِ َ ٍز حينئ$ذ يك$ون، إذا لم يقل بأن ھم$زة الت$سوية س$ابك، إن ُج$وl]6:البقرة))[َ يعجبن$ي قي$ام زي$د، وھ$ذا المعن$ى ال$ذي : َ
التركيب ل$يس ل$ه : يعجبني قيام زيد، وإما أن يقال: بأن سابك ثم محذوف والتقدير: ٍيقتضيه التركيب، حينئذ إما أن يقال

  .أصل

  .، والصواب ھو ا=ول أنه � تقع الجملةقlبمعل قلبي فعل عنھا قlعل إن تقع: وقيل

  .ًأخرج ھذه الث.ثة ا=شياء، ف. يقع فاع. البتة في اصط.ح النحاة) اسم(ًإذا 

ًصريح أو مؤول بالصريح، ھذا تقسيم ل.سم، والصريح المراد به ما � نحتاج ف$ي جعل$ه ف$اع. إل$ى تأوي$ل : قال
ٍ، حينئ$ذ -ل$سوابكا–وما دخل$ت علي$ه الم$ؤو�ت الت$ي أخ$ذناھا ) أن(ً، ما � نحتاج إلى جعله فاع. بتأويل، أو -مباشرة–

ٌقام زيد، زيد اسم صريح، قام الزيدان، الزي$دان اس$م ص$ريح، ق$ام الزي$دون، الزي$دون اس$م ص$ريح، قام$ت ھن$د، : نقول ٌ
.وھلم.. ھند اسم صريح ُ ھذا اسم صريح، لما قابله ب$المؤول، والم$ؤول ھ$ذا خ$اص : ٍ، فحينئذ ما نطق به ولفظ نقولًّجرا َ

ً في ا�سم الصريح الضمير بنوعيه، البارز والمستتر؛ =نه يكون ف$اع.، ق$م، ھ$ذا فع$ل ٍبنوع معين حينئذ لزم أن نجعل
أمر وفاعله ضمير مستتر، إذا قلنا الفاعل ھو اسم صريح أو مؤول بال$صريح، فھ$و � ھ$ذا و� ذاك، ل$يس باس$م ينط$ق 

ًبه، وليس بمؤول حينئذ ماذا نصنع؟ يخرج عن الحد، والحد �بد أن يكون جامعا ما ٍنعا، حينئذ �بد م$ن إدخال$ه، نق$ولٍ ً :
ًلما قابل ا�سم الصريح بالمؤول علمنا أن ا�س$م ال$صريح ي$دخل في$ه ا�س$م الظ$اھر وال$ضمير الم$ستتر بنوعي$ه وجوب$ا 

ما فھم المسألة إ� أنا، أن$ا ھ$ذا فاع$ل، م$ا فھ$م الم$سألة إ� أن$ا، أن$ا فاع$ل، ھ$ل ھ$و اس$م : ًوجوازا وكذلك الضمير البارز
ٍھ$م يعن$ون ا�س$م ال$$صريح ال$ذي يظھ$ر إعراب$ه علي$$ه، كزي$د والزي$دان وھن$د ونحوھ$$ا، حينئ$ذ نق$ولص$ريح،  ُ لم$ا قاب$$ل : َ

ًا�س$م الظ$اھر وال$ضمير الم$ستتر ج$وازا، وال$ضمير الم$ستتر : الصريح بالمؤول علمنا أن الصريح ي$شمل ث.ث$ة أش$ياء
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  .أنا، ھذا مثلھاما فھم المسألة إ� : -أربعة أشياء-ًوجوبا، والضمير البارز، 

ش$يء ي$ؤول ويرج$ع إل$ى ا�س$م ال$صريح، وھ$ذا إنم$ا : اس$م ص$ريح أو م$ؤول بال$صريح، م$ؤول بال$صريح يعن$ي
ٌيكون إذا دخل على اللفظ فعل أو نحوه، جملة اسمية ونحوھا؛ إذا دخل عليھا موصول حرفي، وس$بق أن الموص$و�ت 

، ھ$ذه خم$سة، يج$وز أن ي$أتي فاع$ل ھن$ا )ل$و(، و)ك$ي(، و)ما(، و)أْن(، و)Kأن: (التي تسبك مع ما بعدھا بمصدر خمسة
فيمتنع$$ان ف$$ي ھ$$ذا ) ل$$و(، و)ك$$ي(، وأم$$ا )م$$ا(، و)أْن(، و)Kأن: (ًم$$سبوكا بواح$$د م$$ن ھ$$ذه الخم$$سة ث.ث$$ة فح$$سب، وھ$$ي

َأولم يكفھم أنا أنزلنا((: الموضع َْ ْ ْ ََ َ َK ْ ِْ ِ َ َأنا أنزلن((: ً، يكفي إنزالنا، إذا]51:العنكبوت))[َ َْ ْ َ َKلت م$ع م$ا ) أْن ())ا lَحرف مصدري، أو ُ

  .ًأن تقع فاع.، وذكرنا ھذا المثال) Kأن(ًبعدھا بمصدر وقع فاع.، وسبق أن من مواضع وجوب فتح ھمزة 

جمل$ة، أي$ن الفاع$ل؟ �ب$د م$ن : فعل ومفعول ب$ه، أن ت$ذھب: يعجبني أن تذھب، يعجبني: المصدرية) أْن: (الثاني
  .يعجبني ذھابك: ا دخلت عليه في تأويل فاعلأن المصدرية وم: فاعل، نقول

  .ھذه ث.ثة سوابك: ًالمصدرية، سرني ما صنعت، سرني صنعك، إذا) ما: (الثالث

) ل$$و(و ) ك$$ي(الم$$صدرية، وأم$$ا ) م$$ا(الت$$ي ت$$دخل عل$$ى الفع$$ل الم$$ضارع، وك$$ذلك الثال$$ث ) أْن(، و)Kأن: (ا=ول
ٍلفظ$ا أو تق$ديرا، فحينئ$ذ إذا س$بكت م$ع م$ا بع$دھا ) �( إذا سبقت ب$ـفيمتنعان، أما امتناع كي؛ =نھا � تكون مصدرية إ� ً ً

ھ$ذا ي$ؤول بم$صدر، لك$ن � يمك$ن أن يك$ون : ًبمصدر وجب أن يكون ھذا المصدر مجرورا، جئت لكي أكرمك، نق$ول
ًرورا، فك$ل ص$ار مج$: ًجئت Fكرامك، جررته بال.م الملف$وظ بھ$ا أو المق$درة، إذا: ًفاع.؛ =نك لو أولته بمصدر، قلت

ًالمصدر بعدھا يكون مجرورا، والفاعل � يكون مجرورا البتة، إذا) كي( ً   .في محل فاعل) كي(امتنع أن تكون : ً

ً وأما لو فالغالب المطرد أنھا تأتي بعد ود أو يود، وود أو يود يطلب مفع$و� ب$ه  k Kَ َ ِودت طائف$ة م$ْن أْھ$ل الكت$اب ((َ ِ ِ َِ َ ْْ ِ َ ٌ َ K َ
ْلْو ُيضلونكم ُ ََ k   .ً، ودوا إض.لكم، وقع مفعو� به منصوب]69: آل عمران))[ِ

ًوما بع$دھا � يق$ع إ� من$صوبا ھ$ذا ف$ي الغال$ب المط$رد؛ =ن$ه يق$ع بع$د ود وي$ود، ) لو(المصدر المنسبك من : ًإذا
ًوھذان يطلبان مفعو� به � فاع.، إذا ً ، فاقت$صرنا ًيمتنع أن يك$ون الفاع$ل من$سبكا م$ن ك$ي وم$ا بع$دھا ول$و وم$ا بع$دھا: ً

َعلى الث.ث ا=ول وھي المتفق عليھا، وھي   .المصدرية) ما(، و)أْن(، و)Kن(أ: ُ

Kأول$م يكفھ$م أن$ا ((: اسم صريح أو مؤول بالصريح، مؤول بالصريح، آل الشيء يؤول بمعنى أنه رجع، فإذا قل$ت َ َْ ِْ ِ ْ ََ َ
َأنزلن$$ا َْ ْ ون$$ه يرج$$ع إل$$ى اس$$م ص$$ريح وا�س$$م ال$$صريح ھ$$و ھ$$ذا ل$$يس ھ$$و عين$$ه فاع$$ل، وإنم$$ا ك: ، نق$$ول]51:العنكب$$وت))[َ

َأنا أنزلنا-الفاعل، وإ� الذي تلفظ به  َْ ْ َ َK- ،ليس ھو الفاعل، بل ھو جملة، لكن مآل ھذه الجمل$ة أن ترج$ع إل$ى اس$م ص$ريح 
اللف$ظ ھ$ذا ھ$و الفاع$ل، أم$ا : ٍو ما دخلت عليه حينئ$ذ نق$ول) Kأن(ٍفإذا عرفت حينئذ ا�سم الصريح المصدر المنسبك من 

ًاسم يشمل الجمل$ة، ف$إذا ص$ح ق$صدھا لفظ$ا أنھ$ا فاع$ل ل$صح وق$وع الجمل$ة : نفسه � تقل فاعل، وإ� لو كان كذلك لقلنا
ًب$ل �ب$د أن يك$ون اس$ما، ف$إذا ج$اء يعجبن$ي أن ت$ذھب، أن ت$ذھب لي$ست ھ$ي الفاع$ل، تنف$ي، : ًفاع.، ونحن نمن$ع نق$ول

ً، لكن تؤول إلى كونھا فاع.، والشيء إذا آل إلى ال$شيء ك$ان غي$ره ليست بفاعل، ھي عينھا لفظھا ليست بفاعل: تقول
  .ليس ھو عينه

ًبمعن$$ى أن$$ه م$$سندا إلي$$ه، والفع$$ل م$$سند، ھ$$ذا أخ$$رج المبت$$دأ؛ =ن المبت$$دأ � ي$$سند إلي$$ه فع$$ل؛ =ن : أس$$ند إلي$$ه فع$$ل
ٌزيد قائم، زيد اسم صريح : المبتدأ ٌ َوأْن تُصوُموا((ٌٌ َ   .دخل معنا المبتدأ: ً بالصريح، إذا، اسم مؤول]184:البقرة))[َ

ٌزي$د :  أسند إليه فعل، أخرج المبتدأ؛ =ن المبتدأ � يسند إليه فعل، وإنما يسند إليه اسم مفرد أو جملة، اسم مف$رد
ًقائم، زيد أخوك، فصار زيد مسندا إليه، والفاعل كذلك م$سند إلي$ه، ق$ام زي$د، زي$د م$سند إلي$ه، والمبت$دأ م$سند إلي$ه، إذا ًٌ ٌ ٌ ٌ :

ًأن الفاعل أسند إلي$ه م$سند يك$ون فع$.، وأم$ا المبت$دأ في$سند إلي$ه : ًاشتركا في كون كل منھما مسندا إليه، إ� أنھما افترقا
  .ما ليس بفعل، إما مفرد وإما جملة

ً أسند إليه فعل، بعضھم قيده بكونه تاما احترازا من ًكان زي$د، احت$رازا م$ن اس$م ك$ان؛ =ن ك$ان ترف$ع المبت$دأ، : ً ٌ
ٌحينئذ زيد بعد كان ھذا اسم صريح أسند إليه فعل، لكنه ليس بتام، بل ھو ناقص، ھكذا قال الكثير؛ وفيه نظر =ن ك$ان  ٍ
ٍ� تدخل على المفرد، وإنما تدخل على الجملة، فحينئذ كان أسندت إلى مضمون الجملة � إلى زي$د، لي$ست م$سندة إل$ى 

ًكان؛ =نه ليس داخ. معنا أص.، لم يدخل في الحد؛ =ن كان م$ا بع$دھا ٍزيد، فحينئذ � نحتاج إلى ا�حتراز عن اسم  ً
-
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ٌزي$د ق$ائم أردت تقيي$د الخب$ر للموص$وف : ٍ ھو جزء من مدخولھا، وليس ھو كل المدخول، حينئ$ذ تق$ول-ا�سم المرفوع ٌ
ًكان زيد قائما: وھو المبتدأ المخبر عنه كونه في الزمن الماضي، فقلت ٌ:  

ُونحو ك        َْ ًنت قائماَ َ ِ َ ُ ْ كان الذيْ ِ . َ َدت المنصوب.يَ ق          َ ْ ُ َْ ْ ْ َ العكس احتذيَ )َ ْ ُ َِ ُ ْ ْ   

، وھ$ذا بح$ث )ك$ان(ًقيدت القيام بكونه وقع في الزمن الماض$ي، ول$يس العك$س بك$ون قائم$ا ھ$و ال$ذي قي$د ) كان(
ًكنت قائمابياني يأتي في محله،  َ ِ َ ُ ْ ْ كان الذيُ ِ . َ َدت الم.يَ ق     َ ْ ْ َن7صوبَ ْ ُ َ العك7س احت7ذيَ)ھ$ي الت$ي قي$دت المن$صوب ) ك$ان(، ْ ْ ُ َِ ُ ْ ْ 

  .فيه خ.ف، لكن الصواب ما ذكره السيوطي في عقود الجمان

� حاج$ة إل$ى وص$ف الفع$ل بالتم$ام؛ =ن ك$ان وأخواتھ$ا ل$م ت$سند : أسند إليه فعل تام، قال بعضھم تام، نق$ول: ًإذا
الجمل$ة، فا�س$م أس$ند إلي$ه باعتب$ار ات$صافه ب$الخبر، ا�س$م ف$ي ب$اب ك$ان إلى ا�سم حقيقة، وإنما أس$ندت إل$ى م$ضمون 

ًأس$$ند إلي$$ه باعتب$$ار ات$$صافه ب$$الخبر، وھ$$ذا معن$$ى م$$ضمون الجمل$$ة؛ =ن م$$ضمون الجمل$$ة ھ$$و أن ي$$أتي ب$$الخبر م$$شتقا 
  .ونضيفه إلى ا�سم، على ما ذكرناه في ا�شتقاق

ًمطلقا، اFسناد ھنا مطلقا: نقول: أسند إليه فعل ، سواء كان على وجه اFثبات، أو على وجه النفي أو عل$ى وج$ه ً
ٌل$م ي$ضرب زي$د أس$ند : التعليق أو اFنشاء؛ =ن ا=صل في الفاعل أن يصدق عليه إحداث، حدث يوجد شيء، فإذا قلت

ٍإليه فعل من حيث اFيجاد؟ اFثبات؟ ليس فيه إثبات ليس عندنا ضرب، ضرب زيد ضرب، وق$ع من$ه ال$ضرب، حينئ$ذ ٌ 
ًأسند إليه على جھة اFثبات، ھذا واضح ودخوله � إشكال فيه، لكن لم يضرب زي$د عم$را، ل$م يح$صل ض$رب أص$.،  ً ٌ

ٌاصط.ح، ھذا من قبيل ا�صط.ح، وإ� ليس عندنا فاع$ل و� مفع$ول، ل$م ي$ضرب زي$د ! فاعل ومفعول؟: فكيف نقول
ٍحينئ$ذ اFس$ناد ھن$ا إس$ناد ب$النفي، ول$ه توجي$ه ًعمرا، ما حصل ضرب والحم$د [، ل$يس عن$دنا ض$ارب و� م$ضروب، 

  .يأتينا في باب المفعول به

ًإْن ض$رب زي$د عم$را عاقبت$ه، ھن$ا ح$صل فع$ل م$ن : دخل معنا اFسناد إذا كان على وجه النفي، أو التعلي$ق: ًإذا ٌ
  .الفاعل، لكنه على جھة التعليق فھو قريب من اFثبات والنفي

ھذا استفھام لم يقع لم يحصل، ھذا ا=صل فيه أنه يق$ع ف$ي : ٌھام، ھل قام زيد نقولٌھل قام زيد؟ استف:  أو اFنشاء
  .المستقبل

: ًمطلقا على وجه اFثبات أو النفي أو التعليق أو اFنشاء، فدخل الفاعل ف$ي نح$و: أسند إليه فعل، نقول: قوله: ًإذا
ٌلم يضرب زيد وإْن ضرب زيد  م$ن اFس$ناد، اFس$ناد أص$الة، فخ$رج م$ن التواب$ع ٌإلى آخره، وھل قام زيد، والمتبادر.. ٌ

ٌالب$دل عل$ى ني$ة تك$رار العام$ل، ج$اء زي$د أخ$وك، : البدل والمعطوف بالحرف، ھذا إذا كان على نية تكرار العامل، قلنا
ن أخ$وك أس$ند إلي$ه فع$ل، لك$: ٍإذا أعربنا أخوك بدل، ما العامل فيه؟ ليس ھو العامل ا=ول، �، عامل آخر، حينئذ نقول

ًالمراد باFسناد ھنا أصالة؛ =ن اFسناد إلى أخوك ھذا جاء تبع$ا، ج$اء : � نعربه فاعل، ھل ھو داخل معنا أو �؟ نقول
ًتبعا لكونه وقع بد�، ولكن لو كان مجردا ع$ن البدلي$ة لج$اء عل$ى ا=ص$ل، فاFس$ناد ق$د يك$ون إس$نادا أص$ليا وق$د يك$ون  ً ً ًً

ًتبعي$$ا، وال$$ذي يك$$ون ف$$اع. ھ$$و اFس$$ الب$$دل والعط$$ف : ناد ا=ص$$لي، احترزن$$ا ع$$ن التبع$$ي وھ$$ذا ال$$ذي معن$$ا ي$$دخل ب$$ابينً
ٌالعط$$ف ب$الحرف عل$$ى ق$$ول م$$ن ي$رى أن العام$$ل في$$ه ل$$يس ا=ول، ج$اء زي$$د وعم$$رو، عم$$رو : ب$الحرف؛ =نن$$ا إذا قلن$$ا ٌ ٌ

ًجدي$د ل$يس ھ$و ا=ول، ج$اء زي$د وج$اء عم$رو إذا) ج$اء(ٌالثاني مرفوع بم$اذا؟ عل$ى الق$ول بأن$ه ب$ـ أس$ند فع$ل إل$ى اس$م : ٌ
: ًھنا اFسناد عرضي تبعي؛ لكونه معطوفا ب$الواو عل$ى م$ا س$بق، وك$ذلك: ًصريح، فا=صل أن يكون فاع.، لكن نقول

ًالبدل على نية تكرار العامل، ما ھو العامل؟ جاء، إذا جاء أخوك، ص$ار م$سند : جاء زيد أخوك، أخوك ھذا بدل، نقول
أسند إلي$ه فع$ل : �، ھنا اFسناد عرضي، وليس بأصالة، ولذلك نقيد: و بدل، نقولومسند إليه، وأخوك صار فاعل، وھ

  .على جھة ا=صالة

 فخ$$رج م$$ن التواب$$ع الب$$دل والمعط$$وف ب$$الحرف؛ =ن اFس$$ناد فيھم$$ا تبع$$ي، وأم$$ا بقي$$ة التواب$$ع ف$$. إس$$ناد فيھ$$ا، 
ِول$$$ْو� َدف$$$ُع ' ((: ل، إذا قل$$$توالم$$$راد باFس$$$ناد ھن$$$ا ول$$$و غي$$$ر ت$$$ام، لي$$$دخل فاع$$$ل الم$$$صدر وفاع$$$ل اس$$$م الفاع$$$ َK ْ َ

َالناس K]((َِدف$ُع '-، لفظ الج.لة قلنا في المعنى فاعل، ھنا ھل عن$دنا إس$ناد ]251:البقرة K ؟ ل$يس عن$دنا إس$ناد ف$ي اللف$ظ، -ْ
س$ناد الن$اقص، إذا كان المراد اFسناد التام فنعم، وإن كان المراد مطلق اFس$ناد لي$شمل اF: ھل يمكن إدخاله ھنا؟ نقول
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ِولْو� َدفُع '((: ٍحينئذ دخل معنا َK ْ ٌزيد قائم، قائم قلنا: ، وكذلك]251:البقرة)) [َ ٌ ًھ$ذا اس$م الفاع$ل يرف$ع ض$ميرا م$ستترا، : ٌ ً
ٌقام زيد قام، قام ھذا فيه ضمير مستتر فاعل و� إش$كال، زي$د ق$ائم، ق$ائم ھ$ذا اس$م فاع$ل يرف$ع : ًإذا ضمير مستتر، مثل ٌ ٌَ َ َ

ًا مستترا، ھل فيه إسناد بين فعل أو ما جرى مجرى الفعل، واسم؟ نقولضمير   ً.نعم فيه إسناد، لكنه ليس تاما: ً

أسند إليه فع$ل، خ$رج فاع$ل الم$صدر وفاع$ل اس$م الفاع$ل، ول$و قلن$ا مطل$ق اFس$ناد : إذا اشترطنا التمام في قولنا
أسند إليه فعل، ولو غير تام، لم$اذا؟ لي$دخل : قوله: ًإذادخل معنا فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل، والثاني ھو المراد، 

ِولْو� َدفُع '((: فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل؛ =ن فاعل المصدر َK ْ ، ھ$ذا ف$ي )ٌقام زي$د( ليس فيه كـ]251:البقرة)) [َ
ھ$ذا، ل$و� أن ي$دفع '، ل$و� أن ي$دفع '، ھ$و ف$ي ق$وة : الظاھر ليس فيه إسناد، لكنه ھو في ا=صل يؤول إلى اFس$ناد

ًإذا صار فاع.، وكذلك قائم فيه ضمير مستتر، و� نعربه أنه فاعل، نقول ق$ائم خب$ر : ٌزيد قائم مبتدأ وخب$ر، و� نق$ول: ً
ٍھذا خطأ ليس بصحيح كما ذكرن$اه س$ابقا، حينئ$ذ الفاع$ل الموج$ود ھ$ذا نق$ول.. والفاعل ضمير مستتر في$ه فاع$ل، لك$ن : ً

ًليس بإسناد تام، فھو فاعل اصط.حا أيضااFسناد ھنا ناقص  ً.  

ًال$ذي يرف$ع الفاع$ل إم$ا أن يك$ون فع$. أو م$ؤو� بالفع$ل، :  أو مؤول به، أي مؤول بماذا؟ أس$ند إلي$ه فع$ل، يعن$ي ً
: وا=صل في العمل ل5فعال ھذا ھو ا=صل، فيرفع الفاعل فعل، ثم قد يرفعه ما فيه رائحة الفعل، كم$ا مث$ل الن$اظم ھن$ا

ِمني ُوجھ7هً راُ ُ ْ ُُمختل$ف ألوان$ُه((، َ َْ ْ َ ٌ ِ ُألوان$ُه] 69:النح$ل))[َ َ ْ ٌُمختل$ف ھ$ذا فاع$ل، والراف$ع ل$ه َ ِ َ ، ل$يس ھ$و فع$ل، وإنم$ا ھ$و م$ؤول ْ
ال$$صفة الم$$شبھة، : اس$$م الفاع$$ل، الثال$$ث: الفع$$ل، وھ$$ذا ھ$$و ا=ص$$ل، الث$$اني: بالفع$$ل، وال$$ذي يرف$$ع الفاع$$ل ثماني$$ة أش$$ياء

اس$م : ، الث$امن-ھ$ذا قل$ة-اس$م التف$ضيل، : اس$م الم$صدر، ال$سابع: الم$صدر، ال$سادس: ص$يغة المبالغ$ة، الخ$امس: الرابع
َھيھ77ات: الفع$$ل َ ْ ُالعقي77ق َ ِ َ vأف$$ي ' ش$$ك((ٌأف$$ي ال$$دار زي$$د؟ : ، وبع$$ضھم يع$$د الج$$ار والمج$$رور والظ$$رفْ َِ ِ K ، ]10:إب$$راھيم))[َ

ٌأعندك عمرو؟ حينئذ عمرو وزيد نقول ٌ ٍ   . متعلق بمحذوف ھو استقر، وكذلك الجارھذا فاعل؛ =ن الجار والمجرور: ٌ

كل ما يعم$ل عم$ل : اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل أو مؤول به، عرفنا المؤول بالفعل؛ يعني: ًإذا
  ً.الفعل ويطلب فاعل، وليس ھو بالفعل، مثلما ذكرناه سابقا

عل$ى م$ا أس$ند إلي$ه م$ن الفع$ل أو -م$ل، عل$ى العا:  مقدم علي$ه با=ص$الة، مق$دم علي$ه با=ص$الة، مق$دم علي$ه يعن$ي
ًزيد قام، خرج ع$ن كون$ه ف$اع.، : ٌالذي يقدم ھو العامل، قام زيد، لو قلت: ، مقدم عليه با=صالة، يعني-المؤول بالفعل ٌ

ٌقائم زيد، زيد قام، قام زيد، نقول: ًوإنما ھو مبتدأ والجملة تكون خبرا عنه، مقدم عليه با=صالة، خرج نحو ٌ ٌ ق$دم ھذا م: ٌ
ٌعليه با=صالة من جھة الفعل، قام فعل وزيد ھذا فاعل، اسم صريح أسند إليه فعل مقدم عليه، وھذا � إشكال فيه، فلو  ٌ

ُُمختل$ف ألوان$ُه((: ًتقدم زيد على قام خرج عن كونه ف$اع. َْ ْ َ ٌ ِ ُألوان$ُه، ]69:النح$ل))[َ َ ْ ٌُمختل$ف ، ھ$ذا فاع$ل، َ ِ َ ھ$ذا عام$ل ل$يس ْ
ًبفعل، قائم زيدا ما ً إعرابه؟ ق$ائم خب$ر، وزي$د مبت$دأ، إذاٌ ٌ ق$دم ھن$ا الم$ؤول بالفع$ل عل$ى اس$م ص$ريح، ول$يس بفاع$ل ل$ه، : ٌ

ًلماذا؟ =نه ق$دم ھن$ا عرض$ا؛ =ن مرتبت$ه الت$أخير، ول$يس ھ$و مبت$دأ، عن$دما تق$ول ٌق$ائم زي$د ل$يس ك$ل واح$د منھم$ا ف$ي : ُ
ٍم، زي$د ھ$و المق$دم، وق$ائم ھ$و المت$أخر، حينئ$ذ ل$و ٌزي$د ق$ائ: مرتبته التي جعل له في ل$سان الع$رب، وإ� أص$ل التركي$ب ٌ ٌٌ

ٍقدمت وأخرت قائم زيد � نقول بأن ق$ائم ھن$ا متق$دم عل$ى المبت$دأ؛ =ن التق$دم ھن$ا ط$ارئ ع$ارض ل$يس بأص$لي، حينئ$ذ  ٌ ٌ
ًالفعل مقدم على الفاعل، قام زيد؛ ليكون فاع.: مقدم عليه، يعني: قوله ٌ.  

ًريح � با=صالة وإنما بالعرض، كقائم زيد حينئذ � يجعله ف$اع.، بخ$.ف ُوإما إن قدم الوصف على ا�سم الص ٍ
ٌأقائم الزيدان، فرق بين أقائم الزيدان، وقائم زيد، أقائم الزيدان، قائم ھذا مبتدأ والزيدان فاعل، لماذا � نجعله مثل ق$ائم  ٌ

لزيدان فھذا جاء كذلك ف$ي وض$عه =ن$ه فاع$ل ٌزيد؟ =ن قائم ھناك مبتدأ جاء في مرتبته جاء في وضعه اللغوي، وأما ا
  .ٌوقد ت.ه، وأما قائم زيد ليس في محله، ففرق بين الجملتين

ٌُض$$رب زي$$د، زي$د ھ$$ذا اس$$م ص$$ريح أس$ند إلي$$ه فع$$ل مق$$دم علي$$ه : ً مق$دم علي$$ه با=ص$$الة، واقع$$ا من$ه، أخ$$رج نح$$و ٌ َ ِ
ًبا=صالة، لكنه ليس واقعا منه، بل واقعا عليه ً.  

ٌضرب زيد وق$ام : ٌمات عمرو، إذا قلت: ذا Fدخال بعض ا=فعال التي � يتكون واقعة من فاعليھاھ: ًأو قائما به َ
ٌعم$رو واض$ح أن الح$$دث القي$ام والجل$وس وال$$ضرب وق$ع م$$نھم، تكل$م، � إش$كال، س$$كت � إش$كال، لك$ن م$$ات ھ$و ل$$م 

 لك$ن م$ن جھ$ة ا�ص$ط.ح، ول$ذلك نعم ينسب إليه،: ھذا الحدث ھل ينسب إلى عمرو؟ نقول: ٍيحدث شيء، حينئذ نقول
ٍقائم$ا ب$ه، وق$ام ب$ه الح$دث، ول$م يق$م من$ه، فحينئ$ذ نق$ول: لُيدخل في ا�ص$ط.ح الفاع$ل ا�ص$ط.حي، ق$الوا ھ$و فاع$ل : ً
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ًاصط.حا، إذا وجدت ھذه القيود حكمنا عليه بكونه فاع. ً.  

  :قال الناظم

ُالفاع7777777777777777ل ِ َ ْ ِال7777777777777777ذي َ ْكمرف7777777777777777وعي . َ ْ َُ َأت7777777777777777ى َ َ  

  

ٌزي7777777777777د ْ ًمني7777777777777را َ ِ ُوجھ7777777777777ه ُ ُ ْ َنع7777777777777م َ ْ َالفت7777777777777ى ِ َ ْ  

  

ٌلم يذكر الحد، وإنما ذكر التعريف، فحينئذ زيد من قولك ٌأتى زيد، زيد اسم صريح، أسند إليه فع$ل، وھ$و أت$ى، : ٍ ٌ
ًمنيراً با=صالة، وواقعا منه، كذلك -أتى مقدم على زيد-مقدم عليه  ِ ُوجھه ُ ُ ْ ُوجھه، َ ُ ْ ھذا اسم صريح أس$ند إلي$ه م$ا :  نقولَ
ًمنيرا الفعل مؤول بالفعل وھو في معنى ِ إن ك$ان اFن$ارة ھ$ذه لھ$ا : ًصفة مشبھة مقدم علي$ه با=ص$الة واقع$ا من$ه، يعن$ي ُ

  .ًحدث، أو قائما به، إذا كانت اFنارة ليست من فعله

ُالفاعل ِ َ ْ ِالذي َ ْكمرفوعي . َ ْ َُ َأتى َ َْرفوعْيَم- َ ٌأتى زْيد ُ َ َ ًمنيرا  -َ ِ ُوجھه ُ ُ ْ َنعم َ ْ َالفتى ِ َ ْ  

ْكمرف7وعي: و ذكر ث.ثة أمثلة، وق$ال ھ َ ْ َُ َأت7ى َ ْرف7وعيَم، َ َ ْرف7وعيَممثن$ى،  ُْ َ ٌأت7ى زي7د ُْ ْ َ َ زي$د و (، وعن$دنا مرفوع$ات، َ
ْكمرفوعي: ، لماذا قال)وجھه و الفتى َ ْ َُ ؟ =نه أراد المرفوع بالفعل وشبه الفعل فحسب، وزاد نعم الفت$ى م$ن ب$اب التتم$يم َ

ْف77وعيْرَمًواFف$ادة أي$$ضا، وإ� ا=ص$$ل  َ ٌأت77ى زي77د ُ ْ َ َ ًمني77را َ ِ ُوجھ77ه ُ ُ ْ َأت77ى، فزي$د فاع$$ل والعام$$ل في$$ه َ ٌ، فھ$$و فع$$ل مت$$صرف، و َ
ُوجھه ُ ْ ًمنيرا َ ِ ًمنيرا، ُ ِ َنعمھذا عامل فيه فھو صفة مشبھة،  ُ ْ َالفتى ِ َ ٌأت7ى زي7دھ$و ع$ين : ْ ْ َ َ َأت7ى ، إ� أن َ َنع7مھ$ذا مت$صرف، و َ ْ ِ 

ٌزي77دٌھ$$ذا جام$$د، ك$$ذلك الفاع$$ل  ْ َالفت77ى و َ َ ُوجھ77هلي$$سا م$$ضافين، و  ْ ُ ْ ٌزي77دم$$ضاف إل$$ى الھ$$اء، و  َ ْ  ك$$ذلك مع$$رب بالحرك$$ات َ
َالفتىالظاھرة، و  َ   . معرب بالحركات المقدرةْ

ًعامل الفاعل قد يكون فع. جامدا : ًإذا َنعمكً ْ َالفت7ى ِ َ ، وق$د يك$ون الفاع$ل )ٌأت$ى زي$د(ً، وق$د يك$ون الفع$ل مت$صرفا ك$ـْ
ًمعربا بحركات مقدرة، وقد يكون معربا   . بحركات ظاھرة وھو ا=صل فيهً

ُالفاعل ِ َ ْ ِالذي َ ْكمرفوعي . َ ْ َُ ٌأتى زيد:  الفعل والصفة من قولكَ ْ َ َ ٍ، عد فاعلي أتى ونعم واحدا؛ =ن الرافع في كل فع$ل، َ ً K
َنعمأدمج : ًإذا ْ َالفتى ِ َ ٌأتى زيد مع ْ ْ َ َ ًمنيرا؛ =ن الرافع ھنا فعل، وأما َ ِ   .ى الفعلفھو صفة مشبھة أو ما جرى مجر ُ

ُالفاعل ِ َ ْ ِالذي َ ْكمرفوعي . َ ْ َُ ٌأتى زيد:  الفعل والصفة من قولكَ ْ َ َ َ.  

ًمنيرا  ِ ُوجھه ُ ُ ْ   .، ھذا وصف جاري مجرى الفعل مؤول بالفعلَ

َنعم  ْ َالفتى ِ َ َنعم:  جامد، وقال المكوديْ ْ َالفتى ِ َ أنه أشار إلى أن العامل ق$د يك$ون : لكن فيه فائدة، وھي.  تتميم للبيتْ
ً جامدا، وفيه تنبيه على أن فعل الفاعل قد يكون غير متصرف، وأن إعراب الفاعل قد يكون مقدراًفع. ً.  

ُالفاعل ِ َ ْ ِالذي َ ْكمرفوعي . َ ْ َُ َأت7ى َ م$ا يطلب$ه  ذك$ر ف$ي ش$رع ا�بت$داء نواس$خ عل$ى الك$.م م$ن ف$رغ لم$ا: ق$ال ال$شارح: َ
  .وسيأتي. نائبه أو الفاعل وھو مرفوع،التام من ال الفعل

  :وحكمه الرفع؛ =ن الناظم قال: أما الفاعل فعرفه ثم قالف

ُالفاعل ِ َ ْ ِالذي َ ْكمرفوعي . َ ْ َُ ًإذا ھو مرفوع، إذا: َ : م$ا حكم$ه؟ نق$ول: ، ث$م ي$رد ال$سؤال-تعريفه–عرفنا حقيقة الفاعل : ً
ون ظ$اھرة كم$ا ًالرفع، فھو مرفوع، ويكون مرفوعا بحركة أو بحرف، والحركة قد تكون ظاھرة وقد تكون مقدرة، تك

ٌأتى زيد: في ْ َ َ َنع7م: ، وقد تكون مقدرة كم$ا ف$يَ ْ َالفت7ى ِ َ ، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل ف$ي الفاع$ل أن$ه مرف$وع، كم$ا أن المفع$ول يك$ون ْ
َ، خ$رق الث$وُب الم$سمار"َرَج7َالح ُاجَجc7الز َرَسَك7"، و "َارَمْسِالم7 ُوب.الث َقَرَخ": ًمنصوبا، سمع في ك.م العرب الث$وُب : َ

، خرق الثوُب بالرفع، على أن خرق أس$ند إلي$ه، -في اللفظ إذا نظرنا إلى حركات اFعراب-َمار مفعول بهفاعل، والمس
َوالمسمار مفعول به، وكسر الزجاُج بالرفع على أنه فاعل، الحجر على أنه مفعول به َ.  

د ھن$$ا إب$$دال الم$$را: ٍرف$$ع الفاع$$ل ون$$صب المفع$$ول، ل$$و أخ$$ذناه بظ$$اھره ف$$سد المعن$$ى، ولك$$ن حينئ$$ذ نق$$ول: ًإذا
خ$رق الث$وب بأن$ه : أب$دلت حرك$ة الفاع$ل م$ن الرف$ع إل$ى الن$صب، والعك$س ف$ي المفع$ول، و� نع$رب: الحركات، يعن$ي

ًمفع$ول أعط$ي الرف$ع، والم$سمار ھ$و الفاع$ل، إذا: فاعل، �، وإنم$ا نق$ول ھن$ا ن$صب الفاع$ل، ورف$ع المفع$ول، وك$سر : َ
َالزج$$اُج الحج$$ر، الحج$$ر ھ$$ذا فاع$$ل، ف$$أعطي م$$اذا أ عط$$ي الن$$صب؛ لوض$$وح المعن$$ى ح$$صل ھ$$ذا الخل$$ط وح$$صل ھ$$ذا َ
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ً�، ھذا ي$سمع و� يق$اس علي$ه، كم$ا أنھ$م ن$صبوا الفاع$ل والمفع$ول جمعي$ا، ورفع$وا : اFبدال، لكن ھل ھو قياس؟ نقول
ھ$ذا التب$ديل وھ$ذا التحري$ف ل$يس بقاع$دة مط$ردة، وإنم$ا ا=ص$ل ف$ي الفاع$ل أن يك$ون : ًالفاعل والمفعول جميع$ا، نق$ول

ًطردا، ثم ھذا الفاعل إذا عرفنا حكم$ه وأن$ه يرف$ع عل$ى ا=ص$ل ق$د ُيج$ر باFض$افة، والم$ضاف إم$ا أن يك$ون م$صدرا م ًَ
ًوإما أن يكون اسم م$صدر، ق$د يج$ر باFض$افة، ث$م الم$ضاف ق$د يك$ون م$صدرا وق$د يك$ون اس$م م$صدر، م$صدرا مث$ل  ً

َولْو� َدفُع ' الناس((: ماذا؟ كالمثال السابق ِ َK K ْ َِدفُع '((حرف امتناع لوجود، َلْو� ، ]251:البقرة))[َ K ھ$ذا مبت$دأ، :  نق$ول))ْ
َالن$اس((مضاف ولفظ الج.لة مضاف إلي$ه، َْدفُع  K(( مفع$ول ب$ه، =ي ش$يء؟ ل$دفع =ن$ه م$صدر، والم$صدر ھن$ا أض$يف 

ي$ث المعن$ى � م$ن حي$ث نعم، لكن من ح: ًإلى فاعله، ھل نسميه فاع. وھو مضاف إليه؟ المشھور في اصط.ح النحاة
ًمح$ل ج$ر، وھ$و باFض$افة، ومح$ل رف$ع، وھ$و كون$ه ف$اع.، ھ$ذا : ًاFعراب، وبعضھم يتجوز أي$ضا، يق$ول ل$ه مح$.ن ٌ

ًت$سميته ف$اع. م$ع كون$ه مج$رورا ھ$و الم$شھور عن$د النح$اة، وقي$ل: ًجائز وھذا جائز، إذا ً� ي$سمى ف$اع. اص$ط.حا، : ً ً
ْم7ن(:  إضافته �سم المصدر ھذا جاء في حديثومثله المجرور بحرف جر زائد، وأما ِقبل7ه ِ َ ْ ِالرج7ل ُ ُ ُامرأت7ه . َ َ ُالوض7وء ْ ُ ْ( 

ْمن(، -إن صح- ِقبله ِ َ ْ ِالرجل ُ ُ ُامرأته . َ َ ُالوضوء ْ ُ ِقبله، )ْ َ ْ ِالرج7ل، ھذا اسم المصدر أضيف إلى ُ ُ ُامرأت7ه، . َ َ ، مث$ل الن$اس ھن$اك ْ
ِالرجل المصدر إلى الفاعل، ھذا من إضافة اسم: ٍفھو مفعول به، حينئذ نقول ُ ً ھذا فاعل في المعنى، بل ھو فاع$ل أي$ضا .

يجر الفاعل لفظه بإضافة إما إضافة مصدر أو إض$افة اس$م الم$صدر، وق$د يج$ر بالب$اء : ًفي ا�صط.ح عند الكثير، إذا
: ٍى الفاع$ل، حينئ$ذ نق$ولقد يدخل الحرف عل: الزائدة أو من، وھذا ما يعبر عنه بزيادة �زمة وزيادة غير �زمة، يعني

زيد حرف على الفاعل، ثم ھذه الزيادة قد تكون �زمة � تنفك ف$ي ح$ال م$ن ا=ح$وال، وق$د تك$ون غي$ر �زم$ة؛ وذل$ك 
ِأْسمْع بھم وأْبصْر((: في باب التعجب: ِواجب في أفعل الذي على صورة فعل ا=مر، يعني َِ ََ ْ ِ ٍ، أح$سن بزي$د، ]38:مريم))[ِ

ِللفظ، لكنه فاعل، والباء ھذه زائدة، وھذه الزيادة �زمة، � يوجد أح$سن ف$ي ب$اب أفع$ل التف$ضيل ٍزيد ھذا مجرور في ا
ٌھ$ذه الزي$ادة �زم$ة، أح$سن بزي$د، الب$اء ح$رف ج$ر، وزي$د فاع$ل مرف$وع ورفع$ه : نقول: ًإ� وفاعله مجرور بالباء، إذا ٍ ِ

ھو فاعل، وھ$و مج$رور : ًالزائد، إذا نقولضمه مقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
ِأْسمْع في اللفظ إ� أنه في التقدير مرفوع، لماذا؟ لكون  زي$ادة : ً� يكون فاعلھ$ا إ� مج$رورا بالب$اء، وھ$ذه الزي$ادة نق$ولَ

 :�زمة، بمعنى أنھا � تنفك عنه في حال من ا=حوال

ْأخل77777777ق ِ ْ ِال77777777صبر ِب77777777ذي َ ْ ْأن . ْيحظ77777777ى َ ِبحاجت777777777ه َ ِ ِ  

  

ِوم77777777777777دم ْ ِالق77777777777777رع ِنُ ْ َ ِلyب77777777777777واب ْ ْأن َِ ِيلج77777777777777ا َ َ  

  

ْأخلق ِ ْ ِالصبر ِبذي َ ْ َكف$ىمثلھا، وكذلك الغالب ف$ي فاع$ل : . ًوكف$ى ب$ا[ ش$ھيدا((: َ ِ َ َ َِ َK ًّوكف$ى ب$ا[ ولي$ا ((، ]79:الن$ساء))[ِ ِ َ ِ َK ِ َ َ
ًوكفى با[ نصيرا ِ َ َ َِ َK َكف$ى، ]45:النساء))[ِ َكف$ىم$ة؛ =ن$ه س$مع انفكاكھ$ا عن$ه،  فاعلھ$ا ف$ي الغال$ب، وھ$ذه زي$ادة لي$ست ب.زَ َ 

ًبا[ شھيدا ِ َ ِ K َكفى، ِ ِبا[ َ K َكفى، الباء حرف جر زائد، ولفظ الج.لة فاعل ِ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخ$ره، من$ع م$ن  َ
  :� =نه سمع تجريده من الباء: ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ھل الزيادة ھذه �زمة؟ نقول

َكف ُالشيب ىَ ْ ُواUس6م . َ ْ ِللمرء َ ْ ًناھيا ِ َ ِ َكفى: َ با�سم الظاھر دون باء، دل على أن$ه يج$وز تجري$د فاع$ل كف$ى : Kالشْيُب َ
ِعن الباء، وشذ جر الفاعل بالباء فيما عدا أفعل في التعجب وفاعل كفى K:  

ْألم(        َ َيأتيك َ ْ َِ ُواAنباء ْ ِتنمي َ َبما     ***    َ ْ)قت َ ُلب َ ِزياد بني ُونَ َ ِ(   

ُواAنباء  ِتنمي َ يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، بخ$.ف فاع$ل : فاع$ل دخل$ت علي$ه الب$اء، لك$ن ھ$ذا ش$اذ، يعن$ي) ما(، بما َ
َكفى ِأْسمْع، وفاعل َ َ.  

ٍم$$ا جاءن$$ا م$$ْن ب$$شير((): ِم$$ن(وم$$ن الزي$$ادة غي$$ر ال.زم$$ة، زي$$ادة  ِ َِ َ َ ٍب$$شير، ]19:المائ$$دة))[ََ ِ  ھ$$ذا فاع$$ل لج$$اء، وج$$ر َ
ٍبشيرٍالزائد، صلة توكيد، حينئذ نعرب ) من(بـ ِ  فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدرة على آخره، منع من ظھورھ$ا اش$تغال َ

  .المحل بحركة حرف الجر الزائد

التي ھي لبيان الجنس يشترط فيھا أن � تك$ون إ� بع$د نف$ي أو ش$به ) ِمن(الزائدة، وھذه ) ِمن(يجر الفاعل بـ: ًإذا
ٍإذا عطف على الفاعل المجرور بھذا الحرف، حينئ$ذ يراع$ى :  حروف الجر، لكن نستفيد ھنانفي، وھذا سيأتي في باب

ٍ� رج.، حينئذ يجوز الرفع على محله، حتى يج$وز ف$ي : محل الرفع ومحل الجر، مثلما ذكرناه في قولھم: فيه مح.ن
ًتابعه الجر حم. على اللفظ، والرفع حم. على المحل ٍ، وك$ريم، م$ا ج$اءني م$ن رج$ل ك$ريم ٍما جاءني من رجل كريم: ً ٍ ٌ
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ٌبالجر، تبعا للفظ، وكريم باعتبار المحل، مثل ٌ� رجل ظريفا، وظريف: ً ً َ.  

ٍفإن كان المعطوف معرفة تعين رفعه، ما جاءني من عبد و� زيد، � يصح و� زي$د، لم$اذا؟ =ن العط$ف عل$ى  ٌٍ
  .ٍوحينئذ يتعين أن ينظر فيه إلى اللفظالزائدة ھنا � يكون إ� نكرة، ) من(، ومجرور )من(مجرور 

ا=صل في الفاعل أنه مرفوع، ثم قد يخ$رج ع$ن الرف$ع ل$سبب م$ن ا=س$باب الم$ذكورة، منھ$ا م$ا ھ$و قي$اس، : ًإذا
ًومنھا ما ھو ليس بقياس، وما ليس بقياس قد يكون شاذا، كما في نصبه، أو أن ي$زاد علي$ه ح$رف ول$يس ف$ي المواض$ع 

ِب، وذلك كما في أفعل التعجب،  وكفى، وكذلك زي$ادة م$ن، ذاك ف$ي الب$اء، وھ$ذا ف$ي زي$ادة التي حفظت في لسان العر
  ).ِمن(

 ،وجھ$$ه ٌح$$سن زي$$د :الم$$شبھة وال$$صفة ،الزي$$دان أق$$ائم :نح$$و الفاع$$ل اس$$م الم$$ذكور الفع$$ل ب$$شبه والم$$راد: ق$$ال
ف$$ع لكن$$ه اس$$م فع$$ل، ، ھيھ$$ات اس$$م ورالعقي$$ق ھيھ$$ات: الفع$$ل واس$$مب$$دون تن$$وين،  زي$$د ض$$رب م$$ن عجب$$ت: والم$$صدر
ھذا يرفع عند كثير من النحاة، بل نسبه ابن ھشام إلى المحقق$ين؛ أن$ه إذا  ،أبوه عندك ٌزيد :والمجرور والجار والظرف

ٌعند زيد، زيد � تعربه مبتدأ، وإنما تعرب$ه فاع$ل لفع$ل مح$ذوف: قيل ٌعن$دك اس$تقر زي$د، أو اس$تقر عن$دك زي$د، فزي$د : ٌ ٌ ٌ
vأف$ي ' ش$ك((: ل و ف$ي ال$دار غ.م$اه، ول$ذلك قول$ه تع$الىعندك أب$وه، أب$وه ھ$ذا فاع$ َِ ِ K ، ھ$ذا فاع$ل لفع$ل ]10:إب$راھيم))[َ

  .محذوف

  .با=فضل مرفوع فأبوه ،أبوه با=فضل مررت : كذلكالتفضيل وأفعل

  :قوله: ًإذا

ُالفاع7777777777777777ل ِ َ ْ ِال7777777777777777ذي َ ْكمرف7777777777777777وعي . َ ْ َُ َأت7777777777777777ى َ َ  

  

ٌزي7777777777777د ْ ًمني7777777777777را َ ِ ُوجھ7777777777777ه ُ ُ ْ َنع7777777777777م َ ْ َالفت7777777777777ى ِ َ ْ  

  

  .بھذين المثالين على حقيقة الفاعل، وأن حكمه الرفعدل 

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  45الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [، والص.ة والس.م على رسول '، وعلى آله وصحبه ومن اتبع ھداه، أما بعد

  :   تعالىقال الناظم رحمه '

َوبع77777777777777د ْ َ ٍفع77777777777777ل َ ْ ِفاع77777777777777 ِ ِف77777777777777إٌ لَ ْظھ77777777777777ر ْنَ َ َ
  

  

َفھ7777777777777777777777و ْ ِوإ َ ٌفَ◌ض7777777777777777777777مير .)َ َ ْس7777777777777777777777تترٱ َِ َْ َ  

  

Kما سبق في البيت السابق بين فيه حد الفاعل لكن بالمثال كما ج$رى علي$ه ف$ي س$ائر ا=ب$واب، أكثرھ$ا يب$ين الح$د  K K
  . الحقيقةٍبالمثال وحينئذ تأخذ من المثال ا=حكام المتعلقة من حيث إثبات

ُالفاعل: قوله ِ َ ْ ِالذي َ ُالفاعل، . ِ َ ْ ِالذيمبتدأ، : َ ْكمرفوعيخبره، : . َ ْ َُ َأت7ىھذا ص$لة الموص$ول، و  َ ٌزي7د َ ْ ًمني7را و َ ِ ُوجھ7ه ُ ُ ْ و  َ
َنعم ْ َالفتى ِ َ ٌأتى زيد: ھذه متعاطفات على قوله ْ ْ َ َ ٌأتى زيد، و َ ْ َ َ    .كقولك أتى زيد: ٍھذه في محل نصب لقول محذوف، يعني َ

ْكمرفوعي َ ْ َُ َأتى َ ، أشار بھذا إلى أن العامل في الفاعل ھو الفع$ل، وھ$ذا ھ$و ال$صحيح م$ن ق$ول جمھ$ور النح$اة، إذ َ
أن الفعل أو ما كان في معنى الفعل ھو العامل في الفاعل وليس الفاعلي$ة كم$ا ظن$ه : في المسألة أربعة أقوال والصواب

  .-ب رفع ا]خر أو نصب ا]خركل منھما طل-البعض، وليس ھو والمفعول ترافعا 

َوبع77777777777777د ْ َ ٍفع77777777777777ل َ ْ ِفاع77777777777777 ِ ِف77777777777777إٌ لَ ْظھ77777777777777ر ْنَ َ َ
  

  

َفھ7777777777777777777777و ْ ِوإ َ ٌفَ◌ض7777777777777777777777ميرّ )َ َ ْس7777777777777777777777تترٱ َِ َْ َ  

  

  .بين في ھذا البيت مسألتين وحكمين يتعلقان بالفاعل

فھ$ي وج$$وب ت$أخير الفاع$ل ع$$ن عامل$ه، يج$$ب أن يت$أخر، � يج$وز أن يتق$$دم، وأش$ار إليھ$$ا : أم$ا الم$سألة ا=ول$$ى
َوبعد: بقوله ْ َ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ َ.  

  :وھي يجب ذكر الفاعل و� يجوز حذفه، أشار إليھا بقوله: المسألة الثانية

ِفإ  ْظھر ْنَ َ َفھو      ***    َ ْ .وإ) َ ٌفَ◌ضمير َ َ ْاستتر َِ َْ َ.  

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ِفاع ِ ِفاع: ٌلَ   . ھذا مبتدأ مؤخرٌلَ

َوبعد ْ َ   .متعلق بمحذوف خبر مقدم: َ

َبعد ْ ٍفعل َ ْ   .ً، =ن الفاعل ليس خاصا بالفعل، وإنما ذكر أو خص الفعل =نه ا=صل-شبه الفعل-ھه  وشبِ

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ِفاع ِ أي يجب أن يكون الفاعل بعد الفع$ل، =ن الفع$ل وفاعل$ه كجزئ$ي كلم$ة، و� يج$وز تق$ديم عج$ز : ٌلَ
غ$.م زي$د، وزي$د � : ، مث$ل-جزئ$ي كلم$ةك-ھاتان الكلمتان في منزلة كلمة واحدة : الكلمة على صدرھا، قام زيد، قالوا

  :قام زيد � يجوز أن يتقدم على قام، ما الدليل على أنه كجزئي كلمة؟ نقول: يجوز أن يتقدم على غ.م، مثله زيد في

أن الفعل يدل على الحدث، وھذا يستلزم محدث فاع$ل، إذ : د�لة الفعل على الفاعل د�لة التزامية، بمعنى: ً أو�
ًھ$$و ممتن$$ع عق$$.و-� يمك$ن 

ق$$ام زي$$د، زي$$د ھ$$ذا فاع$$ل لق$$ام، : ٍ أن يوج$$د ح$$دث ب$$دون فاع$$ل، ھ$$ذا ممتن$$ع، وحينئ$$ذ نق$$ول-
اقتضاه وطلبه واستلزمه لماذا؟ =ن القيام � يتصور ھكذا بدون محدث، ق$ام ي$دل عل$ى قي$ام فح$سب � ي$دل عل$ى ذات، 

ٍة لفظ على خارج عن مسماه �زم له، وحينئذ ل$يس م$ن د�لة الفعل على الفاعل د�لة التزامية، وھي د�ل: ٍفحينئذ نقول
ٍمسمى قام أو يق$وم أو ق$م الفاع$ل، ل$يس م$ن م$سماه، وإنم$ا ھ$و �زم ل$ه، وإذا لزم$ه حينئ$ذ � ينف$ك عن$ه البت$ة، � ب$د أن 

  .يوجد

كراھ$ة ت$والي ، وسبق تعليله عند الجمھور بأن التسكين ھنا ل$دفع )ُضرْبت(Kأن الفعل يسكن مع تاء الفاعل، : ًثانيا



                                                            
636

أربع متحركات فيما ھو كالكلمة الواحدة، ھما كلمتان، الع$رب تك$ره أرب$ع متحرك$ات ف$ي كلم$ة واح$دة، � ب$د أن يك$ون 
ُقم$ت وض$ربت، ض$رْبت ا=ص$ل ض$ربت، كي$ف : ٍفيھا ساكن، � بد أن يك$ون الث$اني أو الثال$ث س$اكن، وحينئ$ذ إذا قي$ل َُ َ َ َ

 وليس عندنا كلمة واحدة أربع متحركات؟، ضرب ھذه كلمة، والت$اء كلم$ة العرب تكره أربع متحركات في كلمة واحدة
مستقلة، لما اتصلت بھا وكانت �زمة لھا من جھة المعنى اعتبرت التاء كأنھا حرف من ضرب فكأنھا أربع$ة أح$رف، 

م$ة ف$اعتبر والعرب تكره توالي المتحركات فيما ھ$و أربع$ة أح$رف، ھ$ذا دلي$ل عل$ى أنھ$م نزل$وا الفاع$ل كج$زء م$ن الكل
ًحرفا وھو التاء ھنا ومثله ا�سم الظاھر، ھذا دليل ثاني على أن الفاعل كجزء من الفع$ل، أن$ه ي$سكن ل$ه آخ$ر الماض$ي 
�تصاله به، وإنما سكن لدفع توالي أربع متحركات فيما ھو كلمة واحدة في ا=صل، وفيما ھ$و كالكلم$ة الواح$دة، وھ$و 

  .عندھمالفعل مع فاعله، ھذا تعليل وله وزنه 

ھ$ذه . يفع$.ن، تفع$.ن، يفعل$ون، تفعل$ون، تفعل$ين: في ا=مثلة الخمسة وھذا أوض$ح، ا=مثل$ة الخم$سة نق$ول: ًثالثا
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أين النون؟ بعد ا=لف، ما حقيق$ة : تعرب بثبوت النون، الزيدان يضربان، يضربان

  .ھذا بيان لمحل اFعراب:  الكلمة، قلنااFعراب؟ أثر ظاھر أو مقدر يجلبه العامل في آخر

َن$زل الفاع$ل ُمنزل$ة الكلم$ة فظھ$ر بع$ده ثب$وت : ًيضربان، أين ظھر اFعراب؟ بعد ا=لف، وھذه ا=لف فاعل، إذا l ُK َ َ
َھي كلمتان في الحقيقة، لكن جعلت الثانية ُمنزلة من ا=ول$ى ُمنزل$ة الج$زء م$ن ك) يضربا(النون، ھذا يدل على أن  K Kَ ل$ه، ًَ

: ، وھذا واضح بين أن الفاعل ك$الجزء م$ن فعل$ه، بھ$ذه ا=دل$ة الث.ث$ة ق$ال)يضربان(ولذلك ظھر اFعراب بعد ا=لف، 
َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ِفاع7 ِ أن الفع$ل وفاعل$ه كجزئ$ي كلم$ة، و� يج$وز تق$ديم عج$ز الكلم$ة عل$ى ص$درھا، ھ$ذا م$ذھب : ، والتعلي$لٌلَ

ق$ام زي$د، ق$ام الزي$دان، ق$ام الزي$دون، � ب$د أن : ٍ الك$وفيين، وحينئ$ذ تق$ولجماھير النحاة من البصريين ومن وافقھم م$ن
َوبعد: يكون بعده، وأشار إلى ذلك بقوله ْ َ ٍفعل َ ْ ً، فإن تقدم حينئذ خرج ع$ن كون$ه ف$اع.، � نق$ولِ . التركي$ب � ي$صح، �: ٍ

ًيصح، لكن � يصح على كونه فاع.، وأما على جعله مبتدأ وما بعده خبر ف. بأ : س، زي$د ق$ام، ق$ام زي$د، ل$و ق$ال قائ$لً
فع$ل : فاع$ل مق$دم عل$ى عامل$ه، وق$ام: زي$د ق$ام، زي$د: فع$ل ماض$ي وزي$د فاع$ل، أن$ا أري$د أن أق$دم، أق$ول: قام زيد، ق$ام

–ًمؤخر، يجوز أو � يجوز؟ لماذا؟ =ن شرط الفعل والفاعل أن يكون العامل متقدما على الفاعل، ف$إن تق$دم المعم$ول 

ًمله خرج عن كونه فاع.، صار مبتدأ على عا-الفاعل ً.  

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ِفاع ِ َإذا وجوب تأخير الفاعل ع$ن عامل$ه، لم$اذا؟ =ن الفاع$ل كج$زء م$ن الكلم$ة، حينئ$ذ ن$زل ُمنزل$ة : ٌلَ l ُ ًK َ َ ٍ
  .الجزء فصار كالصدر والعجز، والعجز � يتقدم على صدره

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ِفاع ِ َبع7د: ُبد له من فاعل، وفھم من قول$هًإذا فھم منه أن الفعل � : ٌلَ ْ أن الفاع$ل � يك$ون إ� -، الترتي$ب َ
، وسيأتي أن بعض ا=فعال قد � تحتاج إلى فاعل، استثناء، بعض ا=فعال قد � تحتاج إلى فاع$ل م$ن الفع$ل -بعد الفعل

َأتاك(قام قام زيد، يجوز ھذا، : lالمؤكد، لو قلت َ َ ِأتاك َ َ َال6حقون َ ُ ِ ِاحبس . ِ ِاحبس ْ ِ َأتاك، )ْ َ َ ِأتاك َ َ َال.حقون َ ُ Kِقام ق$ام زي$د، ق$ام ، :
  .lفعل ماض، وقام الثاني مؤكد، وزيد فاعل ل5ول، الثاني قام ھل له فاعل؟ ليس له فاعل

.قل"كذلك بعض ا=فعال التي اتصلت بھا ما الكافة  َقلم7ا .."ُكث7ر "و" َط7ال "و" َ . َكث7رو  َ ُ َطالم7او  َم7ا َ َ ھ$ذه أفع$ال  َ
ھ$ذه م$صدرية، ) م$ا(ب$ل : ھذه كاف$ة كفتھ$ا ع$ن طل$ب الفاع$ل، وقي$ل) ما(ليس لھا فاعل على المشھور عند النحاة، =ن 

  .  ٍوحينئذ تؤول مع ما بعدھا فيكون فاعل، وھذا أقيس

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ ع$ل الفعل ليس ل$ه فا:  للتخلص من التقاء الساكنين، نقول-الفاعل المحذوف-وكذلك المحذوف، : َ
وقد سبق أن الجملة ق$د .. باعتبار النطق، وإن كان المحذوف لعلة كالثابت عند النحاة، لكن من حيث الشيء المحسوس

Kلتْبل$$ُون((: ٍينظ$$ر إليھ$$ا م$$ن جھ$$ة الح$$س، يعن$$ي م$$ا يلف$$ظ ب$$ه، وحينئ$$ذ ق$$د يح$$ذف بع$$ض أن$$واع الفاع$$ل، ومنھ$$ا َ ُ آل )[)َ
l م$ث.، ال$واو ح$ذفت، إذا أك$د الفع$ل]186:عم$ران ُ  الم$$سند إل$ى أل$ف ا�ثن$ين أو واو الجماع$ة أو ي$اء المؤنث$ة المخاطب$$ة، ً

ُاتقوا: ٍوحينئذ يحصل التقاء ساكنين ويحذف الفاعل، ولذلك يقال . �َ   .ضمير مستتر: ، اتقوا أنتم '، ھذا نقول.

أبو العباس، أب$و :  نريد أن نأتي بواو ساكنة بعدھا ساكن حتى يحذف من أجل التخلص من التقاء الساكنين، مثل
ٍال$واو ھ$ذه فاع$ل، وحينئ$ذ التق$ى ال$ساكنان : الواو ھذه محذوفة، سمعوا القول، الناس سمعوا القول، س$معوا: العباس قلنا

ٍوحذفت في النطق، والمحذوف للتخلص من التقاء الساكنين ھذا مح$ذوف لعل$ة وحينئ$ذ يك$ون كالثاب$ت، لك$ن ھ$ذا ي$ذكر 
 للتخلص من التقاء ال$ساكنين س$واء ك$ان لوج$ود الن$ون، ن$ون التوكي$د الثقيل$ة -الفاعل–في مثل ھذه المواضع، ما حذف 
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.ترين: "كما في ِ َ .لتبلون" ،"َ ُ َْ   . التقى الساكنان: ٍالناس سمعوا كذا، حينئذ نقول: ، أو"َُ

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ ْفإن َ ْظھر َ َ َفھو  ***   َ ْ َ  

ْفإن ْظھر َ َ َ
َفھو   ْ   .اھر اللفظي بين الشرط ومشروطه، وا=صل التخالفھنا حصل اتحاد في الظ: َ

ْفإن ْظھر َ َ   جواب الشرط ما الذي فيه جديد؟ : ًالفاعل فھو الفاعل، إذا: َ

ْفإن ْظھر َ َ ًيعني بدأ ونطق به الفاعل فھو الفاعل، إذا ظھ$ر الفاع$ل فھ$و الفاع$ل قطع$ا، � ب$د م$ن تخ$الف ج$واب : َ
وج$د ف$ي اللف$ظ فھ$و ذاك، وھ$ذا تق$دير : ف$إن ظھ$ر أي: ، إم$ا أن نق$ولالشرط م$ع ال$شرط، ف$ذھب ال$شراح إل$ى م$سلكين

  .ا=شموني وھو جيد

  .فإن ظھر ما ھو فاعل في المعنى فھو الفاعل في ا�صط.ح: والمكودي ذھب إلى قوله

ْفإن ْظھر َ َ   .في التركيب، ما ھو فاعل في المعنى فھو فاعل في ا�صط.ح:  يعنيَ

ف$إن ظھ$ر ف$ي المعن$ى أن$ه فاع$ل : ب$أن قول$ه: ھ$ذا غي$ر ج$امع، أجي$ب: ره، يعن$يبأن$ه ي$شمل المبت$دأ وغي$:  أجيب
ٍباعتبار الشروط السابقة ل$يس مطلق$ا، وحينئ$ذ � ب$د م$ن التأوي$ل ل$ئ. يتح$د ج$واب ال$شرط م$ع فع$ل ال$شرط، ول$ذلك لم$ا  ً

ْفم77ن {: ھن$$اك ف$$ي الح$$ديث َ ْكان77ت َ َ ُھجرت77ه َ ُ َ ْ َإل77ى ِ ِ �ِ ِورس77وله . ِ ُ َ ُفھجرت77ه َ ُ َ ْ ِ ِ� َل77ىِإ َ ِورس77وله . ِ ُ َ م$$ن كان$$ت ھجرت$$ه إل$$ى '  } َ
ًورس$وله ق$صدا وعم$.، فھجرت$$ه إل$ى ' ورس$وله ثواب$$ا وأج$را، إذا ً ً اختلف$ا، � ب$د م$$ن التق$دير؛ =ن ج$واب ال$$شرط � : ًً

ي$د ًيكون عين فعل الشرط، =ن الشيء يكون معلقا على شيء مغ$اير � عل$ى نف$سه، إن ج$اء زي$د ج$اء زي$د، إن ج$اء ز
  .ٍھذا متحد، وحينئذ � بد من المغايرة: إن جاء زيد جاء زيد، إن جاء عمرو جاء عمرو، نقول: أكرمته، أما

ْفإن ْظھر َ َ ھذا ظھ$ر ف$ي : الفاعل ا�صط.حي، مثل قام زيد، نقول: يعني وجد في اللفظ ونطق به فھو ذاك، أي: َ
ِنطق به-اسم صريح : فعل ماضي، وزيد: اللفظ، قام ھ$ذا ظھ$ر : ُالزيدان، قام الزيدون، قامت ھند، قم$ت، نق$ول، وقام -ُ
  .في اللفظ

ّوإ)  وإن لم يظھر ف$ي اللف$ظ � ب$د أن يق$در، =ن$ه � ينف$ك الفع$ل ع$ن الفاع$ل، =ن الد�ل$ة عقلي$ة، وھن$ا اش$ترك  َ
  .الد�لة عقلية � يمكن أن ينفك الفعل عن فاعل: النقل مع العقل، فنقول

ٌَ◌ضميرَفإن لم يظھر في اللفظ،  ّوإ)، فھو ض$مير م$ستتر، َِ ٌفَ◌ض7ميروإن ل$م يظھ$ر ف$ي اللف$ظ،  َ َ ، ض$مير ھ$ذا َِ
   .فھو ضمير: خبر مبتدأ محذوف، يعني

ْاستتر َْ ھن$ا أس$ند الفع$ل : لم يظھر عندنا فاعل، لم ننطق بفاعل، أين الفاعل؟ نقول: قم، نقول: ھذا صفة له، نحو: َ
َك6من7ا إلى ضمير م$ستتر، وس$بق معن$ا ف$ي أول الكت$اب َُ ٌلف7ظ َ ْ اللف$ظ ھ$و ال$صوت الم$شتمل عل$ى بع$ض الح$روف : ، قلن$اَ

� بد أن ندخل الضمائر المستترة من أجل أن نحكم عليھ$ا أنھ$ا فاع$ل، نح$ن � نحك$م عل$ى فاع$ل إ� : الھجائية، قلنا ھنا
ٍإذا كان اسما صريحا أو مؤول بالصريح، وھذه ليست باسم، فحينئ$ذ � ب$د م$ن التأوي$ل والتك ً ل$ف والتع$سف حت$ى ن$دخل ً

  .ھذه ا=لفاظ

ٌض$مير م$ستتر؛ =ن$ه وإن ل$م يك$ن لفظ$ا منطوق$ا ب$ه إ� أن$ه ف$ي ق$وة اللف$ظ، فھ$و ص$ْوت ُم$صوت : فـ قم نقول في$ه ٌَ َ َ ً ً
  .بالقوة وليس بالفعل، إذ اللفظ منه ما ھو أفراد محققة وأفراد مقدرة، ھكذا قيل

ًنئذ إذا لم يوج$د لف$ظ ي$صح أن يك$ون ف$اع. اص$ط.حيا � ب$د  قم وزيد قام، قام ھو، وھند قامت، يعني ھي، وحي ً ٍ
من التقدير، لكن � بد من التقدير على المواضع السابقة، متى نقول واجب ا�ستتار ومت$ى نق$ول ج$ائز ا�س$تتار ومت$ى 

  !نحكم عليه بأنه ضمير بارز ومتى نحكم عليه بأنه ضمير مستتر

  : ًإذا

َوبع77777777777777د ْ َ ٍفع77777777777777ل َ ْ ِفاع77777777777777 ِ ِف77777777777777إٌ لَ ْظھ77777777777777ر ْنَ َ َ
  

  ج

َفھ7777777777777777777777و ْ ِوإ َ ٌفَ◌ض7777777777777777777777ميرّ )َ َ ْاس7777777777777777777777تتر َِ َْ َ  
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ق$ام الزي$دان، وزي$د ق$ائم غ.م$اه، غ.م$اه : حكم الفاعل التأخر عن رافعه، وھو الفعل أو شبھه نحو: قال الشارح
ن ھنا فاعل لقائم، وقام زيد، و� يجوز تقديمه على رافعه، الزيدان قام � يصح، و� الزيدون ق$ام � ي$صح، ب$ل � ب$د أ

ًالزيدان قاما با=لف، والزيدون قاموا ب$الواو، و� زي$د ق$ام عل$ى أن يك$ون زي$د ف$اع. مق$دما، ب$ل عل$ى أن يك$ون : تقول ً
ًمبتدأ، التركيب صحيح، لكن من جھة كونه مبتدأ � فاع. ً ً.  

  .  والفعل بعده رافع لضمير مستتر، زيد قام ھو، ھذا مذھب البصريين

  :قديم الفاعل على المفعولوأما مذھب الكوفيين فجوزوا ت

ِللجم7777777777777777777ال اَم7777777777777777777 ْم7777777777777777777ش ِ َيھَ َوئي7777777777777777777د اُ ِ   ًاَ

  

ًأجن7777777777777777777777777د) َ ْ َ َيحمل7777777777777777777777777ن َ ْ ِ َدي7777777777777777777777777داَح ْأم ْ ِ  

  

ْمش: ھنا قدم الفاعل على عامله: قالوا َيھَ َوئيد اُ ِ   ً.اَ

ِللجمال اَم ِللجمالاسم استفھام مبتدأ، : اَم، ِ ْم7شھذا خبر، : ِ َيھَ ًوئي7داب$الرفع، : اُ ِ ا للجم$ال حال$ة ھ$ذا ح$ال م$ن الجم$ال، م$: َ
ٍكونھا وئيدا مشيھا، فمشيھا فاعل لوئيد فعيل، حينئذ تقدم على عامله، قالوا ًيجوز مطلقا في جمي$ع التراكي$ب أن يك$ون : ً

ًالفاعل مقدما على عامله، فحينئذ قام زيد فعل وفاعل، زيد قام، زيد إما أن يكون فاع.، إما أن يك$ون مبت$دأ وخب$ره م$ا  ٍ ً
: مبت$دأ، وق$ام: جھان في زيد قام، زيد فاعل مقدم، وقام ھذا فعل مؤخر وليس في$ه ض$مير، وزي$دبعده، فيجوز عندھم و

ال$صحيح ال$ذي � ينبغ$ي التعوي$ل عل$ى غي$ره أن$ه � يج$وز : ٍھذا جملة خبر، =نه مسند إلى ضمير مستتر، فحينئذ نقول
ً=ن ث$م فرق$ا عن$د النح$اة وغي$رھم ب$$ين ! أن يتق$دم الفاع$ل عل$ى عامل$ه، =ن$ه ي$$ؤدي إل$ى الل$بس، ھ$ل ھ$ذا مبت$دأ أو فاع$$ل K َ

الجملة ا�سمية والجمل$ة الفعلي$ة، الجمل$ة الفعلي$ة ت$دل عل$ى التج$دد والح$دوث، وأم$ا الجمل$ة ا�س$مية فت$دل عل$ى الثب$وت 
  .وا�ستمرار

س$تدلوا وأم$ا م$ا ا. �K يمكن أن يجوز ا=مران ثم نقول اعرب ما شئت أو اعتقد ما شئت، ھ$ذا مبت$دأ أو فاع$ل: ًإذا
ْمش: به َيھَ َوئيد اُ ِ ًوئيدا مشيھا، م$شيھا ھ$ذا مبت$دأ، م$ا دام أن$ه : ًما للجمال وئيدا مشيھا، ما للجمال نقول:  ھذا سھل تأويلهًاَ

ًمرفوع نجوز أنه مبتدأ، وئيدا ھذا حال من الخبر المحذوف، مشيھا ثابت أو ثب$ت وئي$دا أو يك$ون أو يوج$د، ق$در ل$ه م$ا  ً
  .الفاعل المستتر في الخبر المحذوفًشئت، فوئيدا حال من 

ْمش َيھَ ٍكائن أو ثاب$ت وئي$دا، أو وج$د وئي$دا، � إش$كال، وحينئ$ذ ھ$و ح$ال م$ن فاع$ل الخب$ر المح$ذوف، التق$دير: اُ ً ً :
ٍمشيھا يكون أو يثب$ت وئي$دا، إذا ج$از تأويل$ه، ھ$ذا الم$راد، ج$از تأويل$ه عل$ى وج$ه ص$حيح، وحينئ$ذ � يتع$ين أن يك$ون  ً ً

ًفاع. مقدما ٍ، نعم لو جيء بأمثلة � يجوز فيھا إ� أن يك$ون ف$اع. ل$ه ش$أن آخ$ر، وأم$ا إذا أمك$ن التأوي$ل فحينئ$ذ نرج$ع ً ً
إلى التأويل، =نه � يمكن أن ننظر في القرآن من أوله إلى آخره والسنة وما ورد في أشعار الع$رب كلھ$ا العام$ل مق$دم 

ث$$ل ھ$ذا البي$ت والبيت$ين والث.ث$ة ث$م نن$سف ھ$ذه القاع$دة م$$ن والفاع$ل م$ؤخر، ث$م العق$ل والنظ$ر يقت$ضي ذل$ك، ون$أتي بم
  .أصلھا

  .الصواب أنه � يجوز تقدم الفاعل على عامله: ًإذا نقول

  :واستدل البصريون على أنه � يجوز تقديم الفاعل على فعله بوجھين

  ً.أن الفعل وفاعله كجزئي الكلمة الواحدة كما ذكرناه سابقا: أحدھما

يم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ، إذ فرق بين الجملة ا�سمية ود�لتھا والجملة الفعلي$ة أن تقد: وثانيھما
  .ود�لتھا

َوبع77777777777777د ْ َ ٍفع77777777777777ل َ ْ ِفاع77777777777777 ِ ِف77777777777777إٌ لَ ْظھ77777777777777ر ْنَ َ َ
  

  

َفھ7777777777777777777777و ْ ِوإ َ ٌفَ◌ض7777777777777777777777مير .)َ َ ْاس7777777777777777777777تتر َِ َْ َ  

  

ًھل ثم قسم ثالث من أنواع الفاعل؟ بعضھم رأى أن ثم قسما ثالثا وھو الف ً K Kَ : اع$ل المح$ذوف، بع$ض التراكي$ب قلن$اَ
ٍيح$ذف منھ$$ا الفاع$$ل وجوب$ا، � يج$$وز ذك$$ر الفاع$ل معھ$$ا البت$$ة، وحينئ$ذ ھ$$ل ھ$$و ق$سم ثال$$ث أم �؟ م$$ن نظ$ر إل$$ى ل$$سان  ً
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ًا=صل في كل فعل أن يكون له فاعل حينئذ ي$صير ھ$ذا الح$ذف عرض$ا، والتأص$يل والتقعي$د : العرب من حيث الوضع ٍ
  . ًھذا أو�. لفروعإنما يكون با=صول � با

َبع7د: ٍينظر إلى أن الفاعل الذي حذف لعلة والمحذوف لعل$ة كالثاب$ت بأن$ه موج$ود، وحينئ$ذ ي$دخل ف$ي قول$ه: ًثانيا ْ َ 
ٍفعل ْ ٌفاعل ِ .لتبل7ون": ، يعني ما حذف لعلة تصريفية كالواو م$نَ ُ َْ .ت7رين"أو  "َُ ِ َ : ھ$ذا داخ$ل ف$ي قول$ه: ٍالي$اء، وحينئ$ذ نق$ول "َ
َبعد ْ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ   .، وھذا � إشكال فيهَ

َأتاك(: وأما َ َ ِأتاك َ َ َال6حقون َ ُ ِ ل$و . ِأتاك � فاعل له، ھل ھ$و بأص$ل الوض$ع أم بط$روء علي$ه؟ الث$اني: ٍ، حينئذ نقول).
ًھذا فعل اقتضى فاع.، إذا: أتاك زيد، نقول: َأتاك � بد من فاعل: قلت في ھذا التركيب على جھ$ة الخ$صوص لكون$ه : ً

 والفعل المؤكد لم يقصد فيه اFسناد أصالة، ما قصد فيه اFس$ناد، وإنم$ا ق$صد في$ه تأكي$د المعن$ى ال$ذي دل علي$ه ًمؤكدا،
  . فعل ظاھر وفعل مستتر: القسمة ثنائية: ٍالفعل السابق، وحينئذ نقول

ي م$ا قي$ل فيھ$ا لم يذكر الناظم القسم الثالث وھو الفاعل المحذوف لندرت$ه و� حك$م ل$ه، وكلھ$ا قابل$ة للنق$اش، يعن$
  .أنھا محذوفة، وسيأتي شيء منھا

زي$$د ق$$ام، فتق$$ول عل$$ى م$$ذھب : وتظھ$$ر فائ$$دة الخ$$.ف ف$$ي غي$$ر ال$$صورة ا=خي$$رة وھ$$ي ص$$ورة اFف$$راد، نح$$و
الزيدان قاما ب$ا=لف، والزي$دون ق$اموا، : قاما با=لف، وعلى مذھب البصريين: الزيدان قام باFفراد، ما تقول: الكوفيين

ھ$ذا فع$ل : الزي$دون ھ$ذا فاع$ل مق$دم، وق$ام. -حت$ى أنھ$ا ركيك$ة-وفيين �، الزي$دان ق$ام، والزي$دون ق$ام، وأما مذھب الك$
  .مؤخر، وھذا ما يتحد

ِوج777777777777777777رد M َ َالفع777777777777777777ل َ ْ ِ َأس777777777777777777ندا َم777777777777777777ا َذاِإ ْ ِ ْ ُ
  

  

ِ)ثن7777777777777777ين ْ َ ْ ْأو ِ ٍجم7777777777777777ع َ ْ َكف7777777777777777از َ َال7777777777777777شھدا ََ َ c  

  

ْوق777777777777777777د َ ُيق777777777777777777ال َ َ َس777777777777777777عدا ُ ِ ُوس7777777777777777777عد َ ِ َ    واَ

  

ُوالفع77777777777777777ل ْ َِ ِللظ777777777777777777اھر ْ ِ ُبع777777777777777777د .ِ ْ ُم777777777777777777سند َ َ ْ ُ  

  

أشرنا إلى ھذه المسألة في ك.منا على المبتدأ الذي ھو النوع الثاني، أن ا=صل في الفع$ل أن يج$رد ع$ن ع.م$ة 
قام زيد، زي$د ھ$ذا فاع$ل وھ$و مف$رد، وإذا ثن$ي الفاع$ل بق$ي الفع$ل عل$ى إف$راده : تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، فتقول

 واحد، قام الزيدان، فالزيدان قد اشتركا في إح$داث قي$ام وھ$و ش$يء واح$د دل علي$ه كما ھو، =ن الحدث واحد، الجنس
: لفظ قام، وليس ھما قيامين حتى نحتاج إلى تثنية قاما وإنما ھو ش$يء واح$د، فيل$زم اFف$راد م$ع الفاع$ل المثن$ى، فتق$ول

  .قام زيد:  الزيدان كما تقول-باFفراد–قام 

ق$اموا الزي$دون : قام الزيدون، الزيدون ھذا فاعل وھو جمع، � تق$ل: ًعا وھووكذلك إذا أسند الفعل إلى فاعل جم
أنه إذا أسند الفعل إل$ى فاع$ل : إشارة إلى أن الفاعل جمع، �، وإنما يلزم اFفراد، ھذا ھو اللغة السائدة في لسان العرب

ًمثنى أو جمعا وجب تجريد الفعل من ع.مة تدل على التثنية أو على الجمع، وھذ ا يفارق ما إذا أس$ند الفع$ل إل$ى فاع$ل ً
ًمؤنث، وحينئذ يلزمه وجوبا أو جوازا  ً :  أن يتصل بالفعل ع.مة تدل على تأني$ث الفاع$ل، قام$ت ھن$د، ھن$د-كما سيأتي-ٍ

ٍفاعل وھو مؤنث، حينئذ اتصل بالفع$ل ع.م$ة ت$دل عل$ى تأني$ث الفاع$ل، ھ$ل مثل$ه إذا ك$ان الفاع$ل مثن$ى يت$صل بالفع$ل 
ًى أن$ه مثن$ى مث$ل الت$اء، وإذا ك$ان الفع$ل جمع$ا ات$صل بالفع$ل ع.م$ة ت$دل عل$ى أن$ه جم$ع؟ �، ل$يس ھم$ا ع.مة تدل عل$

  .سيان

=ن إلحاق التاء بالفعل لغة عام$ة س$ائدة ف$ي ل$سان الع$رب، فلي$ست ھ$ي لغ$ة خاص$ة بف$رد أو قبيل$ة أو نح$و : ًأو�
  .ذلك

ما ھند فھذا قدر مشترك بين الم$ذكر والمؤن$ث، يعن$ي ثم أن الزيدان والزيدون يدل على التثنية بذاته، ف. لبس، أ
ق$ام ھن$د وأردت ب$ه المؤن$ث ح$صل ل$بس، وكلم$ا ح$صل ل$بس � ب$د م$ن : ٍعلم لمذكر وھو علم لمؤن$ث، وحينئ$ذ إذا قي$ل

ًدفعه في لسان العرب، فثم فرق بين إلحاق الفعل تاء تدل على تأنيث الفاعل فيما إذا كان الفاعل مؤنثا، وب$ين أن يلح$ ً K ق
  .الفعل ع.مة تثنية تدل على تثنية الفاعل أو جمع تدل على جمع الفاعل، ففرق بين ھذا وذاك
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ً، ق$د يك$ون التأني$ث واجب$ا وذل$ك إذا ك$ان -ف$ي بع$ض ال$صور-ًوھو أن تأنيث الفعل قد يكون واجب$ا : ثم أمر ثالث
ًالفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين عامله بفاصل، حضرت ھند ً   .، قامت ھند، ھذا واجب ليس بجائزً

ق$اموا : قام$ا الزي$دان وق$ام الزي$دان، ويج$وز عن$دھم: ُوأما لغة من ألحق ع.مة التثني$ة فھ$و ج$ائز، يج$وز عن$دھم
ِوج77رد: ٍالزي$$دون وقام$$ا الزي$$دون، وحينئ$$ذ ف$$رق ب$$ين م$$ا وج$$ب وب$$ين م$$ا ج$$از، ھ$$ذه الم$$سألة أش$$ار إليھ$$ا بقول$$ه M َ َالفع77ل َ ْ ِ ْ ،

ِجرد M ه و� تلحقه ع.مة تثنية و� ع.مة جمعع: يعنيَ lر.  

ِوجرد M َ َالفعل َ ْ ِ ًالذي ھو عامل في الفاعل، وھل الوصف مثله؟ ھ$ل الوص$ف مثل$ه إذا رف$ع ف$اع.، أق$ائم الزي$دان، : ْ
ًإذا خص الفعل لماذا؟ لكونه أص.، ومثله الوصف الرافع لفاعل، ولذلك سبق معنا. مثله؟ نعم ً :  

ِوالث77777777777777ان . ًمبت77777777777777دا َ َ َ ْ َوذا ُ ُالوص77777777777777ف َ ْ َ ْخب77777777777777ر ْ َ َ  

  

ْإن َس7777777777وى ِف7777777777ي ِ ِاUف7777777777راد ِ َ ْ َطبق7777777777 ِ ْ ّْاس7777777777تقرً اِ َْ َ  

  

أقائم$ان الزي$دان، الث$$اني مبت$دأ وا=ول خب$ر، لم$$اذا؟ ل$ئ. يلح$ق بالوص$$ف وھ$و عام$ل ف$$ي : ً  احت$رازا م$ن ھ$ذه الم$$سألة
  . أقائمون الزيدون: الفاعل ع.مة تدل على التثنية، ومثله

ِوجرد M َ َالفعل َ ْ ِ ه : ْ lَالفعلعر ْ ِ  وم$ا عم$ل عمل$ه أو م$ا ج$رى مج$راه، ج$رده م$ن م$اذا؟ م$ن ع.م$ة التثني$ة والجم$ع، � ْ
  تلحقه ع.مة وھي حرف يدل على التثنية، أو حرف يدل على الجمع، متى؟

َأسندا َما َإذا ِ ْ ِ)ثنين ُ ْ َ ْ ْأو ِ ٍجمع َ ْ َأسندا َإذا: َ ِ ْ   . ھذه زائدة: َما، ُ

  زائدة )ما( إذا دبع ** فائدة خذ طالبا يا    

َأسندا َما َإذا ِ ْ   .ا=لف لmط.ق: ُ

ِ)ثنين ْ َ ْ   .يعني لفاعل مثنى يدل على اثنين: ِ

ْأو ٍجمع َ ْ   .أو فاعل يدل على جمع: َ

َكفاز َالشھدا ََ َ c :فاز ھذا مفرد، فاز زيد وف$از ال$شھيدان وف$از ال$شھداء، الفع$ل واح$د مف$رد ف$ي : فاز الشھداء، نقول
ًردا الفاع$$$ل أو مثن$$$ى أو جمع$$$االجمي$$$ع س$$$واء ك$$$ان مف$$$ َق$$$ال رُج$$$.ن م$$$ن ((ًً َ َِ ِ َ ال$$$ذين يخ$$$افونَ َ َُ َ ِ K(](23:المائ$$$دة[ ،)) َوق$$$ال ََ

َالظالُمون ِ K(](8:الفرقان[ ،))ٌوقال نْسوة َ َ َِ  كلھا في القرآن، فدل على أن إفراد الفعل م$ع ك$ون الفاع$ل متع$دد ]30:يوسف)[)َ
ًسواء كان مثنى أو جمعا، ھذا ھو اللغة الف   .صحى وعليه التعويلً

ْوق777777777777777777د َ ُيق777777777777777777ال َ َ َس777777777777777777عدا ُ ِ ُوس7777777777777777777عد َ ِ َ    واَ

  

ُوالفع77777777777777777ل ْ َِ ِللظ777777777777777777اھر ْ ِ ُبع777777777777777777د .ِ ْ ُم777777777777777777سند َ َ ْ ُ   

  

ْوقد َ للتقليل، قليل، سمع في طي وغيرھا أنھم يلحقون الفعل ع.مة تثنية إذا كان الفاعل مثنى وع.م$ة جم$ع إذا : َ
، وا=ل$ف ح$رف تثني$ة مبن$ي عل$ى ال$سكون � مح$ل ل$ه م$ن فع$ل م$اض: قاما الزي$دان، ق$ام: ًكان الفاعل جمعا، فيقولون

  .فاعل: اFعراب، � تعربه فاعل، والزيدان

فع$$ل ماض$$ي مبن$$ي عل$$ى الف$$تح المق$$در من$$ع م$$ن ظھ$$وره اش$$تغال المح$$ل بحرك$$ة : ق$$اموا الزي$$دون، ق$$اموا، ق$$ام
  .يالمناسبة، مناسبة الضمير أو حرف الجمع؟ حرف الجمع، ھذا تزيده ھناك في الفعل الماض

: والواو ھذا حرف دال على الجمع مبني على السكون � محل له من اFعراب، ليس ھو الفاعل، وإنما ھو مث$ل
  .-التاء–قامت 

  . قاموا الزيدون، فالزيدون ھذا فاعل يعتبر عند من نطق بھذا التركيب

ْوق7د َ ُيق77ال َ َ َس77عداوھ$$ي لغ$$ة قليل$$ة، : ُ ِ نھ$$ا لغ$$ة قليل$$ة، ول$$ذلك دل عليھ$$ا  يق$$ال، بن$$اه للمجھ$$ول، =: ھ$$ذا نائ$$ب فاع$$ل ل$$ـ َ
  .قد: بقوله

ْوق777777777777777777د َ ُيق777777777777777777ال َ َ َس777777777777777777عدا ُ ِ ُوس7777777777777777777عد َ ِ َ ُوالفع77777777777777777ل  واَ ْ َِ ِللظ777777777777777777اھر ْ ِ ُبع777777777777777777د .ِ ْ ُم777777777777777777سند َ َ ْ ُ   
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ْقد ُيقال َ َ َسعدا: ُ ِ ِوسعدواالشھيدان، و  َ َ  الشھداء مع الجمع ومع التثنية، يلحق ع.مة تثنية وع.مة جمع، لك$ن ل$يس َ
  : ًمطلقا وإنما قيده

ْوال ُفعلَ ْ ِللظاھر ِ ِ ُبعد .ِ ْ ُمسند َ َ ْ ُ.  

Kقام$ا الزي$دان، ث$م ص$ورة : في اللفظ واحدة، وفي التقدير مختلفتان، إذا قلت: ھذه اللغة القليلة لھا صورتان: يعني َ
Kمشتھرة شھيرة، وثم صورة ھي لغة قليلة رديئة، بالنظر إلى ا=لف ھذه ًقاما الزيدان، إن جعلتھا حرفا لي$ست ب$ضمير : َ

َينئذ أسندت قاما إلى الزيدان، ھذا ھو الذي أشار إليه الناظم بأنه لغة قليلة، وأنه مخالف للف$صيح الم$شتھر ف$ي ل$سان فح ٍ
ٍالعرب، متى؟ إذا أسندت الفع$ل إل$ى ا�س$م الظ$اھر الزي$دان، وحينئ$ذ � يك$ون للفع$ل ف$اع.ن، إذا قل$ت ب$أن الفاع$ل ھ$و 

ٍالفاع$ل ل$ه واح$د، فحينئ$ذ قام$ا الزي$دان إذا أس$ند الفع$ل ل.س$م الظ$اھر امتن$ع ًالزيدان امتنع أن يكون ا=لف فاعل قطعا، 
ٍفع$ل أس$ند إل$ى ا=ل$ف وحينئ$ذ : قام$ا الزي$دان، قام$ا ق$ام: ً فاع.، ول$ك ص$ورة أخ$رى أن تق$ول-ألف التثنية-جعل ا=لف 

َص$ارت ض$ميرا اس$ما ف$اع.، والزي$دان ص$$ار مبت$دأ م$ؤخرا ل$يس ھ$و الفاع$ل، فف$$صلت ب$ين َ ً ً ًً َ ق$ام والزي$دان، جعل$ت ق$$ام ً
الزيدان قاما ھذه ا=لف فاعل ضمير، لك في مثل ھذا التركي$ب قام$ا الزي$دان أن تجع$ل ا=ل$ف : ًمسندا إلى ا=لف، تقول

ٍھذه ضميرا، فإذا جعلتھا ضميرا أعربتھا فاعل، وحينئذ استوفى قاما فاعله وبقي الزي$دان منف$صل، وإذا انف$صل حينئ$ذ  ٍ ً ً
ًإما أن يكون بد� من ا=لف من الضمير، وإما أن يكون مبتدأ مؤخرا، وجملة قاما ف$ي مح$ل : Fعرابله توجيھان في ا ً ً

  : رفع خبر مقدم، ولذلك اللغة الرديئة ليست بإسناد قاما إلى ا=لف، وإنما قيدھا بقوله

ُوالفعل ْ َِ ِللظاھر ْ ِ ُبعد .ِ ْ ُمسند َ َ ْ ٍ، وإلحاق الفعل ع.مة جمع، وحينئ$ذ القل$ة ً� زال مسندا مع إلحاق الفعل ع.مة التثنية ُ
  .ًھنا ومخالفة الفصيح ليس بالتركيب نفسه، وإنما بإسناد قام إلى ا�سم الظاھر مع كونه ملحقا بألف التثنية

ِوجرد M َ َالفعل َ ْ ِ   .من ع.مة التثنية: ْ

َأسندا َما َإذا ِ ْ   .ا=لف لmط.ق: ُ

ِ)ثنين ْ َ ْ ْأو ِ ٍجمع َ ْ َكفاز َ َالشھد ََ َ cا  

َفاز َفازالشھيدان و  َ َالشھدا َ َ cسعدا الزيدان أو الشھيدان با=لف، يعن$ي ل$م يج$رد م$ن أل$ف : ، وقد يقال في لغة قليلة
ًسعدوا الزيدون أو الشھداء مع كون الفعل مسندا إلى ا�سم الظ$اھر، : ًالتثنية مع كونه مسندا إلى ا�سم الظاھر، وكذلك

  :وبين ھذا بقوله

ُوالفعل  ْ َِ ُوالفعلاو ھذه واو الحال الو ْ ْ َِ ِللظاھر ْ ِ ُمسند .ِ َ ْ ِوالفْعُل :ُ ْ ٌُمْسند َ ِ للظاھرَ ِ ِK ُبْع$د ُبع7د� زال، : يعن$ي َ ْ ، م$ا إعرابھ$ا؟ َ
ُبعدمتعلق بماذا؟  ْ ُمسند: متعلق بـَ َ ْ ُمسند ، ُ َ ْ   . بعد، يعني � زال أنه مسند ل.سم الظاھر، ھذا الذي يعتبر لغة قليلةُ

 أنه إذا أسند الفعل إلى ظاھر مثنى أو مجموع وجب تجريده م$ن ع.م$ة ت$دل عل$ى التثني$ة مذھب جمھور العرب
ق$ام الزي$دون، : قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الھندات كم$ا تق$ول: أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقول

  .نفسه� فرق بين اFسناد إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع باعتبار الفعل 

قام$$ا الزي$$دان و� ق$$اموا الزي$$دون و� قم$$ن الھن$$دات، فت$$أتي بع.م$$ة ف$$ي الفع$$ل : -عل$$ى م$$ذھب ھ$$ؤ�ء-و� تق$$ول 
ًالرافع للظاھر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل م$ن ا=ل$ف وال$واو والن$ون ح$روف ت$دل عل$ى 

ًبتدأ مؤخرا والفعل متقدم، وما اتصل به اسما ف$ي موض$ع رف$ع تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون ا�سم الظاھر م ً ً

  .ًبه، والجملة في موضع رفع خبرا عن ا�سم المتأخر

ًھو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به فاعل يعني، وما بعده بدل ال$ذي ھ$و الزي$دان، ھ$ذا : ًويحتمل وجھا آخر
  .وجه و� بأس به

أن الفع$ل إذا أس$ند إل$ى الظ$اھر :  ك$ذلكء ب$ن كع$ب ون$سب إل$ى ط$يومذھب طائفة من العرب وھ$م بن$و الح$ارث
قام$$ا الزي$$دان وق$$اموا الزي$$دون وقم$$ن الھن$$دات، : مثن$$ى أو مجم$$وع أت$$ي في$$ه بع.م$$ة ت$$دل عل$$ى التثني$$ة أو الجم$$ع، فتق$$ول

التأني$ث قامت ھند، حرف ت$دل عل$ى : فتكون ا=لف والواو والنون حروف تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في
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  :وا�سم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت ھند بقامت، ومن ذلك قوله. عند جميع العرب

ّت7777777777777777ولى َ َقت7777777777777777ال َ َ َالم7777777777777777ارقين ِ ِ ِ ِبنف7777777777777777سه َ ِ ْ َ ِ  

  

ْوق777777777777777777د َ ُأس777777777777777777لماه َ َ َْ ٌمبع777777777777777777د َ َ ْ ُوحم777777777777777777يم ُ ِ َ َ  

  

ُأسلماه َ َْ ٌمبعد َ َ ْ ُوحميم ُ ِ َ ٌمبعدا=لف ھذه ألف التثنية حرف، و : َ َ ْ ِوحم ُ َ ٌمبعد، ُيمَ َ ْ : وا=صل أن يقول القي$اس. ھذا فاعل: ُ
  . وقد أسلمه مبعد، فھذه اللغة � تمنع مع المفردين أو المفردات المخاطبة

ْقد: ٍإذا أسند الفعل إلى مثنى، وحينئذ: ھنا إشكال في ا�ستد�ل بھذا البيت، نحن نقول ُأسلماه َ َ َْ ٌمبعد َ َ ْ ، وحم$يم ھ$ذا ُ
ًليس فاع. اصط.حا،  ُسلماهَأً َ ٌمبعد َْ َ ْ ٍقام زيد، حينئذ أسند إلى مفرد، والنحاة إنما يذكرون إذا أس$ند الفع$ل إل$ى : كأنه قال ُ

ًمثن$$ى، ھ$$ل م$$رادھم المثن$$ى ا�ص$$ط.حي أو م$$ا ھ$$و أع$$م م$$ن ذل$$ك؟ �، م$$رادھم ا�ص$$ط.حي، م$$راد النح$$اة المثن$$ى 
ُسلماهَأ: ا�صط.حي، لكن إذا استدلوا على ھذه اللغة أتوا بھذا البيت َ ٌمبعد َْ َ ْ ، وھذا فيه إشكال من حي$ث إن الفع$ل م$سند ُ

  .إلى مفرد

أصل المثنى الزي$دان ج$اء : ٍوأما من حيث المعنى فحينئذ المعطوف والمعطوف عليه في قوة ا�ثنين، ولذلك قلنا
ًزيد وزيد، ھذا ا=صل، فاختصارا قيل الزيدان؛ لما ذكرناه سابقا ً.  

ُأس77لماه َ َْ ٌمبع77د َ َ ْ ٍذ ألح$$ق بالفع$$ل ع.م$$ة ت$$دل عل$$ى التثني$$ة، والفاع$$ل مرك$$ب م$$ن جھ$$ة المعن$$ى � م$$ن جھ$$ة ، وحينئ$$ُ
ًا�صط.ح، وحينئذ إذا أسند الفعل إل$ى مثن$ى اص$ط.حا أو معن$ى ألحق$ت ھ$ذه اللغ$ة بالفع$ل ع.م$ة تثني$ة، ل$يس خاص$ا  ًً ً ٍ

ِ)ثنين بالمثنى فقط، ْ َ ْ ِ)ثنين: قال ِ ْ َ ْ ق$ام الزي$دان، : ر الشراح وكتب النحو، ولذلك يمثل$ون، المراد المثنى ھذا الذي عليه أكثِ
ُأسلماهوأما  َ َْ ٌمبعد َ َ ْ ُوحميم ُ ِ َ   .ً فليس مطابقا لما ذكرَ

.ت7777777777777777ول َ َقت7777777777777777ال ىَ َ َالم7777777777777777ارقين ِ ِ ِ ِبنف7777777777777777سه َ ِ ْ َ ِ  

  

ْوق777777777777777777د َ ُأس777777777777777777لماه َ َ َْ ٌمبع777777777777777777د َ َ ْ ُوحم777777777777777777يم ُ ِ َ َ  

  

ِيلومونني(  َ ُ ِاشتراءِ في َُ ِ ِالنخيل ْ ِ ِأھلى  . ْ ِأھل7ىاو ھ$ذه ع.م$ة جم$ع، و الو:  يلومونني ...)َ ْ ھ$و الفاع$ل، ح$رف ي$دل  َ
  .على الجمع

َرأين(   ْ ِالغواني ََ َ َ َرأين ، ...)ْ ْ ِالغوانيالنون ھذه نون اFناث، و  ََ َ َ   .ھذا فاعل، حرف يدل على جمع اFناث: ْ

ٌ مبعد:فـ: قال َ ْ ُوحميم ُ ِ َ ُأسلماه:  مرفوعان بقولهَ َ َْ   .أكثر النحاة على غير ذلك، وھذا يدل على ما ذكرناه، وإن كان َ

ٌمبع77د َ ْ ُوحم77يم ُ ِ َ ُ أس77لماه:مرفوع$$ان بقول$$ه: َ َ َْ أس$$لما، والث$$اني :ً، ل$$يس ھ$$و فاع$$ل اص$$ط.حا، وإنم$$ا ا=ول مرف$$وع ب$$ـَ
ًأح$دھما فاع$ل اص$ط.حا والث$اني فاع$ل معن$ى : معطوف عليه، وفي المعنى ھو فاعل، كما قلن$ا ف$ي ب$اب ض$ارب، قلن$ا ً

ًلغ$ة، ض$$ارب زي$$د عم$$را، ھ$ذه ً ت$$دل عل$$ى المفاعل$$ة م$شاركة، ض$$ارب زي$$د عم$$را، الم$شاركة تقت$$ضي أن ك$$. م$$ن زي$$د ً ً
ًوعمرو ضارب ومضروب، م$ا تق$ع الم$ضاربة إ� ھك$ذا، ض$ارب زي$د فزي$د ھ$ذا فاع$ل اص$ط.حا، وھ$و مفع$ول =ن$ه 

ًوقع عليه شيء من ال$ضرب، وعم$را ھ$ذا مفع$ول وق$ع علي$ه وھ$و ض$ارب أي$ضا، إذا ك$. منھم$ا إم$ا فاع$ل ا ً ً ًص$ط.حا ً
ٌمبع7د: ًوھو مفعول به في المعنى، وكذلك قد يكون مفعو� به في ا�صط.ح وھو فاعل ف$ي المعن$ى، ھ$ذا مثل$ه َ ْ ُوحم7يم ُ ِ َ َ 

  .ًك.ھما فاعل، لكن لغة ليس اصط.حا، وأما ا�صط.ح فھو خاص با=ول

ُوالفعل: وإنما قال ْ َِ ِللظاھر ْ ِ ُبعد .ِ ْ ُمسند َ َ ْ ًلتركيب إنما يكون قلي. إذا جعلت الفع$ل م$سندا إل$ى لينبه على أن مثل ھذا ا ُ ً
ًالظاھر الذي بعده، وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به م$ن ا=ل$ف وال$واو والن$ون وجعل$ت الظ$اھر مبت$دأ أو ب$دل م$ن 

  .ًالضمير ف. يكون ذلك قلي. بل ھو مشھور

ُويرف77777777777777777ع ْ َ َلفاع77777777777777777لٱ ََ ِ َ ٌفع77777777777777777ل ْ ْ َأض77777777777777777مرا ِ ِْ ُ
  

  

ِكمث7777777777ل ْ ِ ٌزي7777777777د: َ ْ ِج7777777777واب ِف7777777777ي َ َ ْم7777777777ن: َ َق7777777777را َ َ
  

  

ًيحذف الفاعل كما سبق وكذلك يحذف الفعل، وھل يحذفان معا؟ � يمكن أن يحذفان معا أبدا، وإنم$ا يح$ذف : قلنا ً ً
kالفاعل فقط، وا=صل ذكره، ولذلك تعد المواضع التي يحذف فيھا الفاعل، وذكرھا بعضھم أنھا خمسة َ ُ.  
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، وعليه الب$صريون، وذھ$ب الك$سائي إل$ى ج$واز ح$ذف الفاع$ل ل$دليل � يجوز حذف الفاعل بل يجب ذكره: ًأو�
  .ًمع رافعه تبعا له، من باب التبعية: ًكالمبتدأ والخبر، ويستثنى مواضع يجوز فيھا حذف الفاعل،                  أو�

ًم$ن ض$ربت؟ زي$دا، زي$دا مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف، تق$ديره: إذا قي$ل. ًقد يح$ذفان مع$ا: ًإذا ً، إذا ح$ذفت ُض$ربت: ً
ًقد يحذف مع رافعه تبعا له، زيدا لمن قال: ًالفعل مع فاعله، إذا قد يحذف أو �؟ نقول   من ضربت؟ : ً

ٍأْو إطعام في يْوم ذي مْسغبة((: فاعل المصدر: ًثانيا َ َ َ ََ ِ ٍِ ٌ ْ ِ ًيتيما((  ]14:البلد))[َ ِ   . إطعامه يحذف ھذا))َ

َلتبل": المؤكد بالنون كما ذكرناه: الثالث َْ .ونُ    .فاعل فعل اثنين مؤنث أو الجماعة "ُ

َفإما ترْين(( َ َ َK   . الفاعل محذوف ھنا، أو إذا حذف للتخلص من التقاء الساكنين]26:مريم)[)ِ

  .ا�ستثناء المفرغ، ما قام أحد إ� زيد، وھذا من المواضع التي يحذف فيھا الفاعل: ًكذلك نقول أيضا

ِأْسمْع بھ((: كذلك التعجب في نحو ِ ِ ِم وأْبصْرَ َ َ ِأْبصْر ]38:مريم)[)ْ  بھم حذف الثاني لد�ل$ة ا=ول علي$ه، ال$ذي عل$ى َ
  .ًصورة ا=مر إذا كان معطوفا على مثله

، طالم$ا، قلم$ا، كث$ر م$ا، الم$شھور عن$د النح$اة أنھ$ا ل$يس لھ$ا فاع$ل، كف$ت ب$ـ )ما(كذلك فاعل ا=فعال المكفوفة بـ 
ً� تطلب فاع.، وذھب بعضھم ) ما(

  .مصدرية تؤول مع ما بعدھا بمصدر) ما( أن -سوھو أقي-

  يحذف متى؟: ًإذا

  .-ًتبعا لرافعه- مع رافعه 

  .فاعل المصدر: ًثانيا

  .المؤكد أو التخلص من التقاء الساكنين: ًثالثا

  .ا�ستثناء: ًرابعا

  .التعجب: ًخامسا

  .فاعل ا=فعال المكفوفة: ًسادسا

ُويرفع: قال ْ َ َالفاعل ََ ِ َ ٌفعل ْ ْ ِأضم ِ ْ   َراُ

ًأن الفاعل قد يلفظ دون عامله، وھ$ذا ق$د يك$ون ج$ائزا وق$د يك$ون واجب$ا، وأش$ار إلي$ه بقول$ه: بمعنى َأض7مرا: ً ِْ ، ف$ـ ُ
َأضمرا ِْ ْاستكن:  ھنا استعمله بمعنى المحذوف، وھذا كما سبق في قولهُ َ َ ْ:  

ْوإن ِ ْتخفف َ . َ .أن ُ َفاسمھا َ ُ ْ ْاستكن َ َ َ ْ  

ْاستكن َ َ َأضمرا  ھناك مجاز عن الحذف، ھناْ ِْ ٍ ا=صل فيه أنه يكون م$ستترا، ھ$ذا ا�س$تتار ھ$و اFض$مار، وحينئ$ذ ُ ً
ًأراد باFضمار ھنا الحذف، ثم قد يكون ھذا الحذف جائزا وقد يكون واجبا: نقول ً.  

ُويرفع ْ َ َالفاعل ََ ِ َ ٌفعل ْ ْ َأضمرا ِ ِْ ُ
  

ًحذف إما جوازا وإما وجوبا، ومثل للجواز بقوله: أي ِكمثل: ً ْ ِ ٌزيد: َ ْ ِجواب ِيف َ َ ْمن َ َقرا َ ْمن؟ َ َقر َ ؟ زي$د، م$ن ص$لى أَ
  .صلى محمد: محمد ھذا فاعل لفعل محذوف تقديره: اليوم؟ محمد، فنقول

ِج7واب ِفيومراد المصنف ھنا المثال فقط، يعني يجوز أن يعرب زيد في ھذا المثال .  من قرأ؟ زيد، زيد قرأ َ ْم7ن َ َق7را َ َ 
ًفاع.، مع كونه مرجوحا، وا=رج$ح أن ً يع$رب مبت$دأ؛ =ن ا=ص$ل ف$ي الج$واب أن يك$ون مطابق$ا لل$سؤال، ف$إذا ق$درت ً ً

ًاسما من عندك مث.  � ب$د أن ! يحتمل أنه مبت$دأ وفاع$ل، انظ$ر ف$ي ال$سؤال ھ$ل ھ$و جمل$ة فعلي$ة أو جمل$ة اس$مية) زيد(ً
ًيكون الجواب مطابقا له، إن كان جملة فعلية قدرت فع. صار فاع.، وإن كان جملة اسمية ً ً قدرته مبت$دأ ح$ذف خب$ره، ً

خبر، زيد ق$رأ، ھ$ذا التق$دير، ھ$ذا أف$صح، زي$د ق$رأ، : مبتدأ اسم استفھام، وقرأ: من قرأ؟ قرأ من؟ من قرأ؟ من: ٍوحينئذ
   .فزيد مبتدأ، ھذا أرجح
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َيعت77777777777777777777777َ ) ُأن.ال77777777777777777777777شَو   ُالَث77777777777777777777777ِالم ُضَرُ

  

  ُالَم777777777777777ِحتِوا) ُرضَالف777777777777777 ىَف777777777777777َك ْدَق777777777777777 ِْذإ

  

َيعت77َ )ب الت$$صنيف والعل$$م والح$$ال عن$$د أرب$$ا ُأن.وال77ش  ىَف77َك ْدَق77 ِْذإ، إذ ق$$د يكف$$ي الف$$رض وا�حتم$$ال، ُالَث77ِالم ُضَرُ
  .ً، ما دام أنه محتمل =ن يعرب فاع. ف. بأس، لكن نبين فقطُالَِموا)حت ُرضَالف

ُويرف7777777777777777ع ْ َ َلفاع7777777777777777لٱ ََ ِ َ ٌفع7777777777777777ل ْ ْ َأض7777777777777777مرا ِ ِْ ُ
  

  

ِكمث77777ل ْ ِ ٌزي77777د: َ ْ ِج77777واب ِف77777ي َ َ ْم77777نٍ◌ س$$$$$ائل َ َق77777را؟ َ َ
  

  

ما حضر أحد، بلى زيد، ما حضر أحد اليوم، بلى محمد، فمحمد ھنا فاعل وھو وقع ف$ي : لك في جواب نفيوكذ
ھل قام زيد؟ قام زيد نعم، من الذي قام؟ زيد، زي$د م$اذا يك$ون ھن$ا : جواب نفي، وكذلك في جواب استفھام محقق، مثل

  .مبتدأ أو فاعل؟ من الذي قام؟ ھذا مثل من قرأ

ٌرج$ال � تلھ$يھم تج$ارة((: ام المق$درًوأيضا في ا�ستفھ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ُ ٌ ٌرج$ال ]37:الن$ور)[)ِ َ ھ$ذا ا=ف$صح في$ه أن يع$رب : ، ق$الواِ
  .ًفاع. لفعل محذوف

Kُيسب(( ِ لُه فيھا بالغدوl وا]صالُحَ َ َ َُ ُ ْ ِ ِ ٌرج$ال) 36 (َ َ Kُي$سب ]37، 36 :الن$ور)[)ِ Kُي$سب((عل$ى ق$راءة البن$اء للمفع$ول،  ُحَ َ ل$ُه ُحَ
ِفيھا ب َ ِالغدوl وا]صالِ َ َ ُ ُ ٌرجال) 36 (ْ َ ٌرج$ال: م$ن الم$سبlح؟ ق$ال:  كأنه ق$ال))ِ َ ، عل$ى م$ا ذھ$ب إلي$ه الن$اظم، ف$. ي$صح جع$ل ِ

Kرج$$ال نائ$$ب فاع$$ل =نھ$$م م$$سبlحون � م$$سبحون، ُي$$سبح ل$$ه، رج$$ال، رج$$ال � ي$$صلح أن يك$$ون نائ$$ب فاع$$ل؛ =نھ$$م  K
  . شأن الرجالKمسبlحون، ھم الفاعلون، وأما مسبحون ھذا ليس ھو

Kُي$سب((: رجال فاعل لفعل محذوف دل عليه استفھام مقدر، دل علي$ه: ًإذا : م$ن ي$سبح ل$ه؟ فق$ال:  فق$ال قائ$ل))َُح ل$ُهَ
  .يسبح رجال: رجال، أي

ًإذا دل دليل على الفعل جاز حذفه، وھذه قاع$دة عام$ة كم$ا ذكرن$اه و� نحت$اج أن نعي$دھا دائم$ا، م$ا � ي$دل علي$ه 
  .يجوز حذفه إ� ما يستثنىدليل ا=صل � 

ق$رأ زي$د، وق$د : زي$د، التق$دير: م$ن ق$رأ؟ تق$ول: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كم$ا إذا قي$ل ل$ك
بع$د الفاع$ل م$ن فع$ل م$سند إل$ى ض$ميره أو م.ب$سه، إذا ف$سر بم$ا بع$د الفاع$ل م$ن ) ما(ًيحذف الفعل وجوبا إذا فسر بـ 

َوإْن أح$$$$د م$$$ن((اذا؟ فع$$$ل م$$$سند إل$$$$ى ض$$$ميره، مث$$$$ل م$$$ َ َِ ٌ َ ِ الُم$$$$شركين اْس$$$تجارك ف$$$$أجْرهُِ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ْ َإذا ال$$$$سماُء ((، ]6:التوب$$$ة)[)ْ K َ ِ
ْان$شقت َK]((إذا وق$ع ا�س$$م بع$$د . ]1:ا�ن$$شقاق)ٍال$$شرطية فحينئ$ذ يتع$$ين أن يك$$ون م$ا بع$$دھا فاع$$ل، ) إذا(ال$شرطية أو ) إن

ر بعده مع أن  lالشرطية � يليھما الجملة ا�سمية البتة، وإنما � يليھم$ا ) إذا( و الشرطية) إن(والذي دل على ذلك المفس
ٍحينئذ لزم أن نع$رب ا�س$م مبت$دأ وم$ا ) إذا(الشرطية أو ) إن(ًإ� الفعل، فإذا وجد في التركيب ما قد تبع أو جاء تاليا لـ 

ً مبت$دأ، ويج$وز أن يع$رب بعده خبر، وعلى مذھب الكوفيين من جواز تق$دم الفاع$ل عل$ى فعل$ه يج$وز عن$دھم أن يع$رب

  .فاعل، وھو مرجح

َوإْن أح$$$د م$$$ن(( َ َِ ٌ َ َ الُم$$$شركين اْس$$$تجاركِ َ َ ََ ِ ِ ْ َاْس$$$تجارك ))ْ َ َ ٌأح$$$د َ َ ٌأح$$$د ٍ، حينئ$$$ذ َ َ : ًھ$$$ذا ي$$$صلح أن يك$$$ون ف$$$اع. لقول$$$هَ
َاْستجارك(( َ َ ٌإْن أحد: ًيجوز تقديم الفاعل على عامله، إذا: ، وعلى القاعدة))َ َ َ ٌأح$د ، ِ َ  : عل$ى القاع$دة ال$سابقةًھ$ذا فاع$ل بن$اءَ

ْم77ش َيھَ َوئي77د اُ ِ ٌأح$$د : ٍ، وحينئ$$ذ نق$$ولًاَ َ اس$$م، وإنم$$ا ت$$.ه فع$$ل، ھ$$ذا ھ$$و ) إن(ٍھ$$ذا فاع$$ل، وإذا أع$$رب فاع$$ل حينئ$$ذ ل$$م يتل$$و َ
� يليھا إ� الفعل، ولكن لجواز أن يقدم الفاعل عل$ى الفع$ل أعرب$وا ) إن(وافق الكوفيون البصريين في أن : ًا=صل، إذا

ٌأحد  َ   .نه فاعلأَ

ٌأح$د ھن$ا � يليھ$ا إ� الفع$ل، وخالفن$اھم ف$ي ص$حة القاع$دة وا�س$تد�ل، لم$ا امتن$ع أن يك$ون ) إن(أن : ًإذا النتيجة َ َ
ًفاع. عند البصريين، إذا � بد من تقدير فعل محذوف، ھذا الفعل م$ا حكم$ه، ج$ائز الح$ذف أم واج$ب الح$ذف؟ واج$ب  ً

إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إل$ى ض$ميره : ظ، ولذلك قلنا في الضابطالحذف، لماذا؟ =ن الذي دل عليه الملفو
ر والمف$سر  lأو م.بسه، ھذا ھو الذي دلنا على الفعل المحذوف، ھو الذي فسره، فإذا ق$درناه امتن$ع أن يجم$ع ب$ين المف$سK

  . فصار واجب الحذف
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ٌوإْن أحد َ ََ التركي$ب، لك$ن � يف$صح ب$ه إ� ف$ي مق$ام التعل$يم، ، ھ$ذا )وإن استجارك أحد من المشركين استجارك(، ِ
وإن اس$تجارك أح$د م$ن الم$شركين اس$تجارك �، =ن$ه � يجم$ع ب$ين الجملت$ين، : وأما عند اFعراب ف.، غلط، ف. تقل

اس$تجارك الملف$وظ ب$ه الموج$ود ف$ي ا]ي$ة دل عل$ى : ٍاستجارك واستجارك � يجمع بينھم$ا إ� ف$ي مق$ام التعل$يم، وحينئ$ذ
ًجارك المحذوف، ولما امتنع الجمع بينھما حينئذ صار حذفه واجبااست ٍ.  

ْإذا السماُء انشقت (( َK َ K َ َالسماُء  ]1:ا�نشقاق))[ِ K ْانشقتعلى مذھب الكوفيين فاعل للفعل المتأخر َKو� إشكال .  

ْإذا ال$$سماُء ان$$شقت: ((ًإذا َK َ K َ  فع$$ل، عن$$د الب$$صريين �، إذا ان$$شقت ًإذا ان$$شقت ال$$سماء، إذا ل$$م يت$$ل إذا إ�:  أص$$لھا))ِ
ر والمفسر، ھذان قو�ن متقاب.ن lالسماء انشقت، صار واجب الحذف لماذا؟ =نه � يجمع بين المفسK.  

َال$سماُءًمبت$دأ، ج$وز أن يك$ون ) إذا(و ) إن(وذھب أبو الحسن ا=خفش إلى أنه يج$وز أن يك$ون الت$الي ل$ـ  K ٌأح$د و َ َ 
ْإذا ال$سماُء ان$شقت، و مبتدأ، وما بعده خبره له َK َ K َ َإذا ال$سماُء، ِ K َ ْان$شقتمبت$دأ، و : ِ َK : الجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر، وھ$ذا ل$يس

  .إ� الفعل) إن و إذا(بجيد، ولذلك اتفق البصريون والكوفيون على أنه � يلي ھذين الشرطيين 

  : ًإذا قوله

ُويرف7777777777777777ع ْ َ َلفاع7777777777777777لٱ ََ ِ َ ٌفع7777777777777777ل ْ ْ َأض7777777777777777مرا ِ ِْ ُ
  

  

ِكمث777777777ل ْ ِ ٌزي777777777د: َ ْ ِج777777777واب ِف777777777ي َ َ ْم777777777ن: َ َق777777777را؟ َ َ
  

  

ًأراد أن الرافع للفاعل قد يكون محذوفا جوازا إذ دل عليه دليل، وكذلك وجوبا ً ً.  

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  46الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  : والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة

وق$د ذك$ر رحم$ه ' تع$الى . الفاع$ل: زال الحديث في باب الفاعل، وقد عنون له الناظم رحمه ' تعالى بقوله �
ًالحد بالمثال كما ذكرناه سابقا في قوله K :  

ُلفاع7777777777777لٱ ِ َ ِال7777777777777ذي ْ ْكمرف7777777777777وعي . َ ْ َُ َأت7777777777777ى َ َ  

  

ٌزي77777777777د ْ ًمني77777777777را َ ِ ُوجھ77777777777ه ُ ُ ْ َنع77777777777م َ ْ َلفت77777777777ىٱ ِ َ ْ  

  

ف بالمث$$ال، وھ$$و ُمْعتب$$ر عن$$د  lَوحقيق$$ة الفاع$$ل أخ$$ذت م$$ن المث$$ال، وھ$$ذه طريق$$ة الن$$اظم رحم$$ه ' تع$$الى؛ يع$$ر َ ُ

فون الشيء بالمثال، ولذلك قال سيبويه lالمتقدمين أنھم يعر :  

  . بأسK، عرفه بالمثال، وھذا � )إذا(قام والحرف كـ: زيد والفعل كـ: ا�سم كـ

  : وھنا قال

َأتى ٌزيد***    َ ْ ًمنيرا َ ِ ُوجھه ُ ُ ْ َنعم َ ْ َالفتى ِ َ ْ  

ًعدد ا=مثلة لما ذكرناه بالنظر إلى عامل الفاعل، وق$د يك$ون فع$. 
ً، وق$د يك$ون وص$فا وھ$و ف$رع -وھ$و ا=ص$ل-

ًمنيرا ِ ُوجھه ُ ُ ْ ً، ثم الفعل قد يكون متصرفا وقد يكون جامداَ ً .  

ْكمرف7وعي : بقول$ه-وھ$و الرف$ع-م للفاع$ل، أش$ار إل$ى ا=ول ذكر في ھذا الب$اب س$بعة أحك$ا َ ْ َُ الرف$ع : وھ$ذا ي$شمل، َ
  .الظاھر والرفع المقدر والرفع المحلي، ويشمل الرفع إذا كان بحركة أو بحرف

ً الرف$$ع الظ$$اھر واض$$ح، والرف$$ع المق$$در ك$$ذلك إذا ك$$ان مق$$صورا أو منقوص$$ا أو م$$ضافا إل$$ى ي$$اء الم$$تكلم ً ج$$اء : ً
  :     ھذا مقدر الحركة فيه، جاء الفتى مثل ما ذكر الناظم: غ.مي نقول

َنعم    ْ َالفتى ِ َ ًوقد يكون محليا وذاك فيما إذا كان الفاعل مبنيا أو كان مؤو� بال$صريح، أو إذا ك$ان محلي$ا أو، ْ ً المحل$ي .. ًً
ًإذا كان مؤو� بالصريح أو كان مبنيا، فقط في ھذين البابين ) الب$اء وم$ن(بحرف الجر الزائد ك$ـًوأما إذا كان مجرورا . ً

  .ھذا الحكم ا=ول وھو الرفع. فيه نزاع، والصواب أنه من المقدر: ٍوحينئذ يكون من المقدر أو المحلي؟ قلنا

َوبعد: وجوب تأخيره عن عامله، وأشار إليه بقوله: والثاني ْ َ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ َ.  

  : قوله� بد منه في الظاھر وإ� مستتر، وأشار إليه ب: الثالث

ْفإن ْظھر َ َ َفھو   ***     َ ْ ّوإ) َ ٌفَ◌ضمير َ َ ْاستتر َِ َْ َ  

ًتجري$د الفع$ل إذا أس$ند لمثن$ى أو جم$ع، ومثل$ه الوص$ف، إنم$ا ي$ذكر الفع$ل دائم$ا =ن$ه أص$ل ف$ي العم$ل، : والرابع ً
ِوجرد: وأشار إليه بقوله M َ َالفعل َ ْ ِ ْوق7د، ھذا ھو ا=ص$ل ف$ي ل$سان الع$رب أن$ه يج$رد: وقلنا. البيتين.. ْ َ ُيق7ال َ َ َس7عدا ُ ِ ِوس7عدوا َ َ َ 

إذا ج$اء : ھذه لغة بني الحارث أو نسبت إلى طي، ولكنھا ليست بالمشھورة، ف. يحمل عليھا فصيح الك$.م، يعن$ي: قلنا
ُأكل7ونيفي القرآن م$ا ظ$اھره أنھ$ا لغ$ة ط$ي أو لغ$ة  َ ُالبراغي7ث َ ِْ َ َيتع7اقبون{ أو َ ُ َ ََ ْف7يكم َ ُ ٌم6ئك7ة ِ َ ِ َ ؛ إذا ج$اء  س$مھا بم$ا ش$ئت،}َ

kوأس$روا : ((ظاھر القرآن على ھذه اللغة � ينبغي إعرابه؛ =ن ا=لف أو الواو حرف وما بعده فاعل، ولذلك ج$اء قول$ه َ ََ

َالنْجوى الذين ظلُموا َ Kَ َِ K ((وأسرواk َ َالنْجوى -بالواو-: ََ K : ،َالذين ظلُموامفعول به َ Kَ ظ$اھره -ق$اموا الزي$دون : ، وھذا ظاھره مثلِ
َالذين( أن يجعل -ھنا–ينبغي : ؛ لكن نقول-لهمث ِ K (َأسروا النْج$وى: بدل أو جملة َK k خب$ر مق$دم، و� ينبغ$ي حمل$ه عل$ى ھ$ذه  َ

  .اللغة

ْث$$م عُم$$وا وص$$موا كثي$$ر م$$نُھم: ((وك$$ذلك ْ ِ ِ kٌ َ َ َ َ K ٌكثي$$ر)) ُ ِ : ب$$الواو، وظ$$اھره أن$$ه عل$$ى لغ$$ة: َعُم$$واھ$$ذا مبت$$دأ م$$ؤخر، و : َ
ُأكلوني َ ِالبراغي َ َ َ َيتع7اقبون{: ٍ وحينئذ ينبغي حمله على ما ذكرن$اه، ومثل$ه،ُثْ ُ َ ََ ْف7يكم َ ُ ٌم6ئك7ة ِ َ ِ َ َيتع$اقُبون} َ َ ََ ٌم.ئك$ة، -ب$الواو– َ َ ِ َ َ ،
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  .ھذا يجب حمله على ما ذكرناه: نقول

  .تجريد الفعل إذا أسند لمثنى أو جمع: الرابع: ًإذا

ُويرفع:  إليه بقولهًأنه يحذف الرفع جوازا إذا دل عليه دليل، وأشار: الخامس ْ َ َالفاعل ََ ِ َ   .-ھذا الخامس-البيت . ..ْ

ُوت7اء:  وأش$$ار إلي$ه بقول$$ه-وھ$و م$$ا وقفن$ا علي$ه-وال$سادس  ٍتأني7ث ََ ِ أن الفع$ل إذا ك$$ان الفاع$ل مؤن$$ث : ، والم$$راد ب$هَ
Kحينئذ يؤن$ث الفع$ل باعتب$ار فاعل$ه  ً س$واء ك$ان مؤنث$ا تأنيث$ا حقيقي$ا أو ك$ان تأنيث$ا مجاً-مطلق$ا–ٍ ً ً ٍزي$ا، وحينئ$ذ نق$ولً يلح$ق : ً

Kث$م ف$$رق ب$ين أن نلحق$ه ع.م$$ة ت$دل عل$$ى تأني$ث الفاع$$ل، وب$ين أن نلحق$$ه : بالفع$ل ع.م$ة ت$$دل عل$ى تأني$$ث الفاع$ل، قلن$$ا َ
 ھ$ذه مجم$ع علي$ه ف$ي س$ائر لغ$ات الع$رب، لي$ست -ع.م$ة تأني$ث الفاع$ل-ع.مة تدل على أنه مثنى أو جم$ع، إذ ا=ول 

  .خاصة بلغة دون لغة

 قام ھند، ھند ھذا علم لمذكر وقد يقال لمؤنث، يسمى به ذاك وذاك، كذلك زيد ق$د ي$سمى :د يلتبس الفاعلكذلك ق
ٍبه مذكر ومؤنث، حينئذ إذا لم نأت بع.مة تدل على أنه مؤنث وقعنا في لبس وحينئذ � بد من التأنيث ٍ.  

.وإن: ًأن التأنيث قد يكون واجبا في بعض ا=ح$وال كم$ا س$يأتي: ًثالثا ِ ُتل7زم َم7اَ َ َفع7ل َْ ْ َم7ضم ِ ْ : ٍال$خ، وحينئ$ذ نق$ول.. .ِرُ
:  وأما في لغة من ألحق بالفعل ع.مة تثنية أو جمع � يوجبونه، وإنما ھو ج$ائز أن نق$ول،ھذا واجب في بعض أحواله

م$ة التثني$ة ع.-قاما الزيدان وقام الزيدان على ا=صل، فدل على أنھم يعرفون ھذه اللغة ا=صل، وإنما ألحقوا الع.م$ة 
  . بالفرعية-أو الجمع

ًيؤن$ث الفع$$ل ل$ه إذا ك$$ان مؤنث$$ا بت$اء س$$اكنة ف$ي آخ$$ر الماض$$ي، وبت$اء الم$$ضارع ف$ي أول الم$$ضارع، فيق$$ال: ًإذا K: 
ًھند تقوم، تقوم ھند؛ التاء ھذه للتأنيث اكتف$اء بح$رف الم$ضارعة، و� تت$صل ب$ه ت$اء التأني$ث : قامت ھند فيؤنث، ويقال

  .الساكنة

  : 'قال رحمه

ُوت77777777777اء ْتأ ََ ٍني777777777777ثَ ِتل77777777777ي ِ ِالماض777777777777ي َ   َذاِإ َ

  

َك77777777777777ان Aَُ◌ن77777777777777ثى َ ْ ْكأب77777777777777ت ِ َ َ ُھن77777777777777د َ ْ َاAذى ِ َ
  

  

ُوتاء ٍتأنيث ََ ِ ِتل َ ِالماضي يَ َوماض7ي: تاء تأنيث ساكنة أص$الة، وھ$ي ع.م$ة م$ن ع.م$ات الماض$ي: َ َ ِاAفع7ال َِ َ .بالت7ا ْ ِ 
ْمز   .-سبق كما-  ِ

ِتل ِالماضي يَ ٍتأني7ثم$ضاف و مبتدأ، وھ$و  ُءKالتا: َ ِ ِتل7يو م$ضاف إلي$ه  َ  الت$اء جمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر، - ھ$ي-  َ
َماضيlوالماضي ھذا مفعول به ُسكن للوزن،  مفع$ول ب$ه : ٍ أصله الماضيا، يجب تسكينه من أج$ل ال$وزن، وحينئ$ذ نق$ولَِ

  .منصوب وع.مة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بسكون الضرورة

َكان َإذا Aَُ◌نثى َ ْ   .ًإذا كان الماضي مسندا =نثى: ِ

ًكأبت َ َ ُھند َ ْ َاAذى ِ ْأبت :َ َ ْأبتأبى امتنع،  َ َ ُھند َ ْ تلحق$ه ت$اء ت$دل عل$ى أن$ه : ٍ، ھند ھذا فاعل وھ$و مؤن$ث، وحينئ$ذ نق$ولِ
لم$ضارع، و� مؤنث، ھذه التاء ھي ميزة وع.مة للفعل الماضي، وھي خاص$ة بالفع$ل الماض$ي � ت$دخل عل$ى الفع$ل ا

تدخل على فعل ا=مر، � تلحق الفعل المضارع �ستغنائه بتاء المضارعة، وكذلك � تدخل ا=مر �ستغنائه بالي$اء ف$ي 
قمن؛ النون ھذه للمؤنث، فاكتفينا بالي$اء والن$ون ع$ن إلحاق$ه : الياء ھذه للمؤنث، كذلك:  قومي،المفرد والنون في الجمع

   .اصة بالفعل الماضيبتاء التأنيث الساكنة، فھي خ

ُوتاء ٍتأني7ث ََ ِ ت$دل عل$ى تأني$ث : ت$دل عل$ى تأني$ث م$دخولھا، والم$راد ھن$ا: م$ن إض$افة ال$دال للم$دلول، يعن$ي: قلن$ا: َ
ُتاءالفاعل، ولسنا في مقام ذكر الفعل بجعلھا ع.مة، ھنا  ٍتأنيث َ ِ تاء تأنيث ت$دل عل$ى تأني$ث الفاع$ل، :  أخص، المراد بهَ

تاء تأنيث تدل على تأنيث المسند إليه، ھناك نعمم وھنا نخصص، وا=ول$ى أن نخ$صص : ات قلناوسبق في مقام الع.م
   .ٍتاء تأنيث ساكنة أصالة ف. يضر تحريكھا لعارض تدل على تأنيث الفاعل، وحينئذ ھي خاصة به: ھنا، نقول

ِتل77 ِالماض77ي يَ  ل$$ه حركتھ$$ا حرك$$ة ، ومثل$$ه الوص$$ف، لك$$ن ال.حق$$ة-الفع$$ل الماض$$ي-يعن$$ي تت$$صل بالماض$$ي، : َ
ٍأقائمة ھذا مبتدأ، وھو معتمد على اس$تفھام، وحينئ$ذ م$ا : إعراب؛ =نھا ليست ساكنة بل ھي متحركة، أقائمة ھند، نقول ِ
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� ب$د م$ن التأني$ث، بم$اذا يؤن$ث؟ بت$اء التأني$ث ال$ساكنة؟ : بعده فاعل، فھند فاعل رفعه قائمة، ما حكم التأنيث ھنا؟ نق$ول
  .أقائمة؛ التاء ھذه تاء تأنيث، دلت على تأنيث الفاعل: ء المتحركة المربوطة، نقول�، وإنما يؤنث بالتا

ِتل: ًإذا ِالماضي يَ وھ$ل . قام$ت ھن$د: ٍكذلك الوصف إذا رفع الفاعل، وحينئذ إذا تلت الماضي، تكون متأخرة عنه َ
، ھ$$ذه -ت$$اء الخط$$اب-ي تق$$وم نع$$م يؤن$$ث، ولك$$ن الت$$اء تك$$ون في$ه ت$$اء المخاطب$$ة الت$$ي ھ$$: يؤن$ث الفع$$ل الم$$ضارع؟ نق$$ول

قوم$ت تقوم$ت :  أغنى عن استج.ب تاء زائدة على مجرد ھذه التاء، لم$اذا؟ =ن$ك ل$و قل$ت-حرف المضارعة-الحرف 
ٍأن يك$ون ف$ي اللف$ظ الواح$د ع.مت$ان عل$ى م$دلول واح$د، فحينئ$ذ إذا : جم$ع في$ه ع.مت$ا تأني$ث، وھ$ذا ممتن$ع: ھند يعن$ي

  . عن ع.مة مستجلبةوجدت ع.مة متقدمة اكتفينا بھا

ُوتاء ٍتأنيث ََ ِ   .ساكنة: َ

ِتل ِالماضي يَ وكان حقھ$ا أ� تلحق$ه؛ =ن معناھ$ا ف$ي الفاع$ل، إ� أن الفاع$ل لم$ا ك$ان كج$زء م$ن الفع$ل ج$از أن : َ
ھ$ذا مث$ل م$ا -ًيدل بالفعل عل$ى معن$ى ف$ي الفاع$ل، كم$ا ج$از أن يت$صل بالفاع$ل ع.م$ة رف$ع الفع$ل ف$ي ا=مثل$ة الخم$سة 

  . -ضاف إلى ما سبقذكرناه ي

: ٍلماذا اتصلت تاء التأني$ث بالفع$ل؟ ھ$ي لتأني$ث الفاع$ل، حينئ$ذ ا=ص$ل تت$صل بالفاع$ل � تت$صل بالفع$ل، إذا قي$ل
ا=ص$ل تلح$ق المعم$ول، ھ$ذا ا=ص$ل، : ًقامت ھند؛ ھند ھو الفاعل، والتاء ھذه جاءت لتدل عل$ى أن الفاع$ل مؤن$ث، إذا

  .زء من الفعل، كما ذكرناه، وھذا دليل ثالث يضاف إلى ما سبقلماذا ألحقت بالعامل؟ =ن الفاعل كج

كالنون التي تكون ع.مة للرفع في ا=مثلة الخمسة، وھذا يدل عل$ى أن الفاع$ل كج$زء م$ن الفع$ل، وك$أن الفاع$ل 
  .مع فاعله كلمة واحدة، ولذلك إذا أنث الفاعل جيء بع.مة اتصلت بالفعل، وھذا دليل على أنھما امتزجا

َوتا  ٍتأنيث ُءَ ِ ِتل َ ِالماضي يَ َذا كانِإ َ َ Aَُ◌ن7ثى -الماضي- َ ْ ًيعن$ي م$سندا لفاع$ل ھ$و أنث$ى؛ لت$دل عل$ى تأني$ث الفاع$ل، : ِ
ْأبت: كقولك َ ْأح7ق ُوالمن7عُھ$ذا فاع$ل، ھن$د بمن$ع ال$صرف، يج$وز في$ه وجھ$ان، : فع$ل م$اض، وھن$د: ، أبىَ :  كم$ا س$يأتيَ

ُھند وھند : والمنُع أولى، وإ� يجوز أن يقول ْأحق ُوالمنعبالمنع للصرف وبصرفه، ٌ َ.  

ْأبت َ ُھند َ ْ َاAذى ِ ْأبت :َ َ ھذه ح$رف دال عل$ى تأني$ث الفاع$ل مبن$ي عل$ى ال$سكون � مح$ل : فعل ماضي، والتاء:  أبىَ
ھند فاعل مؤنث، ما الذي دلنا؟ وجود التاء السابقة المتصلة بالفعل، وانظ$ر الت$اء : فاعل، نقول: له من اFعراب، وھند

  .صلت بالفعل ولم تتصل بالفاعلھنا ات

َاAذى   . ھذا مفعول به: نقول: َ

ُأب$ت ھن$د، وھ$ذا في$ه مث$ال يتعل$ق : ، طلع$ت ال$شمس، كم$ا تق$ول-مج$ازي التأني$ث-ًوكذلك إذا كان الفاعل مجازيا 
ًبالفاعل إذا كان مؤنث تأنيثا حقيقيا، والمؤنث الحقيقي ٍ ف$رج فحينئ$ذ ھو ما له فرج أو يبيض كما سبق، وأما ما ليس له: ً

َوال$$$شْمُس تْج$$$ري لُم$$$ْستقر لھ$$$ا((ال$$$شمس، : ھ$$$ذا تأني$$$ث مج$$$ازي ول$$$يس بتأني$$$ث حقيق$$$ي، مث$$$ل: نق$$$ول ََ y َِ َ َِ K(( ،)) ِوال$$$شْمس K َ
َوُضحاھا َ ٍأعاد الضمير عليھا مؤنثا فدل على أنھا مؤنثة، وحينئذ تقول)) َ   .طلعت الشمس: ً

ًإذا كان الفاعل مؤنثا سواء كان تأنيثا حق: ًإذا ٍيقيا أو مجازيا حينئذ ات$صلت بالفع$ل الماض$ي ع.م$ة ت$دل عل$ى أن$ه ً ً ً
: مؤنث، أخبرنا بھذا البيت با�تصال فحسب من حي$ث ھ$و، ولك$ن ھ$ذه الت$اء ق$د تك$ون �زم$ة وق$د تك$ون ج$ائزة، يعن$ي

ًالتأنيث قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، بھذا البيت لم يشر إلى ھذا، وإنما مراده مجرد أصل المسأل أن$ه تلح$ق : ة وھيً
  .الفعل ع.مة تدل على تأنيث الفاعل وھو ما ذكرناه

ًإذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، و� فرق ف$ي ذل$ك ب$ين الحقيق$ي 
يج$وز؟ مت$ى يج$ب التأني$ث ومت$ى , حال$ة ل$زوم وحال$ة ج$واز: والمجازي، قامت ھند وطلعت ال$شمس، لك$ن لھ$ا حالت$ان

ٍيج$$ب ف$$ي موض$$عين اثن$$ين وم$$ا ع$$داھما فھ$$و ج$$ائز، إذا حف$$ظ الموض$$عان الواجب$$ان حينئ$$ذ عرف$$ت الج$$ائز، يج$$ب ف$$ي 
  .موضعين ويجوز في أربعة مسائل

َوإنم7777777777777777ا َ. ُتل7777777777777777زم ِ َ َفع7777777777777777ل َْ ْ َم7777777777777777ضم ِ ْ   ِرُ

  

ٍمت77777777777777777777صل ِ . ْأو ُ ٍمفھ77777777777777777777م َ ِ ْ َذات ُ ِح77777777777777777777ر َ ِ  
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  : يث؟ قالشرع باللزوم وھو ما يجب تأنيثه من الفعل، متى يجب التأن

َوإنما َ. ُتلزم ِ َ َفعل َْ ْ َمضم ِ ْ ٍمتصل   ***   ِرُ ِ .   .-ھذه المسألة ا=ولى- ُ

ْأو ٍمفھم َ ِ ْ َذات ُ ِحر َ َإنم7ا:  وح$صرھا ف$ي الموض$عين بقول$ه-ھذه المسألة الثاني$ة-: ِ . ُتل7زم ِ َ يج$ب ات$صال ھ$ذه : يعن$ي، َْ
َإنم7ا: (هٍالتاء بالفع$ل إذا ك$ان م$ن الم$سألتين الم$ذكورتين، وحينئ$ذ قول$ . أف$اد الح$صر، ول$ذلك غي$ر ھ$ذين الموض$عين � ) ِ

  .يجب فيھا التأنيث، وإنما يجب في ھذين الموضعين فحسب

َإنما .   .حصر ف. تلزم التاء في غير ھذين الموضعين: ؛ قلناِ

َوإنما  َ. ُتلزم ِ َ   . ھذه التاء من ا=فعالَْ

َفعل ْ َمضم ِ ْ الفاع$ل؛ =نن$ا نحك$م بوج$وب ات$صال التأني$ث أو بجوازھ$ا النظر ھن$ا إل$ى : فعل فاعل مضمر، يعني: ِرُ
ٍبالنظر إلى الفاعل، ننطلق من الفاعل، ھل ھ$و مؤن$ث أو �؟ إن ك$ان م$ذكر � نحت$اج، وإن ك$ان مؤن$ث حينئ$ذ ھ$ل ھ$و 

َوإنما: مؤنث تأنيث حقيقي أو �؟ وننطلق من الفاعل، ھنا قال َ. ُتلزم ِ َ َفعل َْ ْ َم7ضم ِ ْ ، -ض$مير–مر يعن$ي فع$ل فاع$ل م$ض: ِرُ
ًسواء كان ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا ً ً ً.  

ٍمتصل ِ . بالفعل، وإنما يكون كذلك إذا عاد الضمير إل$ى متق$دم، =ن الفاع$ل إذا ك$ان : � منفصل، متصل به يعني: ُ
ُأكلونيًمتأخرا عن الفعل � يمكن أن يكون في الفعل ضمير مستتر أو بارز إ� على لغة  َ ِالبراغيث َ َ َ إذا : ٍينئ$ذ نق$ول، وحْ

ٍتلزم التاء فعل فاعل مضمر؛ حينئذ تعين أن يكون الفعل قد أسند إلى ضمير مستتر أو بارز، وھ$ذا إنم$ا يك$ون إذا : قال
أسند إلى فاعل ض$مير يرج$ع إل$ى مؤن$ث، ) قام(، لماذا؟ =ن الفعل ھنا -بالتأنيث–ھند قامت : تقدم عليه المؤنث، فتقول

ً حقيقيا أو مجازيا، ًبقطع النظر عن كونه مؤنثا ، واج$ب التأني$ث ھن$ا، =ن الفع$ل أس$ند إل$ى -بالتأني$ث–) الشمس طلعت(ً
ٍفاعل ضمير يعود إلى مؤنث بقطع النظر عن كونه مجازي أو حقيق$ي، وحينئ$ذ إذا أس$ند الفع$ل إل$ى ض$مير يرج$ع إل$ى 

  .ًمؤنث وجب تأنيث الفعل مطلقا بدون نظر إلى نوع ھذا التأنيث

َوإنما َ. ْتل ِ ُزمَ َفعل َ ْ ِمضمر ِ ْ ًيعني فعل فاعل مضمر، فع. مسندا إلى ضمير، سواء كان الضمير م$ستترا أو ب$ارزا، : ُ ً ً ً
lالزيدان قاما، الھندان قامتا، أي$ن التأني$ث؟ قامت$ا أن$ث، م$ا حك$م التأني$ث ھن$ا؟ واج$ب، لم$اذا؟ =ن الفع$ل أس$ند إل$ى فاع$ل  ُ

الھن$$دان قامت$$ا : ٍرج$$ع إل$$ى مؤن$$ث حقيق$$ي التأني$$ث، وحينئ$$ذ نق$$ولض$$مير، أي$$ن ھ$$و ال$$ضمير؟ ا=ل$$ف، ا=ل$$ف ھ$$ذه فاع$$ل ت
  .فالتأنيث واجب

ٍمتصل ِ . ھن$د م$ا : نع$م، يت$صور ا�نف$صال، ل$و ق$ال: بالفاعل � منفصل، وھل يتصور ا�نفصال؟ نق$ول: به، يعني ُ
م$ا ق$ام : كر مح$ذوف، وھ$وھند ما قامت إ� ھي، � يصح ھذا، لماذا؟ =ن الفاعل الحقيقي ھنا مذ: قام إ� ھي، ما نقول

ھ$ذا ھ$و : إل$ى متق$دم وق$د أس$ند الفاع$ل إلي$ه، م$ا ق$ام إ� ھ$ي، ھ$ي) ھ$ي(ٍأحد إ� ھ$ي، وحينئ$ذ ھن$ا رج$ع ال$ضمير وھ$و 
ا=صل أن الفاع$ل ھن$ا م$ذكر وھ$و لف$ظ أح$د، كم$ا س$يأتي : الفاعل، لكن في المعنى يعني تحليل معنى تقدير معنى نقول

َزكا َماَك :)إ�(ما استثني بـ: ھناك في .إ) َ ُفتاة ِ َ ِابن َ َالع6 ْ َ ْ.  

ھن$د قام$ت، : أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، و� فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمج$ازي، فتق$ول
التأني$$ث ھن$$ا : ، تق$$وم ھ$ذا التأني$$ث واج$$ب، الت$اء ھن$$ا واجب$ة، وال$$شمس طلع$$ت، وال$شمس تطل$$ع، نق$ول)ھ$ي(وھن$د تق$$وم 

قام و� طل$ع، ھن$د ق$ام، ال$شمس طل$ع � ي$صح، بخ$.ف طلع$ت ال$شمس إذا : و� تقل. ع واجبواجب، والفعل المضار
ھ$ذا مج$ازي التأني$ث إذا ت$أخر ع$ن : ھ$ذا واج$ب التأني$ث، ومثل$ه إذا تق$دم، وأم$ا ال$شمس نق$ول: تأخر وقامت ھند، نقول

  .عامله جاز فيه الوجھان، وأما إذا تقدم صار من النوع الواجب

أن ي$سند الفع$ل إل$ى ض$مير م$ستتر أو ب$ارز مت$صل ب$ه يع$ود إل$ى مؤن$ث :  مما يجب فيه التأنيثالنوع ا=ول: ًإذا
ًبقطع النظر عن كونه مجازيا أو حقيقيا ً.  

ْأو: الموضع الث$اني أش$ار إلي$ه بقول$ه ٍمفھ7م َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ بمعن$ى أن$ه مؤن$ث تأني$ث حقيق$ي، إذا أس$ند الفع$ل إل$ى اس$م : ِ
ٍمفھ7م: ً حقيقيا بمعنى أن له فرج، كما ق$ال ھن$اًظاھر وھذا ا�سم مؤنث تأنيثا ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ يعن$ي ص$احبة ف$رج، وھ$ذا ھ$و : ِ

قام$ت ھن$د وقام$ت الھن$دان وقام$ت الھن$دات، قام$ت ھن$د وقام$ت الھن$دان ھ$ذا متف$ق علي$ه، وأم$ا : المؤنث الحقيقي، نحو
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  .قامت الھندات؛ ھذا محل نزاع، وسيأتي في موضعه

ْأو: ًإذا ْأو(ھذه : َ    .تنويعلل) َ

ٍمفھ7م ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ ٍأو فع$ل أس$ند إل$ى فاع$$ل ظ$اھر مت$صل، أو فع$. م$سندا إل$$ى ظ$اھر، فحينئ$ذ نق$ول: ِ ً يج$ب تأني$$ث : ً
  .الفاعل، وھذا مقيد بالبيت الذي يليه

ْوق7777777د َ ُيب7777777يح َ ْ ُالف7777777صل ُِ ْ َ َت7777777رك ْ ْ    ِف77777777ي ِاء.الت7777777 َ

  

ِنح777777777و ْ َأت777777777ى َ َالقاض777777777ي َ ِ َ ُبن777777777ت ْ ْ ِالواق777777777ف ِ ِ َ ْ  

  

ِن عامله مطلق$ا، ل$م يف$صل بين$ه وب$ين عامل$ه، ول$م يك$ن العام$ل نْع$م وب$ئس، ل$يس ك$ل مؤن$ث ولم يفصل بي: يعني ً
ًحقيقي التأنيث أسند إليه فعل صار واجبا �، بل � بد أن يكون متص. به، فتقول قامت ھن$د؛ مت$صل بالعام$ل، أم$ا إذا : ً

  .حضرت اليوم ھند؛ ھذا يجوز فيه الوجھان ل.نفصال: قلت

ْأو ٍمفھم َ ِ ْ َذات ُ ِحر َ   .يعني أن يسند الفعل إلى اسم ظاھر: ِ

َذات ِحر َ ِحريعني مؤنث تأنيث حقيقي، والـ: ِ ص$احبة ف$رج، يعن$ي تل$د، س$واء ك$ان م$ن : المراد به الف$رج، يعن$ي: ِ
ُھ$ذا مم$ا يج$ب في$ه التأني$ث وھ$و المؤن$ث الحقيق$ي، ب$شرط ا�ت$صال، وأخ$ذ ھ$ذا : ٍالعق.ء أو من غي$رھم، وحينئ$ذ نق$ول

ِأن يكون العامل غير نْعم وبئس: ن البيت الذي بعده، وبشرطالشرط م ِ:  

َوالحذف َ َْ َنعم ِفي ْ ْ ُالفتاة ِ ُاستحسنوا َْ ََ ْ   .سيأتي مستثنى .. ْ

  .ٍبھذين القيدين، حينئذ يجب التأنيث، وھذه كلھا محل وفاق � خ.ف فيھا: ًإذا

ًأن يكون الفاعل ظاھرا متص.: الثاني ً.  

ْأو: امت ھند، وھو المراد بقولهق:  حقيقي التأنيث، نحو ٍمفھم َ ِ ْ َذات ُ ِحر َ ِح7ر، وأصل ِ ٌح$رح، فح$ذفت �م الكلم$ة، : ِ ِ ِ
طلع ال$شمس : وفھم من ك.مه أن التاء � تلزم في غير ھذين الموضعين، ف. تلزم في المؤنث المجازي الظاھر فتقول

  .وطلعت الشمس، و� في الجمع على ما سيأتي تفصيله

َوإنم7ا:  الفاعل في موضعين اثنين � ثالث لھما، وأش$ار إل$ى الح$صر بقول$هيجب تأنيث: ًإذا َ. ھ$ذه : ٍوحينئ$ذ نق$ول، ِ
ْأو: شروط له، لكن ينبغي تقييد الثاني ٍمفھم َ ِ ْ َذات ُ ِحر َ : ا�ت$صال، وھ$ذا مفھ$وم م$ن البي$ت ال$ذي يلي$ه، وك$ذلك: ب$شرطين ِ

ٍأن يكون الفاعل نعم وبئس، وحينئذ نقول ْ َذاتمرأة ھند ونعم المرأة ھند، مع أن المرأة ھ$ذه جاز نعمت ال: ِ ِح7ر َ ص$احبة  ِ
  .فرج، ومع ذلك جاز فيه الوجھان، ھذا مستثنى لما سيأتي في محله

ْوق7777777د َ ُيب7777777يح َ ْ ُالف7777777صل ُِ ْ َ َت7777777رك ْ ْ   ِف77777777ي ِاء.الت7777777 َ

  

ِنح777777777و ْ َأت777777777ى َ َلقاض777777777يٱ َ ِ َ ُبن777777777ت ْ ْ ِالواق777777777ف ِ ِ َ ْ  

  

ْأو: ال$$سابق: قلن$$ا ٍمفھ77م َ ِ ْ َذات ُ ِح77ر َ م$$سألتان موض$$عان يج$$ب فيھم$$ا التأني$$ث، : �ت$$صال، ف$$إن انف$$صل؟ قلن$$ا ب$$شرط اِ
  .انتھينا منھما، ا]ن سيشرع في جائز التأنيث

ْوقد َ ُيبيح َ ْ ُالفصل ُِ ْ َ ًفصل ماذا؟ العامل عن المؤنث الحقيقي، أما المؤنث المجازي وإن ك$ان داخ$. ف$ي ك.م$ه إ� : ْ
طلع$ت ال$شمس وطل$ع ال$شمس، وإن ل$م يف$صل، حت$ى ل$و ف$صل : ھانٍأنه سواء فصل أو لم يفصل حينئذ يجوز فيه الوج

  .طلعت الشمس وطلع الشمس؛ يجوز فيه الوجھان: نقول

جاز التأني$ث وج$از : ِأما الحقيقي التأنيث إذا اتصل بعامله ولم يكن نْعم وبئس وجب التأنيث، إذا فصل بينھما قلنا
َالقاضي َتىَأ :التأنيث أجود، لذا قال: تركه، واFثبات أجود، يعني ِ َ ُبنت ْ ْ ِالواقف ِ ِ َ ْ.  

ُبنت  ْ َذاتھذا : ِ ِحر َ أت$ت، ويج$وز ت$رك التأني$ث : أت$ت، ل$و أن$ث لقلن$ا: ، فا=صل فيه وجوب التأني$ث، أت$ى م$ا ق$الِ
أت$ى بن$ت : أتى القاضي بنت الواقف، فصل بين العامل والفاعل وھو بنت الواقف بالمفعول ب$ه، فل$و ت$أخر تق$ول: فتقول

ج$ائز التأني$ث، : ٍ وجب التأنيث، وجب التأني$ث �ت$صال ھ$ذا بعامل$ه، وأم$ا إذا ف$صل بينھم$ا حينئ$ذ نق$ولالواقف القاضي
   ً.وھذا محل وفاق أيضا
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ْوقد َ ُيبيح َ ْ   .قد ھنا للتقليل: ُِ

ُيبيح ْ ھنا جمع بين اFباحة وقد التي تفيد التقليل، دل على أن اFثب$ات أج$ود وأول$ى م$ن الح$ذف، فأت$ت القاض$ي  :ُِ
َأتى: لواقف أفصح من قولنابنت ا َالقاضي َ ِ َ ُبنت ْ ْ ِالواقف ِ ِ َ ، لماذا؟ لكون ا=ص$ل ف$ي المؤن$ث الفاع$ل المؤن$ث الحقيق$ي أن$ه ْ

Kيؤنث، ھذا ا=صل فيه، فإذا فصل بينھما جوز الترك ولم يكن ھو ا=فصح وا=شھر، وإنما بقاؤه على ما ھ$و علي$ه ھ$و 
ٍنفك عنه وصف الفاعل، فبقاؤه فاعل وھو مؤنث والعام$ل فع$ل فحينئ$ذ ا=ص$ل ًا=ولى، =نه � زال فاع.، بالفصل لم ي

  .بقاء ما كان على ما كان

ْوق7د: قول$ه: ٍبالف$صل ج$وز ت$رك التأني$ث، وحينئ$ذ نق$ول َ ُيب77يح َ ْ ُيب7يحق$د للتقلي$ل، : ُِ ْ ھ$ذا أف$اد من$ه اFباح$ة، للتعبي$$ر : ُِ
ْقد(بـ   .واFباحة إشعار بأن اFثبات أجود) َ

ْوقد َ ِيب َ ُيحُ ُالفصل ْ ْ َ   .ھذا فاعل يبيح: ْ

ُالفصل ْ َ   .فله حكم آخر) إ�(، إن كان الفصل بـ)إ�(ًھذا أيضا يقيد بالبيت الذي يليه، بأن يكون الفصل بغير : ْ

  .كلھا مرتبطة ببعضھا البعض: ًإذا

ْقد ُيبيح َ ْ ُالفصل ُِ ْ َ ي ت$اء؟ ت$اء التأني$ث ال$سابقة، بين الفعل وعامله الظاھر الحقيق$ي التأني$ث ت$رك الت$اء، أ) إ�( بغير ْ
  .ھنا للعھد الذكري) أل(فـ

بين الفعل وعامله الظاھر الحقيقي التأنيث ترك الت$اء، ف$. يؤن$ث، كم$ا ف$ي فع$ل م$سند ) إ�(قد يبيح الفصل بغير 
َأتى: إلى ظاھر مؤنث حقيقي نحو قولك َالقاضي َ ِ َ ُبنت ْ ْ ِالواقف ِ ِ َ فعل$ه، : ، وأت$ىھذا مؤن$ث حقيق$ي التأني$ث: ، فبنت الواقفْ

  .وجرد عن التأنيث للفصل بينه وبين معموله الفاعل بالمفعول

ُبنت ْ ِالواقف ِ ِ َ   . الواقف يعني صاحب الوقفْ

ج$از إثب$ات الت$اء وح$ذفھا، وا=ج$ود اFثب$ات كم$ا أش$ار إلي$ه ) إ�(إذا فصل بين الفعل وفاعله مؤنث حقيقي بغير 
ْوقد(بـ َ ُيبيح َ ْ   . قامت: قام اليوم ھند، وا=جود: أتت، وتقول: الواقف، وا=جودأتى القاضي بنت : ، فتقول)ُِ

ْأو: ھذا البيت يعتبر استثناء وتخصيص لقوله: ًإذا ٍمفھ7م َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ ْأو: ؛ =ن قول$هِ ٍمفھ7م َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ ُِيفھ$م أن$ه مت$ى ؛ ِ
، ج$اء )إ�(أو بغي$ر ) إ�(ل ب$ـًما كان المؤنث حقيقي التأنيث وھو فاع$ل وج$ب التأني$ث مطلق$ا ف$صل أو �، وس$واء ف$ص

  .بھذا البيت ليقيد المطلق الذي سبق

ُوالح7777777777ذف َ َْ ْم7777777777ع ْ ٍف7777777777صل َ ْ ِب7777777777إ َ َف7777777777ض6 .)ِ M ُ
  

  

َكم777777777777ا َزك777777777777ا َ .إ) َ ُفت777777777777اة ِ َ ِاب777777777777ن َ َالع6777777777777 ْ َ ْ  

  

ُوالحذف َ َْ ْمع يعني للتاء من فعل مسند إلى ظاھر مؤنث حقيقي التأنيث: ْ ٍفصل َ ْ .إ)ِ(ب7ـ بين الفع$ل والفاع$ل َ َف7ض6 )ِ M ُ ،
  .الحذف فض. على اFثبات، عكس الفصل السابق، اFثبات فضل على الحذف

؛ =ن الحكم مختلف، � ب$د م$ن تقيي$ده بالبي$ت ال$ذي )إ�(� بد من تقييد البيت السابق، وقد يبيح الفصل بغير : ًإذا
  ).إ�(بعده، وقد يبيح الفصل بغير 

ُوالحذف َ َْ ْمع ْ ٍفصل َ ْ .بإ)الفاعل يعني بين الفعل و: َ َفض6 ،ِ M على اFثبات، وھذا خ.ف ما عليه الجمھ$ور، جمھ$ور : ُ
وجب التذكير، التذكير واجب، � يجوز فيه الوجھان، يجب تجري$د الفع$ل م$ن ) إ�(النحاة على أنه إذا كان الفاصل ھو 

فاع$ل، وف$صل : فع$ل، وھن$د: ن$د، ق$امم$ا ق$ام إ� ھ: ما قام إ� ھند، ھ$ذا المث$ال: ع.مة تدل على تأنيث الفاعل، فإذا قيل
م$ا ق$ام : ليست بفاعل في الحقيق$ة؛ =ن ا=ص$ل) ھند(ما قام إ� ھند، الجمھور يعللون وجوب التذكير بأن ) إ�(بينھما بـ

ًأحد إ� ھند، وحينئذ كان من باب ا�ستثناء المفرغ، وحينئذ وجب تذكير الفع$ل لك$ون الفاع$ل م$ذكرا، وھن$د ھ$ذا يعتب$ر  ٍ ٍK
  . مما قبله، ولذلك الجمھور على خ.ف ما ذھب إليه ابن مالك رحمه ' تعالىًبد�

ُوالحذف َ َْ ْمع ْ ٍفصل َ ْ .بإ) َ َفض6 ِ M   .على اFثبات ُ

َكم77ا َزك77ا َم77ا: كقول$$ك: َ .إ) َ ُفت77اة ِ َ ِاب77ن َ َالع677 ْ َ ُ فت77اة- ْ َ َذات َ ِح77ر َ مؤن$$ث تأني$$ث حقيق$$ي، ف$$صل بين$$ه وب$$ين عامل$$ه : ً، إذا- ِ
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جماھير النحاة على وجوب تجريده من ع.مة التأنيث، وذھب ابن مالك ف$ي قل$ة م$ن النح$اة : ٍ، وحينئذ فيه قو�ن)إ�(بـ
ُوالحذف: إلى أنه � بأس أن يؤنث، بل التأنيث جائز لكن الحذف أجود، ولذلك قال َ َْ َفض6 ْ M   .، ا=لف ھذه لmط.قُ

َكما َزكا َ .إ) َ ُفتاة ِ َ ِابن َ َالع6 ْ َ ْ  

ما زكت إ� فتاة اب$ن الع$.، م$ا قام$ت إ� ھن$د بالتأني$ث، ب$الوجھين :  ما زكا أحد إ� فتاة ابن الع.، ويجوز:معناه
  .عند ابن مالك رحمه ' تعالى والحذف أجود، وخصه الجمھور بالشعر، أما في النثر فھو ممنوع

ًد الجمھ$ور أي$ا ك$ان الفاع$ل، ل$م يج$ز ل$م يج$ز إثب$ات الت$اء عن$) إ�(وإذا فصل بين الفعل والفاع$ل المؤن$ث ب$ـ: قال
م$ا طلع$ت إ� : م$ا قام$ت إ� ھن$د و�: ما قام إ� ھند وما طلع إ� الشمس، و� يج$وز: إثبات التاء عند الجمھور، فتقول

  : الشمس، وقد جاء في الشعر كقوله

َفما ْبقيت َ َ ُالصدور .إ) َِ cُ ُالجراشع َ َِ   

ًات يشعر بأن اFثبات أيضا ج$ائز ول$يس ك$ذلك، وم$ذھب اب$ن مال$ك إن الحذف مفضل على اFثب: فقول المصنف
َفأْصبُحوا � : ((رحمه ' تعالى له أصل في لسان العرب، بل له أصل في القرآن، قال تعالى َ ْ إ� م$ساكنُھمَرىُتَ ُ Kِ َ َ ف$ي -)) ِ

ْ إ� مساكنُھمَرىُت�  ((-ٍقراءة ُ Kِ َ َ   ).إ�(قد أنث مع وجود الفصل ھنا بـٍمساكن ھذا جمع، فحينئذ يؤنث ويترك، و)) ِ

ٌ إْن كان$$ت إ� ص$ْيحة: ((ك$ذلك قول$ه تع$الى َ َ K ِ ِْ َ ً واح$َدةَ ِ ٌص$$ْيحة)) َ َ : ھ$ذا مؤن$ث تأني$ث مج$$ازي، وم$راد الم$صنف ھن$$ا: َ
ُوالحذف َ َْ ْمع ْ ٍفصل َ ْ .بإ) َ َفض6 ِ M ً؛ ما يشمل النوعين، س$واء ك$ان المؤن$ث مؤنث$ا حقيقي$ا أو مؤنث$ا تأنيث$ا مجاُ ً ً ًزي$ا، ول$ذلك اب$ن ً

ٍما قام إ� ھند وما طلع إلى الشمس، حينئذ دل عل$ى أن م$راده ع$ام، حينئ$ذ ا�س$تد�ل بھ$ذه : عقيل مثل بمثالين للنوعين ٍ
ْفأْصبُحوا � ُيرى إ� مساكنُھم: ((ا]ية ُ Kِ َ َ َ َِ َ   .استد�ل صحيح، ف. يقال بأنه مؤنث مجاز)) َ

Kإْن كان$$ت إ� : ((وك$$ذلك ف$$ي قول$$ه ِ ِْ َ ٌص$$ْيحةَ َ ً واح$$َدةَ ِ مؤن$$ث مج$$ازي لكن$$ه م$$راد، ف$$صل بين$$ه وب$$ين عامل$$ه : نق$$ول)) َ
  ).إ�(بـ

َبرئ7777777777777777 َم7777777777777777ا ِ ْم7777777777777777ن ْتَ ٍريب7777777777777777ة ِ َ Mوذم ِ َ َ  

 

َحربن7777777777777777اِ ف7777777777777777ي ِ ْ َبن7777777777777777ات .إ) َ Mالع7777777777777777م َ َ  

  

َبرئ َما ِ ْمن ْتَ ٍريبة ِ َ ^وذم ِ َ ًوھذا مؤنث تأنيثا حقيقيا) إ�(، جاء في الشعر تأنيثه مع الفصل بـَ ً .  

ول$و ك$ان ) إ�(نعم يجوز التأنيث مع الفصل ب$ـ: قول ابن مالك له أصل، ولذلك ھو معتبر لكنه في قلة، نقول: ًإذا
ًالمؤنث تأنيثا حقيقيا لكنه على قلة والحذف أجود من اFثبات، وخصه الجمھور بال$شعر خاص$ة؛ =ن$ه س$مع ف$ي ال$شعر  ً

  .فحسب، لكن قراءتان ثابتتان

ُوالحذف: ًإذا َ َْ خاص بالشعر، نص علي$ه ا=خف$ش، وج$وزه اب$ن مال$ك رحم$ه ) إ�(نيث إذا كان الفاصل يعني التأ: ْ
  .' تعالى في النثر والشعر، كما ھنا

ُوالحذف َ َْ   .ھذا مبتدأ: ْ

ْمع ٍفصل َ ْ َُ◌الحذف: ھذا متعلق بقوله: َ َْ ْ  

َفض6ب ھذا جار ومجرور متعلق: .إ)ِب M ُ.  

َفض6 M   .فضل على اFثبات: .ق، يعنيالجملة خبر المبتدأ وا=لف لmط: ُ

  : ثم قال

ُوالح7777777ذف َْ ْق7777777د ْ ِي7777777أتي َ ْ ٍف7777777صلَ 6ِب7777777 َ ْ ْوم7777777ع َ َ َ  

  

ِالمج77777777از ِذي ِميرَض77777777 َ ٍش77777777عر ِف77777777ي ْ ْ ْوق77777777ع ِ ََ
  

  

ْأو: ق$ال ف.ن$ة، ھن$ا ق$ال: � يجوز على إط.قه، حك$ى س$يبويه: وھذا مخصوص بالشعر، يعني ٍمفھ7م َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ ؛ ِ
  .ھذا كله تخصيص لما سبق
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ْأو ٍفھمُم َ ِ َذات ْ ِحر َ ِ  

أسقطت التاء مع المؤنث تأني$ث حقيق$ي والفاع$ل ل$يس : ًقال ف.نة، إذا: َقام ھند؟ � يصح، حكى سيبويه: ھل يقال
Kنْع$$م وب$$ئس ول$$يس ث$$م فاص$$ل �  َ و� غيرھ$$ا، وا=ص$$ل ف$$ي مث$$ل ھ$$ذا التركي$$ب وج$$وب التأني$$ث، ھ$$ذا ا=ص$$ل في$$ه، ) إ�(ِ

ْأو: ٍق$ال ف.ن$ة؛ ھ$ذا قياس$ي، وحينئ$ذ: تأنيث، لو قلناٍوحينئذ لو قيل بأنه سائغ ما وجب ال ٍمفھ7م َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ ن$سقطه : ؛ نق$ولِ
  .ھذا يسمع و� يقاس عليه، فھو محفوظ: من أصله، نجعله في الجائز ولن نجعله في الواجب، ولكن نقول

ُوالحذف: أشار إليه بقوله َْ ْق7ديعني حذف التاء من فعل مسند إل$ى ظ$اھر مؤن$ث حقيق$ي ، ْ ِي7أتي َ ْ ْق7د: َ ِي7أتي للتقلي$ل، َ ْ َ 
ٍفصل ب6مع الظاھر الحقيقي التأنيث  ْ ً شذوذا، قد ي$أتي ش$ذوذا � ب$د م$ن التق$ديرَ ْ والح7ذف وم7ع:ً َ َ ُ َْ ِالمج7از ِذي ِض7مير ْ َ  ِف7ي ْ

ٍشعر ْ ْوقع ِ ََ
  

ْومع َ س$ند الفع$ل أن$ه إذا أ: يعني والحذف مع اFسناد إل$ى ال$ضمير ذي التأني$ث المج$ازي ف$ي ش$عر وق$ع، بمعن$ى: َ
  : ھذا يجب التأنيث، لكنه وقع في الشعر بدون تأنيث، قال الشاعر: إلى ضمير عائد إلى مؤنث مجازي قلنا

ٌمزن77777777777777777ة 6َف7777777777777777 َ ْ ْودق77777777777777777ت ُ َ َ َودقھ77777777777777777ا َ ْ َ  

  

َو) َأرض َ ْ َأبق777777777777777777777777777777777ل َ َ ْ َإبقالھ777777777777777777777777777777777ا َ َْ َ
  

  

َو) َأرض َ ْ َأبق77ل َ َ ْ  ش$$اذ، يحف$$ظ و� يق$$اس ھ$$ذا: ال$$شمس طلع$$ت، لك$$ن نق$$ول: أبقل$$ت بالت$$اء، مث$$ل: ؛ ا=ص$$ل أن يق$$ولَ
  .ًعليه، بل يجب أنه إذا عاد الضمير إلى مؤنث مطلقا وجب التأنيث

َو) َأرض َ ْ َأبقل َ َ ْ أمك$ن : ًو� مك$ان أرض أبق$ل، إذا: أمكن تأويل$ه ب$أن ال$ضمير ھن$ا عائ$د عل$ى مح$ذوف، أي ھذا: َ
َقالھاْإب والضمير في. ٍتأويله، فإذا أمكن تأويله حينئذ � نأتي للقاعدة فنخدشھا َ   . يكون ل5رض، فأمكن تأويلهَ

ُالحذفَو: ًإذا َْ ْقد ْ ِيأتي َ ْ ٍفصلَ 6ِب َ ْ : ق$ام ھن$د، نق$ول: ؛ وذلك فيما إذا أسند الفعل إلى اسم ظ$اھر حقيق$ي التأني$ث، مث$لَ
  .قال ف.نة؛ شاذ يحفظ و� يقاس عليه: ھذا قد يأتي في الشعر وھو شاذ، وما حكاه سيبويه

َو)ل إل$$ى ض$$مير عائ$$د لمؤن$$ث مج$$ازي، وا=ص$$ل وج$$وب التأني$$ث، ول$$م يؤن$$ث، ج$$اء إس$$ناد الفع$$: وك$$ذلك َأرض َ ْ َ 
َأبقل َ ْ   .ھذا خاص بالشعر و� يقاس عليه، وھذه كلھا مسائل متفق عليھا: ٍ، وحينئذ نقولَ

ُوالحذف َْ   .ھذا مبتدأ:  قلناْ

ْقد  ِيأتي َ ْ   .الجملة خبر َ

ٍفصلَ 6ِب ْ   . متعلق بهَ

ْومع َ ِالمجاز يِذ ِيرِمَض   ***   َ َ ٍشعر ِفي ْ ْ ْوقع ِ ََ
  

ْوقعو ِالمجاز ِذي ِيرِمَضيعني الحذف : ََ َ ٍشعر ِفي ْ ْ ْوقع ِ ََ
  

َْ◌مع ْوقعبھذا متعلق : َ ٍش7عر ِف7يو ، ََ ْ ْوق7عِبمتعل$ق : ِ ْوم7ع، ََ َ م$ضاف، : ِيرِمَض7م$ضاف إلي$ه، و: ِيرِمَض7م$ضاف، و: َ
ِالمجازَ◌بمعنى صاحب مضاف إليه، و: ِذيو َ ٍش7عر ِف7يوازي وھ$و م$ا ل$يس ل$ه ف$رج، يعني التأني$ث المج$: ْ ْ ھ$ذا متعل$ق  ِ
ْوقعب   ً. أيضاََ

ق$ال : ًقد تح$ذف الت$اء م$ن الفع$ل الم$سند إل$ى مؤن$ث حقيق$ي م$ن غي$ر ف$صل، وھ$و قلي$ل ج$دا، حك$ى س$يبويه: قال
  .ف.نة، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وھو مخصوص بالشعر، مثال ما ذكرناه

.والت777777 ْم7777777ع ُاءَ ٍجم7777777ع َ ْ َس7777777وى َ ِال7777777سالم ِ ِ ْم7777777ن . ِ  

  

ٍم7777777777ذكر . َ ِكالت7777777777اء ُ . ْم7777777777ع َ َإح7777777777دى َ ْ ْالل7777777777بن ِ ِ .  

  

ُوالتاء   .تاء التأنيث السابقة: أي: .َ

ْمع ٍجمع َ ْ دال$ة : كي$ف م$ع جم$ع؟ يعن$ي. متعل$ق بمح$ذوف ح$ال، ح$ال كون$ه م$ع جم$ع: ھذه حال من الت$اء، يعن$ي: َ
ٍ، إذا ك$$ان الفاع$$ل جمع$$ا حينئ$$ذ الم$$صنف ھن$$ا ي$$رى أن$$ه مم$$ا يج$$وز في$$ه ًعل$$ى تأني$$ث فاع$$ل وق$$ع جمع$$ا، ھ$$ذا الم$$راد ب$$ه ً
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ق$$ام الزي$$دون، و� : التأني$$ث وع$$دم التأني$$ث، واس$$تثنى جم$$ع الم$$ذكر ال$$سالم فح$$سب فيج$$ب في$$ه الت$$ذكير، تق$$ول: الوجھ$ان
  .قامت الزيدون: يصح أن يقال

ُوالتاء: قوله ْمع .َ ٍجمع َ ْ ھ$ذا ل$يس :  نق$ول-إسناد التاء إل$ى الفاع$ل-ناد ھنا يعني مع فعل مسند إلى جمع؛ =ن اFس: َ
  .ھو ا=صل، وإنما ا�تصال يكون بالفعل

ُوالتاء ْمع .َ ٍجمع َ ْ ُ َالتاء:قلنا: َ ْمعَو مبتدأ، . ٍ جمعوھذا متعلق بمحذوف حال، وھو مضاف،: َ ْ   .مضاف إليه: َ

ٍجم7ع مع فعل مسند إلى  ْ جماع$ة أو دل عل$ى متع$دد، وھن$ا أطل$ق م$ا دل عل$ى : الجم$ع ف$ي اللغ$ة: ٍ، وحينئ$ذ نق$ولَ
ك$ل م$ا دل عل$ى جم$ع فھ$و داخ$ل ھن$ا، داخ$ل ف$ي ھ$ذا الحك$م، في$شمل الجم$وع ا�ص$ط.حية والجم$$وع : ٍالجم$ع، حينئ$ذ

اللغوية، الجموع ا�صط.حية ھ$ي جم$ع الم$ذكر ال$سالم وجم$ع المؤن$ث ال$سالم وجم$ع التك$سير الم$ذكر وجم$ع التك$سير 
ليه ما دل على متعدد وجمع وجماع$ة وھ$و اس$م الجم$ع واس$م الج$نس الجمع$ي، ھ$ذه س$تة المؤنث، ھذه أربعة، ويزاد ع

  .مما يدل على الجمع � يكاد يخرج عنھا البتة

ِكل$م وكلم$ة، تم$ر وتم$رة، : اسم الج$نس الجمع$ي، مث$ل: ما يدل على الجمع محصور في ھذه الستة: ٍوحينئذ نقول
تم$ر وتم$رة، تم$ر ھ$ذا اس$م ج$نس : ٍواحده بالتاء أو بالي$اء، وحينئ$ذ نق$ولالذي يفرق بينه وبين : اسم الجنس الجمعي قلنا

ھ$ذا اس$م ج$نس : ٍجمعي، شجر وشجرة، بقر وبقرة، نبق ونبقة، سدر وسدرة، روم ورمي، كمإ وكمأة، لبن ولبن$ة نق$ول
  .قوم، نسوة، نساء، رھط، إلى آخره: اسم الجمع وھو ما دل على جمع و� واحد له من لفظه مثل. جمعي

  .  جمع التكسير لمذكر كرجال وغلمان ونحو ذلك

  .كزيود وھنودجمع تكسير لمؤنث 

  . جمع مذكر سالم واضح

  . جمع المؤنث السالم واضح

الجم$ع اسم الجمع واس$م : ھذه الستة فيھا خ.ف بين البصريين والكوفيين، البصريون يرون أن الجموع ا=ربعة
التأنيث وتركه، وما عداھما وھ$و جم$ع الم$ذكر ال$سالم : وز فيھا الوجھان وجمع التكسير بنوعيه، ھذه أربعة يجالجنسي

ًفيجب فيه التذكير قو� واحدا عندھم، وجمع المؤنث السالم يجب فيه التأنيث قو� واحدا عندھم مراع$اة لمف$رده، ق$الوا ًً ً :
ًالزيدون ھذا جمع واحده سلم ف$ي الجم$ع، ب$النظر إل$ى س$.مة واح$ده ف$ي الجم$ع إذا يعام$ ل م$ن حي$ث الت$ذكير والتأني$ث ِ

ق$ام : قام$ت زي$د؛ ك$ذلك ف$ي الجم$ع نق$ول: قام زي$د و� ي$صح أن نق$ول: وإسناد الفعل إليه معاملة المفرد، فكما أننا نقول
  .قامت الزيدون: الزيدون و� يصح أن نقول

قام$ت ھن$د : تق$ولھو سالم في الجملة س$لم مف$رده واح$ده ف$ي الجم$ع، فكم$ا : وكذلك في جمع المؤنث السالم قالوا
  .قام الھندات بترك التاء: قام الھندات، و� يجوز أن يقال: قام ھند؛ كذلك يجب أن يقال: و� يصح أن تقول

  .ھذان النوعان مستثنيان: ًإذا

مذھب الكوفيين الجواز في الجميع بدون استثناء، الستة ا=نواع يجوز فيھا الوجھ$ان، في$صح عن$دھم فيم$ا انف$رد 
إن . قامت الزيدون وق$ام الزي$دون، وق$ام الھن$دات وقام$ت الھن$دات ب$الوجھين: وفي عن البصري أن يقالبه المذھب الك

lأنث عل$ى الم$ذھبين فمراع$اة لمعن$ى الجماع$ة، وإن ذك$ر فمراع$اة لمعن$ى الجم$ع، يعن$ي َ lُ بالتأوي$ل، ق$ال ال$صحابة قال$ت : ُ
قال$ت جماع$ة ال$صحابة بالتأوي$ل، ق$ال ال$صحابة : ق$ولن! ًلم$اذا نق$ول أحيان$ا قال$ت ال$صحابة: الصحابة، بعضھم يستشكل

ٍبترك التاء، قال جمع الصحابة، وحينئ$ذ ال$صحابة ھ$ذا اس$م جم$ع أو جم$ع تك$سير؟ مختل$ف في$ه، وحينئ$ذ نق$ول ھ$ذا أو : ٍ
  .ذاك يجوز فيه الوجھان

َقالت ا=ْع$راُب(( َ ْ ُإذا ج$اءك الُمْؤمن$ات((، ))ََ َ ِ ْ َ َ َ َ م$ذھب أب$ي عل$ي الفارس$ي . فيينبت$رك الت$اء، ھ$ذا م$ن حج$ج الك$و)) ِ
استثنى جمع المذكر السالم فحسب من الجموع ال$سابقة ال$ستة، فأوج$ب في$ه الت$ذكير وج$وز ال$وجھين ف$ي جم$ع المؤن$ث 
ٍالسالم وفاقا للكوفيين دون البصريين، وحينئذ الم$ذاھب ث.ث$ة، الن$اظم رحم$ه ' تع$الى م$اذا اخت$ار م$ن ھ$ذه الم$ذاھب؟  ً

  . علي الفارسي، ولكن ا=شموني وغيره أبوا إ� حمل ك.مه على مذھب البصريينالظاھر أنه مذھب أبي
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ُوالتاء: فقوله ْمع .َ ٍجمع َ ْ   .أطلق الجمع ھنا كل جمع؛ َ

ِكالتاء . ْمع َ َإحدى َ ْ ْاللبن ِ ِ س$قط اللبن$ة وس$قطت : مؤنث تأنيث مجازي، مثل الشمس، تق$ول: إحدى اللبن لبنة، يعني: .
  . مس وطلعت الشمس، يجوز فيھا الوجھانطلع الش: اللبنة، مثل

ُوالتاء ْمع .َ ٍجمع َ ْ  كالتاء مع إحدى اللبن، أطلق الناظم في كل الجموع، فشمل جم$ع المؤن$ث ال$سالم وجم$ع الم$ذكر َ
  .واسم الجمع واسم الجنس وجمع التكسير بنوعيه

َسوى: قال ِالسالم ِ ِ ْمن . ٍمذكر ِ . َ   . استثنى جمع المذكر السالم: ُ

قام$ت الھن$دات وق$ام الھن$دات، وھ$ذا م$ذھب أب$ي : جمع المؤنث السالم عند الناظم يجوز فيه الوجھان، فتقول: ًإذا
ًعلي الفارسي، ولكن لما لم يكن ھذا مشھورا إ� عن الك$وفيين وأرادوا حم$ل اب$ن مال$ك عل$ى م$ذھب الب$صريين ق$دروا 

او م$ع م$ا عطف$ت، وھ$ذا ض$عيف؛ =ن الم$ذھب سوى السالم من مذكر والسالم من مؤن$ث عل$ى أن$ه ح$ذف لل$و: ًمحذوفا
موج$ود م$ستقر، وھ$و م$ذھب أب$ي عل$ي الفارس$ي، ول$ه أدلت$ه، وھ$و مواف$ق لم$ذھب الك$وفيين، وإنم$ا خ$الفھم ف$ي م$سألة 

  .واحدة فحسب، فھو داخل في مذھب الكوفيين إ� أنه في مسألة واحدة خالفوه

ھ$ذا : وز فيه الوجھان، وأما تحميل$ه م$ا ل$م يحتم$ل نق$ولالناظم ھنا يرى أن جمع المؤنث السالم يج: ٍوحينئذ نقول
  .فيه بعد

ُوالتاء ْمع .َ ٍجمع َ ْ ح$ق ك$ل . حق ك$ل جم$ع أن يج$وز في$ه الوجھ$ان وھ$و التأني$ث والت$رك، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه: نقول: َ
ت$ذكير جمع أن يجوز فيه الوجھان، إ� أن س.مة نظم الواحد في جمعي التصحيح الذي ھو المؤنث والم$ذكر أوجب$ت ال

ف$ي ال$وجھين، ووافقھ$م ف$ي : قام$ت الھن$دات، وخ$الف الكوفي$ون فيھم$ا، يعن$ي: قام الزيدون، والتأنيث في نحو: في نحو
َآمنت أنُه � إله إ� الذي آمنت به بنو إْسرائيل: ((الثاني أبو علي الفارسي، واحتجوا بقوله تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ُِ K َ ْْ َ ُK K ُبنو )) َ ھذا ھ$م احتج$وا َ

ٍى أنه جمع مذكر سالم، وحينئذ أنث مع وجود الفصل، فيدل على أنه جمع مذكر سالم وق$د ألحق$ت ب$ه الت$اء، لك$ن به عل
  .ھذا ليس بجمع مذكر سالم، ھذا ملحق بجمع المذكر السالم) بني(بأن : جواب ھذا نقول

ُإذا جاءك الُمْؤمنات: ((كذلك َ ِ ْ َ َ َ َ َجاءك )) ِ َ ِجاءتك، فصل بينھما، ھم : ما قالَ احتجوا بھذا عل$ى أن$ه يج$وز ت$رك الت$اء ُ
َج$اءك : وق$ال. مع المؤنث إذا ك$ان حقيق$ي التأني$ث وھ$و جم$ع مؤن$ث س$الم َ جاءت$ك، ف$دل عل$ى ج$واز الت$رك، : ول$م يق$لَ

  . ُبأنه ترك التأنيث للفاصل ھنا: وأجيب

َفبكى: وقوله َ ِبناتي َ َ   :، كما قال الشاعرَ

َفبك77777777777ى َ ِبن77777777777اتي َ َ .ش77777777777جوھن َ ُ َ ْ ِوزوجت77777777777ي َ َ ْ ََ  

  

ُعنا.ظ7777777777777وال .ل7777777777777يِإ َونِ .ث7777777777777م َ ُت7777777777777صدعوا ُ َ. َ  

  

ِبناتي َكىَب َ ِبنات، َ َ ھذا جمع مؤنث سالم، أو جمع تكسير، وھ$م يريدون$ه عل$ى أن$ه جم$ع مؤن$ث س$الم، وفي$ه :  قالواَ
  .بكت، فدل على أنه يجوز ترك التأنيث مع جمع المؤنث السالم: ولم يقل َكىَب: ٍإشكال، فحينئذ قال

  . والبنات لم يسلم فيھما نظم الواحدبأن البنين: وأجيب

  .بأن بعضه جمع مذكر إ� أنه ليس بحقيقي: ًإذا لو قيل

ُج$اءك الُمْؤمن$ات: ((أجيب بأن البنين والبنات ل$م ي$سلم فيھم$ا نظ$م الواح$د، وب$أن الت$ذكير ف$ي: ًإذا َ ِ ْ َ َ بالف$صل، أو )) َ
مق$درة ب$ال.تي وھ$و ) أل(ن؛ =ن$ه اس$م جم$ع، أو =ن النساء المؤمنات، والنساء ھذا مما يجوز فيه الوجھ$ا: =ن ا=صل

  .اسم جمع

ُإذا جاءك الُمْؤمنات(( َ ِ ْ َ َ َ َ   .الترك وعدمه وھو التأنيث: ٍھذه مقدرة بال.تي، وحينئذ جاز فيه الوجھان) أل)) (ِ

ُوالت777777اء ْم7777777ع .َ ٍجم7777777ع َ ْ َس7777777وى َ ِال7777777سالم ِ ِ ْم7777777ن . ِ  

  

ٍم7777777777ذكر . َ ِكالت7777777777اء ُ . ْم7777777777ع َ َإح7777777777دى َ ْ ْالل7777777777بن ِ ِ .  

  

ذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جم$ع س$.مة لم$ذكر أو �، ف$إن ك$ان جم$ع س$.مة لم$ذكر ل$م يج$ز اقت$ران إ
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قامت الزيدون، إ� على مذھب الكوفيين فيجوزون ا=مرين، وما ع$داه م$ن : قام الزيدون و� يجوز: الفعل بالتاء فنقول
Kكذ: ((الجمع فيجوز فيه ا=مران، ولذلك جاء في القرآن ٍبت قْبلُھم قْوم نوحَ ُ َُ َْ َ ْ ُقْوم)) َ   . ھذا اسم جمعَ

َوكذب به قْوُمك(( َ ََ َِ ِ K ((َكذب K   . بدون التاءَ

َقالت ا=ْعراُب(( َ ْ   .أورقت الشجر وأورق الشجر: ويقال)) ََ

ِوقال نْسوة في المدينة(( ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ُغلبت الروم((و )) ٌ k ِْ   .يثي والتركيھذه كلھا يدل على جواز الفعل التأن: نقول)) َُ

وإن لم يكن جمع س.مة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث ك$الھنود أو جم$ع س$.مة لمؤن$ث 
ق$ام : كالھندات؛ جاز إثبات التاء وحذفھا، جاز إثبات التاء على التأويل بالجماعة، وحذفھا عل$ى التأوي$ل ب$الجمع، فتق$ول

ق$$ام جماع$$ة الرج$$ال، وق$$ام الھن$$ود : م جم$$ع الرج$$ال، وقام$$ت الرج$$ال أيق$$ا: الرج$$ال وقام$$ت الرج$$ال، ق$$ام الرج$$ال أي
  .وقامت الھنود وقام الھندات وقامت الھندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفه لتأوله بالجمع

  .الناظم ھنا يرى العموم، واستثنى جمع المذكر السالم، وھذا مذھب أبو علي الفارسي: ًإذا

ُوالتاء ْمع .َ ٍجمع َ ْ َسوى َ ِ  

ْمع ٍجمع َ ْ   .قلنا مضاف ومضاف إليه وھو حال: َ

َسوى   .ھذا نعت لجمع: ِ

َسوى ِالسالم ِ ِ ْمن . ٍمذكر ِ . َ َس7وى: لم$ا ق$ال: ُ ِال7سالم ِ ِ ؛ يحتم$ل أن ي$دخل مع$ه جم$ع المؤن$ث؛ =ن$ه ق$د يوص$ف بكون$ه  .
  ً.سالما

ْمن ٍمذكر ِ . َ   .ًھذا متعلق بالسالم احترازا من المؤنث: ُ

ِكالتاء .   .والتاء مبتدأ: َ

ِكالتاء .   .ھذا خبر: َ

ْمع َإحدى َ ْ ْاللبن ِ ِ .  

ِكالتاء: قوله . ْم7ع َ َإح7دى َ ْ ْالل7بن ِ ِ َإح7دى(ب$أن : ، ق$د يق$ال. ْ ْالل7بن ِ ِ طل$ع : يج$وز في$ه الوجھ$ان، وأيھم$ا أرج$ح؟ إذا قي$ل) .
ني$ث أرج$ح جم$ع التك$سير ًالشمس وطلعت الشمس؟ التأنيث أرجح، وھنا عدم التأنيث أرجح في الجمع مطلق$ا، ع$دم التأ

ٍكذبت قْبلُھم قْوم نوح: ((ٍوغيره، وحينئذ نقول ُ َُ َْ َ ْ ََ K (( أو)ُكذبت قْوم َ ْ ََ K (ھ$ذا يج$وز في$ه الوجھ$ان، وت$رك التأني$ث أرج$ح : نقول
  .من التأنيث

ِكالتاء: ھنا قال . ْمع َ َإحدى َ ْ ْاللبن ِ ِ ل$ى ا=رجحي$ة؛ =ن Kسوى بينھما ف$ي كون$ه يج$وز الت$ذكير والتأني$ث دون نظ$ر إ: .
  .اللبن ھذه يجوز فيھا الوجھان والتأنيث أرجح

ُوالتاء ْمع .َ ٍجمع َ ْ َ  

  .فرق بينھما: ًيجوز فيه الوجھان والترك أرجح، إذا: والترك نقول

ِكالتاء :قوله . ف$. ي$رد اخت.فھم$ا ف$ي الرجح$ان حي$ث تق$دم رجح$ان اFثب$ات ف$ي المج$از،  في أصل الج$واز، أي: َ
ًجمع التكسير مطلقا والجمع بألف وتاء لمذكر واسم الجمع واسم الجنس الجمع حذف الت$اء أج$ود معھ$ا، وھنا العكس، ف

  .ٍوللسيوطي في ا=ربعة استواء ا=مرين، استواء ا=مرين عند السيوطي، على كل؛ خ.ف

ُوالت777777اء ْم7777777ع .َ ٍجم7777777ع َ ْ َس7777777وى َ ِال7777777سالم ِ ِ ْم7777777ن . ِ  

  

ٍم7777777777ذكر . َ ِكالت7777777777اء ُ . ْم7777777777ع َ َإح7777777777دى َ ْ ِالل7777777777ب ِ   ْن.

  

َوالح7777777ذف َ َْ َنع7777777م ِف7777777ي ْ ْ َالفت7777777 ِ َ ُاستح7777777سنواُ اةْ ََ ْ ْ  

  

Aَق77777777777777صد .َن ْ ِالج77777777777777نس َ ْ ِ ِفي77777777777777ه ْ ُب77777777777777ين ِ M َ  
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ْأو: ًھذا أيضا تخصيص لقوله ٍمفھم َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ ِنقي$د العام$ل ب$أن � يك$ون نْع$م وب$ئس، =ن فاع$ل نع$م : ، قلن$ا ھن$اكِ ِ
ي معنى ا�ستغراق ل5فراد صار في معن$ى الجم$ع فج$از وبئس يقصد به الجنس، والجنس في أصله مذكر، ولما كان ف

  .جمع أو جماعة: تأويله بالمذكر وتأويله بالمؤنث، يعني

َوالحذف َ َْ َنعم ِفي ْ ْ ُالفتاة ِ ُاستحسنوا َْ ََ ْ ْ  

َالح77ذف َْ ُ استح77سنوا:ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، لقول$$ه: ْ ََ ْ ًرأوه ح$$سنا، ھ$$و مستح$$سن وإن ك$$ان اFثب$$ات أح$$سن من$$ه، : ، يعن$$يْ
ُاستحسنوا ٍوحينئذ ََ ْ ليس المراد أنه مرجح �، وإنما ھو حسن ف$ي نف$سه، و� يل$زم من$ه أن يك$ون ھ$و أح$سن م$ن حي$ث : ْ
  .الترك

َوالحذف َ َْ َنعم ِفي ْ ْ ُالفتاة ِ َنعم:  يعني في قولك:َْ ْ ُالفتاة ِ ً، وھ$و م$ا ك$ان الفاع$ل في$ه مؤنث$ا حقيق$ي التأني$ث وأس$ند إل$ى  َْ
َنْعم وأخواتھا، وھو كل فاعل مسن   .د إلى جنس المؤنث الحقيقيِ

ُاستحسنوا ََ ْ   ً.رأوه حسنا: ْ

Aَقصد .َن ْ ِالجنس َ ْ ِ ِفيه ْ ُبين ِ M ھذا بيان للعلة، لفظ الج$نس م$ذكر، ويج$وز التأني$ث عل$ى مقت$ضى الظ$اھر؛ =ن$ه ف$ي : َ
نس، وإذا ك$ان ھ$ذه للج$) أل: (ظاھره امرأة، نعم المرأة نعم الفتاة في اللف$ظ ھ$و مؤن$ث حقيق$ي، ولك$ن ف$ي المعن$ى نق$ول

ًكذلك حينئذ فيه معنى الجماعة، وإذا كان كذلك صار ملحقا بالجمع في المعنى ٍ.  

ِنْعم الفتاة، نعمت الفتاة، نعمت الفتاة ھذا باعتبار اللفظ، نْع$م الفت$اة باعتب$ار المعن$ى؛ =ن  ھ$ذه للج$نس، فتفي$د ) أل(َ
ًاستغراق ا=فراد وحينئذ صار مذكرا ٍ.   

Aَقصد .َن ْ ْالجن َ ِ ِفيه ِسْ ِ   

ِفيه ُالفتاةماذا؟ في الفاعل  في: ِ َقصد .َنA ِ، في فاعل نْعم وبئسَْ ْ ِالجنس َ ْ ِ ِفيه ْ ُبين ِ M ، فالمسند إلي$ه الج$نس، -ظاھر-  َ
  .ًفي الفتاة جنسية، خ.فا لمن زعم أنھا عھدية) أل(و 

ْأو: يجوز فيه الوجھان، وليس بواجب، فھو استثناء من قوله: ھذا النوع نقول: ًإذا ٍمفھ7م َ ِ ْ َذات ُ ِح7ر َ  بأن$ه إذا ك$ان ؛ِ
  .ِالعامل نْعم وبئس جاز الوجھان واFثبات أولى وأرجح

َوالحذف َ َْ   .ھذا مفعول به للتاء: قلنا: ْ

َنعم ِفي ْ ُالفتاة ِ   .في فعل مسند إلى جنس مؤنث حقيقي: َْ

ُاستحسنوا ََ ْ ٌيعني رأوه حسنا، وھو مستحسن في نفسه وإن كان اFثبات أحس: ْ َقصد .َنAن منه؛ ً ْ ِالجنس َ ْ ِ ِفيه ْ ُب7ين ِ M َ ،
  .ظاھر واضح، بين لكل سامع أن المراد جنس المرأة وجنس الفتاة

ٍأن الفع$$ل ومثل$$ه الوص$$ف إذا أس$$ند إل$$ى فاع$$ل وھ$$ذا الفاع$$ل مؤن$$ث؛ حينئ$$ذ تلح$$ق أو يلح$$ق الفع$$ل : الحاص$$ل: ًإذا
  .ة وقد تكون جائزةع.مة تدل على تأنيثه، ثم ھذه الع.مة قد تكون �زمة واجب

  :وال.زم يكون في موضعين

ِالمؤنث الحقيقي الذي ليس مفصو� بينه وبين عامله، وليس عامله نْعم وبئس: ًأو� ً.  

ِالمؤنث الحقيقي الذي ليس مفصو� وليس عامله نْعم وبئس: ًإذا ً.  

ًأن يكون ضميرا مستترا عائد إلى مؤنث مطلقا، يعني: ًثانيا ً   . أو مجازيسواء كان حقيقي : ً

  : والجائز يكون في أربعة مسائل

ًأن يكون المؤنث اس$ما ظاھري$ا مج$ازي التأني$ث، طل$ع ش$مس وطلع$ت ال$شمس، وج$اء ف$ي الق$رآن: ا=ول ْق$د : ((ً َ
ٌجاءتكم مْوعظة َ ِ َ َ َْ ُ ٌجاءكم بيlنة((، ))ْ َ َ َ َْ   .ھذا وذاك، والتأنيث أرجح في ھذه)) ُ

ًأن يك$$ون المؤن$$ث اس$$ما ظاھري$$ا ح: الث$$اني َالقاض77يح$$ضرت "، )إ�(قيق$$ي التأني$$ث ف$$صل م$$ن عامل$$ه بغي$$ر ً ِ َ ُبن77ت ْ ْ ِ 
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ِالواقف ِ َ   .، والتأنيث أرجح"ْ

  .ِأن يكون العامل نْعم وبئس: الثالث

  .ًأن يكون الفاعل جمعا على التفصيل السابق: الرابع

  :ثم قال

ُص777777777777لَاAَو ِالفاع777777777777ل ِف777777777777ي ْ ِ َ ْأن ْ َيت777777777777ص6 َ ِ . َ  

  

ُواAص7777777777ل ْ ِالمفع7777777777ول ِف7777777777ي ََ ُ َْ ْأن ْ َينف7777777777ص6 َ ِ َ ْ َ  

  

ْوق777777777777777د َ ُيج777777777777777اء َ َ ِبخ6777777777777777ف ُ َِ ِاAص777777777777777ل ِ ْ َ
  

  

ْوق7777777777د َ ِيج7777777777ي َ ُالمفع7777777777ول َ ُ َْ َقب7777777777ل ْ ْ ِالفع7777777777ل َ ْ ِ ْ  

  

  .ھذا أراد أن يبين ع.قة المفعول بفاعله من حيث التقديم والتأخير

وا=ص$ل ف$ي المفع$ول أن . ض$رب زي$د: ا=صل في الفاعل أن يتصل بعامله؛ =نه جزء من$ه كم$ا س$بق، إذا قل$ت
ًل عن العامل بالفاعل، ھ$ذا الترتي$ب المنطق$ي العقل$ي، ت$أتي بالعام$ل أو� والح$دث ث$م ال$ذي فع$ل الح$دث ث$م ال$ذي ينفص

  : وقع عليه الحدث، ھذا الذي جاء في لسان العرب وھو الذي يوافقه المنطق السليم، ولذلك قال

ُصلَاAَو ِالفاعل ِفي ْ َ ْأن ْ َيتص6 َ ِ . َ  

تصل كالضمير البارز �، المراد أ� يفصل بينھم$ا فاص$ل، أ� يق$ع المفع$ول بين$ه يتصل بالفعل، ليس المراد أن ي
   .ًضرب عْمرا زيد: وبين عامله، ف. يقال

ُصلَاAَو   .ھذا مبتدأ: ْ

ِالفاعل ِفي َ ْأَ◌ن متعلق :ْ ِيتص6 َ . الكثي$ر، : في محل رفع خبر المبتدأ، والمراد با=ص$ل ھن$ا الغال$ب ال$راجح، أ$يَ◌ َ
  .ًلكن ھذا ھو الذي يبين المراتب، فرتبة العامل أو� ثم رتبة الفاعل ثم رتبة المفعولوإن سمع غيره 

ُواAصل ْ ِالفاعل ِفي ََ ِ َ ْأَ◌ن ْ ِيتص6 َ . َوورث ُسلْيماُن َداُووَد((بالفعل؛ =نه كجزء منه، َ◌ َ َ ََ َ   .ھذا ا=صل)) ِ

ُواAص77ل  ْ ِالمفع77ول ِف77ي ََ ُ ِينف77ص6 َْنأ َْ َ ْ ُواAص77ل:  ال$$سابق؛ =ن$$ه إذا ق$$ال، ھ$$ذا مفھ$$وم م$$ن ال$$شطرَ◌َ ْ ِالفاع77ل ِف77ي ََ ِ َ ْأَ◌ن ْ َ 
ِيتص6 . ًلن يق$ع المفع$ول فاص$. بينھم$ا، س$يقع المفع$ول منف$صل، ھ$ذا قطع$ا، إذا م$اذا زادن$ا بقول$ه: ًاتصل بعامله، إذاَ◌ َ ً ً :

ُواAصل ْ ِالمفعول ِفي ََ ُ َْ ْأن ْ َينفص6 َ ِ َ ْ   .ليس فيه شيء جديد؟ َ

ُواAصل ْ   .الغالب الراجح: يعنيھذا مبتدأ، : ََ

ِالمفعول ِفي ُ َْ    .المفعول به: ْ

ْأن َينفص6 َ ِ َ ْ ِينفص6: َ َ ْ ض$رب :  عنه عن العامل بالفاعل =نه فضلة، وشأن الفض.ت تكون ف$ي ا=ط$راف، تقو$لَ◌َ
  ً.زيد عْمرا

ْوقد َ ُيجاء َ َ ِبخ6ف ُ َِ ِاAصل ِ ْ   .خ.ف ا=صل ما ھو؟ تقدم المفعول وتأخر الفاعل: َ

ْوقد َ ُجاءُي َ ِبخ6ف َ َِ ِاAصل ِ ْ َ
  

ْقد ھنا للتقليل أو للتحقي$ق؟ يحتم$ل ھ$ذا وذاك، م$نھم م$ن حملھ$ا عل$ى التقلي$ل، وم$نھم م$ن حملھ$ا عل$ى التحقي$ق، : َ
ًفيقدم المفعول على الفاعل إما جوازا وإما وجوبا، وقد يمتنع ذلك ً.   

ْقد ُيجاء َ َ   .ھنا أضمر نائب فاعل؛ =نه يختلف باخت.ف المتكلم: ُ

ِبخ7 6ِفِ ِاAص7ل َ ْ ِالفاع7ل ِف7يم$ا ھ$و ا=ص$ل؟ : َ ِ َ ْأَ◌ن ْ ِيت7ص6 َ . ُواAص7ل، َ◌َ ْ ِالمفع7ول ِف7ي ََ ُ َْ ْأن ْ َينف7ص6 َ ِ َ ْ َولق$د ج$$اء آل ((، َ َ َ َْ َ َ
ُفْرعْون النذُر k َ َ ُالنذُر)) ِ kًمفعول به تقدم، فصل بين العامل وفاعله بالمفعول ب$ه، ث$م ھ$ذا ق$د يك$ون واجب$ا : َآل  ھذا فاعل، و

  .ًيكون جائزا، ا=صل فيه الجوازوقد 
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  :يمتنع في ث.ث مسائل: يمتنع في ماذا؟ نقول: ً إذا

أن$$ه إذا ك$$ان ل$$ه ال$$صدارة ف$$ي : إذا ك$$ان المفع$$ول اس$$م ش$$رط، أو اس$$م اس$$تفھام، بمعن$$ى: م$$ا ذك$$ره ال$$شارح: ا=ول
  .الك.م

ْوقد َ ِيجي َ ُالمفعول َ ُ َْ َقبل ْ ْ ِالفعل َ ْ ِ ْ  

َوبعد: ًول لما تقرر سابقاويمتنع تقدم الفاعل على المفع ْ َ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ َ.  

َفريقا ھ$َدى((ٍوأما المفعول فحينئذ يجوز لعدم التباسه بالمبتدأ أن يتقدم على العامل،  ً ِ ًھ$دى فريق$ا، فريق$ا ھ$دى، )) َ ً
ٍعْمرا ضرب زيد، وحينئذ نقول ًجاز تقدم المفعول على الفاعل، وحينئذ أيضا مثل السابق يجوز ويجب: ً ٍ.  

ا=صل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاص$ل؛ =ن$ه ك$الجزء من$ه، ول$ذلك : لشارحقال ا
Kُي$$سكُن ل$$ه آخ$$ر الفع$$ل، إن ك$$ان ض$$مير م$$تكلم أو مخاط$$ب نح$$و َض$$ربت وض$$ربت، وإنم$$ا س$$كنوه كراھ$$ة ت$$والي أرب$$ع : َ ُ

  .لفاعل مع فعله كالكلمة الواحدةمتحركات، وھم إنما يكرھون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن ا

ُواAص77ل ْ ِالمفع77ول ِف77ي ََ ُ َْ ْأن ْ َينف77صل َ ِ َ ْ م$$ن الفع$$ل ب$$أن يت$$أخر ع$$ن الفاع$$ل، ويج$$وز تقديم$$ه عل$$ى الفاع$$ل إن خ$$. مم$$ا  َ
ًض$رب زي$دا عم$رو، زي$دا: س$يذكره، فتق$ول ْوق7د: ھ$ذا مفع$ول ب$$ه تق$دم عل$ى الفاع$ل، وھ$ذا معن$ى قول$ه: ً َ ُيج7اء َ َ ِبخ677ف ُ َِ ِ 

ِاAصل ْ َ.  

ْوقد :وأشار بقوله َ ِيجي َ ُالمفعول َ ُ َْ َقب7ل ْ ْ ِالفع7ل َ ْ ِ إل$ى أن المفع$ول ق$د يتق$دم عل$ى الفع$ل، وھ$ذا نوع$ان كم$ا أن ا=ول ؛ ْ
ًنوعان، يعني كل منھما قد يكون جائزا وقد يكون واجبا ً.  

ْوق777777777777777د َ ُيج777777777777777اء َ َ ِبخ6777777777777777ف ُ َِ ِاAص777777777777777ل ِ ْ َ
  

  

ْوق7777777777د َ ِيج7777777777ي َ ُالمفع7777777777ول َ ُ َْ َقب7777777777ل ْ ْ ِالفع7777777777ل َ ْ ِ ْ  

  

َتقديمه إذا كان المفعول مما له صدر الك.م كاس$م ال$شرط واس$م ا�س$تفھام، مث$ل م$اذا؟ أي رج$ل ض$ربت؟ يجب 
يجب تقديمه، لم$اذا؟ =ن$ه ل$ه : ضربت أي رجل، ضربت التاء ھذا فاعل، وأي رجل تقدم على العامل، ما حكمه؟ نقول

  .صدر الك.م، وھذا محل وفاق

ْأيا ما تدُعو((ًأيا تضرب أضرب،  َ َ ً ّ َا فلُه ا=ْسماُء الُحْسنىَ َْ َ َ ھ$ذا ش$رط وھ$و مفع$ول ب$ه وج$ب تقديم$ه عل$ى : نقول)) َ
  .عامله

ًأن يكون المفعول ضميرا منفص. : الثاني ُإي$اك نْعُب$د((ً َ َ K عل$ى -نعب$دك، تق$دم ھن$ا المفع$ول عل$ى الفاع$ل : أص$لھا)) ِ
الق$صر والح$صر، وھ$ذا � يوج$د م$ع ا�ت$صال، ً وجوبا، لماذا؟ =نه لو تأخر �تصل، وق$د أري$د بھ$ذا التركي$ب -العامل

ُإياك نْعُبد((فوجب ا�نفصال،  َ َ K نعب$دك، فيج$ب التق$ديم Fرادة الح$صر، : فل$و أخ$ر المفع$ول لل$زم ا�ت$صال وكأن$ه يق$ال)) ِ
ف$ي ؛ =نك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله عل$ى م$ا تق$دم )إياه(الدرھم إياه أعطيتك؛ فإنه � يجب تقديم : بخ.ف قولك

  .باب المضمرات، وھو باب سلنيه وسلتنيه

َفأم$ا اليت$يم ف$. تقھ$ْر((، )أم$ا(ًأن يكون العامل في المفعول واقع$ا ف$ي ج$واب : الموضع الثالث َْ َ َ ََ ِ Kْ  -ھ$ذا التركي$ب-)) َ
َفأما اليتيم ف. تقھْر(( َْ َ َ ََ ِ Kْ َاليتيم : نقول)) َ ِ َ   . في موضعه، وھذا سيأتي)Kأما(ھنا واجب التقديم؛ =نه ت. ْ

$ْر. ((في ھذه الث.ث المواضع يج$ب تق$ديم المفع$ول عل$ى العام$ل: ًإذا lَورب$ك فكب َ َ َ َK (( ًھ$ذا تق$ديرا، وھ$ذا س$يأتي ف$ي
  .محله

  ً.ضرب زيد عْمرا: ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو: والثاني

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ِوأخ7777777777777ر M َ َالمفع7777777777777ول َ ُ َْ ْإن ْ ٌل7777777777777بس ِ ْ ْح7777777777777ذر َ ُِ  

  

ِأض77777777777م َْوأ ْ ُالفاع77777777777ل َرُ ِ َ َغي77777777777ر ْ ْ ْمنح77777777777صر َ َ ُِ ْ  

  

ِأخر M َالمفعول َ ُ َْ ِأخر ْ M   . ھذا أمر، والفاعل أنت: َ
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َالمفعول ُ َْ َالمفعولمفعول به، : ْ ُ َْ ٍمفع$ول ب$ه، أخ$ره ع$ن م$اذا؟ ع$ن الفاع$ل، وحينئ$ذ يج$ب البق$اء عل$ى :  ھن$ا إعراب$هْ
ْإنًالمفعول مت$أخرا عل$ى محل$ه، مت$ى؟ ًا=صل، ھذا ما فيه التزام ا=صل، فيجب أن يكون الفاعل متقدما و ٌل7بس ِ ْ ْح7ذر َ ُِ ،

ْإن ْح77ذر ِ ٌل77بس ُِ ْ ْإن، َ ٌل77بس ِ ْ ْح77ذر َ ٌل77بس، ُِ ْ ھ$$ذا نائ$$ب فاع$$ل لفع$$ل مح$$ذوف يف$$سره الم$$ذكور، ب$$سبب خف$$اء اFع$$راب وع$$دم : َ
بت$دأ والث$اني ٍالقرينة وسبق أنه إذا كان$ا مع$رفتين أو مبني$ين أو موص$ولين أو مق$صورين حينئ$ذ يتع$ين أن يك$ون ا=ول م

َضرب موسى عيسى؟ ما ُيع$رف ل$و ق$دم وأخ$ر : خبر، لماذا؟ =نه لو قدم الخبر على المبتدأ التبس، وھنا كذلك، لو قال َK َ َ K َ
ض$رب موس$ى عي$سى؛ عرف$ت أن موس$ى ھ$و : من الفاعل ومن المفعول، لكن لو الت$زم أن يق$دم الفاع$ل عل$ى المفع$ول

  .الفاعل وعيسى ھو المفعول

ْإن ٌلبس ِ ْ ْحذر َ ٍھذا فيه لبس، لماذا؟ لعدم التميز، أما إذا وجدت قرينة معنوية أو لفظية حينئ$ذ نق$ول: ٍحينئذ نقول: ُِ k َ :
َض$رب موس$ى العاق$ُل عي$سى، ض$رب عي$سى العاق$ل موس$ى، لم$ا وص$فت العاق$ل : جاز التقديم، لفظية مثل ل$و وص$فته َ

ين$ة معنوي$ة، مث$ل م$اذا؟ أرض$عت ال$صغرى الكب$رى، بالنصب عرف$ت أن$ه مفع$ول ب$ه، ھ$ذا ج$ائز، وك$ذلك إذا كان$ت قر
أيھما مفعول؟ الصغرى مفعول، لماذا؟ =ن ا=صل الكب$رى ھ$ي الت$ي ترض$ع ال$صغرى، أرض$عت ال$صغرى الكب$رى؛ 

  .تعلم أن ا=ول ھو مفعول به وليس بفاعل

ض$رب :  بالرتب$ة كم$ا ف$يبسبب خفاء اFعراب وعدم القرينة، إذ � يعلم الفاعل من المفعول والحالة ھذه إ�: ًإذا
إع$راب مق$در � يع$رف إ� إذا جعل$ت الفاع$ل ف$ي مرتبت$ه والمفع$ول ف$ي : موسى عيسى، وأكرم ابني أخ$ي، ابن$ي أخ$ي

  .مرتبته

ضربت موس$ى س$لمى، ھ$ذا يحتم$ل ال$ضارب والم$ضروب، وأم$ا : فإن أمن اللبس لوجود قرينة جاز التقديم نحو
  .ل مسند إلى سلمى، كما قال ھناضربت بالتاء عرفت أن ھذا الفاع: إذا قلت

ْأو َأضمر َ ِْ ُالفاعل ُ ِ َ َغير ْ ْ ْمنحصر َ َ ُِ ْ  

ٍيجب تأخير المفعول به، متى؟ إن خشي التباسه بالفاعل، فيجب حينئذ أن نلتزم كل مرتب$ة ف$ي مرتبتھ$ا، و� : ًإذا
  .يجوز التقديم و� التأخير إ� بقرينة

ْأو َأضمر َ ِْ ُالفاعل ُ ِ َ َغير ْ ْ ْمنحصر َ َ ُِ ًبمعن$ى أن الفاع$ل يك$ون ض$ميرا، ض$ربت زي$دا، م$ا حك$م ت$أخير المفع$ول ھن$ا؟  :ْ ً
  .واجب؛ =نه � يمكن أن يفصل بين ضرب والتاء، متى ما أمكن ا�تصال � يجوز ا�نفصال

ِوف77777777ي ٍاختي77777777ار َ َ ِ ُيج77777777يءَ ) ْ ْالمنْ◌ْ◌ف77777777صل َِ ِ َ ُ  

  

.ت777777777777777777أت َذاِإ َيج777777777777777777يء َْنأ ىََ ْالمت777777777777777777صل َِ ِ . ُ  

  

ْأو: ً أن يكون الفاعل متص.؛ =نه ضمير، ولذلك قاليجب ھنا: ٍوحينئذ نقول َأضمر َ ِْ ًج$يء ب$ه ض$ميرا إذا :  يعن$يُ
ًوأخر المفعول عن الفاعل أيضا وجوبا إن وقع الفاعل ضميرا غي$ر منح$صر، : ًكان الفاعل ضميرا غير محصور، أي ً ً

  . فاعل، � يمكن التقديم والتأخير:ًأكرمتك وأھنت زيدا، أھنت التاء، أكرمتك الكاف ھنا مفعول به، والتاء: نحو

َغير ْ ْمنحصر َ َ ُِ Kيعني إذا لم يكن ثم حصر، كما ف$ي قول$ك: ْ ًم$ا ض$رب زي$دا إ� أن$ا، انف$صل Fرادة الح$صر ص$ار : َ
  ).إ�(ًفاع.، فھو متأخر بعد 

ْأو َأضمر َ ِْ ُالفاعل ُ ِ َ َغير ْ ْ ْمنحصر َ َ ُِ   .له=ن الفصل يؤدي إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصا؛ ْ

َوما .بإ) َ ْأو ِ َبإنما َ . ِ ْانحصر ِ َ َ ْأخر   ***  ْ M َ   

ًھ$$ذا الن$$وع الثال$$ث، وھ$$ذا ي$$شمل الفاع$$ل والمفع$$ول ب$$ه، يج$$ب ت$$أخير الفاع$$ل إذا ك$$ان مح$$صورا، ويج$$ب ت$$أخير 
  ً.المفعول به إذا كان محصورا

َوما .بإ) َ ْأو ِ َبإنما َ . ِ ْانحصر ِ َ َ ْخرَ أْ M ْخرَأ: يعني M ْانح7صر َما َ َ .إ)ِ(ب7ـ ْ َإنم7اِ(ب7ـ أو )ِ . ھ$ذه مفع$ول ب$ه ف$ي مح$ل ن$صب، : َم7ا ،)ِ
.إ)(وبـ َإنما(إو بـ) ِ . ْانحصر: ھذا متعلق بقوله) ِ َ َ وسبق معنا أن المح$صور س$واء ك$ان مبت$دأ أو ) إن(أو بـ) إ�(، انحصر بـْ

  ً.ون متأخرايك) إنما(، وإذا كان بـ)إ�(يكون ما بعد ) إ�(خبر أو فاعل أو مفعول إذا كان بـ

  .ًالمحصور منھما من الفاعل أو المفعول وجب تأخيره مطلقا ھنا لم يفصل الناظم، وفيه ث.ثة مذاھب
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َوم777777777777777ا ِب777777777777777إ َ ْأو .)ِ َبإنم777777777777777ا َ . ِ ْانح777777777777777صر ِ َ َ ْ  

  

ْخ7777777777رَأ M ْوق7777777777د َ ُي7777777777سبق َ ِ ْ ْإن َ ٌق7777777777صد ِ ْ ْظھ7777777777ر َ َ َ
  

  

.إ)(ق$$د يتق$$دم إذا دل$$ت قرين$$ة علي$$ه، وھ$$ذا إنم$$ا يك$$ون إذا ك$$ان الح$$صر ب$$ـ َإنم77ا(، أم$$ا ب$$ـ)ِ . َإنم77ا(ف$$.، ب$$ـ) ِ . � يك$$ون ) ِ
ًإنم$ا ض$رب زي$د عْم$را؛ أيھم$ا المح$صور في$ه؟ عْم$را، ل$و قدمت$ه؟ م$ا يتب$ين فيح$صل ل$بس، لك$ن: ًمتميزا، إذا قلت ً م$ا : ٌ

ًضرب زيد إ� عْم$را؛ معل$وم أن عْم$را ھ$ذا مح$صور في$ه، ل$و قل$ت  ھ$ذا) ًإ� عْم$را(ًم$ا ض$رب إ� عْم$را زي$د بتق$ديم : ً
  .أنه ھو المحصور) إ�(واضح أنه مع 

ًوقد يسبق المحصور فاع. كان أو مفعو� غير المحصور: ًإذا ً.  

ْإن ٌقصد ِ ْ ْظھر َ َ   ).إ�(وھذا يكون مع : َ

.إ)(إذا انحصر الفاعل أو المفعول بـ: قال الشارح َإنم7ا(أو بـ) ِ . وج$ب ت$أخيره، وق$د يتق$دم المح$صور م$ن الفاع$ل ) ِ
إذا قصد حصر المفعول وجب ت$أخيره، ووج$ب : ير المحصور إذا ظھر المحصور من غيره، يعنيأو المفعول على غ

ًم$$ا ض$$رب زي$$د إ� عْم$$را، فعْم$$را ھ$$ذا : تق$$ديم الفاع$$ل، إذا ق$$صد ح$$صر المفع$$ول وج$$ب ت$$أخيره وتق$$ديم الفاع$$ل، فتق$$ول ً
 دون غي$ره، وأم$ا زي$د ًمحصور فيه في كونه مضروبا، وقد يكون لزيد مضروب آخر، أما عمرو ھو المضروب فق$ط

  . قد يكون له مضروب آخر

ًما ضرب زيد إ� عْمرا، وإنما ضرب زيد عْمرا، عْمرا ھذا مفعول به وھو محصور؛ =نه جاء بـ ً وال$ذي ) إنم$ا(ً
  ).إ�(فھذا يكون بعد ) إ�(، وأما بـ-ھو الثاني-ًيكون متأخرا ) إنما(ًيكون محصورا بـ

ھذا مت$أخر وھ$و مرف$وع : ًما ضرب عْمرا إ� زيد، فزيد: وتقديم المفعولوإذا قصد حصر الفاعل وجب تأخيره 
  .وھو فاعل وھو محصور فيه) إ�(بعد 

ًوحينئذ يكون محصورا) إنما(ًوإنما ضرب عْمرا زيد، فزيد ھذا متأخر بعد  ٍ.  

ْوقد: وقوله َ ُيسبق َ ِ ْ ْإن َ ٌقصد ِ ْ ْظھر َ َ َ
  

، )إ�(إذا ظھ$ر الق$صد، وھ$ذا � يت$صور إ� ف$ي المح$صور ب$ـ) إنم$ا(أو ب$ـ) إ�(قد يسبق منھما من المح$صور ب$ـ
  .ف.، يبقى على ا=صل) إنما(وأما المحصور بـ

  .فقد � يعلم حصره إ� بتأخيره) إنما(، وأما المحصور بـ)إ�(و� يظھر القصد إ� في المحصور بـ

ض$ارب ل$ه غي$ره، وق$د يك$ون لزي$د � : ًإنما ضرب عْمرا زيد، أي: قولك) إنما(فمثال المحصور بـ: قال الشارح
  .مضروب آخر

� م$$ضروب ل$$ه غي$$ره، وق$$د يك$$ون لعم$$رو : ًإنم$$ا ض$$رب زي$$د عْم$$را، أي): إنم$$ا(ومث$$ال المفع$$ول المح$$صور ب$$ـ
  .ضارب آخر

  .ًما ضرب عْمرا إ� زيد): إ�(ومثال الفاعل المحصور بـ

  ً.ما ضرب زيد إ� عْمرا): إ�(ومثال المفعول المحصور بـ

م$ا : ا=ص$ل في$ه الت$أخير. ًم$ا ض$رب إ� عم$رو زي$دا، ھ$ذا واض$ح: قول$ك) إ�( الفاع$ل المح$صور ب$ـومثال تق$دم
ٍضرب زيدا إ� عمرو؛ =نه يجب تأخيره، ولكن لما علم فحينئذ نقول   .جاز تقديمه: ً

  :ھبففيه ث.ثة مذا) إ�(� خ.ف في أنه � يجوز تقديمه، وأما المحصور بـ) إنما(المحصور بـ: نقول: ًإذا

ًمذھب أكثر البصريين والفراء وابن ا=نباري أن$ه � يخل$و، إم$ا أن يك$ون المح$صور بھ$ا ف$اع. أو مفع$و�، ف$إن  ً
ًكان فاع. امتنع تقديمه، وإن كان المحصور مفعو� جاز تقديمه على التفصيل، مع كون الناظم أطلق ً.  

، )إنم$ا(ً كان أو مفعو� =من اللبس في$ه بخ$.ف ًفاع.) إ�(مذھب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بـ: والثاني
  .وھذا واضح بين وھو الظاھر، وعليه ك.م الناظم رحمه ' تعالى
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ًف$$اع. ك$$ان أو مفع$$و�، ) إ�(أن$$ه � يج$$وز تق$$ديم المح$$صور في$$ه ب$$ـ: -م$$ذھب بع$$ض الب$$صريين-الم$$ذھب الثال$$ث  ً
  .والصواب ما ذھب إليه الكسائي رحمه ' تعالى

َوش77777777777اع ُنح77777777777و ََ ْ َخ77777777777اف َ ُرب77777777777ه َ . ْعم77777777777ر َ َ ُ  

  

.وش7777777777777ذ َ ُنح7777777777777و َ ْ َزان َ ُن7777777777777وره َ ُ ْ ْال7777777777777شجر َ َ .  

  

أشار بھذا البيت أنه قد يجب تق$ديم المفع$ول ب$ه عل$ى الفاع$ل إذا ات$صل بالفاع$ل ض$مير يع$ود عل$ى المفع$ول ب$ه؛ 
زي$د :  يك$ون م$ذكور=ن ا=صل والقاعدة في الضمير أن$ه يع$ود إل$ى متق$دم، إم$ا م$ذكور وإم$ا دال علي$ه بقرين$ة، إم$ا أن

َاْعدلوا ُھو أقرُب: ((ًقام؛ ھذا عاد إلى مذكور، أو دل عليه الحال مث. َْ َ ُ ، -الضمير � يرجع إل$ى ا=س$ماء-عاد إلى َُھو )) ِ
ُاْعدلوا(ھنا  َو){العدل المفھوم من الفعل، : جملة أي) ِ ُيشرب َ َ َالخمر َْ ْ َ َحين ْ َيشربھا ِ ُ َ َوھو َْ ٌم7ْؤمن َُ ِ شارب و� ال$: وھ$و أي} ُ

  .مرجع الضمير الشارب المفھوم من السياق: يشرب الخمر، ھو؛ نقول

ِك. إذا بلغت التراقي: ((وكذلك قد يكون بالحال َ َK ْ ََ َ Kَ ْبلغت )) ِ َ َ   .الروح: يعنيَ

ًأن الضمير � بد أن يكون مرجعه متقدما، و� يج$وز أن يك$ون مرجع$ه مت$أخرا، لم$اذا؟ =ن وق$ع : الحاصل: ًإذا ً
ٍر في لسان العرب ھو ما ذكرناه، وھذا با�ستقراء التام لما ورد في النصوص، حينئذ إذا رجع إل$ى مت$أخر فإم$ا الضمي

  .ًأن يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة أو رتبة فحسب

ًج$$ائز، إذا رج$$ع إل$$ى مت$$أخر ف$$ي الرتب$$ة دون اللف$$ظ ھ$$ذا ج$$ائز، وإذا رج$$ع إل$$ى مت$$أخر لفظ$$ا ورتب$$ة ھ$$ذا : الث$$اني
  .ت مواضعممنوع إ� في س

َوشاع ُنحو ََ ْ َخاف َ ُربه َ . ْعمر َ َ ُ  

َشاع َخ7اف: ھذا كثير أو قليل؟ ھنا اتصل بالمفعول به ضمير يعود عل$ى الفاع$ل، ا=ص$ل: َ ُعم7ر َ َ ُرب7ه ُ . ، � إش$كال َ
َخاففيه،  ُعمر َ َ ُربه ُ . ُربه، َ . المفع$ول ب$ه اتصل به ضمير مفعول به يعود إلى متقدم في الرتبة واللف$ظ، ھ$ل يج$وز تق$ديم : َ

نعم يجوز، لماذا؟ =ن$ه وإن ع$اد إل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ : المتصل بضمير يعود على الفاعل أن يتقدم على الفاعل؟ نقول
  .إ� أنه متأخر في الرتبة

َخاف ُربه َ . ْعمر َ َ ُ  

ُربه .   .ھذا متأخر في اللفظ دون الرتبة، فمرجع الضمير إلى متأخر في اللفظ دون الرتبة ھذا جائز: َ

ُربه َافَخ . ْعمر َ َ ُ  

ْعمر َ فاعل، تق$دم المفع$ول ب$ه ھن$ا فع$اد ال$ضمير عل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ، أم$ا ف$ي الرتب$ة ف$.؛ =ن رتب$ة الفاع$ل : ُ
kوإذ اْبتل$ى إْب$راھيم رب$ُه. ((ٍالتقدم، وحينئذ ھذا � بأس به وھو شائع ف$ي ك$.م الع$رب َِ َ ََ ِ َِ َ ھ$ذا مثل$ه، ھ$ذا ج$ائز وج$اء ف$ي )) ْ

  .فصيح الك.م

َوش77اع أي كث$$ر وظھ$$ر تق$$ديم المفع$$ول عل$$ى الفاع$$ل إذا ات$$صل ب$$ه ض$$مير يع$$ود عل$$ى الفاع$$ل ول$$م يب$$الغ بع$$ود : ََ
  .الضمير على متأخر؛ =نه متقدم في الرتبة

.وشذ َ ُنحو َ ْ .شذ: َ   .ًتقديم الفاعل إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول لعوده على متأخر لفظا ورتبة َ

َزان  ُنوره َ ُ ْ ْالشجر َ َ ُنوره: ، نقول. ُ ْ ع$اد عل$ى : ً؛ ھذا فاعل، اتصل به ضمير يع$ود إل$ى ال$شجر وھ$و مفع$ول ب$ه، إذاَ
يج$وز ف$ي ال$شعر � ف$ي النث$ر، : ًيجوز في الشعر والنثر مطلقا، وقيل: متأخر في اللفظ والرتبة، وھذا مختلف فيه، قيل

  .لنثريمتنع في الشعر وا: وقيل. وھذا ظاھر ك.م ابن مالك رحمه ' تعالى

ًيجوز مطلقا ويمتنع مطلقا، وقيل:قيل: ًإذا   .يجوز في الشعر � في النثر: ً

َوش77اع: ًإذا ُنح77و ََ ْ َخ77اف َ ُرب77ه َ . ْعم77ر َ َ ؛ ھ$$ذا ج$$ائز وموج$$ود ف$$ي ل$$سان الع$$رب، ب$$ل موج$$ود ف$$ي ف$$صيح الك$$.م وھ$$و ُ
  .القرآن
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.وشذ َ ُنحو َ ْ َزان َ ُنوره َ ُ ْ َ   

َزان ُنوره َ ُ ْ   .أخرجت نورھا: ًنورت الشجرة تنويرا وأنارت أي: رة، يقالالمراد النور إزھار الشج: َ

ُنور  ْ   :ھذا فاعل اتصل به ضمير يعود إلى متأخر في اللفظ والرتبة، وھذا ممتنع إ� في ست مسائل: َ

َنْع$م وباب$ه(ًأن يكون ال$ضمير مرفوع$ا ب$ـ: ا=ولى ًنْع$م رج$. زي$د، ب$اب ) ِ َنْع$م(ِ ًأن يك$ون ال$ضمير مرفوع$ا ب$نعم ) ِ
  .ًزيد، متأخر، وظرف رج. زيد؛ مثله ًه، نعم رج. زيد، أين الفاعل؟ مستتر، أين مرجعه؟وباب

ِجفوني( ًأن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمول ثانيھما، : الثاني ْ ْولم ََ َ ُأجف َ ْ َاAخ6ء َ ّ ِإنني ِ   .، وھذا سيأتينا).

Kإْن ھ$ي إ�((ًأن يكون مخب$را عن$ه بخب$ر يف$سره، : الثالث ِ َِ َ حياتن$ا ال$دنياِ َ َْ ُk َھ$ي)) َ َحياتن$ا ال$دنيامبت$دأ، و : ِ َ َْ ُk ھ$ذا خب$ر، : َ
  .رجع إلى متأخر: ًھي؛ الضمير يرجع إلى الحياة، إذا

ٌُھو ' أحد((ًضمير الشأن والقصة، وھذا سبق معنا مرارا : ًرابعا َ ََ ُ K.((  

َربه فتىKأن يجر بُرب، : ًخامسا َ ُ . .ربه، ُ   .ً متأخرا وسيأتي في حروف الجرKمرجع ُرب يكون: ُ

ًض$$ربته زي$$دا، زي$$دا ب$$دل م$$ن ض$$ربته، ض$$ربته زي$$دا، مرج$$ع ال$$ضمير : أن يب$$دل من$$ه المف$$سر، نح$$و: ًسادس$$ا ً ً
  .المتأخر وھو مفسر للضمير) ضربته(

ًھذه ست مواض$ع يج$وز فيھ$ا لغ$ة وھ$و ف$صيح مرج$ع ال$ضمير أن يك$ون مت$أخرا، وم$ا ع$داھا يعتب$ر ش$اذا، : ًإذا ً
.وشذ:  أشار إليه بقولهوھو الذي َ ُنحو َ ْ َزان َ ُنوره َ ُ ْ ْالشجر َ َ . .  

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  47الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :ن، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعي

ُالنائب: قال الناظم رحمه ' تعالى ِ ِعن . ِالفاعل َ ِ َ.  

ُالنائ7ببعدما بين لنا أحكام الفاعل ذكر ما ينوب عن$ه وعن$ون بھ$ذا العن$وان المخت$صر وھ$و  ِ ِع7ن . ِالفاع7ل َ ِ ، وھ$ذه َ
ِالمفعولِبالعبارة أولى مما يعبر به عند بعضھم  ُ َْ ِالذي ْ ْلم . .يسم َ َ ُفاعله ُ ُ ِ   :ن جھتين، مَ

ُالمفعول: أن تلك العبارة فيھا طول: ً أو� ُ َْ ِالذي ْ ْلم . .يسم َ َ ُفاعله ُ ُ ِ ُالنائ7ب، فھي ست كلم$ات، وأم$ا َ ِ ِع7ن . ِالفاع7ل َ ِ  ھ$ذه َ
  .ث.ث كلمات في الجملة

ُالمفعولكذلك  ُ َْ ِالذي ْ ْلم . .يسم َ َ ُفاعله ُ ُ ِ ا فعل ماض$ي مغي$ر ًأعطي زيد دينارا أعطي ھذ: ًيصدق على دينارا من نحو َ
ٍالصيغة وزيد ھذا نائب فاعل، ودينارا ھذا مفعول ل$م ي$سم فاعل$ه، فحينئ$ذ دخ$ل في$ه م$ا ا=ص$ل خروج$ه، وع$دم ص$دقه  ً
ٍعلى الظ$رف وغي$ره مم$ا ين$وب ع$ن الفاع$ل، النائ$ب ع$ن الفاع$ل ھ$ذا أع$م، وأم$ا المفع$ول ال$ذي ل$م ي$سم فاعل$ه فحينئ$ذ 

لم$صدر ال$ذي ل$م ي$سم فاعل$ه، والج$ار والمج$رور ال$ذي ل$م ي$سم فاعل$ه؛ =نن$ا نحتاج إلى الظرف الذي لم يسم فاعل$ه، وا
النائب ع$ن الفاع$ل أعم$ل، : ٍخصصنا الحكم بالمفعول به، وحينئذ خرج الظرف والجار والمجرور والمصدر، ولذا قلنا

ًوأجيب بأنه صار علما بالغلبة، المفعول الذي يسم فاعله صار علما بالغلبة، مث$ل جم$ع المؤن$ث ا ٍل$سالم، حينئ$ذ المفع$ول ً
ًسمي مفعو� باعتبار ا=صل؛ =نه � ين$وب الم$صدر والج$ار والمج$رور و� الظ$رف إذا وج$د المفع$ول؛ فھ$و س$يدھم، 

ًوحينئذ إذا وجد المفعول به امتنع إقامة غيره كما ھو مذھب البصريين خ.فا للكوفيين ٍ.  

ُالمفعول: فإذا قيل ُ َْ ِالذي ْ ْلم . .يسم َ َ ُفاعل ُ ِ ًعبر با=صل فحينئذ صار علما بالغلب$ة عل$ى م$ا ين$وب ع$ن الفاع$ل، وم$ع  ُهَ ٍ
النائ$$ب ع$$ن الفاع$$ل لم$$ا ذكرن$$اه، ھ$$ي أخ$$صر م$$ن حي$$ث الكلم$$ات وت$$صدق النائ$$ب ع$$ن الفاع$$ل، : ذل$$ك ف$$ا=ولى أن يق$$ال

 وك$ذلك � ويدخل فيه المفعول ويدخل فيه الجار والمجرور والظرف بنوعيه المكاني والزماني، وي$دخل في$ه الم$صدر،
  ًأعطي زيد دينارا بخ.ف الجملة السابقةز: ًيصدق على دينارا

ُالنائب  ِ ِعن . ِالفاعل َ ِ َ.  

ِين77777777777وب مفع77777777777ول ب77777777777ه ع77777777777ن فاع77777777777ل ِ َِ ْْ َ ُ َ ُ َِ ٌ ُ  

  

َفيم7777777777777 ِا ل7777777777777ه كنِ َ ُ ِي7777777777777ل خي7777777777777ر نائ7777777777777لَ ِ َ َُ ْ َ  

  

لم$اذا يح$ذف لغرض من ا=غراض اللفظية أو المعنوية، وبحث ھذه المسألة يعتني بھ$ا البي$انيون، يحذف الفاعل 
، أم$ا ا=س$باب معن$ويلغ$رض  يحذف الفاعل إم$ا لغ$رض لفظ$ي وإم$ا: ولكن في الجملة نقول! الفاعل ويناب عنه غيره
ِفع$اقُبوا بمث$ل م$ا ُع$وقْبتم ب$ه((، -ا�خت$صار–ف$ي العب$ارة  الق$صد لmيج$از: اللفظية فھذه كثي$رة منھ$ا ِ ِ ِِ ِْ ُ َ َِ ْ � ش$ك أن ال$ذي )) َ
ٍمكن حصره، فحينئذ حذف الفاع$ل ھن$ا وأني$ب المفع$ول ب$ه مناب$ه م$ن أج$ل ا�خت$صار، ومنھ$ا يعاقب به اFنسان قد � ي

ْطاب7ت ْنَم7": المحافظة على السجع الك.م المنثور كما ذكر ابن ھشام ذل$ك ف$ي ش$رح القط$ر، ومث$ل ل$ه بقول$ه َ َس7رير َ ُتهَِ ُ 
ْحم77دت َ ِ َس77ير ُ الفاص$$لة، ول$$م تك$$ن موافي$$ة لم$$ا س$$بق، ك$$ذلك ُ، يعن$$ي حم$$د الن$$اس س$$يرته؛ إذ ل$$و ذك$$ر الفاع$$ل لطال$$ت "ُهُتِ

المحافظة على الوزن في الشعر؛ إذ لو ذكر الفاعل قد ينك$سر مع$ه ال$وزن وق$د يط$ول ب$ه الك$.م، ويمثل$ون ل$ذلك بق$ول 
  : ا=عشى

َعلقتھ7777777777777 ُُ Mَعرض7777777777777 ا َ ْوعلق7777777777777تً اَ َ M ًرج67777777777777 ُ ُ َ  

  

ِغي7777777رى ْ َوعل7777777ق َ M ُ َأخ7777777رى َ ْ ُالرج7777777ل َغيرھ7777777ا ُ ُ .  

  

َعلقتھية للفاعل، ث.ثة أفعال كلھا مبن ُُ Mَعرضيعني أحبھا، : ا َ ْوعلق7تً اَ َ M ِرج67 غي7رى ُ ْ ُ ََ َوعل7ق ً M ُ َأخ7رى َ ْ ُالرج7ل َغيرھ7ا ُ ُ . ،
ٍحينئذ لو ذكر الفاعلين ھنا، حينئذ لما استقام له الوزن ٍَ ِ.  

ًخل$ق اFن$ساُن ض$عيفا((ًوأما ا=سباب المعنوية فكثيرة، منھا كون الفاع$ل معلوم$ا للمخاط$ب  ُِ َِ َ ِ معل$وم أن الخ$الق )) َ
ًھو ' عز وجل، فيحذف حينئذ الفاعل للعلم به بين المخاطب والمتكلم، كذلك كونه مجھو� للمتكلم � يعرف$ه َس7رق": ٍ ِ ُ 
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َالم ُتاعَ ، سرق السارق المت$اع ھ$ذا ا=ص$ل، ھن$ا ل$م يح$ذف لكون$ه � يمك$ن أن يوج$د الفع$ل،�، يمك$ن أن يوج$د باس$م  "َ
س$رق ال$سارق مت$اعي، أو س$رق الل$ص : َع$ل، ُس$رق س$رق، ال$سارق مت$اعي، لك$ن إذا قي$لفاع$ل م$شتق م$ن م$صدر الف

س$رق مت$اعي علمن$ا أن$ه : ليس فيه كبير فائدة، لن ي$سرق إ� الل$ص، ول$ن ي$سرق إ� ال$سارق، ول$ذلك لم$ا قي$ل.. متاعي
  .ھذا معلوم من السياق: سارق، وعلمنا أنه لص؛ إذ ليس سارق وليس بلص، نقول

ُتصدق بألف دينار، أراد نفسه مث. ولم يرد أن يخبر بأنه الذي ت$صدق، ت$صدق : متكلم في اFخفاءكذلك رغبة ال ًُ
بألف دينار، ومنھا رغبة المتكلم في إظھار تعظ$يم للفاع$ل ل$ئ. يقت$رن ب$ه م$ا ھ$و حقي$ر، خل$ق الخنزي$ر، خل$ق الحم$ار، 

  .امعلوم أن إبليس والخنزير والحمار ھذه مما يستقذر منھ.. خلق إبليس

ُادعي$ت النُب$وة، يري$د احتق$ار :  رغبة المتكلم في إظھ$ار تحقي$ر الفاع$ل ب$صون ل$سانه ع$ن أن يج$ري ب$ذكرهكذلك K ِk َ k
ُارتك$ب : ، � يري$د أن يب$ين، قي$ل ومنھ$ا خ$وف الم$تكلم م$ن الفاع$ل فيع$رض ع$ن ذك$رهٍالمدعي، فيحذف الفاعل حينئ$ذ،

   .يخفيه من أجل خوفه على نفسهُكذا، أو فعل كذا، ويخشى من الفاعل ھو يعلمه لكن 

  وغير ذلك من المعاني التي يتكلم عنھا البيانيون

ِوحذف77777777777777777777ه للخ77777777777777777777وف واUبھ777777777777777777777ام َ ِ ِ َ ُ ُ
  

  

ِوال77777777777777777وزن والتحقي77777777777777777ر واUعظ77777777777777777ام َ ِ ِ ِ . ِ َ  

  

ِوالعل7777777777777777777م والجھ7777777777777777777ل وا)قت7777777777777777777صار َ َ َِ ِِ ِ  

  

ِوال777777777777777777سجع والوف777777777777777777اق واUنك777777777777777777ار َ ِ ِ َِ ِ .  

  

إنما غ$رض النح$اة ھن$ا ف$ي بي$ان ا=حك$ام، م$ا ال$ذي ينبن$ي وغير ذلك من ا=غراض التي يتكلم عنھا البيانيون، و
  !على الكلمة إذا حذف الفاعل وأنيب المفعول أو غيره منابه

ٌينوب مفعول: قال ُ َ ُ َْ ُينوب ، ُ ٌمفعولھذا فعل مضارع و َُ ُ   .-المفعول ھنا فاعل- فاعلَْ

ٌمفع77ول ُ ِب77ه  َْ ٍإن ك$$ان موج$$ودا، وإن ل$$م يك$$ن موج$$ودا حينئ$$ذ ين$$وب غي$$ره، ِ ً فل$$يس ك.م$$ه ھن$$ا عل$$ى إط.ق$$ه وين$$وب ً
ًمفعول به إن كان للفعل مفعو� واحدا، وينوب عن الفاعل مفعول أول إن كان له أكثر من مفعول، وسيأتي خ$.ف ف$ي  ً

  .المفعول الثاني

ِينوب مفع7ول ب7ه: ًإذا قوله ِ ٌ ُ َ ُ َْ ه، ٍإن وج$د المفع$ول ف$ي الك$.م، وإن ل$م يوج$د حينئ$ذ ع$دل إل$ى م$ا ين$وب عن$: ، نق$ولُ
ِمفع7ول ب7هك$ذلك  ِ ٌ ُ ًھ$ذا ق$د ي$صدق عل$ى المفع$ول حقيق$$ة وھ$و فيم$ا إذا ك$ان الفع$ل ل$ه مفع$و� واح$دا ض$رب زي$$د : نق$ول: َْ ً

ًُضرب عمرو، وس$يأتي البح$ث فيم$ا إذا ك$ان متع$ديا إل$ى اثن$ين س$واء ك$ان م$ن : ًعمرا، � شك أنه مفعول واحد، فتقول ٌ
  .باب كسى، أو باب علم، أو متعدي إلى ث.ثة

ِن فاعلَع ِ َ ُفيما لهحذف لغرض لفظي أو معنوي،  ْ َ  من ا=حكام ال$سابقة؛ =ن$ه -للفاعل–في الذي استقر له :  يعنيِ
سبق أن الفاعل له الرفع، وسبق أن الفاعل يكون بعد الفعل و� يتقدم عليه، سبق أن الفاعل � بد م$ن ذك$ره أو اس$تتاره 

ً من ع.مة تدل عل$ى تثنيت$ه أو جمع$ه، فيم$ا إذا ك$ان مثن$ى أو جمع$ا، � يحذف، سبق أن الفاعل � بد من تجريد العامل ً
ًسبق أن الفاعل � بد من تأنيث الفعل له إن كان مؤنثا حقيقيا بال$شرط ال$سابق، وق$د يج$وز ذل$ك، س$بق أن الفاع$ل ق$د �  ً

 ا=ص$ل في$ه أن يك$ون وغي$ر ذل$ك م$ن ا=حك$ام، وھ$ذه بخ.فھ$ا للمفع$ول، المفع$ول.. يتقدم على فاعله، � بد من ت$أخره
ًمنفص. عن العامل، وھنا سيكون متص. به، ا=صل في المفعول أنه منصوب، وا=صل في المفعول أنه يج$وز تقدم$ه  ً

ل$يس ل$ه ع.ق$ة، العام$ل � ع.ق$ة ل$ه، ض$رب ! ًعلى العامل، ا=صل في المفعول أ� يراعى من جھة كونه مؤنث$ا أو �
ًزيد ھندا، بخ.ف ضربت ھند زي$دا  ٍ� ب$د م$ن التأني$ث إذا ك$ان الفاع$ل مؤنث$ا، حينئ$ذ نق$ولً ا=حك$ام ال$سابقة كلھ$ا الت$ي : ً

ًثبتت للفاعل تثبت للمفعول به، فكان ف$ضلة ص$ار عم$دة، ك$ان من$صوبا ص$ار مرفوع$ا، ك$ان ج$ائز التق$دم عل$ى العام$ل  ً
 أن يت$صل بالعام$ل، ك$ان صار واجب التأخر، كان ا=صل فيه أن ينفصل عن العام$ل ص$ار ا=ص$ل في$ه أو ا�س$تحقاق

ًض$رب زي$د ھن$دا، ُض$ربت ھن$د : ٍا=صل أ� يراعى من جھة التأنيث، فحينئ$ذ ص$ار واج$ب المراع$اة م$ن جھ$ة التأني$ث
  .ًوجب التأنيث من أجل المفعول به، إذا كل ا=حكام السابقة للفاعل تثبت للمفعول إذا أنيب مناب الفاعل

ك$ان - ذك$ره، واس$تحقاقه ا�ت$صال بالعام$ل، وكون$ه ك$الجزء من$ه كالرفع، والعمدية، ووج$وب الت$أخير، ووج$وب
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ًمنفص. صار كالجزء بدليل أنه يسكن له آخر الفعل الماضي، تأنيث الفعل
 لتأنيثه على التفصيل السابق، وإغنائ$ه ع$ن -

  .أمضروب العبدان، أغنى ھنا عن الخبر، وھو نائب فاعل: الخبر في نحو

  .ة والجمع على اللغة الفصحى كما سبقوتجريد العامل من ع.مة التثني

ِينوب مفعول به عن فاعل ِ َِ ْْ َ ُ َ ُ َِ ٌ ُفيم7ا ل7ه   ***  ُ َ ُفيم7ا ل7هيعن$ي ف$ي ال$ذي اس$تقر ل$ه م$ن ا=حك$ام : ِ َ ُل7هاس$تقر ل$ه، : ِ  ھ$ذا َ
  .ما يعني في الذي استقر له من ا=حكام؛ للفاعل من ا=حكام السابقة التي بيناھايمتعلق بمحذوف صلة الموصول ف

ِكن ِيل خير نائلِن كقولك: َليَ ِ َ َُ ْ ِخير نائلأصلھا نال زيد : َ ِ َ َُ ُخي7ر، حذف الفاع$ل ال$ذي ھ$و زي$د وأني$ب ْ ْ  مناب$ه، ف$ارتفع، َ
ًكان منصوبا فصار مرفوعا، كان خي$ر بالن$صب، ص$ار خي$ُر، ك$ان منف$ص. ع$ن العام$ل  َ ً ِنائ7لً ِ ً ص$ار مت$ص. ب$ه، ك$ان َ

  .نائل نال زيد، ھذا جائز، لكن لما ارتفع على أنه نائب فاعل امتنعجائز التقدم، نال زيد خير نائل، خير 

  .ًإذا كل ا=حكام قد ثبتت لنائب الفاعل

ِكن ِل خي77ر نائ77لي77َ ِ َ َُ ْ َأعطيت$$ه، وا�س$$م الن$$ْول والن$$وال، ول$$يس خي$$ر نائ$$ل، : يق$$ال نلت$$ه المع$$روف وأنلت$$ه ونولت$$ه، أي: َ َ
َت77رك ِإن(( ھ$$و بمعن$$ى الم$$ال، ًالظ$$اھر أنھ$$ا لي$$ست أفع$$ل التف$$ضيل و� م$$صدرا وإنم$$ا َ َخي77ر َ ْ ًيعن$$ي م$$ا�، ونائ$$ل اس$$م )) ً◌اَ

ًفاعل، فالمعنى أعطي مال شخص نائل، أي معط، إذا  ٍ ًخيرھذا مغير الصيغة كما سيأتي، و : ، نقولَيلِنُ ْ  ھذا نائ$ب ع$ن َ
  .الفاعل المحذوف؛ إذ ا=صل نال زيد خير نائل

ِفأول الفعل اضممن والمتص ِ. ُ َ َ ُ ْ ْ .ْ ِ ْ َ َ ٍبعد أن بين لنا أن المفعول ينوب من$اب الفاع$ل ف$ي ا=حك$ام ال$سابقة كلھ$ا، حينئ$ذ : ْلَ
ًضرب زيد عم$را، ح$ذفت الفاع$ل وھ$و زي$د وأعطي$ت ا=حك$ام : إذا ناب فا=صل بقاء الفعل على ما كان عليه، إذا قيل

ًضرب عم$رو، رفع$ت عم$را بع$د أن ك$ان من$صوبا وات$صل بال: كلھا السابقة لعمرو، فقلت ًعام$ل بع$د أن ك$ان منف$ص.، ً
فأوج$ب النح$اة عل$ى م$ا ! ٍحينئذ الت$بس بالفاع$ل، ض$رب زي$د ض$رب عم$رو، م$ا ال$ذي أدران$ا أن ھ$ذا نائ$ب وھ$ذا فاع$ل

استعمل في لسان العرب من تغيير الصيغة للد�لة على أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل، فمنذ أن ينطق بالفع$ل ف$ي 
ر بعده نائ$ب فاع$ل ول$يس بفاع$ل، من$ذ أن تق$رأ أو ت$سمع ُض$رب تعل$م أن زي$د ال$ذي يلي$ه أول الك.م تعلم أن الذي سيذك

  .نائب فاعل، ما الذي أدرانا؟ تغيير الصيغة

 ع$ن الفاع$ل؛ =ن$ه ل$و ل$م تغي$ر ال$صيغة �لت$بس ذا -نائ$ب الفاع$ل-يجب تغيير الصيغة من أجل تمييز النائب : ًإذا
ٍنئذ ما ح$صل ح$ذف وأي$ن النائ$ب؟ وم$ا ال$ذي دلن$ا عل$ى ھ$ذا؟ فل$ذلك ضرب زيد عمرو، ضرب عمرو، حي: بذاك، فقيل

وجب تغيير الصيغة، وا=بيات التي ستأتي معنا كلھا في بيان ا=حكام المتعلقة بالفعل من أج$ل الحك$م عل$ى أن م$ا بع$ده 
  .نائب فاعل وليس بفاعل، وھذه كلھا في الجملة متفق عليھا ليس فيھا خ.ف

.فأو: فقال رحمه ' َ ْل الفعل اضممنَ َ ُ ْ ِْ ِ ْ   .ًإذا ل.نتقال: َ

ِين77777777777وب مفع77777777777ول ب77777777777ه ع77777777777ن فاع77777777777ل ِ َِ ْْ َ ُ َ ُ َِ ٌ ُ  

  

َفيم7777777777777 ِا ل7777777777777ه كنِ َ ُ ِل خي7777777777777ر نائ7777777777777لي7777777777777َ ِ َ َُ ْ َ  

  

لماذا؟ لبيان أن الفعل يجب تغييره تغيير صيغته من أجل تأكيد الحكم عل$ى أن م$ا بع$د : ثم ينتقل إلى الفعل، نقول
  .الفعل نائب فاعل وليس بفاعل

َفأول . َ  ھذه الفاء للتفريع، يعني إذا ناب المفعول مناب الفاعل يتفرع على ذلك وجوب تغيي$ر ال$صيغة، و� تترك$ه :َ
  .ًھكذا ضرب زيد عمرا، ضرب عمرو؛ =نك لو تركته دون أن تضم أوله �لتبس بالفاعل

َفأول . َ ْالفعل اضممن -الفاء ھذه للتفريع- َ َ ُ ْ ِْ ِ ْاضممن: ْ َ ُ ن التوكي$د الخفيف$ة، فھ$و مبن$ي معھ$ا ھذا فعل أمر اتصل به نو: ْ
  .على الفتح

ِأول الفعل ْ .ِ ْ َ ھذا مفعول به مقدم، وا=صل في الفعل المؤكد أ� يتقدم معموله علي$ه، جم$اھير النح$اة عل$ى ذل$ك إ� : َ
ْاض7ممنفي مقام ال$ضرورة كالبي$ت ھن$ا، وإ� ا=ص$ل  َ ُ ِأول الفع7ل  ْ ْ .ِ ْ َ ذا التركي$ب ، � يج$وز أن يتق$دم، ف$إذا أع$رب مث$ل ھ$َ

َأول( . ْاض7ممن(مفعول به ل$ـ) َ َ ُ ًوھ$و مؤك$د، س$واء ك$ان مؤك$دا ب$النون أو بق$د أو ب$ال.م أو نح$و ذل$ك، � يج$وز أن يتق$دم ) ْ
  .معموله عليه إ� في مقام الضرورة كالوزن ونحو ذلك
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َأولھنا  . ْاضممننقول ھذا مفعول به مقدم على : َ َ ُ   . وھو العامل فيهْ

ِفأول الفعل ْ .ِ ْ َ َ َ؛ =ن ضرب على وزن فعل، فاء الفعل ھي ا=ول، وعين الفع$ل ھ$ي )فاء الفعل(المراد بأول الفعل : َ َ َ َ ََ
الثاني، و�م الفعل ھي الثالث، وھذه اصط.حات عند الصرفيين، يسمون ا=ول م$ن الكلم$ة ا=ص$لية الح$رف ا=ص$لي 

ن فع$ل، ففع$ل ض$رب، ال$ضاد ھ$ي ف$اء الفع$ل، ض$رب عل$ى وز: يسمى فاء الفع$ل؛ =ن$ه مقاب$ل للف$اء ف$ي ال$وزن، فيق$ال
  .والراء ھي عين الفعل، والباء ھي �م الفعل

ْاضممنف َ ُ ِأول الفعل ْ ْ .ِ ْ َ   .، يعني فاء الفعل الذي ھو الحرف ا=صلي، وھذا المراد به في الث.ثي كما سيأتيَ

ِفأول الفعل ْ .ِ ْ َ َ   .-الفعل الذي تبنيه للمفعول-أي فاء الكلمة : َ

ْاض77ممن َ ُ ً مطلق$$ا س$$واء ك$$ان ماض$$يا أو م$$ضارعا، ف$$أطلق قول$$ه:ْ ً ِالفع77ل: ً ْ ِ  لي$$شمل الماض$$ي والم$$ضارع؛ =ن الحك$$م ْ
  .عام

ًفك$ل فع$ل مغي$ر ال$صيغة ف$$ي ھ$ذا الب$اب أول$ه م$ضموم قطع$$ا، ث$م ال$ضم ق$د يك$ون ملفوظ$$ا ب$ه وق$د يك$ون مق$$درا،  ً ً
ْاضممنف َ ُ ٍضموم ا=ول، وبيع أص$له م$ضموم ا=ول، فحينئ$ذ ً ولو تقديرا، كما في قيل وبيع كما سيأتي؛ =ن قيل أصله مْ

ْاض7ممنًُضم لكنه مقدر، وبي$ع ُض$م لكن$ه مق$در، إذا  َ ُ ٍ مطلق$ا، س$واء ك$ان الفع$ل ماض$يا أو م$ضارعا ف$الحكم ع$ام، حينئ$ذ ْ ً ً ً
تضم حرف الم$ضارعة، وھ$ذا الحك$م قلن$ا ع$ام ي$شمل فيم$ا إذا ك$ان .. ضممت ا=ول، ُيضرب، ُيـ.. ضرب، ُض: تقول

ًمكسور فيما ھو الث.ثي المعل الع$ين كم$ا س$يأتي ف$ي قي$ل وبي$ع، فحينئ$ذ يك$ون ال$ضم مق$درا، أو ك$ان ملفوظ$ا ب$ه ا=ول  ً ٍ
ْفأول الفعل اضممنًوھو ا=صل، إذا عمم القاعدة في ا=ول  َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ًيعني سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا : َ ْاض7ممنً َ ُ ، ول$و ْ

َنيل خير نابًتقديرا، ولو مثل  َُ ْ َ ِئلِ   . جيدِ

ْوالمت7صل ِ . ُ ْب7اSخر اك7سر َ ِ ِْ ِ أم$ا م$ا قب$ل ا]خ$ر ففي$ه تف$صيل ب$ين الن$وعين الماض$ي والم$ضارع؛ =ن ا=م$ر ھن$ا � : ِ
ٍيتصور أن يدخل معنا، لماذا؟ =ن فاعله � يحذف، � يمكن أن يحذف بل ھو ض$مير م$ستتر واج$ب ا�س$تتار، فحينئ$ذ 

ب$أن الماض$ي والم$ضارع ي$ضم أولھم$ا بق$ي التفري$ق بينھم$ا فيم$ا : ، فإذا قي$لًبقي ا=مر مترددا بين الماضي والمضارع
ًقبل ا]خر، أما ا]خر فھذا يكون مح$. لmع$راب والبن$اء، بق$ي حك$م ال$صرف معلق$ا بم$ا قب$ل ا]خ$ر، ف$إن ك$ان ماض$يا  ً ً

ْاك77سر: ق$ال ِ الح$$رف :  يعن$$يٍ، واك$$سر المت$$صل ب$$ا]خر ف$$ي م$$ضي، مت$$صل ب$ا]خر م$$ا ھ$$و؟ ال$$ذي قب$$ل ا]خ$$ر، المت$$صلْ
َالمتصل با]خر الذي ھو قبل ا]خر، ضرب ال$راء ھ$ذه مت$صلة ب$ا]خر وھ$ي الب$اء، ف$ي الماض$ي تق$ول َف7أول ُِض$رب : َ . َ َ

ْالفعل اضممن َ ُ ْ ِْ ِ   .ِ، ثم اكسر ما قبل آخره ُضرب، وأما الباء فھي حركته حركة بناءْ

ْاكسر و ِ ْالمتصل الحرف ْ ِ . ْاك7سر: ي مفعول مقدم لقولهھذا مفعول به وقف باFسكان للرو ُ ِ ْاك7سر، ْ ِ ْالمت7صل ْ ِ . ، يعن$ي ُ
  .الحرف المتصل

ِباSخر ِ ھذا متعلق بالمتصل، متصل با]خر يعني الذي يكون آخر الكلم$ة وھ$و مح$ل إع$راب أو بن$اء، المت$صل : ِ
  .به الذي قبله

^في مضي ُِ َف7أول الفع7ل اض7مم، ليس الحكم كا=ول -تقييد–ھذا تخصيص : ِ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ �K، ھن$ا تف$صيل، أول عم$م وأطل$ق ! ْنَ
ِفأول الفعل الفعل، : وھنا فصل، وھذا تستدل به على أنه أراد بقوله ْ .ِ ْ َ َ  إذا -ھذا حت$ى ف$ي الفقھي$ات-العموم؛ =نه إذا أطلق َ

ول$ى ّأطلق الحكم في مسألة، ث$م ج$اء ف$ي الم$سألة الت$ي تليھ$ا ف$صل ب$ين م$ا يمك$ن إدخال$ه ف$ي الم$سألة ا=ول$ى، تعم$م ا=
ْف7أول الفع7ل اض7ممن: وتخصص الثاني$ة، ھن$ا ق$ال َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ًھ$ذا ل$يس ن$صا ف$ي أن الم$ضارع داخ$ل في$ه، أو أن : ، ق$د يق$ول قائ$لَ

^ف7ي م7ضي: �، كون$ه ف$صل ق$ال: الحكم خاص بالماضي، نقول ُِ ٍواجعل7ه م7ن م7ضارع: ، ث$م ق$الِ ِ َ ُ َ ْ َْ ِ ُ ، ف$ي المت$صل ب$ا]خر، ْ
ِفأول الف: علمنا أن قوله ْ َ . َ ِعلَ   .، أنه عام، وھذا كثير في الفقه ھناكْ

ْوالمتصل  ِ . ُ ِباSخر َ ِ ْاكسر -منه- ِ ِ ً ھذا أمر وجوبا ولو تقديرا، كـ،ْ Kفيما ھو ث.ثي ُمضعف، ُرد) Kُرد(ً K ^في م7ضي َ ُِ ، ھ$ذا ِ
ِأول الفعل : قيد أفاد أن قوله ْ .ِ ْ َ   .عام، وأن ھذا الحكم خاص بالماضي دون المضارعَ

ْاكسر ِ َُض$رب، أص$لھا ض$رب مفتوح$ة ال$راء، فجعل$ت الفتح$ة ك$سرة، تق$ول: ولنق$: ْ َ ًُض$رب، إذا تغي$رت ص$يغة : ِ ِ
  .الفعل الماضي
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ًضرب، صار ُضرب ُضم أوله وك$سر م$ا قب$ل آخ$ره، وھ$ذا واض$ح فيم$ا إذا ك$ان مفتوح$ا K ِ َ َض$رب، فع$ل الع$ين .. َ َ
: ٍفحينئذ إذا قيل ال$.م مك$سورة ف$ي أص$لھا، إذا قل$تِمفتوحة الراء مفتوحة، إذا كان مثل علم ال.م مكسورة في أصلھا، 

ُِع ضممت أوله، ل كسرت ما قبل ا]خ$ر أو نبقي$ه كم$ا ھ$و؟ ق$و�ن للنح$اة، والظ$اھر أنھ$ا م$ا ك$ان مك$سور قب$ل ا]خ$ر 
الم$راد ھن$ا : يبقى على كسرته، � نحتاج أن نقول ھ$ذه الك$سرة محدث$ة وأس$قط الك$سر ال$سابق، ھ$و محتم$ل، لك$ن نق$ول

ٍيز تمييز الفعل من أجل الحكم على أن ما بعده نائب فاعل، فحينئذ ح$صل بوج$ود الك$سر فأغن$ت ھ$ذه الك$سرة ع$ن التمي
ِھذه الكسرة ھل ھي الكسرة ا=صلية في ُعلم أم أنھ$ا ك$سرة محدث$ة : ُِعلم قد يرد السؤال: إحداث كسرة أخرى، فإذا قيل

  .الظاھر أنھا ھي ا=صل، وليست محدثة: ِمثل ُضرب، نقول

ْاكسر ِ ِنقول ھذا ظاھره فيما إذا لم يكن مكسورا في ا=صل كضرب، فإن كان مك$سورا ف$ي ا=ص$ل كعل$م، فإم$ا : ْ ً ًَ َ
ُيقدر زوال الكسر ا=صلي وأتي بكسر بدل$ه، ھ$ذا في$ه تكل$ف، بمعن$ى أن$ه يق$ال ھ$ذه الك$سرة لي$ست ھ$ي ك$سرة : أن يقال

ْاك7سروًلم$راد الك$سر إذا ل$م يك$ن مك$سورا ف$ي ا=ص$ل، ِعلم، بل كسرة محدثة جديدة، وتلك قد سقطت، أو يق$ال ا ِ  إذا ل$م ْ
ٍيكن مكسورا في ا=صل، وھذا جيد وأحسن، ومناسب للقواعد التي تكون منطقية، ويقبلھا العق$ل، حينئ$ذ نق$ول ْاك7سرو: ً ِ ْ 

ًإذا لم يكن مكسورا، فإن كان مكسورا بقي على كسره و� نحتاج إلى التكلف ً.  

َلغ$ة، ُض$رب يق$ول ومنھم من يسكنه ،لسان العربوالكسر ھو الكثير في  َُض$ْرب زي$د بإس$كان الث$اني، والكثي$ر : ِ
ُِض$ْرب، ُعل$م زي$د، يعن$ي ُعل$م، : المشھور ھو كسره، ويجوز ت$سكينه فيق$ال َ ْ ويقل$ب الع$ين، وم$نھم م$ن يفتح$ه ف$ي معت$ل َ

َُرئي، ًالياء ألفا ًك$ت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا فقلب$ت ألف$ا ف$صار تحر: ٍ، يفتح م$ا قب$ل ا]خ$ر وھ$و الھم$زة، فحينئ$ذ نق$ول زيدِ
  .ُرؤى، رؤى زيد

  .كسر ما قبل ا]خر وھو ا=فصح وا=كثر، وتسكينه: ِنحو ُضرب فيه لغتان: الصحيح يكون فيه لغتان: ًإذا

وأما إذا كان معتل ال.م مثل رأى رؤي، ففيه ث.ث لغات، ا=ولى الكسر رئي، ث$م رؤى ال$ذي ھ$و اFس$كان، ث$م 
ًا قبل ا]خر فتقلب الياء ألفا رأي، تحركت الياء وانفتح ما قبلھا، فحينئذ قلب$ت ألف$ا وص$ار رؤى، رؤى زي$د، ففي$ه فتح م ًٍ

  .ث.ث لغات، لكن المشھور ما ذكره الناظم ھنا رحمه ' تعالى

^م77ضيِف77ي  ْاك77سر: قلن$$ا ھ$$ذا متعل$$ق بقول$$ه: ُِ ِ ْكوص77ل، ْ ِ ُ مث$$ل ، وص$$ل زي$$د وص$$لت ال$$شيء، ا=ص$$ل وص$$لت، وص$$ل َ
وصلت الشيء ووصل الشيء ُضم أوله وكسر ما قبل آخره حقيق$ة، فح$ذف الفاع$ل وأق$يم المفع$ول ب$ه مقام$ه، .. ضرب

ًفتغير فعل بفتح أوله فعل، ھذا إذا كان ماضيا ُِ َ َ.  

  :ًإن كان مضارعا أشار إليه بقوله

َواجعل7777777777777ه م7777777777777ن م7777777777777ضارع منفتح7777777777777ا ُ َ ُ َ ْ َِ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ ْ  

  

َكينتح77777777777777ي المق77777777777777ول في77777777777777ه ينت ْ َ ْ َُ َ َِ ِ ِِ ُ   َح77777777777777ىْ

  

وھ$$ذا كم$$ا ذكرن$$ا � خ$$.ف في$$ه ب$$ين النح$$اة، ك$$ل ھ$$ذه الم$$سائل متف$$ق عليھ$$ا، وھ$$ي الم$$سائل الم$$أخوذة م$$ن ف$$ن 
الصرف؛ =نه � ع.قة للنحاة بأول الفعل و� أوسطه، وإنما يتعرضون لھذه ا=بح$اث وإن ل$م تك$ن م$ن ف$نھم م$ن أج$ل 

  .ذكر ھذه المسائلإتقان الباب فحسب؛ =نه � يتم معرفة نائب الفاعل إ� ب

ُواجعله ْ َ ْ   .يعني المتصل با]خر: َ

ٍمن مضارع ِ َ ُ ْ   .ًعرفنا حكم الماضي، إذا ليس ل.حتراز، وإنما ھو لبيان الواقع: ِ

َمنفتحا ُِ َ ْاجعل: ًيعني مفتوحا، وھذا مفعول ثاني لقوله: ْ َ   .، والھاء ھذه مفعول أولْ

َواجعله من مضارع منفتحا ُ َ ُ َ ْ َِ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ َُض$م أول$ه وف$تح م$ا قب$ل آخ$ره، ص$ار ُيق$وُل .. ، ق$ال يق$اُل يق$وُل)ُيقال(ًا كـولو تقدير: ْ ْ ُِ K
َُيفعُل مثل َُيقوُل، أريد قلب الواو ياء، فنقل$ت حرك$ة ال$واو إل$ى م$ا قبلھ$ا، م$ن : ُيضرُب، ُيقتُل، ھذه مغير الصيغة، فيقال: ْ ْ

اكتف$اء بج$زء العل$ة؛ =ن العل$ة مركب$ة ھن$ا، � ب$د : لًأجل أن ندعي أن الواو تحركت وانفتح ما قبلھا فقلبت ألف$ا، أو نق$و
َُي$$ضرب، ُيق$$وُل تحرك$$ت ال$$واو ول$$م يف$$تح م$$ا قبلھ$$ا، م$$اذا نفع$$ل؟ تكل$$ف : م$$ن تح$$رك ال$$واو وانفت$$اح م$$ا قبلھ$$ا، ف$$إذا قي$$ل َْ

َُيق$$وُل: ٍأن ال$$واو ق$$د نقل$$ت إل$ى م$$ا قبلھ$$ا، حينئ$$ذ ص$ار النظ$$ر إل$$ى فعل$$ين: ال$صرفيون لھ$$ذا القل$$ب عل$$ة أخ$رى وھ$$ي  واو ْ



                                                            
669

تحرك$ت ال$واو ث$م س$كنت ال$واو، ب$النظرين قب$ل النق$ل وبع$د النق$ل ) َي$ق(مفتوحة، ثم لما نقلوا الفتحة إلى ما قبلھ$ا ص$ار 
ًتحركت الواو في ُيقوُل، وانفتح ما قبلھا في يقوُل، وحينئذ قلبت ألفا، وھ$ذا في$ه تكل$ف، وا=ص$ح أن يق$ال: قالوا ْ ٍْ َ َ اكتف$اء : َ

ًسمع كذا، ُيقاُل � يوجد ُيقوُل أبدا، وإنما ھذه فلسفة من أجل معرف$ة أن ھ$ذه ا=ل$ف منقلب$ة ع$ن بجزء العلة، لماذا؟ =نه  َْ َ
نح$ن عن$دنا قاع$دة أن ال$واو � تقل$ب : واو، وھو صحيح متفق على أن ھذه ا=لف منقلبة ع$ن واو، كي$ف انقلب$ت؟ نق$ول

َلواو وانفتح ما قبلھا فقلبت أل$ف، ب$اع بي$ع تحرك$ت الي$اء تحركت ا: َقول، تقول: ًألفا إ� إذا تحركت وانفتح ما قبلھا، قال
  ً.وانفتح ما قبلھا فقلبت ألفا

ًإذا نتكلف عل$ة م$ن أج$ل تمك$ين ھ$ذه ال$واو م$ن قلبھ$ا ألف$ا، إذا : ھنا ليس عندنا تحرك الواو وانفتح ما قبله، فقالوا ً ً
  ً.يقال، ما قبل ا=خير ھو الواو المنقلبة ألفا: إذا قيل

َواجع: قال ْ َله من مضارع منفتحاَ ُ َ ُِ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ ھن$ا مق$در؛ =ن$ه قب$ل قل$ب ا=ل$ف :  أين ا�نفتاح ھنا؟ ليس فيه فتحة، وإنما نقولْ
  ً.واوا

ُواجعل7ه ْ َ ْ َم77ن م77ضارع منفتح77ايعن$$ي اجع$$ل المت$$صل ب$$ا]خر يعن$$ي م$$ا قب$$ل ا]خ$$ر : َ ُ َ ُِ َِ ْ ٍ ِ ُاجعل77ه، )ُيق$$ال(ً ول$$و تق$$ديرا ك$$ـْ ْ َ ْ 
ِمنفتالضمير ھنا مفعول أول  َ ْ ٍمن مضارع  مفعول ثاني، َحاُ ِ َ ُ ْ ُاجعلهبمتعلق ِ ْ َ ْ.  

ِكينتحي َ ْ   .يعني كقولك في مثال ذلك ينتحي، ھذا من ا�نتحاء وھو ا�عتماد، المبني للمعلوم: ََ

ِينتحي  َ ْ ِينتحي بإثبات الياء، َ َ ْ ً أصلھا ينتحيا، حينئذ تحركت الياء وانف$تح م$ا قبلھ$ا فقلب$ت ألف$ا ف$صار َ ِينتح7يٍ َ ْ  ، ھ$ذه َ
ِينتحيلف و أ َ ْ ٍتحركت الياء وانفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفا، حينئذ :  ھذه ياء، نقولَ ِينتحيً َ ْ  ھذا م$ضارع مبن$ي للمعل$وم، َ

ِينتحي َ ْ  ھذا مضارع مغير الصيغة، وا=ولى أن يعبر في مثل ھذا التركيب بمغي$ر ال$صيغة وإن انت$شر عن$د الكثي$ر بأن$ه َ
ني للمجھول ھذا فيه تخ$صيص لغ$رض واح$د م$ن أغ$راض ح$ذف الفاع$ل؛ =ن$ه كم$ا المب: ًأو�: مبني للمجھول لسببين

ق$د يخ$اف م$ن ذك$ره، ق$د يك$ون : ًسبق حذف الفاعل ليس خاصا بالمجھول، ھل كلما حذف الفاعل معناه للجھل به؟ قلن$ا
ًخلق اFنساُن ضعيفا((ًمعلوما  ُِ َِ َ ِ مبن$ي للمجھ$ول :  ل$يس إذا قي$لٍمعلوم ھذا؟ مقط$وع العل$م ھ$ذا، � خ$الق إ� '، حينئ$ذ)) َ

فيه حصر لغرض حذف الفاعل في الجھل به، وھذا غلط ليس بصحيح، بل قد يحذف للعلم به، قد يحذف للخوف منه، 
  .إلى آخره، ليس للجھل به.. قد يحذف لمصلحة أ� يصرح به، قد يحذف للتعظيم، للتحقير

اب ف$ي بع$ض ا]ي$ات الت$ي يك$ون فيھ$ا ال$رب ج$ل ثم إذا جئنا ف$ي حك$م ش$رعي وإذا جئن$ا نطب$ق مث$ل ھ$ذا اFع$ر
َخلق اFنساُن : ((وع. ھو الفاعل الذي حذف، ھذا � يجوز نقول ِ َ ِ َخلق)) ُ ِ ھ$ذا � يج$وز، ول$و اص$طلح ! مبني للمجھول ُ

ًخلق اFن$ساُن ض$عيفا((Kالنحاة على ھذا، لماذا؟ =نه � يدعى أن ' عز وجل مجھول،  ُِ َِ َ ِ َخل$ق)) َ ِ ذا فع$ل مبن$ي ھ$: ، نق$ولُ
مغي$ر : �، نق$ول! للمجھول، أين المجھول؟ ليس عندنا مجھول، ف. يلت$بس؛ =ن$ه كثي$ر م$ا يق$ول النح$اة مبن$ي للمجھ$ول

الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل مضارع مغي$ر ال$صيغة، ومبن$ي للمجھ$ول ھ$ذه إن اس$تعملت فرآھ$ا إن$سان � 
  .يستعملھا في مثل ھذه المواضع

.. ًف النب$$ي ص$$لى ' علي$$ه وس$$لم أو أح$$د م$$ن ال$$صحابة م$$ث. والق$$ول من$$سوب إلي$$ه، أو الم.ئك$$ةإذا ك$$ان المح$$ذو
  .مبني للمجھول؛ =ن التجھيل ھذا صعب: �، � ينبغي بل � يجوز أن يقول: ٍحينئذ نقول

َواجعل77ه م77ن م77ضارع منفتح77ا ُ َ ُ َ ْ َِ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ ِكينتح77ي المق77ول في77ه   ***  ْ ِ ِِ ُ َ َْ َ ْ ِالمق77ول: َ ُ َ ِمق77ول:  في$$ه وجھ$$ان يج$$وزْ ُ  عل$$ى أن$$ه نع$$ت َ
ِينتحيل َ ْ ِكينتحي؛ =نه قصد لفظه، َ َ ْ ِينتح7ي ا=ولى أن يجع$ل الك$اف ھن$ا داخل$ة عل$ى اس$م، ََ َ ْ  ھ$ذا ق$صد لفظ$ه، وإنم$ا نق$در َ

ِكينتح7ي: القول فيما إذا كان جملة، يعني ل$و ق$ال َ ْ ھ$ذا ق$صد لفظ$ه :  زي$د عم$رو كقول$ك، أم$ا إذا ج$اء بالفع$ل نف$سه نق$ولََ
  .ًصار علما، فالكاف ھنا داخلة على اسم، ف. نحتاج إلى التقديرف

ِكينتحي المقول ُ َ َْ ِ َ ْ   .نعت له: َ

ِالمقول فيه ِ ِ ُ َ ِفيه: (ْ ِينتح7ي، فاع$ل المق$ول، يعن$ي اس$م مفع$ولھذا نائب ) ِ َ ْ  ھ$ذا محك$ي ب$القول؛ =ن المق$ول والق$ول َ
  .ب فاعل ليس فيه، وإنما ينتحى ھو المحكي بالمقولٍحينئذ يكون نائوما تصرف منه قلنا ھذا يتعدى، ھذا ا=صل، 

ِالمقول فيه ينتحيويجوز  ِ َِ ْ َ َِ ُ ِالمقول ، ْ ُ َ ِينتحيمبتدأ، و ْ َ ْ ِالمق7ول في7ه ينتح7ي.  ھذا خبر، يجوز ھذا ويجوز ذاكَ ِ َِ ْ َ َِ ُ ، لك$ن ْ
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ُالمقول: إذا قيل ُ َ   :بالرفع يكون الترتيب للبيت ھكذا ْ

ْواجعله من مضارع كين ََ َ ُ َ ْ ٍَ ِ ْ ِ ُ ِتحيْ َمنفتحا      َ ُِ َ َالمقول فيه ينتحى ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ُ ْ  

ًھذا أولى، إذا ُجعل مرفوعا يكون تقدير البيت ِواْجعلُه مْن ُمضارع كينتحي: ِ َِ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِكينتح7يٍحينئذ .. ْ َ ْ :  ھ$ذا متعل$ق بقول$هََ
ٍمضارع ِ َ َمنفتحا، ُ ُِ َ ِالمقول: ھذا مفعول ثاني، وإذا قيل ْ ُ َ   .ظم رحمه ' تعالى فيبقى على ما ذكره الناْ

، ث$م ننظ$ر إل$ى م$ا قب$ل ا]خ$ر )َف(ٍالماضي والمضارع إذا أريد صوغھما لنائب الفاع$ل حينئ$ذ ي$ضم ا=ول : ًإذا
ًفالماضي نكسره لفظا أو تقديرا ويجوز لغة تسكينه، وإذا كان معتل ال.م جاز فتحه، فصار في$ه ث$.ث لغ$ات، وم$ا قب$ل  ً ً

  .محل وفاق والحمد [المضارع يفتح ولو تقدير، وھذا 

َوالث7777777777777اني الت7777777777777الي ت7777777777777ا  .َ َ َِ ِ ُلمٱ. َطاوْ ْع7777777777777هَ َ  

  

ُك777777777777777اAول اجعل777777777777777ه ب6777777777777777 منازع777777777777777ه َُ ُ َ ْ .َ َ ََ ِ ْ ِ َ
  

  

  .ًوھذا أيضا محل وفاق

َوالثاني َِ ْإن: يعني الحرف الث$اني، ھ$ذا من$صوب عل$ى ا�ش$تغال، وھ$ذا س$يأتينا: . ُم7ضمر ِ َ ْ ٍاس7م ُ ٍس7ابق ْ ِ ًفع67 َ ْ ْش7غل ِ َ َ ،
ُاجعله ْ َ   .ٍمير ھنا راجع إلى الثاني، لكنه نصبه حينئذ تعين أن يكون ا=ول من باب ا�شتغال الضْ

َوالثاني َِ   .ي-الحرف الثان-يعني اجعل الثاني، والمراد بالثاني ھنا الحرف : .

َالتالي تا  .َ ُلمٱِ َطاوْ ْع7هَ ُلمٱَت7ا : َ َطاوْ ْع7هَ الماض$ي ت$اء  الم$راد بھ$ا ح$صول ا=ث$ر م$ن ا=ول للث$اني، ق$د تت$صل بالفع$ل َ
ُلمٱَتا تسمى  َطاوْ ْعهَ ، والمراد بھا قبول ا=ثر، أو حصول ا=ثر من ا=ول للثاني، يعبر بالحصول والقب$ول � ش$ك، ھ$ذا َ

ُح$$صول ا=ث$$ر م$$ن ا=ول للث$$اني، أو قب$$ول ا=ث$$ر م$$ن فع$$ل س$$ابق وح$$صوله نتيج$$ة لت$$أثيره، علمت$$ه ف$$تعلم، : وذاك، يق$$ال K
ًف$تعلم؛ =ن$ه ل$م يقبل$ه، ك$سرته فتك$سر، إذا : علم فتعلم، أما إذا لم يقبل � ي$صح أن يق$الحصل تعليم مني، فقبل ال: علمته K K

Kك$سرته فتك$سر، إذا : تكسر، إذا كسرت الزج$اج ك$سرته ك$سرته تق$ول: ٍتكسر حينئذ قلنا قبل ا=ثر، إذا لم يتكسر � يقال ّ
ت$أثير م$ن خ$ارج لھ$ذا المح$ل، فقبل$ه ذل$ك المح$ل، إذا قب$ل Kتكسر، التاء ھذه تدل على أن ث$م : Kلم يتكسر � يصح أن يقال

ُلمٱَتا وجاءت التاء، قلنا ھذه  َطاوْ ْعهَ َ.  

َوالثاني التالي تا : قال .َ َ َِ ِ ُلمٱ. َطاوْ ْع7هَ وت$ا المطاوع$ة ھ$ذه � تت$صل إ� بالفع$ل الماض$ي، وإذا ك$ان ك$ذلك خص$صنا : َ
  .ارعھذا البيت بالفعل الماضي =نه � تأتي في الفعل المض

َتالي تا ھذا في الماضي � في المضارع؛ =ن  .َ ُلمٱِ َطاوْ ْعهَ ً � يكون ثانيا في المضارع بل ثالثا فيه؛ لزيادة ح$رف َ ً
َوالثاني: المضارعة قبلھا؛ =نه قال َِ   .، ھذا � يتصور في المضارع وإنما يتصور في الماضي فحسب.

َوالثاني التالي تا  .َ َ َِ ِ ُلمٱ. َطاوْ ْعهَ ُلمٱَتا  ذي يتلوال: َ َطاوْ ْعهَ ُلمٱَتا ٍحينئذ : َ َطاوْ ْعهَ ً تك$ون أو�، وحكمھ$ا معل$وم مم$ا س$بق َ
ْفأول الفعل اضممن َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ُلمٱَت7ا ، الك.م ا]ن ليس ف$ي َ َطاوْ ْع7هَ ُلمٱَت7ا  ، َ َطاوْ ْع7هَ ْف7أول الفع7ل اض7ممن:  داخ$ل ف$ي قول$هَ َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ٍ، حينئ$ذ َ

ْفأول الفعل اضممن حكمھا الضم؛ =نھا أول الفعل َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ً مطلقا، أي فعل ماضي سواء كان مج$ردا ك$ضرب، أو دخل$ت علي$ه َ ً
Kكل فعل ماضي أوله م$ضموم، وتعل$م وتك$سر أول$ه الت$اء وھ$ي ت$اء ..تاء المطاوعة أو ھمزة الوصل كانفعل، أو استفعل K

  . به الثاني الذي يتلوهًالمطاوعة؛ إذا ليس الحكم المراد به ھنا تاء المطاوعة، وإنما المراد

َوالثاني َِ َالتالي تا  يعني الحرف الثاني: . .َ ُلمٱِ َطاوْ ْعهَ   . قصره للضرورة: َ

ُكاAول اجعله ْ َ ْ .ِ َ كا=ول من باب التفنن، وإ� ا=صل أن يقول مثلھ$ا، يعن$ي : كتاء المطاوعة قال: بدل من أن يقول: َ
ُك7اAول اجعل7ه: تلوھ$ا، أن يأخ$ذ حكمھ$ا، ق$الفيأخذ الحكم الثاني التالي تا المطاوع$ة ال$ذي ي ْ َ ْ .ِ َ : ، ق$د يظ$ن الظ$ان ب$أن قول$هَ

ِكاAول . َ lتعل$م، تعل$م، م$اذا ص$نعت؟ ض$ممت ا=ول : �، ھ$ي عينھ$ا؛ كأن$ك تق$ول! ً أن ثم فرقا ب$ين ت$اء المطاوع$ة وا=ولَ ُ K َ
ْف77أول الفع77ل اض77ممنKعل$$ى ا=ص$$ل، ا=ص$$ل تعل$$م، م$$ا القاع$$دة؟  َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ْوالمت77صلم$$ا قب$$ل ا]خ$$ر ، وَ ِ . ُ ِب77اSخر َ ِ ْاك77سر ِ ِ ^م77ضي ِف77ي ْ ُِ 

ْكوصل ِ ُ َ.  

  .lتُعلم كسرت ما قبل الميم وھو ال.م: ًإذا
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lتُعل$$م: ً الفائ$$دة ف$$ي ھ$$ذا البي$$ت أن ماك$$ان مفتتح$$ا بت$$اء المطاوع$$ة وھ$$و فع$$ل ماض$$ي الث$$اني يتب$$ع ا=ول، فتق$$ول ُ ..
ُضممت العين كما ضممت التاء، تدحرج تدحرج، ت ًكسر تكسر، إذا ضممت الثاني مع ا=ولُ ُ ُ.  

ِتغافل تغوفل كسرت الفاء على ا=صل،  ُ ْوالمتصلُ ِ . ُ ِباSخر َ ِ َ، تقاتل تقوتل، تضاربا تضوربا..ِ َِ ُ ُ َ َ ًإذا م$ا ك$ان مفتتح$ا .. َ ً
َتفع◌ل وتفاعل، يتبع الثاني ا=ول، فتقول: بالتاء وھو وزنان َ َ َ َ َّ K :ل وتفوعل lِتفع ُ ُ ُ ُ.  

ِوالث7777777ان . َي الت7777777الي ت7777777ا َ .َ ُلمٱَِ َطاوْ ْع7777777هَ َ  

      

ُك777777777777اAول اجعل777777777777ه ب6777777777777 منازع777777777777ه   َُ ُ َ ْ .َ َ ََ ِ ْ ِ َ
  

  

ُب6 منازعه َ َُ َ َ يعني ب. خ.ف ف$ي ھ$ذه الم$سألة وف$ي غيرھ$ا، ول$ذلك ق$ال المك$ودي أن ھ$ذا تتم$ة للبي$ت، يعن$ي ل$يس في$ه : ِ
  .قائدة

َوالثاني: ًإذا َِ    .ھذا منصوب على ا�شتغال: .

َالتاليو ِ    .ذا نعت لهھ: .

ُلمٱَتا  َطاوْ ْعهَ َالتالي: َ ِ  ھذا اسم فاعل دخلت عليه أل فين$صب، يعن$ي ال$ذي ت$.، والفاع$ل في$ه ض$مير م$ستتر يع$ود .
  . ت. ماذا؟ ت. تاء المطاوعة، فتاء ھذا مفعول به للتالي.. على الثاني، الحرف الثاني، الذي ت.

ُكاAول اجعله ْ َ ْ .ِ َ ِكاAول عول أول و اجعله كا=ول، الھاء مف: َ . َ ُاجعل7هھذا متعلق بمحذوف، مفع$ول ث$اني مق$دم عل$ى َ ْ َ ْ ،
ُب6 منازعهيعني مفعول ثاني �جعله،  َ َُ َ َ ِ.  

َوالثاني التالي تا  .َ َ َِ ِ ُلمٱ. َطاوْ ْعهَ قلنا المراد ھنا في الماضي، ھ$ذا الحك$م متعل$ق بالماض$ي � ف$ي الم$ضارع، لم$اذا؟ : َ
ً يكون ثانيا في المضارع البتة، بل ثالثا فيه لزي$ادة ح$رف الم$ضارعة قبلھ$ا، إذا قل$ت=ن التالي لتا المطاوعة � Kتعل$م، : ً

َتعلم فعل ماضي، أدخل عليه حرف المضارعة يتعلم، ھنا قال K : َوالثاني الت7الي ت7ا .َ َ َِ ِ ُلمٱ. َطاوْ ْع7هَ ال$ذي يتل$و ت$ا المطاوع$ة : َ
  .ًيكون ثانيا، الذي يأتي بعده

ّيتعلـ َ ًت$الي لت$اء المطاوع$ة ج$اء ثالث$ا وھ$و الع$ين ول$م يك$ن ثاني$ا، ال.. ََ َي$ت(ً ًج$اء ثالث$ا، إذا ال$ذي ت$. ) َع(حرف$ان، ) َ ً
ٍح$$رف المطاوع$$ة ج$$اء ثالث$$ا ول$$م ي$$أت ثاني$$ا، ف$$الحكم حينئ$$ذ � يت$$صور ف$$ي الم$$ضارع، يعن$$ي ض$$م الث$$اني ال$$ذي يتل$$و ت$$ا  ً ً

ًالمطاوع$ة، لم$اذا؟ =نھ$ا � تك$ون ثاني$ا، ب$ل يك$ون ثالث$ا، المطاوعة � يتصور في الفعل المضارع ول$و دخل$ت علي$ه ت$ا  ً
  ً.يعني الذي يتلو تا المطاوعة يكون ثالثا

،  عل$ى م$ا ك$ان علي$ه ف$ي المبن$ي للفاع$لٍلزيادة حرف المضارعة قبلھا فالتالي لتاء المطاوعة ف$ي الم$ضارع ب$اق
َيتعلم، ُيتعلم بقي كما ھو، يتعلم زيد المسألة، تتع: تقول َ ََ َقيت العين كما ھي، يتع، ُيت$ع بقي$ت الع$ين كم$ا ھ$ي مفتوح$ة، ب.. ُ َ َ

ًوالحكم حينئذ يكون خاصا بالماضي ٍ.  

َوالثاني التالي َ َِ ِ. وش$بھھا م$ن ك$ل ت$اء مزي$دة، ف$الحكم : والث$اني م$ن الفع$ل الماض$ي المفت$تح بت$اء المطاوع$ة، قي$ل: .
ء المطاوع$ة فح$سب، ب$ل ك$ل فع$ل ماض$ي عل$ى وزن ًولذلك اعترض على الناظم ھنا أن الحكم ل$يس خاص$ا بت$ا-ٍحينئذ 

Kتفعل أو تفاعل، وھذا ض$بطه أح$سن؛ =ن تكب$ر عل$ى وزن تفع$ل، لك$ن الت$اء لي$ست للمطاوع$ة، وم$ع ذل$ك نق$ول K Kَ : ر$lُتكب ُ
الك$اف ھن$ا ض$مت تابع$ة للت$اء، طي$ب لي$ست ت$اء المطاوع$ة ھ$ي ش$بيھة بھ$ا؛ =ن$ه عل$ى وزن : ٍعلى زي$د، فحينئ$ذ نق$ول

ّتخير تخير، الحكم عام: يقالّتفعل، و ُّ-.  

ًتا المطاوعة جرى على الغالب، ولو قي$ل م$ن ب$اب أن الت$اء ھن$ا الث$اني ي$ضم تابع$ا ل$5ول إذا ك$ان م$ن : ًإذا قوله
ّإذا ضبطه بباب تفعل وتفاعل أجود من أن يقال بأن أوله تاء المطاوع$ة؛ =ن$ه ق$د يك$ون أول$ه .. ّباب تعلم، تفعل وتفاعل ً

  .ّفعل وليس التاء فيه تاء المطاوعة مثل تكبر وتخيرتاء من باب ت

َوالث7777777777777اني الت7777777777777الي ت7777777777777ا  .َ َ َِ ِ ُلمٱ. َطاوْ ْع7777777777777هَ َ  

  

ُك777777777777777اAول اجعل777777777777777ه ب6777777777777777 منازع777777777777777ه َُ ُ َ ْ .َ َ ََ ِ ْ ِ َ
  

  

  .لئ. يلتبس بالمضارع الذي للفاعل، يعني المبني للفاعل، ھكذا ُعلل، لكن السماع ھو الذي يقدم: قيل
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ُكاAول اجعله ْ َ ْ .ِ َ   .ُتدحرج الحجر، وتغوفل عن ا=مر بإتباع الثاني ا=ول في الضم: لفيقا: َ

ُب6 منازعه َ َُ َ َ   .اجعله: قلنا ھذا جار ومجرور متعلق بقوله: ِ

ّم$ا ك$ان عل$ى وزن تفع$ل : ًإذا ھذا ما كان في أوله تاء المطاوعة على ما ذكره الن$اظم، وقلن$ا نعم$م البي$ت ونق$ول
  .َوتفاعل

ًز الوص$$ل، وھ$$ذا أي$$ضا خ$$اص بالماض$$ي؛ =ن الم$$ضارع � يك$$ون ف$$ي أول$$ه ھم$$ز انتق$$ل إل$$ى م$$ا ك$$ان أول$$ه ھم$$
  .الوصل، المضارع � يفتتح بھمز الوصل البتة

ِوثال77777777777777ث ال77777777777777ذي بھم77777777777777ز الوص77777777777777ل ْ َ ْ َ َْ . َِ ِ ِ ِ َ
  

  

ِك77777777777777777777اAول اجعلن77777777777777777777ه كاس77777777777777777777تحلي ْ ْ َ ْ .ُ َ . َُ َ ِ َ
  

  

َوثال77ث ِ َ ُاجعلن77ه: ًھ$$ذا أي$$ضا من$$صوب با�ش$$تغال؛ =ن$$ه ق$$ال: َ . َ َ  والھ$$اء ھن$$ا ض$$مير وھ$$و مفع$$ول أول ، وھ$$ذا مؤك$$دْ
ِكاAولوالمفعول الثاني  . َ ُكاAول اجعلن7ه.. ، مثل السابقَ . ََ َ ْ .ِ ُك7اAول اجعلن7ه، َ . ََ َ ْ .ِ ، الف$رق بينھم$ا أن الث$اني مؤك$د والتوكي$د ھن$ا � َ

  .ًوجه له، يعتبر حشوا، إ� إذا كان ثم خ.ف ' أعلم، � أعرف الخ.ف في ھذه المسائل

َوث َالثَ ًالماضي، الزائد على أربعة أحرف؛ =نه � يكون ك$ذلك إ� إذا ك$ان زائ$دا عل$ى : يعني وثالث الفعل، أي: ِ
  .=ن ھمزة الوصل � تلحق المضارع والماضي الث.ثي والرباعيأربعة أحرف؛ 

، ًالرباعي ھمزته ھمزة قطع، أك$رم وأخ$رج، ھمزت$ه أفع$ل ھم$زة قط$ع، والث.ث$ي ض$رب ل$يس في$ه ھم$زة أص$.
  .والمضارع ليست فيه ھمزة وصل

َوثالث: ًإذا قوله ِ َ ِالذي  الفعل َ في الماضي الزائد على أربعة أحرف، أما الث.ثي � يت$صور في$ه ھم$زة؛ =نھ$ا : أي.
ٍزائدة، إذا كان ث.ثيا حينئذ اقتضى أن يك$ون ك$ل الح$روف أص$لية إل$ى آخ$ره، كلھ$ا ح$روف .. ض$رب، وعل$م وظ$رف: ً

  .ًھا زيادة، لما ذكرناه سابقا أن أقل ما يوضع عليه الفعل ھو ث.ثة أحرف وكذلك ا=سماءأصلية � يتصور في

الماض$ي الث.ث$ي � والبت$ة كل$ه،  =ن ھم$زة الوص$ل � تلح$ق الم$ضارع ؛الزائد عل$ى أربع$ة أح$رفأي الماضي 
  .الرباعي� و

  .ث.ثة أبواب..  استفعل استخرجانفعل انطلق، افتعل اجتمع،: فاختص بث.ثة أبواب من باب الفعل المضارع

  .انفعل انطلق، افتعل اجتمع من باب اجتمع، استفعل استخرج

  ٍحينئذ انفعل إذا أردت الفعل المغير الصيغة ماذا تصنع، ما ھو ا=ول ھنا؟

  .ھمزة الوصل

َفأولما حكمھا؟ الضم،  . َ ِالفعل َ ْ ِ ْاضممن ْ َ ُ ْ.  

  .ضممنا ا=ول).. َانف(

َوثالث الذي بھ َِ ِ ِ. َ ِمز الوصلَ ْ َ ْْ ِكاAول   *** ِ . َ ، اتب$ع ثال$ث انفع$ل =ول$ه، -ف$اء الكلم$ة-َما ھو الثال$ث ھن$ا؟ ان$ف، الف$اء : َ
ُانطلق، ما قبل ا]خر كما ھو، ال.م قبل ا]خر كم$ا ھ$ي، انطل$ق لزي$د، اجتم$ع، اس$تخرج، اس$تغفر: وھو الھمز، فقيل ُ ُ ُ ُ ..

  .ٍنفعل وافتعل واستفعل، حينئذ الثالث يأخذ حكم ا=ولھذه كلھا مغير الصيغة وھي مما على وزن ا: نقول

ِوثالث الذي بھمز الوصل ْ َ ْ َ َْ . َِ ِ ِ ِ   .ثالث الفعل الذي بھمز الوصل، يعني الذي بدأ وافتتح بھمز الوصل: َ

   .ًفھم منه أن ذلك � يكون إ� ماضيا =ن المضارع � يفتتح بھمزة الوصل كما سبق

ْكاAول اجعلنه كاس َ ْ .َ . َُ َ ِ ِتحليَ ْ ِكاAول: ُ . َ ُاجعلنه ً يعني مضموما، َ . َ َ   .لئ. يلتبس با=مر في بعض أحوالهْ

ِكاستحلي ْ ُْ ِستحليا: َ ْ َثال7ثالت$اء ) ُاس$ت(، و )الھم$زة(ٍا=صل استحلى، حينئذ ض$م أول$ه  ُْ ِ ِال7ذي َ ِبھم7ز . ْ َ ِالوص7ل ِ ْ َ يتب$ع  ْ
  . ھو ا=صلٍحينئذ كسر ما قبل آخره كما.. ُاستحلي: كا=ول بالضم فقيل
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ي$ضم أول$ه ويك$سر م$ا قب$ل آخ$ره، � ف$رق ب$ين ض$رب وب$ين اس$تفعل، : كال$سابق: ًإذا القاعدة في ھذا الباب نقول
ض$م أول$ه وك$سر م$ا قب$ل ا=خ$ر، ھ$ذا حك$م ع$ام ل$يس : كلھ$ا م$شتركة ف$ي حك$م واح$د وھ$و.. Kوانطلق، وتفع$ل، وتفاع$ل

ل الب$اب إل$ى آخ$ره ي$ضم أول$ه ويك$سر م$ا قب$ل آخ$ره، ھ$ذا �، بل الحكم عام م$ن أو! خاص بما ھو سوى تفعل وغيرھا
ًفيم$ا إذا ك$$ان ماض$يا، والم$$ضارع يف$$تح م$ا قب$$ل آخ$ره، الماض$$ي ي$$زاد عل$ى ذل$$ك إن ك$ان أول$$ه ت$$اء المطاوع$ة كم$$ا ق$$ال 
ًالناظم، وقلنا من ب$اب تفع$ل أو تفاع$ل، نزي$د عل$ى ض$م ا=ول وك$سر م$ا قب$ل ا]خ$ر حكم$ا وھ$و إلح$اق الث$اني ب$ا=ول،  ّ

  .ضم ا=ول وكسر ما قبل ا]خر: ار فيه ث.ثة أحكام ضرب فيه حكمانفص

ًنزيد عليه حكما في باب تفعل وھو إتباع الثاني ل$5ول، نزي$د علي$ه حكم$ا ثال$ث ف$ي ب$اب اس$تخرج وانطل$ق وھ$و  ًّ
  .إتباع الثالث ل5ول

ِوثالث الذي ِ. َ َ َالثَث: َ   .فعل الذي بدأ بھمز الوصليعني ثالث ال: ھذه منصوب على ا�شتغال، الذي:  قلناِ

ِكاAول . َ   . يعني كالحرف ا=ول: َ

ِاجعلنه كاستحلي ْ ْ َ ُْ َ .ُ : ف$أول الفع$ل، ا=ول$ى أ� نقي$ده بف$اء الكلم$ة، ب$ل نق$ول: قول$ه: وھذا يجعلنا نرجع ھن$اك فنق$ول: َ
كلم$ة، والھم$زة ھ$ذه زائ$دة، ًأول الفعل مطلقا، يعني أول ما ينطق بالفعل، لماذا؟ =ن انطل$ق، قلن$ا الط$اء ھن$ا ھ$ي ف$اء ال

  :جعلناھا أول الفعل، لذلك قال ھنا

ِوثالث الذي بھمز الوصل ْ َ ْ َ َْ . َِ ِ ِ ِ ِكاAول  ***  َ . َ   .التي ھي ھمزة الوصل: َ

ُفحينئذ الثالث ھو فاء الكلم$ة، انطُ◌ل$ق ان$فع ً ًإذا ص$ارت ھ$ي ف$اء الكلم$ة، ھ$ذا يجعلن$ا ن$صحح المعلوم$ة ھن$اك، .. ٍ
.فأو: قوله: فنقول َ ِالفعلَ لَ ْ ِ ْاضممن ْ َ ُ ًأول الفعل الشامل لفاء الكلمة وغيرھا فيما إذا كان مزي$دا بھم$زة : ، � نعممه بل نقولْ

َأولًالوصل أو حرف المطاوعة فھو عام، إذا  . ِالفعل َ ْ ِ ًالمراد به أول م$ا ينط$ق ب$ه س$واء ك$ان ف$اء الكلم$ة أو حرف$ا زائ$دا  ْ ً
  .كتاء المطاوعة أو ھمزة الوصل

ْواك777777777سر َِ َ أو ْ ّش777777777مم ف777777777ا ث6ث777777777ي أع777777777لٱَ ِْ ِ ُِ ^ َ ُ َ ْ  

  

َعين7777777777 ْ َا وض7777777777م ج7777777777اَ َ َj ْكب7777777777وع فاحتم7777777777ل ً ِ ُ َْ َ َُ
  

  

ْواكسر أو اشمم ِ ِْ َْ ْ َوضم جا، ََ َ َj ھذه ث.ث لغات في الفع$ل الماض$ي المبن$ي للمفع$ول ث.ث$ي مع$ل ال$.م خ$اص بب$اب ،
َق$$ال وب$$اع، ھ$$ذا ث.ث$$ي مع$$ل الع$$ين؛ =ن ق$$ال أص$$له ق$$ول، وب$$اع أص$$له بي$$ع َ َ َ َ َق$$ول، ھ$$ذا معت$$ل، وق$$ال ُمع$$ل، ف$$رق ب$$ين .. َ َ َ

ًمع$ل الع$ين، و� يق$ال مع$ت.، لم$اذا؟ : ث.ثي معتل العين، في$ه نظ$ر ھ$ذا، ب$ل يق$ال: التسميتين، وإن كان ابن عقيل يقول
ِ=ن معتل العين ما كانت عين$ه واوا أو ي$اء، و� تقل$ب مث$ل ع$ور، وص$يَد َِ َ َ ً ن ع$ور عين$ه معت$ل، ھ$ذا معت$ل، لك$: نق$ول.. ً

  .ً سمي مع.، دخله اFع.ل-إع.ل بالقلب-ًمعل، لماذا؟ =ن حرف العلة قلب ألفا، إذا حصل اFع.ل : قال، نقول

َوإذا لم يحصل فيه إع.ل حينئذ يسمى معت.، إذا قول نقول معتل، فأعل$ت عين$ه ھك$ذا نق$ول َ َ ً ً ق$ول معت$ل الع$ين، : ٍ
  ً.فأعلت عينه، يعني قلبت ألفا

َاع بيعب: ھذا النوع مثله َ ًھذا معت$ل الع$ين بالي$اء، فأعل$ت عين$ه فقلب$ت ألف$ا لتحركھ$ا ف$ي الموض$عين وانفت$اح م$ا .. َ
ًقول تحركت الواو وانفتح ما قبلھا، فوجب قلبھا ألفا، وكذلك بيع تحركت الياء وانفتح ما قبلھا، فوجب قلبھا ألفا: قبلھا ًَ َ َ َ َ َ.  

ْواكسر أو اشمم :ھذا النوع الذي قال فيه ِ ِْ َْ ْ   . ھاتان لغتان فصيحتان قرئ بھما في المتواتر: ََ

ّفا ث6ثي أعل ِ ُِ ^ َ ُ ْاكسر: َ ِ ْاش7مم، َفا ْ ِ ^ث6ث7ي، َف7ا ْ ِ َ ّأع7لً إذا � رب$اعي و� خماس$ي و� سداس$ي، ُ ِ ً � مع$ت. وإنم$ا ھ$و مم$ا ُ
ًقلبت عينه ألفا، إذا خرج َعور وصيَد واْعتور: ً َ َ َ ََ ِ ّأعل: نھا معتلة والناظم قد قلھذه ليست داخلة؛ =: ٍحينئذ نقول.. ِ ِ ُ.  

ْاكسر: ٍحينئذ قال ِ   .قيل وبيع:  الفاء، فتقولْ

ْاشممو ِ   . وھو أن تأتي بحركة بين الكسرة والضمة كما سيأتي، وھذا يعرف باللفظ � بالكتابةْ

َوضم جا َ َj َقول وُبوع، فيه ث.ث لغات َ   . اللغتينإخ.ص الكسر، وإخ.ص الضم، واFشمام وھو لغة مركبة بين: ُ

ًلغ$$ة ال$$ضم ق$$ول وُب$$وع ھ$$ذه قليل$$ة ج$$دا، ول$$ذلك ل$$م ت$$رد ف$$ي الق$$رآن، وأم$$ا قي$$ل ب$$إخ.ص الك$$سر وباFش$$مام ھ$$ذه  َُ َ
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  .متواترة

ّواك7سر ف7ا ث6ث77ي أع7ل ِ ِ ُِ ^ ْ ََ ُ َ قي$$ل، قلن$ا أص$ل قي$$ل وبي$ع ھ$$ذا الب$اب ل$م يخ$$رج ع$ن ا=ص$ل، وإنم$$ا اك$سر واش$$مم : فق$ل: ْ
  :عتبار ا=صل فھو من باب ُضرب على ا=صل، يعني ليس استثناء بل ھووضم، ھذا باعتبار النھاية، وأما با

َف7أول  . َ ِالفع77ل َ ْ ِ ْاض7ممن ْ َ ُ ْوالمت77صل ْ ِ . ُ َd خرSِب77ا ِ ْاك7سر ِ ِ ^م77ضي ِف77ي ْ ، قاع$دة عام$$ة حت$$ى ف$ي ب$$اب ق$$ال وب$اع، لك$$ن ھن$$ا ُِ
ً ھن$ا ل$يس خ.ف$ا ف$ي حصل إع.ل تركيب، فلما حصل إع$.ل ف$ي النط$ق ف$ي النھاي$ة ح$صل اخ$ت.ف لغ$ات، ف$الخ.ف

  .Kتطبيق قواعد، وإنما ھذه لغة لف.ن وھذه لغة من بني فقعس، وھذه لغة مشھورة عند الحجازيين، وھلم جرا

َق$$ال أص$$له ق$$ول، وب$$اع أص$$له ُب$$وع، قي$$ل أص$$ل ق$$ول؛ =ن$$ه م$$ن ق$$ول ض$$رب، م$$اذا ت$$صنع؟ اعتم$$د : ٍحينئ$$ذ نق$$ول َ َ َِ ِ ُِ ُ
َا=صل قول، ضم ا=ول القاف واكسر ما قب َ َقول ك$ُضرب، ھن$ا نظ$ران: ل ا]خر، تقولَ ِ اس$تثقلت الك$سرة عل$ى ال$واو، : ُ

فنقلت إلى القاف بعد سلب القاف حركتھا، لماذا؟ عندنا ا]ن إع.ل بالنقل، نقل حركات تنق$ل حرك$ة إل$ى موض$ع آخ$ر، 
اف م$شغولة بال$ضم، � عندنا الواو مكسورة، ومعل$وم أن ال$واو إذا ك$سرت اس$تثقلت ال$واو، أردن$ا نقلھ$ا إل$ى الق$اف، الق$

يمكن أن ننقل كسرة ال$واو إل$ى الق$اف إ� بع$د أن نزحل$ق حرك$ة الق$اف، زحلقناھ$ا ح$ذفناھا، فنقلن$ا الك$سرة إل$ى الق$اف، 
أنه إذا سكنت الواو وكسر ما قبل آخرھا وج$ب قلبھ$ا ي$اء : يعني سكنت الواو وكسر ما قبل ا]خر، والقاعدة.. ِقو: فقيل
ًقيل، إذا قي$ل : فقيل َ ِھ$ذا أص$له م$ن ب$اب فع$ل ُض$رب، أص$له ق$ول ك$ُضرب اس$تثقلت الك$سرة عل$ى ال$واو فنقل$ت إل$ى م$ا ِ َِ ِ ُ ُِ

قبلھا، ھذا نسميه إع.ل بالنقل، اFع.ل بالنقل � يتم إ� إذا كان الحرف الذي قب$ل المنق$ول إلي$ه منق$ول عن$ه س$اكن، � 
وانكسر ما قبلھا فوجب قلبھا ياء، ھذا إع$.ل بالقل$ب، ِبد أن نحذف حركة القاف، فنقلنا الحركة صار قْول سكنت الواو 

  .إع.ل بالنقل، وإع.ل بالقلب: فدخله إع.�ن

َبي$$ع، ا=ص$$ل ُبي$$ع، اس$$تثقلت الك$$سرة عل$$ى الي$$اء : ب$$اع َِ ِ  =ن الك$$سرة عب$$ارة ع$$ن ي$$اء، والي$$اء عب$$ارة ع$$ن -ثقيل$$ة–ِ
َ حرك$ة الب$اء، أص$لھا ُبي$ع ص$ار بي$ع، س$كنت الي$اء ٍكسرتين، ھذا فيه ثقل، حصل إع$.ل بالنق$ل، حينئ$ذ نقلن$ا بع$د إس$قاط َِ ِ

وك$$سر م$$ا قبلھ$$ا، ص$$حت الي$$اء ل$$يس عن$$دنا إع$$.ل بالقل$$ب كم$$ا ھ$$و ال$$شأن ھن$$اك، ھن$$اك س$$كنت ال$$واو وك$$سر م$$ا قبلھ$$ا، 
َوالقاعدة أنه يجب قلب الواو ي$اء، � تبق$ى ال$واو ھك$ذا يج$ب قلبھ$ا، أم$ا بي$ع بع$د نق$ل ك$سرة الي$اء إل$ى م$ا قبلھ$ا ص$حت  ِ

َھي ياء، الياء يناسبھا ما قبلھا كسرة، وأما ھنا قْول م$ا يناس$ب ال$واو أن يك$ون م$ا ! ياء، � تقلب، تقلب إلى أي شيء؟ال ِ
َقبلھ$ا مك$سورة، وإنم$ا يناس$$ب الي$اء، حينئ$ذ ح$صل ھن$$ا ف$ي بي$ع ح$صل في$$ه إع$.ل بالنق$ل فح$سب، ھ$$ذه اللغ$ة الت$ي ھ$$ي  ِ ٍ

ْواكسر: ا=شھر، ولذلك قدمھا الناظم َِ ّث6ثيلى اللغات في ھذا الباب،  ھي أعْ ِ َ ، معل$ل ع$ين، ك$سر فائ$ه ھ$ذا ھ$و ا=ف$صح ُ
  .وا=شھر

ْواكسر َِ ّ فا ث6ثي أعل،ْ ِ ُِ ^ َ ُ َعينا وضم جا َ َ َ ْ َj ھو نفس اللغة السابقة، وإن كان نسبت إلى بني دبير من بني فقعس وھم$ا : ً
ِمن فصحاء بني أسد، أصلھا قول وُبوع، نفسھا، قول قلنا اس ِ ُِ َُ تثقلت الكسرة على الواو، ح$ذفت مباش$رة ل$م تنق$ل، ف$صار َ

َقْول، ُبْوع مثل$ه، ف$صحت ال$واو؛ =ن م$ا قبلھ$ا م$ضموم ول$يس بمك$سور، ل$و ك$ان م$ا قبلھ$ا مك$سور لم$ا ص$حت ال$واو،  َ ُ
  .ًبقيت على حالھا لم تقلب، تسمى واوا صحيحة: صحت بمعنى

َبيع أصلھا ُبيع، احذف الكسرة، ُبْيع سكنت الي$اء وض$ َ ًم م$ا قبلھ$ا، � يناس$بھا، وج$ب قل$ب الي$اء واوا عك$س اللغ$ة ِ
َالسابقة، القلب ھناك في قيل ليس في بي$ع، وھن$ا القل$ب ف$ي ب$وع � ف$ي ق$ْول، ف$سكنت الي$اء وض$م م$ا قبل$ه فوج$ب قل$ب  َُ ِ ِ

  .َُبْوع: ًالياء واوا فقيل

َ إذا قْول و ُبْوع بصحة الياء في قْول وبقلب الياء واوا في ُبْوع َ َ ًَ ُ ُ   .، ھذه لغة ثانية، واFشمام بينھماً

ْواكسر  َِ ّفا ث6ثي أعل ْ ِ ُِ ^ َ ُ ًيعني اكسر كسرا خالصا قيل، ليس مشوبا بضمة: َ ً ً.  

ِواكسْر ْ ً كسرا خالصا َ ^ف7ا ث6ث7يً ِ َ ُ َف7ا : ؛ =ن$ه أطل$قخ$افب$اع ومك$سور الع$ين نح$و : ، ھ$ذا ش$مل مفت$وح الع$ين نح$وَ
^ث6ثي ِ َ ِعل أو فعل أو فُعل، وھنا عام الحكم في باب فعل وفعل، والث.ثي قد يكون من باب فُ َِ َ.  

ّفا ث6ثي أعل ِ ُِ ^ َ ُ ّأعل: (َ ِ ًعيناصفة لث.ثي، ) ُ ْ ً ھذا تمييز، واويا كان الث.ثي أو يائيا، واوي$ا مث$ل ق$ال، ويائي$ا مث$ل ب$اع َ ً ً ً
  .ِوغيض
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jوضم َ jوضم: َجا َ َ jوضممعرض التفصيل،  ھذا مبتدأ، وإن كان نكرة سوغ ا�بتداء به كونه في َ َ ف$اء الث.ث$ي - للف$اء َ
 َ ج7اً بالق$صر لغ$ة أي$ضا، � نق$ول ض$رورة،َج$ا بدون ھمز، لغ$ة ج$ا يج$ي، ج$اء ھ$ذا لغ$ة ف$صيحة، و َجا، -المعل العين

  .يجي

َكبوع َجا ُ   .جا في بعض اللغات كبوع، مثل بوع: َ

ْفاحتمل ِ ُ ْ   .يعني قبل واغتفر: َ

سبة للغتين ا=وليين؛ =ن الكسر واFشمام لغتان ف$صيحتان وق$رئ بھم$ا ف$ي وفيه إشارة إلى ضعف ھذه اللغة بالن
المتواتر، وأما اFشمام ھنا فالمراد به عند النح$اة اFتي$ان عل$ى الف$اء بحرك$ة ب$ين ال$ضم والك$سر، ب$أن ي$ؤتى بج$زء م$ن 

َقي$ل يعن$ي ص$حت : الضمة قليل سابق وجزء من الكسرة كثير �حق، ومن ثم تمح$ضت الي$اء، يعن$ي ل$م تقل$ب، ل$و قي$ل ِ ُ
  .ًكما قلبت ھناك بالضمة الخاصة قلبت الواو ياءًالياء، لو كانت الضمة ھذه خالصة لوجب قلب الياء واوا 

ْواك7سرك$سرة م$شوبة ب$شيء م$ن ص$وت ال$ضمة، : تمحضت الياء وقيل َِ ِقي$ل وبي$ع، ومن$ه : إخ$.ص الك$سر، فيق$ال: ً إذاْ ِ
  : قوله

  ُاكَح77777777777777ُذ تِين إَي77777777777777رِى نَل77777777777777َت عَيك77777777777777ِح

  

  ُاكَشُ ت77777777777777777777َ و)َوك. ال77777777777777777777شُِطبَخت77777777777777777777َت

  

َھذا حيكت، وورد أيضا في وراية حْوكت باللغتين ِ َحيكت، حْوكت أصلھا ُحوكت، اس$تثقلت الك$سرة عل$ى ال$واو : ًِ َِ ِ
ًفنقلت إلى ما قبلھا بعد إسقاط حركة الحاء، وصار حْو سكنت الواو وانكسر ما قبلھا فوجب قلبھا ياء فقي$ل ًحيك$ت، إذا : ِ

َذه منقلب$$ة ع$$ن واو، ولي$$ست ي$$اء أص$$لية ب$$ذاتھا وإنم$$ا منقلب$$ة ع$$ن أص$$لھا، وحْوك$$ت عل$$ى الرواي$$ة الثاني$$ة أص$$لھا الي$اء ھ$$ ِ ً
َُحوكت، فعل مثل ضرب، استثقلت الكسرة على الواو فحذفت، ليس عندنا إع$.ل فبقي$ت كم$ا ھ$ي، لم$اذا ل$م تقل$ب ي$اء؟  ِ

  .َُحوكت: لھا فصحت، قيل=نھا � تقلب ياء إ� إذا كسر ما قبلھا، وھنا ضم ما قب

  ابن عقيل لم يرتب ا=شھر، ا=ولى أن يقدم اFشمام

ك$$أن ا=ول والث$$اني لغت$$ان .. ً عل$$ى إخ$$.ص ال$$ضم، ول$$ذلك الن$$اظم أراد عين$$ا أن يق$$دم الك$$سر، ث$$م اFش$$مام، ث$$م ال$$ضم
  .وعوُب ُ ھذا ما ورد في القرآن، وإخ.ص الضم قولضمفصيحتان، ولذلك قرئ بھما في المتواتر، وأما 

َلي77777777777ت ْ ْوھ77777777777ل َ َ ُينف77777777777ع َ ََ ًش77777777777يئا ْ ْ ُلي77777777777ت َ ْ   ؟َ

  

َلي777777777777777ت ْ ًش777777777777777بابا َ َ َب777777777777777وع َ ُفاش777777777777777تريت ُ ْ َ َ ْ َ
  

  

َُبوع ا=صل ُبوع، استثقلت الكسرة على الواو فحذفت وبقيت الضمة وبقيت الواو ليس عندنا إع.ل بالقلب ِ.  

ر ذلك إ� في اللف$ظ و� يظھ$ر ف$ي اFتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر و� يظھ: واFشمام ھو الثالث: ثم قال
  . قريء في السبعة،الخط

ِواكسرًإذا  ِ ْ ْأو اش ھذا فعل أمر، َ َ ْش7ممَأ أص$لھا.. َ ِ بنق$ل حرك$ة الھم$زة إل$ى ال$واو : ، ھن$ا الھم$زة أي$ن ذھب$ت؟ نق$ولْ
َأو َأوأصل الواو ھنا س$اكنة، .. َ ْأو اشح$رف مبن$ي عل$ى ال$سكون، ھن$ا حرك$ت  َ َ ك$ة ال$واو حر: م$ن أي$ن ج$اءت نق$ول.. َ

ٍھذه؟ أصلھا أو أشمم، أشمم من أشم، حينئذ نقول K : أريد التخفيف بحذف الھم$زة، لك$ن عن$دنا ھم$زة ح$رف وھ$ي ح$رف
ًإذا � بد من التدرج، � نحذفھا ھك$ذا بحركتھ$ا، وإنم$ا نلق$ي حركتھ$ا إل$ى م$ا قبلھ$ا إذا ك$ان : حلقي ثقيل، ومحرك، قالوا

ْأو اش: ًساكنا، فقال َ   ً. بالفتحة، ھذه الفتحة من أين جاءت؟ ھي حركة الھمزة المحذوفة تخفيفاتحركت الواو.. َ

ْأو اشمم ً إذا  ِ ْ َ ْأو اش7مم بنقل حركة الھمزة إل$ى ال$واو، : نقولَ ِ ْ َ ھ$ذا تن$ازع في$ه اك$سر واش$مم، س$يأتينا التن$ازع ) ف$ا(َ
^فا ث6ثيعام.ن سلطا على معمول واحد،  ِ َ ُ م$ضاف إلي$ه وھ$و مفع$ول ب$ه، وقلن$ا ، يعني فاء ث.ثي، فا م$ضاف، وث.ث$ي َ

ُھ$$ذا ي$$شمل الث.ث$$ي ھن$$ا مفت$$وح الع$$ين كب$$اع فع$$ل، ومك$$سور الع$$ين خ$$اف، خي$$ف أص$$لھا خ$$وف فع$$ل ُض$$رب، اس$$تثقلت  َُ َ َ َِ ِ َ
  .سكنت الواو وكسر ما قبلھا فوجب قلبھا ياء.. ِخْو: الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلھا، فقيل

ِخوف مثل ُبوع، خوف استثقلت الكس ُ   .رة على الواو فحذفت، فبقيت كما ھيُ
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ّفا ث6ثي أعل ِ ُِ ^ َ ُ ّأعل: َ ِ  ھو يعني الث.ثي، بمعنى أن عين$ه معتل$ة فقلب$ت، يعن$ي غي$رت عين$ه، ح$صل إع$.ل بالقل$ب، ُ
  .تنبه إلى الفرق بين معتل ومعل، ھذا الصحيح

ّأعل ِ ِعور، وصيد:  بمعنى غيرت عينه، فخرج المعتل الذي لم تغير عينه نحوُ َِ فإن$ه إذا بن$ي للمفع$ول .. ، واعت$ورَ
  .سلك به مسلك الصحيح، وستبقى كما ھي صيد وعور كما ھو، � يرد فيه اللغات الث.ث، وإنما ذاك خاص بالمعل

َوضم جا َ َj -ْكبوع فاحتمل -في بعض اللغات ِ ُ َْ َ فدل على أنه مغتفر في ھذا المح$ل، وھ$و ض$عيف ف$ي نف$سه، وھ$ذا : َُ
ًول على أفصح اللغات، ھذه دائما إذا مر معنا أفصح تجد أن القرآن يأتي دائما با=ف$صح، ھن$ا يدل على أن القرآن محم ً

ِوھي لغة بني َدبي$ر، وال$صبان : الكسر واFشمام وارد في القرآن، وأما ُبوع مع أنھا موجودة لغة، ولذلك قال ابن عقيل
َدبير يقول بالتصغير، وبني فقعس ل$ك ل$م ي$رد ح$رف واح$د ب$صحة ال$واو أو الي$اء، ، وم$ع ذ وھما من فصحاء بن$ي أس$دُ

  .واFشمام كما ذكرنا

ْوإن ب777777777777شكل خي777777777777ف ل777777777777بس يجتن777777777777ب ْ ُ ٌ ْ َ ََ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ِْ  

  

ّوم777777777ا لب777777777اع ق777777777د ي777777777رى لنح777777777و ح777777777ب َ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِْ َ
  

  

ْوإن بشكل خيف لبس يجتنب ْ ُ ٌ ْ َ ََ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ُقيل، وقول، واFشمام: يعني في اللغات الث.ث السابقة: ِْ ِ.  

ً إذا يضم أوله ضما ًقول، ويكسر كسرا خالصا، وثم ما ھو بين المنزلتين، لغة مركبة بين الثنتين: ً خالصاً ً َُ.  

 إذا أس$$ند للم$$تكلم أو المخاط$$ب، ق$$د يك$$ون ف$$ي أول$$ه -وھ$$و مبن$$ي للمعل$$وم-ق$$د يلت$$بس الفع$$ل الماض$$ي إذا أس$$ند 
ًم$$ضموما، أو مك$$سورا،  فحينئ$$ذ إذا ج$$يء ب$$ه وھ$$و مبن$$ي للمعل$$وم مك$$سورا، وق$$د ج$$از ف$$ي ً  المبن$$ي للمجھ$$ول أو مغي$$ر ًٍ

  .الصيغة الكسر يحصل لبس بين الموضعين

َبيع، بيع العبد، العبد ھذا نائب فاع$ل، طي$ب، : باع قلنا مبني للمجھول، ماذا نقول فيه؟ كيف نغير الصيغة؟ نقول ِ
َائت بباع وھو مسند إلى تاء المتكلم ماذا تقول؟ بعت، بيع، أول الحرف الفاء ھذا مكسور، في ال ِ مسند إلى الم$تكلم وھ$و ُِ

ُبع$ت ي$ا عب$د، ھ$ذا للمخاط$ب، ق$د ي$أتي مث$ل ُص$مت مث$ال : ٍمبني للمعلوم وفي المغير ال$صيغة، حينئ$ذ � ي$درى إذا قي$ل َ ِ
َبع$ت الث$وب وبع$ت ي$ا زي$د الث$وب، بع$ت ھ$ذا : آخر، بعت يا عبد، ھل ھذا مبني للمعلوم أو مبني للمجھول؟ =نك تق$ول َ َِ ِ ِ

ِبعت يا عبد، بمعن$ى أن$ه مبي$ع وق$ع علي$ه البي$ع، م$ا ال$ذي يمي$ز ھ$ذا ع$ن : وھي فاعل، وقد يقالمسند إلى تاء المخاطب  َِ َ
َبعت يا عبد، وإنما تق$ل: ٍھنا وقع لبس، فحينئذ وجب تغييره إلى الضم أو اFشمام، ف. تقل: ذاك؟ قالوا َُبع$ت، فال$سامع : ِ

ِبع$ت ي$ا : َُبع$ت ي$ا عب$د و� تق$ل: عل وليس إلى الفاع$ل، فتق$ولٍحينئذ إن كان يفھم يعلم أن ھذا الفعل مسند إلى نائب الفا
  .عبد

ٍوإن بشكل ْ َ ِ ِْ إخ.ص الكسر، وإخ.ص الضم، واFشمام ا=صل فيه � يرد، � يرد ھن$ا : من ھذه ا=شكال الث.ثة: َ
  .اFشمام؛ =نه واضح، =نه � يكون في المبني للمعلوم، وإنما الضمة والكسرة ھي المحتملة

راد بالشكل ھنا الكيفية الحاصلة للفظ، و� مانع من إط.ق$ه عل$ى اFش$مام، ھ$و كيفي$ة � ش$ك، مث$ل إخ$.ص  الم
ھذا � بأس أن يطلق عليه بأنه ش$كل، ھ$ذا ش$كل وھ$ذا ش$كل : الضم وإخ.ص الكسر، والكسرة المشوبة بالضمة، نقول

لل$بس، فا=ح$سن أن نف$سره ھن$ا ب$شكلي ال$ضم وھذا شكل؛ =نه نطق بحرف بصيغة معينة، لك$ن اFش$مام � يخ$اف ب$ه ا
  .والكسر

َوإن بشكل خيف َِ ٍ ْ َ ِ ًالمراد به إخ.ص الضم وإخ.ص الكسر؛ =ن اFشمام وإن سمي شك. إ� أن$ه � يخ$اف من$ه : ِْ
ٍاللبس أبدا؛ =نه منذ أن يشم الكسرة ضمة، حينئذ علمنا أنه مبني لما � يسمى فاعل ً .  

ٍوإن بشكل ْ َ ِ ِْ ٌخيف لبس -ا=شكالمن ھذه - َ ْ ََ َخيف: ِ َ أصله خ$وف، ھ$ذا مبن$ي للمجھ$ول، ِ ِ ٌل7بسُ ْ  ھ$ذا نائ$ب فاع$ل، أي َ
ْيجتن7ب: ٍبين الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول، فيلتبس النائب عن الفاعل بالفاعل، ب$سبب ش$كل، حينئ$ذ ق$ال ْ َُ َ ،

ًي المغي$ر ال$صيغة موافق$ا للمبن$ي للمعل$وم وج$ب يعني وجب تركه، الذي يحصل به اللبس وجب تركه، يعني م$ا ك$ان ف$
ك$$سر، وض$$م، وإش$$مام، إذا ح$$صل الل$$بس بالك$$سر وج$$ب اجتن$$اب : ترك$$ه ف$$ي المغي$$ر ال$$صيغة؛ =ن عن$$دنا ث.ث$$ة أش$$ياء

  .الكسر، فيبقى عندنا الضم واFشمام، وإذا حصل اللبس بالضم وجب الكسر واFشمام كما سيأتي في ك.م الشارح



                                                            
677

ِوإن بشكل خ ٍ ْ َ ِ ِْ ٌيف لبسَ ْ ُحينئذ بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع في اللبس واستعمل الشكل ال$ذي � ل$بس في$ه، : ََ ُ ٍ
ْيجتنب: ولذلك قال ْ َُ   .حيث � قرينة: ، قال في الصبانَ

َبعت يا عبد بإخ.ص الك$سر ل$م يعل$م، ھ$ل ھ$و فاع$ل أو : بيع العبد، إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت: مثاله ِ
َبعت يا عبد، ما ُيدرى ھ$ل ھ$و فاع$ل أو نائ$ب فاع$ل، فُيت$رك الك$سر وُيرج$ع إل$ى ال$ضم أو اFش$مام فيق$النائب فاعل،  ِ :

أن$ه إذا بن$ي للمفع$ول، إن ك$سرت : ِخف$ت، أن$ا يعن$ي، أف$اد: َُبعت يا عب$د، وك$ذلك خ$اف إذا أس$ند إل$ى ت$اء ال$ضمير تق$ول
َحصل اللبس، خفت أنا، خفت ھذا يحتمل أنه للمخاطب فاعل،  ِ َخف$ت، : ٍفحينئ$ذ تق$ولُِ َإذا خف$ت عن$د الن$اس ھ$ذه ص$يحة، ُ ُ

  .إ� اللھم إذا كان المراد بھا البناء للمعلوم

ِخفت الفعل ھنا مغير الصيغة، يتعين عند الناظم أن ن$أتي بال$ضمة أو اFش$مام، و� يج$وز خف$ت؛ =ن خف$ت ھ$ذا  ِ َ ُ
ٍز إخ$.ص الك$سر ف$ي مغي$ر ال$صيغة، حينئ$ذ الت$بس ِخفت على ا=صل في اللغ$ة، أن$ه يج$و: مسند إلى الفاعل، فإذا قلت

ومعلوم أن القاعدة الكبرى عند العرب دفع اFلباس، وھذه قع$د بھ$ا حت$ى ف$ي ا=ش$باه والنظ$ائر ال$سيوطي وف$رع عليھ$ا 
ِ، حينئذ وجب العدول ع$ن خف$ت إل$ى -دفع ا�جتناب واFلباس ھذا من أغراض القواعد العامة في لسان العرب-مسائل  ٍ
َخفت    .ًدفعا لmلباسُ

ُوطلت ًأي غلبته في المطاولة يجتنب فيه ال$ضم ل$ئ. يلت$بس بطل$ت الم$سند الفاع$ل م$ن الط$ول ض$د الق$صر، إذا : ُ ُ ُ
  .كل ما احتمل أنه إما مسند إلى الفاعل أو نائب الفاعل وجب العدول إلى غيره

ْوإن ب77شكل خي77ف ل77بس يجتن77ب ْ ُ ٌ ْ َ ََ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ْيجتن77ب: ِْ ْ َُ جتن$$اب ال$$شكل المل$$بس، يعن$$ي يج$$ب و� يج$$وز  ظ$$اھر ك.م$$ه وج$$وب اَ
ج$واز ا=وج$ه الث.ث$ة، : استعماله، ھذا رأي الناظم وھو الظاھر، وقد صرح به في شرح الكافية، وظاھر ك.م س$يبويه

ً وظاھر ك$.م س$يبويه ج$واز ا=وج$ه الث.ث$ة مطلق$ا، ول$م يلتف$ت �لتب$اس لح$صوله -ولو وقع لبس، ھذا مذھب سيبويه،-
ِغير مضـار((ار وتضار مخت: في نحو َ ُ ُ ْ ف$ي ا�س$م والفع$ل وا�جتن$اب -ھذا يجوز، فھذا من المجم$ل عن$د ا=ص$وليين-)) َ

ًأولى وأرجح، عند سيبويه � يجب وإنم$ا ھ$و أول$ى وأرج$ح، وھ$ذا م$ذھب الكثي$ر م$ن النح$اة، الجمھ$ور عل$ى ھ$ذا تبع$ا 
ْقالت َإذالسيبويه،  َ ِحذام :َ َ َفصدقوھا َ Mُ   .، ھذه حجتھمََ

ٍن مالك رحمه ' تعالى يرى أنه إذا وقع اللبس حينئذ قاعدة العرب المطردة أنه يجب دف$ع الل$بس، وھ$ذا م$ن واب
حيث التأصيل قياسه ھو السليم، أنه يجب ترك م$ا يل$بس بغي$ره، ورأي س$يبويه أن$ه موج$ود ف$ي م$ضار، وت$ضار، لك$ن 

  .ھناك ضرورة � بد منه

َوإن بشكل خيف لبس يجتن َ ْ َْ ُ ٌ ْ َ ََ ِ ٍ ِ   .ْبِْ

؛ =ن القاع$دة م$ا - الع$ين-ًأي$ضا المع$ل- إذا أس$ند الفع$ل الث.ث$ي المعت$ل الع$ين بع$د بنائ$ه للمفع$ول: قال اب$ن عقي$ل
ّواكسر أو اشمم فا ث6ثي أعل :زالت فيما سبق ِْ ِ ِ ُِ َ^ َ ْ ََ ُ َ ْ ٍوإن ب7شكل: K جوز لك ث$.ث لغ$ات، ث$م ق$د يق$ع الل$بس ف$ي بع$ضھا، ق$الْ ْ َ ِ ِْ َ 

  .ّلسابقة فالحكم ما زال بفاء الث.ثي المعلمن ا=شكال الث.ثة ا

  ً. أو يائياًإلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويابعد بنائه للمفعول 

  .قال أو باع إما ھذا وإما ذاك

ً، إذا وج$ب اجتن$اب ال$ضم، إذا وم وج$ب عن$د الم$صنف ك$سر الف$اء أو اFش$مامَ س$ام م$ن ال$س: نحوًفإن كان واويا
   .ًيا وجب اجتناب الضم؛ =نه إذا أسند في الفاعل بقي على أصله وھو الضمكان واو

؛ =ن ُسمت ھذا مبن$ي للفاع$ل، وإذا متُس :ف. تقول مت و� يجوز الضمِ س:فتقولِوُعدل إلى الكسر أو اFشمام، 
ُس$مت؛: أردت البناء للمجھول أو مغير الصيغة تقول وإن ،  العب$دُمتُس$:  إ� ل$ئ. يلت$بس بفع$ل الفاع$ل فإن$ه بال$ضم ل$يسِ

 اجتناب الكسر؛ اليائي وجب اجتناب الكسر؛ =نه ھ$و ال$ذي يق$ع الل$بس  نحو باع من البيع وجب عند المصنفًكان يائيا
  .مع الفاعل، والواوي وجب اجتناب الضم؛ =نه الذي يقع ا�لتباس مع الفاعل

الفاع$ل بفع$ل الع$ت ل$ئ. يلت$بس ِ ب:ف$. تق$ولعت و� يجوز الكسر  ُب: ضمه أو اFشمام فتقول وجب عند المصنف
  .عت الثوبِ ب:فإنه بالكسر فقط نحو
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َبعت يا عبد! لكن لو وجد قرينة ما المانع ِ.  

ّوما لباع قد يرى لنحو حب َ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِْ ّحب: َ K ما نوع ھذا فعل ث.ثي مضعف، مدغم، أصله حبب مثل مد وشدَ K َ َ K.  

ِوما لباع قد يرى لنحو  ْ َ ُ َ َ َ ََ ِ ِْ ّحبَ ّ، ورد من كل فعل ث.ثي مضاعف مدغم، شد نقولَ ھذا مضاعف، بمعنى أن عين$ه : ّ
Kشدد، كذلك مد وحب ورد، نقول.. ّشد: و�مه من جنس وأدغمت العين في ال.م فقيل ّK :ھذه كلھا فعل ث.ثي مضعفK.  

ِقيل و بيع: (اللغات الث.ث التي في Kحب و رد(في ) ِ K(حب حب ،K ِ K ..حب ھذK ا ماضي م$سند إل$ى الفاع$ل، إذا أردت
Kصيغته لنائب الفاعل مغير الصيغة، ُحب مثل قول، أصلھا ُحبب، حب بالكسر، بق$ي اFش$مام ح$ب يعن$ي ت$أتي بالك$سرة  K ِ ِ Kِ َ ُ

  .Kمع حركة الفم بالضم، حب

  .الث.ث اللغات السابقة موجودة في ھذا الفعل

َوما لباع َ َ َ باع ي لباع، والذي استقر لفاء باع،يعني والذي، ھذا مبتدأ، والذ: َِ ھذا من اللفظ تأخ$ذ أن$ه ث.ث$ي أعل$ت َ
ب$اب : باب نصر، وباب فتح إلى آخره، وحسب، نق$ول: عينه، معل العين من الث.ثي باب باع، ُيعنون ھكذا، مثلما يقال

ْق7د لذي اس$تقر لب$اع لف$اء ب$اع، باع، ھنا في ھذا المقام المراد به الث.ثي معل عين، يجوز فيه ث.ث لغات، ھذه اللغات ا َ
َيرى  ْقد(ُ َقد يرى للتقليل، ) َ ُ ْ ّقد يرى لنحو حبفيه قلة، َ َ ْ َ ُِ َ ِ ْ K بإس$كان الب$اء، ح$ب لل$وزن، ورد م$ن ك$ل فع$ل ث.ث$ي م$ضاعف َ

مدغم، ولكن الجمھور على أن$ه يج$ب ال$ضم فح$سب، والن$اظم ھن$ا س$وغ الك$سر م$ع اFش$مام ل$وروده ف$ي الق$رآن، وإ� 
Kلى أنه يجب فيه ال$ضم فح$سب، جمھ$ور النح$اة ل$يس عن$دھم إ� ُح$ب وُرد وش$د وُم$دالجمھور ع K Kُ K .. ،ھ$ذا مغي$ر ال$صيغة

ْفأول الفعل اضممن: بالضم على القاعدة َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ َ.  

ُِم$د أص$له ُم$دَد، ش$د أص$له ش$دَد، لك$ن الك$سرة م$ن أج$ل اFدغ$ام: ٍوحينئذ ما قبل ا]خر مكسور أو �؟ أنت تقول ُِ ُK K 
Kشد وُمد: حذفت، يسكن ما يمكن اFدغام إ� بإسكان ا=ول، وحذفت الكسرة وأدغمت الدال في الدال، قيل K ُ.  

Kفوجب فيه لغة واحدة عند النحاة وھي ا=صلية شد وُمد وُحب K K   .إلى آخره.. ُ

  .وعند ابن مالك رحمه ' وقلة من النحاة أنه من باب باع، فيجوز فيه ث.ث لغات

ث.ث لغات، ا=فصح إخ.ص الك$سر، ث$م اFش$مام، ث$م إخ$.ص : =فصح ھنا الضم، ھناك في باب باع قلنالكن ا
  .ا=فصح الضم، ثم اFشمام، ثم الكسر: الضم، ھنا العكس

لكن ا=فصح ھنا الضم حت$ى أوجب$ه بع$ضھم وھ$و الجمھ$ور، أوج$ب ال$ضم � غي$ر، وال$صحيح الج$واز فق$د ق$رأ 
َُردت إلْين: ((علقمة َْ ِ Kُولْو ُردوا لعادوا((، ))ا َ ََ َk ((ٍردوا بالكسر، ثبت، إذا ثبت انتھينا، ثبتت قراءة حينئذ نق$ول ًج$از لغ$ة أن : ِ

ُول$$ْو ُردوا لع$$ادوا((يك$$سر أول الم$$ضاعف ف$$ي مغي$$ر ال$$صيغة،  َ ََ َk ((رد ھ$$ذا فع$$ل ماض$$ي مغي$$ر ال$$صيغة، : ٍفحينئ$$ذ نق$$ولK ِ
Kبضاعتنا ُرد((والواو ھذا نائب فاعل  َ ُ َ َ َت إلْيناِ َْ ٍھذا مغير الصيغة، وكسر أوله لغة، حينئذ ھ$ذا م$ن ب$اب إخ$.ص : نقول)) ِ

ُولْو ُردوا لعادوا((الكسر  َ ََ َk ((ھذا فعل ماضي مغير الصيغة والواو فاعل، : نقول))َُردت إلْين$ا َْ ِ K ((ھ$ذا فع$ل ماض$ي : نق$ول
  .مغير الصيغة

َوما لباع: ًإذا قوله َ َ   .عيعني والذي استقر لبا: َِ

ّقد يرى لنحو حب َ ْ َ ُِ َ ِ ْ يعني يجوز في فاء الفعل الث.ثي المضاعف م$ا ج$از ف$ي ف$اء ب$اع م$ن ك$سر وإش$مام وض$م، : َ
َقد يرى: وقوله ُ ْ َوقد يرى  ھذا مبتدأ،َماھذا مفھومه أن ذلك قليل، و  َ ُ َْ الجملة خبر والمفعول ا=ول ونائب الفاعل ض$مير  َ

ِلنحومستتر و  ْ َ   . ھذا مفعول ثانيِ

ّق7د ي7رى لنح7و ح7ـب: ً، إذاق$د بالم$ضاففاء ح$ب، :  نحوّـبَح َ ْ َ ُِ َ ِ ْ ِ لنح7و، يعن$ي لمث$ل،َ ْ َ ّمث$ل، ح$ب ل$يس لكل$ه :  بمعن$ىِ
ّحـب وإنما فاء Kحب وُحب وحب، بالكسر مع اFخ.ص: ، فيقالَ ِ K K َ.  

ّوم7ـا لب7ـاع ق7د ي7رى لنح7و ح7ـب :وقول$ه: قال ابن عقيل َ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِْ  ب$اع م$ن ج$واز ال$ضم والك$سر  معن$اه أن ال$ذي ثب$ت لف$اءَ
، ھ$ذا عن$د اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى، ب وإن شئت أش$ممتِب وح ُح:ب فتقولِ ح:واFشمام يثبت لفاء المضاعف نحو

ومن اعتبر قراءة علقمة، ومن لم يعتبرھا أوجب الضم وھم الجمھور، � يجوز إ� ُحب في المضاعف، والصواب م$ا 
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  .ذكره الناظم

َوم777777777ا لف7777777777ا ب777777777اع َ َ ََ ِ لم7777777777ا الع777777777ين تل7777777777يِ َِ ُ ْ َ َْ  

  

ِف777777777ي اخت777777777ار وانق777777777اد وش777777777به ينجل777777777ي ٍ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ْ َ َْ َ
  

  

ُما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل أو انفعل، سبق الحكم ھناك في انطلق، اجتمع، ھذاك ال$صحيح،  ِ ُ
ور، ف$ا=لف ھ$ذه منقلب$ة ِمعل العين، إذا كانت عينه معلة، اختار أصله انفع$ل اخت$: وھنا المعتل معتل العين إن شئت قل

ٍاخ$ت، انفع$ل، حينئ$ذ نق$ول.. َعن واو، والواو ھي العين؛ =ن اختار وزن$ه انفع$ل، ان$ف ا=ل$ف ھ$ذه ھ$ي ع$ين الكلم$ة، : َ
ٍانفعل اختور، فالواو تحركت وانفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفا فھو معل، كذلك انقاد، ق$اد يق$ود، حينئ$ذ نق$ول أص$ل انق$اد  ً َ َ

َانقود، تحركت    ً.الواو وانفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفاَ

  :حكم ھذا الفعل كالفعل الث.ثي معل العين، يجوز فيه ث.ثة أوجه: ًإذا العين ھنا معلة، قال الناظم

َوما لفا باع َ َ ََ َوما: (ِ َلفا باع(مبتدأ، ) َ َ َ َلف7اوالذي اس$تقر : يعني) ِ  ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف ص$لة الموص$ول، ِ
َفا باعِلوالذي استقر  َ ِلم7ا الع7ين تل7ي ونحوه مما سبق م$ن ج$واز ا=وج$ه الث.ث$ة، ثاب$ت َ َِ ُ ْ َ ُالع7ين ، ثاب$ت لل$ذي الع$ين تل$ي، َْ ْ َ ْ
ِ تليمبتدأ، وجملة   . خبرَ

ما الذي تليه العين في باب اختار، الذي تليه العين وليس ھ$و ال$ذي يتل$و الع$ين، أي$ن الع$ين؟ عرفن$ا الع$ين اخت$ار 
َوانق7ادًه؟ تلت التاء، إذا ا=وجه الث.ثة تكون في تاء اختار، ھي ا=لف، ما الذي تلي َ ْ ٍ الق$اف، فحينئ$ذ تق$ول ف$ي اخت$ار إذا َ

ُبنيته للمجھول اختير تي تو َاختار أصله اختور، افتعل، فالعين مفتوحة التي ھي واو، تحركت الواو وانف$تح م$ا قبلھ$ا .. ِ َ
لم$اذا؟ =ن$ه يج$وز ف$ي .. ِاختار إذا كسرت التاء اختير: ٍعل فحينئذ تقولًفوجب قلبھا ألفا، إذا أردت إسناده إلى نائب الفا

ٍما كان على وزن افتعل، معل العين يجوز في تاء ث.ثة أوجه، فحينئذ إذا كسرت التاء الواو التي ھ$ي ع$ين � يناس$بھا 
ًإ� أن تقلب ياء، فوجب قلب الواو ياء لمناسبة الكسرة التي قبلھا، كما قلنا ھناك في ِ قول، ال$واو � يمك$ن أن توج$د واو ً

ُبعد كسرة، وإنما يناسبھا ما قبلھا الضمة، فحينئذ قول قلنا ِقو � يجوز، بل يجب قلب ال$واو ي$اء، ھن$ا اخت$و يج$ب قل$ب : ٍ ًِ
ُاختير، اختور: الواو ياء، فقيل  :صحت الواو لماذا؟ =ن الضمة التي على التاء قبل ال$واو وھ$ي مناس$بة لل$واو، فيق$ال.. ِ

  .ُاختور: ِاختير بقلب الواو ياء لمناسبة الكسرة التي قبلھا، فيقال

ُ انقيد، انقو كسرة ثم واو، وجب قلب الواو ياء، انقود ِ   .صحت الواو =ن ما قبلھا ضمة: ِ

ِوما لفا باع لما العين تلي ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ َلما: َ   . للحرف الذي تليه العين:  أيِ

َفي اختار َ ْ    .ن افتعلأي في كل فعل على وز: ِ

َوانقاد َ ْ Kأو انفعل، ولو المضاعفين كاشتد وانھل، فإن اللغات ال$ث.ث تج$ري ف$ي ذل$ك، وإن أوھ$م ك$.م الم$صنف : َ K
َاختار وانقاد: حيث اقتصر على التمثيل بالمعل فحسب، الحكم عام، لكن الكثير ھو ھذا خ.فه؛ َ ْ َ َْ َ.  

ِوشبه ينجلي ٍ َِ َ ْ ْاختار وانھذا معطوف على : َْ َ َْ َقادَ ِوشبـه ينجلـي: ، لو قيلَ ٍ َِ َ ْ ٍوشبـه  مبتدأ وخبر كان أفيد، َْ ِْ َاخت7ار لذين َ َ ْ
َوانقاد َ ْ ِينجلـي، َ َ   .يعني ينكشف ويتضح أمره: َْ

ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتع$ل أو عل$ى وزن انفع$ل يج$وز ف$ي الح$رف : ًإذا القاعدة، المراد ھنا
  .ء باع من ا=وجه الث.ثة السابقةالذي تليه العين ما جاز في فا

 افتع$ل أو انفع$ل وھ$و :أي يثبت عند البناء للمفعول لما تلي$ه الع$ين م$ن ك$ل فع$ل يك$ون عل$ى وزن: قال ابن عقيل
َاخت7ار وانق7اد : م$ا يثب$$ت لف$اء ب$اع م$ن ج$واز الك$سر وال$$ضم وذل$ك نح$و، مع$ل الع$ين يعن$ي،معت$ل الع$ين َ ْ َ َْ ، انظ$ر اخت$$ار َ

َاختير، ھذا مبني لما لم يسم فاعله، أو قل: مه؟ إذا قلتالحرف ا=ول ما حك   .مغير الصيغة: ِ

ْفأول الفعل اضممن  َ ُ ْ ْ .ِ ِ ْ َ َ ِاختير، ھذا استثناء لما سبق، وكان ا=ولى أن الناظم ينب$ه عليھ$ا؛ ل$ئ. ي$دخل ف$ي : ، ھنا قالَ
   .القاعدة السابقة

َاخت7ار و :ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر وال$ضم نح$و َ َ َانق7ادْ َ :  وش$بھھما فيج$وز ف$ي الت$اء والق$اف ث.ث$ة أوج$ه،ْ
نقيد واFشمام وتحرك الھم$زة ِا  و بكسر الھمزة،ختيرِ ا: والكسربضم الھمزة كذلك،نقود ُوابضم الھمزة، ختور ُا: الضم
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  .، فتكون مثلھابمثل حركة التاء والقاف

ًوإن أوھ$$م ك$$.م الم$$صنف ل$$زوم ال$$ضم مطلق$$ا؛ =ن$$ه أطل$$ق أو� أن  الفع$$ل ي$$ضم أول$$ه واقت$$صر ھن$$ا عل$$ى جري$$ان ً
  .ا=وجه الث.ثة فيما قبل العين

ِقد يقال أن ا=صل الضم، لكن لمناسبة التاء كسرت في انقيد واختير، وھناك قي$ل ُاخت$ور وانق$ود عل$ى ا=ص$ل، : ِ ُ
  .كسر ھذا فيه ثقلِانقيد لمناسبة الياء؛ =ن ا�نتقال من ضم إلى : وإنما يعلل ما جاء على خ.ف ا=صل، فيقال

  .ھذا ما يتعلق بتغيير صيغة الفعل، وھو بحث صرفي بحت، و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  48الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  ًكأنك مررت عليھا مختصر جدا،: آخر الفاعل، ا=خ يقول: السؤال

ُواAص7777777777777ل ْ ِالفاع7777777777777ل ِف77777777777777ي ََ ِ َ ْأَ◌ن ْ َيت77777777777777ص6 َ ِ . َ  

ْوق777777777777777777د َ ُيج777777777777777777اء َ َ َخ6777777777777777777ِب ُ ِص777777777777777777لَاA ِفِ ْ  

  

ُواAص7777777777777ل ْ ِالمفع7777777777777ول ِف7777777777777ي ََ ُ ِينف7777777777777ص ْأن َْ َ ْ َ6َ  

...........................................  

  .إن وجدنا فرصة مررنا عليھا إن شاء ': الجواب

ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  .العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد [ رب 

  :أما بعد

� زال الح$$ديث ف$$ي النائ$$ب ع$$ن الفاع$$ل، وذك$$ر الن$$اظم ف$$ي مقدم$$ة الب$$اب ا=ح$$وال الت$$ي تعت$$ري الفع$$ل م$$ن أج$$ل 
 ع$ن غي$ره، ل$ذلك م$ن أج$ل التميي$ز، حك$م واج$ب يتمي$ز ب$ه نائ$ب الفاع$ل: تغييره ليكون ما بعده نائب فاع$ل، وھ$ذا قلن$ا

الذي يكون بع$ده فاع$ل، والمبن$ي لم$ا ل$م ي$سم فاعل$ه، : مبني للمعلوم، ومبني للفاعل، مبني للمعلوم، يعني: الفعل قسمان
ھذا يكون بعده نائب فاعل، فقدم ھنا الفعل وما يتعلق ب$ه عل$ى أحك$ام النائ$ب م$ن حي$ث م$ا يج$وز نيابت$ه وم$ا � يج$وز، 

  :يح عكس، قدم ا=بيات التي ستأتي معناوابن ھشام رحمه ' في التوض

ٌوقابل ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ْمن ْأو َ ِمصدر ِ َ ْ ْأو     ***َ ِحرف َ ْ ^جر َ تكلم عن ھذه، ثم بعد ذل$ك خ$تم ب$الك.م عل$ى ال$صيغ، : َ
ب$أن النظ$ر ف$ي الفع$ل ھ$ذا : كأنه ينكت على الناظم أن ھذه المسألة تتقدم عل$ى م$سألة تغي$ر الفع$ل، وھ$ذا ق$د يق$ال: يعني

ًمھم جدا، وھو يميز ما بعده، حينئذ قد يكون داخ. في مفھوم نائب الفاعل؛ =نه إذا قال ٍ ُين7وب: ً ٌمفع7ول َُ ُ ِب7ه َْ ْع7ن ِ ِفاع7ل َ ِ َ ،
بين ا=صل الذي ھو المفعول به، وما بعده فھو محمول عليه، الظرف والمصدر والجار والمجرور ھ$ذا محم$ول عل$ى 

ٍ ب$ه، حينئ$ذ � تن$وب ھ$ذه ا=ش$ياء، � ين$وب واح$د منھ$ا، =ن اب$ن مال$ك رحم$ه ' المفعول به، ولذلك إذا ُوجد المفعول
َفيم: ( يكون ا=صل فيه أنه مفعول به، قال-نائب الفاعل-تعالى بين، أن النائب  ُله اِ Kمن ا=حك$ام، ومث$ل ل$ه، ث$م : يعني) َ

م$ا : ، ولم يبق إ� مسألة واحدة وھي مھمة، وھيٍبين الصيغة التي تعتريه، حينئذ إلى ھنا يكاد أن يكون الباب قد انتھى
ٍفقط، وھذه فرعية ليست بأصلية، حينئذ م$ا ج$رى علي$ه الن$اظم ! الذي ينوب عن الفاعل إذا لم يكن في الك.م مفعول به

المفع$ول، والم$$صدر، : أول$ى م$ن تق$ديم الك$.م عل$ى ال$$صيغ م$ن الك$.م عل$ى م$ا ين$وب ع$$ن الفاع$ل، وھ$و أربع$ة أش$ياء
  . والجار والمجرور، وھذا واضح بين و� تنكيت على الناظموالظرف،

  :قال رحمه ' تعالى

ٌوقاب77777777777ل ِ َ ْم77777777777ن َ ٍظ77777777777رف ِ ْ ْم77777777777ن َْوأ َ ِم77777777777صدر ِ َ ْ َ  

  

ْأو ِح77777777777777777رف َ ْ ^ج77777777777777777ر َ ِبن َ ٍاب77777777777777777ةَيِ ِح77777777777777777ر َ   يَ

  

 وھ$ذا-ٌأشار في ھذا البيت إلى أن الذي ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أشياء، قدم في أول الباب المفعول به، 
ْمن: ما أشار إليه بقوله: ، والثاني-ھو ا=صل ٍظرف ِ ْ ْم7ن: ما أشار إليه بقوله: ، والثالثَ ِم7صدر ِ َ ْ م$ا أش$ار إلي$ه : ، والراب$عَ

ْأو: بقوله ِحرف َ ْ ^جر َ   :، فھذه ا=ربعة ا=شياء ھي التي تنوب عن الفاعلَ

ُين77وب ٌمفع77ول َُ ُ ِب77ه َْ ْع77ن ِ ِفاع77ل َ ِ ً المفع$$ول ب$$ه حينئ$$ذ يك$$ون واح$$دا م$$ن ھ$$ذه الث.ث$$ة  ف$$اكتفى ب$$ه، ث$$م ب$$ين إذا ل$$م يوج$$دَ ٍ
  .ا=شياء

ٌوقابل ِ َ   .ھذا مبتدأ: َ

ْمن ٍظرف ِ ْ   .متعلق به: َ
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ْمن ْأو ِمصدر ِ َ ْ ْأو َ ِحرف َ ْ ^جر َ   .معطوفات على ا=وائل: َ

ٍبنيابة َ ِ ِحر َِ ِبن: يَ ٍابةَيِ ِحر: جار ومجرور متعلق بقوله َ ِحر، ويَ ِحر بمعنى حقيق أو جدير، ويَ   .ا خبر المبتدأ ھذيَ

ٌوقابل ِ َ ِحر مما ذكر َ ِبن v◌يَ ٍابةَيِ   .عن الفاعل، بعد تغير الصيغة َ

ٌوقابل: قوله ِ َ  فيه إشارة إلى أن ما ذكره من ھ$ذه ا=ش$ياء الث.ث$ة، منھ$ا م$ا ھ$و قاب$ل، ومنھ$ا م$ا ل$يس بقاب$ل، وھ$و َ
ن أن الفاع$ل، ب$ل من$ه م$ا ليس كل مصدر، وليس كل حرف ج$ر، ول$يس ك$ل ظ$رف ين$وب ع$: ا=مر وھو كذلك، يعني

  .ھو صالح للنيابة، ومنه ما ليس بصالح للنايبة

ٌقابل: ًإذا ِ ھذا له مفھوم؛ =نه صفة، قابل من ظرف غير القابل � ينوب، قابل من م$صدر، غي$ر القاب$ل � :  نقولَ
ًينوب، قابل من حرف جر، غير القابل � ينوب، حينئذ ما الذي يقبل ويصلح أن يك$ون نائب$ا ع$ن  الفاع$ل، وم$ا ال$ذي � ٍ

  يصلح؟

َو) ِ◌ِبهالقول ھنا كالقول في النكرة إذا أريد أن يبتدأ بھا، فما أفاد جاز ا�بتداء  ُيجوز َ ُ َبتداِا) َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ْلم َما ِ ْتف7د َ ِ ُ ،
ظ$روف أو ًما ك$ان مبھم$ا م$ن ال: حصل أو صح ا�بتداء بالنكرة، وھنا: فإن حصلت الفائدة بأي وجه من الوجوه، نقول
ًھذا � يفيد فائدة، وإذا انتفت الفائدة حينئذ � يصلح أن يكون نائب$ا ع$ن : ٍمن المصادر، أو من المجرورات، حينئذ نقول ٍ

ًق$د وج$دت الفائ$دة، فمت$ى يك$ون الظ$رف مفي$دا، ومت$ى يك$ون الم$صدر مفي$دا؟ : ٍالفاعل، وإذا حصلت الفائدة حينئذ نق$ول ً
  : والمصادر ھو المتصرف المختص؛ =ن الظرف ينقسم كما سيأتيالقابل للنيابة من الظروف: نقول

َوم7777777777777ا َي7777777777777رى َ َظرف7777777777777 ُ َوغي7777777777777رً اَْ ْ ِظ7777777777777رف ََ ْ َ
  

  

َف7777777777777777ذاك َ ٍت7777777777777777صرف ُذو َ c َ ِالع7777777777777777رف ِف7777777777777777ي َ ْ ُ ْ  

  

ُوغي777777777777777ر ْ ِالت777777777777777صرف ِذي ََ c َ ِال777777777777777ذي . ْل777777777777777زم . ِ َ  

  

ًظرفي7777777777777777ة . ِْ ْأو َ َش77777777777777777بھھا َ َ ْ َم77777777777777777ن ِ ِالكل77777777777777777 ِ َ   ِمْ

  

ق$$صود ب$$ه ھن$$ا بالت$$صرف، ل$$يس ھ$$و الت$$صرف ف$$ي ن$$وعي الظ$$رف ينق$$سم إل$$ى مت$$صرف وغي$$ر مت$$صرف، والم
الفع$ل، ھن$اك ت$صرف م$$ا ي$أتي من$ه الماض$ي والم$$ضارع وا=م$ر واس$م الفاع$ل وغي$$ره، وأم$ا ھن$ا ف$المراد بالمت$$صرف 
وغي$$ر المت$$صرف، ھ$$و أن النظ$$ر ف$$ي الظ$$رف ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه م$$.زم للن$$صب عل$$ى الظرفي$$ة، فم$$ا ل$$زم الن$$صب عل$$ى 

ٍا غير متصرف؛ =نه � يجوز أن يخرج إلى الرف$ع، حينئ$ذ التزم$ت الع$رب ن$صبه، وم$ا ك$ان ھذ: ٍالظرفية، حينئذ نقول
ًكذلك حينئذ � يجوز رفعه، � يج$وز أن يك$ون نائب$ا ع$ن الفاع$ل فيك$ون ل$ه حك$م الرف$ع، ھ$ذا ال$ذي يل$زم الن$صب عل$ى  ٍ

َيست ُصب.الن اَيھِف َندِوع) عند: (الظرفية، مثل   .cرِمَ

، ف$إذا )م$ن(ھة إمكان إخراجھ$ا ع$ن الن$صب عل$ى الظرفي$ة إل$ى حال$ة واح$دة، وھ$ي الج$ر ب$ـتمتاز من ج) َندِع(و
: ٍك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ � ي$$سلب عنھ$$ا وص$$ف ع$$دم الت$$صرف، ب$$ل ھ$$ي غي$$ر مت$$صرفة، في$$شمل غي$$ر المت$$صرف ن$$وعين

ف ونحوھ$ا، ومت$صر.. kع$ْوُض، وق$ط، وإذا: متصرف محض � يمكن أن يخرج عن النصب على الظرفية، وھذا مثل
  عند: مثل) من(قد يخرج عن النصب على الظرفية، لكن إلى حالة واحدة، وھي الجر بـ

َيست ُصب.الن اَيھِف َندِوع         َنھِلك   ***    cرِمَ ْبمن ا. ِ cتجر ْطَقَف ِ َ ُ  

Kث$م: (ٍ ھذا سماه ابن مالك شبه المتصرف، وھو داخل فيه، حينئذ عن$د ومثلھ$ا وإن ھ$ذه غي$ر مت$صرفة، : ، نق$ول)َ
  .ھذا � يسلب عنھا الوصف: ، لكن نقول)من(خرجت عن النصب على الظرفية إلى الجر بـ

الذي ھو المتصرف ھو ما يقبل تأثير العوامل فيه، فتارة يرف$ع عل$ى أن$ه مبت$دأ وي$أتي فاع$ل وي$أتي : النوع الثاني
ودھ$ر، وبرھ$ة، ھ$ذه أس$ماء ي$وم، وح$ين، وس$اعة، ووق$ت، وزم$ن، : خبر، وي$أتي اس$م إن، وي$أتي خب$ر إن، مث$ل كلم$ة

ًھذه كلھا قابل$ة =ن تك$ون ت$ارة مبت$دأ : الشام، ومسجد، وأرض، نقول: ، وكذلك من جھة ا=ماكن نقول-ظروف–زمان 

ًوت$ارة خب$$را، وت$$ارة اس$$م إن، وخب$$ر إن واس$$م ك$$ان وخب$$ر ك$ان، ھ$$ذا ي$$وم مب$$ارك، إن يومن$$ا ي$$وم مب$$ارك، وق$$ع اس$$م إن 
ٍھ$$ذا ھ$$و المت$$صرف ف$$ي الظ$$روف، حينئ$$ذ م$$ا ل$$م يك$$ن :  العوام$$ل، وتغيراتھ$$ا، نق$$ولھ$$ذا التقل$$ب لت$$أثير: ونحوھ$$ا، نق$$ول

ًمتصرفا � يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل، فالمتصرف ك$دھر وزم$ن وس$اعة وبرھ$ة ووق$ت ھ$ذا ي$صلح أن : نق$ول.. ً
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  .ھذا يمتنع وقوعه نائب فاعل: ًيكون نائبا عن الفاعل، وأما ما لزم النصب على الظرفية، نقول

المخ$تص م$ن . ھو المتصرف المخ$تص، عرفن$ا المت$صرف م$ن الظ$روف: المختص وغير المختص؛ =نه قال 
  .أو وصف، أو نحو ذلك كما سيأتي في محله) أل(الظروف ھو المعين، وھذا إما أن يكون بعلمية أو بإضافة أو بـ

اخت$صاصه ح$صل : نق$ولٍرمضان ھذا ظرف زمان، وھ$و مخ$تص، حينئ$ذ : ِصيم رمضاُن، نقول: ٍحينئذ إذا قيل
يوم ھذا مضاف حصل ا�ختصاص ل$ه : ِصيم يوم ا�ثنين مث. ، نقول: بالعلمية؛ =نه اسم مسماه الشھر المعلوم، كذلك

  .باFضافة

ص$يم ي$وم : عھدي$ة، وك$ذلك الوص$ف) أل(ٍأو تق$ول ص$يم ھ$ذا الي$وم، الي$وم ھ$ذا ب$دل مم$ا س$بق، وحينئ$ذ ص$ارت 
ًه اخت$صاص، م$ا ل$م يك$ن ك$ذلك حينئ$ذ � ي$صلح أن يك$ون نائب$ا ع$ن الفاع$ل، ف$. ح$صل ل$: شديد، أو يوم مبارك، نقول ٍ

ًھذا � يصلح لماذا؟ لكونه غير مفيد، ف.بد أن يكون مخت$صا، و�ب$د أن يك$ون : صيم زمن، و� صيم دھر، نقول: يقال
مع$اذ '، وس$بحان : ًمتصرفا، وأما المتصرف من المصادر، فالمراد به كذلك م$ا يل$زم الن$صب عل$ى الم$صدرية، مث$ل

ٍھذه كلمات مم$ا تل$زم الن$صب عل$ى الم$صدرية، وحينئ$ذ � ي$صح رفعھ$ا؛ =ن الع$رب التزم$ت ن$صبھا عل$ى : '، نقول
ْض$ْرب وقت$ل، : سبحان ' ومعاذ '، وأما المتصرف فھذا شأنه ش$أن الظ$رف، مث$ل: المصدرية، ھذا غير المتصرف َ

ھ$ذا غي$ر �زم لحال$ة واح$دة، ت$ارة ي$أتي فاع$ل، وت$ارة ي$أتي : ، نق$ول)وسضرب، قتل، خروج، جل$(ھذا مصدر : نقول
َھذا يقبل العوامل وتأثير العوامل، فإن دخل علي$ه عام$ل يقت$ضي رفع$ه رفع$ه، وإن : ٍإلى آخره، حينئذ نقول.. مفعول به ََ ْ

َدخل عليه عامل يقتضي نْصبه نصبه .وھلم.. َ ُ ًجرا َ ّ   .ھذا متصرف: ، نقولَ

ًن المصادر، فالمراد به ما دل على عدد ونحو ذل$ك، المخ$تص م$ن الم$صادر م$ا ك$ان دا� عل$ى وأما المختص م
ٌالعدد أو على النوع، ُضرب ض$ربتان، أو ُض$رب ض$رب ش$ديد، ض$ربتان نق$ول ٌ َ ِ ھ$ذا مخ$تص، =ن$ه دال عل$ى اثن$ين، : ِ

ُِض$رب ض$رب ش$ديد، ھ$ذا ن$وع، أو ُض$رب: عل$ى ض$ربتين، فھ$و مخ$تص بالع$دد، ك$ذلك الن$وع ٌِ ) أل(K ال$ضرُب، ھ$ذا ب$$ـَ
  .العھدية

ٌقاب77ل: ًإذا ِ ْم77ن َ ٍظ77رف ِ ْ ْم77ن َْوأ َ ِم77صدر ِ َ ْ القاب$$ل للنياب$$ة م$$ن الظ$$روف والم$$صادر ھ$$و المت$$صرف المخ$$تص، : نق$$ول: َ
، فھم$$ا ق$$سمان � ث.ث$$ة، مت$$صرف وغي$$ر )ِم$$ْن(والمت$$صرف م$$ن الظ$$روف م$$ا يف$$ارق الن$$صب عل$$ى الظريف$$ة والج$$ر ب$$ـ

Kثم(أو ) عند(ھذا غير متصرف، ولو كانت : نقول) من(جر إلى الجر بـمتصرف، والذي يتصرف فقط بال َ.(  

وم$$ن الم$$صادر م$$ا يف$$ارق الن$$صب عل$$ى الم$$صدرية، والمخ$$تص م$$ن الظ$$روف م$$ا خ$$صص ب$$شيء م$$ن أن$$واع 
ٌي$وم ح$$ار أو ي$وم ب$$ارد، وك$ذلك العلمي$$ة: ًا�خت$صاص كاFض$$افة ي$وم الخم$$يس م$ث.، وال$$صفة ًرم$ضان م$$ث. وش$$عبان : ٌ

ً، ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد، كأن يك$ون دا� للع$دد أو الن$وع؛ =ن المفع$ول المطل$ق س$يأتينا ونحو ذلك
ًما يدل على العدد، ما يدل عل$ى الن$وع، ك$ذلك المؤك$د، م$ا ل$م يك$ن مؤك$دا حينئ$ذ ص$ح أن يك$ون نائب$ا ع$ن : ث.ثة أنواع ً l lٍ

  .الفاعل

ٌوقابل: ًإذا ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ف، بل الظ$رف المخ$تص المت$صرف، والظ$رف غي$ر المخ$تص � ي$صح أن ليس كل ظر: َ
  .ًيكون نائبا عن فاعل

ْمنوكذلك  ِمصدر ِ َ ْ : ًوكذلك مختص متصرف، فما لم يكن متصرفا من النوعين � ي$صلح أن يك$ون نائ$ب فاع$ل: َ
َُجلس عند ا=مير، يصلح أو � يصلح؟ ِ  

ْولما ُسقط في أْيديھم((� يصلح،  ِ ِ ِ ِ Kَ َ َ : ً يصلح، سير بزيد، بزيد ھذا ج$ار ومج$رور س$يأتينا أي$ضا]149:=عرافا)) [َ
ٌفإذا نفخ في ال$صور نفخ$ة واح$َدة(( ِ k ِ َِ ٌ َ َ َ َْ ُِ َ ٌنفخ$ة، ]13:الحاق$ة)) [ِ َ نائ$ب فاع$ل، وھ$و م$صدر، : ھ$ذا عل$ى ق$ول ال$بعض: ، نق$ولَْ
ٌنفخ$$ة واح$$َدة(( ِ َ ٌ َ ٌواح$$َدة، ]13:الحاق$$ة)) [َْ ِ ٌواح$$َدة: ل عل$$ى الواح$$دة، وأؤك$$د بقول$$ه تأكي$$د؛ =ن ال$$نفخ ھ$$ذا فع$$ل ي$$دَ ِ ، م$$ن ب$$اب َ

  .التوكيد

ٌوقابل ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ْمن ْأو َ ِمصدر ِ َ ْ ْأو     ***َ ِحرف َ ْ ^جر َ أو مج$رور ح$رف ج$ر، لم$اذا؟ =ن$ه إذا : بعضھم قدر: َ
 ھن$ا ث.ث$ة Kُمر بزيد، بزيد جار ومجرور الباء ح$رف ج$ر، وزي$د اس$م مج$رور بالب$اء، م$ا ال$ذي ن$اب ع$ن الفاع$ل؟: قيل

ًإما الباء وحده وإما زيد وحده، وإما ھما مع$ا، عن$د جم$اھير الب$صريين أن النائ$ب ھ$و زي$د فق$ط ل$يس الب$اء، : احتما�ت
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ً وھو الصحيح، أنه الج$ار والمج$رور مع$ا -الباء ومدخوله-المجموع : -وھم قلة-الباء فقط، وعند بعضھم : وعند الفراء
ًا لم يكن الحرف زائد، فإن ك$ان زائ$دا فمح$ل وف$اق أن المج$رور ھ$و ال$ذي يك$ون ھو الذي ناب عن المفعول، وھذا فيم

  .ًنائبا عن الفاعل

ْأو: ًإذا ِحرف َ ْ ^جر َ أن المجرور ھ$و ال$ذي : أو مجرور حرف جر، ليوافق مذھب البصريين: قدر ا=شموني ھناك َ
ٌوقابل: ينوب عن الفاعل؛ =نه قال ِ َ ْمن َ ٍظ7رف ِ ْ ْم7ن ْأو َ ِم7صدر ِ َ ْ ٍأو مج$رور ح$رف ج$ر، حينئ$ذ المج$رور ھ$و ال$ذي ن$اب ، َ

  .عن الفاعل

ًك$ذلك يك$$ون ح$$رف الج$$ر قاب$$ل للنايب$$ة وق$$د � يك$$ون ق$$اب.، مث$$ل الظ$$رف والم$$صدر، مت$$ى يك$$ون ق$$اب. ومت$$ى �  ً
� يل$زم طريق$$ة واح$دة كم$$ا : ھ$$و ال$ذي ل$$م يل$زم الج$ار ل$$ه طريق$ة واح$$دة، يعن$ي: يك$ون؟ القاب$ل للنايب$$ة م$ن المج$رورات

ھ$و ال$ذي ل$م يل$زم الج$ار ل$ه طريق$ة واح$دة، ح$رف الج$ر : تينا في باب حروف الجر، القابل للنايبة من المج$روراتسيأ
بعضه � يدخل إ� على اسم الزمان، وبعضه � يدخل إ� عل$ى ا�س$م الظ$اھر، وبع$ضه � ي$دخل إ� عل$ى المق$سم ب$ه، 

Kث$م(و) عند(ة، مثل النصب على الظرفية في ھذا لزم طريقة واحد: ھذا خاص، نقول.. وبعضه على ا�ستثناء : ، نق$ول)َ
  .ًھذا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل: ٍھذا غير قابل للنايبة، وأما � يختص حينئذ نقول

..) م$ذ ومن$ذ ورب وح$روف الق$سم وا�س$تثناء وحت$$ى:(ك$ـال$ذي ل$م يل$زم الج$ار ل$ه طريق$ة واح$دة ف$ي ا�س$تعمال 
  ً.ونحو ذلك، ھذا أو�

، ال$.م والب$اء ق$د ت$أتي للتعلي$ل؛ =ن$ه مبن$ي عل$ى س$ؤال مق$در، ول$ذلك امتن$ع أن على تعليل كال.م والباء و� دل 
ينوب المفعول =جله، وكذلك الحال والتمييز عن نائب الفاعل؛ =ن ھ$ذه إنم$ا تق$ع ف$ي ج$واب س$ؤال مق$در، وإذا وقع$ت 

ً كان كذلك حينئذ لم يكن متص. بالجمل$ة الت$ي يك$ون ٍفي جواب سؤال مقدر، حينئذ صار في قوة الجملة المنفصلة، وإذا ٍ
كأنك إذا أنبت الحال أو المفع$ول =جل$ه كأن$ك أتي$ت : ًفيھا الفاعل محذوفا فينوب عنه، فھو في قوة جملة منفصلة، يعني

يك$ون ، أن$ه -وھ$ذا ض$ابط ل$ه-بھذا اللفظ من جملة منفكة ع$ن الجمل$ة الت$ي ح$ذف فيھ$ا الفاع$ل، لم$اذا؟ =ن$ه ف$ي الغال$ب 
ًج$$اء زي$$د راكب$$ا، ج$$اء زي$$د كي$$ف؟ راكب$$ا، وم$$ا وق$$ع ف$$ي ج$$واب س$$ؤال ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه ف$$ي جمل$$ة : ًجواب$$ا ل$$سؤال مق$$در ًٌ

  .منفصلة، فلذلك امتنع

 نياب$ة؛ =ن$ه مبن$ي عل$ى س$ؤال مق$در فكأن$ه م$ن جمل$ة أخ$رى، وبھ$ذا يعل$ل من$ع والب$اء كال.م تعليل و� دل على 
  .يبقى على أصله، فوالتمييز والحال =جله المفعول

ْأو: ًإذا ِحرف َ ْ ^جر َ   .، القابل منه ما � يختص بحالة واحدة، � يلزم طريقة واحدة، مثل رب أو القسم ونحو ذلكَ

ْأو ِحرف َ ْ ^جر َ ٍبنيابة َ َ ِ ِحرى َِ مذھب البصريين أن نائب الفاعل ھ$و المج$رور فق$ط، ول$ذلك ح$اول ال$شراح أن : قلنا: َ
 لم$ذھب الب$صريين، ول$و ت$رك عل$$ى ظ$اھره ق$د يق$ال بأن$ه مواف$ق لم$ذھب الف$راء، وھ$و أن$$ه ًيجعل$وا ك$.م الن$اظم موافق$ا

ًحرف الجر، وھو من أغربھا، غريب جدا أن يقال ب$أن ح$رف الج$ر وح$ده ھ$و النائ$ب، لم$اذا؟ =ن نائ$ب الفاع$ل أني$ب 
ف$الحرف عن$دھم ! ذا غري$ببأن الباء ھي نائ$ب الفاع$ل ھ$: مناب الفاعل، والحرف ليس فيه معنى في نفسه، فكيف يقال

ٍيكاد يكون متفق عليه أنه � يدل عل$ى معن$ى ف$ي نف$سه، وإذا ك$ان ا=م$ر ك$ذلك، حينئ$ذ � يمك$ن أن ين$وب ع$ن الفاع$ل، 
؛ =نھم$ا ك$الجزء الواح$د كالكلم$ة الواح$دة، -وھذا أول$ى-بأنه الجار والمجرور : إما أن يقال: ٍحينئذ المحتمل من القولين

  .البصريين وھو المجرور فقطوإما أن يقال بمذھب 

ْأو: ًإذا ِحرف َ ْ ^جر َ ًتقدير مجرور حرف جر، إما ليكون موافق$ا لم$ذھب الب$صريين، وإم$ا أن يك$ون موافق$ا : نقول: َ ً
ًللمذھب الذي اختاره الناظم في غير ھذا الكتاب، وھو أن الجار والمج$رور مع$ا ھم$ا نائ$ب الفاع$ل، وھ$ذا أول$ى، أول$ى 

  .بالتقعيد والتفصيل

المجرور بحرف جر زائد � خ.ف بين النحاة في إنابته، � خ$.ف أن$ه ين$وب ع$ن الفاع$ل : -كقاعدة–نقول : ًإذا
ٍھ$ْل م$ْن خ$الق((: م$ن ھ$ذه زائ$دة، مث$ل: ٍإذا جر بحرف جر زائد، مث$ل م$اذا؟ م$ا ض$رب م$ن أح$د، نق$ول ِ َِ ، ]3:ف$اطر)) [َ

ٍما جاءنا مْن بشير((و ِ َِ َ َ ِما ضرب، وھذا مغير الصيغة، م$ْن ح$رف ج$ر زائ$د، ھك$ذا : ٍينئذ نقول، مثلھا، ح]19:المائدة)) [ََ
  .ٌنقول في إعرابه، أحد نائب فاعل
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نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال : نعرب المجرور فقط، فنقول: ًإذا
ٍم$ا جاءن$ا م$ْن ب$شير((: المحل بحركة ح$رف الج$ر الزائ$د، مثلم$ا نق$ول ِ َِ َ َ الج$ار والمج$رور : � نق$ول: ً إذا]19:المائ$دة [))ََ

�، باتفاق أن المجرور الذي دخل عليه حرف الجر الزائد أن$ه نائ$ب الفاع$ل، وأم$ا الح$رف .. أو الجار لوحده، أو.. ھنا
 حرف الجر الزائد � دخل له ف$ي ھ$ذا: ًھنا فوجوده وعدمه سواء من حيث اFفادة، وإنما جيء به من حيث التأكيد، إذا

ِح77رف: الب$$اب، فقول$$ه ْ ^ج77ر َ ًف$$المجرور ق$$و� واح$$دا ھ$$و نائ$$ب : ، الم$$راد ب$$ه ا=ص$$لي، ح$$رف الج$$ر ا=ص$$لي، وأم$$ا الزائ$$دَ ً
  :  وھو الذي عناه الناظم، ففيه أربعة مذاھب-حرف جر أصلي-الفاعل، فإن جر بغير زائد 

ه دون ح$$رف الج$$ر ھ$$و أن المج$$رور ھ$$و النائ$$ب ف$$ي مح$$ل رف$$ع، أن المج$$رور لوح$$د: ا=ول وعلي$$ه الجمھ$$ور
ٍُمر بزيد زيد ھو نائ$ب الفاع$ل، حينئ$ذ الب$اء دخل$ت عل$ى أي ش$يء وم$اذا أف$ادت، وھ$ل أث$رت أو �؟: النائب، فإذا قيل ٍ ٍ K !

  .أسئلة � أجوبة عليھا، ھذا القول به عسير، وعليه الجمھور أن المجرور ھو النائب في محل رفع

ًعل، وجعل مبھم$ا ليحتم$ل م$ا ي$دل علي$ه الفع$ل م$ن م$صدر أو زم$ان أن النائب ضمير مبھم مستتر في الف: الثاني
  . وعليه ابن ھشام، وھذا فيه تكلف واضح بينأحدھا تعيين على دليل � إذ ،مكان أو

 لمبن$يا الفع$ل بع$د وح$ده أنه كما رفع محل  في-وھذا غريب- رفع محل في وحده الجر حرف النائب أن: الثالث
، وھ$ذا م$ذھب الف$راء، وھ$و أغربھ$ا، إذ الح$رف � معن$ى ل$ه، القي$اس ھن$ا بزي$د تم$رر :نح$و ،ن$صب محل في للفاعل

ھذا في المعنى مفعول به، لكن � يعرب مفعول ب$ه، : ٍمررت بزيد، بزيد النحاة يقولون: Kفاسد، القياس ُمر بزيد، كقولك
وقد يك$ون باعتب$ار المعن$ى فح$سب، Kسبق معنا تعيين أو التكرار على أن حل المعنى قد يكون باعتبار اFعراب، : يعني
إل$$ى آخ$$ره، م$$ن جھ$$ة ت$$صحيح .. K، ق$$د يؤخ$$ذ أش$$ياء ومق$$درات ومح$$ذوفات-التركي$$ب–ت$$رك النظ$$ر إل$$ى الك$$.م : يعن$$ي

المعنى، وفھم المعنى العام للفظ سواء كان آية أو حديث أو بيت شعر أو نحو ذلك، وقد يكون �، ثم تق$ديرات ت$صحيح 
ب$اب ش$رح ك$.م، ھ$ذا : على حذف م$ضاف، وھ$ذا س$بق في$ه: راب إ� بھذا المقدر، نقولاFعراب نفسه، � يصح اFع

  .باب شرح الك.م وشرح ما يتألف منه الك.م

ًُمر بزيد، زيد ھذا مفع$ول ب$ه؛ =ن ا=ص$ل م$ررت زي$دا، ھ$ذا ص$حيح، م$ررت زي$دا، ف$ي المعن$ى ھ$و : فإذا قيل ً ُ ٍ ٍ K
ًل الفاعل، وھنا قد وقع عليه المرور، ولكن لما كان الفعل قاص$را �زم$ا مفعول به؛ =ن المفعول به ھو ما يقع عليه فع ً

ٍمررت بزيد، مررت فعل وفاعل، بزيد ھذا جار ومج$رور متعل$ق بقول$ه: ٍغير متعد بنفسه تعدى بحرف جر، فإذا قيل ٍ :
ًمر، حينئذ � نتعرض لكونه مفعو� به أو �، لكن نائب الفاعل  اللف$ظ قب$ل المعن$ى؛ =نن$ا ٌ�، نائ$ب الفاع$ل حك$م عل$ى.. ٍ

ًض$رب زي$د عم$را، ح$ذفنا زي$د، إذا: ًنحذف الفاعل لفظا، وأما المعنى ھذا � دخل لن$ا في$ه، ونق$ول ً ٌعم$رو ص$ار نائ$ب : ٌ
ٍفاعل، إذا �بد أن يكون لفظ وله أحكام تعتري اللفظ والمعن$ى، المعن$ى يك$ون تابع$ا ل$ه، فحينئ$ذ إذا قي$ل ً Kُم$ر بزي$د الب$اء : ً

ھ$$ذا فاس$$د ل$$يس : ، تق$$ولوم$$ا المعن$$ى ال$$ذي أدت$$ه الب$$اء مثلم$$ا أدت غي$$ره، ھ$$ي الت$$ي ناب$$ت ع$$ن الفاع$$ل، ھ$$ي ح$$رف ج$$ر
  .ھذا مذھب الفراء: ًبصحيح، إذا

: ًوب$ه ق$ال ال$سھيلي، وھ$ذا ض$عيف أي$ضا، ال$صواب الفع$ل من المفھوم المصدر على عائد ضمير النائب: الرابع
  ً.أنه الجار والمجرور معا

 كم$ا ف$ي -اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى-ائب الفاع$ل ھ$و المج$رور فق$ط، وم$ذھب الم$صنف مذھب البصريين أن ن
التسھيل والكافية أنه مجموع الجار والمج$رور، ذك$ره ف$ي الت$سھيل وف$ي الكافي$ة أن$ه مجم$وع الج$ار والمج$رور، وھ$ذا 

  .أصح

ٌوقابل ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ْمن ْأو َ ِمصدر ِ َ ْ ْأو ***   َ ِحرف َ ْ َ  

ْأو: ًإذا ِح77رف َ ْ ^ج77ر َ ً �ب$$د م$$ن التق$$دير، لك$$ن � لنجع$$ل ك$$.م الن$$اظم موافق$$ا لم$$ذھب الب$$صريين، وإنم$$ا م$$ن أج$$ل أن َ
ْأو: ٍيوافق ك.مه في التسھيل وفي شرح الكافية، أو الكافية نفسھا، حينئ$ذ نق$ول ِح7رف َ ْ ^ج7ر َ ، ظ$اھره أن$ه مواف$ق لم$ذھب َ

ٍحرف جر، حينئذ وافق مذھبه ھ$و ب$أن النائ$ب ع$ن الفاع$ل أو مجرور : �بد من التقدير: ٍالفراء وھو باطل، حينئذ نقول
ٍبنيابة: ًالجار والمجرور معا َ ِ ِحرى َِ َ.  
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 والمج$رور الج$ار أو الم$صدر أو الظ$رف أق$يم ب$هأشار في ھذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفع$ول : قال الشارح
لكن ما ذكر أنه إذا ل$م يوج$د المفع$ول، وھ$ذا س$ينص علي$ه ف$ي  ،للنيابةً قاب. يكون أن منھا واحد كل في وشرط ،مقامه

  البيت الذي سيأتي، إنما ھذه تبرع بھا في ھذا المقام؛ =نه سيأتي

ھ$ذا ل$يس م$ن ھ$ذا : ، نق$ولالظ$رف أق$يم ب$هأش$ار ف$ي ھ$ذا البي$ت إل$ى أن$ه إذا ل$م يوج$د المفع$ول : فقول ابن عقي$ل
البي$$ت، إنم$$ا ھ$$ذه ح$$شوة أو تب$$رع بھ$$ا، إنم$$ا بالبي$$ت ال$$ذي يلي$$ه، وإنم$$ا أش$$ار أن الظ$$رف ين$$وب ع$$ن الفاع$$ل إذا ح$$ذف، 

 أن تك$ون قابل$ة -الث.ث$ة–والمصدر كذلك ينوب والجار والمج$رور ك$ذلك ين$وب ع$ن الفاع$ل إذا ح$ذف، وي$شترط فيھ$ا 
  .ً، وما عدا ذلك لم يفد البيت شيئا آخرصالحة للنيابة: للنيابة، يعني

ً وشرط في كل واحد منھا أن يكون قاب. للنيابة؛ =نه علق$ه عل$ى وص$ف، وال$شيء المعل$ق عل$ى الوص$ف يأخ$ذ 
ًحكم$ه ط$ردا وعك$سا، حينئ$ذ نثب$$ت ل$ه قابلي$ة ب$شرطه ونفي$$ه عنھ$ا إذا ل$م توج$د، فمت$ى م$$ا ك$ان ص$الحا الظ$رف ص$$حت  ً ًٍ

  .ا عنه النيابةنيابته، ومتى لم يكن نفين

 
وإنم$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا 
ي$$شترط ف$$ي 

ْمنقوله -الظرف أن � يكونا مبھمين،  ٍظرف ِ ْ أن � -ھذا يشمل ظرف المك$ان وظ$رف الزم$ان فھ$و ع$ام، ول$ذلك أطلق$ه َ
ًيكونا مبھمين أن يكونا متصرفين، كذلك المصدر أن � يكون مؤكدا، وأن � يكون غير متصرف، والجار والمج$رور 

ًص$الحا لھ$ا، واحت$رز : ًة كحروف القسم وغيرھ$ا، واحت$رز ب$ذلك م$ن أن يك$ون ق$اب. للنياب$ة أيأن � يلزم طريقة واحد
س$حر، إذا أري$د ب$ه : بذلك مما � يصلح للنيابة، كالظرف الذي � يتصرف، والم$راد ب$ه م$ا ل$زم الن$صب عل$ى الظرفي$ة

 ل$$سان ف$ي لھم$$ا اس$تقر عم$$ا م$اتخرجھ ل$$ئ.ُجل$$س عن$دك، و� ُرك$$ب س$حر؛ : عن$دك، ف$$. تق$ل: س$حر ي$$وم بعين$ه، ونح$$و
ٌكف$ى بھن$د، وحب$ذا ھن$د، قلن$ا: ، وھذا كم$ا س$بق ھن$اك ف$يالنصب لزوم من العرب ٍالتزم$ت الع$رب ت$ذكيرھا، حينئ$ذ � : ٍ

� تلتحق بأربعة أنواع من الفعل، منھا أفعال ا�ستثناء، وكف$ى بھن$د وحب$ذا، : يجوز إدخال التاء عليھا، تاء التأنيث، قلنا
أنن$$ا وقفن$$ا م$$ع ال$$سماع، فم$$ادام أن الع$$رب :  ھ$$ذه � يج$$وز، لم$$اذا؟ =ن الع$$رب التزم$$ت ت$$ذكيرھا، بمعن$$ى:ٍحينئ$$ذ نق$$ول

م$ادام أن الع$رب التزم$ت ن$صب : التزمت تذكيرھا، ولم ينقل إلينا أنھا أنث$ت وقفن$ا معھ$ا، ك$ذلك ھن$ا، نف$س العل$ة، نق$ول
لت$زم م$ا التزم$ت ب$ه الع$رب، وھ$و ا=ص$ل، والتعدي$د ن: ٍھذه ا=لفاظ ولم يسمع في حرف واحد أنھا رفعت، حينئ$ذ نق$ول

  ...ًوأحيانا النحاة قد يعجز بعضھم عن التعليل أو البحث عن علة واستنباطًيكون فرعا، 

 ،' مع$اذ :نح$و تتصرف � التي وكالمصادر، النصب لزوم من العرب لسان في لھما استقر عما تخرجھما لئ.
 فوالظ$ر من فيه فائدة � ما وكذلك ،الظرف في تقدم لما ھذا � يصح،: ، نقول' ُمعاذ :، � يقولُمعاذ رفع يجوز ف.

م$بھم، ف$. : ًغير المختص؛ =ن المصدر والظرف قد يكون مخت$صا وق$د يك$ون غي$ر مخ$تص يعن$ي: ، يعنيدراوالمص
ٌسير وقت نقول: يقال َھذا � يصح، و� ُضرب ضرب، و� ُجلس في دار، ھذا � يفيد؛ =: ِ ٌَ  ومث$النه � فائدة ف$ي ذل$ك، ِ

، ھن$ا ح$$صل ا�خت$صاص ف$$ي الج$$ار ٍبزي$$د Kروُم$ ش$$ديد ض$رب وض$$رب ،الجمع$$ة ي$وم س$$ير :قول$ك منھ$$ا ك$ل م$$ن القاب$ل
ًوالمجرور بكونه معرف$ة، أو أن يك$ون نك$رة ص$الحة ل.بت$داء بھ$ا، وي$شترط في$ه م$ا ذكرن$اه س$ابقا أن � يك$ون م.زم$ا  ً

  . على التعليل كال.م والباءًلطريقة واحدة، وأن � يكون دا�

  :ثم قال رحمه '

َو) ُين77777777777777وب َ ُبع77777777777777ض َُ ْ ْإن ِذيَھ77777777777777 َ ْوج77777777777777د ِ ِ ُ  

  

ِاللف7777777777ظ ِف7777777777ي ْ ٌمفع7777777777ول . ُ ِب7777777777ه َْ ْوق7777777777د ِ َ ْي7777777777رد َ ِ َ  

  

ًھذا ما أشار إلي$ه س$ابقا اب$ن عقي$ل، وھ$و أن ھ$ذه لي$ست مطلق$ة ھك$ذا، كأن$ه ش$رط زائ$د وقاب$ل م$ن ظ$رف، مت$ى 
ًيقبل؟ بكونه متصرفا مختصا، مطل �، المفع$ول ب$ه س$يد ھ$ذه الث.ث$ة، إذا وج$د تع$ين أن : ًقا ولو وجد المفعول به؟ نق$ولً

  !أي ھذه الث.ثة أولى: ٍيكون ھو الرئيس ھو نائب الفاعل، إذا تخلف لم يوجد في الك.م حينئذ جاء الخ.ف

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ َو): ِھذي َ ُينوب َ ُين7وبفع$ل م$ضارع مرف$وع،  َُ ُبع7ض َُ ْ لم$شار إلي$ه الظ$رف، والم$صدر، ا: ِھ7ذي َ

َو) ُين77777777777777777وب َ ُبع77777777777777777ض َُ ْ ْإن ِذيَھ77777777777777777 َ ْوج77777777777777777د ِ ِ ُ  

  

ِاللف7777777ظ ِف7777777ي ْ ٌمفع7777777ول . ُ ِب7777777ه َْ ْوق7777777د ِ َ ْي7777777رد َ ِ َ  
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  .والمجرورات

ْإن ْوجد ِ ِ ِاللفظ ِفي  ُ ْ ٌمفعول . ُ ِبه َْ ، � يج$وز أن يق$ام الظ$رف -عل$ى م$ذھب الب$صريين-بل تتع$ين إنابت$ه، � يج$وز : ِ
م$ع وج$ود المفع$ول ب$ه، و� يج$وز أن يق$$ام الم$صدر م$ع وج$ود المفع$ول ب$$ه، و� يج$وز أن يق$ام الج$ار والمج$رور م$$ع 

  .فعول به، بل يتعين إقامة المفعول به، و� يعدل عن ذلكوجود الم

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ْإنبعض ھ$ذا الظ$روف والم$صادر والمج$رورات، : ُ ِوج7د ف7ي ِ ْ ِ ِاللف7ظ ُ ْ ٌمفع7ول . ُ ِب7ه َْ ِ :
ِاللفظ ِفي ْ لتف$ت إلي$ه، لم$اذا؟ =نن$ا إذا قي$ل ، لماذا عين في اللفظ؟ لما ذكرناه، قد يكون ثم مفعول به في المعنى، لك$ن � ن.

ًمث.
ًسير يوم الجمعة بزيد، مث.، إذا قيل: -كالمثال السابق الذي ذكره- ٍيوم الجمعة ھذا ظ$رف، وبزي$د، إذا نظرن$ا ف$ي : ٍ

� يجوز أن يقام يوم الجمعة مقام الفاعل، =نه وجد مفعول به في المعنى وھ$و زي$د، كم$ا : الجملة من حيث المعنى قلنا
ًاه سابقا، مررت زيدا، ھذا ا=صل، فزيد مفعول به في المعنى نعم، لك$ن ل$يس ھ$ذا الم$راد، الم$راد مفع$ول ب$ه ف$ي ذكرن ً

س$ير ي$وم الجمع$ة : تعربه ھذا مفعول به، وأم$ا المع$اني �، � التف$ات لھ$ا، وإ� ل$و ك$ان ا=م$ر ك$ذلك لقي$ل: اللفظ، يعني
وم الجمعة ھو نائب فاعل؛ =ن زيد مفعول ب$ه ف$ي المعن$ى ل$يس ھ$ذا بزيد، بزيد ھو نائب الفاعل، و� يجوز أن يكون ي

  :المراد �، العبرة باللفظ ھنا

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللفظ ِفي     ***ُ ْ احتراز عما ل$و وج$د ف$ي المعن$ى، ب$أن ك$ان الفع$ل يطل$ب : .
: ٍ، إذا ح$ذف حينئ$ذ نق$ول-ھذا الذي أشار إليه-إذا حذف المفعول به، لكن لم يذكر في اللفظ ف. يمتنع إنابة غيره، كذلك 

  .العبرة بالملفوظ

ْوق77د ف$$ي اللف$$ظ َ ُي77رد َ ِ الظ$$روف والم$$صادر، والج$$ار : ق$$د للتقلي$$ل، وق$$د ي$$رد إناب$$ة واح$$د م$$ن ھ$$ذه ا=ش$$ياء الث.ث$$ة: َ
  .والمجرور مع وجود المفعول به وھو مذھب الكوفيين، لكنھم محجوجين كما سيأتي

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللفظ ِفي   ***      ُ ْ إذا فقد المفعول به، لم يوجد ف$ي الك$.م، ج$از نياب$ة ك$ل : .
واحد من المصدر أو المجرور أو الظرف، أنت مخير، وھذا ظاھر ك.م الناظم؛ =ن$ه ل$م يف$ضل بع$ضھا عل$ى بع$ض، 

  :ولم يقدم بعضھا على بعض، بل سوى بينھا في الحكم

ٌوقاب77777777777ل ِ َ ْم77777777777ن َ ٍظ77777777777رف ِ ْ ْم77777777777ن َْوأ َ ِم77777777777صدر ِ َ ْ َ  

  

ْأو ِح77777777777777777رف َ ْ ^ج77777777777777777ر َ ِبن َ ٍاب77777777777777777ةَيِ ِح77777777777777777ر َ   يَ

  

  .-حكى–  

  :ثم قال

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللف77ظ ِف77ي  ***     ُ ْ ٌمفع77ول . ُ ِب77ه َْ ٍحينئ$$ذ دل عل$$ى أن$$ه إذا ل$$م يوج$$د ف$$ي اللف$$ظ : ِ
  .مفعول به ناب أي واحد من ھذه الث.ثة

الم$صدر أول$ى، إذا : وقي$ل. � نف$ضل بع$ضھا عل$ى بع$ض، وإنم$ا ھ$ي س$واء: واحد منھا، يعن$ي� أولوية ل: فقيل
الم$صدر أول$$ى، لم$اذا؟ =ن$$ه : ، أيھ$ا أول$ى؟ ق$$الوا-ظ$رف وم$$صدر وج$ار ومج$$رور-وج$د ف$ي الك$$.م غي$ر المفع$$ول ب$ه 

ٍذ ص$ار الم$صدر أشرف جزئ$ي م$دلول العام$ل، م$دلول العام$ل م$ا ھ$و؟ الزم$ان والح$دث، والح$دث ھ$و الم$صدر، حينئ$
ٍأقرب إلى العامل؛ =نه أحد جزئي مدلول العامل؛ =ن العامل يدل على شيئين مركب من حدث، وھو م$دلول الم$صدر 

  .وزمن

  .إذا وجد مصدر وظرف وجار ومجرور ا=ولى أن يجعل المصدر، =نه أحد جزئي مدلول العامل: ًإذا

=ن$$ه : رف ف$$ا=ولى أن نق$$دم المج$$رور، لم$$اذا؟ ق$$الإذا وج$$د الم$$صدر والمج$$رور والظ$$: المج$$رور، قي$$ل: وقي$$ل
ظ$رف المك$ان، : المجرور؛ =نه مفعول به بواس$طة الج$ر، وقي$ل:  قيل-نظروا إلى المعنى،-مفعول به بواسطة الجار، 

إذا وجد ظرف المكان فھو أولى، لكونه أشبه بالمفعول به منھما، أقرب ا=شياء الموجودة بالمفعول ھ$و ظ$رف المك$ان 
ُأن ض$ربت زي$دا، ض$ربت ھ$ذا ي$دل بد�ل$ة الت$زام : اكھما في أن الفعل يدل عليھما بد�لة التزام، وھذا سبق معن$ا�شتر ًُ

ٍأن د�لة الفعل على الفاعل التزامية، على المفعول من ب$اب أول$ى، : ٍعلى مفعول؛ =ن الضرب حدث، حينئذ سبق معنا
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ٍول أول$ى؛ =ن ال$ذي يح$دث الح$دث ھ$ذا مق$دم عل$ى محل$ه، فحينئ$ذ إذا دل الفعل عل$ى الفاع$ل بد�ل$ة الت$زام، عل$ى المفع$
دل ضرب على المفعول به د�لة التزام، ھذا الضرب أين يوج$د؟ �ب$د ل$ه م$ن : ًمحل الحدث ھو المفعول به، إذا: نقول

، -ح$ال يعن$ي-فعل قام الزمن الماضي، يقوم م$ضارع : ظرف زماني وظرف مكاني، ظرف الزمان دل عليه بالصيغة
  .م ھذا في المستقبلق

دل بھيئته بصيغته على الزمن، فھي د�لة وضعية، د�لته على المك$ان �ب$د م$ن مك$ان، أي$ن يوج$د الظ$رف : ًإذا
: د�لت$ه عل$ى المك$ان د�ل$ة التزامي$ة، انظ$ر الظ$رف نوع$ان: ٍ�بد من مكان يقع عليه الظرف، حينئذ نقول! في الھواء؟

َن بالوض$ع بال$صيغة، كون$ه عل$ى وزن ك$ذا، فع$ل وفُع$لمكاني وزماني، الفعل ي$دل عل$ى الزم$ا ك$ل ال$ذي ي$درس ف$ي .. ََ
ٍالصرف د�لة زمانية، أما الد�لة المكانية خارجة عن اللفظ، حينئذ دل الفعل على المفعول به بد�لة التزام، ودل عل$ى 

  .نظراشتبھا، كل منھما أشبه ا]خر، وھذا التعليل فيه : ًظرف المكان بد�لة التزام، إذا

ًأن$ه م$ا ك$ان المعن$ى أت$م ب$ه ك$ان مق$دما، : =ن الفعل يدل عل$ى المفع$ول، والظ$رف المك$اني ب$ا�لتزام، وال$صواب
تعل$ي.ت : ُينظر إلى المعنى؛ =نه ليس ثم مرجح بين ھذه ا=مور، وكل ا=قوال التي ذكرت نعم في نفسھا، نقول: يعني

، و� أن يق$$دم =ن$$ه أح$$د م$دلولي العام$$لكي$$ب أن يق$$دم الم$صدر؛ ًص$حيحة، لكنھ$$ا � تقت$$ضي أن يك$ون دائم$$ا ف$$ي ك$ل تر
ننظر إلى المعنى، إن اس$تقام المعن$ى أكث$ر ك$ان ل$ه مكان$ة بجع$ل : الجار والمجرور =نه مفعول به في المعنى،�، نقول

  .الظرف نائب فاعل فھو مقدم، أو جار ومجرور فھو مقدم، أو مصدر فھو مقدم، دون أن نجعل قاعدة مطردة

ُينوبَ )َو ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللف77ظ ِف77ي   ***     ُ ْ ٌمفع77ول . ُ ِب77ه َْ ْوق77د -ب$$ل يتع$$ين إنابت$$ه- ِ َ ُي77رد َ ِ : ق$$ال ال$$شراح َ
  .�بد من تأويله كما نص الشارح، �بد أن يؤول، مع كونه جاء في قراءة: ًضرورة أو شذوذا، يعني

ا=خف$$ش ا=خف$$ش؛ =ن$$ه : ً كثي$ر، ل$$ذلك دائم$$ا يق$الا=خف$ش ھ$$ذا ب$$صري يخ$$الف- م$ذھب الب$$صريين إ� ا=خف$$ش 
 تع$ين ،ومج$رور وج$ار وظ$رف وم$صدر ب$ه مفع$ول فاعله يسم لم لما المبني الفعل بعد وجد إذا أنه -يخالف البصريين

ھ$ذا فع$ل : ُِض$رب! ، م$شوارداره ف$ي ا=مي$ر أم$ام الجمع$ة ي$ومً شديداً ضربا ٌزيد بِرُض ،الفاعل مقام به المفعول إقامة
ًض$رب عم$رو زي$دا إل$ى آخ$ره، فح$ذف عم$رو، ف$أقيم : ٌي مغير الصيغة، زيد نائب فاعل، ھو مفع$ول ب$ه، ا=ص$لماض ٌ َ

ًالمفعول به مقامه، حينئذ يبقى كل شيء في محله، � يمكن أن يتعدى الظرف، والمفعول يتقدم علي$ه أب$دا، رتبت$ه أعل$ى  ٍ
ٍدة، كان فضلة فحينئذ صار عمدة، فكل منھما يتن$افس، لك$ن � يرفع رأسه، فيبقى المفعول به ھو النائب؛ =نه صار عم

ً� يتقدم عل$ى المفع$ول ب$ه، فُرف$ع المفع$ول ب$ه ف$صار زي$د، ُض$رب زي$د انتھين$ا، م$اذا بق$ي؟ ض$ربا ش$ديدا م$صدر، ي$وم  ً ٌ ٌ ِ
ٌد الجمعة ظرف زمان، أمام ا=مير مكان، في داره جار ومجرور، ھذه كلھا تبق$ى كم$ا ھ$ي، و� يج$وز أن يع$رب واح$

ٌُضرب زيدا ضرب شديد على إنابة المصدر، و� يجوز أن يقال: منھا مفعول به، ف. يقال ٌ ً َ ًُضرب زي$دا ض$ربا ش$ديدا : ِ ً ً َ ِ
ِيوم الجمعة، و� يجوز أن يق$ال ُُض$رب زي$دا ض$ربا ش$ديدا ي$وم الجمع$ة أم$ام ا=مي$ر، أو ف$ي داره عل$ى أن$ه ھ$و نائ$ب : ُ ً ً ً َ ِ

ًالبصريين، ومذھب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره، وھو موج$ود مطلق$ا تق$دم أو الفاعل؛ كل ذلك � يجوز على مذھب 
َليْجزي قْوما بم$ا ك$انوا يك$سُبون( :جعفر أبيًتأخر، اتصل بالعامل أو �، مطلقا يجوز، واحتجوا بقراءة  َ َ َ َِ ِْ ُ ًَ َِ َْج$زيُي، )ِ ، ھ$ذا ِ

ًقْوما(، فعل مغير الصيغة َيْجزيوجار ومجرور، و ھذا بالنصب، ليس عندنا إ� مفعول ) َ  ھذا مغير الصيغة، �ب$د م$ن َِ
ًقْومانائب فاعل، و�بد أن يكون إما  َ وإما بما، وبقي المفعول على حال$ه، َ ًقْوم$ا◌ِ ً  بالن$صب، ف$دل عل$ى أن$ه ل$م ُين$ب ع$ن َ

  .ُالفاعل إذ لو أنيب لُرفع

َيْجزي قْومُل: (قال َ َبم$ا(عل$ى أن النائ$ب ھن$ا الج$ار والمج$رور، ، ف$دل ً)قوما: (قال) ٌقوم: (بالرفع، لكن ما قال) َِ ِ( ،
أنه يجوز في كل مفعول ب$ه وج$د م$ع ظ$رف أو إل$ى آخ$ره أن ين$اب غي$ر المفع$ول : وفيون قاعدة عامة مطردةفأخذ الك

ًمع وجوده، وھذه من المآخذ على مذھب الكوفيين، لماذا؟ الكوفي$ون لي$سوا كالب$صريين قطع$ا، الب$صريون محقق$ون إن 
=ن الب$صريين يقع$دون قاع$دة ف$ي النظ$ر الع$ام المط$رد الكثي$ر ف$ي ل$سان الع$رب، ث$م م$ا خ$رج إن أمك$ن صح التعبير، 

تأويله أولوه ليوافق القاعدة المطردة، وما لم يمكن حكموا عليه بال$شذوذ وال$ضرورة، قاع$دة مط$ردة الم$ذھب م$ن أول$ه 
لسان العرب، فما خرج من ذلك مخ$الف للقي$اس إلى آخره على ھذا، النظر والتقعيد والتأصيل على المطرد الغالب في 

، وما خالف حكموا علي$ه بأن$ه ش$اذ، ث$م م$ا أمك$ن تأويل$ه حمل$وه عل$ى ال$سابق، وإ� حكم$وا ً-لذلك سموه قياسا-المطرد، 
يجوز يجوز، ھذه م$شكلة م$ا .. يجوز: عليه بالشذوذ، الكوفيون �، يكاد لو جاءت مائة بيت كلھا مختلفة كل بيت، قالوا

إل$ى آخ$ره، � .. في الق$رآن وف$ي ال$سنة وف$ي ا=ش$عار: ٍط النحو بھذه الصورة، حينئذ النظر في المفعول به، يعنيينضب
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ًيكاد أن يخرج إذا وجد المفعول به أن يبقى المفعول من$صوبا وين$اب غي$ره، قلي$ل ج$دا ھ$ذا، � يمك$ن أن يجع$ل قاع$دة،  ً
أن$ه � ين$اب إ� المفع$ول ب$ه إن وج$د، وإن ورد : لتعويل عليھا، ھ$يالقاعدة المطردة الفصيحة التي ينبغي ا: وإنما نقول

ٍقلي.، حينئذ قد يقال بأنه إما شاذ إذا لم يصح في قراءة معينة، وإما أن نقول ھذا ي$صح لغ$ة لكن$ه قلي$ل ل$يس ب$المطرد، : ً
ن � يجع$ل قاع$دة ُيلجأ إلي$ه عن$د الحاج$ة إم$ا م$ن جھ$ة المعن$ى أو م$ن جھ$ة أخ$رى، فينظ$ر في$ه نظ$ر خ$اص، لك$: يعني

  .ٍمضطردة بأنه مساو لتلك القاعدة، ھذا ليس بجيد

ُليْجزي قْوما بما كانوا: (مذھب الكوفيين مستدلين: ًإذا ًَ ََ َ َِ ِ ِ.(  

  :الشاعر وقول

ْل777777777777777777م َيع777777777777777777ن َ ْ ِبالعلي777777777777777777اء ُ َ َْ ًس777777777777777777يداّ إ) ِ M َ  

  

Mالغ77777777777777777777ي اَذ ىَفَش7777777777777777777َ و) َھ77777777777777777777دى وُذَ ِ)إ َ ُ  

  

ْلم َيعن َ ْ ِبالعلياء ُ َ َْ   .ھذا نائب فاعل: ء جار ومجرور نقولبالعليا: ِ

ًسيداّ إ) M ِإ� سيد دل على أنه لم ُينب : َ ًسيداٌ M س$واء تق$دم :  إذ لو أنابه لرفعه، ومذھب ا=خفش التف$صيل، الكوفي$ونَ
�، إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة ك$ل واح$د : أم تأخر يعني اتصل بالعامل أو انفصل يجوز، مذھب ا=خفش

ًما، ُضرب في الدار زيد، ُضرب في الدار زيدا؛ =نه تأخر، فلما فصل بين العامل والمفع$ول ب$ه ف$ي ال$دار ج$از أن منھ َ َِ ٌِ
  .يناب في الدار أو المفعول أنت مخير

َُض$رب  :ب$ه المفع$ول إقام$ة تع$ين يتقدم لم وإن إذا تق$دم ات$صل بالعام$ل تع$ين أن يك$ون ھ$و نائ$ب  ،ال$دار ف$ي زي$دِ
ًليْجزي قْوما: (أقرب من مذھب الكوفيين، لكن يرده ا]يةالفاعل، وھذا  َ َ َِ   .، المفعول به متصل ھنا بالعامل)ِ

ھو أنه � يناب إ� المفعول به، وإن على جھة القلة أنيب غي$ر المفع$ول ب$ه � : ٍعلى كل ا=صل القاعدة المطردة
ْوقد: بأس به، ولذلك قال َ ُيرد َ ِ َ.  

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِث7777777777777انال َُ ْم7777777777777ن . ِ  

  

ِب7777777777777اب َك7777777777777سا َ َفيم7777777777777ا َ َالتب ِ ِ ُاس7777777777777ه أْ ُ   ْنِم7777777777777ُ

  ج

ِب7777777777اب ِف7777777777ي .ظ77777777777ن َ َوأرى َ ُالمن7777777777ع ََ َْ ْاش77777777777تھر ْ َ َ ْ  

  

َو) َأرى َ َمنع7777777777777777777 َ ْظھ77777777777777777777ر ُدْصَق7777777777777777777ْال َذاِإً اَْ َ َ
  

  

ٍوباتفاق َِ M ُين7وب: ا]ن انتقل إلى المفعول الث$اني والثال$ث مم$ا يتع$دى، س$بق أنن$ا أش$رنا ف$ي قول$ه: َ ٌمفع7ول َُ ُ ِب7ه َْ ْع7ن ِ َ 
ِفاعل ِ ًھذا مفعول واحد، وقد يكون ثم تفصيل يأتي في محله فيما إذا كان مفعو� ثانيا أو ثالثا إلى آخره:  ، قلناَ ً ً.  

 ھنا شرع فيه، ما يتعدى إلى مفعولين، ذكرنا فيما سبق أنه عل$ى ن$وعين، من$ه م$ا ين$صب المبت$دأ والخب$ر، وھ$و 
م$ا ل$يس أص$ل المفع$ولين المبت$دأ الخب$ر، وھ$و ب$اب ك$سا : والخب$ر، يعن$يباب ظن وأخواتھا، ومنه ما � ينصب المبت$دأ 

ًوأعطى، ھذا ھو المقصود، بقي نوع واحد مما يتعدى إلى مفعولين، لكنه ل$يس تع$ديا أص$ليا، وإنم$ا ھ$و بإس$قاط ح$رف  ً
ًالج$$ر، اخت$$رت الرج$$ال محم$$دا، ھ$$ذا تع$$دى إل$$ى واح$$د بنف$$سه محم$$دا، والرج$$ال بن$$زع الخ$$افض، أص$$لھا رت م$$ن اخت$$: ًٍ

ٍالرجال محمدا، ھذا يتعدى إلى مفعولين اخت$ار، حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا ل$م يتع$د بنف$سه أص$الة، وإنم$ا جع$ل باعتب$ار النھاي$ة، : ً
َواخت$$ار ُموس$$ى قْوم$$ُه((: وبع$$ضھم يحم$$ل قول$$ه تع$الى-أن$ه بع$$د م$$ا أس$قط، : أي َ َ ََ َ : م$$ن قوم$$ه: ، يعن$$ي]155:ا=ع$راف)) [ْ
َواختار ُموسى قْومُه(( َ َ ََ َ ًواختار ُموسى قْومُه سْبعين رُج.(( مفعول به، َمُهَقْو)) ْ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َقْوم من قومه، :  يعني))ْ ھذا مفع$ول ب$ه، َ

  .لكن ليس مفعول أصالة، وإنما ھو بنزع الخافض، ونزع الخافض ھذا سيأتينا بحثه إن شاء ' ھناك

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ  

  

ِب7777777777777اب َك7777777777777سا َ َفيم7777777777777ا َ ِالت ِ ُاس7777777777777ه أَبْ ُ   ْنِم7777777777777ُ

  

ھذا أراد فيه ما تعدى إل$ى مفع$ولين ل$يس أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، إذا أردن$ا أن نني$ب، ھ$ل نني$ب ا=ول أو نني$ب 
ًالثاني، أو ھما معا، أو � ھذا و� ذاك؟ يحتمل أربعة أوجه، � ھذا و� ذاك ھذا بعيد فاسد، ھما معا، ھذا سيأتي أنه ً:  
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َوما َسوى َ ِالنائب ِ ِ َعلق7ا .م7ام . M أن الفاع$ل � يتع$دد، ك$ذلك م$ا ن$اب عن$ه، ف$. يتع$دد نائ$ب الفاع$ل، ف$. يمك$ن أن ... ُ
  .ھو الذي محل خ.ف: باتفاق أنه يجوز في باب كسا، والثاني: يناب المفعو�ن، بقي ا�ثنان، ا=ول

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ  

  ج

ِب7777777777777اب َك7777777777777سا َ َفيم7777777777777ا َ َالتب ِ ِ ُاس7777777777777ه أْ ُ   ْنِم7777777777777ُ

  

ْمن ِباب ِ َكسا َ ، وھو ك$ل فع$ل ن$صب مفع$ولين ل$يس أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، ول$م ين$صب أح$دھما بإس$قاط الج$ر، َ
  .وھذا ذكرناه في اخترت

ًاخت$رت الرج$ال زي$دا، إذا ب$اب ك$سا : خرج نح$و: فبا=ول خرج باب ظن، ليس أصلھما المبتدأ والخبر، وبالثاني ً
  . أصلھما المبتدأ والخبر ويتعدى إليھما بنفسه � بواسطة حرف جر ثم يسقطوأعطى، كل فعل ينصب مفعولين ليس

ٍوباتفاق َِ M ْقد َ ُينوب َ   .ًالمصنف ھنا نقل ا�تفاق وقيل ھذا ا�تفاق مخروق، نقل اFجماع دائما ھذا عسير: َُ

ٍوباتفاق: قال َِ M ْقد َ ُينوب َ ِالثان َُ ْمن . ِباب    *** ِ َكسا َ  إنابته عن الفاعل إذا حذف، ويبق$ى ا=ول الثاني يجوز: يعني: َ
َفيما: على نصبه، متى؟ قال ُالتباسه أ ِ ُ ُ ِ   .إذا لم يؤمن ا�لتباس � يجوز أن يناب الثاني مناب الفاعل: مفھومه: نِمْ

ٍوباتفاق َِ M ْقد َ ُينوب َ ِالثان َُ ِالثانقد ينوب المفعول الثاني، : .    ما إعرابه؟.

ِالثان-درة على الياء محذوفة، ھذا تخفيففاعل مرفوع ورفعه ضمة المق .
  .، على الياء المحذوفة-

ٍوباتفاق َِ M ُينوب: ھذا متعلق بقوله: نقول: َ ْق7د، َُ ُين7وب َ ٍاتف7اقبِ◌ َُ َ M ،ِالث7ان ْم7نھ$ذا فاع$ل، : . ِب7اب ِ َك7سا َ ، ھ$ذا ح$ال م$ن  َ
ِالث7انالفاعل من  َفيم7ا، . ُالتباس7ه أ ِ ُ ُ ِ ُالتباس7ه ف$ي ال$ذي: ، يعن$ينِم7ْ ُ ِ خب$ر المبت$دأ والجمل$ة � مح$ل لھ$ا ص$لة : نِم7ُأمبت$دأ، : ْ

  .في تركيب أمن فيه التباس، فإذا وجد لبس وجب إقامة ا=ول، ھذا مفھوم ما ذكرناه: الموصول، يعني

ٍوباتفاق َِ M ْقد َ ُينوب َ ِالثان َُ ْمن . ِباب    ***   ِ َكسا َ ني م$ن ب$اب أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الث$ا: يعني: َ
: كسا، وذلك مع أمن اللبس، ھذا مراده بالبيت؛ أن النحاة اتفقوا على ج$واز نياب$ة المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب ك$سا، فتق$ول

ٌكسوت زيدا جب$ة، ك$سي زي$دا جب$ة، جب$ة ھ$و المفع$ول الث$اني، يج$وز؟ ق$الوا ٌ ً ُ ًيج$وز باتف$اق، ك$سي زي$د جب$ة ھ$ذا إناب$ة : ً ٌ ُ
ً جب$ة، ھ$ل في$ه ل$بس؟ ل$يس في$ه ل$بس، أعط$ي زي$د درھم$ا إناب$ة ا=ول، أعط$ي زي$دا ًا=ول، محل وفاق ھذا، كسي زي$دا ً ٌ ٌ

ٌدرھم إنابة الثاني، فيه لبس؟ أعطي زيد عمرا، أعطي زيدا عمرو، فيه لبس عمرو وزيد من ا]خذ وم$ن الم$أخوذ، إذا  ً ً ٌ ٌ
ًأعطي زيد عمرا، فزيد ا]خذ، وعمرا مأخوذ، إذا عك$ست قل$ت: قلت ً ٌط$ي زي$دا عم$رو ص$ار عم$رو أع: يج$وز، قل$ت: ٌ ً

ٍھو ا]خذ وزيدا ھو المأخوذ التبس المعنى، حينئذ في مثل ھذا التركيب ٌأعطي زيدا عمرو � يج$وز إقام$ة الث$اني، ب$ل : ً ً
ًأعطي زيد عمرا واج$ب ھ$ذا، و� يج$وز أن يق$ال: يتعين إقامة ا=ول، لوجود اللبس، فيقال ٌأعط$ي زي$دا عم$رو، وأم$ا : ٌ ً

ًأعطي زيد درھما   .ھذا صحيح وجائز، =من اللبس، ھذا ما أراده الناظم:  والعكس نقولٌ

أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب ك$سا، وذل$ك م$ع أم$ن الل$بس، وفھ$م م$ن س$كوته : يعني
ُين7وب: (بقة وفھم من سكوته عن ا=ول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخول$ه ف$ي عبارت$ه ال$سا-ما تكلم عن ا=ول-عن ا=ول  َُ 

ٌمفعول ُ ِبه َْ ْعن ِ ِفاعل َ ِ ُ ين7وب:ٍ، حينئ$ذ ترج$ع تق$ول)َ ٌمفع7ول َُ ُ ِب7ه َْ ھ$ذا إذا ك$ان ل$ه مفع$ول واح$د، والمفع$ول ا=ول م$ن ب$اب  ِ
  .كسا، وھذا محل وفاق

  .والثاني على رأي الناظم ھنا فيما إذا أمن التباسه

ُينوب:  في عبارته السابقة وفھم من سكوته عن ا=ول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله ٌمفعول َُ ُ ِبه َْ ْعن ِ ِفاعل َ ِ َ.  

إذا تعدى الفع$ل =كث$ر م$ن مفع$ولين، فنياب$ة ا=ول ج$ائزة باتف$اق، ونياب$ة الثال$ث قي$ل ممتنع$ة : الحاصل نقول: ًإذا
أج$از نياب$ة أن بع$ضھم : ًباتفاق وال$صواب أن فيھ$ا خ.ف$ا، الثال$ث، ھ$ذا س$يأتي إن ش$اء '، ممتنع$ة باتف$اق، وال$صواب

: ًالثالث إن لم يلبس سيأتي تفصيله، وفي باب كسا إن ألبس إقامة الثاني امتنع اتفاقا، الث$اني إن أل$بس نيابت$ه امتن$ع، مث$ل
ٌأعطي زيد عمرا، ھذا واجب النصب، أعطي زيدا عمرو ھذا باتفاق � يجوز لوجود اللبس، � تدري م$ن ا]خ$ذ وم$ن  ً ً ٌ

م يل$$بس، الن$اظم حك$$ى ا�تف$$اق عل$$ى الج$$واز، إن ل$$م يل$بس أم$$ن الل$$بس، اب$$ن مال$$ك نق$$ل الم$أخوذ التب$$ست ا=م$$ور، وإن ل$$
  .اFجماع ا�تفاق، وإن كان بعضھم يفصل بين ا�تفاق واFجماع
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َإن ل$$م ُيعتق$$د القل$$ُب، وقي$$ل: ًيمتن$$ع مطلق$$ا، وقي$$ل: ًوإن ل$$م يل$$بس ج$$از مطلق$$ا، وقي$$ل الث$$اني، : إن ك$$ان نك$$رة يعن$$ي: َ
ٍباتفاق: ربعة أقوال، ابن مالك يقولوا=ول معرفة، ھذه أ َِ Mوت$رى ! ، والخ.ف موجود، ھذا مثل الفقھي$ات ھن$اك، إجم$اع

  .المسألة مبثوثة وفيھا خ.ف سابق

، إذا قي$ل ب$الجواز م$ع أم$ن الل$بس، وھ$ذا ھ$و الظ$اھر، أول$ى ا=ول إقامة: البصريون فقال ،بالجوازوعلى القول 
ٌيل بالجواز أيھما أول$ى؟ ك$سي زي$د جب$ة، أو ك$سي زي$دا جب$ة أيھم$ا أول$ى أو ذاك؟ جائز، لكن إذا ق: إذا أمن اللبس نقول ًً ُ ٌ

  .إن كان ا=ول نكرة فإقامته قبيحة، وإن كان معرفتين استويا في الحسن: ا=ول أولى، إقامة ا=ول أولى، وقيل: قيل

بي$ان، ف$إذا اقت$ضى المعن$ى ينظ$ر إل$ى المعن$ى، إذ � ينف$ك النح$و ع$ن ال: على كل في مثل ھ$ذا ال$صواب أن يق$ال
ًالبياني الب.غي إقامة ا=ول أقيم، وإن اقتضى المعنى إقامة الثاني أقيم الثاني، و� نق$ول ي$رجح مطلق$ا ھك$ذا، �، وإنم$ا 

  .ينظر إلى المعنى وھذا أجود، لذلك � انفكاك ھذا عن ذاك: نقول

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ   

  ج

ِب7777777777777777777اب َك7777777777777777777سا َ َالتب َيم7777777777777777777اِف َ ِ ُاس7777777777777777777هْ ُ  

  

َفيما ُالتباسه ِ ُ ِ   .في تركيب أمن فيه التباس، فإن لم يؤمن رجعنا ل5صل وھو المنع:  يعنيْ

 ب$اب م$ن أو أعط$ى ب$اب م$ن يكون أن فإما ،فاعله يسم لم لما مفعولين إلى المتعدي الفعل بني إذا: قال ابن عقيل
  .ظن

 ،الث$اني وك$ذلك منھم$ا ا=ول إقام$ة يج$وز أن$ه الم$صنف كرف$ذ ،البي$ت بھذا المراد وھو ،أعطى باب من كان فإن
  .يجوز ا�ثنان

ِالث7ان: يجوز إقامة ا=ول منھما، أين ذكره؟ ھو يق$ول: ذكر المصنف: قال ٍوباتف7اق، ي. َِ M ْق7د َ ُين7وب َ ِالث7ان َُ ، م$ا ق$ال ي.
ھ$$ذا � خ$$.ف في$$ه، وك$$ذلك الث$$اني ا=ول، لك$$ن قلن$$ا ھ$$ذا ب$$المفھوم، ب$$المفھوم دل عل$$ى أن ا=ول باتف$$اق يج$$وز إنابت$$ه، 

ًكسي زيد جبة، كسي فعل ماض مغير الصيغة، وزيد نائب فاع$ل، وجب$ة مفع$ول الث$اني: با�تفاق، فتقول ًٌ ٌٍ ِ ُِ : ٌوزي$د تق$ول: ُ
، -ف$$ي زي$$د-نائ$ب فاع$$ل، لك$ن ف$$ي المعن$ى ھ$$و المفع$ول ا=ول، وجب$$ة ھ$و المفع$$ول الث$اني، ف$$النظر ف$ي المعن$$ى مفع$ول 

ظ واFع$$راب ھ$$و نائ$$ب فاع$$ل، م$$ع ك$$ون المفع$$ول ل$$ه حك$$م المغ$$اير للفاع$$ل م$$ن حي$$ث اFع$$راب، ھ$$ذا والنظ$$ر إل$$ى اللف$$
ٍمنصوب وھذا مرفوع، ھذا فضلة وھذا ليس بفضلة، وحينئ$ذ المعن$ى ش$يء واFع$راب ش$يء آخ$ر، � يل$زم منھم$ا ك$ل 

  .منھما يلزم ا]خر �، قد يتمم المعنى اFعراب وقد يكون العكس

ًأعطي فعل ماضي مغير الصيغة، وعمرو نائب فاعل، ودرھما مفعول ث$اني، وإن ش$ئت : ًادرھم ٌوعمر عطيُأو ٌ ُ

ٌأعطي عمرا درھم وكسي زيدا جبة لعدم اللبس، ھذا إن لم يح$صل ل$بس بإقام$ة الث$اني، : أقمت الثاني ً  ل$بس ح$صل ف$إذاًٌ
ًأعط$$ي زي$$د عم$$را، و�: ، ھن$$ا يج$$ب أن تق$$ولًعم$$راً زي$$دا أعطي$$ت :ا=ول إقام$$ة وج$$ب  يج$$وز العك$$س، � يج$$وز إقام$$ة ٌ

  .ًالثاني؛ لئ. يحصل لبس؛ =ن كل واحد منھما يصلح أن يكون آخذا بخ.ف ا=ول

ٍوباتفاق( ا�تفاق المصنف ونقل: قال َِ M نقل ا�تف$اق ھ$ذا في$ه نظ$ر، فم$ذھب الك$وفيين من$ع إقام$ة الث$اني إذا : نقول) َ
  .في الجملة ث.ثة أقوالًبالمنع مطلقا، ھذا : كان نكرة وا=ول معرفة، وقيل

ِب7777777777اب ِف7777777777ي .ظ77777777777ن َ َوأرى َ ُالمن7777777777ع ََ َْ ْاش77777777777تھر ْ َ َ ْ  

  

َو) َأرى َ َمنع7777777777777777777 َ ْظھ77777777777777777777ر ُدْصَق7777777777777777777ْال َذاِإً اَْ َ َ
  

  

ِباب ِفي .ظن َ ھذا الباب الث$اني، وھ$و م$ا إذا تع$دى إل$ى مفع$ولين، أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، وك$ذلك أرى فيم$ا إذا : َ
ٍ المبتدأ والخبر، فحينئذ ا=ول ھذا مفعول ب$ه حقيق$ة، والث$اني والثال$ث ھم$ا ف$ي تعدى إلى مفعولين بھمزة النقل وأصلھما

  .ا=صل مبتدأ وخبر، فالحكم ھنا يتعلق ببابين، باب ظن وباب أعلم

ُالمنع َْ ْاشتھر ْ َ َ   .ًالمنع في إقامة الثاني اشتھر في البابين مطلقا، اشتھر عن النحاة: يعني: ْ

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ ْظھر ُدْصَقْال َإذا َ َ ْظھ7ر ُدْصَق7ْال َإذا: َ َ ٍ إذا ب$ان المعن$ى وات$ضح، ول$م يح$صل ل$بس حينئ$ذ � داع$ي =ن َ
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ًيقال بالمنع إذ ا=صل الجواز، ا=صل في باب المفعول به جواز أن يكون نائبا عن الفاع$ل س$واء ك$ان ا=ول أو الث$اني 
ٍفع$ول ب$ه ق$د يتع$دد، حينئ$ذ ا=ص$ل الج$واز، إقام$ة أو الثالث ھذا ا=ص$ل، يح$ذف الفاع$ل فين$وب عن$ه المفع$ول ب$ه، والم

إن ح$$صل ل$$بس، إن ل$$م : ا=ص$$ل الج$$واز، مت$$ى يمن$$ع؟ نق$$ول: ا=ول أو الث$$اني دون ا=ول أو العك$$س أو الثال$$ث، نق$$ول
  .يحصل لبس نرجع إلى ا=صل، وا=صل بقاء ما كان على ما كان

ِباب ِفي .ظن َ ُالمنع.. َ َْ ْاشتھر ْ َ َ ُالمنع: ْ َْ ْاشتھرومبتدأ  ْ َ َ ِباب ِفي الجملة خبر، و ْ .ظن َ َوأرى َ   .متعلق به ََ

ُالمنع  َْ من إقامة المفعول الثاني، � زال الحديث ف$ي إقام$ة المفع$ول الث$اني، وأم$ا ا=ول ھ$ذا س$بق بيان$ه، ا=ول : ْ
  .ھذا متفق عليه: قلنا

ًمطلق$ا، � يج$وز إقام$ة : س أو �، ق$الواً المنع من إقامة المفعول الثاني اشتھر عن النحاة مطلق$ا، س$واء أم$ن الل$ب
ًالمفعول الثاني في باب ظن، وإن أمن اللبس ف. يجوز عندھم ظن زي$دا ق$ائم، ظنن$ت زي$دا قائم$ا، ظ$ن زي$د قائم$ا، ھ$ذا  ً ً ًٌ K Kُ ٌُ

ٌواجب عندھم، ظن زيدا قائم � يجوز حرام  ً K ُ
  .-ًنحوا يعني-

ٌحينئذ ظن زيدا قائم ھنا أقيم الثاني مع أ ً K ُ ٌظ$ن زي$دا عم$رو ق$د يق$ال: من الل$بس، ل$و قي$لٍ ً K بأن$ه وق$ع في$ه ل$بس، م$ن : ُ
ٌوق$$ع الل$$بس فيمن$$ع، أم$$ا إذا ل$$م يق$$ع ل$$بس ظ$$ن زي$$دا ق$$ائم نق$$ول: ٍالظ$$ان وم$$ن المظن$$ون إل$$ى آخ$$ره، حينئ$$ذ نق$$ول ً K ُ ا=ص$$ل : ٌ

  .الجواز

ًف$$. يج$$وز عن$$دھم ظ$$ن زي$$دا ق$$ائم، ك$$ذلك ف$$ي ب$$اب أعل$$م، و� أْعل$$م زي$$دا فرس$$ ًَ ِ Kُ ٌ ًك م$$سرجا، أعلم$$ت زي$$دا فرس$$ك ُ ًُ
  ً.مسرجا

ِباب ِفي: ً إذا .ظن َ َوأرى َ ُالمنع ََ َْ ْاشتھر ْ َ َ ًظ$ن زي$دا : ھذا اشتھر عن النح$اة، وإن أم$ن الل$بس، ف$. يج$وز عن$ده:  قلناْ K ُ
ًقائم، ھذا في باب ظن فيما أصله مبتدأ وخبر، وكذلك و� أْعلم زي$دا فرس$ك م$سرجا، ھن$ا أق$ام المفع$ول ال ً َ ِ ُ ث$اني، ھ$ذا � ٌ

َو): يجوز عندھم، لماذا؟ =نه مفعول ثاني سيأتي التعليل، وعلى ك.م ابن مالك رحمه ' َأرى َ ًمنع7ا َ ْ ْظھ7ر ُدْصَق7ْال َإذا َ َ َ :
ٌأْعل$م زي$د فرس$ك : ٍھنا ليس فيه لبس، إذا ظھر المعنى ولم يحصل التب$اس، حينئ$ذ ا=ص$ل الج$واز، فيج$وز إقام$ة ا=ول َ ِ ُ

  .ز إقامة الثاني، ونقل اFجماع على منع الثالث وفيه خ.فًمسرجا، ويجو

ِباب ِفي .ظن َ َوأرى َ ُالمنع ََ َْ ْاش7تھر ْ َ َ أن نياب$ة المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب ظ$ن وھ$و م$ا ھ$و خب$ر ف$ي ا=ص$ل، : يعن$ي: ْ
زن، فج$اء قصد أعلم، لكن م$ا ج$اء، ھ$و ا=ص$ل أن يعب$ر ب$أعلم، لك$ن م$ا ج$اء ب$ه ال$و-والمفعول الثاني من باب أرى، 

  . وأصله المبتدأ اشتھر منعه عند النحاة-بأرى،

 أن$ه خب$ر ف$ي ا=ص$ل، والنائ$ب ع$ن الفاع$ل مخب$ر عن$ه فتنافي$ا، =ن المفع$ول -وجه المنع في ب$اب ظ$ن-ووجھه 
ٌظن زيد قائما، ھذا ا=صل، ظن زيدا قائم ھذا يمتن$ع ق$ائم ب$الرفع؛ =: الثاني خبر في ا=صل، ھذا في باب ظن ٌ ً ًK Kُ ن$ه خب$ر ٌُ

ًفي ا=صل، وإذا جعلته نائب فاع$ل ص$ار مخب$را عن$ه، كي$ف ال$شيء يك$ون خب$را، وھ$و مخب$ر عن$ه؟ ق$الوا ٍھ$ذا تن$اف : ً
  .فيمنع، وھو اجتھاد

ًأعل$م زي$د عم$را : ووجه المنع في ب$اب رأى أن المفع$ول ا=ول مفع$ول ب$ه حقيق$ة، ال$ذي ذكرن$اه، المفع$ول ا=ول ٌ
ًفرسه مسرجا، زيدا ا=ول ھذا ن ًھو مفعول به؛ =ن$ه ك$ان ف$اع. قب$ل دخ$ول ھم$زة النق$ل، الث$اني والثال$ث أص$لھما : قولً

ٍالمبتدأ والخبر، حينئذ إذا وجد ا=ول صار الث$اني والثال$ث كوج$ود الظ$رف والم$صدر م$ع المفع$ول؛ =ن ا=ول مفع$ول 
ٍحقيق$ة، والث$اني ل$$يس مفع$و� حقيق$$ة و� الثال$ث، ف$$إذا وج$دت ھ$ذه الث.ث$$ة، حينئ$ذ  تع$$ين أن يق$ام ا=ول، =ن$$ه مفع$ول ب$$ه ً

ًحقيقة، والثاني والثالث منصوبان على أنھما مفعو�ن أيضا، لكن الثاني والثالث كالمصدر والظرف م$ع المفع$ول، ف$. 
  .يقام المصدر و� الظرف مع وجود المفعول به حقيقة، ھذه علة المنع عند الجمھور

ُالمنع في باب ظن وباب أرى  َْ ْاشتھر ْ َ َ ُالمنع: ْ َْ ْاش7تھر مبتدأ وْ َ َ  الجمل$ة خب$ر، وعرفن$ا التعلي$ل وج$ه المن$ع ف$ي ب$اب ْ
رأى؛ أن المفع$$ول ا=ول مفع$$ول ب$$ه حقيق$$ة، فين$$زل المفع$$ول الث$$اني والثال$$ث م$$ع ا=ول منزل$$ة الظ$$رف والمج$$رور م$$ع 

  :وجود المفعول به فامتنع، كأنه عمم القاعدة

َو) ُين77777777777777وب َ ُبع77777777777777ض َُ ْ ْإن ِذيَھ77777777777777 َ ْوج77777777777777د ِ ِ ِاللف7777777777ظ ِف7777777777ي  ُ ْ ٌمفع7777777777ول . ُ ِب7777777777ه َْ ْوق7777777777د ِ َ ْي7777777777رد َ ِ َ  
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  .ٍفالحكم يصير حينئذ عام

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ َو): ھنا أطلق الناظم صحة وق$وع الث$اني نائ$ب فاع$ل بع$د حذف$ه: َ َأرى َ ًمنع7ا َ ْ ً، منع$ا م$ن م$اذا؟ م$ن َ
 بم$ا ل$يس جمل$ة؟ س$بق أن نائ$ب إقامة الثاني، ثم إقامة الثاني في باب ظن قد يكون جملة، فھل الحكم عام أم أن$ه خ$اص

أن إط.ق$ه ي$دخل في$ه : ُالفاعل � يكون جملة، كما أن الفاعل � يكون جملة، ولذلك أخذ عل$ى الن$اظم اFط$.ق ھن$ا قي$ل
  .المفعول الثاني في باب ظن إذا كان جملة وليس ا=مر كذلك، �بد من التخصيص

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ ًذا حذف، ھذا عام، يشمل ماإذا ك$ان جمل$ة وم$ا إذا ك$ان مف$ردا، م$ع من إقامة الثاني مقام الفاعل إ: َ
، يشترط Fناب$ة المفع$ول الث$اني م$ع أم$ن الل$بس أن � يك$ون -أخذ على الناظم ذلك-أنه يمتنع إقامة الجملة مقام الفاعل، 

  ً.جملة، فإن كان جملة امتنعت إقامته أو إنابته اتفاقا

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ ْظھر ُدْصَقْال َإذا َ َ أنه � خ.ف في ج$واز إناب$ة المفع$ول ا=ول ف$ي ا=ب$واب الث.ث$ة : فھم من ك.مه: َ
كلھا كما سبق، ا=ول في باب كسا، وفي باب ظن، وف$ي ب$اب أرى، كلھ$ا ج$ائزة أن ين$اب ا=ول من$اب الفاع$ل، فيك$ون 

ً ك$ان الفع$ل متع$ديا إل$ى مفع$ولين أن$ه إذا: نائب فاعل و� إشكال فيه، وقد صرح ب$ه ف$ي ش$رح الكافي$ة كم$ا س$بق، يعن$ي
ًالث$$اني منھم$$ا خب$$ر ف$$ي ا=ص$$ل كظ$$ن وأخواتھ$$ا، أو ك$$ان متع$$ديا إل$$ى ث.ث$$ة مفاعي$$ل ك$$أرى وأخواتھ$$ا، فا=ش$$ھر عن$$د  ٌ
النحويين أنه يجب إقامة ا=ول، سواء كان من باب ظ$ن، أو م$ن ب$اب أعل$م وأرى، أم$ا أعل$م وأرى واض$ح أن$ه مفع$ول 

ن$$ه مبت$$دأ والمبت$دأ مخب$$ر عن$$ه ف$$ي المعن$ى، ونائ$$ب الفاع$$ل مخب$$ر عن$ه ف$$ي المعن$$ى فاتفق$$ا، ب$ه حقيق$$ة، وأم$$ا ب$اب ظ$$ن؛ =
ٌبخ.ف الثاني فھو خبر في ا=صل، ونائب الفاعل مخبر عنه، فكيف يكون الشيء خبرا ويكون مخبر عن$ه ھ$ذا مح$ل ! ً

  .نظر

Kظ$ن: ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث ف$ي ب$اب أعل$م، فتق$ول K زي$د قائم$ا، ظ$ن ھ$ذا فع$ل أم$ر أو ُ ُ ً ٌ
َف7أول: ماضي؟ ماضي، لم � يكون أم$ر؟ � ي$دخل معن$ا فع$ل أم$ر . َ ِالفع7ل َ ْ ِ ْاض7ممن ْ َ ُ ھن$اك الفع$ل ماض$ي وم$ضارع :  قلن$اْ

ٌفقط، ا=مر � وجود له، وظن في الصيغة في اللفظ موافق ل5مر، موافق ظن يا زي$د ك$ذا، وظ$ن زي$د ق$ائم نق$ول ٌ K K Kُ ُ ذا ھ$: ُُ
Kخص: في اللفظ موافق مثل ُ.  

ٌ ظن زيد قائما، ظن ھذا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، زي$د نائ$ب فاع$ل  ٌK Kُ ًُ
Kظن(ًوقائما ھذا مفعول ثاني لـ ٌظ$ن زي$دا ق$ائم بإقام$ة الث$اني ون$صب ا=ول ھ$ذا غي$ر ج$ائز، لم$ا : ، و� يج$وز أن تق$ول)ُ ً K ُ

  .علةذكرناه من 

ٌأعلم زيد فرسك مسرجا ھذا أقيم فيه ا=ول، أعلمت زي$دا فرس$ك م$سرجا، أعلم$ت زي$دا ح$ذفت الت$اء، أعل$م زي$د  ٌَ َِ ُِ ًُ ً ً ً
ًفرس$ك مفع$ول ث$اني، بق$ي كم$ا ھ$و وم$سرجا مفع$ول ثال$ث بق$ي كم$ا ھ$و، ھ$ذا متع$ين عن$د : ًأقمنا ا=ول، فرسك مسرجا

ًأعل$م زي$دا: الجمھ$ور، و� يج$وز إقام$ة الث$اني َ ِ ً فرُس$ك م$$سرجا، برف$ع فرُس$ك، ون$صب زي$دا ال$ذي ھ$و المفع$$ول ا=ول، ُ ً
ٌأعل$م زي$دا فرس$ك م$سرج، : ونصب مسرج الذي ھ$و المفع$ول الثال$ث، ھ$ذا � يج$وز عن$دھم، و� إقام$ة الثال$ث، فتق$ول َ ً َ ِ ُ

ًق$ل ا�تف$اق أي$ضا اب$ن برفع الثالث ھذا غير جائز عند الجمھور، ونقل ابن أبي الربيع ا�تفاق على منع إقامة الثالث، ون
المصنف، لكن ھذا كله فيه نظر، وذھب قوم منھم المصنف إلى أنه � يتعين إقامة ا=ول � في باب ظ$ن و� ف$ي ب$اب 
أعلم، لكن يشترط أن � يحصل لبس، وھذا أصح، في باب النيابة كما ذكرنا حتى في المفاعي$ل ينظ$ر إل$ى المعن$ى، إن 

 م$$ن حي$$ث المعن$$ى البي$اني الب.غ$$ي أق$$يم، وإن ك$$ان الث$اني ك$$ذلك وإن ك$$ان الثال$$ث، � ك$ان المفع$$ول ا=ول إقامت$$ه أج$ود
ًظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرُس$ك م$سرجا، : نكون ظاھريين ھكذا، �بد من النظر إلى القاعدة مع المعنى البياني، فتقول ً ًَ ِ Kُ ٌ ُ

  .ھذا كله جائز

أج$ازه بع$ضھم حي$ث � ل$بس، : قي$ل، يعن$ي كم$ا ول$يس ،نع$هم عل$ى ا�تف$اق فنق$ل أعلم باب من الثالث إقامة وأما
ًوھذا صحيح أيضا، وأما كونه خبرا ھذه التعلي.ت كلھا قبل دخول أعلم، فلم$ا دخل$ت أعل$م ح$صل : وإلى آخره، نقول.. ً

فيه نوع تغير، وإ� ل$و ك$ان المعن$ى قب$ل دخ$ول أعل$م وبع$ده س$يان م$ستويان م$ن ك$ل وج$ه � فائ$دة م$ن وج$ود أعل$م � 
ثم تغير حصل بعد دخ$ول أعل$م وأرى غي$ر المعن$ى ول$و م$ن جھ$ة التم$ام عم$ا ك$ان : الھمزة و� بالفعل نفسه، بل نقولب
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  ً.عليه سابقا

، نع$م، ل$و ح$صل ل$بس تع$ين ا=ول، �ب$د م$ن ض$بطھا، ل$و وأعلم ظن باب في ا=ول إقامة تعين لبس حصل فلو
ٌظ$ن زي$دا عم$رو، عل$ى أن : ل$شأن ف$ي ب$اب ك$سا، ف$. تق$لحصل لبس تعين إقامة ا=ول في باب ظن وأعلم، كم$ا ھ$و ا ً K ُ

َأعلم  و� ،الثاني المفعول ھو ٌعمرو ِ ٌخال$دا، وخال$د: ، ل$و غي$رت وب$دلتًمنطلقا ٌخالدً زيداُ إل$ى آخ$ره، ق$د يح$صل ن$وع .. ً
  .ٍلبس، حينئذ إذا حصل اللبس تعين إقامة ا=ول

ِب7777777777اب ِف7777777777ي .ظ77777777777ن َ َوأرى َ ُالمن7777777777ع ََ َْ ْاش77777777777تھر ْ َ َ ْ  

  

َو) َأرى َ َمنع7777777777777777777 َ ْظھ77777777777777777777ر ُدْصَق7777777777777777777ْال َذاِإً اَْ َ َ
  

  

  .حكاية اFجماع، فاFجماع ا�تفاق: ًھذا النظم قالوا فيه أمور، أو�

ًأخذنا ا�تفاق جنسا في حد اFجماع، كاصط.ح عند ا=ص$وليين ا�تف$اق ھ$و : ًا=صل أن اFجماع ھو اتفاق، إذا
ن قد يعبر بعض الفقھاء بكلمة اتف$اق عل$ى م$ا اص$طلحوا علي$ه، إم$ا اFجماع واFجماع ھو ا�تفاق و� خ.ف بينھم، لك

إلى آخره، فيكون أخ$ص م$ن حي$ث ا�ص$ط.ح، .. اتفاق أرباب المذھب، إما اتفاق ا=صوليين فحسب، إما اتفاق النحاة
عنى أجمع$وا، وإذا  بم-الفقھاء–اتفقوا : أما الحجة الشرعية الذي ھو قسيم للكتاب والسنة فاFجماع ھو ا�تفاق، فإذا قيل

  .قيل أجمعوا بمعنى اتفقوا ف. فرق بينھما

ٍوباتفاق: المسألة فيھا خ.ف، قال:  ھنا حكى ا�تفاق، وقلنا َِ M   .نأخذ على النظم أنه حكى اFجماع: ً، إذاَ

َو): عدم اشترط كون الثاني من باب ظن ليس جملة، قال: ًثانيا َأرى َ ًمنع7ا َ ْ ً أرى منع$ا ، وھ$ذا في$ه خل$ل؛ =ن$ه و�َ
  .ًمن إقامة الثاني مطلقا ولو كان جملة، وھذا ممنوع باتفاق

  .إيھام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق، ھذه ث.ثة أمور ذكرھا للتوضيح مما أخذ على الناظم: الثالث

َوم7777777777777ا َس7777777777777وى َ ِالنائ7777777777777ب ِ ِ َعلق7777777777777ا .م7777777777777اِم . M ُ  

  

ِب77777777777777777الرافع ِ . ُالن77777777777777777صب ِ ْ ُل77777777777777777ه . َمحقق777777777777777777ا َ . َ ُ  

  

  ًن الفعل يتعدى إلى مفعولين أو أكثر وأنبنا واحدا من ھذه المفاعيل، فما حكم المفاعيل ا=خرى؟إذا عرفنا أ

: أن نائب الفاعل جرى مجرى الفاع$ل، والفاع$ل � يتع$دد، فك$ذلك نائ$ب الفاع$ل � يتع$دد، ف$إذا قلن$ا: القاعدة: قلنا
ٌظن زيد، أقمنا ا=ول، الثاني حكمه واجب النصب، � نقل K Kظن: ُ ٌ زيد قائم فحينئذ زيد ھذا نائ$ب فاع$ل أول، وق$ائم نائ$ب ُ ٌٌ ٌٍ

ٌفاعل ثاني، �، يبق$ى المن$صوب عل$ى حال$ه، والعام$ل في$ه ظ$ن، وأْعل$م، أْعل$م زي$د أقمن$ا ا=ول، فرس$ك م$سرجة، يبق$ى  َ َِ ِ Kُ ُ ُ
ل م$ا يتعل$ق الثاني والثالث منصوب، وھذا ليس خاص بالمفاعيل، بل يشمل الظروف والمصادر والمفع$ول المطل$ق، ك$

  .به الفعل إذا أقيم نائب الفاعل بقي الباقي على أصله

َوم7777777777777ا َس7777777777777وى َ ِالنائ7777777777777ب ِ ِ َعلق7777777777777ا .مم7777777777777ا . M ُ  

  

ِب77777777777777777الرافع ِ . ُالن77777777777777777صب ِ ْ ُل77777777777777777ه . َمحقق777777777777777777ا َ . َ ُ  

  

َوما َسوى ھذا اسم موصول بمعنى الذي، والذي َ ِالنائب ِ ِ َسوى، والذي استقر . ِالنائب ِ ِ س$وى ذل$ك النائ$ب، : ، يعني.
َسوىھذا متعلق بما تعلق به  .مما َعلق7ا .مم7ا، والذي استقر سوى ذلك النائب ِ M ِب7الرافع ُ ِ . ، بمعن$ى عم$ل في$ه الراف$ع، علقن$اه ِ

Kبالرافع، ظن زيد، زيد ھذا رفعناه وعلقناه بالعامل وھ$و ظ$ن؛ =ن العلق$ة وا�رتب$اط والعم$ل ك$ل ھ$ذه مترادف$ة، الم$راد  Kُ ٌُ ٌ
Kظ$ن(ًھ$ذا ل$ه ع.ق$ة، ول$ه ارتب$اط وكون$ه معم$و� ل$ـ: ٌلعام$ل، فزي$د ب$الرفع نق$ولأن ھذا المعمول مرتبط بھذا ا ، مع$اني )ُ

علقناه بالعام$ل، بمعن$ى م$اذا؟ أنن$ا أعملن$ا : َواحدة، بمعنى أنه قد أثر فيه الرفع على أنه نائب فاعل، علق بالعامل، نقول
  :َثرنا بالعامل فيه النصب، ھذا المراد بالتعليقًالعامل فيه الرفع، قائما علقناه بالعامل، بمعنى أننا أحدثنا وأ

ٌعلق777777777777777777777777777ةَو َ ْ    ِِعابَت777777777777777777777777777ِب ٌَةلِص777777777777777777777777777ْاَح ُ

  

  ِعِاق77777777777777777َالو ِمْس77777777777777777ِا) ِسْفَنِب77777777777777777 ٍةَق77777777777777777ْلُعَك

  

َوما َسوى َ ِالنائب ِ ِ َعلقا .مما . M   .ا=لف ھذه لmط.ق: ُ
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َعلقا M ِبالرافع ُ ِ . ٍعلق عل$ى جھ$ة كون$ه مرفوع$ا، والعام$ل حينئ$ذ يك$ون را: يعني: ِ ًفع$ا وناص$با، ظ$ن زي$د قائم$ا رف$ع ً ً ًٌ K ُ
Kظن(ًونصب، رفع زيد على أنه نائب فاعل، ونصب قائما على أنه مفعول ثاني له، علقنا نائب الفاعل بـ ُ.(  

ُالنصب: قال ْ ُله . َمحققا َ . َ َسوى ..ُ ِالنائب ِ ِ ُالنصب. .. ْ ُله . َمحققا َ . َ ُالن7صبعلى أص$لھا، : -ُ ْ خب$ره و  ھ$ذا َل$ُه ھ$ذا مبت$دأ، و .
َمحققا . َ َمحققا ا=لف ھذه بدل عن التنوين، ُ . َ ً ھذا حال، إما لفظا إن لم يكن جارا ومجرورا أو مح. إن يك$ن ج$ارا، كي$ف ُ ً ً ًً

ٌُضرب زيد في داره، ُضرب زيد يوم الجمعة، ُضرب زيد، زيد ھذا نائب فاع$ل، ي$وم الجمع$ة بق$ي عل$ى : ھذا؟ لو قلت ٌ ٌ ٌَ َ َِ ِ ِِ
ُالنصبأصله،  ْ ُله . َمحققا َ . َ ٌ، لفظا أو تقديرا أو مح.؟ لفظا، ُض$رب زي$د ي$وم الجمع$ة، علقن$ا زي$د ب$ضرب عل$ى أن$ه نائ$ب ُ َ ِ ً ً ًً

َُض$$رب-فاع$$ل وھ$$و الراف$$ع ل$$ه  ًمن$$صوب عل$$ى الظرفي$$ة العام$$ل في$$ه ُض$$رب نف$$سه، إذا: َ، ي$$وم نق$$ول-ِ َ رف$$ع ون$$صب، : ِ
ٌوالنصب ھنا لفظي، ُضرب زيد في بيته في داره، زيد ھذا الر ٌ َ َافع له ُضرب ،في داره بقي على أصله، وھو كون$ه ف$ي ِ ِ

ٍالمحل منصوبا؛ =نه في المعنى مفع$ول ب$ه وق$ع علي$ه الفع$ل، فحينئ$ذ نق$ول ُالن7صبف$ي داره : ً ْ ُل7ه . َمحقق7ا َ . َ ً لكن$ه مح$. � ُ
  ً.لفظا

َوم77ا َس77وى َ المك$$ان  ھ$$ذا اس$$م موص$$ول بمعن$$ى ال$$ذي يع$$م جمي$$ع المن$$صوبات ك$$الظروف، ظ$$روف الزم$$ان وَم77ا: ِ
ٌأعطي زي$د درھم$ا ي$وم الجمع$ة أم$ام زي$د إعط$اء، أعط$ي زي$د: والحال والتمييز والمفعول معه وله والمصدر، فتقول ًٌ ٍ ً :
ًأعطي ھذا مغير ال$صيغة، زي$د نائ$ب فاع$ل، درھم$ا بق$ي عل$ى أص$له من$صوب؟ : مفع$ول ب$ه، ا=ول أو الث$اني؟ الث$اني: ٌ

ًد مك$ان، إعط$اء، ھ$ذا مفع$ول مطل$ق بق$ي عل$ى أص$له، ي$وم الجمع$ة ظ$رف زم$ان، أم$ام زي$$ ٍ، حينئ$ذ بق$ي عل$$ى -lمؤك$د–ٍ
  .ًشمل كل المنصوبات التي تكون في الجملة، فليس خاصا بالمفعو�ت) ما(أصله، و

َوما َسوى َ ِالنائب ذلك ِ ِ َعلق7ا .مم7ا مرفوع على أن$ه نائ$ب فاع$ل، . M ِب7الرافع ُ ِ . ال$ذي ُجع$ل ارتباط$ه ب$الرافع ل$ه : ، يعن$يِ
ُالن7صبمغير الصيغة، إن أعطيناه ما يرفعه على أنه نائب فاعل، طلبه عل$ى أن$ه نائ$ب فاع$ل، م$ا س$واه وھو الفعل  ْ ُل7ه . َ 

َمحققا . َ ُالنصب، ُ ْ َمحققا  مبتدأ، و. . َ ُله ھذا حال من الضمير ُ َ.  

 إ� الفع$ُل يرف$ع � ك$ذلك ً،واح$داً ف$اع. إ� الفع$ُلحكم المفعول القائم مقام الفاعل، حكم الفاعل، فكما أنه � يرفع 
ٍ، الفاعل � يكون إ� واحدا فالفعل � يطلب فاعلين، نائب الفاعل أقيم مقام الفاعل، حينئ$ذ � يطل$ب الفع$ل ًواحداً مفعو� ً

ٍنائبين، =ن ا=صل واحد � يتعدد، ولذلك امتنع أن ُيرفع ثان مع نائب الفاعل ٌ.  

، وغي$ر النائ$ب مم$ا معن$اه -وعب$ارة اب$ن ھ$شام دقيق$ة-، ب$الرافع متعل$ق معناه مما النائب وغير: قال في التوضيح
َعلقا .مما: متعلق بالرافع؛ =نه قال M ِبالرافع -اFلف لmط.ق- ُ ِ .   .معناه متعلق بالرافع، طلبه على أنه نائب فاعل: ، يعنيِ

َُض$رب: نح$و ومج$رور، ج$ار غي$رً وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب ن$صبه لفظ$ا إن ك$ان   ي$وم زي$د ِ
َأعط$ي: نح$و ف$$ي ن$بُي ل$م ال$ذي المفع$$ول ن$صب ث$م وم$ن ً،ش$$ديداً ض$ربا أمام$ك الخم$يس ِ ًدين$ارا بق$ي عل$$ى  ً،دين$$ارا زي$د ُ
  .النصب

  .نائبه فكذلك ً،واحداوعلة ذلك أن الفاعل � يكون إ�  ً؛ومجروراً جارا كان إنً مح. أو ً،زيدا ٌدينار وأعطي

  .ونقف على ھذا

  ...!!!لم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  و' أع
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  49الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  ًكأنك مررت عليھا مختصر جدا،: آخر الفاعل، ا=خ يقول: السؤال

ُواAص7777777777777ل ْ ِالفاع7777777777777ل ِف77777777777777ي ََ ِ َ ْأَ◌ن ْ َيت77777777777777ص6 َ ِ . َ  

ْوق777777777777777777د َ ُيج777777777777777777اء َ َ َخ6777777777777777777ِب ُ ِص777777777777777777لَاA ِفِ ْ  

  

ْواAص7777777777777 ِالمفع7777777777777ول ِف7777777777777يُ لََ ُ ِينف7777777777777ص ْأن َْ َ ْ َ6َ  

...........................................  

  .إن وجدنا فرصة مررنا عليھا إن شاء ': الجواب

ِبسم � الرحمن الرحيم ِِ . َ . ْْ ِْ ِِ .  

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

زال الح$$ديث ف$$ي النائ$$ب ع$$ن الفاع$$ل، وذك$$ر الن$$اظم ف$$ي مقدم$$ة الب$$اب ا=ح$$وال الت$$ي تعت$$ري الفع$$ل م$$ن أج$$ل � 
م$ن أج$ل التميي$ز، حك$م واج$ب يتمي$ز ب$ه نائ$ب الفاع$ل ع$ن غي$ره، ل$ذلك : تغييره ليكون ما بعده نائب فاع$ل، وھ$ذا قلن$ا

لذي يكون بع$ده فاع$ل، والمبن$ي لم$ا ل$م ي$سم فاعل$ه، ا: مبني للمعلوم، ومبني للفاعل، مبني للمعلوم، يعني: الفعل قسمان
ھذا يكون بعده نائب فاعل، فقدم ھنا الفعل وما يتعلق ب$ه عل$ى أحك$ام النائ$ب م$ن حي$ث م$ا يج$وز نيابت$ه وم$ا � يج$وز، 

  :وابن ھشام رحمه ' في التوضيح عكس، قدم ا=بيات التي ستأتي معنا

ٌوقابل ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ْمن ْأو َ ِمصدر ِ َ ْ ْأو    *** َ ِحرف َ ْ ^جر َ تكلم عن ھذه، ثم بعد ذل$ك خ$تم ب$الك.م عل$ى ال$صيغ، : َ
ب$أن النظ$ر ف$ي الفع$ل ھ$ذا : كأنه ينكت على الناظم أن ھذه المسألة تتقدم عل$ى م$سألة تغي$ر الفع$ل، وھ$ذا ق$د يق$ال: يعني

ًمھم جدا، وھو يميز ما بعده، حينئذ قد يكون داخ. في مفھوم نائب الفاعل؛ =نه  ٍ ُين7وب: إذا قالً ٌمفع7ول َُ ُ ِب7ه َْ ْع7ن ِ ِفاع7ل َ ِ َ ،
بين ا=صل الذي ھو المفعول به، وما بعده فھو محمول عليه، الظرف والمصدر والجار والمجرور ھ$ذا محم$ول عل$ى 
ٍالمفعول به، ولذلك إذا ُوجد المفعول ب$ه، حينئ$ذ � تن$وب ھ$ذه ا=ش$ياء، � ين$وب واح$د منھ$ا، =ن اب$ن مال$ك رحم$ه ' 

َفيم: ( يكون ا=صل فيه أنه مفعول به، قال-نائب الفاعل-الى بين، أن النائب تع ُله اِ Kمن ا=حك$ام، ومث$ل ل$ه، ث$م : يعني) َ
م$ا : ٍبين الصيغة التي تعتريه، حينئذ إلى ھنا يكاد أن يكون الباب قد انتھى، ولم يبق إ� مسألة واحدة وھي مھمة، وھي

ٍفقط، وھذه فرعية ليست بأصلية، حينئذ م$ا ج$رى علي$ه الن$اظم !  الك.م مفعول بهالذي ينوب عن الفاعل إذا لم يكن في
المفع$ول، والم$$صدر، : أول$ى م$ن تق$ديم الك$.م عل$ى ال$$صيغ م$ن الك$.م عل$ى م$ا ين$وب ع$$ن الفاع$ل، وھ$و أربع$ة أش$ياء

  .والظرف، والجار والمجرور، وھذا واضح بين و� تنكيت على الناظم

  :قال رحمه ' تعالى

ٌقاب77777777777لَو ِ ْم77777777777ن َ ٍظ77777777777رف ِ ْ ْم77777777777ن َْوأ َ ِم77777777777صدر ِ َ ْ َ  

  

ْأو ِح77777777777777777رف َ ْ ^ج77777777777777777ر َ ِبن َ ٍاب77777777777777777ةَيِ ِح77777777777777777ر َ   يَ

  

وھ$ذا -ٌأشار في ھذا البيت إلى أن الذي ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أشياء، قدم في أول الباب المفعول به، 
ْمن: ما أشار إليه بقوله: ، والثاني-ھو ا=صل ٍظرف ِ ْ ْم7ن: قولهما أشار إليه ب: ، والثالثَ ِم7صدر ِ َ ْ م$ا أش$ار إلي$ه : ، والراب$عَ

ْأو: بقوله ِحرف َ ْ ^جر َ   :، فھذه ا=ربعة ا=شياء ھي التي تنوب عن الفاعلَ

ُين77وب ٌمفع77ول َُ ُ ِب77ه َْ ْع77ن ِ ِفاع77ل َ ِ ً ف$$اكتفى ب$$ه، ث$$م ب$$ين إذا ل$$م يوج$$د المفع$$ول ب$$ه حينئ$$ذ يك$$ون واح$$دا م$$ن ھ$$ذه الث.ث$$ة َ ٍ
  .ا=شياء

ٌوقابل ِ َ   .ھذا مبتدأ: َ

ْمن ٍظرف ِ ْ   .متعلق به: َ
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ْمن ْأو ِمصدر ِ َ ْ ْأو َ ِحرف َ ْ ^جر َ   .معطوفات على ا=وائل: َ

ٍبنيابة َ ِ ِحر َِ ِبن: يَ ٍابةَيِ ِحر: جار ومجرور متعلق بقوله َ ِحر، ويَ ِحر بمعنى حقيق أو جدير، ويَ   . ھذا خبر المبتدأيَ

ٌوقابل ِ َ ِحر مما ذكر َ ِبن v◌يَ ٍابةَيِ   .غةعن الفاعل، بعد تغير الصي َ

ٌوقابل: قوله ِ َ  فيه إشارة إلى أن ما ذكره من ھ$ذه ا=ش$ياء الث.ث$ة، منھ$ا م$ا ھ$و قاب$ل، ومنھ$ا م$ا ل$يس بقاب$ل، وھ$و َ
ليس كل مصدر، وليس كل حرف ج$ر، ول$يس ك$ل ظ$رف ين$وب ع$ن أن الفاع$ل، ب$ل من$ه م$ا : ا=مر وھو كذلك، يعني

  .ھو صالح للنيابة، ومنه ما ليس بصالح للنايبة

ِقاب: ًإذا ھذا له مفھوم؛ =نه صفة، قابل من ظرف غير القابل � ينوب، قابل من م$صدر، غي$ر القاب$ل � :  نقولٌلَ
ًينوب، قابل من حرف جر، غير القابل � ينوب، حينئذ ما الذي يقبل ويصلح أن يك$ون نائب$ا ع$ن الفاع$ل، وم$ا ال$ذي �  ٍ

  يصلح؟

َو) ِ◌ِبهفما أفاد جاز ا�بتداء القول ھنا كالقول في النكرة إذا أريد أن يبتدأ بھا،  ُيجوز َ ُ َبتداِا) َ ِ ْبالنكره ْ َ ِ . ْلم َما ِ ْتف7د َ ِ ُ ،
ًما ك$ان مبھم$ا م$ن الظ$روف أو : حصل أو صح ا�بتداء بالنكرة، وھنا: فإن حصلت الفائدة بأي وجه من الوجوه، نقول
ًفت الفائدة حينئذ � يصلح أن يكون نائب$ا ع$ن ھذا � يفيد فائدة، وإذا انت: ٍمن المصادر، أو من المجرورات، حينئذ نقول ٍ

ًق$د وج$دت الفائ$دة، فمت$ى يك$ون الظ$رف مفي$دا، ومت$ى يك$ون الم$صدر مفي$دا؟ : ٍالفاعل، وإذا حصلت الفائدة حينئذ نق$ول ً
  :القابل للنيابة من الظروف والمصادر ھو المتصرف المختص؛ =ن الظرف ينقسم كما سيأتي: نقول

َوم7777777777777ا َي7777777777777رى َ َظرف7777777777777 ُ َوغي7777777777777رً اَْ ْ ِظ7777777777777رف ََ ْ َ
  

  

َف7777777777777777ذاك َ ٍت7777777777777777صرف ُذو َ c َ ِالع7777777777777777رف ِف7777777777777777ي َ ْ ُ ْ  

  

ُوغي777777777777777ر ْ ِالت777777777777777صرف ِذي ََ c َ ِال777777777777777ذي . ْل777777777777777زم . ِ َ  

  

ًظرفي7777777777777777ة . ِْ ْأو َ َش77777777777777777بھھا َ َ ْ َم77777777777777777ن ِ ِالكل77777777777777777 ِ َ   ِمْ

  

الظ$$رف ينق$$سم إل$$ى مت$$صرف وغي$$ر مت$$صرف، والمق$$صود ب$$ه ھن$$ا بالت$$صرف، ل$$يس ھ$$و الت$$صرف ف$$ي ن$$وعي 
ي والم$$ضارع وا=م$ر واس$م الفاع$ل وغي$$ره، وأم$ا ھن$ا ف$المراد بالمت$$صرف الفع$ل، ھن$اك ت$صرف م$$ا ي$أتي من$ه الماض$

وغي$$ر المت$$صرف، ھ$$و أن النظ$$ر ف$$ي الظ$$رف ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه م$$.زم للن$$صب عل$$ى الظرفي$$ة، فم$$ا ل$$زم الن$$صب عل$$ى 
ن ٍھذا غير متصرف؛ =نه � يجوز أن يخرج إلى الرف$ع، حينئ$ذ التزم$ت الع$رب ن$صبه، وم$ا ك$ا: ٍالظرفية، حينئذ نقول

ًكذلك حينئذ � يجوز رفعه، � يج$وز أن يك$ون نائب$ا ع$ن الفاع$ل فيك$ون ل$ه حك$م الرف$ع، ھ$ذا ال$ذي يل$زم الن$صب عل$ى  ٍ
َيست ُصب.الن اَيھِف َندِوع) عند: (الظرفية، مثل   .cرِمَ

، ف$إذا )م$ن(تمتاز من جھة إمكان إخراجھ$ا ع$ن الن$صب عل$ى الظرفي$ة إل$ى حال$ة واح$دة، وھ$ي الج$ر ب$ـ) َندِع(و
: ٍان ك$$ذلك حينئ$$ذ � ي$$سلب عنھ$$ا وص$$ف ع$$دم الت$$صرف، ب$$ل ھ$$ي غي$$ر مت$$صرفة، في$$شمل غي$$ر المت$$صرف ن$$وعينك$$

ونحوھ$ا، ومت$صرف .. kع$ْوُض، وق$ط، وإذا: متصرف محض � يمكن أن يخرج عن النصب على الظرفية، وھذا مثل
  عند: مثل) من(قد يخرج عن النصب على الظرفية، لكن إلى حالة واحدة، وھي الجر بـ

َيست ُصب.الن اَيھِف َندِوع         َنھِلك   ***    cرِمَ ْبمن ا. ِ cتجر ْطَقَف ِ َ ُ  

Kث$م: (ٍ ھذا سماه ابن مالك شبه المتصرف، وھو داخل فيه، حينئذ عن$د ومثلھ$ا ھ$ذه غي$ر مت$صرفة، وإن : ، نق$ول)َ
  .صفھذا � يسلب عنھا الو: ، لكن نقول)من(خرجت عن النصب على الظرفية إلى الجر بـ

الذي ھو المتصرف ھو ما يقبل تأثير العوامل فيه، فتارة يرف$ع عل$ى أن$ه مبت$دأ وي$أتي فاع$ل وي$أتي : النوع الثاني
ي$وم، وح$ين، وس$اعة، ووق$ت، وزم$ن، ودھ$ر، وبرھ$ة، ھ$ذه أس$ماء : خبر، وي$أتي اس$م إن، وي$أتي خب$ر إن، مث$ل كلم$ة

ًھذه كلھا قابل$ة =ن تك$ون ت$ارة مبت$دأ : وأرض، نقولالشام، ومسجد، : ، وكذلك من جھة ا=ماكن نقول-ظروف–زمان 

ًوت$ارة خب$$را، وت$$ارة اس$$م إن، وخب$$ر إن واس$$م ك$$ان وخب$$ر ك$ان، ھ$$ذا ي$$وم مب$$ارك، إن يومن$$ا ي$$وم مب$$ارك، وق$$ع اس$$م إن 
ٍھ$$ذا ھ$$و المت$$صرف ف$$ي الظ$$روف، حينئ$$ذ م$$ا ل$$م يك$$ن : ھ$$ذا التقل$$ب لت$$أثير العوام$$ل، وتغيراتھ$$ا، نق$$ول: ونحوھ$$ا، نق$$ول

ھ$ذا ي$صلح أن : نق$ول.. ً � يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل، فالمتصرف ك$دھر وزم$ن وس$اعة وبرھ$ة ووق$تًمتصرفا
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  .ھذا يمتنع وقوعه نائب فاعل: ًيكون نائبا عن الفاعل، وأما ما لزم النصب على الظرفية، نقول

خ$تص م$ن الم. ھو المتصرف المخ$تص، عرفن$ا المت$صرف م$ن الظ$روف:  المختص وغير المختص؛ =نه قال
  .أو وصف، أو نحو ذلك كما سيأتي في محله) أل(الظروف ھو المعين، وھذا إما أن يكون بعلمية أو بإضافة أو بـ

اخت$صاصه ح$صل : ٍرمضان ھذا ظرف زمان، وھ$و مخ$تص، حينئ$ذ نق$ول: ِصيم رمضاُن، نقول: ٍحينئذ إذا قيل
يوم ھذا مضاف حصل ا�ختصاص ل$ه : نين مث. ، نقولِصيم يوم ا�ث: بالعلمية؛ =نه اسم مسماه الشھر المعلوم، كذلك

  .باFضافة

ص$يم ي$وم : عھدي$ة، وك$ذلك الوص$ف) أل(ٍأو تق$ول ص$يم ھ$ذا الي$وم، الي$وم ھ$ذا ب$دل مم$ا س$بق، وحينئ$ذ ص$ارت 
ًح$صل ل$ه اخت$صاص، م$ا ل$م يك$ن ك$ذلك حينئ$ذ � ي$صلح أن يك$ون نائب$ا ع$ن الفاع$ل، ف$. : شديد، أو يوم مبارك، نقول ٍ

ًھذا � يصلح لماذا؟ لكونه غير مفيد، ف.بد أن يكون مخت$صا، و�ب$د أن يك$ون : يم زمن، و� صيم دھر، نقولص: يقال
مع$اذ '، وس$بحان : ًمتصرفا، وأما المتصرف من المصادر، فالمراد به كذلك م$ا يل$زم الن$صب عل$ى الم$صدرية، مث$ل

 � ي$صح رفعھ$ا؛ =ن الع$رب التزم$ت ن$صبھا عل$ى ٍھذه كلمات مم$ا تل$زم الن$صب عل$ى الم$صدرية، وحينئ$ذ: '، نقول
ْض$ْرب وقت$ل، : سبحان ' ومعاذ '، وأما المتصرف فھذا شأنه ش$أن الظ$رف، مث$ل: المصدرية، ھذا غير المتصرف َ

ھ$ذا غي$ر �زم لحال$ة واح$دة، ت$ارة ي$أتي فاع$ل، وت$ارة ي$أتي : ، نق$ول)ضرب، قتل، خروج، جل$وس(ھذا مصدر : نقول
َھذا يقبل العوامل وتأثير العوامل، فإن دخل علي$ه عام$ل يقت$ضي رفع$ه رفع$ه، وإن : ٍى آخره، حينئذ نقولإل.. مفعول به ََ ْ

َدخل عليه عامل يقتضي نْصبه نصبه .وھلم.. َ ُ ًجرا َ ّ   .ھذا متصرف: ، نقولَ

عل$ى ًوأما المختص من المصادر، فالمراد به ما دل على عدد ونحو ذل$ك، المخ$تص م$ن الم$صادر م$ا ك$ان دا� 
ٌالعدد أو على النوع، ُضرب ض$ربتان، أو ُض$رب ض$رب ش$ديد، ض$ربتان نق$ول ٌ َ ِ ھ$ذا مخ$تص، =ن$ه دال عل$ى اثن$ين، : ِ

Kُض$رب ض$رب ش$ديد، ھ$ذا ن$وع، أو ُض$رب ال$ضرُب، ھ$ذا ب$$ـ: عل$ى ض$ربتين، فھ$و مخ$تص بالع$دد، ك$ذلك الن$وع ِ ٌِ ) أل(َ
  .العھدية

ٌقاب77ل: ًإذا ِ ْم77ن َ ٍظ77رف ِ ْ ْم77ن َْوأ َ ِم77صدر ِ َ ْ القاب$$ل للنياب$$ة م$$ن الظ$$روف والم$$صادر ھ$$و المت$$صرف المخ$$تص، : نق$$ول: َ
، فھم$$ا ق$$سمان � ث.ث$$ة، مت$$صرف وغي$$ر )ِم$$ْن(والمت$$صرف م$$ن الظ$$روف م$$ا يف$$ارق الن$$صب عل$$ى الظريف$$ة والج$$ر ب$$ـ

Kثم(أو ) عند(ھذا غير متصرف، ولو كانت : نقول) من(متصرف، والذي يتصرف فقط بالجر إلى الجر بـ َ.(  

ر م$$ا يف$$ارق الن$$صب عل$$ى الم$$صدرية، والمخ$$تص م$$ن الظ$$روف م$$ا خ$$صص ب$$شيء م$$ن أن$$واع وم$$ن الم$$صاد
ٌي$وم ح$$ار أو ي$وم ب$$ارد، وك$ذلك العلمي$$ة: ًا�خت$صاص كاFض$$افة ي$وم الخم$$يس م$ث.، وال$$صفة ًرم$ضان م$$ث. وش$$عبان : ٌ

لمفع$ول المطل$ق س$يأتينا ًونحو ذلك، ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد، كأن يك$ون دا� للع$دد أو الن$وع؛ =ن ا
ًما يدل على العدد، ما يدل عل$ى الن$وع، ك$ذلك المؤك$د، م$ا ل$م يك$ن مؤك$دا حينئ$ذ ص$ح أن يك$ون نائب$ا ع$ن : ث.ثة أنواع ً l lٍ

  .الفاعل

ٌوقابل: ًإذا ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ليس كل ظرف، بل الظ$رف المخ$تص المت$صرف، والظ$رف غي$ر المخ$تص � ي$صح أن : َ
  .ًيكون نائبا عن فاعل

ْمنوكذلك  ِمصدر ِ َ ْ : ًوكذلك مختص متصرف، فما لم يكن متصرفا من النوعين � ي$صلح أن يك$ون نائ$ب فاع$ل: َ
َُجلس عند ا=مير، يصلح أو � يصلح؟ ِ  

ْولما ُسقط في أْيديھم((� يصلح،  ِ ِ ِ ِ Kَ َ َ : ً يصلح، سير بزيد، بزيد ھذا ج$ار ومج$رور س$يأتينا أي$ضا]149:ا=عراف)) [َ
ِفإذا نف(( ُ َ ِ ٌخ في ال$صور نفخ$ة واح$َدةَ ِ k َِ ٌ َ َ َْ ٌنفخ$ة، ]13:الحاق$ة)) [ِ َ نائ$ب فاع$ل، وھ$و م$صدر، : ھ$ذا عل$ى ق$ول ال$بعض: ، نق$ولَْ
ٌنفخ$$ة واح$$َدة(( ِ َ ٌ َ ٌواح$$َدة، ]13:الحاق$$ة)) [َْ ِ ٌواح$$َدة:  تأكي$$د؛ =ن ال$$نفخ ھ$$ذا فع$$ل ي$$دل عل$$ى الواح$$دة، وأؤك$$د بقول$$هَ ِ ، م$$ن ب$$اب َ

  .التوكيد

ٌوقابل ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ْمن ْأو َ ِمصدر ِ َ ْ ْأو     ***َ ِحرف َ ْ ^جر َ أو مج$رور ح$رف ج$ر، لم$اذا؟ =ن$ه إذا : بعضھم قدر: َ
Kُمر بزيد، بزيد جار ومجرور الباء ح$رف ج$ر، وزي$د اس$م مج$رور بالب$اء، م$ا ال$ذي ن$اب ع$ن الفاع$ل؟ ھن$ا ث.ث$ة : قيل

الب$صريين أن النائ$ب ھ$و زي$د فق$ط ل$يس الب$اء، ًإما الباء وحده وإما زيد وحده، وإما ھما مع$ا، عن$د جم$اھير : احتما�ت
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ً وھو الصحيح، أنه الج$ار والمج$رور مع$ا -الباء ومدخوله-المجموع : -وھم قلة-الباء فقط، وعند بعضھم : وعند الفراء
ًھو الذي ناب عن المفعول، وھذا فيما لم يكن الحرف زائد، فإن ك$ان زائ$دا فمح$ل وف$اق أن المج$رور ھ$و ال$ذي يك$ون 

  .عن الفاعلًنائبا 

ْأو: ًإذا ِحرف َ ْ ^جر َ أن المجرور ھ$و ال$ذي : أو مجرور حرف جر، ليوافق مذھب البصريين: قدر ا=شموني ھناك َ
ٌوقابل: ينوب عن الفاعل؛ =نه قال ِ َ ْمن َ ٍظ7رف ِ ْ ْم7ن ْأو َ ِم7صدر ِ َ ْ ٍ، أو مج$رور ح$رف ج$ر، حينئ$ذ المج$رور ھ$و ال$ذي ن$اب َ

  .عن الفاعل

ًل للنايب$$ة وق$$د � يك$$ون ق$$اب.، مث$$ل الظ$$رف والم$$صدر، مت$$ى يك$$ون ق$$اب. ومت$$ى � ك$ذلك يك$$ون ح$$رف الج$$ر قاب$$ ً
� يل$زم طريق$$ة واح$دة كم$$ا : ھ$$و ال$ذي ل$$م يل$زم الج$ار ل$$ه طريق$ة واح$$دة، يعن$ي: يك$ون؟ القاب$ل للنايب$$ة م$ن المج$رورات

طريق$ة واح$دة، ح$رف الج$ر ھ$و ال$ذي ل$م يل$زم الج$ار ل$ه : سيأتينا في باب حروف الجر، القابل للنايبة من المج$رورات
بعضه � يدخل إ� على اسم الزمان، وبعضه � يدخل إ� عل$ى ا�س$م الظ$اھر، وبع$ضه � ي$دخل إ� عل$ى المق$سم ب$ه، 

Kث$م(و) عند(ھذا لزم طريقة واحدة، مثل النصب على الظرفية في : ھذا خاص، نقول.. وبعضه على ا�ستثناء : ، نق$ول)َ
  .ًھذا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل: ٍ� يختص حينئذ نقولھذا غير قابل للنايبة، وأما 

..) م$ذ ومن$ذ ورب وح$روف الق$سم وا�س$تثناء وحت$$ى:(ك$ـال$ذي ل$م يل$زم الج$ار ل$ه طريق$ة واح$دة ف$ي ا�س$تعمال 
  ً.ونحو ذلك، ھذا أو�

ر، ول$ذلك امتن$ع أن ، ال$.م والب$اء ق$د ت$أتي للتعلي$ل؛ =ن$ه مبن$ي عل$ى س$ؤال مق$د و� دل على تعليل كال.م والباء
ينوب المفعول =جله، وكذلك الحال والتمييز عن نائب الفاعل؛ =ن ھ$ذه إنم$ا تق$ع ف$ي ج$واب س$ؤال مق$در، وإذا وقع$ت 
ًفي جواب سؤال مقدر، حينئذ صار في قوة الجملة المنفصلة، وإذا كان كذلك حينئذ لم يكن متص. بالجمل$ة الت$ي يك$ون  ٍ ٍ

كأنك إذا أنبت الحال أو المفع$ول =جل$ه كأن$ك أتي$ت : ه، فھو في قوة جملة منفصلة، يعنيًفيھا الفاعل محذوفا فينوب عن
، أن$ه يك$ون -وھ$ذا ض$ابط ل$ه-بھذا اللفظ من جملة منفكة ع$ن الجمل$ة الت$ي ح$ذف فيھ$ا الفاع$ل، لم$اذا؟ =ن$ه ف$ي الغال$ب 

ًج$$اء زي$$د راكب$$ا، ج$$اء زي$$د كي$$ف؟ راكب$$ا، وم$$ا وق$$ع ف$$ي ج$$واب: ًجواب$$ا ل$$سؤال مق$$در  س$$ؤال ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه ف$$ي جمل$$ة ًٌ
  .منفصلة، فلذلك امتنع

 نياب$ة؛ =ن$ه مبن$ي عل$ى س$ؤال مق$در فكأن$ه م$ن جمل$ة أخ$رى، وبھ$ذا يعل$ل من$ع والب$اء كال.م تعليل و� دل على 
  .، فيبقى على أصلهوالتمييز والحال =جله المفعول

ْأو: ًإذا ِحرف َ ْ ^جر َ   . يلزم طريقة واحدة، مثل رب أو القسم ونحو ذلك، القابل منه ما � يختص بحالة واحدة، �َ

ْأو ِحرف َ ْ ^جر َ ٍبنيابة َ َ ِ ِحرى َِ مذھب البصريين أن نائب الفاعل ھ$و المج$رور فق$ط، ول$ذلك ح$اول ال$شراح أن : قلنا: َ
ًيجعل$وا ك$.م الن$اظم موافق$ا لم$ذھب الب$صريين، ول$و ت$رك عل$$ى ظ$اھره ق$د يق$ال بأن$ه مواف$ق لم$ذھب الف$راء، وھ$و أن$$ه 
ًحرف الجر، وھو من أغربھا، غريب جدا أن يقال ب$أن ح$رف الج$ر وح$ده ھ$و النائ$ب، لم$اذا؟ =ن نائ$ب الفاع$ل أني$ب 

ف$الحرف عن$دھم ! بأن الباء ھي نائ$ب الفاع$ل ھ$ذا غري$ب: مناب الفاعل، والحرف ليس فيه معنى في نفسه، فكيف يقال
ٍان ا=م$ر ك$ذلك، حينئ$ذ � يمك$ن أن ين$وب ع$ن الفاع$ل، يكاد يكون متفق عليه أنه � يدل عل$ى معن$ى ف$ي نف$سه، وإذا ك$

؛ =نھم$ا ك$الجزء الواح$د كالكلم$ة الواح$دة، -وھذا أول$ى-بأنه الجار والمجرور : إما أن يقال: ٍحينئذ المحتمل من القولين
  .وإما أن يقال بمذھب البصريين وھو المجرور فقط

ْأو: ًإذا ِحرف َ ْ ^جر َ ًإما ليكون موافق$ا لم$ذھب الب$صريين، وإم$ا أن يك$ون موافق$ا تقدير مجرور حرف جر، : نقول: َ ً
ًللمذھب الذي اختاره الناظم في غير ھذا الكتاب، وھو أن الجار والمج$رور مع$ا ھم$ا نائ$ب الفاع$ل، وھ$ذا أول$ى، أول$ى 

  .بالتقعيد والتفصيل

ف أن$ه ين$وب ع$ن الفاع$ل المجرور بحرف جر زائد � خ.ف بين النحاة في إنابته، � خ$.: -كقاعدة–نقول : ًإذا
ٍھ$ْل م$ْن خ$الق((: م$ن ھ$ذه زائ$دة، مث$ل: ٍإذا جر بحرف جر زائد، مث$ل م$اذا؟ م$ا ض$رب م$ن أح$د، نق$ول ِ َِ ، ]3:ف$اطر)) [َ

ٍما جاءنا مْن بشير((و ِ َِ َ َ ِما ضرب، وھذا مغير الصيغة، م$ْن ح$رف ج$ر زائ$د، ھك$ذا : ٍ، مثلھا، حينئذ نقول]19:المائدة)) [ََ
  .ٌأحد نائب فاعلنقول في إعرابه، 
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نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال : نعرب المجرور فقط، فنقول: ًإذا
ٍم$ا جاءن$ا م$ْن ب$شير((: المحل بحركة ح$رف الج$ر الزائ$د، مثلم$ا نق$ول ِ َِ َ َ الج$ار والمج$رور : � نق$ول: ً إذا]19:المائ$دة)) [ََ

تفاق أن المجرور الذي دخل عليه حرف الجر الزائد أن$ه نائ$ب الفاع$ل، وأم$ا الح$رف �، با.. أو الجار لوحده، أو.. ھنا
حرف الجر الزائد � دخل له ف$ي ھ$ذا : ًھنا فوجوده وعدمه سواء من حيث اFفادة، وإنما جيء به من حيث التأكيد، إذا

ِح77رف: الب$$اب، فقول$$ه ْ ^ج77ر َ ًف$$المجرور ق$$و� واح$$دا ھ$$و نائ$$ب : ، الم$$راد ب$$ه ا=ص$$لي، ح$$رف الج$$ر ا=ص$$لي، وأم$$ا الزائ$$دَ ً
  :  وھو الذي عناه الناظم، ففيه أربعة مذاھب-حرف جر أصلي-الفاعل، فإن جر بغير زائد 

أن المج$$رور ھ$$و النائ$$ب ف$$ي مح$$ل رف$$ع، أن المج$$رور لوح$$ده دون ح$$رف الج$$ر ھ$$و : ا=ول وعلي$$ه الجمھ$$ور
ٍُمر بزيد زيد ھو نائ$ب الفاع$ل، حينئ$ذ ا: النائب، فإذا قيل ٍ ٍ Kلب$اء دخل$ت عل$ى أي ش$يء وم$اذا أف$ادت، وھ$ل أث$رت أو �؟ !

  .أسئلة � أجوبة عليھا، ھذا القول به عسير، وعليه الجمھور أن المجرور ھو النائب في محل رفع

ًأن النائب ضمير مبھم مستتر في الفعل، وجعل مبھم$ا ليحتم$ل م$ا ي$دل علي$ه الفع$ل م$ن م$صدر أو زم$ان : الثاني
  . وعليه ابن ھشام، وھذا فيه تكلف واضح بينأحدھا تعيين على دليل � إذ ،مكان أو

 لمبن$يا الفع$ل بع$د وح$ده أنه كما رفع محل  في-وھذا غريب- رفع محل في وحده الجر حرف النائب أن: الثالث
، وھ$ذا م$ذھب الف$راء، وھ$و أغربھ$ا، إذ الح$رف � معن$ى ل$ه، القي$اس ھن$ا بزي$د م$ررت :نح$و ،ن$صب محل في للفاعل
ھذا في المعنى مفعول به، لكن � يعرب مفعول ب$ه، : ٍمررت بزيد، بزيد النحاة يقولون: Kلقياس ُمر بزيد، كقولكفاسد، ا

Kسبق معنا تعيين أو التكرار على أن حل المعنى قد يكون باعتبار اFعراب، وقد يك$ون باعتب$ار المعن$ى فح$سب، : يعني
إل$$ى آخ$$ره، م$$ن جھ$$ة ت$$صحيح .. Kش$$ياء ومق$$درات ومح$$ذوفات، ق$$د يؤخ$$ذ أ-التركي$$ب–ت$$رك النظ$$ر إل$$ى الك$$.م : يعن$$ي

المعنى، وفھم المعنى العام للفظ سواء كان آية أو حديث أو بيت شعر أو نحو ذلك، وقد يكون �، ثم تق$ديرات ت$صحيح 
ب$اب ش$رح ك$.م، ھ$ذا : على حذف م$ضاف، وھ$ذا س$بق في$ه: اFعراب نفسه، � يصح اFعراب إ� بھذا المقدر، نقول

  .شرح الك.م وشرح ما يتألف منه الك.مباب 

ًُمر بزيد، زيد ھذا مفع$ول ب$ه؛ =ن ا=ص$ل م$ررت زي$دا، ھ$ذا ص$حيح، م$ررت زي$دا، ف$ي المعن$ى ھ$و : فإذا قيل ً ُ ٍ ٍ K
ًمفعول به؛ =ن المفعول به ھو ما يقع عليه فعل الفاعل، وھنا قد وقع عليه المرور، ولكن لما كان الفعل قاص$را �زم$ا  ً

ٍمررت بزيد، مررت فعل وفاعل، بزيد ھذا جار ومج$رور متعل$ق بقول$ه:  بنفسه تعدى بحرف جر، فإذا قيلٍغير متعد ٍ :
ًمر، حينئذ � نتعرض لكونه مفعو� به أو �، لكن نائب الفاعل ٌ�، نائ$ب الفاع$ل حك$م عل$ى اللف$ظ قب$ل المعن$ى؛ =نن$ا .. ٍ

ًض$رب زي$د عم$را، ح$ذفنا زي$د، إذا: نق$ولًنحذف الفاعل لفظا، وأما المعنى ھذا � دخل لن$ا في$ه، و ً ٌعم$رو ص$ار نائ$ب : ٌ
ٍفاعل، إذا �بد أن يكون لفظ وله أحكام تعتري اللفظ والمعن$ى، المعن$ى يك$ون تابع$ا ل$ه، فحينئ$ذ إذا قي$ل ً Kُم$ر بزي$د الب$اء : ً

ا فاس$$د ل$$يس ھ$$ذ: ، تق$$ولوم$$ا المعن$$ى ال$$ذي أدت$$ه الب$$اء مثلم$$ا أدت غي$$رهھ$$ي ح$$رف ج$$ر، ھ$$ي الت$$ي ناب$$ت ع$$ن الفاع$$ل، 
  .ھذا مذھب الفراء: ًبصحيح، إذا

: ًوب$ه ق$ال ال$سھيلي، وھ$ذا ض$عيف أي$ضا، ال$صواب الفع$ل من المفھوم المصدر على عائد ضمير النائب: الرابع
  ً.أنه الجار والمجرور معا

 كم$ا ف$ي -اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى-مذھب البصريين أن نائب الفاع$ل ھ$و المج$رور فق$ط، وم$ذھب الم$صنف 
سھيل والكافية أنه مجموع الجار والمج$رور، ذك$ره ف$ي الت$سھيل وف$ي الكافي$ة أن$ه مجم$وع الج$ار والمج$رور، وھ$ذا الت

  .أصح

ٌوقابل ِ َ ْمن َ ٍظرف ِ ْ ْمن ْأو َ ِمصدر ِ َ ْ ْأو ***   َ ِحرف َ ْ َ  

ْأو: ًإذا ِح77رف َ ْ ^ج77ر َ  م$$ن أج$$ل أن ً �ب$$د م$$ن التق$$دير، لك$$ن � لنجع$$ل ك$$.م الن$$اظم موافق$$ا لم$$ذھب الب$$صريين، وإنم$$اَ
ْأو: ٍيوافق ك.مه في التسھيل وفي شرح الكافية، أو الكافية نفسھا، حينئ$ذ نق$ول ِح7رف َ ْ ^ج7ر َ ، ظ$اھره أن$ه مواف$ق لم$ذھب َ

ٍأو مجرور حرف جر، حينئذ وافق مذھبه ھ$و ب$أن النائ$ب ع$ن الفاع$ل : �بد من التقدير: ٍالفراء وھو باطل، حينئذ نقول
ِبني: ًالجار والمجرور معا ٍابةَِ ِحرى َ َ.  
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 والمج$رور الج$ار أو الم$صدر أو الظ$رف أق$يم ب$هأشار في ھذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفع$ول : قال الشارح
 ذكر أنه إذا ل$م يوج$د المفع$ول، وھ$ذا س$ينص علي$ه ف$ي لكن ما ،للنيابةً قاب. يكون أن منھا واحد كل في وشرط ،مقامه

  البيت الذي سيأتي، إنما ھذه تبرع بھا في ھذا المقام؛ =نه سيأتي

ھ$ذا ل$يس م$ن ھ$ذا : ، نق$ولالظ$رف أق$يم ب$هأش$ار ف$ي ھ$ذا البي$ت إل$ى أن$ه إذا ل$م يوج$د المفع$ول : فقول ابن عقي$ل
ي يلي$$ه، وإنم$$ا أش$$ار أن الظ$$رف ين$$وب ع$$ن الفاع$$ل إذا ح$$ذف، البي$$ت، إنم$$ا ھ$$ذه ح$$شوة أو تب$$رع بھ$$ا، إنم$$ا بالبي$$ت ال$$ذ

 أن تك$ون قابل$ة -الث.ث$ة–والمصدر كذلك ينوب والجار والمج$رور ك$ذلك ين$وب ع$ن الفاع$ل إذا ح$ذف، وي$شترط فيھ$ا 
  .ًصالحة للنيابة، وما عدا ذلك لم يفد البيت شيئا آخر: للنيابة، يعني

نيابة؛ =نه علق$ه عل$ى وص$ف، وال$شيء المعل$ق عل$ى الوص$ف يأخ$ذ ً وشرط في كل واحد منھا أن يكون قاب. لل
ًحكم$ه ط$ردا وعك$سا، حينئ$ذ نثب$$ت ل$ه قابلي$ة ب$شرطه ونفي$$ه عنھ$ا إذا ل$م توج$د، فمت$ى م$$ا ك$ان ص$الحا الظ$رف ص$$حت  ً ًٍ

  .نيابته، ومتى لم يكن نفينا عنه النيابة

 
وإنم$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا 
ي$$شترط ف$$ي 

ْمنقوله -الظرف أن � يكونا مبھمين،  ٍظرف ِ ْ أن � -ا يشمل ظرف المك$ان وظ$رف الزم$ان فھ$و ع$ام، ول$ذلك أطلق$هھذ َ
ًيكونا مبھمين أن يكونا متصرفين، كذلك المصدر أن � يكون مؤكدا، وأن � يكون غير متصرف، والجار والمج$رور 

احت$رز ًص$الحا لھ$ا، و: ًأن � يلزم طريقة واحدة كحروف القسم وغيرھ$ا، واحت$رز ب$ذلك م$ن أن يك$ون ق$اب. للنياب$ة أي
س$حر، إذا أري$د ب$ه : بذلك مما � يصلح للنيابة، كالظرف الذي � يتصرف، والم$راد ب$ه م$ا ل$زم الن$صب عل$ى الظرفي$ة

 ل$$سان ف$ي لھم$$ا اس$تقر عم$$ا تخرجھم$ا ل$$ئ.ُجل$$س عن$دك، و� ُرك$$ب س$حر؛ : عن$دك، ف$$. تق$ل: س$حر ي$$وم بعين$ه، ونح$$و
ٍالتزم$ت الع$رب ت$ذكيرھا، حينئ$ذ � : ٌ، وحب$ذا ھن$د، قلن$اٍكف$ى بھن$د: ، وھذا كم$ا س$بق ھن$اك ف$يالنصب لزوم من العرب

� تلتحق بأربعة أنواع من الفعل، منھا أفعال ا�ستثناء، وكف$ى بھن$د وحب$ذا، : يجوز إدخال التاء عليھا، تاء التأنيث، قلنا
م$$ادام أن الع$$رب أنن$$ا وقفن$$ا م$$ع ال$$سماع، ف: ھ$$ذه � يج$$وز، لم$$اذا؟ =ن الع$$رب التزم$$ت ت$$ذكيرھا، بمعن$$ى: ٍحينئ$$ذ نق$$ول

م$ادام أن الع$رب التزم$ت ن$صب : التزمت تذكيرھا، ولم ينقل إلينا أنھا أنث$ت وقفن$ا معھ$ا، ك$ذلك ھن$ا، نف$س العل$ة، نق$ول
نلت$زم م$ا التزم$ت ب$ه الع$رب، وھ$و ا=ص$ل، والتعدي$د : ٍھذه ا=لفاظ ولم يسمع في حرف واحد أنھا رفعت، حينئ$ذ نق$ول

  ...عجز بعضھم عن التعليل أو البحث عن علة واستنباطًوأحيانا النحاة قد يًيكون فرعا، 

 ،' مع$اذ :نح$و تتصرف � التي وكالمصادر، النصب لزوم من العرب لسان في لھما استقر عما تخرجھما لئ.
 فوالظ$ر من فيه فائدة � ما وكذلك ،الظرف في تقدم لما ھذا � يصح،: ، نقول'ُمعاذ  :، � يقولُمعاذ رفع يجوز ف.

م$بھم، ف$. : ًغير المختص؛ =ن المصدر والظرف قد يكون مخت$صا وق$د يك$ون غي$ر مخ$تص يعن$ي: ، يعنيدراوالمص
ٌسير وقت نقول: يقال َھذا � يصح، و� ُضرب ضرب، و� ُجلس في دار، ھذا � يفيد؛ =نه � فائدة ف$ي ذل$ك، : ِ ٌَ  ومث$الِ

، ھن$ا ح$$صل ا�خت$صاص ف$$ي الج$$ار ٍبزي$$د Kروُم$ يدش$$د ض$رب وض$$رب ،الجمع$$ة ي$وم س$$ير :قول$ك منھ$$ا ك$ل م$$ن القاب$ل
ًوالمجرور بكونه معرف$ة، أو أن يك$ون نك$رة ص$الحة ل.بت$داء بھ$ا، وي$شترط في$ه م$ا ذكرن$اه س$ابقا أن � يك$ون م.زم$ا  ً

  .ًلطريقة واحدة، وأن � يكون دا� على التعليل كال.م والباء

  :ثم قال رحمه '

َو) ُين77777777777777وب َ ُبع77777777777777ض َُ ْ ْإن ِذيَھ77777777777777 َ ْوج77777777777777د ِ ِ ُ  

  

ِاللف7777777777ظ ِف7777777777ي ْ ٌمفع7777777777ول . ُ ِب7777777777ه َْ ْوق7777777777د ِ َ ْي7777777777رد َ ِ َ  

  

ًھذا ما أشار إلي$ه س$ابقا اب$ن عقي$ل، وھ$و أن ھ$ذه لي$ست مطلق$ة ھك$ذا، كأن$ه ش$رط زائ$د وقاب$ل م$ن ظ$رف، مت$ى 
ًيقبل؟ بكونه متصرفا مختصا، مطلقا ولو وجد المفعول به؟ نق$ول ً  �، المفع$ول ب$ه س$يد ھ$ذه الث.ث$ة، إذا وج$د تع$ين أن: ً

  !أي ھذه الث.ثة أولى: ٍيكون ھو الرئيس ھو نائب الفاعل، إذا تخلف لم يوجد في الك.م حينئذ جاء الخ.ف

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ َو): ِھذي َ ُينوب َ ُين7وبفع$ل م$ضارع مرف$وع،  َُ ُبع7ض َُ ْ الم$شار إلي$ه الظ$رف، والم$صدر، : ِھ7ذي َ

َو) ُين77777777777777777وب َ ُبع77777777777777777ض َُ ْ ْإن ِذيَھ77777777777777777 َ ْوج77777777777777777د ِ ِ ُ  

  

ِاللف7777777ظ ِف7777777ي ْ ٌمفع7777777ول . ُ ِب7777777ه َْ ْوق7777777د ِ َ ْي7777777رد َ ِ َ  
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  .والمجرورات

ْإن ْوجد ِ ِ ِاللفظ ِفي  ُ ْ ٌمفعول . ُ ، � يج$وز أن يق$ام الظ$رف -عل$ى م$ذھب الب$صريين-بل تتع$ين إنابت$ه، � يج$وز : ِِهب َْ
م$ع وج$ود المفع$ول ب$ه، و� يج$وز أن يق$$ام الم$صدر م$ع وج$ود المفع$ول ب$$ه، و� يج$وز أن يق$ام الج$ار والمج$رور م$$ع 

  .وجود المفعول به، بل يتعين إقامة المفعول به، و� يعدل عن ذلك

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن يِھذ َ ْوجد ِ ِ ْإنبعض ھ$ذا الظ$روف والم$صادر والمج$رورات، : ُ ِوج7د ف7ي ِ ْ ِ ِاللف7ظ ُ ْ ٌمفع7ول . ُ ِب7ه َْ ِ :
ِاللفظ ِفي ْ ، لماذا عين في اللفظ؟ لما ذكرناه، قد يكون ثم مفعول به في المعنى، لك$ن � نلتف$ت إلي$ه، لم$اذا؟ =نن$ا إذا قي$ل .

ًمث.
ًعة بزيد، مث.، إذا قيلسير يوم الجم: -كالمثال السابق الذي ذكره- ٍيوم الجمعة ھذا ظ$رف، وبزي$د، إذا نظرن$ا ف$ي : ٍ

� يجوز أن يقام يوم الجمعة مقام الفاعل، =نه وجد مفعول به في المعنى وھ$و زي$د، كم$ا : الجملة من حيث المعنى قلنا
ًذكرناه سابقا، مررت زيدا، ھذا ا=صل، فزيد مفعول به في المعنى نعم، لك$ن ل$يس ھ$ذا ال م$راد، الم$راد مفع$ول ب$ه ف$ي ً

س$ير ي$وم الجمع$ة : تعربه ھذا مفعول به، وأم$ا المع$اني �، � التف$ات لھ$ا، وإ� ل$و ك$ان ا=م$ر ك$ذلك لقي$ل: اللفظ، يعني
بزيد، بزيد ھو نائب الفاعل، و� يجوز أن يكون يوم الجمعة ھو نائب فاعل؛ =ن زيد مفعول ب$ه ف$ي المعن$ى ل$يس ھ$ذا 

  :باللفظ ھناالمراد �، العبرة 

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللفظ ِفي     ***ُ ْ احتراز عما ل$و وج$د ف$ي المعن$ى، ب$أن ك$ان الفع$ل يطل$ب : .
: ٍ، إذا ح$ذف حينئ$ذ نق$ول-ھذا الذي أشار إليه-المفعول به، لكن لم يذكر في اللفظ ف. يمتنع إنابة غيره، كذلك إذا حذف 

  .العبرة بالملفوظ

ْوق77د ف$$ي اللف$$ظ َ ُي77رد َ ِ الظ$$روف والم$$صادر، والج$$ار : ق$$د للتقلي$$ل، وق$$د ي$$رد إناب$$ة واح$$د م$$ن ھ$$ذه ا=ش$$ياء الث.ث$$ة: َ
  .والمجرور مع وجود المفعول به وھو مذھب الكوفيين، لكنھم محجوجين كما سيأتي

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللفظ ِفي   ***      ُ ْ  ف$ي الك$.م، ج$از نياب$ة ك$ل إذا فقد المفعول به، لم يوجد: .
واحد من المصدر أو المجرور أو الظرف، أنت مخير، وھذا ظاھر ك.م الناظم؛ =ن$ه ل$م يف$ضل بع$ضھا عل$ى بع$ض، 

  :ولم يقدم بعضھا على بعض، بل سوى بينھا في الحكم

ٌوقاب77777777777ل ِ َ ْم77777777777ن َ ٍظ77777777777رف ِ ْ ْم77777777777ن َْوأ َ ِم77777777777صدر ِ َ ْ َ  

  

ْأو ِح77777777777777777رف َ ْ ^ج77777777777777777ر َ ِبن َ ٍاب77777777777777777ةَيِ ِح77777777777777777ر َ   يَ

  

  .-حكى–  

  :ثم قال

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللف77ظ ِف77ي  ***     ُ ْ ٌمفع77ول . ُ ِب77ه َْ ٍحينئ$$ذ دل عل$$ى أن$$ه إذا ل$$م يوج$$د ف$$ي اللف$$ظ : ِ
  .مفعول به ناب أي واحد من ھذه الث.ثة

 الم$صدر أول$ى، إذا: وقي$ل. � نف$ضل بع$ضھا عل$ى بع$ض، وإنم$ا ھ$ي س$واء: � أولوية لواحد منھا، يعن$ي: فقيل
الم$صدر أول$$ى، لم$اذا؟ =ن$$ه : ، أيھ$ا أول$ى؟ ق$$الوا-ظ$رف وم$$صدر وج$ار ومج$$رور-وج$د ف$ي الك$$.م غي$ر المفع$$ول ب$ه 

ٍأشرف جزئ$ي م$دلول العام$ل، م$دلول العام$ل م$ا ھ$و؟ الزم$ان والح$دث، والح$دث ھ$و الم$صدر، حينئ$ذ ص$ار الم$صدر 
ٍ شيئين مركب من حدث، وھو م$دلول الم$صدر أقرب إلى العامل؛ =نه أحد جزئي مدلول العامل؛ =ن العامل يدل على

  .وزمن

  .إذا وجد مصدر وظرف وجار ومجرور ا=ولى أن يجعل المصدر، =نه أحد جزئي مدلول العامل: ًإذا

=ن$$ه : إذا وج$$د الم$$صدر والمج$$رور والظ$$رف ف$$ا=ولى أن نق$$دم المج$$رور، لم$$اذا؟ ق$$ال: المج$$رور، قي$$ل: وقي$$ل
ظ$رف المك$ان، : المجرور؛ =نه مفعول به بواس$طة الج$ر، وقي$ل:  قيل-ى المعنى،نظروا إل-مفعول به بواسطة الجار، 

إذا وجد ظرف المكان فھو أولى، لكونه أشبه بالمفعول به منھما، أقرب ا=شياء الموجودة بالمفعول ھ$و ظ$رف المك$ان 
ًأن ض$ربت زي$دا، ض$ر: �شتراكھما في أن الفعل يدل عليھما بد�لة التزام، وھذا سبق معن$ا ُبت ھ$ذا ي$دل بد�ل$ة الت$زام ُ

ٍأن د�لة الفعل على الفاعل التزامية، على المفعول من ب$اب أول$ى، : ٍعلى مفعول؛ =ن الضرب حدث، حينئذ سبق معنا
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ٍإذا دل الفعل عل$ى الفاع$ل بد�ل$ة الت$زام، عل$ى المفع$ول أول$ى؛ =ن ال$ذي يح$دث الح$دث ھ$ذا مق$دم عل$ى محل$ه، فحينئ$ذ 
دل ضرب على المفعول به د�لة التزام، ھذا الضرب أين يوج$د؟ �ب$د ل$ه م$ن : ًمفعول به، إذامحل الحدث ھو ال: نقول

، -ح$ال يعن$ي-فعل قام الزمن الماضي، يقوم م$ضارع : ظرف زماني وظرف مكاني، ظرف الزمان دل عليه بالصيغة
  .قم ھذا في المستقبل

على المك$ان �ب$د م$ن مك$ان، أي$ن يوج$د الظ$رف دل بھيئته بصيغته على الزمن، فھي د�لة وضعية، د�لته : ًإذا
: د�لت$ه عل$ى المك$ان د�ل$ة التزامي$ة، انظ$ر الظ$رف نوع$ان: ٍ�بد من مكان يقع عليه الظرف، حينئذ نقول! في الھواء؟

َمكاني وزماني، الفعل ي$دل عل$ى الزم$ان بالوض$ع بال$صيغة، كون$ه عل$ى وزن ك$ذا، فع$ل وفُع$ل ك$ل ال$ذي ي$درس ف$ي .. ََ
ٍة زمانية، أما الد�لة المكانية خارجة عن اللفظ، حينئذ دل الفعل على المفعول به بد�لة التزام، ودل عل$ى الصرف د�ل

  .اشتبھا، كل منھما أشبه ا]خر، وھذا التعليل فيه نظر: ًظرف المكان بد�لة التزام، إذا

ً المعن$ى أت$م ب$ه ك$ان مق$دما، أن$ه م$ا ك$ان: =ن الفعل يدل عل$ى المفع$ول، والظ$رف المك$اني ب$ا�لتزام، وال$صواب
تعل$ي.ت : ُينظر إلى المعنى؛ =نه ليس ثم مرجح بين ھذه ا=مور، وكل ا=قوال التي ذكرت نعم في نفسھا، نقول: يعني

، و� أن يق$$دم =ن$$ه أح$$د م$دلولي العام$$لًص$حيحة، لكنھ$$ا � تقت$$ضي أن يك$ون دائم$$ا ف$$ي ك$ل تركي$$ب أن يق$$دم الم$صدر؛ 
ننظر إلى المعنى، إن اس$تقام المعن$ى أكث$ر ك$ان ل$ه مكان$ة بجع$ل : فعول به في المعنى،�، نقولالجار والمجرور =نه م

  .الظرف نائب فاعل فھو مقدم، أو جار ومجرور فھو مقدم، أو مصدر فھو مقدم، دون أن نجعل قاعدة مطردة

َو) ُينوب َ ُبعض َُ ْ ْإن ِھذي َ ْوجد ِ ِ ِاللف77ظ ِف77ي   ***     ُ ْ ٌمفع77ول . ُ ِب77ه َْ ْوق77د -ل يتع$$ين إنابت$$هب$$- ِ َ ُي77رد َ ِ : ق$$ال ال$$شراح َ
  .�بد من تأويله كما نص الشارح، �بد أن يؤول، مع كونه جاء في قراءة: ًضرورة أو شذوذا، يعني

ا=خف$$ش ا=خف$$ش؛ =ن$$ه : ًا=خف$ش ھ$$ذا ب$$صري يخ$$الف كثي$ر، ل$$ذلك دائم$$ا يق$ال- م$ذھب الب$$صريين إ� ا=خف$$ش 
 تع$ين ،ومج$رور وج$ار وظ$رف وم$صدر ب$ه مفع$ول فاعله يسم لم لما المبني الفعل بعد وجد إذا أنه -يخالف البصريين

ھ$ذا فع$ل : ُِض$رب! ، م$شوارداره ف$ي ا=مي$ر أم$ام الجمع$ة ي$ومً شديداً ضربا ٌزيد بِرُض ،الفاعل مقام به المفعول إقامة
ًض$رب عم$رو زي$دا إل$ى آخ$ره،: ٌماضي مغير الصيغة، زيد نائب فاعل، ھو مفع$ول ب$ه، ا=ص$ل ٌ  فح$ذف عم$رو، ف$أقيم َ

ًالمفعول به مقامه، حينئذ يبقى كل شيء في محله، � يمكن أن يتعدى الظرف، والمفعول يتقدم علي$ه أب$دا، رتبت$ه أعل$ى  ٍ
ٍ� يرفع رأسه، فيبقى المفعول به ھو النائب؛ =نه صار عمدة، كان فضلة فحينئذ صار عمدة، فكل منھما يتن$افس، لك$ن 

ً فُرف$ع المفع$ول ب$ه ف$صار زي$د، ُض$رب زي$د انتھين$ا، م$اذا بق$ي؟ ض$ربا ش$ديدا م$صدر، ي$وم � يتقدم عل$ى المفع$ول ب$ه، ً ٌ ٌ ِ
ٌالجمعة ظرف زمان، أمام ا=مير مكان، في داره جار ومجرور، ھذه كلھا تبق$ى كم$ا ھ$ي، و� يج$وز أن يع$رب واح$د 

ٌُضرب زيدا ضرب شديد على إنابة المصدر، و� يجو: منھا مفعول به، ف. يقال ٌ ً َ ًُضرب زي$دا ض$ربا ش$ديدا : ز أن يقالِ ً ً َ ِ
ِيوم الجمعة، و� يجوز أن يق$ال ُُض$رب زي$دا ض$ربا ش$ديدا ي$وم الجمع$ة أم$ام ا=مي$ر، أو ف$ي داره عل$ى أن$ه ھ$و نائ$ب : ُ ً ً ً َ ِ

ًالفاعل؛ كل ذلك � يجوز على مذھب البصريين، ومذھب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره، وھو موج$ود مطلق$ا تق$دم أو 
َليْجزي قْوما بم$ا ك$انوا يك$سُبون( :جعفر أبيًاتصل بالعامل أو �، مطلقا يجوز، واحتجوا بقراءة تأخر،  َ َ َ َِ ِْ ُ ًَ َِ َْج$زيُي، )ِ ، ھ$ذا ِ

ًقْوما(، فعل مغير الصيغة َيْجزيھذا بالنصب، ليس عندنا إ� مفعول وجار ومجرور، و ) َ  ھذا مغير الصيغة، �ب$د م$ن َِ
ًقْوما نائب فاعل، و�بد أن يكون إما َ وإما بما، وبقي المفعول على حال$ه، َ ًقْوم$ا◌ِ ً  بالن$صب، ف$دل عل$ى أن$ه ل$م ُين$ب ع$ن َ

  .ُالفاعل إذ لو أنيب لُرفع

َيْجزي قْومُل: (قال َ َبم$ا(، ف$دل عل$ى أن النائ$ب ھن$ا الج$ار والمج$رور، ً)قوما: (قال) ٌقوم: (بالرفع، لكن ما قال) َِ ِ( ،
ه يجوز في كل مفعول ب$ه وج$د م$ع ظ$رف أو إل$ى آخ$ره أن ين$اب غي$ر المفع$ول أن: وفيون قاعدة عامة مطردةفأخذ الك

ًمع وجوده، وھذه من المآخذ على مذھب الكوفيين، لماذا؟ الكوفي$ون لي$سوا كالب$صريين قطع$ا، الب$صريون محقق$ون إن 
رج إن أمك$ن صح التعبير، =ن الب$صريين يقع$دون قاع$دة ف$ي النظ$ر الع$ام المط$رد الكثي$ر ف$ي ل$سان الع$رب، ث$م م$ا خ$

تأويله أولوه ليوافق القاعدة المطردة، وما لم يمكن حكموا عليه بال$شذوذ وال$ضرورة، قاع$دة مط$ردة الم$ذھب م$ن أول$ه 
إلى آخره على ھذا، النظر والتقعيد والتأصيل على المطرد الغالب في لسان العرب، فما خرج من ذلك مخ$الف للقي$اس 

حكموا علي$ه بأن$ه ش$اذ، ث$م م$ا أمك$ن تأويل$ه حمل$وه عل$ى ال$سابق، وإ� حكم$وا ، وما خالف ً-لذلك سموه قياسا-المطرد، 
يجوز يجوز، ھذه م$شكلة م$ا .. يجوز: عليه بالشذوذ، الكوفيون �، يكاد لو جاءت مائة بيت كلھا مختلفة كل بيت، قالوا

إل$ى آخ$ره، � .. ي ا=ش$عارفي الق$رآن وف$ي ال$سنة وف$: ٍينضبط النحو بھذه الصورة، حينئذ النظر في المفعول به، يعني
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ًيكاد أن يخرج إذا وجد المفعول به أن يبقى المفعول من$صوبا وين$اب غي$ره، قلي$ل ج$دا ھ$ذا، � يمك$ن أن يجع$ل قاع$دة،  ً
أن$ه � ين$اب إ� المفع$ول ب$ه إن وج$د، وإن ورد : القاعدة المطردة الفصيحة التي ينبغي التعويل عليھا، ھ$ي: وإنما نقول

ٍقلي.، حينئذ ق ھذا ي$صح لغ$ة لكن$ه قلي$ل ل$يس ب$المطرد، : د يقال بأنه إما شاذ إذا لم يصح في قراءة معينة، وإما أن نقولً
ُيلجأ إلي$ه عن$د الحاج$ة إم$ا م$ن جھ$ة المعن$ى أو م$ن جھ$ة أخ$رى، فينظ$ر في$ه نظ$ر خ$اص، لك$ن � يجع$ل قاع$دة : يعني

  .ٍمضطردة بأنه مساو لتلك القاعدة، ھذا ليس بجيد

ُليْجزي قْوما بما كانوا: (فيين مستدلينمذھب الكو: ًإذا ًَ ََ َ َِ ِ ِ.(  

  :الشاعر وقول

ْل777777777777777777م َيع777777777777777777ن َ ْ ِبالعلي777777777777777777اء ُ َ َْ ًس777777777777777777يداّ إ) ِ M َ  

  

Mالغ77777777777777777777ي اَذ ىَفَش7777777777777777777َ و) َھ77777777777777777777دى وُذَ ِ)إ َ ُ  

  

ْلم َيعن َ ْ ِبالعلياء ُ َ َْ   .ھذا نائب فاعل: بالعلياء جار ومجرور نقول: ِ

ًسيداّ إ) M ِإ� سيد دل على أنه لم ُينب: َ ًسيدا ٌ M س$واء تق$دم :  إذ لو أنابه لرفعه، ومذھب ا=خفش التف$صيل، الكوفي$ونَ
�، إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة ك$ل واح$د : أم تأخر يعني اتصل بالعامل أو انفصل يجوز، مذھب ا=خفش

ًمنھما، ُضرب في الدار زيد، ُضرب في الدار زيدا؛ =نه تأخر، فلما فصل بين العا َ َِ مل والمفع$ول ب$ه ف$ي ال$دار ج$از أن ٌِ
  .يناب في الدار أو المفعول أنت مخير

َُض$رب  :ب$ه المفع$ول إقام$ة تع$ين يتقدم لم وإن إذا تق$دم ات$صل بالعام$ل تع$ين أن يك$ون ھ$و نائ$ب  ،ال$دار ف$ي زي$دِ
ًليْجزي قْوما: (الفاعل، وھذا أقرب من مذھب الكوفيين، لكن يرده ا]ية َ َ َِ   .ھنا بالعامل، المفعول به متصل )ِ

ھو أنه � يناب إ� المفعول به، وإن على جھة القلة أنيب غي$ر المفع$ول ب$ه � : ٍعلى كل ا=صل القاعدة المطردة
ْوقد: بأس به، ولذلك قال َ ُيرد َ ِ َ.  

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ  

  

ِب7777777777777اب َك7777777777777سا َ َفيم7777777777777ا َ َالتب ِ ِ ُاس7777777777777ه أْ ُ   ْنِم7777777777777ُ

  ج

ِب7777777777اب ِف7777777777ي .ظ77777777777ن َ َوأر َ ُالمن7777777777ع ىََ َْ ْاش77777777777تھر ْ َ َ ْ  

  

َو) َأرى َ َمنع7777777777777777777 َ ْظھ77777777777777777777ر ُدْصَق7777777777777777777ْال َذاِإً اَْ َ َ
  

  

ٍوباتفاق َِ M ُين7وب: ا]ن انتقل إلى المفعول الث$اني والثال$ث مم$ا يتع$دى، س$بق أنن$ا أش$رنا ف$ي قول$ه: َ ٌمفع7ول َُ ُ ِب7ه َْ ْع7ن ِ َ 
ِفاعل ِ ً كان مفعو� ثانيا أو ثالثا إلى آخرهھذا مفعول واحد، وقد يكون ثم تفصيل يأتي في محله فيما إذا:  ، قلناَ ً ً.  

 ھنا شرع فيه، ما يتعدى إلى مفعولين، ذكرنا فيما سبق أنه عل$ى ن$وعين، من$ه م$ا ين$صب المبت$دأ والخب$ر، وھ$و 
م$ا ل$يس أص$ل المفع$ولين المبت$دأ الخب$ر، وھ$و ب$اب ك$سا : باب ظن وأخواتھا، ومنه ما � ينصب المبت$دأ والخب$ر، يعن$ي

ًلمقصود، بقي نوع واحد مما يتعدى إلى مفعولين، لكنه ل$يس تع$ديا أص$ليا، وإنم$ا ھ$و بإس$قاط ح$رف وأعطى، ھذا ھو ا ً
ًالج$$ر، اخت$$رت الرج$$ال محم$$دا، ھ$$ذا تع$$دى إل$$ى واح$$د بنف$$سه محم$$دا، والرج$$ال بن$$زع الخ$$افض، أص$$لھا اخت$$رت م$$ن : ًٍ

ٍالرجال محمدا، ھذا يتعدى إلى مفعولين اخت$ار، حينئ$ذ نق$ول ف$سه أص$الة، وإنم$ا جع$ل باعتب$ار النھاي$ة، ھ$ذا ل$م يتع$د بن: ً
َواخت$$ار ُموس$$ى قْوم$$ُه((: وبع$$ضھم يحم$$ل قول$$ه تع$الى-أن$ه بع$$د م$$ا أس$قط، : أي َ َ ََ َ : م$$ن قوم$$ه: ، يعن$$ي]155:ا=ع$راف)) [ْ
َواختار ُموسى قْومُه(( َ َ ََ َ َقْومُه)) ْ ًواختار ُموسى قْومُه سْبعين رُج.(( مفعول به، َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َقْوم ه، من قوم:  يعني))ْ ھذا مفع$ول ب$ه، َ

  .لكن ليس مفعول أصالة، وإنما ھو بنزع الخافض، ونزع الخافض ھذا سيأتينا بحثه إن شاء ' ھناك

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ  

  

ِب7777777777777اب َك7777777777777سا َ َفيم7777777777777ا َ َالتب ِ ِ ُاس7777777777777ه أْ ُ   ْنِم7777777777777ُ

  

 إذا أردن$ا أن نني$ب، ھ$ل نني$ب ا=ول أو نني$ب ھذا أراد فيه ما تعدى إل$ى مفع$ولين ل$يس أص$لھما المبت$دأ والخب$ر،
ًالثاني، أو ھما معا، أو � ھذا و� ذاك؟ يحتمل أربعة أوجه، � ھذا و� ذاك ھذا بعيد فاسد، ھما معا، ھذا سيأتي أنه ً:  
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َوما َسوى َ ِالنائب ِ ِ َعلق7ا .مم7ا . M ف$. يمك$ن أن أن الفاع$ل � يتع$دد، ك$ذلك م$ا ن$اب عن$ه، ف$. يتع$دد نائ$ب الفاع$ل، ... ُ
  .ھو الذي محل خ.ف: باتفاق أنه يجوز في باب كسا، والثاني: يناب المفعو�ن، بقي ا�ثنان، ا=ول

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ  

  ج

ِب7777777777777اب َك7777777777777سا َ َفيم7777777777777ا َ َالتب ِ ِ ُاس7777777777777ه أْ ُ   ْنِم7777777777777ُ

  

ْمن ِباب ِ َكسا َ ل$م ين$صب أح$دھما بإس$قاط الج$ر، ، وھو ك$ل فع$ل ن$صب مفع$ولين ل$يس أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، وَ
  .وھذا ذكرناه في اخترت

ًاخت$رت الرج$ال زي$دا، إذا ب$اب ك$سا : خرج نح$و: فبا=ول خرج باب ظن، ليس أصلھما المبتدأ والخبر، وبالثاني ً
  .وأعطى، كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلھما المبتدأ والخبر ويتعدى إليھما بنفسه � بواسطة حرف جر ثم يسقط

Mوبات ِ ٍفاقَ ْقد َ ُينوب َ   .ًالمصنف ھنا نقل ا�تفاق وقيل ھذا ا�تفاق مخروق، نقل اFجماع دائما ھذا عسير: َُ

ٍوباتفاق: قال َِ M ْقد َ ُينوب َ ِالثان َُ ْمن . ِباب    *** ِ َكسا َ الثاني يجوز إنابته عن الفاعل إذا حذف، ويبق$ى ا=ول : يعني: َ
َفيما: على نصبه، متى؟ قال ُالتباسه ِ ُ ِ   .إذا لم يؤمن ا�لتباس � يجوز أن يناب الثاني مناب الفاعل: مفھومه: نُِم أْ

ٍوباتفاق َِ M ْقد َ ُينوب َ ِالثان َُ ِالثانقد ينوب المفعول الثاني، : .    ما إعرابه؟.

ِالثان-فاعل مرفوع ورفعه ضمة المقدرة على الياء محذوفة، ھذا تخفيف .
  .، على الياء المحذوفة-

ٍوباتفاق َِ M ُينوب: ھذا متعلق بقوله:  نقول:َ ْق7د، َُ ُين7وب َ ٍاتف7اقبِ◌ َُ َ M ،ِالث7ان ْم7نھ$ذا فاع$ل، : . ِب7اب ِ َك7سا َ ، ھ$ذا ح$ال م$ن  َ
ِالث7انالفاعل من  َفيم7ا، . ُالتباس7ه أ ِ ُ ُ ِ ُالتباس7ه ف$ي ال$ذي: ، يعن$ينِم7ْ ُ ِ خب$ر المبت$دأ والجمل$ة � مح$ل لھ$ا ص$لة : نِم7ُأمبت$دأ، : ْ

  .من فيه التباس، فإذا وجد لبس وجب إقامة ا=ول، ھذا مفھوم ما ذكرناهفي تركيب أ: الموصول، يعني

ٍوباتفاق َِ M ْقد َ ُينوب َ ِالثان َُ ْمن . ِباب    ***   ِ َكسا َ أن النحاة اتفقوا على جواز نيابة المفعول الث$اني م$ن ب$اب : يعني: َ
:  نياب$ة المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب ك$سا، فتق$ولكسا، وذلك مع أمن اللبس، ھذا مراده بالبيت؛ أن النحاة اتفقوا على ج$واز

ٌكسوت زيدا جب$ة، ك$سي زي$دا جب$ة، جب$ة ھ$و المفع$ول الث$اني، يج$وز؟ ق$الوا ٌ ً ُ ًيج$وز باتف$اق، ك$سي زي$د جب$ة ھ$ذا إناب$ة : ً ٌ ُ
ًا=ول، محل وفاق ھذا، كسي زي$دا جب$ة، ھ$ل في$ه ل$بس؟ ل$يس في$ه ل$بس، أعط$ي زي$د درھم$ا إناب$ة ا=ول، أعط$ي زي$دا  ً ًٌ ٌ

ٌ إنابة الثاني، فيه لبس؟ أعطي زيد عمرا، أعطي زيدا عمرو، فيه لبس عمرو وزيد من ا]خذ وم$ن الم$أخوذ، إذا ٌدرھم ً ً ٌ
ًأعطي زيد عمرا، فزيد ا]خذ، وعمرا مأخوذ، إذا عك$ست قل$ت: قلت ً ٌأعط$ي زي$دا عم$رو ص$ار عم$رو : يج$وز، قل$ت: ٌ ً

ٍھو ا]خذ وزيدا ھو المأخوذ التبس المعنى، حينئذ في مث ٌأعطي زيدا عمرو � يج$وز إقام$ة الث$اني، ب$ل : ل ھذا التركيبً ً
ًأعطي زيد عمرا واج$ب ھ$ذا، و� يج$وز أن يق$ال: يتعين إقامة ا=ول، لوجود اللبس، فيقال ٌأعط$ي زي$دا عم$رو، وأم$ا : ٌ ً

ًأعطي زيد درھما والعكس نقول   .ھذا صحيح وجائز، =من اللبس، ھذا ما أراده الناظم: ٌ

ة اتفقوا على جواز نيابة المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب ك$سا، وذل$ك م$ع أم$ن الل$بس، وفھ$م م$ن س$كوته أن النحا: يعني
ُين7وب: ( وفھم من سكوته عن ا=ول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخول$ه ف$ي عبارت$ه ال$سابقة-ما تكلم عن ا=ول-عن ا=ول  َُ 

ٌمفعول ُ ِبه َْ ْعن ِ ِفاعل َ ِ ُ ين7وب:ٍ، حينئ$ذ ترج$ع تق$ول)َ ُمفع7و َُ ِب7هٌ لَْ ھ$ذا إذا ك$ان ل$ه مفع$ول واح$د، والمفع$ول ا=ول م$ن ب$اب  ِ
  .كسا، وھذا محل وفاق

  .والثاني على رأي الناظم ھنا فيما إذا أمن التباسه

ُينوب:  وفھم من سكوته عن ا=ول أنه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة ٌمفعول َُ ُ ِبه َْ ْعن ِ ِفاعل َ ِ َ.  

ذا تعدى الفع$ل =كث$ر م$ن مفع$ولين، فنياب$ة ا=ول ج$ائزة باتف$اق، ونياب$ة الثال$ث قي$ل ممتنع$ة إ: الحاصل نقول: ًإذا
أن بع$ضھم أج$از نياب$ة : ًباتفاق وال$صواب أن فيھ$ا خ.ف$ا، الثال$ث، ھ$ذا س$يأتي إن ش$اء '، ممتنع$ة باتف$اق، وال$صواب

: ًمتنع اتفاقا، الث$اني إن أل$بس نيابت$ه امتن$ع، مث$لالثالث إن لم يلبس سيأتي تفصيله، وفي باب كسا إن ألبس إقامة الثاني ا
ٌأعطي زيد عمرا، ھذا واجب النصب، أعطي زيدا عمرو ھذا باتفاق � يجوز لوجود اللبس، � تدري م$ن ا]خ$ذ وم$ن  ً ً ٌ
الم$أخوذ التب$$ست ا=م$$ور، وإن ل$$م يل$$بس، الن$اظم حك$$ى ا�تف$$اق عل$$ى الج$$واز، إن ل$$م يل$بس أم$$ن الل$$بس، اب$$ن مال$$ك نق$$ل 

FجماعاFجماع ا�تفاق، وإن كان بعضھم يفصل بين ا�تفاق وا.  
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َإن ل$$م ُيعتق$$د القل$$ُب، وقي$$ل: ًيمتن$$ع مطلق$$ا، وقي$$ل: ًوإن ل$$م يل$$بس ج$$از مطلق$$ا، وقي$$ل الث$$اني، : إن ك$$ان نك$$رة يعن$$ي: َ
ٍباتفاق: وا=ول معرفة، ھذه أربعة أقوال، ابن مالك يقول َِ M،وت$رى !  إجم$اع، والخ.ف موجود، ھذا مثل الفقھي$ات ھن$اك

  .المسألة مبثوثة وفيھا خ.ف سابق

، إذا قي$ل ب$الجواز م$ع أم$ن الل$بس، وھ$ذا ھ$و الظ$اھر، أول$ى ا=ول إقامة: البصريون فقال ،بالجوازوعلى القول 
ٌجائز، لكن إذا قيل بالجواز أيھما أول$ى؟ ك$سي زي$د جب$ة، أو ك$سي زي$دا جب$ة أيھم$ا أول$ى أو ذاك؟ : إذا أمن اللبس نقول ًً ُ ٌ

  .إن كان ا=ول نكرة فإقامته قبيحة، وإن كان معرفتين استويا في الحسن: ا=ول أولى، إقامة ا=ول أولى، وقيل: يلق

ينظ$ر إل$ى المعن$ى، إذ � ينف$ك النح$و ع$ن البي$ان، ف$إذا اقت$ضى المعن$ى : على كل في مثل ھ$ذا ال$صواب أن يق$ال
ًامة الثاني أقيم الثاني، و� نق$ول ي$رجح مطلق$ا ھك$ذا، �، وإنم$ا البياني الب.غي إقامة ا=ول أقيم، وإن اقتضى المعنى إق

  .ينظر إلى المعنى وھذا أجود، لذلك � انفكاك ھذا عن ذاك: نقول

ٍوباتف7777777777777اق َِ M ْق7777777777777د َ ُين7777777777777وب َ ِالث7777777777777ان َُ ْم7777777777777ن . ِ   

  ج

ِب7777777777777777777اب َك7777777777777777777سا َ َفيم7777777777777777777ا َ َالتب ِ ِ ُاس7777777777777777777هْ ُ  

  

َفيما ُالتباسه ِ ُ ِ   .يؤمن رجعنا ل5صل وھو المنعفي تركيب أمن فيه التباس، فإن لم :  يعنيْ

 ب$اب م$ن أو أعط$ى ب$اب م$ن يكون أن فإما ،فاعله يسم لم لما مفعولين إلى المتعدي الفعل بني إذا: قال ابن عقيل
  .ظن

 ،الث$اني وك$ذلك منھم$ا ا=ول إقام$ة يج$وز أن$ه الم$صنف ف$ذكر ،البي$ت بھذا المراد وھو ،أعطى باب من كان فإن
  .يجوز ا�ثنان

ِالث7ان: يجوز إقامة ا=ول منھما، أين ذكره؟ ھو يق$ول: صنفذكر الم: قال ٍوباتف7اق، ي. َِ M ْق7د َ ُين7وب َ ِالث7ان َُ ، م$ا ق$ال ي.
ا=ول، لك$$ن قلن$$ا ھ$$ذا ب$$المفھوم، ب$$المفھوم دل عل$$ى أن ا=ول باتف$$اق يج$$وز إنابت$$ه، ھ$$ذا � خ$$.ف في$$ه، وك$$ذلك الث$$اني 

ٍكسي زيد جبة، كسي فعل ماض: با�تفاق، فتقول ِ ُِ ًُ ً مغير الصيغة، وزيد نائب فاع$ل، وجب$ة مفع$ول الث$انيٌ : ٌوزي$د تق$ول: ٌ
، -ف$$ي زي$$د-نائ$ب فاع$$ل، لك$ن ف$$ي المعن$ى ھ$$و المفع$ول ا=ول، وجب$$ة ھ$و المفع$$ول الث$اني، ف$$النظر ف$ي المعن$$ى مفع$ول 

 ھ$$ذا والنظ$$ر إل$$ى اللف$$ظ واFع$$راب ھ$$و نائ$$ب فاع$$ل، م$$ع ك$$ون المفع$$ول ل$$ه حك$$م المغ$$اير للفاع$$ل م$$ن حي$$ث اFع$$راب،
ٍمنصوب وھذا مرفوع، ھذا فضلة وھذا ليس بفضلة، وحينئ$ذ المعن$ى ش$يء واFع$راب ش$يء آخ$ر، � يل$زم منھم$ا ك$ل 

  .منھما يلزم ا]خر �، قد يتمم المعنى اFعراب وقد يكون العكس

ًأعطي فعل ماضي مغير الصيغة، وعمرو نائب فاعل، ودرھما مفعول ث$اني، وإن ش$ئت: ًادرھم ٌوعمر عطيُأو ٌ ُ 
ٌأعطي عمرا درھم وكسي زيدا جبة لعدم اللبس، ھذا إن لم يح$صل ل$بس بإقام$ة الث$اني، : أقمت الثاني ً  ل$بس ح$صل ف$إذاًٌ

ًأعط$$ي زي$$د عم$$را، و� يج$$وز العك$$س، � يج$$وز إقام$$ة : ، ھن$$ا يج$$ب أن تق$$ولًعم$$راً زي$$دا أعطي$$ت :ا=ول إقام$$ة وج$$ب ٌ
  .ًكون آخذا بخ.ف ا=ولالثاني؛ لئ. يحصل لبس؛ =ن كل واحد منھما يصلح أن ي

ٍوباتفاق( ا�تفاق المصنف ونقل: قال َِ M نقل ا�تف$اق ھ$ذا في$ه نظ$ر، فم$ذھب الك$وفيين من$ع إقام$ة الث$اني إذا : نقول) َ
  .ًبالمنع مطلقا، ھذا في الجملة ث.ثة أقوال: كان نكرة وا=ول معرفة، وقيل

ِب7777777777اب ِف7777777777ي .ظ77777777777ن َ َوأرى َ ُالمن7777777777ع ََ َْ ْاش77777777777تھر ْ َ َ ْ  

  

َو) َأر َ َمنع7777777777777777777 ىَ ْظھ77777777777777777777ر ُدْصَق7777777777777777777ْال َذاِإً اَْ َ َ
  

  

ِباب ِفي .ظن َ ھذا الباب الث$اني، وھ$و م$ا إذا تع$دى إل$ى مفع$ولين، أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، وك$ذلك أرى فيم$ا إذا : َ
ٍتعدى إلى مفعولين بھمزة النقل وأصلھما المبتدأ والخبر، فحينئذ ا=ول ھذا مفعول ب$ه حقيق$ة، والث$اني والثال$ث ھم$ا ف$ي 

  .صل مبتدأ وخبر، فالحكم ھنا يتعلق ببابين، باب ظن وباب أعلما=

ُالمنع َْ ْاشتھر ْ َ َ   .ًالمنع في إقامة الثاني اشتھر في البابين مطلقا، اشتھر عن النحاة: يعني: ْ

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ ْظھر ُدْصَقْال َإذا َ َ ْظھ7ر ُدْصَق7ْال َإذا: َ َ � داع$ي =ن ٍ إذا ب$ان المعن$ى وات$ضح، ول$م يح$صل ل$بس حينئ$ذ َ
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ًيقال بالمنع إذ ا=صل الجواز، ا=صل في باب المفعول به جواز أن يكون نائبا عن الفاع$ل س$واء ك$ان ا=ول أو الث$اني 
ٍأو الثالث ھذا ا=ص$ل، يح$ذف الفاع$ل فين$وب عن$ه المفع$ول ب$ه، والمفع$ول ب$ه ق$د يتع$دد، حينئ$ذ ا=ص$ل الج$واز، إقام$ة 

إن ح$$صل ل$$بس، إن ل$$م : ا=ص$$ل الج$$واز، مت$$ى يمن$$ع؟ نق$$ول: ك$$س أو الثال$$ث، نق$$ولا=ول أو الث$$اني دون ا=ول أو الع
  .يحصل لبس نرجع إلى ا=صل، وا=صل بقاء ما كان على ما كان

ِباب ِفي .ظن َ ُالمنع.. َ َْ ْاشتھر ْ َ َ ُالمنع: ْ َْ ْاشتھرمبتدأ و ْ َ َ ِباب ِفي الجملة خبر، و ْ .ظن َ َوأرى َ   .متعلق به ََ

ُالمنع  َْ مة المفعول الثاني، � زال الحديث ف$ي إقام$ة المفع$ول الث$اني، وأم$ا ا=ول ھ$ذا س$بق بيان$ه، ا=ول من إقا: ْ
  .ھذا متفق عليه: قلنا

ًمطلق$ا، � يج$وز إقام$ة : ً المنع من إقامة المفعول الثاني اشتھر عن النحاة مطلق$ا، س$واء أم$ن الل$بس أو �، ق$الوا
ً ف. يجوز عندھم ظن زي$دا ق$ائم، ظنن$ت زي$دا قائم$ا، ظ$ن زي$د قائم$ا، ھ$ذا المفعول الثاني في باب ظن، وإن أمن اللبس ً ً ًٌ K Kُ ٌُ
ٌواجب عندھم، ظن زيدا قائم � يجوز حرام  ً K ُ

  .-ًنحوا يعني-

ٌحينئذ ظن زيدا قائم ھنا أقيم الثاني مع أمن الل$بس، ل$و قي$ل ً K ُ ٌظ$ن زي$دا عم$رو ق$د يق$ال: ٍ ً K بأن$ه وق$ع في$ه ل$بس، م$ن : ُ
ٌوق$$ع الل$$بس فيمن$$ع، أم$$ا إذا ل$$م يق$$ع ل$$بس ظ$$ن زي$$دا ق$$ائم نق$$ول: ٍلمظن$$ون إل$$ى آخ$$ره، حينئ$$ذ نق$$ولالظ$$ان وم$$ن ا ً K ُ ا=ص$$ل : ٌ

  .الجواز

ًف$$. يج$$وز عن$$دھم ظ$$ن زي$$دا ق$$ائم، ك$$ذلك ف$$ي ب$$اب أعل$$م، و� أْعل$$م زي$$دا فرس$$ك م$$سرجا، أعلم$$ت زي$$دا فرس$$ك  ً ً ًُ َ ِ Kُ ٌ ُ
  ً.مسرجا

ِباب ِفي: ً إذا .ظن َ َوأرى َ ُالمنع ََ َْ ْاشتھر ْ َ َ ًظ$ن زي$دا : ھذا اشتھر عن النح$اة، وإن أم$ن الل$بس، ف$. يج$وز عن$ده:  قلناْ K ُ
ًقائم، ھذا في باب ظن فيما أصله مبتدأ وخبر، وكذلك و� أْعلم زي$دا فرس$ك م$سرجا، ھن$ا أق$ام المفع$ول الث$اني، ھ$ذا �  ً َ ِ ُ ٌ

َو): مالك رحمه 'يجوز عندھم، لماذا؟ =نه مفعول ثاني سيأتي التعليل، وعلى ك.م ابن  َأرى َ ًمنع7ا َ ْ ْظھ7ر ُدْصَق7ْال َإذا َ َ َ :
ٌأْعل$م زي$د فرس$ك : ٍھنا ليس فيه لبس، إذا ظھر المعنى ولم يحصل التب$اس، حينئ$ذ ا=ص$ل الج$واز، فيج$وز إقام$ة ا=ول َ ِ ُ

  .ًمسرجا، ويجوز إقامة الثاني، ونقل اFجماع على منع الثالث وفيه خ.ف

ِباب ِفي .ظن َ َوأر َ ُالمنع ىََ َْ ْاش7تھر ْ َ َ أن نياب$ة المفع$ول الث$اني م$ن ب$اب ظ$ن وھ$و م$ا ھ$و خب$ر ف$ي ا=ص$ل، : يعن$ي: ْ
قصد أعلم، لكن م$ا ج$اء، ھ$و ا=ص$ل أن يعب$ر ب$أعلم، لك$ن م$ا ج$اء ب$ه ال$وزن، فج$اء -والمفعول الثاني من باب أرى، 

  . وأصله المبتدأ اشتھر منعه عند النحاة-بأرى،

 أن$ه خب$ر ف$ي ا=ص$ل، والنائ$ب ع$ن الفاع$ل مخب$ر عن$ه فتنافي$ا، =ن المفع$ول -ظ$نوجه المنع في ب$اب -ووجھه 
ٌظن زيد قائما، ھذا ا=صل، ظن زيدا قائم ھذا يمتن$ع ق$ائم ب$الرفع؛ =ن$ه خب$ر : الثاني خبر في ا=صل، ھذا في باب ظن ٌ ً ًK Kُ ٌُ

ًفي ا=صل، وإذا جعلته نائب فاع$ل ص$ار مخب$را عن$ه، كي$ف ال$شيء يك$ون خب$را،  ٍھ$ذا تن$اف : وھ$و مخب$ر عن$ه؟ ق$الواً
  .فيمنع، وھو اجتھاد

ًأعل$م زي$د عم$را : ووجه المنع في ب$اب رأى أن المفع$ول ا=ول مفع$ول ب$ه حقيق$ة، ال$ذي ذكرن$اه، المفع$ول ا=ول ٌ
ًفرسه مسرجا، زيدا ا=ول ھذا نقول ًھو مفعول به؛ =ن$ه ك$ان ف$اع. قب$ل دخ$ول ھم$زة النق$ل، الث$اني والثال$ث أص$لھما : ً

ٍالمبتدأ والخبر، حينئذ إذا وجد ا=ول صار الث$اني والثال$ث كوج$ود الظ$رف والم$صدر م$ع المفع$ول؛ =ن ا=ول مفع$ول 
ٍحقيق$ة، والث$اني ل$$يس مفع$و� حقيق$$ة و� الثال$ث، ف$$إذا وج$دت ھ$ذه الث.ث$$ة، حينئ$ذ تع$$ين أن يق$ام ا=ول، =ن$$ه مفع$ول ب$$ه  ً

ًعو�ن أيضا، لكن الثاني والثالث كالمصدر والظرف م$ع المفع$ول، ف$. حقيقة، والثاني والثالث منصوبان على أنھما مف
  .يقام المصدر و� الظرف مع وجود المفعول به حقيقة، ھذه علة المنع عند الجمھور

ُالمنع في باب ظن وباب أرى  َْ ْاشتھر ْ َ َ ُالمنع: ْ َْ ْاش7تھر مبتدأ وْ َ َ  الجمل$ة خب$ر، وعرفن$ا التعلي$ل وج$ه المن$ع ف$ي ب$اب ْ
ن المفع$$ول ا=ول مفع$$ول ب$$ه حقيق$$ة، فين$$زل المفع$$ول الث$$اني والثال$$ث م$$ع ا=ول منزل$$ة الظ$$رف والمج$$رور م$$ع رأى؛ أ

  :وجود المفعول به فامتنع، كأنه عمم القاعدة

َو) ُين77777777777777وب َ ُبع77777777777777ض َُ ْ ْإن ِذيَھ77777777777777 َ ْوج77777777777777د ِ ِ ِاللف7777777777ظ ِف7777777777ي  ُ ْ ٌمفع7777777777ول . ُ ِب7777777777ه َْ ْوق7777777777د ِ َ ْي7777777777رد َ ِ َ  



                                                            
708

    

  .ٍفالحكم يصير حينئذ عام

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ َو): ھنا أطلق الناظم صحة وق$وع الث$اني نائ$ب فاع$ل بع$د حذف$ه: َ َأرى َ ًمنع7ا َ ْ ً، منع$ا م$ن م$اذا؟ م$ن َ
إقامة الثاني، ثم إقامة الثاني في باب ظن قد يكون جملة، فھل الحكم عام أم أن$ه خ$اص بم$ا ل$يس جمل$ة؟ س$بق أن نائ$ب 

أن إط.ق$ه ي$دخل في$ه : ُلذلك أخذ عل$ى الن$اظم اFط$.ق ھن$ا قي$لالفاعل � يكون جملة، كما أن الفاعل � يكون جملة، و
  .المفعول الثاني في باب ظن إذا كان جملة وليس ا=مر كذلك، �بد من التخصيص

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ ًمن إقامة الثاني مقام الفاعل إذا حذف، ھذا عام، يشمل ماإذا ك$ان جمل$ة وم$ا إذا ك$ان مف$ردا، م$ع : َ
، يشترط Fناب$ة المفع$ول الث$اني م$ع أم$ن الل$بس أن � يك$ون -أخذ على الناظم ذلك-لجملة مقام الفاعل، أنه يمتنع إقامة ا

  ً.جملة، فإن كان جملة امتنعت إقامته أو إنابته اتفاقا

َو) َأرى َ ًمنعا َ ْ ْظھر ُدْصَقْال َإذا َ َ .ث$ة أنه � خ.ف في ج$واز إناب$ة المفع$ول ا=ول ف$ي ا=ب$واب الث: فھم من ك.مه: َ
كلھا كما سبق، ا=ول في باب كسا، وفي باب ظن، وف$ي ب$اب أرى، كلھ$ا ج$ائزة أن ين$اب ا=ول من$اب الفاع$ل، فيك$ون 

ًأن$ه إذا ك$ان الفع$ل متع$ديا إل$ى مفع$ولين : نائب فاعل و� إشكال فيه، وقد صرح ب$ه ف$ي ش$رح الكافي$ة كم$ا س$بق، يعن$ي
ًن متع$$ديا إل$$ى ث.ث$$ة مفاعي$$ل ك$$أرى وأخواتھ$$ا، فا=ش$$ھر عن$$د ٌالث$$اني منھم$$ا خب$$ر ف$$ي ا=ص$$ل كظ$$ن وأخواتھ$$ا، أو ك$$ا

النحويين أنه يجب إقامة ا=ول، سواء كان من باب ظ$ن، أو م$ن ب$اب أعل$م وأرى، أم$ا أعل$م وأرى واض$ح أن$ه مفع$ول 
 ب$ه حقيق$$ة، وأم$$ا ب$اب ظ$$ن؛ =ن$$ه مبت$$دأ والمبت$دأ مخب$$ر عن$$ه ف$$ي المعن$ى، ونائ$$ب الفاع$$ل مخب$$ر عن$ه ف$$ي المعن$$ى فاتفق$$ا،

ٌبخ.ف الثاني فھو خبر في ا=صل، ونائب الفاعل مخبر عنه، فكيف يكون الشيء خبرا ويكون مخبر عن$ه ھ$ذا مح$ل ! ً
  .نظر

Kظ$ن زي$د قائم$ا، ظ$ن ھ$ذا فع$ل أم$ر أو : ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث ف$ي ب$اب أعل$م، فتق$ول Kُ ًُ ٌ
َف7أول: ع$ل أم$رماضي؟ ماضي، لم � يكون أم$ر؟ � ي$دخل معن$ا ف . َ ِالفع7ل َ ْ ِ ْاض7ممن ْ َ ُ ھن$اك الفع$ل ماض$ي وم$ضارع :  قلن$اْ

ٌفقط، ا=مر � وجود له، وظن في الصيغة في اللفظ موافق ل5مر، موافق ظن يا زي$د ك$ذا، وظ$ن زي$د ق$ائم نق$ول ٌ K K Kُ ُ ھ$ذا : ُُ
Kخص: في اللفظ موافق مثل ُ.  

K ظن زيد قائما، ظن ھذا فعل ماضي مغير الص Kُ ًُ ٌيغة مبني على الفتح � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، زي$د نائ$ب فاع$ل ٌ
Kظن(ًوقائما ھذا مفعول ثاني لـ ٌظ$ن زي$دا ق$ائم بإقام$ة الث$اني ون$صب ا=ول ھ$ذا غي$ر ج$ائز، لم$ا : ، و� يج$وز أن تق$ول)ُ ً K ُ

  .ذكرناه من علة

ًأعلم زيد فرسك مسرجا ھذا أقيم فيه ا=ول، أعلمت زي$دا فرس$ك م$سرجا، أع ً ً ٌ َ ِ ٌلم$ت زي$دا ح$ذفت الت$اء، أعل$م زي$د ُ َ ِ ُ ً
ًفرس$ك مفع$ول ث$اني، بق$ي كم$ا ھ$و وم$سرجا مفع$ول ثال$ث بق$ي كم$ا ھ$و، ھ$ذا متع$ين عن$د : ًأقمنا ا=ول، فرسك مسرجا

ًأعل$م زي$دا فرُس$ك م$$سرجا، برف$ع فرُس$ك، ون$صب زي$دا ال$ذي ھ$و المفع$$ول ا=ول، : الجمھ$ور، و� يج$وز إقام$ة الث$اني ً ً َ ِ ُ

ٌأعل$م زي$دا فرس$ك م$سرج، : و المفع$ول الثال$ث، ھ$ذا � يج$وز عن$دھم، و� إقام$ة الثال$ث، فتق$ولونصب مسرج الذي ھ$ َ ً َ ِ ُ

ًبرفع الثالث ھذا غير جائز عند الجمھور، ونقل ابن أبي الربيع ا�تفاق على منع إقامة الثالث، ونق$ل ا�تف$اق أي$ضا اب$ن 
ه � يتعين إقامة ا=ول � في باب ظ$ن و� ف$ي ب$اب المصنف، لكن ھذا كله فيه نظر، وذھب قوم منھم المصنف إلى أن

أعلم، لكن يشترط أن � يحصل لبس، وھذا أصح، في باب النيابة كما ذكرنا حتى في المفاعي$ل ينظ$ر إل$ى المعن$ى، إن 
ك$ان المفع$$ول ا=ول إقامت$$ه أج$ود م$$ن حي$$ث المعن$$ى البي$اني الب.غ$$ي أق$$يم، وإن ك$$ان الث$اني ك$$ذلك وإن ك$$ان الثال$$ث، � 

ًظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرُس$ك م$سرجا، : كون ظاھريين ھكذا، �بد من النظر إلى القاعدة مع المعنى البياني، فتقولن ً ًَ ِ Kُ ٌ ُ
  .ھذا كله جائز

أج$ازه بع$ضھم حي$ث � ل$بس، : قي$ل، يعن$ي كم$ا ول$يس ،منع$ه عل$ى ا�تف$اق فنق$ل أعلم باب من الثالث إقامة وأما
ھذه التعلي.ت كلھا قبل دخول أعلم، فلم$ا دخل$ت أعل$م ح$صل : وإلى آخره، نقول.. ًبراًوھذا صحيح أيضا، وأما كونه خ

فيه نوع تغير، وإ� ل$و ك$ان المعن$ى قب$ل دخ$ول أعل$م وبع$ده س$يان م$ستويان م$ن ك$ل وج$ه � فائ$دة م$ن وج$ود أعل$م � 
و م$ن جھ$ة التم$ام عم$ا ك$ان ثم تغير حصل بعد دخ$ول أعل$م وأرى غي$ر المعن$ى ول$: بالھمزة و� بالفعل نفسه، بل نقول
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  ً.عليه سابقا

، نع$م، ل$و ح$صل ل$بس تع$ين ا=ول، �ب$د م$ن ض$بطھا، ل$و وأعلم ظن باب في ا=ول إقامة تعين لبس حصل فلو
ٌظ$ن زي$دا عم$رو، عل$ى أن : حصل لبس تعين إقامة ا=ول في باب ظن وأعلم، كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي ب$اب ك$سا، ف$. تق$ل ً K ُ

َأعلم  و� ،الثاني المفعول ھو ٌعمرو ِ ٌخال$دا، وخال$د: ، ل$و غي$رت وب$دلتًمنطلقا ٌخالدً زيداُ إل$ى آخ$ره، ق$د يح$صل ن$وع .. ً
  .ٍلبس، حينئذ إذا حصل اللبس تعين إقامة ا=ول

ِباب ِفي .ظن َ َوأرى َ ُالمنع ََ َْ ْاشتھر ْ َ َ َو)  ْ َأرى َ َمنع َ ْظھر ُدْصَقْال َذاِإً اَْ َ َ
  

  .ية اFجماع، فاFجماع ا�تفاقحكا: ًھذا النظم قالوا فيه أمور، أو�

ًأخذنا ا�تفاق جنسا في حد اFجماع، كاصط.ح عند ا=ص$وليين ا�تف$اق ھ$و : ًا=صل أن اFجماع ھو اتفاق، إذا
اFجماع واFجماع ھو ا�تفاق و� خ.ف بينھم، لكن قد يعبر بعض الفقھاء بكلمة اتف$اق عل$ى م$ا اص$طلحوا علي$ه، إم$ا 

إلى آخره، فيكون أخ$ص م$ن حي$ث ا�ص$ط.ح، .. إما اتفاق ا=صوليين فحسب، إما اتفاق النحاةاتفاق أرباب المذھب، 
 بمعنى أجمع$وا، وإذا -الفقھاء–اتفقوا : أما الحجة الشرعية الذي ھو قسيم للكتاب والسنة فاFجماع ھو ا�تفاق، فإذا قيل

  .قيل أجمعوا بمعنى اتفقوا ف. فرق بينھما

ٍوباتفاق: المسألة فيھا خ.ف، قال: ا ھنا حكى ا�تفاق، وقلن َِ M   .نأخذ على النظم أنه حكى اFجماع: ً، إذاَ

َو): عدم اشترط كون الثاني من باب ظن ليس جملة، قال: ًثانيا َأرى َ ًمنع7ا َ ْ ً، وھ$ذا في$ه خل$ل؛ =ن$ه و� أرى منع$ا َ
  .ًمن إقامة الثاني مطلقا ولو كان جملة، وھذا ممنوع باتفاق

  .م أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق، ھذه ث.ثة أمور ذكرھا للتوضيح مما أخذ على الناظمإيھا: الثالث

َوما َسوى َ ِالنائب ِ ِ َعلقا .ماِم . M ِبالرافع  ُ ِ . ُالنصب ِ ْ ُله . َمحققا َ . َ ُ  

   ا=خرى؟ًإذا عرفنا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين أو أكثر وأنبنا واحدا من ھذه المفاعيل، فما حكم المفاعيل

: أن نائب الفاعل جرى مجرى الفاع$ل، والفاع$ل � يتع$دد، فك$ذلك نائ$ب الفاع$ل � يتع$دد، ف$إذا قلن$ا: القاعدة: قلنا
ٌظن زيد، أقمنا ا=ول، الثاني حكمه واجب النصب، � نقل K ٌظن زيد قائم فحينئذ زيد ھذا نائ$ب فاع$ل أول، وق$ائم نائ$ب : ُ ٌٌ ٌٍ K ُ

ٌوب عل$ى حال$ه، والعام$ل في$ه ظ$ن، وأْعل$م، أْعل$م زي$د أقمن$ا ا=ول، فرس$ك م$سرجة، يبق$ى فاعل ثاني، �، يبق$ى المن$ص َ َِ ِ Kُ ُ ُ
الثاني والثالث منصوب، وھذا ليس خاص بالمفاعيل، بل يشمل الظروف والمصادر والمفع$ول المطل$ق، ك$ل م$ا يتعل$ق 

  .به الفعل إذا أقيم نائب الفاعل بقي الباقي على أصله

َوم7777777777777ا َس7777777777777وى َ ِالنائ7777777777777 ِ َعلق7777777777777ا .مم7777777777777ا ِب. M ُ  

  

ِب77777777777777777الرافع ِ . ُالن77777777777777777صب ِ ْ ُل77777777777777777ه . َمحقق777777777777777777ا َ . َ ُ  

  

َوما َسوى ھذا اسم موصول بمعنى الذي، والذي َ ِالنائب ِ ِ َسوى، والذي استقر . ِالنائب ِ ِ س$وى ذل$ك النائ$ب، : ، يعني.
َسوىھذا متعلق بما تعلق به  .مما َعلق7ا .مم7ا، والذي استقر سوى ذلك النائب ِ M ِب7الراف ُ . ، بمعن$ى عم$ل في$ه الراف$ع، علقن$اه ِعِ

Kبالرافع، ظن زيد، زيد ھذا رفعناه وعلقناه بالعامل وھ$و ظ$ن؛ =ن العلق$ة وا�رتب$اط والعم$ل ك$ل ھ$ذه مترادف$ة، الم$راد  Kُ ٌُ ٌ
Kظ$ن(ًھ$ذا ل$ه ع.ق$ة، ول$ه ارتب$اط وكون$ه معم$و� ل$ـ: ٌأن ھذا المعمول مرتبط بھذا العام$ل، فزي$د ب$الرفع نق$ول  ، مع$اني)ُ

علقناه بالعام$ل، بمعن$ى م$اذا؟ أنن$ا أعملن$ا : َواحدة، بمعنى أنه قد أثر فيه الرفع على أنه نائب فاعل، علق بالعامل، نقول
َالعامل فيه الرفع، قائما علقناه بالعامل، بمعنى أننا أحدثنا وأثرنا بالعامل فيه النصب، ھذا المراد بالتعليق ً:  

ٌعلق777777777777777777777777777ةَو َ ْ    ِِعابَت777777777777777777777777777ِب ٌَةلِص777777777777777777777777777ْاَح ُ

  

  ِعِاق77777777777777777َالو ِمْس77777777777777777ِا) ِسْفَنِب77777777777777777 ٍةَق77777777777777777ْلُعَك

  

َوما َسوى َ ِالنائب ِ ِ َعلقا .مما . M   .ا=لف ھذه لmط.ق: ُ

َعلقا M ِبالرافع ُ ِ . ًعلق عل$ى جھ$ة كون$ه مرفوع$ا، والعام$ل حينئ$ذ يك$ون رافع$ا وناص$با، ظ$ن زي$د قائم$ا رف$ع : يعني: ِ ً ً ًٌ K ُ ٍ
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Kظن(على أنه مفعول ثاني له، علقنا نائب الفاعل بـًونصب، رفع زيد على أنه نائب فاعل، ونصب قائما  ُ.(  

ُالنصب: قال ْ ُله . َمحققا َ . َ َسوى ..ُ ِالنائب ِ ِ ُالنصب. .. ْ ُله . َمحققا َ . َ ُالن7صبعلى أص$لھا، : -ُ ْ  ھ$ذا خب$ره و َل$ُه ھ$ذا مبت$دأ، و .
َمحققا . َ َمحققا ا=لف ھذه بدل عن التنوين، ُ . َ ًكن جارا ومجرورا أو مح. إن يك$ن ج$ارا، كي$ف ً ھذا حال، إما لفظا إن لم يُ ً ًً

ٌُضرب زيد في داره، ُضرب زيد يوم الجمعة، ُضرب زيد، زيد ھذا نائب فاع$ل، ي$وم الجمع$ة بق$ي عل$ى : ھذا؟ لو قلت ٌ ٌ ٌَ َ َِ ِ ِِ
ُالنصبأصله،  ْ ُله . َمحققا َ . َ ٌ، لفظا أو تقديرا أو مح.؟ لفظا، ُض$رب زي$د ي$وم الجمع$ة، علقن$ا زي$دُ َ ِ ً ً  ب$ضرب عل$ى أن$ه نائ$ب ًً

َُض$$رب-فاع$$ل وھ$$و الراف$$ع ل$$ه  ًمن$$صوب عل$$ى الظرفي$$ة العام$$ل في$$ه ُض$$رب نف$$سه، إذا: َ، ي$$وم نق$$ول-ِ َ رف$$ع ون$$صب، : ِ
َوالنصب ھنا لفظي، ُضرب زيد في بيته في داره، زيد ھذا الرافع له ُضرب ،في داره بقي على أصله، وھو كون$ه ف$ي  َِ ٌِ ٌ

ُالن7صبف$ي داره : ٍع$ول ب$ه وق$ع علي$ه الفع$ل، فحينئ$ذ نق$ولًالمحل منصوبا؛ =نه في المعنى مف ْ ُل7ه . َمحقق7ا َ . َ ً لكن$ه مح$. � ُ
  ً.لفظا

َوم77ا َس77وى َ  ھ$$ذا اس$$م موص$$ول بمعن$$ى ال$$ذي يع$$م جمي$$ع المن$$صوبات ك$$الظروف، ظ$$روف الزم$$ان والمك$$ان َم77ا: ِ
ًأعطي زي$د درھم$ا ي$وم الجم: والحال والتمييز والمفعول معه وله والمصدر، فتقول ٌع$ة أم$ام زي$د إعط$اء، أعط$ي زي$دٌ ً ٍ :
ًأعطي ھذا مغير ال$صيغة، زي$د نائ$ب فاع$ل، درھم$ا بق$ي عل$ى أص$له من$صوب؟ : مفع$ول ب$ه، ا=ول أو الث$اني؟ الث$اني: ٌ

ًبق$ي عل$ى أص$له، ي$وم الجمع$ة ظ$رف زم$ان، أم$ام زي$$د مك$ان، إعط$اء، ھ$ذا مفع$ول مطل$ق  ٍ، حينئ$ذ بق$ي عل$$ى -lمؤك$د–ٍ
  .ًوبات التي تكون في الجملة، فليس خاصا بالمفعو�تشمل كل المنص) ما(أصله، و

َوما َسوى َ ِالنائب ذلك ِ ِ َعلق7ا .مم7ا مرفوع على أن$ه نائ$ب فاع$ل، . M ِب7الرافع ُ ِ . ال$ذي ُجع$ل ارتباط$ه ب$الرافع ل$ه : ، يعن$يِ
ُالن7صباه وھو الفعل مغير الصيغة، إن أعطيناه ما يرفعه على أنه نائب فاعل، طلبه عل$ى أن$ه نائ$ب فاع$ل، م$ا س$و ْ ُل7ه . َ 

َمحققا . َ ُالنصب، ُ ْ َمحققا  مبتدأ، و. . َ ُله ھذا حال من الضمير ُ َ.  

 إ� الفع$ُل يرف$ع � ك$ذلك ً،واح$داً ف$اع. إ� الفع$ُلحكم المفعول القائم مقام الفاعل، حكم الفاعل، فكما أنه � يرفع 
ٍين، نائب الفاعل أقيم مقام الفاعل، حينئ$ذ � يطل$ب الفع$ل ً، الفاعل � يكون إ� واحدا فالفعل � يطلب فاعلًواحداً مفعو�

ٍنائبين، =ن ا=صل واحد � يتعدد، ولذلك امتنع أن ُيرفع ثان مع نائب الفاعل ٌ.  

، وغي$ر النائ$ب مم$ا معن$اه -وعب$ارة اب$ن ھ$شام دقيق$ة-، ب$الرافع متعل$ق معناه مما النائب وغير: قال في التوضيح
َعلقا .مما: متعلق بالرافع؛ =نه قال M ِبالرافع -اFلف لmط.ق- ُ ِ .   .معناه متعلق بالرافع، طلبه على أنه نائب فاعل: ، يعنيِ

َُض$رب: نح$و ومج$رور، ج$ار غي$رً وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب ن$صبه لفظ$ا إن ك$ان   ي$وم زي$د ِ
َأعط$ي: ونح$ ف$$ي ن$بُي ل$م ال$ذي المفع$$ول ن$صب ث$م وم$ن ً،ش$$ديداً ض$ربا أمام$ك الخم$يس ِ ًدين$ارا بق$ي عل$$ى  ً،دين$$ارا زي$د ُ
  .النصب

  .نائبه فكذلك ً،واحداوعلة ذلك أن الفاعل � يكون إ�  ً؛ومجروراً جارا كان إنً مح. أو ً،زيدا ٌدينار وأعطي

  .ونقف على ھذا

  ...!!!  و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  50الدرس 

  

ِبسم  ْ ِٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ ِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ُاشتغال: قال الناظم َ ِ ِالعامل ْ ِ ِعن َ ِالمعمول َ ُ ْ ، وعرفنا أن ھذا الباب إنم$ا وس$طه ب$ين المرفوع$ات والمن$صوبات =ن$ه َ
بعضه مرفوع وبعضه منصوب، بعضه مرفوع إم$ا عل$ى : ًضا من المنصوبات، يعنيًيشمل بعضا من المرفوعات وبع

ًجھة الوجوب، وإما على جھة الرجحان، وبعضه منصوب إما وجوبا وإما رجحانا   :Kعرفه بقوله. ً

ْإن ُم77777777ضمر ِ َ ْ ٍاس77777777م ُ ٍس77777777ابق ْ ِ ًفع677777777 َ ْ ْش77777777غل ِ َ َ  

  

ُعن7777777777777ه ْ ِبن7777777777777صب َ ْ َ ِلفظ7777777777777ه ِ ِ ْ ِأو َ َالم َ ّح7777777777777لْ َ  

  

ُنهَع:  وعرفنا أن قوله ِبنصب؛ المراد بالضمير ھنا ا�سم السابق، وأما ْ ْ َ ِلفظه ِ ِ ْ ِأو َ َالم َ ّحلْ  فاللفظ والمحل ل.سم ال$سابق  ،َ
ًعلى الصحيح، ل.س$م ال$سابق � للم$ضمر، =ن ن$صبه محل$ي أب$دا، ھ$ذا م$ا ذھ$ب إلي$ه اب$ن ھ$شام ف$ي التوض$يح وك$ذلك  K

ف$ي مح$ل ن$صب، :  فيه أنه مجرور أو أن$ه من$صوب، إنم$ا يق$الا=شموني، وھو الظاھر المناسب؛ =ن الضمير � يقال
  :ولذلك في قوله

ِبنصب لفظه ِ ِْ َ ْ َ   .ًأي بنصب لفظ ا�سم السابق كزيدا ضربته: ِ

ِأو ّالمح7ل َ َ ِبن77صبيعن$ي مح$$ل ا�س$م ال$سابق ين$$صب، مث$ل ھ$ذا ض$$ربته، ووج$ه بع$ضھم : ْ ْ َ ِلفظ7ه ِ ِ ْ ن$صب لف$$ظ :  أيَ
ِبن7صبالم$ضمر،  ْ َ ِلفظ7ه ِ ِ ْ ِأوظ ذل$ك الم$ضمر، لف$: أي َ َالم َ ّح7لْ ٍمح$ل ذل$ك الم$ضمر، وحينئ$ذ يحت$اجون إل$ى تأوي$ل، : يعن$ي َ

ً�، إذا تع$دى إلي$ه بنف$سه حينئ$ذ ن$صبه لفظ$ا، ھ$ذا كناي$ة، ض$ربته : ق$الوا! كي$ف ين$صب لف$ظ الم$ضمر: فمرادھم إذا قي$ل ٍ
ھن$$ا : م$$ررت ب$$ه؛ ق$$الوا:  ح$$رفًھاھن$$ا من$$صوب لفظ$$ا؛ =ن الفع$$ل تع$$دى إلي$$ه بنف$$سه، ف$$إذا تع$$دى إلي$$ه بغي$$ره بواس$$طة

ًمنصوب مح.، وھذا فيه نوع تكلف، وھو الذي سار عليه ابن عقيل وغي$ره م$ن ال$شراح، المك$ودي م$شى عل$ى ا=ول 
  .وجوز الثاني

ْإن ُمضمر ِ َ ْ ٍاسم ُ ٍسابق ْ ِ   .إن ضمير اسم سابق: َ

ًفع6 ْ ْشغل ِ َ   .شغل ذلك المضمر: َ

ُعنه ْ   .عن ا�سم السابق: َ

ِبنصب ْ َ ِلفظ ِ ْ   .أي ا�سم السابق أو المحل: ِهَ

َفال7سابق ِ . ُان7صبه َ ْ ِ ًال$صواب أن$ه من$$صوب بفع$ل م$$ضمر وجوب$ا يف$سره الم$$ذكور، فھ$و مواف$ق ل$$ه ف$ي اللف$$ظ : قلن$$ا: ْ
Kزيدا م$ررت ب$ه، م$ر ھ$ذا � يتع$دى بنف$سه، : والمعنى أو في المعنى دون اللفظ، =نه قد يتعين أ� يفسر بالمذكور، مثل ً

ٍزيدا إ� على الشذوذ كم$ا س$يأتي، م$ررت زي$دا � ي$صح، فحينئ$ذ كي$ف نف$سره ونح$ن نق$ولمررت : ف. يقال ً � ب$د أن : ً
َمـوافق لمـا قـد أظھـراًيكون مضمرا  َ َ ُِ ْ َُ ْ ِ ًنعم، قد يكون موافقا له في المعنى دون اللف$ظ، ج$اوزت زي$دا : ، موافق له، نقولٍِ ً
ًمر وجاوز بمعنى واحد: ًمررت به، إذا K .  

، وإم$ا أن$ه ج$ائز الن$صب، وإم$ا أن$ه -�زم الن$صب-إما أنه يج$ب ن$صبه : له خمسة أحوال: سم السابق قلناھذا ا�
  . يجوز نصبه ورفعه على سواء دون ترجيح: ٍ�زم الرفع، وإما أنه جائز الرفع، وإما أنه مستو في الطرفين، يعني

 : قال الناظم

ُوالن777777777صب ْ ٌح777777777تم .َ ْ َت6777777777 ِْنإ َ ُال777777777سابق َ ِ   َم777777777ا .

  

cخ77777777777777تصَي َ ِبالفع77777777777777ل ْ ْ ِ ْ ْك77777777777777إن ِ ِ َوحيثم77777777777777ا َ ْ َ َُ
  

  

ھذه المسألة ا=ولى، وا=بيات في ھذا الباب تحتاج إلى أن إعادة النظر فيھا من جھة اFعراب م$ن أج$ل ض$بطھا، وإ� 
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  .فيھا نوع ركة

ُوالنصب ْ ٌحتم .َ ْ َت6 ِْنإ َ ُالسابق َ ِ cيختص   *** َما . ََ ب، مت$ى؟ إن ت$. ا�س$م ھذه المسألة ا=ول$ى وھ$ي وج$وب الن$ص: ْ
ًال$سابق أداة تخ$$تص بالفع$ل، وحينئ$$ذ م$$ا يخ$تص بالفع$$ل � يلي$$ه إ� فع$ل، س$$واء ك$ان ملفوظ$$ا ب$$ه أو مق$درا، وھن$$ا يك$$ون  ً ٍ

ًمقدرا؛ =ن ا�سم المنصوب السابق فعله واجب الحذف، فلزم أن يكون مقدرا ً .  

 أدوات ال$شرط وأدوات ا�س$تفھام، وھ$ذه خاص$ة :ھذه أربعة أن$واع: � يختص بالفعل و� يدخل على ا�سم، قلنا
، وم$ا ع$داھا ف$.، ًإ� إذا مطلق$ا وإن بم$اضًبالشعر، � يقع ا�سم بعدھا منصوبا عل$ى ا�ش$تغال إ� ف$ي ال$شعر خاص$ة 

  .كذلك أسماء ا�ستفھام

زي$د، =نن$ا أي$ن : كيف نقول أدوات ا�س$تفھام خاص$ة بالفع$ل ونح$ن نق$ول: -كما أورده البعض-وھنا يرد السؤال 
ًمثلنا أين زيدا وجدته؟ قلنا K :عمل في ضمير يعود على السابق، لماذا وج$ب الن$صب؟ : ًزيدا ھذا واجب النصب، وجدته

  خبر مقدم، ھل ھذا تعارض؟ : مبتدأ مؤخر، وأين: أين زيد؟ زيد: لوقوعه بعد أداة � يليھا إ� الفعل، ونحن نقول

ًأي$ن زي$دا وجدت$ه؟ :  بالفع$ل، ھ$ي نف$سھا خب$ر، فھ$ي جمل$ة اس$مية، وھن$اأين زيد؟ ليس عندنا فعل ھنا، لم تختص
الجواب عن ھذا سھل، وھو أن اختصاص أسماء ا�ستفھام بالفعل إذا ذك$ر الفع$ل، وأم$ا إذا ل$م ي$ذكر الفع$ل ف$.، : نقول

ھل زي$د ق$ائم؟ ھن$ا : الليست خاصة بالفعل، وإنما لھا فلسفة عند النحاة والبيانيين، ھي خاصة بالفعل إذا ذكر، ولذلك يق
دخلت على جملة اسمية، ھ$ل ق$ام زي$د؟ فعلي$ة، ھ$ل زي$د ق$ام؟ ھ$ذا ل$يس ف$صيح، عل$ى جع$ل زي$د مبت$دأ وق$ام خب$ر ل$يس 

Kبفصيح، بل ُيلحن وُيغلظ عند البيانيين، لماذا؟ =ن  َ K ٍإذا وجد الفعل في حيزھ$ا حينئ$ذ اخت$صت ب$ه و� يف$صل بينھ$ا ) ھل(َ
ھ$ل : ًزي$د فاع$ل لفع$ل مح$ذوف، ھ$ل ق$ام زي$د ق$ام؟ إذا: يتعين لتخريج ھ$ذا التركي$ب أن نق$ولوبين الفعل فاصل البتة، ف
ًفاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، لم$اذا ق$درناه فاع$ل : حرف استفھام، وزيد: ھل: زيد قام كيف تعربه؟ نقول

َسواھما: ٍإذا وجد الفعل اختصت به، حينئذ قوله) ھل(لفعل محذوف؟ =ن  َُ ُح7رفْال ِ ْ ْكھ7ل َ َ Kھ$ذا مث$ل ب$ه للم$شترك، : ؛ قلن$اَ
ھل زيد قائم؟ دخلت على الجملة ا�سمية، ھل قام زيد؟ دخلت عل$ى الجمل$ة الفعلي$ة، أم$ا : المثال الصحيح في المشترك

ٍھ$ل زي$د ق$$ام؟ غل$ط، إ� عل$ى تأوي$$ل أن يك$ون زي$د فاع$$ل للفع$ل مح$ذوف، وحينئ$$ذ اخت$صاص أدوات ا�س$تفھام بالفع$$ل 
والفع$ل البت$ة ) ھ$ل(ذكر لفظ الفعل في الجملة الت$ي بع$دھا، ف$. يج$وز أن يف$صل ب$ين :  وجد في حيزھا، يعنيإذا: نقول

ًإ� على ما ذكرناه، وحينئذ يليھا الفعل إما لفظا ب$أن : � إش$كال ف$ي قولن$ا: ًھ$ل زي$د ق$ام، إذا: ًھل قام زيد، وإم$ا تق$ديرا: ٍ
ت$دخل عل$ى الجمل$ة : ٍم$ا إذا ذك$ر الفع$ل، وأم$ا إذا ل$م ي$ذكر حينئ$ذ نق$ولأدوات ا�ستفھام مما يختص بالفع$ل، ھ$ذا مقي$د ب

: ، ث$م إذا ج$اءوا ف$ي ھ$ذا الموض$ع ق$الوا)ھ$ل(ًا�سمية، ولذلك وفاقا عند النحاة أنھم إذا مثلوا للحرف المشترك مثل$وا ب$ـ
يس بتع$$ارض ل$$يس يج$$ب الن$$صب ھن$$ا؛ =ن ا�س$$م المتق$$دم ت$$. م$$ا يخ$$تص بالفع$$ل، وھ$$ذا ل$$: ًھ$$ل زي$$دا ض$$ربته، ق$$الوا

ًبتناقض، ھل زيد قائم؛ دخلت على جملة اسمية و� إشكال، ھل قام زيد؛ دخل$ت عل$ى جمل$ة فعلي$ة، ھ$ل زي$دا ض$ربته، 
، ؟؟؟ھ$ذا م$$ن ب$اب ا�ش$$تغال، فا�س$م المتق$$دم تق$دم علي$$ه أداة تخ$تص بالفع$$ل، كي$ف تخ$$تص بالفع$ل وھ$$ي : ٍحينئ$ذ نق$$ول

ھن$ا متمح$ضة للفعلي$ة، فھ$ي ) ھ$ل(و ضربت، فلما وجد الفع$ل دل عل$ى أن لوجود الفعل وھ: ھل زيد قائم؟ نقول: نقول
  .خاصة به، ف. يلتبس ھذا بذاك

  أدوات ا�ستفھام ھل ھي من خصائص الفعل؟ : ًإذا

من خصائص الفعل، كيف نقول من خصائص الفعل، بمعن$ى أن$ه : نعم، أدوات ا�ستفھام ھنا في ھذا الباب نقول
ًا لقيته؟ ھل زيدا ضربته؟ نقول� يليھا إ� فعل، أين زيد ھذه في ھذا المقام لوجود الفعل بع$دھا تع$ين أن تك$ون أدوات : ً

َسواھما :، أدوات ا�ستفھام خاصة بالفعل، وأما ھناك-غير الھمزة-ا�ستفھام  َُ ُالحرف ِ ْ َ ْكھل ْ َ ) ھ$ل(ھناك نمث$ل ب$ـ: ؛ نقولَ
ث$$ل إ� بم$ا ھ$$و خ$الص الجمل$$ة ا�س$مية، ھ$$ل زي$د ق$$ائم؟ و� للم$شترك ب$$ين الجمل$ة ا�س$$مية والجمل$ة الفعلي$$ة، لك$ن � نم

مبتدأ وخبر � إش$كال، مبت$دأ زي$د، وق$ام الجمل$ة خب$ر، لك$ن إذا : ھل زيد قام مثال للجملة ا�سمية، زيد قام، نقول: نقول
ھن$ا ) ھ$ل(فاع$ل لفع$ل مح$ذوف، لم$اذا نق$در؟ =ن : ليست اسمية، بل ھ$ي فعلي$ة، ھ$ل زي$د ق$ام؟ زي$د) ھل(دخلت عليھا 

ٍوجد في حيزھا الفعل فتخلصت له، فھي مختصة به إذا وجد، إذا لم يوج$د حينئ$ذ ص$ارت داخل$ة عل$ى الجمل$ة ا�س$مية 
  .� تعارض: ًوالجملة الفعلية، إذا

 الخاص$ة بالفع$ل -ا=دوات–إذا ت. ا�سم المتقدم ما يختص بالفع$ل تع$ين ن$صبه، لم$اذا؟ ل$ئ. نخ$رج ھ$ذه ا=لف$اظ 
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  .لسان العربعما وضعت له في 

ْوإن َت677777777777777 َ ُال77777777777777سابق َ ِ ِبا) َم77777777777777ا . ِبت77777777777777ِ   َداْ

  

cيخ77777777777777تص ََ َف77777777777777الرفع ْ ُالتزم77777777777777ه ْ. ْ ِ َ َأب77777777777777دا ْ َ َ  

  

ال$صواب إخراج$ه م$ن ب$اب ا�ش$تغال، وإنم$ا ذك$ره :  ھذا خاص بالقسم الثاني، وھو ما وجب فيه النصب، وقلن$ا
Kالناظم وغيره، ابن الحاجب لم يذكره أص. في الكافي$ة، لم$ا ذك$ره غ ي$ره م$ن ب$اب تتم$يم الق$سمة فح$سب؛ =ن المحتم$ل ً

  .من جھة الصناعة النحوية ا�سم المتقدم خمسة أوجه، منھا وجوب الرفع وإن لم يكن من باب ا�شتغال ف. إشكال

ْوإن: ا=ولى: متى يجب رفعه؟ في مسألتين َت6 َ ُالسابق َ ِ ِبا) َما . َبتداِ ء، ، أن يتبع ا�س$م ال$سابق م$ا يخ$تص با�بت$داْ
  .الفجائية) إذا(كـ

ھ$ذا خ$اص ب$الرفع، إن وق$ع :  أدوات � يعمل ما بعدھا في م$ا قبلھ$ا، نق$ول-وقع بعد ا�سم-إذا ت. ا�سم : الثاني
ًبعد ا�سم ما � يعمل ما بعده في م$ا قبل$ه وج$ب الرف$ع ،مث$ل �م ا�بت$داء م$ث.، �م ا�بت$داء � يعم$ل م$ا بع$دھا ف$ي م$ا 

ًمبت$دأ، زي$دا إن : ٌرفع، في ھاتين الم$سألتين يج$ب الرف$ع، زي$د إن لقيت$ه فأكرم$ه، زي$د إن لقيت$ه، زي$دٍقبلھا حينئذ يتعين ال
ح$$رف ) إن(، و )إن(ًزي$دا إن لقيت$ه، لم$اذا؟ =ن ا�س$$م ھن$ا ت$.ه : ھ$ذا غل$$ط، � يج$وز، � يج$وز أن نق$$ول: ًلقيت$ه، زي$دا

ٍع$ام.، فيج$ب حينئ$ذ الرف$ع، ف$إذا وج$ب الرف$ع نق$ولشرط، وأدوات الشرط � يعمل ما بعدھا ف$ي م$ا قبلھ$ا ف$. يف$سر  ً :
�، ب$ل بق$ي عل$ى أص$له، وع$دم : ا=صل أنه خرج من باب ا�ش$تغال بالكلي$ة، وال$صبان ف$ي الحاش$ية ين$افي ھ$ذا، يق$ول

) إن(ًزيدا لقيت$ه، وإنم$ا لع$ارض وھ$و دخ$ول : ٍجواز النصب لعارض، عدم جواز النصب ھنا لعارض، فحينئذ � لذاته
د، فتعين الرفع، لكن ھذا ليس بجيد، لم$اذا؟ =نن$ا كم$ا ذكرن$ا أن ا�ش$تغال حقيقت$ه ف$رع، التراكي$ب ھ$ي ا=ص$ل، بعد زي

غ : زيد إن لقيته؛ ھذا التركيب ھل ھو من باب ا�شتغال أو �؟ نطبق عليه حد ا�ش$تغال: ٍوحينئذ نقول lوھ$و أن$ه إذا ف$ر
َزيد إن لقيت؛ ھل إذا أسقطنا الضمير يتع$دى الفع$ل فين$صب زي$د؟ العامل عن الضمير ھل ينصب ا�سم المتقدم أو �؟  ٌ

ل$يس م$ن ب$اب ا�ش$تغال، وأم$ا التقري$رات الذھني$$ة والتج$ويزات العقلي$ة ھ$ذه � ح$دود لھ$ا، وإنم$ا العب$$رة : ً�، إذا: نق$ول
ب إس$قاط ھ$ذا الق$سم الصواب ما رجحه ابن ھشام رحمه ' تعالى وابن الحاج$ب أن$ه يج$: ٍبا=لفاظ نفسھا، وحينئذ نقول

  .من باب ا�شتغال

ز : وبع$ضھم ك$$ذلك ف$ي م$$ا تع$ين ن$$صبه، يعن$ي lٍإذا تع$$ين ن$$صبه حينئ$ذ � يج$$وز في$ه الرف$$ع، وب$اب ا�ش$$تغال يج$$و
ًا=م$$رين، وإن ك$$ان ا=ص$$ل في$$ه الن$$صب إ� أن$$ه � يمن$$ع الرف$$ع، زي$$د ض$$ربته زي$$دا ض$$ربته، يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان وإن  ٌ

ًيدا اضربه؛ يجوز فيه الوجھان، ھذا ا=صل ف$ي ب$اب ا�ش$تغال، فم$ا تع$ين ن$صبه أو تع$ين ٌترجح الرفع، زيد اضربه ز
رفعه ا=صل أنه ليس من باب ا�شتغال، لكن ا=كثر على منع الرفع دون النصب؛ =ن ا=صل في ب$اب ا�ش$تغال ھ$و 

ب في$ه الن$صب وج$ب إخراج$ه أنه ينصب، ولذلك لم يتعرضوا إلى إخراج ھذه ا=مثلة إ� بعضھم على قل$ة، أن م$ا وج$
وھ$و م$ا ج$از في$ه الوجھ$ان عل$ى ال$سواء، أو ت$رجح : ٍمن باب ا�شتغال، فيتعين حينئذ ث.ث م$سائل ف$ي ب$اب ا�ش$تغال

الرفع مع جواز النصب، أو العكس، ث.ثة مسائل فحسب ھي الخاصة بباب ا�شتغال، أما ما وجب نصبه فھ$و خ$ارج، 
  .وما تعين رفعه فھو خارج

َت6 ْإن ُالسابق َ ِ   .إن تبع السابق: .

  .أداة: َما

cيختص ََ   .الفجائية) إذا(با�بتداء، كـ: ْ

َفالرفع ُالتزمه ْ. ْ ِ َ   .-فوجب–التزم الرفع : ْ

َأبدا َ ًالزمان المتقدم على جھة التأبيد، � يكون في حال من ا=حوال منصوبا، إذا في مدة: َ   .خرج عن ا=صل: ً

َكذا   .م الرفعمثل السابق في التزا: أي َ

ُالفعل َإذا ْ ِ   .إذا ت. الفعل: يعني: ْ

  .أداة: َما
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ْلم ْيرد َ ِ ًلم يرد ما قبله معمو� لما بعده، وھذه قلنا اثنا عشر نوعا: َما َ كفاء السببية و�م ا�بت$داء وأدوات ال$شرط : ً
ا � يعم$ل م$ا بع$دھا ف$ي م$ا إذ: ھذه كلھا � يعمل ما بعدھا في ما قبلھا، ق$د يق$ول قائ$ل.. والتحضيض وأدوات ا�ستفھام

ھن$ا � ي$صح ن$صب زي$د، =ن$ه وق$ع بع$ده أداة : ًزيدا ھل ض$ربته؛ نق$ول: قبلھا ننصبه ونقدر له عامل محذوف، إذا قيل
  .وھو ضرب � يعمل في ما قبله) ھل(وما بعد ) ھل(وھو 

� : ؟ نق$ول)ھ$ل (َزيد ھل ضربت، ضربت بإسقاط الھاء؛ ھل يتسلط ضرب على زي$د ال$ذي ھ$و قب$ل: ًإذا لو قيل
ٍيتسلط أبدا، وحينئذ يتعين رفعه و� يجوز نصبه، فإذا قيل ھ$ذا العام$ل المت$أخر ل$م يعم$ل ف$ي : ًزيدا ھل ضربته؟ نق$ول: ً

Kالسابق لوجود الحائل والمانع بينھما، إذا لم يعمل حينئذ يمتنع أن يفسر العامل المحذوف بالعامل المذكور؛ =ننا قلنا ٍ:  

َفال777777777777سابق ِ . ُصبهْان777777777777 َ ْ ٍبفع777777777777ل ِ ْ َأض777777777777مرا ِ ِْ ُ
  

  

ًحتم77777777777ا ْ ٍمواف77777777777ق َ ِ َ َلم77777777777ا ُ ْق77777777777د ِ َأظھ77777777777را َ ِ ْ ُ
  

  

ر لل$سابق؛ =ن م$ا � يعم$ل � يف$سر،  lًزيدا ھ$ل ض$ربته؟ زي$دا بم$اذا نف$سره؟ يمتن$ع أن يك$ون ض$رب الث$اني مف$س ً
ًحينئذ بقي مقطوعا، وإذا بقي مقطوعا يحتاج إلى أن يدل دليل على المح$ذوف، =ن$ه � ي$صح ح$ذف ال ً عام$ل إ� ب$دليل، ٍ

ُويحذف: وسيأتي ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . ِعلما ِ ُ  

ْإن ِعلما ِ ِعلماإن : يعني الناصب للفضلة يجوز حذفه بشرط: ُ إن دل علي$ه دلي$ل، ف$إن ل$م ي$دل علي$ه دلي$ل : ، يعن$يُ
ًزيدا ھل ضربته، زي$دا نق$ول: ٍحينئذ � يجوز الحذف، فإذا قيل ل علي$ه وھ$و ھ$ذا عام$ل لمعم$ول مح$ذوف، م$ا ال$ذي د: ً

  .واجب الحذف؟ لم يدل عليه شيء فامتنع النصب

َك777777777ذا ُالفع777777777ل َذاِإ َ ْ ِ َت6777777777 ْ ْل777777777م َم777777777ا َ ْي777777777رد َ ِ َ  

  

ُقب7777777777ل َم7777777777ا ْ ًمعم7777777777و) َ ُ ْ َلم7777777777ا َ ُبع7777777777د ِ ْ ْوج7777777777د َ ِ ُ  

  

َلما ْوجد ِ ِ ُبعد ُ ْ َ.  

  . ثنتان، ووجوب النصب واحدة-وجوب الرفع-مسائل الرفع : ًإذا

َواختير َِ ُنصب ْ ْ ًإذا وق$ع ا�س$م قب$ل فع$ل ذي طل$ب، زي$دا اض$ربه، : م$سائل، الم$سألة ا=ول$ىعلى الرفع في ث.ث  َ
ٌالطلب ھنا عام لكن نمثل با=مر من أجل أننا شرحنا ھذا فيما سبق، زيدا اض$ربه، زي$د اض$ربه؛ يج$وز الوجھ$ان: قلنا ً :

اھير النح$اة عل$ى ج$واز الرفع على أنه مبتدأ، وجملة اضربه ھذه في محل رفع خبر المبتدأ، وھذا � إش$كال في$ه، وجم$
ًإيقاع الجملة الطلبية خب$را ع$ن المبت$دأ وإن ك$ان خ.ف$ا للقي$اس؛ =ن القي$اس يقت$ضي أن تك$ون الجمل$ة خبري$ة كاس$مھا،  ً

محتملة للصدق والكذب، فإن لم يكن كذلك ب$أن كان$ت إن$شائية وھ$ي م$ا � يحتم$ل ال$صدق والك$ذب؛ ا=ص$ل ف$ي : يعني
ٌت على شيء تحكم عليه ب$شيء واق$ع، � تحك$م علي$ه ب$شيء ل$م يق$ع، زي$د اض$ربه؛ ھ$ل ًالخبر أن يكون واقعا، إذا حكم

خبره، حكمت على زي$د بكون$ه ق$ائم، القي$ام ثاب$ت أو �؟ ثاب$ت، وص$فت زي$د بكون$ه : مبتدأ، قائم: ٌھو مثل زيد قائم؟ زيد
ھ$ذا خ$.ف القي$اس، وھ$ذا : ًاًقائم ثابت موج$ود القي$ام، وأم$ا زي$دا اض$ربه؛ حكم$ت علي$ه ب$شيء س$يقع ف$ي الم$ستقبل، إذ

ٌزي$د اض$ربه؛ وإن ج$از الوجھ$ان، وإنم$ا : ًزي$دا اض$ربه؛ أرج$ح م$ن قول$ك: القياس م$رجح للن$صب عل$ى الرف$ع، فتق$ول
ٍزي$$د اض$$ربه؛ =ن$$ه مواف$$ق للغ$$ة، وحينئ$$ذ نق$$ول: ًزي$$دا اض$$ربه، ف$$صيح: يك$$ون م$$ن ب$$اب ف$$صيح وأف$$صح، أف$$صح ًزي$$دا : ٌ

ًاض$رب زي$دا اض$ربه، � : ًوجوبا يفسره المذكور، الفعل المذكور بعده، تق$ديرهمفعول به لفعل محذوف : ًاضربه، زيدا
ًنجمع بينھما إ� في مقام التعل$يم، زي$دا اض$ربه، اض$رب زي$دا، فزي$دا ً ھ$ذا مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف، واج$ب الح$ذف؟ : ً

ر َواج$$ب الح$$ذف، ل$$م؟ =ن اض$$ربه؛ ھ$$ذا ع$$وض عن$$ه، و� يجم$$ع ب$$ين الع$$وض والمع$$وض عن$$ه، � يجم$$ع ب$$ lين المف$$س
ٍوالمفسر؛ =نك حذفت ا=ول زيدا، اضرب زيدا حذفت اضرب من أجل اضربه الث$اني، وحينئ$ذ � يجم$ع بينھم$ا، أن$ت  ً ً K

  .عوضت عنه، وإذا عوضت عنه يبقى المحذوف كما ھو على شأنه، فھو واجب الحذف لما ذكرناه

ٍموافق ِ َ َلما ُ ْقد ِ َأظھرا َ ِ ْ ً ف$ي ص$ورة واح$دة، مت$ى يك$ون المق$در المح$ذوف موافق$ا ھ$ذا يك$ون: ًاضرب زي$دا، وقلن$ا: ُ
ًللمذكور لفظا ومعنى؟ إذا اتصل الضمير بالفعل نفسه، ضربته، أما مررت به وضربت أخاه ھذا � يفسر بلفظ$ه؛ =ن$ه  ً

ًزيد ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، لو قدرته من نفس اللف$ظ: يمتنع، � يوجد، إذا قلت ًزي$دا ض$ربت أخ$اه، ض$ربت : ٌ
ًضربت زيدا ض$ربت أخ$اه؛ ض$ربتھما مع$ا، ھ$ل ھ$ذا الم$راد؟ �، الم$راد: من أنا؟ أخا زيد، لو قدرته بمثل الملفوظ به ً :

ًأھنت زيدا ضربت أخاه، أھنت زيدا، � بد أن يقدر من ال$سياق يقت$بس فع$ل مناس$ب للمق$ام، أھن$ت زي$دا ض$ربت أخ$اه،  ً ً
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ِمن معنى الفعل المذكور الم.ب$س للمعن$ى الُجْمل$ي الكل$ي ف$ي الكلم$ة ھذا يقدر : ٍأھانه بضرب أخيه، وحينئذ نقول: يعني
  .ًاضرب زيدا كما ذكرناه: ًكلھا، فزيدا اضربه نقول

َواختير َِ ُنصب ْ ْ َقبل َ ْ ٍفعل َ ْ ْطلب ِذي ِ َ َ  

َوال$$$سارق وال$$$سارقة ف$$$اقطُعوا أْي$$$ديُھما(( َ َ َِ K Kَ َ ْ َ َ ُُ ِ َالزاني$$$ة والزان$$$ي فاْج((، ]38:المائ$$$دة)[)ِ ِ ِK Kَ ُل$$$دواَُ ُوال$$$سارق ((، ]2:الن$$$ور)[)ِ ِ K َ
َوالسارقة فاقطُعوا ْ َ َُ ِ K ، ظ$اھره -ف$ي الموض$عين- ھل ھو من باب ا�شتغال أو �؟ ق$رأ ال$سبعة ب$الرفع فيھم$ا ]38:المائدة)[)َ

ًأنه من باب زيدا وعْمرا اضرب أخاھما، زيدا وعْمرا،  ً ً ُوالسارق والسارقة((ً َ ُِ ِK Kَ ظ والمعن$ى واح$د،  تعدد اللف]38:المائدة)[)َ
ًم$$ن ب$$اب ا�ش$$تغال، زي$$دا وعْم$$را ف$$اقطعوا أي$$ديھما، اض$$رب أخاھم$$ا، إذا: ًإذا ً ُالزاني$$ة ((مثل$$ه، ف$$ي الظ$$اھر أن$$ه مثل$$ه، : ً َ ِ K

َوالزان$$ي فاْجل$$دوا ك$$ل واح$$د منُھم$$ا َ َْ ُِ ِ K ِ ٍِ ُ َ K(](ھ$$ذا وإن ك$$ان ظ$$اھره م$$ن ب$$اب ا�ش$$تغال إ� أن$$ه ل$$يس م$$ن ب$$اب :  نق$$ول]2:الن$$ور
مبتدأ محذوف الخبر، مما يتلى عليكم حكم السارق وال$سارقة، مم$ا يتل$ى ج$ار ومج$رور : ، فالسارق والسارقةا�شتغال

لي$ست : ًھ$ذه جمل$ة م$ستأنفة، إذا: ليس المراد السارق والسارقة، حكم السارق والسارقة، فاقطعوا: خبر مقدم، والسارق
إذا قي$ل ب$أن الن$صب أرج$ح فيم$ا إذا ت$. ا�س$م . ج$حًمن باب زيدا اضربه حتى تقول يجوز في$ه الوجھ$ان، والن$صب أر

ْقبل فع7ل ذي طل7بالمشغول عنه ما دل على الطلب  ْ َْ َ َِ ٍِ َوال$سارق بالن$صب، ولم$اذا ُع$دل ع$ن : ٍ، حينئ$ذ يك$ون ا=رج$ح ھن$اَ
ك$م مم$ا يتل$ى عل$يكم ح: ليست الم$سألة م$ن ب$اب ا�ش$تغال، ب$ل التق$دير: النصب وھو أرجح إلى الرفع؟ نقول رحمك '

مبت$$دأ ومعط$$وف علي$$ه، والخب$$ر مح$$ذوف ھ$$و الج$$ار : ال$$سارق وال$$سارقة ف$$اقطعوا أي$$ديھما، فال$$سارق وال$$سارقة نق$$ول
ْھذه جملة مستأنفة، فلم يلزم اFخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ: والمجرور السابق مما يتلى عليكم، واقطعوا َ َ.  

  .فاقطعوا ليست جملة خبرية: ًإذا

من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، وھ$ذا ق$ول س$يبويه ف$ي توجي$ه ا]ي$ة، ولم يستقم عمل فعل 
ھذه موصولة بمعن$ى ال$ذي، وس$بق معن$ا أن المبت$دأ إذا ) أل(موصولة بمعنى الذي، السارق ) أل(وذھب المبرد إلى أن 

  . ر، ھي فاء السببيةكان فيه معنى العموم جاز ولم يجب دخول الفاء في الخبر، جاز دخول الفاء في الخب

ھذا مبتدأ، الذي يأتيني صلة الموص$ول، الف$اء ھ$ذه س$ببية رابط$ة، : الذي يأتيني فله درھم، مر معنا، الذي يأتيني
من يأتيني له درھم، نفس المعنى، شبه ب$ه فأدخل$ت الف$اء : شبlه لما في معنى الجملة من الشرط بجملة الشرط، كأنه قال

  .لة مبتدأ وخبر في محل رفع، الفاء ھذه سببية، � يعمل ما بعدھا في ما قبلھاالجم: على الخبر، فله درھم

ُوالسارق(( ِ K   .الموصولة من صيغ العموم) أل(ھذه موصولة، و ) أل( مثل الذي، ))َ

ُص77777777777777777777777يغه ك77777777777777777777777ل أو الجمي77777777777777777777777ع َ َِ َِ ٌ ُ ُ ُ  

  

ُوق77777777777د ت677777777777 ال77777777777ذي الت77777777777ي الف77777777777روع ُ ُ َِ ِ. . َ َ  

  

ھما، الفاء ھذه سببية، وسبق أن فاء السببة � يعم$ل م$ا بع$دھا ف$ي السارق الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيدي
ّالمثال ھذا داخل في ا�شتغال على من جوز أن مسألة وج$وب الرف$ع م$ن : ًإذا.. ما قبلھا، على ھذا التوجيه قول المبرد

  والسارق واجب الرفع، لماذا وجب الرفع؟ , باب ا�شتغال، =نه وجب الرفع ھنا

َك777777777ذا ُفع777777777لْال َذاِإ َ ْ َت6777777777 ِ ْل777777777م َم777777777ا َ ْي777777777رد َ ِ َ  

  

ُقب7777777777ل َم7777777777ا ْ ًمعم7777777777و) َ ُ ْ َلم7777777777ا َ ُبع7777777777د ِ ْ ْوج7777777777د َ ِ ُ  

  

من باب ا�ش$تغال؟ م$ن ب$اب ا�ش$تغال عن$د ال$صبان وم$ن وض$ع ھ$ذه الم$سألة ف$ي : ًإذا. داخل في المسألة الثانية
Kوال$س((: ٍھ$ذا ل$يس م$ن ب$اب ا�ش$تغال، وحينئ$ذ نق$ول: ب$اب ا�ش$تغال، ولي$ست م$ن باب$ه إذا قلن$ا ُارقَ  ھ$ذا مبت$دأ، وف$اء ))ِ

  .السببية � يعمل ما بعدھا فيما قبلھا

َواختير َِ ُنصب ْ ْ َقبل َ ْ ٍفعل َ ْ ْطلب ِذي ِ َ   .ھذه المسألة ا=ولى: َ

َوبعد: الثاني مما يختار فيه النصب ْ َ ُإي67ُؤه َما َ َ َالفع7ل ِ ْ ِ َالفع7ل  ..ْ ْ ِ ُ إي67ُؤهھ$ذا مفع$ول أول، و: ْ َ م$صدر م$ضاف إل$ى : ِ
  . ثاني، وھذا أولى، أولى من العكسالمفعول ال

ْغلب َ ُإي67ُؤه :َ َ ْالفع7ل غل7ب ِ َْ َ َْ م$ا ك$ان م$ن ا=دوات ي$دخل عل$ى ا=س$ماء وعل$ى ا=فع$ال إ� أن دخول$ه عل$ى : ، يعن$يِ
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ًأزي$دا ت$ضربه؟ . النافي$ات أربع$ة) وم$ا وإن و�(ھم$زة ا�س$تفھام : ھذا أربع$ة: ٍا=فعال أكثر، حينئذ يترجح النصب، قلنا
ً ھذا يجوز فيه النصب والرفع، أزيدا أزيد؛ الرفع على أنه مبتدأ والجمل$ة خب$ر، وزي$دا عل$ى أن$ه مفع$ول ب$ه لفع$ل :نقول ًٌ

ًمح$ذوف يف$$سره الم$$ذكور، أت$$ضرب زي$$دا ت$$ضربه، ج$$از الوجھ$$ان واختي$$ر الن$$صب لك$$ون الھم$$زة ت$$دخل عل$$ى ا=س$$ماء 
أدوات ا�س$تفھام كلھ$ا إ� ھم$زة ا�س$تفھام؛ فإنھ$ا : لن$اوا=فعال، ول$ذلك اس$تثنينا مم$ا يخ$تص بالفع$ل ھم$زة ا�س$تفھام، ق

تدخل على ا=سماء وا=فعال، إ� أنھا أغلب على ا=فع$ال، ف$إذا وق$ع ا�س$م الم$شغول عن$ه بع$د ھم$زة ا�س$تفھام ت$رجح 
  .النصب ولم يجب لما ذكرناه

  : المسألة الثالثة مما يترجح فيه النصب

َوبعد ْ َ ٍعاطف َ ِ َب6 َ ٍفصل ِ ْ َعلى َ ِمعمول َ ُ ْ َ   

� بد من التقدير؛ =ن العطف ھنا ليس على المعمول، ھ$ذا في$ه توس$ع م$ن الن$اظم رحم$ه ' تع$الى، عل$ى جمل$ة 
  .معمول

ِمعمول  ُ ْ ٍفعل َ ْ إذا عطف$ت : نعم وبئس والتعجب، ھذه � تأثير فيھا ف$ي العط$ف، يعن$ي: متصرف، خرج به الجامد ِ
عال التعجب فيما بعدھا، إذا عطف على فعل غير متصرف � أثر ل$ه فيم$ا بع$ده، � تأثير =ف: ٍعلى ما قبلھا حينئذ نقول

َعل77ى: إذا عط$$ف عل$$ى فع$$ل جام$$د غي$$ر مت$$صرف � أث$$ر ل$$ه فيم$$ا بع$$ده؛ =ن$$ه ق$$ال. ھك$$ذا ِمعم77ول َ ُ ْ ٍفع77ل َ ْ ^م77ستقر ِ ْ ُِ أراد : َ
ًتقرا، أن$ه أري$د ب$ه المعن$ى أص$الة، الفع$ل ق$د يك$ون م$س :َبا�ستقرار أنه لم ُيبن على غيره، ھذا مراده، يعن$ي كأن$ه يق$ول

: ًابتدئ به قام زيد؛ ھذا الفعل عند ابن مالك في ھذا التعبير مستقر، لماذا؟ =نه لم ُيجعل مبنيا عل$ى اس$م س$ابق، ل$و قي$ل
ًزيد قام أبوه؛ قام ھنا الفعل ليس مستقرا، =نه بني على غيره، جعل خبرا عن المبت$دأ، فم$راده بھ$ذا التركي$ب  ق$ام زي$د: ً

َوبعد: ٌوعمرو أكرمته؛ ھذا مثال، قام زيد وعمرو، عمرو انظر البيت ْ َ ٍعاطف َ ِ وقع ا�س$م الم$شغول عم$رو بع$د : ، يعنيَ
  .عاطف ولو غير الواو

َب6 ٍفصل ِ ْ يجوز فيھ$ا الوجھ$ان والرف$ع أج$ود إ� إذا وق$ع الفع$ل بع$دھا ) Kأما(، )Kأما(ً لم يفصل بينھما احترازا من :َ
  .نصبًطلبا فيختار ال

َب677: ًإذا ٍف77صل ِ ْ ٍفع77ل، وعم$$رو، ب$$. ف$$صل، معط$$وف عل$$ى جمل$$ة َ ْ ^م77ستقر ِ ْ ُِ َأو)، ل$$م ي$$بن عل$$ى غي$$ره، َ . ً يعن$$ي س$$ابقا َ
ٍالرف$ع عل$ى أن$ه مبت$دأ والجمل$ة خب$ر، وحينئ$ذ يك$ون : ًظرف، قام زيد وعْمرو أكرمته، وعْمرا أكرمته؛ يجوز الوجھ$ان

ق$ام زي$د، لك$ن ھ$ذا في$ه ن$وع خ$دش، إذا عطف$ت : أكرمته على جمل$ةعمرو : من عطف جملة على جملة، عطفت جملة
ُا�سمية على الفعلية مدلول الفعلية مدلول الفعلية مغاير لمدلول ا�سمية، وا=ولى ف$ي التع$اطف ب$ين الجم$ل أن تعط$ف 

: ٍينئ$ذ إذا رفع$تا�سمية على ا�سمية والفعلية على الفعلية، وأما الفعلية على ا�سمية والعكس، ھذا خ$.ف ا=ص$ل، ح
وعمرو أكرمت عطفت ماذا عل$ى م$اذا؟ اس$مية عل$ى فعلي$ة، وھن$ا التع$اطف ب$ين متناس$بين أول$ى م$ن التخ$الف، ف$رجح 
النصب على الرفع من أجل أن يعط$ف جمل$ة فعلي$ة عل$ى جمل$ة فعلي$ة، تناس$ب العط$ف أول$ى م$ن التخ$الف، ھ$ذه ث$.ث 

.والن: وجوب النصب، وأشار إليه بقوله: صور ا]ن ٌصـب حت7ـمَ ْ َ ُ ُوإن ت67 ال7سابـق : ، ووج$وب الرف$ع، وأش$ار إلي$ه بقول$هْ ِ . ََ َ ْ
َما با)بتـدا ْ َِ cيخت77ـص  ِ ََ ُواختي77ر ن77صب: ، وج$$واز ال$$وجھين م$$ع اختي$$ار الن$$صبْ ْ َ ََ ، رتبھ$$ا بالتن$$ازل، وج$$ب الن$$صب، ث$$م ِْ

 أس$فل، وج$وب الن$صب ث$م الرفع، ثم جوب النصب ثم رجحان النصب، ثم سيذكر ا]ن استواء ا=مرين م$ن أعل$ى إل$ى
Kفرق ب$ين ھ$ذه بوج$وب الرف$ع لم$ا ذكرن$اه م$ن أج$ل تتم$يم الق$سمة، : رجحان النصب ثم استواء النصب مع غيره، وقيل

  .والصبان يرى أنه ذكره أصالة، وإنما امتنع النصب لمانع، وھذا � ُيخرج عن باب ا�شتغال وا=ولى ما ذكرناه

ْوإن ِ َت6777777777777 َ ُالمعط777777777777وف َ ْ َُ ًفع6777777777777 ْ ْ َمخب777777777777را ِ َ ُْ  

  

ِب77777777777ه ِع77777777777ن ِ ٍاس77777777777م َ ْف77777777777اعطفن ْ َ َِ َمخي77777777777را ْ . َُ  

  

ْوإن ِ   .حرف شرط: َ

َت6   .فعل ماضي فعل الشرط: َ

َت6 ُالمعطوف َ ْ َُ ًفع6 ْ ْ ًفع6: ِ ْ   .ھذا مفعول به: ِ

َمخبرا َ   . ھذا نعت لفعل: ُْ
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ِبه ِعن ِ ٍاسم َ ًمخبرا: جار ومجرور في الموضعين متعلق بقوله: ْ َ َ   .ً، مخبرا به عن اسمُْ

ْف77اعطفن َ َِ َمخي77را ْ . الرف$$ع والن$$صب م$$ع اس$$تواء : ھ$$ذه ھ$$ي ال$$صورة أو الق$$سم الخ$$امس مم$$ا يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان: َُ
كب$رى ذات : ھذا أرجح من ذاك، وھذا ما يعبر عن$ه ب$العطف عل$ى جمل$ة ذات وجھ$ين، يعن$ي: الطرفين، يعني � نقول

:  الت$ي وق$ع الخب$ر فيھ$ا جمل$ة، زي$د ق$ام أب$وه، زي$دوجھين، الجملة عند النحاة تنقسم إلى كبرى وص$غرى، الكب$رى ھ$ي
فعل وفاعل، والجملة خب$ر المبت$دأ، ك$ل الجمل$ة ن$سميھا كب$رى، ك$ل الجمل$ة م$ن المبت$دأ والخب$ر ن$سميھا : مبتدأ، قام أبوه

 زي$د ق$ائم � توص$ف ؟؟؟،ًزي$د ق$ام أب$وه ص$غرى؛ =نھ$ا وقع$ت خب$را لمبت$دأ، ق$ام زي$د : كبرى، جملة قام أبوه من قولك
ھ$ذه : بكونھا صغرى و� كبرى، وإنما الجملة المركبة ھي التي توصف بكونھا كبرى أو صغرى، زيد قام أبوه، نق$ول

أنھا اسمية الصدر فعلي$ة العج$ز، ص$درھا وھ$و المبت$دأ اس$م، وعجزھ$ا ال$ذي ھ$و : يعبر عنھا بأنھا ذات وجھين، بمعنى
  .خبرھا فعل، فھذه ذات وجھين

ْوإن ِ َت6 َ ُالمعطوف َ ْ َُ   . اسمية الصدر فعلية العجز:  يعني وقع المعطوف جملة ذات وجھين غير تعجبية، يعني:ْ

ًفع6 ْ َمخبرا ِ َ ِبه ُْ ِعن مع معموله ِ ٍاسم َ فع$ل، وال$ضمير : مبت$دأ، وق$ام: زيد قام وعمرو أكرمت$ه، زي$د ً:إذا قلت مث.، ْ
وجھ$$ين، ل$$يس ھ$$و كق$$ام زي$$د ال$$سابق الم$$ستتر يع$$ود عل$$ى زي$$د، والجمل$$ة خب$$ر، وعم$$رو ھن$$ا ت$$. المعط$$وف جمل$$ة ذات 

ھن$ا ي$ستوي : ٍاس$مية ال$صدر فعلي$ة العج$ز، وحينئ$ذ نق$ول: وعمرو أكرمته، ھنا ت. المعطوف جملة ذات وجھين، يعني
ٍ حينئ$ذ تك$ون ق$د عطف$ت جمل$ة فعلي$ة عل$ى -بالن$صب–ًزيد قام وعْمرا ن$صبته : الرفع والنصب؛ =نك إذا قلت: ا=مران

ٍوعمرو أكرمته على أنه مبتدأ؛ حينئذ عطفت اسمية على اسمية، فمثل ھ$ذا التركي$ب : ذا رفعتفعلية مراعاة للعجز، وإ
يجوز فيه الوجھان على السواء، ليس أحدھما أرجح من ا]خر، إن رفعت عطفت عل$ى ال$صدر وھ$و اس$م، وإن : نقول

  . ٍنصبت حينئذ صارت فعلية عطفت على العجز وھو فعل

ْفاعطفن: قال ابن عقيل َ َِ َخيراُم ْ .   .الفاء واقعة في جواب الشرط: َ

ْفاعطفن َ َِ َمخيرا ْ . َُ  

ْفاعطفن َ َِ ْفاعطفنھذا أمر مؤكد، لكنه مصروف، : ْ َ َِ َمخيرا ْ . ًحال كونك مخي$را ب$ين الرف$ع والن$صب عل$ى ال$سواء،  َُ
َمخير . ٍ وھ$ذا معن$ى اFباح$ة اس$تواء ا=م$رين فع$. وترك$ا، حينئ$ذ نق$ولَُ ً لن$صب ول$يس =ح$دھما اس$توى عن$دك الرف$ع وا: ً

  .مرجح على ا]خر

ْفاعطفن َ َِ َمخيرا ْ . أن يك$ون ف$ي الثاني$ة ض$مير ا�س$م : في اسم ا�شتغال بين الرفع والنصب على ال$سواء، ب$شرط: َُ
ا=ول، � بد أن يرجع إليه؛ =نھا تعامل معاملة الجملة الخبرية، والجملة الخبرية � بد من اشتمالھا عل$ى ض$مير يع$ود 

  .بتدأعلى الم

أن يكون في الثانية ضمير ا�سم ا=ول، وھذا الشرط لجواز ن$صب ا�س$م الم$شغول عن$ه؛ :  على السواء بشرط
ٍ=ن جملت$$ه حينئ$$ذ تك$$ون معطوف$$ة عل$$ى الخب$$ر، معطوف$$ة عل$$ى العج$$ز وھ$$و فع$$ل، عل$$ى الخب$$ر، ف$$. ب$$د فيھ$$ا م$$ن راب$$ط 

ًفنا على خبر والخبر يشترط في$ه أن يك$ون م$شتم. عل$ى ٍكالخبر، إذا عطفنا على الخبر حينئذ � بد من رابط؛ =ننا عط
  .ضمير يعود على المبتدأ

� بد من اش$تماله عل$ى : ٍأو تكون الثانية معطوفة بالفاء، إن لم يكن ضمير في الثانية يعود إلى الخبر حينئذ نقول
ام وعم$رو أكرمت$ه ف$ي زي$د ق$: عاطف وھ$و الف$اء، عل$ى خ$صوص الف$اء دون غيرھ$ا، أو تك$ون الثاني$ة معطوف$ة بالف$اء

ًزيد قام وعمرو أكرمته، أكرمت$ه أكرم$ت م$ن؟ عْم$را، ف$ي . فعمرو، إما بالواو وإما بالفاء، أو فعمرو أكرمته: داره، أو
  .اشتمل على ضمير يعود على المبتدأ: ًإذا. داره، دار من؟ دار عمرو

ة لل$صغرى، إن رفع$ت راعي$ت أو فعمرو أكرمته برفع عمرو ونصبه، ف$الرفع مراع$اة للكب$رى والن$صب مراع$ا
  .زيد قام أبوه: الكبرى وھو زيد قام أبوه، وإن نصبت راعيت العجز، قام أبوه من قولك

ًما أح$سن زي$دا وعم$رو أكرمت$ه؛ فإن$ه � أث$ر للع$اطف في$ه، م$ا : و� ترجيح؛ =ن في كل منھما مشاكلة، بخ.ف
التعجبي$ة، ف$. يعط$ف عليھ$ا مراع$اة لل$وجھين؛ =ن ) م$ا(ى ي$ستثن: ًأحسن زيدا وعمرو أكرمته؛ ھنا � تأثير، =نن$ا قلن$ا



                                                            
718

ًما أحسن زيدا، أحسن زيدا، أحسن: ھنا) أحسن( ًأح$سن زي$دا الجمل$ة خب$ر، فھ$ي جمل$ة : ًمبت$دأ، إذا: فع$ل م$اض، وم$ا: ً
  .اسمية

ك$ن ف$ي فإن لم يكن في الثانية ضمير �سم ا=ول ولم تعطف بالفاء فا=خفش والسيرافي يمنعان النصب، إن ل$م ي
الجملة الثانية المعطوفة على ال$سابقة ض$مير يع$ود عل$ى ا�س$م ال$سابق، أو تك$ون معطوف$ة بالف$اء ف$ا=خفش وال$سيرافي 

  .يمنعان النصب، والفارسي والناظم يجيزانه

ْوإن ِ َت6 َ ُالمعطوف َ ْ َُ ًفع6 ْ ْ َمخبرا ِ َ ُْ   

َت6 ًكم$ا ذكرن$اه س$ابقا ) أم$ا(، وأم$ا المف$صول ب$ـ)أما(غير المفصول بـ: ًھذا يشترط فيه ما اشترطناه سابقا، يعني: َ
) أم$ا(عم$رو ھن$ا ب$الرفع أج$ود، =ن : ًإن لم يكن خبره مرجحا للنصب فالرفع أرجح، قام زيد وأما عمرو أكرمت$ه، قلن$ا

وأم$$ا عم$رو فأكرم$$ه ت$$رجح الن$$صب : أن الك$$.م م$ستأنف مقط$$وع، وإذا قي$$ل: ھ$ذه تف$$صل م$$ا بع$$دھا عم$ا قبلھ$$ا، بمعن$$ى
َواختير :رجح النصبلوجود م َِ ُنصب ْ ْ َقبل َ ْ ٍفعل َ ْ ْطلب ِذي ِ َ َ.  

ْوإن ِ َت6 َ ُالمعطوف َ ْ َُ ًفع6 ْ ْ َمخبرا ِ َ -التعجبية، وت$ضمنت الجمل$ة الثاني$ة ض$ميره، ) ما(إذا ُبني الفعل على اسم غير : ُْ

ال$سواء، زي$د ق$ام  زيد، أو كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاركة رفع$ت أو ن$صبت عل$ى - ا�سم ا=ول-ضمير ا=ول
  .وعمرو أكرمته؛ فيجوز رفع عمرو مراعاة للصدر، ونصبه مراعاة للعجز

ُوالرفع . ِغير ِفي َْ .مر .الذي َ ْرجح َ َ َ.  

ِغير .مر .الذي َ ٌوالنصـب حتـم: من قوله: َ ْ .َ ُ ْ ُوإن ت6 المعطـوف، َ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ُوإن ت67 المعط7ـوف: ، ثم ھن$اِ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ، إن ل$م يك$ن م$ن ھ$ذا ِ
ُس7واھما الح77رف: ٍ ذاك حينئ$ذ الرف$ع رج$ح، يج$$وز الوجھ$ان م$ع ت$رجيح الرف$$ع، ھ$ذا مث$لو� ْ َ َ َْ ُ ، إن ل$م يوج$د م$ا يقت$$ضي ِ

زي$د ض$ربته، ض$ربته : ٍوجوب النصب أو ترجيح النصب أو ترجيح الرفع أو وج$وب الرف$ع حينئ$ذ الرف$ع أرج$ح، مث$ل
يج$وز : ٍ ليست واحدة من المسائل ال$سابقة وحينئ$ذ نق$ولًھذا ليس واحدا من المسائل السابقة، الصورة ھذه زيد ضربته؛

ٌفيه الوجھان، زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، وزي$د ض$ربته، زي$د ٌ ً الجمل$ة خب$ر، وأي ال$وجھين : مبت$دأ، وض$ربته: ً
 ٍأرجح؟ الرفع، لم$اذا؟ =ن الن$صب يقت$ضي التق$دير، وع$دم التق$دير أول$ى م$ن التق$دير، وحينئ$ذ نرج$ع إل$ى ھ$ذه القاع$دة،
وھذه القاعدة ما أكثر ما يستدل بھا لكنھا ليست مطردة، بل قد يكون التقدير أولى من ع$دم التق$دير عل$ى ح$سب المعن$ى 
والسياق، ھذه القواعد كلھا ينبغي أن نعلم أنھ$ا محكوم$ة بعل$م البي$ان، فم$ا ت$رجح ھن$اك م$ن جھ$ة المعن$ى أن$ه أول$ى م$ن 

ًزيد ضربته؛ ھذا يكاد يكون اتفاقا أن الرفع ھنا أرجح، لكن ل$و : ر، فمثلهالتقدير أولى من عدم التقدي: ٍغيره حينئذ نقول
َوك$ل إن$سان ألزْمن$اهُ ط$ائرهُ((: ٍجاء حينئ$ذ الن$صب َ َِ Kَ َ َ ْ َ ٍ ِ ٍوك$ل إن$سان(( ھ$ذا م$ن أي ا=ن$واع؟ ]13:اFس$راء)[)ُ َ َِ K َألزْمن$ا ))ُ َ ْ مث$ل  :َ

ُ إي6ُؤهضرب، ليس بفعل طلب، ولم يقع ما يغلب َ ًق$ام زي$د وعْم$را أكرمت$ه، إذا: م يكن بالعاطف الم$ذكور الفعل، ولِ ً : �
  .ھذا و� ذاك، ليس مما يختار فيه النصب، ھذه مسائل محفوظة أمثلة، وما عداھا يبقى على ا=صل

َوك$$ل إن$$سان ألزْمن$$اهُ ط$$ائرهُ((: ًإذا َ َِ Kَ َ َ ْ َ ٍ ِ  ق$$د يت$$رجح الن$$صب باعتب$$ار: ًھ$$ذا ھ$$ل ھ$$و خ$$.ف الف$$صيح؟ �، إذا:  نق$$ول))ُ
نع$م، عل$ى الع$ين وال$رأس، مت$ى؟ إذا ل$م يت$رجح : يجوز الوجھان عل$ى ال$سواء، نق$ول: المعنى، فمثل ھذه إذا قال النحاة

التق$$دير أول$$ى م$$ن ع$$دم : ٍمقت$$ضي الن$$صب، ف$$إن ج$$اء المعن$$ى وال$$سياق وي$$دل عل$$ى أن الن$$صب ھن$$ا التق$$دير حينئ$$ذ نق$$ول
  .التقدير، وقد يكون العكس على حسب الموضع

ُوالرفع . ِغير ِفي َْ .مر .الذي َ ْرجح َ َ َ  

ُالرفع ْرجحمبتدأ، وجملة : ْ. َ   . خبر، رجح على النصب بس.مة الرفع من اFضمار الذي ھو خ.ف ا=صلَ

ُوالرفع . ِغير ِفي َْ ِغير ِفي: َ ْرجح:  ھذا جار ومجرور متعلق بقولهَ َ َ.  

ُوالرفع . ِرجح في َْ ْ َ ِغير َ .مر .الذي َ ٍب أو يمتن$ع أو يك$ون راجح$ا أو م$ساويا، حينئ$ذ الرف$ع م$ر أن$ه يج$ب مع$ه الن$ص: َ ً ً
  . مقدم

َفما َأبيح َ ِ ْافعل ُ َ فافعل ما أبيح، وھذا واضح مأخوذ مما سبق؛ =نه ما بين لنا وجوب الن$صب أو اختي$ار الن$صب : ْ
ْودعا=ص$ل أن$ه يت$رك : ٍإ� من أجل أن نمتثل، فم$ا خ$الف م$ا س$بق حينئ$ذ نق$ول ْل7م َم7اات$رك : أي: ََ ْبحُي7 َ ، ھ$ذا م$ن ب$اب َ
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: أنه أراد دفع إيھام أن المرجوح ليس مقيس؛ =ن$ه إذا قي$ل: -أرباب الحواشي-التأكيد فقط، لكن أخذ منه بعض الشراح 
ھ$ذا : نع$م، ول$ذلك نق$ول: الرفع فيما اختير فيه النصب، فصيح؟ قياسي؟ نقول: اختير نصب على الرفع، قد يرد السؤال

 صحيح وأصح، فك.ھما � يخرج عن مطل$ق ال$صحة، ھن$ا ك$ذلك ك.ھم$ا � يخ$رج :من باب فصيح وأفصح كما نقول
ًالنصب اختير وھو أفصح، والرف$ع في$ه ف$صيح أي$ضا، ف$. يت$وھم أن$ه اختي$ر الن$صب : ٍعن مطلق القياس، وحينئذ نقول

  .ٍحينئذ الرفع يكون غير مقيس أو غير فصيح، �، بل ھو مقيس، لك أن تتكلم بالرفع و� ت.م

َفما:  قولهًإذا َأبيح َ ِ ْافعل ُ َ ْودع ْ ْلم َما ََ ْيبح َ َ  دفع به توھم أن ما خ$الف المخت$ار م$ن الوج$وه ال$سابقة � يق$اس علي$ه، ؛ُ
  . بل يقتصر فيه على السماع، وھذا استنباط جيد

َفما َأبيح َ ِ ْافعل ُ َ د أن ت$تمم، يعن$ي إعرابھا � نقول اسم موص$ول إ� إذا تري$: اسم موصول، إذا قيل: إعرابھا) َما: (ْ
م$ا ن$وع : اسم موصول وتسكت، أنا متى أسكت، م$ا ن$وع الكلم$ة؟ ل$و قل$ت: ما إعراب ما؟ تقول: جواب السؤال � يقال

اسم موص$ول ف$ي مح$ل ن$صب � إش$كال، اس$م موص$ول ف$ي مح$ل ن$صب : اسم موصول وتسكت، تقول: الكلمة؟ تقول
ْافع77لمفع$$ول ب$$ه، أي$$ن العام$$ل؟  َ يتف$$رع ع$$ن ذك$$ر الم$$سائل ال$$سابقة الخم$$سة � ب$$د م$$ن : فري$$ع، يعن$$يالف$$اء ھ$$ذه للت: ً، إذاْ

ْفافع77لا�متث$$ال،  َ ْ ھ$$ذا أم$$ر، وا=م$$ر يقت$$ضي الوج$$وب، ھ$$ذا ا=ص$$ل ف$$ي ل$$سان الع$$رب وف$$ي ال$$شرع، ا=م$$ر يقت$$ضي : َ
  .الوجوب

َفما َأبيح َ ِ   .فافعل ما أبيح لك فيما يرد عليك من الك.م أن ترده إليه وتخرجه عليه: يعني: ُ

ْودع ْلم َماأي اترك : ََ ْيبح َ َ   .ٍلك فيه ذلك، وحينئذ ترجع إلى ا=صول ُ

 ھذا ھو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وھو ما يجوز فيه ا=مران ويختار الرفع، وذل$ك ك$ل اس$م ل$م يوج$د مع$ه م$ا 
ز في$$ه ا=م$$رين عل$$ى ال$$سواء، وذل$$ك نح$$و lزي$$د :يوج$$ب ن$$صبه و� م$$ا يوج$$ب رفع$$ه و� م$$ا ي$$رجح ن$$صبه و� م$$ا يج$$و 

  .ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه؛ =ن عدم اFضمار أرجح من اFضمار

وزعم بعضھم أنه � يج$وز الن$صب لم$ا في$ه م$ن كلف$ة اFض$مار، ول$يس ب$شيء، وكلف$ة اFض$مار � تمن$ع وإنم$ا 
 أب$$و ال$$سعادات ب$$ن ت$$رجح فق$$ط، � تمن$$ع ول$$يس ب$$شيء فق$$د نقل$$ه س$$يبويه وغي$$ره م$$ن أئم$$ة العربي$$ة وھ$$و الكثي$$ر، وأن$$شد

  :الشجري في أماليه على النصب قوله

ًفارسا ُغادروه ما ِ ُ ًملحما َ َ ُْ   

ِجنات: (ومنه قوله تعالى K َ عدن يدخلونھاَ َ ََ ُ ُ ْ ِجناتبكسر تاء ) ٍْ K ٍجنات عدن: ( على الرفع، والمشھوروالسبعة، َ ْ َ َُ K.(  

ُوف77777777777777صل ْ ٍم77777777777777شغول ََ ُ ْ ِبح77777777777777رف َ ْ َ Mج77777777777777ر ِ َ  

  

ْأو ٍبإض7777777777777777777افة َ َ َ ِ ْكوص7777777777777777777 ِ َ ِيج7777777777777777777ري ٍلَ ْ َ  

  

ًھذا سبق معنا التنبيه على أن الضمير الذي يشتغل به الفع$ل؛ إم$ا أن يك$ون مت$ص. ب$ه، وإم$ا أن يك$ون مف$صو�  ً
  .ضربته، مررت به، ضربت أخاه: ًبحرف جر، أو مفصو� باسم مضاف إلى الضمير، مراده بھذا البيت

ُوفصل ْ ٍمشغول ََ ُ ْ ُفصل: َ ْ   .مبتدأ: َ

ِيجري ْ   .ت خبرفي آخر البي: َ

ُوفصل ْ ٍمشغول ََ ُ ْ   .يعني فصل ضمير مشغول، مشغول بماذا؟ بعمل العامل الشاغل: َ

ُوف77صل ْ ٍم77شغول ََ ُ ْ ِبح77رف -ض$$مير ا�س$$م ال$$سابق- يعن$$ي ض$$مير م$$شغول، :َ ْ َ Mج77ر ِ ًمطلق$$ا، غي$$ر مقي$$د بح$$رف ج$$ر  َ
إل$ى آخ$ره، � ).. ع$ن(ي$أتي وق$د ) ال$.م(وق$د ي$أتي ) على(بخصوصه، �، � يختص بمررت به الباء فقط �، قد يأتي 

  . ولذلك أطلقه الناظم؟؟؟،يختص بحرف جر 

ُوفصل ْ ٍمشغول ََ ُ ْ   .الذي ھو الضمير العائد على ا�سم السابق: َ

ِبحرف ْ َ Mجر ِ ُوف7صل: يفھم منه أن ا=ص$ل ا�ت$صال، ع$دم الف$صل؛ =ن$ه ق$ال: َ ْ ٍم7شغول ََ ُ ْ ض$ربته؛ : ً، إذا ا=ص$ل في$هَ
  :=نه مفعول به
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ُواAص7777777777ل ْ ِالفاع7777777777ل ِف7777777777ي ََ ِ َ ِأَ◌ن ينف7777777777ص6 ْ َ ْ َ ْ َ   

  

ُواAص77777777777ل ْ ِالمفع77777777777ول ِف77777777777ي ََ ُ ِأن يت77777777777ص6 َْ . َ ْ   
  

   ً.بقلب البيت طبعا.. ھذا ا=صل

ُواAصل ْ ِالمفعول ِفي ََ ُ ِأن يتص6 َْ . َ   .ھذا ا=صل: ضربته. ، فا=صل ا�تصالْ

ُوفصل ْ ٍمشغول ََ ُ ْ ِبحرف َ ْ َ Mجر ِ   .ًا مررت بهزيد: جائز يجري في لسان العرب، فتقول َ

ْأو ٍبإضافة َ َ َ ِ   .يعني فصل بإضافة، والمراد باFضافة ليس المعنى المصدري، المراد المضاف: ِ

ٍبإضافة َ َ ِ ًزيدا ضربت أخاه، فصلنا ب$ين ض$ربت : أي بمضاف أو بذي إضافة، إما بمضاف أو بذي إضافة، مثل: ِ
  .ًأھنت زيدا ضربت أخاه: قدير في مثل ھذا نقولٍوبين الضمير با�سم الذي ھو المضاف، فھو عامل فيه حينئذ، والت

ْأو ٍبإضافة َ َ َ ِ   .يعني بمضاف أو ذي إضافة وإن تتابعت، أو بھما: ِ

ٍكوصل ْ َ ِيجري َ ْ ِيْجري: َ ٍكوْصل َ َ صلة الضمير بالعام$ل ھ$و ا=ص$ل، وھ$ذا يج$ري مج$راه ف$ي ك$ل ا=حك$ام : ، يعنيَ
ًزيدا ضربته، زيد ضربته، زي$د م$ررت ب$ه، زي$دا ض$ربت : ضميرالسابقة، ف. خ.ف بين ا=نواع الث.ثة، إن اتصل ال ً

ِأخاه؛ كلھا بمعنى واحد، وترد على المسائل كلھا السابقة، ما يجب فيه النصب وما يترجح في$ه الن$صب وم$ا يج$وز في$ه  ً
  .الوجھان

ٍكوصل ْ َ ِيجري َ ْ   .يجري في جميع ما تقدم من ا=حكام: َ

زي$$د : سة ال$$سابقة ب$$ين أن يت$$صل ال$$ضمير بالفع$$ل الم$$شغول ب$$ه نح$$ويعن$$ي أن$$ه � ف$$رق ف$$ي ا=ح$$وال الخم$$: ق$$ال
زي$د ض$ربت غ.م$ه أو غ$.م ص$احبه، وإن تتابع$ت، : زيد مررت به، أو بإض$افة: ضربت، أو ينفصل منه بحرف جر

ْأو: قلنا ھناك ٍبإضافة َ َ َ ِ بغ$.م : بم$ضاف وإن تتابع$ت، بمعن$ى أن$ه م$ضاف إل$ى م$ضاف إل$ى ال$ضمير، وھن$ا ق$ال: ، يعن$يِ
  . مضاف إليه: مضاف، والھاء: مضاف إليه، صاحب: مضاف، وصاحب: صاحبه، غ.م

َإْن زيدا مررت به أكرمك: فيجب النصب في نحو   .إلى آخر ما ذكره من ا=مثلة.. ً

Mوس77777777و َ ِالب77777777اب َذا يِف77777777 َ َ ًوص77777777فا ْ ْ ْعم77777777ل َذا َ َ َ  

  

ِبالفع7777777777ل ْ ِ ْ ْإن ِ ْل7777777777م ِ ُي7777777777ك َ ِم7777777777ان َ ْح7777777777صل ٌعَ َ َ  

  

  : ھناك قال

ْإن ُمضمر ِ َ ْ ٍاسم ُ ٍسابق ْ ِ ًفع6 َ ْ ْشغل ِ َ َ  

ٍ�، ليس خاصا بالفعل، وإنما ذكره ھناك =نه ا=صل، إذا ذك$ر الفع$ل حينئ$ذ � يل$زم : ھل ھو خاص بالفعل؟ قلنا ً
منه نفي ما عداه من العوامل، قد يكون وقد � يكون، لكن تعليق الحكم بالفعل � يلزم من$ه أن الوص$ف � يك$ون مثل$ه، 

Mوسو :قالھذا ا=صل، وھنا  َ بين عمل الفعل السابق في الضمير العائد على ا�س$م الم$شغول عن$ه : التسوية بين شيئين: َ
اس$م الفاع$ل واس$م المفع$ول ب$شرط أن : ًوبين إذا كان العامل الشاغل للضمير وصفا، والم$راد بالوص$ف ف$ي ھ$ذا المق$ام

 بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، وك$ذلك اس$م المفع$ول، مت$ى يعم$ل؟ إذا ك$ان. يعم.؛ =ن اسم الفاعل قد يعمل وقد � يعم$ل
َيشترط ف$ي اس$م المفع$ول أن يك$ون متع$ديا =كث$ر م$ن اثن$ين، =ن اس$م المفع$ول ق$د � ين$صب، وھن$ا ي$شترط ف$ي : وقلنا ً

 ً� ينصب، � بد أن يكون متعديا =كثر م$ن واح$د؛: ًالعامل أن يكون ناصبا، فاسم المفعول الذي يتعدى إلى واحد نقول
  .تنبه لھذا. قد يتسلط عليه: ً=ن ا=ول سيبنى نائب فاعل والثاني يبقى، إذا

، وإنما المراد به ما تعدى إل$ى أكث$ر م$ن اثن$ين، -لو عمل-�سم مفعول؛ المراد به ليس كل اسم مفعول : ًإذا قوله
  . اثنين فأكثر

Mوسو َ   . ھذا أمر وا=مر يقتضي الوجوب:َ

Mوسو َ ِالباب َذا في َ َ   .اسم إشارة َذا: ْ
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ِالباب َ ، بدل أو عطف بيان، وجوز بع$ضھم النع$ت، في$ه خ$.ف، ب$دل أو -اسم اFشارة-) َذا(ًدائما الذي يقع بعد : ْ
  .عطف بيان

بع$$د اس$$م اFش$$ارة بالعھ$$د ) أل(ف$$ي ا�س$$م المحل$$ى ب$$ـ) أل(ًفي$$ه تك$$ون للعھ$$د الح$$ضوري، دائم$$ا تف$$سر ) أل(و 
ًا مح$سوسا م$شارا إلي$ه ا]نالح$ضوري، لم$اذا؟ =ن اFش$ارة تقت$ضي ش$يئ ً ِذا الب7اب. ً َ الب$اب الحاض$ر، : ھ$ذا الب$اب، أي: َ

إذا أراد الحك$م الخ$اص ف$ي الب$اب : ونحن ا]ن في الب$اب الحاض$ر، ب$اب ا�ش$تغال � ف$ي غي$ره، واب$ن مال$ك انتب$ه ھن$ا
َف7ي ذا ال: إذا أراد الحك$م الخ$اص بب$اب ق$ال: قيده، ھذه قاعدة تجعلھا من قواعد ا=لفية ِب7ابِ َو) تجـ7ـز ھن7ـا ، َ ْ ُُ ِ ف$ي : يعن$يَ

ْوشاع في ذا الباب إسقاط الخبرباب ظن وأخواتھا، وسبق معنا،  َ ْ َ َ ََ َُ َ َِ Mوس7و: الت$ي لنف$ي للج$نس، ھن$ا ق$ال) �(باب : ؛ يعنيِ َ َ 
ِالباب َذا في َ وl �، وإنم$ا ف$ي غي$ر ھ$ذا الب$اب � ت$س: لكن ھل يلزم منه النفي عم$ا س$بق؟ �، � يل$زم من$ه النف$ي، يعن$ي؛ ْ

المراد أن ا=حكام المتعلقة ھنا بھذا الباب � تقس عليه غيرھ$ا، وإنم$ا ينظ$ر أحك$ام غيرھ$ا ف$ي غيرھ$ا، يعن$ي ف$ي غي$ر 
  .ھذه ا=بواب، فكل مسألة لھا حكمھا الخاص

Mوسو َ ِالباب َذا في َ َ ًوصفا ْ ْ Mسو:مفعول لـ: َ َ.  

ْعم77ل َذا َ ْوص77فا ذا عم77ل: َ َ َ ْ ََ معن$$ى ص$$احب، نع$$ت لوص$$ف، والم$$راد بالوص$$ف ھن$$ا اس$$م الفاع$$ل ؟ بَذا، م$$ا إع$$راب ً
ًوالمفع$$ول بمعن$$ى الح$$ال أو ا�س$$تقبال، =ن$$ه � يعم$$ل إ� إذا ك$$ان ك$$ذلك، حينئ$$ذ ش$$رط لن$$ا ش$$رطا أول وھ$$و أن يك$$ون : ٍ

  ً.وصفا

  .إذا كان اسم فعل � يقع: ًإذا

Mوسو َ ِالباب َذا في َ َ ًوصفا ْ ْ َ   

   :وھناك قال

ْإن ُمضمر ِ َ ْ ٍاسم ُ ٍسابق ْ ِ ًفع6 َ ْ ِ  

ِأخرج اسم الفعل بالقيد ھناك وبالقيد ھنا، فاسم الفعل � يعمل فيما قبل$ه، زي$د َدراك$ه، َدراك: ًإذا ِ َِ َ اس$م فع$ل أم$ر، : ٌ
وھنا اش$تغل بعام$ل ض$مير يع$ود عل$ى ا�س$م ال$سابق، � نق$ول م$ن ب$اب ا�ش$تغال، لم$اذا؟ =ن$ه ي$شترط ف$ي العام$ل أن 

ًيكون فع. أو وصفا، وھذ ًا َدراك اسم وليس بفعل وليس بوصف، إذاً ِ ِزيدا َدراكه نقول: َ ِ َ   .� ينصب: ً

ْذا عملًأن يكون عام. : الثاني َ َ َ.  

ْإن: أشار إليه بقوله: الثالث ْلم ِ ُيك َ ٌمانع َ ْحصل َ َ َ  

ه ھ$$ذ) أل(؛ )أل(، وإذا حل$$ي ب$$ـ)أل(إن ل$$م يمن$$ع من$$ه م$$انع وھ$$و أن يك$$ون اس$$م الفاع$$ل أو اس$$م المفع$$ول محل$$ى ب$$ـ
زي$د : نق$ول) أل(ح$صل م$انع، ل$و حل$ي ب$ـ: ًنوعھا اسم موص$ول، وا�س$م الموص$ول � يعم$ل م$ا بع$ده ف$ي م$ا قبل$ه، إذا

: ھذه موص$ولة و� يعم$ل م$ا بع$دھا فيم$ا قبلھ$ا، وإنم$ا تق$ول) أل(ًزيدا الضاربه، لماذا؟ =ن : الضاربه � يصح النصب
ٌزيد أنا ضاربه ا]ن أو غدا، زيدا زيد يجوز فيه  ً   .الوجھانً

Mوس77و َ ِالب77اب َذا ف77ي َ َ ًوص77فا ْ ْ ْعم77ل َذا َ َ ِبالفع77ل   ***  َ ْ ِ ْ ًأزي$$دا أن$$ت :  ف$$ي ج$$واز تف$$سير ناص$$ب ا�س$$م ال$$سابق، نح$$وِ
  . ًھذا مفعول به لوصف محذوف وجوبا، يفسره الوصف المذكور: ًالھمزة ل.ستفھام، زيدا: ًضاربه؟ أزيدا

ًأض$$ارب زي$$دا ھ$$ذا التق$$دير، أض$$ارب زي$$دا، زي$$دا ً ًھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه لوص$$ف مح$$ذوف وجوب$$ا، يف$$سره الوص$$ف : ً
ًأضارب زيدا، أزيدا أنت ضاربه، أنت: المذكور، تقديره  أنت ضاربه، ضارب ھ$ل ي$صح أن ؟؟؟ھذا مبتدأ، وضاربه : ً

ضارب � محل له من اFعراب =نه مف$سر؟ ض$اربه مرك$ب تركي$ب إس$نادي، ض$اربه مث$ل غ.م$ه، غ.م$ه م$ا : نقول
ٍلتركيب؟ مضاف ومضاف إلي$ه، ك$ل كلمت$ين ن$زل ثانيھم$ا ُمنزل$ة التن$وين مم$ا قبل$ه، حينئ$ذ � ي$صح أن نوعه؟ ما نوع ا َ َ l ُK َ َ

أنت ضاربه، فالجملة مف$سرة � مح$ل : ضارب ھذا � محل له من اFعراب =نه مفسر، وإنما العبرة ھنا بالجملة: يقال
  .لھا من اFعراب

vأزيدا أنت ضاربه أو مكرم أخاه أو مار v به، زيد أنت مار ب$ه، أو محب$وس علي$ه، تري$د الح$ال أو ا�س$تقبال، ف$إن ً
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ھ$ذا � : ًأزي$دا أن$ت ض$اربه أم$س، ض$اربه أم$س نق$ول: ًكان الوصف غي$ر عام$ل ل$م يج$ز أن يف$سر ع$ام.، ف$. يج$وز
  .يجوز، لماذا؟ لكونه ليس بمعنى الحال أو ا�ستقبال

  :أشار في قوله: ً إذا

Mوسو َ َالبا َذا في َ ًوصفا ِبْ ْ ْعمل َذا َ َ ِبالفعل   ***    َ ْ ِ ْ ِ   

  .ًأن الوصف له حكم الفعل من حيث أن يكون ا�سم الذي قبله مشتغ. عنه

Mوسو َ ِالباب َذا في َ َ ًوصفا ْ ْ ْعمل َذا َ َ ِبالفعل   ***    َ ْ ِ ْ ِ  

ْإن: لكن قيده بقوله ْلم ِ ُيك َ ْإن: وھذا شرط ثالث، َ ْلم ِ ُيك َ ٌمانع َ ُ يك:َ   :يكن: أصلھا َ

ْوم77777777777777ن ِ ٍم77777777777777ضارع َ ِ َ َلك77777777777777ان ُ َ ْمنج77777777777777زم ِ ِ َ ُْ  

  

ُتح7777777ذف َْ ٌن7777777ون ُ َوھ7777777و ُ ٌح7777777ذف َْ ْالت7777777زم َم7777777ا َْ ِ ُ ْ  

  

ُيك: ًإذا ْإنأصلھا يكن، وتامة أو ناقصة ھنا؟ تامة،  َ ُيك ِ ٌمانع َ ، تامة، يوجد م$انع، تنظ$ر ف$ي المعن$ى، إن ص$ح أن َ
  .ھذه تامة، تعتبر تامة) كان(ٍيوجد أو حصل أو يثبت؛ حينئذ : تقدر

ْل77مإن  ُي77ك َ ْم77انع ح77صـلإن ل$$م يوج$$د : َ َ َ ٌ ْح77صـل، َ َ ٍلم$$انع ھ$$ذه الجمل$$ة نع$$ت َ ِ ) ك$$ان(، ث$$م م$$انع ھ$$ذا فاع$$ل، ول$$و كان$$ت َِ
ٌ مانع–ٍناقصة؛ حينئذ احتجنا إلى خبر، ثم ھذا ا�سم  تدخل عل$ى المبت$دأ، أي$ن المخ$صlص؟ ) كان( نكرة، وفي ا=صل -َ

  . ھذه تامة:  نقول)كان: (ً إذا؟؟؟أين الخبر؟ ھذا يحتاج إلى 

ْإن ْلم ِ ُيك َ ٌمانع َ ٌمانع: َ ُيك ھذا فاعل َ ْحصـل وھي تامة، و َ َ ) أل(نعت له، حاصل يمنع$ه م$ن ذل$ك، كوقوع$ه ص$لة : َ
ي$شترط ف$ي الوص$ف : ًإذا. ًزي$دا أن$ا ال$ضارب: ً�متناع عمل الصلة فيما قبلھا، وما � يعمل � يفسر ع$ام.، ف$. يج$وز

  : الباب ث.ثة شروطالذي يلحق بالفعل في ھذا

اس$م الفاع$ل : ًأن يكون وص$فا، وھ$ذا خ$اص باس$م الفاع$ل واس$م المفع$ول، ھ$ذا ال$ذي ي$ذكره النح$اة بكث$رة: ا=ول
  .واسم المفعول، ومحيي الدين زاد ا=مثلة كالمبالغة وينظر فيه

ًوخرج به اسم الفعل والمصدر؛ فإن واحدا منھما � يسمى وصفا ً.  

ًھذا الوصف عام. النصب على المفعولية �طراد، فإن لم يكن بھ$ذه المنزل$ة ل$م ي$صح، أن يكون : الشرط الثاني
أن : وذلك كاسم الفاعل لمعنى الماضي والصفة المشبھة واسم التفضيل، وھذا ي$أتي ف$ي محل$ه إن ش$اء '، لك$ن الم$راد

أأن$ت، أن$ت، : أو ش$بھه إذا تقدم$ه، وھن$ااسم الفاعل إنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو ا�ستقبال، وإذا اعتمد عل$ى نف$ي 
ًأزي$$دا أن$$ت ض$$اربه؛ اعتم$$د عل$$ى اس$$تفھام، والث$$اني عن$$دنا ض$$ارب اثن$$ان، أزي$$دا أن$$ت ض$$اربه، زي$$دا قلن$$ا ً اعتم$$د عل$$ى : ً

ًاستفھام، =نه � يكون ناصبا إ� إذا كان معتم$دا، أزي$دا، أض$ارب زي$دا، � إش$كال وج$ود ا�س$تفھام، والث$اني � ب$د أن  ً ً ً
  .عمل في الضمير، اعتمد على أنت وھو مبتدأ، وسيأتي معنا إن شاء ': ً معتمدا على شيء، ضاربه قلنايكون

أ� يوجد مانع، فإن وج$د م$ا يمن$ع م$ن عم$ل الوص$ف فيم$ا قبل$ه ل$م ي$صح ف$ي ا�س$م ال$سابق ن$صبه عل$ى : الثالث
  .ا�شتغال

الداخلة على اسم الفاع$ل موص$ولة، وق$د عرف$ت ) أل(؛ =ن )أل(ًكون الوصف اسم فاعل مقترنا بـ: ومن الموانع
ًأن الموصو�ت تقطع ما بع$دھا عم$ا قبلھ$ا، فيك$ون العام$ل غي$ر الفع$ل ف$ي ھ$ذا الب$اب منح$صرا ف$ي اس$م الفاع$ل واس$م 

  .المفعول، ھذا المشھور عند النحاة

Mوسو َ ِالباب َذا يِف َ َ ًوصفا ْ ْ ْعمل َذا َ َ ِبالفعل  َ ْ ِ ْ ْإن ِ ْلم ِ ُيك َ ٌمانع َ َحص َ   ْلَ

ٌوعلقة َ ْ ُ ٌحاصلة َ َ ِ ِبتابع َ ِ ٍكعلقة  َِ َ ْ ُ ِبنفس َ ِْ ِا)سم َ ْ ِالواقع ِ ِ َ ْ  

ٌعلق77ة َ ْ ٌعلق77ةالم$$راد ب$$ه ال$$ضمير ھن$$ا، : ُ َ ْ َحاص77لض$$مير : ُ ِ ِبت77ابع َ ِ النع$$ت : ، والت$$ابع الم$$راد ب$$ه الت$$ابع ا�ص$$ط.حيَِ
: ته و� تع$دى إلي$ه بح$رف الج$رًأن$ه ق$د � يك$ون ال$ضمير مت$ص. بالفع$ل نف$سه ك$ضرب: وعطف البيان والنسق، بمعنى

ًم$$ررت ب$$ه، و� م$$ضافا إل$$ى اس$$م ظ$$اھر م$$ضاف إل$$ى ال$$ضمير، زي$$دا ض$$ربت أخ$$اه ق$$د � يك$$ون، إنم$$ا يك$$ون ال$$ضمير  ً
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  .ًمتص. بالنعت أو عطف البيان أو عطف النسق

ٌوعلقة َ ْ ُ ٌحاصلة َ َ ِ ِبتابعيعني موجودة : َ ِ َِ.  

ٍكعلقة َ ْ ُ ِبنفس َ ِْ ِا)سم َ ْ ِالواقع ِ ِ َ ًالنعت الواقع شاغ.، للفعل بالنصب عن نصب ا�سم المتق$دم، ف$إذا قل$ت م$ث.يعني : ْ ً :
ًزيدا ضربت رج$. يحب$ه، زي$دا ض$ربت رج$.، إل$ى ھن$ا ا=مثل$ة ال$سابقة تق$ف عل$ى ھ$ذا الح$د، زي$دا ً ًً ھ$ذا اس$م متق$دم، : ً

أي$ن وج$د : ًإذا. رج$لالجمل$ة ص$فة ل: مفع$ول ب$ه ل$ضربت، أي$ن ال$ضمير؟ � يوج$د، يحب$ه: ًفعل وفاعل، رج$.: ضربت
  .الضمير، في ا�سم الذي اشتغل به العامل أو في التابع ل.سم الذي اشتغل به العامل؟ الثاني، مثله؟ مثلة

ٌوعلقة َ ْ ُ ٌحاصلة َ َ ِ ِبتابع َ ِ   .يعني وجدت في التابع ولم توجد في ا�سم المعمول للفعل نفسه: َِ

ٍكعلقة َ ْ ُ ِبنفس َ ِْ ِا)سم َ ْ ِالواقع ِ ِ َ ًللفعل نفسه، فا=ص$ل أن يك$ون مت$ص. برج$ل، لك$ن رج$ل ھ$ذا م$ا ات$صل ب$ه ًشاغ. : ْ
ٍالضمير، وإنما اتصل الضمير بنعته وھو يحبه، جملة يحبه في محل نصب نعت ل$رج.، ف$الحكم واح$د س$يان، وحينئ$ذ  ً

ون واحد م$ن تكون العلقة التي الضمير يحصل بھا الربط بين ا�سم المشغول عنه وبين العامل الذي شغل الضمير، يك
  :أربعة أشياء

  .ًضميره المتصل بالعامل؛ زيدا ضربته: ًأو�

  .ًضميره المنفصل من العامل بحرف جر؛ زيدا مررت به: الثاني

ھذه كلھا ا=مثلة السابقة على ھ$ذا ال$نمط، . ًضميره المنفصل من العامل باسم مضاف؛ زيدا ضربت أخاه: الثالث
  :زاد في ھذا البيت

ُالضمير متص. باسم أجنبي، أتبع بتابع مشتمل على ضمير ا�س$م، فالنع$ت ھن$ا أن يكون : الرابع اش$تمل ) يحب$ه(ً
ًعل$$ى ض$$مير يع$$ود عل$$ى ا�س$$م المتق$$دم؛ زي$$دا ض$$ربت رج$$. يحب$$ه، فنق$$ول ًرج$$. ھ$$ذا ا=ص$$ل في$$ه أن يك$$ون معم$$و� : ً ً

بالنع$$ت، والنع$$ت والمنع$$وت ًل$$ضربت مت$$ص. ب$$ه ض$$مير يع$$ود عل$$ى ا�س$$م المتق$$دم، لكن$$ه م$$ا ات$$صل ب$$ه، وإنم$$ا ات$$صل 
َكالشيء الواحد، وحينئذ نزل الثاني ُمنزلة ا=ول، يعني لم$ا ات$صل بالث$اني وھ$و النع$ت كأن$ه ات$صل ب$المنعوت، ف$الحكم  َ l ُK َ ٍ

ًواحد، زيدا ضربت رج. يحبه ً.  

ًأن يك$$ون نعت$$ا أو عطف$$ا ب$$: أن يت$$صل باس$$م أجنب$$ي أتب$$ع بت$$ابع م$$شتمل عل$$ى ض$$مير ا�س$$م، ب$$شرط: ًإذا الواو أو ً
ًزيدا ضربت عْمرا أخاه، أخاه يج$وز في$ه وجھ$ان: عطف بيان، أما البدل ف. يتأتى ھنا، � يصح أن يقال عط$ف بي$ان : ً

ًوبدل كل من كل، عطف بي$ان � إش$كال داخ$ل فيم$ا س$بق، وأم$ا إذا أع$رب ب$د� خرج$ت الم$سألة ع$ن ب$اب ا�ش$تغال،  ُ

ًزي$دا ض$ربت عْم$را : إذا قل$ت.  جملت$ان، وجمل$ة ا�ش$تغال جمل$ة واح$دةلماذا؟ =ن البدل على ني$ة تك$رار العام$ل، فھم$ا ً
ضربت أخاه، فالعامل فيه ليس ھو عين العامل في السابق، بخ.ف النعت وعط$ف البي$ان : بدل، كأنك قلت: أخاه، أخاه

  .العاملٍوواو النسق، فالعامل حينئذ يكون ھو ا=ول السابق، وأما البدل ف.، الصحيح أنه على نية تكرار 

عام$ل : ًبد�، بطلت المسألة، رفعت أو نصبت، ھكذا قال ابن ھشام ف$ي التوض$يح، إ� إذا قلن$ا) ا=خ(فإن قدرت 
ٍعام$ل الب$دل والمب$دل من$ه واح$د حينئ$ذ ص$ح، : البدل والمبدل منه واحد صح الوجھان، وھذا على القول الثاني، إذا قيل

ِ◌تابع: وأما قوله ِ َ ، كابن ھشام في التوض$يح، ؟؟؟لبيان وعطف النسق وخصه بعضھم بالـ؛ فھو خاص بالنعت وعطف اِ
  .وبعضھم أطلقه

ٌوعلقة َ ْ ُ    .ھذا مبتدأ: َ

ٌحاصلة َ ِ   . -نعت–صفة : َ

ِبتابع ِ أطلق التابع والمراد به الخصوص ولذلك اعترض عليه، إط.قه في الت$ابع ي$وھم أن : ًمتعلق بحاصل، إذا: َِ
ك، =ن$ه ي$شمل الب$دل، ب$ل ھ$و مخ$صوص بالنع$ت والبي$ان والن$سق، وأجي$ب بأن$ه ذلك جائز في جميع التوابع وليس كذل

  .-الجواب ضعيف، بل الصواب ا�عتراض في محله-أطلقه لصدق التابع للبعض لكونه نكرة في اFثبات ف. تعم، 

ِبتابع ِ ى إخراج$ه، نحت$اج إل$: ٍالتابع ھنا ا�صط.حي جنس، يشمل خمسة أنواع، دخل البدل وحينئذ نق$ول: نقول: َِ
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م$ا ي$صح ھ$ذا، : ٍ�، حينئذ توجه النقد، وأما كونه أطلقه لصدقه ببعض أفراده نقول: ًھل ذكر الناظم شيئا يخرجه؟ نقول
  .ھذا فيه إيھام

ٌوعلقة َ ْ ُ ٌحاصلة َ َ ِ ِبتابع َ ِ ٌحاصلة: جار ومجرور متعلق بقوله: َِ َ ِ َ .  

ٌوعلقةھذا خبر المبتدأ، :  َ ْ ُ ٍكعلقة َ َ ْ ُ ٍزي$د كزي$د؟ � : والخب$ر، يج$وز أو � يج$وز؟ ھ$ل ي$صح أن نق$ولاتحد المبت$دأ : َ ٌ
ٌوعلقةيصح،  َ ْ ُ ٍكعلق7ة َ َ ْ ُ زي$د الع$الم : ل$يس علق$ة كعلق$ة، وإنم$ا ك$ل منھم$ا مخ$صوص بمغ$اير لiخ$ر، فل$و ق$ال: ، نق$ول ھن$اَ

  . كزيد الكريم وھما شخصان صح، لكن زيد كزيد � يصح، رجل كرجل � يصح

ٌوعلقة َ ْ ُ ٌحاصلة َ َ ِ َبت َ ِابعِ ٍكعلقة   ***  ِ َ ْ ُ   .ھذا خبر، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر: َ

ٍكعلقة َ ْ ُ ِبنفس َ ِْ    .ھذا نعت: َ

ِا)سم ْ   .الذي نصبه المشغول السابق: ِ

ِالواقع ِ َ أن : وضمير حاصل بتابع كضمير حصل بع$د الفع$ل الم$شغول، والمعن$ى: ًيعني شاغ.، والمراد ھنا أي: ْ
ذل$$ك ا�س$م بت$$ابع م$$شتمل عل$ى ض$$مير يرج$ع عل$$ى ا�س$م ال$$سابق؛ فإن$ه يج$$ري مج$$رى الفع$ل إذا عم$$ل ف$ي اس$$م وأتب$ع 

الضمير با�سم الذي عمل فيه الم$شھور، =ن ا=ص$ل أن ال$ضمير يت$صل بالعام$ل، ف$إن ل$م يت$صل يتوس$ل إلي$ه بح$رف 
ًالجر أو بمضاف، إن لم يكن ھذا و� ذاك حينئذ يكون الضمير متص. بالنعت، والنع$ت والمنع$وت ص$ف ة والموص$وف ٍ

  .كالشيء الواحد، فما اتصل بالنعت كأنه اتصل بالضمير

ًزي$دا ض$ربته، وب$ين م$ا انف$صل بح$رف : تقدم أنه � فرق في ھذا الباب بين ما اتصل في$ه ال$ضمير بالفع$ل، نح$و
  . ًزيدا ضربت غ.مه، ھذا الواصل: ًزيدا مررت به، أو بإضافة: الجر

الم$راد بال$سب ھ$و ا�س$م الظ$اھر الم$ضاف : ابع كالم.ب$سة بال$سبب، وقلن$اأن الم.بسة بالت$: وذكر في ھذا البيت
ٌإلى ضمير ذلك ا�سم المتقدم، وھو مثل زيدا ضربت أخاه ھذا يسمى سببيا، لفظ عمل في$ه الفع$ل وأض$يف إل$ى ض$مير  ً ً

ين$ه وب$ين ا�س$م ال$سابق � ارتب$اط ب: أنه إذا عمل الفعل في أجنب$ي، الم$راد ب$ا=جنبي ھن$ا أي: يعود إلى السابق، ومعناه
  .و� ضمير فيه يعود عليه

ًزيدا ضربت رج. يحبه، ضربت رج.، رج.؛ ھل فيه ع.قة بينه وبين ا�سم السابق زيد؟ ليس بي$نھم ع.ق$ة،  ً ً ً
  .ھو أجنبي عنه، ھذا المراد بكونه أجنبي، فليس بينھما ارتباط، فالرجل وزيد متغايران، كل منھما أجنبي عن ا]خر

ً بما اشتمل على ضمير ا�س$م ال$سابق، م$ن نع$ت؛ زي$دا ض$ربت رج$. يحب$ه، جمل$ة وأتبع ًص$فة ل$رج.، ) يحب$ه(ً
  .فاتصل بالضمير كأنه اتصل بالموصوف

ًزي$دا ض$ربت عْم$را أب$اه، أب$اه ال$ضمير يع$ود عل$ى زي$د، زي$دا:  أو عطف بيان ً ھ$ذا مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف، : ً
ًضربت عْمرا أباه، عْمرا ھذا أجنبي با   .الضمير ھذا يعود على زيد: عتبار زيد، وأباهً

ًأو معطوف بالواو خاصة، قيده ھنا كما ھو الشأن في التوض$يح، زي$دا ض$ربت عْم$را وأخ$اه، ح$صلت الم.ب$سة  ً
ًبذلك كما تح$صل ب$نفس ال$سبب، فُين$زُل زي$دا ض$ربت رج$. يحب$ه أي ً K َ ًيح$ب زي$دا ُمنزل$ة زي$دا ض$ربت غ.م$ه وك$ذلك : َ َ َ ًK َ

  .الباقي

  .أن ا=جنبي إذا أتبع بما فيه ضمير ا�سم السابق جرى مجرى السبب: حاصلهو

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  51الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :حبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وص

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

Mتعدي  َ ِالفعل َ ُولزومه ِ ُ َُ   .ھذا باب بيان الفعل المتعدي ولزومه:  أيُ

Mتع77دي   َ ِالفع77ل َ ًالفع$$ل المتع$$$دي، =ن الفع$$ل يوص$$ف بكون$$ه متع$$$ديا : م$$ن إض$$افة ال$$$صفة إل$$ى الموص$$وف، أي ِ K
ٍويوصف بكونه �زما، وحينئذ إذا أض$فنا تع$د ھ$ذا م$ن إض$افة ال$صفة إل$ى الموص$وف، : ي الفع$ل أو ل$زوم الفع$ل نق$ولً

  .فالفعل موصوف والصفة ھي تعدي

 أي الفع$$ل المتع$$دي بنف$$سه بح$$سب الوض$$ع، =نن$$ا أردن$$ا أن نف$$رق ب$$ين الفع$$ل المتع$$دي والفع$$ل ال$$.زم، وھ$$ذا 
  :َكالتوطئة، أو إن صح جعُل ھذا الباب بباب المفعول به =نه ذكره بقوله

ْفان ْصبَ ِبه ِ ُمفع ِ ُولهَْ ْإن َ ْلم ِ ْينب َ َُ  

ثم ذكر التنازع، ثم ذكر المفعول المطلق، فدل على أن$ه أراد بھ$ذا الب$اب أن يب$ين الفع$ل المتع$دي أص$الة بح$سب 
ًالوضع � بالذي يكون بإسقاط حرف الجر، أو يك$ون مفع$و� ب$ه ف$ي المعن$ى، وإن ذكرھ$ا عل$ى جھ$ة التب$ع ف$ي الب$اب، 

بح$سب الوض$$ع � بح$سب م$ا يعتري$$ه م$ن معن$$ى، =ن : ٍالم$$راد ب$ه الفع$ل المتع$$دي أص$الة، حينئ$$ذ نق$ولٍوحينئ$ذ إذا ك$ان 
  .البيانيين ھناك لھم نظر في التعدي واللزوم مغاير للتعدي واللزوم عند النحاة، بينھما فرق

Kھناك قد ُينزل المتعدي ُمنزل$ة ال$.زم =غ$راض معنوي$ة عن$دھم، وق$د ُين$زل ال$.زم  K Kَ َ َُمنزل$ة المتع$دي العك$س، ك$ل ََ K َ
إج$راء ال$.زم مج$رى المتع$دي، قاع$دة، : منھما يجري مجرى ا]خ$ر، ول$ذلك قع$د لھ$ا ال$سيوطي ف$ي ا=ش$باه والنظ$ائر

ًوقعد أيضا أظنه ف$ي نف$س القاع$دة K :إج$راء ال$.زم مج$رى المتع$دي، وإج$راء : إج$راء المتع$دي مج$رى ال$.زم، العك$س
ًھذا ليس له ع.قة من حيث اFعراب، إنما ينتف$ي ال$.زم، � يطل$ب مفع$و� وإن ك$ان ف$ي المتعدي مجرى ال.زم، لكن 

َقْل ھْل يْستوي الذين يْعلُمون والذين � يْعلُمون((: ًأصل الوضع ھو يطلب مفعو� َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِK K ِ َيْعلُمون ]9:الزمر)[)َ  ا=ص$ل في$ه أن$ه ََ
م$ن ات$صف ب$صفة العل$م : �، الم$راد.. فع$ول ب$ه مح$ذوف أو نبح$ث عن$هالم: متعدي لكن في ھذا التركيب �زم، � تقل

َھْل يْستوي الذين يْعلُمون والذين � يْعلُم$ون((فحسب، ليس عندنا تعدي  َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِK K ِ َيْعلُم$ون أي$ن المفع$ول ب$ه؟ ))َ ، ھ$ذا يتع$دى إل$ى ََ
، � تق$در ھ$ذا و� ذاك، س$واء كان$ت بمعن$ى �: مفعول، يعرفون، أو يعلم$ون إذا كان$ت بمعن$ى اليق$ين وا�عتق$اد، نق$ول

معرفة ف. مفعول لھا أول، أو كان$ت بمعن$ى اعتق$د فل$يس لھ$ا مفع$و�ن، لم$اذا؟ =ن$ه أج$ري ف$ي ھ$ذا التركي$ب المتع$دي 
مجرى ال.زم، ھل ھذا المراد ھنا؟ �، ليس ھذا المراد، المراد بحسب الوضع بالنظر إلى استعماله ا=صلي ف$ي ل$سان 

Mتعدي: لذلك نقولالعرب، و َ ْالفع َ الفعل المتعدي بنفسه بحسب الوضع؛ أما لو أجري ال$.زم مج$رى المتع$دي وإن : أي ِلِ
أخ$$ذ أحكام$$ه لكن$$ه ل$$يس بح$$سب الوض$$ع، أو أج$$ري المتع$$دي مج$$رى ال$$.زم ف$$. مفع$$ول ل$$ه، لك$$ن ل$$ه مفع$$ول باعتب$$ار 

ق المفع$ول المتع$دي ان$صرف إل$ى ھ$ذا، � المتع$دي الوضع، كالمثال الذي ذكرناه، =ن$ه الم$راد عن$د اFط$.ق؛ إذا أطل$
Mوعـد )زما بحرف جر: بحرف الجر؛ =نه سيأتي َ ْ َ َ َِ ِ ً ِ َ M متعدي لكنه ليس ھو الذي إذا أطل$ق ان$صرف اللف$ظ إلي$ه أو المعن$ى ،

ًإليه، لماذا؟ =ن المتعدي يراد به معنى خاص عند النحاة، وھو ما نصب مفعو� به، ضربت زيدا، ضربت ن ً ھ$ذا : ق$ولً
ًيطلب مفعو� ف$ي المعن$ى، ولك$ن ل$م ي$صل إلي$ه بنف$سه، وإنم$ا : فعل متعدي، وأما مررت بزيد؛ تعدى إلى المفعول، مر

متع$دي ف$ي المعن$ى =ن$ه يطل$ب : م$ر؛ متع$دي، كي$ف متع$دي؟ نق$ول: ٍوصل إليه بواسطة وھو حرف الجر، حينئذ نقول
ًإذا أطل$ق تع$دي الفع$ل؟ �، ل$يس م$رادا، � ي$دخل معن$ا م$ا تع$دى ًمفعو� به، ووصل إليه بحرف الجر، ھل ھذا المراد 

  .إلى مفعوله بحرف جر

ًو� المتعدي بنفسه بواسطة إسقاط الخافض، ھذا مث$ل اخت$رت الق$وم الرج$ال زي$دا، اخت$رت الرج$ال زي$دا، زي$دا  ً ً
ًل زي$دا، اخت$رت م$ن تعدى إليه بنفسه، والرجال تع$دى إلي$ه بواس$طة إس$قاط ح$رف الج$ر، وا=ص$ل اخت$رت م$ن الرج$ا
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ٍالرجال تعدى إلى أحدھما بنفسه وا]خر بحرف الجر، قد يسقط حرف الجر وحينئذ يتعدى إليه بنفسه، فيكون الناص$ب 
  .ًله ھو الفعل كما سيأتي خ.فا لمذھب الكوفيين

ُولزومه ُ َُ Mتعديھذا معطوف على تعدي بالرفع، : ُ َ Mتعديمرفوع ھذا،  َ َ ِالفعل َ Mتعدي، ِ َ ا مبت$دأ، ويج$وز أن يك$ون ھ$ذ: َ
تع$دي مبت$دأ أو خب$ر مرف$وع ورفع$ه : خبر مبتدأ محذوف وھو أولى، ھذا باب تعدي الفع$ل، لك$ن ال$ذي أردت$ه أن تق$ول

تع$دي : Kتع$ديي الفع$ل، إنم$ا: ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، تع$دي الفع$ل، أن$ت م$ا تق$ول
  .الفعل

Mتع7ديمة مق$درة عل$ى الي$اء المحذوف$ة لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، مرفوع ورفعه ض: ًإذا َ ِالفع7ل م$ضاف، و: َ ِ :
  .مضاف إليه

ُولزوم77ه ُ َُ ًل$$زوم الفع$$ل أي$$ضا م$$ن إض$$افة ال$$صفة إل$$ى الموص$$وف، والتع$$دي والل$$زوم يت$$صف بھم$$ا الفع$$ل : ، أيُ
ا أن اس$م الفاع$ل يعم$ل عم$ل فعل$ه، إن ھذا اسم �زم كج$الس، س$يأتين: ھذا اسم متعدي كضارب، وتقول: وا�سم، فيقال

ًكان متعديا رفع ونصب، وإن كان �زما رفع ولم ينصب، فھو يعمل عمل الفعل ً.  

ًيوصف الفعل بكونه متعديا وكذلك �زما، ويوصف ا�سم بكونه متعديا و�زما، إ� أن الوصف الفعل$ي ھ$و : ًإذا ً ً ً
ً الفعل، فحينئذ صار فرعا فيها=صل؛ =ن عمل اسم الفاعل واسم المفعول محمول على ٍ.  

Mتعدي َ ِالفعل َ ُولزومه ِ ُ َُ ُ:  

ُع6م777777777777ة َ ِالفع777777777777ل ََ ْ ِ .المع777777777777دى ْ َ ُ ْأن ْ ْت777777777777صل َ ِ َ  

  

ِغي777777777ر َھ777777777ا ْ ٍم777777777صدر َ َ ْ ِب777777777ه َ ُنح777777777و ِ ْ ْعم777777777ل َ ِ َ  

  

ٍإما متعدي وإما �زم، فالقسمة عنده مح$صورة ف$ي اثن$ين � ثال$ث لھم$ا، حينئ$ذ : Kقسم لك الناظم الفعل إلى قسمين
ت$ارة تتع$$دى بح$رف ج$ر وت$$ارة : وبع$$ض ا=فع$ال المتعدي$ة بنف$سھا وبح$$رف ج$ر، يعن$ي) ك$ان وأخواتھ$ا(بع$ضھم أورد 

  . تتعدى بنفسھا

خبرھ$ا، ھ$ل : ًاس$مھا، وقائم$ا: فع$ل ماض$ي، وزي$د: ًھ$ذه ترف$ع وتن$صب، ك$ان زي$د قائم$ا، ك$ان) كان وأخواتھا(فـ
ًھنا فاعل حقيقة كما قد قي$ل ب$ه، وقائم$ا مفع$ول ب$ه حقيق$ة بأن ا�سم : بكونھا متعدية =نھا نصبت؟ إن قيل) كان(نصف 

ً�، ب$ل ي$سمى ا�س$م ف$اع. مج$ازا، وقائم$ا ي$سمى مفع$و� ب$ه : كم$ا ق$د قي$ل ب$ه ف$. إش$كال ف$ي كونھ$ا متعدي$ة، وإن قي$ل ًً ً
ٍ� تن$$صب مفع$$و� ب$$ه البت$$ة ول$$ذلك � يع$$رب مفع$$و� ب$$ه، وحينئ$$ذ ص$$ارت ناق$$صة، و) ك$$ان(ًمج$$ازا، وا=ص$$ل أن  ً ل$$ذلك ً

وھ$ذه الت$ي اعتن$ى بھ$ا -متع$دي و�زم : جمھور النحاة على إثبات الواسطة بين المتعدي وال.زم، فعندھم ا=فعال ث.ث$ة
  ).كان وأخواتھا(، و� متعدي و� �زم، � يوصف بھذا و� بذاك وھو -الناظم في ا=بيات

ن$صحته ون$صحت ل$ه، .  جاء ھذا وذاكبقي نوع جاء فيه تعديه بالحرف وجاء تعديه بنفسه، شكرته وشكرت له؛
ھذا تعدى بنف$سه ش$كرته ون$صحته وتع$دى بح$رف الج$ر، إذا تع$دى بنف$سه فھ$و متع$دي، وإذا تع$دى بح$رف الج$ر فھ$و 

ا=صل ھنا في التقسيم والتقعيد والتأص$يل الم$راد ب$ه المتع$دي بالوض$ع، وأم$ا المتع$دي ب$الحرف فل$يس : �زم، =ننا قلنا
ي الفعل ولزومه المراد بالمتعدي ھنا ما تعدى بحسب الوضع بنفسه، مباش$رة تع$دى إل$ى المفع$ول تعد: ًداخ. معنا، قلنا

ًفنصبه، ضربت زيدا، أما مررت بزيد وإن كان مفعو� به في المعنى إ� أنه ليس مرادا ھنا ًً.  

صب بكون$ه م$ررت بزي$د، �زم؟ �زم، كي$ف ش$كر ين$: ٍھو متعد، شكرت له ھ$ذا مث$ل: ًشكرته؛ تعدى بنفسه، إذا
ً�زما وينصب بكونه متع$ديا؟ قي$ل ًبأن$ه داخ$ل ف$ي الواس$طة، � ين$صب بكون$ه متع$ديا و� �زم$ا، وقي$ل: ً ين$صب بھم$ا : ً

شكرت له، وشكرته فرع � أص$ل، =ن$ه يج$وز ح$ذف الح$رف وھ$و : ا=صل فيه اللزوم، ا=صل: ًمعا، وقيل بالتفصيل
 بالفع$$ل، وھ$$ذا ي$$سمى الح$$ذف واFي$$صال، ح$$ذف =ي ش$$يء؟ ال$$.م م$$ن ب$$اب التوس$$ع وا�خت$$صار ث$$م يت$$صل ال$$ضمير

شكرت له، ثم حذفت ال.م فاتصل ال$ضمير بالعام$ل، : ٍللحرف، واFيصال؟ للضمير، اتصل بالفعل، وحينئذ ا=صل فيه
�زم وح$ذف الح$رف : ًمتعدي$ة والح$رف زائ$د أي$ضا، وقي$ل: ھي �زمة � متعدي$ة، قي$ل: ًونصحت له؛ ھذا ا=صل، إذا

  .ن باب الحذف واFيصالتوسع م

من باب التوس$ع أول$ى، يعن$ي الح$ذف : زائد، وإنما نقول: شكرت له؛ الحرف زائد، لكن � داعي أن نقول: وقيل
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ًواFيصال أولى من الحكم بكونه زائدا، =ن الزيادة خ.ف ا=صل، وا=ص$ل ف$ي الح$رف أن$ه أص$لي، ث$م ب$اب الح$ذف 
: ش$كرته، ش$كرت ل$ه، ا=ص$ل: ٍت$صل ال$ضمير بعامل$ه ا=ص$لي، وحينئ$ذواFيصال كثير ھذا مطرد، يح$ذف الح$رف وي

  .ھذا فرع � أصل: شكرت له وشكرته فرع، ونصحت له ھو ا=صل، ونصحته نقول

� ن$$صفھا بكونھ$ا �زم$$ة و� ن$$صفھا : واس$طة ب$$ين ال$.زم والمتع$$دي، يعن$ي) ك$ان وأخواتھ$$ا(الجمھ$ور عل$$ى أن 
  .من ھذه ا=ع.م التي ذكرھا فيما سيأتي) كان وأخواتھا(ج بكونھا متعدية، وسيأتي أن الناظم أخر

ش$كر ون$صح، لك$ن ھ$ذا : التحقيق أن الواسطة ھو الفعل الذي يأتي تارة متع$دي وت$ارة �زم، مث$ل: وقال بعضھم
  .ليس بجيد، ذكره بعض المعاصرين من مشايخنا

ِاش$كُروا نْعم$ة '((فھي متعدية بنفسھا،  إن كانت متعلقة بالنعمة -فائدة ھذه-وشكر؛ إن كانت متعلقة بالنعمة  َK َ ُ ِْ(( ،
ُاشكُروا  َنعمته، في القرآن، غالب ھذا، إذا كان متعلق الشكر النعمة تعدت بنفسھا، وإن كان متعلق الشكر المنعم تع$دى ْ

ِاشكُروا لي((إليه بال.م،  ُ ِاشكُروا نْعمة '((، ))ْ َK َ ُ ِْ .((  

ِاش$$كُروا نْعم$$ة '((ي متعدي$$ة؛ ش$$كر إن كان$$ت متعلق$$ة بالنعم$$ة فھ$$ َK َ ُ ٍ، وإذا تعل$$ق ش$$كر ب$$المنعم ب$$ه حينئ$$ذ تع$$دى ))ِْ
ًأن$ه إذا ك$ان ال$شكر متعلق$ا : بحرف الجر، ھذا ھو ا=كثر، ھذا الغالب، قد يكون عكس، لك$ن ا=كث$ر في$ه ھ$و م$ا ذك$رت

ِاشكُروا نْعمة '((بالنعمة تعدى بنفسه بدون �م،  َK َ ُ ٍان المراد به المنعم نف$سه حينئ$ذ ا=كث$ر أن يتع$دى ، شكرته، وإن ك))ِْ
  .بالحرف، ولو وجد فھو خ.ف ا=صل

ُع6م777777777777ة َ ِالفع777777777777ل ََ ْ ِ .المع777777777777دى ْ َ ُ ْأن ْ ْت777777777777صل َ ِ َ  

  

ِغي777777777ر َھ777777777ا ْ ٍم777777777صدر َ َ ْ ِب777777777ه َ ُنح777777777و ِ ْ ْعم777777777ل َ ِ َ  

  

م و� متع$$دي و�ز: الن$$اظم رحم$$ه ' تع$$الى ل$$م يج$$ر مج$$رى الجمھ$$ور، وھ$$و ف$$ي تق$$سيم الفع$$ل إل$$ى ث.ث$$ة أق$$سام
  :واسطة بين الطرفين، لذلك قال: متعدي و� �زم، يعني

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ .المعدى ْ َ ُ .و)زم غي7ـر المع7ـدى: بين$ه، ث$م ق$ال ْ َ ُ ُ ْ ٌَ ِ ، غي$ر المع$دى �زم، فحك$م عل$ى ك$ل م$ا ل$م يوج$د في$ه َ
وھ$$و ) ك$ان(م$ا عن$$ى غي$ر البت$ة وإن) ك$$ان(، لك$ن ال$صواب أن$$ه ل$م يق$صد )ك$$ان(ع.م$ة المتع$دي بأن$$ه �زم، ف$دخل في$ه 

  .المتعدي وال.زم: القسمين المشھورين

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ ُع6مة: ْ َ ِالفعلمبتدأ وھو مضاف، و: ََ ْ ِ   .مضاف إليه: ْ

.المعدى َ ُ   .نعت للفعل: ْ

ًذك$ر لن$ا ع.م$$ة ول$م ي$ذكر لن$$ا الح$د؛ =ن$$ه كم$ا س$بق أن الن$$اظم كثي$را م$$ا يج$ري ب$ذكر الع.م$$ات وذك$ر ا=مثل$$ة، 
ٍذ الضوابط عنده أعم من الحدود والتعاريف، وھذا أجود، أسھل بالنسبة للطالب، فع.مة الفع$ل المع$دى أن ت$صل وحينئ

ًيتصل به ضمير، ھذا أو�، مرجع ھذا ال$ضمير � يك$ون م$صدرا ب$ل يك$ون غي$ر م$صدر، : به ھاء غير مصدر، يعني ً
  .زمإن اتصل بالفعل ضمير غير عائد على مصدر فھو متعدي، وإ� فھو �

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ .المعدى ْ َ ُ ْأن ْ ْتصل َ ِ َ   

ْأن  ْت777777777777صل َ ِ ْأن: (َ   .وم$$$$$$$$$$$$ا دخل$$$$$$$$$$$$ت علي$$$$$$$$$$$$ه ف$$$$$$$$$$$$ي تأوي$$$$$$$$$$$$ل م$$$$$$$$$$$$صدر خب$$$$$$$$$$$$ر ع$$$$$$$$$$$$ن المبت$$$$$$$$$$$$دأ) َ

ْأن ْتصل َ ِ   . ھذا مفعولَھا: َھا َ

ِغير ْ ٍمصدر َ َ ْ   .ضمير راجع إلى غير مصدر: َ

ِبه  ْتصل: يعني بالفعل، ھذا جار ومجرور متعلق بقوله: ِ ِ َ.  

ُنحو ْ ْعمل َ ِ ًالخير عمله زيد، عمله اتصل بعمل ضمير، مرج$ع ال$ضمير م$ا ھ$و؟ خي$ر، ھ$ل ھ$و م$صدر؟ �، إذا : َ
  .ٍھو فعل متعدي، فلو كانت عائدة على المصدر حينئذ � يصح أن يحكم عليه بھذه الع.مة بأنه متعدي

 الھ$$اء ھن$$ا ًال$ضرُب ض$$ربته زي$$دا، ض$$رب ھ$$و متع$$دي ف$$ي نف$$سه، لك$ن م$$ا ع.مت$$ه ف$$ي ھ$$ذا التركي$$ب؟ أن نجع$$ل
ًضميرا عائدا على غير المصدر أم أنھا عائدة على المصدر؟ ض$ربته مرج$ع ال$ضمير ال$ضرب، وال$ضرب م$ا نوع$ه؟  ً
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الضرُب ضربته، الھاء ھ$ذه � ت$دل عل$ى أن$ه متع$دي، لم$اذا؟ =ن$ه ات$صل ب$ه ض$مير يع$ود عل$ى : ًمصدر ھنا، إذا نقول
ً مطل$$ق؛ =ن$$ه ع$اد عل$$ى الم$$صدر، ض$$ربت ض$$ربا فمرج$$ع مفع$$ول: ٍم$صدر، حينئ$$ذ كي$$ف نعرب$$ه ض$$ربته، الھ$اء؟ نق$$ول

  .ًالھاء ھنا في محل نصب مفعول مطلق، وليست مفعو� به: ٍالضمير على المصدر، وحينئذ نقول

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ .المعدى ْ َ ُ   .إلى مفعول به فأكثر ْ

ْأن ْتصل َ ِ ِغير َھا  ***  َ ْ ٍمصدر َ َ ْ ِبه َ ُنحو ِ ْ ْعمل َ ِ   .عمله زيد، فھو معمولالخير : فإنك تقول، َ

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ .المعدى ْ َ ُ  يتعدى إلى نصب المفعول به، وما عدا المفع$ول ب$ه � ي$شترط ف$ي ن$صبه أن يك$ون الفع$ل :ْ
ًمتع$ديا، الح$$ال والتميي$ز والمفع$$ول المطل$ق والمفع$$ول =جل$ه والمفع$$ول مع$ه، م$$ا ع$دا المفع$$ول ب$ه � ي$$شترط أن يك$$ون 

ًالناصب له فع. متعديا فع$ل وفاع$ل، ج$اء : ، لماذا؟ =ن الفعل ال.زم ي$شترك م$ع المتع$دي ف$ي ن$صب الح$ال، ج$اء زي$دً
َجاء زيد راكبا، راكبا نصب، كي$ف تق$ول. ًھذا ھل ينصب مفعو� به؟ � ينصب َ ً �، متع$دي : ھ$ذا غي$ر متع$دي؟ نق$ول: ً

ًحك$م عل$ى الفع$ل بكون$ه متع$ديا أو �؛ وغير متعدي في نصبه للمفعول به، وأما ما عدا المفعول به ليس ل$ه دخ$ل ف$ي ال
ً=ن الحال والتمييز وبقية المفاعيل تنصب بالمتعدي وتنصب بال.زم، إذا ُ � فرق بينھما بم$ا ذك$ر، وإنم$ا الف$رق يك$ون : ُ

  .بخصوص المفعول به فحسب؛ =ن المعنى يقتضي ذلك، =ن الفعل ال.زم يدل على قيام حدث بفاعله لم يتعَد

ًدث له ع.قة بالغير، كالضرب والقتل مث.، وحدث يتعلق بال$شخص نف$سه، ا=ول ح: الحدث نوعان
 -المتع$دي–

ي$دل عل$ى قي$ام الح$دث بفاعل$ه فح$سب، ق$ام زي$د، زي$د : ھذا � بد من محل يظھر عليه أثر الفعل وھ$و الح$دث، والث$اني
ًب$ه، حينئ$ذ ك$ل م$ا ن$صب مفع$و� اتصف بالقيام، أما ضرب زيد � بد أن الضرب يتعدى إلى غيره فيحتاج إلى مفع$ول  ٍ

ًبه فھو فعل متعدي، سواء كان مفعو� واحدا أو أكثر ً.  

ًوك$ل م$$ا ن$$صب ح$$ا� أو تميي$$زا أو بقي$ة المفاعي$$ل غي$$ر المفع$$ول ب$$ه � ي$شترط في$$ه أن يك$$ون متع$$ديا؛ =ن الح$$ال  ً ً
ًجاء زيد راكبا، راكبا: ُينصب بال.زم، كقولك   . �زموھو) جاء(ھذا حال، والعامل فيه : ً

ًوضربت زيدا راكبا، راكبا ً   . ھذا حال من التاء أو من زيد، وقد نصبه فعل متعدي: ً

.ع6مة الفعل المعدى : ًإذا قوله َ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ُ ٍإلى مفعول به فأكثر، يريد أن يميز لنا ھذا النوع، وأما المع$دى إل$ى ح$ال وتميي$ز َ
  .ھذا � يختص بالفعل المعدى ا�صط.حيونحوه 

ُع6مة  َ .الفعل المعدى ََ َ ُ ْْ ِْ   .إلى مفعول به فأكثر، أما بقية المفاعيل فيعمل فيھا المتعدي وال.زمِ

ُع6مة: قوله َ ِالفعل ََ ْ ِ ؛ ھل المراد به الفعل التام أم ما يشمل الناقص؟ الفعل كما أنه ينقسم إل$ى متع$دي و�زم ك$ذلك ْ
، والت$$ام ھ$$و ال$$ذي يكتف$$ي )ك$$ان وأخواتھ$$ا(ع$$ه وھ$$و ينق$$سم إل$$ى ت$$ام ون$$اقص، والن$$اقص الم$$راد ب$$ه م$$ا � يكتف$$ي بمرفو

  .بمرفوعه

ُع6مة: قوله َ ِالفعل ََ ْ ِ ھل المراد به الفعل التام فيختص بم$ا ع$دا ك$ان أو مطل$ق الفع$ل في$دخل في$ه الن$اقص فتك$ون ؛ ْ
  عند الناظم من الفعل المتعدي؟) كان(

ِع6مة الفعل ْ َ َِ ْ ُ ولي$ست �زم$ة، أو لي$ست متعدي$ة، : ً، إذا)ك$ان( خرج$ت الفع$ل الت$ام: ؛ ھل الم$راد ب$ه الت$ام؟ إذا قي$لَ
.و)زم غيـر المعـدى: مة؛ =نه قالحكم عليھا بكونھا �ز َ ُ ُ ْ ٌَ ِ َ.  

، -مم$ا يتع$دى-عن$ده م$ن المع$دى ) ك$ان: (ً ليشمل الت$ام والن$اقص إذا-مطلق الفعل-المراد بقوله الفعل؛ : وإن قلنا
ًحينئذ يكون قائما من$صوب ب$ـ الج$واب أراد ب$ه الت$ام فح$سب، الت$ام، ول$م ي$رد ب$ه م$ا : مفع$ول ب$ه، نق$ولعل$ى أن$ه ) ك$ان(ٍ

  .يشمل الناقص

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ ًالتام؛ =نه فرع عليه بعد ثبوت الوصف له بالعمل، أثبت له الوصف بكونه متع$ديا، ف$إذا ثب$ت : أي: ْ K
ْفانصب: قال ِ ْ ِبه َ   ، أين يرجع ھذا؟ ِ

ْفانصب ِ ْ ِبه َ ُمفع ِ ُولهَْ ْإن َ ْلم ِ ْينب َ ْعن   ***  َُ ٍفاعل َ ِ ھذه قرين$ة واض$حة بين$ة عل$ى أن الن$اظم : ً؟ �، إذا)كان(دخلت  َ
ُع6م77ة: أراد بقول$$ه َ ِالفع77ل ََ ْ ِ المفع$$ول ب$$ه وھ$$و أول : ب$$أن الن$$اظم أراد بھ$$ذا الب$$اب: ، ول$$ذلك بع$$ضھم ق$$ال)ك$$ان( الت$$ام دون ْ
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  .المنصوبات كما سيأتي

  ً.راد به ما يشمل الناقص للقرينة التي ذكرناھا سابقاع.مة الفعل التام وليس الم: ًإذا

ُع6مة َ ِالفعل ََ ْ ِ ْفانصب: أي التام، بقرينة قوله: ْ ِ ْ ِبه َ ُمفعوله ِ َ ْ َ .  

) ك$ان وأخواتھ$ا(ٍالناقصة، سبق أنه عنون بباب تام ذكر فيه م$ا يتعل$ق بك$ل أحك$ام ) كان(كذلك لتقدم الك.م على 
ر الفع$ل بالت$ام ص$ارت ٍحينئذ إذا قال الفعل ھنا، ف$المر lُاد ب$ه م$ا ع$دا م$ا س$بق، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، حينئ$ذ إذا ف$س ھن$ا ) أل(ٍ

ًللعھد الذھني وھو ما ُعھد مصحوبھا ذھنا، � ذكري و� حضوري ِ.  

ُع6م777777777777ة َ ِالفع777777777777ل ََ ْ ِ ْالمع777777777777دى أن ْ .َ َ ُ ْت777777777777صل ْ ِ َ   

  

ِغي777777777ر َھ777777777ا ْ ٍم777777777صدر َ َ ْ ِب777777777ه َ ُنح777777777و ِ ْ ْعم777777777ل َ ِ َ  

  

ِغير َءَھاأن تصل به  ْ َمصد َ ْ ُنحو..  ٍرَ ْ ْعمل َ ِ أن ي$صاغ من$ه اس$م مفع$ول ت$ام، ي$صاغ :  ھذه ع.م$ة، الع.م$ة الثاني$ةَ
  .Kمن الفعل نفسه اسم مفعول تام، إن صح فھو متعدي، وإن لم يصح فھو الثاني وھو ال.زم

ض$رب؛ ھ$ل ھ$و �زم أو : م$ستغن ع$ن ح$رف الج$ر، مث$ل ض$رب، ل$و ق$ال:  أن يصاغ منه اسم مفع$ول ت$ام أي
زيد ضربته عادت الھاء ھنا غير مصدر عل$ى زي$د وھ$و ل$يس بم$صدر، ھ$ذه ع.م$ة، زي$د م$ضروب : د يقالمتعدي؟ ق

أنه لم يفتقر إلى جار ومجرور، خ$رج زي$د، خ$رج ھ$ذا ھ$ل ھ$و �زم أو متع$دي؟ ص$ل : صار اسم مفعول وتام، بمعنى
غي$ر متع$دي، =ن اس$م :  ب$هبه الھ$اء، الخ$روج خرج$ه زي$د، ل$يس متع$دي؛ =ن الھ$اء ھن$ا ھ$اء الم$صدر، زي$د مخ$روج

مخ$روج ب$ه � ب$د م$ن ب$ه، أو إلي$ه، فلم$ا ل$م ي$ستغن ع$ن ح$رف : ًالمفعول ليس تاما، لم يستغن عن الج$ار، ول$ذلك نق$ول
ًالجر دل على أنه ليس بتام، وإذا لم يكن تاما حينئذ لم يكن فع. متعديا ًً ٍ.  

Kثم ع.متان ت$دل عل$ى أن الفع$ل متع$دي أو �، تختب$ر ا: ًإذا ت$صل ب$ه ض$مير، ھ$ذا ال$ضمير � يع$ود : ًلفع$ل، أو�َ
  .السكت) ھاء(الظرف و ) ھاء(على المصدر، وسيأتي 

أن$$ه � يفتق$$ر إل$$ى : ًأن ت$$صوغ م$$ن الفع$$ل اس$$م مفع$ول عل$$ى وزن مفع$$ول ب$$شرط أن يك$$ون تام$ا، بمعن$$ى: والثاني$ة
ًحرف جر، فإن صح حينئذ حكمت عليه بأنه متعدي، إن لم يصح فھو الثاني قطعا   .  وھو �زم غير معدىٍ

ِغير َھا ْ ٍمصدر َ َ ْ ِبه َ ُنحو ِ ْ ْعمل َ ِ َ  

الخ$روج : زي$د خرج$ه عم$رو، وإنم$ا يق$ال: الخي$ر عمل$ه زي$د، فھ$و معم$ول، بخ$.ف خ$رج ف$. يق$ال: فإنك تقول
ًھ$$ذه ھ$$اء الم$$صدر، فھ$ي لي$$ست مفع$$و� ب$$ه، الخ$$روج خرج$$ه عم$$رو، أم$$ا زي$$د ) ھ$$اء(خرج$ه عم$$رو، ھ$$ذا ي$$صح؛ =ن 

 زي$د مخ$روج، � -Kأخرجه عمرو، أو خرجه، � بد من تضعيف، و� ھو مخروج،:  يصح، وإنما يقالخرجه عمرو �
 و� ھو مخروج، بل مخروج ب$ه، أو إلي$ه، ف$. -اسم مفعول،: مخروج به، أو مخروج إليه، مخروج: يصح ھذا، وإنما
  . يتم إ� بالحرف

إذا : ھو الذي يصل إل$ى مفعول$ه بغي$ر ح$رف ج$ر، وقلن$ا: yينقسم الفعل إلى متعد و�زم، فالمتعدي: قال ابن عقيل
أطلق المتعدي انصرف إلى ھذا، مع كون الذي يصل إلى المفعول في المعنى بح$رف الج$ر ھ$و المتع$دي ف$ي المعن$ى، 

Mوعد: ولكن ھذا قول ابن مالك َ ً)زما َ ِ Mوعديتعدى، : ً، إذاَ َ ً)زما َ ِ ِبحرف َ ْ َ Mجر ِ مفعول$ه بح$رف ، ف$دل عل$ى أن م$ا وص$ل إل$ى َ
  .الجر ھو متعدي، لكنه � يطلق عليه بأنه متعدي ھكذا بإط.ق؛ =ن ا�صط.ح خاص بما ذكرناه

ًھو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر؛ ضربت زيدا، نصبه، وال.زم ما ليس كذلك، وھو م$ا � ي$صل إل$ى 
ق$ام زي$د، جل$س عم$رو، م$ا : ًمفع$و� مث$لًمررت بزيد، أو � مفعول ل$ه أص$.، � يطل$ب : مفعول إ� بحرف جر، نحو

Kيحتاج إلى مفعول، فإن احتاج إلى مفعول في المعنى حينئذ عديناه بحرف جر،  Mوعدٍ َ ً)زما َ ِ ِبحرف َ ْ َ Mجر ِ َ.  

ًوي$$سمى م$$ا ي$$صل إل$$ى مفعول$$ه بنف$$سه فع$$. متع$$ديا وواقع$$ا؛ =ن الح$$دث وق$$ع عل$$ى المفع$$ول ب$$ه، س$$مي واقع$$ا،  ً ً ً
أوقع زيد الضرب ث$م تج$اوز إل$ى المفع$ول ب$ه، وم$ا : جاوز الفاعل إلى المفعول به، ضرب زيدًومجاوزا؛ =ن الحدث ت

ًليس ك$ذلك ي$سمى �زم$ا وقاص$را وغي$ر متع$د، وي$سمى متع$ديا بح$رف الج$ر، إذا س$مي متع$دي � ب$د م$ن تقيي$ده؛ =ن  ً ًy
اFخب$ار بح$صول :  بالفعل ال.زم، المقصود-ھذا ھو المقصود-اFخبار بحصول الحدث من الفاعل، : المقصود بال.زم
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: ٍحدث � يتع$دى، ق$ام زي$د ل$يس ل$ه أث$ر ف$ي الغي$ر، أم$ا ض$رب حينئ$ذ نق$ول: الحدث نوعان: وقد قلنا. الحدث من الفعل
ًھذا يتعدى إلى الغير، قتل زيد � بد من مقتول وإ� � يكون قات.، ض$رب زي$دا ل$و ض$رب ھك$ذا ف$ي الھ$واء � ي$سمى  ً

 بد م$ن مفع$ول ب$ه ي$صدق علي$ه وق$وع ال$ضرب، وأم$ا ال$.زم �، إنم$ا ي$دل عل$ى إخب$ار بح$صول ًضاربا، ھذا لعب، �
  .حدث من الفاعل

وع.مة الفعل المتعدي أن تصل به ھاء تعود على غير المصدر، فإن عادت على مصدر � يعتبر ع.مة وھ$ي 
ضمير تعود على غي$ر الم$صدر وھ$و الب$اب، ھذا فعل متعدي بدليل اتصال ھاء : الباب أغلقته، أغلقته. ھاء المفعول به

ھذا مفعول به، =نه اتصل به ضمير يعود عل$ى الب$اب والب$اب ل$يس : أغلقته؛ تقول: ًوالباب ليس بمصدر، ھذا جثة، إذا
  .ًمصدرا، واحترز بھاء غير المصدر من ھاء المصدر، ھاء المصدر ھذه تتصل بال.زم وبالفعل المتعدي

ًج خرج$ه زي$د؛ ات$صلت ب$ه ھ$ذا وذاك، ال$ضرب ض$ربته زي$دا، ال$ضرب المعھ$ود ًالضرب ضربته زيدا والخ$رو
ًبين$ي وبين$$ك، ض$$ربته زي$$دا، والخ$$روج خرج$$ه زي$$د، أي$$ضا ق$د يك$$ون  الت$$ي تع$$ود عل$$ى ) ھ$$اء(ھن$$ا للعھ$$د، ات$$صلت ) أل(ً

  .المصدر بالفعل ال.زم وھو خرج كما أنھا اتصلت بالفعل المتعدي

ن � يصلح ع.مة لتمييز أحدھما عن ا]خر كما ذكرن$اه ف$ي ع.م$ات ا�س$م ًوما كان مشتركا بين نوعين متقابلي
والفعل والحرف، فما كان ع.مة ل.سم � بد أنه � يدخل على الفعل، وم$ا ك$ان ع.م$ة للفع$ل � يمك$ن أن ي$دخل عل$ى 

� يمك$ن : ًعدي، إذاا�سم، إذ لو دخل عليھما لما صح أن يسمى ع.مة، ھنا ھاء غير المصدر ع.مة على أن الفعل مت
  .أن تدخل على ال.زم، لو دخلت عليه ما صح أن تسمى ع.مة

المصدر؛ فإنھا تتصل بالفعل المتعدي وال.زم، ف. ت$دل عل$ى تع$دي ) ھاء(غير المصدر من ) ھاء(احترز بـ: ًإذا
 مح$ل ن$صب ول$يس ًالضرب ضربته زيدا، ضربته ھذا نائب ع$ن المفع$ول المطل$ق ف$ي: الفعل، فمثال المتصل المتعدي

ًضربت زيدا ضربا، ضربا ھذا تقدم واتصل به ضمير يعود عليه، فكأنه ناب ع$ن المفع$ول : ًمفعو� به؛ =نه كأنه يقال ً ً
القي$ام قمت$ه، قمت$ه ال$ضمير ھن$ا ع$اد : ًضربت الضرب زيدا، ومثال المت$صل ب$ال.زم: مفعول به، أي: المطلق، و� تقل

غي$$ر الم$$صدر؛ =نھ$$ا تع$$ود عل$$ى ) ھ$$اء(لكنھ$$ا لي$$ست ) ھ$$اء(ت$$صل ب$$ه ھن$$ا ال$$ضمير عل$$ى القي$$ام، ق$$ام زي$$د ھ$$ذا �زم، ا
  . قمت القيام: المصدر وھو القيام، القيام قمته أي

ًالظ$$رف فھ$$ذه تت$$صل بالمتع$$دي وال$$.زم، اللي$$ل قمت$$ه، قمت$$ه ال$$ضمير ھن$$ا يع$$ود عل$$ى اللي$$ل، إذا ص$$ار ) ھ$$اء(أم$ا 
 ات$صال ض$مير الظ$رف بالفع$ل إنم$ا عل$ى س$بيل التوس$ع ف$ي ح$ذف ًظرفا، والنھار صمته، ول$م ي$ذكرھا الم$صنف؛ =ن

َ، اللي$$ل قم$$ت في$$ه والنھ$$ار ص$$مت في$$ه، فيك$$ون م$$ن ب$$اب -الح$$ذف واFي$$صال-َاللي$$ل قم$$ت في$$ه، : ح$$رف الج$$ر، وا=ص$$ل َ
  .الحذف واFيصال

وع؟ ھ$$اء ك$$م ن$$) الھ$$اء: (ٍالفع$$ل ال$$.زم والمتع$$دي، حينئ$ذ نق$$ول: ال$$سكت ھ$$ذه تت$صل بالق$$سمين) ھ$$اء: (ك$ذلك قي$$ل
kالمصدر، ھاء الظرف، ھاء السكت، ھاء غير ما ذكر من الث.ثة، أي أنواع الھاءات ع.مة عل$ى ك$ون الفع$ل متع$دي؟  َ
الرابع، أ� تكون ھاء الظرف و� ھاء السكت و� ھاء المصدر بل تكون ھاء غير ما ذكر م$ن الث.ث$ة، وإنم$ا ل$م ي$ذكر 

  : =نھا على الحذف واFيصال، ف. يرد عليھا قولهالمصنف ھاء الظرف والثانية ھذه لقلتھا، و

ُع6م777777777777ة َ ِالفع777777777777ل ََ ْ ِ .المع777777777777دى ْ َ ُ ْأن ْ ْت777777777777صل َ ِ َ  

  

ِغي77777777777777777777777ر َھ77777777777777777777777ا ْ ٍم77777777777777777777777صدر َ َ ْ َdd  

  

  .شمل ھاء السكت وھاء الظرف، =نھا ليست ھاء المصدر، لكن ليس بوارد على المصنف    

  :ًإذا قوله

ُع6م777777777777ة َ ِالفع777777777777ل ََ ْ ِ .المع777777777777دى ْ َ ُ ْأن ْ ْت777777777777صل َ ِ َ  

  

ِي777777777رَغ َھ777777777ا ٍم777777777صدر ْ َ ْ ِب777777777ه َ ُنح777777777و ِ ْ ْعم777777777ل َ ِ َ  

  

ْتصل    ِ أي ولو بحسب ا=صل، ف$. ي$رد عل$ى عك$س التعري$ف ا=فع$ال ال.زم$ة للبن$اء للمفع$ول؛ =نھ$ا ص$الحة ل$ذلك : َ
  ِبحسب ا=صل، ُضرب زيد، ضرب، لو أردنا أن نحكم عليه ھل ھو متعدي أو �زم؟
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ًھن$$ا ُض$$رب عن$$د الب$$صريين ف$$رع ض$$رب فع$$ل، خ.ف$$ا ھ$$و باعتب$$ار ا=ص$$ل قاب$$ل لھ$$اء غي$$ر الم$$صدر، و: نق$$ول َ َ ََ ِ
ِللكوفيين، الكوفيون عندھم ُضرب ھذا أصل مستقل بنفسه، وعند البصريين وھ$و ا=ص$ح أن فع$ل ف$رع فع$ل، ف$ُضرب  َِ َ ِ ُ
ٍعند الك$وفيين وض$ع م$رتين، ض$رب عل$ى وزن فع$ل مبن$ي للمعل$وم، ووض$ع م$رة ثاني$ة فع$ل ُض$رب، حينئ$ذ � نق$ول ِ ِ ُ َ َ ََ :

-، ف$رع ا=ص$ل -إن ص$ح التعبي$ر-الخ، ھ$ذا ينبن$ي عل$ى الق$ول ب$أن المبن$ي للمجھ$ول .. أوله ويكسر ما قبل آخرهيضم 

ًكل منھما أصل حينئذ � ت$رد الم$سألة، ف$ُضرب ف$رع ض$رب، ودائم$ا التقعي$د والتأص$يل إنم$ا : المبني للمعلوم، وإن قيل َ َ ِ ٍ
َُض$رب أص$له ض$رب،: يتعلق با=صول � ب$الفروع، فتق$ول َ يت$صل بھ$ا غي$ر م$صدر، وأم$ا ُض$رب نف$سه � تحك$م : ً إذاِ

ِھو متعدي، أم$ا ُض$رب زي$د؛ : ًزيد ضربه عمرو اتصل به ھاء غير مصدر، إذا: عليه، وإنما تحكم على أصله، فتقول
ٍھ$ذا � ين$$صب ھن$ا، � يتع$$دى إل$ى مفع$$ول ب$ه، =ن زي$$د ك$ان مفع$$و� ب$ه، وحينئ$$ذ الحك$م عل$$ى ا=ص$ل � عل$$ى الف$$رع ً .

  . ِعيد والتأصيل إنما يكون على ا=صول � على الفروع، وُضرب ھذا فرعالتق

ْأن: ًإذا ْتصل َ ِ ِغير َھا َ ْ   .أن تصل أنت، أن تصل به: َ

ِغير َھا ْ ٍمصدر َ َ ْ ، ف. يرد على عكس التعريف، ا=فع$ال ال.زم$ة للبن$اء -الوضع يعني-ولو بحسب ا=صل، : أي: َ
ِ، ُض$رب زي$د، =نھ$ا ص$الحة ل$ذلك بح$سب ا=ص$ل، فھ$ي متعدي$ة، واس$تعمالھا ًللمفعول، =نه صار �زم$ا غي$ر متع$دي

ًبأن ُضرب زي$د �زم؛ =ن$ه ل$م ين$صب مفع$و� ب$ه، نق$ول: �زمة للبناء للمفعول عارض بعد الوضع، ف. يقال ٌ �، ھ$و : ِ
ر، ف$. ي$رد عل$ى أن تصل من غي$ر توس$ع بح$ذف الج$ا: باعتبار ا=صل متعد لقبوله ع.مة ھاء غير المصدر، والمراد

َطرد التعريف الليلة قمتھا، والنھار صمته والدار دخلتھا؛ =نه على الحذف واFي$صال اللي$ل قم$ت في$ه، وال$دار دخل$ت . َ
  .فيھا، حذف الجار واتصل الضمير بما قبله

ْفان777777777صب ِ ْ ِب777777777ه َ ُمفعول777777777ه ِ َ ْ ْإن َ ْل777777777م ِ ْين777777777ب َ َُ  

  

ْع7777777777ن ٍفاع7777777777ل َ ِ ُنح7777777777و َ ْ ُت7777777777دبرت َ ْ . َ ْالكت7777777777ب َ ُ ُ ْ  

  

وع ف$$ي حك$$م الفع$$ل المتع$$دي، حكمن$$ا عل$$ى الفع$$ل بأن$ه متع$$دي ث$$م م$$اذا؟ يبق$$ى كم$$ا ھ$$و أم أن$$ه يطل$$ب م$$ا ھ$ذا ش$$ر
ًيقتضيه؟ � بد أن يكون له أثر، إذا كان فع. متعديا � بد أن يكون له تأثير، والتأثير إنم$ا يطل$ب مفع$و� ب$ه، واح$دا أو  ًً ً

  .أكثر على حسب نوع الفعل

ْفان77صب ِ ْ ِب77ه َ لمتع$$دي، دل عل$$ى أن المفع$$ول ب$$ه ُين$$صب بالفع$$ل نف$$سه، وھ$$ذا أرج$$ح ا=ق$$وال، أص$$ح أي بالفع$$ل ا: ِ
Kا=قوال أن المفعول به منصوب بالفعل، وثم أقوال أخرى ضعيفة َ.  

ھنا عمل ف$ي الفاع$ل الرف$ع، وعم$ل ف$ي المفع$ول ب$ه الن$صب، ھ$ذا ھ$و ال$صحيح، ) ضرب: (ًضربت زيدا، نقول
  .ھذه كلھا أقوال اجتھادية.. فعا، الفاعل نصب المفعول والمفعول نصبوأما أنھما بالمفعولية أو أنھما ترا

ٍوا=صل في الفعل، إذا قررنا أن ا=صل في العمل للفعل حينئذ كل ما أمكن تعليقه بالفعل فھو مقدم، ھو أرج$ح، 
ع$ل ووج$د مفع$ول ٍكل ما أمكن تعليقه بالفعل وصح الك.م معه فھو أرجح، حينئذ وج$د عن$دنا ف: ھذه قاعدة في الترجيح

العام$ل إنم$ا يعم$ل لي$تمم معن$اه، ھ$ذا معن$ى العم$ل : ًإذا. به، ونعلم أن الضرب وھو حدث � ب$د ل$ه م$ن مك$ان يق$ع علي$ه
أن العامل � يتم معناه إ� بھ$ذا المعم$ول، : عمل فيه؛ ما معنى عمل فيه؟ بمعنى: ارتباط بين العامل والمعمول، إن قيل

يحت$اج إل$ى مح$ل يق$ع علي$ه الح$دث، فھ$و المفع$ول ب$ه، ) ض$رب(مفعول به؛ =ن : ًيداًضرب زيدا، ز. وھذا واضح بين
  .� نحتاج أن نقول بالفاعلية وإلى ما يذكره البعض: ًإذا

ْفانصب ِ ْ ِبه َ   .أي بالفعل المتعدي: ِ

ُمفعول77ه َ ْ وبات أي مفع$$ول؟ المفع$$ول المطل$$ق وإ� المفع$$ول مع$$ه أو =جل$$ه أو ب$$ه؟ المفع$$ول إذا أطل$$ق ف$$ي المن$$ص: َ
ٍانصرف إلى المفعول به، إذا أطلق دون أن يقيد حينئذ انصرف إلى المفعول ب$ه، وإن س$مي المفع$ول المطل$ق ھن$اك � 

ًباعتب$ار ا�س$تعمال وإنم$ا باعتب$ار القي$$د، لم$اذا س$مي مفع$و� مطلق$$ا؟ مطلق$ا ع$ن القي$د، ل$م يق$$ال ً : مفع$ول ب$ه، ول$م يق$$ال: ً
ٍمفعول فقط، فيصدق حينئ$ذ بھ$ذا ا�عتب$ار عل$ى المفع$ول المطل$ق : القيد، قيلمفعول معه، أو =جله، أو فيه، أطلق عن 

  .الخاص، وأما ھنا فالمراد بالمفعول المفعول به، ولذلك أطلقه الناظم

ْفانصب ِ ْ ِبه َ ُمفعوله ِ َ ْ َخرق الثوُب المسمار، خرق الم$سماُر الث$وب، ف$الثوب : ھذا ھو ا=صل، وما سمع من رفعه: َ َ
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باتف$اق أن$ه -ھ$ذا ي$سمع ويحك$ى و� يق$اس علي$ه، وھ$و م$سموع، : ًخ$رق الث$وُب، مرفوع$ا، نق$ول: رف$عھو المفعول به، 
�، ق$د ي$سمع ال$شيء : ًوھو أنه ليس كل ما سمع يصير فصيحا أو يط$رد مع$ه القي$اس، نق$ول: ، تأخذ منه فائدة-مسموع

وع م$ن ا=لف$اظ أو التراكي$ب بأن$ه ش$اذ، ًويكون ثابتا في لسان العرب لكنه � يكون ھو الم$ستعمل، ول$ذلك نحك$م عل$ى ن$
بأن$ه يرف$ع المفع$ول ب$ه وين$صب : ، وھ$ذا ي$دل علي$ه؛ =ن$ه � يق$ول قائ$ل-القواعد وا=ص$ول-شاذ مخالف للقياس : يعني

�، ل$يس ك$ل م$ا س$مع : ًالفاعل كما ذكرناه سابقا، �، � أحد يقول بھذا، ومع كونه سمع ھل نستثنيه م$ن القاع$دة؟ نق$ول
ًاعدة أو يستثنى من أصل، بل يبقى على وصف، وھو كونه شاذ، إذا الشاذ � بد من وجوده وھو ما انف$رد، يؤصل له ق ٍ

  .خرج عن ا=صل

ْفانصب: ًإذا ِ ْ ِبه َ ُمفعوله ِ َ ْ ٍالمفعول به منصوب، واجب النصب، إ� إذا دخل علي$ه ح$رف ج$ر زائ$د فحينئ$ذ يك$ون : َ
ًمنصوبا تقديرا � لفظا  ً َوما أْرسلن((ً ْ َ َ ٍا مْن رُسولََ َ ٍرُس$ول ]64:الن$ساء)[)ِ ) م$ن(ًمفع$ول ب$ه، أرس$لنا رس$و�، دخل$ت علي$ه : َ

ٍرُسول: ٍالزائدة، وحينئذ نقول مفع$ول ب$ه من$صوب ون$صبه فتح$ة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل : َ
  .بحركة حرف الجر الزائد

ٍمْن رُسول(( َ ٍما جاءنا مْن بشير((: مثله مثلجار ومجرور متعلق بأرسل، فاسد، :  � تقل))ِ ِ َِ َ َ   .]19:المائدة)[)ََ

ْفانصب: ًإذا ِ ْ ِبه َ ُمفعوله ِ َ ْ ْإن َ ْلم ِ ْينب َ ْعن  ***  َُ ٍفاعل َ ِ َ   

ُت7دبرت: إن لم ينب ذلك المفعول عن فاعل فارفعه، لم$اذا؟ =ن نائ$ب الفاع$ل مرف$وع، نح$و ْ . َ ْالكت7ب َ ُ ُ ، الكت$ب جم$ع ْ
ْكتب، الكتب تدبرتُكتاب فُعل ويسكن الثاني لغة  ھ$و فع$ل متع$دي، تع$دى ھن$ا إل$ى : ًفع$ل وفاع$ل، الكت$ُب ت$دبرتھا، إذا: ُ

  .الكتب فنصبھا على أنھا مفعول به

َالعام$$ل ت$$دبر وھ$$و فع$$ل، والكت$$ب من$$صوب بالعام$$ل وھ$$و مفع$$ول ب$$ه، والفتح$$ة ھن$$ا فتح$$ة مق$$درة، من$$ع م$$ن : ًإذا
  .؟؟؟ظھورھا اشتغال المحل بسكون الروي أو الض 

ْإن ْينب عن ْمَل ِ َ ْ ٍفاعل َُ ِ ًفإن أنيب عن فاعله حينئ$ذ أخ$ذ حكم$ه وھ$و الرف$ع، فيك$ون الحك$م علي$ه بكون$ه مفع$و� ب$ه : َ ٍ
ٌباعتبار المعنى وا=صل � باعتبار الحال، ھو في الحال ليس مفع$و� ب$ه، =ن المفع$ول ب$ه ف$ضلة، وُض$رب زي$د، زي$د  ٌ ِ ً

  . الفضل والعمدة: ھذا عمدة، وفرق بين النوعين

  .ما باعتبار ا=صل قبل النيابة فھو مفعول به وھو فضلةأ

ْفانصب ِ ْ ِبه َ ُمفعوله ِ َ ْ ْإن َ ْلم ِ ْينب َ ْعن ذلك المفعول َُ ٍفاعل َ ِ ُنحو  ***  َ ْ ُتدبرت َ ْ . َ ْالكتب َ ُ ُ ْ  

ُتدبرت: شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله، نحو: قال رحمه ' ْ . َ ْالكت7ب َ ُ ُ اب عن$ه ، ف$إن ن$ْ
َوجب رفعه كما تقدم، تدبlرت الكتُب،  ُ ُتدبرتُ ْ . َ َتدبlرت الكتُب والتاء للتأنيث: ِالتاء فاعل، ُحذفت، قيل: َ ُ ُ.  

َخ$رق الث$وُب الم$سمار، و� ينق$اس ذل$ك ب$ل يقت$صر : وقد ُيرفع المفعول وُينصب الفاعل عند أمن اللبس، كقولھم
  .ًا�؛ =نه مستعمل في لسان العربًفيه على السماع، وھذا شاذ قياسا � استعم

ما يتعدى إلى مفعولين، وھذا تحته قسمان، ما يتعدى إل$ى مفع$ولين أص$لھما : وا=فعال المتعدية على ث.ثة أقسام
ب$اب : ب$اب ظ$ن وأخواتھ$ا، والث$اني: ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلھما المبت$دأ والخب$ر، ا=ول: المبتدأ والخبر، الثاني

  .ًر معنا كثيرا ھذاكسى وأعطى، م

  . كأعلم وأرى: ما يتعدى إلى ث.ثة مفاعيل: القسم الثاني

ما يتعدى إلى مفعول واحد وھو الكثير، ھذا ف$ي ل$سان الع$رب أكث$ر، م$ا يتع$دى إل$ى مفع$ول واح$د : القسم الثالث
  .كضرب ونحوه

ِو)ز َ ُغير ٌمَ .المعدى ْ َ ُ  

ُغير .المعدى ْ َ   .مبتدأ مؤخر: ُ
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ِو)ز َ أن القسمة ثنائية عند الناظم؛ إما معدى وإم$ا �زم، =ن$ه حك$م عل$ى : بر مقدم، نفھم من ھذه العبارةھذا خ: ٌمَ
المعدى بأنه ما قبل أو اتصلت به ھاء غير مصدر، إن لم تقبل فھو غي$ر مع$دى، طي$ب، غي$ر المع$دى يحتم$ل أن$ه �زم 

  .سمة ثنائية عندھم، ھذا ھو ظاھر العبارةًويحتمل أنه واسطة، لكن حكم عليه ھنا بكونه �زما، فدل على أن الق

ِو)ز َ ُغير ٌمَ .المعدى ْ َ ُ  

  .ًما � ينصب مفعو� به.. وعرفنا معنى ال.زم وھو ما � يتعدى

ِو)ز َ ُغير ٌمَ .المعدى ْ َ ًغير المعدى �زم، وال.زم يسمى قاصرا وغير مجاوز وغير واقع لما ذكرناه؛ =ن الم$راد : ُ
  .ث فحسب، ف. يفتقر إلى مفعولبه اFخبار عن حصول حد

  

ُوح.................................. ْتمَ ِ  

َك77777777777ذا .افعل77777777777ل َ َ َ ِوالم77777777777ضاھي ْ َ ُ َاقعنس77777777777سا َْ َ َْ ْ
  

  

ُل777777777777777زوم ُ ِأفع777777777777777ال ُ َ ْ َال777777777777777سجايا َ َ ْك777777777777777نھم . ِ َ َ  

َوم7777777777777ا َاقت7777777777777ضى َ َ ًنظاف7777777777777ة ْ َ َ ْأو َ َدن77777777777777سا َ َ َ  

  

ْأو ًعرض77777777777777777ا َ َ ْأو َ َط77777777777777777اوع َ َ .المع77777777777777777دى َ َ ُ  

  

ٍلواح7777777777777777777777777د ِ ُكم7777777777777777777777777ده َِ َ. .امت7777777777777777777777777داَف َ ْ  

  

ًأراد أن يب$$ين لن$$ا مواض$$ع الحك$$م عل$$ى الفع$$ل بكون$$ه �زم$$ا؛ =ن$$ه ق$$د ينظ$$ر إل$$ى المعن$$ى وق$$د ينظ$$ر إل$$ى ال$$وزن، 
َافعَباعتبار الوزن؛ كل ما كان على وزن فُعل فھ$و �زم، ھ$ذا باعتب$ار ال$وزن، ك$ل م$ا ك$ان عل$ى وزن  َنل7لْ َ َاقعنس7سا: ْ َ َْ ْ ،

قد نحكم على الفعل ال$.زم إم$ا باعتب$ار معن$اه : ً وسجية ھذا باعتبار المعنى، إذاھذا �زم، كل ما دل على طبيعة: نقول
  . وإما باعتبار وزنه

ُوح: قال ھنا ْتمَ   .يعني لزم: ِ

ُوح7 ُتم ل7زومَ ُْ ُ ِأفع77ال ِ َ ْ َال7سجايا َ َ م$$ا ي$.زم الفاع$ل ب$$. انفك$اك، يعن$$ي ص$فة تق$$وم : ال$$سجايا جم$ع س$جية، والم$$راد ب$ه: .
ھ$ذا ي$سمى : ِ في حال من ا=حوال، طبيعة وجبلة خلقة، � تنفك عنه ف$ي ح$ال م$ن ا=ح$وال، نق$ولبالفاعل � تنفك عنه

  .سجية، أفعال السجايا كلھا �زمة � تتعدى

ْكنھم ِ َ مثل الناظم ھنا بنھم، نھم إذا كان كثير ا=كل، كثير ا=كل ھذا صفة �زم$ة، بمعن$ى � يك$ون ف$ي ال$صباح : َ
ِر ا=كل، فنھم على وزن فعل وھي صفة �زمة سجية، كون$ه عل$ى وزن فع$ل ن$رد ب$ه عل$ى قليل ا=كل وفي المساء كثي َِ

َمن قال بأن أفعال السجايا كلھا على وزن فُعل، وھذا ليس بصحيح، بل منه ما كان على وزن فُعل ومنه م$ا ك$ان عل$ى  َ
ِوزن فعل؛ =ن القاعدة العامة في الفعل الماضي الث.ثي َفعل أو فعل أو فُع$ل ث.ث$ة � راب$ع : بابأنه إما أن يكون من : َ َ َِ َ

َفعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفُعل بضم العين، ا=كثر فعل ثم يليه في الرتبة فعل فھو أقل م$ن فع$ل، ث$م يلي$ه . لھا َ ََ َ َ َ َ َِ ِ
َفي الرتبة الثالثة فُعل، فُعل باعتبار فعل قليل، فعل باعتبار فُعل كثير، فعل باعتبار ف َ َ َ َ َ َِ ِ َعل بفتح الع$ين قلي$ل، فع$ل باعتب$ار ِ ََ

الجميع كثير، وھو ا=كثر، ولذلك أكثر ا=فع$ال ف$ي ل$سان الع$رب ل$و فتح$ت الق$اموس م$ن أول$ه إل$ى آخ$ره تج$دھا عل$ى 
َوزن فعل، ثم أقل منه على وزن فعل، ثم القلي$ل عل$ى وزن فُع$ل، ھ$ذا م$ن حي$ث ال$صيغة، م$ن حي$ث التع$دي والل$زوم َ َِ َ :

لسان العرب واس$تعماله، ف$ا=كثر ف$ي ا=ح$داث المتعلق$ة ب$ين الن$اس أن تك$ون متعدي$ة؛ =ن ا=ص$ل ف$ي َفعل لكثرته في 
َالك.م إنما جيء به لmخبار والتخاطب مع بعضھم البعض، وحينئذ ا=حداث المتعدية لما كثرت وكثر فع◌ل ال$ذي ھ$و  َ ٍ

ًيأتي فعل �زما ويأتي متعديا: ًل، إذاخفيف بفتح العين، كثر فيه التعدي، فالتعدي فيه كثير، واللزوم قلي ً َ َ.  

ِفعل بكسر العين  َ، خف من جھة ا�ستعمال، ولذلك الل$زوم في$ه أكث$ر م$ن التع$دي، فُع$ل لثقل$ه ب$ضم -الكسر ثقيل-َ
ًالعين صار كله �زما، � يكون متعديا البتة، إ� ما ذكره البيانيون م$ن جع$ل ك$ل فع$ل دال عل$ى الل$زوم ينق$ل إل$ى ب$اب  ً

ٍ، عل$$م وض$$ُرب ھ$$ذا ي$$أتي ف$$ي محل$$ه، حينئ$$ذ نق$$ولفُع$$ل ِفع$$ل . متع$$دي و�زم، والتع$$دي أكث$$ر م$$ن الل$$زوم: َفع$$ل ق$$سمان: ُ
  ً.فُعل � يكون إ� �زما. متعدي و�زم، واللزوم فيه أكثر من التعدي: قسمان

َفع$$ل وفع$$ل يحتم$$ل ال$$وجھين، ف$$. ب$$د. إذا ج$اء مع$$ك عل$$ى وزن فُع$$ل ف$$احكم علي$$ه بأن$$ه �زم: ًإذا  م$$ن النظ$$ر ف$$ي ِ
ِنھم على وزن فعل. المعنى ِ.  
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  : ِماجاءك على وزن فعل وھو دال على سجية فاعلم أنه �زم، =نه قال: ًإذا

ُوح ْتمَ ُ لزوم  *** ِ ُ ِأفعال ُ َ ْ َالسجايا َ َ ْكنھم . ِ َ َ  

ِوھو على وزن فعل، فدل على أن ما كان على وزن فعل بكسر العين وھو دال على سجية فھو �زم ِ.  

ُلزو ِأفعال ُمُ َ ْ َالسجايا َ َ ْكنھم . ِ َ َكنھم: َ ِ َ َ  

َكذا .افعلل َ َ َ   .ھذا حكم عليه باعتبار الوزن: ًاقشعر واطمأن واشمأز، كل ما كان على ھذا الوزن فھو �زم، إذا: ْ

ِوالمضاھي َ ُ َاقعنسسا َْ َ َْ َاقعنسسيعني والذي شابه : ْ َ َْ ْ.  

ِوالمضاھي َ ُ .افعللھذا معطوف على : َْ َ َ   .، اشمأزْ

َاقعنسسا َ َْ   .ا=لف ھذه لmط.ق: ْ

ِالمضاھي َ ُ   .فيتعدى إلى مفعول) أل(يعني الذي ضاھى، فھو اسم فاعل محلى بـ: ْ

َاقعنسسافـ َ َْ   .إنه مفعول به: قيل: ْ

ِوالم77ضاھي َ ُ َاقعنس77سا َْ َ َْ َاقعنس77سايعن$$ي ال$$ذي ش$$ابه : ْ َ َْ َ، وم$$راده اْح$$رنجم، اْح$$رنجم ھ$$ذا �زم، اْحرنجم$$ت اFب$$ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ل إذا َ
َاجتمعت، حينئذ شبه اْحرنجم بـ َ َْ K َ اقعنسساٍ َ َْ َاقعنسسا، وا=صل عند الصرفيين أن ْ َ َْ َ ملحق بـ اْحرنجم ْ َ   . -العكس–َْ

ِالمضاھي َ ُ َاقعنسسا ْ َ َْ َاقعنسساإذا جعلنا : ْ َ َْ ٍ مفعو� به حينئ$ذ الم$راد ھن$ا ْ ِالم7ضاھيً َ ُ َاقعنس7ساال$ذي ش$ابه  ْ َ َْ ، م$ا م$راده ْ
ِالمضاھبـ َ ُ َاقعنسسا يْ َ َْ َ؟ اْحرنجم ، وعند ال$صرفيينْ َ َاقعنس7سا: َْ َ َْ َ ملح$ق ب$ـ اْح$رنجم، ف$ـْ َ َاقعنس7ساَْ َ َْ َ ش$ابه اْح$رنجم � العك$س، ْ َ َْ

َاقعنسساٍحينئذ ا=ولى أن يجعل  َ َْ ِوالم7ضاھي ھنا فاعل، والمفع$ول مح$ذوف، ْ َ ُ َاقعنس7سا َْ َ َْ ً، ا=ول$ى جعل$ه ف$اع. والمفع$ول ْ
َاقعنسسايه المضاھ: محذوف، أي َ َْ َاقعنسسا، فصار ْ َ َْ ٌ ُمشبه، واْحرنجم ُمشبه بهْ K Kَ ََ َ َْ.  

َاقعنسسا وعلى ظاھر اللفظ إذا جعلنا  َ َْ َاقعنسساً مفعو� به صار ْ َ َْ K ُمشبھا به واْحرنجم ُمشبه، وھكذا عكسْ Kَ ََ َ َ َْ ً .  

ِوالمضاھي َ ُ َاقعنسسا َْ َ َْ َاقعنسساوالذي ضاھاه : يعني: ْ َ َْ َاقعنسساشابھه : اھاه، الذي ضْ َ َْ َ، والم$راد ب$ه اْح$رنجم؛ =ن$ه ْ َ َْ
َاقعنسساھو ا=صل، وأما  َ َْ   . فھذا فرع ليس بأصل، وھو كذلك �زمْ

ِوالم77ضاھي َ ُ َاقعنس77سا َْ َ َْ َافعالم$$شابه ف$$ي ال$$وزن : أي: ْ َنل77لْ َ َاْح$$رنجم ، ھ$$و ا=ص$$ل: ، ھك$$ذا نف$$سره نح$$وْ َ ِالم77ضاھي. َْ َ ُ ْ: 
َاقعنسساالمضاھيه  َ َْ َاقعنسسا، وْ َ َْ َافع إنما ضاھى ْ َنللْ َ َ واْحرنجم ، فدل بھذا على نوعينْ َ   .أصل وفرع: َْ

ِالمضاھي: ًإذا َ ُ َاقعنسسا ْ َ َْ َافعالم$شابه ف$ي ال$وزن : ؛ أيْ َنل7لْ َ َاْح$رنجم ، يق$ال:  نح$وْ َ َاْحرنجم$ت اFب$ل أي اجتمع$ت، : َْ َ َْ
َافعوما ألحق به وھو وزن  َنلل،ْ َ َ اقعنسساْ َ َْ َرنجم ملحق بـ اْحْ َ َْ.  

َافعُوما ألحق به وھو وزن  َنللْ َ َاقعنس7سا:  بزيادة إحدى ال.مين، نحوْ َ َْ َافع7 البعي$ر إذا امتن$ع م$ن انقي$اد، ْ َن6ْ َافع$ْن : (ْ ْ
َافع77احرنب$$ا ال$$ديك إذا ان$$تفش عن$$د القت$$ال، احرنب$$ا ال$$ديك عل$$ى وزن : ھ$$ذا بزي$$ادة الن$$ون وا=ل$$ف ا=خي$$رة، نح$$و) َ� َن6ْ ْ ،

َ إذا نام على ظھره، ھذه كلھا ملحقة بباب اْحرنجم، وھذه مفصلة في متن البناءواسلنقا الرجل َ َْ.  

َاقعنسساأن ما كان على وزن : المراد َ َْ َ واْح$رنجم وم$ا ألح$ق بھم$ا أو ب$ـ اْح$رنجم نق$ولْ ََ َ َ َْ ھ$ذا فع$ل �زم، م$ن أي$ن : ْ
  .أخذناه؟ من الوزن، � باعتبار المعنى وإنما ھو بالوزن

َوما َاقتضى َ َ ًنظافة ْ َ َ ْأو َ َدنسا َ َ َ  

َاقتضى َ   .يعني طلب: ْ

ًنظافة َ َ   .طھر دل على نظافة، ونظف دل على نظافة: طھر، وضؤ، نقول: يعني دل على نظافة مثل: َ

ْأو  َدن77سا َ َ ِ ا=ل$$ف لmط$$.ق، دن$$س دن$$س، دن$$س عل$$ى وزن فع$$ل، نق$$ولَ ِ الخب$$ث، : ِھ$$ذا ض$$د الطھ$$ارة دن$$س يعن$$ي: َِ
ُس زيد إذا كان خبيثا، ونُجس وقذر، نُجس ذكره البعض، الصبان ض$بطه بج$واز ض$م ِالشيء الخبيث ضد الطھارة، دن ً

ّنُج$س ي$نُجس، نج$س ي$نُجس، وبع$ضھم ج$وز. نُجس ينُجس ھ$ل ي$رد أو �؟ ي$رد، نع$م، ال$صحيح: العين ِنج$س ك$ذلك، : َ
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دين، وك$$ذلك نُج$س ثاب$ت ف$$ي اللغ$ة، ول$$ذلك ض$بطه ب$$ضم الع$ين ال$صبان، وك$$ذلك ا=ش$موني وف$$ي التوض$يح ومحي$$ي ال$
ٍالسيوطي في شرح ا=لفية وفي حاشية الغزي عليھا كلھم ضبطوه بنُجس، فھو ثابت لغة، حينئ$ذ يك$ون م$ضارعه عل$ى 
َوزن يفُعل، � يفعل و� يفع$ل، لم$اذا؟ =ن$ه ب$اطراد أن م$ضارع فُع$ل يفُع$ل، بخ$.ف فع$ل؛ فق$د يك$ون يفُع$ل وق$د يك$ون  َِ

َھ$ذا ثاب$ت؛ =ن بع$ضھم ذك$ر نج$س ي$نُجس، فع$ل : َن يفع$ل، وأم$ا نُج$س نق$ولَيفعل، قد يكون يفُعل بضم العين وقد يكو َ
  .َنعم، ھذا ا=كثر نجس بالفتح، وأما نُجس فھو ثابت � إشكال فيه: يفُعل، نقول

َوما َاقتضى َ َ ًنظاف7ة ْ َ َ ْأو َ َدن7سا َ َ ُكنظ$ف ووض$ؤ ودن$س ونُج$س وق$ذر وطُھ$ر، كلھ$ا نق$ول: َ ھ$ذه أفع$ال �زم$ة؛ =ن : ُِ
   .إما أن تدل على نظافة وإما أن تدل على دنسمعانيھا 

ْأو ًعرضا َ َ م$ا : ًالعرض ھذا ضد الجوھر، وھو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير ثابت فيه، يعن$ي: َ
نھ$م، وأم$ا الع$رض فھ$و ي$أتي مث$ل الم$رض، : يأتي ويزول مقابل =فعال السجايا، السجايا ھذه ثابتة �زمة مستقرة مثل

ِھ$ذا م$رض دل عل$ى الم$رض، الم$رض ھ$ذا ف$ي الغال$ب ف$ي ا=ص$ل أن$ه ي$أتي وي$زول فھ$و : ِرض زيد، نقولم: فتقول
ِكسل زي$د بالك$سر، ك$سل عل$ى وزن فع$ل، الك$سل ف$ي الغال$ب أن$ه ي$أتي وي$زول، وق$د يك$ون : ًعارض، كذلك تقول مث. ِ ِ

  .سجية عند البعض

ِونشط كذلك على وزن فعل، وفرح وحزن ھذه كلھا على وزن فع ِل، فھي أعراض ت$أتي وت$زول، ح$زن الح$زن ِِ
ِكل فعل دل على عرض وھو عل$ى وزن فع$ل : يأتي ويزول، النشاط، الكسل، المرض، الفرح كلھا تأتي وتزول، نقول

  .ٍحينئذ نحكم عليه بأنه �زم

ْأو َطاوع َ َ .المعدى َ َ ٍلواحد ُ ِ َِ   

َط77اوع َ : ث$$ر م$$ن ا=ول للث$$اني، ك$$سرته فانك$$سر نق$$ولوط$$اوع أن يك$$ون ا=ول أث$$ر، ت$$أثير ف$$ي الث$$اني، فيح$$صل أ: َ
َعلم$ت زي$دا الح$ساب فتع$ل◌م الح$ساب، : ًانكسر ھذا مطاوع، مطاوع لواحد احترازا مما طاوع ما تعدى �ثن$ين، مث$ل َK ّ ً K

  : ھذا مطاوع �ثنين، والناظم قال: تعلم الحساب نقول

ْأو َطاوع َ َ .المعدى َ َ ٍلواحد ُ ِ َِ  

َكسرت الزجاج فانكس: مثل k َر الزجاُج، كسرت الزجاجُ k   .فعل وفاعل ومفعول به متعدي إلى واحد: ُ

َانك$$سر عل$$ى وزن انفع$$ل، وس$$بق معن$$ا ف$ي ال$$صرف: ف$ـ انك$$سر الزج$$اج َأن ك$$ل م$$ا ك$$ان عل$$ى وزن انفع$$ل فھ$$و : َ َ
  .�زم، ھذا ھو ا=صل فيه

، ك$سرت الزج$اج -ُسرتالك$.م ف$ي انك$سر � ف$ي ك$-انك$سر : ٍھذا مطاوع لكسر، وحينئ$ذ نق$ول: فانكسر الزجاج
قب$ل ا=ث$ر، أن$ت ك$سرت، يحتم$ل أن ھ$ذا ل$و ك$سرت ا]ن، تك$سر تك$سر ق$د : ھذا متعدي لواحد، طاوعه انك$سر، يعن$ي

ًانك$سر الخ$شب، أو انك$سر الزج$اج، إذا ص$ار مطاوع$ا، : ًيقبل وقد � يقبل، إذا لم يقبل ما صار مطاوعا، إذا قبله تقول ً
  .ًما إذا كان متعديا إلى اثنين ف.لكن مطاوع لما يتعدى إلى واحد، أ

ًعلمته النحو صار متعدي إلى مفعولين، فتعلم، استجاب، فتعلم ص$ار مطاوع$ا لم$ا : ًعلمته النحو فتعلم النحو، إذا
َتعدى �ثنين فتعدى لواحد، المطاوع لما تعدى لواحد صار �زما، ي$نقص، إن ك$ان متع$ديا لواح$د طاوع$ه نق$ص ص$ار  َ ً ً

ِول، إن ك$ان المط$اوع بف$تح ال$واو يتع$دى �ثن$ين؛ المط$اوع ي$نقص واح$د وي$صير يتع$دى إل$ى واح$د� يتعدى إلى مفع َ .
ك$سرت الزج$اج فانك$سر؛ انتھ$ى، لم$اذا؟ =ن$ه ط$اوع متع$د لواح$د، وھ$ذا ال$ذي ق$صده . علمته النحو فتعلم النحو؛ نق$ص

  .الناظم وھو �زم

  : ًإذا

ْأو........... َط777777777777777777777777777اوع َ َ .المع777777777777777777777777777دى َ َ ُ  

  

ٍلواح7777777777777777777777777د ِ ُكم7777777777777777777777777ده َِ َ. .فامت7777777777777777777777777دا َ ْ َ
  

  

فل$و ط$اوع م$ا يتع$دى الفع$ل . ًمد الحبل تعدى إلى واحد، فامتد الحبل؛ انتھى ليس ل$ه مفع$ول، =ن$ه ط$اوع واح$دا
  . �ثنين تعدى لواحد كعلمته الحساب فتعلمه
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َو)زم: ًإذا قول$$ه ُغي77ر َ .المع77دى ْ َ وره عل$$ى ًأي م$$ا س$$وى المع$$دى ھ$$و ال$$.زم إ� واس$$طة، وي$$سمى قاص$$را؛ لق$$ص: ُ
الفاعل وغير واقع وغير مجاوز لذلك، ثم ال.زم منھما يستدل على لزومه بمعناه، ومنه ما يستدل على لزوم$ه بوزن$ه، 

  :لو نظرنا ھنا في المعنى =نه ما رتبھا

ُلزوم  ُ ِأفعال ُ َ ْ َالسجايا َ َ   ھذا بالمعنى،: .

َاقتضى َ ًنظافة ْ َ َ ْأو َ َدنسا َ َ ْأو َ ًعرضا َ َ    ھذا بالمعنى،:َ

.افعلل  َ َ ِوالمضاھي ْ َ ُ َاقعنسسا َْ َ َْ ْ أو..،ْ َطاوع َ َ .المعدى َ َ ٍلواحد ُ ِ ُكمده َِ َ. .فامتدا َ ْ   .ھذا الظاھر أنه بالوزن: َ

ِو)ز َ ُي7777777777777777777رَغ ٌمَ .المع77777777777777777777دى ْ َ ُوح77777777777777777777 ُ ْتمَ ِ  

  

ُل777777777777777زوم ُ ِأفع777777777777777ال ُ َ ْ َال777777777777777سجايا َ َ ْك777777777777777نھم . ِ َ َ  

  

َكذاَو .افعلل َ َ َ    .افعلل اقشعر افعلل: ْ

ِوالمضاھي َ ُ   . المشابهأي: َْ

َاقعنس77سا َ َْ َاقعنس77ساا=ل$$ف لmط$$.ق، و: ْ َ َْ َاقعنس77ساالم$$ضاھيه :  ا=ول نعرب$$ه فاع$$ل، أيْ َ َْ َاقعنس77سا، ف$$ـْ َ َْ  م$$ضاھي ْ
َاحرنجم$ا، ف$ـ احرنجم$$ا ھ$و ال$$.زم ھ$و ال$$ذي عن$اه ھن$$ا، ي$صدق علي$$ه  َ َ َ َ َ َ َْ ِالم7ضاھيْ َ ُ َاقعنس7سا، ث$$م ْ َ َْ  وم$$ا ألح$ق ب$$ه ملح$ق ب$$ـ ْ

َاحرنجما َ َ َْ.  

َوما َاقتضى َ َ َاقتضى -فعل–يعني والذي : ْ َ    .أفاد أو دل: ْ

ًنظافة َ َ ْأو َ َدنسا َ َ َ   

ْأو ًعرض77777777777777777ا َ َ ْأو َ َط77777777777777777اوع َ َ .المع77777777777777777دى َ َ ُ  

  

ٍلواح7777777777777777777777777د ِ ُكم7777777777777777777777777ده َِ َ. َفامت7777777777777777777777777 َ ْ   .داَ

  

ْكنھم: قال ِ َ ِ، وبعضھم ألحق ب$ه حم$ق وحُم$ق، حم$ق وحُم$ق في$ه وجھ$انَ إن ك$ان حُم$ق ف$. إش$كال، واض$ح م$ن : ِ
ًا حمق بالكسر حينئ$ذ نحت$اج النظ$ر ف$ي المعن$ى؛ =ن$ه ل$يس ك$ل فع$ل يك$ون �زم$ا، فباعتب$ار المعن$ى حيث الصيغة، وأم ِ َِ ٍ

َالدال على السجية صار �زما، أما إذا كان حُمق فھو من باب فُعل، يستدل عليه بجھتين كونه على وزن فُع$ل وكون$ه : ً
ِدا� على سجية، فاجتمع فيه المعنى والوزن، وأما حمق فوجد ف   .يه المعنى فقط دون الوزنً

  .َفرط وأفرط في ا=كل: كنھم الرجل إذا كثر أكله، يعني

  .وكذا شُجع وجُبن وقُبح وطال وقُصر

ھ$ذه ع.م$ة ذكرھ$ا اب$ن -ال.زم ھو ما ليس بمتعد، وھو ما � يتصل به ھاء ضمير غير الم$صدر، : قال الشارح
أ� يتصل به ھاء ضمير غي$ر الم$صدر، وھ$ذا : وأضاف إليهھشام أول الع.مات، ذكر اثني عشر ع.مة، عد ما سبق 

ُع6مة: معلوم مما سبق؛ =نه قال َ ِالفعل ََ ْ ِ .المعدى ْ َ ُ ْأن ْ ْتصل َ ِ َddِغير َھا ْ ٍمصدر َ َ ْ   .إذا لم تتصل به فھو �زم: ً، إذاَ

ر إل$ى ج$ار ومج$رور يفتق$: ًأ� ُيبنى منه اس$م مفع$ول ت$ام، ھ$ذه ع.م$ة عل$ى كون$ه �زم$ا، يعن$ي: والع.مة الثانية
اس$م المفع$ول من$ه : ًخرج زيد، ما الدليل على أن$ه �زم ل$يس متع$ديا؟ نق$ول: ٍمخروج؛ ھذا ليس بتام، وحينئذ نقول: مثل

  .ٍمخروج به أو مخروج إليه، حينئذ � يستقل بنفسه، بل � بد من حرف جر

ج خرج$ه عم$رو بإع$ادة ال$ضمير الخ$رو: زيد خرجه عمرو و� ھو مخ$روج، وإنم$ا يق$ال: وذلك خرج، ف. يقال
وھ$$ي -، ويتح$$تم الل$$زوم لك$$ل فع$$ل دال عل$$ى س$$جية ً-ھن$ا إل$$ى م$$صدر، وھ$$و مخ$$روج ب$$ه أو مخ$$روج إلي$$ه ف$صار �زم$$ا

أن كل م$ا ك$ان : -وھذا مشتھر عند بعضھم-انتبه لھذا؛ =ن بعضھم -شُرف وكُرم وظُرف ونھم بالكسر،:  نحو-الطبيعة
Kق$د يك$ون م$ن ب$اب فع$ل وھ$ذا مث$ل ب$ه الن$اظم ھن$ا: .، �، نقولعلى وزن فُعل فھو سجية وما عداه ف ، وك$ذا ك$ل فع$ل -ِ

.افعللعلى وزن  َ َ َافع، اقشعر، اطمأن، أو على وزن ْ َنللْ َ َاقعنسسا: ْ َ َْ َ واْحرنجم، أو دل عل$ى نظاف$ةْ َ ُطُھ$ر الث$وب ونظ$ف، : َْ
ِدنس الثوب بالكسر فعل ووسخ، أو دل على عرض: أو دل على دنس ِ ًض زيد واحمر، أو كان مطاوعا لما تع$دى ِمر: ِ َ

  .ًمددت الحديد فامتد، ودحرجت زيدا فتدحرج، تدحرج زيد، والك.م في الثاني � في ا=ول: إلى مفعول واحد نحو
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ًلواحد مما طاوع المتعدي إلى اثن$ين؛ فإن$ه � يك$ون �زم$ا، ب$ل يك$ون متع$ديا إل$ى مفع$ول واح$د، : واحترز بقوله ً
ًفھمت زي$دا  ُ َKًفھ$م الم$سألة، تع$دى إل$ى واح$د، ھ$ذا � يك$ون �زم$ا، وعلمت$ه النح$و فتعلم$ه، تعل$م : الم$سألة ففھمھ$ا، يعن$ي

  . النحو تعدى إلى واحد

ًما كان مطاوعا لمتعد لواحد صار �زما، وما كان مطاوعا لمتعد �ثنين صار قاصرا على واحد: ًإذا ً ً ًy y.  

Mوع77777777777777777د َ ً)زم77777777777777777ا َ ِ ِبح77777777777777777رف َ ْ َ Mج77777777777777777ر ِ َ  

  

ْوإن ِ ْح777777777777777777ذف َ ُفالن777777777777777777صب ُِ ْ . Mللمنج777777777777777777ر َ َ ُْ ِ ْ  

  

ًنق6777777777777777777777 ْ ِوف777777777777777777777ي َ .أن َ ْوأن َ َ ُيط777777777777777777777رد َ ِ . َ  

  

ْم777777777ع ِأم777777777ن َ ْ ٍل7777777777بس َ ْ ُكعجب777777777ت َ ْ َِ ْأن َ ُي7777777777دوا َ َ  

  

ًلما بين ل$ك حقيق$ة ال$.زم، ا]ن ب$ين حكم$ه، ا=ص$ل ف$ي ال$.زم إم$ا أن يك$ون قاص$را عل$ى نف$سه ف$. يفتق$ر إل$ى 
Kفاعل، ھل يحتاج القيام بأن يكون ثم م$ا يق$ع علي$ه القي$ام؟ : فعل ماضي، وزيد: مفعول في المعنى، قام زيد، انتھينا، قام َ

ّا=صل �، قام زي$د اكتف$ى بنف$سه، وق$د يك$ون ث$م م$ا يفتق$ر إل$ى مفع$ول ف$ي المعن$ى، م$ر زي$د، م$ر بم$ن؟ � ب$د الم$رور  K َ
ٍإلى مفعول به، فحينئذ يتع$دى إلي$ه ّ� بد من مفعول، فمر ھذا من حيث المعنى يفتقر : ًوالمجاوزة تتعلق بشيء آخر، إذا

Mوعد :مررت به وغضبت عليه، وقال ھنا: بحرف الجر، تقول َ ً)زما َ ِ ِبحرف َ ْ َ Mجر ِ َ  

Mوعد َ ً)زما َ ِ ًالفعل إذا طلب مفعو� من جھة المعنى ولم يصل إليه بنف$سه ل$ضعفه عن$ه ع$دي إلي$ه بح$رف الج$ر، : َ
ض$عفه، يعن$ي ل$يس ال$ضعف م$ن حي$ث العم$ل، وإنم$ا ال$ضعف م$ن حي$ث : وھذا إنما يك$ون ف$ي ال$.زم، ول$ذلك إذا قي$ل

� بد من النظر فيه؛ ھل يتعدى الحدث أم �؟ فإن تع$دى � ب$د أن$ه يقت$ضي م$ا يق$ع علي$ه، : المعنى؛ =ن الحدث ھنا قلنا
  .وإ� بقي على أصله وھو اللزوم

Mوعد َ ً)زما َ ِ ِبحرف َ ْ َ Mجر ِ سان العرب ق$د يخ$تص بح$رف ج$ر دون غي$ره، عده بحرف جر، ويختلف، كل فعل في ل َ
وھذا مرجع$ه إل$ى فق$ه اللغ$ة، يعن$ي ينظ$ر ف$ي الق$واميس ھ$ذه ا=فع$ال اس$تعملت متعدي$ة ب$أي الح$روف؟ لي$ست الم$سألة 

اقت$صر ب$ه، ول$ذلك لم$ا اخ$تص ) إل$ى(عشوائية ھكذا تعدي فيما شئت �، � بد من النظر في لسان العرب، م$ا ع$دي ب$ـ
ألة التضمين، جاءت مسألة التضمين لماذا؟ =نه قد يعد فعل بغير حرف وضع له في ل$سان بعضھا بحروف جاءت مس

ُوأستعين: ضمنه كذا، وھذا مر معنا في أول ا=لفية: ٍالعرب، وحينئذ نقول ِ ْ ْألفيه ِفيَ � ََ . ِ � يتع$دى ) أس$تعين(ف$ي : ، قلن$اْ
َوأعان$$ُه علْي$$ه ق$$ْو((، )عل$$ى(وإنم$$ا يتع$$دى ب$$ـ) ف$$ي(ب$$ـ َِ َ َ َ َو' الُم$$ْستعاُن عل$$ى م$$ا((، ))ٌمََ َ َ ََ َ ْ ُ K((ض$$منه معن$$ى اس$$تخير؛ =ن : ً، إذا

، أو )عل$ى(لم$اذا نق$ول ھ$ذا؟ =نن$ا ف$ي ل$سان الع$رب ل$م نج$د ا�س$تعانة وم$شتقاتھا متعدي$ة إ� ب$ـ). ف$ي(استخار يتعدى بـ
ِواْستعينوا بالصْبر والص.ة) ((الباء( K K َِ َِ ِ ُ رف الذي وضع له ف$ي ل$سان الع$رب � ب$د م$ن الق$ول ٍفحينئذ إذا عدي بغير الح)) َ

  .بأنه مضمن؛ =ن المسألة ليست عشوائية تضع ما شئت من الحروف، � بد من قيد

ِبحرف ْ َ Mجر ِ ٍذھبت بزيد، الباء ھنا للتعدية، وزيد في المعنى مفعول به؛ =نه في قوة أذھبته، وأذھ$ب ھ$ذا يتع$دى : َ
ٍى موازي، لماذا؟ =ن ذھبت بزيد من حيث العمل ھو �زم، لكن من حي$ث المعن$ى ٍبنفسه، ھو مواز له، من حيث المعن

: ھو متعدي، فوازنه أذھبته من حيث اللفظ والمعنى، فسرته بما يوافق المعنى من حيث اللف$ظ والمعن$ى ك$ذلك، فأذھبت$ه
ًھذا متعدي معنى ولفظا، وذھبت Mوعد: ھذا متعدي من حيث المعنى � من حيث اللفظ، وحينئذ: ً َ ً)زما َ ِ ِبحرف َ ْ َ Mجر ِ َ  

  . عجبت منه، ومررت به، وغضبت عليه: حكم ال.زم أن يتعدى بالجار، نحو

َ)زم: وقوله ِ يعني ولو بالنسبة إلى م$ا يتع$دى إلي$ه بح$رف الج$ر، في$دخل المتع$دي إل$ى المفع$ول الث$اني بح$رف : ًاَ
والث$اني بح$رف الج$رن س$ميت ابن$ي بمحم$د، س$ميت ابن$ي أحدھما يتعدى إليه بنف$سه، : Kالجر، سمى يتعدى إلى مفعولين

إذا تع$دى إلي$ه بح$رف -ًمحمدا، يجوز أن يتعدى للث$اني بنف$سه ويج$وز أن يتع$دى إلي$ه بح$رف الج$ر، المث$ال ف$ي الث$اني 
K، حينئ$ذ ننظ$ر إل$ى س$مى باعتب$ارين-الجر باعتب$ار تعدي$ه إل$ى ا=ول بنف$سه � إش$كال في$ه، والث$اني تع$دى إلي$ه بح$رف : ٍ

بھ$ذه النظ$رة أو بھ$ذا ا�عتب$$ار نعامل$ه معامل$ة ال$.زم، وإن تع$دى إل$$ى ا=ول بنف$سه، لك$ن لم$ا احت$اج إل$$ى : الج$ر، نق$ول
Mوعد: الثاني أن يتعدى إليه بحرف الجر عاملناه معاملة ال.زم، ولذلك قوله َ َ)زم7 َ ِ ًي$شمل م$ا � يتع$دى أص$.، م$ررت ؛ ًاَ

  .اني فيما يتعدى إلى مفعولين إذا كان يتعدى إليه بحرف الجربزيد، أذھبت بزيد، ويشمل المفعول الث
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ولو بالنسبة إلى ما يتع$دى إلي$ه بح$رف الج$ر في$دخل المتع$دي إل$ى المفع$ول الث$اني بح$رف الج$ر، ي$دخل ف$ي : ًإذا
 ًالجملة ھنا، قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله، لكن نحكم عليه بكونه شاذا، قد يحذف حرف الجر ويبقى عمل$ه، يبق$ى

ٍمررت بزيد، مررت زيد، زيد؛ نقول: عمله ھذا مجرور بالباء المحذوفة، ھل يجوز حذف حرف الجر وإبق$اء عمل$ه؟ : ٍ
، =ن ا=ص$ل ف$ي الح$روف كلھ$ا ب$. -عام$ل ض$عيف-�، لماذا؟ =ن الحرف وھو ملف$وظ ب$ه ض$عيف : الصواب: نقول

ًاستثناء أ� تعمل، فإذا أعملت حينئذ صارت فرعا، وإذا كانت  ٍ ًفرعا يقيد في إعمالھا أن تكون ملفوظا بھا، فإن لم يلف$ظ ُ ً
ًبھا وحذفت حينئذ ازداد الحرف من حيث العمل ضعفا وضعفا وض$عفا، ف$امتنع أن يعم$ل وھ$و مح$ذوف، فتقي$د إعمال$ه  ً ً ٍ

ُرْؤب77ةًم$$ررت زي$$دا، وأم$$ا م$$ا حك$$ي ع$$ن : ب$$ذكره، ف$$إن ح$$ذف فا=ص$$ل ف$$ي المج$$رور أن ينت$$صب، ول$$ذلك يق$$ال َ َكي77ف: َ َ 
َصبحتَأ ْ َ ٍخير: ؟ قالْ ْ َكيف، يعني بخير، ھذا يحفظ و� يقاس عليه، َ َأصبحت َ ْ َ ْ ٍخير: ؟ قالَ ْ ، يعني بخير، حذف حرف الج$ر َ

  .ھذا ضعيف، يعني يحفظ و� يقاس عليه بل ھو شاذ: وأبقى المجرور كحاله كما ھو، نقول

ْأش7ارتًقد يحذف حرف الجر ويبقى الج$ر ش$ذوذا، : ًإذا َ ٍكلي7ب َ ْ َ ُ Aكفَب7اM ُاAص7ابع ُ ِ ْأش7ارت، َ َ ٍكلي7ب َ ْ َ أش$ارت : يعن$ي، ُ
  .ھذا يحفظ و� يقاس عليه، وھو شاذ: وأبقى كليب كما ھو مجرور، نقول) إلى(إلى كليب، حذف 

.......................................  

  

ْوإن ِ ْح777777777777777777ذف َ ُفالن777777777777777777صب ُِ ْ . Mللمنج777777777777777777ر َ َ ُْ ِ ْ  

  

ًنق6777777777777777777777 ْ ِوف777777777777777777777ي َ .أن َ ْوأن َ َ ُيط777777777777777777777رد َ ِ . َ  

  

.......................................  

  

  .قياسي وسماعي، قياسي مطرد يقاس عليه، وسماعي:  إلى نوعين-إن حذف حرف الجر-Kقسم لنا المحذوف 

قسمان، ق$سمه اب$ن ھ$شام ف$ي التوض$يح : ث.ثة أقسام، وقيل: قد يحذف الحرف وينصب المجرور، وھذا قيل: ًإذا
ًنق6: سماعي كما قال الناظم ھنا:  ا=ولى أن يجعل قسمينإلى ث.ثة أقسام، واعترض بأن ْ سماعي، يعني منق$ول، : ًإذا، َ

.أن(وبـ ْأن(و ) َ ُيطرد) َ ِ . َ، إذا قياسي، قاب$ل ھ$ذا ب$ذاك ف$دل عل$ى أن الق$سمة ثنائي$ة، وھ$ذا أول$ى، واب$ن ھ$شام جعلھ$ا ث.ث$ةَ ً :
ن$صحت ل$ه، ھ$ذا �زم، ث$م : نصحته وشكرته، أص$لھا قلن$انصحته وشكرته، : Kسماعي جائز في النثر، مثل له بـ: ا=ول

  .حذف حرف الجر واتصل الضمير بالعامل فانتصب على أنه مفعول به له

  .حذف حرف الجر وانتصب: ًإذا

ْوإن ِ ْحذف َ ُفالنصب ُِ ْ . Mللمنجر َ َ ُْ ِ الضمير ھو منجر في المحل، لما حذف ال.م اتصل ال$ضمير ب$شكر فانت$صب عل$ى : ْ
  .ه لهأنه مفعول ب

ن$صحت ل$ه، ھ$و �زم، والمتع$دي ف$رع عن$ه؛ =ن ا=ص$ل ن$صحت ل$ه ح$ذفت ال$.م ث$م : ن$صحته، أص$لھا: ك$ذلك
ْونصْحت لكم: ((ِاتصل الضمير بالعامل، وا=كثر ذكُر ال.م ُ َ ُ ََ ِأْن اشكْر لي((جاء في القرآن، )) َ ُ ْ َ.((  

َكما(: سماعي خاص بالشعر، كقول القائل: النوع الثاني َعسل َ َ َطريقال َ ِ ُالثعلب . َْ َع7سلفاع$ل، : الثعلب، ). َ َالطري7ق َ ِ . ،
  .ثم نصب ما بعده، ھذا سماعي؛ =نه ليس من القسم المطرد ا]تي ذكره) في(عسل في الطريق، حذف : يعني

  : وقوله

ُآليت .حب َ ِالعراق َ َ ِ َالدھر ْ ُأطعمه . ُ َ َ
  

ُآليت ُآليتحلفت يعني، حلفت على حب العراق، : َ .حب َ ِعراقْال َ َ   .، حذف على وانتصب ما بعده بنزع الخافضِ

ث.ث$$ة، الن$اظم ذك$$ر ثنت$$ين وبق$$ي علي$$ه الثال$$ث، وا=ول$$ى ) أْن وك$$ي(بالت$$شديد و ) Kأن(القياس$$ي، وذل$$ك ف$$ي : الثال$ث
  .جعله قسمين موقوف على السماع ومطرد كما قال الناظم ھنا

ْوإن: ًإذا ِ ْحذف َ   .حرف الجر ُِ

ُفالنصب ْ . Mللمنجر َ َ ُْ ِ واجب، يج$ب ن$صب المنج$ر؛ =ن$ه � يبق$ى عل$ى حال$ه، =نن$ا ل$و أبقين$اه عل$ى حال$ه لوقعن$ا ف$ي : ْ
ٍمح$$ذور كبي$$ر؛ وھ$$و إعم$$ال ح$$رف الج$$ر وھ$$و مح$$ذوف، وھ$$ذا منك$$ر، يج$$ب ع$$دم الق$$ول ب$$ه، فحينئ$$ذ يتع$$ين ن$$صب 
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ًمررت زيدا، كي$ف أص$بحت؟ خي$را، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، لك$ن ھ$ذا ي$سمع ف$ي ألف$اظ : المجرور، فتقول وتحف$ظ و� يق$اس ً
   .عليھا، وإنما القياس يكون في المطرد فحسب

ْوإن ِ ْحذف َ فع$ل ماض$ي، س$كنه ھن$ا م$ن : =نه فعل ماضي، حذف) إن(يعني وإن حذف بإسكان الفاء، مجزوم بـ: ُِ
  . أجل الروي

ْوإن ِ ْحذف َ ُفالنصب ُِ ْ .   .الفاء واقعة في جواب الشرط، والنصب ھذا مبتدأ: َ

Mللمنجر َ ُْ ِ ً ومج$رور خب$ر، فالن$صب للمنج$ر وجوب$ا، وناص$به عن$د الب$صريين الفع$ل، وعن$د الك$وفيين إس$قاط جار: ْ
الفع$ل م$ر، وھ$$ذا : م$$ررت بزي$د، م$ا الناص$ب ل$$ه؟ نق$ول: ًم$ررت زي$دا ھ$$ذا من$صوب، وا=ص$ل في$ه: الح$رف، إذا قل$ت

ن إس$قاط الح$رف ع$دم، أ: مذھب البصريين، وإسقاط الح$رف ھ$و العام$ل في$ه عل$ى م$ذھب الك$وفيين، وي$ضعفوا الث$اني
ًوإذا كان كذلك حينئذ صار العامل معنويا، وسبق قاعدة أنه � يصار إلى العام$ل المعن$وي إ� عن$د ع$دم إمك$ان تعلي$ق : ٍ

الحك$م بالعام$ل اللفظ$ي؛ =ن العام$$ل المعن$وي ض$عيف ف$$ي نف$سه، ع$دم، ل$$يس ب$شيء كي$ف ين$$صب؟ كي$ف يرف$ع؟ كي$$ف 
العم$ل ن$صب أو رف$ع أو -ًدم � يحدث شيئا، فمتى ما أمكن تعليق الحكم ھن$ا ا=صل عدمه، فھو عدم، والع: يجر؟ نقول

  . بلفظ ملفوظ به فھو أولى ومرجح، ولذلك انحصر العامل المعنوي في اثنين � ثالث لھما كما سبق بيانه-جر

ْوإن ِ ْحذف َ   .يعني حرف الجر: ُِ

ُفالنصب ْ . Mللمنجر َ َ ُْ ِ   .بالفعل، على مذھب البصريين: ْ

ًنق6 ْ ًيعني منقو�، فھذا نق.، ھل ھو راجع للحذف أو للنصب؟ : َ ً
  

ْوإن ِ ْحذف َ ُفالنصب ُِ ْ . Mللمنجر َ َ ُْ ِ ًنق6 ْ ْ إما الحذف وإما النصب، ظاھر الك.م ف$ي الن$صب ول$يس ا=م$ر : عندنا أمران: َ
  .كذلك، بل المراد به الحذف

ًنق6: قوله ْ  لحذف ح$رف الج$ر، وأم$ا الن$صب فل$يس بنق$ل، ظاھره أنه راجع للنصب وليس كذلك، بل ھو راجع؛ َ
ًسماعا ومقيسا: نعم، يجوز من جھتين: ھل يجوز حذف حرف الجر أو �؟ نقول: Kوإنما ھو الحذف، =ن ك.منا فيه ً.  

ًنق6: ًإذا ْ مت$ى يح$ذف . ٍھذا المراد به أن الحذف منق$ول ف$ي ل$سان الع$رب، وحينئ$ذ ي$سمع و� يق$اس علي$ه: ؛ نقولَ
  : � يحذف إ� في ما ھو قياس مطرد، وھو ما أشار إليه بقوله: ولحرف الجر؟ نق

ِوفي .أن َ Kأخت إن، وأْن الناصبة للفعل المضارع، وزد عليھا كي، ھ$ذه ث.ث$ة أح$رف يج$وز ح$ذف ح$رف الج$ر : َ
ًالداخل عليھا قياسا مطردا، يعني تستعمله في لسانك مطلق$ا، ت$تكلم ب$ه، وأم$ا المنق$ول س$ماعا �، � ت$ت ً ً كلم ب$ه، وإنم$ا إذا ً

  .سمعته في ك.م العرب تحمله على أنه شاذ و� تقس عليه

ِوفي .أن َ ُيطرد) Kأن وأْن(يعني وحذف حرف الجر في : َ ِ .   ً.يوجد كثير فھو مطرد قياسا: ، مطرد، يعنيَ

ْمع ِأمن َ ْ ٍلبس َ ْ كم$ا س$بق وعليھ$ا إذا ل$م ي$ؤمن الل$بس ل$يس بمط$رد؛ =ن القاع$دة : يعن$ي إذا أم$ن الل$بس، مفھوم$ه: َ
أن أمن اللبس وعدمه � بد من تعليق ا=حكام عليھا، فما جاز حذفه وأبھم المعنى � : يجري ابن مالك رحمه ' تعالى

  .ا=صل فيه الجواز، كما سبق في المفاعيل: ٍيجوز؛ =نه يوقع في لبس، وما حذف ولم يوقع في لبس، حينئذ نقول

ْمع ِأمن َ ْ ٍلبس َ ْ   ).Kأن وأْن وكي(ه إذا لم يؤمن اللبس � يجوز حتى مع مفھوم: ًإذا: َ

ُكعجبت ْ َِ ْأن َ ُيدوا َ   .، عجبت من زيد)من(عجبت، عجب يتعدى بـ: َ

ُعجبت ْ ْأن َِ ُيدوا َ   . ھذه حرف مصدريي) ْأن(: َ

ُيدواو ْأنوبقي ) من(ھذا بمعنى يعطوا الدية، عجبت من أن يدوا، ھذا ا=صل، فحذفت : َ ُيدوا َ دخل$ت وما ) أن(، َ
  .منصوب أو مجرور؟ ھذا يأتي الخ.ف فيه في ك.م الشارح: ٍعليه في تأويل مصدر، حينئذ ھل نقول

ِوفي: ًإذا .أن َ ْوأن َ َ ُيطرد َ ِ . ْمع***  َ ِأمن َ ْ ٍلبس َ ْ َ  

والمعن$ى يختل$ف، رغب$ت ) ع$ن(ويتع$دى ب$ـ) في(فإن خيف اللبس امتنع الحذف، كما في رغبت، رغب يتعدى بـ
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ٍرغب$ت؛ ھ$ل يج$وز أن يح$ذف م$دخول ح$رف الج$ر، وحينئ$ذ : ٍب$ت عن$ه كرھت$ه، اختل$ف المعن$ى، حينئ$ذفيه أحببته، رغ
رغب$ت ف$ي : رغبت أن يقوم زيد، ھذا التركي$ب، ھ$ذا يحتم$ل. يرغب يقوم زيد؟ � يجوز، لماذا؟ لعدم أمن اللبس: نقول

رغب$ت ف$ي أو ع$ن، � ب$د :  الح$رفقيام زيد، ورغبت عن قيام زيد، فلما أوقع في لبس امتنع الحذف، فيج$ب أن ي$ذكر
  .من ذكره

يعن$ي أجي$ب -: ًفإن حذف، � بد من التماس معنى أعم روعيت فيه الم$صلحة ودفع$ت تل$ك المف$سدة، وھ$و كقول$ه
Kوتْرغُبون أْن تنكُحوُھن: ((-بھذا عن قوله ِ َ ََ َ َتْرغُبون)) ََ َ ٍم$ع أم$ن الل$بس ش$رط، حينئ$ذ:  في أو عن؟ ھذا محتمل، وإذا قلناَ ٌ :

الم$راد ب$ه إف$ادة العم$وم، فروع$ي العم$وم وق$دم : ا � يؤمن معه اللبس � يجوز الحذف، وكيف ح$ذف ف$ي ا]ي$ة؟ قي$لم
  .على المفسدة الحاصلة، وھذا جواب لبعضھم

  ).عن(و� ) في(ھذا � يجوز حذف : رغبت في أن تفعل، أو عن أن تفعل، نقول: ًإذا

ِوتْرغُبون أْن تنكُحوُھ: ((وأما قوله َ ََ َ   .فيجوز أن يكون الحذف فيه بقرينة، أو Fفادة العموم)) Kنََ

ًنق6 ْ ِوفي َ .أن َ ْوأن َ َ ُيطرد َ ِ .   .يعني حذف الجار والمجرور بطولھما بالصلة: َ

ْمع ِأمن َ ْ ٍلبس َ ْ ُكعجبت َ ْ َِ ْأن َ ُيدوا َ َ  

م ي$$صل إل$ى مفعول$$ه تق$$دم أن الفع$ل المتع$دي ي$$صل إل$ى مفعول$$ه بنف$سه، وذك$ر ھن$$ا أن الفع$ل ال$.ز: ق$ال ال$شارح
  :ً، مررت زيدا، ومنه جاءً-شذوذا–مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعول بنفسه : بحرف الجر نحو

َتمرون  c ُ َالديار َ M بالديار، ھذا يحفظ و� يقاس عليه: أي.  

.م تح$ذف، ؛ =ن ال$-)ك$ي(وزد عليھ$ا -) Kأن وأْن(وم$ذھب الجمھ$ور أن$ه � ينق$اس ح$ذف ح$رف الج$ر م$ع غي$ر 
، ب$$ل يقت$$صر في$$ه عل$$ى ً-لك$$ي؛ تح$$ذف ال$$.م قبلھ$$ا، � نق$$ول منوي$$ة فتق$$در، وھ$$ذا م$$ن المواض$$ع الت$$ي يج$$وز فيھ$$ا قياس$$ا

Kھذا قياس، وق$ل م$ن نب$ه علي$ه كم$ا ذك$ر : لكي تقوم، حذف ال.م نقول: جئتك كي تقوم، يعني) كي المصدرية(السماع، 
  .ابن ھشام رحمه ' تعالى

ً إل$ى أن$ه يج$وز الح$ذف م$ع غيرھم$ا قياس$ا -ا=خف$ش ال$صغير-ى ال$سماع، وذھ$ب أب$و الح$سن بل يقتصر فيه عل$
ھ$ذا : ، تع$ين الح$رف، م$ا ھ$و الح$رف؟ أن يك$ون متع$ين، يعن$ي-لكن$ه مرج$وح-تعين الح$رف ومك$ان الح$ذف، : بشرط

  ً.داًرغب في وعن، � يحتمل إ� حرفا واح: الفعل � يتعدى إ� بھذا الحرف، � يحتمل وجھين مثل

نعرف أن الحذف ُحذف من ھذا المك$ان، ف$إن احتم$ل، �، إن احتم$ل ع$دم التخ$صيص ب$الحرف : ومكان الحذف
بريت القلم بالسكين، ھذه الباء باء ا]لة والسكين آلة، أيھم$ا يب$رى ا=ول بالث$اني؟ القل$م يب$رى بال$سكينن : �، مثل: نقول

ن ھنا آلة و� يدخل على ا]لة إ� باء ا]لة فھو متعين، ث$م الح$رف ھن$ا َبريت القلم السكين؛ جاز، =ن السكي: ًإذا لو قال
تعين المكان وھ$و قول$ه ال$سكين، وتع$ين الح$رف؛ =ن ال$سكين : ًبريت بالقلم أو بريت بالسكين � يحتمل، إذا: � يحتمل

  .ھذا آلة و� يدخل عليه إ� الباء باء ا]لة، ھذا جائز

ٍذف، رغب$$ت ف$ي زي$د بين$اه، ف$$. يج$وز ح$ذف ف$ي؛ =ن$$ه � ي$درى حينئ$ذ ھ$$ل ف$إن ل$م يتع$ين الح$$رف ل$م يج$ز الح$
اخت$رت الق$وم م$ن بن$ي تم$يم، اخت$ار ھ$ذا : التقدير رغبت عن زيد أو في زيد، وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز

اخت$$رت : يتع$$دى إل$$ى اثن$$ين أح$$دھما بنف$$سه والث$$اني بح$$رف، وق$$د يج$$وز إس$$قاط الح$$رف ون$$صبه عل$$ى المفعولي$$ة، مث$$ل
اخترت القوم بن$ي تم$يم؛ =ن$ه ف$رق، اخت$رت م$ن الق$وم ) من(ًالرجال زيدا، اخترت القوم من بني تميم، � يصح حذف 

  .ٍبني تميم أو اخترت من بني تميم القوم، ھذا مختلف، وإذا اختلف حينئذ لم يجز الحذف

بني تميم، � يجوز ح$ذف الح$رف، اخترت القوم : اخترت القوم من بني تميم ف. يجوز الحذف، ف. تقول:  نحو
ًاخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم، أما اخت$رت الرج$ال محم$دا، يج$وز؛ : إذ � يدرى ھل ا=صل

ً=نه مقطوع أن محمدا مختار من الرجال، اخترت من الرجال محمدا ً.  

يدرى ھل ا=صل اخترت الق$وم م$ن بن$ي تم$يم اخترت القوم من بني تميم، إذ � : اخترت، � يجوز أن تقول: ًإذا
ھ$$ذا متع$$ين؛ =ن محم$$د واح$$د : ًأو اخت$$رت م$$ن الق$$وم بن$$ي تم$$يم، �حتم$$ال الل$$بس، وأم$$ا اخت$$رت الرج$$ال محم$$دا نق$$ول



                                                            
741

  .ٍوالرجال ھذا متعدد، فحينئذ � بأس بحذف حرف الجر

ًھم$ا قياس$ا مط$ردا، ب$شرطب$التخفيف فيج$وز ح$ذف ح$$رف الج$ر مع) أْن(، و)Kإن(بالت$شديد ف$رع ) Kأن(وأم$ا  أم$$ن : ً
ُعجب77ت: الل$$بس، كقول$$ك ْ ْأن َِ ُي77دوا َ � يتع$$دى إ� ) عج$$ب(؛ =ن المعن$$ى واض$$ح، =ن )م$$ن(م$$ن أن ي$$دوا، ح$$ذفت : ، يعن$$يَ

  . ، عجبت من أن يدوا، أي من أن يعطوا الدية)من(بـ

إن ح$$صل ل$$بس ل$$م يج$$ز عجب$$ت م$$ن أن$$ك ق$$ائم، عجب$$ت أن$$ك ق$$ائم � ب$$أس ب$$ه، ف$$: بالت$$شديد) Kأن(ومث$$ال ذل$$ك م$$ع 
فيح$صل ) ع$ن(الحذف، رغبت في أن تقوم، رغبت في أن$ك ق$ائم، ف$. يج$وز ح$ذف ف$ي �حتم$ال أن يك$ون المح$ذوف 

  .لبس

عند حذف حرف الج$ر، ف$ذھب ا=خف$ش إل$ى أنھم$ا ف$ي مح$ل ج$ر، وذھ$ب الك$سائي ) Kأن وأْن(ُواختلف في محل 
  . منھما له دليل معتبرًإلى أنھما في محل نصب، وجوز سيبويه الوجھين؛ =ن ك.

  . ذھب الكسائي إلى أنھما في محل نصب؛ =نه ا=قيس

ْوإن ِ ْحذف َ ُفالنصب ُِ ْ . Mللمنجر َ َ ُْ ِ ًنق6   **  ْ ْ َ  

ھذا محتمل للنصب والجر، حمله على المسموع أولى؛ =ن$ه لم$ا ح$ذف ف$ي الم$سموع : عجبت أن تقوم نقول: ًإذا
  .إذا حذف منھا حرف الجر أنه في محل نصب) Kأن(علمنا أن ًالمنقول ولو كان سماعيا، لما انتصب 

Kبكونھما في محل جر نظروا إلى محل ُرب، وسيأتي أن ُرب تح$ذف ويبق$ى عملھ$ا: الثاني K :ٍولي7ل ْ ِكم7وج َ ْ َ ِالبح7ر َ ْ َ ،
ٍليل ْ  بالقي$اس؟ م$ا أيھم$ا أول$ى) Kأن وأْن(Kُرب لي$ل، بق$ي الح$ذف، فق$يس علي$ه ح$رف الج$ر إذا ح$ذف وك$ان مدخول$ه :  أيَ

ًسمع منصوبا ولو كان شاذا ف$ي ب$اب ح$ذف ح$رف الج$ر، أو ح$رف منف$ك خ$ارج ع$ن الب$اب، أيھم$ا أول$ى؟ � ش$ك أن  ً
  ً.قياسه على المذكور في الباب نفسه أولى ولو كان شاذا

Kفمن قال بأنه في محل جر قاسه على مجرور ُرب؛ =ن ُرب تحذف ويبقى عملھا، الذي سوغ القياس ھنا، لم$ K اذا
ًخاصة ُرب؟ =نه يجوز قياسا حذف ُرب وإبقاء عملھا، وھنا يجوز قياسا حذف حرف الجر ال$سابق ل$ـ ًK K)أن وأْنK ( ويبق$ى

ھن$اك ش$يء بعي$د وش$يء قري$ب ك.ھم$ا ل$ه ح$ظ م$ن النظ$ر، ول$ذلك س$يبويه ذھ$ب إل$ى : عمله على ا=صل، لك$ن نق$ول
ق$وى م$ن دلي$ل، ونظ$ره أبع$د، وھ$و الق$ول بكونھم$ا ف$ي مح$ل  تجويز الوجھين؛ =ن كل دليل صحيح، لكن ھن$اك دلي$ل أ

ًنصب؛ =ن القياس على شيء في نفس الباب أولى من القي$اس عل$ى ش$يء ف$ي ب$اب خ$ارج ول$و ك$ان القي$اس ص$حيحا، 
  .ٍيعني مستوفي للشروط وا=ركان، فحينئذ يترجح أن يكون محلھما النصب

ل$م يج$ز ح$ذف ) Kأن وأْن(لج$ر، ث$م إن ك$ان المج$رور غي$ر أن الفعل ال.زم يصل إلى مفعوله بح$رف ا: وحاصله
  .ًجاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، وھذا ھو الصحيح) Kأن وأْن(ًحرف الجر إ� سماعا، وإن كان 

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  52الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :فما زال الحديث في الباب الذي عقده الناظم رحمه ' تعالى في

Mتعدي  َ ِالفعل َ ُولزومه ِ ُ َُ ُ.  

  : قال رحمه ' تعالى

ُواAص777777777ل ْ ُس777777777بق ََ ْ ٍفاع777777777ل َ ِ ًمعن777777777 َ ْ ْكم777777777ن ىَ َ َ  

  ج

ْم7777777ن َألب7777777س ِ ِ ْ ْم7777777ن ْنَ ْزارك7777777م َ ُ َن7777777سج َ ْ ْال7777777يمن َ َ َ ْ  

  

ْألبسن   َ ِ ْ ُألبس..  َ ِ ْ   .يجوز فيھا الوجھان ْنَ

ُواAص7ل ْ ُس77بق ََ ْ ٍفاع7ل َ ِ أراد أن يب$$ين لن$$ا بع$ض مرات$$ب المفاعي$$ل ف$ي تق$$ديمھا عل$$ى بع$ض؛ =ن ل$$بعض المفاعي$$ل : َ
ًا ق$دم م$ن جھ$ة كون$ه ف$اع. ف$ي ٍا=صالة ف$ي التق$دم عل$ى بع$ض، وحينئ$ذ ا=ص$ل الت$زام م$ا ج$اء ف$ي ل$سان الع$رب، فم$
ل$بعض المفاعي$ل ا=ص$الة ف$ي : ٍالمعنى على ما ھو مفعول به في المعنى ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، وحينئ$ذ يتب$ع ا=ص$ل، نق$ول

ًالتقدم عل$ى بع$ض، إم$ا بكون$ه مبت$دأ ف$ي ا=ص$ل، فم$ا ك$ان مبت$دأ ف$ي ا=ص$ل ھ$و ا=ول$ى بالتق$دم، وھ$ذا ف$ي ب$اب  ظ$ن (ً
ھ$ذا مفع$ول ث$اني، أيھم$ا أول$ى بالتق$ديم؟ زي$د أول$$ى : ًزي$دا ھ$ذا مفع$ول أول، وق$$ائم: ًا، نق$ولًظنن$ت زي$دا قائم$) وأخواتھ$ا

  .ًبالتقديم، لماذا؟ لكونه مبتدأ في ا=صل

ًظنن$ت زي$دا قائم$ا، وق$د ) ظ$ن(ًإذا كان المفعول مبتدأ في ا=صل فله أحقية التقدم باعتب$ار أص$له قب$ل دخ$ول : ًإذا ً
ًظننت زيدا عْمرا كما سبق بيانه: ليلتزم ھذا ا=صل فيما إذا قا ً.  

ًأو فاع. في المعنى، يقدم على ما كان مفعو� في المعنى، وھو الذي عقد ل$ه ھ$ذا البي$ت، أعطي$ت زي$دا درھم$ا،  ً ً ً
ًم$ا ك$ان ف$اع. ف$ي : أي المفعولين أولى بالتقديم؟ نقول. مفعول ثان: ًمفعول أول، وردھما: ًفعل وفاعل، وزيدا: أعطيت

ًن الفاعل متقدم على المفعول في الرتبة، فما كان فاع. ف$ي المعن$ى أول$ى بالتق$ديم عل$ى م$ا ك$ان مفع$و� ف$ي المعنى؛ = ً
ٍالمعنى، وحينئذ زيد ھو ا]خذ، والدرھم ھو المأخوذ، حينئذ زيد فاعل في المعنى فھو أولى بالتق$ديم عل$ى المفع$ول ف$ي  ٍ

  .المعنى

ًأو غير مقيد بحرف لفظا أو تقديرا وا]خ ًاخت$رت زي$دا الق$وم، اخت$رت زي$دا : ر مقيد، وھذا في باب اختار، نقولً ً
مفع$ول ث$اني، أيھم$ا أول$ى بالتق$ديم؟ غي$ر المقي$د بح$رف أول$ى، =ن : ھ$ذا مفع$ول أول �خت$ار، والق$وم: ًمن الق$وم، زي$دا

ًالمقيد بحرف أدنى، وإذا كان أدنى فرتبته حينئذ التأخير، فزيدا نقول إلي$ه اخت$ار بنف$سه مباش$رة، ھذا مفعول ب$ه تع$دى : ٍ
ًوأما قوما؛ فھذا مقيد بحرف الجر، إما ملفوظا في نحو : ًوإم$ا مق$درا فيم$ا إذا ح$ذف. ًاخترت زيدا من القوم، ملفوظ به: ً

ِاخترت زيدا القوم، ظننت زيدا قائما، أعطيت زيدا درھما، اخت$رت زي$دا الق$وم أو م$ن الق$وم، ھ$ذه مفاعي$ل النظ$ر فيھ$ا  َ ًَ ً ً ً ً ً
ًر المعاني، فحينئذ ا=ولى بالتقديم ھو ما كان فاع. في المعنى أو ما كان مبتدأ ف$ي ا=ص$ل أو م$ا ك$ان غي$ر مقي$د باعتبا ً ٍ

ًبحرف جر لفظا أو تقديرا ً.  

  :قال الناظم

ُواAصل ْ ُس7بقما المراد با=صل ھنا؟ الراجح، يطلق ويراد به ال$راجح، ال$راجح : ََ ْ ٍفاع7ل َ ِ ُاAص7ل: َ ْ ُ س7بق مبت$دأ، وَ ْ َ 
ٍفاعل ِ ُسبق، َ ْ ٍفاعلوخبر، وھو مضاف : َ ِ  مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، فالفاعل فاعل، ف$ي اللف$ظ مفع$ول َ

  .به وھو فاعل في المعنى

ٍفاع7ل: ًوا=صل أن يسبق فاعل معنى، يسبق ماذا؟ يسبق المفعول في المعن$ى، ول$ذلك ق$ال ِ ًمعن7 َ ْ ھ$ذا من$صوب : ىَ
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ً في المعنى، وليس الم$راد ھن$ا الفاع$ل اص$ط.حا؛ =ن$ه ل$و ك$ان اص$ط.حا كي$ف نتح$دث أنه فاعل: بنزع الخافض، أي ً
ًھذا تعارض، حينئذ الفاعل معنى، يعني في المعنى، منصوب على نزع الخافض! عنه في باب المفعول به ٍ.  

 لم$اذا؟ =ن )ك$سى(ًا=صل أن يسبق فاعل في المعنى، يسبق ماذا؟ مفعو� في المعنى، وھذا إنما يكون في ب$اب 
وإنم$ا الم$راد ) ظ$ن وأخواتھ$ا(ٍا=ول مبتدأ في المعنى والثاني خبر في المعنى، وحينئذ ليس المراد ھنا ب$اب ) ظن(باب 

  ً.كما سبق معنا مرارا) كسا وأعطى(ما تعدى إلى مفعولين ليس أصلھما المبتدأ والخبر وھو باب : به

ُواAصل ْ ُسبق ََ ْ ٍفاعل َ ِ   . أن يسبق فاعل:َ

ْمع   : أي في المعنى، منھما المفعول معنى، مثل ماذا؟ قال: ىًنَ

ْكمن َ ًألبُسْن بضم السين أمرا للجماعة ليطابق قوله: من قولك َ ْمن: ِ ْزاركم َ ُ َألب$سن، : ، زاركم ھذا جمع، فكيف يقالَ ِ
ٍألبسن مفرد، وزاركم، زاركم أنتم، إذا جمع، وحينئ$ذ نق$ول ً َ : ى أن الم$يم للتعظ$يمال$سين ھن$ا بال$ضم، ويج$وز فتحھ$ا عل$: ِ

ْألبسن: زاركم أنتم وھو واحد، وإذا كانت الميم ھنا للتعظيم صح أن يقال َ ِ ْ ْمن َ ْزاركم َ ُ َنسج َ ْ ْاليمن َ َ َ ْ.  

ْكمن َ ْمن: (َ ْألبسن: ھذا فاعل في المعنى وھو مفعول أول في التركيب الذي ذكره) َ َ ِ ْ ْم7ن (َ ْزارك7م، )َ ُ َن7سج َ ْ ْال7يمن َ َ َ ْ ، 
: ا=ول$ى بالتق$ديم: ً، والملبوس ھو نسج ال$يمن، إذا)من(نا ملبوس، ال.بس ھو الفاعل في المعنى وھو عندنا �بس وعند

  .اسم موصول بمعنى الذي أو الذين على ا�حتمالين السابقين) مْن(من زاركم، 

ْزاركم ُ   . صلة الموصول � محل لھا من اFعراب: َ

َنسج ْ ْاليمن َ َ َ م$ن زارك$م؛ :  ھ$و مفع$ول ف$ي المعن$ى ومفع$ول ف$ي اFع$راب، وأم$اھذا مفعول ثاني =لبسن،: نقول: ْ
ألب$سن ن$سج ال$يمن م$ن زارك$م؟ يج$وز، لم$اذا؟ لع$دم : فھذا فاعل ف$ي المعن$ى مفع$ول ف$ي اFع$راب، ھ$ل يج$وز أن يق$ال

  .وجود ما يقتضي التزام ا=صل

ُويلزم َ ْ َ ُاAصل َ ْ ٍلموجب َ ِِ َعرا ُ َ  

أل$زمن ن$سج ال$يمن م$ن زارك$م، : ام، فيج$وز التق$ديم والت$أخير، فيق$الا=صل ھنا غير واج$ب اFل$ز: ٍوحينئذ نقول
ج$ائز، ولكن$ه : على نسج، لو خول$ف القي$اس نق$ول) من(ٍوا=ولى أن يقدم ما ھو فاعل في المعنى، وحينئذ القياس تقديم 

ھ$ذا ا=ص$ل ٍا=صل الراجح ال$ذي ينبغ$ي است$صحابه ف$ي ك$ل التراكي$ب، وحينئ$ذ ل$و رج$ع ع$ن : ترك ا=ولى ولذلك قال
ھ$ذا عل$ى ا=ص$ل وھ$و ج$واز الط$رفين، إم$ا : ولم يعتبره مع عدم وجود م$ا يقت$ضي أو يل$زم است$صحاب ا=ص$ل نق$ول

  .تقديم ھذا أو ذاك

ْمن ْألبسن ِ َ ِ ْ ْمن َ ْزاركم َ ُ َنسج َ ْ ْاليمن َ َ َ ھ$و ) م$ن(يعني منسوج ال$يمن، ن$سج ھ$ذا م$صدر بمعن$ى اس$م المفع$ول، ف$إن : ْ
معنى، ونسج ال$يمن ھ$و الملب$وس فھ$و مفع$ول ف$ي المعن$ى، ويج$وز الع$دول ع$ن ھ$ذا ا=ص$ل، ال.بس، فھو فاعل في ال

  .ألبُسن نسج اليمن من زاركم، وھذا � إشكال فيه: فيقدم ما ھو مفعول في المعنى على ما ھو فاعل في المعنى، فيقال

  : ًإذا

ُواAص777777777ل ْ ُس777777777بق ََ ْ ٍفاع777777777ل َ ِ ًمعن777777777 َ ْ ْكم777777777ن ىَ َ َ  

  

ْم7777777ن ْألب7777777سن ِ َ ِ ْ ْم7777777ن َ ْك7777777مَزار َ َن7777777سج ُ ْ ْال7777777يمن َ َ َ ْ  

  

ترتيب مفعولي الفعل المتعدي �ثنين ليس أصلھما المبتدأ والخبر باعتبار الفاعل في المعنى فھ$و المفع$ول : نقول
  : ًا=ول، وما كان مفعو� في المعنى فھو المفعول الثاني، ينبغي اعتبار ھذا، ولذلك ھناك

َوبعد ْ َ ُإي6ُؤه َما َ َ َالفعل ِ ْ ِ ْغلب ْ َ َ  

6ُُؤهِإي7 َالفع7ل َ ْ ِ ًالفع$$ل ص$ار مفع$و� أول؛ =ن$$ه ھ$و الفاع$$ل ف$ي المعن$ى، أول$$ى م$ن إعراب$$ه : ًالفع$$ل يل$ي ا=داة، إذا: ْ
ًمفعو� ثانيا لما ذكرناه ا]ن ً.  

ًفي ھذا القسم وھو ما كان أصلھما ليس مبتدأ وخبر-ثم إن المفعول ا=ول في ذلك 
  :  على ث.ثة أقسام-
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  . فاعل في المعنىقسم يجب فيه تقديم ما ھو

  .وقسم يجب فيه تأخيره

  .وقسم يجوز فيه الوجھان

إم$$ا واج$$ب التق$$ديم، وإم$$ا واج$$ب الت$$أخير، وإم$$ا ج$$واز ال$$وجھين، إم$$ا أن يلت$$زم : الحك$$م واح$$د ف$$ي المفاعي$$ل كلھ$$ا
 م$ا ا=صل، وإما أن يخالف ا=صل وكل منھما واج$ب، أو ج$واز الط$رفين، وأش$ار بھ$ذا البي$ت إل$ى الق$سم الثال$ث وھ$و

تقديم ما ھو مفعول في المعنى وتأخير ما ھو فاعل في المعنى، لعدم وجود ما يقتضي الت$زام : جاز فيه الطرفان، يعني
  .ا=صل تقديم ما ھو فاعل في المعنى، قد يجب ھذا ا=صل: ا=صل، =ننا قلنا

ٍلموجب ِِ Kيعني لسبب خارج، فإن لم يكن ثم سبب رجعنا إلى ا=صل: ُ َ ٍ.  

ًإذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منھما ليس خب$را ف$ي ا=ص$ل، فا=ص$ل تق$ديم م$ا ھ$و فاع$ل ف$ي : حقال الشار
ًأعطي$ت زي$دا درھم$ا، زي$دا: المعنى، نحو ً ًأعطي$ت درھم$ا : مفع$ول ث$اني، يج$وز أن تق$ول: ًھ$ذا مفع$ول أول، ودرھم$ا: ً

ٍزيدا؛ لعدم وجود ما يقتضي التزام ا=صل، فحينئذ نقول ھ$ذا م$أخوذ، : ًالمعنى ھو فاع$ل ھ$و ا]خ$ذ، ودرھم$اًزيدا في : ً
ًفدل على أن ما كان فاع. في المعنى ھو المفع$ول ا=ول، وم$ا ك$ان مفع$و� ف$ي المعن$ى ھ$و المفع$ول الث$اني، فا=ص$ل  ً

  .تقديم زيد على درھم؛ =نه فاعل في المعنى، =نه آخذ للدرھم

زيد ھ$و مفع$ول أول؛ =ن$ه فاع$ل ف$ي : ًة؟ ھي مأخوذة، إذاًوكذا كسوت زيدا جبة، من ا]خذ للكسوة؟ زيد، والجب
  .ًالمعنى، والجبة ھي مفعول ثاني لكونھا مفعو� في المعنى

ْألبسنو َ ِ ْ ْمن َ ْزاركم َ ُ َنسج َ ْ ْاليمن َ َ َ ْ  

ْمن َنسجو مفعول أول،: َ ْ ْمن(مفعول ثاني، وا=صل تقديم : َ َن7سجعل$ى ) َ ْ ْال7يمن َ َ َ  ؛ =ن$ه ال.ب$س، ويج$وز تق$ديم م$اْ
  .ًليس فاع. معنى لكنه خ.ف ا=صل

ُويل77777777777777زم َ ْ َ ُاAص77777777777777ل َ ْ ٍلموج77777777777777ب َ ِِ َع77777777777777را ُ َ  

  

ُوت777777777رك ْ َذاك ََ ِاAص777777777ل َ ْ ًحتم7777777777ا َ ْ ْق777777777د َ َي7777777777رى َ ُ  

  

ُويلزم َ ْ َ ُاAصل َ ْ ُيلزموقد يلزم ا=صل، : يعني َ َ ْ ُاAصل ھذا فعل مضارع، و: َ ْ   .فاعله َ

ٍلموجب ِِ َوي: ھذا متعلق بيلزم، جار ومجرور متعلق بقوله: ُ ُل7زمَ َ ، يل$زم لموج$ب، إن وج$د ھ$ذا الموج$ب المقت$ضي ْ
َ عـراالسبب والعلة، ٍأنه طرأ على ا=صل، لماذا؟ =نه سبق معنا أن ا=صل، ا=صُل فيه الجواز، فحينئ$ذ ننظ$ر :  بمعنىَ َ
ع؟ ھذا خروج عن ا=ص$ل، الت$زام ا=ص$ل أص$ل أم ف$ر: تقديم ما ھو فاعل في المعنى، ثم لزومه نقول: فيه من جھتين

التزام ا=صل فرع ليس بأصل؛ =ن ا=صل تقديم ما ھو فاعل ف$ي المعن$ى عل$ى م$ا ھ$و مفع$ول ف$ي المعن$ى، يج$وز أن 
  .تقدم وتؤخر، أنت مخير بين ھذا وذاك

ھذا خروج عن القياس؛ =ن ا=صل عدم ا�لتزام، وإذا وج$ب التب$ديل بت$أخير : ٍإذا وجب ھذا ا=صل حينئذ نقول
خالف من جھتين، خالف ا=صل بكونه يتقدم المفعول في المعنى على الفاع$ل ف$ي : ٍ حينئذ نقولما ھو فاعل في المعنى

  .المعنى، ثم التزامه وإيجابه ھذا قدر زائد

ُويلزم َ ْ َ    .يعني يجب ويتحتم: َ

ُاAصل ْ   .السابق، ما ھو ا=صل السابق؟ تقديم الفاعل في المعنى على المفعول في المعنى: َ

ٍلموجب ِِ َعرا ُ كخ$وف الل$بس، : ً وق$ل م$ن ذك$ر رابع$ا-المشھورة عن$د النح$اة-يعني لسبب طرأ ووجد، منھا ث.ثة : َ
ًأعطيت زيدا عْمرا، زي$دا: خوف اللبس ً ُمفع$ول ث$ان، وحينئ$ذ ل$و أخ$ر المفع$ول ا=ول وھ$و : ًھ$ذا مفع$ول أول، وعْم$را: ً ٍ

ول وھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى ات$ضحت ال$صورة، ًزيد �لتبس ا]خذ بالمأخوذ، لو التزمنا ا=صل وھو ك$ون زي$د مفع$و� أ
ًأعطي$ت زي$دا عْم$را؛ ھ$ذا ج$اء عل$ى : ًزيد آخذ وعم$رو م$أخوذ، زي$د آخ$ذ فھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى، وعم$رو م$أخوذ، إذا ً

ًأعطي$ت عْم$را زي$دا م$اذا ي$ستفيد ال$سامع؟ ي$ستفيد أن عْم$را آخ$ذ، وأن زي$دا م$أخوذ، إذا: ٍا=صل، فحينئذ إذا ُبدل وقيل ً ً ً ً :
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  .س وحصل خللحصل لب

ًأعطيت زيدا عْمرا؛ خوف اللبس وجب التزام ا=صل وھو تق$ديم المفع$ول ا=ول وھ$و زي$د وھ$و فاع$ل : ًإذا نحو ً
  .في المعنى على المفعول الثاني وھو عمرو وھو المفعول في المعنى

ٍكون الثاني محصورا فيه، ما أعطيت زيدا إ� درھما، حينئذ ل$و ق$دم وأخ$ر: الثاني ً ً ًي$ت درھم$ا إ� زي$دا م$ا أعط: ً ً
ًحصل انتكاس في المعنى، فصار زيدا محصورا  ً، ما أعطيت درھما إ� زيدا، ما أعطي$ت زي$دا إ� فيه وصار درھم �ً ً ً

ًما أعطيت زيدا إ� درھما يعن$ي: ًدرھما، إذا قيل زي$د ل$م يأخ$ذ إ� درھ$م، وغي$ر زي$د؟ � ينف$ى عن$ه الحك$م، ق$د يك$ون : ً
ًما أعطي$ت درھم$ا إ� زي$دا عك$سنا، يعن$ي:  وعشرة، وأما إذا قلتآخذ درھم ودرھمين وث.ثة ل$م يأخ$ذ إ� زي$د وغي$ر : ً

ٍزيد لم أعطه شيئا، حصل انتكاس في المعنى، وحينئذ يلزم اتباع ا=صل والت$زام ا=ص$ل وھ$و تق$ديم م$ا ھ$و فاع$ل ف$ي  ً
  .المعنى على ما ھو مفعول به في المعنى

ًما أعطيت زي$دا إ� درھم$ا، ومثل$ه ً إنم$ا أعطي$ت زي$دا درھم$ا، زي$دا:ً ً مفع$ول ث$اني، : ًھ$ذا مفع$ول أول، ودرھم$ا: ً
  .ا=ول فاعل في المعنى والثاني مفعول به في المعنى، � يجوز التقديم والتأخير لوجود اللبس

ًظاھرا وا=ول ض$مير مت$صل، يك$ون الث$اني اس$ما ظ$اھرا وا=ول ض$مير مت$صل، � ب$د م$ن : -الحالة الثالثة-أو  ً ً
ھنا يجب تأخير الفاعل لك$ون المفع$ول ب$ه مت$صل، : ضربني زيد، نقول: تزام ا=صل، ھذا � إشكال فيه واضح، مثلال

  .ٍضمير متصل، لو فصلته حينئذ خالفت القياس

ِوف777777ي ٍاختي777777ار َ َ ِ ُيج777777يء ) ْ ْالمنْ◌ْ◌فْ◌ص777777ل َِ ِ َ ُ  

  

.ت777777777777777777أت َذاِإ َيج777777777777777777يء ْأن ىََ ْالمت777777777777777777صل َِ ِ . ُ  

  

مفعول به، ھل يمكن تقديم زيد عل$ى الت$اء؟ � يمك$ن؛ : ًالتاء ھنا فاعل، وزيداًضربت زيدا التزم ا=صل، : كذلك
َإنا أْعطْيناك الك$ْوثر((=نه ضمير متصل،  ََ ََ َْ َ K َأْعطْين$اك، -ب$اب أعط$ى–إن$ا أعطين$اك، أعط$ى )) ِ َ َ  الك$اف ھ$ذا مفع$ول أول؛ َ

َالكْوثر=نه فاعل في المعنى ھو آخذ، و  َ َ َكْوثرْال مأخوذ، ھل يجوز تقديم ْ َ   . على الكاف؟ � يجوز، =نه متصلَ

ِوف777777ي ٍاختي777777ار َ َ ِ ُيج777777يء ) ْ ْالمنْ◌ْ◌فْ◌ص777777ل َِ ِ َ ُ  

  

.ت777777777777777777أتى َإذا َيج777777777777777777يء ْأن ََ ْالمت777777777777777777صل َِ ِ . ُ  

  

في ھذه ا=حوال الث.ث، يجب التزام ا=ص$ل وھ$و تق$ديم م$ا ھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى عل$ى م$ا ھ$و مفع$ول ف$ي : ًإذا
ًخ$$وف الل$$بس أعطي$$ت زي$$دا عْم$$را: المعن$ى ً، كون$$ه مح$$صورا م$$ا أعطي$$ت زي$$دا إ� درھم$$ا، إنم$$ا أعطي$$ت زي$$دا درھم$$ا، ً ً ً ً ً
ًكونه ضميرا متص. والثاني اسما ظاھرا، : الثالث ً َإنا أْعطْيناك الكْوثر((ًً ََ ََ َْ َ K ِ.((  

ُويلزم َ ْ َ ُاAصل َ ْ   .يعني السابق وھو تقديم الفاعل في المعنى: َ

ٍلموجب ِِ    .ٍلسبب ومقتض وعلة: ُ

َعرا    . وجد أو طرأيعني: َ

ُوترك ْ َذاك ََ ِاAصل َ ْ   ً. قد يرى حتماَ

ترك ذاك ا=صل ما ھو ا=صل؟ تقديم ما ھو فاعل ف$ي المعن$ى، كي$ف نترك$ه؟ ب$أن ن$ؤخر المفع$ول ا=ول ونق$دم 
  .المفعول الثاني

ًحتما ْ ْقد ًواجبا،: َ َيرى َ ُ.  

ُوترك ْ ُوتركترك ھذا مبتدأ، : ََ ْ َذاك ََ ُترك، َ ْ َذاكمضاف، و : َ   . مضاف إليه: َ

ِاAصلو ْ   .بدل أو عطف بيان: َ

ْقد َيرى َ ْقد: ُ ْقدترك ا=صل قليل باعتبار ا=صل، : ًإذا.  للتقليلَ ْقد للتقليل، َ َيرى َ َيرى، ُ ت$رك :  ھو نائب فاع$ل، أيُ
  .ھذا ا=صل
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ًحتما ْ ًقد يرى واجبا، ترك ا=صل قد يرى واجب$ا، وذل$ك كم$ا إذا: ھذا حال من نائب الفاعل، أي: َ  ك$ان ال$ذي ھ$و ً
ًفاعل في المعنى محصورا، لو كان الذي ھو فاعل في المعنى محصورا نحو ًما أعطيت ال$درھم إ� زي$دا، زي$دا: ً ھ$ذا : ً

  :ٍفاعل في المعنى وھو محصور، وحينئذ لزم تأخيره، كما سبق معنا

َوما .بإ) َ ْأو ِ َبإنما َ . ِ ْانحصر ِ َ َ ْأخر  ***  ْ M َ   

َإنما(أو بـ ) .إ)(ً كان محصورا بـ ًمطلقا ب. تفصيل، كل ما .   .لزم تأخيره) ِ

ٍإنما أعطيت درھما زيدا، زيدا محصور فيه، وحينئ$ذ يل$زم م$ن ھ$ذا تق$ديم المفع$ول ف$ي المعن$ى عل$ى الفاع$ل ف$ي  ً ً ً
 ًم$ا أعطي$ت درھم$ا إ�: المعنى فيعكس، يقدم المفعول الثاني عل$ى المفع$ول ا=ول، وك$ذلك التزم$ه ف$ي اFع$راب، تق$ول

مفع$$ول أول م$$ؤخر، وحك$$م الت$$أخير ھن$$ا واج$$ب؛ لكون$$ه : ًمفع$$ول ث$$اني، وزي$$دا: ًفع$$ل وفاع$$ل، ودرھم$$ا: ًزي$$دا، أعطي$$ت
  .ًمحصورا فيه

ًم$$ا أعطي$$ت ال$$درھم إ� زي$$دا، أو ظ$$اھرا والث$$اني : ًكم$$ا إذا ك$$ان ال$$ذي ھ$$و فاع$$ل ف$$ي المعن$$ى مح$$صورا نح$$و: ًإذا ً
ًضميرا متص. ني زيد، ما حكم ضربني زيد؟ وجوب تقديم المفعول ب$ه عل$ى الفاع$ل ضرب: ًالدرھم أعطيته زيدا، مثل: ً

ٍوتأخير الفاع$ل، لم$اذا؟ لك$ون الفاع$ل اس$ما ظ$اھرا والمفع$ول ض$ميرا مت$ص.، وحينئ$ذ � يج$وز أن يق$ال ً ً ً ض$رب زي$د : ً
ذا مفع$ول ھ$: ض$رب زي$د إي$اي، إي$اي: إياي، � يصح؛ =نك لو أردت الترتيب ا=صلي تقديم الفاعل على المفعول قلت

ً�، ھ$$ذا � يج$$وز، مت$$ى م$$ا ت$$أتى وأمك$$ن أن ي$$ؤتى بال$$ضمير مت$$ص. ف$$. يع$$دل عن$$ه إل$$ى : ج$$اء ف$$ي محل$$ه، لك$$ن نق$$ول
ًضربني زيد بتقديم المفعول به على الفاعل وجوبا، الدرھم أعطيته زيدا، زيدا آخ$ذ أو م$أخوذ؟ آخ$ذ، : المنفصل، فتقول ً ً

  .يعود إلى الدرھم والدرھم مأخوذالضمير : ھو فاعل في المعنى، أعطيته: ًإذا

منصوب على أن$ه مفع$ول أول، تق$دم المفع$ول الث$اني عل$ى : ًفي محل نصب مفعول ثاني، وزيدا: الھاء نقول: ًإذا
ًالمفعول ا=ول، المفعول ف$ي المعن$ى عل$ى الفاع$ل ف$ي المعن$ى وجوب$ا لك$ون المفع$ول الث$اني ض$ميرا مت$ص. والمفع$ول  ً ً

ًا=ول اسما ظاھرا، ولل ٍ وف7ي اختي7ار قاع$دة ال$سابقةً َ َِ يج$ب أن يت$صل ال$ضمير بعامل$ه، ال$درھم أعطيت$ه : إل$ى آخ$ره نق$ولِْ
  ً.زيدا

أسكنت الدار بانيھا، أسكنت بانيھ$ا ال$دار، ب$اني ھ$و الفاع$ل ف$ي المعن$ى ھ$و ال$ذي : ًأو ملتبسا بضمير الثاني، نحو
 بانيھ$ا؛ وج$$ب ت$أخير المفع$$ول ا=ول �ش$تماله عل$$ى أس$كنت ال$$دار: ًمفع$$ول ف$ي المعن$$ى مبني$ا، وھن$$ا ق$ال: يبن$ي، وال$دار

ٍضمير يعود على المفعول الثاني وھو متأخر في اللفظ والرتبة، ھذا ا=ص$ل، ا=ص$ل أس$كنت بانيھ$ا ال$دار حينئ$ذ وقعن$ا 
ًفي محذور؛ وھو عود الضمير على مت$أخر لفظ$ا ورتب$ة، ف$ي اللف$ظ نط$ق ب$ه مت$أخرا، وف$ي الرتب$ة =ن$ه مفع$ول ث$اني،  ً

عاد الضمير على متأخر ف$ي الرتب$ة واللف$ظ، وھ$ذا ممن$وع : ًإذا. بة المفعول الثاني متأخرة عن رتبة المفعول ا=ولورت
وجب تقديم المفع$ول الث$اني ال$ذي ھ$و مفع$ول ف$ي المعن$ى عل$ى المفع$ول ا=ول وھ$و : ٍإ� في ست مسائل، وحينئذ نقول

  .فاعل في المعنى

Kث مسائل يجب فيھا ترك ا=صل، كما أن ث$م ث$.ث م$سائل يج$ب فيھ$ا الت$زام ٍأسكنت الدار بانيھا، وحينئذ ھذه ث. َ
  .ا=صل

ًأعطي$ت زي$دا مال$ه، زي$دا: ً فلو كان الث$اني ملتب$سا ب$ضمير ا=ول كم$ا ف$ي مفع$ول أول وھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى، : ً
ال$ضمير يع$ود : ًا، مال$هًأعطيت ماله زيدا؟ يصح، ما وجھ$ه؟  أعطي$ت مال$ه زي$د: مفعول ثاني، ھل يصح أن يقال: ماله

على زيد، زيد أين ھو؟ متقدم ومتأخر، متأخر في اللفظ ومتقدم ف$ي الرتب$ة، ج$ائز أو �؟ ج$ائز، إذا ع$اد ال$ضمير عل$ى 
kوإذ اْبتل$$ى إْب$$راھيم رب$$ُه: ((مت$$أخر ف$$ي اللف$$ظ دون الرتب$$ة فھ$$و ج$$ائز، ف$$ي اللف$$ظ دون الرتب$$ة َِ َ ََ ِ َِ َ kرب$$ُه)) ْ ھ$$ذا فاع$$ل مت$$صل : َ

ع$اد ال$ضمير ) وإذ ابتل$ى رب$ه إب$راھيم: (ود على إبراھيم، ھنا مفعول به واجب التقديم؛ =نه لو أخرت$ه فقل$تبضمير يع
  .على متأخر في اللفظ والرتبة وھذا ممنوع، وأما إذا عاد على متأخر في اللفظ دون الرتبة فھذا جائز

ھ$ذا : ٍدم في الرتب$ة واللف$ظ، وحينئ$ذ نق$ول أن يعود على متق-وھو ا=صل-إما أن يعود : أحكام الضمير ث.ثة: ًإذا
زيد ضربته، ضربته ال$ضمير ھن$ا يع$ود عل$ى متق$دم ف$ي اللف$ظ : إذا عاد على متقدم في اللفظ والرتبة: ھو ا=صل، مثل

ًوالرتبة، اللفظ =ننا نطقنا به متقدما باعتبار النطق، وفي الرتبة =نه مبتدأ والجمل$ة خب$ر إذا رفعن$ا، زي$د ض$ربته، فع$اد 
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  .الضمير على متقدم في الرتبة واللفظ

  :على متأخر في اللفظ والرتبة، ھذه الحال الثانية، ھذا ممتنع � يجوز إ� في ست مسائل ذكرناھا عند قوله

َوش77777777777اع ُنح77777777777و ََ ْ َخ77777777777اف َ ُرب77777777777ه َ . ْعم77777777777ر َ َ ُ  

  

.وش7777777777777ذ َ ُنح7777777777777و َ ْ َزان َ ُن7777777777777وره َ ُ ْ ْال7777777777777شجر َ َ .  

  

  .ست مسائل وسيأتي منھا باب التنازع

أن يعود الضمير على متأخر ف$ي اللف$ظ دون الرتب$ة، رتبت$ه متقدم$ة لكن$ه ف$ي اللف$ظ : ثالثة وھي وسطىبقي حالة 
ٍنطق به متأخرا وحينئذ نقول ًأعطيت زيدا ماله، ماله ھذا ضمير يع$ود عل$ى متق$دم ف$ي الرتب$ة واللف$ظ : ھذا جائز، مثل: ً
ًوھو زيدا، أعطيت زيدا ماله مفع$ول ث$اني، :  في الرتب$ة؛ =ن$ه مفع$ول أول، ومال$هالضمير يعود على زيد، وھو متقدم: ً

ٍأعطيت مال$ه زي$دا؛ حينئ$ذ ع$اد عل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ دون الرتب$ة، لكون$ه : ًوفي اللفظ نطق به متقدما، لو وسطته قلت ً
  .جائز: ًمتقدما في الرتبة، ھذا نقول

ُويل77777777777777زم َ ْ َ ُاAص77777777777777ل َ ْ ٍلموج77777777777777ب َ ِِ َع77777777777777را ُ َ  

  

ُوت777777777رك ْ َذاك ََ ِاAص777777777ل َ ْ ًحتم777777777ا َ ْ ْق777777777د َ َي777777777رى َ ُ  

  

ُوت7رك  ْ َذاك ََ ِاAص77ل َ ْ : ًبتق$$ديم المفع$$ول ف$$ي المعن$$ى عل$ى الفاع$$ل ف$$ي المعن$$ى ق$$د ي$$رى حتم$$ا يعن$$ي: ال$$سابق، يعن$$ي: َ
  ً.محتوما

: أي يلزم ا=صل وھ$و تق$ديم الفاع$ل ف$ي المعن$ى إذا ط$رأ م$ا يوج$ب ذل$ك وھ$و خ$وف الل$بس، نح$و: قال الشارح
ًأعطيت زيدا عْمرا فيجب تقديم ا]خذ  منھما و� يجوز تقديم غي$ره =ج$ل الل$بس، إذ يحتم$ل أن يك$ون ھ$و الفاع$ل، وإذا ً

  .ٍوقع ا�حتمال حينئذ � بد من الرجوع إلى ا=صل

َوقد يجب تقديم ما ل$يس ف$اع. ف$ي المعن$ى وت$أخير م$ا ھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى، أعطي$ت ال$درھم ص$احبه، ال$درھم  َ ً
  .ھو فاعل في المعنى، والدرھم مأخوذبالنصب، أعطيت الدرھم صاحبه، صاحب ھو آخذ، 

مفع$ول ث$اني، وج$ب ت$أخيره وتق$ديم المفع$ول ف$ي المعن$ى؛ =ن$ه ات$صل : صاحب؛ ھذا مفعول أول، وال$درھم: ًإذا
ب$ضمير يع$$ود عل$$ى مت$أخر ف$$ي اللف$$ظ والرتب$$ة وھ$و ممن$$وع، و� يمك$$ن ت$$صحيح ھ$ذا الك$$.م إ� بت$$أخير المفع$$ول ا=ول 

ن الرتبة، أعطي$ت ال$درھم ص$احبه؛ ع$اد عل$ى متق$دم ف$ي اللف$ظ فح$سب دون الرتب$ة، =ن ليعود على متقدم في اللفظ دو
أعطي$ت ص$احبه ال$درھم ل$ئ. يع$ود : ًرتبته متأخرة عنه، ف. يجوز تقديم صاحبه وإن ك$ان ف$اع. ف$ي المعن$ى، ف$. تق$ل

  .ًالضمير على متأخر لفظا ورتبة وھو ممتنع، و' أعلم

ق، إذا وق$ع مفع$ولين كحك$$م الفاع$ل ف$ي المعن$ى م$$ع المفع$ول ف$ي المعن$ى، الحك$$م حك$م المبت$دأ م$ع خب$ره فيم$$ا س$ب
، والخب$ر ھ$و المفع$ول -س$بق تقري$ره-ا=صل أن يكون المبتدأ ھ$و المفع$ول ا=ول، : واحد، قد يجب التزام ا=صل، قلنا

  .ٍالثاني، قد يجب التزام ا=صل وقد يمتنع، فا=حوال ث.ثة حينئذ وتؤخذ أحكامھا مما سبق

ًظننت زيدا قائما، زيدا ً ًھذا مفعول أول، لماذا حكمنا عليه بأنه مفعول أول؟ =نه مبت$دأ ل$يس ف$اع. ف$ي المعن$ى، : ً
ًظنن$ت زي$دا، زي$دا حكمن$ا علي$ه بأن$ه مفع$ول أول لكون$ه : ًما كان أصلھما المبتدأ والخبر � نق$ول فاع$ل ف$ي المعن$ى، إذا ً

ًظنن$ت قائم$ا : كون$ه خب$ر، ورتب$ة المبت$دأ متقدم$ة عل$ى رتب$ة الخب$ر، ھ$ل يج$وزمفع$ول ث$اني ل: ًمبتدأ في المعنى، وقائم$ا
  . ًزيدا؟ يجوز، ليس فيه لبس؛ =نه يعلم ا=ول من الثاني، المحكوم عليه من المحكوم به

ًظننت زيدا عْم$را، زي$دا: ووجوبه في نحو ً مفع$ول ث$اني، ف$ي أص$لھما مبت$دأ وخب$ر، : ًھ$ذا مفع$ول أول، وعْم$را: ً
�، � تخ$$تص ھ$$ذه ا=فع$$ال ب$$دخولھا عل$$ى المبت$$دأ والخب$$ر، وعرفن$$ا أن : ي$$صح أو �؟ ال$$سيھلي ق$$ال: و قلن$$ازي$$د عم$$ر

ٍزيد كعْمر، وھذا مبتدأ وخبر، وحينئذ الم$راد ب$ه الت$شبيه، : ٌالصواب أنھا خاصة بالمبتدأ والخبر، وزيد عمرو المراد به ٍ
ً؛ =ن ثم فرقا بين قول$كف. يجوز تقديم المفعول الثاني على ا=ول لئ. يلتبس K ٍزي$د كعم$رو وب$ين قول$ك: َ ٍعم$رو كزي$د، : ٌ ٌ

 إ� عل$ى الت$شبيه -ھ$ذه قاع$دة-فرق بين الم$شبه والم$شبه ب$ه، ت$شبه م$ن بم$ن؟ � ش$ك أن الم$شبه أدن$ى م$ن الم$شبه ب$ه، 
  .المقلوب
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ٍفزيد كعمرو حينئذ نقول ٍو كزي$د، إذا دخل$ت عم$ر: يلتزم فيه تقديم المبتدأ على الخبر، و� يصح أن يق$ال: ٍ ) ظ$ن(ٌ
ًظننت زيدا عْم$را عل$ى الت$شبيه أي$ضا، ف$. يج$وز أن يتق$دم المفع$ول الث$اني وھ$و عْم$را عل$ى ا=ول، : ٍعليه حينئذ نقول ً ً ً

  .لماذا؟ لوقوع اللبس

ًظننت في الدار صاحبھا، ظننت صاحبھا في الدار، في ال$دار ھ$ذا � يمك$ن أن يك$ون مبت$دأ؛ :  وامتناعه في نحو

ًه شبه جملة، وشبه الجملة � يقع مبتدأ البتة؛ =نه متعلق بمحذوف، وھذا المحذوف إما أن يكون اسم فاع$ل وإم$ا أن =ن

  ً.يكون اسم مفعول، وعليھما � يصح أن يكون مبتدأ

  .ًالظرف والجار والمجرور � يصح واحد منھما أن يعرب مبتدأ البتة: ًإذا

ص$احُبھا ف$ي ال$دار، ع$اد ال$ضمير عل$ى مت$أخر ف$ي ): ظ$ن(قب$ل دخ$ول ظنن$ت ف$ي ال$دار ص$احبھا؛ ا=ص$ل : ً إذا
-ھ$ذا ج$زء خب$ر؛ =ن$ه متعل$ق بمح$ذوف : مبتدأ وھ$و م$ضاف والھ$اء م$ضاف إلي$ه، ف$ي ال$دار: اللفظ والرتبة، صاحُبھا

  .-بعض الخبر

  .عاد الضمير على بعض الخبر: ًإذا

َك777777777777777ذا َع777777777777777اد إذا َ ِعلي777777777777777ه َ ْ ُم777777777777777ضمر ََ َ ْ ُ  

  

.مم7777777777777ا ِب7777777777777ه ِ ُعن7777777777777ه ِ ْ ًبين7777777777777اُم َ ُيخب7777777777777ر ِ َ ُْ  

  

  .ٍحينئذ عاد على بعض الخبر، على م.بس الخبر

ًلت$$صحيح ھ$$ذا التركي$$ب، وھ$$و امتن$$اع ع$$ود ال$$ضمير عل$$ى مت$$أخر لفظ$$ا ورتب$$ة وج$$ب تق$$ديم الخب$$ر، ف$$ي ال$$دار 
  .ھذا من المواضع التي يجب فيھا تقديم الخبر على المبتدأ، وتأخير المبتدأ: صاحبھا؛ نقول

=ن الحك$م واح$د، ول$ذلك ) ظ$ن( التركيب وھو مبت$دأ وخب$ر الت$زم ا=ص$ل قب$ل دخ$ول على ھذا) ظن(إذا دخلت 
سبق أن ما ثبت في باب المبتدأ والخبر، عينه ما ثبت ف$ي ب$اب ك$ان وأخواتھ$ا وإن وأخواتھ$ا وظ$ن وأخواتھ$ا، ھ$ذا ھ$و 

  .واحدا=صل إ� ما اختصت به ا=بواب في بعض المسائل وا=حكام المخالفة ل5صل، وإ� ا=صل 

  .صاحبھا في الدار، ظننت صاحبھا في الدار، ظننت في الدار صاحبھا؛ وجب التقديم كما وجب في ا=صل

ك$$ذلك الحك$م فيھ$$ا س$$يان، ولك$ن الن$$اظم ھن$$ا ذك$ر م$$ا يتعل$$ق بمفع$ولين ل$$يس أص$$لھما المبت$$دأ ) ظ$ن وأخواتھ$$ا: (ًإذا
التزام ا=صل، امتناع الت$زام :  ھذه ا=حكام الث.ثةيعلم مما سبق، وإ� ا=صل أن) ظن وأخواتھا(والخبر؛ =ن مفعولي 

ما ك$ان أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، وم$ا ل$يس أص$لھما المبت$دأ والخب$ر، : ا=صل، جواز الوجھين؛ ھذه تسري في النوعين
  .ًفليس الحكم خاصا بھذه المفاعيل، ف. يظن شيء

َوح777777777ذف َ ٍف777777777ضلة َْ َ ْ ْأج777777777ز َ ِ ْإن َ ْل777777777م ِ ْي777777777ضر َ َِ  

  

ِكح777777777ذف ْ ًجواب777777777ا َقِس777777777ي َم777777777ا َ َ ْأو َ ْح777777777صر َ ُِ  

  

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ َ
  

ْأجز ِ   .فعل أمر: َ

َوحذف َ   .ھذا مفعول به متقدم: َْ

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ : أجز حذف فضلة، حذف فضلة أجز � غيره، ل.ھتمام أو للحصر؟ ھ$ذا ينبن$ي عل$ى م$سألة: َ
عل ھل يجوز حذف$ه أو �؟ � يج$وز، لم$اذا؟ =ن$ه عم$دة، ، وسيأتي تفسيره، العمدة كالفا-ما ليس فضلة-وھو أن العمدة 

والعمدة � يجوز حذفھا، ھذا على مذھب الب$صريين، وأج$از الك$سائي وم$ن تبع$ه، ج$واز ح$ذف العم$دة الفاع$ل، وعل$ى 
ٍوھو أن الفعل يتل$وه فاع$ل، ف$إن ل$م يك$ن وج$ب ا�س$تتار، حينئ$ذ ي$دل عل$ى أن الن$اظم ي$رى ع$دم ج$واز : رأي المصنف

  :اعلحذف الف

َوبعد ْ َ ٍفعل َ ْ ٌفاعل ِ ْفإن َ ْظھر َ َ َفھو     ***َ ْ ّوإ) َ ٌفَ◌ض7مير ً-اترك$ه مح$ذوفا: إن لم يظھر، م$ا ق$ال- َ َ ْاس7تتر َِ َْ دل عل$ى : َ
ًأن$ه � ب$د من$$ه، إم$ا ظ$$اھرا وإم$ا م$$ستترا، إذا ً � يج$وز حذف$ه البت$$ة عن$د الم$$صنف إ� الم$سائل الم$$ستثناة الت$ي ذكرناھ$$ا : ً
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  ً.سابقا

َوحذف: قوله: ًإذا َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ للحصر � ل.ھتم$ام، ح$ذف ف$ضلة � عم$دة، أج$ز ح$ذف ف$ضلة، وأم$ا العم$دة ف$. : َ
� : يجوز حذفھا، والفضلة اشتھر عند النحاة بأنه خ.ف العمدة كما قال ابن عقي$ل، والعم$دة م$ا � ي$ستغنى عن$ه، يعن$ي

لفعل والمبتدأ والخبر، ھ$ذا � ي$ستغنى عن$ه؛ =ن أق$ل الك$.م الفاعل ونائبه وا: يصح الك.م بدونه، � يستغنى عنه، مثل
  يتألف من ماذا؟

cأق777777777777ل ُمن777777777777ه َم777777777777ا َ ْ َالك6777777777777م ِ َ ُركب777777777777وا ْ َ.  

  

ِس777777777777مانا َ ْأو ْ ٌوفع777777777777ل ٌمْس777777777777ا َ ْ ُك777777777777اركبوا ِ َْ َْ  

  

 أقل ما يتألف منه الك.م اسمان أو اسم وفعل، وفي الجمل$ة ا�س$مان: ٍإلى ھنا الصحيح، ما بعده �، وحينئذ نقول
  .مبتدأ وخبر، وا�سم والفعل، فعل مبني للمعلوم وفاعله أو مبني لما لم يسم فاعله ونائبه، إما ھذا أو ذاك

، ھ$ذا � إش$كال في$ه، والك$.م فيم$ا ھ$و ب$دون -قرين$ة–المبتدأ عمدة ف$. يج$وز حذف$ه، ھ$ذا ا=ص$ل إ� ب$دليل : ًإذا
  .ب الفاعل عمدة كذلك رافعه عمدةقرينة، والخبر عمدة، الفاعل عمدة، فعله رافعه عمدة، نائ

ف$ي أق$ل م$ا يت$ألف من$ه الك$.م، : والعمدة م$ا � ي$ستغنى عن$ه، يعن$ي: ما عدا ھذا عندھم يسمى فضلة، ولذلك قال
ما يمكن ا�ستغناء عنه كالمفعول به، ما يمكن ا�ستغناء عن$ه ھ$ذا ي$سمى ف$ضلة، ھ$ذا الم$شھور عن$د النح$اة، : والفضلة

ًالفضلة ما ليس ركنا في اFسناد، والعمدة ما ھ$و رك$ن ف$ي اFس$ناد، رك$ن : والصواب أن يقالولكنه ھذا الحد ضعيف، 
  :يزول الك.م =ن ھذا شأن الركن، تزول الماھية بزواله: في اFسناد يعني

َوالركن جزء الذات والشرط خرج َ ُ ُ c ََ .ُ .ِ ُ.  

ًفم$ا ك$$ان داخ$$. ف$$ي أص$ل الك$$.م ھ$$و المبت$$دأ ال$$ركن داخ$$ل ف$ي الماھي$$ة، إذا زال زال$$ت الماھي$$ة، : ٍ وحينئ$ذ نق$$ول
  . ھذا يسمى عمدة: والخبر والفعل وفاعله أو نائبه، نقول

  .ًما ليس ركنا في اFسناد ھو الفضلة، والركن الفعل والفاعل أو نائبه والمبتدأ والخبر: ًإذا

ن بع$ض الف$ض.ت � ي$صح ًما ليس ركنا في اFس$ناد ھ$ذا ي$شمل م$ا يمك$ن ا�س$تغناء عن$ه وم$ا � يمك$ن؛ =: ًإذا
ِو� تْم$ش ف$ي ((ا�ستغناء عنھا البتة، � يمكن ولو كانت فضلة، لو حكم عليھا فضلة، ولذلك الحال باتفاق أنھ$ا ف$ضلة،  ِ َ َ

ًا=ْرض مرحا َ َ ِ ًمرحا ما إعرابه؟ حال، يستغنى عنه؟ � يستغنى عنه، ل$و اس$تغني عن$ه ح$ذف تق$ديرا)) َ ِو� تْم$ش ف$ي : (ً ِ َ َ
ِا=ْرض ِو� تْم$$ش ف$$ي ا=ْرض : ((ق$$ف مكان$$ك، ص$$ار النھ$$ي ع$$ام ع$$ن ك$$ل م$$شي م$$ع ك$$ون الح$$ال ھن$$ا مقي$$دة للعام$$ل) َ َ ِ ِ َ َ

ًمرحا َ ًغير المرح مباح ليس منھيا عنه، إذا)) َ يستغنى عنھا؟ ي$ستغنى ع$ن الح$ال؟ � ي$ستغنى عنھ$ا م$ع كونھ$ا ف$ضلة، : ً
؛ =ن بع$$ض أن$$واع التميي$$ز ق$$د ي$$ستغنى وبع$$ضه � Kأن$$ه � يع$$رف الف$$ضلة بكون$$ه م$$ا يمك$$ن ا�س$$تغناء عن$$ه: وال$$صواب

يستغنى، كذلك النعت والبدل وعطف البيان بعضھم قد � يستغنى عنه وھي فض.ت، كلھا ف$ض.ت، ك$ل م$ا ع$دا ب$اب 
المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ونائ$ب الفاع$ل كلھ$ا ف$ض.ت، المن$صوبات كلھ$ا ف$ض.ت والمج$رورات كلھ$ا ف$ض.ت، 

ٍمنه ما ي$ستغنى عن$ه ي$صح الك$.م بدون$ه ومنھ$ا �، وحينئ$ذ : كلھا يستغنى عنھا بالك.م، �، نقول: قالھذا � يمكن أن ي
ًالصواب أن الفضلة ما ل$يس ركن$ا ف$ي اFس$ناد، وال$ركن الم$راد ب$ه الفع$ل والفاع$ل أو نائب$ه المبت$دأ والخب$ر، وم$ا : نقول

  .عدا ذلك فض.ت سواء استغني عنھا أم �

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ مم$ا ل$يس بعم$دة؛ ) ظ$ن(م$ا ع$دا مفع$ولي ب$اب : لكن مراده بالفضلة ھنا، وحذف فضلة المراد ب$ه: َ
ْتج77زَ و): للمفع$$ولين حك$$م خ$$اص، ق$$ال) ظ$$ن(=ن$$ه س$$بق أن ب$$اب  َھن77ا ُِ ِدلي77لَ 6ِب77) ظ$$ن(ف$$ي ب$$اب : ، يعن$$يُ ِ َس77قوط  ***  َ ُ ُ 

ِمفعولين ْ ْ ََ ِمفعول ْأو ْ ُ َْ  

  ً.ر وا�ختصار على ما بيناه سابقالھما حكم خاص من جھة ا�قتصا: ًإذا

َوحذف: ھنا قال َ ٍفضلة َْ َ ْ ب$أن الن$اظم ق$د يعم$م، إذا ل$م يقي$د : ؛ =نه قد يق$ال)ظن(المفعول من غير باب : ؛ المراد بهَ
َوشاع: ًقد يستفاد منه التعميم، إذا قال: الحكم ببابه قلنا ِالباب َذا ِفي ََ   .ًھذا الباب، إذا حكم خاص َ

ْتجزَ و)   .، فالظاھر أنه يريد ا=بواب كلھا-أطلق–أي في ھذا الباب، وإذا عمم : َناُھ ُِ
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ُوحذف َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌجائز ُ ِ َكما َ ُتقول ***   َ ُ ٌزيد َ ْ َ  

َوحذف: ھذا حكم عام، ھذا الظاھر، ھنا قال: ٍوحينئذ نقول َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ � بد من تقييده بم$ا : ًالظاھر أنه عام، إذا ؛َ
أصل المفعولين المبتدأ والخبر، فھما عمدة � يستغنى عنھما، ھذا ا=ص$ل، وأم$ا ) ظن(، لماذا؟ =ن )ظن(عدا مفعولي 

ًھذا سيأتي أن$ه يج$وز ح$ذف المفع$ولين اقت$صارا واخت$صارا، بخ$.ف ب$اب ) كسا وأعطى(باب  ف$الحكم يختل$ف؛ ) ظ$ن(ً
ون عم$دة ف$ي الح$ال وق$د يك$ون عم$دة باعتب$ار مبتدأ فھو عمدة، ولذلك العم$دة ق$د يك$) ظن(=ن المفعول ا=ول في باب 

ھ$ذا عم$دة ك$ذلك خب$ر ح$ال، : زي$د ق$ائم، زي$د عم$دة ف$ي الح$ال ا]ن يعن$ي ف$ي النط$ق، وق$ائم: ا=صل، عمدة في الح$ال
ًظننت زيدا قائما، نقول ًزي$دا ھ$ذا عم$دة باعتب$ار ا=ص$ل، وقائم$ا: ً النظ$ر ف$ي العم$دة : ًھ$ذا عم$دة باعتب$ار ا=ص$ل،، إذا: ً

  .ن جھتينيكون م

  .ما ليس بعمدة: أجز حذف فضلة، المراد بالفضلة: قوله: ًإذا

ْأج7ز ِ ًاخت$صارا أو اقت$صارا، يعن$ي: َ : يج$$وز ح$ذف الف$ضلة س$واء ك$ان م$$ن ب$اب ا�قت$صار أو ا�خت$صار، وقلن$$ا: ً
 وا�خت$صار الفرق بينھما أن حذف ا�قتصار بالقاف ھو حذف ب. دليل، ب. قرينة، تحذفھا ھكذا و� يدل عليھا ش$يء،

  .� يكون الحذف إ� بدليل

  .فرق بين النوعين: ًإذا

ْأجز: ھنا حكم عام قال ِ ً؛ فالجواز مطلق، وحينئذ أجاز الحذف مطلق$ا س$واء ك$ان م$ن ب$اب ا�قت$صار أو م$ن ب$اب َ ٍ
يج$$وز، يج$$وز أن : ض$$ربت وس$$كت نق$$ول: ًا�خت$$صار، س$$واء ك$$ان دال علي$$ه دلي$$ل بع$$د الح$$ذف أو �، مطلق$$ا، ل$$و ق$$ال

ضربت، لك$ن : حذف المفعول به ولو لم يذكره ولو لم يعلمه السامع، لماذا؟ =نه فضلة وليس عمدة في ا=صل، فيقولي
ًظننت قائما؛ �، ظننت زيدا، �، � بد من دليل؛ =ن أصل زيدا من ظننت زيدا وقائم$ا ك$ذلك أص$له عم$دة، ف$. يج$وز  ً ً ً ً

  .ه فيما سبقحذفه إ� بدليل على التفصيل السابق الذي ذكرنا

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ : مراده بالجواز ھنا عدم ا�متناع، الجواز المراد به عدم ا�متناع، فيصدق بالوجوب، يعن$ي: َ
ض$$ربت وض$$ربني زي$$د، ض$$ربت، ض$$ربته : يج$$ب الح$$ذف، وھ$$ذا س$$يأتينا مثال$$ه ف$$ي ب$$اب التن$$ازع، في$$صدق ب$$الوجوب

  ً.وضربني زيد؛ ُحذف الضمير من ا=ول وجوبا

َوحذف: ًإذا َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ   . المراد به ما يقابل المنع، فيصدق بالوجوب: َ

ًحذف الفضلة قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، واجبا ف$ي مث$ل: ًإذا ً ُض$ربت وض$ربني زي$د، ض$ربت ھ$ذا مح$ل : ً
  .ًضربته؛ حذف الھاء وجوبا كما سيأتي في باب التنازع: الشاھد، ا=صل

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ ْإن َ ْلم ِ ْيضر َ َِ   

ْيضر ِيُضر، يضر يُضر، يجوز ضمھا عل$ى أن الفع$ل أج$وف واوي، أو عل$ى أن$ه : بكسر الضاد ويجوز ضمھا: َِ
Kمضعف ُوقف عليه في القافية بالتخفيف، بالسكون يعني، ضر يضر يضر لكن الكسر أنسب ھنا؛ =نه ق$ال k ِ K ْأو: ِ ْح7صر َ ُِ ،

ِيُضر يضر يجوز الوجھان، لكن ي$ضر  ْح7صر: أن$سب ل$ئ. يح$صل التب$اس ب$ين نھاي$ة ال$شطر ا=ول والث$اني، =ن$ه ق$الِ ُِ 
ْيضر َِ.  

َوحذف َ ٍفضلة َْ َ ْ ْإن َ ْلم ِ ْيضر َ حذفھا كما ھو ا=صل، ا=صل فيھا عدم اFضرار بع$د الح$ذف، وإنم$ا يك$ون الح$ذف : َِ
اع$ل ھ$ي عينھ$ا ف$ي ح$ذف المفع$ول لعلة، ھذا ا=صل فيه، فك$ل م$ا ذك$ر م$ن ا=غ$راض اللفظي$ة أو المعنوي$ة لح$ذف الف

ٍمطلقا، حذف الفضلة، إن لم يضر حذفھا، وحينئذ حذف الفضلة إما لغرض لفظي وإما لغرض معنوي، لغ$رض لفظ$ي  ً
َما ودعك ربك وما قلى: ((كتناسب الفواصل، قالوا َ َ َ َ َ َ َ َ َk K (( ما ق.ك، حذف المفعول ق.ك، حذف من أج$ل التناس$ب، تناس$ب
  . لفظيالفواصل، وھذا غرض

َإ� تذكرة لمْن يخشى(( َْ Kَ َ َِ ًِ ْ   .لمن يخشاه، حذف المفعول به =جل التناسب)) ِ

ُف$$إْن ل$$م تفعل$$وا: (( واFيج$$از كم$$ا َ ْ ََ َْ ُول$$ْن تفعل$$وا((تفعل$$وا م$$اذا؟ )) ِ َ َْ م$$اذا؟ ح$$ذف المفع$$ول ف$$ي الفعل$$ين م$$ن أج$$ل )) ََ
  .اFيجاز
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ُكتب ': ((وإما معنوي كاحتقاره، كما في قوله تعالى K َ َ K =غلبنَ َِ ْ �حتق$اره : أي الكافرين، حذف المفع$ول ب$ه قي$ل)) َ
  .ھنا

 أو استھجانه، أو العلم به، أو الجھل به، أو تعظيمه، أو الخوف منه، فيحذف المفعول لما يحذف ل$ه الفاع$ل م$ن 
  .ا=غراض اللفظية أو المعنوية السابقة

ْإن ْلم ِ ْيضر َ   . ر امتنع حذفهٍفإن ضر حينئذ امتنع حذفه، فإن ض: َِ

ِكحذف ْ َسيق َما َ ًجوابا ِ َ ْأو َ ْحصر َ ُِ  

ِكحذف ْ   : المثال ھنا =ي شيء؟ إن لم يضر أو لما ضر؟ ظاھر الك.م ھنا: َ

ْإن ْلم ِ ْيضر َ ِكحذف  *** َِ ْ َسيق َما َ ًجوابا ِ َ ْأو َ ْحصر َ ُِ  

ر ف$إن ض$ر امتن$ع وذل$ك إن ل$م ي$ض: ظاھر الك.م أنه لما ل$م ي$ضر، لك$ن الظ$اھر ال$صحيح عك$سه، ك$أن التق$دير
  .ٍكحذف، وحينئذ التمثيل ھنا للحذف الضار

ِكحذف ْ   .يعني فضلة: َما َ

َسيق ًجوابا ِ َ َسيق ھذا مغير الصيغة، مثل قيل ساق يسوق ُسوق ھ$ذا ا=ص$ل، س$يق بك$سر ال$سين، س$اق ي$سوق : َ ِ
  .باب قال يقول: أي

ًجوابا َ   .ھذا مفعول ثاني لسيق، وسيق ھذا فيه نائب فاعل: َ

ِذفَكح   .يعني مفعول: َما ْ

َسيق ًجوابا ِ َ ًزي$دا، : ًض$ربت زي$دا وي$صح أن يق$ول: ًمن ضربت؟ ض$ربت زي$دا، في$صح أن يق$ول: ؛ لسؤال سائلَ
  .المھم أن يذكر المفعول به سواء ذكر الناصب أو �

ُويحذف ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . ِعلما ِ ُ  

.  ضربت وحذفه ما اس$تفدنا ش$يء، م$ا ح$صل الج$واب:من ضربت؟ قال: ًزيدا، لو قيل له: ٍفحينئذ � بد أن نقول
� بد أن يحصل الجواب بذكر المفعول، والمفعول به ھنا فضلة و� يستغنى عن$ه، � يمك$ن أن ي$ستغنى عن$ه؛ =ن$ه : ًإذا

  .لم يحصل الجواب إ� بذكره بقطع النظر عن العامل ذكر أو �

ِكحذف: ًإذا ْ َسيق َما َ ًجوابا ِ َ ٍربت؟ ض$ربت زي$دا، أو زي$دا، وحينئ$ذ نق$ولمن ض: لسؤال سائل: َ ً ًزي$دا ھ$ذا مفع$ول : ً
ًب$$ه � يج$$وز حذف$$ه واج$$ب؛ =ن$$ه ل$$و ح$$ذف ض$$ر، ض$$ر بم$$اذا؟ ل$$م يح$$صل الج$$واب لل$$سؤال، فبق$$ي ال$$سؤال معلق$$ا دون 

  . الجواب، وھذا باطل

ْأو ْحصر َ ًيعني حصر المفعول به، كان محصورا ف. يجوز حذفه، مثل ما ض$ربت إ� زي$دا، ز: ُِ ًي$دا ھ$ذا مفع$ول ً
ًأن$ه نف$ي ال$ضرب مطلق$ا ع$ن غي$ر زي$د : ًم$ا ض$ربت إ� زي$دا، بمعن$ى: � يج$وز حذف$ه، � تق$ول) إ�(به محصور بعد 

ُما ضربت إ� زيدا؛ أثبت الضرب لخصوص زيد ونفي عما ع$داه، ل$و ق$ال. ُوأثبت لزيد م$ا ض$ربت وح$ذف المفع$ول : ً
ًبت زي$$دا، زي$$دا ھ$$ذا مح$$صور في$$ه، � ي$$صح أن نق$$ولًب$$ه نف$$ي ال$$ضرب مطلق$$ا وھ$$و ق$$د ض$$رب زي$$د، إنم$$ا ض$$ر إنم$$ا : ً

  .ضربت، ضربت من؟ كل الناس، ھذا ممتنع، بعض الناس، من ھم؟ � بد من التعيين

ھ$$ذا مفع$ول ب$$ه لفع$$ل : إي$$اك وا=س$$َد، اح$ذر، تح$$ذير، ھ$$ذا من$صوب عل$$ى التح$ذير، إي$$اك: أو ُح$ذف عامل$$ه، نح$و
  .فهًمحذوف وجوبا، ھل يجوز حذفه؟ � يجوز حذ

ًفي ھذه المواضع ال$ث.ث � يج$وز ح$ذف الف$ضلة البت$ة؛ إذا ك$ان جواب$ا ل$سؤال، أو ك$ان مح$صورا، أو ك$ان : ًإذا ً
  .ًمنصوبا على التحذير أو اFغراء

َوحذف  َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ ْإن َ ْلم ِ ْيضر َ َِ  
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ٍفضلة: قوله َ ْ   .؛ عرفنا ا]ن با=مثلة السابقة المفعول الواحدَ

ٍفضلة: قوله َ ْ ًضربت، وا=مثلة السابقة عليه، ويدخل فيه أيضا ي$دخل في$ه ا=ول : مل المتعدي إلى واحد، نحويش؛ َ
ًوأْعطى قل$ي.((من المتعدي إلى ا�ثنين، مثل  َِ َ َ ًقل$ي.)) َ ِ ھ$ذا :  ھ$ذا مفع$ول ث$اني ح$ذف ا=ول، وأعط$اك، أو أعط$اه نق$ولَ

kول$$سْوف ُيْعطي$$ك رب$$: ((ح$$ذف في$$ه ا=ول، والث$$اني كقول$$ه َِ َ َ َ َول$$سْوف ُيْعطي$$ك ((يعطي$$ك م$$اذا؟ ح$$ذف، ُح$$ذف الث$$اني، )) َكََ َ َ َِ َ
َربك َk ((ًوا=ول والثاني معا، نح$و)) :َفأم$ا م$ْن أْعط$ى َ ََ K ًفھ$ذا يج$وز ح$ذف المفع$ولين اقت$صارا واخت$صارا، )) َ َفأم$ا م$ْن ((ً K َ َ

َأْعطى   .أعطى يتعدى إلى اثنين، أين المفعو�ن؟ لم يذكرا)) َ

؛ =ن$ه عم$دة )ظ$ن(دون قرينة، ولو لم يعلمه السامع، � يشترط فيه ذكر قرينة إ� في باب ويجوز حذفھما ولو ب
َوحذف :في ا=صل، وأما ھذا �، ھذا داخل في قوله َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ   .فھو مطلق؛ َ

َوح777777777ذف َ ٍف777777777ضلة َْ َ ْ ْأج777777777ز َ ِ ْإن َ ْل777777777م ِ ْي777777777ضر َ َِ  

  

ِكح777777777ذف ْ َس777777777يق َم777777777ا َ ًجواب777777777ا ِ َ ْأو َ ْح777777777صر َ ُِ  

  

وھ$ذا ل$يس بجي$د؛ =ن م$ا � ي$ستغنى عن$ه ق$د يك$ون ف$ضلة، . ما � يستغنى عن$ه: لعمدة، والعمدةالفضلة خ.ف ا
ًومثله ما كان واقعا في جواب سؤال، زيدا � بد منه � ي$ستغنى عن$ه، م$ا ض$ربت إ� زي$دا؛ ھ$ذا � ي$ستغنى عن$ه وھ$و  ً ً

  .ٍفضلة عندھم، وحينئذ ما � يستغنى عنه فيه نظر

: ًتغناء عن$ه ك$المفعول ب$ه، فيج$وز ح$ذف الف$ضلة إن ل$م ي$ضر، كقول$ك ف$ي ض$ربت زي$داوالفضلة ما يمك$ن ا�س$
ٍأكل$ت والحم$د [، وحينئ$ذ : ًضربت، أكلت، ليس ش$رطا أن$ك تخب$ر الن$اس م$اذا أكل$ت، تق$ول: ُضربت، جائز ھذا، تقول

أكل$ت، ض$ربت، : ٍذ نق$ولتحذف المفعول و� يشترط ذكره، قد � يعل$م ال$سامع ب$المفعول، � ي$شترط في$ه قرين$ة، وحينئ$
ھ$ذا ح$ذف في$$ه المفع$ول ب$دون قرين$ة و� ي$شترط في$$ه : ش$ربت، يكف$ي، ش$ربت م$اذا؟ تح$ذف المفع$$ول و� تخب$ر، نق$ول

  .قرينة

ًوكقولك في أعطيت زيدا درھما ًأعطيت، أعطيت زيدا درھما؛ حذفت المفعولين، اقتصارا أو اخت$صارا ج$ائز، : ً ً ً ً ُ ُ
َفأما م$: ((ومنه قوله تعالى K َ َْن أْعط$ى واتق$ىَ K َ َ : ھ$ذا ُح$ذف الث$اني، ومن$ه قول$ه تع$الى: ًح$ذف المفع$ولين، وأعطي$ت زي$دا)) َ

َولسْوف ُيْعطيك ربك(( َ َ َ َ َk ِ َُيْعطيك ربك)) َ َ َk ً؛ حذف الثاني، وأعطيت درھما أعطيت من؟ ھذا � يشترط في$ه ذك$ره، أعطي$ت ِ
  .ً ھذا ليس إليك، � يشترط فيه أن يكون عالما بالمحذوفًأني أخبرك أني أعطيت درھما، أعطيت من؟: ًدرھما المراد

َحتى ُيْعطوا الجزية: ((ومنه َْ َِ ْ ُ K ((حتى يعطوكم الجزية .  

َم$ن ض$ربت؟ : أن يق$ال: فإن ضر حذف الفضلة لم يجز ح$ذفھا كم$ا إذا وق$ع المفع$ول ب$ه ف$ي ج$واب س$ؤال نح$و
ًضربت زي$دا، أو وق$ع مح$صورا: فتقول ًف$. يج$وز ح$ذف زي$دا ف$ي الموض$عين إ� يح$صل ف$ي ًم$ا ض$ربت إ� زي$دا، : ً

ًا=ول الجواب ويبقى الك.م في الثاني دا� على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه ع$ن غي$ر زي$د ف$. يفھ$م المق$صود  ً
  . عند حذفه

ُويحذف ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . َعلم ِ   اُِ

ُويحذف ْ ُ َالناص7بھا ََ ُ ِ َوح7ذف: ًأو� ق$ال، . َ ٍف7ضلة َْ َ ْ المفع$ول ب$ه م$ا ع$دا مفع$ولي ظ$ن، ھ$ذا الك$.م ف$ي المفع$ول : ييعن$ َ
ٍنفسه، والمفعول � بد أن يكون منصوبا بعامل، والعام$ل ق$د يك$ون اس$ما وق$د يك$ون فع$.، وحينئ$ذ نق$ول ً ً يج$وز ح$ذف : ً

ز، الناصب، ا]ن الك.م في الناصب ليس في الفضلة ،وإنما م$ا ن$صب الف$ضلة، ھ$ل يج$وز حذف$ه أم �؟ ا=ص$ل الج$وا
� : � يح$$ذف إ� بقرين$$ة، وف$$ي ال$$سابق قلن$$ا: لك$$ن ب$$شرط أن ي$$دل علي$$ه دلي$$ل، ھن$$ا اش$$ترطنا القرين$$ة م$$ع الح$$ذف، يعن$$ي

  يشترط فيه قرينةك 

َوح77ذف َ ٍف77ضلة َْ َ ْ ْأج77ز َ ِ ًمطلق$$ا ب$$. دلي$$ل وب$$دليل اقت$$صارا واخت$$صارا، ھن$$ا �، � يح$$ذف اقت$$صارا وإنم$$ا يح$$ذف : َ ً ً ً
  . لماذا؟ =ن السابق ليس عمدة ف. يجب ذكره، ھذا ا=صلًاختصارا وھو ما كان بدليل، 

  : ًوأما الناصب إذا كان فع. فھو عمدة، والعمدة � يحذف ب. دليل، ولذلك قال ھنا

ُويحذف ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . ِعلما ِ ُ  
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  . � بد من ھذا القيد، فإن لم يعلم � يجوز حذفه البتة

ُويحذف ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ .  

ُالناصب ِ ٍالغ$.م زي$د، ي$صح؟ ھ$ل ي$صح دخ$ول ناص$بھا؟ ناص$بھا: َھا. م$ضاف وم$ضاف إلي$ه، اFض$افة � تج$امع : ُ
ً، الغ.م زيد ھذا � يصح، كونه وصفا، وھذا سيأتينا إن شاء ')أل( ٍ ُ.  

ُووصل  ْ َ ْبذا المضاف مغتفر) ْأل(َ ُ َ َُ ََ ْ ِ   . ، فيه شروطِ

َالناصبھا: ًإذا ُ ِ   .؛ =نه في قوة الجملة الفعليةيعني الذي نصبھا، ھذا مراده: .

ُويحذف ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ َوح7ذف :ناص$ب الف$ضلة، فال$ضمير ھن$ا يع$ود عل$ى قول$ه يعن$ي: . َ ٍف7ضلة َْ َ ْ عل$ى الم$ضاف إلي$ه،  ،َ
فأعاد الناظم ھنا الضمير على المضاف إليه، وھذا عل$ى ال$صحيح أن$ه ج$ائز، أن$ه يج$وز ع$ود ال$ضمير عل$ى الم$ضاف 

لمضاف إليه كجزء من كلمة، كالدال من زيد والياء من زيد، ف. يجوز عود الضمير على بع$ض �؛ =ن ا: إليه، وقيل
ٍالكلمة، والمضاف والمضاف إليه بع$د اFض$افة ص$ار كج$زء واح$د، وحينئ$ذ نق$ول ع$ود ال$ضمير عل$ى الم$ضاف إلي$ه : ٍ

دة إ� أن$ه ف$ي الحقيق$ة كلمت$ان، �؛ =ن غ.م زيد وإن كان ف$ي المعن$ى كالكلم$ة الواح$: كعوده على دال زيد، والصواب
: إجراء اFعراب على محلين، جاء غ.م زيد، كم إعراب ھنا؟ غ.م زيد كم إعراب؟ فيه إعراب$ان، في$ه مح$.ن: بدليل
م$ضاف : ٍزي$د. ُغ.م على أنه فاعل، والمقت$ضي للرف$ع ھ$و ج$اء، والم$يم ح$رف اFع$راب، يعن$ي مح$ل اFع$راب: ًأو�

ٍ=ول مرفوع والثاني مجرور اختلفا، فدل على أنھما ليسا كلمة واحدة حقيقية، حينئ$ذ � ب$د م$ن ا: ًإذا. إليه، ھذا مجرور
  .الفصل

َويحذف الناصبھا : ًإذا ُ ُ ْ ُ َِ .   .أعاد الضمير على المضاف إليه وھو جائزَ

ُويحذف ْ ُ ُوقـد يكون ح7ـذفھل المراد بالحذف ھنا الحذف الواجب أم الجائز؟ الجائز، لماذا؟ : ََ ْ َ َ َُ َه ملت7ـزماُْ َُ َ ْ ، دل عل$ى ُ
ُويحذف: أن المراد بقوله ْ ُ   .ً؛ جوازا، و� يشمل الواجب؛ =نه فصله عنهََ

ُويحذف ْ ُ   .أي يجوز حذفه؛ =نه في مقابلة الحذف الواجب: ََ

َالناصبھا ُ ِ   . يعني الذي نصبھا: .

ْإن َعلم ِ ًق$الوا خْي$را((: ًا نح$ويعني بالقرينة، إن علما بالقرينة، وإذا حذف فقد يكون حذفه ج$ائز: اُِ َ َم$اذا أن$زل )) ((َُ ََ ْ َ َ
ًربكم قالوا خْيرا َُ َُ ْ k ًخْيراًأنزل ربنا خيرا، : يعني)) َ نع$م، � ب$د م$ن :  ھذا مفعول به ُحذف ناصبه، ھل دل عليه دليل؟ نقولَ

َم$اذاق$الوا . ((دليل ً أن$زل ربك$م ق$الوا خْي$راَ ُ َْ َ َُ ْ k َ َ َوق$الوا كون$وا ُھ$ودا أْو ن$صارى . ((ًي$راأن$زل خ: ًأن$زل خي$را، ق$الوا: يعن$ي)) َ َ ََ ََ ً ُ ُ ُ
َتْھتدوا قْل بْل ملة إْبراھيم ِ َِ َِ َ ُK ُ َ ھ$ذا من$صوب عل$ى أن$ه مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف : بل أتبع مل$ة إب$راھيم، فمل$ة نق$ول: يعني)) َ

  . أتبع: تقديره

َالقرطاس، إذا رأيت رجل يسدد سھما، القرطاس   ً.ھذا مفعول به لفعل محذوف جوازا: ًَ

ُويحذف: ًإذا ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . َعلم ِ   اُِ

اش$$ترط ف$$ي ح$$ذف الناص$$ب علم$$ه دون ح$$ذف الف$$ضلة؛ =ن$$ه أح$$د ركن$$ي اFس$$ناد وعمديت$$ه، ف$$. ي$$ستغني : نق$$ول
اFسناد عنه حتى يحذف ب. دليل بخ.ف الفضلة، الفضلة يحذف بدليل وب$دون دلي$ل، وأم$ا ناص$ب الف$ضلة ف$. يح$ذف 

  . وركن في اFسنادإ� بدليل؛ =نه عمدة

ُويحذف ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . َعلم ِ   اُِ

ًوإذا أردنا تقديره حينئ$ذ، قل$ت م$ث. ًزي$دا، ض$ربت م$ن؟ زي$دا، ح$ذفت، إذا أردت تق$ديره أي$ن تق$دره، مت$أخر أو : ٍ ً
ًضربت من؟ من ض$ربت؟ زي$دا، ا=. ًمتقدم؟ متقدم، لماذا؟ =نه ا=صل، بقطع النظر عن كونه مطابقا للسؤال َ ص$ل ف$ي َ

ٍالمعمول أن يكون متأخرا عن العامل، فإذا جئت تقدره حينئذ تقدم العامل على المعمول، فتقول ًضربت زي$دا، وك$ذلك : ً ُ
ًق$الوا خْي$را: ((في قوله َ ًالمفع$ول ب$ه يج$وز تقديم$ه عل$ى العام$ل ، خي$را أن$زل، أن$زل خي$را؛ يج$وز الوجھ$ان، لك$ن � )) َُ ً

  .صلتقدره إ� قبله؛ =نه عامل وھو ا=
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ٍوإذا ُحذف فا=صل تقديره في مكانه ا=صلي، إذا حذف الناصب حينئذ تقدره في مكان$ه ا=ص$لي، م$ا ھ$و مكان$ه 
ٍا=صلي؟ التقديم؛ =ن العام$ل رتبت$ه مقدم$ة عل$ى المعم$ول، =ن العام$ل يقت$ضي، يطل$ب، وحينئ$ذ نحت$اج إل$ى أن يك$ون 

ٍعن$ي، ف$إن وج$د ال$سبب حينئ$ذ � نق$دره ف$ي مكان$ه ا=ص$لي ب$ل ًمتقدما على معمول$ه، إ� لم$انع أو مقت$ضي، إ� ل$سبب ي
: بالن$صب، إذا جئن$ا نق$در � نق$ول: Kھ$ذا م$ن ب$اب ا�ش$تغال، أي: Kأيھم رأيته، نقول: نؤخره، فا=ول الذي ھو لمانع نحو

َرأيت أي؛ �، ت$ؤخره، أيھ$م رأي$ت، رأيت$ه؟ ف$إذا جئ$ت تق$در ت: منصوب بفعل محذوف تقديره) Kأي( َ K K جعل$ه بع$د المفع$ول
يق$در لم$انع، يق$در ف$ي : Kبه، لماذا؟ =ن أيھم ا�ستفھام له الصدارة ف$ي الك$.م، ف$. يتق$دم علي$ه عامل$ه، ول$ذلك نق$ول ھن$ا

ًغير مكانه ا=صلي بأن يكون تاليا لمعموله، ول$يس معمول$ه تالي$ا أو تابع$ا ل$ه، ف$. تق$ل ً Kرأي$ت أيھ$م، وإن ك$ان ھ$ذا ھ$و : ًُ
  .ًول به، لكن نقدره متأخرا لما ذكرناها=صل =نه مفع

  .Kأيھم رأيته؛ إذ � يعمل في ا�ستفھام ما قبله =ن لھا حق الصدارة

Kوأما: ((ونحو َ ْ فھَدْيناُھمَ ثُموَدَ َ Kوأما)) ََ َ ثم$وَد ھ$ذا مفع$ول ب$ه لفع$ل : ٍبالنصب، قراءة من ن$صب، وحينئ$ذ نق$ول َ ثُموَدَ
Kأم$ا(ناھم، ن$ؤخره؛ =ن أما ثمود ھدينا فھ$دي: محذوف تقديره ٍ� يتلوھ$ا فع$ل � لفظ$ا و� مق$درا، وحينئ$ذ خالفن$ا لم$انع، ) َ ً ً

دل : ًثم$وَد ھ$دينا ھ$ديناھم، إذا. ھ$ديناھم، �، ھ$ديناھم نحت$اج تق$دير آخ$ر: أما ثم$ود ھ$دينا � نق$ول: ، فنقول)أما(لوجود 
  .فعل) أما(عليه المذكور لكن � يتقدم على المفعول، إذ � يلي 

: ًفي الدار زيد، أين نقدر؟ إذا أردنا أن نجعل زيد مبتدأ قطعا � يحتمل غيره، وف$ي ال$دار خب$ر وقلن$ا: ذلك نحوك
ف$ي : ٍجار ومجرور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر تق$ديره: ًالخبر ھنا متعلق بـ استقر على الصحيح مث.، كيف نقدر؟ في الدار

استقر في ال$دار؛ ص$ار زي$د فاع$ل، وإذا أردت$ه مبت$دأ : نك لو قلتفي الدار زيد استقر؛ =: الدار زيد استقر، ھكذا تقدره
Kحينئذ تقدم الفعُل  في الدار استقر زيد لم تخرج ع$ن الم$شكلة، و� تخ$رج عنھ$ا :  على المبتدأ، وإذا قلت-الجملة الفعلية-ٍ

ٍزيد على أنه مبت$دأ، حينئ$ذ : ھانيجوز فيه وج: في الدار زيد استقر، ولذلك في الدار زيد قلنا: إ� بتأخير التقدير، فتقول
ٍفاعل؛ حينئ$ذ يج$ب تقديم$ه إ� عل$ى م$ذھب الك$وفيين م$ن ج$واز تق$دم الفاع$ل : إذا قدرنا المتعلق وجب تأخيره، وإذا قلنا

فاع$ل، : اس$تقر ف$ي ال$دار زي$د، فزي$د: في ال$دار متعل$ق ب$ـ اس$تقر، تق$ديره: على الفعل، فإذا أعربنا زيد فاعل ھكذا نقول
  .ھذا واضح بين. فاعل: في الدار استقر زيد، زيد: أو تقول.  متعلق به:وفي الدار

في الدار زيد استقر؛ على مذھب البصريين يتعين أن يكون زي$د مبت$دأ، وعل$ى م$ذھب الك$وفيين م$ن ج$واز تق$دم 
  .الفاعل على الفعل يجوز فيه الوجھان

ًه فع$.؛ =ن الخب$ر الفعل$ي � يتق$دم عل$$ى يج$ب ت$$أخير متعل$ق الج$ار ع$ن زي$د إن قدرت$$: ف$ي ال$دار زي$د نق$ول: ًإذا
ًإن خلفك زيدا، ھذه المواضع ن$ذكرھا اس$تثناء م$ن ا=ص$ل، ا=ص$ل أن$ه إذا ح$ذف الناص$ب : المبتدأ في مثل ھذا، ونحو ً K

Kمتعلق–
ً إذا حذف أن يقدر، ويقدر قبل المعمول، زيدا ضربت زيدا، إ� في بعض المسائل يؤخر عنه- ً.  

ًإن خلفك زيدا، م Kظرف متعلق بمحذوف: حرف نصب، خلفك: ًا إعراب إن خلفك زيدا؟ إن.  

ًعل$ى الجمل$ة الفعلي$ة، ث$م إذا جعلت$ه أي$ضا خب$را ) Kإن(م$شكلة ھ$ذه، دخل$ت ) Kإن استقر خلفك: (ًقدره فع.، لو قلت ً
ِوراع: ًمقدما سبق معنا َ َالترتيب َذا َ ِْ   .، فالخبر إذا كان جملة فعلية � يتقدم على ا�سم.

ًإن خلف$ك زي$$دا اس$تقر، ت$ؤخره؛ =ن$ه ھ$$و الخب$ر، والخب$ر إذا ك$ان جمل$$ة ول$م يك$ن ظرف$$ا أو : يتع$ين أن تق$ول: ًذاإ ً
ًجارا ومجرورا � يجوز أن يتقدم على ا�سم ً.  

ِوراع َ َالترتي7777777777777777ب َذا َ ِْ ِال7777777777777777ذي ِف7777777777777777ي .إ) . .  

  

َكلي7777777777ت ْ َ َفيھ7777777777ا َ َھن7777777777ا َْوأ ِ َغي7777777777ر ُ ْ ِالب7777777777ذي َ َ ْ  

  

Kخبر إن � يتق$دم عل$ى ا ًس$مھا، إ� إذا ك$ان ظرف$ا أو ج$ارا ومج$رورا، ف$إذا قدرت$هِ ً ًإن اس$تقر خلف$ك زي$دا؛ ص$ار : ً
ٍإن خلفك استقر زيدا كذلك، وحينئذ يتعين تأخيره: وھذا ممتنع، أو) إن واسمھا(جملة فعلية، فصل بين  ًإن خلفك زي$دا : ً

  .الفعل؛ =نه ممنوع) إن(استقر، لئ. يلي 

ًت$$أخير المتعل$$ق مطلق$$ا اس$$ما ك$$ان أو فع$$.؛ =ن مرف$$وع ًإن خلف$$ك زي$$دا، فيج$$ب : ونح$$و Kً � ي$$سبق من$$صوبھا ) Kإن(ً
ًمطلقا، إ� إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ثم ھو متعلق بمحذوف ً ً ً.  
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متعل$$ق بمح$$ذوف خب$$ر : اس$$م ك$$ان، وخل$$ف: ك$$ان خلف$$ك زي$$د، زي$$د: � ب$$د م$$ن ت$$أخيره عن$$د التق$$دير، بخ$$.ف: ًإذا
واسمھا بالجملة الفعلي$ة، لم$ا ج$اءت ) كان(ر خلفك زيد، يصح؟ يصح؛ =نه يجوز الفصل بين كان استق: ، تقديره)كان(

ًجاز التقدير وھو ا=صل في محله، فيجوز تقديم المتعلق ولو كان فع.؛ =ن خبر  K)ًيجوز تقديم$ه م$ع كون$ه فع$.، ) كان
  . يتأخر: والثاني الذي ھو لمقتضي، ھذا لمانع، قلنا

ًلة ليس فيه مانع، وإنما ثم معنى يقتضي تأخير المتعل$قالمقتضي مثل البسم K ِب$ْسم ' ال$رْحمن ال$رحيم : َ ِِ K Kِ َِ ِ K أق$رأ، قلن$ا
مت$أخر، ھ$ذا ھ$و ال$شاھد، مت$أخر، لم$اذا مت$أخر؟ : الجار والمجرور متعلق بمحذوف فع$ل، قلن$ا: ًدائما في شرح البسملة

Kيمتنع تقديمه؟ �، � يمتنع، ليس ثم مانع م$ن ت قديم$ه، وإنم$ا المعن$ى ال$ذي نري$ده وھ$و الح$صر � يح$صل إ� بالت$أخير، َ
  . إفادة الحصر

ُويحذف: ًإذا ْ ُ َالناصبھا ََ ُ ِ ْإن . َعلم ِ   .بالقرينة: اُِ

َعلم ا=لف ھذه لmط.ق، فإن ل$م يعل$م � يج$وز حذف$ه؛ =ن$ه رك$ن ف$ي اFس$ناد، ث$م إذا أردن$ا حذف$ه لقرين$ة، ث$م : اُِ
ٍأن$ه يك$ون متق$$دما عل$ى الف$ضلة، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، إ� لم$$ا ذك$ر م$ن المواض$ع فحينئ$ذ يع$دل ع$$ن أردن$ا تق$ديره فا=ص$ل  ً

  .ا=صل

ْوقد ُيكون َ ُ ُحذفه َ ُ ْ َملتزما َ َُ َ   .ا=لف ھذه لmط.ق: ْ

ْوقد ُيكون َ ُ ُحذفه َ ُ ْ قد للتقليل أو التحقيق؟ يحتمل ھذا ويحتمل ذاك، يحتم$ل أنھ$ا للتقلي$ل ويحتم$ل أنھ$ا للتحقي$ق، إن : َ
الحك$م محق$ق ھ$ذا، موج$ود ف$ي ل$سان : أريد الحكم نفسه، ھو نفسه ف$ي عين$ه دون اعتب$ار بال$سابق فھ$ي للتحقي$ق، يعن$ي

َويح7ذف الناص7بھا : العرب أن يحذف الناصب ويكون حذفه واجب، لكن لو نظرن$ا إل$ى قول$ه ُ ُ ْ ُ َِ . الح$ذف الج$ائز ھن$ا، ف$إذا َ
ٍھن$ا للتقلي$ل، وحينئ$ذ يك$ون في$ه اس$تعمال الح$رف الواح$$د ) ق$د(بالح$ذف الج$ائز كثي$ر، والح$ذف الواج$ب قلي$ل، ص$ارت 

مشترك في معنيين، وھذا الصواب أنه ج$ائز، عن$د ا=ص$وليين ال$صواب أن$ه يج$وز ح$ذف الم$شترك ف$ي معنيي$ه إن ل$م 
ٍوالُمطلق$ات يترب$$ْصن بأنف$سھن ث.ث$ة ق$$ُروء: ((يك$ن بينھم$ا تن$$افي ُ َ َُ َ K َK ِ Kِ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ  يج$وز حمل$$ه عل$ى معني$$ين؛ ھن$$ا م$شترك و�: نق$ول)) ْ
  .=نھما متضادان

  .وأما إذا لم يكونا متضادين فالصواب الجواز، وعليه الشافعي رحمه ' تعالى

ْوقد ُيكون َ ُ ُحذفه َ ُ ْ   .أي حذف الناصب: َ

َملتزما َُ َ   : ًيعني واجبا، كما في باب ا�شتغال: ْ

َفالسابق ِ . ُانصبه َ ْ ِ ٍبفعل ْ ْ َأضمرا ِ ِْ ًحتما *** ُ ْ َ   

ًب$$اب ا�ش$$تغال م$$ن المواض$$ع الت$$ي يج$$ب فيھ$$ا ح$$ذف الناص$$ب، زي$$دا اض$$ربه، اض$$رب زي$$دا، اض$$رب ھ$$و : ًاإذ ً
  . الناصب وجب حذفه

ٍأدع$$و زي$$دا، حذف$ه واج$$ب؛ =ن$ه أني$$ب عن$$ه ي$اء، وحينئ$$ذ � يجم$ع ب$$ين الع$$وض : ي$ا زي$$د، أص$لھا: والن$داء ك$$ذلك ً
  .والمعوض

ھ$ذا مفع$ول : أرس$ل، الك$.ب: الك.ب عل$ى البق$ر، يعن$ي: نحوً وكذلك التحذير واFغراء بشرطه، وما كان مث. 
  .ُبه لفعل محذوف واجب الحذف؛ =ن ا=مثال تحكى كما ھي، ف. يجوز تقدير المحذوفات

أن$ه واج$ب � يج$وز : ًا=صل فيه الجواز إن علم، ثم قد يك$ون الح$ذف ملتزم$ا، بمعن$ى: حذف الناصب نقول: ًإذا
  .عدودةذكره البتة، وھذا في مواضع م

ًزي$دا، يعن$$ي : م$ن ض$ربت؟ فتق$ول: يج$وز ح$ذف ناص$ب الف$ضلة إذا دل علي$ه دلي$$ل، نح$و أن يق$ال: ق$ال ال$شارح
ًضربت زيدا، ضربت زيدا و� تقل أن التق$دير إنم$ا يك$ون ف$ي محل$ه ا=ص$لي، مكان$ه : ًزي$دا ض$ربت؛ للقاع$دة ال$سابقة: ً

ً عليه، وھذا الحذف جائز، وقد يكون واجبا كم$ا تق$دم ف$ي ًضربت زيدا، فحذف ضربت لد�لة ما قبله: التقدير. ا=صلي
ًضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم: ًزيدا ضربته، التقدير: باب ا�شتغال ً.  
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  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  53الدرس 

ِبسم ٱ+                                  . ِ ْ ِ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ  

ُالحمد [ ربl العالمين، والص.ة والس.م على نبيlنا ُمحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد َُ َ َ َّ K ِ َ:  

َرحمه ' تعالى-ِقال الناظم  َالتنازع في العمل: (-َ َ ُِ ُ َ .:(  

  :  البيت في الباب ا=خير

َويح777777777ذف الناص777777777بھا إن علم777777777 ُ َ ُ ُ ْ ُ َِ ِْ ِ .   اَ

  

َوق777777777 َد يك777777777ون حذف777777777ه ملتزم777777777اَ ُ َ ََ َ ُْ ُ ُ ْ ُ ْ  

  

ٌوذكرت أن ا=لف ھن$ا لmط$.ق، � ب$ل ھ$ي ع$وض ع$ن التن$وين؛ يعن$ي َ ھ$ذا اس$مھا، ) ُحذف$ه(ِناق$صة، و) ك$ان: (ِ
ًُملتزما(و َ َ ًھذا خبرھا، حينئذ تكون ھذه ا=لف بد� عن التنوين) ْ ٍ.  

َالتنازع في العمل: (ِقال الناظم َ ُِ ُ َ ٍفعل الُمتعدي من الفعل ال.زم؛ حينئ$ذ ك$ان ا=ص$ل ف$ي العام$ل أن K، لما بين لك ال). ِ l َ َ
Kيطلب معم$و� واح$دا، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، فم$ا اقت$ضى رف$ع فاع$ل، أو ن$ْصب مفع$ول حينئ$ذ � يتع$دى إ� إل$ى فاع$ل، أو  ٍ ٍ ٍَ َ َ ََ ْ ً ً

َمفعول به واحد فحْسب ِ.  

ِما أوجب كون آخر الكلم$ة عل$ى : -كما سبق بيانه- والعامل  ٍم$ن رف$ع، أو ن$ْصب، أو خف$ض، : وج$ه مخ$صوصَ ْ َْ ٍَ ٍ َ
ٍأو جزم َ.  

ًشيء؛ سواء كان معنويا، أو لفظيا، ) ما ( ً َأْوجب(ٌ ًبمعنى أنه اقتضى؛ =ن العامل إنما يعم$ل لكون$ه مقت$ضيا لم$ا ) َ َ
ما لمعناه lًبعَده، فالمعمول يكون متم.  

ٍما أْوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص ( َ الرفع، والنصب، والخف$ض، : وجه المخصوص، والمراد بال)َ
ًوالجزم، العامل يقتضي معمو�، وھو َ َما يظھر فيه أثُر اFعراب لفظا أو تق$ديرا، والعم$ل: َِ َ ًَ ً َھ$و ال$ذي يقت$ضيه العام$ل، : ِ

َفالعامل الذي يطلب فاع. حينئذ يقتضي الرفع على الفاعلية، والعامل ال$ذي يقت$ضي مفع$و� ب$ه حينئ$ذ ي َ ٍَ ٍِ ً ًِ ِ َقت$ضي الن$ْصب ِ K ِ
 ھ$$و العم$$ل، العم$$ُل إنم$$ا يك$$ون ف$$ي آخ$$ر الكلم$$ة، ل$$ه ارتب$$اط -ال$$ذي يعب$$ر عن$$ه بالطل$$ب-عل$$ى المفعولي$$ة، ھ$$ذا ا�قت$$ضاء 

  .بالعامل

ٌ إذا عندنا عامل، وعندنا معمول، وعندنا عمل، فقام زي$د،  َ َ ِ ِھ$ذا فع$ل، وھ$و العام$ل، عم$ل الرف$ع ف$ي زي$د، ) ق$ام(ً َ
ِزم، والفعل ال.زم يطلب فاع.، إذا طلُبه للفاعل اقتضى رفع زي$د عل$ى أن$ه فاع$ل ل$ه، ھ$ذا ھ$و ٌفعل �) قام(لماذا؟ =ن  ٍِ ْ ً ً َ ِ ِ

Kالعمل، فقام زيد تمم معناه، لو قيل ّھذا الك.م ن$اقص ل$يس بت$ام، إذا قي$ل: ھكذا لوحده نقول) قام: (َ : ٍحينئ$ذ نق$ول) زي$د: (ِ
م معن$اه، ول$ذلك ق$د ُي$شكل عل$ى الطال$ب الج$اُر والمج$رور متعل$ق أن$: Kتمم معناه، وھذا معن$ى العم$ل، معن$ى العم$ل lِه ي$تم

  بماذا؟

ْإن َعام6 ِ ِ َاقتضيا ِنَ َ َ ْعمل ٍمْاس ِفي ْ َ ُقبل  ***  َ ْ َ...   

َھذا يرى أن الجار والمجرور متعلق بكذا، وآخر يقول: َ يختلفون l ھ$و أن ھ$ذا : lمتعلق بكذا، السبب ف$ي الخ$.ف: َ
م لمعن$اه، أ.. الجار والمجرور lم معناه أكثر؟ وأي اللفظين ھو ُمفتقر إليه في تمام معناه؟ فما رأيته أنه م$تم lَي اللفظين يتم ِ kَ

ًوأنه أحوج لئن يتعلق ب$ه الج$ار والمج$رور؛ حينئ$ذ ص$ار معم$و� ل$ه، فق$ل Kٍ : ِالج$ار والمج$رور متعل$ق بك$ذا، ف$. يلت$بس َ َ l
K العامل يقتضي الجار والمجرور، أو العامل الثاني، لو علقناه بھ$ذا م$اذا ھذا: عليك من حيث المعنى، فتنظر في المعنى

Kيكون المعنى؟ ولو علقناه بما سبق ماذا يكون المعنى؟ َ  

َحينئذ ما كان أنسب م$ن المع$اني فھ$و أول$ى ب$ه؛ =ن$ه ق$د يتن$ازع ع$ام.ن ف$أكثر ف$ي ج$ار ومج$رور، أو ظ$رف،  ٍ
ٍفالمعنى ھ$و ال$ذي يقت$ضي ذل$ك، حينئ$ذ نق$ ِ ، )ق$ام(معم$ول ل$ـ) زي$د(عل$ى أن$ه فاع$ل ل$ه، و) زي$د(اقت$ضى رف$ع ) ق$ام: (ولَ

ِمعمول =نه فاعل، والرفع الذي ھو ضمة في آخر  Kٌ ھ$و العم$ل، دلي$ل العم$ل عل$ى م$ذھب الك$وفيlين، وھ$و العم$ل ) زي$د(َ
ًعلى مذھب البصريlين من جْعل اFعراب لفظيا، وھو دليل العمل من جْعله معنويا ًَ َ.  

Kأنه � يتعدد عام.ن عل$ى معم$ول واح$د م$ن جھ$ة واح$دة، � يمك$ن أن يوج$د ع$ام.ن : لعامل من شروطه ھذا ا َ
َيطلبان فاع. واحدا من جھة واحدة، حينئذ � يجتمع عام.ن على معمول، و� يكون معمول لعاملين البتة َ ًK َ َ ٌَ ٍ ً.  

K فإذا كان كذلك؛ حينئذ ما وج$د وظ$اھره أن$ه ت$سلط ع$ام.ن عل$ َ ٍى معم$ول واح$د ٍ  لك$ن ج$اء ف$ي -وا=ص$ل المن$ع-ٍ
ًلسان العرب م$ا ظ$اھره أن ث$م ع$املين يطلب$ان معم$و� واح$دا، وھ$ذا ا�س$م الظ$اھر، أو المعم$و ًَ َ ال$ذي يقت$ضيه الفع$ل لَّ

م$ا لiخ$ر: � يمك$ن أن يجتمع$ا؛ للقاع$دة ال$سابقة.. ا=ول والفعل الثاني lم$ا لفع$ل � يك$ون ُمتم lًأن م$ا ك$ان ُمتم ً  م$ن الجھ$ة ّ
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ٍنفسھا، أو من الحيثية نفسھا، وحينئذ نقول ِ   ٍإذا اجتمع عام.ن على معمول واحد فما العمل؟: ِ

l ھذا الذي عقد له النحاة باب التنازع في العمل، حينئذ الباب السابق ذكر فيه التعدي واللزوم، وك$ل واح$د منھم$ا  َ ُ ََ ٍ ُ َ
َيأخذ نصيبه من ا=سماء الظاھرة، فال.زم يطل ِ َب فاع. واحدا و� يطلب ف$اعلين، والفاع$ل ال$ذي طلب$ه الفع$ل ال$.زم � َ ًِ َ ً

ِيطلب$ه فع$$ل آخ$$ر، وك$ذلك المفع$$ول ب$$ه إذا ن$$صبه فع$ل ُمتع$$د، حينئ$$ذ � يطلب$ه فع$$ل آخ$$ر، إن ُوج$$د ف$ي ل$$سان الع$$رب م$$ا  ٌ ٍ ٌَ َy َ َ
ُظاھره التنازع والتجاذب ب$ين العوام$ل عل$ى معم$ول واح$د  َنع؟ عق$د النح$اة ھ$ذا الب$اب م$ن ؛ م$اذا ن$ص-وا=ص$ل المن$ع-ُ َ

ُباب التنازع في العمل، تنازع: ّأْجل حل ھذه المشكلة، فقالوا َُ ُتفاُعل، والمراد به التجاذب: َ َ.  

َ إذا ا=صل في الباب أنه على خ.ف ا=صل؛ =ن ا=صل أ� يتسلط ع$ام.ن عل$ى معم$ول واح$د، وأ� يقت$ضي  َ ً
ًويطلب عام.ن معمو� واحدا، ھذا ھو ً ٍ ا=ص$ل، حينئ$ذ ج$اء الب$اب عل$ى خ$.ف ا=ص$ل، ول$ذلك بع$ُضھم ي$رى أن ھ$ذا َ

ليس له أصل في لسان الع$رب، لك$ن ل$يس ا=م$ر ك$ذلك، ھ$و م$ن حي$ث ا=ص$ل موج$ود، : Kالباب ُمولد عند النحاة، يعني
  .َوأما من حيث التفريعات فھذا فيه بعُض النظر

ِالتنازع في(ُالتجاذب، : ُالتنازع في اللغة ُ ُ َ َ العمل. Kھكذا أطلقه الناظم، ويسمى) َ ِباب اFعمال: ِ َ.  

َتفاُعل، مأخوذ من تجاذب، كل منھما يجذب ذلك ا�سم ليكون معمو� له، وا]خر ي$دخل علي$ه ويري$د أن : ُتنازع َ ًَ ِ vَ ُ ُ ْ

ٍيكون ذلك ا�سم الظاھر معمو� له، حينئذ وقع بينھما نزاع ً.  

َفي العمل( k اقتضاء واحد منھما فاع. وا]خر مفعو�، قد يتح$د م$ن  أو،ًمفعو�ًع.، أو في اقتضاء كل منھما فا )َ َ ً ًَ
ًحيث الطلب أن يكون فاع.، وقد يختلف من حيث ا=ول يطلب فاع.، والثاني يطلب مفعو� كما سيأتي ً ًَ َ .  

vأن يتقدم عام.ن على معمول، كل منھ: فالمراد به من حيث الحقيقة: وأما في ا�صط.ح ٍ ِما طال$ب ل$ه م$ن جھ$ة َ
  .المعنى

، ف$إذا )vيتق$دم ع$ام.ن عل$ى معم$ول، ك$ل منھم$ا طال$ب ل$ه م$ن جھ$ة المعن$ى (-�k بد من ش$رط التق$دم-) Kأن يتقدم(
َعل$$ى أن$ه فاع$$ل ل$ه، يطلب$$ه م$ن جھ$$ة ) زي$د(يطل$$ب ) ق$ام(معم$$ول، ) زي$د(ع$$ام.ن، و) ق$$ام وقع$د(ق$ام وقع$$د زي$د، : قل$ت

م معن lٍعلى أنه معمول له، و� يمكن أن يجتمعا على معم$ول واح$د، حينئ$ذ ) زيد(يطلب ) قعد(اه، والمعنى؛ ُيريد أن يتم ٍ
vوقع التجاذب بين العاملين كل منھما يطلب    .على أنه فاعل له) زيد(ُ

ٌأن يت$أخر معم$ول، ك$ل م$ن ھ$ذين الع$املين طال$ب لھ$ذا المعم$ول (وھذا شرط في باب التنازع، و) تقدم عام.ن( َ v
ُعلى أنه فاعل له، إذا وق$ع التن$ازع ب$ين ) زيد(يطلب ) قعد(على أنه فاعل له، و) زيد(يطلب ) قام(، فـ)معنىمن جھة ال ً

lفاع. لھما معا، ھذا متعذر، بعي$د؛ لم$اذا؟ =ن$ه ) زيد(َعاملين على معمول واحد، و� يمكن أن يكون  ً ً
 أن$ه -كم$ا قررن$ا-

  . � يجتمع عام.ن على معمول واحد

Kوعرفه بع َبأنه عبارة عن توجه عاملين ليس أحدھما مؤكدا لiخر: ٌضھمَ ً l.  

ٍ إلى معمول واحد متأخر عنھما، مثل َضربت وأكرمت زيدا، ھ$و كال$سابق إ� أن ال$سابق طل$ب المعم$ول عل$ى : ٍ َ ً ُ ُ
ًأنه مرفوع، قام وقعد زيد، ضربت وأكرمت زيدا،  ُ ُ ُھذا معمول متأخر، تقدم عليه ضربت وأكرم$ت) ًزيدا(ٌ ُ K ك$ل منھم$ا ،v

ًيطلب مفعو� به، وليس عندنا إ� لفظ واحد،  ًيريده مفع$و� ل$ه، ) ُأكرمت(Kتسلط عليه؛ يريده أنه مفعول له، و) ُضربت(َ
ٍمعمو� لھم، حينئذ نقول) ًزيدا(ً� يمكن أن يجتمعان معا، فيكون    .ُھذا وقع فيه التنازع: ً

َليس أحدھما مؤكدا لiخر ( ً l l من الفعل المؤكد؛ =نه ف$ي الحقيق$ة � يطل$ب م$ا بع$ده عل$ى أن$ه فاع$ل ًھذا احترازا) ُ
  :ِله، مثل ما قيل

َأتاك َ َ ِأتاك َ َ َال6حقون َ ُ ِ .  

ٌا=ول ھذا فعل، وھو فعل ت$ام يطل$ب ف$اع.، وبع$ده اس$م ظ$اھر ) قام(ٌقام قام زيد، :  لو قيل ً v)الثاني$ة ) ق$ام(، )ٌزي$د
ُذ ھل وقع تنازع؟ لم يحصل تنازع؛ =ن الث$اني ل$م يتوج$ه إل$ى ًھذا فعل، لكنه � يطلب فاع.، حينئ ًبطلب$ه ف$اع. ) زي$د(ٍ

ٍله؛ =ن الفعل المؤكد خال عن الفاعل؛ كما ذكرناه فيما سبق وأنه � فاعل له، حينئ$ذ  ٍ l)الثاني$ة ھ$ذه ل$م تت$سلط عل$ى ) ق$امK
َ، لم تطلبه على أنه فاعل له، ولذلك استثني فقيل)زيد( ُ َما مؤكدا لiخرُليس أحدھ: ٌ ً l.  

ِوقال ف$ي التوض$يح ف$ي بي$ان حقيقت$ه K) : ،فان، أو اس$مان ي$شبھانھما، أو فع$ل واس$م ي$شبھه lٌأن يتق$دم فع$.ن مت$صر ٌ ِ K
َويتأخر عنھما معمول غيُر سببي مرفوع، وھو مطلوب لكل منھم$ا م$ن حي$ث المعن$ى ، ھ$ذه ش$روط وقي$ود � ب$د منھ$ا )َ

  .ستأتي معنا في أثناء الشرح

Kأنه يتوجه عام.ن إلى معمول واحد؛ بشرط أن يتق$دم المعم$و�ن، وأن يت$أخر المعم$ول، :  حقيقة باب التنازعًإذا َ K
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Kوھ$$ذا ك$$شرح ُم$$وجز وإ� فا=ص$$ل أن$$ه � ي$$شترط ف$$ي ا=ول$$ين أن يك$$ون اثن$$ين؛ ب$$ل ق$$د يك$$ون ع$$ام.ن ف$$أكثر، وك$$ذلك  َ
ًالمعمول قد يكون معمو� واحدا فأكثر، وإنما المراد ت َصوير المسألة فحسبً َ.  

Kأن يتقدم عام.ن، فإن كان عام. واحدا لم يقع تجاذب، ولم يقع تنازع، إذا � بد من اثن$ين ف$أكثر، يتق$دمان عل$ى  ً ُ ًُ ً
ٌمعمول واحد فأكثر، فحينئذ كل واحد من ھذه العوامل يطلب ذلك ا�سم الظ$اھر عل$ى أن$ه معم$ول ل$ه، وُينازع$ه الث$اني  ٍ ٍ ٍَ

َمعمول له، حينئذ ماذا نصنع؟ ھذا الذي سيأتي معنا في ھذا البابفيطلبه على أنه  ٍ .  

ْإن ع777ام6ن اقت777ضيا ف777ي اس777م عم777ل َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ِ َِ ْ  

ْوالث77777777ان أول77777777ى عن77777777د أھ77777777ل الب77777777صره َ ْ َ ْ َْ َِ ْ ََ َْ ِ ِ .
  

  

َ قب77777777777ل فللواح77777777777د منھم77777777777ا الع َ ُ َ ْْ ْْ ِ ِ ِ ِ َ   ْلم77777777777َُ

َواخت777777777777ار عك777777777777س َ َ َْ َ ْا غي777777777777رھم ذا أس777777777777رهْ َ ْ ُ ُْ َ ْ ُ َ ً  

  

Kعتبر من ا=بواب الصعبة، فھو أصعب من باب ا�شتغال، فك.ھما فيھما من الصعوبة ما قد ُباب التنازع ُي َ   .؟؟؟َ

ْإن ع77ام6ن اقت77ضيا ف77ي اس77م عم77ل( َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ِ َِ ًلفع$$ل مح$$ذوف وجوب$$ا يف$$سره  ھ$$ذا فاع$$ل) ع$$ام.ن(َح$$رف ش$$رط، ) إن) (ْ
َإن اقتض: (المذكور َ ْ ْ ِ عام6نىِ َ ِ َ.(  

َاقتضيا في اسم عم  َ ْ َ ٍَ ِ َ َاقتض(ھذا مفعول به لـ ) ً◌عم6: (ْلْ َ   ).ىْ

ٍفي اسم(  ْ ْعمل(l ھذا جار ومجرور متعلق بقوله )ِ َ K، عم$. ف$ي اس$م، وعلق$ه بع$ضھم بقول$ه)َ َاقت7ض: (ً َ ٍ ف7ي اس7مىْ ْ ِ( ،
ْعمل(لكن ا=ولى أن يعلق بـ َ َاقت7ضيا(l، وسبب التوج$ه ھن$ا م$ن كون$ه ُعل$ق ب$ـ)َ َ َ ْعم7ل(دون ) ْ َ ْعم7ل(؛ =ن )َ َ َ م$ْصَدر، ھ$ذا) َ

Kوالمصدر يكون متعلقا للجار والمجرور والظرف، لكن بشرط أ� يتقدم المعمول على العامل K َ.  

ّ فإذا ُعلق شيء بالمصدر، أو اسم الم$صدر، ُي$شترط ف$ي ص$حة إعمال$ه أ� يتق$دم علي$ه، ويمتن$ع أن يتق$دم علي$ه،  K K K
ٍفي اسم(Kوھنا تقدم  ْ ْعمل(على ) ِ َ ْإن (ًعم. ف$ي اس$م، : َرة في النظم فحْسب، وإ� ا=صل أن يقال، لكن من باب الضرو)َ ِ

َاقتضيا َ َ ٍطلبا عم. في اسم، ) ْ ٍفي اسم(ً ْ ْعمل: (lھذا جار ومجرور متعلق بقوله) ِ َ K؛ =نه م$ْصدر، وا=ص$ل في$ه أ� يتق$دم، )َ َ
  .ھذا من قبيل الضرورة: Kفإن تقدم في مثل ھذا التركيب نقول

َتضْاق(ُوأما تعليقه بـ َھذا فيه ضْعف من جھة المعن$ى؛ =ن ا�قت$ضاء ل$يس ل.س$م، وإنم$ا ا�قت$ضاء للعم$ل، ث$م ) ىَ
ٍفي اسم(العمل يكون في ا�سم � في فعل، و� في حرف،  ْ ْعمل(Kھذا معلق بـ) ِ َ ًليس معلقا بـ) َ K)َاقت7ضيا َ َ ؛ =ن ا�قت$ضاء )ْ

kمح$ل العم$.. ً، عم$.ً)عم67(الذي ھ$و طل$ب الفع$ل يطل$ب  lل يك$ون ف$ي ا�س$م، إذا ص$ار ج$ارا ومج$رورا متعل$ق بقول$هَ ً ً ً :
ْعمل( َ ْعمل(، و)َ َ َھذا مفعول به ُوقف على السكون على لغة ربيعة) َ ِ ٌ.  

  .قبل ا�سم، ھذا حال، حال كونھما قبل ذلك ا�سم: يعني) ُقبل (

َإن عام6ن اقتضيا(  َ ََ ْ ِ َِ ِ َإن اقتضى عام.ن حال كونھما قبل ذلك ا�سم،) ْ َ فحينئذ اشترط الناظم أن يكون$ا متق$دمين، ِ l ٍ
Kأن يكون العام.ن متقدمين، فإن تأخرا، أو توسطا، أو توسط أحدھما خرج عن باب التن$ازع، ب$ل � ب$د أن يتق$دما K ُ َ َُ lK K : ق$ام

Kوقعد زيد، ضربت وأكرمت عْمرا، � بد أن يتقدما Kَ َ ًَ ُ ُ ٌَ.  

ُعْم$$را ض$$ربت وأكرم$$ت، ل$$:  ف$$إن قي$$ل َُ ً Kض$$ربت زي$$دا وأكرم$$ت؛ توس$$ط : ُيس م$$ن ب$$اب التن$$ازع وس$$يأتي، ل$$و قي$$لَ ُ َُ ً
ُبينھما ا�سم، ليس من باب التنازع، بل � بد من أن يتقدم العام.ن، ويتأخر ا�سم ِ K Kَ ُ.  

ْفللـواحد منھم7ا العم7ل(  َ َ َ ُ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ ُن ا�س$م ، فالعم$ل لواح$د منھم$ا، وھ$ذا مح$ل وف$اق اتف$اق ب$ين النح$اة، � يمك$ن أن يك$و)َ
ًمعمو� للعاملين، بل � بد أن يكون واحدا منھما ھو الذي يأخ$ذ ا�س$م الظ$اھر، والث$اني حينئ$ذ ن$ْضمر ل$ه ض$ميرا ُ ً َِ ٍ K إم$ا : ً

ًمذكورا، وإما محذوفا على التفصيل ا]تي ً.  

ِفللـواحد(ًإذا  ِ َِ ْ ْفالعمل( الفاء ھذه واقعة في جواب الشرط، )َ َ َ ْلل7ـ(Kھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، ) ْ ِواحدِ ِ lج$ار ومج$رور متعل$ق ) َ
Kبمحذوف خبر مقدم،  َمنھم7ا(َ ُ ْ ُھ$ذا ح$ال م$ن الواح$د، ح$ال كون$ه منھم$ا � م$ن غيرھم$ا، ھ$ذا قطع$ا؛ =ن التج$اذب إنم$ا ) ِ ً ِ ِ

ِحصل بين العاملين على ھذا المعمول، ھذا تعريف ابن مالك رحمه ' تعالى، وھو واضح ِ َ.  

ِإن عام6ن( َِ ِ َ ْإن.. ()ْ َاقتضي ِ َ َ Kطلب، وا�قتضاء يفسر بمعن$ى الطل$ب، ) اْ ٍإن اقت$ضى ع$ام.ن عم$. ف$ي اس$م قب$ُل(َ ً( ،
ّحال كون العاملين قبل ا�سم الظاھر، فالعمل للواحد منھما دون ا]خ$ر، وھ$ذا مقط$وع ب$ه باتف$اق، إم$ا ا=ول أو : يعني َ َ

kما، أعمل$ت الث$اني أو أعمل$ت ا=ول كل$ه الثاني، ولذلك أجمع البصريون والكوفيون على أنه يجوز إعمال أي واحد منھ َ َ
َجائز، وإنما اختلفوا في ا=رجح وا=ولى وا=قيس ما ھو؟ على قولين َ ِ.  

َوالثان أولى( ْ ََ ِ ِوالث7اني(، ). . َأول7ى(إعم$ال الث$اني :  يعن$ي)َ ْ عن$د الب$صريlين، .. ِ م$ن إعم$ال ا=ول عن$د أھ$ل الب$صرة)َ
ًواختار عكسا( ْ َ َْ َ ْغيرھـم(ول دون الثاني إعمال ا=:  وھو)َ ُ ُ ْ عن$د أھ$ل الب$صرة، : ، وھم طائفتان اثنت$ان متقابلت$ان، إذا ق$ال)َ
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َغيُرھم؛ تعين أن يك$ون الم$راد ب$الغير أھ$ُل الكوف$ة؛ =ن$ه � اعتب$ار بغي$رھم، ول$ذلك أكث$ر م$ا ُي$ذكر الب$صريون : ثم قال َK
ُوالكوفيون، وأما ا=ندلسيون والمصريون فھذا خ.فھم سْھل ِ.  

ًاختار عكساَو( ْ َ َْ َاختار () َ َ ًعكسا( ھذا فعل ماضي، و)ْ ْ َأن ا=ول أول$ى، :  وھ$وم$ن ھ$ذاِ ھذا مفعول به، )َ ْغيرھ7ـم(ّ ُ ُ ْ َ( 
ْذا أسره(غيُر البصريين وھم الكوفيون،  َ ْ َ َاخت7ار(ھ$ذا ح$ال م$ن فاع$ل ) َ َ َاخت7ارً، اخت$ار غي$ُرھم عك$سا، )ْ َ ًعك7سا ْ ْغي7رھم َْ ُ ُ ْ َ ،

ْيرھـمَغ(ًاختار غيُرھم عكسا،  ُ ُ ِ ھ$ذا فاع$ل، ح$ال ك$ونھم )ْ ْذا أس7ره(َ َ ْ َ َص$احب أس$ره، وھ$و الجماع$ة القوي$ة، فيھ$ا :  يعن$ي)َ ِ
ّوص$$فھم بھ$$ذا ل$$ئ. ُيظ$$ن بأن$$ه ق$$ال: لك$$ون ال$$ذين اخت$$اروا ھ$$ذا الق$$ول أكث$$ر، وقي$$ل: ق$$وة، قي$$ل َ َ ْغيرھ77ـم(: َ ُ ُ ْ ؛ أن$$ه ت$$ضعيف )َ

ِلقولھم؛ �، ھو محتمل، ھذا محتمل، وا=ول محتمل، ك. ِ   .ھما محتم.ن؛ إ� أن ا=رجح ھو مذھب البصريينِ

ِوالث77ان( . َأول77ى(إعم$$ال الث$$اني؛ عل$$ى ح$$ذف م$$ضاف، وھ$$و مبت$$دأ، : أي) َ ْ ِث77ان( خب$$ره، )َ َأول77ى( مبت$$دأ، و). ْ  خب$$ره، )َ
ِث77ان( عل$$ى تق$$دير : إعم$$ال الث$$اني؛ =نن$$ا � نحك$$م عل$$ى الث$$اني م$$ن حي$$ث ھ$$و، ھن$$ا نق$$ول: عل$$ى ح$$ذف م$$ضاف، يعن$$ي) .

َأولى(ٍالثاني مبتدأ؛ حينئذ الثاني من حيث ھو � من حيث العمل : َنك لو قلتمضاف؛ = ْ ُ، ونحن نحكم علي$ه م$ن حي$ث )َ
ًلقْرب$$ه، القري$$ب أول$$ى، أكرم$$ت وض$$ربت زي$$دا، ق$$الوا: اFعم$$ال، إعم$$ال الث$$اني أول$$ى م$$ن إعم$$ال ا=ول، لم$$اذا؟ ق$$الوا ُُ ُ ِ ِ :

عل$ى أن$ه مفع$ول ل$ه، عل$ى ) ٍزي$د(ك.ھما تجاذبا في طلب ) ُ وضربتُأكرمت(ھذا مفعول به للثاني دون ا=ول، ) ًزيدا(
َ، وا=ول سيأتي أنه ُيقدر له ثم ُيحذف)ُأكرمت(مذھب البصريين الثاني أولى، وھو  K.  

ْواخت77ار عك77سا غيرھ77ـم( ُ ُ ْ َ َ َ ََ ً ْ َ ًعك77سا( اخت$$ار غي$$رھم وھ$$م الكوفي$$ون )ْ َ إعم$$ال ا=ول أول$$ى م$$ن إعم$$ال الث$$اني؛ :  وھ$$و)َْ
َالوا لسْبقه؛ =نه س$بق، لماذا؟ ق َ َِ Kنطق$ت ب$ه أو�، إذا ا�س$م الظ$اھر ا=ول$ى أن ُيق$در ل$ه، و) ُض$ربت(ِ ً ً ھ$ذا ج$اء ) ُأكرم$ت(َ

ٍثانيا، حينئذ الثاني َدخيل على ا=ول، فإذا جاء ا�سم الظاھر  َفا=ول أولى؛ ُيعط$ى، والث$اني ) ًزيدا(ً
ٍ حينئ$ذ -=ن$ه دخي$ل-

  .Kُيقدر له

ًبت زي$$دا، ُأكرم$$ت وض$$ر: ً إذا ) ُض$$ربت(ٌا=ول عل$$ى م$$ذھب الك$$وفيين، ومفع$$ول ل$$ـ) ُأكرم$$ت(ٌمفع$$ول ل$$ـ) ًزي$$دا(ُ
  .الثاني؛ العامل الثاني على مذھب البصريين

ْإن عام6ن اقتضيا في اس7م عم7ل( َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ِ َِ ِإن ع7ام6ن(:  قول$ه)ْ َِ ِ َ َل$يس الم$راد تحدي$د ا�ثن$ين فح$ْسب، وإنم$ا الم$راد :  قلن$ا)ْ َ
ُ� يكون واحدا؛ إذ لو كان واحدا خرج عن باب التنازع، قام زيد ض$ربت زي$دا، ل$يس في$ه تن$ازع، :  يعنيمفھوم ا=قل، ً ُ ً ًُ ٌ ْ

ُوإنم$ا الم$راد ع$$ام.ن ف$أكثر، حينئ$$ذ ي$رد ث$$م ث.ث$ة عوام$$ل ق$د يطلب$$وا معم$و� واح$$دا، ق$د يك$$ون التن$ازع ب$$ين أكث$ر م$$ن  ً ً َّ ِ َ ٍ
ُعاملين، وقد يتعدد التنازع فيه؛ ولذلك جاء ف ًتسبlحون، وتْحمدون، وتكبlرون دُبر كلl ص.ة ث.ثا وث.ث$ين { : ي الحديثَ ُ َُ َ َُ َ َ

ً، تسبحون دُبر كل ص.ة، تحمدون دُبر كلl ص.ة، تكبlرون دُبر كل ص.ة، إذا } ُ ُّ َّ َ َ َُ ُ َُ َدُبر(َ َھذا ظرف؛ تنازع في$ه العوام$ل ) ُ
  .الث.ثة السابقة

َنائ$ب ع$ن مفع$ول ُمطل$ق؛ ع$َددي، تنازع$ه الث.ث$ة الماض$ية، ا=فع$ال .. طلقھذا مفعول م) ًث.ثا وث.ثين: (كذلك َ ْ ِ
ُتسبحون، وتحمدون، وتكبرون: الث.ثة َُ ِ.  

ً إذا؛ وقع التنازع بين ث.ثة أفعال على معمولين؛ فوقع ماذا؟ التخالف بين ا�ثنين، صار ا=ول متعددا أكث$ر م$ن  َ ُ ًl ُ
ِإن عام6ن: (ول الناظماثنين، وصار الثاني أكثر من اثنين، فق َِ ِ َ ْ� مفھوم له من حيث الكثرة) ْ َ ُ .  

ٍفي اسم: (وقوله  ْ َ أخذ المكودي بأنه � يكون تنازعا إ� في اسم واحد، ول$يس ل$ه س$ْبق ف$ي ذل$ك، ب$ل ال$صواب)ِ ٍَ ً ُ ُِ :
ٍفي اسم: (أنه � مفھوم له، فقول الناظم ْ �، : ُ ب$اب التن$ازع، نق$ولليس له مفھوم بأنه إذا كان أكثر من اثنين خرج عن) ِ

َدب7ر{: ول$ذلك ج$اء ف$ي الح$ديث ُ Mك77ل ُ ٍص67ة ُ َ ًث6ث7ا َ َوث6ث7ين ََ ِ َ َ ً، وھم$ا معم$و�ن وق$$ع في$ه التن$ازع، وھم$ا اس$مان ل$يس اس$$ما }َ ُ
  ً.واحدا

ِإن ع7ام6ن( َِ ِ َ ٌ إذا � مفھ$وم ل$ه م$ن حي$ث الزي$ادة، ول$ه مفھ$وم م$ن حي$ث ا=ق$ل، يعن$ي،ف$أكثر) ْ ن �K يك$ون أق$ل م$: ً
ٍعاملين، فإن كان أقل من عاملين خرج من باب التنازع، فإن كان ث.ثة حينئذ نقول َ ٍھذا م$ن ب$اب أول$ى؛ التج$اذب في$ه : ِ

  .أعظم

ِإن عام6ن ( َِ ِ َ ًفع.ن، أو اسمان، أو اسم وفعل، بشرط أن يكون فع. متصرفا، أو م$ا ج$رى مج$راه، :  المراد به)ْ ً ٌ
ًفع. متصرفا � جامدا، أو ما جر ً � يكون التن$ازع ب$ين ح$رفين البت$ة، و� ب$ين ح$رف وغي$ره، .. ًى مجراه، إذا الحرفً

ٍو� بين جامد وغيره، و� بين جامدين من باب أولى، و� جامد وحرف، � يق$ع التن$ازع، وإنم$ا الم$راد بالع$املين ھن$ا ٍ :
ِالفع.ن المتصرفان، أو ا�سمان الُمشبھان للفعل، أو الفعل وا�سم ِ ْ.  

ًع تنازع بين فعل واسم كل منھم يطلب اسما ظاھرا قد يق ً.  
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ً قد يكون العام.ن المتنازعان فعلين، وي$شترط حينئ$ذ أن يكون$ا مت$صرفين؛ احت$رازا م$ن الجام$د، س$تأتي العل$ة،  ٍ
ًآتوني أفرغ علْيه قطرا(( ْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ِ ْآتوني أفرغ(، ]96:الكھف))[ُ ِ ْ ُُ ًقطراعام.ن طلبا ) ِ ْ ْأفرغ(، ِ ِ ْ ًدى إلى واحد، طلب قط$را ھذا يتع) ُ

ِآتوني(على أنه مفعول له،  ًقط$را(، والث$اني )الي$اء: (ا=ول: يطل$ب اثن$ين) ُ ْ ِآت$وني(ً، إذا تن$ازع في$ه )ِ ًقط$را(و) ُ ْ ُ، فأعم$ل )ِ

  .الثاني، وأضمر في ا=ول

ِأتوني ُ l ھذا فعل وفاعل، ومفعول أول، ويحت$اج إل$ى ث$ان ف$ُسلط عل$ى ْ ٍ ًقط$را(ٌ ْ ْأف$رغ(، و)ِ ِ ْ ا فع$ل وفاع$ل يحت$اج ھ$ذ) ُ
ًقط$را(إلى مفعول، وت$أخر عنھم$ا  ْ ًوك$ل منھم$ا طال$ب ل$ه، إذا طلب$ه ) ِ ُv)ِآت$وني ًعل$ى أن ين$صبه مفع$و� ثاني$ا ل$ه، وطلب$ه ) ُ ً

ْأفرغ( ِ ْ على أنه مفعول له، كل منھما طالب له على أنه منصوب ل$ه، وإن كان$ت جھ$ة الن$صب منفك$ة؛ =ن ذاك يطلب$ه ) ُ
ِتونيآ(على أنه مفعول ثاني  ْأفرغ(، و)ُ ِ ْ ٍيطلبه على أنه مفع$ول، ول$يس ل$ه إ� مفع$و� واح$دا، حينئ$ذ الجھ$ة انفك$ت م$ن ) ُ ً ً

  .Kحيث نوعية النْصب، ومن حيث العمل فھي واحدة

ِآتوني(فع.ن متصرفان، .. ً إذا تسلط عام.ن متصرفان ْأفرغ(متصرف، و) ُ ِ ْ   .متصرف) ُ

م$ا في$ه رائح$ة -بمعن$ى الفع$ل :  يكون$ا ج$اريين مج$رى الفع$ل، يعن$يٍوقد يكونان اسمين، ويشترط فيھما حينئ$ذ أن
؛ =ن -رائح$$ة الفع$$ل-؛ =ن$$ه س$$يرفع وين$$صب، و� يرف$$ع و� ين$$صب إ� الم$$شتقات الت$$ي ھ$$ي فيھ$$ا معن$$ى الفع$$ل -الفع$$ل

ِا=صل في العمل ھو للفعل، فحينئذ إذا أعمل ا�س$م � ب$د وأن يك$ون في$ه معن$ى الفع$ل؛ لي$صح تعدي$ه، وإ�  ُ ا=ص$ل أن ٍ
  .يطلب ما يطلبه الفعل.. يكون الفعل ھو الذي يختص بالعمل، فُحمل عليه ا�سم إذا وجد فيه معنى الفعل، فيقتضي

ٍولذلك إذا تنازع اسمان حينئذ ُيشترط فيھما أن يكون$ا جري$ا مج$رى الفع$ل، وال$ذي يج$ري مج$رى الفع$ل ھن$ا ف$ي 
فاع$ل، والث$اني اس$م فاع$ل، وك$ل منھم$ا عام$ل، وھ$ذا س$يأتي ب$اب بأن يكونا اسمي فاعل، يك$ون ا=ول اس$م : ھذا الباب

  :ِخاص في إعمال اسم الفاعل

َعھدت( ْ ِ َمغيث ُ ِ ًمغنياً اُ ِ ْ ْمن ُ ُأجرته َ َ ْ َ َعھ7دت( ،)َ ْ ِ َمغيث7( ھ$ذا بالبن$اء للمجھ$ول وت$اء الخط$اب، )ُ ِ ھ$ذا اس$م فاع$ل أغ$اث ) ًاُ
ًمغنيا(يغيث فھو مغيث،  ِ ْ ًا ھو اسم فاعل، إذاھذا أغنى يغني فھو مغني، إذ) ُ َمغيث: ً ِ ْمن ً اُ ُأجرتهَ َ ْ َ ، يطلب$ه عل$ى أن$ه مفع$ول َ

ًمغنياله، و ِ ْ ْمن ُ ُأجرته َ َ ْ َ   . يطلبه على أنه مفعول لهَ

ُأجرتهَمن (ً إذا تنازع اسما فاعل على اسم واحد وھو  َ ْ َ ، وأعمل الث$اني، ھن$ا ف$ي ھ$ذا التركي$ب أعم$ل الث$اني، ف$ـ )َ
ْمن(   .ٍ من مغيث ومغناسم موصول تنازعه كل) َ

  :  أو بأن يكونا اسمي مفعول؛ =ن اسم المفعول كذلك يعمل لكن بشرطه، كقول القائل

َق7777ضى cك7777ل َ ٍدي7777ن ِذي ُ ْ ّف7777وفى َ ُغريم7777ه ََ َ ِ َ  

  ج

  

ُوع7777777زة . َ ٌممط7777777ول َ ُ ْ ًعن7777777ىُم َ َغريمھ7777777ا .َ ُ ِ َ  

  

ُوعزة( . َ ٌممطول( ھذا مبتدأ، ):َ ُ ْ ًعنىُم َ َغريمھا(خبر بعد خبر، ): .َ ُ ِ ٌممطول (ئب فاعل،نا): َ ُ ْ ھذا اسم مفع$ول يطل$ب ): َ
ًعنىُم(نائب فاعل، و   .ٍھذا اسم مفعول يطلب نائب فاعل، حينئذ � بد من توجه واحد منھما): .َ

  .ٍأن اسمي مفعول تنازعا في اسم ظاھر، وأعمل الثاني ھنا:  الشاھد ھنا

إن -ثماني$ة ش$روط، س$تأتي ف$ي محلھ$ا يكونا مصدرين، ا=ول والث$اني م$صدران، والم$صدر يعم$ل لك$ن بأو بأن 
، المصدر يعمل بثمانية شروط، كلما بعد ا�س$م ع$ن معن$ى الفع$ل ازدادت ال$شروط، ول$ذلك إعم$ال اس$م -شاء ' تعالى

ُعجب$ت م$ن : (الفاعل شروطه أقل، وكذلك اسم المفعول؛ =نه دال عل$ى ذات وعل$ى وص$ف، أم$ا الم$صدر ف$.، كقول$ك
ًھذا مصدر مضاف إلى الفاعل حينئذ يطلب مفعو� ب$ه، و:  حبl)َبlكُح(، ً) وتقديرك زيداحبlك -تق$ديرك أن$ت- )تق$ديرك(ٍ

َل$ْو� َدف$ُع ' الن$اس((، مضاف إلى الفاع$ل، مث$ل  ِK ّ ْ َل$ْو� َدف$ُع ' الن$اس((مثل$ه، ] 251:البق$رة))[ََ ِK ّ ْ ِ، حبl$ك زي$دا، تق$ديرك ))ََ ً
ًزيدا، إذا زيدا ھذا اسم ظاھر متأخر وت   .قدم عليه مصدران كل منھما يطلبه على أنه مفعول به لهً

  .ً إذا قد يكون العام.ن اسمي مصدر

  . ٌزيد أضبط الناس وأجمعھم للعلم: أو بأن يكون اسمي تفضيل

، وإم$ا أن يتعل$ق ب$ـ )أجم$ع(ھذا إما أن يتعل$ق ب$ـ ) للعلم(ٌزيد أضبط، أفعل تفضيل، أضبط للعلم، وأجمعھم للعلم، 
ِزع فيه اسما تفضيل، فأعمل الثاني، تنا)أضبط( ُ.  

ٌزي$$د ح$$ذر وك$$ريم أب$$وه( أو ب$$أن يكون$$ا ص$$فتين م$$شبھتين،  ٌ ھ$$ذا معط$$وف ) ك$$ريم(خب$$ر و) ح$$ذر(مبت$$دأ و) زي$$د(، )ٌ
ٌحذر(مثلھا، ) ٌحسن وجھه(ًصفة مشبھة ترفع فاع.، مثل ) ٌحذر(عليه،  ٌفعل و) ِ ِ فعيل صفة مشبھة، تطلب أب$وه ) كريم(َ
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ٌ صفتان مشبھتان على اسم ظاھر واحد، حذر أبوه، ك$ريم أب$وه، ك$ل منھم$ا يري$ده عل$ى ٍ حينئذ تنازعٌعلى أنه فاعل لھا، ٌ ِ ٍ ٍ
  .أنه فاعل له

 أو بأن يكونا مختلفين؛ بأن يكون ا=ول اسم فعل، والثاني اسم فيه معن$ى الفع$ل، أو العك$س، فمث$ال الفع$ل واس$م 
ِھاُؤم اقرُؤوا كتابيْه: ((قوله: الفعل َ ِ َ َْ ُھاُؤم(، ]19:اقةالح))[ُ ع.م$ة الجم$ع ) الم$يم(ھذا اسم فعل أمر بمعن$ى خ$ذ، و) ھاء) (َ

ُھاُؤم( ُھاُؤم(فصار ) ھمزة (ثم الواو) ًواوا(، أبدلت الكاف )ھاكم(، وا=صل )َ ِاقرُؤوا كتابيْه .. َ َ ِ َ ْ(.  

ُھاُؤم(ًإذا  َاقرُؤوا(ھذا اسم و) َ ِكتابيْهھذا فعل تنازع ) ْ َ أ كت$ابي، ك$ل منھم$ا طلب$ه عل$ى أن$ه ، كتابي، خذ كتابي، اق$رِ
مفعول له وأعمل الثاني، فالقرآن من أوله إلى آخره يرجح مذھب البصريين، كل من ورد من أمثلة أعم$ل في$ه الث$اني، 

ًأفرغ علْيه قطرا: ((ولذلك ھناك َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ َاقرُؤوا(ھذا مفعول لـ ) كتابي(، قطرا مفعول =فرغ، ھنا ))ُ   .ليس ل5ول) ْ

  : قول القائل: والمصدرومثال الفعل 

ْلق77د َ ْعلم77ت َ َ َأول77ى َِ ِالمغي77رة ُ َ .أنن77ي ُ ُلقي77ت َ ِ َ  

  

ْفل77777م َ ْأنك77777ل َ ِ ِع77777ن ْ ِال77777ضرب َ ْ ًم77777سمعا . َ ْ َ  

  

ًمسمعا( َ ْ ُلقيت(ھذا اسم رجل، ) َ ِ ِالضرب َ ْ ًمسمعا . َ ْ ِالضرب) َ ْ َمسمع ھذا مصدر طلب . َ ْ ُلقي7توٌ عل$ى أن$ه مفع$ول ل$ه، ًاَ ِ َ 
ًم77سمعاطل$$ب  َ ْ ْإن : (ٍع$$ول ل$$ه، تنازع$$ا ك$$ل م$$ن الفع$$ل والم$$صدر، حينئ$$ذ إذا عرفن$$ا أن م$$راد الن$$اظم بقول$$ه عل$$ى أن$$ه مفَ ِ

ِعام6ن َ ِ ًأنھما يكونا فعلين، أو اسمين، أو مختلفين؛ بشرط أن يكون ا�سم شبيھا بالفعل، بمعنى أنه يعمل عمل الفع$ل، ) َ
ِوكل اسم مما ذكر ُيْرجع إلى بابه، فنعرف ما شروط إعمال اسم ال َ فاعل، وما شروط إعمال اسم المفعول، وم$ا ش$روط ُ

  . إعمال اسم التفضيل، والمصدر ونحو ذلك

ُوھ$$ذه ھ$$ي ال$$صعوبة ف$$ي النح$$و، � ب$$د أن$$ك إذا أردت أن تع$$رب ھ$$ذه المواض$$ع ال$$سابقة أن تستح$$ضر ش$$روط 
ة، ول$ذلك ق$د ُي$درس اFعمال في كل ا=بواب، وھذا صعب؛ =نه يحتاج إلى ممارسة، � تثبت المعلومات إ� بالممارس$

ٍالنحو سھل، لك$ن عن$د التطبي$ق ت$أتي الف$ضائح، لم$اذا؟ =ن$ه إذا أراد أن ُيع$رب حينئ$ذ � ب$د أن يستح$ضر ا=ول، يعن$ي  ِ
ھذا كله � بد أن يكون مستحضر، يأتيك مبتدأ، يأتيك خبر، يأتي$ك ك$ان واس$مھا، .. ُا]ن لو أردنا أن نعرب كل ما سبق

أش$$ياء كلھ$$ا � ب$$د أن تك$$ون مستح$$ضرة ف$$ي ال$$ذھن، إذا ل$$م تك$$ن � .. ج$$واز.. وج$$وب تق$$ديم.. ت$$أخير.. تق$$ديم.. وش$$روط
، وإنم$ا عل$ى جھ$ة -� عل$ى جھ$ة ال$شرح واFي$صال ھ$ذا ل$ه لغ$ة الخاص$ة-ًتستطيع أن تعرب أبدا، وإذا لم تستح$ضرھا 

ٍا، حينئ$ذ ي$سھل مع$ك النح$و، إلى آخ$ره، � ب$د أن تع$دھا ع$د.. التطبيق؛ أن تعرف النتيجة الخ.صة، ھذه ثمانية شروط ً
َوأما ھكذا فبينك وبينه ُبعَد المشرق◌ين َ ْ ِ .  

أكث$ر النح$اة عل$ى ھ$ذا، وخ$الف .. ٍ حينئذ نعلم أنه � تنازع بين حرفين، � يقع التنازع بين حرفين عند الجمھور
ف، ولفق$د ش$رط ص$حة لضعف الحرف، الحرف ض$عي: �، قال بل قد يقع تنازع بين حرفين؛ لماذا؟ قالوا: ّالصبان قال

ٍاFض$$مار ف$$ي المتن$$ازعين، إذ الح$$روف � ي$$ضمر فيھ$$ا؛ =ن$$ه س$$يأتي إذا أعملن$$ا الث$$اني أض$$مرنا ف$$ي ا=ول، حينئ$$ذ إذا 
  . أعملنا الحرف الثاني نضمر في ا=ول، واFضمار � يكون في الحرف

ًإذا شرط صحة التنازع ليست موجودة بين حرفين، إذا � تنازع بين حرفين، وإذ ٍا جاء حرف$ان متك$رران حينئ$ذ ً
  :يكون من باب التأكيد

ُأبوحَ )َ ) ُ Mبحب َ ُ َبثنة ِ َ ْ َإنھا َ . ِ  

ٍالثانية ھ$ذه تأكي$د ل5ول$ى، ول$يس عن$دنا أن$ه طل$ب م$ا بع$ده، إذا � تن$ازع ب$ين ح$رفين و� ب$ين ح$رف ) �(، َ)َ ) ً
  .ٍع بين حرفين و� بين حرف وغيره�؛ � تناز: ًبين حرف وفعل مث.، أو حرف واسم نقول: وغيره يعني

بع$دھما؛ للف$صل ب$ين العام$ل ومعمول$ه ب$أجنبي، ً و� بين فعلين جامدين، � يقع بين نعم وبئس م$ث.، يطلب$ان م$ا 
ٍوإذا فصل بينھما حينئ$ذ ض$ُعف العام$ل ِ ٍن$ك إذا أعمل$ت الث$اني أض$مرت ف$ي ا=ول، حينئ$ذ نق$ول الف$صل ب$ين العام$ل =؛ ُ

  .مد بمعمول ھذا يضعفه؛ =نه ھو في نفسه ضعيفالجامد وا]خر الجا

 الجامد ض$عيف، ف$. يق$وى عل$ى العم$ل وھ$و مف$صول م$ن معمول$ه، ولھ$ذا و� بين فعلين جامدين، والعاملًإذا؛ 
َيلزم من جوز تنازع الجامدين أن يعمل الثاني في لفظ المفعول؛ =نه ھ$و المت$صل ب$ه، حينئ$ذ خ$رج م$ن ب$اب التن$ازع،  ٍ K

َز إعم$$ال الجام$$دين الفعل$$ين يلزم$$ه إعم$$ال الث$$اني، ف$$إذا أل$$زم بإعم$$ال واح$$د دون ا]خ$$ر خ$$رج م$$ن ب$$اب Kيعن$$ي م$$ن ج$$و ُ

ٍأن$$ه يج$$وز إعم$ال ا=ول دون الث$$اني، أو الث$$اني دون ا=ول، إذا أل$زم بواح$$د منھم$$ا : التن$ازع؛ =ن ب$$اب التن$$ازع ش$رطه
  .خرج من باب  التنازع، كما ذكرناه في ا�شتغال ھناك
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 ص$$حة التن$$ازع أ� يتع$$ين ا=ول، وأ� يتع$$ين الث$$اني، ف$$إن تع$$ين ا=ول بط$$ل التن$$ازع، وإن تع$$ين الث$$اني ًإذا ش$$رط
ًبطل التنازع، إذا أعملنا الجامدين حينئذ يتعين أن يكون الثاني عام. في ا�سم الظاھر؛ فبطل أنه من باب التنازع ٍ ُ.  

 ب$$ين فع$$ل مت$$صرف وآخ$$ر جام$$د، أو فع$$ل و� جام$$د وغي$$ره؛ مت$$صرف، و� ب$$ين اس$$مين غي$$ر ع$$املين، و�
  .متصرف واسم غير عامل

ِإن عام6ن: (ً إذا يحصر قوله َِ ِ َ   ً.في الفعل وشبه الفعل، ويشترط في الفعل أن يكون متصرفا) ْ

ق$ام : ٌأن يك$ون بينھم$ا ارتب$اط، � ب$د م$ن ارتب$اط، ل$و كان$ا ھك$ذا مج$ردين: ويشترط في العاملين شرط آخر وھو
ليس بينھما ارتباط، ليس بينھما ع.قة، � بد أن يكون ثم ع.قة بين قعد قام إما ب$العطف وھ$و : عد نقولٌقعد زيد، قام ق

ْآت$وني أف$رغ((ا=ول عامل للثاني، : ًأكثر، أو يكون الثاني معمو� ل5ول، يعني ِ ْ ُُ ْأف$رغ)) (ِ ِ ْ ھ$ذا فع$ل م$ضارع مج$زوم؛ ) ُ
ِآتوني: ((لوقوعه في جواب طلب وھو ًا=ول في الثاني، وإذا عمل فيه صار معمو�، وصار مرتبطا بهً، إذا عمل ))ُ ً.  

ْي$$ْستفتونك ق$$ل ' ُيفت$$يكم: ((ًأن يك$$ون جواب$$ا ل$$5ول:  الثال$$ث ُ ْ ُ ُ ِْ ُ ِّ َ ََ ًكون$$ه معطوف$$ا : ھ$$ذه الث.ث$$ة وھ$$ي: ٍ، حينئ$$ذ نق$$ول))َ
ٍبالواو، أو كونه معمو� له ولو كان فع.، أو كان واقعا في جواب نقول ً ً   .تباط بين المتنازعين، بين العاملينحصل ار: ً

ٍأن يك$ون ك$ل واح$د منھم$ا موجھ$ا إل$ى المعم$ول م$ن غي$ر ف$ساد ف$ي اللف$ظ، أو ف$ي : ًويشترط ف$ي الع$املين أي$ضا ً
ًالمعنى، فيخُرج حينئذ ما ذكرناه سابقا ٍْ َ :  

َأتاك َ َ َأتاك، َ َ َ ِأتاك َ َ َال6حقون َ ُ ِ ِاحبس . ِ ِاحبس، ْ ِ ْ   

َأتاك( َ َ َأتاك، َ َ َ ثاني � يطلب ما بعده على أنه فاعل له، =نه مجرد عن اFسناد، م$ا ج$يء ب$ه م$ن أج$ل اFس$ناد، ال )َ
َأت7اك(وإنما جيء به من أجل تأكيد المعنى العام لل$سابق،  َ َ َأت7اك َ َ َ ُھ$ذه فع$ل ي$راد ب$ه اFس$ناد، حينئ$ذ إذا أري$د ب$ه اFس$ناد ) َ ٍ ٌ

َال6حقون(يكون  ُ ِ ًاعل له، لماذا � فاع. له؟ =ن$ه ل$م يطل$ب ف$اع.، لم$اذا ل$م يطل$ب ف$اع.؟ ًفاع. له، وأتاك الثاني � ف) . ً ً
  . =نه ما جيء به من أجل اFسناد واFخبار، وإنما جيء به من أجل تأكيد المعنى السابق

َكذلك خرج قول اْمرئ القْيس َِ َ:  

.أن َل777777وَو َأس777777عى َم777777ا َ ْ َ Aََدن777777ى ٍمعي777777شة ْ َِ َ  

  

ِكف77اني  َ ْول77م أطل77ب-َ َُ َْ َ ِلي77ل م77ن الم77ال َ ق-ْ َ َ ِ ٌِ  

  

ْكفاني ولم أطلب َُ َْ ََ ِ ٌقليل.. َ ِ ًقلي6.. َ ِ ِكفاني قليل من المال، في ظاھره أنه من باب التنازع، َ َ َ ِ ِ ٌِ َ َ ، طلبه على أنه فاعل ل$ه، َ
ِولم أطلب قليل من المال َ ْ ََ ُ َِ ٌِ َْ ْ ِكف7اني ٌ، الظاھر أنه تقدم عام.ن وتأخر عنھما اسم ظ$اھر، َ َ ْول7م ى أن$ه فاع$ل، يطل$ب قلي$ل عل$َ َ َ

ْأطلب  ُ ْ يطلبه على أنه مفعول ب$ه، نق$ول ھ$ذا ل$يس م$ن ب$اب التن$ازع؛ =نن$ا ل$و أجرين$اه عل$ى ب$اب التن$ازع لف$سد المعن$ى، َ
  لماذا؟

.أن َلوَو=نه قال  َأسعى َما َ ْ .أن َل7وَو لي$ست نافي$ة،) م$ا(ال$ذي، .. َ َأس7عى َم7ا َ ْ َ Aََدن7ى ٍمعي7شة ْ َِ ِكف7اني قلي7 ***    َ َِ َ ِل م7ن َ ٌ
ِالم7ال َ ْھ$$ذه ت$$دل عل$$ى امتن$$اع ال$$شيء �متن$$اع غي$$ره، حينئ$$ذ إذا دخل$$ت عل$$ى ُمثب$$ت نفت$$ه، وإذا دخل$$ت عل$$ى منف$$ي ) َل77و (،َ َ ْ ٍ

ْولو(أثبتته، عكس، امتناع الشيء �متناع غيره،  َأس7عى اَم7 .أن ََ ْ َ Aََدن7ى ٍمعي7شة ْ َِ ، أن ال$ذي أس$عى =دن$ى معي$شة كف$اني، )َ
َمنفي، إذا نفى أن يسعى =دنى معيشة) لو(مثبت، بعد ) لو(دخول ھذا منفى أو مثبت؟ قبل  ً .  

ْولم أطلب( َُ َْ َ ْلو(ھذا منفي، دخلت عليه ) ْ ِأطلب قلي6 من المالأثبتته، ) َ َ َْ ُِ ًِ َ ْ ُأطل7ب  و كف7اني :َ، لو جعلن$اه متن$ازعَ ُ ْ عل$ى َ
ٌقليل  ِ َدنىAَ لحصل التنافي والتضاد؛ =نه نفى أن يسعىَ ٍمعيشة ْ َِ ِأطل7ب قل7ي6 م7ن الم7ال: م ق$ال، ث$َ َ َُ ُِ ًِ َ ْ ، قلي$ل الم$ال ھ$و أدن$ى َ

  .نفى وأثبت: معيشة، حصل تضارب

ُأطلب ًإذا � بد من القول بأن  ُ ْ ًقل7ي6ھن$ا � يطل$ب َ ِ ٍ، وإنم$ا ھ$و طال$ب لمفع$ول مح$ذوفَ : ول$م أطل$ب المل$ك، يعن$ي: ٌ
  :ٍة فھو قليل المال ھذا، فحينئذ � تنافي بينھماٍالملك ھو أعلى معيشة، ھذا الذي يطلبه في الدنيا، وأما أدنى معيش

.أن َلوَو َأسعى َما َ ْ َ Aََدن7ى ٍمعي7شة  ْ َِ ِكف7اني قلي7ل م7ن الم7ال ***  َ َ َ ِ ِ ٌِ َ َ ًول$م أطل$ب المل$ك، إذا � تن$افي بينھم$ا، لك$ن ل$و .. َ
  .، نقول ھذا بينھم تعارضًلم أطلب قلي. من المال: جعلنا ا=ول منفي والثاني مثبت كفاني قليل من المال، ثم نقول

أنه ليس كل عاملين متقدمين يكون بعدھما اسم ظاھر � بد من ص$حة المعن$ى بت$سليط الع$املين عل$ى :  الحاصل
ًا�سم الظاھر، يعني � نكون ظاھرية، كلما رأين$ا ع$املين واس$ما ظ$اھرا قلن$ا ھ$ذا م$ن ب$اب التن$ازع، � انظ$ر للمعن$ى؛  ً

ٍتضارب، فإذا كان كذلك حينئ$ذ � ب$د م$ن ف$ك .. سم الظاھر قد يحصل تناقض وتعارض=نه لو تسلط العام.ن على ا�
Kالتن$ازع، فُيجع$ل =ح$$دھما مفع$و� مح$$ذوفا، ويعل$ق الم$$ذكور بأح$دھما، ف$ـ ٌكف77اني قلي7ل(ًً ِ َِ َ ٌقلي77ل) َ ِ ِكف77اني فاع$ل َ َ ُأطل7ب ، وَ ُ ْ ل$$م َ

ٌقليل(يطلب  ِ ً، وإنما طلب مفعو� محذوفا)َ ً.  
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ين أن يكون$$ا متق$$دمين عل$$ى المعم$$ول، ھ$$ذا ش$$رط ص$$حة ب$$اب التن$$ازع، ف$$إن ت$$أخر أو توس$$ط وي$$شترط ف$$ي الع$$امل
  . خرج عن باب التنازع: أحدھما، أو توسط ا�سم الظاھر بطل، يعني

ًفإن تقدم المعمول؛ فإما أن يكون مرفوعا وإما أن يك$ون من$صوبا، ف$إن ك$ان مرفوع$ا ً ٌزي$د ق$ام وقع$د؛ تق$دم اس$م : ً
ً كل منھما يطلب فاع.، ھل يصح أن نجعل قام وقعد مسلطين على زيد المتقدم؟ظاھر وتأخر عام.ن، ٌ  

فع$ل ماض$ي، وفاعل$ه ض$مير م$ستتر في$ه يع$ود عل$ى زي$د، والجمل$ة  وقام مبتدأ، ٌزيد: ٍ�، وحينئذ نقول:  الجواب
ع ا=ول عل$ى أن$ه ٌخبر، وقعد فعل ماضي، وفاعله مستتر، والجملة معطوفة على ما سبق، ليس من باب التنازع، فنرف$

  .ُمبتدأ، ثم نعرب الفعل على أصله، ونقدر فيه الضمير

ًف. عمل =حد العاملين فيه، بل كل واح$د منھم$ا عام$ل ف$ي ض$ميره، وإن ك$ان من$صوبا ًزي$دا ض$ربت وأھن$ت، : ٌ
ا ًض$$ربت ً، ونق$در للث$اني مح$$ذوفا، و� يك$ون م$ن ب$$اب التن$ازع، زي$د-ا=ول–مفع$و� ب$ه ل$$ضربت ) ًزي$$دا(ٍحينئ$ذ يك$ون 

ًوأھنت، إذا صح أن يجعل ا=ول عام. في ا�سم المتقدم، لماذا؟ ً  

ٍزي$دا ض$ربت ص$ح؟ ص$ح، حينئ$ذ نق$ول: ً=نه يصح أن يتقدم المفعول به على عامله، لو قلت ھك$ذا ابت$داء تق$دم : ً
ًالمفعول به على عامله، فحينئذ إذا جاء ا�س$م من$صوبا، ث$م ج$اء بع$ده ع$ام.ن؛ جعلن$اه معم$و� ل ً لعام$ل ا=ول، وق$درنا ٍ

ُللثاني، زيدا ضربت وأھنت؛ فالعامل فيه ھو أول العاملين ً .  

ًضربت زيدا وأھنت، زيدا يكون =ھنت أو لضربت؟: وأما إذا توسط ًُ ُ  

ُزي$دا ض$ربت وأھن$ت؛ فم$ن ب$اب أول$ى أذا ت$أخر، ف$ضربت : ُضربت من باب أولى؛ =ننا إذا جعلناه له ف$ي قولن$ا ُ ٍُ ً
  .ًأھنت يعني أھنت زيدا، أھنته تقدر له ضمير، فيجوز حذفهًزيدا ھذه جملة، و

  .فھو معمول للسابق عليه منھما، وللمتأخر عنه معمول محذوف يدل عليه المذكور

ِإن عام6ن(ًإذا  َِ ِ َ عرفنا ما يتعلق بالع$املين، المھ$م أن نع$رف أن$ه فع$ل وفع$ل أو اس$م واس$م في$ه معن$ى الفع$ل، أو ) ْ
ٌفعل متصرف واسم فيه شب   .ه الفعل، ھذا أھم شيءٌ

  .  ثم أن يكونا متقدمين � متوسط أحدھما و� متأخرين، فإن كانا كذلك بطل باب التنازع

َإن ع7ام6ن اقت7ضيا( َ ََ ْ ِ َِ ِ ُطلب$ا، ل$و طل$$ب أح$دھما دون ا]خ$ر، ل$$و طل$ب أح$دھما ا�س$$م الظ$اھر دون ا]خ$$ر : يعن$$ي) ْ ُ
  خرج من باب التنازع، مثل ماذا؟

ِأتاك َ ِأتاك ،َ َ َال6حقون َ ُ ِ ً، الثاني إذا كان مؤك$دا ل$5ول حينئ$ذ ل$م يطل$ب معم$و�. ٍ ً l :َھيھ7ات َ ْ َھيھ7ات َ َ ْ ُالعقي7ق َ ِ َھيھ7ات(، َ َ ْ َ (
ُالعقيق(ًھذا اسم فعل ماضي يطلب فاع.،  ِ ًاس$م ظ$اھر مت$أخر، نجعل$ه ف$اع. =ي منھم$ا؟ ل$5ول، والث$اني توكي$د، إذا ) َ ً

َب التنازع؛ =ن ھيھات الثاني لم يؤت به من أجل اFسناد، وإنما ج$يء ب$ه م$ن ليس من با: ليس من باب التنازع، تقول
ِأجل تأكيد معن$ى الفع$ل ال$سابق، إذا ل$م يق$تض م$ا بع$ده عل$ى أن$ه فاع$ل ل$ه، ل$م يطل$ب فاع$ل، وش$رط التن$ازع أن يك$ون  ً

ًيري$ده، يري$ده إم$ا ف$اع. وإم$ا مفع$و� ب$ه وإم$ا: الع$ام.ن ك$ل منھم$ا يطل$ب م$ا بع$ده، يعن$ي ً مج$رورا، يعن$ي مفع$و� ب$$ه ً ً
  .ًمنصوبا يعني في اللفظ أو في المحل على قول

َاقتضيا( َ َ ًيعني طلبا، خرج به الفعل المؤكد؛ =نه إنما ُيذكر لتقرير ا=ول � لmسناد ف. يكون مقتضيا للعمل) ْ l.  

ْإن عام6ن اقتضيا في اسم عمل ( َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ِ َِ ٍفي اسم(، )ْ ْ ٍو ض$مير منف$صل مرف$وع، أو من$صوب، أو  يعني اس$م ظ$اھر، أ) ِ
ٍكزيد مث.، أو ضمير منفصل مرفوع، أو من$صوب أو مت$صل مج$رور، وس$واء : ٍمتصل مجرور، في اسم ظاھر يعني ٍ ً

م، .. ًكان واحدا أو اثنين، وسواء كان مفردا أو مثنى lٍفي اسم(َعم ْ ٍفي اسم(ليس له مفھوم، نعم ) ِ ْ ل$يس بح$رف، ول$يس ) ِ
� مفھ$وم : نق$ول.. واضح، أما ھل ل$ه م$ن حي$ث الع$دد.. و اسم المقابل للحرف والفعل، ھذا � إشكال فيهبفعل، وإنما ھ

ًله، بل ف$ي اس$م أو اس$مين أو أكث$ر، ف$ي اس$م ظ$اھر، أو ض$مير؛ س$واء ك$ان ب$ارزا أو مت$ص.، س$واء ك$ان مرفوع$ا أو  ًً
 ف$إن تع$دد خ$رج ع$ن ب$اب التن$ازع، وھ$ذا ل$يس ظاھره أنه في اس$م واح$د،: ًمنصوبا، فالحكم عام، وھناك المكودي قال

Kبصواب، ھذا المفھوم كما قال الملوي   .يجب إسقاطه، � اعتبار له: َ

ْفي اسم عمل( َ َ ٍْ ْعمل) (ِ َ َسواء كان العمل متفقا أو مختلفا، متفقا متفقا، مختلفا مختلفا، يعني) َ ًِ َِ َ َK K :متفق في ماذا؟  

ًوك، كل منھما يطلب مرفوعا، ضربت وأكرمت زي$دا، ك$. منھم$ا يطل$ب قام وقعد أخ: ًكل منھما يطلب مرفوعا ً ًُ ُ
ًمنصوبا، ضربت وضربني زيد، ضربت يطلب منصوبا، وضربني يطلب فاع.، إذا اختلف أو �؟ ً ًً ُ ٌُ  

ْعمل(ًاختلف، إذا  َ ًالمراد بالعمل ھنا سواء كان متفق$ا ب$ين الع$املين ف$ي كون$ه رفع$ا، أو ن$صبا، رفع$ا كق$ام و) َ ً ً ً قع$د َ
ًأخوك، أو نصبا نحو ضربت وأكرمت زيدا، أو مختلفين ضربت وضربني زيد، زيد طلبه ا=ول على أن$ه مفع$ول ل$ه،  ً
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  . ًوالثاني على  أنه فاعل، إذا اختلفا، ھذا يريده منصوب، وھذا يريد أن يرفعه، حصل بينھما نزاع

ِإن عام6ن ( َِ ِ َ ْاقتضيا في اسم عم7ل(فأكثر ) ْ َ َ ْ َ ٍَ ِ َ ع$ام.ن ي$شترط فيھم$ا أن يكون$ا م$ذكورين، � ب$د، أن يكون$ا ھن$ا ال): ْ
َم$ن ض$ربت وأكرم$ت؟ فق$ال: مذكورين بمعنى أنھما ملفوظ بھم$ا، ف$. تن$ازع ب$ين مح$ذوفين، ل$و ق$ال قائ$ل م$ن . ًزي$دا: َ

َضربت وأكرمت؟ قال   ًزيدا، من باب التنازع؟ ليس من باب التنازع لماذا؟: َ

  .م.ن مذكورين، فإذا حذفا خرج من باب التنازع=ن شرط باب التنازع أن يكون العا

َزيدا في جواب من ضربت وأكرمت؛ =ن الجواب على سنن السؤال، وا=ص$ل:  ف. تنازع بين محذوفين نحو َ َ َ ً :
َضربت زيدا وأكرمت زيدا، فذكر مفعول أحد العاملين المق$درين وُح$ذف مفع$ول ا=خ$ر؛ م$ن ب$اب د�ل$ة ا=وائ$ل عل$ى  ُ ُِ ُ ً ً

ُزيدا، كيف نعربه؟: لو قال في الجواب: أو العكس، � من باب التنازع، يعنيا=واخر  ً  

ٍھذا إما أنه مفعول به ل5ول ضربت، أو للثاني، وا=حسن نجعله للثاني، فحينئذ صار مفعو� لفعل واح$د، : نقول ٍ ٌٍ ً
اد مح$ل ال$ضرب واFك$رام، فلم$ا ًوالعامل ا=خر ضربت نقدر له مفعو� به، ُحذف لد�ل$ة الث$اني علي$ه، للعل$م ب$ه؛ �تح$

  َمن ضربت وأكرمت؟: قال

ًأكرمت زيدا، وض$ربت الثاني$ة أي$ن مفعولھ$ا؟ مح$ذوف لد�ل$ة الم$ذكور علي$ه، إذا � يك$ون : ًزيدا، كأنه قال: قال ً
  .من باب التنازع

 م$$ذكوران، مح$$ذوفان، أح$$دھما مح$$ذوف والث$$اني م$$ذكور، و� ب$$ين: و� ب$$ين مح$$ذوف وم$$ذكور، ق$$سمة ث.ثي$$ة
ًأكرمت زيدا، لو قال: محذوف ومذكور، كقولك في جواب ھذا السؤال السابق َمن ضربت وأكرمت؟: ُ َ  

ٍأكرمت زيدا، ذكر أحد العاملين وحذف ا=خر، حينئذ � يكون من باب التنازع: قال ً ُ.  

ْإن ع7777ام6ن اقت7777ضيا ف7777ي اس7777م عم7777ل َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ِ َِ ْ  

  ج

َ قب777777777ل فللواح777777777د منھم777777777ا الع َ ُ َ ْْ ْْ ِ ِ ِ ِ َ   ْلم7777777777َُ

  ج

ُإذا باتفاق أنه يجوز إعم$ال ا=ول دون الث$اني، أو الث$اني دون ا=ول، أن$ت بالخي$ار، أن$ت مخي$ر ب$ين ھ$ذا وذاك،  ً
 ج$اء في$ه إعم$ال الث$اني، ول$م -وھو أف$صح الك$.م-ولكن ا=ولى أن ُيجعل الثاني؛ =نه قريب وكذلك ما ورد في القرآن 

  . ُيعمل فيه ا=ول

ِوالث77ان( . َأول77ى(اني إعم$$ال الث$$: يعن$$ي) َ ْ ْعن77د أھ77ـل الب77صره( م$$ن إعم$$ال ا=ول )َ َ ْ َ ْ ِ ْ ََ ْ ؛ لقرب$$ه، =ن$$ه قري$$ب فھ$$و أول$$ى، )ِ
ًواختار عكسا( ْ َ َْ َ ْغيرھـم(وھو إعمال ا=ول دون الثاني ) َ ُ ُ ْ َاختار(ھذا فاعل ) َ َ   .، والمراد به الكوفيون)ْ

ُحتجن$$ا اFض$$مار، ل$$و أعم$$ل ا=ول ُأن$$ه ل$$و أعم$$ل ا=ول �: ك$$ذلك مم$$ا اس$$تدل ب$$ه الب$$صريون عل$$ى ت$$رجيح الث$$اني

ٍلفصل بين العامل ومعمول$ه بجمل$ة قب$ل تمامھ$ا؛ =ن$ك إذا قل$ت ٌق$ام وقع$َد زي$د أعمل$ت ا=ول، ق$ام زي$د، ف$صلت بينھم$ا : ُ ٌَ َ
عطفت على ا=ول قبل تمام الجملة، وھ$ذا خ$.ف ا=ول$ى، خ$.ف القي$اس، إنم$ا يعط$ف : بجملة قبل تمام الجملة، يعني

، ث$م ت$أتي بزي$د وھ$و فاع$ل )وقع$د(ث$م تعط$ف علي$ه ) ق$ام( تمامھا، قام زيد وقعد عمرو، ھذا ھو، وأما على الجملة بعد
  .ا=ول ھذا خ.ف القياس

ٍعبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، يعني عاملين فأكثر إل$ى معم$ول واح$د ف$أكثر، : التنازع: قال الشارح
ًنحو ضربت وأكرمت زيدا، تنازع عام.ن كل منھ ُ ًما يطلب زيدا على أنه مفعول له، فكل واحد من ض$ربت وأكرم$ت ُ

ِإن عام6ن: (ًيطلب زيدا بالمفعولية، وھذا معنى قوله َِ ِ َ ُقبل(إلى آخره، وقوله ) ْ ْ معناه أن العاملين يكونان قب$ل المعم$ول ) َ
  . كما مثلنا

ف، لكن أكثر النحاة عل$ى أنھ$ا لي$ست أنه لو تأخر العام.ن لم تكن المسألة من باب التنازع، وفيه خ.: ومقتضاه
  .من باب التنازع

ْفللـواحد منھما العمل: ( وقوله َ َ َ ُ َْ ْْ ِ ِ ِ ِ َمعناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك ا�سم الظاھر، وا]خر ُيھمل عنه، ويعم$ل ) َ
  .في ضميره، كما سيذكره المصنف

ع$املين ف$ي ذل$$ك ا�س$م الظ$اھر، ولك$$ن و� خ$.ف ب$ين الب$صريين والك$$وفيين أن$ه يج$وز إعم$$ال ك$ل واح$د م$$ن ال
اختلفوا في ا=ولى منھما، وذھب الب$صريون إل$ى أن الث$اني أول$ى ب$ه لقرب$ه من$ه، ولع$دم الف$صل بالجمل$ة، ولعطف$ه قب$ل 

  .تمام الجملة

ًوذھ$ب الكوفي$ون إل$$ى أن ا=ول أول$ى ب$$ه؛ لتقدم$ه، وأي$$ضا لن$سلم م$$ن اFض$مار قب$$ل ال$ذكر؛ =ن$$ك إذا ق$درت ف$$ي 
ٍ، حينئ$ذ ع$اد عل$ى مت$أخر ف$ي )أخ$واك(ال$ضمير يع$ود إل$ى  )قام$ا(أن : ا وقعد أخواك؛ وقعنا في مشكلة وھيقام: ا=ول
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اللفظ والرتبة، لكن ھذا مم$ا اس$تثني ف$ي ب$اب التن$ازع كم$ا س$بق، لكن$ه خ$.ف ا=ول$ى، خ$.ف القي$اس؛ =ن القي$اس أن 
  .يعود على ما سبق

  .مه وسبقه من اFضمار قبل الذكر يعني س.متهًإذا ذھب الكوفيون إلى أن ا=ول أولى به لتقد

  :يشترط في المعمول ھنا أربعة شروط، المعمول ا�سم الذي يأتي ھذا نذكره

ًأ� يكون ضميرا مستترا: ا=ول ً.  

ً أ� يكون ضميرا متص. بعامله، نحو-عند بعضھم-: الثاني َلقيت، وأكرمك: ً ُ.  

  .ًأن يكون متأخرا عنھما كما ذكرناه: الثالث

ًأن يكون ھذا ا�سم قاب. لmضمار، ف. تنازع في الحال و� ف$ي التميي$ز؛ =ن ك$ل واح$د منھم$ا � يك$ون : الرابع
  .نكرة، وھذه بعُضھا فيھا خ.ف

َوأعم777777ل المھم777777ل ف777777ي ض777777مير م777777ا َ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ
  

  

َتنازع77777777ـاه والت77777777ـزم م77777777ـا الت77777777ـزما َ ُ َِ ُِ َ َ َ َْ ْْ  

  

َكيح7777777777777سنان وي7777777777777سيء ابنـاك7777777777777ـا َ َ َْ ُ ُ َ ْ ُِ ِِ  

  

َق777777777ـد بغ777777777ـى واعت777777777ديا عبداك777777777ـاَو ََ َ ْْ َ َ ْ َ ََ َ
  

  

َوأعمل المھمل في ضمير ما( َ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ُتنازعـاه َ َ َ َ ٍعندنا عام.ن إذا أعمل$ت ا=ول أو الث$اني حينئ$ذ وج$ب إض$مار الفاع$ل ) َ َ
ل$ى في المھمل، ھنا عندنا المھمل اصط.ح خاص، ليس المھمل يعني مھمل ع$ن العم$ل، �، المھم$ل ال$ذي ل$م ي$سلط ع

ًمھم.، ليس المراد أنه � عمل له، �، المراد ھو الذي ل$م يعم$ل ف$ي ا�س$م الظ$اھر م$ع توجھ$ه : ا�سم الظاھر، نسميه
ق$ام (ًإليه في المعنى، لكنه يعمل، إذا قل$ت م$ث. ق$ام وقع$د أخ$واك، ل$و قلن$ا أخ$وك م$ا ظھ$ر الف$رق =ن$ه ض$مير م$ستتر، 

يطلب أخواك على أنه فاعل، نعم$ل ) قعد(ا يطلب أخواك على أنه فاعل، ھذ) قام(والجمع، نمثل بالمثنى ) وقعد أخواك
  ا=ول أو الثاني؟ 

ٍنبدأ با=ول، نعمل ا=ول، حينئذ نقول ًقام أخواك ھذا فاعل له، وقع$د ن$ضمر في$ه ض$ميرا دا� عل$ى التثني$ة : ُ ق$ام (ً
  ، أعملناه في ضمير ما تنازعاه، والذي تنازعاه ما ھو؟أضمرنا) وقعدا أخواك

ًأخواك، حينئذ قعد يطلب فاع. والفاعل � بد من ذكره � يحذف، � يجوز � يمكن حذفه، خ.فا للك$سائي وم$ن  ً ٍ
  ٍتبعه فحينئذ وجب اFضمار في الثاني إضمار ماذا؟ 

، أض$مرناه م$ن )ا=ل$ف( ھذا فاع$ل لقام$ا، وفاع$ل قع$د )أخواك(، )قعدا أخواك(، )قام وقعدا أخواك: (ًالفاعل، إذا
ٍأننا أھملناه يعني فصلناه ع$ن ا�س$م الم$ذكور الظ$اھر؛ =نن$ا قلن$ا � يجتم$ع ع$ام.ن عل$ى معم$ول واح$د، ح$ل ھ$ذه أجل 

  .ًالمشكلة أن نجعل ا�سم الظاھر لواحد وھو قام، ونجعل للثاني فاعل آخر، إذا فككنا الجھة فصارت الجھة منفكة

َوأعمل المھمل):  أخواك وقعد-با=لف–قاما ( قعدا با=لف، اعكس، أعمل الثاني،  َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ َ
  

  سواء كان ا=ول أو الثاني، أعمله في ماذا؟

ُفي ضمير ما تنازعـاه َ َ ََ َ َ ِ ِ ْو) تج7ىء م7ع أول ق7د : ، وھذا الظاھر صنيع المصنف أن$ه يري$د ب$ه الفاع$ل؛ =ن$ه س$يأتيِ َ ٍ . ْ َ ْ ََ ِ َ َ
َأھمـ6  ِ ْ ٍبمضمـر*** ُ َ ْ ُ ْبل حذفه الزم: ، ثم قالِ َْ ْ ُ َ ْ َ   . ھر به الفاعل، أو يزاد عليه المنصوب من الثاني، فالظاَ

  ...!!! وصلى اللھم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  54الدرس 

ِ                                     بسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .له وصحبه أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة، والس.م على نبينا محمد، وعلى آ

  .. أما بعد

  : -رحمه ' تعالى-عرفنا ا]ن حقيقة التنازع، ثم قال الناظم في قوله 

ِوأعم7777777ل المھم7777777ل ف7777777ي ض7777777م ِ َِ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ َير م7777777اَ ِ  

  

َتنازع7777777777اه والت77777777777زم م7777777777ا التزم77777777777ا َ ُ َِ ُِ َ َ َ َْ ْْ   

  

َكيح777777777777777سنان وي777777777777777سيء ابناك777777777777777ا َ َ َْ ُ ُ َ ْ ُِ ِِ  

  

َوق77777777777د بغ77777777777ى واعت77777777777ديا عب77777777777داكا ََ َ ْْ َ َ ْ َ َ ََ َ
  

  

َوأ( َعم77ل المھم77لَ َ ْ ُ ْْ ِ َالمھم77ل): (ِ َ ْ ُ ٌمھم$$ل اس$$م مفع$$ول م$$ن اFھم$$ال، أھم$$ل ُيھم$$ُل فھ$$و ُمھم$$ل الم$$راد ب$$ه الت$$رك، ھ$$ل ) ْ َ َ ِ ُ

ًالمراد به الترك المطلق أو مطلق الترك؟ الترك مطلقا ُيھمل مطلقا، أو مطلق الترك؟ الثاني، مطلق الترك، بمعن$ى أن$ه  ً
َوأ: (يعمل في بعض ا=حوال، ولذلك قال َعمل المھملَ َ ْ ُ ْْ ِ   ِأعمل المھمل؟ : كيف ھو مھمل ثم قال) ِ

ھذا دليل على أنه مھمل من جھ$ة دون جھ$ة، والم$راد ب$ه أن$ه � يت$سلط عل$ى ا�س$م الظ$اھر فين$صبه أو يرفع$ه، 
ًوإنما نجعل له ضميرا◌، إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، ولذلك ق$ال ً ً ول إذا أعمل$ت الث$اني وأھمل$ت ا=: َ

ٍلم تجعل الظاھر له معمو�، حينئذ ماذا تفعل؟ ً
  

َوأعمل المھمل  َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ِفي ضم الذي لم تسلطه على ا�سم الظاھر -ا=ول– َ َير ماَِ ُتنازعاه ِ َ َ َ ٍ، يعني في ضمير يعود عل$ى َ
  .ا�سم المتنازع فيه

َوالت7زم م7ا التزم7ا( َِ ُِ َْ ً حينئ$$ذ الت$زم ذك$ره، وإن ك$ان مف$$ردا، ًيعن$$ي إن ك$ان ھ$ذا ال$ضمير مرفوع$$ا عل$ى أن$ه فاع$ل،) ْْ ٍ
ٍحينئذ التزم إفراده ليطابق المفسر، وإذا كان مثنى التزم تثنيته ليط$ابق المف$سر، وك$ذلك الجم$ع، حينئ$ذ عل$ى ھ$ذا نجع$ل  ً ٍ

  . البيت عام، وما بعده تخصيص له

َوأعم7ل المھم7ل( َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ٌمطلق$$ا س$واء ك$$ان يحت$اج إل$$ى مرف$وع، أو إل$ى من$$صوب، س$واء ) َ ًك$$ان ا=ول أو الث$اني مطلق$$ا، ً
ًوسيأتي تخصيص ا=ول بأنه � يعمل إ� في المرف$وع دون المن$صوب، ويبق$ى الث$اني مطلق$ا يعم$ل ف$ي المرف$وع وف$ي 

  .المنصوب، وسيأتي مزيد بيان

َوأعمل المھمل ( َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ  ُيعم$ل ٍعرفنا المھمل ھو الذي لم يعمل في ا�س$م الظ$اھر م$ع توجھ$ه إلي$ه ف$ي المعن$ى، حينئ$ذ) َ
ٍفي ضميره العائد على ذلك ا�سم؛ =نه إما أن يسلط عل$ى ا�س$م الظ$اھر، وھ$ذا ق$د أعطين$اه الث$اني م$ث.، حينئ$ذ ا=ول  ً
ٌكي$ف نفع$$ل مع$$ه؟ نعطي$$ه ض$$ميرا يع$$ود عل$$ى ا�س$$م الظ$$اھر، حينئ$$ذ توافق$$ا، ك$$ل منھم$$ا عم$$ل ف$$ي ا�س$$م، لك$$ن ذاك ف$$ي  ٍ ً

 ھ$ذا ال$ذي س$لطناه عل$ى ا�س$م ً-الذي أعملن$اه ظ$اھرا-ا�سم، لكن واحد مظھره وھذا في مضمره، ك.ھما قد عم. في 
  . الظاھر، والثاني الذي أھملناه ولم نسلطه على ا�سم الظاھر أعملناه في ضميره

َوأعم7ل المھم7ل( َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ًمطلق$$ا س$واء ك$ان ا=ول أو الث$$اني، أھمل$ت ا=ول وأعمل$ت الث$$اني، أو أعمل$ت ا=ول وأھمل$$ت ) َ
  . الثاني

ِفي ضم(   .يعني ا�سم المتنازع فيه) َما(يعني ضمير، ) ِيرَِ

ْالتزم(و ِ َ ًأعمل المھمل في ضمير ما تنازعاه وجوبا إن كان عمدة، كالفاعل ونائب الفاعل): ْ ً ِ .  

َوالتزم ما التزما( َِ ُِ َْ ًشيئا وحكما قد ) َما(التزما ) ْْ َالتزماً ِ ُ لظ$اھر، ھ$ذه لmط$.ق، يعن$ي بمطابق$ة ال$ضمير ل) ا=لف(، ْ
ٍ�بد أن يكون مطابقا له، قام وقعَد أخوك، حينئذ إذا أعملت الظاھر، فا=ول يكون فيه ضمير مستتر، إذا أعملت الث$اني  َ َ ً

  فا=ول يكون فيه ضمير مستتر، قاما وقعد أخواك، قاموا وقعد إخوتك، مطابق أو �؟

ًمى مف$سرا بف$تح ال$سين، وا�س$م الظ$اھر  فالضمير يك$ون مثن$ى، وال$ضمير ھن$ا ي$س-ا�سم الظاھر-إن كان مثنى  K
ر التطابق، تذكيرا وتأنيثا إفرادا وتثنية وجمعا كالمبتدأ والخبر � بد منھم$ا، فل$ذلك  lرا، وشرط المفسر والمفس lًيكون مفس ً ً ً ًً K

ً�بد أن يكون الفاعل الذي يرفعه المھمل مطابقا ل.سم الظاھر، فإن كان مثنى ثني، وإن كان جمعا  l   .ُِجمعًُ

ٍقاموا وقعد إخوتك، أعملت الثاني في ا�سم الظاھر، ثم تعمل ا=ول في ضمير عائد على ا�س$م الظ$اھر، حينئ$ذ  ٍ ٍ ُ
؛ =ن المرجع وھو إخوتك جم$ع ف$. ب$د م$ن التط$ابق، أم$ا ق$ام وقع$د إخوت$ك، وتعم$ل )بالواو(� بد من المطابقة، قاموا 

يصح؛ =نه غير مطابق؛ =ن ال$ضمير الم$ستتر مف$رد، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، ٍا=ول على أنه في ضمير مستتر نقول ھذا � 
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َوإذا اتصل به ألف ا�ثنين وا�سم الظاھر جْمع، كذلك لم يحصل التطابق قاما وقعد إخوتك لم يحصل، وإنما � ب$د م$ن 
  .وقعد إخوتك) بالواو(قاموا : التطابق فتقول

ًضلة وإثبات العمدة، حذف الفضلة ل$يس مطلق$ا في$ه تف$صيل ًإذا يعني من مطابقة الضمير للظاھر، ومن حذف الف
ًسيأتي، وإنما المراد به من الثاني، الثاني يجب إثباته مطلق$ا، الث$اني إذا أھم$ل وج$ب إعمال$ه ف$ي ض$مير ا�س$م الظ$اھر 

ًمطلقا، سواء كان مرفوعا أو منصوبا إ� على مذھب الكوفيين من جواز حذفه ً ً.  

ْوالت7زم (ًحوال وتأخيره في بعضھا، وما صلح لوقوعه على جميع ما ذكر، إذا ومن حذف الضمير في بعض ا= ِ َ ْ
ًأي ا=حكام التي التزمت، وسيأتي تفصيل بعضھا، وأھم ما يعتنى به أن ما كان ف$اع. يج$ب ذك$ره، س$واء أھمل$ت ): َما

  . ا=ول وأعملت الثاني أو بالعكس، �بد من إضمار الفاعل؛ =ن الفاعل � يحذف

ِكيحسنان: ( الناظم Fعمال كل من ا=ول دون الثاني، أو بالعكس، فقالKمثل َ َِ ْ : ھ$ذه للتمثي$ل، أي كقول$ك) الك$اف) (ُ
َيحسنان ويسيء ابناكا َ َْ ُ ُ َ ْ ُِ َيحسنان ويسيء ابناكلmط.ق، ) ا=لف (ِِ َ َْ ُ ُ َ ْ ُِ ، أصلھا يحسن ويسيء ابناك، مثل قام وقعد، يح$سن ِِ

  .ما ل5ول وإما للثانيويسيء ابناك، ابناك ھذا فاعل إ

ُيسيء: (ٍھنا الناظم في المثال ا=ول أعمل الثاني، حينئذ تقول َابناكا(فعل مضارع مرفوع و) ُِ َ ٌھذا فاعل، فاع$ل ) ْ
َيحسن(=ي شيء؟ للثاني، ماذا بقي ل5ول؟  ِ ْ   . ٍ، � بد من أعماله في ضمير يعود على ا�سم الظاھر)ُ

ِوأعمل المھمل في ض7مي( َ َ ْ ُ ْ َِ َِ ْ ِ َر م7اَ ُتنازع7اه ِ َ َ َ َابناك7ا: (، وم$ا تنازع$اه ھن$ا)َ َ ٍإذا مثن$ى، وإذا ك$ان فع$. م$ضارعا حينئ$ذ ) ْ ً ًً
ٍ، فرفع$ه حينئ$ذ يك$ون بثب$ات الن$ون؛ )يح$سنا(ف$صار ) ا=ل$ف(تضيف عليھ$ا ) يحسن: (صار من ا=مثلة الخمسة، فتقول
ِيحسنان=نه على وزن يفع.ن، فصار  َ ِ ْ بثبوت النون وا=ل$ف فاع$ل وھ$و ض$مير يع$ود فعل مضارع مرفوع ) يحسن(، ُ

َُ◌ي7سيءًعلى ا�سم الظاھر، إذا أعملت الثاني في ا�سم الظاھر وھ$و  ، وأھمل$ت ا=ول، أھملت$ه بمعن$ى أن$ك ل$م ت$سلطه ُِ
ٍعلى ا�سم الظاھر، ثم أعملته في ضمير يعود على ا�سم الظاھر، لماذا؟ =نه فعل وكل فعل � بد له من فاعل فقل$ت ٍ :

ْيح َسنان ويسيء ابناكاُ َ َْ ُ ُ َِ ِِ.  

َوقد بغى واعتديا عبداكا ََ َ ْْ َ َ ْ َ َ ََ َ:  

َبغى واعتدا عبداكا( ََ َْ َ ْ َ َعب7داكاكل منھم$ا فع$.ن تق$دما وطلب$ا ) بغى واعتدى(لmط.ق، ) ا=لف ()ََ َ ْ  عل$ى أن$ه فاع$ل، َ
َأعمل ا=ول وھو  َبغى(َ َبغى: (ٍ، حينئذ تقول)َ َعبداكا(ٌفعل ماضي، و) َ َ ْ   . ٌاعل لبغىھذا ف) َ

َاعتديا(و َْ ًاعتدى ھذا أھمله، بمعنى أنه لم يسلطه على ا�سم الظاھر، فوجب حينئذ أن يضمر فيه ض$ميرا وھ$و ) َ ٍ
َواعت7ديا عب7داكا: فاع$ل يع$ود عل$ى ا�س$م الظ$$اھر، فق$ال ََ َْ َ َ ْ َاعت7ديا، َ َْ ًھ$ذه فاع$ل، إذا أعم$ل ا=ول وأھم$ل الث$$اني، ) ا=ل$$ف (َ

  . عكس المثال السابق

َبغى: (ثال الثاني وھوالم َواعتديا عبداكا َ ََ َْ َ َ ْ ٌ، إھمال ا=ول وإعمال الثاني، ھذا متفق علي$ه، المث$ال ھ$ذا متف$ق عل$ى )َ
وأما ا=ول فمختلف فيه، منعه الكوفيون؛ =نھم يمنعون اFضمار قبل ال$ذكر ف$ي ھ$ذا جوازه بين الكوفيين والبصريين، 

َيحسنان ويسيء ابناكا قيل ھنا إذا: الباب، اFضمار قبل الذكر َ َْ ُ ُ َ ْ ُِ ، -أض$مر قب$ل ال$ذكر-ِھنا ض$مير قب$ل ال$ذكر : ، يحسنانِِ
وا=صل الذكر قبل اFضمار، ھذا ا=صل ُيذكر اللفظ با�سم الظاھر، ثم يأتي ضميره فيرج$ع ال$ضمير عل$ى متق$دم ف$ي 

  .اللفظ والرتبة، ھذا ھو ا=صل

ًمتأخر لفظا ورتبة، وھ$ذا ف$ي ا=ص$ل ممن$وع، وھن$ا ٌأما إضمار قبل الذكر يلزم منه عود الضمير على  ِيح7سنانً َ ِ ْ ُ 
ًعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتب$ة، إذا خ$.ف القي$اس، ول$ذلك منع$ه الكوفي$ون، وبن$اء عل$ى م$ذھب الك$سائي  ً ٍ-

لخط$ورة ًيح$سن وي$سيء ابن$اك، أعم$ل الث$اني وح$ذف الفاع$ل م$ن ا=ول لم$اذا؟ تفادي$ا لھ$ذه ا:  ق$ال-جواز حذف الفاع$ل
َ بغ77ى-: ٍوھ$ي أن ي$ضمر قب$ل ال$$ذكر، فح$ذف الفاع$ل، لك$$ون ال$ضمير يع$ود عل$ى مت$$أخر ف$ي اللف$ظ والرتب$$ة، أم$ا الث$اني َ 

َواعتديا عبداكا ََ َْ َ َ ْ َاعتديا(، )بغى عبداك واعتديا (:- َ َْ ھذا عاد عل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ دون الرتب$ة، ل$ذلك ل$م يختل$ف في$ه، ) َ
َاعتدياٍب الك.م، حينئذ لما أضمر في الثاني ھذا تركي) بغى عبداك واعتديا( َْ َعبداكا، نقول عاد على َ َ ْ  في اللفظ والرتب$ة، َ

َبغىأو في اللفظ فحسب؟ في اللفظ فحسب ليس في الرتبة؛ =ن رتبته تالية لقوله  َوبعد: َ ْ َ ٍفع7ل َ ْ ٌفاع7ل ِ  ھ$ذا ا=ص$ل، بغ$ى ،َ
َ بغى واعتديا عبداكا:ٍعبداك واعتديا حينئذ ََ َْ َ َ ْ َ َاعتديا عاد الضمير من ََ َْ ٍ إلى متأخر ف$ي اللف$ظ دون الرتب$ة، وھ$ذا ج$ائز عن$د َ

ِيح7سنانالطائفتين، ولذلك اتفقوا على ھذا المثال واختلفوا في ا=ول؛ =ن  َ ِ ْ َابناك7ا: ٍ يع$ود عل$ى مت$أخر وھ$وُ َ ، وھ$و فاع$ل ْ
ُويسيء ُ   . ٍ، ويسيء متأخر عن يحسنَِ

ٌإذا نقول المثال الثاني متفق عل$ى ج$ وازه، وا=ول منع$ه الكوفي$ون؛ =نھ$م يمنع$ون اFض$مار قب$ل ال$ذكر ف$ي ھ$ذا ً
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ًالباب، فذھب الكسائي إلى وجوب حذف الضمير من ا=ول، ول$و ك$ان ف$اع. يج$ب حذف$ه، تفادي$ا لmض$مار قب$ل ال$ذكر  ً
ت$ي ي$ستثنى فيھ$ا وھذا ممنوع في ھذا الباب وفي غيره، وجمھور البصريين على ا�ستثناء؛ =نه من المواضع ال$ستة ال

ًعود الضمير على مت$أخر؛ =ن$ه م$سموع ف$ي لغ$ة الع$رب، ُرب$ُه فتي$ة، نع$م رج$.، ج$اء في$ه، وج$اء ف$ي ھ$ذا الب$اب كم$ا  ِ ِ Kً
ٍسيأتي حينئذ يغتفر في ھذا الباب عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، ھذا نق$ول م$ستثنى ف$ي ھ$ذا الب$اب، وھ$ي  ٍ

  . ھو سماعي يحفظ و� يقاس عليهأبواب ستة قياسية، وما عداھا ف

  ..ًإلى وجوب حذف الضمير من ا=ول والحالة ھذه تمسكا بقول

ٍ ھذا بن$اء عل$ى ج$واز ح$ذف الفاع$ل عن$دھم، وإذا منعن$اه نق$ول حينئ$ذ ا=ص$ل مرف$وض، وھ$و أن$ه يج$وز ح$ذف  ً
ٍالفاعل، حينئذ نقول عندنا أمران حذف فاعل أو إثباته وعود الضمير على متأخر في ال لفظ والرتبة، ھن$ا مف$سدتان وأي ٍ

  المفسدتين أعظم؟ 

ٍحذف الفاعل أعظم، حينئذ � نرتكب المفسدة الكبرى من أجل دفع الصغرى، بل العكس ھو ال$صواب، فن$ضمر 
ٍفي ا=ول ولو عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، و� نقول بقول الكسائي بأنه يحذف الفاعل؛ =ن حذف الفاع$ل ح$ذف 

Fسناد، فبقي الك.م بغير فاعل=حد ركني ا.  

  :ً تمسكا بقول الشاعر

َتعف777777777ق . َ َب777777777اAرطى َ ْ َلھ777777777ا ِ َوأرادھ777777777ا َ َ َ َ  

  

ْفب77777777777ذتٌ الَج7777777777ِر . ُن7777777777بلھ ََ َْ ِوكل مَ َ   ُي77777777777بَ

  

  :قال

َتعفق  . َ َباAرطى َ ْ َلھا ِ َوأرادھا َ َ َ َتعف7قتقدم علي$ه ع$ام.ن  ھذا اسم ظاھر) ٌالَجِر(، ٌالَجِر َ . َ َأرادھ7ا و َ َ عفق$وا، ، م$ا ق$ال تَ
  .وما قال أرادوا، ورجال ھذا اسم ظاھر، فدل على أنه أعمل الثاني، وحذف الفاعل من ا=ول أو العكس

َتعفق( ھذا فاعل لـٌ)الَجِر(إما أن نجعل  . َ َتعفق(، )َ . َ َب7اAرطى(معن$اه اس$تتر، ) َ ْ َلھ7ا(ٌھ$ذا ش$جر، ) ِ للبق$رة الوح$شية، ) َ
ََ◌أرادھاو( َ ْفبذتٌ الَجِر َ . ُنبلھ(، أي غلبت) ََ َْ ِكل( سھام، )مَ ِكل(فعيل، كعبد يجمع على عبيد، ): ُيبَ   . جمع كلب)ُيبَ

َتعفق(ًإذا  . َ َأرادھ7ا) (ٌالَجِر َ َ ًأعم$ل واح$دا منھم$ا ول$م ي$ضمر ف$ي الث$اني الفاع$ل، ف$دل عل$ى أن$ه � ُي$ضمر، ) ٌالَج7ِر َ
  . وھذا قد نطق به، فصيح

َتعف7قووجھه أنه لم يضمر ف$ي واح$د م$ن  . َ َدھ7اَأراَو َ تعفق$وا عل$ى إعم$ال الث$اني أو أرادوا عل$ى إعم$ال : ، فل$م يق$لَ
  . ا=ول

وقال الفراء إن أتفق العام.ن في طلب المرفوع فالعمل لھما و� إض$مار، نح$و يح$سن وي$سيء ابن$اك، يعن$ي إن 
خرا، نح$و ٍاتفقا في طل$ب فاع$ل وھ$و مرف$وع حينئ$ذ � إض$مار، فتق$ول يح$سُن وي$سيُء ابن$اك، وإن اختلف$ا أض$مرته م$ؤ

، والمعتم$د م$ا علي$ه الب$صريون، ھ$ذا ھ$و الق$ول -وھذا سيأتي معن$ا-ًضربني وضربت زيدا ھو، ضربني ھو ھذا أخره 
المعتمد ما ذھب إليه البصريون، وھ$و وج$وب إض$مار ض$مير الرف$ع ف$ي ا=ول عن$د إعم$ال الث$اني؛ =ن العم$دة يمتن$ع 

َوحذف: (حذفھا َ ٍفضلة َْ َ ْ ْأجز َ ِ   . يجوز حذفھا، ھذا ھو ا=صلً، إذا العمدة �)َ

ًُرب$ُه رُج$.، : ، قد جاء في غي$ر ھ$ذا الب$اب-فروا منه الكوفيون- و=ن اFضمار قبل الذكر الذي احتج به  K)ُرب$ُهK (
ًُرب$ُه فتي$ة(Kُرب : ًضمير عاد على رج.، وھ$و مت$أخر ف$ي اللف$ظ والرتب$ة، مغتف$ر ف$ي ب$اب) ھا(مجرور رب  ِ K( ،)ًفتي$ة ِ :(

ٌ ورجع إليه مجرور ُرب، حينئذ نقول ھذا مغتفر؛ =نه عاد على متأخر في اللف$ظ والرتب$ة، ونع$م رج$. زي$د، ھذه تمييز ً ِ Kٍ
  . ًفيھا فاعل ضمير مستتر يعود على رج. وھو تمييز) ِنعم(

ض$ربوني وض$ربت قوم$ك، ض$ربوني : ًوقد ُسمع أيضا في ھذا الباب من ذلك ما حكاه سيبويه من ق$ول بع$ضھم
ًض$ربوني، إذا س$مع ف$ي : ٍوضربت قومك، حينئذ أعمل الثاني فنصب قومك، وأضمر ف$ي ا=ول الفاع$ل، فق$ال) بالواو(

ْجف7وني(باب التنازع، ومنه قوله  ُأج7ف ْول7م ََ ْ َ Aَخ67ءَا . ٍھن$ا تع$ود عل$ى ا=خ$.ء حينئ$ذ ) ال$واو(، يعن$ي جف$وني اFخ$.ء، )ِ
  .َأضمر في ا=ول الفاعل وأعمل الثاني في ا=خ.ء

  . ًا استدلوا به مؤول، وكل ما احتمل التأويل بوجه سائغ، إذا حمل عليه و� يعترض به على ا=صلوم

ِوأعمل: (ًإذا ِ ْ َالمھمل ََ َ ْ ُ ِضمير ِفي ْ ِ   .، يعني ا�سم المتنازع فيه)َما(، )َما َ

ُتنازعاه َ َ َ   .ً أي العام.ن، وجوبا إن كان عمدةَ

ْوالتزم  ِ َ َالتزما َما ْ ِ ُ ر والمف$سر، م$ن اFف$راد والتثني$ة والت$ذكير من ا=حكام ال ْ lمذكورة من حيث التطابق ب$ين المف$سK
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  .والتأنيث والجمع، ومن حيث التزام ذكر العمدة، وحذف الفضلة مما يمكن ا�ستغناء عنه

ِكيحسنان  َ َِ ْ ُويسيء ُ ُ َابناكا َِ َ ف$ي حيث أعمل الثاني وأض$مر ف$ي ا=ول، وإض$ماره ف$ي ا=ول، وع$وده عل$ى مت$أخر  ْ
  . اللفظ والرتبة ھذا مغتفر في ھذا الباب

ْوقد َ َبغى َ َواعت7ديا َ ْ ََ َعب7داكا َ َ ْ أعم$ل ا=ول وأض$مر ف$ي الث$اني، وك$. اFض$مار ف$ي ھ$ذين المث$الين إض$مار للفاع$ل،  َ
وعلى مذھب البصريين أن$ه يج$ب، وعل$ى م$ذھب الك$وفيين أن$ه ج$ائز؛ =ن$ه يج$وز ح$ذف الفاع$ل عن$دھم، وھ$و م$ذھب 

  .  تبعهالكسائي ومن

َو) تج777777777ىء م777777777ع أول ق777777777د أھم6777777777 َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ َ  

  

َبم77777777777ضمر لغي77777777777ر رف77777777777ع أوھ677777777777 ِ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ُِ ٍَ ِ  

  

ِوأعم7ل: أح$د، ل$م يع$ين الث$اني أو ا=ول؛ =ن الحك$م ع$ام: أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاھر، قال:  قال ابن عقيل ِ ْ ََ 
َالمھمل َ ْ ُ ت أحد العاملين ف$ي الظ$اھر، وأھمل$ت ا]خ$ر عن$ه، فأعم$ل المھم$ل ًمطلقا، سواء كان ا=ول أو الثاني، إذا أعمل ْ

ٍفي ضمير عائد على الظاھر، في ضمير الظاھر يعني في ضمير عائد على الظ$اھر، والت$زم اFض$مار، يعن$ي اFتي$ان  ٍ ٍ
ھن$ا ) افك$(ًبه مضمرا، إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره و� يجوز حذفه كالفاعل ونائب الفاعل، ول$ذلك أت$ى بال$ـ

  . ليست استقصائية، وإنما للتمثيل

: ًإذا تلت$$زم اFض$$مار مت$$ى؟ إذا ك$$ان مطل$$وب العم$$ل واج$$ب ال$$ذكر وھ$$و الفاع$$ل، أو نائ$$ب الفاع$$ل، وذل$$ك كقول$$ك
ٌُيحسن ويسيء ابناك، فكل واحد م$ن يح$سن وي$سيء يطل$ب ابن$اك بالفاعلي$ة، عل$ى أن$ه فاع$ل ل$ه ُيح$سن ابن$اك، وي$سيء 

يح$سنان وي$سيء (بالفاعلية، فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في ا=ول فاعله، تق$ول ) ابناك (ٌابناك، كل منھما يطلب
ِيح7سنان، أضمرت في ا=ول، والث$اني أعملت$ه ف$ي الظ$اھر، و� إش$كا، تعرب$ه كم$ا ھ$و، )ابناك َ ِ ْ  فع$ل م$ضارع مرف$وع :ُ

ُويسيءورفعه ثبوت النون وا=لف فاعل،  ُ َابناكا َِ َ   . لفعل وفاعل و� إشكا: ْ

ِيح7سنان: فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في ا=ول، فاعل$ه فتق$ول َ ِ ْ ُوي7سيء ُ ُ َابناك7ا َِ َ ، وك$ذلك إن أعمل$ت ا=ول ْ
ٍ،أعملت ا=ول وأضمرت في الثاني ،عكس الم$سألة ال$سابقة، حينئ$ذ ) يحسن ويسيئان ابناكا: (وجب اFضمار في الثاني

؛ =ن$ك أض$مرت ف$ي الث$اني، )يح$سن وي$سيئان ابن$اك: (ا المث$ال، إذا قل$ت� إشكال فيه، يعني � ينازع الكوفيون في ھذ
ٍوإذا أضمرت في الثاني حينئذ عاد على متأخر ف$ي اللف$ظ دون الرتب$ة؛ =ن  َابناك7ا(ٍ َ ، وھ$و حق$ه )يح$سن(ھ$ذا متعل$ق ب$ـ) ْ

َابناك7ا(، )يح$سن وي$سيئان ابن$اك(التق$ديم،  َ ًھ$ذا معم$ول ليح$$سن، إذا ھ$و متق$دم ف$ي الرتب$ة،) ْ ً ج$اء بع$ده ي$سيئان، إذا ع$$اد ٌ
َبغ7ى(الضمير على متق$دم ف$ي الرتب$ة دون اللف$ظ، ورج$ع إل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ دون الرتب$ة، عبl$ر بھ$ذا أو ذاك، ومثل$ه  َ 

َواعتديا ْ ََ َعبداكا َ َ ْ أض$مرت ف$ي ا=ول ): بغي$ا(، )بغيا واعتدى عب$داك: (، وإن أعملت الثاني في ھذا المثال المتأخر، قلت)َ
  . لثانيوأعملت ا

� يج$وز ھ$ذا، خ$.ف ) يح$سن وي$سيء ابن$اك(و� يجوز ترك اFضمار في ھ$ذا المق$ام يعن$ي الفاع$ل، ف$. تق$ول 
 ي$ؤدي إل$ى ح$ذف الفاع$ل، والفاع$ل ملت$زم ال$ذكر، -يعن$ي ت$رك اFض$مار-بغى واعتدى عبداك؛ =ن تركه : للفراء، و�
ْوالتزم: (وقد قال لك ِ َ َالتزما َما ْ ِ ُ ًالتزام ذكر الفاعل، وأجاز الكسائي ذل$ك عل$ى الح$ذف بن$اء عل$ى مذھب$ه ٍ، فوجب حينئذ )ْ

ًھذا مذھب ضعيف، وأجازه الفراء عل$ى توج$ه الع$املين مع$ا إل$ى ا�س$م الظ$اھر، وھ$ذا : في جواز حذف الفاعل، وقلنا
وع عن$دھما، يح$سنان وي$سيء ابن$اك، ھ$ذا ممن$: ًبناء منھم$ا عل$ى من$ع اFض$مار ف$ي ا=ول عن$د إعم$ال الث$اني، ف$. تق$ل

ًفرارا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وھذا الذي ذكرناه عنھما ھو المشھور من مذھبھما في ھذه المسألة ً..  

َو) تج777777777ىء م777777777ع أول ق777777777د أھم6777777777 َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ َ  

  

ًبم77777777777ضمر لغي77777777777ر رف77777777777ع أوھ677777777777  ِ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ُِ ٍَ ِ  

  

ْب7777ل حذف7777ه ال7777زم إن يك7777ن غي7777ر خب7777ر َ َ ْ َ َ ََ ُ ََ ْْ ْ ِ ْ ُْ َ ْ
  

  

َوأخر َM ْن7777777777ه إن يك7777777777ن ھ7777777777و الخب7777777777رَ َ َ ََ ُ ْْ ُ ْ ْ ِ ُ  

  

َوأعمل المھمل في ضمير ما: (ھذا كا�ستثناء مما سبق، ما سبق قال َ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ
ُتنازع77ـاه   َ َ َ ٌمطلق$$ا، س$$واء ك$$ان م$$ا تنازع$$اه ) َ

ًعل$ى أن$$ه فاع$ل مرف$$وع، أو عل$ى أن$$ه مفع$ول ب$$ه من$صوب، أو عل$$ى أن$ه مج$$رور مطلق$ا، وھ$$ذا في$ه تف$$صيل ل$يس عل$$ى 
  .إط.قه

ْو) تج77ىء( َِ َ َم77ع أول ق77د أھم677 (ھ$$ذا نھ$$ي،): َ ِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ ٍأول ): َ . َم77ع أول ق77د أھم677(بال$$صرف ھ$$ذا لل$$وزن، ص$$رفه لل$$وزن، َ ِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ   
ًبمضمـر لغيـر رفـع أوھ6 ِ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ُِ ٍَ ًإذا إذا أھملت ا=ول ف. تضمر فيه إ� الفاعل فحسب، وأما المفع$ول ب$ه والمج$رور فيج$ب ) ِ
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ْل حذف77ه ال77زمَب77: (حذف$$ه َْ ْ ُ َ ْ َوأعم77ل المھم77ل: (ٍ، حينئ$$ذ قول$$ه)َ َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ف77ي ض77مير ، وھ$$ذا ي$$شمل إذا ك$$ان المھم$$ل ھ$$و ا=ول، أعمل$$ه)َ ِ َ ِ
ُماتنازعـاه َ ََ َ ً، إذا كان ا=ول يطلب فاع. حينئذ أعمله في ض$مير عل$ى أن$ه فاع$ل، وإذا ك$ان ا=ول يطل$ب مفع$و� أعمل$ه َ ًٍ ٍ

  .ً الظاھر، فيكون مفعو�، قال � ھذا ليس مرادٍفي ضمير يعود على ذلك ا�سم

العموم السابق مخصص بھذا البيت، وإنما يختص إعمال ا=ول المھمل بإض$مار الفاع$ل فح$سب، وأم$ا المفع$ول 
ْبل حذفه الزم : والمجرور يجب حذفه، قال َْ ْ ُ َ ْ َ ٌضربت وضربني زيد، ضربني ھ$ذا مت$أخر، : ٍالزم حذفه، ف. تقل حينئذ.. َ

  الثاني ضربني ورفعت زيد على أنه فاعل له، وا=ول ضربت ماذا يحتاج؟أعملت 

ُوأعم7ل المھم7ل ف7ي ض7مير م7ا تنازع7ـاه: ًيحتاج مفعو� ب$ه، ھ$و ق$ال َ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ، ا=ول افتق$ر إل$ى مفع$ول ب$ه، فا=ص$ل أن َ
  . ذفهلما كان ا=ول ھذا اتصل به ضمير منصوب وجب ح: ٌضربته وضربني زيد، لكن قال: يقال

: ًوعند كثير من النحاة أنه � يحذف ھكذا ابتداء، وإنما يعمل ف$ي ال$ضمير ث$م يح$ذف، يعم$ل ف$ي ال$ضمير، تق$ول
ًضربته ثم تحذفه، ولكن نقول ابتداء، يجب أ� يتصل به قبل أن يتصل به ثم نحذفه؛ =ن ھ$ذا م$ن ب$اب التكل$ف، إذا إذا  ً

م$ررت ب$ه : ٌم$ررت وم$ر ب$ي زي$د، و� ت$ضمر فتق$ول: فه، وتق$ولالزم حذ: كان ا=ول يفتقر إلى ضمير منصوب نقول
ومر بي زيد؛ =ن ا=ول مررت يفتقر إلى مفعول به في المعنى يتعدى إليه بحرف جر، ھذا الذي يفتق$ر إلي$ه، فا=ص$ل 

ٌمررت به ومر بي زيد؛ =نك أعملت الثاني، م$ر ب$ي زي$د، زي$د فاع$ل، فتحت$اج أن ت$ضمر ف$ي ا=ول فتق$و: أن تقول : لٌ
  ٌضربته وضربني زيد، يجب حذفه لماذا يجب حذفه؟ : وجب حذفه =نه فضلة، كذلك � يقال: مررت به، لكن نقول

ً=ن القاع$$دة أن$$ه � يج$$وز ع$$ود ال$$ضمير عل$$ى مت$$أخر لفظ$$ا ورتب$$ة، وإنم$$ا اس$$تثنينا الفاع$$ل =ن$$ه عم$$دة، : ق$$الوا ً ٍ
وافق$$وا الك$$سائي وغي$$ره، وافق$$وا : ًاه عل$$ى ا=ص$$ل، إذاٍوال$$ضرورة تق$$در بق$$درھا، فحينئ$$ذ ي$$ستثنى الفاع$$ل ويبق$$ى م$$ا ع$$د

َيح7سنان وي7سيء ابنـاك7ـا: الكوفيين ھنا؛ =ن الضمير ع$اد عل$ى مت$أخر، ض$ربته يع$ود عل$ى زي$د، ھ$ذا ممن$وع، لك$ن َ َْ ُ ُ َ ْ ُِ ِِ ،
ِقالوا ھ$ذا فاع$ل، إذا نخ$رم القاع$دة م$ن أج$ل تمك$ين الفع$ل م$ن الفاع$ل،   القاع$دة، ، نخ$رم-الب$صريون فقھ$اء ف$ي النح$و-ً

صحيح، ك.م سليم، نخرم القاع$دة م$ن أج$ل إبق$اء الفاع$ل م$ع فعل$ه؛ =ن$ه رك$ن ف$ي اFس$ناد، المعن$ى أن$ه � ب$د من$ه، � 
ًيستثنى، فيعود الضمير على مت$أخر لفظ$ا ورتب$ة، و� نب$الي بھ$ذا الخل$ل : يجوز حذفه، فأخرمنا القاعدة من أصلھا فقلنا ً

ًة، وا=صل في الف$ضلة أن$ه ل$يس ب$ركن ف$ي اFس$ناد، إذا � نخ$رم القاع$دة فنحذف$ه وھذه المفسدة، وأما ضربته ھذا فضل ٍ
ًونقول ،� يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة،  ِھذا نعم الفقُه-ً َِ-.  

َو) تجىء مع أول قد أھم6: ًإذا قال َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ ٍبم7ضمر، يعن$ي م$ن العم$ل َ َ ْ ُ ْتج7ىء: (ھ$ذا متعل$ق بقول$ه ِ ِ م$ضمر ، و� تج$ئ ب)َ
  . ٍمع أول قد أھم. يعني مھمل

ًلغير رفع أوھ6( ِ ُِ ٍ ْ َ ِْ ِلغير (،)َ ْ َ ًأوھ6: جار ومجرور متعلق بقوله) ِ ِ ً، بمضمر أوھ. لغير رفع، يعني ص$ار أھ$. لغي$ر ُ ٍ
ًلغير رفع أوھ6مرفوع، منصوب، مجرور، : المنصوب والمجرور؛ =ن الضمائر ث.ث: ٍرفع وھو ِ ُِ ٍ ْ َ ِْ ً يعن$ي ص$ار أھ$.: َ

ًلغير رفع، وذلك إذا كان منصوبا أو مجرورا ً ٍ .  

َو) تجىء مع أول قد أھم6 َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ ًلغير رفع أوھ6 بضمير َ ِ ُِ ٍ ْ َ ِْ   . وھو المنصوب والمجرورَ

ْبل حذفه الزم  َْ ْ ُ َ ْ َ   .يجب حذفه مطلقا من ا=ول: َ

ْإن يكن : (لكن قيده قال ُْ َ َغيرِ ْ الخبرَ َ َ ْإن يكن  ،)ْ ُْ َ َغير(وھو الفضلة، ) غير خبر(صوب ذلك المنِ ْ خبرَ َ ھ$ذا اس$تثناء ): َ
 فضلتين؛ =نھما عمدة في ا=صل، وم$ا ك$ان نِالمفعول الثاني من باب ظن، واستثناء خبر كان، استثنى الناظم منصوبي

ٍعم$$دة ف$$ي ا=ص$$ل يج$$ب مراع$$اة ذل$$ك ا=ص$$ل، ف$$إذا ن$$صب حينئ$$ذ � نق$$ول المن$$صوبات ف$$ض.ت فيج$$ب ح$$ذف أي : ُ
� بل ننظر إلى ا=صل، فما كان ا=صل أنه عمدة يراعى بعد طروء تغيير اFع$راب علي$ه، كم$ا ھ$و ال$شأن منصوب، 

َفي خبر كان، كان مرفوعا ثم نصب، وكذلك اسم كان، كان  ُ َ ثم ُرفع◌، وك$ذلك المبت$دأ ف$ي المفع$ول ا=ول ف$ي ًمنصوباً ِ
َباب ظن كان مرفوعا ثم نصب، كذلك المفعول الثاني، نقول ُ   . ٍذه كلھا ُعمد، حينئذ � يجوز حذفھا البتةھ: ً

ْإن يكن غير خبر( َ َ ْ ََ َُ ْ ْ   . ً، إن كان خبرا في ا=صل-فيما يجب إضماره-ً، إذا استثنى من ا=ول )ِ

ًاعت$$رض عل$$ى الن$$اظم ب$$شيئين اثن$$ين ل$$م ي$$ذكرھما، أو� ِإذا ك$$ان يح$$صل ل$$بس عن$$د ح$$ذف الف$$ضلة؛ =ن ش$$رط : ُ ٌ
ُد الحذف، وك.م الناظم ھنا مطلق أو خاص؟ =نه ق$الإن لم يقع اللبُس بع: ِالحذف َو) تج7ىء م7ع أول ق7د أھم67: ِ َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ َ ***  

ٍبمضمر لغير رفع ْ َ ْ َ ْ ُِ ٍَ ِ ْ بل حذفه الزم -ٍمنصوب يعني- ِ َْ ْ ُ َ ْ َ ُمطلقا، سواء أمن اللبس معه أم �، ف$اللفظ ع$ام، وال$صحيح أن$ه يقي$د َ ً
  ً.م يؤمن اللبس ف. يجوز حذفه، ھذا ثانياُبما إذا أمن اللبُس، وأما إذا ل

ً يرد عليه ثالثا ٌالمفعول ا=ول في ب$اب ظ$ن؛ =ن$ه اس$تثنى الخب$ر، والمفع$ول ا=ول ف$ي ب$اب ظ$ن مبت$دأ، فالعل$ة : ِ
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ِالموجودة في استثناء الخبر لكونه عمدة في ا=ص$ل، ھ$ي عينھ$ا موج$ودة ف$ي المفع$ول ا=ول بكون$ه عھ$دة ف$ي ا=ص$ل  ِ
ًالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انتفى حذف الخب$ر لكون$ه عم$دة ف$ي : ٍفإذا وجدت العلة حينئذ نقولوھو مبتدأ،  ً

ا=ص$$ل، فيل$$زم الحك$$م نف$$سه ف$$ي المفع$$ول ا=ول ف$$ي ب$$اب ظ$$ن أن ينتف$$ي حذف$$ه، لكون$$ه عم$$دة ف$$ي ا=ص$$ل، =ن$$ه مبت$$دأ، 
ُبل حذفه(: فيستدرك على الناظم ھاتين المسألتين؛ =نه قال َ ْ َ ْ الزم إن يك7ن غي7ر خب7رَْ َ َ ْ ََ ُ ََ ْْ ْ ِ ًإن يك$ن ھ$ذه الف$ضلة ل$يس خب$را، ) ْ

ًوھذا يكون في باب كان، وفي باب ظن، بقي عليه المفعول ا=ول في باب ظن، وبق$ي علي$ه المفع$ول ال$ذي ل$يس خب$را 
  . ٌثم قد يحصل لبس بحذفه، وھذا � يجوز حذفه

ٍإن كان غير خبر، وغير فضلة يحصل بھا الل: ًإذا ًبس، وغي$ر مفع$ول، أول يج$ب حذف$ه، ف$إن ك$ان خب$را، أو إن ٍ ٍ
، � يج$وز حذف$ه، و� يج$وز أن يتق$دم، وإنم$ا يج$ب ت$أخيره، )ظ$ن(ًكان فضلة يحصل به اللبُس، أو كان مفع$و� أول ل$ـ

ْوأخرنه إن يكن ھو الخبر (:قال َ َ َ َ ََ ُ ْ Mْ ُ ْ ْ ِ ُ ْإن يكن غير خبر: ً، الذي استثناه أو�)َ َ َ ْ ََ َُ ْ ْ  تحذف$$$ه، وإنم$$$ا ت$$$ؤخره ف$$$ي آخ$$$ر يعن$$$ي �  ِ
  .الجملة، وسيأتي التعليل

ُوأخرنه ( ْ Mَ ًيعني اذكره مؤخرا مضمرا وجوبا) ََ ً ، -ك$ان وأخواتھ$ا–إن يكن ذلك الضمير عمدة بأن كان ھو الخبر لك$ان : ً
ٍنئ$ذ إذا اس$تثنيت أو المفعول ا=ول لظن، أو فضلة إن حذفت أوقع في لبس، ھذه ث.ثة أشياء، ھذه �بد من استثنائھا، حي

  من عدم حذفھا من ا=ول ماذا نصنع بھا؟

ُكنت وكان زيد صديقا إياهُ، ھنا نعمل ا=ول أو الثاني؟ : ًنذكرھا مؤخرا، نؤخرھا إلى آخر الجملة مثل ً ٌ َ ُ  

  كان واسمھما، أين خبرھا؟ ) ُكنت(ًالمسألة مفروضة في إعمال الثاني، إذا 

َ� يجوز، وإنما تؤخره بعد كان زيد ص$ديقا، أعمل$ت الث$اني) ُكنتُه(ا=صل أنه � يجوز حذفُه، � تقل  ً ٌ ك$ان زي$د : َ
ًصديقا، صديقا ھذا متنازع فيه، كن$ت ص$ديقا، ك$ان زي$د ص$ديقا، إذا اس$م متن$ازع في$ه ب$ين ك$ان ا=ول$ى، وك$ان الثاني$ة،  ً ً ً ًٌ َ ُ

ُكان زيد صديقا، وا=ول كنت، أين الخبر؟: أعملت الثانية ً ٌ َ  

ًرهُ، فحينئذ إما أن يضمر متص. وإما أن يضمر مت$أخرا، ق$اليجب إضما: قال ً ً� يج$وز إض$ماره مت$ص.، ف$. : ٍ
ًكنتُه وكان زيد صديقا، وإنما تقول: تقل ٌ ٍكنت وكان زيد ص$ديقا إي$اهُ، حينئ$ذ إذا قل$ت: َ ً ٌ َ ًإي$اهُ مت$أخرا، ع$اد ال$ضمير عل$ى : ُ

ٍكنت$ُه ع$اد ال$ضمير عل$ى زي$د، وھ$و خب$ر ك$ان الثاني$ة، حينئ$ذ :  قلتٍمتقدم في الذكر دون الرتبة؛ =ن رتبة إياهُ كنتُه، لو
ًعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، تفاديا لھذا المحذور وجب تأخيره فقلت ٍكنت ك$ان زي$د ص$ديقا إي$اهُ، حينئ$ذ : ٍ ً ٌ َ ُ

ٌعاد الضمير على متقدم في اللفظ دون الرتبة؛ =ن إياه متقدم ف$ي الرتب$ة، رتبت$ه بع$د كن$ ًت، وزي$د ھ$ذا مت$أخر، إذا ع$اد ٍ ُ
ٍعليه في اللف$ظ دون الرتب$ة، وھ$ذا ج$ائز، م$ن أج$ل تف$ادي ع$ود ال$ضمير عل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ والرتب$ة، حينئ$ذ وج$ب  ٍ

إما أن يحذف، وھو عمدة في ا=صل، وإم$ا أن يبق$ى ف$ي محل$ه، فيع$ود عل$ى مت$أخر : تأخير الضمير؛ =ن عندنا أمران
َوح7ذف:  ممتنع، لو حذفته حذفت ما ھو عمدة في ا=صل، وھذا ممتن$ع، ونح$ن قلن$افي اللفظ والرتبة، وك.ھما َ ٍف7ضلة َْ َ ْ َ ،

وقع$ت ف$ي مح$ذور آخ$ر، ) ُكنت$ُه(ً� بد أن يكون فضلة ليس بعمدة، فتفاديا لھذه � بد م$ن ذك$ره، ف$إن ذكرت$ه ف$ي محل$ه 
ًعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إذا وجب تأخيره تفاديا لھذ: وھو   .ه القاعدةًً

ًوظنن$$ي وظنن$$ت زي$$دا عالم$$ا إي$$اهُ، ً ُ ِ K) َوظنن$$ت زي$$دا عالم$$ا، أعمل$$ت ) ظنن$$ي إي$$اهُ(، )ظنن$$ي(ھ$$ذا خب$$ر ا=ول ): إي$$اه ً ً ُ
ًزيدا عالما، مفعو�ن لـ : الثاني المفع$ول ا=ول الي$اء، المفع$ول الث$اني مح$ذوف، ا=ص$ل أن$ه ) ظنن$ي(، وا=ول )ُظنن$ت(ً

ٍن م$$ن أج$$ل أن يع$$ود عل$$ى مت$$أخر لفظ$$ا ورتب$$ة، حينئ$$ذ وقعن$$ا ف$$ي مح$$ذور فوج$$ب يج$$ب إض$$ماره فت$$صله ب$$ـالعامل، لك$$ ً ٍ
ًھ$ذا ا=ص$ل، وظنن$ت زي$دا عالم$ا، فوج$ب الت$أخير لم$ا ذكرن$اه، ھ$ذا مث$ال لـ$ـ ) ظنني إياه(تأخيرهُ، تقول  َإن يك7ن غي7ر (ً ْ ََ ْ ُْ ِ

ْخبر َ   ). ظن(، والثاني لباب )كان(، ا=ول لـ)َ

ٌظننت ھندا منطلقة، ھذا ا=صل، وظنتني منطلقا ھن$د، : ند إياھا، ظننت منطلقةًوظننت منطلقة وظنتني منطلقا ھ ً ًً
ٌمنطلقا ھند، وأضمر في ا=ول المفعول : أعمل الثاني وھو   .؟؟؟ً

، ل$و )ظ$ن(، بقي المفعول ا=ول لباب )ظن(ٍ، والمثال الثاني لخبر، ھو باب )كان(ٍالمثال ا=ول لخبر، ھو لـ : ًإذا
ًة ا=صل ظننت ھندا منطلقة، منطلقة ھذا المفع$ول الث$اني ُظننت منطلق: قلت ً ًً ٌ، وظنتن$ي منطلق$ا ھن$د، )لظنن$ت(ُ ) ظنتن$ي(ً

  ًالياء ھذا ھو مفعول أول، وھند ھي الفاعل، ومنطلقا ھذا المفعول الثاني، ما ھو ا�سم المتنازع فيه؟ 

ي على أنه فاعل، فأعطيناه الث$اني عل$ى أن$ه ٌھند ھو المتنازع فيه، يريده ا=ول على أنه مفعول أول، ويريده الثان
ھ$ذا ي$ستدرك علي$ه، : فاعل، فأضمرنا في ا=ول، يجب اFضمار، مع كون ك.م الناظم أنه مما يجب حذف$ه، لك$ن نق$ول

ٌظننت منطلقة وظنتني منطلقا ھند إياھ$ا(فتقول  ً ، ھ$ذا مث$ال للمفع$ول ا=ول ال$ذي � يج$وز حذف$ه، وُي$ستدرك في$ه عل$ى )ً
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  .الناظم

ِاس$تعنت واس$تعان عل$ي زي$د ب$ه: (ًمثال ما يوقع في اللبس، وھو ليس خبرا Kِ ٌ ِب$ه(، )ُ ھ$و المتعل$ق باس$تعان ا=ول، ) ِ
َإن قلت استعان به، الضمير عاد على متأخر في اللف$ظ والرتب$ة، حينئ$ذ ل$و حذفت$ه، قل$ت ٍ ٌاس$تعنت واس$تعان عل$ي زي$د، : ٍ ُ

ُاستعان علي زيد واضح، لكن استعنت به أو علي   ه؟ٌ

ًلو حذفت الضمير =وقع في لبس، ف. يدرى ھ$ل أن$ت اس$تعنت ب$ه أو علي$ه، لك$ن وج$ب ذك$ره دفع$ا للوق$وع ف$ي  ٍ
ًاللبس، فوجب أن ُيضمر متأخرا؛ لئ. يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، فتقول ٌاستعنت واستعان عل$ي زي$د : ِ

  . به

  .. ًإذا 

ْب7777ل حذف7777ه ال7777زم إن يك7777ن غي7777 َ َ ََ ْْ ُْ َِ ْ ُْ َ ْر خب7777رْ َ ََ  

  

ْوأخرن7777777777ه إن يك7777777777ن ھ7777777777و الخب7777777777ر َ َ َ َ ََ ُ ْ Mْ ُ ْ ْ ِ ُ َ
  

  

ِ=نه منصوب ف. يضمر قب$ل ال$ذكر، وعم$دة ف$ي ا=ص$ل ف$. ُيح$ذف، � ي$ضمر قب$ل ال$ذكر فيج$ب ت$أخيرهُ، ھ$ل  ٌ
  . ھو عمدة في ا=صل فيجب ذكره: نحذفه من أصله؟ �، نقول

َو) تجىء مع أول قد أھم6 َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ ًول حينئذ تضمر في$ه الفاع$ل، م$ا ع$داه يج$ب حذف$ه، أو ت$أخيره، إذا �  إذا أھمل ا=:َ ٍ
ً، إما أن يك$ون عم$دة أو �، إن ك$ان -المنصوب، والمجرور-يضمر في ا=ول المھمل إ� الفاعل فقط، وما عدا الفاعل 

ُب7ل حذف7ه :  وإ�مث$ل الخب$ر،: عمدة وجب تأخيره، وإن لم يكن عمدة، إما أن يحصل لبس بحذفه أو �، إن حصل لب$سه َ ْ َ َْ
ْالزم َ   . ، ھذا مع ا=ولْ

ًفيضمر معه مطلقا بدون استثناء س$واء ك$ان ف$اع.، أو من$صوبا، أو مج$رورا، لم$اذا؟ =ن$ك أعمل$ت : وأما الثاني ً ًً ٌ
ًا=ول وأھملت الثاني، فإذا أضمرت الفاعل عاد على متقدم لفظا ورتبة، إذا أضمرت المن$صوب ع$اد عل$ى متق$دم لفظ$ا  ًٍ ٍ

  . ٍتبة، إذا أضمرت المجرور عاد على متقدم في اللفظ والرتبةور

ٍإذا ليس عندنا محذوف، وھذه العمليات كلھا من أجل دف$ع أن � يع$ود ال$ضمير عل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ والرتب$ة،  ً
َفجاء التصحيح بما ذكر، وأما إذا أھمل الثاني فأضمر فيه ما شأت، وعند جمھور البصريين � يجوز حذفه، ول$و  ك$ان ُ

ًمنصوبا أو مجرورا ً.  

ٍو) تجىء م7ع أول ( . ْ َ ْ ََ ِ َ َق7د أھم67(، يعن$ي م$ع الفع$ل العام$ل ا=ول، )َ ِ ْ ُْ ْق7د(، )َ َأھم67(للتحقي$ق، ): َ ِ ْ ا=ل$ف لmط$.ق، : )ُ
ُيعني أھمل من العمل، لم يعمل ا=ول في ا�سم الظاھر، ولم ُيھمل من العمل مطلقا، �، بل نعمله في ما يحتاجه ً ُ .  

َد أھم6َق ِ ْ ُْ.  

ٍبمضمر  َ ْ ُ ٍ) تجىء مع أول بمضمر :ِ َ ْ ُ . ْ َ ِْ ٍ َ ِ َ َ.  

ًلغير رفع أوھ67    ِ ُِ ٍ ْ َ ِْ ًيعن$ي جع$ل أھ$.، ص$ار أھ$. لغي$ر الرف$ع، والم$راد ب$ه الن$صُب والج$ر لفظ$ا أو مح$.، : َ ً ًً ْب7ل (ِ َ
ْحذفه الزم َ ْ ُ َ ْ ْإن يكن غي7ر خب7ر (الزم حذفه، يجب حذفه،): َ َ َ ْ ََ َُ ْ ْ ًب$را � يج$وز حذف$ه، وم$ع ذل$ك � يج$وز ات$صاله إن ك$ان خ): ِ

ُبه؛ =نه لو اتصل به لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، بل أخره، تؤخره إلى ما بعد نھاية الجملة ٍ .  

ُوأخرنه( ْ Mَ ْإن يكن ھو الخبر(ًوجوبا ) ََ َ َ ََ ُْ ُ ْ ْ ِ.(  

ْإن يكن غير خب7ر: ( قوله َ َ ْ ََ َُ ْ ْ يج$ب حذف$ه ) ظ$ن(في$ه، إذا ك$ان المفع$ول ا=ول ف$ي ب$اب ُي$وھم أن ض$مير المتن$ازع ) ِ
ٍوليس كذلك؛ =نه لم يستثن إ� الخبر، والمفعول ا=ول ليس بخبر ومع ذلك ھو عمدة؛ =نه مبتدأ في ا=ص$ل، حينئ$ذ � 

  . يجوز حذفه

ْإن يكن غير خبر( َ َ ْ ََ َُ ْ ْ   .  الذكرٍ، غير خبر في ا=صل =نه حينئذ فضلة، ف. حاجة إلى إضمارھا قبل)ِ

، -المرف$وع س$بق ذك$ره-ِوذكر ھنا في ھذا المقام، أنه إذا كان مطلوب الفعل المھمل غي$ر مرف$وع، : قال الشارح
ًبل منصوب، أو مجرور، الطالب إما أن يكون طالبا لمرف$وع، أو من$صوب، أو مج$رور، تق$رر عن$دنا وج$وب إض$مار 

كرناھا؛ =ن ھذا الباب مم$ا ي$ستثنى م$ن ع$ود ال$ضمير عل$ى المرفوع و� إشكال، وليس عندنا اعتراض بالقاعدة التي ذ
إما أن يك$ون عم$دة ف$ي ا=ص$ل، أو �، � يخل$وا ھ$ذا : ًمتأخر لفظا ورتبة، يبقى معنا المنصوب، والمجرور، ف. يخلوا

  المنصوب، إما أن يكون عمدة في ا=صل أو �، متى يكون عمدة في ا=صل؟ 

ًإذا كان خبرا لكان، أو مفعو� ث ًانيا◌ لـ ً ً، أو مفعو� أو� لـ )ظن(ً ، ھذا عمدة، عب$ر ال$شارح عم$دة، وعب$ر )ظن(ً
  الناظم بخبر، أيھما أعم؟ 
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  .الشارح أعم =نه عبر بالعمدة

وأخواتھا؛ =ن$ه مبت$دأ ف$ي ا=ص$ل، أو خب$ر وھ$و الم$راد ) ظن( قال إما أن يكون عمدة في ا=صل، وھو مفعول 
َإن يكن ھو الخب (-:بقوله َ ََ ُْ ُ ْ ْ   .ِبالتعميم مع ا�ستدراك عليه وإ� الخبر خاص، وھو قد عمم، )ْرِ

 أو � فإن لم يكن كذلك، إن لم يكن عمدة، فإما أن يكون الطالب له ھو ا=ول أو الثاني، فإن كان ا=ول ل$م يج$ز 
  اFضمار، لم يجز اFضمار في ا=ول لماذا؟ 

ض$ربت، و� تق$ل ض$ربته، تح$ذف ال$ضمير : لرتبة فتق$ول=ننا لو أضمرنا لعاد الضمير على متأخر في اللفظ وا
ُضربت وضربني زيد، ومررت و� تقل مررت به، بل تقول مررت و تحذف  ٌمع م$دخولھا، وم$ر ب$ي زي$د و� ) الباء(ٌ

ٌتضمر، ف. تقل ضربتُه وضربني زيد و� مررت به ومر بي زيد ٌُ ُ.  

  :ً وقد جاء في الشعر ضرورة فيحفظ و� يقاس عليه

َنتُك إذا ِترضيه، ْ ِ ْ َويرضيك ُ ْ ُ ِترض7يه:  ھذا اسم ظاھر متنازع في$ه، طلب$ه ا=ولٌصاحب، ٌصاحب َ ِ ْ  عل$ى أن$ه مفع$ول ُ
َيرض7يك: ب$ه ل$$ه، وطلب$ه الث$$اني ْ ُ عل$$ى أن$ه فاع$$ل، فأعم$ل الث$$اني ل$ذلك رف$$ع، ل$و أعم$$ل ا=ول لقي$ل ص$$احبا، وإنم$ا أعم$$ل ُ ُ ًُ ُ

ٍالثاني، حينئذ افتقر ا=ول إلى ضمير منصوب، ا= ْبل حذفه الزمُصل فيه عدم جواز ذكره، ٍ َْ ْ ُ َ ْ َ ، لكنه ص$رح ب$ه ھن$ا نق$ول َ
ٌض$ربني وض$ربته زي$د، : وإن كان الطال$ب ل$ه ھ$و الث$اني وج$ب اFض$مار، فتق$ول. ًشذوذا، يعني يحفظ و� يقاس عليه ُ

ٍضربتُه زيد، زيد ھذا فاعل لضربني ا=ول، والثاني يفتقر إل$ى مفع$ول ب$ه، حينئ$ذ ع$اد ال$ضمير  ٌ ٍعل$ى مت$أخر ف$ي اللف$ظ ٌ
ٍدون الرتبة، وھذا � إشكال فيه، ومر بي ومررت به زي$د، م$ر ب$ي زي$د أعم$ل ا=ول حينئ$ذ احتجن$ا إل$ى اFض$مار ف$ي  ُ ٌ ٌ
ٌالثاني، و� يجوز الحذف ف. تقول ضربني وضربت ُزي$د، � يج$وز الح$ذف م$ن الث$اني، ب$ل يج$ب ذك$ره، و� م$ر ب$ي 

  : لهٌومررت زيد، وقد جاء في الشعر كقو

َبعك(  ُ ِيعشي َاظِ ْ ِالناظر ُ ِ ُھم َإذا ... َينّ ُلمحوا ُ َ ، ح$ذف ال$ضمير ھن$ا م$ن ب$اب ال$ضرورة، يعن$ي لمح$وه ا=صل  )... َ
ِيع7شيًشاذ يحفظ و� يقاس عليه، كما شذ عمل المھمل ا=ول في المفعول الم$ضمر ال$ذي ل$يس بعم$دة ف$ي ا=ص$ل، إذا  ْ ُ 

ُھم َإذا ُلمحو ُ َ ھ$ذا ش$ذوذ، يعن$ي يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، والجمھ$ور عل$ى : ذف الضمير ھنا، نق$ولھذا ھو ا=صل، وحُ هَ
ٍأنه � يج$وز الح$ذف لغي$ر ض$رورة؛ وذل$ك =ن ذك$ره � يترت$ب علي$ه اFض$مار قب$ل ال$ذكر، فيج$ب حينئ$ذ ذك$ره، =ن$ه 

ٌحذف من ا=ول لئ. يخرم القاعدة، وھذا ليس فيه إض$مار قب$ل ال$ذكر، وف$ي حذف$ه ف$ساد؛ =ن$ه ق$د  ًيق$ال إذا ك$ان ف$ضلة ٌ
ْوحذف فضلة أجز(فلماذا � يحذف،  ِ َ ٍ َ ْ َ َ ََ   لماذا � يحذف؟) ْ

إذا حذفناه مع كونه فضلة يحصل فساد، وھو أنه ُيھيُئ العامل لما بعده، يعني يراه الن$اظر ك$أن العام$ل ق$د : قالوا
مل ثم قطعه عنه من غير س$بب موج$ب ٌوفي حذفه فساد، وھو تھيئة العامل للع. تھيئ للعمل فيما بعده، وھذا فيه مفسدة

 وھو م$ذھب الك$وفيين أن$ه -و' أعلم-له، وقيل حذف ھذا الضمير جائز في سعة الك.م؛ =نه فضلة، وھذا ھو الظاھر 
  . يجوز حذفه، وأما ھذه العلة فليست بواضحة بينة

ي ا=صل ف. يخل$و، إم$ا أن ھذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في ا=صل، فإن كان عمدة ف: قال الشارح
ًيكون الطالب له ھو ا=ول أو الثاني، فإن كان الطالب له ھو ا=ول، وجب إضماره م$ؤخرا؛ =ن$ه � يج$وز حذف$ه =ن$ه 
ًعمدة ثم إذا أضمرناه متقدما وقعنا ف$ي مح$ذور، ع$.ج ھ$ذا المح$ذور ت$أخيره، فوج$ب، وم$ا � ي$تم الواج$ب إ� ب$ه فھ$و 

ًزي$دا قائم$ا إي$اه، ) ظنن$ت(و) ظنن$ي: (ه لئ. نحذف$ه، فتق$ولٍواجب، حينئذ وجب تأخير ھ$ذا مفع$ول أول، ) الي$اء) (ظنن$ي(ً
ًزيدا قائما، ) ظننت(إياه و) ظنني( ًالضمير يعود على زيد، إذا عاد على متأخر لفظا ورتبة ف$. يج$وز، م$ا ) ظنني إياه(ً ً

  الع.ج؟ 

ًزي$$دا قائم$$ا إي$$اه، وإن ) ظنن$$ت(و) ظنن$$ي( وج$$ب ت$$أخيره،  ًك$$ان الطال$$ب ل$$ه ھ$$و الث$$اني أض$$مرته مت$$ص. ك$$ان أو ً
ًظنن$ت وظنني$$ه زي$$دا قائم$ا، الطال$$ب ل$$ه الث$اني؛ =ن$$ك أعمل$ت ا=ول، : ًمنف$ص.، فتق$$ول ً lِ َ ًزي$$دا قائم$$ا(ُ ھ$ذان معم$$و�ن ل$$ـ ) ً

ًزي$$دا قائم$$ا، ث$$م أض$$مرت ف$$ي الث$$اني، و� يج$$وز حذف$$ه؛ =ن$$ه عم$$دة ف$$ي ا=ص$$ل، و) ُظنن$$ت(ا=ول، ) ظنن$$ت( ) ُظنن$$ت(ً
ِظنني(و K ( ،ًإياه زيدا قائما ًزيدا قائما، زي$دا قائم$ا للعام$ل ا=ول، و) ُظننت(ً ً ً ِظنن$ي(ً K (ض$مار و� : إي$اه نق$ولFھن$ا وج$ب ا

  نقول بالتأخير لماذا؟

  .ٌ=نه وإن عاد على متأخر في اللفظ إ� أنه متقدم في الرتبة

ھ$$ذه - غي$$ر مرف$$وع وھ$$و المن$$صوب والمج$$رور، ِ ومعن$$ى البيت$$ين أن$$ك إذا أھمل$$ت ا=ول، ل$$م ت$$أت مع$$ه ب$$ضمير
ٍ إذا أھملت ا=ول � تأتي معه بضمير إ� ضمير رفع فحسب، ف. تقول-خ.صة ٌض$ربته وض$ربني زي$د، و� م$ررت : ٍ
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ًضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، إ� إذا ك$ان المفع$ول خب$را ف$ي : ٌبه ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول ٌ ٌُ ُ
ًزي$دا قائم$ا إي$اه، ومفھوم$ه ) ظنن$ت(و) ظنن$ي: (ً يجوز حذفه بل يجب اFتي$ان ب$ه م$ؤخرا، فتق$ولا=صل، فإنه � انظ$ر -ً

أن الث$اني ي$ؤتى مع$ه بال$ضمير : ، مفھوم$ه-شرحه على موافق اللفظ، لم يستثن إ� الخبر مع أنه في الشرح ا=ول عم$م
ًمطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، عمدة في ا=صل أو ً ً ً ، وعن$د جمھ$ور الب$صريين -وھ$و ك$ذلك- غي$ر عم$دة، ً

ً، سواء كان منصوبا أو مجرورا، إذا عرفنا المراد بالبيتين-الثاني–ً� يجوز حذفه مطلقا  ً ً:  

َو) تج777777777ىء م777777777ع أول ق777777777د أھم6777777777 َِ ْ ُْ ََ ٍ . ْ َ ْ َِ َ  

  ج

ًبم77777777777ضمر لغي77777777777ر رف77777777777ع أوھ677777777777  ِ ُِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ُِ ٍَ ِ  

  ج

َب7777ل حذف7777ه ال7777زم إن يك7777ن غي7777ر خ ُ ََ ْ َ َ ََ ْْ ْ ِ ْ ُْ َ ْب7777رْ َ  

  

ْوأخرن7777777777ه إن يك7777777777ن ھ7777777777و الخب7777777777ر َ َ َ َ ََ ُ ْ Mْ ُ ْ ْ ِ ُ َ
  

  

  . ھذا البيت الثاني منتقد بما ذكرناه

ٌ الفضلة مع الثاني المھمل، نحو ضربني وضربته زي$د وم$ر ب$ي وم$ررت بضميراقتضى ك.مه أنه ُيجاُء : تنبيه
َوأعمل المھمل : َبھما أخواك لدخوله تحت قوله َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ : ، وأنه يجوز حذف$ه لمفھ$وم قول$ه-ما ذكرناهك-ولم يخرجه وھو كذلك، َ

َوالتـزم مـا التـزما َِ ُِ َْ ، يجوز حذفه، وھذا ل$م ُيلت$زم ذك$ُره =ن$ه ف$ضلة، وخ$صه بع$ضھم بال$ضرورة؛ =ن ف$ي حذف$ه تھيئ$ة ْْ
، س$واء -الث$اني–العامل للعمل، وقطعه عنه لغير معارض ورجحه في التوضيح ونسبه للجمھ$ور، أن$ه � يج$وز حذف$ه 

ًنصوبا أو مرفوعا، وھو فيه ث.ثة مذاھبكان م   . إذا كان خبر كان، والمفعول الثاني من باب ظن، فيه ث.ثة مذاھب: ً

ويشترط لحذف الفضلة من ا=ول المھمل أمن اللبس، ولم يذكره الناظم لعلمه مما سبق، فإن خيف الل$بس وج$ب 
: وأما منصوب كان وظن، وھذا فيه ث.ث$ة م$ذاھب أولھ$اُاستعنت واستعان علي زيد به، : التأخير، كالمثال الذي ذكرناه

ج$واز حذف$ه وعلي$ه الكوفي$ون؛ =ن$ه : وجوب تأخيره وھما في النظم، ثالثھا: ً مقدما، ثانيھا-كالمرفوع–جواز اFضمار 
ر، وھو أقوى المذاھب لس.مته من اFضمار قبل الذكر ومن الفصل، أي الفصل ب$ين العام$ل ا= lول مدلو� عليه بالمفس

َوح7ذف: ًالمھمل ومعموله إذا أضمر مؤخرا، وھذا ھو الظاھر؛ =نه داخل تحت القاعدة َ ٍف7ضلة َْ َ ْ ْأج7ز َ ِ إن ل$م ي$ضر، ف$إذا  َ
ر، حينئذ جاز حذفه من الثاني،  lجاز حذفه إذا دل عليه دليل، وما لم يجز، حينئ$ذ بقين$ا -الك.م في الثاني-ٍعلم من المفس ٍ

  . على ا=صل

ْوأظھ777777777ر ان ِ ِ ْ َ َ يك777777777ن ض777777777مير خب777777777رَ َ ٌ َ ََ ُِ   اْ

  

َلغي77777777777ر م77777777777ا يط77777777777ابق المف77777777777سر M ُ ُ َ َْ َْ َُ ِ ِ   اِ

  

َنح77777777777777و أَ◌ظ77777777777777ن ويظن77777777777777اني أخا . ََ َِ ُ َُ َ ُ ْc  

  

َزي777777دا وعم777777را أخ777777وين ف777777ي الرخ777777ا َ َ. ْ َ ْ َ َ ِْ ِ َ ً ً  

  

 

ُ، ليست م$ن ب$اب التن$ازع، وإنم$ا ت$ذكر م$ن ب$اب العل$م بال$شيء فح$سب، -الحمد [-ھذه خرجت من باب التنازع 
ٌ، إذا كان المتنازع فيه مثنى أو جمعا، في باب ظن، لكنه في ا=صل خبر عم$ا � يطابق$ه، -حتى نفھم-ة وعنوان المسأل ًً

  . ھذا عنوان المسألة

ِأَ◌ظ77ن ويظن77ـاني أخ77ـا زي77دا وعم77ـرا أخ77وين : انظ$$ر ف$$ي المث$$ال ف$$ي البي$$ت الث$$اني، لننطل$$ق من$$ه ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ .َ َ ًَ ً ِ ُ ُc-أمثل$$ه غريب$$ة-، 
cأَ◌ظن ُ   نحذفھا؟ : العثيمين عندما وصل إلى ھذين البيتين قالالشيخ ابن : َ

cأَ◌ظن ُ ِيظنـانيھذا عامل أول، : َ . ُ ِزيدا وعمـرا أخوين عامل ثاني، :َ ْ َ ْ َ َ َْ ََ ً ً   ، ھنا ما ھو المتنازع فيه؟ َ

ُزيدا أخوين، إذا عام.ن تنازعا في اسمين، ھذا يرد على المكودي فيما س$بق، أعم$ل ا=ول، �ح$ظ المث$ال، ھ$و ً ً 
cأَ◌ظن: مثال ما يتعداه ُ ِزي7دا وعم7ـرا أخ7وين َ ْ َ ْ َ َ َْ ََ ً cأَ◌ظ7ن(، ً ُ ًزي7دا(ھ$ذا فع$ل م$ضارع ناس$خ، ) َ َ ْ ًعم7ـرا(ھ$ذا مفعول$ه ا=ول، ) َ َ ْ َ (

ِأخوينمعطوف عليه،  ْ َ َ   ً ھذا مفعول ثاني، إذا أعملنا ا=ول، ماذا نصنع في الثاني؟َ

َويظنـاني أخـا .َ ِ ُ َ cأَ◌ظن(، َ ُ ِأخوينيطلب ) َ ْ َ َ ِويظن7ـاني(، وھ$و ا�س$م ال$ذي تنازع$ا في$ه عل$ى أن$ه مفع$ول ث$اني، َ . ُ َ يظ$ن ) َ
ًأظن زيدا وعمرا أخوين: ھذا يطلبه على أنه فاعل، فقلت ، أض$مرت -وھذا ھ$و ظ$اھر ال$نظم-، إذا أردت إعمال ا=ول ً

ِ يظن$ان إي$اه، ا=ص$ل ف$ي ،ًفي الثاني المفعول الثاني، � طلبه على أنه مفع$ول ث$اني، ل$يس ف$اع. عل$ى أن$ه مفع$ول ث$اني
ِوأعم77ل: ب$$اب التن$$ازع م$$ن أج$$ل أن ي$$صح أن$$ه م$$ن ب$$اب التن$$ازع، أن يعم$$ل المھم$$ل ف$$ي ض$$مير ِ ْ َالمھم77ل ََ َ ْ ُ ِض77مير ِف77ي ْ ِ  َم77ا َ

ُتنازعاه َ َ َ   � في اسم ظاھر، لو أعمل في اسم ظاھر خرج من باب التنازع، لكن ھنا خرج من باب التنازع لماذا؟ َ
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ِيظنـاني=ن  . ُ ل في اسم ظاھر، وا=صل أنه ُيعمل في ضمير، لكن إذا أردنا إعمال الضمير ھذا ممتن$ع عل$ى  اعمَ
ِالوجھين، وجه ا�متناع أن$ك تق$ول ويظن$ان إي$اه، ھ$ذا ا=ص$ل، حينئ$ذ إي$اه نق$ول ال$ضمير إي$اه ھ$ذا مف$رد، ط$ابق يظن$ان  ٍِ

ت$دأ، وإي$اه ھ$ذا مفع$ول ث$اني وف$ي ا=ص$ل الياء، � بد من التطابق ھنا؛ =ن الياء في مح$ل ن$صب مفع$ول أول، وھ$و مب
ًخبر، إذا �بد من التطابق بين المبتدأ والخبر سواء كان في الحال أو ف$ي ا=ص$ل، فم$ا ك$ان مف$ردا   وج$ب أن -المبت$دأ–ً

ِيظن7ـانيًيكون الخبر مفردا، ھن$ا  . ُ أ ً الي$اء للمف$رد، إي$اه مف$رد، تطابق$ا، إذا � إش$كال م$ن حي$ث تط$ابق ال$ضمير م$ع المبت$دَ
Kإي$$اه أخ$وين، ھ$$ذا � ي$صلح؛ =ن إي$$اه ھ$ذا مف$$سر بف$تح ال$$سين، وأخ$وين ھ$$ذا : المفع$ول ا=ول، لك$$ن وقع$ت الم$$شكلة ف$ي

ر، وھن$ا إذا  lر، و� بد من التطابق، حينئذ يمتنع أن نق$ول إي$اه، �ب$د أن ن$أتي ب$ضمير يط$ابق المبت$دأ ويط$ابق المف$س lٍمفس
ر، يظناني إياھما طابقنا أخوين، خالف ال قلنا إياه طابق المبتدأ لكنه خالف المف lمشكلة، إذا ماذا نصنع؟؟؟؟ِس ، ً  

ًقالوا ن$أتي باس$م ظ$اھر، ف$إذا جئن$ا باس$م ظ$اھر، خرج$ت الم$سألة م$ن ب$اب التن$ازع، فقي$ل يظن$اني أخ$ا، أخ$ا ھ$ذا  ً
  المفعول الثاني ليظنان، ولماذا خرجت من باب التنازع؟ 

  .ٍمير � في اسم ظاھر، فإن أعمل في اسم ظاھر، حينئذ فسد=ن شرط إعمال المھمل أن يكون في ض

ِوأظھـر: ( ھنا قال ِ ْ َ ً، يعني ضمير المتنازع ائت به اس$ما ظ$اھرا و� ت$ضمره أظھ$ر، أظھ$ر ھ$ذا عك$س أض$مر، )َ ً ِْ
ًحينئذ أظھر يعني ائت ب$ه اس$ما ظ$اھرا � ض$ميرا،  ً ً َإن يك7ن ض7مير خب7راِْ َ ٌ َ ََ ُِ ْ ْ ٌإن يك7ن ض7مير ، ِ َ َِ ْ ُْ أض$مر، ض$مير باعتب$ار ل$و ِ

ٌإن يكن ضمير : ِا=صل، قلنا ا=صل يظنان إياه إياھما ھذا ا=صل أنه مضمر، لكن قال َ َِ ْ ُْ ًھذا اسم يكن، ل$و أض$مر خب$را ِ
َلغيـر مـا يطـابق المفـسـرا :في ا=صل M ُ ُ َ َْ ْ َُ ِ َ ِ ر مثن$ِ lرا، المبت$دأ عن$دنا الي$اء مف$رد، والمف$س lًى، إذا ، يعني لمبتدأ � يطابق المفس

ر � يمك$ن أن ن$أتي ب$ضمير يواف$ق الط$رفين، فنق$ول lالي$اء مف$رد، ھن$ا مبت$دأ ف$ي : � يمكن، إذا لم يتطابق المبتدأ والمف$س
ر مثنى، ف. بد من ضمير يعود عليھما معا في وقت واحد ويوافق ا�ثنين ھذا ممتنع lًا=صل والمفس .  

َلغيـر مـا يطـابق المفـسـرا( M ُ ُ َ َْ ْ َُ ِ َ ِ َمفـسـرا): ِ M ر المرجع وھو ا�سم الظاھرَُ lط.ق، مفسmا=لف ل .  

َلغيـر مـا يطـابق المفـسـرا M ُ ُ َ َْ ْ َُ ِ َ ِ را، وإذا ل$م يتطابق$ا حينئ$ذ � ب$د م$ن إخراجھ$ا ع$ن ب$اب : ِ lٍيعني لمبتدأ � يطابق المف$س
  .التنازع Fعمال المھل في ا�سم الظاھر، نحو المثال الذي ذكرناه

َفي الرخ  .   . ھذا تتميم: ـاِ

ِأخوين: تقرير المثال الذي ذكرناه، وھو قوله ْ َ َ ً نقول تنازع فيه أظن؛ =نه يطلب$ه مفع$و� ثاني$ا، أخ$وين ف$ي المث$ال َ ً
ًھذا تنازع فيه أظن؛ =نه يطلبه مفع$و� ثاني$ا، إذ مفعول$ه ا=ول زي$دا،  ً ِويظن7ـانيً . ُ َ ُ؛ =ن$ه يطلب$ه مفع$و� ثاني$ا، فأعم$ل في$ه َ ً ً

ًأظن زيدا وعم$را : ا=ول ِيظن7ـانيُ أخ$وين، أعم$ل في$ه ا=ول، وبق$ي -معط$وف علي$ه-ً . ُ  يحت$اج إل$ى المفع$ول الث$اني، فل$و َ
ًأتيت به ضميرا مفردا فقلت ًأظ$ن ويظن$اني إي$اه زي$دا وعم$را أخ$وين، لك$ان مطابق$ا للي$اء غي$ر مط$ابق لم$ا يع$ود علي$ه : ً ً ً

ًوھو أخوين، ولو أتيت به ضميرا مثنى، فقلت ٌ ويظنان إياھما زيدا وعمرا أخوين، لم يطابق الياء ال$ذي ھ$و خب$ر أظن: ً ً ً ِ
ُعنه، فتعين اFظھار فخرجت المسألة من ب$اب التن$ازع؛ =ن ك$. م$ن الع$املين ق$د عم$ل ف$ي ظ$اھر، ھ$ذا مث$ل ض$ربت  ً

ًزيدا وأكرمت زيدا،  ف. فرق بينھما ًُ .  

ًإذا أعم$$ل ا=ول، فزي$$دا وعم$$را أخ$$وين مفع$$و�  ً cأَ◌ظ77نًُ ُ ِويظن77ـانيً، وأخ$$ا ھ$$ذا ث$$اني مفع$$ولي َ . ُ َ ً، وج$$يء ب$$ه مظھ$$را َ
ِويظن77ـانيًلتع$$ذر إض$$ماره؛ =ن$$ه ل$$و أض$$مر فإم$$ا أن ي$$ضمر مف$$ردا مراع$$اة للمخب$$ر عن$$ه ف$$ي ا=ص$$ل، وھ$$و الي$$اء م$$ن  . ُ َ َ ،

ر فيخ$$الف المخب$$ر عن$$ه وك.ھم$$ا ممتن$$ lره، وھ$$و أخ$$وين ف$$ي التثني$$ة، وإم$$ا أن يثن$$ى مراع$$اة للمف$$س lع عن$$د فيخ$$الف مف$$س
  . البصريين

َوأظھـر ان يكن ضمير خبرا(ًإذا  ٌ َ َ ََ ُِ ْ ْ ِ ِ ْ   . يعني في ا=صل) َ

Mلغي77ـر م77ـا يط77ـابق المفـ77سـرا( ُ ُ َ َْ ْ َُ ِ َ ِ ف$$ي اFف$$راد والت$$ذكير وفروعھ$$ا، لتع$$ذر الح$$ذف بكون$$ه عم$$دة، واFض$$مار بع$$دم ) ِ
  . مطابقة، فتعين اFظھار

خرج$$ت ف$$ي : Kن الم$$سألة خرج$$ت، لك$$ن ال$$صبان ن$$ازع، ق$$الوتخ$$رج الم$$سألة م$$ن ھ$$ذا الب$$اب، ھ$$ذا الكثي$$ر عل$$ى أ
  .بعضھا دون بعض

وھ$ذا في$ه -وتخرج المسألة من ھذا الباب أي بالنسبة إلى لمفعول الثاني، � بالنسبة إلى المفعول ا=ول، : قال ھنا
، -ج ھ$ذا في$ه تكل$فًكلفة، بل الصواب أنھا خرجت مطلقا، وأما التفصيل بين مفعولين، وأنه داخل في الباب وھ$ذا خ$ار

ِيظنـانيفأعملنا في مثالنا ا=ول وأضمرنا في الثاني ضميره وھو ا=لف في  . ُ   .-على كل ھذا ليس بقول وجيه-، َ

-ًأي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المھمل ظاھرا إذا لزم م$ن إض$ماره ع$دم مطابقت$ه لم$ا يف$سره :  قال ابن عقيل
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ر وجب إظھاره lرا، كم$ا إذا ك$ان ف$ي ا=ص$ل خب$را ، لكو-إذا لم يطابق المفس lًن$ه خب$را ف$ي ا=ص$ل عم$ا � يط$ابق المف$س ً
ر ا�س$$م ال$$ذي ح$$صل التن$$ازع في$$ه مثن$$ى أو جم$$ع،  lره مثن$$ى، المف$$س lًنح77ـو أَ◌ظ77ن ويظن77ـاني أخ77ـا زي77دا ع$$ن مف$$رد ومف$$س ْ َ َ ُ َْ َ . ََ َِ ُ ُc

ِوعم77ـرا أخ77وين ْ َ ْ َ ََ َ ً، فزي$$دا مفع$$ول أول =ظ$$ن، وعم$$را معط$$وف علي$$ه، وأخ$$ً ٌوين مفع$$ول ث$$اني =ظ$$ن، والي$$اء مفع$$ول أول ً
ًليظنان فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميرا فقلت ًأظن ويظن$اني إي$اه زي$دا وعم$را أخ$وين، لك$ان إي$اه مطابق$ا : ِ ً ً ِ

ر lللياء في أنھما مفردان، ولكن � يطابق ما يعود عليه وھ$و أخ$وين؛ =ن$ه مف$رد وأخ$وين مثن$ى، فتف$وت مطابق$ة المف$س 
ر للمف$سر، وذل$ك : Kللمفسر، وذلك � يجوز، وإن قلت lأظن ويظناني إياھما زيدا وعم$را أخ$وين، ح$صلت مطابق$ة المف$سK ًِ ً

لكون إياھما مثنى، وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي ھو خبر في ا=ص$ل، للمفع$ول ا=ول ال$ذي 
ًا، وھ$و الي$اء، والمفع$ول الث$اني غي$ر مف$رد وھ$و إياھم$ا، و� ب$د م$ن ھو مبتدأ ف$ي ا=ص$ل، لك$ون المفع$ول ا=ول مف$رد

ر-مطابقة الخبر للمبتدأ، فلم$ا تع$ذرت المطابق$ة م$ع اFض$مار  lظھ$ار، فتق$ول-مطابق$ة المبت$دأ ومطابق$ة المف$سFوج$ب ا  :
ًأظن ويظناني أخا،  ًھذا مفعول ث$اني ليظن$ان، فزي$دا وعم$را أخ$وين) ًأخا(ِ ً ِء مفع$ول يظن$اني ا=ول، مفع$و� أظ$ن والي$ا: ِ

ٍوأخا مفعوله الثاني، و� تكون المسألة حينئذ من باب التنازع،  ً؛ =ن ك. من العاملين عمل في ظ$اھر، وھ$ذا -خرجت-ً
  .-ضعيف ھذا-ًمذھب البصريين، وأجاز الكوفيون اFضمار مراعى به جانب المخبر عنه 

  ...!!! آله وصحبه أجمعين و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى 

  



                                                            
778

  55الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :  أما بعد

ُالمفعول:  قال الناظم رحمه ' تعالى ُ ُالمطلق َْ َ ْ ًس$ابقا، ول$ذلك ، ھذا ش$روع من$ه ف$ي بي$ان المن$صوبات كم$ا ذكرن$ا ُ
Mتعدي: Kقدم بابين سابقين َ ِالفعل َ ُولزومه ِ ُ َُ ِالتنازع ُباب: ، وكذلكُ ُ   .، إذ كل منھما له ع.قة بالعمل.

ٍفبين لنا أن الفعل يطلب مفعو�، وذكر المفعول به، حينئذ إن اعتبر ذكر المفع$ول أص$الة ف$ي ذل$ك الب$اب، حينئ$ذ  ٍُ ً
ٍالمنصوبات، وإن اعتبر أنه من باب ا�ستطراد كما قال بعضھم، حينئذ نق$ول ھ$ذا يكون ھذا الباب ھو الثاني، من باب 

  : ھو الباب ا=ول في المنصوبات، وا=ولى أن يجعل ذاك له ع.قة بالمفعول به؛ =نه قال

.ع6مة الفعل المعدى  َ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ُ َ  

  : ثم قال

ْفانصب به مفعوله إن لم ينب َ ُ َ ُْ ْْ َ َْ ِ ُِ ْ َِ ِ   

ُإن لم ينب عن فاعل  نحول منصوب فبين أن المفعو ْ َ ْ ََ ٍُ ِ َ ْ ْْ َ ُ تدبرت:ِ ْ . َ : ، وھذا يدل على أنه أراد المفعول به، ول$ذلك قلن$اَ
الفعل التام، ولم يدخل فيه الناقص؛ =نه أراد أن يمھد لنا ما ھو العامل ا=صلي في المفعول ب$ه، وإن : ع.مة الفعل أي

Kإن((ًمفع$و�، ًلم يكن مقصورا عليه؛ =ن الوص$ف ق$د ين$صب  ِ ' َ Kٌب$الغ ِ َ أْم$رَ Kإن: ((-ق$راءة التن$وين- ]3:الط$.ق [))هَُ ِ ' َ K
ٌبالغ ِ َ أْمرَ ٍانصب عجبت من ضربك زيدا، زيدا ھذا منصوب، عل$ى ك$ل ھ$و ذك$ر الفع$ل =ن$ه يعم$ل : ، كذلك المصدر))هَُ ً ً

  .با=صالة، وما عداه فھو محمول عليه بالفرعية

مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفع$ول مع$ه، : ة على الصحيح خمسةالمفاعيل عند النحا
مفعول ب$ه، ومفع$ول مطل$ق، ومفع$ول ل$ه، ومفع$ول في$ه، ومفع$ول مع$ه، س$يذكرھا الن$اظم : ھذا ھو الصحيح أنھا خمسة

  .على ھذا الترتيب

ً معه، فجعله مفعو� ب$ه، يعن$ي أدم$ج المفعول معه، فجعلھا أربعة � خمسة، نقص المفعول: ونقص الزجاج منھا
  .بين بابين، المفعول معه، والمفعول به

المفع$ول -المفع$ول ل$ه، : المفع$ول ل$ه، وجعل$وه م$ن ب$اب المفع$ول المطل$ق، أدمج$وا ب$ابين: ونقص الكوفي$ون من$ه
و المفع$ول من$ه، ً، والمفعول المطلق س$يان عن$د الك$وفيين، فالمفاعي$ل عن$دھم أربع$ة، وزاد ال$سيرفي سادس$ا، وھ$-=جله

َواختار((وھذا سبقك  ََ َ ُموسى قْومُهْ ُقومه من قومه،:  أي]155:ا=عراف [))ََ َ ْ   .فھو مفعول منه) من(على معنى :  قالَ

ًوسمى الجوھري المستثنى مفعو� دونه، فھ$ي س$تة عن$دھم، والم$ستثنى ا=ص$ل في$ه أن$ه م$ستقل، ھومن$صوب � 
  .شك، لكنه ليس من المفاعيل

ْالمف: قال ُعولَ ُالمطلق ُ َ ْ مطل$ق معن$اه مطل$ق ع$ن القي$د؛ : ، يعني مطلق عن القيد، اFط.ق والقيد متقاب.ن، إذا قيلُ
مفع$ول ب$ه، مفع$ول مع$ه؛ =ن تل$ك أم$ا أن يقي$د بح$رف : =نه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف ج$ر، � يق$ال

ًا مقي$دة، إ� ھ$ذا الن$وع، فل$ذلك س$مي مطلق$ا، يعن$ي مفعول معه ظرف، مفعول ل$ه ج$ار، كلھ$: جر، وإما أن يقيد بظرف
  .ًمطلقا عن القيد، إما بحرف، وإما بظرف؛ =نه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جر

ًولھذه العلة قدمه ابن الحاجب عن المفعول ب$ه، وھ$و أول$ى، =ن$ه أول$ى م$ا ي$سمى مفع$و� ھ$و المفع$ول المطل$ق،  K
ِسمlي مفعو� مطلقا؛ =ن حمل المفع$ول علي$ه � ُيح$وُج إل$ى ص$لة؛ =ن$ه مفع$ول الفاع$ل : قيلوقدمه على المفعول به، و ً ً

ًض$$ربت ض$$ربا، ض$$ربا ھ$$و مفع$$ول الفاع$$ل حقيق$$ة، ض$$ربت م$$ا ال$$ذي أح$$دث الفاع$$ل ھن$$ا؟ أح$$دث ض$$ربا، فھ$$و : حقيق$$ة ً ًُ ُ
ًالمفعول حقيقة، بخ.ف ضربت زيدا، زيدا ل$يس ھ$و مفع$ول الفاع$ل، مفع$ول الفاع$ل  ً ھ$و ال$ضرب، والمفع$ول ب$ه ل$يس ُ
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َھو المفعول حقيقة للفاعل، وإنما ھو زيد، وھو ش$يء مغ$اير لل$ضرب،  ك$ذلك المفع$ول مع$ه س$رت والني$ل، الني$ل ل$يس  َ ُ
صمت يوم الخميس، يوم الخميس ليس ھ$و ع$ين : ھو فعل الفاعل السير، وإنما ھو شيء مغاير له، وكذلك المفعول فيه

ًل$يس مفع$و� حقيق$ة، وإنم$ا ال$ذي يك$ون مفع$و� حقيق$ة، ھ$و ًالصوم، ب$ل ھ$و ظ$رف ل$ه، إذا  ُالمفع7ولً ُ ُالمطل7ق َْ َ ْ ُض$ربت : ُ
ًضربا، ضربا ھو الحدث الذي دل عليه ضربت، فھو جزء من الفعل، فھو المفعول حقيقة ً.  

ًسمي مفعو� مطلقا =ن حمل المفعول عليه � يحوج إلى صلة، ف. يقال  =ن$ه مفعول به، و� مفعول مع$ه ال$خ؛: ً
ًمفعول الفاعل حقيقة، بخ.ف سائر المفعو�ت، فإنھا ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منھ$ا مفع$و� إنم$ا ھ$و باعتب$ار 
ُإلصاق الفعل به، أو وقوعه =جله، أو فيه، أو معه على ح$سب العل$ة الت$ي ذك$ر ذل$ك المفع$ول، إم$ا لكون$ه م$ع الفاع$ل، 

ًوإما لكونه ظرفا له، وإما لكونه علة ل   .ه، الخ ما ذكرً

ُفلما كان مقارنا له حينئذ قيlد بح$رف أو ظ$رف، وھ$ذا �، مخ$الف ل$ه، فل$ذلك احتاج$ت ف$ي حم$ل المفع$ول عليھ$ا  ًٍ
  .إلى التقييد بحرف الجر بخ.فه، وبھذا استحق أن يقدم عليھا في الوضع

ُفانصب به مفعول7ه: ولذلك ابن مالك بقوله َ ْ ََ ِْ ِِ ، وھ$ذا أول المفاعي$ل وھ$و المفع$ول ، إنم$ا ذك$ره م$ن ب$اب ا�س$تطرادْ
ًالمطلق، يرد عليه أنه ذكره في باب تعدي الفعل ولزومه، نقول ھناك ذكره استطرادا، ھذا وجه لبعضھم ُ ِ.  

ُالمفعول  ُ ُالمطلق َْ َ ْ وھو المصدر، وھذا كثير ما يعبر ب$ه النح$اة ع$ن المفع$ول : زاد في شرح الكافية في الترجمة: ُ
  المطلق، ھل ھو المصدر؟

ُالم7صدر: ھو الم$صدر، ل$ذلك عرف$ه الن$اظم ھن$ا، ب$دأ بالم$صدر، المفع$ول المطل$ق ث$م ق$ال. نعم ْ ََ وھ$و : ، كأن$ه ق$الْ
ًالمصدر، ثم عرف المصدر، ھذا بناء على م$سألة مختل$ف فيھ$ا، ھ$ل المفع$ول المطل$ق � يك$ون إ� م$صدرا؟ أم يك$ون  ً K

ٍمصدرا وغير مصدر؟ ً  

ھ$و اس$م، : المفع$ول المطل$ق بالم$صدر، وم$ن ل$م ي$شترط الم$صدرية ق$الKفمن اشترط المصدرية، ص$در تعري$ف 
  ٍعمم، حينئذ يرد الخ.ف في النائب عن المفعول المطلق، ھل ھو مفعول مطلق حقيقة أم أنه نائب عنه وليس بحقيقة؟

ك تل$: ٍھذا ينبني على الخ.ف في اشتراط المصدرية ف$ي المفع$ول المطل$ق، فم$ن اش$ترط الم$صدرية، حينئ$ذ ق$ال
ًنائب$$ة ع$$ن المفع$$ول، لي$$ست مفع$$و� حقيق$$ة، وإنم$$ا ھ$$ي نائب$$ة، وھ$$ذا ظ$$اھر ص$$نيع الن$$اظم؛ =ن$$ه ق$$ال : المفع$$ول المطل$$ق: ً

ُالمصدر ْ ََ ُوقد ينوب عنه: K عرفه، ثم قالْ ْ َُ ُ َ َْ ّم7ا علي7ه دل،  ع$ن الم$صدرَ َ ِ ْ َ ً، ف$دل عل$ى أن النائ$ب ل$يس بمفع$ول مطلق$ا حقيق$ة، ََ ٍ
  ً.شترط في المفعول المطلق أن يكون مصدراوإنما ھو نائب عنه، وعليه ي

ًك$$ل م$ا أع$$رب مفع$و� مطلق$$ا فھ$و مفع$$ول مطل$ق، ك$$ل م$ا انت$$صب عل$ى المفعولي$$ة : ٍوإذا ل$م ن$شترط حينئ$$ذ نق$ول ً
ًالمطلقة سواء كان مصدرا أو �، فھو مفعول مطل$ق، وا=ش$ھر ھ$و ا=ول، أن المفع$ول المطل$ق � يك$ون إ� م$صدرا،  ً

ھ$ذا نائ$ب ع$ن المفع$ول المطل$ق، ول$يس بمفع$ول مطل$ق، والم$صدر : ٍ فھو نائب عنھا، فحينئ$ذ تق$ولُوما ذكر من النيابة
ٍأعم مطلقا من المفعول المطلق، إذا قيل بأن المفعول المطلق � يك$ون إ� م$صدرا، حينئ$ذ ت$صير الع.ق$ة ب$ين المفع$ول  ً ً

ًض$ربت ض$ربا، : سالمطلق والمصدر العموم والخ$صوص المطل$ق، ك$ل مفع$ول مطل$ق م$صدر و� عك$ ھ$ذا ) ًض$ربا(ُ
  .مصدر ومفعول مطلق

ٍوقد ينفرد المصدر، و� يكون مفعو� مطلقا، ك.مك ك$.م ح$سن، ھ$ذان م$صدران مبت$دأ وخب$ر، ولي$سا بمفع$ول  ِ ً ً
، تك$ون الع.ق$ة ب$ين -على القول الث$اني-مطلق، وقد ينفرد المفعول المطلق بالنيابة، و� يصدق عليه أنه مصدر، وقيل 

  .العموم والخصوص الوجھي، و الذي ذكرناه العموم والخصوص المطلق، السابق: ول المطلق والمصدرالمفع

م$ادة : ٍقد تكون الع.قة بين المصدر والمفعول المطلق العموم والخصوص المطلق، حينئذ نفتقر إلى م$ادتين: ًإذا
ًا�جتماع ومادة ا�فتراق، مادة ا�جتماع ضربت ضربا، مفعول مطلق ومصد ٍر، وحينئذ إذا انفرد النائب ليس بمفع$ول ُ

.جدمطلق،  ً◌، ھذا ليس بمفعول مطلق، بل ھو نائب، إذا خرج عن الحد، ويوج$د الم$صدر، و� يك$ون مفع$و� ّدِالج .لُك ِ ِ
ٍك.مك ك.م حسن، ھ$ذا بن$اء عل$ى أن المفع$ول المطل$ق � يك$ون إ� م$صدرا، فالنائ$ب حينئ$ذ ل$يس بمفع$ول :ًمطلقا مثل  ًً

  .ًقا، وإنما يطلق عليه من باب التجوزمطل
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ٍا=مر أعم � يشترط فيه المصدرية، حينئذ صارت الع.قة العموم والخصوص ال$وجھي، فنحت$اج إل$ى : وإذا قلنا
ًض$ربت زي$دا ض$ربا ش$ديدا، نق$ول: م$ادة ا�جتم$اع، وم$ادتي ا�فت$راق، م$ادة ا�جتم$اع: ث.ث مواد ً ً ھ$ذا : ًض$ربا نق$ول: ُ

  .در ومفعول مطلقاجتمع فيه أنه مص

وينفرد المصدر عن المفعول المطلق بماذا؟ ك.مك ك.م حسن، ھ$ذان م$صدران، ول$يس بمفع$ول مطل$ق، ينف$رد 
.ج77د، ھ$ذا عن$$ده مفع$ول مطل$ق حقيق$ة، -النائ$ب–المفع$ول المطل$ق  Mالج7د .لُك7 ِ ِ ، ھ$ذا ك$ل ل$$يس بم$صدر، وإنم$ا ھ$و مفع$$ول ْ

  .مطلق

ٍالنائب ليس بمفعول مطلق حقيقة، وإنما ھو من قبيل التجوز، فالع.ق$ة حينئ$ذ ٍإذا اشترطنا المصدرية، حينئذ : ًإذا
ُوق7د ين7وب عن7ه: ٍبين المصدر والمفعول المطلق العموم والخصوص المطلق، إذا لم نشترط المصدرية، فحينئ$ذ ْ َُ ُ َ َْ  ين$وب َ

ٍعنه في تأدي$ة م$ا يؤدي$ه الم$صدر، فيك$ون مفع$و� مطلق$ا حقيق$ة، حينئ$ذ تك$ون الع. ً ً ق$ة ب$ين الم$صدر والمفع$ول المطل$ق ً
  .العموم والخصوص الوجھي، يجتمعان في مادة، ويفترق كل واحد منھما في مادة أخرى

ًالمصدر أعم مطلقا من المفعول المطلق؛ =ن المفعول المطلق � يك$ون إ� م$صدرا، بن$اء عل$ى أن م$ا يق$وم : ًإذا ً ً
ٌمقامه مما يدل عليه خلف عنه، وھو ا=صل  َ ً، وذاك خل$ف عن$ه، إذا- ھو ا=ص$لالمصدر-َ ٌَ ل$يس بمفع$ول مطل$ق، إنم$ا : َ

ًنائب عن المفعول المطلق، وفرق بين أن يكون الشيء نائبا، وبين أن يكون حقيقة، وھو مفعول مطلق ً.  

المصدر والمفعول المطلق بينھما عموم وخصوص من وجه، يجتمع$ان ف$ي ال$صورة إذا ن$صب عل$ى أن$ه : وقيل
ً المصدر فيما إذا خرج عن المفع$ول المطل$ق، وينف$رد المطل$ق فيم$ا إذا ك$ان نائب$ا ع$ن الم$صدر، مفعول مطلق، وينفرد

  .وھو مفعول مطلق حقيقة) كل(مثل 

ٌض$$ْرُبك ض$$ْرب أل$$يم، وينف$$رد المفع$$ول فيم$$ا ين$$وب ع$$ن : ًض$$ربته ض$$ربا، وينف$$رد الم$$صدر ف$$ي: يجتمع$$ان ف$$ي َ َ َ
مصدر، الفضلة، المسلط علي$ه عام$ل م$ن لفظ$ه، أو م$ن معن$اه، ھ$ذا ھو ال: المصدر، أما حقيقة المفعول المطلق، فنقول

  شمل النوعين اللفظي، والمعنوي، والمعنوي ھذا فيه خ.ف ھل ھو مفعول مطلق أم �؟

  .والجمھور على أنه مفعول مطلق

K الم$$صدر، الف$$ضلة، الم$$سلط علي$$ه عام$$ل م$$ن لفظ$$ه، أو م$$ن معن$$اه، م$$سلط علي$$ه عام$$ل م$$ن لفظ$$ه، يعن$$ي واف$$ق  K
َوكل$م: ((ًالمصدر عامله في اللفظ، والمعن$ى مع$ا، يعن$ي ف$ي الح$روف والمعن$ى K َ ً ' ُموس$ى تكليم$اَ ِ ْ َ َ ُ K((] َكل$م ]164:الن$ساء K 

ًتكليما ِ ْ ً، جلست جلوسا، قعدت قعودا، ضربت ضربا، نقولَ ً ً ھذا مصدر، وافق العامل ف$ي الح$روف وف$ي المعن$ى، ھ$ذا : ُ
َن$وُن ل$ه ب$اللفظي، أو ف$ي معن$اه نح$وَمحل وفاق أنه مفعول مطلق، وُيع ًقع$دت جلوس$ا، جلوس$ا ھ$ذا من$صوب عل$ى أن$ه : ْ ً

  مفعول مطلق عند الجمھور، وسيأتي الخ.ف فيه، ھل العامل فيه الملفوظ أم �؟

ًعل$$ى رأي اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى ھن$$ا، أن جلوس$$ا من$$صوب بقع$$دت، قع$$د وجل$$س ف$$ي المعن$$ى واح$$د، وف$$ي 
ٍجلوسا ھذا منصوب بعامل ھو مفعول مطلق، منصوب بعامل، وافقه ھ$ذا الم$صدر ف$ي : ًان، إذاالحروف والمادة مختلف ً

ًقع$دت جلوس$ا، ف$ـ : Kالمسلط عليه عام$ل م$ن لفظ$ه، وھ$و اللفظ$ي، أو م$ن معن$اه مث$ل: المعنى دون الحروف، ولذلك قلنا
َكلم(( K ً ' ُموسى تكليماَ ِ ْ َ َ ُ K ((والمعن$ى، ف$ـ-في المادة-وف توافقا في اللفظ والمعنى، في الحر ،)ًتكليم7ا ِ ْ ھ$ذا مفع$ول مطل$ق ) َ

َكلم(والعامل فيه  . ًقع$دت جلوس$ا، عل$ى ق$ول الجمھ$ور س$يأتي الخ$.ف في$ه، جلوس$ا : وھو موافق له في اللفظ والمعن$ى) َ ً
ه ھ$$ذا مفع$$ول مطل$$ق، وعل$$ى رأي اب$$ن مال$$ك والم$$ازني والمب$$رد أن$$ه من$$صوب بالفع$$ل الم$$ذكور، والجمھ$$ور يق$$درون ل$$

  .موافق للفظه، فھو منصوب بالفعل المذكور

  .وافقه في المعنى دون الحروف؛ =ن الجلوس والقعود بمعنى واحد، وأما الحروف فھما مختلفان: ٍحينئذ نقول

ُتأليت و  ْ . َ ًحلفة َ ُتأليت، اللية ھي الحلف، ِ ْ . َ ًحلفة َ ًحلفة، ِ ھذا مفعول مطل$ق، والعام$ل في$ه ت$ألى، وھ$و مواف$ق :  نقولِ
  .ه في المعنى دون الحروفل

ُالمصدر ْ ُالفضلة ََ َ ْ خرج بالفضلة ما إذا كان الم$صدر عم$دة، ق$د يك$ون الم$صدر عم$دة؛ =ن$ه ق$د ي$أتي فاع$ل، وق$د  َ
ًيأتي مبتدأ، وقد يأتي خبرا، وقد ي$أتي اس$م إن أو خب$ر إن، أو اس$م ك$ان، أو المفع$ول ا=ول، أو خب$ر ك$ان، أو المفع$ول  ً
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ك.م$$ك ك$$.م ح$$سن : لث$$اني، إل$$ى آخ$$ره، ق$$د يق$$ع عم$$دة أص$$الة ف$$ي الح$$ال، أو بم$$ا ھ$$و ا=ص$$لا=ول ف$ي ب$$اب ظ$$ن، أو ا
: ،ك.مك مبت$دأ، وھ$و م$صدر، وك$.م ح$سن ھ$ذا خب$ر، ك.م$ك ك$.م ح$سن، ك.م$ك م$ا العام$ل في$ه؟ مبت$دأ العام$ل في$ه

عن$وي، � ح$روف ل$ه، =ن$ه ا�بتداء، ھل ھو من لفظه ومعناه، أو من معناه دون لفظه؟ � ھذا، و� ذاك؛ =ن$ه ش$يء م
ًما ليس للسان فيه حظ، ھذا ضابط العامل المعنوي، وا�بتداء منه، جعلك ا�سم أو� لتخبر عنه ثانيا ً.  

  .ھذا مبتدأ، والعامل فيه ا�بتداء، ك.م حسن، ك.م، ھذا خبر، العامل فيه ك.مك وھو المبتدأ: ًإذا ك.مك نقول

َورفع7777777777777777777وا مبت7777777777777777777دأ باUبت7777777777777777777د َِ ْ ْ ُ ُ َ َِ ً َ   اْ

  

َك7777777777777ذاك رف7777777777777ع خب7777777777777ر بالمبت7777777777777دا َ َ َْ ُ َ ُ َِ ٍ ْ ََ  

  

ًإذا الخب$ر مرف$$وع بالمبت$$دأ، وھن$$ا العام$$ل في$ه مواف$$ق ل$$ه ف$$ي اللف$$ظ والمعن$ى، ك.م$$ك ك$$.م ح$$سن، مث$$ل ض$$ربتك 
َكل$م: ((ًضربا، وافقه في اللفظ والمعنى، ھل نقول أنه مفعول مطلق؛ =نه موافق له في اللف$ظ والمعن$ى مث$ل K َ ' ُموس$ى َ ُ K

ًكليماَت ِ ؟ �، لماذا؟ =ن ك.مك ك.م حسن، ك.م حسن ھذا عمدة =نه خبر، وإذا كان كذلك � يمكن أن يك$ون ف$ضلة؛ ))ْ
ً=ن الفضلة ما ليس بعمدة، إذا ھنا تسلط على الخبر عامل من لفظه ومعناه، ولم يعرب مفع$و� مطلق$ا ل$م نن$صبه عل$ى  ًً K

  .ضلةالمفعولية المطلقة لماذا؟ �نتفاء شرط الف

.جد: كذلك ُجده َ c .ج7دنشط أمره، :  يعنيِ ُج7ده فع$ل ماض$ي، و َ c  ھ$ذا م$صدره، ت$سلط علي$ه عام$ل م$ن لفظ$ه ومعن$اه، ِ
ومع ذلك لم ينتصب على المفعولية المطلقة؛ لكونه عمدة، وي$شترط ف$ي المفع$ول المطل$ق أن يك$ون ف$ضلة، وھ$ذا ل$يس 

ك.م$ك وج$ده : وھن$ا الفاع$ل، وذاك الخب$ر، ركن$ان ف$ي اFس$ناد، ف$ـًما ليس ركن$ا ف$ي اFس$ناد، : بفضلة، وحقيقة الفضلة
  .lُسلط عليھما عامل من لفظھما، وھما الفعل والمبتدأ، وليس من المفعول المطلق في شيء

ًعرفنا ھو المصدر، � ب$د أن يك$ون م$صدر، ف$إذا أخ$ذنا الم$صدر جن$سا ف$ي ح$د المفع$ول المطل$ق، م$ا ل$يس : ًإذا
ٍق، ھذه قاعدة مطردة، إذا عرفن$ا وذكرن$ا الج$نس، حينئ$ذ ك$ل م$ا ل$يس م$ن الج$نس ننف$ي عن$ه بمصدر ليس بمفعول مطل K

 الع.ق$$$ة بينھم$$ا العم$$$وم -ًدائم$$ا ب$$$ين المح$$دود والج$$نس-الع.ق$$$ة ب$$ين المفع$$ول المطل$$$ق والم$$صدر : المح$$دود، فنق$$ول
ٍوالخصوص المطلق؛ =ننا أخذناه قي$دا ف$ي ح$د المفع$ول المطل$ق، حينئ$ذ تق$ول ًع$ول المطل$ق ھ$و الم$صدر، إذا ك$ل المف: ً

ْج7د ك7ل الج7د واف7رح الج7ذل :مفعول مطلق ھو م$صدر م$ن غي$ر عك$س، ي$رد ِ . َِ َْ َ َْ ِْ M ھ$ذا نائ$ب ع$ن المفع$ول المطل$ق، :  تق$ولُ.
  .ٍونحن نحد المفعول المطلق حقيقة أصالة، وھذا قد ناب عنه، حينئذ � إشكال

ًكان مصدرا وليس بفضلة ليس بمفعول مطل$ق، ك$ل م$ا ك$ان ًإذا كل ما ليس بمصدر ليس بمفعول مطلق، كل ما 
ًمصدرا فضلة، ولم يكن موافقا لعامله ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، أو ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ ل$يس بمفع$ول مطل$ق، ھ$ذه القي$ود  ً

  .ًكلھا أشبه ما تكون شروطا تبين لنا حقيقة المفعول المطلق

ً=نه � يشترط فيه أن يكون مصدرا، على ھ$ذا التعري$ف إذا صدره با�سم؛ -ھو اسم : K عرفه في ا=وضح بقوله
ٍ� يشترط أن يكون فيه مصدر، والنائب عن المفعول المطلق ھو مفعول مطلق حقيق$ة، حينئ$ذ ن$صدر الح$د بكون$ه : قلنا

  .ً-اسما

ھ$$ا ھ$$ذا بي$$ان =ن$$واع، وأغ$$راض، والفوائ$$د الت$$ي ي$$ؤتى م$$ن أجل.  ھ$$و اس$$م يؤك$$د عامل$$ه أو يب$$ين نوع$$ه أو ع$$دده
بالمفعول المطلق، لماذا جيء به؟ بعض النحاة يدخل ھذه ا=نواع الث.ثة في الحد، وا=ولى إخراجھا؛ =نھ$ا أن$واع، إذا 

ًإذا � . الكلم$ة ق$ول مف$رد، ث$م ھ$ي ث.ث$ة أق$سام: يتن$وع إل$ى ك$ذا، كم$ا نق$ول: ٍعرفنا حقيقة المفعول المطلق، حينئذ نقول
: يق$سم إل$ى ك$ذا وك$ذا، نق$ول: الحرف في داخل حد الكلمة، بل نحد الشيء ثم نق$ول والفعل و-حقيقة ا�سم-ندخل ا�سم 

ًإذا القسمة � ت$دخل ف$ي الح$د، ھ$ذا أول$ى م$ن ص$نيع . الك.م ھو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وينقسم إلى خبر وإنشاء
  .-رحمه ' تعالى-ابن ھشام 

ًوليس خبرا و� حا�،  ًا و� ح$ا�، نح$و ض$ربت ض$ربا، ھ$ذا مث$ال لمؤك$د عامل$ه، ، وليس خبر-ُھذا الذي أردته-ً ًً
ٌضربت ضرب ا=مير للمبين للن$وع، ض$ربت ض$ربتين للمب$ين للع$دد، بخ$.ف ض$ربك ض$رب أل$يم، ھ$ذا مب$ين للن$وع، 

ًلكنه ليس بمفعول مطلق، ضربك ضرب أليم، مثل ك.مك ك.م حسن، و� حا� نح$و .ول7ى: ٌ ًم7دبرا َ ُِ بأن$ه : ، ھ$ذا ق$د يق$الْ
�؛ =ن ھذا ح$ال، وإنم$ا ج$يء بھ$ا لبي$ان ص$فة ص$احب الح$ال؛ =نھ$ا قي$د لعاملھ$ا، ووص$ف : ًثل قعدت جلوسا، نقولم
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  .لصاحبھا، ففرق بين المفعول المطلق وبين الحال

.ول7ى ًم7دبرا َ ُِ ف$رق ب$$ين :  ھ$ذا ح$ال مؤك$دة، واف$ق فيھ$ا المن$صوب ھن$ا، العام$ل ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ، لك$ن نق$ولْ
  .عول المطلق، ويفرق بينھما بمعرفة حقيقة الحال ما ھي كما سيأتي في محلهالحال والمف

وأكث$ر م$ا يك$ون : ًوأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا،  ھكذا قال بعد ھذا التعري$ف، ص$دره با�س$م ث$م ق$ال
ًإذا قد يكون المفعول المطلق ليس مصدرا، مثل. ًالمفعول المطلق مصدرا Mجد ك7ل الج7د: ً .ِ . ِْ .ج7د ك7ل  وعل$ى ھ$ذا معن$اه أن ،ُ ُِ .

Mالج77د ِ ِ تميل$$وا ك$$ل المْي$$لَف$$.((، ْ َ ْ ُK ُِ نائ$$ب ع$$ن المفع$$ول المطل$$ق، :  ھ$$ذا مفع$$ول مطل$$ق حقيق$$ة، و� تق$$ل]129:الن$$ساء [))َ
  .والصحيح أنه نائب عن المفعول المطلق

يق$ة المفع$ول المطل$ق حق:  والمصدر اس$م الح$دث الج$اري عل$ى الفع$ل، فخ$رج بھ$ذا القي$د اس$م الم$صدر، إذا قي$ل
ًالمصدر، معلوم أن ثم فرقا بين المصدر واس$م الم$صدر، وس$يعقد لھ$ذا باب$ا ف$ي ا=خي$ر إن ش$اء ' تع$الى، س$يعقد باب$ا  ً ً K َ

  .للفرق بين المصدر واسم المصدر، ثم عمل كل منھما

م$ن الم$صدر، ھ$ذا م$صدر، وإذا نق$ص ح$رف : ًأعط$ى إعط$اء، نق$ول: المصدر ما وافق فعله في الحروف كلھ$ا
ً، م$ن اس$م الم$صدر يعن$ي أن � نطل$ق علي$ه م$صدرا إل$ى عن$وان جدي$د، وھ$و اس$م انتقل من المصدر إلى اسم المصدر

ًأعط$$ى عط$$اء أي$$ن الھم$$زة إعط$$اء عط$$اء؟ ك.ھم$ا م$$صدران ف$$ي ا=ص$$ل =عط$$ى، إ� أن$$ه لم$$ا نق$$ص : الم$صدر فتق$$ول ً ً
ًمصدر، المصدر يكون موافق$ا لفعل$ه ف$ي ع$دد الح$روف، ًحرف عطاء، سميناه اسم مصدر، ففرق بين المصدر واسم ال

ًالمادة � شك فيھا في ا�ثنين، أما المصدر � بد أن يكون موافقا لعدد الح$روف ف$. ي$نقص حرف$ا، ق$د يزي$د � إش$كال،  ً
ٍزاد، أكرم إكراما زاد حرفا، لكن � ينقص، فإن نقص حينئذ سميناه اسم مصدر.. ًأكرم إكراما، إكرا  ً ً.  

ًأتي اسم المصدر مفع$و� مطلق$ا؟ الج$وابھل ي ً�، وإنم$ا يك$ون نائب$ا، اغت$سلت غ$س.، اغت$سلت اغت$سا�، ق$ال: ً ً ً :
ًاغتسلت غس.، غس. ھذا نقول ًنائب عن المفعول المطلق لماذا؟ لكونه اسم مصدر، والشرط ھن$ا أن يك$ون م$صدرا، : ً

ًفانتفى، المصدر قد يك$ون م$صدرا ص$ريحا، وق$د يك$ون م$ؤو� ب ً ك.م$ك : ال$صريح، م$صدر ص$ريح ننط$ق ب$ه كم$ا ھ$وً
ًك.ما حسن، ضربت زيدا ضربا، ضربا ھذا مصدر صريح، والمصدر المؤول بالصريح  ً ً َوأْن((ً ْ ت$ُصوُموا خْي$ر لك$مَ ُ َ ٌ َ َ(( 

ًالمبت$دأ ق$د يك$ون اس$ما ص$ريحا، وھ$و ال$ذي � يحت$اج ف$ي جعل$ه مبت$دأ إل$ى تأوي$ل، وق$د يك$ون اس$ما:  قلن$ا]184:البقرة[ ً ًً 
ًم$ؤو� بال$صريح، وھ$و فيم$ا إذا احتجن$$ا إل$ى جعل$ه مبت$دأ إل$ى تأوي$$ل ٍ، فحينئ$$ذ -ال$ث.ث ا=ول-يعن$ي الم$ؤو�ت ال$سابقة : ً

  .أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، جعلنا المصدر ھذا مبتدأ)) َ تُصوُمواَأْن: ((نقول

ًھ$$ل يك$$ون المفع$$ول المطل$$ق م$$صدرا م$$ؤو�؟ الج$$واب ًقي$$د الم$$صدر بال$$صريح احت$$رازا م$$ن ًإذا ن. �، � يك$$ون: ً
ًالمؤول بالصريح، فإنه � يكون مفعو� مطلقا ً.  

  :-رحمه ' تعالى-قال الناظم 

ْالم7777صدر اس7777م م7777ا س7777وى الزم7777ان م7777ن َِ ِِ َ َ َ ْ ُ ْ َ. ُ ْ َ   

  

ْم77777777دلولي الفع77777777ل ك77777777أمن م77777777ن أم77777777ن ْ ِْ ِ َِ ٍَ ْ ْ ََ ِ ْ َ ُِ  

  

ً� مصدرا، كي$ف تحك$م علي$ه بأن$ه م$صدر وأن$ت ًإذا أراد أن يعرف لنا المصدر؛ =ن المفعول المطلق � يكون إ
، وا=ص$ل أن$ه بح$ث ص$رفي، لك$ن س$يذكره الن$اظم ف$ي )أبني$ة الم$صدر(� تعرف المصدر، وإن كان ھذا باب س$يأتي، 

محل$ه، لك$ن م$ن حي$$ث المعن$ى م$ا الم$راد بالم$$صدر؟ �ش$ك أن الفع$ل مرك$$ب، مرك$ب م$ن ح$دث وم$$ن زم$ن ،ك$ل فع$$ل 
وأن$ه م$شتمل عل$ى ش$يئين اثن$ين، ش$يئين اثن$ين م$ن حي$ث الوض$ع � م$ن حي$ث د�ل$ة ماضي أو مضارع أو أمر، � ب$د 

ٍالتزام، ھذا شيء آخر، ك.منا في الوضع، يعني م$ا ي$دل علي$ه الفع$ل بالمطابق$ة، حينئ$ذ ق$ام، ق$ام ي$دل عل$ى قي$ام وزم$ن 
ٍماض، ويقوم يدل على قيام وزمن في الحال، وقم يدل على طلب قيام حدث في الزمن المست ٍ   . قبلٍ

د�ل$ة مطابق$ة، وھ$ذه م$ن المھم$ات تحفظھ$ا، د�ل$ة ق$ام عل$ى القي$ام ال$ذي ھ$و : ًإذا د�لة ق$ام عل$ى ال$شيئين، نق$ول
  :الحدث والزمن بالمطابقة، د�لته على الحدث فحسب، تضمن

 

َد) ِاللف777777777ظ ُل777777777ةَ ْ َعل777777777 . ْوافق777777777ه اَم777777777 ىَ َ َ
َي77777777777777777دعونھا   ُ َد)ل77777777777777777ة َْ َ َالمط َ ْابق77777777777777777ةُ َ َ  
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ًوجزئ777777777777777777777777777777777777ه ت777777777777777777777777777777777777ضمنا  َ َ َُ ِ ِ.......  
  

  

  . إذا دل على جزئه، على جزء الفعل الزمن دون الحدث أو العكس، فھي د�لة تضمن

د�ل$ة مطابق$ة، ود�لت$ه عل$ى ش$يء واح$د منھم$ا دون ا]خ$ر د�ل$ة ت$ضمن، إن دل : ًإذا د�لته على ا�ثنين نق$ول
للماض$$ي وھ$ذا للم$ستقبل وھ$$ذا الفع$ل ھ$ذا : كي$ف نق$$ول: الم$$صدر يؤخ$ذ م$ن الفع$$ل بالم$ادة، يعن$ي: عل$ى الم$صدر نق$ول

ھ$$ذا م$$أخوذ م$$ن م$$صدر ك$$ذا، وھ$$ذا م$$أخوذ م$$ن م$$صدر القي$$ام، وھ$$ذا م$$أخوذ م$$ن م$$صدر الجل$$وس أو : للح$$ال؟ ونق$$ول
د�لة الفعل على الم$صدر بالم$ادة، يعن$ي ب$الحروف، كي$ف تع$رف أن ھ$ذا م$أخوذ م$ن القي$ام، ق$ام ويق$وم : القعود؟ نقول

� ھ$ذا م$أخوذ م$ن الم$ادة يعن$ي م$ن :  ھ$و الم$صدر، م$ا ال$ذي دلن$ا التخ$رص؟ نق$ولمأخوذ من القيام، القيام: وقم؟ نقول
  .دل عليه بالمادة بالحروف: ٍالقاف وا=لف والميم، كذلك صام مأخوذ من الصيام أو الصوم، حينئذ نقول: الحروف

ٍكذا فھ$و م$اض، وأما د�لته على الزمن فھذه مأخوذة بالصيغة، وھذه مبحثھا عند الصرفيين، ما كان على وزن 
ٍوما كان على وزن كذا فھو مضارع، وما كان على وزن كذا فھو أمر، حينئذ يحدد الماضي، ولذلك له عند التجرد ل$ه 

َث.ثة أوزان فعل فعل فُعل، كذلك المضارع َ َِ ٍيفُعل يفعل يفعل، ثم بزيادة أحرف المضارعة، ا=م$ر، حينئ$ذ نق$ول: َ َ َ َ َْ ْ بھ$ذه : ِْ
على الفعل على الذي دل علي$ه الفع$ل، فمعرف$ة ال$زمن م$ن جھ$ة ال$صيغة، ومعرف$ة الم$صدر م$ن الصيغ، ھي التي تدل 

  .جھة المادة

الفاعل والمكان، فھي د�لة التزامية؛ =ن اللفظ � يدل عل$ى المك$ان، وك$ذلك عل$ى : بقي د�لته على شيئين اثنين
ل عل$ى المك$ان، فد�ل$ة الفع$ل عل$ى ال$زمن أق$وى م$ن الفاعل، � يدل على الفاعل، اللفظ قام � يدل على الفاعل، و� يد

د�لة الفعل على المكان؛ =ن د�لة الفعل على الزمن د�ل$ة ت$ضمنية بالمطابق$ة بالوض$ع، أص$ل الوض$ع، ود�لت$ه عل$ى 
ل المكانة، د�لة التزامية، د�لته على الفاعل، د�لة التزامية، �زم له، ولذلك بعضھم يجعل ھذا الج$زء ف$ي وض$ع الفع$

ٍالمصدر والزمن والنسبة إلى فاع$ل م$ا، : الفعل مركب من ث.ثة أشياء، ليس من شيئين، مركب من ث.ثة أشياء: فيقول
ًھذه النسبة إلى فاعل ما، مأخوذة بد�لة ا�لتزام، لكن ھل ھي مرادة عند الواض$ع وض$عا أم التزام$ا، ھ$ذا مح$ل ن$زاع،  ً ٍ

  . على شيئين اثنين فقطوا=شھر أنه بد�لة التزام، وأن الفعل يدل

ُالمصدر ْ ََ ْ ُاسم -أراد أن يعرفه- َ ُاسم يعني ھو، :ْ ِما س7وى الزم7ان يدل على ْ َ َ َ. ِس7وى الزم7ان، م$ا ھ$و ِ َ َ. ؟ ھ$و الح$دث؛ ِ
ِما سوى الزمان =نه ليس عندنا إ� اثنان، إما زمان وإما حدث، َ َ َ.  ھو الحدث، والمصدر اسم الح$دث، والح$دث م$ا ھ$و؟ ِ

نحن نبحث عن ألفاظ، ومدلول ا=لفاظ قائمة بحركات الن$اس وس$كناتھم، :  به الفاعل، ما يفعله الفاعل، يعنيھو ما يقوم
زي$د، زي$د أي$ن ھ$و : ٌنام، النوم له حقيق$ة، ن$ام زي$د، فقل$ت: نام، النوم أين يحدث في الفم أم خارج الفم؟ إذا قلت: إذا قلت

  .=لفاظ، ھذه موجودة في الخارج في الواقع، وا=لفاظ ھذه أدلة عليھاًفي فمك أم خارج؟ إذا المعاني التي تدل عليھا ا

ِالمصدر اسم ما سوى الزمان َ َ َ ْ ُ ْ َ. ِ ُ َ ْ ٌض$رب ھ$ذا : ٌض$رب، نق$ول: اس$م الح$دث الج$اري عل$ى الفاع$ل، ف$إذا قل$ت: يعني َ
ٌضرب، ضرب ھ$ذا ف$ي فم$ك، م$ا ي$صدق علي$ه ض$رب: الحدث، أين ھو الحدث؟ إذا قلت: مصدر، نحن قلنا ٌ  أي$ن ھ$و؟ ٌ

ٌف$ي الخ$ارج، إذا ل$يس ھ$$و بلغ$و، ال$ذي يك$ون مح$$سوسا اس$مه ض$رب، ض$رب اس$$مه م$صدر ً ًإذا الم$صدر اس$م م$$سماه . ً
ًاللفظ، سبق معنا أن الكلمة قد تطلق ويكون مسماھا ذات كزيد، أو معنى كعلم، وعقل، وقد يكون مسماھا لفظ$ا، تق$ول ً :

ٌزي$د كلم$$ة، كلم$ة ف$$ي ھ$$ذا التركي$ب اس$$م، م$سماه ل ٌم$صدرا، قت$$ل م$$صدر، ض$رب م$$صدر، أك$$ل : ف$$ظ زي$$د، ھن$ا إذا قل$$تٌ ٌ ٌ ً
ًإذا م$صدر ھ$ذا اس$م، م$$سماه اللف$ظ، وأم$ا اللف$ظ الم$$سمى ال$ذي ھ$و ال$ضرب، اس$$م الح$دث الج$اري الواق$ع م$$ن . م$صدر

  .الشخص نفسه

ْالمصـدر اسم ما سوى الزمان من    َِ ِِ َ َ َ ْ ُ ْ َ. ُ ْ ِمدلولي  الفعل***   َ ْ َِ ْ َ ُِ   .وھو الحدث.. ْ

ً إذا المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، اس$م م$سماه اللف$ظ، يعن$ي ل$يس الم$راد ب$ه القت$ل نف$سه ھ$و الم$سمى 
كلمة مصدر ل$يس م$سماه القت$ل نف$سه، أو ال$ضرب نف$سه، أو الن$وم، أو ا=ك$ل، أو ال$شرب، �، . المصدر، �، ليس ھذا

م$صدر م$سماه القت$ل، والقت$ل م$سماه حقيق$ة القت$ل : ولليس ھ$ذا، وإنم$ا اس$م م$سماه اللف$ظ ال$دال عل$ى الح$دث نف$سه، فتق$
  .نفسه، الذي تراه تدركه بالنظر أو بالفعل، ففرق بين د�لة الشيء على اللفظ ود�لة الشيء على المعنى
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ِالمصدر اسم ما سوى الزمان َ َ َ ْ ُ ْ َ. ِ ُ َ ْ ُالم7صـدريدل على ما س$وى الزم$ان، : يعني َ ْ ََ ْ ُاس7مھ$ذا مبت$دأ، و  َ  َم7ا ھ$ذا خب$ره، و ْ
َ سوىفي محل جر مضاف إليه، و   . ، يعني الذي استقر)ما(متعلق بمحذوف صلة  ِ

ِسوى الزمان َ َ.   .ِيعني غير الزمان ِ

ْمن ِمدلولي ِ َ ُ ْ ِ، يعن$ي اس$تقر س$وى الزم$ان ح$ال نصب حال من الضمير المستتر ف$ي ال$صلة ھذا في موضع حال، َ
Kكونه من مدلولي الفعل، ثنى  ِمدلوليَ َ ُ ْ   .الحدث والزمان: عل ليس له إ� مدلو�ن؛ =ن الفَ

ُالم77صدر اس77م: ق$ال ْ ُ ْ ََ ْ ِاس77م م7ا س77وى الزم77انًإذا عب$$ر بك$$ون الم$$صدر اس$$م، . َ َ َ َ ْ. ِ ِس77وى الزم77ان، م$$ا ھ$$و ُ َ َ. ًإذا . ؟ الح$$دثِ
: المصدر اسم الحدث، تأخذ من ھذا البيت أن المصدر اسم الحدث، وأما الحدث نف$سه فھ$و ال$ذي ي$درك ب$الحس، اس$مه

  .فظ الذي وضع له في لسان العربالل

ْكأمـن مـن أمـن ِْ َِ ٍَ ْ ْأمـن، َ ِ ً ھذا مصدر، أمن ي$أمن أمن$ا، ك$ضرب ي$ضرُب ض$رباَ ً ْأم7ـن. َ ِ  ھ$ذا اس$مه م$صدر، وا=م$ُن َ
ٍاسم مسماه ا=من، حقيقة ا=من نفسه، فرق بين ا�ثنين، كأمن من م$دلولي أم$ن، وقت$ل م$ن م$دلولي قت$ل، وض$رب م$ن  ٍ ٍ

.وھلمرب من مدلولي شرب، مدلولي ضرب، وش ُ ًجرا َ ّ َ .  

ُالمصـدر اسم ًإذا  ْ ُ ْ ََ ْ ِما سوى الزمان من مدلولي الفعل حدث َما: )َما(َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ُِ ْ ْ ِ   .واقعة على حدث) ما(، فـ.

ًالح$$دث والزم$$ان، ي$$دل عليھم$$ا، يعن$$ي بالوض$$ع ل$$يس مطلق$$ا؛ =ن د�ل$$ة : الفع$$ل ي$$دل عل$$ى ش$$يئين:  ق$$ال ال$$شارح
ة ھنا، وھو يدل على الفاعل بد�لة ا�لتزام، ويدل عل$ى المك$ان بد�ل$ة ا�لت$زام، فق$ام ي$دل عل$ى قي$ام ف$ي ا�لتزام معتبر

زم$$ن ماض$$ي، ويق$$وم ي$$دل عل$$ى قي$$ام ف$$ي الح$$ال، أو ا�س$$تقبال، ھ$$ذا عل$$ى الم$$شھور أن$$ه حقيق$$ة ف$$ي الح$$ال وا�س$$تقبال، 
اذا؟ =ن$ه إذا أري$د ا�س$تقبال � ب$د م$ن قرين$ة، إم$ا والصواب أنه حقيقة في الحال مجاز في ا�ستقبال، ھذا ال$صحيح لم$

ُإلى آخره، وما افتقر أو احتاج إلى قرينة، ھذا فرع م$ا � يحت$اج إل$ى قرين$ة، وإذا أطل$ق ).. سوف(أو ) السين(أو ) لن(

 الفع$ل، ِالفعل المضارع ُحمل على الحال، وقم يدل على طلب قيام في ا�ستقبال، والقيام ھو الحدث، وھو أح$د م$دلولي
ِما سوى الزمان : وھو المصدر، وھذا معنى قوله َ َ َ. ْمنِ ِمدلولي الفعل ِ ْ َِ ْ َ ُِ ٍكأم7ـنالمصدر اس$م الح$دث :  فكأنه قال.. ْ ْ َ وھ$ذا -، َ

ٍكأمـن، المصدر اسم الحدث -حق ْ َ   .ًإذا ا�سم أعم من المصدر، فكل مصدر اسم و� عكس. ، المصدر اسمَ

ًإذا من ع.مات ا�سم كونه مصدرا   .، إذا ثبت أنه مصدر فھو من ع.مات ا�سمً

ًھو المصدر المنتصب توكيدا لعامله، أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو: والمفعول المطلق ُض$ربت ض$ربا، وس$رت : ً ًُ
ُسير زيد، وضربت ضربتين ٍ َ َ.  

  :ثم قال

ْبمثله أو فعل أو وصف نصب ْ َ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ُِ ٍ َ ْ ِ   

ِقد ينصب بالفعل وھو ا=صل، وينصب بالوصف، وھو اسم : فيه، قالأراد أن يبين المفعول المطلق ما العامل 
  .الفاعل، واسم المفعول، وأمثلة المبالغة، واختلف في أفعل التفضيل، والصفة المشبھة

  . أو بمثله وھو المصدر

ٍبمصدر مثله، لفظا ومعنى، أو معن$ى دون لف$ظ، يعن$ي: ًإذا المفعول المطلق ينصب بمثله، يعني ً ً م$صدر يعم$ل ال: ً
ًف$ي الم$صدر، فين$صبه عل$ى أن$ه مفع$ول مطل$ق ل$ه، ث$$م ق$د يك$ون المفع$ول المطل$ق، موافق$ا للعام$ل الم$صدر، ف$ي اللف$$ظ 

Kف$$إن((ًوالمعن$ى مع$$ا، أو ف$$ي المعن$$ى دون اللف$ظ  ِ ً جھ$$نم ج$$زاُؤكم ج$$زاء مْوف$وراَ ًُ َُ َ َ َ ََ َْ َ K((] س$$راءFًج$$زاء] 63:ا َ ٌ مفع$$ول مطل$$ق، َ
ْجزاُؤكمالعامل فيه  ُ َ Kإنَف((، َ ْ جھنم جزاُؤكمِ ُ َ َ َ ََ K((  ٌوقع خبرا، وھو مصدر موافق له ًجزاء(ً َ   .في اللفظ والمعنى) َ

ٍ ولو معنى دون لفظ، نحو فعل ومفعول ب$ه، قيام$ك فاع$ل، وھ$و : ًأعجبني قيامك وقوفا، على ما سبق، أعجبني: ً
ًل قع$دت جلوس$ا، قيام$ك وقوف$ا، ًمصدر مضاف إلى فاعل، وقوفا ھذا مصدر، عمل فيه قيام$ك، ك$ل منھم$ا م$صدر، مث$ ً ُ

ًوقوف$ا ھ$ذا مفع$ول مطل$ق، والعام$ل في$ه الم$صدر، وھ$و مواف$ق ل$ه ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ؛ =ن القي$ام والوق$وف : نقول
  .بمعنى واحد
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ِبمثله  ِ ِْ ْنصب:  ھذا جار ومجرور متعلق بقوله:ِ ِ ، ين$صب -الم$صدر ال$سابق-المفعول المطلق : ، نصب بمثله يعنيُ
ً الم$$صدر، س$$واء ك$$ان موافق$$ا ل$$ه ف$$ي اللف$$ظ والمعن$$ى كا]ي$$ة الم$$ذكورة، أو ف$$ي المعن$$ى دون اللف$$ظ كالمث$$ال بمثل$$ه، وھ$$و

  .المذكور

ْأو    . للتنويعَ

ٍفعـل  ْ ًوكل$م ' ُموس$ى تكليم$ا: (( فيكون العامل في المفعول المطلق فع$ل، كقول$هِ ِ ْ َ ََ َُ َK K((] وي$شترط ف$ي ]164:الن$ساء ،
ً مطلق$$ا، أن يك$$ون مت$$صرفا، وأم$$ا الجام$$د ف$$.، الجام$$د مث$$ل ًالفع$$ل ال$$ذي ين$$صب مفع$$و� ، )ع$$سى(، و)ب$$ئس(و) نع$$م(ً

ً، وفعل التعجب، ھذه � تنصب مفعو� مطلقا)ليس(و ً.  

ً أن يكون تاما، أن � يكون ناقصا، فكان وأخواتھا ھل تنصب مفعو� مطلقا؟ الجواب ً ًً :�.  

ن ظ$$ن وأخوات$$ه،ا إذا توس$$طت ورجحن$$ا اFلغ$$اء، أو ت$$أخرت ً أن � يك$$ون ُملغ$$ى ع$$ن العم$$ل، وھ$$ذا فيم$$ا إذا ك$$ا
  .ًورجحنا اFلغاء، ھذا ا=صل فيه، أو يكون متقدما فيلغى من جھة اللفظ فحسب

  ًإذا ث.ثة شروط يجب أن تتوفر في الفعل الذي ينصب المفعول المطلق، وھل يشترط فيه أن يكون متعديا؟

ً يكون متعديا إ� نوعا واح$دا، وھ$ذا ذكرن$اه، ول$ذلك قلن$اٍ � يشترط في المفعول الذي ُينصب بفعل أن ً الح$ال � : ً
Kيشترط فيھا أن يكون العامل فيھا متعديا، ومثلنا بقوله ًجاء زيد راكبا، قلن$ا: ً ًراكب$ا ھ$ذا ح$ال، والعام$ل في$ه ج$اء، وھ$و : ٌ

ُ فان7صب ب7ه مفعول7ه:�زم ليس بـ بمتعدي َ ْ ََ ِْ ِِ مفع$ول، وم$ا ع$داه � يتع$دى إل$ى مفع$ول ب$ه ين$صب الفع$ل المتع$دي ال: ، قلن$اْ
  . البتة، وأما سائر المفاعيل ھذا � يشترط فيھا التعدي، بل تكون مع ال.زم، ومع المتعدي

ٍبمثله أو فعل أو وصفًإذا  ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ٍْ َ ْ ِوالصافات ((ِ KK ًّ صفاَ ًّصفا ]1:الصافات [))َ ٌھذا مفع$ول مطل$ق مواف$ق لعامل$ه ف$ي اللف$ظ : َ ٌ
ِالصافاتوالعامل فيه والمعنى،  . ِوال$ذاريات((، وھو اسم فاعل جمع صاف، وك$ذلك . َ َِ Kذْروا ً ًذروا ]1:ال$ذاريات [))َ ْ ٌمفع$ول  َ

ِفالعاصفات((مطلق  َِ ََ ً عْصفاْ ًعصفا ]2:المرس.ت [))َ ْ   .إلى آخر.. ٌ مفعول مطلق َ

ٌ فالعام$$ل في$$ه وص$$ف، وھ$$و م$$ضروب ض$$ربا، ض$$ربا ھ$$ذا مفع$$ول مطل$$ق، والعام$$ل في$$ ً ٌه م$$ضروب، وھ$$و اس$$م ً
  .مفعول

ًأح$$دھما أن يك$$ون مت$$صرفا، فالجام$$د � ين$$صب : ي$$شترط ف$$ي الوص$$ف ال$$ذي ين$$صب المفع$$ول المطل$$ق ش$$رطان
ًمفع$و� مطلق$ا، ثانيھم$$ا أن يك$ون اس$$م فاع$ل، أو اس$$م مفع$ول، أو ص$$يغة مبالغ$ة، ھ$$ذه ث.ث$ة، ف$$إن ك$ان اس$$م تف$ضيل ل$$م  ً

  : وأما قول الشاعر-Kجوزه بعضھم،-، ٍينصب المفعول المطلق بغير خ.ف فيما نعلم

ُالمل7777777وك .م7777777اَأ ُ َفأن7777777ت ُ َالي7777777وم َ ْ ْأAمھ7777777م َ ُ ُ َ َ
  

  

ًلْؤم7777777777ا ْوأبي7777777777ضھم ُ ُ ُ َ ْ َس7777777777ربال ََ َ ْ ِطب7777777777اخ ِ . َ  

  

ْأ)مھم ُ ُ َ ًلْؤما َ ًلْؤما، َ ْأAمھ7مظاھره أنه مصدر عم$ل في$ه  ُ ُ ُ َ ٌ عل$ى أن$ه مفع$ول مطل$ق، ب، وھ$و أفع$ل تف$ضيل، فانت$صَ
ٍأو من حكى اFجماع على المنع، يقدره مصدرا لفعل محذوفھذا الظاھر، والجماھير  ًفأنت الي$وم أ=مھ$م تل$ؤم لؤم$ا، : ً ُ

ًتلُؤم تفُعُل، تلُؤم لؤما، حينئذ لؤما ھذا مفعول مطلق، لكن ليس العامل فيه اسم التفضيل، بل فعل مقدر من لفظه ًُ ٍُ ُ َُ َ.  

 ومنعوا من ن$صبھا المفع$ول المطل$ق، وذھ$ب اب$ن واختلفوا في الصفة المشبھة، فحملھا قوم على أفعل التفضيل،
  :ًھشام إلى جواز نصبھا إياه مستد� بقول النابغة الذبياني

ِوأران7777777777777ي َ ًطرب7777777777777ا ََ َ ِ ْإث7777777777777رھم ِف7777777777777ي َ ِ ِ ْ ِ  

  

َط777777777777777رب َ ِالوال777777777777777ه َ ِ ْكالمختب777777777777777ل أو َ َ َُ ْ  

  

ًطربا َ ِ ِ على وزن فعل حذر، وھو صفة مشبھةَ َِ ًطربا. َ َ ِ َطرب َ َ ِالواله َ ِ   .ضرب ا=مير: مثل َ

ٌإذا ھذا في ظاھره أنه منصوب بـ K، وھو صفة م$شبھة، وبق$ي عل$ى ظ$اھره اب$ن ھ$شام، فج$وز ف$ي ال$صفة ً)طربا(ً
lالمشبھة أن تنصب مفعو� مطلق، لكن الجماھير على أن يقدر له مثل ما قدر ف$ي ُ ْأ)مھ7م: ً ُ ُ َ ًلْؤم7ا َ : ٍ، حينئ$ذ التق$دير يك$ونَ

َأراني طربا في إثرھم أطرُب طرب الواله،    .على نحو ما قالوه في أفعل التفضيلً
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ْن77صبًإذا  ِ ٍبمثل77ه أو فع77ل أو وص77ف المفع$$ول المطل$$ق، أو ذال$$ك الم$$صدر عل$$ى المفعولي$$ة المطلق$$ة ُ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ٍْ َ ْ ، ھ$$ذه الث.ث$$ة ِ
ا=شياء تعم$ل ف$ي المفع$ول المطل$ق، وأفع$ل التف$ضيل، حك$ي اFجم$اع عل$ى أنھ$ا � تن$صب المفع$ول المطل$ق، وال$صفة 

  .-رحمه ' تعالى-ماھير على المنع، وجوزه ابن ھشام المشبھة الج

ْنصب ِ ْإن لم ينب:  قال بعضھمُ َُ ْ َ ْ ٍعن فاعل   ِ ِ َ ْ ِفان7صب ب7ه : ٍفإن أنيب حينئذ رفع، كما ھو ال$شأن ف$ي المفع$ول ب$هَ ِِ ْ ْ َ
ْمفعوله إن لم ينب َ َُ ْ َ َْ ِ ُ ْنصب، ھنا ْ ِ ْإن لم ينب: ُ َُ ْ َ ْ ٍع77ن فاع77ل   ِ ِ َ ْ ُغ$$ضب غ$$ضب ش$$ديد، غ$$ضبت َ ًغ$$ضبا ش$$ديدا، ف$$أراد أن يح$$ذف ُِ ً

ِغضب : الفاعل؛ لئ. يساء به أنه سريع الغضب، قال ٌ، أو غضب غضب شديد، غضب شديد ھذا نائب فاع$ل، -اليوم–ُ ٌ ُ
ٍحينئذ من جوز أن يكون ھذا المفعول المطلق نائب فاعل، حينئذ ينصب ما ل$م ين$ب ع$ن الفاع$ل، ف$إن أني$ب حينئ$ذ أخ$ذ  ٍ ٍ

  .حكم نائب الفاعل

ْوكو ِنه أص6 لھذينََ ْ َْ ِ ً َ ُ ُوكونه، ُ ُ َْ ًأص6 أي المصدر َ ْ ِلھذين في ا�شتقاق، َ ْ َ َانتخب الفعل والوصف، ِ ِ ُ َ يعني اختير، وھ$ذا ُ
مذھب البصريين، ومسألة المصدر والفعل الم$شتق من$ه، وأيھم$ا م$شتق م$ن ا]خ$ر، ھ$ذه طويل$ة ال$ذيل قليل$ة النف$ع، ب$ل 

ٌما أصل لiخر، وإن كان المرجح أن المصدر أصل لفرعيهمعدومة النفع، وكثر الك.م حولھا أيھ ٌ:  

ْوالم7777777777777ص   ِلْص7777777777777َأ cَىأَوُ لْص7777777777777َاA ُدرَ

  

ِص777777اح اَي777777 ُن777777هِمَو   ِلْع777777ِ◌ِالف ُاقَقِتْاش777777 َ

  

، واب$ن ا=نب$اري ف$ي اFن$صاف ف$ي م$سائل الخ$.ف، عن$ون لھ$ذه -رحم$ه ' تع$الى- ھذا الذي اختاره ابن مالك 
  .ن أرادھا فليرجع إليھاالمسألة، وأطال النفس فيھا، فم

ُوكونه ُ َْ ُكونه أي المصدر، َ ُ ًأص6 ھذا مبتدأ مضاف إلى اسمه، وھو كان، و َْ ْ َ انتخ7ب: ھذا خب$ر ك$ان، وجمل$ةَ ِ ُ  خب$ر ُ
ًخبر باعتبارھا مبتدأ، وخبر باعتبارھ$ا فع$. ناق$صا، خبرھ$ا باعتب$ار كونھ$ا : المبتدأ، فكان ھنا مبتدأ فتحتاج إلى خبرين ً

َانتخ7بًص.، وباعتب$ار كونھ$ا مبت$دأ ناقصة أ-كان– ِ ُ ِ لھ7ذينو، ُ ْ َ ًأص67:  الم$راد ب$ه الفع$ل والوص$ف، متعل$ق بقول$هِ ْ ، لم$اذا َ
َانتخب اختير؟ =ن ك$ل ف$رع يت$ضمن ا=ص$ل وزي$ادة، ھ$ذه أق$وى حج$ة عن$د الب$صريين؛ أن ك$ل ف$رع يت$ضمن ا=ص$ل  َِ ِ ُ

المصدر يدل على حدث فقط، والفعل ي$دل عل$ى ح$دث وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك دونه؛ =ن 
م$ن جھ$ة -الوصف يدل على الفاع$ل : ٍوزيادة، وھو الزمن، والوصف يدل على حدث وزيادة، وھو الذات، حينئذ نقول

أن : د�ل$ة ت$ضمن، مق$صودي بھ$ذا: ، والحدث بد�لة المطابقة، عل$ى جزئ$ه، ال$ذات فق$ط، أو الح$دث فق$ط نق$ول-العموم
 أص$ل دل عل$ى الفاع$ل بد�ل$ة الت$زام، واس$م الفاع$ل م$ع كون$ه ف$رع ع$ن الفع$ل، دل عل$ى الفاع$ل بد�ل$ة الفعل مع كونه

kالمطابقة، وأيھما أقوى، أي الد�لتين أقوى؟ المطابقة =نھا وضعية، وأم$ا د�ل$ة ا�لت$زام، �، ھ$ذه خارج$ة ع$ن م$سمى 
ِاللفظ، حينئذ د�لة الفرع على الفاعل أقوى من د�لة ا=صل ٍ.  

ال$شاھد أن الفع$ل ي$دل عل$ى ح$دث وزي$$ادة وھ$و ال$زمن، والوص$ف ي$دل عل$$ى ح$دث وزي$ادة، وھ$و د�ل$ة ال$$ذات، 
  .والمصدر يدل على الحدث فقط، وما دل على شيئين اثنين فرع عما دل على شيء واحد، وھذا واضح بين

ُوكونه ُ َْ ِأص6 لھذين أي المصدر، َ ْ َْ ِ ً َ انتخب الفعل والوصف،َ ِ ُ َ اختير، وھُ   .و ا=رجحِ

ِينت$صب الم$صدر بمثل$ه، أي بالم$صدر أو بالفع$ل أو بالوص$ف، وم$ذھب الب$صريين أن الم$صدر : قال رحم$ه '
ْوكون7ه أص67 لھ7ذين انتخ7ب :ٌأصل، والفعل والوصف مشتقان منه، وھ$ذا معن$ى قول$ه ْ ْ ْ َِ ُِ ْ ُ َِ َ ً َ ٌأي المخت$ار أن الم$صدر أص$ل ، ُ

كس، الفعل أص$ل، والم$صدر م$شتق من$ه، وھ$ذا م$ردود ض$عيف؛ =ن$ه لھذين أي الفعل والوصف، ومذھب الكوفيين ع
ٍيلزم منه أن يكون الفرع ي$دل عل$ى ش$يء واح$د، وا=ص$ل ي$دل عل$ى ش$يئين، وھ$ذا خ$.ف المنط$وق خ$.ف المعق$ول، 
ًالمعق$ول ي$دل عل$ى أن الف$رع يك$ون مت$ضمنا ل5ص$ل وزي$ادة، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، ف$إذا عك$سنا م$ا ھ$و معق$ول ومنط$وق، 

  .ھذا فيه نظر: قولٍحينئذ ن

Kوأما القول بأنه إذا جيء بالمصدر يكون ثالثا ضرب يضرُب ضربا، ابن آجروم ھك$ذا عرف$ه ً ًال$ذي يج$يء ثالث$ا : ًَ
ًفي تصريف الفعل، ھذا مشكل ضرب يضرُب ضربا ِ َ َ .  

ًإذا ا=ص$$ل ھ$$و الفع$$ل الماض$$ي، ث$$م ج$$اء ض$$ربا نق$$ول نھ$$م �، ھ$$ذا ل$$يس بمط$$رد، وإنم$$ا اص$$طلح النح$$اة عل$$ى أ: ً
ًض$رب ض$ربا ي$ضرُب، ض$ربا ض$رب ي$ضرُب، ي$ضرب ض$ربا : يذكرون المصدر بع$د الفع$ل، ول$يس ب$.زم، ل$و ق$ال ً ًَ َ
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ھذا كله جائز؛ =ن ا=صل الذي اتخذه النحاة من تقديم الفعل الماضي عل$ى الم$صدر، ل$يس لد�ل$ة عل$ى : ضرب، نقول
: حاة فحسب، وإ� لو قدم وأخر � بأس ب$ه، � نق$ولأنه أصل، وإنما للذكر فحسب، أشبه ما يكون بشيء ُعرفي عند الن

َضربا ضرب يضرب، وقع في مح$ذور منك$ر، نق$ول: إذا قال �، ھ$ذا ص$حيح، وذاك ص$حيح، وإنم$ا ا=ول$ى أن يق$دم : ً
ًضرب يضرُب ضْربا، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وھذا م$ن ب$اب التقري$ب للمبت$دأ: الفعل الماضي ً َ َ ُقت$ل يقت$ُل : َِ َ َ َ

ًقت.، جلس يجلُس جلوسا َ ً .  

أشياء تحفظ، ويق$اس عليھ$ا، منھ$ا م$ا : ًإذا � بد من الرجوع إلى معرفة أبنية المصادر، فھي مسألة توقيفية يعني
ھو قياسي، ومنھا ما ھو سماعي، والقياسي كثير، وفي باب الث.ث$ي ال$سماعي كثي$ر حت$ى قي$ل أن$ه � قياس$ي في$ه، نف$ى 

  . حاجب على ھذا في الشافية، ومر معناُبعضھم القياس، وأظن ابن

 وال$$صحيح الم$$ذھب ا=ول؛ =ن ك$$ل ف$$رع يت$$ضمن ا=ص$$ل وزي$$ادة، ؟؟؟،ًإذا م$$ذھب الك$$وفيين، أن الفع$$ل أص$$ل 
ًوالفع$$ل والوص$$ف بالن$$سبة للم$$صدر ك$$ذلك؛ =ن ك$$. منھم$$ا ي$$دل عل$$ى الم$$صدر وزي$$ادة، فالفع$$ل ي$$دل عل$$ى الم$$صدر 

  .فاعل، ھذا أرجحوالزمان، والوصف يدل على المصدر وال

َتوكي777777777د ِ ْ َا أَ َو نوع777777777ً ْ ْا يب777777777ين أو ع7777777777ددَْ َ َُ ْ َُ ِ ً   

  

ْك77777777سرت س77777777يرتين س77777777ير ذي رش777777777د َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِِ ُ  

  

أراد أن يبين لنا بعد ما بين حقيقة المفعول المطلق، ما ھي الفوائد وا=غراض التي ي$ؤتى ب$المفعول المطل$ق م$ن 
  أجلھا؟

َتوكي7د: ث.ث فوائد: قال ِ ْ ْو نوع7َ أ، ًاَ ْأو ع7دد، ًاَْ َ َ ْ ، إم$ا أن يج$اء ب$المفعول المطل$ق ليؤك$د عامل$ه، أو يب$ين نوع$ه، أو َ
  .يبين عدده، إما ھذا، وإما ذاك

ْكسرت سيرتين سير ذي رشد َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِِ K قسمُه إلى ث.ثة أنواع، ومثل بمثالين، مثل للع$دد بقول$هُ K :ِس7يرتين ْ َ ْ : ، وللن$وع بقول$هََ
ْسير ذي رشد َ َ َ ْ َِ.  

َتوكيد : قوله ِ ْ ُيب7ين: ٌ ھذا مفعول مق$دم لقول$هًاَ ِ ًيب$ين توكي$دا او نوع$ا(، ُ َتوكي7دِ،بإس$قاط ھم$زة أو لل$وزن، )ً ِ ْ ًا أو نوع7ا َ ًْ َْ
ُيب77ين ِ ُيب77ين ،ُ ِ َتوكي77د ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع، و ُ ِ ْ َنوع77ح$$رف عط$$ف، و ) َْوأ( ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه مق$$دم علي$$ه، وًاَ ْ  معط$$وف عل$$ى ًاَ

  .صوبالمنصوب، والمعطوف على المنصوب من

ً إذا أول غرض وأول حكمة وفائدة لمجيئنا بالمفعول المطلق، أنه يكون مؤكدا، مؤكدا =ي ش$يء؟ يطل$ق النح$اة  l ً l ً
ًمؤكدا لعامله فتقول l :ضربت ضربا، ضربا ھذا مؤكد للعامل، وھو الضربl ً ً ُ.  

  .لمعنى عامله: ً توكيدا لعامله، وا=ولى أن يقال

امله، ثم المراد بمعنى عامله المصدر، المراد به بعض الفعل، بعض العام$ل، ول$يس l المؤكد لعامله أي لمعنى ع
ًض$$ربت ض$$ربا، ض$$ربا ھ$ذا تأكي$$د للعام$$ل، وھ$$و ض$$رب، مؤك$$د ل$$ه توكي$$دا لفظي$$ا أو : ك$ل العام$$ل لم$$اذا؟ =ن$$ك إذا قل$$ت ً l ً ً ُ

ٍواح$دا منھ$ا، حينئ$ذ ھ$و لفظ$ي، ًمعنويا؟ التوكيد المعنوي محصور في النفس والعين، وتلك ا=لف$اظ الخم$سة، ھ$ذا ل$يس  ً
ٌإذا صار تأكيدا لفظيا حينئذ � بد أن يكون المؤكد والمؤكد متحدين في المعنى، كل منھما مدلوله شيء واحد، � يك$ون  ٍl ً ً ًK

ًالمؤكد دا� على شيء واحد، والمؤكد دا� على شيئين اثنين، وإذا نظرنا إلى  ًK l)َأنه توكيد ب$ضرب، ض$ْرب ي$د) ًضربا ل َ
َعلى شيء واحد؛ =نه مصدر، وضرب يدل على شيئين اثنين، ومن شرط التأكيد اللفظي التط$ابق ف$ي المعن$ى، ف$. ب$د  َ َ
ًأن يكون المؤكد، وھو ضربا مطابقا للمعنى الذي دل علي$ه المؤك$د وھ$و ض$رب، فحينئ$ذ �ب$د م$ن جع$ل ض$ْربا مؤك$دا  l ً ً ً lٍ َ َ K

َللمصدر الذي دل عليه ضرب � لجميع ضرب َ الفع$ل مرك$ب : l، فھو مؤكد ل$بعض الفع$ل العام$ل، ول$يس لكل$ه، أم$ا قلن$اَ
ًمن شيئين زمن ومصدر؟ إذا ضربا ھذا مؤكد للزمن؟ �، ليس مؤكدا للزمن، وإنم$ا ھ$و مؤك$د للم$صدر، إذا تطابق$ا أو  l ً l l ً ًٌ

  .�؟ تطابقا، �بد من التأويل، وھذا فقه عجيب

ًض$ربت ض$$ربا، ض$ربا نق$$ول ً َ للم$$صدر ال$ذي دل علي$$ه ض$$رب � لمجم$وع ض$$رب؛ =نن$ا ل$$و جعلن$$اه lھ$$ذا مؤك$د: ُ َ َ َ
ًمؤكدا لمجموع ضرب، وھو مركب من شيئين، لتخالف عن$دنا المؤك$د، والمؤك$د، وھ$ذا ف$ساد، فحينئ$ذ نق$در أن ض$ربا  l ً lٍ K

ًضربت ضربا، كأنه ق$ال: lمؤكد للمصدر فنقول ًأح$دثت ض$ربا ض$ربا، ض$ربت ض$ربا ف$ي ق$وة قول$ك: ُ ً ًُ ًأح$دثت ض$ربا : ُ ُ
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ًضربا، فضربا ضربا نقول ً ًالثاني ھ$و المؤك$د، وض$ربا ا=ول ھ$و ال$ذي دل علي$ه الفع$ل، إذا أردن$ا ح$ل الجمل$ة نق$ول: ً l :
ًأحدثت ضربا ضربا؛ =ن ضرب معناه أحدثت ض$ربا، أكل$ت أح$دثت أك$.، نم$ت أح$دثت نوم$ا  ً ً ًُ ُ ُ ًُ َ َإل$ى آخ$ره، ف$ضرب .. َ َ

lأحدثت ضربا ضربا، جاء مؤك ً ً   .ًدا للمصدرُ

  .ً إذا توكيد لمعنى عامله أي للمصدر الذي دل عليه العامل

ًأي لمصدر عامل$ه ال$ذي ت$ضمنه ليتح$د المؤك$د والمؤك$د، فنجعل$ه مؤك$دا للم$صدر ال$ذي دل علي$ه : lالمؤكد لعامله l lK
ًالعامل، إذ ذالك شرط في التوكيد اللفظي الذي ھذا منه، ضربت ضربا نقول ُ   .يھذا توكيد لفظ: ٌ

l إذا القسم ا=ول المفعول المطلق المؤكد، ھذا نقول ًتوكيد لفظي، وليس توكيدا معنويا: ً ً ٌ.  

ٍض$ربت ض$ربا أح$دثت ض$ربا ض$ربا، والم$راد إفادت$ه التوكي$د م$ن غي$ر بي$ان ن$وع أو ع$$دد؛ =ن :  فمعن$ى قول$ك ً ً ًُ ُ
سن من$ه ش$ديد م$ؤلم، من$ه ض$عيف، المراد تأكيد المصدر فحسب، وأما الضرب ھذا يتن$وع، ال$ضرب من$ه قب$يح من$ه ح$

ھ$$ذا الم$$راد : ًمن$$ه ب$$ين ب$$ين، إذا أن$$واع ھ$$و، وك$$ذلك ق$$د يك$$ون ض$$ربة، وض$$ربتين، وض$$ربات، وع$$شر ض$$ربات، نق$$ول
  .lبالمؤكد ھنا اللفظي بيان تأكيد المصدر فحسب بقطع النظر عن نوعه وعدده؛ =ن ھذا له قسمان مستق.ن

ًد �زم للمفعول المطلق مطلقا، ك$ل ا=ن$واع فيھ$ا ن$وع توكي$د، وإن ك$ان ٍ من غير بيان نوع أو عدد، وإ� فالتوكي
  .ً� يقصد، وسمي توكيدا؛ =نه لم يفد غير ما أفاده الفعل الناصب له

َتوكيدًإذا  ِ ْ   .ٍ المراد إفادته التوكيد من غير بيان نوع أو عددًاَ

ًالمؤكد إذا جيء به ضربت ض$ربا، الم$راد ب$ه التوكي$د م$ن غي$ر تع$رض lُ لع$دد أو بي$ان ن$وع؛ =ن ك$. منھم$ا ق$د ً
lوضع له قسم مستقل، وإ� فالتوكيد �زم للمفعول المطلق مطلق$ا، يعن$ي ا=ق$سام الث.ث$ة كلھ$ا مؤك$دة، لك$ن لم$ا تمح$ض  ً

ًالقسم ا=ول للتوكيد ُعنون له بھذا العنوان، ولما كان مراعاة بيان النوع في القسم الثاني مع التوكيد ُجع$ل مبين$ا ل لن$وع، ِ
ًولما كان الغالب أو المراد أو المقصد من العدد بيان العدد م$ع التأكي$د، ُجع$ل عنوان$ا ل$ه وترجم$ة ل$ه، وإ� الث.ث$ة كلھ$ا  ً
ٍمن المؤكدات، لكن المؤكد ا=ول النوع الخاص؛ =نه تمحض للتأكيد، ولم يأت لبيان عدد، و� بيان نوع، حينئ$ذ س$مي  ٍٍ l l

ًمؤكدا، وإن كان � يقص l ،ًد، وسمي توكيدا؛ =نه ل$م يف$د غي$ر م$ا أف$اده الفع$ل الناص$ب ل$ه، ض$ربت ض$ربا م$ا زاد ش$يئا ً ًُ
ُأحدثت ضربا ضربا لم يزد أي شيء، بخ.ف ضربت ضرب ا=مير، وضربت ضربتين، فيه زيادة على م$ا دل علي$ه  ُ ً ً

ًالمصدر، أما ضربت ضربا ليس فيه زيادة ُ.  

ًأن يكون مصدرا منك$را، ض$ربا، ض$ربت ض$ربا، ھ$ذا م$صدر منك$ر، : l والمؤكد صورته، أو حقيقته، وضابطه ً ً ًُ
ٍغير مضاف و� موصوف؛ =نه لو أضيف أو وصف حينئذ تعين، صار فيه نوع تخصيص، وھو المراد به أن يك$ون 

  .اسم جنس مبھم كما سيأتي

ًضربت ضربا، أم وص$فا نح$و: ًسواء كان عامله فع. نحو ً ًأن$ا ض$ارب زي$دا ض$ربا، ض$ر: ُ ً مفع$ول : ًبا ھ$ذا نق$ولٌ
مطل$ق، والعام$ل في$ه الوص$ف كم$$ا س$بق، وس$واء ك$ان م$$ن مادت$ه كالمث$الين ال$سابقين أم ك$$ان العام$ل م$ن م$ادة م$$رادف 

ًأعجبني قيامك وقوفا، وقوفا نقول: -ھذا كما ذكرناه-لمادته،    .ٌھذا مصدر مفعول مطلق، والعامل فيه السابق: ً

ًقعدت جلوسا :  نحو ًاعد جلوسا، وأنا ق-السابق–ُ ٌ.  

َتوكيد   ِ ْ ًا أو نوعاَ ًْ َْ.  

َتوكيدًإذا  ِ ْ ً يبين المصدر إذا ذكر مع عامله توكيدا، نحوًاَ   ً.اضرب ضربا: ُ

َأو نوع77 ْ ًيعن$$ي أو يب$$ين الم$$صدر نوع$$ا، يعن$$ي بي$$ان ن$$وع العام$$ل؛ =ن العام$$ل يختل$$ف، ل$$ه أن$$واع فيم$$ا يك$$ون ل$$ه ًا َْ
ھ$$ذا ل$$ه ص$$ور، وص$$وره عدي$$دة، : ل$$ة عل$$ى ن$$وع العام$$ل، م$$ا نوع$$ه؟ نق$$ولٍأن$$واع، فحينئ$$ذ يج$$اء ب$$المفعول المطل$$ق للد�

ٍأش$ھرھا أن يك$$ون م$$صدرا م$ضافا، إذا أض$$يف الم$$صدر، حينئ$$ذ نق$ول ُ ً  :ٌھ$$ذا ُمب$$ين للن$$وع، كالمث$ال ال$$ذي ذك$$ره الن$$اظم: ً
ٍسـرت سي7ـر ذي رش7ـد َِ َ َ ْ َ ُْ ُس7ـرت :، ال$سير يختل$ف، ذي رش$د، وغي$ر الرش$د، ق$الِ ْ َسي7ـر ذي رش7ـ ِ َ َ ْ ً، إذا خ$صص العام$ل، ٍدَِ

ُسـرت ْ ْسير ذي رشد ھذا مطلق، فيه إط.ق، سير ذي رشد وغيره، فلما جاء ِ َ َ َ ْ   . Kھذا بين نوع العامل:  نقولَِ
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ًإذا ا=ول أن يكون مصدرا مضافا، ومنه المثال الذي ذكره الناظم ً ً.  

ُاجتھ$دت : ً جن$سية دال$ة عل$ى الكم$العھدية، أو كان$ت) أل(سواء كانت ) أل(ًأن يكون المصدر مقرونا بـ : الثاني
ھ$$ذه يحتم$$ل أنھ$$ا عھدي$$ة، يعن$$ي اجتھ$$دت ا�جتھ$$اد ال$$ذي بين$$ي وبين$$ك ) أل(ھ$$ذا مفع$$ول مطل$$ق، و: ا�جتھ$$اَد، ا�جتھ$$اَد

اجتھدت ا�جتھاد يعني ا�جتھ$اد الكام$ل، ھ$ذا إذا : إلى آخره، يعني يحتمل، أو.. معھود، إما أنه قوي وإما أنه ضعيف 
ًالعھدية والجن$سية، نجع$ل ھن$ا الم$صدر مبين$ا لن$وع العام$ل؛ : ٍنسية للد�لة على الكمال، حينئذ في النوعينج) أل(جعلنا 

ُا�جتھ$$اد اجتھ$$دت ا�جتھ$$اد المعھ$$ود بين$$ي : ، ف$$إذا ق$$الً-وھ$$ذا ا�جتھ$$اد يختل$$ف ل$$ه ص$$ور عدي$$دة ج$$دا-.. ُ=ن اجتھ$$دت 
ٍوبين$$ك إم$$ا ق$$وة، أو ض$$عفا، أو توس$$طا، حينئ$$ذ نق$$ول ً ً ) أل( تخ$$صيص ل$$ه ف$$ي بع$$ض أف$$راده، وال$$ذي دل عل$$ى ذل$$ك ھ$$ذا: ً

  .ھذه جنسية دالة على الكمال) أل(ٍالعھدية، وإن كان المراد به كمال ا�جتھاد، حينئذ نجعل 

ًأن يكون المصدر موصوفا، ضربت زيدا ضربا شديدا، شديدا ھذا ص$فة ل$ـ: ًثالثا ً ً ً ؛ =ن ال$ضرب أن$واع، ً)ض$ربا(ًُ
  .ٍذ وصفته، بينت نوع العاملًشديدا، حينئ: فإذا قلت

ًضربت زيدا ضربا شديدا: ً أن يكون المصدر موصوفا ً ً.  

ًأن يك$$ون المفع$$ول المطل$$ق وص$$فا م$$ضافا إل$$ى الم$$صدر: الراب$$ع ض$$ا، ھن$$ا وص$$ف : ً lٌرض$$يت ع$$ن زي$$د أجم$$ل الر ٍَ ُ
ضا، وھو مصدر، وھذا سيأتي أنه من باب النيابة lمضاف إلى الر.  

ًفا مضافا إلى المصدر أن يكون المفعول المطلق وص ضا، نقول: ً lَرضيت عن زيد أجمل الر ٍ ض$ا ھ$ذا : ُ lَأجم$ل الر
  .مبين للنوع: نائب عن المفعول المطلق، وھو مضاف إلى المصدر، ما نوعه؟ نقول

ٍأن يكون المفعول المطلق اسم إشارة منعوتا بم$صدر ُمحل$ى ب$ـ :  الخامس َأكرمت$ك ذل$ك اFك$رام، أكرمت$ك ): أل(ً َُ َُ
  .ذاك أو ذلك ھذا مفعول مطلق، وصف بالمصدر: ٍ، و� يشترط أن يوصف كما سيأتي، فحينئذ نقول-ذاك-ذلك 

ُرجع$$ت القھق$$رى، رجع$$ت، الرج$$وع ھ$$ذا : ًأن يك$$ون الم$$صدر نف$$سه دا� عل$$ى ن$$وع م$$ن أن$واع عامل$$ه:  ال$سادس ُ
ُس$$رت .  م$$ن أن$$واع العام$$ليختل$$ف أن$$واع، والقھق$$رى ھ$$ذا م$$صدر، وھ$$و بنف$$سه، بلفظ$$ه بمعن$$اه ب$$صيغته دال عل$$ى ن$$وع

َالخبب َ.  

ِ تميل$$وا ك$$ل المْي$$لَف$$.((ًم$$ضافا إل$$ى الم$$صدر ) بع$$ض(، أو )ك$$ل(أن يك$$ون المفع$$ول المطل$$ق لف$$ظ :  ال$$سابع َ ْ ُK ُِ َ(( 
ِ كل ھ$ذا نائ$ب ع$ن المفع$ول المطل$ق كم$ا س$يأتي، وھ$و م$ضاف م$صدر، ض$ربت زي$دا بع$ض ال$ضرب، ]129:النساء[ Kً ُُ

  .المصدرِبعض الضرب ھذا مضاف إلى 

ٍض$$ربته س$$وطا، ا=ص$$ل ض$$ربتُه ض$$رب س$$وط ُح$$ذف : للعام$$ل) اس$$م آل$$ة(أن يك$$ون المفع$$ول المطل$$ق :  الث$$امن َ ً
  . المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وانتصب انتصابه، ھذه بعضھا من النائب، وبعضھا مما ھو أصل

ُأو نوعا يبينًإذا  ِ ُ ْ ًْ م$ن الوج$وه إم$ا بإض$افة وإم$ا بعلمي$ة، وإم$ا ب$ـ ، المراد بالمصدر إذا دل على نوع عامله بوجه َ
ِھذا مبين للنوع، فالفرق بين$ه وب$ين التوكي$د، أن : ٍ، وإما بوصف، وإما أي شيء يدل على التخصيص، حينئذ نقول)أل(

إلى آخره، ك$ل م$ا ذك$ر � يت$صل .. ، و� )أل(، � يتصل به أي شيء � إضافة، و� ً)ضربا(ًالتوكيد يأتي مطلقا ھكذا 
ًھذا مؤك$د، ض$ربت ض$ربا، ول$ذلك قلن$ا: ٍذا المصدر، حينئذ نقولبھ l : ًض$ربا ي$شترط في$ه أن يك$ون م$صدرا منك$را غي$ر ً ً

ٍ، والمبين للنوع، حينئذ كل ما اتصل ب$ه مم$ا يفي$د تخ$صيص ذل$ك الم$صدر، )أل(ًمضاف، و� موصوف، و� محلى بـ 
ًحينئذ لو قيل بأنه كل ما أفاد شيئا من خصائص العامل فھو   . نوعيٍ

ْأو عدد  َ َ ْ ْأو عدد ، ھذا النوع الثالث،َ َ َ ْ ً يعني المصدر المسوق مفعو� مطلقا لبيان عدد عامله، مثل ما مث$ل الن$اظمَ ً :
ِسيرتين ْ َ ْ ِسرت سيرتين، ََ ْ َ ْ َ َْ ُ َ؛ =ن السير قد يختلف، سير في أول الليل، سير في آخر الليل، سير خفي$ف، س$ير ق$وي، س$يُر ِ َ َ َ ٌَ ٌ ٌ ٌ

  .يُر سفيهَذي رشدي، س

ِسيرتينًإذا  ْ َ ْ   . يعني مرتين:ََ

ًإذا المفعول المطل$ق، ق$د يك$ون مبين$ا لع$دد عامل$ه، يعن$ي : ع$دد م$رات إيق$اع العام$ل، ف$إن وق$ع م$رة واح$دة ق$ال: ً
ًضربت ضربة بـ  Kضربت ضربتين، إن وقع مرات ضربت ض$ربات، إذا ب$ين ع$دد وق$وع : ، إن وقع مرتين قال)التاء(ُ ً ُ
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  . العامل

ًأن يكون مصدرا مختوما بتاء الوحدة، ضربته ضربة: كون في ث.ث صوروھذا ي ً.  

َ أن يكون مصدرا مختوما◌ بع.مة تثنية أو جمع، ضربته ضربتين أو ضربات، ومنه مثال الناظم ً ً.  

ْفاْجل$دوُھم: (ًأن يكون المفعول المطلق اس$م ع$دد ممي$زا بم$صدر، اس$م ع$دد مث$ل: ًثالثا ُ ِ ً ثم$انين جل$َدةَ ْ َ َ َِ  ]4:الن$ور[ ))َ
َثمانين َِ   . ھذا نائب عن المفعول المطلق: ٍھذا اسم عدد مميز بمصدر، حينئذ نقول َ

lفي ھذه الصور الث.ث ُيحَدد الع$ددي، كم$ا ُح$دد الن$وعي ف$ي ثم$اني ص$ور، وأم$ا التوكي$دي فل$يس ل$ه إ� ص$ورة 
  .ًواحدة، وھي كونه منكرا غير مضاف و� موصوف

َتوكي777777777د ِ ْ َا أَ ِو نوع777777777ا يب777777777ً ُ ْ ًْ ْين أو ع7777777777ددَ َ َُ ْ َ   

  

ْك77777777سرت س77777777يرتين س77777777ير ذي رش777777777د َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِِ ُ  

  

ًأن يك$$ون مؤك$$دا، وھ$$و م$$ا ج$$رد ع$$ن الوص$$ف وع$$ن : المفع$$ول المطل$$ق يق$$ع عل$$ى ث.ث$$ة أح$$وال: ق$$ال ال$$شارح l
ًضربت ضربا، والثاني أن يكون مبينا للنوع: اFضافة ُسرت: ً ْ َسير ِ ْ  ، سير ھذا مصدر، والمصدر اسم جنس م$بھم، ھ$ذاَ

م$اء، وع$سل، وخ$ل، وزي$ت، : ا=صل فيه، اسم جنس مبھم يعني يحتاج إلى تفصيل، وھو يقع على القلي$ل، والكثي$ر ك$ـ
: ھذا اسم جنس إفرادي يقع على القليل والكثير، كذلك اسم الجنس المبھم كضرب يق$ع عل$ى القلي$ل والكثي$ر، تق$ول: قلنا

ً. كثيرا مرة مرتين عشرا، م$ؤلم غي$ر م$ؤلم، محتم$ل للك$ل، ًيحتمل ضربا قلي) ًضربا(ًضرب زيد ضربا أبھمت، وھذا  ًً ً
  .فھو اسم جنس مبھم

ً سرت سيرا حسنا، للوصف ً.  

ًضربته ضربة من نفس المصدر، ض$ربتين ض$ربات، : ً أن يكون مبينا للعدد، من لفظ المصدر، ھذا ا=صل فيه
  .أما ثمانين جلدة ھذا من النائب عن المصدر

  .لمفعول المطلقًإذا ھذه ث.ثة أنواع ل

م$بھم ومخ$تص، نف$سھا، الم$بھم ھ$و التوكي$دي؛ =ن$ه اس$م ج$نس م$بھم، ووج$ه :  بعضھم ق$سمه إل$ى ق$سمين، ق$ال
مع$دود وغي$ر مع$دود، : ھ$ذا غي$ر مع$ين، والمخ$تص عل$ى ق$سمين: ً، ض$ربت ض$ربا قلن$ا-غير مع$ين-اFبھام ا�حتمال 

  .المعدود العددي، والغير معدود ھو النوعي

ُوق77777777د ين77777777وب َ َُ ْ ّ عن77777777ه م77777777ا علي77777777ه دلَ َ ِ ْ َ َ ََ ُ ْ  

  

ْكج77777777د ك777777777ل الج77777777د واف777777777رح الج777777777ذل ِ . َِ َْ َ َْ ِْ M .ُ َ  

  

ُقد ينوب عنه ْ َُ ُ َ ْ   . عن المصدر في ا�نتصاب على المفعول المطلق: َ

ُالمفع7ول: الظاھر من صنيع الناظم ھنا رحمه '، أنه يخص المفعول المطلق بالمصدر؛ =نه ق$ال ُ ُالمطل7ق َْ َ ْ : ، ث$مُ
ُالمصـدر ْ ََ ْ ُ اسمَ ُوقد ينوب عنه: إلى آخره، ثم قال.. ْ ْ َُ ُ َ َْ ُ ينوب عنه ،َ ْ َُ ُ عن المصدر في ا�نت$صاب عل$ى أن$ه مفع$ول مطل$ق م$ا َ

ْ قد سيذكره، و   .ھنا للتحقيقَ

ُوقد ينوب عنه  ْ َُ ُ َ َْ ُ ينوب عنه عن المصدر،َ ْ َُ ُ ّما علْيه َدلَ ِ َ َ   . ھذه فاعل لينوبَماما دل عليه، : َ

ّدلمصدر،  ما دل عليه، على ال  يعني بمغايرة له في اللفظ، ودال عليه ب$المعنى، � ب$د أن تك$ون ث$م مغ$ايرة ب$ين َ
ًالدال والمدلول، إذ لو كان ثم مطابقة لصار عينه ھو، ضربت ضربا، إذا � بد أن يغاير المفعول المطلق للمصدر ف$ي  ً

ْوافرح الجذل: اللفظ، ولو كانا مصدرين مثل َ َْ َ َْ ْالجذل، ِ َ َ ِ وافرح :ًدر، لكنه ليس مطابقا لعامله وھو ھذا مصْ َ في الم$ادة، م$ع َْ
ْالجذل: كون َ َ ْ الجذل ھو معنى الفرح،ْ َ َ ًنائب عن المفعول المطلق مع كونه م$صدر، لكن$ه ل$يس موافق$ا ل$5ول، :  ھذا نقولْ

  .لعامله في اللفظ والمعنى

ًقعدت جلوس$ا، جلوس$ا ھ$ل ھ$و مفع$ول :  معنا مثل بھذا المثال للنائب، وقد سبق-رحمه ' تعالى-وھنا ابن مالك  ً ُ
ًمطل$$ق أو �؟ إن جعلن$$اه مفع$$و� مطلق$$ا، ف$$الجمھور عل$$ى أن$$ه مفع$$ول مطل$$ق لعام$$ل مح$$ذوف م$$ن لف$$ظ م$$ذكور ُقع$$دت : ً
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د أنه منصوب بالفعل الم$ذكور، فحينئ$ذ إذا جعلن$ا  lٍوجلست جلوسا، الجمھور على ھذا، وعند السيرافي والمازني والمبر ً ُ
ْواف7رح الج7ذل: ٍمفعول المطلق، المطابقة للعامل في اللفظ والمعن$ى، حينئ$ذمن شرط ال َ َْ َ َْ  ل$يس بمفع$ول مطل$ق، وإنم$ا ھ$و ِ

ُوق7د ين7وب : نائب عن المفعول المطلق، وصنيع الناظم ھنا يدل على الثاني، أنه نائب وليس بمفعول مطلق، ولذلك قال َ َُ ْ َ
ُعنه ْ ْوافرح الجذل: ، ثم قالَ َ َْ َ َْ ًذا النوع، مثل قع$دت جلوس$ا، ھ$و نف$سه، قع$دت جلوس$ا، جلوس$ا نائ$ب ع$ن المفع$ول K مثل بھِ ً ًُ ُ ِ

ْ وقد المطلق؛ =نه غير مطابق، َ ُينوب عنهللتحقيق، : قلناَ ْ َُ ُ  ھ$ذه َم7اعن المصدر في ا�نتصاب عل$ى المفع$ول المطل$ق، : َ
ّ عليه دلواقعة على النائب، َ ِ ْ ِعليه، ََ ْ ِعلي7ه ، و َ م7ا ھ$ذه ص$لةّلَد ال$ضمير يع$ود عل$ى الم$صدر، و ََ ْ ج$ار ومج$رور متعل$ق ََ

ّدل(بـ َ.(  

ُوق77د ين77وب عن77ه  ْ َُ ُ َ َْ  أي ع$$ن الم$$صدر المتأص$$ل ف$$ي المفعولي$$ة المطلق$$ة، وھ$$و م$$ا ك$$ان م$$ن لف$$ظ عامل$$ه، � مطل$$ق َ
ْواف7رح الج7ذلالمصدر، حتى يرد أن المفعول المطلق في  َ َْ َ َْ اب  م$صدر، الم$راد ھن$ا ف$ي النياب$ة ع$ن الم$صدر، م$صدر ن$ِ

ًعن مصدر، المصدر المتأصل في باب المفعولية المطلقة ما ك$ان موافق$ا لعامل$ه ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، 
القاع$دة ھن$ا، ا=ص$ل ف$ي المفع$ول المطل$ق أن يك$ون م$ن لف$ظ : ٍفإن خالف فليس بأصل بل ھ$و نائ$ب عن$ه، حينئ$ذ نق$ول

مطل$$ق أن يك$ون م$$ن لف$ظ العام$$ل في$ه ومعن$$اه، نح$و ض$$ربت العام$ل في$ه ومعن$$اه، ھ$ذا ا=ص$$ل؛ فا=ص$ل ف$$ي المفع$ول ال
Mجد كل الج7د : ًضربا، وقد ينوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه، نحو .ِ . ِْ .ج7د ال$ذي ذك$ره الن$اظم ھن$ا، ُ ھ$ذا فع$ل ِ

Mكل الجدأمر،  ِ .ْ .كل ، ُ  م$ن الم$ضاف إلي$ه؛ ھذا لفظ مضاف إلى المصدر، ليس ھو مصدر، وإنما اكتسب معنى الم$صدريةُ
.كل =ن  ھذه باعتبار مضاف إليه، إن أضيفت إلى زمن فھي ظرف زمان، وإن أضيفت إل$ى مك$ان فھ$ي ظ$رف مك$ان، ُ

ًوإن أضيفت إلى مصدر فھي مصدر، إذا مصدر بالقوة، إذا ھو في قوة المصدر؛ =نه ليس من لفظ الفعل ً.  

Mجد كل الجد  .ِ . ِْ .جدنه مفعول مطلق، وليس من لفظ  منصوب على أ-بالنصب– cفكل، ُ ، لكنه دال عليه Fضافته إل$ى ِ
ْوافرح الجذللمصدر الذي ھو من لفظ الفعل، ومثله  َ َْ َ َْ   .، فإن الجذل ھو الفرحِ

 ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين
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  56الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  . الحمد [، والص.ة، والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  .أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

ّوق7777777د ين7777777وب عن7777777ه م7777777ا علي7777777ه دل َ ِْ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ُ َ
  

  

ْكج7777777د ك7777777ل الج7777777د واف7777777رح الج7777777ذل ِ . َِ َْ َ َْ ِْ M .ُ َ  

  

ُوق7د ين7وبھذا شروع منه في بيان النائب عن المفعول المطلق،  َ َُ ْ ُين7وبح$رف تحقي$ق، ھ$ذا  ْدَق7، َ  فع$ل م$ضارع، َُ
ُعنهو ْ ّدلو ال$ذي فاع$ل، ن$ىمعب اس$م موص$ول َو م7ا ھذا متعلق به، والضمير يع$ود إل$ى الم$صدر، َ ِعلي7ه َ ْ ِعلي7ه، ََ ْ متعل$ق  ََ
ّدل(ـب ّدل(، و)َ َجد كل الج7د واف7رح الج7 : ھذه جملة � محل لھا من اFعراب صلة الموصول، ثم مثل بـ)َ َ َْ ِْ ْ M .ِ . ْذلُِ ً، وھ$ذا بن$اء َ
ُعنه:  أن قوله-كما ذكرنا- ْ ْوافرح الجذل : يعني عن المصدر، ثم مثل بمصدرَ َ َْ َ َْ ً إذا ن$اب م$صدر ع$ن م$صدر، ، ناب عنهِ

ُوقد ينوب عنه ْ َُ ُ َ َْ ْوافرح الجذل : ثم قال،عن المصدر: َ َ َْ َ َْ ًعن المصدر، وھو مصدر، إذا ن$اب م$صدر  ً إذا الجذل ھذا نائب،ِ
 ب$أن واف$ق ف$ي ،ًن ا=صل في المفع$ول المطل$ق أن يك$ون موافق$ا لعامل$ه ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، ف$إن خ$الفعن مصدر، =

  .مفعول مطلقب نائب عن المفعول المطلق، وليس :-رحمه ' تعالى- عند ابن مالك ،المعنى دون اللفظ

َوق77د ي ، أن يك$$ون م$$ن لف$ظ العام$$ل في$$ه ومعن$اه،ً إذا ا=ص$ل ف$$ي المفع$$ول المطل$ق َْ ُن77وب عن7هَ ْ َُ  يعن$$ي ع$$ن الم$$صدر ُ
 حت$ى ي$رد أن المفع$ول المطل$ق ف$ي ،المتأصل في المفعولي$ة المطلق$ة، وھ$و م$ا ك$ان م$ن لف$ظ عامل$ه � مطل$ق الم$صدر

ْافرح الجذل: قوله َ َْ َْ  ، ھنا ناب م$صدر ع$ن م$صدر، نع$م، وھ$و م$سلم ب$ه، =ن الم$راد بالم$صدر ال$ذي ني$ب عن$ه، مصدرِ
 ما وافق ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ، و� :ًلمعنى واللفظ، والمراد بالمصدر الذي وقع نائبا ھناالمصدر الموافق لعامله في ا

شك أن الثاني دون ا=ول، � ش$ك أن م$ا واف$ق ف$ي اللف$ظ والمعن$ى أعل$ى رتب$ة، وم$ا واف$ق ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ ھ$ذا 
ْافرح الجذل: ٍأدنى، ف. يرد حينئذ قوله َ َْ َْ   .أنه مصدر بِ

ًض$ربا، ھ$ذا م$ن لف$ظ  ً ض$ربت ض$ربا،: أن يكون من لفظ العامل فيه ومعن$اه نح$و،عول المطلقوا=صل في المف
  .العامل ومعناه

ُوقد ينوب عنه ْ َُ ُ َ َْ  -ع$ن الم$صدر المواف$ق للف$ظ عامل$ه ومعن$اه- ما دل عليه من مغاير لفظ العام$ل في$ه، ين$وب عن$ه َ
ْافرح الجذل :وھو موافق له في معناه، يعني النوع الثاني، ،مغاير للفظ عامله َ َْ َْ Mجد كل الجد :، نحوِ .ِ . ِْ .كل فـ، ُ من$صوب عل$ى ُ

.جدأنه مفعول مطلق، وليس من لفظ  .جد كل، ِ ُِ .كل ،. Mجد ُ ً، إذا ليس موافقا له في اللفظِ  مع أنه في المعنى موافق ل$ه، لم$اذا ,ً
، القاعدة فيھا أن حكمھ$ا حك$م -اFضافة إن شاء 'وھذا سيأتينا في باب -كل القاعدة فيھا، : وافقه، وھو لفظ كل؟ نقول

العب$رة بالم$ضاف إلي$ه، إن أض$يفت : المضاف إليه، يعني ھل ھي ظرف؟ ھل ھي م$صدر؟ ھ$ل ھ$ي اس$م زم$ان؟ نق$ول
  .إلى اسم زمان فھي ظرف زمان، إن أضيفت إلى اسم مكان فھي ظرف مكان، إن أضيفت إلى مصدر فھي مصدر

Mج7د ك7ل الج7دًإذا  .ِ . ِْ .ج77د  ھ$ذا في$ه معن$ى الم$صدر، واف$ق ُ كي$ف وافق$ه وھ$و لف$ظ ك$$ل، : ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ، تق$ولِ
Fضافته إلى الم$صدر اكت$سب معن$ى الم$صدرية، فھ$و مواف$ق للعام$ل ف$ي المعن$ى : ليس مصدر؟ تقولأنه وا=صل فيه 

  دون اللفظ

.كلفـ .جد منصوب على أنه مفعول مطلق، وليس من لفظ ُ دال علي$ه، دال :  ق$ال-انظ$ر– ه Fض$افته، لكنه دال عليِ
ْافرح الج7ذل : Fضافته إلى المصدر، الذي ھو من لفظ الفعل، ومثله،على معنى العامل َ َْ َْ ْالج7ذل، ِ َ َ :  ھ$و الف$رح، كأن$ه ق$الْ

 ھن$$ا واف$ق عامل$$ه ف$ي المعن$$ى دون اللف$$ظ، عل$ى رأي اب$$ن مال$ك ھ$$ذا ل$$يس :ٍ الج$$ذل، حينئ$ذ نق$$وللاف$رح الف$$رح، أو اج$ذ
ول مطل$$ق، وإنم$$ا ھ$$و نائ$$ب ع$$ن المفع$$ول المطل$$ق، وعل$$ى رأي الجمھ$$ور أن الج$$ذل ھ$$ذا مفع$$ول مطل$$ق لعام$$ل بمفع$$

ًإذا الج$ذل ھ$ذا مث$ل اض$رب ض$ربا، حينئ$ذ ص$ار مفع$و� مطلق$ا، ف$. ب$د م$ن . اف$رح واج$ذل الج$ذل: محذوف من لفظه ً ًً ٍ
 ھ$ذا عل$ى رأي الم$ازني ،-رحم$ه ' تع$الى- ھن$ا ي$رد رأي اب$ن مال$ك ،اف$رح: ـًالتأويل، أما على جعل الجذل معم$و� ل$
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  .والمبرد

ّوق77777777د ين77777777وب عن77777777ه م77777777ا علي77777777ه دل  َ ِْ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ُ َ
  

  

ْكج77777777د ك777777777ل الج77777777د واف777777777رح الج777777777ذل ِ . َِ َْ َ َْ ِْ M .ُ َ  

  

 الف$رح، وم$ا ك$ان : كالج$ذل أي،مثل بنوعين، وھو ما أنيب فيه الم$صدر المواف$ق للعام$ل ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ
.كل ُلفظ  يعن$ي لف$ظ ،ينوب عن المصدر ما يدل عليه م$ن الكلي$ة، والبع$ضية: مصدر، ھذان نوعان، ونقول إلى الًا مضافُ

كل وما رادفھا، ولفظ بعض وما رادفھا؛ بشرط إضافتھما إلى الم$صدر �كت$ساب معن$ى الم$صدرية م$ن الم$ضاف إلي$ه 
ٍل$$ى الم$$صدر، حينئ$$ذ  ھ$$ذه كلھ$ا إذا أض$$يفت إ:نق$$ولك$$ل، وعام$$ة، وجمي$$ع، وبع$ض، ون$$صف، وش$$طر، : ـ ك$$ه،دون لفظ$

  .صح إنابتھا عن المفعول المطلقفاكتسبت المصدرية من المضاف إليه، 

كلي$ة والبع$ضية، ك$ل م$ا دل عل$ى الكلي$ة والبع$ضية س$واء ك$ان لف$ظ ك$ل، وم$ا ال مضافين إلى المصدر ھ$ذا قي$د، 
 :ل$ى الم$صدر، نح$و بشرط أن يكون$ا م$ضافين ع،شطر ونصف: ـ ك، وما رادفه،عامة وجميع، ولفظ بعض: ـ ك،رادفه

Mكجد كل الجد .ِ . ِْ ُ ِف. تميلوا كل المْيل: ((، وكقوله تعالىَ َ ْ ُK ُِ َ ِالميل ]129:النساء)) [َ ْ َ ھذا مصدر، أض$يف إلي$ه ك$ل، وض$ربته --- ْ
  . الكلية والبعضية:ًبعض الضرب، إذا ا=ول والثاني

ْاف7رح الج77ذل: مث$ل ل$ه الن$$اظم بقول$ه الم$$صدر الم$رادف لم$صدر الفع$$ل الم$ذكور، وھ$و م$$ا : الثال$ث ال$ذي ين$وب َ َْ َْ ِ ،
س$يبويه والجمھ$ور عل$ى أن$ه فع$ل مح$ذوف م$ن لف$ظ : فالجذل ھذا مفعول مطلق عند الجمھور، ثم في العامل فيه قو�ن

 ھ$$ذا إذا أعربن$$اه ، عل$$ى أن$$ه بالعام$$ل الم$$ذكوروال$$سيرافي،اف$$رح واج$$ذل الج$$ذل، وم$$ذھب الم$$ازني والمب$$رد : الم$$صدر
ًمفعو� مطلقا،  ًوبعضھم جعله مفعو� =جله، وبعضھم جعل المصدر حا� بتأويل المشتق، والمشھور ھو ا=ولً ً.  

رحم$$ه ' -ھ$$ذا نائ$$ب ع$$ن المفع$$ول المطل$$ق عل$$ى رأي اب$$ن مال$$ك : ًإذا الم$صدر الم$$رادف لم$$صدر العام$$ل نق$$ول
ً، قع$$دت جلوس$$ا، فجلوس$$ا ھ$$ذا نائ$$ب ع$$ن الم$$صدر ف$$ي ب$$اب المفع$$ول المطل$$ق؛ =ن$$ه ن-تع$$الى ائ$$ب ع$$ن م$$صدر الفع$$ل ً

، وإنم$ا ن$اب عن$ه م$ا ھ$و م$ن معن$اه دون لفظ$ه، ً)قع$ودا(ً قعدت قعودا، ل$م ي$أت ب$ـ ،ً قعدت قعودا، ھذا ا=صل،الموجود
ُأحببته" :مرادف له في المعنى دون اللفظ، ومنه ُ ْ َ ًمقة ْ َ ًمقة، "ِ َ ًمق7ة ھو بمعن$ى المحب$ة، ِ َ ًمق7ة: ٍ، حينئ$ذ نق$ولِ َ  ھ$ذا م$صدر ِ

ھ$$ذا نائ$$ب من$$اب المفع$$ول المطل$$ق؛ =ن ا=ص$$ل أحببت$$ه محب$$ة، فل$$م ي$$أت ب$$اللفظ الم$$رادف، ب$$اللفظ :  نق$$ولٍ، فحينئ$$ذَقِم$$و
ْافرح الجذلَو  وإنما جاء بمرادفه،المطابق لمصدر العامل، َ َْ َْ ، ف$الجلوس نائ$ب من$اب القع$ود لمرادفت$ه ل$ه، والج$ذل نائ$ب ِ

  .مناب الفرح، لمرادفته له في المعنى دون اللفظ

 اس$$م اFش$$ارة، نح$$و ض$$ربته ذل$$ك ال$$ضرب، ض$$ربته ذل$$ك، ا=ص$$ل ض$$ربته :-م$$ا ين$$وب من$$اب الم$$صدر-الراب$$ع 
اس$م اFش$ارة من$اب ) ذل$ك(ض$ربته ال$ضرب، فأني$ب : الضرب، وھذا سبق معنا أنه من ص$ور المب$ين للن$وع؛ =ن$ه ق$ال

ً �، إذا :ھورال$$ضرب، ث$$م أب$$دل أو وص$$ف أو عط$$ف علي$$ه الم$$صدر، وھ$$ل ھ$$و ش$$رط في$$ه أم �؟ مح$$ل ن$$زاع، والم$$ش
 معرف$ة، ،ضربته ال$ضرب؛ =ن$ه م$شار إلي$ه: ھذا نائب عن المفعول المطلق، ا=صل أن يقول: ضربته ذلك، ذلك نقول
، وھو م$ن المفع$ول المطل$ق )ال( بـًحلى حل محل الضرب، والضرب ھذا ُم؟من المعارف) ذا(ھذا ا=صل، ذلك أليس 

  .المبين للنوع

Fف. بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، وفيه نظ$ر، يعن$ي،شارة مناب المصدروزعم بعضھم أنه إذا ناب اسم ا  :
، ظنن$ت -ًاب$ن عقي$ل دائم$ا يح$تج بفع$ل س$يبويه فح$سب- ظننت ذاك، :� يشترط أن ينصب بالمصدر، فمن أمثلة سيبويه

  م$ذھبه، وھ$وظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن، ولم ين$صب ب$: ذاك، ذاك، ھذا مفعول مطلق، أين الحجة؟ أي
ٍال$ضرب، حينئ$ذ ھ$ذا يعتب$ر م$ن ب$اب :  اكتفين$ا، ل$و ق$ال،ظنن$ت ذاك:  الجمھور أنه � يشترط، فلو قال، مذھبالجمھور

  .التأكيد بالمعنى

  :  ھذا ذكرناه في،ينوب عن المصدر ضميره: الخامس

ْع6م777777777ة الفع777777777ل المع777777777دى أن ت777777777صل ِ َِ ْ .َ َ ُ ْ َ َْ ِْ ُ َ  

  

َھ777777ا غي777777ر م777777صدر ب777777ه نح777777و ع ُ ْ ْ َ َْ ِ ِ ٍ َِ ْم777777ـلََ ِ  

  

ًھذه نائبة عن المفعول المطلق؛ ضربته زيدا، زي$دا: فإن كانت ھاء المصدر قلنا ب$دل م$ن ال$ضمير ض$ربته   ھ$ذا:ً
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ًليس مفعو� مطلقا، المفعول المطلق الضميروًزيدا،  ًھذا النائب، ضربته زي$دا، زي$دا ھ$ذا ل$يس مفع$و� مطلق$ا، ل$يس و ،ً ً ًً
 ء الم$صدر، وھ$اء=ن$ه ھ$ا؛ نائ$ب ع$ن المفع$ول المطل$ق: ير ھ$ذا نق$ول في$هًمفعو� به بل ھو ب$دل م$ن ال$ضمير، وال$ضم

  .المصدر ھذه � تدل على أن الفعل متعدي

� : ((ًض$$ربت ال$$ضرب زي$$دا، ومن$$ه قول$$ه تع$$الى: ًين$$وب عن$$ه ض$$ميره، ض$$ربته زي$$دا، أي: ً إذا ض$$ميره، ق$$ال
lأعذُبُه َ ِأحدا من العالمي((أي العذاب ] 115:المائدة)) [ُ َِ َ َ َْ ً   ].20:المائدة)) [َنَ

 ض$ربته ع$شرين ض$ربة، لك$ن ي$شترط في$ه أن يك$ون ل$ه ممي$ز م$صدر، : الع$ددل$ىينوب عن$ه م$ا دل ع: السادس
ًفاْجلدوُھم ثمانين جلَدة ((:عشرين ضربة ْ َ َ َِ َِ ْ ُ   ً.� بد من تمييز يكون مصدرا، ، أما الثمانين ھكذا �]4:النور)) [َ

ً ضربته س$وطا أو ع$ص:اسم ا]لة: السابع ، وا=ص$ل ض$ربته ض$رب س$وط، فح$ذف الم$ضاف وھ$و ال$ضرب، ىً
 ف$. يج$وز ،رد ف$ي آل$ة الفع$ل دون غيرھ$اطًسوطا، وھو مه ضربت: قيلفانتصب انتصابه، فوأقيم المضاف إليه مقامه، 

الخشبة ليست معروف$ة أنھ$ا ن كلًضربته خشبة، آلة الفعل يعني الذي يكون آلة، ضربته سوطا، السوط معروف أنه آلة 
 يعن$ي ال$شملة ، س$رت أح$سن ال$سير، واش$تمل ال$صماء: لل$ضرب، وإنم$ا ھ$و ال$سوط، ك$ذلك ين$وب عن$ه ال$صفة نح$وآلة

 مث$ل ض$رب ا=مي$ر، ًا، وضربته ض$رب ا=مي$ر الل$ص، وا=ص$ل ض$ربهالصماء، حذف الموصوف وأقيم الصفة مقام
  .حذف الموصوف ثم المضاف، فأقيم المضاف إليه مقامهف

ًاغت$سلت غ$س.، : اسم مصدر مث$ل: في حروفه، وھذا ث.ثة أقسام: له في مادته، يعنيينوب عنه مشارك : ًتاسعا
اس$م ع$ين، :  ھ$ذه ث.ث$ة أش$ياء،ًغس. ھذا مشارك له في المادة، لكن ليس من كل وجه، واسم عين، ومصدر لفعل آخر

ِ و' أنبتكم مْن ا=ْرض«ومصدر لفعل آخر،  َ ِ ْ ُ َْ َ ََ ُ K..ًنبات$ا: ((قال.. باتاإن:  لكن ما قال،» إنباتا َ  ، ھ$ذا مث$ال �س$م الم$صدر،))َ
ًوتبتْل إلْيه تْبتي.((ًمثل اغتسلت غس.،  ِ َِ ََ ِ K َ ً، ا=صل تبت.، وا=صل إنباتا وتبت.]8:المزمل)) [َ ًً.  

ً قع$د القرف$صاء، القرف$صاء ھ$ذا م$ا ذكرن$اه أو� ف$ي ص$ورة م$ن ص$ور المب$ين : نحو،دال على نوع منه: ًعاشرا
ھن$ا ب$ين أن$ه مم$ا ين$وب في$ه الم$صدر ع$ن ، ھ$ذا مب$ين للن$وع: إذا دل بلفظه على نوع من أنواع العامل قلنا: نا قل،للنوع

ًالمفعول المطلق، إذ ليس كل مصدر مفعو� مطلقا، ليس كل مصدر يكون مفعو� مطلق$ا، قرف$صاء ھ$ذا اس$م ع$ين دال  ًً ً
 كذلك ھذا اسم دال على نوع م$ن أن$واع ، القھقرىبنفسه على نوع من أنواع الجلوس؛ جلست جلسة القرفصاء، ورجع

  .الرجوع

: ًم$ا ت$ضرب زي$دا، م$ا اس$تفھامية، أي:  ا�ستفھامية، ھذه تنوب مناب المفعول المطل$ق، نح$و)ما(: الحادي عشر
  ؟ ضرب تضربهKأي

  . جلوس شئته فاجلسKأي: ما شئت فاجلس، أي:  الشرطية، نحو)ما(: الثاني عشر

ًوب عن المصدر المتأصل في باب المفعولية المطلقة، وليس كل مصدر يكون متأص$. ف$ي ھذه اثنا عشر مما ين
ھ$$ذا مح$ل ن$$زاع، فب$اب المفعولي$ة المطلق$$ة، وإنم$ا ھ$$و خ$اص بم$ا واف$$ق العام$ل ف$$ي اللف$ظ والمعن$$ى، وأم$ا م$ا ل$$م يوافق$ه 

  .ًوالناظم جعله من النائب، وھو قعدت جلوسا، وافرح الجذل

  :ثم قال رحمه '

َوم77777777777777ا َ لتوكي77777777777777د فوح77777777777777د أب77777777777777دا َ َْ M َ َْ َ ٍ ِ َِ  

  

َوث777777777777ن واجم777777777777ع غي777777777777ره وأف777777777777رد Mِ ْ ََ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ   اََ

  

 منھا ما يجوز جمعه وتثنيته باتفاق، ومنھا ما يمتنع تثنيته وجمع$ه باتف$اق، ومنھ$ا م$ا ،ھذه الث.ثة ا=نواع السابقة
  .فيه خ.ف

َوما لتوكيد فوحد أبدا: قال َْ M َ ْ َ ََ َ ٍ ِ ُتوكيدا أو نوع7ا يب7ين:  فيهال قاذل يعني النوع ا=ول :َِ ِ ُ ْ ْ ًْ ًَ � يج$وز تثنيت$ه : الن$وع ا=ول، َِ
ًضربت زيدا ضربين ضروبا، � يثنى و� يجمع: و� جمعه، ف. تقول : أن$ه ق$الك =نه قائم مقام الفعل، تكرير الفع$ل؛ ؛ً

 ض$ربت ض$ربت، ،ھ$و ف$ي ق$وة تك$رار الفع$ل: ٍضربت ضربت، أليس ھو مؤكد =حد جزئ$ي الفع$ل؟ بل$ى، حينئ$ذ نق$ول
  .والفعل � يثنى و� يجمع، وھذا محل وفاق، ليس فيه خ.ف
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ْوما لتوكيد فوحد M َ ْ َ ََ ٍ ِ ٍلتوكي7د ھذه في محل نصب مفعول به، اَمً، وحد ما لتوكيد، إذا َِ ِ ِْ   يعن$ي وم$ا س$يق م$ن الم$صادرَ
ٍلتوكي77د ِ ِْ ٍتوكي77د ، وَ ِ ْ ٍلتوكي77د د،lم$$صدر المؤك$$ ھ$$ذه واقع$$ة عل$$ى الاَم77 ھ$$ذا متعل$$ق بمح$$ذوف ص$$لة الموص$$ول، َ ِ ِْ  ھ$$ذا متعل$$ق َ

ْفوحد بمحذوف صلة الموصول، سيق من المصادر، M َ َأبدا، ًا يعني اجعله واحدَ َ تأبي$د للماض$ي ،  في مدة ا=زمنة القادم$ة:َ
َأبدالمستقبل، وا َ   .ٍ، فحينئذ � يثنى و� يجمع، والعلة ما ذكرناھا أنه بمنزلة تكرير الفعلَ

K ضربا ھذا اس$م ج$نس م$بھم، واس$م الج$نس ي$دل عل$ى الحقيق$ة قل$ت أم كث$رتًأيضا من جھة أخرى أن : إذا قي$ل. ً
ھ$ذا : ھذا ماء، تأتي عن$د النھ$ر تق$ول: ماء ھذا اسم جنس إفرادي يعني يدل على الحقيقة قل الماء أو كثر، القطرة تقول

ھذا ض$رب ھ$ذا : ًب أيا كان نوعه تقولعلى القليل والكثير، الضر ًإذا لفظ واحد صدق. ھذا ماء: ماء، عند البحر تقول
  .ًضرب، إذا اسم جنس مبھم

ٍإذا كانت الحقيقة شيئا واحدا، حينئذ ھل يوجد فرد آخر من أجل أن يضم إليھا فيثنى؟ � يوج$د ً ً إذا يمتن$ع وج$ود ،ً
ك$ون ل$ه ، وأن يرج، ل$ه وج$ود ف$ي الخ$ارج ل$شيء موج$ود ف$ي الخ$ا، أن يكون لمتعدد،فرد آخر، وشرط التثنية والجمع

: الزي$$دان، زي$$د وزي$$د وزي$$د قل$$ت: ً، زي$$د وزي$$د، ھ$$ذا زي$$د موج$$ود وھ$$ذا موج$$ود، إذا ف$$ردان، فقل$$ت ف$$ي اللف$$ظم$$رادف
، والحقيق$$ة ش$$يء واح$د س$$واء كان$$ت ف$$ي -الحقيق$$ة–أم$$ا ض$رب الم$$راد ب$$ه اس$$م الج$نس ً، إذا ا=ف$$راد موج$$ودة، الزي$دون

الكل$ي وج$وده وج$ود ذھن$ي، و� يقب$ل التع$دد، : قلن$ا، بل التع$ددٍالذھن أو في الخارج في ضمن أفرادھا، حينئذ ھذه � تق
  .وإنما التعدد يكون باعتبار ا]حاد وا=فراد، ووجود ا]حاد وا=فراد إنما يكون في خارج الذھن � في داخل الذھن

lإذا يمتن$$ع تثني$$ة الم$$صدر المؤك$$ ع$$ل � أن$$ه بمنزل$$ة تكري$$ر الفع$$ل ض$$ربت ض$$ربت، والف: ًأو�: د وجمع$$ه ل$$سببينً
lضربا المصدر المؤك$: ًثانيا. � يثنى، و� يجمع.. يكرر د ھ$ذا اس$م ج$نس م$بھم، وھ$و دال عل$ى الحقيق$ة، وم$ا دل عل$ى ً

Kالحقيقة فھو شيء واحد � يقبل التعدد فليس ثم فرد آخر نحتاج إلى ضمه إلى ھذا الفرد فنثنيه أو نجمعه َ.  

ُوثن واجمع غيره  َ ْ ْ َ ْ َ ََ M ْوثن واج .. َ َ َM ْمعَ َ  

ْإن ع777777ام6ن اقت777777ضيا ف777777ي اس777777م عم777777ل  َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ِ َِ ْ  

  

ْقب777777777777ل فللواح777777777777د منھم777777777777ا العم777777777777ل َُ َ َ ُ َ ْْ ْْ ِ ِ ِ ِ َ َ
  

  

Mث7ن ْ واجم7ع غي$$ره،َ َ ْ Mث77ن غي$$ره، أعملن$$ا الث$اني أو ا=ول؟ ل$$و أعم$ل ا=ول َ ُغي77ره َ َ ْ  وج$ب أن ي$$ضمر ف$ي الث$$اني عن$$د َ
Mث7نَو ل$$و أعم$ل ا=ول ،جمھ$ور الب$صريين ُغي77ره َ َ ْ Mث7نـ ع$ول ب$$ه ل$، غي$ره مفَ ْواجم77ع، وج$$ب اFض$مار ف$ي الث$$اني، وھ$و َ َ ْ َ ،

ْواجم7ع:  في الثاني وھ$ووجب اFضمار َ ْ ْواجم7عٍ، ھن$ا ل$م ي$ضمر، دل عل$ى أن$ه أعم$ل الث$اني، ول$م يعم$ل ا=ول، حينئ$ذ َ َ ْ َ 
ُغيره َ ْ ُغيره، َ َ ْ َْ◌اجمعـ  ھذا مفعول لَ َ Mوثن، ْ َ َو) تجىء مع أول ق: ھذا وجب حذفه َ ٍ . ْ َ ْ ََ ِ َ َد أھم6َ ِ ْ ْب7ل حذف7ه ال7زم  ...  ُْ َْ ْ ُ َ ْ َ س$واء قلن$ا  َ

  .ًتضمر فيه أو� ثم تحذفه، وھذا أو ذاك، المھم النتيجة أنه يجب حذفه: حذفه ابتداء أم أتينا به ثم حذفناه، بعضھم يقول

Mوث77نًإذا  َ ْواجم77عد، l غي$$ره، الم$$صدر المؤك$$َ َ ْ  =ن الق$$سمة ؛-غي$$ر المؤك$$د ش$$يئان-غي$$ره  د ھ$$ذا ي$$صدقl غي$$ر المؤك$$َ
  .ًدا فھو إما نوعي وإما عدديlث.ثية، إن لم يكن مؤك

 ثني$ت وجمع$ت، وھ$ذا مح$ل ،ض$ربت ض$ربتين وض$ربات:  فتق$وليً إذا على ك.م الناظم أنه يثنى ويجمع العدد
النوعي ھل يثنى ويجم$ع؟ ھ$ذا مح$ل خ$.ف، الم$شھور ج$وازه، وظ$اھر ك$.م س$يبويه المن$ع، : وفاق أنه جائز، والثاني

َوتظن$$ون ب$$ا[ الظنون$$ا: ((ال$$صحيح ج$$وازه ق$$ال تع$$الىو َُ k Kِ َ َِ k َ الظن$$ونم$$ع أو �؟ُج] 10:ا=ح$$زاب)) [ُ ُ kھ$$ذا مب$$ين ) أل( ج$$اء ب$$ـ
 ،ٍمب$ين للن$وع، وھن$ا جم$ع باعتب$ار آح$اده، حينئ$ذ الظ$ن يختل$ف) أل( المصدر محل$ى ب$ـً، دائما)أل(نوع؛ =ن المحلى بـلل

َ وتظن$ون ب$ا[ الظن$ون «ع م$فلما اختلف وله أح$اد وأف$راد ُج ِ َ َُ k K ِ k ُ المختلف$ة الممنوع$ة يعن$ي، ھ$ذا يظ$ن ك$ذا، وھ$ذا ا]خ$ر » َ
َوتظنون با[ الظنونا((ھذه ظنون : ٍيظن، حينئذ نقول َُ k Kِ َ َِ k  وجب أن نقول أن$ه ج$ائز، ،فلما جاء في القرآن] 10:ا=حزاب)) [ُ

  . في ھذاوھو قول الجمھور أنه يثنى ويجمع، ولو خالف سيبويه

ُوثن واجمع غيره َ ْ ْ َ ْ َ ََ M   .دl يعني غير المؤكَ

َوأفرد ِ ْ َ َوأفرد نون التوكيد الخفيفة، )نأفرد(و :اَ ِ ْ َ َوأف7رد:  لماذا قالاَ ِ ْ َ وھ$و معل$وم أن$ه مف$رد؟ تح$صيل حاص$ل تتم$ة  اَ
  :د؛ =نه قالlتوھم أن اFفراد خاص بالمؤكللبيت؟ لئ. ُي

ْوما لتوكيد فوحد M َ ْ َ ََ ٍ ِ ُوثن واجمع غيره -دأفر– َِ َ ْ ْ َ ْ َ ََ M ى ً ب$ل � يك$ون إ� مثن$،ف$ردد � ُيlت$وھم أن غي$ر المؤك$ُلو س$كت ل .. َ
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  ً.أو جمعا

َوما لتوكيد فوحد أبدا  َْ M َ ْ َ ََ َ ٍ ِ l، إذا أفرد المؤكَِ ُوثن واجمع غيرهد، ً َ ْ ْ َ ْ َ ََ M ًد � يف$رد؛ دفع$ا لھ$ذا ال$وھم l أن غي$ر المؤك$: مفھومهَ
َوأفرد: قال ِ ْ َ   .ًعلى ا=صل، فنص عليه دفعا لما يتوھم اَ

َأفرد ـ ف ِ ْ   . دفع لما قد يتوھم أنه � يجوز إفراده، بل الصواب أنه على ا=صل، نص عليه وھو ا=صلاَ

ً ض$$ربت ض$$ربا، وذل$$ك =ن$$ه ، ب$$ل يج$$ب إف$$راده،د لعامل$$ه و� جم$$ع�l يج$$وز تثني$$ة الم$$صدر المؤك$$: ق$$ال ال$$شارح
د وھ$و المب$ين للع$دد والن$وع ف$$ذكر l والفع$ل � يثن$ى و� يجم$$ع، وأم$ا غي$ر المؤك$ ض$ربت ض$ربت،:بمثاب$ة تك$رر الفع$ل

المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه، فأما المبين للعدد ف. خ.ف في جواز تثنيته وجمعه، وبعضھم خصه ب$المختوم بت$اء 
كتم$رة وكلم$ة، وحدة ضربت ضربتين ضربات، مختوم بتاء الوح$دة ھ$ذا م$شھور ض$ربت ض$ربتين وض$ربات؛ =ن$ه ال

ً� بد من اخت.ف ا=نواع؛ =ن$ه إذا ك$ان نوع$ا . نوع فالمشھور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعهلوأما المبين ل
 )س$يري زي$د(، َالقب$يحو َ الح$سنٍ نحو س$رت س$يري زي$د،� بد من ا�خت.ف؟  ويثنى بأي سبب؟ًواحدا يجمع بأي سبب

َوتظن$ون ب$ا[ الظنون$ا((ين قبيح وحسن، وا]ية واضحة وبين$ة ًاه باعتبار أن زيدا له سيرKثن َُ k Kِ َ َِ k ، وظ$اھر ]10:ا=ح$زاب)) [ُ
 والم$$شھور ،بينلوقت$صر في$$ه عل$ى ال$$سماع، وھ$ذا اختي$$ار ال$شي ب$$ل ً،ك$.م س$$يبويه أن$ه � يج$$وز تثنيت$ه و� جمع$$ه قياس$ا

  .iية السابقةلجواز وھو أولى ال

ِوح7777777777ذف عام77777777777ل المَؤك77777777777د ِM ُ َ ُ َ َْ ِ َ امتن77777777777ْ َ   ْع ْ

  

ْوف7777777777777ي س7777777777777واه ل7777777777777دليل مت7777777777777سع َ ُ ُ َ َ. ٍ ِ ِ ِ َِ  

  

  :عامل المصدر على ث.ثة أقسام

  . � يجوز حذفه يجب ذكره،ممتنع الحذف: ا=ول

  .جائز الحذف: الثاني

  .واجب الحذف: الثالث

م$$ن المفع$ول المطل$$ق، .. انتھين$$ا م$ن الم$صدر.  س$يتحدث ع$$ن عام$ل الم$صدر،م$ن ھ$ذه ا=بي$$ات إل$ى آخ$ر الب$$اب
  .ك.م عن المفعول المطلق قصير عند النحاةوال

lإذا العامل المؤك َوحذف عامل المَؤكد امتن: د قالً َ Mْ ُ َ ُ َ َِ ِْ ِ ِوحذف عامل المَؤكد، ْعْ ِM ُ َ ُ َ َْ ِ َامتن7 -دlعام$ل الم$صدر المؤك$- ْ َ   يعن$يْعْ
 ث$$م ،ب$$ه لتقري$ر العام$ل=ن$ه إنم$$ا ج$يء ب$ه لتقوي$ة عامل$$ه، وتقري$ر معن$اه، ج$يء :  ب$ل يج$$ب ذك$ره، قي$ل،� يج$وز حذف$ه

ًض$ربا م$ن ـ ًض$ربت ض$ربا، جئن$ا ب$: ، جيء به م$ن أج$ل تقوي$ة العام$لً مقبو�؟ ھل ھذا مقبول؟ ھذا ليسحذف العاملي
ُوح7ذف ؛ =ن$ه إنم$ا ج$يء ب$ه لتقوي$ة عامل$ه وتقري$ر معن$اه، والح$ذف ين$افي ذل$ك، فوج$ب ذك$ره،  ث$م نحذف$هأجل ضربت َ َْ

ِعامل  ِ ِالمَؤك7د -المصدر–َ M ُ َتن7ْام ْ  ف$. يمتن$ع ت$أخيره ي والع$ددي بخ$.ف عام$ل الن$وع،دهl، وك$ذا يمتن$ع ت$أخيره ع$ن مؤك$ْعَ
lيحذف و� يتأخر ع$ن الم$صدر المؤك$: كد على العامل؟ الجوابعنھما، يعني ھل يجوز أن يتقدم المؤ � ،�lبخ$.ف ،د 

ِوح77ذف عام77ل المَؤك77د . يج$$وز تقديم$$ه ويج$$وز ت$$أخيرهي والع$$دديالن$$وع ِM ُ َ ُ َ َْ ِ َ امتن77ْ َ ُوف77ي س77واه ***   ْع ْ َ َِ ِح77ذف عام77ل س$$وى  ِ ِ َ ُ َْ
ِالمَؤكد M ُ ْلدليل متسع ي والعددي وھو عامل النوعْ َ ُ. ٍ ِ   .متسع لدليل َِ

ُوفي سواه  َ َِ ٍلدليلد، l يعني في غيره، يعني حذف عامل سواه، سوى المؤك:ِ ِ ْ مت7سعـ ھذا جار ومجرور متعل$ق ب$َِ َ ُ. ،
ْمتسعدليل عليه، ل َ .مت ،.ُ ْسعُ ٍلدليل ھذا اسم مفعول بمعنى المصدر، فھو اسم مصدر أي اتساع، لكن بقيد َ ِ  للقاع$دة العام$ة، َِ

K � بد وأن يكون ثم قرينة تدل عليه بعد الحذف وإ� فالمنع،ما جاز حذفهأن  َ.  

ْلدليل متسع  َ ُ. ٍ ِ َوفي سو ،ي وعامل النوعي جائز، يجوز حذف عامل العدد،ھذا عند الجميع َِ َِ ْاه لدليل متسعِ َ ُ ُ. ٍ ِ َِ.  

د � يج$$وز ح$$ذف عامل$$ه؛ =ن$$ه م$$سوق لتقري$$ر عامل$$ه وتقويت$$ه، والح$$ذف من$$اف lالم$$صدر المؤك$$:  ق$$ال رحم$$ه '
د، عل$ى الم$$شھور، ج$وزه بع$ضھم، لك$$ن الم$شھور أن المج$$از � K لك$ون المج$از � يؤك$$،دفع المج$از عن$$هل$$ل$ذلك، يعن$ي 

د فيح$ذف عامل$ه بالد�ل$ة علي$ه، يعن$ي l ھ$ي الت$ي ي$رد فيھ$ا ا�حتم$ال، وأم$ا غي$ر المؤك$د الحقيق$ة؛ =نھ$اKد، وإنما يؤكKيؤك
ً على معن$ى عامل$ه، ض$ربت ض$ربا، ًاى زائدًد ھنا ليس فيه معنlد�لته على معنى زائد على العامل؛ =ن المصدر المؤك
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ًضربا ليس فيه معن ً على معنى العامل، أما ضربت ضربا شديدا ھذا في$ًاى زائدً  عل$ى معن$ى عامل$ه فج$از ًاى زائ$دًه معن$ً
ضربتين أو ضربات، ھذا فيه زيادة عل$ى معن$ى العام$ل، وھ$و : ًحذف العامل، ضربت زيدا ضربتين أو ضربات نقول

ٍ ض$$ربتين أو ض$$ربات فأق$ل الجم$$ع ث.ث$$ة، فحينئ$$ذ في$$ه معن$$ى العام$$ل وزي$$ادة، ،ًوق$وع ال$$ضرب أص$$. ث$$م ع$$دد ال$$ضرب
د، ول$م يمتن$ع ف$ي الث$اني، وأم$ا lمؤك$النى العامل ليس في$ه زي$ادة، ول$ذلك امتن$ع ف$ي ا=ول بخ.ف المؤكد ليس فيه إ� مع

ًد�لة عليه، ثم ھذا الحذف قد يكون جوازا، وقد يكون وجوبا، ك$أن تق$ول لم$ن ق$دملغير المؤكد فيحذف عامله ل ًق$دوما : ً
ًق$دمت ق$دوما مبارك$ا: ًمباركا يعن$ي ًحج$ا مب$رورا، وس$عيا م$شكورا، .. ً ً ً مل$ه مح$ذوف مب$ين اھ$ذا مفع$ول مطل$ق ع: نق$ولً

 ،ھ$و ا]ن ق$ادم للح$ج: نعم قرينة، وما ھي القرينة ھنا؟ م$ا نوعھ$ا؟ حالي$ة؛ يعن$ي: للنوع، ھل يجوز حذف عامله؟ نقول
ٍحجا مبرورا، وسعيا مشكورا قبو�، حينئذ تقول: حال قلت ً ً ً ً   .ھذا بقرينة الحال جاز حذف العامل: ً

ًبل$ى جلوس$ا ط$وي.: ؟ تق$ولما جل$ست: كذلك إذا قيل ھ$ذا كل$ه لوقوع$ه ف$ي ج$واب س$ؤال، :  بل$ى جل$ستين، نق$ول،ً
  .يجوز حذف العامل: نقولٍوكل ما وقع في جواب سؤال، حينئذ 

 د�ل$ة المب$ين للن$وع ، عل$ى معن$ى العام$لٍى زائ$دً لد�ل$ة الم$صدر عل$ى معن$،وج$از ح$ذف العام$ل فيم$ا ذك$ر: قال
ًى العامل، فأشبه المفعول به فجاز حذف عامله، إذا حصل ل$ه ش$به ب$المفعول ب$ه؛ =ن  على معنٍى زائدًوالعدد على معن

:  ث$م ق$ال،ًالمفعول به � يدل على مطلق ما دل عليه العامل، وإنما ھو محل لوقوع الحدث، فالمح$ذوف ج$وازا مث$ل ل$ه
ْوح7ذف عام7ل ال: ھذا س$ھو، قول$ه: ابن الناظم اعترض والده قال-وقول المصنف  ِ ِ َ ُ َ َمَؤك7د امتن7َْ َ Mْ  اب$ن الن$اظم ،- س$ھو من$هْعُِ

 أش$د الن$اس عل$ى ص$احب ا=لفي$ة ابن$ه رحم$ه '، وھ$و بي$اني ، ھك$ذا قي$ل، اعترض$ه،وعق أب$اه ف$ي ش$رح ألفيت$ه: واقال
  .-في شرح ا=لفية-عق أباه : واونحوي على مستوى، فقال

َوحذف عامل المَؤكد امتن: قوله: قال َ Mْ ُ َ ُ َ َِ ِْ ِ ًھ$و س$ھو من$ه ھ$و نف$سه اب$ن الن$اظم، ول$يس س$ھوا م$ن -اذا؟  سھو منه؛ لمْعْ
ً، ض$ربا زي$دا ق$ال-بن مالك رحمه '، وإنم$ا ھ$و ال$ذي س$ھاا ًض$ربا زي$دا، إذا قي$ل: ً مؤك$د ممتن$ع، الب$أن ح$ذف عام$ل : ً

ًض$ربا زي$دا : ونحن نق$ول ق$اب((ً lِف$ضْرب الر َ ََ ًض$ربا زي$دا أي] 4:محم$د)) [َ lاض$رب ض$ربا زي$دا، فھ$و مؤك$: ً ً د ل$ه، وھ$و ً
ِحذف عامل المَؤكد أنه يمتنع: محذوف، فكيف تقول ِM ُ َ ُ َْ ِ   ؟ْ

ًضربا زيدا مصدر مؤكد، وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي:  قولك ً ليس ب$صحيح، يعن$ي ق$ول :  قال ابن عقيل،ً
ا ل$يس ًابن الناظم في الحكم على الشطر ا=ول بأن$ه س$ھو من$ه ل$يس ب$صحيح، وم$ا اس$تدل ب$ه وھ$م من$ه، =ن ض$ربا ھ$ذ

lمصدرا مؤك : ًف$رق بينھم$ا كم$ا ب$ين ال$سماء وا=رض، ض$ربا نق$ولف بل مصدر أنيب من$اب العام$ل، ، لعامل محذوفًادً
  ً.ا=صل اضرب ضربا: ًھذا مصدر أنيب مناب العامل، وليس ھو مؤكدا حتى نقول

س$يأتي ل$يس من$ه، م$ا بوما استدل به عل$ى دع$واه م$ن وج$وب ح$ذف عام$ل المؤك$د : قال ابن عقيل في الرد عليه
ًوذلك =ن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء  ب$ل ھ$و أم$ر خ$ال م$ن التأكي$د، ل$يس م$ن ب$اب التأكي$د، بمثاب$ة اض$رب ،ً

ًاضرب زيدا، حذف اضرب ثم أق$يم الم$صدر مقام$ه، أي$ن التأكي$د؟ ل$يس في$ه تأكي$د، وإنم$ا ن$اب م$صدر : ًزيدا، كأنه قال
ً تأكي$د؛ =ن$ه واق$ع موقع$ه، فكم$ا أن اض$رب زي$دا � تأكي$د في$ه، ك$ذلك ض$ربا عن فعله، وھذا � إش$كال في$ه، فل$يس في$ه ً

 دال ، ش$يء؛ =ن الم$صدر فيھ$ا نائ$ب من$اب العام$لف$يًزيدا، وكذلك جميع ا=مثلة التي ذكرھ$ا لي$ست م$ن ب$اب التأكي$د 
ً� يج$وز ذك$ره؛ =ن ض$ربا عوض$ا ع$ن اض$رب، و�: على ما يدل عليه، وھ$و ع$وض عن$ه، ول$ذلك نق$ول  يجم$ع ب$ين ً

ً ض$ربت ض$ربا يج$وز ح$ذف العام$ل، :العوض والمعوض عنه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينھما، ولو قيل بأن
أن$ت :  نق$ول؟-ذف عاملهُح-ًضربا : تقولھل  فً،يجوز ضربت ضربا:  لو قلنا،عمتنٍحينئذ ھل يمتنع أن يجتمع معه؟ � ي

 الم$$صدر ،، و� يمن$$ع م$$ن الجم$$ع ب$$ين العام$$ل والمعم$$ولًض$$ربا: ًض$$ربت ض$$ربا، وب$$ين أن تق$$ول:  تق$$ول أنمخي$$ر ب$$ين
ًالمؤكد، لكن في ھذا المقام ضربا زيدا � يصح، فدل على المغايرة بينھما، إذا تلك مسألة وھذه مسألة أخرى ً ً.  

د، ومم$ا ي$دل Kدات يمتن$ع الجم$ع بينھ$ا وب$ين المؤك$lويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينھم$ا، و� ش$يء م$ن المؤك$
lأيضا على أن ض$ربا زي$دا ونح$وه ل$يس م$ن الم$صدر المؤك$ ً ً د � خ$.ف ف$ي أن$ه � يعم$ل، l أن الم$صدر المؤك$،د لعامل$هً

ًھن$ا ض$ربا زي$دا، زي$دا ال$صحيح أن$ه معم$ول ل$ا ما بعده، وھذا ال$ذي معن$ ًضربت ضربا � يعمل في ً م$صدر؛ الًض$ربا ـ ً
  .الصحيح أنه معمول له

ًض$ربا زي$دا : ً ھل يعم$ل أو �؟ وال$صحيح أن$ه يعم$ل، فزي$دا ف$ي قول$ك،موقع الفعل واختلفوا في المصدر الواقع  ً
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ٍعلى ا=صح، وقيل أنه منصوب بالفعل المحذوف وھو اض$رب، حينئ$ذ ن$اب عن$ه ف$ي الد�ل$ة عل$ى ) ًضربا(منصوب بـ
ً اضرب ضربا زيدا، ح$ذ، في المعنى فحسب،بأنه عمل فيما بعده: ، وإذا قيلًاالمعنى والعمل مع فنا اض$رب، ن$اب عن$ه ً

ٍحينئ$ذ فيج$وز إعمال$ه، :  إن قلن$ا،ًضربا في المعنى فقط أو ف$ي المعن$ى والعم$ل؟ ينبن$ي عل$ى الق$ول بج$واز إعمال$ه أو �
، ھ$ذا ًف$ي العم$ل والمعن$ى مع$اب$ه ٍ�، � يج$وز إعمال$ه، حينئ$ذ ن$اب منا: ناب من$اب الفع$ل ف$ي المعن$ى فح$سب، وإن قلن$ا

  .مراده

ْوفي سواه لدليل متسع  .. سھو منه ھو، أنه سھو:ًإذا قول ابن الناظم َ ُ ُ َ َ. ٍ ِ ِ ِ َِ.  

  :ثم قال رحمه '

َوالح777777777777ذف ح777777777777تم م777777777777ع آت ب777777777777د)  َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ ٌ ْ ْ ْ  

  

َم777777777ن فعل7777777777ه كن7777777777د) الل7777777777ذ كان7777777777د) ًُ ْ ْْ َ َ َْ . ِ ِ ِ ِْ  

  

ْوح7ذ: ھذا شروع في القسم الثالث، وھو م$ا يج$ب حذف$ه، أش$ار إل$ى الق$سم ا=ول، وھ$و م$ا يمتن$ع حذف$ه بقول$ه َ ُف َ
َعامل المَؤكد امتن َ Mْ ُ َِ ِْ ْوف7ي س7واه ل7دليل مت7سع: ، وأشار إلى القسم الثاني، وھو ما يجوز حذف$ه بقول$هْعِ َ ُ ُ َ َ. ٍ ِ ِ ِ ُوالح7ذف : ث$م ق$ال، َِ َ َْ ْ

ٌحتم ْ  س$يذكرھا ، ھذا النوع الذي يجب فيه حذف عام$ل الم$صدر، يعن$ي يج$ب ح$ذف عام$ل الم$صدر ف$ي س$تة مواض$ع،َ
  . القادمةالناظم كلھا في ا=بيات

ًوالحذف حتم مع آت بد) : أشار إليه بقوله:الموضع ا=ول َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ ٌ ْ ْ ِمن فعله **  ْ ِ ِ ِْ ْ ..  

ُوالحذف   َ َْ ٌحتم مبتدأ، وْ ْ ًم7ع آت ب7د)حذف واج$ب، مت$ى؟ ال ھذا خبر، يعني َ َ َ َ ً، والح$ذف للعام$ل ح$تم م$ع آت ب$د�، ٍَ
َمع ٌحتم:  ھذا ظرف متعلق بقولهَ ْ َ.  

ٍمع آت  َ َمع: َ   .  مضاف إليهٍآت مضاف، وَ

َبد) َ   .ً آت حال كونه بد� من فعله،ٍآت حال من الضمير المستتر في َ

ِمن فعله  ِ ِ ِْ َبد):  جار ومجرور متعلق بقولهْ َ َ.  

ًآت ب7د) وجب حذف العام$ل، ،سماعي وقياسي، بمعنى أنه إذا أنيب المصدر عن العامل: وھذا يقع على نوعين َ َ ٍ 
ِمن فعله ِ ِ ِْ ٍء المصدر قائما مقام الفعل، حينئذ نقول إذا جاْ ًھذا المصدر ق$د ع$وض ب$ه ع$ن الفع$ل، ف$صار الفع$ل معوض$ا : ً

  .عنه، ف. يجوز الجمع بينھما، فيجب حذف العامل

 بصون$م$ا � فع$ل ل$ه، نح$و وي$ل زي$د، ھ$ذا م: ا=ول: قد يقام المصدر مقام فعله فيمتنع ذكره معه، وھذا نوع$ان
 ،ويحه بالنصب على المفعولية، فيقدر له عامل م$ن معن$اه ه، ليس له فعل، ويل كلمة تھديد، وعلى المفعولية و� فعل ل

ًنحو قعدت جلوسا، مثل جاوزت زيدا    . قدر له فعل من معنى العاملي ،ت بهمررً

ًإم$$ا أن يك$$ون واقع$$ا ف$$ي الطل$$ب، وإم$$ا أن يك$$ون واقع$$ا ف$$ي الخب$$ر، واقع$$ا ف$$ي : م$$ا ل$$ه فع$$ل، وھ$$و نوع$$ان: الث$$اني ً ً
َكن7د) الل7ذ كان7د): طلب، وھو م$ا ذك$ره ھن$اال ًُ ْْ َ َ َْ ً، وھ$ذا ي$شمل، يك$ون مقي$سا ف$ي ا=م$ر والنھ$ي وال$دعاء، وبع$د ا�س$تفھام .

ا=م$ر والنھ$ي وال$دعاء وا�س$تفھام المق$صود ب$ه : المقصود ب$ه الت$وبيخ، أربع$ة مواض$ع، ذكرھ$ا اب$ن عقي$ل ف$ي ال$شرح
  .التوبيخ، ھذه في الطلب، وھي أربعة أنواع

  .وأما الخبر فھذا سماعي قليل، وھو الذي ذكره الناظم في ا=بيات ا]تية

ًمع آت بد): إذا قوله َ َ َ ِمن فعله ٍَ ِ ِ ِْ ً سماعا وقياسا، سماعا في ألفاظ محفوظة، وقياسا ف$ي ا=ربع$ة ا=م$ور الم$ذكورةْ ً ً ً :
  .ماعيراد به التوبيخ، وما عداه فھو سالذي يا=مر، والنھي، والدعاء، وا�ستفھام 

K س$قيا، ورعي$ا، وكي$:ًواق$ع ف$ي الطل$ب، وھ$و ال$وارد دع$اء: ما له فعل، الذي له فعل ق$سمان: ًإذا نقول ً ًا، وج$دعا، ً ً
  ً.مفعول مطلق حذف عاملھا وجوبا: ھذه كلھا دعاء إما له وإما عليه، ھذه نقول

ً أو أمرا ونھيا، أو مقرونا ً   . باستفھام توبيخي، سيأتي أمثلتھا في الشرحً
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ا=ول واقع ف$ي الطل$ب، والث$اني واق$ع ف$ي الخب$ر، وذل$ك ف$ي م$سائل أح$دھا :  قلنا-النوع الثاني-اقع في الخبر وو
مصادر مسموعة كثر استعمالھا، ودلت القرائن على عواملھا، ھذا سماعي يحفظ، و� يقاس علي$ه، كق$ولھم عن$د ت$ذكر 

ًحمدا وش$كرا � كف$را، نق$ول: نعمة وشدة ً ًس عليھ$ا، عواملھ$ا محذوف$ة وجوب$ا، وص$برا � جزع$ا، ھ$ذه تحف$ظ، و� يق$ا: ً ً ً
ً وجوب$ا، وعن$د خط$اب ٌھ$ذا من$صوب عل$ى المفعولي$ة المطلق$ة، وعامل$ه مح$ذوف: ً عجبا نقول:وعند ظھور أمر معجب

ً وكرامة، و� أفعله و� كيدا و� ھما-يعني أنا- أفعله ، أفعله وكرامة:مرضي عنه أو مغضوب عليه ً.  

  .-رحمه ' تعالى-، وھو الذي سيذكره الناظم قبةًفصي. لعا ثانيھا أن يكون ت

  .إلى آخره.. ًتفصي.: ًإذا ا=ول سماعي الواقع في الخبر، والثاني ما سيذكره الناظم، وھو قوله

ًإذا وقع المصدر بد� م$ن فعل$ه، وھ$ذا ال$ذي عن$ون : ًيحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منھا: قال الشارح
َم77ع: ل$$ه بقول$$ه ً آت ب77د)َ َ َ ِم77ن فعل77ه ٍ ِ ِ ِْ  مق$$يس ف$$ي ا=م$$ر، ھ$$ذا ا=ول، والنھ$$ي، ھ$$ذا الث$$اني، وال$$دعاء، ھ$$ذا الثال$$ث، وھ$$و، ْ

ھ$ذا واج$ب ح$ذف :  إذا ن$اب م$صدر ع$ن فع$ل ف$ي ب$اب ا=م$ر قلن$ا.والمصدر الواقع بعد ا�ستفھام المقصود به التوبيخ
ًقياما � قعودا، قياما يعن$ي ق$م قيام$ا،: عامله، لو قال ً ً ٍھ$ذا م$صدر ن$اب من$اب فعل$ه، وھ$و ق$م، حينئ$ذ ص$ار : ً قيام$ا نق$ولً
ً =ن قيام$$ا ق$$د ع$$وض عن$$ه، و� يجم$$ع بينھم$$ا، � يجم$$ع ب$$ين الع$$وض والمع$$وض، � قع$$ودا، � تقع$$د، ؛واج$$ب الح$$ذف ً

ًقعودا ھذا في باب النھي، والدعاء نحو سقيا لك، أي ًسقاك '، وراعيا لك، وجدعا لك، وكي$ا ل$ك، ھ$ذه ك: ً ً لھ$ا م$صادر ً
ق$اب((، ومن$ه ا يجب حذفھا؛ =نھا عوض عنھ،محذوفة العوامل lِف$ضْرب الر َ ََ اض$ربه ض$رب الرق$اب : أي] 4:محم$د)) [َ

  . ھذا ا=ول والثاني والثالث،ھذا واجب الحذف: نقول

ًأتواني7اً وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وق$ع الم$صدر بع$د ا�س$تفھام المق$صود ب$ه الت$وبيخ؛  ِ َ َوق7 َ  ع67ك ْدَ
ُالمشيب ًأتوانيا وقد ع.ك المشيب، ى أتتوان؟َِ ِ َ  ، وقع بعد استفھام، والم$راد با�س$تفھام الت$وبيخً)توانيا(مصدر : نقول ھنا َ

ًأتوانيامن المعنى  ِ َ ْوقد َ َ ُالم7شيب ع67ك َ  وق$د ع$.ك الم$شيب، ومثل$ك يتق$دم، ،ًتت$أخر ع$ن الطاع$ة م$ث.:  أتت$وانى، يعن$ي؟َِ
  .م مقصود به التوبيخھذا استفھا: نقول

ويقل حذف عامل المصدر وإقامة الم$صدر مقام$ه ف$ي الفع$ل المق$صود ب$ه الخب$ر، ھ$ذا قلي$ل إ� م$ا ذك$ره الن$اظم 
 ف$$ي ال$$دعاء وغي$$ره ،أكرم$$ك كرام$$ة، فالم$$صدر ف$$ي ھ$$ذه ا=مثل$$ة كلھ$$ا: فيم$$ا س$$يأتي م$$ن أبي$$ات، أفع$$ل وكرام$$ة، يعن$$ي

  .اهعنملد�لة على في اه ، والمصدر نائب منابًمنصوب بفعل محذوف وجوبا

ٌوالحذف حتم ًإذا  ْ َ ُ َ َْ َم7ع  : منهيعني واجب لعامل المصدر،ْ ًآت ب7د)َ َ َ ًآت ب7د)، م$ع م$صدر ٍ َ َ ِم7ن فعل7ه ٍ ِ ِ ِْ ؛ =ن$ه � يج$وز ْ
َبد):  قولهًالجمع بين البدل والمبدل منه، إذا ًبد): قوله،  أشار إلى علة وجوب حذف العاملً◌َ َ ِمن فعل7ه َ ِ ِ ِْ رة إل$ى في$ه إش$ا ْ

  .علة وجوب حذف العامل، وھو أنه بدل عنه، والبدل � يجمع مع المبدل منه، ثم ھو على نوعين كما ذكرناه

َكند) اللذ كاند) :وذلك ًُ ْْ َ َ َْ ْاللذ، . َكان7د) لغة في الذي، وھو صفة لسابقه، . ُ ْ د، والن$ون K ق$صد لفظ$ه، ھ$ذا فع$ل أم$ر مؤك$َ
  : القائلإلى قولبه ھذه نون التوكيد، أشار 

ًفند)  ْ َ ُزريق َ ْ َ َالمال ُ َندل َ ْ ِالثعالب َ ِ َ ًند)، . ْ ُزريق َ ْ َ َالمال ُ ًند)، َ ْ ً ن7د)ً ھذا مصدر أنيب مناب الفعل في ا=مر، ان$دل ن$د�،َ ْ َ 
ًفند) ،ھذا مصدر أقيم مقام عامله فوجب حذفه؛ =نه بدل عنه: نقول ْ َ ُزري7ق َ ْ َ َالم7ال ُ ُزري7ق، َ ْ َ م رج$ل،  ھ$ذا اس$، ي$ا زري$ق:ُ

ٍ حينئ$ذ ، ھ$و العام$ل، وإذا ن$اب ع$ن عامل$ه ف$ي المعن$ى دون العم$ل أن$هًاندل ن$د�، إن قلن$ا) ًند�(والمال ھذا مفعول به لـ
ً مثل ض$ربا زي$دا، زي$دا◌ ھ$ذا دائم$ا نق$ول،ًصار منصوبا بالعامل المحذوف ً ًً ًھ$ذا معم$ول ل$ضربا، حينئ$ذ يك$ون ض$ربا : َ ًٍ

ًالمح$ذوف، وحينئ$ذ ض$ربا ) اض$رب(، ب$ـ-وھ$ذا ال$صحيح-ًم$ا أن يك$ون من$صوبا، ناب عن فعله في المعن$ى والعم$ل، وإ ٍ
ٍ الم$ال، الم$ال أن يك$ون من$صوبا بن$د�، فن$د� حينئ$ذ ن$اب ً فن$د�،ناب عن فعله في المعنى دون العمل فحسب، ھذا مثله ً ً ً

ٍ الم$ال، حينئ$ذ -ھ$و فع$ل أم$رف- أن$دل ،ًمناب الفعل في المعنى والعمل، وإما أن يكون من$صوبا بالفع$ل العام$ل المح$ذوف
  .ًند� ھذا ناب مناب الفعل في المعنى دون العمل

ًفن$د� نائ$ب من$اب فع$ل ا=م$ر وھ$و ان$دل، والن$دل ھ$و الخط$ف، خط$ف ال$شيء ب$سرعة، وزري$ق : قال ابن عقيل
ن$دل فع$ل ان ًند�، وھذا فيه نظ$ر؛ =ـ ً أصلھا يا زريق، وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا ب،منادى

ٌ � يرفع اسما ظاھرا، قم زيد، وفعل ا=مرأمر ً ق$م زي$د، زي$د ھ$ذا : ، وإذا ح$ذفت ي$ا الن$داء قل$تُ يصح ھذا، قم يا زي$د� ً
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ًمنادى، وحرف النداء محذوف، و� يمكن أن يكون مرفوعا بالفعل المذكور؛ =نه فعل أمر، وفعل ا=مر � يرفع اس$ما  ً
  ً.ظاھرا

ًف أن يك$$ون مرفوع$$ا بن$$د�، وفي$$ه نظ$$ر؛ =ن$$ه إن جع$$ل ن$$د� نائب$$وأج$$از الم$$صن: ق$$ال ھن$$ا ً  من$$اب فع$$ل ا=م$$ر ًاً
ًندل، لم يصح أن يكون مرفوعا به؛ =ن فعل ا=مر إذا كان للمخاطب � يرف$ع ظ$اھرا، فك$ذلك م$ا اللمخاطب، والتقدير  ً

 لك$ن المنق$ول أن ،ًصح أن يكون مرفوعا به ،ليندل: مر للغائب ليندل، والتقديرا= مناب فعل ًال نائبِعناب منابه، وإن ُج
ًالمصدر � ينوب مناب فعل ا=مر الغائب، وإنما المخاطب فحسب، وإنما ينوب مناب فع$ل أم$ر المخاط$ب نح$و ض$ربا 

ًزيدا، أي اضرب زيدا ً.  

ٌوالحذف حتم ً إذا ْ َ ُ َ َْ ًمع آت بد) -ٌواجب-ْ َ َ َ ِمن فعله ٍَ ِ ِ ِْ ًكن7د) اب الفع$ل، ًيعني م$ع الم$صدر ال$ذي ج$اء نائب$ا من$ ْ ْ َ ف$ي ق$ول َ
ًند): القائل ْ ُزريق َ ْ َ َالمال ُ َ.  

ًاللذ كاند)  ُ ْ َ ْ ُكاندلالذي مثل : . ْ ًند) اللذ كاند)، َ ًُ ْْ َ َْ ًكن7د) :  العب$ارة ھ$ذهما، ا=لف ھذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، . ْ َ َ
ًاللذ كاند) ُ ْ َ ْ ًكند) مراده؟ ما؟ . ْ َ ًكن7د) بيت،ھو أراد مثال أراد ال َ ْ َ ًكن7د) ال$ذي نط$ق ب$ه ف$ي البي$ت، َ ْ َ  الم$صدر ال$ذي أق$يم مق$ام َ

ْالل7ذ: الفعل، ثم صرح، قال ًكان7د)، الم$صدر ال$ذي . ُ ْ ُان7دلـ َك7، يعن$ي مث$ل َ  ف$ي المعن$ى ، ق$ام مقام$ه،، وھ$و فع$ل أم$ر مثل$هْ
  . على الخ.ف المذكور؟والعمل، أو في المعنى فحسب

ًكاند)ًإذا  ُ ْ ًند) لمراد به فعل ا=مر، وھذا ا:  نقولَ ْ ًكن7د)الم$راد ب$ه الم$صدر، َ ْ َ ْالل7ذ الم$صدر ال$ذي ج$اء ف$ي البي$ت، َ . 
ًكاند)الذي،  ُ ْ   . قصد لفظه، فالكاف ھذه داخلة على ا�سمَ

.وم77777777777777ا لتف77777777777777صيل كإم77777777777777ا من77777777777777ا  َ ََ . َ ٍَ ِ ِْ
  

  

.عامل7777777777777ه يح7777777777777ذف حي7777777777777ث عن7777777777777ا َ ْ َ ُ ْ ُ َُ َُ ُ ِ  

  

لموض$$ع الث$$اني ال$ذي يج$$ب في$$ه ح$$ذف العام$$ل، وھ$$و م$$ا ك$$ان كقول$$ه ، ا-كلھ$$ا تع$$داد أمثل$$ه-ھ$ذا الموض$$ع الث$$اني، 
ًحتى إذا أثخنتُموُھم فشدوا الوثاق فإما منا بْعد وإما ف$َداء: ((تعالى ِ K Kِ ِ َِ َ َ َ َُ ًَّ Kَ َ ََ َْ k ُ ُْ ْ ًّفإم$ا من$ا، ] 4:محم$د)) [َ َ K ِ  ھ$ذا مفع$ول مطل$ق، فإم$ا ًّمن7اَ

ِتمنون منا، وإما فَداء وإم$ا تف$دون ف$ ِ Kً ِ َ ً، ف$ي مث$ل ھ$ذا التف$صيل إذا ج$اء الم$صدر حينئ$ذ يك$ون عامل$ه مح$ذوفا وجوب$اًءاَدًّ ً ٍ، 
ْحت$ى إذا أثخنتُم$وُھم((ً، ث$م أن يك$ون تف$صي. لعاقب$ة م$ا تقدم$ه يعن$ي أث$ر، -� مف$رد- ًبشرط أن يكون مسبوقا بجمل$ة ُ َ ْ َ َ ِ K َ(( ،

ًّف$شدوا الوث$اق فإم$ا من$ ((ىإذا أكث$رتم ف$يھم القتل$: يعني َ َK ِ َ ََ َ ْ k َف$شدوا الوث$اق يعن$ي ا=س$ر، ] 4:محم$د)) [اُ َ َ ْ k ُ Kفإم$ا من$ا بْع$د وإم$ا ((َ Kِ َِ َ َُ ًّ َ
ًفَداء َفشدوا الوثاق: ((ًإذا المن والفداء تفصيل لقوله)) ِ َ َ ْ k ُ َفشدوا الوث$اق ((،))َ َ َ ْ k ُ جمل$ة متقدم$ة، وأري$د م$ا بع$دھا بالتف$صيل، )) َ

ك$$ون بع$$د جمل$$ة � مف$$رد، أن تك$$ون الجمل$$ة متقدم$$ة � ييل، أن أن يق$$ع للتف$$صيل؛ � ب$$د م$$ن التف$$ص: طوھ$$ذه ث.ث$$ة ش$$ر
  . ليس من ھذا الباب: ٍ انتفت ھذه الشروط الث.ثة حينئذ نقولنمتأخرة، إ

.وما لتفصيل كإما منا َ ََ . َ ٍَ ِ ٍوما لتفصيل، ِْ ِ ِْ َ َ ٍلتف7صيل وال$ذي س$يق م$ن الم$صادر ،َ ِ ِْ  لعاقب$ة م$ا قبل$ه، وھ$ي الفائ$دة المترتب$ة َ
.إما منا: ه، والحاصلة بعده كقولهعلى ما قبل َ ُعامل7ه إشارة إلى ا]ية ال$سابقة، . ُ ِ ُيح7ذف  ھ$ذا مبت$دأ ث$اني،َ ْ  ھ$ذا خب$ر المبت$دأ َُ

.حيث عنا، ٍوالذي لتفصيل: الثاني، والجملة خبر المبتدأ ا=ول، وھو قوله َ ْ ُيح7ذف( ھذا متعلق بـَُ ْ .عن7ا، )َُ  ، ا=ل$ف لmط$.قَ
 ال$ذي ، ھ$ذا عط$ف عل$ى وج$وب ح$ذف عام$ل الم$صدر، وال$ذيًإذايه ما ذك$ر ف$ي ا]ي$ة بمعنى عرض، ولكن يشترط ف

 لعاقب$ة م$ا تقدم$ه، ھ$ذا ً وج$ب ح$ذف عامل$ه، إذا وق$ع تف$صي.،جاء للتفصيل، يعني أن الم$صدر إذا أت$ي ب$ه ف$ي تف$صيل
ِال$$شرط ا=ول، وال$$شرط الث$$اني أن يك$$ون جمل$$ة � مف$$ردا، ل ٌزي$$دا س$$فر، فإم$$ا ص$$حةً ل$$يس وب$$الرفع - ٍ م$$الُ وإم$$ا اغتن$$امً

ًحت$$ى إذا أثخنتُم$$وُھم ف$$شدوا الوث$$اق فإم$$ا من$$ا بْع$$د وإم$$ا ف$$َداء: (( كقول$$ه تع$$الى-بالن$$صب ِ K Kِ ِ َِ َ َ َ َُ ًَّ Kَ َ ََ َْ k ُ ُْ ْ . من77اـف$$] 4:محم$$د)) [َ ًف77داء  وَ َ ِ 
.منا فإما تمنون -و' أعلم-ًفعل محذوف وجوبا، والتقدير بمصدران منصوبان  َ ف7دا، وإم$ا تف$دونَ : ، وھ$ذا معن$ى قول$هًءِ

ٍوما لتفصيل ِ ِْ َ َ .حيـث عنـا ،لتفصيلليحذف عامل المصدر المسوق :  أيَ َ ْ : ً أي عرض، إذا � بد من توفر ال$شروط الث.ث$ةَُ
 للتف$صيل لعاقب$ة م$$ا ةتك$ون الجمل$ة متقدم$ة � مت$$أخرة، وأن تك$ون جمل$ة، ث$م أن يك$$ون الك$.م ال$ذي ج$اء بع$$د الجمل$أن 

ٍوما لتفصيل: راد بالموضع الثانيھذا المفحصل وسبق،  ِ ِْ َ َ ٍلتف7صيل يعني وال$ذي س$يق م$ن الم$صادر لتف$صيل، َ ِ ِْ  ھ$ذا ج$ار َ
ٍلتف7صيل ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموص$ول، وال$ذي س$يق م$ن الم$صادر، ِ ِْ .كإم7ا يعن$ي لتف$صيل عاقب$ة م$ا س$بق، َ َ 

.منا . كإما:َ .كإم7اة الموص$ول،  ھذا ح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستتر ف$ي س$يق ال$ذي ق$درناه ص$لَ ُإم$ا من$ا بْع$د((ك$ـ ح$ال من$ه، َ َ ًَّ K ِ ((
ًّمنا ھذا مفعول مطلق، ] 4:محمد[ ُعاملـه يحـذف، - ھناثال المتىنعربه ح-َ ْ ُ ََ ُ ُ  مبتدأ وخب$ر، والجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر :ِ
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.يحذف حيث عناالمبتدأ ا=ول،  َ ْ َ ُ ْ ُُ  لم$ا ذك$ر ً،عامل وجوبا حيث عرض، حيث جاء، حيث ثبت، يحذف ال، من باب التكميلَ
  ً.من أنه بدل من اللفظ بعامله، والتقدير كما ذكرناه سابقا

  : ثم قال

ْك777777777777777ذا مك777777777777777رر وذو ح777777777777777صر ورد  َ َ ْ َ َ ٌ . ٍُ ُ ََ َ  

  

ْنائ777777777ب فع777777777ل )س777777777م ع777777777ين اس777777777تند َ َ َْ ْ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ  

  

ٌكذا مكررالرابع، :  قالھمالموضع الثالث، وبعض . َُ َك7ذام$صدر مك$رر، :  يعن$ي،، مكرر ك$ذاََ َمك7، َ ٌررُ   مبت$دأ م$ؤخر،.
َمكرر كذا َ ٌَ . َكذا، ُ ٌوالحذف حتمأي في الحكم السابق بكونه واجب الحذف،  َ ْ َ ُ َ َْ ٌك7ذا مك7رر..  ْ . َُ س$م إل$ى ا، ورد نائ$ب فع$ل م$سند ََ

َورد عين، َ الخب$ري إم$ا : قلن$ا. ًإذا الك$.م ا]ن ف$ي ك$ل م$صدر ن$اب من$اب الفع$ل.  ھذا المصدر المكرر، ورد نائب فع$لَ
ٍوما لتفصيل: فعل وكرامة، والقياسي ما بدأ به بقولهأًإما قياسي، السماعي ما ذكرناه أو�، سماعي و ِ ِْ َ َ ، وھذا من$ه، وھ$و َ

ًأن يكون المصدر مكررا، وھذا التكرار للمصدر أن يكون المصدر قد ناب عن فعل، ھذا الفعل وقع خب$را، خب$را ع$ن  ً ً
اس$م -ً، إذا ك$ان ج$وھرا -عرض– ً وقد يكون اسم معنى، جوھر ومعنىقد يكون اسم عين،: مبتدأ اسم عين، المبتدأ قلنا

ً زيد يسير س$يرا س$يرا-عين ًزي$د س$يرا س$يرا، ھ$ذا مث$ال : ٍحينئ$ذ تق$ولف ي$سير، :يج$ب ح$ذف العام$ل، وھ$و:  نق$ول ھن$ا،ً ً
ًللمكرر، زيد ھذا مبتدأ، وھو اسم عين جوھر ذات، سيرا ھذا ناب مناب فعل، ھذا الفعل وق$ع خب$را لزي$د ا K لم$،َررlُ، وك$ً

Kزيد سيرا دون تكرار جاز حذفه، وجاز ذكره، جاز فيه الح$ذف وال$ذكر، لك$ن لم$:  قام مقام الفعل، فلو قيلَررlُك ، َررlُا ك$ً
ًحينئذ وجب حذفه، إذا  ٌك7ذا مك7ررٍ . َُ ٍوذو ح7صر، ورد نائ$ب فع$ل م$سند إل$ى اس$م ع$ين، ََ ْ َ َوردً أي$ضا َُ َ ْنائ7ب فع7ل )س7م ع7ي َ َ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍن َ

ْاستند َ َ ً ناب فيھما المصدر من$اب فع$ل وق$ع خب$را ع$ن اس$م ع$ين، إنم$ا أن$ت س$يرا ،، ك. المسألتين في التكرار والحصرْ ً
ٌسيرا، إنما أنت سير ً ھذا ا=صل، إنما أنت تسير سيرا، ت$سير ھ$ذا وق$ع خب$را =ن$ت، وھ$و جث$ة ً ، فلم$ا وق$ع -اس$م ع$ين-ً

ٍ إنما أنت سيرا، حينئذ نقولً:محصورا ًحينئ$ذ وج$ب حذف$ه، ف$سيرا ھ$ذا ق$ائم مق$ام فحصر قام مقام الفعل الذي حذف، ال: ً ٍ
  .ًالفعل، وھذا الفعل وقع خبرا =نت

ٌكذا مكرر: ًإذا قوله . َُ َكذا في الحكم، كذا في الحكم، ََ ٌمكرروھذا خبر مقدم،  َ . ٍوذو حصر مبتدأ مؤخر، َُ ْ َ  إم$ا ب$إ� وإم$ا َُ
َوردبإنما،  َ ٍنائب فعل َ ْ َِ ِ  نياب$ة ،عرفن$ا أن ا=ص$ل ف$ي ھ$ذا الب$اب كل$ه.  من المكرر والمحصور نائب فعل، كل منھما، وردَ

ٍ)سم عين. المصدر عن الفعل ْ َ ِْ ْاستند  يعني لمبتدأ ھو اسم عين،ِ َ َ س$م �ًس$م الع$ين، وإذا ك$ان م$سندا �ً يعني صار م$سندا ْ
  .العين فھو خبر

ْورد: قوله َ  ق$ام -زي$د وزي$د- الزي$دان:  إذا قلت،م عين استندا، ھذا ا=صلوردا نائبي فعل �س: قولي، ا=صل أن َ
الزي$دان قام$ا، واج$ب التثني$ة أو ج$ائز؟ يج$ب أن يط$ابق ال$ضمير وھ$و فاع$ل :  زيد وزيد قاما، كم$ا تق$ول؟ قاما،أو قاما

lلمفسlر، وقام$ا ا=ل$ف ھ$ذه مف$سره؛ =ن الزي$دان ھ$ذا مف$سKوج$ب أن ،ًج$ع مثن$ىًر، إذا � ب$د م$ن المطابق$ة، إذا ك$ان المر 
ُمك7رر وذو : ًتثنية، وإذا كان جمعا وجب أن يأتي بالواو، الزيدون ق$اموا، ھن$ا ق$البال -ضميرال–يكون تفسير ا=لف ھنا  َ ٌ . َُ

ٍحصر ْ ٍ كل منھم$ا، حينئ$ذ )ورد(بأنه : وردا نائبي فعل �سم عين استندا، الجواب أن يقال: ، ذكر اثنين، ا=صل أن يقولَ
َحينئ$$ذ إذا رفعل$$ى التأوي$$ل، ورد م$$ا ذك$$ر نائ$$ب فع$$ل، ، لKأو: ذك$$ر، يعن$$يرد ال$$ضمير بم$$ا   وأرج$$ع ال$$ضمير ، ال$$ضميرKدٍ

 لف$ظال-  كل منھم$ا، و� يحت$اج إل$ى التثني$ة، إذا أولن$ا بالم$ذكورَدَور:  � يشترط فيه المطابقة، كأنه قال،ً� بالمذكورِومؤ
-ال$شيء الم$ذكور ال$سابق- النوع من إرجاع الضمير إلى المعنى ھذا: ٍ ھذا وارد حتى في القرآن، حينئذ نقول-المذكور

  ً.لفظ المذكور ھذا شيء واحد، فرد إليه الضمير مفردا: ٍ، والمذكور شيء واحد، ورد ذلك المذكور، حينئذ نقول

ٍكذا مكرر وذو حصر  ْ َ َ ٌ . ُُ ََ َورد بإ� أو بإنما، َ َ َوردب فعل، ئ ناَ َ ٍنائب فعلصفة،  َ ْ َِ ِ َورد فاع$ل  ھذا ح$ال م$نَ َ ٍ)س7م ع7ين ، َ ْ َ ِْ ِ
ْاستند َ َ ٍنائب فعلاستند ھذا نعت لفعل، وند، تسـ ا، استند �سم عين، متعلق بْ ْ َِ ِ ٍ)س7م ع7يناس$تند  َ ْ َ ِْ ً، أن$ت س$يرا س$يرا، وإنم$ا ِ ً

ًأنت سيرا سيرا، فالتكرار عوض من اللفظ بالفعل، والحصر ين$وب من$اب التك$رار، فل$و ل$م يك$ن مك$ررا و� مح$صورا  ً ً ً
ًاFضمار، وك$ذلك أن$ت ت$سير س$يرا ج$از في$ه وً أنت سيرا يجوز فيه اFظھار ً،جاز اFضمار واFظھار، نحو أنت سيرا

ٍ � �سم عين، حينئ$ذ وج$ب في$ه الرف$ع عل$ى الخبري$ة، ،ًاFضمار واFظھار؛ =نه غير محصور، فإن استند �سم معنى
ًزيد سيرا سيرا: تدأ، لماذا � نقول مثل ما قلنا مب:خبر، أمرك: ٌ سيرٌ، سيرٌ سيرٌك سيرمُرَأ: لو قال  =ن$ه أخب$ر ب$ه ع$ن ؟ً

ٍاسم معنى، أمر ليس بجثة، حينئذ وجب الرف$ع عل$ى الخبري$ة، وإنم$ا س$يرك س$ير البري$د، ھن$ا مح$صور، لكن$ه لم$ا وق$ع 
ٍخبرا �سم معنى، حينئذ وجب الرفع ً .  
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ٍ)سم عين: ًإذا قوله ْ َ ِْ م$ا ذكرن$اه، فيج$ب أن يرف$ع عل$ى لب الرف$ع عل$ى الخبري$ة ٍ ف$إن انتف$ى حينئ$ذ وج$، ھذا ش$رطِ
 بخ.فه بعد اسم العين؛ =نه يؤمن معه اعتقاد الخبرية، إذ المعنى � يخب$ر ،الخبرية ھنا لعدم ا�حتياج إلى إضمار فعل

: ًزا كقول$ه إ� مج$ا،ع$دل ھ$ذا معن$ى، � يخب$ر ب$ه ع$ن ال$ذات:  زيد عدل، قلن$ا:ًبه عن العين إ� مجازا، وھذا سبق معنا
ٌإقبال َھى ِفإنما ْ ُوإدبار ِ ْ   . ذات إقبال، وذات إدبار:، أيِ

 إذا ن$اب الم$صدر ع$ن فع$ل اس$تند �س$م ع$ين، يعن$ي ع$ن ً،أي كذلك يحذف عام$ل الم$صدر وجوب$ا: قال الشارح
ًفعل صار خبرا، أي أخبر ب$ه عن$ه، وك$ان الم$صدر مك$ررا، أو مح$صورا، فمث$ال المك$رر ً ً زي$د س$يرا س$يرا، وا:ً لتق$دير ً

ً م$$ا زي$$د إ� س$$يرا، وإنم$$ا زي$$د س$$يرا، :ً وجوب$$ا لقي$$ام التكري$$ر مقام$$ه، ومث$$ال المح$$صورذف ي$$سيُرًزي$$د ي$$سير س$$يرا، فُح$$ ً
ً، وإنم$ا زي$د ي$سير س$يرا، فح$ذف ي$سير وجوب$ا لم$ا ف$ي -ل ب$التكرارKمث$وا=ص$ل � ُي-ً م$ا زي$د إ� ي$سير س$يرا، :والتقدير ً

ًير، فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف؛ زيد سيرا، وھ$ذا ج$ائز ال$ذكر وج$ائز الحصر من التأكيد القائم مقام التكر
  .ًالحذف، زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير، وإن شئت صرحت به

ً إذا كان المصدر مكررا أو محصورا ووقع نائب مناب فعل، وھذا الفعل ق$د أخب$ر ب$ه ع$ن اس$م :ًإذا النوع الثالث ً
مفعولي$$ة الب � عل$$ى ِصُع أو ن$$ِف$$ٍ إن انتف$ت أو انتف$$ى بع$$ضھا، حينئ$$ذ ُر،يج$$ب ح$$ذف العام$$لٍع$ين، بھ$$ذه ال$$شروط حينئ$$ذ 

  .المطلقة

ُومنه ْ ِ   :-والخامس وھذا الموضع الرابع- َ

َومن7777777777777ه م7777777777777ا يدعون7777777777777ه مَؤك7777777777777دا  ْM َ ُْ ُ َ َ َُ ُ ِ  

  

ِلنف7777777777777777س ِْ َ أو غي77777777777777777ره فالمبت77777777777777777داِهَ َ ْ ُ ْ ْْ ََ ِ ِ َ
  

  

ٌنح7777777777و ل7777777777ه عل7777777777ي أل7777777777ف . َ ُ ْْ َ ََ ُ َ عرف7777777777ا َ ْ ُ  

  

ِوالث77777777ان  . َك77777777ابني أن77777777ت حق77777777ا ص77777777رفاَ .ْ ِْ ًِ َ ْ ََ
  

  

ُومنه ْ ِ ُوالحذفمما وجب حذف عامله، :  أيَ ٌحتـم،  َْ ْ ُمنهَ ْ ُم7ا يدعون7ه، ًاأي م$ن الم$صدر ال$ذي ح$ذف عامل$ه حتم$ ِ َ ُ َ َْ ،
َيدعون7ه مَؤك7د، -رفعال ب$ٌم$صدر- مبتدأ بمعنى الذي، يصدق عل$ى م$صدر، اَم ْM َُ ُ َمَؤك7دا ًدا،l ي$سمونه موك$ًاَُ M ، يان مفع$ول ث$ً◌ُ

ًدا، أو lوالھاء مفعول أول؛ =ن سمى يتعدى إلى اثنين، الثاني قد يتعدى إليه بنفسه وقد يتع$دى إلي$ه بالب$اء، ي$سمونه مؤك$
ُومنهد، يجوز فيه الوجھان، lيسمونه بالمؤك ْ ِ ُيدعون7هً أي الم$صدر ال$ذي ح$ذف عامل$ه حتم$ا، اَم7 َ َ ُ َمَؤك7دا ي$سمونه، َْ M ھ$ذا  ً◌ُ

ْلنف مفعول ثاني، إما َ ِلغيره أو ِسهِ ِ ْ ًقسم يسمى مؤكدا لنفسه، وقسم ي$سمى مؤك$دا لغي$ره،: ، يعني له قسمانَ َفالمبت7دا ً َ ْ ُ ْ  الف$اء َ
َالمبتدا عن جواب شرط مقدر، ت؛ =نھا أفصحةفاء الفصيح َ ْ ُ  ھن$ا ل$ف ون$شر ،ه بالتق$سيمب$؟ يعن$ي المفت$تح المبتدأ ما ھو ْ

َفالمبتداب، تمر َ ْ ُ ْ ُحوَ ننفسه،ب الذي ھو المؤكد َ ٌله علي ألف مثل، ْ . َْ َ ََ َ عرف7اُ ْ ًعرف7ا، ُ َ ْ  ھ$ذا م$صدر، أني$ب من$اب الفع$ل، م$ا ھ$و ُ
ً اعترفت عرفا أو اعتراف$ا؟؟ مصدر أو نائب أو اسم المصدرًااعتراف؟؟؟  الفعل؟  ًعرف$ا اس$م م$صدر، إذا ھن$ا م$ن ب$اب  ً ً

.له علي، بأسسميه مصدر � نًعرفا مصدر، : التوسع قال ََ ٌألف و ر مقدم، ھذا خبُ◌َهل، َُ ْ . عل7يوھذا مبت$دأ م$ؤخر،  َ  ھ$ذا ََ
ُل7هحال من الضمير الم$ستتر المتعل$ق ب$ه  ٌل7ه عل7ي أل7ف، َ . َْ َ ََ َعرف7األ$ف دين$ار أو درھ$م أو r، : يعن$ي ُ ْ ً أي اعتراف$ا، م$ا ً◌ُ
ٌله علي ألف ؟الفرق بين الجملة وبين مدلول المصدر . َْ َ ََ  ، ل$ه عل$ي أل$ف:الجمل$ةً اعتراف$ا، م$ا الف$رق ب$ين ،، ل$ك عل$ي أل$فُ

ً إذا في$ه معن$ى جدي$د؟ �، ،ًوبين اعترافا؟ ھي نفسھا، ما ھو ا�عتراف؟ له علي ألف، وما ھو له علي أل$ف؟ ا�عت$راف
ًدا لنف$سه، فالجمل$ة ھ$ي l ھو عين الجملة، ولذلك سمي مؤك$،مدلول المصدر ھو عين الجملة، مدلول المصدر ا�عتراف

ُل7هملة � تحتمل غيره، يعني غير ا�عت$راف، معنى المصدر، وھو أن يسبقه ج ٌعل7ي أل7ف َ . َْ َ عرف7اََ ْ م$ن :  اب$ن عقي$ل ق$ال،ُ
 الواق$ع بع$د جمل$ة � تحتم$ل :ًالمصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤك$د لنف$سه، والمؤك$د لغي$ره، فالمؤك$د لنف$سه

َل7ه ع :ان$، ليس ثم احتمال لغير معنى ا�عتراف ف$ي قول-ًنصا فيه-غيره  ُ ٌل7ي أل7فَ .ْ ً، ھ$ذا ي$سمى مؤك$دا لنف$سه؛ =ن$ه وق$ع ََ
ٍ، حينئ$ذ إذا ج$يء -غي$ر المعن$ى ال$ذي دل علي$ه الم$صدر- هبعد جملة � تحتمل غير معن$ى الم$صدر، ف$إن احتمل$ت غي$ر

  .ًليست نصا في مدلول معنى المصدر: ًبالمصدر صار مؤكدا لغيره، وذلك إذا وقع بعد جملة تحتمله وغيره، يعني

َكابني أ ِ ْ ًنت حقا، حقاَ . َ  ،أنت ابني، ابني ھ$ذا يحتم$ل أن$ه ابن$ي بالفع$ل، ويحتم$ل أن$ه مث$ل ابن$ي:  ھذا مصدر، لو قالْ
ً إذا ھذه الجمل$ة لي$ست ن$صا ف$ي أح$د المعني$ين، ب$ل ھ$ي محتمل$ة ،في الحنو والشفقة والمعاملة، يحتمل ھذا ويحتمل ذاك ً

ًأن$$ت ابن$$ي حق$$ا ص$$ارت ن$$صا: لھ$$ذا ومحتمل$$ة ل$$ذاك، إذا ق$$ال لي$$ست م$$ن ب$$اب ال$$شفقة ف، ي$$ة ھن$$ا حقيقةأن الم$$راد ب$$البنوب$$ ً
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ً لنف$$سه أو لغي$$ره؟ لغي$$ره وھ$$و الجمل$ة، بخ$$.ف ال$$سابق فھ$$و مؤك$$د لنف$$سه، إذا ٌدl مؤك$ًحق$$اھ$$ذا الم$$صدر :  نق$$ول،ونحوھ$ا
إ� أن  وإم$ا أن يؤك$$د غي$ره، وك.ھم$ا ش$رطھما أن يقع$$ا بع$د جمل$ة، � ب$$د، ،ًالم$صدر الواق$ع مؤك$دا إم$$ا أن يؤك$د نف$سه

 أن يق$ع بع$د جمل$ة تحتمل$ه ، � تحتمل غي$ر م$ا دل علي$ه الم$صدر، والمؤك$د لغي$رهً، أن تكون الجملة نصا،المؤكد لنفسه
ًك7ابني أن7ت حق7اًوتحتمل غيره، فليست نصا في معنى مدلول الم$صدر،  . َ ْ ََ ِ ِوالث7ان .ً◌ْ . ، وھ$و المؤك$د لغي$ره، وھ$و م$ا وق$ع َ

ًك7ابني أن7ت حق7اً ن$صا، بعد جمل$ة لھ$ا محتم$ل غي$ره فت$صير ب$ه . َ ْ ََ ِ ِابن7ي ،ْ َأن7ت و ھ$ذا خب$ر، ْ ْ ًحق7ا و ھ$ذا مبت$دأ، َ ھ$ذا مفع$ول .
ً أعت$رف اعتراف$$ا أو عرف$ا، :الم$ذكور، كم$$ا ح$ذف ھن$اك: ًه حق$ا أيkق$ًذف عامل$ه وجوب$$ا؛ أُح ُح$،مطل$ق ًص7رفاً َ ْ  ھ$ذا نع$$ت ِ

ًللمصدر، حينئذ صار مبينا للنوع أي خالصا، وسمي بذلك  ً ؛ =نه أثر ف$ي الجمل$ة بخ$.ف ا=ول ل$م ي$ؤثر -رهًمؤكدا لغي-ٍ
َعرفافي الجملة،  ْ K ما أثر في الجملة؛ =ن الجملة � تحتمل غيره، فإنما جيء به من باب تأكيد نفسه، وأما الث$اني فھ$و ً◌ُ

lأثر في الجملة؛ =نه أثر في الجملة فكأنه غيرھا؛ =ن المؤث K Kر غير الم$ؤثKر في$ه، والم$ؤثKالجمل$ة، والم$ؤثر في$ه ھ$و l ر ھ$و
  .المصدر

ٌنحو له عل7ي أل7ف ھو الواقع بعد جملة � تحتمل غيره، :فالمؤكد لنفسه: قال . َ ُ ْْ َ ََ ُ ً عرف7اَ َ ْ  اس$م الم$صدر ً،اعتراف$ا: ، أيُ
ًعرفا، والم$صدر اعتراف$ا، فاعتراف$ا م$صدر من$صوب بفع$ل مح$ذوف وجوب$ا، والتق$دير ً ً ً أعت$رف اعتراف$ا، لم$اذا وج$ب :ً

ً بعد جملة � تحتمل غيره، ويسمى مؤكدا لنفسه؛ =نه مؤكد للجمل$ة هًه صار مؤكدا لنفسه، ما ضابطه؟ وقوعحذفه؟ =ن
َفالمبت77دا: قبل$$ه، وھ$$ي نف$$س الم$$صدر، بمعن$$ى أنھ$$ا � تحتم$$ل س$$واه، وھ$$ذا ھ$$و الم$$راد بقول$$ه َ ْ ُ ْ ف$$ا=ول م$$ن الق$$سمين :  أي،َ

َأن7ت  :ًبعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فت$صير ب$ذكره ن$صا في$ه ھو الواقع :المذكورين في البيت ا=ول، والمؤكد لغيره ْ َ
ًابن7ي حق7ا . ِ ً، فحق$$ا م$صدر من$$صوب بفع$ل مح$$ذوف وجوب$ا، والتق$دير أحق$$ه حق$ا، وس$$مي مؤك$دْ ً  لغي$$ره؛ =ن الجمل$ة قبل$$ه ًاً
  . إلى آخره.. ولغيره تصلح له

ُك7777777777ذاك ذو  ََ ْبيه بع7777777777د جمل77777777777ه ْش.الت77777777777َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ  

  

ِكل777777777777 َ بك777777777777يَ َا بك777777777777اء ُ َُ ْذات ع777777777777ضلهً َ ْ ُ ِ َ
  

  

م$$صدر ال(ھ$$ذا الموض$$ع ال$$سادس مم$$ا يج$$ب في$$ه ح$$ذف عام$$ل الم$$صدر، إذا ك$$ان الم$$صدر الم$$راد ب$$ه الت$$شبيه 
  . )يالتشبي

ُك7777777777ذاك ذو  ََ ْبيه بع7777777777د جمل77777777777ه ْش.الت77777777777َ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ  

  

ِكل777777777777 َ بك777777777777يَ ْا بك777777777777اء ذات ع777777777777ضلهُ َ ْ ُ َ ُِ َ َ ً  

  

َكذاك َ ھو المصدر المشعر بالحدث ال$دال عل$ى أم$ر يتج$دد، � ً المصدر الذي يقع تشبيھا، و: ناصبهإضمار أي مما يلزم َ
ً أن يكون المصدر دا� على الحدوث � على الثبوت، ف$إن دل عل$ى أم$ر راس$خ :على أمر راسخ ثابت، وھذا شرط فيه

ُكذاك ذو خرج عن ا=صل، ،ثابت ََ َكذاك  :َ َ ِبيه ْش.الت7ُذو ھذا خبر مقدم، َ َبع7د جمل7ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، الواق$ع ِ ْ ُ ْ ْبع7د جمل7ه  ،ْهََ َ ْ ُ ْ ََ
ْبع77د جمل77ه ھ$$ذا ح$$ال،  َ ْ ُ ْ َ بك77ِيلـَك77، -س$$يأتي–وھ$$ذه الجمل$$ة م$$شتملة عل$$ى اس$$م بمعن$$اه وص$$احبه ََ ْا بك77اء ذات ع77ضلهُ َ ْ ُ َ ُِ َ َ َبك77اء، ً َُ 

َبك7 ـيِلبالنصب، ھذا محل الشاھد، وقع بعد جملة، ما ھي الجملة؟  َبك7 خب$ر مق$دم، وي ِل7، ًاُ  ھ$ذا بالق$صر مبت$دأ م$ؤخر، ًاُ
َبكاءً إذا َ بكـيِل وقع بعد جملة، ھذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، أين ھو؟ الياء، َُ ْا بك7اء ذات ع7ضلهُ َ ْ ُ َ ُِ َ َ ً ،

ْبكاء ذات عضله ىمن الذي بك َ ْ ُ َ ُِ َ  :ًالياء، إذا اشتملت الجملة السابقة على الفاعل في المعنى، والم$راد بالم$صدر ھن$ا ـيِل ؟َ
َ بكاء ذاالتشبيه َ ْت عضلهَُ َ ْ ُ  ش$يء ،ً، إذا مصدر تشبيھي، وأطلق بعضھم عليه أنه ع.جي، بمعن$ى أن$ه ي$دل عل$ى الح$دوثِ

ِ بك7اء ذات : وقع بعد جملة، ھذه الجملة فيھا ما ھو عام$ل للم$صدر المن$صوب، وھ$و قول$ه،بعد شيء، ليس بأمر راسخ َ َ َُ
ْعضله َ ْ  تكون الجملة مشتملة عل$ى فاع$ل ذل$ك الم$صدر ، ھذا كم شرط؟ أن يكون مصدر تشبيھي، أن يقع بعد جملة، أنُ

خرج$ت الم$سألة م$ن : ٍفي المعنى، أن � يكون في الجملة ما يصلح للعم$ل ف$ي الم$صدر، حينئ$ذ إذا ك$ان في$ه ك$ذلك قلن$ا
  .أصلھا

  :ًفالشروط التي تشترط في صحة حذف ھذا العامل وجوبا سبعة

  ً.أن يكون مصدرا:  ا=ول

  ً.أن يكون ع.جيا:  والثاني

ْ بكاء ذات عضله:ھذه ث.ثة موجودة في قول ابن مالك-أن يكون المراد به التشبيه : والثالث  َ ْ ُ َ ُِ َ َ-.  
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َ بكـيِل -أن يكون السابق عليه جملة :  والرابع   .ً-اُ

  .، إنما بالمعنىً-لفظا–ًأن تكون ھذه الجملة مشتملة على فاعل المصدر، ليس نصا : الخامسو

َ بكـيِل -ة مشتملة على معنى المصدرأن تكون ھذه الجمل: السادسو   .ً-اُ

  .أن � يكون في ھذه الجملة ما يصلح للعمل في المصدر: السابعو

 وج$ب الن$صب عل$ى أن$ه مفع$ول مطل$ق، والعام$ل في$ه مح$ذوف، ف$إن ل$م ،ٍ حينئذ إذا توفرت ھذه الشروط السبعة
ُي$د أس$د، لم$اذا؟ =ن$ه : ُ، يد أس$د أو ي$َد أس$د؟ نق$ولٍ أسدُ يدٌيد ٍزيدِ، ھذا تشبيه، لٍ أسدُ يدٌ يدٍزيدِل: ًيكن مصدرا؛ لو قال قائل

  .ليس بمصدر

ِل$م الحكم$اء أو عِ الحكم$اء، عُل$مِ عٌل$مِله ع: ، لو قالً-ع.جيا–ً أن يكون مشعرا بالحدوث  ِل$م الحكم$اء؟ عُ ُل$م؛ =ن َ
  .لحدوثًالعلم ھذا صفة راسخة ثابتة، وھنا الشرط أن يكون ع.جيا، بمعنى أنه يدل على ا

ً أو ص$وتا ح$سنا؟ ٌ ح$سنٌ، ص$وت-اَك$ ُب مث$ل ل$ُهٌوتَ ص$ل$ُه-، ٌنَسَ حٌوتَ ص لُه: أن يكون المراد به التشبيه بخ.ف ً
  .رد به التشبيهبالرفع؛ =نه لم ُي

ُ صوت حمار، صوت حم$ار أو ص$وت حم$ار؟ ب$الرفع؛ =ن$ه ل$م ٍ زيدُ صوت: أن يكون سابق عليه جملة بخ.ف َُ
  .ه مفرديتقدمه جملة بل تقدم

 الحم$$ام، علي$$ه ال$$ضمير ھن$$ا ل$$يس وُحَ ن$$ٌوحَ علي$ه ن$$: أن تك$ون ھ$$ذه الجمل$$ة م$$شتملة عل$$ى فاع$$ل الم$$صدر بخ$$.ف
  .لم تكن بينھما ع.قةفوح، ُللنائح، وإنما للمن

، ل$ه ض$رب ص$وت ةفك$ن مه حم$ار، ھ$ذُ ص$وتٌ له ضرب: أن تكون الجملة مشتملة على معنى المصدر بخ.ف
َ بكـيِل : بخ.ف، على معنى المصدرحمار، لم تشتمل الجملة َا بكاءُ َُ   .، فمعنى المصدر موجود في ضمن الجملةً

أن$$ا : أن$ا أبك$ي بك$$اء ذات ع$ضلة، ل$$و ق$ال:  العم$ل ف$$ي الم$صدر، مث$$لي$صرف وأن � يك$ون ف$ي ھ$$ذه الجمل$ة م$$ا 
ور فھ$و ا=ص$ل، و� يع$دل ً نحتاج إلى أن نجعل العام$ل مح$ذوفا، مت$ى م$ا أمك$ن أن يعل$ق العام$ل بالم$ذك�:  لقلنا،أبكي

  .إلى الحذف إ� إذا تعذر تعليقه بالمذكور

َك77ذاك  َ ِبيه ْش.الت77ُذو  ، أي مث$$ل م$$ا س$$بق ف$$ي وج$$وب ح$$ذف العام$$لَ َبع77د جمل77 الواق$$ع ،ت$$شبيهاليعن$$ي الم$$صدر ذو ِ ْ ُ ْ  ٍةََ
  .بالشروط التي ذكرناھا

َ بكِيلـَك  َبك و  ھذا خبر مقدم،ـيِل، ًاُ   .ھذا قصره للضرورةً اُ

  .البكاء بالقصر ھو سي.ن الدموع، وبالمد رفع الصوت: ضھم يقولبع

َ بكِيلـَك  ْا بكاء ذات عضلهُ َ ْ ُ َ ُِ َ َ َبك ـيِل، ً الج$ار -ٍالكاف ھنا إذا أدخلناھا على الجملة، حينئذ ا=ولى أن نجع$ل الجمل$ة ًا ُ
َبعد جمل:  قالنهجملة، =لً متعلقا بمحذوف صفة -والمجرور ْ ُ ْ َ بكِيلـَك ٍةََ ، ھو لم يذكر الشروط وإنما ذكرھ$ا ف$ي المث$ال، ًاُ

َ بك7ِيلـَك7بعد جمل$ة، وذل$ك :  قلنالوٍحينئذ صارت الجملة مقيدة � مطلقة،  ٍ ف$صلناھا ع$ن ال$سابق، حينئ$ذ ال$شروط ق$د � ًاُ
  .تكون مقرونة بالجملة، وا=ولى أن نجعلھا صفة لقول الجملة

َ بكـيِل: قال الشارح ْا بكاء ذات عضلهُ َ ْ ُ َ ُِ َ َ ُذات: ممنوع$ة م$ن النك$اح، وقي$ل: صاحبة داھية، أو قي$ل:  أيً ْ ع7ضلهَ َ ْ  أي ُ
ً أن يكون فع. ع.جيا تشبيھيا بعد جملة مشتملة علي$ه وعل$ى ص$احبه،:شدة، ضبطھا في التوضيح ً ً

 ھ$ذا مخت$صر لك$ل -
ً؛ أن يكون فع. ع.جيا تشبيھيا بعد جملة مشتملة عليه وعلى صاحبه-الشروط السابقة ً ً.  

أي ك$$ذلك يج$$ب ح$$ذف عام$$ل الم$$صدر إذا ق$$صد ب$$ه الت$$شبيه، � ب$$د أن يك$$ون ذو ت$$شبيه، ق$$صد ب$$ه : ال$$شارحق$$ال 
 ف$إن وق$ع بع$د مف$رد � يك$ون ل$ه الحك$م، م$شتملة عل$ى ،التشبيه، فإن لم يقصد به التشبيه خرج عن الم$سألة، بع$د جمل$ة

 لزيد ص$وت ص$وت حم$ار، لزي$د ھ$ذا :ومصنف، نحالفاعل المصدر في المعنى، فاعل معنى المصدر كالياء في مثال 
ھ$ذا م$صدر ت$شبيھي، وھ$و م$سبوق بجمل$ة، وھ$ذه الجمل$ة : َخبر مقدم، وص$وت ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، ص$وت حم$ار نق$ول
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متضمنة لفاعل المصدر وھو زيد، لزيد صوت صوت حمار، صوت الحمار ھذا لزيد، ك$ذلك ھ$و فاع$ل ف$ي الم$صدر، 
َفعله، وعامله محذوف وجوبا، ول$ه بك$اء بك$اء الثكل$ى، وص$وت بدل من اللفظ في -صوت حمار-وھذا المصدر   حم$ار ً

ًم$$صدر ت$$شبيھي، وھ$$و من$$صوب بفع$$ل مح$$ذوف وجوب$$ا، ول$$م نجعل$$ه من$$صوبا بقول$$ه َ بك77ِيلـَك77: ً َ بك77ِيلـَك77؛ =ن ًاُ ، ولزي$$د ًاُ
ْل$ْو� َدف$ُع ((ًح للعم$ل؛ =ن ش$رط إعم$ال الم$صدر أن يك$ون ب$د� م$ن الفع$ل، أو أن والفع$ل كم$ا س$يأتي لضرب، � ي$ص َ

'ِ K] ((عم$ال الفع$ل، وھ$ذا أب$رز إل$و� أن ي$دفع '، إذا ص$ح أن ي$ؤتى بالفع$ل، وأن م$ا دخل$ت علي$ه ص$ح ] 251:البق$رة
 لزي$$د ص$وت، وھ$$ي : ص$وت حم$$ار، وقبل$ه جمل$$ة، وھ$يُتصوlُي$$ش$روط إعم$$ال الم$صدر، س$$يأتي ف$ي محل$$ه، والتق$دير 

ً بك$اء الثكل$ى من$صوب بفع$ل مح$ذوف وجوب$ا، والتق$دير يبك$ي بك$اء :ذلكمشتملة على الفاعل في المعنى، وھو زيد، وك
 ب$الرفع،  صوته صوت حمار، وبكاؤه بكاء الثكلى، بكاُء: نحو،الثكلى، فلو لم يكن قبل ھذا المصدر جملة، وجب الرفع

  .صوت حمار ھذا بكاء بكاء الثكلى، وھذا صوت : لو كان قبله جملة، وليست مشتملة على الفاعل في المعنى:وكذا

ًإذا ھ$$ذه س$$ت . ً، إذا ال$$شروط كلھ$$ا م$$أخوذة م$$ن المث$$الف$$ي ھ$$ذا ال$$شرح للمفھ$$وم التمثيل$$يول$$م يتع$$رض الم$$صنف 
 ىمواضع يجب فيھا حذف عامل المصدر، وكلھا قياسية، وأما النوع ا=ول ف$ي الخب$ر فھ$و س$ماعي، و' أعل$م، وص$ل

   ..!!!.' وسلم على نبينا محمد
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  57الدرس 

ِبسم ْ ِ ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ ِ .   

  . الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ُالمفعول: -رحمه ' تعالى-قال الناظم    .ُله َْ

عي$$ل كم$$ا س$$بق أن$$ه أول$$ى المفا: وھ$$ذا ھ$$و الب$$اب الث$$اني م$$ن ب$$اب المن$$صوبات، حي$$ث ق$$دم المفع$$ول المطل$$ق، قلن$$ا
ًبالتقديم، وھنا قدم المفعول له على المفعول فيه، ورتبھ$ا كم$ا ذكرن$اه س$ابقا، المفع$ول ب$ه ذك$ره قي$ل اس$تطرادا ف$ي ب$اب  ً
تعدي الفعل ولزومه، ثم عنون للمفعول المطلق، ثم المفعول له، ثم المفعول فيه، ثم المفعول معه، ھنا ق$دم المفع$ول ل$ه 

المفع$ول ل$ه م$ن حي$ث : اھر أن$ه مق$صود =ن$ه أدخ$ُل من$ه ف$ي المفعولي$ة، يعن$يعلى المفعول فيه، ھل ھو مق$صود؟ الظ$
ًضربت زيدا تأديبا، تأديب$ا ھ$ذا فع$ل م$ن؟ فع$ل : المفعولية وعدمھا ھو أقرب، بل ھو مفعول الفاعل حقيقة؛ =نه إذا قيل ً ً

: اعل، ب$ل ھ$و ظ$رف، ك$ذلكصمت يوم الخميس، يوم الخميس ھذا ليس فعل الف: الفاعل وأقرب إليه، وأما المفعول فيه
ٍجلست أمامك، أمامك ھذا ظرف حينئذ ھو منفك عن فعل الفاعل، ھو ظرف لفعل الفاعل، الحدث الذي وقع في$ه، وأم$ا 

ْجد :المفعول له �، مثل   .ً، الشكر فعل الفاعل نفسه، إذا ھو أدخل إلى المفعولية من المفعول فيهًاَرْكُش ُ

ًه مفعول الفاعل حقيقة، وأقرب إلى المفع$ول المطل$ق بكون$ه م$صدرا، ب$ل ق$ال  =نه أدخل منه في المفعولية لكون
 ھ$ذا مفع$ول مطل$ق عن$د الك$وفيين، -المفع$ول ل$ه-أنه مفعول مطلق كما سبق؛ يعني المفعول =جله : الزجاج والكوفيون

ًإذا ليس بأص$ل، وإنم$ا ھ$و ت$ابع للمفع$ول المطل$ق، حينئ$ذ أق$رب م$ا يك$ون باب$ا بع$د المفع$ول ال مطل$ق، ھ$و المفع$ول في$ه ًٍ
  .للعلتين المذكورتين

ُالمفعول ُ   .المفعول من أجله، والمفعول =جله، ث.ثة أسماء، والمسمى واحد: ، ويقالَُهل َْ

ُالمفعول ُ موص$ولة، ) أل(، إن جعلن$ا )أل(، ألـ مفعول له، ال$ضمير يع$ود عل$ى )أل(الضمير ھذا يعود إلى  َُه ل:َُهل َْ
ٍلي$ست موص$ولة كم$ا ھ$و ق$ول بع$ضھم، حينئ$ذ ال$ضمير � ) أل: (الضمير يعود إليھا، وإذا قلن$اموصولة ف) أل: (إذا قلنا

ِالشيء ال$ذي فع$ل ل$ه، أو ال$شيء المفع$ول، � نق$در ال$ذي؛ =نھ$م � : بد له من مرجع، أين مرجعه؟ موصوف محذوف ُ
صواب ا=ول أن ال$ضمير يرون أنھا موصولة، الشيء المفعول له، الضمير عاد على ال$شيء موص$وف مح$ذوف، وال$

ُوصفة صريح7ـة ص7لة وھي موصولة؛ =ن المفعول ھذا مفعول وھو صفة، ) أل(يعود إلى  ٌ ٌَ ِ َِ َ َِ المفع$ول : ٍحينئ$ذ نق$ول) ْأل(َ
ًيعني الذي فعل له الفعل، وھذا متى؟ ھذا قب$ل جعل$ه علم$ا، قب$ل جعل$ه علم$ا نبح$ث ف$ي ال$ضمير، وأم$ا بع$د جعل$ه علم$ا  ً ً َ ُ

) ل$ه(المفع$ول ل$ه، : نق$ول) ل$ه(من زيد؛ =ننا أخ$ذنا المفع$ول ل$ه مرك$ب ھ$ذا، ) كالدال(ھنا ) الھاء (ٍحينئذ صار الضمير
ًالضمير قبل جعله علما ھو اسم مستقل، و: ٍھنا ھذا نائب فاعل، حينئذ نقول حرف جر، والمفع$ول ھ$ذه كلمت$ان، ) ال.م(َ

ًثم نقل اللفظ نفسه فصار علما، مثل َتأبط: ُ . َ ًشرا َ ّ َتأ، َ َبطَ ًشرا . ّ ًفعل وفاع$ل ومفع$ول ب$ه، مت$ى؟ قب$ل جعل$ه علم$ا، أم$ا :  نقولَ
ٍبعد جعله علما فھو لفظ مفرد، لو سمي رجل بـ قام زيد أو زيد قائم، وشاب قرناھا، حينئذ نقول ًھ$ذه قب$ل جعلھ$ا علم$ا : ً
ٍنئذ تمحضت بالعلمي$ة، ًنبحث فيھا من حيث الفاعل وعدمه، من حيث مرجع الضمير وعدمه، وأما بعد جعلھا علما، حي

وس$لخ منھ$$ا معن$$ى الفاع$$ل والمفع$$ول ومرج$ع ال$$ضمير، وكون$$ه كلمت$$ين أو أكث$$ر، ك$$ل ھ$ذا بع$$د العلمي$$ة ين$$سلخ من$$ه ھ$$ذا 
  .التركيب

ُالمفعول: ًإذا ُ   .ًالضمير ھنا بعد جعله علما � مرجع له؛ =نه صار كالدال من زيد: نقول َُهل َْ

lھ$و الم$صدر المعل$ل :  نق$ول-من باب التعري$ف قب$ل الول$وج ف$ي ا=بي$ات- حقيقته:  المفعول له و=جله ومن أجله
ًلحدث شاركه وقتا وفاع.، ھذه أشبه ما تكون بأركان أو شروط، بمعنى أنه يتحقق بھا وج$ود المفع$ول ل$ه، إن وج$دت  ً

ًھو مفعول له، وإن فقد بعضھا حينئذ � يصح وصفه، بكونه مفعو� له، وفيه خ.ف: مجتمعة قلنا ھل إذا جر م$ا زال : ٍ
  .ًكونه مفعو� له أو �؟ سيأتينا

ًالمفع$$ول ل$$ه ھ$$و الم$$صدر، إذا � ب$$د أن يك$$ون م$$صدرا، والم$$صدر س$$بق معن$$ا أن$$ه اس$$م الح$$دث .. ًإذا الم$$صدر  ً
ًالج$$اري عل$$ى الفع$$ل، فحينئ$$ذ م$$ا ل$$م يك$$ن م$$صدرا � يك$$ون مفع$$و� ل$$ه، فالع.ق$$ة ب$$ين المفع$$ول ل$$ه والم$$صدر ً العم$$وم : ٍ
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ً� يلزم أن يكون كل مصدر مفعو� له؛ =ن$ه ي$أتي :  المطلق، فكل مفعول له مصدر من غير عكس، يعنيوالخصوص
ًإلى آخر ما ذكرناه سابقا، فحينئذ إذا كان مفعو� له لزم أن يكون مصدرا.. مبتدأ ويأتي خبر  ًً ٍ.  

lالُمعلل يعني ًالذي يفيد علة الفعل، مفھومه أن ليس ك$ل م$صدر يك$ون معل$.: َ l إذا  الم$صدر ھ$ذا ع$ام، وإذا ك$ان ،ً
ي$ذكر لبي$ان عل$ة : lم$صدر معل$ل، يعن$ي: ًعاما نحتاج إلى فصل Fخراج بعض أفراده، وھو كون المصدر عل$ى ن$وعين

Kجئت إكراما لك، إكراما ھذا مصدر بين علة المجيء، فنقول: فعل الشيء ً ً ٍھذا مصدر معلل، وإذا لم يكن ك$ذلك حينئ$ذ : ُ l
  .ًون مفعو� له� يصلح أن يك

ًالمصدر المعلل لحدث، الذي ھو العامل فيه سواء ك$ان فع$. أو م$صدرا أو وص$فا، ش$اركه وقت$ا وف$اع. بمعن$ى  ًً ً ً l
ٍأن ذلك المصدر المعلل، شارك الفاعل في الوقت لم يتأخر عنه، بل في وقت واحد، وكذلك الفاع$ل للح$دث ھ$و الفاع$ل  ٍ

  . في الفاعل، وھذا سيأتي في محترازته كلھااتمع في الزمن واجاللمصدر المعلل، فاجتمع

َيْجعل$ون: ((مثاله قوله تعالى َ ِ أص$ابعُھم ف$ي آذانھ$م م$ن ال$صواعق ح$ذر الم$ْوتَُ ِ K ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ِْ ِْ َح$ذر ]19:البق$رة [))َ  ھ$ذا م$صدر ََ
ُمعلل ذكر لبيان علة جعل أصابعھم في أذانھم، لم جعلوا أصابعھم في أذانھم؟  l$َح$ذر الم َ َْ أن : l، ول$ذلك ض$ابط المعل$لِْوتَ

َلم(يقع في جواب    :، ضبطه الحريري في الملحة)ِ

ُت7777777777777777راه َأن ِالَح7777777777777777وَاA ُبِال7777777777777777َغَو َ َ  

  

َوابَج7777777777 ْل7777777777م َ َعل7777777777تَف ِ ُتھ7777777777واه اَم7777777777 ْ َ َ  

  

َلم(أنه يصح أن يقع في جواب : فضابط المصدر المعلل ُ، لم يجعلون أصابعھم في آذانھ$م؟ ح$ذر الم$وت، جئ$ت )ِ َ ِ
ِإكرام$$ا ل$$ك، ل$$ ًم جئ$$ت؟ إكرام$$ا ل$$ك، ض$$ربت ابن$$ي تأديب$$ا، ل$$م ض$$ربت ابن$$ك؟ تأديب$$ا، إذا وق$$ع ف$$ي ج$$واب ً ً ًَ َِ َل$$م(ُ  ُال77بَغَو). ِ

Aَل$م(، � مفھوم له، بمعنى أنه في غير الغالب يأتي بغي$ر ج$واب ..ليس غالب - ِوالََحا ، وإنم$ا ذك$ره ھك$ذا، � مفھ$وم )ِ
ُتراه َأن ِالَحوَاA ُالبَغَو، -له َ َجواب، - ا=حوالبل في كل- َ ْلم َ َفعلت ِ ُتھواه اَم ْ َ   .، بإسكان الميم للوزنَ

ِيْجعلون أصابعُھم في آذانھم مْن ال$صواعق ح$ذر الم$ْوت((: ًإذا ِ K ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ َِ ِْ ِْ  ھ$ذا من$صوب عل$ى المفعولي$ة،  x‹tn‘:  نق$ول،))َ

وزم$ن الجع$ل -ف$ي ا=ذان، وزمن$ه ً م$صدر من$صوب ذك$ر عل$ة لجع$ل ا=ص$ابع  x‹tn‘، ف$ـ -م$ن أجل$ه-فھو مفع$ول ل$ه 

ھ$ذه ) ال$واو(ً، الزمن واحد، وفاعلھما أيضا واحد وھم الكافرون، الذين حذروا الم$وت ھ$م الك$افرون، ويجعل$ون -واحد
ْيْجعلون أصابعُھم  الكافرون، فالفاعل واحد والوقت واحد، ؟؟؟ َ َ َ َ َِ َ ك$ل ا=ص$بع ي$دخل ف$ي ا=ذن -ھل يعني أص$ابعھم كلھ$ا ُ

مج$$از مرس$$ل ع.قت$$ه الكلي$$ة : ًا م$$ن ب$$اب إط$$.ق الك$$ل م$$رادا ب$$ه الج$$زء، عن$$د م$$ن ي$$رى المج$$از يق$$ولأم بع$$ضه؟ ھ$$ذ
  .ًأطلق الكل مرادا به الجزء: والجزئية، يعني

  : -رحمه ' تعالى-قال الناظم 

ُين777777777صب مفع777777777و) ل777777777ه َ ً ُ َ ُ َ ُْ َ الم777777777ْ ْصدر إنْ َِ ُ ْ  

  

َأب7777777777ان تعل77777777777ي6 كج7777777777د ش77777777777كر ُ ْ َْ ُ َ َْ ًَ ِ ِا ودَ َ   ْنً

  

َوھ7777777777و َ بم7777777777َْ ِا يعم7777777777ل في7777777777ه متح7777777777ِ ِ ِ. ُ َ ْ   ْدَُ

  

َوقت77777777777 ْ ْا وف77777777777اع6 وإن ش77777777777رط فق77777777777دَ ِْ ُِ ٌ َْ َ ََ ً ً  

  

ِفاجرره بالحرف ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ .فاجرره بال ..  َ ِ ُ ْ ُ ْ 6ِمَ   .-نسختان– َ

ْف777777777اجرره ب777777777الحرف ول777777777يس يمتن777777777ع ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ْ ِ َ   

  

ْم77777777777ع ال77777777777شروط كلزھ77777777777د ذا قن77777777777ع ُ َ َِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ َ c  

  

ُين77صب َ م$$ع اس$$تيفاء .. ًن حكم$$ه الن$$صب، ھ$$ل ين$$صب ج$$وازا م$$ع بقي$$ة ال$$شروط  ھ$$ذا بي$$ان لحك$$م المفع$$ول ل$$ه، وأُْ
ًالشروط أم أن الشروط لبيان جواز النصب؟ إن ت$وفرت ال$شروط وج$دت حينئ$ذ ل$ك اختي$ارا إن ش$ئت أن تن$صبه، وإن  ٍ

ُينصب: شئت أن تجره بال.م، نقول َ خ$.ف ً المراد به ج$وازا، وأن المفع$ول ل$ه ل$يس م$ن المن$صوبات واجب$ة الن$صب، بُْ
: ٍحرف جر زائد، وك$ذلك الح$ال � يج$وز ن$صبه إ� عل$ى ق$ول) ِمن(المفعول به � يجوز إ� نصبه إ� إذا دخلت عليه 
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، والتمييز في الجملة، فا=صل فيھا أن النصب فيھا واجب، المفعول به واض$ح، وك$ذلك الح$ال )ِمن(ٍجئت بمبكر، مثل 
  .ًنصوبا، بعضه واجب النصب، وبعضه جائز النصبًوالتمييز بعضه قد يكون مجرورا، وبعضه يكون م

ُين7صب: الحاص$ل أن قول$ه َ ٍ الم$راد ب$ه ج$وازا � وجوب$ا،ف حينئ$ذ الب$اب كل$ه م$ن أول$ه إل$ى آخ$ره البح$ث في$ه ف$ي ُْ ً ً
ٍ حينئ$ذ نحك$م علي$ه بأن$ه -خم$سة ش$روط-جواز النصب، فإذا استوفى المفعول له شروطه على الوجه المرض$ي عن$دھم 

  .ز جره بال.ميجوز نصبه ويجو

ُينصب َ ُينصب  المصدر،ُْ َ َمفعو) له  ھذا فعل مضارع مغير الصيغة، وُْ ً ُ  ھذا حال م$ن الم$صدر، ين$صب الم$صدر َْ
ُالمصـدرًحال كونه مفعو� له،  ْ ََ ْ َمفعو) له ھذا نائب الفاعل، َ ً ُ  تقدمت الحال على صاحبھا، وھذا جائز، ين$صب الم$صدر َْ

العام$ل في$ه الفع$ل قبل$ه؛ : ناصب له؟ أطلق الناظم ھنا، لم يعين الناصب للمفعول له، فنق$ولًحال كونه مفعو� له، وما ال
قب$ل المفع$ول -إن كان فعل، إن وجد فعل، الفعل قبله على تقدير حرف العلة عند الجمھور م$ن الب$صريين، الفع$ل قبل$ه 

فع$ول ب$ه بع$د ن$زع الخ$افض، وكأن$ه  على تقدير حرف العلة عند جمھ$ور الب$صريين، فعلي$ه ف$ي حقيقت$ه ھ$و م$ن الم-له
ٍلتأدي$ب، ھ$ذا ا=ص$ل، ح$ذف ح$رف العل$ة، ث$م انت$صب، : ًمفعول به، لكن نزع ح$رف الج$ر، ض$ربت ابن$ي تأديب$ا يعن$ي

  : ٍوسبق أن المجرور إذا حذف حرف الجر حينئذ ينتصب ما بعده

Mوع77777777777777د َ َ)زم77777777777777 َ ِ ِبح77777777777777رفً اَ ْ َ Mج77777777777777ر ِ َ   

ًنق6777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ْ َ........   

  

ْوإن ِ ْح77777777777777ذف َ .فالن77777777777777 ُِ ُصبَ Mللمنج77777777777777ر ْ َ ُْ ِ ْ  

  

ومنه ھذا الباب باب المفعول له، وھو أنه في ا=صل مجرور بحرف علة، حرف الجر وھو ح$رف تعلي$ل، فلم$ا 
  .ٍحذف حرف العلة حينئذ انتصب، فحقيقته ھو من المفعول به

ًام$ا، ص$ار ًجئت$ك إكرام$ا، جئت$ك أكرم$ك إكر: ناصبه فعل مقدر من لفظه، والتقدير جئتك، لو ق$ال: وقال الزجاج
من باب المفعول المطلق، ولذلك الزجاج والك$وفيين ي$رون أن$ه م$ن المفع$ول المطل$ق، لم$اذا؟ =ن العام$ل في$ه ل$يس ھ$و 
ًالفع$ل الم$$ذكور، وإنم$$ا ھ$$و فع$$ل مق$$در م$$ن لف$$ظ الم$$صدر الم$$ذكور، وإذا ك$$ان ك$$ذلك ص$$ار مث$$ل جل$$ست قع$$ودا، جل$$ست 

ًوقعدت قعودا، قعدت جلوسا، قعدت وجلست جلوسا، ج ً ًئت إكراما لك، جئت أكرمك إكراما، فحينئ$ذ نق$در ل$ه فع$. م$ن ً ٍ ً ً
  .لفظ المصدر المذكور، وعليه فھو مفعول مطلق

ًناص$به الفع$ل المتق$دم علي$ه؛ =ن$ه م$.ق ل$ه ف$ي المعن$ى، مث$ل قع$دت جلوس$ا، وعلي$ه أي$ضا فھ$و : وقال الكوفي$ون ً ٍ
ًمفعول مطلق عند من أعرب جلوس$ا ف$ي قع$دت جلوس$ا مفع$و� مطل$ ً ق، عل$ى م$ذھب الك$وفيين، ھ$و م$ا قبل$ه، الم$صدر ً

ٍالذي قبله؛ لكونه م.ق له في المعنى، الفعل الذي قبله لكونه م$.ق ل$ه ف$ي المعن$ى، وإذا �ق$اه ف$ي المعن$ى حينئ$ذ ص$ار  ٍ ٍ
ًمن باب قعدت جلوسا، فقعدت جلوسا ھذا مفعول مطلق كما س$بق، خ.ف$ا �ب$ن مال$ك ال$ذي ق$ال ً ْواف7رح الج7ـذل: ً َ َْ َ َْ  يك$ون ِ

  .ٍمن باب النيابة، حينئذ يكون كذلك من باب المفعول المطلق، وھذا توجه تأويلھم للباب كله وجعله للباب السابق

ُينصب مفعو) له المصدر ْ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ً ْ ْ.  

ٍإذا عرفنا حكمه وعرفنا حقيقته، بين ال$شروط الت$ي ھ$ي داخل$ة ف$ي حقيق$ة المفع$ول ل،ه بحي$ث إن وج$دت حينئ$ذ  K ً
ُنصبه، وإن انتفت أو انتفى واحد منھا حينئذ امتنع نصبه، ففقد الشرط له أث$ر ف$ي المن$ع، ووج$ود ال$شروط جاز لك أن ت ْ َ َ ٍ

زة � موجب$ة بخ$.ف النف$ي،  lٍمستوفية حينئذ ليس له أثر في إيجاب النصب، وإنما له أثر في تجويزه، فھي شروط مجو
ٍن$$صب، � يج$$وز الن$$صب، يمتن$$ع، وأم$$ا إذا وج$$دت حينئ$$ذ س$$قط ال: ٍف$$إذا انتف$$ت ال$$شروط كلھ$$ا أو بع$$ضھا، حينئ$$ذ نق$$ول

  .الوجود ليس له تأثير من حيث إيجاب النصب

ْإن( ًأبان تعلي6ھذا شرط، ) ِ ِ ْ ََ َ   .ٌ ھذا شرط ا=ولَ

ِوھو بما يعمل فيه متح: ثم قال ِ ِ. ُ َ ْ َ َ َُ ِ ًقتا وفاع6َوٌ شرط ثاني، ْدْ ِ َ َْ   . ذكر شرطينً

ًأبان تعلي6 ِ ْ ََ َ ُالم7صدر: بقي واحد وھو المصدر، ا=ول أش$ار إلي$ه بقول$ه ھذا الثالث، َ َْ ً ين$صب الم$صدر مفع$و� ل$ه، ْ
ٍفإن لم يكن مصدرا حينئذ � ينصب على المفعولية ً.  
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ْإن ًأبان تعلي6 ِ ِ ْ ََ َ Kإن أظھر تعلي.، يعن$ي ب$ين ھ$ذا الم$صدر عل$ة الح$دث ال$ذي وق$ع، جئ$ت، ل$م جئ$ت؟ ق$ال: ، يعنيَ ً :
ٍإكراما، فحينئذ نقول   . وقع ھذا المصدر لبيان علة ذكر الحدث: ً

ًإن أب$ان تعل$ي. وعط$ف م$ا : ًھذه الشروط ظاھرھا أنھا شروط لنصبه، وأنه عند جره يسمى مفعو� ل$ه، ل$ذا ق$ال
ْوإن شرط فقد: بعده، ثم قال ِْ ُ ٌ ْ ِفاجرره بالحرف ََ ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ُفاجرره ، َ ْ ُ ْ  ھ$ل ي$سمى ٍما ھو؟ المفعول له، ھذا الظاھر فاقد الشرط، حينئذَ

ًمفعو� له مع استيفاء شروطه وجره ب.م التعليل، أو � يسمى إ� إذا كان منصوبا؟ ً
  

ْلزھد ذا قنع  ِ ٍ َِ َ ْ ً ذا قنع زھدا، زھدا بالنصب � شك أنه مفعو� له، لو قالُ ً ذا قنع لزھد مع استيفاء ال$شروط فج$ره : ً
ً ف$صار ج$ارا ومج$رورا؟ نق$ولًھل ھو كذلك يسمى مفعو� له أم خرج ع$ن المفعولي$ة) بال.م( ظ$اھره أن ھ$ذه ش$روط : ً

Kبعد جره، والجمھور على أنه حينئذ مفعول به إذا ُج$ر ب$ـ: ًلنصبه، وأنه عند جره يسمى مفعو� له كذلك، يعني ؛ )ال$.م(ٍ
ن خ$رج ع$) ال$.م(Kھو انتصب على نزع الخافض، فھ$و ف$ي ا=ص$ل مفع$ول ب$ه ،ف$إذا ُج$ر ب$ـ: =نه رجع إلى أصله، قلنا

ٍكونه مفعو� له، فرجع إلى أصله وھو المفعول به، والجمھور على أنه حينئ$ذ مفع$ول ب$ه، وعلي$ه ھ$ذا ال$شروط لتحق$ق  ً
  .ماھية المفعول له

ٍ إذا ھذه الشروط لبيان حقيقة المفعول له، وحينئذ إذا جر بـ رجع إلى أص$له وھ$و أن$ه مفع$ول ب$ه و� : قلنا) ال.م(ً
  . ًيسمى مفعو� له

َأب77ان ِْنإ: وقول$ه َ ًتعل77ي6أن أظھ$$ر، :  يعن$يَ ِ ْ  أي أظھ$ر عل$$ة ال$شيء ال$$ذي ھ$$و الح$دث ال$$ذي وق$ع، أي الباع$$ث عل$$ى َ
ًجئتك جبرا لخاطرك، علة الشيء ق$د يك$ون ال$شيء غرض$ا، جئ$ت جب$را لخ$اطرك، إذا : ًالفعل سواء كان غرضا، نحو ً ً ً

ًقعدت عن الح$رب جبن$ا، ھ$ل : ًن غرضا، مثلإرادة سابقة، أو � يكون كذلك، � يكو: غرض، شيء في النفس ، يعني
ًھن$ا ب$ين اFرادة الت$ي كان$ت س$ببا ف$ي المج$يء، وأم$ا: ًھو مثل ا=ول؟ جئت جبرا لخاطرك، يعني K : ًقع$دت جبن$ا، الج$بن

ًھذا �زم له، � يكون غرضا، � يقصد مثل المجيء، حينئذ يكون عاما للنوعين، فقد يكون المفعول له غرض$ا، وذل$ك  ً ًٍ
ٍ إذا كانت اFرادة سابقة للفعل نفسه، جئت جبرا لخ$اطرك، حينئ$ذ الجب$ر ھ$ذا فيما  ھ$و عل$ة ف$ي ح$صول -جب$ر الخ$اطر-ً

المجيء، فلو لم يكن ما حصل المجيء، وأما الجبن فھو م.زم له، الجبان جب$ان، � يك$ون ف$ي وق$ت جب$ان وف$ي وق$ت 
َن أفعال السجايا جُبن، ولذلك نقولآخر ليس بجبان، الشجاعة صفة �زمة، والجبن صفة �زمة، وھي م ًفُعل، إذا ھ$و : َ َ َ

  ً.قعدت عن الحرب جبنا: من أفعال السجايا فھو صفة �زمة، أو �، كـ

ْإن ًأب77ان تعل77ي6 ِ ِ ْ ََ َ ًفي$$شترط ف$$ي الم$$صدر ال$$ذي ين$$صب عل$$ى المفعولي$$ة عل$$ى أن$$ه مفع$$ول ل$$ه أن يك$$ون معل$$.، لك$$ن  َ l
ً، إذ لو كان مطابقا للفظ عامله لصار مفعو� مطلقا، ھذا قي$د � ب$د م$ن زيادت$ه، ًيشترط فيه أن يكون مغايرا للفظ عامله ًً

ًيشترط أن يكون من غير لفظ الفعل، فإن كان نح$و حي$ل مح$ي.، مح$ي. ن$صب عل$ى الم$صدرية، يعن$ي ً ِ ًص$ار مفع$و� : َِ
  ً.مطلقا

ْإن ًأبان تعلي6 ِ ِ ْ ََ َ   . ھذا القيد الثاني، والشرط الثاني َ

ً جعله شرطا للنصب وھو كونه معل$.، كون$ه معل$. قي$ل� يصح: قيل ًl l ً� ي$صح جعل$ه ش$رطا للن$صب لم$اذا؟ إذ : ً
ًمن حقيقة المفعول له، فليست شرطا خارجا عن ماھية المفعول له، ف$رق ب$ين ال$ركن وال$شرط، ال$ركن م$ا  إبانة التعليل ً

ًكان داخ. في جزء الماھية، والشرط خارج عنه، حينئذ كونه معل.  ھو داخل ف$ي ماھي$ة المفع$ول ل$ه، وإذا ك$ان ك$ذلك ًٍ
ً� يجعل شرطا؛ =ننا إذا جعلناه شرطا حكمنا عليه بأنه ليس داخ. في الماھية ً ً :  

َوالركن جزء الذات وال7شرط خ7رج ُ ُ c ََ .ُ .ِ الطھ$ارة ش$رط ل$صحة ال$ص.ة، والفاتح$ة رك$ن، ف$رق ب$ين الطھ$ارة : ، نق$ولُ
  ً. في الماھية داخلة، والشرط يكون خارجاوقراءة الفاتحة، الفاتحة تكون

ٍكونه معل. ھل ھو ركن أم شرط؟ الظاھر أنه ركن بمعنى أنه داخل في ماھي$ة المفع$ول ل$ه، حينئ$ذ كي$ف نق$ول ً :
أن الم$صدر إن أب$ان : ً� يصح جعله شرطا للنصب؛ إذ إبانة التعلي$ل م$ن حقيق$ة المفع$ول ل$ه، ف$الجواب: ھو شرط؟ قيل
ًينظ$ر ل$ه م$ن جھت$ين، نحك$م علي$ه أو� : ى ينصب حال كونه في ا�صط.ح يسمى ب$المفعول ل$ه، يعن$يًتعلي. في المعن

ًبأنه معل.، ھذا معنى لغوي قبل الدخول في ا�صط.ح، فحينئذ ننصبه على أنه مفع$ول ل$ه، وي$سمى حينئ$ذ مفع$و� ل$ه  ًٍ ٍ l
ر نظ$ر س$ابق وھ$و أن$ه ھ$ل ھ$و مفي$د للتعلي$ل أم ًفي اصط.ح النحاة، إذا قبل الحكم عليه بأن$ه من$صوب مفع$ول ل$ه ننظ$
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ً�؟فحينئذ الشرط ھنا شرط لتحقيق ا�سم فحسب، ليس شرطا ف$ي إيج$اد المفع$ول ل$ه م$ن حي$ث ھ$و، فنق$ول ننظ$ر ف$ي : ٍ
ٍالمصدر ھل أبان تعلي. أو �؟ إن أبان تعلي. حينئ$ذ ص$ح أن نحك$م علي$ه ف$ي اص$ط.ح النح$اة بأن$ه مفع$ول ل$ه، فحينئ$ذ  ٍ ً ً

ًا الشرط سابقا لوج$ود اص$ط.ح النح$اة وھ$و المفع$ول ل$ه، ص$ار ممھ$دا كالتوطئ$ة مث$ل م$ا ذكرن$ا ف$ي زي$د ف$ي صار ھذ ً
ال$ذي يجم$ع ھ$ذا الجم$ع كع$امر عل$م : � تثنى و� يجمع ا=ع.م، بل � بد أن يكون نكرة، ثم نقول: التثنية والجمع، قلنا

شرط العلمي$ة توطئ$ة لجمع$ه، فھ$و ش$رط س$ابق، وأم$ا التنكي$ر : � يجمع الـعلم؟ قلنا: كيف نشترط فيه أنه علم، ثم نقول
تنظ$ر ف$ي الق$واميس : فھو شرط بالفعل، كأنه ذاك في ا=ول شرط بالقوة ليھيئ الكلمة =ن تكون ص$الحة للجم$ع، يعن$ي

ز لن lُوتنظر في ما جاء في لسان الع$رب، ھ$ذا جام$د ھ$ذا عل$م، حينئ$ذ إذا حكم$ت علي$ه بأن$ه عل$م م$ن أج$ل أن تج$و ف$سك ٍ
ًجمعه ثم تنكُرهُ، فالتنكير شرط لmقدام، وأما الحكم عليه بكونه علما، ھذا شرط لتھيئة اللفظ من أج$ل جمع$ه، ھ$و نف$س  l َُ

  .الك.م ھنا

ً فالحكم عليه بكونه معل. شرط لتھيئة اللفظ من أجل صدق مصطلح النحاة وھو مفعول ل$ه عل$ى ھ$ذا اللف$ظ، l ْإن ِ 
ًأبان تعلي6 ِ ْ ََ َ َ.  

ْكجد ُ َ شكرَ ْ َجد شكر مثل بمثالين،ً اُ ُْ ُ َشكر، ًاْ ْ K ھذا مصدر، وقد أب$ان تعل$ي. ف$إن معن$اه ج$د =ج$ل ال$شكر، وھ$و واق$ع ًاُ ً
َفي جواب لم، لم حصل منك الجود؟  َِ َشكرِ ْ   .ًً◌اُ

ْودن َج77د ش77كر:  أي طاع$$ة، ھ$$ذان مث$$ا�نَ ُْ ُ ْودن مث$$ال، ًاْ ِ ھ$$ذا أم$$ر، دان ي$$دين دن، بمعن$$ى اخ$$ضع، ح$$ذف مفعول$$ه َ
ِلدليل، وفيه فائدة أنه يجوز حذف المفعول له لدليل،  ْودنٍ   . طاعة، فھو مثال ثاني بمعنى اخضع، حذف مفعوله لدليلَ

  :ثم قال

َوھ7777777777و ِ بم7777777777ا يعم7777777777ل في7777777777ه متح7777777777َْ ِ ِ. ُ َ ْ َ َُ   ْدِ

ِف77777777777777777777777777777777اجرره ب77777777777777777777777777777777الحرف ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ َ ........   

  

َوقت77777777777 ْ ِا وف77777777777اع6 وإَ َ ًَ ِ َ ْن ش77777777777رط فق77777777777دً ِْ ُ ٌ ْ َ  

.....................................  

َوھو lالمفع$ول ل$ه، الم$صدر المعل$ل؛ =نن$ا م$ا زلن$ا نترق$ى ف$ي اس$تيفاء ال$شروط م$ن : l أي المصدر المعلل، � تقلَْ
ًأج$ل الن$صب، حكمن$ا علي$ه بكون$ه م$$صدرا، ث$م معل$ل، بق$ي ش$رطان، وھ$و كون$$ه متح$دا م$ع الح$دث وم$شاركا ل$ه  ً ًl77َوقت ْ ًا َ

ًوفاع6 ِ َ َ.  

َوھو ِبما يعمل فيه متح، لl أي المصدر المعلَْ ِ ِ. ُ َ ْ َ َُ َ بما،ْدِ ِمتح7مع م$ا يعم$ل في$ه متح$د، : بمعنى مع، يعني) الباء (ِ .  ھ$ذا ْدُ
َوھوخبر  َوھو، َْ َ وھوللوزن،) الھاء(، بإسكان َْ  أي المصدر المعلل، متحد بما يعمل في$ه، وم$ا ال$ذي يعم$ل في$ه؟ الح$دث َْ

َوھو إما أن يكون في ضمن الفعل أو الوصف أو المصدر، ِ بما يعمل فيه متحَْ ِ ِ. ُ َ ْ َ َُ َوھو ، ْدِ ِمتح7 أي المصدر المعل$ل، َْ .  م$ع ْدُ
ًوقتاما يعمل فيه  ْ ٌ يعني في وقت، منصوب على نزع الخ$افض، َ ٍوفاع7لٍ ِ َ  ك$ذلك من$صوب عل$ى ن$زع الخ$افض، ويحتم$ل َ

ًوقت77ا وف77اع6. أنھم$ا تميي$$زان ِ َ َْ و وق$$ت إيق$$اع الح$$دث، العام$$ل في$$ه،  بمعن$$ى أن$$ه ي$$شترط أن يك$$ون وق$$ت إيق$$اع الم$$صدر ھ$$ًَ
ًضربت ابني تأديبا، أن يكون التأديب في زمن الضرب، وأن يك$ون فاع$ل التأدي$ب، وفاع$ل ال$ضرب واح$د، ف$إن انتفي$ا 

  .ٍأو انتفى واحد منھما حينئذ انتفى وصف المفعول له، ورجع إلى أصله، وھو من وجوب جره بحرف التعليل

ُوھو بما يعمل فيه م  َ ْ َ َ َِ ِ ُ ِ ِتحْ ًوقتا وفاع6 ْد. ِ َ َْ ًلم يذكر ھنا كونه قلبيا، ھذا شرط خامس قد زاده البعض ،كون$ه قلبي$ا،  .. ًَ ً
ًالمصدر أن يكون قلبيا، احترازا من أفعال الجوارح، فإذا ك$ان الم$صدر مبين$ا لفع$ل م$ن أفع$ال الج$وارح، جئت$ك : يعني ً ً

ًقراءة للعلم، قراءة ھذا مصدر معلل متحد مع الحدث فاع. ِ ووقتا، ُوجدت فيه الشروط ا=ربع$ة، لك$ن ق$راءة ھ$ذا ل$يس ً ً
ًھذا ليس مصدرا، � يصح نصبه عل$ى أن$ه مفع$ول ل$ه لم$اذا؟ =ن الق$راءة : بعمل قلبي، وإنما ھو عمل بالجوارح، قالوا

غنى اس$ت: ًفعل من أفعال الجوارح والحواس، وي$شترط ف$ي الم$صدر المن$صوب عل$ى المفعولي$ة ل$ه أن يك$ون قلبي$ا، قي$ل
lعن اشتراط كونه قلبيا �شتراط اتحاد الوقت، =ن أفعال الجوارح � تجتمع ف$ي الوق$ت م$ع الفع$ل المعل$ل، كأن$ه اكتف$ى  ً

َوھوًوقتا، : بقوله ِ بما يعمل فيه متحَْ ِ ِ. ُ َ ْ َ َُ ًوقتا ْدِ ْ -ً، ھذا يدل عل$ى أن الم$صدر � يك$ون إ� قلبي$ا؛ =ن$ه � يجتم$ع م$ع الح$دث َ

ًوقت إ� إذا كان قلبيا، وأما أفعال الجوارح ف. يتصور فيھ$ا ذل$ك ا�جتم$اع ف$ي ال$زمن، فبھ$ذا اس$تغني  في ال-الفاعل له
ٍعن اشتراط كونه قلبيا؛ =ن أفعال الجوارح � تجتمع في الوقت مع الفعل المعلل، ف. يصح حينئذ قول$ك l جئت$ك ق$راءة : ً

  .للعلم
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ً يكون الفع$ل أو الم$صدر من$صوبا عل$ى المفعولي$ة ل$ه إ� إذا ًإذا اشترط بعضھم؛ وھذا منسوب للمتأخرين؛ أنه �
ًكان قلبيا؛ =ن العلة ھي الحاملة على إيجاد الفعل، ھذا تعليل آخ$ر، العل$ة ھ$ي الحامل$ة عل$ى إيج$اد الفع$ل، لم$اذا جئ$ت؟ 

ن أو �ح$ق؟ المجيء ما وقع إ� من أجل الغرض، والغرض ھذا أين محله؟ القلب، ثم ھل ھو سابق عن الفعل أو مقار
ٍسابق، يوجد أو� اFرادة، ثم بعد ذلك يوجد الفعل، اFرادة سابقة على الفعل، � ش$ك ف$ي ھ$ذا، حينئ$ذ نق$ول العل$ة ھ$ي : ً

Kرد ھ$ذا -Kالحاملة على إيجاد الفع$ل، والحام$ل عل$ى ال$شيء متق$دم علي$ه، وأفع$ال الج$وارح لي$ست ك$ذلك، ورده الرض$ي  َ
جئت$$ك : م$$ن ق$$ول) ًإص$$.حا(ًر أن يك$$ون قلبي$$ا؛ =نھ$$م اتفق$$وا عل$$ى ج$$واز إع$$راب ؛ بأن$$ه � ي$$شترط ف$$ي الم$$صد-ال$$شرط

ًإص$$.حا =م$$رك، وض$$ربته تأديب$$ا، التأدي$$ب ھ$$ذا ش$$يء ح$$سي، وإص$$.حا ھ$$ذا ش$$يء ح$$سي ك$$ذلك، واتفق$$وا عل$$ى أنھم$$ا  ً ً
ًمن$$صوبان عل$$ى المفعولي$$ة مفع$$ول ل$$ه، كي$$ف ن$$شترط أن يك$$ون قلبي$$ا، ونح$$ن اتفقن$$ا عل$$ى ج$$واز جئت$$ك إص$$.حا  =م$$رك ً

ًوضربته تأديبا، وا=ص$ل ع$دم التق$دير، ق$د يق$ال بأن$ه ض$ربته Fرادة التأدي$ب، وجئت$ك Fرادة إص$.ح أم$رك، فا=ص$ل 
  .ِعدم التقدير، مادام أنه ُحكم عليه بأنه مفعول له فا=صل تنزيل المصطلح على اللفظ � على المضاف المقدر

ًورده الرض$ي بج$واز جئت$ك إص$.حا =م$رك، وض$رب K ًته تأديب$ا، اتفاق$ا، حينئ$ذ ق$ال تنصي$صا عل$ى ھ$ذاَ ً المفع$ول : ًٍ
: ٍما يتقدم وجوده على مضمون عامل$ه، حينئ$ذ يك$ون م$ن أفع$ال القل$وب، نح$و: - يعني المفعول له-يكون على ضربين 

ًقعدت ُجبنا، � شك أن الُجْبن ھذا سابق عن القعود، موجود أو� ثم قعد، ما حمله على القعود إ� الجب َ   .ن، فھو سابقً

ً الثاني ما يتقدم على الفعل تصورا في ال$ذھن فح$سب � ف$ي الوج$ود، م$ا يتق$دم عل$ى الفع$ل ت$صورا، أي يك$ون : ً
ًغرضا و� يلزم كونه فعل القلب، نحو ضربته تقويما، وجئته إص.حا، ضربته تأديبا أو تقويما وجئته إص.حا ً ً ً ً ً.  

ً يك$ون ك$ذلك، وأم$ا اش$تراطه مطلق$ا ف$ي ك$ل مفع$ول ل$ه، فھ$ذا مح$ل ًإذا قد يكون المفعول له ليس فعل قل$ب، وق$د
  .نظر

َوھو ِ بما يعمل فيه متحَْ ِ ِ. ُ َ ْ َ َُ َوھو: ْدِ ِمتح7 أي المصدر المعلل، َْ . َ بم7اٌدُ ِيعم7ل في7ه يعن$ي م$ع م$ا ِ ِ ُ َ ْ ًوقت7ا، َ َ ْ  يعن$ي ف$ي الوق$ت، َ
ًليل انتفى المفع$ول ل$ه، وإن انتف$ى كون$ه متح$دا م$ع وفي الفاعل، فإن انتفت المصدرية انتفى المفعول له، وإن انتفى التع
ِوإ: ما يعمل فيه في الوقت انتفى المفعول له، والرابع مثله، ول$ذلك ق$ال ْن ش7رط فق7دَ ِْ ُ ٌ ْ ِف7اجرره ب7الحرف َ ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ٌوإن ش7رط ، َ ْ ََ م$ن ْ

ْفقدھذه الشروط المذكورة،  ِ ُلم يوجد، فقد الشيء إنما يكون بعد وج$وده، ھ$ذا ا=: يعني ُ ص$ل، لك$ن م$راده ھن$ا ل$م يت$وفر َ
ِف77اجرره ب77الحرفم$$ن أص$$له،  ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ً يعن$$ي ف$$اجرره وجوب$$ا، � يج$$وز ن$$صبه عل$$ى أن$$ه مفع$$ول ل$$ه، ب$$ل يج$$ب ج$$ره ب$$الحرف، َ

التعلي$ل، وأطلقھ$ا =نھ$ا ھ$ي ) �م(، المراد بھا )ال.م(والمراد بالحرف ھنا حرف التعليل، وفي بعض النسخ فاجرره بـ 
ھ$ذه أربع$ة، وزاد ) ف$ي(و) الب$اء(و) م$ن(و) ال.م: (ا عداھا محمول عليھا، و إ� فحروف التعليلا=صل في الباب، وم

ً، لك$ن الم$شھور ھ$ذه ا=ربع$ة الت$ي ت$دخل عل$ى المفع$ول ل$ه أص$الة قب$ل دخ$ول )على(، وزاد بعضھم )الكاف: (بعضھم
  .الحرف

ِفاجرره بالحرف ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ھ$ي م$راد ) ال$.م(ق$وم مقامھ$ا، والظ$اھر أن الن$سخة ب$ـ ًوجوبا، وما ي) ال.م(ً وجوبا، فاجرره بـ َ
ُوق7ل أن ي7صحبھا المج7رد: الم$صنف؛ =ن$ه ق$ال بع$د ذل$ك ْ. َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ . ؟؟؟ ھ$ذا الظ$اھر و' أعل$م، أول$ه وق$ل أن ي$صحبھا م$ا ھ$ي؟  َ

َي77صحبھاق$$ل أن ي$$صحبھا ح$$رف الج$$ر بتأوي$$ل الكلم$$ة، : بع$$ضھم َ َ ْ ُف77اجررهK يعن$$ي الكلم$$ة أول ح$$رف، َ ْ ُ ْ ِ ب77الحرفَ ْ َ ْ  ف$$اجرره ِ
ِف7اجرره ب7الحرفً فھ$ذا في$ه ُبع$د، إذا بالكلمة، التي ھي حرف، فأول الحرف بالكلمة وأعاد ال$ضمير عليھ$ا بالتأوي$ل، ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ  أو َ

، وأم$ا الت$ي ش$رح )ال$.م(، ولذلك ھي التي ش$رح عليھ$ا ا=ش$موني ب$ـ )ال.م(سيان، لكن الظاھر ھي بـ : نقول) ال.م(بـ
  .ي بالحرف، على كل ھذا وذاك ليس بقرآنعليھا المكود

ِفاجرره بالحرف ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ْوإن شرط فقد َ ِْ ُ ٌ ْ ِ ال$ذي خل$ق لك$م م$ا ف$ي ا=ْرض َُھ$و: ((، مثال ما فقد المصدرية نحو قوله تع$الىََ َ ِ َِ ْ ُ َ ََ َ K
ًجميع$$ا ِ ْ ال$$ذي خل$$ق لك$$م َُھ$$و ]29:البق$$رة [))َ ُ َ ََ َ ِ K)ٍا=ص$$ل فيھ$$ا الك$$سر، لتأدي$$ب -ِالتعلي$$ل فتح$$ت م$$ن أج$$ل ) ُ�م(ھ$$ذه ) ال$$.م

فح$$رف الج$$ر ھن$$ا يف$$تح، ف$$إن ) ل$$ك) (ل$$ه( فتح$$ت ھن$$ا م$$ن أج$$ل دخولھ$$ا عل$$ى ال$$ضمير -مك$$سورة ھ$$ذا ا=ص$$ل فيھ$$ا،
ْ ال$ذي خل$$ق لك$$مَُھ$$و((المخ$اطبين ھ$$م العل$ة ف$$ي الخل$ق،  ُ َ ََ َ ِ K((] ل$$م خل$ق؟ لك$$م، إذا ص$ح أن يق$$ع ف$ي ج$$واب ل$$م، ]29:البق$رة َ ِ ً

ً؛ =ن$ه ل$يس م$صدرا )ال$.م(ل، والعل$ة ھ$و المخ$اطبون بھ$ذه ا]ي$ة، وخف$ض ض$ميرھم ب$ـ فالخلق ھو الحدث، وھ$و معل$
ْلكم: (فقال ُ ْ ال$ذي خل$ق لك$مَُھ$و: ((ً، إذا مثال ما انتف$ى في$ه الم$صدرية قول$ه تع$الى)َ ُ َ ََ َ ِ K((] ومث$ال م$ا فق$د اتح$اد ]29:البق$رة ،

  :الزمن قول الشاعر
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ُفجئ77777777ت ْ ِ ْوق77777777د َ َ ْن77777777ضت َ . ٍلن77777777وم َ ْ َ َثياب ِ َ   َھ77777777اِ

  

َل777777777دى ِال777777777ستر َ ْ M (َلب777777777سة ِإ َ ْ Mالمتف777777777ضل ِ َُ َ ْ  

  

ْنولا ُجئت ھو علة، ُم. ْ ْوقد ِ َ ْنضت َ . ٍلن7وم، يعني خلعت، َ ْ َ َثيابھ7ا ِ َ َ ً، خل$ع الثي$اب ل$م؟ ل$م خلع$ت؟ للن$وم، ف$النوم عل$ة، إذا ِ َ َ
=ن خل$ع الثي$اب س$ابق عل$ى ما الذي فقد ھنا؟ ھو اتحاد ال$زمن؛ : ٍالنوم مصدر، وھو معلل، والفاعل واحد، حينئذ نقول

ْوقد جئت: ٍالنوم، � يكون مع النوم، حينئذ نقول َ ْنضت َ . ٍلنوم َ ْ َ َثيابھا ِ َ َ ٍ لنوم،ِ ْ َ ًمع كونه مصدرا معل$. ) ال.م(وجب جره بـ  ِ ً
  ً.لماذا؟ لفقد شرط اتحاد الوقت، إذ خلع الثياب ھذا سابق على النوم مع كون الفاعل واحدا

  : عل قول الشاعرومثال فقد اتحاد الفا

Mوإن7777777777ي ِ ِلتعرون7777777777 َ ُ ْ َ ِل7777777777ذكراك يَ ِ َِ ٌھ7777777777زة ْ . ِ  

  

َان777777تفض اَم77777َك َ َ ُالع777777صفور ْ ْ ُُ ُبلل777777ه ْ َ ّ ُالقط777777ر َ ْ َ ْ  

  

Mوإني ِ ِلتعرون َ ُ ْ َ ِل7ذكراك يَ ِ َِ ٌھ7زة ْ . ، ال$ذكرى ھ$ي عل$ة ع$رو الھ$زة، ت$ذكر فح$صلت ل$ه ھ$زة، كمث$ل الع$صفور إذا ج$اء ِ
ف$إن ال$ذكرى ھ$ي عل$ة ع$رو الھ$زة، وزمنھم$ا واح$د، ! ن$تفض، س$بحان 'عليه مطر ين$تفض، ھ$ذا مثلھ$ا، إذا ت$ذكرھا ا

ِالزمن واحد، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العرو ھو الھزة، وفاعل الذكرى ھو المتكلم؛ =ن المعنى ل$ذكري إي$اك، فلم$ا 
  ).ال.م(اختلف الفاعل وجب جره بـ 

ْوإن ش77رط فق77د ِْ ُ ٌ ْ ِف77اجرره ب77الحرف  ***  ََ ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ْوإن ش77رط فق77دٍت$$صور فق$$د ش$$رط التعلي$$ل؟ � يت$$صور، حينئ$$ذ ، ھ$$ل يَ ِْ ُ ٌ ْ ََ :
الم$$صدرية واتح$$اد الوق$$ت واتح$$اد الفاع$$ل، وأم$$ا التعلي$$ل � يت$$صور أن يفق$$د م$$ن ھ$$ذه ال$$شروط؛ =ن$$ه � يج$$ب ج$$ره ب$$ـ 

ْوإن ش77ر: ٍھ$$ذا ممتن$$ع، تن$$اقض ھ$$ذا، حينئ$$ذ نق$$ول! ، كي$$ف يفق$$د التعلي$$ل ث$$م نوج$$ب ج$$ره بح$$رف تعلي$$ل)ال$.م( ََ َط فق77دْ ِ ُ إ�  ٌ
ًالتعليل، حينئذ � بد من أن يكون موجودا، وإ� لما وجب جره بـ    ).ال.م(ٍ

ِفاجرره بالحرف ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ِ، س$رى زي$د للم$اء أو للع$شب، ھ$ذا )الب$اء(و) في(و) من: (، وما يقوم مقامھا، وھو)ال.م( أو بـ َ ِ
َكلم$$ا((، )ال$$.م( K ِ أرادوا أْن يخُرُج$$وا منھ$$ا م$$ْن ُ َِ َ َْ ْ َ yغ$$مَُ yم$$ْن غ$$م ]22:الح$$ج [))َ َ إن ام$$رأة دخل$$ت الن$$ار ف$$ي ھ$$رة {، )م$$ن(، ِ

  .، أو ما يقوم مقامھا)ال.م(ًإن فقد شرطا من ھذه الشروط ما عدا التعليل وجب جره بـ : ً، إذا}حبستھا

ْوليس يمتن7ع :ثم قال ْ َ َ ْ َِ َ ِم7ع ال7شروط َ ُ َ َc ف التعلي$لح$ر-، م$ا ھ$و ال$ذي � يمتن$ع؟ الج$ر أو الن$صب؟ الج$ر ب$الحرف- ،
َوليس ْ ، متى؟ م$ع ال$شروط الم$ذكورة ً-ممتنعا–يمتنع ) ال.م(، ليس جره بـ )ال.م(أو بـ ) الحرف(فاجرره بـ : الذي ھو ََ

ْلزھد ذا قنع: بل يجوز، كقولك ِ ٍ َِ َ ْ ْقنع  اسم إشارة، وذا، ُ ِ ٍلزھد فعل ماضي، والفاعل مستتر، َ ِْ ًذا قنع زھ$دا، ھ$ذا ا=ص$ل، : ُ
 موافق لعامله في الوقت وفي الفاعل، الوقت واحد، القناعة والزھد ف$ي وق$ت واح$د، والفاع$ل واح$د، فھو مصدر معلل

، وفيه جواز تقديم المفعول ل$ه عل$ى عامل$ه، )ال.م(ا=صل فيه أنه ينصب على المفعولية، ويجوز جره بـ : ٍفحينئذ نقول
ْلزھد ذا قنع: قال ِ ٍ َِ َ ْ ًم المفعول ل$ه عل$ى عامل$ه من$صوبا ك$ان أو مج$رورا، زھ$دا ذا  تقدم على العامل، فدل على جواز تقديُ ً ً

ًقنع، ذا قنع زھدا، لزھد ذا قنع، ذا قنع لزھد، ھذا أو ذاك، سواء كان منصوبا أو مجرورا يجوز تقديم$ه، وا=ص$ل في$ه  ً ً
  .التأخير

ًج7ـد شك7ـرا: المفعول له ھو المصدر المفھم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نح$و: قال الشارح ْ ُ ْ ً، ف$شكرا ُ
َمصدر، وھو مفھم للتعليل، وضابط كونه مفھما للتعليل أن يصح أن يقع في جواب لم فعلت كذا؟ ِ ً  

ْأن ِالَوَح7777777777777777َاA ُبِال7777777777777777َغَو ُت7777777777777777راه َ َ َ  

  

َج7777777777واب ْل7777777777م َ َل7777777777تَعَف ِ ْتھ7777777777 اَم7777777777 ْ ُواهَ َ  

  

ِ=ن المعنى جد =ج$ل ال$شكر، وم$شارك لعامل$ه، وھ$و ج$د ف$ي الوق$ت؛ =ن زم$ن ال$شكر  ھ$و زم$ن الج$ود، وف$ي ٌِ
ًالفاع$$ل؛ =ن فاع$$ل الج$$ود ھ$$و المخاط$$ب، وھ$$و فاع$$ل ال$$شكر، ك$$ذلك ض$$ربت ابن$$ي تأديب$$ا، فتأديب$$ا م$$صدر وھ$$و مفھ$$م  ً ِ
ٌللتعلي$$ل، إذ ي$$صح أن يق$$ع ف$$ي ج$$واب ل$$م فعل$$ت ال$$ضرب؟ فھ$$و م$$شارك ل$$ضربت ف$$ي الوق$$ت والفاع$$ل، وحكم$$ه ج$$واز  َ

  .النصب

ْينصب مفعو) له ال: ًإذا قوله َ ً ُ َ ُ َ ُْ ُمصدر ْ ًجوازا � وجوبا، ولو م$ع اس$تيفاء ال$شروط، اس$تيفاء ال$شروط ھ$ذه للتج$ويز َْ ً
� لmيج$$اب، إن وج$$دت في$$ه ھ$$ذه ال$$شروط الث.ث$$ة؛ أعن$$ي الم$$صدرية وإبان$$ة التعلي$$ل واتح$$اده م$$ع عامل$$ه ف$$ي الوق$$ت 
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ًوالفاعل، جعلھما شرطا واحدا، ولم يذكر كونه قلبيا، والظاھر أنه يسقطه، فإن فقد ش ً رط م$ن ھ$ذه ال$شروط تع$ين ج$ره ً
جئت$ك لل$$سمن، � : ، فمث$ال م$ا ع$دمت في$ه الم$صدرية قول$ك)الب$اء(أو ) ف$ي(أو ) م$ن(أو ) ال$.م(بح$رف التعلي$ل، وھ$و 

م$ا ج$اء ب$ي إ� م$ن أج$ل ال$سمن، ھ$ذا � ي$صح لم$اذا؟ =ن ال$سمن ل$يس : جئت$ك ال$سمن والع$سل، يعن$ي: يصح أن تقول
ًمصدرا، والعسل كذلك ليس مصدرا َوا=ْرض((، ً ِ وضعھا ل5نامََ َ َ ِ َ َ َ ِ=نام، ا]10:الرحمن [))َ َ   ً. ليس مصدراَ

ًجئت$ك الي$وم لmك$رام غ$دا، جئت$ك الي$وم ح$صل المج$يء الي$وم، واFك$رام : ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت
ًالمترتب على المجيء سيكون غدا، إذا انفص. في الزمن، ومثله ِتأھب$ت لل$سفر، : نما تق$ولُتأھبت السفر، � يصح، وإ: ً ُ
ٍتأھبت السفر، السفر ھو علة للتأھب لكنه سابق عليه، حينئذ مثل َ َ .نض: ُ ٍلنوم ْتَ ْ َ َثيابھا ِ َ َ ِ.  

جاء زيدا Fكرام عمر له، جاء زي$د Fك$رام م$ن؟ عم$رو ل$ه، جئت$ك محبت$ك : ومثال ما لم يتحد معامله في الفاعل
فاعل المجيء أنا، جئتك، محبتك إياي، المحبة لي$ست من$ي، �ب$د أن يق$ع إياي، المحبة وقعت لمن؟ محبتك إياي، جئتك 

ًمدلول المصدر م$ن الم$تكلم، ج$د ش$كرا، ج$دت ش$كرا، الج$ود وال$شكر من$ي أن$ا، متح$د، وأم$ا ھن$ا جئت$ك محبت$ك إي$اي،  ًُ
ُ تقتَو�((؛ =ن المحب$ة لي$ست من$ي، لي$ست فعل$ي أن$ا، وإنم$ا ھ$و فع$ل المخاط$ب، )ال$.م(وجب جره ب$ـ  ْ ِل$وا أْو�َدك$م م$ْن َ ْ ُ َ ُ

ٍإْم.ق ٍمْن إْم.ق ما الذي فقد؟ ]151:ا=نعام [))ِ ِ ً فق$ر، ھ$ذا مثل$وا ل$ه بفق$د كون$ه قلبي$ا، بخ$.ف ِ K ِخ$شيةٍ َ ْ ٍإْم$.ق َ ، وق$د انتف$ى ِ
ِأقم: ((ا�تحادان في قوله ِ ِ الص.ة لدلوك الشْمسَ K ِ ِ Kُ ُ ِأقم(( � الوقت و� الفاعل، ]78:اFسراء [))َ ِ ِ.ة ل$دلوك ال$شْمسK ال$صَ K ِ ُِ ُ َ(( 

  .ٍفدلوك الشمس ليس فاعله مقيم الص.ة، حينئذ انتفى فيه شرط اتحاد الوقت والفاعل

ٌذا قنع لزھد، وزعم ق$وم أن$ه � ي$شترط ف$ي ن$صبه إ� كون$ه : و� يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو
ًل وكون$ه قلبي$ا، ھ$ذه ال$شروط كلھ$ا محدث$ة عن$د المت$أخرين، ًمصدرا فحسب مع التعليل، وأما اتحاد الوقت واتحاد الفاع$

ش$رط : ق$ال ف$ي الھم$ع. وأما المتقدمون فليس عندھم ھذه الشروط، ول$ذلك ن$ص ال$سيوطي ف$ي ھم$ع الھوام$ع عل$ى ھ$ذا
ا=عل$م والمت$$أخرون م$$شاركته لفعل$$ه ف$$ي الوق$$ت والفاع$$ل، ول$م ي$$شترط ل$$ذلك س$$يبويه و� أح$$د م$$ن المتق$$دمين، فج$$وزوا 

  .فھما في الوقت واخت.فھما في الفاعلاخت.

ًإذا المفعول له على مذھب المتقدمين � ي$شترط في$ه إ� الم$صدر المعل$ل فح$سب، وأم$ا عن$د ا=عل$م والمت$أخرين 
ًف. بد من استيفاء كونه متحدا مع عامله في الوقت والفاعل، ولم يشترط ذل$ك س$يبويه و� أح$د م$ن المتق$دمين فج$وزوا 

ً الذي ُيريكم البْرق خْوفاَُھو((وقت واخت.فھما في الفاعل اخت.فھما في ال َ َ َ ْ ُ ُ ِ ِ K((] على عدم ا�شتراط خوفا ھ$ذا ]12:الرعد ً
ٍ إْم.قِمْن((، فبسبب ظلمھم، )فبظلم حرمنا(مفعول له،  ً سابق حينئذ يصير مفعو� =جل$ه ج$ر ب$ال.م، ]151:ا=نعام [))ِ ٍ

  .ذلكھذا إذا لم نشترط المصدرية ك} في ھرة{

ُوق7777777777777777ل أن ي7777777777777777صحبھا المج7777777777777777رد ْ. َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ . َ   

  

ُوالعك777777س ف777777ي م777777صحوب أل وأن777777شدوا َ ْ َْ ُ ْ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ْ  

  

ِ) أقع7777777777د الج7777777777بن ع7777777777ن الھيج7777777777اء  َ ْ َ َ ْ ُ ُْ ِْ َ ُ ْ َ َ   

  

ِول777777777777و توال777777777777ت زم777777777777ر اAع777777777777داء َ ْ ُ َ َ ْ ََ ُ َْ َ َ  

  

ِ) أقعد الجبن عن الھيجاء َ ْ َ َ ْ ُ ُْ ِْ َ ُ ْ َ َولو توال   *** َ ََ ْ ك إذا أعددت ا=بي$ات ت$سقط ھ$ذا البي$ت، � ھذا من التضمين، ولذلْت ََ
ِ) أقع7د الج7بن ع7ن الھيج7اءتعده، إذا أعددت ا=لفية سيأتينا بيتان أو ث.ثة كلھا م$ن قبي$ل الت$ضمين لي$ست م$ن ك.م$ه،  َ ْ َ َ ْ ُ ُْ ِْ َ ُ ْ َ َ 

  .Kھذا بيت شعر ضمنه ا=لفية، وليس من صنعه، ولذلك � يعد، تتركه وتسير إلى ما بعده، فانتبه لھذا

.وق77ل َ ُأن ي77صحبھا المج77رد قلي$$ل، َ ْ. َ ُ َ َ َ ْ َْ أح$$دھا أن يك$$ون : المفع$$ول ل$$ه الم$$ستكمل لل$$شروط المتقدم$$ة ل$$ه ث.ث$$ة أح$$وال: َ
ًمجردا، يعني مجردا عن ا=لف وال.م واFضافة، ضربت ابن$ي تأديب$ا، تأديب$ا مج$رد ع$ن  ً ً . ومج$رد ع$ن اFض$افة) أل(ً

  .التأديبضربت ابني ) أل(ًأن يكون مُحلى بـ: الثاني

َحذر((ًأن يكون مضافا، جئتك ابتغاء الخير، : الثالث ِ المْوتََ َ   .، ھذا مضاف]19:البقرة [))ْ

المستكمل للشروط من المفع$ول ل$ه � يخ$رج ع$ن ھ$ذه ا=ح$وال الث.ث$ة، وإذا جوزن$ا دخ$ول ح$رف : ٍحينئذ نقول
على ھذه ا=نواع الث.ث$ة لي$ست ف$ي مرتب$ة واح$دة، ٍالتعليل عليه، حينئذ في لسان العرب بالنظر إليه، دخول �م التعليل 

دخولھ$ا علي$ه كثي$ر، وتجري$دھا ) أل(عليه، والمحلى بـ) ال.م(بل دخولھا على المجرد قليل، والكثير نصبه دون دخول 
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أو عدم$ه، ) ال$.م(عنه قليل، والمضاف ل$م ي$ذكره الن$اظم ف$دل عل$ى أن$ه م$ستوي الط$رفين، يعن$ي � ي$رجح في$ه دخ$ول 
ًالنظر ل.ستقراء، وأكثر النحاة على ھذا؛ أنه إذا كان مجردا فحينئذ نصبه أكثر من جره بال.م، وإذا ك$ان محل$ى وھذا ب ٍ ً

، لك$ن -ك.ھم$ا ف$صيح-ٍحينئ$ذ أيھم$ا أف$صح ) أل(ًإذا جئ$ت ب$ه مج$ردا م$ن : أكثر من نصبه، يعني) ال.م(فجره بـ) أل(بـ
ً ھ$$و من$صوبا؟ =ن$$ه يج$$وز ھ$$ذا ويج$وز ذاك، أيھم$$ا أول$$ى وأف$$صح أو تترك$$ه كم$$ا) ال$.م(أيھم$ا أف$$صح؟ أن ت$$دخل علي$$ه 

ٍض$$ربت ابن$$ي تأديب$$ا، أف$$صح م$$ن لتأدي$$ب م$$ع ج$$واز : فتق$$ول) ال$$.م(وأق$$رب إل$$ى س$$عة الل$$سان العرب$$ي؟ أن تج$$رده م$$ن  ً
) أل(ض$ربت ابن$ي التأدي$ب ب$ـ: الوجھين، والحكم بفصاحة الوجھين كذلك، إ� أن أح$دھما أف$صح م$ن ا]خ$ر، ف$إذا قل$ت

ٍينئذ للتأديب أفصح من التأديب فحسب ھكذا، لماذا؟ =ن م$ا واف$ق ا=كث$ر ھ$و ا=ف$صح، ول$ذلك س$بق معن$ا أن القي$اس ح
ًالمطرد في لسان العرب ھو الذي ُيقعد عليه، وھو ال$ذي يحك$م علي$ه بكون$ه أف$صح أو ف$صيح، لك$ن م$ا ل$م يك$ن مط$ردا  K َ

ل ندورته تخالف ا=صل العام؟ ينظر في$ه عل$ى ح$سب حال$ه، ينظر فيه يعني يوقف معه، ھل ھو نادر؟ ھل ھو قليل؟ ھ
  .وأما ا=صل فھو المطرد العام يكون

.وقـل َ ُأن يصحبھا المجرد قليل، َ ْ. َ ُ َ َ َ ْ َْ ُالمجرد: َ . َ ُ َيصحب ھذا فاعل ْ ْ .قـل، َ َالمجرد أن يصحبھا  َ َ َ ْ َ . َ ُْ َُ الضمير يعود إلى ال$.م أو ْ
الح$رف : ھن$ا كا=ص$ل إذا قلن$ا) ال$.م(ً ھن$ا مؤن$ث، مرجع$ه �ب$د أن يك$ون مؤنث$ا، و)الھ$اء(الحرف لتأويل الكلمة؛ =ن 

بتأوي$ل الح$رف بكون$ه : ٍمذكر ھذا إ� باعتبار كونه كلمة، الحرف كلمة، كما أن ا�سم كلمة، والفعل كلمة، حينئ$ذ نق$ول
ُف77اجرره : ًكلم$ة، أرج$$ع ال$$ضمير إلي$$ه مؤنث$ا، وھ$$ذا � إش$$كال في$$ه، لك$$ن ل$و قي$$ل ْ ُ ْ  وم$ا يق$$وم مقام$$ه ھ$$ذا أح$$سن، )ال677م(ب77ـَ

كذلك يعم غيرھ$ا فيح$دث ف$ي ل$بس وإيھ$ام؛ : ، نقول)في(و) الباء(و) من(بعضھم يرى أنه لو رجح بالحرف أولى ليعم 
ِفاجرره بالحرف: =نه قال ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ٍ ولم يقيده بكونه حرف تعليل، إذا ح$روف الج$ر كلھ$ا دخل$ت ففي$ه إيھ$ام أي$ضا، حينئ$ذ نق$ولَ ً ً: 

ُجرره بـَفا ْ ُ فارفع$ه : ً أرجح من ھذه الجھة كونه خاصا، وذكر ا=صل واFحالة على الفرع ھذا مستقيم، كم$ا يق$ال)ال6م(ْ
ُبالفعل مث.، قد يرفع بالوصف قد يرفع بالم$صدر، ھ$ذا � ينف$ي، وإنم$ا ي$ذكر ا=ص$ل، ويح$ال عل$ى الف$رع، وھن$ا ذك$ر  ً

ُفاجررها=صل  ْ ُ ْ ِفاجرره بالحرف:  ھذا � إشكال، ويرجحه كذلك أنه إذا قلنا وأحيل على الفرع،)ال6م(بـ َ ْ َ ُ ْ ُ ْْ ِ ھ$ذا ل$م :  نق$ولَ
  .ھذا فيه إشكال: ٍيقيده بكونه حرف التعليل فيختص با=ربعة ا=حرف، وإنما أطلقه، وإذا أطلقه فحينئذ نقول

َوق77ل أن ي77صحبھا َ َ ْ َ َْ َ . . ق77لأن وم$$ا دخل$$ت علي$$ه ف$$ي تأوي$$ل م$$صدر فاع$$ل َ .المج77ر، َ َ ُ َأن ي77صحبھا فاع$$ل ي$$صحب، ُدْ َ َ ْ َ ْ أن  َ
ُوقل أن يصحبھا المجرد ،)َال.م(ُيصحب المجرد  ْ. َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ . ُالمجرد َ . َ ُ ضمير متصل مفعول ب$ه، وأن وم$ا ) والھاء( فاعل يصحب، ْ

.قلدخلت عليه في تأويل مصدر فاعل  ، )ال$.م(ـKقل ص$حبة المج$رد لھ$ا، يعن$ي ل$: K، قل صحبة المجرد لھا، ھكذا التقديرَ
ُوالعكس َ َْ للمفع$ول ل$ه، كث$رة ص$حبتھا بمعن$ى كث$ر دخ$ول :  ثابت، وھو كثرة صحبتھا للم$صدر المعل$ل، أو إن ش$ئت ق$لْ

ْوالعكس ف7ي م7صحوب أل: ؛ =نه قال)أل(على المحلى بـ) ال.م( َ ِ ُِ ْ َ ُ َ َْ ، التأدي$ب، تأدي$ب )أل(ھ$و م$ا بع$د ) أل(وم$صحوب ، ْ
َل$م : ، ول$و ق$ال)أل(؟ مصحوب )أل(أو مصحوب ) أل(ٍ حينئذ دخول ال.م لتعليل ،)أل(ھو المصدر المعلل دخلت عليه 

ف$ة أو ) أل(� يوجد إشكال؛ =ن ) أل(دخلت عليه  lٍھنا تنزل منزلة الجزء من الكلمة ف. اعتبار لھا، حينئذ ھ$ل ھ$ي ُمعر
ف$ة، وذھ$ب بع$ضھم إل$ى: ً�؟ إذا دخلت أل على تأديبا؟ نقول lزائ$د، وال$صحيح ) أل( أن$ه نك$رة، ونعم الصواب أنھ$ا معر

فة، وكذلك يتعرف باFضافة lأنھا معر.  

ِوالعكس في مصحوب ُِ ْ َ ُ َ َْ ْأل ْ Kكث$ر ص$حبتھا، وق$ل ن$صبه، :  يعن$يَ ُوأن7شدواُ َ ْ َ) أقع7د الج7بن: َ ُْ ُ ُْ ْ َ ُأن7شدوا، َ َ  عل$ى أي ش$يء ْ
، أن$شدوا، ھ$ذا قلي$ل أو )أل(ح$ل ب$ـ يعن$ي ن$صب الم) أل(عل$ى المحل$ى ب$ـ ) أل(يريد أن ي$ستدل ا]ن؟ عل$ى ع$دم دخ$ول 

كثي$$ر؟ قلي$$ل، أراد أن ي$$ستدل عل$$ى القلي$$ل، وأم$$ا الكثي$$ر فھ$$و كاس$$مه كثي$$ر موج$$ود، وأم$$ا القلي$$ل أراد أن ي$$ستدل علي$$ه، 
َ) أقعد الجبن. وأنشدوا عليه الذي ھو قلة النصب ُْ ُ ُْ ْ َ ِع7ن الھيج7اء الخوف، يعن$ي =جل$ه، َ َ ْ َ َْ  بالم$د والق$صر، وھ$ي الح$رب، ِ

َول ْو توالتَ َ َ ِزمر اAعداء تتابعت، َْ َ ْ ُ ََ   . جمع عدو، والزمر جمع زمرة، والمراد بھا جماعات ا=عداءُ

َ) أقعد الجبن ُْ ُ ُْ ْ َ ٍ � أقعد =جل الجبن، فحينئذ الجبن نقولَ ِ ھذا مصدر معلل متحد مع عامله م$شارك ل$ه ف$ي الوق$ت : ِ
ِعلي$ه، � أقع$د للج$بن، ھ$ذا ) ال$.م(ً=كث$ر اس$تعما� دخ$ول ، وا)أل(والفاعل، نصب على أنه مفع$ول ل$ه، ودخل$ت علي$ه 

َوق7ل أن ي7صحبھاوھ$و قلي$ل، فين$صب عل$ى ا=ص$ل، ) أل(ا=صل، ولكن سمع تجريده م$ن  َ َ ْ َ َْ َ . ُالمج7رد َ . َ ُ ُوالعك7س  ***  ْ َ َْ ْ..  
ُالعكس  َْ  اللغوي الذي ھو خ$.ف، المراد به العكس اللغوي، وليس العكس ا�صط.حي المنطقي، إنما المراد به العكسْ

ُوالعك77سيف$سر ب$$الخ.ف،  َ َْ َأن ي77صحبھا يعن$ي خ$$.ف الم$$ذكور ال$$سابق، وھ$و كث$$رة ْ َ َ ْ َ ْ ُوأن77شدواَ، وقل$ة أن ُين$$صب، َ َ ْ :  يعن$$يَ
َ) أقعـد الجبنًالنحاة، استد�� على ھذا،  ُْ ُ ُْ ْ َ ِ ع7ن رج$ل جب$ان وام$رأة جب$ان، يتح$د فيھ$ا النوع$ان،: ، الج$بن الخ$وف، يق$الَ َ
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َالھ ِيجاءْ َ ِولو توالت زمر اAعداء *** ْ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ُ َْ َ َ.  

Kكلھا ا=نواع الث.ثة، وأما المضاف تركه الناظم، ف$يفھم م$ن ك.م$ه أن$ه ي$ستوي في$ه ا=م$ران؛ =ن$ه ب$ين قل$ة : قال َ
اء اتصالھا بالمجرد، وكثرة اتصالھا بالمحلى وسكت عن المضاف فدل على أنه استوى فيه ا=مران، ولذلك جئتك ابتغ$

َُينفق$ون((الخير، وفھم من ك.مه استواء ا=مرين في المضاف، وص$رح ب$ه ف$ي الت$سھيل  ُ ِ أْم$والُھم اْبتغ$اء مْرض$اة 'ِ َ َ َ َK ِ َِ ُ َ َ(( 
ِاْبتغاء مْرضاة ' ]265:البقرة[ َ َ َK ِ Kوإن((، )ال$.م( بالنصب، لم ت$دخل علي$ه َِ ِ ِ منھ$ا لم$ا يْھ$بط م$ْن خ$شية 'َ َ َ َ َK ِ ِ ِْ َ َْ ُ ، ]74:البق$رة[ ))ِ

ِ خ$شية 'ھذه من تعليلي$ة، وِمْن  َK ِ ْ ِ ھ$ذا ف$ي ا=ص$ل مفع$ول ل$ه، وھ$و م$ضاف، إذا ُج$ر ب$الحرف، وك$ذلك ن$صب، َ Kُ َاْبتغ$اء ً َ ِ
ِمْرض$$اة ' َ َK َح$$ذر((، وس$$بق ِ ِ الم$$ْوتََ َ K، وا=كث$$ر ف$$ي الق$$رآن الن$$صب، وإن س$$وى بينھم$$ا الن$$اظم ھن$$ا، وھ$$و ]19:البق$$رة [))ْ

  ؟؟؟ النحاة، لكن في القران ا=كثر النصب، فإذا كان كذلك المشھور عند

واFض$افة الن$صب، ) ال$.م(و) ا=ل$ف(وكلھا يج$وز أن تج$ر بح$رف التعلي$ل، لك$ن ا=كث$ر فيم$ا تج$رد ع$ن :  قال
ًالمجرد منھما ا=كثر فيه النصب، ضربت ابني تأديبا، تأديبا ھذا مجرد من  ً ُومن اFض$افة، ويج$وز ج$ره ض$ربت ) أل(ُ

) ا=ل$ف(ٍبني لتأديب، ج$ائز، وزع$م الجزول$ي أن$ه � يج$وز ج$ره، وھ$و خ$.ف م$ا ص$رح ب$ه النحوي$ون، وم$ا ص$حب ا
َبعكس المجرد، فا=كثر جره، ويجوز نصبه ضربت ابني للتأديب، أكثر من ضربت ابني التأدي$ب، ومم$ا ج$اء ) ال.م(و ِ

ْ) أقع7د الج7بن ع7ن ال: ًفيه من$صوبا م$ا أن$شده الم$صنف ِْ َ ْ ُ َُ ُ ْ َ ِھيج7اءَ َ ْ ِالبي$ت، ف$الجبن مفع$ول ل$ه، أي � أقع$د =ج$ل الج$بن،  .. َ ِ
  :ومثله قوله

َفلي77777777ت ْ َ ُبھ77777777م ِل77777777ي َ ِ ًقوم77777777ا ِ ْ ُركب77777777وا اَِذإ َ َِ  

  

cش777777777نوا َاUغ777777777 َ َفرس777777777 َارةِ ْ َوركبً اناُ   اَان777777777ُْ

  

َاUغأين الشاھد؟    .ومع ذلك نصب) أل(، دخلت عليه َارةِ

ُجر على السواء، ضربت ابني تأديبه ولتأديبه، وھذا قد يفھم م$ن النصب وال:  وأما المضاف فيجوز فيه ا=مران
، عل$م أن الم$ضاف � )ال$.م(و) ل5ل$ف(kك.م المصنف، بل يفھم؛ =نه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب الم$صاحب 

ًيق$$ل في$$ه واح$$د منھم$$ا، ب$$ل يكث$$ر في$$ه ا=م$$ران، ومم$$ا ج$$اء من$$صوبا قول$$ه تع$$الى k)) :َيْجعل$$ون َ َ أص$$ابعَُ َِ َُھم ف$$ي آذانھ$$م م$$ن َ ِ ِ ِْ ِْ َ
ِالصواعق حذر المْوت ِ Kَ َ َ َْ َ   :  جاء بالنصب، ومنه قوله]19:البقرة [))ِ

ُوأغفر ِ ْ َعور َ ِالكريم َاءَ ِ ُادخاره َ َ ُادخاره .. ّ َ   ھذا مضاف إلى الھاء  ّ

ُوأعرض ِْ ِشتم نَع ُ ْ َتكرما ِيمِئ.الل َ c َ َ  

ُادخاره َ ًالم$صدر المعل$ل الم$شارك لعامل$ه وقت$ا : ًذا المفع$ول ل$ه ھ$و�دخاره، ھ$ذا م$ضاف إل$ى ال$ضمير، إ:  يعنيّ
ًوفاع.، وكذلك يزاد أن المصدر ھناك � يكون مؤو� بالصريح، وإنما يكون مصدرا صريحا، كذلك من أحكام$ه ً ً أن$ه : ً

ً� يجوز تعدده منصوبا أو مخفوضا، إ� بإبدال أو عطف ً.  

ًمن والع$$سل، كون$$ه قلبي$$ا عن$$د كثي$$ر م$$ن المت$$أخرين، جئت$$ك ال$$س: ًكون$$ه م$$صدرا، ف$$. يج$$وز: وش$$روطه خم$$سة
جئت$ك : ًقت. للكافر، القت$ل م$ن أعم$ال الج$وارح، وأج$از الفارس$ي: جئتك قراءة للعلم، و�: كالرغبة ونحوھا، ف. يجوز

ًقع$د ع$ن الح$رب جبن$ا، : ًكونه علة غرض$ا ك$ان كالمحب$ة أو غي$ر غ$رض، مث$ل: ًضرب زيد، يعني لتضرب زيد، ثالثا
ًاتحاده بالمعلل به وقتا، ف$. يج$وز: ًرابعا K :ًتأھب$ت ال$سفر، خام$سا َ ًاتح$اده بالمعل$ل ب$ه ف$اع.، ف$. يج$وز: ُ K : ُجئت$ك محبت$ك

  .إياي، فھذا � يجوز أن ينصب على أنه مفعول له

  

ُالمفعول: ثم قال الناظم رحمه ' تعالى ُ ِفيه َْ َوھو ِ .المسمى ُ َ ًظرفا ُ ْ َ.  

ي$سمى -مفع$ول في$ه والظ$رف، وھ$ذا عن$د الب$صريين : ذا الذي س$يذكره ل$ه اص$ط.حانذكر لنا عنوانين، يعني ھ
ً، وك$$ذلك س$$ماه الف$$راء مح$$.، فھ$$و ك$$ذلك ھ$$و مح$$ل، =ن ي$$وم الخم$$يس م$$ث. وق$$ع في$$ه ال$$صوم، -المفع$$ول في$$ه والظ$$رف ً

فقوا الب$صريين ف$ي ًوا=مام وقع فيه الجلوس فھو محل، والكسائي وأصحابه صفة واشتھر عن الكوفيين مفعو� فيه، وا
  .ًالتسمية ا=ولى، ونازعوا في تسميته ظرفا، لھم علل
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ًوقدمه على المفعول معه ھنا، لقربه من المفعول المطلق، لكونه مستلزما له في الواق$ع، إذ � يخل$و الح$دث ع$ن 
ًھو في ا=صل حدث، مصدر، ضربت ضربا، إذا ھذا أقرب إل: زمان ومكان، =ن المفعول المطلق قلنا ى الفع$ل؛ =ن$ه ً

ًأحد جزئي الفعل، والحدث يستلزم مح. يقع فيه إما مكانا وإما زمنا، بل الفعل يدل على الزمن بد�ل$ة الت$ضمن، وي$دل  ً ً
ًعلى المكان بد�لة ا�لت$زام، إذا ھ$و أق$رب، ي$ستلزمه الفع$ل، وم$ا اس$تلزمه الفع$ل يك$ون أق$رب، لك$ون م$ستلزما ل$ه ف$ي  ً

ن زمان ومكان، و=ن العامل يصل إليه بنفسه � بواسطة ح$رف ملف$وظ بخ.ف$ه، المفع$ول الواقع، إذ � يخلو الحدث ع
والني$ل � يج$وز ح$ذف ال$واو ھن$ا، ب$ل بع$ضھم رأى أن ) وو(ًمعه � يكون ھك$ذا ج$ردا ب$ين العام$ل والمعم$ول، س$رت 

) واو(ي$وم الخم$يس دون ً، إذا م$ا توص$ل العام$ل إلي$ه بنف$سه، ص$مت )ال$واو(العامل توصل إلى المعمول بواس$طة ھ$ذه 
  .ًھذا أقوى مما توصل إليه العامل بحرف سواء كان مذكورا أو �، لكن في المفعول معه � يجوز حذفه

ُالمفعول ُ ِفيه َْ  الم$سمى والمعن$ون ل$ه عن$د النح$اة -أي المفعول ل$ه-يقال في الضمير ما قيل في المفعول له، وھو : ِ
ًالبصريين ظرفا، فيسمى ظرفا، وأطلق ال ظرف الزمان وظ$رف المك$ان، والظ$رف أخ$ص م$ن : ظرف، ويشمل نوعيهً

ك$ل : ك$ل لف$ظ دل عل$ى زم$ن، واس$م المك$ان: اسم الزمان، وأخص من اسم المكان، كل منھما أخص؛ =ن اس$م الزم$ان
ف ٍاس$م مك$ان مقي$د، حينئ$ذ أراد أن يع$رl: لفظ مدلوله المكان، وأما الظرف �، بل ھو اسم زمان مقي$د، وظ$رف المك$ان

 ھ$و اس$م -لوح$دھا ھك$ذا-ي$وم : الناظم المقيد دون المطلق؛ =نه � التفات إل$ى اس$م الزم$ان م$ن حي$ث ھ$و، ول$ذلك نق$ول
ًإذا يوم أعم من كونه ظرفا، لجواز انفكاكه عنه، إذا قيل. ًزمان، قد يكون ظرفا وقد � يكون لفظ يوم يجوز أن يك$ون : ًٌ

Kإن$$ا: ((ً يك$$ون ظرف$$ا كقول$$هص$$مت ي$$وم الخم$$يس، ويج$$وز أن �: ًظرف$$ا، مث$$ل ن$$ا يْوم$$اِ lنخ$$اُف م$$ْن رب ً َ ََ َ  ]10:اFن$$سان [))َِ
ُواتق$$وا(( K ً يْوم$$اَ ًم$$ا ج$$از أن يك$$ون ظرف$$ا وغي$$ره أع$$م م$$ن مم$$ا اخ$$تص : ٍ ل$$يس بظ$$رف ھن$$ا، فحينئ$$ذ نق$$ول]48:البق$$رة [))َ

  . بالظرف

َالظ7777777777رف و ُ ْ َت أو مك7777777777ان ض7777777777مناْق7777777777. َM ُ َ ٌْ َ ٌ   

  

ْف77777777ي ب77777777اطراد كھن77777777ا ام ُ ََ َ ٍ ِM َك77777777ث أزمن77777777اِ ْ ُُ َ ْ  

  

ُالظ77رف ْ . الوع$$اء، وھ$$ذا مناس$$ب لظ$$رف الزم$$ان وظ$$رف المك$$ان؛ =ن ظ$$رف الزم$$ان وع$$اء للح$$دث : ة ف$$ي اللغ$$َ
ًباعتبار كونه زمنا يقع فيه، وظرف المكان وعاء للحدث باعتباره كونه مكانا له ً.  

ًإذا كل منھما وعاء، مثل الكأس يكون وعاء للم$اء، فھ$ذا ظ$رف  ظ$روف، ك$ذلك ال$زمن يك$ون ، والم$اء م)ك$أس(ً
ًللحدث ظرفا، فيكون الحدث الذي ھو الصوم قد وقع في الزمن، وكذلك يكون قد وقع في المكان مثل$ه، المعن$ى واح$د، 

  .ولذلك المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى ا�صط.حي

َالظرف و: وأما في ا�صط.ح فقال ُ ْ . ُالظرف يعني اسم وقت، ٌتْقَ ْ . ْأو  ھذا خبره، المراد اس$م وق$ت، ٌتْقَ وو،  مبتدأَ َ
ٌمك7ان للتنوي$ع والتق$$سيم، َ الج$$نس يك$ون أع$$م م$$ن المح$دود، م$$ا ھ$$و المح$دود؟ ظ$$رف، اس$$م : ً أي اس$$م مك$$ان، ودائم$ا قلن$$اَ

ًإذا يكون أعم على ما ذكرناه، كل ظرف زمان اسم وقت، و� عكس، كل ظرف مك$ان اس$م مك$ان، و� . الوقت؟ جنس
  .عكس

ليس كل لفظ دل عل$ى زم$ن يك$ون . اسم زمان، وظرف زمان، اسم مكان، وظرف مكان: شياءًإذا عندنا أربعة أ
اس$$م : ٍظ$رف زم$$ان، ول$$يس ك$$ل لف$$ظ دل عل$ى مك$$ان يك$$ون ظ$$رف مك$$ان، انتب$$ه لھ$ذا، الط$$.ب يخطئ$$ون، فحينئ$$ذ نق$$ول

ُواتقوا((يوم، يأتيك : الزمان مثل K ً يْوم$اَ َھ$ذا ((»ٌھ$ذا ي$وم مب$ارك« ھ$ذا مفع$ول ب$ه ]48:البق$رة [))َ َ ي$ْوم ينف$ُع ال$صادقينَ َ َِ ِ K َ ُ(( 
ٍ ھذا يوم، جاء خبر، يوم العيد يوم مبارك، ھذا جاء مبتدأ، حينئذ كيف جاء مبت$دأ، والظ$رف � يك$ون إ� ]119:المائدة[

ًھنا ليس بظرف، بل ھو اسم زمان وق$ع مبت$دأ، و� تن$افي بينھم$ا، وإنم$ا ال$ذي يتن$افى أن يك$ون ظ$رف : ًمنصوبا؟ نقول

ًن ويقع مبتدأ؛ =نه � بد له من متعلق ينصبه، وا=صل فيه أن يك$ون فع$.، فكي$ف يك$ون فع$. وھ$و مبت$دأ ھ$ذا في$ه زما ً ً

ٌأو مك7انھذا المراد به اسم وقت، وھو ما دل على زمن، كيوم وساعة وحين ووق$ت، :  نقولٌتْقَ◌ًتنافي؟، إذا  َ َ ْ  أي اس$م َ
ْأو(مكان، و ظ$رف زم$ان، وظ$رف مك$ان، فأدخ$ل الق$سمة ف$ي : ف ينق$سم إل$ى ق$سمينھنا للتنويع، فدل عل$ى أن الظ$ر) َ

ٌأو مك7ان ٌتْقَوالحد،  َ َ ْ الكلمت$ان ھات$ان ش$ملت الظ$رف وغي$ر الظ$رف، ف$أراد إخ$راج غي$ر الظ$رف، اس$م الزم$ان :  نق$ولَ
َض7منا: ًالذي � يكون ظرفا، واسم المكان الذي � يكون ظ$رف مك$ان، ق$ال M ِن معن$ى ، يعن$ي ض$من ذل$ك اس$م الزم$اِف7ي ُ

ت$دل ) ف$ي(ٍالظرفي$ة، والم$راد أن$ه ي.ح$ظ معن$ى الظرفي$ة، وھ$ي الوع$اء، الظ$رف وع$اء، حينئ$ذ ) في(، والمراد بـ)ِفي(
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ھن$ا عل$ى أن الك$أس ظ$رف ق$د ح$وى ) ف$ي(الم$اء ف$ي الك$وز، الم$اء ف$ي الك$أس، دل$ت : على الظرفية، ما المراد؟ نق$ول
ً، على أن اسم الزمان صار ظرف$ا لغي$ره، )في(باعتبار تضمين معنى الماء، ھنا كذلك إذا دل اسم الزمان واسم المكان 

ٍواسم المكان صار ظرفا لغيره صار ظرفا حينئذ، وأما إذا لم يكن ك$ذلك حينئ$ذ � نحك$م علي$ه بكون$ه ظ$رف زم$ان و�  ٍ ً ً
: ٍ حينئ$ذ نق$ولظرف مكان، إذا استطاع أن يفھم من لفظ اسم الزمان أو اسم المكان معنى الظرفي$ة وم.حظ$ة الظرفي$ة،

ُاتق$وا((ٍھذا ظرف زمان أو ظرف مكان، وأما إذا ل$م يك$ن ك$ذلك فھ$و ب$اق عل$ى أص$له،  Kيْوم$ا ً  ھ$ل الي$وم ]48:البق$رة [))َ
ً، ل$صار يوم$ا ھن$ا من$صوبا عل$ى )ف$ي(؟ �؛ =ن التق$وى ل$و كان$ت عل$ى معن$ى )ف$ي(ظرف للتقوى؟ ھل ھو على معنى  ً

ٍ ذلك اليوم، فيكون ذلك الي$وم وع$اء للتق$وى، حينئ$ذ خرج$ت التق$وى م$ن ا=م$ر الظرفية، فصار المراد إيجاد التقوى في ً
ُواتق$وا((بھا ف$ي ال$دنيا، ص$ارت مؤجل$ة إل$ى ا]خ$رة،  K َ يْوم$ا تْرجُع$ونَ َ َُ ، وإنم$ا الم$راد اتق$وا نف$س الي$وم، ]281:البق$رة [))ً

  .نفس اليوم ھو المتقى

: ًيس، ي$$وم الخم$$يس ص$ار ظرف$$ا لل$$صوم، كأن$$ه ق$$الص$$مت ي$وم الخم$$: ، لك$ن ل$$و قل$$ت)ف$$ي(ًإذا ل$يس عل$$ى معن$$ى 
حت$ى نحك$م علي$ه بأن$ه ظ$رف ) ف$ي(صمت في ي$وم الخم$يس، فمعن$ى الظرفي$ة ھن$ا م.ح$ظ، � ي$شترط الت$صريح بلف$ظ 

، وھ$و الظرفي$ة فح$$سب س$واء أمك$ن الت$$صريح أو �، )ف$ي(زم$ان أو مك$ان، �، وإنم$ا ت.ح$$ظ المعن$ى ال$ذي ت$دل علي$$ه 
: اصبر صمت في يوم الخم$يس، ص$ح، نق$ول: صمت يوم الخميس، ھل ھو ظرف أو�؟ قال: ت� يشترط إذا قل: يعني

�، � يشترط فيه، وإنما ھل التركيب ھنا على معنى الظرفية أو �؟ ھل يوم الخميس وعاء لل$صوم؟ إن ك$ان نع$م فھ$و 
  .ظرف، وإ� ف.

َضمنا: ًإذا قوله M َضمنا) .. في(ھذه نائب فاعل، و) ا=لف( ُ M ل، ھذا مغير الصيغة يتعدى إلى اثن$ين، ا=ول ھ$و ُ، فُ lَع
ً ح$$رف ق$$صد لفظ$$ه، وإذا ق$$صد لفظ$$ه ص$$ار علم$$ا، إذا ِ ف77ي،)ِف77ي(ال$$ذي ن$$اب ع$$ن الفاع$$ل، وھ$$و ا=ل$$ف، والث$$اني  ) ِف77ي(ً

َضمنا مفعول به، M معناھ$ا : ھ$و الظرفي$ة، ومعن$ى ت$ضمنه) ف$ي(، معن$ى )ف$ي(ِالوق$ت، اس$م الوق$ت، واس$م المك$ان معن$ى  ُ
ُفان7صبه : ًاللفظ يشير إلى معن$ى الظرفي$ة، وھ$و كون$ه وع$اء للح$دث ال$ذي دل علي$ه العام$ل، س$يأتي: رته إليه، يعنيإشا ْ ِ ْ َ

ِب77الواقع في77ـه ِ ِِ َ ْ ٍبالح$$دث ال$$ذي وق$$ع في$$ه، س$$واء ك$$ان ھ$$ذا الح$$دث ف$$ي ض$$من فع$$ل أو وص$$ف أو مج$$رد، : ، يعن$$يِ ُفان77صبه ٍ ْ ِ ْ َ
ِبالواقع فيـه ِ ِِ َ ْ ھو الظرفية، ومعنى ت$ضمنه معناھ$ا إش$ارته إلي$ه، لكون$ه ف$ي ق$وة تق$ديرھا، وإن ) في(معنى : ٍ، حينئذ نقولِ

: ، جئ$ت عن$$د زي$د، جئ$ت عن$د ص$.ة الع$صر، نق$$ول)عن$د(ل$م ي$صح الت$صريح بھ$ا ف$ي الظ$$روف الت$ي � تت$صرف، ك$ـ
 ص$مت :صمت ي$وم الخم$يس، يمك$ن أن يق$ال: ھنا منصوب على الظرفية، وم.حظ فيه معنى الظرفية، إذا قلت) عند(

، لكن بعض الظروف التي � تتصرف، التي م.زمة للظرفية وش$به الظرفي$ة ھ$ذه � )في(في يوم الخميس، فتصرح بـ
Kيصح التصريح بھا أبدا؛ =نھا � تجر أص. بحرف الجر، وإن ُجرت فإنما يختص بح$روف الج$ر  ً ُ فح$سب، وم$ا ) م$ن(ً

ٌ العصر، م.حظ أن عند ص.ة العصر م$ضمن معن$ى ھذا م.زم للظرفية، جئت عند ص.ة) عند(عداھا ف.، فـ ، )ف$ي(ٌ
تك$ون اس$م زم$ان ) عن$د( ال$ذي ھ$و عن$د ص$.ة الع$صر؛ =ن نوھو الظرفية وأن المجيء ك$ان ف$ي ذل$ك ال$زمن، ف$الزم

، عن$د الم$سجد ص$ارت ظ$رف مك$ان، عن$د ص$.ة الع$صر، عن$د ال$صباح، )ك$ل(واسم مكان باعتبار المضاف إليه مثل 
ًوق$ت ص$.ة الع$صر ص$ار ظرف$ا للمج$يء، : ٍ ظرف زمان، حينئذ جئت عند ص.ة الع$صر، يعن$يعند المساء، صارت

  .صمت في يوم الخميس؟ � يصح: جئت في عند ص.ة العصر، كما تقول: لكن ھل يصح أن يقال

  .أن يصرح بھا، ھذا لم يقل به أحد من النحاة) في(ًإذا � يشترط تضمين معنى 

َضمنا M رج كل اسم زمان، واس$م مك$ان ل$يس بظ$رف، إذ اس$م الزم$ان واس$م المك$ان، أع$م م$ن ً، إذا أخ)في(معنى  ُ
  .الظرف

ٍباطراد َ M ھ$ذا : في كل تركيب، إن كان ف$ي بع$ض التراكي$ب دون بع$ض، نق$ول: ً المراد به أن يكون مطردا، يعنيِ
أتي أن$ه � ين$صب ًليس بظرف مكان و� بظرف زمان، احترازا ع$ن بع$ض ا=لف$اظ م$ن أس$ماء المك$ان المخت$صة، س$ي

َعلى الظرفية إ� اسم المكان الُمبھم، وأما الُمختص ف. ينصب على الظرفية، ُسمع بعض ا=لف$اظ َِ َدخل$ت ال$دار، ال$دار : َ َ
ً، لكن$ه ل$يس مط$ردا ف$ي ك$ل تركي$ب م$ع س$ائر ا=فع$ال، ب$ل ھ$و ف$ي فع$ل خ$اص )ف$ي(ھذا اسم مكان، ھنا ضمن معنى 

ِت الشام، يعني في الشام، ھذا ا=صل، ل$م ي$سمع لف$ظ ال$شام وھ$و لف$ظ اس$م مك$ان ِدخلت، سمع دخل مع الدار فقط، سكن َ
إ� م$ع س$كنت، طي$ب ) ف$ي(، أن$ه مت$ضمن لمعن$ى -وفي$ه خ$.ف س$يأتي-مختص من$صوب عل$ى الظرفي$ة ف$ي الظ$اھر، 

سان ھ$ذه ا=لف$اظ الم$سموعة ف$ي ل$: ٍوغير سكنت؟ يرجع إل$ى أص$له، وھ$و أن$ه يج$ر بح$رف الج$ر بح$سبه، حينئ$ذ نق$ول
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ٍمعھ$ا إ� م$ع ألف$اظ معين$ة م$ن ا=فع$ال، فحينئ$ذ مت$ى يك$ون ) في(ليس تضمين معنى : العرب، وھي أسماء مكان، نقول
� : مع كل فعل، وأما إذا اختص ببعض ا=فعال دون بع$ض، نق$ول) في(ظرف زمان أوظرف مكان؟ إذا ُضمlن معنى 

  .ھذا خلل خدش في الحكم عليه بكونه ظرف زمان أو ظرف مكان

ٍباطراد :ًإذا قوله َ M ٍب7اطراد:  بقول$هزواحت$ر:  ھذا مراده بأن يتعدى إلي$ه س$ائر ا=فع$ال، ول$ذلك ق$الِ َ M ُ م$ن نح$و دخل$ت ِ
َالبيت، وسكنت الدار، وذھبت الشام مما انتصب ب$الواقع في$ه، ف$إن ك$ل واح$د م$ن البي$ت وال$دار وال$شام مت$ضمن معن$ى  ُ َُ َ

 لم$اذا؟ =ن$ه اس$م مك$ان مخ$تص، واس$م مك$ان مخ$تص � يت$ضمن معن$ى ًل$يس مط$ردا) ف$ي(، ولكن تضمنه معنى )في(
  .تحفظ و� يقاس عليھا: با=صل، وإنما تكون ھذه ا=لفاظ مسموعة، يعني) في(

ٍباطراد :ًإذا قوله َ M ٍ احترز به من ھ$ذه ا=لف$اظ، وإذا قي$ل ب$أن البي$ت وال$دار وال$شام اس$م مك$ان مخ$تص، حينئ$ذ ھ$و ِ
نمت البيت، على أنه ظ$رف مك$ان، وإنم$ا س$كنت البي$ت، : نصُبه مع سائر ا=فعال، إذ � يقالليس بظرف؛ إذ � يطرد 

ز  lسكنت الدار فقط، وإنما نمت الدار، يعني نمت في الدار ھذا � يقال، لماذا � يقال؟ =ن ا=صل فيه المن$ع، وإنم$ا ُج$و
ٍس$$كنت ال$$دار لكون$$ه س$$ماعيا فح$$سب، وإذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ � ُيحت$$رز نم$$ت البي$$ت، و� ق$$رأت ال$$دار، :  عن$$ه ف$$. يق$$الً

ص$$ليت ف$$ي الم$$سجد، وھ$$ذا � يط$$رد م$$ع س$$ائر ا=فع$$ال، وإنم$$ا ھ$$و س$$مع ف$$ي ألف$$اظ مح$$دودة : وص$$ليت الم$$سجد، يعن$$ي
ٍباطراد: فحسب، وعليه � يحتاج إلى قيد َ M ٍباطراد: ، فقولهِ َ M ُ ھذا قيدا � ُيقيد ب$ه، ب$ل يج$ب حذف$ه، فال$دار م$ن قول$هِ K ل$ت دخ: َ

ٍليس بظرف، حينئذ ننصبه على ماذا؟ دخل$ت ال$دار بالن$صب، ظ$اھره عل$ى أن$ه : الدار ليس بظرف، وفي نصبه إذا قلنا
  : �، فيه ث.ثة مذاھب للنحاة: ظرف مكان، نقول

أنه انتصب نصب المفعول به بعد إس$قاط الخ$افض عل$ى وج$ه التوس$ع والمج$از، وھ$ذا م$ذھب اب$ن مال$ك : ا=ول
  .، أنه مفعول به، انتصب بعد نزع الخافض منهرحمه ' تعالى

ٍ دخ$ل مع$ه متع$د بنف$سه، وھ$ذا بعي$د؛ =ن دخ$ل ل$يس -دخل$ت ال$دار-أنه مفعول به حقيقة، وأنه دخل مع$ه : الثاني
ًمتعديا، دخلت الدار مفعول به حقيقة، ودخل ھذا متع$دي مث$ل ض$ربت، ھ$ذا بعي$د، الم$ذھب ا=ول أق$رب، وھ$و م$ذھب  ُ ً

، أنه �زم، ولكنه تعدى إلى المفعول بحرف الجر مثل مررت بزيد، ثم حذف حرف الجر من ب$اب ابن مالك رحمه '
  .التوسع، أسقط فانتصب، وھذا قريب � إشكال فيه

ًأنه ظرف، وأجري ُمجرى المبھم من ظ$رف المك$ان، إذا الثال$ث أن$ه ظ$رف وأج$ري مج$رى الم$بھم م$ن : الثالث ُ

  .وإذا كان كذلك � ينتصب على الظرفيةظرف المكان؛ =نه اسم مكان مختص، 

ٍأن$$ه ظ$$رف ُعوم$$ل معامل$$ة الم$$بھم؛ =ن$$ه � ينت$$صب م$$ن أس$$ماء المك$$ان إ� الم$$بھم، حينئ$$ذ عل$$ى : الق$$ول الثال$$ث ِ
ٍباطراد :المذاھب الث.ثة ھذه، ھل قوله َ M ً أم يكون لغوا؟ فأما على الثاني والثالث ف. يحتاج إلى قي$د زً يجري قيدا ل.حتراِ

ًراد على المذھب الثاني، وھو كونه دخل متعديا بنفسه، وأنه مفعول به حقيقة � نحت$اج إل$ى ا�ط$راد، لم$اذا؟ =ن$ه ا�ط
� : ٍ، إذا قلن$ا بأن$ه مفع$ول ب$ه حقيق$ة، فحينئ$ذ نق$ول)في(والمفعول به � يتضمن معنى ) في(ضمlن معنى : أخرجه بقوله

أخ$$رج المفع$$ول ب$$ه؛ =ن المفع$$ول ب$$ه ينت$$صب � عل$$ى معن$$ى ) ف$$ي (ض$$مlن معن$$ى: نحت$$اج إل$$ى قي$$د ا�ط$$راد، =ن قول$$ه
  ).في(ضمlن معنى : ٍ، وكذلك على الثالث، وھو أنه ظرف، حينئذ دخل معنا بقوله)في(

ًإذا فأما على الثاني والثالث ف. يحتاج إلى قيد ا�طراد؛ =نه إن كان ظرفا فھو داخل في الظ$روف، عل$ى قول$ه ً :
، وأما على ا=ول، وھ$و )في(ًمفعو� به حقيقة ف. يحتاج إلى قيد ا�طراد؛ =نه ليس على معنى ، وإن كان )في(معنى 

ٍب7اطراد :رأي اFمام ابن مالك رحمه ' تعالى، فيحتاج إلى قيد ا�طراد، وعلي$ه قول$ه َ M ، ل$يس -ھ$ذا الم$راد-ً ل$يس ح$شوا ِ
في$ه نظ$ر، وال$صواب أن$ه عل$ى مذھب$ه ھ$و، :  عقيل يقولًحشوا، بل أراد أن يحترز عن ھذا النوع دخل البيت؛ =ن ابن

� تنتق$دھا إ� باعتب$ار ) احت$رازات(ٍأن$ت ا]ن إذا ش$رحت، إذا ك$ان ث$م قي$ود، والن$اظم ل$ه م$ذھب، وأن$ت تخالف$ه، حينئ$ذ 
 إلى آخره، وتعلل، وت$ضعف، �، م$ا.. ھذا يخرج به كذا وھذا: مذھبه المختار عنده، � تشرح من رأسك ھكذا، وتقول

Kمذھبه؟ مذھب ابن مالك في ھ$ذه ا=لف$اظ المن$صوبة، وھ$ي أس$ماء مك$ان مخت$صة، أنھ$ا ُم$شبھة ب$المفعول ب$ه، فا=ص$ل  َ
  .ًفيھا أنھا على حذف حرف الجر توسعا فانتصب ما بعده

وأما على ا=ول فيحت$اج إل$ى قي$د ا�ط$راد، ف$إن ن$صبه عل$ى التوس$ع والمج$از حك$م اللف$ظ ف$. يخرج$ه ذل$ك ع$ن 



                                                            
819

  .ً، وھذا ھو الذي اعتبر الناظم إلى قيد ا�طراد خ.فا إلى ما ذھب إليه الشارح)في(معنى 

َالظ77رف وق77ت أو مك77ان ض77منا َM ُ َ ْ ُ ٌْ َ ٌ . ٍف77ي ب77اطراد  ***  َ َِ M ح ب$$ـِ lص$$مت ف$$ي ي$$وم الخم$$يس، ي$$وم ) ف$$ي( دون لفظھ$$ا ل$$و ُص$$ر
اس$م الزم$ان أن$ه ظ$رف أ� الخميس ظرف أم اسم زمان؟ فيه خ.ف، وال$صحيح أن$ه ل$يس بظ$رف، ش$رط الحك$م عل$ى 

ف$ي ي$وم ج$ار و : ص$مت ف$ي ي$وم الخم$يس نق$ول: ، أ� ينطق بھا، وإنما ي.حظ معناھا فحسب، ف$إذا ق$ال)في(ُّيصرح بـ
ص$مت ي$وم الخم$يس؛ =ن$ه من$صوب، نح$ن : ويشترط في اسم الزمان أن ُيسقط الحرف فيق$ول. مجرور متعلق بصمت

ف$ي ي$وم الخم$يس أخرجت$ه ع$ن كون$ه : ، من ب$اب المن$صوبات، ف$إذا قل$تا]ن نتكلم في باب المفعول فيه وھو منصوب
  .ظرف زمان

  .خرج عن كونه ظرف زمان: ٍدون لفظھا، فإن نطق به فحينئذ نقول) في(ُضمlن معنى ) في(ًإذا 

ٍباطراد  َ M   ق$د يك$ون ف$ي-)ف$ي(م$ضمن معن$ى -، ثم ھذا )في( عرفنا ماذا أراد به، باطراد ما أعرابه؟ ضمlن معنى ِ
َضمنـا: ًكل تركيب، وقد � يكون، إذا متعلق بقوله M : � ب$اطراد ك$ـ) ف$ي(، فإن ض$من معن$ى )في(، ضمlن باطراد معنى ُ

ٍباط7ـرادًھذا ليس بظرف زمان، وليس بظ$رف مك$ان، إذا الم$راد ھن$ا : سكنت الدار، وسكنت الشام نقول َ M :  متعل$ق بقول$هِ
َضمنـا M نا ب$اطراد معن$ى : ، كأنه قالُ lًاحت$رازا مم$ا ض$من معن$ى ف$ي � ب$اطراد، وھ$و م$ا ذكرن$ا في$ه الم$ذاھب ) ف$ي(ض$م
  .الث.ثة

َكھنا امكث أزمنا ْ ُ َ َُ ْ َُ ْامكث، ْ ُ َھنا ْ َھناما إعراب  ،ُ ْوبـھنا أو ھاھنا أش7ر؟ ما نوعه؟ ھو يريد أن يمثل إلى أي شيء؟ ُ ْ ُ َِ َ َُ ِ ،
َھنا ھن$ا، � ت$صرح فيھ$ا ) ف$ي(، يعن$ي )ف$ي(، ض$من معن$ى ًاسم موضع، إشارة إلى موض$ع مك$ان، إذا اس$م مك$ان:  قلناُ

َھن7ا: ٍ، وإنما ي.ح$ظ فيھ$ا معن$ى الظرفي$ة، فحينئ$ذ نق$ول)في ھنا(  من$صوب عل$ى الظرفي$ة المكاني$ة؛ =ن$ه اس$م مك$ان ث$م ُ
ٍباطرادو) في(ضمن معنى  َ M   .، وجد فيه الحد بكاملهِ

َأزمنا ُْ ) ف$ي(ھنا ظ$رف زم$ان؛ =ن$ه اس$م زم$ان ض$من معن$ى ًأزمنا جمع زمان، والزمان ھذا اسم زمان، ولكنه : َ
  .باطراد، مع كل فعل

ْامكث  ُ ًفي أزمن، فالزمان باعتبار تعدده ھنا يكون مح. للُمك$ث، كم$ا أن المك$ان الموض$ع يك$ون مح$. للُمك$ث،  ْ ً
  .فالُمكث الذي ھو فعل الفاعل يكون المكان له وعاء، ھنا في ھذا الموضع، كذلك الزمان يكون له وعاء

َالظ7777777777رف وق7777777777ت أو مك7777777777ان ض7777777777منا َM ُ َ ْ ُ ٌْ َ ٌ . َ   

  

َف77777777ي ب77777777اطراد كھن77777777ا امك77777777ث أزمن77777777ا ْ ُ َ َُ ْ ُ ََ ْ ٍ ِM ِ  

  

َھنا َأزمناھذا اسم مكان، و: ُ ُْ   .اسم زمان انتصبا على الظرفية الزمانية والظرفية المكانية: َ

ا أزمن$ا، ف$ـ ب$اطراد، نح$و امك$ث ھن$) في(Kعرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى : قال الشارح
َھنا َأزمنا ظرف مكان، وُ ُْ ، =ن المعن$ى امك$ث ف$ي ھ$ذا الموض$ع، وف$ي )ف$ي( ظ$رف زم$ان، وك$ل منھم$ا ت$ضمن معن$ى َ

  :سبق معنا ھناك) في(تضمن معنى : أزمن، وإذا قيل

َشبه الوض77777عي ف77777ي اس77777مي جئتن77777اكال77777 َ ْ .ِ ْ َ ْ M ْ َ َِ ِ ِْ   

  

َوالمعن77777777وي ف77777777ي مت77777777ى وف77777777ي ھن77777777ا َ َُ ِ َ َ M ْ َِ  

  

َھن7ا امك7ث أزمن7ا: ًمعنوي أن يتضمن ا�سم معنى حرف، فكان موجبا للبناء، وھن$ا إذا قل$تالشبه ال: قلنا ْ ُ َُ َْ ْ  ت$ضمن ُ
ض$من : ًوھو حرف، اسم تضمن معنى حرف، فا=صل فيه أن يك$ون مبني$ا، ھ$ل ھ$ذا إل$زام أم$ا �؟ إذا قلن$ا) في(معنى 
 معنى ھمزة ا�ستفھام، ومت$ى ال$شرطية اس$م ً، إذا اسم تضمن معنى الحرف، ومتى ا�ستفھامية اسم تضمن)في(معنى 

.وھل77مت$$ضمن معن$$ى إن ال$$شرطية،  ُ َأزمن77االظرفي$$ة، و) ف$$ي(، وھن$$ا اس$$م ت$$ضمن معن$$ى ًّراَج77 َ ُْ ) ف$$ي( اس$$م ت$$ضمن معن$$ى َ
ًأن تضمن معنى الحرف إنما يكون موجبا للبناء في البناء ال.زم، وھ$ذا س$بق معن$ا أن ث$م فرق$ا ب$ين : الظرفية، الجواب ًK َ K

ًزيد ھ$ذا ل$يس مبني$ا ف$ي ا=ص$ل، وإنم$ا دخل$ت علي$ه ي$اء فبن$ي، إذا : نقول) يا زيد(.زم والعارض، العارض كالمبني ال ً
صار منادى، ھذا عارض، كذلك سيأتينا في باب اFضافة، أنه قد تبن$ى بع$ض ا=لف$اظ باعتب$ار الم$ضاف إلي$ه فاكت$سب 

  .البناء منھا، مثل حين، سيأتي معنا

ًه عارضا، إذا ضمن معنى الحرف � يكون موجبا للبن$اء، وإنم$ا ت$ضمينه معن$ى الح$رف يك$ون  ما كان البناء في ً



                                                            
820

Kموجبا ومقتضيا للبناء إذا كان البناء فيه �زم$ا، ول$ذلك العل$ل ا=ربع$ة ال$سابقة قلن$ا تل$ك ُيعل$ل بھ$ا المبن$ي ال$.زم واج$ب  َ ً ً ً
أزمن زمان، زم$ان ھ$ذا ف$ي ك$ل تركي$ب يك$ون زم$ان : لًالبناء، مطرد في كل لفظ، وأما ھنا �، ليس مطردا، نحن نقو

ًھ$$ذا زم$$ن مب$$ارك، زم$$ن ص$$ار خب$$را، ص$$مت يوم$$ا، يوم$$ا قلن$$ا: ؟ �، أ� تق$$ول)ف$$ي(م$$ضمن معن$$ى  ً ھ$$ذا يخ$$رج ع$$ن : ً
ًالظرفية، يكون مبتدأ إلى آخره إذا كان مبتدأ ھل ھو مضمن معن$ى الح$رف؟ ل$يس م$ضمنا معن$ى الح$رف، إذا م$ا ك$ان  ً

ًمن معنى الحرف، صار تضميُن الحرف له ھو علة البناء، وما كان م$ضمنا لمعن$ى الح$رف ف$ي وق$ت ًبناؤه �زما وض
ًھذا موجب للبناء، �، ف. يعارض بين ھ$ذا وب$ين م$ا س$بق، م$ا ك$ان م$ضمنا معن$ى الح$رف : ٍدون وقت، حينئذ � نقول

ًموجبا للبناء ھو البناء ال.زم، وأما ما كان مضمنا معن$ى الح$رف ف$ي وق$ت د ون وق$ت كظ$رف الزم$ان واس$م الزم$ان، ً
  .ًھذا ليس موجبا للبناء: نقول

ً� يقت$ضي البن$اء، إذ الم$راد أن يك$ون الح$رف منظ$ورا :  =ن المعنى امكث ف$ي ھ$ذا الموض$ع ف$ي أزم$ن، نق$ول
مم$ا ل$م يت$ضمن م$ن ) ف$ي(ض$من معن$ى : إليه، لكن ا=صل في الوض$ع ظھ$وره، ھ$ذا تعلي$ل ا=ش$موني، واحت$رز بقول$ه

ً، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو)في(ء الزمان أو المكان معنى أسما يوم الجمع$ة ي$وم مب$ارك، : ً
ُواتق$$وا((ًي$$وم مبت$$دأ، وي$$وم الث$$اني خب$$ر، وي$$وم عرف$$ة ي$$وم مب$$ارك، وال$$دار لزي$$د، فإن$$ه � ي$$سمى ظرف$$ا والحال$$ة ھ$$ذه،  K  ؤ َ

ِتْرجُعون فيه إلى ' َ َK َ ُِ ِ ًيْوما ]281:البقرة [))ِ ُ'((ك$ذلك  ،َ Kأْعل$م حْي$ث يْجع$ُل رس$التُه َ َ ََ َ َ َِ ُ ُ ُحْي$ث ]124:ا=نع$ام [))َ ، فإنھم$ا ل$يس َ
ُحْيث وناصب وانتصابھما على المفعول به، ) في(على معنى  ، -باFجم$اع–، =ن اسم التفضيل � ين$صب ًيعلم محذوفاَ

س$رت : ًرت في يوم الجمعة، وكذلك ما وق$ع منھم$ا مج$روراس: قيل باFجماع ونوزع فيه، وبمعنى في دون لفظھا نحو
ًفي يوم الجمعة، وجلست في الدار إذا نطق بھا، خرج عن كونه ظرفا عل$ى ال$صحيح، عل$ى أن ف$ي ھ$ذا ونح$وه خ.ف$ا  ً

ًفي تسميته ظرفا في ا�صط.ح، والصواب أن الظرف يكون منصوبا، عند، قبل، تح$ت إل$ى آخ$ره، وإذا خ$رج ع$ن .. ً
ًحينئذ ص$ار اس$ما مج$رورا، تق$ول) في(ج عن الظرفية، وإذا صرح بـالنصب خر ً ف$ي ح$رف ج$ر وي$وم اس$م مج$رور : ٍ

ًھ$ذا ظ$رف، وك$ذلك م$ا ن$صب منھم$ا مفع$و� : ٍوالجار والمجرور متعلق بكذا، تعربه كـ لزي$د، لل$دار، و� تق$ول) في(بـ
ولم يكن م$ا بع$ده اس$م زم$ان ) في(على معنى ًبنيت الدار، وشھدت يوم الجمل، وھذا � يسمى ظرفا، كذلك لو كان : به

َوتْرغُبون((و� اسم مكان،  ََ K أْن تنكُحوُھنَ ِ َ ف$ي نك$احھن، النك$اح : يعن$ي) في(، إذا كان على معنى )في (]127:النساء [))َ
ٍباطراد :ليس اسم زمان و� اسم مكان، واحترز بقوله َ M  بق$اء ت$ضمنه ً ما ذكرناه سابقا بأن$ه يتع$دى إلي$ه س$ائر ا=فع$ال م$عِ

  .لذلك الحرف

ھ$$ذا تقري$$ر ك$$.م الم$$صنف وفي$$ه نظ$$ر؛ =ن$$ه إذا ُجعل$$ت ھ$$ذه الث.ث$$ة ونحوھ$$ا : وبع$$دما ش$$رح ك$$.م الن$$اظم ق$$ال
، وك$ذلك م$ا )ف$ي(؛ =ن المفعول به غير متضمن معن$ى )في(منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى 

Mباط: ُشبlه به، ف. يحتاج إلى قوله ٍرادِ ھ$ذا ا�عت$راض أجبن$ا عن$ه ). ف$ي(ما ضمن معن$ى :  ليخرجھا، فإنھا خرجت بقولهَ
ًبما سبق، أن المراد بإسقاط حرف الجر ثم صار الحكم لفظيا � معنويا، فاحتجنا إلى ا�حتراز فقلنا ٍباطراد: ً َ M ، ھذا عل$ى ِ

ُلحك$$م لفظي$$ا؛ =ن$$ه أس$$قط الح$$رف وبق$$ي ٍم$$شبه ب$$المفعول ب$$ه، حينئ$$ذ ص$$ار ا) دخل$$ت ال$$دار(م$$ذھب الن$$اظم؛ =ن$$ه أع$$رب  ً
  : ا=صل على ما ھو عليه

َالظ7777777777رف و ُ ْ َت أو مك7777777777ان ض7777777777مناْق7777777777. َM ُ َ ٌْ َ ٌ  

  

َف77777777ي ب77777777اطراد كھن77777777ا امك77777777ث أزمن77777777ا ْ ُ َ َُ ْ ُ ََ ْ ٍ ِM ِ  

  

َفان7777777777صبه ب7777777777الواقع في7777777777ه مظھ7777777777را َ ُ َ ْْ َِ ِ ِ ِِ ْ ِ ُ ْ   

  

َك7777777777777777777ان وإ) ف7777777777777777777انوه مق7777777777777777777درا ُ َ. ََ َِ ِ ِْ َ.  

  

ُفانصبه ْ ِ ْ ً وجوبا، إذا يجب نصبهَ ِبالواقع فيه: ، ولذلك عده من المنصوبات، ما الناصب له؟ قال الناظمً ِ ِِ َ ْ وما  ،ِ
ًإذا مفھومه أنه � ينصب إ� بالمصدر، والفعل � يكون ناصبا له، والوصف � يكون ناصبا . الواقع فيه؟ ھو الحدث ً ً

ُفانصبه: ُله، ھكذا اعترض على الناظم؛ =نه قال ْ ِ ْ ِبالواقع فيه َ ِ ِِ َ ْ صمت يوم : ھو الذي وقع فيه؟ المصدر، إذا قلت، ما ِ
  .الخميس، يوم الخميس ھذا ظرف زمان، ما الذي وقع فيه؟ الصوم

ًإذا انصبه بالصوم، والصوم مصدر، ھذا ظاھر العبارة، فاعترض عليه بأن الفعل يكون ناصبا، والوصف  ُ ً
ِفانصبه بالواقع فيه: قيلإذا : ًيكون ناصبا، كما أنه ُينصب بالمصدر، والجواب عن ھذا أن يقال ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ُ ْ ، يعني بالحدث، وھذا َ

ً� يلزم منه أن يكون اللفظ دا� على الحدث بالمطابقة فحسب، بل ما دل على الحدث بالمطابقة وھو المصدر أو 
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  .بد�لة التضمن وھو الفعل والوصف

ًإذا أراد شيئا مدلو� عليه بد�لتين ً ًإذا . ، ود�لة التضمن وھو الفعل والوصفًد�لة المطابقة، وھو الصوم مث.: ً
  .الجواب سھل

ُفانصبه ْ ِ ْ ُفانصبه: الضمير في قوله :َ ْ ِ ْ ِفيهللظرف، وھو اسم الزمان أو المكان، و  َ ِبالواقع فيه - ِ ِ ِِ َ ْ لمدلوله وھو  -ِ
ِبالواقع فيهنفس الزمان أو المكان، وأراد  ِ ِِ َ ْ الحدث، وليس ھو الناصب، دليله، من فعل وشبھه؛ =ن الواقع ھو نفس : ِ

ُفانصبه: أراد التأويل؛ =ن ك.مه ْ ِ ْ ِبالواقع فيهيعود الضمير ھنا على الظرف وھو اسم الزمان والمكان،  َ ِ ِِ َ ْ ِفيه ،ِ ھذا  ِ
ِبالواقع فيهراجع لمدلوله، وھو نفس الزمان أو المكان، وأراد  ِ ِِ َ ْ ِفانصبه بالواقع فيه -  ِ ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ُ ْ َ

ه؛ =ن  دليله من فعل وشبھ-
ينصب بما وقع فيه مدلوله، ما ھو مدلول الفعل؟ الحدث، ما : ٍالواقع ھو نفس الحدث، وليس ھو الناصب، فحينئذ نقول

في اسم الزمان أو - ًھو مدلول المصدر؟ الحدث، ما ھو مدلول الوصف؟ الحدث، إذا ينصب بماذا؟ بما وقع فيه 
  . مدلوله، وھذا يشمل الفعل وشبھه- المكان

ًن عبارته فيھا نوع ركاكة من جھة الشمول، الفعل والمصدر والوصف معا، وظاھره أنھا خاصة الحاصل أ
  .بالمصدر، فأرادوا التأويل

ِفانصبه بالواقع فيه  ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ُ ْ َمظھرا من فعل وشبھه، َ َ َوإ) فانوه مقدرا كان الواقع فيه، ُْ ُ َ. َ َِ ِ ِْ ُينصب الظرف بعامل، :  يعني.
ًفع. وقد يكون مصدرا وقد يكون وصفا، ستأتي ا=مثلة، ثم قد تكون ھذه العوامل مذكورة، وقد وھذا العامل قد يكون  ً ً

تكون محذوفة، ثم إذا كانت محذوفة، إما محذوفة على وجه الجواز، وإما محذوفة على وجه الوجوب، ھذه أقسام 
ًمذكور، محذوف جوازا، محذوف وجوبا: ث.ثة ً.  

ھذه -  الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وھو المصدر، حكم ما تضمن معنى في من أسماء
ُ، ما وقع فيه وھو المصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند ا=مير، عجبت- ظاھرة عبارة المصنف ً :

مفعول به : ً، زيداضربكھذا مصدر مضاف إلى الفاعل، : من حرف جر، وضربك: فعل وفاعل، من ضربك
يعني في يوم الجمعة منصوب على الظرفية، والعامل فيه المصدر ضربك، : در، يوم الجمعةلضرب وھو مص

  .ضرب ھو العامل في يوم الجمعة على أنه ظرف زمان، عند ا=مير منصوب على الظرفية، والعامل فيه المصدر

ًضربت زيدا يوم المجمعة عند ا=مير، ضربت زيدا يوم المجمعة :  أو الفعل ًجمعة، إذا ھو ظرف في يوم ال.. ً
  .ھذا ظرف مكان، والناصب فيه الفعل: عند ا=مير.. زمان، والناصب له الفعل ضربت، كذلك عند 

ً أو الوصف أنا ضارب زيدا اليوم عندك، اليوم ھذا ظرف زمان منصوب بضارب وھو وصف، كذلك عندك 
  .ظرف مكان منصوب بالوصف وھو ضارب

مراده مدلول : الفعل والوصف، والناظم خصص الك.م بالمصدر، نقولًإذا عمل في الظرف بنوعيه المصدر و
، ف. اعتراض نالمصدر وھو الحدث، وھذا الحدث يدل عليه المصدر بالمطابقة، والفعل والوصف بد�لة التضم

  .على الناظم

 وليس ،- ھذا اعتراض-  وظاھر ك.م المصنف أنه � ينصبه إ� الواقع فيه فقط، وھو المصدر، وليس كذلك، 
ٍكذلك؛ =ن العبارة ظاھرھا أنه � ينصبه إ� المصدر، لكن مادام أمكن تأويله تأوي. سائغا حينئذ � ُيعترض عليه، بل  ً ً

ًينصبه وھو وغيره كالفعل والوصف، والناصب له إما مذكور كما ُمثل أو محذوف جوازا، مث. يقال ً l : متى جئت؟
  .امل فيه محذوف، فھو جواز، يصح أن تذكره ويصح أن تحذفهَيوم الجمعة،كم سرت؟ فرسخين، وھذا الع

ًأو وجوبا، وھذا يكون في ست مسائل، يحذف عامل الظرف بنوعيه وجوبا في ست مواضع ً:  

ًإذا كان صلة، أو نعتا، أو حا�، أو خبرا، سواء كان خبرا في الحال، أو في ا=صل، ھذه أربعة، الخامس ً أن : ًً
ما ُسمع في لسان العرب في ا=مثال ونحوھا، ھذه ست مواضع يجب فيھا حذف عامل : سًيكون مشغو� عنه، الساد

  .الظرف بنوعيه

صفة، إذا وقع الظرف صفة، مررت برجل عندك، عند بالنصب، ما العامل فيه؟ محذوف، مررت برجل : ًأو�
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yاستقر عندك، أو ُمستقر عندك، بالجر  K -ًاسما تعربه على حسب ما قبله؛ =نه ٍبرجل، إذا قدرته : ، تقول- تقدره بالجر
ًبرجل مستقر أو برجل كائن بالجر، عندك، فعند ھذا منصوب بالعامل المحذوف سواء كان فع. أو : صفة تقول ٍ ٍ ٍy

ًاسما، واجب الحذف، � يجوز ذكره، كذلك إذا وقع صلة، جاء الذي عندك، جاء الذي، الذي فاعل، وعند صلة 
  : الظرف ھنا: قولالموصول، ما ھي؟ أين ھي؟ ن

ٌوجملة َ ْ ُ ْأو َ َشبھھا َ ُ ْ ِالذى ِ ْوصل . ِ ِبه ُ ِ  

ًاستقر، واجب أن يكون فع.، و� يجوز مستقر أو : ھذا صلة الموصول، لكنه متعلق بمحذوف تقديره: نقول
  .ًكائن؛ =ن صلة الموصول � تكون إ� فع.

ٍواجب الحذف، أو حا�، مررت بزيد: جاء الذي عندك، نقول: ًإذا ً عندك، زيد كائنا ً  عندك أو استقر - بالنصب-ٍ
ًعندك، وعامله حينئذ يكون محذوفا وجوبا ً ٍ.  

زيد عندك، زيد مبتدأ، وعندك خبر، وھو ظرف متعلق بمحذوف : ً أو خبرا في الحال، أو في ا=صل، نقول
  :واجب الحذف

ْوأخب77777777روا بظ77777777رف أو بح77777777رف ج77777777ر َ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ٍِ َِ ْ َ   

  

ٍن77777777اوين معن77777777ى ك77777777ائن أ ِِ َ َ َْ َ ْو اس77777777تَ◌قرَ َْ َ ِ  

  

  .كما سبق

ً وظننت زيدا عندك، عندك ھذا مفعول ثاني يجوز أن تقدره فع. أو اسما، ظننت زيدا استقر عندك، ظننت  ً ًً
ٌزيدا مستقرا عندك، مستقرا بالنصب تقدره، � تقدره مستقر، بعض الط.ب يجعلھا ً ً ٌكائن أو استقر، كل ما جاء : ً

  .ان السابق مجرور أو منصوب، �، تعربه على حسب ما قبله، ھذه أربعة أحوالكائن، كائن، سواء ك: تقدير يقول

  :ًأن يكون مشغو� عنه يوم الخميس صمت فيه

ْإن م777777ضمر اس777777م س777777ابق فع6777777 ش777777غل َ َ ً ْ َ ْ ُ َ ْ ُِ ٍ ِ ٍِ ْ  

  

ّعن7777777777ه بن7777777777صب لفظ7777777777ه أو المح7777777777ل َ ْ َْ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ  

  

  .عامل؟ صمت يوم الخميس صمت فيهصمت فيه عمل في ضمير يعود على ا�سم المتقدم، يوم الخميس أين ال

ًمسموعا بالحذف، يعني سمع اللفظ ھكذا محذوفا، نحو قولھم: السادس ٍحينئذ ا]ن، ا]ن ھذا ظرف، منصوب : ً
ًعلى الظرفية أين عامله؟ محذوف وجوبا، لماذا؟ =نه ھكذا سمع، إذا سمع من ا=مثال يبقى كما ھو، أي كان ذلك 

  .ٍحينئذ واسمع ا]ن

ِفانصبه بالواقع فيه: هًإذا قول ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ُ ْ   .ٍمن فعل وشبھه ومصدر، فيشمل الث.ثة: ، يعنيَ

ًمظھرا َ َ ِوإ) كان الواقع فيه، ُْ َ ◌Kًوإن لم يكن ظاھرا بل كان محذوفا من اللفظ جوازا أو وجوبا، : يعني ً ً ِفانوه ً ِ ْ َ
َمقدرا ُ. ِفانوه، َ ِ ْ ِفانوه: ر فيًاعتقد أنه مقدر، مقدرا ھذا حال من الضمي: يعني َ ِ ْ ِفانوه، َ ِ ْ ًمقدراالعامل، :  يعنيَ َ ُ.  حال كونه َ
  . ًمقدرا

  ...!!! و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  58الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .به أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصح

  :أما بعد

  :ًما زال الحديث في باب المفعول فيه وھو المسمى ظرفا، عرفه الناظم بقوله

َالظ777777رف وق777777ت أو مك777777ان ض777777منا  َM ُ َ ْ ُ ٌْ َ ٌ . َ  

  

َف77777ي ب77777اطراد كھن77777ا امك77777ث أزمن77777ا ْ ُ َ َُ ْ ُ ََ ْ ٍ ِM ِ  

  

تجن$$ا إل$$ى ٍحينئ$$ذ احف أو مك$$ان، وھ$$ذا ي$شمل الظ$$رف وغي$$ر الظ$رف، ،-اس$$م وق$ت- الظ$$رف ھ$$و اس$م زم$$ان: قلن$ا
َض7منا:  قال،إخراج غير الظرف M ٍب7اطراد :  معن$ى ف$ي، ث$م ق$الُ َ M حت$راز م$ن المك$ان المخ$تص المن$صوب ب$دخل ا�م$راده ِ

 عل$ى وج$ه ، فإن$ه ي$رى أن$ه مفع$ول ب$ه بع$د إس$قاط الخ$افض-رحمه ' تع$الى- على إعرابه عنده ھو ًونحوه، وھذا بناء
ًالتوسع والمجاز، حينئذ بناء ٍباطراد اشترط  على ھذا ھوٍ َ M ٍحينئذ يحتاج إلى قي$د ا�ط$راد، ف$إن فر، ِكُ من أجل إخراج ما ذِ

 نصبه على التوسع والمجاز حكم اللفظ، ف. يخرجه ذلك عن معنى في، وھذا ھو الذي اعتبر الناظم إل$ى قي$د ا�ط$راد،
َكھنا امكث أزمنا ْ ُ َ َُ ْ َُ ْ.  

ِفانصبه بالواق: قالفعامل فيه، الن Kثم بي َِ ْْ ِ ُ ْ ِع فيهَ ِ ًمظھ7را، م$ن فع$ل أو ش$بھه، ِ َ َ َ ك7انُْ َوإ) ف7انوه مق7درا، ذل$ك الواق$ع َ ُ َ. َ َِ ِ ِْ . ،
ق$$د يك$$ون وق$$د يك$$ون اس$$م فع$$ل، وًبمعن$$ى أن$$ه ق$$د يك$$ون ناص$$به اللف$$ظ ال$$دال عل$$ى المعن$$ى الواق$$ع في$$ه، فق$$د يك$$ون فع$$.، 

ًمصدرا، قد يكون وصفا    .إلى آخره.. ً

ً كا=مثلة السابقة، أن يكون محذوفا جوازا، كما إذا وقع ف$ي ج$واب س$ؤال، ًأن يكون مذكورا: ه ث.ث حا�تلثم  ً
ًبمعنى أنه إذا دل عليه دليل، والثالث أن يكون محذوفا وجوبا، وھذا في ست مسائل ذكرناھا    ً.سابقاً

  :-رحمه '-ثم قال 

َوك777777777ل وق777777777ت قاب777777777ل ذاك وم777777777ا َ َ ََ َ َ ٌْ cِ ٍ ُ  

  

ِيقبل7777777777777ه المك7777777777777ان إ ُ َ َ َ َْ ُُ َ مبھم7777777777777.)ْ َ ْ   اُ

  

َنح77777و الجھ77777ات◌ والمق77777ادير وم77777ا  َ َ َ ِ َ ُ ِْ ِ َِ ِ َ  

  

َص77يغ م77ن الفع77ل كمرم77ى م77ن رم77ى َ َ ْ َ ْْ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َ  

  

ٌوك77ل وق77ت قاب77ل cِ َ ٍْ َ َذاك َُ  ينق$$سم إل$$ى م$$بھم ومخ$$تص، واس$$م المك$$ان ك$$ذلك ينق$$سم إل$$ى م$$بھم -زم$$انالاس$$م -الوق$$ت  :َ
ٍكل وقتومختص،  ْ َ c ر معل$وم، يعن$ي م$ا Kق$د الزم$ان م$ا دل عل$ى ُم أو اسم مكان، المختص م$ن اس$م رمانسواء كان اسم ُ

ٍإذا ل$م ي$دل عل$ى زم$ن مع$ين حينئ$ذ ن$سميه وًدل على مقدار من الزمن معل$وم، ل$ه أول ول$ه آخ$ر، ھ$ذا ن$سميه مخت$صا، 
ھذه ألفاظ ھي اسم زمان، لكنھ$ا لي$ست مخت$صة، =نھ$ا � ت$دل : حين و وقت وساعة ولحظة وزمن، نقول: ًمبھما، مثل

؟ ومت$ى ينتھ$ي؟ م$ن أي ي$وم؟ م$ن يءًسرت زمنا، ما ھو ھذا ال$زمن مت$ى يبت$د: قاللو  زمن، ،ل وآخرعلى وقت له أو
: ٍ، س$اعة، حينئ$ذ نق$ول-ل$يس ال$ساعة المعھ$ودة-.. س$اعة  .. ًاسرت لحظة، سرت وقت. ھذا غير معلوم: أي شھر؟ نقول

  .ھذا مبھم؛ =نه � يدل على وقت معين

ھ$ذا :  صمت رم$ضان، رم$ضان نق$ول:ف بالعلميةK كان، وھو المعرًار معلومKقدوأما المختص فھو ما دل على ُم
معل$وم، واعتكف$ت ي$وم الجمع$ة، ھ$ذا عل$م عن$د بع$ضھم؛ =ن الجمع$ة الشھر ال$اسم زمان مختص لماذا؟ =ن$ه عل$م عل$ى 

م ھ$$و ي$$وم اس$$مه الجمع$$ة، الي$$و، الم$$ضاف إلي$$ه عل$$م عل$$ى الي$$وم المعل$$وم، ف$$صار م$$ن ب$$اب إض$$افة الم$$سمى إل$$ى ا�س$$م
ًك$ان معرف$ا أو مخت$صا ب$ـ) لأ(المسمى، وا�سم ھو الجمعة، يكون من باب إضافة المسمى إلى ا�سم، أو بـ ، نح$و )لأ(ً

مخاط$ب عھ$د فين$صرف إلي$ه وإ� يحم$ل عل$ى الي$وم السرت اليوم، وأقمت العام، سرت الي$وم ھ$ذا إذا ك$ان بين$ك وب$ين 
ص$مت ي$وم :  وبعضھم يمث$ل، أو باFضافة جئت زمن الشتاء، العام ھذاًمث.الحاضر، كذلك أقمت العام في مكة، يعني 
ًتخصص باFضافة، أو غير معلوم وھ$و النك$رة نح$و ص$مت يوم$ا أو ي$ومين فالخميس، على أنه مضاف ومضاف إليه 
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ي$وم  الً،ص$مت يوم$ا:  فيه نوع اختصاص لما ذكر مع$ه، إذا ق$الهھذا غير معلوم، لكن: ً طوي.، نقولًا أو وقتًاأو أسبوع
ًطلوع الفجر إلى غ$روب ال$شمس، إذا ل$ه أول ول$ه آخ$ر، ھ$ذا اخت$صاص، من  معلوم الصوم يقع ُله أول وآخر، صمت

 فمن حيث ا�بتداء وا�نتھاء فھو مخ$تص، ،بخ.ف زمن ولحظة وساعة ليس لھا أول و� آخر، لكن يوم له أول وآخر
kصمت يوما، أي: ه في المبھم؛ =نه إذا قالKوبعضھم عد  فيه إبھ$ام، وبع$ضھم ، ھذا؟ يوم السبت أو يوم ا=حد، مبھمٍيوم ً

راعى عدم التعيين من حيث اليوم فأعده في المبھم، وھذا الظاھر أنه أولى، وبعضھم راعى أنه مبتدأ له أول وله أخ$ر 
  .فعده في المختص

أم$ا م$ن ال$سبت إل$ى و  من يوم الجمعة إلى ي$وم الخم$يس، ھ$ذا ھ$و ا=س$بوع ال$شرعي،ديءًكذلك أسبوعا ھذا مبت
ٍحينئ$ذ ف م$ن ي$وم الجمع$ة، أول ي$وم ف$ي ا=س$بوع ھ$و ي$وم الجمع$ة، وينتھ$ي ب$الخميس، ءالجمعة ھذا اصط.حي، يبتدي

  . وآخره، لكن أي أسبوع ھذا؟ من أي شھر؟ ھذا فيه نوع إبھامه عرفنا أولً،صمت أسبوعا: إذا قال: نقول

اء وانتھاء، وله ملح$ظ م$ن جھ$ة اFبھ$ام ف$ي ع$دم تعي$ين ھ$ذا ًإذا له ملحظ من جھة ا�ختصاص من حيث له ابتد
  ؟ا=سبوع أي أسبوع ھو

ًوكذلك سرت وقتا طوي. حصل اختصاص بماذا؟ س$رت يوم$ا ط$وي.، بالنع$ت بال$صفة، إذا ھ$و ف$ي نف$سه نك$رة  ً ًً ً
، )لأ(ـغير معلوم، لكن حصل له نوع اختصاص بالوصف، ھذا ما يتعلق بالمختص، اس$م زم$ان مخ$تص، ق$د يك$ون ب$

  . ھذه أربعة أشياء تفيد ا�ختصاص،بالوصف يعني، قد يكون باFضافة.. قد يكون بالعلمية، قد يكون بالصفة 

المخ$تص م$ن ظ$رف : ًإن لم يكن كذلك بأن � يدل على شيء معين ليس له أول و� آخر اعتبرناه مبھم$ا، وقي$ل
 م$ا وق$ع ف$ي ج$واب ،سافر؟ ش$ھر مح$رم، وھك$ذا مخ$تص، مت$ى ت$،الزمان ما يقع جواب متى، متى جئت؟ يوم الخميس

 يقع في جواب كم، كم سرت؟ سرت ي$ومين، ھ$ذا مع$دود، والم$بھم ،يوم الخميس، والمعدود: ـمتى فھو مختص، وما ك
مخ$تص ومع$دود : Kما � يقع في جواب متى و� كم، وھذا رأي ابن ھشام في قط$ر الن$دى؛ ق$سم اس$م الزم$ان إل$ى ث.ث$ة

ًال المعدود في المختص؛ سرت يوما أو ي$ومين أو أس$بوعا أو وقت$ا ط$وي.، ھ$ذا مع$دود بالجمل$ة ومبھم، والصواب إدخ ً ً ً
  .ً أيضا � بأسيKوھو مختص، ھذا الظاھر، ولو قسم ھذا التقسيم الث.ث

َوكل وقت قابل ذاك :قال َ َ ٌْ cِ ٍ َ َقاب7ل ذاك ، اس$م الزم$ان بنوعي$ه المخ$تص والم$بھمه، الوقت بنوعي$،َُ َ ٌَ ھ$و الن$صب  ال$ذي ،ِ
ٍف7ي ب7اطراد :ًإذا ك$ل اس$م زم$ان ي$صح أن ين$صب عل$ى الظرفي$ة ب$شرطه ال$سابق، إذا ض$من معن$ى. على الظرفي$ة َِ M  إذا ،ِ
ٍفي باطراد  :ضمن معنى َِ M   ً. أو مبھماًا بين كونه مختصلصيفصح نصبه و� ينظر إلى التِ

لحظ$ة ھ$ذا ظ$رف زم$ان، م$ا : ة، نق$ولًيعني اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية، مبھما كان نحو سرت لحظ
ٍفي باطراد مختص أو مبھم؟ مبھم، ھل ضمن معنى هنوع َِ M ٍفي باطراد؟ نعم، ضمن معنى ِ َِ M ، أو ُهُثل$ِ، سرت ساعة ك$ذلك مِ

ً، أو بوصف س$رت يوم$ا ط$وي.، أو ًاً نحو سرت يوم الجمعة، اعتبره مضافا، وبعضھم اعتبره علمةًمختصا إما بإضاف ً
  .لمختص وھو أظھرفي امين، أدخل العدد بعدد سرت يو

َوم7ا  َيقبل77ه المك77ان إ) مبھم77اَ َ ْ ُ َ َ َُ َ ْ ُُ َوم77ا : مخ$$تص وم$$بھم، ق$ال:  اس$$م المك$ان ك$$ذلك نوع$$ان:ْ ُيقبل77هَ ُ َ يعن$$ي الن$$صب عل$$ى  َْ
ُالمك7انالظرفي$ة،  َ َ َ مبھم7ا.ِ)إيعن$ي اس$م المك$ان،  ْ َ ْ ورة، ً � مخت$صا، والم$$راد ب$المختص ھن$ا م$ا ل$ه ص$ورة وح$دود مح$$صُ

  .ھذه مختصة لھا أول ولھا آخر له أقطار وحدود: أرض لھا حدود لھا أول وآخر، الدار المسجد البلد المدينة، نقول

ھ$$ذا اس$$م مك$$ان مخ$$تص كالم$$سجد والبل$$د وال$$دار ونح$$و ذل$$ك، : ًإذا م$$ا ك$$ان ل$$ه أقط$$ار وح$$دود مح$$صورة، نق$$ول
رض ھ$ذه ت$$صدق عل$ى ا=رض كلھ$ا، ل$يس لھ$$ا والم$بھم م$ا ل$يس ك$$ذلك م$ا ل$يس ل$ه أقط$$ار مح$صورة، مث$ل أرض، ا=

ھذا سيأتي في الجھات والمقادير، أن$ه � يب$ين الم$راد إ� وھو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماة، : حدود، وقيل
  .ٍبالتمييز أو ما بعدھا، حينئذ ھو مفتقر في بيان صورته وحقيقته ومسماه بما بعده

ًإذا ما كان مختصا � يصح نصبه على  الظرفية، إذا كان اسم مكان مختص � يصح نصبه عل$ى الظرفي$ة، ف$إن ً
س$كنت ال$شام، ال$شام ھ$ذا : ً س$ابقا ھ$ذا ال$ذي ذكرن$اه:قلن$ا اسم مكان مختص، ھوجاء في لسان العرب ما ھو منصوب و

ذلك الن$اظم ول،  ھذا يحفظ و� يقاس عليه، ھو شاذ يحفظ و� يقاس عليه:ھذا محدود، نقول: محدود، دخلت البلد، نقول
ٍباطراد :بقوله َ M ھو من$صوب عل$ى الت$شبيه ب$المفعول ب$ه، أو : ھو منصوب على الظرفية، وإنما نقول: أخرجه، و� نقول ِ
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ط فانت$صب عل$ى المفعولي$ة، يعن$ي مفع$ول ب$ه، إم$ا ھ$ذا أو ذاك، وأم$ا كون$ه ِسقُأصله مفعول به دخل عليه حرف جر فأ
يه نوع تكلف، وإ� ا=صل أن اسم المكان المختص � ينتصب عل$ى الظرفي$ة ل على الظرف المبھم، ھذا فِمًظرفا، وُح

  ً.امطلق

َوكل وقت قابل ذاكھذه نافية،  اَمَو: قال َ َ ٌْ cِ ٍ َ cوكل، َُ ُ ٍوقتھذا مبتدأ،  َ ْ ٌقابل ھذا مضاف إليه، َ ِ ٍكل وق7ت ھذا خبر المبتدأ،  َ ْ َ c ُ
ٌقابل ِ َذاك (،، والفاعل ضمير مستتر ھ$وَ ِفان7صبه ب7الواقع في7ه: ه الن$صب عل$ى الظرفي$ة؛ =ن$ه ق$ال، الم$شار إلي$)َ ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ُ ْ ع$اد أ، فَ

َذاك(، و)ذاك( اس$$م اFش$$ارة عل$$ىال$$ضمير عل$$ى م$$ا س$$بق،  مث$$ل ال$$ضمير � ب$$د ل$$ه م$$ن مرج$$ع، والمرج$$ع الم$$راد ب$$ه ) َ
ِفانصبه بالواقع فيه: النصب على الظرفية المفھوم من قوله ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ُ ْ َ.  

َوما : ثم قال ُيقبلَ َ ُيقبل7ه نافي$ة، )اَم(، ُهَْ ُ َ ُالمك7انمير يع$ود إل$ى الن$صب عل$ى الظرفي$ة، ال$ض َْ َ َ ًإ) مبھم7افاع$ل يقب$ل،  ْ َ َ ْ ُ 
م$بھم ومخ$تص، : استثناء، وھذا حصر، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فلما كان اسم المكان عل$ى ن$وعين

َوم7ا: ق$الفه في$ه، ونف$اه ع$ن المخ$تص، والذي يقبل النصب على الظرفية ھو المبھم دون المختص ح$صر ُيقبل7ه  نافي$ة، َ ُ َ َْ
َالمكان إ) مبھما َ ْ ُ َُ َ ُ المك7ان، ھذا حال من الفاعل وھوْ َ َ ً مبھم7ا.ِ)إ، ْ َ َ ْ � يقب$ل الن$صب عل$ى الظرفي$ة المك$ان ف$ي ح$ال : يعن$ي ُ

  ً.من ا=حوال إ� في حال كونه مبھما

َنح777و الجھ777ات◌ والمق777ادير وما َ َ َ ِ َ ُ ِْ ِ َِ ِ ِص777يغ م777ن الفع777ل* **   َ ْ ِ ِ ِْ ًأو� : ل للم$$$بھم بث.ث$$$ة أش$$$ياءK، الظ$$$اھر أن الن$$$اظم مث$$$ََ
ِالجھات◌ َِ ِالمقادير، والثانيِ ِ َ ِوما صيغ من الفعل ،ھر أنھا عنده من المبھماظال، ٍعلى قولَ ْ َ َِ ِ ِْ ً ھذا إما أن يكون معطوفا على ََ
ِالجھات◌ َِ ً، فحينئذ يكون داخ. في المبھم، وإم$ا أن يك$ون معِ ًمبھم7(ًطوف$ا عل$ى ٍ َ ْ ٍحينئ$ذ ص$ار الم$ستثنى مم$ا ين$صب ف، )اُ

 ويقابله قسم آخر وھ$و م$ا ص$يغ م$ن الفع$ل، ھ$ذا محتم$ل، ھ$ذا وذاك، ً،أن يكون مبھما: على الظرفية وھو مكان شيئان
ِما صيغ من الفعل :لكن إذا نظرنا في ْ َِ ِ ِْ ً ھ$ذا ق$د يك$ون مخت$صا، جل$ست مجل$س زي$د، وجل$ست مجل$سا، ََ د يك$ون ٍحينئ$ذ ق$فً

ًمختصا وقد يكون مبھما، وإن كان    .كثر فيه اFبھاما=ً

ِنحو الجھات◌ َ ُ ِْ ِ  ھذا مثال للمبھم، وھو ما ليس له أقطار تحويه، نحو الجھات الست، وكل لفظ دل على الجھ$ات :َ
 وش$مال ، �، الم$راد ك$ل م$ا دل عل$ى الجھ$ات نح$و أم$ام ووراء ويم$ينة س$تًاالست فھو داخ$ل فيھ$ا، ل$يس الم$راد ألفاظ$

ٌوف$$ْوق ك$$لl ذي عل$$م عل$$يم ((،وف$$وق وتح$$ت، وم$$ا أش$$بھھا ف$$ي ال$$شياع كمك$$ان وجان$$ب، ھ$$ذه كلھ$$ا ت$$دل عل$$ى الجھ$$ات ِ ِ َِ ٍَ ْ ُ َ َ ((
َف$$ْوق، نق$$ول] 76:يوس$$ف[ ٌوف$$ْوق ك$$لl ذي عل$$م عل$$يم ((،ھ$$ذه من$$صوب عل$$ى الظرفي$$ة، وھ$$و م$$ن الجھ$$ات ال$$ست: َ ِ ِ َِ ٍَ ْ ُ َ َ ((
َقد جعل ربك تْح ((،]76:يوسف[ َِ k َ َ َ َ ًّتك سرياْ ِِ َ ِتحتك] 24:مريم)) [َ َ ْوالرك$ُب ((ھذا منصوب على الظرفي$ة المكاني$ة، : ، نقولَْ K َ

ْأْسفل منكم ُ ْ ِ َ َ ٌوكان وراءُھم ملك((ھذا منصوب على الظرفية المكانية، ] 42:ا=نفال)) [َ ِ َ َ َ َ َ َْ ْوراءُھ$م] 79:الكھف)) [َ َ َ بالن$صب  َ
َوت$$$رى ال$$$شْمس((عل$$ى الظرفي$$$ة المكاني$$$ة،  َ َK ْ إذا طلع$$$تَ َ َ َ َ ِذات اليم$$$ين: ((ق$$$الف)) ِ ِ َ ْ َ ِتقرُض$$$ُھم ذات ال$$$شمال: ((ث$$$م ق$$$ال)) َ َ l َْ َ ْ ِ َ ((

  .من قبيل المبھم: ٍحينئذ ھذه الجھات الست نقولف ،]17:الكھف[

ِوالمقادير ِ َ َ   . يعني ونحو المقادير، وھذا من المبھمات على رأي أحد المذاھب:َ

النح$$اة، وھ$$ذا ظ$$اھر ص$$نيع الن$$اظم ھن$$ا، أن$$ه م$$بھم، والث$$اني أنھ$$ا م$$ن  المق$$ادير م$$ن الم$$بھم أح$$د م$$ذاھب ُلْع$$َ ج
غل$وة، كيل$و، : ًالمختص؛ =ن فيھا نوع علم نوع تحديد؛ =ن الميل مث. مقدار معلوم م$ن الم$سافة وك$ذا الب$واقي، وقي$ل

 معلوم$ة المق$دار، ٍمتر، ونحو ذلك ھذه معلومة لھا أول ولھا آخ$ر، حينئ$ذ ھ$ي معلوم$ة المق$دار، لكنھ$ا مجھول$ة ال$صفة،
ھذه معلومة المقدار، لكن كيلو من أي شيء؟ م$ن ا=رض، م$ن ال$سمن، م$ن : الميل كم يسوى؟ الكيلو كم مقداره؟ نقول

ًإذا تنازع$ه . ھ$ذا مجھ$ول ال$صفة، أم$ا مق$داره؛ الكيل$و معل$وم، وأم$ا ال$صفة فھ$ي مجھول$ة: العسل، من أي ش$يء، نق$ول
عن$دي : ھ$ذا ش$يء معل$وم، ل$و ق$ال: ٍحينئ$ذ نق$ولفأن ل$ه أول وآخ$ر، ل$ه ح$دود، أنه من المخ$تص باعتب$ار : أمران، فقيل
  .ھذا معلوم المقدار، لكن كيلو من أي شيء، ما صفته؟ حصل نوع جھل: كيلو، نقول

ً الن$$اظم اخت$$ار أن$$ه م$$ن الم$$بھم مطلق$$ا، ل$$م يعتب$$ر معلومي$$ة المق$$دار، وإنم$$ا نظ$$ر إل$$ى ال$$صفة، :ًإذا الم$$ذھب الث$$اني
  .ً أنھا من المختص؛ =ن الميل مث. مقدار معلوم من المسافة، وكذا البواقيالمذھب الثانيو

ًنھ$ا لي$ست ش$يئا معين$ا ف$ي الواق$ع، ف$إن المي$ل إ أنھا شبيھة بالمبھم من حي$ث :المذھب الثالث وصححه أبو حيانو ً
ًمث. يختلف ابتداؤه وانتھاؤه وجھته با�عتبار، فھي مبھمة حكما، يعني لو قيل أي شيء؟ ل$ه أول وآخ$ر م$ن ميل، من : ً
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ٍحيث ھو، لكن من أين ابتدأت الميل، من أي أرض، من أي بقعة، أين انتھاؤه؟ أين جھته؟ ھذه مجھولة، حينئذ ھو ف$ي 
م$بھم حقيق$ة، وم$بھم : الم$بھم نوع$ان: فق$ال، نفسه مختص معلوم، ومن حيث ال$صفة ھ$و مجھ$ول، فأعط$اه حك$م الم$بھم

ًوالمبھم حكما ھو المق$ادير، ھ$ذا وس$ط، ويحتم$ل أن الم$صنف ج$رى عل$ى ھ$ذا وأراد ًحكما، المبھم حقيقة ھو الجھات، 
  ً.بالمبھم ما يشمل المبھم حكما

ِنحو الجھات◌ والمقادير ِ َِ َ َ ِ َ ُ ِْ جل$ست ف$وق ال$دار وس$رت غل$وة، فتن$صبھم :  نحو غل$وة ومي$ل وفرس$خ وبري$د، نق$ول:َ
  .على الظرفية

ِوما صيغ من الفعل ْ َ َِ ِ ِْ ِالجھ7ات◌: ًكما ذكرنا إما أنه داخل تحت المبھم، فيكون معطوف$ا عل$ى قول$ه ھذا الثالث، و:ََ َِ ِ ،
ً له، فحينئذ يكون معطوفا على ً-اقسيم–ًوإما أن يكون مباينا  ًمبھمٍ َ ْ ، معط$وف عل$ى الجھ$ات ك، يحتمل ھ$ذا ويحتم$ل ذااُ

َوم7ا ص7يغ من المختص، وعليه فيك$ون : فيكون من المبھم، وقيل ِ َ َمبھًمعطوف$ا عل$ى َ ْ  إ� ف$ي ح$ال كون$ه :، والتق$ديرً◌م7اُ
ًمبھما أو مصوغا من الفعل، جعلنا المستثنى شيئين، إذا جعلناه معطوف$ا عل$ى  ً ًمبھم7ً َ ْ َوم7ا يقبل7ـه المك7ـان إ) مبھـم7ـا، اُ َ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ ُُ ْ، 

ِوما صيغ من الفعل ْ َ َِ ِ ِْ ِالجھات◌ً قسمان، وإذا جعلناه معطوفا على ،ََ َِ َنحو الجھات◌ والم، ِ َ ِ َ ُ ِْ ِ َقادير وماَ َ ِ ِ  ً، يكون معطوف$ا عل$ىَ
ِالجھات◌ َِ ٍ، فھو في محل جر، ما موصولة في محل جر، فحينئذ استثنى فقط المبھم، ف$نحكم عل$ى م$ا ص$يغ م$ن الفع$ل، ِ

ًمبھم( ب. تفصيل، وا=ظھر أنه معطوف على ًاأنه مبھم مطلق َ ْ   ).اُ

م$ا : تواف$ق في$ه الم$صدر والعام$ل، يعن$يٍوأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس، مجلس زي$د ومقع$ده، فھ$ذا مم$ا 
َفعل أم مَكان على وزن م   .ِفعل، كما سيأتيَ

َوما( َص7يغ يعني وال$ذي،) َ ِم7ن الفع7ل ،قُخ$ذ، اش$تُيعن$ي أ ِ ْ ِ ِْ ِم7ن الفع7ل ،َ ْ ِ ِْ َم7ا ص7يغ، ھ$ل الفع$ل أص$ل ف$ي ا�ش$تقاق؟ َ ِ َ 
ِما صيغ من الفعلما اشتق من الفعل، ھل ظاھر العبارة مراد : يعني ْ َِ ِ ِْ وأك$ل ، قام صيغ م$ن القي$ام:  نقول؟يعني ما اشتق ََ

ُوكون7ه: أخ$ذ م$$ن الم$صدر، وھ$ذا ال$ذي ذھ$ب إلي$ه الن$$اظم: ص$يغ م$ن ا=ك$ل، يعن$ي ُ َْ ًأص67 َ ْ ِلھ7ذين َ ْ َ ْانتخ7ب ِ ِ ُ م ذل$$ك ِل$ إذا ُع.ْ
، �، وإنم$ا وظاھر ك.م الناظم أن م$ا ص$يغ م$ن الفع$ل م$شتق م$ن الفع$ل: ٍحينئذ إذا جاءت مثل ھذه العبارات، � نقولف

ِما صيغ من الفعل،  يناسب مذھبهًا له مضافرنقد ْ َِ ِ ِْ من مادة الفعل، ومادة الفعل تدل على المصدر كما سبق، ف$. ب$د م$ن  ََ
ًالتقدير، ما ص$يغ م$ن م$ادة الفع$ل العام$ل في$ه كمرم$ى م$ن م$ادة رم$ى، مرم$ى ل$يس م$شتقا م$ن رم$ى؛ =ن رم$ى فع$ل، 

: إذا كان كذلك ف. ب$د م$ن التأوي$ل، و� نق$ول، فن الفعل، وإنما يشتق من المصدرٍحينئذ � يشتق مفومرمى اسم مكان، 
ُوكون7ه ً:ظاھر ك.م الناظم يوافق م$ا اخت$اره س$ابقا: ظاھره أنه مشتق من الفعل، وھو خ.ف الصواب، بل نقول ُ َْ ًأص67 َ ْ َ 

ِلھذين ْ َ ْانتخب ِ ِ ُ K حك$م بحك$م، وعن$دنا م$ا ف$صل ،ذا اش$تبه أم$ر، وا=حكام تؤخذ من مظانھا، ھذه قاعدة حتى ف$ي ال$شرع، إْ
ًحينئذ إذا التبس واحتمل يكون ما سيق لبيان ا=حكام الشرعية في محله في مظانه مقدما على غي$ره، ف ،الحكم في محله ٍ

ًإذا جاء حكم شرعي حديث كامل يتحدث عن بيع العينة مث.، وجاء حديث آخر في فضائل أو في أحكام أخ$رى، وفي$ه 
ذاك مق$دم، الخ$الص ال$ذي س$يق ف$ي محل$ه : ھ$ذا يع$ارض ذاك، ب$ل نق$ول: تملة إلى ما يخالف ا]خر، � نقولإشارة مح

  .ه أمثلة كثيرةلھذا ومقدم على ما ھو محتمل، 

َوما صيغ من ً:إذا ِ َِ َ ِالفعل َ ْ ِ َكمرمى من رمى يعني من مادة الفعل، ْ َ َ ْ َْ ِ من مادة رم$ى، ومرم$ى ھ$ذا اس$م مك$ان : ، يعنيَ
َوما صيغ من الفعل كمرمى م7ن رم7ى َفعل،َمعلى وزن  َ َ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ َِ ِ ْ وأم$ا م$ا ص$يغ م$ن الم$صدر نح$و مجل$س زي$د ومقع$ده، : ، ق$الَ

  : � بد أن يتفقا،ًفشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه

َوش777777777رط ك777777777ون ذا م ْ ْ ََ ُِ َ ْا أن يق777777777عَي777777777سِقَ ََ ْ َ ً  

  

ْظرف77777ا لم777777ا ف777777ي أص777777له مع777777ه اجتم777777ع َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ً َ
  

  

� ب$د أن يك$ون العام$ل في$ه م$ا اجتم$ع مع$ه ف$ي ا�ش$تقاق، جل$ست مجل$س زي$د، جل$ست ومجل$س اتفق$ا ف$ي : يعني
الحروف، أما جلست مقعد زيد �، � ي$صح، لم$اذا؟ لع$دم التواف$ق ف$ي الم$ادة، � ب$د أن يك$ون العام$ل الم$سلط عل$ى م$ا 

ٍظ$ه، جل$ست مجل$س زي$د، ص$حيح، وھ$و َ ما ك$ان عل$ى وزن مفع$ل، � ب$د أن يك$ون العام$ل في$ه م$ن لف،صيغ من الفعل
ھ$ذا � ي$صح، � ي$صح ن$صبه عل$ى الظرفي$ة، لم$اذا؟ لفق$د ال$شرط : قياسي، جلست مقع$د زي$د، �، نق$ولھو منصوب و

 أن يك$ون ًاقياس$ :وھو كونه لم يجتمع مع العامل في$ه ف$ي أص$له، يعن$ي ف$ي الم$ادة الت$ي اش$تق منھ$ا، وش$رط ن$صبه ق$ال
د زيد، وجلست مجلس عمرو، فلو كان وأنا جالس مجلس زي$د، ج$الس مجل$س، وافق$ه  نحو قعدت مقع،عامله من لفظه
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.وھل7موھو نوعه اسم فاعل، جالس مجلس زيد، قاع$د مقع$د زي$د،  ُ وأعجبن$ي جلوس$ك مجل$س زي$د، قع$ودك مقع$د ، ًّج7را َ
 يك$ون اس$م فاع$ل ًزيد، العام$ل في$ه الم$صدر، ق$د يك$ون العام$ل في$ه المواف$ق ل$ه ف$ي حروف$ه مادت$ه، ق$د يك$ون فع$. وق$د

ًوصفا، وقد يكون مصدرا، قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظ$ه تع$ين ج$ره ب$ـ ، )ف$ي(ً
: وإنم$ا تق$ولل$سان العرب$ي، الجلست مرم$ى زي$د، � ي$صح ھ$ذا، � يواف$ق : جلست في مرمى زيد، و� يصح أن تقول

، ف$. )ف$ي(ٍإذا اختلفا في المادة حينئذ وج$ب ج$ره ب$ـجلس زيد، ٍجلست في مجلس زيد، جلست في مقعد زيد، ليس في م
َھ7و: ًجلست مرم$ى زي$د إ� ش$ذوذا، وق$د ورد ذل$ك ف$ي ق$ولھم: تقول Mمن7ى ُ َمقع7د ِ َ ِالقابل7ة َْ َ ِ   بالن$صب أي$ن عامل$ه؟ و، مقع$َدَ

َمزجر َ ِالكلب َْ ْ َمن7اط و َ َ .الثري7ا َ َ : مقع$د ھن$ا من$صوب عل$ى الظرفي$ة نق$ولً إذا ك$ائن ھ$و العام$ل، و،ك$ائن مقع$د القابل$ة: ، أيّ
 لماذا؟ لفقد شرط القياس، فإنما يصح القياس فيما إذا اتفقا العام$ل والمعم$ول ف$ي الح$روف، ف$إن اختلف$ا ون$صب ً،شذوذا

، م$ن أج$ل أن تواف$ق م$ا )ف$ي(ره ب$ـ فُج$ًھذا شاذ، يحفظ و� يق$اس علي$ه، إن أردت اس$تعماله ابت$داء: على الظرفية نقول
َزجرَم في و، جرى َ ِالكلب ْ ْ ، أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، ھذا كل$ه متعل$ق بمح$ذوف ل$يس م$ن لف$ظ َ

ًنصبه عل$ى ذل$ك يعتب$ر ش$اذا يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، والقي$اس ھ$و من$ي ف$ي مقع$د القابل$ة، وف$ي : ٍحينئذ نقولفمذكور، ال
 ا�ستقرار وليس مما اجتم$ع مع$ه هًصب شذوذا، وعاملُن، ولكن )في(مزجر الكلب وفي مناط الثريا، يعني بالتصريح بـ

  .ًفي أصله، و� يقاس عليه خ.فا للكسائي

  : ھذا أشار بقولهى لإو

َوش777777777رط ك777777777ون ذا م ْ ْ ََ ُِ َ َقي777777777سَ ْا أن يق777777777عِ ََ ْ َ ً  

  

ْظرف77777ا لم777777ا ف777777ي أص777777له مع777777ه اجتم777777ع َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ً َ
  

  

ُشرط ْ   . عدمه من عدم� بد من تحققه، ما يلزم من وجوده الوجود، و� يلزم: َ

ُوشرط  ْ ِكونو ھذا مبتدأ وھو مضاف :ََ ْ َقي7سَم  ھ$ذا اس$م الك$ون،:َذامضاف إليه،  َ ُوش7رطخب$ر الك$ون، ً اِ ْ  مبت$دأ أن ََ
ًظرفايقع وقوعه  ْ َوش7رط ك7ون ذاأوي$ل م$صدر خب$ر المبت$دأ، في تما دخلت عليه وأن :  نقولَ ُِ ْ ْ ََ الم$شار إلي$ه الم$صوغ م$ن  َ
َمرمىمادة الفعل  ْ ْشر ،َ َط كون ذا مَ َْ ُِ َقيسَ ً، والقياس معناه أن يكون مطردا، أن تستعمله في ك.مك المنثور دون أن تق$ف ًاِ

َوشرط كون ذا معلى ما سمع في لسان العرب،  ْ ْ ََ ُِ َ َقيسَ َقيسَم، ًاِ   :  يقاس عليهًاِ

.إن ْيتب77777777777777ع ٌاسَي77777777777777ِق ُوْح77777777777777.الن اَم77777777777777ِ َ ُ.  

  

ِب77777777777هَو Mك77777777777ل يِف77777777777 ِ ْعل77777777777 ُ َينت ٍمِ   ْعَف77777777777ُ

  

ُوشرط  ْ َكون ذا مََ َْ ِ َقيسَ ًأن يقع  ظرفاخبر، : ، ھذا قلناًاِ ْ ْ ََ َ ْ َلم7ا ھ$ذا ح$ال م$ن فاع$ل يق$ع، َ ِب7ه متعل$ق ِ َلم7ا، يعن$ي لفع$ل، ِ ِ 
َلمااسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل،  ْاجتمع ٍ لفعلِ َ ِف7ي أص7له  معه في أصله، ما المراد ب$ـا=صل؟ َْ ِ ِْ الم$راد ب$ه َ

بمادت$ه،  ً م$شتركا ب$ين الم$صدر والفع$ل، وس$بق معن$ا أن الفع$ل ي$دل عل$ى الم$صدرًالحروف ا=صلية، الت$ي تك$ون ق$درا
ق$ام م$شتق م$ن القي$ام ھك$ذا م$ن رأس$ك أم ب$دليل؟ : بحروفه، الفعل يدل على الفعل بمادته يعني بحروفه، إذا قل$ت: يعني

 ف$يام؛ =ن القي$ام ھ$ذا محف$وظ اجتماع$ه مع$ه م$ع الم$صدر القي$: ا=ول أم الثاني؟ الثاني � شك بدليل، م$ا ال$دليل؟ نق$ول
ًلسان العرب، القيام والصوم وا=ك$ل والم$شي والن$وم وال$شرب، ھ$ذه محفوظ$ة م$صادر، حينئ$ذ ك$ون ش$رب م$شتقا م$ن  ٍ

ْظرفا لما اجتمع: ھذا دل عليه المادة وھي الحروف، ھنا قال: الشرب نقول َ ْ َ َْ ِ ً ْلما اجتمع مع7ه، ھذه صلة ما، َ َ َ ْ َ ْ ََ ھ$ذا متعل$ق  ِ
ِفي أصله، اجتمعـ ب ِ ِْ  ھ$ذا التركي$ب، لم$ا يعن$ي ال$ذي، ،يعني في الحروف ا=صلية، أي لما اجتم$ع مع$ه ف$ي أص$ل مادت$ه َ

ًوش$رط ك$ون ن$صب م$ا اش$تق م$ن الم$صدر مقي$سا أن يق$ع ظرف$ا لم$ا اجتم$ع مع$ه ف$ي : اجتمع معه في أصل مادت$ه، أي ً
 جلست بمجلس ف$ي ا�ش$تقاق م$ن الجل$وس، أن ينتصب بما يجامعه في ا�شتقاق من أصل واحد، كمجامعة: أصله، أي

  .وأصلھما واحد وھو الجلوس

  ل$ذلكوظاھر ك.م المصنف أن المقادير وما صيغ من الفعل مبھم$ان، نح$و الجھ$ات متف$ق علي$ه،: قال ابن عقيل
َنحو الجھات◌ والمقادير وما صيغ: قال ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ ُ ِْ َ ِ ظ$اھر ك$.م : فع$ل ق$ال، وأما المقادير وما صيغ م$ن الا، الجھات � إشكال فيھَ

، أما المقادير فمذھب الجمھور أنھا من الظروف المبھمة، وافق الجمھ$ور؛ =نھ$ا وإن كان$ت معلوم$ة نالناظم أنه مبھما
  .المقدار فھي مجھولة الصفة

ٍإذا لم يلتفتوا إلى كونھا معلومة المقدار، وإنما نظروا إلى كونھا مجھولة الصفات، حينئذ جعلوھ$ا مبھم$ة حقيق$ة، ً 
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=نھ$ا ًورأي أبي حيان ھناك وجي$ه، أن تجع$ل مبھم$ة حكم$ا، بمعن$ى أن$ه � يتجاھ$ل كونھ$ا مخت$صة م$ن حي$ث المق$دار، 
كونھ$ا : ٍ الميل معلوم والفرسخ معلوم والبريد معلوم ولھا أول ولھا آخ$ر، وھ$ذا حقيق$ة المخ$تص، فحينئ$ذ نق$ولمعلومة،

ًصة � يجعلھا مخت$صة م$ع جھلن$ا بال$صفة، فنعطيھ$ا حكم$ا مجھولة الصفة � يخرجھا عن كونھا مختصة، وكونھا مخت
ًوسطا وھي كونھا مبھمة حكما، وذھب أبو علي الشل أنھا ليست من الظروف المبھمة؛ =نھ$ا معلوم$ة المق$دار إلى  وبينً

  .ھو المذھب الثانيأنه كما سبق 

ًوأما م$ا ص$يغ م$ن الم$صدر فھ$ذا ق$د يك$ون مبھم$ا وق$د يك$ون مخت$صا، إذا أض$فته ح$ص ل ل$ه اخت$صاص جل$ست ً
ًھناك يوم الخميس جعلته مختصا باFضافة، ھ$ذا مثل$ه، زي$د ھ$ذا عل$م، : ٍمجلس زيد، ھذا واضح أنه مختص، كما تقول

ً إذا ھو مختص، وھذا حقيقة المختص، جلست مجل$سا ھ$ذا م$بھم؛ =ن$ه ل$م ي$ضف، ،ومجلس ھذه نكرة، استفاد التعريف ً
ھ$و ق$رر ف$ي ! ، ول$يس ھ$ذا عل$ى م$ذھب الب$صريين، كي$ف ل$يس ھ$ذا؟ًوظاھر ك.مه أي$ضا أن مرم$ى م$شتق م$ن رم$ى

   ،السابق ھذا

ْوكـونه أصـ6 لھـذين انتخـب: قال ْ ْ ْ َِ ُِ ْ ُ َِ َ ً َ  ؟ھ$ذا ل$يس عل$ى م$ذھب الب$صريين: كي$ف نق$ولف، ص$رح ب$ه، وھ$ذا محتم$ل، ُ
: ر ب$ـما س$بق، يعن$يKف$س احتم$ال نع$م لك$ن ُمهفإن مذھبھم أن$ه م$شتق م$ن الم$صدر � م$ن الفع$ل، ال$صواب أن ك.م$ه في$

َوما: ا�حتمال الوارد بقوله َصيغ َ َمن ِ ِالفعل ِ ْ ِ ً� نجعل$ه مخالف$ا لم$ا ذھ$ب أو�، ب$ل م$ا ذھ$ب إلي$ه أو� ھ$و المحك$م، وھ$ذا  ْ ً ً
  .متشابه، فنحمل المتشابه على المحكم، فنقدر له مضاف ھنا من مادة الفعل

َ ينتصب ظرفا فاعلم أنه ُسمع نصب ك$ل مك$ان مخ$تص إذا تقرر أن المكان المختص وھو ما له أقطار تحويه � ِ ً
دخل وسكن، ونصب الشام مع ذھب، دخلت البيت وس$كنت ال$دار وذھب$ت ال$شام، واختل$ف : مع دخل وسكن، مع فعلين

ًالن$$اس في$$ه عل$$ى ث.ث$$ة م$$ذاھب ذكرناھ$$ا ف$$ي ال$$سابق، وزاد بع$$ضھم م$$ذھبا رابع$$ا ، ال$$صواب منھ$$ا أنھ$$ا من$$صوبة عل$$ى ً
  .مفعول به بنزع الخافض، و� إشكال فيه: -رحمه ' تعالى-ل ابن مالك المفعول كما قا

َوكل وقت قابل ذاكً إذا  َ َ ٌْ cِ ٍ َ َوم7اينصب على الظرفية، اسم الزمان بنوعيه المختص والمبھم، : ، يعنيَُ ُيقبل7ه المك7ان  َ َ َ َ َْ ُُ ْ
َإ) مبھما َ ْ ًالجھ$ات ھ$ذا م$بھم حقيق$ة، والمق$ادير ھ$ذا م$بھم :  وما صيغ من الفعل فھو ش$يئان، والجھ$ات والمق$ادير، نق$ولُ
ِوم7ا ص7يغ م7ن الفع7لًحكم$ا،  ْ َ َِ ِ ِْ ًھ$ذا ق$د يك$ون مبھم$ا وق$د يك$ون مخت$صا، :  نق$ولََ ًوش7رط ك7ون ذا مقي7سا ً ِ َ ُِ ْ ْ ََ ًأن يك$ون موافق$$ا َ

  .للعامل فيه

ذكرھا ن$صرف، لك$ن ؟ ھذه مبحثھا ف$ي ف$ن ال$-اسم المكانويعني اسم الزمان -ل َفعَم: بقي مسألة وھي متى نقول
َباختصار تتميما للباب، اسم الزمان والمكان من الث.ثي على وزن م َفعل، وقد يأتي على وزن مً ِفعل، مت$ى يك$ون عل$ى َ

َفع$$ل بف$$تح الم$$يم وإس$$كان الف$$اء وف$$تح الع$$ين مَوزن م  يك$$ون مت$$ىَفع$$ل، إن ك$$ان الم$$ضارع م$$ضموم الع$$ين أو مفتوحھ$$ا، َ
َعل؛ =ن فَل أو فَعَمضموم العين؟ إذا كان ماضيه ف َع$ل يَف: َعل يأتي من$ه الم$ضارع عل$ى ث.ث$ة أن$واعِ َفع$ل، وفَ ِفع$ل َل يَع$َ

َعل يأتي منه المضارع على اثنين فَفُعل، وفَل يَعَوف َفعل، ھذا على خ.ف القياس وفَل يَعِ َفع$ل ب$الفتح، ول$م ي$رد فَل يِعِ ل ِع$َ
ل، و� ِفع$َل يُعَفُعل، ولم يسمع فيه فَل يُعَفُعل، فَل لم يسمع فيه إ� يُعَفُضل شاذ، أو من تداخل اللغتين، وفَل يِضَفُعل، وفَي
  .رحبتك الدارَفعل، وما سمع من ذلك فھو شاذ، َل يُعَف

َإن كان المضارع مضموم العين، وھذا فيما إذا كان ماضيه فُعل أو فعل، ھل مضموم العين ي$أتي م$ن : ًإذا نقول
َعل؟ مضموم العين يَف َفع$ل وفُع$ل فق$ط، ل$يس ل$ه إ� ماض$يان، ول$ذلك ق$د ي$ستدل بـالم$ضارع : � ماضيان،فُعل ليس له إِ

َون، كَكان ھذا محتمل أنه ك: على الماضي كما ذكرناه في كان، قلنا َون كَ ُون، يحتمل؛ =ن ا=لف ھذه منقلبة ع$ن واو، ِ
ً إذا ،يفُع$ل: ُنُوْك$َأص$له ي وُنُك$َيالم$ضارع ٍطيب كيف نستدل كي$ف ن$صحح كي$ف نع$رف؟ ننظ$ر ف$ي الم$ضارع، فحينئ$ذ 

َعل، إذا يمتنع أن يكون كان كَيفُعل ليس من باب ف ً َون، سقط، بقي كِ َون أو كِ َعل يَُون، فَ فُعل ھذا يك$ون ف$ي ال$.زم ال$ذي َ
ًأنھ$ا � ت$دل عل$ى ح$دث أص$.، إذا س$قط فُع$ل : يدل على السجايا وا=فعال الطبيعية الخلقية، ول$يس ك$ان منھ$ا، ب$ل قي$ل ً

  .َبقي بقي كون، فنستدل بالمضارع على حركة عين الماضيكُون، 

ً إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحھا أو معتل ال.م مطلقا، س$واء ك$ان م$ضمومھا أو مفتوحھ$ا :الحاصل
ٍ إذا مضموم العين ينصر يفُعل وماضيه فع$ل، حينئ$ذ ي$أتي من$ه اس$م ،رنُصَر يَصَ نهر أصلَر، منصَأو مكسورھا، كمنص َ ً

َكان واسم الزمان على وزن مفع$ل، كمن$صر، م$ذھبالم ً ذھ$ب ي$ذھب عل$ى وزن يفع$ل، إذا ھ$و مفت$وح الع$ين، ك$ذلك:َ َ: 
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َمرمى رمى يرمي، ھذا من معتل ال.م مطلقا، ولو كان مكسور العين ي ج$اء : ٍحينئذ نقولف ه،، ھذا ا=صل فيِفعُلَ يُيِرمً
ھ$ذا ج$اء : ٍد، حينئ$ذ نق$ولِعين، وموقى، وقى يق$ي، مث$ل وع$د يع$َمنه اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل، بفتح ال

َعل$$ى وزن مفع$$ل، وم$$سعى س$$ع خ$$اف أص$$له :  إذا قي$$ل،ى، ومق$$ام ق$$ام يق$$وم، ومخ$$اف خ$$اف يخ$$اف، ومرض$$ىَى ي$$سعَ
ٍحصل فيه م$ا ح$صل ف$ي يق$ال ھن$ا، فحينئ$ذ ف، ً)ألفا) (الواو( قلب يَدُِرف، أَوْخَف، صار على وزن مخاف، أصله مَوْخَم
تحرك$$ت باعتب$ار ا]ن، وس$كن م$$ا قبلھ$ا باعتب$$ار ا=ص$ل، يعن$$ي ب$النظرين، فقلب$$ت : ي$ت الحرك$ة إل$$ى م$ا قبلھ$$ا، وقي$لألق
  ).ألفا) (الواو(

ًإذا على مفعل إذا كان مضموم العين في المضارع أو مفتوح أو معت$ل ال$.م مطلق$ا، س$واء ك$ان .. ِ وعلى مفعل  ًَ
ً وزن مفع$ل، إن كان$ت ع$ين م$ضارعه مك$سورة، أو مث$ا� مطلق$امضمومھا أو مفتوحھا أو مكسورھا، وأم$ا عل$ى ً ف$ي  ،ِ
ِي$أتي من$ه عل$ى وزن مفع$ل، كمجل$: غي$ر معت$ل ال$.م؛ =ن معت$ل ال$.م ال$سابق قلن$ا س جل$س يجل$س، يجل$س عل$ى وزن َ

ه  وموع$د ومي$سر وموج$ب، وم$ن غي$ر الث.ث$ي يك$ون وزن$ع ومبي$،ٍل، حينئذ يأتي اسم الزم$ان والمك$ان من$ه مجل$سِفعَي
  .وزن المفعول مكرم ومستخرج ومستعان

  :ثم قال

َوم77777777ا ي77777777رى ظرف77777777 َْ َ ُ َ ِا وغي77777777ر ظ77777777رف َ ْ َ ْ ََ َ ً  

  

ِف7777777777ذاك ذو ت7777777777صرف ف7777777777ي الع7777777777رف ِ ٍْ ُ c َْ َ ُ َ ََ  

  

ْوغي777777777ر ذي الت777777777صرف ال777777777ذي ل777777777زم  ِ َ . َِ ِ ِc َ ُ ْ َ.  

  

ْظرفي777777777ة أو ش777777777بھھا م777777777ن ال َ ِ ِ َِ َ ْ ْ . َْ ً ِك777777777لْ◌َ   ِمَ

  

ي$$ر مت$$صرف، المت$$صرف ھ$$و ال$$ذي يخ$$رج ع$$ن مت$$صرف وغ: ھ$$ذا س$$بق معن$$ا أن الظ$$رف ينق$$سم إل$$ى ن$$وعين
 ي$أتي ف$ي جمي$ع ،إل$ى آخ$ره.. ، قد يأتي نائب فاعل، اسم إن، خبر إن ًالظرفية، بمعنى أنه قد يأتي مبتدأ، قد يأتي فاع.

ًھذا ظرف متصرف، ص$مت يوم$ا، ھ$ذا ظ$رف، نج$د أن يوم$ا ھ$ذا ي$أتي مبت$دأ وي$أتي : المواضع، أو في جملتھا، نقول ً
، وُضَ إذا وق$ط وع$:والذي يلزم الظرفية و� يخرج عنھا البتة، مثل، ھذا متصرف: ٍل به، حينئذ نقولخبر ويأتي مفعو

ًھذه أبدا � تجر � بمن و� بغيرھا، و� تقع � مبتدأ و� خبرا و� و�  ٍحينئ$ذ ف ،إلى آخره، جميع المحال منفي$ة عنھ$ا.. ً
  .ھذا م.زم للظرفية: نقول

ٍلظرفي$ة إل$ى ش$يء واح$د وھ$و الج$ر، ث$م الج$ر ل$يس بك$ل ح$رف ب$ل بح$رف واح$د بقي نوع وھو ما يخرج عن ا
ٍ، م$ن قب$ل، م$ن بع$د، حينئ$ذ دخل$ت )م$ن(ٍحينئذ تج$ر ب$ـف ،ِوھو من، وھو قبل وبعد ولدن وعند، ھذه تخرج عن الظرفية

  : عليھا من، من لدن، من عند

َي77777777777ست ُبْص.الن77777777777 اَيھ77777777777ِف َن77777777777دِعَو   cرِمَ

  

َنھ777777777777777ِكَل ْبم777777777777777ن ا. ِ cج777777777777777رُت ْطَق777777777777777َف ِ َ  

  

 ونجعل غير متصرف ،غير متصرف: قسمة ثنائية قلناال ھذا يعبر عنه بأنه متصرف أو غير متصرف؟ إن جعلنا 
متصرف، م.زم للظرفية � يخرج عنھا : منه ما ھو خارج عن الظرفية إلى الجر بمن فقط، وإن جعلناھا ث.ثة أقسام

  .ة أو شبھھاًأص.، ما ھو شبيه بالظرف، يعني ما ھو م.زم للظرفي

ِوم77777777ا ي77777777رى ظرف77777777ا وغي77777777ر ظ77777777رف  ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ََ ً  

  

ِف7777777777ذاك ذو ت7777777777صرف ف7777777777ي الع7777777777رف ِ ٍْ ُ c َْ َ ُ َ ََ  

  

  .ٍ وھذا تعريف واضح بين، ابن مالك في بعض ا=بيات قراءتھا شرحھا، فحينئذ نمرھا

َوما يرى ُ َ َي7رى والذي ھ$ذا مبت$دأ، :َ ًظرف7ا مغي$ر ال$صيغة، ُ ْ َي7رىـ  مفع$ول ث$اني ل$َ ًي7رى ظرف7ا ، ُ ْ َ ِوغي7ر ظ7رفَُ ْ َ ْ ََ َف7ذاك ،َ َ َ 
ن أن ي$دخل ف$ي ًھذه ما نوعھا؟ ھذه مرارا وقفنا معھا، المبتدأ إذا ك$ان ص$يغة عم$وم أو في$ه معن$ى العم$وم، ح$ُس) الفاء(

ھ$ذه رابط$ة، رابط$ة للخب$ر بالمبت$دأ، لم$ا ف$ي المبت$دأ م$ن ) الف$اء(ًالمبتدأ الفاء تشبيھا له بالشرط، الذي يأتيني فله درھم، 
اس$م موص$ول ) َم7ا(وھن$ا ، وال$ذي، وإم$ا أن يك$ون في$ه معن$ى العم$ومكك$ل  إما أن يكون لفظ$ه لف$ظ عم$وم معنى عموم،

ً جوازا � وجوبا، وأما وقوعھ$ا ً،في جوابھا، استحسانا) الفاء(ٍ حينئذ وقوع ،بمعنى الذي، فھي من صيغ العموم، �شك ً
  .في الشرط على التفصيل فھذا واجب
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ًوما ي7رى ظرف7ا  ْ َ ُ َ ْظر: ََ ِوغي7ر ظ7رف ھ$ذا مفع$ول ث$اني، ًف7اَ ْ َ ْ ََ ًم7ا ي7رى ظرف7ا، َ ْ َ ُ وم$ا ي$رى م$ن أس$ماء الزم$ان والمك$ان  ََ
ًظرف$$ا ت$$ارة وغي$$ر ظ$$رف أخ$$رى، ھك$$ذا ح$$ل البي$$ت، وم$$ا ي$$رى م$$ن أس$$ماء الزم$$ان والمك$$ان ظرف$$ا ت$$ارة وغي$$ر ظ$$رف  ً

و كن$ا ظاھري$ة وقفن$ا م$ع ل$فت$دل عل$ى مطل$ق الجم$ع، ) ال$واو(ًأخرى؛ =نه � يرى ظرفا وغير ظرف ف$ي وق$ت واح$د، 
�، ليس ھذا المراد، بل � ب$د م$ن ف$ك الجھت$ين؛ =ن$ه : نقول، ًوما يرى ظرفا وغير ظرف في وقت واحد:  لقلنا،النص

ًيمتنع أن يكون ظرفا وغير ظرف في وقت واحد، كيف يكون ظرفا على معنى  ٍفي باطـراد ً َِ M ًثم � يك$ون ظرف$ا � عل$ى ِ
  .من فك الجھةمعنى في؟ تناقض، ف. بد 

ًوما يرى ظرفا ْ َ ُ َ ٍوغير ظ7رف تارة ََ ْ َ ْ ََ َف7ذاك  أخ$رى،َ َ َف7ذاكلمبت$دأ، بالخب$ر لالف$اء رابط$ة  َ َ ً أي ال$ذي يك$ون ظرف$ا وغي$ر َ
ٍت7صرف يعن$ي ص$احب، ُذوظرف با�عتبار السابق مبت$دأ ث$اني،  c َ  ھ$ذا خب$ر المبت$دأ الث$اني، والجمل$ة المبت$دأ والخب$ر ف$ي َ

  ).َما(ا=ول، وھو محل رفع خبر المبتدأ 

ِفي العرف ِْ ُ َف7ذاك :  ما أعرابه؟ تصرف في العرف متعلق به، إذا أشكل عليك انظ$ر ف$ي م$ا ي$تمم المعن$ى، ل$و قي$لْ َ َ
ِذو ت77صرف ف77ي الع77رف ِ ٍْ ُ c َْ َ ِ ف77ذاك ذو ت77صرف ف77ي الع77رف، ف$$ذاك ف$$ي الع$$رف ذو ت$$صرف،ُ ِ ٍْ ُ c َْ َ ُ َ ، يحتم$$ل ھ$$ذا وذاك؛ =ن اس$$م ََ
 للج$$ار ًالج$$ار والمج$$رور والظ$$رف، وت$$صرف ھ$$ذا تفع$$ل م$$صدر، وھ$$و ك$$ذلك يك$$ون متعلق$$ًاFش$$ارة يك$$ون متعلق$$ا ل

  .والمجرور، ھذا جائز وھذا جائز، لكن تعليقه بالتصرف ھو أولى

ِفي العرف  ِْ ُ مت$صرف، : مت$صرف، ومك$ان ھ$ذا ك$ذلك نق$ول: عرف النحاة كي$وم ومك$ان، ي$وم ھ$ذا نق$ول: ، يعنيْ
 ٌ الجمع$ة ي$ومُا من$صوب عل$ى الظرفي$ة الزماني$ة والمكاني$ة، وي$ستعمل مبت$دأ، ي$ومً مكانا، ھ$ذتًسرت يوما، وجلس: تقول

ً، رفع با�بتداء، إذا صار مبتدأٌك حسنُمبارك، ومكان ُ، وجاء فاع.، جاء يومً ًك، إذا تبدل باعتب$ار ُ الجمعة، وارتفع مكانً
  .  حكمنا عليه بأنه متصرفٍإلى آخره، حينئذ.. المـحال، فلما خرج عن الظرفية إلى ا�بتداء والفاعل 

ْوغير ذي التصرف الذي لزم ِ َ . َِ ِ ِc َ ُ ْ ًظـرفية .َ . ِْ ِوغير ذي ، َ ُ ْ ِالت7صرفص$احب ََ c َ ْال7ذي ل7زم -أس$ماء الزم$ان والمك$ان- منھم$ا . ِ َ .ِ 
ًظـرفية . ِْ ْأو، كقط وعوض، َ َشبھھا للتنويع والتقسيم، َ َ ْ ھا بالن$صب، َش$بھ أو لزم ظرفية أو شبھھا، لو عطفناه على ظرفي$ة ِ
ھن$ا للتق$سيم، فالث$اني يقاب$ل ا=ول، ) أو(ھا معط$وف عل$ى ظرفي$ة ف$سد المعن$ى، =ن َح$رف عط$ف، وش$بھ) أو: (لو قلنا

ًطيب كيف يكون المعنى؟ الذي ل$زم ظرفي$ة، ث$م ال$ذي ل$زم ش$به الظرفي$ة، ول$م يك$ن ظرف$ا، ھ$ل ھ$ذا م$راد؟ عن$د تك$ون 
: ش$بھھا ھك$ذا دون ت$ـقدير ل$صار الق$سمة ثنائي$ة) أو: (رفة، ل$و قلن$ا متصرفة، وشبه المت$ص،ظرفية، وتكون شبه ظرف

 تك$ون ظرفي$ة، إذا ل$م =نھالدن وقبل وبعد � تكون إ� شبه ظرف، وليس ھذا مراد؛ ًإذا عند و، ظرفية ثم شبه الظرفية
َأو ش77بھھا ًإذا .  ھ$$ذا الم$$راد، ب$$الظرف إذا ج$$رت بم$$نًاتج$$ر بم$$ن، وتك$$ون ش$$بيھ َ ْ ِْ ف عل$$ى من$$صوب ھ$$ذا معط$$و: نق$$ولَ

أو ل$$زم ظرفي$$ة أو ش$$بھھا، وھ$$و عن$$د : مح$ذوف م$$ع عامل$$ه، أو ل$$زم ظرفي$$ة أو ش$$بھھا، معط$$وف عل$$ى مح$$ذوف تق$$ديره
ًو� يجوز أن يك$ون معطوف$ا عل$ى ظرفي$ة المـن$صوبة المنط$وق ، ونحوه، فإنه يلزم أحد ھذين ا=مرين، إما ھذا أو ذاك

ظرفي$ة أو :  انظر اFعراب له أثر في المعن$ى، ل$و قل$ت،ذا معنى فاسدبھا، إذ يلزم عليه أنه يلزم شبه الظرفية فقط، وھ
ش$$بھھا أو ح$$رف عط$$ف ش$$بھھا معط$$وف عل$$ى ظرفي$$ة، والمعط$$وف عل$$ى المن$$صوب من$$صوب، ف$$سد المعن$$ى، ول$$ذلك 
الصناعة النحوية مرتبط$ة ب$المعنى، ول$ن تجي$د إذا أردت المع$اني ف$ي ف$ن النح$و إ� بدراس$ة الب.غ$ة مع$ه، مت.زم$ان، 

لن تفھم حقيقة الفھم وتخرج عن الظاھرية في اFعراب، لن تكون كذلك إ� إذا درس$ت عل$م المع$اني عل$ى جھ$ة : يعني
  .التفصيل

ْوغير ذي التصرف الذي لزم ِ َ . َِ ِ ِc َ ُ ْ ًظ7ـرفية .َ . ِْ الظرفي$ة البت$ة، � عل$ى � يخ$رج ع$ن الن$صب : ، ھ$ذا الن$وع ا=ول، يعن$يَ
إل$$ى آخ$ره، جمي$ع المح$$ال الت$ي يك$ون فيھ$$ا ..  مبت$$دأ و� فاع$ل و� خب$ر و� و� ِي$دخل علي$ه م$$ن و� غيرھ$ا، � يك$ون

  .المتصرف قط وعوض وإذا، � تكون كذلك

ْل77زمأو  ِ َظ77ـرفية أو ش77بھھا َ َ ْ ْ . ِْ َِ ً ، =ن الج$$ر ھ$$ذا )م$$ن(، وھ$$و م$$ا خ$$رج ع$$ن الظرفي$$ة إل$$ى ش$$يء واح$$د وھ$$و الج$$ر ب$$ـَ
ھ$ذا ن$وع : على جھ$ة الخ$صوص، قلن$ا) ِمن(، لكن لما جر بـتصرف، نوع تصرف، ثم ا=صل فيه أنه يجر بكل حرف

  .قصور، فلم يتصرف كامل التصرف، � في الجر، في الخروج إليه، و� في كونه يقع مبتدأ وما ذكر

ِظـرفية أو شبھھا من الكلم  ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ْ ْ . َْ ً ، ويج$وز أن يتعل$ق بالظرفي$ة، )ِم$ن( ھذا متعل$ق ب$شبھھا، ويك$ون الكل$م واق$ع عل$ى :َ
  .يكون الكلم واقع على الظرف، يعني التي تستعمل أو شبھھاف
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مت$$صرف وغي$$ر مت$$صرف، غي$$ر :  جعلناھم$$ا ق$$سمين وھ$$و أول$$ىا غي$$ر المت$$صرف ھ$$و الم$$.زم للظرفي$$ة، إذ
م$ا فعلت$ه ق$ط، و� : ًما � يخرج عنھ$ا أص$. ك$ـ ق$ط وع$وض، تق$ول: م.زم للظرفية، وھو على نوعينالمتصرف ھو 

 )ِم$ن(ى، وعوض للمستقبل، ولھا شروط، وما يخرج عنھ$ا إل$ى ش$بھھا وھ$و الج$ر ب$الحرف أفعله عوض، قط لما مض
 من$$ه ،ت$$دخل عل$$يھن، ث$$م الظ$$رف المت$$صرف) ِم$$ن(خاص$$ة، نح$$و قب$$ل وبع$$د ول$$دن وعن$$د، فھ$$ي غي$$ر مت$$صرفة م$$ع أن 

  .المنصرف ومنه غير المنصرف، والظرف غير المتصرف منه المنصرف وغير المنصرف

ف$$ي -ين$$ون يأتي$$ه التن$$وين، ين$$ون وق$$د � ين$$ون، وا=كث$$ر فيھم$$ا :  ال$$صرف وعدم$$ه، يعن$$يًإذا ك$$ل منھم$$ا يدخل$$ه
  .ين منصرفا أن يكون-النوعين

علم$ين لھ$ذين   منه منصرف كيوم وشھر وحول، ومنه غير منصرف وھو غدوة وبكرة، ثم الظرف المتصرف
من$صرف ل$م يحف$ظ إ� غ$دوة وبك$رة، و� الالوقتين قصد بھا التعيين أو لم يقصد، و� ثال$ث لھم$ا، قلي$ل مت$صرف غي$ر 

  . ضحوة فإنھا � تنصرف للعلمية والتأنيثيَدِوز: ثالث لھما، قاله في شرح التسھيل

 منه منصرف وغير من$صرف، فالمن$صرف نح$و س$حر ولي$ل ونھ$ار وع$شاء وعتم$ة ،والظرف غير المنصرف
ًق$صودا ب$ه التعي$ين، وم$ن الع$رب م$ن � ومساء وعشية، غير مقصود بھا كلھ$ا التعي$ين، وغي$ر من$صرف نح$و س$حر م

  .ًيصرف عشية في التعيين

يدخل$ه التن$وين، : غير المتصرف كل منھم$ا ينق$سم إل$ى من$صرف، يعن$يوًإذا الحاصل أن المنصرف المتصرف 
  .ًوقد � يدخله التنوين، والمطرد أن يكون منصرفا إ� في ألفاظ محفوظة

 عند ولدن، والمراد بشبه الظرفي$ة أن$ه � يخ$رج ع$ن الظرفي$ة إ� :والذي لزم الظرفية أو شبھھا: قال في الشرح
  :خاصة دون غيرھا، نحو خرجت من عند زيد) ِمن(ًباستعماله مجرورا بـ

َي77777777777ست ُبْص.الن77777777777 اَيھ77777777777ِف َن77777777777دِعَو   cرِمَ

  

َنھ777777777777777ِكَل ْبم777777777777777ن ا. ِ cتج777777777777777ر ْطَق777777777777777َف ِ َ ُ  

  

  .خرجت إلى عنده، خطأ، العامة كاسمھم: مةخرجت إلى عنده، وقول العا: ف. يقال) ِمن( إ� بـ )عند(و� تجر 

ُوق77777777د ين77777777وب ع77777777ن مك77777777ان م77777777صدر  ْ َ َ َ ُ َ ََ ْ ٍْ َ ُ َ
  

  

ُوذاك ف7777777777ي ظ7777777777رف الزم7777777777ان يكث7777777777ر َ َ ْ َُ َ َْ .ِ ِ ِ َ  

  

ُق7د ين7وبعرفنا اسم الزمان واسم المكان، ظرف الزمان وظرف المكان،  َُ ْ ُق7د ين7وبعنھم$ا م$صدر،  َ َُ ْ عنھم$ا ف$ي  َ
ْوافرحھناك في باب المفعول المطلق، قد ينوب المصدر ھناك، ماذا؟ في النصب على الظرفية، كما نيب  َ ِالج7دل ْ َ  عل$ى َ

ْواف7رحھو م$صدر، ف ناب المصدر مناب المفعول المطلق، ،رأي ابن مالك َ ِالج7دل ْ َ ً، قع$دت جلوس$ا، جل$ست قع$ودا، ھ$ذا َ ً
ُقد ينوب من باب النيابة، ھنا -رحمه '-عند ابن مالك  َُ ْ وقد ينوب ع$ن ظ$رف المك$ان إ� المصدر عن ظرف الزمان،  َ

ٍوقد ينوب عن مكان  على مستوى واحد، بل بعضھا مقيس، وبعضھا سماعي،اأنھما ليس َ َُ َ ُ َ َْ ْ يعني عن ظ$رف مك$ان � ب$د  َ
ُمصدرمن التقدير، ليس عن لفظ مكان، وإنما عن ظرف مكان،  ْ ُ ق7د ين7وب،ََ َُ ْ ْق7د :َ للتقلي$ل، ق$د ين$وب م$صدر ع$ن ظ$رف  َ

ھ$و : ٍ، حينئ$ذ نق$ول-ظ$رف المك$ان-ھ$ذا م$صدر ن$اب من$اب الظ$رف :  فنق$ول،ت$صابه عل$ى الظرفي$ةمكان، فينت$صب بان
ٍ زيد، حذف مك$ان وھ$و الم$ضاف، مك$ان ِ قربَ جلست مكان:ٍ جلست قرب زيد، أصل التركيب:منصوب على الظرفية

 المضاف وأق$يم  منصوب على الظرفية؛ =نه بمعنى في، جلست في مكان، حذفَمنصوب على الظرفية، جلست مكان
من$صوب عل$ى الظرفي$ة المكاني$ة، : جلست قرب زيد، قرب نقول: ٍحينئذ نقولفالمضاف إليه مقامه، فانتصب انتصابه، 

 وأق$يم الم$ضاف إلي$ه مقام$ه، ف$$أعرب ، زي$د، فح$ذف الم$$ضاف وھ$و مك$انِ ق$ربَمك$ان:  أي،أص$الة أو بالنياب$ة؟ بالنياب$ة
  . ذلك لقلتهإعرابه وھو النصب على الظرفية، و� ينقاس

جل$ست ق$رب زي$د � إش$كال؛ =ن$ه س$مع، : ًإذا ھو سماعي، في باب ظرف المكان سماعي � يقاس عليه، فتق$ول
  : ٍفتلفظ بما نقل، وما لم ينقل حينئذ تتركه

.....................................  

  

ْفم777777ا أب777777يح افع777777ل ودع م777777ا ل777777م ي777777بح  َ ُ َ ْ َ َ َ َْ َْ َ ْ َِ ُ  
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آتي$ك جل$وس : ، يعني مكان جلوس زيد، لماذا؟ =نه لم ي$سمع، ل$م تنط$ق الع$رب بق$ولھمآتيك جلوس زيد: ف. تقل
  .زيد

ُوذاك في ظرف الزمان يكثر َ َ ْ َُ َ َْ .ِ ِ ِ َوذاك :َ َ زمان، إنابة المصدر ع$ن ظ$رف الزم$ان ل ما ھو؟ ينوب مصدر عن ظرف اَ
ٍحينئ$ذ فإنابة المصدر عن ظرف المك$ان،  يقاس عليه، بخ.ف ًا إذً،يكثر في لسان العرب، وإذا كثر الشيء صار مقيسا

  ً.يكون سماعيا

َوذاك َ ُيكث77ر َ َُ َوذاك :ْ َ ُ يكث77ر، مبت$$دأَ َُ ِف77ي ظ77رف الزم77ان  خب$$ر، ْ َ ْ. ِ َذاك ،يحتم$$لَِ أي الم$$شار، ھ$$ذا في$$ه معن$$ى الفع$$ل دون  َ
ِذاك في ظرف الزمان حروفه، ويتعلق به جار ومجرور، َ ْ. ِ َِ اك، لك$ن أيھم$ا ألي$ق ، يكثر في ظرف الزمان، يحتمل ھ$ذا وذََ

  .بالمعنى؟ يكثر في ظرف الزمان، الذي ھو إنابة المصدر عن ظرف الزمان كثير

ُوق77د ين77وب ع77ن مك77ان م77صدر ْ َ َ َ ُ َ ََ ْ ٍْ َ ُ ُوذاك ف77ي ظ77رف الزم77ان يكث77ر: ق$$د للتقلي$$ل، ث$$م ق$$ال: ، قلن$$اَ َ َ ْ َُ َ َْ .ِ ِ ِ ْق77د  دل عل$$ى أنَ ًقطع$$ا  َ
 وھي حرف مشترك نف$سره بالتقلي$ل، ويكث$ر إقام$ة الم$صدر مق$ام -نى قدمع-ٍحينئذ نفسر المعنى فمحمولة على التقليل، 

 وق$ت طل$وع :ً آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، أيضا على حذف مضاف، وا=صل:ظرف الزمان، نحو
حذف المضاف، وأعرب المضاف إليه بإعرابه، وھو مق$يس ف$ي ك$ل والشمس ووقت قدوم الحاج، ووقت خروج زيد، 

 إذا ،أن يفھ$م: ًن المعنى واض$حا، يعن$يو شرطه إفھام تعيين وقت أو مقدار، ليس على إط.قه، �بد أن يكمصدر، لكن
غ$$روب الثري$$ا، : ف$$وق ال$$نجم، أيَ ك$$ان ذل$$ك خ:آتي$$ك طل$$وع ال$$شمس، � ب$$د أن يفھ$$م تعي$$ين وق$$ت أو مق$$دار، نح$$و: قل$$ت

مق$دار حل$$ب ناق$ة، وا=ص$$ل وق$$ت :  أيوق$$ت أو مق$دار، وحل$$ب ناق$$ة،: وطل$وع ال$$شمس، وانتظرت$ه نح$$ر ج$$زور، يعن$ي
مقدار نحر جزور، ومق$دار حل$ب : وقت، وإنما قلنا: ، لم نقل-مقدار انظر-فوق النجم، ووقت طلوع الشمس ومقدار، َخ

 وھنا ذكر المصدر مما ينوب عن اسم الزم$ان واس$م المك$ان، ول$يس ،حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فناقة
ًوب عن$ه أي$$ضا ص$فته وع$دده وكليت$ه أو جزئيت$ه، جل$ست ط$$وي. م$ن ال$دھر ش$رقي مك$ان، م$$ا  ب$ل ين$،ًخاص$ا بالم$صدر ً

ً في أي لفظ؟ جلست طوي. من الدھر شرقي مكان، ھذا مما ن$اب في$ه ال$صفة ع$ن ؟ أين حصلت؟نوعه؟ أين اFنابة ھنا
ًن بري$دا، م$شيت ھ$ذا ن$اب الع$دد في$ه ع$ن ظ$رف الزم$ان، س$رت ع$شري: ًالظرف، وسرت عشرين يوما، عشرين نقول

جميع اليوم، جميع ھذا ناب عن الزمان، مشيت جميع البريد، مكان، كل اليوم، بعض اليوم، كل البريد، بع$ض البري$د، 
ھذا مما ينوب، لكن القاعدة أنه ينوب عنه ص$فته وع$دده وكليت$ه أو جزئيت$ه، ك$ل، لف$ظ ك$ل يعن$ي وبع$ض، وكم$ا : نقول

ًه م$صدرا، وإذا أض$يف إل$ى اس$م الزم$ان ك$ل ي$وم ك$ل مك$ان ص$ار ظ$رف سبق أنه إذا أضيف إلى المصدر صار معن$ا
  ..!!! .زمان أو ظرف مكان، و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  59الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  . آله وصحبه أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى 

  :أما بعد

ُالمفعو: -رحمه ' تعالى-قال الناظم  ُ ُمعهُ لَْ َ َفعل، يعني الذي َ ِ   . معه الفعلُ

ُمعه  َ ً قب$ل جعل$ه علم$ا فيع$ود -وھذا ھو ال$صحيح-) أل(Kھذا كما ذكرنا في السابق أن الضمير، إما أنه يعود إلى : َ
، ال$$شيء -ال$$شيء ال$$ذي-ٍ حينئ$$ذ أرجع$$ه إل$$ى موص$$وف مح$$ذوف ؛ =نھ$$ا موص$$ولة، وم$$ن نف$$ى أنھ$$ا موص$$ولة)أل(إل$$ى 

  ً.المفعول معه الفعل، والصواب ھو ما ذكرناه، وھذا قبل جعله علما

K أخر ھذا الباب، وھو الباب ا=خير من المفاعيل؛ =ن العام$ل ھن$ا ف$ي المفع$ول مع$ه � ي$صل إلي$ه إ� بواس$طة، 
ُينصب: ، لذا قال)الواو(بواسطة  َ ِتالي ُْ ِلواوا َ ًحينئذ خرج عن كونه مفعو� معه، فصار إما مفع$و� ) الواو(فإذا حذفت ، َ ً ٍ

معتب$$رة ف$$ي الن$$صب، ول$$ذلك جعل$$ه ) ال$$واو(ٍو� يج$$وز ح$$ذفھا، فحينئ$$ذ دل عل$$ى أن ) ال$$واو(ال$$خ، و�ب$$د م$$ن ذك$$ر ..ب$$ه 
  ً.متأخرا

بط منه ا=حك$ام، فيق$اس علي$ه،  وھذا الباب الصواب أنه قياسي، بمعنى أنه يحفظ ما نقل عن لسان العرب ويستن
  .ھذا ھو الصحيح

ً ومذھب أبي الحسن ا=خفش أنه سماعي، بمعن$ى أن$ه ل$يس قياس$يا، بمعن$ى أن$ه يحف$ظ م$ا ورد ف$ي ل$سان الع$رب 
  و� يقاس عليه،كيف وھو موجود في القرآن؟

ُس$ْرت ، مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف، أي -كم$ا س$بق- الصواب أنه قياسي، وقيل المفعول معه مفعول به  ُو�ب$ْستِ َ ََ 
َالنيل l ،ُسرت ْ َوالنيل ِ Mُالنيل ھذا مفعول به والعامل فيه محذوف، سْرت : ، قال ُو�بْستِ َ َالنيل ََ l حينئ$ذ ك$ل م$ا ج$اء من$صوبا ،ً ٍ
  .�بد من التقدير، وھذا فيه تكلف) الواو(بعد 

ُالمفع77و  ُ ُمع77هُ لَْ َ عل$$ى المعي$$ة، م$$سبوقة بفع$$ل، أو م$$ا في$$ه أري$$د بھ$$ا التن$$صيص ) واو(حقيقت$$ه ھ$$و اس$$م فظل$$ة بع$$د : َ
أري$د بھ$ا التن$صيص ) واو(حروفه ومعناه، ھذا حقيقة المفعول معه تجمع الشروط الت$ي ذكرھ$ا النح$اة، اس$م فظل$ة بع$د 

  . بفعل، أو ما فيه حروفه ومعناه-ھذا بيان شرطه-ٍعلى المعية مسبوقة 

ً اشترطنا ا�سم، إذا كل ما كان مفعو� معه، فھو اسم م   ن غير عكس، لماذا؟ ما القاعدة ھنا؟ً

، يوج$د ف$ي أي -في ك$ل ح$د- ا�سم جنس، والع.قة بين الجنس في الحد والمحدود العموم والخصوص المطلق 
  .ًفن الع.قة بين الجنس المأخوذ جنسا في حد المذكور يكون بينه وبين المحدود العموم الخصوص المطلق

ً إذا كل ما كان مفع$و� مع$ه فھ$و اس$م ، فخ$رج با�س$م الح$رف، وخ$رج ب$ه الفع$ل وخ$رج ب$ه الجمل$ة، ف$. يك$ون ً
  .ًشيء من ذلك مفعو� معه، والحرف واضح؛ =ن الك.م ھنا فيما له معنى والحرف ليس له معنى

ِتأك7لَ )(: ف$ي نح$و) ال$واو( وخرج به الفعل المن$صوب بع$د  ُ َال7سمك َْ َ َوت7شرب . َ َْ َالل7بن َ َ ِتأك7لَ )، ). ُ َال7سمك َْ َ َوت7شرب . َ َْ َ ،
ھن$ا عل$ى ) ال$واو(، و )ال$واو(ًالمعية، والفعل منصوب بع$دھا ب$أن م$ضمرة وجوب$ا بع$د ) واو) (الواو(بالنصب على أن 

ِتأكلَ )معنى الجمع  ُ َالسمك َْ َ َوتشرب :ٍمع شرب اللبن، حينئذ نقول . َ َْ ًالجمع ھل نعربه مفعو� معه؟) واو( ھذا وقع بعد َ
  

   الجواب �، لماذا؟

ًن المفعول معه � يكون إ� اسما وھذا فعل إذا الفعل المنصوب بع$د  = ًالمعي$ة ل$يس مفع$و� مع$ه وإن دل ) واو(ً
  .على معنى الجمع

َج77اء: (ك$$ذلك خ$$رج با�س$$م الجمل$$ة الحالي$$ة ٌزي77د َ ْ ُوال77شمس َ ْ ٌطالع77ة .َ َ ِ واو الح$$ال، ) ال$$واو(أي م$$ع طل$$وع ال$$شمس، ) َ
ُوالشمس ْ ٌطالعة .َ َ ِ َجاء والجملة في محل نصب حال،  مبتدأ وخبر،َ ٌزْيد َ ِ مع طلوع الشمس، ھل نقول أنه مفعول معه؟َ ِ  
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اسم أخرج الحرف، ف. يرد، � يدخل معنا أصالة، وخرج به الفعل الم$ضارع : �؛ =نه ليس باسم، قوله:  نقول
ُال77شمسَكالمعي$$ة، كالمث$$ال الم$$ذكور، وخ$$رج ب$$ه الجمل$$ة الحالي$$ة، ) واو(المن$$صوب بع$$د  ْ ٌطالع77ة . َ ِ َج77اء: ( م$$ن قول$$كَ ٌزي77د َ ْ َ 

ُوالشمس ْ ٌطالعة .َ َ ِ َ.(  

ً اسم فظلة خرج به العمدة، إذا ا�سم إما أن يكون فظلة وھ$و م$ا ل$يس ركن$ا ف$ي اFس$ناد، وإم$ا أن يك$ون عم$دة،  ً
  .وھو ما ھو ركن في اFسناد

ٌاش$ترك زي$د وعم$ر(ف$ي نح$و ) الواو( خرج بذكر الفضلة ما بعد  وھ$ذه ت$دل عل$ى ف$اعلين ف$ي ، اش$ترك، افتع$ل )ٌ
ٌتضارب زيد وعمر، اخت$صم زي$د وعم$ر، اش$ترك محم$د وخال$د، نق$ول: المعنى ٌٌ ھ$ذه ا=فع$ال ت$دل عل$ى الم$شاركة، � : ٌ

ٍاختصم زيد ونسكت �، اختصم زيد مع من؟ زيد وعمرو، تضارب زيد لوحده؟ وخالد، وھكذا، حينئ$ذ نق$ول: يقال ٌ ٌ م$ا : ٌ
  .جمع إ� أنه عمدة، كيف عمدة؟ يعني � يستغنى عنه في الك.مًوإن كان مفيد لل) الواو(بعد 

  . فإنه عمدة؛ =ن الفعل � يستغني عنه

ت$دل عل$ى ) واو: (نف$سھا نح$ن نق$ول) م$ع(، ل$و ج$يء ب$ـ)م$ع(م$ا بع$د ) ال$واو(، خرج ب$ذكر )واو( اسم فظلة بعد 
   لماذا؟ليس بمفعول معه: ٍ، حينئذ نقول)مع(وجئنا بلفظ ) الواو(المعية، حذفنا 

؛ =ن الع$رب ھك$$ذا نطق$ت، ل$$يس م$ن عن$$دنا، )ال$$واو( =ن ال$شرط أن يك$$ون الملف$وظ، أو ال$$دال عل$ى المعي$$ة ھ$و 
) م$ع(ِ، ولك$ن ي$رد عل$ى أن )ال$واو(أص$رح و أدق م$ن )  مع(وإ� ) الواو(�بد من : ٍوإنما العرب نطقت بھذا حينئذ قلنا

Fًھذه ظرف فما بعدھا يكون مضافا؛ =نھا تلزم ا   .ضافةٌ

ِجاءني: (في نحو) مع(ما بعد ) الواو(ً إذا خرج بذكر  َ ٌزي7د َ ٍعم7رو عَم7 ْ ْ ٍعم7رو عَم7 )َ ْ ٍعم7رو: نق$ول ،َ ْ  ھ$ذا م$ضاف َ
َبعت77ك: (ف$$ي نح$$و) الب$$اء(م$$ضاف، وك$$ذلك م$$ا بع$$د ) وم$$ع(إلي$$ه  ُ ْ َبعت77ك، )م$$ع(ھن$$ا بمعن$$ى ) الب$$اء(، )بأثاثھ77ا َال77دار ِ ُ ْ  َال77دار ِ

  .، يعني مع أثاثھابأثاثھا

َجاء(: كر التنصيص على المعية وبذ ٌزيد َ ْ ٌوعمرو َ ْ َ ھنا محتمل$ة للعط$ف ومحتمل$ة للمعي$ة، ول$ذلك يج$وز ) الواو ()َ
َج7اءٍبرجحان أن ينصب ما بع$دھا،  ٌزي7د َ ْ ْوعم7ر َ َ َج7اء، ٌوَ ٌزي7د َ ْ ْوعم7ر َ َ العط$ف -، ج$ائز، لكن$ه مرج$وح، والرف$ع أرج$ح ً◌اَ

َج7اء: ٍح، وما عداه فھ$و مرج$وح، حينئ$ذ؛ =نه متى ما أمكن العطف دون ضعف فھو راج-أرجح ٌزي7د َ ْ ْوعم7ر َ َ َج7اءً◌ ا،َ َ 
ٌزيد ْ ْوعمر َ َ   .ٍيجوز الوجھان إ� أن الرفع أرجح Fمكان العطف دون ضعف: ، نقولٌوَ

َجاء: ً إذا بذكر التنصيص على المعية نحو ٌزيد َ ْ ْوعمر َ َ   .ُ إذا أريد بھا مجرد العطفٌوَ

ٍ مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه وم عناه، ھذا فيه تنصيص على العامل ف$ي المفع$ول مع$ه، وھ$و أن$ه � يك$ون إ� ٍ
ٍفع$.، أو م$ا في$ه معن$ى الفع$ل وحروف$$ه، وھ$و الوص$ف والم$صدر، حينئ$ذ ين$$صب المفع$ول مع$ه بالفع$ل  ُس7رتً ْ َوالني77ل ِ M، 

َأعجبني سيُرك والنيل(َينصب المفعول معه باسم الفاعل أنا سائر والنيل، ينصب بالمصدر    .ِصب بالمصدرُن) َ

ًالعامل مخصوص وھو أنه إما أن يكون فع.، أو ل$يس بفع$ل، لكن$ه في$ه معن$ى الفع$ل وحروف$ه، إذا : ٍ حينئذ نقول ً
cك7ل(: ٍما لم تكن م$سبوقة ب$شيء وكان$ت ال$واو دال$ة عل$ى المعي$ة حينئ$ذ � ين$صب ٍرج7ل ُ ُ ُوض7يعته َ ُ َ ْ َ  و� يج$وز -ب$الرفع– )َ

  لماذا؟ ) الصيمري(النصب خ.ف لـ

cكلٍھنا فعل و� ما فيه معنى الفعل وحروفه، حينئذ ) الواو(=نه لم يسبق  ٍرج7ل ُ ُ ُوض7يعته َ ُ َ ْ َ لع$دم الفع$ل وم$ا :  نق$ولَ
cكل: في معناه � يجوز النصب، و� نقول ٍرجل ُ ُ َوضيعت َ َ ْ َ cكل، � -بالنصب– ُهَ ٍرج7ل ُ ُ ُوض7يعته َ ُ َ ْ َ cك7ل(معط$وف عل$ى  َ فھ$و - )ُ

cكل و -مرفوع   : والدليل-مقترنان-أ، والخبر محذوف مبتد :ُ

َوبع777777777د ْ َ ٍواو َ ْعين777777777ت َ َ . َمفھ777777777وم َ ُ ْم777777777ع َْ َ  

  

ِكمث77777777ل ْ ِ cك77777777ل َ ٍص77777777انع ُ ِ َوم77777777ا َ ْص77777777نع َ ََ  

  ج

ُصنعته(، وليس ُهُتَعْنِوص ٍِعانَص cلُك     ھو ھذا،  َ َْ    بالفتح �، � يجوز، لماذا؟)َ

َھ$ذا ل$ك وأب$اك بالن$صب، ھ$ذا ل$ك وأب$اك، : يج$وز =نه لم يسبق � بفع$ل و� م$ا في$ه معن$ى الفع$ل وحروف$ه، و� 
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  واو المعية، أباك منصوب على أنه مفعول معه، نقول أين الفعل؟) الواو(

ھ$ذا في$ه ) أش$ار(K، وھ$و اس$م إش$ارة وھ$و في$ه معن$ى الفع$ل دون حروف$ه؛ =ن )ھ$ذا( ليس فيه فعل، وإنما سبق ب$ـ
ٍمعنى أشير وإذا كان فيه معنى أشير حينئذ ھذا معنى ُ    الفعل، لكن أين حروفه؟ ُ

، ھذا لك وأبيك، و� يجوز ھذا ل$ك وأب$اك بالن$صب )الكاف(ھذا لك وأبيك معطوف على المجرور : ٍحينئذ يتعين
على أنه مفعول معه؛ =نه وإن تقدم عليه ما فيه معنى الفع$ل إ� أن$ه ل$يس في$ه حروف$ه، وي$شترط إن ل$م يتق$دم الفع$ل أن 

ٌفيه معنى الفعل وحروفه؛ =ن اسم اFشارة فيه معنى الفعل وھو أشير دون حروف$ه، فھ$و  ما -)الواو(على -يتقدم عليه 

  .عامل معنوي وھو ضعيف

) م$ع(أخ$رج ب$ه ) ٍواو(ً إذا المفعول معه اسم خرج الفعل والجملة الحالية، والحرف فضلة أخرج به العم$دة بع$د 
ٌج$اء زي$د وعم$ر(عية يعن$ي � يحتم$ل العط$ف ُأريد بھا التنصيص على المعية محتمل العطف التنصيص على الم ھن$ا ) ٌ

  .يحتمل المعية ويحتمل العطف مسبوقة بفعل، أو ما فيه حروف ومعناه ھذا بيان للعامل: نقول

  : قال الناظم

ْين777777صب ت777777الي ال777777واو مفع777777و) مع777777ه َ َ ُ َ َ ُ َ ًُ ْ ِ ِ َ ْ  

  

ْف7777ي نح7777و س7777يري والطري7777ق م7777سرعه ََ ْ ُ َ ِْ ِ ِ. ِ ِِ َ  

  

ْبم7777777ا م7777777ن الفع7777777ل وش7777777ب َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ْھه س7777777بقِ َ َ ِ ِ  

  

ّْذا الن777صب ) ب777الواو ف777ي الق777ول اAح777ق َ ْ َ ُ َْ ِ َ َْ ِْ ِ ِ َ .  

  

ُينصب  َ   قدم الحكم على حقيقة المفعول معه، لماذا؟ُْ

ٌ =نه يتكلم في أبواب المنصوبات، قد يك$ون ھ$ذا ع$ذر ل$ه؛ =ن$ه يتح$دث ف$ي ب$اب المن$صوبات، وإ� ا=ص$ل أن$ه 
ھ$ذا خ$.ف ا=ص$ل؛ =ن :  يعنون ب$المفعول مع$ه، ث$م يب$دأ ب$الحكم، نق$وليذكر حقيقة الشيء، ثم يقال حكمة كذا، أما أن

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وھذا متفق عليه بين العق$.ء، تت$صور ال$شيء ث$م تحك$م علي$ه، أم$ا مباش$رة تحك$م 
  .دون أن تتصور، ھذا خ.ف العقل قبل أن يكون خ.ف الشرع

ُينصب   َ َتالي الواو م ا�سم الفضلةُْ َِ ِ ْفعو) معهَ َ َ ًُ ُينصب: ْ َ  ما حكم النصب ھنا؟ ھل ھ$و كال$سابق ھن$اك ف$ي المفع$ول ُْ
  ًله، بأن يكون جوازا مطلقا؟

 قلنا ننظر في المفعول معه، فإذا به قد يتعين نصبه، وقد يترجح نصبه مع جواز العط$ف، وق$د يت$رجح العط$ف 
  .مع جواز النصب

ُينصبًن جائز النصب، إذا له حا�ن، قد يكون واجب النص،ب وقد يكو: ً إذا َ  وج$اء -فعل ا=مر-ِ لم يأت بالفعل ُْ
ٌ سواء ك$ان م$ع الرجح$ان أو المرجوحي$ة في$دخل في$ه ن$وع -مطلق الجواز-بالفعل المضارع ليعم الحالين، وھما الجواز 

  .واحد

ُينصب  َ ٍوجوبا فيما إذا تعين النصب على المفعولية، فحينئذ يتعين حمل اللفظ على عدم ال: ُْ   .عطفً

ُينصب  َ ً جواز ووجوبا ُْ ِتالي الواوً َ ِ   ، ما ھو تالي الواو؟َ

ِ تالي ا�سم الفضلة الذي يقع بعد الواو، ِالواو (َ  -واو المعي$ة-) ال$واو(فيه إشارة إلى أن$ه � يج$وز الف$صل ب$ين : )َ
و ب$الظرف، يعن$$ي � والمفع$ول مع$ه ول$) ال$واو(ًوالمفع$ول مع$ه، � يج$وز، إذا في$ه أش$ارة إل$ى ع$دم ج$$واز الف$صل ب$ين 

� الحك$م ع$ام؛ =ن$ه ل$م : يتوسع يق$ال ب$أن الظ$روف والج$ار والمج$رور يتوس$ع فيھم$ا م$ا � يتوس$ع ف$ي غيرھم$ا، نق$ول
  .يسمع

ِ ول$$و ب$$الظرف لتن$$زل  k َ َ َھن$$ا م$$ع المفع$$ول ُمنزل$$ة الج$$ار والمج$$رور، كم$$ا أن$$ه � يف$$صل ب$$ين ح$$رف الج$$ر ) ال$$واو(ِ َ K َ
إذ ل$$م يثب$$ت ف$$ي ل$$سان الع$$رب ) ال$$واو(او المعي$$ة و المفع$$ول مع$$ه، ويج$$ب ذك$ر ھ$$ذه ومج$روره، ك$$ذلك � يف$$صل ب$$ين و

  .حذفھا
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ُتالي الواو ينصب: ً إذا قوله َ ُ َْ َِ ِتاليھذا فعل مضارع مغير الصيغة،  ِ  ھذا نائب فاعل مرفوع ورفع$ه ض$مة مق$درة َ
ِ ت777اليعل$$ى الي$$اء المحذوف$$ة لل$$$تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنين، ، واFع$$راب يتب$$ع الملفوظ$$$ات �  ف$$ي الرس$$م تثب$$ت الي$$$اءَ

ِت7اليثابت$ة أمام$ك ) الي$اء(، )بالياء(، ثم في النطق ما تلفظ )ًياء(المرسومات، فترسم الشيء، تكتبه  ، تكتبھ$ا م$ا تح$ذفھا، َ
ِ ينصب تالي :إذا جئت تعرب وأنت تنظر في الكتاب َ ُْ َ ِالواو(ُ ِتالي ،)َ  :ف$ي الكتاب$ة، فيخط$ئ الطال$ب، فيق$ول) الواو( أثبت َ
، � ليست مذكورة، ھي مذكورة في الرسم ف$ي الكتاب$ة، الخ$ط، -المذكورة يعني-مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء 

ٍ، حينئ$ذ � -وا=ص$ل كتابت$ه-ٍوأما في اللفظ فھي محذوف$ة، حينئ$ذ تع$رب م$ا تنط$ق ب$ه، وأم$ا م$ا � تنط$ق ب$ه ول$و كتبت$ه 
  .يتبعه، فاFعراب يتبع الملفوظات � المرسومات

ُنصب ُي َ ِتاليًإذا ا�سم الفضلة، ْ ِالواو (َ ًو المفع$ول مع$ه، وأي$ضا ) ال$واو( قلنا إشارة إلى عدم جواز الف$صل ب$ين ):َ
  .أنھا � تحذف إذ لم يسمع في لسان العرب حذفھا

ُينصب  َ ِتالي ُْ ِالواو (َ ْمفعو) معـه:  قال،)َ َ َ ُ ًَ ِتاليھذه لھا قيود كما عرفنا، ) والواو(، اختصر، ْ ِواوال7 (َ  الت$ي بمعن$ى )َ
ِت7اليقد تكون عاطفة، وقد تكون للمعية، فھي محتملة، وإذا أطلقنا ھذا اللف$ظ ) الواو(؛ =ن )َمع( ِال7واو (َ :  ھك$ذا، نق$ول)َ

ْسيـري والطريق مسرعـه: فيه إشكال، بل نأخذ القيود من المثال، لذا قال ََ ْ ُ َِ ِ ِ. ِ.  

ِت77اليً إذا  ِال77واو (َ ٍلي$$ة لجمل$$ة ذات فع$$ل أو ش$$بھه، مم$$ا في$$ه ح$$روف الفع$$ل ومعن$$اه ، التا)م$$ع( الت$$ي بمعن$$ى )َ ِ لن$$تمم -ٍ
ِت7الي، -التعري$ف ب$ذكر المح$ذوف ِال7واو (َ ٍ، التالي$ة لجمل$ة ذات فع$ل أو ش$بھه، مم$ا في$ه معن$ى الفع$ل )َم$ع( الت$ي بمعن$ى )َ ِ ٍ

ِفي نحووحروفه،  ْ َ ُينصب كما، :ِ َ ِتالي ُْ ِالواو (َ ْمفعو) معـه) َ َ َ ُ ًَ ًمفعو)  ،ْ ُ ْمعـهَْ َ    ما إعرابه؟َ

ُينصب  َ ُينصب، انتھينا، )الواو(ُھذا مغير الصيغة، نصبت تالي ُْ َ ِتالي ُْ ِالواو (َ ْمفع7و) مع7ـه حال كونه )َ َ َ ُ ًَ  ح$ال م$ن ،ْ
ِفي نحو نائب الفاعل، كما  ْ َ ْ سيـري والطريق مسرعـه"ِ ََ ْ ُ َِ ِ ِ. ِسيـري: ِ    ھذا فعل أمر مبني على حذف النون، ما ھو الدليل؟ِ

ًن مضارعه يجزم بحذف الن$ون، ف$ا=مر من$ه يك$ون مبني$ا عل$ى ح$ذف الن$ون، ت$سيرين مث$ل ت$ضربين، ت$ضربين ھ$ذا =
 أن فع$ل ا=م$ر مبن$ي عل$ى م$ا يج$زم ب$ه م$ضارعه ل$و ك$ان -وإن كان فيھ$ا بع$ض النظ$ر-يجزم بحذف النون، والقاعدة 

ِ سيـري ًمعربا،   .متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلضمير ): والياء(ًإذا فعل أمر مبني على حذف النون، ِ

َوالطريق ِ . َ الطريقھذه واو المعية،) الواو: (َ ِ : ٍھ$ي ن$ص ف$ي المعي$ة، م$سبوق بفع$ل) واو( ھذا اسم فضلة وقع بعد .
  .ھو مفعول معه: ًسيري، إذا نقول

ْمسرعـه  َ ْ ِسيـريھذا حال من فاعل : ُِ ِسيـري، ِ َلنيل، وأعجبني سيُرك والنيلٌ ھذا مثال للفعل، ومثله أنا سائر واِ َ.  

  :  قال

ْبما من الفعل وشبھه سبق َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ُذا النصب   ***  ِ ْ . َ
  

ُالنصبمبتدأ اسم إشارة، : َذا  ْ ُذا النصب  بدل أو عطف بيان أو نعت، يجوز فيه ث.ثة أوجه، . ْ . َ بماكائنَ ْسبق ِ َ َم7ن  َ ِ
ِالفعل وشبھه ِ ِِ ْ َ ِْ َ بم7ا؛ =نذا النصب كائن بم$ا س$بق،  ْ ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر مق$دم، بال$ذي س$بق ھ$ذا  ِ

ِمن الفعل وشبھهصلة ما،  ِ ِ ِِ ْ َ ِْ ْ ْ س7بق ھ$ذا متعل$ق بقول$هَ َ م$سبوقة بفع$ل أو م$ا في$ه معن$ى الفع$ل :  وھ$ذا م$ا قررن$اه ف$ي الح$د،َ
  .وحروفه

ِبما من الفعل ْ َِ ِْ َ Kع$دي وال$.زم، والمتع$دي، لم$اذا ن$ص عل$ى ھنا أطلق الفع$ل في$شمل الفع$ل الظ$اھر والمق$در والمت :ِ
  المتعدي؟

 =ن المفع$$ول مع$$ه ك$$المفعول =جل$$ه وغي$$ره، � ي$$شترط ف$$ي ن$$صبه أن يك$$ون بفع$$ل متع$$دي، ب$$ل خ$$صه بع$$ضھم 
ين$صب بالفع$ل : بالعكس، خص المفعول معه بأنه � ينصب إ� ب$ال.زم، ول$ذلك النح$اة ف$ي مث$ل ھ$ذه المواض$ع يقول$ون

   غريب ھذا على الصحيح، لماذا؟المتعدي على الصحيح،

ً =ن ھن$اك م$ن ين$ازع فيق$ول �، � ين$صب إ� بالفع$ل ال$.زم، فحينئ$ذ ال$صحيح أن الفع$ل المتع$دي ك$$ال.زم، إذا  ٍ
  ًالظاھر والمقدر والمتعدي على الصحيح خ.فا لمن شرط اللزوم، لماذا شرط الزوم؟ 
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! س ب$المفعول ب$ه، ھ$ذا غري$ب، كي$ف الت$بس ب$المفعول ب$هلئ. يلت$بس ب$المفعول ب$ه؛ =ن$ه ل$و ن$صبه المتع$دي الت$ب
ًلئ. يلتبس بالمفعول به، والناقص ككان بناء على أنھا م$شتقة، وأنھ$ا ت$دل ! ، ھذا غريب)الواو(ونحن نقول شرطه بعد 

  .على الحدث

ً إذا كان تنصب المفعول معه، إذا ِبما من الفعل : ً ْ َِ ِْ َ ًمطلقا سواء كان �زما أو متع$ديا عِ ً ل$ى ال$صحيح، وس$واء ك$ان ً
ًتاما أو ناقصا، فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وتنصب المفعول مع$ه ك$ذلك، س$واء ك$ان الفع$ل ظ$اھرا ملفوظ$ا ب$ه أو  ً ً ً

ِوشبھـهھي التي � يجوز حذفھا، ) الواو(ًمقدرا، وإنما  ِِ ْ يعني مثله، وش$به الفع$ل الم$راد ب$ه م$ا في$ه رائح$ة الفع$ل، ھ$ذا : َ
ِا زيَد عليه أن يكون فيه حروفه، وھذا المقام يكاد يكون مستثنى، وإ� ا=صل أن ما فيه رائح$ة الفع$ل ا=صل، ولكن ھن

، يعمل عمل الفعل، وھنا زيد علي$ه قي$د وھ$و أن يك$ون في$ه ح$روف الفع$ل؛ =ن$ه أق$وى، والم$راد ب$ه اس$م -معنى الفعل-
ِشبھـهالفاعل واسم المفعول والمصدر،  ِِ    واسم المفعول والمصدر المراد به اسم الفاعلْ

ْسبـق  َ ٍ، حينئ$ذ نأخ$ذ من$ه أن$ه � يج$وز أن يتق$دم المفع$ول مع$ه عل$ى عامل$ه، وھ$ذا مح$ل )م$ا( ھذا قلنا ھ$ذا ص$لة َ
  .ذا النصب بما سبق من الفعل: وفاق؛ =نه قال

ً إذا لو تأخر � يج$وز، ل$و توس$ط في$ه خ$.ف، ل$و توس$ط يعن$ي ا�س$م، ل$و قي$ل م$ث. ُوالني$ل س$رت، ن: ً ھ$ذا : ق$ولَ
ٌممنوع، سار والنيل زيد، سار زيد والنيل، سار والنيل زيد، ھذا فيه خ.ف والصواب منعه كما سيأتي ٌ ٌَ َ َ.  

ْسبـقًإذا قوله  َ   . فيه إشارة إلى أنه � يتقدم المفعول معه على عامله، وھذا محل وفاقَ

ِبالواو(َ)  َِ َ، سرت والنيل على ق$ول )بالواو(ًيعني ليس منصوبا : )ْ َ س$رت والني$ل، الني$ل -عب$د الق$اھر-الجرج$اني ُ َ ُ
  ، والفعل ماذا صنع؟)الواو(ھذا مفعول معه منصوب والناصب فيه 

ِب7الواو(َ ) : فحسب، ل$ذلك ق$ال اب$ن مال$ك)الواو(وإنما نصب المفعول معه � شيء له، الفعل لم ينصب  َِ  وھ$ذا ،)ْ
ذك$ر ھ$ذا، وال$ذي س$وغ ل$ه أن$ه : ًإذا ك$ان ض$عيفا، لك$ن قي$لليس من عادته أنه ينفي العام$ل ف$ي الق$ول المقاب$ل، خاص$ة 

ّْفي القول اAحق: تأدب معه؛ =نه قال َ َْ ِ َ ْ ّْفي القول اAحقھذا الذي سوغ له،  ،ِ َ َْ ِ َ ْ ْأح7ق، ِ َّ v ھ$ذا أفع$ل تف$ضيل، إذا ح$ق وأح$ق، َ ً
ًإذا ھذا القول ليس بذك الضعيف، ولذلك وصفه بكونه ح$ق تن$ز�، وإنم$ا ال$ذي رجح$ه وھ$و  أن$ه ين$صب بالفع$ل وش$بھه ً

  ).بالواو(ھو ا=حق، يعني ا=ولى والمختار، وقيل تأدب معه، ولذلك نفى ھذا القول، � 

ّْف77ي الق77ول اAح77ق  َ َْ ِ َ ْ ، إذ ل$$و ك$$ان ك$$ذلك لوج$$ب )ب$$الواو(ً يعن$$ي المخت$$ار، خ.ف$$ا للجرج$$اني ف$$ي دع$$واه أن الن$$صب ِ
َجئ$$ت و ك، � ي$صح ھ$ذا، : ات$صال ال$ضمير بھ$ا، ل$و ق$ال الح$رف إذا عم$ل ات$صل ب$ه ال$$ضمير، .. إذ ل$و كان$ت عامل$$ة ُ

الحرف إذا عمل اتصل به الضمير، � ب$د ف$ي تركي$ب أو ت$ركيبين يت$صل ب$ه ال$ضمير، إن : نقول) لنا) (لك) (له) (إنه(
Kإن(اتصل به دل على أنه عامل، وھذا من ا=دلة على أن  ِإنني((، )إنه(تعمل، ) ِ K ُ أنا 'ِ K َ ٍ حينئذ ن$ستدل بھ$ذا ،]14:طه [))َ

.  على أن العامل قد عم$ل، إذ � يت$صل ال$ضمير إ� بعامل$ه، ال$ضمائر � تت$صل إ� بعواملھ$ا-اتصال الضمير بالعامل-
َجلست و ك كما يت$صل بغيرھ$ا :  لوجب اتصال الضمير بھا، فيقال-)بالواو(كان نصب المفعول معه -إذ لو كان كذلك  ُ

ً وذل$ك ممتن$ع باتف$اق، وأي$ضا ھ$ي ح$رف مخ$تص -حتى عن$دھم-وذلك ممتنع، ) لك(و) إنك: (من الحروف العاملة نحو
  .با�سم، غير منزل منزلة الجزء، فحقه أ� يعمل إ� الجر، كحروف الجر

ھذا قول أخر، أن الفع$ل بواس$طة ) الواو(الفعل بواسطة : ً إذا ھذا قول ضعيف � يعول عليه، أقوى منه أن يقال
، كم$ا قي$ل ف$ي ا�س$تثناء أن$ه من$صوب بالفع$ل )واو(فع$ل و : ٍفحينئذ العامل مرك$ب م$ن ش$يئينھو الذي نصب، ) الواو(

ِما استثنت : كما سيأتي، ولذلك ابن مالك قال) إ�(�، بـ: ، و قيل)إ�(بواسطة  َ َْ ْ  دل على أنھا ھي العام$ل، وھ$ذا ) ...ا)(َ
الجرج$اني، و� بالمخالف$ة ف$ي رأي الك$وفيين، مخالف$ة م$ا عل$ى ق$ول ) ب$الواو(ھو الظاھر كما سيأتي، و� بالمخالفة، � 

ًبعدھا لما قبلھا خ.فا للكوفيين، إذ ھي معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمع$اني، وإنم$ا ورد الرف$ع ھن$اك والتج$رد  ً
ن$وي، يرفع بتجرده عن الناصب الجازم ھ$ذا عام$ل معن$وي، ك$ذلك ف$ي ا�بت$داء عام$ل مع: في باب الفعل مضارع، قلنا

لكن لم يثبت عامل معنوي في النواصب، وإنم$ا ھ$و خ$اص بالمرفوع$ات، وإنم$ا ثب$ت الرف$ع بھ$ا ف$ي ا�بت$داء و التج$رد 
ًجاء زيد بل عم$را، ل$و ص$ح أن المخالف$ة لھ$ا أث$ر وتعم$ل، لقي$ل: في الفعل المضارع، ولو صح لقيل ٌم$ا ج$اء زي$د ب$ل : ٌ

مح$ذوف، يعن$ي ل$يس العام$ل ) و�. (ًنھ$ا عام$ل، وھ$و ممن$وع اتفاق$اًعمرا بالنصب؛ =ن ما بعد بل مخالف لما قبلھا؛ =
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ًسرت و�بست النيل، فيكون حينئذ مفعو� به، خ.فا للزجاج فيما ذكرناه س$ابقا أن ھ$ذا الب$اب ل$يس : محذوف، والتقدير ً ً ٍ َ ُ ُ
  .بمفعول معه، وإنما ھو مفعول به

  ً:إذا

ْبم7777777ا م7777777ن الفع7777777ل وش7777777بھه س7777777بق َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ِ  

  

.ذا الن777 ّْصب ) ب777الواو ف777ي الق777ول اAح777قَ َ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ  

  

ّْفي القول اAحق  َ َْ ِ َ ْ ٌيعني المخت$ار، إش$ارة أن ا=ح$ق ل$يس عل$ى باب$ه، ب$ل ھ$و بمعن$ى الح$ق؛ =ن مقابل$ه باط$ل � : ِ
MاAحقعبر بـ: ٌحق، قيل َ   .ً تأدبا مع عبد القاھر؛ =نه دون علم المعاني والبيان، أول من دونهَ

y على كل ِينصب تالي : ُ َ ُْ َ ِالواو(ُ ْمفعو) معـه) َ َ َ ُ ًَ ُينصب ، ْ َ ِين7صب ت7الي  ھ$ذا فع$ل م$ضارع مغي$ر ال$صيغة، ُْ َ ُْ َ ِال7واو(ُ َ( ،
ِتالي ْمفع7و) مع7ـهمضاف إليه وھو نائ$ب فاع$ل، ): والواو(مضاف، : َ َ َ ُ ًَ ًمفع7و)، ْ ُ ِف7ي نح7و ھ$ذا ح$ال م$ن نائ$ب الفاع$ل، : َْ ْ َ ِ

َسيـري والطريق مسرع ْ ُ َِ ِ َِ . َوالطري7قٍ حينئذ من المثال نأخ$ذ القي$ود ال$سابقة، ،ْـهِ ِ . َالطري7ق :َ ِ ) واو( ھ$ذا اس$م ف$ضلة وق$ع بع$د .
ِسيـريُأريد بھا التنصيص على المعية مسبوقة بفعل وھو  ِ.  

) ب$الواو( ثم بين أن الفعل ھو العامل، أو شبه الفعل مما فيه حروفه ومعناه ھو العامل في المفع$ول مع$ه، ول$يس 
ً للجرجاني و� بالمخالفة، خ.فا للكوفيين، و� بكونه مفعو� به لفعل مقدر خ.فا للزجاجخ.ف ًً .  

ْوبع77777د م77777ا اس77777تفھام أو كي77777ف ن77777صب َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍ ْ ِ َ  

  

ْبفع77777ل ك77777ون م77777ضمر بع77777ض الع77777رب َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْْ ٍ ٍ َِ ِ ِ  

  

  :أنه جواب لسؤال؛ =نه يرد أنك قلت: ھذا البيت قيل

ْمن الفعل وشب) َما(ِ◌بـ َ ِْ ِ ِِ ْ ْھـه سبـقَ َ َ ِ ُذا النصب ِ ْ . ًما أن$ت وزي$دا؟ زي$دا مفع$و� مع$ه، وكي$ف : جاء في لسان العرب.. َ ً ً
َأنت َكيفتكون؟ و  ًوقصعة ْ َ ْ ٍثريد ِمن َ ِ َأنت َكيف؟ َ ًوقصعة ْ َ ْ ًقصعة.. َ َ ْ  ھذا مفعول معه وسبقه كيف أنت، ليس في$ه فع$ل و� َ

  ھامية، وكيف ا�ستفھامية، فما الجواب؟ ًمعنى الفعل وحروفه، ما أنت وزيدا جاء بعد ما استف

ق$د ن$صبت الع$رب عل$ى المعي$ة م$ن غي$ر تق$دم فع$ل أو : ھذا اعتراض على ما سبق، ج$واب س$ؤال مق$در تق$ديره
  شبھه بعض ما ذكرنا، فما جوابه؟

  : فقال

ْوبع77777د م77777ا اس77777تفھام أو كي77777ف ن77777صب َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍ ْ ِ َ  

  

ْبفع77777ل ك77777ون م77777ضمر بع77777ض الع77777رب َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْْ ٍ ٍ َِ ِ ِ  

  

ًبما من الفعل ظاھرا أو مق$درا، وإنم$ا يك$ون ك$ذلك بع$د : ًما أنت وزيدا، العامل محذوف، ولذلك قلنا:    فإذا قيل   ) م$ا(ً
ًأنت و زيدا، ما كنت وزيدا، وزيدا) ما(ا�ستفھامية،  ً ٍالواو نص في المعية، زيدا مفعول معه، حينئ$ذ كن$ت لم$ا ح$ذفت : ً ً

َأنت .أما: كان انفصل الضمير، مثل ًّبرا ْ َأنت .أماالسابق،  َ ًّبرا ْ م$ا كن$ت .. ًالخ م$ا ذكرن$اه، ھن$ا م$ا أن$ت وزي$دا .. أما كنت َ
ًوزيدا؟ ما استفھامية، كنت وزيدا حذفت كان، وانفصل الضمير فارتفع، ما أنت وزيدا، إذا زي$د ھ$ذا مفع$ول مع$ه لفع$ل  ً ً ً

كي$$ف أن$$ت؟ كي$$ف تك$$ون : لك ف$$ي قول$$هول$$يس =ن$$ت وھ$$و جام$$د، وإنم$$ا ھ$$و من$$صوب بفع$$ل مح$$ذوف تق$$ديره ك$$ان، وك$$ذ
ٍوھو فعل مضارع وفصل ال$ضمير ال$ذي ك$ان م$ستترا وھ$و اس$م تك$ون، حينئ$ذ ص$ار ق$صعة ) تكون(ًوقصعة؟ وحذف  ً

  .ھذا منصوب بتكون المحذوفة

ْوبع77777د م77777ا اس77777تفھام أو كي77777ف ن77777صب َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍ ْ ِ َ  

  

ْبفع77777ل ك77777ون م77777ضمر بع77777ض الع77777رب َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْْ ٍ ٍ َِ ِ ِ  

  

َوبعد ْ َ ْن7صب: ا متعل$ق بقول$هھذ: )َما (َ َ َبع7د ،َ ْ ْن7صب:  من$صوب عل$ى الظرفي$ة، متعل$ق بقول$هَ َ َوبع7د، َ ْ َ ) َم7ا( م$ضاف وَ
ٍ اس7تفھام م$ضاف و) َم7ا(مضاف إلي$ه ق$صد لفظ$ه، و َ ْْ َبع7د ْأوم$ضاف إلي$ه، م$ن ب$اب إض$افة ال$دال إل$ى الم$دلول، ِ ْ َكي7ف  َ ْ َ

ْنصب َ ْبعض العرب ، َ َ َ ُ ْ ْنصبھذا فاعل : َْ َ ِ إلى أن الرفع أرجح في مثل ھ$ذه التراكي$ب، ول$ذلك نق$ل الرف$ع، ، ھذا فيه إشارةَ ُ
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ْبع7ض الع7رب: ، ولذلك قال-أفصح اللغتين-ونقل النصب، والرفع أكثر، وھو اللغة ا=فصح  َ َ ُ ْ  ن$سبه إل$ى ال$بعض، وھ$ذا ،َْ
ع م$ا أن$ت رف$: ُيدل على أن ما نطق ب$ه بع$ض الع$رب دون الك$ل يك$ون أدن$ى ف$ي الرتب$ة، وا=ف$صح م$ا نق$ل أكث$ر وھ$و

ً، ما أنت وزيد، إذا � نحتاج إلى تقدير، و -بالرفع–ٌوزيد  َأنت َكيفٌ ًوقصعة ْ َ ْ ٍثريد ِمن َ ِ   .ھذا � يحتاج إلى تقدير: ؟ نقولَ

ْأو كيف نصب  َ َ ْ َْ ٍبفعل كون َ ِْ َْ ِ ًأي بفعل مشتق من لفظ الكون، سواء كان ماضيا، أو مضارعا، ول$ذلك س$يبويه ق$در : ِ ً
ٍبفع7ل ك7ونٍمية كان بصيغة الماضي، وقدر بعد كيف مضارع كان، فحينئذ ھل يلت$زم ھ$ذا؟ أم الم$راد ا�ستفھا) ما(بعد  ِْ َْ ِ ِ 

يعن$$ي م$$ادة الك$$ون، س$$واء ق$$درنا ف$$ي الموض$$عين ك$$ان ماض$$ية أو ب$$صيغة الم$$ضارع، أو ب$$دلنا م$$ا قال$$ه س$$يبويه، فنق$$در 
  الماضي في تكون و المضارع في ما ا�ستفھامية؟

ٍبفع7ل ك7ون: نا العم$وم؛ =ن$ه ق$ال ظاھر ك.م الناظم ھ ِْ َْ ِ ٍ أطل$ق ول$م يع$ين الماض$ي و� الم$ضارع، فحينئ$ذ ق$در م$ا ِ
: تك$ون، وبع$ضھم الت$زم ھ$ذا، ق$ال: ، وقدر م$ع كي$ف)كان: (ا�ستفھامية) ما(شئت، والمحفوظ عن سيبويه أنه قدر مع 

ه ھك$ذا ق$$دره، ھ$ذا التعلي$ل؛ =ن س$$يبويه ؛ =ن س$يبوي)تك$ون(، وم$ع كي$$ف إ� )ك$ان(ا�س$$تفھامية إ� ) م$ا(� يج$وز م$ع 
  .ھكذا قدره

ْوبعد ما استفھام أو كيف نصب َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍ ْ ِ ٍبفعل كون   ***   َ ِْ َْ ِ أي بفعل مشتق منه لفظ الك$ون، وإذا ص$لح الك$.م لتق$دير  .. ِ
ت$ه م$ا ذكرن$اه، ُغيره كـ تصنع وت.بس، جاز تقديره عل$ى ال$صحيح، ف$. يخ$تص ب$الكون، وإن ك$ان الن$اظم ظ$اھر عبار

، وجع$ل -الفع$ل من$ه-ا�س$تفھامية وكي$ف، ق$در لف$ظ الك$ون ) م$ا(سيبويه قدر الفعل من لفظ الكون في الموضعين، بع$د 
ًالفعل مضارعا بعد كيف، وماضيا بعد ما، ثم اختلف أتباع سيبويه في تقدير فعل من مادة الكون في موضعين ً:  

   في أيھما؟ ھل يستويان أم يختلفان؟في تعيين الماضي أو المضارع:  الموضع ا=ول

  في كان التي قدرھا سيبويه، ھل ھي تامة؟ أم ناقصة؟:  الموضع الثاني

ًمضارعا، مع كون س$يبويه نط$ق ب$ه ماض$يا؟ وم$ع كي$ف ماض$يا، ) ما(ھل يجوز الفعل مع :  أما الموضع ا=ول ً ً
ًمع كون سيبويه نطق به مضارعا؟ أم يلتزم تقديره ماضيا مع  كم$ا ق$دره س$يبويه؟ ) كي$ف(ًتقديره م$ضارعا م$ع ، و)ما(ً

  .ھذا محل النزاع بينھم

ًيجوز تق$دير الماض$ي والم$ضارع جميع$ا م$ع ك$ل منھم$ا، ھ$ذا ظ$اھر ك$.م الن$اظم وھ$و أق$رب، :  فقال السيرافي
�س$تفھام � يجوز، بل كما قدره سيبويه، ھؤ�ء أتباع سيبويه بإحسان، � يجوز إ� كما قدره س$يبويه، ك$ان ف$ي ا: وقيل
  .� يجوز بل كما قدره سيبويه: ، وقيل)كيف(، وتكون بعد )ما(بعد 

ًما أنت وزي$دا، : فع.ن تامان أم ناقصان؟ يعني في ھذا الموضع، إذا قلنا) يكون(، و)كان(ھل :  الموضع الثاني
َأنت َكيفو  ًوقصعة ْ َ ْ ٍثريد ِمن َ ِ ً ما تكون وزيدا؟ وكيف تكون وقصعة؟ إذا قدرناه بال؟َ م$ضارع ف$ي الموض$عين، ھ$ل ھ$ذه ً

  كان تامة أم ناقصة؟ 

ًناقصة، وھذا أصح؛ =نه ا=ص$ل، وأمك$ن التق$دير، أو إيج$اد اس$م ك$ان وجع$ل الم$ذكور خب$را، أو م$ا قبل$ة، : قيل
تك$ون نائب$ة ) م$ا(إنھما تامان، يعني في الموضعين، ففاعلھا ض$مير م$ستتر، و: -وھو رأي الفارسي-وھذا أصح، وقيل 

  ًما أنت وزيدا؟ ما تكون وزيدا؟ً أين أسمھا؟: عول مطلق، يعني إذا قيلعن مصدر مف

منصوبة على أنھا مفعول مطلق، س$بق معن$ا أن ال$ذي ) ما(على الرأي بأنھا تامة، و-فاعلھا ضمير مستتر :  قال
ل ض$$مير تك$$ون في$$ه فاع$$: ًال$$شرطية، ھن$$ا م$$ا تك$$ون وزي$$دا؟ ق$$ال) م$$ا(ا�س$$تفھامية و) م$$ا(ين$$وب ع$$ن المفع$$ول المطل$$ق 

  ماذا نعربھا؟) ما(مستتر، و

ًأي ك$ون م$ن ا=ك$وان كن$ت وزي$دا؟ وكي$ف تك$ون : في محل نصب مفعول مطلق مقدر، والتقدير:  قال َ ٍ K .. تك$ون
  .في محل نصب حال: قال.. ھذا مسند إلى فاعل ضمير مستتر، و كيف 

فھامية المقدمة ھذه نجعلھ$ا ف$ي مح$ل رف$ع ا�ست) ما(ٍكان تامة، حينئذ ا�سم يكون الضمير المستتر، و:  وإذا قلنا
  .خبر كان، ومثله كيف

ٍبفعل كون مضمر َ ْ ُ ْ ٍْ َِ ِ   ھل اFضمار واجب أم جائز؟ :ِ
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ٍ المشھور أنه واجب، ف. يجوز حينئذ ذكره؛ =نه ھكذا سمع عن العرب، وھذا أول$ى؛ =ن ھ$ذا التركي$ب خ$ارج 
ٍعن القياس، وإذا كان خارجا عن القياس، حينئذ نقول   .يبقى على أصله: ً

َوبعد   ْ َ ْاستفھام أو كيف نصب) َما(َ َ َ ْ ْ َ َْ َ ٍ ْ   .بعد ھذين الموضعين: ِ

ً ن$$صب بع$$ض الع$$رب بفع$$ل ك$$ون م$$ضمر وجوب$$ا وقي$$ل ج$$وازا، ن$$صبوا م$$اذا؟ ق$$ال ً ٍ ن$$صب بع$$ض الع$$رب، أي$$ن : ٍ
  المفعول؟ 

َ بم7ا م7ن-اس$تفھام؛ =نن$ا ش$رطنا فيم$ا س$بق ) م$ا(ًنصب بعض العرب مفعو� معه بعد  ِ َ ِ الفع7ل ِ ْ ِ  أن$ه � -إل$ى أخ$رهْ
ٍينصب مفعو� معه إ� بعد الفعل وشبھه، وھنا نصبوا مفعو� مع$ه، ل$و ل$م نحك$م بأن$ه مفع$و� مع$ه حينئ$ذ قلن$ا ً ً الم$سألة : ً

ٍزيدا مفعول معه، ول$ذلك ص$ح ا�عت$راض ب$ه، حينئ$ذ نح$اول .. ًما أنت وزيدا : Kليست داخله، لكن نحن سلمنا أن قولھم ً
lَأن نخر   .ھذا العامل فيه محذوف فھو ما قدره سيبويه: جه على ما يوافق القواعد، فقلناُ

  ً: إذا

ْوبعد ما استفھام أو كيف نصب بعض العرب َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ٍ ْ ِ ً مفعو� معه، دون ذكر فعل أو شبه الفعل، لكن الج$واب أن$ه يق$در َ
ًبفعل مشق من الكون وھو مضمر وجوبا وقيل جوازا ً.  

حق المفعول معه أن يسبقه فعل، أو ش$بھه، كم$ا تق$دم تمثيل$ه، وس$مع م$ن ك$.م الع$رب ن$صبه بع$د : رح قال الشا
ً من غير أن يلفظ بفعل، ما أنت وزيدا؟ أي ما شئنك وزيدا؟ ما يكوم شئنك وزيدا؟نوكيف ا�ستفھاميتي) ما( ً ً  

َأنت َ كيفً نحو ما أنت وزيدا، و ًوقصعة ْ َ ْ ٍثري7د ِمن َ ِ ن عل$ى أن$ه من$صوب بفع$ل م$ضمر م$شتق ، فخرج$ه النحوي$وَ
  ً.ما تكون وزيدا: من الكون والتقدير

ً إذا زيدا العامل فيه تكون  ، وم$ا ھ$ذه ف$ي مح$ل )م$ا(ھذه واو المعية، واسمھا ضمير مستتر يعود عل$ى ) والواو(ً
وكي$ف تك$ون .. ٍحينئ$ذ تك$ون نائب$ة ع$ن المفع$ول المطل$ق ) م$ا(نصب خبر تكون، على جعلھا ناقصة، وإذا قلن$ا تام$ة ف$ـ

ٍواو المعي$ة، وتك$ون ھ$ذه إن جعلناھ$ا ناق$صة حينئ$ذ اس$مھا ض$مير م$ستتر، ) ال$واو(ًوقصعة، قصعة ھ$ذه مفع$ول مع$ه و
  .تكون في محل نصب حال) كيف(ٍوكيف في محل نصب خبر مقدم، وإذا جعلناھا تامة حينئذ 

ً فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة، واسم  تق$دم عليھ$ا م$ن اس$م اس$تفھام، فلم$ا م$ستكن وخبرھ$ا م$ا ) كان(ً
  .ُحذف الفعل من اللفظ انفصل الضمير

ُوالعط7777ف  َ َْ ْن يمك7777ن ب67777 ض7777عف أح7777قِإْ َ ْ َ ْ َُ ٍ َِ ِ ْ ْ  

  

ْوالن777صب مخت777ار ل777دى ض777عف الن777سق َ ْ َ ٌ ُ ُ ْ َ. َ ْ .ِ َ َ  

  

ْوالن7777صب إن ل7777م يج7777ز العط7777ف يج7777ب َ ُ َ ُ َ ُ ْ َِ ْْ ْ َِ ْ ِ .  

  

ْأو اعتق77777777د إض77777777مار عام77777777ل ت77777777صب َ َ َ ْ ِْ ِ ُِ ٍَ ِ ِْ َ
  

  

  :ًال ا�سم الواقع بعد واو المعية، الذي يمكن أن يعرب مفعو� معه، له ث.ثة أحوالھذه أحو

  . قسم يترجح عطفه على النصب على المعية، يعني يجوز فيه الوجھان والعطف أرجح

  .يجوز فيه الوجھان، والنصب أرجح:  القسم الثاني

  :، أشار إلى ا=ول بقوله-مه ' تعالىرح-يمتنع فيه العطف، وھذا الذي ذكره الناظم :  والقسم الثالث

ْوالعطف إن يمكن ب6 ضعف أحق َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ٍ َِ ِ ْ ْ ْ ْ.  

ُالعطف َْ ٍإن يمكن ب6 ضعفمبتدأ، : ْ ِْ َ ْ َُ ِ ْ ٍضعف ، ْ ْ ٍعف ُض.. َ ْأح7قيجوز فيه الوجھان، ْ َ  يعن$ي أرج$ح م$ن الن$صب عل$ى :َ
  المعية، متى؟

ًأص$. ف$ي العط$ف قب$ل ت$ضمينھا معن$ى ) ال$واو(لما كانت إن يمكن العطف، والقاعدة ھنا في باب المفعول معه، 
ً، والتنصيص على ذلك، ا=صل فيھا أنھا عاطفة، وجعلھا نصا في المعية خروجا بھا عن ا=صل)َمع( ً.  
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 أو ف$ساد المعن$ى، فھ$و -الصناعة النحوي$ة-كل ما أمكن العطف دون ضعف في اFعراب : ً إذا القاعدة في الباب
ٍ والعطف إن يمكن ب6 ضعف :Kا قعد ھذه القاعدةKأولى وُمرجح، ولذ ِْ َ ْ ُ ُ َ ََ ِ ْ ْ ْ من جھة المعنى أو من جھ$ة اللف$ظ، يعن$ي ال$صناعة ْ

ْأحقاFعرابية  َ    من النصب على المعية، لماذا؟َ

ًأصل وضعھا بالعطف، وكونھا نصا في المعية خروج بھا عن أصلھا، فإرجاع ال$شيء إل$ى أص$له ) الواو( =ن 
ْوالعطأولى،  َ ٍف إن يمكن ب6 ضعفَْ ِْ َ ْ ُ َُ ِ ْ ، والضعف ھنا المراد به ضعف لفظي صناعي، يعني يخ$الف القواع$د العام$ة عن$د ْ

ُالعط7فالنحاة، أو من جھة المعنى، يصح من جھة اFعراب، لكن من جھة المعنى يكون فيه فساد ل$و عطفن$ا،  َْ مبت$دأ، : ْ
ْ أحقو َ ٍب67 ض7عف ھذا خبر، :َ ْ َ َ ْيمك7نار ومج$رور متعل$ق بقول$ه  يعن$ي بغي$ر ض$عف، ھ$ذا ج$ِ ِ ْ ھن$ا بمعن$ى غي$ر، و ) َ)(، وُ

  ).�(ضعف ھذه الكسرة كسرة عارية، يعني انسحبت من 

ٌ والعطف أحق، يعني وأرجح من النصب على المعية، نحو جاء زي$د وعم$رو، قلن$ا ٌج$اء زي$د وعم$رو، يحتم$ل : ٌ ٌ
ًمعية، حينئذ نقول يجوز فيه الوجھان، جاء زي$د وعم$را، ھنا يراد بھا مجرد العطف، ويحتمل أن يراد بھا ال) الواو(أن  ٌ ٍ
ٌمفعول مع$ه، ھ$ذا ج$ائز، ج$اء زي$د وعم$رو، زي$د: ًواو المعية، عمرا): الواو(فاعل، : فعل ماضي، وزيد: جاء فاع$ل، : ٌ

  الواو حرف عطف، وعمرو معطوف على ما سبق، خرج عن المعية، أيھما أرجح؟ جاء زيد وعمرو، لماذا؟

ًج$اء زي$د وعم$$رو ھ$ل خالفن$ا ن$$صا أو : العط$ف دون ض$$عف ف$ي المعن$ى و� ف$$ي اللف$ظ، ل$و عطفن$$اه =ن$ه أمك$ن  ٌ
  ًقاعدة نحوية أو أص. مطردا؟

ٍ �، لم نخالف شيئا، ولم نقع في خ.ف، بل ھذا ھو ا=صل، فحينئذ نقول ٌا=صل العطف، والنصب ھ$ذا ف$رع، : ً
  ًل يجوز النصب وزيدا؟ يجوز لماذا رجحنا العطف؟ًجئت أنا وزيدا، العطف أرجح، ھ.. و جئت أنا وزيد 

ٍوالعطف إن يمكن ب6 ضعف: للقاعدة ِْ َ ْ ُ ُ َ ََ ِ ْ ْ ْ ٌجئ$ت أن$ا وزي$د؟ � يف$سد المعن$ى، ھ$ل خالفن$ا : ، ھل يفسد المعنى لو عطفناْ
  قاعدة؟

: ٌوزي$د، قلن$ا.. ًدا ، أن$ا تأكي$د وزي$)أن$ا(ُ، جئ$ت )أن$ا( م$ا ج$اء ب$ـً..ٌوزي$د .. ُجئت وزي$دا :  لم نخالف قاعدة، لو قال
ًوزيد أرجح من وزيدا، طيب جئت وزيدا؟ نقول ً   ھنا النصب أرجح، لماذا؟: ٌ

 =ننا لو عطفنا لعطفنا على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيده، وھذا س$يأتي أن$ه خ$.ف م$ا علي$ه الجمھ$ور، 
ًجئت وزيدا، ھذا ا=رجح، لماذا تركنا العطف وصار مرجوحا؟ : لو قلت ً  

ًجئ$$ت وزي$د، زي$$د ص$$ار معطوف$ا عل$$ى : ل$$و رفعن$ا قل$$ت=نن$ا  ٌ ً، إذا خالفن$ا قاع$$دة وھ$$و أن$ه � يعط$$ف عل$$ى )الت$$اء(ٌ
  .ٌالضمير المرفوع المتصل إ� بعد تأكيده، جئت أنا وزيد، جاز

  ًجئت أنا وزيد أرجح من جئت أنا وزيدا، لماذا؟ :ًإذا 

ًلصحة المعن$ى أو�، ول$يس في$ه خ$.ف 
Kالف قاع$دة، بخ$.ف فيم$ا ل$و ل$م ُيؤك$د ال$ضمير ، ث$م ل$م نخ$-ف$ساد معن$ى-

ٌالمرفوع المتصل، جئت أن$ا وزي$د،  َ أن$ت وزْوُج$كُاْس$كْن((ُ ََ َ ْ َوزْوُج$ك ]35:البق$رة [))َ َوزْو .. ََ  ، يج$وز في$ه الوجھ$ان، َكَج$َ
َ أنت وزْوُجكُاْسكْن(( ََ َ ْ م$ستتر قب$ل تأكي$ده، َاسكن وزوُجك النصب أرجح؛ =ننا لو رفعنا، رفعن$ا عل$ى ض$مير : لو قال ))َ
َ أنتُاْسكْن(( قبل تأكيده، -ضمير مستتر وھو متصل- ْ َأكدناه  ))َ K))َوزْوُجك َأكدناه  ))ََ K))َوزْو ج$از الوجھ$ان والرف$ع  ))َكَج$َ

َوزْوُجك ُاْسكْن: أرجح لعدم فساد المعنى ولعدم مخالفة قاعدة نحوية، وأما   . خالفنا، فالنصب أرجح من الرفعََ

؛ =نھ$ا ا=ص$ل، وق$د أمك$ن ب$. -ا=ص$ل ف$ي ھ$ذه ا=مثل$ة كلھ$ا-على العطف =نه ا=ص$ل، ) الواو( برفع ما بعد 
  .ضعف ويجوز النصب على المعية ھنا

ً إذا الضابط في ھذا القسم، وھو ترجيح العطف على الن$صب عل$ى المعي$ة م$ع ج$واز الن$صب عل$ى المعي$ة، أن$ه 
الرف$ع :  أو مخالف$ة أص$ل نح$وي، ول$و باعتب$ار المخ$الف، نق$ولمتى ما أمكن العطف دون وقوع في ف$ساد ف$ي المعن$ى،

  أرجح، متى؟

 إذا أمكن العطف دون ضعف، وھذا الضعف موجه إلى جھتين، إما في المعنى وإما ف$ي اللف$ظ، والم$راد ب$اللفظ 
  .مخالفة الصناعة اFعرابية
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ْوالنصب مختار لدى ضعف النسق  َ ْ َ ٌ ُ ُ ْ َ. َ ْ .ِ َ ْوالعط7ف إن :  أخ$ذ ھ$ذا الحك$م م$ن ال$شطر ال$سابق، ما الذي زاده؟ أ� يمكنَ ُ َ َْ ْ
ْيمكن ب6 ضعف أحق َ ْ َ ْ َُ ٍ َِ ِ ْوالعط7ف إن يمك7ن ب67 ض7عف أح7ق؟ مفھومه إن لم يمكن العط$ف، فالن$صب أح$ق ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ٍ َِ ِ ْ ْ ْ  يعن$ي أرج$ح، ْ
ًإذا لم يمكن العطف؟ قد يكون النصب واجبا، وقد يكون مختارا: وھو المختار، مفھومه ً.  

ْوالنصب مختار لدى ضعف النسق: قولهً إذا  َ ْ َ ٌ ُ ُ ْ َ. َ ْ .ِ َ  ھو تصريح ببعض مفھوم الشطر السابق؛ =ن المفھوم له عم$وم، َ
ٌالن7صب مخت7ار المفھوم ل$ه عم$وم ول$ذلك يخ$صص، -ھذه مسألة أصوليه- ُ ُ َْ ْ ُن7صب: . ْ ٌمخت7ار مبت$دأ، . َُ ُوالن7صب  ھ$ذا خب$ره، :ْ ْ َ.

.لدى ضعف النعلى المعية مختار  ِ ْ َ َ ْسقَ   ، ماھو النسق؟َ

ِض7عف، )ب$الواو( عطف النسق، يعني العطف  ْ  ف$ي عط$ف الن$سق، إم$ا م$ن جھ$ة المعن$ى، وإم$ا م$ن جھ$ة اللف$ظ، َ
ًيعني إما أن يكون المانع من العط$ف معنويا،وإم$ا أن يك$ون مانع$ا لفظي$ا، م$ن جھ$ة المعن$ى كقول$ه  ً ك$ن : -ل$و ق$ال قائ$ل-ً

ِأنت وزيدا كا=خ  يجوز فيه الوجھان والنصب أرج$ح، م$ن جھ$ة ال$صناعة النحوي$ة اFع$راب  .. ٌكن أنت وزيد كا=خ..ً
Kالقواعد، كن أنت أكده، وزيد إذا � محذور، ليس فيه محذور من جھة القواعد اFعرابية، ك$ن أن$ت أك$ده، ل$و ق$ال Kً ك$ن : ٌ

َ أنتُاْسكْن((ًكن أنت إذا أكده، : ًمرجوح، وزيدا ھو الراجح، لكن قال: ٌوزيد قلنا ْ َ وزْوُجكَ ًمثله، لك$ن ك$ن أن$ت وزي$دا  ))ََ
  كا=خ لو رفعنا ماذا يكون المعنى؟

ً كن أنت وزيد، زيد دخل في كونه مأمورا وليس ھو مراد للمتكلم، أنا أخاطبك أنت كن أن$ت وزي$دا، زي$دا ل$يس  ً ً ٌ ٌ
ًبمأمور ليس مخاطب، لو رفعت حينئذ دخل في كونه مخاطبا بقوله ساد م$ن جھ$ة المعن$ى، كن وليس ھذا مراد، ھذا ف$: ٍ

ٍحينئذ نعدل ع$ن ھ$ذا ل$ئ. ي$دخل تح$ت الخط$اب بك$ن، نع$دل إل$ى الن$صب ف$. يك$ون ث$م عط$ف، ف$ا=رجح حينئ$ذ يك$ون  ٍ
ًكن أنت وزيدا ك$ا=خ، ك$ن أن$ت وزي$دا بالن$صب أرج$ح، لم$اذا؟ لح$صول خل$ل ف$ي المعن$ى؛ =ن$ه ل$و : النصب، ا=رجح ًِ

ٍ زيدا، أنا ما خاطبت زيدا و� أمرت زيدا فليس بمأمور، فحينئ$ذ نق$ولًُعطف لكان مأمورا والمخاطب ھنا أنت، وليس ً ً ً :
ًھذا حصل فيه فساد في المعنى دون اللفظ؛ =نك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا وأن$ت  ًٌ

  .ِ� تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كا=خ

ِترك77ت ل77و: =ش$$موني وغي$$ره وھ$$و م$$شھور ومثل$$ه م$$ا مث$$ل ب$$ه ا َ ُالناق77ة ُِ َ َوف77صيلھا ً َلرض77عھا َ َ َ ، ل$$و ترك$$ت الناق$$ة َ
=دى ذل$ك إل$ى تكل$ف ) ُوف$صيلھا(ھنا النصب أرجح، لماذا؟ =نن$ا ل$و أردن$ا العط$ف : وفصيلھا، يعني مع فصيلھا، قالوا

  .ٍوتعسف في التقدير، وما كان كذلك حينئذ نعدل عنه إلى النصب

ُل$و ترك$ت الناق$$ة ت$رأم ف$صيلھا وت$رك ف$$صيلھا : يلھا، والعط$ف ممك$$ن ف$ي ھ$ذا التركي$ب عل$$ى تق$دير أي م$ع ف$ص ُ َ
جئ$ت : ًيرضعھا لرضعھا، مشوار حتى نصل إلى العطف، كن أنت وزيدا كا=خ ھذا أوضح، وأما من جھة اللف$ظ نح$و

ٌوزيدا، ھذا أرجح من جئت وزيد، لماذا؟  ً  

ًو أنن$ا عطفن$ا عل$ى ض$مير رف$ع مت$صل قب$ل تأكي$ده، إذا ت$رجح الن$صب، =ننا لو عطفن$ا لوقعن$ا ف$ي مح$ذور، وھ$
ًجئت وزيدا واذھب وعمرا  ً   ٌاذھب وعمرو النصب أرجح، لماذا؟.. ُ

 لو عطفنا، عطفنا على الضمير قبل تأكيده، وھو مرجوح؛ =ن العطف عل$ى ال$ضمير المت$صل � يق$وى إ� م$ع 
  .الفصل، و� فصل فالمختار النصب

ْوال: ً إذا ْعطف إن يمكن ب6 ضعف أحقَ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ ٍ َِ ِ ْ ْ ُوالنصب.. ْ ْ ْمختار لدى ضعف  النسق على المعية .َ َ ْ َ ٌ ُ. َ ِْ َ إما من جھة المعن$ى ، َ
  .كما ذكرناه، وإما من جھة اللفظ

cوالعطف إن يمكن ب67 ض7عف أح7ق َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ٍ َِ ِ ْ ْ ْ ٌرو ٌج$اء زي$د وعم$: يعن$ي أرج$ح م$ن الن$صب عل$ى المعي$ة؛ =ن$ه يق$ال:  قلن$ا،ْ
َ أن$ت وزْوُج$كُاْس$كْن((ٌوجئت أنا وزي$د و  ََ َ ْ س$ماعي، ول$صيرورة : ؛ لع$دم الخ$.ف ف$ي ج$وازه بخ$.ف الن$صب إذ قي$ل))َ

العمدة في النصب فضلة، و=ن ا=صل في الواو العطف، ومحل جواز ا=م$رين إذا اق$صد الم$تكلم مطل$ق الن$سبة، ف$إن 
ھ$ذا اس$تثناء ..  التنصيص عليھا فبقاء ا�حتمال تع$ين الرف$ع قصد التنصيص على المعية تعين النصب، وإن قصد عدم

cوالعطف إن يمكن ب6 ضعف أحق: مما سبق َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ٍ َِ ِ ْ ْ ْ ٍيعني إذا قصد المتكلم التنصيص على المعي$ة حينئ$ذ ت$رجح الن$صب، وإن  ْ
ل$م يتع$ين، مح$ل ج$واز ٍقصد العطف ترجح العطف، وإن لم يقصد حينئذ ھذا محل الترجيح، ھذا محل الترجيح أن$ه إذا 

  ا=مرين إذا قصد المتكلم مطلق النسبة، يعني ما تدري ما مراده، ھل مراده العطف أو مراده النصب على المعية؟
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من$صوب عل$ى المعي$ة فالن$صب ) ال$واو(ٍ حينئذ تجوز الوجھين، أما إذا علمت بقرينه حالية بأنه يري$د أن م$ا بع$د 
ا=ص$ل، ف$إن ق$صد التن$صيص عل$ى المعي$ة تع$ين الن$صب، وإن ق$صد ع$دم أرجح، أو أنه معطوف فالرفع أرجح عل$ى 

ًالتنصيص عليھا وبقاء ا�حتمال تعين الرفع، إذا محل الجواز ھنا إذا لم تدل قرينة على مراد الم$تكلم ب$إرادة واح$د م$ن 
  .الوجھين

ْوالنصب إن لم يجز العط7ف يج7ب َ ُ َ ُ َ ُ ْ َِ ْْ ْ َِ ْ ِ م$ا يتع$ين أن يك$ون : عط$ف، وھ$ذا نوع$انھ$ذا الن$وع الثال$ث م$ا يمتن$ع في$ه ال :.
ًمفعو� معه، يعني يجب أن يكون مفعو� معه، والثاني   .ًما يمتنع أن يكون مفعو� معه: ً

ْوالنصب إن لم يجز العطف يجب َ ُ َ ُ َ ُ ْ َِ ْْ ْ َِ ْ ِ    متى � يجوز؟ ،.

ً إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون معنويا، -في كل ا=حوال-لمانع، ثم المانع ھذا  يعني إذا فسد المعنى ب$العطف ً
ٍحينئذ رجعنا إلى النصب، وإذا فسد المعنى بالنصب رجعنا إلى العطف، فھو ُمراعى، فساد المعنى � بد م$ن اعتب$اره، 
Kوك$$ذلك إذا امتن$$ع العط$$ف رجعن$$ا إل$$ى الن$$صب، وإذا امتن$$ع الن$$صب رجعن$$ا إل$$ى الرف$$ع، ف$$الُمحكم ھن$$ا المعن$$ى والقواع$$د 

  .ند النحاةالعامة ا�صط.حية ع

ُوالنصب إن لم يجز العطف   َ ُ َ ُ ْ َْ ْ َِ ْ ْ ِ َس$رت والني$ل(لمانع معنوي أو لفظي، الم$انع المعن$وي مث$ل . م$ا حك$م ن$صبه عل$ى ) ُ
  المفعولية ھل يجوز العطف؟ � يجوز، لماذا ؟

 الفع$$ل، بم$$ا دل علي$$ه الفع$$ل، بمعن$$ى أن$$ه � ي$$شارك م$$ا قبل$$ه ف$$ي) ال$$واو(ً الني$$ل � ي$$سير، إذا � يوص$$ف م$$ا بع$$د 
َسرت والنيل( ٍأنا الذي أسير، والسير وصف لي، والنيل؟ � يسير، إذا � يمكن العطف، فحينئذ نق$ول) ُ يتع$ين الن$صب : ًٌ

َسرت والنيل ھذا واجب النصب، مشيت والحائط  ُ ِھ$ل نق$ول الح$ائط يم$شي؟ � ي$صح، وم$ات زي$د وطل$وع ال$شمس، .. َ َ ٌ ُ
شمس، طلوع الشمس مات؟ � يصح؛ =ن العطف على نية تكرار العام$ل، ٌلو عطفت فسد المعنى، مات زيد وطلوُع ال

  .بما قبلھا) الواو(فيوصف ما بعد 

ُمالك وزي$دا؟ وم$ا ش$ئنك : منه لما قبلھا في حكمه، والمانع اللفظي نحو) الواو( مما � يصح فيه مشاركة ما بعد  ً َ
ًوعمرا؟ مالك وزيدا؟  ھن$ا : ٌوزيد، نق$ول.. ًوزيدا ) بال.م(ضمير مجرور ) الكاف(ال.م حرف جر، و) لك(، )لك) (ما(ً

ِ، وسيأتي أن الناظم ي$رجح أن$ه يج$وز، عط$ف ال$ضمير المج$رور بح$رف ج$ر � يج$وز إ� م$ع -على رأي-ًيتعين زيدا 
ٍمالك ولزيد؛ =نك � تعط$ف عل$ى : ٌمالك وزيد، إذا عطفت وجب أن تقول: إعادة الخافض، يعني حرف الجر، إذا قلت

َت$$ساءلون: ((والن$$صب عن$$دھم ممن$$وع، ول$$ذلك � يعتب$$روا الق$$راءة الم$$شھورة) ال$$.م(إ� بإع$$ادة ) ال$$.م(م$$دخول  َ َُ ِ ب$$ه َ ِ
َوا=ْرح$$ام َ َوا=ْرح$$] 1:الن$$ساء [))ََ ًھ$$ذا � ي$$صح، لم$$اذا؟ =ن$$ه مخ$$الف للقواع$$د، ل$$و ك$$ان معطوف$$ا عل$$ى : بالك$$سر ق$$الوا  ِامََ

مرة أخرى، � يجوز ولذلك يتع$ين الن$صب، وس$يأتي معن$ا ) بالباء(أن يأتي تسائلون به وبا=رحام، � بد : الضمير لقال
  .ًأنه يجوز العطف دون إعادة الخافض، لكنه قليل، استد�� بالقراءة المشھورة

ً م$$ا ل$$ك وزي$$دا؟ وم$$ا ش$$ئنك وعم$$را؟ =ن العط$$ف عل$$ى ال$$ضمير المج$$رور م$$ن غي$$ر إع$$ادة الج$$ار ممتن$$ع عن$$د  ً
َتساءلون(( بد من إعادة الخافض ، �-جمھور البصريين-الجمھور  َ َُ ِ به وَ َْرحامَا=َبِ إذا أردت الخفض، وإ� إذا ل$م تع$د  ))َ

ِالباء حينئذ يتعين النصب، وأما وا=رحام دون إعادة الباء ھذا ممنوع عندھم، والصواب جوازه كما سيأتي و�ب$د م$ن . ٍ
َوعلْيھا((إعادة حرف الجر  َ َ وعل$ى الفل$ك تْحمل$ونََ َ َ َُ ْ ُْ ُ َوعلْيھ$ا ((]22:المؤمن$ون [))َِ َ ِ وعل$ى الفل$كََ ْ ُْ َ َ ) عل$ى(� ب$د أن ت$أتي ب$ـ ))َ

ًمرة أخرى، فتعين النصب على المعية، وقمت وزيدا � يجوز العطف على الضمير المرفوع المت$صل إ� بع$د التوكي$د  ُ
ٍلق$$د كن$$تم أن$$تم وآب$$اُؤكم ف$$ي ض$$.ل ُمب$$ين((ب$$ضمير منف$$صل  ِ ٍ َ َ َِ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ ُ ََ ْ ْلق$$د كن$$تم أن$$تم وآب$$اُؤكم ((]54:ءا=نبي$$ا [))َ ْ ُْ ُ ْ ُ ُ ََ َ َ ْ ، عط$$ف عل$$ى  ))َ

ْكنتم( ُ   .وھو الضمير المتصل بعد التأكيد) ُ

  .� بد من النصب: ً إذا ھنا يتعين النصب إذا فسد المعنى، أو خالف قاعدة من أصلھا، نقول

ُوالنصب إن لم يجز العطف َ ُ َ ُ ْ َْ ْ َِ ْ ْ ِ َ م$اذا؟ س$رت والني$ل، أو لم$انع لفظ$ي، مث$ل امتنع العطف إما لمانع معن$وي، مث$ل..  . ُ
  .ًماذا؟ مالك وزيدا، يجب النصب ھنا

ْيجب ْأو اعتقـد إضمـار عامـل ت7صب   *** َِ َ َ َ ْ ِْ ِ ُِ ٍَ ِ ِْ ُوالن7صب: َ ْ ُإن ل7م يج7ز العط7ف عل$ى المعي$ة .َ َ ُ َْ ْ َِ ْ ْ  لم$انع معن$وي أو لفظ$ي ِ
ْيجب ْ يجب،َِ ُوالنصب ھذا خبر َِ ْ ِأو ،.َ  والنصب على المعية، ھذا وج$ه راب$ع، يمتن$ع الوجھ$ان � عط$ف،  قد يمتنع العطفَ
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ٍاعتق77ـد إضم77ـار عام77ـل و� ن$صب عل$$ى المعي$$ة،  ِ َِ َ َ ْ ِْ ْ ْ ت77صب�ئ$$ق بالمق$$امَ ِ ُعلفتھ77ا: ُ ْ َ ًتبن77ا َ ْ ًوم77اء ِ َ ُعلفتھ77ا، ًب77اردا َ ْ َ فع$$ل وفاع$$ل : َ
ًتبن7امفع$ول أول، ): والھاء( ْ ًوم7اءمفع$ول ث$اني، : ِ َ  ي$صح الن$صب عل$ى المعي$ة، لم$اذا؟ =ن ھ$ذا � ي$صح العط$ف، و�: َ

ًالماء � ُيعلف، � يصح الماء أن يعلف، وإنم$ا الع$شب ھ$و ال$ذي يعل$ف، علفتھ$ا تبن$ا وس$قيتھا م$اء، س$قيتھا م$اء  ً ْاعتق7ـد ً ِ َ ْ
ٍإضمـار عامـل  ِ َ َ َ ْ ْتصبٍ� ئق م.ئم للمقام ِ ِ ً، يعن$ي ت$صب الحك$م ال$صحيح، فحينئ$ذ خ$رج ع$ن كون$ه مفع$و� مع$ه، وخ$رُ ج ٍ

ًعن كونه معطوفا؛ =نه ھو يأتيك منصوب، ف$. يمك$ن في$ه الن$صب؛ �متن$اع أن يك$ون الم$اُء معلوف$ا، وك$ذلك � ي$صح  ً
  .النصب على المعية لما ذكرناه، إشارة إلى ما امتنع فيه العطف والنصب على المعية

شھور أنه حتى على المعي$ة وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو إضمار فعل يليق به، لكن الم:  قال
  .في ھذا التركيب � يصح، ونص على ذلك ابن ھشام في ا=وضح

ُعلفتھا  ْ َ ًتبنا َ ْ ًوماء ِ َ ٌالعط$ف ممتن$ع �نتف$اء الم$شاركة، وم$اء : العطف ممتنع، ق$ال اب$ن ھ$شام ف$ي ا=وض$ح: ًباردا َ
ُعلفتھاًينتفي أن يشارك تبنا،  ْ َ ًتبنا َ ْ ًوماء ِ َ   .� يصح المشاركة َ

النصب على المعية ممتنع كذلك �نتفاء المصاحبة في ا=ول، وانتف$اء فائ$دة اFع$.م بھ$ا ف$ي الث$اني، ھ$ذا =ن$ه  و
َوزجج7ن: جم$ع ب$ين مث$$الين ْ . َالحواج7ب ُ َوالعيون77ا َ ُ ل العام$$ل الم$ذكور بعام$$ل ُ lيعن$ي كحل$$ن العي$ون � ب$د م$$ن التق$دير، ف$أو ،ُ

ل  lُعلفتھاُيصح انصبابه عليھما، فأو ْ َ ، يعن$ي يج$وز أن -رحم$ه ' تع$الى-نلتھا، لكن ليس ھذا ال$ذي رجح$ه اب$ن مال$ك أ: َ
ٍ وي$شمل الم$اء، حينئ$ذ � يخ$تص بواح$د منھم$ا، ب$ل -الت$بن-يقال بالتضمين علفتھا يعني أنلتھا، وأنال ھذا يشمل الع$شب 

kين$$صب عل$$ى ا�ثن$$ين وھ$$ذا � إش$$كال في$$ه، لك$$ن يبق$$ى الم$$سألة ف$$ي َ  فع$$ل آخ$$ر أو �؟ الم$$سألة ھ$$ل ي$$ضمن الفع$$ل معن$$ى: َ
ل. خ.فية lعلفتھاُفأو ُ ْ َ َوزججن بـ أنلتھا، َ ْ .   . بزينا كما ذھب إليه المازني والمبرد وغيرھماُ

ٍأو اعتقـد إضمـار عامـل  ِ َِ َ َ ْ ِْ ِْ َ ْ ت7صبٍم.ئم لما بعد الواو ناصب ل$هَ ِ ً، أي وس$قيتھا م$اء، وكحل$ن العيون$ا، وھ$ذا م$ذھب ُ
  .ي اختاره الناظم ھنا رحمه ' تعالىالفارسي والفراء، وھو الذ

ُوالنصب إن لم يج7ز العط7ف : ً إذا َ ُ َ ُ ْ َْ ْ َِ ْ ْ ِ ْ يج7بلم$انع معن$وي أو لفظ$ي. ْأو اعتق7ـد ،َِ ِ َ ْ ِ ھ$ذا عط$ف عل$ى يج$ب، وھ$ذا في$ه : َ
 ب$أن: ب$أن الن$اظم ي$رى الج$واز وإم$ا م$ن التأوي$ل، إم$ا أن يق$ال: مشكلة، وھي عطف الطلبي على الخبري، إما أن يق$ال

ْأو اعتقـد: الناظم ھنا قال ِ َ ْ ِ ْيجب، ھذا أمر، َ   .ٍ، حينئذ إما أن نؤول ا=ول أو نؤول الثانيَِ

ُوالنصب إن لم يجز العطف  َ ُ َ ُ ْ َْ ْ َِ ْ ْ ِ ْأو اعتقـدأوجب . ِ َ ْ ِ ٌ، ھكذا أول$ه المك$ودي، أوج$ب أول ا=ول بطلب$ي، إذا ھ$و خب$ر ف$ي َ ً َ K Kَ
ْيجب عطف على.. ًمعنى الطلب، إذا حصل التطابق،   م$ن عط$ف اFن$شاء عل$ى اFخب$ار لل$ضرورة، إم$ا أن يق$ال بأن$ه َِ

ْيج7بًجري$ا عل$$ى الق$ول بج$$وازه، أو : لل$ضرورة وب$$ذلك أج$اب ال$$صبان ف$ي الحاش$$ية بأن$ه ض$$رورة، أو يق$$ال  ف$$ي معن$$ى َِ
ْ يجب،-وھذا أولى-أوجب  ٍ في معنى أوجب، فحينئذ عطف طلبي لفظا ومعنى على طلبي معنى دون لفظَِ ً ً ًٍ.  

ُعلفتھا: ًذاإ ْ َ ًتبنا َ ْ ًوم7اء ِ َ ًفم$اء من$صوب عل$ى المعي$ة أو عل$ى إض$مار فع$ل : ق$ال ال$شارح. ، � يج$وز في$ه الوجھ$انَ
ً والتق$$دير وس$$قيتھا م$$اء ب$$اردا، وكقول$$ه تع$$الى-تج$$ويز المعي$$ة ھ$$ذا في$$ه ك$$.م طوي$$ل-يلي$$ق ب$$ه،  ِف$$أْجمُعوا: ((ً َ ْ أْم$$ركم َ ُ َ َ
ْوشركاءكم ُ َُ َ ْش$ركاءكم: ًأن يك$ون عطف$ا، فقول$ه ھ$ذا يمتن$ع ]71:ي$ونس [))ََ ُ َُ ْأْم$ركم، � يج$وز عطف$ه عل$ى ََ ُ َ -=ن العط$ف  ؛َ

ُأجمع$ت أم$ري وجمع$ت، : أجمع$ت ش$ركائي، وإنم$ا يق$ال:  على ني$ة تك$رار العام$ل، إذ � ي$صح أن يق$ال-عطف النسق ُ
: س، ف$$. يق$$ال، وا=م$$ر معن$$وي وال$$شركاء مح$$سو-ھ$$ذا ف$$ي المح$$سوس-ُ وجمع$$ت -ھ$$ذا ف$$ي المعن$$ى-ٌف$$رق ب$$ين أجم$$ع 

ِ فأجمعوا أم$ركم م$ع ش$ركاءكم، -و' أعلم-فشركائي منصوب على المعية، والتقدير ُأجمعت أمري وجمعت شركائي، 
ُفأجمعوا أمركم واجمعوا، أجمع$وا بھم$زة القط$ع، واجمع$وا ھ$ذا أم$ر م$ن جمع$ت، : أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير ٌ

  .شركاءكم

  :قسم يجوز فيه الوجھان ويترجح العطف: لةًإذا ا=قسام تكون ث.ثة في لجم

ْوالعطف إن يمكن ب6 ضعف أحق َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ ٍ َِ ِ ْ ْ ْ ْ.  

ْوالنصب مختار لدى ضعف  النسق: يجوز فيه الوجھان والنصب أرجح: وقسم ثاني َ ْ َ ٌ ُ ُ ْ َ. َ ْ .ِ َ َ.  

لن$ا ل$ه فيم$ا إذا ل$م Kوھ$و م$ا يتع$ين في$ه العط$ف، ومث: ما يمتنع فيه العط$ف فيتع$ين في$ه الن$صب، بق$ي ق$سم: الثالث
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ھ$ذا واج$ب العط$ف و� يج$وز في$ه الن$صب عل$ى : ُك$ل رج$ل وض$يعته نق$ول: ٌيسبق اللفظ عامل � فع$ل و� ش$به الفع$ل
ٌالمعية لعدم تقدم الفعل وشبھه، كذلك اختصم زي$د وعم$رو، واج$ب العط$ف و� يج$وز الن$صب ھن$ا، بخ$.ف ج$اء زي$د  ٌٌ

ٌوعمرا جائز، أما اختصم زيد وعمرو �؛  ٌ ٌ=ن الفعل ھنا � يق$ع م$ن واح$د، ج$اء زي$د وعم$رو قبل$ه أو بع$ده قلن$اً يج$ب : ٌ
  .العطف و� يجوز النصب

ُوج$وب العط$ف كم$ا ف$ي ك$ل رج$ل وض$يعته، ونح$و : الحا�ت خمس على جھ$ة التف$صيل، ا=ول: قال ابن ھشام ٍ
ٌاشترك زيد وعمرو ٌ وجاء زيد وعمرو قبله أو بعده،ٌ ٌ.  

ٌد وعمرو =صالة العطف وإمكانه ب. ضعفرجحانه نحو جاء زي: ًثانيا ٌ.  

َمالك وزيدا، ومات زي$د وطل$وع ال$شمس، �متن$اع العط$ف ف$ي ا=ول : وجوب المفعول معه وذلك في نحو: ًثالثا ٌ ً
  .من جھة الصناعة، وفي الثاني من جھة المعنى

ِرجحان$$ه، يعن$$ي م$$ع ج$$واز العط$$ف، قم$$ت وزي$$دا، وك$$ن أن$$ت وزي$$دا ك$$ا=خ، ھ$$ذا ف$$ي: راب$$ع ً ً  ا=ول لل$$ضعف ُ
  .الصناعي، وفي الثاني من جھة المعنى

K امتناعھما مع$ا، يعن$ي � يج$وز العط$ف و� الن$صب عل$ى المعي$ة، ومث$ل ل$ه -ھذا الشاھد-ًامتناعھما معا : ًخامسا ً
ُعلفتھا: بـ ْ َ ًتبنا َ ْ ًوماء ِ َ َوزججن، ًباردا َ ْ . َالحواجب ُ َوالعيونا َ ُ ُ.  

lق$دم : ق وبه والمفعول فيه و=جل$ه ومع$ه، إذا اجتمع$ت كلھ$ا ف$ي تركي$ب واح$دالمفعول المطب: ھذه المفاعيل كلھا ُ
 أولوي$ة أن يق$دم المفع$ول المطل$ق، ث$م المفع$ول ب$ه ال$ذي ً-يعن$ي أولوي$ة ل$يس وجوب$ا-المفعول المطلق، ثم المفع$ول ب$ه، 

 المك$اني، الزم$اني مق$دم عل$ى تعدى إليه العامل بنفسه ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفع$ول في$ه الزم$اني ث$م
َوك7ـل وق7ـت قاب7ـل ذاك:  ولذلك عم$ل الفع$ل ف$ي الظ$رف بنوعي$ه، ي$رد ال$سؤال لم$اذا ف$صلنا؟؟؟المكاني، لماذا؟  َ َ ٌْ cِ ٍ َ وأم$ا .. َُ

  المكاني ف.؟

م =ن الفعل د�لته عل$ى الزم$ان أق$وى، ي$دل علي$ه بالت$ضمن وا�لت$زام، وأم$ا د�لت$ه عل$ى المك$ان فب$ا�لتزا: نقول
  .ولذلك عمل فيه على نية النسبة إلى مكان ما

  ٌقام زيد، القيام أين يقع؟: إذا قلنا

ٍ� بد له من مك$ان دل علي$ه ق$ام ن$سبة إل$ى مك$ان م$ا، أم$ا التعي$ين ھ$ذا يرج$ع إل$ى تخ$صيص الفاع$ل نف$سه، وأم$ا 
 علي$ه بالوض$ع وإنم$ا ي$دل الفعل دل إلى نسبة إلى مكان م$ا م$بھم، ول$ذلك عم$ل ف$ي الم$بھم دون المخ$تص؛ =ن$ه � ي$دل

ًعليه بد�لة التزام، ثم إن دل عليه بد�لة التزام إنما يدل عليه على جھة اFبھام؛ =ن$ه ق$ام ي$ستلزم مكان$ا م$ا، � ي$ستلزم 
أن يكون في طائرة أو في دور ثاني أو على ا=رض أو على بساط، ھذا التعيين يكون بفعل الفاع$ل نف$سه، وأم$ا الفع$ل 

ًزم مكان$ا م$ا، وھ$ذا مكان$ا م$ا ھ$و اFبھ$ام، فل$ذلك عم$ل في$ه، ال$شاھد ھن$ا�، إنما ي$ستل  ث$م ،الزم$اني مق$دم عل$ى المك$اني: ً
  .-متأخر–المفعول له ثم المفعول معه 

َضربت ضربا زيدا بسوط نھارا ھنا تأديبا وطل$وع ال$شمس  ً ً ً ًٍ ً، ض$ربت ض$ربا ھ$ذا مفع$ول -أمروھ$ا كم$ا ج$اءت–ُ ُ
ٍ زيدا مفعول به، بسوط،مطلق ً ، تأديبا مفع$ول =جل$ه، وطل$وع ال$شمس ؟؟؟ً تعدى إليه بحرف، نھارا ظرف زمان، ھنا ً

  ...!!! و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد ؟؟؟
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  60الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                          ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  : م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.

ُا)ستثناء: قال الناظم رحمه ' تعالى َْ ْ ِ ِ   .  

َا)ستثناء ْ ِ ْ ٌ ھذا من أبواب المنصوبات وھو تابع لما سبق، وليس كله من المنصوبات، وإنما بعضه منصوب ُ◌ِ
ًوبعضه مرفوع، أو يتبع ما قبله، إذا :  ھو من المنصوبات، ومراده با�ستثناء ھناا�ستثناء في بعض أحواله: َ

ٍاستثنى يستثني استثناء، فھو مستثن ومستثنى، والمراد به اسم مفعول، فھو من : المستثنى، =ن ا�ستثناء مصدر ً
  باتفاق.إط.ق المصدر وإرادة اسم المفعول

 المراد به اللفظ، =ن الذي ُينصب ھو المستثنى، وليس المراد به المعنى المصدري ھنا، وإنما:    ا�ستثناء نقول، أي
اللفظ، وأما ا�ستثناء فھذا معنى من المعاني، والمعاني غير قابلة للرفع و� للنصب و� للخفض، فاFعراب إنما 

ا�ستثناء المراد به ھنا المستثنى فھو من إط.ق المصدر وإرادة اسم : يكون ل5لفاظ وأما المعاني ف.، لذلك نقول
  .ٌو مجاز مرسل عند أرباب المجاز بدليل ذكره في المنصوباتالمفعول وھ

ٌمأخوذ من الثني وھو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني : السين والتاء زائدتان، وھو في اللغة: ا�ستثناء نقول
ٌالحبل، ثني الحبل إذا رد بعضه على بعض، وھذا ما يسمى أو أطلقه بعضھم بالعطف، إذا المستثنى معطوف عليه ً K َ 
ًبإخراجه من حكم المستثنى منه كأنه رجع إليه، قام القوم إ� زيدا◌، كأنه عطف ورجع إلى المستثنى منه فأخرج منه  َ

ٌبأن المراد به العطف، =ن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه، : ًزيدا، ھذا وجه المناسبة إذا قيل
ًقام القوم، إثبات القيام للقوم، إ� زيدا، إذا: ى منهأو بمعنى الصرف، =نه مصروف عن حكم المستثن انصرف زيد : ً

  .عن أن يصدق عليه الحكم السباق

ٌا�ستثناء في اللغة إما أن يكون بمعنى العطف، وإما بمعنى الصرف وك.ھما محتمل في ھذا المكان، وأما : ًإذا
َمبحث ھنا مشترك بين ا=صوليين والنحاة، ثم في ا�صط.ح فالمشھور عند النحاة وعند أكثر ا=صوليين، =ن ال

فوارق، بعني بعض المسائل قد يتفق فيھا ا=صوليون مع النحاة، وبعضھا قد يختلفون، ونحن ندرس ا]ن ا�ستثناء 
َعند النحاة، إ� ما فيه خطأ واضح بيlن نبيlن، وأما في مبحث ا=صوليين ھناك قد يختلفون مع النحاة في كثير من  َُ

َسائل ف. يختلط ا=مر ھنا وھناك، ثم مرجحات ھناك لبعض المسائل دونھا ھنا، وا=صل أن يكون المبحث متحد، الم َ
ٍفما أصاب ھناك فحينئذ ينبغي أن يصيب ھنا، والعكس بالعكس، لماذا؟ =ن المبحث واحد، =ن بحث ا=صوليين كما 

يما يستنبط به من الكتاب والسنة، وھذا مبناه على الركن يكون في الكتاب والسنة من أجل إثبات ما يحتج به، كذلك ف
لسان العرب ھو أساس أصول الفقه، فمن قوي في ھذا اللسان قوي ھناك، .. ا=ساس والقاعدة الكبرى لسان العرب

َمن ضُعف ضُعف ھناك: والعكس بالعكس َ.  

ٌ مبتدئا في علوم اللغة فھو مبتدئ من كان: " ولذلك نورد كلمة الشاطبي رحمه ' تعالى في الموافقات، يقول ً
ٍفي الشريعة، ومن كان متوسطا فھو متوسط في الشريعة، ومن كان منتھيا في علم اللغة فھو منته في الشريعة  ً وھذا " ً

ھو الشاطبي شارح ا=لفية، وھو الشاطبي صاحب ا�عتصام، وھو الشاطبي صاحب الموافقات، � تعارض بين ھذه 
  . بخ.ف ھذا الزمانالعلوم عند ا=وائل

أن ا�ستثناء مبحثه مشترك بين ا=صوليين والنحاة، وا=صل ما ُرجح ھناك أن ُيرجح ھنا، والعكس : الحاصل
َبالعكس، إذ ثم توافق بينھما َ.  

َأو إحدى أخواتھا، لما كان داخ. أو ُمنز� ُمنزلة الداخل، ) إ�(ھو اFخراج بـ : وأما في ا�صط.ح قال K Kَ ً ً
ھذا جنس يشمل اFخراج با�ستثناء، واFخراج بالصفة، واFخراج بالبدل، واFخراج بالشرط، واFخراج : راجاFخ

أكلت الرغيف : بالغاية، ھذه الخمس كلھا من المخصصات المتصلة عند ا=صوليين، وكلھا مما يحصل به اFخراج
  .ثلثه، حصل اFخراج بثلثه وھو بدل، أخرج الثلثين

: ِكرم الط.ب المجتھدين، حصل إخراج غير المجتھدين بالمجتھدين وھو صفة، كذلك الشرطَأ: كذلك الصفة
يام إلى اللْيل (( ھذا شرط، : اقتل الذمي إن حارب، إن حارب نقول lِثم أتموا الص َK َ ِ َ k ِ َ K ٌھذا مخرج لما :  نقول]187:البقرة))[ُ

  .بعده، فھو إخراج
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أو ) إ�(ٌھو إخراج بـ .. اFخراج :  كلھا مخصصات متصلة، دخلت في قولناًقام القوم إ� زيدا، ھذه: ا�ستثناء
أكرم الط.ب المجتھدين، : أكلت الرغيف ثلثه، وأخرج الصفة: إحدى أخواتھا ھذا اختص با�ستثناء، أخرج البدل

يام إلى اللْيل (( : اقتل الذمي إن حارب، والغاية: وأخرج الشرط lِثم أتموا الص َK َ ِ َ k ِ َ K ھذه كلھا قد : ً إذا]187:البقرة))[ُ
  .أو إحدى أخواتھا) إ�(بـ : ُأخرجت بقولنا

إ�، وغير جاءت مستثناة أو : ليس بمعنى.. غير: ليس بمعنى: ھي أم الباب، ولذلك ُيقدر غيرھا بھا، ُيقال) إ�(
الباب، ولذلك الك.م فيھا أكثر فصارت أم ) إ�(ُوسوى وخ. وعدا، كل ھذه تفسر بـ ) إ�(أداة استثناء =نھا بمنزلة 

  .ٍمن ك.م في غيرھا

ًأو إحدى أخواتھا، لما كان داخ. حقيقة أو مقدرا، داخ. يعني) إ�(بـ  ًً ً : في المستثنى منه، وھو زيد، من قولك: ِ
ًإ� زيدا كان داخ. في القوم، =نك حكمت بثبوت القيام للقوم، ثم استثنيت  ت عنه أخرجت زيد من الحكم، فنفي.. ً

أثبت له القيام، وعدم القيام ) إ�(نقيض ما أثبت لما قبلھا، وما قبل ) إ�(القيام، ھذا ا=صل، فيكون المثبت لما بعد 
ًمثبت لما بعده، وھو زيد، إذا ُحصل بينھما تعارض، ذاك مثبت له، وذاك منفي ما أثبت لما قبل : ٌ   ).إ�(ٌ

ُوم فأثبت له القيام، ثم أخرج من القوم بد�لة ا=صل أنه داخل، دخل زيد في الق: ًإذا نقول ) إ�(وجعلت ) إ�(ُ
َقرينة دالة على أنه لم ُيرد بالحكم السابق، ھذا المراد باFخراج ) : ًداخ.(ھذا ظاھر اFخراج عندھم، ويشمل قوله .. ً

Kما كان حقيقة أو مقدرا ويعنون به ا�ستثناء الُمفرغ، وا�ستثناء الُمفرغ Kَ َ ُ ً ھو ما لم ُيذكر فيه المستثنى منه، ويكون : ً
َھذا الموضع مما ُحذف فيه الفاعل، ما : ٌما قام إ� زيد، ھنا ليس عندنا إخراج في ا=صل، إ� أنھم قالوا: ًمسبوقا بنفي ِ

ٍقام أحد إ� زيد، فحينئذ أعرب زيد بدل من الفاعل المحذوف عند بعضھم ٌ ٌ.  

ًلما كان داخ.- ) ًداخ.(وقولنا 
Kحقيقة أو مقدرا ليشمل ا�ستثناء الُمفرغ، أو ُمنز� ُمنزلة الداخل ويعنون : قول ن- Kَ َ ًَ K ً ً

بعض : من جنس أو إن شئت قل) إ�(ٌاستثناء متصل، وھو ما كان بعد : المنقطع، =ن ا�ستثناء ينقسم إلى قسمين: به
ٌلف فيه عند أھل العلم، وھناك مبحث عند ًالمستثنى منه، وإن لم يكن كذلك فھو منقطع، ما كان منقطعا ھذا مخت

ا=صوليين ھل ھو مما جاء به لسان العرب أو �؟ المذھب عند الحنابلة المشھور أنه ليس بحقيقة، وإنما ھو مجاز، 
ًفحينئذ صار الك.م منفص. عما قبله، قام ) لكن( ُيقدر بـ -  وإن كان ھذا عند جمھور البصريين -) إ�(ولذلك ُيقدر  ٍ

ً إ� حمارا، لكن حمارا قام، ھذا ا=صل، والمذھب عندنا القوم  � يعتبر من ا�ستثناء، وإنما يكون -عند الحنابلة-ً
ًمجازا، إذا Kأو إحدى أخواتھا لما كان داخ. أو ُمنز� ُمنزلة الداخل) إ�(اFخراج بـ : ً Kَ ًَ ً.  

ُلما أورد اعتراض عليھم بھذا الحد، =ن فيه إشكال، إذا قيل K:.ًداخ. في ماذا؟ في .. ً إخراج لما كان داخ
ٍالمستثنى منه، إذا قلنا بھذا أنه دخل ثم أخرج حصل تناقض، وھو كيف نثبت له حكما ثم ننفيه في وقت واحد، قام  ً

  .ًإ� زيدا، نفيت عنه القيام، ھذا تناقض: القوم ومنھم زيد، أثبتنا له القيام، ثم قلت

: � إله إ� '، إذ لو دخل لفظ الج.لة في: بار الكفر ثم اFيمان، ھذا إن صح، لقولناويلزم منه بھذا ا�عت: قالوا
� إله وشمل ما : ھذا اسم جنس، يصدق على اFله بحق، وعلى اFله بباطل، إذا قيل: � إله، نفيت عنه ا=ولوھية، إله

: ٍأنت ناف ومثبت، يعني: ً، أثبت له ا=لوھية، إذاإ� ': ردة، ثم قلت.. ًإذا نفيت عنه ا=لوھية، وھذا كفر) إ�(بعد 
ھذا محل إشكال، كيف ُيفسر ا�ستثناء باFخراج؟ ثم قد نقع في : ًھذا � يصح، إذا: جمع بين الكفر واFيمان، نقول

ٌقام القوم إ� زيدا، نثبت القيام لزيد وھو فرد من أفراد القوم، ثم بعد ذلك نخرجه، ونقول: تناقض في مثل ًإ� زيدا : ً
' وھو : � إله إ� '، إذا قلنا:  في كلمة التوحيد-َوھذا واضح بيlن-ونثبت له نقيض حكم ما قبل إ�، وكذلك في قوله 

ًما بعد إ� داخل في المستثنى منه وھو إله، إذا نفينا عنه ا=لوھية، ھناك زيد وقوم نفيت أثبت ا=مر سھل، لكن ھنا ٌ :
ٍ في المنفي، حينئذ لزم منه نفي ا=ولوھية عن ' عز وجل، وھذا - ' عز وجل-بدخول لفظ الج.لة � إله، إذا قلنا 

  .دخل ثم أخرج؟ ھذا محل إشكال: باطل، فكيف نقول

ًلما كان داخ.- أجيب عندھم 
إله دخل فيه : ًفي مفھوم اللفظ لغة، اللفظ من حيث ھو يشمل، إذا قلت: ، أي-

نه من أسماء ا=جناس، لذلك � يصدق على اFله بحق دون الباطل و� العكس، بل يطلق الرب، وھو كما ذكرنا أ
َعلى ھذا وھذا، =ن المراد به إله فعال بمعنى : ًالمعبود، وھذا يشمل المعبود بحق أو المعبود بباطل، إذا: المفعول أي: ِ

القوم، دخل فيه زيد، لفظ القوم من : ذا قلتإله من حيث ھو في مفھوم اللغة دخل فيه المستثنى وھو ' عز وجل، وإ
ًفي مفھوم اللفظ لغة، وإن كان خارجا من أول ا=مر في النية، كيف ھذا؟ يقولون: حيث اللغة يشمل زيد وغيره، أي ً :

ٌفي مفھوم اللغة المستثنى داخل في المستثنى منه، ھذا قبل إدخاله في جملة ا�ستثناء، ثم لما أدخلته أنت أخرجت 
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ًقام القوم، ھو لم يرد زيدا، ثم : ٍعلى ھذا سلموا من ا�عتراض، فحينئذ إذا قال: ًد الذي تريد استثنائه بالنية، إذاالفر
ًإ� زيدا، فلما نوى بقلبه عدم دخول الفرد آحاد زيد، � بد من نصب قرينة لفظية تدل على تلك النية وعدم : قال

لم يدخل، ھذا مسلك لبعضھم في الخروج من ھذا : ًدم إرادة زيد، إذاًإ� زيدا قرينة تدل على ع: اFرادة، فجعلوا
  .المأزق

ًالمراد بإخراج ما كان داخ. إظھاُر خروج ما يتوھم دخوله، ف. ينافي ما قالوه إنه يجب م.حظة : وقيل
ًقوم مستعم. فيما أن يكون ال.. ًخروج المستثنى من أول ا=مر، بحيث يكون المستثنى منه مستعم. فيما عدا المستثنى

ٌھذا شرط عندھم، لكن العبارة التي عبروا بھا عن اصط.ح ا�ستثناء قد � تفصح عن ھذا المراد، : ًعدا زيد، إذا

ًإ� زيدا، ھذا قرينة دالة على أن النية : قبل التركيب بالنية، وجعلوا.. ٌوھو أنھم أرادوا باFخراج أنه مخرج قبل اللفظ 
ًخروج المستثنى من أول ا=مر بحيث يكون المستثنى منه مستعم. فيما عدا المستثنى، . كيبمخصصة لزيد قبل التر

  .ٌوا�ستثناء قرينة على ذلك، لئ. يلزم التناقض بإدخال الشيء ثم إخراجه والكفر ثم اFيمان

أن القوم : عنىلھم مخرج وھو أنھم إما أن ُيقال بأن المستثنى منه استعمل في غير إرادة المستثنى، بم: ًإذا
ٍأطلق على ما عدا زيد، حينئذ استعمل المستثنى منه في غير المستثنى، وإما أن يقال بأنه حصل تخصيص بالنية قبل 
ِالتركيب، وھذا أو ذاك، الحد � ُيوفي بالمذكور، ولذلك ا=ولى أن ُيعبر بما عبر به ابن قدامة في الروضة وتبعه 

ٌبأنه قول متصل يد: صاحب القواعد ٌل على أن المذكور معه غير مراد بالقول ا=ول، ھذا لفظ يصحح العبارة التي ٌ ٍ
ٍأو إحدى أخواتھا، =ن اFخراج � يكون إ� لشيء قد دخل، ھذا ا=صل، ثم كونه أخرج ) إ�(اFخراج بـ : انتشرت

ھل يفھم ھذا من ھذه .. ة � تدلًبالنية، الحد � يدل على ھذا، وكون المستثنى منه مستعم. فيما عدا المستثنى العبار
  !أو إحدى أخواتھا؟) إ�(العبارة، اFخراج بـ 

ٌقول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول ا=ول، قول: ھذا � يدل عليه، لكن إذا قلنا: نقول ٍ ٌ ھذا : ٌ
الذي ھو المستثنى بعد : ر معهيعني � منفصل، يدل على أن المذكو: ٌأو إحدى أخواتھا، متصل) إ�(لفظ، المراد به 

ٍغير مراد بالقول ا=ول الذي ھو المستثنى منه، وھذا أولى، =ن الصحيح أن المستثنى لم يدخل في مفھوم ) إ�(
  .ًالمستثنى منه، � حقيقة من جھة اللفظ و� في الحكم

 ھذا أھم –' : ًمه، إذاأن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه و� في حك: مذھب سيبويه وجمھور البصريين
ھذا لم يندرج في ھذه الكلمة، ونحن � أتكلم في مفردات، إنما نتكلم عن :  � إله إ� '، ' نقول–شيء عندنا 

ٍتركيب، واFجابة ھناك تتعلق بالمفردات قبل التركيب، وھذا وجه الضعف فيه، ونحن نتحدث عن تركيب، � إله إ� 
� يكون اFخراج إ� بعد اFدخال ھذا ا=صل فيه، - إخراج ظاھره نعم، =نه : إله أم �؟ إذا قلنا'، ھل ' دخل في 

� إله، � من جھة اللفظ و� من جھة : ً�، ' لم يدخل أص. في ھذا التركيب: ھذا مأخذ اللسان العربي، نحن نقول
.. إله يصدق على ': إ� أنه في ھذا التركيب �، نقول) '(الحكم، � من جھة اللفظ =ن إله قبل تركيبه وإن شمل 

ٌھذا خاص بالباطل، فنفيت ا=لوھية عن كل ما عدا ' عز وجل وأثبتت : � إله، نقول: ٍاFله بحق وعلى غيره، فحينئذ
ُھية، ثم أثبت ًلم يدخل أص. في المستثنى منه وھو إله اسم �، ولم يدخل في حكمه وھو نفي ا=لو: ٍله، فحينئذ نقول

  .نقيض حكمھا لما بعده) إ�(لما قبل 

� يندرج فيه وھو : أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه و� في حكمه، ومذھب الكسائي: مذھب سيبويه
ٌمسكوت عنه، ھذا باطل، بل الصحيح أنه مثبت له نقيض حكم ما قبل إ�، وأما أنه مسكوت عنه نقول ٌ :�.  

أخرج المنفصل، فا�ستثناء � يستقل عن الجملة، يدل على أن : صيغة ا�ستثناء، متصل: د بهالمرا) ٌقول(ًإذا 
ٍالمستثنى المذكور مع صيغة ا�ستثناء غير مراد بالقول ا=ول وھو المستثنى منه، وھذا واضح : المذكور معه، أي

  .َوبيlن على ما ذكرناه

ٌقول متصل بالجملة ) إ�(لفظ : ًقام القوم إ� زيدا، نقول: إذا قيل: ًإذا  يدل على أن - إذ � يستقل ا�ستثناء -ٌ
ًالمذكور معه وھو زيدا غير مراد با=ول � في اللفظ و� في الحكم، لم يندرج في المستثنى منه لفظا و� في الحكم،  ًٍ

ا � نبحث في المفردات، ھذا ليس بوارد ھنا، لماذا؟ =نن: ًأنه اندرج في مفھوم اللفظ لغة، نقول: وأما قول الصبان
  .نحن نبحث في ا�ستثناء والمستثنى، وھذا إنما يكون متى؟ بعد التركيب
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) '(�، لم يدخل لفظ الج.لة : وأما بعده نقول) �(يشمل اFله بحق واFله بباطل قبل إدخاله اسم ) إله(فكون 
ٍ دخل حينئذ لزم أن يصدق عليه الحكم، وھو نفي ھنا، إذ لو) إله(كلمة التوحيد، لم يدخل في لفظ .. في ھذه الكلمة

  .ٌا=لوھية، وھذا ك.م � بد من تحريره

ٍمتصل، يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول ا=ول: ًإذا قوله ٌ.  

  :قال الناظم رحمه اله تعالى

ْم7777777777777ا اس7777777777777تثنت ا) م7777777777777ع تم7777777777777ام ينت7777777777777صب َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ . ْ
  

َإتب7777777777اع م7777777777ا ات7777777777صل وان7777777777صب م7777777777ا ْ َ َ َ ُ َِ ْ . َْ ْ انقط7777777777عِ َ َ ْ  

  

ْوبع7777777777777777777د نف7777777777777777777ي أو كنف7777777777777777777ي انتخ7777777777777777777ب ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ٍَ ٍْ َْ َ  

ْوع7777777777777777ن تم7777777777777777يم في7777777777777777ه إب7777777777777777دال وق7777777777777777ع َ ْ َ ََ ٌ َ ِْ ِ ِ ٍِ َ  

  

ٌمنھا ما ھو حرف، ومنھا ما ھو اسم، ومنھا ما ھو : له أدوات ثمانية: عرفنا ا�ستثناء، نقول.. أدوات ا�ستثناء
  .ٌفعل، ومنھا ما ھو مشترك بين الحرفية والفعلية

  .عند الجميع باتفاق يعني) إ�(عند سيبويه، ) حاشا(عند الجميع و) �إ: (حرفان وھما

  .ھذه محل وفاق) � يكون(على الصحيح، و ) ليس(، )� يكون(و) ليس: (وفع.ن وھما

  .عند سيبويه) عدا(عند الجميع، و ) خ.: (ومترددان بين الفعلية والحرفية، وھما

  .بلغاتھا) سوى(و ) غير(واسمان، وھما 

ٌحرف، واسم، وفعل، ومشترك بين الحرف والفعل:  ھي أربعة أقسام من حيث الجملةً:إذا ٌٌ.  

.ما استثنت ا) ِ َ َْ ْ َما : =نھا ھي ا=صل، وغيرھا ُيقدر بھا، ولذلك بدأ بھا فقال) إ�(قدم الك.م على ا�ستثناء بـ : َ
.استثنت ا) ِ َ َْ .استثنت ا)مبتدأ، و : َما، ْ ِ َ َْ ِقصد: .ا).. ْ ھنا ا�ستثنائية � الوصفية، إذ قد تقع ) .ا)( لفظه وھو فاعل، والمراد ُ

ًموقع غير، فحينئذ يوصف بھا تكون نعتا لما بعدھا) إ�( َلْو كان فيھما آلھة إ� ' لفسَدتا (( : ٍ َ ََ َ َ ََ َُ K ٌK ِ ِ :  يعني]22:ا=نبياء))[ِِ
ًغير، وھي وقعت نعتا في ھذا : بمعنى) إ�: (ارية، وإ� ا=صلمرفوع على الع) '(ٍغير '، فحينئذ صار ما بعدھا 

  .ا�ستثنائية التي يقع بھا ا�ستثناء � الوصفية) إ�(التركيب، والمراد ھنا 

.ما استثنت ا) ِ َ َْ ْ ٌمبتدأ ھي اسم موصول،: َ ما:َ ِ استثنتٌ َ َْ ھذه جملة الصلة � محل لھا من اFعراب، والعائد : ْ
  .ٌوھذا جائز كما سبق معنا) إ�(ته محذوف، ما استثن

ْما اْستثنتُه  َ َْ ْإ) مع تمام ينتصبَ َ َ ْ َِ َ ْ ٍَ . ٍتمامٍمع ك.م، : ، يعنيِ َ ًالتام، غير ُمفرغ موجبا كان أو غير موجب، :  بمعنىَ ٍ K َ ِ
ْينتصب َِ َ   .َ ماھذا خبر: ْ

َما ذكر : ٍتام ومفرغ، ويعنون بالتامينقسم الك.م عندھم في ھذا المحل إلى : بأن ُيقال) إ�(ھنا البحث في باب  ِ ُ
ًفيه المستثنى منه، والمستثنى منه قد يكون فاع.، وقد يكون مفعو� به، وقد يكون مجرورا ً : ًقام القوم إ� زيدا، القوم: ً

ًمستثنى منه، ووقع فاع.، ما رأيت القوم إ� زيدا، القوم ً ًمستثنى منه ووقع مفعو� به، ما مررت بالقوم إ�: ً إ� .. ٍ زيدً
  ً.وقع مجرورا: ًزيدا، بالقوم

ًسمي الك.م تاما، بقطع النظر عن كونه منفيا أو �، ھذا إذا .. ًإذا ذكر المستثنى منه في التركيب سمي تاما: ًإذا ً
ًذكر المستثنى منه، وإن حذف في الك.م سمي ُمفرغا، يعني K : ما .. ٌدمثل ماذا؟ ما قام إ� زي) إ�(ُفرغ العامل لما بعد

ٍرأيت إ� زيدا، ما مررت إ� بزيد، نقول ًأين القوم؟ حذفت في الجميع، ھذا يسمى استثناء ُمفرغا، وھذا ا�ستثناء : ً K ً
ًالمفرغ � يكون إ� منفيا، � يكون موجبا، � ُيقال ً K :ما رأيت، : ًقام إ� زيد، رأيت إ� زيدا، فھذا � ُيقال، وإنما ُيقال

  . علتهوما قام، وسيأتي

ًوا�ستثناء الذي يعتبر ك.ما تاما وھو ما ذكر فيه إ� المستثنى منه قد يكون موجبا، بمعنى ً ًَ ِ ٌأنه لم يسبقه نفي : ُ
و� شبه النفي، والمراد بشبه النفي ا�ستفھام والنھي، ثم الك.م التام إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أو إن 

ًتثناء متص.، لماذا؟ =ن ما بعد اس: بعضه، ھذا ُيسمى: شئت قل ًقام القوم إ� زيدا، زيد ) إ�(من جنس ما قبل ) إ�(ً
ًاستثناء متص.، =ن ما بعد : ھذا يسمى: ًمن جنس القوم، إذا   ) .إ�(بعض مما قبل ) إ�(ً

ًوإن كان من غيره ليس بعضا منه و� من جنسه ُيسمى استثناء منقطعا، قام القوم إ� حمارا،  ً الحمار : قالواًً
ًھذا يسمى استثناء منقطعا: ًليس من جنس القوم، زيد نعم من جنس القوم، لكن حمار ليس من جنس القوم، إذا ً.  

ٍك.م تام بذكر المستثنى منه، ثم ھذا يكون موجبا بأن يكون مثبتا، ويكون منفيا بنفي أو شبھه : ًإذا القسمة ھكذا ً ً ً ِ ِ ٌ
ًغ وھذا ما لم يذكر فيه المستثنى منه و� يكون إ� منفيا، ثم ا=ول قد يكون متص.، Kوھو ا�ستفھام والنھي، ثم مفر ً
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ًوقد يكون منقطعا، والمتصل ھو ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منه أو جنسا، والمنقطع ً ما كان المستثنى ليس : ً
المشھور، وإ� فيه نقد، وسيأتينا إن شاء قام القوم إ� حمار، ھذا على : ًمن جنس المستثنى منه و� بعضا منه، مثل

'.  

ْما استثنت ا) مع تمام ينتصب: ًإذا َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ . وجوب النصب، وذلك إذا كان ا�ستثناء بـ ) إ�(حكم ا=ول المتعلق بـ : ْ
ًخاصة دون غيرھا من أدوات ا�ستثناء، وبأن كان الك.م تاما موجبا، بمعنى) إ�( ٌفي و� شبه النفي، أنه لم يتقدمه ن: ً

ٍوبعد نفي أو كنفي: ٌوھذا مقيد ھنا با�شتراط بمقابله، =نه قال ٍْ َْ َ َْ ْ َ ََ ٍما استثنت ا) مع تمام: ، دل على أن ا=ول قولهَ َ ْ َ ْ ََ َ َ. ِ  دون ْ
  .ٍنفي وھو الموجب

.ما استثنت ا) ٌاشتراط اFيجاب في ا=ول مأخوذ باشتراط النفي في الثاني، : ًإذا ِ َ َْ ْ ْمعَ ٍك.م تام غير ُمفرغ =ن  َ K ٍ ٍ
ِالتام ھو الذي ذكر فيه المستثنى منه ُ.  

ْينتصب َِ َ ًھذا مطلقا، سواء كان موجبا أو منفيا، قام القوم إ� زيدا، نقول: ْ ً ً ًزيدا ھذا من جنس القوم، والك.م ھنا : ًٌ
ًتام وھو موجب، ما قام القوم إ� زيدا، ھل قام القوم إ� زيدا، � يقم  ً ٌھنا نفي، والك.م تام وجب : ًالقوم إ� زيدا، نقولٌ

ْينتصب: وجوب النصب، ولذلك قال): إ�(النصب، ھذه الحالة ا=ولى من أحوال  َِ َ   ).ما(ًوجوبا، وھو خبر : ، يعنيْ

ْوبعد نفي أو كنفي انتخب ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ٍَ ٍْ َْ َإتباع ما اتصل  ***  َ َ َ ُ َ. ْ ِ..  

ٍوبعد نفي ْ َ َ ْ َ ًي الك.م التام، فحينئذ الك.م التام ُيفصل فيه بين ما إذا كان متص. أو منقطعا� زال الك.م ف: َ ً K ٍ.  

ٍوبعد نفي أو كنفي ٍْ َْ َ َْ ْ َ ََ ْانتخب: Kوھذا متعلقه التمام لما سبق: َ ِ ُ ْانتخب أو ْ ِ َ ْانتخبيصح بالوجھين، : ْ ِ ُ ُإتباع اختير :  يعنيْ َ ْ
َما اتصل َ ْوانصب ما انقطع، .َ َ ْ ََ َ ْ Kحصل التفصيل بين المنقطع والمتصل فيما إذا كان الك.م تاما منفيا، فلما فصل في : ً، إذاِْ َ ً ً

ْما استثنت ا) مع تمام ينتصب: الثاني دل على أن قوله َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ .  مطلق، يقيد بالموجب ثم يُعم المتصل والمنقطع، فالمتصل ْ
K في المنفي مع التمام حينئذ ُيفصل فيهوھو وجوب النصب، وأما: في الموجب والمنقطع حكمھما واحد فإن كان : ٍ

ْانتخب: ًمتص. قال ِ ُ َإتباع ما اتصل ْ َ َ ُ َ. ْ ٌ، بأن يكون تابعا لما قبله، ما قام القوم إ� زيد، بالرفع على أنه بدل بعض من كل، ِ ً
ًما رأيت القوم إ� زيدا، زيدا بالنصب � على ا�ستثناء، وإنما لكونه بد� مما قبله ً ، ما مررت -ٍبدل بعض من كل- ً

ٍبالقوم إ� زيد، زيد متصل، .. منفي.. ٌتام: ًھذا بدل من القوم، والبدل من المجرور مجرور، ھذا إذا كان متص.: ٍ
  .اختير اFتباع، مع جواز النصب، فيجوز فيه الوجھان إ� أن أحدھما أرجح من ا]خر.. وجب فيه

ْوانصب ما انقطع َ ْ ََ َ ْ ًان تاما منفيا وجب فيه نصب المنقطع، ما قام القوم إ� حمارا، ھذا عند إذا ك: ، يعنيِْ ً ً
ٍا�ختيار بين اFتباع والنصب فيما إذا كان تاما منفيا متص.، وإذا كان منقطعا حينئذ : ًالحجازيين واجب النصب، إذا ً ً ًً

  .وجب النصب

ْوعن تميم فيه إبدال وقع َ ْ َ ََ ٌ َ ِْ ِ ِ ٍِ ٍوعن تميم: َ ِ َ ْ َ ٌإبدالر مقدم، و ھذا خب: َ َ ْ ْوقعھذا مبتدأ، : ِ ِفيهھذا نعت، و : ََ ٌمتعلق به، : ِ
ٍإبدال وقع فيه عن تميم ٌ.  

ْوانصب ما انقطعفيه الضمير يعود على الجميع، أو : ٌإبدال وقع فيه َ ْ ََ َ ْ ِوعن تميم فيه؟ المنقطع، ِْ ِ ٍِ َ ْ َ المنقطع :  أيَ
ْإبدال وقع َ َْ ٌ َ ًفيما إذا كان تاما منفيا، الحجازيون يوجبون ..  والتميميين في المنقطعمحل الخ.ف بين الحجازيين: ً، إذاِ ً

ًما قام القوم إ� حمارا، والتميميون يجوزون اFتباع مع النصب، إ� أن اFبدال عندھم جائز وإن كان قلي.، : النصب ً
Kولذلك نكر الناظم  ٌإبدالَ َ ْ ِ.  

القوم، وعند الحجازيين : تميم، بدل بعض من كل من قولهٌحمار ھذا بدل عند بني : ٌما قام القوم إ� حمار
ًفيه تفصيل عند الحجازيين بين المتصل والمنقطع، ما كان متص. جاز فيه : التام المنفي نقول: ًواجب النصب، إذا

  :وجھان

ْانتخب: النصب وھو مرجوح، واFتباع وھو راجح، ولذلك قال ِ ُ ُإتباع، ْ َ بع الثاني أن ُيت:  ما معنى إتباع؟ يعنيْ
ًما قام القوم إ� زيد، وإن كان منصوبا نصب: ًيأخذ حكم ما قبلھا، فإن كان مرفوعا رفع، مثل) إ�(ا=ول، ما بعد  ما : ٌ

ٍرأيت القوم إ� زيدا، وإن كان مجرورا جر ما مررت بالقوم إ� زيد، مع جواز النصب في الجميع، وأما المنقطع  ً ً
ما قام : ًجنس ما قبلھا، ليس بعضا منه، عند الحجازيين يجب فيه النصب، فيقولونليس من ) إ�(الذي يكون ما بعد 

ٌالقوم إ� زيدا، و� يصح عندھم إ� زيد، وجوز فيه بنو تميم إ� زيد كسابقه ٌK ً.  

التفريق عند من بين المتصل والمنقطع؟ عند الحجازيين فقط، وأما عند التميميين فھما سيان � فرق : ًإذا
  . � فرق بين المتصل والمنقطع في ھذا المقامبينھما،
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ْاستثنت ا) مع تمام ينتصب َما: ًإذا َ َ ْ َ ِْ َِ ْ َ َ ٍَ . وھو وجوب النصب، ) إ�(ھذا أشار به إلى الحال ا=ولى من ا�ستثناء بـ : ْ
ًمتى يجب النصب؟ إذا كان الك.م تاما موجبا مطلقا، ما المراد بمطلقا؟ سواء كان متص. أو منق ٌ ً ً ً ًطعا، قام القوم إ� ً

ًإ� زيد؟ �، =ن النصب واجب، قام القوم إ� حمارا؟ واجب النصب، نحن نقول: ًزيدا، ھل يصح ْما استثنت ا) مع : ٌ َ ْ َ. ِ َ َْ
ٍتمام َ ٍالك.م التام، أطلقه، حينئذ يشمل المنقطع والمتصل، ونقيده بالموجب =نه قيد ما بعده، :  أطلق الناظم ھنا، يعنيَ

ٍمع تمام: ى أن مراده بقولهفدل عل َ ْ ْينتصبالموجب، : ََ َِ َ ً موجبا كان أو غير موجب، وسيأتي ا�ستثناء فيما بعده، إذاْ ًٍ ِ َ :
  .ھذه الحالة ا=ولى

ْوبعد نفي أو كنفي انتخب ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ٍَ ٍْ َْ َإتباع ما اتصل *** َ َ َ ُ َ. ْ ْانتخب: ِ ِ َ َإتباع ما اتصل   *** ْ َ َ ُ َ. ْ ًالك.م تاما منفيا إذا كان : ، يعنيِ ً
ٌاFتباع والنصب، اFتباع على أنه بدل بعض من كل، ما قام القوم إ� زيد، زيد: ًمتص. جاز فيه وجھان ھذا بدل : ٌ

  ً.بعض من القوم، مع جواز النصب، ما قام القوم إ� زيدا

ْوانصب ما انقطع َ ْ ََ َ ْ ٍإذا كان تاما منفيا، حينئذ نقول: ِْ ً لنصب عند الحجازيين، ما قام القوم إ� في المنقطع واجب ا: ً
ٌحمارا، و� يجوز عندھم إ� حمار بالرفع، وجوزه بنو تميم ً.  

ْما استثنت ا) مع تمام ينتصب: نعود إلى ا=بيات َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ . Kمع ك.م تمام غير ُمفرغ، : ، يعنيْ ٍ ْينتصبٍ َِ َ ، إ� أن النصب ْ
ٌمع الموجب واجب اتفاقا، سواء كان الم ًوھو ما كان بعضا من المستثنى منه أو منقطعا، وھو ما لم : ًستثنى متص.ًٌ ً

ًيكن بعضا من المستثنى منه، وسواء كان متقدما على المستثنى منه أو متأخرا، ھذا عام يشمله اللفظ، لو قيل ً قام إ� : ًٌ
ًقام إ� زيدا القوم وجب : ون العاملًزيدا القوم، ھذا سيأتي أنه واجب النصب، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه د

ًالنصب، وقام إ� حمارا القوم، أيضا واجب النصب، ھذا تشمله العبارة،  .ما استثنت ا)ً ِ َ َْ ْ ٌمطلقا سواء تقدم على  َ ً
ًالمستثنى منه أو تأخر في محله فالنصب واجب، قام إ� زيدا القوم، قام إ� حمارا القوم ً.  

ًء متص.، أو منقطعا فالحكم عامويشمل ما إذا كان ا�ستثنا ً.  

ٍوبعد نفي ْ َ َ ْ َ َبعد: َ ْ ْانتخب:  ھذا منصوب على الظرفية متعلق بقولهَ ِ ُ ُوانتخب إتباع ما اتصل بعد : كأنه قال: ، يعنيْ
ٍنفي أو كنفي، متعلق بقوله ْانتخب: ٍ ِ ُ ُإتباع، و ْ َ ْ َ بالرفع على أنه نائب فاعل، وإذا ُضبطِ ْانتخب: ِ ِ َ ، والفاعل  صار فعل أمرْ

ُإتباعًضمير مستتر تقديره أنت وجوبا، و  َ ْ ْينتصب: صار بالنصب، وھذا موافق لقوله: ِ َِ َ ْانتخب، لكن المشھور ْ ِ ُ K ُِمغير ْ
  .الصيغة

ْوبعد نفي أو كنفي انتخب ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ٍَ ٍْ َْ ِاختير : ، يعنيَ ٍبعد نفي ِ ْ َ َ ْ ٍولو معنى دون لفظ، َ ٍأو كنفيً ْ َ َ ْ ام المؤول وھو النھي وا�ستفھ: َ
ًبالنفي وھو اFنكاري، مثاله بعد النفي لفظا ومعنى ٌما قام أحد إ� زيد، ھذا مثال للنفي معنى ولفظا، ما قام أحد إ� : ً ٌ ًٌ ً ٌ

ٌزيد بالرفع، وھذا ك.م تام منفي، ما قام أحد إ� زيد، وما رأيت أحدا إ� زيدا، وما مررت بأحد إ� زيد، ومثاله بعد  ٌ ٌ ٌٍ ً ً ٌ
ٍوبعد نفي: ٍى دون لفظ، =ن قولهًالنفي معن ْ َ َ ْ َ َ أطلق الناظم، فيشمل ما إذا كان منفيا لفظا ومعنى، وذلك فيما إذا ُصدر َ l ً ً ً

K، ويشمل أيضا ما إذا كان منفيا في المعنى دون اللفظ، مثلوا له بقول الشاعر)ما: (ٍبحرف من حروف النفي مثل ً ً:  

ِل77777777777777777صريمةِباَو َ ْم77777777777777777نھم ِ. ُ ْ ٌمن77777777777777777زل ِ ِ ْ َخل77777777777777777 َ   ٌقَ

  

َتغي777777777777777777ر ٍافَع777777777777777777 . َ ُالن777777777777777777ْؤي .ِ)إ َ c ُوالوت777777777777777777د ِ َ َْ  

  

َتغير ٍعاف       . َ ُالنْؤي .إ) َ c ..َتغير ٍعاف . َ َتغير :، قالواَ . َ أنه لم يبق على حاله، : ھذا فيه معنى النفي دون اللفظ، بمعنى َ
َتغيرٌوھذا فيه نفي لكنه من جھة المعنى، فإن  . َ ٌ� يقم أحد إ� زيد، � يقم: ثال شبه النفيلم يبق على حاله، وم:  بمعنىَ ٌ :

ٌھذا فعل مضارع سلطت عليه � الناھية فجزم، وھل قام أحد إ� زيد؟ : ھذه � ناھية، ويقم Kومْن يغفُر الذنوب إ� (( ٌ ِ َ َ َ َُ k ِ ْ
 'ُ K]((ھذا استفھام إنكاري مشرب بالتحدي، � أحد يغفر الذنوب إ� ']135:آل عمران ٌ.  

ٍكنفيقوله : ٍنئذ نقولحي ْ َ ً يشمل ما إذا كان النفي باللفظ والمعنى معا، وذلك فيما إذا كان اللفظ مصرحا بهَ ًK : ما قام
ٍأحد إ� زيد، ويشمل ما إذا كان النفي معنى دون لفظ، مثل المثال الذي ذكره ا=شموني ً ٌ َتغير ٍافَع: ٌ . َ ُالنْؤي .ِ)إ َ cنقول ، :

َتغير ٍافَع: منفي، مع أنه لم يتقدمه حرف نفي، =نه قال: نفي أو موجب؟ نقولٌھذا استثناء تام، م . َ ُالنْؤي .ِ)إ َ c ،َتغير . َ َ 
  .ًجاء ا�ستثناء ھنا مسبوقا بنفي لكنه من جھة المعنى � من جھة اللفظ: .إ)بمعنى لم يبق على حاله، : نقول

ْوبعد نفي أو كنفي انتخب   ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ٍَ ٍْ َْ َباع ما اتصلْإت***  َ َ َ ُ ْوانصب ما انقطعفي إعرابه، ) إ�(لما قبل : ، يعني.َ َ ْ ََ َ ْ ِْ.  

ِوعن تميم فيه ِ ٍِ َ ْ َ ٌ إبـدالفي المنقطع،: ، أيَ َ ْ ًھنا نكره لماذا؟ إشعارا بقلة ذلك عندھم، .. ِ َ Kْوقع كالمتصل، : ، يعنيََ
  .في المنقطع كالمتصل: ٌإبدال وقع كالمتصل، يعني
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ْانتخب: وقوله ِ ُ َ إتباع ما اتصلْ َ َ ُ َ. Kما فعلوهُ إ� (( : ، أفھم أن النصب جائز، وقد قرئ في السبعْ ِ ُ َ ًقلي.ََ ِ ْ منُھم َ ْ ِ
َانتخب إتباع ما اتصل:  نحن نقول]66:النساء))[ َ َ ُ َ ْ. ْ ُ ِْ Kما فعلوهُ إ� :  وھذا متصلِ ِ ُ َ ًقلي.ََ ِ ، ا=رجح الرفع وقرئ به، وجاء َ

ًھذا فصيح وھذا فصيح، ك.ھما فصيح، إ� أن ما كان أكثر وخاصة : ًدل على أنه جائز، إذاًإ� قلي. بالنصب، : ًأيضا
  .فصيح وأفصح: إذا كان أكثر القراء عليه يكون من قبيل

َانتخب إتباع ما اتصل: ًإذا قوله َ َ ُ َ ْ. ْ ُ َ أفھم أن النصب جائز، وقد قرئ في السبعِْ Kما فعلوهُ إ� (( : َ ِ ُ َ ًقلي.ََ ِ ْ منُھمَ ْ ِ 
Kو� يلتفت منكم أحد إ� ((  ]66:النساء))[ ِ ٌ َ َ ََ ْ ُ ْ ِ ِْ َ َاْمرأتك ْ ََ Kإ�] 81:ھود))[َ َاْمرأتك ِ ََ ْو� يلتفت بالنصب، َ َِ ْ َ ٍھذا شبه نفي، وھو : َ

َو� يلتفت منكم أحد إ� اْمرأتك (( نھي،  َ َ َ ََ ْ ََ َK ِ ٌ ْ ُ ْ ِ ِ ٌ ھذا تام، المستثنى منه مذكور، وھو مسبوق بش]81:ھود))[ْ به النفي ٌ
  .بالنصب

ْوعن تميم فيه إبدال وقع َ ْ َ ََ ٌ َ ِْ ِ ِ ٍِ أن يمكن : ًقيل تميم لم يجوزوه ھكذا مطلقا وإنما شرطوا في جواز اFبدال عندھم: َ
تسليط العامل على المستثنى، إذا أمكن أن يسلط العامل على المستثنى جاز فيه اFبدال، وإ� فوافقوا الحجازيين في 

ْعن تميم فيه إبدال وقعَو: ًوجوب النصب، إذا َ ْ ََ ٌ َ ِْ ِ ِ ٍِ  بشرط إمكان تسليط العامل على المستثنى، فإن لم يمكن وجب النصب َ
َزاد اَم: ًاتفاقا، نحو َنقص اَم ّإ)ُ المال َذاَھ َ َ � يصح : ً� يصح، إذا! زاد نقص؟: ھذه مصدرية، ھل يصح أن ُيقال: ، ماَ

Kب عندھم، وما نفع زيد إ� ما ضر، مافوجب النص) إ�(أن يسلط العالم على ما بعد  ٍمصدرية، حينئذ تكون مؤولة : ٌ
  .نفع ضر، نفع ضر ھذا � يجتمعان: ھذا واجب النصب عند تميم، =نه � يقال: مع ما بعدھا بمصدر، نقول

 ًزاد النقص و� نفع الُضر، وحيث وجد شرط اFبدال فا=رجح عندھم النصب أيضا، إذا وجد شرط: إذ � يقال
ًاFبدال حينئذ � يستويان كذلك، بل اFبدال يكون مرجوحا والنصب يكون أرجح ٍ.  

ْوعن تميم فيه إبدال وقع: ًإذا َ ْ َ ََ ٌ َ ِْ ِ ِ ٍِ ٍفإن أمكن حينئذ جاز فيه ) إ�(بشرط أن يمكن تسليط العامل على ما بعد :  نقولَ
  .اFبدال والنصب، والنصب أرجح: الوجھان

ًالنصب إن وقع بعد تمام الك.م الموجب سواء كان متص. أو منقطعا، ) إ�( بـ حكم المستثنى: " قال الشارح ً ٌ
ِھذا مستثنى من القوم، وھو من جنسه، فدل على أنه متصل، ثم ھو ك.م تام ذكر : ًزيدا" ًقام القوم إ� زيدا : نحو ُ ٌ ً

ًالمستثنى منه، وھو ك.م موجب لم يسبقه نفي و� شبه النفي، إذا ٌ ًزيد، وضربت القوم إ� زيدا، وجب نصب : ٌ
ًومررت بالقوم إ� زيدا، لماذا عدد ا=مثلة؟ الرفع والنصب والجر، وأيضا يحتمل أنه أراد أن يبين المستثنى منه في  ً
ًالك.م التام قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا، وقام القوم إ� حمارا، وضربت القوم إ�  ً ً ً

Kفشرُبوا منُه إ� (( : ]ية السابقةًحمارا، ومنه ا ِ ْ ِ ِ َ ًقلي.َ ِ ْ منُھم َ ْ ً ك.م موجب، ومررت بالقوم إ� حمارا، ]249:البقرة))[ِ
ًفزيدا في ھذه الُمثل منصوب على ا�ستثناء، وكذلك حمارا ًٌ ُ.  

.ما استثنت ا): الناظم قال ِ َ َْ ْ ل فيه؟ ظاھر ك.م الناظم ٍمنصوب، فحينئذ ما العام) إ�(، وعرفنا أن المستثنى بعد َ
ً، وھذا وإن كان شيئا معنويا إ� أن ا=صل في الحرف إذا أثر في )إ�(=نه نسب ا�ستثناء إلى ) إ�(أن العامل ھو  ً

َالمعنى وكان ثم عمل أن يكون العمل منسوبا إليه، ھذا ھو ا=صل، كالشأن في حروف الجر لما عَدت معاني ا=فعال  ً َ َ
.ما استثنت ا): ٍئذ أثرت في المعنى فاختصت بالجر، ھذا ا=صل فيھاإلى ا=سماء، حين ِ َ َْ ْ َ.  

الفعل، واختار : يعني) " إ�(والصحيح من مذاھب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة : " قال ابن عقيل
=نه قال ) إ�(ب له بل الظاھر أنه في ھذا الكتاب كذلك أن الناص) إ�(أن الناصب له : المصنف في غير ھذا الكتاب

.ما استثنت ا): ھنا ِ َ َْ ْ ٍوألغ إ) ذات توكيد: ، وسيأتيَ ِ ْ ََ َ َ . ِ ِ ْ ألغ إعمالھا، فدل على أن ابن مالك رحمه ' تعالى يرى أن :  يعنيَ
  .ھي الناصبة، ھذا الظاھر) إ�(

ًقام القوم إ� زيدا، زيدا ٌقول :  نظرنا إلى المعنى السابقًوليس منصوبا بالقوم، وھذا إذا) إ�(ھذا منصوب بـ : ً
� بالفعل، لماذا؟ ) إ�(ھذا يؤيد أن النصب إنما يكون بـ : ٌمتصل يدل على أن المذكور معه غير مراد با=ول، نقول

ًفيه نفي، إذا: ًفيه إثبات القيام للقوم، إ� زيدا: ھذا مھجور، قام القوم) إ�(=ن المعنى الذي قبل  حصل نفي القيام عن : ٌ
بأن : ً� بالفعل، والذي يحصل به التأثير في المعنى ھو ا=صل أن يكون عام.، ولذلك ا=رجح أن ُيقال) إ�(يد بـ ز

لماذا؟ =ن المعنى الذي ھو ا�ستثناء حصل بھا، ثم من جھة النفي واFثبات ) إ�(المستثنى منصوب بالحرف نفسه 
ًا=صل في العامل السابق أ� يكون له تأثير، =ن قام زيدا، كيف : ولنقيض حكم ما قبلھا، نق) إ�(=نه ُيثبت لما بعد 

ًقام زيد، زيد متصف بالقيام الذي دل عليه قام، أما قام القوم إ� زيدا، زيدا: يؤثر فيه والقيام منفي عن زيد، لو قال ً ٌ ٌ ٌ :
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ٍھذا ُمخرج كلية من المستثنى منه الذي أضيف إليه القيام ومن الحكم، ُحينئذ ًٌ ) إ�( يكون ا=ولى أن يكون الناصب له َ
  .وھذا ظاھر ك.م الناظم رحمه ' تعالى

ٌفعل مقدر : ، وقيل)إ�(بواسطة : باستق.له دون واسطة إ�، وقيل) إ�(الناصب ھو الفعل الواقع قبل : وقيل
إذا أمكن : - نكون مطردينالقاعدة حتى- ًاستثني، وھذا ضعيف، قام القوم أستثني زيدا، لماذا ضعيف؟ =نه كما سبق 

بأنه : أقرب إلى الصواب من قوله) إ�(تعليق العمل بملفوظ � ُيعَدل عنه إلى محذوف، ومن قال بأنه بالفعل بواسطة 
  ).إ�(أنه بـ : بمحذوف، والصواب أن نقول

K=نھا حرف مختص با=سماء وھذا ھو الصواب، غير ُمنز) إ�(واختار المصنف أن الناصب له  َ ٌ Kل ُمنزلة ٌ َ
Kھذه إذا دخلت على ا�سم نزلت ُمنزلة الجزء منه، والحرف المختص با�سم قد يُنزل : أل) أل(ليس كـ : الجزء، يعني Kَ َ l ُ

َُمنزلة الجزء، وقد � ُينزل ُمنزلة الجزء، إذا نزل ُمنزلة الجزء � يعمل البتة l ُ َ َK K K Kَ َ َ ، ُيھمل، لماذا؟ =نه صار جزء الكلمة.. ََ
جزء الشيء وبعضه � يعمل فيه، كما قيل في .. ٍكالزاي من زيد، وإذا كان كذلك حينئذ بعض الشيء � يعمل فيه

�، ھذا ضعيف، لماذا؟ : ٌيضرب مرفوع بالياء، العامل فيه الياء أحرف المضارعة، نقول: أحرف المضارعة ھناك
لم يضرب، :  فيه، بدليل تخطي العامل لھا=ن أحرف المضارعة صارت جزء من الفعل، وجزء الشيء � يعمل

يظھر إعرابھا أو طلبھا على الياء، فلما ظھر ) لم(ثم الياء عامل ھي في نفسھا، وا=صل فيھا أن ) لم(دخل العامل 
َعلى آخر الفعل دل على أن الياء ُمنزلة ُمنزلة الجزء من الكلمة K Kَ َ.  

أين ظھر أثر الباء؟ ظھر في آخر رجل، دل على أن ٍمررت بالرجل، حينئذ : رجل، تقول.. الرجل: كذلك
: الرجل كم كلمة؟ تقول: رجل، ھما كلمتان، لذلك لو سئلت: على كلمة) أل(الرجل، قبل التركيب إدخال : كلمة

في، ولم، وقد، والسين، وسوف، مثلھا إذا : مثل) أل(حرف تعريف، ) أل: (كلمة واحدة، كلمتان: كلمتان، ما تقول
) أل(ھذه كلمتان، لكن لما امتزجت : نقول.. العالم.. الرجل: ي، كم كلمة ھذه؟ كلمتان واضحة، لكنسوف يصل: قيل

رأيت الرجل، أين .. جاء الرجل.. مررت بالرجل: بمدخولھا بمصحوبھا امتزاج الجزء بكله تعداھا العامل، إذا قلت
  .ة مستقلة لظھر عليھا أو كانت مقدرةمعتبرة في ذاتھا وأنھا كلم) أل(ظھرت الحركات؟ على ال.م، فلو كانت 

ًھنالم تنزل ُمنزلة الجزء من مدخولھا، إذا) إ�: (ٍحينئذ نقول َ ُK Kَ Kلو نزلت ُمنزلة الجزء لما صح أن نقول: َ َ l إنھا : ُ
بأنھا عاملة، : ٍناصبة، لكن لما كانت منفكة عنھا كانفكاك حروف الجر عن المدخول وھو ا�سم حينئذ صح أن ُيقال

ًنھا حرف مختص، ھذا أو�، يعني= ٌمختص با=سماء، ثم غير ُمنزل ُمنزلة الجزء، وما كان كذلك فھو عامل، : ٌ ٌK Kَ ھذه -َ
ٌأن تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله فتلغى، ما قام إ� زيد، ھذا ) إ�( فيجب كذلك في -مقدمات ُ ٍ K ٍ

  :نا � عمل لھاھ) إ�(Kسيأتي أنه ُمفرغ، لماذا؟ =ن 

َوإن يف777777777777777777777777777رغ س777777777777777777777777777ابق إ) لم777777777777777777777777777ا َ . ُ َِ . ِ ِ ٌِ ْ َ ْ  

  

َبع7777777777777777د يك7777777777777777ن كم7777777777777777ا ل7777777777777777و ا) ع7777777777777777دما َ َ َ ْ َِ . ِ َ َ ُْ ُ  

  

.إ)(ٍفحينئذ    .إ)(ملغاة ھنا، فنستثني ھذه الحالة بحيث إن ) ِ غ العامل لما بعد ) ِ lتكون عاملة، وذلك فيما إذا فر �َ ُ
Kوھذا خاص با�ستثناء المفرغ كما سيأت) إ�( ًي، ما لم تتوسط بين عامل ُمفرغ ومعموله فتلغى وجوبا إن كان التفريغ ٌ K ٍ

ًما قم إ� زيد، وجوازا إن كان مقدرا نحو: ًمحققا، نحو ً ٌما قام أحد إ� زيد، فإنه في تقدير: ٌ   .ٌما قام إ� زيد: ٌ

، قد يذكر ويكون في قوة ٌما قام إ� زيد، ھذا محقق، =نه لم ُيذكر المستثنى منه: التفريغ سيأتي أنه محقق
ٌما قام أحد إ� زيد، ماذا استفدت من كلمة: المحذوف ًھذا استثناء مفرغ لكنه تقديرا، ولذلك : أحد؟ � شيء، قالوا: ٌ K ٌ

على أنه � يؤنث، لماذا؟  : ٌما قام إ� ھند، أن جماھير النحاة: أن يحذف الفاعل، وسبق معنا: ا=كثر في ھذا التركيب
ِ، إذا فصل بغير )إ�(لمفصول بغير ا:  قلنا؟؟؟ ٌحضر اليوم ھند، وحضرت اليوم ھند، ھذا : جاز فيه الوجھان) إ�(ُ ٌ

ِ، لكن إذا فصل بـ )إ�(جاز فيه الوجھان إذا كان الفصل بغير  ً؟ عند الجماھير � يجوز تأنيثه خ.فا �بن مالك، )إ�(ُ
  لماذا؟

Kذكر لذلك � يجوز تأنيثه، تأنيث=ن الفاعل في الحقيقة ھو محذوف أحد، فھو ُم قامت : ٌما قام إ� ھند، كتأنيث: َ
ٍزيد، وھذا � يصح، حينئذ ٌما قام إ� ھند، ھذا أصله ما قام أحد إ� ھند، فھند بدل من الفاعل المحذوف، وليست ھي : ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ

ًقد يكون مفرغا حقيقة : يجوز فيه الوجھان، ھذا التركيب نقول: الفاعل حتى نقول ً K ْإذا لم ُيذكر المستثنى منه، وقد
َيكون تقديرا فيما لو ذكر وا=صل فيه حذفه أو لم يفد فائدة، مثل لو قال ِ ُ ٌما رأيت أحدا إ� زيد، =ن أحدا مبدل منه، : ً ً ًٌ
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  وا=صل فيما اختص-النصب–لماذا عملت ا�ستثناء ) إ�: (والمبدل منه في نية الطرح، وإنما لم تعمل الجر، إذا قيل
  أن يعمل الجر؟ 

ليست كذلك، فإنھا � تنسب ) إ�(ٍ=ن عمل الجر بحروف تضيف معاني ا=فعال إلى أسماء وتنسبھا إليھا، و 
إنما لم : ًإلى ا�سم الذي بعدھا شيئا بل تخرجه من النسبة، فلما خالفت حروف الجر لم تعمل عملھا، وا=حسن أن ُيقال

أستثني عند ا=صوليين من أدوات ا�ستثناء، : أستثني، ولذلك لفظ: ى، كأنه قالتعمل الجر لموافقتھا الفعل في المعن
  :بخ.فه عند النحاة

ُحروف ُ َا)ستثناء ُ ْ ِ ُوالمضارع ْ َ ُ َِ ٍمن فعل            ***      ْ ْ ِْ َا)ستثناءِ ْ ِ ُ وما يْ َ ُضارعَ َِ  

ُحروف ُ َا)ستثناء ُ ْ ِ ُوالمضارع ْ َ ُ َِ لما : ًا=صوليين، لكن عند النحاة �، إذاأستثني، ھذا من المخصصات عند : ْ
َ حرف ُضمlن معنى الفعل فنصب،  ؟؟؟ٍعلى معنى الفعل حينئذ عملت النصب، كما ھو الشأن في) إ�(ُضمlنت أو دلت  ٌ

ًعملت النصب لماذا؟ ا=صل أنھا تعمل الجر، لكن لما أشبھت الفعل لفظا ومعنى في) Kإن: (النواسخ، قلنا) Kإن(ما ھو؟  ً 
َأشبlه.. ُأؤكد: ًاللفظ =نھا على ث.ثة أحرف وأربعة وخمسة إلى آخره، ومعنى أستدرك، إلى آخره، لما أشبھته في .. ُ

ٍالمعنى عملت النصب، وإ� ا=صل في الحرف إذا اختص باسم أن يعمل الجر، إذا عمل النصب أو الرفع � بد من 
  لماذا خرج عن الجر؟: سؤال

قام القوم أستثني : ًقام القوم إ� زيدا، في قوة قولك: أنه يدل على معنى الفعل، فھنا: نوعوالغالب في مثل ھذا ال
ًزيدا، إذا Kأستثني، ويؤكد ھذا أن ا=صوليين عدْوا استثني، من المخصصات: على معنى) إ�(دلت : ً َ:  

ُحروف ُ َا)ستثناء ُ ْ ِ ُوالمضارع ْ َ ُ َِ ٍمن فعل         ***        ْ ْ ِْ ْا)ستثِ ِ ُ وما يَناءْ َ ُضارعَ َِ  

  .إنما لم تعلم الجر لموافقتھا الفعل في العمل: ا=حسن أن ُيقال: ًإذا

، و� بـ )إ�(ًفقط، ليس بالفعل استق.�، و� بالفعل بواسطة ) إ�(الصحيح أن المستثنى منصوب بـ : ًإذا
 مالك رحمه ' تعالى ھنا وفي غير ًمحذوفا، فالمذاھب أربعة، الصواب ما ذكرناه، وھو ظاھر ك.م ابن) أستثني(

.ما استثنت ا): ھذا الكتاب، =نه قال ِ َ َْ ْ .وألغ إ): نسب إليھا ا�ستثناء، ثم قال َ ِ ِ ْ َ   .ھي العاملة) إ�(، دل على أن َ

، ھذا رأي ابن عقيل رحمه ' تعالى، )إ�(والصحيح من مذاھب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة : قال
لكن نسبه في غير ھذا الكتاب، وھذا ليس بظاھر، بل الظاھر أنه حتى في ھذا ) إ�(أن الناصب له : ار المصنفواخت

  .ھي الناصبة) إ�(الكتاب اختار أن 

د، وھذا معنى قوله lْما استثنت ا) مع تمام ينتصب: َوزعم أنه مذھب سيبويه والُمبر َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ . ، أنه ينتصب الذي استثنته ْ
ٌمع تمام الك.م إذا كان موجبا، سواء تقدم المستثنى أو تأخر) إ�( ًسواء كان متص. أو منقطعا، فإن وقع بعد تمام .. ً ً ٌ

ٍالك.م الذي ليس بموجب وھو المشتمل على النفي أو شبھه، والمراد بشبه النفي النھي وا�ستفھام، فإما أن يكون  َ
ًا�ستثناء متص. أو منقطعا، وعرفنا أن ال بعضه، : ھو ما كان مستثنى من جنس المستثنى منه، يعين: متصلً

ا�ستثناء : ما كان مستثنى من غير جنس المستثنى منه، ھذا من باب التيسير، وإ� ا=صح أن ُيقال: والمنقطع
ھو : بنقيض الحكم السابق، بشرط أن يكون من جنسه: ، يعني)إ�(أن ُيحكم بنقيض الحكم على ما بعد : المتصل

َحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أو�، =ن ثم إشكالال َ ً:  

ًبأنه � يكون استثناء متص. أو منقطعا إ� باعتبار ما كان من الجنس أو عدمه: إذا قيل ً َ� يذوقون فيھا (( : ً َ َِ ُ ُ
َالمْوت إ� المْوتة ا=ولى  َُ َ َ َْ ْK ِ ًمن قبيل قام القوم إ� زيدا، موت  ھذا من أي ا=نواع، منقطع أو متصل؟ ]56:الدخان))[َ

متصل وقيل منقطع، والصواب أنه منقطع، : موت شيء واحد، قيل وقيل، لذلك وقع نزاع بين العلماء، قيل.. وموت
َ� يذوقون فيھا (ًبنقيض ما حكمت عليه أو�، ماذا حكمت على ا=ول؟ ) إ�(لماذا؟ =ن المراد ھنا الحكم على ما بعد  َ َِ ُ ُ

َالمْوت َ َإ� المْوتة ا=ولى( عدم الموت ھذا الحكم، )ْ َُ َ َ ْ K  الموت، ھذا خ.ف، أو نقيض؟ ھذا خ.ف وليس بنقيض، )ِ
ًنقيضا ليس خ.فا، لماذا؟ =ن المستثنى منه ) إ�(أن يكون الحكم على ما بعد : ويشترط في صحة ا�ستثناء المتصل ً

َ� يذوقون فيھا ((ھنا ھو عدم الموت في ا]خرة،  َ َِ ُ َالمْوتُ َ  ونقيض عدم الموت في ا]خرة ھو ذوقه في ]56:الدخان))[ْ
ا]خرة، ونقيض ذوقه في الدنيا عدم ذوقه في الدنيا وا]ن التقابل حصل بماذا؟ عدم ذوقه في ا]خرة لكونھم ذاقوه في 

 ا]خرة حصل � يذوقون فيھا إ� الموت، ثم أثبت الموت في: ھذا خ.ف وليس بنقيض، إذ لو قال: ًالدنيا، إذا
آخرة ودنيا، ك.ھما : نقيض عدم ذوقه في الدنيا ذوقه في الدنيا � في ا]خرة، =ن عندنا اعتبارين: ًالتناقض، إذا

ذوقه وعدم ذوقه نقيضان، إذا جعلت المقابلة بين : نقيضان، في ا]خرة: منفص.ن، في الدنيا موت، ذوقه وعدم ذوقه
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ا�ستثناء المتصل ھو الحكم بنقيض : ن ليسا بنقيضين، ولذلك الصواب أن ُيقالذوق وعدم ذوق بين دنيا وآخرة خ.فا
ًالحكم على جنس ما حكمت عليه أو�، وھنا حكمت على الجنس، الموت ھو الموت واحد � يتعدد، ھو خروج الروح 

أن ا�ستثناء المتصل : � يذوقون فيھا الموت إ� الموت، ظاھره على التعريف المشھور: ٍمن الجسد، حينئذ ھنا نقول
ًما كان بعضا أو جنسا من جنس  المستثنى منه، نقول   :� بد من اجتماع أمرين: ھذا استثناء متصل، لكن نقول: ً

المخالفة في الحكم، بأن يكون المحكوم عليه المستثنى بنقيض � : ًأن يكون من الجنس، وزيادة على ذلك
  . يتوفر في ا]يةوھذا �) إ�(نقيض ما حكمت عليه قبل .. خ.ف

ًالمنقطع أن تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه أو� أو : ً، إذا-المنقطع–ٌوغيره منقطع، وھو صادق بأمرين 
  : - المنقطع-بغير نقيضه، فيشمل صورتين 

  .أن تحكم على الجنس نفسه من جنسه، لكن � بنقيض الحكم، ھذا منقطع، وإنما يكون بخ.فه ونحو ذلك

: ھذا منقطع، إذا كان المستثنى من غير الجنس نقول: ٍ بالنقيض، لكن � على الجنس، حينئذ نقولأو تحكم ولو
  .ھذا منقطع، فيصدق بالصورتين: ٌھذا منقطع، وإذا كان الحكم بغير النقيض، نقول

ا مبحثه أن يكون من الجنس، والحكم بالنقيض، � بد من ھذا، وھذ: ًوأما المتصل ف. بد من اجتماع القيدين معا
  .في ا=صول

ٍفإن وقع بعد تمام الك.م الذي ليس بموجب النھي : وھو المشتمل على النفي أو شبھه، والمراد بشبه النفي: َ
ًوا�ستفھام، فإما أن يكون ا�ستثناء متص. أو منقطعا، والمراد بالمتصل ًأن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وُيزاد : ً

ًبنقيض حكم المستثنى منه، وإ� � يكون استثناء متص.، ولذلك ھناكأن يحكم على المستثنى : عليه َ� يذوقون (( : ً َُ ُ
َفيھا المْوت َ َْ لكنه استثناء منقطع ) إ�(بعض مما قبل ) إ�( توفر فيه ھذا الحد، =ن الموت شيء واحد، ما بعد )) ِ

  .�نتفاء القيد الثاني

ًيكون بعضا لكنه متصل، فإن كان متص. جاز نصبه على ًأن � يكون بعضا مما قبله، وقد : وبالمنقطع ً
ًالنصب واFتباع، وإذا كان إتباعا : ا�ستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في اFعراب، وھو المختار، جاز فيه وجھان

ن ٍعطف نسق =: ٍأن يكون بدل بعض من المستثنى منه، وعند الكوفيين: ٍحينئذ المختار عند البصريين والحالة ھذه
ٌحرف عطف، ما قام القوم إ� زيد، ما : في ھذا الموضع، إ�.. عندھم من حروف العطف في ا�ستثناء خاصة) إ�(

ما جاء : مثل قولك: ٌمعطوف على ما قبله، ھذا عند الكوفيين، يعني: ٌحرف عطف، زيد: فعل وفاعل، إ�: قام القوم
ٌزيد و� عمرو، الواو يعتبر من عطف النسق، =ن ) إ�(أن ما بعد : عند الكوفيينزائدة، مثلھا : حرف عطف، و�: ٌ

  .العاطفة التي تعطي لما بعدھا ضد حكم ما قبلھا) �(عندھم من حروف العطف في ا�ستثناء خاصة، بمنزلة ) إ�(

ما قام : يصح في لسان العرب أن تقول: ھذا مطرد، يعني: ٌما قام إ� زيد، قالوا: ورده الجمھور باطراد نحو
ٌما قام وزيد، : حرف عطف للزم أن يلي حرف العطف العامل ب. فاصل، � يصح أن ُيقال) إ�(ٌ� زيد، ولو كانت إ

ورد : ًھذه ليست حرف عطف، إذا) إ�(ٌما قام إ� زيد، عرفنا أن : يلي حرف العطف العامل، لما ولي باطراد
  .ٍف عطف يلي العامل باطرادٌما قام إ� زيد، وليس لنا حر: الجمھور مذھبھم باطراد، نحو

: ٌما قام القوم إ� زيد، قلنا: إذا كان ا=صل: وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع، عند البصريين
ُما رأيت من أحد إ� زيد، أو ما قام من أحد إ� زيد، كيف نْبدل؟ : ًالبدل ھنا يكون تابعا للمبدل منه، قد يتعذر لو قال ٍ ٍ

ٍإ� زيد، ما قام من أحد◌ إ� زيد، ھل يصح؟ ھذا سبق شرحناه لماذا؟ من: ر اFبدال على اللفظ ھناھل يتعذ: ًأو� ٍٍ ِ :
ٍنكرة و� تكون إ� في شبه النفي، وإذا أبدلت منه حينئذ قد أبدلت معرفة من نكرة، ھذا � يجوز أن : زائدة، ومدخولھا

ٍما قام من أحد إ� زيد، : ً شبھه أن يكون معرفة، فإذا قلتالزائدة التي � تقع إ� في النفي أو) من(يكون مدخول  ٍ
ٍھنا تبدل على الموضع، ما قام من أحد إ� : ًالزائدة على زيد وھو معرفة وھذا ممنوع، إذا) من(ٍحينئذ كأنك أدخلت 

  .ٌزيد، ھنا تعذر اFبدال على اللفظ، فترجع إلى المعنى

  .ٍعلى اللفظ فحينئذ نرجع إلى المعنىقد يتعذر اFبدال ھنا عند البصريين : ًإذا

ٌما جاءني من أحد إ� زيد، و� أحَد فيھا إ� زيد، � يصح أن تبدل، =ن مدخول  ٌ النافية للجنس � يكون إ� ) �(ٍ
ٌنكرة، فلو أبدلته منھا حينئذ أدخلته على المعرفة، وما زيد شيئا إ� شيء � ُيعبئ به، برفع ما بعد  ًٍ : فيه، ونحو) إ�(ٌ

ٍليس زيد بشيء إ� شيئا، ھل يصح إ� شيء؟ ليس زيد بشيء  ٍ ٌٍ َوبعد.. ًٌ ْ َ َوليس َما َ ْ .جر ََ ْالخبر َالبا َ َ َ خبر ليس، وخبر .. ْ
ًليس تدخل عليه الباء بشرط ماذا، مراعاة =ي شيء؟ مراعاة للنفي، ولذلك قلنا ٌالنافية سواء كانت ) ما(تدخل على : ً
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ًما زيد بقائم، ليس زيد بقائم، ھنا دخلت الباء لكونھا واقعة في خبر : ٍيح، فحينئذحجازية أو تميمية على الصح ٍ ٌٍ ) ليس(ٌ
  .النافيين) ما(و 

ٍليس زيد بشيء إ� شيء، ما بعد : لو قلت ٍ : له نقيض حكم ما قبله، ما قبله منفي، وما بعده مثبت، فلو قلت) إ�(ٌ
نوع � يجوز أن تدخل الباء على مثبت، وإنما تدخل على منفي، ٍإ� شيء بالخفض كأنك أدخلت الباء عليه، وھذا مم

ًليس زيد بشيء إ� شيئا بنصبه، ھذا متعيlن، =ن من والباء، � يزادان إ� في النفي، و  ٍ � يقدران عاملتين ) �(و ) ما(ٌ
  .بعده

ن كل، � على أنه عطف ًإذا كان متص. جاز فيه الوجھان عند الحجازيين، اFبدال على أنه بدل بعض م: ًإذا
ًما قام أحد إ� زيد، وإ� زيدا، و� يقم : ٌنسق، وھذا مرجوح كما ذكرناه، والمشھور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ٌ ٌ

ًأحد إ� زيد وإ� زيدا، وھل قام أحد إ� زيد وإ� زيدا، فيجوز فيه الوجھان إ� أن البدل أرجح من النصب، فيجوز  ًٌ ٌ ٌ ٌ
ً منصوبا على ا�ستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية منفي زيد أن يكون   .أحد، وھذا ھو المختار: ً

ًما قام القوم إ� حمارا، و� يجوز اFتباع، : ًوإن كان ا�ستثناء منقطعا تعين النصب عند جمھور العرب، فتقول
ًما قام القوم إ� حمارا، وما ضربت القوم إ� حمارا: فتقول. وأجازه بنو تميم : ٍ، وما مررت بالقوم إ� حمار، يعنيً

  .باFتباع

عند بني تميم ليس على إط.قه، بل بشرط أنه ھل يمكن تسليط العامل على ما : في ا�ستثناء المنقطع نقول: ًإذا
ٍأو �؟ إن أمكن حينئذ جاز فيه اFتباع، وإن لم يمكن حينئذ وجب فيه النصب كالحجازيين، في ا�ستثناء ) إ�(بعد  ٍ

َزاد اَم: ًلمنقطع إن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا، نحو المثال الذي ذكرناها  .إ)ُ المال َذاَھ َ
َنقص اَم َ نفع الضر، وإن أمكن تسليطه : ٌما نفع زيد إ� ما ضر، � ُيقال: زاد النقص، وكذلك: ، إذ � ُيقالَ

Kما لُھم به مْن علم إ� اتباع الظنl (( : لسبعةفالحجازيون يوجبون النصب، وعليه قراءة ا َ َ َl َK ِ ٍِ ْ ِ ِ ِ الظن :  قالوا]157:النساء))[ْ
ِليس من جنس العلم، ھذا المشھور، فحينئذ إذا كان ليس من جنسه صار منقطعا، وھنا قد نصب ُ ً ِما لُھم به مْن (( : ٍ ِ ِ ْ َ َ

َعلم إ� اتباع  َ l K ِ ٍ ْ ًى ا�ستثناء، وھو استثناء منقطع، إذا نقول اتباع بالنصب عل]157:النساء))[ِ   .ا=صل فيه الجواز: ٌ

  : ٌوتميم ترجحه، وتجيز اFتباع كقول القائل

ٍوبلدة َ ْ َ َليس َ ْ َبھا َ ُأنيس ِ .إ)  ***          ِ ُاليعافير ِ َ .وإ) َِ ُالعيس ِ ِ ْ  

َليس وبلدةر، أو البشر؟ البشر، من الغنم واFبل والبق.. ٌھذا استثناء منقطع، =ن ا=نيس ا=صل فيه : نقول ْ َبھا َ ِ 
.إ) يستأنس به، و� يستأنس إ� بالبشر،:  يعنيُأنيس ُاليعافير ِ َ .وإ) َِ ُالعيس ِ ِ ْ.  

َوانصب ما انقطع: وھذا ھو المراد بقوله: ًإذا َ ْ ََ َ ْ ٍانصب ا�ستثناء المنقطع، إذا وقع بعد نفي أو شبھه عند : ، أيِْ
  .لكن: عند البصريين بمعنى) إ�(تميم فيجيزون إتباعه، وفي المنقطع غير بني تميم، وأما بنو 

ًينتصب إن كان الك.م موجبا ووقع بعد تمامه، وقد نبه على ھذا التقييد ) إ�(أن الذي استثني بـ : فمعنى البيتين
ًبذكره حكم النفي بعد ذلك، وإط.ق ك.مه يدل على أنه ينتصب سواء كان متص. أو منقطعا، م ً ًتقدما أو متأخرا، وإن ٌ ً

ْانتخبكان غير موجب  ِ ُ ِاختير إتباع ما اتصل، ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم، وأما بنو تميم : ، أيْ
  .فيجيزون إتباع المنقطع

ْوغي7777777777ر ن7777777777صب س7777777777ابق ف7777777777ي النف7777777777ي ق7777777777د َ ِْ . َِ ٍِ ِ َ ْ ُ ْ ََ  

  

ْي7777777777777777أتي ولك7777777777777777ن ن7777777777777777صبه اخت7777777777777777ر إن ورد ْ َْ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ َُ ِ َِ ْ
  

  

ُما قام إ� زيدا القوم، قدمت المستثنى على المستثنى :  تقدم المس تثنى على المستثنى منه، يعني قيلھذا فيما إذا       ً
ْما استثنت ا) مع تمام ينتصبمنه، سبق  َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ .   .ًإذا كان موجبا تقدم أو تأخر وجب النصب: ، قلناْ

ٍوغير نصب: الك.م ھنا قال: ًإذا ْ ُ ْ ََ  اFتباع؛ =نه إما إتباع وإما نصب، إما نصب على :غير النصب وھو: ً، إذاَ
ٍغير نصبا�ستثناء، وإما إتباع،  ْ ُ َْ المراد به اFتباع، وھذا � يأتي في الك.م التام الموجب، وإنما يكون في الك.م : ً إذاَ
ِوغير نصب سابق في النفي: التام المنفي، ولذلك قال ْ . َِ ٍِ ِ َ ْ ُ ْ ِفي النفي .. ََ ْ . ًوشبھه اتكا� على ما سبق؛ =نه : م يقلقيده، ول: ِ

ٍوبعد نفي أو كنفي: قال ٍْ َْ َ َْ ْ َ ََ ًشبه النفي لم ُيعده ھنا اتكا� على ما سبق: ٍ، فحينئذ نقولَ ْ ِ.  

ٍوغير نصب سابق ِ َ ْ ُ ْ َِ َ ُغير، َ ْ ِنصبھذا مبتدأ وھو مضاف، و : َ ْ ِ نصبمضاف إليه، و: َ ْ ٍسابقمضاف، و : َ ِ بالتنوين : َ
ِيأتي:  متعلق بقولهيِفمضاف إليه،  ْ َ .  
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ِوغير نصب سابق في النفي قد يأتي ِ ِْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ِْ . ٍَ ِ ً في النفي، احترازا من الموجب، إذاَ ما قام : ٍفي النفي غير نصب سابق: ً
ُإ� زيدا القوم، يجوز؟ � يجوز ِوغير نصب سابق في النفي .. ً ْ . َِ ٍِ ِ َ ْ ُ ْ َغير نفي الك.م التام الموجب، : يعني ،ََ ُ ْ ٍصبَ ْقد .. ْ َ

ِيأتي ْ إذا : ٌما قام إ� زيد القوم، ھذا المراد بھذا البيت: ًيجوز بل ھو ا=صل، وغير النصب ھو الذي يكون فرعا: ً، إذاَ
ٍتقدم المستثنى على المستثنى منه، وكان الك.م تاما منفي غير موجب، حينئذ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه  ً

ْقد : اFتباع على الرفع أو النصب أو الخفض، ولذلك قال.. و ا=رجح، وجاز فيه اFبدالالنصب وھ: جاز فيه وجھان َ
ِيأتي ْ ٍغير نصب.. َ ْ ُ َْ ِقد يأتي َ ْ َ ْ ْقد، َ   . ا=صل فيه النصب: ًھنا للتقليل، إذا: َ

ْولكن نصبه اختر إن ورد ْ َْ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َُ ْولكن نصبه اختر إن ورد: صرح بالمفھوم، قوله: ِ ْ َْ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َُ : ھذا مفھوم من قوله السابق ِ
ٍوغير نصب ْ ُ ْ ََ ٍوغير نصب: ًإذا َ ْ ُ ْ ََ   ..ًنصب مستثنى سابق على المستثنى منه: يعني َ

ِفي النفي ْ . ْقداحترز به عن اFيجاب، فإنه يتعين فيه النصب كما سبق، : ِ ِيأتيللتقليل، : َ ْ Kعلى قلة بأن ُيفرغ : َ ٍ
ُما قام إ� زيد القوم، قيل: له، فُيقالًالعامل له وُيجعل المستثنى منه تابعا  : ُالقوم ھنا على البدل المقلوب، إما أن ُيقال: ٌ

  .بأنه بدل على المقلوب: بأن القوم عام أريد به الخاص، وإما أن ُيقال

ٍوغير نصب ْ ُ ْ ََ ٍوبعد نفي: ٌھذا البيت تقييد لقوله: َ ْ َ َ ْ َ ْوبعد نفي أو كنفي ان: ، كأنه قال ھناكَ َ َ ٍَ ٍْ ْْ ْ َ ََ َتخبَ ِ َإتباع ما اتصل ُ َ َ ُ َ. ْ ،
  .أن � يتقدم المستثنى على المستثنى منه: بشرط

ٍوغير نصب ْ ُ ْ ََ النصب على ا�ستثناء، فيشمل الغير نصبه على اFتباع؛ =ن اFتباع قد يكون بالرفع، وقد : ، أيَ
ٍغير نصب: ًيكون بالنصب، وقد يكون بالخفض، إذا ْ ُ َْ يشمل الغير نصبه على اFتباع، النصب على ا�ستثناء، ف:  أيَ

ُوغير ْ ٍنصب ََ ْ ٌوغير نصب سابق:  وفي بعض النسخَ ِ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِقد يأتي.. َ ْ َ ْ ٌسابق ماذا يكون إعرابه؟ َ ِ ِ في النفيھذا مبتدأ، :َ ْ . ِ قد يأتيِ ْ َ ْ َ 
ٍغير نصبحال كونه  ْ َ َْ ِ، إذا نصب َ ٍغير نصبُ ْ َ َْ ٌسابق َ ِ ٌسابق، َ ِ ِ قد يأتيھذا مبتدأ، و: َ ْ َ ْ َغير الجملة خبر، و َ ْ بالنصب على َ

  . أنه حال، لكن المشھور ھذا الذي ذكره ابن عقيل

ٍوغير نصب سابق ِ َ ْ ُ ْ َِ َ ِفي النفيسابق المستثنى منه : يعني، َ ْ . ْقد.. ِ ِقد يأتيللتقليل ھذا خبر، : َ ْ َ ْ ٍنصبخبر المبتدأ، و: َ ْ َ 
ٍئذ يكون بدل كل من المستثنى، وقد كان المستثنى بدل مصدر بمعنى اسم المفعول، والمستثنى منه حين: ھنا المراد به

  بعض منه، بدل كل من المستثنى، كيف ُيعرب؟ 

ًإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فإما أن يكون موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا : " قال ابن عقيل ً
ِما استثنت أولى، وھذا لو قدمه ھناك كان" ًقام إ� زيدا القوم : وجب نصب المستثنى نحو َ َْ ْ ، يكون الحكم عام في .ا) َ

ْما استثنت ا) مع تمام ينتصب: قوله َ َ ْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ٍَ . ْ .  

ما : إتباعه، فتقول.. مع جواز إبداله: وإن كان غير موجب وھو الذي عناه بھذا البيت، فالمختار نصبه يعني
ُقام إ� زيدا القوم ھذا مستثنى منه و� إشكال فيه، ومنه قول : ُتثناء، القوممنصوبة على ا�س: ًما قام إ� زيدا.. ً

  : الشاعر

َل77777777777777777777ي اَم7777777777777777777َف َش77777777777777777777يع َحم7777777777777777777دَأَ آل .ِ)إ ِ   ٌةِ

  

  ُبھْذَمM 7777777777777الح7777777777777ق َبَذھَم7777777777777 .ِ)إ َل7777777777777ي اَم7777777777777َو

  

ُما قام إ� زيد القوم: وقد روي رفعه، فتقول ٌ.  

َل77777777777777777777ي اَم7777777777777777777َف َش77777777777777777777يع َحم7777777777777777777دَأَ آل .ِ)إ ِ   ٌةِ

  

  ُبھْذَمM 7777777777777الح7777777777777ق َبَذھَم7777777777777 .ِ)إ َل7777777777777ي اَم7777777777777َو

  

  .بالنصب وبالرفع: روي بالوجھين

ٌما لي إ� أخوك ناصر: ًأن قوما يوثق بعربيتھم، يقولون: حدثني يونس: قال سيبويه َما لي ناصر إ� أخوك، .. َ ٌ
َما لي ناصر إ� أخوك: ا=صل َما لي ناصر إ� أخوك: َأخاك، يجوز فيه الوجھان، واFتباع ھو المختار.. ٌ ٌ.  

ًاني بد� من ا=ول على القلب، البدل � يكون أعم من المبدل منه وأعربوا الث
ما قام : ، إذا قلت- ھذا ا=صل- 

ٌالقوم إ� زيد، زيد ٌ ُما قام إ� زيد القوم، البدل : بدل بعض من كل، و� شك أن زيد فرد من القوم � إشكال فيه، لكن: ُ ٌ
ا ُيعرب على البدل لكن على القلب، فيكون المتأخر ھو المبدل ھذ: � يكون أعم من المبدل منه، فكيف نفعل ھنا؟ قالوا

  . منه والمتقدم ھو البدل

غ لما بعد : " ًوأعربوا الثاني بد� من ا=ول على القلب، ووجھه lٌوأن المؤخر عام أريد به ) إ�(ُأن العامل فر
َأول الثاني: ھكذا قال ابن ھشام في ا=وضح، يعني" الخاص  K ٌزيد، القوم على أنه عام أريد به الخاص، ما قام إ� : َ ٌ
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ًوھذا يتنافى مع تعريف ا�ستثناء بأنه إخراج، إذا كان الثاني عام أريد به الخاص إذا ٌما قام إ� زيد زيد، : كأنه قال: ٌ ٌ
  . الخصوص، ھذا فيه ُبعد، فصح إبداله من المستثنى لكنه بدل كل: ًالقوم مرادا به: وإنما أطلق اللفظ العام

  : جاء قولهو

ُنھمَف7777777777777777777إ ُ َيرج7777777777777777777ون . ُ ْ ْمن7777777777777777777 َ ًش7777777777777777777فاعة هِ َ َ  

 

َإذ ُيك777777777777777777 ل777777777777777777م اِ .إ) ْنَ َالنبي777777777777777777ون ِ c ِ   ُافعَش777777777777777777 .

  

.إ):  بدل بعض من كل، فلما تقدم-وھذا � إشكال-بالرفع على أنه بدل، : ٌإذا لم يكن شافع إ� النبيون       َالنبيون ِ c ِ . 
َالنبيون ھذا بدل من ُافعَش: ٍ المستثنى منه حينئذ نقولُافعَ شعلى c ِ بأنه عام أريد به الخاص، وإما أن : ، إما أن ُيقال.
  .ھو المبدل منه، على التقديم والتأخير: ھو بدل، وشافع: بأنه بدل على القلب، فيكون نبيون: يقال

ٍوغير نصب سابققوله : ً إذا ِ َ ْ ُ ْ َِ َ البدل قد يكون الذي ھو الرفع، أو النصب، أو الخفض؛ =نه يصدق عليه؛ =ن : َ
ًعلى ا�ستثناء، وقد يكون منصوبا على التبعية، : بالرفع، وقد يكون بالنصب، وقد يكون بالخفض، غير النصب يعني

َما رأيت إ� زيدا القوم، كم وجه في: لو قال قائل ًإ� زيدا، ھنا؟ في اللفظ ليس له إ� النصب؛ =نك إذا أبدلته نصبته؛ : ً
ٌ نصبته على ا�ستثناء نصبته إذا، إذا داخل فيه أو �؟ منصوب، وإذا: َ=ن القوم ً ٍغير نصبً ْ ُ َْ على ا�ستثناء، و� :  يعنيَ

  . يمنع النصب على البدلية، وأما الرفع والخفض فھذا واضح

ٍوغير نصب سابق ِ َ ْ ُ ْ َِ َ نصب السابق ھو : ًما ھو السابق؟ المستثنى، سابق على ماذا؟ على المستثنى منه، إذا َ
ٍوغير نصب سابقغير نصبه ھذا ھو الفرع، ا=صل،  ِ َ ْ ُ ْ َِ َ ٍ نصب مستثنى سابق على المستثنى منه، إذا تقدم المستثنى َ ً

ِقد يأتيالرفع أو النصب أو الخفض � على ا�ستثناء : على المستثنى منه غير النصب وھو ْ َ ْ ْقد، َ ْولكن ھذا للتقليل، : َ ِ َ
ُنصبه َ ْ ْاختر على ا�ستثناء َ َ ْإن ورد على ا�ستثناء، ، اختر نصبهْ َْ َ ٍ =نه الفصيح الشائع في لسان العرب، فا=فصح حينئذ ِ

ْإن ورديكون النصب،  َْ َ ْإن وردأردت وروده منك بالتكلم به، : السابق أي:  أيِ َْ َ  يعني أنت إن تكلمت به وورد على ِ
ًلسانك فاختر نصبه، أو ورد في لسان العرب، حينئذ اختر الحكم بكونه منصوبا ، إن ورد في لسانك أنت بالتكلم به، ٍ

ًحينئذ تتكلم به منصوبا، وإن كان على غيرك فاحكم، إن ورد منصوبا فاحكم عليه بالنصب وھو ا�ختيار، فمعنى  ً ٍ
تخصيص ابن عقيل فيه .. ھذا فيه نظر: إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وھو الرفع، وھو الرفع: البيت

ٍغير نصب.. رناهنظر، لماذا؟ لما ذك ْ ُ َْ يصدق بالرفع وبالنصب � على ا�ستثناء وبالخفض، وذلك إذا كان الك.م غير : َ
ُما قام إ� زيد القوم، ولكن المختار نصبه، وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي، أن الموجب : موجب، نحو ٌ

ُقام إ� زيدا القوم: يتعين فيه النصب كما ذكر ھو، نحو ً.  

ما : ْأن � ُيذكر المستثنى منه، ُيحذف من الك.م: Kا�ستثناء الُمفرغ وھو: وھو) إ�(وع الثالث =حوال بقي الن
ٍقام إ� زيد، فحينئذ  أنھا : ملغاة، بمعنى) إ�(ھي الناصبة في مثل ھذا التركيب : وجودھا وعدمھا سواء، إذا قلنا) إ�(ٌ
ُفاعل، ما رأيت إ� زيدا، رأيت: ٌل، وزيدفع: ٌما قام إ� زيد، قام: � عمل لھا، فتقول مفعول به، : ًفعل وفاعل، وزيدا: ً

  . Kملغاة، ھذا ا�ستثناء الُمفرغ) إ�(ٍملغاة، ما مررت إ� بزيد، دخلت الباء على زيد و ) إ�(و 

ٌوإن يفرغ سابق ِ َِ . ُ َْ َ .سابق إ)بالتنوين، ا=صل : ْ ٌ ِ ْوإن يفرغ أجل الوزن، ٌمضاف ومضاف إليه، لكن نونه ھنا من : َ َ. ُ َْ ِ
ٌسابق ِ ْ يفرغ،َ َ. ٌسابقھذا ُمغيlر الصيغة، : ُ ِ .سابق إ)نائب فاعل، : َ ٌ ِ ِ قصد لفظه مفعول به لسابق، .إ) :َ .سابق إ) ُ ٌ ِ ْوإن : يعنيَ ِ َ

ٌيفرغ سابق ِ َ . ُْ ٌما قام إ� زيد، : ٍينئذمن ذكر المستثنى منه؛ =نه � يتصور أن � يتقدم عليه فعل ھذا ا=صل، فح. إ) َ
غ وھو حذف المستثنى منه يعني) إ�(سابق : نقول lٌوإن يفرغ سابقلم يذكر المستثنى منه، : ُقد فر ِ َِ . ُ َْ َ من ذكر . إ) ْ

َلما بعد يكن كما لو ا) عدماالمستثنى منه  ُ َ َ ْ َ َِ ِ. ِ َ َ ُْ َعدما.. ُ َعدما.. َِ   .  يجوز فيه الوجھانُِ

ُلما بعد ْ َ َ Kُيفر: ِ ُبعد: ًإذا) إ�(بعد : ُ لما بعد يعنيْغَ ْ ٌ وھذا مبني على الضم، وإذا أردنا كشفه وإرجاع المضاف إليه َ
َلما: (ًأو بعد السابق، جوزه بعضھم، إذا) إ�(بعد : لما بعده أي ْيفرغ: ھذا متعلق بقوله: نقول) ِ َ. ُبعد، ُ ْ ھذا صلة ما، : َ

ْيكنُللذي بعد، : يعني ُ ِكما لو السابق َ َ َ َ ا) عدماَ ُِ ِلو(ھذه مصدرية، و) َما(، . مصدرية، والمصدري � يلي المصدري، ) َ
) ما(ٍمصدرية � يتلوھا حرف مصدري مثلھا، حينئذ ) ما(زائدة واحد منھا، =ن ) لو(زائدة أو ) ما: (فإما أن نقول

  .زائدة واحد منھا) لو(أصلية ) ما(أصلية، ) لو(زائدة أو 

َكما لو ا) عدما) إ�(يكن كعدم : زائدة، ويجوز العكس أي) لو(مصدرية و ھنا يجوز أن تكون ) ما( ُ َِ . ِ َ : أي.. َ
ِكذي عَدم : أي) إ�(َكعدم : يعني) إ�(يكن كما لو ُعدم  ٌ� في الوجود؛ =نھا ملفوظ بھا، وإنما : في الحكم، يعني) إ�(َ

  . المراد به الحكم
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ْوإن يفرغ سابق إ) لما بع َ َ َ . ُ َِ . ٌ ِ ِْ َ ْيكن، )إ�(لما بعد : ، يعنيُدْ ُ ا�ستثناء من غير تمام، قسيم قوله : وھو) إ�( لما بعد َ
ٍما استثنت ا) مع تمام: ًسابقا َ ْ َ ْ ََ َ َ. ِ َيكن كما، ْ ََ َكما لو ا) عدماالسابق، : ، يكن أيُْ ُ َِ . ِ َ ِكعدم إ�، فأجر ما بعدھا على : ، يعنيَ َ

ٍ، و� يكون ھذا ا�ستثناء المفرغ إ� بعد نفي أو شبھه؛ =نه يمتنع أن يقالٍحسب ما يقتضيه حال ما قبله من إعراب K :
ًرأيت إ� زيدا ھذا ممتنع في العادة، إذا قال.. ٌقام إ� زيد لماذا النحاة اشترطوا في ا�ستثناء : قام في اFيجاب، يعني: ُ

  .  أي ابن الحاجب في مسائل مستثناةKالمفرغ أن يكون بعد نفي، و� يتصور وجوده في اFيجاب؟ إ� على ر

ًرأيت جميع الناس إ� زيدا وھذا : ًقام كل الناس إ� زيد، رأيت إ� زيدا يعني: ٌقام إ� زيد معناه: لو قال قائل
أن يصح الك.م ويصح ا�ستثناء، .. ًرأيت كل الناس إ� زيدا، ولذلك اشترطوا أن يكون: متعذر، ما يمكن أن يقال

ًأن يكون مفيدا، فلو لم يكن مفيدا قال: لك شرط في حد ا�ستثناءولذلك ابن ما ًاستثناء، خرج عن لسان : � يسمى: ً
ًھذا ليس استثناء؛ =نه ليس فيه فائدة، قام القوم إ� رج.، قال: ًقام القوم إ� ناسا، نقول: Kالعرب، ومثل لذلك بقوله ً :

  . ھذا ليس فيه فائدة، وإن كان نوزع في ھذا

بل يكون الحكم ) إ�(وھو الذي لم ُيذكر فيه المستثنى منه، ف. عمل لـ : وكان الك.م غير تام) إ�(استثني بـ إذا 
ًاستثناء مفرغا، وشرطه: عند وجودھا مثله عند فقدھا، ويسمى K ٍكون الك.م غير إيجاب، بل يكون مسبوقا بنفي أو : ً ً ٍ

ُضربت جميع الناس إ� : ً إ� زيدا في مجرى العادة،إذ معناهُضربت: شبھه، ومنعوا وقوعه بعد اFيجاب �متناع
ًما ضربت إ� زيدا، ھذا فيه نفي وحصر، نفي الضرب عن غير زيد، ھذا يمكن أن يقول: ًزيدا، بخ.ف ما ضربت : ُ

ًالناس، ما ضربت إ� زيدا يمكن، ما ضرب أحدا إ� زيدا، لكن ً ً  ترك ضرب كل الناس ما: ًضربت إ� زيدا، يعني: ُ
ز ا=ول دون الثاني! أحد إ� زيد، ھذا بعيد lفجو :  

َوإن يف777777777777777777777777777رغ س777777777777777777777777777ابق إ) لم777777777777777777777777777ا َ . ُ َِ . ٌ ِ ِْ َ ْ  

  

َبع7777777777777777د يك7777777777777777ن كم7777777777777777ا ل7777777777777777و ا) ع7777777777777777دما ُ َ َ ْ َِ . ِ َ َ ُْ ُ  

  جج

ْيكن    ُ ِكعَدم َ َ ًفي الحكم كونھا ناصبة دون في الحكم والمعنى معا، وھذا عند غير الكسائي، أما ھو : يعني) .إ)(َ ً
ز: ًما قام إ� زيد، بناء على مذھبه من جواز حذف الفاعل، يعني: في نحوفيجيز النصب  lما قام إ� : الكسائي يجو

  .ًزيدا بالنصب، =نه يرى كما سبق جواز حذف الفاعل

.كما لو ا) ِ َ َ َكما لو ا) عدما،.. نائب فاعل، =ي شيء؟ ) .إ): (َ ُ َِ . ِ َ ِلو َ م، بل � ٌھل يتلوھا اسم؟ فعل � يتلوھا ا�س: َ
ِودوا لْو تدھُن ((: ٍبد من فعل صريح ْ ُ َ k Kيود أحدُھم لْو ُيعمُر((..]9:القلم))[َ َ َ َ ََ ْ ُ َ k]((صريح، فإن لم يكن حينئذ ھي ]96:البقرة ٍ

  .الشرطية) إذا(الشرطية، و ) إْن(مثل 

َعدمانائب فاعل، إذا جعلنا : ھنا نقول) .إ): (ًإذا دل عليه الفعل المذكور، وإذا  مغيlر الصيغة فھو نائب فاعل ُِ
َعدما: قلنا   .ًمفعو� به) .إ)(ٍ كما ضبطه البعض، حينئذ صار الفاعل ضمير مستتر، وصار َِ

َعدماٌ مرفوع بفعل محذوف يفسره ).إ)( َعدما، وھذا بناء على أن ُِ  لما لم يسم فاعله، أما على قراءته بالبناء ُِ
ٌمنصوب على المفعولية � مرفوع على نيابة ) إ�(إلى السابق أو ما بعده، فـ للمعلوم والفاعل ضمير مستتر فيه يعود  ٌ

  .الفاعل

ٌوما ُمحمد إ� رُسول (( : Kالمفرغ مثل ماذا؟ جاء في القرآن؟ نعم، نفي نحو َ َ َ َK ِ ٌ K]((كذلك]144:آل عمران  : )) َوما َ
ِعلى الرُسول إ� الب.غ الُمبيُن  ِْ ُ َْ َK ِ K Kو� تقولوا على ' إ� الحق (( : ه النفي وشب]54:النور))[َ َ ِ َ َْ ُK ِ K َ ُ ، ا�ستفھام ]171:النساء))[َ

َفھْل ُيْھلُك إ� القْوم الفاسقون (( : اFنكاري َُ َِ َ َ َْ ُْ K ٍ وھذا ھو ا�ستثناء المفرغ و� يقع في ك.م موجب، ف. ]35:ا=حقاف))[ِ K
ًضربت إ� زيدا خ.فا �بن الحاجب له ت: تقل ً إلى آخره، .. فضلة، أن تحصل به فائدة ) إ�(أن يكون ما بعد : فصيلُ

  .لكنه مرجوح، والصواب ما عليه الجمھور

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 61الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .الس.م على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة، و

  : أما بعد

ُسبق الحديث ع$ن أح$وال  م$ن وج$وب الن$صب، والحال$ة الثاني$ة م$ن رجح$ان اFتب$اع عل$ى الن$صب، الحال$ة ) إ�(َ
  :الثالثة وھي التي أشار إليھا بقوله

َوإن يف777777777777رغ س7777777777777ابق إ) لم7777777777777ا َ . ُ َِ . ٌ ِ ِْ َ ْ  

 
ُبع7777777د يك7777777ن كم7777777ا ل7777777و ا) ع7777777 َ َ ْ َ. ِ َ َ ُْ َدماُ ِ  

 

َع77ـدماأو  ٍ، يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان، وھ$$ذا ا�س$$تثناء المف$$رغ، وھ$$و أن يك$$ون الك$$.م غي$$ر ت$$ام، يعن$$ي � ي$$ذكر في$$ه َِ َ ُ
َُملغاة وجودھا وعدمھا سواء، ثم ُيسلط العام$ل م$ا قب$ل ) إ�(ٍ، ثم حينئذ تكون -يحذف–المستثنى منه  K)عل$ى م$ا بع$د ) إ�

ّ ف$اع.، وين$$صُبه مفع$و� إن ك$$ان يطل$ُب مفع$$و�، ويج$ره بح$$رف ج$ر وي$$دخُل علي$$ه ًفيرفُع$ُه ف$$اع. إن ك$ان يطل$$ب) إ�( ً ً ً
  .مباشرة

ُالنح$اة حكم$وا بأن$ه ي$صح التفري$$غ لجمي$ع المعم$و�ت با=ص$الة إ� الم$صدر المؤك$$د، ف$. يج$وز K kُ ُk : ُم$ا ض$$ربت إ�
ُضربا، قالوا ھذا � يجوز، لماذا؟ ً  

ًلكون$$ه م$$صدرا مؤك$$دا، ھ$$ذا الم$$شھور ًKًّإْن نظ$$ن إ� ظن$$ا: ((، وبع$$ضھم زاد الح$$ال والتميي$$ز، وأم$$ا قول$$ه تع$$الى َ K ِ ِk ُ َ ((
Kھ$$ذا م$$صدر مؤك$$د، كي$$ف نق$$وُل � ُيف$$رغ العام$$ل للم$$صدر المؤك$$د ث$$م نق$$ول] 32:الجاثي$$ة[ KK :إْن نظ$$ن إ� : ((يق$$ول تع$$الىK ِ ِk ُ َ

ًّظنا   ؟]32:الجاثية)) [َ

ًينئذ يكون ُمبيlنا للنوع � مؤكدا، ھذا مؤول قيل التنويُن للتعظيم، ح: قالوا l ً ًّإْن نظن إ� ظن$ا((ٍ َ K ِ ِk ُ ًظن$ا ] 32:الجاثي$ة)) [َ
ًعظيما، حينئذ صار التنوين للتعظيم، إذا ًصار موصوفا وإذا ص$ار موص$وفا خ$رج ع$ن كون$ه م$صدرا مؤك$دا، والمن$ع  l ً ً ً ًَ َ ٍ

Kإنما يتحقق أو ينصب على المصدر المؤكد k َ َ ّ.  

ِرة من تقديم وا=صل وقوُعھا قبل العامل، إن نحن إ� نظن ظنا، إذن لم يك$ن م$ن تفري$غ العام$ل Kمؤخ) إ�(وقيل  ً k
  .للمصدر

َويأبى ' إ� أْن ُي$تم ن$ورهُ: ((وأما قوله تعالى َ َ َُ KK ِ َ ِ ُ K ُقي$ل ھ$ذا اس$تثناء ُمف$رغ، وظ$اھرهُ إيج$اب، وش$رط ] 32:التوب$ة)) [ْ K
َا�س$$تثناء الُمف$$رغ أن يك$$ون من K ،ا$$ lَوي$$أبى ' إ� أْن ُي$$تم ن$$ورهُ((ًفي َ َ َُ K ِ َ K ِ ُ K ھ$$ذا ظ$$اھره اس$$تثناء مف$$رغ وھ$$و : يق$$ال] 32:التوب$$ة)) [ْ

Kأي لم يرد ' إ� أن يتم نوره إذن ا=صل في ا�س$تثناء المف$رغ : Kكذلك ھذا ُمؤول، لم يرد '، ويأبى ': إيجاب، قالوا
ًنح$اة، والعل$ة كم$ا ذكرناھ$ا س$ابقا، أن$ه ي$ستحيُل ع$ادة أن يق$ولًأن يكون منفيا، وھ$ذا ق$ول جمھ$ور ال ً ُ K : ،ًض$ربت إ� زي$دا ُ

ًحينئذ يصدق الضرب على كل الناس إ� زيد، ورأيت إ� زيدا؛ يعني رأيت الناس كلھم إ� زيدا، وھ$ذا مح$ال أن ي$رى  ً ُ ُ ٍ
ًكل الناس ويستثني زيدا، يمكن زيد أنه لم يراه، لكن كل الناس يراھم ن Kقول ھذا بعيد.  

kوذھب ابن الحاجب إلى أنه يصح وقوع ا�س$تثناء بع$د اFيج$اب ب$شرطين أن يك$ون م$ا بع$د إ� ف$ضلة � يك$ون : َ
ًعمدة، والثاني أن تحصل فائدة، كأن يكوُن المستثنى منه محصورا ف$ي نف$سه، وذل$ك كقول$ك َذاك$رت إ� ي$وم الجمع$ة، : َ ُ

ُ يج$وز؛ =ن$$ه ُعم$دة، وال$شرط أن يك$ون ف$$ضلة، أو ل$م تح$صل فائ$دة نح$$و َح$$ضر إ� زي$د، ھ$ذا �: ف$إن ك$ان ُعم$دة نح$و
ًض$$ربت إ� زي$$دا( َل$$م يج$$ز ا�س$$تثناء المف$$رغ، إذن ج$$وز اب$$ن الحاج$$ب أن يك$$ون ا�س$$تثناء المف$$رغ م$$ن إيج$$اب، لك$$ن ) ُ K

ً=ن زي$دا ھ$ذا ّف$. ي$صح؛ " ح$ضر إ� زي$د"، أم$ا "ما حضر إ� زيد"َأن يكون فضلة � يكون عمدة، : بشرطين، ا=ول
ًرأيت إ� زيدا"عمدة، وكذلك أن تحصل به فائدة،  َ اش$ترط ف$ي -رحم$ه '-َلم تح$صل ب$ه فائ$دة، وس$بق أن اب$ن مال$ك " ُ

  ً.صحة ا�ستثناء الباب كله من أصله أن يكون ُمفيدا
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ًما حضر الناس إ� رج.، أو ما حضر الق$وم إ� أناس$ا، ق$ال: ًفإن لم يكن ُمفيدا نحو  يج$وز، لع$دم فائ$دة، ھ$ذا �: ُ
ِونوزع في ذلك ُ.  

ًإذن ا�ستثناء المفرغ ُيشترط فيه أو� َ K :ًأن يكون المستثنى منه محذوفا � يكون موجودا في الك.م ً َ.  

ًأن يكون منفي$ا، ف$. يت$أتى ف$ي اFيج$اب؛ خ.ف$ا �ب$ن الحاج$ب، وم$ا اش$ترطه في$ه نظ$ر، وأم$ا م$ا ج$اء ف$ي : ثانيا ًّ َ
َإْن ن((ظاھر القرآن  ًّظن إ� ظناِ َ K ِ k َويأبى ' إ� أْن ُيتم نورهُ] ((32:الجاثية)) [ُ َ َ َُ KK ِ َ ِ ُ K   .Kھو مُؤول على ما ذكرناه)) ْ

  :-رحمه ' تعالى-قال 

َوأل7777777777777777غ إ) ذات توكي7777777777777777د ك67777777777777777 .َ ٍَ ِ ْ ََ َ ِ ِ ْ َ  

 
َتم777777777رر بھ777777777م إ) الفت777777777ى إ) الع6777777777 . .َ ْ ُ ْْ َْ َِ ِ َِ ََ ْ ِ  

 

ِوألغ  ْ َ .إ)(َ رت ٌھذا شروع من) ِ lالك.م السابق كل$ه ف$ي م$ا إذا أف$ردت )إ�(ُ الناظم في بيان ما إذا كر ،ِ ، يعن$ي )إ�(ُ
  :الك.م ھنا كالك.م في

ْعم77777777ل إن اجع77777777ل ل677777777 ف77777777ي نك77777777ره َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ. ِ              
 

ْمف777777777777777ردة جاءت777777777777777ك أو مك777777777777777رره َ . ُ ْ َ َ َ َُ َْ َ ً َ ْ
  

 

، الك$.م "� حول و� قوة إ� با["K، وقد تكون ُمكررة "رَ� رجل في الدا"إذن � النافية للجنس قد تكون مفردة، 
Kكذلك يعني قد تكرر ) إ�(في  ًج$اء الق$وم إ� زي$دا إ� بك$را إ� عم$را إ� خال$دا إ� محم$دا: "، فيق$ال)إ�(ُ ً ً ً رت "ً lھن$ا ك$ر ،ُ

ب ن$صُبه م$ا ال$ذي يج$ب إتباع$ه أو َما الحكم ھنا؟ ھل كله ل.ستثناء أم ثم تفصيل؟ ما ھ$و الم$ستثنى م$ا ال$ذي يج$).. إ�(
  يجوز إتباعه؟

رت، ) إ�(ٌھذا شروع من الناظم ف$ي بي$ان  lق$د تك$رر لمج$رد التوكي$د، يعن$ي � ُيق$صد بھ$ا إ� مج$رد ) إ�(ُإذا ك$رK ُ
ُالتوكيد � ا�ستثناء؛ � اFخراج، حينئذ إذا كان ا=مُر كذلك فوجودھ$ا وع$دُمھا س$واء، ول$ذلك ق$ال .وأل7غ إ): ٍ ِ ِ ْ َ م$ن حي$ث  َ

  ماذا؟

ّمن حيث العمل ومن حيث اFخراج، يعني لفظا ومعنى، عم. ومعنى، حينئذ ل$يس لھ$ا فائ$دة، إ� مج$رد التوكي$د  َ ٍ ً ً
ِوألغ : كالحرف الزائد، وإن كان الحرف الزائد يعمل، لكن إ� ھنا � تعمل، ولذلك قال ْ َ .إ)(َ ّھذا فيه دليل واض$ح ب$ين ، )ِ

َھ$$ي العامل$$ة، ھ$$ي عامل$$ة الن$$صب بخ$$.ف م$$ا ُين$$سب إلي$$ه ف$$ي ھ$$ذا الكت$$اب بأن$$ه ي$$رى أن ) إ� (َعل$$ى أن الن$$اظم ي$$رى أن
ِوأل7غ ، الصواب أنه قال )إ�(العامل ھو الفعل بواسطة  ْ َ .إ)(َ ِم7ا اس7تثنت : بع$دما ق$ال) ِ َ َْ ْ .إ)(َ َن$سب إليھ$ا ا�س$تثناء، وھ$ذا ) ِ َ

ّصحيح، وإذا كان ا=مر كذلك حينئذ إذا أثرت من جھ   .ًة المعنى لزم من ذلك أن يكون العمل منسوبا إليھاٍ

ِوألغ  ْ َ .إ)(َ ِوألغ إلغاُؤھا أن � تنصب، ): ِ ْ َ .إ)(َ .إ) ): ِ ِقصد لفظه،ِ ِأل7غ ُ ْ ً ھ$ذا فع$ل أم$ر والفاع$ل ض$مير ُم$ستتر وجوب$ا َ
.إ)(تقديره أنت، و ِ قصد لفظه وھو مفعول به، )ِ ِألغُ ْ .إ) َ ِوألغ ب،  يعني إلغاءھا أن � تنصِ ْ َ .إ)(َ َذات) ِ Kبالن$صب، دل عل$ى : َ

  .مفعول به منصوب، ونصُبُه فتحة ُمقدرة على أخره) إ�(أن 

ٍذات توكيـد ِ ْ َ َ ً، احترازا من التأسيسية وھذا سيأتي ذكرھا، ذات توكيد أي صاحبة توكيد حال من المفعول ب$ه وھ$و َ
ً تؤثر في المعنى إذا ُحذفت، جاء القوم إ� زيدا إ� أخ$اك، ھ$و ، وھي التي يصح طرُحھا وا�ستغناُء عنھا يعني �)إ�( ُُ l

ًجاء القوم إ� زيدا إ� أخاك، إ� زيدا أخاك، نق$ول وج$ود : زيد نفسه، لو قيل . وع$دمھا س$واء م$ن حي$ث ا�س$تثناء) إ�(ً
ٍذات توكيـد: إذن ِ ْ َ َ kالمؤكدة ھي التي يصح طرحھا وا�ستغناء عنھ) إ�( المراد به َ lا.  

ًإذا تلت عاطفا بالواو خاصة، إذا تلت عاطف$ا إذا ج$اءت بع$د ح$رف عط$ف، أو ج$اء : ُوضابط ھذا الباب أن يقال ً َِ ِْ ْ
ًما بعَدھا بد�، ت.ھا اسم مماثل لما قبلھا حينئذ ُيعرب بد� بأنواعه ا=ربعة، إذن ًَ ٍ   lبأنھا مؤكدة؟)إ�(متى نحكم على : ِ

ًق$ام الق$وم إ� زي$دا : خاص$ة، تق$ول) ب$الواو(تكرار يكون للتوكيد ي$أتي ف$ي العط$ف ال: ًفي بابين اثنين، أو�: نقول ُ َ
$$سة، ج$$يء بھ$$ا ) إ�(ًج$$اء الق$$وم إ� زي$$دا، : ٍ، حينئ$$ذ نق$$ول)ال$$واو(بع$$د ) إ�(وإ�، ج$$اءت ) و(ًوإ� عم$$را،  lھ$$ذا ُمؤس

َُملغ$$اة، وزي$$$دا معط$$وف عل$$$ى م$$ا قبل$$) إ�(ح$$$رف عط$$ف، ) و(ًل.س$$تثناء، إ� زي$$دا،  ه، المعط$$$وف عل$$ى المن$$$صوب ً
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َخاصة فإن أطلق بعُضھم العطف فالمراد به ) الواو(منصوب، إذن بعد  َ   .على جھة الخصوص) الواو(ّ

  . والثاني يأتي في البدل بأنواعه ا=ربعة؛ بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال وبدل غلط

  :كالمثال الذي ذكره الناظم) إ�(ً. لما قبل ِإما أن يكون ُمماث) إ�(إذا جاء ا�سم بعد : ٍحينئذ نقول

َك67777777777777777777777777777777777777777777777777777777.................  َ  

 
َتم777777777رر بھ777777777م إ) الفت777777777ى إ) الع6777777777 . .َ ْ ُ ْْ َْ َِ ِ َِ ََ ْ ِ  

 

ْتم77رر بھ77مَ ) ِ ِ ْ ُ ْ ْتم77ررَ )ا�س$$تثناء ھن$$ا ت$$ام منف$$ي، : َ ُ ْ .إ)(ش$$بُه نھ$$ي، : َ $$سة عل$$ى بابھ$$ا عل$$ى ) ِ lھ$$ذه أداة اس$$تثناء ُمؤس
َالفت7ى، أص$لھا َ ْ ُ، م$ا حكم$ه؟ يج$وز في$ه الوجھ$$ان واFتب$اع أرج$ُح، اFتب$اع ھن$ا يك$$ون )الھ$اء(ھ$ذا م$ستثنى م$ن ال$$ضمير  َ

َبھم إ) الفتىبالجر،  َ ْ َ . ِ ِْ َإ) الع6ّ، إذن الكسرة ُمقدرة تكون، ِ .َ ْ َ ٌ، الع. وصف له، إ� الفتى الع$.، فنق$ول الع$. ھ$ذا ھ$و نف$سه ِ
َالع6: ٍلكن وصف له، حينئذ نقوُل، اسم مماثل له، نفسه، )إ�(ما قبل  َ ْ .إ)(َھذا ُيعتب$ر ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، و َ ملغ$اة؛ =نھ$ا ) ِ

 الم$راد ب$ه التأكي$د -)إ�(-lجيء بھا ُمؤكدة فحسب، ليس لھا معنى تأسيسي بمعنى استثناء بعد استثناء، وإنم$ا الم$راد ب$ه 
  .فحسب

َتمرر بھم إ) اَ ):  مثال بدل الكل من الكل . ِ ِْ ِ ْ ُ ْ َلفتى إ) الع6َ .َ ْ َْ ِ َ َ.  

رت )إ�(َوا=ص$$ُل � تم$$ُرر بھ$$م إ� الفت$$ى الع$$.، بح$$ذف  lف$$الع. ب$$دل م$$ن الفت$$ى وك$$ر ،ُ ًتوكي$$دا، ومث$$ال ب$$دل ) إ�(ٌ
ٌما أعجبني أحد إ� زيد إ� وجھه: البعض من الكل َإ� زيد وجُھه بدل بعض من كل؛ =ن الوج$ه بع$ض م$ن زي$د، م$ا ، ٌ ٌ

ٌأعجبني أحد إ� زيد   .ھذا بدل بعض من كل: ٌ إ� وجُھُه، إ� زيد ھذا على اFتباع وھو أرجح، إ� وجُھُه نقولٌ

  .فالمعنى صحيح ثابت" ٌما أعجبني أحد إ� زيد وجُھُه"، كـ )إ�(ُولو ألغيت 

ُما سرني أحد إ� زيد إ� أدُبه إ� علُمه إ� خلقه"ومثال بدل ا�شتمال  ٌ ٌم$ا س$رني أح$د إ� زي$د، إ�، "ّ ً زي$دا، ب$دل ّ
ُھذه ُمؤكدة وجودھا وعدُمھا سواء، يعن$ي ل$م تف$د ) إ�(َأو النصب؟ النصب على ا�ستثناء ويجوز فيه اFتباع، إ� أدبه،  lُ

ٍتأسيسا؛ لم تفد استثناء بعد استثناء، حينئذ نقول ً ُ   .اشتمال مما قبله: lھي ُمؤكدة، وما بعدھا: ً

ٌما سرني أحد إ� زيد أدُبُه" ٌ ِب$دل اش$تمال مم$ا قبل$ه، ومث$اُل ب$دل الغل$ط : ، علُم$ه"ٌأعجبني زي$د علُم$ه" تقول ، كما"ّ
ٌم$ا أعجبن$ي إ� زي$$د إ� عم$رو" ٍغل$ط، عم$$رو زي$د ھ$ذا ب$$دل غل$ط، حينئ$ذ نق$$وُل م$ا أعجبن$ي إ� زي$$د، زي$د "ٌ ٌٌ ِ فاع$ل، م$$ا : َ

لغل$ط ھ$ل ھ$و م$ن ف$صيح الك$.م َُملغ$اة، وعم$رو ب$دل غل$ط مم$ا س$بق، س$يأتي ب$دل ا) إ�(أعجبني إ� زي$د، إ� عم$رو، 
  أو�؟

ُم$ستثنى : ٌ، ما أعجبن$ي أح$د إ� زي$د، زي$د"ما أعجبني أحد إ� زيد إ� عمر"قيل أنه من اصطناع النحاة، لو قيل 
ُملغ$اة ) إ�(عم$رو، ) إ�" (م$ا أعجبن$ي أح$د إ� زي$د، عم$رو"ٍمن السابق حينئذ نقوُل الوجُه إعرابه بدل بعض من كل، 

.وألغ إ)  .غلط مما سبقوعمرو ھذا بدل  ِ ْ َ ٍذات توكيـديعني � تنصب، َ ِ ْ َ َ ، يعني ص$احبة توكي$د، تقوي$ة، التوكي$د ف$ي اللغ$ة َ
  .َمن إثبات الشيء بقوة، وھذا سبق معنا، التوكيد بمعنى التقوية

َكـ6 تمـرر بھـم إ) الفتـى َ ََ ْ َ . َِ ِْ ِ ْ ُ .إ)(، )بالب$اء(ھذا ُمستثنى من الضمير المج$رور : ْ َالع7ـ6ّائ$دة لمج$رد التأكي$د، ز) ِ َ ْ ب$دل : َ
َكل من الفتى، والتقدير إ� الفتى الع.، وھذا مماثل لما قبلھا ِ.  

َ، ق$ام الق$وم إ� زي$دا◌ )واو(َالتوكيدية أنھا تأتي في بابين اثن$ين فح$سب، وذل$ك إذا س$بقھا ) إ�(ُضابط : إذن نقول ً ُ َ
  .ھذه ُملغاة للتأكيد) إ�(ًوإ� عمروا، نقول 

  .بدل كل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط: تأتي في باب البدل بأنواعه ا=ربعة: ياثان

َوألغ إ) ذات: قال الشارح َ . ِ ْ َ رت إ� لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه ش$يئا؛ � م$ن جھ$ة المعن$ى و� َ lإذا كر ،ّ ُ
  ُمن جھة اFعراب، كيف من جھة المعنى ونحن نقول تفيد التوكيد؟

ٍر فيه شيئا، المعنى الذي جيء بھا في ھذا الباب ھو إفادة ا�س$تثناء وھ$و اFخ$راج، حينئ$ذ ھ$ل أف$ادت ھ$ذا ّلم تؤث ِ ً
  المعنى؟
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ً�، إذا لم تفد حينئذ العرب � تزيد حرفا واحدا، ليس كلمة إ�، � تزيد حرفا واح$دا إ� لمعن$ى، ول$ذلك : الجواب ً ً ً ٍُ
ًى زيادة المعنى غالبا، وھذا واضح بين، إذا كان حرف واحد، ولذلك نق$وُل ف$ي زيادة المبنى تدل عل: القاعدة المشھورة

kعلى خمسة أحرف، فع.ن يدل على ا�مت.ء، كغضبان وش$بعان، " رحمان"رحمن أبلغ من رحيم لماذا؟ =ن : البسملة
  .ورحيم ھذا على أربعة أحرف، فعيل

ّوھي كلمة ُمستقلة، فا=ص$ل ف$ي وض$عھا ف$ي ھ$ذا الب$اب ) إ�(kإذن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ فكيف بـ
ِأن تفيَد اFخراج، وھو ا�ستثناء، إذا لم تستعمل في ھذا المعنى، حينئذ � شك أنھ$ا اس$تعملت ف$ي معن$ى؛ =ن$ه � يق$ول  ُ ُ ٍُ َ

ستثناء � م$ن دخولھا وخروجھا من حيث المعنى واحد �، � يقولون ھذا، وإنما المراد دخولھا وخروجھا من حيث ا�
  .حيث ُمطلق المعنى، ھذا يلتبُس على الط.ب، وإذا جاءت مسألة الحرف الزائد في القرآن أقاموا الدنيا

ًُمطلق المعنى ل$يس منفي$ا، وإنم$ا المنف$ي المعن$ى الخ$اص ب$اللفظ، وأم$ا ُمطل$ق المعن$ى ھ$ذا ي$شمُل التوكي$د، : نقول
ًوالمعروف أن القاعدة أن العرب � تزيد شيئا س ًواء كان اسما أو حرفا إ� لفائ$دة، وھ$ذه الفائ$دة لي$ست ھ$ي الت$ي وض$ع َ ً

ًلھا ھذا اللفظ في لسان العرب، وإنما فائ$دة التوكي$د وا�س$تثناء ھ$ذا واض$ح ب$ين، دائم$ا تق$ول م$ا ق$ام الق$وم إ� زي$دا، ث$م  ًُ َ
ق$ام الق$وم إ� "ه ا�س$تثناء؟ ل$يس في$ه اس$تثناء ًتقول قام القوم إ� زيدا إ� الع.، الع. ھذا استثناء، � استثناء ھنا، ما وج

  ، كيف ھذا؟"ًزيدا إ� وجھه

ًبدل بعض من كل، حينئذ نقول لم تؤثر فيم$ا دخل$ت علي$ه ش$يئا معن$ى ا�س$تثناء ال$ذي وض$عت ل$ه ف$ي : نقول ھذا ُّ ٍ
ٍذات توكي7ـد: ھذا الباب أصالة، والعمُل الذي ھو الن$صب، ول$ذلك بع$ضھم ق$ال ِ ْ َ َ َ تن$صب، وإذا ل$م تن$صب ، إلغاؤھ$ا أن �َ

ِحينئذ خرجت عن أصلھا، ولم تفد غير توكيد ا=ولى، وھ$ذا معن$ى إلغاءھ$ا، وھ$ذا واض$ح، وذل$ك ف$ي الب$دل والعط$ف،  ُ ٍ
َأطلق الناظم ھنا البدل والعطف، الصواب أن ُيقال في الب$دل بأنواع$ه ا=ربع$ة وف$ي العط$ف ب$ـ ّخاص$ة � غي$ر، ) ال$واو(َ

ٍما مررت بأحد إ� زيد إ� أخيك"ھذا ما عليه النحاة، نحو    .بدل من زيد، بدل كل من كل: ، أخيك"ُ

ٍم$ا م$ررت بأح$د إ� زي$د أخي$ك: "قلت) إ�(َلو حذفت  ٍ lب$دل م$ن زي$د؛ ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، ول$م ت$ؤثر إ� : ، فأخي$ك"ُ ُ
ٍشيئا، يعني لم تفد فيه اس$تثناء م$ستق.، ھ$ذا الم$راد، وكأن$ك قل$ت م$ا م$ررت بأح$د إ� زي$د أ ُ َ ً ِ ُ ُخي$ك، ومثل$ُه ك$.م الن$اظم ً

-

ًقام القوم إ� زيدا وإ� عمرا"، وأما العطُف كقوله -رحمه ' تعالى ً ًھذه ُملغاة، وا=ص$ل إ� زي$دا وعم$را، ) إ�(، "َ ) و(ً
رت )الواو(بحرف العطف  lًتوكيدا، ومنه قول الشاعر) إ�(ُ، ثم كر:  

َھ777777777ل ال777777777دھر إ) ليل777777777ة ونھارھ777777777ا . َُ َ َ ْ َُ ٌ َ َ . ِ  

 
.وإ) ِ َ طل7777777وع ال7777777شمس ث7777777م غيارھ7777777اَ ُ ُِ . ُ ُِ . ُ  

 

ُإ) ليلة ونھارھا َ َ َْ ٌ َ َ . ِوطلوع الشمس ِ . ُ َُ س$بقتھا، نحك$م عل$ى ) الواو(بكونھا زائدة؛ =ن ) إ�(ُھذا ا=صل، نحكم على .. ُ
رت إ� )الواو(ِبكونھا ملغاة من حيث المعنى ومن حيث العمل، لسبقھا بـ) إ�( lًتوكي$دا، ُ، وا=صل طل$وع ال$شمس، وك$ر

ٍھن$$ا ل$$يس خاص$$ا بن$$وع م$$ن ا=ن$$واع ال$$سابقة، ب$$ل ق$$د ي$$دخُل ا�س$$تثناء الت$$ام الموج$$ب، وا�س$$تثناء المنف$$ي ) إ�(ودخ$$ول  ً ّ
kوالمنفصل والمنقطع والمفرغ، كل ما سبق يصح دخول  K   .التي ھي للتوكيد) إ�(َِ

َوألغ إ) ذات توكيـد كـ6 .َ ٍَ ِ ْ ََ َ ِ ِ ْ ْتمـرر َ ُ ْ kام � تختص بنوع من أنواع ا�ستثناء بل تقع في ا�س$تثناء ف$ي  نقول ھذه ا=حك،َ
ُالت$ي للتوكي$د � تفي$د اس$تثناء، وإنم$ا ج$يء بھ$ا للتوكي$د فق$ط وض$ابطھا أن ) إ�(المتصل وفي المنقط$ع وف$ي المف$رغ، ف$ـ َ ِ ُ ُ

ًيكون ما بعدھا بد� مما قبلھا، أو تتلو عاطفا، وذلك بخصوص  َ َد اجتمع تكراُرھا ف$ي على جھة الخصوص، وق) الواو(ً
  : البدل والعطف في قوله

ُمال7777777777ك م7777777777ن ش7777777777يخك إ) عمل7777777777ه َ َُ ََ َ َ. ِ ِ َِ  

 
ْإ) رس77777777777777777777777777يمه وإ) رمل77777777777777777777777777ه ُُ َ َ َ ُ َ. .ِ ِِ  

 

َمالك من شيخك َِ َِ َ َ قيل المراد به الجمل، أكثرھم على أنه الجم$ل، ،َ َ َ ُإ) عمل7هَ ُ َ َ . ُإ) رس7يمه ِ ُ َِ ُعمل7هھ$ذا ب$دل م$ن  . ُ َ .وإ) ، َ ِ َ
ْرمله ُ َ ِحرف توكيد وھي ُملغاة، يعني ل$م تف$د إ� التوكي$د فح$سب، ل$م تف$د ) إ�(ٍ، حينئذ نقول ھذا )إ�(قبل ) الواو(جاءت  َ ُِ ُ

ُ ومن جھة العمل، وا=صُل إ� عمله رسيمه ورمله، فرسيُمه-المعنى–ًشيئا من جھة ا�ستثناء  : بدل م$ن عمل$ه ورمل$ه: ُ
رت إ� للت): إ�(معطوف على رسيمه،  lوكيدُكر.  
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ْوإن تكـرر . ََ ُ ْ Kإذن تكرر إ� للتوكيد، وعرفنا ضابطھا، : ِ ٍوإن تك7ـرر ) لتوكي7ـدُ ِ َِ َ َُ ْ . َْ م$ا ال$ذي يقاب$ل التوكي$د؟ التأس$يس، .. ِ
َالتأسيس معناهُ ھنا أنھا جاءت للمعنى الذي ُوضعت له في ھذا الباب، وھو ا�ستثناء، إذا جيء بھا م$ن أج$ل اFخ$راج،  ِ ِ

ِحينئذ جيء ب ُھا في المعنى الذي وضعت ل$ه، حينئ$ذ تقت$ضي م$اذا؟ العم$ل أو �؟ � ب$د م$ن العم$ل، إذن � ب$د أن نبقيھ$ا ٍ ّ ٍ
  .على أصلھا

ْوإن تكـرر   . ََ ُ ْ ٍوإن تكـرر ) لتوكيـدٍ لتأسيس � لتوكيد، )َ)(ِ ِ َِ َ َُ ْ . َْ   ھنا حرف عطف، أين المعطوف عليه؟) �(، ِ

ْوإن تكـرر محذوف،  . ََ ُ ْ عطف على محذوف، أي لتأس$يس � ) �: (يس � لتوكيد، إذن القسمة ثنائية، فقولهإ� لتأسِ
Kلتوكيد، حينئذ إما أن يكون ا�ستثناء ُمفرغ أو � َ ٍ ٍ.  

ْفم777777777777777777777777777777777777777777777777777ع..................  َ َ  

 

ْتف77777777777ـريغ التـأثي77777777777ـر بالعـام77777777777ـل دع  َ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ . ٍَ ِ ْ
  

 

ِف77777777ي واح77777777د مم77777777ا ب77777777إ) اس77777777تثني ِ ٍ ِ ِْ ُ ْ . َ. ِ ِ  

 
ْول777777يس ع777777ن َ َ ْ ِ ن777777صب س777777واه مغن777777يََ ْ ُ ُ َ ِْ ِ َ  

 

ًم$ا ق$ام إ� زي$د إ� عم$$را إ� بك$را إ� خال$دا"ّالحاص$ل أن$ه إذا ك$ان ا�س$تثناء ُمف$$رغ مث$ل  ً ً ٍفم$ع تفري$$غ دع : ، ق$ال"ٌ
ُالتأثير بالعامل في واحد مما استثني بـ   ، العامل يطلُب ماذا؟)إ�(ٍ

ًن طالب$ا لمفع$ول ب$ه ن$صبه، وإن ك$ان طالب$ا لمج$رور ًيطلُب ما بعد إ� إن كان طالب$ا للفاع$ل رفع$ه، وإن ك$ا: قلنا ًَ
رت  lُجره، وھذا يطلُب واحدا فقط، فحينئذ إذا تكرر ا�ستثناء وكر ًَ K Kٍ)ّللتأسيس أعطينا العام$ل حق$ه، ث$م ن$صبنا الب$اقي ) إ�

ِ، ب$$الرفع، إ� بك$$را، إ� خال$$دا، إل$$ى م$$ا ش$$ئت، فنن$$صُب "ٌم$$ا ق$$ام إ� زي$$د"عل$$ى ا=ص$$ل، فنق$$وُل  َ ً الث$$اني والثال$$ث، ونرف$$ُع ً
  vا=ول، وھل الرفُع خاص با=ول أم إن الحكم مطلق؟

ٍفـي واحد: قال ِ َ ً، ما حدَدهُ ھل ھو ا=ول أم الثاني أم الثالث، أنت ُمخير وا=ول أولى، م$ا ق$ام إ� زي$د، إ� عم$را، ِ ٌ K ّ
ًإ� بكرا، ما قام إ� زيدا، إ� عمرو، إ� بكرا، ما قام إ� زيدا، ًً ٌ K إ� عمرا، إ� بكر، أنت ُمخيرً ٌ ً.  

َدع التأثير للعامل في واحد والباقي تنصُبُه على ا=صل؛ =ن  ْ فم7ع تف7ـريغ التـأثي7ـر بالعـام7ـل دع،ناص$به) إ�(ِ َ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ . ٍَ ِ ْ َ ،
ْفمع َ ْوإن تك7ـررھذه واقعة في ج$واب ال$شرط ) الفاء (َ . ََ ُ ْ ٍفم7ع تف7ـريغ، ِ ِ ْ ََ ْ ْم7ع (َ ٍ تف7ـريغم$ضاف وھ$ذا ظ$رف وھ$و ) َ ِ ْ  م$ضاف َ

ْدعlإلي$$ه، ُمتعل$$ق بقول$$ه  ٍفم77ع تف77ـريغ يعن$$ي ات$$رك، َ ِ ْ ََ ْ ٍوإن تك77ـرر ) لتوكي77ـد .. َ ِ َِ َ َُ ْ . َْ ُف$$دع الت$$أثير بالعام$$ل ف$$ي واح$$د مم$$ا اس$$تثني ِ ٍ َ ِ
ٍعندك ث.ث مث. حينئذ تترُك العمل) إ�(؛ =ن المستثني بـ)إ�(بـ   :عمل العامل لواحد منھا، والباقي.. ً

ِوليس عن نصـب سـواه  مغنـي  ْ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ َوليس، ْ ْ ّ، الواحد الذي ُرفع أو نصب عل$ى أن$ه مفع$ول، أو ُج$رََ ِ ًل$يس مغني$ا ع$ن .. ُِ
َنصب سواه، بل ُينصب السوى الذي ھو سوى ذلك الواحد الذي أشغلت به العامل َ.   

َفمع تفـريغ التـأثيـر: إذن ْ َِ ْ . ٍَ ِ ْ َالتـأثيـر، َ ِ ْ ْدعّ مفعول ُمقدم لـ ِ ھذا بالنصب. ِبالعـامـل، َ ِ َ ْ ْدع، ِ ٍ أي اترك$ه باقي$ا ف$ي واح$د مم$ا :َ ً
ُھذه موصولة واقعة على المستثنيات، مما استثني ب$ـ) ما(ھذا صفة لواحد، ) إ�(ُاستثني بـ َول7يس، )م$ا(ص$لة ) إ�(َ ْ ََ 

ُعن نصـب سـواه ذلك الواحد  َ ْ َِ ِ َ ِمغن7ـيل، َ، أي سوى ذل$ك الواح$د ال$ذي ش$غلت ب$ه العام$ْ ْ  أص$له ُمغني$ا، فُوق$ف عليھ$ا ُ
ًعلى لغة ربيعة، فلذا جعلناه خبرا لليس، ليس ھو أي ذلك الواحد ُمغنيا عن نصب سواه َ.  

ِ مغنـي"ولك أن تجعل  ْ ٍاسم ليس، وليس ُمغن عن نصب سواه موجود، وھذا ا=ول أولى، أن تجع$ل ُمغني$ا ھ$ذا " ُ
ُخبر ليس، واسم ليس ضمير مستتر يعود عل ٌ   .ى واحد على الواحدُ

ْدع K إي اتركه باقيا في واحد، دل على أن ترك العمل بـَ ٍ ُليس مخصوصا بواحد دون واحد، ب$ل يج$وز إلغ$اء ) إ�(ً ٍ
في ا=ول دون الثاني والثالث، وفي الثاني دون ا=ول والثالث، وفي الثال$ث دون ا=ول والث$اني، كم$ا ذكرن$اه م$ن ) إ�(

  .ا=مثلة السابقة

.مما  .إ)(ِبـِ ِاستثنـي  ) ِ ْ ُ ِوليس عن نصـب سـواه مغنـي***  ْ ْ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ِبالعـامـل:  قولهْ ِ َ ْ    ما المراد بالعامل ھنا؟ِ

Kھذا وقع فيه نزاع بين الشراح، ھل المراد به العامل المفرغ الذي يكون قبل    نفُسھا؟) إ�(أو المراد به ) إ�(َ
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ّھذا محتمل، بالعامل المفرغ الذي ھو  نفسھا؟ ھذا يحتم$ل حم$ل ) إ�(، أو المراد بالعامل ھنا )إ�(ًالفعل مث. قبل ِ
َ، ما قام إ� زيد، قام، ھ$و ال$ذي اقت$ضى رف$ع زي$د أو )إ�(العامل على ما قبل  ٌ ِنف$سھا؟ بحم$ل العام$ل عل$ى م$ا قب$ل ) إ�(َ

ٍأي اترك ت$أثير إ� الن$صب ف$ي واح$د ). إ�(، وحمله المرادي على )إ�( َ ّفي$ه ن$وع تكل$فوھ$ذا -َ
) إ�(، أي ات$رك ت$أثير -

lالنصب في واحد أي � تجعلھا ُمؤثرة في واحد ٍ.  

ِمما بـ: ويؤيlد ا=ول قوله . .إ)(ِ َوُيؤيl$د الث$اني ع$دم . مم$ا ب$ه: ، لك$ان القي$اس أن يق$ول)إ�(إذ ل$و ك$ان العام$ل ھ$و ، )ِ
: ُوعلي$ه قول$ُه. َاجعل، وھذا � ُيعرف ف$ي ل$سان الع$ربَإحواجه إلى تقديره في دع، =ن دع ھذا جعله ابن عقيل بمعنى 

ٍفـي واحد ِ َ ُ، المراد اترك التأثير في واح$د، واجعل$ه م$ؤثرا ف$ي البقي$ة، ھ$ذا إن أري$د بالعام$ل م$ا قب$ل ِ ً ّ ِ، ف$إن أري$د ب$ه )إ�(َ ُ

ّالنصب في واحد، أي � تجعلھا م$ؤثرة الن$) إ�(كان الك.م على ظاھره، أي اترك تأثير ) إ�( صب ف$ي واح$د واجعلھ$ا ٍ
  .مؤثرة النصب في البقية

  ).إ�(َإذن ثم خ.ف في تفسير العامل، والظاھر أن المراد به ما قبل 

ْ  وإن تك7777777777ـرر  . ََ ُ ْ ْلتوكي7777777777ـد فم7777777777ع) َ)(ِ َ َ ٍ ِ َِ  

 
ْتف77777777777ـريغ التـأثي77777777777ـر بالعـام77777777777ـل دع َ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ . ٍَ ِ ْ

  

 

  ًيعني اتركه باقيا

ٍف777777ي واح777777د ِ ِمم777777ا ب777777ـ َِ . .إ)(ِ ْاستث) ِ ُ ِن7777777ـي           ْ
 

ِول77777يس ع77777ن ن77777صـب س77777ـواه مغن77777ـي ْ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ  

 

، وعل$ى ھ$ذا الوج$ه )إ�(مع$ه ُين$صب، ون$صبه بالعام$ل ال$ذي ھ$و ) إ�(ُ        يعني أن ما س$وى الم$ستثنى ال$ذي تلغ$ى 
  ).علاج(بمعنى ) دع(وجعل ) إ�(، وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل -حمل العامل-َحملُه المرادي

ھ$$ي العام$ل ف$$ي الم$ستثنى، وھ$$ذا ق$$د ) إ�(وم$ا ذك$$ره الم$رادي أص$$وب؛ =ن في$ه التنبي$$ه عل$ى أن : ّق$ال المك$$ودي
ًصرح به الناظم كما سبق معنا، وأيضا أن ما قبل  َ ٌم$ا ف$ي ال$دار إ� زي$د إ� بك$ر إ� "ًقد � يك$ون ع$ام. ف$ي نح$و ) إ�(ّ ٌ

  ؟)إ�(ٍ، حينئذ نقول أين العامل الذي قبل "ٌعمرو

ّوإذا ك$ررت : ، ق$ال اب$ن عقي$ل"ات$رك"بمعن$ى " َدع"غي$ر معھ$ود ف$ي اللغ$ة، وإنم$ا " اجع$ل"بمعن$ى " دع"وجعُل  ُ
رت ) إ�( lإ�(ُلغير توكيد وھي التي ُيق$صد بھ$ا م$ا ُيق$صد بم$ا قبلھ$ا م$ن ا�س$تثناء، يعن$ي اس$تثناء بع$د اس$تثناء، إذا ك$ر (

ُذلك في غير بابي العطف والبدل، ولو أسقطت لما فھم ذل$ك، ف$. يخل$و إم$ا أن ٍفالمراد حينئذ بھا استثناء بعد استثناء، و ِ ُ

َيكون ا�ستثناء ُمفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ون$صبت الب$اقي، إذا ك$ان العام$ل ال$ذي قب$ل  ٍَ ً ًK K
َمفرغا تركته يؤثُر في واحد من المستثنيات، ونصبت ما عدا ذلك) إ�( K َ ً K الواحد و� يتعيُن ا=ول بل يت$رجح، م$ا ق$ام إ� K K

ًزيد إ� عمرا إ� بكرا، م$ا ق$ام  ً ًوھ$و ق$ام ھ$ذا يحت$اج إل$ى فاع$ل، حينئ$ذ تعطي$ه واح$دا م$ن ھ$ذه ) إ�(ٌزي$د، م$ا قب$ل ) إ�(ٌ ٍ َ
ٌا ق$ام إ� زي$د، ث$$م الث.ث$ة؛ إم$ا ا=ول وإم$ا الث$اني وإم$ا الثال$$ث، أن$ت بالخي$ار، وا=ول أول$ى؛ =ن$ه قري$ب م$$ن العام$ل، م$

  الباقي ماذا تصنع فيه؟

ًما قام إ� زي$د ب$الرفع عل$ى أن$ه فاع$ل، إ� بك$را إ� عم$را، : ُتنصُبُه على ا�ستثناء، وحكم النصب واجب، فتقول ً ٌ
Kما قام إ� زيدا إ� عم$رو إ� بك$را، وي$صح أن تن$صب ا=ول : kفھو واجب، ويصح أن تنصب ا=ول وترفع الثاني تقول ً ًٌ

ٌما قام إ� زيدا إ� عمرا إ� بكر: والثاني وترفع الثالث، فتقول ً ً َ.  

Kو� يتع$$يُن واح$$د منھ$$ا ب$$شغل العام$$ل، ب$$ل أيھ$$ا ش$$ئت ش$$غلت العام$$ل ب$$ه ون$$صبت الب$$اقي، وإن ك$$ان غي$$ر ُمف$$رغ،  K َّ َ
  : استثناء غير مفرغ، فالذي أشار إليه في ا=بيات ا]تية

ِودون تفري777777777777777غ م7777777777777777ع التق7777777777777777دم c َ َُ ْ. ََ َ ٍَ ِ  

 
ِن777777صب الجمي777777ع احك777777م ب777777ه والت777777زم ِ َ ُ َْ ِْ ِِ ْ ْ َ َ ِْ  

 

ِوان77777777صب لت77777777أخير وج77777777يء بواح77777777د ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ٍ ْ َ ْ  

 
ِمنھ7777777ا كم77777777ا ل77777777و ك77777777ان دون زائ77777777د ِ َِ َ َ َْ ُ َ ْ َ ََ  
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ِكل7777777777م يف7777777777وا إ) ام7777777777رٌؤ إ) عل7777777777ي َ ُ ْ َ. .ِ ِ ُ ْ َ َ  

 
ِوحكمھ7777777ا ف7777777ي الق7777777صد حك7777777م اAول . ُ ْ َ ُ ُ ََ ُ ْ ِْ َِ ْ  

 

ٍودون تفريغ ِ ْ َ َ ُ ًتثناُء مفرغا، يعني إذا لم يكن ا�س، َ Kٍدون تفريغ ِ ْ َ َ ِاحك7م ب7ـهّ ھذا ظ$رف متعل$ق بقول$ه ُ ِ ْ ُ  دون تفري$غ، إذا ْ
ًكان ا�شتغاُل يجري في الظرف حينئذ يكون ھذا منصوبا على ا�شتغال ٍ.  

ٍودون تفريغ  ِ ْ َ َ ُ َودون(، َ ُ ٍتفري7غمضاف و ) َ ِ ْ ٍودون تفري7غ م$ضاف إلي$ه، َ ِ ْ َ َ ُ ٍ إذا ك$ان غي$ر مف$رغ، حينئ$ذ إم$ا أَ ن يك$ون ّ
Kا�ستثناء ُمقدما أو ُمؤخرا � يخلو من أحد حالين؛ إما أن يكون مقدما وإما أن يكون مؤخرا ّK ًّ ً.   

ِم77ع التق77دم: ق$ال c َ . َ ِن77صـب الجمي7ـع احك77ـم ب77ـه َ ِِ ْ ُ َْ َ َ ِْ ُق$$ام إ� زي$دا إ� عم$$را إ� بك$$را الق$$وم"، ْ ً ً ًق$$ام إ� زي$$دا "َ، س$بق معن$$ا "ً
ِ ما استثنت :م قولهواجُب النصب، لعمو" ُالقوم َ َْ ْ ْمع تم7ـام ينت7صـب) .ا)(َ َ َ ْ َِ َ ْ ُق$ام إ� زي$دا الق$وم"، إذن ٍَ ً واج$ُب الن$صب، ل$و " َ

  في مثل ھذا المقام؟) إ�(ُكررت 

َوجب النصب كذلك؛ سواء تعدَد ا�ستثناء أم �، إذا توسط بين العامل والمستثنى منه، بمعن$ى أن$ه تق$دم عل$ى الم$ستثنى  K َّ K َ
ُق$ام إ� زي$دا إ� بك$را إ� عم$را الق$وم"ّ النصب في الجميع، � نق$ول كم$ا قلن$ا ف$ي المف$رغ، نق$ول �، َمنه وجب ً ً َ، تع$ين "ً

ِمـع التقـدم: النصب، ولذلك قال c َ . َ ِنصـب الجميـع  يعني تقدم المستثنى على المستثنى منه َ ِ َ َ ْْ   على ماذا؟َ

ِنصـب الجميـع احكـم بعلى ا�ستثناء،  ْ ُ َْ َ َ ِْ ِ ُزيدا مررت به مثل$ه. ِـهْ ِن7صـب الجمي7ـع. (ً ِ َ َ ْْ َ ن7صـب)َ ْ  ھ$ذا مفع$ول ب$ه لفع$ل َ
ُمحذوف وجوبا من باب ا�شتغال، تقديره امض نصبا، لكن احكم نصبا � يأتي، مثل جاوزت زيدا مررت ب$ه،  ًُ ً ً َن7صـب ًِ ْ َ

ِالجميـع احكـم به ِِ ْ ُ ْ َِ   .؛ =ن اFمضاء والحكم متقاربانْ

ِنصـب الجمي( َ َ ْْ ِنصـب الجميـع  نصبا، ِھذا منصوب على ا�شتغال أي امض) ِـعَ ِ َ َ ْْ ِاحكـم به والت7زمعلى ا�ستثناء َ ِ َ ُْ ِ ِ ْ ْ ،
ِاحكـم بـه ِ ْ ُ ِوالتزميعني نصب الجميع، ) به: (ْ ِ َ َ دل على أن النصب واجب، ولماذا عطف ْ Kِوالتزم ِ َ ْاحكـم على ْ ُ   ؟ْ

ً=ن الحكم قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، إ ً ٍذن لم يتع$ين للوج$وب فھ$و ُمحتم$ل، وإذا ك$ان مح$تم. حينئ$ذ � ب$د َ ً ِ ِ K
ِ والتزم :kمن قرينة تدل على أن المراد به الوجوب، فقال ِ َ Kيعني التزم ذلك النصب و� يجوز العدول عن$ه، ف$دل عل$ى أن ْ

ِاحكـم به: قوله ِ ْ ُ ُقام إ� زيدا إ� عمرا إ� بكرا القوم" المراد به الوجوب، ْ ً ً ً ُما قام إ� زي$دا إ� عم$را إ� بك$را الق$وم"، "َ ً ً ً َ" ،
ُقام إ� زيدا إ� عم$را إ� بك$را الق$وم..  "ھذان مثا�ن =ي شيء؟ تنوُع ا=مثلة ھنا ً ً ًم$ا ق$ام إ� زي$دا "، م$شوار طوي$ل، "ً

ُإ� عمرا إ� بكرا القوم ً َ، إذن في النوعين، إذا لم يكن ُمفرغا وتق$دم الم$ستثنى، "ً K K-تثنيات تق$دمتُم$سK- عل$ى ُم$ستثنى من$ه 
ًوجب النصب للجميع سواء كان ا�ستثناء موجبا أم � َ.  

ِودون تفري77ـغ م77ـع التق77ـدم c َ َُ ْ. ََ َ ٍَ ِن77صـب الجمي77ـع  عل$$ى الم$$ستثنى من$$ه، ِ ِ َ َ ْْ ِن77صـب الجمي77ـع ِعل$$ى ا�س$$تثناء ام$$ض، َ ِ َ َ ْْ عل$$ى َ
ِاحكـم بـها�ستثناء  ِ ْ ُ َزا ثم عين الوجوب بقولهً، قد يكون واجبا قد يكون جائْ ّ ِوالتزم: ً ِ َ   .، والمثال ما ذكرناهْ

ّ ا�س$تثناء الت$ام إذا تك$ررت في$ه  َلغي$ر توكي$د وك$ان الم$ستثنى مق$دما عل$ى الم$ستثنى من$ه، ُم$ستثنيات يعن$$ي، ) إ�(ّ ً ّ
َنصب الجميع على ا�ستثناء ِ ُ.  

ٍوانصب لتأخير: ثم قال ِ ِ ِْ َ ْْ َ ھذا جاء تفصيل في الموجب والمن،َ ٍوان7صب لت7أخيرف$ي، َ ِ ِ ِْ َ ْْ ً، أم$ا ف$ي اFيج$اب فُمطلق$ا، أي َ َ
ًقام القوم إ� زيدا إ� عمرا إ� بكرا، ھذا متى؟"في جميعھا، نحو  ً ً ُ َ  

ًفي اFيجاب إذا تأخر، في المتقدم � تفصيل بين إيجاب وغيره وجب النصُب مطلقا َ َ َl K.  

ٍودون تفريـغ ِ ْ َ َ ُ ًإذا لم يكن ُمفرغا حي: ، نقولَ K نئذ إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر، إما أن تتقدم على المستثنى من$هK KK َ ٍ
َأو تتأخر، إذا تقدمت الن$صب واج$ب ب$دون تف$صيل ُموج$ب أو �، ق$ام K K : ،ُإ� زي$دا إ� عم$را الق$وم"َموج$ب ً ھ$ذا ) م$ا(، "ً

ُما قام إ� زيدا إ� عمرا إ� بكرا القوم"منفي  ً ً ً َ."  

ً القوم إ� زيدا إ� عمرا إ� بكراَقام"Kإذا تأخر،  ً ً ًفي اFيجاب كالمتقدم، يعني يج$ُب في$ه الن$صب، إذا ك$ان ُموجب$ا " ُ ّ
َوتأخرت المستثنيات عن المستثنى منه وجب النصب،  Kِنصـب الجميـع احكـم بـه والت7زم ِ َ ُ َْ ِْ ِِ ْ ْ َ َ ٍوان7صب لت7أخير : ، ول$ذلك ق$الِْ ِ ِ ِْ َ ْْ َ

ًُمطلقا في اFيجاب َ.  
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ٍوان7صب لت7أخيرفي، المنفي فيه تفصيل، التف$صيل س$يأتي ف$ي المنف$ي، بقي المن ِ ِ ِْ َ ْْ ، يعن$ي )م$ع(ھن$ا بمعن$ى ) ال$.م (:َ
َوانصب مع تأخير، والنصُب واجب، وانصب وجوبا، لذلك جاء بصيغة افعل، وانصب وجوبا  ْ ٍلتأخيرً ِ ِْ  يعني م$ع ت$أخير َ

  .عن المستثنى منه.. عنه

ًق$ام الق$$وم إ� زي$دا إ� بك$$را إ� عم$$را، : جمي$ع الم$$ستثنيات، تق$$ول..  ف$ي جميعھ$$اًأم$ا ف$$ي اFيج$اب فُمطلق$$ا، يعن$$ي ً ً ُ
َواجب =نه مستثنى تعددت فيه المستثنيات وھو تام موجب ّ K.  

ٍجيء بواحدوأما في غير اFيجاب فكذلك ولكن  ِ َ ِْ ٍ جيء بواحد" منھا، إذن ِ ِ َ ِْ  : "ھذا تفصيل في المنفي ب$دليل قول$ه" ِ
ُكلم يفو َ ْ َ ٍوانصب لتأخير ، "اَ ِ ِ ِْ َ ْْ ْج7يء  :ًاFيج$اب ُمطلق$ا ب$دون تف$صيل، وأم$ا المنف$ي فال$ذي عن$اهُ بقول$ه: ھ$ذا ي$شمل الن$وعينَ ِ
ٍبواح77د ِ َ ُكل77م يف77وا  ُيعط$$ي ا=حك$$ام با=مثل$$ة، -رحم$$ه '-ّ ھ$$ذا نق$$وُل ف$$ي المنف$$ي ب$$دليل المث$$ال؛ =ن اب$$ن مال$$ك ..ِ َ َ إذن ھ$$ذا َ

ًنئذ صار ك.ما تاما منفيامذكورة ُمستثنى منه؛ حي) الواو( ً ً ٍ.  

ِوجيء بواحد منھـا كما لـو كـان دون زائـد  ِ ِ ٍ َِ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ََ ِ Kيعني إذا كان غير ُموجب ُعومل واح$د منھ$ا ب$دون تعي$ين ك$المفرغ ِ ِ ٍ َ َ
Kھناك؛ س$واء ك$ان ا=ول أو الث$اني أول الثال$ث، بم$ا ك$ان ُيعام$ل ب$ه ل$و ل$م يتك$رر ا�س$تثناء، يعن$ي تنظ$ر إلي$ه  بنظ$رين، َ

Kاستثناء غير ُمكرر، ماذا تصنع فيه، إذا لم تكرر  Kُ ٌما قام الق$وم إ� زي$دا، إ� زي$د"ماذا تقول؟ ) إ�(ٌ ً م$ا ق$ام  "-ب$النوعين-"ُ
ٌالقوم إ� زيدا إ� زيد ً K، ھذه حالة واحدة، إذن تعامل زيد ھنا بالوجھين، لو كررت "ُ ِ ًإ� زيدا إ� بكرا إ� عمرا"ُ ً ، اخت$ر "ً

ُحدا من ھذه الث.ثة عامله بما لو لم تكرر وا فتعطيه الوجھين، سواء كان ا=ول أو الثاني أو الثال$ث، م$ا ق$ام الق$وم ) إ�(ً
ًإ� زيد إ� بكرا إ� عمرا، رفعنا ا=ول لماذا؟ ً ٌ  

ًلج$$از في$ه اFتب$اع وھ$و أرج$$ح، طي$ب، م$ا ق$ام الق$$وم إ� زي$دا إ� بك$را إ) إ�(K=ن$ه ل$و ل$م تتك$رر  ً ُ َ ً� عم$را، زي$$داَ ً :
ًمنصوب على ا�ستثناء، وإ� بكرا وإ� عمرا   منصوب على ا�ستثناء؛ أيھما واجب وأيھما جائز؟: ً

  إذن كلھا منصوبة إ� أن ا=ول جائز النصب، لماذا؟

K=ن$$ه ل$$و ل$$م تك$$رر  ًم$$ا ق$$ام الق$$وم إ� زي$$دا"لك$$ان اFتب$$اع أول$$ى وأرج$$ح، إذن ) إ�(ُ ُ  ، ھ$$ذا من$$صوب، لكن$$ه ج$$ائز"َ
ًالنصب، إ� بكرا إ� عمرا   .منصوبان لكنھما واجبا النصب: ً

Kإذن أعطي واحد منھا ما ُيعطاه لو انفرَد، ونصب ما عداه، و� يتعيُن ا=ول لج$واز ال$وجھين ب$ل يت$رجح، انظ$ر  ِ ُِ ٌ ُ

ٍوانصب لت7أخير وج7يء بواح7د: البيت ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ٍ ْ َ ُ، فھ$م من$ه أن الواح$د ال$ذي ُيج$اء ب$ه يج$وز أن يْ ك$ون ا=ول أو الث$اني أو الثال$ث، ُِ
  وا=ول أولى، لماذا؟

ٍوج7يء بواح7د بينه وبين عامله، لئ. يفصللقربه من العامل، ھذا أولى  ِ َ ْ َِ َمنھ7ـا  ِ ْ lأي م$ن الم$ستثنيات المت$أخرة ف$ي ِ
َالك$.م الت$$ام غي$$ر الموج$$ب،  ٍوج77يء بواح77دِ ِ َ ْ َِ َمنھ77ـا  ِ ْ َمنھ77ـا.. ص$$فة لواح$دِ ْ l ج$$ار ومج$$رور متعل$$قِ   بمح$$ذوف ص$$فة لواح$$د،ّ

ٍوجيء بواحد ِ َ ْ َِ َمنھـا ِ ْ َ ُمعربا بما يقتضيه الحال، يعن$ي ق$د يك$وُن مرفوع$ا وق$د يك$ون من$صوبا عل$ى ا�س$تثناء، لكن$ه ل$يس ِ ً ً ً
  .بواجب النصب

ِكما لـو كـان دون زائـد ِ َ َ ََ ُ َ ْ ْكما لـو ، ََ ََ ْ لـو(كافة، و) َما(َ : تق$ديرمصدرية، وھي على حذف م$ضاف، أي كح$ال، وال) َ
ٍوجيء بواحد ِ َ ْ َِ َمنھـا  ِ ْ Kكحال وجوده دون زائد عليه، دون زائد عليه يعني لم تكرر ِ إ� .. ٌم$ا ق$ام إ� زي$د: ِ، كأن$ه قي$ل)Kإ�(ُِ

ٍوجيء بواحدَجاز فيه الوجھان، .. ًزيدا ِ َ ْ َِ َمنھـا ِ ْ ْكم7ا ل7ـو ً، يعني ُمعربا بما يقت$ضيه الح$ال، ِ ََ ٍواح7دھ$ذا ح$ال م$ن َ ِ َكم7ا ، َ ْل7ـو َ َ
َكـان َكـان(، َ ِ دون زائـدھذه تامة وفاعلھا ضمير مستتر أي الواحد،) َ ِ َ َ َك7ـانِ، يعني ھذا حال من فاع$ل ُ  ، دون زائ$د علي$ه َ

ًففي ا�تصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما ع$داه، فف$ي ا�ت$صال تب$دل واح$دا عل$ى ال$راجح م$ع ج$واز الن$صب،  ُ ً ُِ ِ َِ
ُكلم يفواوتنصب ما عداه،  َ َ ِ إ) امـرٌؤ إ) عليَ َ ُ ْ. .ِ َ، إ� عليا وق$ف علي$ه بلغ$ة ربيع$ة، ِ ًكل7م يف7وا إ) ام7رأً َ ْ َ. ِ ُ ْ َ ِإ) عل7ي َ َ .  يج$وز، إن ِ

َرفعت ا=ول صار الثاني موقوفا عليه بال$سكون عل$ى لغ$ة ربيع$ة، تق$ف عل$ى المن$صوب بال$سكون، وإذا ن$صبت ا=ول  ََ َِ ً
ُكلم يفوا إ) امـرٌؤ ْ َ. ِ ُ َ ٍبواح7د: ُز أن تنصب ا=ول أو الثاني، قلنا؛ =نه يجوَ ِ َ َل$م يح$دد، حينئ$ذ إذا ن$صبت ا=ول ص$ار الث$اني  ِ lَ ٍ

ُل7م يف7واًمرفوعا على البدلي$ة، ف$ـ  َ ْ ُكل7م يف7واّھ$ذه ُم$ستثنى من$ه، إذن ھ$و ك$.م ت$ام منف$ي ) ال$واو(، َ َ َ ُيف7وا، َ ً أص$لھا ُيوفئ$ون َ ِ
ُُيفعلون، ُحذفت النون للجازم و ِف$صار يفُي$وا، نقل$ت ض$مة ) الك$سرة(و) الي$اء(ا ب$ين ع$دوتيھا لوقوعھ$) الواو(ِ ُ ْ إ� ) الي$اء(َ

.إ) ھ$ذه واو الجماع$ة فاع$ل وھ$و م$ستثنى من$ه، ) ال$واو(�لتقاء ال$ساكنين، و ) الياء(ِبعد سلب حركتھا ثم ُحذفت ) الفاء( ِ
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ُامـرٌؤ ً ھذا بدل بعض من كل، إ� عليا إ� بكرا بالنصبْ ًام غير الموج$ب تعط$ي واح$دا منھ$ا كم$ا ل$و إذن في الك.م الت. ً ُ
ّلم يكن التك$رار موج$ودا، ك$أن  َل$م ت$زد ل$م تتك$رر، حينئ$ذ إذا ك$ان ا�س$تثناء ُمت$ص. ج$از في$ه الوجھ$ان، وإذا ك$ان ) إ�(ً ً ٍ K

َُمنقطعا حينئذ وجب فيه النصب، ل$و ق$ال ج$اء الق$وم إ� حم$ارا إ� بغ$. إ� فرس$ا، ھ$ذا ُمنقط$ع، ُين$صب َ َِ ًِ ً ًً ُ  الجمي$ع؛ ا=ول ٍ
ُواج$$ب الن$$صب � لكون$$ه ُمك$$ررا، م$$ا بع$$د الث$$اني والثال$$ث إ� حم$$ارا إ� بغ$$. إ� فرس$$ا، الف$$رس والبغ$$ل ن$$صبت عل$$ى  ً ً ًً ّ

  ًا�ستثناء وجوبا؛ لماذا؟

َللتك$$رار، وأم$$ا ا=وُل فحينئ$$ذ ُعوم$$ل معامل$$ة الم$$ستثنى ل$$و ل$$م ت$$زد  ُ ِ َ، وھ$$ذا ا�س$$تثناء ُمنقط$$ع حينئ$$ذ وج$$ب )إ�(ٍ ٍ ِ
ُصب، وعلى لغة بني تميم يجوز النصب، ويجوز الرفع،الن ْوعن تميم فيه إبدال وقع  ُ َ ْ َ ََ ٌ َ ِْ ِ ِ ٍِ ٌحينئذ م$ا ق$ام الق$وم إ� حم$ار إ� َ ٍَ

ًفرس$ا إ� بغ$$.، ھ$ذا عل$$ى لغ$$ة بن$ي تم$$يم، وعل$ى لغ$$ة أھ$$ل الحج$از َ َم$$ا ق$ام الق$$وم إ� بغ$$. إ� حم$ارا إ� فرس$$ا، ن$$صب : ً ً ً ً ُ َ
  .الجميع

ُكلم يفوا َ ْ َ ِ إ) امـرٌؤ إ) علي َ َ ُ ْ. .ِ ًإ� بكراِ ْ َّ ً، وفي ا�نقطاع ُين$صب الجمي$ع عل$ى اللغ$ة الف$صحى الت$ي ذكرناھ$ا أو� ف$ي ِ
ًا�نقطاع، وأما في ا�تصال فحينئ$ذ تب$دل واح$دا عل$ى ال$راجح وتن$صب م$ا س$واه،  ُِ َكم7ا ل7ـو ك7ـانٍ َ َْ َك7ـان: ، قلن$اََ  ھ$ذه تام$ة َ

َك7ـانوفاعلھ$ا ض$مير م$$ستتر،  ِدون زائ77ـدِن$$ى ُوج$د،  بمعَ ِ َ َ ً عليھ$ا عل$ى ا=ص$$ل، فف$ي ا�ت$$صال تب$دُل واح$$دا عل$ى ال$$راجح ُ ُِ
ِدون زائـد. ِوتنصُب ما سواه ِ َ َ K أي ُيعامل واحدا منھا معامل$ة م$ا م$ر م$ن القواع$د ف$ي كون$ه واج$ب الن$صب م$ع اFيج$اب ُ ً

  .ُوالبدل في النفي إلى آخر ما ذكر

.كل7777777777م يف7777777777وا إ) ام7777777777رٌؤ إ) .ِ ُِ ْ َُ ْ َ ِ عل7777777777يَ َ  

 
ِوحكمھ7777777ا ف7777777ي الق7777777صد حك7777777م اAول . ُ ْ َ ُ ُ ََ ُ ْ ِْ َِ ْ  

 

َمن جھة اللف$ظ وھ$ي ا=حك$ام ال$سابقة ُين$صب ُيرف$ع إل$ى آخ$ره، لك$ن م$ن : ھذه المستثنيات النظر فيھا من جھتين
َوحكمھاجھة اFخراج والمعنى، من جھة اFخراج  ُ ُ ِ أي حكم ھذه الم$ستثنيات س$وى ا=ول؛ =ن ا=ول عل$ى أص$له:َْ ِ م$ا  (ُ

ً، ھذا � شك أنه إخراج من ا=ول � إشكال في ھذا، استثناء على أصله على بابه، لك$ن إ� بك$را إ� ً)قام القوم إ� زيدا
  ًعمرا، كيف نتعامل معھا؟

  :وأما بالنظر إلى المعنى وھو الذي عناهُ الناظم بقوله: ھذا فيه وجھان وباعتبار نوعين، نقول

ِوحكمھا في القصد ِْ َ ُ ُ ََ ْ ِ حكم اAولْ . َُ ُ ِما � يمكن استغناء بع$ضه م$ن بع$ض، كزي$د وعم$رو وبك$ر، : ً فھو نوعان، أو�،ْ
ِما قام القوم إ� زيدا إ� بكرا إ� عمرا، � ُيستغنى ببعضه عن بعض ً ً ً.  

ٌما يمكن استغناُء بعضه من بعض، وھذا فيه ا=مثلة المشھورة، ل$ه عن$دي ع$شرة إ� أربع$ة إ� اث: الثاني ٌ َ ِ ن$ين إ� ِ
ّواحدا، ھذا يمكن أن ُيستغنى ببعضه عن بع$ض، أم$ا ا=ول �؛ =ن زي$د منف$ك ع$ن الث$اني ع$ن بك$ر، وبك$ر منف$ك ع$ن  ّ ً
ًخالد، � يمكن أن يدخل أحدھما تحت ا=خر، ما قام القوم إ� زيدا إ� بكرا إ� عم$را، ل$ه ع$شرة إ� أربع$ة إ� خم$سة،  ً ً

والذي قبله نستخرجه من ال$ذي قبل$ه، ھ$ذا يمك$ن أن تت$داخل، أم$ا بك$ر وعم$رو � تقول اثنين نستخرجھا من الذي قبله، 
ل$ه عن$دي ع$شرة إ� أربع$ة إ� : إذن م$ا يمك$ن اس$تغناء بع$ضه ع$ن بع$ض، والمث$ال ال$ذي ذكرن$اه. يدخلون تحت بعض

 - بع$ضه م$ن بع$ضوھو ما � يمكن استغناء-ًاثنين إ� واحدا، ما � يمكن استغناء بعضه عن بعض، ففي النوع ا=ول 
ًإن كان المستثنى ا=ول داخ. فما بعَده داخل، وإن كان ُمخرجا فما بعده ُمخرج، إن ك$ان ا=ول النظ$ر ھن$ا إل$ى ا=ول . ً

ِوحكمھـا في القصد : قال ابن مالك ِْ َ ُ ُ ََ ْ ِيعني في المعنى المقصود، من اFخ$راج وعدم$ه حك$م ا=ولْ تنظ$ر إل$ى ا=ول ف$ي . ِ
َالقوم إ� زيدا، زيدا ُمخرج أو �؟الك.م الموجب قام  ً ً  

َُمخرج، إذن إ� بكرا إ� عمرا حكمه حكم ا=ول، وھو اFخراج، ما قام القوم إ� زيدا، ُمخرج أو ُمدخل؟ َ ًَ ً ً  

Kمدخل، إذا ما بعده حكُمه حكم ا=ول، ھذا فيما إذا لم يمكن استغناء بعضه عن بعض، وھذا ُمسلم � إشكال فيه،  ُ ً
   ا=ول، لماذا؟فحكمھا حكم

ّ=ن ا=خير � يدخُل تحت الذي قبله، والذي قبله � يدخل تح$ت ال$ذي قبل$ه، حينئ$ذ يك$ون الم$رد إل$ى ا=ول، ف$إذا  ٍ َ َ َ
ًكان ا=ول ُمخرجا وھذا إنم$ا يك$ون ف$ي الك$.م الموج$ب فحكُمھ$ا حك$م ا=ول، وإذا ك$ان ُم$دخ.، وھ$ذا ف$ي الك$.م غي$ر  َ ُ ً

ُحك$م ا=ول، إذن الن$وع ا=ول م$ا � يمك$ن اس$تغناء بع$ضه م$ن بع$ض إن ك$ان الم$ستثنى الموجب وھو المنف$ي فحكُمھ$ا 
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ًا=ول داخ. فما بعده داخل، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب، وإن كان خارج$ا فم$ا بع$ده خ$ارج، وذل$ك إن ك$ان  ً ً
  .ًمستثنى من موجب

ّالحك$م ك$ذلك وإن الجمي$ع م$ستثنى : ف، قي$لِما يمكن استغناُء بعضه عن بعض، ھ$ذا في$ه خ$.: وفي النوع الثاني
ًله علي عشرة إ� أربعة ُمستثنى من عشرة، إ� اثن$ين ُم$ستثنى م$ن ع$شرة إ� : من أصل العدد ا=ول، من ا=ول، تقول ٌ

kواحدا ُمستثنى م$ن ع$شرة، ف$المرد يك$ون إل$ى ا=ول، ھ$ذا ظ$اھر ك$.م الن$اظم؛ أن الحك$م ع$ام ف$ي الن$وعين فيم$ا يمك$ن  ً
َء بعضه عن بعض، وما � يمكن، =نه أطلقاستغنا َ:  

َوحكمھا  ُ ُ َالُم$ْستثنيات-َْ َ ِ ف7ي الق7صد ب$دون تف$صيل -َْ ِْ َ ِحك7ـم اAولأي المعن$ى المق$صود م$ن إدخ$ال وإخ$راج ْ . َُ ُ k، ف$المرد ْ
  .َيكون ل5ول فيما يمكن أن يستغني بعضه عن بعض وما �، ھذا ظاھر ك.م الناظم

ُ كل من ا=عداد ُمستثنى مم$ا يلي$ه، فالواح$د ُم$ستثنى م$ن ا�ثن$ين ال$ذي قبل$ه ل$يس م$ن :وقال الكسائي والبصريون
ِا=ول، وا�ثنين مما قبله وھو ا=ربعة، وا=ربعة من الع$شرة وھ$ذا ھ$و ال$صحيح، أن م$ا يمك$ُن ا�س$تغناء ببع$ضه ع$ن 

َبعض يكون ا�عتبار من ا=خير، ثم يكون داخ. فيما قبله فا�ستثناُء يكون م نه، � نرج$ُع إل$ى ا=ول وإنم$ا نرج$ُع إل$ى ً
ُا=خير، إ� واحدا، واحدا ُمستثنى من اثن$ين بق$ي واح$د، والواح$د م$ستثنى م$ن أربع$ة بق$ي ث.ث$ة، والث.ث$ة م$ستثناة م$ن  ً ً

Kعشرة بقي سبعة، بھذه الصورة حينئذ � نرجع إلى ا=ول وھذا ھو الصحيح المرجح عند ا=صوليين ٍ.  

ّكل من ا=عداد مستثنى مما يليه، وھو الصحيح؛ =ن الحمل على ا=ق$رب ُمتع$ين عن$د : بصريونوقال الكسائي وال َِ
ھ$ذا غل$ط ل$يس ب$صحيح، وُم$راده فيم$ا : ّالتردد، ولذلك رد الشيخ ا=م$ين ف$ي نث$ر ال$ورود، ق$ول اب$ن مال$ك ھن$ا ق$ال

ْوحكمھ7ـا ف7ي الق7صد حك7ًيمكن ا�ستغناء ببعضھا عن بعض � مطلقا،  ُْ ْ َ ُ ُ َِ َِ ِـم اAولْ . َ ، وقي$ل الم$ذھبان مح$تم.ن، وعل$ى ُ
له عندي عشرة إ� أربعة إ� اثن$ين إ� واح$د، : kھذا فالُمقر به في المثال السابق على القول ا=ول ث.ثة؛ =نك تقول

عشرة إ� أربعة ستة، ستة إ� اثنين أربع$ة، أربع$ة إ� واح$د ث.ث$ة، ب$دأت بالتن$ازل، وال$صحيح ھ$و العك$س؛ انظ$ر 
  .ٌسبعة، فرق بينھما: ث.ثة، ث.ثة من عشرة: واحد، واحد من أربعة: Kأقر بث.ثة، واحد من اثنين

ٌعلى القول الراجح يكون أقر بـسبعة، وعلى رأي ابن مالك أقر بـث.ثة، ومحتمل لھما على الثالث ِ K ّ.  

  :إذن

ِودون تفري777777777777777غ م7777777777777777ع التق7777777777777777دم c َ َُ ْ. ََ َ ٍَ ِ  

 
ِن777777صب الجمي777777ع احك777777م ب777777ه ِِ ْ ُ َْ َ َ ِْ ِ والت777777زمْ ِ َ ْ  

 

ِإن كان ا�ستثناُء غي$ر مف$رغ، حينئ$ذ إم$ا أن تتق$دم الم$ستثنيات عل$ى الم$ستثنى من$ه أو تت$أخر، ف$إن تق$دمت بقط$ع  K KK َ ٍ َ
ل ھ$ل ھ$و  lٍالنظر عن كونه موجبا أو منفيا وجب النصب، نصب الجميع بدون اس$تثناء، وإن ت$أخرت حينئ$ذ ننظ$ُر نف$ص K َ ًَ ً

  ك.م موجب أو �؟

ًُموجبا كذلك الحكم نفس ا=ول، وھو وجوُب نصب الجميع، وإن كان غير ُموج$ب حينئ$ذ أعطين$ا واح$دا إن كان  ًٍ َ
Kمنھا كما لو لم تتكرر  َ، إن كان ُمتص. جاز في$ه الوجھ$ان واFتب$اع أول$ى، وإن ك$ان ُمنقطع$ا حينئ$ذ وج$ب الن$صُب )إ�(َ ٍ َ ً

ُعند الحجازيين وجاز إبداله عن$د التميمي$ين، وم$ا ع$دا  ًھ$ذا الواح$د المخت$ار س$واء ك$ان أو� أو ث$اني أو ثال$ث، م$ا ع$داه َ
َنصب الجميع؛ ُينصب َ.  

ِودون تفري777777777777777غ م7777777777777777ع التق7777777777777777دم c َ َُ ْ. ََ َ ٍَ ِ  

 
ِن777777صب الجمي777777ع احك777777م ب777777ه والت777777زم ِ َ ُ َْ ِْ ِِ ْ ْ َ َ ِْ  

 

ٍوانصب لتأخير وجيء بواحد ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ٍ ْ َ َمنھا ْ ْ ً كما قال ھنا ُمعربا بما يقت$ضيه الح$ال،ِ َ كم7ا ل7َ َ ِـو ك7ـان دون زائ7ـدَ َ َ ََ ُ َ  "َك7ـ عليھ$ا، ْ
ِلم يفوا إ) ام7ـرٌؤ إ) عل7ي َ ُ ْ َ. .ِ ِ َوحكمھ7ـا،  "ُ ُ ُ ِحك7ـم اAول أي حك$م الم$ستثنيات س$وى ا=ول ف$ي الق$صد َْ . َُ ُ ، الق$صد، أي المعن$ى ْ

ٍالمق$$صود م$$ن إدخ$$ال وإخ$$راج  ِحك77ـم اAولٍ . َُ ُ ِ، ف$$إن ك$$ان ُمخرج$$ا ل$$وروده عل$$ى ُموج$$ب فھ$$ي مخرج$$هْ ِ ً ً، وإن ك$$ان م$$دخ. َ
ًلوروده على غير ُموجب فھي أيضا ُمدخلة َ ِ.  

ِوحكمھ7ـا ف7ي الق77صد حك7ـم اAولومعن$$ى قول$ه : ق$ال اب$ن عقي$ل . ُ ْ َ ُ ُ ََ ُ ْ ِْ َِ إذن ا=بي$ات كلھ$ا الم$$راد بھ$ا حك$م الم$$ستثنيات .. ْ
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ْانصبّالمكررة بالنظر إلى اللفظ، ِ ْجيء.. ْ ُن$ى فم$راده بال$شطر ا=خي$ر م$ن ؛ إلى أخره، ھذا في اللفظ فقط، وأم$ا ف$ي المعِ
َجھة اFدخال واFخراج أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حك$م الم$ستثنى ا=ول فُيثب$ت ل$ه م$ا ُيثب$ت ل$5ول  َ K

ًق$ام الق$وم إ� زي$دا إ� عم$را إ� بك$را: "من الدخول والخروج، ففي قولك ً ، الجمي$ع مخ$رج؛ =ن$ه � يمك$ن أن ي$ستغني "ً
ِعض، يعني � يمكُن أن نقول زيد نخرج منه عمرو، وبكر نخرُج م$ن عم$رو، � يمك$ن ھ$ذا، � تت$داخل، بعضھا عن ب ُِ ُ

  .الجميع مخرجون: إلى أخره ھذه تتداخل، لھذا نقول.. بخ.ف عشرة اثنين أربعة

ًوفي قولك ما قام القوم إ� زيدا إ� عمرا إ� بكرا، الجميع داخلون ية وقد ذكرناھا فيم$ا ّما تعرض لملسألة الثان.. ًً
  :-رحمه '-سبق، ثم قال 

َواس77777777تثن مج77777777رورا بغي77777777ر معرب77777777ا  َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ًِ ْ َ  

 
َبم777777777777ا لم777777777777ستثنى ب777777777777إ) ن777777777777سبا ً ْ ُ َِ ُِ َ. ِ ِ ِْ

  

 

التقسيم رباعية؛ منھا ما ھو حرف ومنھا ما ھ$و اس$م ومنھ$ا م$ا -ا=دوات من حيث الجملة : ، قلنا)إ�(انتھينا من 
  .د بين الفعلية والحرفيةّھو فعل ومنھا ما ھو ُمترد

َوھ$$ي ح$$رف باتف$$اق، ذك$$ر ھن$$ا ) إ�(وھ$$ذا عن$$َد التف$$صيل ثماني$$ة، ذكرن$$ا  ٍغي77ر(ٌ ْ ، وھ$$ذان اس$$مان، أم$$ا )س$$وى(و) َ
ُغير( ْ َسوى(فمحل وفاق، وأما ) َ   .فھذه ظرف عند سيبويه) ِ

ًواس777تثن مج777رورا ق$$$ال  َ ُ ْ َ ْ َِ ْ ًإذن الم$$$ستثنى ل$$$يس دائم$$$ا يك$$$ون من$$$صوبا، ول$$$ذلك قلن$$$ا ي$$$ذَ كرون الم$$$ستثنى ف$$$ي ب$$$اب ً
ًالمنصوبات في بعض أحواله � ُمطلقا، ليس كل مستثنى يكون منصوبا، بل قد يكون مجرورا، وق$د يك$ون من$صوبا �  ً ً ًّ

ًواستثن مجروراٍعلى ا�ستثناء، مثل خبر ليس و� يكون، حينئذ نقوُل  َ ُ ْ َ ْ َِ ْ   ًكيف صار المستثنى مجرورا؟.. َ

ٍغيرالمعنى؛ =ن ا�ستثناء ھنا باعتبار : نقول ْ k في ا=صل ھي صفة، ُيوص$ف بھ$ا، وت$دل عل$ى ُمغ$ايرة م$ا بع$َدھا َ َ
َلما قبلھا، جاء القوم غير زيد، دلت على أن ما بعدھا ُمغاير لما قبلھا، ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا أن تك$ون ص$فة، وتحم$ُل عل$ى  َ َُ ِ K

  ًم القوم إ� زيدا، ُمغايرة أو �؟قا.. َفيستثنى بھا؛ =ن ا�ستثناء فيه نوع ُمغايرة، وھذا صحيح) إ�(

ٍغيرُِمغاير لما قبلھا، فلما كانت ) إ�(ما بعد  ْ Kفاس$تثني بھ$ا وُع$دت ) إ�(ٍ فيھ$ا معن$ى المغ$ايرة، حينئ$ذ ُحمل$ت عل$ى َ ُ
ً مجرورامن أدوات ا�ستثناء، َ ُ ْ ٍغير( بـَ ْ ِاستثن): َ ْ َ ًمجرورا ھذا فعل أمر، ْ َ ُ ْ ٍغي7ر(ب$ـ ھذا مفعول ب$ه، َ ْ مج$رور متعل$ق ج$ار و) َ

ِاس77تثنبقول$ه  ْ َ َمعرب77ـا، ْ َ ْ ٍغي7ر( ھ$ذا ح$$ال م$$ن ُ ْ ًبم77ا لم77ستثنـى، )َ ْ َ ْ ُ َِ َب77إ) ن7سبا ِ ِ ُ . ِ ِواس77تثن(، إذن ِ ْ َ ْ يك$$ون ھ$ذا فع$$ل أم$$ر، والفاع$$ل ) َ
ً مجروراًضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، َ ُ ْ ه ً ھ$ذا مفع$ول ب$ه؛ =ن الم$راد ب$ه اللف$ظ فأفادن$ا فائ$دتين أن$ه يك$ون ُمف$ردا وأن$َ

ًم.زمة لmضافة؛ فحينئ$ذ ص$ار الم$ستثنى مج$رورا، وإذا ك$ان مج$رورا ) غير(ًيكون مجرورا، وھو م.زم للجر؛ =ن  ً َ ٍ
ِوالثانــي: ٍفحينئذ � يخرج عن القاعدة وھو . ْاجرر َ ُ ً، بخ$.ف الم$ضاف فإن$ه ق$د يك$ون مرفوع$ا وق$د يك$ون من$صوبا وق$د ْ ً

kإ� مجرورا، ولذلك ألتزم ھنا جر الم$ستثنى، ًيكون مجرورا، وأما المضاف إليه ف. يكون  ِ ُ ِواس7تثنً ْ َ ْ ًمج7رورا َ َ ُ ْ ٍغي7ر( ب$ـَ ْ َ .(
ًمجروراإذن  َ ُ ْ ً دل على شيئين، ا=ول كونه مفردا؛ =ن َ K)ت$ضاف إل$ى الجم$ل إ� عل$ى ق$ول، وك$ذلك أن$ه ُم$.زم ) غي$ر �ُ

ٍغير(بـّللجر؛ م.زم للخفض،  ْ ْاستث:  ھذا جار ومجرور متعلق بقول)َ َ َمعرب7ـا(ًمج$رورا، ) غي$ر(، اس$تثن ب$ـِنْ َ ْ ھ$ذا ح$ال ) ُ
ٍغير(من  ْ ً لمستثنـى)َما(، بـ)َ ْ َ ْ ُ ِ، نسب بـِ ِبما نسب لمستثنى بـ) ما(ُ   ًيعني بالذي، معربا بماذا؟) ما(، بـ)إ�(ُ

َمعرب7ـاّموصولة، جار ومجرور ُمتعلق بقوله ) ما (،)َما(بـ َ ْ ًلم7ستثنـى) َم7ا(، ب$ـ ُ ْ َ ْ ُ .إ)( ب$ـِ ِن7س) ِ ِ، بم$ا ن$سب َباُ ) ا=ل$ف(ُ
ًلم77ستثنـىلmط$$.ق،  ْ َ ْ ُ .إ)( ب$$ـ ِ م$$ن حي$$ث إيج$$اب الن$$صب وم$$ن حي$$ث الج$$واز ) إ�(بع$$د ) م$$ا( يعن$$ي ُيعط$$ى غي$$ر حك$$م ):ِ

  .برجحان أو مرجوحية

، ً"ق$$ام الق$$وم إ� زي$$دا: "ف$$ي وج$$وب الن$$صب ف$$ي نح$$و قول$$ك) إ�(ّفم$$ا م$$رت م$$ن ا=حك$$ام المتعلق$$ة بالم$$ستثنى ب$$ـ
، ھ$ذه ا=حك$ام كلھ$ا "ٌم$ا ق$ام إ� زي$د: "، وفي وج$وب الرف$ع ف$ي نح$و قول$كً"ما قام القوم إ� زيدا: "قولكورجحانه في 

َما قام القوم غير زيد وغيُر زيد، غير وغيُر، لماذا؟: ؛ فتقول-للراء–) غير(ُتعطى للفظ ) إ�(التي بعد  ٍَ ٍ ُ َ  

الن$صب، ) غي$ر(ُبالن$صب فتعط$ي " ً الق$وم إ� زي$دام$ا ق$ام: "َل$و وق$ع ف$ي مث$ل ھ$ذا الك$.م لقل$ت) إ�(=ن ما بع$د 
َتعامل معاملة ما بعد ) غير(، فـ"ٍما قام القوم غيُر زيد"، كذلك "ٌما قام القوم إ� زيد"ُويجوز فيه الرفُع    ).إ�(ُ
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َ معربـا:ولذلك قال َ ْ ًلمستثنـى) َما( بـُ ْ َ ْ ُ .إ)( بـِ َنسبا) ِ ِ ) إ�(�، والم$ستثنى ب$ـلmط.ق، بم$ا ن$سب لم$ستثنى ب$إ) ا=لف(، ُ
مثلھا، وھ$ذا إنم$ا يك$ون ف$ي الك$.م الت$ام المنف$ي، وأم$ا ) غير(ٍھو ما بعدھا، حينئذ ما جاز فيه النصب واFبدال صارت 

َ، زي$$دا ھن$$ا واج$$ب الن$$صب، إذا قل$$تً"ق$$ام الق$$وم إ� زي$$دا"ًإذا ك$$ان ُموجب$$ا  ، بالن$$صب واج$$ب ً"زي$$دا) َغي$$ر(ق$$ام الق$$وم : "ً
، والم$ستثنى ف$ي )إ�(حكم ما بع$د ) غير(ُأعطي : ٍ على ا�ستثناء أو الحال أو الظرف، حينئذ نقولالنصب، وسيأتي أنه
َ، وإنم$$ا ھ$$و المج$$رور، =ن$$ك إذا قل$$ت)غي$$ر(الحقيق$$ة فھ$$و ل$$يس  َق$$ام الق$$وم غي$$ر زي$$د أخرج$$ت زي$$د فھ$$و الم$$ستثنى ف$$ي : َ

ُي ا�س$تثناء أن يك$ون اللف$ظ ِولكن ُعومل ھن$ا معامل$ة الم$ستثنى؛ =ن ا=ص$ل ف$) غير(الحقيقة، وليس 
ً تابع$ا -اFع$راب-

Kللمعن$$ى؛ =ن$$ه س$$يتغير م$$ن وج$$وب الن$$صب إل$$ى اFتب$$اع، لك$$ن تع$$ذر لك$$ون  ِ َُم.زم$$ة لmض$$افة، والم$$ستثنى وق$$ع ) غي$$ر(ّ ِ
ُم$$ضافا إلي$$ه، حينئ$$ذ � يمك$$ن تحريك$$ه ب$$الجر ث$$م يك$$ون من$$صوبا، ھ$$ذا ممتن$$ع، حينئ$$ذ أعط$$ي الحك$$م ل$$ـ ٍ ًٍ –نف$$سھا ) غي$$ر(ًّ

ِجئ$ت ب$. زاد، يعن$ي بغي$ر زاد، زْحلق$ت حرك$ة : العاري$ة، تق$ول) إ�(َ، يعني مثل م$ا س$بق  -افالمض ُ ، )زاد(إل$ى ) �(ُ
  لماذا؟

ق$ام : "َ، ويمتنع إظھاُر اFعراب عليھا، ف$صار اFع$راُب عل$ى م$ا بع$دھا، ھن$ا العك$س)غير(ھنا بمعنى ) �(=ن 
ن$ه ُم$.زم للج$ر، =ن$ه م$ضاف إلي$ه و� يخ$رج عن$ه، إذن أعطين$ا ، زيد ھ$ذا يمتن$ع إظھ$ار اFع$راب؛ ="القوم غير زيد

  .نفسھا) غير(الحكم لـ

َواس77تثن مج77رورا بغي77ر معرب77ـا َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ًِ ْ َبم77ا َ ًلم77ستثنـى ِ ْ ُْ َ .إ)( ب$$ـِ َ ن77سبا)ِ ِ معن$$ى البي$$ت أن ) إ�(، يعن$$ي بم$$ا ن$$سب لم$$ستثنى ب$$ـ ُ
ِي معربة بما نسب للمستثنى بـُيستثنى بھا مجرور بإضافتھا إليھا، وتكون ھ) ًغيرا(   .ّمن اFعراب فيما تقدم) إ�(ُ

َمعربـا: وقوله َ ْ ّ ھذا قد تبنى على الفتح في ا=ح$وال كلھ$ا عن$د إض$افتھا إل$ى المبن$ي؛ يعن$ي لي$ست ُمطلق$ة، ھ$ذا إذا ُ ُ
َأضيفت إل$ى مع$رب، وأم$ا إذا أض$يفت إل$ى مبن$ي فھ$ذه لھ$ا حك$م خ$اص س$يأتينا ف$ي ب$اب اFض$افة، وأج$از ّ ُ  الف$راُء بن$اء ُ

َما قام غير زيد"على الفتح في نحو ) غير(   .-معنى حرف-) إ�(ّ، لتضمنھا معنى "َ

ِتفارق : ؛ قال)إ�(و) غير(َثم فروق بين .. وفي التصريح ل5زھري ) غي$ر(ف$ي خم$س م$سائل؛ =ن ) إ�) (غير(ُ
  .، خمس مسائل)إ�(و) رغي(، لكن ثم فوارق بين )إ�(فاستثنى بھا كما استثنى بـ) إ�(ُِحملت على 

ّ� تقُع بعَدھا الجمُل دون غير، وھذا مح$ل ن$زاع، أن ) إ�(أن : ا=ولى ِ k)تق$ُع بع$دھا الجم$ل وھ$ذا ص$حيح، ) إ� �
َففيه نزاع، منھم من جوز ومنھم من منع) غير(ّ� تقُع بعدھا الجملة محل وفاق، وأما ) إ�( َ َK.  

كم$ا س$بق، ا=ص$ل ف$ي ) غي$ر(َعلى الصفة، يعني ُيوص$ف ب$ـ" ٌھم غيُر جيدعندي در: "ُأنه يجوز أن يقال: الثانية
  .ُفاستثني بھا) إ�(َأن يكون صفة لما قبله، ھذا ا=صل فيه، ولكن ُضمlنت معنى ) غير(لفظ 

ُعندي درھم غيُر جي$د، غي$ُر ب$الرفع فيك$ون ص$فة ل$درھم وأض$يف إل$ى جي$د، : ُأنه يجوز أن يقال: المسألة الثانية

ٌ عندي درھم إ� جيد، على أن يكون ويمتنُع   .صفة وھذا أيضا فيه نزاع) إ�(ّ

ج$$اءت ف$اع. ھن$$ا، وھ$و ُم$$ضاف وزي$$د ) غي$$ر(َ، ق$ام فع$$ل ماض$ي، و"ق$ام غي$$ُر زي$$د: "ُالثالث$ة أن$$ه يج$وز أن ُيق$$ال
ٌقام إ� زيد"مضاف إليه، قام غيُر زيد، وھذا من ا�ستثناء المفرغ، و� يجوز  ج$ائز، م$ع كون$ه ھ$ذا " قام غير زي$د"، "َ

ّلم يتقدمه نفي، وأما قام إ� زي$د ھ$ذا � ي$صح، إ� عل$ى رأي اب$ن الحاج$ب،  ٌ kھ$ذا � ي$صح؛ =ن$ه اس$تثناء " ق$ام إ� زي$د"ّ
  .ُو� يجوز قام إ� زيد. ِمفرغ، و� يكون إ� بسبق النفي، وأما في اFيجاب فالجمھوُر على المنع

َ، غيُر وغير بالوجھين ل$يس ھ$ذا ال$شاھد، الم$راد أن "َلقوم غير زيد وعمروما قام ا: "ُأنه يجوز أن ُيقال: الرابعة َ
ٍم$ا ق$ام الق$وم غي$ر زي$د وعم$$رو: "ُيق$ال ٍ ً، بج$ر عم$رو، وعم$رو عطف$ا عل$ى اللف$$ظ يعن$ي لف$ظ زي$د، وھ$و مج$رور =ن$$ه "َ ٍ ٍ

ٍما قام القوم غير زيد وعمرو"ًُمضاف إليه، ورفُعُه حم. على المعنى،  ٍ ٌغي$ر زي$د وعم$رو ب$الرفع، : ، ويجوز أن يق$ال"َ ٍ َ
َما قام إ� زيد وعمرو، لو قلت: ّمراعاة لمعنى زيد؛ =نه في قوة قولك ٌ ٍما قام القوم غير زي$د، ھ$ذا ف$ي ق$وة م$ا ق$ام إ� : ٌ

َزيد وعم$رو ب$الرفع، حينئ$ذ ترف$ع عم$رو، ف$إذا أبدلت$ه أو عطفت$ه عل$ى مج$رور  َ ٍ ٌ ٍوھ$و ف$ي اللف$ظ مج$رور، حينئ$ذ ) غي$ر(ٌ
ُحل، من حيث المعنى وھو مرفوع، ويج$وز مراع$اة اللف$ظ، إذن الراب$عَراعيت الم َم$ا ق$ام الق$وم غي$ر "يج$وز أن يق$ال : ِ

ٌزيد وعمرو وعمرو ٌما قام إ� زيد وعم$رو"َ، بجرl عمرو على لفظ زيد ورفعه حم. على المعنى؛ =ن المعنى "ٍٍ ، و� "ٌ
  .مراعاة المعنى) إ�(يجوز مع 
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َج$$وز م$ا جئت$ك إ� ابتغ$اء معروف$$ك بالن$صب، وأم$ا ف$ي أن$ه ي: الخام$سة وا=خي$رة ُ َ�، م$ا جئت$ك إ� غي$$ر، ) غي$$ر(ُ ُ
kنقول ھذا � ي$صح، م$ا جئت$ك غي$ر ابتغ$اء، � ي$صح، ب$ل � ب$د م$ن إدخ$ال ال$ـ َم$ا جئت$ك لغي$ر : ِعل$ى غي$ر، فتق$ول) �م(َ ُ

  .ابتغاء معروفك

َإذن ھذه خمس مسائل مما فارقت    ).إ�) (غير(و) غير) (إ�(َ

َواس77777777تثن مج77777777رورا بغي77777777ر معرب77777777ا  َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ًِ ْ َ  

 
َبم777777777777ا لم777777777777ستثنى ب777777777777إ) ن777777777777سبا ً ْ ُ َِ ُِ َ. ِ ِ ِْ

  

 

َحينئذ قيل بأن النصب على ا�ستثناء وھذا عليه الجمھ$ور، وقي$ل الن$صُب عل$ى الح$ال، وقي$ل ) غير(وإذا نصبنا  َ َ ٍ
y، ف$$ي أن ن$$صب ك$$ل منھم$$ا عل$$ى )إ�(ف$$ي ا�س$$تثناء كانت$$صاب ا�س$$م بع$$َد ) غي$$ر(الن$$صُب عل$$ى الظرفي$$ة، وانت$$صاُب  َ

َا�ستثناء وھذا ال$صحيح، فحينئ$ذ إذا قل$ت ٍق$ام الق$وم غي$ر زي$د: "ٍ غي$ر : َق$ام الق$وم فع$ل وفاع$ل، وغي$ر بالن$صب، تق$ول" َ
  .منصوب على ا�ستثناء، وھو ُمضاف وزيد ُمضاف إليه

ھ$ذا من$صوب ) غي$ر: (زي$د، نق$ولَ، على أنھا منصوبة عل$ى ا�س$تثناء، م$ا ق$ام الق$وم غي$ر )غير(ُإذن نعرب ھنا 
  .على ا�ستثناء

ًم$ا ق$ام الق$وم إ� زي$دا"، )إ�(ھو ) إ�(وإن كان العامل فيما بعد  : ف$ي ب$اب غي$ر! ، طي$ب)إ�(قلن$ا الناص$ب ل$ه " َ
َالناصب له ما قبله من فعل أو شبھه، ما قام، قام ھو الذي نصب، وف$ي  َ م$ا ف$ي الجمل$ة قبل$ه م$ن فع$ل أو ش$بھه، ) غي$ر(َ

ًما نصبت على ا�ستثناء مع أن المستثنى ھو ا�س$م الواق$ع بع$دھا؛ =ن$ه لم$ا ك$ان م$شغو� ب$الجر لكون$ه م$ضافا إلي$ه وإن ًُ َ
ُّجعل ما يستحقه من اFعراب المخصوص   ً.، على سبيل العارية، كما ذكرناه سابقا، لو � ذلك على غيرِ

K الن$صب عل$ى ا�س$تثناء، ولك$ن لكون$ه ح$ل kإذن ا=صل فيه أن يك$ون الم$ضاف إلي$ه المج$رور ھ$و ال$ذي ي$ستحق
ٍمح$ل الم$$.زم للخف$ض للج$$ر � ينف$ك عن$$ه البت$ة، حينئ$$ذ نق$ول k K : ًھ$$ذا مث$ل غ.م$$ي، غ.م$ي إذا ج$$اء رفع$ا تك$$ون ال$$ضمة

ًمق$$درة، وإذا ج$$اء ن$$صبا تك$$ون الفتح$$ة مق$$درة، وإذا ج$$اء خف$$ضا تك$$ون الك$$سرة مق$$درة؛ =ن$$ه ل$$زم حال$$ة واح$$دة، ك$$ذلك  ً
  ٍ فحينئذ ماذا نصنع؟)غير(مجرور 

  .نجعُل اFعراب على غير: قالوا

ّ ُجعل ما يستحقه من اFعراب المخصوص على سبيل العارية، وال$دليل عل$ى ذل$ك عل$ى .. لو� ذلك على غير.. ِ
ّأن الحركة لما بعدھا حقيقة جواز العطف على محله، يجوز العطف على محل المضاف إليه ِّ.  

َلفارسي، فتؤول بمشتق، أي قام القوم غير زيد، أي ُمغ$ايرين، � ب$د م$ن تأويلھ$ا َوقيل منصوبة على الحال عند ا ّ
ٍبمشتق =نھا حال، ُمغايرين لزيد في الفعل، وأورد عليه أن مجرورھا � محل ل$ه حينئ$ذ، وق$د ن$صبوا المعط$وف علي$ه  ِ ُ ّ

َسبق أنه ُيعطف على المجرور عليه باعتبار اللفظ فيجر، وُيعطف. مراعاة لمحله َ ق$د ُيرف$ع وق$د ..  عليه باعتب$ار المح$لَ
ًُينصب على حسب المحل، فحينئذ إذا جعلوھا حا� ُمغايرين لزيد، وقد عطفوا على محلھا بالرفع، فكيف تكون حا�؟ ّ ً ٍ َ  

ِإذا قيل بأن غير منصوبة عل$ى الحالي$ة كم$ا ھ$و ق$ول الفارس$ي، قلن$ا ُعط$ف عل$ى مح$ل مج$رور  ّ ِ ب$الرفع، ) غي$ر(َ
kصب، طيب بالنصب واضح ي$شترك م$ع الح$ال، وب$الرفع؟ ھ$ذا ي$دل عل$ى أن الق$ول ھ$ذا في$ه ض$عف، ِوُعطف عليه بالن

  .yعلى التشبيه بظرف المكان بجامع اFبھام في كل: َوقيل

ِاستعمل بمعنى : قال الشارح ِغي$ر وُس$وى وس$وى (ٌفي الد�لة على ا�ستثناء ألفاظ، منھ$ا م$ا ھ$و اس$م وھ$و ) إ�(ُ
ً، ومنھا ما يكون فع. وحرفا وھ$و )ليس و� يكون(و فعل وھو ، ومنھا ما ھ)َوسواء ، وق$د ذكرھ$ا )ع$دا وخ$. وحاش$ا(ً

ِوما ُعطف عليه فحكم المستثنى بھا الج$ر، يعن$ي ك$أن إعراب$ه نق$ل إليھ$ا ل$شغله باFض$افة ) غير(ّالمصنف كلھا، فأما  ّ ُِ-

َ، وتعرب -إضافتھا إليه َ، ك$ل م$ا أعط$ي ب$ه الم$ستثنى ب$ـ)إ�(َبما ك$ان ُيع$رب ب$ه الم$ستثنى م$ع ) غير(ُ ُ م$ن وج$وب ) إ�(ّ
: ؛ فتق$ول)غي$ر(النصب وجواز الوجھين مع ترجيح اFبدال في المنقطع والمتصل على التفصيل السابق كذلك ُيعطى ل$ـ

ّقام الق$وم غي$ر زي$د، غي$ر ھ$ذا من$صوب عل$ى ا�س$تثناء، وحك$م الن$صب واج$ب؛ =ن الك$.م ت$ام موج$ب ُ َ ِبن$صب غي$ر . ٍَ
غي$ر زي$د .. ، ما إع$راب غي$ر؟ ب$دل"ما قام أحد غيُر زيد: "، بنصب زيد، فتقولً"قام القوم إ� زيدا: " كما تقوُلًوجوبا،
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ُب$دل مم$ا س$$بق، ب$دل بع$$ض م$ن ك$$ل، واج$ب الرف$$ع أو ج$ائزه؟ ج$$ائز، لم$اذا؟ =ن$$ه ت$ام منف$$ي، والت$ام المنف$$ي يج$وز في$$ه  ّ ّ َ
م$ا ق$ام أح$$د إ� " ب$الرفع أو الن$صب أو الخف$$ض، كم$ا تق$وُل الن$صُب عل$ى ا�س$تثناء وھ$$و مرج$وح، واFب$دال: الوجھ$ان

  ، ما إعراب غير؟"ٍما قام غيُر زيد"، فتقول ً"زيدا

ًفاعل، حينئذ يكون استثناء مفرغا، فترفُع  ً ًم$ا ق$ام إ� زي$د برفع$ه وجوب$ا، وتق$ول: ًوجوبا، كم$ا تق$ول) غير(ٍ م$ا : "ٌ
ٍقام أحد غير حمار، أو غيُر حمار َ لوجھان عند بن$ي تم$يم، وعن$د الحج$ازيين يتع$ين الن$صب، إذن م$ا ق$ام ُيجوز فيه ا".. ٌ

ًأحد غير وجوبا عند الحجازين وجوازا عن$د التميمي$ين ً َ عن$د غي$ر بن$ي تم$يم، وباFتب$اع عن$د بن$ي تم$يم ) غي$ر(بن$صب .. ٌ
ًما قام أحد إ� حمار وإ� حمارا: " كما تفعل في قولك ٌ ٌ.  

  ...!!! محمد وعلى آله وصحبه أجمعينو' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا
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  62الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                      ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .ٍالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َول7777777سوى س7777777وى س7777777و َ ً َ ُ ً َ َِ َاء ٱجع67777777ِ َ ْ ً  

 
َعل7777777ى اAص7777777ح م7777777ا لغي7777777ر جع67777777 ِ ُِ ْ َ M َ ٍَ َ ََ

  

 

ًول7سوى  َ َِ َ، س$وى)رض$$ى(ك$ـِ َ، س$واء)ُھ$$دى: (َ، ُس$وى)ِرض$$ى: (ِ َس$$ماء: (َ َس$$واء: (، بق$ي واح$$دة وھ$ي)َ ، )ِبن$$اء(ك$ـ) ِ
ًوھي أغربھا؛ ولذلك تركھا الناظم، والظاھر أنه لم يذكرھا عمدا َ َ.  

ًولسوى سوى سواء َ َ ً َ ُ ً َ َِ َسوى(أراد أن ُيبيlن أن لـ: بلغاتھا، يعنيKعدَدھا : ِ عدة لغات كلھا ب$دون تف$صيل، اجع$ل لھ$ا ) ِ
َعلى اAصح ما لغير جع6 ِ ُِ ْ َ M َ ٍَ َ ًما نسب لمستثنى بـ: ِ، والذي ُجعل لغير ھو)غير(ما ُجعل لـ: ََ ِ ُكل ما أعط$ي لغي$ر : ، إذن)إ�(ُ

َكذلك ُيعطى سوى، إذن � فرق بينھما؛ لكن في ا=ول ق َ   :الِ

َواس7777777تثن مج7777777رورا بغي7777777ر معرب7777777ا  َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ًِ ْ َ  

 
َبم77777777777ا لم77777777777ستثنى ب77777777777إ) ن77777777777سبا  ً ْ ُ َِ ُِ َ. ِ ِ ِْ

  

 

Mعلى اAصح: َعلى ا=صح، وھنا قال: ولم يقل َ ََ ًمقابله الصحيح؛ تأدبا م$ع س$يبويه؛ : أفعُل تفضيل، قيل: k، وا=صحَ k
َ=نه خالفه وخالف شيخه الخليل في أن  َسوى(َ َن الظرفي$ة، فھ$ي ُم.زم$ة لھ$ا، الظرفي$ة المكاني$ة، وخ$الفھم � تخرُج ع) ِ ٌ

َس$وى(ابن مالك رحمه ' تعالى لكثرة ال$شواھد ف$ي ك$ون  ًت$أتي ُمبت$دأ، وت$أتي ف$اع.، وت$أتي مج$رورة بح$رف الج$ر، ) ِ ً ً

ّ، وس$$تأتي ال$$شواھد كلھ$ا، ھ$$ذه كلھ$$ا ت$دل عل$$ى أنھ$$ا ُمت$صرفة، وإذا ك$$ا)إن(ًوت$أتي ُم$$ضافة، وت$$أتي اس$م  k ٍن ك$$ذلك فحينئ$$ذ
ٍليست بظرف ُم.زم للظرفية، بل قد تأتي  ً أنھ$ا ق$د ت$أتي ظرف$ا كثي$را وغي$ر ظ$رف قل$ي.، -وھذا قول للرم$اني وغي$ره-ٍ ٍ َ ً ً

 .Kوخصه بعُضھم بالشعر كما سيأتي

َولسوى سوى سواء اجعـ6: إذا َ ْ َ ً َ ُ ً ٍَ ِ َاجعـ6: (ِ َ ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا، ) اجعل$ْن(ٌا=لُف ھذه بدل عن نون التوكي$د الخفيف$ة ) ْ
ًلسوى(ٍفحينئذ  َ َھذا ُمتعل$ق ب$ه، وا=ص$ُل ف$ي الفع$ل المؤك$د أن � يتق$دم علي$ه عامل$ه، ممن$وع ھ$ذا، ولك$ن ف$ي مث$ل ھ$ذا ) ِ K K l
=نھ$$ا م$$ن ) ق$$د(Kم$$ن ب$$اب ال$$ضرورة، الفع$$ل المؤك$$د بن$$ون التوكي$$د الخفيف$$ة والثقيل$$ة، وك$$ذلك م$$ا دخل$$ت علي$$ه : نق$$ول

Kداء، كل مؤكد حينئذ يمتنع أن يتقدم معمول المؤكد عليه، ولك$ن ف$ي مث$ل ھ$ذه ا=بي$ات lالمؤكدات، أو �م ا�بت َ ّ ٍ l–ال$شعر- 
 .من باب الضرورة: ُيقال فيه

ًلسوى: (إذن َ ِ ٍ، على أنه مفعول ثان له)اجعل: (ّھذا ُمتعلق بقوله) ِ ٌ. 

Mعل77ـى اAص77ـح َ ََ َاجع77ـ6: (ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$ه: َ َ ً، خ.ف$$ا ل$$سيبوي)ْ َھ$$و ص$$حيح وم$$ا اخت$$اره : ه والخلي$$ل، أيِ
ج$ون ھ$ذه : kالناظم أصح، ھو صحيح من قبيل lُصحيح وأصح، وھذا من باب أن � يخالف الناظم س$يبويه فح$سب، يخر َ

ِالتخريجات من أجل أن � يخالف الناظم سيبويه؛ =ن ا=صل موافقة سيبويه وعدم مخالفته، فإذا ُوجد ما يخ$الف � ب$د 
   .من التأويل

َمـا لغيـر جعـ6( ِ ُِ ْ ٍَ ٍما ُجعل لغير، ) َ ، وال$ذي )ٍما ُجعل لغي$ر(ھذه صلة الموصول، وا=لف ھنا لmط.ق، ) ما ُجعل(ِ
ُُجعل لغير ھو ا=حكام السابقة من أحك$ام فيم$ا س$بق؛ =نھ$ا مثلھ$ا؛  ّم$ث.ن بمعن$ى واح$د، واس$تدلوا عل$ى ) س$وى وغي$ر(ِ

المعن$ى واح$د، إذا ) ق$اموا غي$رك(و) ق$اموا س$واك: (ل$ى أن معن$ى ق$ول القائ$لإجم$اُع أھ$ل اللغ$ة ع: ا=ول: ذلك بأمرين
بمعن$ى واح$د ف$ي مث$ل ) ِس$وى وغي$ر: (إذن. إ� أن$ت، ف$المعنى واح$د: إ� أنت، ق$اموا غي$ُرك: قاموا سواك، يعني: قلت

س$يبويه ظ$اھر ك.م$ه عبارة عن مك$ان أو زم$ان، ھك$ذا قي$ل، م$ع أن ) ِسوى(إن : وأنه � أحد منھم يقوُل. ھذا التركيب
ٌبأنه لم يقل أحد ممن قال بظرفيتھا أنھا ظ$رف مك$ان أو ظ$رف زم$ان، يعن$ي عب$ارة ع$ن المك$ان : أنھا ظرف، لكن قيل
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  .أو الزمان

َأن م$$ن حك$$م بظرفيتھ$$ا حك$$م بل$$زوم ذل$$ك وأنھ$$ا � تت$$صرُف، ول$$ذلك ق$$الوا: والث$$اني َ ُم.زم$$ة للظرفي$$ة، وأنھ$$ا � : َ
َس$وى(kُه ما ج$اء م$ن ش$واھد عدي$دة ف$ي ت$صرف ّتتصرُف البتة، وھذا ينقُض ًبأنھ$ا تك$ون مبت$دأ وتك$ون وخب$را وتك$ون ) ِ ً

  ..غير ذلك

ُو) ينط777ق الفح777شاء م777ن ك777ان منھم777و  ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ِْ َِ ْ َ ْ ُ َ  

 ج
َإذا جل7777777سوا من77777777ا و) م7777777ن س77777777وائنا .ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ َ ِ  

 

َو) من سوائنا( ِ ِ َِ َْ ُدع$وت {: ت قبل ذلك مج$رورة، ف$ي الح$ديث، كذلك جاء)سوى(تدخل على ) ِمن(Kدل على أن ) َ
ِربي أن � ُيسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسھم ً l {)اسم مجرور، ھ$ذا ا=ص$ل ): سوى(حرف جر، و: من) من سوى

   :إلخ، كذلك القول السابق} ...ما أنتم في سواكم من ا=مم{: فيھا، كذلك في الحديث

َإذا جلسوا منا و) من سوائنا .ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ َ ِ  

   :وكذلك

ّف77777777إنني وال77777777ذي يح77777777ج ل77777777ه الن777777777ا .ُ َ .c ُ َ َِ ِ ِ َ
  

 
ِس بج7777777777دوى س7777777777واك ل7777777777م أث7777777777ق ِِ َِ ْ َ َ َ َ َ ُْ 

 ج

  :ومن استعمالھا مرفوعة با�بتداء

َوإذا تب777777777777اع كريم777777777777ة أو ت777777777777شترى ْ َ ُ َ ََ ُ َ َُ ٌ ِ َ ِ  

 
ِف7777777سواك بائعھ7777777ا وأن7777777ت الم7777777شتري َ ْ ُْ َ َ ُ َ ََ ََ ِ ِ َ

  

 

َسواك( َ َبائعھا(ھذا مبتدأ، و) ِ ُ   .خبرھا) َِ

 :ً وقوعھا مرفوعة بالفاعليةوكذلك من

ِول777777777777م يب777777777777ق س777777777777وى الع777777777777دوان َ ُ َ ْ َ َْ ْ َِ َ ْ                    
 

ُدن7777777777777777777777اھم كم7777777777777777777777ا دان7777777777777777777777وا َ .َ َُ ْ ِ  

 

َسواك(       فـ َ ِسوى العدوان(مرفوع با�بتداء، و) ِ َ ُ َْ ْ   .مرفوع بالفاعلية) ِ

  :)إن(كذلك جاءت منصوبة اسم 

ٍل77777777777ديك كفي77777777777ل ب77777777777المنى لمَؤم77777777777ل M ُ ُ ِْ َِ َِ ٌ َ َ َ  

 
ِوإ َن س77777777واك م77777777ن يَؤمل77777777ه ي777777777شقىَ ْ َ M ُ َ َُ َُ ِ ّ 

 

َوإن سواك( َ َِ ّ ، )إن(اس$م ) س$واك(ھذه مت$صرفة، ھ$ذه � يق$ال بأنھ$ا م.زم$ة للظرفي$ة، ف$ـ: ، إذن)إن(جاءت اسم ) ِ
، ُي$$ستثنى بھ$$ا كم$$ا ُي$$ستثنى )غي$$ر(َھ$$ذا تقري$$ر ك$$.م الم$$صنف، ول$$ذلك ذھ$$ب اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى إل$$ى أنھ$$ا مث$$ل 

ٌ، ف$الراء ح$رف ص$حيح غي$ر معت$ل، )غي$ر(؛ =نھا � يظھُر فيھا اFعراب، بخ.ف )سوى(�l يمثلون لـ، ولكن )غير(بـ
ٍق$ام الق$وم س$وى زي$د، ھن$ا الن$صب ُمتع$يlن : ٍ، حينئ$ذ � يظھ$ُر عليھ$ا اFع$راب، وإ� ُيق$ال)فت$ى: (ھ$ذا مث$ل) سوى(وأما  َ

Kھ$ذا يتع$يُن في$ه الرف$ع عل$ى أن$ه ) ٍم$ا ق$ام س$وى زي$د(، ُيج$وز في$ه الوجھ$ان) ٍما قام القوم س$وى زي$د(واجب وھو مقدر، 
 ).غير(فاعل، الحكم واحد مثلھا مثل 

: الظ$$روف المكاني$$ة، بمعن$$ى: م$$ن الظ$$روف ال.زم$$ة، أي) س$$وى(م$$ذھُب س$$يبويه وجمھ$$وُر الب$$صريين أن : إذن
K عوُض$ك، ث$م توس$عوا Kح$ل في$ه: جاء الذي في مكان$ك، أي: جاء الذي سواك، في ا=صل: عوض، فمعنى: مكان بمعنى ِ
Kعوض، وإن لم يكن ث$م حل$ول فظرفيتھ$ا مجازي$ة، ولھ$ذا ل$م يت$صرفا: بمعنى) مكانك وسواك(واستعملوا  ُ ٌ م$ذھب : إذن. َ

Kسيبويه أنھا � تخرج عن الظرفي$ة ب$ل ت.زُمھ$ا، إ� ف$ي ال$شعر، فم$ا ج$اء مم$ا اس$تدل ب$ه الن$اظم ق$الوا ھ$ذا ف$ي ال$شعر : َ
و� تخ$رُج ع$ن الظرفي$ة : جاء ال$ذي س$واك، ق$الوا: َر � في الشعر؛ =نھا ُيوصل بھا الموصولّخاصة، والك.م في النث
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ًتستعمل ظرفا غالبا وكـ: إ� في الشعر، وقال الرماني والعكبري ً وإل$ى ھ$ذا : ًقل$ي.، ق$ال اب$ُن ھ$شام ف$ي ا=وض$ح) ٍغي$ر(َُ
ًقول الرماني إلى أنھا تأتي ظرفا غالبا وكـ.. أذھُب ِ، وما استشھَد به على خ.ف ذلك يحتمل التأويلًقلي.) ٍغير(ً ُ. 

ِتفارق  ِأن الم$ستثنى بغي$ر ق$د ُيح$ذف إذا فھ$م المعن$ى، نح$و: ف$ي أم$رين؛ ا=ول) ًغي$را) (سوى(ُ ُ َل$يس غي$ُر، ق$ام : َ
ًالقوم ليس غيُر، ليس غير، ليس غير◌ا  ِ َ َ  بھ$ا إذا ال$ذي ھ$و الم$ستثنى) غي$ر(ُِحذف ما بعَد : ؛ يجوز فيھا، إذن-بالتنوين–ُ

ِفھم المعنى بخ.ف سوى ُ. 

ِسوى تقُع صلة الموصول في فصيح الك.م بخ.ف غي$ر: ًثانيا َ ج$اء : ِج$اء ال$ذي س$واك، واكتفين$ا بھ$ا، ھ$ذا مث$ل: ِ
Kنق$در لھ$ا فع$. مح$ذوفا، ف$دل : إذن, Kالذي عندك، أو في الدار، اكتفينا بھا،أين المبت$دأ والخب$ر؟ ج$اء ال$ذي اس$تقر س$واك ً ً l

  .ھا ظرف، ھذا عند سيبويهعلى أن

ِق$اموا س$واك وق$اموا : Kعنَد الناظم، وسوى بينھما لما ذكرن$اه م$ن ال$دليلين أن) غير(ھذه مثل ) ِسوى: (نقول: إذن
ًغيُرك بمعنى واح$د، الم$راد ب$ه ا�س$تثناء، ك$ذلك م$ا ورد ف$ي ا=بي$ات ال$سابقة م$ن ذكرھ$ا مبت$دأ وذكرھ$ا خب$را وف$اع.  ً ً

 .ه، ھذا التصرف التام، ھذا معنى التصرف، وإذا كان كذلك ھذا ينافي الظرفيةإلى آخر).. إن(واسم 

َواس77777777تثن مج77777777رورا بغي77777777ر معرب77777777ا  َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ًِ ْ َ  

 جج
َبم777777777777ا لم777777777777ستثنى ب777777777777إ) ن777777777777سبا  ً ْ ُ َِ ُِ َ. ِ ِ ِْ

  

 

َول777777777سوى س777777777وى س777777777واء اجع6777777777 َ ْ ً َ َ ً َ ُ ً َ َِ ِ  

 ج
َعل77777777ى اAص77777777ح م77777777ا لغي77777777ر جع677777777 ِ ُِ ْ َ M َ ٍَ َ ََ

  

 

ٍفھ$ذا مح$ل نظ$ر عن$د س$يبويه ) س$وى(kفمح$ل وف$اق، وأم$ا ) غير(ى بھما عند الناظم، أما ھذان اسمان ُيستثن: إذن k
، وم$ن الع$رب م$ن يف$تح س$ينھا )ِس$وى(ِوأم$ا س$وى فالم$شھوُر فيھ$ا ك$سر ال$سين والق$صر : َوغيره، ولذلك ق$ال ال$شارح

بالك$$سر ) ِس$$واء(ّنھا ويم$$د ِ، وم$$نھم م$$ن يك$$سُر س$$ي)ُھ$$دى(ك$$ـ) ُس$$وى(Kويم$$د، وم$$نھم م$$ن ي$$ضم س$$ينھا ويق$$صر ) َس$$واء(
-، وھذه اللغة لم يذكرھا المصنف =نھا غريبة وق$ل م$ن ذكرھ$ا، ومم$ن ذكرھ$ا الفاس$ي ف$ي ش$رحه لل$شاطبية، )بناء(كـ

ُھذا طبع ا]ن
َق$ام الق$وم :  ف$إذا قل$ت-ظ$رف مك$ان: يعن$ي-ً وم$ذھب س$يبويه والف$راء وغيرھم$ا أنھ$ا � تك$ون إ� ظرف$ا -

ِ، وھ$$ي ُم$$شعرة با�س$$تثناء، و� تخ$$رُج )غي$$ر(بة عل$$ى الظرفي$$ة لي$$ست اس$$تثناء مث$$ل س$$وى زي$$د، ف$$سوى عن$$َدھم من$$صو
َعندھم عن الظرفية إ� في ضرورة الشعر، واختار المصنف أنھا كغير فتعامل بما تعامل به غير م$ن الرف$ع والن$صب  َُ

  .َوالجر، وإلى ھذا أشار بقوله السابق

   :ثم قال رحمه '

ِواس777777777تثن ناص777777777با ب ًِ َ ْ َِ َ َل777777777يس وخ6777777777َْ َ َ َ ْ َ  

 
َوبع777777777777777777دا وبيك777777777777777777ون بع777777777777777777د ) َ ُ َْ َ َ َ َ َُ ِ ِ  

 

ًواستثن ناص7با( َ ْ َِ َ َِ ِواس7تثن(ًوجوب$ا ): ْ ْ َ ْ ًناص7با(أن$ت ) َ َ ِ ًناص7با(، )َ َ ِ ِاس7تثن(ح$ال م$ن الفاع$ل الم$ستتر ف$ي : إعراب$ه) َ ْ َ ْ( ،
َاستثن أنت وجوبا حال كونك ناصبا، ناصبا وجوبا للمستثنى، ولكن المستثنى ھنا ع$ين  K ً ً ً ً ل$يس، وخ$.، : (ل$ه أربع$ة ألف$اظِ

َوشرط لھ$ا ) وعدا، وبيكون مم$ا ُي$ستثنى بھ$ا، لك$ن � : النافي$ة دون أخواتھ$ا، ھ$ذه ا=ربع$ة تك$ون ُم$ستثنيات، يعن$ي) �(َ
: َُيسمى مستثنى، وإنما ا�ستثناء ھنا وافق من جھة المعن$ى، وص$ار اFخ$راُج معن$ى، وأم$ا ف$ي اللف$ظ ف$.، ول$ذلك تق$وُل

ًيس زيدا، زيدا ھذاَقام القوم ل ُمستثنى ليس عندنا ھنا مستثنى في اللفظ، وإنما ھو م$ن جھ$ة المعن$ى : خبر ليس، � تقل: ً
ًفيه إخراج، قام القوم ليس زيدا، فـ ًھذا فعل ماضي ناقص، واسمھا ضميُر ُمستتر وجوب$ا، وزي$دا خبرھ$ا، فل$يس ) ليس(َ ً ِ

   .عندنا ھنا مستثنى

ًواستثن ناصبا ِ َ َِ ْ ْ َاصبا بليـس وخـ6 وبعـدا وبيكـون بعــد )َنً وجوبا َ ََ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َِ ِ َِ ً َق$ام الق$وم ل$يس زي$دا، وق$ام الق$وم خ$. : ٍ حينئ$ذ تق$ولِ ًَ
Kناصبا، وعد منھا: ًزيدا؛ =نه قال ًقام القوم خ. زيدا، وقام القوم عدا زيدا، وق$ام الق$وم : تنصُب بخ. فتقول: خ.، إذن: ً ًَ َ

ًليس زيدا(ٍذ ً� يكون زيدا، وحينئ ًخبر ليس، وخ. زيدا، زي$دا: ً، زيدا)َ ُمثلھ$ا، و� ) ع$دا(ٌمفع$ول ب$ه من$صوب لخ$.، و: ً
ًضمير مستتر وجوبا، و) يكون(ًيكون زيدا، اسم  ُيعتب$ر خب$ر يك$ون، إذن ل$يس عن$دنا م$ستثنى، ) ل$يس(ھ$ذا مث$ل ) ًزيدا(ٌ

ًوإنما النصب يكون ُمتعينا في موض$عين اثن$ين مم$ا ذك$ره الن$اظم ُفيج$وز ) خ$. وع$دا(، وأم$ا )ل$يس و� يك$ون: (، وھم$اّ
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ل$يس و� (َفا=رجح النصب، ولذلك ذكرھا الن$اظم ھن$ا م$ع ) ما(Kالنصب والخفض، وھنا إذا تجردت عن : فيھا الوجھان
َخ6(K، فدل على أن )يكون َوعدا َ َ م خ$. َفق$ام الق$و: ا=رج$ح فيھ$ا الن$صب عل$ى الج$ر) م$ا(ل$م ت$سبقھا ) م$ا(إذا خلت من ) َ

ًخ. زيد، وق$ام الق$وم ع$دا زي$دا، أرج$ُح م$ن: ًزيدا، أرجُح من َ kع$دا زي$د، وھ$ذا ي$دل عل$ى أن الن$اظم ق$صد ھ$ذا المعن$ى : ٍ ٍ
َواستثن ناصبا بل7يس وخ67). (ليس و� يكون(لقرنھا أو قرن ھذين الحرفين أو الفعلين بـ َ َ ََ َ ْ ْ ََ ِ ًِ ِ ُوبع7دا وبيك7ون ْ َُ َ َ َ َِ بھ$ذا اللف$ظ، ) ِ

َوق7د ت7زاد ك7ان: (بھذه الصيغة، كم$ا ق$ال ھن$اك) يكون(ًماضيا � يصلح، وإنما ) كان: (يعني ُ َْ َ ُ َ ك$ان بلف$ظ الماض$ي، إذن ) َ
ّقصد لفظه فھو اس$م مج$رور بالب$اء، وج$رهُ : الباء حرف جر، ويكون: قصَد اللفظ، بيكون) وبيكون: (َقصَد اللفظ، وھنا ٌِ ُ ُ

َكسرة مقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغاُل  ًالمحل بحركة الحكاية وھ$ي ال$ضمة؛ =ن$ه حك$اهُ مرفوع$ا، ّ ّ ُوبيك7ـون (ّ ُ َ َِ
َبعـ77ـد ) َ ْ َالنافي$$ة، و� ت$$ستعمل ) �(بع$$د .. النافي$$ة ) َ عل$$ى : م$$ن أدوات النف$$ي، إذن) �(ف$$ي ا�س$$تثناء م$$ع غي$$ر ) يك$$ون(ُ

 .من جھة النفي دون غيرھا من أدوات النفي) �(من جھة المضارع و) يكون(خصوص 

ًاستثن بليس وما بع$َدھا ناص$با الم$ستثنى، فتق$ول:  الشارحَقال ِ ًق$ام الق$وم ل$يس زي$دا، ف$ـ: ِ ُ ل$يس : "م$ن قول$ك) ًزي$دا(َ
ًزيدا و� يكوُن زيدا ًضمير مستتر وجوبا باتف$اق، وإنم$ا اختلف$وا ف$ي : منصوب على أنه خبر ليس و� يكون، واسمھا": ً ٌ

ٍالمرجع، على أي شيء يرجع؟ المشھور عندھم أنه َق$ام الق$وم : ُ يعود إلى البعض المفھوم من الق$وم، ال$بعض م$ن الق$ومّ
ًليس بعُضھم زي$دا، ق$ام الق$وم � يك$وُن زي$دا: ًليس زيدا ً ٍ� يك$ون ال$بعُض زي$دا، فحينئ$ذ ع$اَد إل$ى ال$بعض المفھ$وم م$ن : َ ً

: ل$يس ھ$و أي: التق$ديرمرجُع$ُه اس$م فاع$ل، يعن$ي وص$ف مفھ$وم م$ن ال$سابق، و: القوم، ھذا المشھور عند النحاة، وقي$ل
َأكرم$ت الق$وم ل$يس : ًالق$ائم زي$دا، ومثل$ه اس$م المفع$ول نح$و: َالقائم، وھذا اختارهُ ابن ھشام في ا=وض$ح، ل$يس ھ$و، أي ُ

ًزيدا، ليس المكرم زيدا، إذن ًُ   .عاَد إلى الوصف: َ

ٍأن مرجعُه مصدر الفعل السابق العامل في المستثنى منه، فحينئذ: والثالث ُخ$. القي$ام، خ$. : ًوم خ. زيداَقام الق: َ
ُالقيام، وھذا ضعيف، والسابق كذلك ضعيف، وا=شھر ھو ا=ول وھو الظاھر، أنه يعود إل$ى ال$بعض المفھ$وم : ھو أي

ًق$ام الق$وم ل$يس زي$دا: ّمن الك$ل ال$سابق ًل$يس ال$بعُض زي$دا، وھ$ذا واض$ح، ول$ذلك ق$ال ھن$ا: َ وي$ضعف ال$وجھين الث$اني : َ
ُ ع$دم ا�ط$راد؛ =ن$ه � -أن$ه م$صدر: ًديره بالوصف س$واء ك$ان اس$م فاع$ل أو اس$م مفع$ول، والثال$ثتق: يعني-والثالث، 

ًالقوم إخوتك ليس زيدا: ٌيكوُن ھناك فعل نحو ِوالمشھور أنه عائد على البعض المفھ$وم م$ن الق$وم، والتق$دير: ھنا قال. َ ٌِ :
ٌل$$يس بع$$ُضھم زي$$دا، و� يك$$ون بع$$ُضھم زي$$دا، وھ$$و ُم$$ستتر وج ِ ً ً ًخ$$. زي$$دا، وع$$دا زي$$دا : ًوب$$ا، وف$$ي قول$$كَ ھ$$ذا ) ًزي$$دا(ً

Kمنصوب على المفعولي$ة، ول$و ل$م تتق$دم  ُالم$صدرية؛ =نھ$ا يج$وز فيھ$ا الوجھ$ان، وخ$. وع$دا فع$.ن فاعلھم$ا ف$ي ) م$ا(ٌ
فين؛ لوقوعھم$ا موق$ع : المشھور الخ.ُف فيھما ك$الخ.ف ف$ي ل$يس، ول$ذلك يق$ول lإ�(خ$. وع$دا فع$.ن غي$ر مت$صر( ،

ٌوانت$$صاُب الم$$ستثنى بھم$$ا عل$$ى المفعولي$$ة، وفاعلھم$$ا ض$$مير ُم$$ستتر، وف$$ي مرجع$$ه الخ$$.ف ف$$ي ل$$يس، وال$$صواُب أن$$ه 
ًضمير عائد على البعض المفھوم من القوم، وھو ُمستتر وجوبا والتقدير ٌ ًخ. بعُضھم زيدا وعدا بعُضھم زيدا: ٌٌ ً.  

ًقام القوم خ. زيدا، عدا : ھذه ا=ربع الجمل إذا قيل ًزيدا، ليس زي$دا، � يك$ون زي$دا، الجمل$ة م$ا محلھ$ا؟ موض$ُع ُ ً ً
ًجملة ا�ستثناء م$ن ھ$ذه ا=رب$ع ن$صب عل$ى الح$ال، ھ$ذا الم$شھور، إذن ق$ام الق$وم خ$. زي$دا، نق$ول ُ َ ٌ : lالجمل$ة ف$ي مح$ل

ِف$ي مح$ل ن$صب ح$ال، حينئ$ذ ي$رد اFش$كال ف$: في محلl نصب حال، و� يكون وليس: ًنصب حال، وعدا زيدا َ ٍ خ$. (ي ّ
َ إذا كانت ماض$وية وج$ب اقترانھ$ا ب$ـ-كما سيأتي-أن الجملة الحالية ): وليس وعدا خ$. (ٍ، حينئ$ذ م$ا اFش$كال ھن$ا؟ )ق$د(َ

ًق$$د خ$$. زي$$دا، ق$$د ع$$دا زي$$دا، ق$$د ل$$يس زي$$دا، وأم$$ا ): ق$$د(ّح$$ال � ب$$د أن ن$$دخل عليھ$$ا : إذا قلن$$ا) ًزي$$دا ً فھ$$ي ) � يك$$ون(ًَ
َفي ليس وخ$. وع$دا م$ع كونھم$ا ) قد(عليھا، ولم تقترن بـ) قد(ّية ف. بد من إدخال مضارعية ف. إشكال، وأما الماضو

َماضوية �ستثناء أفعال ا�ستثناء، سيأتي أن ث$م خ$.ف ف$ي دخ$ول ق$د عل$ى الجمل$ة الحالي$ة إذا كان$ت أفع$ال ا�س$تثناء، 
ُوبعضھم استثناھا، حينئذ إذا استثنيت � إشكال، إذن دخول  ًالماضوية إذا وقعت حا� ف$ي غي$ر أفع$ال على الجملة ) قد(ٍ
فة lا�ستثناء ف. اعتراض حينئذ، ومحل ذلك ا=فعال المتصرk ٍ. 

kمح$$ل ذل$$ك ا=فع$$ال المت$$صرفة � : �س$$تثناء أفع$$ال ا�س$$تثناء، أو يق$$اُل: َُم$$ستأنفة � موض$$ع لھ$$ا، نق$$ول: َوقي$$ل
ٍي في موضع نصب◌ على الحال مع كونھ$ا ماض$وية، على خ. وعدا وليس، وھ) قد(ِالجامدة، إذن ُيجاُب بعدم دخول  ِ َ

فة وأم$$ا الجام$دة ف$.، وقي$$ل lَإم$ا أن ُيق$ال باس$تثناء أفع$$ال ا�س$تثناء، وإم$ا أن ُيق$$ال ب$أن ق$د ت$شترط ف$$ي ا=فع$ال المت$صر َ ُ :
Kغي$ر ُمتعلق$ة بم$ا قبلھ$ا ف$ي اFع$راب، وإن تعلق$ت ب$ه ف$ي المعن$ى، تق$ول: َُمستأنفة � موضع لھا، يعن$ي l : .$َق$ام الق$وم خ

Kزيدا، � محل لھا من اFعراب، � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب يعن$ي َ� ع.ق$ة لھ$ا بم$ا قبلھ$ا، وإذا قي$ل بأنھ$ا ف$ي موض$ع : ً
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َحال حينئذ صارت الجملة ُمرتبطة بما قبلھا؛ =ن العامل في موض$ع الح$ال ھ$و  ُ ٍ� موض$ع لھ$ا حينئ$ذ : َ، وإذا قي$ل)ق$ام(ٍ
َوبيك7ـون بعـ7ـد ): (K من جھة المعنى؛ =ن المعنى تابع � يمكن أن تنف$صل، ونب$ه بقول$هانفصلت من جھة اFعراب � َ ُْ َ َ َُ ِ (

ٌوھو قيد في  غي$ر م$ضاف ويك$ون م$ضاف -) يكون(َفقط على أنه � ُيستعمل في ا�ستثناء من لفظ الكون غير ) يكون(َ
َ وأنھا � تستعمل فيه إ� بعد -إليه   ).م، وإن، ولن، ولما، ومال(على جھة الخصوص دون ) �(ُ

ْواج77777777رر ب77777777سابقي يك77777777ون إن ت77777777رد ْ ُِ ُ ُِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ََ
  

 
ْوبع7777د م7777ا ان7777صب وانج7777رار ق7777د ي7777رد ْ َِ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ ِْ  

 

ُسابقي يكون( ُ َ ْ ََ Kإم$ا أن يتج$ردا : خ. وعدا، ليس و� يكون واجُب الن$صب، وأم$ا خ$. وع$دا فلھم$ا ح$ا�ن: وھما) ِ
أن ھ$ذا رأي اب$ن مال$ك : kالجر والنصُب، والنصُب أرجح، والدليل عل$ى ذل$ك: نٍالمصدرية، حينئذ فيھما وجھا) ما(عن 

ّأنه عدھا مع ليس و� يكون، فدل على أن النصب بھا أرجُح من الجر K K. 

ًق$ام الق$وم خ$. زي$دا: "ٍالجر، حينئذ لك ح$ا�ن: المصدرية) ما(Kالوجه الثاني فيما إذا لم تتقدم عليھا  َق$ام الق$وم "، "َ
ًق$ام الق$وم ع$دا زي$دا"kس$يأتي ع$دھا م$ن ح$روف الج$ر، .. ّ، حرُف جر"ٍدخ. زي ٍق$ام الق$وم خ$. ع$دا زي$د"بالن$صب، " َ َ" ،

َبالجر، إذن جاز فيھا الوجھان والنصُب أرجح ّ. 

ُواجرر بسابقي يكً◌ون: (قال ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ِ َ اس7تثن ناص7با بلي7ـسسابقي يكون في البيت السابق، قال) ِ ْ َْ ِ ًِ ِ َ 6َ وبع7ـدا َخ7ـ: ، ث$م ق$الَْ َ َِ َ
ُوبيكـون ُ َ ْسابقي) يكون(َ، ما الذي سبق َِ ََ ُواج7رر ب7سابقي يك7ون بالتثنية؟ خ. وعدا، إذن اجُرر بھما م$ا بع$َدھما، ِ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ِ :  وھم$اِ

ْإن تـردخ. وعدا  ِْ ُ k الج$ر إن أردت الج$ر ُج$ر بھم$ا، لك$ن ھن$ا الم$راد ب$الجر مت$ى؟ عن$د التج$رد، وي$دل عل$ى ذل$ك ش$يء ِ K ّ َّ
َأن$$ه أح$$ال عل$$ى س$$ابقي يك$$ون وھ$$و ق$$د ذكرھم$$ا مج$$ردتين، ف$$دل عل$$ى أن ش$$رط الج$$رl ھ$$و التج$$رد ع$$ن : رآخ$$ K K ) م$$ا(َ

ُواجرر بسابقي يكون(المصدرية،  ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ِ kحينئذ نأخذ شرط التجرد عن ) ِ َ ُ َالمصدرية بكونه أحال عل$ى البي$ت ال$سابق وق$د ) ما(ٍ
Fُذكرھما مجردتين، وفھم شرط التجريد با ِ ُ K ُب7سابقي يك7ون: ؛ =نه قال)ما(حال على لفظھما وھما خاليان من ُ َ ْ ََ ِ ْإن ت7ـرد، ِ ِْ ُ ِ 

Mالجر َ ٌ فاجُرر، أما إذا ما أردت فنصبت حينئذ لك مسلك ولك مخرج، إم$ا ھ$ذا وإم$ا ذاك، فھ$و ف$صيح ف$ي ل$سان ع$رب؛ ْ ٍ َ َ
ْإن تـرد ِْ ُ ً الجر فإنه جائز وإن كان قلي. والنصُب أرجح، ُھنا � ِ َ ٌ ٌُي.م من أخذ بما دون الفصيح؛ =ن ھذا وارد ف$ي ل$سان ّ ِ َ ُ

َالعرب وھذا كذلك وارد في لسان العرب، حينئذ من اختار ا=حسن أن يتكلم اFنسان بما ھو أف$صح وأن يحم$ل الق$رآن  َK ٍ ٌ
 :ل، وأماٍعلى ما ھو أفصح، لكن إذا لم يمكن حينئذ على ما ھو دونه وھو فصيح يعني سائغ في ك.م عرب ف. إشكا

ِوالخل7777777ف إن ك7777777ان فخ7777777ذ باAس77777777ھل  َ ْ ُ ََ ِ ِْ َُ َ ُْ ْ  

 
ِف77777ي النح77777و ) ف77777ي غي77777ره فاAف77777ضل َ ْْ ََ ِ ِ ِِ َ َ ِ .  

 

kھذا ت.ُعب بالنحو و� ُيحال عليه، بل ھذا من تتبع الرخص، نقول: نقول ِّ ٌ َھذا ممنوع، لماذا؟ =ن ل$سان الع$رب : َ ٌ
ٍب القرى والقبائل باللغة، حينئ$ذ رجعن$ا إل$ى اللغ$ة ا=م الف$صحى، ّمطرد ونحن ا]ن بعَد ھجر اللغات يعني لم يتكلم أربا

ٍإلخ كل يتكلم بلسانه، لكن إذا لم ُيوجد حينئذ رجعن$ا إل$ى .. ِوإ� لو ُوجد بنو تميم بلسانھم المحفوظ وقريش والحجازيون َ ُ ّ v
َا=فصح، وأما مثُل ھذه القواعد أنه يتتبع الرخص وخذ ا=سھل وحينئذ ُيحمل الق ٍ ُ � ، ھ$ذا ت.ع$ب، : رآن على ھذا نقولّ

َالقرآن � يجوز أن ُيحم$ل عل$ى لغ$ة ش$اذة البت$ة , ّھذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه ُيعمل با=فصح وخاصة في القرآن
رين عل$ى أنھ$م إذا ج$اءوا ف$ي قول$ه تع$الى lَوأس$روا النْج$وى ال$ذين ظلُم$وا: ((� يجوز، ولذلك أكثر المفس َ Kَ َ َ َِ kK ] 3:ي$اءا=نب)) [َ

ُأكلوني البراغيث(ُ� يمكُن حملھا على لغة : نقول ْ ُِ َِ َ َ kوأسروا(البتة، مع أن ظاھرھا ) َ َ َالنْجوى(بالواو ) ََ K ( ٌمفعول ب$ه َال$ذين (َ ِ K
َظلُموا ٌث$م عُم$وا وص$موا كثي$ر ((� ب$د م$ن ھ$ذا، ) ّال$ذين ظلم$وا أس$روا النج$وى: (ّ، ف. ُبد من التقديم والت$أخير)َ ِ kَ َ َ َ K ْم$نُھمُ ْ ِ ((

kوص$موا(ب$الواو ) َعم$وا] (71:المائدة[ َ ْكثي$ر م$نُھم(� : ب$الواو فھ$ي فاع$ل ف$ي ا=ص$ل، لك$ن نق$ول) َ ْ ِ ٌِ Kھ$ذا ُمبت$دأ م$ؤخر، ) َ
ُأكلوني البراغيث(ّالجملة خبر ُمقدم، و� نحمله على لغة ) َعُموا(و ْ ُِ َِ َ َ    .فإنھا ليست فصيحة) َ

ْواجرر بسابقي يكون إن  ُِ ِ ُِ َ ْ َ ْ ُ ْ ْتـردََ ِ َ الجر فإنه جائز وإن كان قلي.، حينئذ ھل لھما ُمتعلق؟ إذا جررنا بخ$. وع$دا ھ$ل ُ K ًٍ ٌ K
ٍمررت بزيد، : ھو مثل ّالباء متعلقة بمر: ٍبزيد نقول  ؟؟؟ ُ ٍنع$م يتعلق$ان حينئ$ذ بم$ا قبلھم$ا م$ن فع$ل : ؟ ھل ھي مثلھا؟ قيلّ َ ٍ K

ٍقام القوم خ. زيد، خ. زيد: ِأو شبھه، تقوُل ٍ ٍم$ررت بزي$د، بزي$د: ق$ام، مثلم$ا تق$ول: ّ جار ومجرور ُمتعلق بقوله:َ ج$ار : ٍ
ٍومجرور متعلق بمر، مثله لماذا؟ =نه حرُف جر، وا=صل في حرف الجر إن كان أصليا حينئذ على القاعدة ً ّ:  
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ِ) ب777777777777د للج777777777777ار م777777777777ن التعل777777777777ق  c َ M َ ُ. ِ ِ . َ  

 
ِبفع7777777777ل أو معن7777777777اه نح7777777777و مرتق7777777777ي َِ َ َُ َ ُ َ َ ٍ ِ  

 

 .=صلي، أما الزائد والشبيه ف.، وسيأتينا في باب حروف الجر� بد للجار ا

ّجر أصلي وھ$ذا ال$ذي يحت$اج إل$ى ُمتعل$ق، وأم$ا الزائ$د : الحروُف ث.ثة أقسام ِھ$ْل م$ْن : ((ًھ$ذا كم$ا ن$ذكره دائم$ا-ّ َ
ٍخالق ِ ٍما جاءنا مْن بشير] ((3:فاطر)) [َ ِ َِ َ َ َوما] (19:المائدة)) [ََ ِ أْرسلنا مْن قْبلَ َِ َ ْ َ ٍك م$ْن رُس$ولَ َ ّھ$ذه كلھ$ا زائ$دة والم$راد بھ$ا ) َِ

َمْن بشير جار ومجرور متعل$ق ب$ـ ج$اء، �، ب$ل : التأكيد، ليس لھا متعلق، � نقول َ ٍَ ِ ھن$ا دخولھ$ا وخروجھ$ا س$واء ) م$ن(ِ
ًيعني � تؤثر، لم تنقل الفاعل عن كونه فاعل إلى كون$ه مج$رورا، بخ$.ف إذا قل$ت l :ٍزي$د، ُم$ررت ب: ٌج$اء زي$د ث$م تق$ول

ّالباء نقلت زيدا من كونه فاع. إلى كونه مجرورا بحرف الجر، ھنا أثرت =نھا جاءت في معناھا ا=صلي، وأم$ا  ً َم$ا ((ًً
ٍجاءن$ا م$ْن ب$شير ِ َِ َ ٍب$شير] (19:المائ$دة)) [ََ ِ ٍم$ْن ب$شير(ٌم$$ا جاءن$ا ب$شير ب$الرفع =ن$ه فاع$ل، : ھ$و ھ$و فاع$ل) َ ِ ًفاع$ل أي$$ضا، ) َِ

ٍھ$ذا � يحت$اج إل$ى ُمتعل$ق، خ$. زي$د نق$ول: ٍصله، وحينئذ نقولٍفحينئذ لم تنقله عن أ K :ق$ام : ّج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بقول$ه
ٌالذي سبق، يتعلقان حينئذ بما قبلھما من فعل أو شبھه على قاعدة حروف الجر؛ إذ موضُع مجرورھا ن$صب بالفع$ل أو  ٍِ ٍ

ٍمررت بزيد(شبھه،  ٌھذا م$ن حي$ث المعن$ى يتع$دى م$ن حي$ث المعن$ى ح$دث ) Kمر(ّزيد ھنا في محل نصب؛ =ن : قالوا) ُ َ ّ
ّيتعدى، لكن � يتعدى بنف$سه فاحتجن$ا إل$ى ح$رف ج$ر، وھ$ذا م$ا س$بق ف$ي قول$ه Mوع7ـد )زم7ا بح7رف ج7ر: (ّ َ ْ َ َ َِ ِ ً ِ َ M .( � أم$ا م$ا

ٌقام زيد، يحتاج إلى تعدي؟ قام زيد : يحتاج ٌlٌجل$س زي$د عل$ى: ٌ بالقيام، جلس عم$رو، � يحت$اج، أم$ا؟؟؟  الكرس$ي يحت$اج َ
ّإلى تعدي =ن الجلوس متعدي،  ٌمر زيد"غير متعدي، " َقام زيد"ّ K " ّمر بمن؟ المرور وقع على من؟ الجلوس وق$ع عل$ى

ٍأي شيء؟ إذن � ب$د م$ن ح$دث، وھ$ذا الح$دث يتع$دى، كون$ه � يتع$دى بنف$سه ھ$ذا معن$ى كون$ه �زم$ا، حينئ$ذ إذا أردن$ا  ًٍ ُّ ّ ّ
ٍمررت بزيد، إذن زيد في المعنى مفع$ول ب$ه، وھ$ذا ال$ذي عن$اهُ ف$ي : ّ� بد من حرف جرتعديته إلى مفعوله في المعنى  ُ

، الكرسي ھذا مفعول به؛ =نه وقع علي$ه فع$ل الفاع$ل: المعنى مفعول به، وكذلك lَجلست على الكرسي ٌ ًض$ربت زي$دا، .. ُ ُ
َجلست على الكرسي، الكرسي وزيد � فرق بينھما من جھ$ة المعن$ى، م$ع ك$ون الكر ًوزي$دا ) عل$ى(س$ي ھ$ذا مج$رور ب$ـُ

ٌمنصوب على أن$ه مفع$ول ب$ه، وال$ذي أث$ر ف$ي ھ$ذا دون ذاك ھ$و الفع$ُل ذات$ه نف$سه ب$النظر إلي$ه، ذاك ُمتع$د وھ$ذا �زم،  y َ ّ ٌ
ٍوالتعدي قد يكون اصط.حا بمعنى أنه له أثر، وقد يكون من جھة المعنى، فمر ُمتعد من جھ$ة المعن$ى، وض$رب ُمتع$د  ٍَ ّ ً

   .ًلفظا ومعنى

ٌيتعلقان حينئذ بما قبلھما من فعل أو شبھه على قاعدة حروف الجر؛ إذ موضُع مجرورھا ن$صب بالفع$ل أو : إذن ٍِ ٍ َ K
ٌموضُعھما نصب عن تمام الك.م أي: شبھه، وقيل ٌموضُع مجرورھما نصب ناشئ ع$ن تم$ام الك$.م أي: َ ٌ تم$ام الجمل$ة : ِ

َقبلھما، فتكوُن ھي الناصبة و� تعلق بالحرف ح kٍينئذ.  

ًل$يس متعلق$ا بم$ا ق$بلھم وإنم$ا م$ا بع$َده " ٍخ. زي$د"، فقيل � "ٍقام القوم خ. زيد"ٍقو�ن؛ خ. زيد متعلق بقام : إذن
ُفي مح$ل ن$صب، بم$اذا؟ بتم$ام الك$.م، ك$أنھم جعل$وا تم$ام الك$.م ع$ام.، إذا ت$م الك$.م حينئ$ذ ن$صب م$ا بع$ده، ھ$ذا في$ه  ٍ ٍ

 .إشكال والصواب ھو ا=ول

ُواجر ْ ْر بسابقي يكون إن تـردَ ْ ُِ ُ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُسابقي يكون إذن : َْ ُ َ ْ ََ دتا عن ِ lفأم$ا إذا دخل$ت عليھم$ا م$ا )ما(ھما خ. وعدا إذا ُجر ،
ٍفعنَد جماھير النحاة أنه يتعين النصب ويجب، =ن ما ھ$ذه م$صدرية، وإذا كان$ت م$ا م$صدرية حينئ$ذ � ت$دخل إ� عل$ى  ُ

ّفإذا كانت خ. ُمحتملة للفعلية والحرفية حينئذ إذا دخلت عيلھا ما الم$صدرية عينتھ$ا الفعل، يعني � تختص إ� بالفعل،  ٍِ
ٍقام القوم ما خ$. زي$دا و� يج$وز م$ا خ$. زي$د ب$الجر، لم$اذا؟ : خصصتھا للفعلية ف. يجوز ما بعَدھا إ� النصب، فتقول ُ ً

ٍ=ن ما خ. زيد، زيد نقول ھنا ُجعلت  َالزائدة إنما تزاد بعَد الحرف � قبل$ه، ) ما(ياس، =ن زائدة، وھذا خ.ُف الق) ما(ٍ ُِ ُ
ٍفبما رْحمة َ َ َ ِ َفبما ،)ما.. (َ ِ إذن دخلت م$ا الزائ$دة بع$د الح$رف � " ٍعما قليل"ٍثم رحمة ھذا قياس، ) ما(إذن دخلت الباء ثم  َ

  .ٌفيه ضعف من ھذه الجھة" ٍما خ. زيد"قبله، فنقول في ھذا التركيب 

َوبعد  ْ َ ْنصب وانجرار قد يردا) َما(َ ِْ َ ٌ َ َ َْ ِ ْ ً، وبعَد ما المصدرية انصب وجوبا ليس على الجواز كما ھو في الشأن إذا ل$م ِْ ِ
َوبعد ما : Kتتقدم عليھا ما، �؛ واجُب النصب، ولذا قال ْ َ ْ انصبالمصدريةََ ِ K حتما =نھم$ا تعين$ا بھ$ا للفعلي$ة، فلم$ا دخل$ت م$ا ْ ً

َالمصدرية حينئذ صار    : فعلين كقوله) عدا وخ.(ٍ
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ُأ) كل شيء ما خ6 � باطل cِ َ َ َْ ََ َ ٍُ َ..   

َ خ7ـ6ھذا مفعول به، و � ُ ھ$ذا فع$ل تعين$ت ف$ي الفعلي$ة، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره ھ$و؛ يع$ود عل$ى َ ً ٌ ٌ ٌَ ّ
  ِالبعض المفھوم من الكل السابق

ُأ) كل شيء ما خ6 � باطل cِ َ َْ ََ َ ٍُ َ
  

َ ما خ6 �"إذن  َ ُ باطلَ ِ ُباطل" َ ِ   .ھذا خبر: َ

K وموضُع الموصول وصلته نصب با�تفاق، =ن  ٌ ّما مصدرية، وما المصدرية ت$ؤول م$ع .. َوما دخلت عليه) ما(َ
  .ما بعَدھا بمصدر

ٌإذن ما موضُع ھ$ذه ال$صلة ھن$ا؟ ق$الوا موض$ُع الموص$ول وص$لته ن$صب با�تف$اق، فق$ال ال$سيرافي عل$ى الح$ال؛ 
َب واختلفوا في إعرابه، فقال ال$سيرافي عل$ى الح$ال، وقي$ل عل$ى الظ$رف وم$ا وقتي$ة حينئ$ذ، إذا قي$ل َاتفقوا على أنه نص ٍَ ٌ

ْبأنھا منصوبة على الظرف حينئذ ما تك$ون وقتي$ة؛ بمعن$ى وق$ت؛ ناب$ت ھ$ي وص$لتھا ع$ن الوق$ت، ف$المعنى عل$ى ا=ول  ّ ٍ
ًقاموا ُمجاوزين زيدا، وعلى الثاني ًقاُموا وقت مجاوزتھم زيدا: ِ َ.  

ّقاموا مجاوزين مصدر، وإذا جعلناھا مؤولينھا باسم الفاعل =نه حال وإذا جعلناھ$ا وقتي$ة : إذا جعلنا ما مصدرية
ًحينئذ نأتي بلفظ وقت؛ قاموا وقت مجاوزتھم زيدا َ   .ھذا الفرق. ٍ

ًق$اموا غي$ر زي$دا: َوعلى ا=ول ھي حال وعلى الثاني ظرفية، وقيل على ا�ستثناء كانتصاب غي$ر ف$ي ذن ھ$ي إ. َ
َمن$$صوبة باتف$$اق، وإنم$$ا اختلف$$وا ف$$ي وج$$ه الن$$صب؛ قي$$ل الح$$ال وم$$ا م$$صدرية، وقي$$ل عل$$ى الظرفي$$ة وم$$ا وقتي$$ة، وقي$$ل  َ َ

  .على ا�ستثناء) غير(ُمنتصبة كانتصاب 

ْوبعد ما انصب  َ ْ َ َِ ْ ٌوانج7رار : بأننا � نحمله على الوجوب، =ن$ه ق$ال: ًانصب حتما =نه واجب، وقد ُيقال.. ًحتماَ َ َِ ْق7د ْ َ
ْيرد ِ ْوانجرار قد يرد�؛ : ، نقولَ ِْ َ ٌ َ ََ ِ َ ھذا شاذ ُيحفظ و� يقاس عليه، ولذلك � نجعله قرين$ة لقول$ه ْ ْان7صبٌ ِ ٌ عل$ى أن$ه ُم$راد ب$ه ْ

  .الجواز، وإنما المراد به الوجوب على ا=صل

ْوبعد ما انصب وانجرار قد يرد  ْ َِ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ ٌوانجرار: ولذلك قالِْ َ َِ ْقد يرده قلة الجر،  أفاَد بتنكيرْ ِْ َ  أجاز ذلك الجرمي والربع$ي َ
َوالكسائي والفارسي، لكن على تقدير ما زائدة � مصدرية، يعني م$ن ج$وز الج$ر بھ$ا م$ع دخ$ول م$ا � يمك$ن أن يق$ول  K

ٍبأن ما مصدرية على بابھا، وإنما قدر أن ما زائدة، قاموا م$ا ع$دا زي$د، م$ا خ$. زي$د، م$ا وجھ$ه؟ م$ا زائ$دة ٍ K .عل$ى لك$ن 
ُتق$دير م$ا زائ$دة � م$صدرية، ف$إن ق$الوا بالقي$اس ففاس$د، إن ق$الوا بالقي$اس عل$ى غيرھ$ا =نھ$ا ت$زاد  .. بع$د الح$$رف) م$ا(ً

ِإن قالوا بالقياس ففاسد، لماذا؟ =نه ُحمل ما زيدت : نقول ِفيه قب$ل الح$رف عل$ى م$ا زي$دت ) ما(ِ . في$ه بع$د الح$رف) م$ا(َ
ُ أنه قد تزاد ما بعد الحرف، فيبق$ى العم$ل -عليه الناظم في آخر باب حروف الجرkھذا سينص -القياس في لسان العرب  ُ

ٍفبم$ا رْحم$ة" ٍفحينئ$ذ . ّفي بعضھا وبع$ضھا ُيك$ف َ َ َ ِ ھ$ذه ل$م ) م$ا(نق$ول رحم$ة ھ$ذا مج$رور بم$اذا؟ بالب$اء ح$رف الج$ر و" َ
ّحينئذ زي$دة م$ا بع$د الح$رف، وم$ا ادع$وه م$ن القي$اس باط$ل للف$رق ب$ين الف$رع . تكفھا وا=ص$ل، ل$م يق$ع ت$ساوي بينھم$ا، ٍ

قاسوا ما زيدت فيھما قبل الحرف على ما زيدت فيه ما بعد الحرف، قاسوا ما � نظير له عل$ى مال$ه نظي$ر، نق$ول ھ$ذا 
ُفاسد قياس فاسد � يعول عليه، فإن قالوا بالقياس ففاسد، =ن ما � تزاد قبل الجار بل بعده،  ٍعما قليل" ٌ ِ Kَ " واضح ھ$ذا " َ

ِفب ٍما رْحمةَ َ َ إذن الصواب أن ُيقال بأن خ. وع$دا فيھم$ا وجھ$ان . ِ، وإن قالوا بالسماع فھو من الشذوذ بحيث � ُيحتج به"َ
فيج$وز فيھم$ا الوجھ$ان الن$صب عل$ى ا�س$تثناء والج$ر بكونھم$ا ح$رف ج$ر، إن ج$ررت بھم$ا ) ما(خلوھما عن : ا=ول

َحينئذ حكمت عليھما بالحرفية، وإذا نصبت بھما حكم ٍت عليھما بالفعلية، وا=رجُح ھ$و الن$صب، وإذا تق$دمت م$ا حينئ$ذ ٍ َ
ْوانجرار قد يرد: يتعيُن النصب بھا، و� يجوز الجر، وأما قوله ِْ َ ٌ َ ََ ِ ٌ وانجرار "ْ َ َِ ْق7د ي7رد ٍھذا مبتدأ يعني انجرار بھ$م حينئ$ذ" ْ ِْ َ َ 

ًقد بالتقليل، ونكر انجرار للقلة فدل على أنه قليل ج$دا، ول$ذلك � K K يع$ول علي$ه، إن ُس$مع يعتب$ر مم$ا � ُيق$اس علي$ه، فھ$و 
  .فھو من الشذوذ بحيث � ُيحتج به � ُيحتج به: ٌشاذ كما قال ا=شموني

ْإن ت7ـرد Kإذا ل$م تتق$دم م$ا عل$ى خ$. وع$دا ف$اجُرر بھم$ا إن ش$ئت ،=ن$ه ق$ال : قال ال$شارح ِْ ُ فأن$ت مخي$ر أن$ت ال$ذي ِ
ٍر فأن$ت المخي$ر، فتق$ول ق$ام الق$وم خ$. زي$د، حينئ$ذ خ$. زي$د فيھم$ا الوجھ$ان ٍتتكلم، حينئ$ذ أردت الن$صب أو أردت الج$ ٍ ٍ

ٍالسابقان، نقول خ. حرف جر وزيد مجرور مثل بزيد متعلق بقول$ه ق$ام، حينئ$ذ يك$وُن موض$ع خ$. زي$د الن$صب، وق$د  ٍ ٍ ٍ
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ّلجمل$ة التام$ة ال$سابقة ھ$ي ًيكون كذلك النصب و� يكون متعلق$ا بم$ا قبل$ه، وإنم$ا يك$ون العام$ل ھ$و خ$. نف$سه، وتك$وُن ا
ٍعاملة النصب في ما بعدھا، وعدا زيد كذلك، فخ. وعدا حرفا جر، ولم يحفظ سيبويه الجر بھما، وإنما حك$اه ا=خف$ش 

 : ِفمن الجر بخ. قوله

َخ677777777 � ) أرج77777777و س77777777واك وإنم77777777ا َ َ ُ ْ. َِ َ ِ َ َ َِ  

 
َأع7777777د عي7777777الي ش7777777عبة م7777777ن عيالك7777777ا ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُْ cً َ

  

 

ِخ6 �  َ ّجر بھما وھي لم تتقدم عليھا ما، ومن الجر بعدا قولهھذا َ K:  

ًأبحن777777777777ا ح777777777777يھم ق777777777777ت6 وأس777777777777را ْ َ ُ . َ ْ ََ ًَ ْ ََ ْ  

 
ِع7777777دا ال7777777شمطاء والطف7777777ل ال7777777صغير ِ . َ ْ َِ ْ M َِ . َ  

 

ِعدا الشمطاء  َ ْ َ.   .عليھا) ما(Kجر بھا دون تقدم َ

ه م$صدرية، ويك$ون الم$$صدر ھ$ذ) م$$ا(، إذن "ق$ام الق$$وم م$ا خ$. زي$دا: "َوج$ب الن$صب) م$$ا(ف$إن تق$دمت عليھم$ا 
والفعل بعدھا في محل نصب، إما على الحالية وإما على الظرفية وإما عل$ى ا�س$تثناء، وإذا جعلناھ$ا  ) ما(المنسبك من 

ًعلى المصدرية فم$ا م$صدرية، وإذا جعلناھ$ا ظرفي$ة فم$ا وقتي$ة، فُيق$در لف$ظ وق$ت، وإذا كان$ت اس$تثناء فھ$ي مث$ل غي$ر ّ .
ٌ. وعدا صلتھا وفاعلھما ضمير مستتر يعود على ال$بعض كم$ا تق$دم تقري$ره، وزي$د مفع$ول، وصلتھا، فما مصدرية وخ ٌ

ْوبعد ما انصب : وھذا معنى قوله َ ْ َ َِ ْ   .ھذا ھو المشھورَ

yوزاد الكسائي الجر بھما بعد ما على جعل ما زائدة، وجعل خ. وعدا حرفي جر، فتقول ِّ ٍقام القوم م$ا خ$. زي$د : ِ
ْوانجرار قد ي7رد:  معنى قولهٍوما عدا زيد، وھذا ِْ َ ٌ َ ََ ِ ّ، وق$د حك$ى الجرم$ي ف$ي ال$شرح الج$ر بع$د ْ k)ع$ن بع$ض الع$رب، ) م$ا

 .َلكنه ُيحفظ و� ُيقاس عليه

ِوحي7777777777ث ج7777777777ـرا فھم7777777777ـا حرف7777777777ـان َ َْ َ َ ُ . َ ْ َ َُ  

 
ِكم7777777777ـا ھم7777777777ـا إن ن7777777777صبا فع7777777777ـ6ن َِ ْ َ َ َ َِ َ َْ ُ  

 

ِوحيث جـرا فھمـا حرفـان َ َْ َ َ ُ . َ ْ َ َُ. 

ِلم$شكل ف$ي ألفي$ة اب$ن مال$ك م$ن جھ$ة اFع$راب، لوج$ود الف$اء فق$ط، َقيل ھذا البيت م$ن ا َوحي7ث ج7ـرا ف7ـِ . َ ْ َ ، ُھن$ا  ..َُ
ُحيثأجري  ْ  ُمجرى حيثما الشرطية، وھ$ذا عل$ى رأي الف$راء، لم$اذا؟ =ن الف$اء واض$ح أنھ$ا واقع$ة ف$ي ج$واب ال$شرط، َ

دوات ال$شرط، وإنم$ا م$ن أدوات ال$شرط ُوإذا كان في جواب الشرط فأين الشرط؟ ليس عندنا شرط، وحيث ليست من أ
ُھنا حيثما بزيادة ما ھي الشرطية، وأما حيث لوحدھا ف.، سيأتي معن$ا ف$ي : ٍإذا ُركبت مع ما، حيثما تستقم، حينئذ نقول

ُحي77ثب$$اب اFض$$افة، إذن  ْ ِوإذ ل$$م يْھت$$دوا ب$$$ه " : ُ أج$$ري الظ$$رف مج$$رى ال$$شرط فأدخ$$$ل الف$$اء عل$$ى الج$$واب كقول$$هَ ِ ُِ َ َ َْ َ ْ
َفسي َ َقولونَ ُ ُ."  

ّيعني معنى ال$شرط، أحيان$ا ُي.ح$ظ معن$ى ال$شرط فت$دخل الف$اء ف$ي الج$واب، وھ$ذا واض$ح ب$ين ف$ي المبت$دأ، كم$ا  ٌ ُ ً
 .ٌالذي يأتيني فله درھم: ًذكرناه سابقا؛ كالمثال

ًھ$$ذا مبت$$دأ، جمل$$ة فل$$ه درھ$$م خب$$ر، دخل$$ت الف$$اء ف$$ي الخب$$ر لم$$اذا؟ ت$$شبيھا ل$$ه ف$$ي ال$$شرط، =ن في$$ه معن$$ى : ال$$ذي ٌ
م$ن "ُھذا المعنى، ففيه تعلي$ق ال$درھم عل$ى المجي$ئ، وھ$ذا معن$ى ال$شرط، " إن تأتيني لك درھم"الشرط، وھو التعليق، 

.وحيث جـرا كذلك ھنا، " إن جئتني أعطيتك درھم" "جاءني أكرمته َ ْ َ ًأدخل الف$اء ف$ي الج$واب حم$. أو إج$راء : نقول ھناَُ ً ُ

ِحرف7ـان ٌ�؛ ظ$رف متعل$ق ب$ـ: لحيث مجرى الشرط، وقي$ل َ ْ ِحرف7ـانKكي$ف تعل$ق ب$ـ .  ھن$ا ف$ي ھ$ذا التركي$بَ َ ْ ٌ وح$رف ھ$ذا َ
ِحرف7ـانٌ=نه مؤول بالم$شتق، ظ$رف متعل$ق ب$ـ : جامد؟ قالوا َ ْ ِحرف7ـانٌ =ن$ه ف$ي معن$ى محك$وم بحرفيتھم$ا، َ َ ْ  يعن$ي ش$يئان َ

.وحيث جـر، ٌمحكوم بحرفيتھما، إذن فيه معنى المشتق، ولذلك صح تعليق الظرف به َ ْ َ .جـرا.. اَُ فعل ماض$ي مبن$ي عل$ى : َ
ِفھم7ـا حرف7ـانالفتحة � محل له من ا=عراب، وا=لف ھذه ضمير متصل مبني عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل رف$ع فاع$ل،  َ َْ َ َ ؟ ُ

ُحي7ثفإما زائ$دة وإم$ا واقع$ة ف$ي ج$واب ال$شرط، إم$ا زائ$دة إذا جعلن$ا  ْ ِحرف7ـان ظ$رف متعل$ق ب َ َ ْ  تك$ون زائ$دة، =ن ف$اء َ
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ٍ ما بعدھا فيما قبلھا، لو جعلنا حيث متعلقة بحرفان، حينئذ � يكون الفاء واقعة في ج$واب ال$شرط، =ن الشرط � يعمُل ّ ُ
ُحيث ھذه ظ$رف متعل$ق بحرف$ان، والف$اء : ٍما بعدھا � يعمل فيما قبلھا، وحينئذ كيف نعلق حيث بھا؟ الصواب أن نقول

ِھمـا حرفـانھذه زائدة، و  َ ْ َ َ ّن$ي إن ج$را ھم$ا حرف$ان باتف$اق، ول$و تق$دمت م$ا؟ نع$م حت$ى عن$د م$ن ٍ مبتدأ وخبر باتفاق، يعُ ّ
ٌويج$$وز الج$$ر ك$$ذلك ھ$$ي ح$$رف عن$$ده، =ن م$$ا زائ$$دة عن$$ده، وإذا كان$$ت زائ$$دة إذن لي$$ست م$$صدرية، ) م$$ا(ّق$$ال بتق$$دم  ّ ُ

 .ُوالمصدرية ھي التي تعين فعلية ما بعدھا إما خ. وإما عدا

نق$ول خ$. ھن$ا " ٍج$اءوا م$ا خ$. زي$د" حت$ى عن$د الك$سائي وغي$ره، نقول عدا ھنا ح$رف" ٍقاموا ما عدا زيد"إذن 
ِوحي77ث ج77ـرا فھم77ـا حرف77ـانإذن . ح$$رف َ َْ َ َ ُ . َ ْ َ ٌ مطلق$$ا، وھ$$ذا باتف$$اق؛ س$$واء دخل$$ت عليھم$$ا َُ أو � عن$$د م$$ن ق$$ال بج$$واز ) م$$ا(ً

  .انجرار ما بعدھما فيما إذا دخلت عليھما ما

ِ كمـا ھمـا إن نصبا فعـ6ن" َِ ْ َ َ َ َِ َ َْ َكم" ُ ِفع7ـ6ن(بـ ھذا متعلق جار ومجرور ـاَ َ ْ ِ، فع$.ن فع$ل ھ$ذا جام$د فكي$ف تعل$ق ب$ه؟ ) ِ
=ن المراد بالفعل ھنا ا�سم، ليس المراد فعل من مصدر المراد به اسم المفعول �، فعل الم$راد ب$ه اس$م ف$إذا ك$ان 

  .ّخ. فعل، عدا فعل، قام فعل، صار اسم ُمسماه خ. وعدا وقام. ًكذلك صار جامدا

ٌحينئذ كيف ُيعلق كما بفع.ن؟ أيضا مؤول بالمشتق، كما ھما فع.ن، أيضا في معنى محك$وم بفعليتھم$ا كم$ا قي$ل  ً ًِ ٌِ ٍّ
ِكمـا ھمـا إن نصبا فعـ6نفي ا=ول حرفان،  َِ ْ َ َ َ َِ َ َْ ّ، يعني محك$وم بفعليتھم$ا، وإذا قي$ل محك$وم ص$ار م$رده إل$ى ا�ش$تقاق أو ُ ٌ ٌ

َكمـا ھمـااسم مفعول ،  َُ َإن نصبامبتدأ " َمـاُھ: "َ َ َ ْ فاع$ل؟ ومردھم$ا مرجعھم$ا خ$.   وا=ل$ف؟؟؟إن حرف ش$رط ون$صبا : ِ
ِفعـ6نوعدا،  َ ْ َ ھمـا  يعني ھذا خبر،ِ ِ فعـ6نمبتدأ وُ َ ْ ً خبر مرفوع ورفعه ا=لف وھذا باتف$اق أي$ضا، إذا ن$صبا ھم$ا فع$.ن ِ
ج$اء "ٌھنا ن$صبت إذن ھ$ي فع$ل باتف$اق، " ًام القوم خ. زيداق"أو تجردا عنھا، ) ما(ٌوفي الحالين سواء اقترنا بـ . باتفاق

ِإن ن7صبا فع7ـ6نإذن ھم$ا . ٌإذن نق$ول ھ$ي فع$ل) م$ا(ّل$م تتق$دم عليھم$ا " ًالقوم عدا زي$دا َِ ْ َ َِ َ ً مطلق$ا س$واء تق$دمت عليھم$ا م$ا ْ ً
ًا، زي$داج$اء الق$وم ع$دا زي$د: "ٍالمصدرية أو �، لماذا؟ =نه لو نصبت حينئذ لم تكن حرف ج$ر، ل$و قي$ل ھ$ل يمك$ن أن : ً

ٍيكون ما قبله حرف جر؟ ما ُيتصور؛ =ن حرف الجر يج$ر � ين$صب، حينئ$ذ إذا ن$صبت علمن$ا أن خ$. وع$دا فع$.ن ّ ّ .
ِأي إن جررت بخ. وعدا فھما حرفا جر وإن نصبت فھما فع.ن، وھذا مما � خ.ف فيه َ ٍ:  

َوكخ6777777777 حاش777777777ا و) ت777777777صحب م777777777ا ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ  

 
َوقي77777777ل حاش77777777ا و َ ََ َ َح77777777شا فاحفظھم77777777اِ ُ ْ َْ َ َ َ  

 

َحاش77ايعن$ي ھ$$اتين اللغت$ين،  ًح$$رف مطلق$ا عن$$د .  الح$رف ا=خي$$ر عل$ى رأي س$$يبويه، وھ$ي مث$$ل خ$. عن$$د غي$رهَ ٌ
ًس$يبويه � تخ$رج ع$ن الحرفي$ة، ولك$$ن عن$د الن$اظم وكثي$ر م$$ن النح$اء أن خ$. وح$شا بمعن$$ى واح$د؛ يعن$ي تك$ون حرف$$ا 

ًوتكون فع.؛ تكون حرفا ُيجر بھا، وفع. ًجاء القوم حاشا زيد حاشا زيدا، و� ي$صح أن ُيق$ال :  ُينصب ما بعدھا، فتقولًً ٍ
َوكخـ6 حاشا: ًجاء القوم ما حاشا زيدا، =ن حاشا � تدخل عليھا ما، إذن قوله َ ََ َكخ7ـ6، حاشا كخ$.؛ ََ َ ّ ھ$ذا خب$ر مق$دم، وَ ٌ 

َحاشا  ّالم$ستثنى بھ$ا ون$صبه، يعن$ي ُيج$ر م$ا بع$دھا  حاش$ا كخ$. ف$ي م$اذا؟ ف$ي ج$واز ج$ر . ُھذا قصد لفظه مبت$دأ م$ؤخرَ
ًوُيستثنى بھا أو�، حاشا كخ. في كونه ُيستثنى بھا، ھ$ذا أو� م$ن جھ$ة المعن$ى، =نن$ا نحت$اج أن نثب$ت أن ھ$ذا الح$رف  ً

 ھي مثل خ$. عن$د الجمھ$ور؛ بمعن$ى: ًمما يصح ا�ستثناء به، ھذا أو� من جھة إثبات ا�ستثناء بحاشا، ثم عملھا نقول
ٌأنه ُيجر بھا ما بعدھا، وُينصب بھا ما بعدھا، فكما تقول جاء القوم خ. زيد وخ$. زي$دا؛ إن ج$ررت فھ$ي ح$رف، وإن  ًٍ ّ
ٌنصبت فھي فعل، مثلھا حاشا فتقول قام القوم حاش$ا زي$دا؛ فھ$ي فع$ل =ن$ك ن$صبت بھ$ا، وحاش$ا زي$د فھ$ي ح$رف =ن$ك  ٍ ٌ ًٌ

ٍإذن لخ$ارج . عين في عدا وخ. لم$اذا؟ لتق$دم م$ا الم$صدرية عليھ$اجررت بھا، و� يتعين النصب ؛ =ن النصب ھناك ت
َوكخ7ـ6 حاش7اعن مجرد اللفظ، وأما ھنا ف.؛ � يتعين النصب =ن ما المصدرية � تدخل على حاشا،  َ ََ ، إذن ھ$ذه ث.ث$ة ََ

م$ا، خ$. وع$دا ًألفاظ خ. وحاشا وعدا ُيجر بھن وينصب بھن، تكون فع. يعني م$ن حي$ث ھ$ي بقط$ع النظ$ر ع$ن تق$دم 
ٌوحاش$ا ُيج$ر بھ$$ن الم$ستثنى، وين$صب بھ$$ن الم$ستثنى، إن ج$ررت فھ$$ن ح$روف، وإن ن$صبت فھ$$ن أفع$ال، إذا ج$$ررت 

ع$داي وحاش$اي وخ$.ي، مث$ل ل$ي : َخ.ي وحاشاي وعداي بدون نون الوقاية؛ إذا جررت بھا الياء قلت: بالث.ثة فقلت
ٍحاشاني عداني، إن نصبت حينئذ � ب$د م$ن ن$ون الوقاي$ة، =نھ$ا ولك، وما إلى ذلك، وإن نصبت فبنون الوقاية؛ خ.ني 

  :فعل

ْوقب77777ل ي77777ا ال77777نفس م77777ع الفع77777ل الت77777زم َِ ُ .ِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ
ْن77777777ون وقاي77777777ة ولي77777777سي ق77777777د نظ77777777م   ِ ٍُ ُْ َُ َْ َ ََ ِ  
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  .وھو الشاھد.. 

ٍإذا نصبت بھن حينئذ لزمت نون الوقاي$ة، وإذا ل$م تن$صب حينئ$ذ تق$ول: إذن خ.ني عداني حشاني، نقول  خ.ي$ا :ٍ
ًوعدايا وحاشايا، ويجوز ف$ي خ$.ك وخ$.ه وحاش$اكا وحاش$اه وع$داك وع$داه ك$ون ال$ضمير من$صوبا أو مج$رورا، =ن  ً

ض$ربتك، إذن ل$و ج$اءت بع$د خ$.ك وخ$.ه، نق$ول ھ$ذا .. ھذه الضماير تأتي في محل نصب وتأتي ف$ي مح$ل ج$ر، ل$ك
ْو) تصّيحتمل النصب ويحتمل الجر، فيوجه على ا�حتمالين،  ََ َحـب ماَ ُ يعني � تتقدم عليھا ما المصدرية، وھ$ذا م$رده : َ

َوقيل حاشا إلى لسان العرب،  َ ََ َبدون ألف حاشا با=لف، وحاْش، إذا وقفت عليه، وحاش بالفتحة فقط ف$ي ح$ال الوص$ل، ِ
َوحشـا َ َفاحفظھمـا تحذف ا=لف التي بين الحاء والشين تقول حشا، َ ُ ْْ َ َ حاشاًادة على يعني احفظ ھاتين اللغتين زيَ َ. 

الج$ر بحاش$ا ھ$و الكثي$ر ال$راجح، ول$ذلك الت$زم س$يبويه : الجر بحاشا ھو الكثير الراجح ھكذا قال ا=شموني: إذن
ٌوأكثر البصريين حرفيتھا، ولم يجيزوا النصب، والصحيح جوازه لسماعه، وذھب الفراء إل$ى أنھ$ا فع$ل، لك$ن � فاع$ل 

ٌجاء القوم حاش$ا زي$دا، ق$ال حاش$ا فع$ل : ً�، فيكون منصوبا با�ستثناء، إذا قيلله، والنصب بعده إنما ھو بالحمل على إ ً
ًحم. على إ� ا�ستثنائية، ولم ُينق$ل عن$ه ذل$ك ف$ي خ$. وع$دا، ويحتم$ل أن$ه يق$ول : ُ� فاعل له، لماذا نصب بعدھا؟ قال

 .ًبذلك في خ. وعدا أيضا، لكنه لم ينقل عنه

ٍق$$ام الق$$وم حاش$$ا زي$$د، بج$$ر زي$$د، وذھ$$ب ا=خف$$ش : ٍ� ح$$رف ج$$ر، فتق$$ولالم$$شھور أن حاش$$ا � تك$$ون إ: إذن
ًوالجرمي والمازني والمبرد وجماعة منھم المصنف إلى أنھا مثُل خ. تستعمل فع.، فتن$صب م$ا بع$دھا، وحرف$ا فتج$ر  ًُ

ٍقام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، وحكى جماعة منھم الفراء وأب$و زي$د ا=ن$صاري: ما بعدھا، فتقول َ وال$شيباني الن$صب ً
ًحاش7ا قري7شا(: بھا، ومنه قول الشاعر ْ ََ ًحاش7ا قري7شا ن$صب بھ$ا،) َ ْ ََ ً ص$ارت حاش$ا فع$. ماض$ي والفاع$ل ض$مير م$ستتر َ

ًحاشا قريشا: ًوجوبا تقديره ھو؛ يعود على المفھوم، يعني ھذا � بد من النظر في البيت السابق ْ ََ َ.  

َو) تصحـب م7ا: وقول المصنف ُ َ ْ ََ ُ أن حاش$ا مث$ل خ$. ف$ي أنھ$ا تن$صب م$ا بع$دھا أو تج$ره، ولك$ن � يتق$دم ، معن$اهَُ K
ًقام القوم ما حاشا زيدا، وھ$ذا ال$ذي ذك$ره ھ$و الكثي$ر وق$د ص$حبتھا م$ا قل$ي.، : Kعليھا ما، كما تتقدم على خ.، ف. تقول ً

ً، لي$ست حرف$ا وإنم$ا ھ$ي فع$ل، ، لك$ن قي$ل ھ$ذه م$ا نافي$ة وحاش$ا ھن$ا اس$تثنائية}ّإل$ي م$ا حاش$ا فاطم$ة{: جاء في الح$ديث
  :وسيأتي في أقسامھا وقوله

ًرأيت الناس ما حاشا قريشا           ْ َ َ َ َ َُ َ . ُ ًفإنا نحن أفضلھم فعا)***       َ َ ُ ََ ْ َُ َ ُ َ . ِ  

َ حاشا حاشا وحشى،:  يقال في حاشا   :تأتي في اللغة على ث.ثة أوجهَ

ٌيھا، وھذه حرف، أو فعل على ما ذكره الناظم، وح$رف فق$ط أن تكون استثنائية، وھي التي قدم الك.م عل: ا=ول ٌ
 .على مذھب سيبويه، الوجه ا=ول أن تكون استثنائية

ٍحاش [ ما علْمنا علْيه مْن ُس$وء: ((أن تكون تنزيھية نحو: الثاني ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ َ ََ K(( ولي$ست حرف$ا، أي م$دلو� بھ$ا عل$ى تنزي$ه ،ً ً
ّليست حرفا ب. خ.ف بل ھ$ي فع$ل، وُرد ب$أن المب$رد واب$ن جن$ي :  في التسھيلًما بعدھا من السوء، وليست حرفا، قال ٌ ً

الق$ول بحرفيتھ$ا، ولك$ن م$ذھب الك$وفيين أنھ$ا .. ٌإذن ق$ال ح$رف ب$. خ$.ف؛ حك$ى اFجم$اع. والكوفيين على أنھ$ا فع$ل
ًفعل، والصحيح أنھا اس$م م$رادف للتنزي$ه من$صوب انت$صاب الم$صدر الواق$ع ب$د� م$ن اللف$ظ بالف ٌ ع$ل، ب$دليل ق$راءة اب$ن ٌ

ًباFضافة، حاش [ استعملھا استعمال معاذ ' وسبحان '، إذن باFضافة، وق$راءة بع$ضھم حاش$ا .. ِحاشا ': مسعود ِ ِ َ َK
ًرعيا لزيد، ومن ترك التنوين فھي مبنية عنده لشبھھا بحاشا الحرفي$ة لفظ$ا ومعن$ى، : ً[ بالتنوين أي تنزيھا [ كما يقال ًَ َ ٍ

ٌحرف، والصواب أنھا اس$م مث$ل س$بحان ' ومع$اذ '، وي$دل : فعل، وقيل: ذا النوع الثاني وھي حاشا التنزيھية، قيلھ
  .ّحاشا ' باFضافة، دل على أنه عاملھا معاملة سبحان ' ومعاذ ': عليھا قراءة ابن مسعود

ًأنھ$$ا تك$$وُن فع$$. متع$$ديا مت$صرفا؛ تق$$ول: الثال$ث ً ّ ا=ل$$ف .. ُبمعن$$ى اس$$تثنيته، وھ$ذه حاش$$ا تكت$$ب ب$$ا=لفحاش$$يته، : ً
ُبصورة الياء =نھ$ا ُرباعي$ة، الف$رق بينھ$ا وب$ين حاش$ا ا�س$تثنائية أن حاش$ا ا�س$تثنائية تكت$ب أل$ف ع$صا، وأم$ا حاش$ى ..ُ

ًالتي تكون فع. استثنائيا إنما تكتب بالياء على صورة الياء، تكتب ألفا وياء لكونھا رابعة ً ُ ً ً. 
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، ثم ما بعدھا فھو محمول عليھ$ا، )إ�(ٍأن ا�ستثناء يكون بأدوات ثمانية؛ ا=م فيھا :  ما ذكره الناظمإذن خ.صة
  .ًوُيعرب مفعو� به كما ھو في خ. وعداًولذلك قد ُيعرب في بعضھا خبرا كما ھو في ليس و� يكون، 

  

ِ                            باب الحال َ ُ َْ  

ِاب الحالَب:       قال رحمه ' َ ِأي ھذا ب$اب الح$ال ، وھ$و م$ن المن$صوبات مم$ا يج$ب ن$صبه و� يج$وز ج$ره، : ُْ
ًلم أجئ بمبكر، لم أجي مبك$را، ھ$ذا ا=ص$ل، ا=ص$ل ف$ي الح$ال واجب$ة الن$صب، : وھو واجب النصب، قد سمع أو قيل ٍ
ٍلم أجيء بمبكر، حينئذ نقول الب$اء ح$رف ج$ر ز: ولكن دخلت عليھا الباء الزائدة، قيل ٌائ$د، مبك$ر ح$ال من$صوب واج$ب ٍ ٌ ٍ

ُالنصب، وع.مته فتحة مقدرة على آخره منع من ظھوره اش$تغال المح$ل بحرك$ة ح$رف الج$ر الزائ$د، لك$ن ھ$ذا ُيحف$ظ  َ ٌ ِ
ھناك يجوز دخول حرف الجر الزائد علي$ه، وأم$ا الح$ال �، , و� يقاس عليه، ليس كالمبتدأ والفاعل والمفعول به ھناك

 .=نھا م.زمة للنصب

ُالحال  َ ًا=لف ھذه منقلبة عن واو، وأصلھا حول فعل تحركت الواو وانف$تح م$ا قبلھ$ا فوج$ب قلبھ$ا ألف$ا، لجمعھ$ا : ْ ٌ ٌَ َ ََ
على أحوال وتصغيرھا على ُحويلة، إذن الواو رجعت، وھذا سبق معنا إذا أشكل علي$ك ا=ل$ف ھ$ذه منقلب$ة ع$ن واو أو 

ّياء حينئذ ردھا إلى الجمع ٍاء إلى أصولھا، وكذلك التصغير ي$رد ا=ش$ياء إل$ى أص$ولھا، فحينئ$ذ يجم$ع ّالجمع يرد ا=شي, ٍ
.وكون7ه من7تق6 م7شتقا حال على أحوال ويصغر حال على حويلة، واشتقاقھا من التحول، ول$ذلك اش$ترط فيھ$ا ا�نتق$ال،  َ ْ َ ْ ُ َُ ُ ْ ًَ ِ ُ

ُيغلب َِ ّلماذا؟ =نھا مأخذوة من التحول، والحال ُيذكر لفظه ويؤنث، وھي .. ْ ٍفي اللغة ما عليه اFن$سان م$ن خي$ر أو ش$ر، ٌ
وعلى الوقت الذي أنت فيه ، يعني ُيطلق على ھذا وذاك، يطلق على الوقت الذي أنت فيه، ُيق$ال ح$ال وُيطل$ق عل$ى م$ا 

ٌحال وحالة؛ يجوز فيه الوجھان، إ� أن تجري$ده م$ن : ٍعليه اFنسان من خير أو شر، ومن جھة اللفظ ُيذكر ويؤنث ُيقال ٌ
  :اء أفصح، ولذلك جاءالت

ٍإذا أعجبت7777ك ال7777دھر ح7777ال م7777ن ام7777رىء ِ ْ َ َ ِْ ِِ ٌ . َ ْ َ
  

 
َفدع777777777ه وواك777777777ل أم777777777ره والليالي777777777ا ُ َ ْ ِْ ِ. َ ْ ُ َ َ  

 

  :جاء لفظ حال بدون تاء، وكذلك جاء بالتاء: إذن  

ًعل7777ى حال7777ة ل7777و أن ف7777ي الق7777وم حاتم7777ا ِ ٍَ ْ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ. َ  

 
ِعل77777ى ج77777وده ظن77777ت ب77777ه نف77777س ح77777اتم َ ُ ُ ََ .ِ ِ ِِ ْ َ َ  

 

ٌحال$$ة حينئ$$ذ وج$$ب التأني$$ث مراع$$اة للف$$ظ ، فتق$$ول حال$$ة ح$$سنة، : وجھ$$ان، والت$$رك أف$$صح، إذا قي$$ليج$$وز ال: إذن ٌ ٌٌ ٍ
ٍوتحسنت حالة زيد، وحسنت حالة زيد، واجب التأنيث، =ن اللفظ مؤنث، عل$ى التف$صيل ال$سابق فيم$ا إذا ك$ان مج$ازي  ٍُ ُ

  .التأنيث

ُأما إذا كان مجردا عن التاء حينئذ يج$وز في$ه الوجھ$ان، ًٍ ٌح$ال ح$سن وح$ال ح$سنة، وتق$ول:  فتق$ولّ ٌ ٌ ح$ُسن ح$ال : "ٌ
ٍزيد وتحسنت حال زيد ّ، يجوز فيه ھذا ويجوز ذاك، ھذا متى؟ ليس مطلقا كم$ا يظ$ن ال$بعض �؟ ھ$ذا إذا ُج$ردت ع$ن "ٍّ ً

ٌالتاء، إذا قيل حال ھكذا بدون ت$اء ج$از ف$ي اللف$ظ التأني$ث والت$ذكير، وأم$ا حال$ة بالت$اء الت$ي ذكرھ$ا بقول$ه َعل7: ٌ ٍى حال7ةَ َ َ ،
  .ٍنقول ھذه واجب، إن جاءت في موضع وجوب

ٌوالحال ُيذكر لفظه وضميره ووصفه، أما إذا قيل حال$ة � إش$كال في$ه، الك$.م ف$ي الح$ال َ ُّي$ذكر لفظ$ه وض$ميره .. ّ
 ٌح$ال ب$. ت$اء، وف$ي غي$ره: ووصفه وغير ذلك، لكن ا=رجح في اللف$ظ الت$ذكير، الت$ذكير أرج$ح م$ن التأني$ث؛ ب$أن ُيق$ال

ٌح$$ال وحال$$ة، في$$ذكر لفظ$$ه ويؤن$$ث، فيق$$ال: التأني$$ث، ُيق$$ال ٌھ$$ذا ح$$ال وھ$$ذه ح$$ال ، وح$$ال ح$$سن وح$$ال ح$$سنة، أم$$ا ف$$ي : ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ
  : ا�صط.ح فقال الناظم

ُالح77777777ال وص77777777ف ف77777777ضلة منت777777777صب ُ ْ ٌ ْ َ َِ َ ْ ٌ َ َْ ُ  

 
ُمفھ77777777م ف77777777ي ح77777777ال كف77777777ردا أذھ77777777ب ْ َ َُ َْ َ َْ ً َ ِ ِ ُ ِ  
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ٍذكر وصفا فضلة منتصبا ُمفھ$م ف$ي ح$ال، ھ$ذه أربع$ َ ً ًً ة قي$ود، � ب$د م$ن اجتماعھ$ا ف$ي اللف$ظ م$ن أج$ل أن ي$صدق َ
ُمنت7صب: عليه أنه حال، وھنا الخلل في التعريف أنه أدخل الحكم ف$ي الح$د؛ =ن$ه ق$ال ُِ َ ، ھ$ذا إن أراَد ب$ه مج$رد الن$صب ْ

ًحينئذ صار حكما مجردا؛ يعني غير ُمضمن بفصل ُيخرج به ما قد يدخل، فحينئذ صار معيبا ً ًٍ ٍٍ ّ:  

ُوعن777777777دھ َ ِ ِم م777777777ن جمل777777777ة الم777777777ردودَ ِ ُِ َ ُ  

 
ِأن ت77777777دخل اAحك77777777ام ف77777777ي الح77777777دود ُِ ُْ َُ ََ َ َُ َ

  

 ج

ٍ� يجوز أن ُيذكر في الحد الحكم، =ن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإن أري$د ب$ه اFخ$راج حينئ$ذ � ب$د  ُ ُ
ُمنتصبمن تقييد  ُِ َ ٌ لزوما، يعني واجب النصب، وفرق ب$ين أن يق$ال ال$شيء من$صوب وب$ين �زم الن$ْ صب، =ن$ه إذا قي$ل ً

  .ٌ�زم النصب نصب وزيادة، وإذا قيل منتصب ھذا يحتمل أنه على جھة اFيجاب ويحتمل على أنه على جھة الجواز

ُالحال َ ُالحاُل أظھ$ر ف$ي مق$ام اFض$مار، ا=ف$صح إذا ذك$ر اللف$ظ مظھ$را حينئ$ذ فا=ف$صح أن تعي$د إلي$ه ال$ضمير : ْ ًٍ ُ
ٌوصف فضلة وھي أو وھو، : وتقول َ ْ ٌ ْ ٌوأما أن تقول الحاُل الحاُل، نقول ھذا في$ه تك$رار إظھ$ار ف$ي مق$ام اFض$مار يعن$ي ََ

ُالمق$$ام البي$$اني الب.غ$$ي يقت$$ضي من$$ك أن ت$$ضمر ھن$$ا؛ ت$$أتي ب$$ضمير و� تعي$$د ا�س$$م الظ$$اھر؛ إذا أعدت$$ه ھ$$ذا خ$$.ف 
  .الفصيح، ف. بد من علة فابحثوا له عن علة

إذن ُي$شترط ف$ي أول م$ا . ٍ عن$د النح$اة م$ا دل عل$ى ذات ومعن$ىٌالحال وصف ھذا أول قي$د، والوص$ف الم$راد ب$ه
ًيصدق عليه أنه حال أن يكون وصفا، والم$راد بالوص$ف ھن$ا أن ي$دل عل$ى ذات ومعن$ى، فالوص$ف عن$د النح$اة م$ا دل 

 ٍعلى حدث وصاحبه، وھنا في ھذا المقام ُيفسر باسم الفاعل واسم المفع$ول وال$صفة: ٍعلى ذات ومعنى، أو إن شئت قل
اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبھة واسم التفضيل وص$يغ . المشبھة واسم التفضيل وصيغ المبالغة؛ خمسة أشياء

  .ًالمبالغة؛ ھذه تقع حا� كما ھو معلوم

ٌالحال وصف ْ َ َُ ٌ ف7ضلة.؛ إذن الوصُف ھذا نقول ج$نس، ي$شمل الخب$ر، وي$شمل النع$ت، وي$شمل الح$الْ َ ْ  والف$ضلة م$ا َ
ًليس ركنا في ّ اFسناد، و� نقول ما ُيستغنى عنه، وإن أجابوا عن ا�عتراض الوارد عل$ى ھ$ذا الح$د، ب$ل نق$ول الف$ضلة َ ِ

ًھي ما ليس ركنا في ا�سناد، فخرج حينئذ الخبُر إذا وقع وصفا،  ًَ ٍَ ٌزيد قائم"ِ ٌقائم ھذا حال =نه وصف من اس$م فاع$ل، " ٌ
ٌيك$ون ف$ضلة، أق$ائم الزي$دان؟ ق$ائم ھ$ذا وص$ف، ح$ال؟ ل$يس بح$ال؛ ٍنقول � ليس بحال؛ لم$اذا؟ =ن$ه عم$دة وال$شرط أن  ٌ ٌ

ًإذن الفضلة أخ$رج العم$دة، س$واء وق$ع الوص$ُف خب$را، كم$ا ف$ي . ًلماذا؟ =نه عمدة، ويشترط في الحال أن يكون فضلة َ ٌ
ٌقولك زيد قائم أو وقع الوصف مبتدأ، كما في قولك أقائم الزيدان؟  ًٌ َ ٌ  

ُالحال وصف فضلة م ْ ٌ ْ َ ٌَ َ َْ ُنتصبُ ِ َ ٌفضلة، إذن ْ َ ْ ُمنتصبَ أخرج الخبر ، َ ُِ َ  المراد بالنصب الظ$اھر و' أعل$م ھن$ا الن$صب ْ
َال.زم، حينئذ ھو مخ$رج لنعت$ي المرف$وع والمخف$وض، أخ$رج النع$ت =ن$ه ق$د ُيق$ال ٌ ٌج$اءني رج$ل راك$ب، راك$ب ھ$ذا : ٍ ٌ ٌ

ٌنعت ليس بحال، لماذا؟ ھو وصف وفضلة، صدق عليه أنه وصف، =نه اس$ م فاع$ل راك$ب، وص$دق علي$ه أن$ه ف$ضلة، ٌ
ُمنتصببقي ماذا؟ . =نه ليس بعمدة ُِ َ َ إذن النعت في حال$ة الرف$ع خ$رج بقول$ه،ْ ُمنت7صب: ُ ُِ َ ، =ن$ه مرف$وع والح$ال � يك$ون ْ

ًمرفوعا، بل يكون منصوبا ً.  

ٌجاءني رجل راكب"إذن  ٍم$ررت برج$ل راك$ب"ٌراكب ھذا ح$ال، وإنم$ا ھ$و نع$ت، : ، � نقول"ٌ ٌف ف$ضلة ، وص$"ُ
ُمنتصبًلكنه ليس منتصبا، إذن  ُِ َ ٍم$ررت برج$ل راك$ب"َ نقول أخرج النعت ف$ي ح$التي الرف$ع والج$ر، ْ ٍ ج$اءني رج$ل "و" ُ

  ".راكب

ِمفھـم في حال   َ ُِ ُ ِ بدون تنوين =نه مضاف في حال كذا، وھذا الذي ُيريد به النحاة في غي$ر ھ$ذا الكت$اب أن يك$ون ْ
ھ$ذا وص$ف ف$ضلة منت$صُب؛ : نق$ول: ً؛ راكب$اً"جاء زيد راكب$ا"ف ھيئة صاحب الحال؛ ًدا� على الھيئة، بمعنى أنه يكش

ًھل ھو مثل رأيت رج. راكبا؟ ليس مثله؛  ًرأيت رج$. راكب$ا"ً ً ًھ$ذا نع$ت وج$اء زي$د راكب$ا: ًراكب$ا, "ُ ًراكب$ا ھ$ذا ح$ال؛ , ٌ
َجاء زيد راكبا ج$يء ب$ه لبي$ان ھيئ$ة مج$يء زي$د، =ن المج$ئ مح"ًراكبا من قولك  ً ًج$اء راكب$ا .. ج$اء زي$د"ٍتم$ل، حينئ$ذ ٌ
ًماشيا متزحلق$ا ًيحتم$ل ھ$ذا وذاك، لم$ا قل$ت راكب$ا حينئ$ذ قي$دت العام$ل، وأخرج$ت بھ$ذا القي$د فيم$ا إذا وق$ع راكب$ا نعت$ا " ً ً ًَ ٍ

ًأو� يق$$ال ب$$أن ص$$احب الح$$ال � يك$$ون إ� معرف$$ة، حينئ$$ذ ج$$اء زي$$د راكب$$ا يتع$$ين أن يك$$ون ح$$ا�، : لرج$$ل م$$ن جھت$$ين ًً ٍ
ًرج. ركباورأيت    .ًھذا يعتبر نعتا =ن المنعوت ھنا نكرة وصاحب الحال � يكون نكرة، ھذا واحد, ً
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ًرأيت رج. راكبا" ًُيقال بأن راكبا في : ًثانيا ًوھو النعت ھنا جاء بيان الھيئة تبعا � ق$صدا، � ب$د أن يق$ال بأن$ه " ً ً
م$اذا؟ م$ن جھ$ة كونھ$ا تابع$ة � مق$صودة، ل$ئ. يلت$بس فيه د�لة على ھيئة الموصوف، لكن ھنا جاءت الد�لة من جھة 

vبغيره الرجل ذاته، راكبا، فحينئذ راكبا ھذا ُمنصب عل$ى الرج$ل نف$سه، و� ع.ق$ة ل$ه بالعام$ل، بخ$.ف الح$ال، ول$ذلك  َ ً ًٍ
ون النع$ت � يك$, المشھور عند ا=صوليين وغيرھم حتى النحاة أن الحال قيد لعاملھا وصف ل$صاحبھا؛ بخ$.ف النع$ت

ِمفھـم في حالًإ� وصفا لصاحبه و� ع.قة له بالعامل، إذن  َ ُِ ُ ِ يعني في حال ك$ذا، ھن$ا ب$دون تن$وين =ن الم$ضاف إلي$ه : ْ
 .محذوف وھو منوي إ� حال كذا يعني في حال كذا

ُالح77777777ال وص77777777ف ف77777777ضلة منت777777777صب ُ ْ ٌ ْ َ َِ َ ْ ٌ َ َْ ُ  

 
ُمفھ77777777م ف77777777ي ح77777777ال كف77777777ردا أذھ77777777ب ْ َ َُ َْ َ َْ ً َ ِ ِ ُ ِ  

 

 .وھذا المثال سيأتي

ٌالحال وصف ْ َ َُ ٌوصف: ، إذن نقولْ ْ ً والمراد به ما دل على حدث وصاحبه، والوصف قد يكون صريحا وق$د يك$ون َ ٍ K
ًُمؤو� بالصريح، وھنا ھل المراد به العموم أم الوصف الصريح فحسب؟ نقول ّالمراد به ما يعم المؤول، =ن$ه س$يأتي : ّ

ٍجمل$ة، حينئ$ذ الجمل$ة وش$به الجمل$ة م$ؤو�ن ب$المفرد إذا رددناھم$ا أن الحال تكون مفردة، وقد تقع جملة، وقد تق$ع ش$به 
ٌإذن وصف أي صريح أو مؤول فدخلت الجملة وشبه الجملة، والوصف جنس يشمل الحال وغيره، كم$ا . إلى الوصف ٌ

رجع$ت القھق$رى، =ن$ه ل$يس بوص$ف، القھق$رى : ذكرناه يشمل الخبر والنعت والحال، وُيخ$رج نح$و القھق$رى ف$ي نح$و
ٍ اسم جامد وإن دل عل$ى وص$ف ف$ي نف$سه لكن$ه ل$يس دا� عل$ى ذات وح$دث، حينئ$ذ خ$رج بقولن$ا ھذا ٌوص7فً ْ  فھ$و ل$يس َ

  .بوصف

ٌفضلة َ ْ ُأقائم الزيدان والخبر في نحو زيد قائم:  أخرج العمدة كالمبتدأ في نحوَ ٌ.  

ُمنتصب ُِ َ ً أخرج النعت؛ =نه ليس ب.زم النصب، والمراد منتصب وجوبا، أخرج النعْ ت م$ن حي$ث الن$صب بقط$ع َ
ٌالنظر عن كونه �زم$ا، أخ$رج المرف$وع والمج$رور، ج$اءني رج$ل راك$ب، م$ررت برج$ل راك$ب أخرجن$اه بمنت$صب،  ً
ًكونه �زما؛ ھذا قيد على قيد، أخرج النعت ف$ي ح$ال كون$ه من$صوبا؛ رأي$ت رج$. راكب$ا، والف$رق ب$ين النع$ت والح$ال  ً ًً َ

ٍي كل رجل قائمجاءن"فـ, بأن يقال النعت لتقليل الشيوع ًقائم ھذا نعت أق$ل أف$رادا م$ن " ّ k"عن$دنا " ًج$اءني ك$ل رج$ل قائم$ا
ز ھناك، إذن  lنقول ھ$ذا نع$ت، " جاءني كل رجل قائم"ِحال وعندنا نعت ك.ھما في المعنى ُوصف بھما رجل، مع مجو

ّھذا أقل أفرادا من قولك جاءني كل رجل قائما، ھذا ي$صح أن ي$أتي من$ه الح$ال =ن$ه  ّ ًّ ٍف$ي أْربع$ة أي$ام ((ّمخ$صص؛ مث$ل ً K ِ َِ ََ َ
ًسواء َ ٍ، إذن صح أن يكون صاحب حال، أيھما أقل شيوعا؟ النعت أقل شيوعا م$ن الح$ال، فعم$وم ك$ل رج$ل ق$ائم ب$اق ))َ ّ ً ً

في جميع ا=شخاص، والحال مقيدة لمجيئ الجميع، فھذه مقيدة للعامل والنعت ُمقي$د ل5ف$راد، إذا نظرن$ا إل$ى التقيي$د قلن$ا 
ٍام$ل ُيقي$$د بالح$$ال، وأم$$ا النع$$ت حينئ$$ذ � اعتب$$ار ل$$ه بالعام$$ل وإنم$$ا النظ$$ر في$$ه ف$$ي ا=ف$$راد، وھ$$ذا الف$$رد ف$$ي النك$$رات الع

والمعارف؛ إذ النع$ت � ُيفھ$م ف$ي ح$ال، وإنم$ا يفھ$م ذل$ك في$ه م$ن س$ياق الك$.م، إذن د�لت$ه عل$ى الھيئ$ة ل$يس م$ن ذات 
ًف فح$سب دون العام$ل، ث$م د�لت$ه عل$ى ال$شيوع ھ$و أق$ل ش$يوعا م$ن اللفظ، وإنما من سياق الك.م، ثم ع.قته بالموص$

  .ًالحال كما ذكرناه سابقا، ف. ُيفھم من لفظه د�لة الحال، وإنما من سياق الك.م � من لفظ النعت بخ.ف الحال

ُالحال وصف فضلة منتصب ُ ْ ٌ ْ َ َِ َ ْ ٌ َ َْ ُكفـردا أذھـب، قيل ا=ولى أن يكون قوله ُ َْ َْ ََ ً ُمنت7صبتعريف، =ن قوله ً تتميما للَ ُِ َ  وھ$ذا ْ
ًتعريف للشيء بحكمه، وأيضا لم ُيقيد منتصب باللزوم، فإن كان مراده فحينئذ يخرج النع$ت المن$صوب؛ كرأي$ت رج$.  ٍ ً
ًراكبا، فإنه ُيفھ$م ف$ي ح$ال ركوب$ه، وإن ك$ان ذل$ك � بطري$ق الق$صد؛ يعن$ي د�لت$ه عل$ى الھيئ$ة � بطري$ق الق$صد، ف$إن 

ًيي$د المنع$وت فح$سب، � ع.ق$ة ل$ه بالعام$ل، فوق$ع بي$ان الھيئ$ة ض$منا � ق$صدا يعن$ي ف$ي النظ$ر إل$ى القصد إنم$ا ھ$و تق ً
ًالنعت كونه مبينا للھيئة أو �؛ نقول نعم ھو مبين للھيئة؛ كالحال، إ� أن تبيين الھنيئة في النعت � يتع$دى المنع$وت ث$م 

yھو ضمنا � قصدا، وأما الحال فلھا تعد إل$ى العام$ل  ً ًوإل$ى نف$س ص$احب الح$ال، وبي$ان الھيئ$ة يك$ون مق$صودا بال$ذات، ً
ُرأي$ت "يعني ما جيء بالحال إ� من أجل كشف الھيئة، بخ.ف النعت، وإنما ُيرد به تمييزه عن غيره م$ن ا=ش$خاص؛ 

ًرج. راكبا َراكبا أنت جئت براكب لماذا؟ لتميز أن الرجل منه ما ھو راكب ومنه م$ا ل$يس براك$ب؛ أن$ت" ً َ َّ  ق$صد م$اذا؟ ً
ًراكبا، إذن أردت تعيين الشخص وجاءت الوصفية بالركوب تبعا � قصدا ً ًَ.  

ُالح77777777ال وص77777777ف ف77777777ضلة منت777777777صب ُ ْ ٌ ْ َ َِ َ ْ ٌ َ َْ ُمفھ77777777م ف77777777ي ح77777777ال كف77777777ردا أذھ77777777ب  ُ ْ َ َُ َْ َ َْ ً َ ِ ِ ُ ِ  
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ًھنا فيه جواز تقديم الحال على العام$ل وص$احبه، أذھ$ب ف$ردا، ص$احب الح$ال ض$مير ُم$ستتر، وأذھ$ب ھ$ذا ھ$و  ُ
 .لالعام

ُكف7ـردا أذھ7ـبّعرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصُب للد�ل$ة عل$ى ھيئت$ه، نح$و :  قال الشارح َْ َْ ََ ً ً، فف$ردا ح$ال َ
ٌف77ضلةَلوج$$ود القي$$ود الم$$ذكورة في$$ه، وخ$$رج بقول$$ه  َ ْ  الوص$$ف الواق$$ع عم$$دة، وبقول$$ه بالد�ل$$ة عل$$ى الھيئ$$ة ك$$ذلك التميي$$ز َ

ُ الد�لة على الھيئة وإنما التعجب؛ كونه متعجبا منه؛ [ دره فارس$ا، كأن$ه أعج$ب ھنا لم ُيرد به, ً[ دره فارسا: المشتق ً ً
ًبفروسيته، بل التعجب من فروسيته فھو لبيان المتعجب منه � لبيان الھيئ$ة، وك$ذلك رأي$ت رج$. راكب$ا؛ ف$إن راكب$ا ل$م  ً ً

َمفھـم في حيسق للد�لة على الھيئة، بل لتخصيص الرجل، وقول المصنف  ُِ ُ ِ إذن . ھو معنى قول للد�لة عل$ى الھيئ$ةِال ْ
ٌالوص$ف ج$$نس ي$شمل الخب$$ر والنع$ت والح$$ال، وف$ضلة مخ$$رج للخب$ر، ومنت$$صب مخ$رج لنعت$$ي المرف$وع والمخف$$وض 

ٍكجاءني رجل راكب ومررت برجل راكب، و ِ مفھـم فـي حال ٌ َ ُِ ُ ِ ًكذا مخرج لنع$ت المن$صوب كرأي$ت رج$. راكب$ا، فإن$ه ْ ً
  .نعوت وھو � ُيفھم في حال كذا بطريق القصد وإنما بطريق التبعيةِإنما سيق لتقييد الم

وكذلك ُيقال في الحال أنھا على معنى في، وھذا م$ن الف$وارق ب$ين التميي$ز والح$ال، وأن الح$ال إنم$ا يك$ون عل$ى 
معنى في، والتمييز يك$ون عل$ى معن$ى م$ن، وس$بق ش$يئ آخ$ر أن$ه يك$ون عل$ى معن$ى كي$ف، ض$ابط الح$ال أن$ه يق$ع ف$ي 

ًواب كيف، جاء زيد، كيف؟ راكبا، جاء عمرو، كيف؟ ماشياج  .الخ.. ًٌ

ٍأي من كل تميي$ز " ً[ دره فارسا"َفي حال كذا فھو على نية اFضافة فُيقرأ ب. تنوين، أخرج به التمييز في نحو 
ًوقع وصفا ُمشتقا =نه على معنى   .، =نه لبيان جنس المتعجب منه)في(� ) من(ًّ

ُوك7777777777777777ـونه م ْ َُ ُ .نت7777777777777777ـق6 م7777777777777777شتقـاَ َ ْ َ ُْ ً ِ  

 
.يغل777777777ـب لك7777777777ـن لي777777777ـس م7777777777ستحقـا َ ْ ُ َ ْ ُ ََ َ ْْ ِ ِ  

 
ًك7ـونه منت7ـق6:   تك$ون الح$ال عل$ى أربع$ة أنح$اء، ذك$ر ف$ي ھ$ذا البي$ت ش$يئين ا=ول ِ َ ْ ُ َُ ُك7ـونه، والث$اني ُْ ُ .م7شتقـا َْ َ ْ ، والم$$راد ُ

.زم$ه ف$ي ك$ل وق$ت، ب$ل ينف$ك عنھ$ا، تق$ول با�نتقال ھنا أن � تكون الحال م.زمة للمت$صف بھ$ا، يعن$ي يفارقھ$ا و� ت
ًجاء زيد راكبا ًراكبا ھذا وصف لزيد في المعنى، وھو حال من$ه، زي$د ك$ل الي$وم وك$ل ال$سنين وھ$و راك$ب؟ أو يك$ون , ٌ

ٍفي وقت راكب وفي وقت ماش؟ وفي وقت ُمضطجع ُمستلق؟ إذن اختلفت وانفكت عنه الحال، ھ$ذا ا=ص$ل ف$ي الح$ال  ٍ
.مشتقـا جاءت �زمة فھو خ.ف ا=صل، أن تكون منتقلة، فإن َ ْ  يعن$ي م$ن الم$صدر عل$ى م$ا ذكرن$اه، إم$ا اس$م فاع$ل أو ُ

ٍاسم مفعول أو صفة مشبھة وأفعل تفضيل أو أمثلة مبالغة، إن جاء جامدا حينئذ نقول ھذا على خ.ف ا=صل ً.  

ًوكـونه منتـق6  ِ َ ْ ُ َُ ْ ، الح$ال لي$ست كال$صفة الم$شبھة، ال$صفة الم$شبھة ًيعني منتق. عن صاحبه غير �زم ل$ه لي$ست بثابت$ة: َُ
  .تدل على الثبوت، وأما الحال ف.

.وكـونه منتـق6 مشتقـا  َ ْ َ ْ ُ َُ ُ ْ ًَ ِ .مشتقـا: ُ َ ْ ُكـونه ھذا خبر بعد خبر، ُ ُ  ال$ضمير ھن$ا يع$ود عل$ى الح$ال، كون$ه وھ$و اس$م ك$ون وھ$و َْ
ً منت7ـق6أي$ن خب$ر الك$ون؟.. لمبت$دأخبر الكون في نفسه وخب$ر ا: ٍمبتدأ، حينئذ يحتاج إلى خبرين ِ َ ْ  ھ$ذا خب$ر الك$ون؛ خب$ر ُ

. مشتقـاأول، َ ْ ٍ خبر ثاني، ھذا على ج$واز تع$دد خب$ر الك$ون ، وإ� إن ل$م ي$صح أن يتع$دد حينئ$ذ � ب$د م$ن تخريج$ه ب$أن ُ
ًُيجعل الحال متداخ.، يعني الثاني يكون حا� من فاعل  ًمنتـق6ً ِ َ ْ ْيغ، وأين خبر الكون مبتدأ؟ ُ ُلـبَ   . الجملة خبرِ

ّا=كث$$ر ف$$ي الح$$ال أن تك$$ون منتقل$$ة م$$شتقة، ومعن$$ى ا�نتق$$ال أن � تك$$ون م.زم$$ة للمت$$صف بھ$$ا؛ نح$$و ج$$اء زي$$د :  ق$$ال ِ
ًراكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد، بأن يجي ماشيا، وقد تجيء الحال غير منتقلة يعن$ي وص$فا �زم$ا،  ً ً ً ً

ًدعوت ' سميعا" ٍصفة �زمة [ عز وجل، � يكون في ح$ال س$ميع وف$ي ح$ال ل$يس ب$سميع، نق$ول : ًسميعا" ُ � ھ$ذه : ٍ
  .صفة �زمة

َوك$ذلك خل$$ق ' الزراف$$ة ي$ديھا أط$$ول م$$ن رجليھ$ا، ھ$$ذه �زم$$ة ف$$ي ال$$صباح ي$$ديھا .. ي$ديھا أط$$ول م$$ن رجليھ$ا.. َ
 : أطول وفي المساء عكس؟ � ھذه صفة �زمة ولذلك قال

ِفج777777اءت ب777777ه  ِ ْ َ َ َبط َس777777َ َالعظ777777ام كأنم7777777اْ . ََ ِ َ ِ  

 
ُعمامت7777777777ه ب7777777777ين الرج7777777777ال ل7777777777واء َ َ M َ َِ ِِ َ ُ ُ  
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َسميعا وأطول وسبط"فـ َ   أحوال وھي أوصاف �زمة وقد تأتي الحال جامدة،                " ً

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد    ونقف على ھذا و' أعلم،
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  63الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                    ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين, الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد

 :أما بعد

ُالحال: قال الناظم رحمه ' تعالى َ ، عرفنا الحال من حيث اللفظ وم$ن حي$ث المعن$ى اللغ$وي وم$ن حي$ث الت$ذكير ْ
 : ناظم الحال قالوالتأنيث، وسبق ذلك، وعرف ال

ُالح7777777ال وص7777777ف ف7777777ضلة منت7777777صب ُ ْ ٌ ْ َ َِ َ ْ ٌ َ َْ ُ  

 

ُمفھ7777777م ف7777777ي ح7777777ال كف7777777ردا أذھ7777777ب ْ َ َُ َْ َ َْ ً َ ِ ِ ُ ِ  

 

ً      فالحال ما جمع ھذه ا=وصاف ا=ربع$ة أن يك$ون وص$فا، والم$راد بالوص$ف أن يك$ون م$شتقا، الم$راد ب$ه ف$ي ھ$ذا  ً
أفع$ل التف$ضيل أو ص$يغ المبالغ$ة، ..  اس$م تف$ضيل ًإما أن يكون اسم فاعل أو اس$م مفع$ول أو ص$فة م$شبھة أو: الموضع

ًھذه كلھا تدل على ذات وحدث، ھذا المراد بالوصف عند النحاة، وخاصة في ھذا الموضع ٍ.  

ٌوصف: ويشمل قوله ْ ً سواء كان الوصف صريحا أو م$ؤو� بال$صريح؛ =ن الح$ال كم$ا س$يأتي ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا َ ً ٌ
جمل$ة اس$مية أو جمل$ة فعلي$ة، وك$. الن$وعين الجمل$ة والظ$رف ومن$ه الج$ار  .. ًمفردة، وق$د ت$أتي جمل$ة وق$د ت$أتي ظرف$ا

  .مرده إلى الوصف: ٍوالمجرور مؤول بالمفرد حينئذ نقول

ٌوصف: ًإذا ْ ٍ سواء كان صريحا أو مؤو� بالصريح، فدخلت الجملة وش$به الجمل$ة، فالوص$ف حينئ$ذ ي$شمل الح$ال َ ًٌ ً
 .وغير الحال

ٌفضلة َ ْ ً =ن الوصف قد يقع خبرا، وقد يقع مبتدأ، وق$د يق$ع غي$ر ذل$ك، حينئ$ذ إذا وق$ع عم$دة �  ھذا أخرج العمدة؛َ ٍ ً ً
ٌإنه حال؛ =ن الحال من شرطھا أن � يكون ركنا في اFسناد، أقائم الزي$دان؟ ق$ائم: نقول ٌ ھ$ذا وص$ف اس$م فاع$ل وھ$و : ً

ٌمبتدأ، وليس بحال، و أومضروب العبدان؟ مضروب ٌ ًليس بحال وإن كان وص$فا؛ =ن$ه : ٍذ نقولھذا اسم مفعول، فحينئ: َ
ٌمبتدأ؛ =ن شرط الحال أن � يكون ركنا ف$ي اFس$ناد؛ � يك$ون مبت$دأ و� خب$را، زي$د فاض$ل أو زي$د ق$ائم ٌٌ ً ق$ائم : نق$ول.. ًً

ًھذا ليس بحال؛ =نه ركن في اFسناد وھو خبر، حينئذ كل ما كان ركنا في اFسناد � يصدق عليه حد الح$ال، رجع$ت  ٍ
ٌوص7ف: القھق$رى ھ$ذا م$صدر ي$دل عل$ى معن$$ى، خ$ارج بقول$ه: ق$ال النح$اة: القھق$رى ْ ٍ؛ =ن$ه لم$ا اش$ترط الوص$فية حينئ$$ذ َ

ٍالوصفية الخاصة ھنا المراد بھا ما دل عل$ى ذات وح$دث، إذا دل عل$ى ح$دث فق$ط كالم$صدر حينئ$ذ نق$ول ٍ ٍ ٌھ$ذا خ$ارج : ٍ
ًل$$يس بح$$ال، ول$$ذلك س$$يأتي أن$$ه يق$$ع الم$$صدر ح$$ا� بكث$$رة،  ولكن$$ه س$$ماعي ل$$يس بقياس$$ي؛ =ن ا=ص$$ل أن يك$$ون الح$$ال ٍ

ٌوصفا، حينئذ رجعت القھقرى ھذا قد ُيقال بأن$ه ح$ال؛ =ن القھق$رى الم$راد ب$ه الرج$وع إل$ى الخل$ف، فھ$و وص$ف لكن$ه  ٍ ً
ٍوصف من حيث الد�لة على المعنى فحسب؛ =ن اللفظ المف$رد ق$د ي$دل عل$ى وص$ف م$ع ذات، وق$د ي$دل عل$ى وص$ف  ٍ ٌ

ٌوص7فٍ� مع ذات، الثاني ھو المصدر في ا=صل، وا=ول ھو الذي نعنيه ف$ي ھ$ذا المق$ام، حينئ$ذ ٍحدث فقط  ْ  أخ$رج ب$ه َ
ًالمصادر، ا=صل فيه أنھا � توصف أو � تقع حا�، وما ورد من ذلك يعتبر سماعا ومؤو� بالمشتق ً.  

ُوصف فضلة منتصب ُ ْ ٌ ْ َِ َ ْ ٌ َ ُمنتصب.. َ ُِ َ خ$.ف ا=ول$ى؛ =ن ا=ص$ل ف$ي الح$د أن يك$ون ٌھ$ذا حك$م، وإدخال$ه ف$ي الح$د : ْ
ٌخاليا من ا=حكام؛ =ن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن قيل بأن$ه أراد بالمنت$صب ھن$ا المنت$صب عل$ى جھ$ة  ً
اللزوم � عل$ى جھ$ة الج$واز، وھ$ذا واض$ح؛ =ن حك$م الح$ال � ينف$ك عنھ$ا بح$ال م$ن ا=ح$وال، فھ$ي واجب$ة الن$صب، 

ًالزائدة لكنه يعتبر سماعيا، يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، جئ$ت بمبك$ر، جئ$ت مبك$را، دخل$ت عليھ$ا الب$اء، وسمع جرھا بالباء  ًٍ
ٌھ$$ذه الب$اء زائ$دة، ومبك$$ر ھ$ذا ح$$ال من$صوب ون$صبه فتح$$ة مق$درة عل$$ى آخ$ره من$ع م$$ن ظھورھ$ا اش$$تغال : ٍحينئ$ذ نق$ول ٍ

  .المحل بحركة حرف الجر الزائد، فا=صل فيه أن يكون �زم النصب

ًج به النعت فيما إذا كان مرفوعا أو مخفوضا أو منصوبا ك$ذلك؛ =ن النع$ت ل$يس ب$.زم الن$صب، ج$اء خر: قيل ً ً
ًرجل راكب؛ راكب ھذا نعت، إذا � يمكن أن يكون ح$ا�؛ =ن الح$ال من$صوب، وھ$ذا يعتب$ر مرفوع$ا، م$ررت برج$ل  ًً ٌ ٌ

ٍراكب؛ راكب ب$الخفض، نق$ول واج$ب الن$صب، يبق$ى ا=ش$كال فيم$ا إذا وق$ع ًھ$ذا � يمك$ن أن يك$ون ح$ا�؛ =ن الح$ال : ٍ
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ًالنعت منصوبا؟ رأيت رج. راكبا؛ راكبا ھذا نقول ً   :نعت لرجل وليس بحال، وھذا نحكم عليه من جھتين: ًً

بكون المنعوت ھنا نكرة، وصاحب الحال � يكون نكرة، بل � بد أن يك$ون معرف$ة أو نك$رة بم$سوغ؛ =ن : ًأو�
 .حكمه حكم المبتدأ

ًرج. راكبا: نقول: ًثانيا ًراكب$ا ھ$ذا الن$صب ل$يس ب$.زم، ول$ذلك يج$وز أن يع$دل عن$ه إل$ى الخف$ض م$ث.، وإل$ى , ً ً
ًالرفع، وأما الحال � يمكن أن تقع في حال من ا=حوال إ� وھي واجبة النصب؛ جاء زيد راكب$ا ٌ ًرأي$ت زي$دا راكب$ا.. ٍ ً ..

ًمررت بزيد راكبا  ٌجاء رج$ل راك$ب : ً، يكون تابعا لمنعوتهفي ا=حوال كلھا، لكن النعت �.. ٍ ًرأي$ت رج$. راكب$ا .. ٌ ً ..
ًم$ررت برج$$ل راك$$ب، إذا يتغي$$ر بتغي$$ر متبوع$$ه؛ إن ك$$ان مرفوع$$ا تبع$$ه، وإن ك$$ان مخفوض$$ا تبع$$ه، وإن ك$$ان من$$صوبا  ً ً ً ٍ ٍ

ًتبعه، فالنصب � يكون �زما، بخ.ف الحال فتلزم النصب سواء كان صاحبھا مرفوعا أو مخفوضا أ ً ًٌ َ  ً.و منصوباُ

ُمنت77صب: ٍحينئ$$ذ نق$$ول ُِ َ  الم$$راد ب$$ه الن$$صب ال$$.زم، أخ$$رج النع$$ت؛ =ن$$ه ل$$يس ب$$.زم الن$$صب، والم$$راد منت$$صب ْ
  . ًوجوبا، فالنصب من أحكام الحال ال.زمة له

ِمفھـم في حال َ ُِ ُ ِ ِف7ي ح7ال: قلن$ا: ْ َ  ھ$ذا ب$دون تن$وين؛ يعن$ي بت$رك التن$وين؛ =ن الم$ضاف إلي$ه مح$ذوف، وق$د ن$وي، ِ
  . ٍنئذ بقي على أصله، كما سيأتي في باب اFضافةحي

ِفي حال َ ِمفھـم في حالفي حال كذا، :  يعنيِ َ ُِ ُ ِ ھذا أراد به ما اشتھر عند النحاة في التعبير من كون$ه للد�ل$ة عل$ى : ْ
ھ$ام الھيئ$ة � انب.. ھيئة، وھذا ُيراد به أن الحال إنما تأتي لكشف ا�نبھام؛ إن ص$ح التعبي$ر، وھ$و ال$ذي يعب$ر ب$ه النح$اة

ًالذات بخ.ف التمييز؛ فإنما يكون كاشفا للذات نفسھا � لھيئتھا، والحال يكون كاشفا للھيئة , للصفة التي عليھ$ا ال$ذات.. ً
ًج$اء زي$د راكب$ا: فتق$ول, ًالذات تكون معلومة، ولذلك ُيشترط ف$ي ص$احب الح$ال أن يك$ون معرف$ة، إذا ال$ذات معلوم$ة ٌ ,

ٌ ماذا؟ كشفت ھيئة زيد، وإ� زيد فھو معلوم بذاته، جاء رجل راكب، نق$ولًراكبا ما فائدتھا؟ كشفت ٌ ٌراك$ب ھ$ذا نع$ت، : ٌ
  .ماذا فعل؟ ھل كشف لنا الذات؟ �، إنما بين ھيئته

ُمنتصب: السيوطي رحمه ' لم يخرج النعت بقوله ُِ َ ِمفھـم في حال: ، وإنما أخرجه بقولهْ َ ُِ ُ ِ ، واFفھام في ح$ال ك$ذا ْ
ٌإفھ$ام ق$صدي وإفھ$ام تبع$ي ض$مني؛ إفھ$ام ق$صدي: على نوعين أن يك$ون .. أن يك$ون ا=ص$ل م$ن إي$راد الم$تكلم للف$ظ: ٌ

ٌا=صل كشف ھيئة الموصوف الذي ھو ص$احب الح$ال، وھ$ذا خ$اص بالح$ال، وأم$ا النع$ت فيك$ون في$ه انك$شاف ورف$ع  ٌ ٌ
ٌلھيئة، لكن � بالقصد، وإنما بالتبع، وھذا فرق دقيق بين النعت والحال ٍ.  

ِمفھـم في حالًذا إ َ ُِ ُ ِ الح$ال : ًإذا ل$م نعتب$ره ف$ص. ب$أن ق$ال: ً أخرج النعت إذا لم نعتبر النصب قيدا لم$ا س$بق، يعن$يْ
ٌھو وصف فضلة مفھ$م ف$ي ح$ال، ھك$ذا اعتب$ره ال$سيوطي؛ =ن  ُمنت7صبٌ ُِ َ  ھ$ذا حك$م، ول$يس ب$داخل ف$ي الح$د، وإذا ك$ان ْ

ًالف$صول الت$ي تك$ون تالي$ة بع$ده، والم$رادي جعل$ه ف$ص.؛ =ن الح$ال ٍكذلك حينئذ � ُيخرج ب$ه، وإنم$ا ُيخ$رج ب$الجنس و ً
  .منصوب �زم، فھذا في قوة الفصل فأخرج به النعت المنصوب كما خرج به النعت المرفوع والمخفوض

ِمفھـم في حالًإذا  َ ُِ ُ ِ   .التمييز وأخرج النعت إذا لم نخرجه با=ول:  أخرج شيئينْ

ِمفھـم في حال َ ُِ ُ ِ   . على ترك التنوين؛ =ن المضاف إليه محذوفھذا:  قلناْ

ُِمفھـم في حال َ ِ ُ ِ ُمفھ7ـمٌمب$ين لح$ال ص$احبه، :  كذا أيْ ِ ْ ٌ اFفھ$ام ھن$ا بمعن$ى البي$ان واFي$ضاح والك$شف، مب$ين لح$ال ُ
ًجاء زيد راكبا مفھم ف$ي ح$ال الرك$وب � ف$ي ح$ال مطلق$ا، راكب$ا : ًصاحبه أي الھيئة التي ھو عليھا، فإن راكبا في ً ف$ي ًٌ

ًراكبا ھذا حال، ھل كشف الحال مطلقا أو بقي$د، ھ$ل ھ$و كاش$ف للھيئ$ة مطلق$ا أو بقي$د؟ إذا قي$ل, ًجاء زيد راكبا: قولك ً ًٌ :
ًليس مطلقا، لم يكشف ھيئة زيد مطلقا، لماذا؟ =نه مقيد للعامل، النظر ف$ي الح$ال : ًراكبا ھذا حال نقول, ًجاء زيد راكبا ً

ًاعتبار العامل، فحينئ$ذ ج$اء زي$د راكب$اباعتبار صاحبھا وب: باعتبارين ٌراكب$ا ھ$ذا ح$ال قي$د للعام$ل، وھ$و المج$يء =ن , ٍ ً
مجيء الركوب ومجيء بدون ركوب، ھنا قيد أو �؟ قيده، كونه ف$ي المعن$ى ص$فة ل$صاحب : المجيء يقع على نوعين

  .قيده بالركوب دون غيره: الحال، نقول

ج$اء : ٍ الح$ال وتقيي$د للعام$ل بكون$ه عل$ى وج$ه دون آخ$ر، ل$و قل$تت$أثير بالتقيي$د ف$ي ص$احب: ًإذا أثر ف$ي جھت$ين
ٌرجل راكب ٍ، حينئ$ذ ي$صير ج$اء ھ$ذا مطل$ق، )ج$اء(ھذا وصف لرجل فحسب، وليس له أي ع.قة بـ: راكب ھنا نقول, ٌ
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 بالح$ال ًھذا يستفيد منھا ا=صولي ھناك ف$ي ا=حك$ام ال$شرعية، ف$إذا ك$ان العام$ل مقي$دا, ًوجاء زيد راكبا، جاء ھذا مقيد
ٍحينئذ صار مخصصا، وإذا صار النعت ليس مقيدا للحال حينئذ  ًٍ   .ًيصير مخصصا للعامل � للموصوفً

ِمفھـم في حالًإذا  َ ُِ ُ ِ ًمبين لحال صاحبه أي الھيئة التي ھو عليھا، فإن راكبا في جاء زيد راكب$ا ح$ال، مفھ$م :  نقولْ ً
ف$ي : فقول$هًقييد العامل � في حال مطلقا، كما ھو شأن النع$ت، في حال الركوب فحسب، الركوب ھذا ھو الذي أراده بت

  . ، الحال بمعنى الھيئة، وإضافته إلى كذا من إضافة العام إلى الخاص للبيانحال كذا

Kالنعت إنما يؤتى به لتقييد المنعوت فحسب، و� ع.قة ل$ه بالعام$ل، ث$م انف$صال ب$ين الن$وعين، ھ$ذا معن$ى دقي$ق،  َ
إنما ي$ؤتى ب$ه لتقيي$د المنع$وت فھ$و � يفھ$م ف$ي ح$ال ك$ذا بطري$ق .. ًوخاصة إذا كان ينبني عليه أحكاميحتاج إلى تأمل، 

راك$ب ل$يس , ج$اء رج$ل راك$ب: ًالقصد، وإنما يفھمه بطريق اللزوم؛ =نه مبين للھيئة قطعا، ما نستطيع أن ننف$ي نق$ول
ح وكشف للھيئة لك$ن بطري$ق التب$ع وال$ضمن، � بطري$ق فيه بيان وإيضا: ًمبينا للھيئة؛ =ن الحال مبين للھيئة �، نقول

وإنم$ا ُيفھم$ه بطري$ق الل$زوم، والم$راد باFفھ$ام عن$د اFط$.ق اFفھ$ام الق$صدي؛ =ن$ه , الق$صد، عل$ى العك$س م$ن الح$ال
  ً.المتبادر � اFفھام العرضي الذي يكون تابعا

ِمفھـم في حال َ ُِ ُ ِ الف$وارق ب$ين : أم$ره واض$ح ب$ين، س$يأتي ف$ي محل$هھن$ا ك$ذلك أخ$رج التميي$ز، وإن ك$ان التميي$ز : ْ
  .الحال والتمييز

: ًأبرز ما يفصل بينھما أن الحال على معنى في، والتمييز على معنى من، إذا فرق بينھما، ولذلك الحال إذا قل$ت
ًجاء زيد راكبا، يعني في حال ركوب، تقدرھا ھكذا بكلمة ح$ال، ول$ذلك النح$اة دائم$ا إذا أعرب$وا الح$ال ق$ا ف$ي ح$ال : لواً

جاء زيد في حال ركوب$ه، جئ$ت بف$ي، : ًجاء زيد راكبا يعني: ٍكونه كذا، � بد أن تأتي بحال؛ =نه ھيئة، فحينئذ إذا قلت
بخ.ف التمييز فإنه يكون على معنى من، وابن ھشام رحم$ه ' تع$الى جع$ل ال$ضابط للح$ال ف$ي ش$رح القط$ر بأن$ه م$ا 

ج$اء زي$د : ٍ ح$ال ص$ح إيقاعھ$ا ف$ي ج$واب كي$ف؛ حينئ$ذ نعربھ$ا ح$ال، نق$ولجاء أو صح إيقاعه في ج$واب كي$ف، فك$ل
ٍراكبا، كيف جاء زي$د؟ راكب$ا، ض$ربت الل$ص كي$ف؟ مكتوف$ا، ج$اء زي$د ماش$يا، كي$ف ج$اء زي$د؟ ماش$يا، حينئ$ذ  ً ً ً ً ًقائم$ا ((ً ِ َ

ِبالقْسط ِ ْ ِبالقْسط((، ))ِ ِ ْ ًقائما)) ِ ِ نع$م ول$يس الم$راد بكي$ف ھن$ا : ھذا ح$ال، ھ$ل ي$صح إيقاع$ه ف$ي ج$واب كي$ف؟ نق$ول: نقول َ
كيف المنفي$ة ف$ي ب$اب المعتق$د؛ =ن كي$ف ھن$ا الم$راد ب$ه إي$ضاح وك$شف اللف$ظ فح$سب، يعن$ي معن$ى ال$صفة � تكيي$ف 

ًدع$وت ' س$ميعا، كي$ف دع$وت؟ س$ميعا، ھ$ذا ح$ال، : الصفة نفسھا، ف. يلتبس ھذا بذاك، ف$إذا قي$ل ِقائم$ا بالق$ْسط((ً ِ ِْ ِ ً ؛ ))َ
ًقائم$$ا نق$$ول ِ ا ح$$ال وق$$ع ف$$ي ج$$واب كي$$ف، ھ$$ل وقعن$$ا ف$$ي المح$$ذور ال$$ذي ينفي$$ه أھ$$ل ال$$سنة والجماع$$ة م$$ن تكيي$$ف ھ$$ذ: َ

�، =ننا ل$م نق$صد بھ$ذا التكيي$ف بي$ان كيفي$ة ال$صفة، وإنم$ا الم$راد النظ$ر ف$ي ال$صفة م$ن حي$ث إثباتھ$ا : الصفات؟ نقول
ًقائم$ا، ص$فة، حينئ$ذ ص$فة عل$ى أي وج$ه؟ عل$ى كون$ه ح$ا�، حينئ$: فحسب، نق$ول ٍ ٍذ ج$اء ل$سان الع$رب بوص$ف ال$شيء ً

ٍبكونه على جھة الحالي$ة، وعل$ى جھ$ة النعتي$ة، حينئ$ذ التميي$ز ب$ين ھ$ذا وذاك ف$ي اللف$ظ فح$سب؛ � ب$أس ب$أن يق$ال بأن$ه 
  .الواقع في جواب كيف

ُالحال وصف فضلة منتصب     ُ ْ ٌ ْ َ َِ َ ْ ٌ َ َْ ِمفھـم في حال***  ُ َ ُِ ُ ِ   . في حال كذا بمعنى ھيئة كذا:  يعني،ْ

َكف ُـردا أذھـبَ َْ َْ َ ً كفـردا:ً َ ْ َ ًفـردا, ًأذھب فردا:  أي كقولكَ َ ْ ص$فة .. اس$م مفع$ول ..  ھل ھو وصف؟ ھل ھ$و اس$م فاع$ل َ
ٍ؟ إذا ھو مصدر، إذا � بد من تأويله لنرده إلى الوص$ف، فحينئ$ذ نق$ول.. مشبھة  ً ُكف7ـردا أذھ7ـب: ً َْ َْ ََ ً ً يعن$ي منف$ردا، أذھ$ب َ

ًفي حال كوني منفردا، فمنفردا ٍانفرد ينفرد فھ$و منف$رد، حينئ$ذ نردھ$ا إل$ى الوص$ف عل$ى : ھذا اسم فاعل، منفرد:  نقولً
ٍومصدر منكر حـا) يقع  بكثـرة: التأويل كما سيأتي في قوله َ ْ َ ٌ ُ ٌ ْ َ َْ ََ .ِ ً َ َ  

ُأذھـب َ ْ ًفـردا ھذا ھو عامل الحال، :َ َ ْ : ل$هًھذا حال، في تأويل منفردا، صاحب الحال ھو ال$ضمير الم$ستتر ف$ي قو: َ
ل$يس ب$ركن ف$ي اFس$ناد، وھ$و .. ًأنا، أذھب منفردا، وھو وصف م$ن حي$ث المعن$ى، وف$ضلة =ن$ه  ل$يس بعم$دة.. أذھب

 الخ؟.. ًمنتصب، كذلك واجب ا�نتصاب، ومفھم في حال مبين للھيئة، أذھب، كيف تذھب؟ منفردا معك أحد 

ًُمنفردا: ٍحينئذ نقول ِْ ٌف7ضلة: خ$رج بقول$ه: ق$ال. ب عل$ى جھ$ة معين$ة، ھذا بين ھيئة ص$احب الح$ال م$ن كون$ه ي$ذھَ َ ْ َ 
ًالد�ل$ة عل$ى الھيئ$ة التميي$ز الم$شتق؛ ق$د يق$ع التميي$ز م$شتقا، لك$ن ف$ي م$سائل : الوصف الواقع عمدة، زيد ق$ائم، وبقول$ه

 .معدودة يأتي في محلھا، وا=صل في التمييز أن يكون نكرة بخ.ف الحال، وھذا من الفوارق بينھما كما سيأتي
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ًفارسا ھذا وصف وھو فضلة، وھو منتصب، لكنه ليس مفھما للھيئ$ة؛ =ن الم$راد ب$ه التعج$ب, ً"ره فارسا[ د" ً :
ً[ دره فارسا عالم$ا ف$صيحا خطيب$ا، [ دره خطيب$ا، الم$راد ھن$ا ل$يس الك$شف واFي$ضاح ع$ن الھيئ$ة، وإنم$ا الم$راد ب$ه  ً ً ً ً

ف$النظر ف$ي , يئ$ة نع$م، لكن$ه ل$يس بالق$صد، وإنم$ا ھ$و ب$التبعالتعجب، وھذا ھو القصد ا=ولي، قد يقال بأن$ه في$ه ك$شف ھ
الفوارق بين التمييز المشتق والحال والنعت ھذه متداخلة، والكل فيھا � بد وأن يكون فيه معنى الكشف والھيئ$ة، � ب$د 

يي$ز الم$شتق وف$ي ًالمجيء بالحال كاشفا للھيئة، وما عدا ذل$ك ف$ي التم.. من ھذا، لكن المراد في الھيئة أن يكون ا=صل
فإن$ه تميي$ز � " ً[ دره فارسا"ٌھو مبين للھيئة، لكن بالتبع � بالقصد ففرق بين النوعين، : ٍالنعت المنصوب حينئذ نقول

حال، إذ لم يقصد به الد�لة على الھيئة، لم يق$صد : حال على الصحيح، ولذلك وقع فيه خ.ف ھل ھو تمييز أم �؟ قيل
 م$ع أن$ه دل عل$ى ھيئ$ة � ب$د، لك$ن د�لت$ه عل$ى الھيئ$ة لي$ست بالق$صد ا=ول$ي، وإنم$ا ھ$و بالق$صد به الد�لة عل$ى الھيئ$ة

: ب$ل التعج$ب م$ن فروس$يته، فھ$و لبي$ان المتعج$ب من$ه � لبي$ان ھيئت$ه، وك$ذلك. أم$ر ت$ابع ول$يس بأص$لي: التبعي، يعن$ي
ًرأيت رج. راكبا، فإن راكبا لم يسق للد�لة على الھيئة قصدا بل وقع  ً ً ًذل$ك تبع$ا ض$منا، ب$ل لتخ$صيص الرج$ل، فق$ول ً ً

ِمفھـم في حال : المصنف َ ُِ ُ ِ   .للد�لة على الھيئة: ھو معنى قولهْ

ًإذا الوص$$ف ج$$نس ي$$شمل الخب$$ر والنع$$ت والح$$ال، وف$$ضلة مخ$$رج للخب$$ر، ومنت$$صب مخ$$رج لنعت$$ي المرف$$وع 
ًالمن$صوب كرأي$ت رج$. والمخفوض كجاءني رجل راكب ومررت برجل راكب، ومفھم ف$ي ح$ال ك$ذا مخ$رج للنع$ت 

ًراكبا، فإنه إنما سيق لتقيي$د المنع$وت فح$سب، � ع.ق$ة ل$ه بالعام$ل، فھ$و � ُيفھ$م ف$ي ح$ال ك$ذا بطري$ق الق$صد، وإنم$ا 
  .يفھمه بطريق اللزوم

  

                  

.وكون7777777777777777777ه من77777777777777777777تق6 م77777777777777777777شتقا َ ْ َ ْ ُ َُ ُ ْ ًَ ِ ُ  

 
.يغل777777777777ب لك777777777777ن ل777777777777يس م7777777777777ستحقا َ ْ ُ َ ْ ُ ََ َ ْْ ِ ِ  

 

.مستحقا َ ْ ْ مس..َُ .تحقاُ ِ ُكونه يجوز فيه الوجھان َ ُ ُكون7ه:  أي الحال، ھن$ا ق$ال:َْ ُ كونھ$ا مراع$اة ل5ف$صح؛ =ن :  ول$م يق$لَْ
ا=ف$صح أن يرج$ع إلي$ه بالت$ذكير م$ع ج$واز .. ا=فصح في إرجاع الضمير إل$ى لف$ظ الح$ال وھ$و م$ذكر م$ن حي$ث اللف$ظ

ُكونهالتأنيث، كونھا جائز، لكن ا=فصح ھنا  ُ   . رده إلى ا=فصح،َْ

ُوكونه  ُ َْ   .  أي الحالَ

.منتق6 مشتقا َ ْ َ ُْ ًُ  ذكر وصفين للحال � بد من وجودھما، ولكن الوجود ھن$ا أغلب$ي، ل$يس ب$.زم ف$ي ك$ل ح$ال، ب$ل :ِ
  .ٍقد تخرج الحال عما ذكره من قيد

ًمنتق6 ِ َ ْ   .الحال مأخوذة من التحول وھو التنقل: المراد با�نتقال التحول، ولذلك قيل: ُ

ًس$م الح$ال � ب$د أن يك$ون موج$ودا ف$ي الح$ال ا�ص$ط.حية، فالح$ال ح$ول، م$أخوذ م$ن التح$ول وھ$و ًإذا أصل ا
ًالتنقل؛ حينئذ إما أن يكون الوصف دا� على صفة �زمة ثابتة � تتبدل و� تتغي$ر، وإم$ا أن يك$ون العك$س؛ ب$أن يك$ون  ٍ

ٍالوصف دا� على صفة قابلة للزوال ً.  

  .قلةما ھو ضابط الحال؟ أن تكون منت

ً إذا إذا جاءت الحال وصفا �زما � يتغير ً ھ$ذا خ$.ف ا=ص$ل، ق$د ت$أتي، : م.زم لموصوفه ثابت راسخ نق$ول.. ً
ًوكونه منتق6ًلكن خ.ف ا=صل، فا=صل أن تكون منتق.،  ِ َ ْ ُ َُ ْ ًأي ع$ن ص$احبه غي$ر �زم ل$ه، � ثابت$ا، ومعن$ى ا�نتق$ال : َُ
ًد راكب$$ا، راكب$$ا ھ$$ذا ح$$ال، نق$$ولأن � تك$$ون م.زم$$ة للمت$$صف بھ$$ا؛ ج$$اء زي$$ الرك$$وب وص$$ف لزي$$د؛ =ن الح$$ال ف$$ي : ً

ًالمعنى صفة، إذا راكبا ھذا وصف لزيد، زي$د ھ$ل ينف$ك ع$ن الرك$وب؟ نع$م ينف$ك عن$ه، ق$د يك$ون راكب$ا ويك$ون ماش$يا  ً ً ً
ًويكون مضطجعا مستلقيا ويكون زاحفا  ً ًإلى غير ذلك، حينئذ راكبا نق$ول.. ً ھ$و ا=ص$ل في$ه، ھ$ذا وص$ف منتق$ل، ھ$ذا : ٍ

ٍفإذا جاء الوصف �زما ثابتا غير منتقل؛ حينئذ قلنا ً ھذا خ.ف ا=صل، وقد تأتي الحال كذلك غير منتقل$ة، مث$ل م$اذا؟ : ً
ًدعوت ' سميعا؛ دعوت ' فعل وفاعل ومفعول به، سميعا ھذا حال، وھو وصف : قالوا صفة ذاتية [ عز وج$ل، .. ً
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اتية �زمة � تنفك عن موصوفھا، � يكون ' تعالى ف$ي وق$ت ي$سمع وف$ي وق$ت � ي$سمع، ھذه الصفة الذ: ٍحينئذ نقول
تل$ك ق$د تنتق$ل، و� ب$أس بھ$ذا الق$ول، وإنم$ا الك$.م ف$ي ال$صفات : ٍبخ.ف الصفات الفعلية كالنزول ونحوه، حينئ$ذ نق$ول

ً؛ إذا سميعا ھذا حال، وھل ھ$و وص$ف ًال.زمة الذاتية التي � تنفك بحال من ا=حوال عن موصوفه؛ دعوت ' سميعا ً
ً�، ليس وصفا منتق.، كذلك : منتقل؟ الجواب فعل وفاعل ومفعول به، والزراف$ة بف$تح ال$زاي وت$ضم : خلق � الزرافةً

ُزرافة زرافة، وزرافة أفصح،  ً ھ$ذا أفع$ل تف$ضيل، دل$ت عل$ى الط$ول، إذا فيھ$ا معن$ى أط7ول، ي7ديھا أط7ول م7ن رجليھ7اَُ
ِمفھـم في حالضلة وھي منتصبة، الوصف، وھي ف َ ُِ ُ ِ ً؟ نعم، لكنھا ليست منتقلة؛ =ن الذي ُيفھم في حال ق$د يك$ون �زم$ا ْ

َخل7ق � الزراف7ةھذا بدل بعض من ك$ل، : ھذا حال من يديھا، يديھا: ًوقد يكون ثابتا، أطول نقول َ َ . َُ َ َالزراف7ة, َ َ َ  مفع$ول ب$ه .
َيديھامنصوب،  ْ َيد بدل من الزرافة، ََ َيھاَ َأط7ولبدل بعض م$ن ك$ل، .. ُ تثنية، ولذلك نصبْ َم7ن رجليھ7ا  ح$ال م$ن ي$ديھا، ْ ْ َْ ِ ْ ِ

َ أطول:ھذا جار ومجرور متعلق بقوله   . =نه أفعل تفضيلْ

َأطولًإذا  ٌھذا حال �زمة � تنفك عن الزرافة؛ =ن$ه � تك$ون الزراف$ة ف$ي وق$ت ي$ديھا أط$ول م$ن رجليھ$ا :  نقولْ
  :ة لھذا الوصفوفي وقت �، بل ھي م.زم

.فجاءت به سبط العظام كأنما         ََ ِ ِ َِ َْ َ َ ُعمامته بين الرجال لواء   ***      َْ M ْ َ َِ ِِ َ ُ ُ  

ٍفسميعا وأطول وسبط أحوال، وھي أوصاف �زمة، فحينئ$ذ نق$ول ت$أتي الح$ال غي$ر منتقل$ة بمعن$ى أنھ$ا وص$ف : ً
 ف$ي الح$ال وص$ف ف$ي المعن$ى، وكونھ$ا م$شتقة م$ن �زم ثابت لموصوفھا، وھذا خ.ف ا=صل في الحال؛ =ن ا=صل

ًموجودة وقت الوصف معدومة في غي$ر الوص$ف؛ ج$اء زي$د راكب$ا, التحول لزم منه أن تكون موجودة معدومة ًراكب$ا , ٌ
 .ًإذا ھو في وقت يركب، وفي وقت � يركب

ًالحال مت$ى تك$ون وص$فا .. ة ضبط النحاة المسائل الث.ث التي يكون فيھا الوصف بالحال المنتقلة أو غير المنتقل
ًأن يك$ون العام$ل فيھ$ا م$شعرا بتج$دد ص$احبھا؛ أن يك$ون العام$ل : ا=ولى. ً�زما؟ قالوا في ث.ث مسائل � تخرج عنھا

ُخلق ھذا عامل مشعر بتجدد صاحبھا، أي حدوثه بعد أن لم يك$ن، خلق$ه : فيھا، يعني في الحال، خلق ' الزرافة، قالوا ْ َ
ً إذا مشعر بتجدد ص$احبھا أي حدوث$ه بع$د أن ل$م يك$ن، ومأخ$ذ الل$زوم أنھ$ا مقارن$ة للخل$ق، أي اFيج$اد، لم يكن ثم كان،

ًفھي خلقية جبلية � تتغير، و� يرد خلق اFنسان طف. ثم بعد ذلك يكبر، ثم بعد ذلك ي$شيب إل$ى أن يم$وت، نق$ول ھ$ذا : ِ
ھ$ل ھ$ي ص$فة �زم$ة أو �؟ ص$فة �زم$ة، طي$ب ھ$ذا خل$ق، : ًالخلق في كل طور ھ$و وص$ف �زم، كون$ه طف$. نق$ول

.. ٌف$ي المرحل$ة ا=ول$ى الوص$ف �زم ل$ه، ث$م إذا انتق$ل إل$ى مرحل$ة ثاني$ة: بعد سنة، سيمشي، نق$ول.. سيكبر بعد أشھر 
ًوخل$ق اFن$ساُن ض$عيفا: ((الوصف لتلك المرحلة الثانية وصف �زم له، ول$يس ا�عتب$ار باFن$سان؛ إذا قي$ل ُِ َِ َ َِ م$ن أول )) َ

الخلق ھنا متغير، لكن تغيره باعتب$ار المرات$ب، وف$ي : ٍخلقه إلى موته، وھو ضعيف، لكن الضعف يختلف، حينئذ نقول
  .ٍكل مرتبة ھو وصف �زم لموصوفھا، حينئذ � إشكال

ُإذا المراد بكون العامل ھنا مشعرا بتجدد صاحبھا أنه حدث بعد أن لم يك$ن؛ ف$ي أول المراح$ل ح$صل الخل$ق ث$م  ً ً
Kث$$م ٍالوص$$ف ل$$ه �زم، إذا انتق$$ل  انتق$$ل إل$$ى وص$$ف �زم آخ$$ر، حينئ$$ذ انتق$$ل م$$ن :  مرتب$$ة، ف$$ي وق$$ت تل$$ك المرتب$$ة نق$$ولَ

ِاFيج$اد، فھ$ي خلقي$ة جبلي$ة � : وصف ثابت راسخ إلى وصف ثابت راسخ آخر، ومأخذ الل$زوم أنھ$ا مقارن$ة للخل$ق أي
ً طور بمنزلة خلق له متجدد، فتكون الح$اُل ا=ول$ى �زم$ة ًتتغير، و� يرد خلق اFنسان طف.؛ =ن انتقاله من طور إلى

ًأن يكون العامل فيھ$ا م$شعرا : متى ما كانت المراتب تعددت، ھذه المسألة ا=ولى.. الخ.. للخلق ا=ول والثانية والثالثة 
ًوخلق اFنساُن ضعيفا: ((بتجدد صاحبھا نحو قوله تعالى ُِ َِ َ َِ ُخلق �: والمثال السابق)) َ َ َ َ الزرافة يديھا أطول من رجليھاَ ْ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ َِ َ ْ ََ ..  

وذل$ك ف$ي الح$ال المؤك$دة، وھ$ذا س$يأتي بحث$ه : المسألة الثانية التي تكون فيھا الحال غير منتقلة ب$ل وص$ف �زم
ًفتبسم ضاحكا، وقوله سبحانه: في محله، والمؤكدة إما أن تكون مؤكدة لعاملھا ِ Kَ ََ َ ًويْوم أْبعث حيا: ((َ ّ َ َ َ َُ ُ ٌھ$ذا وص$ف : نقول)) َ

ً]من مْن ف$ي ا=ْرض كلُھ$م جميع$ا((غير منتقل، وإما مؤكدة لصاحبھا  ُِ َِ َ َ َْ k ِ ِجميع$ا ھ$ذا ح$ال مؤك$دة م$ن )) َ ًِ وھ$و اس$م ) َم$ْن(َ
ٌزيد أبوك عطوف، حال بأنواعه الث.ثة كم$ا س$يأتي ف$ي محل$ه، : ٍموصول، وإما مؤكدة لمضمون جملة قبلھا نحو قولھم

لح$ال المؤك$دة ھ$ذه غي$ر منتقل$ة، والح$د ال$ذي ُي$ذكر ف$ي أوائ$ل الك$.م عل$ى الح$ال إنم$ا الم$راد ب$ه الح$ال المراد ھنا أن ا
  .المؤسسة المبينة، وأما الحال المؤكدة ھذه � تستقل بمعنى

ًدع$وت ' س$ميعا، وقول$ه : ُفي أمثلة مسموعة � ضابط لھ$ا، يعن$ي أمثل$ة تحف$ظ و� يق$اس عليھ$ا كق$ولھم: الثالثة
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ًأنزل إلْيكم الكتاب ُمفص.: ((تعالى K َِ َ ََ َْ ْ ُ َ ِ ِقائما بالقْسط: ((وقوله)) َ ِ ِْ ِ ً َ.(( 

تأتي الحال غير منتقلة بل وصف �زم ثابت لموصوفه، أن يكون العامل فيھ$ا : ًإذا في ھذه ا=حوال الث.ثة نقول
: لمضمون جمل$ة قبلھ$ا، الثال$ث.. احبھالص.. مؤكدة لعاملھا: ًمشعرا بتجدد صاحبھا، في الحالة المؤكدة بأنواعھا الث.ث

Kما كان مسموعا من مفردات وردت عن العرب، وما جاء في القرآن كذلك يك$ون م$ن قبي$ل الم$سموع، ول$ذلك مث$ل ب$ـ ً :
ِقائما بالقْسط(( ِ ِْ ِ ً َ َ.((  

.وكـونه منت7ـق6 م7شتقـا َ ْ َ ْ ُ َُ ُ ْ ًَ ِ ُ منت7صبيعن$ي م$ن الم$صدر لي$دل عل$ى: ُ ُِ َ ًن$ى ال$ذي أخ$ذه جن$سا ف$ي ، وھ$ذا في$ه تأكي$د للمعْ
ٌالحال وصف: التعريف؛ =نه قال ْ َ َُ تبي$ين : ً، وھذا معنى ا�شتقاق، فكونه م$شتقا ھن$ا تأكي$د ل$ذلك المعن$ى، أو إن ش$ئت ق$لْ

ُيطلق وُيراد به الوص$ف المج$رد بالد�ل$ة عل$ى ال$ذات كرجع$ت القھق$رى، وك$ذلك : بالمراد بالوصف؛ =ن الوصف قلنا
  .عنىٍيشمل ما دل على ذات م

.م7شتقـا: قول$ه َ ْ ٌالح7ال وص77ف :  يؤك$د المعن$$ى ال$سابق، وق$د حم$ل بع$$ض ال$شراح قول$هُ ْ َ َُ ب$المعنى ا=ع$م، وھ$ذا ل$$يس ْ
 أن ُيقي$د الوص$ف بكون$ه -وك.م النح$اة ف$ي جمي$ع كت$بھم عل$ى ھ$ذا المعن$ى-الوصف : كذلك، بل الصواب أن ُيعين قوله

ًمشتقا من المصدر، وحينئذ يكون دا� على ذات م ٍ ٍتصفة بوصف، وأما الوصف الذي � يدل على ذات حينئ$ذ � يك$ون ً
ُم77شتقـا يغل77ـب: ًداخ$$. ف$$ي الح$$ال؛ إن ج$$اء ص$$ار خ$$.ف ا=ص$$ل، ول$$ذلك ق$$ال َ ُِ ْ . َ ً، إذا غي$$ر الغال$$ب ف$$ي الم$$شتق أن يك$$ون ْ

ُويكثر الجمود: ًجامدا، ولذلك قال ُ ُ ُ َْ ُ ْومصدر منك7ر ح7ـا) يق7ع بكث7ـ: ، ثم قالْ ََ .ِ ْ َ ٌ ُ ٌ ْ َ ًَ َ ٍرة َ : ًف$دل عل$ى أن الم$صدر ل$يس م$رادا بقول$هَ
ٌوصف ْ   .، تنبه لھذا، بعض الشراح حمل الوصف على العمومَ

ُوكـونه ُ َْ ً منتـق6 أي الحال،َ ِ َ ْ  يعني � يلزم الموصوف؛ =نه جيء به للد�لة على الھيئة، والھيئ$ة ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا ُ
ًتتبدل وتتغير، فليست وصفا ثابتا . مشتقـا,ً َ ْ ُيغلـبن المصدر؛ =نھا وصف في المعنى،  أي مُ َِ  وج$وده ف$ي ك.مھ$م؛ يعن$ي ْ

ًفي ك.م العرب، ا=كثر في استعمالھم لھذا المصطلح الذي ھو الحال، أن يكون منتق. مشتقا، و  .لكـن ليـس م7ستحقـاً َ ْ ُ َ َْ َ ْ ؛ ِ
.ليـس مستحقـا َ ْ ُ َ َْ  ك.مھم، وكذلك الوصف با�شتقاق ق$د  بمعنى أن ھذا الوصف وھو ا�نتقال قد يخرجون عنه في بعضَ

  . يحمل عليه-وھو ا=عم-يخرجون عنه في بعض ك.مھم، فما خرج من ك.مھم عن ذلك ا=صل المطرد 

ًإذا إذا تكلموا في لسان العرب أتوا بالحال منتقلة، وقد يتكلمون بالحال غير منتقلة؛ إذا جاءت غير منتقل$ة نردھ$ا 
  . غير مشتقة نردھا إلى ا�شتقاقإلى ا�نتقال، وكذلك إذا جاءت

َلكـن ليـس  ْ َ ْ . مستحقـاذلكِ َ ْ ُيغل7ـب(لجواز ا�ستغناء عنه بـ: ٌ ھذا تتميم للبيت قيلَُ َِ كثي$ر، يغل$ب وج$وده ف$ي : ، يعن$ي)ْ
ُيغلـب: ًليس تتميما للبيت؛ =ن قوله.. ًليس حشوا: ك.مھم، وقيل َِ ٍح$ال � ت$تكلم ب:  قد يوھم أنه واجب في الفصيح؛ يعن$يْ

ٍغير منتقلة، فإن تكلمت بحال غير منتقلة وقعت في الشذوذ أو غيره، وكذلك � تتكلم بح$ال غي$ر م$شتقة، �، ل$يس ھ$ذا 
ًالمراد، وإنما المراد أن ك. منھما فصيح؛ إ� أن ا=فصح أن تكون الحال منتقلة، وأن ا=فصح أن تكون الحال مشتقة، 

.لك7ـن لي7ـس م7ستحقـا: ٍينئذ لم تخ$رج ع$ن الف$صيح، ل$ذلك ق$الإذا لم تأت بالحال منتقلة و� مشتقة ح َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ، ف$دفع ب$ه ت$وھم أن ِ
ًدفع توھم أن يك$ون الغال$ب واجب$ا ف$ي الف$صيح، وض$مير .. ًيكون الغالب واجبا � يجوز العدول عنه َلي7ـسَ ْ  إم$ا للك$ون، َ

ُوكـونه ُ َْ َلك7ـن لي7ـس، َ ْ َ ْ َل$يس الك$ون م$ستحقا، وحينئ$ذ يك$ون م$ستح: ِ ٍ ًقا بف$تح الح$اء، وإم$ا للح$ال لك$ن ل$يس الح$ال م$ستحقا، ً ً
َ ليـسٍحينئذ يكون بكسر الحاء، ْ ُوك7ـونه : إم$ا أن يك$ون الك$ون:  أين اسمھا؟ ضمير مستتر، ما مرجع$ه؟ يحتم$ل وجھ$ينَ ُ َْ َ

ًمنتـق6 ِ َ ْ ً، إذا كونه منتق. ھذا محكوم به، ُ .ليـس مستحقـاً َ ْ ُ َ َْ َ ليـس  بالفتح، وَ ْ َ مستحذلكَ ْ ً ليس الحال مستحقا لكون$ه من$تق. .قـاَُ ً
ٌأو مشتقا، مستحقا بفتح الحاء على أنه اسم مفعول، والضمير فيه عائد على الكون، وقيل ً ُيغل7ـب(على الفاعل ل$ـ: ً َِ : ، أي)ْ

ًليس كونه منتق. مشتقا مستحقا، ويجوز كسر الحاء على أنه اسم فاعل، ويكون الضمير فيه عائدا على الح$ال، و ً ً � ب$د ً
ًحينئذ من مجرور محذوف، ويكون معم$و� ل$ـ م$ستحقا، والتق$دير ل$يس الح$ال م$ستحقا لكون$ه من$تق. م$شتقا، إذا جعلن$اه  ً ًً ً ٍ ٍ
ٍبالكسر � بد من مجرور محذوف، وليس ذلك مستحقا لكونه منتق. مشتقا، وإذا جعلن$اه لك$ون أو فاع$ل يغل$ب حينئ$ذ �  ً ًً

  .نحتاج إلى المحذوف

 .في الحال أنھا تكون منتقلة مشتقةا=كثر : ًإذا

ًوقد تأتي الحال جامدة، وقد ذكر الناظم بعضا منھا؛ ذكر ث.ثا أو أربع مسائل مما جاء فيه الحال جامدا ً ً.  
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ِويكث77777777ر الجم77777777ود ف77777777ي س77777777عر وف77777777ي ِ َِ ْ ُ ُ ُ َ ٍَ ُ ْ ُ ْ  

ْكبع777777777777777ه م777777777777777دا بك777777777777777ذا ي777777777777777دا بي777777777777777د ّ َّ َ ُ ِْ ِ ًِ ًَ َ َُ  

 

ِمب7777777777777ـدي ت7777777777777ـأول ب7777777777777ـ6 تكل7777777777777ـف ِc َ َ ََ ِ ٍ c ْ َُ
  

.وك77777777777777777ر ْ زي77777777777777777د أس77777777777777777دا أي كأس77777777777777777دََ َ ٌَ ْ َ َْ َ ََ ًَ  

 

ُويكثر الجمود ُ ُ ُ َْ ُ ُيكثر، ْ ُ ُيغل7ـبھناك : ، قالْ َِ : ، غي$ر الغال$ب كثي$ر أو قلي$ل؟ غي$ر الغال$ب ا=ص$ل أن$ه قلي$ل، وھن$ا ق$الْ
ُويكث7ر الجم7ود ُ ُ ُ َْ ُ ُِجُم$ود ف$$ي ْالً، الكث$$رة ھن$ا باعتب$$ار ا�ش$تقاق أو الجم$ود؟ الجم$$ود، إذا ھن$ا الكث$$رة ن$سبية فباعتب$ار الجام$$د ْ ُ

◌ْعر lٍالس ُيكثر: ھذا أكثر من غيره، فثم الجامد نوعان:  نقولِ ُ ٍفي سعر ْ ْ ِ ْي7دا بي7ـدٍب$اب س$عر ونح$وه -، فما كان ھذا الباب ِ َّ َِ ً 
ُبعـه أو ْ َمـدا بكذا ِ َ ِ ً ّ َ مب7ـدي ت7ـأول ب7ـ6ھذا الباب الجمود فيه كثير من وقوع الجمود في غير ھذا الباب ك$ـ:  نقول-ُ ِ ٍ c ْ َُ َ ِ تكل7ـف ِ c َ َ
ْوكر زيـد أسـدا أي كأسـد .. ٌَ َ َ ََ َ َْ َ ْ . ًَ.  

ًإذا الجمود يختلف، فا=بواب ليست متحدة، أكثر م$ا يك$ون الجم$ود ف$ي س$عر، وم$ا ع$داه م$ن ا=ب$واب فھ$و أق$ل، 
  .وك.ھما باعتبار غير الغالب قليل؛ ك. البابين ما كثر فيه الجمود وما قل باعتباره غير غالب قليل

ُيغل7ـب: وم قولهمفھ: ًإذا َِ كثي$ر وقلي$ل، : عل$ى جھت$ين: ً؛ مفھوم$ه أن غي$ر الغال$ب يك$ون قل$ي.، ث$م ھ$ذا القلي$ل نق$ولْ
ُويكث7ر الجم7ود: والكثرة ھنا نسبية باعتبار ا=بواب ا=خ$رى الت$ي ورد فيھ$ا الجام$د، ول$ذلك ق$ال ُ ُ ُ َْ ُ ُالجم7ود، ْ ُ ُ  جم$ع جام$د، ْ

ول$م ي$دل عل$ى ذات، وھ$ذا ي$دخل في$ه الم$صدر، ول$ذلك ف$صله لكث$رة م$ا ًوالمراد بالجامد ھنا ما دل على معنى فحسب، 
 ً.ورد فيه أنه وقع حا�

ُويكثر الجمود   ُ ُ ُ َْ ُ ُيكثر الجمودويقل في غير المذكورات، : أيْ ُ ُ ُْ ُ أي جم$ود الح$ال، والجام$د الم$راد ب$ه م$ا دل عل$ى : ْ
ِفي س: معنى فقط، يعني � يدل على ذات، في ماذا يكثر الجمود؟ قال ٍعـرِ ٍ، يعن$ي ف$ي الح$ال ال$دال عل$ى س$عر، إذا ج$اء ْ

َبعـه مـدا بك7ذا: ھذا جامد، مثل: ٍلفظ الحال وأعربناه حال؛ إن دل على سعر حينئذ نقول َ ِ ًِ ّ ُ َبك7ذاًبع$ت الب$ر م$دا ب$درھم، .. ُْ َ ِ 
َبكذا(ليس المراد  َ َ بكذاقيد، �،) ِ َ ً يعني بدرھم م$ث.، بع$ت الب$ر م$دا بك$ذا، نق$ولِ  َور فع$ل وفاع$ل ومفع$ول ب$ه، بع$ت الب$: ً

ًمـدا ّ ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق : ٍجامدة، دلت على س$عر، ب$درھم نق$ول:  حال منصوبة، ھل ھي مشتقة أم جامدة؟ نقولُ
را ب$درھم، فكأن$ه أوق$ع : بقوله lًمدا، تعلق به لماذا وھو جامد؟ =نه مؤول بالم$شتق، بع$ت الب$ر م$سع ًم7ـداً ّ راُ lموق$ع م$سع ً ,

را يجوز lًبالكسر فاعل، وحينئذ يكون مدا حا� من التاء بعت، حا� من الفاعل، ويحتم$ل أن$ه م$سعرا :  فيه الوجھانًمسع ًK ً ًُ ٍ
  .من المفعول به، فيحتمل ھذا وذاك.. ٍبدرھم باسم مفعول، حينئذ يكون الحال من البر 

ٍيكثر الجمود في سعـرًإذا  ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُْ ُ K، يعني في لفظ دل على السعر، فإذا جاءْ ھ$ي : ٍت الح$ال دال$ة عل$ى ال$سعر حينئ$ذ نق$ولٍ
ُويكث7ر ًجامدة، وتؤول بالمشتق، وھذا مذھب الجمھور خ.فا �بن ھشام ف$ي ا=وض$ح، فق$د جعلھ$ا جام$دة غي$ر مؤول$ة،  َُ ْ

ُالجمود  ُ ُ   .ٍجمود الحال في الحال الدالة على سعر: أيْ

َكبعه مـدا بكذا  َ َِ ًِ ّ ُ ُكبعه ، ُْ ْ ِ ٍذ نفھم أن م$ا ي$ذكره الن$اظم ل$يس الم$راد ب$ه الح$صر، وإنم$ا أراد الكاف ھنا للتمثيل، وحينئَ
ً بعـه مـدابه التمثيل على ما يقع الجامد موقع الحال المشتقة، ّ ُ ُْ ًبعه البر مث. مدا:  أيِ ًمـدا, ً ّ ٌ ھذا حال؛ لفظ منصوب عل$ى ُ ٌ

ًالحال، وھو جامد إ� أنه مؤول بالمشتق؛ =نه في معنى م$سعرا، ويج$وز أن يق$در K ،ر اس$م فاع$ل lرا م$سعرا، م$سع lم$سع ً ًK
ًفيكون حا� من الفاعل أو بالفتح مسعرا فيكون حا� من المفعول به، يعني ًً K : ًبعته البر مسعرا، فالبر م$سعرا، بعت$ه الب$ر ًK K

را أنا lرا بدرھم،, ًمسع lمـدا ًأنا مسع ً ّ َبكذاھذا حال، و : نقولُ َ ٌم7درف$ع ٌ صفة لمد، أي كائن$ات بك$ذا، ويج$وز ِ  عل$ى ا�بت$داء ُ
ٌم7د: أن تقول َبك7ذا، و ُ َ ٌ يك$ون خب$ر، والجمل$ة ح$ال، بعت$ه الب$ر م$د بك$ذا، م$ا خرجن$ا ع$ن الح$ال، بعت$ه الب$ر م$د بك$ذا، م$د ِ ٌ ٌ

ٌبالرفع، حينئذ يصير مبت$دأ، وبك$ذا متعل$ق بمح$ذوف خب$ر، وال$رابط مح$ذوف، م$د من$ه بك$ذا، والجمل$ة ف$ي مح$ل ن$صب  ً ٍ
ٌوصف:  المفرد إلى الحال الجملة، وك.ھما داخ.ن في قولهًحال،إذا انتقل من الحال ْ َ.  

ٌإذا بعته البر ُمد بكذا    .ًُمدا بالنصب: ًُمدا بكذا، والشاھد في قوله.. ً

ِوفي مبـدي تـأول بـ6 تكلـف ِ ِc َ َ ََ ِ ٍ c ْ ُ ِوفي: ََ ٍيكثر الجمود في سعـر يعني َ ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُْ ُ ِوفي مبـدي، ْ ِْ ُ  ف$ي ك$ل ٍوفي حال مب$دي، أو: ، يعنيَ
ِمبـديمبدي،  ْ ٍ تـأول  يعني مظھر،ُ c َ ٍبـ6 تكلـفٍبمشتق، َ c َ َ َ ٍ وتع$سف، يعن$ي الجام$د إذا وق$ع ح$ا� حينئ$ذ ال$شراح اختلف$وا ِ ًٍ

ٍفي ك.م ابن مالك ھذا؛ ھل يعني ابن مالك رحمه ' أن الجام$د ال$ذي يق$ع ح$ا� من$ه م$ا ي$ؤول بم$شتق ومن$ه م$ا �  ً
: بع$ضھم ق$سم الجام$د إل$ى ن$وعين:  ثنائية، أم ك$ل جام$د ي$ؤول بم$شتق؟ عل$ى ق$ولينيؤول بالمشتق؟ فتصير القسمة
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ٍويكث7ر الجم7ود ف7ي سع7ـر: تعبي$ره ھ$و ق$ال: جامد يؤول بمشتق، وجامد غير م$ؤول بم$شتق، وال$سبب ف$ي ھ$ذا ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ، ث$م ْ
ِوفي مبـدي : قال ِْ ُ جام$د يكث$ر في$ه : م$د بنوعي$هًعطف، وا=صل في العطف يقتضي المغايرة، إذا ابن مالك مثل للجاَ

الجمود ولم يؤول بمشتق؛ يبقى على ظاھره كما ھو؛ =ن تأويل$ه بم$شتق ھ$ذا في$ه تكل$ف فيبق$ى عل$ى ظ$اھره، وف$ي 
ٍجامد يمكن تأويله بدون تكلف وتعسف، فالقسمة ثنائية، وعلى ھذا مشى ابن ھشام رحمه ' تع$الى ف$ي التوض$يح، 

ٍع واحد، فكل جامد يقع حا� حينئذ � بد من تأويله، وابن الن$اظم عل$ى ھ$ذا وأكثر الشراح �؛ على أن الجامد نو ًٌ ..
ِبـ6 تكلـف: ٍجامد ثم كل جامد يمكن تأويله بدون تكلف؛ حينئذ قوله c َ َ َ  ھذا صفة لبيان الواقع، فكل حال وقع$ت جام$دة ِ

لت بمشتق،  lُحينئذ أو ِبـ6 تكلـفٍ c َ َ َ لواق$ع؟ يعن$ي ھ$ل ھ$ي ل.حت$راز أم لبي$ان الواق$ع؟ ھذه صفه �زمة أو لبيان ا:  نقولِ
ِمب7ـدي ت7ـأول ب7ـ6 تكل7ـف : كل جامد يؤول بمشتق فھ$ي لبي$ان الواق$ع، وعلي$ه يك$ون قول$ه: إذا قلنا ِc َ َ ََ ِ ٍ c ْ م$ن عط$ف الع$ام َُ

ٍويكث7ر الجم7ود ف7ي سع7ـر ظ$اھر ك.م$ه : على الخاص، ول$ذلك ق$ال المك$ودي ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ًخ$. ف$ي أن ال$دال عل$ى س$عر ل$يس داْ
ٍمبـدي تـأول c ْ َُ َ ً أن ال$دال عل$ى ال$سعر ل$يس داخ$. ف$ي -وھو الصحيح ھذا ظ$اھر ك.م$ه-، وليس كذلك، ظاھر ك.مه ِ

ٍالمبدي للتأول، وليس ك$ذلك ب$ل من$ه، وحينئ$ذ يعت$ذر للن$اظم بأن$ه عط$ف الع$ام عل$ى الخ$اص، وھ$ذا � إش$كال في$ه، 
جام$$د � ي$ؤول وھ$و المب$$دي، وھ$و ال$$دال عل$ى ال$$سعر، : ان� ب$ل الجام$$د نوع$: واب$ن ھ$شام وق$$ف م$ع الظ$$اھر ق$ال

  .وعطف عليه بعض المسائل، والجامد الذي يمكن تأويله، ھذا قسم آخر، فجعل القسمة ثنائية

ِوفي  ِ مبـدي كلَ ْ ٍتـأولأبدا الشيء إذا أظھره، ُ c َ ِبـ6 تكلـف  بمشتق، َ c َ َ َ م$ا دل عل$ى .. ًي$دا بي$د: يعن$ي ب$. تع$سف، مث$لِ
ْيدا بيـدومقابضة، مناجزة  َّ َِ ْي7دا بي7ـدبعت$ه .. ً َّ َِ ًّي7دا، ً ًّي7دا ھ$ذا ح$ال، :  نق$ولَ ْ بي7ـدلوح$دھا، وَ َ  ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق ب$ه، ِ

ًعلى النصب يدا كائنة مع يد، وعلى الرف$ع ي$د من$ه عل$ى ي$د من$ي، إذا م$ا : يجوز فيه الوجھان.. واFعراب فيه كالسابق ًٍ ٌٍ
ٍھذا ح$ال، ف$ي ا=ص$ل أن$ه جام$د =ن ي$د ھ$ذا جام$د، فحينئ$ذ م$ا م$راده إذا : مناجزة نقولدل على مقابضة أو مفاعلة أو 

ْيدا بيـدبعته : قال َّ َِ إذا وقعت الحال دالة على مفاعل$ة ب$ين .. ً؟ يعني مقابضة أو مناجزة، إذا ما دل على مفاعلة بين اثنينً
  .ھي جامدة لكن مؤولة بالمشتق: ٍاثنين حينئذ نقول

ْي77دا بي77ـد َّ َِ ًوك77ر زي77ـد أس77ـدا.. ً َ ْ . ََ ٌ َ ً أس77ـدا ,َ َ َ ًك$$ر زي$$د ش$$جاعا؛ =ن : ھ$$ذا ح$$ال وھ$$و جام$$د، واض$$ح م$$ن التمثي$$ل أن$$ه أرادَ
ًك77ر زي77ـد أس77ـدا: ٍالوص$$ف والموص$$وف الم$$راد ب$$ه ھن$$ا ال$$شجاعة، فحينئ$$ذ إذا ق$$ال.. المناس$$بة ب$$ين الم$$شبه والم$$شبه ب$$ه  َ ْ .َ ٌ َ َ 

َأي كأ: فالمراد به أنه شجاع، ولذلك قال ََ ْسـدْ ْأيٍمث$ل أس$د، ف$ي م$اذا؟ ف$ي ال$شجاعة، ف$ـ :  أي،َ  ھن$ا تف$سيرية، وم$ا بع$دھا َ
تف$سيرية، م$ا بع$دھا : ُيعرب عطف بيان عن$د الب$صريين، وعط$ف ن$سق عن$د الك$وفيين، ول$ذلك ھ$ي ح$رف عط$ف، أي

ً أس$دا أو كأس$د، ك$ر زي$د: يكون عطف بيان لما قبله عند البصريين، وعند الكوفيين �، يجعلونھا مث$ل ال$واو، كأن$ه ق$ال
 .ًفما بعده يكون معطوفا على ما قبله

ْوكر زيـد أسـدا أي كأس7ـد ٌَ َ َ ََ َ َْ َ ْ . ْكأس7ـد، ف$ـ ًَ َ َ ًالك$اف ھن$ا اس$م بمعن$ى مث$ل؛ =ن الح$ال أص$لھا أن تك$ون وص$فا، : ، نق$ولَ ٌ
  .ًويجوز كونه حرفا، فيكون قصد تفسير المعنى � أنھا الحال بنفسھا

ُويكثر الجمودًإذا  ُ ُ ُ َْ ُ ٍ في سعـر ْ ْ ِ ٍقد تأتي الحال جام$دة، ويكث$ر الجم$ود ف$ي الح$ال الدال$ة عل$ى س$عر، وھ$ل ھ$و : يعنيِ
  .مؤول بالمشتق أو �؟ فيه قو�ن

َوفي مبـدي تـأول بـ6   ِ ٍ c ْ ُ ََ َ ِ ٌتعسفِ c َ   .ويكثر إذا ظھر مؤو� بالمشتق غير متكلف فيه و� متعسف: ، أيَ

َكبعـه مـدا بكذا يدا بي َ ُ ِْ ِ ًِّ َّ َ ًَ ُكبعـه ، ْـدُ ْ ِ ًمـداًبرا، : أيَ ّ ْ ي7دا بي7ـد ھذا ح$ال،ُ َّ َِ  ك$ذلك ح$ال بع$د ح$ال، لك$ن عل$ى تق$دير جمل$ة، ً
ْوكر زيـد أسـدا أي كأسـدًيعني بعه يدا بيد،  َ ٌَ َ َ ََ َ َْ َ ْ . ًَ.  

ًبعه م$دا ب$درھم، يعن$ي م$سعرا ب$درھم، وعل$ى : ٍيكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر، نحو:  قال الشارح ً
إن الحال � يك$ون : ًمدا، ھذا جامد، وجاء استثناؤه من قولھم: ي ابن ھشام أنه جامد � ُيؤول يبقى على حاله، فنقولرأ

ُإ� مشتقا، حينئذ ھو جامد، و� نؤوله، و� نقول ر، بل يبقى على حاله، فم$دا ح$ال جام$دة، : ًٍ lًفي معنى المسعر أو المسع K
ًعه مسعرا كل مد بدرھمًوھي في معنى المشتق، إذا المعنى ب K.  

ٍ مبـدي تـأول : ًإذا ابن عقيل يرى أن قوله c ْ َُ َ ٍويكث7ر الجم7ود ف7ي سع7ـر : من عطف الع$ام عل$ى الخ$اص، فقول$هِ ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ م$ع ْ
ًالت$$أول، إذا واف$$ق أكث$$ر ال$$شراح، وخ$$الف اب$$ن ھ$$شام رحم$$ه ' تع$$الى، ويكث$$ر جمودھ$$ا أي$$ضا فيم$$ا دل عل$$ى تفاع$$ل ً ..
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ًعته يدا بيد، يعني مناجزة متقابضين، أو دلت على ت$شبيه كالمث$ال ال$ذي ذك$ره آخ$را مفاعلة، نحو ب ًَ ًك7ر زي7ـد أس7ـداً َ ْ .َ ٌ َ  أي ،َ
ًمشبھا ا=سد، فيدا وأسدا جامدان، وصح وقوعھما حا� لظھور تأولھما بمشتق كما تق$دم، وإل$ى ھ$ذا أش$ار بقول$ه ً ً ِوف7ي : ً َ

ٍمبـدي تـأول  c ْ َُ َ ٍجام$دة حي$ث ظھ$ر تأولھ$ا بم$شتق، وحينئ$ذ ق$ول النح$اةيكثر مجيء الحال : أيِ إن الح$ال يج$ب أن تك$ون : ً
منتقلة مشتقة معناه أن$ه غال$ب � �زم، وھ$ل ھ$ذه الم$سائل ال$ث.ث الت$ي ذكرھ$ا الن$اظم رحم$ه ' تع$الى مح$صورة ف$ي 

ا دل عل$ى س$عر، ھ$ذا الجامد أم �؟ �، بل وصلت إلى الع$شر، وزادت عل$ى ذل$ك، ذك$ر ال$شارح ث.ث$ة أمثل$ة وھ$ي فيم$
أن ت$دل الح$ال عل$ى ترتي$ب : م$ا دل عل$ى ت$شبيه، الراب$ع: فيما دل على مناجزة مفاعلة مقابضة، والثال$ث: ًأو�، والثاني

ًادخلوا الدار رج. رج.، ادخلوا الدار: كقولك ًفعل وفاعل ومفعول ب$ه، رج$. رج$.، رج$. ا=ول ح$ال وھ$و جام$د، : ً ً ً
ًأو� أنه معط$وف بع$اطف مق$در وھ$و الف$اء رج$. ف$رج.، معط$وف عل$ى م$ا قبل$ه، رج$. : نًرج. الثاني ھذا فيه قو� ً ً ً

ًأنه صفة على تقدير حذف مضاف رج. ذا رجل، إذا الثاني � يكون حا�، إذا دل$ت الح$ال عل$ى : ًفرج.، القول الثاني ًً ٍ
َادخلوا الدار رج. رج. أول أول، فا=ول اللفظ ا=ول ھ: ترتيب َK K ً ًو الح$ال، والث$اني إم$ا أن يك$ون معطوف$ا علي$ه بح$ذف ً

ٍادخلوا الدار رج$ل ذا رج$ل أول ذا أول، : حرف العطف وھو الفاء على جھة الخصوص، وإما أنه على حذف مضاف ٍ ٌ
ًوضابط ھذا النوع أن يذكر المجموع أو� ثم يفصل ھذا المجم$وع ب$ذكر بع$ضه مك$ررا، ادخل$وا ال$واو مجم$وع كلھ$م .. ً

ًرج. رج.:  قالذكروا، ثم Kإذا فصل بعد إجمال، فجاء على وجه التكرير، فالمجموع في المثال ا=ول ھ$و ال$ذي ت$دل . ً ً
ٍالواو عليه، والحال عند التحقيق ھو مجموع اللفظين، ولكنه لما تعذر أن يك$ون المجم$وع ح$ا�، ُجع$ل ك$ل واح$د م$نھم  ً

ٍحا�، كما في الخبر المتع$دد بغي$ر ع$اطف ف$ي نح$و قول$ك الرم$ان حل$و ح$امض، وذھ$ب اب$ن جن$ي إل$ى أن الح$ال ھ$و : ً
ًا=ول والثاني معطوف عليه بعاطف مقدر وھو أولى، أن � يجعل رج. رج. ً ٍ ً=نه ليس مركبا ليس مث$ل أح$د ع$شر .. ٌ

ًوغ.م زيد حتى نقول ھو في معنى كلمة واحدة �، رج$. رج$. � يمك$ن أن يجع$ل كلم$ة واح$دة، و� يمك$ن أن يجع$ل  ً
ًا� واحدة، وليست ھي كالخبر المتعدد، بل ا=ول ھو حال، والثاني يكون معطوفا عليه كما ذھب إليه ابن جنيح ً.  

ًقرآنا عربيا: (ًأن تكون الحال موصوفة، نحو قوله تعالى: الخامس ً ُّ ِ َ ًفتمثل لھ$ا ب$شرا س$ويا) (َ ً َّ ِ َ َ َ َ ََ َ َK(س$ويا ،ً ّ ِ ًعربي$ا ھ$و .. َ ّ ِ َ َ
ٍھي ا�س$م الجام$د الموص$وف ب$صفة ھ$ي الح$ال عل$ى وج$ه : الحال الموطئة، الحال الموطئةالحال، وتسمى ھذه الحال 

ًقرآن$ا عربي$ا(التحقيق، فكأن ا�سم الجامد قد وطئ الطريق ومھده لما ھو الحال بسبب مجئه قبل$ه،  ً ُّ ِ َ ًفتمث$ل لھ$ا ب$شرا ) ((َ ََ َ ََ َ َ َK
ًسويا ّ ِ ً؟ ب$شرا و عربي$ا ھم$ا ھم$ا ..أي$ن ا�س$م الجام$د الموص$وفٍ، نقول ا�س$م الجام$د الموص$وف ب$صفة ھ$ي الح$ال، ))َ ًّ ِ َ َ ََ

ًالحال، فصارت موطئ$ة ل$ذكر م$ا بع$دھا م$ن ال$صفة، ص$ارت موطئ$ة كأنھ$ا ممھ$دة قرآن$ا مھ$د ھ$ذا اللف$ظ ل$ذكر عربي$ا،  ً ُّ ِ َ َ
ًفالمقصود حينئذ بالذات ھو كونه عربيا، والثاني ّ ِ َ َ ًكونه سويا فبشرا ھذا حال موطئة وطأت ما: ٍ ً ّ ِ  . بعدھا للذكرَ

$$ه أْربع$$ين لْيل$$ة: (أن تك$$ون الح$$ال دال$$ة عل$$ى ع$$دد، نح$$و قول$$ه تع$$الى:  ال$$سادس lًف$$تم ميق$$ات رب َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َK ( ف$$ي ح$$ال كونھ$$ا
  .أربعين

ًأن تدل الحال على طور فيه تفصيل، ھذا بسرا أطب منه رطب$ا:  السابع ً أن .. وھ$ذا س$يأتي ف$ي أفع$ل التف$ضيل.. ٍ
  .يه تفصيلٍتدل الحال على طور ف

ًأن تكون الحال نوعا من صاحبھا، ھذا مالك ذھبا، ھذا مال$ك، مال$ك ھ$و ص$احب الح$ال، ذھب$ا ھ$ذا ن$وع : الثامن ً ً
ًالمال ليس كله الذھب، إنما بعضه ذھب، حينئذ ذھبا نقول.. منه ًھذا بعض من المال، أو تكون الحال فرع$ا ل$صاحبه، : ٍ

ًوتنحتون الجبال ُبُيوتا: (عم منه، وكقوله تعالىًھذا حديدك خاتما، خاتم فرع؛ =ن الحديد أ ُ َْ َ َ َِ ْ ِ ًُبُيوتا ھذا ح$ال وھ$و جام$د، ) َ
ًوأعربھا الزمخشري حا� مقدرة، وقيل ھذا م$ن دقائق$ه، أو تك$ون الح$ال أص$. ل$صاحبھا، كقول$ك ًھ$ذا خاتم$ك حدي$دا، : ً

ًأأْسُجد لمْن خلق$ت طين$ا: (وكقوله تعالى ْ َِ َِ َُ َ َ ًطين$ا نق$ول ھ$ذا ح$) َ ًأأْس$ُجد لم$ْن خلق$ت طين$ا(ٌال تب$ين كونھ$ا أص$ل ل$صاحبھا، ِ ْ َِ َِ َُ َ َ َ (
ًطينا ھذه بينت أصله ِ. 

ٍوق$$د أجم$$ع النح$$اة عل$$ى أن المواض$$ع الت$$ي ذكرھ$$ا الن$$اظم الث.ث$$ة والدال$$ة عل$$ى الترتي$$ب، يج$$ب تأويلھ$$ا بم$$شتق، 
.. ذا جامد ليس بم$شتق، وم$ا ع$داھاٍواFجماع ھذا فيه نظر؛ =ن ابن ھشام يخالف في ھذا، يرى أن ما دل على سعر ھ

ًوھ$و ك$ون الح$ال موص$وفة ودال$ة عل$ى ع$دد ودال$ة عل$ى ط$ور في$ه تف$صيل، أو تك$ون الح$ال نوع$ا م$ن ص$احبھا، ھ$ذه  ٍ
ٌھل ھي جامدة � يقبل التأويل أص.؟ أم أنھا جامدة وداخل$ة فيم$ا س$بق؟ م$ن ق$سم الجام$د .. ا=نواع ھي التي نوزع فيھا ًٌ

ع ا=ولى في الجامد المؤول بالمشتق، وجعل البقي$ة ف$ي الجام$د ال$ذي ل$يس م$ؤو� بم$شتق، واب$ن إلى قسمين جعل ا=رب
فعن$ده الجام$د الم$ؤول , ھشام على ھذا، لكنه أخرج من ا=ربع ا=ولى مادل على سعر، فجعله في الجام$د غي$ر الم$ؤول
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ى ترتي$$ب، ودل عل$$ى مقاب$$ضة، م$$ادل عل$$: ًبم$$شتق ث.ث$$ا فح$$سب، وينف$$ي ك$$ل جام$$د م$$ؤول م$$شتق ماع$$دا الث.ث$$ة وھ$$ي
والجم$اھير عل$ى خ.ف$ه أن , جامد وقابل للتأويل، وما ع$داه فھ$و جام$د غي$ر م$ؤول: وتشبيه، ھذه الث.ث عند ابن ھاشم

  .كل جامد قابل للتأويل

ًأكثر ھذه ا=نواع وقوعا مسألة الت$سعير، والم$سائل ال$ث.ث ا=ول الت$ي ذكرھ$ا اب$ن مال$ك رحم$ه :  قال ابن ھشام
ٍويكث7ر الجم7ود ف7ي سع7ـر..  تعالى بعد' ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ وھ$ي ال$ث.ث ال$ذي ذكرناھ$ا الت$ي دل عل$ى ت$شبيه أو عل$ى مفاعل$ة أو عل$ى .. ْ

  .ترتيب

َوُيفھم منه أنھا تقع جامدة في مواضع أخر بقلة، نعم، وھو كذلك، =ن$ه ق$ال:  ثم قال ُ ٍويكث7ر الجم7ود ف7ي سع7ـر: َ ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ْ ،
ّ الكثرة، ھذا إذا جعلنا المناط واحدا، وإذا فصلنا بين الجملت$ين �، ص$ارت الكث$رة ف$ي م$ا دل َوما ُعطف عليه داخل في َ

ٍويكثر الجمود في سع7ـرعلى سعر وما عداه �، وابن ھشام يرى أن البيت كله دال على الكثرة،  ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ِويكث7ر الجم7ود ف7ي .. ْ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ْ
ٍمبـدي تـأول c ْ َُ َ ًون مقابضة ويكون ترتيبا ويكون ت$شبيھا وم$ا ع$داه فھ$و قلي$ل، ول$ذلك ق$الٍ، وما أبدا تأول حينئذ يكِ ً َوُيفھ$م : ً

ُمنه أنھا تقع جامدة في مواضع أخ$ر بقل$ة وأنھ$ا � ت$ؤول بالم$شتق، كم$ا � ت$ؤول الواقع$ة ف$ي الت$سعير؛ يعن$ي � ت$ؤول  ُّ ُ

ّأن الجميع ُمؤول بالمشتق؛ يعني يرد على ابن الناظم : ُبمشتق، وزعم ابنه ّ=ن$ه ادع$ى أن الجمي$ع م$ؤول بالم$شتقّ ق$ال . ّ
ّت$دل عل$ى ت$شبيه أو عل$ى : ّوزعم ابنه أن الجميع ُمؤول بالمشتق وھو تكلف، وإنما قلنا ب$ه ف$ي ال$ث.ث ا=ول: ابن ھشام

ٍمفاعلة أو ترتيب =ن اللفظ فيھا ُمراد به غير معناه الحقيقي، فالتأويل فيھا واجب، فحينئ$ذ الم$سألة فيھ$ا ن$زاع اخ ت$ر م$ا َ
  .شئت

ِويكث777777777ر الجم777777777ود ف777777777ي سع777777777ـر وف777777777ي ِ َِ ُ ُ ُ ٍَ ْ ُ ْ ُ ْ  

 

ِمب777777777777777ـدي ت777777777777777ـأول ب777777777777777ـ6 تكل777777777777777ـف ِc َ َ ََ ِ ٍ c ْ َُ
  

 

ٍيقول ھذا من عطف العام على لخاص ؛ كأنه قال ويكثُر الجمود في كل ُمبدي تأول ب. تكلف؛ من$ه م$ا دل عل$ى 
  .سعر وما عطف عليه

ْكبع777777777777ـه م777777777777ـدا بك777777777777ذا ي777777777777دا بي777777777777ـد ّ َّ َ ُ ِْ ِ ًِ َ َ ًَ ُ  

 
.وك7777777777777ر ْ زي7777777777777ـد أس7777777777777ـدا أي كأس7777777777777ـدََ ٌَ َ َ ََ َْ َ ًْ  

 

  :ثم قال

ْوالح77777777777ال إن ع77777777777رف لفظ77777777777ا فاعتق77777777777د ِْ َ ْ َ M ُ َ ََ َ ًْ َ ِْ ُ  

 
ْتنكي777777777777ره معن777777777777ى كوح777777777777دك اجتھ777777777777ـد َِ َ َ ْْ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ  

 

ُوالح7ال: ا=صُل في الح$ال أن تك$ون نك$رة ؛ قول$ه َ ُ الح7ال مبت$دأ، أي$ن خب$ره؟ ھ$لَْ َ  ُمبت$دأ و� خب$ر ل$ه أو ل$ه خب$ر؟ ْ
ُالحال َ ف قلن$ا : ً، ھل له خبر أو �؟ الواو الذي يكون مانعا من الخبرية ما بعَد المبتدأ؛ لو قالً مبتدأ قطعاْ lَالح$ال وإن ع$ر

َ�؛ �بد أن نقدر خبرا قبل الواو، لكن ھنا سبق  َ ً ُوالحالُّ َ ُوالحال الواو ھنا عاطفة أو استئناف، َْ َ َ مبتدأ؛ قيل � خبر له ف$ي َْ
ملة الشرط، وقيل ج$واب ال$شرط، وقي$ل جملت$ا الج$واب وال$شرط وھ$و أص$ح، أربع$ة الخبر ج: مثل ھذا التركيب، وقيل

  .أقوال

إن ج$اء فأكرم$ه، أي$ن الخب$ر؟ م$اذا : مبت$دأ، ث$م م$ا ت$.ه إ� جمل$ة ال$شرط: ٌ، زي$د )ٌزي$د إن ج$اء فأكرم$ه: (إذا قيل
ُ ل$ه، حينئ$ذ أقيم$ت جمل$ة ھ$ذا � خب$ر: ّتصنع؟ جملة الشرط ُمركبة؛ يعني � تتف$ك؛ � ينف$صل بع$ضھا ع$ن بع$ض؛ قي$ل ٍ

جمل$ة ال$شرط ت$سد م$سد الخب$ر ف$ي مث$ل . ّالشرط مقام الخبر؛ مثل القائم من الزيدان؛ الزيدان ھذا فاعل سد م$سد الخب$ر
: جمل$ة الج$واب، وقي$ل.. فأكرم$ه: الجمل$ة ھ$ذه ھ$ي الخب$ر، وقي$ل) إن ج$اء(, ٌزيد إن ج$اء: َوقيل, ھذا التركيب ھذا قول

  .ًما معا، ھذا الصحيحأنھ: ًھما معا، والصواب

َوالحال إن عرف M ُ َ َْ ِ ُ ُالحال، إذن ْ َ َإن عرف:  ُمبتدأ؛ جملةْ M ُ ْ ْلفظا فاعتقد ِ ِ َ ْ َ ًْ ًتنكي7ره معن7ى  َ ْْ َ ُ َ ْإن ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ؛ ِ ِ
َعرف M َ عرف يعني دخل عليه التعريف؛ُ M ٍأل حرف تعري7ـف: ُ ِ ْ ُ ْ ََ ْ ، وإم$ا أن يك$ون )أل(ٍ، حينئ$ذ التعري$ف ھن$ا إم$ا أن يك$ون ب$ـ َ

َادخل$$وا ا=ول ف$$ا=ول) (َأرس$$لھا الع$$راك(باFض$$افة، � يت$$صور إ� ھ$$ذا أوذاك،  , أرس$$لھا الع$$راك). ٌج$$اء زي$$د وح$$َده) (َ
ًإلى الضمير، حينئ$ذ ص$ار معرف$ة) وحد(أضيف ) ٌجاء زيد وحَده(، )أل(العراك دخلت عليھا  ھ$ل التعري$ف ھن$ا ال$ذي . ٍ
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َ معنوي م$ؤثر أم أن$ه م$ن جھ$ة اللف$ظ فح$سب؟ الث$اني، ول$ذلك ق$ال؛ ھل ھو-الحال–َحصل لھذا اللفظ  ًلفظ7ـا: ّ َ ْ  اب$ن مال$ك َ
ًوالحال إن عرف لفظـاھنا،  َ ْ َ َْ M ُ َ َْ ِ ً � معنى؛ =نه إذا قيل حال حينئذ لزم التنكي$ر، ث$م لزوم$ه للتنكي$ر إم$ا يك$ون لفظ$ا ومعن$ى، ُ ٍ

ھ$ذه زائ$دة أو اللف$ظ كل$ه ) أل: (ٍى الح$ال حينئ$ذ نق$ولعل$) أل(إذا دخل$ت . وإما أن يك$ون معن$ى دون لف$ظ وھ$و المع$رف
ًمؤول بالنكرة؛ يحتمل ھذا ويحتمل ذاك، وإذا دخلت أو كان مضافا كـ   .ّھذا مؤول بالنكرة: ٍحينئذ نقول) وحده(ّ

ًوالحال إن عرف لفظـا  َ ْ َ َْ M ُ َ َْ ِ ًلفظـا (ُ َ ْ ا امتن$ع كون$ه ًھذا تمييز؛ يعني في اللفظ دون المعنى، فلو عرف معنى نقول ھ$ذ) َ
ْفاعتق77د(ًح$$ا�؛ � يمك$$ن؛  ِ َ ْ َاعتق$$د =ن اللف$$ظ � يمك$$ن . ّإذن ا�عتق$$اد ھن$$ا محل$$ه القل$$ب. الف$$اء واقع$$ة ف$$ي ج$$واب ال$$شرط) َ

ِتغييره، إما إن تنطق به مباشرة نكرة، فإن نطق به معرفة، وھذا ليس لك أنت ؛ يعني إذا جاء في لسان العرب م$ا ھ$و  ُ
ّول اعتقد أنه في المعنى نكرة، وأما في اللفظ فتنطق به كم$ا ھ$و، ف$صار اعتق$اد التنكي$ر محل$ه ٍمعرفة في اللفظ حينئذ نق

ُالقلب، وأما اللفظ فحينئذ يبقى على ظ$اھره، ول$يس ل$ك أن$ت أن تبت$دئ ك.م$ا ت$أتي بح$ال معرف$ة، وإنم$ا الك$.م ھن$ا ف$ي  ٍ ُ
  .ِالتخريج لما ُسمع في لسان العرب

ْفاعتقد ِ َ ْ ُتنكيره الشرط،  الفاء وقع في جوابَ َ ِ ًمعنىٌ ھذا مفعول به، ْ ْ   . ھذا تمييزَ

ْفاعتقد  ِ َ ْ ْتنكيره معنى كوحدك اجتھـد َ َِ َ َ ً ْْ ْ َ ْ َ ُ ََ َوح7دك، )اجتھد وحدك: (؛ كقولكِ َ ْ ُح$ال أض$يف إل$ى الك$اف وھ$و :  ھن$ا وح$دَ

ًأي ُمنف$ردا؛ فُمنف$ردا نق$$ول: َمعرف$ة فاكت$سب التعري$ف؛ اجتھ$د وح$دك ه وح$َدك وھ$و ف$ي اللف$$ظ Kھ$ذا ح$ال نك$رة دل علي$: ً
  :معرفة

ًوالحال إن عرف لفظـا   َ ْ َ َْ M ُ َ َْ ِ ّأي في ل$سان الع$رب فاFتي$ان بھ$ا معرف$ة لفظ$ا مق$صور عل$ى ال$سماع، وح$ق الح$ال أن ُ ً ً
ٌيكون نكرة؛ =ن المقصود به بيان الھيئة، وا=صل كما سبق في ا�سم أن يكون نكرة، والتعريف ف$رع عن$ه؛ فمت$ى م$ا 

ّعلى الھيئة بالنكرة � يجوز العدول عن النكرة إلى المعرف$ة؛ =ن المعرف$ة نك$رة وزي$ادة؛ فحينئ$ذ إذا دل$ت َأمكن الد�لة  ٍ ُ
أو اFض$افة أو العلمي$ة أو ) أل(ٌالنكرة على بيان الھيئة لماذا تعدُل على ماھو زائ$د علي$ه؟ ص$ارت الزي$ادة عل$ى النك$رة 

ِاFشارة الخ نقول ھذه صارت حشوا؛ لماذا؟ =نه ج َيء بھا � في محلھا؛ =نك قصدت بھ$ذه الكلم$ة بي$ان ھيئ$ة ص$احب ً ّ َ
ّوح$ق الح$ال أن يك$ون نك$رة؛ =ن المق$صود ب$ه بي$ان . ٍب$النكرة حينئ$ذ � تع$دل إل$ى الف$رع.. َالحال؛ ف$إذا ح$صل ب$التنكير

  .ير غرضًالھيئة وذلك حاصل بلفظ التنكير ف. حاجة لتعريفه صونا للفظ عن الزيادة والخروج عن ا=صل لغ

َادخل$وا ا=ول ف$ا=ول(نحك$م بزيادتھ$ا ) أل(ّوقد يج$يُء ب$صورة المع$رف ب$أل ف$ُيحكم بزيادتھ$ا؛ إذا ج$اء ب$ـ يعن$ي ) َ
ًادخلوا أول أول؛ فيؤول بالنكرة؛ كذلك اجتھد وحدك أي منفردا إذن نق$وُل ا=ص$ل ف$ي الح$ال أن تك$ون نك$رة؛ =ن$ه � . ّ

والخ$روج ع$ن ا=ص$ل لغي$ر غ$رض؛ =ن$ه إنم$ا ُيج$اء بالزي$ادة للد�ل$ة عل$ى ًحاجة إلى تعريفه ص$ونا للف$ظ ع$ن الزي$ادة 
ٍالتعري$$ف لغ$$رض م$$ا، حينئ$$ذ إذا ج$$اء محل$$ى ب$$ـ ّإم$$ا أن نق$$ول ب$$أن الع$$راك ھن$$ا م$$ؤول بنك$$رة ) َأرس$$لھا الع$$راك(؛ )أل(ٍ

ٍھن$ا زائ$دة، وك$ذلك إذا ج$اء م$ضافا حينئ$ذ اكت$سب التعري$ف، ) أل(، وإما أن ُيقال ب$أن )معتركة( ٍحينئ$ذ ) تھ$د وح$َدكاج(ً
ًا=ول ح$$ال وم$$ا بع$$ده معطوف$$ا علي$$ه بالف$$اء؛ كم$$ا ذكرن$$اه أو�؛ , نق$$ول وح$$َدك الم$$راد ب$$ه منف$$رد، ادخل$$وا ا=ول ف$$ا=ول ً

ٍوالمؤول بالنكرة ھنا قيل مجموع ا�سمين؛ أي ادخلوا مترتبين، وقيل كل واحد من ا�سمين ي$ؤول بوص$ف منك$ر؛ أي  ّ ّ
ًادخلوا واحدا فواحدا، وقيل   . ا=ول أقرب إلى الثانيً

ًھذا التعليل لماذا كان ا=صل ف$ي الح$ال أن تك$ون نك$رة؟ وُعل$ل أي$ضا بتعلي$ل آخ$ر إنم$ا الت$زم تنكي$ر الح$ال : إذن ّ
ّلئ. ُيتوھم كونه نعت$ا؛ =ن الح$ال لھ$ا ش$به ب$الخبر، ولھ$ا ش$به بالنع$ت، فل$ذلك ھ$ي م$ن حي$ث ا=حك$ام مركب$ة؛ لھ$ا ش$به  ً ّ

ًمه، ولھ$ا ش$به بالنع$ت فأخ$ذت بع$ض أحكام$ه؛ خوف$ا م$ن ت$وھم أن يك$ون اللف$ظ نعت$ا � ح$ا� بالخبر فأخذت بعض أحكا ًّ
ًالتزم تنكيرھا، وإنما التزم التنكير لئ. يت$وھم كون$ه نعت$ا؛ =ن الغال$ب كون$ه م$شتقا وص$احبه معرف$ة، ھ$ذا عن$د جمھ$ور  ً ُ ُِ

 :ھا، قال البصريين؛ أن الحال � بد أن تكون نكرة، فإن جاءت معرفة وجب تأويل

ْوالح777777777ال إن ع777777777رف لفظ777777777ا فاعتق777777777د ِْ َ ْ َ M ُ َ ََ َ ًْ َ ِْ ُ  

 

ْتنكي7777777777ره معن7777777777ى كوح7777777777دك اجتھ7777777777ـد َِ َ َ ً ْْ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ  

 

َرأيت زيدا الراك$ب(ًأي ُمنفردا، ھذا مذھب جمھور النحاة؛ لئ. تلتبس بالنعت، فلذلك في  ً ًرأي$ت زي$دا : ، ل$و قي$ل)ُ ُ
َالراكب ھ$ل تري$د ب$ه النع$ت أم الح$ال؟ ھ$ذا وق$ع في$ه ل$ ِإذا ل$م ن$شترط التنكي$ر ف$ي الح$ال م$ا ) ًرأي$ت زي$دا الراك$ب(بس، َُ
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ٌإعراب الراكب ھنا؟ يحتمُل أنه نعت ويحتمل أنه حال، لكن قلت رأيت زيدا راكبا حصل تخالف ب$ين المنع$وت ونعت$ه،  َ ً ً َ
ًإذن � يمكن أن يكون نعتا، إذ لو كان نعتا لوجب تعريفه؛ =ن المنع$وت وھ$و زي$د معرف$ة، وش$رط الن ع$ت م$ع منعوت$ه ً

َإذن رأي$$ت زي$$دا الراك$$ب يمتن$$ع أن يك$$ون الراك$$ب ھن$$ا ح$$ال =ن ش$$رط الح$$ال أن تك$$ون نك$$رة، وھ$$ذا م$$ذھب . التط$$ابق ً ُ
َجمھ$$ور النح$$اة، وأج$$از ي$$ونس تعريف$$ه ُمطلق$$ا ب$$. تأوي$$ل، فأج$$از ج$$اء زي$$د الراك$$ب، ج$$اء فع$$ل ماض$$ي، وزي$$د فاع$$ل،  ٌ ً

ّوف$صل الكوفي$ون فق$الوا إن ت$ضمنت الح$ال معن$ى . َ وھن$ا وق$ع إش$كالوالراكب ھذا حال، وما الفرق بينه وب$ين النع$ت؟ َّ
ًالشرط صح تعريفھا لفظا، نحو َعبد ' المح$سن أف$ضل من$ه الم$سيئ؛ عب$د ' المح$سن يعن$ي إذا أح$سن، أف$ضُل من$ه : ّ َ َ َ

ّالمسيء؛ فالمحسن والمسيء حا�ن وصح مجيئھما بلفظ المعرفة لتأولھما بالشرط؛ إذ التقدير  ّ َعبد ' إذا أحسن أف$ضُل َ
ّإذن إذا تضمنت معنى الشرط جاز التعريُف عند الكوفيين، فإن لم تتضمن الحال معن$ى ال$شرط ل$م ي$صح . منه إذا أساء

َمجيئھم$$ا بلف$$ظ المعرف$$ة؛ ف$$. يج$$وز أن ُيق$$ال ج$$اء زي$$د الراك$$ب عل$$ى أن$$ه ح$$ال ؛لم$$اذا؟ =ن$$ه � ُيق$$ال  ٌج$$اء زي$$د إن (ٌ
ِركب ُفي الح$ال م$ن جھ$ة كونھ$ا نك$رة أو معرف$ة ث.ث$ة م$ذاھب؛ م$ذھُب جمھ$ور الب$صريين : إذن. ذابالشرط � ُيقال ھ)َ

َوالنحاة أن$ه ُي$شترط فيھ$ا أن تك$ون نك$رة؛ ف$إن ج$اءت معرف$ة وج$ب التأوي$ل، عك$سھم ي$ونس ووافق$ه البغ$داديون أن$ه � 
ٌُيشترط؛ مطلقا سواء تضمنت الشرط أم � َجاء زيد الراك$ب(ٍحينئذ . ً َرأي$ت زي$دا الراك$ب(، ھ$ذا ح$ال) ٌ ً ھ$ذا ح$ال، ف$. ) ُ

ًُيشترط فيھا التنكير، والكوفيون على التفصيل إن تضمنت معنى الشرط جاز تعريفھا لفظ$ا كالمث$ال ال$ذي ذكرن$اه؛ وإ�  َ ّ َ
َفحينئذ � يجوز =نه � ُيقال جاء زيد الراكب ٍ.  

ْوالح777777777ال إن ع777777777رف لفظ777777777ا فاعتق777777777د ِْ َ ْ َ M ُ َ ََ َ ًْ َ ِْ ُ  

 

ًتنكي77777777777777777ره معن77777777777777777 ْْ َ ُ َ   ..................ى ِ

 

ٌإذن ا=صل فيھا التنكير، وُعلل بعلتين؛ ا=ولى أن � ُيتوھم أنه نعت؛ ففرق بين النعت والحال؛ فا=ص$ل ف$ي النع$ت أن  ّ
ًيكون ُمشتقا ٍحينئذ ا=صل فيه كذلك التطابق مع منعوت$ه، وا=ص$ل ف$ي الح$ال أن تك$ون نك$رة، م$ن أج$ل المفارق$ة ب$ين . ّ

ِالنوعين اشترط ّ التنكير في الح$ال، وُعل$ل ب$أن ا=ص$ل ف$ي اللف$ظ ف$ي ا�س$م أن$ه نك$رة ف$إذا أمك$ن الد�ل$ة عل$ى الغ$رض ُ
َوالفائدة من مجيئ الحال وھو الد�لة على الھيئة بالنكرة � ُيعدل عنه إلى الزي$ادة؛ =ن المعرف$ة نك$رة وزي$ادة، إذا قي$ل 

ًجاء زيد راكبا( ًح ھيئة زيد؛ حصل أو �؟ حصل الغ$رض، إذن لم$اذا تزي$ده ش$يئا َھذا أفھم بيان وكشف وإيضا: ًراكبا) ٌ َ
ٍ؟ نق$ول ھ$ذا ُيعتب$ر ح$شوا ف$ي الك$.م، ك$ل لف$ظ خروج$ه )أل(َج$اء زي$د الراك$ب زدت$ه : ًزائدا على مج$رد التنكي$ر؟ تق$ول k ً

ًودخوله � يؤدي معنى حينئذ صار حشوا في الك.م ٍ ً ّ.  

ْوم777777777777777صدر منك777777777777777ر ح777777777777777ـا) يق777777777777777ع َ َ ٌ ُ ٌ ْ َ ََ ً . َ  

 

ْبكث77777777777777 َ ْـرة كبغت77777777777777ـة زي77777777777777ـد طل77777777777777ـعِ ْ َ ََ َْ ٌ َ َ ًَ ٍ  

 

ًوالحال إن عرف لفظـا: (َقيل ھذا ا=ولى تقديمه على قوله َ ْ َ َْ M ُ َ َْ ِ َ؛ لماذا؟ =ن المصدر جام$د وإذا ك$ان ك$ذلك فا=ص$ل )ُ
َكبعـه مـدا بكذا: (أن يقول َ َِ ًِ ّ ُ ٌومصدر منكر: (ثم يقول) ُْ ُ ٌ ْ َ َ. : َ سبق في الجمود بقول$هَھذا ا=صل فيه، لكنه فصل بينه وبين ما) َ

ًوالحال إن عرف لفظـا( َ ْ َ َْ M ُ َ َْ ِ ُ.(  

ٌوم7صدر منك77ر  ُ ٌ ْ َ َ. ًم$$ا ھ$و الم$$صدر؟ ا�س$$م الج$اني عل$$ى الح$$دث وھ$و دال عل$$ى معن$$ى فق$ط � ي$$دل عل$$ى ذاتَ v . إذن
ًتخلف فيه شرط؛ وھو كونه ليس بوصف، ا=صُل في الح$ال أن تك$ون وص$فا م$شتقا دال$ة عل$ى ذات ومعن$ى،  ّ ّّ ً ٌ الم$صدر َ

نقول ھ$ذه كلھ$ا ) عدل؛ فسق(ّھذه كلھا � تدل إ� على معاني ) قتل؛ ضرب؛ مشي؛ أكل؛ شرب(ّ� يدل إ� على معنى 
ٍ� تدل إ� على معنى، و� تدل على الذات، فا=صل حينئذ � يوصف بھا الذات؛ =ن ا=صل ف$ي الح$ال أن تك$ون ھ$ي 

ّراكب$ا ھ$ذا دل عل$ى ذات؛ زي$د ذات أو �؟ ذات، وراكب$ا دل عل$ى , ًاٌصاحب الحال في المعن$ى؛ إذا قي$ل ج$اء زي$د راكب$ ًّ ًٌ
ًذات، إذن أعيدت الذات لكنھا ُمبھمة في ضمن الحال، إذن ھي نفسھا صاحب الحال وزيادة، إذا قل$ت ج$اء زي$د راكب$ا ُ ,

ّراكبا ھذا دل على ذات؛ ما ھي ھذه الذات؟ ھي نفسھا صاحب الحال؛ دل$ت عل$ى ص$احب الح$ال وزي$اد ة؛ م$ا ھ$ي ھ$ذه ً
.. طل$ع زي$د بغت$ة: ّإذن ا=ص$ل ف$ي الح$ال أن تك$ون ُمت$ضمنة ل$صاحب الح$ال، طي$ب إذا قي$ل. الزيادة؟ وصفه بالركوب

ًفجأة، ھذا ليس دا� على الذات، حينئذ كيف تكون الحال ُمتضمنة لمعنى متضمنا لصاحب الحال؟ امتنع ذلك ّ ٍ ً.  

ْوم777777777777777صدر منك777777777777777ر ح777777777777777ـا) يق777777777777777ع َ َ ٌ ُ ٌ ْ َ ََ ً . َ  

 

ْبكث77777777777777ـ َ ْرة كبغت77777777777777ـة زي77777777777777ـد طل77777777777777ـعِ ْ َ ََ َْ ٌ َ َ ًَ ٍ  
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ٌوم7صدرّقيل ھذا البي$ت ا=ول$ى تقديم$ه عل$ى البي$ت ال$سابق =ن الم$صدر م$ن الجوام$د مم$ا ُي$ؤول بم$شتق،  ْ َ  يعن$ي ََ
ٌوم7صدرّجامد =نه يدل على ح$دث فق$ط،  ْ َ ٌمنك7ر ھ$ذا مبت$دأ، ََ ْيق7ع ھ$ذا ص$فة ل$ه، وھ$و الم$سوغ ل.بت$دا ب$النكرة، .ُ الجمل$ة : ََ

ًحـا) خبر، و ًحـا).. ٌ حالَ ًحـا)ٌ إعرابه حال، إذن َ ٌ ھذا حال متقدمة على يقع، وھ$و ح$ال م$ن الفاع$ل ال$ضمير الم$ستترَ ٌّ .
ْيقع ً سماعا مطلقا عند سيبويه، وََ ٍ بكثـرةً َ ْ َ ْ يق7ع ھ$ذا متعل$ق بقول$هِ ْف$ادُعوهُ: (، ومن$ه قول$ه تع$الىََ ًخْوف$ا َ ًأي خ$ائفين، خْوف$ا ) َ َ

ًوطمعا أي طامعي َ ًإذن وقع المصدر ح$ا� ف$ي الق$رآن، وكثي$ر ھ$ذا، . نََ ْف$ادُعوهُ(َ ًخْوف$ا وطمع$ا َ ًَ ََ ًخْوف$ا إعراب$ه أن$ه ح$ال، ) َ َ
ًوطمعا معطوف عليه؛ =نه إذا تعددت الحال َ ٍشرط إعراب الثاني حا� أن � ُيعط$ف علي$ه ب$واو؛ .. ََ ً ِ ْكبغت7ـة زي7ـد طل7ـعُ ْ ََ َْ ٌ َ َ ًَ :

ًبغتـة) ًزيد طلع بغتة: (كقولك َ ْ ًفعلة من البغت؛ يعن$ي أن يفج$أك ب$شيء، زي$د طل$ع بغت$ة أي فج$أة، وج$اء زي$د رك$ضا؛ : َ ٌ ً ً َ
ًزي$د طل$ع بغت$ة أي باغت$ا؛ تأوي$ل بالوص$ف؛ يعن$ي . ًوقتلته صبرا، وھو عند س$يبويه والجمھ$ور عل$ى التأوي$ل بالوص$ف ً ٌ

ًنؤوله باسم فاعل أو اسم مفعول، طلع زيد بغتة أي باغتا ، وجاء زيد ركضا  ً ً َ ًأي راك$ضا، وقتلت$ه ص$برا أي م$صبورا، ّ ً ً
ًوھذا يؤول باسم مفعول؛ قتلته أي المقتول فھنا صبرا حال من المفعول؛ أي مصبورا   ً.يعني محبوسا: ّ

ٍبكثـرة( َ ْ َ ٍ بكثـرة:قوله) ِ َ ْ َ َ دل على أنه غير مقيس؛ يعن$ي ُيحف$ظ و� ُيق$اس علي$ه، وھ$و رأي س$يبويه والجمھ$ورِ K . دلK
ّإذا النحاة عب$روا بالقل$ة والكث$رة دل عل$ى . س وأنه خ.ف ا=صل؛ =ن ا=صل � ُيقال فيه قليل وكثيرعلى أنه غير مقي ّ

أنه غير موافق ل5صل وإنما ُيقال فيه مقيس وغير مقيس، ھذا ا=صل فيه، وأما إذا قيل ندر، وقيل قلي$ل أو كثي$ر ق$الوا 
  .ھذا خ.ف ا=صل

ٌومصدر  ْ َ ٌمنكر ََ ّ لم قيَد المصد.ُ ّر بكونه منكرا؟ ھل ھو احتراز عن المعرف؟ ھل ورد المعرف وھ$و م$صدر ح$ال َ ً
ٌومصدر منكر في لسان العرب؟ نقول نعم؛ له مفھومه وھو معتبر،  ُ ٌ ْ َ َ. ًمفھوُمه أن وقوع المصدر المع$رف ح$ا� قلي$ل ف$ي َ

ٌمنكرإذن . لسان العرب وھو كذلك كثي$ر، وھ$و أراد ض$بط الم$صدر  نقول أراَد به ا�حتراز ع$ن المع$رف؛ =ن$ه ل$يس ب.ُ
ًالذي يقع حا� بكثرة، وأما ما عدا الكثرة فھو راجع إل$ى القل$ة، وذل$ك ض$ربان 

َ الم$صدر المع$رف ال$ذي وق$ع -نوع$ان– ّ
ًحا� ھذا على نوعين؛ أو� ِجاءت الخيل بداد: علم جنس كقولھم: ً َِ َ ْ َ َُ َ ؛ كح$ذامي، ھ$ذا ح$ال وھ$و عل$م ج$نس للتبدي$د بمعن$ى ْ

ّ الخيل ُمتفرقة ُمتبددة يعني، مبني على الكسر كحذامي، ووقع حا� لتأوله بوص$ف، وھ$و ق$ولھم ُمتب$دداالتفرق، جاءت ً v ّ .
ّإذن علم جنس كبداد وھو كحذامي مبني على الكسر، نقول  ِ ٍ ِجاءت الخيل بدادُ َِ َ ْ َ َُ َ   . أي متبددة يعني متفرقةْ

, َأرس$$لھا الع$$راك: ؛ كال$$شاھد الم$$شھور)أل(ًا ب$$ـ؛ ل$$يس بعل$$م ج$$نس، وإنم$$ا معرف$$)أل(أن يك$$ون معرف$$ا ب$$ـ: الث$$اني
ِالعراك دخلت أل عليھا، حينئذ نقول ھو م$ؤول بنك$رة؛ أي معترك$ة، وزي$َد علي$ه المع$رف باFض$افة  ّ ٍ ) ج$اء زي$د وح$َده(َ

 . ًأي منفردا

ٌومصدر منكر إذن  ُ ٌ ْ َ َ. ِنس كب$داد، َاحتراز من المعرف فإنه وقع في لسان العرب لكن بقلة، وھ$و ف$ي ن$وعين عل$م ج$َ
  .وجاء كذلك في النوع الثاني معرف بأل أو اFضافة

ٍومصدر منكر حـا) يقع بكثـرة  َ ْ َ َ ٌ ُ ٌ ْ َ َْ ََ .ِ ً   ً.كقولك زيد طلع بغتة أي باغتاَ

ً قال ابُن عقيل حق الحال أن يكون وصفا k .. ھذا ا=صل فيھا أن يك$ون وص$فا، وھ$و م$ادل عل$ى معن$ى وص$احبهK ً
ً ومضروب؛ فوقوعھا مصدرا على خ.ف ا=صل، إذا جاءت مصدر لم تدل على ال$ذات ب$ل يعني الذات؛ كقائم وحسن

ٍدلت على معنى، وحيئنذ يكون على خ.ف ا=صل َإذ � د�لة فيه على صاحب المعنى، وشرط الحال أن تك$ون نف$س . ّ
ُشرط الح$ال .. � بد من ذلك. صاحبھا في المعنى

 الح$ال نف$س ص$احبھا  أن تك$ون-وھ$و زاده اب$ن ھ$شام ف$ي ا=وض$ح-
Kفي المعنى، حينئذ يكون ُمكررا مبھما، جاء زيد راكبا ھذا دل على الذات وھو زيد السابق، ثم زاد عليه وص$ف، وھ$و  ً ً ً ٍ
ًالد�لة عل$ى الرك$وب، وق$د كث$ر مج$ي الح$ال م$صدرا نك$رة، ولكن$ه ل$يس بمق$يس لمجيئ$ه عل$ى خ$.ف ا=ص$ل، وأج$از  ُ

َمطلقا، نحو جاء زيد سرعة، يعني ما كان نوعا من الفعل أجاز المبرد قياس$ه، وذھ$ب المبرد القياس عليه في النوع �  ً ً
ًا=خفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية؛ حينئذ يكون مفعو� مطلقا والعامل فيه محذوف م$ن لف$ظ الم$صدر؛  ً ٍ

ًبغتة زيد طلع؛ طلع زيد بغتة؛ يبغت بغتة، حينئذ صار مفعو� مطلق$ا والعام$ ً َ ٍ ً ً ُل في$ه مح$ذوف، فيبغ$ت عن$دھم ھ$و الح$ال ً
  .فالحال عندھم الجملة � المصدر) ًقتلته يصبر صبرا(ًأي يركض ركضا، و) ًجاء زيد ركضا(� بغتة، و

أنه منصوب على الم$صدرية ك$ذلك؛ مث$ل م$ذھب ا=خف$ش والمب$رد، ولك$ن : - وھو مذھب الكوفيين-القول الثالث
ِع في المثال الذي ذكره الن$اظم لتأويل$ه بفع$ل م$ن لف$ظ الم$صدر، والتق$دير ف$ي الناصب له عندھم الفعل المذكور وھو طل
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ًزيد بغت بغتة، وردوه إلى المفعول المطلق، فيؤولون طلع ببغت، وين$صبون ب$ه بغت$ة، أو ل$يس ) ًزيد طلع بغتة: (قولك ًَ َّ ّ ٌ
َعلى المفعول المطلق وإنما ُيضمن الفعل معن$ى الم$صدر ال$ذي ذك$ر، يعن$ي  ِ َطل$ع بمعن$ى بغ$ت؛ فكأن$ه ) ًد بغت$ةطل$ع زي$(ُّ

ًُضمن معنى بغت، فصار ناصبا للمذكور، وقيل َ َ ) طل$ع زي$د طل$وع بغت$ة(ھ$ي م$صادر عل$ى ح$ذف م$صادر، والتق$دير : ّ
، وقي$$ل ھ$$ي م$$صادر عل$$ى ح$$ذف م$$ضاف، والتق$$دير طل$$ع ذا بغت$$ة، وھ$$ذا )قتلت$$ه قت$$ل ص$$بر(و) ٍج$$اء مج$$يء رك$$ض(و

أي ذا بغت$ة، ھ$ذا الم$شھور ف$ي اFع$راب، ) ًج$اء زي$د بغت$ة(ذا ع$دل، ) دلزي$د ع$(المشھور عن$د النح$اة ف$ي اFع$راب، 
ٍوجاء ذا ركض، وقتلته ذا صبر ٍ.  

ًإذن خمسة مذاھب في وقوع المصدر حا�
  

ْوم7777777777777صدر منك7777777777777ر ح7777777777777ـا) يق7777777777777ع َ َ ٌ ُ ٌ ْ َ ََ ً . َ  

 

ْبكث777777777777ـرة كبغت777777777777ـة زي777777777777ـد طل777777777777ـع ْ َ ََ َْ ٌْ َ َ َ ًَ ٍ ِ  

 

  .أنه غير مقيس عند سيبويه وغيره، و' أعلم

 ...!!!' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى 
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  64الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                           ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :    أما بعد

 : عالىقال الناظم رحمه ' ت

ْول7777777777777م ينك7777777777777ر غالب7777777777777ا ذو الح7777777777777ال إن ِ ِ َ ْ ُ َْ َ َُ ً ِ . ْ  

 
ْل777777777777م يت777777777777أخر أو يخ777777777777صص أو ي777777777777بن ِ َ ْ ْ . ُ ْ ْ ََ َ ََ . َ ْ َ  

 

َم7777777777ن بع7777777777د نف7777777777ي أو م7777777777ضاھيه ك67777777777 َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ََ ٍ ْ ْ  

 ج
َيب77777777غ ام77777777رٌؤ عل77777777ى ام77777777رىء مست77777777سھ6 ِ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ ٍ ِ َ ِ  

 

Kھذا شروع منه في ما يتعلق بصاحب الحال لنح$اة أن يك$ون معرف$ة بلفظ$ه أو َص$احُب الح$ال ُي$شترط في$ه عن$د ا, ٌ
ّيك$ون نك$$رة لكن$$ه بم$$سوغ؛ =ن حكم$$ه حك$م المبت$$دأ، الح$$ال ف$$ي المعن$$ى ك$الخبر، وإذا ك$$ان ك$$ذلك ص$$ار ص$$احب الح$$ال 

ًكالمبتدأ؛ =نه محكوم عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم على النكرة � ُيفيد شيئا ٌ.  

ھ$ذا وج$ُه اش$تراط ص$احب الح$ال أن يك$ون معرف$ة؛ =ن الح$ال ف$ي إذن � بد أن يك$ون ص$احب الح$ال معرف$ة؛ 
ِالمعنى ُموافقة للخبر، والخبُر محك$وم ب$ه، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ ُي$شترط ف$ي الح$ال م$ا اش$ترط ف$ي الخب$ر، وھ$و ك$ون  ُ َ ٍ

  .ّالمحكوم عليه معرفة أو نكرة لھا مسوغ

ِولم ينكر غالبا ذو الحال َ ْ ُ َْ َ َُ ً ِ . ْولم ينكر.. ْ ُ َ. ْ ًذو الحال غالبا َ ِ َ ِْ َ ْول7م ينك7ر، ُ ُ َ. ْ ِذو الح7الّ ھ$ذا ُمغي$ر ال$صيغة ومج$زوم بل$م، و:َ َ ْ ُ ،
  .  نائب فاعل مرفوع وع.مة رفعه الواو =نه من ا=سماء الستة:ُذو

ًنائ$$ب فاع$$ل مرف$$وع ورفع$$ه ال$$واو نياب$$ة ع$$ن ال$$ضمة، =ن$$ه م$$ن ا=س$$ماء الخم$$سة أو ال$$ستة، وھ$$و :  نق$$ولُذوإذن 
َالحمضاف و    . مضاف إليهِالْ

ًصاحب الحال المراد به من كانت الحال وصفا له، فحينئذ ُينظر فيه إلى المعنى، جاء زي$د راكب$ا ًٌ َ ًراكب$ا وص$ف , ٍ
ًلمن؟ لزيد، ضربت اللص مكتوفا، من المكتوف؟ قطعا المضروب الضارب كيف ي$ضرب وھ$و مكت$وف؟ ًَ : نق$ول: إذن ُ

 .ھذا حال من المفعول به

ِذوالحال َ ْ ٍب الحال، وھ$و م$ن كان$ت الح$ال وص$فا ل$ه، وھ$ذا ُيرج$ع في$ه إل$ى المعن$ى، وإذا احتم$ل حينئ$ذ  أي صاحُ َ َ ً
ز الوجھ$ان؛ ض$ربت زي$دا راكب$ا، يحتم$ل أن$ي ض$ارب وأن$ا راك$ب وزي$د م$اش، ويحتم$ل العك$س؛ أن$ا ماش$ي وزي$د  lًُج$و ً

ُوز عل$$ى ح$$سب المعن$$ى، ھن$$ا ًراك$$ب، فراكب$$ا ھ$$ذه يحتم$$ل أن$$ه ح$$ال م$$ن الفاع$$ل، ويحتم$$ل أن$$ه ح$$ال م$$ن المفع$$ول، فُيج$$ K
ًضربت زيدا راكب$ين، بالتثني$ة، ھ$ذا واج$ب؛ =ن ا=ص$ل راكب$ا : ٍالمقاصد لھا اعتبار، إذا أراد أنھما راكبان حينئذ يقول ًِ

ًالثانية حال للتاء، ض$ربت زي$دا راكب$ا راكب$ا، ھ$ذا ا=ص$ل، ف$إذا اتح$دا لفظ$ا ) ًراكبا(ا=ولى حال لزيد، و) ًراكبا(, ًراكبا ً ً ً
  .ًضربت زيدا راكبين: َجب التثنية تقولو

ْولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر ُ َ ْ ُ َ. .ْ َْ ْ َ َِ ُ ً   .ٍ إذا لم ينكر حينئذ جاء معرفةِ

ًغالبا: قوله ِ ً احترازا من غير الغالب، حينئذ قد يأتي نكرة، وھل ھو س$ماعي أو قياس$ي؟ س$يأتي أن س$يبويه ي$رى َ ٍ ً
  .العموم

ُك$ون معرف$ة، وال$سر ف$ي ذل$$ك أن$ه ف$ي الحقيق$ة ُمبت$دأ، فن$سبة الوص$ف إلي$ه كأن$$ه ا=ص$ل ف$ي ص$احب الح$ال أن ي k
ٌ، ُمبت$دأ وخب$ر، ف$صاحُب الح$ال ش$بيه بالمبت$دأ، وعلي$ه فالمبت$دأ � )زي$د راك$ب(بمنزل$ة ) ًج$اء زي$د راكب$ا: (مبتدأ؛ فقولك

ّيكوُن إ� معرفة أو نكرة بمسوغ ً.  

  :قال
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ْإن ل7777777777م يت7777777777أخر أو يخ7777777777صص . ُ ْ ْ ََ . ََ َ ْ َ ْ ْ أو ي7777777777ـبنِ ِ َ ْ َ  

 

ِم7777777777ن بع7777777777د نف7777777777ي أو م7777777777ضاھيه  ِ ِ َِ ُ ْ ْ ََ ٍ ْ َ ْ.......  

  

َعرفنا إذا كان معرفة، إذا جاء نكرة حينئذ � بد من مسوغ، وذكر الناظم ھنا أرب$ع أوج$ه لت$سويغ ك$ون ص$احب  ّ ِ ّ ٍ
  .الحال نكرة؛ ھي أربعة في الجملة، وستة عند التفصيل

ّك$$ر ف$$ي الغال$$ب إ� عن$$د وج$$ود م$$سوغ، ق$$د يك$$ون ھ$$ذا م$$راد kح$$ق ص$$احب الح$$ال أن يك$$ون معرف$$ة، و� ُين: إذن ّ
َالناظم؛ أن غير الغالب أن يكون نكرة بمسوغ، ويحتمل أنه نكرة بدون مسوغ، ولذلك عند سيبويه � ُي$شترط أن يك$ون  ّ ّ

 .صاحب الحال معرفة، بل يكون نكرة عنده، كما سيأتي

ْإن ل77م يت77أخر  َ. ََ ْ َ ْ ّرة؛ فم$$ن الم$$سوغات أن يت$$أخر ص$$احب الح$$ال ويتق$$دم الح$$ال ص$$احب الح$$ال إذا ك$$ان نك$$:  يعن$$يِ َ ّ ّ
ًالنكرة، فإن تأخر كان ذلك مسوغا لمجيئه نك$رة، إذا قل$ت م$ث. ً ّ َ ّرج$ل فيھ$ا قائم$ا، ھ$ل ي$صح؟ � ي$صحن لم$اذا؟ لك$ون : ّ ً ٌ

Kصاحب الحال وھو رجل نكرة، إذن م$اذا ن$صنع؟ قائم$ا فيھ$ا رج$ل أو ق$ائم رج$ل فيھ$ا، ق$دمنا الح$ال عل$ى ً  النك$رة، ف$إذا ِ
ٍقدمت الحال على النكرة حينئذ نقول ّ ز، س$وغ ال$شيء يعن$ي ج$وزه، ج$وز ل$ك أن تبت$دأ بنك$رة : ّھذا ُم$سوغ، يعن$ي: ُ lَُمج$و ّ ّ َّ َ

ٌإف$ادة , ّوھي صاحب حال، وا=صل فيھا أن تكون معرفة، كون الحال متقدمة فتأخر صاحب الح$ال ھ$ذا في$ه ن$وع إف$ادة
َما ل: (َما، وسبق معنا ھناك ْم تفدَ ِ ُ ٍ، فإن أفادت أي فائدة بحيث يكون المخاطب مستفيدا من ك.م الم$تكلم ش$يئا م$ا حينئ$ذ )ْ ً ً َ K َ

ُحصلت الفائدة، ھذا الضابط فيھا، مثلُه الحكم ھنا: نقول ُ.  

ْإن لم يتأخر  َ. ََ ْ َ ْ ٍ يعني صاحب الحال، فإن تأخر حينئذ نقولِ َ      . َجاز أن يكون صاحب الحال نكرة: ّ

ّلمي  َ ُة موحشا طللِ َ َ ً ِ ُ ُطلل, ً َ ًموح7شا ھذا مبتدأ، وھو صاحب الح$ال، و َ ِ َھ$ذا ح$ال، ج$وز ك$ون ص$احب الح$ال نك$رة  ُ َ ّ
ُلمي7ة موح7شا طل7لُتقديم الحال عليھ$ا،  َ َ ً ِ ُِ ّ ًموح7شا، ًَ ِ أن يك$ون .. ھ$ذا ح$ال م$ن المبت$دأ، وفي$ه خ$.ف؛ س$يبويه عل$ى الج$واز ُ

  .الحال من المبتدأ، والجمھور على المنع

َالتأخير؛ أن يتأخر من صاحب الحال أو الحال؟ أن يتأخر ص$احُب الح$ال، وأن يتق$دم الح$ال : ّ المسوغ ا=ولإذن K َ K
ٌفيھا قائما رجل، وكقول الشاعر وأنشده سيبويه: على النكرة، نقول ً:  

ِوف7777777ي ِالج7777777سم من7777777ي بين7777777ا ل7777777و علمت7777777ه َ ِ ِ ِْ َ ْ M َ َْ ً M ِ  

 
ِش7777777حوب وإن تست77777777شھدي الع77777777ين ت77777777شھد َ ْ َ َ ٌ ُْ َ ْ َ َ َُ ِْ ِ  

 

ٌشحوب ُ ِوفيّمبتدأ مؤخر، : ُ ْبالجسم َ ِ ًبيناّھذا خبر ُمقدم،  ِ M ٌشحوبھذا حال،  َ ُ ًبينا ُ M ً بينا،َ M  ھ$ذا ح$ال، وص$احب الح$ال َ
ٌ شحوبھو ُ ّ، وھو مبتدأ وھو نكرة، سوغ كون صاحب الحال نكرة تقديم الحال عليھا، وھذا ھو المسوغُ Kُ َ َ.  

ً بيناإذن M ل$يس م$ن : ًحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواق$ع خب$را، يعن$ي حال، وعند الجمھور أنه َ
ٌشحوب ُ ٌشحوب: ، يعنيُ ُ ًبيناّھذا مبتدأ ُمؤخر، و  ُ M ًھذا حال، وھذا عند الجمھور � يجوز؛ � يج$وز أن يك$ون الح$ال آتي$ا  َ

ّح$ال، ومت$ى م$ا اختلف$ا � ي$صح، ًمن المبتدأ، � يجوز ھذا؛ =ن شرط العامل في الحال أن يك$ون ع$ام. ف$ي ص$احب ال
ًبينا(وھنا العامل في  M ٌش7حوب العام$ل في$ه -إذا أعربن$اه ح$ال-) َ ُ ٌش7حوب، وھ$و ص$احُب الح$ال، والعام$ُل ف$ي ُ ُ وھ$و مبت$دأ  ُ

ٌ ش7حوبا�بتداء، إذن اختلفا، إذا اختلف$ا � يج$وز؛ =ن ُ َ ھ$ذا مرف$وع با�بت$داء، والح$ال من$صوب بالمبت$دأ، وُي$شترط ف$ي ُ
ُحال من صاحب الحال أن يكون ص$احُب الح$ال ُمعرب$ا بعام$ل ھ$و عين$ُه العام$ل ف$ي ص$احب الح$ال، ف$إن اتفق$ا صحة ال ًٍ

ًھذا جائز، جاء زيد راكبا، راكب$ا من$صوب ب$ـ: ٍحينئذ نقول ً ٌ ، )ج$اء(َ، أي$ن ص$احُب الح$ال؟ زي$د، مرف$وع بم$اذا؟ ب$ـ)ج$اء(َ
َلعام$ل ف$ي الح$ال، إن اختلف$ا � يج$وز، ول$ذلك امتن$ع مج$يُء ُالعامُل في صاحب الحال ھو عين$ه ا, إذن اتحدا في العامل

ًالحال من المبتدأ؛ =ن المبتدأ يكون عام. في الحال؛ النصب، طيب م$ا ال$ذي رف$ع المبت$دأ؟ ا�بت$داء وھ$و ش$يء ُمغ$اير 
 المبت$دأ؛ =ن$ه َللمبتدأ، فامتنع، ولذلك ھنا في مثل ھذا التركيب ما استشھد به سيبويه؛ =نه يرى صحة مجيء الحال م$ن

َ� يشترط اتفاق واتحاد العامل ِ ٌشحوبإذن . َ ُ ً بيناّھذا مبتدأ مؤخر، و: نقول ُ M ٌش7حوب ھذا على مذھب سيبويه ح$ال م$ن َ ُ ُ ،
َوالذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقديُمه عليھا وتأخيُر صاحب الحال، وعنَد الجمھور ً بيناّ M ً ل$يس ح$ا� م$ن ش$حوب، َ

ْبالجسم(مير المستتر في ٌوإنما حال من الض ِ َمستقر أو استقر، فانتق$ل إلي$ه ال$ضمير فھ$و : ؛ جار ومجرور متعلق بقوله)ِ
ًعن$$َد الجمھ$$ور ح$$ال م$$ن ال$$ضمير الم$$ستتر ف$$ي الج$$ار والمج$$رور الواق$$ع خب$$را؛ �متن$$اع مج$$يء الح$$ال م$$ن . ح$$ال من$$ه
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 الجمھور مجيء الح$ال م$ن المبت$دأ �خ$ت.ف المبتدأ، � بد أن يتحَد عامل الحال وعامل صاحب الحال، فلذا � ُيصحح
  :العامل

ٌوم7777777777ا )م نف7777777777سي مثلھ7777777777ا ل7777777777ي )ئ7777777777م َِ ِ َِ ََ َ َ ََ ْ ْ َ  

 
ِو) س7777777د فق7777777ري مث7777777ل م7777777ا ملك7777777ت ي7777777دي َِ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ ْ َِ . َ  

 

َوما ِما )م نفسي ّھذا حرف نفي، وھذا ھو المسوغ ھنا، لكن باعتبار آخر،  َ ْ َ َ َ َ)مھذا مفع$ول ب$ه، َ فع$ل ماض$ي، و  َ
ِنفسي ْ َمثلھا مفعول به، ھذا َ َ ْ ٌ ل7ي )ئ7مبالنصب على أن$ه ح$ال، ِ ِ َ ٌ)ئ7م، َ ِ َم7ا )مھ$ذا ص$احب الح$ال،  َ َ ٌ )ئ7م فع$ل م$اض،َ ِ  ھ$ذا َ

َمثلھافاعل،  َ ْ ُھذا حال، ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ تقديم الحال عليه ِ َ َ ّ.  

ُإذن إن لم يتأخر صاحُب الحال � يجوز مجيُء الحال منه وھو نكرة، وح ًينئذ ص$ار الت$أخيُر م$سوغا ل$ه، لم$اذا؟ ّ ّ َ ٍ
َ=نه إذا تأخر حصل ن$وع فائ$دة، مثلم$ا قلن$ا ھن$اك َ ك$ائن ف$ي ال$دار، : ٌرج$ل ف$ي ال$دار، يعن$ي: ٌف$ي ال$دار رج$ل، إذا قل$ت: ّ

ٌرجل في الدار، في الدار رجل ھ$ذا ) رج$ل(ٍھ$ذا خب$ر، وحينئ$ذ ) ف$ي ال$دار(� يج$وز، لم$اذا؟ لك$ون ) ٌرج$ل ف$ي ال$دار(, ٌ
lدأ نكرة، وافتقار النكرة للنعت أشد من افتقارھا للخبر، فُيتوھم أنه نعت � خبر، فقدم الجار والمج$رور للد�ل$ة عل$ى مبت ُ ّ k

ّأنه خبر � نعت، فحصل نوُع إفادة للمبتدأ، ليس فائدة تام$ة؛  ٍ النتيج$ة واح$دة، لك$ن ) رج$ل ف$ي ال$دار) (ف$ي ال$دار رج$ل(َ
َل$$ئ. يلت$$بس بالنع$$ت، حينئ$$ذ ص$$ار ت َق$$ديم وت$$أخير، ھن$$ا ك$$ذلك، ف$$إذا ق$$دم النك$$رة وھ$$و الح$$ال عل$$ى ص$$احبھا ح$$صل ن$$وُع ٍ l ُ ٌ

  .ًتخصيص عند السامع؛ نوعا ما، وإن لم يكن على وجه التمام

Kإذن ھذا ھو المسوغ ا=ول؛ كونه يتأخر؛ يعني   .صاحب الحال: ّ

Kأْو ُيخصْص والتخصيص ھنا تحته صورتان َ Kأن ُيخ$صص باFض$افة، في$شمل Kإما أن ُيخصص بالوص$ف، وإم$ا : َ
ًجاء رجل طويل راكبا(بالوصف : صورتين ٌ ًجاء رجل راكبا(، )ٌ � يصح؛ =ن رجل ھ$ذا ص$احب الح$ال وھ$و نك$رة، ) ٌ

َإذا وص$فته ح$صل ل$$ه ن$وع تخ$$صيص، كم$ا تق$ول ٌوم7صدر منك7ر: ھن$$اك كم$ا ذكرن$$ا.. َ ُ ٌ ْ َ َ. ٌم7صدر :، قلن$$اَ ْ K ھ$$ذا نك$رة، وص$$ح ََ
ٌمنكر :ًونه موصوفا بقولها�بتداء به لماذا؟ لك ًراكبا ھ$ذا ح$ال، وص$احب الح$ال رج$ل : نقول) ًجاء رجل طويل راكبا(، .ُ

ّوھو نكرة، ما الذي سوغ كون صاحب الحال نكرة؟ وصفُه بطوي$ل، ك$ذلك باFض$افة، كم$ا ُيخ$صص المبت$دأ باFض$افة  ُّ َ
ُخْمُس صلوات كت$بُھن '(Kكذلك ُيخصص صاحب الحال باFضافة،  K َ َ ََ َ ٍَ ح$صل التخ$صيُص باFض$افة، : ، خم$ُس ص$لوات)َ

َفي أْربعة أيام سواء للسائلين"ھنا  َ َ َ َِ ِ K K ِ ِl ٍ َ .. أرب$ع س$موات .. ًسواء أي ُمستوية، وھذا ح$ال م$ن أربع$ة، أربع$ة م$اذا؟ دن$انير "  َ
ٍأْربعة أيام: ((ّ؟ ھذا يحتمل لما قال..أربع أراضين  K َِ ََ َحينئذ حصل له نوع تخصيص، ل)) َ كن فيه ن$وُع إبھ$ام، وھ$و تعي$ين ٍ

َفي أْربعة أي$ام س$واء لل$سائلين"َحصل نوُع تخصيص باFضافة : ٍھذه ا=يام، حينئذ نقول َ َ َ َِ ِ K K ِ ِl ٍ َ ھ$ذا ح$ال م$ن أربع$ة : ً، س$واء"َ
  .ُوھو نكرة؛ =ن النكرة ھنا أضيفت إلى نكرة فلم تكتسب التعريف، وإنما اكتسبت التخصيص

ّومنھا أن تخصص النكر ٍة بالوصف أو باFضافة، فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالىُ ّ ٍفيھ$ا ُيف$رق ك$ل أْم$ر : " َ َ k ُِ ُْ َ َ
ْن عندنا lَحكيم أْمرا م ِ ِ ًِ َ ٍ kفيھ$ا ُيف$رق ك$ل((َھذا فيه نزاع طويل بين النحاة، " َ ُِ ُْ َ ٍك$ل ھ$ذا نائ$ب فاع$ل، وھ$و م$ضاف، وأم$ر , ))َ k ُ

ًحال، حيكم نعت له، نعت، حصل له تخ$صيص بالنع$ت، أم$را ھ$ذا ھذا مضاف إليه، وھو واحد ا=مور وھو صاحب ال َ
ًحال منه؛ حال من الم$ضاف إلي$ه، والم$ضاف ھن$ا ج$زء م$ن الم$ضاف، أم$را نق$ول ٌھ$ذا ح$ال م$ن الم$ضاف إلي$ه وھ$و : ٌ

َأمر، وھو نكرة؛ =ن ك$ل ھن$ا أض$يفت إل$ى نك$رة ول$م تكت$سب التعري$ف، فحينئ$ذ ھ$و نك$رة، وك$ل كم$ا س$بق باعتب$ار م$ا  ٍ ُ ٍ
ُضاف إليه؛ إن أضيفت إلى المصدر فھي م$صدر، وإن أض$يفت إل$ى ال$زمن أو المك$ان فھ$ي اس$م زم$ان أو اس$م مك$ان ت ُ

ْوھلم ُ َ .جرا َ ٍكل أْمر(ٍ، وحينئذ  ..َ َ k ّحك$يم ھ$ذا وص$ف ل$ه؛ فھ$و الم$سوغ � : ھذا في قوة الم$صدر، وھ$و نك$رة، قي$ل: نقول) ُ
ًأمرا منصوب بفعل محذوف تقديره أعن$ي أم$را م$ن عن$دنا، : ال، وقيلھذا واحد ا=وامر، وھو ح: ًاFضافة، أمرا نقول ً

ٍأعن$ي، ول$ك أن تجعل$ه مفع$و� =جل$ه، فيھ$ا ُيف$رق ك$ل أْم$ر : ًأمرا ليس بحال وإنما ھو مفعول به لفع$ل مح$ذوف تق$ديره َ k ُِ ْ َُ َ َ ً
ًحكيم =جل أنه أمر من عندنا، فھو تعلي$ل، ول$ك أن تجعل$ه مفع$و� مطلق$ا من$صوبا ً ً َ ٌَ ٍ ُ بفع$ل م$ن معن$ى ُيف$رق، مث$ل قع$دت ِ

َجلوسا، على قول، والشاھد ھنا أن الشارح أتى به على أنه من$صوب عل$ى الحالي$ة، أْم$را م$ْن عن$دنا ، في$ه إش$كال عن$د  ِ ِ ِْ ً ًَ
  .بعض النحاة

ُنجي77777777ت ي77777777ا رب نوح77777777ا واس77777777تجبت ل77777777ه َ ََ ْ َ ْ َ َ M َ َ ْ .َ ُ َُ ً  

 
َف7777777ي فل7777777ك م7777777اخر ف7777777ي ال7777777يم م7777777شحونا ُْ َ َ َM ْ ُِ ٍِ ِ ٍ ُ
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ُفلِفي  ٍك ماخرُ ِ ِفلك، َِ ُ ٍماخر: َھذا نكرة، وصفه بقوله: نقول ُ ِ َم7شحونا: ، ث$م ق$الَ ُْ َم7شحونا, َ ُْ ِ فل7كھ$ذا ح$ال م$ن َ ُ ، وھ$و ُ
  .موصوف وھو نكرة

ّومثال ما تخصص باFضافة قوله تعالى ٍفي أْربعة أيام: "َ K ِ َِ ََ ِأْربعة" َ َ َ ٍھذا نكرة مضاف إلى أيام، وھ$و نك$رة، حينئ$ذ : َ ٍ
ٍتعريف بل اس$تفاَد التخ$صيص، س$واء ھ$ذا ح$ال، وق$د ُيخ$صص بمعم$ول نح$و لم يكتسب ال ّ ً َ َعجب$ت م$ْن ض$ْرب أخ$وك (َ َُ َ ٍ ِ

ًشديدا ِ ٍ، ضرب أخوك، شديدا ھذا حال من ضرب وھو م$صدر، وھ$و نك$رة، أي$ن التخ$صيص؟ نق$ول)َ َح$صل بالعم$ل، : ًٍ
ّوسبق أن المبتدأ م$ن الم$سوغات ل$ه كونھ$ا ِورغب7ة ف7ي الخي7ر: (َ ْ َ َ ََ ِ ٌ َكونھ$ا عامل$ة س$وغ ا�بت$داء بھ$ا، ھن$ا ك$ون ص$احب ، )ْ ّ

ٍالحال عام. ُمسوغ لمجيء الحال منه وھو نكرة، عجبت من ضرب بالتنوين، أم$ا م$ن  ُ ّ ص$ار م$ضاف ) ض$رب أخي$ك(ً
َھ$ذا ح$ال م$ن ض$رب وھ$و نك$رة، وس$وغ مج$يء الح$ال من$ه وھ$و ) ًش$ديدا(ًومضاف إليه، من ضرب أخوك ش$ديدا، ف$ـ ّ

  . ًنكرة كونه عام.

ْن لم يتأخر أو يخصص أو يـبنِإ ِْ َ ْ ْ . ُ ْ ْ ََ َ ََ . َ ْ ْإن ل7م يت7أخر أو يخ7صص ًھن$ا طبع$ا عل$ى تكري$ر العام$ل، : َ . ُ ْ ْ ََ . ََ َ ْ َ ْ يعن$ي، ُيوص$ف أو ِ
ُِيضف، أْو لم يـبْن، َ ْيبن ََ ِ ٍمن بعد نفيً يعني يظھر الحال واقعا، َ ْ َ ِ ِْ َ ِم7ن بع7د : ْ ِْ َ ْي7بن: ّھ$ذا ُمتعل$ق بقول$هْ ِ يب$ين، يظھ$ر و: ، يعن$يَ

ِمن بعد نفي أو مضاھيه ِ ِ َِ ُ ْ ْ ََ ٍ ْ َ kا�س$تفھام والنھ$ي، وحينئ$ذ عل$ى التف$صيل ھ$ذه س$ت :  أي ُمشابھه، وھذا يدخُل تحته ص$ورتانْ ٍ
َمسوغات؛ =نه دخل تحت التخ$صيص ص$ورتان، ودخ$ل تح$ت م$ضاھيه ص$ورتان، ف$المجموُع س$ت، وإذا نظرن$ا إل$ى  َ ّ

َم$ن الم$سوغات أن تق$ع. العموم فھيا أرب$ع ّ  النك$رة بع$د نف$ي أو ش$بھه، وش$به النف$ي ھ$و ا�س$تفھام والنھ$ي، وھ$و الم$راد ِ
ٍأو يـبن من بعد نفي: بقوله ْ َ ِ ِْ َ َ ْْ ْ ِ َ.  

َم77777777ا ح77777777م م77777777ن م77777777وت حم77777777ـى واقي77777777ـا ًِ ِ ٍ َِ َ َ ُ َْ .  

 
َو) ت7777777777777777رى م7777777777777777ن أح7777777777777777د باقي7777777777777777ـا ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َ  

 

.حم نافية،: َما َمن موت حمـى واقيـاھذا مغير الصيغة، : ُ ًِ ِ ٍ َِ َ َ َواقيـ، ْ ِ ًحمـىحال، صاحب الحال : اَ َ ًحم7ـى ، ِ َ ھ$ذا نك$رة، ِ
ّما المسوغ لمجيء الحال من النكرة؟ وقوُعھا في سياق النفي؛ =ن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا عمت ص$ارت م$ن  ّّ
ُجھة المعنى معرفة، نعم معرفة؛ من جھة المعنى صارت معرف$ة؛ =ن$ه يع$م ك$ل ش$خص ي$صدق علي$ه ھ$ذا اللف$ظ وھ$و  ّ

ٍھن$ا العم$وم اس$تغراقي، بمعن$ى أن$ه ي$ستغرق ك$ل ا=ف$راد، � يخ$رج عن$ه ف$رد م$ن ا=ف$راد، حينئ$ذ : ولذلك نق$ولداخل،  ٌ
ًصار عاما من جھة المعنى، صار معرفة من جھة المعنى ً ًحمـى إذن . َ َ َص$احُب الح$ال نك$رة؛ س$وغ مجيئ$ه نك$رة : نقولِ ّ َ

َو) ترى من أحد باقيـاكونه في سياق النفي،  ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َباقيـا ،َ ِ ٍأحد( كذلك حال، وصاحُب الحال َ َ َس$وغ : ٍوھو نكرة، حينئذ نق$ول) َ ّ
َو)(مجيء صاحب الحال نكرة لكونه في سياق النفي،  ھذه زائدة للتأكي$د، ت$رى إن جعلناھ$ا ) �(الواو حرف عطف، ) َ

ًبصرية حينئذ صح التمثي$ل، وتك$ون باقي$ا ھ$ذا ح$ال، و K ٍم7ن أح7د(ٍّ َِ ٍأح7د )َ َ ّ ص$احب الح$ال، وإذا جعلناھ$ا علمي$ة  ھ$ذا يك$ونَ
َحينئذ صار  ًباقيـا(ٍ ِ َھذا مفعو� ثانيا، ليس فيھا شاھد، إنما الشاھد يكون في الطرف ا=ول) َ ً ً.  

ٌوما أْھلكنا من قْرية إ� ولھ$ا كت$اب مْعل$وم: "ومنه قوله تعالى ُ K ِ ٌِ ٍَ َ ََ َ َ َ ََ K ْ َِ َإ� لھ$ا ُمن$ذُرون" ، "َ َِ َ K Kإ� ((، ھن$اك ال$شاھد أوض$ح "ِ ِ
ٌولھا كتاب مْعلوم ُ َ َ ٌَ َ ِ ّكتاب معلوم لھا، لھا كتاب مْعلوم، لھا خبر ُمقدم، و كتاب مْعلوم مبتدأ وص$فته، والجمل$ة ف$ي مح$ل )) َ ِ ُِ ُ ٌُ ٌ ٌَ َ َ ٌَ ٌ ٌَ َّ َ َ

غة، وك$$ذلك الف$$صل ب$$إ� ُم$$سوغ، وم$$ا ھ$$ذه نافي$$ة، لك$$ن أراَد ھن$$ا ال$$شارح أن ي$$أتي  lّن$$صب ح$$ال، وال$$واو ھن$$ا ھ$$ي الم$$سو
ٍوما أْھلكنا مْن قْرية((ال لكون النكرة مسبوقة بنفي بالمث َ َ ََ َِ ْ َ ّقري$ة ھ$ذا نك$رة ف$ي س$ياق النف$ي ف$يعم، ول$ذلك دخل$ت علي$ه , ))َ

ٍوما أْھلكنا مْن قْرية((ِمن الزائدة  َ َ ََ َِ ْ َ ٍقْري$ة(, ))َ َ َوم$ا ((ّم$ا إعرابھ$ا؟ مفع$ول ب$ه، ت$ضُعه م$ن ا=مثل$ة الت$ي ُج$ر المفع$ول ب$ه ) َ َ
ِأْرسلنا م َ ْ َ ٍْن قْبلك م$ْن رُس$ولَ َ َِ ِ ٍوم$ا أْھلكن$ا م$ْن قْري$ة((ًرس$و� )) َ َ َ ََ َِ ْ َ ًوم$ا أھلكن$ا قري$ة، إذن ھ$و مفع$ول ب$ه من$صوب بفتح$ة )) َ

َمقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وجمل$ة  ٌولھ$ا كت$اب مْعل$وم(ّ ُ َ َ ٌَ َ ِ ّف$ي مح$ل ن$صب ح$ال، ) َ
  .ما النافية كونه في سياق النفي، وإ�، وواو الحال: ّفالمسوغ ھنا في ھذه ا]ية ث.ث

  :ومثال ما وقع بعد ا�ستفھام

َي77777ا ص77777اح ھ77777ل ح77777م ع77777يش باقي77777ا فت77777رى َ ٌ ْ َ ُ َ ََ َ ً ِ . ْ َ ِ  

 
َلنف777777777سك الع777777777ذر ف777777777ي إبعادھ777777777ا اAم6777777777 َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ  

 

ْيا صاح ھل َ ِ ٌ عيشھذا حرف استفھام، َ ْ ّح7مفاع$ل، : َ ٌع7يشّ ھ$ذا ُمغي$ر ال$صيغة، و ُ ْ ًباقي7افاع$ل، و نائ$ب  َ ِ ٌح$ال م$ن  َ
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َعيش، وھو نكرة، ما الذي سوغ لمجيء الحال منه وھو نكرة؟ كونه في سياق ا�ستفھام، والنكرة ف$ي س$ياق ا�س$تفھام  ّ
  .مثلما إذا جاءت في سياق النفي، وھو شبه النفي: ّتعم، يعني

َومثال ما وقع بعد النھي قوُل المصنف ِ) يبغ أم7رٌؤ عل7ى ام7ري: َ ْ َ ُ ْ ْ ََ ِ ًء مست7سھ6َ ِ َ ْ ُ ُام7رٌؤ، ٍ ًمست7سھ6ھ$ذا فاع$ل،  ْ ِ َ ْ ھ$ذا  ُ
َحال من الفاعل، ما الذي سوغ ذلك؟ كوُن امرؤ في سياق النھي ّ.  

ِ) ي77777777777777ركنن أح77777777777777د إل77777777777777ى اUحج77777777777777ام َ ْ َ ْ َِ ِ ٌ َْ َ َ َ  

 
ِي77777777777777وم ال77777777777777وغى متخوف77777777777777ا لحم77777777777777ام َ َ M ُ َ ْ َِ ً َ َ َ َ َ  

 

ًمتخوفا   َ M َُ ٌأحدھذا حال، وصاحُب الحال ھو  َ َ َ.  

.ولم ينك: إذن ُ َْ ًر غالباَ ِ َ ًفي الغالب، ولم ُينكْر ذو الحال غالب$ا، م$ا مفھ$وم :  يعنيْ َِ َ ِ َ َْ ُ K ؟ ھ$ل مج$يء ص$احب )ف$ي الغال$ب(ْ
ًالح$ال نك$رة بم$سوغ أو مجيئھ$ا ب$$دون ُم$سوغ مطلق$ا؟ الظ$اھر الث$اني، يحتم$$ل ھ$ذا وذاك، لك$ن الظ$اھر أن الم$راد بغي$$ر  ّ ّ

َالغالب ھنا أنه نكرة بدون ُمسوغ، ولذلك قال اب Kغالبا مما قل مج$يُء الح$ال في$ه م$ن النك$رة ب$. : َواحترز بقوله: ن عقيلّ ً
ّمسوغ من المسوغات المذكورة، ومن$ه ق$ولھم ٍم$ررت بم$اء قْع$َدة رُج$ل :ّ َ َ ََ ِ ٍ ِ َ، قع$دة أي مق$دار قعدت$ه، فھ$و ح$ال، وص$احب ُ

ًعليه مئة بيضا: ٌالحال ماء، وقولھم ٌ َ ن تميي$ز المائ$ة مف$رد، وھ$و مج$رور ، جمع أبيض ليس بتمييز، إذ لو كان ك$ذلك ك$اِ
ًوھنا جاء منصوبا وھو جمع، إذن ليس تمييزا، إذن مئة ھذا مبتدأ، وجاء من$ه بي$ضا، وأج$از س$يبويه فيھ$ا رج$ل قائم$ا،  ً ً ًَ َ ٌَ

ُّمقدم على المبتدأ، وجعل قائما حا� من رجل، أين المسوغ؟ � مسوغ له، أجازه سيبويه دون مسوغ ّ َّ ً ً َ ّ. 

ْولم: إذن قوله َ ً ينكر غالباَ ِ َ ْ ُ. ّ مراده أنه قد تأتي النكرة بدون مسوغ، وجاء في الحديثَ صلى رسول ' ص$لى ' {: ُ
ًعليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما َ، قياما ھذا حال من الرجال، وليس له مسوغ، ولذلك ذھ$ب أب$و حي$ان إل$ى }ًٌ َّ ً

َأن مجيء الحال من النكرة كثير مقيس، أبو حيان ال ِنحوي الشھير ذھب إلى أن مجيء الح$ال م$ن النك$رة كثي$ر مق$يس، ٌ َ
  .َونقل ذلك عن سيبويه، إذن المسألة فيھا نزاع

ْول7م ينك77ر غالب77ا ذو الح7ال إن ل77م يت77أخر َ َ ْ ُ َ. َ . ََ ْ َْ ْ َ َْ ِ ِ ُ ً K، ف$إن ت$$أخر ص$$ار ت$أخيره م$$سوغا لمج$$يء الح$ال من$$ه، أو ل$$م ُيخ$$صْص ِ َّ َ K
ُبوصف أو بإضافة، فإن خصlص بو Kاحد منھما حينئ$ذ ص$ح مج$يُء ص$احب الح$ال نك$رة، ٍ ٍأو ي7ـبن م7ن بع7د نف7يٍ ْ َ ِ ِْ َ َ ْْ ْ ِ :  يعن$يَ

َك6 يب7غ ام7رٌؤ عل7ى ام7رىء مست7سھ6يظھر من بعد نفي؛ أن يكون صاحب الحال نكرة بعد نفي أو استفھام أو نھي،  َِ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ ٍَ ِ َ ِ ،
  .ًفمستسھ. ھذا حال من امرؤ

  ً.يكون معرفة لما ذكرناه سابقاإذن ا=صُل في صاحب الحل أن 

ِا=صل في صاحب الحال التعريف، ويقع نكرة بمسوغ، إ� ما ذكر عن سيبويه وعن أبي حيان ُّ ً.  

ٌالحاُل له شبه بالخبر، فلذا كان$ت ك$الحكم عل$ى ص$احبھا، ف$التزموا أن يك$ون ص$احُبھا معرف$ة؛ =نھ$ا حك$م علي$ه،  ً
ُفيه، الحكم عل$ى المجھ$ول � ُيفي$د وھ$و النك$رة ل$ذلك � تفي$د كم$ا ھ$و ال$شأن ُوالحكم على المجھول � ُيفيد، ھذا ا=صل 

ٌف$ي المبت$$دأ والخب$ر، وأي$$ضا ل$دفع ت$$وھم ال$سامع أنھ$$ا نع$ت ومنع$$وت، ھ$ذا وج$$ه آخ$ر، وعن$$َد أرب$اب  ٌ k :  يقول$$ونالحواش$$يً
  .ا وذاكالتعليل لماذا جيء به كذا وكذا � ُيقال بالخ.ف، يقال بھذ: ُالنكات � تتزاحم، يعني

إذن ا=صُل في الحال أنه نكرة؛ لماذا؟ =نه كالخبر، ص$احب الح$ال؛ =ن$ه كالمبت$دأ والمبت$دأ � يك$ون نك$رة، ھ$ذا 
 . ا=صل

ٍكذلك فرقا بينه وبين المنعوت والنعت؛ =ن النعت والمنعوت إذا وقعا معرفتين حينئذ ق$د يلت$بُس ب$صاحب الح$ال  ِ َ ً
ًإذا وقع معرفة، وإذا وقعا نكرتين ُ حينئذ حصل الفرق بينھما؛ لدفع توھم السامع أنھما نع$ت ومنع$وت، ف$إذا قي$لَ َ ُرأي$ت : ٍ

ًزيدا راكبا، إذن اتفقا في النصب، واختلفا في التعريف والتنكير ً.  

ٌإذن ك$وُن ص$$احب الح$$ال ُي$$شترط في$$ه أن$$ه معرف$$ة، وُي$$شترط ف$ي الح$$ال أن يك$$ون نك$$رة ح$$صل تم$$ايز بين$$ه وب$$ين  َ َ َ
kعتا لوجب التطابق بين النعت والمنعوت، ف. يصح أن ُيق$الالنعت، إذ لو كان ن َ ًرأي$ت زي$دا راكب$ا، � ي$صح ھ$ذا؛ =ن : ً ً ُ

ّالمنعوت زيد معرفة، وراكبا نكرة، ھذا فاسد � يصح، بل يجُب فيه التطابق بين النعت والمنعوت ً.  
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ْول7777777777777م ينك7777777777777ر غالب7777777777777ا ذو الح7777777777777ال إن ِ ِ َ ْ ُ َْ َ َُ ً ِ . َ ْ  

 
َل777777777777م يت777777777777أخر أو يخ777777777777 . َُ ْ ْ ََ َ ْ ْصص أو ي777777777777بنَ ِ َ ْ ْ .َ

  

 

َم7777777777ن بع7777777777د نف7777777777ي أو م7777777777ضاھيه ك67777777777 َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ََ ٍ ْ ْ  

 
َيب77777777غ ام77777777رٌؤ عل77777777ى ام77777777رىء مست77777777سھ6 ِ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ ٍ ِ َ ِ  

 

ْوس77777777بق ح77777777ال م77777777ا بح77777777رف ج77777777ر ق77777777د َ . ُ ْ َ َ َ ْ َ ٍَ ِ ٍ َ  

 
ْأب777777777777777777777وا و) أمنع777777777777777777777ه فق777777777777777777777د ورد َْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ ََ  

 

ٍوسبق حال َ ْ َ ْأب7وا:  ھذا مفع$ول ب$ه لقول$هََ َ َوھن$ا حك$ى، أو أش$به م$ا يك$ون حكاي$ة Fجم$اع، النح$اة، : ، يعن$ي أب$وا أيَ
َوالمراد به أكثُر النحاة، وإنما نزل ا=كثر منزلة الكل، وإ� المراد به أكثُر النحاة � كلھ$م، ن$زل ا=كث$ر منزل$ة الجمي$ع،  َّ ّّ ُ

ْأبوا َ َسبق حال ما ماذا؟ أبوا َ َ ْ ٍَ ٌ، ما واقعة على صاحب الحال،َ .ما بحرف جر َ ُ ْ َ ٍَ Kبحرف، صاحب ح$ال ُج$ر بح$رف، Kما ُجر : ِ
ًصاحُب الحال إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مخفوض$ا، وإذا ك$ان مخفوض$ا إم$ا أن يك$ون  ً ً ً
ُمخفوضا بح$رف أو بإض$افة، ص$احُب الح$ال إم$ا أن يك$ون مرفوع$ا، ج$اء زي$د راكب$ا، وإم$ا أن يك$ون من$صوبا، رأي$ت  ً ً ً ًٌ

ًزيدا راكبا، وإما أن ي   . ًإما أن يكون مخفوضا بإضافة أو بحرف جر: ًكون مخفوضا؛ وھذا تحته صورتانً

ٍسبق حال ما بحرف: ھنا قال ْ َ َ َ ْ َِ ٍ ْأب7ـوا ً إذا كان صاحُب الح$ال مج$رورا ب$الحرفَ َ الح$ال � : َ أن ي$سبقه الح$ال، يعن$يَ
ُتتقدم على صاحب الحال م$ه عل$ى ص$احبھا؛ ھ$ل يج$وز أو �؟ ّمراده في ھذا البيت أن يبين أحكام الحال من حي$ث تقد. ّ

Kھنا خصص الحكم بما ُجر بح$رف الج$ر، مفھوم$ه أن م$ا ك$ان مرفوع$ا ج$از أن يتق$دم، تق$ول ً ّ ٌج$اء ض$احكا زي$د، ج$اء : َّ ً
ًضاحكا زيد يصح أو �؟ يصح لك$ون ص$احب الح$ال مرفوع$ا،  ًّ ٍوس7بق ح7الٌ َ ْ َ ٌ ل$صاحب ح$ال مرف$وع ھ$ذا ج$ائز باتف$اق، ََ

ًرأيت ضاحكا زيدا: ؛ تقولًكذلك إذا كان منصوبا ّزيدا ھذا صاحُب الحال، وھو من$صوب، ھ$ل يج$وز أن تتق$دم الح$ال , ً ُ ً
ًنعم يجوز؛ لماذا؟ لكونه منصوبا، ماذا بقي؟ بقي جره بحرف جر، م$ررت بزي$د ض$احكا ھ$ل : عليه دون العامل؟ نقول ًٍ ُ ّ k َ َ

ٍوسبق حال: يجوز؟ � ھذا الذي عناهُ الناظم َ ْ َ َ، أبـْوا النحََ ٍس7بق ح7الُاة َ َ ْ ّأن ت$سبق الح$ال م$ا ُج$ر بح$رف يعن$ي.. ََ ص$احب : َ
ًحال ُجر بحرف، فإن ُجر بالحرف حينئذ امتنع تقديم الح$ال عل$ى ص$احبھا؛ مفھوُم$ه إن ك$ان مرفوع$ا أو من$صوبا فھ$و  ً ُ َ ٍ ّ ّ

ٍجائز باتفاق، مفھومه إن كان ُمضافا فھو جائز لك$ن المفھ$وم ھ$ذا يج$ُب إبطال$ه؛ =ن$ه م$ن ب$اب أول$ ً ى، وق$ع في$ه ا�تف$اق ٌ
ٍوس77بق ح77الّبخ$.ف م$$ا ُج$$ر بح$رف،  َ ْ َ ٍس77بق ح7ال. َأن ت$سبق ح$$ال:  ھ$ذا م$$صدر م$$ضاف إل$ى فاعل$$ه، يعن$$يََ َ ْ  ف$$ي َم77ا، َم77ا ََ

ٍموضع نصب على المفعولية، العامُل فيه سبق؛ =نه مصدر، س$بق ح$ال ص$احب ح$ال، ُج$ر بح$ْرف والم$راد ب$الحرف  َ ِ K
َھنا أطلقه الناظم، ويشمُل حرف ا ٍلجر الزائ$د وا=ص$لي، لك$ن ا=ول وفاق$ا غي$ُر م$راد، فُيخ$صص الحك$م حينئ$ذ بح$رف َ ّ Kً ِ

.ما بحرف جرٍالجر ا=صلي، فحينئذ  ُ ْ َ ٍَ ًما ُجر بحرف ُي$شترط في$ه أن يك$ون الح$رف أص$ليا، فل$و ك$ان مج$رورا بح$رف  ..ِ ً َ ّ
ٍجر زائد جاز تقديم الحال عليه، مثُل ماذا؟ ما رأيته راكبا م$ن رج$ل، ً ُ ُ َ ؟ مفع$ول ب$ه؛ =ن ا=ص$ل م$ا )رج$ل( م$ا إع$راب ّ

ًرأيت رج. راكبا، ھذا ، ا=صل فزيدت علي$ه  ً ھ$و مفع$ول ب$ه : ٍالزائ$دة ف$ي س$ياق النف$ي وھ$و نك$رة، حينئ$ذ نق$ول) ِم$ن(ُ
َمنصوب، وقدم عليه الحال، ھو مجرور كيف جاز ونحن نمنع؟ نقول l Kالمنُع متعلقه حرُف الجر ا=ص$لي، وأم$ا ح$رُف : ُ

k الزائد ف.، فيجوز حينئذ وفاقا أن تتقدم الح$ال عل$ى م$ا ُج$ر بح$رف ج$ر زائ$د، م$ا رأي$ت راكب$ا م$ن رج$ل، فمح$ل الجر ّ Kٍ ً ًَ ّ ٍ
َالخ.ف إذا كان الحرف غير زائد، فإن كان زائدا جاز التقديم اتفاقا، وم$ا ذك$ره الن$اظم ھن$ا ع$ن أكث$ر النح$اة أنھ$م أب$وا  ًَ ًَ

ّر بحرف جر أص$لي، أيَتقديم الحال على صاحب الحل إذا ُج K : َمن$ع أكث$ُر النح$اة تق$ديم الح$ال عل$ى ص$احبھا المج$رور
ّبالحرف، وأما إذا كان صاحُب الحال مرفوعا أو منصوبا جاز تقديم الحال عليه باتف$اق، والمج$رور بح$رف الج$ر ھ$ذا  ُ َ ً ً

  .فيه مذھبان

  .َبقي المجرور باFضافة وھو ممنوع باتفاق

ٌ ج$$ائز باتف$$اق، م$$ضاف، والم$$راد ھن$$ا باFض$$افة اFض$$افة المح$$ضة � ، من$$صوبمرف$$وع: إذن ا=ح$$وال أربع$$ة
ّاللفظي$$ة ھ$$ذا ممن$$وع باتف$$اق، بق$$ي م$$اذا؟ أن يك$$ون ص$$احب الح$$ال مج$$رورا بح$$رف ج$$ر أص$$لي فھ$$ذا مح$$ل الن$$زاع،  ّ ً َ

ُو) أمنع777ـه: والجم$$$اھير عل$$$ى المن$$$ع، وھ$$$و م$$$ا حك$$$اه الن$$$اظم ع$$$نھم، لكن$$$ه ق$$$ال ُ ْ ََ َ َق$$$ه ب$$$المرفوع إذن ألح. ُ يعن$$$ي يج$$$وزَ
ُو) أمنعـه. والمنصوب ُ ْ ََ َ ِ تبع$ا لغي$ري، م$ا ج$اء ب$شيء م$ن عن$ده، ب$ل أجي$زه تابع$ا لغي$ري كالفارس$ي واب$ن كي$سان واب$ن َ ً ًُ َ

ُو) أمنعـه. َبرھان؛ إذ ذھبوا إلى جواز ذلك، وتابعھم المصنف لورود السماع بذلك ُ ْ ََ َ َ أن يسبق الح$ال ص$احب الح$ال إذا َ َ
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  :ّجر أصلي، فقد ورد السماُع بهًكان مجرورا بحرف 

ًل7777777ئن ك7777777ان ب7777777رد الم7777777اء ھيم7777777ان ص7777777اديا ِ َِ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِْ ْ ََ  

 
ُإل77777777777777777ي حبيب77777777777777777ا إنھ77777777777777777ا لحبي77777777777777777ب َ َ َ .ِ ِ ِ َِ . ً  

 

ًھيمان صاديا ِ َ َ َْ .إلي:  حا�ن من الياء المجرورة بقولهَ , ّ، إلى ثم الياء، إلي، إذن جار ومجرور، ھو ص$احُب الح$الِ
ًھيمان صاديا ِ َ َ َْ   . َإذن جاز تقديمھا في السماع. ا�ن من الياءھذا ح:  نقولَ

ٌف7777777777777إن ت7777777777777ك أذواد أص7777777777777بن ون7777777777777سوة َ ْ ْ َِ َِ ٌ ُْ َْ َُ َ ِ  

 
ِفل7777777777ن ي7777777777ذھبوا فرغ7777777777ا بقت7777777777ل حب7777777777ال ِِ ْ َ َ ْ َِ ً َ َْ ُ ََ ْ  

 

ًفرغا ْ ِبقتلحال،  َ ْ َ ًفرغ7ا ِھذا جار ومجرور، والحال ھنا جاءت من قتل، وھو صاحب الحال،  ِ َ ْ ِقت7لح$ال م$ن َ ْ إذن . َ
َتقدم الحاُل على  ُومذھُب الجمھور إلى أن$ه � يج$وز تق$ديم الح$ال عل$ى . ّصاحب الحال وھو مجرور بحرف جر أصليةّ

ًم$$ررت بھن$$د جال$$سة، � تق$$ل: ٍص$$احبھا المج$$رور بح$$رف، حينئ$$ذ � تق$$ل ٍ ًم$$ررت جال$$سة بھن$$د، إذا قل$$ت: ُ ٍم$$ررت بھن$$د : ُ ُ
ُھذا مجرور صاحب الحال، جالسة ھذا واجُب التأخير، � يجوز أن ي: نقول َتوسط بين العام$ل وص$احب الح$ال، لم$اذا؟ ً ّ

ُلكون صاحب الحال مج$رورا بح$رف ج$ر، والعل$ة ف$ي المن$ع ق$الوا ّ َإن الفع$ل وص$ل إل$ى ص$احب الح$ال بح$رف ج$ر، : ً َ
َبواس$طة، وص$ل الفع$ُل إل$ى ص$احب الح$ال بواس$طة ح$رف الج$ر، والح$اُل تابع$ة ل$صاحبھا، وص$احُبھا مج$رور : يعن$ي

ّت بنفس بذلك الحرف، وعندھم من الممنوع أن الفع$ل يتع$دى إل$ى ش$يئين بح$رف واح$د، ّبحرف الجر، فكأن الحال ُجر
  .ھذه علة لكن فيھا نظر. و� بد أن يتغير معنى الحرفين

ُو) أمنع77ـه ُ ْ ََ َ ًب$$ل أجي$$زه تبع$$ا لغي$$ري، :  يعن$$يَ ْفق77ـد وردُ َْ َ َ ُ ف$$ي ل$$سان الع$$رب تق$$ديم الح$$ال عل$$ى ص$$احب الح$$ال وھ$$و َ
ّمجرور بحرف جر أصلي،   . كما ذكرناه في البيتين السابقينٌ

َوذھب الفارسي وابُن كيسان وابن برھان يعني ُتابعھم الناظم في ذلك، والعلة عندھم يعني الجواز م$ع ال$سماع، : َ
ٍ=ن المج$رور ب$الحرف مفع$ول ب$ه ف$ي المعن$ى، م$ررت بھن$د جال$سة، نق$ول: قالوا ٌُ ٍم$ررت بھن$د، ھن$د ھ$ذا ف$ي المعن$ى : َ ُ

َتنُع تقديم حاله عليه، كما � يمتنُع تقديم ح$ال المفع$ول ب$ه، كم$ا أن$ه إذا قل$تمفعول به، ف. يم ًرأي$ت راكب$ا زي$دا، زي$دا : ِ ً ً ُ
ٍھذا مفعول به صراحة، وراكبا تقدم عليه، كذلك م$ررت جال$سة بھن$د ً ًُ َ ّ ٍھن$د ھ$ذا مفع$ول ب$ه ف$ي المعن$ى، إذن م$ا الف$رق , ً

  .ج إلى دليل قوي للمنع، فا=صل فيه الجوازّبينھما؟ إ� كوُن ھذا ُجر بحرف جر، وھذا يحتا

ْوس7بق ح7ال م77ا بح7رف ج7ر ق77ـد أب7ـوا إذن  َ . ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ٍ ِ ٍ ّأب$وا س$$بق ح$ال م$ا ُج$$ر بح$رف، فم$ا اس$$م الموص$ول بمعن$ى ال$$ذي، , َ ٍ َ
ٌيصدق على صاحب الحال، فالمراد به صاحُب الحال وھو مفعول به لقوله َوسبق: ُ ْ َ  مفھ$وم المخالف$ة ف$ي. ، وھو مصدرَ

َالبيت أن المرفوع والمنصوب يجوز تقديم الحال عليه، وص$احبه المج$رور باFض$افة ك$ذلك، فُيؤخ$ذ المن$ع م$ن طري$ق  ُ
ًإذا ُمنع تقديم الحال على المجرور بحرف الجر فم$ن ب$اب أول$ى أن ُيمن$ع إذا ك$ان مج$رورا : ا=ولى، ھذا قيل به، يعني َ ّ ُِ

ّبالمضاف؛ =ن الجر إما أن يك$ون بح$رف وإم$ا  Kباس$م، أيھم$ا أص$ل وأيھم$ا ف$رع؟ م$ر معن$ا، ا=ص$ُل ھ$و ح$رف الج$ر، ّ
ِوعمُل المضاف في المضاف إليه الجر، ھذا من باب الفرعية، فإذا ُمنع ا=صل م$ن تق$ديم الح$ال علي$ه فم$ن ب$اب أول$ى  ّ ِ

َوأحرى أن ُيمنع الفرع، حينئذ صار مح$ل وف$اق، ول$ذلك أجمع$وا عل$ى أن$ه ُيمن$ع تق$ديم الح$ال عل$ى ال َّ م$ضاف إذا كان$ت ٍ
  ً.اFضافة محضا

yيج$$ُب ت$$أخيُر الح$$ال ع$$ن ص$$احبھا إذا ُج$$ر ص$$احب الح$$ال بح$$رف ج$$ر أص$$لي، وم$$ن ا=س$$باب ك$$ذلك : إذن نق$$ول ّ
ًالموجبة لتأخير الحال ع$ن ص$احبھا أن يك$ون مج$رورا باFض$افة، وإن دل علي$ه ب$المفھوم ال$سابق؛ أن يك$ون مج$رورا  ًK َ

َباFضافة نحو عرفت قيام زيد ُم ًسرعا، مسرعاُ ُحال من زيد، ھل يجوز أن ُيقال: ً ًعرفت ُمسرعا قي$ام زي$د؟ الج$واب: ٌ ُ :
ٍ�، لماذا؟ =ن$ه إذا ُمن$ع ا=ص$ل وھ$و م$ا ك$ان مخفوض$ا بح$رف، فم$ن ب$اب أول$ى أن ُيمن$ع الف$رع، وأعجبن$ي وج$ُه ھن$د  َ ً ِ

ًجبني ُمسفرة وج$ُه ھن$د، لم$اذا؟ لكون$ه أع: حال من المضاف إليه، � يصح أن يقال: مضاف إليه، ُمسفرة : ًُمسفرة، ھند ِ
ًمجرورا بالمضاف، ف. يجوز بإجماع تقديم ھ$ذه الح$ال واقع$ة بع$د الم$ضاف، يعن$ي ًفاص$لة ب$ين الم$ضاف والم$ضاف : ُ

َإم$$ا أن ُيف$$صل ب$$ين الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه، وھ$$ذا : تحت$$ه ص$$ورتان: ّإلي$$ه، وأن تك$$ون ُمتقدم$$ة عل$$ى الم$$ضاف، يعن$$ي
ً يتقدم الحال عل$ى الم$ضاف، حينئ$ذ � ُيق$ال م$ث.ًممنوع قطعا، وإما أن ٍ َ ٌعرف$ت قي$ام ُم$سرعا زي$د، ھ$ذا واض$ح ب$ين � : ّ ٌ ٍّ ً ِ َ ُ
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َعرف$ت م$سرعا قي$ام زي$د، فيمن$ع : ُيقال؛ =نه � يفصل بين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه كالكلم$ة الواح$دة، وك$ذلك � ُيق$ال ً ُ
ًالصورتان، ف. يجوز باFجماع تقديم ھذه الحال واقعة ب َعد الم$ضاف؛ ل$ئ. يل$زم الف$صل ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه ُ

ّو� قبله؛ لماذا؟ =ن المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصول، فكما � يتقدم ما يتعلق بالصلة عل$ى الموص$ول  ُ ّ
ُيم س$$يأتي تق$$س. ّ ك$$ذلك � يتق$$دم م$$ا يتعل$$ق بالم$$ضاف إلي$$ه عل$$ى الم$$ضاف وھ$$ذا ف$$ي اFض$$افة المح$$ضة-َھ$$ذا س$$بق معن$$ا-

ّمح$$ضة ولفظي$$ة، واللفظي$$ة أن يك$$ون الم$$ضاف اس$$م فاع$$ل أو اس$$م مفع$$ول أو ص$$فة ُم$$شبھة كم$$ا : اFض$$افة إل$$ى ن$$وعين َ
َس$يأتي، حينئ$$ذ إذا كان$ت اFض$$افة مح$ضة ب$$أن يك$$ون الم$ضاف ل$$يس ف$ي معن$$ى الفع$$ل ھ$ذا مح$$ل وف$اق، � ُيف$$صل ب$$ين  َّ ٍ

ُالمضاف والمضاف إليه بالحال، و� تتقدم الحال على المض ّاف أص. لماذا؟ =ن المضاف والمضاف إليه كالصلة م$ع ّ ً
ّالموصول، والمضاُف إليه يكون ع$ام. ف$ي الح$ال، حينئ$ذ � يتق$دم علي$ه، كم$ا أن$ه � يتق$دم معم$ول ال$صلة ّ ٍ وأم$ا غي$ُر . ً

ًالمحضة نحو ھذا شارُب السويق ملتوتا، شارُب اسم فاعل، السويق َمضاف إليه، إذن وقع الم$ضاف اس$م فا: ِ ع$ل، ھ$ذه َ
Kنسميھا إضافة لفظي$ة، تل$ك ُمت$صلة، ث$م ات$صال ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه، ھ$ذه ُيعبl$ر عنھ$ا النح$اة بأنھ$ا ف$ي معن$ى  َ
َا�نفصال، فا�تصال لفظي، والمعنى ا�نفصال، وأما اFضافة المح$ضة فھ$ي ُمت$صلة ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، ل$ذلك امتن$ع  ُ

ھ$ذا :  اللفظية فھو اتصال لفظي في النطق فحسب، وأم$ا ف$ي المعن$ى ف$.، تق$ولا�نفصال بينھما، وأما ھنا في اFضافة
ّشارُب السويق ملتوتا ا]ن أو غدا، فيجوز كما قاله في التسھيل، يعني يج$وز تق$ديم الح$ال؛ =ن غي$ر المح$ضة ف$ي ني$ة  ُ ُ ً ً ِ

ّا�نفصال، فالمضاُف إليه فيھا مفعول به، وتقديم حاله عليه جائز، في$صح أن ُيق$ا ُھ$ذا ملتوت$ا ش$ارُب ال$سويق، يج$وز : لُ ً
َلماذا؟ =نه ليس عندنا ُمضاف ومضاف إليه حقيقة، وإنما ھما في نية ا�نفصال، وھ$ذا ذھ$ب إلي$ه الن$اظم ف$ي الت$سھيل،  ً

َوقيل بالمنع كما ذھب إليه ابن ھشام في التوضيح َ.  

ًإذن كوُن ص$احب الح$ال م$ضافا إض$افة مح$ضة يمتن$ُع التق$ديم باFجم$اع، و kأم$ا إذا كان$ت اFض$افة لفظي$ة فمح$ل ً
مما يج$ُب في$ه ت$أخير الح$ال، � تتق$دم، أن تك$ون الح$ال مح$صورة نح$و : ومنھا أن تكون الحال محصورة، يعني. نزاع
َوما نْرسُل الُمْرسلين إ� ُمبشرين وُمنذرين: "قوله َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِl K ُِ َُمبشرين} 6/48{" ْ َِ l : � ،ِم$ا نرس$ُل : يق$الھ$ذا ح$ال، � يج$وز تق$ديمھا

ُإ� مب$$شرين المرس$$لين � ي$$صح؛ لم$$اذا؟ =ن الح$$ال ھن$$ا مح$$صورة، وإذا كان$$ت مح$$صورة يف$$وت المعن$$ى بتق$$ديمھا َ إذا . ّ
ًكانت الحال محصورا فيھا وجب تأخيرھا، إذا قلت مث. َ ّما جاء زي$د إ� راكب$ا، � ي$صح أن ُيق$ال: ً ًم$ا ج$اء إ� راكب$ا : "ً َ

، ھ$ذا ممن$وع "ًإنما جاء راكب$ا زي$د: "ّ، � يصح أن يقالً"إنما جاء زيد راكبا"حال محصورة، ، ھذا ممنوع؛ =ن ال"زيد
  .لماذا؟ لكون الحال محصورة كما سبق في المفعول وفي الخبر

ْوم7777777777777ـا ب7777777777777إ) أو بإن7777777777777ـما انح77777777777777صـر َ َ َ ْ َ َْ . ِ ِ ِ َِ .  

 
ْأخ777777777777777777777777777777777ـر  M َ................................  

 

  .صلھاٍھذا مثله، حينئذ تبقى على أ

ّإذن يج$ُب ت$أخيُر الح$ال إذا ُج$$رت بح$رف ج$ر أص$$لي،  � يج$$وز تق$ديمھا، ك$ذلك إذا ك$$ان " ًم$ررت بھن$د جال$سة"ّ
: ٍ، ون$وع اFض$افة إض$افة مح$ضة معنوي$ة، يمتن$ُع حينئ$ذ، � تق$ول-ًم$ضافا إلي$ه-ًصاحب الحال ُم$ضافا إض$افة مح$ضة 

  .فة محضة، أما اFضافة اللفظية فمحل نزاع بين النحاة، � يصح؛ لكون اFضافة ھنا إضا"ًعجُبت مسرعا قيام زيد"

، يمتن$ع تق$ديم الح$ال عل$$ى ً"إنم$ا ج$اء زي$د راكب$ا"، ً"م$ا ج$اء زي$د إ� راكب$$ا"أن تك$ون الح$ال مح$صورة؛ : الثال$ث
 .صاحبھا

ي$ت ّھذا جائز باتفاق، محل إجماع، وھو المفھ$وم، وأم$ا المفھ$وم ال$وارد ف$ي الب: وأما المرفوع والمنصوب فنقول
ًمن كون المضاف يجوز التقديم ھذا مفھوم باطل، وھذا بناء عل$ى أن المفھ$وم ل$ه عم$وم، المفھ$وم ھ$ل ل$ه عم$وم أم �؟  ٌ ُ

.وسبق حال ما بحرف جرھنا المفھوم عام، . ّمحل نزاع عند ا=صوليين ُ ْ َ َ َ ْ َ ٍَ ِ ٍ ُ، إذن قيَد الحكم بماذا؟ المنطوق أنه ُيمنع س$بق َ َ ّ
ُ=ن الحكم ھنا حكم بالم$شتق، وتعلي$ق الحك$م بالم$شتق .. ًال مجرورا بحرف، مفھوم المخالفةالحال إذا كان صاحُب الح

َالسارق والسارقة فاقطُعوا((له مفھوم، : ٍحينئذ نقوُل ْ َ َ ُُ ِ ِK Kَ((إذا لم يسرقا � قطع، مفھ$وم عك$سي ،ٌ ُالمفھ$وم ھن$ا ي$شمل ث.ث$ة . َ
  .المرفوع والمنصوب والمضاف: أشياء

ُ� عموم للمفھوم كيف نخصص؟ فيرد ا�عتراض على الناظم: اٍحينئذ إذا قلن ّ ُ. 



                                                            
911

�، � ي$صلح لم$اذا؟ =ن المفھ$وم � : يق$ول. ٍ� من باب أولى: كان ا=ولى أن يستثنيه ولم يستثنه، تقول له: نقول
ّ حينئذ ص$ح التخ$صيص، فُيخ$ص-وھو المرجح عند ا=صوليين-بأن المفھوم له عموم : عموم له، وإذا قلنا ّ ص المفھ$وم ٍ

ِبالمضاف لmجماع، ولنا أن نقيسه على الملفوظ من باب قياس ا=ولى، وھو أنه إذا ُمنع ا=صل فالفرع م$ن ب$اب أول$ى  َ
  .وأحرى

 : ثم قال رحمه '

ْو) تج777777777ز ح777777777ا) م777777777ن الم777777777ضاف ل777777777ه َ ِْ َِ ُ َ ََ ً َْ ُِ  

 
ْإ) إذا اقت777777777777777ضى الم7777777777777777ضاف عمل7777777777777777ه َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ِ ِ.  

 

ُأو ك777777777777777ان ج777777777777777زء مال777777777777777ه  َ َ َ ُ ْْ ََ َأض777777777777777يفاَ ِ ُ
  

 
َأو مث7777777777777777ل جزئ7777777777777777ه ف67777777777777777 تحيف7777777777777777ا َ ِْ ِ ِ َِ َْ ُ َْ َ

  

 

ِا=صُل في الحال أنھا � تجوز من المضاف إليه، � يجوز مجيُء الحال من الم$ضاف إلي$ه؛ لم$اذا؟ لع$دم ص$دق  ُ ُ
ًال$شرط ال$سابق، وھ$$و ع$دم اتح$اد العام$$ل، ل$و قل$$ت م$ث. َ ُج$اء غ$$.م زي$د ُم$$سرعا، غ$.م: ُ : فاع$ل وھ$$و م$ضاف، وزي$$د: ً

ًحال من زيد، طيب؛ صاحب الحال زيد، ومسرعا ھو الح$ال، م$ا العام$ُل ف$ي : ًليه ھو صاحب الحال، ُمسرعامضاف إ
؟ الفعل، ما العامل ف$ي الم$ضاف إلي$ه؟ الم$ضاف، م$ا العام$ُل ف$ي الح$ال؟ الفع$ل، -غ.م-الحال؟ ما العامل في المضاف 

  .َھل حصل ا�تحاد أم حصل ا�فتراق؟ حصل ا�فتراق

َ أن تكون الحال آتية من المضاف إليه؛ لماذا؟ لما اشترطه الجمھ$ور م$ن وج$وب اتح$اد العام$ل ف$ي ُإذن � يجوز
  .صاحب الحال والحال نفسھا

َ� يجوز مجيُء الحال من المضاف إليه؛ لماذا؟ لما حصل من ا�فتراق ب$ين عام$ل الح$ال وعام$ل ص$احب : قال ُ
  .لمضاف إليهُالحال؛ إ� في ث.ث مسائل، يجوز إتيان الحال من ا

ْو) تجز    ُِ َ ًح7ا) ما إعراب$ه؟ م$ضارع مج$زوم ب$. الناھي$ة، والفاع$ل أن$ت، َ ِم7ن الم7ضاف  ؟؟؟  َ َِ ُ ْ َم7ن ھ$ذه ص$فة لح$ال، : َ ِ
ْالمضاف له َ ِْ َ َ ال.م ھنا بمعنى إلى؛ =ن مادة أضاف تتعدى بإلى، فال.م ھنا بمعنى إلىُ ًإذن � تج$ز ح$ا� م$ن الم$ضاف . ُ َ ْ ُِ َ
ًم عن المضاف إليه � عن المضاف، أما المضاُف فيأتي منه الح$ال � إش$كال في$ه؛ ج$اء غ$.م زي$د م$سرعا إليه، فالك. ٍ ُ َُ

  . ّعلى أنه حال، من غ.م ھذا � إشكال فيه، ھذا محل وفاق، وإنما الك.م في المضاف إليه

ْ) تجز حا) من المضاف له َ ِْ َِ ُ ََ ً َْ ّ يعني إليه؛ =ن أضاف يتعدى ب$ـُِ : ٍ، ف$ال.م حينئ$ذ بمعن$ى إل$ى، م$ا العل$ة؟ نق$ول)إل$ى(َ
ُلوج$وب ك$$ون العام$ل ف$$ي الح$$ال ھ$و العام$$ل ف$ي ص$$احبھا، ھ$$ذا العل$ة، ف$$الحكم ع$ام،  ْ) تج77زِ ُِ ُ نھ$$ي، ف$. يج$$وز أن ت$$أتي َ

مج$يء الح$ال م$ن : بالحال من المضاف إليه لوجوب كون العامل في الحال ھو العامل في صاحبھا، وذلك يأب$اه، يعن$ي
َي$أبى ج$واز مج$يء الح$ال م$ن الم$ضاف .  إليه يأبى أن يكون العامل في الحال ھ$و العام$ل ف$ي ص$احب الح$الالمضاف

ُإلي$$ه؛ =ن الم$$ضاف إلي$$ه م$$ن حي$$ث إن$$ه ُم$$ضاف � يعم$$ُل الن$$صب؛ إذ الح$$ال وص$$احبھا كالنع$$ت والمنع$$وت، وعاملھم$$ا  ِ
زي$د مرف$وع بج$اء؛ ھ$ذا . ٌب مرف$وع بج$اءراك$, "ٌج$اء رج$ل راك$ب"واحد، العامل في النعت ھو العامل ف$ي المنع$وت، 

ٌشبه بالنعت وشبه بالخبر، فثم أحكام مأخوذة من أحك$ام النع$ت م$ع المنع$وت، : مثله، ولذلك عنَدھم أن الحال لھا شبھان K َ ٌ ٌ
ّوثم أحكام مأخوذة من أحكام الخبر مع المبتدأ، فحقيقة الحال كلھ$ا م$ن أولھ$ا إل$ى آخرھ$ا ُمركب$ة م$ن الب$ابين ّ َُ ٌ K .$م أحك$ام َثK

Kتتعلق بالخبر بالمبتدأ نقلت إلى ھذا المحل، وثم أحكام مأخوذة من باب النعت َ ِّ ُ.  

إذن الحال وصاحبھا كالنعت مع المنعوت، كم$ا أن$ه يج$ُب أن يك$ون العام$ل ف$ي النع$ت ھ$و العام$ل ف$ي المنع$وت 
َل$شيء إذا أش$به ال$شيء أخ$ذ حكم$هفكذلك ما أشبھه وھو الح$ال وص$احبھا، يج$ُب أن يك$ون العام$ل فيھم$ا واح$د؛ =ن ا َ .

وعاملھما يعني النعت والمنعوت واح$د، وھ$ذا م$ذھُب الجمھ$ور، وھ$و وج$وُب ك$ون العام$ل ف$ي الح$ال ھ$و العام$ل ف$ي 
َصاحبھا، ھذا مطلق خ.فا لسيبويه، وذھب سيبويه إلى عدم وجوب ذلك؛ =ن الح$ال أش$بُه ب$الخبر َِ ً الجمھ$وُر عاملوھ$ا . َ

ٍبوا اتح$اد العام$ل، س$$يبويه ش$بھھا ب$الخبر، حينئ$ذ العام$ُل ف$ي الخب$$ر م$ا ھ$و؟ المبت$دأ، والعام$ل ف$$ي معامل$ة النع$ت، ف$أوج K
  .مما تختلُف فيه ا=نظار، و� بأس ھذا أو ذاك: إذن � ُيشترط؟ ھذا قياس الشبه، يعني. المبتدأ ما ھو؟ ا�بتداء

ه غي$ر عام$ل المبت$دأ عل$ى ال$صحيح؛ =ن وذھب سيبويه إلى عدم وجوب ذل$ك؛ =ن الح$ال أش$به ب$الخبر، وعامل$
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ُإذن افترق$ا، فحينئ$ذ لم$اذا نلح$ق الح$ال وص$احبھا . َعامل المبتدأ ھو ا�بتداء، وليس ھو الخبر، وعامل الخبر ھو المبتدأ ٍ
ٌبالنعت والمنعوت مع كون ثم شبه آخر ب$الخبر، ق$ال K  :َالث$اني أول$ى م$ن ا=ول، واخت$اره اب$ُن مال$ك ف$ي الت$سھيل، وق$ال: َ

َوقد يعمُل فيھا غير عامل صاحبھا خ.فا لمن منع ً ِ .  

َإذن مذھب سيبويه أنه � ُيشترط اتح$اد العام$ل ف$ي ص$احب الح$ال وف$ي الح$ال، ول$ذلك ج$وز مج$يء الح$ال م$ن  ََ ّ
ًالمبت$$دأ، وج$$وز مج$$يء الح$$ال م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه مطلق$$ا َ َ َم$$ن الم$$سائل ال$$ث.ث وغيرھ$$ا، ل$$يس عن$$ده تف$$صيل، ولك$$ن .. ّ

ًقولون � بد من استثناء في المضاف إليه على أنه نوع ُمعين ليصح أن يكون حا� منهالجمھور ي ّ .  

َك$ل ُم$ضاف إلي$ه يج$وز إتي$ان الح$ال من$ه ب$دون اس$تثناء؛ لم$اذا؟ =ن$ه � ُي$شترط : إذن على م$ذھب س$يبويه نق$وُل ُ ّ
ّعنده اتحاد العامل في صاحب الحال والحال، وأما عنَد الجمھور ف.، � بد أن ً يك$ون واح$دا م$ن ھ$ذه الم$سائل ال$ث.ث، ُ

  .ُوما عداھا � يجوز؛ فيبقى على ا=صل

ْو) تجز حا) من المضاف له َ ِْ َِ ُ َ ََ ً َْ   :ھذا ا=صل مطرد إ� في ث.ث مسائل.. إليه: ُِ

.إ): اس$تثناھا بقول$ه: المسألة ا=ول$ى ْإذا اقت7ضـى الم7ضـاف عمل7ـه أداة اس$تثنى، ِ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُك$ان الم$ضاف أج$ري إذا :  يعن$يِ

َمج$رى الفع$$ل فحينئ$$ذ ج$$از للم$$ضاف إلي$$ه أن ي$$أتي بالح$$ال من$ه، إذا ك$$ان الم$$ضاُف اس$$م فاع$$ل أو اس$$م مفع$$ول أو ص$$فة  َ ٍ
َُمشبھة جاز إتيان الحال من المضاف إليه ْإ) إذا اقتضـى المضـاف عملـه،. ّ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ِ ُعملـه .ِ َ َ : ُ الضمير يعود ھنا على الح$ال، أيَ

  . نصبه: مل الحال أيَنصبه، ع

ُإذا اقتضـى المضـاف َ ُ َْ َ ْ َ َاقتضـى، ِ َ ْالمضـاف عملـهطلب، :  يعنيْ َ َْ َ ُ َ : أي. ن$صبه: عمل الحال وھو النصب، أي:  يعنيُ
ُالعمل في الحال بأن كان ذلك المضاف عامل الحال، وذلك إذا كان المضاف مما ي$صح عمل$ه ف$ي الح$ال كاس$م الفاع$ل  ّ

َضمن معنى الفعل؛ فتق$ولوالمصدر ونحوھما مما ت ًھ$ذا ض$ارُب ھن$د مج$ردة، : ّ ّ م$ضاف وم$ضاف إلي$ه " ض$ارُب ھن$د"ٍ
َا=صل في المضاف إليه أن � تأتي الح$ال من$ه، وھن$ا س$وغ مج$يء الح$ال م$ن الم$ضاف إلي$ه م$ع ك$ون : نقول. ًمجردة َ ّ

ٍا=صل المنع ھو كون المضاف يعمُل عمل الفعل، فحينئذ ما العامل في ھند؟ ھو اسم  الفاعل؛ ظ$ارب، وم$ا العام$ل ف$ي َ
إذا ك$ان الم$ضاف يعم$ُل عم$ل الفع$ل ص$ح مج$يء الح$ال م$ن . إذن اتحدا أو �؟ اتحدا. ً؟ ھو اسم الفاعل أيضا)ًمجردة(

ِالمضاف إليه؛ =ن المضاف إليه يكوُن معمو� للمضاف، وكذلك الحاُل تكون معمولة للم$ضاف، فاتح$دا، ُوج$د ال$شرط  ً ً
َھ$$ذا م$$صدر، والم$$صدر حينئ$$ذ ين$$صب ويرف$$ع، قي$$ام زي$$د: ُ، قي$$ام نق$$ولً"ي قي$$ام زي$$د م$$سرعاأعجبن$$"ك$$ذلك . الم$$ذكور ِ ٍ :

=ن : ّح$ال م$ن زي$د، م$ا الم$سوغ م$ع أن ا=ص$ل المن$ع؟ نق$ول: ًھ$ذا م$ضاف إلي$ه، م$سرعا: مضاف ومضاف إليه، زيد
َُمسرعا ھذا منصوب بقيام، وھو مصدر وھ$و يعم$ل عم$ل الفع$ل؛ أج$ري مج$رى الفع$ل، في$ه را ئح$ة الفع$ل، في$ه معن$ى ً

َخفض زي$د ون$صب الح$ال، ومن$ه " قيام"إذن . ٍالفعل، فيعمُل، وزيد ھو معمول له ًإلْي$ه م$ْرجُعكم جميع$ا((َ ُ ََ َ َِ ِْ ِ ًجميع$ا ھ$ذا )) ِ َ َِ
ِحال، ومْرجُع ھذا م$صدر ميم$ي بمعن$ى الرج$وع والقي$اس ف$تُح عين$ه كم$ذھب، ھ$ذا ا=ص$ل، مرج$ع ھ$ذا مم$ا اس$تثني،  َِ َ َ

َوا=صل مرج َع بفتح العين، كمذھبَ َ.  

ًتق77777777777ول ابنت77777777777ي إن انط6ق77777777777ك واح777777777777دا َ .ِ ِ َِ َْ َ ُْ َِ ُ  

 ج
َإل77777777ى ال77777777روع يوم77777777ا، ت77777777اركي ) أبالي77777777ا ْ َ ْ .ِ َِ َ ِ َ ً ِ ِ  

 

ًإن انط6قك واح7دا َ .ِ َِ َ َ َ ًواح7دا، ْ َ ِ َانط6ق7كٌح$ال م$ن الك$اف، : َ َ َ ِ َانط67ق، ْ َ ِ اس$م إن، وھ$و م$ضاف والك$اف م$ضاف إلي$ه، : ْ
ً واحدا:وقولھا َ ِ َما الذي سوغ مجيء الحال من المضاف إليه؟ نق$ول.  من الكاف فھو مضاف إليهحال: َ ِك$ون الم$ضاف : ّ

  .َيعمُل عمل الفعل، فيكون ھو الخافض للمضاف إليه، وھو الناصب للحال: ٍيجري مجرى الفعل، حينئذ نقول

ْإ) إذا اقتضـى المضـاف عملـه َ َْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ِ َ فإذا نصب المضاف الحال اتحدا، وإم$ا نصب الحال،: عمل الحال، يعني:  يعني.ِ
ً، مسرعا ھذا ما الناصب ل$ه؟ غ$.م؟ ھ$ذا � ين$صب؛ =ن$ه ل$يس في$ه معن$ى ً"جاء غ.م زيد مسرعا"َإذا كان � عمل له 

َالفعل فحينئذ نعلقه بجاء، وإذا علقناه بجاء افترقا، فلم ُيوجد الشرط، فانتھى المثال من أصله، يعني َ ّ ُ   .� يجوز: ٍ

ْأو َك77انذه الم$$سألة الثاني$$ة،  ھ$$َ َج77ـزء مال77ـه أضيف77ـا الم$$ضاف َ ِ ُ ُ َ َ َ الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه باعتب$$ار الجزئي$$ة : ، يعن$$يُْ
ًوالكلية أحدھما جزءا لiخر،  ْن غل إخوانا"ُ lًونزْعنا ما في ُصدورھم م َ َ َْ ِ y ِ ِ ِِ ُ َ َ ًإخوانا, "َ َ ْ ھذا حال من ال$ضمير وھ$و الم$ضاف : ِ

ِفي ُصدورھم(إليه  ِِ ِ المضاف ُجزء حقيق$ي م$ن الم$ضاف إلي$ه، ُص$دورھم ھ$م الب$شر كلھ$م، وال$صدور ھ$ذه بع$ض ، ھنا)ُ ِ ُ ٌ
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Kإذا كان كذلك حينئذ صح مجيء الحال من المضاف إليه. من المضاف إليه ٍ .  

َأو كان َ ْ َجـزء مالـه أضيفـا المضاف َ ِ ُ ُ َ َ َ َجـزء مالـه أضيفـاُ ما أضيف له، ُْ ِ ُ ُ َ َ َ  الج$زء ال$ذي : ا=لف ھذه لmط.ق، يعنيُْ
ْن غل إخوانا: (ُأضيف له مثل قوله تعالى lًونزْعنا ما في ُصدورھم م َ َ َْ ِ y ِ ِ ِِ ُ َ َ ًف$ـ إخوان$ا) َ َ ْ ھ$ذا ح$ال م$ن ال$ضمير الم$ضاف إلي$ه : ِ

ِفي ُصدورھم( ِِ ِ، و ُصدور)ُ ٌھذا مضاف، وھو جزء من المضاف إليه، جزء حقيقي: ُ ٌ.  

ِأو مثـل جـزئـه ِ ِْ ُ َْ ْ ً ليس جزءا حقيقيا،َ K وإنما ُمنزل منزلة الجزء، ً ًثم أْوحْين$ا إلْي$ك أن اتب$ْع مل$ة إْب$راھيم حنيف$ا"ّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َK K َ ََ K َمل$ة" ُ K ِ :
َمضاف، و إْبراھيم ِ َ ًمضاف إليه، حنيفا: ِ ِ ٌحال من إبراھيم، ما الع.قة بين ملة وإبراھيم؟ كذلك جزئية؛ =ن الدين ج$زء : َ ّ ِّ

َزءا حقيقيا، فنزل منزل$ة الج$زء، ول$ذلك ض$ابطه أن$ه ي$صح ا�س$تغناء عن$ه، فل$و قي$ل من الشخص نفسه، وإن لم يكن ُج ّ ُ K ّ ً ً
ّثم أوحينا إليك أن اتب$ع إب$راھيم حنيف$ا ص$ح، إذن نق$ول: في غير القرآن ُمث$ُل الج$زء ض$ابطه أن ي$صح ا�س$تغناء ع$ن : ً

ُ من ا=صل، وھو القاعدة المط$ردة ع$دم المضاف ثم يسلُك التركيب مع المضاف إليه، ھذه ث.ث صور استثناھا الناظم
ُجواز مجيء الحال م$ن الم$ضاف إلي$ه إ� إذا ك$ان الم$ضاف يعم$ُل، أج$ري مج$رى الفع$ل كاس$م الفاع$ل واس$م المفع$ول 

ّأو كان المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، أو كان المضاف مثل الجزء وھو م$ا ص$ح ا�س$تغناء عن$ه . والمصدر َ ً ً
  .به

َأو ك7ان ا=ولى ُمتفق عليھ$ا ب$ين النح$اة، وأم$ا ال$صورة الثاني$ة وھ$ي : ي الصورتين الثانية والثالثةقال أبو حيان ف َ ْ َ
َجـزء مالـه أضيفـا ِ ُ ُ َ َ َ ِأو مثـل جـزئـه  ***  ُْ ِ ِْ ُ َْ ْ ھ$ذا ا�س$تثناء باط$ل م$ن : ٌل$م ي$سبق الم$صنف إل$ى ذكرھم$ا أح$د، يعن$ي:  ق$الَ

ٌھي المتفق عليھا، والثانية والثالثة ھذه محل نظر؛ إذ لم يستثنھما أحد قب$ل أصله عند أبي حيان، فتبقى الصورة ا=ولى  ّ
 .المصنف

َقد نقلھما المصنف في فتاواه عن ا=خفش، وقد تبعه عليھا جماعة:  قال السيوطي َ.  

ٌالمراد من ھذا أن الصورة الثانية والثالثة محل ن$زاع ب$ين النح$اة؛ حت$ى أنك$ر أب$و حي$ان أن يك$ون أح$د ق$ال  َ بھم$ا ّ
  .َقبل المصنف، وإ� ا=صل يبقى على المنع

َو�  ْتجز حا) من المضاف لهَ َ ِْ َِ ُ ََ ً ْ   .إليه:  أيُِ

.إ)إذن البيتان ھذان في مجيء الحال من المضاف إليه، ا=صل فيه المنع،  َإذا اقت7ضـى ھذا اس$تثناء، ِ َ ْ َ  أي طل$ب، ِ
ْالمضـاف عملـه َ َْ َ ُ َ ْأو يعني عمل الحال وھو النصب، ُ َ ك7ان ج7ـزءَ ُْ َمال7ـه أضيف7ـا أو ك$ان الم$ضاف ج$زء ََ ِ ُ ُ َ الم$ضاف :  يعن$يَ

َمالـه أضيفـاجزء من المضاف إليه،  ِ ُ ُ َ ُمالـه، َ َ ً ال.م ھنا بمعنى إلى، م$ا أض$يف إلي$ه، وحينئ$ذ ص$ار الم$ضاُف ج$زءا م$ن َ ٍ ُ

ِأو مثـل جـزئـهالمضاف إليه،  ِ ِْ ُ َْ ْ َفـ6 تk وھو ما يصح ا�ستغناء به عنه، َ َ َحيف7ـاَ � تم$ل إل$ى ع$ن ذل$ك إل$ى زي$ادة علي$ه :  أيِ
وإنما جاز مجيُء الحال م$ن الم$ضاف . أو نقص عنه، � تزد على ھذه الث.ث المسائل و� تنقص؛ كما نقص أبو حيان

اتحاد العامل ف$ي ص$احب الح$ال م$ع الح$ال، عاملھم$ا واح$د، : إليه في ھذه المسائل الث.ث لوجود الشرط المذكور وھو
ًسألة ا=ولى واضح، قيام زيد مسرعا، واض$ح، أم$ا الث$اني والثال$ث ففيھ$ا ن$وع إش$كالفي الم ٍ أم$ا ف$ي ا=ول$ى فواض$ح، . ُ

ًوأما في ا=خريتين ف5ن العامل في الحال عامل ف$ي ص$احبھا ُحكم$ا، العام$ل ف$ي الح$ال عام$ل ف$ي ص$احبھا حكم$ا ً إذا . ٌ
ّكان المضاف إليه والحالة ھذه في قوة ال$ساقط ل$صحة ا� ف$ي : س$تغناء عن$ه ب$صاحب الح$ال وھ$و الم$ضاف إلي$ه، يعن$يُ

ّالصورة الثانية والثالثة لما كان المضاف ُجزءا من المضاف إليه أو كالجزء صح ا�س$تغناء ع$ن الم$ضاف، وإذا ص$ح  ّ ً َ
َا�ستغناء عن المضاف صار العامُل في المضاف إليه ھو العامل في المضاف، وإذا ك$ان ك$ذلك ص$ار ھ$و العام$ل ف$ي َ 

  .الحال و' أعلم

َفـ6 تحيفـا: إذن َِ َ َفـ6 تحيفـا ھذا مأخوذ من الحيف، َ َِ َ ٌ ا=لف ھذه لmط.ق، وھو تتميم للبي$ت، وعل$ى ك$ل فالم$سالة َ َ
 .فيھا نزاع

ّفإن لم يك$ن الم$ضاف مم$ا ي$صح أن يعم$ل ف$ي الح$ال و� ھ$و ج$زء م$ن الم$ضاف إلي$ه و� مث$ل :  قال ابن عقيل
ً، � ي$صح، خ.ف$ا للفارس$ي، وق$وُل اب$ن "ًج$اء غ$.م ھن$د ض$احكة: " أن يجيء الحال من$ه، ف$. تق$لٍُجزئه حينئذ لم يجز ّ

ُإن ھ$ذه ال$صورة ممنوع$ة ب$. خ$.ف ل$يس بجي$د، ف$إن م$ذھب الفارس$ي جوازھ$ا كم$ا تق$دم، : المصنف رحمه ' تعالى َ
  .الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليهوممن نقله عنه 
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ِوالح77777777777ال إ ُ َ َن ين77777777777صب بفع77777777777ل ص777777777777رفاَْ M ُ ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ْ ْ  

 ججج
َأو ص7777777777777777777فة أش7777777777777777777بھت الم7777777777777777777صرفا َ. َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ َ

  

 جج

َفج777777777777777777777ائز تقديم777777777777777777777ه كم777777777777777777777سرعا ْ ُ ُ ْ َِ َ َ ٌُ ِ ِْ َ
  

 
َذا راح77777777777777ل ومخل77777777777777صا زي77777777777777د دع77777777777777ا ْ ً ُ َ ََ ٌ َ ِْ ٌِ َ

  

 

ِھنا الك.م في عامل الحال مع اعتبار الحال، في السابق ٍوس7بق ح7ال: ُ َ ْ َ َ ھ$ل يج$وز أن تتق$دم الح$ال عل$ى ص$احبھاََ ّ ُ 
kدون العامل؟ والك.م ا]ن في تقدمھا على العامل؛ ھل يجوز أو �؟ ُ  

ً عامل الحال إما أن يكون فع. مطلقا سواء كان متصرفا أو �، وقد يكون شبه فع$ل مطلق$ا س$واء ك$ان ُمت$صرفا  ً ً ًّ ٌِ ٌَ ً
  .ھذه ث.ثة أنواع للعامل. أو �، أو ما فيه معنى الفعل دون حروفه

ّكون ُمتصرفا وقد � يكون، والصفة ق$د تك$ون ُمت$صرفة، وق$د � تك$ون، وم$ا ك$ان في$ه معن$ى ثم ا=ول الفعل قد ي ًّ
  .الفعل دون حروفه ھذا فيه تفصيل آتي

َوالح77777777777ال إن ين77777777777صب بفع77777777777ل ص777777777777رفا M ُ ْ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ  

 
َأو ص777777777777777777فة أش777777777777777777بھت الم777777777777777777صرفـا . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ََ

  

 

ُفج7777777777777777777777ائز  تقدي7777777777777777777777ـمه  ُ ْ ِ ِْ ََ ٌ................  

 جج
  

 

َيجوز تقديم الحال على العامل؟ ليس الك.م في صاحب الحالإذن متى  َوس7بق : َصاحب الحال أشار إلي$ه بقول$ه, ُ ْ َ َ
ْحال ما بحرف جر قـد أبـوا َ . ُ ْ َ َ ََ ْ َ ٍ ِ ُفالمرفوع والمنصوب جائز تقديمھما باتفاق على الخ.ف السابق، وھن$ا الك$.م ف$ي الح$ال , ٍ ٌ

  .وتقديمه على العامل نفسه

َُ◌الحال: قال َ َ إن ينصب بفعل صرفاْ M ُ ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ِْ فا بمعن$ى أن$ه ي$أتي من$ه الماض$ي ْ lھذا ال$شرط ا=ول، أن يك$ون الفع$ل ُمت$صر ً
ُوالم$$ضارع وا=م$$ر، ھ$$ذا الم$$راد بالمت$$صرف ھن$$ا، وغي$$ر المت$$صرف ھ$$و ال$$ذي يل$$زم لف$$ظ الماض$$ي فح$$سب ّ ٍأو ص77فة . ّ َِ ْ َ

َأشبھت المصرفـا . َ ُ َ َْ ِ ْ ًلم تشبه المصرف، إن كان العامل واحدا من ھذين، َ إذن ھذا قيد أخرج الصفة التي َ ُفج7ائز تقدي7ـمهُ ْ ِ ِْ ََ ٌ ،
ٌكمسـرعا ذا راحل: ُأي؛ تقديم الحال على العامل، ولذلك قال ِ َ َ ْ َُ ِ ٌراحلُمبتدأ؛ اسم إشارة، : َذا، َ ِ خبر وھ$و اس$م فاع$ل وھ$و : َ

َصفة أشبھت الُمصرفـا يعني K ِ َِ َ َْ ْ َ ٌ َ، والتصريف المراد به ھنا في الصفة أن تقب$ل الع.م$ات ّتتصرف؛ =نھا باعتبار ا=صل: َ
ُتؤنث وتثنى وتجمع، ويقال: الفرعية، يعني ُ   .ٌراحلة وراح.ن وراحلون: ُ

َم7سـرعاّإذن ھ$ي ُمت$صرفة، و  ْ ٌراح7ل ھ$ذا ح$ال م$ن الفاع$ل الم$ستتر ف$ي ً◌ُِ ِ ٌراح7ل, َ ِ ٌراح7ل ھ$و، َ ِ  اس$م فاع$ل، يرف$ُع َ
َمسـرعًفاع. وھو ضمير مستتر،  ْ ًذا راحل مسرعا؛ حالة كونه مسرعا، فُمسرعا: ھذا حال منه، وا=صل: اُِ ح$ال م$ن : ً

ًُمسرعا ذا راحل: ًلكون العامل راح. وھو صفة متصرفة جاز تقديمھا على العامل؛ فقيل. الضمير المستتر ِ.  

َومخلصا زيد دعا ْ ً ُ ََ ٌ َ ً، فُمخلصا ھذا حال م$ن الً" مخلصا-يعني ربه-زيد دعا " ا=صل ِْ ِ ٌمخل7صا زي7د فاع$ل ف$ي دع$ا، ْ ْ ً َُ ِْ
َدعا ًمخلصاً، زيد دعا ربه مخلصا، َ ُِ ٌ ھذا حال من الفاعل المستتر، زيد مبتدأ، ودع$ا ھ$ذا الجمل$ة خب$ر، والفاع$ُل ض$مير ْ

ًُمستتر يعود على زيد، وُمخل$صا ھ$ذا ح$ال، والمفع$ول ب$ه مح$ذوف  ِ ْ َ َلم$ا ك$ان دع$ا فع$ل ماض$ي ُمت$صرف ج$از , -رب$ه–ُ ّ ّ
َمخل$صا زي$د دع$ا، وھات$ان ال$صورتان تحتھم$ا ص$ورتان؛ =ن$ه إذا قي$ل: على العامل فقي$لتقديم الحال  ٌ ً ذا راح$ل م$سند : ِ
ُجملة تام$ة، لك$ون العام$ل ص$فة ُمت$صرفة ج$از تق$ديم الح$ال عليھ$ا وعل$ى الم$سند إلي$ه؛ ال$ذي أس$ندت إلي$ه .. ومسند إليه ّ ِ

َفمن باب أولى أن تتقدم على الصفة " ذا"الصفة، أسندت لـ ّ ٌم7سرعا ذا راح7ل: "دون المسند إلي$ه؛ في$شمل قول$هٍ ِ َ ْ َُ ً ، ي$شمل "ِ
ّمن باب أولى؛ =نھ$ا إذا تق$دمت عل$ى "ذا مسرعا راحل"أيضا  ٍوھ$و مبت$دأ، فم$ن ب$اب أول$ى أن تتق$دم عل$ى العام$ل " ذا"ٍ

َمخلصا زيد دع7ا" ِفقط دون المبتدأ، داخل تحته صورتان، كذلك  ْ ً ٌُ َ ز الجمل$ة : مبت$دأ، ودع$ا: ، زي$د"ِْ lَخب$ر، م$ا دام أن$ه ُج$و
َتقديم الحال على المبتدأ الم$سند إلي$ه، ودع$ا ُجمل$ة ھ$ي م$سند، فم$ن ب$اب ا=ول$ى أن ُيف$صل ب$ين الخب$ر والمبت$دأ، فُيق$ال ٍ :

َُمخل$صا زْي$د دع$ا" ّ، أيھما أبعد وأيھما أقرب؟ "ًزيد مخلصا دعا" ٌ َ ً ِ ٍأبع$د، ف$إذا ج$ازت ھ$ذه فم$ن ب$اب أول$ى وأح$رى أن " ْ
ٌذا مسرعا راحل: "ٍفمن باب أولى وأحرى أن ُيقال" ًمسرعا ذا راحل"، وإذا جاز "ًمخلصا دعازيد "يجاز  ً."  
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َوالح77777777777ال إن ين77777777777صب بفع77777777777ل ص777777777777رفا M ُ ْ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ  

 
َأو ص7777777777777777777فة أش7777777777777777777بھت الم7777777777777777777صرفا َ. َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ َ

  

 

َفج777777777777777777777ائز تقديم777777777777777777777ه كم777777777777777777777سرعا ْ ُ ُ ْ َِ َ َ ٌُ ِ ِْ َ
  

 
َذا راح77777777777777ل ومخل77777777777777صا زي77777777777777د دع77777777777777ا ْ ً ُ َ ََ ٌ َ ِْ ٌِ َ

  

 

  .حتاج إلى مزيد شرح سنتناوله إن شاء ' تعالىوالبيتان ت

  ...!!! و' أعلم وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  65الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                      ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين, نا محمدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبي        

     :أما بعد

 :قال الناظم رحمه ' تعالى

َوالح77777777777ال إن ين77777777777صب بفع77777777777ل ص77777777777رفا M ُ ْ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ  

 

َأو ص777777777777777777فة أش777777777777777777بھت الم777777777777777777صرفا َ. َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ َ
  

 

َفج77777777777777777777ائز تقديم77777777777777777777ه كم77777777777777777777سرعا ْ ُ ُ ْ َِ َ َ ٌُ ِ ِْ َ
  

 

َذا راح7777777777777ل ومخل7777777777777صا زي7777777777777د دع7777777777777ا ْ ً ُ َ ََ ٌ َ ِْ ٌِ َ
  

 

  :رحمه ' تعالى أن يبين ع.قة الحال مع عامل الحال، سبق قولهھذان البيتان أراد الناظم 

ْوس77777777بق ح77777777ال م77777777ا بح77777777رف ج77777777ر ق77777777د َ . ُ ْ َ َ َ ْ َ ٍَ ِ ٍ َ  

 

ْأب77777777777777777777وا و) أمنع77777777777777777777ه فق77777777777777777777د ورد َْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ ََ  

 

ّذلك البيت تضمن بيان الحال مع صاحب الحال، و� يجوز إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو من$صوبا أن تتق$دم  ً ً ُ َ ّ
ٌجاء ضاحكا زيد، ھنا تقدمت الحال عل$ى ص$احبھا وھ$و مرف$وع، وھ$و ج$ائز : احب دون العامل، نقولالحال على الص ٌ ً

ّرأيت ضاحكا زيدا، تقدمت الحال على صاحبھا وھو من$صوب، وھ$و ج$ائز باتف$اق: باتفاق، فتقول ً ً َبق$ي ح$ا�ن، وھم$ا , ُ
ّما إذا كانت الحال مخفوضة إما بحرف جر وإما بإضافة، وما كان مخفوض ًا بإض$افة إم$ا أن يك$ون مخفوض$ا بإض$افة، ً ً ً

ُوھي التي تسمى المحضة المعنوية، وإما أن تكون اFضافة لفظية، المعنوية محل إجماع أن$ه � يج$وز أن يتق$دم الح$ال  ُّ
ّعل$$ى الم$$ضاف، و� أن يتوس$$ط ب$$ين الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه، وأم$$ا إذا كان$$ت لفظي$$ة ففيھ$$ا ن$$زاع؛ =نھ$$ا عل$$ى ني$$ة  ّ

ٌالمضاف إليه في نية أنه مفعول به، ھذا ا=صلا�نفصال، ف ّوأم$ا المج$رور بح$رف ج$ر فھ$ذا قلن$ا. ّ في$ه ن$زاع، ا=كث$ُر : ّ
ّعلى المنع، وذھب ابُن مالك إلى الجواز، وھو الظاھر أنه يجوز، حينئذ على رأي الجمھور � يصح أن ُيق$ال ُم$ررت : ٍ

ًضاحكا بزيد، مررت بزيد ضاحكا ھذا واجب التأخير، وأ ًٍ ًما مررت ض$احكا بزي$د فھ$ذا ممن$وع عن$د الجمھ$ور، وج$ائز ٍ ُ
ًوأم$ا ص$احب الح$ال إذا ك$ان مرفوع$ا . ھذا الن$وع في$ه ن$زاع: ٍعند اFمام ابن مالك رحمه ' تعالى وغيره، حينئذ نقول

َأو منصوبا فھما جائزان باتفاق، ھنا الك.م ف$ي الح$ال م$ع العام$ل؛ ھ$ل يج$وز أن تتق$دم الح$ال عل$ى العام$ ّ ُ ل أو �؟ ھ$ذه ً
َواج$$ب التق$ديم علي$ه وواج$$ب الت$أخير عن$$ه وجائزھم$ا، ج$$ائز أن يتق$دم وج$$ائز أن : الح$ال م$ع عاملھ$$ا عل$ى ث.ث$$ة أق$سام ّ ٌ

َيتأخر، وھذا ھ$و ا=ص$ل؛ =ن ا=ص$ل ف$ي ھ$ذه الم$سائل ھ$و ج$واز التق$ديم والت$أخير، =ن ال$شأن ھن$ا ك$شأن الخب$ر م$ع  ّ
َقدم على المبتدأ إ� لمانع، حينئذ ُيلتزم إما التقديم وإم$ا الت$أخير، وإ� ا=ص$ل ھ$و المبتدأ، وھناك ا=صل في الخبر أن يت ٍ َ K

  .الجواز

ُوھنا ألحق الحال بالخبر من حيث التقديم والتأخير، يجُب تقديم الحال فيما إذا ك$ان لھ$ا ص$دُر الك$.م، كي$ف ج$اء  ِ ُ

َھذا واجب ولم يتع$رض ل$ه الن$اظم، إنم$ا ذك$ر التق$د: زيد؟ نقول َيم والت$أخير، وت$رك الق$سم الثال$ث وھ$و وج$وُب تقديم$ه، ّ
ّوذلك فيما إذا كان له صدُر الك.م ككيف، إذا جاءت ح$ا�، حينئ$ذ وج$ب أن تتق$دم، ج$اء زي$د كي$ف َ ٍ ھ$ذا ا=ص$ل، ج$اء ! ً

 .لھا صدر الك.م وجب تقديمھا على عاملھا) َكيف(فعل، وزيد فاعل، وكيف حال من الفاعل، لكن لما كانت 

َذا أول قسم، وھو وجوب تقديم الحال على العامل، وذلك فيم$ا إذا ك$ان الح$ال لھ$ا ص$دُر الك$.م، ومث$ل ل$ه إذن ھ ّ ٍ
ْوالح7ال إن ين7صب: َكيف جاء زيد؟ وأما م$ا أش$ار إلي$ه ھن$ا الن$اظم: بھذا المثال فقط َ ُ َ َْ ْ ِ ُ ُإل$خ، ف$المراد ب$ه ج$واز ال$وجھين .. ْ ُ

ْوالح77ال إن ين77صب . ّل ُمقي$$د ب$$ضوابطَالتق$$ديم والت$$أخير، لكن$$ه ل$$يس عل$$ى إط.ق$$ه ب$$ َ ُ َ َْ ْ ُ ھ$$و � ب$$د م$$ن ن$$صبه، � يك$$ون إ� ْ
َإن ين7صب بفع7ل ص7رفاًمنصوبا، لكن أراَد بھ$ذا أن يمھl$د للفع$ل للعام$ل،  M ُ ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ِْ َأو ص7فة أش7بھت الم7صرفـا ا=ل$ف لmط$.ق، ْ . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ََ 

ُ فج77ائز  تقدي77ـمه ا=ل$ف لmط$$.ق، ْ َِ ِْ ََ ٌج77ائز , ج$$ائزتقديم$ه : يعن$$يٌ ِ ُ تقدي77ـمهوّھ$$ذا خب$$ر مق$دم، َ ْ ِ ْ وعل$$ى م$$ذھب . ّ ُمبت$$دأ م$$ؤخرَ
ٌجائزالكوفيين  ِ ُ تقديـمهو مبتدأ، َ ْ ِ ْ ْ فائز أولـو الرشد. "K فاعل سد مسَد الخبرَ َ ٌ. ُ ُ ِ ھذا مثله، لكن نقول بالتقديم والتأخير؛ =ن$ه " َ
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  .ٍلم يعتمد على نفي أو استفھام

ُإن ينصب بفعل ص ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ِْ َرفا أو صفة أشبھت المصرفـاْ . َ ُ َ َ ْ Mْ ِ ٍ ِْ َ ََ َإذا كان الفعل متصرفا ھو م$ا اس$تعمل .. التصريف في الفعل، َ ِ ُ ً
ف، الفعل م$ن حي$ث الت$صرف وعدم$ه ينق$سم إل$ى ق$سمين: منه الماضي والمضارع وا=مر، ُيقال فيه lفع$ل : ّفعل ُمتصر

َجامد وھو ما لزم لفظ الماضي يعن$ي َ َع و� أم$ر ك$نعم وب$ئس ول$يس وع$سى، نق$ولِل$م ي$أت من$ه م$ضار: ِ ْھ$ذه التزم$ت : َ
ِحالة واحدة وھي كونھا ماضي، ولم ُيسمع لھا مضارع و� أمر، نصُف ھذا بكونه جامدا، كذلك أفعل التعج$ب، وأفع$ْل  ً َ

ِبه، ما أحسن زيدا، ھذه غير متصرفة جام$دة، والمت$صرف ھ$و م$ا ُس$مع من$ه الم$ضارع أو ا=م$ر ث$م س$ائر الم$شتقا ّ ت، ً
ًإم$ا أن يك$ون ُمت$صرفا تام$ا، وإم$ا إن يك$ون ُمت$صرفا ناق$صا: وھذا النوع عل$ى ن$وعين ً ً ًّ ّالمت$صرُف الت$ام ف$ي الم$شھور . ّ

ُّمت$$صرف ت$ام، ث$$م ُي$زاد علي$ه أن ُي$$ؤتى من$ه باس$$م : عن$دھم م$ا ج$$اء من$ه الم$ضارع وا=م$$ر، ا=فع$ال الث.ث$$ة، وُيق$ال في$ه
ھ$$ذا زي$$ادة ف$$ي : ص$$يغة المبالغ$$ة، كلم$$ا زاد م$$ن ھ$$ذه قلن$$ا.. فة الم$$شبھة الفاع$$ل واس$$م المفع$$ول أفع$$ل التف$$ضيل، ال$$ص

ٍالتصرف، وإذا كان استعمل منه ا=مر فقط مع الماضي أو المضارع مع الماض$ي ول$م ُي$ستعمل من$ه أم$ر حينئ$ذ نق$ول ٌ َ ِ ُ :
ف، لكنه ناقُص التصرف lھذا ُمتصر .  

َإن ينصب بفعل صرفا: ھنا قال M ُ ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ِْ ًيف فيشمل المتصرف تصرفا تاما والمت$صرف ت$صرفا ناق$صاَأطلق التصر  ْ ً ً ًk .
ٍإذن يكون احترز به عن الجامد، فالجامد � يجوز أن تتقدم الحال على العامل، إذا عم$ل الفع$ل الجام$د ف$ي ح$ال حينئ$ذ  َ ِ َ ّ ُ ُ َ

ًالتزمت التأخير، ف. يجوز أن تتقدم؛ =نه علق الحكم ھنا بالفعل المتصرف ولو تصرفا ناق$ ُّ ْأو. ًصاّ ٍص7فةھ$ذا للتنوي$ع،  َ َِ 
ٍبفع77لمعط$$وف عل$$ى فع$$ل،  ْ ِ ْين77صب:  ھ$$ذا ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$هِ َ َ ص77رفا، وُْ M َ ص77رفا ھ$$ذه الجمل$$ةُ M  مغي$$ر ال$$صيغة، ُ

ّوالضمير نائب الفاعل مستتر، والجمل$ة ف$ي مح$ل ج$ر ص$فة لفع$ل،  ٍبفع7لّ ْ ِ ٍ ُمت$صرف نؤولھ$ا ب$المفرد، ِ ٍأوص7فةّ َِ ْ معط$وف  َ
ٍفعلعلى  ْ   .أو بصفة: يعني، ِ

َأش777بھت الم777صرفـا: ك$$ذلك ال$$$صفة ق$$$ال ھن$$ا . َ ُ َ َْ ِ ْ الفع$$$ل : َأش$$$بھت الفع$$ل الم$$$صرفا، يعن$$$ي:  ا=ل$$$ف لmط$$.ق، يعن$$$يَ
َالمراد بھا م$ا ت$ضمن .. ّالمتصرف، والصفة التي أشبھت الفعل المتصرف في ھذا المقام ھنا وفي غيره يأتي في أبوابه ّ

ً يكون ع$ام. لفظي$ا، وھ$ذا فيم$ا إذا ك$ان ف$ي الف$رع، يعن$يَمعنى الفعل وحروفه؛ =ن العامل قد ً إذا كان$ت . ف$ي الف$روع: ِ
َصفة إما أنھا تتضمن معنى الفعل وحروفه، وإما أن تتضمن معنى الفعل دون حروفه َ َّ م$ا ك$ان : نوع$ان ال$صفة، يعن$ي. ّ

ًُمتضمنا، العامل في الحال قد يكون ُمتضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، وھذا سي ًّ   : أتيّ

َوعام777777777777ل ض777777777777من معن777777777777ى الفع777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

َكتل77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ك ْ ِ َ.........................  

 

ُحروف7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه  َ ُ ُ.................  

......................................... 

َكتلك ْ ِ ًتلك ھند مجردة أو مسرعة، نقول, َ ّ َھ$ذا ت$ضمن معن$ى الفع$ل: تل$ك ھ$و العام$ل ف$ي الح$ال؛ م$ا نوع$ه؟ نق$ول: ًّ  وھ$و ّ
َفي المعنى ھو صفة، في المعنى � في اللفظ؛ لماذا؟ لكونه أش$به الفع$ل، : ٍدون حروفه، فحينئذ العامُل ھنا نقول) أشير(

ّأشبه الفعل من أي جھة؟ من حيث المعنى، وأما الحروف فلم يتضمن حروف الفع$ل ِ ًن7زال م7سرعا. َ ُ ِ اس$م فع$ل، : ِ، ن$زالَ
َأشبه الفعل في المعنى وفي اللفظ،  َلماذا في المعنى؟ =نه بمعنى انزل، وكذلك في اللفظ؛ =نه اشتمل على حروف فع$ل َ ِ

َھذا نزال أشبه الفع$ل ف$ي المعن$ى وف$ي الح$روف: ٍا=مر وھو انزل، حينئذ نقول َ ًإذن العام$ُل ق$د يك$ون معنوي$ا مح$ضا، . ِ ً
نا لمعن$ lًوالم$راد ب$ه أن$ه م$ا ت$ضمن معن$ى الفع$ل دون حروف$ه، وق$د يك$ون ُمت$ضم َ ٍأو ص77فة ھن$ا . ًى الفع$ل والح$روف مع$اّ َِ ْ َ

َأشبھت المصرفـا . َ ُ َ َْ ِ ْ َ يعني أشبھت الفعل المصرفا، وھي ما تضمن معنى الفع$ل وحروف$ه، أخ$رج م$ا ت$ضمن معن$ى الفع$ل َ َ َّ ّ
ّفقط دون حروفه، وھذا سينص عليه أنه � يجوز أن تتق$دم الح$ال علي$ه، زي$ادة عل$ى ذل$ك أنھ$ا دل$ت عل$ى معن$ى الفع$ل  ّ ُ k

زي$$ادة عل$ى ذل$$ك أنھ$$ا تقب$ُل ع.م$$ات الفرعي$ة، ويق$$صدون بع.م$$ات الفرعي$ة ھن$$ا يعن$ي الدال$$ة عل$$ى .. َول$م تقب$$ل حروف$ه
ًالفرعي$ة كالتثني$$ة والجم$$ع والتأني$ث، ھ$$ذه ف$$روع لي$$ست أص$و�، التأني$$ث ف$$رُع الت$$ذكير، والتثني$ة ف$$رُع اFف$$راد، والجم$$ع 

 عل$$ى الفرعي$$ة � عل$ى ا=ص$$ول، وأم$ا ا=ص$$ُل فھ$و الت$$ذكير وھ$$و kإذن ھ$$ذه ع.م$ات فرعي$$ة، ت$دل. ك$ذلك ف$$رُع اFف$راد
ًاFفراد سواء كان في التثنية والجمع، والمراد ھنا ب$القبول أنھ$ا تقب$ُل قب$و� مطلق$ا، يعن$ي ً َھ$ذه ال$صفة الم$شبھة ُي$شترط : ٌ ّ

ًا=ول أن تكون ُمتضمنة لمعنى الفعل وحروفه، ثانيا: فيھا أمران ّغي$ر ُمقي$دة، : ًعية ُمطلقا، يعن$يَأن تقبل ع.مات الفر: ّ
) أل(ٌ� بوقت دون وقت، وھذا احتراز من أفعل التفضيل، أفعل التفضيل � تقبل ع.مات الفرعية إ� إذا دخل$ت عليھ$ا 

  .ٍأو تضف حينئذ لزمت اFفراد) أل(أو أضيفت، وإذا لم تدخل عليھا 
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َأو ص77فة أش77بھت الم77صرفـا: إذن . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ًت$$ضمن معن$$ى الفع$$ل وحروف$$ه وقب$$ل ع.م$$ات الفرعي$$ة ُمطلق$$ا، ھ$$ي م$$ا :  نق$$ولََ َ َِ K
َاحترازا مما قبل ع.مات الفرعية في وقت دون وقت، وھو أفعُل التفضيل، إذن أفعل التفضيل � يجوز أن يتقدم علي$ه  ّ ُ ًَ ِ

ف ب$, الحال إ� فيما سيأتي من ا�ستثناء lَف. يرد أفعل التفضيل عن$ده إنم$ا يقبلھ$ا إذا ُع$ر ُ أو أض$يف، وأم$ا م$ا ع$دا ) أل(ـِ
 .ذلك ف. يقبُل ع.مات الفرعية

َأو صفة أشبھت المصرفـاإذن  . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ اس$م الفاع$ل واس$م :  � ب$د م$ن ھ$ذين القي$دين، ھ$ذان القي$دان ي$صدقان عل$ى ث.ث$ةََ
ّھذه ھي الصفة التي أشبھت الفعل المتصرف في ھ$ذا المق$ام، وھ$ي م$ا ت$. المفعول والصفة المشبھة ّضمن معن$ى الفع$ل َ

ًوحروفه وقبل ع.مات الفرعية ُمطلقا بدون استثناء، يعني ب$دون قي$د َ ُفج7ائز تقدي7ـمه. ِ ْ ِ ِْ ََ ُفج7ائز تقدي7ـمه َ، إذن إن ُين$صب ٌ ْ ِ ِْ ََ ٌ
َعلق الحكم ھنا جواز التقديم بما إذا ك$ان العام$ل ف$ي الح$ال الفع$ل المت$صرف وال$صفة الت$ي أش$بھت الفع$ل، وا�حت$راز  َ ّ

َرفا ُ ص:بقوله Mأشبھت المصرفـاو َ . َ ُ َ َْ ِ ْ ٌ مما كان العام$ُل في$ه فع$. جام$دا، وھ$ذا واض$ح م$ن قول$هَ ً َبفع7ل ص7رفا: ً M ُ ٍْ ِ ً احت$رازا م$ن ِ
ًالفعل الجامد، نحو ما أحسنه ُمقب.، مقب. ً ِ ّحال من المفعول؛ من الھاء، ھل يجوز أن تتقدم : َ ؟ )م$ا أح$سن(عل$ى ) ًمقب.(ُ

ّ =ن صيغة التعجب غير متصرفة جامدة، وإذا كانت غير متصرفة ف$. ُيت$صرف ف$ي معمولھ$ا، � يجوز، لماذا؟: نقول
ف في معموله بالتقديم والتأخير والحذف والذكر، وكلما ض$ُعف امتن$ع م$ن -Kھذا مر معنا-وكلما  lكلما قوي العامل تصر َ َ َ َُ ِ

َل$ذلك الفع$ل يتق$دم علي$ه عامل$ه دون تف$صيل، .. ع$لٍ حينئ$ذ الفومن الع$ود علي$ه،ّالتصرف من التقديم والتأخير والحذف، 
ُزيدا ضربت، لكن أسماء ا=فعال  ٍأسماء المفعولين �، � بد من شروط وقيود؛ =نھا ضعيفة، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ .. ً ّ

  . Kما كان على ا=صل فُيتصرف فيه التصرف التام في معمو�ته

ّإذن؛ الجامد � تتقدم عليه الحال، واحترز ب َبفعل ص7رفا: قولهُ M ُ ٍْ ِ � يج$وز أن يتق$دم ) ًمق$ب.(ًم$ا أح$سنه مق$ب.، .  من$هِ
ْأو أو ص$فة ت$شبُه الجام$د . ّ؛ =نه فعل جامد وھو غير متصرف، ف. ُيتصرف في معمول$ه)ما(، و� على )أحسن(على  َ

َصفة أشبھت المصرفـا . َ ُ َ َْ ِ ٍ ِْ َ ِاسم التفضيل، نحو ھو أف$صُح الن$اس .. لوالصفة التي أشبھت الجامد، يعنون بھا أفعل التفضي، َ
ّخطيبا ھذا حال والعامل فيه أفصح، � يجوز أن يتقدم، مع كون أف$صح ھ$ذا في$ه معن$ى الفع$ل وحروف$ه، : ًخطيبا، نقول ُ ً

ٍفُصح حينئذ نقول ِھذا فيه معنى الفعل وحروفه، مع ذلك � يتقدم؛ لكون$ه ل$م يقب$ل ع.م$ة الفرعي$ة ب$إط.ق، فُوج$د في$ه : َ
ًيد ا=ول وھو كونه ُمتضمنا لمعنى الفعل مع حروف$ه، وبق$ي القي$د الث$اني وھ$و ع$دم قب$ول الع.م$ات الفرعي$ة مطلق$ا؛ الق ًُ َ ّ

ُأو أض$يف، وم$ا ع$داه فيل$زم اFف$راد؛ ) أل(ّ=نه � يقبُل التأنيث والتثنية والجمع؛ إ� في ح$الين اثن$ين، وھم$ا إذا ُحل$ي ب$ـ
ِن$$زال : ٍده بفع$$ل أو ص$$فة، واس$$م الفع$$ل ل$$يس بفع$$ل و� ص$$فة، اس$$م الفع$$ل مث$$لك$$ذلك اس$$م الفع$$ل، وھ$$ذا واض$$ح =ن$$ه قي$$

ِمسرعا، نزال قلنا ّھل تتقدم الحال علي$ه؟ ھ$و ين$صُب الح$ال، ل$يس الك$.م فيم$ا : ٍفيه معنى الفعل وحروفه، حينئذ نقول: ً
ًينصب الحال �، اس$م الفع$ل ين$صب الح$ال، مح$ل وف$اق، ن$زال م$سرعا يعن$ي ِ ّ ٍا، وحينئ$ذ نق$ولِان$زْل م$سرع: ُ : ًم$سرعا: ً

ِحال من الفاعل المستتر وجوبا في نزال، وھو اسم فعل، ھل تتقدم الح$ال علي$ه م$سرعا ن$زال؟ الج$واب �، لم$اذا؟ =ن  ًِ ًُ ُّ
ًما جاز تقديمه م$ا ك$ان فع$. ُمت$صرفا  ّ ً َأو ص7فة أش7بھت الم7صرفـاَ . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ٍ، ون$زال اس$م فع$ل ل$يس بفع$ل و� ب$صفة، وحينئ$ذََ ِ َ � 

kأو عام. معنويا، وھو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وھذا سينص عليه الناظم. ّتتقدم عليه الحال َّ ً ً :  

َوعام777777777777ل ض777777777777من معن777777777777ى الفع777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

 
َحروف77777777777777ه م77777777777777َؤخرا ل77777777777777ن يعم677777777777777 َ ْ َ َ ُ ُ ُْ َ ً . ُ َ

  

 

.كتل77777777777777777777777ك لي77777777777777777777777ت وك77777777777777777777777أن  َ َ ََ َْ ََ ْ ِ...  

 
....................................... 

  .وھذا كما سيأتي في البيت ا]تي

ُالفعُل الجامد والصفة التي أش$بھت الجام$د واس$م الفع$ل والعام$ل المعن$وي ھ$ذا مم$ا يل$زم في$ه ت$أخيُر الح$ال، : إذن
 .ّوھي ست مسائل سيأتي النص عليھا

َوالح77777777777ال إن ين77777777777صب بفع77777777777ل ص77777777777رفا M ُ ْ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ  

 
َأو ص777777777777777777فة أش777777777777777777بھت الم777777777777777777صرفا َ. َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ َ

  

 

َبفع7ل ص7رفا: ُالناظم ھن$اَأطلق   M ُ ٍْ ِ ُك$ل فع$ل ُمت$صرف ج$از تق$ديم الح$ال علي$ه، وھ$ذا ل$يس ب$سديد؛ =ن$ه ق$د : أطلق$ه يعن$ي، ِ َ ّ
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ُيعرُض عليه ما يمنعه من تقديم الحال علي$ه، وذل$ك كم$ا إذا دخل$ت علي$ه �م ا�بت$داء أو �م الق$سم أو أن يك$ون العام$ُل  ُ ِ ِ
ّثة ُيعتبر الفعل المتصرف ممنوعا من تقدم الحال عليهًصلة لحرف مصدري، في ھذه ا=حوال الث. ً َ.  

َبفعل صرفاإذن  M ُ ٍْ ِ إما أن ت$دخل علي$ه : ِھذا ما لم يمنع من تقديم الحال عليه مانع، وھو واحد من ث.ثة أمور:  نقولِ
ِ�م ا�بت$$داء أو �م الق$$سم أو أن يك$$ون العام$$ل ص$$لة لح$$رف م$$صدري َ ُ =ص$$بُر : ل قول$$كُ�م ا�بت$$داء مث$$ل م$$اذا؟ مث$$. ُ

ًمحتسبا، و=قومن طائعا، =صبر محتسبا، محتسبا ً ً ًِ ّحال من فاعل أصبر، وأصبُر فعل ُمت$صرف، ھ$ل يج$وز أن تتق$دم : ِ ُ ّ ٌ ِ
ْإن: ُكيف والناظم يقول. ُ� يجوز: الحال عليه؟ نقول َين7صب بفع7ل ص7رفا ِ M ُ ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ُفج7ائز  تقدي7ـمه ْ ُ ْ َِ ِْ ََ َھن$ا من$ع من$ه م$انع؛ : ؟ نق$ولٌ

ٍن �م ا�بتداء، ومثلھا �م القسم � يعمُل ما بعَدھا فيما قبلھا، مر معنا ھذا، ف$إذا قل$ت حينئ$ذ= K َ ٍُمحت$سبا =ص$بر، حينئ$ذ : َ ً ِ
ُعمل أصبر في المتقدم وھو ممنوع، وكذلك �م القسم َ ً=صومن ُمعتكفا، وقولھم. ِ َ=صبرن محتسبا ھذا مثل ب$ه للق$سم، : ّ ّ ً ّ

ًني =زوُرك ُمبتھجا، ھذا المثال أحسُنُو�م ا�بتداء نحو إ ً�م ا�بتداء، إني =زورك ُمبتھجا، مبتھجا.. ِ ً حال م$ن فاع$ل : ِ
ّ� يجوز أن يتقدم على �م ا�بتداء لما ذكرناه: ٍأزور، حينئذ نقول ًوكذلك �م القسم =صبرن ُمحتسبا، =ق$ومن طائع$ا؛ . ُ ً ِ ّ

  .  قبلھما=ن ھذين النوعين � يعمُل ما بعَدھما فيما

ًكذلك أن يكون العامل صلة لحرف مصدري، إن لك أن تسافر راج.، راج. ً َ َ ُالعامل فيه ت$سافر؛ وھ$و م$دخول : ِ
kحرف مصدري، وسبق أن حرف المصدر � ُيفصل بينه وبين صلته، كذلك � يتق$دم علي$ه البت$ة، حينئ$ذ � ي$صح ) أن( ٍ ّ َ

ّإن لك راج. أن تسافر، � يتقدم ع: أن يقال   .ليه لما ذكرناهً

َأو صفة أشبھت المصرفـا . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ً، أن$ت الم$صلي ف$ذا، )أل( كذلك أطلقُه الن$اظم و� ب$د م$ن تقيي$ده ب$أن � يك$ون ص$لة ل$ـََ ّ َ
ًحال، والعامل فيه ُمصلي وھو اسم فاعل، ھل يجوز أن تتقدم الحال فذا على العامل وھو صفة أش$بھت الم$صرفا؟ : ًفذا ُّ ّ

َأو صفة أشبھت المصرفـا: ُذا؟ والناظم يقول�، لما: الجواب . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ُفجائز  تقديـمه.. ََ ْ َِ ِْ ََ ّھنا � بد من تقيي$ده م$ا ل$م يمن$ع : ، نقولٌ
ًف$ذا أن$ت الم$صلي، أو أن$ت : َ� يعمُل ما بعَدھا فيما قبلھا، فإذا قلنا) أل(، =ن )أل(منه مانع، والمانع ھنا إذا كان صلة لـ

ًعملت فيما قبلھا، وھذا ممنوع كما سبق مرارا) أل(صلة .. ٍئذ الصلةًفذا المصلي، حين َ.  

َإن ين77صب بفع77ل ص77رفا: إذن M ُ ْ ْ َ ٍُ ِ ِ ْ ًم$$ا ل$$م يمن$$ع من$$ه م$$انع م$$ن كون$$ه م$$دخو� ل$$.م ا�بت$$داء أو �م الق$$سم، أو أن يك$$ون  ْ
َأو صفة أشبھت المصرفـا. ِالعامُل صلة لحرف مصدري . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ُحينئذ تلزم الت$أخير ) أل(فإن كان صلة ) لأ( ما لم تكن صلة ََ ٍ

 .ُف. يجوز تقديمه

ُفجائز تقدي7ـمه ُ ْ ِ ِْ ََ ٌفج7ائز: ٌ ِ ُ تقدي7ـمهخب$ر، و:  قلن$اَ ُ ْ ِ ْ ُفج7ائز تقدي7ـمه ّ ُمبت$دأ م$ؤخر، َ ُ ْ ِ ِْ ََ تق$ديمھا عل$ى : ال$ضمير ھن$ا م$ا ق$الٌ
ُفجائز تقديـمه : َا=فصح؛ =ن لفظ الحال ھنا ذكره بدون تاء مذكر في اللفظ، والحاُل قال ُ ْ ِ ِْ ََ عل$ى ذل$ك الناص$ب ل$ه، وھ$ذا ٌ

ِھ$$و ا=ص$$ُل ف$$ي الح$$ال م$$ع عاملھ$$ا، ج$$واز التق$$ديم والت$$أخير، ھ$$ذا ھ$$و ا=ص$$ل، لك$$ن م$$ا ل$$م يعارض$$ه ُمع$$ارض،  ُ ٌفج77ائز ِ ِ َ َ
ُتقديـمه  ُ ْ ِ ْ ٌج$اء زي$د وال$شمُس طالع$ة، ج$اء: ُھ$ل ي$شمُل الحك$م ھن$ا فيم$ا إذا كان$ت الح$ال جمل$ة؟ ل$و ق$الَ صرف، فع$ل مت$: َ

ّإذن الح$ال وقع$ت جمل$ة؛ ھ$ل الحك$م ع$ام أم أن$ه خ$اص . مبتدأ وخبر، والواو واو الح$ال: فاعل، والشمس طالعة: وزيد ً
ِوالحال: بالمفردات؟ ھنا قال َ ُ أطلق الناظم، حينئذ الحال، والحاُل تصدق على المفرد وعلى الجملةَْ ُ ٍَ: 

ْوموض777777777777ع الح777777777777ال تج777777777777يء جمل777777777777ه َ ْْ ُ ُ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ  

 

ْكج77777777777اء زي77777777777 َ ََ ْد وھ77777777777و ن77777777777او رحل77777777777هَ َ ْ َ َِ ٍ َ ْ ٌ  

 

ّإذن يشمل الجملة، وھذا ھو الصحيح؛ أنه يصح تقديم الحال ولو كانت جمل$ة، ول$و كان$ت ُم$صدرة ب$الواو؟ نع$م؛  k
ٌوالشمُس طالعة جاء زيد، ولو كانت مصدرة بالواو: ولو كانت مصدرة بالواو، فتقول َ ٌ .  

ًإذن؛ والحاُل مطلقا سواء كانت مفردة، أو جملة أو  ٌظرفا، فجائز تقديمهً ً .  

ٌكمسـرعا ذا راحل ِ َ َ ْ َُ ِ ٌمسـرعا ذا راحل، َ ِ َ َ ْ َُ ٌراح7لاسم إش$ارة مبت$دأ، و : َ ذاً، ذا راحل مسرعا،ِ ِ اس$م فاع$ل وھ$و خب$ر، : َ
ٌراحلوھو رافع لضمير ُمستتر  ِ َمسـرعا، َ ذا ھو يعود علىَ ْ ٌراح7لح$ال م$ن فاع$ل : ُِ ِ ٌراح7ل، وھ$و الخب$ر، لم$ا ك$ان َ ِ  ص$فة َ

َ المصرفا جاز تقديم$ه عل$ى العام$لأشبھت َأو ص7فة أش7بھت الم7صرفـا إذن. ّ . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ ٌكم7سـرعا ذا راح7ل:  مثال$هََ ِ َ َ ْ َُ ِ ٌراح7ل(، وھ$ذا َ ِ َ (
َمسـرعاإذن . اسم فاعل ْ ًذا راح$ل ُم$سرعا عل$ى ا=ص$ل : أن تق$ول: ُ حال متقدمة، وھذا جائز التقديم، فيجوز لك وجھانُِ ِ

ًإم$ا التق$ديم ُمطلق$ا عل$ى الم$سند إلي$ه ف$ي المث$ال :  التق$ديم، ث$م التق$ديم كم$ا ذكرن$ا ل$ه ص$ورتانُبتأخير الحال، ويج$وز ل$ك َ
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َالمذكور، وإما على المسند فحسب دون المسند إليه، وھنا الناظم ذكر تقديمه على المسند إليه، فمن باب أولى أن يتق$دم  K ٍ َ ََ ُ
ً المثال ا=ول، ُمسرعا ذا راح$ل، ھ$ذه ص$ورة، إذا ج$ازت َعلى المسند فحسب دون المسند إليه، فدخلت صورتان تحت ِ

ٌذا مسـرعـا راحل(ھذه  ِ َ َ ْ ًُ ِ ًمن باب أولى، كذلك ھذا مثال �س$م فاع$ل، ومج$ردا زي$د م$ضروب، زي$د م$ضروب مج$ردا، ) َ ً ّ
َح$ال ج$از تقديُم$ه عل$ى م$ضروب، وھ$و ص$فة : خبر، وال$ضمير م$ستتر نائ$ب فاع$ل، ومج$ردا: مبتدأ، ومضروب: زيد
ُوھذا تحملين طليقّھت المصرفا، أشب ِ َِ ََ ََ َخبر، وھو صفة مشبھة، تحمل$ين تق$دم علي$ه، طلي$ق ھ$و : ھذا مبتدأ، وطليق: ، ذاَ ّ

ُھذا حال منصوبة ُمتقدمة على عاملھا، وجوز تقديمھا كونه صفة أشبھت المصرفا: اسم فاعل، وتحملين  َ َ ّ ّ.  

ْأو صفة أش: ِأمثلة ث.ثية لما شمله قوله: إذن َ ٍَ َِ َبھت المصرفـاْ . َ ُ َ َْ ً؛ =نه يشمُل اس$م الفاع$ل، كُم$سرعا ذا راح$ل، واس$م ِ
ُالمفعول كُمجردا زيد مضروب، والصفة المشبھة كھ$ذا تحمل$ين طلي$ق، تحمل$ين ف$ي موض$ع ن$صب عل$ى الح$ال؛ =نھ$ا  َ ً ّ

 .ّالجملة، نعم، فعل وفاعل، وعامله طليق وھي صفة مشبھة

َومخلصا زيد دعا ْ ً ُ ََ ٌ َ ٌزيد، ِْ ْ َدع7امبتدأ، و : َ ًفع$ل م$اض، وفاعل$ه ض$مير م$ستتر ج$وازا تق$ديره ھ$و يع$ود عل$ى زي$د، : َ
ًومخل77صاّوالجمل$ة ف$ي مح$ل رف$$ع خب$ر المبت$دأ،  ُ َِ َ دع7اِ ھ$ذا ح$ال م$$ن فاع$لْ ُ، وھ$$ذا في$ه تق$ديم معم$$ول الخب$ر الفعل$ي عل$$ى َ

ًالمبتدأ، وھذا محل نزاع عند النحاة؛ إذا كان الخبر فع$. س$واء ك$ان م$ضارعا ً ً ٍ ّ أو ماض$يا أو أم$را ُمتعل$ق معمول$ه، ھ$ل ّ ً ً
ِيتقدم على المبت$دأ أو �؟ يتق$دم علي$ه دون المبت$دأ � إش$كال في$ه، ول$ذلك اعت$رض عل$ى الن$اظم ھن$ا، قي$ل ُ ُ ّ ٌزي$د : ل$و ق$ال: ّ

َمخلصا دعا =تى بالمقامين، مثل لتقديم الحال على العامل زيد مخلصا دعا، دع$ا مخل$صا، تق$دمت الح$ال، وج$اء ًَ ً ًK  عل$ى ِ
ِقول الجمھور من منع تقديم معمول الخبر عل$ى المبت$دأ، لك$ن تقديُم$ه ھن$ا إم$ا أن ُيق$ال أن$ه م$ن ب$اب ال$ضرورة وإم$ا أن 
ُّيقال بأنه رأى جواز تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، ومخل$صا زي$د دع$ا، ك$ذلك ھ$ذا يت$ضمُن ص$ورتين، م$ادام  ٌِ ً َ

َأنه جاز على رأي من جوز تقديم مع ٍم$ن ب$اب أول$ى وأح$رى، " ًزيد مخل$صا دع$ا"ٍمول الخبر الفعلي على المبتدأ حينئذ َّ
َحال متقدمة، والذي سوغ تقديمه: ًومخلصا ٍھو ا=صل، لكن جاء كونه فع. متصرفا حينئذ لم يمتنع تقديمھا.. ّ ً ّ ً َ.  

ّف$$ي البيت$$ين ل$$ف ون$$شر ُم$$شوش؛ =ن$$ه ق$$ال vٌ : ْإن ين77صب بفع77ل ص77رفا أو M ُ ْ ْ َ َُ َ ٍ ِ ِ ِْ َص77فة أش77بھت الم77صرفـاْ . َ ُ َ َْ ِ ٍ ِْ َ َ، ق$$دم الفع$$ل َ ّ
ّالمتصرف =نه ا=صل، ثم ثنى بالصفة؛ =نھا فرع، ثم مثل لماذا؟ للصفة وأخ$ر مث$ال الفع$ل، وا=ص$ل أن يمث$ل للفع$ل  َّ َّ ّ

َي$$ْوم تْب$$يض ُوُج$$وه وت$$ْسود ُوُج$$وه ف: ((ًأو� ث$$م ي$$أتي بمث$$ال لل$$صفة، وھ$$ذا ج$$رى عل$$ى قول$$ه تع$$الى َ ٌَ ٌk َ َ َ َk ْأم$$ا ال$$ذين اْس$$ودت َ K َ َ ِ KK َ
ًبدأ بالثاني، ھذا ُيسمى لفا ونشرا ُمشوشا)) ُْوُجوُھُھم ً ًّ ّّ.  

َوالح77777777777ال إن ين77777777777صب بفع77777777777ل ص77777777777رفا M ُ ْ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ  

 
َأو ص777777777777777777فة أش777777777777777777بھت الم777777777777777777صرفا َ. َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ َ

  

 

َفج77777777777777777777ائز تقديم77777777777777777777ه كم77777777777777777777سرعا ْ ُ ُ ْ َِ َ َ ٌُ ِ ِْ َ
  

 
َذا راح7777777777777ل ومخل7777777777777صا زي7777777777777د دع7777777777777ا ْ ً ُ َ ََ ٌ َ ِْ ٌِ َ

  

 

ًخ$$شع" K َا أْب$$صاُرُھم يخُرُج$$ونُ َ َْ ْ ًأي ن$$وع ھ$$ذا؟ أي$$ن الفع$$ل؟ خ$$شعا} 54/7{" َ ُّ ھ$$ذا ح$$ال؟ اس$$م فاع$$ل؟  إذن ھ$$و ح$$ال : َ
ًخشعا، إذن الحال قد يكون ُمفردا وقد يكون جمعا ً ً َخشعا أْبصاُرُھم يخُرُجون. ((ُّ َ َْ ُْ َ ً K ((يخرج$ون . َأين صاحب الحال؟ الواو

ْخشعا، أْبصاُرُھم ھذا فاعل �س َ َ ً َخشعا أْبصاُرُھم يخُرُجون((ِم الفاعل ُّ َ َْ ُْ َ ً K ((ٌفج7ائز  : َھنا لم يعتمد فكيف رفع؟ أليس ھو مث$ل ِ َ
ُتقديـمه  ُ ْ ِ ْ ُكيف رفع خشعا؟ وھو لم يعتمد على نفي و� استفھام؟ سيأتي أن اسم الفاعل � بد من ا�عتم$اد، لك$ن اعتم$اده َ ً َ

ًيعتم$د عل$ى نف$ي أو اس$تفھام، أم$ا ف$ي العم$ل ُمطلق$ا ھ$ذا ل$و ك$ان ُفي باب المبتدأ عل$ى جھ$ة الخ$صوص، وھ$و كون$ه أن  َ
ٌفاع. أو خبرا ُمسندا أو نحو ذلك يجوز أن يعمل ُمطلقا، وھنا اعتم$د =ن$ه م$سبوق ب$ـ ً ُ ً ًَ ًيخُرُج$ون خ$شعا(ً K ُ َْ . إذن ھ$و ح$ال) َ
ًإذا جاء اسم الفاعل حا� عمل، من مسوغات العمل أن يكون حا�، وأن يكون خب$را ً ًَ ً؛ س$واء ك$ان خب$را ف$ي ا=ص$ل أو َِ ً

ًخبرا لكان أو خبرا Fن    .وھذا سيأتي في اسم الفاعل. إلخ.. ً

ًإذن خشعا ھنا كونه حا� صار ُمعتمدا؛ =نه � بد من عامل، وھ$و ا]ن ُمتق$دم حقيق$ة أو أن رتبت$ه الت$أخير؟ إذن  ّ ّ ً ً َُ ً ّ
ًھو ُمعتمد يخرجون خشعا أبصارھم، ھذا ھو التركيب، فخشعا ًّ ّ   .ٍ حال، حينئذ يعمُل فيما بعدهِ

َيج$$وز تق$$ديم الح$$ال عل$$ى ناص$$بھا إن ك$$ان فع$$. ُمت$$صرفا، أم$$ا غي$$ر المت$$صرف فھ$$و م$$ا ل$$زم لف$$ظ : ق$$ال ال$$شارح ِ ً ُّ ً ُ
ًالماضي، والمتصرف ما استعمل ماضيا أو مضارعا وأمرا ً ً ُِ َأو صفة ت$شبه الفع$ل المت$صرف، والم$راد بھ$ا م$ا ت$ضمن . ّ ّ ً
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َقبل التأنيث من غير قيد، ليس قبل التأنيث فحسب، � م$ن غي$ر قي$د؛ =ن أفع$ل التف$ضيلمعنى الفعل وحروفه، و َِ اس$م .. ِ
ًأو مضافا، والتثنية والجمع كذلك أفع$ل التف$ضيل يقبل$ه لك$ن بقي$د ) أل(التفضيل يقبل التأنيث، لكن بقيد أن يكون محلى بـ

وال$صفة الم$شبھة؛ فمث$ال تقديم$ه عل$ى الفع$ل المت$صرف ًأو مضافا، كاسم الفاعل واسم المفع$ول ) أل(ًأن يكون محلى بـ
َمخلصا زيد دعا( ْ ً َُ ٌ َ ِفعل متصرف، وتقدمت عليه الح$ال، ومث$ال تقديم$ه عل$ى ال$صفة الم$شبھة نح$و : ، فدعا)ِْ َم7سـرعا ذا (ّ َ ْ ُِ

ٌراحل ِ ٌ ذا راحل،)َ ِ َ ِ صفة مشبھة، إ� إذا ق$صَد بھ$ا الثب$وت، اس$م الفاع$ل إذا ق$صَد ب$ه الثب$وت حينئ$َ ًذ ص$ح أن ُيعتب$ر ص$فة ُ ّ ٍ
ٍمشبھة، عل$ى ك$ل ھ$و محتم$ل؛ م$ا ج$اء زن$ة فاع$ل إذا ق$صد ب$ه الح$دوث فھ$و اس$م فاع$ل، وإذا ق$صد ب$ه الثب$وت حينئ$ذ  ِ ُِ ُ

َُعومل معاملة الصفة المشبھة، لكن ليس ھو ا=صل فيه، ٌ راحلِ ِ   . يعني ذاھب، وھذا حدوث الظاھر ُينظر فيهَ

ّم$ا أح$سن زي$دا ض$احكا، � ي$صح التق$ديم؛ : ف لم يجز تقديُمه عليه فتقوُلًفإن كان الناصب لھا فع. غير متصر ً ً َ
ّ=ن فعل التعجب غير ُمتصرف فھو جامد، وما كان غير ُمتصرف � ُيتصرف ف$ي معمول$ه، وك$ذلك إن ك$ان الناص$ُب  ّ ٍّ َ

جم$ع و� ُيؤن$ث، ل$يس عل$ى لھا صفة � تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمه علي$ه؛ =ن$ه � ُيثن$ى و� ُي
ًزي$د ض$احكا أح$سُن م$ن (ّأو يضف، فلم يتصرف في نفسه ف. يتصرف ف$ي معمول$ه، ) أل(إط.قه، وإنما ما لم يحلى بـ ٌ

ًزيد أحسُن من عمرو ضاحكا، وھذا إ� ما سيأتي استثناؤه: ُ، � يجوز؛ بل يجب تأخير الحال فتقول)عمرو ٌ:  

ُونح77777777777و زي77777777777د مف77777777777ردا أنف77777777777ع َ ُ ْ ُ ْ ََ ْْ َ ََ ً ْ م77777777777نٌ ِ  

 

ًعمرو معانا  َ ُ ْ ٍَ.............................  

 

  .ھذا ُمستثنى، وأما أفعل التفضيل فا=صل أنه � يعمل

  :قال رحمه ' تعالى

َوعام777777777777ل ض777777777777من معن777777777777ى الفع777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

 

َحروف77777777777777ه م77777777777777َؤخرا ل77777777777777ن يعم677777777777777 َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ً . ُ َ
  

 

ْكتل7777777777777777ك لي7777777777777777ت وك7777777777777777أن ون7777777777777777در َ َ َْ .َ َ ََ َ ََ ْ ِ  

 

ِنح7777777777و س7777777777عي َ ُ ْ ْد م7777777777ستقرا ف7777777777ي ھج7777777777رَ َ ّ ْ َُ ٌِ ًِ َ  

 

ِوعامل ضمن معنى الفعل ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ّإذن العامل المعنوي ف$ي ھ$ذا الب$اب الم$راد ب$ه م$ا ُض$مlن معن$ى الفع$ل دون حروف$ه، ُي$سمى . ٌ َ
َعام. معنويا، وليس ھو العامل المعنوي المراد ھناك في ب$اب المبت$دأ، م$ا ھ$و العام$ل المعن$وي ھن$اك، م$ا حقيقت$ه؟ م$ا ً ً 

Kليس للسان فيه حظ، ما � حظ للسان؛ يعني َ� ُينطق به، وھو محصور على الصحيح ف$ي اثن$ين � ثال$ث لھم$ا، وھم$ا : َ َ
ْق$ْل تع$الْوا أت$ُل"ِالطلُب ھذا ُمحتمل، يأتي في محله محتم$ل، , ّا�بتداء والتجرد َ َُ ْ َ ھ$ذا محتم$ل، وم$ا ع$داھا �، } 6/151{" َ

َكتل7كعامل المعنوي المراد ب$ه م$ا ُض$مlن معن$ى الفع$ل دون حروف$ه، ف. نقول، ھنا في ھذا المقام ال ْ ِ  اس$م اFش$ارة، فھ$ي َ
ُُمضمنة معنى أشير، ولك$ن ل$يس فيھ$ا ش$يئ م$ن لف$ظ أش$ير، و ِ َ لي7تّ ْ ً ُمت$ضمن لمعن$ى الفع$ل أتمن$ى، ول$يس في$ه ش$يئا م$ن َ َ ّ

.كأن حروف الفعل، و  َ َفيه معنى الفعل أشبه، وليس فيه شيء من حروف اَ ّ .. ھ$ذه الكلم$ات ال$ث.ث وغيرھ$ا: نقول. لفعلُ
َنع$م تعم$ل، ل$يس البح$ث : Kأنھا تضمنت معنى الفعل دون حروفه، ھل تعمُل ف$ي الح$ال؟ نق$ول.. َسيأتي أنھا فوق العشرة

ًفي ھذا البيت والسابق في ما يعمل في الحال، كل ما كان فع. أو فيه رائحة الفعل يعمُل ف$ي الح$ال، ك$ل م$ا ك$ان فع$. ًّ ّ 
ُسواء كان ُمتعديا أو �زما أو فيه رائحة الفعل،  ً ً ِ الفعل مع حروفه أو معنى الفعل دون حروف$ه فھ$و ين$صب سواء معنىً َ

َالحال، � إشكال في$ه، ولك$ن الك$.م ف$ي تق$ديم الح$ال عل$ى العام$ل، إذا ك$ان العام$ُل قوي$ا ج$از إذا ك$ان . ھ$ذا خ.ص$تھا. ً
  .إ� ما جاء به السماعًضعيفا يعمُل بالفرعية فا=صُل العدم 

ُوعامل ضمن معن7ى الفع7ل ) ح7ـروفه َ ُ ُ ْ ْ َ M ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ ٌعام7ل، ٌ ِ ُ ھ$ذا مبت$دأ، وس$وغ ا�بت$داء ب$ه وص$فُه، َ َ Mض7منّ ّ فع$ل ماض$ي ُمغي$ر ُ
Mضمنالصيغة،  َ، ضمن ھذا ا=صل، ُ َKض7منM ُ ھ$ذا فع$ل ماض$ي مغي$ر ال$صيغة، ونائ$ب الفاع$ل ض$مير م$ستتر يع$ود عل$ى ُ
َوعالعام$$ل،  َام77ل ض77من، معن77ى َ ْ َ M َُ ٌ ُ ) ح77ـروفهھ$$ذا مفع$$ول، وھ$$و م$$ضاف والفع$$ل م$$ضاف إلي$$ه،ِ َ ُ ُ عاطف$$ة، و� العاطف$$ة َ ) ،َ

ُ) حـروفهتعطف ما بعدھا على ما قبلھا،  َ ُ ُ َمعنىَ، حروف بالنصب معطوف على َ ْ ًمَؤخ7ـرا ل7ن يعم7ـ6 مَؤخ7ـرا ، َ ً. .ُ َ ْ َ َُ ْ ح$ال أو َ
ه أو منصوب على الظرفية أو اسم إن أو خبر كان؟ أي ا=حوال ھ$ذه؟ المن$صوبات َمفعول به أو ُمطلق أو مفعول =جل

ًمَؤخـرا ّكلھا؟  . َ يعمـ6منّھذا حال ُمتقدم ُ َ ْ ٌعامل، ا=لف ھذا لmط.ق، والفاعل ضمير مستتر يعود على َ ِ َل7ن يعم7ـ6 إذن . َ َ ْ َ ْ َ
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ًمَؤخـرا  . ًمفھوُمه أنه يعمُل ُمتقدما، لن يعمل ھو في الحاُ lل ح$ال كون$ه ُم$ؤخرا، إن أخ$ر ع$ن الح$الّ ًُ ُوھ$ذا يل$زم من$ه أن .. ّ
kتتقدم عليه الحال، لن يعمل، فإذا لم يعمل العامل المعنوي في الحال عند تقدمھا � يل$زم من$ه أن � يعم$ل عن$د تأخرھ$ا،  َ ّ

َبل ا=صل فيه أنه يعمل، وتكون الحال ُمت$أخرة عن$ه، ف$إن تق$دمت امتن$ع، لم$اذا؟ ل$ضعفه؛  l ن$ه عام$ل ض$عيف، العام$ل=ٌ
kالجامد غيُر المتصرف � ُيتصرف في معموله، وكذلك العامُل ال$ضعيف � ُيت$صرف ف$ي معمول$ه، ول$ذلك � ي$صح أن  K K

َيتقدم خبر إن على اسمھا، فض. عن أن يتقدم عل$ى  َّ ك$ذلك � . ٌق$ائم إن زي$دا، لك$ون إن عام$ل ض$عيف: ، ف$. ُيق$ال)إن(ًّ
Kا؛ لماذا؟ لكون إن عامل ضعيف ف. ُيتصرف فيھا، العامل الضعيف � ُيتصرف ف$ي معمول$ه بالتق$ديم إن قائم زيد: ُيقال ّ

  .والتأخير، بل يلزم ا=صُل على ما ھو عليه

َلن يعمـ6إذن  َ ْ َ ْ ًمَؤخـرا ا=لف لmط.ق، َ .   . ھذا حال مقدمةُ

.كتلك ليت وكأن َ َ ََ َْ ََ ْ َكتلك  ،ِ ْ ِ ِھذا فھم من إدخال الكاف عَ ِھ$ذا ا=ص$ل، فھ$م : لى تلك، تي وال$.م والك$اف زائ$دتان، ت$يُ ُ
ٌمنه من دخول الكاف على تلك أنه ُمطرد في أسماء اFشارة كلھا، فكل أس$ماء اFش$ارة تعم$ُل ف$ي الح$ال، وكلھ$ا عام$ل  ِ ّ

ًمعنوي ضعيف، وكلھا � يجوز أن تتقدم الحال على اسم اFشارة؛ لكونھا عام. معنويا وھو ضعيف ًُ َ ّ.  

َكتلك ليت  َْ َ ْ ِ .وكأنَوليت على حذف حرف العطف، : َ َ َ َ.  

َمعنى البيت أن العامل في الحال إذا ُضمن معنى الفعل دون حروفه � يتقدم عليه الحال لضعفه، ث$م مث$ل ب$ث.ث  ّ ُ ّ ّ
َتلك اسم إشارة، وفيھا معنى الفعل وھو أشير، وليس فيھ$ا ح$روف الفع$ل ال$ذي ُيفھ$م من$ه، ولي$ت ح$ر: كلمات َ َ ُ ف تمن$ي، ُ

  .دون حروفه) ّأشبه(ّدون حروفه، وكأن حرُف تشبيه وفيھا معنى الفعل ) أتمنى(وفيھا معنى الفعل 

.كتلك ليت وكأن َ َ ََ َْ ََ ْ ً ج$اء بالك$اف تمث$ي. لم$دخولھا، ول$يس ح$صرا لم$دخولھا، فالك$اف تمثيلي$ة لي$ست استق$صائية؛ إذ ِ ً
َالعامُل المعنوي يشمُل أس$ماء اFش$ارة وح$روف التمن$ ي والت$شبيه والظ$رف والج$ار والمج$رور وح$رف الترج$ي كلع$ل َ

ّالتنبيه وأدوات ا�ستفھام الذي ُيقصد ب$ه التعج$ب وأدوات الن$داء وأم$ا ھ$ذه ع$شرة، كلھ$ا نحك$م ) ھا(وحرف التنبيه مثل  ّ َ
ّعليھا بأنھا عامل معنوي، تعمُل في الحال؟ نعم؛ تعمل في الحال، لكن الك.م في أنه � يجوز أن تتقد م الحال عل$ى ھ$ذا ُ

  .العامل المعنوي

ِاللفظ الذي يعمُل بسبب ما يتضمنُه من معنى الفعل مثل تلك وما ُعطف عليھا: إذن المراد بالعامل المعنوي ّ.  

ْونـدر نحـو سعيد مستقـرا في ھجر َ ّ ْ ُ َ ُ ْ ْ ََ ٌ َِ ِ ًِ َ َ ْنـدر، َ َ ُ ھذا كا�ستثناء مما سبق، ا=صل فيه أنه � يتق$دم الح$ال عل$ى العَ ّ ام$ل َ
ْونـدرالمعنوي،  ََ Kقل بمعنى أنه موجود في لسان العرب، وأن$ه قلي$ل، : Kشذ، وفرق بينھما، إذا قيل:  أي قل، وبعضھم قالَ

ّن$ادر وقلي$ل، ھ$ذا القي$اُس علي$ه محتم$ل، وأم$ا ال$شاذ ف$. ُيق$اُس : ويحتمُل أن ُيقاس علي$ه، القي$اُس علي$ه محتم$ل، إذا قي$ل
ْنـدر. عليه َ Kشذ، قل ماذا؟ : ّ أي قل، وقيلَ ْنحـو سعيد م7ستقـرا ف7ي ھج7رّ َ ّ ْ ُ َ ُ َْ ٌِ ِ ًِ َ ٌس7عيد، َ ِ ْف7ي ھج7ر مبت$دأ، َ َ َ  ج$ار ومج$رور متعل$ق ِ

ًمستقـرابمحذوف خبر،  ّ ْ ُِ ْھج7ر حال من ال$ضمير الم$ستتر ف$ي َ َ ْف7ي ھج7ر(؛ =ن َ َ َ ّھ$ذا ج$ار ومج$رور، وھ$و متعل$ق : قلن$ا) ِ
َبا�ستقرار، لما ُحذف ا�ستقرار انتقل ال$ضمير  ْف7ي ھج7ر: ٍمن$ه إل$ى الظ$رف وإل$ى الج$ار والمج$رور، حينئ$ذ نق$ولِ َ َ  في$ه ِ

ًمستقـراُضمير مستكن ھو فاعل، يعود على سعيد،  ّ ْ ُِ ُ حال منه، حال من ذلك الضمير الذي يعود على سعيدَ ٌ.  

ْفي ھجرإذن ما العامل ھنا؟ العامُل ھو  َ َ َ، وھو عامل معنوي، ھن$ا تق$دم الح$ال عل$ى الظ$رف، ھ$ذا ُيعِ ّ ًتب$ر اس$تثناء ٌ َ
  :من القاعدة السابقة

َوعام777777777777ل ض777777777777من معن777777777777ى الفع777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

 

َحروف77777777777777ه م77777777777777َؤخرا ل77777777777777ن يعم677777777777777 َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ً . ُ َ
  

 

َوھنا عمل  ْفي ھجر(ِ َ َ ًمستقرافي ) ِ ّ ْ ُِ Kُي$ستثنى ح$رُف الج$ر وك$ذلك الظ$رُف لكونھم$ا ُيتوس$ع فيھم$ا م$ا � : ، ھل نقولَ ّ
ٍُيتوسع في غيرھم$ا، حينئ$ذ إذا ن$ص َھ$ذا ش$اذ ُيحف$ظ و� ُيق$اس علي$ه؟ مح$ل : َبا الح$ال ج$از تق$ديم الح$ال عليھم$ا أو نق$ولّ ّ

ِنزاع بين النحاة، وھنا عبر بندر يعني أن ما ذكر قليل،  ُّ ًونـدر نحـو سعيد م7ستقـرا َ ّ ْ ُ َ ُ ْ ْ َِ َِ َ ٌَ ًعن$دك أو س$عيد ُم$ستقرا ف$ي ھج$ر، َ ّ
َھم$ا، إذا وقع$ا خب$را ع$ن المبت$دأ، وف$صل ھ$ذه الم$سألة عم$ا َندر تقديم الحال عل$ى عاملھ$ا الظ$رف والمج$رور المخب$ر ب ً

َال$سابق المن$$ُع ح$$صل , ِقبلھ$ا وم$$ا بع$دھا وإن كان$$ت مثلھ$ا؛ =ن$$ه ق$د ُس$$مع في$$ه تق$ديم الح$$ال عل$ى عاملھ$$ا بخ$.ف ال$$سابق
ّاستنباطا من النحاة، أنه كتلك وليت وكأن وأس$ماء اFش$ارة وح$روف الن$داء والتنبي$ه نق$ول نباط واجتھ$اد ھ$ذه كلھ$ا اس$ت: ً
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ٍأم$ا ھ$ذا فق$د ُس$مع حينئ$ذ ھ$ل ُيق$اُس علي$ه أم �؟ ون$در تقديُم$ه عل$ى عاملھ$ا الظ$رف . ّمن النحاة أنه � يتقدم عليه الح$ال
َتوسط الحال بين صاحبه وعامله إذا كان ظرفا أو ج$ارا ومج$رورا ُمخب$را ب$ه أج$ازه ا=خف$ش . َوالمجرور المخبر بھما ً ً ً ًَ ُ ّ

َمقيسا عليه كأنه أص$ل، ول$ذلك ق$الَجعله : ٍبكثرة، يعني َعامل$ه ُمعامل$ة ا=ص$ل، فيج$وز حينئ$ذ كم$ا تتق$دم : ٍبكث$رة يعن$ي: ًَ ّ ٍ ُ َ
ًالحال على العامل المتصرف والصفة المشبھة، حينئذ يجوز تقديم الحال عل$ى العام$ل المعن$وي ب$شرط أن يك$ون ظرف$ا  ُِ ُّ ٍ

ًأو جارا ومجرورا وقع خبرا عن ُمبتدأ، ليس على إط. ً ًَ   .قهّ

ْونـدر نحـو سعيد مستقـرا في ھجر َ ّ ْ ُ َ ُ ْ ْ ََ ٌ َِ ِ ًِ َ َ Kُيحفظ و� ُيق$اس علي$ه، ول$ذلك ف$سر بع$ُض : ً فما ورَد من ذلك مسُموعا قالواَ َ
ْنـدرالشراح قول ابن مالك ھنا  َ َ بمعنى شذ، وإذا كان ش$ذ حينئ$ذ ُيحف$ظ و� ُيق$اس علي$ه، َ ٍ K Kْون7ـدر ََ م$ا ورَد م$ن ذل$ك :  يعن$يَ

  .vھذا ھو مذھب البصريين؛ أن ھذا شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه. َحفظ و� ُيقاس عليهًمسموعا ُي

  : إذن � استثناء في القاعدة

َوعام777777777777ل ض777777777777من معن777777777777ى الفع777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

 

َحروف77777777777777ه م77777777777777َؤخرا ل77777777777777ن يعم677777777777777 َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ً . ُ َ
  

 

ًسواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا◌ � استثناء في القاعدة ًَ ً ً.  

َفراء وا=خفش ُمطلقا، أجازوه ُمطلقا، اFط.ق ھنا ُيفسر بم$ا س$يأتي م$ن م$ذھب الك$وفيين، وأج$ازه َوأجاز ذلك ال K ً ً
َالكوفيون فيما كانت الحال فيه من ُمضمر، إذا كانت الحال فيه من ُمضمر من ض$مير ج$از تق$ديم الح$ال عل$ى الظ$رف  َ َ

َأو الجار والمجرور، أنت قائما في الدار، أن$ت ٌح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستكن ف$ي ال$دار، : ًخب$ر، قائم$ا: ل$دارمبت$دأ، ف$ي ا: ًَ
َجاز تقديمه على في الدار لكون المسند إليه ُمضمر، يعني ًمن ُمضمر، مرجعه ُمضمر، فقائما: ضمير، أي: َ َ ح$ال م$ن : َ

ّبق$وة إن ُيج$وز : ًأن$ت قائم$ا ف$ي ال$دار، وقي$ل.. الضمير المستكن في العامل الذي ھ$و الج$ار والمج$رور، ومرجُع$ُه أن$ت
َكان الحاُل ظرفا أو حرف ج$ر، وي$ضُعُف إن إن ك$ان غيرھم$ا، وھ$ذا تف$صيل، لكن$ه ل$يس علي$ه التعوي$ل، وي$ضُعف إن  َّ ً

ِمذھب ابن مالك رحمه ' تعالى، ومحل الخ$.ف ف$ي ج$واز تق$ديم الح$ال : كان غيرھما وھو مذھُبه في التسھيل، يعني ّ َ
َعلى عاملھا الظرف إذا توسط، وأما تقدي Kْسعيد م7ستقرا ف7ي ھج7ر: مه �، يعني َ ّ ْ ُ ََ ٌِ ِ ًِ  كون$ه متوس$طا ب$ين المبت$دأ والخب$ر ھ$و َ

ّمحل الخ.ف، وأما مستقرا سعيد في ھجر فھذا محل إجماع � يجوز، والمشھوُر عند النحاة أن$ه ش$اذ ُيحف$ظ و� يق$اس  ّ ٌ ً
Kعليه؛ =ن القاعدة أن العام$ل المعن$وي ض$عيف، وال$ضعيف � يق$وى أن ُيت$صر َ ف في$ه معمول$ه بالتق$ديم والت$أخير، وم$ا َ

ًُس$مع قلي$$ل � ي$$صلح أن يك$ون اس$$تثناء م$$ن القاع$$دة العام$ة َف$$إن تق$$دم عل$ى الجمل$$ة نح$$و . ِ K)ٌقائم$$ا زي$د ف$$ي ال$$در امتنع$$ت ) ً
َإجماعا، وقيل في حكاية اFجماع نظر، ل$يس ب$صحيح، حي$ث أج$از الف$راء ف$ي ق$ول القائ$ل: المسألة قيل َ ًف$داء ل$ك أب$ي : ً

ًمي، جوز الفراء أن يكون فداء حا�، والعامُل في$هوأ ً َ ّ خب$ر مق$دم، : ّمبت$دأ م$ؤخر، ول$ك: ًل$ك، ف$داء ل$ك أب$ي وأم$ي، أب$ي: ّ
َحال من الجار والمجرور، لك فداء، جوز تقديم الحال ھنا وھو فداء عل$ى ل$ك، وھ$و يقت$ضي ج$واز التق$ديم عل$ى : ًفداء ّ ً َ

َالجمل$ة عن$ده إذا تق$دم الخب$ر، وأج$ازه اب$ َ lُھنال$ك الو�ي$ة [ الح$$ق"ًن برھ$ان فيم$$ا إذا ك$ان الح$ال ظرف$ا نح$و ّ ََ ِ ِ َ َ َْ ُ ْK َ ِ "}18/44 {
  .إذن ھذا خ.ف عند النحاة. ٌظرف في موضع الحال، والو�ية مبتدأ، و[ خبر: فھنالك

َوإذا تقدم على المبتدأ قيل باFجماع المسألة ممتنعة، لكن ذكرنا خ.ف ابن برھان والفراء وغي َ    .رهّ

  :إذن

َوعام777777777777ل ض777777777777من معن777777777777ى الفع777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

 

َحروف77777777777777ه م77777777777777َؤخرا ل77777777777777ن يعم677777777777777 َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ً . ُ َ
  

 

ْكتل7777777777777777ك لي7777777777777777ت وك7777777777777777أن ون7777777777777777در َ َ َْ .َ َ ََ َ ََ ْ ِ  

 

........................ 

ْوندر ََ ّقل أو شذ، وھو ا=حسُن؛ لكن ابن مالك � ُيعبر بـ:  يعنيَ ّK)ن$در أو :إ� في الن$ادر، وإذا ق$ال) ّشذ(عن ) ندر 
ّقل حينئذ ُيحمل على أنه مسموع قليل، ومحتمل للقياس علي$ه، لك$ن الظ$اھر أن$ه ش$اذ، َ ٍ K ْنح7ـو س7عيد م7ستقـرا ف7ي ھج7ر َ ّ ْ ُ َ ُ َْ ٌِ ِ ًِ َ َ ،

ًمستقـرا ّ ْ ُِ lھذه حال مؤكدة، وعليه فالمراد با�ستقرار العام،:  قيلَ ً مستقـراٌ ّ ْ ُِ  ما المراد با�ستقرار خ$اص أو ع$ام؟ إذا قي$ل َ
ٍنھا حال مؤكدة حينئذ نقولبأ l :م7ستقـرا:المراد با�ستقرار العام، وقال بع$ُضھم ً ّ ْ ُِ ّثابت$ا غي$ر متزل$زل، فھ$و خ$اص إذ :  أيَ ً
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ًلو كان عاما لم يظھر ً مستقـرا:يعني قوله. ّ ّ ْ ُِ ره با�ستقرار العام أو ا�ستقرار الخاص؟ لو ك$ان عام$ا لم$ا ذك$ر، َ lھل نفس ِ ُّ ً
  .قرار الخاصّولذلك نفسره با�ست

َيجُب تأخيُر الحال من ا=بيات الث.ثة السابقة في ست مسائل، يجُب ت$أخير الح$ال، � يج$وز أن تتق$دم : إذن نقول ّ ُ ّ
  :ّعلى عاملھا في ست مسائل، وكلھا مأخوذة من ا=بيات الث.ثة السابقة

ّأن يكون العامُل فع. جامدا؛ =نه قيَده ھنا قال: ا=ول ً Mبفعل صر: ً ُ ٍْ ِ ُإذن الجامد � يجوز أن تتق$دم الح$ال عليھ$ا، . َفاِ
ًما أحسنه ُمقب. ِ َ.  

ُأن يكون صفة تشبه الفعل الجامد، وھو اس$م التف$ضيل، نح$و ھ$ذا أف$صُح الن$اس خطيب$ا، ھن$ا � يج$وز أن : الثاني ً ً
َتتقدم الحال على العامل وھو اسم التفضيل ّ.  

ًأن يكون مصدرا ُمقدرا بالفعل وحرف: الثالثة ًّ ً مصدري، نحو أعجبني اعتكاُف أخيك ص$ائما، أعجبن$ي اعتك$اف َ َ
  .ّأخيك أي أن يعتكف ھو مؤول بالمصدر

ًأن يك$$ون اس$$م فع$$ل نح$$و ن$زال م$$سرعا، قلن$$ا: ًرابع$ا ِ ّھ$$ذا في$$ه معن$ى الفع$$ل وحروف$$ه، ولك$$ن � يج$$وز أن يتق$$دم، : َ ُ
ًلماذا؟ =نه ليس فع. و� صفة ً.  

ًأن يكون لفظا ُمضمنا مع: الخامس ِاس$م اFش$ارة وم$ا ُعط$ف : نى الفعل دون حروفه، مث$ل الع$شرة الت$ي ذكرناھ$اًّ
ًفتل$ك ُبُي$وتُھم خاوي$ة. ((َعليه، وذكر الناظم ث.ث$ة َ َِ َ َْ ُ ْ ًخاوي$ة)) ِ َ ِ ُح$ال، والعام$ل فيھ$ا تل$ك، فھ$و اس$م إش$ارة � يج$وز تقديم$ه : َ ُ

  .على العامل

َأن يكون عام.، لكن عرض له مانع، يعني: السادس َ ً ُعل ُمت$صرف دخل$ت علي$ه �م ا�بت$داء أو �م الق$سم، أو ف: ِ ُ ّ ٌ
ًكان العامل فيه فع. دخل مع حرف مصدري، والصفة المشبھة أن تكون صلة لـ إذن في ا=ص$ل أن$ه يعم$ل لك$ن ). أل(َ

َعرض له مانع َ.  

ّھذه ست مسائل � تتقدم الحال على عاملھا: إذن k. 

ح$ال م$ن : ًخب$ر، وقائم$ا: مبتدأ، وعن$دك: ، زيد)ًنحو زيد قائما عندك(ھا َوقد ندر تقديُمھا على عامل: قال الشارح
ْس77عيد م77ستقـرا ف77ي ھج77ر(ال$$ضمير الم$$ستكن ف$$ي عن$$دك، والج$$ار والمج$$رور نح$$و  َ ّ ْ ُ ََ ٌِ ِ ًِ جم$$اھير ... ، الجمھ$$ور عل$$ى المن$$ع)َ

ًالنح$$اة عل$$ى المن$$ع للعل$$ة ال$$سابقة، وھ$$و ك$$وُن الج$$ار والمج$$رور والظ$$رف ع$$ام. معنوي$$ا وھ$$و  ض$$عيف، وال$$ضعيُف � ً
ُّيتصرف فيه معمو�ته، ُيستثنى من المضمن K .. عندما قال بأنه مقيس ُيستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروف$ه أن

ًيكون ظرفا أو مجرورا ُمخبرا بھما ً ًيقع خبرا، ليس ُمطلقا ك$ل ظ$رف وج$ار ومج$رور، : بھذا القيد مخبر بھما، يعني.. ًَ ًَ
َفيجوز بقلة، ھكذا عبر ابن ھ$شام ف$ي ا=وض$ح.. ٍبقلة. ً�، مخبرا بھما ّ ٍ ٍيج$وز بقل$ة، : إذن عن$َده أن$ه مق$يس، ول$ذلك ق$ال. ُ ُ

َتوس$ط الح$ال ب$ين المخب$ر عن$ه والمخب$ر ب$ه؛ بخ$.ف م$ا إذا تق$دم عل$ى المخب$ر عن$ه فإن$ه ممتن$ع، قي$ل . على قل$ة: يعني ِّ k
ًباFجم$$اع، والجم$$اھيُر عل$$ى المن$$ع، واس$$تدل المجي$$ز ُمطلق$$ا بق$$ Kوال$$سموات مطوي$$ا ((-ق$$راءة الح$$سن-راءة م$$ن ق$$رأ َ Kِ ْ َ َ ٍت◌َُ ٌ 

ِبيمينه ِ ِ َ ُوالسموات)) ِ َ َK :ِمبتدأ، بيمينه ِ ِ َ ٍخبر، مطويات: ِ K ِ ْ ٍإذن وال$سموات مطوي$ات . بالكسر على أنه حال؛ جم$ع مؤن$ث س$الم: َ K Kِ ْ َ َ َُ
ِبيمينه(ّھذه حال ُمتقدمة على  ِ ِ َ  . ّجوزوا ھذا).. ِ

َوقالوا ما " َْ ُ َفي ُبطون ھذه ا=نعام خالصة ل$ذكورناَ َِ ُ ُْ ُl ٌ َ َ َِ ِ ِ ِِ
َ ًخال$صة بالن$صب}  6/139{" ِ َ ِ ًإذن تق$دمت، م$ن أج$ازه مطلق$ا . َ َ ّ

ًاستدل بھاتين القراءتين، وأجازه ا=خفش قياسا َ.  

ْونح77777777777و زي77777777777د مف77777777777ردا أنف77777777777ع م77777777777ن ٌِ ُ َ ُ ْ ُ ْ ََ ْْ َ ََ ً  

 

ْعم777777777رو معان777777777ا م777777777ستجاز ل777777777ن يھ777777777ن ِْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ ٌ َ ً ٍ  

 

َأو صفة أشبھت المصرفـا :َسبق أنه قال . َ ُ َ َ ْْ ِ ٍ ِْ َ َيشمُل اسم التفضيل؛ =نه صفة، لكنھا ل$م ت$شبه الفع$ل المت$صرف، :  قلناََ ُ َ
اس$تثناء م$ن ذاك أن$ه ق$د . ٍوإن كانت فيھا معنى الفعل وحروفه، إ� إنھا � تقبُل ع.مة الفرعية بإط.ق، وإن قبلتھا بقيد

ُذكره الناظم ھنا، يعمُل اسم التفضيل لكن بقيد، وھو الذي  ْونحوَ ٌمستجازھذا مبتدأ، : ََ ََ ْ ْلن يھن ھذا خبره، ُ ِْ َ  ھ$ذا خب$ر بع$د َ
ْزيد مفردا أنفع منخبر،  ٌِ ُ َ ُ َْ ْْ ََ ًعمرو معانا  ً َ ُ ْ ُأنفعھذا المثال، ٍَ َ ْ ُ أنفع  ما نوعھا؟َ َ ْ ص$فة م$شبھة؛ اس$م فاع$ل؛ اس$م تف$ضيل؛ أفع$ل َ
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ٌ زي77دالتف$$ضيل؟ أفع$$ل التف$$ضيل ْ ٌف77ردُممبت$$دأ، و : َ َ ُ أنف77عح$$ال، و: ْ َ ْ ْم77نخب$$ر، و : َ ٍعم77رو ِ ْ ًمعان77اُّمتعل$$ق ب$$أنفع، و : َ َ ٌح$$ال م$$ن : ُ
ٍعمرو ْ ٌ زيد،َ ْ ًمفردامبتدأ، : َ َ ُأنفعحال من الضمير المستكن في : ُْ َ ْ ُأنفع(, َ َ ْ ًمفردافيه ضمير مستكن، ) َ َ  ح$ال من$ه، والعام$ل :ُْ

 وھو الضمير المستكن ھو العام$ل ف$ي الح$ال، إذن العام$ل ف$ي ًإذن في مفردا؟ ما العامل فيه؟ العامل في صاحب الحال
ُأنفعالضمير المستكن  َ ْ ًمفرداُ ھو نفسه اسم التفضيل، ھو عينه العامل في َ َ ْم7نّ، وھنا تقدمت الحال عل$ى اس$م التف$ضيل، ُْ ِ 

ٍعمرو ْ ً معاناّھذا ُمتعلق بأنفع،: َ َ ٍعمرو حال من :ُ ْ ً ُمنف$ردا م$ن عم$رو ف$ي ح$ال زيد أنف$ع ف$ي ح$ال كون$ه(أصل التركيب . َ
ُأنف77ع(، وإنم$$ا ك$ان )ًكون$ه ُمعان$ا َ ْ ّ=ن ص$$احب الح$ال ال$$ضمير الم$ستكن وعم$$رو، ك.ھم$ا ُمتعلق$$ان : ًع$ام. ف$$ي الح$الين) َ َ

ٍمعمو�ن بأنفع، حينئذ جاءت الحال من ص$احبي ح$ال العام$ل فيھم$ا : بأنفع، ك.ھما متعلقان يعني ٍ، حينئ$ذ يك$ون )أنف$ُع(ٍ
  .الحال ھو العامل في الحالالعامل صاحب 

اتحدا في كون العامل فيھم$ا ھ$و أنف$ع، وال$شاھد ھن$ا ) ًمعانا(والحال المتأخرة ) ًمفردا(إذن اتحدا؛ الحال المتقدمة 
ًليس في معانا؛ =نه ُمتأخر، ھذا جاء على ا=صل، ال$شاھد ھن$ا ف$ي ُمف$ردا، كي$ف تق$دم عل$ى  ّ وھ$و اس$م تف$ضيل؟ ) أنف$ع(َ

$طا ب$ين ح$الين، أن يق$ع أفع$$ُل ُاس$تثنيت ھ$ذه: قي$ل lالحال$ة بال$ضابط ال$ذي ذك$ره النح$اة، وھ$و أن يق$ع اس$م التف$ضيل ُمتوس َ ً ُ ُ
Kالتفضيل ُمتوسطا بين حالين من اسمين متحدي المعنى أو مختلفين، ُمتحدي المعنى أن يكون ثم تفضيُل ش$يئ ف$ي ح$ال  َ ً ّ

ًعلى نفسه في حال أخرى، زيد قائما أحسُن منه قاعدا، ھ ً ٍنا التفضيُل بين شخ$صين أو ب$ين ش$خص ف$ي ح$الين؟ الث$اني، ٌ
ٍشخص واحد، زيد قائما أحسُن منه قاعدا، فالحا�ن ھنا من زيد في الحقيقة، حينئذ نقول ً ً ھنا اتح$دا م$ن حي$ث المعن$ى، : ٌ

ًزيد مفردا أنفع من عمرو معـانا(وأما  ًَ ُ ْ َ ُ َ ُ ٍْ ْ ٌِ َ ْْ   .الحا�ن ھنا من شخصين مختلفين: فنقول) ََ

ًذن سواء وقع أفعل التفضيل بين اسمين ُمفضلين أو ُمفضل أحدھما على ا]خر، وكان الشخص واح$دا ُمتح$دي إ ّ ّ َ ً
ٍُمفضل أحدھما في حالة على ا]خر في أخرى، كل منھما فضل عل$ى ا]خ$ر ف$ي حال$ة . المعنى أو كان ُمختلفي المعنى ٍ ٌv

َليست ھي الحال ا=ولى، فھذا جائز، أن تتقدم الحال ّ ٌ ً على اس$م التف$ضيل عل$ى أن اس$م التف$ضيل عام$ل ف$ي الح$الين مع$ا ِ ٌ َ ِ
ٌالمتقدمة والمتأخرة، فيكون ذلك ُمستثنى مما تقدم من أنه � يعمُل في الحال المتقدم$ة علي$ه اس$م التف$ضيل، ھ$ذا اس$تثناء  َ ّ

ًمم$$ا س$$بق، وإنم$$ا ج$$از ذل$$ك ھن$$ا =ن أفع$$ل التف$$ضيل وإن انح$$ط درج$$ة ع$$ن اس$$م الفاع$$ل وال$$صف K َ ِة الم$$شبھة بع$$دم قبول$$ه َ
ّع.مات الفرعية، فله مزية على العامل الجام$د، نع$م � ش$ك، يعن$ي kإذا قي$ل ب$أن أفع$ل التف$ضيل أح$ط درج$ة م$ن اس$م : َ

ف lًالفاعل لكونه لم يقبل ع.مة الفرعية مطلقا إ� إنه أعلى درجة م$ن الجام$د =ن في$ه معن$ى وح$روف الفع$ل المت$صر .
ّإذن � ُيسوى بينھما، فله مزية على العامل الجامد؛ =ن في$ه م$ا . ًاعل وأعلى درجة من الجامدإذن ھو أدنى من اسم الف ّ

ًفي الجامد من معنى الفعل، ويفوقُه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فُجعل ُموافقا للعام$ل الجام$د ف$ي امتن$اع تق$ديم الح$ال  ُِ ِ َّ ِ
ًھ$و أكف$ؤھم ناص$را: ّعليه إذا لم ُيتوسط بين حالين، نحو ِ، ھن$ا � يج$وز أن يتق$دم، ُعوم$ل معامل$ة الجام$د م$ع كون$ه في$ه ِ َ ّ ُ

ًمعنى الفع$ل وحروف$ه، ولكون$ه ل$م يقب$ل ع.م$ة الفرعي$ة ُمطلق$ا ُعوم$ل معامل$ة الجام$د، وُجع$ل موافق$ا �س$م الفاع$ل ف$ي  ً َِ ِ
َجواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين ّ.  

Kإذن ما ُسمع في لسان العرب ھو المحكم ھنا، وھ َ . و ما جاء في أفعل التفضيل بين حالين با�عتبار ال$ذي ذكرن$اهِ
ًثم استثني ھذا إما أن ُيعلل وإما أن ُيجعل على قياس، و� بأس أن ُيعلل بأنه أعطي حكم الجامد ف$ي م$ا إذا ن$صب ح$ا�  َّ ََ ُ َ ُ

َواحدا، وأما إذا نصب حالين بالقيد المذكور يعني ُالتفضيل باعتبارين حينئذ أعطي حك: ً   .م اسم الفاعلٍ

ْونحو زيد مفردا أنفع من ٌِ ُ َ ُ ْ ُ ْ ََ ْْ َ ََ : ًھن$ا ف$ي ھ$ذا المث$ال خب$ر، ومف$ردا: ٌفيه ضمير عائد عل$ى زي$د، وأنف$ُع قلن$ا:، أنفع قلنا ً
ٍم7ن عم7روھ$ذا ح$ال م$ن ال$ضمير ف$$ي أنف$ع،  ْ َ ْ ًمع7ـانا ھ$ذا متعل$$ق ب$أنفع، :ِ َ ً ح$ال م$ن عم$$رو، وإنم$ا ك$ان أنف$ُع ع$ام. ف$$ي :ُ

َصاحب الح$ال وھ$و ال$ضمير الم$ستتر والمج$رور بم$ن معم$و�ن ل$ه، والعام$ُل ف$ي الح$ال ھ$و العام$ل ف$ي الحالين؛ =ن 
ٌ م77ستجـاز.ص$$احبھا ََ ْ َ ھ$$ذا خب$$ر المبت$$دأ نح$$و، ال$$سين والت$$اء زائ$$دتان أو للن$$سبة، أي من$$سوب إل$$ى الج$$واز، ومع$$دود م$$ن ُ

ِأو ص7فة أش7بھت  ً:ز بع$د ا�متن$اع =ن$ه ُمن$ع أو�َث$م إن م$ا ج$از بع$َد ا�متن$اع يج$ُب ھك$ذا ق$ال ال$صبان، م$ا ج$ا. الجائز ٍ َِ َ ْْ َ ََ
َالمصرفـا . َ ُ ٍمفھومه أنه � يعمل، ثم جوزنا له حالة واحدة، حينئذ يجُب، ولكن الناظم قال، ْ K :ٌمستجـاز ََ ْ َ، ف. ُيعترض علي$ه ُ

ْلن يھـن. بأن ال.ئق التعبير بالوجوب بدل ا�ستجازة، لكن ھذا فيه نظر ِْ َ   .لن يضُعف، وھو خبر بعد خبر:  يعنيَ

ُنحـوإذن  ْ ٌمستجـاز ھذا المثال َ ََ ْ ْل7ن يھ7ـنال$سين والت$اء زائ$دة، .. ج$ائز:  يعنيُ ِْ َ ل$ن ي$ضعف ب$ل ھ$و ف$صيح، :  يعن$يَ
َإن$ه مم$ا ض$ُعف في$ه تق$ديم الح$ال عل$ى اس$م التف$ضيل، وھ$ذا م$ذھُب س$يبويه والجمھ$ور، : وُيقاس عليه بكثرة، و� نقول

َن أم اختلفا، اتحد ا�سمان يعن$ي الح$ا�ن؛ ب$أن ك$ان ص$احبھما واح$دا كالمث$ال ال$ذي ذك$ره اب$ن عقي$ل ًسواء اتحد ا�سما ً
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ًزيد قائما أحسن منه قاعدا( وھ$ذا قلن$ا م$ذھب س$يبويه والجمھ$ور، ويج$ُب أن . ، أو مختلفان كمثال الناظم ال$ذي ذكرن$اه)ً
lتكون حال المفضل ُمقدمة، وحاُل المف$ضل علي$ه ُمت$أخرة يعن$ي ًزي7د مف7ردا : زادوا عل$ى م$ا ذكرن$اه، كم$ا ذك$ره الن$اظم: ّ َ ُ ْْ ٌ َ

َأنفع من عمرو معـانا ُ ْ َ ٍُ ْ ِ َ ْ ّ تكون حال المفضل مقدمة، وحال المفضل عليه ُمتأخرة،َ ّ ًزيد مفردا أنف7ع، مف7رداھنا . ّ ًَ ُ ُ َ ُ ْْ َ ْْ ََ ٌ ھ$ذا ح$ال ٌ
َمن المفضل، وُمعانا حال من المفضل عليه، � ُيعكس، � يتقدم ھذا  ّ أنف$ُع م$ن عم$رو : " عل$ى ذاك، ف$. ي$صح أن ُيق$الَ

ًمعانا زيد مفردا ًمن عمرو معانا أنفع زيد مفردا: " ، أو نقول"ً ً، التقديم والتأخير ھنا ممنوع س$واء ك$ان المف$ضل علي$ه "ً
  .ًُمتعددا أو شخصين

إذا ف$$$ي إذ ف$$$ي الماض$$$ي و:  وزع$$$م ال$$$سيرافي أن المن$$$صوبين خب$$$ران من$$$صوبان بك$$$ان المحذوف$$$ة عل$$$ى تق$$$دير
ٍل$$م ُي$$سلم بھ$$ذا ا�س$$تثناء، وإنم$$ا أبق$$ى العم$$وم عل$$ى أص$$له ف$$ي ك$$ون اس$$م التف$$ضيل � يعم$$ُل ف$$ي ح$$ال : ا�س$$تقبال، يعن$$ي َ l

ٍُمتقدمة، حينئذ مثل ھذا التركيب  فھو خبر لك$ان المحذوف$ة -ًزيد إذا كان ُمفردا : "قال" ًزيد مفردا أنفع من عمرو معانا"ّ
، جعلھ$$ا خب$$رين لك$$ان محذوف$$ة م$$ع اس$$مھا، م$$ع إذ ف$$ي الماض$$ي وإذا ف$$ي ً" ك$$ان معان$$ا أنف$$ُع م$$ن عم$$رو إذا-م$$ع اس$$مھا
  .ا�ستقبال

ِو� يجوز تقديم ھذين الحالين على أفعل التفضيل و� تأخيُرھما عنه،  ُ ًزيد قائم$ا قاع$دا أح$سن من$ه"ُ ، � يج$وز؛ "ً
َن أص$ل فيبق$ى عل$ى م$ا ھ$و علي$ه، ف$. تتق$دم ٌ=نه بھذا التركيب ال$ذي ُس$مع؛ =ن$ه � ُيق$اس علي$ه، م$ا دام أن$ه خ$روج ع$ ّ

  .الحا�ن و� تتأخر، و� يحصُل تقديم و� تأخير

 :ثم قال الناظم رحمه ' تعالى

ِوالح77777777777777ال ق77777777777777د يج77777777777777يء ذا تع77777777777777دد c َْ ُ َ َ ََ َ َِ ُ ْ  

 

ِلمف77777777777777رد ف77777777777777اعلم وغي77777777777777ر مف77777777777777رد ٍ َِ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ ِْ َ َْ  

 

ّصاحُب الحال قد يتعدد، فتتعدد الحال له، وقد يكون صاحُب ال K ،ُوالح7ال ق7د يج7يءًحال مفردا وتتعدد الح$ال ل$ه َ َ َِ ُْ َ ْ ،
ُالحال َ ُ قد يجيءومبتدأ، : ْ َِ ْ ِذا تعددخبر المبتدأ، : َ c َ َ ِيجيء، ذا تعددٌ حال من فاعل َذا، َ c َ ُ ََ َ kصاحب تعدد، والمراد بالتع$دد ھن$ا : ِ k

ٍلمفردالتكرر،  َِ   .المفرد المراد به ھنا في ھذا المقام غير المتكرر: ُْ

ِوغير مفرد. الحال مفردة في باب الحال إذن المراد بھا غير المتكررة: إذن إذا قيل َ ُ ْ َْ ِ .. صاحب ح$ال غي$ر :  يعنيَ
ِوالحال قد يجيء ذا تعدد c َْ ُ َ َ ََ َ َِ ُ ًيجوز تع$دد الح$ال وص$احبھا مف$رد، لم$اذا؟ لم$ا ذكرن$اه م$رارا أن ب$اب الح$ال محم$ول :  يعنيْ ُ ّ

ُجوز تعدد ا=خبار ھناكعلى باب الخبر والنعت، كما ي k ُ:  

َوأخب777777777777777777روا ب777777777777777777اثنين أو ب777777777777777777أكثرا ْْ َ ِْ ِ ِْ ْ ُ َ َ  

 

ٍع7777777777777777777777777777777777ن واح7777777777777777777777777777777777د  ِ َ َْ..........  

 

ًكذلك جاز ھنا، فالمبتدأ ھن$اك واح$د، وا=خب$ار ُمتع$ددة، ك$ذلك ق$د يك$ون المنع$وت واح$دا والنع$وت متع$ددة ُ إذن . َّ
ّلشبه الحال بالخبر والنعت جاز أن تتعدَد الحال وصاحبھا يكون  َ ُُمفردا؛ =ن الحال ش$بيھة ب$الخبر، والخب$ر يتع$دد؛ =ن$ه ِ ّ ٌ ً

ج$اء : "الخبر يتعدد =نه محكوم بھا على صاحبھا، كالحكم بالخبر على المبتدأ، فل$ذلك قول$ك. محكوم بھا على صاحبھا
lالمعنى الدقيق الذي يكون فارقا بينھم$ا، � ُي$ؤثر: ، يعني"زيد راكب: "ھذا في قوة قولك" ًزيد راكبا  ف$ي أص$ل الجمل$ة، ً

ًاFخبار موجود جاء زيد راكبا، أنت أخبرت بمجيء زيد بكونه راكبا، وإذا قلت َزي$د راك$ب، ك$ذلك ح$صل، وإن ك$ان : ًَ ٌ ٌ
ّفي الحال زيادة قيد، حينئذ وفت ھذه الجمل$ة زي$د راكب$ا بم$ا وف$ت ب$ه الجمل$ة ال$سابقة، وك$ذلك ش$بيھة بالنع$ت م$ن حي$ث  Kَ ً ٍ ُ

ّاتصاف صاحبھا بصفة خاص   .ّة والنعت يتعدد، فالحال شبيھة به فكذلك التاء تتعددٍ

ْق7د. إذن الحال لشبھھا بالخبر والنعت قد يج$يُء ُ تحقي$ق أو تقلي$ل؟ الظ$اھر أن$ه تحقي$ق ول$يس للتقلي$ل؛ =ن$ه كثي$ر، َ
ٌحينئذ تحقيق المراد أن ھ$ذا الحك$م محق$ق ثاب$ت ّ ُق7د يج7يء . ٍ َِ ْ ُيج7يء ق$د للتحقي$ق، َ ُر يع$ود عل$ى  أي الح$ال، ض$مير م$ستتَِ

ِ ذا تعدد.الحال c َ َ ًجاء زيد راكبا ضاحكا، جاء: صاحب تعدد، فتقول:  يعنيَ ً ٌ ح$ال م$ن : ًفاعل، ض$احكا: فعل ماضي، زيد: َ
  .حال بعد حال: ًزيد، راكبا

ٍوُي$شترط ف$ي تع$دد الح$ال للمف$$رد أن � ُيف$صل بينھم$ا بع$اطف، ف$إن ف$$صل بينھم$ا بع$اطف حينئ$ذ ص$ارت الح$$ال  ِ ُ َ َّ
ًجاء زيد ض$احكا وراكب$ا: لو قالُمفردة،  ً ٌ ًوراكب$ا ال$واو ح$رُف عط$ف، وراكب$ا معطوف$ا عل$ى المن$صوب، والمعط$وف , َ ً ً
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: على المنصوب منصوب؛ =نه � نقول إنه حال في اFعراب، وإن ك$ان ف$ي المعن$ى ح$ال لكن$ه ف$ي اFع$راب � نق$ول
  .حال

َإذن ُيشترط في تعدد الحال لمفرد أن � ُيعطف بينھما بح ٍ ّ   .رف العطفَ

ِذا تعدد c َ َ ً قد يكون التعدد جائزا وقد يكون واجبا، والوجوب في موضعين اثن$ين � ثال$ث لھم$ا عن$د النح$اة، وجوب$ا َ ً ًِ ّ
ًإن$ا ھ$َدْيناهُ ال$سبيل إم$ا ش$اكرا وإم$ا كف$ورا((نح$و ) إم$ا(، بعد )�(وبعَد ) إما(بعد  ُ ًَ َ َK ِ K Kِ ِ ِ َِ َ َ K(( ,ًش$اكرا و كف$ورا ُ ًَ ُددھما ح$ا�ن، تع$: َِ ّ

ًج$$اء زي$د � خائف$$ا و� آس$$فا"مث$$ل ) �(، ك$$ذلك بع$$د )إم$$ا(واج$ب؛ لوقوعھم$$ا بع$$د  ًخائف$$ا وآس$$فا: ، نق$$ول"ً ح$$ا�ن تع$$ددتا : ً
  .ما عدا ھذين الموضعين فھو جائز. ٌواجب: وما حكم التعدد؟ نقول. لصاحب حال واحد وھو زيد

ِقـد يجـيء ذا تعـدد c َْ ُ ََ َ ً جوازا ووجوبا، والوجوُب َِ ًفي موضعين، وما عداه يعتبر جائزاً َ.  

ٍلمفـرد َِ ْفـاعلم. َ يعني لصاحب حال ُمفرد، كالمثال الذي ذكرناهُْ َ ْ فع$ل أم$ر، والفاع$ل ض$مير ُم$ستتر تق$ديره أن$ت، : اعل$م: َ
ُوالجملة � محل لھا من اFعراب ُمعترضة أو معترضة يجوز فيھا الوجھان، والجملة المعترضة يجوز عطفھا ب$الو ُِ َِ ّ او ُ

ُوالف$اء، ا=ص$$ل أنھ$$ا � تعط$ف، ا=ص$$ل ف$$ي الجمل$$ة المعترض$ة � تعط$$ف، لك$$ن يج$$وز عطفھ$ا ب$$الواو أو الف$$اء ُ َُ َق77ال  : "َ َ
ِمحمد ھـو ابن مـالك ِ َ ْ َ . َ ُُ ُ ِ ھـو ابن مـالك: "، قلنا"ٌ َ ْ َُ ُيجوز أن يكون جمل$ة معترض$ة � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب، ھن$اك ل$م " ِ◌ُ

: َ فيھا، لكن ھنا فصلھا بع$اطف، والع$اطُف ف$ي الجمل$ة المعترض$ة � يخل$و ع$ن اثن$ينيفصلھا بعاطف وھذا ھو ا=صُل
ِھ7ـو اب7ن م7ـالك: ّالفاء والواو فحسب، وما عداه �، ونبه على ذلك ال$صبان عن$د قول$ه َ ْ َُ .. تنبي$ه؛ يج$وز العط$ف : ِ◌، ق$الُ

  .إلخ

ْفـاعلم َ ْ ْفـاعلم: َ لم قالَ َ ْ ِ؟ أتى بھا لرد قول ابن ع$صفور وھ$و َ اب$ن ع$صفور النح$وي . ّمن$ُع تع$دد الح$ال م$ن المف$ردّ
ّالشھير صاحب الشرح المقرب منع تعدد الحال من مفرد ف. ُيقال ًج$اء زي$د راكب$ا ض$احكا: "َ َمن$ع اب$ُن ع$صفور ھ$ذا ". ً

ًھ$ذا ُب$سرا أطي$ب من$ه رطب$ا"َالنوع ما لم يكن العامُل في$ه أفع$ل التف$ضيل، نح$و  ين، ّالمتوس$ط ب$ين ح$ال: ، ال$سابق يعن$ي"ً
َوالث$$اني عن$$ده نع$$ت ل$$5ول، إذا ج$$اء مث$$ل ھ$$ذا التركي$$ب عن$$ده؛ إذا من$$ع التع$$دد الح$$ال فم$$اذا يق$$ول ف$$ي  ًج$$اء زي$$د راكب$$ا "َ

ٌضاحكا ما إعرابه؟ الجمھوُر على أنه حال ثانية، وعن$ده إم$ا إن$ه نع$ت، وإم$ا إن$ه ح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستتر , ً"ضاحكا ً
ًفي الحال؛ =ن راكبا ا=ولى م$ث. اس$م ف ًاع$ل، واس$م الفاع$ل يرف$ُع ض$ميرا م$ستتراً ً ًإذن الحال$ة الثاني$ة لي$ست ح$ا� م$ن . ِ

ًزي$د، ج$اء زي$$د ض$احكا، ض$احكا ً ًل$$يس ح$ا� م$$ن زي$د، وإنم$ا ح$$ال م$ن ال$ضمير الم$$ستكن ف$ي اس$$م : ًح$$ال لزي$د، راكب$ا: ٌ
ِ المتداخل$ة، متداخل$ة أن تك$ون ك$ل ّيج$وز عن$د النح$اة ُيعب$ر عنھ$ا بالح$ال.. Kالفاعل ا=ول الحالة ا=ولى، وھذه ُيعبر عنھا

ًح$ال ممك$ن تتع$دد إل$ى ع$$شرة، وك$ل ح$ال تك$ون ح$ا� م$$ن ال$ضمير الم$ستكن ف$ي الح$ال ال$$سابقة، ف$إذا ق$ال ّ ج$اء زي$$د : "ّ
ًضاحكا راكبا قائما نائما ً ً ٌ، فھذه كلھا أحوال، ا=خير ح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستكن ف$ي ال$ذي قبل$ه، وال$ذي قبل$ه ح$ال م$ن "ً ٌ

ٌن في الذي قبله، وتبقى معن$ا ح$ال واح$دة فق$ط، وھ$ذا ذھ$ب إلي$ه اب$ن ع$صفور، وھ$و ج$ائز عن$د بع$ض الضمير المستك َ ٌ
ّالنحاة على أن ُيجعل الحال الثانية ُمتداخلة مع الحالة ا=ولى، وُيعبر عنھا بما ذك$ر، لك$ن قياس$ه ومنع$ه في$ه ن$وع ف$ساد َ .

قاس$$وا الح$$ال عل$$ى ظ$$رف الزم$$ان : َل$$م من$$ع؟ ق$$ال.. ٌوالث$$اني عن$$ده نع$$ت ل$$5ول أو ح$$ال م$$ن ال$$ضمير في$$ه وعل$$ة المن$$ع
ٍالحال أشبُه ما يكون بالخبر أو النعت، بل التفريق بين الحال والنعت فيه ن$وُع ص$عوبة، حينئ$ذ .. والمكان، وھذا غريب

 ُِيعَدل عن تشبيه الحال بما ھو أقرُب إليھا، بل قد يكون من جنسھا إلى شيء بعيد وھو ظرف المك$ان، وظ$رف الزم$ان
ًھذا فيه ُبعد، فكما أن الشيء الواحد والشخُص الواحد � يكون في مك$انين وزم$انين، ھ$ذا يمتن$ُع عق$.، ق$الوا ك$ذلك � : َ

ٌالحال وص$ف ف$ي المعن$ى ف$. : ِيكون له حا�ن، وھذا بعيد، وغريب من ابن عصفور أن يقول ھذا، لماذا؟ =نه إذا قيل
ف، ھذا غير ممنوع، لكن كونه في مكانين ف$ي زم$انين ف$ي وق$ت واح$د يمنع العقل أن يكون للشخص الواحد مائة وص

  .ٌإذن فرق بين المكان والزمان وبين الوصف. ھذا ممنوع

ْ فـاعلم:إذن قوله َ ْ ِوغيـر مفـرد. ّ لرد قول ابن عصفورَ َ ُ ْ َْ ِ ِقـد يجـيء ذا تعـدد ما المراد به ھنا؟ َ c َْ ُ ََ َ ْ لمف7777ـرد ف7777ـاعلم   َِ َ ْ َ َُ ٍْ ِ
ِوغيـر ْ ِغيـرَو، ََ ْ ِغيـر مفـردِ معطوف على مفرد ا=ول، َ َ ُ ْْ ِ   .ّأن يكون التعدد لصاحب الحال:  يعنيَ

ّإذن قد تكوُن الحال ُمتعددة، وصاحبھا ُمفردا، وقد تكون ُمتعددة وصاحبھا ُمتع$دد ك$ذلك، ول$ذا ق$ال ّ ِغيـرمف7ـرد: ًّ َ ُ ْْ ِ َ ،
َوغير المفرد شمل ث.ث ص$ور، ي$دخُل تح$ت قول$ه َ َغيـرمف7ـر: ِ ُ ْْ ِ ًا=ول$ى أن يك$ون ص$احُب الح$ال ُمتع$ددا : ُ ث$.ث ص$ورِدَ l

َوس$خر لك$م ال$شْمس والقم$ر َدآئب$ين: "والحال مجتمعة، مث$ل قول$ه تع$الى َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ K Kُ ُ َال$شْمس والقم$ر} 14/33{" َ َ َ ََ ْ K .. ًدائب$ة دائب$ا، ھ$ذا ً
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َا=صل، فإذا اتحَد لفظ الحال ومعناھا وجبت التثنية والجمع، إذا قل$ت ًي$ت زي$دا راكب$ا راكب$ا، راكب$ارأ: ُ ً ً ً ح$ال م$ن زي$د، : ُ
ّح$$ال م$$ن الفاع$ل، إذن تع$$دَد ص$$احُب الح$$ال، لكون$ه ف$$اع. ومفع$$و�، وتع$$ددت الح$ال، اتح$$دت ف$$ي اللف$$ظ : ًراكب$ا الثاني$$ة ًّ ً

ًراكب$ا راكب$ا، وإنم$ا يج$ُب تثني$ة تق$ول: kوالمعنى، وھنا � ي$صح أن ُيق$ال ًرأي$ت زي$دا راكب$ين، ومن$ه : ً َب$ينَِدآئ((ُ أص$لھا )) َ
ًدائبة دائبا، فوجبت التثنية فقيل ََدآئبين: ((ً َ ِ.((  

َإذن تعدد صاحُب الحال والحال ُمجتمعة، يعني ٍفي لفظ واحد، لكنھ$ا ف$ي المعن$ى ُمتع$ددة، وا�جتم$اُع ھ$ذا ف$رُع : ّ
ًدائبا ودائبة: ا�ختصار الحاصل من قوله ً.  

 .ھذه الصورة ا=ولى. َمعنى وجب التثنية  والجمعإذا اتحدت الحال وھي المتعددة في اللفظ وال: إذن

ٍأن يكون بتفريق، يعني: الصورة الثانية ًُمتفرقة الحال مع إي.ء كل منھما صاحبه، لقيت ُمصعدا زي$دا ُمنح$درا، : َ ً ًِ ِ y ُّ ِ
ًم$$صعدا(عن$$دنا  ًمنح$$درا(و) ِ ً، ُم$$صعدا)ِ ًح$$ال م$$ن الفاع$$ل، وُمنح$$درا: ِ ال بجان$$ب ّح$$ال م$$ن المفع$$ول ب$$ه، ت$$ضُع ك$$ل ح$$: ِ

ّصاحبھا، تفرقھا؛ فتقول ُلقيت ُمصعدا أنا، حال مني، زيدا ُمفعول به ُمنحدرا، أنا طالع وھ$و ن$ازل، ھ$ذا الم$راد، لقي$ت : ُ ًُ ً ًٌ
ًُمصعدا زيدا ُمنحدرا ً ًإذن تفرقت الحال وتع$ددت وص$احُب الح$ل ك$ذلك ُمتع$دد إ� أن$ك فرق$ت الح$ال ل$م تجمعھ$ا س$واء . ً َ ّ ّ

  ً.معا

َ أن تجم$$ع ك$$. منھم$$ا عل$$ى ح$$دة، لقي$$ت زي$$دا ُم$$صعدا ُمنح$$درا، جمع$$ت ص$$احب الح$$ال بع$$ضھم :ال$$صورة الثالث$$ة ً ً ً ُ ً
ًُمصعدا منح$درا: لبعض وقلت ً ٌُم$صعدا ُمنح$درا ھن$ا إذا تع$ددت الح$ال وتع$دَد ص$احب الح$ال فإم$ا أن ت$دل قرين$ة عل$ى , ِ K ّ ّ ً ً

ًلقيت ھندا ُمصعدا ُمنحدرة ھذا: التوزيع، حال لمن ھذه؟ لو قال ً ًِ ً واضح، ُم$صعداُ بالتأني$ث : ح$ال م$ن الفاع$ل ومنح$درة: ِ
ًلقيت زيدا م$صعدا منح$درا"حال من ھند، لكن  ً ً ، م$ن الم$صعد وم$ن المنح$در؟ ھ$ذا محتم$ل، الجمھ$وُر عل$ى أن الح$ال "ُ

ُلقي$ت لي$ست عل$ى الترتي$ب، : ًا=ولى ل.سم الثاني، ما ھو ا�سم الثاني؟ المفعول ب$ه زي$دا، والح$ال الثاني$ة ل$5ول، يعن$ي
ًزيدا منحدرا ًُمنحدرا, ً ًحال من زيد، وُمصعدا: ِ َتخفيفا للف$ساد الحاص$ل؛ =ن$ك ل$و جعل$ت : حال من الفاعل، لماذا؟ قالوا: ِ َ ً

َا=ولى ل5ول فصلت بين صاحب الحال والحال بأجنبي، وإذا جعلت الثاني$ة للث$اني ف$صلت ب$ين الح$ال وص$احب الح$ال  َ َ
ُا لھ$$ذا الف$$ساد نعط$$ي ا=ول$$ى ل.س$$م الث$$انيبالح$$ال الت$$ي م$$ن ا=ول، لك$$ن تخفيف$$ ًزي$$دا منح$$درا. "إذن اتح$$دا. ً َھن$$ا ح$$صل " ً

َاتصاُل الحال بصاحب الحال، ووقع الفصُل بين الحال وصاحب الحال ف$ي ا=ول$ى، ھ$ذا أول$ى؛ تخفي$ف، ارتك$اُب أدن$ى  ِ
َاني$$ة ل.س$$م ا=ول؛ ل$$ئ. يف$$صل ب$$ين َھ$$ذا تخفي$$ف ب$$أن ُيجع$$ل الح$$اُل ا=ول$$ى ل.س$$م الث$$اني والح$$ال الث: المف$$سدتين فنق$$ول

  .ا=حوال

ِوغيـر مفـرد: إذن ھذه ث.ث صور داخلة تحت قوله َ ُ ْ َْ ِ Kوس$خر "ً أن يكوُن صاحب الحال متع$ددا والح$ال ُمجتمع$ة، َ َ َ
َلك$م ال$شْمس والقم$ر َدآئب$$ين َ َ َ َ َِ َ ْ K ُ ُ ًأن يك$ون بتفري$$ق م$ع إي$.ء ك$$ل منھم$ا ص$احبه، لقي$$ت ُم$صعدا: الث$اني". َ ِ yُ ً زي$دا ُمنح$$درا، أن ٍ ًِ

ًيكون بتفريق مع ع$دم إي$.ء ك$لl منھم$ا ص$احبه، لقي$ت زي$دا م$صعدا منح$درا ً ً َفي$ه خ$.ف، ال$صواب أن ُيجع$ل الح$ال .. ِ
   .ا=ول للثاني والحال الثاني ل5ول

ّيجوز تعدد الحال وصاحبھا ُمفرد أو ُمتعدد، فمثال ا=ول : قال الشارح ُّ ًجاء زيد راكبا ضاحكا"ُ نا الح$ال م$ن ، ھ"ً
ًج$اء زي$د راكب$ا ض$احكا"ّزيد ُمتعددة وھو راكب وضاحك، ھذان معنيان مختلفان،  ً ٌ ًح$ا�ن متع$ددان، وإذا قل$ت م$ث." َ َ :

ًاشتريت الرمان حلوا حامضا" ً ًحال، في معنى واحد؟ نع$م؛ حل$وا حام$ضا: ًحال، وحامضا: ً، حلوا"ُ ّھ$ذا ُي$سمونه الم$ز : ً ّ
ًمانا ُمزاُاشتريت ر: "عندھم، كأنك قلت َ، حينئذ صار في معنى واح$د، أم$ا "ًّ ًراكب$ا وض$احكا(ٍ ّح$ال ُمتفرق$ة : ھ$ذا نق$ول) ً

ّفراكبا وضاحكا حا�ن من زيد والعامل فيھما جاء، وشرطه أن � يكون بطريق العطف، � بد من التقي$د، . في المعنى َ َُ ً ًِ
ًلقيت ھندا ُمصعدا ُمنحدرة"ومثاُل الثاني  ً ً ًثاني ح$ال م$ن الث$اني، وُم$صعدا ح$ال م$ن ا=ول، فُم$صعدا ، ھذا واضح أن ال"ُ ً

ُحال من ھند والعامل فيھما لقيت، ومنه قوله: ًمن التاء، وُمنحدرة ُ: 

ًلق777777777777777ي ابن7777777777777777ي أخوي777777777777777ه خائف7777777777777777ا َ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ  

 

ًمنجدي77777777777777777777ه فأص77777777777777777777ابوا مغنم77777777777777777777ا َ َ ُ َ َُ َ َ ِ َ ِ  

 

ًابني خائفا َ ِ َِ ِأخويه منجديه، ْ َ ِ ُ َ ِابنيحال من ً:، إذن خائفاَ ِمنج، و ْ ِديهُ َأخويهحال من : َ ّ، فعنَد ظھ$ور المعن$ى ت$رد ك$ل َ ُ ِ
َحال إلى ما تليق به، وعنَد عدم ظھوره ُيجعل أوُل الحالين لثاني ا�سمين، وثانيھما =ول اسمين، لما ذكرن$اه م$ن العل$ة  ِ ِ ُ
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ًلقيت زيدا ُمصعدا ُمنحدرا، ُمصعدا: ففي قولك. السابقة ً ً ًِ ِ ِ ًحال من زيد، وُمنحدرا: ُ ٍاجعْل ك$ل ح$ال : َن التاء، وقيلحال م: ِ ّ
ًلقيت ُمنحدرا زي$دا ُم$صعدا"بجانب صاحبه،  ً ً ً، ھ$ذا ق$ول، وال$صواب م$ا ذكرن$اه أو�؛ أن$ه ُيجع$ل ا=ول للث$اني والث$اني "ُ

  .ل5ول

 ...!!! وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقُف على ھذا و' أعلم
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  66الدرس 

ِبسم ٱ+  . ِ ْ ِٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ   

  .الحمد [ رب العالمين والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

َوعامل الحال بھا قد أكدا ْM ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ ِ  

 

َفي نحو ) تعث في ا)رض مفسدا ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ِْ َ ََ َ َِ  

 

ْوإن تَؤكد جملة فمض ُ ْ ُ ََ ً َ ْ ْM ُ ُمرِ َ  

 

ُعاملھا ولفظھا يَؤخر ُ َ َ َ َ. ُ ْ َ ُ ِ  

 

  :الحال عند النحاة على قسمين, ھذا شروع منه بعد أن أنھى الك.م على الحال المؤسسة

$$سة ھ$ي ا=ص$ل. lوح$$ال مؤك$دة, ح$ال مؤس$سة lوھ$ي الت$ي � ُي$$ستفاد معناھ$ا ب$دونھا؛ ب$$دونھا : ق$$الوا, الح$ال المؤس
, ًراكب$ا ھ$ذه ح$ال مبين$ة مؤس$سة, ًجاء زيد راكب$ا: فإذا قيل,  جيء به من أجلھاٍيعني إذا سقطت حينئذ سقط معناھا الذي

ھ$ي الت$ي � ". ًجاء زيد راكبا", من اللفظ بعد إسقاطھا" ًراكبا"ّما استفدنا المعنى الذي دلت عليه " جاء زيد"لو حذفتھا 
 إل$ى البي$ت ا=خي$ر ال$سابق يتعل$ق وھ$ذه ھ$ي الت$ي م$ضت م$ن أول الب$اب, إذن � ب$د م$ن ذكرھ$ا, يستفاد معناھ$ا ب$دونھا

  .بالحال المبينة وھي المؤسسة

=ن التأكي$د , وھ$ي الت$ي ُي$ستفاد معناھ$ا ب$دونھا, َ وھ$ي الت$ي ش$رع فيھ$ا الن$اظم ھن$ا-وھي النوع الث$اني-lوالمؤكدة 
Kوالمؤكد والمؤكد ا=صل يكون المؤكد زائدا عل$ى المؤك$د, المراد به التقوية Kً l l ,$قط المؤك$د حينئ$ذ دل المؤك$د ٍحينئ$ذ ل$و أسK ّ ٍ l

lعلى المعنى الذي دل عليه المؤكد وھ$ذه , وھي التي ُيستفاد معناھا ب$دونھا. ّإذن لم نستفد منھا إ� مجرد التقوية فحسب. ّ
  :  lالمؤكدة عند النحاة على ث.ثة أنحاء

  .نواع وإن كان في بعضھا نزاعھذه ث.ثة أ, lومؤكدة لمضمون الجملة, lومؤكدة لصاحبھا, lمؤكدة لعاملھا

ًوھي كل وصف وافق عامله؛ إما معنى دون اللفظ، أو وافقه في اللف$ظ والمعن$ى مع$ا, lإما مؤكدة لعاملھا: ا=ول َ ّ ,
َيعني إذا جاء لفظ الحال موافقا للعامل؛ إما أن يوافقه ف$ي اللف$ظ والمعن$ى؛ وإم$ا أن يوافق$ه ف$ي المعن$ى فح$سب ً كالمث$ال , َ

َ) تعث في ا)رض مفسدا: (لناظم ھناالذي ذكره ا ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ََ َ.(  

َ) تع77ث ْ َ َتع77ث, ھ$$ذه ناھي$$ة) َ): (َ ْ ِف77ي ا)رض, ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع أص$$له تعث$$و: َ ْ َ َمف77سدا, ّمتعل$$ق ب$$ه: ِ ِ ْ ھ$$ذا ح$$ال م$$ن : ُ
َمفسداٍحينئذ , عثى يعثو بمعنى أفسد: نقول, ًالفاعل؛ � تعث أنت مفسدا ِ ْ    ما الذي زاده على المعنى؟ُ

ِ) تعث في ا)رض(: ھذا معلوم من قوله: لنقو ْ َْ َِ َ ًفُمف$سدا نق$ول ھ$ذا ,  =ن � تعث المراد به � تفسد ف$ي ا=رض؛)َ
  .ووافقه في المعنى دون اللفظ, Kأكد معنى عامل الحال

ًوق$$د تك$$ون مؤك$$دة ل$$ه وموافق$$ة ل$$ه ف$$ي اللف$$ظ والمعن$$ى مع$$ا l ,))ًوأْرس$$لناك للن$$اس رُس$$و� َ َ َ َِ K ِ َ ْ أرس$$لناك ] 79:ءالن$$سا)) [َ
lرس$و� ح$ال مؤك$دة, ًرس$و� ُل$و أس$قط؛ وأرس$$لناك , lمؤك$دة =ي ش$$يء؟ للعام$ل ال$ذي ھ$و وأرس$لناك م$$ن لفظ$ه ومعن$اه, ً

ًمعلوم أنه أرسل للناس رُسو�، ما دام أنه أرسل حينئذ لزم منه أن يكون رسو�: للناس ًَ ِ ٍ ُ   .إذن ُيستفاد معناھا بدونھا, ُِ

lم$$ن المؤك$$دة، أن تؤك$$د عاملھ$$ا، وھ$$ي ك$$ل وص$$ف واف$$ق عامل$$ه؛ إم$$ا معن$$ى دون لف$$ظ؛ الق$$سم ا=ول :إذن نق$$وُل
ِ� تْعث في ا=رض ُمفسَدا (و: َكالمثال الذي ذكره الناظم ِْ َِ َ َحينئ$ذ وافق$ه ف$ي المعن$ى ,  =ن اFفساد والعثو بمعنى واح$د؛).َ َ ٍ

ًفتبسم ضاحكا((, دون اللفظ ِ Kَ ََ َ ً ضاحكا ح$ال ]19:النمل)) [َ ِ , Kدة لتب$سم، =ن$ه معل$وم من$ه إذ ا�بت$سام ن$وع م$ن ال$ضحكlمؤك$َ
َثم ولْيتم ُم$دبرين(( َِ ِ ْ ْ ُ K K َُم$دبرين] 25:التوب$ة)) [ُ ِ ِ ْح$ال مؤك$دة للعام$ل ولْي$تم: ْ ُ lK ّول$ى زي$د يعن$ي ف$ر، , ول$ى وأدب$ر بمعن$ى واح$د, َ ّ

ّوأدب$$ر يعن$$ي ف$$ر ًوأْرس$$لناك للن$$اس رُس$$و�: ((ًفظ$$ا نح$$وًأو معن$$ى ول, ٍحينئ$$ذ اختلف$$ا ف$$ي الم$$ادة واتح$$دا ف$$ي المعن$$ى, َ َ َ َ َِ K ِ َ ْ َ ((
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  .ھذه مؤكدة لعاملھا] 79:النساء[

ً]م$ن م$ْن ف$ي ا=ْرض كلُھ$م جميع$ا: ((كقول$ه تع$الى, lأو مؤكدة لصاحبھا، وھذه لم يذكرھا الناظم ِ َِ َ َ َْ k ُ َِ ] 99:ي$ونس)) [َ
ًجميعا للو لم يقل , kفتدل على كل ا=فراد, صيغة عموم) َمْن( ِ ً أفادت الجمع؟ أفادت أم �؟ لو ل$م يق$ل جميع$ا ف$ي غي$ر ماَ

ُالقرآن أفادت، =نھا لفظ ُيفيد العموم فيصدق على كل ا=فراد َُ ًكل الناس جاءوا جميعا", ًجميعا: َفلما قال, ٌ فنق$ول , ًم$ث." ّ
  .lھذا حال مؤكدة لصاحب الحال" ًجميعا"

َ]من مْن في ا=ْرض كلُھم ج((وھنا  َ َ َْ k ُ َِ َ ًميعاِ َآمن(, فاعل) َمْن)) (ِ ٍفعل ماض) َ ْكلُھم(, ٌ k ًجميع$ا(، )َـ$مْن(تأكيد ل$ـ) ُ ِ  ھ$ذا )َ
lحينئذ نقول ھذه مؤكدة لصاحبھا. منصوب على الحال ٍ.  

ُوإن تَؤكد جملة فمضمر: l مؤكدة لمضمون الجملة، وھي التي عناھا بقوله  :والثالث َ ْ ُ ْ ُ ََ ً َ ْ ْM ُ ِ.  

ِوعامل الحال: ُقولهإذن  َ َ َْ ُ َ بھا قد أكداِ ْM ُ َ َ K ُمراده القسم ا=ول من أنواع الح$ال المؤك$دة، وھ$ي م$ا أك$دت عاملھ$ا س$واء ِ
ًوأْرسلناك للناس رُسو�((وافقته في اللفظ والمعنى  َ َ َ َِ K ِ َ ْ   .، أو وافقته في المعنى دون اللفظ]79:النساء)) [َ

ِوعامل الحال  َ َ َْ ُ ُعامل(, ھذا مبتدأِ ِ ِالحال(مضاف و) َ َ   .ضاف إليهم) ْ

َبھا قد أكدا ْM ُ َ َ l، قد أكدِ ْقد(,  بھاُ َأك7دا(, ح$رف تحقي$ق) َ M َبھ7ا(, ا=ل$ف لmط$.ق) ُ َأك7داج$ار ومج$رور متعل$ق ب$ـ ) ِ M ھن$ا , ُ
Kتقدم معمول الفعل المؤكد َبھ7ا(ٍحينئذ , ا=صل � يعمُل فيما قبلھا) قد(=ن ما بعد , وا=صل فيه المنع, ّ نق$ول متعل$ق ب$ـ ) ِ

Mأك(   .والضمير يعود إلى عامل الحال, )َداُ

َوعامل الحال بھا قد أكدا ْM ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ ْقد أين الخبر؟ جملة ِ َأكدا َ M ُ.  

ِفي نحو  ْ َ َأكدا: lھذا جار ومجرور ُمتعلق بقولهِ M ُ.  

ِفي نحو  ْ َ ِ� تْعث في ا=رض(: قولكِ ِ َ َ َنقلت حرك$ة الھم$زة إل$ى ال$.م ف$ي ا�رض, ُھي في ا=رض أصلھا) َ ل$يس , ُُ
  .َفي ا=رض

َ) تعث في ا)رض مفسدا( ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ََ ُِمفسَدا :)َ َتْع$ث ھذا حال م$ن الفاع$ل ْ يعن$ي , ًوعث$ا يعث$ى عث$ى, ًعث$ا يعث$و عث$وا: يق$ال, َ
  .ِبالواو وبا=لف المنقلبة عن ياء

$سة lٌفالح$اُل عن$دھم ق$سم واح$د , َوذھب الفراء والمبرد والسھيلي إلى أن الحال � تك$وُن إ� مؤس فح$سب، ولي$ست ٌ
سة ومؤكدة: منقسمة إلى نوعين lمؤسl.  

$سة lوأنكروا أن تكون مؤك$دة لعاملھ$ا، وت$أولوا ا=مثل$ة حت$ى جعلوھ$ا م$ن أمثل$ة المؤسK l ٍحينئ$ذ الح$ال عن$دھم ق$سم , َ
ٍينئ$ذ م$ا ح, =نھا إنما جيء بھا لبيان ھيئة إما الفاعل وإما المفعول وإما المضاف إلى آخره, lواحد فحسب، ليست مؤكدة

ًدل على بيان ھيئة أو جيء للد�لة على الھيئة، فا=صُل فيه أنه يك$ون ُمفي$دا � ُي$ستغنى عن$ه بدون$ه َ K , يعن$ي � يمك$ن أن
َ) تع7ث ف7ي ا)رض مف7سداو , ھذا ل$يس عن$دھما.. ُتفيد الجملة بعد ذھاب الحال مثلما ولو وجدت الحال فيستويان ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ََ ، ھ$ذا َ

سةKُمؤول حتى يجعل lًوھا حا� مؤس.  

Kولم يتعرضوا Fنكار المؤكدة لصاحبھا =نھ$ا مم$ا ول$َده المت$أخرون ّ K ..ولي$سوا بمت$أخرين إنم$ا ُھ$م م$ن المتق$دمين ,
  .lلم ُينكروا الحال المؤكدة لصاحبھا؛ =نھا غير معروفة عند المتقدمين: إذن

َوعامل الحال بھا قد أكدا ْM ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ ِ  

 

َفي نحو ) ت ََ ِ ْ َعث في ا)رض مفسداِ ِ ِْ ُ ْ ِْ َ َ  

 

lتنق$$سم الح$$ال إل$$ى مؤك$$دة وغي$$ر مؤك$$دة l lوغي$$ر المؤك$$دة م$$ا س$$وى , lفالمؤك$$دة عل$$ى ق$$سمين, -ھك$$ذا ق$$ال ال$$شارح-, ُ
ًالمؤكدة على قسمين ھذا عنَد المتأخرين ليس مقبو�، وإنما ھي ث.ثة أقسام, القسمين َ l:  

lفالقسم ا=ول من المؤكدة Kوھ$ي ك$ل وص$ف دل عل$ى معن$ى عامل$ه , ملھ$ا، وھ$ي الم$راد بھ$ذا البي$تKما أك$دت عا: ُ
ًوخالفه لفظا، وھو ا=كثر َ) تعث ف7ي اAرض مف7سدا(: مثاُل ا=ول, ًأو وافقه لفظا وھو دون ا=ول في الكثرة, َ ِ ِْ ُ ْ ِْ َ َ َ : ومن$ه, )َ
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َثم ولْيتم ُمدبرين(( َِ ِ ْ ْ ُ K K ِو� تْعثْوا في ا=ْرض ُمفسدي)) ((ُ ِ ِْ ِ َ َ َ   .اFفساد والعثو بمعنى واحد)) َنَ

ًوأْرسلناك للناس رُسو�: ((ومن الثاني قوله َ َ َ َِ K ِ َ ْ ُوسخر لكم)) ((َ ُ َ َ َ َK ((ثم قال)) :ٍُمسخرات َ َK (( ھ$ذا مم$ا تع$دد في$ه ص$احبK
ًس$$خر لك$$م اللي$$ل والنھ$$ار وال$$شمس والقم$$ر والنج$$وم ُم$$سخرا ُم$$سخرا ُم$$س: ُأص$$له, ِالح$$ال وُجمع$$ت الح$$ال ًK K Kَ ًخرا ُم$$سخرا ًK K

ًُمسخرا K ,ُِمسخرات ُجمع ھذا ا=صل من باب ا�ختصار: فقيل, ھذا ا=صل ٍ َ َK.  

ُوإن تَؤكد جملة فمضمر َ ْ ُ ْ ُ ََ ً َ ْ ْM ُ ِ  

 

ُعاملھا ولفظھا يَؤخر ُ َ َ َ َ. ُ ْ َ ُ ِ  

 

Kھذا ھو القسم الثاني من الحال المؤكدة، وھي المؤكدة لمضمون الجملة يعني ما دلت عليه الجمل l lة.  

ْوإن تَؤكد ْM ُ ِ lتؤكد تؤكد.. l الحال ھي تؤكدَ K.  

ًجملة  َ ْ    .ھذا مفعول بهُ

َفم77ضمر عاملھ77ا َ ُ َ ْ ُُ ِ ُ فُم$$ضمر عاملھ$$اَ َواش$$ترط ف$$ي ھ$$ذه الجمل$$ة أن يك$$ون جزءاھ$$ا , إذن تق$$ُع الح$$اُل ھن$$ا بع$$د جمل$$ة, ٌ ُ
  .وأن تكون جملة اسمية, وأن يكونا جامدين, معرفتين

ًوإن تَؤكد جملة َ ْ ُ َْ ْM ُ َوإن كان$ت الجمل$ة ت$شمُل الجمل$ة الفعلي$ة والجمل$ة ا�س$مية, َ إذن ليس عل$ى إط$.ق الجمل$ةِ لك$ن , َ
  :الجملة الفعلية ھي التي عناھا بقوله

َوعامل الحال بھا قد أكدا ْM ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ ِ  

 

َفي نحو ) تعث في ا)رض مفسدا ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ِْ َ ََ َ َِ  

 

Kحينئذ اختص قوله ًوإن تَؤكد جملة: ٍ َ ْ ُ َْ ْM ُ ُ فمضمرِ َ ْ ُ ًوإن تَؤكد جملة , َ َ ْ ُ َْ ْM ُ جملة اس$مية؛ =نھ$ا ل$و كان$ت فعلي$ة لعمل$ت : يعنيِ
lفالح$ال المؤك$دة لم$ضمون الجمل$ة ھ$و م$ن المواض$ع , وھن$ا العام$ل مح$ذوف, ولحاج$ت إل$ى تق$دير مح$ذوف, في الحال

َحينئذ وجب حذُف عامل الحال, التي يجُب فيھا حذف عامل الحال كون الجملة ليست فعلية؛ =نھ$ا ل$و ھذا يقتضي أن ت, ٍ
  .و لما احتجنا إلى تقدير محذوف ليكون ھو الحال,كانت فعلية أو فيھا ما فيه معنى الفعل لكان ھو العامل في الحال

َوإن تَؤكد جملة فمضمر عاملھا: إذن َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َُ َِ َ ً ْ ْM ُ َفم7ضمر عاملھ7ا، )إن( الفاء ھذه واقعة في ج$واب ال$شرط، ِ َ ُ َ ْ ُُ ِ ْفم7ض, َ ُ ُمرَ  ھ$ذا َ
َعاملھا, Kخبر ُمقدم َُ ُفم7ضمر, عاملھ$ا م$ضمر ؟؟؟, م$اذا؟ ض$ميرُلماذا � يجوز العك$س؟ , Kمبتدأ ُمؤخر: ِ َ ْ ُ ھ$ذا خب$ر :  نق$ولَ

َعاملھا, Kُمقدم َُ َفم7ضمر عاملھ7ا, ًكونه مضمر وجوب$ا, Kمبتدأ مؤخر: ِ َ ُ َ ْ ُُ ِ kمح$ذوفا ي$دل عل$ى أن : ًكون$ه ُم$ضمر وجوب$ا يعن$ي, َ ً
َه التي تؤكد بالحال كونھا اسمية وليست فعلي$ة لم$اذا؟ =نن$ا ل$و جعلناھ$ا فعلي$ة وق$درنا أن فيھ$ا م$ا يعم$ُل عم$ل الجملة ھذ K K

َحينئذ تعين أن يكون الفعل المذكور في الجملة السابقة وھ$ي جمل$ة فعلي$ة أو , ًالفعل لما احتجنا إلى عامل يكون محذوفا َ K ٍ
ًل، لك$$ن الم$$سألة مفروض$$ة فيم$$ا إذا ل$$م يك$$ن ع$$ام.، فحينئ$$ذ نجع$$ُل لھ$$ا ع$$ام. ُم$$ا في$$ه رائح$$ة الفع$$ل أن يك$$ون ھ$$و العام$$ ًِ ٍ

َمحذوفا واجب الحذف   .ّھذا دل على أنھا جملة اسمية وليست بفعلية, ً

َجزءاھا معرفتان، � بد أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين، لم$اذا؟ ق$الوا ھ$ذا ك$ذلك م$أخوذ م$ن ك$.م الن$اظم م$ن : َّ
ُو مؤكدة؛ =ن الشيء � ُيؤكد إ� إذا ك$ان معلوم$ا، وإذا ل$م يك$ن معلوم$ا حينئ$ذ � ي$صح تأكي$دهlتسميتھا مؤكدة أ ٍ ً ً K K , ول$ذلك

غ مع$ه  lَسبق أن صاحب الحال ُيشترط فيه أن يكون معرفة أو ما ھو قريب من المعرفة، وھو النكرة ال$ذي ج$يء بم$سو َ َِ َ
ًعروفة معلومة حينئذ � تؤكد، =ن$ه � يؤك$د إ� م$ا ك$ان معروف$ا ٍحينئذ إذا لم تكن الجملة م, ّليصحح كونه صاحب حال ُK K ٍ

Kمعلوما، فدل على أن جزئي الجملة معرفتان ً.  

ل$و ُوج$د , ًوھذا الشرط الثالث؛ يعني كل منھما جامد ليس بمشتق؛ =نه ل$و ك$ان ُم$شتقا لك$ان ھ$و العام$ل: جامدان
ٍأو صفة ُمشبھة حينئذ لكان ھو العامل في الحال، ونحن فرض$نا , فعولٌواحد منھما المبتدأ أو الخبر اسم فاعل أو اسم م K

َالمسألة في جملة � عامل فيھا بحيث نجعُل العامل محذوفا واجب الحذف ًَ.  

ًمأخوذ من ك$ون الح$ال مؤك$دة للجمل$ة =ن$ه إذا ك$ان أح$د الج$زأين ُم$شتقا أو ف$ي حكم$ه ك$ان ع$ام. ف$ي : جامدان ً lُ
  .لعاملھا � للجملةlفكانت مؤكدة , الحال
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Kُيشترط في ھ$ذه الجمل$ة الت$ي تؤك$د: إذن ًوإن تَؤك7د جمل7ة , َ َ ْ ُ َْ ْM ُ اس$مية =ن$ه , جزءاھ$ا معرفت$ان جام$دان.. اس$مية: أيِ
َوعامل الحال بھا قد أكدا : عنى بقوله ْM ُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُ Kحينئذ لم يبق ُمقاب. لھا إ� ا�سمية، =ن ما أك$د م$ضمونالجملة الفعلية، ِ ً َ  الجمل$ة ٍ

  .Kقسيم لما أكد عامل الجملة

, َتع$ين ف$ي ا=ول$ى أن تك$ون فعلي$ة, lوالح$ال المؤك$دة لم$ضمون الجمل$ة ھ$ذا ق$سم, lالحال المؤكدة لعاملھا ھذا قسم
ك$ذلك , Kھذه قسيمة لھا، دل عل$ى أنھ$ا اس$مية, ًوالعامُل � يكون إ� فع. أو ما فيه رائحة الفعل, K=ن الحال أكدت العامل

  . ھما جامدان وجزءاھما معرفتان

ًوإن تَؤكد جملة  َ ْ ُ َْ ْM ُ   ).الحال(lوإن تؤكد الحال ھي، الضمير يعود على ِ

ًجملة  َ ْ   .والتعليل كما سبق, جزءاھا معرفتان جامدان, َھذا ُيشترط فيه أن تكون اسمية, عرفنا قوله جملةُ

َفمضمرعاملھا َ ُ َ ْ ُُ ِ   .عاملھا محذوف, يعني محذوف: َ

ُولفظ ْ َ ُھا يَؤخرَ ُ ھ$ذا م$ن المواض$ع الت$ي ذكرناھ$ا ف$ي ال$ست الم$سائل الت$ي يج$ُب فيھ$ا أن , Kيعني لفظ الحال ُيؤخر: .َ
  .Kتكون الحال ُمؤخرة عن عاملھا أو عن صاحبھا

ُولفظھا يَؤخر ُ َ َ. ُ ْ َولفظھا: َ َُ ْ   .قًالجملة ُمستأنفة أفادت ُحكما غير معلوم من الساب: يعني, ھذه استئنافية) الواو (َ

ُولفظھا يَؤخر ُ َ َ. ُ ْ K يعني لفظ الحال ُيؤخر عن الجملة ف. يتقدم الجملة و� يتوسط الجملةَ K K.  

ُولفظھا يَؤخر  ُ َ َ. ُ ْ َعن الجملة وجوبا أيضا، لضعف العام$ل؛ =ن العام$ل ض$عيف فيج$ُب ت$أخيره عم$ا ھ$و ك$العوض َ K ً ً
  .Kدم الحال عليهٍكأن الجملة عوض عن العامل حينئذ � تتق, منه وھو الجملة

lوأيضا =نھا مؤكدة Kوالمؤكد بعد المؤكد, lحال مؤكدة, ً l.  

lھ$$ذا ھ$$و الق$$سم الث$$اني م$$ن الح$$ال المؤك$$دة: ق$$ال ال$$شارح ُم$$ا الم$$راد ب$$ضمون , َوھ$$ي م$$ا أك$$دت م$$ضمون الجمل$$ة, ُ
الم$راد , "زي$د أخ$وك"اللف$ظ َل$يس ھ$و , ما المراد بمضمون الجملة؟ يعن$ي م$دلول الجمل$ة, الجملة؟ الُمسند و المسند إليه

  مضمون الجملة مم نأخذه؟, كون زيد أخاك

ٍإن كان الخبر ُمشتقا حينئذ نظرنا ف$ي الم$صدر فأض$فناهُ إل$ى اس$مھا ً , ھ$ذا م$ضموُن الجمل$ة, قي$ام زي$د: زي$د ق$ائم, ّ
ُننظ$ُر ف$ي الخب$ر إن ك$ان ُم$شتقا حينئ$ذ نظرن$ا إل$ى الم$صدر، ن$ضي: مضموُن الجملة نأخ$ذه كي$ف؟ نق$ول ُفُه إل$ى المبت$دأ، ًٍ

ٍوإذا ك$ان غي$ر ُم$شتق حينئ$ذ نظرن$ا إل$ى الك$ون, ھذا مضموُن الجمل$ة, قيام زيد: تقول َن$أتي بلف$ظ الك$ون م$صدر ك$ان، , ّ ِ
ٌفنضيفُه إلى ا�سم، ثم نأتي بالخبر منصوبا على أنه خبر للكون،  ًل$يس واردا معن$ا ھن$ا؛ =ن " زي$د ق$ائم", "زيد أخ$وك"ً

ما مضمون الجمل$ة؟ ك$ون , زيد أخوك: ٍحينئذ نقول, مفروض فيما إذا كان المبتدأ والخبر جامدينّالخبر ُمشتق والك.م 
ٌجئ$ت ب$الخبر من$صوبا عل$ى أن$ه خب$ر للك$ون" أخ$اك "-َانظر جئ$ت ب$ه ُم$ضافا إلي$ه–زيد  ً ھ$و ال$ذي " ٍك$ون زي$د أخ$اك", َ

  .زيد أخوك, lتؤكده الحال

ٌھ$ذه ش$روط , َوعرفن$ا المأخ$ذ م$ن ك$.م الن$اظم, فت$ان جام$دانُوشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءاھ$ا معر: قال
  .ُجملة إلى آخر ما ذكرناه: kكلھا مأخوذة من ك.م الناظم، من قوله

ًنحو ماذا؟ زيد أخوك عطوفا زي$د معرف$ة , جمل$ة اس$مية جزءاھ$ا معرفت$ان" زيد أخ$وك"إذن , أنا زيد معروفةو, َ
ُمبت$دأ وزي$د خب$ر وھ$ي ) أن$ا(وأن$ا زي$د ,  فع$ل أو م$ا في$ه رائح$ة الفع$لوجامدان كذلك ليس فيھما ما ھو, وأخوك معرفة

ًفعطوف$ا ومعروف$ا ح$ا�ن وھم$ا من$صوبان بفع$ل مح$ذوف وجوب$ا, ًمعروفا, جملة اسمية ً Kعطوف$ا ھ$ذا أك$َد : ٍحينئ$ذ نق$وُل, ً ً
  .جزءاھما معرفة وجامدان, َمضمون الجملة =نه وقع بعد جملة اسمية

ٍوھم$ا من$صوبان حينئ$ذ العام$ل فيھم$ا , ك$ون زي$د أن$ا, وھو أنا زيد, lكد لمضمون الجملةمؤ: ًومعروفا كذلك نقوُل
  .محذوف

َفمضمرعاملھا : قال َ ُ َ ْ ُُ ِ ِإذن � بد أن يك$ون العام$ُل مح$ذوفا، وحك$م الح$ذف ھن$ا اFيج$ابَ ُ ً K , وھن$ا ت$أخرت الح$اُل؛ ل$مK
ِلم$اذا � ي$صح؟ ل$ضعف العام$ل, ً زي$د عطوف$ا أخ$وك:ًعطوف$ا زي$د أخ$وك، و� يق$ال: � يصح أن يق$ال. تسبقھا الجملة k ,
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ًزي$د أخ$وك أحق$ه عطوف$ا: ًوھما منصوبان بفعل محذوف وجوب$ا، والتق$دير ف$ي ا=ول ِ ًوالث$اني أح$ق معروف$ا =ن$ه اس$م , ُ ّ
َمفعول، ا=ول عطوف فعول، والث$اني مع$روف، حينئ$ذ ن$أتي بلف$ظ أحق$ه معروف$ا عطوف$ا، فجعلن$ا العام$ل مح$ذوفا ً ً ِ ُ � و, ٍ

$طھا ب$$ين , "ًمعروف$$ا أن$ا زي$$د"و� " ًعطوف$$ا زي$د أخ$وك: "ُيج$وز تق$ديم ھ$$ذه الح$ال عل$$ى ھ$ذه الجمل$ة، ف$$. تق$ول lو� توس
Kالمبتدأ والخبر لئ. يتقدم المؤكد على المؤ كد، وإن لم يقولوا ذلك في المفرد، في المفرد لم يقولوا بھ$ذا l َ K , لك$ن لم$ا كان$ت

lومن حيث صدق ح$د الح$ال عليھ$ا، , يث القبول ھل ھي موجودة أم �؟ ومن حيث الفائدةالحال المؤكدة الضعيفة من ح ِ
ِحينئذ ُوجد فيھا ضعف ف في الحال المبيlنة, فُعوملت ُمعاملة العامل الضعيف, ٍ lَفلم يتصرف فيھا كما تُصر ُ K.  

َوإن تَؤك77د جمل77ة فم77ضمر عاملھ77ا: إذن َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َُ َِ َ ً ْ ْM ُ Kولفظھ$$ا أي لف$$ظ الح$$ال ُي$$ؤخر ع$$ن , ًوف وجوب$$اِعام$$ُل الح$$ال مح$$ذ:  أيِ َ ُ ُ

َف. يجوز أن يتقدم على الجملة, ًالجملة وجوبا K Kو� يجوز أن يتوسط بينھما, ُ ُ.  

  : ثم قال رحمه '

ْوموضع الحال تجيء جمله َ ْْ ُ ُ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ  

 

ْكجاء زيد وھو ناو رحله َ ْ َ َ ْ َ َِ ٍ َ َ َْ ٌ   

 

َتج$$يُء جمل$$ة موض$$ع الح$$ال ًُع اس$$ما مف$$ردا، وھ$$ذا ھ$$و ا=ص$$لالح$$ال ق$$د يق$$. ٌ ٌول$$ذلك قلن$$ا الح$$ال وص$$ف ص$$ريح , ً ٌ
ٌومؤول بالصريح يشمُل النوعين؛ لماذا؟ صريح ھذا واضح ًجاء زي$د ض$احكا, ّ ّوم$ؤول بال$صريح؛ =ن م$ن الح$ال م$ا , ِ ّ

ًوما يكون جارا ومجرورا, ًوما يكون ظرفا, ًيكون جملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية ً  أربع$ة أن$واع أو فھ$ذه, ّ
ِكلھا تأتي موضع الحال فتفيد ما أفادته الحاُل حينئذ تكوُن في موضع نصب في الجملة, ث.ث ٍ ُ k , ويكوُن الظ$رُف والج$ارk

ّوالمج$$رور ُمتعلق$$ين بمح$$ذوف واج$$ب الح$$ذف؛ إم$$ا أن يك$$ون اس$$ما وإم$$ا أن يك$$ون فع$$.، يج$$وز تق$$ديُره بفع$$ل اس$$تقر،  ُِ ًً َّ ِ
ّويجوز تقديره بمستقر ُ.  

Kحينئذ نقوُل الحال يأتي اسما مفردا وظرفا وجارا ومجرورا وجملة؛ كما ن$ص الن$اظم ھن$ا علي$ه ً ً ً ً ً ً َوت$رك الظ$رف , ٍ َ َ
َولم ُينبlه عليه لعله إحال$ة إل$ى الخب$ر؛ =ن الح$ال ھن$ا أش$بُه م$ا يك$ون ب$الخبر ّ ًفكم$ا أن الخب$ر ي$أتي ُمف$ردا وي$أتي ُجمل$ة, ّ َ ,

ِومفردا يأتي ويأت ِْ َْ َ َ َ ُ ًَ ْي جملهْ َ ْ ْوأخبروا بظرف أو بحرف جر: كما قالوا, ُ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ٍِ َِ ْ َرأي$ت الھ$.ل ب$ين ال$سحاب, ُھذا مثلُه في الحك$م, َ َ ُ ,
ّھ$ذا ظ$رف مك$ان ُمتعل$ق بمح$ذوف ح$ال تق$ديُرهُ اس$تقر: َب$ين ال$سحاب, مفع$ول ب$ه: َوالھ.ل, فعل وفاعل: ُرأيت l , جمل$ة

Kفعلية أو ُمستقرا بالنصب؛ إذا قدرت ً ًه ُمفردا تأتي به منصوبا، كأنه قالّ َرأيت الھ.ل ُمستقرا بين السحاب: ً ًَ ّ ُ.  

ًوجارا ومجرورا ً ِفخرج على قْومه في زينته: ((ّ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َ ًُمستقرا ف$ي زينت$ه, Kاستقر في زينته] 79:القصص)) [َ ّ ًكائن$ا ف$ي , ِ
َثب$$ت؛ ح$$صل ف$$ي زينت$$ه, زينت$$ه ًرا ومج$$روراَنق$$ول ھ$$ذا ح$$ال وق$$ع ج$$ا: إذن ف$$ي زينت$$ه, َ ً Kويتعلق$$ان بم$$ستقرl أو اس$$تقر , ّ ّ َ

ًمحذوفين وجوبا   :ُوجملة سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، ولذلك قال, ِ

ِوموضع الحال  َ َ ْ َ َْ َموض$ع م$ضاف والح$ال , وھ$و عل$ى غي$ر القي$اس, َموضع ھذا من$صوب عل$ى الظرفي$ة المكاني$ةِ
ٍحينئ$ذ تك$وُن ف$ي , َتج$يء جمل$ة موض$ع الح$ال, فاع$ل: ُوجملة, ارعفعل مض: وتجيُء, والعامل فيه تجيُء, مضاف إليه
ً=ن الح$ال من$صوبة وك$ذلك م$ا ج$اء ف$ي موض$ع الح$ال يك$ون من$صوبا، لك$ن إع$راب المف$رد يك$وُن لفظ$ا , محلl نصب ً َ

ًظاھرا أو ُمقدرا ًّ.  

ًوأما إعراُب الجملة فيكون محليا ّ   .vإعراُب الجمل والمبنيات نقول ھذا محلي. ِ

kترط في الجملة التي يصح وقوعھ$ا ح$ا� كونھ$ا خبري$ةوُيش kحينئ$ذ � ي$صح إيق$اع الجمل$ة الطلبي$ة و� اFن$شائية , َ ٍ
ًفاش$$ترطوا كونھ$$ا خبري$$ة تغليب$$ا ل$$شبھه , فھم$$ا ُم$$شتبھين, وھ$$م حمل$$وا الح$$ال عل$$ى ب$$اب الخب$$ر والنع$$ت, بموض$$ع الح$$ال

ِوامنع ھنا إيقاع ذات الطلب: سيأتي في النعت ھنا, ًتغليبا لشبه الحال بالنعت, بالنعت َِ . َ ََ ْ ْ ََ َُ.  

kالخبر سبق معنا أنه يصح أن يقال, kذات الطلب � تصح بخ.ف الخبر: أي kي$صح , على ال$صحيح, ٌزيد اضربه: َ
ًجملة طلبية يصح أن تكون خبرا على المبت$دأ، لك$ن ف$ي النع$ت: اضربه, ُمبتدأ: زيد, ًأن تقع الجملة الطلبية خبرا لمبتدأ k 

  .� يصح

ٍف$إذا ج$اء حينئ$ذ ُي$ضمر فيھ$ا , وامن$ع ھن$ا إيق$اع ذات الطل$ب, K ھن$ا ن$ص عل$ى ب$اب النع$ت–في النعت-وامنع ھنا 
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ًھنا اشترطوا أن تكون خبرية تغليب$ا ل$شبه الح$ال بالنع$ت ف$ي كون$ه قي$دا مخص$صا عل$ى ش$بھه ب$الخبر ف$ي كون$ه , القول ً ًّ
كما أن الح$ال ُمخ$صlص، والخب$ر محك$وم ب$ه فح$سب، ل$يس في$ه , ّخصصّھذا من دقة النحاة؛ =ن النعت ُم. ًمحكوما به

, َل$يس في$$ه تخ$$صيص, أثبتن$$ا القي$ام لزي$$د: َ� ينف$$ى م$دلول الخب$$ر ع$$ن غي$ر المبت$$دأ، زي$د ق$$ائم: يعن$ي, فائ$دة ا�خت$$صاص
ُعمرو؛ خالد قد يكوُن قائما بخ.ف النعت، فا=صل فيه أن يكون النعت ل.حتراز؛ ج$اء زي$د الع$الم َ  الع$الم ا=ص$ل أن$ه ,ً

ًالح$ال أيھم$ا أق$رُب إل$ى الخب$ر ف$ي كون$ه محكوم$ا ب$ه فح$سب أو كون$ه في$ه , فھو فيه تخصيص, احتراز عن غير العالم k
َفلذلك ألحقت بالنع$ت ف$ي ھ$ذا المق$ام؛ فاش$ترط ف$ي الجمل$ة أن تك$ون خبري$ة � طلبي$ة , ّنوع تخصيص؟ �شك أنه الثاني ُ ُ

ّيقاُع الطلبية حا�؛ كما يمتنُع إيقاع اFنشائية حا� ف$. ي$صحٍوحينئذ يمتنُع إ, و� إنشائية ً وم$ا ج$اء م$ن ذل$ك م$ؤول كم$ا , ً
  .قال ابن ھشام في ا=وضح وغيره

ْ وموضع الحال تجيء جمله:إذن َ ْْ ُ ُ َ َ ْ َ َِ َ ِ   .فخرجت بھا اFنشائية والطلبية,  خبرية ُيقيدھاِ

؛ نق$ول ھ$ذه )س$وف(و) ال$سين(و) ل$ن: (ليل ا�ستقبال مثلد, Kأن تكون غير ُمصدرة بدليل استقبال: الشرط الثاني
  .ّ� تدخُل على الجملة الخبرية، =ن الجملة الخبرية قد تكون ُمصدرة بذلك

الجملة في النع$ت � تق$ُع , الحكم واحد, ّأن تكون ُمرتبطة؛ يعني � بد من رابط كالجملة الخبرية والنعتية: الثالث
ب$$الواو , ًوھن$$ا ال$$رابط إم$$ا أن يك$$ون ال$$واو وال$$ضمير مع$$ا, ًلخب$$ر � تق$$ع خب$$را إ� ب$$رابطوالجمل$$ة ف$$ي ا, ًنعت$$ا إ� ب$$رابط
َخرُج$وا ((ًواو ا�بتداء والضمير، ومرجُع الضمير يك$ون عائ$دا عل$ى ص$احب الح$ال , فالواو واو الحال, ًوالضمير معا َ

ٌمْن ديارھم وُھم ألوف ُ ُ ْ َْ َِ ِ ال$ضمير ال$ذي , مبت$دأ وخب$ر: ھ$م أل$وف, او الح$الال$واو و, خرج$وا وھ$م أل$وف] 243:البق$رة)) [ِِ
ًوقع ُعمدة وھو المبتدأ، ھذا رابط أيضا يعود على صاحب الحال الجملة حالي$ة وھ$ي جمل$ة : وھم ألوف, خرجوا الواو, َ

ال$واو نف$سھا واو : اثن$ان-ِاسمية خبرية، والرابط بين صاحب الحال ھو الواو في خرجوا وبين الحال في الجمل$ة نف$سھا 
  .وكذلك الضمير الذي ھو المبتدأ, حال وھي رابطال

: نح$$و, أو بال$$ضمير فق$$ط, ًيجتمع$$ان مع$$ا ف$$ي جمل$$ة واح$$دة, ًأن تك$$ون ُمرتبط$$ة إم$$ا ب$$الواو وال$$ضمير مع$$ا: إذن
ُاْھبطوا (( vبْعُضكم لبْعض ع$دو...  ِ ُِ َ َ ٍَ ْ ّالك$اف ھ$ي مردھ$ا ال$واو : بع$ضكم, ال$واو ص$احب الح$ال: اھبط$وا, ُمتع$ادين: أي)) ُ
vبْعُضكم لبْعض عدو " الرابط ھنا في : ٍالمعنى، حينئذ نقولب ُِ َ َ ٍَ ْ ْھ$ذه جمل$ة إس$مية ال$رابط فيھ$ا الك$اف بْع$ُضكم" ُ ُ ال$ضمير .. َ

ّاكتفي بالضمير عن ال$واو، =ن ال$واو راب$ط ُم$ستقل، وال$ضمير راب$ط ُم$ستقل: ٍحينئذ نقول, ِلم تأت الواو ھنا, فقط َ ف$إذا , ُ
أو ب$الواو فق$ط . ٍوإذا اجتمع$ا حينئ$ذ نق$ول اجتم$ع في$ه رابط$ان,  ع$ن ال$ضمير، والعك$س ب$العكسُوجدت الواو اكتفينا بھا

ٌلئْن أكل$ُه ال$ذئُب ونْح$ُن ُع$ْصبة((دون الضمير  َ ََ َْ َ َl َ ٌنْح$ُن ُع$ْصبة] "14:يوس$ف)) [ِ َ مبت$دأ وخب$ر، والجمل$ة ف$ي مح$ل ن$صب " َ
  .أين الرابط؟ الواو فحسب, حال

ُ الت$$ي ي$$صح إيقاُعھ$$ا ح$$ا� ث.ث$$ة ش$$روطَُي$$شترط ف$$ي ھ$$ذه الجمل$$ة: إذن ً أن تك$$ون غي$$ر , َأن تك$$ون خبري$$ة: وھ$$ي, ّ
Kُمصدرة بدليل استقبال؛ أي حرف يدل على ا�ستقبال؛  K)نقول ھ$ذه كلھ$ا ) السين(أو ) سوف(أو ) لن(المصدرية أو ) أن

  .ممنوع

ِفإنُه سيْھدين((َولذلك امتنع  ِِ َ َ K ِسيْھدين" , ]27:الزخرف)) [َ ِ َ نقول ھذا ممتن$ع؛ لم$اذا؟ لكونھ$ا , ضھم أعربھا حالبع" َ
َ=ن ث$$م نزاع$$ا؛ ھ$$ل , ج$$اء زي$$د أك$رم ب$$ه؛ � ي$$صح, زاد بع$$ضھم أن � تك$$ون جمل$ة الح$$ال تعجبي$$ة). ال$$سين(ُّم$صدرة ب$$ـ

ّ ُب$د ٍإن كان$ت خبري$ة حينئ$ذ �, نشترط فيھا الخبري$ة: نحن نقول, التعجبية خبرية أم إنشائية؟ إن كانت إنشائية فالحمد [
  .فنقول خبرية بشرط أن � تكون تعجبية, من استثنائھا

ٌوموضع الحال تجيء جمله كجاء زيد : قال ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ِْ ِ ٌجاء زيد: كقولكِ ْ َ ج$اء : كقول$ك, الك$اف داخل$ة عل$ى مق$ول مح$ذوف, ََ
َجاء, زيد   ب؟ما معنى � محل له من اFعرا, فعل ماضي مبني على الفتح؛ � محل من اFعراب: َ

ًليس فاع. و� مبتدأ و� مفعو� إلى آخره ًً ٌزيد, جميع المحالl ننفيھا عن الفعل الماضي, َ ْ َج7اءفاعل مرف$وع ب$ـ : َ َ ،
َوھو ورفعه الضمة الظاھرة على آخره،  ّتسمى واو ا�بتداء؛ =نھ$ا أكث$ر م$ا ت$دخُل , الواو واو الحال, بإسكان الھاء لغةَْ ُ

  .على المبتدأ

ِوھو ناو ر ٍ َ َ ْحلهَْ َ َوھو, ْ ٍناو, مبتدأ: َْ ٍ ناو,خبر: َ   ً مكسور؛ كيف يكون خبرا؟َ



                                                            
936

َورفعـوا مبتـدأ با)بتـدا َِ ْ ْ ُ ُ َ َِ ً َ َ
  

 

َكـذاك رفـع خبـر بالمبتـدا َ َ َْ ُ َ ُ َْ ِ ٍ ْ ََ  

 

ٌكيف يكون مجرورا بالكسرة؟ ناوي   : إذن ھذا منقوص, ً

َونون المنكر المنقوصا َ َ ُ Mُ . َ َِ  

ِتقول ھذا مشتر مخاد َ َ َُ ٍُ َ َُ   ُعُ

 

َفَ◌ي رفعه وجره خصوصا ُ M َ َ َُ ِ ِ ِ ِ  

ُوافزع إلى حام حماه مانع َ ُ َ َ ْ َِ ِ ٍ ِ َ  

 

ٍ ناو:إذن ن =ن$ه ُمنك$ر وھ$و واج$ب , ُاستثقلت الضمة على الياء فُحذفت, ٌقاضي, ٌ أصله ناويَ lّصار ن$اوي، ث$م ن$و ُ َ
ٍناوصار , kُحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين, التنكير فالتقى ساكنان َ.  

ٍ ناو:ذنإ ٍن7او: إذن, ّ خبر مرفوع، ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى الي$اء المحذوف$ة لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنينَ  خب$ر َ
kمرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين ّ.  

ْرحله َ ْ , تأتي ف$ي ب$اب الح$الكما تجيُء موضع الخبر والنعت جملة، كذلك ت: إذن, ٍ مفعول به لناو =نه اسم فاعل:ِ
ا=ص$ُل فيھ$ا اFف$راد س$واء ك$ان ف$ي ب$اب الخب$ر أو ف$ي ب$اب , ّا=صُل في الحال والخبر والصفة اFفراد � شك في ھذا

  ).ًضاحكا(ا=صُل أن تكون الحاُل مفردة , النعت أو في باب الحال

َث$م نؤولھ$ا؛ إن أمك$ن تأويلھ$ا, ّفي محل نصب حال: ولذلك إذا جاءت جملة نقول ف$إن ل$م ,  رددناھ$ا إل$ى الوص$فّ
وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخب$ر وال$صفة، و� ب$د فيھ$ا , ّفي محل نصب حال: ُيمكن تترك كما ھي، ويقال

والح$ال .. ھن$اك المبت$دأ والنع$ت عل$ى المنع$وت, ومرجع الضمير ص$احب الح$ال, من رابط وھو في الحالية إما ضمير
ي$ده عل$ى , فع$ل وفاع$ل: ج$اء زي$د, ج$اء زي$د ي$ده عل$ى رأس$ه: نح$و, ل$ى ص$احب الح$الَأن يشتمل على ض$مير يع$ود ع

ّوالجملة في محل نصب حال, وعلى رأسه خبر, يده مبتدأ: رأسه Kوھي جملة اسمية خبرية لم تصدر , ُ ,  اس$تقبالبع.م$ةُ
أو واو . ة وص$احب الح$الھ$ذا راب$ط ب$ين الجمل$ة الحالي$, ي$د زي$د: يعن$ي: ي$ده, وھو المضاف إلي$ه, ومشتملة على رابط

ّوت$$سمى واو الح$$ال وواو ا�بت$$داء Kإذا ص$$ح أن , موقعھ$$ا) إذ(ُوع.متھ$$ا يعن$$ي واو الح$$ال وواو ا�بت$$داء ص$$حة وق$$وع , ُ
ٍوك$$ذلك إذا أفھم$ت الجمل$$ة ك$شفا لھيئ$$ة حينئ$ذ قلن$$ا أف$ادت م$$ا أف$$اَده , ٍموق$ع ال$$واو حينئ$ذ قلن$$ا ھ$ذه واو الح$$ال) إذ(ُي$ؤتى ب$$ـ ً ُ َ

K؛ ل$يس الم$راد أنھ$ا مرادف$ة أن تف$سر )إذ(؛ يعن$ي م$ن حي$ث معن$ى )إذ(ّك ع.مة واو الحال أن يصح محلھا ولذل, المفرد ُ
  .سيأتي ھذا معنا. لھا ع.قة بما قبلھا) إذ(وإنما , )إذ(بمعنى 

َجـاء زيـد وھـو نـاو رحل: ًأو الضمير والواو معا, جاء زيد إذ عمرو قائم, جاء زيد وعمرو قائم ْ َ َ ْ َ َِ ٍ َ َْ   .ْـهٌ

ْوذات بدء بمضارع ثبت َُ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ ْ  

 

ْحوت ضميرا ومن الواو خلت َْ َْ ِ َ َ َ َ ََ ِ ًِ  

 

َوذات واو بعدھا انو مبتدا َ ََ ْْ ُ ْ َ َ َِ ٍ ُ َ
  

 

َله المضارع اجعلن مسندا .َ ْ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َِ ُ  

 

ْوذات ب77777777777777777دء بم77777777777777777ضارع ثب77777777777777777ت َُ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ ْح77777777777777777وت ض77777777777777777ميرا وم77777777777777777ن ال77777777777777777واو خل77777777777777777ت    ***   ْ َْ َْ ِ َ َ َ َ ََ ِ ًِ  

ْوموض7ع الح7ال تج7يء جمل7ه : َناء أو التفصيل لما س$بقھذا كا�ستث َ ْْ ُ ُ َ َ ْ َ َِ َ ِ إم$ا واو، وأم$ا ض$مير، وإم$ا ھم$ا , �K ب$د م$ن راب$طِ
  ً.معا

kبعُض الجمل � يصح إدخال الواو عليھا َذكر مسألة واحدة، وھي أكثر م$ن ھ$ذا؛ ھ$ي , يجُب تجريدھا من الواو, ِ
  : ذكر واحدة منھا وقال, ست مسائل أو سبع

ٍذات بدء َو ْ َ ُ ٍذات بدء بمضارع ًذات يعني جملة فعلية وقعت حا� َ ِ َ ُ َِ ٍ ْ ُ   .مفتتحة بفعل مضارع: يعنيَ

ْثبت َ   .ُمثبت � منفي:  يعنيَ

ٍذات بدء  ْ َ ُ ُذات, صاحبة ابتداء: يعنيَ ٍبدءو , مبتدأ وھو مضاف: َ ْ   .مضاف إليه: َ
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ٍبمضارع ِ َ ُ   .ّبدء بمضارع ُمتعلق ببدء: ِ

ْثبت َ   .لمضارع الجملة نعت :َ

ًحوت ضميرا  َ َ َ َِ ٍاشتملت على رابط ھو الضمير: يعنيْ دون الواو و� ت$دخل عليھ$ا ال$واو، ب$ل يمتن$ع إدخ$ال ال$واو , َ
  :ولذلك قال, على جملة حالية مفتتحة بمضارع ُمثبت � منفي

ْومن الواو خلت  َ َْ ِ َ َومن الواو خلت, ًوجوباِ َخلت من الواو, َ   ً.وجوبا.. َلتَخ: ّمن الواو ُمتعلق بقوله, َ

ٍذات ب77دء بم77ضارع : إذن ِ َ ُ َِ ٍ ْ ُ ٍالحك$$م ھن$$ا ُمعل$$ق بالجمل$$ة الحالي$$ة إذا وقع$$ت فع$$. م$$ضارعا مثبت$$ا؛ حينئ$$ذ ت$$ربط : نق$$ولَ ً ً ً K ُ
ھ$ذه جمل$ة، ) يضحك(, فاعل وھو صاحب الحال: وزيد, فعل ماضي: جاء, جاء زيد يضحُك: بالضمير دون الواو مثل

ْوموضع الحال تجيء جم ُ ُ َ َ ْ َ َِ َ ِ ْ ْلـهِ ج$اء , ُوالضميُر ُمستتر تقديره ھو يعود عل$ى زي$د, َوقعت الجملة ھنا يضحك فعل وفاعل, َ
  جاء زيد ويضحك؟ : Kھل يصح أن ُيقال, زيد يضحُك

Kال$ذي ل$م يتق$دم عل$ى الفع$ل الم$ضارع : لماذا؟ =نھ$م اس$تثنوا الجمل$ة الم$ضارعية المثبت$ة يعن$ي, �: نقول الجواب
  :  برابط واحد وھو الضمير، ولذلك قالٍحينئذ نكتفي, حرف نفي

ًحوت ضميرا َ َ َ َِ   . يربطھا بصاحبھاْ

ْوم7ن ال77واو خل77ت َ َْ ِ َ ُواس$$م , َأش$به الفع$$ُل الم$$ضارع المثب$ت اس$$م الفاع$$ل, ل$شبھه باس$$م الفاع$$ل: ً وجوب$ا، لم$$اذا؟ ق$$الواِ
ًش$به ض$احكاي$ضحك أ, ج$اء زي$د ي$ضحُك, ًج$اء زي$د ض$احكا: ٌالفاعل مفرد، والمفرد � تدخل عليه ال$واو ًوض$احكا � , َ

ٌتدخل عليه الواو، وإنما ُيكتفى بالضمير؛ =ن ضاحكا فيه ضمير يعود إلى صاحب الحال ً لشبھه باس$م الفاع$ل بخ$.ف . ِ
ً=نه وإن أش$بھُه ف$ي وقوع$ه ص$لة وص$فة وح$ا�؛ يزي$د الم$ضارع بكون$ه عل$ى حركات$ه , ًالماضي فليس شبھه به شديدا

  .ة ا�سميةوكالماضي في الجمل, وسكناته

الجمل$$ة , أم$ا الجمل$$ة ا�س$$مية والجمل$$ة الفعلي$ة المفتتح$$ة بالماض$$ي أو الم$$ضارع المنف$$ي ھ$ذا س$$يأتي تف$$صيله معن$$ا
َا�سمية يصح أن تقترن بالرابطين كما ذكرناه k ,ُيجوز فيه الوجھان, ويده على رأسه, ُيده على رأسه.  

ْوھو ناو رحله َ ْ َ َِ ٍ َ َتجريدھا من الواو =ن الم$ضارع أش$به اس$م الفاع$ل واس$م الفاع$ل َوھنا وجب , َ جاز فيه الوجھانْ
  .ًإذا وقع حا� � تقترن به الواو

َوذات واو بعدھا انو مبتدا َ ََ ْْ ُ ْ َ َ َِ ٍ ُ َ
  

 

َله المضارع اجعلن مسندا .َ ْ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َِ ُ  

 

َوذات واو بعدھا انو مبتدا  َ ََ ْْ ُ ْ َ َ َِ ٍ ُ  مخالف للبيت ا=ول قررن$ا القاع$دة أن$ه َإذا جاء في لسان العرب ما ظاھُرهُ أنه: يعنيَ
َل$و ج$اء ف$ي ل$سان الع$رب , في لسان العرب ما إذا كانت الحال جملة فعلية ُمفتتحة بمضارع ُمثبت � تدخل عليه ال$واو

ّأصك ھذا فعل مضارع والجملة حالية تقدمت عليھا الواو, kمثل ماذا؟ قمت وأُصك عينه, ما ظاھُره كذلك k.  

َوذات و: قال َُ   .ما ُسمع من لسان العرب في الجملة السابقة صاحبة واو: يعنيٍاو َ

ِانو    .بعدھاْ

َمبتدا  َ ْ Kجعلناھ$ا جمل$ة اس$مية ف$صح دخ$ول : إذن ظاھُرھا أنھا جملة فعلي$ة بالتق$دير, kوأنا أصك: kوأصك, بعد الواوُ
  .kوأنا أصك عينه,  جملة اسميةٌإذن ھذا فيه تأويل للجملة الظاھرة التي وقعت بعد الواو نجعلھا, الواو عليھا

َوذات واو بعدھا  َ ْ َ َ ٍَ ُ   .بعد الواوَ

َانو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا  . ََ َ ْْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َُ ْ َِ ُ ًاجعلن المضارع له مسندا يعني خبراِ ً kحينئذ وأن$ا أص$ك نق$ول, َ Kأص$ك ھ$ذه : ٍ
ًلنجعل ھذا الظ$اھر الممن$وع ف$ي ل$سان الع$رب ُموافق$ا لماذا؟ ) أنا(Kأين المبتدأ؟ قدرناه، , جملة في محل رفع خبر المبتدأ ِ َ

ُ=نه في الظاھر أنه ممنوع =نه دخلت الواو عل$ى فع$ل م$ضارع ُمثب$ت وواو الح$ال � ت$دخُل عل$ى فع$ل , للسان العرب
ّحينئذ � بد من التأويل, َمضارع ُمثبت ًما ھ$و التأوي$ل؟ نق$وُل ھن$ا نق$در مبت$دأ مح$ذوفا ھ$ذا الم$ضارع ال$ذي, ٍ ُl تل$ى ال$واو 
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ًنجعل$$ه ُم$$سندا يعن$$ي خب$$را للمبت$$دأ المح$$ذوف kقم$$ت وأص$$ك عين$$ه يعن$$ي وأن$$ا أص$$ك عين$$ه: تق$$ول, ً k , َإذن � إش$$كال فيھ$$ا, ُ
  .ومما جاء به لسان العرب, صارت الجملة خالصة

ٍوذات واو  َ َُ   .ھذا مبتدأَ

َبعدھا  َ ْ   .ُالضمير يعود على الواوَ

ِانو    .ِ؛ انو بعدھا)انو(بعَد ھذا منصوب بـ, بعَدھاْ

َمبتدا َ ْ ِانو( ھذا مفعول لـُ ْ.(  

.المضارع اجعلن َ َْ ْ َ َ .اجعلن : ُِ َ َ َالمضارع, Kھذا فعل أمر ُمؤكد بالنونْ َ ُِ َاجعل(مفعول أول لـ: ْ َ ْ.(  

َمسندا  َ ْ ًخبرا له مسندا، اجعلن المضارع ُمسندا له: يعنيُ ً   .له يعني ل.سم المحذوف الذي ھو المبتدأ, ً

َْ◌ذات بـد َ ُ ُذات: ٍءَ ِانو(خبره جملة ,  ھذا مبتدأَ َ بع7ـدھا ِان$و فيھ$ا وال$ضمير ف$ي: ، والرابط محذوف أي)ْ َ ْ عائ$د عل$ى َ
  .الواو

َوذات واو بعدھا انو مبتدا َ ََ ْْ ُ ْ َ َ َِ ٍ ُ َ
  

 

َله المضارع اجعلن مسندا .َ ْ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َِ ُ  

 

Kإذا ج$اء م$ن ل$$سان الع$رب م$$ا ظ$اھُرهُ أن جمل$$ة الح$ال الم$$صدرة بم$ضارع: أي ِ ُمثب$$ت تل$ت ال$$واو ُحم$ل عل$$ى أن َ
Kالمضارع خبر مبتدأ محذوف، وحينئذ تخلصنا من المحظور ٍ.  

ُالجملة الواقعة حا� إن ُصدرت بمضارع ُمثبت لم يجز أن تقت$رن ب$الواو، ب$ل � ت$ربط إ� بال$ضمير َ l ُوھ$ذا يك$اد , ً
ُج$اء عم$رو تق$اد , ثبت ولم تقترن ب$الواووالفعل المضارع ُم, يضحك الجملة حالية, جاء زيد يضحك, Kيكون محل وفاق
ُتقاد, الجنائُب بين يديه ٍفعل مضارع وقع حا� حينئذ لم تدخل عليه الواو: ُ ج$اء زي$د : ف. تق$ول, ُو� يجوز دخول الواو, ً

ل عل$ى ؟؟؟ ..َف$إن ج$اء م$ن ل$سان الع$رب م$ا ظ$اھُره, لما ذكرناه من كون يضحُك ھذا ُم$شبه �س$م الفاع$ل, ويضحك lُأو

kقم$ت وأص$ك عين$ه: ًضمار ُمبتدأ بعد الواو، ويكون الم$ضارع خب$را ع$ن ذل$ك المبت$دأ، وذل$ك نح$و ق$ولھمإ وأن$ا : يعن$ي, ُ
  .أصك عينه

ْ            فلما خشيت أظافيرھم  ُ َ .ِ َِ َُ َ َنجوت وأرھنھم مالكا ... َ ُ َِ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ُ  

kوأنا أرھنھم مالكا؛ إذن كم شرطا ذكر لھذه الجملة التي � يصح ً    أن تقع بعد الواو؟ً

ًكونھا فع. مضارعا: ًأو� ً.  

  . ًكونه ُمثبتا: ًثانيا

  :ُيمكن أخذهُ من قوله: ا=ول: َبقي عليه شرطان

ٍوذات بدء بمضارع  ِ َ ُ َ َِ ٍ ْ ُ َوھ$و كون$ه أن � يتق$دم علي$ه معم$ول م$ن معم$و�ت الفع$ل الم$ضارعَ K , َف$إن تق$دم علي$ه ج$از َ K
  .اقترانه بالواو

ٍوذات بدء ْ َ َُ ٍ بمضارع َ ِ َ ُ َف$إن ب$دأت بمعم$ول الم$ضارع ج$از ال$ربط ب$الواو, ُيمكن نأخذ منه شرطا ثالث$اِ : ول$ذلك قي$ل, َ
ِوإياك نْستعيُن(( Kَ َ َ ِإي$اك نْعُب$د وإي$اك ن$ْستعيُن((, ًأعربھا البيضاوي ح$ا�] 5:الفاتحة)) [َِ K Kَ َ ََ َ َِ إي$اك نعب$د ون$ستعين ] 5:الفاتح$ة)) [ُِ

  .على قول.. اك وھو معمول نستعيُن جاز ربطھا بالواو Kولما تقدم إي, َقيل حال

َل$م ((, ٍحينئ$ذ دخل$ت عليھ$ا ال$واو) ق$د(، ف$إن اقترن$ت ب$ـ)ق$د(، ھ$ذه الجمل$ة � تقت$رن ب$ـ)ق$د(أن � تقت$رن ب$ـ: الرابع ِ
َتْؤذونني وقد تْعلُمون ََ َُ َ َْ ِ َوقد تْعلُمون] 5:الصف)) [ُ ََ َ ال$واو عل$ى الجمل$ة لم$اذا؟ دخل$ت , دخلت الواو ھن$ا عل$ى الجمل$ة: إذن, َْ

ً، ويمكن أخذهُ من ك.م الناظم أيضا)قد(lلكون الفعل ھنا ُصدر بـ ُ:  

ٍذات بدء بمضارع  ِ َ ُ َِ ٍ ْ ُ kُمطلقا � يسبقه أي حرف؛ � تحقيق و� نفي، فيعم ذا وذاكَ ٍ k ً.  
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ْثب77ت: فقول$ه َ ھ$$ذا � ) ل$$ن(و, ل$$ى آخ$$رهإ) ل$$ن(و) لم$ا(و) ل$$م(k =ن المنف$$ي إنم$$ا يك$$ون بح$رف ي$$دل عل$$ى النف$$ي؛ إم$$ا َ
  .ُّيتصور ھنا

ْوذات بدء بمضارع ثبت َُ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ َ إذن يمك$ن أخ$ذ ال$شروط ا=ربع$ة م$ن ك$.م الن$اظم ص$رح بالم$ضارع، وص$رح بكون$ه ْ َK K ِ ُ
َُمثبتا غير منفي ٍوذات بدء بمضارع, ً ِ َ ُ َ َِ ٍ ْ ُ ٌوھذا واض$ح ب$ين, مفھوُمه إن بدأت بمعمول المضارع دخلت عليه الواو: َ K , ك$ذلك

ٍوذات بدء بمضارع ِ َ ُ َ َِ ٍ ْ ُ إذن ھ$ذه م$سألة , ٍحينئ$ذ نق$وُل ا=ص$ل فيھ$ا دخ$ول ال$واو) ق$د(ً، فإن بدأت بحرف ولو لم يكن نفيا ك$ـَ
  .من المسائل التي � تدخل الواو على الجملة الفعلية

,  ف. ت$دخل عليھ$ا ال$واوكذلك مثلھا، يعني ُيمنع من اتصال الواو بھا؛) �(ومنھا أن الجملة المضارعية المنفية بـ
ْم$$ا ل$$ي � أرى الُھدُھ$$َد(( ْ َ َ ََ ْ� أرى الُھدُھ$$َد] 20:النم$$ل)) [ِ ْ َ ، � )�(، فھ$$و منف$$ي ب$$ـ)�(فع$$ل م$$ضارع ودخل$$ت علي$$ه : أرى, َ

ًإذن ليس خاصا بما ذكره الناظم, يصح دخول الواو عليه َبل ث$م س$بع م$سائل يك$اد يك$ون فيھ$ا اتف$اق ب$ين النح$اة أن$ه � , ّ
  .الواو على الجملةتدخل 

  :موجودة في حاشية ابن عقيل).. ما(ًأن يكون المضارع منفيا بـ: الثالث

ٌعھدتك ما تصبو وفيك شبيبة َ َ َُ َِ َ ُ ْ َ ْ َْ  

 

.فما لك بعد الشيب صبا متيما؟ ُ ّ َ ْ ْ ََ .ً َِ َ َ َ
  

 

ُعھدتك ما تصبو     ْ َ ْ ََ َُ خول الواو عليه؛ =ن ھ$ذا الفع$ل �k يصح د, والجملة ھنا حال, فعل مضارع: وتصبو, نافية) ما(, ْ
  ).ما(ُّمصدر بنفي وھو 

َفجاءھا بأُس$نا بيات$ا أْو ُھ$م ق$ائلون((, الجملة المعطوفة على حال قبلھا: ًرابعا َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ َْ َ ً ھ$م ق$ائلون الجمل$ة ] 4:ا=ع$راف)) [ْ
, وق$ائلون خب$ر, مبت$دأ: ھ$م, نأو ھ$م ق$ائلو, ًبيات$ا ح$ال, ًجاءھ$ا بأس$نا بيات$ا, ًوھ$ي بيات$ا, معطوف$ة عل$ى ح$ال س$ابق, حال

  .�k يصح دخول الواو على ھذه الجملة لما ذكرناه, والجملة في محلl نصب حال معطوفة على حال

ِذل$ك الكت$اُب � رْي$ب في$ه((ًالذي ذكرناه س$ابقا .. الجملة المؤكدة لمضمون جملة قبلھا: ًخامسا ِ ِ َِ َ ََ ْ عل$ى ] 2:البق$رة)) [َ
lقول =ن � ريب حال مؤك َ َذلك الكتاُب((دة لمضمون الجملة ِ ِ ِْ َ   .ھذا في بعض ا=عاريب] 2:البقرة)) [َ

ٍياحْسرة على العباد ما يأتيھم م$ْن رُس$ول ((, ؛ سواء كانت جملة اسمية أو فعلية)إ�(الجملة التي تقع بعد : ًسادسا َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ َ ً
ُإ� كانوا به يْستْھزئون ُِ َ ََ ِ ِ ِK] ((يصح ] 30:يس �ّ)ًوقد ورَد ذلك شذوذا في بعض الك.م, )كانواإ� و.  

نق$ول ھ$ذه جمل$ة فعلي$ة , =ضربنه حضر أو غاب, العاطفة) أو(ٍالجملة الفعلية التي فعلھا ماض مسبوق بـ: ًسابعا
َوعبر عنھا ابُن ھشام الماضي المتلو بـ, حضر أو غاب: العاطفة) أو(فعلھا ماضي مسبوق بـ K)أو.(  

  .تنُع فيھا دخول الواو على الجملة الحاليةھذه سبُع مسائل يم: إذن

  : ثم قال رحمه '

َوجملة الحال سوى ما قدما َ َ َ ْ ُ َM ُ ِ ِ َ ْ َُ  

 

َبواو او بمضمر أو بھما ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ٍ َِ ٍ  

 

  . ھذا من ا=بيات المشكلة في ا=لفية

َوجملة الحال سوى ما قدما َ َ ْ ُ َM ُ ِ ِ َ ْ َسوى م7ا ق7دما ما ھو َُ َ َM ُ َ؟ م$اذا ق$دم ھ$و؟ ِ K َق$دم م$سألة واح$دة وھ$ي الُمفتتح$ة بالم$ضارع K
ًأنت مخير بين أن تصلھا بالواو فقط أو بالمضمر فقط أو بھم$ا مع$ا، وھ$ذا ي$شمُل ال$سبع الم$سائل أو : ما سواھا, الُمثبت َ َ ٌ K

مل$ة َلك$ن قي$ل =ن ا=كث$ر ف$ي ل$سان الع$رب ھ$و م$ا ت$دخل ال$واو عل$ى الج, الست المسائل التي زدناھا على ك.م الن$اظم
َالحالية لم يعتبر ذاك المخالف يعني تنزي. ل5كثر منزلة الكل َسوى ما قدما: كأنه قال, ً َ َM ُ  ھذا اس$تثناء، وا�س$تثناء معي$ار ِ

ٌالعم$$وم، ف$$َدل عل$$ى أن ك$$ل م$$ا ع$$دا الم$$سألة الت$$ي ذكرھ$$ا المفتتح$$ة بالم$$ضارع الُمثب$$ت أن$$ت مخي$$ر ب$$ين ھ$$ذه ال$$روابط K K ,
  .والصواب � بد من التفصيل

ِوجملة الحال  َ ْ َُ ْ ُ   .سواء كانت فعلية أو اسميةَ
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َ س77وى  وعل$$ى م$$ذھب س$$يبوية من$$صوب عل$$ى , ًھ$$ذا من$$صوب عل$$ى ا�س$$تثناء عل$$ى رأي الن$$اظم خ.ف$$ا ل$$سيبويةِ
  .الظرفية

َسوى ما قدما، َ َM ُ َما قدما ِ َM ّما قدما ,  ا=لف ھذه ل5ط.قُ   ً.واقعة على الجملة التي تقع حا�) ما(ُ

ٍب77واو لك$$ن ھن$$ا ھ$$ل نجع$$ُل , lب$$واو ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بمح$$ذوف, جمل$$ة الح$$ال مبت$$دأ, مل$$ة الح$$ال ب$$واووج: َِ
َالمحذوف كونا مطلقا أو خاصا؟ لو جعلناهُ كونا مطلقا ما حصل فيه المعنى الذي ُي$راد ً ً ً ً َوجمل7ة الح7ال س7وى م7ا ق7دما.. ً َ َ ْ ُ َM ُ ِ ِ َ ْ َُ 

lُمتعلق بمحذوف وليس كونا مطلقا، ب$ل نق$دره إم$ا م$ستعم. أو ج$اء ب$واو : ٍحينئذ نقوُل, ليس المراد ھذا, ٍكائنة بواو؟ � ُ ً ً ّ
َوُحذف للعلم به ًالسياق يدل على أن ُمتعلق الخبر ھن$ا خ$اص ول$يس بع$ام؛ إذ ل$و ك$ان عام$ا لم$ا , k=ن السياق يدل عليه, ِ ّ kّ ُ

ِفھم المعنى المراد ُ.  

ٍبواو  ّھ$ذا خب$ر، وت$سمى واو الح$ال وواو ا�: نقولَِ ًبت$داء؛ =نھ$ا ت$دخُل كثي$را عل$ى المبت$دأ وإن ل$م تلزم$ه؛ لي$ست ُ
و� ُيري$دون أنھ$ا , َذكرھا اب$ن عقي$ل.. السابقة) إذ(Kوقدرھا سيبوية وا=قدمون بـ, ب.زمة له أو لوقوعھا في ابتداء الحال

ت$دل عل$ى ال$زمن ) إذ(؛ )إذ(ى ِالحرُف � ُي$رادف ا�س$م، إذا قي$ل ال$واو ھ$ذه بمعن$, ِبمعناھا؛ إذ � ُيرادف الحرُف ا�سم
ّتدل على ما دلت عليه ) الواو(الماضي، ليس المراد أن  k)ھ$ذا اس$م ) إذ(َ، =ن الحرف ليس فيه معنى ف$ي ا=ص$ل، و)إذ

ٌبل إنھا وما بعدھا قيد للعامل ال$سابق، كم$ا , ّوالحرُف كلمة دلت على معنى في غيرھا, Kكلمة دلت على معنى في نفسھا َ
ٌج7ـاء زي7ـد , ٌأن ما بعدھا قيد للعام$ل ال$سابق مثلھ$ا واو ا�بت$داء, Fنھا ُم.زمة لmضافة..  على أن ما بعدھاkتدل) إذ(أن  ْ َ ََ

ْوھـو نـاو رحلـه َ ْ َ َِ ٍ َ ِتدل عل$ى أن م$ا بع$َدھا ُم$رتبط بم$ا قبلھ$ا) إذ(كذلك , ِما بعَدھا ُمرتبط بما قبلھا وھو العامل, ْ k , فالت$شبيُه
  . في العمل فحسب، وليس في المعنى..ٍحينئذ في الوظيفة

ٍوجملة الحال سوى ما قدما بواو  َِ َ َ َ ْ ُ َM ُ ِ ِ َ ْ   .lقلنا ھذا الخبر ُمتعلق بمحذوف وھو كون خاصَُ

ْأو( ْبواو او للتخيير، ) َ ٍَ   ً.بإسقاط الھمزة طبعاِ

ٍبواو او بمضمر َ ْ ُ ْ َِ ٍ ْأو : ِ ٍأو بم7ضمرKللتخيير يعني أنت ُمخير بين ال$واو فق$ط، َ َ ْ ُ ِْ ومرجُع$ُه يك$ون ,  يعن$ي بال$ضمير فق$طَ
  .إلى صاحب الحال

ْأو    .ًأيضا للتخييرَ

َبھما ِ   .َأن تقرن بين الواو والضمير, ً معاِ

.. ُوالفعلي$ة إم$ا ُمفتتح$ة بم$ضارع أو بم$اض أو ب$أمر, ّالجملة الحالية إما أن تكون اس$مية أو فعلي$ة: َقال ابن عقيل
َالجملة الفعلية إما أن تكون مفتتحة بم ُ الجمل$ة إذا وقع$ت , � تك$ون خبري$ة, =نھ$ا جمل$ة فعلي$ة, ٍضارع أو بماض أو أم$رُ

َفعل أمر � تكون حا� =نه ُيشترط فيھا أن تكون جملة خبرية � إنشائية و� طلبية ًَ ٍ.  

ًالمضارع والماضي وا�سمية؛ إم$ا أن يك$ون مثبت$ا، وإم$ا أن يك$ون منفي$ا: ّوكل واحد من ھذه ا=قسام َم Kوق$د تق$د, ً
ُب$ل � ت$رتبط إ� بال$ضمير , ِوزد علي$ه الم$سائل الت$ي ذكرناھ$ا, lأنه إذا ُصدرت الجملة بمضارع ُمثبت � تصحبھا الواو

ُوذكر في ھذا البيت أن ما ع$دا ذل$ك يج$وز في$ه أن ي$ربط ب$الواو وح$دھا، أو بال$ضمير وح$ده أو بھم$ا, فقط في$دخل ف$ي , َ
ِجمل7ة الح7ال فية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنف$ي؛ =نھ$ا مح$صورة ٍذلك حينئذ الجملة ا�سمية المثبتة والمن َ ْ َُ ْ ُ

َسوى ما قدما َ َM ُ ج$اء : فتق$ول,  شمل ا�سمية بنوعيھا المثبتة والمنفية والفعل الماضي المثبت والمنف$ي والم$ضارع المنف$يِ
مربوط$$ة , وج$$اء زي$$د ي$$دهُ عل$$ى رأس$$ه, واو الح$$ال.. عم$$رو ق$$ائم ھن$$ا جمل$$ة اس$$مية مربوط$$ة ب$$الواو, زي$$د وعم$$رو ق$$ائم

ًوجاء زيد وُيده على رأسه؟ بھما معا, ُبالضمير يدهُ على رأسه ُ.  

ُجملة اسمية واحدة صح اقترانھا بالواو فقط: إذن K ,ج$اء زي$د ول$م : وك$ذلك المنف$ي, ًأو بھما مع$ا, أو بالضمير فقط
َوجاء زيد وقد قام عمرو, أو ولم يقم عمرو, يضحك وج$اء , Kھن$ا ق$درھا بع$د ال$واو كم$ا س$يأتي) ق$د(نظ$ر ا, قام عم$رو, ٌ

ٍزيد قد قام عمرو إذ جاء الفعل الماضي حينئ$ذ ُي$ؤتى ب$ـ إم$ا عل$ى جھ$ة الوج$وب وإم$ا عل$ى جھ$ة ا�س$تحباب، في$ه ) ق$د(َ
Kوإذا كانت مذكورة � إشكال فيھ$ا وإذا كان$ت محذوف$ة حينئ$ذ تق$در. خ.ف ُ اء وج$. َوالكوفي$ون � ي$رون مطل$ق التق$دير, ٍ

وج$اء زي$د م$ا ق$ام أب$وه أو وم$ا ق$ام , ج$اء زي$د وم$ا ق$ام عم$رو: وكذلك المنف$ي, وجاء زيد وقد قام أبوه, زيد قد قام أبوه
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ًإذن الجملة الماضوية منفية أو مثبتة يجوز أن تربط بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بھما معا, أبوه ُ.  

ًويدخُل تحت ھذا أيضا المضارع المنف: قال ابُن عقيل ْم$ا ل$ي � أرى الُھدُھ$َد((َ، وھ$ذا س$بق أن$ه م$اذا؟ )�(ي بـَ ْ َ َ ََ ِ ((
ج$اء زي$د : وعلى ھذا تقول, ّأنه � يقترُن بالواو وليس ھذا فحسب، بل المسائل الست كلھا داخلة تحت قوله] 20:النمل[

ُوذك$$ر الم$$صنُف ف$$ي غي$$ر ھ$$ذا الكت$$اب أن$$ه � يج$$وز اقتران$$, ًو� ي$$ضرب عم$$را ب$$الواو وھ$$ذا قب$$يح ه ب$$الواو كالم$$ضارع ُ
َفاْس$تقيما و� : ((ّوأن ما ورَد مما ظاھُرهُ ذلك ُي$ؤوُل عل$ى إض$مار ُمبت$دأ كق$راءة اب$ن ذك$وان, المثبت إذن يجب استثناؤه َ ِ َ َ

َتتبعان ِ K   .ف. تتبعان خبر مبتدأ محذوف, أنتما � تتبعان: بتخفيف النون والتقدير] 89:يونس)) [َ

Kع المثب$ت عل$ى ك.م$ه وأج$راهُ عل$ى ظ$اھره اب$ن عقي$ل أن$ه ُيخي$ر ب$ين ربطھ$ا ما عدا ما ذكره م$ن الم$ضار: إذن
ّوُيق$$ال ب$$أن الن$$اظم إنم$$ا عم$$م =ن , وال$$صواُب أن$$ه ُي$$ستثنى الم$$سائل ال$$ست, ب$$الواو فق$$ط أو بال$$ضمير فق$$ط أو بھم$$ا فق$$ط َ

Kا=كثر الكثير جدا في لسان العرب أنت ُمخي$ر ب$ين .. َكما رأيت من ا=مثلة.. ا=كثر ٍحينئ$ذ عام$ل ا=كث$ر . ھ$ذه ال$روابطً
م$ع الماض$ي ) ق$د(ًثم ُيقال أيضا ف$ي ھ$ذا المق$ام أن م$ذھب الب$صريين إ� ا=خف$ش ل$زوم , ُمعاملة الكل؛ كأنه لم يعتبرھا

ب الماضي إلى الحال كم$ا ذكرن$اه س$ابقا) قد(؛ لماذا؟ =ن )قد(ُالماضي المثبت يلزم أن تتصل به , المثبت lًھذه تقر َق$ام , ُ
َف$إذا أردت ) ق$د(َلك$ن إذا أردت ال$زمن القري$ب ت$أتي ب$ـ, د ھذا في الزمن البعيد يحتمُل قبل سنة سنتين ع$شر ق$ام زي$دزي

َإذا أردت البعيد وجئت بـ, َأخطأت) قد(َالبعيد وجئت بـ َحينئ$ذ أخط$أت) ق$د(َ َوإذا أردت القري$ب وترك$ت , ٍ , أخط$أت) ق$د(َ
ق$د قام$ت : ول$ذلك تق$ول, ق$د ق$ام زي$د: ال$زمن القري$ب, ي ال$زمن البعي$دَلكن م$ن ي$دري ع$ن ھ$ذا الخط$أ؟ ق$ام زي$د ھ$ذا ف$

ُيعن$$ي ق$$ُرب زمنھ$$ا, ال$ص.ة لم$$ا ك$ان الح$$ال ا=ص$$ل فيھ$$ا أن تك$$ون مقارن$$ة , ُقام$$ت ال$ص.ة معناھ$$ا أقيم$$ت ف$$ي ال$$سابق, َ
ج$اء زي$د وق$د : إذا قل$ت, َجاء زيد، أنت تخبُر عن زيد بشيء يقُع مع$ه أو ش$يء وق$ع ف$ي ال$زمن البعي$د: لصاحبھا تقول

َھ$ل ت$صفه بوص$ف وق$ع ف$ي زم$ن ماض$ي بعي$د أم ف$ي زم$ن , ِج$اء زي$د ا]ن تخب$ُر ع$ن مج$يء زي$د: َإذا قلت, قام أبوه ٍ ُ
ول$ذلك , ّقريب من الحال من أجل أن تقرب الجملة الماضوية إلى الحالية التي ھي الفع$ل الم$ضارع؟ � ش$ك أن$ه الث$اني

ًم$ع الماض$ي المثب$ت ُمطلق$ا ) ق$د(ُم$ذھُب الب$صريين إ� ا=خف$ش ل$زوم . اض$يعل$ى الفع$ل الم) ق$د(َألزم بع$ُضھم إدخ$ال 
َإن لفظ بھ$ا ف$. إش$كال, ظاھرة أو مقدرة ِ ول$ذلك ت$رى الُمع$ربين ف$ي التف$سير ھن$اك , إن ل$م ُيلف$ظ بھ$ا � ب$د م$ن التق$دير, ُ

ج$اء , )ق$د(على تقدير : ٍينئذ يقولونإذا جاءت الجملة الماضوية في اFثبات بالواو فقط ح, ًدائما) قد(يقولون على تقدير 
Kوقد قام عمرو ُيقدُر .. زيد وقام عمرو َلماذا؟ =نه فعل ماضي ُمثبت، وا=ص$ُل في$ه أن ُيوص$ف ب$ه ص$احب الح$ال ) قد(َ ٌ

ُبه لنا ھو , في الزمن القريب lًسواء ُربط ب$الواو أو بال$ضمير أو بھم$ا ُمطلق$ا؛ , على جھة الخصوص) قد(وھذا الذي ُيقر ِ
ّمتى ما جيء بالفع$ل الماض$ي المثب$ت حينئ$ذ � ُب$د م$ن تق$دير , ني بدون تفصيل بدون نظر إلى الرابطيع ٍ ِ؛ إن لف$ظ )ق$د(َ ُ

  .وسواء ربط بالواو أو بالضمير أو بھما, بھا ف. إشكال

ِوالمختار وفاقا◌ للكوفيين وا=خفش لزوُمھا مع المرتبط بالواو فقط؛ =نه ھو الكثير في لسان العرب َِ وم$ا ع$داهُ , ً
ًھو جواز إثباتھا وحذفھا في المرتبط بالضمير وحَده أو بھما معا ُِ ِ.  

ًمطلقا؛ سواء كان الضمير وحَده أو الواو وحده أو بھم$ا مع$ا) قد(مذھُب البصريين أنه يؤتى بـ م$ذھُب الك$وفيين , ً
َواو لزم أن ُيؤتى ب$ـإذا جاءت بال, وھو الموافق للمنقول أنه ُيفصل فيھا لزومھا مع المرتبط بالواو فقط ِإن لف$ظ بھ$ا ) ق$د(ِ ُ

ًإن لم ُيلفظ حينئذ وجب تقديُرھا، وجواز إثباتھا وحذفھا في المرتبط بالضمير وحده أو بھما معا, ف. إشكال َ ٍ.  

ّوما عدا ال$واو وھ$ذا ُيت$صور بال$ضمير وح$ده أو بھم$ا , اFلزام والوجوب فيما إذا كانت ُمرتبطة بالواو فقط: إذن
ًخير بين إثباتھا وحذفھا تمسكا بظاھر ما ُسمعًمعا أنت ُم k K , ُِسمع كثير في لسان الع$رب ع$دم ذك$ر ُ ُ؛ إذ ا=ص$ل ع$دم )ق$د(ِ

ج$اء زي$د وق$د ق$ام , َنعم ھناك أربع ُصور قيل بالترتيب ا=كث$ري ث$م ا=دن$ى ث$م م$ا ھ$و دون$ه, التقدير � سيما مع الكثرة
ج$اء زي$د وق$ام : ث$م بع$ده ف$ي الرتب$ة الثالث$ة,  زي$د ق$د ق$ام أب$وه، ب$دون واوج$اء: ثم بعده في الرتبة, ھذا أكثر شيء: أبوه
  ).قد(بدون واو و� , ثم جاء زيد قام أبوه, أبوه

ث$م ج$اء زي$د وق$ام أب$وه , ثم جاء زيد قد قام أبوه ب$دون واو, َالمراتب أربع في الكثرة، جاء زيد وقد قام أبوه: إذن
  .ثم جاء زيد قام أبوه, )قد(بالواو دون 

  ...!!!نقف على ھذا وصلى ' وسلم على نبينا
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  67الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  :أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

ْوالح77777ال ق77777د يح77777ذف م77777ا فيھ77777ا عم77777ل  ُِ َِ َ َ ُ ْ ُ َ ََ َْ ْ  

 

ْبع7777777ض م7777777ا يح7777777ذف ذك7777777ره حظ7777777لَو ِ ُِ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َْ َ
  

 

ُھذا يتعلق بالعامل وحذفه، وا=صل فيه جواز الحذف، وقد يجُب حذفه، وقد يجُب ذكُره ُ K ,ٍحينئذ له ث.ث$ة أح$وال :
  .ِومنھا ما يجُب حذفه و� يجوز ذكره، وا=صل فيه جواز الحذف والذكر, ُمنھا ما يجُب ذكره و� يجوز حذفه

ُوالحال َ    .ھذا مبتدأ: َْ

ُقد يحذف  ْ َُ ْقد(َْ   .فالمراد ھنا تحقيق القول بحذف عامل الحال, ليس للتقليل؛ =ن الحذف كثير, للتحقيق) َ

ُوالحال قد يحذف ْ ُ َ ََ َْ ُ ُقد يحذف: (ْ ْ َُ   .ھذه الجملة خبر) َْ

ْيحذف ما فيھا عمل ِ َِ َ َ ُ ْ َما عمل فيھ$ا: َُ , ّة الم$شتق عن$د البي$انيينالموص$ولة ص$لتھا ف$ي ق$و) م$ا(, يعن$ي العام$ل فيھ$ا, ِ
ْما فيھا عمل ,الموصولة مع صلتھا) ما(فعامل نأخذه من , ُيحذف عاملھا ِ َِ َ َما عمل فيھا:  يعنيَ ھذه مفع$ول واق$ع ) َما(فـ, ِ

َُيحذف ما عمل فيھا, على العامل في الحال َ فيھا ,ِ   ).ما(ّھذا ُمتعلق بعمل والضمير عائد على ِ

َوالحال قد يحذف م ُ ْ ُ َ ََ َْ ُ ْا فيھا عملْ ِ َِ وإم$ا عل$ى جھ$ة , ِوھذا على جھتين؛ إما على جھة الج$واز, يحذف عاملھا:  يعنيَ
َما فيھا عمل, الوجوب ِ َِ َ ٍھل كل عامل يجوز حذفه؟ الجواب: َ ّ :�.  

َوعام7777777777777ل ض7777777777777من معن7777777777777ى الفع7777777777777ل ) ِ ْ ْ َ M ُ َ َِ ِْ َ َ ٌ  

 
َح77777777777777ـروفه مَؤخ77777777777777ـرا ل77777777777777ن يعم77777777777777ـ6 َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ً . ُ َ  

 

َوال$صفة المت$صرفة ك$ذلك م$ا ألح$ق بھ$ا وھ$و , ًيك$ون فع$. بنوعي$ه المت$صرف والجام$دالعامُل في الحال قد : قلنا ُ ّ
ُاسم التفضيل في الحالة التي استثنيت، ما عدا ذلك ھذا يجوز حذفه وذكُره بال$شروط ا]تي$ة وأم$ا العام$ل المعن$وي ف$. , ُ

ُيجوز حذفه البتة َوالحال قـد يحذف ما فيھ: فُيستثنى من قوله, ُ َ ُ ْ ُ َ َِ َ َْ ُ ْا عملْ ِ ُُيستثنى العامل المعنوي؛ فيجب ذك$ُره و� يج$وز , َ
ٍفحينئ$ذ نق$وُل وھ$و ملف$وظ ب$ه , عام$ل ض$عيف وھ$و ملف$وظ ب$ه.. حذفه؛ سواء علم أم �؛ لماذا؟ لما ذكرن$اه أن$ه ض$عيف

  .ف. يقوى على العمل وھو محذوف, ٍفكيف يعمُل وھو محذوف؟ ھذا من باب أولى وأحرى, ضعيف

, ِھن$ا ُح$ذف عام$ل الح$ال وص$احبھا, ًراكب$ا: َكيف جئ$ت؟ تق$ول: ًل الحال جوازا، ومثاله أن يقالَُيحذف عام: قلنا
ًجئ$ت راكب$ا: تق$ديره, ِلم يحذف عامل الحال فحسب، وإنما ُحذف عامل الح$ال م$ع ص$احبھا َ=ن$ه ص$ار ) ُجئ$ت(ُح$ذف , ُ

ًس$رت م$سرعا:  يعن$ي,بل$ى: تق$ول ل$ه! ل$م ت$سر: لم$ن ق$ال ل$ك) ًبلى م$سرعا: (وكقولك, ًتبعا للعامل ُ : ومن$ه قول$ه تع$الى, ِ
َأيْحسُب اFنساُن ألْن نْجم$ع عظام$ُه(( َ َ َ َ ََ Kِ َ َ َبل$ى ق$ادرين]((3:القيام$ة)) [َِ َِ ِ َ َق$ادرين ھ$ذا ح$ال] 4:القيام$ة)) [َ ِ ِ بل$ى نجمعھ$ا : يعن$ي, َ

  .قادرين

Kھذا ا=صل في عامل الحال أنه يجوز حذفه إذا دلت عليه قرينة      وھذه قاعدة عامة, ُ

ٌوحذف ما يعلـم جائـز: وھي داخلة في ك.مه السابق ِ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َ   .، ھذه قاعدة عامة تشمل ھذا البابْ

َوأما ما ُحذف وجوبا، وھو الذي أشار إليه بقوله ِ وبعض ما يحذف ذكره حظل:ً ُِ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ.  

َُمنع ذكره: يعني ًذكره ُمنع، يعني � يجوز ذكره، بل يجب حذفه حذفا مؤبدا, ِ ًّ َِ.  
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ُوبع77ض ْ َ وبع$$ض العام$$ل : يعن$$ي, اس$$م موص$$ول بمعن$$ى ال$$ذي يق$$ُع عل$$ى العام$$ل) م$$ا(وھ$$و م$$ضاف و,  ھ$$ذا مبت$$دأَ
  .يحذف

ُوبعض ما يحذف  ْ ُ َ ُ ْ َ   .ّوجملة يحذف ھذه صلة الموصول � محل لھا من اFعراب, بعض العامل يحذفََ

ِذكره حظل ُِ ُ ُ ُذكره، ْ ُ ْ ِحظ7لو, مبت$دأ ث$ان: ِ ّوالمبت$دأ الث$اني وخب$ره ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر , لھ$ذه خب$ر =ن$ه فع$ل وفاع$: ُ
ُبعضالمبتدأ ا=ول وھو ْ َ.  

ُ بعض:إذن ْ ُذكرهو, مبتدأ أول: َ ُ ْ ِحظلو, مبتدأ ثاني: ِ , ھذا فعل والجملة الفعلي$ة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المبت$دأ الث$اني: ُ
ِحظل, ّوالجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول َُمنع:  أيُ ًوإن تَؤك7د جمل7ة ..  منھا ھ$ذا ال$سابق,ِ َ ْ ُ َْ ْM ُ ِ

َفمضمر عاملھا َ ُ َ ْ ُُ ِ lُيحذف العامل وجوبا متى؟ إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة:  قلناَ ًعاملھا حينئذ يك$ون مح$ذوفا, ً ٍ ,
ًزيد أخوك عطوفا َ Kأحقه عطوفا، ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم, ٌ ِ l ً l َالحال النائبة من$اب الخب$ر كذلك , ُ

ًضربي زيدا قائما(   .َھذا سبق معنا في آخر باب المبتدأ, )ً

َوقب777777777777777ل ح777777777777777ال ) يك777777777777777ون خب777777777777777را َ َ َ ْ ََ ُُ َ ٍ َ َ
  

 

َع77777777777ن ال77777777777ذي خب77777777777ره ق77777777777د أض77777777777مرا ْ ُ ُ َ َِ ُِ ْ َ َ . ِ  

 

ْك77777777777777ضربي العب77777777777777د م77777777777777سيئا وأت77777777777777م َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ًَ ِ َ ِ  

 

ْتبيين7777777777777ي الح7777777777777ق منوط7777777777777ا ب7777777777777الحكم َ ُ َِ ِِ ًِ َ َ َ َ ْ. ْ  

 

  .َوقد سبق تقريُر ذلك في باب المبتدأ والخبر, ًا، إذا كان قائماھذا الذي أراده ھن

وذل$ك , َأن ين$وب الح$ال ع$ن عام$ل الح$ال: َوبقي عليه موضعان, َذكر موضعين مما يجُب فيه حذف الحال: إذن
َوإذا أنيب مناب عامل الحال حينئذ امتنع ذكره, َناب مناب عامل الحال: ًھنيئا, ًھنيئا: َكقولك لمن شرب ٍ ُ.  

ٍھنيئ777777777777ا مريئ777777777777ا غي777777777777ر داء مخ777777777777امر  ِِ َِ َ َُ َ ْ ٍَ َ ََ ً ً  

 
ِلع777777777زة م777777777ن أعراض777777777نا م777777777ا اس777777777تحلت ِ ِ ِ ِ. ََ ْ َ ََ َ .َ

  

 

ً ھنيئافـ ِ َ ھذا أنيب مناب العامل، حينئذ وجب حذفه و� يجوز ذك$ره و� جمع$ه ب$ين النائ$ب والمن$اب عن$هَ َ ٍَ : يعن$ي, ُ
  .َكالعوض � ُيجمع بين العوض والمعوض عنه

َأقائما وقد قعَد الناس؟ ھذا في$ه ت$وبيخ, الحال على توبيخKأن تدل : الثاني ًأقائم$ا وق$د قع$َد الن$اس؟ أتق$وم قائم$ا؟ أو , ً ً
Kقائما ھذا عامله محذوف =نه دل على توبيخ: ٍحينئذ نقول, ًأتكون قائما؟ أو نحو ذلك ً.  

ًومما ُحذف فيه عامل الحال وجوبا قولھم ًاش$تريته ب$درھم ف$صاعدا: ِ ّعن$ون لھ$ا بالح$ال الت$ي ُيب$يُن بھ$ا وھ$ذه م$ا ُي, ٍُ َ
ًاش$تريته ب$درھم ف$صاعدا, ازدياد أو نق$صان عل$ى جھ$ة الت$دريج ًف$ذھب ال$ثمُن ص$اعدا: يعن$ي, ُ ُوك$ذلك ت$صدقت ب$دينار , َ ّ

ّساف. ھذا حال دلت على تدرج لكن في النقص � في العلو, ًفساف. ًوذھب المتصدق به ساف. يعني في الدنو, ً k َ.  

ّوك$ذلك الحال$ة الدال$ة عل$ى زي$ادة أو نق$ص أو , lف عامل المؤك$د فيم$ا إذا ناب$ت الح$ال من$اب الخب$ريجُب حذ: إذن
وم$ا ع$دا ذل$ك , ھذه خمسة مواضع مم$ا يج$ُب في$ه ح$ذُف عام$ل الح$ال, وكذلك الحالة المؤكدة لمضمون الجملة, تدريج

فالق$سمة , ُمما يجُب ذك$ر العام$ل و� يج$وز حذف$هھذا النوع : ٍوإذا نظرنا إلى العامل المعنوي حينئذ نقوُل, ًيكون جوازا
َكتل7ك لي77ت : (وھ$و العام$ل المعن$$وي ال$سابق, م$$ا يج$ُب ذك$ر العام$$ل: م$ا يج$$ب ح$ذُف العام$ل وھ$$و خم$سة أن$واع, ث.ثي$ة َْ َ ْ ِ َ
.وكأن َ َ َ.(  

ٍوالضابط فيه أن ت$دل قرين$ة عل$ى المح$ذوف حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا , ُما يجوز فيه الوجھان وھو ما عدا ذلك K مم$ا ج$از ُ
  .ُحذفه

ُنقول تنقسم الحال باعتبار انتقالھا ع$ن ص$احبھا ولزومھ$ا ل$ه :  ا=ول-ُھذا نختم به الباب-ُتنقسم الحال باعتبارات 
  ).ال.زمة(وھو الغالب و) المنتقلة(إلى 

: ًه س$ابقاَوھ$و ال$ذي أش$ار إلي$, تنقسم إلى منتقلة وھو الغالب: باعتبار انتقالھا عن صاحبھا ولزومھا له نقول: إذن
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ًوكـونه منتـق6 ِ َ ْ ُ َُ ْ   .ّوإلى ُم.زمة وليس ُمستحقة, َُ

  :باعتبار قصدھا لذاتھا وعدمھا؛ ھل ھي مقصودة بالذات أو �؟ تنقسم إلى قسمين: الثاني

ًوُموطئة وھي الجامدة الموصوفة التي ذكرناھا سابقا , مقصودة وھي الغالب l))ًّبشرا سويا ِ َ ًَ   ].17:مريم)) [َ

$سة: ُنقسم باعتبار التبيين والتوكيدت: الثالث lوالمؤك$دة, ُإلى المبينة وھو الغال$ب وت$سمى المؤسl : وھ$ي الت$ي ي$ستفاد
  .Kوھذه ا=قسام الست تقدمت في ك.م الناظم, معناھا بدونھا

َتنقسم باعتبار جريانھا على من ھي له وغيره إلى الحقيقي$ة وھ$ي الغال$ب: الرابع ل$دار ُم$ررت با: وال$سببية نح$و, ُ
ًإذا رفعت ضميرا مستترا قلنا ھذه حقيقية =ن الضمير رجع إلى من ھي له، وأم$ا إذا رفع$ت اس$ما : يعني, ًقائما سكانھا ً ًَ َ

ٍظاھرا حينئذ نقول سبببي؛ كما ھو الشأن في النعت ّنعت حقيق$ي ونع$ت س$بببي, ً ُم$ررت برج$ل ", "ُم$ررت بزي$د ق$ائم", ّ
  ".ًر قائما سكانھاُمررت بالدا", ھذا مثلھا, "قائم أبوه

ِتنقسم باعتبار الزمان إلى مقارنة لعاملھا وھو الغالب، بل قي$ل ا=ص$ل ف$ي الح$ال أنھ$ا مقارن$ة: الخامس َمقارن$ة , ِ
َادخلوھ$ا خال$دين: ((Kومقدرة وھ$ي الم$ستقبله، ومن$ه, كل شيء بحسبه َِ ِ َ ُ ُ ف$ي : يعن$ي, ادخلوھ$ا ا]ن خال$دين] 73:الزم$ر)) [ْ
  .Kالمستقبل مقدرة

  .ه أقسام خمسة تنقسم إليھا الحالفھذ

ْوالح7777777ال ق77777777د يح77777777ذف م77777777ا فيھ77777777ا عم77777777ل ُِ َِ َ َ ُ ْ ُ َ ََ َْ ْ  

 

ْوبع7777777777ض م7777777777ا يح7777777777ذف ذك7777777777ره حظ7777777777ل ِ ُِ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ
  

 

ًوالمق$الي يعن$ون ب$ه أن يك$ون جواب$ا ل$سؤال, ُيجوز حذُف عامل الحال لدليل حالي أو لدليل مق$الي: إذن وال$دليل , َ
ت$سافر : يعن$ي, ًراش$دا: أريد أن أسافر، قال له: قال, ً راشدا، لمن؟ للقاصد للسفرلو قال.. ًالحالي الذي ھو الفعل، راشدا

َقد تحذُف الحال كذلك، كما حذف عامل الحال للقرينة، وأكثر ما يك$ون ذل$ك إذا كان$ت : قيل, والقرينة ھنا حالية, ًراشدا ُ
ِوالم.ئك$ة ي$دخلون عل$ْيھم م$ْن ((, ًقو� أغنى عن$ه المق$ول ِْ ِ َ َُ َ َ َ َُ ُ ْْ ٍك$لl ب$ابَ َ , ق$ائلين س$.م] 24:الرع$د))[ُْس$.م] ((23:الرع$د)) [ُ

ْس.م علْيكم ُ َ َ , إذا عل$م.. ُوالنع$ت يج$وز حذف$ه إذا ُعق$ل, َ=ن ش$أنھا ش$أن الخب$ر والنع$ت, ٍحينئذ نقوُل الحال ھنا محذوف$ة, ٌَ
ٍوكذلك الخبر إذا علم جاز حذفه، مثلھما الحال =نھا وصف في المعنى، وحينئذ يجوز حذ   .ًفھا قياسا على ما سبقٌ

  

ْالتمييز                                  .ِ ْ  

ْالتميي7ز: قال الناظم بعد ذلك رحم$ه ' تع$الى .ِ التميي$ز يذكرون$ه بع$د الح$ال لم$ا , ِھ$ذا خاتم$ة أب$واب المن$صوبات, ْ
  . شاء ' تعالىويفترقان في سبعة تأتي في آخر الباب إن, وھي خمسة, ّبينھما من أمور يتفقان عليھما

ْالتمييز .ِ ً قلنا ھذا آخُر وخاتمة أبواب المن$صوبات حي$ث ُي$ذكر بع$َده المخفوض$ات ابت$داء بح$روف الج$ر، ث$م ي$ذكر ْ ُ
=نھ$م ي$ذكرون المرفوع$ات ث$م المن$صوبات ث$م المخفوض$ات، , اFضافة، ثم تتوالى أبواب النحو مما � يكون من العمد

  .لتفضيل إلى آخرهثم بعد ذلك باب نعم وبئس وأفعل ا

َوھ$ذا بن$اء عل$ى إذا جررن$ا التميي$ز ھ$ل , َالتمييز من المنصوبات ل$يس ف$ي ك$ل أحوال$ه، وإنم$ا ف$ي بع$ض أحوال$ه ً
ًُيسمى تمييزا أو �؟ المشھور أنه ُيسمى تمييزا yقفي$ز ب$ر: إذا قيل, ً ٌش$بر , ٍش$بُر أرض, يج$وز في$ه وجھ$ان.. ب$رl جررن$اهُ, ُ

ٍأرضا حينئذ نقول يجوز في  الوج$ه ا]خ$ر وھ$و –وإذا جررن$اه , ّإذا نصبناه � شك أنه تميي$ز =ن$ه من$صوب, ه الوجھانً
ٍوإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ نق$ول التميي$ز م$ن , ًُي$سمى تميي$زا, ً ھل يخرُج ب$الجرl ع$ن كون$ه تميي$زا أو �؟ الجمھ$ور �-جائز

ًا حينئ$ذ ك$ل تميي$ز يك$ون من$صوبا ھ$ذا ا=ص$لَوإذا قيل بأن$ه � ُي$سمى تميي$ز, ِالمنصوبات في بعض أحواله كالمستثنى ًّ ٍ ,
ِويرد التمييز في العدد، لكن جرت عادة النحاة في المطو�ت أنھ$م � ُي$دخلون الع$دد ف$ي ب$اب التميي$ز ال$ذي ُي$ذكر في$ه،  َ

ّوإنما ُيشار إليه إشارة ويذكرون بابا كام. ُيسمونه باب العدد ً وھن$ا ي$ذكرون , ھذا يأتين$ا ف$ي ا=خي$ر إن ش$اء ' تع$الى, ً
ِمع كونه داخ. فيه =نه من رفع إبھام مفرد, ما عدا العدد ِ ً.  
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َإني رأْيت أحَد ع$شر((, ِرفع إبھام لمفرد ومنه العدد:  التمييز نوعان َ َ ََ َُ َ l ًكْوكب$ا((أح$د ع$شر م$اذا؟ ] 4:يوس$ف)) [ِ َ َ ((
ُلك$ن � ت$ذكر أحكام$ه ھن$ا، , ٍذ نق$وُل ھ$و مميl$زحينئ$, َفالكوكُب ھذا تمييز رفع إبھام المفرد وھو أح$د ع$شر] 76:ا=نعام[

  .إنما يذكر في بابه المستقل

ر, وتبيين وُمبيlن, تمييز وُمميlز: ُالتمييز يقال lُولك$ن التميي$ز ھ$ذا م$شھور عن$د , ٌھذه ألف$اظ مترادف$ة, وتفسير ومفس
Kول$ذلك الك$وفي إذا ف$سر , والتف$سير والتبي$ين م$شھور عن$د الك$وفيين, البصريين ھ$ذا يكث$ر ف$ي , الق$رآن يق$ول ھ$ذا تف$سيرَ

نق$ول تف$سير الم$راد ب$ه , ھ$ذه؟ يق$ف م$ا نع$رف تف$سير) تف$سير(م$ا .. إذا م$ا تع$رف الم$صطلح) تف$سير(بعض التفاسير، 
ُفمعرفة اصط.ح الكوفيين ُيفيد في معرفة ما قد يحك$م ب$ه بع$ض المع$ربين ل$بعض ا]ي بأن$ه ك$ذا وأن$ت تحف$ظ , التمييز ُ

ٍلب$$صريين، وق$$د � تح$$يط علم$$ا بم$$صطلح الك$$وفيين فتق$$ع ف$$ي ل$$بسالم$$صطلح الخ$$اص با ًحينئ$$ذ التميي$$ز ُي$$سمى تف$$سيرا , ً ّ ٍ
ًوتبيينا وُيسمى تمييزا َوا=صل فيه أنه مصدر ميز يميز تمييزا =ن التفعيل يأتي من فع$ل، تق$ول, ً K Kً ُ ُمي$زت ك$ذا ع$ن ك$ذا : َ K

َفرقت بينھما؛ فميزت ھذا عن ذاكوكذا إذا كانا متشابھين ف, إذا خلصت أحدھما من ا]خر َ.  

قلن$ا ا�س$تثناء , التمييز ھذا مصدر، وھل الم$راد ب$ه المعن$ى الم$صدري؟ � ش$ك أن$ه ل$يس ھ$و الم$راد كا�س$تثناء
وا�س$تثناء , معنى مصدري والذي ُيحكم علي$ه ھ$و اللف$ظ, ُھناك أريد به المستثنى، =ن ا�ستثناء ھذا معنى من المعاني

إن$ه م$$ن إط$.ق الم$$صدر وإرادة اس$م المفع$$ول أي الم$ستثنى، ولك$$ن ھن$ا التميي$$ز قي$ل بأن$$ه : د أن نق$$ولٍمعن$ى حينئ$$ذ � ب$
$$ز lَوحينئ$ذ ي$صح أن ي$$راد التميي$ز والممي$$ز ويك$ون م$$صَدقھما واح$د, َص$ار ھ$ذا اللف$$ظ حقيق$ة ُعرفي$$ة ف$ي الممي k ُف$$التمييز , ٍ

ُول$ذلك إذا جئ$ت تع$رب تق$ول ,  وأري$د ب$ه اس$م المفع$ولُفقد � نقول بأن$ه أطل$ق الم$صدر, صار حقيقة عرفية في المميز َ
ًإني رأْيت أحَد عشر كْوكبا(( َ َ َ َُ َ َ ََ َ l َلم$اذا؟ =ن$ه ص$ار حقيق$ة عرفي$ة , تميي$ز: ًكوكبا تقول مميlز أو تميي$ز؟ تق$ول] 4:يوسف)) [ِ

ط$$.ق الم$$صدر وإرادة اس$$م ٍحينئ$$ذ � نحت$$اُج أن نق$$ول كم$$ا قلن$$ا ف$$ي ا�س$$تثناء أن$$ه م$$ن إ, ًف$$ي م$$اذا؟ ف$$ي مرادف$$ا للممي$$ز
الممي$ز وإن ك$ان : وھذا ھو الظاھر والذي عليه ا�عتماد أن التمييز صار حقيق$ة عرفي$ة وھ$و م$رادف لق$ولھم, المفعول

وص$ار , ھ$و م$صدر بمعن$ى اس$م الفاع$ل أي الممي$ز: إذن, ُفي ا=صل ھو معنى م$صدري أطل$ق وأري$د ب$ه اس$م الفاع$ل
  .ا مميlز وھذا تمييزھذ: فتقول, حقيقة عرفية على المميز

ْاس77777777777م بمعن77777777777ى م77777777777ن مب77777777777ين نك77777777777ره َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ ٌ  

 

ْين77777777777صب تميي77777777777زا بم77777777777ا ق77777777777د ف77777777777سره َ . َ ْ ُ َ َُ َْ ِ ًِ َ َ ْ  

 

ُعرفه الناظم ھنا بكون$ه  Kٌاس7م ٌ اس7م,ِ ٌ اس7م ھ$ذا خب$ر لمبت$دأ مح$ذوف ھ$وِ ٌل$م يق$ل م$صدر ول$م يق$ل وص$ف =ن$ه � , ِ
  ً.يكون إ� جامدا

ٌاسم: فقوله ُوالتميي$ز � , ّة والظ$رف والج$ار والمج$رور =ن الم$راد ب$ه ا�س$م ال$صريحَأخ$رج الجمل$,  ھ$ذا ج$نسِ
ًيكون إ� اسما صريحا و� يكون اسما مؤو� بالصريح خ.ف الح$ال ً ً ِھ$ذا م$ن الف$وارق ب$ين الح$ال والتميي$ز؛ =ن$ه ق$د , ً

, صريح والم$ؤول بال$صريحوالوصُف يشمُل ال, ًالحال يكون وصفا: يلتبس وقد يشتبه على البعض الفرق بينھما، فنقول
ًفيكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا ً ً.  

ًف$$. تق$$ع الجمل$$ة تميي$$زا و� الظ$$رف و� الج$$ار والمج$$رور تميي$$زا, ًوأم$$ا التميي$$ز ف$$. يك$$ون إ� ص$$ريحا : إذن. ً
  .وھذا أحد الفوارق بين الحال والتمييز, ًفالتمييز � يكون واحدا منھا, kيختص بھما

ٌاسم    .ھذا جنسِ

َبم ْعنى من ِ ِ َ ) م$ن(ھن$ا؟ الم$راد بھ$ا ) م$ن(م$ا الم$راد ب$ـ). من(K؛ يعني ُيفسر بـ)من(ُالتمييز يكون على معنى : يعنيْ
ر ذل$ك اللف$ظ الم$بھم) م$ن(ٌأن يكون لفظ عام ث$م لف$ظ م$بھم ث$م ُي$ؤتى ب$ـ, التي لبيان الجنس lوأوض$ُح مث$ال ل$ه قول$ه , فتف$س

ْجس: ((تعالى lَفاْجتنُبوا الر ِ َ ْجس ھذا أنه يحتمل ال$رجس المعن$وي؛ ال$رجس الح$سي؛ ا=ص$نام؛ ال$دماء؛ ] 30:الحج)) [َ lَالر
  .يصدق على ھذا وذاك. الميتتات

ْجس(( lَفاْجتنُبوا الر ِ َ ِم$ن ا=ْوث$ان: ((ق$ال, ھذا فيه نوع إبھام] 30:الحج)) [َ َ َ َ رة ] 30:الح$ج)) [ِ lِم$ن ا=ْوث$ان ھ$ذه ُمف$س َ َ َ ِ
َبمعنى , ھذه لبيان الجنس) من(ٍحينئذ نقول , للمراد بالرجس ْ َ ْمن(ِ ّأي البياني$ة ب$أن يك$ون المج$رور بھ$ا ھ$و الُمب$ين بھ$ا ) ِ

  .الرجس المراد ھنا في ھذه ا]ية ھي ا=وثان, كأنه قال الرجس ھي ا=وثان, عينه ھو المبين, عينه
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ال$رجس عين$ه , ُ بھا عينهبأن يكون المجروُر بھا الذي بعَدھا يتلوه ھو المبين, إذن الرجُس وا=وثاُن بمعنى واحد
َوالم$راد ھن$ا أن التميي$ز ب$ين ج$نس الممي$ز, ا=وثان وا=وث$ان عينھ$ا ھ$ي ال$رجس K ع$شرون , عن$دي ع$شرون: إذا قل$ت, َ

ْجس((ماذا؟ ھذا يحتمل مثل  lَف$اْجتنُبوا ال$ر ِ َ ًع$شرون كتاب$ا؛ بيت$ا؛ ألف$ا؛ مليون$ا؟ يحتم$ل ھ$ذا وذاك] 30:الح$ج)) [َ ً ً إذا قل$ت , ً
ِمن ا=ْوثان((ًكتابا ھذا مثل , ًكتاباعندي عشرون  َ َ َ َحينئذ حصل به البي$ان] 30:الحج)) [ِ lف$أدي ب$ه م$ا أدي ب$ـ, ٍ lُ الت$ي ) م$ن(ُ

ّ؛ يعني ُيؤدى به أو ُيفسر به ما ُيف$سر ب$ـ)من(ھذا المراد بكون التمييز على معنى , لبيان الجنس ّ ول$يس الم$راد أن ) م$ن(ّ
الظ$رف ُي.ح$ظ في$ه معن$ى : نق$ول, وإنم$ا الم$راد ك$الظرف, ل$يس الم$راد, �) نم$(ّأو أنه ُمضمن معنى , ُمضمرة) من(

أو نق$ول ف$ي ) ف$ي(عندنا ظرف وعاء ومظروف، ھذا المعنى موجود في الظرف، � يشترط في$ه أن ي$ؤتى ب$ـ, الظرفية
كي$ب عل$ى معن$ى وھن$ا التر, وإنما ُي$راد ب$ه أن التركي$ب ھن$ا عل$ى معن$ى الظرفي$ة, مقدرة أو اللفظ مضمن معنى في، �

ْجس م$ن ا=ْوث$ان((َالبيانية، كما قلت ھناك ) من( lِفاْجتنُبوا ال$ر َ َ َ َِ ِ َ َف$سرت ورفع$ت اFبھ$ام ال$ذي ف$ي ال$رجس ] 30:الح$ج)) [َ َ K
ٍبقولك ا=وثان، حينئذ ا=وثان ھي عين الرجس والرجس ھو عين ا=وثان َع$شرون م$اذا؟ ھ$ذا ُم$بھم , عن$دي ع$شرون, ِ

الت$ي ) م$ن(ٍحينئذ نقول ھذه جرت عل$ى معن$ى , ُوالعشرون ھي عينھا الكتب, كتاب ھو عين العشرينال, ًكتابا: فإذا قلت
َوالمراد ھنا أن التميي$ز ب$ين ج$نس الممي$ز كم$ا أن , لبيان الجنس K)م$ن (ن م$ا قبلھ$اlول$يس الم$راد ب$أن , ُالبياني$ة تب$ي)م$ن (

ِوسيأتي معنا أنك قد تظھر لفظ , مقدرة قبل التمييز ِواج7رر ب7ـ: النطق.. ذا وجه جائز لكنه من جھة اللفظ، ھ)من(ُ ْ ُ ْ ْم7ن(َ ِ (
َإن شئت ْ ِ ْ ًلكن لفظا وليس المراد أنھا منوي$ة، �؛ الم$راد بھ$ا لفظ$ا =ن المعن$ى واح$د، إذا ح$ذفت , ِ ص$ار التركي$ب ) م$ن(ً

ًحينئذ خرج عن كونه تمييزا من حيث النصب إلى الجر) من(، وإذا ذكرت لفظ )من(على معنى  ٍ.  

ٌ اسم:نإذ   .َخرج به الجملة وما عطف عليه..  صريحِ

ْبمعنى م7ن  ِ َ ْ َ والف$صول عن$د أرب$اب التع$اريف , ًيعن$ي ُيعتب$ر ف$ص., ّھ$ذا ج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بك$ائن ص$فة �س$مِ
ًتع$رب نعت$$ا بع$$د نع$ت ً� يك$$ون ك$$ل ف$صل نعت$$ا◌ لم$$ا ق$بله: يعن$$ي, َُ ً k , خ$$راج يك$$ون م$$نFوإنم$$ا ترج$$ُع إل$$ى الج$نس؛ =ن ا

  .الجنس

َبمعنى  ْ َ ْمن(ِ K أي أنه ُيفيد معناھا � أنھا ُمقدرة في نظم الك.م)ِ Kمر معنا ھذا الباب الثالث الذي ُيقال في$ه بأن$ه : إذن, ُ
, وھ$ذا الب$اب الثال$ث وھ$و التميي$ز, وكذلك الحال في حال كذا, الظرفية) في(نؤول الظرف على معنى , على معنى كذا

Kوإنم$ا الم$راد أن التركي$ب ُيف$سر عل$ى آح$اد , ّأن ھذه الحروف ُمضمنة في ا=سماء بع$دھاَوليس المراد با=بواب الث.ثة 
  .ھذه الحروف

َبمعنى  ْ َ ْمن(ِ Kأنه ُيفيد معناھ$ا، � أنھ$ا ُمق$درة ف$ي نظ$م الك$.م:  أي)ِ كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي , إذ ق$د � ي$صلح لتق$ديرھا, ُ
  .الظرفية مع الظرف وفي مع الحال) في(

َاسم بمعن  ْ َ ِ ٌ ٌى من مبينِ ِْ ُ ٌمبين: ِ ِ فھ$و ُمزي$ل , َوإذا أظھ$ر معن$اه أزال, َُمزيل، أب$ان بمعن$ى أظھ$ر:  ھذا نعت �سم أيُ
ورف$ُع , ٍتميي$ز رف$ُع إبھ$ام لمف$رد: �بھام اسم قبله مجمل الحقيقة أو إبھام ن$سبة ف$ي جمل$ة أو ش$بھھا؛ =ن التميي$ز نوع$ان

  .ية واFسميةوالنسبة إنما تكون في الجمل الفعل, ٍإبھام لنسبة

أو إبھ$ام ن$سبة ف$ي , َھ$ذا ُمجم$ل الحقيق$ة, عن$دي ع$شرون, ٌُمزي$ل Fبھ$ام اس$م قبل$ه ُمجم$ل الحقيق$ة كع$شرون: إذن
ن$سبة الجمل$ة : ھ$ذا نق$ول تميي$ز راف$ع Fبھ$ام ن$سبة، أي) ًنف$سا(ًماذا ط$اب؟ ط$اب نف$سا، ف$ـ... جملة أو شبھھا، طاب زيد

ً يك$ون ُمؤك$داُواستفيَد منه أن التميي$ز �, التي قبلھا l , ِإذا أخ$ذ التبي$ين ف$ي ح$د التميي$ز ف$رأي س$يبويه أن التميي$ز � يك$ون ُ

ًمؤكدا l ,ًوخالفھم ابن ھشام وغيره وأثبتوا أن التمييز قد يكون مؤكدا، ش$أنه ش$أن الح$ال, ِوأكثر النحاة على ھذا l , كم$ا أن
ُوالحال المؤكدة إذا أثبتت � تنافي ال, lالحال تكون مؤكدة lبھ$ام للن$سبة , مؤسسةFكذلك التمييز ا=صل في$ه البي$ان ورف$ع ا

ٍأو للمفرد، حينئذ قد يكون مؤكدا وق$د يك$ون عل$ى حقيقت$ه، لك$ن إذا أخ$ذناه ُمب$ين ھن$ا ف$ي أص$ل الح$د حينئ$ذ أخرجن$ا ب$ه  ٍّ ً l
ًالتأكيد ف. يكون مؤكدا l.  

ِوصف فضلة منتصب مفھ7م ف7ي: وكما ذكرنا في السابق ُِ ِ ْ َُ ُ ُ ْ ٌ ْ ََ ْ ٌ ِ ح7الَ ھ$ذا التعري$ف , ُھ$ذا � ي$دخُل في$ه الح$ال المؤك$دة, َ
ّف. مانع أن ُيقال التمييز حقيقة أن ُيؤخذ في حده ُمبين, ّخاص بالحال المؤسسة ٍوإذا أردنا التأكي$د حينئ$ذ � نحت$اُج إل$ى , َ

lتمييز حقيقي وتميي$ز ُمؤك$د: التمييز نوعان: فنقول, ھذا اللفظ ٌ ,  ح$ال حقيقي$ة وھ$ي المؤس$سة:كم$ا أن ال$شأن ف$ي الح$ال, ٌ
  .ھنا كذلك, lوحال ليست حقيقية وإنما ھي مؤكدة لما قبلھا
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ًواستفيَد منه أن التمييز � يكون مؤكدا وھو رأي سيبويه والجمھور l َوقي$ل ي$أتي غي$ر , جمھور النحاة عل$ى ھ$ذا.. ُ َ
ًفُيعد مؤكدا, غير مبين يعني مؤكد, lمؤكد: يعني, مبين k ,ًإن عدة الشُھور عنَد ' اثنا ع$شر ش$ْھرا: ((ىومنه قوله تعال َ َ ََ َ ِْ K ْ ِ ِ Kِ k َ K ِ ((

ًلو ُحذف شْھرا] 36:التوبة[ َ ر؟ إن ع$دة ال$شُھور عن$َد ' اثن$ا ع$شر, ِ lَاثنا عشر ھل يحتاج إلى ُمف$س َ ِ َ ََ َ َ َْ ْK ْ ِ ِ Kِ k َ K Kاثن$ا ع$شر خب$ر إن, ِ ِ َ ََ َ ْ ,
ًھل اثنا عشر دون شْھرا واضح المعنى  َ َ ََ َ ُوالتمييز إنما يأتي رافع$ا Fبھ$ام، أي$ن اFبھ$ام؟ ل$يس , َأم ُمجمل؟ واضح المعنىْ

  .عندنا إبھام

ًشْھرا قالوا ھذا تمييز مؤكد: إذن وإذا ك$ان , َلم ُيؤت ب$ه م$ن أج$ل رف$ع إبھ$ام الع$دد؛ =ن الع$دد معل$وم ھن$ا دون$ه, َ
ًكذلك حينئذ صار مؤكدا َ ٍ.  

َأجيب ًبأن شْھرا بالنسبة لعامله وھ: ُ ّو اثنا عشر ُمبين يعنيَ َ ََ َ ِ� تنظر إلى ِن عدة الشُھور عنَد '، إنم$ا انظ$ر إل$ى : ْ K ْ ِ ِ Kِ k َ K
َاثنا عشر فقط ََ َ َاثنا ع$شر لوح$ده دون الجمل$ة ُم$بھم أو مب$ين؟ ُم$بھم, ْ ََ َ ًباعتب$ار العام$ل؛ =ن ش$ھرا م$ا العام$ل : ق$الوا: إذن, ْ

َفيه؟ ھو العدد نفسه اثنا عشر ََ َ ْ   .yعلى كل المسألة ُمحتملة, َإذن ليس فيه تأكيد, ر عامله ھو رافع Fبھامباعتبا, ُ

ْاسم بمعنى من مبين نكره َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ ْ نكره،ٌ َ ِ َنكرة أخ$رج المعرف$ة، وھ$ذا عل$ى م$ذھب الب$صريين أن , ھذا نعت ثالث �سم: َ
ُ رف$ُع اFبھ$ام ب$النكرة حينئ$ذ مجيئ$ُه بزي$ادة َأنه إذا ح$صل, ُوالعلة فيه ھي عين العلة في الحال, التمييز � يكون إ� نكرة ٍ

ًفيه تدل على التعريف ُيعتبر حشوا k ,ُفحينئذ � ُيلتفت إلى تلك الزيادة ٍ.  

  .يجوز ھذا وذاك.. ُمذھب الكوفيين جواز كونه نكرة ومعرفة

َرأيت777777777777ك لم777777777777ا أن عرف777777777777ت وجوھن777777777777ا َُ ُْ ُ َ َ . ْ ََ َْ َ ََ  

 
ْصددت وطبت النفس يا قيس عن ْ ََ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ . َ ِ عمروَِ ْ َ 

ُطب77ت ال77نفس ي77ا ق77يس, رأى الكوفي$$ون أن ال$$نفس ھن$$ا تميي$$ز ْ َ َْ ْ . َ ْطب77ت ال77نفس, ِ . َ ْ وا=ص$$ل فيھ$$ا ) أل(دخل$$ت علي$$ه , ِ
  .التعريف

ًوإن ك$ان ا=ص$ل أن يك$ون ُمنك$را, يقُع التمييز معرفة كما يقع نك$رة: إذن K ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، لك$ن مجيئ$ه معرف$ة , َ
  .يجوز فيه الوجھان: ٍوقد جاء به السماع حينئذ نقول

  .ھنا زائدة) أل(وذھب البصريون إلى تأويل البيت، وما جرى مجراه بأن 

ِو)ض77777777777777777777طرار كبن77777777777777777777ات اAوب77777777777777777777ر ٍَ ْ َ َ ْ ََ ِ َِ َ ِ  

 
ِك777777ـذا وطب777777ت ال777777نفس ي777777ا ق777777يس ال777777سري . ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َ. َ ِ َ َ  

 

ُوإذا كان$$ت زائ$$دة حينئ$$ذ دخولھ$$ا وخروجھ$$ا س$$واء ف$$. تفي$$, بكونھ$$ا زائ$$دة) أل(حكمن$$ا عل$$ى : إذن ًد تعريف$$اٍ َفبق$$ي , ُ
ِفكل لفظ نقل في لسان العرب وھو تمييز دخلت علي$ه , التمييز على أصله kُ ف$احكم عليھ$ا بأنھ$ا زائ$دة؛ =نھ$ا دخل$ت ) أل(ٍ

  .�زم التنكير.. على واجب التنكير: َعلى ما وجب فيه التنكير يعني

العل$ة الموج$ودة ف$ي الح$ال ھ$ي وال$صحيح م$ذھب الب$صريين؛ =ن , وأما على مذھب الك$وفيين فيج$وز الوجھ$ان
ٍوإذا حصل الجواب بالنكرة حينئذ � ي$صلُح أن ي$أتي بالمعرف$ة؛ =ن المعرف$ة نك$رة وزي$ادة, عينھا موجودة في التمييز َ ,

  .النفس نكرة وزيادة, نقول نفس ھذا نكرة, النفس: نفس, الرجل: رجل

ھ$ذا في$ه ح$شو وھ$و :  عل$ى مج$رد النك$رة؟ نق$ولَإذا حصل المراد والمقصود بالنكرة لم$اذا ن$أتي بلف$ظ زائ$د: إذن
ْنكره: إذن, ٍُمناف =صل الك.م َ ِ   . ھذا نعت ثالثَ

ْاسم بمعنى من مبين نكره: إذن َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ ر لم$ا ان$بھم م$ن : K، عرفه ابُن ھشام في القطر بقول$هٌ lَاس$م ف$ضلة نك$رة جام$د مف$س ٌ
ھ$ذا م$ن الف$وارق : جام$د, ِوھذا وارد على تعريف الناظم, عمدةإذن � يكون : فضلة, عرفنا ا�حتراز به: اسم, الذوات

ًإذ ُيشترط ف$ي الح$ال أن تك$ون وص$فا, بين الحال والتمييز ًوُي$شترط ف$ي التميي$ز أن يك$ون جام$دا؛ يعن$ي, َ , غي$ر م$شتق: َ
ر لما انبھم من الذوات lّوھذا يرد عليه المفسر للنسبة, َُمفس ِ َ.  

ِاسم بمعنى م: فقوُل الناظم َِ ْ َ ِ ْن مبين نكره ٌ َ ُِ َ ٌ   .فلو زيَد عليه جامد كذلك يكون أولى, ينقُصُه قوله فضلةِْ
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وإنم$ا ُيق$ال , ھ$ذا في$ه إش$كال) م$ن(ٌمت$ضمlن معن$ى ).. م$ن(كل اسم نكرة ُمتضمlن معنى : Kوابن عقيل عرفه بقوله
, ًط$اب زي$$د نف$$سا:  نح$$ولبي$ان م$$ا قبل$$ه م$ن إجم$$ال, ّ، وأم$ا الت$$ضمين ھ$$ذا مح$ل نظ$$ر)م$$ن(أو بمعن$$ى ) م$ن(عل$ى معن$$ى 

  ً.وعندي شبر أرضا

ْاس7م بمعن77ى م7ن مب77ين نك77ره َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ , )�(واس$$م , التميي$$ز: َھ$$ذا دخ$ل في$$ه أربع$$ة أش$ياء) م$$ن(وبمعن$ى , اس$$م ج$$نس:  قي$لٌ
ًأستغفر � ذنبا: ِمن قولكوالمفعول الثاني  ْ ََ َ ُ ِْ ْ ا تك$ون اء؛ =نھ$ُھذه  أربع$ة أش$ي, الحسن الوجه: ّوالمشبه بالمفعول به نحو, َ

ٍ� م$ن رج$ل ف$ي ال$دار عل$ى , � رج$ل ف$ي ال$دار): �(واس$م , )م$ن(التمييز واضح أن$ه عل$ى معن$ى ).. من(على معنى 
  ).من(معنى 

ًأس7تغفر � ذنب7ا(م$ن : المفعول الثاني ْ ََ َ ُ ِْ ْ ّالم$شبه , )م$ن(المفع$ول الث$اني أق$ول عل$ى معن$ى : إذن, م$ن ذن$ب: يعن$ي) َ
َسن الوجهالح: بالمفعول به نحو ٍحسنُه من الوجه حينئذ نقول ھذه على معنى : يعني, ھنا الحسن من الوجه, َ   ).من(ُ

ْاسم بمعنى من مبين نك7ره َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ Kب$أن الم$راد بھ$ا البياني$ة حينئ$ذ اخ$تص التعري$ف ) م$ن(ّوف$سرنا ) م$ن( إذا قي$ل بمعن$ى ٌ ٍ
) ِم$ن(وإنما ھي ا�س$تغراقية، فخرج$ت بقولن$ا , ليست البيانيةإ� أنھا ) من(وإن كان على معنى ) �(َبالتمييز؛ =ن اسم 

ًأستغفر � ذنبا(والمفعول الثاني من , بيانية ْ ََ َ ُ ِْ ْ , إبتدائي$ة ولي$ست بياني$ة) م$ن(م$ن ذن$ب ھن$ا , استغفُر ' م$ن ذن$ب: يعني) َ
َحينئذ خرج بقولنا بمعنى    . بالبيانية) من(ّوفسرنا ) من(ٍ

َالح$$سن الوج$$ه: ھن$$ا في$$ه بياني$$ة نح$$و) نم$$(والم$$شبه ب$$المفعول ب$$ه،  ٌ مب77ين :لك$$ن قول$$ه, َ ِ ٌمخ$$رج لم$$ا س$$وى التميي$$ز ُ ِ
ٍإذا فسرناھا بأنھا بيانية حينئذ � يتأتى معنا ) من(والمشبه بالمفعول به، =ن  K)ا�بتدائي$ة، ث$م ) من(ا�ستغراقية و� ) من

ْنك77ره(ٍحينئ$ذ , عول ب$ه � يك$$ون إ� معرف$$ةوالم$$شبه ب$$المف, ِالتميي$ز داخ$$ل معن$$ا، وبق$ي الم$$شبه ب$$المفعول ب$ه َ ِ ھ$$ذا : نق$$ول) َ
, ، وھ$ذا واض$ح ك$الظرف والح$ال)م$ن(ُِمخرج لما ليس بمعنى ) من(فاسم الجنس وبمعنى , ِمخرج للمشبه بالمفعول به

  ).في(الحال يكون بمعنى 

ِوُمبين ُمخرج �سم  ٌ َأس7تغفر � : "ًذنب$ا م$ن قول$ه: النافية للجنس، ونح$و) �(ّ ُ ِْ ْ َ ُ ذنب7ا ل7ست مح7صيهَ َُ ْ ُ ِْ َ ً ْ فإنھم$ا وإن , " َ
ًاس$تغفارا مبت$دأ : � م$ن رج$ل، وف$ي الث$اني ل.بت$داء، أي: يعن$ي) � رج$ل(، لكنھا في ا=ول ل.ستغراق )من(كانا على  ً

ل$ى بالنصب عل$ى الت$شبيه ب$المفعول ب$ه � ع: الحسن وجھه، أي: ِونكرة ُمخرج لنحو, َمن أول الذنوب إلى ما � يتناھى
  .التمييز لعدم تنكيره

ْاس77777777777م بمعن77777777777ى م77777777777ن مب77777777777ين نك77777777777ره َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ ٌ  

 

ْين77777777777صب تميي77777777777زا بم77777777777ا ق77777777777د ف77777777777سره َ . َ ْ ُ َ َُ َْ ِ ًِ َ َ ْ  

 

َوإم$ا أن يك$ون , ًإم$ا أن يك$ون تميي$زا لمف$رد: التميي$ز: ٍفحينئ$ذ نق$وُل, ٌھذا فيه إجمال عند الن$اظم رحم$ه ' تع$الى
ٍالتمييز الذي يكون تمييزا لمف$رد , ِلعامل في التمييز المفرد ھو ا�سم الُمبھم قبلها, والمراد بالجملة النسبة, ًتمييزا لُجملة ً ُ

ًّك7ـ ش7بر ارض7ا, ًكتابا منصوب م$ا العام$ل في$ه؟ ع$شرون نف$سھا, ًعندي عشرون كتابا: يعني, ِالعامُل فيه ھو السابق له ْ ٍْ ِ َ, 
ًّأرضا ْ ٍ ش7بر ما العامل في$ه؟َ ْ ًّ قفي7ـز ب7را، ك$ذلكِ ُ ٍ ِ ٍقفي7ـز, َ ِ ًّ ب7راَ ٍ قفي7ـز تميي$ز والعام$ل في$هُ ِ ِمنـوي7ـن,  نف$سهَ ْ َ ًع7سـ6ً ع$س.، ََ َ  ھ$ذا َ
ِمنـويـنالعامل فيه , تمييز ْ َ ََ.  

ًّأرضا: إذن رْ lٍشبرو ,  ھذا مفس ْ ر ھو المفسر، ولذلك قال, K ھذا مفسرِ lالعامل في المفسK :  

ْينصب تمييزا بما قد فسره َ . َ ْ ُ َ َُ َْ ِ ًِ َ kوھ$و ش$بر م$ث. أو قفي$ز أو من$وين، ھ$ذا مح$ل وف$اق ب$ين , م المفردK التمييز فسر ا�سْ ً
ًالنحاة؛ أن العامل في التمييز المفرد ھو اللفظ ال$ذي قبل$ه وإن ك$ان جام$دا إ� أن$ه أش$به اس$م الفاع$ل ف$ي كون$ه طالب$ا لم$ا  ًَ

ّوسبق أن العامل إنما عمل لكونه يقتضي م$ا بع$َده لُي$تمم معن$اه, بعده , م كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي الفع$ل نف$سهَوھن$ا وق$ع إبھ$ا, َ
َعشرون فصار ھذا اللف$ظ طالب$ا لم$ا بع$ده عل$ى أن$ه راف$ع Fبھام$ه فن$صبه عل$ى التميي$ز: َفوقع إبھام َ ٌَ , ّوھ$ذا مح$ل وف$اق, ً

ًوعم$ل م$ع جم$وده كون$ه جام$دا ل$يس وص$فا ل$شبھه اس$م , Kمميزه بالفتح ب$. خ$.ف, Kناصُب التمييز في ھذا النوع مميزه ً
َين77صب تميي7زا بم77ا : ِوھ$ذا داخ$$ل ف$ي ق$$ول الن$$اظم ھن$ا,  الطل$ب المعن$$وي لمعمول$$هالفاع$ل ف$$ي ْ ُ َ ُِ ًِ َ K ق$$د ف$$سره -بعام$ل: يعن$$ي-ْ

, ّوف$سرناھا بالعام$ل, اس$م الموص$ول) م$ا(ُالھاء يعود على , Kفسر فيه ضمير مستتر وفيه ضمير الذي ھو الھاء, التمييز
ُُين$$صب تميي$$زا بعام$$ل ق$$د ف$$سر التميي$$ز ذل$$ك : كأن$$ه ق$$ال: يي$$ز يعن$$يKوف$$سر ال$$ضمير الم$$ستتر في$$ه ض$$مير يع$$ود عل$$ى التم ًK َ
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ّوحينئذ شمل المفرد وھذا محل وفاق, العامل َِ ٍك7شبر, ٍ ْ ِ ًّارض7ا َ َط$اب زي$د : إذا قي$ل, ّوبق$ي معن$ا الجمل$ة وھ$ذا مح$ل ن$زاع, ْ
ًنفسا؛ نفسا ًالجمل$ة؟ جمھ$وُر النح$اة تبع$ا ل$سيبويه ھل العامُل فيه ھو الفعل السابق في الجملة أو نف$س , ھذا تمييز لنسبة: ً

ٍحينئ$ذ ظ$اھُر , َون$سبه للمحقق$ين, ّأنه الفعل الذي تضمنتُه الجملة، ومذھب ابن عصفور وم$ن تبع$ه أن$ه م$ضمون الجمل$ة
ْبما قـد فسـرهك.م الناظم ھنا أي المذھبين؟  َ . ََ َْ ًصار منصوبا بالجمل$ة: إذن, ّھو فسر الجملة, ِ  � ًص$ار من$صوبا بالجمل$ة, َ

  :ولذلك قال, وھذا ُينافي ما اختاره في ھذا الباب ھو نفسه, ّبالفعل أو شبه الفعل الذي تضمنته الجملة

َوعامل التمييز قدم مطلقا ْ ََ ُ ْ َ َْ َM ِ ِ . َ إذن دل على أنه يختاُر أن الفعل ھ$و ال$ذي عم$ل ف$ي تميي$ز الجمل$ةِ ِ K , ول$ذلك اب$ن ھ$شام
َقد بطل عموُمه بكون العامل في تمييز الجمل$ة ھ$و الفع$ل � الجمل$ة نف$ُسھا؛ =ن و: لما أورَد ھذا البيت في ا=وضح قال

ْبما قـد فسـره: قوله َ . ََ َْ َ عام يشمُل تفسيره للمفردِ v ,ول$يس , ٌفالجمل$ة عامل$ة في$ه, وي$شمل تف$سيره للجمل$ة, ُفالمفرد عامل في$ه
  .ّلذي تضمنته الجملةَبل الصواب أن العامل في تمييز الجملة ھو الفعُل ا, ا=مر كذلك

ًعباراته عامة وليس مرادا بھا العموم؛ =نه يقتضي أن ناصب تمييز النسبة ھو النسبة بين المسند والمسند إلي$ه،  َ
َوإن اخت$ار ھ$و ف$ي غي$ر ھ$ذا , ، وذل$ك غي$ر م$راد حت$ى للن$اظم-ب$التمييز–Kيعني مضمون الجملة؛ =نھا ھي المفسرة به 

  . سيأتي معنا ذلك. ه في ھذا الكتاب �لكن, َالكتاب مذھب ابن عصفور

ًوأجيب بأن التمييز لما فسر إبھام نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه الفعل ف$سر نف$سه فك$ان التميي$ز من$صوبا  َ َK K ُ

ًأرادوا ا�عت$$ذار للن$اظم ھن$$ا ب$$أن العم$$وم ل$يس م$$رادا: يعن$$ي. ًب$ه، =ن$$ه ال$$ذي ي$$صح أن يك$ون ع$$ام. ُي$$ز Kف$$إذا ف$$سر التمي, َ
ّالجملة كأنه في المعنى فسر الفعل تميي$ز الجمل$ة .. ّيعني من أج$ل أن ن$رد م$راد الن$اظم ھن$ا ف$ي ك$ون الناص$ب للتميي$ز. َ

Kفكأن$ه أك$َد , Kلما أكَد التمييز الجمل$ة وا=ص$ل ف$ي الجمل$ة م$ا ھ$و؟ ھ$و الفع$ُل أو م$ا ج$رى مج$رى الفع$ل: قالوا, ھو الفعل
ًب أنه عام ولكنه ليس مرادا لما سيأتي من ك.مهوالصوا, ّھذا فيه تعسف, نفس الفعل ّ.  

ْاس77777777777م بمعن77777777777ى م77777777777ن مب77777777777ين نك77777777777ره َ ُ ْ َِ ِ َِ ٌَ ِْ ِ ٌ  

 

ْين77777777777صب تميي77777777777زا بم77777777777ا ق77777777777د ف77777777777سره َ . َ ْ ُ َ َُ َْ ِ ًِ َ ْ  

 

وراف$$ع , راف$ع Fبھ$ام ُمف$رد: التميي$ز نوع$$ان, Kبم$$ا ق$د ف$سره, جمل$ة ومف$رد: ِونق$ول الم$بھم المفتق$ر للتميي$$ز نوع$ان
الن$$سبة الت$$ي ُيري$$دھا المناطق$$ة ھن$$ا؛ .. َبالن$$سبة المعن$$ى ال$$ذي رب$$ط الفع$$ل بالفاع$$ل أو ب$$المفعول ب$$هوالم$$راد , Fِبھ$$ام ن$$سبة

َا�رتب$اط ب$ين المبت$دأ والخب$ر، ث$م ارتب$اط ھ$ذا ُي$سمى ن$سبة يأتين$ا ف$ي ب$اب اFض$افة , ا�رتباط بين المسند والم$سند إلي$ه
  .مزيد توضيح

  : أربعة أنواعالمفرد ھنا المراد به في باب التمييز ما يشمل

ًإني رأْيت أحَد عشر كْوكب$ا((العدد : ا=ول َ َ َ َُ َ َ ََ َ l ًأح$َد ع$شر ُيعتب$ر مف$ردا ھن$ا وإن ك$ان مركب$ا ف$ي غي$ر ] 4:يوس$ف)) [ِ ً َ َ ََ َ

َوھذا كما ذكرنا � يتعرض له النحاة ھنا عند من بوب للعدد بباب ُمستقل، وسيأتي في محله, ھذا الباب K ّ.  

ًّك7شبر ارض7اوھو ث.ثة أشياء إم$ا م$ساحة المقدار، : النوع الثاني ْ ٍْ ِ ًّقفي7ـز ب7راك$ـ : أو كي$ل, َ ُ ٍ ِ ِومنـوي7ـن  أو وزن ك$ـ , َ ْ َ َ ََ
ًعسـ6 َ vويقال فيه من ويثنى, َتثنية منا كعصا, َ ّفيقال فيه منان, َ ِمنان تثنية من, َ ّ   .َوھو لغة في منا كعصا, َ

ًّك7شبر ارض7ا : ي التي مث$ل لھ$ا الن$اظم ف$ي قول$هالثاني المقدار وھو إما مساحة أو كيل أو وزن وھ: إذن ْ ٍْ ِ , م$ساحةَ
ًّوقفيـز برا ُ ٍَ ِ ًومنـويـن  عسـ6, ، وھذا مثال للكيلَ َ َ ْ َ َ َِ   .، ھذا مثال للوزنَ

ًما ُيشبه المقدار، ل$يس مق$دارا، وإنم$ا ي$شبه المق$دار، يعن$ي ألف$اظ أجرتھ$ا الع$رب ُمج$رى المق$دار: الثالث ألف$اظ .. ِ
ٍمثق$ال ذرة : ابقة كقفيز أو شبر أو منوين، أجرتھا مجرى ھ$ذه ا=لف$اظ ف$ي ا�فتق$ار إل$ى التميي$ز، نح$والمقدار، يعني الس K َِ َ َ ْ

ًخْيرا   .َنقول ھذا مثقال ُيعتبر من المقادير، ليس حقيقة وإنما مما أشبه المقادير, َ

ًونحي سمنا َ ٌ ْ ٌ، نحي بكسر النون وإسكان الحاء، ھذا أشبه ما يكون بوزن عن$دھم مِ ًول$ْو جئن$ا بمثل$ه م$َددا((ع$ين ِ َ َِ ِ ِْ ِ َ ْ َِ ((
Kيعني ما كان فيه معنى أو دل على المثلية كما عبر اب$ن ھ$شام ف$ي غي$ر موض$ع] 109:الكھف[ K , م$ا دل عل$ى المثلي$ة أوK

ًإن لنا غيرھا إب., ًإن لنا مثلھا إب.: Kدل على المغايرة َ.  

ًخ$اتم حدي$دا: ًما كان فرعا للتميي$ز: الرابع ًا خ$اتم حدي$داھ$ذ, ٌ , َف$إن الخ$اتم ف$رُع الحدي$د, ًحدي$دا ھ$ذا تميي$ز لحدي$د, ٌ
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ًومثله باب ساجا ًوُجبة خزا، فھذا تمييز عن$د المب$رد, ٌ ّ ٌ وعن$د س$يبويه � ُيعتب$ر , وج$رى علي$ه اب$ُن ھ$شام ف$ي س$ائر كتب$ه, ّ
ًتمييزا وإنما ھو حال، ھذا خاتم حديدا، حديدا ً ن التميي$ز عن$َده مح$صور ف$ي ب$ابين َعن$د س$يبويه ح$ال ول$يس بتميي$ز؛ =: ًٌ

ًحينئذ ما جاء منصوبا وھو ُمشبه للتمييز أعرب$ه ح$ا�, المقدار وشبھه فحسب وما عداه ف. ِ ً ُ� يج$وز , إن$ه ح$ال: وقي$ل, ٍ
ًجعله تمييزا، =ن ا�سم الذي ينتصب تمييزا إنما يقع بعد المقدار أو م$ا ي$شبه المق$دار ًوھ$ذا ل$يس واح$دا منھم$ا, ً  ٍحينئ$ذ, َ

َتعين أن يك$ون ح$ا� � تميي$زا، =ن ث$م تناس$ب ب$ين الح$ال والتميي$ز ًً َ وال$صواب أن$ه , وھ$ذا م$ذھب س$يبويه وتبع$ه كثي$ر, ّ
  :ًُيعرب تمييزا لماذا؟ =نه فارق الحال من ث.ثة جھات

  .ّ ُمشتقجامد �, ًھذا خاتم حديدا, ٌخاتم نكرة، وصاحب الحال يكون معرفة, ٌھذا خاتم, كون صاحبھا نكرة: ًأو�

ًف$ا=ولى أن ُيع$رب تميي$زا خ.ف$ا , َخ$الف الح$ال م$ن ث.ث$ة جھ$ات: ِحديد صفة �زمة أو منتقلة؟ �زمة إذن: ًثالثا ً َ
ٍلما اختاره سيبويه، ھذا ما ُيسمى بمفسر لمفرد ُوھو ما دل على مقدار وألحق به سائر ا=نواع الث.ث, ّ K.  

ًما تضمنته من نسبة عامل فع. كان أو ما جرى مجراه م$ن م$صدر أو َالجملة فتمييز الجملة رفع إبھام : والثاني ِ ّ
وصف أو اسم فعل إلى معموله من فاعل أو مفعول، يعن$ي الن$سبة إس$ناد الفع$ل وم$ا ج$رى مج$راه إل$ى معمول$ه؛ س$واء 

َكان فاع. أو مفع$و� بينھم$ا ارتب$اط، ق$د يق$ع إبھ$ام في$ه، حينئ$ذ نق$ول إذا وق$ع اFبھ$ام ف$ي الن$سبة ب$ ٍ ً ين الفع$ل وم$ا ج$رى ً
ًمجراه ومعموله كالفاعل والمفعول به احتجنا إل$ى لف$ظ يك$شف ھ$ذا اFبھ$ام، ول$ذلك ُيمثل$ون ل$ه بم$اذا؟ ط$اب زي$د نف$سا َ ّ ٍ ,

ُح$ذف الفاع$ل ال$ذي ھ$و الم$ضاف , ھ$ذا فاع$ل) نف$س(طاب$ت نف$س زي$د، , طاب$ت نف$ُس زي$د, ّقالوا ھذا محول عن فاع$ل
َح$ذفت الم$ضاف وأق$يم الم$ضاف إلي$ه مقام$ه ف$ارتفع ارتفاع$ه، وس$يأتينا , َطاب زي$د: َفارتفع المضاُف إليه ارتفاعه فقيل ُ َ

ًط$اب زي$د م$اذا؟ ھ$ذا يحتم$ل ص$ار مبھم$ا, طاب زي$د: ٍحينئذ قال, في باب اFضافة ٍحينئ$ذ رجعن$ا إل$ى الم$ضاف ال$ذي , َ
َفجئنا به منصوبا على التمييز ليكشف لنا اFبھام الذي وقع بحذفه =نه, حذفناه َ ً   .ِ لما ُحذف وقعنا في إشكالِ

ًاش$$تعل ال$$رأُس ش$$ْيبا((ًط$$اب زي$$د، م$$اذا ط$$اب زي$$د؟ نف$$سا : ف$$إذا قي$$ل َ َْ K َ َ , َاش$$تعل ش$$يُب ال$$رأس: ا=ص$$ل] 4:م$$ريم)) [ْ
, ُوأقيم الم$ضاف إلي$ه مقام$ه, ُِحذف الفاعل الذي ھو المضاف, َاشتعل شيب الرأس, فاعل: شيُب, مضاف ومضاف إليه

َاش$ت, َفارتفع ارتفاعه ْعل ال$رأُسْ K َ ًاش$تعل ال$رأُس ش$ْيباأو قم$ل أو م$اذا؟ اش$تعل م$اذا؟ , اش$تعل م$اذا؟ حري$ق, َ َْ َْ K َ رجعن$ا إل$ى , َ
َالمضاف الذي حذفناه، فجئنا به فنصبناه عل$ى التميي$ز، فك$شف لن$ا إبھ$ام الن$سبة، اش$تعل لوح$دھا � تحت$اج إل$ى ك$شف؛ 

الع.ق$$ة ب$$ين الفع$$ل ..  م$ا ال$$ذي يحت$$اج إل$$ى ك$$شف؟ الن$$سبة,=نھ$ا واض$$ح المعن$$ى، ال$$رأس لوح$$دھا � تحت$$اج إل$$ى ك$$شف
رأس لوح$ده , َاش$تعل لوح$ده � يحت$اج إل$ى ك$شف, الن$سبة ھ$ي ا�رتب$اط ب$ين العام$ل والمعم$ول: ول$ذلك نق$ول, والفاعل

َلكن لما نسبت ا�شتعال إلى الرأس حينئذ احتمل ؛ اشتعال ماذا؟ فاحتم$ل أكث$ر م$ن, واضح معلوم ليس فيه إبھام َ ٍ  معن$ى َ
ًاشتعل الرأُس شْيبا: فاحتجنا إلى التمييز فقال َْ َْ K َ َ.  

ًوفجْرن$$ا ا=ْرض ُعُيون$$ا(( َ ََ َ َK] ((ھ$$ذا مح$$$ول ع$$ن مفع$$ول, ّفجرن$$$ا عي$$ون ا=رض] 12:القم$$ر ,)) َوفجْرن$$$ا ا=ْرض ََ َ َK
ّفعل ب$ه م$ا فع$ل ب$سابقه، قي$ل فجرن$ا ا=رض ھ$ذا يحتم$ل، ع, َفجرنا عيون ا=رض, ))ًُعُيونا ِ َِ ُ ًيون$ا رفعن$ا اFبھ$ام وال$ذي ُ

ّوقع في النسبة فجرنا، التفجير واض$ح والعي$ون فجرن$ا ا=رض، وا=رض واض$ح، � يحت$اج إل$ى ك$شف، لك$ن فجرن$ا , َ
ٍا=رض ماذا؟ ھذا محتمل أنھارا عيونا غير ذلك حينئذ نقول ً Kولذلك إذا نظ$رت إل$ى المعن$ى فجرن$ا , احتجنا إلى التمييز: ً َ

  ً ا=رض عيونا، أيھما أبلغ؟ّعيون ا=رض، فجرنا

ًھو � شك القرآن أبلغ، لكن ل$و قي$ل ف$ي غي$ر الق$رآن؟ فجرن$ا ا=رض عيون$ا ك$أن ا=رض كلھ$ا ص$ارت عيون$ا ً ّ ,
ھ$ذا أدن$ى ) فجرن$ا عي$ون ا=رض(ٍعيون ا=رض فقط العيون العين الجاري$ة، حينئ$ذ نق$ول .. لكن فجرنا عيون ا=رض

َوفجْرنا ((في المعنى من قوله  َK ًا=ْرض ُعُيوناَ َ َ((  

ّتميي$$ز الجمل$$ة ي$$أتي لرف$$ع إبھ$$ام م$$ا ت$$ضمنته م$$ن ن$$سبة العام$$ل إل$$ى المعم$$ول: إذن ث$$م ھ$$و عل$$ى ث.ث$$ة أنح$$اء، , ِ
ًوالمشھور أنه إما محول عن فاعل كما ذكرناه في طاب زيد نفسا َوفجْرن$ا ا=ْرض ((ّوإما محول عن مفع$ول كم$ا ف$ي , ّ ََ َ َK

  ].12:القمر)) [ًُعُيونا

ًقد يك$وُن مح$و� ع$ن غيرھم$ا: قيل ِوذل$ك بع$د أفع$ل التف$ضيل المخب$ر ب$ه ع$ن م$ا ھ$و ُمغ$اير للتميي$ز يعن$ي ع$ن , ّ َ
ًزيد أكثُر منك علما: مثل, المبتدأ ٍأصله علم زيد أكثر, ٌ ٍعل$م زي$د أكث$ر, ًعلم$ا أص$له مبت$دأ, ًزيد أكثُر منك علم$ا, ُ ُ ُِح$ذف , ِ
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َعلم الذي ھو المبتدأ فصار زيد ھو المبت$دأ ًزي$د أكث$ر، أكث$ُر م$اذا؟ ھ$ذا احتم$ل ص$ار في$ه إبھ$ام أكث$ر من$ك م$اذا؟ علم$ا , ُ َ َ ٌ
  .فجئنا بالمبتدأ الذي حذفناه فنصبناهُ على أنه تمييز لرفع إبھام النسبة

ًأنا أكثُر منك ما�((ومنه  ََ َ ْ ِْ َ َُحذف م$ال، انف$صل ال$ضمير ارتف$ع ص$ار , مالي أكثُر منك] 34:الكھف)) [ََ : ، إذن)أن$ا(ِ
ِصله الياء مالي، ُحذف المبتدأ مالي ثم انفصل الضمير، و� يكون في محل رفع فجيء ب$ضمير ُمنف$صل يك$ون ف$ي أنا أ ّ ِِ

ِفاحتجن$ا إل$ى المبت$دأ ال$ذي ح$ذفناهُ ورددن$اه لنن$صبه عل$ى , َأنا أكثر منك م$اذا؟ ھ$ذا ص$ار في$ه إبھ$ام, أنا: ّمحل رفع فقال
َالتمييز ليكشف لنا اFبھ$ام َ ف$إن ك$ان الواق$ُع بع$د أفع$ل التف$ضيل ھ$و ع$يُن المخب$ر عن$ه وج$ب خف$ضه ,م$الي أكث$ر من$ك, ِ

ًإ� إذا كان أفعل التفضيل م$ضافا إل$ى غي$ره فُين$صب، وھ$ذا س$يأتي من$صوصا علي$ه ف$ي , ٍماُل زيد أكثُر مال, باFضافة ًَ
  .قول الناظم

العامل ال$ذي .. لة � نفس الجملةّوناصُب التمييز في ھذا النوع الجملة عند سيبويه ھو العامل الذي تضمنته الجم
ًطاب زيد نفسا، . ّتضمنته الجملة ھو الناصب الفع$ل ماض$ي .. تمييز منصوب م$ا العام$ل في$ه؟ ط$اب ھ$و العام$ل) ًنفسا(َ

  .ھو الذي عمل النصب في التمييز

ًفجْرنا ا=ْرض ُعُيونا(( َ َ َ َK] ((ّعيونا ما العامُل فيه؟ فجر نقول ھذا ھو العامل ] 12:القمر   .في التمييزً

ًأنا أكثُر منك ما�(( ََ َ ْ ِْ َ َأكثُر ھو الخبر] 34:الكھف)) [ََ ْ   .وأكثُر فيھا معنى الفعل, َ

ّعنَد سيبويه العامُل الذي تضمنته الجمل$ة � نف$س العام$ل، وھ$و ال$ذي يقت$ضيه ك$.م الن$اظم كم$ا س$يأتي ف$ي : إذن
ِوك$.م الن$اظم ھن$ا ُمحتم$ل , َلناص$ب ل$ه نف$س الجمل$ةَوذھب بعُضھم وھو منسوب إلى ابن عصفور إل$ى أن ا, ھذا الباب

ْبما قد فسره ,َللمذھبين؛ =ن لفظه عام َ . ََ َْ ويحتم$ُل أن$ه أراد , ّ ھذا يحتمل؛ يحتمل أنه أراد به العامل ال$ذي ت$ضمنته الجمل$ةِ
ّمحتمل للمذھبين؛ إذ ي$صح أن يق$ال. َأن عمومه فيه إبطال: َولذلك قال ابن ھشام, به نفس الجملة K إن$ه ف$سر العام$ل =ن$ه ِ

َوأنه فسر الجملة =نه رفُع إبھام ما تضمنته من نسبة, رفع إبھام نسبته إلى معموله K.  

َاسم بمعنى قوله : إذن ْ َ ِ ٌ ْمن(ِ ْمبين نكره) ِ َ ُِ َ ٌ   .v ھذا حد للتمييزِ

ً ينصب تمييزا :قوله ِ ْ ُ َ َُ ُين7صب, ٌھ$ذا بي$ان لحكم$هْ َ ِتمي ھ$ذا ا�س$م ب$القيود ال$سابقة ُْ ْ ً تميي7زاً,ممي$زا.. ًي7زاَ ِ ْ  ھ$ذا ح$ال م$ن َ
ُينصب, ِنائب الفاعل َ ًتمييزا ھو نائب الفاعل، ُْ ِ ْ   . ھذا حال منهَ

ْبما قد فسره َ . ََ َْ َ بما :ِ ُ ين7صب:ّھذا جار ومجرور ُمتعل$ق بقول$هِ َ ُ ين7صب ،ُْ َ َبم7اُْ ْف7سرهيعن$ي بال$ذي ق$د : ِ َ . ًّك7شبر ارض7ا، َ ْ ٍْ ِ َ ،
ًھذا شبر أرضا: محذوف كقولكالكاف ھذه تمثيلية داخلة على  ٍشبر, ِ ْ ًّأرضاخبر مبتدأ محذوف، و : ِ ھ$ذا ش$بر، , تميي$ز: ْ

ِحينئ$ذ قي$ل , ج$دار؟ يحتم$ل ھ$ذا وھ$ذاك.. أرض.. بساط.. شبر من ماذا؟ ثوب ًّأرض7اٍ َ، ج$يء ب$التمييز ليك$شف لن$ا إبھ$ام ْ ِ
ًّأرضا(العامل في , الشبر ھذا ُمبھم.. مفرد؛ =نه ُمبھم   .وھذا مثال للمساحة,  نفسهھو لفظ الشبر) ْ

ًوقفيز برا، القوُل فيه كسابقه،  ًّقفيـز براّ ُ ٍ ِ ًّبرا، َ   .وھو مكيل, تمييز منصوب بقفيز: ُ

ِومنـوي7ـن ْ َ َ ّتثني$$ة من$$ا كع$$صا، ويق$ال م$$ن وُيثن$$ى من$$ان، :  قلن$$اََ َ vًومنـوي77ـن  ع7سـ6 وتم77ـرا ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ً ِ ًع77سـ6، َ َ   ھ$$ذا ھ$$و التميي$$ز،َ
ًوتمـرا ْ ًف عليه، و� يكون ما بعد الواو تمييزا =ن الواو تعتبر فاص. ھذا معطوََ ُ ً.  

ول$م ي$ذكر , أو كيلي أو وزني وھو ما ذك$ره الن$اظم, Kرفُع إبھام ما دل عليه من مقدار مساحي: تمييز الفرد:  إذن
Kا=صل في التمييز الذي يرف$ع إبھ$ام مف$رد أن يك$ون ف$ي المق$درات, غيره لماذا؟ =نه ھو ا=صل ُوأم$ا الع$دد وإن ك$ان , َ

  .ًكثيرا لكنه سيأتي في بابه المستقل

ط$اب زي$د : لبي$ان م$ا قبل$ه م$ن إجم$ال نح$و) م$ن( ك$ل اس$م نك$رة ُمت$ضمlن معن$ى -أي التميي$ز-وھو : قال الشارح
ًنفسا، وعند شبر أرضا   .دھذا تمييز المفر) ًعندي شبر أرضا(و, النسبة.. ھذا مثال لتمييز الجملة) ًطاب زيد نفسا(, ً

ّم$ن الح$ال فإنھ$ا ُمت$ضمنة . ّقلن$ا ا=ول$ى ح$ذُف كلم$ة ُمت$ضمن.. م$ن الح$ال) م$ن(ُّمتضمن معن$ى :  واحترز بقوله
  ).في(معنى 

َاحتراز مما تضمن معنى : لبيان ما قبله: وقوله في$ه بياني$ة؛ ) م$ن(لي$ست : ٌول$يس في$ه بي$ان لم$ا قبل$ه، يعن$ي) م$ن(ّ
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, ٍ� م$ن رج$ل ق$$ائم, � رج$ل ق$$ائم: اس$$تغراقية؛ ونح$و.. لبي$ان ا�س$تغراقفيھ$$ا ) م$ن(الت$ي لنف$ي الج$$نس ف$إن ) �(كاس$م 
  .وإنما ھي ل.ستغراق, ليست بيانية) من(ھذه : نقول

والمب$ين إجم$ال ن$سبة؛ ف$المبين , وھم$ا الُمب$ين إجم$ال ذات, َلبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التميي$ز:  وقوله
ٍل$ه ش$بر أرض$ا، حينئ$ذ نق$ول : =كث$ر، وھ$ي المم$سوحات نح$وإجمال الذات ھو الواقع بعد المقادير وھ$و ا ھ$ذا ) ًأرض$ا(ً

َ=نه أشبه اسم الفاعل في الطلب يقتضي ما بع$ده ل$ذلك ن$صب: كيف عمل؟ نقول: فإن قيل, العامل فيه شبر وھو جامد َ ,
ًمنوان عس. وتم$را(، والموزونات له ً)له قفيز برا: (والمكي.ت نحو وھ$و ) ًع$شرون درھم$اعن$دي : (وا=ع$داد نح$و). َ

Kمنصوب بما قد فسره بالمفسر يعني، وھو  K)والمبين إجم$ال الن$سبة ھ$و الم$ُسوق لبي$ان , )شبر و قفيز ومنوان وعشرون
َما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول وا=مثلة ما ذكرناه K.  

ًوقد � يكوُن محو� مثل ً� وقد � يكون، المحول ھو ا=كثر، Kالمبين لنسبة قد يكون محو: ًامت5 اFناء ماء، إذن: ّ
ّوغي$ر المح$ول ھ$ذا س$ماعي يحف$ظ ف$ي ألف$اظ و� ُيق$اس , ًوالضابط فيه أن يك$ون مح$و� ع$ن فاع$ل أو مفع$ول أو مبت$دأ

  . امت5 ا=ناء ماء: عليه

Kاختار خ.فا ما دل عليه النظم, والناصُب له في ھذا النوع ھو العامل الذي قبله ً َ .  

  : قال رحمه '

َوبع7777777777777777د ذي وش7777777777777777بھھا اج77777777777777777رره إذا ِ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ  

 

َأض7777777777777777فتھا كم7777777777777777د حنط7777777777777777ة غ7777777777777777ذا َ ِْ ٍ ِْ َ َc ُ َ َ َ
  

 

َوالن7777777777صب بع7777777777د م7777777777ا أض7777777777يف وجب7777777777ا َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ َ .  

 

َإن ك77777777777ان مث77777777777ل م77777777777لء اAرض ذھب77777777777ا ْ َُ َ َْ ِْ َ ْ َِ ِ َ ِ  

 

ِوبعد ذي َ ْ َ ًّكشبر أرضاُ المذكورات الث.ث َ ْ َْ ٍ ِ ًّقفيـز برا, ممسوحات: َ ُ ٍ ِ َمنـ, مكي.ت: َ ًويـن ع7سـ6َ َ َ ْ بع$د ذي , موزون$ات: َِ
َوشبھھاالث.ث المذكورات،  ْ َِ ْمم$ا أجرت$ُه الع$رُب مجراھ$ا ف$ي ا�فتق$ار ,  ھو النوع الث$اني ال$ذي ذكرن$اه مثل$ه ونح$و ذل$كِ

ًوُحب عسل بضم الحاء، ونحي سمنا, إلى مميlز، وھي ا=وعية المراد بھا المقدار كذنوب ماء ِ وم$ا ُحم$ل , ًورقود خ$., ّ
كل لفظ ُمجم$ل يحت$اج إل$ى ك$شف ورف$ع إبھ$ام فھ$و داخ$ل ف$ي , ّى ذلك في كل مجمل الحقيقة مرفوع إجماله بما بعدهعل
  .وإما أنه داخل في قوله وشبھھا, إما أنه محمول على التمييز حقيقة, ھذا

َوبعد ذي، بعد َْ َ ْ َ ُ اجررهّ ھذا ظرف منصوب على الظرفية متعلق بقولهَِ ْ ُ ْ.  

ُ اج7ررهو ْ ُ ِبع77د ذي ميي$ز  أي التْ َ ْ َوش77بھھا إذا أضفت7ـھاالم$ذكورات َ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ َيج$$وز ل$ك ف$$ي م$ا س$$بق : ھ$$ذا وج$ه آخ$$ر يعن$ي. ِ ُ
ًله شبر أرضا(تقوُل , ُويجوز لك اFضافة, النصب وھو ا=صل yوقفي$ز ب$ر, ٍل$ه ش$بُر أرض: ويجوز أن تق$ول, )ٌ ومن$وا , ُ

ّھ$ل ُي$سمى أرض ھ$ذا , ھ$و م$ضاف وأرض م$ضاف إلي$هو, ّوش$بر مبت$دأ ُم$ؤخر, ّل$ه خب$ر ُمق$دم, ل$ه ش$بُر أرض, ٍعسل
  التمييز أو �؟

ًا=كثر على أنه ُيسمى تمييزا ويكون مجرورا ً َخ$رج ع$ن ب$اب التميي$ز إذا .. وابُن ھشام � يرى أنه ُيسمى تمييز, ّ
  .أضفته

ُھذا تجويز من الناظم تبعا لما تقرر في لسان العرب أن التمييز الُمبين للمف$رد يج$وز: إذن ًَ ّ ٍ إض$افته حينئ$ذ يخ$رُج ٌ
ًعن النصب إلى الجر، فيكون مجرورا بعد أن كان منصوبا ً ّ.  

ِوبعد ذي  َ ْ َ َوشبھھاالمقدرات الث.ث َ ْ َِ ً اثن$ا ع$شر كْوكب$ا:ُفھم منه أن التمييز بعَد الع$دد � يج$يُء ب$الوجھين يعن$ي: ِ َ َ َ ََ َ ْ ,
َفيمن بوب للع$دد,  يدخل ھناُولذلك قلت أن باب العدد ا=صل أنه �, ّ� يتصور ھنا اFضافة K , فا=حك$ام ھن$ا خاص$ة بم$ا

  .ّعدا العدد؛ =نھم سيذكره في باب ُمستقل

ِوبع77د ذي : إذن َ ْ َ َوش77بھھاھ$$ذا اس$$م إش$$ارة خ$$ص ب$$ه الم$$ذكورات، َ ْ َِ ٍحينئ$$ذ الع$$دد � يج$$وز في$$ه ,  أخ$$رج ب$$ه الع$$ددِ
تميي$زه، وأم$ا ج$واز ال$وجھين الن$صب ف$ي والخف$ض فيم$ا خف$ض , الوجھان، بل يتع$يُن في$ه الن$صب فيم$ا ن$صب تميي$زه

  .إنما ھو خاص بھذه المذكورات, ًالمخفوض أو الخفض للمنصوب فليس داخ. معنا
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ُاجرره  ْ ُ ًوجوبا أو جوازا؟ قطعا جوازا، كيف نقول واجب؟ بل ھو جوازاْ ً ً ً ً.  

ُاجرره ْ ُ َ يعني جوازا، فإن أريد نفُس ا]ل$ة الت$ي ُيق$در بھ$ا وج$ب الج$رْ َ ّ ِ ُ إذا قل$ت . كي$ل.. ]ن إذا قي$ل مق$داريعن$ي ا. ً
ًمث. اشتريت صاعا تمرا ، المقدار يطلق ويراد به ا]لة الصاع نفسه الصاع ً اش$تريت : ف$إذا قل$ت, ِويراد به ما كيل به, ً

َھل أنت اشتريت التمر الذي ُوزن في لصاع أم الصاع الذي ُيوزن به التمر؟ , ًصاعا تمرا ِ  

ًاشتريت صاعا تمرا: ا قلتفإذ, يحتمل ھذا وذاك, يحتمل ھو ً ف$ي أص$ل التركي$ب ُيطل$ق ال$صاع وي$راد ب$ه نف$س , ُ
  .وُيطلق الصاع وُيراد به ما يكال به، يحتمل ھذا وذاك, ا]لة

ًإذا جررت حينئذ ص$ار مح$تم.، =نن$ا جوزن$ا ف$ي الوج$ه ا=ول ال$سابق  ٍ ًّك7شبر أرض7ا َ ْ َْ ٍ ِ وإذا , ّجوزن$ا في$ه ال$وجھينَ
َأردنا به ا]لة تعين ا ًفإذا جررنا حينئذ صار ُمحتم. للصاع نفسه, kلجرّ َ ُلك$ن إذا أض$يف وأري$د , ِوللذي كيل ب$ه ال$صاع, ٍ ُ

  ).من(به اسم ا]لة صار على معنى ال.م � على معنى 

ِوإذا نصبنا قيل تعين في أن المراد به نفُس التمر � الصاع َ   .يعني � ُيراد به ا]لة, َّ

َل$يس ھك$ذا، ف$إذا ن$صبنا حينئ$ذ تع$ين أن ,  نق$ول ھ$ذا يختل$ُف ب$ه المعن$ى-ع الج$رالنصب م-ُتجويز الوجھين : إذن ٍ
ًاش$تريت ص$اعا تم$را، بالن$صب يتع$ين . َيدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يم5 الوعاء المذكور من الجنس المذكور ً

ٍوأما إذا جررته حينئذ يحتمل, ھذا ُوأن يك$ون م$راده , يك$ون م$راده ذل$كّوأما الجر فيحتمل أن , vفھو نص في المقصود, َ
بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك؛ =ن المقدار ُيطلق وُيراد به ما ُيعرف به قدر الشيء من آلة مساحة أو آل$ة وزن أو 

  .فھو يحتمل ھذا وذاك, ّآلة كيل وُيطلق بمعنى الشيء المقدر با]لة

ُاجرره: إذن ْ ُ َوإذا أردن$ا ا]ل$ة نف$سھا , البر نفسه, يء الذي ُيكال؛ التمر نفسهًھذا جوازا، متى؟ إذا أردنا الش:  نقولْ
  .وإنما يكون على معنى ال.م) من(إذا أردنا ا]لة نفسھا وجب الجر لكن � يكون على معنى -المنا والقفيز والشبر 

ّاجرره جوازا فإن أريد نفس ا]لة الت$ي ُيق$در بھ$ا وج$ب الج$ر.. ًجوازا ُ =ن اFض$افة , ن$اًلك$ن ل$يس ھ$ذا م$رادا ھ, ً
lلكن إذا تكلم به يلتبس بالتمييز, فليس بتمييز, ً، حتى يكون تمييزا)من(فيه على معنى ال.م �  ُ.  

َأضفتھا إذا  ََ ْ ًأضفتھا إلى التمييز ھذه المقدرات الث.ث إذا أضفتھا إلى التمييز اجرره جوازا: يعنيَ َ َّ.  

َكمد حنطة غذا  َِ ٍ ِْ َc ٍمـد حنطـة: كقولكُ َِ ْ c َ غـذاُ ًعندي م$د حنط$ة ھ$ذا ا=ص$ل, ءِ ِ v ,ًحنط$ة، حنط$ة ھ$ذا نق$ول .. ٌمث$ل ص$اع ً
ٍتميي$ز وق$ع بع$د الم$د والم$$د ھ$ذا اس$م آل$ة، حينئ$ذ ج$$از إض$افته إل$ى التميي$ز فتق$ول عن$$دي م$د حنط$ة باFض$افة ٍk فيحتم$$ل , ّ

  . النوعين لكن ليس النوع الثاني مراد ھنا

ٍمد حنطة( k (ني مد للحنط$ةا]لة نفسھا وجب الجر يعv ,ٍحينئ$ذ يك$ون , ويحتم$ل م$اذا؟ ال$شيء المق$در نف$سه الحنط$ة
ٍمد حنطة( ّ، لكن بال.م ليس ھو المراد، لكن إذا تكلم به يحتمل الوجھين)من(vمد من حنطة على معنى ) ّ ُ.  

ُوبعد ذي وشبھھا اجرره  ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ   ًجوازا َ

َإذا أضفتھا  ََ ْ ََ   .ا أضفتھا إليهإلى التمييز المنصوب؛ إذ: يعنيِ

cكمد حنطة، مد cُ ٍُ َِ ْ ٍحنطة و,  مبتدأ وھو مضافَ َِ   . مضاف إليهْ

َغذا cمد,  ھذا خبر المبتدأِ َغـذاو , مبتدأ: ُ ًوش$بُر أرض، ش$بر أرض$ا. ھذا خبر المبت$دأ: ِ ٌ ) ًب$را) (ًقفي$زا(, ُوقفي$ز ب$ر, ٍ
ٍمنوا ع$سل(و, ھذا ا=صل َغ7ـذا, من$وين ھ$ذا ا=ص$ل في$ه) َ ًطبي ب$د� أو ح$ا� أعرب$ه ال$شاءِ , وغ$ذاء بمعجمت$ين ككت$اب, ً

ٌغذاء ككتاب غ$ذاء , وأما الغذاء كسحاب فھو م$ا ُيؤك$ل أول النھ$ار, غذاء في أي وقت, وھو ما ُيغتذى به في أي وقت, ٌ
  .كسحاب

َوالن7777777777صب بع7777777777د م7777777777ا أض7777777777يف وجب7777777777ا َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ َ .  

 

ُإن ك77777777777ان مث77777777777ل م77777777777لء  ْ َِ ِْ َ َْ ِا)رض ِ ْ َذھب77777777777اَ َ َ
  

 

ُاجررهالسابق، ٌھذا تقييد للبيت  ْ ُ ُ مطلق$ا، ول$و أض$يف إل$ى غي$ر التميي$ز؟ �، وإنم$ا ي$شترط في$ه أن � ُي$ضاف إل$ى ْ ً
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َف$$إن أض$$يف حينئ$$ذ وج$$ب ن$$صُب التميي$$ز, غي$$ر التميي$$ز ٍ إل$$ى : ٌھ$$ذا البي$$ت تقيي$$د ل$$سابقه؛ فمعن$$ى اج$$رره إذا أض$$فتھا أي, ُ
َ إلى غيره حينئذ تعين النصبإذا كانت ھي مضافة, إذا كانت مضافة إلى غيره) ما(التمييز؛ بخ.ف  ّ ٍ.  

ُم77لء  ْ ِا)رض ِ ْ َذھب77اَ َ َذھب77ا (َ َ ُم77لء  Kھ$$ذا تميي$$ز؛ � ي$$صح أن ُي$$ضاف إل$$ى م$$ا قبل$$ه؛ لم$$اذا؟ =ن) َ ْ ِا)رض ِ ْ م$$ضاف َ
ُملء, ومضاف إليه ْ ُملء.. ِ ْ ُم7لء  ماذا؟ ِ ْ ِا)رض ِ ْ َذھب7اَ َ ِم7لء ا)رض(، َ ْ َُ ْ ُم7لء (ف$إذا قل$ت , ھ$ذا ُمحتم$ل؛ في$ه إبھ$ام) ِ ْ ِا)رض ِ ْ َ

َذھبا َ   .ّلماذا؟ =نه ھو في نفسه مضاف والعرب � تركب ث.ث كلمات, ّھل ُيتصور فيه اFضافة � يتصور) َ

ُوالنصب بعد ما أضيف وجبا والنصب ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ. .ِ ُ َبعد ,  ھذا ُمبتدأَ ْ ُالن7صبھ$ذا ُمتعل$ق بقول$ه َ ْ K =ن$ه م$صدر، والم$صدر يتعل$ق .
  .به الظرف

ِبعد ما أض ُ َ ْ ّما ھو الذي أضيف؟ يعني من ھذه المقدرات الث.ث، لغير التمييز َيف ََ َوجب7اُ َ  ا=ل$ف لmط$.ق الن$صب َ
  .وجبا ھذا خبر النصب, وجبا

َإن كان َْ ّ إن كان المضاف � يصح إغناؤه عن المضاف إليه، مثل ماذا؟ ِ َم7لء ا)رض ذھب7اَ ْ َُ َ ِ َ ْ ِا)رض ، ِ ْ ھن$ا الھم$زة َ
ِا)رض م$$لء , ُّم$$سھلة ْ َذھب77ا.. ري$$ك ال$$.مبتحَ َ وذھب$$ا , وھ$$و م$$ضاف وا=رض م$$ضاف إلي$$ه, ح$$ذف خب$$ره لم$$لء مبت$$دأ, َ

  .جار ومجرور متعلق بمحذوف.. التمييز والخبر محذوف؛ يعني لي

ًم77ا ف77ي ال77سماء ق77در راح77ة س77حابا: (ومثل$ه َ َ َ َ ُ َ . ٍَ َِ : م$$لُء, )ٍم$$لُء ذھ$$ب(ّ، � ي$$صح أن يق$$ال )ٍم$$لُء ذھ$$ب(ّ؛ إذ � ي$صح )ِ
و� ق$دُر , ٍف$. ُيق$ال م$لُء ذھ$ب,  إلى ملء ا=رض-الذي ھو ذھب-ٍض حينئذ يمتنع أن ُيضاف التمييز مضاف إلى ا=ر

ّسحاب، فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز نصُب التمييز وجاز جره باFضافة بعد حذف المضاف إليه َّ َ ٍ.  

ُاف وأضيف إل$ى التميي$ز ف$صح المعن$ى، ٍھو أشجُع رجل؛ يعني إذا حذف المض: لو قال, ًأشجُع الناس رج. زيد

  .ويحتمل أنه واجب النصب, أن يبقى على أصله فينصب فيكون جائز النصب: ٍحينئذ نقول يجوز فيه الوجھان

ٍجائز النصب مع جره بعد حذف المضاف إليه، إذا قيل زيد أشجع الن$اس رج$.، حينئ$ذ نق$ول أش$جع رج$ل : إذن ً ّ ُ
ّھ$ذا � ي$صح، ) ٍم$لُء ذھ$ب(لك$ن , نه صح أن ن$ستغني ب$التمييز ع$ن الم$ضاف إلي$هيجوز أو � يجوز؟ يجوز؛ لماذا؟ =

ٍقدُر سحاب نقول � يصح، حينئذ يمتنع ٍ.  

َوالن7777777777صب بع7777777777د م7777777777ا أض7777777777يف وجب7777777777ا َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ُ َ .  

 

ُإن ك77777777777ان مث77777777777ل م77777777777لء  ْ َِ ِْ َ َْ ِا)رض ِ ْ َذھب77777777777اَ َ َ
  

 

ُأن المميز إذا أضيف وجب نصُب التمييز، ومنه قوله: يعني َ ُ K :ْإن َ كـان مثلِ ْ ِ َ أنه � يجب ن$صُبه إ� إذا ك$ان , إلخ.. َ
  .ّكالمثال المذكور وھو إن كان المضاف � يصح إغناؤه عن المضاف إليه

, ًم$ا ف$ي ال$سماء ق$در راح$ة س$حابا: ُفإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصُب التمييز نح$و: قال
ّوھذا ُمقيد بأنه إذا لم يصح إغناء المضاف ًفل$ْن ُيقب$ل م$ْن أح$دھم م$ْلُء ا=ْرض ذھب$ا(( إليه عنه، ومنه قوله تعالى ّ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ آل ))[َ

  .ًلكن المثال الذي ذكرناه سابقا يصح, ٍملُء ذھب: ف. ُيقال] 91:عمران

َوالفاع77777777777ل المعن777777777777ى ان777777777777صبن ب777777777777أفع6 َ َ ْ َ َْ ََ ِ ْ ِ ِْ َ ْ َْ  

 

َمف777777777777777ض6 كأن777777777777777ت أعل777777777777777ى من777777777777777ز) ًِ ْ ْ ََ ْ M َُ َ ََ َ
  

 

ًتميي$ز أفع$ل التف$ضيل، ا�س$م النك$رة إذا وق$ع بع$د أفع$ل التف$ضيل وك$ان ف$اع. .. ص بأفعل التفضيلھذا البيت خا َ ُ
ًا�سم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاع. في المعن$ى وج$ب , ُفي المعنى وجب نصُبُه على التمييز ھذا مراده َ ُ

  .نصبه على التمييز

ْوالفاعل المعنـى انصبن  َ ْ َ َْ َ ْ َْ ِ َالفاعلبن الفاعل المعنى، انصَ ِ َ ْانصبن:  ھذا مفعول به لقولهْ َ ْ.  

َالمعنـى  ْ َ والفاع$ل ف$ي المعن$ى � غي$ره، م$ن أي$ن أخ$ذنا . من$صوب عل$ى ن$زع الخ$افض.. ِھذا على ن$زع الخ$افضْ
َالفاعل المعنى � غيره؟ =نه قدم ما حق$ه الت$أخير فأف$اد الح$صر K . َوالفاع7ل ِ َ ْ َالمعن7ـى َ ْ َ ان$صبن عل$ى التميي$ز . � غي$ره: أيْ

ً مفضـ6بأفعل التفضيل M ً ھذا حال من فاعل انصبن، انصبن أنت حال كونك ُمفض. له على غي$ره؛ نح$وَُ Kم$اذا؟ مث$ل ل$ه : ّ
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ًأنـت أعـلى  منـز): بقوله ِ ْ َ َْ َ ََ ھذا لو نظرنا فيه فإذا به فاعل في المعنى؛ يعني لو جعلنا مكان أفعل التف$ضيل م$ن ) ًمنز�(, ْ
ُمنزلك ھذا الذي ن$صبناه عل$ى أن$ه تميي$ز ف$ي ا=ص$ل : إذن, ُعل، ونظرنا فيما بعده، فإذا به تقول أنت ع. منزلكلفظه ف

ٍكيف نعرُف أنه فاعل ف$ي المعن$ى؟ ن$أتي بفع$ل م$ن لف$ظ أفع$ل التف$ضيل، ث$م ننظ$ر ف$ي التميي$ز م$ا , ھو فاعل في المعنى
ٍع.قته به؟ فإن كان فاع. حيئنذ قلنا فاعل في المعن   ى وإ� ف.؟ ً

َوالفاع77777777777ل المعن77777777777ـى ان77777777777صبن ب77777777777أفع6 َ َ ْ َ َْ ََ ِ ْ ِ ِْ َ ْ َْ  

 

َمف777777777777777ض6 كأن777777777777777ت أعل777777777777777ى من777777777777777ز) ًِ ْ ْ ََ ْ M َُ َ ََ َ
  

 

ْأعلى ًمن$ز� ھ$ذا تميي$ز, ُ ھذا في$ه ض$مير يع$ود عل$ى أن$ت؛ أن$ت مبت$دأ وأعل$ى ھ$ذا خب$رَ وأعل$ى ھ$ذا في$ه ض$مير , َ
ًومن$ز� ھ$ذا تميي$ز =ي , ؟ نق$ول اس$تتر ف$ي أعل$ىأي$ن ذھب$ت الك$اف) منزل$ك(وھ$و ب$دل الك$اف , ٌمستتر يعود على أنت

َأعلىشيء؟  ْ َأعلى أي شيء؟ َ ْ   .ِ ُمحتمل أو �؟ فيه إبھام فيه إبھامَ

َوأنت أكثُر ما�؛ حينئذ تقول كثر مالك, نقول ھذا تمييز =فعل التفضيل: إذن ُ َ ٍ   .ًإذن صار فاع. في المعنى, ً

َوإن ل$م يك$ن ك$ذلك وج$ب , ًل إن كان فاع. في المعنى وج$ب ن$صبهُالتمييز الواقع بعد أفعل التفضي: قال الشارح
kجره باFضافة، والفاعل المعنى ھو المتصل بالمعنى في الحقيقة، وھو السبببي، وع.مته أن يصلح للفاعلية عن$د جع$ل 

ًأفعل فع.، وع.مة ما ھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى أن ي$صلح جعل$ه ف$اع. بع$د جع$ل أفع$ل التف$ضيل فع$.؛ نح$و ً أن$ت أعل$ى : ًَ
ًمنز� وأكثر ما� ؛ فـ ًمنز� وما�(ً أن$ت : فتق$ول, ًيجب نصبھما إذ يصح جعلھما فاعلين بعد جع$ل أفع$ل التف$ضيل فع$.) ً

َأعلى منز�؛ منزلك كان ف$اع. ث$م نق$ل وُجع$ل تميي$زا ث$م الم$ضاف إلي$ه منزل$ك الك$اف اس$تتر , ُوكثر مالك, ُع. منزلك ً ُِ ً ً
َل$و جئ$ت بفع$ل زي$د , )ھند أفضل امرأة(و, )زيد أفضل رجل(ثاُل ما ليس بفاعل في المعنى وم, ًفي الفعل وصار فاع.

  .ليس ھذا بفاعل في المعنى: وكذلك ھند تفُضُل امرأة؛ نقول, يفُضُل رجل؛ ما يأتي ھنا فاعل في المعنى

Kوع.متُه أن يصح أن ُيوضع م, وضابط ما ليس بفاعل في المعنى ما أفعل التفضيل بعُضه -وض$ع أفع$ل بع$ض ُ

ٍزي$$د أف$$ضل فقي$$ه، زي$$د,  وُي$$ضاف إل$$ى جم$$ع ق$$ائم مقام$$ه-لف$$ظ بع$$ض ھ$$ذا خب$$ر، وھ$$و م$$ضاف وفقي$$ه : مبت$$دأ، وأف$$ضل: ٌ
زي$د بع$ُض , kفھذا النوع يجُب ج$ره باFض$افة زي$د أف$ضل فقي$ه, زيد بعض الفقھاء: ّفإنه يصح فيه أن يقال, مضاف إليه

ٍيل لف$ظ بع$ض، وي$ؤتى بم$ا بع$ده جمع$ا حينئ$ذ نق$ول وج$ب ج$ره =ن$ه ل$يس Kإن صح أن يجعل مكان أفعل التف$ض, الفقھاء ً ُ
ُفيجُب جره باFضافة إ� إذا أضيف أفعل إلى غيره كالسابق, ًفاع. في المعنى َوالن7صب بع7د : ًكما ذكرناه سابقا ھناك.. ّ ْ َ ُ ْ َ.
َما أضيف وجبا َ َ َ َِ َ، إن أضيف أفعل التفضيل إلى غير التمييز حينئذ وجب نصبهُ ًرج$. : ً، أنت أفضل الناس رج$.، نق$وُلٍ

  .,زيد أفضل فقيه، زيد بعض الفقھاء, أنت بعض الرجال, ّھذا تمييز، وأفضل ھنا يصح جعلھا بعض

َصح أن يكون بمعنى بعض، فحينئذ نقول وجب جره، لكن منع م$ن الج$ر ھن$ا كون$ُه م$ضافا فرج$ع التميي$ز : إذن َ ًَ ُ ِ ّ Kٍ
  .َعلى أصله فوجب نصبه

َوبع777777777777د  ْ َ َك777777777777ل م777777777777ا اقت777777777777ضى تعجب777777777777اَ c َ َ ََ َ ُْ M  

 

َمي7777777777777ز ك7777777777777أكرم ب7777777777777أبي بك7777777777777ر أب7777777777777ا َ M ََ َ ٍَ ِْ ْ َ ِْ ِ ْ   

 

ًم$$ن المواض$$ع الت$$ي يك$$ون فيھ$$ا التميي$$ز من$$صوبا واج$$ب الن$$صب بع$$د م$$ا اقت$$ضى تعجب$$ا، والم$$راد ب$$ه م$$ا : يعن$$ي ًَ
ًاقتضى تعجبا وضعا أو سماعا ً ٍأفع$ل ب$ه، حينئ$ذ إذا ما أفعل$ه و, والوضُع ھما الصيغتان الموضوعتان في لسان العرب, ً

َوكذلك ما إذا كان سماعيا وھي ألفاظ تحفظ و� ُيقاس عليھا, جاء التمييز بعدھما فھو منصوب واجب النصب ُ ً .  

َوبعد كل ما اقتضى تعجبا c َ َ َ ْ َ ََ َ ُْ M َ بعد :(َ ْ ُّمتعلق بميز)  َ ّ.  

ًمي$ز بع$د ك$$ل م$ا اقت$$ضى تعجب$ا؛  ّ َك77ل م7ا اقت77ضى تعجب7اَ c َ َ ََ َ ُْ Mوھ$$و م$ا أفعل$$ه وأفع$ل ب$$ه، أو � وھ$و ألف$$اظ ً؛ إم$$ا وض$عا 
  ً.محفوظة في لسان العرب؛ نحو ماذا؟ [ دره فارسا

َوبع777777777777د ك777777777777ل م777777777777ا اقت777777777777ضى تعجب777777777777ا c َ َ َ ْ َ ََ َ ُْ M َ  

 

َمي7777777777777ز ك7777777777777أكرم ب7777777777777أبي بك7777777777777ر أب7777777777777ا َ M ََ َ ٍَ ِْ ْ َ ِْ ِ ْ   

 

َأين التمييز ھنا؟ أين صيغة التعجب؟  ِأكرم بأبيَ َِ َْ ِ ِأْسمْع بھم وأْب$صْر((, ْ َِ ََ ْ ِ ًمثل$ه، أب$ا ھ$ذا تميي$ز واج$ب ] 38:م$ريم [))ِ
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  النصب، منصوب بماذا؟

ُأب أخ حم كذاك وھن َ َ َ ٌَ َ َ ٌٌ والتعج$ُب , وجُھ$ه أن التميي$ز ُيزي$ل اFبھ$ام, K يقُع التمييز بعَد كل ما دل على تعج$ب؟؟؟,   َ
ِ� يكون إ� من شيء خفي سببه َفإذا خفي سببه ج$يء ب$التمييز ليز, ّھذا في حق المخلوق, ِ , ي$ل اFبھ$ام ولي$شرح ال$سببِ

  .لكن في حاصل التعجب ھذا السبب قيل فيه نظر, lوھذا في التمييز غير المؤكد

ًيقُع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، لكنه ليس خاصا بال$صيغتين الموض$وعتين اص$ط.حا،  ً K)ف$دخل ) للتعج$ب
ًما أحسن زيدا رج$., َفيه ما أفھم التعجب من غير الصيغتين , ھ$ذه تعجيبي$ة بمعن$ى ش$يء، وال$صحيح أنھ$ا مبت$دأ) م$ا(, ً

ِأك7ـرم بأب7ـي و , ًورج$. ھ$ذا تميي$ز؛ تميي$ز م$ن مفع$ول أح$سن, ًوأحسن زيدا ھذا فعل وفاعل ومفعول ب$ه والجمل$ة خب$ر َ َِ ْ ِ ْ
َبكـر أب7ـا ََ ٍ ًو[ درك عالم$ا, الم$راد ب$ه أب$و بك$ر ال$صديق رض$ي ' تع$الى عن$ه: ق$ال ف$ي ش$رح الكافي$ة.. ْ َ k ,ھ$ذا س$ماعي ,

  .ًويحه إنسانا، ھذا كله سماعي, ًويله رج. سماعي, ًوكفى به عالما، ھذا سماعي, ًحسُبك بزيد رج.، سماعي كذلك

ْواج777777رر بم777777ن إن ش777777ئت غي777777ر ذي الع777777دد َ ْ َْ َ ْ ْ ُ ْ َْ َِ ِ َِ ْ ِ ِ  

 

ْوالفاع777777777ل المعن777777777ى كط777777777ب نف777777777سا تف777777777د َ ْ َُ َ َ ًَ َ ْ ْ َ َِ ِْ ِْ   

 

Kھذا الوجه الثالث مما يجوز في المق$درات ًّك7شبر أرض7اُيج$وز فيھ$ا الن$صب ھ$ذا ا=ص$ل : قلن$ا,  ال$سابقةُ ْ َْ ٍ ِ ُويج$وز , َ
ُفيھا الجر بإضافتھا إلى التمييز، ھنا قال يجوز فيھا إظھار  k)ِعن$دي ش$بر م$ن أرض, )من ِوقفي$ز م$ن ب$ر, ٌ ِومن$وان م$ن , ٌ ِ

ٍشبر أرضا، ش$بُر أرض باFض$افة، ش$بر م$ن أرض: عسل، إذن فيه ث.ثة أوجه ٌٍ ّممي$زا ف$ي حال$ة الن$صب مح$ل كون$ه , ًٌ ً
  !فيحتاج) من(ّوأما إذا ظھرت , ُأو أضيف فمحل نزاع، إذا أضيف واضح أنه تمييز) من(وأما إذا ظھرت , وفاق

ْواجرر بمن إن شئت، واجرر ُ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ ِْ ِْ ً يعني جوازا، ليس وجوبا، =نه يجوز إضافته ونصبه ِ ً  

ْواجرر بمن ِ ِ ْ ُ ْ   .تھاّ لفظا كل تمييز صالح لمباشرَ

َإن شئت ْ ِ ْ َعلقه بالمشيئة، ھذا قرينة دالة على أن قوله ِ ْ اجررّ ُ   . المراد به التخييرْ

ْغير ذي العدد َ َ َ ْْ َغير: َِ ْ ْ اجرر مفعولَ ُ َوالفاعل اجرر غير ذي عدد، , ْ ِ َ ْ َالمعنىَ ْ َ ْ.  

َإذا ك$ان التميي$ز تميي$ز م$سألتين عن$دھم فيم$ا : ف$اجرره، واس$تثنى ح$التين) ِمن(kكل تمييز صالح =ن ُيباشره : إذن
ًأحَد عشر كْوكبا((عدد  َ َ ََ َ َ كذلك الفاع$ل المعن$ى، يعن$ي تميي$ز الن$سبة , أحد عشر من كوكب؛ ممنوع: � تقل] 4:يوسف)) [َ

ًإذا كان محو� عن فاعل،    بل يبقى على أصله ماذا بقي؟ , � يصح) طاب زيد من نفس(ّ

ًوفجْرنا ا=ْرض ُعُيونا((بة Kالمقدرات كلھا، وذكرنا أمثلتھا، بقي من النس َ ََ َ َK] ((ھل يجوز أو �؟] 12:القمر  

: =ن$ه اس$تثنى م$سألتين فق$ط) وفجرن$ا ا=رض م$ن عي$ون(ظاھر ك.م الناظم أنه يجوز أن يقال ف$ي غي$ر الق$رآن 
  .ًوھما العدد والفاعل المعنى، والصواُب أنه ُيضاف إلى الفاعل المعنى ما كان مفعو� في المعنى

ُواج777777ر ْ ْر بم777777ن إن ش777777ئت غي777777ر ذي الع777777ددَ َ ْ َْ َ ْ ْْ َِ ِ َِ ْ ِ ِ  

 

َوالفاع7777777777777777777777777777777777777ل المعن7777777777777777777777777777777777777ى ْ َ َْ ِْ ِ َ...  

 

ِ الفاع7ل )ِذي(: والفاعل في المعنى ھذا معط$وف عل$ى قول$ه ِ َ ًوالفاع$ل ب$الخفض عطف$ا عل$ى .. بالك$سرْ َغي7ر ) ِذي(ِ ْ َ
ْذي العدد َ َ ْ َوالفاعل المعنىصاحب العدد، : يعني, ِ ْ َ َْ ِْ ِ ؛ )م$ن( عن المفعول؛ فإن$ه يمتن$ع في$ه الج$ر ب$ـK، ويستثنى كذلك المحولَ

  .فھذه ث.ث مسائل مستثناة

ٌشبر أرض(أجاز بعضھم  ٌعندي شبر أرض, )ٌ ّلك$ن ض$عفه , مبتدأ، أرض بدل مم$ا قبل$ه: ٌھذا خبر، شبر: عندي, ٌ
  . الكثير

ْكطب نفسا تفد َ ُْ َ ًَ ْ ٍا ھ$ذا تميي$ز، حينئ$ذ ھ$ل نف$س, ًط$ب نف$سا, ًنفسا ھذا تمييز محول عن الفاع$ل, أصله لتطْب نفسك: ِ ً
َ=ن$ه مث$ل لم$ا ك$ان , أو لم$ا امتن$ع؟ للث$اني) م$ن(ّھذا مثال =ي شيء لما جاز جره ب$ـ, طْب من نفس؟ �: يصح أن نقول K

Kإذا ألحقن$ا المفع$ول المح$ول : ٍحينئ$ذ نق$ول, ًكطب نفسا، ف. تقل طب من نفس =ن$ه فاع$ل ف$ي المعن$ى. ًفاع. في المعنى
ً؛ س$واء ك$ان مح$و� ع$ن فاع$ل أو ع$ن مفع$ول أو ع$ن )ِم$ن(K ال$صحيح أن المح$ول � ي$صح ج$ره ب$ـعن المفع$ول نق$ول
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  .Kالمقدرات السابقة.. ُوإنما الحكم خاص ھنا بالمفردات, مبتدأ

ْواجرر( ُ ْ   .ھذا يتناول تمييز ا�سم المفرد والنسبة غير المحول فقط، لكن نستثني المحول بجميع أصنافه) َ

ْواجرر بمن ِ ِ ْ ُ ْ َ إن شئت غير ذي العدد   والفاع7ل المعن7ىَ ْْ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْم7ن(يعن$ي الفاع$ل ف$ي المعن$ى؛ يعن$ي اج$رره ب$ـ: ِ ًلفظ$ا؛ ) ِ
ھ$ي في$ه معن$ى مق$درة م$ن جھ$ة المعن$ى؛ كم$ا أن ك$ل ظ$رف في$ه معن$ى .. كل تميي$ز ص$الح لمباش$رته؛ =نھ$ا في$ه معن$ى

إ� ن$وعين عل$ى ظ$اھر لف$ظ ال$نظم؛ وھ$و الع$دد ) من(لمباشرة ؛ وبعضه صالح لمباشرتھا؛ وكل تمييز فإنه صالح )في(
  .وما ھو فاعل في المعنى

kيجوز جر التمييز بـ: قال الشارح ًإن ل$م يك$ن ف$اع. ف$ي المعن$ى، و� ممي$زا لع$دد، فتق$ول) من(ُ عن$دي ش$بر م$ن : ً
ِوقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر, أرض   .ُوغرست ا=رض من شجر، جرى على ظاھر النظم, ٌ

َط$اب زي$د : و� تق$ول. ، والصواب أنه كالفاع$ل)ِمن(Kكأن مراد الناظم ھنا أن المحول عن المفعول تدخله : يعني
ًم$ا وقف$ت عل$ى ھ$ذا، لك$ن ق$د ُيعل$ل ب$أن ث$م فرق$ا؛ الفاع$ل � .. من نفس، و� عندي عشرون من درھم، وق$د ُيق$ال بأن$ه  ّ

  .لكن الصواب ھو ا=ول, الزائدة) ِمن(يه وأما الممفعول فكثيرا ما تدخل عل, )من(تدخل عليه 

َوعام77777777777777ل التميي77777777777777ز ق77777777777777دم مطلق77777777777777ا ْ ََ ُ ْ َ َْ َM ِ ِ . ِ  

 

َوالفع7777777777ل ذو الت7777777777صريف ن7777777777زرا س7777777777بقا ُِ ُ ْ ْ ًَ ْ َ .ِ ِِ ُ ْ   

 

ُعامل التمييز يجُب تقديمه على التمييز؛ بمعنى أنه يجُب تأخيُر التمييز عن عامله ف. يتقدم عليه البتة K ِ.  

َوعامل التميي7ز ق7 ِ ِ ْ َ َ. َ َدم مطلق7اِ َْ ُ ْ M ھ$ذا ح$ال م$ن عام$ل التميي$ز، ق$دم عام$ل التميي$ز، عام$ل ھ$ذا مفع$ول ب$ه ُمق$دم، وھ$و K ّ ٌ
  .وقدم ھو العامل فيه, مضاف والتمييز مضاف إليه

َمطلقا  َْ العام$ل ف$ي التميي$ز يج$ُب تقديم$ه علي$ه، فيل$زم وج$وب ت$أخير التميي$ز، مطلق$ا , ھذا حال من عام$ل التميي$زُ
ًاسما جامدا؛ ف. تقلسواء كان : يعني ھ$ذا ) ع$شرون(ّ� يصح ب$ل يج$ُب ت$أخيره، لم$اذا؟ =ن , ًله عندي كتابا عشرون: ً

ًك$ذلك إذا ك$ان مح$و�، , مفرد، وھذا مح$ل إجم$اع K)ي$صح ) ًعيون$ا فجرن$ا ا=رض(, نق$ول � ي$صح) ًنف$سا ط$اب زي$د �
  .كذلك

ًولو فع. متصرفا وفاقا لسيبويه والف$راء وأكث$ر الب$صريين  ً َوالك$وفيين؛ =ن الغال$ب ف$ي التميي$ز المن$صوب بفع$ل ً
ًُمتصرف كونه فاع. في ا=صل ّ.  

َقدم مطلقـا: إذن قوله ْ ََ ُ ْ M ..ًأعلى درجات العامل أن يكون فع. مت$صرفا ًحينئ$ذ ول$و ك$ان فع$. مت$صرفا فغي$ره م$ن , ً ً ٍ
ن الغال$ب ف$ي التميي$ز المن$صوب بفع$ل ًوھ$ذا وفاق$ا ل$سيبويه وم$ا عط$ف علي$ه، =, ٍباب أول$ى وأح$رى أن � يتق$دم علي$ه

ل اFسناد عنه إلى غيره لق$صد المبالغ$ة؛ ف$. ُيغي$ر عم$ا ي$ستحقه م$ن وج$وب , ًمتصرف كونه فاع. في ا=صل lوقد ُحوK ُ
  .ُوھذا � يجوز عند البصريين, التأخير لما فيه من تقديم الفاعل على عامله

ّلو قدمنا التميز على العامل حينئذ قدمنا ما لما في$ه م$ن اFخ$.ل , ًوإذا كان كذلك خالفنا أص. آخر,  أصله الفاعلٍّ
م$ا : نح$و, أما غير المتصرف فباFجم$اع؛ يعن$ي الجام$د � يج$وز.. أما غيُر المتصرف؛ يشمل الجامد وا�سم, با=صل

ًأكرمك أبا ة ف$. يت$صرف ف$ي وھ$ي غي$ر ُمت$صرف, ّھذا � يجوز تقديمه؛ =ن ما أكرم$ك ھ$ذا ص$يغة تعج$ب) ًأبا(نقول , َ
  .معمولھا

ًونعم رج. زيدا؛ � يقال  ً ًرج. نعم زيدا(َ   .وھذا محل إجماع, � يجوز =ن نعم ھذا فعل جامد) ً

ُوا�سم كذلك باFجماع � يتقدم عليه التمييز؛ نحو K :؛ )ًعندي درھم$ا ع$شرون(ف. يجوز , ًعندي عشرون درھما
  .العامل الضعيف � يتصرف في معموله� يتقدم عليه وھذا محل وفاق؛ =نه ضعيف و

َوعامل التمييز قدم مطلقا ْ ََ ُ ْ َ َْ َM ِ ِ . َتوس$ط ب$ين ) ًط$اب نف$سا زي$د(k أما توس$طه ب$ين العام$ل ومعمول$ه فھ$و ج$ائز باFجم$اع ِ K
  .ُوالك.م ھنا في تقديم التمييز على العامل, العامل ومعموله ھذا جائز باFجماع

Mوعامل التمييز قد َ ِ ِ ْ َ َ. َ َم مطلقاِ َْ ُ   . وأما تقديم التمييز على معمول العامل دون العامل ھذا جائزْ
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َوالفعل ذو التصريف نزرا سبقا ُِ ُ ْ ْ ًَ ْ َ .ِ ِِ ُ   . قليل؛ قيل شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليهْ

ِوالفعل ذو التصريف  ِِ ْ ْ َ. ُ ُ ف م$سبوقا ب$التمييز ن$ز: ُمتصرف أي: يعنيْ lًمجيُء عامل التمييز ال$ذي ھ$و فع$ل مت$صر ٌر، ِ
  .قليل، قليل أن يتقدم التمييز على العامل وھو فعل متصرف: أي

ُوالفعل ْ َِ ِذو التصريف مبتدأ، : ْ ِ ْ . َنزرا سبقانعت، ُ ِ ُ ً ْ َس7بقوا=لف لmط$.ق : َ ِ و ,  ھ$ذا مغي$ر ال$صيغة وفي$ه نائ$ب فاع$لُ
ًنزرا ْ   .يعني قليل..  ھذا حال منهَ

ً تق$$ديم التميي$$ز عل$$ى عامل$$ه س$$واء ك$$ان ُمت$$صرفا أو غي$$ر ُم$$ذھُب س$$يبويه رحم$$ه ' أن$$ه � يج$$وز: ق$$ال ال$$شارح ّ ُ
ًو� عندي درھما عشرون، وأجاز الك$سائي والم$ازني والمب$رد تقديم$ه عل$ى , ًف. تقوُل نفسا طاب زيد, ًُمتصرف مطلقا

ًعامل$ه المت$$صرف ُمحتج$ين بم$$ا ورد وقياس$ا عل$$ى غي$ره م$$ن الف$ض.ت المن$$صوبة بفع$ل مت$$صرف م$ن ب$$اب القي$$اس؛ .. َ
َقول نفسا طاب زيدفت َوشيبا اشتعل رأسي؛ ومنه قوله, ً ً:  

َأتھج77777777777777ر ليل77777777777777ى للف77777777777777راق حبيبھ77777777777777ا َ َ َ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ
  

 
ُوم7777777777ا ك7777777777ان نف7777777777سا ب7777777777الفراق تطي7777777777ب َ َ َِ َِ َ َِ ِْ ً ْ َ  

 

ُوما كان نفسا بالفراق تطيب َ َ َِ َِ َ َِ ِْ ً ْ ُ تطيبأين العامل؟, َ ِ ّوھنا نفسا تقدم عليه, َ ً.  

ف كون$ه ف$اع. والفراء وأكثر البصريين والكوفيين ع lًلى المنع، =ن الغال$ب ف$ي التميي$ز المن$صوب بفع$ل ُمت$صر
  .في ا=صل

ف$$إن ك$$ان العام$$ُل غي$$ر , ًووافق$$ه الم$$صنُف ف$$ي غي$$ر ھ$$ذا الكت$$اب عل$$ى ذل$$ك وجعل$$ه ف$$ي ھ$$ذا الكت$$اب قل$$ي.: ق$$ال
ًم$$ا أح$$سن زي$$دا رج$$.(ف$$. ُيق$$ال , الجام$$د وا�س$$م: مت$$صرف فق$$د منع$$وا التق$$ديم باFجم$$اع؛ يعن$$ي ّ أو غي$$ره، � يتق$$دم )ً

وقد يك$ون العام$ل , )عشرون(على ) ًدرھما(� يتقدم ) ًعندي عشرون درھما(، و� يتوسط، و)ما أحسن(على ) ًرج.(
فا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجمي$ع  lجم$اع � )كف$ى يكف$ي(, ً)كف$ى بزي$د رج$.(ُُمتصرFإذن ھ$و مت$صرف ھ$ذا با ،

kوالجامد � يصح تق$ديم التميي$ز علي$ه, َنه أشبه الجامد من حيث د�لته على المعنىيجوز تقديم التمييز عليه؛ = وك$ذلك , ُ
  .ما أشبھه في المعنى مثل كفى

ًوأجمع$وا عل$ى من$ع التق$ديم ف$ي نح$$و كف$ى بزي$د رج$. =ن كف$ى وإن ك$ان فع$$. مت$صرفا إ� أن$ه ف$ي معن$ى غي$$ر  ً ً
  ً.ج.ّالُمتصرف فھو فعل التعجب، =ن معناه ما أكفأه ر

  .ّكفى لكونه في معنى فعل التعجب ُمنع من أن يتقدم عليه: إذن

ُيتف$$ق الح$ال والتميي$$ز ف$ي خم$$سة أم$$ور, َم$$ا اتف$ق في$$ه الح$$ال والتميي$ز وم$$ا افترق$ا: َبق$ي م$$سألة ونخ$تم بھ$$ا وھ$ي ُ ,
  .امرافعتان لmبھ.. منصوبتان.. فضلتان.. نكرتان.. اسمان: يتفقان في أنھما, ويفترقان في سبعة أمور

  :ويفترقان في سبعة أمور

ًأن الحال تجيُء جملة وظرفا: ا=ول   ً.والتمييز � يكون إ� اسما, ً

  .ّالحال قد يتوقُف معنى الك.م عليھا بخ.ف التمييز: الثاني

َوالتميي$$ز ُمب$$ين لل$$ذوات والن$$سب، الح$$ال ممي$$ز للھيئ$$ة, الح$$اُل ُمبين$$ة للھيئ$$ات: الثال$$ث l , وأم$$ا التميي$$ز مب$$ين لل$$ذات
ًجاء زيد راكبا: إذا قلت, نفسھا ال$ذات نف$سھا ) عن$دي ع$شرون(ف$إذا قل$ت , أما زيد فھ$و معل$وم, ھذا بين الھيئة) ًراكبا(, ٌ

  .ًغير معلومة فإذا قلت كتابا أفصحت عنه

ّالحال تتعدد بخ.ف التمييز ف. يتعدد: الرابع ّ.  

ًالح$$ال تتق$$دم عل$$ى عاملھ$$ا إذا ك$$ان فع$$. مت$$صرفا أو وص$$: الخ$$امس ً ُ و� يج$$وز ذل$$ك ف$$ي التميي$$ز عل$$ى , ًفا ي$$شبھُهّ
  .الصحيح

  .وقد يتعاكسان, وحق التمييز الجمود, حق الحال ا�شتقاق: -وھذا محل خ.ف-السادس 
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  .lالحال قد تأتي مؤكدة لعاملھا بخ.ف التمييز: السابع

ًى أنه � يأتي مؤكداوأما التمييز فالعكس جمھور النحاة عل, lالحال جماھير النحاة على أنھا تأتي مؤكدة l.  

  ...!!!و' أعلم وصلى ' وسلم على نبيا محمد
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  68الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه أجمعين

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

Mح77روف الج77ر َ ُ ُ ُبي$$ان م$$ا يتعل$$ق بح$$روف الج$$رھ$$ذا ب$$اُب : ، أيُْ ُومق$$صوده ال$$شروع ف$$ي المج$$رورات كم$$ا ذكرن$$اه , ّ
مون ا=سماء إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات, ًسابقا lّفلما أنھى الك.م عل$ى المرفوع$ات بق$سميه , =ن النحاة يقس

َثم المنصوبات وعدھا المفاعيل ال$سابقة والعام$ل فيھ$ا ش$رع, الفاعل والمبتدأ: الرئيسين Kف$ي بي$ان م$ا يتعل$ق ب$المجرور ّ ,
  :المجرور على قسمين, وھو الذي يقتضيه الحرف, المجرور يعني ا�سم الذي دخلُه الجر, والمجرور على قسمين

  .ًوإما أن يكون مجرورا بإضافة, ًإما إن يكون مجرورا بحرف

 عن$$دھم وھ$$و أن ٍوھ$$ذا ل$$سبب, ُوج$$رت ع$$ادة النح$$اة عل$$ى تق$$ديم المج$$رور ب$$الحرف عل$$ى المج$$رور باFض$$افة
ِالمجرور باFضافة على نية الحرف   .ٍحيئنذ الحرُف الملفوظ يكون أولى بالتقديم من الحرف المنوي, ّ

َوإذا قيل بأن المضاف ھو العام$ُل عل$ى , ّمبني على الباب ا=ول وھو حروف الجر) اFضافة(الباب الثاني : إذن
ٍالصحيح وليس ثم حرف مقدر أو منوي، فحينئ$ذ نق$ول ج$ ح$رف الج$ر؛ =ن$ه ل$م .. ُرت ع$ادة النح$اة عل$ى تق$ديم الح$رفّ

ٍُيختلف في كون حرف الجر ھو المقتضي للخف$ض، وأم$ا الم$ضاف واFض$افة والح$رف المن$وي فھ$ذا مح$ل ن$زاع ب$ين  ّ َ
  . النحاة

Mحروف الجر( َ ُ ُ ل إليھ$ا ُھذا المشھور يعني توص$, َُسميت حروف الجر قيل =نھا تجر معاني ا=فعال إلى ا=سماء) ُْ
Kتل$ك المع$$اني الت$$ي ت$$ضمنتھا ا=فع$$ال الت$$ي ھ$$ي المتعل$$ق بالن$$سبة للح$$رف ٍفيك$$وُن الم$$راد حينئ$$ذ , ّ ُ الم$$راد -ح$$روف الج$$ر-ُ

ُبالجر ھنا المعنى المصدري، وم$ن ث$م س$ماھا الكوفي$ون ح$روف اFض$افة، =نھ$ا ت$ضيف مع$اني ا=فع$ال إل$ى ا=س$ماء  ّ
المعن$ى الم$صدري وھ$و إي$صال المع$اني , احدا؛ سواء س$ميناھا ح$روف الج$رَوھذا صار المعنى و, ُيعني توصلھا إليھا

Kأو صار من جھة اFضافة إضافة المعنى الذي دل عليه الفع$ل إل$ى ا=س$ماء, من ا=فعال إلى ا=سماء َوم$ن ث$م س$ماھا , َ
ُالكوفيون حروف اFضافة؛ =نھا تضيف معاني ا=فعال إلى ا=سماء يعني توصلھا ُ َ .  

ُوحينئ$ذ يك$ون الم$راد , ّھ$ا تعم$ُل الج$ر، لم$اذا ُس$مي ح$رف ج$ر؟ =ن$ه يعم$ل بالعم$ل المخ$صوص با�س$موإم$ا =ن ٍ
َتغيير مخصوص ع.مته الكسرة وما ناب عنھا، أو نفُس الكسرة وما ناب عنھا, بالجر ھو اFعراب المخصوص ٌ ٌ.  

ًبط$ا ووس$يلة ب$ين الفع$ل وا�س$م أن يك$ون الح$رُف را, ُوالمراد بإيصال حرف الجر معنى الفعل ل.س$م ربط$ُه ب$ه ً
يعن$ي إم$ا أن يك$ون , ُربطُه به على الوجه الذي يقتضيه الحرف من ثبوته ل$ه أو انتفائ$ه عن$ه, الذي ھو مجرور الحرف

ّالحرُف وسيلة Fثبات معنى الفعل السابق الذي ھ$و المتعل$ق إل$ى المج$رور والم$راد با�نتف$اء , وإم$ا أن يك$ون با�نتف$اء, ً
ٍف$إذا ج$رت حينئ$ذ م$ا المعن$ى , k؛ =نھ$ا س$بق أنھ$ا ح$روف تج$ر ف$ي بع$ض ا=ح$وال)حاش$ا(و) ع$دا(و) خ.(ھنا Fدخال  ّ

  الذي تضيفه إلى ا=سماء؟

, )ٍق$ام الق$وم خ$. زي$د(أن$ت قل$ت , ھي قطعت معنى الفع$ل عم$ا بع$دھا) ٍحاشا زيد, ٍعدا زيد, ٍجاء القوم خ. زيد(
Kھل القيام الذي اتصف به الفعل ودل علي   ٌه الفعل موصول إلى ما بعد خ. أم أنه مصروف عنه؟َ

  قد فصلت تلك المعاني؟) خ. وعدا(وھنا في , كيف نقول ھي توصل المعاني: ٍحينئذ نقوُل, مصروف عنه

  .المراد باFيصال سواء كان على جھة الثبوت أو على جھة ا�نتفاء Fدخال ھذه العوامل الث.ث: نقول

ُالجر معنى الفعل ل.سم ربطُه به على الوجه الذي يقت$ضيه الح$رف م$ن ثبوت$ه ل$ه أو ِالمراد بإيصال حرف : إذن
ُانتفائه عنه؛ ليشمل حروف ا�ستثناء التي تجر =نھا لتنحية معنى الفعل عن مدخولھا � Fيصاله إليه ّ   .أفاَده الصبان, َ

وإم$ا أن .  الم$صدري ھ$و الم$رادّحروُف الج$ر تحتم$ل الت$سمية أم$ا أن$ه روع$ي فيھ$ا المعن$ى فيك$ون المعن$ى: إذن
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  .يكون المراد به العمل المخصوص

ّوت$سمى ك$ذلك بح$روف , ّوأم$ا الكوفي$ون في$سمونھا ح$روف اFض$افة, ھذه تسمية وھ$ي خاص$ة بالب$صريين: إذن ُ
ِتح$دث ف$ي : يعن$ي, والم$راد بھ$ا الظرفي$ة والتبي$ين والتبع$يض ونح$و ذل$ك, ُالصفات؛ =نھا تضيف إلى ما بع$دھا ص$فات ُ

  .سم صفة من ظرفية أو غيرھاا�

  :قال الناظم ھنا

َھ7777777اك ح7777777روف الج7777777ر وھ7777777ي م7777777ن إل7777777ـى ِ ْ ْ َِ َ َ M َ َ ُ ُ َ  

 

َحت77777ـى خ677777 حاش77777ا ع77777دا ف77777ي ع77777ن عل77777ى َ َ َ َ َْ َِ َ َ .َ  

 

َم7777777777ذ من7777777777ذ رب ال67777777777م ك7777777777ي واو وت7777777777ا َ َْ ٌ َ ْ . ُ ُ ُُ . ُ ْ
  

 

َوالك7777777777777اف والب7777777777777ا ولع7777777777777ل ومت7777777777777ى ََ َ . َ َ َ ُ َ. َ ْ  

 

ًھذه الحروف بدأ بھا الناظم ھنا عدا   :باب إلى قسمينقسم ال, ّ

َعد فيھا الحروف: ًأو� K ..ًيعني ذكرھا ذكرا ِجمعھا في بيتين، وھ$ي ع$شرون حرف$ا وزي$َد علي$ه ل$و�، ف$صارت , َ ً َ
ًواح$دا وع$$شرين حرف$ا ُث$$م ي$$شرُع ف$ي بي$$ان المع$اني الت$$ي تتعل$$ق بھ$ذه الح$$روف, ً ّث$م ي$$ذكُر بع$$ض الم$سائل الت$$ي تتعل$$ق , ّ

  ّ؟ وما الذي ُيكف ونحو ذلك؟ّوھل ُيكف, ًبإعمال حرف الجر محذوفا

ّذكُر المعاني ھنا ُيذكر استطراداً وإ� ا=صل النحاة كتبوا في ح$روف المع$اني مؤلف$ات م$ستقلة َول$ذلك � تؤخ$ذ , ِ ُ
ًولن نقف معھا طوي., من ھذه الكتب َوإنما نذكُر المعاني التي ذكرھا الناظم فحسب، ولذلك سنمر عل$ى الب$اب م$رور , َ k
  .الالكرام كما يق

وك$ل , ّوأما المع$اني عل$ى جھ$ة التف$صيل ومعرف$ة م$ا يتعل$ق بك$ل ح$رف =ن بع$ضھا ي$صل إل$ى الع$شرين معن$ى
ٌمعنى قد يكون فيه خ$.ف وأخ$ذ وعط$اء وإل$ى آخ$ره ٍنق$ول ھ$ذه م$ا دام أنھ$ا موج$ودة ف$ي كت$ب ُم$ستقلة حينئ$ذ منزلتھ$ا . ٌ

ّ حينئ$ذ اس$تقلت بمؤلف$ات خاص$ة، ومغن$ي اللبي$ب �ب$ن لكث$رة الم$سائل فيھ$ا وا=خ$ذ والعط$اء, منزلة المواريث من الفق$ه ٍ
ٍفمن أراَد الزيادة والتزود حينئذ يرجُع إلى ذلك الكت$اب، ق$د قي$ل , َھشام رحمه ' تعالى ُيعتبر موسوعة في ھذا الجانب

ًأن من درس النحو ولم يقرأ المغني ما عرف النحو أبدا َ َ.  

Mھ7اك ح77روف الج77ر َ َ ُ ُ َ َھ77اك, َ ُّيم$$د ومن$$ه : وقي$$ل, لوح$$دھا ب$$دون م$$د يعن$ي بالق$$صر) َھ$ا(أم$$ر، ا=ص$$ل  ھ$ذا اس$$م فع$$ل َ
َھ$اُؤم اق$رُءوا كتابي$$ْه(( َ َِ َ ِ ْ ُھ$$اُؤم] 19:الحاق$ة)) [ُ ِوالك$اف ھ$$ذه ح$رُف خط$$اب , ُنق$ول ھ$$ذا اس$م فع$$ل أم$ر بمعن$ى خ$$ذ) ھ$ا(و, َ

َوإنم$ا تت$صرُف ت$صرف الك$اف ف$ي ا�س$مية بح$سب ح$ال المخاط$ب م$ن ت$ذكير وتأ, وليست اس$مية ني$ث وإف$راد وتثني$ة ّ
ُھاك ھاك ھاكما ھاكن ھاكم: نقول, وجمع ُ ُّ ِ َ.  

ٍُيتصرف فيھا تصرف الكاف ا�سمية، وإ� فھي حرف، حينئذ :  إذن َھاكّ   .ُ نقول بمعنى خذ وھو فعل أمرَ

Mھاك حروف الجر َ َ ُ ُ َ َ يعني خذ حروف الجرَ ول َوأراَد أن يذكر لك الحروف على جھة العموم، وإ� ا=ص$ل أن يق$, ُ
  .ھاكھا؛ يعني خذھا، وأعاد ھنا فأظھر في مقام اFضمار من باب التأكيد فحسب، وإ� ليس ثم معنى ُيلتفت إليه

Mھاك حروف الجر َ َ ُ ُ َ وث$م , َوبع$ضھم زاَد وبع$ضھم نق$ص, Kع$دھا الن$اظم ع$شرين.. ِمن؛ إلى، وھ$ي ع$شرون:  وھيَ
=ھميتھ$ا، وم$ا ع$داه ) رب(ن ف$ي ھ$ذه الم$سائل إ� ف$ي ُھ$ل ھ$ي ح$رف ج$ر أم �؟ وبحثن$ا ل$ن يك$و, مسائل ُمختلف فيھا

  .ُيرجع إلى الكتاب المذكور

Mھاك حروف الجر َ َ ُ ُ َ َوھيًعشرون حرفا، :  وھيَ َمن إلى حتى خ6: َْ . َ َ ْ ّھن$ا كلھ$ا ع$دھا ب$دون ح$رف العط$ف, ِ يعن$ي .. ّ
! ُختلف$$وا ھ$$ل يج$$وز ف$$ي النث$$ر أم �وال$$شعر بإجم$$اع اتف$$اق، وا..ًوقلن$$ا م$$رارا أن ھ$$ذا ج$$ائز ف$$ي ال$$نظم, بإس$$قاط الع$$اطف

  .ّوصححه ابن مالك رحمه ' تعالى

ْھاك حروف الجر وھي م7ن ْ َِ َ َ M َ َ ُ ُ Mھ7اك ح7روف الج7ر، )ھ$ي(ُيعتب$ر خب$ر ل$ـ:  م$نَ َ َ ُ ُ َ وھ$ي ال$واو واو ا�س$تئناف، إ� ان$ه , َ
ّاستئناف بياني، وا�ستئناُف البياني ھو الواقع في جواب سؤال ُمقدر ٌ.  
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ّ النح$$وي ھ$$و م$ا ل$$يس واقع$$ا ف$ي ج$$واب س$$ؤال ُمق$دروا�س$تئناُف Mھ77اك ح77روف الج7رٍحينئ$$ذ لم$$ا ق$ال , ً َ َ ُ ُ َ ، وھ$$ذا في$$ه َ
ًما ھي ھذه الحروف؟ كأن سائ. سأله, تشويق ِ   ما ھي؟: َ

ْھي من: قال ِْ ِوم$ن , خبر، ھي يعود على حروف الجر، والحروف جمع وأقل الجمع ث.ث$ة) من(مبتدأ، و) ھي(، َ
َينئذ ھل حصل التطابق بين المبتدأ والخبر؟ الج$وابح, ھذا لفظ واحد ُ� ل$م يح$صل التط$ابق ب$ين المبت$دأ والخب$ر؛ =ن : ٍ

  .ھي قلنا ھذا مدلوله جمع وھو حروف الجر

ْمن( ّھذا حرف واحد مدلوله واحد؛ =نه ُيعبر عن نفسه) ِ َحينئذ ھل حصل التطابق بين المبتدأ والخبر؟, ٌ ٍ  

ھ$ي، ث$م : َھن$ا �ح$ظ م$اذا؟ العط$ف ملح$وظ قب$ل اFخب$ار، ق$ال:  ھذه المسائل نقولالجواُب عن مثل, �: الجواب
ِوم$ا ُعط$ف ) م$ن(ٍفحينئ$ذ تك$ون ف$ي اFع$راب , َ�حظ في نفسه أنه سيعطُف على اللفظ ا=ول بم$ا بع$ده، ف$أخبر ب$ا=ول

ٍوإذا قلت من خبر أخطأت =نه لم يحصل التطابق، حينئذ تقول من وم$, عليه خبر المبتدأ ا عط$ف علي$ه =ن الخب$ر كل$ه ِ
Kھ$ي أراد أن يع$دھا : من إلى حتى إلى قوله متى، نصف البي$ت والبي$ت ال$ذي يلي$ه كل$ه ھ$و الخب$ر ف$ي المعن$ى، =ن ق$ال

  .قال ھي من, ّويفسر لنا ما ھي ھذه الحروف

ٍ، حينئ$ذ )ِم$ن(معط$وف عل$ى ) إل$ى(تق$ول , )إل$ى) (ِم$ن(ِوما ُعطف عليه نق$ول خب$ر، لك$ن وم$ا بع$ده ) ِمن: (إذن
ِمن وما ُعطف عليه خبر المبتدأ: من إذن: وھي, ّالخبر ھنا ُمركب لكن من جھة المعنى ِ.  

َمن إلى ِ ْ ُ، يعني وإلى وحتى وخ. وحاشا وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ ورب وال.م ِ
 وك$ي -ّأي ُم$سمى ال$.م-

  . وتاء والكاف والباء ولعل ومتى-واو القسم: أي-وواو 

Kفح$سب لوج$ود الن$زاع ب$ين النح$اة، ھن$ا ع$د رب م$ن ح$روف الج$ر، وھ$و ) ل$و�( ت$رك منھ$ا ھذه كلھا عشرون،
ّح$رف ل$$ه مقام$ه ف$$ي ح$$روف الج$ر، إذ ل$$ه معن$ى خ$$اص وإن ك$$ان ھ$و ح$$رف ش$بيه بالزائ$$د لع$$دم تعلق$ه بمتعل$$ق إ� أن$$ه  َ

  .ُيراعى

بح$رف ُمتف$ق علي$ه ب$ين وذھب ا=خفش والكوفيون إلى اس$ميتھا؛ لي$ست , ّحرُف جر) رب(مذھُب البصريين أن 
ِالنحاة، بل مذھب البصرين أنھا حرف جر تجر كما تجر من k.  

َد مذھُب الكوفي$ون بأنھ$ا ف$ي التقلي$ل أو التكثي$ر مث$ل -وھو بصري-ومذھب ا=خفش  lوالكوفيين إلى أنھا اسم، وأي ُ ٌ
 وللتقليل قلي$ل، ھ$ذا الم$شھور خاص$ة المشھوُر أنھا للتكثير كثير, ّالخبرية، =ن رب كما سيأتي فيھا أربعة مذاھب) كم(

نق$$وُل ھ$$ذا أف$$ادت ) ٍك$م أو�د(, )ٍك$م م$$ال عن$$دي(ُالخبري$ة تفي$$د التكثي$$ر؛ ) ك$$م(ٍحينئ$$ذ إذا أف$ادت التكثي$$ر , عن$د المت$$أخرين
  .التكثير

Kحينئذ دل على أنھا اسم، فھ$ذا المعن$ى ال$ذ-الخبرية ) كم(الذي ھو من خواص -التكثير ) رب(ّلما ُعدي بـ: إذن ي ٍ
ّوأي$د بأنھ$ا ف$ي التقلي$ل أو التكثي$ر مث$ل , الخبري$$ة) ك$م(Kدل$ت علي$ه رب وھ$و المعن$ى ال$ذي دل$ت علي$ه  الخبري$ة ف$$ي ) ك$م(ُ

المعن$ى قلي$ل أو كثي$ر م$ن ھ$ذا الج$نس عل$ى ح$سب ) رب رج$ل بخي$ل لقيت$ه(, )رب رجل كريم لقيت$ه(التكثير، إذ معنى 
  ).كم(و� خ.ف في اسمية , ا الجنسكثير من ھذ) ٍكم رجل(كما أن معنى , المعنى المراد

ج$$رى في$$ه عل$$ى ) رب(قول$$ه : إذن, بأنھ$$ا اس$$م ولي$$ست بح$رف) رب(ِالخبري$$ة ُحك$م عل$$ى ) ك$$م(ًحم$. عل$$ى : إذن
ّھذه الح$روف الع$شرون كلھ$ا ُمخت$صة با=س$ماء وھ$ي تعم$ُل فيھ$ا الج$ر، وق$د عمل$ت ھ$ذه الح$روف , مذھب البصريين ّ ّ

َ، =ن ا=ص$ل ف$ي الح$رف المخ$تصl أن يعم$ل الج$ر ھ$ذا ا=ص$ل، حينئ$ذ إذا ج$يء Kالجر في ا=س$ماء عل$ى ا=ص$ل فيھ$ا ِ ٍ K
َلماذا عمل الجر؟ =نه جاء موافقا ل5صل؛ =ن$ه كم$ا س$بق أن بع$ض : ٍبالحرف يعمُل الجر؛ حينئذ � نسأل عنه � نقول ً َ ِ

ّالحروف مختص با=سماء وبعضھا مختص با=فعال ّ.  

َه أنه يعمل الجر، فما عمل النصب ك$ـKما اختص با=سماء فا=صل في ِ K)ك$ذلك ب$الخبر، ) إن(َأو عم$ل الرف$ع ك$ـ) إن
ٍحينئذ ُيسأل لماذا خرج ع$ن ا=ص$ل؟ وم$ا ھ$و ا=ص$ل؟ ا=ص$ل ف$ي الح$رف المخ$تص با�س$م أن يعم$ل الج$ر فح$سب، 

َوتق$دم , وھ$ي تعم$ُل فيھ$ا الج$ر. ھي عملت الجر على ا=صل: ولذلك ھنا � ُيسأل عنھا فنقول K الك$.م عل$ى خ$. وحاش$ا
  .ف. عودة و� إعادة, وعدا في باب ا�ستثناء
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َوقل من ذكر  َ K)َوق$ل م$ن ذك$ر , ومع أن الناظم ھنا ذكرھا من ب$اب اس$تيفاء ح$روف الج$ر, )كي ولعل ومتى K) ك$ي
  .في حروف الجر لغرابة الجر بھن، =نھا خاصة ھذه تخص ُعقيل وھذه تخصل ھذيل إلى آخره) ولعل ومتى

ًنئ$$ذ لم$$ا اخت$$صت ب$$بعض القبائ$$ل دون بع$$ض ص$$ارت فيھ$$ا ن$$وع ن$$درة وغراب$$ة، حينئ$$ذ � تجع$$ل حكم$$ا عام$$ا حي ً ُ ٍُ ٍّ
ًمطردا َإنما أسقط ھذه الث.ث ا=ول خ. وعدا وحاشا؛ =نھ$ا م$ضت وك$ي ولع$ل ومت$ى م$ع , ولذلك لم يذكر لھا معاني, ّ

ّفأم$ا ك$ي فتك$ون , ا، ولذلك نذكرھا كما ذكرھا اب$ن عقي$لَكونه ذكرھا في التعداد إ� أنه لما سرد المعاني لم يتعرض لھ
ّحرف جر في ث.ثة مواضع ًوأسقط ابن عقيل موضعا, َ َ:  

) م$$ا(إذا دخل$$ت ك$$ي عل$$ى , َا�س$$تفھامية الم$$ستفھم ب$$ه ع$$ن عل$$ه ال$$شيء) م$$ا(إذا دخل$$ت عل$$ى : الموض$$ع ا=ول
ٍا�ستفھامية الم$ستفھم بھ$ا ع$ن عل$ة ال$شيء؛ حينئ$ذ ص$ارت  ّ ھ$ذا ) م$ا) (ك$ي): (كيم$ه(, ًھامية مج$رورا بك$يا�س$تف) م$ا(َ

َع$$م يت$$ساءلون((ِا=ص$$ل ُح$$ذفت ا=ل$$ف كم$$ا ح$$ذفت م$$ن  َ َ َ َُ َ K] ((ن ح$$رف الج$$ر إذا دخ$$ل عل$$ى ] 1:النب$$أ=ّ ا�س$$تفھامية ) م$$ا(َ
ُوُح$$ذفت ألفھ$$ا , ا�س$$تفھامية مج$$رورة بك$$ي) م$$ا(ف$$ـ, لم$$ه: كيم$$ه؛ أي: ُح$$ذفت ا=ل$$ف ث$$م دخل$$ت عليھ$$ا ھ$$اُء ال$$سكت؛ قي$$ل ِ

َوجيء بالھاء للسكت, دخول حرف الجر عليھال ِ.  

  .َا�ستفھامية المستفھم بھا عن علة الشيء) ما(ھو ) كي(ًالموضع ا=ول الذي يكوُن مجرورا لـ: إذن

  :المصدرية مع صلتھا؛ كما في قول الشاعر) ما(أن يكون مدخولھا :  الموضع الثاني

َإذا أن77777777777ت ل77777777777م تنف77777777777ع ف77777777777ضر فإنم77777777777ا . ُ ْ. ْ َ ِْ َِ َ َ َْ َ َ َ
  

 
ُي7777777777راد الفت7777777777ى كيم7777777777ا ي7777777777ضر وينف7777777777ع َ َ c ُ َ َ ْ َ َُ َْ َ ْ ُ  

 

ُكيما يضر وينفع  َ َ c ُ َ َ َْ ُينفع(و, ھذه مصدرية) ما: (ْ ََ cويضر ْ ُ َ ٍنقول ھذا ص$لة لھ$ا حينئ$ذ ت$ؤول بالم$صدر يعن$ي بال$ضر ) َ
ُكيما يضر وينفعھذه كافة، لكن المشھور ) ما: (وقيل, والنفع؛ قاله ا=خفش َ َ c ُ َ َ َْ   .  ھذه مصدرية)ما(المشھور أن , ْ

وھ$$ذا المعن$$ى , ًأن وص$$لتھا؛ أن الم$$صدرية م$$ع ص$$لتھا؛ س$$واء كان$$ت أن ملفوظ$$ا بھ$$ا أو مق$$درة: الموض$$ع الثال$$ث
ًجئت كي أكرم زيدا, ّوھو ُيعد من النواصب في باب المضارع, مشھور كثير َ َإذا قدرت أن , ُ منصوب ب$إن بع$د ) أكرم(ّ

َا؛ وھ$و الفع$ل الم$ضارع، ف$أكرم فع$ل م$ضارع من$صوب ب$أن بع$د الم$صدرية وص$لتھ) أن(ٍكي، حينئذ دخلت كي عل$ى  ِ ُ

فتك$$وُن , Fك$$رام زي$$د: أي, جئ$$ت ك$$ي إك$$رام زي$$د: ، وا=ص$$ل في$$ه)ك$$ي(وأن والفع$$ل المق$$دران بم$$صدر مج$$رور ب$$ـ, ك$ي
ّوا=ولى أن تقدر كي مصدرية فتقدر ال.م قبلھا ب$دليل كث$رة ظھورھ$ا معھ$ا , بمعنى ال.م ُّ َلك$ْي � تأس$ْو(ُ ْ َ ََ ؛ ھ$ذا س$يأتينا )اِ

  .في نواصب المضارع

ّھ$ذه ث$.ث مواض$ع ھ$ي خ$واص ك$ي: إذن, المصدرية وصلتھا) أن(تدخل على ) كي(المراد ھنا أن  وھ$ي ف$ي , ُ
ّإذن كلھ$ا ق$درت ب$ال.م، وھ$ي . ّلل$ُضر. كيمه؟ لم$ه؟ Fك$رام, في الجميع بمعنى ال.م, ھذه المواضع الث.ث بمعنى ال.م ُ

ول$ذلك أج$ازوا ف$ي , ھذا مطرد قياس؛ ل$يس بقلي$ل, ويطرد جرھا =ن المصدرية,  بمعنى ال.مفي ھذه المواضع الث.ث
َنحو جئتك كي تكرمني ّوأن تك$ون م$صدرية يعن$ي ك$ي وال$.م ُمق$درة , ّوأن ُمق$درة بع$دھا, َح$رف ج$ر) ك$ي(أن تكون , ُ

  .ھذا سيأتي في محله, بعدھا

  .هَتكون حرف جر في مواضع ث.ثة كما ذكرنا) كي: (إذن

  :ومنه قوله, kفالجر بھا لغة ُعقيل خاصة دون غيرھم من العرب) ّلعل(وأما 

ُلعل أبي المغوار منك قريب َ َِ َِ َ ْ ِ ِْ ْ َِ َ ..  

َلع7777777777777777777777ل � ف7777777777777777777777ضلكم علين7777777777777777777777ا  ْ َ . ََ َ َْ .ُ َ ِ  

 
ُب7777777777777777777777شيء أن أمك7777777777777777777777م ش7777777777777777777777ريم  َُ ُ َ. ُ َ. ٍ ِ  

 

ُلعل أبي المغوار منك قريب  َ َِ َِ َ ْ ِ ِْ ْ َِ َ ّوالح$رُف ال$شبيه بالزائ$د حينئ$ذ ُي$ؤثر ف$ي اللف$ظ ) رب(ثل ّلعل ھذه شبيھة بالزائد م, . ٍ
َوالحرف الجر الشبيه بالزائد يدخُل على المبتدأ فحينئذ يبق$ى عل$ى أص$له ف$ي كون$ه مبت$دأ , ّو� ُيؤثر في المعنى, فحسب ٍ

  .ّكما ھو الشأن في ُرب

ِلعل أبي المغوار َ َْ ْ َِ ِ َ لعل حرف جر وم$ا بع$ده اس$م : ٍه، حينئذ � نقولّولعل دخلت علي, أبي المغوار نقول ھذا مبتدأ, .
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ٍلعل حرف جر وترج شبيه بالزائد، حينئذ � يحتاج إلى متعلق يتعلق كما سيأتي: وإنما نقوُل, مجرور y.  

ِأبي المغوار َ ْ ِْ ِ ّفله مح.ن؛ محل في اللفظ وھو أثر لعل, ھذا مبتدأ: َ َول$ه مح$ل ف$ي ا=ص$ل، حينئ$ذ ظھ$ر أث$ر لع$ل , ّ ٍ ّ
ٌمج$رور : أي$ن المبت$دأ وھ$و مج$رور بلع$ل؟ نق$ول, ٌوبقي على أصله، ولذلك قريب بالرفع على أنه خبر المبت$دأفي اللفظ 

ّحينئذ في المحل فھو مرفوع على ا�بتداء, ًلفظا � مح.   :فتقول, ٍ

ِلعل أب7ي المغ7وار َ َْ ْ َِ ِ َ ّوأب$ي المغ$وار مج$رور لفظ$ا بلع$ل مرف$وع , yلع$ل ح$رف ج$ر وت$رج ش$بيه بالزائ$د: . ًمح$. عل$ى ً
ّبواو منوية على الياء, ا�بتداء ّواو ُمقدرة ھذا من المواضع التي تقدر فيھا الواو, َ َمنوية على الياء، من$ع م$ن ظھورھ$ا , ُّ ََ

ِاشتغال المحل بجلب الياء ع.مة لحرف الجر الشبيه بالزائد   .ٌوقريب ھذا خبر, ّ

ِلعل �  . َ .لع7ل, ھ$ذا واض$ح =ن$ه بالحرك$ةَ َ لف$ظ الج.ل$ة تق$ول مبت$دأ مرف$وع : ِ�, yوت$رج ش$بيه بالزائ$دح$رف ج$ر : َ
ّبا�بتداء ورفُعُه ضمة مقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائ$د،  َف$ضلكم(ّّ K :(

  ً.ھذا ُيعتبر خبرا

 وبحذف ال.م مع اللغت$ين ال$سابقتين كم$ا )لعلK( ،)lلعل(ِوقد ُروي على لغة ھؤ�ء في �مھا ا=خير الكسُر والفتُح 
  .َأوصلھا بعضھم إلى العشر, ، فيھا أربُع لغات)Kعل(، )علl(, ًذكرناه آنفا

  :kفالجر بھا لغة ھذيل ومن ك.مھم) متى(وأما 

ِأخرجھا متى كمه  M َ َ َ َُ َ َْ ٍمن كمه، حيئنذ تكون : ؛ يعنيَ ِا�بتدائية؛ تفسر بمعنى من) ِمن(بمعنى ) متى(ِ ّ   . ا�بتدائيةُ

ِأخرجھا متى كمه M َ َ َ َُ َ ّمن كمه:  يعنيَْ ُِ.  

ْش777777777ربن بم7777777777اء البح7777777777ر، ث7777777777م ترفع7777777777ت ْ َ ْ َ ْ. َُ َ. ِ ٍِ ِ َ  

 
ُمت77777777777ى لج77777777777ج خ77777777777ضر لھ77777777777ن نئ77777777777يج ُ ْ َ َِ َ ُ َ. َ ٍُ ٍ  

 

ِمن لجج، حرف جر بمعنى م$ن: يعني َوت$أتي اس$ما بمعن$ى وس$ط: وق$ال ال$سيوطي ف$ي الھم$ع, ِ يعن$ي مت$ى ت$أتي , ً
$هو(اسما بمعنى وسط؟ ُحكي  lبھ$ا، وإن : إذن. وس$طه: أي) ُضعھا متى كم lُھ$ذه ال$ث.ث ل$م ي$ذكرھا الن$اظم لغراب$ة الج$ر

ًذكرھا عدا، لكن عند سرد المعاني لم يتعرض لھا ّ.  

ًبق$ي ك$م م$ن الع$شرين؟ أربع$ة ع$شر حرف$ا , نق$ول ھ$ذه س$ت, خ. وعدا وحاشا ومتى ولعل وكي: ھذه ست: إذن َ
ً؛ لم يذكرھا في ھذا الكتاب وذكرھا ھو في غيره تبع$ا ل$سيبويه؛ م$ذھُب س$بويه أنھ$ا )لو�(سيذكرھا بمعانيھا، ولم يذكر 

َتعتبر حرف جر مث$ل ) لو�(, من حروف الجر إذا وليھا ضمير متصل مت$ى؟ إذا وليھ$ا ض$مير , إل$ى آخ$ره) م$ن وف$ي(ُ
ٍذ ل$$و� ح$$رُف ج$$ر، لكن$$ه � حينئ$$, ولع$$ل الج$$ارة تن$$زي. للث.ث$$ة منزل$ة الج$$ار الزائ$$د) رب(Kو� يتعل$$ق ب$$شيء ك$$ـ, مت$صل

الث.ث$ة ھ$ذه , ّوكذلك لعل ورب حرُف ج$ر ش$بيه بالزائ$د, سيأتي في آخر الباب, يتعلق بشيء شبيه بالزائد =ن له معنى
ّليس لھا ُمتعلق تتعلق به، تنزي. للث.ثة منزلة الجار الزائد؛ =ن القسمة ث.ثية كما سيأتي ً ّ ُّ.  

, ل$و�ي: (تق$ول, ّحروف الجر إذا وليھا ضمير متصل؛ ف. تج$ر إ� الم$ضمرمن ) لو�(مذھُب سيبويه أن : إذن
  ).لو�(مبتدأ ُجرت بـ: والياُء, حرف جر: لو�: لو�ي). ولو�ه, ولو�ك

ّأث$رت ف$ي لف$ظ المبت$دأ فجرت$ُه وبق$ي ) لعل(, لعل ': ّومحل ھو الخفض، مثل, vلھا مح.ن؛ محل ھو ابتداء: إذن
, ّف$ي المح$ل: ؛ يعن$ي)ل$و�(فالياُء والك$اُف والھ$اُء عن$د س$يبويه مج$رورات ب$ـ. مثلھا) لو�. (مبتدأّالمحل على أصله ھو 

ّولم$ا ل$$م يظھ$ر حينئ$$ذ ص$ار ل$$ه اعتب$ار محل$$ين والخب$ُر مح$$ذوف، فيك$$وُن , ِوال$ضميُر بع$$َدھا ف$ي موض$$ع رف$ع با�بت$$داء, ٍ
ّ ظ$اھرا تع$ين رفع$ه إجماع$ا؛ =نھ$ا � تج$ر ًاس$ما) ل$و�(َف$إذا عطف$ت عل$ى م$دخول , للضمير مح.ن على رأي س$يبويه ًّ ًَ

ًإذا عطف$ت علي$ه اس$ما ظ$اھرا , الي$اء ھ$ذه لھ$ا موض$ع خف$ض بل$و�؛ مث$ل لع$ل ': لو�ي: ٌلو�ي وزيد؛ نقول, الظاھر ً َ
ٌھل يصح العطُف مراعاة لمحل الخفض لو�ي وزيد وزي$د, ٌقلت لو�ي وزيد ٍ فيج$وز في$ه الوجھ$ان كم$ا ھ$و ش$أن ف$ي , ّ

ٌرب رجل كريم وكريم: (صح أن تقولرب؟ ي ھ$ذا باعتب$ار ) ٌرب رجل ك$ريم(و, ھذا باعتبار اللفظ) ٍرب رجل كريم(, )ٍ
َُرب$ُه فت$ى(و, =نھا � تدخل على الضمير في ا=صل) رب(ھذا جائز في , المحل َ K ( ٍھ$ذا ش$اذ، حينئ$ذ)ٍرب رج$ل ك$ريم (

ٍكريم جاز مراعاة المحل؛ حينئذ ُيبدل منه على المحل ٍ.  
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ُلم$$اذا؟ =ن$$ك عطف$$ت اس$$ما ظ$$اھرا عل$$ى مح$$ل ال$$ضمير ال$$ذي خف$$ض , نق$$ول ھ$$ذا � يج$$وز) ٌل$$و�ي وزي$$د( وأم$$ا  ً ًّ َ
ٍ، ولو� خاصة بالضمير و� تجر الظاھر؛ =نك إذا عطف$ت علي$ه ب$الخفض حينئ$ذ أعمل$ت )لو�(بـ , ف$ي ال$ضمير) ل$و�(ّ

, ٍكأنك قلت لو�ي ول$و� زي$د: ٍلو�ي وزيد، نقول معناه, وھي � تدخُل على ا�سم الظاھر, َوأعملتھا في ا�سم الظاھر
وم$ا بع$َده وھ$و , ھ$ذا م$ذھب س$يبويه أنھ$ا ح$رف ج$ر, ّوھذا محل إجماع، =نھ$ا � تج$ر الظ$اھر, وھذا ممنوع � يجوز

َث$م إذا عطف$ت عل$ى , ّوكذلك له مح$ل وھ$و الخف$ض, والخبر محذوف, الرفع على ا�بتداء: الضمير المتصل له مح.ن
  .ُمير � يجوز لك إ� الرفعالض

َوُوض$ع ال$ضميُر ض$مير الج$ر موض$ع ض$مير الرف$ع، وإن , َ وزعم ا=خفش أنھا في موضع رف$ع فق$ط با�بت$داء ِ
عل$ى ) ع$ساه وع$ساك وع$ساني(كان غالب نيابة ال$ضمائر ف$ي ال$ضمائر المنف$صلة؛ فق$د ُوج$دت المت$صلة كم$ا ھ$ي ف$ي 

َھنا جيء بالضمير ضمير الجر م: قول؛ يعني , وضع ضمير الرفع، وا=صل أنه ما ي$أتي لك$ن ھ$ذا م$ن ب$اب ا�س$تعارةِ
ّعسى على أنھا باقية عل$ى أص$لھا؛ أنھ$ا تن$صب؛ س$بق أن اب$ن ھ$شام ع$دھا م$ن , )عساه وعساك وعساني(كما قيل في  َ

اذ عل$ى على ھذا الباب سواء عددناھا من النواسخ على أنه قياس مطرد، أو قلن$ا ن$صُبھا لل$ضمير المت$صل ش$, النواسخ
ًالقولين استعير الضمير المخفوض للمنصوب؛ =ن عساك عساه نقول ھذا ما يأتي ض$ميرا منف$ص.؛ إنم$ا ھ$و مت$صل؛  ً ُ

ًحينئذ وضع الضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع؛ فلم تعمل لو� فيھا شيئا؛ كما � تعمل في الظ$اھر؛ نح$و ل$و� : ٍ
  .زيد =تيتك

َملھا في الظاھر، وعلى ھذا حينئذ � تك$ون ل$و� ح$رف ج$ر، وزع$م المب$رد � عمل له في المحل؛ وإنما ع: إذن ٍ
  .لكنه محجوج بالسماع,  لم يرد في لسان العرب-يعني لو�ك ونحوه-أن ھذا التركيب 

َأتطم7777777777777ع فين7777777777777ا م7777777777777ن أراق دمائن7777777777777ا َ َ َُ َ َ ُِ ِ َِ َ َْ  

 
َول7777777و)ك  َ َ ْل7777777م يع7777777رضَ ْ َِ ْ ِ Aح7777777سابنا ح77777777سنَ َ َ

  

 

  :كذاك

َوك777777م م777777وطن ل777777و) ْ ْ َ ََ ٍ ِ ْ َي طح777777ت كم777777ا ھ777777وىَ َ ْ ََ َ َ ِ  

 
ِبأجرام777777777ه م777777777ن قن777777777ة الني777777777ق منھ777777777وي ِ َِ ُ ْ َ ْْ M .ِ ِ ِ ُِ ْ  

 

  .ٍُسمع ھذا اللفظ ولو�ي ولو�ك؛ حينئذ ھو محتمل لما ذكره سييويه ومحتمل لما ذكره ا=خفش: إذن

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

.بالظ77777777اھر اخ77777777صص من77777777ذ م77777777ذ وحت777777777ى ْ َْ َ ُ ُ ْ ُْ ُ .ِ ِ ِ  

 
َوالك77777777777777777اف  وال77777777777777777واو  َ َ َ َْ .ورب والت77777777777777777اَْ َ . ُ َ  

 
ْواخ77777777صص بم77777777ذ ومن77777777ذ وقت77777777ا وب77777777رب ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َِ ًِ ْ ُ ْْ ْ  

 
ْمنك777777777777777777777777777777777را والت777777777777777777777777777777777اء + ورب َ َ ُ َ َ ُِ . . ًَ  

 
َوم7777777777ا رووا م7777777777ن نح7777777777و رب7777777777ه فت77777777777ى ََ ُ . ُ ْ ْ َ َ َ َِ ْ ِ  

 
َن7777777777777777زر ك7777777777777777ذاكھا ونح7777777777777777وه أت7777777777777777ى َ َ َ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ ٌَ

  

 

ِ ھذا شروع في التفصيل؛ عدھا لك في بيتين، ثم بدأ يفصل لك أحكام ھ$ذه الح$روف K أحكامھ$ا أن منھ$ا م$ا وم$ن, ّ
ّمنھا ما يختص بالظاھر � يدخل على المضمر، ومنھ$ا م$ا ي$دخل , ظاھر ومضمر: kيختص بالظاھر، =ن ا�سم نوعان

  .على الظاھر وعلى المضمر؛ ما يختص بالظاھر فحسب سبعة أحرف سبعة فقط

.بالظاھر اخصص منذ مذ وحتى       ْ َْ َ ُ ُ ْ ُْ ُ .ِ ِ َوالكاف ھذه ث.ثة ِ ََ . والواو ورب والتاْ َ . ُ َ َ َ   . ھذه أربعة صارت سبعةَْ

ٍھذه السبعة � تدخُل إ� على ا�سم الظاھر و� تدخل على الضمير فإن ج$رت ال$ضمير حينئ$ذ إم$ا أن يق$ال : إذن ّ
ٍإذا ج$رت ال$ضمير حينئ$ذ إم$ا أن يق$ال بأن$ه قلي$ل ن$زر يعن$ي � ُيحف$ظ و� ُيق$ا, بأنه قليل، وإما أن يقال بأنه شاذ س علي$ه ّ

  .وإما أن يقال بأنه شاذ

ُبالظاھر اخصص منذ  .ْ ُْ ْ ُ ِ ِ ِمنذ ھذا في محل نصب مفعول به قصد لفظه، ولذلك عطف علي$ه, ُاخصص منذِ ُ َ والك7اف ُ ََ ْ
ُمنذَبالنصب ظھر عليه النصب؛ أما  ْ ْمذو ُ .وحتى ُ َ ُمنذٍ فھذه محكية كما ھي؛ حينئذ َ ْ  ھذا في محل ن$صب مفع$ول ب$ه ق$صد ُ
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  .لفظه

. وحتى, بإسقاط حرف العطف معطوف عليهْذُمو َ َوالكاف ,  كذلك معطوف عليهَ ََ ُمن7ذًبالنصب عطف$ا عل$ى ْ ْ َ فظھ$ر ُ
  .عليه الفتح

ْبالظاھر اخصص ُ ْ ِ ِ ّ ِبالظاھر، ِ ِ ّ ًواخ7صص بم7ذ ومن7ذ وقت7ا:  الباء داخلة على المقصور عليه عك$س ا]ت$يِ ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ِبالظ7اھر ، ِْ ِ ّ ِ
ْاخصص منذ مذ  ُُ ُ ْ ُْ مفھومه أن ما عدا ھ$ذه ال$سبعة ت$دخل عل$ى الظ$اھر وال$ضمير؛ فل$ذلك ل$م يح$تج إل$ى . طف عليهوما ُعْ

ّالتنصيص عليه؛ =نه قدم ما حقه التأخير َ ّ.  

ْبالظ77اھر اخ77صص ُ ْ ِ ِ ّ ٍوھ$$و الم$$ضمر حينئ$$ذ تخ$$تص ھ$$ذه ا=ح$$رف ال$$سبعة , بالظ$$اھر � بغي$$ره, اخ$$صص بالظ$$اھر: ِ
بعة بالظ$$اھر ل$$ضعف غالبھ$$ا؛ باخت$$صاص بع$$ضه بالوق$$ت، وبع$$ضه وإنم$$ا اخت$$صت ھ$$ذه ال$$س, بالظ$$اھر دون الم$$ضمر

ًوكون بعضھا عوضا عن باء القسم ك$الواو م$ث. � أص$. في$ه، وغراب$ة , بالمنكر، وبعضه با]خر، أو المتصل با]خر ً ً
  .ًكك وطردا للباب في المنع: بنحو) كك(الجر ببعضھا ولتأدية إدخال الكاف على الضمير إلى اجتماع كافين 

ھذه السبعة ليست على مرتبة واحدة؛ بمعنى إذا قيل أنھا تخ$تص بالظ$اھر؛ ھ$ل ك$ل ظ$اھر ت$دخل علي$ه؟ � : نإذ
  .ُسيأتي أن مذ ومنذ خاصة بالوقت

ًواخصص بمذ ومنذ وقت7ا  ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ّوك$ذلك رب خ$اص ب$النكرة دون المعرف$ة، ك$ذلك الت$اء ت$اء الق$سم تخ$ص لف$ظ الج.ل$ة ِْ
  .وتدخل بقلة على على رب

, إذا لم يتصرف في العامل مطلق الت$صرف ص$ار في$ه ن$وع ض$عف. إذن ھي ضعيفة. ليست بمرتبة واحدة: نإذ
ف$الحرف ال$$ذي ي$دخل عل$ى الظ$$اھر ك$ل ظ$$اھر وعل$ى ال$$ضمير أي ض$مير م$$ن , العام$ل الق$وي يت$$صرف ب$دون اس$$تثناء

ًوما اختص بالظاھر أدنى منه، ثم ما كان مختصا بالظاھ, المحفوظات نقول ھذا أقوى ر أي ظاھر نقول ھذا أق$وى مم$ا ّ
ّفھي متفاوتة، لھذا التفاوت حينئذ خصھا الناظم بما ذكر, ٍاختص بظاھر � يكون إ� زمنا أو � يكون إ� نكرة ٍ.  

ْبالظاھر اخصص من7ذ م7ذ  ُ ُّ ُ ْ ُْ ْ ِ ِ ًحينئ$ذ � يق$ال إ� من$ذ ي$ومين م$ث. أو م$ذ ي$ومينِ ُ ُو� ت$ضاف إل$ى ال$ضمير؛ يعن$ي � , ٍ
َوال$واو � يق$ال وه؛ =ن ال$واو ھن$ا واو , والك$اف � يق$ال ك$ك وك$اه, حتاك وحت$اه: � يقال) حتى( وكذلك ّتجر الضمير؛

ٍوالتاء تاء القسم حينئذ نقول ھ$ذه كلھ$ا خاص$ة , � ُيقال ربه إ� على جھة القلة, ّورب ھذه � تدخل على الضمير, القسم
  .با�سم الظاھر

ًصا آخ$$ر زائ$$دا عل$$ى ا�خت$$صاص بالظ$$اھرkث$$م ھ$$ذه ال$$سبعة منھ$$ا م$$ا يخ$$تص اخت$$صا يعن$$ي مم$$ا .. وھ$$ي أربع$$ة, ً
  :ولذلك قال, ًوما عداھا تدخل على الظاھر مطلقا, سيذكره الناظم

ًواخصص بمذ ومنذ وقتا  ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ًوبرب منكرا , ثنتانِْ . ُ ْ ُ ْوالتاء + وربث.ث َِ َ َ ُ َِ ّ أربع؛ عد من ال$سبعة أربع$ة خاص$ة ب$بعض .
  .ما عدا ھذه ا=ربعة تدخل على كل ظاھر,  الظاھرالظاھر � مطلق

ْواخصص ُ Kھذا تخصيص بعد تخصيص؛ خص ا=ول بالبيت ا=ول خ$صھا بالظ$اھر دون ال$ضمير، ث$م ھ$ل ك$ل : َْ
ًأربع$$ة منھ$$ا يخ$$تص بن$$وع م$$ن الظ$$اھر، وث.ث$$ة � تخ$$ص ظ$$اھرا دون , �: ظ$$اھر ت$$دخل علي$$ه ھ$$ذه ال$$سبعة؟ الج$$واب ّ ّ

  .يعبل تدخل على الجم, ظاھر

ًواخصص بمذ ومنذ وقتا  ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ   ھل كل ظاھر يكون اسم زمان؟, َاسم زمان: يعنيِْ

ّظرف الزمان أو اسم الزم$ان ھ$و م$دخول ومج$رور من$ذ ومن$ذ إن ُج$را بھ$ا: �؛ إذن: الجواب ُ س$يأتي أنھم$ا ق$د , ُ
  .يكونا اسمين

ًواخصص بمذ ومنذ وقتا  ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ ّوما لم يدل على ال$زمن م$ن ا�س$م الظ$اھر , لى الزمان�K تدخل إ� على ما دل ع: إذنِْ
ُحينئذ � يصح جره بمنذ ومنذ ُ ٍ.  

ٍما ُيسأل به عن الوقت كالوق$ت؛ يعن$ي ص$ار حكم$ه حك$م الظ$رف الزم$اني، وحينئ$ذ ي$صح أن : قال ابن عصفور َ
ُمن$ذ ك$م؟ ك$م ھ$ذه : فتق$ول, ًما ُيسأل به عن الوقت كالوقت بشرط أن يكون مم$ا ُي$ستعمل ظرف$ا, ُيكون مدخو� لمذ ومنذ
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ُمنذ كم؟ وم$ذ مت$ى؟ وم$ذ , ُوإذا سأل بھا عن الوقت ُعوملت معاملة الوقت؛ فصح جرھا بمذ ومنذ, ُيسأل بھا عن الوقت
  .=ن ما ھذه � ُيسأل بھا عن الوقت, ٍأي وقت؟ و� تقول ُمذ ما

ُما ُيسأل به عن الوقت حكم$ه حك$م الوق$ت فيك$ون م$دخو� لم$ذ ومن$ذ: إذن ك$م ومت$ى : و ث.ث$ة أش$ياء ذكرھ$اوھ$, ً
  ً.� تكون ظرفا) ما(مذ متى =ن : وأي، و� يصح أن يقال

ُّم$$ذ وُمن$$ذ خ$صھا الن$$اظم ھن$$ا بالوق$$ت، وس$$يأتي أنھم$ا ق$$د يكون$$ا اس$$مين: ف$إن قي$$ل : ھ$ل بينھم$$ا تخ$$الف؟ ف$$إن قي$$ل, ُ
َأو أوليا الفعل كجئت مذ دعا: َسينص على دخولھم على ا=فعال ُ ْ َ َْ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِْ ُ ّ كيف ھنا خصھا بالظاھر وخ$صھا ب$الزمن ث$م يق$ول,َ ّ :

َأو أوليا الفعل ْ َ ِْ ِْ ُ   ؟َ

ّثم فرق بينھما الك.م ھنا في مذ ومنذ الجارتين وھما حرف$ان: نقول ُ ونح$ن , ُوالك$.م ھن$اك ف$ي م$ذ ومن$ذ اس$مان, ٌ
ّحينئ$ذ � نع$دھا , وھ$ذه ح$رفوھما وإن اشتبھا في اللفظ إ� أن بينھما فرق؛ تلك اس$م , ُ� نتحدث عن مذ ومنذ ا�سمية ٍ

َش$يئا واح$دا◌ ً ُم$ذ ومن$ذ ھ$$ي : ّوالحرفي$ة ُم$ستقلة بلفظھ$ا ووض$$عھا؛ ف$. نق$ول, وإنم$ا ا�س$مية ُم$ستقلة بلفظھ$$ا ووض$عھا, ً
ًوتارة اسما، نقول �؛ تأتي حرفا ث$م ت$أتي اس$ما، لك$ن بوض$ع ث$انوي ل$يس ھ$و ع$ين ا=ول، ف$إن , ًنفُسھا تأتي تارة حرفا ً ً

  ّ دخولھما على ا=فعال فكيف يصح دعوى ا�ختصاص بالوقت؟ّقيل سينص على

ّبأنھما حينئذ ليسا حرفا جر باتفاق: ُأجيب ّوالك.م فيما كانا جارين, ٍ ٍوم$نھم م$ن ي$رى أنھم$ا حينئ$ذ داخ$.ن عل$ى , ُ
َإذا قيل إذا دخلت على الجملة الفعلية حينئذ ث$م ظ$رف ُم, ّزمان ُمقدر ُمضاف للجملة، وعليه ف. إشكال ّق$در؛ يعن$ي ب$ين ٍ

ًمذ ومنذ وبين الجملة الفعلية؛ حينئذ � إشكال =نه صار مضافا إلى الوقت َ ٍ   .لكن ھذا ليس بمشروع, ُ

ًواخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا  ً. ْ ُْ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َِ ِْ ُ و� ت$دخُل عل$ى ال$ضمير، و� , يعني رب � تدخل إ� على ا�سم النك$رةْ
  .ولذلك ُجعلت ع.مة على النكرة, ّوإنما ھي خاصة بالنكرات, ب الرجلتدخل على المعرف بأل؛ � يقال ر

ُفك7777777777777777ل م7777777777777777ا رب علي7777777777777777ه ت7777777777777777دخل cُ َ ُْ ِ ْ َ . ُ ََ َ
  

 
ُفإن77777777777777777777777ه منك77777777777777777777777ر يَ◌ا رج77777777777777777777777ل ُ َ َ ٌ ُ. َ .ُ ِ َ  

 

  .� تدخل على المعرفة:  إذن

ُوالتاء Kتا[ =كيَدن(( التي ھي تاء القسم [ .َ ِ َ َ ِ K وُس$مع , الج.ل$ة ف$ي الغال$ب� ت$دخل عل$ى غي$ر لف$ظ ] 57:ا=نبياء)) [َ
ھذه الث.ث$ة لي$ست مط$ردة ك$ا=ول، ول$ذلك ج$اء ف$ي الق$رآن : ٍحينئذ نقول. وُحكي تحياتك, وُسمع تالرحمن, ترب الكعبة

ِتا[((في غير موضع  K � ُيقال ت$الرحمن و� يق$ال , تاء القسم إ� على لفظ الج.لة.. ٍحينئذ � يدخل التاء] 73:يوسف)) [َ
ح$$روف الج$$ر وم$$دخو�تھا , وإنم$$ا ُيق$$ال ت$$ا[، لم$$اذا؟ =ن ھ$$ذه ا=ص$$ل فيھ$$ا كلھ$$ا ال$$سماع, رحيم إل$$ى آخ$$رهت$$الرؤف ت$$ال

ٍوم$$ا � ي$ستعمله حينئ$$ذ � نق$ول، ھ$$ذا , ٍومعانيھ$ا لي$ست م$$ن قبي$ل ا�س$$تنباط؛ فم$ا اس$$تعمله الع$رب حينئ$ذ نق$$ول ن$ستعمله
ّ؛ إذا خص لفظ بلالتعليلينُا=صل فيھا، وا=صل فيھا عدم    .فظ فھو كما ھوُ

ْوالت77اء + ورب َ َ ُ َِ ٍالم$$تكلم عل$$ى ن$$زر ) ي$$اء(أو ل$$ـ, ً يعن$$ي ُم$$ضافا للكعب$$ة. ْوت$$ا[ =كي$$َدن أْص$$نامكم((َ ُ ََ ِ ََ ََ K ِ َ K] ((57:ا=نبي$$اء [
َوترب$$ي مج$$رور ب$$ه الي$$اء =فعل$$ن، ون$$در ت$$الرحمن، وأن$$دُر من$$ه تحيات$$ك, وترب$$ي الكعب$$ة تحيات$$ك نق$$ول ھ$$ذا أن$$ذر م$$ن , َ

  .تالرحمن

ْوالتاء + ورب: إذن َ َ ُ َِ   . يعني لفظ رب فھي خاصة بھذه ا=لفاظ.

ًواخصص بمذ ومنذ وقتا  ْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ َْ   .ًوقتا ھذا مفعول به, ُاخُصص ھذا فعل أمر، بمذ ومنذ بمذ متعلق بهِْ

ًوبرب منكرا  . ُ ْ ُ ًمنكرا ھذا معطوف على وقتاَِ ورب ھ$ذا , ر[ ھذا خب$, والتاء ھذا ُمبتدأ, وبرب معطوف على بمذ, ً
  .معطوف على [

ٌوم77ا رووا م77ن نح77و رب77ه فت77ى ن77زر  . ُ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ُ ِ ْ اس$$م ) م$$ا(وم$$ا رووا يعن$$ي النح$$اة،, وم$$ا رووا يعن$$ي روى الع$$رب أو النح$$اةِ
  .َرووه حذف الضمير ھنا للعلم به, موصول بمعنى الذي مبتدأ

َوما رووا من نحو رب7ه فت7ى  ََ ُ . ُ ْ ْ َ َ َ َِ ْ ًوب7رب منك7را: ن$ه ق$الَھ$ذا ُمخ$الف لم$ا س$بق، =ِ . ُ ْ ُ ھ$و خ$اص با�س$م الظ$اھر، : إذن, َِ
ْبالظاھر اخصص ُ ْ ِ ِ ّ َربه فتىِقال ورب ثم ُسمع .. ِ َ ُ .  دخلت رب على الضمير؛ إما أن يقال بأنه نزر قليل؛ يعني يحف$ظ و� ،ُ
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ث$م ي$دخلھا ) رب(ِتعمل ل$ـ � ُيق$اس علي$ه؛ يعن$ي � ي$أتي ُم$س-عل$ى الق$ولين-وإما أن يق$ال بأن$ه ش$اذ، وعلي$ه , ُيقاس عليه
ٌإذا رأي$ت بيت$ا م$ث. أو ُحك$ي ق$ول , ُوإنما التوجي$ه يك$ون لم$ا ُس$مع ونق$ل ف$ي ك$.م الع$رب, على الضمير في ا�ستعمال ً ً َ

  .وأما في ا�ستعمال الجديد ف. ُيستعمل, أو أنه قليل في استعماله, جاء بالھاء تقول ھذا شاذ) ربه(لقدماء العرب 

ْوما رووا من ِ ْ َ َ َ ٌ نحو ربه فتى نزر َ . ُ ْْ َ َ ََ ُ   .ونزر ھذا خبره, موصوله بمعنى الذي مبتدأ) ما: (قليل؛ قلنا: يعنيِ

َوما رووا من نحو ربه فتى نزر ك7ذا كھ7ا  ٌ . ُ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ْ Kإذن لم$ا خ$ص رب والك$اف م$ن , الك$اف ھ$ذه � ت$دخل عل$ى ال$ضميرِ
َا=حرف المختصة بالظاھر، أشار ھنا إلى أنھما قد  Kيدخ.ن على الم$ضمر قل$ي.، ول$ذلك عب$ر ب$النزر، إذن ق$د ي$دخ.ن ّ ً

  .رب والكاف على الضمير لكنه قليل

َكذا كھا ونحوه أتى َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َربه فتى: ( قولهَ َ ُ . ًھذا مما قيل فيه بأن الضمير قد عاَد على مت$أخر لفظ$ا ورتب$ة) ُ َرب7ه فت7ى(, ّ َ ُ . ُ (
ًسبق أن الضمير يعود على متأخر لفظا  ٍ ُ ّورتبة في ست مسائل؛ منھا مميز ُرب َ تمي$ز، ع$اَد .. ًفتية ھذا مميز) ًربه فتية(ّ

ًفھو عائد على ُمبھم في الذھن قبل ذكره مؤخرا تمييزا؛ ف. ُينافي ع$دھم ھ$ذا , عاد على متأخر: إذن, ضمير رب عليه ً ّ ِ
المميز عاَد على ماذا؟ نقول عائ$د عل$ى الضمير ھنا قبل ذكر ) ربه(إذا قال , ًالضمير مما يعود على متأخر لفظا ورتبة

ٍحينئ$ذ , ُإذن ھ$و م$بھم وج$وده وج$ود ذھن$ي � ف$ي الخ$ارج. ربه محتمل ھذا عدة أوجه, مبھم في الذھن مبھم في الذھن
ًنقول قبل ذكر التمييز عود الضمير مرجع الضمير إلى مبھم في الذھن قبل ذكره م$ؤخرا تميي$زا ً َ ٍحينئ$ذ إذا ذك$ر اللف$ظ . ُ

ٍوم$$ذھب جماع$$ة ك$$ابن ع$$صفور أن مث$$ل ھ$$ذا ال$$ضمير نك$$رة؛ , نق$$ول ع$$اد عل$$ى مت$$أخر ف$$ي اللف$$ظ والرتب$$ة) ىرب$$ه فت$$(
ُالضمير الذي � يكون مدخو�◌ لرب و� مرجُعه �زم التنكير َ وأما ال$ذي يك$ون ف$ي مث$ل , نقول ھذا باFجماع معرفة, ً

  .ھذا الموضع ففيه نزاع

مبح$ث أن$ه مجم$ع علي$ه، وھ$و م$ا ع$دا : َال$ضمير في$ه مبحث$ان: ق$ولإذا قيل الضمير ھل ھو معرف$ة أو �؟ ن: إذن
  .ُوما عدا الضمير الذي يعود على واجب التنكير، ھذا معرفة باFجماع, ضمير رب

  .قيل نكرة وقيل معرفة فيه قو�ن, فيه نزاع, فھذا محل نزاع) مجرور رب(وأما إذا كان مدخول رب 

 =نه عائد على واجب التنكير؛ ما ھو واجب التنكي$ر ھن$ا؟ م$دخول إن مثل ھذا الضمير نكرة؛: قال ابن عصفور
: معرفة جار مج$رى النك$رة ؛ يعن$ي كأن$ه ق$ال معرف$ة يف$سر بنك$رة، ول$ذلك مرجع$ه فتي$ة: رب، وقال جماعة كالفارسي

وق$$د ُيعط$$ف عل$$ى , فت$$ى ھ$$ذا تميي$$ز وھ$$و نك$$رة وھ$$و مرج$$ع ال$$ضمير) رب$$ه فت$$ى(، )رب$$ه فتي$$ة(، وس$$يأتي )رب$$ه فت$$ى(
إذن عاد إل$ى نك$رة =ن$ه نك$رة . وأخيه مرجع الضمير ھنا رجل, ٍرھا مضاف إلى ضميره؛ نحو رب رجل وأخيهمجرو

ٍ=ن ال$$ضمير ھن$$ا ف$$ي المعن$$ى نك$$رة؛ كأن$$ه ق$$ال رب رج$$ل وأخ ل$$ه؛ ل$$م ) وأخي$$ه(إذن ج$$از . ًتق$$ديرا، إذ التق$$دير وأخ ل$$ه
رب أخ$ي (إذ التق$دير وأخ ل$ه، وإنم$ا ل$م يج$ز . ةوإنما ھو نك$ر, ُيتعرف باFضافة؛ =نه أضيف إلى ضمير ليس بمعرفة

ٍرب رج$$ل وزي$$د(وأم$$ا , ھ$$ذا � يج$$وز، =ن$$ه يغتف$$ر ف$$ي الت$$ابع م$$ا � يغتف$$ر ف$$ي المتب$$وع) الرج$$ل � يج$$وز لم$$اذا؟ =ن ) ّ
ًمدخول رب � يكون إ� نكرة وإذا عطفت عليه علم$ا معرف$ة حينئ$ذ ص$ار م$دخو� ل$رب، كم$ا ھ$و ال$شأن ال$ذي م$ضى  ٍ ً َ

  .اسم �معنا في 

ُاختلف في الضمير ھل ھ$و نك$رة أم �؟ وھ$ذا م$ا ُي$سمى بع$ود ال$ضمير عل$ى واج$ب التنكي$ر أو ) ربه فتى: (إذن
واج$ب التنكي$ر كال$ذي معن$ا ھ$ذا، =ن فت$ى ھ$ذا ممي$ز ال$ضمير، وھ$و واج$ب أن يك$ون نك$رة =ن التميي$ز , جائز التنكير

َاسم بمعن7ى م7ن مب7ين ن, نكرة كما سبق معنا ٌَ ِْ ُِ ْ َِ ْك7رهٌِ َ والم$شھور أن$ه , ً، وإذا ع$اد إل$ى ج$ائز التنكي$ر؟ ھ$ذا أي$ضا في$ه خ$.فِ
ض$ربته ال$ضمير يع$ود إل$ى رج$ل؛ نك$رة أو معرف$ة؟ نك$رة، إذن ال$ضمير العائ$د , معرفة، لو قال جاءني رجل وضربته

 واج$ب أم ج$ائز؟ تنكير الفاعل ف$ي ھ$ذا التركي$ب ھ$ل ھ$و: لكن ُيقال ھنا, على نكرة ھل ھو معرفة أو �؟ ھذا فيه نزاع
  .يجب أن كل فاعل أن يكون نكرة أم جائز؛ قد يكون نكرة وقد يكون معرفة؟ الثاني.. ھل ھو واجب

رب$ه (ما كان مرجعه جائز التنكير � واجب التنكير قيل معرفة، وإذا ك$ان مرجع$ه واج$ب التنكي$ر كمرج$ع : إذن
  .وھذا تفصيل جيد, ٍھنا حينئذ نقول ھذا نكرة) فتى

َكذا كھ َ ًأي قد جرت الكاُف ضمير الغيبة قلي.؛ كما جرته رب، ا ََ َ َونحوه أتىّ ََ ُ ُ ْ   .سيأتينا ھذا, َ

ُف$. تق$ل من$ذه وم$ذه؛ , ّ قال من حروف الجر ما � يجر إ� الظاھر، وھي ھذه السبعة المذكورة ف$ي البي$ت ا=ول
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ُو� تجر منذ وم$ذ م$ن ا=س$ماء الظ$اھرة إ� , وكذا الباقي, � ھذا و� ذاك أس$ماء الزم$ان؛ يعن$ي � يك$ون م$دخولھا ك$ل ّ
ْبالظاھر اخصص منذ مذاسم ظاھر، بل ھو ظاھر مخصوص؛ يعني إذا قيل  ُ ُّ ُ ْ ُْ ْ ِ ِ ؛ نقول ھذا ليس كل ظاھر بل ھ$و خ$اص ِ

  .بالزمن أسماء الزمان

ُوأما قولھم ما رأيته منذ أن ' خلقه، وتقديره منذ زمن أن ' خلقه، =ن أن ھذه في تأويل م$ صدر م$ضاف إل$ى ُّ
ُاسم زمان؛ منذ أن ' خلقه يعني منذ زمن خلق ' إياه ھذا التقدير، وھذا على رواية فتح الھمزة =ن ھ$ذا منق$ول ع$ن  ُ

  .العرب

ًوُي$شترط ف$ي مجرورھ$ا م$ع كون$ه وقت$ا اس$م , ُأما على رواية الكسر فمن$ذ اس$م كم$ا س$يأتي ب$دخولھا عل$ى الجمل$ة
ًما، ليس كل زم$ن ك$ذلك ھ$ذا تخ$صيص بع$د تخ$صيص، ل$يس ك$ل اس$م زم$ان ب$ل � ب$د أن ًزمان أن يكون ُمعينا � مبھ

ًيكون ُمعينا � مبھما؛ ماضيا أو حاضرا � مستقب.، ھذا تخصيص كذلك بعد تخصيص ً ً ً kف$. ي$صح م$ا رأيت$ه م$ذ ي$وم، , ً
وأم$ا ھك$ذا م$بھم ف$. , خصي$صهًيوم ھذا مبھم غير معين، � بد أن يقول م$ذ يومن$ا أو م$ذ ي$وم الجمع$ة م$ث. � ب$د م$ن ت

وك$ذا ف$ي مرفوعھم$ا , ّھذا في المستقبل وھي � تجر إ� الماضي أو الحاضر أما المستقبل ف., ًيصح، و� أراه ُمذ غدا
  .كما سيأتي

ٍوُيشترط أيضا أن يكون متصرفا ف. يجوز منذ سحرا؛ تريد سحر يوم بعينه ً ً ًُ.  

ًوُيشترط في عاملھما أن يكون فع.◌ ماضي ً ًا منفيا َ ُس$رت من$ذ ي$وم (ًأو ُمتط$او� نح$و ) ُما رأيته منذ يوم الجمعة(ً ُ
ُقتلته منذ يوم الخميس(و� يجوز ) الخميس ًسرت منذ يوم الخميس فتسير أسبوعا كام. � إشكال في$ه, )ُ ً ف$صار الفع$ل , ُ

ًأما قتلته منذ يوم الخميس ھذا بعيد، وأنت يوم السبت مث. تقتل. ًوالحدث متطاو� ٍ فيه من$ذ ي$وم الخم$يس، �، حينئ$ذ أن ُ ُ
ًيكون العامل ماضيا منفيا، أو متطاو�، يعني زمنه طويل، تقول ً ُسرت من$ذ أس$بوع ھ$ذا � إش$كال في$ه ال$سير ق$د يأخ$ذ : ً

  .أما قتلته ھذا � يصح, ھذا الوقت

ُتف$سر حينئ$ذ من$ذ بف$) ُم$ا رأيت$ه من$ذ يومن$ا(ًفإن كان الزمان حاضرا كان$ت بمعن$ى ف$ي  ٍ ّ وإن ك$ان , ي أي ف$ي يومن$اُ
  .وسيذكر المصنف في آخر الباب, ُ، ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة)من(ًالزمان ماضيا كان في معنى 

  : ّوأما حتى فسيأتي الك.م على مجرورھا، وقد شذ جرھا للضمير

ٌف67777777777777777777777 و� ) يلف7777777777777777777777ى أن7777777777777777777777اس ُ َُ َ َْ ِ َ  

 
ِ فت777777777777ى حت777777777777اك ي777777777777ابن أب777777777777ي زي777777777777اد َ ْ َِ َ َ َ ّ ً  

 

فترب$صوا (وق$رأ اب$ن م$سعود , ًولغة ھذيل إبدال حائھا عين$ا, ًخ.فا لبعضھم, ل ھذا شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليهنقو
  ).به عتى حين

, وأما الواو فمختصة بالقسم وك$ذلك الت$اء، و� يج$وز ذك$ر فع$ل الق$سم معھ$ا و� ت$ستعمل ال$واو ف$ي ق$سم ال$سوال
ب$$ا[ أخبرن$$ي و' أخبرن$$ي، غل$$ط ھ$$ذا، , ت$$ستعمل ف$$ي ق$$سم ال$$سؤالو' أخبرن$$ي ھ$$ذا � ي$$صح، وإنم$$ا الب$$اء ھ$$ي الت$$ي 

وھذا ھو ا=كث$ر فيھ$ا , و� تجر التاء إ� لفظ ') أقسم تا[(و� ) أقسم و'(بخ.ف الباء فيجوز با[ أخبرني، ف. تقل 
.تا+ Aفعلن( َِ ْوالت7اء + ورب معن$ى قول$ه وھ$ذا, )ت$رب الكعب$ة(، وقد ُسمع جرھا لرب مضافا إلى الكعب$ة ق$الوا )َ َ َ ُ َِ  وھن$ا ،.

ّسوى بينھما الناظم لكن الترتيب قد يكون مقصوده، يعني سوى بين ' ورب بالواو قد ُيفھ$م من$ه أن دخ$ول الت$اء عل$ى 
ّوليس ھذا ُمرادا حينئذ نقول أخر رب ھذا مقصود للناظم, لفظ الج.لة كدخولھا على رب ٍ.  

ْوالتاء + ورب َ َ ُ َِ ّع أيضا تالرحمن، وكذلك قيل تحياتك وھذا غريب، و� تجر رب إ� نك$رة نح$و رب رج$ل  وُسم.
ُوقيل نكرة موصوفة أيضا رب رجل عالم، ثم يجوز في عالم ھذا وجھان أن ُيراعى م$دخول رب ا=ص$لي , ٍعالم لقيت ًٍ

ٍإن كان مبتدأ فيرفع أو مفعو� به حينئذ ُينصب .وب7رب منك7: وھ$ذا معن$ى قول$ه, ً ُ ْ ُ ، واخ$صص ب$رب النك$رة، ف$. يج$وز ًراَِ
ٍرب الرجل، وقد شذ جرھا ضمير الغيبة ھذا شاذ واه ّ.  

  ًرأي7777777777777ت وش7777777777777يكا ال7777777777777صدع أعظم7777777777777ه 

 
ِورب7777777777ه عطف7777777777ا أنقظ7777777777ت م7777777777ن عط7777777777ب َ ً  

 

ّكما شذ جر الكاف له يعني ضمير الغيبة, نقول ھذا شاذ ّ.  
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َخل777777777777777ي ال777777777777777ذنابات ش777777777777777ما) كثب777777777777777ا cَ َ ًَ َ َِ ِ M  

 
َوأم أو ع77777777777777777777ال كھ77777777777777777777ا أو أ َ َْ َ َ ْ ََ ٍ َقرب77777777777777777777ا. َ ْ  

 

  .كھاء دخلت على الضمير، نقول ھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه

  :وقوله

  ً و) ت77777777777777777777رى بع677777777777777777777 و) ح6ئ77777777777777777777ل 

 
  ًكھ77777777777777777777و و) كھ77777777777777777777ن إ) حاض77777777777777777777را

 

  :ومنه

ُفل7777777777777777و) ال7777777777777777س6مة كن7777777777777777ا كھ77777777777777777م . َْ ً ُ َ  

 
َول7777777777777777و) ال7777777777777777ب6ء لك7777777777777777انوا كن7777777777777777ا َ َ ْ َ  

 

  

ِ) تلمن7777777777777777ي ْ ُ  ف7777777777777777إنني ك7777777777777777ك فيھ7777777777777777ا      َ
 

  إنن777777777777777ا ف777777777777777ي الم6777777777777777م م777777777777777شتركان

 

ًإذن دخ$وُل الك$اف عل$ى ال$ضمير مطلق$ا س$واء ك$ان ض$مير غيب$ة أو ض$مير خط$اب أو ض$مير م$تكلم نق$ول ھ$ذا كل$$ه    
ْوم7ا رووا: وإن اختلف$وا ف$ي الكث$رة؛ أيھم$ا أكث$ر م$ن ا]خ$ر؟ وھ$ذا معن$ى قول$ه, يحفظ و� ُيقاس علي$ه َ َ َ وال$ذي , البي$ت.. َ

  .ف المضمر نحو كھاُّروي من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل، وكذلك جر الكا

ِوما رووا من نحو : إذن قوله ْ ْ َ َ َ ََ ْ َربه فتى(ِ َ ُ . ٌنزر) ُ ْ ٌ، إذن جر رب للضمير نقول ھذا نزر، وقد يراد ك.م الن$اظم وھ$و َ k
ّوالقليُل ھذا مختلف فيه ھل يصح القياس عليه أم �؟ يعن$ي ُمحتم$ل أن يق$ال , الذي حمله ابن عقيل عليه نزر يعني قليل

َوإذا ُعبر بنَدر ھذا مقطوع بأنه � يقاس عليه, ا=ولى عدم القياسو, بالقياس َ ھ$ذا ال$ضمير يل$زم المج$رور ) رب$ه فت$ى(, ّ
ِبه اFفراد والتذكير والتف$سير بتميي$ز بع$ده ُمط$ابق للمعن$ى ًرب$ه رج$. ورب$ه رجل$ين ورب$ه ام$رأة ورب$ه رج$ا�، : فيق$ال, ٍ ً ّ

ًيعني يلزم حالة واحدة إفرادا وتثنية وتذكيرا ً  والتفسير بتمييز بع$ده ُمط$ابق للمعن$ى، م$اذا تري$د بال$ضمير؟ مف$رد م$ذكر، ً
ًتقول ربه رج.، ماذا تريد امرأة؟ تقول ربه امرأة، تأتي به مذكرا كما ھو، يلزم اFف$راد والت$ذكير و� ُيثن$ى و� ُيجم$ع 

ً رب$$ه رج$. ورب$$ه ام$$راة اس$$تغناء فُيق$$ال, م$$ث.، ھ$$ذا عل$$ى م$ذھب الب$$صريين) ًرب$$ه رج$$ا� أك$رمتھم(إ� باعتب$ار المعن$$ى 
ًوج$$وز الكوفي$$ون مطابق$$ة ال$$ضمير لفظ$$ا نح$$و , وھ$$ذا م$$ذھب الب$$صريين, بمطابق$$ة التميي$$ز للمعن$$ى الم$$راد َ ) ربھ$$ا ام$$رأة(ّ

وھ$ذا اس$تندوا , ّجوزوا ُمطابقة الضمير للمميز, ونحو ذلك) ربھن نساء(و) ًربھم رجا�(و) ربھما رجلين أو امرأتين(و
وھن$ا يج$ب ذك$ر ب$اب التميي$ز بخ$.ف ب$اب نع$م وب$ئس لق$وة العام$ل ھن$اك , ُبعض ا=بيات التي نقلت. .فيه على السماع

  .وأما في باب نعم وبئس فسيأتي معنا أنه يجوز, ھنا ضعيف � يجوز حذف التمييزوضعفه ھنا، 

َوم7ا رووا م77ن نح77و رب7ه فت77ى ن77زر ك7ذا كھ77ا ٌ . ُ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ْ : وأم$$ا قول$$ه, ًك$اف ض$$مير الغيب$$ة قل$ي.ّ، قلن$$ا ك$ذاكھا أي ق$$د ج$$رت الِ
َونحوه أتى ََ ُ ُ ْ   :، ھذا مختلف في تفسيره على ث.ثة أقوال، ما مراده به؟ قيل يحتمل ث.ثة أوجهَ

ّمث$$ل ب$$ضمير الغيب$$ة، ھ$$ل ھ$$و ).. كھ$$ا(وق$$ال , )رب$$ه(أن يك$$ون إش$$ارة إل$$ى بقي$$ة ض$$مائر الغيب$$ة =ن$$ه ق$$ال : ا=ول
لمك$ودي ف$ي ش$رحه أم أراد م$ا ھ$و أع$م م$ن الغيب$ة في$دخل في$ه المخاط$ب خاص ب$ضمير الغيب$ة وق$د م$شى عل$ى ذل$ك ا

ُونح7وه ُ ْ َونح77وه أت77ى: ؟ ق$$الََ ََ ُ ُ ْ اFحال$ة إل$$ى أي ش$$يء؟ إل$$ى بقي$$ة .. ٍيعن$ي نح$$و ال$$ضمير الم$$ذكور، حينئ$ذ تك$$ون اFش$$ارة ھن$$اَ
  ).ھن(وكـ) ھو(ضمائر الغيبة المتصلة كما في كـ

ّھذا الوجه الذي قدمته قبل قليل؛ أن يك$ون إش$ارة إل$ى , ًية الضمائر ُمطلقاًأن يكون إشارة إلى بق: ا�حتمال الثاني
ُّمتصلة أو منف$صلة؛ كل$ه ج$اء , ھذا أو ذاك أوذاك, ًبقية الضمائر مطلقا، أي سواء كانت ضمائر غيبة أو تكلم أوخطاب

  .في لسان العرب

غيب$ة؛ ھ$ل ُس$مع الخط$اب والم$تكلم؟ ض$مير ال) ھا(كـ: وقد شذ دخوُل الكاف على ضمير المتكلم والمخاطب، قال
  :لكنه قليل كقول الحسن, نعم ُسمع
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َأنا كـك وأنت كي،  ُكي كي تفتح وتكسر-ََ َ َأن$ا ك$ـك ھ$ذا � يوج$د م$ن يقول$ه-، -ِ ، وأم$ا دخول$ه عل$ى ض$مير الرف$ع -َ
: لى ض$مير الن$صب نح$وُ، وما أنت كأنا، ھذه كلھا ألفاظ تحفظ و� ُيقاس عليھا، وع)أنت(وما أنا كـ) ھو(ما أنا كـ: نحو

َالغيب$ة وال$تكلم والخط$اب، فجعل$ه : ما أنا كإياك وما أنت كإياي، نقول دخلت الكاف على الضمائر كلھا بأنواعھا الث.ث$ة
  ).ھا(Kفي التسھيل أقل من دخولھا على ضمير الغيبة، ولذلك نص ھنا على ضمير الغيبة فحسب كـ

َوأما المتكلم والخطاب فھو أقل، حينئذ ليس ٍ ً نزرا بل ھو نادر، ولذلك لم يذكره ھنا، فجعله ف$ي الت$سھيل أق$ل م$ن ّ
  .دخوله على ضمير الغيبة المتصل

يعن$ي دخ$ول الك$اف عل$ى , ٍفيه نظ$ر؛ يعن$ي كونھ$ا أق$ل في$ه نظ$ر، ب$ل إن ل$م يك$ن أكث$ر فھ$و م$ساو: قال المرادي
َونظ$ر , ليه ابن مالك رحمه ' تع$الىضمير المتكم والخطاب أكثُر من دخوله على ضمير الغيبة على عكس ما ذھب إ

ّفيه الصبان بأن المراد با=قلية ھنا من حيث القياس، يعني ابن مالك قال أقل، يعني مراده به القي$اس، وكأن$ه ي$شير إل$ى 
  :ٍأنه ُيقاس عليه، وحينئذ � يرد عليه نظر المرادي، وأن وجه أقليته أنه شاذ من جھتين

=ن الك$اف � ت$دخُل إ� عل$ى ا�س$م الظ$اھر؛ فكونھ$ا دخل$ت عل$ى , ًا ھ$ذا ش$اذك$ون م$دخول الك$اف ض$مير: ًأو�
ّوكون ذلك الضمير ضمير رفع أو نصب ھذا شذوذ وراء شذوذ؛ بخ.ف ما م$ر فإن$ه ش$اذ م$ن جھ$ة , الضمير ھذا شاذ K َ

ّعلى كل ھذه كلھا شاذة. يعني كونه دخل على الضمير, واحدة y.  

َنحوه أت: ا�حتمال الثالث ََ ُ ُ kأن يكون إشارة إلى بقية ما يختص بالظاھر أي أن بقية ما يخ$تص بالظ$اھر دخول$ه , ىْ k
  .يعني الضمير ا=خير ونحوه).. ھا(ّوھذا كله محتمل والظاھر أنه يعود إلى كـ, َحتاك ونحو ذلك, على الضمير قليل

َونحوه أت7ى ََ ُ ُ ْ ُ ونح7وه :َ ُ ْ ُوك$ل ھ$ذي تحف$ظ و� , ف$ي ل$سان الع$ربأي نح$و الھ$اء المت$صل بالك$اف أت$ى؛ يعن$ي ُس$مع ََ
ُكلھ$ا تحف$ظ و� ُيق$اس عليھ$ا و� , دخول رب على الضمير أو الكاف على الضمير أو حت$ى أو نح$و ذل$ك.. ُيقاس عليھا

  ً.يكون مطردا

Kبقي أن ُرب قلنا يكون م$دخولھا نك$رة، ث$م النك$رة ھ$ذه بع$ضھم خ$صھا بالمبت$دأ والمفع$ول ب$ه؛ يعن$ي ت$دخل عل$ى  ّ َ
   وتدخل على المفعول به؛ كيف تدخل على المفعول به وھي صدر الك.م؟المبتدأ

: رب رج$ل ك$ريم، إذن رج$ل, والجمل$ة خب$ر, فع$ل وفاع$ل ومفع$ول ب$ه: لقيت$ه, )رب رجل ك$ريم لقيت$ه: (إذا قلت
ّحينئ$ذ رب ح$رف ج$ر ش$بيه بالزائ$, ّنقول ھذا مبتدأ، وسوغ ا�بتداء به الوصف، رب رج$ل ك$ريم لقيت$ه الجمل$ة خب$ر , دٍ

, ك$ريم نع$ت, ّرجل مبتدأ مرفوع با�بتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخ$ره �ش$تغاله بحرك$ة ح$رف الج$ر ال$شبيه بالزائ$د
ُرب رجل كريم لقيت, ُوجملة لقيت خبر ّلقيت بدون ھ$اء، حينئ$ذ ص$ار رج$ل مفع$و� ب$ه، =ن$ه ُس$لط علي$ه العام$ل، ل$و , ّ ً ٍ

  .ٍأسقطت الضمير حينئذ تسلط على العامل السابق

ّوالتحقي$ق م$ن ك$.م النح$اة أن ا=كث$ر ف$ي ُرب , والق$ول في$ه ك$القول ال$سابق, رجل ھذا مفعول ب$ه من$صوب: ذنإ ِ
ًأنھا تدل على الكثرة وتستعمل للقلة، لكنه دون ا=ول وھي حرف جر شبيه بالزائد، ومدخولھا إما مبتدأ أو مفع$و� ب$ه ُ k ,

, ًھ$ذا مبت$دأ، وق$د يك$ون م$دخولھا م$شغو� عن$ه) رب رج$ل ك$ريم(ھ$ذا مفع$ول ب$ه، ) ُّرب رج$ل لقي$ت(, إما ھ$ذا أو ذاك
ّلقيت رج. لكن ھذا يجعلن$ا نق$در العام$ل مت$ى؟ أي$ن نق$دره؟ إذا قي$ل بأن$ه م$ن ب$اب , يحتمل وجه آخر) رب رجل كريم( ُّ ُ ً ُ

ُ، لقيت رج$. لقيت$ه)رب رجل لقيته(ا�شتغال  ّأي$ن نق$در العام$ل؟ � تق$ل .. ً ، )لقي$ت رج$لرب (، و� )لقي$ت رب رج$ل(ُ
) ًرب لقي$ت رج$.(ك$ذلك � ُيق$ال , ّلماذا؟ =ن رب � يتقدم عليھا العامل =ن لھا الصدر؛ ف. يعمل ما بع$دھا فيم$ا قبلھ$ا

  .=ن رب من خواص ا=سماء ف. تدخل على ا=فعال

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

ْبع77777777ض وب77777777ين وابت77777777دئ  ف77777777ي اAمكن77777777ة َ َِ ِ ِْ ْ ْ M َ َ ْ M ََ
  

 
ْبم7777777777ن وق7777777777د َْ َ َ ْ ت7777777777أتي  لب7777777777دء اAزمن7777777777ةِ َ ْ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ

  

 
ْوزي77777777777د ف77777777777ي نف77777777777ي وش77777777777بھه فج77777777777ر َ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ِ  

 
ْنك7777777777777رة كم7777777777777ا لب7777777777777اغ م7777777777777ن مف7777777777777ر َ َ َ ََ ْ ِ ِ ٍِ َ ًَ  

 

ٌھذا شروع منه في ذكر المعاني، وھذا المبحث الثاني الذي يذكره النحاة، وھذا كم$ا ذكرن$اه � ب$د م$ن اس$تيعابه، 
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َ بع$ضھم ي$ذكر بع$ض التحقيق$ات الت$ي ق$د � توج$د ف$ي غيرھ$ا، لك$ن ,َوُيؤخذ من مظانه؛ يعني � يؤخذ من كت$ب النح$اة ُ
  .ُا=صل فيھا ما ألف في الكتب المستقلة

ّالمعاني التي ي$تكلم عنھ$ا النح$اة، 
K وھ$و أن الح$رف معل$وم أن$ه م$ا دل عل$ى معن$ى ف$ي غي$ره؛ -وھن$ا مبح$ث مھ$م-

Kفلذلك نعرف ا�سم بأنه كلمة دلت على معنى في نفسھا يعن$ي ب$ذات ّ Kونع$رف الفع$ل ك$ذلك كلم$ة دل$ت عل$ى معن$ى ف$ي , ھاُ ّ
Kحينئذ المعنى الذي دل عليه الحرُف في غي$ره, Kوالحرف كلمة دلت على معنى في غيرھا, نفسھا ھ$ل ُين$افي ب$أن نق$ول , ٍ

  أم ھو ھو؟.. تفيد التبعيض، والكاف للتشبيه، وال.م ل.نتھاء ونحو ذلك) من(تفيد ا�بتداء، و) ِمن(

ٍشك أنه الثاني؛ =ننا لو أثبتنا للحرف معنى من المع$اني الم$ستقلة بنف$سه، حينئ$ذ نق$ول� : نقول ِ جعلن$ا الح$روف : ًّ
ّف$إذا قلن$ا م$ن ُمت$ضمنة معن$ى, أسماء، =ن المعنى أو الفارق بين الح$رف وا�س$م ھ$و المعن$ى معناھ$ا ا�بت$داء نف$سھا؛ .. ِ

ولك$ن الم$راد ھن$ا أن ھ$ذه المع$اني , ج لجعلن$ا الح$روف أس$ماءكما أن معنى زيد د�لتھا عل$ى ال$ذات م$شاھدة ف$ي الخ$ار
ًالتي تدل عليه ھذه الحروف ُم.حظة في الغير؛ يعني ليس المعنى دا� عليه الحرف بذاته فحسب َ وإنما ھ$و بم.حظ$ة , ّ

Kالذي يليه، ولذلك سبق معنا أن حرف الجر � بد من كلمة سابقة وكلم$ة �حق$ة ًلج$ر ع$ام. � يمك$ن أن يك$ون ح$رف ا, َ ِ
Kال$سابقة ي$سمونھا المتعل$ق، � ب$د من$ه إم$ا أن , ًومؤديا وظيفته في لسان الع$رب إ� إذا س$بقته كلم$ة ولحقت$ه كلم$ة أخ$رى ّ

ًيكون مذكورا وإما أن يك$ون مح$ذوفا؛ كم$ا س$يأتي ف$ي آخ$ر الب$اب ٍحينئ$ذ . وم$ا بع$َده مدخول$ه =ن الح$رف يج$ر ا�س$م, ً
ّالجر تجر معاني ا=فع$ال إل$ى ا=س$ماء، ول$ذلك ص$ارت ھ$ي بمنزل$ة ا]ل$ة، كم$ا يق$ول إيصال المعاني التي قلنا حروف 

وظيف$ة الح$رف ھ$ي وظيف$ة , ًالشيخ الھرري بمنزلة التوصيلة الكھربائية فتوصل الكھرباء من الف$يش م$ث. إل$ى الجھ$از
َحينئ$$ذ نق$$ول الفع$$ل ت$$ضمن المعن$$ى. ھ$$ذه التوص$$يلة الكھربائي$$ة K َ الح$$رف أراَد أن ي$$صل ذل$$ك وا�س$$م ال$$ذي ھ$$و مج$$رور, ٍ

ٍالفعل � يتعدى إليه بنفسه حينئذ جئنا بھذه الحروف, المعنى إليه ّ.  

للتبع$$يض الم$$راد ب$$ه التبع$$يض الملح$$وظ ) م$$ن(مع$$اني الح$$روف نق$$ول الح$$رف معن$$اه ف$$ي غي$$ره؛ ف$$إذا قي$$ل : إذن
وإنما الم$راد التبع$يض ,  ھذا مرادھمليست من لوحدھا ھكذا تقول ھي للتبعيض، �؛ ليس, يعني باعتبار ما بعَده, لغيره

ًفليس المعنى مستق. لمن، بل باعتبار ما قبلھا وما بعدھا, الملحوظ لغيره يعني ما بعده َ.  

ّأول شيء تق$ول حال$ة , للتبعيض المراد به التبعيض الملحوظ لغيره أي لكونه حالة بين المتعلق والمجرور) من(
ف$إذا , َفل$يس الم$راد مطل$ق التبع$يض ب$ل التبع$يض الملح$وظ لغي$ره, ما ب$ا]خرًوآلة ل$ربط أح$دھ, بين المتعلق والمجرور

أم ھ$و , تجيء للتبع$يض؛ ھ$ل ھ$و التبع$يض المطل$ق يعن$ي � باعتب$ار كلم$ة س$ابقة و�حق$ة) ِمن(نقول : إذن, قيل بعlض
ٌتبعيض ملحوظ لغيره؟  َ  

ًقلة تدل على ذل$ك المعن$ى جعلتھ$ا اس$ما، المعنى يحتمل ھذا وھذاك، إذا قلت تبعيض مطلق بمعنى أن الكلمة ُمست k
إذا أف$ادت , أف$ادت التبع$يض) من(ّكما تقول بيت ومسجد وماء، يدل على المعنى الذي ُوضع له في لسان العرب كذلك 

َبنفسھا بذاتھا بلفظھ$ا جعلتھ$ا اس$ما، وإنم$ا تق$ول أف$ادت التبع$يض ف$ي غيرھ$ا، أم$ا ف$ي نف$سھا ف$. لك$ن إذا أردت معن$ى , ً
َفحينئذ ُي.حظ ھذا المعن$ى ف$ي غي$ره,  جئت بمنالتبعيض وآل$ة ل$ربط أح$دھما ب$ا]خر . ّالمعن$ى دقي$ق يحت$اج إل$ى تأم$ل, ٍ

ِوق$س , وم$ا قبلھ$ا وم$ا بع$دھا) ِم$ن(َالم$شترك ب$ين , فليس المراد ُمطلق التبع$يض، ب$ل الم$راد التبع$يض الملح$وظ لغي$ره
  .على ذلك بقية المعاني

ّالمراد بمتعلقات معاني الحروف ما ُيعب$ر بھ$ا عنھ$ا عن$د تف$سير معانيھ$ا؛ : -يوالمبحث بيان-قال صاحب المفتاح 
, معناھ$ا الغ$رض؛ فھ$ذه لي$ست مع$اني الح$روف) ك$ي(و, معناھ$ا الظرفي$ة) في(و, معناھا ابتداء الغاية) ِمن: (مثل قولنا

,  إنم$ا ھ$ي باعتب$ار المعن$ىًھذه المعاني ليست معاني الحروف وإ� لما كانت حروف$ا ب$ل أس$ماء =ن ا�س$مية والحرفي$ة
ُإذا أفادت ھذه الحروف معاني رجع$ت تل$ك المع$اني إل$ى ھ$ذه بن$وع اس$تلزام، وم$راده : أي, وإنما ھي متعلقات لمعانيھا

ِبھذا أنك إذا أردت التبعيض وھو معنى من المع$اني أو أردت الظرفي$ة حينئ$ذ ت$ستعمُل اللف$ظ أو الح$رف ال$ذي اس$تعمله  ٍ َ
  ؟)في(ُ، ثم ما مرادك بھذه الظرفية المتعلقة بـ)في(َفإذا أردت معنى الظرفية تأتي بـ, ىالعرُب في ذلك المعن

  .ًاستق.�، وإنما باعتبار ما بعدھا، وقس عليه سائر البحث) في(ّتقول ھذه الظرفية لم تدل عليھا 

ًو� خ.ف في كون المعنى المستعمُل فيه الحرف جزئيا ملحوظا للغير ً َ ,  أس$ماء اFش$ارة ھن$اكھذا كما قي$ل ف$ي, َ
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ًسبق أننا قلنا الصحيح أنھا ھ$ي كلي$ة وض$عا ُجزئي$ة اس$تعما�.. إذا قيل ھي معرفة ً ّ ُوض$عھا الع$رُب لت$ستعمل ف$ي : إذن. َ
ث$م إذا , ھ$ذه مثلھ$ا إذا قي$ل التبع$يض معن$ى كل$ي, كل مشار إليه، ثم إذا استعمل صارت جزئية ف$ي نف$س الم$ستعمل في$ه

قلن$$ا ھ$ذا المث$$ال المع$$ين جزئ$ي، ھ$$ل المعن$ى الجزئ$$ي ھ$$و ال$ذي وض$$ع ل$$ه ف$ي ل$$سان الع$$رب , ّاس$تعملته ف$$ي مث$ال ُمع$$ين
  الواضع ا=ول؟ 

ً�؛ وإنما وضعت وضعا كليا ثم استعملت استعما� جزئيا؛ فالك.م فيھا كالك.م ف$ي أس$ماء اFش$ارة: الجواب ً ًً , �
ًخ.ف في كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئيا ملحوظا للغي ً ھ$ذا � خ$.ف .. ر؛ يعني في التراكيب وا]حاد نفسھاَ

ھ$ذا مح$ل الن$زاع، وھ$ذه الم$سألة ي$تكلم فيھ$ا أرب$اُب .. وإنما الخ.ف في كون ھذا الجزئي ھ$و الموض$وع ل$ه أو �, فيه
ًوقي$$ل جزئي$$ات وض$$عا واس$$تعما�، وقي$$ل. الوض$$ع ًكلي$$ات وض$$عا جزئي$$ات اس$$تعما�؛ فھ$$ي موض$$وعة للمع$$اني الكلي$$ة : ً

َفلھذا ش$رط الواض$ع ف$ي د�لتھ$ا ذك$ر الغي$ر معھ$ا؛ يعن$ي � ت$ستعمل ھك$ذا مج$ردة, وظة لغيرھاالملح َُ ِ وإنم$ا � ب$د م$ن , َ
lكلمة سابقة وھي المتعلق وكلمة �حقة وھي المتعلق K.  

م$ذھُب , وھي حرف واحد ق$د يك$ون ل$ه أكث$ر م$ن ع$شرين معن$ى.. بعض وبين: ھذه المعاني التي يذكرھا النحاة
ً أن حروف الجر � ينوب بعضھا عن بعض قياساالبصريين ٍ ّ ٌھل ينوب حرف ع$ن ح$رف؟ ھ$ذه م$سألة وا=لفي$ة قائم$ة , َ
  ھل يأتي الباء بمعنى في، وفي بمعنى الباء؟ , الباب كله قائم على اFنابة, على ھذا

م$ا و, ً� ينوُب حرف عن حرف قياسا؛ كم$ا � تن$وب ح$روف الج$زم والن$صب ع$ن بع$ض, مذھب البصريين �
ُأوھم ذلك بأنه أنيب فيه حرف عن حرف ما العمل فيه؟ َ  

إم$ا بالت$ضمين وإم$ا , أو عل$ى ش$ذوذ النياب$ة, ّنرجُع إلى التضمين نضمن الفعل معنى يتع$دى ب$ذلك الح$رف: قالوا
ِفالتجوز عندھم في غير الحرف، وإنما في الفعل نفسه, ھذا أو ذاك, ّأنه شاذ َالتجوز ليس في الحرف, ِّ ب ح$رف ُلم ين.. ّ

ف$التجوز عن$دھم ف$ي غي$ر , ّعن حرف، وإنما التجوز في ك$ون الفع$ل ُض$من معن$ى يتع$دى ب$ذلك الح$رف ال$ذي لف$ظ في$ه
  .ّوالثاني � ُيعول عليه عندھم, ّالحرف أو في الحرف لكنه شاذ

ًوجوز الكوفيون نيابة بعضھا عن بعض قياسا َ و النح$و وأكثُر العلماء على ھذا، س$واء ف$ي التف$سير أو الح$ديث أ, ّ
ِلك$ن � ب$د أن يك$ون م$رده إل$ى اس$تعمال الع$رب؛ يعن$ي � ت$أتي تني$ب , على أن الحرف ينوُب عن الح$رف ف$ي المعن$ى ُ k ّ

ِتنيب على م$ا اس$تعمله الع$رب , ًتنيبھا مناب مث. التبعيض ولم يستعمله العرب، �) في(حرف من عندك ھكذا؛ تأتي بـ ُ
  .نعيبقى ا=صل فيه الم, وما لم يستعمله �

ُحينئذ التجوز عندھم في الح$رف أو ف$ي الفع$ل؟ ف$ي الح$رف , ًجوز الكوفيون نيابة بعضھا عن بعض قياسا: إذن ّ ٍ
  . المجاز يكون في الحرف نفسه.. ِنفسه

ّوھذا المذھب أقل تعسفا؛ =ن ا=ول فيه تكل$ف: قال في المغني ً ًت$أتي إل$ى الفع$ل و� ب$د أن ت$ضمنه معن$ى زائ$دا , ّ ًُ ّ
  .نيابة حرف عن حرف أولى وأخف وأسھل: نقول, =صلي �على معناه ا

ْبعض وبين وابتدئ في اAمكنة  َ َِ ِ ِْ ْ ْ M َ َ ْ M   :خمس معاني) من(ذكر لـََ

ًوابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قلي., وبيان الجنس, التبعيض   .ھذه أربعة.. ً

ًوزي7د ف7ي نف7ي وش77بھه فج7ر نك7رة َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ََ ِ ٍ َ أش$ھر مع$$اني ,إذن ھ$$ذه خم$ُس مع$اني, ائ$دة، فالزائ$$دة إنم$ا تك$ون للتوكي$دالز.. ِ
  .ھي ھذه التي ذكرھا الناظم) من(

ْبعض M   .ًقد يأتي با=مر مرادا به الخبر,  أتى به بصيغة ا=مر، وليس المراد به ا=مر وإنما أراد به الخبرَ

ْبعض: إذن M   :يلولذلك قال ابن عق, المراد با=مر ھو الخبر:  نقولَ

َعبر بالخبر ولم يأت با=مر).. من(تجيُء  ّ.  

َحت$$ى تنفق$$وا مم$$ا تحب$$ون: ((التبع$$يض نح$$و قول$$ه تع$$الى:  ا=ول َk ِ K ِ ُِ ُ ْ ُ K]((بع$$ض م$$ا تحب$$ون: يعن$$ي] 92:آل عم$$ران ,
ّوع.متھ$$ا أن ي$$صح أن يخلفھ$$ا لف$$ظ بع$$ض ُول$$ذلك ق$$رئ , ٍحينئ$$ذ نق$$ول ھ$$ذه للتبع$$يض) بع$$ض(ّإذا ص$$ح أن ت$$أتي بلف$$ظ , ُ
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  ).ما تحبونبعض (

َلبيان الجنس، ومثل اب$ن عقي$ل بقول$ه: الثاني ِوم$ن الن$اس م$ْن يق$وُل آمن$ا ب$ا[: ((ّ َ َ َ َ َK ِ ِK Kُ َوھ$ذا س$بق التنبي$ه ] 8:البق$رة)) [ِ
َالتبعيضية في بع$ض المواض$ع ق$د يك$ون ا=رج$ح أن تجع$ل اس$ما مبت$دأ ل$صحة المعن$ى) من(, عليه ًوأم$ا مطلق$ا ھك$ذا , ُ

ًدائم$$ا تك$$ون حرف$$ا ھ$$ Kوم$$ن الن$$اس م$$ْن يق$$وُل آمن$$ا((, ول$$ذلك المعن$$ى ق$$د � ي$$ستقيم وھ$$ذه ا]ي$$ة منھ$$ا, ّذا مح$$ل إش$$كالً Kَ َ َ َ َُ ِ ِ ((
َ=ن$ك ل$و جعلتھ$ا عل$ى أص$لھا فقل$ت ھ$ي , َومن يق$ول نجع$ل الجمل$ة ھ$ذه خب$ر, مبتدأ) ِمن(ا=ولى أن نجعل , ]8:البقرة[

ًحرف ُمتعلقة بمحذوف، =ن � بد أن يكون خبرا � يكون ِحينئذ مْن يقوُل آمنا با[,  مبتدأّ َ َ َK ِ K ُ ھ$ذا معل$وم , ھم م$ن الن$اس.. ٍ
لك$ن , من أي$ن ھ$م؟ ج$دار لي$سوا ج$دار, الذين يقولون آمنا وما ھم بمؤمنين من الناس: ليس فيه فائدة جديدة لو قال قائل

ول$ذلك ,  أجمل؟ الث$اني � ش$كلو ُحكم على البعض؛ بعُض الناس بعض الناس يقول آمنا وما ھم بمؤمنين، أي المعنيين
َالتي للتبعيض تكون اسما مبتدأ وھذا أولى، ومثل الشارح بھذه ا]ية وا=ولى تركھا) من(َذھب الزمخشري أن  ّ.  

َفمنُھم مْن آمن ومنُھم م$ْن كف$ر(( َ َ َ َ ََ َ َْ ْْ ِْ َبع$ضھم آم$ن وبع$ضھم كف$ر] 253:البق$رة)) [ِ ُأخ$ذت , إذن نق$ول ھ$ذه للتبع$يض, َ
  .بعض الدراھم، ھذا � إشكال فيه واضح: من الدراھم أي

Mبعض وبين  َ َ ْ M ُيعني التي تكون لبيان الجنس، وع.متھا أن يصح أن يخلفھا اسم موصول مع ضمير يعود على م$ا َ K
ْجس م$ن ا=ْوث$$ان((, قبلھ$ا، ھ$ذا إن ك$ان المعرف$ة lِف$اْجتنُبوا ال$ر َ َ َ َِ ِ َ ُلفھ$$ا يخ, ھ$ذه لبي$ان الج$نس) م$ن(َس$بق أن ] 30:الح$ج)) [َ

ُويحل محلھا اسم موصول مع ضمير يعود على ا�س$م ال$سابق K ,ف$اجتنبوا ال$رجس ال$ذي ھ$و ا=وث$ان، إذا ص$حK ٍحينئ$ذ .. ً
ھ$ذا , لبي$ان الج$نس) من(ٍحينئذ نقوُل ھذه ) ِمن(إذا صح حلول اسم موصول مع ضمير يعود على ذلك الذي يكون قبل 

ٍأساور مْن ذھ$ب((َھا أن يخلفھا الضمير فقط إن كان ما قبلھا معرفة، فإن كان نكرة فع.مت َ َ ََ ِ ِ أس$اور ھ$ي ] 31:الكھ$ف)) [َ
  .ھذا يجمع النوعين, ّوا=حسُن في ع.متھا أن يصح اFخبار بما بعَدھا عما قبلھا, ٌھي ذھب: أي, ذھب

ُّضبطت التي لبيان الجنس بأن يصح أن يخلفھا الذي : إذن ذل$ك و, ِ م$ع ض$مير عائ$د عل$ى س$ابقه-اس$م موص$ول-ِ
ْجس من ا=ْوثان((مثُل قوله  lِفاْجتنُبوا الر َ َ َ َِ ِ َ   .وھذا إذا كان معرفة, اجتنبوا الرجس الذي ھو ا=وثان] 30:الحج)) [َ

ٍوأم$ا إذا ك$$ان نك$رة حينئ$$ذ ن$أتي بال$$ضمير فح$سب دون اس$$م الموص$ول ٍم$$ْن أس$اور م$$ْن ذھ$ب((, ٍ َ َ ََ ِ ِِ ] 31:الكھ$$ف [))َ
  .أساور ھي ذھب

Mبعض وبين وا َ َ ْ M ْبتدئ َ ِْ   .المراد با�بتداء ابتداء الغاية التي ھي المسافةَ

ْفي اAمكنة  َ ِ ِْ ھذا محل وفاق ب$ين الب$صريين , �بتداء الغاية يعني المسافة في ا=مكنة) من(ّھذا محل وفاق، تكون َ
ُْسْبحان ال$ذي أْس$رى بعْب$ده ل$ْي. م$ن الم$ْسجد ال: ((ومثاله قوله, والكوفيين ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ًَ َ ِ َ Kِح$رام َ فالم$سجد الح$رام ابت$داء  ]1:اFس$راء)) [َ

  .لmسراء وھو ابتداء مكاني

ْوقد تأتي لبدء اAزمنة َ ْ َِ ِ َِ ِ ْ َْ َْ إذا جاءت �بتداء الغاية فھي ) من(أكثُر البصريين على المنع أن , ، وھذا مختلف فيهَ
 ومذھُب الكوفيين وا=خفش أنھا ,وھذا مختلف فيه, أكثر البصريين على ھذا, وأما الزمان فُيمنع, مكانية فحسب

  ً.تكون �بتداء الغاية مطلقا

  .َالناظم ھنا وافق الكوفيين، وھو اختيار الناظم: إذن

ت$أتي �بت$داء الغاي$ة المكاني$ة ) م$ن(ال$صحيح أن : إذن, وھو الصحيُح لصحة السماع ب$ذلك: قال في شرح الكافية
ًكثيرا والزمانية قلي. ًلب$دء الغاي$ة ف$ي ا=زمن$ة أي$ضا كم$ا ) م$ن(ت$أتي يعن$ي , ھ$ذه للتقلي$ل) ق$د(و.. وقد تأتي: ولذلك قال, ً

  .جاءت في ا=مكنة

$س عل$ى التق$وى م$ْن أول ي$ْوم: ((ُومثاله قوله lٍلمْسجد أس َ َ َ َ َِ K َِ ْ َ َK ُ ٌ ٍأول ي$ْوم] 108:التوب$ة)) [ِ َ ِ K ُأول ھ$ذه أض$يفت إل$ى : نق$ول, َ

ِمْن أول يْوم أحق أْن تقوم فيه((ن ٍحينئذ دخلت عليھا م, اسم زمان، فصارت ظرف زمان ِ K َِ ُِ َ َ َ َk َ   ].108:التوبة)) [ٍَ

ْبعض وبين وابتدئ في اAمكنة بمن َ ْ ْ ْ M َ َ ْ M َِ ْ َ َِ ِ $ض بم$ن, بمن ھذا جار ومجرور تنازعه في$ه العوام$ل الث.ث$ة ال$سابقة, َِ lبع ,
  .أعمل ا=خير وحذف من ا=ول والثاني: ٍحينئذ نقول, وابتدئ بمن, بيlن بمن

َوزيد ِ باعتب$ار ) م$ن( ھذا رد الضمير ھنا بالمفرد باعتبار الحرف � باعتبار الكلمة؛ =ن$ه ق$د يق$ال وزي$دت يعن$ي َ
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ّوزيَد يعني الحرف باعتبار كونه حرفا فھو مذكر, كونھا كلمة ً ِ.  

ْوزي77777777777د ف77777777777ي نف77777777777ي  وش77777777777بھه فج77777777777ر َ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ِ  

 
ْنك7777777777777رة كم7777777777777ا لب7777777777777اغ م7777777777777ن مف7777777777777ر َ َ َ ََ ْ ِ ِ ٍِ َ ًَ  

 

  .وفھذا يحتاج إلى وق

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  69الدرس 

ِ                              بسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

َالتي ذكرھا الناظم رحمه ' تعالى، وھي خمُس؛ ذكر خمسا أشار إليھا بقوله) من(َما زال الحديث في بيان معاني  ً:  

ْبع77ض وب77ين وابت777دئ ف77ي اAمكن777ه َ َِ ِ ِْ ْ ْ . َ ْ . ََ ْ  

 
ْبم7777ن وق77777د ت77777أتي لب77777دء اAزمن77777ه َ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َْ َْ َ ِ  

 

ِب$$دء الغاي$$ة ف$$ي ا=زمن$$ة؛ جم$$ُع زم$$ان، كم$$ا ج$$اءت ف$$ي ب$$دء ا=مكن$$ة؛ جم$$ع مك$$ان، وزي$$َد ھ$$: يعن$$ي ٍ ذا المعن$$ى الخ$$امس، َ
  :والمراد به التوكيد أنھا تأتي للتوكيد؛ وذلك إذا كانت زائدة، وتكون زائدة بشرطين

أن يك$ون م$ا بع$َدھا مدخول$ه .. َأن تك$ون نك$رة: ِأن تكون بعَد نف$ي وش$به النف$ي وھ$و ا�س$تفھام والنھ$ي، والث$اني: ا=ول
Kنكرة، إذا ُوجد حينئذ  صح أن يقال بأن من زائدة و ٍ kأفادت التوكيد، إذا انتفيا أو انتفى أحدھما حينئ$ذ  � ت$صح أن تك$ون ِ ٍ ُ

  .للتوكيد) من(

ٍوزيد في نفي َ ِ َ ِ ِ وشبھهفي سياق النفي،: يعني: َ ِِ ْ ْفج7رَشبه النفي كما س$بق معن$ا ھ$و ا�س$تفھام والنھ$ي، : َ َ Kج$ر يعن$ي ذل$ك : َ
َ، ھنا ذكر باعتبار الحرف، )من(الحرف، وھو  Kًنكرة َ ِ ْ كم7ا لب7اغ م7ن مف7رَمدخولھا ُيشترط في$ه أن يك$ون نك$رة،: نييع: َ َ َ ََ ْ ِ ٍِ َ :

ٍلب7اغح$رف نف$ي، ): م$ا(بعَد نف$ي، ) من(ھذا مثال لدخول  َ ّج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر، : ِ ْم7ن مف7رّ ََ ْ ْمف7ر: ِ  ھ$ذا ََ
َمبتدأ مؤخر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف ّ ّ   . الجر الزائدّ

دخل$$ت عل$$ى المبت$$دأ، ودخل$$ت عل$$ى الفاع$$ل، : ھ$$ذا فاع$$ل، إذن: ِم$$ا ج$$اءني م$$ن أح$$د، وأح$$د: َومثالھ$$ا كم$$ا ذك$$ر ال$$شارح
ٌوستدخُل على بعضھا كما سيأتي، و� تزاد عند جمھ$ور الب$صريين إ� ب$شرطين، وُي$زاد علي$ه ش$رط ثال$ث؛ ا=ول ِ أن : ُ

ھ$ذا : ٍ� ت$ضرْب م$ن أح$د، أح$د: ِو ش$بھه، والم$راد ب$شبه النف$ي النھ$ي، نح$ويكون المجرور بھا نكرة، أن ي$سبقھا نف$ي أ
َ�، ليس ك$ل اس$تفھام : ھل جاءك من أحد، ھل ھو مطلق ا�ستفھام؛ كل استفھام؟ الجواب: نحو: مفعول به، وا�ستفھام

زاد م$$ع غيرھم$$ا لع$$دم ُ، ك$$ذلك الھم$$زة عل$$ى ا=وج$$ه ف$$. ت$$)ھ$$ل(بع$$ده زائ$$دة، وإنم$$ا ا�س$$تفھام ب$$ـ) م$$ن(kي$$صح أن تك$$ون 
  .والھمز وما عداھما ف.) ھل(َالسماع، لم ُيسمع إ� في 

ّا�س$$تفھام ل$$يس عل$$ى إط.ق$$ه، و=ن غيرھم$$ا: إذن ّغي$$ر الھم$$زة وا�س$$تفھام � ُيطل$$ب ب$$ه الت$$صديق، ب$$ل الت$$صور .. َ َ
  .ب.غةُلطلب التصديق فقط، والھمزة له ولطلب التصور، وھذا بحثه في علم ال) ھل(بخ.فھما، فإن 

ُھو كوُن النكرة عنَد بعضھم ف$اع. أو مفع$و� أو مبت$دأ أو مفع$و� مطلق$ا، حينئ$ذ  � ت$زاد م$ع غي$ر ھ$ذه : الشرط الثالث ًٍ ً ً ًً ِ
ِھ$ْل م$ْن خ$الق غْي$ُر ': ((وھو مث$اُل الن$اظم ال$ذي ذكرن$اه، ومثل$ه: ا=ربعة، مع المبتدأ َK َ ٍ ِ ، ھ$ذا مث$ال للمبت$دأ، ]3:ف$اطر))[َِ

ٍما جاءنا مْن بشير: ((اعل، مثلكذلك مع الف ِ َِ َ َ وھ$ي زائ$دة؛ =ن$ه نك$رة، ) ِم$ن(بشير ھذا فاعل دخلت عليه ] 19:المائدة))[ََ
ِوم$ا أْرس$لنا م$ْن رُس$ول إ� بل$سان قْوم$ه: ((َوھي مسبوقة بنفي، المفع$ول ب$ه ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ َ َ َK ٍ ْ ً، وم$ا أرس$لنا رس$و�، ك$ذلك ]4:إب$راھيم))[َ

َما منكم مْن أحد عنُه حاجزينَف((على المبتدأ المنسوخ،  َ َ َ َِ ِ ْ ُ ٍْ َ ِ Kمجرور بالياء، ف$دل عل$ى أن م$ا ھ$ذه : ، حاجزين]47:الحاقة))[ِْ
ْفما أغنى ع$نُھم : ((وھو منسوخ، كذلك على المفعول المطلق) ِمن(دخلت عليه : مبتدأ، إذن: ، وأحد)ليس(َعاملة عمل  ْ َ ََ ْ ََ

ُسْمُعُھم و� أْبصاُرُھم و� أفئ$َدت ِْ َ ََ َ َ َْ ٍُھم م$ْن ش$ْيءْ َ ِ ً، أص$لھا ش$يئا، م$ا أغن$ى ش$يئا، ھ$ذا مفع$ول ُمطل$ق دخل$ت ]26:ا=حق$اف))[ْ ً
ًغير ھذه ا=ربع عند الكثيرين � يصح أن تكون مدخو� لـ: ، إذن)ِمن(عليه    .الزائدة) من(ّ

ّنك$رة، ھ$ذه ث.ث$ة ش$روط �ب$د م$ن اس$تيفائھا، فائ$دة ھ$ذه ) ّك$ل(ليست : إذن  عل$ى النك$رة أف$ادت الزائ$دة إذا دخل$ت) م$ن(ُ
ُالعموم، التنصيص على العم$وم؛ ھ$ذه فائ$دتھا؛ =ن النك$رة ف$ي س$ياق النف$ي وا�س$تفھام تفي$د العم$وم، لكنھ$ا ظ$اھرة ف$ي  ِ َ
ٌالعم$$وم، إذا دخل$$ت عليھ$$ا م$$ن حينئ$$ذ  ص$$ارت ن$$صا ف$$ي العم$$وم، فف$$رق ب$$ين العم$$وم الظ$$اھر والعم$$وم الن$$صي، والت$$ي  ً ّ ٍ

ّدي$ار، وأح$د، ھ$ذه مخت$صة ب$النفي، ول$و ل$م : kة � تختص بالنفي، بع$ُض ا=لف$اظ مث$لِلتنصيص العموم ھي التي مع نكر ّ
ًتكن في سياق النفي، بعُض ا=لفاظ ُم.زمة للنفي، ولو ل$م تك$ن ف$ي س$ياق النف$ي، حينئ$ذ  م$ا � يك$وُن ُم.زم$ا للنف$ي إذا  ِ ٍِ

  .ًصارت نصا في العموم) من(دخلت عليه 
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َتي مع نكرة � تختص بالنفي؛ =نھا قبل دخ$ول م$ن تحتم$ل نف$ي الوح$دة بمرجوحي$ة، التي لتنصيص العموم ھي ال: إذن ِ ّ
ٌم$ا رج$ل عن$دي، رج$ل ھ$ذا : َونفي الجنس على سبيل العموم براجحي$ة، ف$دخولھا ُمن$صlص عل$ى الث$اني؛ =ن$ك إذا قل$ت ٌ
ًنكرة في سياق النفي عام، ھو ظاھر في العموم، حينئذ  يكون محتم. للتخ$صيص، ف$إذا ِ ٍ � يقب$ُل " ِم$ا م$ن رج$ل: " قل$تٌ

Kأكدته ونصت على أن المراد ھنا به العموم، فلذلك يمتن$ُع أن ُيق$ال) ِمن(التخصيص البتة، لماذا؟ =ن  م$ا ج$اءني م$ن : "ّ
، "م$ا ج$اءني م$ن رج$ل ب$ل رج$.ن: "ممتنع، كما ھو الشأن في � النافي$ة للج$نس، � ي$صح أن يق$ال" رجل بل رج.ن

ھ$$ي زائ$$دة، وم$$ع ذل$$ك أف$$ادت : كونھ$$ا أف$$ادت التن$$صيص، ھ$$ذا معن$$ى م$$ن المع$$اني، كي$$ف نق$$وُلونحك$$م بزيادتھ$$ا م$$ع 
َأن تق$$ع ب$$ين طال$$ب : ٍالتن$$صيص عل$$ى العم$$وم؟ =ن الم$$راد بزيادتھ$$ا وقوُعھ$$ا ف$$ي موض$$ع يطلب$$ه العام$$ل ب$$دونھا، يعن$$ي

ِھ$$ْل م$$ْن ((�، : ؟ الج$$واب)نِم$$(وقوُعھ$$ا ھن$$ا ھ$$ل يخ$$رج اللف$$ظ ع$$ن اFس$$ناد، فيم$$ا ل$$و ح$$ذفنا : ٍومطل$$وب، حينئ$$ذ  نق$$وُل َ
ٍخالق ِ َبق$ي الم$سند والم$سند إلي$ه عل$ى " ما أح$د ف$ي ال$دار: "، لو قال"ما من أحد في الدار: "، أو لو قال قائل]3:فاطر))[َ

والحك$م بكونھ$ا ) ِم$ن(زيادة : ّنص، نقول" ما من أحد: "، لو قيل"ما أحد في الدار: "ٍحاله، حينئذ  أصُل المعنى موجود
ُ ُيفھم منه أن دخولھ$ا وخروجھ$ا س$واء، ب$ل لھ$ا معن$ى ھ$و التن$صيص عل$ى العم$وم، وھ$ذا يؤك$ده المعن$ى ال$ذي زائدة � l َ

َيذكُره النحاة؛ =ن المراد بزيادتھا وقوُعھا في موضع يطلُبه العامل ب$دونھا، فتك$وُن ُمقحم$ة ب$ين طال$ب ومطل$وب، وإن 
ًكان سقوطھا مخ. بالمق$صود النھ$ائي؛ ل$يس المق$صود ا الم$سند والم$سند إلي$ه، والت$ي .. �بت$دائي ال$ذي يح$صُل باFس$نادُ

kلتأكيد العموم ھي التي مع نكرة تختص به، يعن$ي kكأح$د ودي$ار؛ =ن النك$رة الم.زم$ة للنف$ي ت$دل عل$ى العم$وم : ب$النفي: ِ ّ
ًنصا فزيادة من تأكيد لذلك العموم ّ.  

ًتزاد وقد تكون تنصيصا على العموم، ثم ال) ِمن: (إذن ِتنصيص قد يكون قبل دخ$ول ُ ِل$م تف$ده الجمل$ة، وق$د يك$ون ) م$ن(َ ُ
ٍتؤكد العموم الذي فيه، وذلك فيما إذا كانت النكرة م.زمة للنف$ي، حينئ$ذ  إذا دخل$ت علي$ه ) ِمن(ّدالة عليه، ولكن  ُ l)ِم$ن (

ًذا ل$م يك$ن ُم.زم$ا K؟ أك$دت التن$صيص عل$ى العم$وم، إ)م$ن(ھ$ي ن$ص ف$ي العم$وم، م$اذا أف$ادت ) ِمن(قبل دخول : نقول
ُھ$$ذه أف$$ادت التن$$صيص عل$$ى العم$$وم، و� ت$$زاد ف$$ي اFيج$$اب و� ُي$$ؤتى بھ$$ا ج$$ارة : ٍ، حينئ$$ذ  نق$$ول)ِم$$ن(للنف$$ي ودخل$$ت  ُ

ُلمعرفة، وھذا مذھُب ا=خفش؛ مذھب ا=خفش أنه ت$زاد م$ن ب$دون ش$رط أو قي$د، يعن$ي ِس$واء كان$ت معرف$ة م$ا بع$َدھا : ُ
َياق نف$ي أو غي$ره ُمطلق$ا ف$ي اFيج$اب وف$ي النف$ي و� ُي$شترط أن تك$ون نك$رة، ھ$ذا و� يشترط النكرة، أو كانت ف$ي س$ ً َ

َ، ھ$$$ذا خ.ف$$$ا ل5خف$$$ش، وجع$$$ل من$$$ه قول$$$ه تع$$$الى"ج$$$اءني م$$$ن زي$$$د: "م$$$ذھُب ا=خف$$$ش؛ ف$$$. تق$$$ل َ ِيغف$$$ْر لك$$$م م$$$ْن : ((ً ِْ ُ َ ْ َ
ْذنوبكم ُ ُِ ِيغف$ْر ((َبط$ل ال$شرطان، : ا معرف$ة، إذنھذا إيجاب، وذنوبكم ھ$ذ: ھذه زائدة، ويغفر: ِمن: ، قال]31:ا=حقاف))[ُ ْ َ

ْلكم مْن ذنوبكم ُْ ُ ُ َِ ُ َالجمل$ة ھ$ذه ُموجب$ة : ِم$ن ھ$ذه زائ$دة ودخل$ت عل$ى ذن$وبكم، وھ$و معرف$ة، ويغف$ر: ق$ال] 31:ا=حق$اف))[ِ
Kوليست منفية، والجواب عما افترض به أو استدل به ا=خفش نقول من ث.ثة أوجه َ:  

َيض، تحمل من ھنا على التبعيض، وأن المقصود بذلك إخراج المظالم؛ =نھ$ا � تغف$ر إ� المراد بھا التبع) ِمن: (ا=ول ُ َُ َ
ْيغفْر لكم مْن ذنوبكم((برضا أصحابھا،  ُْ ُ ُ َِ ُ ِ ِ ْ Kبع$ض ذن$وبكم، والمغف$رة ھن$ا لل$ذنوب الت$ي ل$م تتعل$ق : ، يعن$ي]31:ا=حق$اف))[َ َ

  .ّبالخلق، فتلك �بد من رضا أصحابھا

ْيغف$$$$ْر لك$$$$م م$$$$ْن ذن$$$$وبكم((بي$$$$ان الج$$$$نس، ل) ِم$$$$ن(أن : الث$$$$اني ُْ ُ ُ َِ ُ ِ ِ ْ ْجس م$$$$ن : ((مث$$$$ل] 31:ا=حق$$$$اف))[َ lَف$$$$اْجتنُبوا ال$$$$ر َِ ِ َ َ
ِا=ْوثان َ ً، والُمبين محذوف، يغفر لكم شيئا من ذنوبكم]30:الحج))[َ ّ.  

vأن مغفرة جميع الذنوب باFيمان خاص بھذه ا=مة، : الثالث ِ ْيغفْر لكم مْن ذنوبكم((َ ُْ ُ ُ َِ ُ ِ ِ ْ ِ، وأما مغف$رة جمي$ع ]31:ا=حقاف))[َ ُ
ْيغف$ْر لك$م م$ْن ذن$وبكم: ((إذن. إنھ$ا ف$ي ق$وم ن$وح: ّالذنوب ھذه خاصة بھذه ا=مة، وأما ھذه ا]ية فقيل ُْ ُ ُ َِ ُ ِ ِ ْ ] 31:ا=حق$اف))[َ

ٌبعض الذنوب ھذا ليس في ھذه ا=مة، وھذا مردود بآية الجن ْيغفْر لكم مْن ذنوبكم: (َ ُْ ُ ُ َِ ُ ِ ِ ْ َمل عل$ى أنھ$ا إم$ا لبي$ان ُتح: ، إذن)َ
  .الجنس، وإما للتبعيض ھذا أولى

وافق$وا عل$ى التنكي$ر وخ$الفوا ف$ي اش$تراط النف$ي، : َوأجاز الكوفيون زيادتھا في اFيجاب بشرط تنكير مجرورھا، يعن$ي
ٍقد كان من مط$ر، : فلم يشترطوا النفي وشبھه، ومنه عندھم ٌ، ق$د ُوج$د مط$ر، )ك$ان(نك$رة، وھ$و فاع$ل ) ٍمط$ر(ِ َح$صل ِ

َوالجمل$$ة ُموجب$$ة، ف$$دل عل$$ى أن$$ه � ُي$$شترط النف$$ي، وإنم$$ا ) م$$ن(فاع$$ل ودخل$$ت علي$$ه : ٌتام$$ة، ومط$$ر) ك$$ان: (مط$ر، إذن َK
ُِيشترط التنكير، وأجيب ُ ٍقد ك$ان ش$يء م$ن مط$ر، وقول$ه: تبعيضية أو بيانية لمحذوف، أي) ِمن(بأن : َ َأج$از الكوفي$ون : ٌ

ًئي وھ$شام م$نھم فيوافق$ان ا=خف$ش؛ لع$دم اش$تراط ال$شرطين مع$ا، واخت$اره َليس ك$ل الك$وفيين، ب$ل بع$ضھم، أم$ا الك$سا ِ ِ
  .الناظم في التسھيل
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  .المسألة فيھا خ.ف، لكن ا=كثر على اشتراط الشرطين: إذن

  .، وھذا أشھُر ما ُيذكر)ِمن(ھذان البيتان أشار بھما إلى المعاني الخمسة التي ھي لـ: إذن

ِم$ن ق$د ت$أتي : ّية، مع مجرورھا ظرف م$ستقر ف$ي مح$ل ن$صب عل$ى الحالي$ة، إذا قلن$االبيان) من(وبقي ھنا مسألة وھي 
ُبعد معرفة، حينئذ ع.متھا اسم موصول مع ضمير ْجس م$ن ا=ْوث$ان: ((ٍ lِفاْجتنُبوا الر َ َ َ َِ ِ َ ِ، حينئ$ذ كي$ف نع$رب ]30:الح$ج))[َ ُ ٍ

ٍأس$اور م$ْن ذھ$بِم$ْن : ((ف$ي مح$ل ن$صب ح$ال، وإذا ج$اءت بع$د نك$رة) من(ھذه : ؟ نقول)ِمن( َ َ ََ ِ ِ : ، نق$ول]31:الكھ$ف))[َ
ّھنا في محل؛ إما رفع أو ن$صب أو ج$ر نع$ت؛ � نعربھ$ا ح$ا�، إذا ج$اءت بع$د المعرف$ة فھ$ي ح$ال، وإذا ج$اءت ) من( ّ

  .بعد النكرة فھي نعت، تابع لما قبله في إعرابه إن كان نكرة

  :ثم قال رحمه '

َل6نْ◌تھ77777777777777777777ا حت77777777777777777777ى و)م وإلى ِ َِ َ َ ٌَ َ . ِ ِ  

 
َم777777777777ن وب777777777777اء يفھم777777777777ان ب777777777777د)َو َ َْ َ ُ ٌ َ َِ ِ ْ ِ  

 

َحتى و)م وإلى: َھذه الث.ث التي أشار إليھا بقوله ِ َ َ ٌَ َ ت$شترُك ف$ي معن$ى، وھ$و الغاي$ة ف$ي الزم$ان : kتدل على الغاية، يعني: .
 ، فإلى ھي ا=على؛ ھي ا=صل، فھي أكثُر من حتى، ثم حت$ى ث$م ال$.م،)حتى(ھي أمكن في ذلك من ) إلى(والمكان، و

kإلى ھذه أعلى الدرجات، ثم حتى، ثم ال.م، ھذه كلھا ت$دل عل$ى انتھ$اء الغاي$ة، س$واء كان$ت غاي$ة . وإن لم يرتبھا الناظم
  .مكانية أو زمانية

ُسرت البارحة إلى آخر الليل، دخلت عل$ى ا]خ$ر، أو : k، فلذلك تجر ا]خر وغيره، نحو)إلى: (وا=صل من ھذه الث.ث
  . إلى نصفهُإلى نصفه، سرت الليل

ًجرت ا]خر وجرت ما قبل ا]خر، وأما حتى ف$. تج$ر إ� م$ا ك$ان آخ$را أو ُمت$ص. ب$ا]خر، أم$ا الن$صف : إذن ً ّ ّ حت$ى (َّ
ِس.م ھي حت$ى مطل$ع : ((lھذا � يصح، حتى ثلثه ھذا � يصح، إما ا]خر أو المتصل با]خر، ولذلك ُمثل بقوله) نصفه َ ْ َ َ َ َK ِ ٌ
ِالفْجر َ   ً.ھذا ُمتصل با]خر، وليس آخرا، ]5:القدر))[ْ

ِسرت البارحة حتى نصف الليل، يعن$ي: ف. تقل: ّو� تجر غيرھما َأكل$ت ال$سمكة : ِع$دم دخ$ول م$ا بع$دھا، ول$ذلك قي$ل: ُ
َحتى رأسھا، حتى رأُسھا، حتى رأسھا، تحتمل ا=وجه الث.ث$ة ِأكل$ت ال$سمكة حت$ى رأس$ھا، ھ$ذا مج$رور، ھ$ذا مت$صل . ِ ُ

ٍن مأكو� الرأس نفسه، حينئذ حتى رأسھا يتعين الن$صب، واس$تعمال ال$.م ل.نتھ$اء قلي$ل، ومن$ه قول$ه با]خر، إ� إذا كا ً
ًّكل يْجري =جل ُمسمى: ((تعالى vَ َ ٍَ َ ِ ِ ًّإلى أجل ُمسمى: ((، وجاء في آية أخرى]2:الرعد))[ُ َ ٍَ َ   ].29:لقمان))[َ

حت$ى و�م وإل$ى، إ� أن إل$ى ھ$ي ا=ص$ل، :  الث.ثة، وھ$يَانتھاء الغاية ُيستعمل واحد من ھذه الحروف.. ل.نتھاء: إذن
ّولذلك تجر ا]خر وما قبل ا]خر، وأما حتى ھذه فرع عن إلى، ف. تج$ر إ� ا]خ$ر والمت$صل ب$ا]خر، وأم$ا ال$.م ف$.  َّ

  .َُيشترط فيھا شيء

َومن وباء يفھمان بد) َ َْ َ ُ ٌ َ َ َِ ِ ْ خمس معاني، ُيضاف إليه ھ$ذا المعن$ى ال$ذي َھذا حرف، وسبق أن له ) من(من والباء، :  يعني:ِ
ْم7نحرف م$ن، وب$اء ھ$ذا معط$وف علي$ه، ) من(ذكره ھنا،  َل6نتھ7ا مبت$دأ، ِ ِ ِْ ھ$ذا خب$ر مق$دم، وحت$ى وم$ا عط$ف علي$ه، : ِ

: مبت$$دأ وب$$اء): م$$ن(معطوف$$ان عل$$ى حت$$ى، وم$$ن وب$$اء؛ : ّھ$$ذا خب$$ر ُمق$$دم، و�م وإل$$ى: مبت$$دأ م$$ؤخر، وا�نتھ$$اء : حت$$ى
َفھمان بد)ُيمعطوف عليه،  َ َِ ِ ِيفھم7انبد� ا=لف ب$دل م$ن التن$وين، : ْ َ ُِ والب$اء ) م$ن: (ِ ھ$ذا خب$ر م$ن وم$ا ُعط$ف علي$ه، أيْ

ٍيأتي بلفظ بدل بدل م$ن، وبلف$ظ ب$دل ب$دل الب$اء، ف$إن ص$ح حينئ$ذ قلن$ا: ُِمستويان في الد�لة على البدل، يعني K ِاس$تعملت : ِ ُ
ِأرضيتم بالحياة الدنيا من ا]خرة((والباء بمعنى بدل، ) من(َ، ُيستعمل )ما(فيه  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُk ْ ِ ْ ٍبدل ا]خ$رة، حينئ$ذ تك$ون ] 38:التوبة))[َ

ًولْو نشاُء لجعلنا منكم م.ئكة: ((بذلك المعنى َ َ َ َِ َِ َ َ َْ ُ ْ َ   .، يعني بدلكم]60:الزخرف))[َْ

َجاري777777777777ة ل777777777777م تأك777777777777ل المرقق777777777777ا . َ ُ َِ ُ ٌ
  

 
َول7777777م ت7777777ذق م7777777ن البق7777777ول الف7777777ستقا ُ ُ ُُ َْ ُ َِ َ ِ ْ ْ  

 

  .َبدل البقول فسق: يعني

  .أي بدلھا} ما يسرني بھا حمر النعم{: ِومن استعمال الباءبمعنى بدل ما ورَد في الحديث
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ُفلي7777777ت ل7777777ي بھ7777777م قوم7777777ا إذا ركب7777777وا َ ْ ِْ ِِ ًِ َ َُ ِ َ َ  

 
َش77777777نوا اUغ77777777ارة فرس77777777انا وركبان77777777ا ْ c َُ ًْ ُ َ َ ِ  

 

ِفليت لي بھم ِ ِ ِ َ ْ َ   .ى بدل، وباء تأتي بمعنى بدلتأتي بمعن) ِمن(ٍبدلھم يعني، ليت لي بدلھم، حينئذ  : َ

ِوال67777777777م للمل7777777777ك وش7777777777بھه وف7777777777ي         ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ ْ ُّ
ِوزي77777777777777د والظرفي77777777777777ة اس77777777777777تبن بب77777777777777ا           ِْ ََ ْ . ْ َ ََ ِ . ِ

 

ِتعدي77777777777ة أي77777777777ضا وتعلي77777777777ل قف77777777777ي ِ ٍ ُِ ٍ ْ َ ْ َ َْ ًَ َ
  

َوف7777777777777777ي وق7777777777777777د يبين7777777777777777ان ال7777777777777777سببا َ . M َ ُ َ َِ َ ْ َ ِ  

 

ِل6َھ$$ذه مع$$اني تتعل$$ق ب$$ال.م، وس$$بق أن ال$$.م ت$$أتي : وال$$.م َنتھ77اِ ِ ً معن$$ى س$$ابق، وزاَد عليھ$$ا أنھ$$ا ت$$أتي للمل$$ك والتعدي$$ة ْ
  .lوللتعليل ومؤكدة، ھذه أربُع مع السابق فھي خمس

ِوال6م للملك ِ ِْ ْ ُّ ُ ال6م:َ ِللملكمبتدأ، و : ّ ِ ِْ ِيجوز ضم الميم وكسر الميم، للملك وللُملك: ِخبر، والمراد للملك وللُملك، يعني: ْ ّ ُ.  

ٍ ب$ين ذات$ين ودخل$ت عل$ى م$ن يمل$ك، الم$ال لزي$د، الم$ال ذات وزي$د ذات، وقع$ت ال$.م ب$ين ذات$ين وذل$ك فيم$ا إذا وقع$ت َ
ِوش7بھهودخل$ت عل$ى م$ن يمل$$ك،  ِِ ْ الم$راد ب$$ه ا�خت$صاص، ش$به المل$ك ا�خت$$صاص؛ وذل$ك إذا وقع$ت ب$ين ذات$$ين :  قي$لَ
، ودخلت ال.م على أح$د ال$ذاتين لك$ن ال$دار kالجل للفرس، الباُب للدار، الباُب ذات والداُر ذات: ودخلت على ما � يملك

ِوال677م للمل77ك وش77بھه� تمل$$ك،  ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ْ ٍوف77ي تعدي77ةش$$به المل$$ك، : ، يعن$$يُّ ِ َِ ْ ٌ، وأم$$ا ا�س$$تحقاق ھ$$ذا م$$شھور عن$$د النح$$اة خاص$$ة ََ
ِالحْم$د [: ((المتأخرين، وھو ما إذا دخلت بين ذات ومعنى ودخل$ت عل$ى ال$ذات ِ َK ُ  ھ$ذا معن$ى، و[ ُ، الحم$د]2:الفاتح$ة))[ْ

ّھ$ذه ل.س$تحقاق، وبع$ضھم ُيعب$ر ع$ن الك$ل با�خت$صاص، حت$ى ال$.م الملكي$$ة، : نق$ول: دخل$ت عل$ى ال$ذات، إذن.. ذات
َھذه ل.ختصاص؛ =ن من ملك شيئا اختص به، حينئذ  ُيعبر عنھ$ا الجمي$ع ب$.م ا�خت$صاص، فت$شمُل �م المل$ك : يقول ّ ٍّ َ َ

  .المعنى الخاص، وھذا � إشكال فيه من باب ا�صط.ح فحسبَو�م ا�ستحقاق و�م ا�ختصاص ب

ِوال6م للملك وشبھه ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ْ ُ ٍوف7ى تعدي7ةب$ه ا�خت$صاص،   المراد:. ِ َِ ْ ِقف7ي ََ ِقف$ي يعن$ي اتب$ع، وف$ي تعدي$ة: ُ ًأي7ضاھ$ذا متعل$ق ب$ه، : ُ َ ْ َ :
ًمفعول مطلق، آض يئ$يُض أي$ضا، العام$ل في$ه مح$ذوف وجوب$ا، ت$أتي ال$.م للتعدي$ة، ّتع$دي الفع$ل إل$ى معمول$ه، :  يعن$يَ ُ

ّوذلك سبق معنا؛ إما ف$ي الفع$ل وإم$ا ف$ي الوص$ف، ف$ي الفع$ل إذا ض$ُعف عل$ى أن ُي$سلط عل$ى معمول$ه، وذل$ك فيم$ا إذا  َ َ َ
ُلزي$$د ض$$ربت، ض$$ربت زي$$دا، زي$$دا ض$$ربت، قلن$$ا: تق$$دم ُ ًُ ً َلم$$ا تق$$دم العام$$ل عل$$ى المعم$$ول ض$$ُعف: ٍ َ َ َإْن كن$$تم للرْؤي$$ا : ((ّ k ِ ْ ُ ُ ِ

l، تعبرون الرؤيا، لما تقدم ض$ُعف، حينئ$ذ احتجن$ا إل$ى واس$طة، فُع$دي ب$ال.م، ھ$ذه ال$.م للتعدي$ة ]43:يوسف))[َُبُرونَتْع ٍ َ َ ّ
ُفعال لما ُيريد: ((ُتسمى، أو الفرع لذلك الوصف ِ َ ِ Kٌ ُض$ربت : ً� ت$أتي ال$.م بع$َد الفع$ل أب$دا، إذا قي$ل: ، يعن$ي]107:ھود))[َ

َھذا شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه، إذا جاءت ال$.م بع$د الفع$ل، لم$اذا؟ =ن الفع$ل ق$وي :  نقولٍلزيد على أن زيد مفعول به، ّ
َيتعدى بنفسه � يحتاج إلى واسطة، أما إذا تقدم عليه معمول$ه ض$ُعف أن يت$سلط علي$ه فاحت$اج إل$ى تقوي$ة، فج$اءت ھ$ذه  َ ّ ّ

ُلزيد ضربت، : ّال.م المقوية والمعدية للفعل إلى معموله، فتقول َتْعُبُرون: ((ومنهٍ y، ھ$ذا واض$ح أن$ه ُمتع$د ]43:يوسف))[َ
  .بنفسه، والرؤيا مفعول به

َلماذا ج$يء ب$ال.م؟ : إذن َللرْؤي$ا تْعُب$ُرون((ِ ََ k َإْن كن$تم للرْؤي$ا((، ]43:يوس$ف))[ِ k ِ ْ ُ ُ ، إن كن$تم تعب$رون الرؤي$ا، ]43:يوس$ف))[ِ
َھذا ا=صل، فلما تقدم المعمول على عامله ضُعف يعني َ ّتسلط عليه، فاحتجنا إلى ُمقوي، وھو ال.م: ّ َ ّ.  

ِأما الوصُف الذي ھو الفرع، إذا جاء المعموُل بعَده فحينئذ يحتاج إلى تقوية؛ =ن$ه ھ$و ف$ي نف$سه ض$عيف، ول$ذلك ج$اء ٍ َ :
ُفعال لما ُيري$د(( ِ َ ِ Kٌ ُفع$ال لم$ا ُيري$د((، لم$ا، م$ا ھ$ذه م$ا إعرابھ$ا؟ مفع$ول ب$ه، ]107:ھ$ود))[َ ِ َ ِ Kٌ ، اس$م موص$ول، ]107:ھ$ود))[َ

ٌھذه ال.م �م التعدية، لم$اذا ج$يء بھ$ا؟ =ن فع$ال وص$ف ف$رع، بخ$.ف : مفعول به دخلت عليه ال.م لماذا؟ نقول: إذن ٌ ّ ِ ُ
ٍالفعل، الفعُل إدخال ال.م بعَده شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه، وأما الوصف فھو وارد في في$صح الك$.م، حينئ$ذ نق$ول َ ھ$ذا : ّ

َمقيس، إذا جيء  ًأن$ا ض$ارب لزي$د، ھ$ذا قي$اس ص$حيح ف$صيح، أن$ا ض$ارب زي$دا، زي$دا: ّبالمفعول ب$ه بع$د ك$ل وص$فَِ ً ٌ ٍ ٌ :
ٍأنا ضارب لزيد؛ كما ق$ال تع$الى: kمفعول به، ويصح أن تقول ُفع$ال لم$ا ُيري$د: ((ٌ ِ َ ِ Kٌ ھ$ذا قي$اس، =ن : ، نق$ول]107:ھ$ود))[َ

  .ال.م ھذه للتقوية

ٍوفي تعدية: إذن ِ َِ ْ ّلعامل إلى معموله، ولو كان �زما يتعدى بال.م كذلك � إشكال، تعدية ا: يعني: ََ ً ٍوتعليلِ ِ ْ ٌھذا معط$وف : ََ
ٍتعديةعلى  َِ ْ ٍوتعليل ،َ ِ ْ ِلتْحكم بْين الناس: ((ََ K َ َ َ ُ َ َم$ن أج$ل أن تحك$م ب$ين الن$اس، : َل$تحكم أي: ، نقول]105:النساء))[ِ َوزي7دَ ھ$ذا : ِ
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  .ةأن تأتي ال.م زائد: المعنى الرابع، يعني

ِ[ م$$ا ف$$ي ال$$سموات وم$$ا ف$$ي : ((َتق$$دم أن ال$$.م تك$$ون ل.نتھ$$اء، وذك$$ر ھن$$ا أنھ$$ا تك$$ون للمل$$ك، نح$$و: ال$$شارح يق$$ول ِ K َِ َ َ َ َ ِ ِK
ِا=ْرض .. اخت$صاص، والب$اب لل$دار، وللتعدي$ة: kالُج$ل للف$رس، يعن$ي: ِ، والماُل لزيد، ولشبه الملك، نح$و]284:البقرة))[َ

َفسر التعدية ھنا بالتعدية  ّالفع$ل ال$.زم يتع$دى إل$ى معمول$ه، وأم$ا م$ا ذكرت$ه فھ$و ُمتعل$ق بالزائ$دة، لزي$د : الحقيقة، يعنيّ ُ ّ
  .إلى الزائدة: ُضربت، كذا تقول

ٍوھبت لزيد ما�، وھب، ھذا � يتعدى بنفسه، وھبت زيدا م$ا�، أو � يتع$دى إ� إل$ى مفع$ول واح$د، : وللتعدية: ھنا قال ٍّ ًّ ًً ُ َُ
ًوھبت لزيد ما�،  ٍ ِلزيد في ا=صل أن وھب � يتعدى إليه، وھو يفتق$ُر إل$ى مفع$ولين، مث$ل: ٍحينئذ نقولُ ّ َ ّس$مى، اخت$ار، : ٍ

ِاختار يتعدى إلى مفعولين؛ إلى أحدھما بحرف وإلى الثاني بنفسه،  َمثله، حينئذ  احتجنا إلى ال$.م لتعدي$ة وھ$ب ) َوھب(ّ ٍ ُ
ًّفھ$ْب ل$ي م$ْن ل$دنك ولي$ا: ((-ذا في$ه ن$زاعوھ-ّإلى ما � يتعدى إليه بنفسه، ومنه قوله تعالى  ِ ِ َِ َ َْ َُ ً، ھ$ْب ولي$ا ل$ي، ]5:م$ريم))[َ

  :جئتك Fكرامك: فلي ال.م ھنا دخلت على الياء، وللتعليل

ٌوإن777777777ي لتعرون777777777ي ل777777777ذكراك ھ777777777زة َ. ْ َ Mِ ِ ِ َِ ُ ْ َِ  

 
ُكم7777ا ان77777تفض الع77777صفور بلل77777ه القط77777ر َ ُ ْ ُ َ َْ َ ُ َْ َ ّ ُْ َ ْ َ  

 

ِلتعروني لذكراك ِ َِ ُ ْْ َ َوزيد على المصدر ھنا، وزائدة التي على ھنا، دخلت ال.م: َ ِ أتي بھا للتوكيد، وھذا التأكي$د إنم$ا :  يعنيَ
ُلزي$$$$د ض$$$$ربت، ومن$$$$ه قول$$$$ه تع$$$$الى: ًيك$$$$ون ف$$$$ي م$$$$ا إذا كان$$$$ت زائ$$$$دة، وزائ$$$$دة قياس$$$$ا نح$$$$و َإْن كن$$$$تم للرْؤي$$$$ا : ((ٍ k ِ ْ ُ ُ ِ

َتْعُبُرون ً، وس$ماعا نح$و]43:يوس$ف))[َ ًض$ربت لزي$د، ھ$ذا س$ماعا، يعن$: َ ٍ ًُيحف$ظ و� ُيق$اس علي$ه، حينئ$ذ زي$دت قياس$ا : يُ ِ ٍ َ
ُفعال لما ُيريد: ((ًلتقوية العامل؛ لضعفه بالتأخير، أو لكونه فرعا كما في قوله ِ َ ِ Kٌ   ].107:ھود))[َ

  :ثم قال

َوالظرفية استبن ببا   ْ . ْ َِ ِْ َ َ ِ َوفى وقد يبين7ان ال7سببا*** . َ . . َ ُ َ َِ َ ْ َ َالظرفي7ة: ِ . ِْ َأن الب$اء وف$ي ي$شتركان ف$ي : ّق$دم، يعن$ي ھ$ذا مفع$ول ب$ه ُم.
َوالظرفيةالد�لة على الظرفية والسببية،  . ْ َِ ْاستبن: ّمفعول ُمقدم من قوله: . ِ َ اطل$ْب البي$ان، : اس$تظھر، يعن$ي: ، اس$تبن يعن$يْ

َببابالباء للظرفية،  َوقد يبينان السببامعطوف عليه، : ھذا متعلق بقوله استبن، وفي: ِ َ . . َ ُ َِ َ ْ  للتقلي$ل أو للتحقي$ق؛ للتحقي$ق :ق$د: َ
ت$أتي لل$سببية، لكن$ه قلي$ل ول$يس ھ$و ) ف$ي(؛ =ن )ف$ي(بالنسبة إلى الباء؛ =نھا تأتي لل$سببية كثي$ر، وللتقلي$ل بالن$سبة إل$ى 

َا=صل فيھا بخ.ف الباء، فھي من استعمال ُمشترك في معنيين، أو ھ$ي للتحقي$ق ُمطلق$ا فق$ط، ف$. اعت$راض ب$أن بي$ان  َ ًَ ٍ ِ
  .بالباء كثير � قليلالسبب 

ِعلى كل استعملت في معنييھا،  yُِوقد يبينان َ . َ ُ َْ َال7سببا. الب$اء وف$ي: يعن$ي: َ َ َوالظرفي7ة : َا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، وأش$ار بقول$ه: . . ْ َِ .
ْاستبن ِ َ ْوإنك$م ((رفي$ة  َإلى معنى الباء وفي، فذكر أنھما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية، فمثاُل الب$اء للظ: إلى آخره.. ْ ُ K ِ َ

َلتُم$$رون عل$$ْيھم ُم$$ْصبحين َ َِ kِ ْ ِ َ ِوباللْي$$ل يعن$$ي] 137:ال$$صافات))[ََ K ِ ٍولق$$د ن$$صركم ' بب$$در((ف$$ي اللي$$ل، : َ ْ َْ َ َ َِ ُ K ُ ُ ََ ، ]123:آل عم$$ران))[َ
ٍنجْين$اُھم ب$$سحر((َف$ي ب$در، : يعن$ي َ َ ِ ْ َ َK]((يةج$اءت بمعن$$ى الب$اء، ومثالھ$ا لل$سبب: َ، ف$ي س$حر، إذن]34:القم$ر)) : َفك$. أخ$$ذنا َ َْ َ ًّ ُ
ِبذنبه ِ ِْ َف$بظلم م$ن ال$ذين ھ$ادوا حرْمن$ا عل$ْيھم طيlب$ات أحل$ت لُھ$م وب$صدھم ع$ْن ((ِب$سبب ذنب$ه، : ، يعن$ي]40:العنكب$وت))[َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ K ِ ِl ُِ َِ َْ َ َK َ Kُ ٍ ِ ٍ ْ ُ

ًسبيل ' كثيرا ِ َ ِ َK ِ ٌيد في الم$سجد، وھ$و الكثي$ر فيھ$ا، ث$م ق$د ز: للظرفية قولك) في(كل ھذه للسببية، ومثال ] 160:النساء))[ِ
ٌزي$د ف$ي الم$سجد، زي$د : kتكون حقيقية، تكون مجازية، وحقيقية بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحي$ز، كم$ا تق$ول ٌ

ِله تحيز والمسجد له احتواء، �بد من ھذا حتى تكون حقيقية، فإن انتفيا أو انتفى أحدھما فھي مجازي$ة، ف$إن فق$دا نح$و ُّ ُ :
kخبر، عل$م ونف$ع ك.ھم$ا معنوي$ان ل$يس فيھم$ا تحي$ز، أو ا�حت$واء: مبتدأ وعلمه: ي علمه نفع، نفعف ٌزي$د ف$ي س$عة م$ن : َ

kا=مر، زيد جثة، سعة ھ$ذا مظ$روف، حينئ$ذ  ل$يس في$ه تحي$ز، أو التحي$ز، نح$و َ ٌف$ي ص$در زي$د عل$م، عل$م ھ$ذا معن$ى، : ٍ ٌ ٍ ِ
  .ٌ زيد في يوم كذا:kالصدُر فيه تحيز، فمجاز، ومنه الزمانية نحو

  .على كل الظرفية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية

ومثالھ$ا لل$سببية قول$ه ص$لى ' : ت$أتي للتعلي$ل، قول$ه ص$لى ' علي$ه وس$لم) ف$ي(ومثالھا للسببية، وھذه تسمى التعليلي$ة 
ّدخلت امرأة النار في ھرة{: عليه وسلم ُلمسك: ((بسبب ھرة، ففي ھنا سببية: يعني} ِ َK ْم فيما أخ$ذتمَ ُْ ْ َ َ َ س$ببية، ] 68:ا=نف$ال))[ِ

  .بسبب ما أخذتم به: يعني
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ِوال6م للملك: إذن ِ ِْ ْ ُّ ُ ال67م:، قلن$اَ ِ للمل7كُمبت$دأ، و: ّ ِ ِْ ِوش7بھهخب$ر، : ْ ِِ ْ ٍوف7ي تعدي7ة  معط$وف علي$ه، َ ِ َِ ْ ِ قف7ي:ُّمتعل$ق بقول$هََ ، وھ$و ُ
ً أيضابمعنى تبع، ْ ٍ وتعليل،ٌمنصوب بفعل محذوف، وھو مفعول مطلق : َ ِ ْ ٍتعدية:  ھذا معطوف على قولهََ َِ ْ َ.  

َوزيد ِ َالح$رف، زي$َد للتوكي$د، ھ$و ل$يس معن$ى، الزي$ادة لي$ست معن$ى، الزي$ادة : َھن$ا ج$اء بلف$ظ م$ذكر، يعن$ي.. ُال.م: أي: َ ِ
  .ِحاصلة بإدخال الحرف، وإنما المعنى يكوُن بعد الزيادة، والمراد به التوكيد

ْوالظرفية استبن ِ َ ْ . ْ ََ ِ َ ببا. َوق7د يبين7ان ال7سببابھذين اللفظين، : استبن الظرفية بباء وفي، يعني: يعني: ِ َ . M َ ُ َِ َ ْ ف$ي والب$اء ق$د : يعن$ي: َ
  .يأتيان للسبب

ُتكسر �م الجر مع الظاھر، وال.م للملك، إ� المستغاث كما سيأتي، وفتحھا مع الضمير إ� الياء: قال ُّ َ َله ول$ك ب$الفتح، : ُ َ
ٍفتكسر، لزيد مال، لزيد بكسر ال.م ھذا ا=صل، ومع الضمير تف$تحأما مع الظاھر  ٌ ٍِ ِ َ َل$ه ول$ك ولن$ا إ� م$ع الي$اء فتك$سر، : ُ ُ َ َ َ

ِھْب لي: ((ِلي: تقول ٍبكسر ال.م، وفتحھا بعض العرب مع الظ$اھر مطلق$ا، لزي$د م$ع الظ$اھر، لكنھ$ا ] 38:آل عمران))[َ َ ً َ َ
ُليست بلغة مشھورة، وكسرھا خزاعة مع الضم َ ٍير، لك، لنا، حينئذ نقولَ ِ   .ھي مكسورة: ِ

ًوكسُر الباء مطلقا ھو المشھور، قال أبو حيان َوحكى أبو الفتح عن بعضھم فتحھ$ا م$ع الظ$اھر: َ ُھن$اك لغ$ة، لك$ن : إذن. ِ
  .المشھور ھو ما ذكرناه

ض أل7777صق ِبالب7777ا اس7777تعن وع7777د ع7777و◌. ِِ ِْ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ. ْ َ  

 
ِومث7777ل م7777ع وم7777ن وع7777ن بھ7777ا انط7777ق ِِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ

  

 

ًھذه معاني سبعة للباء، وذكر ث.ثا سابقة فھي عشرة كاملة َ َ.  

َتقدم أن الباء تكوُن للظرفية والسببية والبدل، الباء سبق أنھا للظرفية  َ ِاستبن ببا(ّ ِْ َ ، وكذلك للسببية وللظرفي$ة ف$ي البي$ت )ْ
َكذلك جاءت، وذكر في ھذا البيت سبعة معاني، مع زيادة البا) والبدل: (السابق .وبع7د م7ا ول7يس ج7ر : (ء في خب$ر ل$يسَ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ

ْالبا الخبر َ ََ َزيد(، ھناك )ْ َدل على أنھا تزاد، ولم يذكر الزيادة ھنا، لكن قد ُيؤخذ من الموضع السابق) ِ ُ K) : َوبعد م7ا ول7يس ْ َ َ ْ َ ََ َ
ْجر البا الخبر َ َ . ََ ًھي أحَد عشر معنى: زائدة للتوكيد، إذن: ، يعني)ْ َ.  

َبالبا است ْ َ ْ ْعنِ ّكتبت بالقلم، ھذه تسمى باء ا]لة، ُي$سميھا ال$بعض ب$اء ا]ل$ة: تأتي ل.ستعانة، نحو.. ِاستعن بالباء: يعني: ِ ّ ُ ُ ..
  .ُاستعانة، وقطعت بالسكين، السكين آلة والقلم آلة

.بالبا استعن وعد َْ َ ْ َِ َ ْ ِللتعدي$ة، ت$أتي للتعدي$ة، وت$سمى ب$اء النق$ل، وھ$ي الُمعاقب$ة للھم$ز: يعن$ي: ِ ّ ًة ف$ي ت$صيير الفاع$ل مفع$و� ُ
َوأكثر، تعدي الفعل القاصر نحو ّ ُذھبت بزيد بمعنى أذھب$ت، : ُ .ع7دُ ٍالتعدي$ة المق$صودة، ذھب$ت بزي$د، ومن$ه قول$ه تع$الى: َ ُ :

ْذھب ' بنورھم(( ِ ِ ُ ِ ُ K َ َ َأذھبه، فھي في معناھا، ولذلك ھي تسمى باء النقل ُمعاقبة للھم$زة؛ =: ، يعني]17:البقرة))[َ َّ ن الفع$ل ُ
ً�زم قد يتعدى بحرف ج$ر، وق$د يتع$دى ب$الھمزة، حينئ$ذ  ي$ستويان، ذھب$ت بزي$د أذھب$ت زي$دا، وھ$ل بينھم$ا ف$رق؟ في$ه  ُ ٍُ ٍ ّ ّّ ٌ

  .خ.ف، لكن المشھور أنھما بمعنى واحد

ض ْبالبا استعن وعد عو◌. َ َ َ َ ْ َ. ْ ِ َ ْ ُھذه باء التعويض، ت$سمى ب$اء المقابل$ة، وھ$ي داخل$ة عل$ى ا=ثم$ان، اش$تريت: ِ  الف$رس ب$ألف ّ
ِدرھم، باء الثمن ھذه، والفرق بينھا وبين باء البدل؛ باء العوض؛ أن باء العوض تكون في ُمقابل$ة ال$شيء ب$شيء آخ$ر،  َ ُ

ٍاشتريت ھذا بذا، حينئذ تقوُل.. ھذا ليس فيه: ُاشتريت كذا بكذا، نقول ِل$م يعط$ك ھ$ذا : ھذا ُمقابلة الشيء بالشيء، يعن$ي: ُ
ب$اء الع$وض تك$ون ف$ي مقابل$ة ش$يء : ُأما البدل �، � يل$زم في$ه أن يك$ون مقابل$ة ش$يء ب$شيء، إذنإ� بمقابلة ا]خر، و

َبشيء آخر، وباُء البدل عبارة عن اختيار شيء بغض النظر عن المقابلة، أو شيء مدفوع بدل شيء آخر ّ ٍ ٌ.  

ّثمن �، �ب$د م$ن دف$ع ش$يء أن$ت ت$دفُع َباء البدل ليس فيه مقابلة، أعطيك ھذا بدل كذا، لكن باء العوض �، باء ال$: إذن
  .ُلمقابله، وھذا التي يستعملھا الفقھاء في باب أو كتاب البيع

ض ْعو◌. َ ِألصقھذه التعويض، : َ ِ ْ ًإلصاق، وھ$ذا ق$د يك$وُن حقيق$ة وق$د يك$ون مج$ازا؛ حقيق$ة: يعني: َ ٍكم$ا أم$سكت بزي$د؛ : ً ُ
َأمسكت إذا أخذت بشيء منه حقيقة، تقول ٍأمسكت بزيد: َ ْواْمسُحوا بُرُءوسكم((: ُ ُ ِ ِ َ ُ، ھذا حقيق$ة، وأم$ا م$ررت ]6:المائدة))[َ

َبزيد ھذا ليس فيه إلصاق حقيق$ي، وإنم$ا الم$راد م$ررت، وق$ع م$روري بمك$ان ق$رب زي$د، م$ررت بزي$د � ُي$شترط في$ه  َُ ٍُ ٍُ ٍ
ٍالمماسة، مررت بزيد، يعني َحككت بجسمه مررت بجواره؟ ھذا ا=صل في اFلصاق، لكن ليس ھ$ذ: ُ ُم$ررت : ا الم$رادَ



                                                            
983

ٍبمكان قرب زيد، يعني: ٍبزيد، إنما المراد   .بمكان قريب من زيد، فصارت مجازية: ُ

ْومثل مع َ ََ ْ َمثل: ِ ْ ، )م$ع(ت$أتي بمث$ل : يعن$ي: ؛ بھ$ا انط$ق بھ$ا آخ$ر البي$ت، مث$ل م$ع)بھ$ا(ٌ بالنصب، ح$ال م$ن ال$ضمير ف$ي ِ
 م$ضاف إلي$ه، ح$ال م$ن ال$ضمير المج$رور بالب$اء )م$ع(َالمراد بھ$ا الم$صاحبة، فمث$ل من$صوب، وھ$و ُم$ضاف و) مع(و

kت$دل عل$ى الم$صاحبة الكلي$ة، وأم$ا الب$اُء ت$دل عل$ى ) َم$ع(ُّمتقدمة علي$ه، والم$راد ھن$ا المثلي$ة ف$ي أص$ل الم$صاحبة؛ =ن  k
ّالمصاحبة الجزئية، إذن � يستويان في الد�لة؛ =ن  ب$اء ف$.، ًأص. وفي وضعھا الكلي المراد بھا الكلي$ة، وأم$ا ال) مع(َ

الم$صاحبة الكلي$ة الملحوظ$ة ل$ذاتھا، وم$دلول الب$اء ) م$ع(ليس المراد ذلك، في ا=صل المصاحبة، ف. ُين$افي أن م$دلول 
lق$د ج$اءكم الرُس$وُل ب$الحق: ((نح$و) م$ع(ٌالمصاحبة الجزئية الملحوظة لغيرھا؛ فرق بينھم$ا، وبمعن$ى  ََ َ َْ ِ K ُ ُ ، ]170:الن$ساء))[ْ

ِثوب بطرازه، يعنيَمع الحق، بعتك ال: يعني   .مع س.م: ِمع طرازه، اھبطوا بس.م، يعني: َ

ْمثل مع ومن ِ َِ ْ َ َ ٌھن$ا اس$تعمل ح$رف بمعن$ى ظ$رف، واس$تعمل ح$رف بمعن$ى : ، إذن)ِمن(ومثل : يعني: ْ ٌِ ُِ ) م$ع(؛ =ن )م$ن(ُ
َ وم77ع ھ$$ذه ظ$$رف، َ ْم77ع(َ ٌفيھ77ا قلي77ل ) َ ِ َِ َمث77ل ٍس$$يأتي، حينئ$$ذ  َ ْ ْم77ع(ِ ِاس$$تعملت الب$$اء ھن$$ا ): َ .. بمعن$$ى ظ$$رف، واو المعي$$ةُ

ِالمصاحبة، واستعملت مثل  ُ ٍش7ربن بم7اء  "ھن$ا م$ن التبعي$ضية، ) م$ن(ًالتي للتبعيض ليست مطلق$ا، إنم$ا الم$راد ب$ـ) من(َ َ ِْ َ ِ َ
ِالبح777ر ْ َعْين$$$ا ي$$$شرُب بھ$$$ا: ((من$$$ه، م$$$ن م$$$اء البح$$$ر: ، يعن$$$ي"َ َ َ َِ ْ َعْين$$$ا ي$$$شرُب ((، إذا ل$$$م نق$$$ل بالت$$$ضمين، ]6:اFن$$$سان))[ً َ َْ ً

َبھ َعْينا يشرُب أو منھا؟ الثاني] 6:اFنسان))[اِ َ َْ   .� إشكال: منھا، إذن: ً

ْوعن َ ٍس$أل س$ائل بع$ذاب((ومث$ل ع$ن، : يعني: َ ٌَ َ َ َ َِ ِ ًفاْس$أْل ب$ه خبي$را((ٍع$ن ع$ذاب، : ، يعن$ي]1:المع$ارج))[َ ِ َِ َِ ، ]59:الفرق$ان))[َ
ُويْوم تشقق ((ًاسأل عنه خبيرا إذن جاءت بمعنى الباء، : يعني َ َK َ َ ِالسماُء بالغمامَ َ ََ ْ ِ K]((عن الغمام: ، أي]25:الفرقان.  

ِوعن بھا انطق ِِ ْ َ َ الم$راد بھ$ا الم$صاحبة، ) م$ع(َابُن عقيل زاَد الباء بمعنى المصاحبة، وھذا غريب منه، لماذا؟ =ن مثل : َْ
َومثل للمصاحبة ھناك بقوله  َبعتك الثوب بطرازه"ّ د ھ$ذا المعن$ى؛ =نھ$ا ھ$ي ، مع طرازه، ھذه ُمصاحبة، ولذلك � ُي$زا"ُ

  ).مع(مثل 

ِوعن بھا انطق ِِ ْ َ َ   .انطق بھا: َْ

ض ألصق ِبالبا استعن وعد عو◌. ِِ ِْ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ. ْ َ  

ْومثل مع ومن ِ َِ ْ َ ََ   .ومثل من:  يعنيْ

ْوعن َ   .ومثل عن: َ

ِبھا انطق ِِ ْ ًانطق بالباء في حال كونھا مماثلة في المعنى لـ: أي: َ   .ق با=خيرّ، فھو ُمتعل)عن(و) ِمن(و) مع(ِ

ْعل77777ى ل6س77777تع6 ومعن777777ى ف77777ي وع777777ن َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ  

 
ْبع77777ن تج77777اوزا عن77777ى م77777ن ق77777د فط77777ن ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ًَ ِ  

 
َوق777777د ت777777ج◌ي موض777777ع بع777777د وع777777لى َ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ٍَ ِ ْ َ

  

 
َكم77777ا عل77777ى موض77777ع ع77777ن ق77777د جع677777 ِ ُِ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ َ  

 

َ على ل6ستع6 ْ ْ َِ ِ َعلى: َ َل6ستع6ُمبتدأ، : َ ْ ِْ   .ھذا ا=صل فيھا" ا�ستع.ء"َخبر، وھنا قصرهُ للضرورة، : ِ

ِومعنى في َ ْ َ ٌوعن، وعن ھ$ل ھ$و معط$وف : ذكر لعلى معنيين أو ث.ثة؟ ھذا مختلف فيه، اختلف الشراح في قوله: إذن: َ
  :َعلى ما قبله، أو جملة ُمستأنفة؟ ما اFشكال؟ اFشكال إذا عطفته على ما قبله انظر الشطر ا=خير في البيت الثاني

ْكما على مو َ َ ََ ْضع عنَ َ َ   ).عن(بمعنى ) على(جاءت : ، إذن)عن(ومعنى ) في(على ل.ستع.ء ومعنى : َلو قلت: ِ

َكما على موضع عن قد جع6: ثم قال ِ ُِ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ّصار الشطُر ذاك حشوا، وبه قال المكودي، حينئذ �بد م$ن التأوي$ل حت$ى ننج$ي : َ ُ ًّ ٍ َ
بع$ن، : ق$ال.. َمبتدأ، بقي إشكال:  ومعنى في انتھى الك.م ھنا، وعنعلى ل.ستع.ء،: قوله: ابن مالك رحمه '، فنقول

kوعن بھا تجاوزا، فأظھر في مق$ام اFض$مار، ھ$ذا أخ$ف، فنق$ول: ا=صل يقول َ َأظھ$ر ف$ي مق$ام اFض$مار؛ ف$. إش$كال : ً
َكما على موضع عن قد جع6: ٍفيه، حينئذ صار قولك ِ ُِ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ٍابن عقيل مشى على ھ$ذا، ول$ذلك ل$م مستأنفا وك.ما له د�لته، و: َ

َكم7ا عل7ى موض7ع : َتأتي لث.ث معاني وذكرھ$ا، ث$م ق$ال: ًإ� متأخرا، وأما المكودي �، قال) عن(بمعنى ) على(يشرح  ْ َ َ َِ َ َ
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َعن قد جع6 ِ ُ َْ   .ٌتتيم للبيت؛ =نه مدلول بما سبق: َْ

َعل77: ب$أن عل$ى ذك$$ر لھ$ا معني$ين: ال$صواب أن ا=ول$ى أن ُيق$$ال: إذن َى ل6س7تع6َ ْ ِْ ً، س$واء ك$$ان اس$تع.ء حقيق$ا أو معنوي$$اِِ ً :
َوعلْيھا وعلى الفلك تْحملون(( َ َ َ َ َ َُ ْ ُْ ُ َ   .ھذا استع.ء حقيقي] 22:المؤمنون))[َِ

ٍفضلنا بْعضُھم على بْعض: ((وكذلك معنوي َ َ َ ََ ْ َ َْ K]((ھنا فيه علو، لكنه علو معنوي ليس بحقيقي]253:البقرة ،v.  

َعلى ل6ستع6 ْ ْ َِ ِ ِ ومعنى فيَ َ ْ َ ق$صد لفظ$ه ) ف$ي(، معن$ى م$ضاف، و)ف$ي(، وھو مضاف إلى )ل.ستع.(ٌھذا معطوف على : َ
  .مضاف إليه

ِمعنى في َ ْ ٍوَدخل المدينة عل$ى ح$ين غفل$ة): ((في(بمعنى ) على(تأتي : يعني: َ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ََ ف$ي ح$ين غفل$ة، : ، يعن$ي]15:الق$صص))[َْ
  ).في(فجاءت على ھنا ظرفية، بمعنى 

َوع   .ھذا ُمبتدأ: ْنَ

ْبعن تجاوزا عنى من قد فطن ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ََ ًَ   .ِفطْن فيه وجھان وا=ولى الفتح ھنا: ِ

ْبعن َ َھذا فيه إظھار في مقام اFضمار، وا=صُل بھا تج$اوزا، و� انك$سار ف$ي البي$ت، وعلي$ه فقول$ه: ِ ً ِ َكم7ا عل7ى موض7ع : ٌ ْ َ َ َِ َ َ
َليس تكرارا، ويؤيده أن ابن عقيل رحمه ' َُ ّ ِ تعالى لم يشرحھا في ھذا الموضع كما ذكرً ُ.  

ًبعن تجاوزا  َ َُ َ َْ ًتجاوزا) عن(تأتي بـ: يعني: ِ َ َُ َ؛ ھ$ذا ح$ال، فت$ستعمل َ ف$ي معناھ$ا ا=ص$لي وھ$و المج$اوزة، ول$ذلك ل$م ) ع$ن(ُ
َمعن$ى إ� ھ$ذا فق$ط، وھ$ي المج$اوزة، كم$ا مث$ل) ع$ن(يذكر البصريون لـ م، ، رمي$ت ال$سھ"ُرمي$ت ال$سھم ع$ن الق$وس: "ّ

َتجاوز السھم الق$وس، و: يعني ُتج$اوز علُم$ه من$ُه إل$ي، كم$ا تج$اوز ال$سھم : م$ن علم$ه، يعن$ي: ، يعن$ي"أخ$ذت ع$ن زي$د"ُ َ ّ ُ
  .ھناك

ْمن قد فطن ْ َْ َ َ ًفطن للشيء يفطُن بالضم فطن$ة، وفط$ن بالك$سر فطن$ة أي$ضا وفطان$ة، لك$ن الف$تح ھن$ا : الفطنة الفھم، تقول: َ ْ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ ًَ ّ َ
  .أولى

َوقد تج َْ ٍ◌ي موضع بعدَ ِْ َ َ ْ َ ٌموض$ع ھ$ذا دائم$ا من$صوب عل$ى الظرفي$ة : ، قلن$ا)بعد(مضوع ) عن(ما ھي؟ عن، قد تجيُء : ِ ً َ
  .َإذا جاء في مثل ھذا المقام، لكنه على غير القياس

ٍ موضع بعد ِْ َ َ ْ َمكان بعد، موضع مضاف، وبع$د م$ضاف إلي$ه، وھ$و من$صوب، ب$ـ: يعني: َ للتقلي$ل ھن$ا ف$ي ) ق$د(، و)تج$ي(ٍ
  .ن الموضعينھذي

َوق777د ت777ج◌ي موض777ع بع777د وع777لى َ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ٍَ ِ ْ َلت$$$ْركُبن طبق$$$ا ع$$$ْن : ((بمعن$$$ى كلم$$$ة بع$$$د: ، يعن$$$ي)بع$$$د(ت$$$أتي موض$$$ع ) ع$$$ن: (َ ًَ َ K َ َ َ
ٍطبق َ َوعلىبعد طبق، : ، يعني]19:ا�نشقاق))[َ َ َعلى، تأتي عن، لموضع )على(وموضع :  يعنيَ   ، مثل ماذا؟َ

َ)ه ابن عمك M َ ُ ِ َ) أفضلت ف! َ ْ ِ ْ ُ ٍي حسبَ َ Mعني َ ّعلي، الحسب يتعدى بـ: َ   ).بعلى(ّ

ٍ) أف777777ضلت ف777777ي ح777777سب............... َِ َ َ ْ ْ ُ َ  

 
ُعن7777777ي و) أن7777777ت دي7777777اني فتخزون77777777ي ُ َ Mَ . َ ََ َ َ

  

 

ّ� أفضلت في حسب علي: أي ٍ َ.  

َكما على موضع عن قد جع6 ِ ُِ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ِاستعملت عن بمعنى : إذن: َ ِاس$تعملت بمعن$ى ) عل$ى(كم$ا أن ) على(ُ َح$صل : ، إذن)ع$ن(ُ َ
ُتبادل بينھما، كل منھما استعمل في موضع ا]خر v ٌ.  

ِكما استعملت على بمعنى عن في قوله: قال ابن عقيل ُ:  

ٍإذا رض7777777777يت عل7777777777ي بن7777777777و ق7777777777شير َ ُُ ََ . َ َ ََ ْ ِ ِ  

 
َلعم77777777777777ر � أعجبن77777777777777ي رض77777777777777اھا َِ َ َ ْ ُ ْ َِ ِ َ ّ َ  

 

ْرضيت  َ ْرضي ' عنُھم((علي أو عني؟ َِ ْ َ َ َُ K   ).عن(على ھنا بمعنى : ، إذن)عن(تعدى بـ، ي]119:المائدة))[ِ

ِعلى ل6ستع6 ومعنى في: إذن قول الناظم ِ َِ ْ َ َ ْ ْ ََ ِ   .، وھما ا�ستع.ء والظرفية)على(َذكر معنيين لـ: َ
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ْوعن: ثم قال َ َھذا يحتمل أنه مبتدأ، وإذا أردنا تخريج ك.م ابن مالك عليه فھو جيد: َ َِ.  

ًبعن تجاوزا ُ َ ََ ْ   .بل لم يذكر البصريون سواهوھو ا=صل فيھا، : ِ

َعنى   .قصَد: يعني: َ

ْمن قد فطن ْ َْ َ َ َالفطن يعني، الذي فطن: َ ِ.  

ِوقد تجي َ ْ َ َبأن$ه ح$ذف الھم$زة لل$ضرورة �، ج$ا يج$ي، : تجي � يق$ال: قد تجي، جاء يجي، جاء يجيُء فيه لغتان، يعني: َ
  .ھذه للتقليل) قد(جاء يجيُء فيه لغتان، و

َموضع ْ َكما، )على( بعدن وموضع تجي عن موضع: َِ ِ إذا قيل بأن ھذا البي$ت ح$شو زائ$د، حينئ$ذ أش$ار ب$ه إل$ى الحم$ل ..َ َ ٍ
َوالمعادلة، يعني كل منھما أقام نفسه مقام ا]خر َ v.  

  :ثم قال

ْش77777777به بك77777777اف وبھ77777777ا التعلي77777777ل ق77777777د َ ُ ِ ٍْ َ َ M. َ َِ ِ ْ  

 
ْيعن77777777777777ى وزائ77777777777777دا لتوكي777777777777777د ورد ََ ْ َ ْ ٍُ ِ ِ َِ َ ًَ  

 

ٍش7به بك7افٍيه وھو ا=صل فيھا، ُمشاركة أمر =مر إما حقيق$ة أو مج$از، َذكر للكاف ث.ث معاني، التشب َ َِ ْ M : ،ٌزي$د كا=س$د
  .وأكثُر معانيھا.. الكاف ھذه أفادت التشبيه، وھذا ا=صل فيھا وھو الكثير

ٍشبه بكاف َ َِ ْ M، شبه ْ ِ ٍ بكاففعل أمر وَ َ   . متعلق بهِ

َوبھا التعليل قد يعنى .ْ ُ ْ َ َْ َ ُ ِ ُالتعليلعنى بھا، التعليل قد ُي: ِ ِ ْ َقد يعنى  مبتدأ وجملة . ْ ُ ْ َوبھاخبر، َ ، ظ$اھُرهُ أن$ه قلي$ل، )يعن$ى( متلق بـَِ
َوبھا التعليل قد يعنى: لذلك قال .ْ ُ ْ َ َْ َ ُ ِ ْقد: ِ   . ھنا للتقليل، فظاھُرهُ أنه قليلَ

  .َخالف ما في أصله في الكافية: ود�لته على التعليل كثيرة، إذن: وقال في شرح الكافية

َوبھ77ا التعلي77ل ق77د يعن77ى .ْ ُ ْ َ َْ َ ُ ِ ْواذك$$ُروهُ كم$$ا ھ$$َداكم: ((يعن$$ي ت$$أتي للتعلي$$ل، كم$$ا ف$$ي قول$$ه تع$$الى: ِ ُ َُ َ ََ ھن$$ا ) م$$ا(، ]198:البق$$رة))[ْ
ْوزائدا لتوكيد ورد: =جل ھدايته إياكم، وقال ھنا: مصدرية، أي ََ ْ ٍَ ِ ِ َِ ًزائ7داًورَد ح$رُف الك$اف زائ$دا لتوكي$د، : يعني: ًَ َ ِ ٌح$ال : َ

ْورد الضمير المستتر في من ٍلتوكيد، و َ ِ ِْ   . ھذا متعلق بهَ

ٌجيء بھا للزيادة، والمراد بالزيادة التأكيد، ليس الزيادة معن$ى م$ن المع$اني، وإنم$ا الزي$ادة وص$ف للف$ظ م$ن حي$ث : إذن َ َ ِ
ًھو، كونه دخي. عل$ى الجمل$ة، وأم$ا م$اذا أف$ادت بع$د الزي$ادة؟ فالتأكي$د َل$ْيس كمثل$ه ش$ْي: ((ُ َِ ِ ِْ َ ٌھ$ذا مث$ال ] 11:ال$شورى))[ٌءَ

َمشھور، فيه أوجه كثي$رة وك$.م كثي$ر، لك$ن ال$صحيح أن الك$اف ھن$ا ُيق$ال أنھ$ا ص$لة زائ$دة للتوكي$د، ل$يس مثل$ه ش$يء،  ٌ
ًھذا خب$ر ُمق$دم، وھ$و من$صوب ف$ي ا=ص$ل، دخل$ت علي$ه الك$اف تأكي$دا، ل$يس مثل$ه ش$يء : ھذا اسم ليس، ومثله: شيء ّ

  .ليس مثله شيء ليس مثله شيء

ْوزائدا لتوكيد ورد ََ ْ ٍَ ِ ِ َِ   .ورَد الكاف للتأكيد: يعني: ًَ

ْلواح7ق اAق7راب فيھ7ا ك7المقق: ِومما زيدت فيه قوُل ُرؤبة َُ َْ َ َ َْ ََ ِ ِ ِالط$وُل، وم$ا حك$اه الف$راُء أن$ه قي$ل : ُا=ص$ُل فيھ$ا المق$ق أي: َِ
ًھينا: ٍكھيlن، أي: كيف تصنعون ا=قط؟ فقال: لبعض العرب ّ.0  

َواس77777تعمل  ِ ْ ْ َاس77777ما وك77777ذا ع77777ن وعل77777ىَُ َ َ َ َ ْْ َ َ ً  

 
َم7777777ن أج7777777ل ذا عليھم7777777ا م◌ن دخ67777777 َ َ ْ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ِ َ ِ  

 

ًواستعمل اسما ْ ْ ْ ََ ِ ُمن حروف الجر ما قد يكون ثم اسم موافق له في اللفظ، وإنما يتج$وز النح$اة فيق$ال: ُ ّ ِ ّ ) عل$ى(أو ) ع$ن: (َِ
ٍإذا قيل بأنه اسم، حينئذ نحكم عليه بالبن$اء، : قولالمراد اللفظ فحسب، الموافقة في اللفظ، ولذلك ن.. تأتي حرفية واسمية

ٍالحرفية لفظا ومعنى، حينئذ ق$ولھم) على(لماذا؟ =نه أشبه  ت$أتي حرفي$ة واس$مية ل$يس عل$ى اللف$ظ وھ$و مك$رر ) عل$ى: (ً
  .ّمرتين والوضع واحد، �، ليس ھذا المراد

ًواستعمل اسما ْ ْ ْ ََ ِ ًوُيستعمل اسما وذلك خمسة أحرف، ذكر في ھ$ذا البي$ت من حروف الجرl ما يخرُج عن الحرفية : إذن: ُ َ
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ًواستعمل اسما: ث.ثة ْ ْ ْ ََ ِ   .استعمل الكاف التي للتشبيه، ھذا معنى رابع ويزاد: ُ

ًواستعمل اسما ْ ْ ْ ََ ِ ًاسماالكاف، : أي: ُ ً اس7ما،"مثل"بمعنى : ْ َھ$ذا ح$ال، وذك$ر الفع$ل ھن$ا عل$ى إرادة الح$رف، : ْ Kَواس7تعمل ِ ْ ْ َُ ،
ّستعملت، ُمرادا به الحرف؛ =ن الحرف مذكر،ولم يقل ا ً ً واستعمل اس7ماُِ ْ ْ ْ ََ ِ ًاس$تعمل الك$اف اس$ما؛ ح$ال كون$ه اس$ما : ، أيُ ً

  بمعنى مثل، مثل ماذا؟

ٍأتنتھ777777ون؟ ول777777ن ينھ777777ى ذوي ش777777طط َ ََ ْ َ َِ َ َ َْ ََ َ
  

 
ُك77777الطعن ي77777ذھب في77777ه الزي77777ت والفت77777ل ُ . َُ ْ .ُ ِ ُ َ َْ ِ  

 

ِكالطعن ْ . َ يكون جارا ومج$رورا، إذن يتع$يُن أن نحك$م عل$ى الك$اف بأنھ$ا زائ$دة، ول$م ينھ$ى ھذا فاعل، والفاعل �: ، قالواَ ّ ًّ ً
َولم ينھى الطعن، لو قيل بالكاف ھن$ا بأنھ$ا أص$لية عل$ى بابھ$ا ح$رف، أي$ن : ِالطعُن ذوي الشطط ھذا ا=صل، إذن نقول

َفاعل ينھى؟ � وجوَد له، و� يمكن أن ُيوجد فعل بدون فاعل، ثم كالطعن إذا قيل َ بأنه الفاعل وھي عل$ى أص$لھا، لل$زم َ
ِأن يكون الجار والمجرور واقعا فاع. وھذا ُممتنع، إذن ً   .يتعيُن أن نحكم على الكاف بأنھا اسمية: ً

  .ِولن ينھى مثُل الطعن؛ فھي مضاف ومضاف إليه، فالكاُف ھنا فاعل وھو مضاف، والطعن ُمضاف إليه: إذن

ًواستعمل اسما  ْ ْ ْ ََ ِ َل$يس ف$ي س$عة الك$.م، وأج$ازه : ٌوھو مخصوص عنَد سيبويه والمحققين بال$ضرورة، يعن$ي لكنه قليل، ُ َ
ِزي$$د كا=س$$د: "ُكثي$$رون م$$نھم الفارس$$ي والن$$اظم ف$$ي ا�ختي$$ار؛ أج$$ازوا ف$$ي ٌزي$$د كا=س$$د؛ زي$$د: في$$ه إعراب$$ان" ٌ مبت$$دأ : ٌِ

ِزيد كا=سد. "جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر: وكا=سد خبر، وھ$و م$ضاف وا=س$د م$ضاف : مبتدأ والكاف: زيد" ٌ
ِزي$$د مث$$ُل ا=س$$د، فأج$$ازوا ف$$ي: إلي$$ه، إذا جعلناھ$$ا اس$$مية ِزي$$د كا=س$$د: "ٌ أن تك$$ون الك$$اف ف$$ي موض$$ع رف$$ع، وا=س$$د " ٌ

  .مخفوض باFضافة

َوكذا عن وعلى َ َ َ َْ َ َوك7ذا: َ َ َوك$ذلك أي$ضا ُي$ستعمل : ، أيَ ْع7ن(ً َعل7ى(َو) َ َ ث$م عل$ل ًاس$مين، كم$ا اس$تعمل ك$اُف الت$شبيه اس$ما،) َ ّ
َ من أجل ذا عليھما م◌ن دخ6:استعمالھما اسمين، بقوله َ َ ْ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ِ َ ِ.  

ْوك77ذا ع77ن َ ََ ْع77ن: َ َ وك77ذامبت$$دأ،: َ َ َ وعل77ىّخب$$ر ُمق$$دم،: َ َ ّمعط$$وف علي$$ه، وھم$$ا حينئ$$ذ إذا حكمن$$ا با�س$$مية مبين$$ان؛ مبني$$ان : َ ّ ٍ
ّلمشابھة الحرف في اللفظ وأصل المعنى؛ =ن  الحرفي$ة ) ع$ن(ا�سمية أش$بھت ) عن(لحرفية، وا) على(أشبھت ) على(ِ

ِفي اللفظ وأصل المعنى كما ق$ال اب$ن الحاج$ب، وقي$ل ًاس$م دائم$ا، واس$تعملت علم$ا) عل$ى: (ُمعرب$ان، وقي$ل: ِ ُ َإذا قي$ل ... ًِ
ِصارت علما، واستعملت ) اسم( ُ ًفع. ماض$يا، تق$ول) على(ً ًع$. يعل$و عل$وا، وع$. يعل$ى ع$.ء؛ مث$ل بق$ى يبق$ى بق$: ً ً ًاء، ّ

ًع. يعلى ع.ء، وع. يعلو علوا، ففيھا وجھان ّ ًتأتي فع. ماضيا، تقول) على(و. ً ًع. يعل$و عل$وا وعل$ى يعل$ى ع$.ء، : ً ّ
الحرفي$ة تكت$ب بالي$اء، وأم$ا الفعلي$ة ) عل$ى(الحرفية؛ =ن ) على(الفعلية ليس رسمھا كرسم ) ع.(، و)بقى يبقى بقاء(كـ

َعل$$و، حينئ$$ذ  تكت$$ب ب$$ا=لف ترس$$م ب$$ا=لف، بخ$$.ف الحرفي$$ة فإنھ$$ا ترس$$م بالي$$اء، فتكت$$ب ب$$ا=لف =نھ$$ا ع$$ن واو، ع$$. ي ُ ُ َُ ٍ
ع$. (، أم$ا إذا كان$ت م$ن )عل$ى يعل$ى(ُا�س$مية ترس$م بالي$اء، وھ$ذا إنم$ا يظھ$ُر إذا كان$ت م$ن ) عل$ى(ومقتضى ھذا أن 

  .ٍ، فكتابتھا با=لف =نھا حينئذ واوية)يعلو

َوكذا عن وعلى: إذن َ َ َ َْ َ بمعن$ى ) عل$ى(بمعن$ى جان$ب، وتك$ون ) ع$ن(ً.ن اسمين كما استعمل الكاف اسما، فتك$ون َُيستعم: َ
  :فوق

ِغ7777دت م7777ن علي7777ه بع7777دما ت7777م ظمُؤھ7777ا ِ ِ. َ َ ْ ََ ََ َْ  

 
ِت77777صل وع77777ن ق77777يض بزي77777زاء مجھ77777ل ْ َ ََ ٍَ َ ْ c ِ  

 

ِغدت من عليه َِ ََ ْ   .ِمن فوقه: يعني: َْ

ْولقد أراني للرماح دريئة            من عن ْ َ َْ َ َ M َِ ً َ ِ ِ َ َ ِ يميني َ ِ   .من جانب يميني: يعنيَ

ّتخص بالمعنى، فيقال : إذن   .ا�سمية بمعنى فوق) على(ا�سمية بمعنى الجانب، و) عن(ُ

َمن أجل ذا عليھما م◌ن دخ67 َ َ ْ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ِ َ َم7ن أج7ل ذا: ِ ِ ْ َ ْ دخ$ل عليھم$ا، ) م$ن(، أو )م$ن(؟ كونھم$ا اس$مين، دخ$. عليھم$ا َذام$ا ھ$و : ِ
ّومن الحرفية � شك أنھ � ت$دخل إ� عل$ى ) ِم$ن(؛ =ن )ِم$ن(دخ$وُل ) ع$ن(و) على(ا تدخُل على ا=سماء، فدليُل اسمية ِ

ِغدت من عليه: ا=سماء َِ ََ ْ ٍ، كيف دخل حرف على حرف؟ حينئذ  نقولَْ ٍ   ً.من حرف جر، وعلى يتعين أن يكون اسما: ٌ
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ِمن عن يميني ِ َِ َْ ّمن حرف جر دخل على عن، والحرُف � يدخل إ� عل$ى: ْ َ ا=س$ماء، و� ي$دخل عل$ى الح$روف، فتع$ين ِ ّ
  ً.أن تكون اسما

ِمن أجل ْ َ ْ ّجار ومجرور ُمتعلق بقوله: ِ َدخ6: ّ   .َ◌، ا=لف ھذه فاعلَ

َمن أجل ذا ِ ْ َ ْ ِ أجل:ِ ْ   .مضاف إليه: َ ذامضاف و: َ

َعليھما ْ َِ َدخ6: ُمتعلق بقوله: َ َ ْمن، َ َدخ67مبتدأ، و : ِ َ ُل$ف ھ$ذه فاع$ل، وھ$و يع$ود إل$ى ع$ن ا=.. الجمل$ة م$ن الفع$ل والفاع$ل: َ
  .وعلى

ً، واس$تعمل الك$اف اس$ما قل$ي. وذكرن$اه، والك$اُف اس$م مرف$وع عل$ى الفاعلي$ة، )عل$ى(و) ع$ن(عل$ى : دخل عليھما) ِمن( ً ُِ
ِلن ينھى ذوي شطط مثل الطعن، واس$تعملت عل$ى وع$ن اس$مين عن$د دخ$ول م$ن عليھم$ا، : َوالعامل فيه ينھى، والتقدير ُ ٍ َ

  .بمعنى الجانب) عن(بمعنى فوق و) على(فتكون 

َواس77777تعمل اس77777ما وك77777ذا ع77777ن وعل77777ى َ َ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ًُ َ ِ  

 
َم7777777ن أج7777777ل ذا عليھم7777777ا م◌ن دخ67777777 َ َ ْ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ِ َ ِ  

 

َمن أجل ذا عليھما م◌ن دخ67: قوله: إذن َ َ ْ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ِ َ َعليھم7ا: ِ ْ َِ َدخ67ھ$ذا ج$ار ومج$رور ُمتعل$ق ب$ـ : َ َ ِم7ن أج7ل، و َ ْ َ ْ ك$ذلك متعل$ق ب$ـ : ِ
َدخ6 َ ِ أجل و، َ ْ ِمن دخ$. عليھم$ا م$ن أج$ل ذا، : ، تركيب الك.م)عن وعلى(ُ مضاف �سم إشارة يعود على َذامضاف و َ
بأنھ$$ا الم$$سموع ) ِم$$ن(Kم$$ن أج$$ل كونھم$$ا اس$$مين، وھ$$ذا است$$شھاد عل$$ى اس$$تعمالھما اس$$مين � تقيي$$د، ول$$ذا خ$$ص : يعن$$ي

kدخولھا عليھما كثيرا، وُسمع جر عن بـ ّ، وُس$مع ج$ر )م$ن( ب$ـ)بع$ن(وب$ـ) عل$ى(اسميتھا ثابتة بـ: ل، فعلى ذلك نقو)على(ً ِ
  .ِ، فُعلم أن اسميتھا � تتقيد بدخول من)على(بـ) عن(

  :قال

َوم7777777ذ ومن7777777ذ اس7777777مان حي7777777ث رفع7777777ا َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ََ ُ ُْ ِ ْ  

 
َأو أولي7777777ا الفع7777777ل كجئ7777777ت م7777777ذ دع7777777ا ُ ْ َ ْ َْ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ ُ َ

  

 
ْوإن يج7777777777را ف7777777777ي م7777777777ضي فكم7777777777ن  ِْ ِ َِ َ ^ ُ . ُ َ َِ  

 
ِھم777ا وف777ى الح777ضور ُ ُ َ َْ ِ ْ معن777ى ف777ي اس777تبنُ ِ َ َْ ْ َِ  

 

َمن حروف الجر ما ُيستعمل اسما وھي خمسة، ذكر الكاف وعن وعلى: ھذا الرابع والخامس، قلنا ًَ ّ.  

ُومذ ومنذ ْْ ُ َ ُ ْومذَُيستعم.ن اسمين وحرفين، : َ ُ ُومن7ذّبضم الميم، : َ ْ ُ ِب$ضم الم$يم، وك$سر ميُمھ$ا لغ$ة، يعن$ي يق$ال: َ ُ ُِم$ذ وم$ذ، : ّ
ُوُمنذ ومنذ وھو ْأصل ُمذ ُمنذ، بدليل رجوعھم إلى ضم الذال عنَد م.قاة ال$ساكن، ُم$ذ بإس$كان ال$ذال، إذا :  لغة فيھا، قيلُِ ّ

ك بال$ضم ول$م يرج$ع إل$ى ا=ص$ل؟ دل عل$ى : التقى ساكنان ا=صل أن يتحرك بالكسر، لكن ھم يقولون lُمذ اليوم، لم ُحرK َ َ ُ
َلو ُسمي علم : ُأصلھا منذ، ولذلك قيل) ُمذ(أن  َفصغرته، تق$ول) ُمذ(رجل بـّ ِ، م$ن أي$ن ج$اءت الن$ون؟ الت$صغير )ٌُمني$ذ: (ّ

ٍيرد ا=شياء إلى أصولھا، حينئذ  قالوا ُّمذ ھذه ليست أص.، بل ھي ف$رع، وأص$لھا ُمن$ذ، ب$دليل ض$م ال$ذال عن$د م.ق$اة : ّ ُ ً
ّالساكن، ُمذ اليوم، ولو� أن ا=صل الضم لكسروا، و=ن بعضھم يقول ّ ٍُمذ زمن : ُ َ ُِس$مع فيھ$ا ب$ضم ال$ذال : طوي$ل، يعن$يُ

ُّمذ، فدل على أنھم قد يضموا الذال مع عدم الساكن، وقيل K ّھما أص.ن؛ ك$ل منھم$ا أص$ل بذات$ه؛ =ن$ه � ُيت$صرف ف$ي : ُ v
ًإذا كان ُمذ اسما فأصلھا ُمنذ، أو حرفا فھي أصل: الحرف وشبھه، وقيل ًُ ْ.  

ِوم7ذ ومن77ذ اس77مان َ ْ ُ َ ُ َُ َحي77ث رفع7ا أو أولي77ا الفع77لت$$ى؟ ھم$ا اس$$مان م: يعن$$ي: ْْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ُ َ َ َإذا رفع$$ا م$ا بع$$َدھما ف$$احكم عليھم$$ا بكونھم$$ا : ُ
  .َاسمين، ھذا الموضع ا=ول، أو جاء بعَدھما فعل فاحكم عليھما بكونھما اسمين

ُمذ ومنذ اسمان: في ھذين الموضعين: إذن ْ.  

َأو أوليا الفعل ْ َ ْ ِْ ِ ُ َ أوليا :َ ِْ َ أول7ي ّلف نائُب فاعل، والفعل ھذا مفعول$ه ا=ول؛ =ن$ه يتع$دى إل$ى اثن$ين،ّھذا ُمغير الصيغة، وا=ُ ِْ ُ
َالفعل ْ َأو ولي الفعل: ، في بعض النسخِ َ.  

َكجئت مذ دعا َُ ْ ُ ٌجئ$ت من$ذ زي$د عن$دك، الغال$ُب في$ه أن يك$ون م$ا : ھذا فعل مع فاعله، وھو الغالب، أو المبت$دأ م$ع خب$ره: َ ُ ُ
َقد يكون جمل$ة اس$مية، جئ$ت من$ذ زي$د عن$دك، ف$ا=ول ال$ذي أش$ار إلي$ه بقول$هجملة فعلية، و: بعَده فعل، يعني ٌ ُ ِاس7مان : (ُ َ ْ
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َحيث رفعا َ ْ ََ kرفعا اسما ُمفردا، ھذا التقييد، حينئذ رفعا، متى يرفعان؟ ھذا يدل على أنھما مبت$دءان؛ =ن ال$ذي يرف$ُع ھ$و ) ُ ٍ ً ً
َالمبتدأ، فحينئذ على رأي ابن مالك � ُيعرب  ًإذا وقعا اسمين مفردين إ� مبتدأ، وما بعده يكون خبرا) ُمذ وُمنذ(ٍ ً.  

َوم7ذ ومن7ذ اس7مان حي7ث رفع7ا، جاء ما بعَدھما اس$م مف$رد، "ما رأيته مذ يومان"ّفا=ول نحو : إذن َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ََ ُ ُْ ِ ، ُم$ذ يوم$ان، يوم$ان ْ
  .ُمذ ھذا في محلl رفع مبتدأ ويومان خبر على ظاھر ك.م ابن مالك: ھذا مرفوع، إذن

ِأو منذ يوم الجمعة برفع ما بعده، إذا ُرفع ما بعد  ُ ) م$ذ ومن$ذ(ٍ، حينئذ حكمن$ا عليھم$ا بكونھم$ا اس$مين، فتك$ون )مذ ومنذ(ُ
ُخب$ر، م$ا رأيت$ه من$ذ ي$وم الجمع$ة، من$ذ: مبتدأ ويوم$ان: ُمبتدئين وما بعدھما خبران، ما رأيت ُمذ يومان، مذ ُُ ھ$ذا مبت$دأ : ُ

ِأمد انقطاع الرؤية يومان ھذا ف$ي ا=ول، م$ا رأيت$ه : بتدءان وما بعَدھما خبر، والتقديرٍوھما حينئذ م. ويوم الجمعة خبر ُ
َأمد انقطاع الرؤية يومان، وأوُل انقطاع الرؤية يوم الجمعة في المثال الثاني، وقد أش$عر ب$ذلك قول$ه: ُمذ يومان، يعني ِ ِ ُ :

َحي7ث رفع7ا َ ْ ََ مبت$دأ م$ؤخر، : ّخب$ر مق$دم، ويوم$ان: ب$العكس، ُم$ذ: قي$ل؛ =ن المبت$دأ ھ$و الراف$ع للخب$ر، م$ن غي$ر عك$س، وُ
ظرف$$ان من$$صوبان عل$$ى : بين$$ي وب$$ين الرؤي$$ة يوم$$ان، وقي$$ل: مبت$$دأ م$$ؤخر، والمعن$$ى: خب$$ر مق$$دم، وي$$وم الجمع$$ة: ُومن$$ذ

ُم$ذ ك$ان أو ُم$ذ م$ضى ي$ومين، وإلي$ه ذھ$ب أكث$ُر : الظرفية، وم$ا بع$َدھما فاع$ل بفع$ل مح$ذوف، وھ$ذا ك$ذلك ش$ھير، أي
  .َ، واختاره السھيلي والناظم في التسھيلالكوفيين

َأو أوليا الفعلالذي ھو -والثاني  ْ َ ِْ ِْ ُ
َما إذا أولي جملة فعلية أو اسمية: - َجئت مذ دعا: ُ َُ ْ ُ ْ ، كم$ا مث$ل الن$اظم، والم$شھور أنھم$ا ِ

ٍحينئذ  ظرفان ُمضافان إلى الجملة، إذا جاء م$ا بع$َدھما جمل$ة حينئ$ذ فنق$ول :  إل$ى الجمل$ة، وقي$لھم$ا ظرف$ان ُم$ضافان: ٍَ
َإلى زمن مضاف إلى الجملة، وھذا سبق معنا، وقيل ٍ ٍُمبتدآن، فحينئذ يجُب تقدير زمن المضاف إلى الجمل$ة يك$ون ھ$و : َ

َأولي الفعل: الخبر، المشھور على ك.م الناظم ظاھُرهُ ھنا أنھما ظرفان، ولذلك قال ْ َِ ِْ   .K، فدل على أنھما ظرفينُ

َومذ ومن7ذ اس7م ْ ُ َ ُ َُ َوُم$ذ ومن$ذ ُي$ستعم.ن اس$مين وح$رفين، فھم$ا اس$مان ف$ي موض$عين، : ِانْْ َحي7ث رفع7ا ُ َ ْ ََ ًاس$ما ُمف$ردا مثلم$ا ُ ً
  .ذكرناه

ْأو َأوليا الفعل. ھذا للتنويع: َ ْ َ ِْ ِ ِوليا، صار الفع$ُل تابع$ا لھم$ا، وھ$ذا � يمن$ُع م$ن إي$.ء ا�س$م ف$ي ح$ال كون$ه جمل$ة : يعني: ُ ِِ ً ِ َ َ
ٌجئت ُمنذ زيد عندك: فياسمية لھما؛ كما ذكرناه  ُ ُ.  

َكجئت مذ دعا َُ ْ ُ َوإنما عين الفعل؛ =نه الغالب، وقد تكون جملة اسمية: َ ّ.  

  :ثم قال

َوإن يجرا في مضي فكم7ن ھم7ا ^ ُ . ُ َ َُ ْ ِْ َِ َ ّس$بق أن$ه حك$م عليھم$ا بأنھم$ا حرف$ا ج$ر، وھن$ا أع$اد، لك$ن ھن$ا ل$م يع$د الحك$م عليھم$ا : ِ َ َ
ّبكونھما حرفي جر، وإنما ھنا بي   .َن المعنىّ

.وإن يجرا ُ َ َْ   .ّفھما حرفا جر: ِ

^في مضي ٍفي زمن ماض، ليس المراد ھنا ُمضي الفعل، �، المراد في زمن ماض: ُِ ٍ.  

َفكمن ھما ُ ْ ِ َ َكمن ھمافي المعنى، : يعني: َ ُ ْ ِ ّإذا ك$ان م$ا بع$دھما زم$ن م$اض ُيف$سر : ھ$ذا خب$ر، يعن$ي: مبت$دأ، وكم$ن: ، ھم$اَ ٍ
  .ا�بتدائية) ِمن(بـ

ِفى الحضورَو ُ ُ   ً.الزمن الحاضر؛ =نه � يأتي ما بعدھما مستقبل، كما ذكرناه سابقا: ْ

ْمعنى في استبن ِ َ َْ ْ ْاستبن: َِ ِ َ ج$ار ومج$رور : اطل$ب بھم$ا البي$ان؛ وذل$ك فيم$ا إذا ك$ان ف$ي الح$ضور، ف$ي الح$ضور: ، يعنيْ
  .ُّمتعلق بقوله استبن

ِومعنى في َ ْ ْ اس7تبن:لقول$هّھذا مضاف ومضاف إليه مفعول ُمقدم : َ ِ َ ِاس$تظھْر، وھ$ذا الم$راد ب$ه ال$زمن الحاض$ر، : ، يعن$يْ
ما رأيت$ه م$ذ أو : "ًمعا، كما في المعدود، نحو) إلى(و) من(ھذا مع المعرفة، فإن كان المجروُر بھما نكرة، كانا بمعنى 

، فيك$ون )م$ن إل$ى(انتھائھ$ا، ِم$ا رأيت$ه م$ن ابت$داء ھ$ذه الم$دة إل$ى : م$ا رأيت$ه من$ذ ي$ومين، ف$المعنى: ، لو قال"منذ يومين
ٍمن ابتداء ھذه المدة إلى انتھائھا، فإن لم يكن كذلك، فحينئ$ذ  إم$ا بمعن$ى : ًمركبا من حرفين، ما رأيته منذ يومين، يعني ّ

  ).في(، أو بمعنى )من(
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ق$ع بع$دھما أو و.. اسمين إذا وقع بعدھما ا�سم المرف$وع، انظ$ر اس$م مرف$وع واح$د ) منذ(و) مذ(ُتستعمل : قال الشارح
جمل$ة، وھ$ذا � يمن$ُع أن يك$ون م$ا بع$َدھما جمل$ة اس$مية؛ لم$اذا؟ =ن الغال$ب ھ$و : فعل، والفعُل �ب$د ل$ه م$ن فاع$ل، إذن

ُما رأيته مذ يوم الجمعة"الجملة الفعلية،  َ   .ھذا مرفوع" مذ شھُرنا"، ھذا اسم مرفوع، أو "ُ

ُ ُمعين$ة م$ن جھ$ة ال$زمن، اس$م مبت$دأخبره م$ا بع$ده، وك$ذلك ُمن$ذ، Kفمذ اسم مبتدأ، وصح ا�بتداء بھا لكونھا معرفة؛ =نھا ّ
َوجوز بعضھم أن يكونا خبرين لما بعدھما، ومثال الثاني َجئت مذ دعا: ّ َُ ْ ُ ْ ّ، فُمذ اسم منصوب المح$ل عل$ى الظرفي$ة، ھ$ذا ِ

  .ُظاھر ك.م الناظم، والعامل فيه جئت، والظرُف � يكون مبتدأ

ّ، حينئذ  فھما حرُف جر في مذھب ا=كثرين، وقيلًوإن وقع ما بعَدھما مجرورا   .ھما ظرفان منصوبان بالفعل قبلھا: ٍ

م$ا رأيت$ه م$ن : ، إن ك$ان ي$وم الجمع$ة س$ابق، يعن$ي"ُما رأيته م$ذ ي$وم الجمع$ة"ًإن كان المجروُر ماضيا، ) من: (بمعنى
  .منافي يو: ، يعني"ما رأيته مذ يومنا: "ًإن كان حاضرا) في(يوم الجمعة، وبمعنى 

ٍُم$$ذ غ$$د"وأم$$ا  ّھ$$ذا � ي$$صح، وأكث$$ر الع$$رب عل$$ى وج$$وب جرھم$$ا للحاض$$ر، أكث$$ر اس$$تعمال م$$ذ ومن$$ذ جرھم$$ا : نق$$ول" َ
  .للحاضر

ھ$ا  الماض$$ي؟ �، ت$رجيُح ج$$ر : للماض$ي عل$$ى رفع$$ه) من$$ذ(ّوعل$ى ت$$رجيح ج$ر  lُّمن$ذ ھ$$ل ي$ستويان ف$$ي رف$$ع وجر ) من$$ذ(ُ
  :للماضي على رفعه، كقوله

ُوربع عفت آثاره ُ َ ْ َْ َ ِ منذ أزمانٍ ُ ْ ، "ٍُم$ذ دھ$ر"و" ٍُم$ذ حج$ج"فم$ن القلي$ل فيھ$ا : ّللماضي عل$ى ج$ره) منذ(ِ وعلى ترجيح رفع ُ
  .إذن ليست مستوية

  :ثم قال

َوبع777777د م777777ن وع777777ن وب777777اء زي777777د م777777ا َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َِ ٍ ِ  

 
َفل777777م يع7777777ق ع777777ن عم7777777ل ق777777د علم7777777ا ُ َ َ َ ُ َِ ْ َْ ٍَ ْ ْ َ  

 

ّما سبق من ا=بيات في بيان المعاني المتعلقة بالحرو: إذن kھل تك$ف ھ$ذه الح$روف : ُف السابقة، ا]ن سيتكلم عن مسألةَ َ ُ
  عن العمل أو �؟

  :فقال

َوبعد من وعن وباء زيد ما َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َِ ٍ ّزيد ما، من حروف الجر ما يزاد بعده : ِ كاف$ة، ) م$ا: (كافة، فإذا قي$ل) ما(، ا=صل في )ما(ِ
) م$ا(kكفھ$ا ع$ن العم$ل وت$ارة �؛ عل$ى التف$صيل، وھ$ذه ّكفت مدخولھا عن العم$ل، ھ$ذا ا=ص$ل فيھ$ا، لك$ن ت$ارة ت: يعني

  .ّالكافة تدخل على خمسة أحرف با�ستقراء، ما عداھا �، الباب كله سماعي إلى آخره

ٍوبعد من وعن وباء َ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ بعد:، إذن)من(بعد ) ما(ِالكافة، زيد ) ما(ِھذه ث.ثة، زيد : َِ ْ َزيد:  ھذا متعلق بقولهَ ِ.  

َزيد ماعد غير ھذه ا=حرف الخمسة، ُتزاد ما بو�  َ   .، ما ھذه نائب فاعلِ

ْفلم يعق ُ َ ْ َ َفل$م تمن$ع عملھ$ا، فبقي$ت عل$ى م$ا ھ$ي علي$ه : َفلم تُعق، فيه نسختان بالياء وبالتاء ك.ھما جائز، فلم تُعق يعن$ي: َ
  .ّمن الجر

َفلم يعق عن عمل قد علما ُ َ َ َ ُ َِ ْ َْ ٍَ ْ ْ ّما ھو العمل الذي ُعلم؟ الجر: َ َعما قليل لُيْصبُحن نادمين((: ِ َِ ِ K ِ Kَ َِ َ ) ّعم$ا قلي$ل(، ]40:المؤمن$ون))[ٍ
، قلي$ل ھ$ذا )عم$ا قلي$ل(وھي كافة، ولكن ل$م تكفھ$ا ع$ن العم$ل، ) ما(أصبحت قليل، ھذا ا=صل، دخلت عليھا ) عن ما(

ماع ج$اءت ف$ي أف$صح لل$س: ّھذه وھي كافة لم تكفھا، لماذا لم تكفھا وا=ص$ل فيھ$ا الك$ف؟ نق$ول) ما(، و)عن(مجرور بـ
ْمما خطيئاتھم: ((الك.م ِ ِ ِ K َِ ّكفتھ$ا؟ �، لم$اذا ل$م تكفھ$ا؟ ھك$ذا ال$سماع ) ما(، دخلت )من(ٌمجرور بـ) خطيئات(، ]25:نوح))[َ

ٍفبم$ا رْحم$ة: ((جاءت في أفصح الك.م، � نحتاج إلى تعلي$ل َ َ َ ِ ، لك$ن أف$ادت )م$ا(دخل$ت ) فبرحم$ة(، ]159:آل عم$ران))[َ
ّالحرف الزائد إذا دخل على الجملة قيل في قوة تكراره مرتين وقي$ل ث$.ث أق$ل الجم$ع، يعن$ي: يعنيمن جھة المعنى،  ّ َ :

ٍفبما رْحمة(( َ َ َ ِ ر الجمل$ة ف$ي مق$ام م$رتين أو ث$.ث.. ّ، ھذا في قوة جملتين، الحرف الزائد يقوي]159:آل عمران))[َ lُيكر :
ٍعما قليل(( ِ Kَ َمما خطيئ$ا((، ]40:المؤمنون))[َ َِ K ْتھمِ ِ م$ن خطيئ$اتھم؛ م$ن خطيئ$اتھم؛ م$ن خطيئ$اتھم : (، كأن$ه ق$ال]25:ن$وح))[ِ
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  .، ُحذفت الجملة)بما رحمة من '، بما رحمة من '، بما رحمة من '(، )أغرقوا

ٌلْيس كمثله شْيء (( َ َِ ِ ِْ َ   .ِ، ثم زيدت الكاف)ليس مثله شيء، ليس مثله شيء(، ]11:الشورى))[َ

  .كفھا، ولكن من حيث المعنى زادتھا قوةمن حيث العمل لم ت: إذن

ْوبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ َِ ٍ َلم تمنع: يعني: ِ ُ.  

َعن عمل قد علما ُ َ َ َِ ْ َْ   .ّا=لف لmط.ق، وھو الجر: ٍ

ِوق$د تزي$ل اخت$صا) م$ا(ُت$زاد : ، بقيت كما ھي مختصة، ھذا مثل إن وأخواتھا، قلنالعل من إزالتھا اختصاص صھا وق$د ُ
  :ُ� تزيل، ولذلك قيل

َليتما ھذا الحمام لنا َ ْ ََ َ َ َْ   .بقيت على اختصاصھا، وأما ما عداھا ف... َ

ِوزيد بعد رب والكاف  َ ْ َ . ُ ْ َ ْ ََ َ ِ  

  .ِزيد ما بعد ُرب والكاف: يعني

ْفكف َ   .ّكفتھا عن العمل: يعني: َ

Kعم$ل، وبع$ضھا ال$ذي ھ$و الك$اف وُرب � عل$ى ًمطلق$ا ف$ي ك$ل تركي$ب ت) م$ن وع$ن وب$اء: (أما الث.ث ا=حرف السابقة
ْوقد يليھما وجر لم يكف ..حالتين، تعمل و� تعمل تكفھا ُ j َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ ْ َ  

.وزيد بعد رب ُ َ َزي7دھذا إشارة إلى الرابع والخ$امس،: ِ ْ َبع7دم$ا الكاف$ة، :  يعن$يِ ْ ِرب والك7افحرف$ي : َ َ ْ َ . ْفك7ف، ُ َ ّكفتھم$ا : يعن$ي: َ
ِالغالب فيھا، وحينئذ  يدخ.ن على الجملة، فإن قيلًعن الجر غالبا، ھذا ھو  ما الفرق ب$ين ھ$ذين الح$رفين وم$ا س$بق؟ : ٍ

ّق$$د ُيف$$رق ب$$ين رب والك$$اف وب$$ين الث.ث$$ة قبلھ$$ا، ب$$أن اخت$$صاصھا با=س$$ماء أق$$وى؛ لجرھ$$ا ك$$ل اس$$م بخ$$.ف ُرب : قي$$ل ّ ّ K
ّوالكاف، فإنھما إنما يجران بعض ا=سماء، فلضعفھما بما ذكر كفا ع ُ َ ُ Kن العمل بخ.فھم$ا، وأنك$ر أب$و حي$ان ك$ف الك$اف ّ َ

ِ، وأول ما ُيوھم ذلك بجعل )ما(بـ   .ِمصدرية ُمنسبكة مع الجملة بعدھا بمصدر، بناء على جواز وصلھا با�سمية) ما(َّ

ْفكف: إذن َ غھما ف$ي ال$دخول عل$ى الجمل$ة ا�) ما(ّكف : ، يعنيَ lُعمل رب والكاف، حينئذ � تعم$ل الج$ر، ب$ل ت$سو ّ س$مية ٍ
Kوالجملة الفعلية، فلزوال اختصاصھما با�سم المفرد حينئذ صح دخولھما على الجملتين ٍِ.  

َوقد تليھما َِ ِ َ ْ َوقد تليھما. قد ھذه للتقليل: َ َِ ِ َ ْ   ).ما(ُّرب والكاف، الفاعل ھنا ضمير ُمستتر يعود على ) ما(تلي : يعني: َ

ْوجر لم يكف َّ ُ j َ ََ َالجر لم ُيكف بل بقي على: ْ kأصله .  

  :ّبعد الكاف ورب فتكفھما عن العمل تارة وتارة �، وأما مثال ما تكفھما فيه عن العمل) ما(ُتزاد : قال الشارح

َف77777777إن الحم77777777ر م77777777ن ش77777777ر المطاي77777777ا M َ ْ َُ َِ ِ  

 
ِكم7777777ا الحبط7777777ات ش7777777ر بن7777777ي تم7777777يم ِ َِ َ ََ c َُ َ ِ  

 

ُكما الحبطات ِ َ ِشر بني تميم.. ِا=صل كالحبطات: َ ِ َِ ََ cبتداءرجعت إلى ا: ، إذن�.  

ْربم7777777777ا الجام7777777777ل المَؤب7777777777ل ف7777777777يھم ُ ُِ ِ ِ. ُ َ َ . ُْ  

 
ُوعن777777777777777اجيج بي777777777777777نھن المھ777777777777777ار َ ُ ْ َ ُ َ َِ . َ ِ  

 

ُربما الجامل ِ َ .   .دخلت على الجملة ا�سمية: الجامل مبتدأ، إذن: ُْ

ٍماوي يا ربتما غارة َ َ . ُ .َ َ  

َيا ربتما: بقيت على أصلھا . ُ ُّربت، ھذه لغة في ُرب، يعني: ََ ٍغارةء، زيدت عليھا التا: ّ َ ّھذا مجرور بُرب، دخل$ت عليھ$ا : َ
ٍكافة فلم تكفھا عن العمل، والغالب عل$ى ُرب المكفوف$ة بم$ا أن ت$دخل عل$ى فع$ل م$اض، ھ$ذا الغال$ب فيھ$ا، كقول$ه) ما( َ ّ :

َُربما يود الذين كفُروا(( َ َ َ َ َ َِ K k]((ھ$ذا م$اض ف$ي المعن$ى دون اللف$ظ، وإ� ف$ي اللف$ظ ھ$و ُم$ضارع، وأم$ا]2:الحج$ر ،َ  الماض$ي ٍ
ٍربما أوفيت في علم : "الخالص، وكقوله َ َ ْ ْ . ُُ َ ، وأما دخولھا على المضارع، فھذا ليس المقصود ب$ه الم$ضارع م$ن حي$ث " َ
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ِمن حيث المعنى، وإنم$ا الم$راد ب$ه باعتب$ار زمن$ه الماض$ي، ول$ذلك لدخول$ه عل$ى الفع$ل الم$ضارع : ھو مضارع، يعني ُ
َن$زل الفع$ل الم$ضارع منزل$ة الماض$ي، و l َھ$ذا س$بق معن$ا أن الفع$ل الم$ضارع ق$د يك$ون مدلول$ه الماض$ي، وت$دخُل عل$$ى ُ

ّمضارع نزل منزلته لتحقق وقوعه l َُربما يود الذين كفُروا: ((ُ َ َ َ َ َ َِ K k]((وندر دخولھا على الجمل$ة ا�س$مية، فالبي$ت ]2:الحجر ،َ
  :السابق

ُربما الجامل المَؤبل ُ. ُ َ . ُِ ْ  

  :قال

َونن7777777777صر مو)ن7777777777ا، و ْ ََ ْ َ ُ ُ ُنعل7777777777م أن7777777777هَ . ََ ُ َ ْ  

 
ُكم77777ا الن77777اس، مج77777روم علي77777ه وج77777ارم ٌِ ِ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ . َ  

 

ِكما الناس .   .، دخلت على الكاف وبقي عملھاَ

ْوح777777777ذفت رب فج7777777777رت بع7777777777د ب7777777777ل َ ْ َ . َ . ُ ُ ََ ْ َْ َ ِ  

 
ْوالف77777ا وبع77777د ال77777واو ش77777اع ذا العم77777ل َ َ َ َ ْ َ َ َْ َْ ََ ِ َ  

 

.وحذفت رب  ُ ُ َْ َ   :ًلفظا، في اللفظ ُحذفتِ

َوليل كموج الب ْ َ ْ َْ َِ َ ِحرٍ ًل$يس مطلق$ا، : والف$اء وال$واو، يعن$ي) بل(ّوُرب ليل، حذفت في اللفظ فجرت منوية مقدرة بعد :  يعنيْ
  :وإنما بعد الحروف الث.ثة، لكن الواو أكثر، ولذلك قال

ْوبعد الواو شاع ذا العمل َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ِ   .والفاء غير شائع، وھو مفھوم صحيح) بل(أن ذلك بعد : بكثرة، مفھوُمه: َ

ٍفجرت منوية بعد بل والفاء، لكن على قلة، وقي$ل: إذن ّ َ َك$ذلك وق$ل م$ن ذكرھ$ا، ) ث$م(بع$د : ّ َ Kْوبع7د ال7واو ش7اع ذا العم7ل َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ِ َ ،
َبعد(شاع بعد الواو،  ْ َشاعھذا ظرف منصوب بـ ) َ ْذا العم7ل: ، متعلق به، وھ$و م$ضاف وال$واو م$ضاف إلي$هَ َ َ ْ َش7اع، َ ، َذا َ

  .بدل أو عطف بيان أو نعت بكثرة: ، العملّاسم إشارة في محل رفع فاعل

ّ� يجوز حذُف حرف الجر وإبقاء عمله؛ إ� في رب بعد الواو وفيما سنذكره، وق$د ورَد ح$ذفھا بع$د الف$اء : قال الشارح ُ
  :ًوبل قلي.، فمثاله بعد الواو قوله

ْوقاتم اAعماق خاوي المخترقن ْ ََ ُ َ ْ ََ ْ َْ ِ ِ َ ِ ِ  

ِوقاتم ِ َ ِوُرب قاتم:  يعنيَ ّ.  

  :ومثاله بعد الفاء قوله

ٍفمثل77777ك حبل77777ى ق77777د طرق77777ت ومرض77777ع ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ُُ ْ َ َ ْ َْ َ  

 
ِفألھيتھ77777777ا ع77777777ن ذي تم77777777ائم مح77777777ول ِ ْ ُ َ َ َ ْ ََ ِ َِ ُْ ْ َ  

 

ِفمثلك ِ ِْ   .ّفُرب مثلك، ھذا ا=صل: يعني: َ

ْب777777777ل بل777777777د م777777777لء الفج777777777اج قتم777777777ه ُ َ ُ َ ََ َ ِ ِ ِ ٍ َ  

 
ْ) ي7777777777777شترى كتان7777777777777ه وجھرم77777777777777ه ُ ُ ْ ُ ُُ . َ َ ْ  

 

ٍبل بلد َ َ ّتحذف ُرب لفظا فتقدر بعد ھذه الحروف الث.ثة: ، إذنّبل ُرب بلد: يعني: َ ُ ً ّ.  

ًتجر ُرب محذوفة بعد الفاء كثي$را، وبع$َد ال$واو أكث$ر، وبع$َد ب$ل قل$ي.، ا=كث$ر ال$واو، ث$م الف$اء، ث$م ب$ل : قال في التسھيل ً ً ّ ّ
  .على الترتيب

  .دون ھذه الث.ثة: ّومع التجرد أقل، يعني

ِرس77777777777م دار وقف77777777777ت ف77777777777ي طلل77777777777 َ َ ْ َِ ُِ َ ْ ٍَ   ْهَ

 
َك7777777دت أق7777777ضي الحي7777777اة م7777777ن جلل7777777ه َ ََ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ  

 

ٍرسم دار َ ِ ْ ٍُرب رسم دار، حذفت دون واو أو بل أو الفاء: يعني: َ ِ ّ.  
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َومراده بالكثرة مع الفاء الكثرة النسبية، أي   .كثير بالنسبة إلى بل: ُ

ّوليس الجر بالفاء وبل باتفاق: ًوقال أيضا   .ھو حكى ا�تفاق، فيه خ.ف.. َ

ِفمثل77ك ِ ِْ ٍب77ل بل77د: ٌ ق$$ال بع$$ضھم مج$$رور بالف$$اء، و:َ َ َ ٌ، بل$$د مج$$رور ب$$ـَ َ�، ل$$يس ا=م$$ر ك$$ذلك، ول$$يس الج$$ر بالف$$اء وب$$ل ) ب$$ل(ٍ
ّالجر بالفاء وبل لنيابتھما مناب ُرب، أقيما ُمقام رب فجرا: باتفاق، بل قيل ّ ّ ّ.  

ِوليل كموج: وأما الواو، فمذھب الكوفيون والمبرد إلى أن الجر بھا ْ َ ْ ََ ٍ َ..  

ًليس عندنا ُرب على مذھب الكوفيين، وإنما الواو ھي العاملة، لكن انتبه أن الكوفيين يرون أن ُرب اس$ما ولي$ست : إذن ّ ّ
  ً.حرفا

َوالصحيح أن الجر بُرب ُمضمرة، وھو مذھب البصريين ّ.  

َوق7777777777د يج7777777777ر ب7777777777سوى رب ل7777777777دى           َْ . ُ َ c َ ُ َِ ِ َ
 

ًح7777777777ذف وبع7777777777ضه ي7777777777رى مط7777777777ردا ِ . ُْ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ٍ  

 

ِق برب، ھل ھو خاص بھا؟ دائما يمر معنا أن حرف الجر � يعم$ل مح$ذوفا ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، إ� م$ا ُس$مع الحكم الساب ّ k ًّ ًَ
  .ّمن لسان العرب، وخاصة إذا شاع وكثر

.وقد يجر بسوى رب ُ َ c َ ُ َِ ِ ْ   .من الحروف: َ

ٍلدى حذف ْ َ َ ِعند حذفه: يعني: َ ِ.  

cوقد يجر َ ُ َْ   .قد للتقليل ھنا: َ

ِوقد يجر ب c َ ُ َْ .سوى ربَ ُ َ   .ّبغير ُرب من الحروف: يعني: ِ

ٍلدى حذف ْ َ َ ًوبعضه يرى مطردا.. َ ِ . ُ َ ُ ُ ْ َ   .إذن منه ما ھو سماعي، ومنه ما ھو قياسي: َُ

ًوبعضه يرى مطردا ِ . ُ َ ُ ُ ْ َ ًمفھوُمه أن السابق سماعي ليس ُمطردا، يقصد ب$المطرد ھن$ا أن يك$ون قياس$ا يعن$ي: َُ تق$يُس علي$ه، : ً
  :شارحٍحينئذ كما قال ال

ًالجر بغير ُرب مح$ذوفا عل$ى ق$سمين ّ k :ال$ذي ُي$سمع وُيحف$ظ و� ُيق$اس علي$ه : ُّمط$رد وغي$ر مط$رد، فغي$ر المط$رد يعن$ي
ٍبخي$ر، تح$ذفھا دائم$ا أن$ت، تق$ول خي$ر؟ �، � ي$صلُح ھ$ذا، : ٍخي$ر، يعن$ي: َكيف أص$بحت؟ ق$ال: كقول رؤبة لمن قال له ً ِ

  .ٍلتقدير على خير، أو بخيرَلماذا؟ =ن ھذا ُيحفظ و� ُيقاس عليه، ا

  :وقول الشاعر

ًإذا قي777777777ل أي الن777777777اس ش777777777ر قبيل777777777ة َ َ َj cَ .ِ َِ َ ِ  

 
ُأش7777777ارت كلي7777777ب ب7777777اAكف اAص77777777ابع M ْ َِ َ َُ ٍُ َ ْ َ

  

 

ِا=صابع أشارت إلى كليب، فُحذفت    ).إلى(ٍ

ُوكريم7777777777ة م7777777777ن آل ق7777777777يس ألفت7777777777ه َْ ََ َ ْ َ َِ ْ ِ ٍ ِ  

 
َحت777777777ى تب777777777ذح ف777777777ارتقى اAع6م777777777ا َ ََ َ َ .َ َ .  

 

  .ا=ع.م) إلى(فارتقى : أي

ٍبك$$م درھ$$م اش$$تريت ھ$$ذا؟ ف$$درھم مج$$رور ب$$ـ: ّوالمط$$رد كقول$$ك محذوف$$ة عن$$َد س$$يبويه والخلي$$ل، وباFض$$افة عن$$َد ) ِم$$ن(ٍُ
ٍبك$م درھ$م، درھ$م: الزجاج، ف. شاھَد فيه على الثاني، وإنما الم$راد ب$ه ا=ول : ُّمق$درة، إذن) ِم$ن(ھ$ذا اس$م مج$رور ب$ـ: ٍ

ِونوي عملھا) من(حذفت    .ملھاوبقي ع.. ُ

Kھذا استثناء من القاعدة، أنه � ُيحذف الح$رف ويبق$ى عمل$ه، إ� ف$ي مواض$ع محفوظ$ة مع$دودة، وع$دھا الم$رادي : إذن َ
ًفي شرحه، وكذلك ا=شموني ث.ث عشرة موضعا، فارجع إليھا َ ِ.  
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ّفعلى مذھب سيبويه والخليل يكون الجار قد ُح$ذف وأبق$ي عمل$ه، وھ$ذا مط$رد عن$دھما ف$ي ممي$ز  ِ  ا�س$تفھامية إذا )ك$م(ِ
  .ّدخل عليھا حرف الجر

ِالقاعدة أنه � يعمُل الحرُف محذوفا، وإنما إذا ُحذف الحرف رجعنا إلى القاعدة السابقة: إذن ً ُ :  

Mوإن حـذف فالنصب للمنجـر َ ُ ُ ْ ْ ُ َْ .ِ ِْ َ ْ Kھذا ا=صل، وإنما مواضع معدودة في لسان الع$رب تبق$ى عل$ى عملھ$ا بع$د ح$ذفھا، ع$د .. ِ
  .ِ' =فعلن: َلفظ الج.لة في القسم دون عوض، نحو: منھا: ً=شموني ث.ثة عشر موضعامنھا ا

ّا�ستفھامية إذا دخل عليھا حرُف جر) كم(بعَد : الثاني ًم$ن درھ$م خ.ف$ا للزج$اج ف$ي تق$ديره : ٍبكم درھ$م اش$تريت، أي: َ ٍ
  .ّالجر باFضافة كما سبق

َوكذلك في جواب ما تضمن مثل المحذوف، لو Kزيد، يصح أو �؟ يصح؛ =نھم قالوا: َبمن مررت؟ قال:  قال قائلk ھ$ذا : ٍ
  .في جواب سؤال

، وم$ا ع$$داه م$ن المواض$ع الت$$ي )ك$م(ِ' =فعل$ن، وم$$دخول : ال$ذي ھ$$و الق$سم: yعل$ى ك$ل؛ أكث$$ر م$ا يك$ون ف$$ي موض$عين
ّذكرھا ا=شموني أكثُرھا إما قليل جدا وإم$ا ُين$ازع في$ه، وأم$ا المط$رد فھ$و ف$ي ُلف$ظ الج.ل$ة ف$ي الق$سم دون :  موض$عينً

  .ا�ستفھامية) كم(ِ' =فعلن، وبعد : عوض

  :ُأن حروف الجر ث.ثة أقسام، كل ما سبق: بقي مسألة ھنا وھي

Mبعض وب7ين: حرُف الجر ا=صلي، وھو ما له معنى خاص، المعاني السابقة: ا=ول َ َ ْ M ھ$ذا ل$ه معن$ى : إل$ى آخ$ره، نق$ول.. َ
ٍى ُمتعلق إلويحتاج خاص Kأو مذكورا كان أو محذوفاٍ مذكور، أو محذوف ،ً ّ، �بد له من ُمتعلق يتعلق ب$ه، وس$يأتي بي$ان ً ّ

  .المتعلقات

ّحرُف جر زائد، ھذا يمر معنا كثي$ر، ح$رُف الج$ر ا=ص$لي: الثاني ُل$ه معن$ى خ$اص، و�ب$د ل$ه م$ن ُمتعل$ق يتعل$ق ب$ه، : ّ ّ ّ
  :وھو المراد بقول الناظم

M)ب7777777777777د للج7777777777777ار َ ُِ ّ ِ م7777777777777ن التعل7777777777777قَ c َ . ِ  

 
ِبفع7777777777ل أو معن7777777777اه نح7777777777و مرتق7777777777ي َِ َ َُ َ ُ َ َ ٍ ِ  

 

َحرُف الج$ر الزائ$د، وھ$و م$ا ل$يس ل$ه معن$ى خ$اص، يعن$ي: النوع الثاني ُِس$لب من$ه المعن$ى ال$ذي ُوض$ع ل$ه ف$ي ل$سان : ّ َِ
م$ا :  ھ$ذه المع$انيً� للتبعيض و� لبيان الجنس، و� �بتداء الغاي$ة، ُمطلق$ا � ت$أتي =ي معن$ى م$ن) ِمن(العرب، فتأتي 

ّليس له معنى خاص، وإنما ُيؤتى به لمجرد التوكيد َ.  

انتب$ه، معن$ى ُم$شترك لك$ل ح$رف زائ$د، س$واء ك$ان .. َله معن$ى آخ$ر، وھ$و التوكي$د، والتوكي$د ھ$ذا معن$ى ُم$شترك: إذن
Kس ل$ه ُمتعل$ق � م$ذكور kإلى آخره، أي حرف ُيزاد فالمراد به التوكيد، فھو معن$ى م$شترك، ول$ي.. أو.. أو ال.م أو) ِمن(

  .و� محذوف

ّحرف الجر الزائد ليس له معنى خاص وليس له ُمتعلق � محذوفا و� مذكورا: إذن َ.  

ّحرُف الجر الشبيه بالزائد، ھذا أخ$ذ م$ن ك$ل ق$سم ش$يء، ل$ه معن$ى خ$اص، ول$يس ل$ه ُمتعل$ق؛ ل$ه معن$ى خ$اص : الثالث َ ّ
  .ٌشبيه بالزائد: ، ولذلك قيلَأخذه من ا=صل، وليس له متعلق أخذهُ من الزائد

ًوھو ما له معنى خاص، كالحرف ا=صلي وليس له متعلق كالزائد، فقد أخذ شبھا من الحرف ا=صلي وأخذ ش$بھا م$ن  ًَ ََ َ
: ل$و�ي، قلن$ا: ِامتن$اع لوج$ود، مث$ل ال$سابق ال$ذي ذك$ر.. Kلو�، وُرب، ولعل، لو� ت$أتي �متن$اع: الحرف الزائد، ومثاله

ّ المبتدأ فالياء ُمبتدأ، ولو� ھل لھا ُمتعلق؟ ليس لھا متعلق، ھل لھا معنى؟ نعم، لھا معنىھذه دخلت على ّ.  

ٍُرب لھا معن$ى ف$ي التقلي$ل قلي$ل وف$ي التكثي$ر كثي$ر، حينئ$ذ  نق$ول. طيب ّدل$ت ُرب عل$ى التكثي$ر أو دل$ت عل$ى التقلي$ل: ّ ّّ .
ّلھا معنى خاص، لكن ھل لھا ُمتعل$ق؟ �، ل$يس لھ$ا ُمتعل$: إذن ِق، لع$ل '، نق$ولّ ٌھ$ذا أف$اَد الترج$ي، فھ$و ح$رف ش$بيه : ّ

kبالزائد؛ =نه له معنى خاص، لكن ليس له متعلق، فلو� ت$دل عل$ى امتن$اع لوج$ود، ورب ت$دل عل$ى التكثي$ر أو التقلي$ل،  k َ
َولعل تدل على الترجي، وليس لواحد منھا متعلق k.  
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ّتعلق وھو الحرف الجر ا=صلي فقط، وله معن$ى خ$اص، ومنھ$ا م$ا ل$ه ھذه الحروف الث.ثة ا=نواع، منھا ما له ُم: إذن K
َمعنى خاص، وليس له ُمتعلق وھو الحرف الشبيه بالزائد، وأما الزائد فليس له معن$ى خ$اص، ول$ه معن$ى وھ$و التوكي$د  َُ ّ

َُمغاير لمعناه ا=صلي، وليس له متعلق ِ.  

ّيجُب أن يكون للجار متعل$ق يتعل$: المسألة الثانية ّ ّق ب$ه، وھ$و فع$ل أو م$ا ُي$شبه الفع$ل، أو م$ُؤول بم$ا ي$شبھه، ھ$ذه ث.ث$ة ّ ُ
  .أشياء

ْأنعْم$ت عل$ْيھم(( ِ َ َْ ََ ْ؟ عل$ْيھم]7:الفاتح$ة))[َ ِ َ َأنعْم$ت، : ّج$ار ومج$رور متعل$$ق بقول$ه: َ َ ْ ْغْي$ر المغ$ُضوب عل$ْيھم((َ ِ َ َ َِ ْ ْ ِ ؟ ]7:الفاتح$$ة))[َ
ِعلْيھم ُمتعلق بـ المغُضوب وھو اسم مفعول؛  ْ َ َْ ّ ْ ِ   .ُّمتعلق به على أنه نائب فاعلَ

ِوُھو ' في ال$سموات وف$ي ا=ْرض(( َ ِ ِ K َِ َ َ َ َُ K]((ِف$ي ال$سموات] 3:ا=نع$ام K َِ ُمتعل$ق بلف$ظ الج.ل$ة؛ =ن$ه ف$ي معن$ى الم$شتق، قلن$ا : َ
ُِمشتق ف$ي ا=ص$ل ھ$ذا ال$صحيح، فحينئ$ذ  أص$له اFل$ه، واFل$ه فع$ال بمعن$ى مفع$ول، تج$د ف$ي) '(إن : ًسابقا ٍ  ال$شروح ّ

، بن$اء عل$ى أن$ه جام$د ل$يس -ا=شموني والمكودي وغيرھم-أن ' المراد به المسمى بھذا ا�سم، ھكذا يقولون : يقولون
ّبمشتق، ُمسمى بھذا ا�سم، إذن َأولوه بالم$سمى والم$سمى اس$م مفع$ول، فتعل$ق ب$ه قول$ه: ّ ّ ُ ِوف$ي ا=ْرض: ((ّ َ ِ ] 3:ا=نع$ام))[َ

ّتعل$ق ب$اللفظ نف$سه ل$يس بتأوي$ل، ُمتعل$ق ب$اللفظ نف$سه ودل عل$ى أن$ه ُم$شتق، ول$ذلك ج$اء أن$ه ُم: وھذا فاسد، بل الصواب ّ ّ ّ
ٌوُھو الذي في السماء إله وفي ا=ْرض إله: ((قوله ٌَ َِ ِِ َِ ِ K ِ َِ َ َ َK]((ھي ا]ية نفسھا]84:الزخرف ،)) : ِوُھو الذي في السماء إل$ه وف$ي K ِ َِ َ َ ٌَ َ ِ ِ K

ٌا=ْرض إله َ ِ ِ ٍ على أن تلك ا]ية التي في س$ورة ا=نع$ام ُمف$سرة بھ$ذه، حينئ$ذ  نق$ولK، دل]84:الزخرف))[َ K : ،أص$له إل$ه 'َ
lولن نؤوله بإضافة المسمى إلى ا�سم، فإن لم يكن شيء من ھذه موجودا في اللفظ قدر الكون المطلق، إذا لم يك$ن ف$ي  ُ ً ُّ

َاللفظ فعل و� شبُه الفعل أو مؤول بما يشبه الفعل حينئذ ليس ٍ ً لك مفر إ� أن تقدر له كونا مطلقا، كائن أو يكونٌ ً ُl.  

َفإن لم يكن شيء من ھذه موجودا في اللفظ قدر الكون المطلق ُمتعلقا، كما تقدم في الخبر والصلة ّ ً l ُ ً.  

  .ٌبأنھا شبيھة بالزائد: وُيستثنى من ذلك خمسة أحرف، التي قلنا

  :وھو خمسة أحرف

  .علقالحرف الزائد ليس له مت: ا=ول

ّلعل، في لغة ُعقيل؛ =نھا بمنزلة الزائد، لذا مجرورھا في موضع رف$ع با�بت$داء، ب$دليل ارتف$اع م$ا بع$َدھا عل$ى : الثاني
  .الخبرية

  .لو�، على قول سيبويه، فھي بمنزلة لعل: الثالث

ُُرب رجل صالح لقيت أو لقيت$ه؛ : نحو: ُّرب، كلھا ذكرناھا في ا=مثلة السابقة: الرابع ُ ٍ ٍ =ن مجرورھ$ا مفع$ول ف$ي ا=ول ّ
ّعل$ى ا=وج الت$ي ذكرناھ$ا س$ابقا، وُيق$در الناص$ب بع$د المج$رور � .. ًومبتدأ في الثاني، أو مفعول أيضا على ا�ش$تغال ً

ِقبل الج$ار؛ =ن ُرب لھ$ا ال$صدر م$ن ب$ين ح$روف الج$ر، وإنم$ا دخل$ت ف$ي المث$الين Fف$ادة التكثي$ر أو التقلي$ل � لتعدي$ة  ّ ّ َ
  .yھي فيھما حرف جر ُمعد: ال الجمھورالعامل، وق

  .ّحرف ا�ستثناء، خ. وعدا وحاشا، ھذه ليس لھا ُمتعلق: ًخامسا

  .ھذا ما يتعلق بحروف الجر على جھة ا�ختصار

  .و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  70الدرس 

  

ِبسم                               ْ ِٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ ِ .  

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

َاUضافة: قال الناظم رحمه ' تعالى َ ِ.  

ٍھذا باُب بيان اFضافة وھو النوع الثاني من نوعي ا�سم المجرور، ا�سم المجرور إما أن يك$ون بح$رف، : أي وس$بق ِ
ّفيه الك.م في باب حروف الجر، وھذا النوع الثاني وھو المج$رور بالم$ضاف أو ب$الحرف المق$در عل$ى خ$.ف س$يأتي 

  .بيانه إن شاء ' تعالى

ُاUضافة َ َ ُأضاف ُيضيُف إضافة، فألفُه ُمنقلبة عن ياء؛ =نه قيل: ھذا مصدر: ِ ِ َ ً َُمشتق من الضيف باستناده إلى من ين$زل : َ ّ
ًأص$لھا ھ$ي ا=ل$ف المنقلب$ة ي$اء، أض$اف ي$ضيُف إض$افة، : ُيضيف، من أين جاءت ھذه الياء؟ نق$ول: ذلك تقولعليه، ول َ ً
ًأفعل ُيفعل إفعا�، الم$صدر عل$ى اFفع$ال، وأفع$ل إذا كان$ت عين$ه معتل$ة: من باب َ ًَ ٍحينئ$ذ ل$و كان$ت عين$ه معل$ة وقلب$ت .. ِ

َالواو أو الياء ألف، حينئذ تحذف في المصدر، ھذا  ُ ھ$و أن : المح$ذوف ھ$و أل$ف الم$صدر، وال$صواب: ال$صحيح، وقي$لٍ
ُالمحذوف ھو عيُن الكلمة؛ =ن أضاف أصله  َأْضيف(َ َ ً، كأق$ام أق$وم إقام$ة، اس$تعان اس$تعانة، ونح$و )أفع$ل(عل$ى وزن ) َ ًَ ََ َ

َذلك، فـ أضاف أصله َأْضيف، الضاد ساكنة في ا=صل، ونحن نقول: َ َإضا: َ َإضا.. ِ ِ حركة الي$اء نقل$ت :ّتحركت، نقول.. ِ ُ ُ
َإلى ما قبلھا فسكنت، حينئذ نظر إليھا بنظرين قبل النقل وبعَد النقل، فيقال ِ ُ ٍ َتحركت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا فوج$ب قلبھ$ا : َ َ ّ

ٍُينظر فيھ$ا بنظ$رين، وھ$ذا في$ه تكل$ف، وإن ك$ان أكث$ر ال$صرفيين عل$ى ھ$ذا، فحينئ$ذ نق$ول: ًألفا، يعني ا=ول$ى أن يق$ال : ّ
َأضيف تحركت الي$اء وس$كن م$ا قبلھ$ا، وإن ك$ان ا=ص$ل أن تتح$رك الي$اء وُيف$تح : ھذا أولى، فُيقال.. ِبجزء العلةًاكتفاء  َّ َّ َ َ

َاكتفاء بجزء العلة قلبت الي$اء ألف$ا، لم$اذا نق$ول ھ$ذا؟ =ن الع$رب م$ا نطق$ت بأض$يف، وإنم$ا نطق$ت : ما قبلھا، لكن نقول ََ َ ً ُِ
ِالفاء ساكنة، �ُبد من إيجاد علة تكون سببا في قلب الي$اء : َ على وزن أفعل، إذنقلبوھا، ونظرنا فإذا بھا: بأضاف، إذن ً

ًتحركت الياء باعتبار ا=ول وف$تح م$ا قبلھ$ا باعتب$ار الث$اني، فقلب$ت الي$اء ألف$ا، أو نق$ول اكتف$اء : ًألفا، فابتكروا ھذه؛ قالوا ً ُِ ّ
kبجزء العلة؛ =ن العلة مركبة، تحرك الياء وانفتاح ما قب   .  لھاّ

ًمن شيئين، �بد أن يتحرك حرف العلة الواو أو الياء وُيفتح ما قبله، حينئذ يجوز قلُب الواو أو الي$اء ألف$ا: إذن ُ ٍ َ ّ َق، و، : (ِ َ
َب، ي، ع(ّ، تحركت الواو وانفتح ما قبلھا، )َل َ   .، تحركت الياء وانفتح ما قبلھا)َ

ِقلب$وا الي$اء ألف$ا، م$ع وج$ود : َلك نطقت العرب بم$اذا؟ أض$اف، إذنتحركت الياء ولم ُيفتح ما قبلھا، ومع ذ) َأضيف(أما  ً
اكتف$اء بج$زء : َبأن العلة كما ھي ثابتة بالنظرين السابقين حصل إع.ل بالنقل، وإما ان نق$ول: بعض العلة، إما أن نقول

َھذا مصدر، أض$اُف ُي$ضيُف إض$افة، وم$صدُر ا=فع$ل ھ$و اFفع$ال، : اFضافة نقول: العلة، إذن ً وا=ل$ف ھ$ذه ھ$ي أل$ف ِ
ِالم$صدر، حينئ$ذ اجتم$ع عن$دنا ألف$ان، ا=ل$ف المنقلب$ة ع$ن ع$ين الكلم$ة َ ِالي$اء، وأل$ف الم$صدر، اجتمع$ا �ب$د م$ن ح$ذف : ٍ

َأحدھما، واختلفوا في أي ا=لفين المحذوف، والصواب أن$ه ع$يُن الكلم$ة، وأم$ا أل$ف الم$صدر �، م$ا ج$يء ب$ه  ِ كقاع$دة -ّ
ٌة عل$ى الكلم$ة فھ$$و ح$رف معن$ى � ُيح$$ذف، ُيح$ذف أص$ل م$$ن الكلم$ة و� يح$ذف ھ$$ذا َ م$$ا ج$يء ب$ه زي$$اد-مط$ردة مع$ك َ َ

ِالحرف، لماذا؟ =ن الحرف ھذا جيء به لمعنى؛ للد�لة على المصدرية، وأما حرُف الكلمة العين، ھذا ل$و ُح$ذف �ب$د  َ ِ
ّمن شيء يدل عليه، ھذا ا=صل، ولو برد الكلمة إلى أصولھا، ول$ذلك k)) : َفأن$ت ْ َ Kل$ُه ت$صدىَ َ َ : َ، اختل$ف النح$اة]6:ع$بس))[َ

تت$صدى، أي : تتصدى ھذا ا=صل، بتائين، إحدى الت$ائين ھ$ي ح$رُف الم$ضارعة، والت$اء الثاني$ة ھ$ي م$ن أص$ل الكلم$ة
أن المح$ذوف ھ$و : ِمن أصل الفع$ل، وال$صواب.. حرُف المضارعة وقيل التاء ا=صلية: التائين محذوف؟ اختلفوا، قيل

ِعل، لماذا؟ =ن التاء التي ھي حرُف م$ضارعة ل$و ُح$ذفت ل$م ي$دل عليھ$ا ش$يء، وأم$ا الت$اء الت$ي ھ$ي ِالذي من أصل الف
ّأص$ل ل$و ح$ذفت �ب$$د أن$ك ت$رد الكلم$ة إل$$ى أص$لھا، فتع$رُف أن$$ه فع$ل م$ضارع، وأن أص$له ٍت$$صدى، ھ$ذا فع$ل م$$اض: ٌ ّ :

َتتصدى، دخل عليه حرُف المضارعة، إذن ِم$ن : ُِحذف ھ$و الت$اء ا=ص$لية، يعن$ينقوُل الصواب في مثل ھذا أن الذي : ّ
kأصل الفعل، سواء كانت زائدة أو كانت أصلية، وأما حرُف المضارعة ف$. يمك$ن حذف$ُه؛ =ن$ه � ي$دل علي$ه ش$يء بع$َد  ُ
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: ّحذفه، وھذه قاعدة عنَد النحاة أن المحذوف � ب$د ل$ه م$ن قرين$ة ت$دل علي$ه بع$د حذف$ه، فل$و ح$ذفنا الت$اء ا=ص$لية نق$ول
 للفعل إلى أصله عرفنا المحذوف؛ نعرفه مباش$رة، وأم$ا الت$اء الت$ي ھ$ي ح$رُف الم$ضارعة ف$.؛ =نھ$ا ح$رف بإرجاعنا

  .ِمعنى إنما زيدت من أجل الد�لة على المضارعية

ًاFضافة مصدر، ولذلك وزنه اFفع$ال، أفع$ل ُيفع$ُل إفع$ا�، أك$رم ُيك$رم إكرام$ا، ا=ل$ُف ھ$ذه ھ$ل ھ$ي أل$ف .. ھنا إضافة ُ ِ َ ً ِ َ
إض$$افة، أل$ف وأل$ف � يمك$$ن : َ، أم إفع$ال الت$ي ھ$$ي أل$ف الم$صدر؟ يحتم$$ُل ھ$ذا وذاك؛ =ن$ه اجتم$$ع عن$دنا ألف$انأض$اف

ّالنطق بھا، حينئذ �بد م$ن ح$ذف إح$دى ا=لف$ين، فيتع$يُن أن يك$ون المح$ذوف ھ$و ع$ين الكلم$ة � أل$ف الم$صدر، وھ$ذا  ِ ٍ
  .سيأتينا في باب المصدر

َاFمال$ة، ومن$ه ض$افت ال$شمُس إل$ى : اFس$ناد، وقي$ل: إضافة، وھ$ي ف$ي اللغ$ة قي$لَمصدر أضاف ُيضيُف : اFضافة قلنا
ُالغروب يعني مالت، أو أضفت ظھري إلى الحائط أملته إليه ُ َفلما دخلناه أضفنا ظھورن7ا: َ َ َ ََ ُ َ .ْ ْ ََ ْ ر أض$فنا ظھورن$ا ھن$ا .. ََ lُفف$س

ّباFمالة، وفسر باFسناد ُ.  

إم$ا أن يق$ال بأنھ$ا إس$ناد اس$م إل$ى غي$ره عل$ى : ّاص، حقيقة عرفية عن$دھم، وھ$يوأما في اصط.ح النحاة فلھا معنى خ
َتنزيل الثاني ُمنزلة التنوين أو ما يقوم مقامه، إس$ناد اس$م إل$ى غي$ره، عل$ى تنزي$ل الث$اني منزل$ة التن$وين مم$ا قبل$ه أو م$ا  ِ ٍ ُ ُ

ُيقوم مقام التنوين، إسناد اسم إلى غيره َ ُ.  

ف ليس المراد به اFسنا: إسناد lس$ناد، وُع$رFَد التام الذي يكون النسبة بين المسند والمسند إليه، وإنما المراد به ُمطل$ق ا ُ
َنسبة تقييدة بين اسمين توج$ب لثانيھم$ا الج$ر أب$دا، ن$سبة تقييدي$ة، والن$سبة ھ$ذه تطل$ق وُي$راد بھ$ا : ًأيضا اFضافة بقولھم ُ ً ُK ِ ٌ

ًالمعنى المفھوم من الجملة إثباتا أو نفيا، يعن$ ٌم$دلول الجمل$ة، م$دلول الجمل$ة م$ا ھ$و؟ ق$ام زي$د: يً ثب$وت قي$ام : ٌقي$ام زي$د: َ
ِزيد، ما قام زيد، مدلول الجملة ھو نفُي قيام زيد، ھذه النسبة من أين أخذت؟ من إسناد الفعل إلى فاعله، أو المبتدأ إل$ى  ِ ُِ

ِ ٌ
ُھذه نسبة تامة، وھو اFسناد الكلي ا=صلي الذي أ: ٍخبره، حينئذ نقوُل ّ ّخذ جن$سا ف$ي ح$د الك$.م، نح$ن قلن$اٌ ً ِ َُي$شترط ف$ي : ِ

ٍالك.م أن يكون مركبا، ما المراد بالتركيب؟ المراد به اFسناد، إثبات حكم �سم أو نفُيه عنه، حينئذ نقول ٍ ُ ُ اFس$ناد ذاك : ً
َليست نسبة تامة كلية ُيفھم منھا مدل: ٌنسبة تقييدية، يعني: َليس ھو المراد ھنا، ولذلك قال ُول الجمل$ة �، وإنم$ا ھ$و تقيي$د َّ ُ

َلفظ بلفظ، والنسُب ھذه في ا=ص$ل ھ$ي مع$اني عقلي$ة، مع$اني ف$ي العق$ل ف$ي ال$ذھن، وإنم$ا توج$د ف$ي ألف$اظ عل$ى جھ$ة  ُ ٍ
ٍغ.م زيد، نقول: ٍالتنزيل، حينئذ إذا قيل َغ.م، ھذا ا=صل أنه ُمطلق، وزيد ا=صل أنه ُمطل$ق، ف$إذا ن$سبت غ$.م إل$ى : ُ َ َ ُ

kدته، وا=صل أن لفظ غ.م ھذا � يخ$تص بزي$د، و� يخ$تص � ب$ذكر وب$أنثى، و� بزي$د و� بعم$رو، ف$إذا قل$تّزيد قي k َ :
ٍغ.م صار ُمبھما ُمطلقا نكرة شائعة في جنسه، فحينئذ إذا قلت ً ً َغ.م زيد على جھة اFضافة حصل تقييد، م$ا ھ$و ھ$ذا : َ ٍ ُ

ٍارتباط اسم باسم، ولذلك قال: لنسبة ھناُالتقييد؟ ارتباط غ.م بزيد ھذا المراد به ا ٍ ِنسبة تقييدية ب$ين اس$مين، عل$ى جھ$ة : ُ
ٌماذا؟ على جھ$ة أن ا=ول ُم$ضاف إل$ى الث$اني، � عل$ى أن$ه حك$م محك$وم ب$ه عل$ى الث$اني �؛ =ن ھ$ذا ش$أن المبت$دأ م$ع  ٌ

سبة الت$ي ھ$ي ا�رتب$اط المعن$وي ب$ين الن$: الخبر والخبر مع المبتدأ، وأما الغ.م وزي$د ف$.، وإن ك$ان بينھم$ا ن$سبة، إذن
ّكلمتين، ھذه قد تكون نسبة أساسية، نسبة كلية، وھذه مأخوذة في حد الك.م، ما ع$داھا فھ$ي ن$سبة تقييدي$ة لي$ست كلي$ة،  l ّ ُ

ّكل اس$مين لھم$ا ارتب$اط بع$ضھما .. وھذه تكون بين الموصوف وصفته والمضاف والمضاف إليه، والبدل والمبدل منه
َ نقوُل ھذه نسبة، لماذا؟ =نه � ُيوصف الشيء بالشيء إ� إذا كان بينھما ارتباط، و� ُي$ضاُف ال$شيء إل$ى ٍببعض حينئذ

َالشيء إذا كان بينھما ارتباط، و� ُيبَدل الشيء من الشيء إ� إذا ك$ان بينھم$ا ارتب$اط، و� ُيعط$ف ال$شيء عل$ى ال$شيء  َ
ًنسبة، المعنى الذي جعلك تربط ھذا بذاك نقول ھذا نسبة، وُي$سمى حكم$ا، ُإ� إذا كان بينھما ارتباط، ا�رتباط ھذا ھو ال َّ ُ َ

َوُيسمى إسنادا، حينئذ إذا كان بين مبتدأ وخبر فھو نسبة كلية، وإذا كان بين فعل وفاعل فھو ن$سبة كلي$ة، وإذا ك$ان ب$ين  ٍ ٍ ً ّ
  .ِ قاصرة ليست تامةھذه نسبة: ٍُمضاف وُمضاف إليه ونعت ومنعوته، وبدل وُمبَدل منه، حينئذ نقول

َالمضاف يكون بينه وبين المضاف إلي$ه ن$سبة تقييدي$ة، يعن$ي: إذن َا=ول قي$َد الث$اني وح$دده، أض$فت ا=ول إل$ى الث$اني : َ َ ّ ّ
َنسبة تقييدية بين اسمين، فخرج بالتقييدية اFسنادية التامة، التي ُيعنون لھ$ا بالن$سبة الكلي$ة . َفاكتسب منه التقييد والتحديد َ ََ ٌ

ٌزيد قائم، وبما بعده نحو: و النسبة ا=ساسية، نحوأ ُقام زيد؛ =نه نسبة بين فعل واس$م، و� ت$رد اFض$افة إل$ى الجم$ل؛ : ٌ ِ َ ٌ ٌ َ
اFضافة ھن$ا : َبين اسمين، سيأتي معنا أن بعض ا=لفاظ ُيضاف إلى الجملة، فكيف يقال: َ=نھا في تأويل ا�سم، إذا قيل

ّ�، ل$$يس بتع$$ارض؛ =ن الُم$$ضاف إلي$$ه إذا ك$$ان جمل$$ة، حينئ$$ذ ُي$$ؤول : ض؟ نق$$ولّخاص$$ة ب$$ين اس$$مين؟ ھ$$ل ھ$$ذا تع$$ار ٍ َ
ًبالمفرد، ولذلك جعلنا المضاف والمضاف إليه من ع.مة ا�سم، إذا جاء اللفظ مضافا قلنا ُ َ ُھ$و اس$م، م$ا ال$دليل؟ كون$ه : ِ ٌ
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ٍمضافا؛ =نه � يكون ُمضافا إ� ا=سماء، إذا جاء مضافا إليه حينئذ حك ً ً ًمنا عليه بأنه اسم، لماذا؟ =ن$ه � يك$وُن م$ضافا ًَ ٌ
َھ$$ذا ي$$ْوم ينف$$ُع: ((إلي$$ه إ� ا�س$$م، طي$$ب َ َ َُ ّھ$$ذا ُم$$ؤول : ُ، أض$$يف ي$$وم إل$$ى ينف$$ع، وھ$$و جمل$$ة فعلي$$ة، نق$$ول]119:المائ$$دة))[َ

ًبا�س$$م، ف$$إذا أول با�س$$م حينئ$$ذ إم$$ا أن يك$$ون م$$صدرا م$$ضافا إل$$ى ا�س$$م، وذل$$ك إذا ك$$ان ُم$$شتقا، وإم$$ ًّ ٍ ّ ًا أن يك$$ون كون$$ا ُ
ًمضاف إلى ا�سم، وذلك إذا كان مشتقا، وإما أن يكون كونا مضاف إلى ا�سم وذلك إذا ل$م يمك$ن تأويل$ه عل$ى م$ا قي$ل  ً

َإذا كان الخبر ُمشتقا حينئذ جيء بمصدر) ّأن(في باب  ِ ٍ ً   ً.إلى آخر ما ذكرناه سابقا.. ّ

  . ا�سمَ� ُيعترُض بإFضافة إلى الجمل؛ =نھا في تأويل: إذن

ًتوجُب لثانيھما الجر أبدا ُّ ٌھذه النسبة لھا أثر، أثر في الث$اني ال$ذي ھ$و الم$ضاف إلي$ه عل$ى ال$صحيح، الث$اني ھ$و : يعني. ِ ٌ
kالمضاف إليه، وا=ول ھو المضاف، وھ$ذا ق$وُل الجمھ$ور، حينئ$ذ الم$ضاف يبق$ى عل$ى حال$ه م$ن حي$ث ت$سلط العوام$ل  ٍ

ّع$ه ُرف$$ع، أو عام$ل يقت$$ضي ن$صبه ن$$صب، أو عام$ل يقت$$ضي ج$ره ُج$$ر، وأم$$ا lعلي$ه، ف$$إن ُرك$ب مع$$ه عام$ل يقت$$ضي رف K ِ ُِ َ َ
ُالثاني فيلزم الجر أبدا، � يك$ون ف$ي ح$ال م$ن ا=ح$وال مرفوع$ا و� من$صوبا، إ� م$ن حي$ث المح$ل؛ وذل$ك إذا أض$يف  ِ ًّ ً ً ُ

ُالمصدر، وھي إضافته محضة، إذا أضيف المصدر إلى فاعله أو إل$ى مفعول$ه َول$ْو� : ((ٌ َِدف$ُع 'َ K ) '(، ]251:البق$رة))[ْ
َھذا ثاني مج$رور وھ$و ُم$ضاف إلي$ه، طي$ب ف$ي المح$ل ھ$و فاع$ل، ول$ذلك ن$صب َ َ َل$ْو� َدف$ُع ' الن$اس: (ّ ِK K ْ ٍ، ض$رُب زي$د )َ

ٍعمرو ھذا فاعل، وزيد: ٌعمرو شديد، نقول ِنسبة تقييدية بين اسمين توج$ب لثا. ِمفعول به، لكن من حيث المعنى: ٌ ُ َ ٌ نيھم$ا ٌ
َالذي ھو المضاف إليه الجر أبدا، وسكت عن المضاف =نه يكوُن بحسب العوامل َ َ ً ّ.  

َنسبة تقييدية ھذا ما أشار إليه بع$ُضھم بقول$ه: إذن ُإس$ناد اس$م إل$ى غي$ره عل$ى تنزي$ل الث$اني منزل$ة التن$وين أو م$ا يق$وم : ٌ ٍ ُ
ُمقام التنوين؛ =نه سيأتي أنه مم$ا يج$ُب حذف$ه م$ن الم$ضاف التن$ َا=ص$ل في$ه وج$وُب التن$وين، ف$إذا أض$فته : ٌوين، غ$.مَ

َحينئذ وجب حذُف التنوين كما سيأتي، فتقول َغ.م زيد، نزلت الث$اني الم$ضاف إلي$ه م$ن غ$.م منزل$ة التن$وين، ول$ذلك : ٍ ّ ٍ ُ
ن آخُر زيد، لماذا؟ لكونه ص$ار كج$زء م$ن الكلم$ة، ك$ذلك إذا ك$ان آخ$ُره نون$ا تل$ي اFع$راب، يعن$ي lًنو َُ ون المثن$ى أو ن$: ٍ

َھ$ذان غ.م$ا زي$د؛ ض$اربو زي$د، ح$ذفت الن$ون وھ$ي قائم$ة مق$ام التن$وين، ھ$ذا مم$ا يج$ُب : ٍجمع التصحيح، حينئذ تقول ٌ َ ٍ ٍ
  .إلحاقه بالمضاف

َإسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه ُ َ ِ ٍ   . مما قبلهالتنوين.. ُ

Kحك$م واFس$$ناد، وھ$و المعن$$ى المفھ$وم م$ن الجمل$$ة إثبات$ا أو نفي$$ا، وك$ذلك ُيعب$$ُر عن$ه ب$$الربط ُن$سبة الم$راد بالن$$سبة ال: إذن ًِ ً ُ
َالمعنوي بين طرفي الجملة، لكن ھذا اFسناد التام، المعنى الكلي، وأما ھنا في ھذا المقام �، المراد به ُمطل$ق اFس$ناد،  ّ

kأي ارتباط بين اسمين � على جھة اFس$ناد الت$ام، أي َ ارتب$اط ب$ين كلمت$ين ب$ين اس$مين � عل$ى جھ$ة ا�رتب$اط الت$ام م$ع َ ٍ
َُيح$$ذف التن$$$وين م$$$ن ا=ول، وتح$$ذف : ِبقي$$ة ا=حك$$$ام، يعن$$$ي وُي$$$ضاف الث$$$اني، لي$$ست ُمطلق$$$ة ھك$$$ذا؛ =ن النع$$$ت ) أل(َُ

ِجاء زيد العالم، زيد العالم، عندنا ھنا في ھ$ذا التركي$ب ن$سب: والمنعوت نسبة تقييدية، إذا قيل ُ ٌُ ٌ ٌج$اء زي$د ھن$ا : انتب$ه.. تانَ َ
ِفيه نسبة تامة؛ =نھا وقعت على جھة اFسناد التام، وھو إفادة القيام لزيد، نقول ُ َ ّھذا إس$ناد ت$ام وھ$و الُم$شترط ف$ي ح$د : ّ َ ٌ

ٌالك.م، جاء زيد، زيد العالم، زيد فاعل والعالم نعت، إذن ٌ  ٌعن$دنا ص$فة وموص$وف، م$ا الع.ق$ة بينھم$ا؟ بينھم$ا إس$ناد،: ٌُ
ّوبينھما نسبة وحكم، كما أن بين جاء زيد نسبة وحكم، لكن تلك تام$ة وھ$ذه ناق$صة، تل$ك كلي$ة وھ$ذه تقييدي$ة، وإن ك$ان  ُّ ٌ َ َ

َأيضا بين ٍجاء زيد نسبة تقييدية، لكنھا على وجه التمام، حينئذ نقوُل: ً ِ ٌ َالم$ضاف والم$ضاف إلي$ه بينھم$ا ن$سبة، والم$راد : َ
َطرفي الجملة في اFسناد التام، وبين طرفي أو بين ا�سمين على جھة الخ$صوص ف$ي بالنسبة ھو الربط المعنوي بين  َ ّ

الُم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه أو الب$$دل والمب$$دل من$$ه أو ال$$صفة والموص$$وف، وھ$$ذا الم$$راد ب$$ه الن$$سبة الكلي$$ة أو الن$$سبة 
  .ا=ساسية

ِوأما التقييدية التي ھنا، فھي التي جاءت Fفادة التقييد والتحدي$د بإض$ا ِ kفة ا=ول إل$ى الث$اني، وت$صح ھن$ا اFض$افة ب$أدنى ُ
ُِم.ب$$سة، إض$$افة ا=ول للث$$اني ن$$سبة تقييدي$$ة ھ$$ل ث$$م عن$$وان يمك$$ن ض$$بطه مت$$ى ن$$ضيُف ومت$$ى � ن$$ضيف؟ ھن$$ا النح$$اة  ُ ُ ُ ٌ ٌ ُ َ

ُأدنى نسبة أدنى ارتباط بين ا�سمين يجوز أن ُيضاف ا=ول إلى الثاني، يعني: والبيانيون قالوا َ َمتى م$ا ش$ع: ٍ َر اFن$سان َ
ُأن ثم ارتباطا بين اللفظين، حينئذ جاز إضافة ا=ول إلى الثاني، ول$ذلك ق$الوا ف$ي قول$ه تع$الى َ ٍ َل$م يلبث$وا إ� ع$شية أْو : ((ً ً K ِ َ َ َK ِ ُ ْ ْ َ

َُضحاھا َع$شية أْو ُض$حاھا: ((، العشية والضحى مختلفان، لك$ن ق$ال]46:النازعات))[َ َ ََ ً K ُ، ال$ضميُر يع$ود ]46:النازع$ات))[ِ
ُُضحى العشية، ما يأتي ھذا كيف؟ ھل ھو مثل غ.م زيد؟ ما الع.قة ھنا: إلى العشية، يعني م$ا الن$سبة ب$ين اللفظ$ين؟ .. ُ
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َعشية أْو ُضحاھا، يعني َ ََ ً K yأدنى ُم.بسة، ما ھي الم.بسة؟ كوُن كل منھما طرفي النھ$ار، ھ$ذا ف$ي : ُضحى العشية، قالوا: ِ َ
Kحمل الشيء على نقيضه، كما م$ر معن$ا ف$ي أوله وھذا في آخره؛ =نه قد ُي ُھ$ذه أعمل$ت عم$ل : النافي$ة للج$نس، قلن$ا) �(َ

lبحملھا على النقيض؛ =نھا مؤكدة للنفي وتلك مؤكدة لmثبات) ّإن( l.  

ِقد ُيحمل الشيء على نقيضه، ھنا كذلك نظر إلى طرفي النھار، إذن: إذن ُ Kح، بينھما ُمناسبة أو �؟ بينھما مناسبة، ف$ص: َ
ُلماذا أضيف ضحاھا ھن$ا لع$شية وھ$و ُم$ضاف إل$ى ال$ضمير؟ : ّوإن لم تكن ھذه المناسبة ظاھرة لكل أحد، قد يقوُل قائل

ُوتصح بأدنى ُم.ب$سة كا]ي$ة الم$ذكورة، لم$ا كان$ت الع$شية وال$ضحى طرف$ي النھ$ار ص$حت إض$افة أح$دھما إل$ى : نقول ّ kَ
  .ا]خر

ِكوكب الخرقاء: وقولھم ْ ُ َْ َ َ امرأة تستيقظ عن$َد ظھ$ور ھ$ذا الكوك$ب، كوك$ب الخرق$اء م$ا الع.ق$ة بينھم$ا؟ أض$يف ، الخرقاءَ ُ ُ
َإليھا =نھا كانت تتنبُه وقت طلوعه، إذن َأدنى ُم.بسة بين اس$مين، حينئ$ذ ل$ك أن ت$ضيف ا=ول إل$ى الث$اني، ول$يس ل$ه : ّ َُ ٍ

ُضابط يمكن ا�عتماد عليه بأنه إذا ك$ان ك$ذا َت كالع.ق$ات ب$ين المج$از المرس$ل �، ھن$اك إل$ى آخ$ره، وإنم$ا ھ$ي لي$س.. ٌ
ُثمانية عشر نوع$ا مم$ا يج$وز في$ه إط$.ق الك$ل عل$ى الج$زء أو العك$س إل$ى آخ$ره، وأم$ا ف$ي اFض$افة �، وا=ص$ح أن  ً َ

kن$سبة تقييدي$ة ب$ين اس$$مين، ا=ص$ح أن ا=ول ھ$و الم$ضاف والث$اني ھ$$و الم$ضاف إلي$ه، وھ$ذا ق$وُل جم$$اھير : ا=ول قلن$ا
ُم زي$$د، غ$$.مالنح$$اة، غ$$. ٍھ$$و الم$$ضاف إلي$$ه، وقي$$ل العك$$س غ$$.م ھ$$و الم$$ضاف إلي$$ه وزي$$د ھ$$و : ٍھ$$و الم$$ضاف وزي$$د: ٍُ َ

vالمضاف، وقيل كل منھما مضاف ومضاف إليه، يعني ٌغ.م مضاف إلى زيد، وأضيف إلي$ه زي$د، وزي$د ُم$ضاف إل$ى : َ ُ ُ
Kغ.م، وُمضاف إليه غ.م، كل منھما يصح أن يقال بأنه مضاف ومضاف ّ ً إليه، فيستفيد منه تخصيصا وغيرهٌ ُ.  

َا=صح أن ا=ول ھو المضاف والثاني المضاف إليه، وھو قوُل سيبويه؛ =ن ا=ول ھو الذي ُي$ضاف إل$ى الث$اني، : إذن ّ
ًا=ول ال$ذي ھ$$و غ$$.م ھ$$و ال$$ذي ُي$$ضاف إل$$ى الث$$اني وھ$$و زي$$د، في$$ستفيد من$$ه تخصي$$صا أو تعريف$$ا، وھ$$ذا ف$$ي اFض$$افة  ً ُ ُ

  .المحضة

yعكُسه، وثالثھا يجوز في كل منھما كل منھما، يجوز في كل منھم$ا، يعن$ي: وقيل v yُ vغ$.م وزي$د، ك$ل منھم$ا أن$ه م$ضاف : ُ
ً، و� يك$وُن الم$ضاف إ� اس$ما كم$ا ذكرن$اه س$ابقا، فھ$و م$ن )ھم$ع الھوام$ع(أو مضاف إليه، وھذه عبارة السيوطي في  ً

  :ِع.مة ا�سمية، ودليله أمران

ّفة تعاقُب التنوين، أو النون القائمة مقام التنوين، كما ذكرن$اه ھن$ا أن الث$اني ُين$زل منزل$ة ا=ول بمنزل$ة أن اFضا: ا=ول َ َ ِ
َالتنوين منه، وينزل منزلة ما يقوم مقام التنوين وھو النون في المثنى وجمع التصحيح َ ُ.  

لھ$ذين ال$سببين حكمن$ا عل$ى : ًم$ضافا؛ إذنّالغرُض من اFضافة تعريُف المضاف، والفعل � يتعرُف، ف. يكون : الثاني
  ً.المضاف بأنه � يكون إ� اسما

: �، إذن: ُأن الم$$ضاف إلي$$ه يعق$$ُب التن$$وين والن$$ون، وھ$$ل التن$$وين والن$$ون ت$$دخُل عل$$ى الفع$$ل؟ الج$$واب: ال$$سبب ا=ول
  .والتنويُن � يدخل إ� ا=سماء. Kاختص بالمضاف

ٍ =ن الم$ضاف إلي$$ه ُيفي$$د تعري$ف الم$$ضاف، حينئ$$ذ � يك$$ون  إلي$$ه، وھ$$ذه �،َأن اFض$$افة تفي$$د تعري$ف الم$$ضاف: الث$اني َ ُ
ِالمضاف فع. بل يكون اسما، وا=صل في المضاف إليه أن يكون اسما كذلك؛ بسبب كونه محكوما علي$ه ف$ي المعن$ى،  ً ً ً

عليه، وإن لم يظھ$ر ف$ي َاسمين لخرجت بأن المضاف إليه في المعنى محكوم .. َلو نظرت إلى ھذه النسبة بين الطرفين
ُكل إضافة، لكن في الجملة المضاف إليه � يكون إ� محكوما عليه، و� ُيحكم إ� على ا=سماء، وإض$افة الجم$ل عل$ى  َ ً

  ً.التأويل باسم ھو مصدر المسند أو الكون العام كما ذكرناه سابقا

: لمضاف والثاني ھ$و الم$ضاف إلي$ه، وقي$لمضاف ومضاف إليه، وا=ول ھو ا: ُاFضافة تكوُن بين لفظين اسمين: إذن
ّكل منھما يصح إط.ق اللفظ عليه: عكُسُه، وقيل v.  

َاUضافة: قال َ ِ  

َنون777777777ا تل777777777ي اUع777777777راب أو تنوين777777777ا ْ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ِ ِ ً  

 
َمم777777ا ت777777ضيف اح777777ذف كط777777ور س777777ينا َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ .  

 
َوالث7777اني اج7777رر وان7777و م7777ن أو ف7777ي إذا .ِ ِِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ َل777777777م ي777777777صلح ا) ذاك  ْ َ . ِ ُ َْ َ َ وال6777777777م خ777777777ذاْ ُ َ . َ  
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َلم7777777ا س7777777وى ذين7777777ك واخ7777777صص أو) . ْ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ َِ

  

 
َأو أعط77777777ه التعري777777777ف بال777777777ذى ت6777777777 َ .ِ ِ ِ. ِ َ ْ ْ ِْ َ َ

  

 

ًنونا ْاحذف: ِبالنصب على أنه مفعول به لقوله: ُ ًاح$ذف نون$ا تل$ي اFع$راب أو تنوين$ا، إذن: ، كأن أول الك$.مِْ ً َإذا أردت : ِ
ّإضافة اسم إلى آخر �بد من عملية ُ، ھذه العملية تشمُل شيئين، ما يجب حذفه وما يجوز حذف$ه، م$ا يج$ُب حذف$ُه ھ$و م$ا ٍ ُ ُ

ْاحذف: نص عليه بقول   .ھذا أمر، وا=مر يقتضي الوجوب.. ِْ

َإذا أردت إضافة اسم إلى اسم آخر يجُب حذُف التنوين والنون التي تلي اFعراب من الم$ضاف، ف$الك.م ھن$ا ع$ن : إذن َ
َالم$ضاف، فب$$ين العم lلي$$ة الت$$ي تج$$رى أو� م$ن أج$$ل التركي$$ب اFض$$افي ب$$أن تح$ذف الن$$ون م$$ن ا=ول؛ =ن الث$$اني ن$$زل ّ ُ ُ ََ ً

ِمنزل التنوين مما قبله، وتحذُف النون التي تك$ون ف$ي المثن$ى وف$ي جم$ع الت$صحيح؛ =نھ$ا قائم$ة مق$ام التن$وين، فُح$ذف  َ ٌ
ِ إذا ُح$ذف فم$ن ب$اب أول$ى وأح$رى أن تح$ذف ،-تن$وين ال$صرف-ِا=صل وفرعه، فإذا ُح$ذف التن$وين ال$ذي ھ$و أص$ل، 

َنونا تلي اUعراب أو تنوينا: النون، لذلك قال ْ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ِ ِ َوقدم النون ھنا على التنوين م$ن ب$اب ال$ضرورة فق$ط، وإ� التن$ويُن ھ$و : ً K
  .َا=صل والنون ھذه قائمة مقامه

ُمم7ا ت7ضيف .ِ ُمم7ا ت77ضيفِم$ن الم$$ضاف، : يعن$$ي: ُِ .ِ vري$د إض$افته إل$$ى م$ا بع$$َده، ف$الك.م حينئ$$ذ ُمن$صب عل$$ى مم$$ا ت: ، يعن$يُِ ٍ َ ُ
  .المضاف � على المضاف إليه

َنون777777777ا تل777777777ي اUع777777777راب أو تنوين777777777ا ْ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ِ ِ ً  

 
َمم777777ا ت777777ضيف اح777777ذف كط777777ور س777777ينا َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ .  

 

َنونا تلي اUعراب َ ْ ِ ِ َ ًنونا، ًُ ْاحذف: ّمفعول به ُمقدم على قوله: ُ ِتلي اU: َ، وصفُه بقولهِْ ِ َعرابَ َ َتل$ي ح$رف اFع$راب، : يعن$ي: ْ
َوالنوُن التي تلي حرف اFعراب ھي نوُن المثنى وجمع التصحيح، جمع التصحيح الذي ھو جمع الم$ذكر ال$سالم، وأم$ا 

ِالنون التي يليھا اFعراُب فھذه � تحذف؛ =نھا أص$ل م$ن الكلم$ة، كن$ون ش$ياطين، إذا قل$ت ٌ َ ِش$ياطيُن اFن$س: ُ ْ ِ ِ َ � تح$ذف  َ
ّ، لماذا؟ =ن ھذه النون يليھا اFعراُب؛ فھي متلوة � تالية، فھي متل$وة ب$اFعراب،النون ِش$ياطيُن َ َ ج$اءت ال$ضمة : ، إذنَ

ٌبعد النون عند نھايتھ$ا، وھ$ذا عل$ى الق$ول ب$أن اFع$راب �ح$ق للح$رف ا=خي$ر، وأم$ا عل$ى الق$ول بأن$ه مق$ارن ل$ه ف$.،  ِ ِ
  .والمشھور ا=ول

َتل7ي اUع77راب: إذن َ ْ ِ ِ ِتابع$$ة لح$$رف اFع$$راب ال$$ذي ھ$$و ا=ل$$ف ف$$ي المثن$$ى والي$$اء ك$$ذلك وال$$واو والي$$اء ف$$ي جم$$ع : عن$$ي، يَ ِ
  .جمع المذكر السالم.. التصحيح

ِوأما التي يليھا اFعراُب ف. يجُب حذفھا، بل � يجوز حذفھا كنون شياطين،  ُ ُ َُ ِش$ياطيُن اFن$سَ ْ ِ ِ َ ھ$ذه : ٍ، ب$ساتيُن زي$د نق$ولَ
  .ُتضاُف وتبقى على أصلھا

َنونا تلي اUعراب َ ْ ِ ِ َ ُوھي نوُن المثنى والمجموع على حده، وما ألحق بھما: ًُ l.  

َتلي اUعراب َ ْ ِ ِ   .َحرف اFعراب: أي: َ

َأو تنوينا ْ َِ ْ ًنونا: ٌھذا معطوف على قوله: َ ّ، احذف تنوينا، سواء كان التنوين ظاھرا ملفوظا به أو مقدرا، والظ$اھر مثل$وا ُ َ ًَ ً ً ًٌ ِ
ٍله بـ غ.م زيد ٍ، أصله غ.م بالتنوين؛ =نه ُينطق به، والمقدر عنه بـ الممنوع م$ن ال$صرف، ھ$ذا غ$.م زي$د ودراھم$ه؛ ُ ُ ّ َ ٌ

  .ھذا ممنوع من الصرف؛ لصيغة منتھى الجموع: دراھم

َفي$$ه ُمق$$در، حينئ$$ذ تن$$وي؛ الني$$ة محلھ$$ا القل$$ب، وتعتق$$د أن$$ك لم$$ا أض$$فت دراھ$$م : التن$$ويُن ق$$الوا: إذن ُ ُ ٍ K- وھ$$و ممن$$وع م$$ن
  . أنك حذفت التنوين-صرفال

َأو تنوينا: إذن ْ َِ ْ َظاھرا أو ُمقدرا، والمقدر يكون في ا�سم الممنوع من ال$صرف، والم$انُع م$ن ظھ$وره ش$بُه الفع$ل كم$ا : َ K Kً ً
ّھنا ُحذف التنوين على نية التقدير: دراھمه دراھمك، دنانيُره دنانيُرك، نقول. lسيأتي في محله ِ.  

ُمما تضيف .ِ ُ مما تريد إضافته:يعني: ُِ .مماِاحذف مما، .. ُ ْاحذف: ّجار ومجرور ُمتعلق بقوله: ِ ِْ.  
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ُمما تضيف .ِ ُمما تريد إضافته إلى غيره، وھو المضاف: يعني: ُِ   .vالك.م ُمنصب على المضاف: إذن. ُ

ْمما تضيف احذف ْ ُ .ِ ِ ِإن كان فيه ما ذكر، وإ� ف.، مثل : ُِ ذاك؛ =ن$ه مبن$ي، فل$يس في$ه تن$وين ُ، لدن ل$يس في$ه ذا و� )ُلدن(ُ
َُمقدر، وليس فيه نون، ماذا ن$صنع؟ ل$يس في$ه م$ا ي$ستدعي الح$ذف، � نون$ا تل$ي اFع$راب، ھ$ذه ن$ون أص$لية، وإن قي$ل  ًَ ُ ّ

ُلدن(بأنھا زائدة،  ّوكذلك ليس فيه تنوين؛ =ن التنوين الظاھر في المع$رب المن$صرف، والتن$ويُن المق$در ف$ي الممن$وع ) َ َ
ُ ھذا الثاني فيه نزاع، الُمقدر في الممنوع من الصرف، وإذا أضيف المبن$ي إذنمن الصرف، َ� ُيح$ذف من$ه � ذا و� : ّ

  .ذاك

َتحذف ما ذكر إن ُوجد، وإن لم ُيوجد ف$. ح$ذف، لم$اذا؟ لع$دم وج$ود م$ا ي$ستوجُب : ھذا على جھة ا=غلبية، يعني: إذن َ ِ ِ ُ
ٍلدن زيد، جئت من لدن زيد يع: الحذف، مثاله   .بمعنى عند) لدن(ِمن عند زيد، فـ: نيٍِ

َإذا كان فيه ما ذكر وإ� ف. حذف كما في ِ ٍلدن زيد: ُ ُ.  

َنونا تلي اUعراب: إذن َ ْ ِ ِ َ ًنونا؛ ًُ ِقيل نطق بھا أو لم ُينطق، يعني: ُ ق$د : ً� يشترط ف$ي الن$ون أن يك$ون منطوق$ا بھ$ا، يعن$ي: ُ
Kتكون منوية كالتنوين المقدر، التنوين المقد K ّ ًر في دراھم ليس ملفوظا، كذلك لو قيل م$ث.َ َلبي$ك، كم$ا س$يأتي ھ$ذا ُمثن$ى، : ً

ٍلم ُينطق بالنون بل ھو م.زم لmضافة، لبيك إجابة بعد إجاب$ة، حينئ$ذ نق$ول ِلبي$ك ھ$ذا ُمثن$ى، أي$ن الن$ون الت$ي ُح$ذفت؟ : َ
ٍھو ما ُسمع إ� ھكذا لبيك، أو ما خلق ھكذا لبيك، فحينئذ نقول ِ ٌن التي حذفت؟ ليس فيه ن$ون محذوف$ة، وك$ذلك أين النو: ُِ

ٍذوي م$$ال: (إذا قي$$ل َعل$$ى اFض$$افة، ذو ھ$$ذه ُم.زم$$ة لmض$$افة، ف$$إذا ثنيت$$ه حينئ$$ذ تب$$ع أص$$له المف$$رد، وھ$$و م.زم$$ة ) َ ِ َ ٍ ّ
َذوي مال وذوا مال أين النون التي ُحذفت؟ ليس في$ه ن$ون، م$ع كون$ه م$اذا ُمثن$ى، وا=ص$ُل في$ه : اFضافة، فإذا قلت َِ ٍ أن ٍ

ٍيكون ُملحقا بالنون عوضا عن التنوين، كذلك ذوي مال بالجمع، حينئذ نقول ٍ ً ً   .ليس فيه نون: َ

ًنونا: إذن َاحذف نونا نطق بھا أو لم ُينطق بھ$ا، كم$ا ف$ي : ُ ِ ُِ َذوي م$ال(و) لبي$ك(ً ٍذوي م$ال(و) َ ِ عل$ى أن$ه جم$ع أو ملح$ق ) َ
  .بجمع المذكر السالم

  :إذن

َنون777777777ا تل777777777ي اUع777777777راب أ َ َ ْ ِ ِ َ َو تنوين777777777اًُ ْ َِ ْ  

 
َمم777777ا ت777777ضيف اح777777ذف كط777777ور س777777ينا َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ .  

 

ِھ$ذا اس$م جب$$ل بال$شام ُيق$$ال ط$وُر س$$ينين، وأص$له ط$$ور، وھ$و أي$$ضا اس$م جب$$ل، ط$ور ھ$$ذا ا=ص$ل ب$$التنوين، لم$ا أري$$د  ُ ٌ ًٌ ٍ ُ
َإضافته إل$ى م$ا بع$َده، حينئ$ذ وج$ب من$ه ح$ذف التن$وين، فقي$ل َط7ور س7ينا: ٍ ِ ِ َ، ط$وُر ط$ور ط$ور، يعن$يُ َء رفع$ت أو س$وا: ِ

ٍن$$صبت أو خف$$ضت، والم$$ضاف يأخ$$ذ حك$$م م$$ا قبل$$ه م$$ن العوام$$ل، فحينئ$$ذ ال$$شاھد م$$ن المث$$ال َ َ ُ َ ٌأن ا=ص$$ل ط$$ور س$$ينا، : َ َ
َفأضفت ا=ول إلى الثاني، وا=صل فيه أنه ُمنون تنوينا ظاھرا فوجب حذف التنوين ً ً ّ.  

ُالغ$.م : َوج$ب ح$ذُف ا=ل$ف من$ه، إذا قي$ل) أل(ًى بـَوھنا الناظم لم يذكر مما يجُب حذفه حذف ا=لف؛ =نه إذا كان محل
ٍوأردت إض$افته حينئ$$ذ يج$$ُب تجري$د الغ$$.م م$$ن  ف$$ان عل$$ى لف$ظ واح$$د؛ =ن الم$$ضاف يكت$$سُب )أل(َ lَ؛ =ن$$ه � يجتم$ُع معر

ًالتعريف مما قبله، أو يستفيد التخصيص مما قبله، حينئذ يلزم م$ن ذل$ك أن � يك$ون الم$ضاف محل$ى ب$ـ ٍُ َ ٌ أم$ر وھ$ذا) أل(ُ
  .ثالث ُيزاد على المضاف مما يجب حذفه

  :َما ُيحذف من المضاف =جل اFضافة نوعان: إذن

  :َما يجب حذفه، وھو ث.ثة أشياء، ذكر الناظم منھا شيئين: النوع ا=ول

َنونا تلي اUعراب: ا=ول َ ْ ِ ِ َ َنونا تل7ي اUع7رابعرفنا ا�حتراز، : ًُ َ ْ ِ ِ َ ًتك$ون تابع$ة، إذا : تل$ي ح$رف اFع$راب، يعن$ي: ، يعن$يًُ
ضاربون فالنون ھذه تالية للواو، وال$واو : ٌغ.مان، النون ھذه تابعة ل5لف، وا=لف ھو حرف اFعراب، إذا قلت: قلت

ٍھذا حرُف اFعراب، وأما إذا كانت ھي متلوة باFعراب، فحينئذ تبقى على أصلھا ّ َ.  

ًُيحذف التنوين سواء كان ظاھرا أو مقدرا: إذن ً.  

  .l النون في المثنى والجمع على حده كما ذكرناهً:ثانيا
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ف$$ة، ھ$$ذا يج$$ب ح$$ذفھا و� ن$$زاع فيھ$$ا، وإنم$$ا اFض$$افة اللفظي$$ة ھ$$ي الت$$ي ي$$أتي ا�س$$تثناء فيھ$$ا، ) أل: (ًثالث$$ا lأل(َالُمعر (
فة وذلك في اFضافة المحضة مطلقا بدون تفصيل، وأما اFضافة اللفظية فھذا سيأتي فيه تفصيل lًالُمعر.  

ِم$ا يج$وز حذف$ه و� يج$ب؛ وذل$ك ت$اء التأني$ث، ب$شرط أن � ُيوق$ع ح$ذفھا ف$ي ل$بس، ف$إن أوق$ع ُمن$ع، ت$اء : وع الث$انيالن ِ َِ ََ ٍ ُ
ِع$دتك وإقامت$ك ب$ذكر الت$اء، : ِالتأنيث يج$وز ح$ذفھا لmض$افة بال$شرط ال$ذي ذكرن$اه، نح$و ع$دة وإقام$ة، يج$وز أن تق$ول ُ ُ ِ

ًه إقامة الص.ة، وُحذفت التاء ھنا جوازا � وجوبا، ومنه قول الشاعرأصل: وإقام الص.ة، قيل: ويجوز الحذف، نحو ً ِ ُ:  

ُوأخلفوك عدا اAمر الذي وعدوا  ََ َ ْ ْ َِ ِ. َِ َ َ ُ ْ َ  

  .عدة ا=مر الذي وعدوا: يعني

َقد تحذف تاء التأنيث لmضافة عند أمن اللبس للشاھد الذي ذكرناه: إذن ُ:  

َوأخلفوك عدا اAمر الذي وع َ ْ ْ َِ ِ. َِ َ َ َ ُ ْ    ُدواَ

َعدة ا=مر، والحذف ھذا جائز، حينئذ ھل يرد على الناظم؟ �، � يرد؛ =ن$ه أراَد أن ي$ذكر م$ا يج$ب حذف$ه، وإنم$ا : أي ٍ
ُيرد عليه  فة، وأم$ا ت$اء التأني$ث �؛ =ن$ه يج$وز ذكرھ$ا ويج$وز ح$ذفھا، وھ$و إنم$ا عن$ى م$ا يج$ُب حذف$ه عن$د ) أل(ِ lالمعر

ِاFضافة، ف. يرد على المصنف؛ = ِن ك.مه في الحذف الواجب الكثير، وحذُف ھذه الت$اء ج$ائز عل$ى قل$ة، حي$ث أم$ن َ ُ

  .قياسي: اللبس، وإ� لم يجز كما في تمرة وخمسة، ثم ھو سماعي وقيل

َنون777777777ا تل777777777ي اUع777777777راب أو تنوين777777777ا ْ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ِ ِ ً  

 
َمم777777ا ت777777ضيف اح777777ذف كط777777ور س777777ينا َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ .  

 

  :ثم قال

ْوالثاني اجرر ُ ْ َ يتعلق با=ول بين حكم الثاني، انظرلما أنھى ما: .َ ّ ُ َھنا غاير بينھم$ا، ف$ي ا=ول ب$ين ال$صيغة الت$ي يك$ون .. ّ َ َّ
ِعليھا المضاف، ولم يتكلم عن حكمه اFعرابي، والثاني ِ َبين حكمه اFعرابي ولم يتكلم على الصيغة: ّ َ ّ.  

َوالث77اني: ق$$ال َِ ُمم77ا ت77ضيف: اف، فحينئ$$ذّمفھوُم$$ه أن البي$$ت ا=ول ُمتعل$$ق ب$$ا=ول ال$$ذي ھ$$و م$$ض: . .ِ ُي$$راد ب$$ه الم$$ضاف، : ُِ
ْاحذف ُمما تضيف.. ِْ .ِ َوالث7اني: من الم$ضاف؛ ب$دليل قول$ه: يعني: ُِ َِ َنون7ا تل7ي اUع7راب أو تنوين7ا.. طي$ب. . ْ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ِ ِ ِاح$ذف، ھ$ذا .. ً

  .َيتعلق باFعراب أو بالصيغة؟ بالصيغة، سكت عن إعرابه

ْوالثاني اجرر: ثم قال ُ ْ ِلم عن اFعراب ولم يتكلم عن الصيغة، سكت عن الحك$م ف$ي ا=ول لبقائ$ه عل$ى أص$له، وھ$و تك: .َ ِ َ ّ َّ
  .ِأنه على حسب ما يقتضيه من عوامل

ْوالثاني اجرر ُ ْ ُبين حكمه =نه مخالف ل5صل، وسكت عن صيغته؛ =نه ليس له ما يتعلق به من جھ$ة ال$صيغة، وإنم$ا : .َ ّ َ َ ّ
  .ن من ا=ول � من الثانيالحذُف للتنوين ونحو ذلك يكو

  .ٌفرق بين البيت ا=ول والجزء ا=ول من البيت الثاني: إذن

ْوالثاني اجرر ُ ْ ْاج7رر: والثاني من المتضايفين، وھ$و الُم$ضاف إلي$ه: يعني: .َ ُ ً، وجوب$ا أو ج$وازا؟ وجوب$اْ ً ْوالث7اني اج7رر: ً ُ ْ َ. :
  .مقتضاه ا=صلي: وجوُب ا=مر، يعنيالمراد بھما على أصلھما، وھو : ِاحذف واجُرر، نقول: إذن

ْوالثاني اجرر ُ ْ ْاجررKوالثاني ھذا مفعول ُمقدم، : يعني: .َ ُ ًاحكم بكون الم$ضاف إلي$ه مج$رورا : من المتضايفين، أي: يعني: ْ
ِأبدا، سواء لفظ به أم �، والعامُل فيه ھو المضاف، عل$ى ال$صحيح، وھ$و م$ذھُب س$يبويه، وعلي$ه الجمھ$ور، � بمعن$ ُ ٌ ى ً

ّال$$.م خ.ف$$ا للزج$$اج و� باFض$$افة، و� بح$$رف ج$$ر ُمق$$در، ح$$رف ج$$ر أص$$لي، في$$ه أربع$$ة م$$ذاھب، وال$$صواب أن  y ً
ُالُم$$ضاف إلي$$ه مج$$رور بالم$$ضاف، وأعظ$$م ا=دل$$ة عل$$ى ذل$$ك ات$$صاُل ال$$ضمير بالم$$ضاف؛ =ن ال$$ضمير � يت$$صُل إ� 

  .غ.ُمه بالضمير اتصل به، غ.مك: بعامله، ولذلك تقول

ْثاني اجررَوال: إذن ُ ْ ٍغ.م زيد، فتقول: ، والعامل فيه المضاف نفُسه. ُجاء غ.م، غ.م على أصله مرفوع بـ: ُ ُ ؛ =نه )جاء(َ
  .ّفاعل، ولذلك لم يتعرض له الناظم
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ْوالثاني اجرر: قال ُ ْ ).. ُغ$.م(ٍغ$.م م$ضاف وزي$د م$ضاف إلي$ه مج$رور والعام$ل في$ه : الذي ھو المضاف إليه، فتق$ول: .َ
َبجرور بغ.م نفسه، وھو الم$ضاف، وعم$ل وھ$و : ٍزيد: ٍنفسه، حينئذ تقول) َجاء(ُغ.م مرفوع بـ: ظ، كما تقولنفس اللف ِ

ل$ه طل$ب، � : ًكونه جامدا وا=صل في الجامد أنه � يعمُل؛ =نه اقتضى ما بعَده كاقت$ضاء اس$م الفاع$ل لم$ا بع$ده، يعن$ي
ًت$$ي اقت$$ضت العم$$ل أص$$. ف$$ي الفع$$ل وف$$ي غي$$ره، لم$$اذا يعم$$ُل الفع$$ل؟ ھ$$ذه العل$$ة ھ$$ي ال: ّي$$تم معن$$اه إ� بم$$ا بع$$ده، وقلن$$ا

ّ�قتضائه لما بعَده، لماذا كان الفعل أص.؟ لشدة اقتضائه لما بعده؛ =ن فيه إبھاما � يزيله إ� العوامل، ثم ا�س$م عم$ل  ً
َ�قتضائه، ُوجدت العلة التي في الفعل، ولم تك$ن أص$. في$ه =ن العل$ة الموج$ودة ف$ي ا ً لفع$ل لي$ست موج$ودة ف$ي ا�س$م، ِ

  .ّوھو شدة ا�قتضاء

ٍغ$$.م عل$ى ني$ة ا�ض$$افة، زي$د نق$ول: َك$ذلك الم$ضاف إذا قل$ت ّ ُ� ي$تم معن$$ى غ$.م إ� بإض$افته إل$$ى زي$د، وھ$ذا معن$$ى : ُ
ِا�قتضاء، بمعنى أنه يطلُب ما بعَده طلبا في تتميم معناه، و� ي$تم معن$اهُ إ� بلف$ظ زي$د، � بمعن$ى ال$.م خ ّ ً.ف$ا للزج$اج؛ ً

ھ$ذا مج$رور ب$ال.م المق$درة، وھ$ذا ض$عيف، لم$اذا؟ =ن ) ٍزي$د(إن : ّ=نه سيأتي أن ال.م ُمقدرة من جھة المعن$ى، وقي$ل
ًالحرف � يعمُل وھو ُمقدر، و� باFضافة التي ھي نسبة تقييدية بين اسمين توج$ب لثانيھم$ا الج$ر أب$دا، ھ$ذه اFض$افة،  ُّ ِ ّ

ّ�، لم$اذا؟ =ن : ھ$ل الم$ضاف إلي$ه مج$رور باFض$افة الت$ي ھ$ي عام$ل معن$وي؟ نق$ول: نق$ولٍھي عامل معنوي، حينئذ 
  :عندنا أمرين

Kإذا ظھر في اللفظ ما أمكن تعليق الحكم علي$ه فھ$و ُمق$در، وھن$ا ق$د أمك$ن تعلي$ق الحك$م بالم$ضاف، وم$ر معن$ا أن : ًأو� َ َ َّ ُ
َ كتابا ھذا منصوب، ون$صبُه ع$شرون اللف$ظ ال$سابق، ش$بُر ًعندي عشرون كتابا،: عشرين ونحوه ھو العامل في التمييز ً

ًأرض، شبر أرضا، قلنا ٌ Kھذا منصوب بالمفسر، والمفسر اسم جامد، كيف عمل؟ �قتضائه ما بعده: ٍ K.  

ٌالق$$وُل ھ$$و ع$$يُن الق$$ول ف$$ي الم$$ضاف، يزي$$د علي$$ه أم$$ر آخ$$ر ات$$صال ال$$ضمير ب$$ه، بالم$$ضاف، وال$$ضمير � يت$$صُل إ� : ُ
ات$صل بعامل$ه، غ.ُم$ه ال$ضمير ھن$ا م$ضاف إلي$ه، : َاتصل بعامله، إن$ك نق$ول: َضربته اتصل بعامله، إنه: بعامله، تقول

َوقد اتصل بعامله، ولذلك كان أرجح من أن ُيقال kبأن العامل ھو اFضافة؛ =نھا عامل معنوي، ولذلك � ي$صح تعلي$ق : َ
  .�بتداء والتجرد فقط، وما عداه يبقى على أصلهالعمل بالعامل المعنوي البتة إ� ما اضطررنا إليه، وھو ا

ّو� بحرف جر ُمقدر أصلي، وھذا فاسد، =نه يقتضي أن يكون ھذا الحرف المقدر، وھ$و ح$رف ج$ر أص$لي أن يك$ون  ّّ ّ
ٍل$$ه ُمتعل$$ق، إذا ك$$ان ح$$رف ج$$ر أص$$ليا وج$$ب أن يك$$ون ل$$ه ُمتعل$$ق، أي$$ن ھ$$و؟ حينئ$$ذ �ب$$د م$$ن الف$$صل ب$$ين الم$$ضاف  ّ ًّ ٍ

  .والمضاف إليه

ات$صال ال$ضمير بالم$ضاف وال$ضمير � يت$صل إ� : ا=صح ھو مذھب سيبويه، وھو قوُل الجمھور، وم$ن أدل$تھم: إذن
  .بعامله

ْوالث7اني اج7رر ُ ْ َعرفن$$ا حكم$ه، ث$$م تع$رض لم$$سألة وھ$ي: .َ K :َبع$د أن عرفن$$ا أن العام$ل ھ$$و .. أن الم$$ضاف والم$ضاف إلي$$ه
ّ أن تكون اFضافة على معنى حرف من ح$روف الج$ر، � أن$ه ھ$و العام$ل المضاف وھذا � ُينافي المسألة ا]تية، وھو َ

ِوُمؤثر، وإنما لكون ا�سم ا=ول المضاف نحتاُج إلى ما ُيوصل معناه إل$ى الث$اني، يعن$ي ِ l :ھ$ي : ّا]ن ح$روف الج$ر قلن$ا
Kغ$$.م زي$د؟ � يمك$$ن أن يج$ر ا=ول معن$اه المطل$$و: kتج$ر مع$اني، م$$ن س$ابق إل$$ى �ح$ق، طي$ب ب من$ه إل$$ى الث$اني وھ$$و ُ

  .ُالنسبة إ� بواسطة، وھذه الواسطة حرف منوي

�K بد من تقدير حرف منوي ليصح إيصال معنى المضاف إلى المضاف إليه، ولذلك الجمھ$ور وھ$م يقول$ون: إذن َ ِ ّب$أن : ّ
أن يك$ون ھ$و المضاف ھو العامل في الم$ضاف إلي$ه ل$م ين$ازعوا ف$ي تق$دير ھ$ذا الح$رف، و� يل$زم م$ن تق$دير الح$رف 

َالعام$ل �، العام$ُل ھ$$و الم$ضاف، ث$$م تك$ون اFض$$افة عل$ى معن$ى ح$$رف، لم$اذا تك$$ون عل$ى معن$$ى ح$رف؟ =ن وظيف$$ة  ٍ
ِالحرف ھي إيصال المعاني إلى ما بعَده، وھنا عندنا معنى من المضاف وھو جام$د ف$ي ا=ص$ل، والم$ضاف إلي$ه وھ$و 

ِ� بد من توصيلة توصل المع: جامد في ا=صل، إذن ُ   .نى ا=ول الذي ھو معنى المضاف إلى معنى المضاف إليهٍ

  : قال

َوان77777777777777و م77777777777777ن أو ف77777777777777ي إذا......  ِ ِِ ِْ ََ ْ ْ  

 
َل777777777م ي777777777صلح ا) ذاك وال6777777777م خ777777777ذا َُ َ ْ. .َ ْ ََ ِ ُ َ  
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ًجمھور النحاة عل$ى أن$ه � ب$َد م$ن التق$دير، وذھ$ب أب$و حي$ان إل$ى أن$ه � ُيق$در � ح$رف ملف$وظ ب$ه و� منوي$ا، وخ$الف  ٌ ٌ K َ
  .لنحاة، والجماھير على خ.فهجماھير ا

ّذھب بع$ضھم، وھ$و أب$و حي$ان أن اFض$افة لي$ست عل$ى معن$ى ح$رف أص$.، و� ھ$ي عل$ى ني$ة ح$رف، يعن$ي ً ّمج$رد : َ
ِالتي س$بق التعري$ف، ھ$ل ھ$ي ُمنطبق$ة عل$ى الم$ضاف .. ٌنسبة تقييدية: ٍارتباط بين المضاف والمضاف إليه، حينئذ نقول َ

�، ما دام أنھا نسبة تقييدية ب$ين اس$مين � : ّ، أو أنه � بد من حرف؟ أبو حيان يقولَوالمضاف إليه دون إشعار بحرف
ُيلزم من ذلك أن يكون بينھم$ا واس$طة وھ$و ح$رف، والجمھ$ور عل$ى المن$ع، وم$ذھُب الزج$اج أن اFض$افة تك$وُن عل$ى 

ه كما سبق، وھ$ذا ض$عيف، م$ن َمعنى ال.م ليس غير، ال.م فقط، ھذا مذھب ثاني، وجعلھا ھي العامل في المضاف إلي
ِجھ$ة التخ$صيص ض$$عيف، كون$ه � تك$ون إ� عل$$ى معن$ى ال$.م ض$$عيف، وكونھ$ا ھ$ي العام$$ل ھ$ذا أض$عُف وأض$$عُف، 

ِومذھُب الجمھور أن اFضافة تكون على معنى ال.م ومن فقط، وعلى معنى ال.م بأكثرية، وعلى معنى من بكثرة ِ ِ.  

ِالدال$ة عل$ى الظرفي$ة، ون$وزع ف$ي ) ف$ي(َل$ى م$ا ذھ$ب إلي$ه الجمھ$ور، وھ$و َوذھب ابُن مالك رحمه إل$ى زي$ادة ح$رف ع ُ ّ
َو� أعل$م أح$دا ذھ$ب إل$ى ھ$ذه اFض$افة غي$ره، يعن$ي: إثبات ھذا الحرف، ولذلك قال أبو حي$ان ً غي$ر اFم$ام اب$ن مال$ك : ُ

َرحمه ' تعالى، ولكن رده السيوطي بأنه ذھب إليه الجرجاني وابُن الحاجب، فھو متابع ل يس بمبت$دع ف$ي ھ$ذا الك$.م، ّ
  .َوإنما سبق ابن مالك رحمه ' الجرجاني عبد القاھر وھو البياني المشھور، وابن الحاجب

ْوانو من: ھذه مما زاده ابن مالك رحمه ' تعالى، ولذلك قال: إذن ِ ِ ْ   .ھذا محل وفاق عند الجمھور: َ

ِأو في ْ   .وابن الحاجبًھذا مما انفرَد به ابن مالك تبعا للجرجاني : َ

َإذا  َلم يصلح ا) ذاك وال67م خ7ذا***  ِ َُ َ ْ. .َ ْ ََ ِ ُ َلم7ا س7وى ذين7ك.. َ ِ ِ ِْ َ ت$أتي : ، يعن$ي)عن$د(ُھ$ي ث.ث$ة أح$رف، زاَد الكوفي$ون : إذن: ََ
ِھذه ناقة رقود الحلب: "تقدر عند، نحو) عند(اFضافة على معنى  َِ َ َُ ُ ٌ َ ِرقود عنَد الحلب؛ ليس بح$رف ھ$ذا، وإ: ، يعني"َ نم$ا ٌ

ّھو ظرف، وھذا بعيد؛ =نه � ُيقدر الظرف وھو محذوف، وإنما تقدر الحروف التي حروف المعاني ُّ.  

ِمذھب الجمھور ھو ما ذھب إليه الناظم ھنا من تقدير من وال.م وزاد عليھا : إذن   ).في(َ

َواشتماُل اFضافة المحضة على حرف جر أصلي، فُي.حظ وجوده، يعن$ي: قال y ِوان7و : إذا قي$ل: ِ ْ ْم7ن(َ ل$يس الم$راد أن ، )ِ
ُا=صل أن الك.م ُمشتمل على الحرف، ثم ح$ذف فن$وي نف$س اللف$ظ المح$ذوف، �، وإنم$ا الم$راد ھن$ا ك$المراد ف$ي ب$اب  ِ ُ ِ

ُالتمييز والحال والظرف، ھذا باب رابع تضيفه إلى ما سبق ٌ.  

  .َُي.حظ في الع.قة بين المضاف والمضاف إليه معنى ال.م: يعني

َُي$$$شترط في$$$ه أن يلف$$$ظ ب$$$ال.م، و� ُي$$$شترط في$$$ه أن ي$$$صلح المق$$$ام =ن يلف$$$ظ ب$$$ال.م �، ھ$$$ل المعن$$$ى عل$$$ى الملكي$$$ة و�  َ
نف$سھا لفظھ$ا ) ف$ي(، ھل المراد ھنا )في(وا�ختصاص أو �؟ كما نقول في الظرفية ھناك في الظرف، ھو على معنى 

لظرفي$ة، وك$ذلك ف$ي التميي$ز وك$ذلك ف$ي الح$ال، ھن$ا ك$ذلك، َ�، وإنم$ا الم$راد أن ُيلح$ظ معن$ى ا: أن ينطق بھا؟ الجواب
َحينئذ ُيلحظ معنى ال.م وھو الملكية أو ا�ختصاص، إذن َاشتمال اFضافة المحضة على ح$رف ج$ر أص$لي، ف$ُي.حظ : ٍ y

ًوجوده والغرض منه ا�ستعانة بحرف الجر على توصيل معنى ما قبله إلى ما بعده، كما ذكرناه سابقا َ ّ.  

َت.حظ معنى ال.م بين المتضايفين، فإذا ظھر تغير ا=مر:  م.حظة معنى ال.م ھذا يكفي، يعنيّفمجرد َ ٍغ$.م زي$د: "ُ ُ" ،
ٍغ.م لزيد" َ، ھل ھما سيان؟ ھذا الذي أنكره أبو حيان، ھذا دليله، قال"ٌ ّ : ُأنتم تقولون عل$ى معن$ى ال$.م، يل$زم م$ن ذل$ك: ِ
ٍغ$$.م لزي$$د"أص$$له " ٍغ$$.م زي$$د" ّئ$$ذ كي$$ف ُي$$سوى المعرف$$ة ب$$النكرة، وتقول$$ون، فحين"ٌ معرف$$ة، " ٍغ$$.م زي$$د"ِھ$$م س$$يان، : ٍ
عل$ى : ھذا باط$ل، إذن � نق$ول ب$أن اFض$افة عل$ى معن$ى ال$.م، � نق$ول.. نكرة، فكيف ُيسوى ھذا بذاك" غ.م لزيد"و

lوج$ه، إذا قلن$ا ھ$ذا عل$ى ّمعنى ال.م و� يقتضي ھذا الت$صريح بھ$ا ب$ل ُم.حظتھ$ا، ث$م � ُي$سوى ب$ين الط$رفين م$ن ك$ل 
ًغ.م لزيد، � يلزم منه أن يكون ُمساويا ل$ه م$ن ك$ل وج$ه ف$ي التعري$ف والتنكي$ر، وإنم$ا ُي$راد ب$ه م.حظ$ة ھ$ذه : معنى
  .ال.م

َمعنى ال.م ھو المقصود ھنا، فإذا ظھر تغير ا=م$ر ف$. ُم$ضاف و� م$ضاف إلي$ه، .. ّمجرد م.حظة ال.م: إذن ٌغ$.م "َّ
ھذا مضاف ومضاف إليه، غ.م زي$د معرف$ة، غ$.م لزي$د " ُغ.م زيد"عندنا مضاف و� مضاف إليه، أما ، ليس "لزيد
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ّشتان ما بين التركيبين، ف. ُيقال ب$أن : ھذا نكرة وليس عندنا مضاف و� مضاف إليه، و� تعريف و� تخصيص، إذن َ ّ
" ٍغ$.م زي$د"جھة التقرير للم$سائل النھائي$ة ف$. ُيق$ال ِإ� على جھة التعليل أو جھة بيان التأصيل فقط، وأما من .. أصله

ٍغ.م لزيد"ٍمساو لـ " غ.م لزي$د"فيه مضاف ومضاف إليه، " غ.م زيد"نكرة، " غ.م لزيد"؛ =ن غ.م زيد معرفة، و"ٌ
ٍفي$$ه اكت$$ساب التعري$$ف م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه، وغ$$.م لزي$$د ل$$يس في$$ه اكت$$ساب " ٍغ$$.م زي$$د"� م$$ضاف و� م$$ضاف إلي$$ه، 

  .ھذا � يساوي ذاك: ٍتعريف مما بعده، حينئذ نقولال

با�س$تقراء : ِواختيرت ھذه ا=حرف الث.ثة أو ا�ثنين عنَد الجمھور؛ =نھا أق$دُر عل$ى تحقي$ق الغ$رض المعن$وي، يعن$ي
ًأن أنسب ما يكوُن ُمقدرا ھو ال.م، ولذلك با=كثر، أكثُر ما يكون في المضاف والمضاف إلي$ه ھ$و معن$ى ال$.م ّ ّ الملكي$ة َ

َأو ا�ختصاصية، فتكون اFض$افة عل$ى معن$ى ال$.م بأكثري$ة؛ =ن ذل$ك ھ$و ا=ص$ل، ول$يس لھ$ا ض$ابط، ل$م ي$ضبطوھا  َ ّ ّ
yبقلة، ولكل منھما ضابط يأتي بيانه في الشرح) في(بكثرة، وعلى معنى ) ِمن(لكثرتھا، ثم على معنى  ّ.  

ِوانو : إذن ْ ْمن (معنىَ ، وإنما ھي التي لبي$ان الج$نس، ف$انو معن$ى )من( الجنس، ليست مطلق البيانية التي لبيان) من(، )ِ
ًمن، متى؟ إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه، ھذا شرط أول، إذا كان المضاف بع$ضا م$ن الم$ضاف إلي$ه، م$ع  ًٌ

َأن ُيخبر بالمضاف إلي$ه عن$ه، بھ$ذين القي$دين تق$ول: ِصحة إط.ق اسمه عليه، يعني  عل$ى معن$ى اFض$افة: ِم$ن، تق$ول: َ
ٍخاتم حديد: "البيانية، مثل إذا قلت) من( ٌھ$ذا خ$اتم : "ٌأيھما بعض من ا]خر؟ الخاتم بعض الحديد، ھل يصح أن تق$ول" ُ

ٌھذا الخاتم حديد"أو " ٌحديد   .ّ؟ صح"ُ

ا ھ$ذ: البياني$ة، ول$ذلك تق$ول) ِم$ن(Kإذا صح الشرطان أو وج$د ال$شرطان حكمن$ا عل$ى اFض$افة بكونھ$ا عل$ى معن$ى : إذن
kخاتم من حديد أو من فضة، ثم يكون المضاف بمعنى بعض من المضاف إلي$ه، ث$م ي$صح اFخب$ار بالم$ضاف إلي$ه ع$ن  ٍ ٍ ٌ

ًإذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه؛ جزء من$ه يعن$ي، بع$ضھم : ھذا الخاتم فضة أو حديد، إذن: المضاف، فتقول
ِعبر بالجزئية، بعضا من المضاف إليه، مع صحة إط.ق َّ ٍخ$اتم ف$ضة"و" ٍث$وُب خ$ز"ك$ـ:  اس$مه علي$هًَ ٌخ$اتم م$ن : تق$ول" ُ

ُفضة، بعُض الفضة خاتم، � إشكال فيه، كذلك تقول ٌث$وب م$ن : ًصار خب$را، والتق$دير.. ٌھذا الخاتم فضة تخبر به عنه: ِ
ِخز وخاتم من حديد، والثوُب بعُض الخز والخاتم بعُض الفضة ّ ٌ ٍ.  

ًالخاتم فضة، فإن انتفى الشرطان؛ فقد الشرطان، يعني ليس بع$ضا و� ي$صح اFخب$ار vھذا الثوُب خز، وھذا : وأنه ُيقال ُِ ٌ ُ
ّ، ثوب زيد؛ ھل الثوب بعض زيد؟ �، ھل يصح اFخبار ب$ه عن$ه، ھ$ذا )ِمن(َھذا ليس على معنى : ٍبه عنه، حينئذ نقول ٍ
  .ٌالثوب زيد؟ � يصح

ِانتفى أو فقد الشرطان، : إذن   .ُ بعض المسجد؟ �، الحصيُر المسجد؟ �، الحصيُر"حصير المسجد"ُ

ًفقد الشرطان، � يصح اFخبار عنه و� يكون بعضا: إذن ُk ِ.  

ِي$وم الخم$$يس: "ًال$$ذي ھ$و كون$$ه بع$ضا م$$ن الم$ضاف إلي$$ه.. أو ا=ول فق$ط ّ، ھ$ل الي$$وم بع$ُض الخم$$يس؟ �، ھ$ل ي$$صح "ُ
ّاFخبار بالخميس عن اليوم؟ نعم، ھذا اليوم الخميُس، صح اFخبا   .ر بـه عنهُ

ِفق$$د ال$$شرط ا=ول، أو الث$$اني فق$$ط: إذن ٍي$$د زي$$د، ھ$$ذه ي$$د زي$$د، م$$ضاف وم$$ضاف إلي$$ه، الي$$د بع$$ُض زي$$د، لك$$ن ھ$$ل : ُ ٍ ٍُ ُ َُ َ
ِف$ي ھ$ذه ا=ح$وال الث.ث$ة، فيم$ا إذا فق$د ال$شرطان، أو ا=ول : يصحّ اFخبار بزيد عن الي$د؟ �، إذن  أو -وھ$و البع$ضية-ُ

ّاFضافة ھنا � على معن$ى م$ن، ب$ل يتع$يُن أن تك$ون عل$ى معن$ى ال$.م إذا ل$م : ٍذ نقول حينئ-وھو صحة اFخبار-الثاني 
َ، ب$ل ھ$ي عل$ى معن$ى �م المل$ك أو ا�خت$صاص، ونق$ل ف$ي الھم$ع )ف$ي(َُيوجد فيھا ما يقتضي أن تك$ون عل$ى معن$ى  َ–

ر، ب$$ل اكتفي$$ا بك$$ون َ نق$$ل ع$$ن اب$$ن كي$$سان وال$$سيرافي أنھم$$ا � ي$$شترطان ص$$حة اFخب$$ا-ال$$سيوطي ف$$ي ھم$$ع الھوام$$ع
ًالمضاف بعضا، والجمھوُر على ا=ول، يعني َعنَد السرافي واب$ن كي$سان � ي$شترطان ص$حة اFخب$ار، وإنم$ا يكتفي$ان : ِ َِ

  .ًباشتراط أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه

ٍيد زيد: "إذن ُ ِ؛ =ن المضاف بعض من المضاف إليه، )ِمن(ِعلى مذھب ابن كيسان على معنى " َ Kفإذا ك$ان بع$ضا ص$ح ٌ ً
ٍ، ولو لم يصح اFخب$ار بالم$ضاف إلي$ه ع$ن الم$ضاف، حينئ$ذ نق$ول)ِمن(أن تكون على معنى  ي$د : "عل$ى ھ$ذا الم$ذھب: ّ

  .، والصواب ھو ا=ول، وھو ما عليه الجمھور)من(ھذه إضافة على معنى " زيد

ِوانو :  إذن ْ ْمن(َ ِھذا مفعول به قصد لفظه على تقدير مضاف، وانو، )ِ ِ ، )م$ن(ِ؛ =ن$ه ل$يس الم$راد ان$و لف$ظ )ِم$ن( معن$ى ُ
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  ).من(ٍ، حينئذ �بد من تصحيح المعنى ليستقيم التركيب، وانو معنى )من(�، وإنما المراد معنى 

ْأو  ًق$سم مقاب$ل ل$5ول، ف$. ب$د أن يك$ون ُمباين$ا ل$ه ف$ي ص$فاته : إذن. للتخيير ھذه أو التنويع والتقسيم؟ للتنويع والتقسيم: َ ّ
ّأن تق$در لف$ظ : ِ؟ الظرفية، ان$و معن$ى ف$ي، يعن$ي)في(k؛ أي )في(ه، أو معنى وشروط أو معناھ$ا؟ معناھ$ا � ش$ك، ) ف$ي(ُ

ً؛ مت$ى؟ إذا ك$ان الم$$ضاف إلي$ه ظرف$ا للم$ضاف ش$رط واح$$د، إذا ك$ان الم$ضاف إلي$ه ظرف$ا للم$$ضاف )ف$ي(وان$و معن$ى  ً
ٍسواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا، حينئذ نقول ًٌ ً ّ، وھذا كما ذكرنا قلة ممن زاده، وذك$ر اب$ن )في(ھنا على معنى التقديُر : ً

ِمك$ُر اللْي$ل((ّھشام في التوضيح أن قلة من النحاة ممن ذكروا ھذا الحرف وأكثر النحاة على ھجره، نح$و  K ْ ، ]33:س$بأ))[َ
ًن الظ$رف زماني$ا ٌف$ي اللي$ل، وس$واء ك$ا: مكر في الليل، فالليل ظرف للمك$ر، أي: الليل ُمضاف إليه وھو ظرف زماني

ُأو مكانيا حقيقا أو مجازيا فالحكم واحد،  ً ً ْجن((ً lِيا صاحبي الس ِ َ َ ، ص$احبي ف$ي ال$سجن، مكاني$ة أو زماني$ة؟ ]39:يوس$ف))[َِ
ٍت$$ربُص أْربع$$ة أش$$ُھر((مكاني$$ة،  ْ َ َِ kَ َ َ ِأل$$د الخ$$صام((ٌ، ت$$ربص ف$$ي أربع$$ة أش$$ھر، ]226:البق$$رة))[َ َ ِ ْ k َ k، أل$$د ف$$ي ]204:البق$$رة))[َ

  .قتيل في المعركة، إذن ظرف مكان" قتيل المعركة"ِيجادُل، : ام، يعنيالخص

ِتربُص أْربعة: ((ًوا=كثُر في ھذه أن يكون المضاف مصدرا، لو �حظت kَ َ ََ ْمكُر)) ((َ kألد)) ((َ َ ، ا=كث$ُر فيھ$ا أنھ$ا "قتي$ل)) "َ
ِيا ص$اح: ((مصدُر، وقليل ما تخرُج عن المصدرية، قد تأتي غير مصدر، مثل َ ْجنَ lِبي ال$س ِ ، لك$ن ا=كث$ر ]39:يوس$ف))[َ

  ً.فيھا أن المضاف يكون مصدرا

ًضابط اFضافة على معنى ف$ي أن يك$ون الم$ضاف إلي$ه ظرف$ا للم$ضاف، إن انتف$ى كونھ$ا بمعن$ى : إذن أو معن$ى ) ِم$ن(ُ
لُح مع$ه دلي$ل الضابط ھو عدمي، ھذا مثل ع.م$ة الح$رف، م$ا � ي$ص. تعين أن تكون بمعنى ال.م و� ضابط لھا) في(

ف$احكم ) ف$ي(، و� دلي$ل )م$ن(اFض$افة عل$ى معن$ى ) م$ن(ا�سم و� دليل الفعل، م$ا � ي$صلُح ھن$ا اFض$افة مع$ه دلي$ل 
kعليھا بأنھا عل$ى معن$ى ال$.م، أي �م؟ ال$.م ت$أتي ل.نتھ$اء وت$أتي للمل$ك وت$أتي ل.خت$صاص وت$أتي ل$شبه المل$ك، ت$أتي 

ِبمعنى الملك وشبھه الذي ھو ا�ختصاصُال.م : ّل.ستحقاق، أي �م؟ قيل ، ھذا على معنى ال.م، ملكي$ة أو "ٍداُر زيد. "ِ
ًاختصاص؟ ملكية؛ =ن ما بعَد ال.م إذا قدرتھا يصح أن يكون مالكا ِ ّK َ.  

  .تقدر ال.م سواء كانت ملكية أو غيره: نقول ھنا: طيب، باب الدار؟ اختصاص، إذن

ِوانو  ْ َ من أو في إذامعنىَ ِ ِ ِْ َ َلم يصلح ا) ذاك ْ َ . ِ ُ َْ َ   ).في(أو ) من(لم يصلح إ� ذاك الذي ھو الفاعل، الذي ھو نية معنى : ْ

ِوال6م خذا لما سوى ذينك ِ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ّوال.م خذن، ا=لف ھذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، وال$.م ھ$ذا مفع$ول ب$ه ُمق$دم، وقلن$ا: . ُ ٌ َ :
ُھذا فيه محذور، وھو أنه � يتقدم معمول   .َخذن ال.م: K الفعل المؤكد إ� في الضرورة في مثل ھذا المقام، وا=صلّ

َلما سوى َِ   .لغير: ِ

َسوى ذينك ِ ِْ َالُمشار إليه ذين، ذين ھذا تثنية ذا، مجرور بإضافة إلى سوى إذا قلن$ا أن$ه ُمع$رب، ومبن$ي عل$ى الن$ون إذا : ََ ٌ
  .قلنا أنه مبني

َلما سوى ذينك ِ ِ ِْ َ   ).في(أو ) نِم(الذي ھو معنى : ََ

َإذا ل77م ي77صلح ا) ذاك َ َ. ِ ُ َْ َ ْ ، وإذا ل$$م )م$$ن(نوي$$ت معن$$ى ) م$$ن(، إذا ل$$م ي$$صلح إ� معن$$ى )ف$$ي(أو ) م$$ن(ٍحينئ$$ذ تن$$وي معن$$ى : ِ
  ).في(نويت معنى ) في(يصلح إ� معنى 

َال6م خذا ُ َ َلما سوى ذينك..  . ِ ِ ِْ َ ء كانت ملكي$ة أو اخت$صاصية، ٍحينئذ خذ ال.م، سوا) في(و� معنى ) من(إذا لم يصلح � : ََ
َلما َخذاّھذا جار ومجرور ُمتعلق بقوله : ِ ّقدر، وما ھذه موصولة، وسوى ُمتعلق بمحذوف صلة الموصول: ، يعنيُ ّ.  

َلما سوى ذينك ِ ِ ِْ َ َھل يشمُل اFضافة اللفظية، أم أنه خاص باFضافة المعنوية؟ ھذا مختل$ف في$ه، والجم$اھيُر أن التق$دير : ََ ّ
  . باFضافة المحضة، وأما اFضافة اللفظية فليست داخلةvھنا خاص

َإذا لم يصلح ا) ذاك: قال َ َ. ِ ُ َْ َ ْ ًاعتبار النية ُمعتبر ھنا؛ =نه قد يحتم$ل أن يك$ون التركي$ب ص$الحا : ِأي بحسب القصد، يعني: ِ ِ َ
َل بالني$ات، إذا ن$وى أن تك$ون َ=ن ُيجعل على معنى في أو ال.م، يصلح ھذا أو ذاك، ماذا تصنع أن$ت؟ ھن$ا إنم$ا ا=عم$ا

ّھ$ذا ُمق$دم؛ =ن$ه خ$اص وذاك ع$ام، والخ$اص ُمق$دم عل$ى الع$ام، وإذا ل$م يق$صد ھ$ذا أو ذاك : ٍعلى معنى في، حينئذ قلن$ا Kّ ّ
ُواحتمل ا=مرين، حينئذ نحملُه على العام، وھو معنى ال.م ٍ.  
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َإذا لم ي7صلح ا) ذاك : إذن َ . ِ ُ َْ َ ٍسامع؟ إن ك$ان الم$تكلم خ$ص أح$َد المعني$ين م$ع جوازھم$ا، حينئ$ذ َباعتب$ار م$ن، الم$تكلم أم ال$ْ ِ K
وعل$ى معن$ى ال$.م، ) ف$ي(، ھذا يحتمل أن تكون اFضافة على معن$ى "ِحصيُر المسجد: "َھو المعتبر، ولذلك قيل: نقول

ٍج$وزه ال$صبان، فحينئ$ذ نق$ول" ٌح$صير ف$ي الم$سجد: "ّفھ$ي ُمقدم$ة) في(إن قصد اFضافة على معنى  َ  ق$صَد معن$ى إذا: ّ
ِونواھا فھو ُمقدم، إذا لم ينو ) في(   .عاملناه على معنى ال.م) في(ّ

َإذا لم يصلح ا) ذاك : إذن َ . ِ ُ َْ َ ِالذي ھو نية معن$ى م$ن أو ف$ي، أيْ ُبح$سب الق$صد ب$أن أري$َد بي$ان الظرفي$ة أو الج$نس، ف$. : ّ ِ
ِيرد أن التي على معنى من أو في يصلح أن تكون على معنى ال.م؛ � ُم ا�خت$صاص، وھ$ذا ص$حيح، إذا قي$ل كالمث$ال ِ

ّثوُب خز، ھذا يحتمل أنه على معنى ال.م اختصاص، إذا ل$م يك$ن الث$وب إ� م$ن الخ$ز، أو الخ$اتم إن ل$م : السابق ھناك yِ
ٍيكن إ� من الحديد مث.، قد يحتمل أنه ل.ختصاص، فحينئذ نقول ھنا َمعنى من ُمقدم؛ =ن$ه نواھ$ا فالق$صد ُمعتب$: ً Kف$. . ر

ِي$$رد أن الت$$ي عل$$ى معن$$ى  ًي$$صلح أن تك$$ون عل$$ى معن$$ى �م ا�خت$$صاص؛ =ن ك$$. م$$ن الظ$$رف ) ف$$ي(أو معن$$ى ) م$$ن(َ ّ
ُوالبعض يصلُح فيه معنى �م ا�ختصاص، إذا قدرنا البعضية أو الظرفية صلح معھا �م ا�ختصاص َ K.  

َلما سوى ذينك: وقوله ِ ِ ِْ َ ِ=ن لم ُيرد ما ذكر، يعني: أي: ََ ُ َ، ول$و احتم$ل معن$ى ال$.م، )في(أو معنى ) من(لم يقصد معنى : َ
فھ$$و ) م$$ن(ٍحينئ$$ذ رجعن$$ا إل$$ى الحال$$ة الثالث$$ة وھ$$ي تق$$ديُر ال$$.م، ف$$إن ق$$صَد معن$$ى ) ف$$ي(أو ) م$$ن(ف$$إذا ل$$م يق$$صد معن$$ى 

  .ٍوال.م حينئذ رجعنا إلى ال.م) من(واحتمل ) من(المعتبر، إن لم يقصد معنى 

َوال6م خذا ُ َ . Kاجعل معنى ال$.م ملحوظ$ا فيم$ا س$وى ذين$ك، ول$يس الم$راد أن ال$.م ُمق$درة ف$ي نظ$م الك$.م، إذ ق$د � : أي: َ َ ً
يمك$ن أن تنط$ق ب$ال.م، " ٍغ$.م زي$د"ھ$ذا � ي$صح أن تنط$ق ب$ال.م، : ، كل رجل"كل رجل قادم: "يصلُح لتقديرھا نحو

ٍأما كل رجل؟ كل لرجل ٌ   .ركاكة. ّھذا ما يصح أن تفكُه وتأتي بال.م: ّ

ُفإن معنى ال.م ملحوظ فيه؛ =نه بمعنى أفراد الرجل و� يصلح نظُم$ُه =ن تق$در في$ه ال$.م، ف$. يل$زم ص$حة الت$صريح  K ُ
ّيوم ا=ح$د، ي$وم ل5ح$د؛ عل$ى معن$ى ال$.م، لك$ن � ي$صلح أن تق$در، ك$ذلك: ُبال.م، بل تكفي إفادة مدلولھا، فقولك ُعل$م : ُ

ح بھ$$$ا، ك$$$ذلك ُالفق$$$ه، عل$$$م النح$$$و، ھ$$$ذه عل$$$ى م lبمعن$$$ى ال$$$.م " ش$$$جر ا=راك"ُعن$$$ى ال$$$.م، لكنھ$$$ا � ي$$$صلح أن ت$$$صر
ٍا�ختصاصية و� يصح إظھارھا البتة، محل وفاق ھذا k.  

ّ=ن الشأن ھنا كالشأن في باب الظرف، الظرف ھناك مع المظروف، الظ$رف ق$د ي$صلح أن ت$صرح ب$ـ وبع$ضھا ) ف$ي(ُ
ف$ي ي$$وم ": ِي$وم ال$$سبت"ِھ$ذه ظ$$رف، ف$ي عن$$دك؟ � ي$صلح، لك$$ن ) عن$$دك(ف$ي عن$$َدك؟ � ي$أتي ھن$$ا، م$ع أن : � ي$صلح

  .أو ال.م) من(، وھنا كذلك المراد معنى )في(المراد معنى : السبت صحت، إذن

ِوانو ْ ْ من أو معنى َ َ ْ َفي إذا       معنىِ ِ َلم يصلح ا) ذاك وال6م خذا***  ِ َُ َ ّْ ُ ََ ْ ََ . ِ  

َلما سوى ذينك ِ ِ ِْ َ ََ.  

ْواخ: ثم قال َصص أو)   أو أعطه التعريف بالذي ت6َ ََ .ِ ِ ِ. ِ َ ْ ْ ْ . ْ ُِ َ َ   .ٌھذا شروع منُه في بيان قسمي اFضافة: َ

ّھذا المشھور، وزيَد ثالث؛ زاَده اب$ن مال$ك، لكن$ه م$رده إل$ى المح$ضة.. ُاFضافة تنقسم إلى قسمين إم$ا إض$افة مح$ضة . ِ
  .ّبمعنى أنھا أثرت في المعنى: لفظية ھذا أوضُح، معنويةمعنوية، وإما إضافة غيُر محضة لفظية، إما معنوية وإما 

َث$$م تعري$$ف أو تخ$$صيص ح$$صل للم$$ضاف م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه، وأم$$ا اللفظي$$ة فل$$يس ث$$م تعري$$ف و� تخ$$صيص ح$$صل  َ َّ ٌ ٌ َ
  .� ھذا و� ذاك.. باFضافة

َواخصص أو) . ْ ُ ََ   .ِمن المتضايفين: ْ

ْأو ِأعط77هھ$$ذا تق$$سيم، : َ ِ ْ ِالتعرأع$$ط ا=ول، : َ ْ َي77ف بال77ذي ت677. َ ِ . ِ ًھ$$ذا ُمتن$$ازع في$$ه، واخ$$صص أو� بال$$ذي ت$$.، بال$$ذي: َ ج$$ار : َ
َصل بالذي ت.، ت. ماذا؟ ت$. ّ، جار ومجرور ُمتعلق بقوله اخصص؛ =ن التخصيص ح)أعطه(ّومجرور ُمتعلق بقوله 

َا=ول، وھو المضاف إليه، وھنا حذف الضمير، يعني َ وح7ذف ف7"بال$ذي ت$.ه للعل$م ب$ه : َ َْ َ ْضلة أج7زَ ِ َ ٍ َ بال$ذي ت$.هُ : ، إذن "ْ
َالم$$ضاف إلي$$ه، واخ$$ُصص أو� م$$ن المت$$ضايفين ال$$ذي ھ$$و الم$$ضاف ب$$ا=ول، مت$$ى؟ إذا أض$$يف إل$$ى نك$$رة، إذا : يعن$$ي ُ ِ ً

َأض$$يف إل$$ى نك$$رة الم$$ضاف ُيكت$$سُب ا=ول م$$ن الث$$اني التخ$$صيص، والم$$راد : ٍوھ$$و نك$$رة ف$$ي ا=ص$$ل، حينئ$$ذ نق$$ول.. ُ ِ َ
َع، أو إن شئت قلبالتخصيص تقليُل الشيو   .تقليل ا�شتراك: ِ
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َأو أعط77ه التعري77ف ْ ْ ِْ . ِ ِ َ ِالتعري$$ف معل$$وم والم$$راد ب$$ه رف$$ُع ال$$شيوع أو رف$$ُع ا�ش$$تراك، فالتخ$$صيُص الم$$راد ب$$ه التقلي$$ل، : َ ِ
ٍغ.م زيد، ھنا : والتعريف المراد به الرفع ٍنكرة أضيف إلى معرفة، حينئذ نقول" غ.م"ُ َ  ت$. ِمن ال$ذي" غ.م"َاكتسب : ُ

َاكت$سب التعري$$ف، لم$$اذا؟ =ن$ه أض$$يف إل$ى معرف$$ة، إذن.. أو بال$ذي ت$$. ھ$$ذه اFض$افة كونن$$ا أض$فنا ا=ول إل$$ى الث$$اني : ُ
ّحصل تغيير معنى، ا=ول غ.م ھو نكرة، حينئذ تعرف بالثاني، ھذا أمر لفظي أو معن$وي؟ أم$ر معن$وي، ل$ذلك ُس$ميت  ٍ َ

  .إضافة معنوية محضة خالصة

.اخصص أوِأو  ْ ُ ُتقل$ل ا�ش$تراك، وذل$ك فيم$ا أض$يف إل$ى نك$رة، : ّبأن تخ$صه بالث$اني، يعن$ي: َ◌)ْ ّ َ، ح$صل "ُغ$.م ام$رأة"ُ
َح$صل ل$ه تقلي$ل " غ.م امرأة: "ھذا يحتمل أنه �مرأة وأنه لرجل، فإذا قلت" غ.م: "تقليل أو �؟ حصل؛ =نك إذا قلت

َ =ن$ه ص$ار مخ$تص ب$المرأة، وخ$رج الرج$ُل ھ$ذا ح$صل ل$ه رف$ع؟تخ$صيص، لم$اذا ل$م نق$ل بأن$ه : في ا�ش$تراك، يعن$ي
ٍھذا فيه إبھام إط.ق، من ھي المرأة ھذه؟ غ$.م ام$رأة" امرأة"=ن : للتخصيص، لماذا لم نقل أنه تعريف؟ نقول ُ ھن$د، : َ

ِإذن في$$ه إبھ$$ام، وإنم$$ا ح$$صل تقلي$$ُل ا�ش$$تراك =ن$$ه ك$$ان ف$$ي جمل$$ة أف$$راد ال$$ذكور . فاطم$$ة، عائ$$شة؟ يحتم$$ل ھ$$ذا وذاك ِ َ
ُالنساء، فلما أخرجت جملة الذكور بقي جملة النساء إذا لم يحصل له التعريفو َ َ.  

ْاخصص ُ ِھذا أمر، وا=مُر يقتضي الوجوب، إن أضيف إلى نكرة، وفھم ذلك من ذكر المعرفة ف$ي المقاب$ل؛ =ن$ه ق$ال: ْ ِ ُ ِ ُ :
َواخصص أو) . ْ ُ ََ َبالذي ت67.. ْ َ َم$ا ق$ال إذا أض$فته لنك$رة، م$ن أي$ن أخ$ذ: . َأو أعط7ه التعري7فناه؟ ََ ْ ْ ِْ . ِ ٍلم$ا ق$ال التعري$ف، حينئ$ذ : ِ

َعلمنا أنه أضيف الثاني إلى المعرفة فاكتسب منه التعري$ف، ول$يس ث$م م$ا يقاب$ل المعرف$ة إ� النك$رة، ھ$ذا كقول$ه ھن$اك َ ُ ِ :
.موصول ا)سـماء الذي اAُ◌نثى التي .ْ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ََ َالذي للمفرد المذكر، من أين أخ$ذناه: ، قلناُ .اAُ◌نث7ى ال7تي: ؟ =ن$ه ق$الِ ْ ، فبالمقاب$ل، َ

َأو أعطه التعريف :ھنا قال ْ ْ ِْ . ِ . مقاب$ل المعرف$ة ھ$و النك$رة. إذا أض$فته إل$ى معرف$ة: ، التعريف إنما يكتسب بالتعريف، إذنِ
  .ٍحينئذ بالمقابل

َواخصص أو) . ْ ُ َبالذي ت6من المتضايفين َْ َ   .بالمضاف إليه؛ بالذي ت.ه: يعني: .

ِضيف إلى نكرة، وفھم ذل$ك م$ن ذك$ر المعرف$ة ف$ي ق$سيمه، وھ$و قول$هُإن أ َأو أعط7ه التعري7ف: ُ ْ ْ ِْ . ِ  أعط$ه فع$ل أم$ر، أن$ت ،ِ
  .فاعل، والھاء مفعول به

َمتى يكون المفعول ا=ول ھو الُمقدم وھو المرجح؟ إذا ك$ان ف$اع. ف$ي المعن$ى، ھن$ا م$ن الفاع$ل؟ أعط$ه أن$ت؛ الم$تكلم،  ً K K
َالتعريف، التعريف ٌا=ول ھو الضمير الھاء، والثاني ھ$و التعري$ف؛ =ن ا=ول ھ$و فاع$ل ف$ي : إذن.  ُمعطى ھذا ا=صلَ ّ ّ

ًالمعنى، وھو ا=ولى أن يكون مفعو� أول، إذن َ أعطه التعري7ف:َ ْ ِْ . ِ ِ ّ، التعري$ف ھ$ذا مفع$ول ث$اني =ع$ط؛ =ن$ه يتع$دى إل$ى َ ِ
  .مفعولين أصلھما المبتدأ والخبر

ِإذا أر: قال الشارح ٍيد إض$افة اس$م إل$ى آخ$ر ُح$ذف م$ا ف$ي الم$ضاف م$ن ن$ون تل$ي اFع$راب وھ$ي ن$وُن التثني$ة أو ن$وُن ُ َ ِ
ِالجمع، وكذا ما ألحق بھما يعني kبالمثنى والجمع، فكل نون سواء كانت بالمثنى الحقيقي أو الملح$ق أو الجم$ع الحقيق$ي : ُ

َأو الملحق تحذف ُ.  

ًأو تنوين وُجر المضاف إليه أب$دا، مطلق$ا ً ّ k، س$واء ك$ان الج$ر ظ$اھرا أو مق$درا، وس$واء ك$ان الج$ر بحرك$ة أص$لية وھ$ي ٍ ًّ ً
  .كسرة، أو بحركة فرعية وھي المضاف إليه

ِھذان غ.ما زيد، غ.مان ھ$ذا ا=ص$ل، ُح$ذفت الن$ون لmض$افة، فغ.م$ا: فتقول م$ضاف إلي$ه، غ.م$ا : ٍم$ضاف، وزي$د: ٍ
ًم$ضاف إلي$ه، وھ$و مج$رور أب$دا، : ٍ، وزي$د)أل(ك ھو غيُر محلى بـَُمثنى آخره نون قامت مقام التنوين وجب حذفھا كذل

َواثنا زيد مثله ُحذفت النون وإن لم تكن أصلية، وھي قائمة مقام التنوين. مرفوع على أنه خبر للمبتدأ ھذان: وغ.ما ِ.  

ٌوھؤ�ء بنوه، وھذا صاحُبه، صاحب حذف التنوين لmضافة ُ.  

ٍكذلك صاحبو زيد، ضاربو زيد، أھلو ُإنا ُمْھلكوا((ٍ عمرو، ٍ ِ K Kإن$ا : ((ھ$ذا ا=ص$ل ، ك$ذلك.. إن$ا مھلك$ون] 31:العنكب$وت))[ِ ِ
َُمنجوك وأْھلك َ ََ َ k ْجن((ِأصلھا منجون ُحذفت النون لmضافة، ] 33:العنكبوت))[َ lِيا صاحبي الس ِ َ َ ِي$ا ص$احبان ] 39:يوسف))[َِ

َھذا ا=صل با=لف، واختلف في الجار للمضاف إليه، فقيل ِ ِھو مجرور بحرف ُمقدر وھو ال.م أو م$ن أو ف$ي، وقي$ل: ُ K :
. ِھو مجرور بالمضاف، وھو الصحيح من ھذه ا=ق$وال، لك$ن ھ$ذا � يج$ري عل$ى ك$.م الزج$اج، الح$ال ھ$ذا في$ه نظ$ر

Kفقيل ھو مجرور بحرف ُمقدر، القائل ھو الزجاج، لكنه خص المقدر  KK)ٍذ كي$ف ، حينئ$)في(و� ) ِمن(فقط � يرى ) ال.م
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ھذه لم يزدھا إ� ابن مالك والجرجاني وابن الحاج$ب، وي$رون أن العام$ل ھ$و ) في(؟ )في(أو ) من(ُيقال بأن الجار ھو 
أو ) م$ن(Kھو مجرور بحرف ُمقدر ھو ال.م فحسب، ھذا م$ذھب الزج$اج، وأم$ا : المضاف والتعميم ھذا فيه نظر، وقيل

  .ف.) في(

  .يح من ھذه ا=قوالھو مجرور بالمضاف وھو الصح: وقيل

َ�، اFط$.ق ھ$ذا ل$يس ب$صواب في$ه نظ$ر، ب$ل ذھ$ب أب$و حي$ان أن . ِثم اFضافة تكوُن بمعنى ال.م عند جميع النح$ويين َ
ًاFضافة � تكوُن على تقدير حرف أبدا، � مذكور و� منوي مطلقا،  ًَ   .َليس فيھا حرف منوي" ٍغ.م زيد"ٍ

ِوان7و م7ن أو ف7ي: َ، وھو اختيار المصنف، وإلى ھذا أشار بقوله)في(أو ) من(ًوزعم بعضھم أنھا تكون أيضا بمعنى  ِْ ََ ْ ِ ْ ..
ًإلى آخره، لكن ھذا أيضا فيه نظر، زعم بعُضھم أنھ$ا تك$ون أي$ضا بمعن$ى  ًَ ، الجمھ$ور عل$ى أنھ$ا بمعن$ى )ف$ي(أو ) م$ن(َ

لي$سوا بقل$ة الق$ائلين عل$ى : مھ$ور، إذنَال.م أو من، جمھوُر النحاة على ھذا، ونسبه السيوطي في ھمع الھوامع إل$ى الج
ِوانو من أو في: َليسوا بقلة، وھو اختياُر المصنف ھنا، وإلى ھذا أشار بقوله.. وال.م) من(معنى  ِْ ََ ْ ِ ْ..  

ّج$نس الم$ضاف، وي$صح عل$ى .. البياني$ة، الت$ي لبي$ان الج$نس: قلن$ا) من(، )من(وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إ� تقدير 
َ، إتباع المضاف إليه للمضاف بد� أو عطف بيان، ونصُبُه على الحال أو التميي$ز، مث$ل )من(معنى اFضافة التي على  ً

ّھذا خاتم حديد، ي$صح أن تق$ول: إذا قلت ٍ kھ$ذا خ$اتم حدي$د، حدي$د ھ$ذا عط$ف بي$ان أو ب$دل، حينئ$ذ ص$ح، وي$صح عل$ى : ُ K ٍ ٌ ٌ ٌ
 عط$ف بي$ان، أو ن$صُبه عل$ى الح$ال أو التميي$ز عل$ى ًإتب$اع الم$ضاف إلي$ه للم$ضاف ب$د� أو) ِم$ن(اFضافة التي بمعنى 

ٌھذا خاتم حديدا، سيبويه يرى أنه نصب على الحال، قلنا: ، الذي ھومعناالسابق  َ ً ٌالصواب أنه من$صوب عل$ى التميي$ز، : ٌ
ًلماذا؟ =نه ُم.زم وليس منتق.، ثم صاحُبه  ٌ جام$د، ث$م ھ$و جام$د ف$ي نف$سه وا=ص$ل في$ه أن يك$ون ُم$شت-ٌخاتم–ٌ ًقاٌ : إذن. ّ

ُال$$صواب أن$$ه من$$صوب عل$$ى التميي$$ز � عل$$ى الح$$ال، فحينئ$$ذ ض$$ابط ذل$$ك أن$$ه إذا ل$$م ي$$صلح إ� تق$$دير  ) ف$$ي(أو ) م$$ن(ٍ
َفاFضافة بمعنى ما تعين التقدير منھما، وإ� فاFضافة بمعنى ال.م التي للملك أو ا�ختصاص، فيتعيُن تق$ديُر  إن ) م$ن(ّ

ٌھذا ثوُب خز وخاتم حديد، ھ$ذا ث$وب م$ن خ$ز، وھ$ذا الث$وُب خ$ز ي$صح، وھ$ذا : ًكان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو ٍ ٍِ ٌ ٍ ُ
ُبعُض الخز وخاتم من حديد، ويتعيُن تق$دير ف$ي إن ك$ان الم$ضاف إلي$ه ظرف$ا واقع$ا في$ه الم$ضاف، فيج$وز فيھ$ا ن$صُب  ً ً ٌ ّ

ٍأعجبني ضرُب اليوم زيدا، ضرُب زيد في اليوم، و: المضاف إليه على الظريفة، نحو ً ِ َلل$ذين ُيْؤل$ون : ((منه قوله تع$الىَ َُ ِ ِK
ِم$$$$ْن ن$$$$سائھم ت$$$$ربُص أْربع$$$$ة k ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ٍت$$$$ربص ف$$$$ي أربع$$$$ة: ، يعن$$$$ي]226:البق$$$$رة))[ِ ِب$$$$ْل مك$$$$ُر اللْي$$$$ل : ((ظ$$$$رف زم$$$$ان.. ٌ K ْ َ َ

ِوالنھار َ َK]((ّمكر في الليل والنھار، فإن لم يتعين تقديُر : ، يعني]33:سبأ م، لك$ن ھ$ذا فاFض$افة بمعن$ى ال$.) ف$ي(أو ) ِمن(ٌ
ِھذا الصحيح، ويختص التقديُر عنَد من قال به بالمحضة، وقي$ل.. ّالحكم خاص باFضافة المحضة k : ،ًف$ي اللفظي$ة أي$ضا
ِظالم لنفسه: ((لكنه ضعيف؛ لظھورھا في قوله ِ ِ ِْ َ ٌ ِظ$الم لنف$سه((ُ، ظ$الم نف$سه، ]35:الكھف))[َ ِ ِ ِْ َ ٌ ظھ$رت ھ$ذا عل$ى : ، ق$الوا))َ

ٌظالم نفسه، ليس ھو ظالم لنفسه: إذا قلت: و حيان، يعنيَالخطأ الذي ذكره أب َ ِ اFض$افة اللفظي$ة : فرق بينھما، فإذا قي$ل.. ُ
ّعلى معنى ال.م؛ =نه جاء ُمصرح بھا ِظالم لنفسه: ((َ ِ ِ ِْ َ ٌ ِظ$الم نف$سه"� ل$يس ب$صحيح؛ =ن : ، نقول))َ ٌظ$الم "لي$ست ھ$ي " ُ

  ".ِلنفسه

ًقي$ل ف$ي اللفظي$ة أي$ضا لظھورھ$ا ف$: إذن ِظ$الم لنف$سه: ((ي قول$هَ ِ ِ ِْ َ ٌ ِحافظ$ات للغْي$ب((، ))َ ِ َِ ْ ٌ َ ِ، حافظ$ات الغي$$ب، ]34:الن$ساء))[َ ُ
ِحافظات للغْيب(( ِ َِ ْ ٌ َ ّليس ھما سيان المعنى مختلف، )) َ ِ ُْمصدق لما معُھم((َ َ َ َ َِ ٌ l]((ُمصدق ما معھم فليست ھي]89:البقرة ،ُ ّ.  

ُوُرد ھذا القول بعدم اطراده إذ � يسوغ في ال ِ Kُوإن ي7شابه الم7ضاف يفع7ل: ّصفة المشبھة؛ =ن قوله َ َ ُ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َھ$ذا ي$شمُل ال$صفة : ْ َ
َالمشبھة، ولذلك مثل لھما ابن مالك بمثالين K :مل قليل الحيلAِعظيم ا َِ َِ ِْ ُ ِمروع القلب: ، وقيلَُ ْ َْ ُ . َ   .كذلك ھو صفة مشبھة ُ

َ�ب$$د أن الحك$$م ي$$شمُل ال$$صفة الم$$شبھة، وھ$$ذه ل$$م تط$$ر: إذن َ ِظ$$الم لنف$$سه: ((ِد معھ$$ا، وإنم$$ا ُس$$مع ف$$يّ ِ ِ ِْ َ ٌ ، ]35:الكھ$$ف))[َ
ُْمصدق لما معُھم(( َ َ َ َِ ٌ l]((ًھذا اسم فاعل، حينئذ ُيرد من جھتين، أو�] 89:البقرة k َ ُعدم اط$راد ظھ$ور ھ$ذه ال$.م م$ع ال$صفة : ٍ

  .المشبھة

ِظ$الم لنف$سه " أن : ًثانيا ِ ِ ِْ َ ٌ َف$رق بينھم$ا،" ُظ$الم نف$سه"لي$ست ھ$ي " َ َواخ7صص أو): َ وأش$ار بقول$هٌ . ْ ُ ََ إل$ى أن اFض$افة عل$ى : ْ
أن � : ، يعن$$يالم$$ضاف إل$$ى معمول$$هق$$سمين مح$$ضة وغي$$ر مح$$ضة، فالمح$$ضة غي$$ُر إض$$افة الوص$$ف الم$$شابه للفع$$ل 

ِتعرف إ� إذا ُعرفت اFضافة اللفظية، وھذه التي عناھا با=بيات ا]تية َ ُ.  
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ًالوصف المذكور كما سنذكُرهُ بعد، وھذه � تفي$د ا�س$م ا=ول تخصي$صا و� ُالتي ھي اللفظية إضافة .. وغيُر المحضة َُ ُ ُ ِ
  .ًتعريفا على ما سيأتي

ِأما اFضافة المعنوية، فھذه تفيد تعريف$ا إن أض$يف إل$ى معرف$ة، وتفي$د تخصي$صا إن أض$يف الم$ضاف إل$ى نك$رة، ھ$ل  ِ ِ ُِ ًُ ُ ً ُ
  .ة البتة في اFضافة المحضة� يكون المضاف معرف: إذن. �: ُيضاف المعرفة؟ الجواب

ٍم$$ا وق$$ع موق$$ع نك$$رة � تقب$$ُل : ا=ول: ُل$$و أض$$يف ش$$يئان، ُي$$ستثنى م$$ن اFض$$افة ش$$يئان.. ّومم$$ا � يتع$$رُف باFض$$افة َ َ َ
ٍرب رجل وأخيه، أخيه: ّالتعريف، ھذا � يتعرُف باFضافة، مثل K :ھ$ل ھ$و إض$افة : ًھ$ذا ھ$ل ھ$و معرف$ة أو نك$رة؟ أو�

َفظية، ليس المضاف وصفا، ليس اس$م فاع$ل و� اس$م مفع$ول و� ص$فة م$شبھة، ومحضة؟ محضة ليست ل ھ$ل ) أخي$ه(ً
ٍھو معرفة أو نكرة؟ نكرة ليس بمعرفة، لماذا؟ =نه وقع في موقع � يقبُل التعريف البت$ة؛ =نن$ا ل$و اعتق$دنا أن$ه معرف$ة،  َ

ّلكان العامل في السابق المعطوف عليه ھو العامل فيه وھو ُرب، وُرب    .� تدخُل على معرفةّ

ٍُرب رجل وأخيه، نقول: إذن ّأخي$ه ھن$ا ل$م يكت$سْب التعري$ف بإض$افة إل$ى المعرف$ة، ول$ذلك ھ$و ف$ي ق$وة: ّ َِ ّوأخ ل$ه، رب : َ ٍ
ٍرج$ل وأخ ل$ه، إذن ٍ� يكت$سُب التعري$ف؛ =ن$ه وق$ع موق$ع نك$رة � تقب$ل التعري$ف، نح$و: ٍ َ ٍُرب رج$ل وأخي$ه، وك$م ناق$$ة : َ ٍ ّ

ٍ�؛ =ن$ه معط$وف عل$ى ناق$ة، وناق$ة م$دخوُل : َضاف إلى الضمير، ھ$ل اكت$سب التعري$ف؟ الج$وابِوفصيلھا، فصيلھا ُم
ّوفعل ذلك جھدهُ وطاقتُه ھذا حال؛ =ن ُرب وكم � يجران المع$ارف، : التي لبيان الجنس) ِمن(، وھي على معنى )كم( ّ

  .والحال � يكون معرفة

َُجھ$$َدهُ وطاقت$$ُه، طاقت$$ه: إذن َفع$$ل ذل$$ك ُجھ$$ده أو جھ$$ده"، )عل$$ى جھ$$َده(ال$$ضمير معط$$وف ھ$$ذا م$$ضاف إل$$ى : َ يج$$وز " َ
ٌالوجھ$$ان، جھ$$َده مث$$ل وح$$َده ح$$ال، وطاقت$$ه معط$$وف عل$$ى  َ َ َوطاقت$$ه ُم$$ضاف إل$$ى : ٍعل$$ى الح$$ال، حينئ$$ذ نق$$ول).. جھ$$ده(َ

، والح$$ال � )ُّرب(ِال$ضمير؛ ول$$م يكت$سب التعري$$ف =ن$$ه معط$وف عل$$ى واج$$ب التنكي$ر، مث$$ل المعط$$وف عل$ى م$$دخول 
  .كوُن معرفةي

ًم$ا � يقب$ُل التعري$ف ل$شدة إبھام$ه، ھ$ذه جعلھ$ا اب$ُن ھ$شام ف$ي ا=وض$ح ق$سما ُم$ستق.، : ّالثاني مما � يتعرُف باFضافة ً ّ
ًوالصواُب أنھا داخلة في المحضة، لكنھا � تفي$د تعريف$ا ُھ$ذه ل$و أض$يفت � : ، نق$ول)مث$ل وغي$ر وش$به(ّل$شدة إبھ$ام ك$ـ. ُ

ِتكتسُب التعريف، لكنه  ًُيفيد تخصيص المضاف دون تعريفه، وضابطھا أن يكون المضاف ُمتوغ. في اFبھ$ام، ول$ذلك َ l َ َ َُ
ِمررت برجل غيرك"Kصح وصُف النكرة بھا،  ٍ ِھذا الرجل الذي كلمته العالم كله يدخُل في$ه، ك$ل رج$ال الع$الم، : ِ، غير"ُ k k ُّ َ

Kصار نكرة؛ =نه غيُر ُمعرف،  ِمررت برجل مثلك"َ ٍ ّمن ھو؟ كل غي$ر الرج$ل ھ$ذا ي$صدق عل$ى أن$ه مث$ل، ك$ل : لك، مث"ُ ٌّ ُ ُ ِ َ
ِ، من ھو المغاير لزيد؟ المثل الذي يصدق على رجل؟ ك$ل الع$الم، نق$ول"ُمررت برجل غيرك"العالم،  ِھ$ذا � يكت$سُب : َ

ًالتعريف، لكنه اكتسب تخصيصا َ َ َ.  

ًوالمحضة ليست كذلك وتفيد ا�سم ا=ول تخصيصا إن كان المضاف إ ُُ ً، وتعريف$ا إن "ُھ$ذا غ$.م ام$رأة: "ليه نكرة، نحوِ
  ".ٍھذا غ.م زيد: "كان المضاف إليه معرفة نحو

  .و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  71الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبين

  :  أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

ْوإن ِ ِي7777777777777777777شابه َ ِ َ ُالم7777777777777777777ضاف ُ َ ُ ُيفع7777777777777777777ل ْ َ َْ  

  

ًوص77777777777777فا ْ ْفع77777777777777ن َ َ ِتنك َ ِي77777777777777رهَ ُيع77777777777777زلَ ) ِ َ ْ ُ  

  

.ك777777777777777رب ُ ِراج َ ِعظ777777777777777يم اَين777777777777777َ ِ ِاAم777777777777777ل َ َ َ  

  

ِم777777777777777روع . َ ِالقل777777777777777ب ُ ْ ِقلي777777777777777ل َْ ِ ِالحي777777777777777ل َ َ ِ ْ  

  

ِوذ ُاUض77777777777777777افة يَ َ َ َاس77777777777777777مھا ِ ُ ِلفظ ْ ْ ْي77777777777777777هَ .  

  

َوتل7777777777777777777777ك ْ ِ ٌمح7777777777777777777777ضة َ َ ْ .ومعنوي7777777777777777777777 َ ْ َ َِ   ْةَ

  

َھذا شروع من الناظم رحم$ه ' تع$الى ف$ي بي$ان الن$وع الث$اني م$ن ن$وعي اFض$افة، وس$بق أن اFض$افة عل$ى ن$وعين َ ِ ٌ :
ّإضافة محضة وإضافة غير محضة، ا=ولى تسمى معنوية ّالتي ھي المحضة، وغير المحضة ت$سمى لفظي$ة، فعرفن$ا .. ُ ُ

ًفة المح$$ضة ھ$ي الت$$ي تفي$$د تعريف$ا أو تخصي$$صا، بمعن$ىأن اFض$ا ً ُ ِأن الم$$ضاف يكت$$سُب التعري$ف أو التخ$$صيص م$$ن : َُ
ُالمضاف إليه، فحينئذ استفاَد منه تعريفا، واستفاد منه تخصيصا، والفرق بين التعري$ف والتخ$صيص ً ً أن التعري$ف في$ه : ٍ

ٌرفع ل.شتراك بالكلية، والتخصيص فيه تقليل ل.شتراك دون   . ُ رفعه بالكلية، وذلك فيما إذا أضيف إلى النكرةٌ

ْوإن: ھنا قال ِ ِيشابه َ ِ َ ُالمضاف ُ َ ُ ُيفعل ْ َ ًوصفا  ***  َْ ْ   .ھذا فعُل الشرط: ھذا حرُف شرط، وُيشابه: وإن: َ

ِيشابه ِ َ ُالمضاف ُ َ ُ َحركه من أجل التقاء الساكنين، : ْ Kْوإن ِ ِيشابه َ ِ َ ُالم7ضاف ُ َ ُ ُيفع7ل ھن$ا فاع$ل، ال$ذي ھ$و ا�س$م ا=ول،: ْ َ ھ$ذا : َْ
ِمفعول به قصد لفظه،  ًوصفاُ ْ   .ھذا حال من الفاعل الذي ھو المضاف: َ

ْوإن ِ ِيشابه َ ِ َ ُالم7ضاف ُ َ ُ ُيفع7ل ْ َ ُيفع7ل(Kھن$ا كن$ى ب$ـ: َْ َ ع$ن ُمطل$ق الفع$ل الم$ضارع، ھ$ذا كناي$ة : ع$ن الفع$ل الم$ضارع، يعن$ي) َْ
ُيفعل( َ ُيفع7ل: فُعل، وإنما ذك$رِيفعل أو ي: ، ولم يقل المضارع، ولم يقل)َْ َ ً كناي$ة ع$ن الفع$ل الم$ضارع ف$ي كون$ه م$رادا ب$ه َْ

ُيفعلِمن إط.ق : َالحال أو ا�ستقبال، وخرج به يعني َ َ ھنا مرادا به المضارع، خرج به المصدر واسم المصدر وأفع$ل َْ ً
  .التفضيل كما سيأتي

ُيفع77ل: إذن َ  اس$$م الفاع$$ل واس$$م المفع$$ول وال$$صفة الم$$شبھة ..ُم$$شابھة الم$$ضاف ال$$ذي ھ$$و الوص$$ف..  وج$$ُه الم$$شابھةَْ
ّللمضارع، ھذا سبق في بيان علة إعراب الفعل المضارع، ما ھي العلة؟ َ  

ُ=نه أشبه الفعُل المضارع ا�سم، والمراد با�س$م ھن$ا اس$م الفاع$ل، ف$ي م$اذا؟ حركات$ه وس$كناته وھ$ذا أھ$م ش$يء؛ : قال ُ َ َ
  وفيه؟=نه من جھة اللفظ 

ُ علة ابن مالك رحمه ' تعالى، وإنما الجمھور على أنه �م ا�بتداء واFبھ$ام والتخ$صيص، دخ$ول  ھذه.�؛ ليست ھذه ّ
�م ا�بتداء، جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته، ھذه أربعة، وردھا ابن مالك، ھنا ذكرن$ا عل$ة اب$ن مال$ك ولعلن$ا 

  .لم نذكر ھذه

ْوإن: ٍحينئذ نقول ِ ِيشابه َ ِ َ ُالمضاف ُ َ ُ ُفعلَي ْ َ َإذا أشبه المضاُف وھو الوصف، المراد به اسم الفاع$ل، واس$م المفع$ول : يعني: ْ
  .وأمثلة المبالغة والصفة المشبھة دون المصدر واسم المصدر واسم التفضيل

ًوصفا ْ ًوصفا: بمعنى الحال أو ا�ستقبال، ھنا قال: َ ْ   .ٌ ھذه حال �زمة من المضافَ

ْوإن ِ ِيشابه َ ِ َ ُالم7ضاف ُ َ ُ ً كون$ه وص$فا، ھ$ذه ح$ال �زم$ة؛ =ن الم$ضاف � ُي$شابه يفع$ُل إ� إذا ك$ان وص$فا، والم$راد ح$ال: ْ ًَ ٌ
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ٍوصفا ولو بالتأويل، كضرب زيد أي ِ َمضروب زيد، حينئذ المصدر إذا أخرج بقولنا: ً ُ ٍ يفعُل ھو المصدر المج$رد ال$ذي : ِ
ٍلم يقصد به اسم المفعول، وأما إذا قصد به اسم المفعول حينئذ صار    .ًوصفا بالتأويل فھو مرادُ

ٍإذا أري$$د ب$$ه م$$ضروب زي$$د حينئ$$ذ ص$$ارت اFض$$افة لفظي$$ة، وإذا ل$$م ُي$$ؤول بم$$ضروب زي$$د حينئ$$ذ ) ٍض$$رب زي$$د: (إذن ٍّ ُ

  .معنوية: صارت اFضافة محضة يعني

ْوإن ِ ِيشابه َ ِ َ ُالمضاف ُ َ ُ ُيفعل ْ َ ًوصفا َْ ْ   .بمعنى الحال أو ا�ستقبال: َ

ْفعن َ ِتنكيره َ ِ ُيعزل ) َ َ ْ ُ� ُيعزل عن تنكيره، بمعنى أنه يبقى على أصله وھو أنه نكرة، ثم إذا أضيف إل$ى معرف$ة أو إل$ى : ُ َ
  .نكرة � يستفيد منھا تخصيصا و� تعريفا، وھذا ھو الفارق الجوھري بين النوعين

ْواخصص: في اFضافة ا=ولى قال ُ َأو) َْ . ْأو ***   َ ِأعطه َ ِ ْ َالتعريف َ ِْ ِبالذ . . َت6 يِ ْفعن: ھنا قال: َ َ ِتنك َ ِيرهَ ُيعزلَ ) ِ َ ْ ُ.  

ُھو نكرة قبل اFضافة، ثم إذا أض$يف: إذن � ُيع$زل : ٍوھ$و ُي$ضاف إل$ى المعرف$ة أو ي$ضاف إل$ى النك$رة، حينئ$ذ نق$ول.. ٌ
ُ� ُينحى عن تنكيره فيبقى على أصله، وھو أنه نكرة، سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة: يعني ُ ّ.  

ْفعن َ ِتنك َ ِيرهَ ّعزله عن العمل نحاه عنه، � ُيع$زل باFض$افة؛ =ن$ه : الفاء ھذه واقعة في جواب الشرط، ف. ُيعزل، يقال: ِ َ َ
  .بضمير الوصف: ّفي قوة المنفصل، يعني

َأن إضافة الصفة، والمراد بھا ھنا في ھ$ذا الموض$ع اس$م الفاع$ل، وي$دخل تحتھ$ا أمثل$ة المبالغ$ة وال$صفة : ومعنى البيت
ٍ واس$$م المفع$$ول فق$$ط، إذا ك$$ان الم$$ضاف واح$$دا م$$ن ھ$$ذه ا=ربع$$ة وأري$$د ب$$ه الح$$ال أو ا�س$$تقبال، حينئ$$ذ نق$$ولالم$شبھة ُ ً :

ُاFضافة لفظية، � تفيد المضاف تعريفا و� تخصيصا، بمعنى أنه إذا أضيف إلى النكرة لم يستفد التخصيص، كما ھ$و  ً ً ُ
ً كذلك � يستفيد تعريفا كما ھو الشأن ف$ي اFض$افة المعنوي$ة، م$ا ُالشأن في اFضافة المعنوية، وإذا أضيف إلى المعرفة

 أن$ا ضارب ھ$ذا،: تخفيُف اللفظ بحذف التنوين أو النون من المضاف؛ =ن ا=صل: الفائدة منھا: الفائدة منھا إذن؟ نقول
ًض$$ارب زي$$دا، ض$$ارب ھ$$ذا تن$$وين وفي$$ه ض$$مير ال$$ذي ھ$$و الفاع$$ل، وزي$$دا ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه للوص$$ف، حينئ$$ ًٌ أن$$ا : ٍذ نق$$ولٌ

lض$ارب زي$$دا، خفف$$ُه ً أن$$ا : أض$$فت العام$$ل إل$ى معمول$$ه، فتق$$ول: ، يعن$ي)زي$$د(إل$$ى ) ض$ارب(ِاح$ذف التن$$وين وأض$$ْف .. ٌ
  .ٍخبر، وھو مضاف وزيد مضاف إليه، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله: مبتدأ، وضارُب: ٍضارب زيد، أنا

ٍضارب زيدا أو ضارُب زيد: kأيھما أخف في اللسان ، )ج$اء ال$ضاربان الرج$ل(ّ؟ � شك الثاني أخف في الل$سان، ك$ذلك ًٌ
َجاء الضاربا الرجل، حذفت النون فصار فيه نوُع تخفيف كما ھو الشأن في ا=ول، وأم$ا م$ن جھ$ة المعن$ى ف$. : فتقول َ

ًتفيد ھذه اFضافة � تعريفا و� تخصيصا، وإنم$ا الفائ$دة منھ$ا فق$ط ً فة الم$شبھة الفائ$دة ف$ي ب$اب اس$م الفاع$ل دون ال$ص.. ُ
  .منھا التخفيف فحسب، وأما في باب الصفة المشبھة، فالمراد بھا رفع القبح، وھذا يأتي شرحه في الصفة المشبھة

  : معنى البيت: إذن

ْوإن ِ ِي7777777777777777777شابه َ ِ َ ُالم7777777777777777777ضاف ُ َ ُ ُيفع7777777777777777777ل ْ َ َْ  

  

ًوص77777777777777فا ْ ْفع77777777777777ن َ َ ِتنك َ ِي77777777777777رهَ ُيع77777777777777زل ) ِ َ ْ ُ  

  

مفع$ول وأمثل$ة المبالغ$ة وال$صفة الم$شبھة إل$ى معمولھ$ا، ھ$ذا قي$د � ب$$د أن Kأن إض$افة ال$صفة وھ$ي اس$م الفاع$ل واس$م ال
ًيكون المضاف إليه معمو� للمضاف، بمعنى أنه يكون عام.، � بد أن ينظر ھن$ا ف$ي ك$ل ب$اب م$ا ھ$ي ش$روط إعم$ال  ً

؟ إن ..لغ$$ةاس$$م الفاع$$ل، وم$$ا ھ$$ي ش$$روط إعم$$ال ال$$صفة الم$$شبھة، وم$$ا ھ$$ي ش$$روط إعم$$ال اس$$م المفع$$ول، وأمثل$$ة المبا
ل$يس م$ن إض$افة العام$ل إل$ى : ٍمن إضافة العامل إل$ى معمول$ه، ف$إن ل$م يك$ن حينئ$ذ نق$ول: ٍوجدت بشروطھا حينئذ نقول

ٍأنا ضارُب زيد أمس، ما نوع اFضافة ھنا؟ ھذه إضافة معنوية محضة لي$ست إض$افة لفظي$ة، : المعمول، ولذلك لو قال
ِم$$ل؛ =ن اس$$م الفاع$$ل م$$ن ش$$رط إعمال$$ه أن يك$$ون بمعن$$ى الح$$ال أو ٍلم$$اذا؟ =ن ض$$ارب زي$$د ف$$ي ھ$$ذا التركي$$ب � يع ّ
  .ا�ستقبال، فإذا كان بمعنى الماضي فإنه � يعمل

ُإذا ل$$م يك$$ن ع$$ام. فأض$$فته، حينئ$$ذ تك$$ون اFض$$افة معنوي$$ة عل$$ى ا=ص$$ل: إذن ٍ َ ِأن$$ا ض$$ارُب زي$$د أم$$س اFض$$افة : إذن. ً ٍ
فاع$$$ل � يعم$$$ل إ� بمعن$$$ى الح$$$ال أو ا�س$$$تقبال؛ =ن$$$ه كالفع$$$ل ٍمعنوي$$ة، أن$$$ا ض$$$ارُب زي$$$د ا]ن إض$$$افة لفظي$$$ة، اس$$$م ال

ٍيعن$ي ف$ي ال$زمن الماض$ي، وذل$ك إذا قي$د بقي$د مث$ل أم$س، حينئ$ذ نق$ول.. ٍالمضارع، حينئذ إذا كان بمعنى الماضي ّ إذا : ُ
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: َن$ك ل$و قل$تھذا ليس من إض$افة العام$ل إل$ى معمول$ه؛ =: ٍأنا ضارُب زيد أمس، تقول: َأضفته فإضافته معنوية، فتقول
ِأنا ضارب زيدا أمس لم يصح ً ًأنا ضرب زيدا ا]ن أو غدا: � يصح ھذا، وإنما الذي يصح معك أن تقول.. ٌ ً ٌ.  

ُإضافة الصفة على ما ذكرناه من ا=ربع إلى معمولھا المرف$وع بھ$ا ف$ي المعن$ى أو المن$صوب؛ =ن ال$صفة : نقول: إذن
ِم7روع القل7ب ع، المشبھة أو اسم المفعول � ينصب، وإنم$ا يرف$ ْ َْ ِ . َ ُھن$ا أض$يف إل$ى مرفوع$ه؛ =نھ$ا ف$ي تق$دير ا�نف$صال، ُ

َض$$ارب زي$$دا، أن$$ا ض$$ارب زي$$دا ا]ن، فلم$$ا أض$$فت ا=ول العام$$ل إل$$ى .. َكي$$ف ف$$ي تق$$دير ا�نف$$صال؟ =ن ا=ص$$ل ھن$$ا ً ًٌ ٌ
َأن$ا ض$$ارُب زي$$د، ھ$ذا م$$ن إض$$افة العام$ل إل$$ى مفعول$$ه، وس$بق أن المفع$$و: معمول$ه المن$$صوب قل$$ت ًل � يك$$ون ُمت$$ص. ٍ

  .بعامله، الرتبة � تكون تالية لعامله، وإنما ينفصل عن عامله بالفاعل

ٍأن$$ا ض$$ارُب زي$$د ا]ن، ض$$ارُب زي$$د ھ$$ذا ث$$.ث كلم$$ات: إذن ض$$مير .. ض$$ارب وھ$$ي العام$$ل، وال$$ضمير الم$$ستتر: ٍ
ُالوصف، وزيد ھذا مفع$ول ب$ه، حينئ$ذ إض$افتك  ٍ ِق$صد بھ$ا التخفي$ف، ) زي$د(إل$ى ) ض$ارب(ٍ وأم$ا ف$ي المعن$ى فا�ت$صال ُ

لفظ$ي ب$ين الم$ضاف والم$$ضاف إلي$ه، وأم$ا ف$$ي الحقيق$ة وف$ي المعن$ى فل$$يس بينھم$ا ات$صال، ول$$ذلك عن$َد النح$اة أن ھ$$ذه 
انف$صال الم$ضاف ع$ن الم$ضاف إلي$ه بال$ضمير الم$ستتر، وال$ضمير الم$ستتر ھ$و : ّاFضافة عل$ى ني$ة ا�نف$صال، يعن$ي

ھ$ذا ) ٍزي$د(ھذه ث.ث كلمات، في اللفظ ھما كلمت$ان، وأم$ا ف$ي المعن$ى والحقيق$ة، ف$ـ: ٍأنا ضارُب زيد نقول: ٍفاعل، حينئذ
ُِمنف$صل ع$$ن ض$$ارب بالفاع$$ل؛ =ن$$ه مفع$$ول ب$$ه، والمفع$$ول � يت$صل بعامل$$ه، وإنم$$ا ال$$ذي يت$$صل بالعام$$ل ھ$$و الفاع$$ل، 

ًأن$$ا ض$$ارب زي$$دا ھ$$ذا ا=ص$$ل في$$ه، : وا=ص$$ل َتتر، ث$$م زي$$دا، أردت ٌ العام$$ل ض$$ارب، ث$$م الفاع$$ل وھ$$و ض$$مير م$$سرتب$$ةٌ ً
َالتخفيف في اللفظ فأضفت العامل إلى معموله الملفوظ به، فقلت ٌزي$د : ويبق$ى الفاع$ل كم$ا ھ$و، إذن) ٍأن$ا ض$ارُب زي$د: (َ

إنھا في تقدير ا�نفصال، فليست ُمتصلة في الحقيقة، ولذلك لم$ا ل$م : َمفصول عن ضارب في الحقيقة، ولذلك قال النحاة
ِتفد ھذه اFضافة ت ُعريفا و� تنكيرا إذا أض$يفت إل$ى المعرف$ة يوص$ف بھ$ا النك$رة، ول$ذلك ج$اء ف$ي قول$ه تع$الىُ ً ًھ$ديا ((: ً ْ َ

ِبالغ الكْعبة َِ ََ ْ َمفعول به، بالغا الكعبة، مثل: اسم فاعل، والكعبة: ، بالغ]95:المائدة)) [َ ًأنا ضارب زيدا، بالغا الكعبة: ً ً ٌ.  

ُبالغا ھذا في ا=صل وصل، فلما أ: إذن ٌ َ ٍضيف إضافة لفظية إلى ما بعَده، وھو المفع$ول وھ$و الكعب$ة، حينئ$ذ ل$م يكت$سب ً
ُنكرة، والكعبة ھذا علم، حينئذ أض$يف إل$ى عل$م، : المضاف من لفظ الكعبة التعريف، وإن كان ھو في اللفظ نكرة، بالغ ٍ

ّ ني$ة ا�نف$صال، فھ$و ف$ي وا=صل في$ه أن$ه يكت$سب التعري$ف، لك$ن ل$م يكت$سب التعري$ف، لم$اذا؟ =ن اFض$افة ھن$ا عل$ى
ًالحقيقة لم ُيضف إلي$ه؛ =ن$ه ُمنف$صل عن$ه بالفاع$ل، فل$ذلك ص$ح أن ُيوص$ف ب$ه ب$النكرة، ھ$ديا َ َK َب$الغ ((: ھ$ذا نك$رة، ق$ال: ِ ِ َ

ِالكْعبة َ َ ِثاني عطفه((: ، وجاء]95:المائدة)) [ْ ِ ِ ِْ َ اسم فاعل، مضاف إلى عطفه، منصوب عل$ى الحالي$ة، : ، ثاني]9:الحج)) [َ
ِثاني عطفه((Kال � يكون إ� نكرة، فدل على أن والح ِ ِ ِْ َ َ، عطفه ھنا أضيف إل$ى ال$ضمير، فھ$و معرف$ة، وأم$ا ]9:الحج)) [َ ُ

َثاني أضيف إلى معرفة، لكنه لم يكتسب التعريف، ولذلك ق$ال النح$اة َ َھ$ديا ب$الغ ((: ِول$ذلك ُوص$ف ب$ه النك$رة ف$ي قول$ه: ُ ِْ َ ًَ
ِالكْعبة َ َ ِثاني عطفه((: ً حا�، في قوله، ووقعت]95:المائدة)) [ْ ِ ِ ِْ َ ّ، ودخ$ل عليھ$ا رب، ورب � ت$دخُل إ� عل$ى ]9:الح$ج)) [َ ّ َ

ِأراَد أن ُيدلل على أن ھذه اFضافة � تفيد تعريفا، مثل باسم فاع$ل، وم$ا ُعط$ف .. Kالنكرات، ودل على ذلك ك.م الناظم ً ُُ ّ
ٌعليه على أنه نعت ّمثل بدخول رب عليه، ورب � ت.. َ ّ َ Kّدخل إ� على النكرة، ودخل عليھا رب في قوله َ:  

.رب يا َغابطنا ُ ِ ِ َكان َلو َ ُيطلبكم َ ُ َُ ْ  

َغابطنا ِ ِ ُغابط اسم فاعل دخلت عليه ُرب، أضيف إلى ال$ضمير : َ ّ َ، وھ$و معرف$ة م$ن أع$رف المع$ارف، ھ$ل اكت$سب )ن$ا(ِ ِ
ال$دليل دخ$وُل رب علي$ه، : عري$ف، م$ا ال$دليل؟ نق$ولَيحتمل أنه اكتسب الت: �، ما الدليل؟ قد يقوُل قائل: التعريف؟ نقول

ّوثبت با�ستقراء أن ُرب � تدخل إ� على النكرة َ.  

ُفك7777777777777777 .رب م7777777777777777ا cلَ ُت7777777777777777دخل ِي7777777777777777هَلَع ُ ُ َ  

  

ٌمنك7777777777777777777ر ُن7777777777777777777هِإَف ُ. ُرج7777777777777777777ل َي7777777777777777777ا َ ُ َ  

  

  :فإنه نكرة يا رجل، ولذلك قال الناظم ھنا

.ك7رب ُ ِراج َ ُّرب، كقول$ك ُرب، ُرب راجين$ا.. راجين$ا: اَين7َ ّ َ، ھ$ل اكت$سب التعري$$ف؟ )ن$ا(ُاس$م فاع$ل، أض$يف إل$ى : راج$ي، ّ
  .ھو نكرة: �، ھذا اسم فاعل ُيشبه المضارع في اللفظ والمعنى، راجينا، إذن: نقول

ِعظيم ِ ِاAمل َ َ عظيم فعي$ل، ھ$ذا ص$فة م$شبھة، وال$صفة الم$شبھة � تك$ون إ� بمعن$ى الح$ال، بخ$.ف اس$م الفاع$ل واس$م : َ



                                                            
1013

ان بمعنى الحال أو ا�ستقبال أو الم$ضي، وأم$ا ال$صفة الم$شبھة � تك$ون إ� بمعن$ى الح$ال، وھ$ي المفعول، فإنھما يكون
ِتشبُه المضارع، لكن � ُمباشرة، وإنما بواسطة شبھھا �سم الفاعل، ھي محمولة ولذلك نقول ّالصفة المشبھة، ُم$شبھة : َ

ھي أش$بھت الم$ضارع ب$شبھھا باس$م الفاع$ل : اعل، إذنبماذا؟ ھذا الك.م فيه اختصار للعنوان، الصفة المشبھة باسم الف
: بينھم$$ا واس$$طة، ال$$صفة الم$$شبھة ُحمل$$ت عل$ى الم$$ضارع بواس$$طة اس$$م الفاع$$ل، ول$$ذلك نق$$ول: ال$شبيه بالم$$ضارع، إذن

  .الصفة المشبھة باسم الفاعل

ِعظيم ِ ِاAمل َ َ ّ ن$ستدل ق$الُنع$ت نك$رة ف$ي ھ$ذا المث$ال نري$د أن.. عظيم ھذا نعت، لراجين$ا، ونع$ت نك$رة: َ ْفع7ن: َ َ ِتنك َ ِي7رهَ ِ ( 
ُيعزل َ ْ ٍالبيت كله مثال، حينئذ نقول.. ، وأتى با=مثلةُ ّراجينا، ثبت أنه نكرة بدخول ُرب عليه: ّ َ.  

ِعظ7يم ِ ِاAم7ل َ َ �، لم$اذا؟ لكون$ه : ھ$ذا م$ن إض$افة ال$صفة الم$شبھة إل$ى معمول$ه، ھ$ل ھ$و معرف$ة؟ الج$واب: ٍحينئ$ذ نق$ول: َ
َط الوص$ف اتح$ادهُ م$$ع الموص$وف تعريف$ا وتنكي$را، فلم$ا ك$$ان راجين$ا نك$رة ل$زم أن يك$ون عظ$$يم ًوص$فا لراجين$ا، وش$ر َ ِ ً ً ُ ِ ُ

  .ا=مل نكرة مثله

ِمروع . َ ِالقلب ُ ْ ِم7روعKُم$روع ھ$ذا نع$ت لراجين$ا، ونع$ت النك$رة نك$رة، .. ُاسم مفعول: َْ . َ ً اس$م مفع$ول أش$به الم$ضارع معن$ى ُ
ًدائما ولفظا أحيانا، اسم المفعول ً ً ليس دائما ُيشبه المضارع في اللفظ، وإنما في المعنى دائما؛ =ن$ه يك$ون بمعن$ى الح$ال ً ً

  .ًأو ا�ستقبال، وھذا معنى المضارع، وأما في اللفظ �، بل أحيانا يشبھه، وفي أحايين � يشبھه، بخ.ف اسم الفاعل

ِقليل ِ ِالحيل َ َ ِ َقليل ھذا صفة ُمشبھة تمم بھا البيت، وھو كذلك : ْ ّ ِعظ7يم اAم7ل: ص$فة لراجين$ا؛ ك$ل ھ$ذه أوص$افّ َ ََ ِ ٌھ$ذا نع$ت  ِ
ِمروع القلب لراجينا، و ْ َْ ِ . َ ِقليل الحيلنعت لراجينا، ُ َِ ِ ِْ   .نعت لراجينا َ

ًھذه اFضافة لم تفد المضاف تعريفا، بل بقي على أصله، وھو التنكير: إذن ُِ.  

ًاذا لم يستفد تخصيصا؟ م$ن ي$ستنبط العل$ة؟�، لم: ًوأما التخصيص، ھل استفاَد تخصيصا بعد إضافته؟ نقول لم$اذا ل$م .. َ
ًيستفد تخصيصا؟ نقول ّ=ن الشرط ھنا أن ُيضاف وھ$و عام$ل إل$ى معمول$ه، والعام$ل م$ع معمول$ه المعم$ول يخ$صص : َ

ّأنا ض$ارب زي$دا، ض$ارب ھ$ل ھ$و ُمطل$ق أو مخ$صص؟ ض$ارب زي$دا ب$التنوين؟ مخ$صص، بم$اذا؟ : العامل، فإذا قلت ًّ َ ًٌ ٌ ٌ
ًأنا ضارُب زيد، ھل فيه تخصيص جدي$د؟ �، ل$م ي$ستفد تخصي$صا، وإنم$ا التخ$صيُص قب$ل إض$افته فھ$و : ا قلتزيد، إذ ٍ

Kواقع عليه، والمخصص � ُيخصص، كما أن المعرف � ُيعرف، ولذلك قال ھنا K K K:  

ُفع77ن تنكي77ره ) يع77زل َ ْ َْ ُ ََ ِ ِِ ْ ھ$$ذه � ي$$ستفيدھا بع$$د : نق$$ول� يكت$$سُب التعري$$ف، بق$$ي حال$$ة واح$$دة وھ$$ي التخ$$صيص، : يعن$$ي: َ
ًاFضافة لماذا؟ =نه مخصص؛ =نا نشترط في الم$ضاف ھن$ا أن يك$ون ع$ام.، وإذا ك$ان ع$ام. ص$ار مخص$صا؛ =ن  ّ َّ ً ً ُ ِ

ٍكل معمول ھو ُمقيد لعامله مخصص له كل معمول، سواء كان في باب ا=فع$ال أو غيرھ$ا، حينئ$ذ نق$ول ٌ ٍّ ٌأن$ا ض$ارب : (ّ
َأن$ا ض$ارب ھ$ذا ُمطل$ق، لك$ن الك$.م � ي$تم، : ٌأنا ضارب، لو قل$ت: َ بماذا؟ =نك ما قلتھذا مخصص، مخصص) ًزيدا ٌ

َ=ن ھذا يعم$ُل عم$ل فعل$ه ف$. ب$د ل$ه م$ن مفع$ول ب$ه، وزي$دا ھ$ذا مفع$ول ب$ه، فھ$و مخ$صص ب$ه، ف$إذا أض$فته قل$ت ّ ً أن$ا : َ
َض$$ارُب زي$$د ل$$م ي$$أت ش$$يء جدي$$د، ب$$ل التخ$$صيص ال$$ذي قب$$ل اFض$$افة، وھ$$و كون$$ه ض$$ا ٌ ًربا لزي$$د ھ$$و التخ$$صيص بع$$د ٍِ

  .ًاFضافة وھو كونه ضاربا لزيد

  .ّالمضروب ھو ھو، والضارب ھو ھو، لم نستفد أي تخصيص بعد اFضافة: إذن

ْوإن ِ ِيشابه َ ِ َ ُالمضاف ُ َ ُ ُيفع7ل ْ َ ًوص7فا  ***   َْ ْ ً، �ب$د أن نقي$َده وص$فا بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال؛ =ن$ه إذا ك$ان وص$ف اس$م َ ّ
  .ٍمفعول بمعنى المضي، حينئذ لم يخرج عن اFضافة المحضة المعنوية، بل ھو داخل فيھافاعل أو اسم 

ًوصفا ْ ْفعن َ َ ِتنك َ ِي7رهَ ُيع7زلَ ) ِ َ ْ ِأش$ار بإض$افة التنكي$ر إل$ى ض$مير الم$ضاف إل$ى أن تنكي$ره ح$ال اFض$افة ھ$و ال$ذي ك$ان : ُ َ
ْفع77ن ٍض$$ارُب زي$$د،.. ٌض$$اربَقبلھ$ا، أن$$ا  َ ِتنك َ ِي77رهَ نك$$رة، وبع$$د .. ّھ$$و قب$$ل اFض$$افة ُمنك$$ر: ر الم$$ضاف، إذنتنكي$$: ، يعن$$يِ

َاFضافة نكرة، فدل على أن ا=صل وھو التنكير يبقى بع$د اFض$افة، وا=ص$ل بق$اء م$ا ك$ان عل$ى م$ا ك$ان ھ$ذا ا=ص$ل  K
  .َفيه، حتى يثبت ما يرفُعه

ُإ� أن تنكيره حال اFضافة ھو الذي كان قبلھ$ا، فأف$اَد أن إض$افته � تفي$ده الت ُخ$صيص كم$ا � تفي$ده التعري$ف؛ � تفي$ده ُ ُُ ُ
ُالتعريف لما ذكرناه؛ و� تفيده التخصيص =نه مخصص قبل اFضافة، والمخصص � ُيخصص، وسواء أض$يف إل$ى  ّ ّ Kَ َ َُ
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ُالمعرفة أو أض$يف إل$ى النك$رة فھ$و نك$رة، وھ$ل اFض$افة ھ$ذه عل$ى معن$ى ح$رف؟ كم$ا ذكرن$ا أنھ$ا لي$ست عل$ى معن$ى 

ٌظ$الم ((: يح، والجم$اھير عل$ى ھ$ذا، وقي$ل ف$ي اللفظي$ة ك$ذلك؛ =نھ$ا ظھ$رت ف$ي بع$ض المواض$عٍحرف ھذا ھ$و ال$صح ِ َ
ِلنفسه ِ ِْ ِظ$الم لنف$سه((: أن ھ$ذه لي$ست بمعن$ى واح$د، يعن$ي: َ ظالم نف$سه، قلن$ا]35:الكھف)) [َ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ظ$الم نف$سه، ]35:الكھ$ف)) [َ

ِظالم لنفسه((: ھذه إذا �حظنا ال.م ِ ِ ِْ َ ٌ ُ وأنھا أفادت توكيدا وحينئذ فرق بين الجملت$ين ب$ين الكلمت$ين، ظ$الم ،]35:الكھف)) [َ َ َ ٌ ٍ ً
َنفسه بدون ال.م أقل شأنا من جھة التأكيد من ظالم لنفسه، وتلك فيھا نوُع تأكيد، لماذا؟ =ن ا=صل ظالم نفسه ٌ ِ ّ ًِ.  

َوذكرن$ا أن العم$ل إذا ك$ان فرعي$ا ف$ي العام$ل حينئ$ذ ُيستح$سن أن ُي$ؤتى ب$.م، م$اذا ٍ ِوزي$َد يعن$ي ال$$.م، .. ِ ن$سميھا؟ وزي$َدً
ًمتى؟ إذا تقدم المعمول على عامله، وإذا كان العامُل فرعا كاسم الفاعل َ ُِمصدقا لما بْين يَدْيه((: ّ َِ َ َ َ ًَ l] ((97:البقرة[ ،)) ٌفع$ال K َ

ُلم$ا ُيري$د ِ َ ِظ$الم لنف$سه((، ]107:ھ$ود)) [ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ِ، ف$إذا أض$$يف ُح$ذفت ال$.م، ]35:الكھ$ف)) [َ ًو� ش$ك أن الث$اني أق$ل تأكي$دا م$$ن ُ
  .ا=ول

ْوإن ِ ِي7777777777777777777شابه َ ِ َ ُالم7777777777777777777ضاف ُ َ ُ ُيفع7777777777777777777ل ْ َ َْ  

  

ًوص77777777777777فا ْ ْفع77777777777777ن َ َ ِتنك َ ِي77777777777777رهَ ُيع77777777777777زلَ ) ِ َ ْ ُ  

  

.ك777777777777777رب ُ ِراج َ ِعظ777777777777777يم اَين777777777777777َ ِ ِاAم777777777777777ل َ َ َ  

  

ِم777777777777777روع . َ ِالقل777777777777777ب ُ ْ ِقلي777777777777777ل َْ ِ ِالحي777777777777777ل َ َ ِ ْ  

  

ِوذ ُاUض7افة يَ َ َ َاس7مھا ِ ُ ْلفظي7ه ْ . ِ ْ م$ذكور، ذي إش$ارة إل$ى أق$رب الق$سمين، وھ$ي اFض$افة غي$$ر ذي ُم$شار بھ$ا إل$ى أق$رب : َ
ُاUض77افةمبت$$دأ، و: يِذالمح$$ضة،  َ َ َاس77مھاص$$فة أو عط$$ف بي$$ان، : ِ ُ ْلفظي77ه ْ . ِ ْ َ اس77مھا،َ ُ ْلفظي77ه مبت$$دأ ث$$اني، و ْ . ِ ْ خب$$ر الث$$اني، : َ

  .والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول

ِوذ ُاUض77افة يَ َ َ َة؛ آخ$$ر الق$$سمين =ن اس$$م اFش$$ارة يرج$$ُع إل$$ى أق$$رب م$$ذكور كال$$ضمير، مث$$ل ال$$ضمير ال$$سابقة ا=خي$$ر: ِ ّ
ره، و� بد من أن يكون المرجع على ا=صل أقرب مذكور lًُيعامل ُمعاملة الضمير، � بد له من مرجع أو� يفس َ K.  

ِوذ ُاUضافة يَ َ َ َاسمھا ِ ُ ْلفظيه ْ . ِ ْ َاسمھا: َ ُ ْلفظيه ْ . ِ ْ  اللفظ فح$سب، فيھ$ا تخفي$ف وھ$و ح$ذُف التن$وين أو الن$ون، K؛ =ن مردھا إلىَ
ّت$$سمى غي$$ر مح$$ضة، يعن$$ي: وغي$$ر مح$$ضة، يعن$$ي ّغي$$ر خال$$صة، مقابل$$ة للمح$$ضة وھ$$ي الخال$$صة، خال$$صة م$$ن ني$$ة : ُ

ّني$ة : ّا�نفصال، وغير خالصة من نية ا�نفصال، غير خالصة، من أي ش$يء؟ غي$ر خال$صة م$ن ني$ة ا�نف$صال، ينع$ي
ًم فاص$. ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه؛ =ن الم$ضاف إلي$ه يك$ون مفع$و� ب$ه ف$ي الغال$ب، وغي$ر مح$ضة َالتقدير بأن ث ً

إما بالتخفيف يعن$ي إم$ا بح$ذف .. ّومجازية، ُيسميھا البعُض إضافة مجازية؛ =ن فائدتھا راجعة إلى اللفظ فقط، بتخفيف
صفة المشبه كما س$يأتي ف$ي محل$ه؛ =ن الك$.م فيھ$ا ٍتحسين قبح وھذا يكون في ال.. ٍالنون أو بحذف التنوين، أو تحسين

  .طويل، وھي في تقدير ا�نفصال

ِوذ ُاUضافة يَ َ َ َاسمھا ِ ُ ْلفظيه ْ . ِ ْ َوتلك   *** َ ْ ِ َ..  

ْواخصص ُ َأو) َْ . ْأو  ***   َ ِأعطه َ ِ ْ َالتعريف َ ِْ ِبالذ . . َت6 يِ َوتلكھذه اFضافة الثانية : َ ْ ِ  ب$ال.م، تل$ك َ اFضافة ا=ولى أش$ار إليھ$اَ
ّيعن$$ي خال$$صة، خال$$صة م$$ن ني$$ة ا�نف$$صال، ومعنوي$$ة؛ =نن$$ا : ھ$$ذا خب$$ر، مح$$ضة: ھ$$ذا ُمبت$$دأ، مح$$ضة: والك$$اف، وتل$$ك

ًاس$تفدنا منھ$$ا أم$$را زائ$$دا عل$$ى مج$$رد اللف$$ظ وھ$$و المعن$$ى، تل$ك لفظي$$ة � ع.ق$$ة لھ$$ا ب$$المعنى، وھ$$ذه معنوي$$ة لھ$$ا أص$$ل  ً
  .وجوھر في المعنى

َوتلك ْ ِ ٌمحضة َ َ ْ ّخال$صة، ومعنوي$ة، وت$سمى حقيقي$ة : اFض$افة المغ$ايرة Fض$افة الوص$ف إل$ى معمول$ه، مح$ضة أي: أي: َ ُ
ك$ذلك عن$َد بع$ض النح$$اة؛ =نھ$ا خال$صة م$ن تق$$دير ا�نف$صال، وعرفن$ا الم$راد بتق$$دير ا�نف$صال، وفائ$دتھا راجع$ة إل$$ى 

ّالمعنى، كما أنھا إلى اللفظ تفيد تخفيفا � شك بحذف النون أو التنوين، ً َ ھذه فائدة لفظية ُمشتركة ب$ين اFض$افتين، وإنم$ا ُُ
ِانفرَدت المعنوية بزيادة على اللفظية، وأما التخفيُف اللفظي فھو حاصل ب$النوعين؛ =ن غ$.م زي$د ُح$ذف من$ه التن$وين،  ٍ ُ

ِكما ُحذف من ضارُب زيد، وكذلك غ.ما زيد، كما ھ$و ال$شأن ف$ي ال$ضاربا الرج$ل م$ث.، ُح$ذفت الن$ون منھم$ا  ً ٍ ُف$الحكم ٍ
ُواح$$د م$$ن جھ$$ة التخفي$$ف اللفظ$$ي، وأم$$ا المعن$$وي فھ$$ذه فائ$$دتھا راجع$$ة إل$$ى المعن$$ى؛ وذل$$ك ھ$$و الغ$$رض ا=ص$$لي م$$ن 

  .اFضافة

ِوذ ُاUض77777777777777777افة يَ َ َ َاس77777777777777777مھا ِ ُ ْلفظي77777777777777777ه ْ . ِ ْ َ  

  

َوتل7777777777777777777777ك ْ ِ ٌمح7777777777777777777777ضة َ َ ْ .ومعنوي7777777777777777777777 َ ْ َ َِ   ْةَ
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 ،المح$ضة غي$ر يوھ$لوص$ف إل$ى معمول$ه، ُ، ال$ذي ھ$و إض$افة ااFض$افة ق$سمي م$ن الثاني ُالقسم ھو ھذا: قال الشارح
 مفع$ولاس$م  أو فاع$ل اسم kكل وھو ،المضارع الفعل :أي ،)يفعل( هِشبُيً وصفا المضاُف كان إذا بما المصنف ھاَطَوضب

َ، ھذا قيد فيه؛ =نه � يكون عام.، إ� بھذا المعنى، حينئذ ليس ك$ل م$ا ج$اء مع$ك اس$م فاع$ل ا�ستقبال أو الحال بمعنى َّ ٍ ً ٌ
َھذا إضافة لفظية، ليس كل ما رأيت اسم فاعل أو اسم مفعول قلت: قولت ھ$ذه إض$افة لفظي$ة، �، إنم$ا تنظ$ر ھ$ذا اس$م : َ

ُفاعل، ھل ھو عامل أم �، ھل ُوجد فيه قيد العمل أم �؟ فنرجع إل$ى ب$اب الفاع$ل لنع$رف ش$روط إعم$ال اس$م الفاع$ل،  ِ ُِ
ٍفإن وجدت شروط إعمال اسم الفاعل، حينئذ نقوُل ھ$ذه : ٍھذه اFضافة لفظية، فإن انتف$ت أو انتف$ى بع$ضھا حينئ$ذ نق$ول: َ

ًاFضافة محضة معنوية، أفادت تعريفا أو تخصيصا   .فانتبه.. ً

َكل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو ا�ستقبال، فإن كان اسم الفاعل أو اسم المفعول � بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال  ِ k
َ مفھ$$وم � بمعن$$ى الماض$$ي أو ُمطل$$ق ال$$زمن، ف$$إن إض$$افته مح$$ضة؛ =نھ$$ا لي$$ست ف$$ي تق$$دير فاFض$$افة معنوي$$ة، ھ$$ذا ل$$ه

: َالك.م ُمنفصل بين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه، �، وإنم$ا ھ$ي مث$ل: ًا�نفصال؛ =نه لم يعمل، لم يرفع فاع. حتى نقول
َغ.م زيد، ف. فرق بينھما َ   .� انفصال بينھما: إذن. ُ

م$ا ي$شمُل ص$يغة المبالغ$ة، ول$ذلك س$يذكُرھا  الفاع$ل وفي معن$ى اس$م ،الحال بمعنى إ� تكون و� ٍأو صفة مشبھة،      
  .الناظم في باب اسم الفاعل؛ =نھا مبالغة في اسم الفاعل نفسه

َضارُب زيد ا]ن، إذن ً،غدا أو َا]ن ٍزيد ضارُب ھذا: فمثاُل اسم الفاعل  َل$يس ف$ي وق$ت واح$د،: ًبمعنى الحال، أو غدا: ٍ
ٍوإنما إما ھذا المثال أو ذاك، قيده بھذا أو بذاك، ھذا ضارُب زيد ا]ن، فضارُب نقول ّ K ٍھذا عامل، زيد ھذا معمول ل$ه، : ّ ِ

َوھو مفعول به، حينئذ صار من إضافة العامل إلى معموله، وأما إذا قلت َ ِھ$ذا ض$ارُب زي$د أم$س: (ٍ َفل$يس م$ن إض$افة ) ٍ
  ..م إلى زيدالعامل إلى معموله، بل مثل إضافة غ

َواسم المفعول إذا أضيف إلى نائبه، قي$ل ،القلب عKروُم وھذا ،ِا=ب مضروُب ھذا: ومثال اسم المفعول يج$ري مج$رى : ُ
ِالصفة المشبھة، سيأتينا أن ثم تداخ. بين اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة، قد يكوُن اس$م الفاع$ل عل$ى وزن  َ ّ

ّنئذ يكون صفة ُمشبھةفاعل وُيراد به الثبوت، حي ً   .ّيأتي في محله.. ٍ

  .ّ، لم ُيقيدھا بالحال؛ =نھا � تكون إ� للحالا=مل ُوعظيم ،الحيل وقليُل ،الوجه حسُن ھذا :المشبھة الصفة ومثال

، وھ$ذا الم$صدر في$ه خ$.ف، ھ$ل كالم$صدر ،مح$ضة فاFض$افة عام$ل غي$رً وص$فا أو وص$ف َغي$ر الم$ضاف كان فإن
َضة أو لفظي$$ة؟ في$$ه خ$$.ف، ذھ$$ب اب$$ُن برھ$$ان وغي$$ره إل$$ى أن إض$$افة الم$$صدر إل$$ى مرفوع$$ه أو إض$$افته إض$$افة مح$$

ُمن$$صوبه غي$$ُر مح$$ضة، بمعن$$ى أنھ$$ا لفظي$$ة، مث$$ل إض$$افة العام$$ل إل$$ى معمول$$ه، وال$$صحيح أنھ$$ا مح$$ضة، إ� إذا أري$$َد 

ٍبالم$صدر ت$$أوي.◌ اس$$م مفع$$ول، ض$رُب زي$$د أ$$ي َ ٍم$$ضروُب زي$د، إذا أولن$$اهُ حينئ$$ذ ص$$ا: ً ٍّ ِر وص$فا بالتأوي$$ل، فيك$$ون م$$ن َ ً َ
َعين المصدر نفسه دون تأويل، حينئذ اب$ُن برھ$ان ذھ$ب إل$ى أن .. إضافة العامل إلى معموله، إذا لم نقصد إ� المصدر ٍ ِ

ٍاFضافة غير محضة، وال$صحيح أنھ$ا مح$ضة ل$ورود ال$سماع بنعت$ه بالمعرف$ة، نع$ت بالمعرف$ة وھ$و نك$رة، فحينئ$ذ إذا  ِ ُِ
ِنعت بالمعرفة ٍ النعت أن يكون مطابقا لمنعوته تعريفا وتنكيرا فإذا اختلفا حينئذ قلن$اوشرط ..ُ ً ً ھ$ذا ل$يس بمعرف$ة، كق$ول : ً

ِوجدي ھذا مصدر، بك الشديد، ھنا نعت بماذا؟ الشديد، لو كان وجدي مث$ل : ، إن وجدي)َإن وجدي بك الشديَد: (القائل ُ
َراجين نكرة أو معرفة؟ نكرة، وھنا قد ُوصف بشديد، و ِشرط الوصف مع موص$وفه التط$ابق، فلم$ا نع$ت بال$شديد وھ$و ِ ُِ ُ

ٍمعرفة، دل على أن وْجدي معرف$ة، وإذا ك$ان معرف$ة حينئ$ذ ص$ارت اFض$افة معنوي$ة، معن$ى أن  َ K)وھ$و م$صدر ) وج$د
ُأضيف إلى الضمير الياء فاكتسب التعريف، ما الدليُل عل$ى أن$ه اكت$سب التعري$ف؟ ھن$ا � يمك$ن الحك$م عل$ى اللف$ظ َ َ  ف$ي ُ

ال$سياق يحك$م، : َتحكم عليھ$ا، وإنم$ا تنظ$ُر إل$ى م$ا قبلھ$ا وم$ا بع$َدھا، يعن$ي] أن[ � يمكن لوحدھاّراجين وُمروع القلب، 
ُف$$إن نعت$$ت أو ُوص$$فت حينئ$$ذ تنظ$$ُر إل$$ى ال$$صفة نك$$رة أو معرف$$ة، إن ك$$ان الم$$ضاف ُم$$ضافا إل$$ى معرف$$ة ونع$$ت بنك$$رة  ً ٍُ ِ ِ

ِعرفت أنه لمك يكتسب التعريف، إذا نعت ُِ ٍ بمعرفة، وھو قد أضيف إلى المعرف$ة حينئ$ذ تق$ولَ اس$تفاد التعري$ف، لم$اذا؟ : ُ
ً=نه لو لم ُيعرف لبقي نكرة على أصله، وجدي K : ّال$شديد ل$يس ف$ي محل$ه : ٍمث$ل راج$ين نك$رة، حينئ$ذ نق$ول] إن$ه[إذا قلن$ا

  .ًشديدا بالتنكير يطابق المنعوت: �بد أن نقول

kمول$$ه بالمعرف$$ة، ف$$دل عل$$ى أن$$ه اس$$تفاَد التعري$$ف وھ$$ذا ي$$دل عل$$ى أن اFض$$افة ُِوص$$ف الم$$صدر الم$$ضاف إل$$ى مع: إذن K
  .محضة
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َوذھب ابُن السراج إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، أفعل التفضيل ليست بمعنى اسم الفاعل، وال$صحيح أنھ$ا 
ل � ُينع$ت بالمعرف$ة، ف$إن ك$ان Kليست لفظية، نص علي$ه س$يبويه =ن$ه � ُينع$ت بالمعرف$ة، أفع$ل التف$ضي: محضة، يعني

ُعجب$ت م$ن : عرفن$ا أن اFض$افة مح$ضة.. ًالم$ضاف غي$ر وص$ف أو وص$فا غي$ر عام$ل، فاFض$افة مح$ضة كالم$صدر
ٍضرب زيد، نقول معرف$ة فاFض$افة معنوي$ة، واس$م الفاع$ل بمعن$ى ) زي$د(نك$رة و) ض$رب(اس$تفاَد التعري$ف ھن$ا؛ =ن : ِ

ُفع7ن تنكي7ره ) يع7زل: َ معنوية =ن الوصف غير عام$ل، وأش$ار بقول$هٍھذا ضارُب زيد أمس؛ فاFضافة: الماضي َ ْ َْ ُ َِ ِِ ْ إل$ى : َ
ِأن ھذا الق$سم لmض$افة أعن$ي غي$ر المح$ضة � ُيفي$د تخصي$صا و� تعريف$ا، ول$ذلك ت$دخُل علي$ه ُرب، ونع$ت ف$ي قول$ه ُّ ً ً :

ِھديا بالغ الكْعبة(( َِ َ ََ ْ َ   .ِته ترجُع إلى اللفظ، فلذلك ُسميت اFضافة لفظيةُ، وإنما يفيد التخفيف، وفائد]95:المائدة)) [ًْ

ًوأما القسم ا=ول فُيفيد تخصيصا أو تعريفا، فل$ذلك  ً  خال$صة =نھ$ا ً؛أي$ضا مح$ضة ميتوُس$ معنوي$ة في$ه اFض$افة ميتُس$ُ
 عل$ى )َا]ن ٌزي$د ض$ارُب ھ$ذا( :تق$ول، التن$وين ..ا�نف$صال تق$دير عل$ى فإنھا ،المحضة غير بخ.ف ،ا�نفصال ةّني من

  .للخفةً طلبا ضيفُأ وإنما ،حدّتُم ومعناھماً زيدا ٌضارب ھذا تقدير

  .الشروط أربعة في المضاف الذي تكون إضافته لفظية: إذن

اسم الفاعل، أمثلة المبالغ$ة، اس$م المفع$ول، : ًأن يكون المضاف وصفا، والمراد بالوصف واحد من أربعة أشياء: ا=ول
ل َخرج به المصدر،. الصفة المشبھة lخرج بھذا الشرط المصدر، فإضافته محضة، عجبت م$ن ض$رب زي$د، إ� إذا أو ُ ٍ ُ َ

  .باسم الفاعل واسم المفعول

َأن يكون ُمشبھا للمضارع أو ُمشبھا بالمضارع أو ُمشبھا للمضارع قل ما شئت، خرج به اسم التف$ضيل فإن$ه � : الثاني َ ً ْ ً ًِ K K
  .ُيشبه المضارع

ِضارُب زيد أم$س(َخرج به . ال أو ا�ستقبالأن يكون بمعنى الح: الثالث ِأن$ا ض$ارُب زي$د أم$س: (فإنھ$ا مح$ضة) ٍ ھ$ذه ) ٍ
  .محضة

ًأن يكون المضاف عام. والمضاف إليه معمو� له: الرابع كاس$ب (، )كات$ب القاض$ي(َ خرج به الوص$ُف غي$ُر العام$ل .ً
ّ أضيف فإنه يتعرُف باFض$افة، اس$م الفاع$ل معنوية، اسم الفاعل إن كان بمعنى المضي، فإن: ، ھذه إضافة نقول)ٍعيال ُ

ُإذا كان بمعنى الم$ضي � بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، حينئ$ذ إذا أض$يف إض$افته مح$ضة اكت$سب التعري$ف إذا أض$يف  َُ َ ٍ
  ً.إلى معرفة؛ =نه � يشبه الفعل الذي ھو بمعناه، وإن أشبھه في المعنى لكنه � ُيشبھه لفظا

  .Kه، وأما المصدر واسم التفضيل فيتعرفان باFضافة =نھما غير ُمشبھين للمضارعٌانتفى شرط من شروط: إذن

  :ثم قال

ُووص7777777777ل ْ َ َب7777777777ذا) َْلأ (َ ِالم7777777777ضاف ِ َ ُ ْمغتف7777777777ر ْ َُ َ ْ  

  

ْإن ْوص7777777777لت ِ َ ِ ِبالث7777777777ان ُ َكالج .ِ ْ ِع7777777777دَ ْال7777777777شعر ْ َ .  

  

ْأو ِبال77777777777777ذ َ . ُل77777777777777ه يِ َأض77777777777777يف َ ِ ِالث77777777777777ان ُ   ي.

  

ٌكزي77777777777777777د ْ َ ِال77777777777777777ضار َ ِرأس ُب. ْ ِالج77777777777777777ان َ َ   يْ

  

َوكونھ7777777ا ْ َُ ِالوص77777777ف يِف7777777 َ ْ ٍك7777777اف َ ْإن َ ْوق77777777ع ِ ََ
  

  

ًّمثن77777777777777ى َ ْأو ُ َجمع77777777777777 َ ْ ُس77777777777777بيلهً اَ َ ِ ْاتب77777777777777ع َ َ .  

  

  .ٌھذا حكم من أحكام اFضافة اللفظية

ُووص77ل: ق$$ال ْ َ َب77ذا) َْلأ (َ ِالم77ضاف ِ َ ُ ْمغتف77ر ْ َُ َ ْووص77ل: ْ َ ُق$$صَد لفظ$$ه م$$ضاف إلي$$ه، ب$$ذا: مبت$$دأ، وھ$$و م$$ضاف، وأل: َ ِ ج$$ار : ُ
ُ =ن$$ه م$$صدر، وس$$بق أن الج$$ار والمج$$رور يتعل$$ق بم$$ا في$$ه رائح$$ة الفع$$لّومج$$رور ُمتعل$$ق بوص$$ل ُ ّ َ َم$$ا أش$$به الفع$$ل، .. َ

ِالمضافُّمتعلق بوصل، : والمصدر منه، بذا َ ُ إم$ا أن : ھذا كل محلى بأل بع$د اس$م اFش$ارة فھ$و واح$د م$ن ث.ث$ة أش$ياء: ْ
َُيعرب نعتا، وإما أن ُيعرب بد�، وإما أن ُيعرب عطف بيان، واح َ ًَ   .د من ث.ثة، والنعت ھذا فيه ك.مً

َبذا ِالمضاف ِ َ ُ َبذاالمراد به المشابه يفعل، : ْ ِالمضاف ِ َ ُ ْوإن:  اFشارة إلى أقرب مذكور، وھوْ ِ ِيشابه َ ِ َ ُالمضاف ُ َ ُ ُيفع7ل ْ َ : إذن: َْ
ُووص7لٌفع$ل الم$ضارع وھ$و وص$ف بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، .. المشابه ليفع$ل ْ َ َب7ذا) َْلأ (َ َالم7ض ِ ُ ٌ، ھ$ذا إش$ارة إل$ى ِافْ
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ْمغتف7رأقرب مذكور كما ذكرنا، م$ضاف إض$افة لفظي$ة،  َُ َ عل$ى الم$ضاف الم$شابه يفع$ل، ) أل(َأن$ه ُيغتف$ر دخ$وُل : يعن$ي: ْ
َنونا تلي اUعراب أو تنوينا: (وسبق في قوله ْ َ َ ُِ َ َ َ ْ ِ ِ ُمما تضيف  ***  ً .ِ َ، أنه يجُب أن ُيزاد على م$ا ذك$ره الن$اظم مم$ا ُيح$ذف )ُِ

ُ، ث.ث$ة أش$ياء يج$ب ح$ذفھا، فحينئ$ذ إذا أض$يف الم$ضاف وھ$و )أل والتن$وين والن$ون(، يجب ح$ذُف )أل: (لمضافمن ا ٍ
ْمغتف7ر: ٌوص$ف إل$ى الم$ضاف إلي$ه، ق$ال ھن$ا َُ َ م$$ن ) أل(، لم$اذا؟ =ن ا=ص$$ل ف$ي ب$اب اFض$افة م$ن حي$ث ھ$ي أن تن$زع ْ

َالمضاف ھذا ا=صل، ولذلك عبر ھنا با�غتفار، كأنه قال ُووص7لمح ف$ي ھ$ذا الق$سم، ُي$سا: ّ ْ َ َب7ذا) َْلأ (َ ِالم7ضاف ِ َ ُ ْمغتف7ر ْ َُ َ ْ ،
على المضاف، لما كان$ت إض$افة ال$صفة إل$ى معمولھ$ا � ) أل(َأنه ُيغتفر دخول : َوصُل مبتدأ، وُمغتفر ھذا خبره، يعني

َتفي$د تعريف$$ا، ب$$ل تخفيف$$ا ج$$از اقت$$راُن ھ$$ذا الم$$ضاف دون غي$ره م$$ن الم$$ضافات أن ُيوص$$ل ب$$أل، يع ً ً َأن يقت$$رن ب$$أل، : ن$$يُ
ًھن$اك ت$ستفيد تعريف$ا م$ن الم$ضاف إلي$ه، : الموجود في اFضافة المحضة غي$ُر موج$ود ھن$ا، قلن$ا.. لماذا؟ =ن المحذور ُ

عل$$ى الم$$ضاف ف$$ي اFض$$افة المح$$ضة، منعن$$اهُ =ن$$ه ) أل(ُالعل$$ة غي$$ر موج$$ودة، منعن$$ا دخ$$ول : طي$$ب إذا ل$$م ي$$ستفد؟ إذن
ُتفيد ا) أل(يكتسُب التعريف، و ّاجتمع أداتا تعريف على ُمع$رف واح$د، وھ$ذا ممتن$ع: لتعريف، إذنُ ٍ ممن$وع � ي$صلح، .. َ

ًوھذه العلة مفقودة ھنا، فإذا كانت مفقودة فالحكم يدوُر مع علته وجودا وعدما ً ّ َ َ.  

عل$$ى ) أل(ٍھن$$اك لوج$$ود عل$$ة، وھن$$ا العل$$ة مفق$$وَدة، حينئ$$ذ رجعن$$ا إل$$ى ا=ص$$ل وھ$$و دخ$$ول ) أل(ُع$$دم إدخ$$ال : إذن
َلمضاف، لھذه العلة جاز اقتراُن ھذا المضاف دون غي$ره م$ن الم$ضافات ب$أن ُيوص$ل ب$أل؛ =ن المح$ذور ف$ي غي$ره ا َ َ-

ً من اجتماع أداتي تعريف ُمنتف فيه، ل$يس موج$ودا، وق$ال بع$ضھم-اFضافة المحضة َ ٍ إذ الم$ضاف إض$افة مح$ضة � : َ
فين عل$ى ) أل(ضافة، ف. تدخل عليه K؛ =ن المضاف فيھا إلى معرفة تعرف باF)أل(تدخُل عليه  lلئ. يلزم اجتم$اع ُمع$ر

َمعرف واحد، ھذا ممنوع � يجوز، والمضاُف إلى نكرة ھذا يستفيد التخصيص باFضافة، ولو أدخل$ت علي$ه  ُُ َ َ ٌ K)َل$زم ) أل
َب$أن اجتم$$اع ُمع$رفين ھ$ذا ُيوج$$د ف$ي: َإض$افة المعرف$ة إل$$ى النك$رة وھ$ي ممنوع$$ة، إذا قي$ل غ$$.م  (طي$ب، )ٍي$$دُغ$.م ز: (ّ

ٍ�؛ =ن$$ه تخ$$صص ف$$إذا عرفن$$ا ا=ول حينئ$$ذ : الغ$$.م ام$$رأة، نق$$ول ھن$$ا: ا=ص$$ل أن نق$$ول: ل$$يس في$$ه العل$$ة، إذن) ام$$رأة ّ َّ
ًأضيف إلى نكرة، وإضافة المضاف وھو معرفة إلى النكرة ممنوع أيضا ِ ُ ُ.  

ف$ان عل$ى ُمع$ر: المنُع من جھتين: إذن lفي باب التعريف ل$ئ. يجتم$ع ُمعرK ف واح$د، وف$ي ب$اب التخ$صيص ل$ئ. ُي$ضاف َ
  .ك.ھما ممنوعان: المعرفة إلى النكرة وھو ممنوع، إذن

ُووص7ل ْ َ َب7ذا) َْلأ (َ ِالم7ضاف ِ َ ُ ْمغتف7ر ْ َُ َ ُُم$سامح في$ه، لك$ن ب$$شرط ل$يس مطلق$ا، ل$يس ك$$ل م$ضاف يعم$ُل أض$يف إل$$ى : يعن$$ي: ْ k َ َ ًَ
ن ب$$شرط، وھ$$ي خم$$ُس ص$$ور اس$$تثناھا النح$$اة أو خم$$ُس ُمعمول$$ه ك$$ان م$$ن اFض$$افة اللفظي$$ة يج$$وز دخ$$ول أل، �، لك$$

ِإن وصلت بالثان: مسائل ِ ِ. ْ َ ِ ُ ِعل$ى الم$ضاف ال$ذي أش$به يفع$ل، ب$شرط أن يك$ون الم$ضاف إلي$ه ) أل(ُيج$وز دخ$ول : ، يعنيْ َ
  .ًُمحلى بأل

َالج ِعدْ ْالشعر ْ َ م$ا : نق$ول: ال$شعرَعل$ى الم$ضاف، وھ$و وص$ف أش$به يفع$ل، ) أل(دخل$ت : ّص$فة ُم$شبھة، ال$شعر: الجع$د: .
إن وص$لت بالث$اني ال$ذي ھ$و الم$ضاف : ُعلى المضاف؟ وجودھا في المضاف إليه، ول$ذلك ق$ال) أل(Kالذي جوز دخول 

) أل(ھذا ُمضاف وُمضاف إليه، واFضافة فيه لفظية، وا=ص$ُل ع$دم دخ$ول : إليه، كالجعد الشعر، كالجعد الشعر نقول
َعل$$ى الم$$ضاف، وھن$$ا س$$وغ دخ$$ول  ُالم$$ضاف وجودھ$$ا ف$$ي الم$$ضاف إلي$$ه ھ$$ذه ال$$صورة ا=ول$$ى، ال$$صورة عل$$ى ) أل(ّ

  .على المضاف إذا وجدت في الثاني، ھذه المسألة ا=ولى المستثناة) أل(ا=ولى ما ھي؟ صحة دخول 

ْإن ْوصلت ِ َ ِ َكالج: بالثاني الذي ھو المضاف إليه) َْلأ (ُ ْ ِعدَ ْالشعر ْ َ   .ّھذا صفة ُمشبھة الجعد، والجعد واضح: .

عل$$ى الم$$ضاف، لم$$اذا ) أل(َم$$ن أج$$ل أن ي$$سوغ دخ$$ول : يعن$$ي إلي$$ه الم$$ضاف ف$$ي )أل( رطتُاش$$ت إنم$$ا: ل ياس$$ينق$$ا
خال$$د .. ٌياس$$ين الحم$$صي وھ$$ذا ل$$ه حاش$$يتان، حاش$$ية عل$$ى الت$$صريح.. اش$$ترطناھا ف$$ي الم$$ضاف إلي$$ه؟ ق$$ال ياس$$ين

ِا=زھري، وحاشية على مجيب النداء، وحاشية مجيب النداء أقوى كثير من حا ُ   .شية التصريح وھي دسمة فيھا دررٌ

ِإنما اشترطت  ا=ص$ُل ف$ي ا�ش$تراط أن تك$ون : إذن. الم$سألة أصل ھي التي المشبھة الصفة معفي المضاف إليه ) أل(ُ
ُ في صفة الم$شبھة لم$ا س$يأتي ف$ي باب$ه، ث$م ق$يس علي$ه اس$م الفاع$ل وم$ا ع$داهُ م$ن ا=وص$اف، وإ� وجودھافي الثاني،  َ ِ

  .لصفة المشبھةأصل المسألة في ا

ِإنما اشترط : قال  ھابع$َد م$ا ن$صب بحُق$ رف$ع =ن؛ الم$سألة أص$ُل ھ$ي الت$ي الم$شبھة ال$صفة م$عفي الم$ضاف إلي$ه ) أل(ُ
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  .ٍحينئذ ُيضاُف الصفة المشبھة إلى معموله كما سيأتي في بابه. ٍحينئذ إ� يحصل � باFضافة

  .عليھا الفاعل اسم لِموُح ،ھةالمشب الصفة بعَد التمييز على النكرة ِنصب بحُق ِلعدم

ِعل$ى الم$ضاف أن تك$$ون داخل$ة عل$ى الث$اني؛ حم$$. �س$م الفاع$ل عل$ى ال$$صفة ) أل (دخ$ولُلم$اذا اش$ترط ھن$ا ف$$ي : إذن ً
ّالمشبھة، ولماذا في الصفة المشبھة اشترط إضافتھا إل$ى المحل$ى ب$أل للق$بح، ووج$ُه الق$بح ي$أتي ف$ي محل$ه ِ ِ الك$.م في$ه .. ُ

  .طويل عريض

َالم$شاكلة ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه . .كالم$شاكلة ا=ص$ل خ.ف ھو الذي المضاف على )أل( دخول ليكون اوأيض
  .والعلة ا=ولى ھي المثبتة

َج$$اء ال$$ضارُب : (عل$$ى الم$$ضاف؛ ل$$دخولھا ف$$ي الم$$ضاف إلي$$ه، فتق$$ول) أل(أن ت$$دخل : الم$$سألة ا=ول$$ى الم$$ستثناة: إذن
  .ھذه للتنويع: ھذه المسالة الثانية، أو:  الرجل، أوِدخلت على الضارب لوجودھا في) ِالرجل

  ).أل(ًأو يكون الثاني مضافا إلى ما فيه 

ْأو ِبالذ َ . ُله يِ َأضيف َ ِ ِالثان ُ ُأو ُوصلت بالذي أضيف له الثاني، ما ھو الثاني؟ الم$ضاف إلي$ه، ھن$ا يك$ون الم$ضاُف إل$ى : ي. ِ
: ، انظ$ر المث$ال)أل(كن$ه ھ$و ف$ي نف$ُسه م$ضاف إل$ى م$ا في$ه ُالوصف المضاف إليه ال$ذي أض$يف إلي$ه الوص$ف نك$رة، ل

َ، ھذه إضافة لفظية، الضارب ھذا ا=صل ضارب رأس زيد ھكذا، ضارب، اFض$افة لفظي$ة، أض$يف )الضارب رأس( ُ ٌ ٌ ٌ
َضارُب رأس، ما الذي سوغ دخول : الضارب إلى رأس ؟ )أل(على الضارب، م$ع ك$ون الم$ضاف إلي$ه ل$يس في$ه ) أل(ّ

ٌ، وھذا كل$ه س$ماعي؛ ا=ص$ل في$ه ال$سماع؛ =ن$ه خ$ارج ع$ن القي$اس)أل(ُالمضاف إليه أضيف إلى ما فيه لكون : نقول ّ .
ِزيد ھ$ذا ُمبت$دأ وال$ضارُب خب$ر، وھ$و ُم$ضاف ورأس ُم$ضاف إلي$ه، إض$افة لفظي$ة؛ =ن ال$ضارب : ٌزيد الضارُب، إذن ٌ

ُوص$$ف وھ$$و عام$$ل أض$$يف إل$$ى معمول$$ه وھ$$و مفع$$ول ب$$ه، ال$$ضارب رأس، رأس م$$ ٌ ضروب، ض$$ارب رأس، وال$$رأس َ
َالذي ھو المضاف إليه أضيف إلى ما فيه    .، رأس مضاف والجاني مضاف إليه)أل(ُ

ٍأن يكون م$ضافا إل$ى نك$رة م$ضاف إل$ى م$ا في$ه : على الوصف) أل(المسألة الثانية مما يستثنى وھو دخول : إذن ، )أل(ً
َأو بالذي له أضيفِرأس الجاني،  ْ ِْ ُِ َُ َ . ُھذا ُمتعلق بكونه أضيف، الثاني: ُ، أضيف له، لهِ   .ھذا نائب فاعل: ّ

َأن ُيوصل بما أض$يف إل$ى ض$ميره، يعن$ي: المسألة الثالثة لم يذكرھا الناظم، وھي ًالث$اني ب$د� م$ن أن ي$ضاف إل$ى م$ا : َُ
  :، �، ُيضاف إلى الضمير)أل(فيه 

cألود ُ ْ ِأنت َ ْ ُالمستحقة َ . ِ َ ْ ِصفوه ُ ِ ْ َ  

ُالم77ستحقة . ِ َ ْ ِص77فوه ُ ِ ْ ُُم$$ستحقة اس$$م فاع$$ل مؤن$$ث، : َ ُالم77ستحقةّ . ِ َ ْ ِص77فوه ُ ِ ْ َ اس$$م فاع$$ل أض$$يف إل$$ى ص$$فو، وص$$فو أض$$يف إل$$ى َ َُ ُ

ِض$مير، وص$احُب ال$ضمير يع$ود إل$ى ال$ود، ال$ود أن$ت، ال$ود ُ خب$ر المبت$دأ : ُمبت$دأ ث$اني، والم$ستحقة: ِمبت$دأ أول، وأن$ت: ُ
  .تدأ ا=ولّالثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المب

ُالمستحقة . ِ َ ْ ِصفوه ُ ِ ْ ُصفو الود، فحينئذ يعود الضمير إلى ما فيه : يعني: َ ٍ   .، وھو الود)أل(ّ

ُالود أنت المستحقة صفوه، ھنا أضيف اسم الفاعل إلى ُمضاف إلى ضمير، وھذا الضمير يرجُع إلى المبت$دأ، ھ$ذه : إذن َ ُ ِ ُ
  .المسألة الثالثة

  .ً أن يكون الوصف ُمثنى، فإذا كان ُمثنى اكتفينا به:المسألة الرابعة مما ُيستثنى

ٍأن يكون الوصف جمع$ا، جم$ع ت$صحيح، حينئ$ذ نق$ول: المسألة الخامسة َنكتف$ي ب$ه و� ُينظ$ر إل$ى الم$ضاف إلي$ه، ھ$ذه : ً
ٌخمس مسائل تستثنى، وما عداھا � ُيقاس عليھا؛ =ن ھ$ذه الم$سائل موقوف$ة عل$ى ال$سماع، وھ$ي خارج$ة ع$ن القي$اس،  ُ

َما خرج عن القياس غيُره عليه � ينقاُس، فإذا قيلو َالضارُب الرج$ل، ھن$ا أض$يف إل$ى م$ا في$ه : َ ُ ال$ضارُب : ، مثل$ه)أل(ِ
ّ� ھ$ذا كل$ه ممن$وع، : الضارُب ھذا، مثله ال$ضارُب غ$.م زي$د، نق$ول: زيد؛ =ن زيد علم وھو أعرف من الرجل، مثله
ِوإن أجازه البعض، لكنه ممنوع =نه ُسمع إضاف : ٍ؛ حينئ$ذ نق$ول}وقد أحسن من انتھى إلى ما س$مع{): أل(ته إلى ما فيه َ

  .ا=صل السماع
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َوكونھا: إذن ْ َُ : ، كونھ$ا)أل(وجودھ$ا، وج$ود : ّ، كان ھنا ناقصة أو تام$ة؟ الظ$اھُر أنھ$ا تام$ة وكونھ$ا أي)أل(كون : ، أيَ
ٍكافوجودھا، في الوصف الذي ھو المضاف، ).. أل(كون  ٍك7اف المضاف إليه،  في الوصف فقط دونَ يكف$ي، : ، يعن$يَ

  ٍوكونھا كاف؛

ّكون تامة، صارت ُمبتدأ � تحتاُج إلى خبر لذاتھا، وھذا الظاھُر أن ك$ون ھن$ا م$صَدر ك$ان تام$ة، إذا قلن$ا : كون إذا قلنا َّ
  :تحتاُج إلى خبر من جھة كونھا مبتدأ، بخ.ف: بأنھا ُمبتدأ كون، إذن

َوكونك ُ َْ ُإياه َ َعليك . ْ ِيس ََ   ُيرَ

  .فيحتاُج إلى خبرين، خبُر كونه مبتدأ وخبر كونه كان الناقصة

ِھنا إذا قيل بأنھا تامة، صار كون أل، ھذا من إضافة الكون إلى فاعله ف$ي المعن$ى،  ِ ِ ِّ وج$دت ).. أل(وج$ود ).. أل(ك$ون َ
ِصار فعل وفاعل، فالضميُر ھنا ُيراعى فيه من جھة المعنى أنه من إضافة المص:  إذن،)أل( در إلى فاعله، ف$. نحت$اُج َ

ٍكاف. ٍإلى خبر و� إلى فاعل   . ھذا خبر، خبر الكونَ

َوكونھا ْ َُ ِالوصف يف َ ْ ٍكاف َ ًيكفي عن اشتراط كونھا في المضاف إليه، أو يكون المضاف إليه م$ضافا إل$ى م$ا في$ه : َ ) أل(ِ
ِأو الضمير، فنكتفي بوجودھا في الوصف إذا كان مثنى، كاف في اغتف$اره؛ = ٍ َن$ه لم$ا ط$ال ناس$به التخفي$ف فل$م ي$شترط ً َ َ

  .فيه طول: ضاربان، قالوا: بالمضاف إليه؛ =نه طويل) أل(وصل 

ّ� نشترط فيه شيئا زائدا على مجرد كونه مثنى: إذن ً ً ُ   .كذلك الضاربون: ِ

ْإن ْوقع ِ ًّمثنى ََ َ َوكونھا، ُ ْ َُ ِالوص7ف يف7 َ ْ ٍك7اف َ ْإن َ ْوق7ع ِ ، وعليھ$ا ش$رح المك$ودي، )أن(ف$تح ب) َأن وق$ع: (ِف$ي بع$ض الن$سخ: ََ
ٍوقع بفتح الھم$زة، وموض$عه رف$ُع فاع$ل ك$اف، ك$اف اس$م فاع$ل، حينئ$ذ يحت$اج إل$ى فاع$ل، أن وق$ع، ص$ار ك$اف ) أن( ٍ ٍ ٍُ َ

ٌوقوعھا، فأن وما دخلت عليه في تأويل م$صدر فاع$ل لك$اف ھ$ذا وج$ه ُّمبت$دأ ث$ان وك$اف خب$ره ُمق$دم، والجمل$ة : وقي$ل. ٍ ٍ ٍ
ٍالكون، حينئذ � يكون كاف خبر الكون، ب$ل أن وق$عخبر ا=ول الذي ھو  ّھ$ذا مبت$دأ وك$اف خب$ره، والجمل$ة ف$ي مح$ل : ٍ ٍ

  .رفع خبر المبتدأ ا=ول

ٍفي موضع نصب على إسقاط �م التعليل، كاف لوقوعه، وھذا فيه ضعف: وقال المكودي ٍ.  

ْإن وقع: (إذن ََ ْ ْإن وق7ع  ھن$ا ف$ي تأوي$ل م$صدر، ٍحينئذ ص$ارت الجمل$ة) أن وقع(صارت شرطية، و) إن(بكسر ) ِ ََ ْ ًّمثن7ىِ َ ُ :
ٍمررت بالضاربي زيد، نقول َ ِ َالضاربي، ھذا وصف ودخلت علي$ه أل، وھ$و ُم$ضاف واFض$افة لفظي$ة، وج$وز دخ$ول : ُ ّ ٌ

ٍم$$ررت بال$$ضاربي زي$$د، ك$$ذلك جم$$ع ال$$ضاربين أص$$له، أو : عل$$ى الم$$ضاف كون$$ه مثن$$ى دون ش$$رط آخ$$ر أو قي$$د) أل( ُ َ
ًأو جمع77ا ًجمع$$ا، أو للتنوي$$ع،  ْ َ ْ ُس77بيلهًمجموع$$ا، : يعن$$يَ َ ِ ًاتب$$ع س$$بيله الجمل$$ة ص$$فة لجمع$$ا، : ًس$$بيل المثن$$ى اتب$$ع، أو جمع$$ا: َ َ

س$بيل المثن$ى : بع$َده ن$ون، ول$ذلك قي$ل.. سبيل المثنى، ف$ي ك$ون اFع$راب بح$رف بع$َده: ھذا منصوب باتبع، أي: سبيله
َس$$لم في$$ه بن$$اء الواح$$د ھ$$ذا: عل$$ى طريق$$ة المثن$$ى، يعن$$ي: يعن$$ي َ ا=ص$$ل، وُيع$$رب بح$$رفين، وُيخ$$تم بن$$ون زائ$$دة، ُيع$$رب ِ ََ

كي$ف : َيعرب بحرفين، ليست ا=ل$ف، بع$ضھم يعت$رض، يق$ول: بحرفين ليست ا=لف والنون، وإنما ا=لف والياء، ُيقال
َُيعرب بحرفين وا=لف ھي التي تكون ع.مة اFعراب، والنون ھذه زائدة قائمة مقام التنوين؟ نق$ول: تقول الم$راد �، : َ

َا=ل$$ف والي$$اء، وك$$ذلك الجم$$ع ُيع$$رب بح$$رفين ال$$واو والي$$اء، بخ$$.ف ا=س$$ماء ال$$ستة، تع$$رب : َُيع$$رب بح$$رفين، يعن$$ي َُ
ِب$$ا=حرف الث.ث$$ة، ول$$ذلك م$$ن حي$$ث اFع$$راب ھ$$ي أق$$وى؛ =نھ$$ا ُمف$$رد، أعرب$$ت ب$$الواو الت$$ي ھ$$ي نياب$$ة ع$$ن ال$$ضمة ُ َ ِ ..

ٌة عن الكسرة، بخ.ف ا=ل$ف ھن$اك، ا=ل$ف ا=ص$ل أنھ$ا نائب$ة ع$ن الفتح$ة َُمشبعة، وا=لف نيابة عن الفتحة، والياء نياب
ّجاءت في محل رفع، والياء ف$ي ا=ص$ل أنھ$ا للك$سرة ج$اءت ف$ي مح$ل ن$صب، وال$واو ف$ي الجم$ع عل$ى أص$لھا، وإنم$ا  ٍّ

  . ھو الياء في حالة النصبخالفالذي 

ْأو: ٍعل$$ى ك$$ل ًجمع77ا َ ْ ُس77بيله َ َ ِ ْاتب77ع َ َ َجمع$$ا اتب$$ع: يعن$$ي: . ِ س$$بيله، يعن$$ي س$$بيل المثن$$ى، احت$$رز ب$$ه ع$$ن جم$$ع التك$$سير وجم$$ع ً ِ َ َ
� ب$د : ٍالمؤنث السالم، فحينئذ حكُمُه حكم ا=ول، وھو أن إضافته لفظية، وھل تدخل عليه أل؟ بال$شروط ال$سابقة، يعن$ي

  .أو إلى ضميره) أل(ً، أو إلى نكرة مضافا إلى ما فيه )أل(ًأن يكون مضافا إلى ما فيه 

   :ٍحينئذ
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ُووص7777777777ل ْ َ َب7777777777ذا) َْلأ (َ ِالم7777777777ضاف ِ َ ُ ْمغتف7777777777ر ْ َُ َ ْ  

  

ْإن ْوص777777777777777777777777777لت ِ َ ِ ِبالث7777777777777777777777777777ان ُ ِ...........  

  

ْأو ِبالذ َ . ُله يِ َأضيف َ ِ ِالثان ُ   .، ھذا يشمُل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالمي.

  .kمذكر سالم، ھذا الذي يختص بالحكم ا=خير.. جمع تصحيح.. ًوأما كونه مثنى أو جمعا

إض$افته مح$ضة خال$صة معنوي$ة، �  ،مح$ضة إض$افته ال$ذي الم$ضاف عل$ى وال.م ا=لف دخوُل ُيجوز  �: الشارحقال
ٍعلى المضاف =نه سيكتسُب التعريف من المضاف إليه، حينئذ � يجتمع معرفان) أل(ُيجوز دخوُل  َ.  

  .منوعلئ. ُيضاف المعرفة إلى النكرة فإنه م: في غير التعريف التخصيص، نقول. طيب

ِغ.م رجل، الغ.م رجل، ھنا لم يكتسب التعريف، لماذا؟ =نه ُم$ضاف إل$ى نك$رة اس$تفاَد  ؛)رجل الغ.م ھذا( :تقوُل ف. َ ٍ ٍُ ُ
ٍالتخ$$صيص؛ اكت$$سب التخ$$صيص، حينئ$$ذ نق$$ول َ عل$$ى الم$$ضاف م$$ع بقائ$$ه نك$$رة، ) أل(َإذا اكت$$سب التخ$$صيص، دخ$$ول : َ

ّحينئ$ذ عرفت$ه ھ$و ٌإض$افة المعرف$ة إل$ى النك$$رة وھ$و ممن$وع؛ =ن اFض$افة ُمنافي$ة ل5ل$$ف الم$ضاف، فيك$وُن م$$ن ب$اب .. ٍ َ
ف وُمخصlص ف. يجمع بينھما، الك.م فيه إجمال ھذا على التفصيل الذي ذكرته: وال.م، يعني lُاجتمع ُمعر َ.  

ِبذا المضاف :بقوله المراد يوھ ،محضة غير إضافته كانت ما وأما َ ُ َ  ھ$ذا َقب$ل في$ه الك.م َمّتقد الذي المضاف بھذا :أي ،ِ
ِھ$ذا القي$اس؛ =ن الم$ضاف م$ن حي$ث ھ$و  ،الم$ضاف عل$ى ُوال.م ا=لُف َتدخل � أن يقتضىً أيضا القياُس َفكان ،البيت َ

) ٌض$ارب(vكل منھما يعق$ُب ا]خ$ر؛ =ن  ،تعاقبانُم أنھما من َمّتقد لماھذا ا=صل فيه، .. عليه) أل(مضاف يمتنُع دخوُل 
ن أن � تدخل عليه منون، وا=صل في lَما نو   ).أل(ُ

َ؛ تسومح فيه؛ذلك َاغتفر ا�نفصال ةّني على فيه اFضافة كانت لما ولكن ِ  الم$ضاف عل$ى وال$.م ا=ل$ف َتدخل أن ِبشرط ُ
ِ أو ال$ضارب الرج$ل،ِالرج$ل والضارُب ،الشعر كالجعدھذه الحالة ا=ولى،  إليه ٌزي7د  ،م$ضاف إلي$ه َض$يفُأ م$ا عل$ى أو ِ ْ َ

ُوھ، ؤ ُالشافيات .نَ َ ِ ِالحوائم . ِ َ َ ْ  

ُالشافيات َ ِ ِالحوائم . ِ َ َ دخل$ت عل$ى الم$ضاف إلي$ه، : ّعلى المضاف وھو جمُع ُمؤنث س$الم، ال$شافيات، الح$وائم) أل(دخلت : ْ
ٍالذي سوغ دخولھا على المضاف مع كونه جمع مؤنث سالم دخولھا على المضاف إليه،  َ َ Kوھن. ُ ُالشافيات َ َ ِ ِالحوائم . ِ َ َ ْ.  

ْلقد: كذلك قوله َ َظفر َ ِ ُالزوار َ . c ِأقفية َِ ْ َالعدى َ ِ ْ  

ُالزوار . c ِأقفية َِ ْ َالعدى َ ِ ِالضارب رأس الجاني: ِھذا من باب: ْ َ َ ُ .ْ ِ ْ ُالزوار: ؛ =نه قالِ . c ِأقفية َِ ْ َالعدى َ ِ ْ.  

 ھ$$ذا: م$$سألة، ف$$. تق$$لُف$$إن ل$$م ت$$دخل ال$$.م وا=ل$$ف عل$$ى الم$$ضاف إلي$$ه و� عل$$ى م$$ا أض$$يف إلي$$ه الم$$ضاف امتنع$$ت ال
ٍرجل، و� ھذا الضارب زيد و� ھذا الضارُب رأس جان؛ =ن المسألة سماعية ِرأس الضارب ِ ٍ ِ.  

َواختلف في تابع المضاف إليه، إذا قلت ِ ٍالضارب الرجل، ثم أتبعته ببدل أو عطف بيان أو نعت، فما حكم$ه؟ ف$سيبويه : ُ ِ ٍ
ز عدم وصله بأل، نحو lَلرجل وزيد، ھنا ليس في$ه جاء الضارُب ا: َُيجو ٍ ٍج$اء ال$ضارُب زي$د، وھ$ذا : ّ؛ =ن$ه ف$ي ق$وة)أل(ِ

ِممن$$وع، ال$$ضارُب زي$$د ممن$$وع لفق$$د ال$$شرط ص$$ح دخ$$ول  ِ ٍ َعل$$ى الم$$ضاف؛ =ن$$ه ُي$$شترط أن يك$$ون المعرف$$ة ال$$ذي ) أل(ٌ
ٍجاء الضارُب الرجل وزيد: (� علم، فإذا قيل.. ًُيضاف إليه محلى بأل � معرفة ِ ٍارُب الرج$ل زي$دھ$ذا ال$ض(، و)َ عل$ى ) ِ

ّأنه بدل، حينئذ سلط عليه الم$ضاف؛ =ن العام$ل ف$ي الت$ابع ھ$و العام$ل ف$ي المتب$وع، ف$إذا قل$ت K َ ٍ ِج$اء ال$ضارُب الرج$ل : ٌ َ
َوزيد كأنك قلت ٍجاء الضارُب زيد، وھذا ممنوع، وإذا قلت: ٍ ٌجاء الضارُب الرجل زيد عل$ى أن$ه ب$دل أو عط$ُف بي$ان، : َ ٍ ِ َ
ًصار ممنوعا  ُُيغتفر في التوابع ما � ُيغتفر في ا=صول، فتُسومح في ھ$ذا وإ� ا=ص$ل ع$دم : ھذا ا=صل فيه، لكن قيلَ ِ ُ َ َ َ

ٍُرب رج$ل وأخي$ه، قلن$ا: الجواز، مثلما ذكرناه ف$ي ّل$و جعلن$اه معرف$ة ل$سوغنا دخ$ول ُرب علي$ه، وھ$ذا ممن$وع، ول$ذلك : ّ K
ز ع$دم وص$له ب$أل، نح$والضمير ھنا نكرة، لكن في ھذا المقام س$يبويه: قلنا lخ$الف، فجعل$ه س$ائغا، ف$سيبويه يج$و ِ َ ُ ً ج$اء : َ

ٍالضارُب الرجل وزيد، يعني ٍعطفت على الرجل مضاف إليه، وھذا ال$ضارب الرج$ل زي$د أب$دلت م$ن الم$ضاف إلي$ه، : ِ َ
ز ذلك، بل ُيوجب أن يصح وقوُع الت$ابع مو) ٍزيد(وھو الرجل، على أن  lعطف بيان، والمبرد � ُيجوK ق$ع متبوع$ه وھ$ذا ِ

َأقيُس؛ =ننا مضينا على ھذا فيما سبق َاسم � النافية للجنس، وكذلك في مدخول ُرب؛ =نك إذا عطف$ت .. �: في باب.. َ ّ ِ
ّعليه سوغت دخول ُرب عليه، كذلك ھنا، إذا قل$ت ِج$اء ال$ضارُب الرج$ل زي$د عل$ى أن زي$د عط$ف بي$ان م$ن الرج$ل، : َّ َ
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ج$اء ال$ضارُب : ُنمنُعُه، �بد أن يكون مما يجوز أن تقول فيه: ٍُب زيد، وھذا ممنوع، إذنَجاء الضار: ّھذا في قوة قولك
َجاء الضارُب الرجل العالم صح؛ =نك تقول: ِالرجل، لو قال َّ � إش$كال في$ه، أم$ا زي$د ف$.؛ : َجاء الضارُب الع$الم، إذن: ِ

ُح؛ ھك$ذا ق$$ال ال$صبان؛ وا=ول أرج$$ُح؛ =ن$ه ق$$د ، وا=ول أرج$$)أل(=ن$ه � ُي$$ضاُف إلي$ه و� يكت$$سُب من$ه ص$$حة دخ$ول 
َُيغتفر في التابع ما � ُيغتفر في المتب$وع، لك$ن لم$اذا � تط$رد ھ$ذه القاع$دة ف$ي ب$اب  ھن$اك؟ ول$ذلك ق$وُل المب$رد ل$ه ) �(َ

lأصله، ھذا إذا كان المضاف غير ُمثن$ى و� مجموع$ا جم$ع س$.مة لم$ذكر، وي$دخُل ف$ي ھ$ذا المف$رد، كم$ا ُمث$ل َ ً الرج$ل : ً
Kال$$ضارب، وجم$$ع التك$$سير كال$$ضوارب وال$$ضراب، إذا قل$$ت k) :ُفحكم$$ه حك$$م ال$$ضارب الرج$$ل، ) ِال$$ضوارُب الرج$$ل

ِالضراب صيغة مبالغة، مثلُه الضراب الرجل ّ ُّ.  

 لم$ذكر ٍس$.مة جم$عً مجموع$ا أو ًثن$ىُم الم$ضاف ك$ان ف$إنالضاربات الرج$ل أو غ$.م الرج$ل،  :ثّلمؤن الس.مة وجمع
  : بقولهالمراد وھو ،إليه المضاف في وجودھا طِشتري ولم ،المضاف في اھُوجود كفى

ِوكونھا في الوصف ِْ َ َ ْ َْ ُ   .في الوصف المضاف فقط) أل(كون : يعني: َ

ًكاف إن وقع مثنى أو جمعا ْ َ ْ ُ ْ ََ . ََ َ ْ ِ   ً.مجموعا: يعني: ٍ

ْسبيله اتبع َ َ. ُ َ lو جمعا اتبع س$بيل المثن$ى، عل$ى ح$د المثن$ى وجود ا=لف وال.م في الوصف المضاف إذا كان مثنى أ: أي: ِ َ ً
ٍھ$ذان ال$ضاربا زي$د، وھ$ؤ�ء ال$ضاربو زي$$د، : ِيعن$ي، وھ$و جم$ُع الم$ذكر ال$سالم يغن$ي ع$ن وجودھ$ا ف$$ي الم$ضاف إلي$ه ٍ

َوتحذف النون لmضافة ُ.  

ُوط الم$$ذكورة َھ$$ذه خم$$ُس م$$سائل ب$شروطھا، غيرھ$$ا عليھ$$ا � ينق$$اس، إن انتف$$ت ال$$شر.. ُف$إن انتف$$ت ال$$شروط الم$$ذكورة
ٌال$ضارُب ھ$ذا، و� ال$ضارُب زي$د، و� ال$ضارُب رج$ل كل$ه ممن$وع؛ : ٌبذا الم$ضاف، ممن$وع � ُيق$ال) أل(َامتنع وصُل  ّ ٍ

ً=ن المسألة سماعية، � يجوز أبدا ُ.  

ًوأجاز الفراء فيه ُمضافا إلى المع$ارف ُمطلق$ا م$ن ب$اب القي$اس، ق$ال ً َ معرف$ة ال$ضارُب الرج$ل، وھ$و: َم$ا دام أن$ه ج$از: َ
ٍ�، الضارُب زي$د، وال$ضارُب ھ$ذا، بخ$.ف ال$ضارُب الرج$ل، : ٍاسم اFشارة والعلم، الضارُب زيد، نقول.. غيره أولى

َإذا أضيف الضارب إلى الضمير : وقال المبرد ًس$واء ك$ان محل$ى ب$أل أو مج$ردا) الكاف(ُ ض$اربك، فال$ضمير موض$ع : ً
  .خفض، الضاربك، ضاربك، الضمير في موضع خفض

ُال$$ضاربك يج$$وز أو � يج$$وز؟ يج$$وز، : ِف$$ي موض$$ع ن$$صب، إذا قي$$ل: َال ا=خف$$شوق$$ ُ ٌض$$اربك؟ ھ$$ذا ج$$ائز � : إذا قي$$ل,ُ
ٍإش$كال في$ه، ال$$ضمير ھن$ا ف$$ي موض$ع خف$ض عن$$َد المب$رد، وف$$ي موض$ع ن$صب عن$$َد ا=خف$ش، وعن$$َد س$يبويه ال$$ضمير  ِ ٍِ َ

ھن$$ا إذا ) أل(ّھ$$ذا من$صوب؛ =ن : نق$ولض$اربك، ال$$ضاربك، : ٌال$$ضاربك، مخف$وض ف$$ي: كالظ$اھر، فھ$و من$$صوب ف$ي
ّدخلت على اسم الفاعل عمل ُمطلقا بدون شرط أو قيد؛ حينئذ الكاف في محل ن$صب، وأم$ا ض$اربك نق$ول ٍِ ً َ الك$اف ف$ي : ِ

  .ّمحل خفض

ُويجوز في الضارباك والضاربوك الوجھان؛ =نه يجوز  َالضاربا زيدا، وال$ضاربو عم$را، وتح$ذف الن$ون ف$ي الن$صب ُ ُ ً ً
ّ ھو ا=حسن؟ الجر باFضافة؛ =نه المعھود؛ والن$صُب ل$يس ب$ضعيف؛ =ن تحذف اFضافة، وعنَد حذف النون، ماكما 

  .ّ، فھو في قوة الفعل فطلب معه التخفيفصلةالوصف 

  .و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  72الدرس 

.بسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلر َ . ِْ ِِ . ِحيمِ ِ   

  :الحمد [ رب العالمين والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما وبعد

  :قال الناظم رحمه '

ْو) ي777777777ضاف اس777777777م لم777777777ا ب777777777ه اتح777777777د َ َ ْ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ َ  

َوربم7777777777777777777ا أك7777777777777777777سب ث7777777777777777777ان أو)           . َ َ َ . ُ ََ ٍَ َ ْ
  

ْمعن7777777777777777777777ى وأول موھم7777777777777777777777ا إذا ورد َ َ َ ُ M َ ً ْ ََ ِ ً ِ ْ َ
  

ْتأنيث77777777777ا إن ِ ً َ ِ ْ َ ك77777777777ان لح77777777777ذف م77777777777وھ6َ َ َُ ٍَ ِْ َ  

  

ِھذان البيتان ُمختلف في تقديم بعضھما على بعض ِ ٌ ِأكثُر الشراح على تقديم البيت الث$اني, َ ِ َوربم7ا أك7سب: (ّ َ َ . ُ َْ : عل$ى قول$ه) َ
ْو) يضاف اسم لما به اتحد( َ َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ ًمعنى َ ْ ٍوربم7ا أك7سب ث7ان: (ّوأخ$ر, ّھذا قدمه ابُن عقيل, )َ َ َ َ َ . ُ َْ ا=ش$مويي وك$ذلك ال$سيوطي و, )َ

ٍوربما أكسب ثان: (ّفي شرحه والمكودي قدموا َ َ َ َ . ُ َْ ْو) يضاف اسم لما به اتح7د: (على قوله, )َ َ َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ ًمعن7ى َ ْ وك.ھم$ا ج$ائزان؛ , )َ
ّ=ن ھذه مسألة ُمستقلة وھذه مسألة ُمستقلة ٍوربما أكسب ث7ان(ّلكن ا=ولى أن ُيقدم , ّ َ َ َ َ . ُ َْ َو) ي7ضاف اس7م لم7ا (: عل$ى قول$ه) َ ُ َ ُ َِ ٌ َ

ْبه اتحد َ . ِ ً=نه له ع.قة في جھة كون المضاف يكتسُب شيئا من المضاف إليه, )ِ ٌوھذا تابع لmضافة المحضة؛ =ن$ه لم$ا , ِ
َتكلم عن اFضافة المحضة في قوله .واخصص أو): ّ ْ ُ ََ ُوإن ي7شابه الم7ضافث$م ب$يlن , َ◌ْ َ ُ ُ َِ ِ َِ َوربم7ا أك7س: ث$م ق$ال, ْ َ . ُ َْ َب ث7ان أو) َ . ََ ٍ َ

ًتأنيثا َ ِ َ َبمعنى أنه قد يكتسب ا=وُل من الثاني غير التعريف والتخصيص, َ .واخ7صص أو): ٌفھ$و ق$در زائ$د عل$ى قول$ه, َِ ْ ُ ََ ْ  ◌َ
َأو أعطه التعريف***    ْ ْ ِْ . ِ ِ َ   .المھم الفائدة, ھذا أو ذاك, و� بأس.. ِھذا ُمناسب, َ

َو) يضاف اسم لما به اتح َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ ًمعنى ْدَ ْ ِ القاعدة عنَد البصريين خ.فا لما عليه الكوفيون من أنه � يحوز إضافة ال$شيء إل$ى َ ُ ً
َ� بد أن يكون ثم مغايرة بين المضاف والمضاف إليه =نه كما س$بق؛ الم$ضاُف يكت$سُب التعري$ف م$ن الم$ضاف , نفسه ٌ َ ّ
ف نفسه و� يخصl, وكذلك يكتسُب التخصيص, إليه lالشيء إذا أضفته إل$ى غي$ره قلن$ا اكت$سب , َُص نفسهَوالشيء � ُيعر

  .  التعريف

ً� بد أن يكون ُمغايرا له فلو كان مثله:  إذن ف ال$شيء نف$سه؟ وكي$ف ُيخ$صlص ال$شيء نف$سه؟ .. َ lَعينه حيئنذ كي$ف ُيع$ر َ ٍ
َولذلك اشترط البصريون أن تكون ثم ُمغايرة ولو بوجه ما بين المضاف والمضاف , ھذا بعيد َ ٍَ َ   .إليهَ

ُو) يضاف  َ ُ .. ُ� يضاف يعن$ي � ت$ضف, والمصدر نكرة وقع في سياق النفي, مصدرٌھنا ُيضاف ھذا فعل ُمضارع فيه ََ
  .ٍ� ُيضاف حينئذ أي إضافة ممنوعة

ٌو) يضاف اسم  ُ َ ُ َلما, لما اتحَد به معنىََ ُ يضاف:ّھذا جار ومجرور ُمتعلق بقوله: ِ َ ُ.  

ْاتحد َ ِبه . ِبه (:ِ ْاتحد: lومجرور ُمتعلق بقولهvجار ) ِ َ ..  

ًمعنى ْ ِھذا تمييز أو على نزع الخافض يعني: َ   .في المعنى: ٌ

ْو) يضاف اسم لما به اتحد َ َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ ًمعنى َ ْ ِ على أنه � ُي$ضاف اس$م لمرادف$ه ونعت$ه ومنعوت$ه -َالبصريين–ِالجمھوُر من النحاة : َ ِ ِ ٌ
َثم علل ذلك بقول$ه ب$أن , �l ُيضاف اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤكده, معَھكذا قال السيوطي في جمع الجوا, lومؤكده ّ

ّالم$$ضاف يتع$$رُف أو يتخ$$صُص بالم$$ضاف إلي$$ه ّوال$$شيُء � يتع$$رُف و� يتخ$$صُص إ� بغي$$ره, ّ ّال$$شيء � يتع$$رف إ� , ّ
ِوكذا ما ذكر بعَده, والنعت عيُن المنعوت, ّبغيره و� يتخصُص إ� بغيره , والرديُف ع$يُن رديف$ه,  المنعوتُالنعت غيُر, ُ

Kوكذلك المؤكد والمؤكد l ,حينئذ � ُيضاف المؤكد لمؤكدهK l � بالتق$ديم : يعن$ي, ُو� المنع$وت لنعت$ه, ُوكذلك النعت لمنعوته, ٍ
ِودائما يمر معنا ھذا من إض$افة ال$صفة إل$ى الموص$وف, والتأخير ّ  أو عل$ى رأي الك$وفيين ف$., ِھ$ذا م$ن ب$اب الت$سامح, ً

ِوشرط الكوفيون في الج$واز اخ$ت.ُف اللف$ظ فق$ط, يقال بھذا أو ذاك, بأس =ن$ه : ًول$و اتح$دا معن$ى، لم$اذا؟ ق$الوا: يعن$ي, َ
ًكذبا ومينا, ُِسمع في لسان العرب العطُف مع اخت.ف اللفظ واتحاد المعنى َج$اء , الكذُب ھو الم$ين والم$يُن ھ$و الك$ذب, ً

, ِوأم$ا ف$ي المعن$ى فھ$و ُمواف$ق ل$ه, ًك$ون الث$اني مخالف$ا ل$5ول ف$ي اللف$ظ فح$سبما المسوغ؟ , عطف الثاني على ا=ول
ُوھذا نص ابن تيمية رحم$ه ' ف$ي اFيم$ان عل$ى أن$ه � يج$وز الق$وُل ب$ه ف$ي الق$رآن K , ُيق$اُل بأن$ه عط$ف ال$شيء عل$ى �

  .  أن ُيحمل عليه القرآنُإذا كان كذلك � يجوز, أن المغايرة بينھما في اللفظ فحسب =نه حشو: بمعنى, مثله
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َشرط الكوفية في الجواز اخت.ُف اللفظ فقط من غير تأويل تشبيھا بما اختلف لفظه ومعناه:  إذن ًَ ًإذا م$ن ب$اب .. ًت$شبھا, ُ
َيوم الخميس أضيف ھذا إل$ى ذاك, ِكيوم الخميس: َالتشبيه لما اختلف لفظه ومعناه والخم$يس ھ$و , والي$وم ھ$و الخم$يس, ُ

  .والخميس ھو اليوم, اسمه الخميس.. اليوم ھو الخميس, َيل يوم الخميس نحن في يوم الخميسإذا ق, اليوم

َأضيف الشيء إلى نفسه ھكذا قالوا: إذن اختلف$ا ف$ي : إذن. رم$ضاُن ھ$و ال$شھر وال$شھر ھ$و رم$ضان, وشھُر رم$ضان, ُ
  .الفظ والمعنى واحد

دقَوْع$َد (( lال$ص ِ ًص$$دقا وال$صدق ھ$و الوع$$دُ الوع$د � يك$ون إ� ]16:ا=حق$$اف [))ْ َكم$ا ج$اء ذل$$ك ف$ي النع$ت والعط$$ف , ِ
ِغرابي$ُب((والتوكيد نحو  َ ًك7ذبا ومين7ا,  مثل$وا ب$القرآن]27:ف$اطر [))ٌ ُس$ودَ ْكلُھ$م((, ً k َ أْجمُع$ونُ َ ,  ھ$ذا توكي$د]30:الحج$ر [))َ

ْكلُھم(( k َ أْجمُعونُ َ l مؤكد ومؤكد]30:الحجر [))َ K ,ا في اللفظ والمعنى واحدٍحينئذ اختلف, توكيد بعد توكيد.  

دقَوْعَد(( lالص ِ ِغرابي$ُب((,  الوعد ھو الصدق والصدق ھ$و الوع$د]16:ا=حقاف [))ْ َ  الغرابي$ب ھ$ي ]27:ف$اطر [))ٌ ُس$ودَ
فل$ذلك حمل$وا اFض$افة فيم$ا اتح$َد معن$اه دون , اختلفا في اللفظ والمعنى واح$د: ٍحينئذ نقول, السود والسود ھي الغرابيب

  .وازلفظه على الج

ُو) يضاف  َ ُ   ً.وأما مذھُب البصريين فعلى المنع لما ذكرناه سابقاََ

ْو) ي77ضاف اس77م لم77ا ب77ه اتح77د َ َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ ًمعن77ى َ ْ ، يج$$ُب أن يك$$ون )م$$ع(الب$$اء ھن$$ا بمعن$$ى , مع$$هلم$$ا اتح$$َد ب$$ه .. ً لم$$ا اتح$$د ب$$ه معن$$ىَ
ظ إل$ى م$ا اتح$َد ب$ه ف$ي المعن$ى ك$المرادف م$ع ٍحينئ$ذ يمتن$ُع إض$افة اللف$, ٍول$و بوج$ه م$ا, ًالمضاف ُمغايرا للم$ضاف إلي$ه

  .� ُيضاف ھذا إلى مرادفه, ِ� يقال ليث ا=سد أو أسد الليث, الليث وا=سد: مرادفه

َم$$سجد الج$$امع؛ =ن الموص$$وف ھن$$ا م$$سجد موص$$وف بالج$$امع؛ =ن الم$$ضاف : � ُيق$$ال, ك$ذلك الموص$$وف م$$ع ص$$فته
َيتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه َّ K ,ف$. ي$صح , � ب$د أن يك$ون غي$ره ف$ي المعن$ى,  يك$ون غي$ره ف$ي المعن$ىف. ب$د أن

ٍو� فاض$ُل رج$ل , ٍو� رج$ُل فاض$ل؛ م$ن ب$اب إض$افة الموص$وف إل$ى ص$فته, البر ھو القمح والقمح ھو الب$ر, yقمُح ُبر
  .كله ممنوع ھذا؛ =نه عينه في المعنى, من إضافة الموصوف إلى الصفة

ْأول ھره من إضافة الشيء إل$ى نف$سه دون مغ$ايرة بينھم$ا ف$ي المعن$ىَفإن جاء في لسان العرب ما ظا M ل ھ$ذا عل$ى , َ lوأو
ًأول موھما, الوجوب َ ُ Mِ ْ ٍحينئ$ذ , مت$ى؟ إذا ورَد ف$ي ل$سان الع$رب م$ا ظ$اھُر ذل$ك, ً؛ موھما جواز إض$افة ال$شيء إل$ى نف$سهَ

: ل$ى ح$ذف موص$وف، عل$ى ح$ذف موص$وفأو ع, ُيجُب تأويله، إما أنه من باب إضافة المسمى إلى ا�س$م أو العك$س
  .ًمسجد الجامع، المسجد مكان للجامع، فصار الجامع نعتا للمكان

ّالم$$ضاف يتخ$$صص بالم$ضاف إلي$$ه أو يتع$$رف ب$$ه: ق$ال ال$$شارح K-بن$$اء عل$$ى ھ$ذا ا=ص$$ل بك$$ون الم$$ضاف - ھ$ذا قاع$$دة ً
َيتعرف بالمضاف إليه أو يتخصُص به حينئذ � بد عق. أن يكون غيره ً ٍ ّ ف نفسه و� ُيخ$صlص نف$سهإذ , ّ lَالشيء � ُيعر َ ,

ّإذ � يتخصص الشيء ويتعرف بنفسه, ف. ُبد من كونه غيره ْو) يضاف اسم لما ب7ه اتح7د, ّ َ َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ : ك$المترادفين,  ف$ي المعن$ىَ
ًَد موھم$ا وم$ا ور, و� رج$ل ق$ائم, ّقم$ح ب$ر؛ =ن القم$ح ھ$و الب$ر والعك$س: والموصوف وصفته ف. ُيقال, الليث وا=سد

ٍسعيد كرز: ّلذلك ُمؤول كقولھم ٍحينئ$ذ , وس$عيد اس$م, وظاھر ھذا أنه من إضافة الشيء إل$ى نف$سه؛ =ن ك$رز ھ$ذا لق$ب, ُ
  .اللقُب ھو عين المسمى بسعيد، وسعيد ھو عين الملقب بكرز

ٍسعيد كرز, ِمن إضافة الشيء إلى نفسه: إذن ف$سه؛ =ن الم$راد ب$سعيد ِ من باب إضافة الشيء إلى نظاھرهّھذا ُمؤول، , ُ
: فيق$$ال, ٌف$رق ب$$ين ا�س$م والم$سمى, ُوا�س$م خ$$.ف الم$سمى, والث$$اني با�س$م, ّفُي$ؤول ا=ول بم$سمى, ٍوك$رز ف$ي واح$$د

kھ$ذا في$ه تكل$ف؛ =ن الم$راد , ّأولن$اهُ فجعلن$ا س$عيد م$سمى والث$اني ا�س$م, ٍسعيد كرز من باب إضافة المسمى إلى ا�س$م
ّوا�س$$م خ$$.ف الم$$سمى, ّم$$سمى والث$$اني با�س$$مّب$$سعيد فُي$$ؤول ا=ول ب ٍج$$اءني ُم$$سمى ك$$رز: فكأن$$ه ق$$ال, ُ َح$$ذف س$$عيد , ّ َ

ّوأبَدله بمسمى ّحينئذ نقوُل م$سمى ك$رز, َ ّ ّھ$ذا ل$يس ھ$و الظ$اھر، أي ُم$سمى ھ$ذا ا�س$م؛ ھ$ذا إن أمك$ن أن ُي$ؤول ا=ول , ٍ َّ
َكتب$ت س$$عيد : ل$و ق$$ال, وق$$د يك$وُن العك$$س, ّبم$سمى والث$$اني با�س$م ّحينئ$$ذ ُي$ؤول ا=ول با�س$$م والث$اني بم$$سمى, ٍك$رزُ ّ ٍ ..

ّإذا كان س$عيد مطل$وب العام$ل ص$ار س$عيد بمعن$ى ُم$سمى, عكس الموجود ٍف$إن ك$ان س$عيد مطلوب$ا لتركي$ب � ي$ستقيم , َ ً
ّفھذا يجُب أن ُيؤول ا=ول با�سم والثاني بالمسمى, كالكتابة ّ ا=ول : َل$تل$و ق, ّ� تكتُب الم$سمى أن$ت, ُكتبت سعيد كرز, ّ

ّكتبت سعيد كرز ُمسمى كرز؛ ما ُيكتب ُمسمى, ُّمسمى كرز ّ َأنت تكتُب ا�سم فتقول كتب$ت اس$م الم$سمى, ُ َحينئ$ذ ص$ار , ُ ٍ
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ّمن إضافة ا�سم إلى المسمى َ� من إضافة المسمى إلى ا�سم وعلى ذل$ك ُي$ؤول م$ا أش$به ھ$ذا م$ن إض$افة المت$رادفين , ِ K ّ ِ
ِ إضافة الموصوف إلى صفته فُمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتل$ك ال$صفةوأما ما ظاھره, كيوم الخميس ّ ,

ِحبة الحمقاء ھي نفسھا ِوا=صل حبة البقلة الحمقاء, ومسجد الجامع, وص.ة ا=ولى, ُ ِ ُ   .والحمقاء ھذا صفة للبقلة, َ

ِوإن كانت النتيج$ة ف$ي ظ$اھره أن$ه ُم$, ُأضيف حبة إلى البقلة � إلى الحمقاء: إذن ھ$ذا , ّحب$ة البقل$ة الحمق$اء.. ضاف إل$ىِ
وا=ول$ى , � للحب$ة, ھذا صفة للبقلة, حبة البقلة الحمقاء.. فالحمقاُء صفة للبقلة, وص.ة الساعة ا=ولى: كقولھم, ا=صل

َصفة للساعة � للص.ة، ثم ُحذف المضاف إليه وھو البقلة والساعة، وأقيم صفته مقام$ه وص$ار حب$ة الحمق$اء َ ُ ُ  وص$.ة, ِ
ْو) يضاف اسم لما به اتح7د, َفلم ُيضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره، ھذا مذھُب البصريين, ا=ولى َ َ ُ َ ُ َ. ِ ِِ ٌ ف$إن , َ

ل إم$ا عل$ى الم$سمى lّجاء في لسان العرب ما ظاھُره أنه من إضافة الشيء إلى نف$سه أو ّ ُ , وإم$ا عل$ى ح$ذف الموص$وف, َ
  .ّوھذا الظاھر أن فيه تكلفا

ْوأول M ً موھم77ا ََ َ ِإذا ورَد م$$ن ك$$.م الع$$رب م$$ا ُي$$وھم ج$$واز ذل$$ك وج$$ب تأويل$$ه، وأج$$از الف$$راء إض$$افة ال$$شيء إل$$ى م$$ا : أيُِ َ َُ َ ُ ِ
َول$َداُر((ِوجعل$وا م$ن ذل$ك , َونسب ھ$ذا للك$وفيين, ِبمعناه �خت.ف اللفظين ِ ا]خ$رةَ  ال$داُر ھ$ي ا]خ$رة ]109:يوس$ف [))َِ

َولَداُر((, ُوا]خرة ھي الدار ِرةِ ا]خ$َ kح$ق(( و]109:يوس$ف [))َ ِ اليق$ينَ ِ َ ِحْب$ل ((]95:الواقع$ة [))ْ ِ الوري$دَ ِ َ  الوري$د ]16:ق [))ْ
Kوحب((ھو الحبل والحبل ھو الوريد  َ ِ الحصيدَ ِ َ ِ وتأويلُه عنَد الجمھور أنه من إضافة الع$ام إل$ى الخ$اص]9:ق [))ْ ِ � ب$د .. ُ

ّحينئذ مذھُب الكوفيين ُيؤيده السماُع , من التأويل ًويك$ون المعن$ى معلوم$ا م$ن ال$سياق؛ , ًكثير جدا في القرآن وف$ي غي$رهٍ
ِبأنه من إضافة الشيء إلى نفسه ِثم ُيؤول على جھة بيان المعنى � على جھة إعرا, ِ ُنفھ$م : يعن$ي, ً كم$ا ذكرن$اه م$راراٍبّ

ٌحبة الحمقاء بأن الحمقاء صفة للبقلة ّ ٍ إلى نف$سه إذا ُعل$م المعن$ى حينئ$ذ ُجواز إضافة الشيء: ٌھذا واضح لكن مثله نقوُل, ّ
ٌوأما إذا وقع لبس فا=صل فيه المنع, � إشكال فيه َ ّوكل ما جاء من ذلك يجُب تأويلُه ونقول ھذا فيه تكلف, ّ ُ َ ّ.  

َوربم7777777777777777777777ا أك7777777777777777777777سب ث7777777777777777777777ان أو)           . َ َ َ . ُ ََ ٍَ َ ْ
  ج

َتأنيث7777777777777ا إن ك7777777777777ان لح7777777777777ذف م7777777777777وھ6 َ َ ُْ ٍَ ِ ِْ ََ َِ ً ْ
  

  

َربما  . ُوإذا كانت للتقليل حينئ$ذ م$راده التقلي$ل الن$سبي أي قلي$ل , للتكثير أو أنھا للتقليل يحتمل ھذا أو ذاكِ ھذا يحتمل أنھا ُ ٍ
ّبالنسبة إلى ما ليس كذلك � أنه قليل ف$ي نف$سه فإن$ه كثي$ر؛ =ن القل$ة والكث$رة ھ$ذه تختل$ُف بالن$سبة ٌ َباعتب$ار إذا ن$سبتھا .. َ

ًإلى شيء قد يكون قلي. ٍوإذا ن$سبتُه ل$شيء, ٍ َربم7اوھن$ا , ً آخ$ر يك$ون كثي$راَ . وإذا ك$ان ,  يحتم$ُل أن$ه للتكثي$ر أو أن$ه للتقلي$لُ
ًللتقليل حينئذ صار التقليل نسبيا َ ٍ.  

ٍربم7ا أك77سب ث77ان َ َ َ َ . ُْ ٍث7ان ،َ َأو)ھ$$ذا فاع$$ل، ث$ان م$$ن المت$$ضايفين وھ$و الم$$ضاف إلي$$ه : َ . َاكت$$سب ا=وُل الم$$ضاُف م$$ن :  يعن$يَ
ًي$ه اكتف$اء تأنيث$ا أو ت$ذكيرا؛ يعن$يالمضاف إليه التأنيث، وھنا ف َوإنم$ا ذك$ر التأني$ث دون الت$ذكير =ن$ه , ّإم$ا ھ$ذا أو ذاك: ً َ

  .لكنه يكتسُبُه المضاف من المضاف إليه, ا=كثر في لسان العرب، وأما التذكير فھذا قليل

َ أو):إذن . ًتأنيثا أو تذكيرا تأنيث$. َنقول ھذا مفعول أول =كسب منھما وھو المضاف: َ َأك$سب , ًا ھ$ذا مفع$ول ث$اني =ك$سبً
  .ثان من المتضايفين وھو المضاف إليه. والمراد به المضاف إليه, َاكسب ثان ھذا فاعل أكسب, ّيتعدى إلى مفعولين

, ّويعب$ر عن$ه ھ$ذا بأن$ه اكتف$اء فف$ي ك.م$ه اكتف$اء, ًأو ت$ذكيرا, ًتأنيثا ھذا مفع$ول ث$اني =ك$سب, ًأو� منھما وھو المضاف
َس$$بق أن$$ه يكت$$سب التعري$$ف , ويكت$$سُب الم$$ضاف م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه غيرھم$$ا, ني$$ث بال$$ذكر؛ =ن$$ه ا=غل$$بKوخ$$ص التأ

ِوزد عليھ$ا رف$ع الق$بح والتخفي$ف والظرفي$ة والم$صدرية وال$صدارة؛ ھ$ذه , ِوالتخصيص، وزد عليه التأني$ث أو الت$ذكير
  .كلھا يكتسُبھا المضاف من المضاف إليه

.واخ7صص أو): ق$ولھم: إذن ْ ُ ََ َأو أعط7ه التعري7ف  َ◌ْ ْ ْ ِْ . ِ ِ َ َإنم$ا ق$صدوا التعري$ف والتنكي$ر فح$سبَ ًول$يس الحك$م خاص$ا بھ$ذين , َ ّ ُ َ
َاFض$$افة المعنوي$$ة إذا قي$$ل بأنھ$$ا أف$$ادت ا=ول تعريف$$ا أو تخصي$$صا ل$$يس معن$$اهُ أن اFف$$ادة : يعن$$ي, المعني$$ين فح$$سب َ ًَ ً

: الم$$ضاف م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه التأني$$ث، إذن.. ُق$$د ي$$ستفيد ا=ول م$$ن الث$$اني, مح$$صورة ف$$ي ھ$$ذين ال$$شيئين فح$$سب �
  ً.اFضافة معنوية؛ =نه أفاده تذكيرا: إذن, أو التذكير, اFضافة معنوية

َويكتسُب المضاُف من المضاف إليه غيرھما أيضا كالتعريف والتخصيص والتخفي$ف ورف$ع الق$بح: نقول: إذن وھ$ذان , ً
وك$ل ھ$ذه , ُت؛ كل ھذا ظرف، لماذا؟ =نه أضيف إل$ى اس$م زم$انكل وق: وكالظرفية نحو, يكونان في اFضافة اللفظية
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  .ُباعتبار ما تضاف إليه

ّكل المي$ل؛ ك$ل ھ$ذا م$صدر : والمصدرية مثل, ٌوھذا تأثير معنوي, َ، استفاد كل الظرفية من المضاف إليهالظرفية: إذن ّ
ُتقديرا؛ =نه أضيف إلى المصدر   .دريةاستفاَد المضاف من المضاف إليه المص: إذن. ً

َكذلك وجوب التصدير أول الك.م، غ.م من عندك؟ غ.م م$ن َ واج$ب الت$صدير ) غ$.م(ھ$ذا واج$ب الت$صدير، لم$اذا؟ : َ
  .ُمضاف إليه؛ =نه أضيف إلى ما له الصدارة في الك.م) َمن(وھو مضاف و

  .ُوالبناء كما سيأتي فيما أجري مجرى إذا؛ بأنه يستفيد البناء من المضاف إليه

ُم$ا أك$$سبت ث$$ان أو� تأنيث$$ا أو ت$$ذكيرا، لك$$ن اش$$ترط الن$$اظم ھن$$اورب: إذن َ ً َ إن ك77ان لح77ذف م77وھ6ً َ َ ُْ ٍَ ِْ َ ًص$$الحا : ًأھ$$. أي: أي, ِ
َللح$$ذف وا�س$$تغناء عن$$ه بالث$$اني، يعن$$ي إذا ص$$ح أن ُيح$$ذف الم$$ضاف وُي$$ستغنى عن$$ه بالم$$ضاف إلي$$ه K , وص$$ح التركي$$بK

ّك حينئذ � يصحوإذا لم يكن كذل, َاكتسب التأنيث أو التذكير ٍ.  

َموھ6 َ َأھ. إذ أصله المجعول أھ. وليس ھو الشرط: أي ُ ً ًوإنما أن يكون أھ. في نفسه � أن ُيجع$ل أھ$. , ًُ ًَ َأن يك$ون .. َِ
ٍمؤھ. ھ$ذا ا=ص$ل حينئ$ذ نق$وُل.. ًوإما موھ., ھذا ھو الشرط, ًأھ. في نفسه ًھ$ل ال$شرط أن يجع$ل أھ$. أو أن يك$ون : ً

ًولذلك موھ. المراد به أھ. أي, سه؟ الثانيًأھ. في نف   .ًصالحا للحذف وا�ستغناء عنه بالثاني: ً

ّقد يكت$سُب الم$ضاُف الم$ذكر م$ن المؤن$ث الم$ضاف إلي$ه التأني$ث، لف$ظ م$ضاف م$ذكر ُي$ضاُف إل$ى مؤن$ث : قال الشارح ٌ
ِيك$ون الم$ضاف إلي$$ه مؤنث$ا في$$ستفيد ويكت$سب الم$$ضاف التأني$ث م$$ن الم$ضاف إلي$$ه، ب$شر ًط أن يك$$ون الم$ضاف ص$$الحا ً

َبع$ض ُم$ذكر أض$يف إل$ى أص$ابع , ُقطع$ت بع$ُض أص$ابعه, َوُيفھم منه ذل$ك المعن$ى, للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه ُ ّ
َقط$ع بع$ض أص$ابعه، ق$ال: م$ا ق$ال, َاكتسب التأنيث بدليل تأنيث الفع$ل َ Kف$دل عل$ى أن نائ$ب الفاع$ل ھن$ا ُمؤن$ث , ُقطع$ت: ُ

ُ بعض ُمذكر أضيف إل$ى أص$ابعھنا, ُقطعت بعض أصابعه ٍوك$ل جم$ع مؤن$ث حينئ$ذ , ّأص$ابعه فھ$ي ُمؤن$ث =ن$ه جم$ع..ّ
ّنقول اكتسب المضاف وھو لفظ بعض وھو مذكر في ا=صل ّولذلك أنث ل$ه الفع$ل , اكتسب التأنيث من المضاف إليه.. َ

ًك$ل ُم$رادا ب$ه ال$بعضًقطعت أصابعه، يكون مجازا من إط$.ق ال:  المضاف بعضاحذف, ُقطعت بعُض أصابعه: قال ّ ,
  .ّصح التركيب

ُجاز أن يستفيَد من المضاف إليه التأنيث فصح تأنيث بعض Fض$افته إل$ى أص$ابع: إذن K ّوھ$و ُمؤن$ث ل$صحة ا�س$تغناء , َ
ْجادت: ومنه, ُقطعت أصابعه: بأصابع عنه فتقول ِعليه َ ْ cكل ََ ٍعين ُ ْ ٍثرة َ . , ھ$ذا أوض$ُح؛ ج$ادت ج$اد, kجادت عليه كل ع$ين, َ

َأنثه ُلفظ ُمذكر أضيف إلى عين وھو مؤنث فاكتسب منه التأنيث فقال ج$ادت) ّكل(, ھذا فاعل: ّكل عين, ّ ّ , ج$ادت ع$يُن, ٌ
َيْوم: ((وجاء قوله تعالى ٍ تج$د ك$ل نف$سَ ْ َُ َk ُ ٍ ك$ل نف$س تج$د]30:آل عم$ران[))ِ بالتأني$ث , ُتج$د ك$ل نف$س: ق$ال, يج$د: م$ا ق$ال, ّ

Kيلتقطُه بْعُض السيا( K َِ َْ َ ِرةْ ِيلتقطُه بْعُض السيارة(على قراءة ) َ K K َِ َ َْ َ ُالسيارة ُمؤنث أضيف إلى بعض مثل السابق: إذن) ْ ّ.  

َم77777777شين ْ َكم77777777ا ََ ْاھت77777777زت َ ٌرم77777777اح . َ ْت77777777سفھت ِ ْ َ. َ  

  ج

َأعاليھ7777777777777777777777777ا .م7777777777777777777777777ر َ ِالري7777777777777777777777777اح َ M  

  

ْتسفھت ْ َ. .م7ر َ ِالري7اح َ Mم$ر م$ذكر والري$اح ُمؤن$ث وت$سفھت ھ$ذا مؤن$ث بإلح$اق الت$اء ،ّ ّ ّ ّ ّف$دل عل$ى أن الفاع$ل مؤن$ث، وم$ر , َ K
ّوج$$از ذل$$ك ل$$صحة ا�س$$تغناء ع$$ن الم$$ر بالري$$اح, ّفأن$$ث الم$$ر Fض$$افته إل$$ى الري$$اح, ّالري$$اح ھ$$ذا فاع$$ل ت$$سفھت : نح$$و, َ

َوربما كان المضاف ُمؤنث$ا فاكت$سب الت$ذكير م$ن الم$ضاف إلي$ه, تسفھت الرياح , م$ن الم$ذكر الم$ضاف؛ عك$س يعن$ي.. ً
  :ًلمضاف إليه مذكرا فيكتسُب التذكير من المضاف إليهيكون المضاف مؤنثا وا

ُنارةِإ  َ ِالعقل َ ْ ٌمكسوف َ ُ َبط َْ ًھوى ِوعِ ُنارةِإ, َ َ ِالعقل َ ْ ٌمكسوف َ ُ إذا قي$ل الم$ضاف , ّمكسوفة؛ =ن التأنيث ھنا ُيراع$ى: ما قال, َْ
ّاكتسب التأنيث حينئذ ُيؤنث له الفعل والنعت والضمير واسم اFشارة إلى آخ$رة ٍ وھن$ا , ّ نع$رُف أن$ه ُمؤن$ث بھ$ذه ا=م$ور,َ

ِإنارة العقل مكسوف: قال ّإنارة ھذا ُمؤنث وھو مضاف والعقل ُم$ضاف إلي$ه وھ$و ُم$ذكر, ُ اس$تفاَد إن$ارة الت$ذكير : نق$ول, ّ
  .ًمكسوف لو كان مونثا لقال مكسوفة بالتاء: ّوھو ُمؤنث من المضاف إليه بدليل الوصف؛ =نه قال

َومثل ابن عقيل بقوله Kإن: ((ّ ٌ رْحمة ' قريبِ ِ َ ِ َ َK ٌ رحم$ة ھ$ذا المث$ال محتم$ل وحول$ه ك$.م طوي$ل، رحم$ة ]56:ا=ع$راف [))َ ٌ ُ
َرحمة في اللفظ ُمؤنث أضيفت إلى لفظ الج.لة فاكتسب التذكير, ' َ� ب$أس أن ُيوص$ف اللف$ظ بكون$ه : ًوكما قلنا سابقا, ّ َ
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َُمذكرا◌ ً ف$ي ل$سان الع$رب ث$م م$ا ھ$و : ئ. ُيقال كيف ُيقال بھذا الوصف؟ نق$ولل, فالحكم على اللفظ � على الموصوف, ّ
ّضمير مذكر وضمير مونث ٍحينئ$ذ , ًما الذي اعتبر لفظ الج.لة ھنا؟ وھو ' عاَد عليه الضمير وھذا قطعا أنه لم$ذكر, ّ

ّ بكون$ه م$ذكرا ف$$. اعت$راض حينئ$ذ بك$ون الم$سمى يل$$زم من$ه وص$يوص$فاللف$ظ ھن$ا ھ$و ال$$ذي : نق$ول ٍ ً فه بالت$ذكير وھ$$و ّ
  .وصف لم يثبت في الشرع

ُوصفُه � يثبت لكن لفظُه � إشكال فيه , نعم: نقول Kإن((ُ ٌ رْحمة ' قريبِ ِ َ ِ َ َK وھ$ذا , قريب$ة:  قريب لم يق$ل]56:ا=عراف [))َ
فعي$ل , ه قري$بًفيحتم$ل أن$ه قريب$ة، لك$ن � ُيق$ال بأن$, المثال فيه نظر؛ =ن قريب ھذا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤن$ث

م$ا ك$ان مم$ا اس$توى في$ه : قلن$ا, وھذا سبق معنا جريح ھناك في ب$اب جم$ع الم$ذكر ال$سالم, يستوي فيه المذكر والمؤنث
  .ھذا مثله, وزيد جريح, امرأة جريح: المذكر والمؤنث � يجمع بواو ونون؛ =نه يقال

  .َالشاھد ليس بجيد: إذن

ٍخرج$ت غ$.م ھن$د: ف$. تق$ل, لم$ضاف إلي$ه عن$ه ل$م يج$ز التأني$ث فإن ل$م ي$صلح الم$ضاف للح$ذف وا�س$تغناء با ُ إذ � , َ
ٌخرجت ھند: يقال ِغ$.م ھن$د ھ$ل ُوج$د فيھ$ا ال$شرط؟ , ْ ٍ َإن ك7ان لح7ذف م7وھ6ُ َ َ ُْ ٍَ ِْ َ ؛ أن ي$صح ا�س$تغناء بالم$ضاف إلي$ه ع$ن ِ

 عل$$ى أن غ$$.م ٍخرج$$ت غ$$.م ھن$$د: فتق$$ول, ًيح$$ذف الم$$ضاف فيك$$ون الم$$ضاف إلي$$ه مقام$$ا مك$$ان الم$$ضاف.. الم$$ضاف
ّاحذف غ.م؛ خرجت ھند صح؟ إذ � يقال: نقول, َاكتسب التأنيث من ھند و� , َوُيفھم منه خروج الغ$.م, ٍخرجت ھند: ِ

ِامرأة نقول ھ$ذا ل$م يكت$سب الت$ذكير م$ن زي$د, َقام امرأة زيد ويفھ$م , ق$ام زي$د: َق$ام ام$رأة؛ =ن$ه � ُيق$ال: ول$ذلك � يق$ال, َ
  .المضاف الذي ھو امرأة

  : ھذا مراده بقوله:  إذن

َوربم7777777777777777777777ا أك7777777777777777777777سب ث7777777777777777777777ان أو)           ّ َ َ َ . ُ ََ ٍَ َ ْ
  

َتأنيث7777777777777ا إن ك7777777777777ان لح7777777777777ذف م7777777777777وھ6 َ َ ُْ ٍَ ِ ِْ ََ َِ ً َ
  

  ج

َُي$$شترط فيم$$ا ي$$صح اكت$$ساب التأني$$ث م$$ن الم$$ضاف إلي$$ه للم$$ضاف أو الت$$ذكير أن ي$$ستغنى بالم$$ضاف إلي$$ه ع$$ن :  يعن$$ي
ّفإن صح التركيب صح, ًفيكون خلفا له, المضاف ٍف$إن ل$م ي$صح حينئ$ذ � , ٍ حينئذ دعوى أنه اكتسب الت$ذكير أو التأني$ثّ

  .يجوز

َوبع7777777777777ض ا)س7777777777777ماء ي7777777777777ضاف أب7777777777777دا َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ  

  جج

َوبع7777777777ض ذا ق7777777777د ي7777777777أت لفظ7777777777ا مف7777777777ردا َْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ًَ َ ِ ْ
  

  

  ...!!! وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, نقف على ھذا

  



                                                            
1027

  73الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                        ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد, الحمد [ رب العالمين         

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َوبع77777777777ض ا)س77777777777ماء ي77777777777ضاف أب77777777777دا َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ  

  

ْوبع77777777ض ذا ق77777777د ي77777777أت لفظ77777777ا مف77777777 َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ ًَ َ ِ ْ َرداْ َ  

  

ِھذا شروع من الناظم رحمه ' تعالى في بيان ا=سماء التي ت.زم اFضافة , ُمن ا=سماء ما تمتنع إض$افتُه إل$ى غي$ره, ُ
, ِمن الموصو�ت وأسماء ال$شرط وا�س$تفھام) ّأي(ُ� يجوز أن ُيضاف إلى غيره كالمضمرات وأسماء اFشارة وكغير 

� يحت$اُج إل$ى اFض$افة؛ : ِما بعَدھا؛ =نه � يعرض له ما يحوج إل$ى إض$افته، يعن$يتمتنُع إضافتھا إلى , ُھذه � تضاف
ُحينئ$ذ يل$زم أن ُي$ضاف إل$ى م$ا , ّ=ن الذي يحتاج أو يفتقر إلى إضافته إلى ما بعَده ھو ال$ذي � ي$تم معن$اهُ إ� بالم$ضاف ٍ

Kبعده من أجل أن يكشف المعنى الذي دل عليه المضاف َ.  

َحتج إلى ما يكشف معناه بل معناه ظاھر بنفسه حينئذ لم ُيضف إلى ما بعَدهلكونه لم ي: إذن ٍ ٌ.  

ِول$شبھه ب$الحرف وأس$ماء ال$شرط وأس$ماء ا�س$تفھام وأس$$ماء ) أي(ھ$ذه الموص$و�ت غي$ر : قلن$ا, والح$رف � ُي$ضاف, ِ
َقلنا ھذه كلھا ُبني$ت =نھ$ا أش$بھت الح$رف؛ إذن وم$ا أش$به الح$رف � ي$ض-اFشارة والضمائر  ا=ص$ل أن .. والعل$ة, افَ

ُلم ُيسمع إضافتھا في ل$سان الع$رب: نقول ُوإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ نق$ول � يج$وز أن ت$ضاف أو ُي$ضاف واح$د م$ن ھ$ذه , َ ُ ٍ
  . ا=لفاظ

م$ن الموص$و�ت وأس$ماء ال$شرط وا�س$تفھام للعل$ة ) أي(ما يمتنُع إضافته كالم$ضمرات وأس$ماء اFش$ارة وكغي$ر : إذن
, وأم$ا كونھ$ا أش$بھت الح$رف وإل$ى آخ$ره ھ$ذه عل$ل م$ستنبطة, ُلم يسمع إض$افتھا: لة ا=جود أن ُيقالوالع, التي ذكرناھا

ُويرد عليھا ما يرد ُِ ِ.  

َوبعض ا)سماء يضاف أبدا َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ بعض مفھوُمُه أن من ا=سماء ما � ُيضاف، ب$ل ھ$و ا=ص$ل ف$ي ا�س$م أن � يل$زم حال$ة : َ
  .َفرد عن اFضافة تارة أخرىَبل يضاف تارة وُيفصل وُي, واحدة

ِوبع7ض ا)س7ماء: (ِوأخ$ذنا ھ$ذا م$ن قول$ه, ُاFضافة وع$دم اFض$افة: ُا=صل في ا�سم أنه يجوز فيه الوجھان: إذن َ ْ ُ ْ َ ث$م ) ََ
َوبعض ذا: (قال ُ ْ َ   .الثاني بعض من البعض.. البعض من البعض) َ

ِوبع77ض ا)س77ماء : وقول$$ه َ ْ ُ ْ َ  أن ا=ص$$ل والغال$$ب ف$$ي ا=س$$ماء أن تك$$ون ص$$الحة ف$$ي الموض$$وعين) بع$$ض(َأش$$عر ق$$وُل ََ
َواعلم أن النحاة إذا أطلقوا المفرَد في باب اFضافة يعنون به غير الم$ضاف؛ غي$ر الم$ضاف يعن$ي, لmضافة واFفراد َ :

  ما المراد بالمفرد؟, يقولون مضاف ومفرد

لmف$$راد، ل$$يس الم$$راد ب$$اFفراد م$$ا يقاب$$ل ِھ$$ذه ُم.زم$$ة , غي$$ر م$$ضافة: م$$ا معن$$ى مف$$ردة؟ يعن$$ي, ًت$$ستعمل مف$$ردة:  يق$$ول
  .إنما مرادھم ما � يضاف, المثنى والجمع �

وأن ا=ص$$ل ف$$ي ك$$لl م$$.زم لmض$$افة أن � , ا=ص$$ل والغال$$ب ف$$ي ا=س$$ماء أن تك$$ون ص$$الحة لmض$$افة واFف$$راد: إذن
ًبأن ا=ص$ل والغال$ب أن ا�س$م يك$ون ت$ارة م$ضافا : إذا قيل, َتنقطع عنھا في اللفظ ت$ارة م$ضاف وت$ارة , وغي$ر م$ضافَ
ٍما لزم اFضافة حينئذ إذا قلنا, أخرى غير مضاف َ ٌلزم اFضافة، لزم اFضافة لماذا؟ =نه ُمفتقر إليه: ِ َ َِ إذن ا=ص$ل في$ه , ِ

َفإذا أنفك عن اFضافة صار خ$.ف ا=ص$ل م$ع كون$ه ف$ي لزوم$ه لmض$افة ھ$و عل$ى خ$.ف , ّأن � ينفك عن اFضافة َ K
  .ا=صل

ّا=صل أن � يلزم ا�سم اFضافة فإن لزمُه حينئذ ا=صل فيه أن � ينف$ك ع$ن اFض$افة: لنقو ٍ َ َ ُ ِف$إذا أف$رد , َأن � ُيف$رد.. َ ُ

  .َصار خ.ف ا=صل فيه؛ الذي ھو خ.ف ا=صل في ا=سماء
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ِوبعض ا)سماء  َ ْ ُ ْ َ   .ھذا ا=صل, ا=صُل في ا=سماء أن تكون صالحة لmضافة وعدمھا: إذنََ

َوب َعض ا)سماء يضاف أبداَ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َْ ِ ً، أبدا ُمطلقا ف$ي ك$ل تركي$ب؛ ف$ي ك$ل زم$ان؛ ف$ي ك$ل مك$ان؛ عن$د ك$ل ُم$تكلم أب$داَ ً ُوبع7ض , ًّ ْ َ َ
َا)سماء يضاف أبدا َ ُ َ ُ َ َْ ِ إذا علمنا أن ا=ص$ل والغال$ب ف$ي ا=س$ماء , نعم: ھل فيه فائدة؟ ھل فيه حكم؟ نقول..  فيهبينھذا , َ
َحينئذ إذا لزم اFضافة في بعض ا=ح$وال نحت$اُج إل$ى بيان$ه, ُيضاف وُيفرد, أنه � يلزم اFضافة ِ َفب$ين لن$ا الحك$م الع$ام , ٍ K

ِوبع77ض ا)س77ماء, ِوھ$$و أن بع$$ض ا=س$$ماء ُي$$.زم اFض$$افة َ ْ ُ ْ َ ًأي م$$ن ا=س$$ماء م$$ا � ُي$$ستعمل إ� م$$ضافا عل$$ى خ$$.ف .. ََ َ ِ
ًا=صل في ا�سم أن ُيستعمل مضافا تارة وغير مضاف أخ   .رىَ

َوبعض ذا  ُ ْ َ ث$م ھ$ذا ال$ذي ل$زم اFض$افة , بعض ا=سماء لزم اFض$افة, بعض البعض: إذن, المشار إليه الم.زم لmضافةَ
  :على نوعين

َوبع77ضه ق77د ي77أت لفظ77ا مف77ردا َْ ُ َ ُ ْ َ َْ ْ ًَ َ ِ ٍحينئ$$ذ نأخ$$ذ م$$ن ھ$$ذا البي$$ت م$$ن , ّ؛ يعن$$ي ق$$د ينف$$ك ع$$ن اFض$$افة ف$$ي اللف$$ظ دون المعن$$ىُ
  :الم.زمة لmضافة على نوعينالشطرين أن ا=سماء 

ًما يلزم اFضافة معنى ولفظا   .و� يكوُن في حال من ا=حوال إ� وھو مضاف في اللفظ يعني ينطق بالمضاف إليه, ً

ًيلزم اFضافة معنى � لفظا: النوع الثاني َوبع7ض ا)س7ماء ي7ضاف أب7دا: َأش$ار إل$ى ا=ول بقول$ه, ً َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ -َوأش$ار إل$ى الث$اني , َ

ًھو ما يلزم اFضافة معنى � لفظاو ً ُبعض(, ِ بالشطر الثاني-ُ ْ ُ يضافمبتدأ،) َ َ ُبع7ض( الضمير ھنا نائب فاعل يعود إل$ى ُ ْ َ (
  .وھو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ, المبتدأ

َأبدا َ   .ھذا ظرف زمان منصوب على الظرفية: َ

َبع7ض ا)س7ماء ي7ضاف أب7دا: إذن َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ ِ ًين ب$ه أن م$ن ا=س$ماء م$ا يل$زم اFض$افة لفظ$ا ومعن$ىٌھ$ذا حك$م ع$ام ب$, َ ً ُ َ َوبع77ض ذا, ّ ُ ْ َ َ ,
ًقد ي7أت لفظ7ا الم.زم لmضافة، : أي, ُواسم اFشارة مضاف إليه, بعُض ھذا مبتدأ وھو مضاف ْ ََ ِ ْ َ ويحتم$ل , ق$د ھ$ذا تقلي$لْ

  .الظاھر أنه للتقليل, أنه للتحقيق

ًقد يأت لفظا ْ ََ ِ َ َ ِيأت، ْ ْ .. م$ا الج$ازم ل$ه؟ ض$رورة, الت$اء مك$سورة.. ِي$أت: ا؟ ي$أتي ا=ص$ل بالي$اء وھ$و ق$الُ ما الج$ازم ل$ه ھن$َ
ِأو استغنى عنھا بالكسرة يأت، يأت مثل غ.م, ُحذفت الياء ضرورة ِ وأم$ا , لكن ھنا غ.مي ياء المتكلم لھا حكم خ$اص, ِ

  .ھنا ف.

ِقد يأت: إذن َ ْ ُبعض  ،َ ْ ِ يأتمبتدأ وَ ُض$رورة ال$وزن ي$أتي ال$ضمير يع$ود .. ًغناء بالك$سرةوحذف الي$اء اس$ت,  نقول ھذا خبرَ
َقد يأت لفظا مفردامبتدأ، ) بعض(على  َْ ُ َْ ْ ًَ َ ًإما أن يكون منصوبا بنزع الخ$افض أو يك$ون تميي$زا، , في اللفظ:  يعنيِ َمف7رداًِ َ ُْ 
ًُمنفك$ا ع$ن اFض$افة: يعني َمف7ردايعن$ي غي$ر م$ضاف، , ّ َ ِي7أت( ھ$ذا ح$ال م$ن فاع$ل ُْ  يعن$ي ف$ي ح$ال كون$ه ًي$أتي مف$ردا؛) َ
ًوالمراد باFفراد ھنا أن يكون ُمنفكا عن اFضافة؛ يعني غير مضاف في اللف$ظ, ًُمفردا وأم$ا م$ن حي$ث المعن$ى � فھ$و , ّ

  .مضاف

ًم$$ا يل$$زم اFض$$افة لفظ$$ا ومعن$$ى ف$$. : أح$$دھما: وھ$$و ق$$سمان, ُم$$ن ا=س$$ماء م$$ا يل$$زم اFض$$افة إل$$ى المف$$رد: ق$$ال ال$$شارح ً ُ
ًُيستعمل مفردا أي ٍيحتاج إلى أن ُيفسر؛ =ن لفظ المفرد ھذا ُمشترك؛ مصطلح ُم$شترك حينئ$ذ احت$اج إل$ى .. ب. إضافة: َ َ َ ّ

عن$َد ھ$ذا � , عن$َد: وذل$ك نح$و, وھ$و الم$راد ب$شطر البي$ت ا=ول, ب. إضافة: التفسيرية أي: أتى بأي, أي: تفسيره فقال
ًُيستعمل إ� مضافا ًھ$ذه ا=لف$اظ � ت$ستعمل ُمنفك$ة ع$ن , عنى غايت$ه ومنتھ$اهولدى وسوى وقصارى الشيء وحماداه بم, َ َ ُ

  .ًبل � بد أن يكون منطوقا به, ً� ُيحذف المضاف إليه في اللفظ أبدا: يعني, اFضافة

َوبعض ذا قد يأت لفظا مف7ردا: َوالثاني وھو ما أشار إليه بقوله َْ ُ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ًَ َ ً م$ا يل$زم اFض$افة معن$ى دون لف$ظِ ذا ك$ل ھ$, ّك$ل: نح$و, ُ
َ ك$ل يْعم$ُلُقْل((, ُِم.زم لmضافة لكن قد يستغنى عن المضاف إليه ويعوض عنه التنوين َ v  ق$ل ك$ل ھ$ذه ]84:اFس$راء [))ُ

ض عن$ه التن$وين: كيف مضاف ونحن ما ننطق بھا؟ نق$ول, مضاف ا]ن lھ$ي  ُم$ضافة :إذن, ُِح$ذف الم$ضاف إلي$ه وُع$و
وق$د , ك بع$ض؛ بع$ض ف$ي ا=ص$ل أن$ه ُم$.زم لmض$افة إل$ى مف$ردك$ذل, وأما في اللف$ظ فالم$ضاف إلي$ه مح$ذوف, ًمعنى

َتلك((ُّيحذف ھذا المضاف وُينوى وُيعوض عنه بالتنوين؛ ُيسمى تنوين العوض عن كلمة  ْ َ الرُس$ُل ف$ضلنا بْع$ضُھم عل$ى ِ َ َ َْ َ َْ K k
ٍبْعض ٍعلى بْعض ]253:البقرة [))َ َ ًّأيا((كذلك : أي, ََ ْ ما تدُعوَ َ K((] سراءFض$افة أو� ث$م : قول ن]110:اmًأي ھذه م.زمة ل
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ّقد ُيحذف المضاف إليه ويبقى منويا ويعوض عنه بتنوين ُيسمى تنوين العوض ًّ َ َ.  

َوك$$ذلك قب$$ل وبع$$د ق$$د ُيح$$ذف الم$$ضاف إلي$$ه وُين$$وى معن$$اه ًفيج$$وز أن ُي$$ستعمل ُمف$$ردا ب$$. إض$$افة, َ : وھ$$و الم$$راد بقول$$ه, ُ
َوبع77ض ذا ُ ْ َ َ؛ يعن$$ي بع$$ض م$$ا ل$$زم اFض$$افةَ ً معن$$ى ق$$د ُي$$ستعمل مف$$ردا لفظ$$اِ ً َ vوك$$ل((وس$$يأتي ك$$ل م$$ن الق$$سمين , ً ُ ٍ ف$$ي فل$$ك َ َ َ ِ

َيْسبُحون َ َفضلنا((ّكلھم، : v كل يعني]40:يس [))َ َْ Kبْعضُھم عل$ى بْع$ض ٍ َ َ َ ََ ًّأي$ا ((]253:البق$رة [))ْ ْ م$ا ت$دُعوَ َ K((] س$راءF110:ا[ 
ُِحذف المضاف إليه ونوي معناه: ھذه كلھا نقول ُ وأم$ا ف$ي المعن$ى فھ$و م$راد مق$صود , ُِح$ذف ف$ي اللف$ظ فح$سب: يعني, ِ

ّولما ُحذف من اللفظ ُعوض عنه التنوين ُيسمى تنوين العوض, للمتكلم ّ ِ.  

َبعض ا)سماء يضاف أبدا: إذن َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ ِ َوبعض ذا ,  في اللفظ والمعنىَ ُ ْ َ َالذي لزم اFضافة ف$ي اللف$ظ َ َق7د ي7أت لفظ7ا مف7رداِ َْ ُ َْ ْ ًَ َ  يعن$ي ِ
ًُمنفكا عن اFضافة: ًيأتي من جھة اللفظ ُمفردا يعنيقد  الم$راد أن$ه , ّأن$ه ف$ي اللف$ظ ُي$تلفظ ب$ه �.. ًوليس المراد أنه لفظ$ا, ّ

ّوأما في المعنى فتكوُن اFضافة منوية, َقد يأتي في اللفظ دون المعنى ًف. ُيستعمل ُمفردا بحال, َ َ.  

ًقد يأت لفظا   ْ ََ ِ َ ) ذا(العب$ارة أن$ه .. ف. يلتبس،  ظاھر اللفظ ھنا, فظ فقط وھو في المعنى مضافًيأتي مفردا في الل: يعنيْ
َقد يأت لفظا مفردا َْ ُ َْ ْ ًَ َ ِحينئذ م$ا ال$ذي ُح$ذف؟ اللف$ظ, ِ َق7د ي7أت لفظ7ا مف7ردا: إذن. َوأم$ا ف$ي المعن$ى فھ$و من$وي, ٍ َْ ُ َْ ْ ًَ َ  يعن$ي ي$أتي ِ

ًُمفردا في اللفظ فقط يعني ُمنفكا عن اFضافة في اللفظ   . فقط دون المعنىًّ

  :ثم قال

ْوبع777777777ض م777777777ا ي7777777777ضاف حتم777777777ا امتن7777777777ع ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ًْ  

  

ْإي67777777777ُؤه اس7777777777ما ظ7777777777اھرا حي7777777777ث وق7777777777ع َ ْ َ َ ْ َُ َُ ً ًِ َ ِ  

  

ُما يلزم اFضافة..  المضاف ُعرفنا أن ا�سم قد يلزم اFضافة إلى ما بعَده, َ ث$م ھ$ذا ال$ذي , ّيعن$ي � ب$د م$ن أن ُي$ضاف, َ
وم$ا يل$زم اFض$افة إل$ى , ُومنه ما يلزم اFضافة إل$ى المف$رد.  اFضافة إلى الجملةُمنه ما يلزم: ُيضاف إليه على قسمين

ُمنه ما يلزم اFضافة إلى الجملة مطلقا؛ سواء كان جملة اس$مية أو فعلي$ة، ومن$ه م$ا يل$زم اFض$افة : الجملة على نوعين ً
 ن$وعين؛ ن$وع يل$زم اFض$افة إل$ى الجمل$ة ُھذا م$ا يل$زم اFض$افة إل$ى الجمل$ة عل$ى, إلى الجملة الفعلية فقط دون اFسمية

  .كما سيأتي, وحيث, إذ: وھو, ًمطلقا؛ يعني ُيضاف إلى الجملة اFسمية والجملة الفعلية

َوبعُضُه يلزم اFضافة إلى الجملة لكنھا معينة ھ$ذا م$ا ي$ضاف إل$ى , فُي$ضاف إل$ى الجمل$ة الفعلي$ة فح$سب دون ا�س$مية, ُ
  .الجملة

  : وھذا على ث.ثة أنواع-يعني النوع الثاني-لى المفرد ويلزم اFضافة وأما ما ُيختص باFضافة إ

, وعن$د, وكلت$ا, ك$.: وھ$و, ُما ُيضاف للظاھر والمضمر؛ يعني يجوز إضافتُه للظ$اھر ويج$وز إض$افته لل$ضمير: ا=ول
 ال$ضمير وإل$ى َأض$فته إل$ى) عن$ده وعن$د زي$د: (تقول, غايته ومنتھاه: وحماداه بمعنى, وقصارى الشيء, وسوى, ولدى

  ).ك. الرجلين وك.ھما(, ا�سم الظاھر

دون آخ$$ر ب$$ل ت$$ضاف إل$$ى ال$$ضمير .. ّھ$$ذه ا=لف$$اظ تل$$زم اFض$$افة ث$$م الم$$ضاف إلي$$ه � يخ$$تص بواح$$د دون واح$$د: إذن
  .ھذا النوع ا=ول, وتضاف إلى ا�سم الظاھر

k الن$وع الث$اني م$ا يخ$تص بالظ$اھر؛ يعن$ي � ,kما يخ$تص بواح$د م$ن ا�ثن$ين ال$سابقين إم$ا الظ$اھر وإم$ا ال$ضمير: الثاني
ٍ أْول$$وا ق$$$وةَنْح$$$ُن: ((نح$$و, ُوذات, وذوي, ُوأو�ت, أول$$$ي: نح$$و, ُي$$ضاف إ� إل$$ى مف$$$رد وھ$$و ظ$$$اھر دون ال$$ضمير K ُ ُ ُ(( 

و� ُي$$ضاف إل$$ى ال$$ضمير، يمتن$$ع إض$$افته إل$$ى , ِ ھ$$ذا ُم$$.زم لmض$$افة، لكن$$ه ُي$$ضاف إل$$ى المف$$رد الظ$$اھر]33:النم$$ل[
  .الضمير

ُوأْو�ت((كذلك  ُ ِ ا=ْحمالَ َ ِ أو�ت ُم.زم لmضافة إلى ا�سم الظاھر و� ُيضاف إلى الضمير]4:الط.ق [))َ ُ.  

َوذا(( ِ النونَ k((] ذا سبق معنا أنه � يجوز إضافته إلى الضمير]87:ا=نبياء ُ َس$بق ف$ي ب$اب ا=س$ماء , ذووه قلنا ھذا شاذ, َ
َذات((و, ِفھ$$$و ُم$$.زم ل.س$$$م الظ$$اھر, ال$$ستة ٍ بْھج$$$ةَ َ ذات وھ$$$ي ُمؤنث$$ة ذو م.زم$$$ة : نق$$ول,  ذات بھج$$$ة]60:النم$$ل [))َ

  ً.لmضافة إلى ا�سم المفرد لكن � يكون إ� ظاھرا
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  :وھو الذي عناه بھذين البيتين, ف. ُيضاف إ� إلى الضمير, ّما يختص بالمضمر: النوع الثالث

ْوبع777777777ض م777777777ا ي7777777777ضاف حتم777777777ا امتن7777777777ع ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ًْ  

  

َإي67777777777ُؤ ْه اس7777777777ما ظ7777777777اھرا حي7777777777ث وق7777777777عِ َ ْ َ َ ْ َُ َُ ً ًِ  

  ج

  :ھذا على ث.ثة أنحاء: ا�سم المضاف باعتبار ما يضاف إليه وھو مفرد نقول:  إذن

  .إما أنه يضاف إلى الظاھر والمضمر

  .وإما أنه يختص بالظاھر

أرب$ع كلم$ات ول$م وأتى بأربع$ة أمثل$ة فح$سب؛ يعن$ي , ّوإما أنه يختص بالمضمر، وھنا الناظم أتى بما يختص بالمضمر
ّيعمم =ن الب$اب كل$ه في$ه قل$ة ف$ي ا�س$تعمال ھ$ذه كلم$ات قليل$ة , وھ$ذاذيك, وحناني$ك, وس$عديك, ودوالي$ك, ول$ذلك لبي$ك, ّ

  .ٍحينئذ يكون الرجوع فيھا إلى ما يعتني بمثل ھذه ا=لفاظ, ا�ستعمال

  .وھو المشار إليه بھذين البيتين, ّالثالث ما يختص بالمضمر: إذن

ٍ� يخ$تص ب$ضمير دون ض$مير يعن$ي .. من$ه م$ا ي$ضاف إل$ى ك$ل ض$مير: ي ُيضاف إلى الضمير عل$ى ن$وعينوھذا الذ ّ
َكوحد :َالذي عنون له, وللمتكلم وھو وحَده, وللمخاطب, ُيضاف للغائب ْ َ َإذا((َھذا ُيضاف لكل ُم$ضمر : نقول, َ ُ دع$ي ' ِ K َ ِ ُ

  .ُ أضيف إلى الغائب]12:غافر [))َوْحَدهُ

َوكنت ْ ُ ْإذ َ َكنت ِ ْ َوحدكا ِإلھى ُ َ ْ َوالذئب,  إلى المخاطبَ ْ M ُأخشاه َ ْ ْإن َ ُمررت ِ ْ َ ِبه َ ِوحدى ِ ْ   . إلى المتكلم..َ

َوسبق أن وحَد ھذا ُينصب على الحالية.. وحَد: إذن ك.ھ$ا ف$ي ھ$ذه , ُمررت ب$ه وح$دي, ُرأيتك وحَدك, جاء زيد وحَده, َ
ًھ$و ح$ال بمعن$ى ُمنف$ردا ونح$و: ا=حوال ال$ث.ث نق$ول وھ$و مم$ا , ّھ$ذا مم$ا ُي$ضاف إل$ى ك$ل ض$مير: ٍحينئ$ذ نق$ول,  ذل$كِ

  .ّاختص باFضافة إلى الضمير

َما يختص بضمير المخاطب فحسب: النوع الثاني ث$م ھ$ذا الم$ضاف إلي$ه ال$ضمير � , � ُيضاف إ� إل$ى ض$مير: يعني, ّ
لب$$ى ودوال$$ى :  الت$$ي ذكرھ$$ا الن$$اظموھ$$و ال$$ث.ث الكلم$$ات, و� إل$$ى الم$$تكلم, � ي$$ضاف إل$$ى الغائ$$ب, يك$$ون إ� مخاطب$$ا

وھذا عل$ى م$ذھب س$يبويه , ًوھو مصادر مثناة لفظا ومعناھا التكرار, ُھذه � تضاف إ� إلى ضمير المخاطب, وسعدى
ًلك$ن ُم$رادا بھ$ا , في اللفظ ھي ُمثن$ى: ًمصادر مثناة لفظا ومعناھا التكرار؛ تكرار يعني, فھي ملحقة بالمثنى, كما سيأتي

  .إجابة بعد إجابة, وإن كان في ظاھره أنه مثنى, تكرار.. إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة: يك يعنيلب: التكرار

ّم$ا اخ$تص باFض$افة إل$ى : ُّمراد الناظم بھذين البيتين ما اختص باFضافة إلى الضمير ثم ھو على ن$وعين: ٍحينئذ نقول
  .ُيضاف إلى كل ضمير: يعني, كل ضمير

  .Kا اختص باFضافة إلى ضمير المخاطبم: والنوع الثاني

ْوبع777777777ض م777777777ا ي7777777777ضاف حتم777777777ا امتن7777777777ع ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ًْ  

  

ْإي67777777777ُؤه اس7777777777ما ظ7777777777اھرا حي7777777777ث وق7777777777ع َ ْ َ َ ْ َُ َُ ً ًِ َ ِ  

  

ُبع77ض م77ا ي77ضاف َ ُ َ ُ ْ ُبع77ض, َ ْ ُم77ا ي77ضافو , مبت$$دأ: َ َ ُ بع$$ض ُم$$ضاف وا�س$$م الموص$$ول , ٌاس$$م موص$$ول بمعن$$ى ال$$ذي) م$$ا(, َ
  .ُونائب الفاعل يعود على بعض مبتدأ, ّة � محل لھا من اFعرابھذه جملة الصل: مضاف إليه، وُيضاف

ْحتما امتنع ْ َ ََ َ ًامتنع حتما◌◌، وھذا راجع إلى قوله: ًْ َ ًوبع$ض م$ا ي$ضاف إض$افة واجب$ة امتن$ع إي$.ؤه اس$ما : ي$ضاف، أي: ً َ
ًلزمت إضافته امتنع إي$.ؤه اس$ما ظ$اھرا.. ما وجبت: ًبعض ما ُيضاف حتما يعني, ًظاھرا ً َُ إذا , ُ� يلي$ه ا�س$م الظ$اھرأ, ِ

ًامتنع إي.ؤه اسما ظاھرا ً َف$إذا امتن$ع أح$دھما تع$ين الث$اني, ُا�س$م عن$دنا إم$ا اس$م ظ$اھر وإم$ا م$ضمر, َ َوأطل$ق باعتب$ار , َُ
, ّقلنا ھ$ذه ُي$ضاف إل$ى ك$ل ض$مير, نوع النوعين باعتبار ا=مثلة كوحد: ًالمضاف إليه ھنا من حيث كونه ُمضمرا يعني

ّطف عليه يختص بالضمير المخاطبولبى وما ُع ِ.  

ًإي6ُؤه اسما ظاھراٍحينئذ  ًَ ْ ُِ َ َ ًامتنع إي.ؤه اسما ظاھرا تعين أن يكون ُمضافا إلى الضمير: ِ ً ًَ َُمطل$ق ال$ضمير =ن$ه : ثم نق$ول, َّ
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ُإذا قلنا ُيضاف إلى الضمير حينئ$ذ ج$از أن ُيق$ال ف$ي ا=مثل$ة الت$ي ذكرھ$ا ا=ربع$ة أنھ$ا ت$ضاف لك$ل ض$مير َ  وھ$ذا إنم$ا ,ٍ
  .� على ما بعده, ُيصدق على وحَد فقط

ْامتنع: المراد بقوله: ٍفحينئذ نقول َْ ًإي6ُؤه اسما ظاھرا  َ ًَ ْ ُِ َ َ أي ضمير؟ ك$ل ال$ضمائر ھ$ذا , تعينت إضافته إلى الضمير: يعنيِ
, ت$$ضاف إلي$$هُمطل$$ق ال$$ضمير .. ُفا=ربع$$ة الت$$ي ذكرھ$ا م$$ن ا=مثل$$ة ت$$صدق عل$$ى أن ال$ضمير, ُمطل$$ق ال$$ضمير, الظ$اھر

ّفُي$ضاف إل$ى ال$ضمير الغائ$ب والمخاط$ب والم$تكلم, ّوإنما يتعيُن مطلق الضمير م$ع وح$َد, َوليس ا=مر كذلك وأم$ا م$ا , َ
  .ّبعَدھا الث.ث فھذا يختص بالمخاطب

ْامتنع: إذن َْ ُإي6ُؤه, وھو خبر المبتدأ,  ھذا فعل ماضيَ َ ًإي6ُؤه اسما ظاھرا ,  ھذا فاعلهِ ًَ ْ ُِ َ َ . يلي$ه إ� م$ضمر أخ$ذناه ف: يعنيِ
ُإي67ُؤه, بمفھوم المخالفة؛ ف. يليه إ� ُم$ضمر َ ً اس7ما ظ7اھراو,  قلن$ا ھ$ذا فاع$ل م$ن إض$افة الم$صدر إل$ى مفعول$ه ا=ولِ ًَ ِْ َ :

ًظ7اھرا(و, والھ$اء ھ$و المفع$ول الث$اني يحتم$ل ھ$ذا, ًويحتمُل العكس أن اسما ھو المفعول ا=ول, ًاسما ھذا مفعول ثاني َ ِ َ (
ًاسما(نعت لـھذا  ْ.(  

ْحيث وقع َ ْ ََ ّحيث ھ$ذا ُمتعل$ق بقول$ه :ُ ٍيعن$ي امتناع$ه امتناع$ا كلي$ا ف$ي ك$ل خط$اب وف$ي ك$ل ك$.م، , َامتن$ع: ُ ّ ّ ً ْحي7ث وق7عً َ ْ ََ  ف$ي ُ
ِضمن الك.م العربي؛ حيث ما نقل في ك.م العرب َأو حي$ث م$ا تكلم$ت أن$ت بك$.م الع$رب, ُ ٍحينئ$ذ يمتن$ُع إيق$اُع بع$ض , ّ

  .ة ُمضافة لبعض ھذه المضافاتا=سماء الظاھر

َمثل لذلك ولي$ست عل$ى س$بيل ا�ستق$صاء ؛ وھ$ذا عرفن$ا أن$ه )وح$َد(وھ$ي قليل$ة ا�س$تعمال ك$ـ, وإنم$ا ھ$ي مج$رد أمثل$ة, ّ
  .وا=مثلة سبقت, والمتكلم, والضمير المخاطب, ُيضاف إلى الضمير الغائب

ْلبى . ) لب$ى(إذا ُح$ذفت الي$اء ل$م ت$ضع تحتھ$ا نقطت$ين , ُذلك تثبت الي$اءول, )لبي(ٌھذا فعل، وھو لم ُيرد الفعل، وإنما أراد : َ
  .مصدر.. فلبى فلبي يأتي فعل ماضي ويأتي مثنى: ولذلك سيأتي في البيت, صارت

  .وھذاذيك, حنانيك: ومثله, ھذه ث.ثة ألفاظ, )سعدي(، )دوالي(، )لبي: (إذن

ًم$$ن ال$$.زم لmض$$افة لفظ$$ا م$$ا � ُي$$ضاف إ� إل$$ى: ق$$ال ال$$شارح , ًُمنف$$ردا: أي, وح$$َدك: وھ$$و الم$$راد ھن$$ا نح$$و,  الم$$ضمرِ
ر لبي$ك أجيب$ك إجاب$ة متك$ررة؛ =نن$ا , أو أجيبك إجابة متكررة ھذا أحسن, ًإقامة على إجابتك بعد إقامة: ولبيك يعني lنفس

ھ$ذا : وقي$ل, د ت$داولًت$داو� بع$.. إدال$ة بع$د إدال$ة: ودوالي$ك أي, ھذه مصادر ُمثناة في اللفظ إ� أن معناھ$ا التك$رار: قلنا
ٍطاعة بعد طاعة: بل الصواب, َغلط ليس بصحيح ٍدوليك طاعة بعد طاعة, ً   .إدالة بعد إدالة: والمشھور عند النحاة, ً

ًھ$ي بمعن$ى لبي$ك إجاب$ة بع$د إجاب$ة إس$عادا .. ُوھذه سعديك � ت$ستعمل إ� بع$َد لبي$ك, ًإسعادا لك بعد إسعاد: وسعديك أي
  ً.بعد إسعادا

يعن$ي , ُوھ$ي مم$ا يل$زم اFض$افة, والم$راد بھ$ا التك$رار, ًھي مصادر لكنھا ُمثن$اة لفظ$ا: نقول, دوالي وسعديلبي و: إذن
ًوالمضاف إليه � يكون إ� ض$ميرا مخاطب$ا, ُألفاظ تلزم اFضافة إلى ما بعدھا َف$إذا ُس$مع إض$افة , ٌوم$ا ع$داهُ فھ$و ش$اذ, ً ِ

َلك$ون لبي$ك � ت$ضاف إ� إل$ى ض$مير الخط$اب، لبي$ك بالك$اف فق$طًلبي إلى الضمير الغائب حكمنا علي$ه بكون$ه ش$اذا،  َُ ,
ُوشذ إض$افة لب$ي إل$ى ض$مير الغيب$ة: ولذلك قال, ُفإذا أضيفت إلى الھاء ضمير الغائب قلنا شاذ ھ$ذا نحك$م علي$ه بكون$ه , ّ

  .ًشاذا؛ =نه خروج عن ا=صل

ُلقلت ْ ِلبيه َُ ْ . ْلمن َ َ ِيدعونى ِ ُ ) وح$َد(، )وح$َد(وھذه كلھا ما ع$دا , ھذا شاذ: نقول, ضمير الغيبة. .أضافه إلى الضمير) لبيه(, َْ
ًنعربھا حا�، لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك وھذاذيك، في ك$ل تركي$ب نعربھ$ا مفع$و� مطلق$ا لعام$ل مح$ذوف وجوب$ا  ً ُ ًُ ًِ ِ

ِيفسر م$ن لفظ$ه إ� ف$ي لبي$ك وس$عديك K ,علھ$ا قليل$ة ا�س$تعمالوھ$ذا مم$ا يج, والحك$م فيھ$ا واح$د, ّإنم$ا يف$سر م$ن معن$اه ,
ّفحينئذ كلھا ًھ$ذه كلھ$ا تع$رب مفع$و� مطلق$ا: لبيك وسعديك ودواليك وحنانيك وھذاذيك نق$ول: ٍ ًُ .. والعام$ل في$ه مح$ذوف, َ

ُّيقدر من لفظه إ� لبيك وھذاذيك، ھذا ُيقدر من معناه, واجب الحذف K.  

ًوقد أعرب سيبوبه ھذاذيك حا�  فَ lّھو معرفة ھذه كلھ$ا :  قلنا مضاف إلى الضمير، إذن؛ =ن ھذاذيك ھذا مصدروُضع
ِحينئ$ذ إعرابھ$ا ح$ا� يخرُجھ$ا ع$ن أص$لھا, لبيك وسعديك وحنانيك ھذه كلھا معارف ً َوأمك$ن إعرابھ$ا , ف$إذا ك$ان ك$ذلك, ٍ

ًمفعو� مطلقا فھو أولى وجدير بأن � تعرب حا�؛ =ن الحال � تكون إ� نكرة ًَ ُ  ُم$ضافة =نھ$ا, وھذه مصادر مع$ارف, ًٌ
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  .إلى المعرفة

kوحنانيك بمعنى تحننا بعد تحنن kً.  

  .ًإسراعا بعد إسراع: َوھذاذيك بذالين ُمعجمتين بمعنى

ْوشذ إي6ء يدى للبـى: قال الناظم . ْ َ ُ ََ ِ َ َ ِ .   :يدي ھذا ُيشير به إلى قول الشاعر, َ

ُدع7777777777777وت َلم7777777777777ا - َ ًم7777777777777سورا - َن7777777777777ابني ِ َ ِ  

  

.فلب7777777777777777ى َ ْفلب77777777777777777ي َ ْي77777777777777777دي . ِم77777777777777777سور ََ َ ْ ِ  

  

.فلب77ى َ ْفلب77يفع$$ل ماض$$ي، والثاني$$ة : ا=ول$$ى َ ْي77دي . ّوالعام$$ُل في$$ه مح$$ذوف وجوب$$ا، ولب$$ي م$$ضاف وي$$دي , مفع$$ول مطل$$ق: ََ ً
ِھنا أضيفت إلى ا�سم الظاھر, مضاف إليه

ُف$إذا أض$يفت , ُ=ن ا=صل فيھ$ا أن ت$ضاف إل$ى ال$ضمير, vشاذ: ولذلك قال, ُ

ّ�سم الظاھر حينئذ نقول ھذا شاذَإلى ا�سم الظاھر وقد امتنع إضافتھا إلى ا َھذا شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه, ٍ ّ.  

.وشذ َ وإنم$ا , قلي$ل ھ$ذا.. ّ اب$ن مال$ك أن يحك$م ف$ي ا=لفي$ة ب$شذKوق$ل, انفرَد وحكم عليه بالشذوذ ف. ُيق$اس علي$ه البت$ة:  أيَ
َوأما شاذ معناهُ أنه بلغ الغاية عن$ده ف$ي البع$د، إذ, ّقل, ندر, ًنزرا: يقول v ا حك$م بال$شذوذ عل$ى كلم$ة أو ح$رف أو تركي$ب

ًوإنم$ا يحك$م علي$ه بكون$ه ش$اذا؛ =ن ا=لف$اظ لبي$ك وس$عديك ھ$ي قليل$ة ج$دا, Kھذا دل على أن$ه � يحتم$ل القل$ة البت$ة ف$إذا , ً
ھي ا=لفاظ من حيث ھ$ي إض$افتھا إل$ى ال$ضمير , َفُيحفظ و� ُيقاس عليه, ّخالفت ا=صل الذي عليه ھذا واضح أنه شاذ

ٍفإذا خرجت عن ا=صل الذي ھو عليھا حينئذ نقوُل ھذا شذوذ, َالمخاطب ھي محفوظة و� ُيقاس عليھا َ.  

ُوشذ إي6ء   ََ ِ . ْيدى للبـى -إتباع: يعنيَ . ْ ََ ِ   .ّإي.ء ھذا يتعدى إلى مفعولين: قلنا, َ

ْ للبـى:وھنا قال . َ ًإي67ُؤه اس7ما ظ7اھرا: ف$ي ا=ول ق$ال, ّ عداه بال.مِ ًِ َ ْ ُ َ ًإي67ُؤه اس7ما, ِ ْ ُ َ ْإي67ء ي7دى ھن$ا ق$ال , ِ َ َُ َ ُ إي67ُؤهھ$ذا مث$لِ َ ِ ,
ْللبـى . َ ّ ھذا مثل اسما تعدى إليه بال.مِ ُ=نه فرع، والقياس إذا زيدت ال.م في معم$ول العام$ل الفرع$ي � نعت$رُض نق$ول , ً ِ

ًإما أنه ُيعديه ب$ال.م لكون$ه فرع$ا مث$ل, ُيجوز فيه الوجھان.. ھذا جائز Kفع$: ((ّ ُ لم$ا ُيري$دٌالَ ِ َ :  وإم$ا أن نق$ول]107:ھ$ود [))ِ
َبأنه يحذف ال.م وينصب ٍلكن ھنا احتاج ل.م حينئذ � اعتراض, َ   .فھو على القياس, َ

  .ًفال.م الزائدة في المفعول الثاني للبي تقوية لضعف العامل لكونه فرعا في العمل

  :إذن

ْوبع777777777ض م777777777ا ي7777777777ضاف حتم777777777ا امتن7777777777ع ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ًْ  

  

ُإي67777777777ُؤه َ ْ اس7777777777ما ظ7777777777اھرا حي7777777777ث وق7777777777عِ َ ْ َ َ َْ َُ ً ًِ  

  

ْكوح77777777777777د لب77777777777777ي ودوال77777777777777ي س77777777777777عدي ْ َ ْ َ َ ْ . ْ ََ َ ََ َ َ  

  

ْوش77777777777777777ذ إي677777777777777777ء ي77777777777777777دي للب77777777777777777ـي ّ ْ َ ُ ََ َ ِ َ َ ِ . َ  

  

َبعض ا=سماء الم.زمة لmضافة لفظا ومعنى يمتنُع أن تضاف إلى ا�سم الظاھر فتج$ُب إض$افته للم$ضمر:  أي ُ وف$ي , ًً
َالنوع الذي لزم اFضافة إلى الضمير خرج عن ا=صل من وجھينھذا , ٌھذا النوع خروج عن ا=صل من وجھين َ:  

  .ُلزوم اFضافة خ.ُف ا=صل.. وقلنا ھذا خ.ُف ا=صل, لزوم اFضافة: ًأو�

ٌوكون المضاف إليه ُمضمرا، ھذا خروج عن خروج ً َ.  

ُا�س$$م يج$$وز إض$$افته وھ$$ذا خ$$.ُف ا=ص$$ل؛ =ن ا=ص$$ل ف$$ي , ُل$$زوم اFض$$افة: ًأو�: في$$ه خروج$$ان ع$$ن ا=ص$$ل: إذن
َفإذا لزم اFضافة خ$رج ع$ن ا=ص$ل, وإفراده َ ّث$م إذا ل$زم اFض$افة ا=ص$ل أن$ه ُي$ضاف إل$ى الظ$اھر وال$ضمير � ُيقي$د , ِ َ
ٌفإذا قيد بالظاھر دون الضمير أو بالضمير دون الظاھر قلنا ھذا خروج آخر , بشيء ّ   ً.كونه مضاف إليه مضمراُ

ٌجاء زيد وح$َده: تقول, ِحَد وھو ُم.زم للنصب عن الحاليةو: َثم ذكر أربعة ألفاظ، وقلنا ًوق$د ج$اء ُم$ضافا , ًُمنف$ردا: أي, َ
ُنسيج: إليه في قولھم في المدح ْ ِ ِوحده َ ِ ْ   .ِ◌هِھرَد ُفريدو, َ

ِوأما لبي فإنه أيضا ُم$.زم اFض$افة إل$ى ال$ضمير نح$و : أو نق$ول,  إقام$ة عل$ى إجاب$ة-كم$ا ذكرن$ا-لبي$ك، ومعن$ى لبي$ك : ً
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ًوُيع$$رب مفع$$و� مطلق$ا و� ُيع$$رب ح$$ا� خ.ف$$ا ل$$سيبويه؛ =ن , ّب$ك إجاب$$ة ُمتك$$ررة =نھ$$ا ف$$ي المعن$ى بمعن$$ى التك$$رارأجي ًً ًَ َ
ًالمصدر الموضوع للتكثير لم يثُبت فيه غير كونه مفعو� مطلقا ً بع$ض -الم$صدر , ھك$ذا ق$ال اب$ُن ھ$شام ف$ي التوض$يح, َ

ِ قصد بھا الد�لة عل$ى التكثي$ر الم$-المصادر ّم$رة بع$د م$رة دون نھاي$ة.. راتُ نق$ول ھ$ذه ل$م ُي$سمع فيھ$ا باس$تقراء ك$.م , ّ
ًالع$$رب، إ� أنھ$$ا وقع$$ت مفع$$و� مطلق$$ا , َوھ$$و إع$$راُب س$$يبويه ف$$ي ھ$$ذاذيك؛ =نھ$$ا معرف$$ة, ًح$$ا� وھ$$و ض$$عيف: َوقي$$ل, ً

  .ُفھو مصدر أضيف إلى معرفة واكتسب التعريف, والحال � يكون إ� نكرة

ِذھ$$ب ا=عل$$م وھ$$و م$$ن المت$$اخرين إل$$ى أن الك$$اف ھ$$ذه ح$$رُف خط$$اب لي$$ست , ف وم$$ضاف إلي$$هھ$$ذه ُم$$ضا: لبي$$ك قلن$$ا َ
َوإذا أض$يفت إل$ى ا�س$م حينئ$ذ امتن$ع أن , وھذا ضعيف =ننا قلن$ا أنھ$ا ُم$ضافة إل$ى ا�س$م, ٍحينئذ ھي مثُل ذاك, بضمير ٍ ُ

  ً.ھذا أو�.. ًيكون ا�سم حرفا

حنانيه ولبيه فأضافوا بعض ھذه ا=لفاظ إل$ى ض$مير : ٌھي اسم لقولھمھذه الكاف ليست حرف خطاب بل , لبيك ونحوھا
ولح$ذفھم الن$ون =جلھ$ا , َول.سم الظاھر ف. تحمل ھذه ا=لفاظ عل$ى أس$ماء اFش$ارة �خ$ت.ف الح$ال, الغيبة مع شذوذه

ِ ت$شبه الح$رفُول$م يح$ذفوھا ف$ي ذان$ك و=نھ$ا � تلح$ق ا=س$ماء الت$ي �, حنان$ك, حناني$ك, ولم يح$ذفوھا ف$ي ذان$ك وم$ا , ُ
  .َزعمه ا=علم أن الكاف حرف الخطاب � موضع لھا من ا=عراب مثلھا في ذلك ضعيف

ٌاسم مضاف؛ لبيك: ھذه الكاف نقول: إذن : َليست حرف خطاب بل ھ$ي اس$م لق$ولھم, لبي مضاف والكاف مضاف إليه: ٌ
َول.سم الظاھر ف. تحمل ھذه ا=لفاظ عل$ى , ًشاذافأضافوا بعض ھذه ا=لفاظ إلى ضمير الغيبة مع كونه , ولبيه, حنانيه ُ

  .أسماء اFشارة

لب$ي : وق$الوا, لبيه: ھم قالوا, لبيك: كونھم أضافوه إلى الضمير وأضافوه إلى ا�سم الظاھر ثم وجدنا الكاف: نقول: إذن
  .يدي

, ك$اف ح$رف ويحتم$ل أنھ$ا اس$مً ھذا يحتمل ك.ما ا=عل$م، يحتم$ل أن ھ$ذه ال-لبيك-ٍأضيفت إلى اسم جاءت الكاف : إذن
عرفن$ا أن , ًوأضافوھا إلى ا=سماء س$واء ك$ان ش$اذا كالغيب$ة أو ا�س$م الظ$اھر, لما وجدنا أنھم عاملوھا معامله ا=سماء

يعني ا=ول$ى أن نحم$ل ھ$ذه الك$اف عل$ى ي$دي والھ$اء ف$ي , َالكاف ھذه اسم وليست بحرف =ننا حملناه على ما له نظير
Kأن العرب$ي ق$د ينط$ق بكلم$ة خ$.ف ا=ص$ل لن$ستدل بھ$ا عل$ى ھج$ران ا=ص$ل : َ وس$بق معن$ا قاع$دةً,لبيه ولو ك$ان ش$اذا ٍ

ُحينئذ تأتي كلمة ينطق بھا عربي فصيح ثم بع$د ذل$ك , َالمطرد؛ =ن بعض ا=صول قد تكوُن خ.ف ا=صل في ا=صل ٍ
َفإنه :مثل, ّنستدل بھذه الكلمة على أن ذاك ا=صل ھذا أصله . ِ ٌأھل َ ْ َ Aَكرماُيَؤ ِْن َ َكرم7اُيَؤ: عرفن$ا بقول$ه, أص$له ُيك$رم, ْ َ  أن ْ

ُأك$رم أأك$رم ھ$ذه: ثم ھمزة محذوفة في ا=ص$ل ِ َ ُ اس$تدللنا بھ$ذا عل$ى , ّولبي$ه ھ$ذا ش$اذ, ي$دي م$سور ھ$ذا ش$اذ: قي$ل,  مثلھ$اُ
ھ$ذا , وإلى ال$ضمير, فقلنا الكاف ھذه اسمية بدليل أنھم أضافوا لبي إلى ا�سم الظاھر في يدي, القياس المطرد في لبيك

  .وجه الرد على ا=علم

ْوبع777777777ض م777777777ا ي7777777777ضاف حتم777777777ا امتن7777777777ع ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ًْ  

  

ْإي67777777777ُؤه اس7777777777ما ظ7777777777اھرا حي7777777777ث وق7777777777ع َ ْ َ َ َُ َُ ً ًِ َ ِ  

  ج

ًوذكر أربع كلمات على ما ذكرناه سابقا, ٍ حينئذ � يليه إ� مضمر َ َ.  

من$صوب .. ل$ى الم$صدرية بفع$ل مح$ذوفُومذھُب سيبويه أن لبي$ك وم$ا ذك$ر بع$ده مثن$ى وأن$ه من$صوب ع: قال الشارُح
Kول$ذلك ن$ص اب$ُن ھ$شام عل$ى ذل$ك ف$ي ا=وض$ح لم$ا أورَد البي$ت , لكن المشھور ع$ن س$يبويه أن$ه ح$ال, على المصدرية

َقال أعرب$ه س$يبويه ح$ا� وھ$و ض$عيف؛ =ن$ه م$صدر م$ضاف إل$ى ال$ضمير فاكت$سب التعري$ف ف$. , ّالدال على ھذاذيك ًَ
  .َُينصب على الحالية

وإذا , ھ$ذا ا=ص$ل في$ه, ُ فم$رادھم من$صوب عل$ى أن$ه مفع$ول مطل$ق-ھك$ذا–منصوب عل$ى الم$صدرية : ال النحاةوإذا ق
من$صوب عل$$ى : ّك$ان ث$م م$$ا يخ$الُف ھ$$ذا ف$. ُب$$د أن يك$ون اص$$ط.حا خاص$ا للمع$$رب، وأم$ا ا�ص$$ط.ح الع$ام إذا ق$$الوا

ٍلمفع$ول =جل$ه؛ فحينئ$ذ ق$د يلت$بس لك$ن ھ$ذا المصدرية فالمراد به المفعول المطلق، مع كونھم يشترطون الم$صدر ف$ي ا
  .ليس مراد

ُّمق$$در م$$ن ألفاظھ$$ا ال$$سابقة إ� ھ$$ذاذيك ولبي$$ك فم$$ن .. وأن$$ه من$$صوب عل$$ى الم$$صدرية بفع$$ل مح$$ذوف م$$ن ألفاظھ$$ا: إذن
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ثن$ى ھو ُملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة لماذا؟ =نه وإن كان في اللف$ظ ُم: وأن تثنيته المقصود به التكثير، إذن, معناھا
ّإ� أنه في المعنى جمع؛ =نه يدل على كرات   .وأقلھا ث.ثة, ّمرات عديدة.. ّ

ٌليس في المعنى مثنى؛ فھو على ھذا ملحق بالمثنى: إذن Kثم: ((كقوله تعالى, َ ِ اْرج$ع الب$صر ك$رتْينُ َ َK َ َ َ ْ ِ ِك$رتْين ]4:المل$ك [))ِ َ َK 
ٌھذا فيه بحث لياسين ھناك في حاشيته على مجيب النداء-

كرات، كرتين في اللفظ ُمثنى لك$ن ف$ي الم$راد المعن$ى : أي, -
ِك$$رات؛ =ن الب$$صر � يرج$$ع خاس$$را إ� بم$رات، ك$$رة بع$$د ك$$رة، الك$$رة ا=ول$ى ق$$د � ُي$$درك الم$$راد: المق$صود ّ ّ الك$$رة , ً

ّفكرتين ليس المراد به مرتين فقط, ّ�بد من كرات: الثانية مثلھا، إذن ِينقل$ْب: ((لقول$ه تع$الى, َ َ َلْي$ك الب$صُر خاس$ئا وُھ$و ِ إَ َ َ َ ًَ ِ َ ْ َ
ٌحسير ِ ًو� ينقلب البصر مزدجرا كلي.◌ , ًُمزدجرا وھو كليل:  أي]4:الملك [))َ ً َفتع$ين أن ,  من ك$رتين فق$ط-في الغالب-ً

  .َيكون المراد بالكرتين التكثير � اثنين فقط

َوكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم وليس المراد ا�ثنين ّ   .ّكذا باقي ا=خوات على ما تقدم في تفسيرھاو, َ

ٌ أنه ليس بمثنى بل أنه مفرد مقصور على وزن -ُشيخ سيبويه-ومذھب يونس  ُ، وأنه مق$صور قلب$ت ألف$ه )لبى(، )َفعلى(َ ُ
ُياء مع المضمر كما قلبت ألُف  كم$ا , مف$رد) لب$ى(إذن أص$له , لبي$ك: َإذا أضفته قلت) لبى(, مع الضمير) على(و) لدى(ً

َقلبت ا=لف ياء؛ =نك أضفته إلى الضمير) عليه) (على(قول ت ُ.  

ًبالق$صر إذا أض$فته إل$ى ال$ضمير قلب$ت ا=ل$ف ي$اء قل$ت ) لدى( َ ًقلب$ت ا=ل$ف ي$اء =ن$ه : إذن). لبي$ك.. لب$ى: (، ق$ال)لدي$ه(َ ُ
ًأض$يف إل$$ى ال$ضمير كم$$ا قلب$$ت ا=ل$ف ي$$اء ف$ي  ُ ُھ$$ذا ُحجت$ه, )علي$ه(وص$$ار ) عل$$ى(ُ K ..حتمل$ة، لبي$$ك ھ$$ذا محتمل$$ه؛ نع$$م م

ْلبي(لكن نرده بـ , محتمل ْيدي . َمسور ََ  ھ$ذه؛ولذلك بعض النح$اة عن$دھم غ$رام بال$شذوذات , -بالشاذ السابقبالشاذ، –) ِ◌ِ
ْيدي: (ٍحينئذ لما قال, =نھا تفضُح ا=صول َمسور ََ وا=ل$ف , ًقل$ب ا=ل$ف ي$اء، عل$ى ك$.م ي$ونس أن ا=ل$ف قلبھ$ا ي$اء) ِ◌ِ
ًف$دل عل$ى أن أص$له ل$يس ألف$ا, أو مع ا�سم الظاھر؟ م$ع ال$ضمير � م$ع ا�س$م الظ$اھرتقلب ياء مع الضمير  K , ب$ل ھ$ي

  .ياء

َأن$ه ل$يس بمثن$ى، لبي$ك ل$يس بمثن$ى، فم$ن أي$ن ج$اءت ھ$ذه الي$اء؟ ق$ال: ق$ال ي$ونس: ھنا نقول أص$لھا , ُھ$ذه أص$لھا أل$ف: َ
ّتقل$ب ي$اء إذا ج$رت ال$ضمير) على(مثل ألف : ُا=لف لماذا قلبت ياء؟ قال, مقصور على وزن فعلى) فتى(مثل ) لبى( َ ً ُ ,

ُلما أض$يفت إل$ى ال$ضمير قلب$ت ا=ل$ف ي$اء) لبى(كذلك , ُ، إذن قلبت ا=لف ياء)لديه: (تقول) لدى(و, عليه: فتقول وإ� , ُ
ًوإنما تقلب ا=لُف ياء مع الضمير, ھذا نرده بأن الياء موجودة مع غير الضمير, فھو مفرد ْي7دي(وھن$ا ق$ال , ُ َم7سور ََ ِ◌ِ (

ْفلب7ي) لب$ي.. (الثاني$ة) لب$ى(و, ا=ولى نقول ھذه فعل ماضي، با=لف لبى مثل عصى) لبى(ولذلك  ْي7دي . َم7سور ََ ؛ لب$ي ِ◌ِ
وي$$دي م$ضاف مج$$رور , وھ$و م$ضاف وي$$دي م$ضاف إلي$ه, نق$ول مفع$ول مطل$$ق من$صوب بالي$اء؛ =ن$$ه ُملح$ق ب$$المثنى

  .ومسور مضاف إليه, بالياء

.. Kلما أضافھا إلى ا�سم الظاھر فالياء موجودة دل عل$ى أن الي$اء لي$ست أص$لھا ا=ل$ف, لبي بالياء) لبي يدي.. (ھنا يدي
  .بل ھي ياء المثنى التي تعرب, ليست مقلوبة عن ا=لف

ُورد عليه سيبويه بأنه لو كان ا=مر كذلك كما ذكر لم تنقلب ألفُه مع الظاھر ياء؛ =نھ$ا تنقل$ُب م$ع ال$ضمير � م$ع : قال ُ K
, )ٍل$دى زي$د(, )ٍعلى زي$د(مع الظاھر عندما تقول ) على(و) لدى(َالظاھر في البيت الذي سبق ذكره، كما � تنقلب ألُف 
,  بقي$ت ا=ل$ف كم$ا ھ$ي =نھ$ا � تنقل$ُب م$ع الظ$اھرلب$ى ي$دي ي$دا: َبقيت ا=لف لو كان ا=مر ذلك كم$ا زع$م ي$ونس لق$ال

  .وإنما تنقلُب مع الضمير

ْي77دي(فلب$$ي : ب$$ا=لف؛ لك$$نھم لم$$ا أض$$افوه إل$$ى الظ$$اھر قلب$$وا ا=ل$$ف ي$$اء فق$$الوا) ٍلب$$ى زي$$د(َق$$ول ك$$ذلك ك$$ان ينبغ$$ي أن ي ََ 
َمسور َفدل ذلك على أنه ُمثنى وليس بمقصور كما زعم يونس, )ِ◌ِ K.  

وال$دليل م$ا , َوأن الياء ھذه ياء إعراب وليست ُمنقلب$ة ع$ن ا=ل$ف كم$ا زع$م ي$ونس, الصواب أنه مثنى: لبيك نقول: إذن
  .ذكرناه

ْوألزم77777777777777وا إض77777777777777افة إل77777777777777ى الجم77777777777777ل َ ُ َ ُ َْ َ ِْ ًِ َ َ َ
  

  

ْحي777777777777777777ث وإذ وإن ين777777777777777777ون يحتم777777777777777777ل َ ْ ُ . ُ َ َ ْ ََ َْ ْ ِ ِْ ُ  
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ْإف77777777777راد إذ وم77777777777ا ك77777777777إذ معن77777777777ى ك77777777777إذ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ًَ ْ َ َ َ َُ  

  

ْأض7777777777ف ج7777777777وازا نح7777777777و ح7777777777ين جانب7777777777ذ ِ ُ ََ ُ ْ َ َ َْ ِ ًِ َ
  

  

ُوألزموا ََ ْ ْإضافة إلى الجملالعرب، :  أيَ َ ُ َْ َ ِ ًِ   .ل ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمَ

ُھذا شروع منه في بيان ما يلزم اFضافة إلى الجمل: إذن ًم$ا ُي$ضاف إل$ى الجم$ل مطلق$ا اس$مية : وقلنا ھذا على نوعين, ٌ
  .كانت أو فعلية

  .ما ُيضاف إلى الجملة الفعلية فحسب: والثاني

ُوألزموا ََ ْ ُحي7ث,  أي العربَ ْ ُألزم7واٌوھ$ذا مفع$ول أول ل$ـ : َ َ ْ ْإذو , َ َإض7امعط$وف علي$ه، : ِ ًفةِ ھ$ذا مفع$ول ث$اني، إذا عرف$ت : َ
  .ھذا التركيب, ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل, اFعراب تعرف المعنى مباشرة

ّجار ومجرور متعلق بقول$ه إض$افة، : وإذ معطوف عليه، وإضافة ھذا مفعول ثاني، إلى الجمل, حيث مفعول أول: إذن
َظرُف مكان تصرفه نادر، بل منع بعُضھ: ُحيث وإذ، حيث ّم أن يتصرف، ولذلك رد على ابن ھشام أنه ج$وز أن قول$ه ّ ّّ

ُ': ((تعالى Kأْعلم حْيث يْجعُل رسالتُه َ َ ََ َ َ َِ ُ ُ K جوز في القطر أن حيث مفعول ب$ه لقول$ه يعل$م ُمق$در]124:ا=نعام [))َ َ : وقي$ل ل$ه, ّ
ّإن حي$$ث إذا كان$$ت مفع$$و� ب$$ه ص$$ارت ُمت$$صرفة , ًف$$. ت$$أتي مفع$$و� ب$$ه, لظرفي$$ة�زم$$ة ا: وا=ص$$ل أنھ$$ا �زم$$ة يعن$$ي, ً

ّوحينئذ ُيرد ھذا القول بذا ٍ.  

, وق$د ي$راد ب$ه الزم$ان وإ� ا=ص$ل في$ه أن$ه ظ$رف مك$ان, � يت$صرف.. َظرف المكان تصرفه نادر، وقيل بالمنع: إذن
ِحي$ث وحي$ث وحي$ث : وقد يخرج ع$ن الظرفي$ة المكاني$ة وُي$راد ب$ه الظرفي$ة الزماني$ة، وث$اؤه بالحرك$ات ال$ث.ث َ إ� أنھ$ا ُ

َوف$ي قبيل$ة أخ$رى حي$ث ب$الفتح, لغات، يعني في لغة أو عنَد قبيلة حي$ث بال$ضم َول$يس , ِوف$ي قبيل$ة ثالث$ة حي$ث بالك$سر, ُ
ًوق$د تب$َدل ي$اؤه واوا, وث$اؤه بالحرك$ات ال$ث.ث, yلك$$ل لغت$ه: وإنم$ا ھ$ي لغ$ات، إذن, مجتمع$ة ف$ي قبيل$ة واح$دة � : فيق$$ال, ُ

وبنو فقعس يعربونھا، يعن$ي لي$ست مبني$ة عن$دھم ب$ل , بل قال ابُن سيده ھي ا=صل, اوھذه لغة رابعة ُحوث بالو, ُحوث
  .ٍھي معربة، حينئذ تكون مثل قبل وبعد في حال اFعراب

Kلك$ن الم$شھور كم$ا ن$ص , كم$ا س$يأتي) ل$دن: (وقي$ل, و� يضاف إلى الجملة من أسماء المك$ان غيرھ$ا كم$ا ف$ي المغن$ي
ِ� ُي$ضاف م$ن ظ$روف المك$ان إل$ى الجمل$ة إ� حي$ث فح$سب وزي$َد علي$ه عل$ى خ$.ف عليه اب$ن ھ$شام ف$ي المغن$ي أن$ه  ُ

  .كما سيأتي) لدن(

ُحيث فقط ھي التي تضاف من ظروف المك$ان إل$ى الجم$ل بخ$.ف ظ$رف الزم$ان: إذن فھ$ي ظ$رف زم$ان ) إذ(وأم$ا , ُ
ُم$$اض � يت$$صرف إ� إذا أض$$يف إلي$$ه ظ$$رف زم$$ان K �K يت$$صرف؛ م$$ا معن$$ى � يت$$صرف؟, ٍ ..  إذا قي$$ل ُم$$.زم للظرفي$$ةّ

ًو� خبرا و� مفعو� به و� اسم , ٍالنصب على الظرفية حينئذ � يكون ُمبتدأ , � ي$أتي ف$ي ھ$ذه المح$ال, إلى آخرة) إن(ً
ًوإذا قيل يتصرُف نادرا حينئذ قد يخُرُج عن الظرفية فيكوُن مفعو� به ٍ ً ُظرف زمان � يت$صرف إ� أض$يف ) إذ(وھنا , ّ ّ

فة =نھا أضيفت إلى اسم زمانإلى ظرف  lُزمان مثله كحينئذ يومئذ، حينئذ نقول ھذه ُمتصر ٍ ٍ ٍ.  

Kأو وقع مفعو� به، يعن$ي إذا ج$اء ف$ي مح$لl مفع$ول ب$ه ص$ار مت$صرفا ومث$ل ل$ه بقول$ه: ومنھم ابُن مالك.. قال بعُضھم ً َ َ ًَ :
ُواذكُروا(( ْ ً إذ كنتم قلي.َ ِ َ ْ ُ ُ ْ ًتصرفة؛ =نھا في محل مفعول به، أو بد� منه؛ بد� م$ن قال ھذه ُم) إذ (]86:ا=عراف [))ِ ً ّ ) إذ(ّ

ُواذكْر: ((كما في قوله تعالى ْ ْ في الكتاب مْريم إذ انتبذتَ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْإذ انتب$ذت ق$ال ]16:مريم [))ْ ََ َ ِ ُواذك$ْر ب$دل اش$تمال م$ن قول$ه ِ ْ ف$ـ , َ
ْإذ انتبذت ََ َ ِ َ مْريم بدل اشتمال منِ َ   .ّالجمھور على المنع؛ على أنھا م.زمة للظرفية ف. تتصرفَومنع ذلك الجمھور، , َ

ِ ترد للتعليل-)إذ(-وترد للتعليل  ٍفحينئذ تكون حرفا على المشھور عند النحاة، حينئذ , َ ھنا الم$راد الت$ي ت$ضاف إل$ى ) إذ(ًٍ
لك$ن , ھك$ذا قي$ل, ق$وة الك$.مإنھا للظرفية والتعلي$ل ُم$ستفاد م$ن : وقد قيل, ما بعدھا ليست إذ الحرفية التي تكون للتعليل

  .ٍالتعليلية حرف وليست باسم حينئذ ليست ھي التي تضاف إلى ما بعدھا) إذ(المشھور أن 

ْحيث وإذ  ِ َ ْ وشذ إضافة حيث إل$ى المف$رد وھ$و م$ذھُب الك$وفيين كم$ا , نقول م.زمان لmضافة، ثم � ُيضافان إلى المفردَُ
  :َأطلق الناظم ھنا قالولذلك , ٍحينئذ ُيضافان إلى الجملة, سيأتي

ّوألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل، إل$ى الجم$ل أطل$ق الجم$ل، حينئ$ذ يع$م الجمل$ة ا�س$مية والجمل$ة الفعلي$ة ٍ َ ً إذ : تق$ول, ُ
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  .ُيجوز ھذا وذاك, ٌإذ قام زيد, ٌزيد قائم

ٌحيث جلس زيد: وتقول َ ٌوحيث زيد جالس، إذن, ُ وظ$اھر ك.م$ه اس$تواء , ي$ةُأضيف إلى الجمل$ة ا�س$مية والجمل$ة الفعل: ُ
ُالطرفين؛ =نه أطلق الجمل؛ يعني إضافة حيث إلى الجملة ا�سمية والفعلية بمرتبة واح$دة ك.ھم$ا ف$ي مرتب$ة واح$دة، , َ

إل$$ى ) إذ(ب$$ل إض$$افة , ول$$يس ا=م$$ُر ك$$ذلك, إل$$ى الجمل$$ة ا�س$$مية والجمل$$ة الفعلي$$ة ف$$ي مرتب$ة واح$$دة) إذ(وك$ذلك إض$$افة 
إلى الفعلي$ة أكث$ر م$ن ) ُحيث(نقول إضافة ) ُحيث(, �، فيه تفصيل) ُحيث(وأما , ى مرتبة واحدةالجملتين في الجملة عل

إلى الجملة الفعلية دون إض$افتھا إل$ى ) ُحيث(إضافتھا ل.سمية، يعني في لسان العرب ا=فصح وا=كثر المطرد إضافة 
, ل$يس ف$ي مرتب$ة واح$دة.. َ ل$يس عل$ى مرتب$ة واح$دةٍالجملة ا�سمية، وأما إضافتھا إلى الجملة ا�سمية فھ$و أق$ل، حينئ$ذ

  .وإذ إضافتھا إلى الجملتين بمنزلة واحدة

ًإلى الجملة ا�سمية أو الفعلية في مرتبة واحدة، لكن ثم استحسان فيم$ا إذا ك$ان خبرھ$ا فع$. ماض$يا) إذ(إضافة : إذن ً َ ..
  .سيأتي

  .ر من إضافتھا إلى الجملة ا�سميةإضافتھا إلى الجملة الفعلية أكث: �، نقول) ُحيث(وإضافة 

 -مطل$ق اFض$افة-أم$ا م$ن حي$ث اFض$افة , وإذ إضافة إلى الجمل، نقول ليس عل$ى إط.ق$ه) ُحيث(وألزموا : قوله: إذن
  .وقد يكون ھو الذي أراده الناظم ھنا, إلى ا�سمية والفعلية فھذا � إشكال فيه

َلك$ن إض$افة حي$ث إل$ى الفعلي$ة أكث$ر ول$ذلك ت$رجح الن$صب ف$ي , ون يتع$رض ل$ه البي$انيبي$انيوأما ا=كثرية فھذا مبحث  ّ ُ
يج$وز , والن$صُب أرج$ح، يج$وز الوجھ$ان م$ن ب$اب ا�ش$تغال, )ُحي$ث زي$د أراه(يج$وز , )ًجلست حيث زيدا أراه: (نحو

ٌجلست حيث زي$د أراه(, )زيد أراه( َ ص$ار ًدخ$و� أكث$ر عل$ى الجمل$ة الفعلي$ة) ُحي$ث(لك$ن لم$ا كان$ت , يج$وز الوجھ$ان, )ُ
ًجلست حيث زيدا : (فتقول, النصُب أرجح ھنا ُ

ًحيث أرى زيدا: (يعني)  أراه-بالنصب- فأخرجت الجمل$ة ا�س$مية ع$ن ) ُ
جل$ست (ًل.سمية ليك$ون موافق$ا ل5رج$ح وا=كث$ر ف$ي ل$سان الع$ربن ) حيث(كونھا اسمية لتكون فعلية مع جواز إضافة 

  ).ًحيث زيدا أراه

ٍإلى اسمية عجزھ$ا فع$ل م$اض) إذ(وتقبُح إضافة : قال في الھمع إذا أض$فتھا ) إذ(ُعجزھ$ا يعن$ي خبرھ$ا فع$ل ماض$ي، , ُ
ًإل$$ى جمل$$ة اس$$مية فا=ح$$سُن أن � يك$$ون الخب$$ر فع$$. ماض$$يا ً ًب$$ل يك$$ون اس$$ما ُمف$$ردا فتك$$ون الجمل$$ة اس$$مية مطلق$$ا ف$$ي , َ ً ً

ًأو يكون فع. مضارعا, الجزأين ً.  

ِووج$ُه قبح$ه أن , في ھمع الھوامعKيقبُح نص عليه السيوطي : وأما الماضي قال والفع$ل , وھ$ذا واض$ح, َلم$ا م$ضى) إذ(ِ
َفل$م يح$ُسن الف$صل بينھم$ا يعن$ي � يح$ُسن أن نف$صل ب$ين , وھما في جمل$ة واح$دة, ِالماضي ُمناسب لھا في الزمان ) إذ(ِ

: ق$ال) ٌإذ زي$د ق$ام(أم$ا , )ٌدإذ قام زي: (فتقول) إذ(َبل ا=ولى أن يلي الفعل الماضي , التي للماضي والفعل الذي للماضي
  .للماضي وقام للماضي) إذ(لكنه قبيح =ن , ھذا جائز

ًوأما فصلُه با�سم ھذا فيه قبح، بخ.ف ما إذا ك$ان م$ضارعا , ھذا المناسب).. إذ(اتفقا فالمناسبة أن يتلو الماضي : إذن ٌ ُ
ُإذ زيد يقوم(   .فھذا ھو ا=صل) ٌإذ زيد قائم(وأما , فإنه حسن) ٌ

َأن � يكون خبُر المبتدأ فيھا فع. ماض$يا عل$ى م$ا ذكرن$اه لكن$ه ل$يس ش$رط ) إذ(ُشرط ا�سمية بعد :  في التصريحوقال ًَ ً
ًصحة، وإنما ھو شرط حسن فحسب، يعني شرط إضافة إذ للجملة ا�س$مية أن � يك$ون خبُرھ$ا فع$. ماض$يا وإذا ك$ان  ً َ ٍ ُ

ًخبُرھا فع. ماضيا � يصح؟ �، يصح، وإنما ھو    .ُشرط استحسان فقط، يعني ا=فضلً

Kأن � يكون خبر المبتدأ فيھا فع. ماضيا، ن$ص عل$ى ذل$ك س$يبويه، يعن$ي ) إذ( بعد -ٍيعني شرط حسن-.. شرط ا�سمية ً ً
ًوش$$رط الفعلي$ة أن يك$ون فعلھ$$ا ماض$يا لفظ$ا أو معن$$ى � لفظ$ا، أن يك$ون الفع$$ل ماض$يا, َنط$ق بھ$ذا ً ً ًً ُوش$رط الفعلي$$ة أن , ُ
ًھا ماضيا لفظا نحويكون فعل ُواذكُروا: ((ً ْ ً إذ كنتم قل$ي.َ ِ َ ْ ُ ُ ْ ، )إذ(ٌك$ان فع$ل ماض$ي =ن$ه ُمناس$ب ل$ـ :  كن$تم]86:ا=ع$راف [))ِ

ًأو معن$$ى � لفظ$ا , لل$زمن الماض$ي ويناس$$ُبھا الفع$ل الماض$ي) إذ( ْوإذ((ً ِ ِ يْرف$$ُع إْب$راھيم القواع$َد م$$ن البْي$ت واس$$ماعيُلَ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َُ ِ(( 
  .َ يرفُع رفع، ھنا يرفع فعل مضارع في اللفظ لكنه في المعنى ماضي]127:البقرة[

م$ا معن$ى , ح$رف نف$ي وج$زم وقل$ب: ، ل$م)ل$م(ك$ـ) إذ(ِمما يصرُف الفعل المضارع عن معناه الحال إلى الماض$ي : إذن
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ًل$م ي$ضرب زي$د عم$را ھ$ذا ب$الزمن الماض$ي, َقلب؟ قلبت زمن المضارع من الح$ال إل$ى الم$ضي ) إذ(, .وأم$ا ا]ن ف$, ٌ
ْوإذ((كذلك تقلب زمن المضارع من الحال إلى الماضي، دليله  ِ ُ يْرفُع إْب$راھيمَ ِ َ َِ , ُ إ� إذا أري$د ب$ه الحكاي$ة]127:البق$رة [))َ

  :ثم قال

ًوش$رط ا�س$مية بع$$د حي$ث أن � يك$$ون الخب$ر فيھ$$ا فع$. ُ ُن$$ص عل$ى ذل$$ك س$يبويه، يعن$$ي إذا أض$يفت حي$$ث إل$ى جمل$$ة , ُ ُ K
ًن � يكون الخبر فيھا فع.اسمية فا=حسن أ ٌجلست حيث زي$د حب$سته ھ$ذا خ$.ف ا=ص$ل, َ ُ َوإذا أردت أن تخ$رج ع$ن , ُ

  ً.ھذا القبح فتنصب ا�سم كما ذكرناه سابقا

ْوألزم77777777777777وا إض77777777777777افة إل77777777777777ى الجم77777777777777ل َ ُ َ ُ َْ َ ِْ ًِ َ َ  

ْإف777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777راد إذ ِْ ُِ َ.................   

  

ْحي7777777777777777ث وإذ وإ◌ن ين7777777777777777ون يحتم7777777777777777ل َ ْ ُ . ُ ِ َ َ ْ ََ َْ ْ ِ ِْ ُ  

  

ُوإ◌ن ي ِ َْ ْنون ِ . kفحي$ث � تخ$تص ب$الحكم، انتھ$ى الك$.م , وھن$ا ال$ضمير يرج$ُع إل$ى أق$رب م$ذكور, إذ يعني يدخله التن$وينَ ُ
ًقد تضاف معنى � لفظا) إذ(، )إذ(ُعن حيث، والك.م ا]ن في فرع  ً.  

ُجمع في ھ$ذا البي$ت م$ا ُي$ضاف لفظ$ا ومعن$ى وھ$و حي$ث: إذن ً ًفھ$ذه مم$ا ت$ضاف معن$ى � ل) إذ(وأم$ا , ً ًفظ$ا، بمعن$ى أن$ه ُ
  :ُيجوز حذف المضاف إليه وتعويض التنوين عنه ولذلك قال

ْوإ◌ن ينون  ْ. ُ ِ ََ ْ يحتمل،)إذ(ٌھذا عائد إلى أقرب مذكور وھو ِ َ ْ ُإفراد  َُ َ ْ ْإذ(ِ ْ، يحتمل)ِ َ ْ ُ إف7راد ,ّ ھ$ذا فع$ل م$ضارع ُمغي$ر ال$صيغةَُ َ ْ ِ
  .وھو مضاف وإذ مضاف إليه, ھذا نائب الفاعل

  .ّھنا يعني فكھا وانفصالھا عن اFضافة) إذ(والمراد بإفراد 

ْيحتمل َ ْ ُُيجوز إفراد إذ؛ فيجوز لك إذا نونت :  يعنيَُ ُ K .. ّوھ$ذا واض$ح ب$ين؛ =ن التن$وين يقط$ع, Kأن تفكھا عن اFضافة) إذ(َ
ًولذلك ُجعل حذفه شرطا في صحة اFضافة, فاصل يفصل المضاف عن المضاف إليه ُ ِ.  

َنون777777777777ا تل777777777777ي اUع777777777777را ْ ِ ِ َ َب  أو تنوين7777777777777اًُ ْ َِ ْ ََ
  

  

َمم777777777ا ت777777777ضيف اح777777777ذف كط777777777ور س777777777ينا َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ .  

  

ْوإن ينون يحتمل, ّإذا لم يحذف � يتصور وجود اFضافة َ ْ ُ . ُ ََ َْ ْ ُ ُيجوز َ K ُإفراد َ َ ْ ْإذ(ِ   .َوھذا سبق معنا في تنوين العوض) ِ

ْوإن ينون يحتمل َ ْ ُ . ُ ََ َْ ْ ُ يعني ُيجوز، مبني للمفعول من التجويز بمعنىَ K ُ عدم ا�متناع لوجوب اFفراد حينئ$ذ وذل$ك إذا أف$ردت َ ٍ ِ
  ).إذ(

ُإفراد : قال َ ْ ْإذ(ِ ًأظھ$ر ف$ي مق$ام اFض$مار ق$الوا دفع$ا , َول$م يق$ل إفرادھ$ا وھ$و ا=ص$ل، يعن$ي أظھ$ر ف$ي مق$ام اFض$مار) ِ َ
) إذ(لك$ن لم$ا أراد ، و)إذ(و) ُحي$ث(، وإن ينون يحتمل إفرادھا، ھ$ذا يحتم$ل أن$ه ي$شمل )إذ(لتوھم رجوع الضمير لغير 

ٍدون حيث حينئذ قال ُإفراد : ُ َ ْ ْإذ(ِ ٍويْومئ$ذ((, )إذ(ً، دفع$ا لت$وھم رج$وع ال$ضمير لغي$ر )إذ(Kنص على ) ِ ِ َ َ َ يف$رُح الُمْؤمن$ونَ َ َُ ِْ ْ(( 
ِبن$$ْصر((]4:ال$$روم[ َ ِ' ِ K((] ًيومئ$$ذ ُح$$ذف الم$$ضاف إلي$$ه وج$$يء ب$$التنوين عوض$$ا عن$$ه.. ٍ يومئ$$ذ]5:ال$$روم َ ًعوض$$ا ع$$ن .. َ

ْوأنتم((, الجملة ُ ْ َ َ حينئذ تنظُرونَ ُ َ   . حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون]84:الواقعة [))ٍ

ًُحذف المضاف إليه وھو جملة وجيء بالتنوين بد� عنه: إذن َ وأكثر ما يكون ذلك مع إضافة اسم الزم$ان إليھ$ا، يعن$ي , ِ
ٍيومئ$$ذ وحينئ$ذ: ا كم$$ا ف$ي نح$$و م$$ع إض$افة اس$$م الزم$$ان إليھ$-تن$$وين الع$وض-أكث$ر م$$ا ُي$ؤتى ب$$التنوين  ويك$$ون التن$$وين , ٍ

  .ًعوضا من لفظ الجملة المضاف إليھا كما سبق في أقسام التنوين

َوما كـ َ ْإذ(َ ًمعنى) ِ ْ ْإذ(َكـ َ ًأضف جوازا) ِ َ َ َ ْ ِ ّوال$ذي اس$تقر : ّھ$ذا ُمتعل$ق بمح$ذوف ص$لة الموص$ول يعن$ي) إذ(مبت$دأ ك$ـ) م$ا(و, َ
يعن$ي ا=لف$اظ , )إذ(مث$ل , ھ$ذا خب$ر) إذ( تميي$ز، ك$ـيعني من جھة المعنى؛ في المعنىًفي المعنى معنى ) إذ(مثل ) إذ(كـ

) إذ(عن$دنا أص$ل وھ$و , ، يعني عن$دنا أص$ل وعن$دنا ف$رع)إذ(في المعنى كـ) إذ(ُمن أسماء الزمان التي أجريت مجرى 
Fض$افة إل$ى الجمل$ة بنوعيھ$ا، م$ا ُإذ أص$ُل حكمھ$ا ل$زوم ا, ُما الحكم؟ أنھا ت$ضاف إل$ى الجمل$ة ا�س$مية والجمل$ة الفعلي$ة

  .، وھو اFضافة إلى الجملة ا�سمية أو الفعلية ھذا مراده)إذ(َأخذ حكم ) إذ(َأشبه 
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ًفي كونه اسم زمان ُمبھم ماضيا مثل ) إذ(يجري مجرى : إذن   .في اFضافة إلى الجملة الفعلية وا�سمية) إذ(َ

َوما كـ َ ْإذ(َ ًمعن7ى) ِ ْ ْإذ(َك7ـ َ ًظرف$ا ُمبھم$ا ماض$يا نح$ويعن$ي ف$ي كون$ه ) ِ ً , ُإذا أري$د بھ$ا الماض$ي, ح$ين ووق$ت وزم$ان وي$وم: ً
َوُيشترط فيھا أن تك$ون مث$ل  , ھ$ذه لمطل$ق ال$زمن الماض$ي) إذ(وأم$ا المح$دود ف$.؛ =ن , ّبمعن$ى أنھ$ا غي$ر مح$ددة) إذ(َ

ٍكن$ت ك$ذا م$ث.؛ حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا ف$ي ال$زمن الماض$ي) إذ(واذكر  ھ$ذا ُمطل$ق ل$يس : نق$ولھ$ل ھ$و مح$دود أو ُمطل$ق؟ , ً
  .بمحدود

ُوم$ا ھ$و حك$م إذ؟ إض$افتھا إل$ى , )إذ(َأخ$ذ حك$م : ٍف$ي الد�ل$ة عل$ى ال$زمن الماض$ي فحينئ$ذ نق$ول) إذ(ما كان مث$ل : إذن
َوإنم$ا ألح$ق ب$ه ف$ي , في اللزوم) إذ(إ� أنه لم يلحق به ما أشبه ) إذ(ثم ھذه اFضافة حكُمھا اللزوم في , الجملة بنوعيھا

Fضافة على أصلھاِجواز ا.  

ًأضف جوازا : ولذلك قال َ َ َ ْ ِ ِيعني أضف ھ$ذه ا=لف$اظ الت$ي أش$بھت َ ف$ي كونھ$ا ) إذ(Kون$ص علي$ه ل$ئ. تلح$ق ب$ـ, ًج$وازا) إذ(َ
  .ُتلزم اFضافة وإنما تجوز اFضافة

ِفألحقت بھا من حيث جواز اFضافة إلى الجمل,  في المعنىأشبھتھا) إذ(ھذه ا=لفاظ المشبھة لـ: إذن ة دون وج$وب تل$ك ُ
  .اFضافة

َوما ك7ـ َ ْإذ(َ ًمعن7ى) ِ ْ ْإذ(َك7ـ َ ًقلن$ا ف$ي كون$ه ظرف$ا ُمبھم$ا ماض$يا نح$و، )ِ ً ُإذا أري$د بھ$ا ) ي$وم(و, )زم$ان(و, )وق$ت(و, )ح$ين: (ً

وأم$ا حكمھ$ا وھ$و الل$زوم , ِيعني في جواز اFض$افة فح$سب, ُفي اFضافة إلى ما تضاف إليه إذ فحسب) إذ(الماضي كـ
ًأضف ج$وازا � لزوم$ا ك$ـ: قال, Kولذلك نص على ذلك, الفة لھافھي مخ, ف. ً kواجب$ة � تنف$ك .. �زم$ة) إذ(، إض$افة )إذ(َ

ًعن اFضافة إما لفظا ومعنى وإما معنى ً َھذه يج$وز إض$افتھا إذا أش$بھت : ِوأما ھذه ا=لفاظ حين وما ُعطف عليه نقوُل, ً ُ
ُيجوز لك أن ت, ِلكن � على وجه اFيجاب) إذ(   .ُضيف ويجوز لك أن تتركُ

ُنحو ْ ْحين جا نبذ: َ ِ ُ َ َ َحين :ِ َح7ين ج7اُأضيف إلى الجملة , َفي كونه اسم زمان مبھم للماضي) إذ( ھذا أشبه ِ َ ھ$ذا : ، ج$اء قلن$اِ
ْنبذ, جا وجاء: فيه لغتان ِ ْ حين جا نبذ يعني طرح،ُ ِ ُ َ َ ِنبذ حين جا, ِ ِيعني ُمتعلق بنبذ ھو العامل فيه, ُ ُ ّ.  

ُوس$يذكرھا الن$اظم ) إذا(ذك$ر , )إذا(و) إذ(و) حي$ث(ِمن ال.زم لmضافة ما � يضاف إ� إلى الجملة وھ$و : قال الشارح
ُفأم$ا حي$$ث فت$ضاف إل$ى الجمل$$ة ا�س$مية , K=نھ$ا مم$ا اخ$$تص باFض$افة إل$ى الجمل$$ة الفعلي$ة , )ٌاجل$س حي$$ث زي$د ج$$الس(ُ

ٌتعل$$ق بقول$ه اجل$س، زي$د مبت$$دأّتق$ول ظ$رف مك$$ان مبن$ي عل$ى ال$ضم ُم: ٌحي$ث, اجل$س ھ$ذا فع$ل أم$$ر , ٌج$الس ھ$ذا خب$$ر, ّ
  .� بد أن يكون مضاف ومضاف إليه, =نھا م.زمة لmضافة, ّوالجملة في محل خفض مضاف إليه

ّ الفع$ل والفاع$ل جمل$ة ف$ي مح$ل خف$ض بإض$افة تق$ول) جل$س زي$د(، كذلك )اجلس حيث جلس زيد(وإلى الجملة الفعلية 
  :ّ، وشذ إضافتھا إلى مفرد كقوله"المضارع يعني"في الجملة الفعلية ٌأو حيث يجلس زيد , حيث إليھا

َأم77777777777ا َت77777777777رى َ ُحي77777777777ث َ ْ ٍس77777777777ھيل َ ْ َ َطالع77777777777ا ُ ِ َ
  

  

ُي7777777777777ضيءً نجم7777777777777ا ِكال7777777777777شھاب ُ M (اَع7777777777777َِم  

  

ُحيث ْ ٍسھيل َ ْ َ ٍحيث مضاف وسھيل مضاف إليه: ُ ّوھ$ذا س$ار علي$ه الك$سائي وغي$ُره م$ن الك$وفيين فج$وزوا إض$افة حي$ث , ُ َ
ُصواب أن$$ه � يج$$وز إض$$افة حي$$ث إل$$ى المف$$ردوال$$, إل$$ى المف$$رد ّوھ$$ذا ش$$اذ؛ كم$$ا ق$$ال , ُب$$ل تل$$زم اFض$$افة إل$$ى الجمل$$ة, ُ

ُوشذ إضافتھا إلى مف$رد؛ =ن حي$ث : الشارح ٍ ًوإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ � ب$د أن يك$ون م$ضافا إل$ى ,  معن$ى ال$شرطت$ضمنّ ٍ
  .الجملة

ُواذك$ُروا((, )جئت$ك إذ زي$د ق$ائم: (لشرط ا�ستحساني نح$وا-إلى الجملة ا�سمية كذلك بالشرط السابق ُوأما إذ فتضاف  ْ َ 
ٌإذ أن$$$تم قلي$$$ل ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َجئت$$$ك إذ ق$$$ام زي$$$د: وإل$$$ى الجمل$$$ة الفعلي$$$ة,  إذ أن$$$تم قلي$$$ل]26:ا=نف$$$ال [))ِ ُواذك$$$ُروا((, ُ ْ ً إذ كن$$$تم قل$$$ي.َ ِ َ ْ ُ ُ ْ ِ(( 

ْوإذ((,  وقد تك$ون الجمل$ة ك$ذلك فع$. م$ضارعا]86:ا=عراف[ ِ K يْمك$ُر ب$ك ال$َ َ َِ َذين كف$ُرواُ َ َ ً لك$ن ُم$رادا بھ$ا ]30:ا=نف$ال [))ِ
  .ٍالماضي كما سبق ومعنى ھذا المضارع حينئذ المضي

ٍوت$$ضاف إل$$ى الجمل$$ة الفعلي$ة الت$$ي فعلھ$$ا م$$اض, ُت$ضاف إل$$ى الجمل$$ة ا�س$مية: إذن ُوت$ضاف إل$$ى الجمل$$ة الم$$ضارعية , ُ
َوإذا وقع بعَدھا الفعل المضارع ھذا فيه تناقض؛ ف$. ٍحينئذ يكون المراد بھا من جھة المعنى الماضي؛ =ن إذ للماضي 
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ِبد من تأويل المضارع على أنه في الزمن الماضي  ْوإذ((ّ ِ ُ يْرفُع إْبراھيمَ ِ َ َِ   . ھذا ا=صل]127:البقرة [))َ

ْإذ: ((وھذه ا=مثلة الث.ثة اجتمعت في قوله تعالى ْ أخرجُه الذين كفُروا ثاني اثنْين إذ ِ ِْ ِ َ َ ََ َ َ َِ َِ K ْ ُِھما في الغ$ار إذ يق$وُل ل$صاحبه � َ ِ ِ ِِ َِ َ َُ ْ ِ َ ْ
َتْحزْن ْإذ ]40:التوبة [))َ َ أخرجُهِ َ ْ ِإذ ُھما ف$ي الغ$ار, جملة ماضوية: َ َ ْ ِ َ ْ ِإذ يق$وُل ل$صاحبهاس$مية؛ : ِ ِ ِِ َِ َُ جمل$ة م$ضارعية بمعن$ى : ْ

ًويج$$وز ح$$ذف الجمل$$ة الم$$ضاف إليھ$$ا وي$$أتى ب$$التنوين عوض$$ا عنھ$$ا، وھ$$ذه قاع$$دة ُم, الماض$$ي ْوأن$$تم((ط$$ردة ُ ُ ْ َ ٍ حينئ$$ذ َ
َتنظُرون ُ   : وھذا معنى قوله]84:الواقعة [))َ

ْوإذ وإن ينون يحتمل َ ْ ُ . ُ َ ََ َْ ْ َ ْ ْإفراد إذ ***  ِ ِْ ُِ ُدخله التنوين ُيج$وز إف$راد إذ فتك$ون ُمف$ردة ع$ن الم$ضاف إلي$ه لك$ن .. ّ إن ُينون إذ:َ K َ
  .في اللفظ � في المعنى

ّ لفظا؛ كيف تلزم اFضافة معنى؟ يعن$ي � تنف$ك عل$ى الم$ضاف إلي$ه البت$ةًمما يلزم اFضافة معنى �) إذ(فـ ً ق$د ُيح$ذف , ً
ِ�؛ � يح$ذف، بخ$.ف حي$ث، حي$ث ھ$ذه م.زم$ة للم$ضاف إلي$ه : وأما ف$ي المعن$ى والتق$دير نق$ول, ھذا في اللفظ: نقول ُ ُ

ًلفظا ومعنى، وأما إذ فھذه ُم.زمة لmضافة معنى دون لفظ ًِ ً.  

ُيحتمل إفرادھا يعني يقب$ل وُيج$وز أي" إذ"وإن ُينون : أي K ً � معن$ى لوق$وع التن$وين -انتب$ه-ًلفظ$ا .. ًع$دم إض$افتھا لفظ$ا: َ
  .ًعوضا عن الجملة المضاف إليھا

َوما كـ: َوأشار بقوله َ ْإذ(َ ًمعنى) ِ ْ ْإذ(َكـ َ يج$ري , في كونه اسم زم$ان ُم$بھم بمعن$ى الماض$ي) إذ(ما شابه : يعني) إذ(ما كـ):ِ
  .في إضافته إلى الجمل) إذ(مجرى 

َوما كـ َ ْإذ(َ   .اسم زمان الذي أشبه إذ: يعني) إذ(اسم موصول يصدق على ماذا؟ ما كـ) ما(، )إذ(والذي كـ: يعني) ِ

َول$يس الم$راد ب$ه الظ$رف، �؛ ق$د يك$ون , َف$ي كون$ه اس$م زم$ان) إذ(َ، وھو ما شابه )إذ(ھو صادق على الملحق بـ: إذن
  .ا المراد به اسم زمان فحسبإنم, ًظرفا وقد � يكون

 ع$ن معن$ى ا�س$تقبال � خ$رجإن ك$ان بمعن$ى , بمعنى الماض$ي � بمع$ى ا�س$تقبال, ً محدود إذا كان محدودا �مبھم �
َتدل على زمن ماض ُمبھم غير محدود) إذ(؛ =ن )إذ( ٍ ٍ k , َفما دل على ھذا المعنى حينئذ نقول أشبه ٍ K)َفأخذ حكمھا) إذ َ.  

َ في كونه اسم زمان ُمبھم بمعنى الماضي يجري مجرى  ما شابه إذ ھ$ذه موص$ولة ) م$ا(و, في إضافته إل$ى الجم$ل) إذ(َ
َاس$م زم$ان ل$يس الم$راد ظرفي$ة : ًفي كونه ظرف$ا يعن$ي) إذ( أن ما كان مثل إ�) إذ(واقعة على أسماء الزمان الشبيھة بـ َ

ِ، وإنم$ا عب$روا بھ$ذا م$ن ب$اب التوس$ع يعن$ي اس$م الزم$ان المراد ب$ه اس$م الزم$ان, يعني ينصب على الظرفية وإ� �؟ � ّ
ًس$$واء ك$$ان من$$صوبا عل$$ى الظرفي$$ة أم �  َي$$ْوم((ً َ ُھ$$م ب$$ارزونَ َُ ِ ُي$$ْوم((, َ ي$$وم ھ$$ذا ظ$$رف]16:غ$$افر [))ْ َ ينف$$ُع ال$$صادقينَ َِ ِ K َ(( 

ُيْوم((,  بالرفع ھذا خبر يعني ھذا ُمعرب]119:المائدة[ َ ينف$ُع ال$صادقينَ َِ ِ K  ي$وم نق$وُل ھ$ذا ظ$رف أو اس$م ]119:ةالمائ$د [))َ
َيْوم((, زمان؟ اسم زمان َ ُھم بارزونَ َُ ِ   . يوم ھذا ظرف]16:غافر [))ْ

ً� ُيشترط في اسم الزمان أن يكون ظرف$ا ب$ل ق$د يك$ون ظرف$ا يعن$ي من$صوبا عل$ى الظرفي$ة وُي$ضاف إل$ى الجمل$ة : إذن ً ً َ َ
َفي كونه ظرفا ماضيا غير مح$دود يعن$ي. ًوقد � يكون ظرفا مثل المثال الذي ذكرناه, التي تليه ً ُُمبھم$ا يج$وز إض$افته : ً ً َ

: فتق$ول, )ي$وم(و) زم$ان(و) وق$ت(و) حين: (وذلك نحو, ُإلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وھي الجمل ا�سمية والفعلية
ِوزمان قدم بكر, َووقت جاء زيد, ُجئتك حين جاء زيد َويوم خرج خال$د, َ وك$ذلك , ي$د ق$ائمُجئت$ك ح$ين ز: وك$ذلك تق$ول, َ

  ).إذ(ّفالحكم سيان مثلھا مثل , الباقي

ًأضف جوازا : وإنما قال المصنف َ َ َ ْ ِ ، )إذ( ُيضاف إلى ما ُي$ضاف إلي$ه -أي ما كان مثل إذ في المعنى-لُيعلم أن ھذا النوع َ
ًوھو الجملة جوازا � وجوب$ا ٍف$إن ك$ان الظ$رف غي$ر م$اض , ً ً ك$ان م$ستقب.، أو مح$دودا معين$ا غب$أنَ ً ِل$م يج$ر , ي$ر م$بھمً

 ح$ين يج$يُء أجيئ$ك, ف. ُيضاف إلى الجمل$ة ا�س$مية ب$ل إل$ى الفعلي$ة, )إذا(بل ُيعامل غير الماضي ُمعاملة ) إذ(مجرى 
َفي الزمن المستقبل حينئذ نقول ھذا ُيلحق ب$ـ) إذا(ما كان معناه معنى : يعني) إذا(ُھذا وسيأتي ما ألحق بـ, زيد ف$. ) إذا(ٍ

  .جملة الفعليةُيضاف إ� إلى ال

  .شھر كذا وحول كذا: بل � ُيضاف إ� إلى ُمفرد نحو, شھر وحول: و� ُيضاف المحدود إلى جملة وذلك نحو

  : إذن
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ْوألزم77777777777777وا إض77777777777777افة إل77777777777777ى الجم77777777777777ل َ ُ َ ُ َْ َ ِْ ًِ َ َ  

  جج

ْحي777777777777777777ث وإذ وإن ين777777777777777777ون يحتم777777777777777777ل َ ْ ُ . ُ َ َ ْ ََ َْ ْ ِ ِْ ُ  

  

ْإف77777777777راد إذ وم77777777777ا ك77777777777إذ معن77777777777ى ك77777777777إذ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ًَ ْ َ َ َ َُ  

  

َأض7777777777ف ج7777777777و َ ْ ِ ْازا نح7777777777و ح7777777777ين جانب7777777777ذَ ِ ُ ََ ُ َْ ِ ً  

  

وھ$و , kم$ا يخ$تص بن$وع م$ن الجم$ل: k لmضافة وھو ما يختص بالجمل وقلنا ھ$ذا ق$سمانال.زمھذا ھو النوع الثاني من 
و� , ُم.زم$ان لmض$افة) إذ(و) حي$ث: (ٍوحينئ$ذ نق$وُل, kسيأتي ذكره، وم$ا � يخ$تص وإلي$ه اFش$ارة بھ$ذين البيت$ين) إذا(

ًثم حيث �زمة لmضافة معنى ولفظا,  إلى الجملُيضافان إ� ً k فھ$ي ُم.زم$ة لmض$افة معن$ى � لفظ$ا =ن$ه ينف$ك إذ وأما, ُ ً ً
  .عن المضاف إليه

َواب7777777ن أو اع7777777رب م7777777ا ك7777777إذ ق7777777د أجري7777777ا ْ َ ْ ْ ْ َِ ُِ َْ َ ْ ِ ِ َِ  

  جج

َواخت777777777777ر بن777777777777ا متل777777777777و فع777777777777ل بني777777777777ا ُ ْ M َ ْ َِ ٍِ ُ ْ َ َ ِْ  

  

َوقب77777777777777ل فع77777777777777ل مع77777777777777رب أو مبت77777777777777دا َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ ٍ ٍِ َ َ
  

  

ْأع77777777777 َرب وم77777777777ن بن77777777777ى فل77777777777ن يفن77777777777داَ ْ ْ. ََ َُ َ َ َ َْ ِ  

  جج

ِأخذ حكمھا في اFضافة، بقي حكم اسم الزمان نفسه) إذ(وما أشبه , ھذه مبنية) إذ(عرفنا  ِ ُ ُمبنية ھل تبن$ى مثل$ه أم ) إذ(, َ ّ
ًفھ$ي مبني$ة ق$و� واح$دا) إذ(، أم$ا )إذ(َ�؟ الك.م في ما أش$به  ً ّ  الزم$ان الدال$ة وھ$ي اس$ماء-ولم$ا أش$بھتھا ھ$ذه الكلم$ات , َ

) ٌي$$وم(ھ$$ي ُمعرب$$ة , بق$$ي حكُمھ$$ا ھ$$ي, ف$$ي إض$$افتھا إل$$ى م$$ا بع$$دھا) إذ(َ قلن$$ا أخ$$ذت حك$$م -عل$$ى ال$$زمن الماض$$ي الم$$بھم
َوابن أو اعرب ما كـ: قال, )ٌزمن(و) ٌوقت(و َ ْ ْ ْ َِ ِ ْإذ(َِ َقد أجريا) ِ ِْ ُ ْ ِما قد أجري كـ: َ َأنت ُمخي$ر ب$ين حكم$ين) إذ(ُ K إم$ا اFع$راب , َ

ٌجئت$$ك ح$$ين ج$$اء زي$$د: (ُيج$$وز فيھ$$ا الوجھ$$ان).. إذ(ًوإم$$ا البن$$اء حم$$. عل$$ى , وھ$$و ا=ص$$ل , بالن$$صب عل$$ى الظرفي$$ة, )َ
  .وبالبناء على الفتح

َوابن أو اعرب ما  ْ ْ ْ َِ ِ   .ٌواقع على أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذ وتنازعه الفع.ن, ھذا اسم موصول بمعنى الذيَِ

ُابن ما قد أجري كـ إذ   .، وأعمل الثاني وأضمر في ا=ول ثم حذف ھذا ا=صل)إذ(ُقد أجري كـ، أعرب ما )ِ

َما كـ ْإذ(َ َقد أجريا) ِ ِْ ُ ْ ً يعني مما سبق أن ُيضاف إلى الجملة جوازا، أم$ا اFع$راب فعل$ى ا=ص$لَ ًوأم$ا البن$اء فحم$. عل$ى , َ
  ).إذ(ُ، ما قد أجرى كـ)إذ(

َواختر بنا متلو فع7ل بني7ا ُ ْ M َ ْ َِ ٍِ ُ ْ َ َ ًيج$وز اتفاق$ا ھ$ذا أو ذاك, واز أخ$ذناهُ م$ن ال$شطر ا=ولالج$:  إذنِْ ٌلك$ن ث$م ت$رجيح بينھم$ا ف$ي , ُ َ
  .ا=ولوية

َواختر بنا َ ِْ ْ   . ھذا بالقصر للضرورة:َ

َاختر بنا متلو فعل بنيا ُ ْ M َ ِْ ٍِ ُ ْ َ َ ٌ يعني أن ا=رجح والمخت$ار ف$ي م$ا ت$.هُ فع$ل مبن$ي البن$اء:ِْ َ ُإذا أض$يف اس$م الزم$ان إل$ى : يعن$ي, َ ُ

ٍالبناُء على اFعراب مع جواز اFع$راب، وإذا أض$يف إل$ى فع$ل م$ضٍفحينئذ ا=رجُح , لة ماضويةجم ٍارع مبن$ي فحينئ$ذ ُ ٍ
ٍواخت77ر بن77ا متل77و فع77ل: ا=رج$$ُح ھ$$و البن$$اء دون ا=ع$$راب؛ لم$$اذا؟ =ن$$ه ق$$ال ْ M َ ْ َِ ُ ْ َ َ والمتل$$و؟ ھ$$و اس$$م , م$$ا ھ$$و الت$$الي؟ الفع$$ل, ِْ

َ متلو فعل بنيا,الزمان ُ ْ M َِ ٍِ ُ ًسواء كان البناء أصليا كالفعل الماضي ْ َأو عارضا وطارئ$ا كالفع$ل الم$ضارع إذا ات$صل ب$ه م$ا , ٌ ً ً
ّحينئذ يترجح البناء على اFعراب لماذا؟ للمناسبة, بناءهُِيوجب  ًُيناسب اسم الزمان أن يك$ون مبني$ا إذا : للمناسبة يعني.. ٍ َ ِ

ّأضيف إلى أول كلمة وھي مبنية   .أو فعل مضارعإما فعل ماضي : وھي, ُ

ٍوقبل فع7ل مع7رب ِْ ُ ْ ْ ٍَ َ َأو مبت7دا, ِيت$صل ب$ه م$ا ُيوج$ب بن$اءه الم$ضارع ال$ذي ل$موھ$و الفع$ُل : َ َ ْ ُ ْ ْأع7ربأو للتق$سيم ھن$ا، : َ ِْ  وھ$ذا َ
ُواجب عنَد البصريين، إذا كان ما يتل$و اس$م الزم$ان ال$ذي أش$به إذ فع$. م$ضارعا أو مبت$دأ وج$ب اFع$راب و� يج$وز  ًَ ًَ َ ٌ

  .البناء

َم ُيجز البصريون حينئذ غير اFعرابول ٍ ّوأج$از الكوفي$ون البن$اء وإلي$ه م$ال الفارس$ي والن$اظم, ِ ْ وم7ن :َق$ال ھن$اول$ذلك , َ َ َ
َبنى فلن يفندا ْ. ََ َُ ٍم$ن بن$ى م$ا إذا ت$.هُ فع$ل م$ضارع ُمع$رب، أو ُمبت$دأ حينئ$ذ , َل$ن يغل$ط: يعن$ي ََ َل7ن يفن7داَ ْ. َ ُ ، لم$اذا؟ =ن$ه ھ$و َ
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َفليس له ع.ق$ة بم$ا بع$َده، ث$م ج$اء ال$سماع, اسم الزمان على إذ.. َقيس ھذا ا�سما=صل أن ن, ا=صل ولھ$ذا ق$رأ ن$افع , َ
َھذا(( َيْوم َ ْ ينفُع الصادقين صدقُھمَ ُ ْ ِ ِ ِ Kَ َھذا ))ََ َيْوم َ َھذا.. َ ُيْوم َ َويوم ھ$ذا بالن$صب، قي$ل الف$تُح ھ$ذا , ُيوم خبر ھذا, قراءة السبعة َ

َعل7ى: (ِوقد ُروي بالوجھين, َھي مبنية:  فتُح بناء، إذنوإنما ھو, َليس فتح إعراب َح7ين َ ُعاتب7ت ِ ْ َالم7شيب ََ َِ َعل$ى ح$ين (, )ْ
ُعاتبت) ِعلى حين ْ َالمشيب ََ َِ َعلى ْ َالصبا َ M ,ُِروي بالوجھين.  

َأعرب قب$ل فع$ل مع$رب أو مبت$دأ: إذن َإذا وق$ع اس$م الزم$ان ال$ذي أش$به , َ ٍقب$ل فع$ل مع$رب ) إذ(َُ لم$ضارع وھ$و الفع$ل ا-ٍ
ُويج$وز عل$ى قل$ة عل$ى م$ذھب , ٍ حينئذ يجُب اFعراُب على مذھب البصريين-الذي لم يتصل به نونا التوكيد و� النسوة

  .الكوفيين البناُء

َوك$$ذلك إذا وق$$ع قب$$ل مبت$$دأ  َ حينئ$$ذ تع$$ين اFع$$راُب عل$$ى م$$ذھب الب$$صريين-يعن$$ي جمل$$ة اس$$مية-َ ّ َوج$$از عل$$ى م$$ذھب , ٍ
  .الكوفيين

َومن بنى ف َ َ َ َلن يفنداَْ ْ. َ ُ Kيعني لن ُيغلط بل ُيصدق: َ K.  

ٍفأض$يف إل$ى الجمل$ة يج$وز في$ه حينئ$ذ البن$اء واFع$راب) إذ(َمعنى البيت أن ما جرى من أسماء الزمان مج$رى : إذن ُ ُ ,
َإ� أن الجملة إذا كانت ُمصدرة بفعل مبني اختير البناء َّ كان$ت وإن , فعل بني الماضي والم$ضارع المبن$ي: وشمل قوله, ّّ

َالجمل$$ة الم$$ضاف إليھ$$ا ُم$$صدرة بالفع$$ل المع$$رب وھ$$و الم$$ضارع الع$$اري ع$$ن موان$$ع اFع$$راب أو بالمبت$$دأ فالوُج$$ُه , ّ
  .اFعراب وھو ُمتفق عليه

ُوأجاز الكوفيون فيه البناء وتبعھم الناظم ِ َومن بنى فلن يفندا: ولذا قال, َ ْ ْ. ََ َُ َ َ ن عل$ى والبناُء ھنا إنما يك$و, التكذيب:  والتفنيد,ََ
  .ّولم ُينبه عليه الناظم, الفتح

ْوابن أو اعرب ْ ْ َِ ِ َِ.  

  . يعني اسم زمانَما

َقد أجريا ِْ ُ ْ   .وقد ھنا للتحقيق, ا=لف لmط.ق َ

ْإذ(َكـ ْ، واختر)ِ ََ   . للمناسبةْ

Mبنا متلو  َُ ْ َ َقصره للضرورةِ yمتلو ُمضاف, َ   .وفعل مضاف إليه, َ

َبنياو   .ّلة في محل جر صفة لفعلوبني الجم,  ا=لف ھذه لmط.قُِ

َوقب7ل ْ  وق$$وعٌوھ$ذا ص$ريح ف$$ي ج$واز , أو ھن$ا للتق$$سيم, َيعن$ي أع$$رب قب$ل فع$ل مع$$رب أو مبت$دأ,  ھ$ذا من$$صوب ب$أعربََ
ًوھو إنما يتم إذا جعل ذلك المضارع بمعنى الماضي ولو تنزي. كم$ا ف$ي , )إذ(المضارع بعَد الظرف الذي بمعنى  َ ) إذ(ّ

  . سبقَإذا وقع بعد المضارع كما

ٍوقبل فعل معرب  ِْ ُ ْ ْ ٍَ َ َإذا يجوز أن يقع بعد َ   ).إذ(الفعل المعرب؛ =ن ھذا محمول على ) إذ(ُ

ٍوقبل فعل معرب: إذن ِْ ُ ْ ْ ٍَ َ ْأعرب.. َ ِْ ُيجوز =نن$ا ن$تكلم ع$ن اس$م الزم$ان: ، أعرب قبل فعل معرب، إذنَ َإم$ا اذا أض$يف إل$ى , ُ ُ

ّالفعل المعرب دل على أنه ُمسلم به K.  

ُوأشار في ھذين البيتين إلى أن م$ا ُي$ضاف إل$ى الجمل$ة ج$وازا يج$وز في$ه اFع$راب والبن$اء س$واء أض$يف : شارحقال ال ٌ ُ ً َ
ّإل$$ى جمل$$ة فعلي$$ة ُص$$درت بم$$اض أو جمل$$ة فعلي$$ة ُص$$درت بم$$ضارع ٍ l , ِأو جمل$$ة اس$$مية وھ$$ذا م$$ذھُب الك$$وفيين وت$$بعھم َ

 :وقد ُروي بالبناء واFع$راب قول$ه, ٍُصدرت بماض البناءُالفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية 
َعلى َحين َ ُعاتبت ِ ْ َالمشيب ََ َِ َعلى ْ َالصبا َ M.  

َعلى حين على حين(   .ھذا مبني أصلي, بالوجھين) ِ

َعلى َحين َ َيستصبين ِ ِ ْ ْ .كل ََ ِحليم ُ   .فعل مضارع مبني على السكون: يستصبين النساء يعني: َ

َوما وقع قبل فعل ُمعر   :وھذا معنى قوله, ُويجوز البناء, ب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه اFعرابَ
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َومن بنى فلن يفندا ْ ْ. ََ َُ َ َ َھذا((َوقد قرأ في السبعة , لن يغلط:  أيََ ُ ي$ْومَ َھ$ذا(ِ ب$الرفع عل$ى اFع$راب، و]119:المائ$دة [))َ َ ي$ْومَ َ (
  .بالفتح على البناء

ُومذھُب البصريين أنه � يجوز فيما أضي و� , ّف إلى جملة فعلي$ة ُص$درت بم$ضارع أو إل$ى جمل$ة اس$مية إ� اFع$رابُ
ٍيجوز البناء إ� فيما أضيف إلى جملة فعلية ُصدرت بماض ّ ُ   ً.ھذا حكم ما ُيضاف إلى الجملة جوازا, ُ

ٌوأما ما ُيضاف إليھا وجوبا ف.زم للبناء   . فيما سبقالسابق لوجود الشبه ا�فتقاري إلى الجملة) حيث(و) إذ(وھو , ً

َوألزم777777777777777777777وا إذا إض777777777777777777777افة إل777777777777777777777ى ِْ ِ ًِ َ ََ ُ ََ َ
  

  ج

َجم777777777ل ا)فع777777777ال ك777777777ـ ِ َِ َ ُْ َھ777777777ن إذا اعتل777777777ى(َ َ ْ َ ِ ْ ُ(  

  ج

َھذا النوع الثاني مما يلزم اFضافة إلى الجمل، وھو ما ُيضاف إلى جملة فعلي$ة وھ$و  الظرفي$ة ) إذا(والم$راد بھ$ا , )إذا(ُ
ُالفجائية، =ن الفجائية حرف و� تضاف) إذا(�  ّ.  

ُألزموا َو َ ْ َھذا عطف على ما س$بقَ َوألزم7وا إض7افة إل7ى: ٌ ِْ ًِ َ َ ُ ََ ِجم7ل(ال7ـ َ َ ُحي7ث ()ُ ْ ْإذ(َو) َ ,  وألزم$وا إض$افة إل$ى جم$ل ا=فع$ال,)ِ
َإذا: ألزموا إذا   .مفعول ثاني: إضافة, مفعول أول: ِ

  .والحرُف � يضافالفجائية =نھا حرف على ا=صح، ) إذا(ًإذا المراد بھا ھنا الظرفية احترازا عن : وقلنا

َإلى ِجمل ا)فعال ِ َِ َ ُْ ِجمل ا)فعال: َ َِ َ ُْ ِ، بنقل حركة الھمزة إلى ال.مَ ًالماضوية كثيرا والمضارعية قلي. ليس مطلق$ا: أي, ِ ًَ ھ$و , ً
ُوإنما احترز بجمل ا=فعال عن الجملة ا�سمية ف. ت$ضاف , َأطلقه وإن ك$ان , إل$ى الجمل$ة ا�س$مية عل$ى ال$صحيح) إذا(َ

ِوحينئذ الصواُب أن ھذه اللفظة ُم.زمة لmضافة إلى الجملة الفعلية, ه نزاعفي ٍ.  

َإلى ِجمل ا)فعال ِ َِ َ ُْ ً إلى الماضوية كثيرا والمضارعية قلي.َ   : وقد اجتمعا في قوله, إذن ليس على جھة السواء, ً

ُوال777777777777777777نفس ْ ٌراغب777777777777777777ة . ِ َرغبتھ777777777777777777ا ذاِإ َ ْ َ.  

  ج

َوإذا ِ cت7777777777777777رد َ َ ْتق ٍي7777777777777777لِلَق ِإل7777777777777777ى ُ ُن7777777777777777عَ َ  

  

ُوالنفس ْ ٌراغبة . ِ َرغبتھا ذاِإ َ ْ َرغبتھا, .َ ْ   .ُ أضيفت إلى جملة ماضوية.َ

َوإذا ِ cترد َ َ   .ُھذه أضيفت إلى جملة مضارعية, ٍليلَق ِإلى ُ

َإل7ى ِجم7ل ا)فع77ال ِ َِ َ ُْ ّ خاص$ة نظ$$را إل$ى م$$ا ت$ضمنتُه م$$ن معن$ى ال$$شرط غالب$ا؛ =ن إذا ھ$$ذه ت$ضمن معن$$ى ال$شرطَ ِ ّ ًّ وجمل$$ة , ً
  .ّوقد بينا ھذا في قواعد اFعراب ببسط, ُ� تضاف إ� إلى الجملة الفعلية, ِ � ُيناسبھا إ� الجملة الفعليةالشرط

َجمل ا)فعال كـ ِ َِ َ ُْ ْھن(َ َإذا اعتلى ) ُ َ ْ َ ْھن: َُھن أو ھنِ ًك$ن ُمتواض$عا : أي, ُِھن وھ$ن: يقال, )ھان يھون(فعل أمر , َ ھان يھوُنُ ُ
ّھينا إذا تكبر غيُرك ِفعل أمر من ) ُھن(ـف, ًّ .ع7ز ِإذا: ِلن، وفي المث$ل: أي) الصعب(ّضد ) ھان يھون(ٍ َأخ7وك َ ُ ْفھ7ن َ ُ فُھ$ن , َ

  .ِفھن بضم الھاء وكسرھا

ٌف$إن ت.ھ$ا اس$م , و� تدخل على الجملة ا�س$مية, )إذا(َمما يلزم اFضافة إلى الجملة الفعلية على جھة الخصوص : إذن
َحينئذ وجب تقدير فعل محذوف كم َإذا((ا ھو الشأن في ٍ ْ السماُء انفطرتِ ََ ََ K((] 1:ا�نفطار[.  

َأشار في ھذا البيت إلى ما تقدم ذكُرهُ م$ن أن : قال الشارح ّ ٍوحينئ$ذ الجمل$ة ف$ي , تل$زم اFض$افة إل$ى الجمل$ة الفعلي$ة) إذا(َ
ًمية خ.ف$$ا ل5خف$$ش ُو� ت$$ضاف إل$$ى الجمل$$ة ا�س$$, والعام$$ل فيھ$$ا جوابھ$$ا عل$$ى الم$$شھور, ّموض$$ع ج$$ر عن$$َد الجمھ$$ور

ُوال$شرط � يناس$ُبه الجمل$ة , ُّم$ضمنة معن$ى ال$شرط) إذا(kھ$ذا � ي$صح؛ =ن ,  إذا زي$د ق$ائمأجيئ$ك: ف. تقول, والكوفيين
ٌوإنم$$ا يناس$$ُبه الجمل$$ة الفعلي$$ة =ن الفع$$ل حك$$م وھ$$و تعلي$$ق, ا�س$$مية البت$$ة والتعلي$$ق إنم$$ا يك$$وُن ف$$ي ا=وص$$اف � ف$$ي , ِ

  .يھاھذا ا=صل ف, الذوات

ٌإذا فھم الغرُض من أداة الشرط حينئذ تفھم أنه � يصح أن يليھا ذات البتة ّ ُ ٍ ِ وھو ال$ذي يقب$ُل , َوإنما يليھا فعل؛ =نه ُحكم, ُ
ًفزيد يجُب أن يكون فاع. لفع$ل مح$ذوف ,  إذا زيد قامأجيئكوأما ,  إذا زيد قائمأجيئك: ف. تقل, التعليق , )إذا ق$ام زي$د(ٌ

ٍيين من جواز تقديم الفاعل عل$ى عامل$ه حينئ$ذ ِوعلى مذھب الكوف ٌفزي$د مرف$وع بفع$ل مح$ذوف , ّھ$ذا فاع$ل ُمق$دم) زي$د(ِ
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َوليس مرفوعا على ا�بت$داء، ھ$ذا م$ذھُب س$يبويه، وخالف$ه ا=خف$ش فج$وز كون$ه مبت$دأ خب$ُره الفع$ل ال$ذي بع$َده َK ً : يعن$ي, َ
ُثل$$ه م$$ا ي$$رد ف$$ي الق$$رآن كثي$$ر وم, إذا زي$$د ق$$ام, ًوالفع$$ل يك$$ون خب$$را ع$$ن المبت$$دأ, جمل$$ة اس$$مية َإذا((ِ ْ ال$$سماُء انفط$$رتِ ََ ََ K(( 

ره المذكور, َالسماُء ھذا ليس مبتدأ على الصحيح:  نقول]1:ا�نفطار[ lٌوإنما ھو فاعل لفعل محذوف ُيفس.  

  .إلى آخر ما ذكره.. َوزعم السيرافي في أنه

َإذا((ية ظرفية و� يليھا إ� الجملة الفعل) إذا(الصحيح أن ھذه : إذن ْ جاء ن$ْصُر ' والف$تُحِ َ َْ َ ِ َ َK((] إذا ظ$رف في$ه ]1:الن$صر ٌ
=ن$$ه .. َ العام$ل في$هھ$$ذا ھ$و ال$صحيح أن, والعام$ُل في$ه جواب$ه عل$ى الم$شھور, معن$ى ال$شرط ُم$ضاف إل$ى الجمل$ة بع$$َده

ّظرف � بد له من عامل فيه   .الصحيحَالظرف في محل نصب، ما الذي نصبه؟ الجواب على المشھور وھو , ٌ

َإذا((وأما  ْ السماُء انشقتِ َK َ K((] فمث$ل]1:ا�نشقاق )) :ِوإْن ِ أح$د م$ن الُم$شركين اْس$تجارك ف$أجْرهَُ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ ّ� ب$د :  يعن$ي]6:التوب$ة [))ٌ
ًوأجاز ا=خفش إضافته إلى الجملة ا�سمية تمسكا بالظاھر, من تقدير k َ.  

  ...!!!ى آله وصحبه أجمعينو' أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعل
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  74الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  : الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َلمفھ777777777777م اثن777777777777ين مع777777777777رف ب6777777777777 ِ ٍِ ِ. َ ُ ْ َُ ْ ِْ ِ  

  

ِتف777777777777رق أض777777777777يف كلت777777777777ا وك777777777777 ِ َِ َ cَ َْ ُ ٍ َ6َ  

  

ِ� زال الحديث في بيان ا=لفاظ التي �زم$ت اFض$افة، وذكرن$ا أنھ$ا عل$ى ن$وعين ُ ُالن$وع ا=ول م$ا يل$زم اFض$افة إل$ى : َ
َالجمل مطلقا، وھو الجمل ا�سمية والفعلية، وھذا ذكر الناظم منه    ).حيث(و) إذ(ً

وإن ك$ان ) لم$ا(َ جھ$ة الخ$صوص، وذك$ر بع$ضھم عل$ى) إذا(ُما يلزم اFضافة إلى الجمل$ة الفعلي$ة، وھ$و : والنوع الثاني
ِفالصواُب أنھا ُم.زمة لmضافة إلى الجمل الفعلية خ.فا ل5خفش وغيره) إذا(فيھا خ.ف، وأما  ً.  

ٍوالن$وع الث$اني م$$ا يل$زم اFض$افة إل$$ى المف$رد، وقلن$ا ھ$$ذا عل$ى ث.ث$$ة أن$واع، وأم$ا ف$$ي الجمل$ة فحينئ$ذ نق$$ول ِ َ ُال$ذي يل$$زم : ُ
َن يلزم اFضافة لفظ$ا ومعن$ى، وإم$ا أن يل$زم اFض$افة معن$ى دون لف$ظ، وك.ھم$ا �زم$ان لmض$افة، ف$إذا اFضافة إما أ ًَ

ٌقي$$ل �زم لmض$$افة معن$$ى دون لف$$ظ، ل$$يس الم$$راد أن$$ه غي$$ُر م$$ضاف، �، ب$$ل ھ$$و م$$ضاف، لك$$ن يح$$ذف الم$$ضاف إلي$$ه 
  .وينوى معناه

َلمفھ7777777777م اثن7777777777ين مع7777777777رف ب67777777777 ِ ٍِ ِ. َ ُ ْ َُ ْ ِْ ِ  

  

َتف7777777777رق أض7777777777يف cِ ُ ٍ َ َ كلت7777777777ا وك67777777777َ ِ َِ َ ْ  

  

ِك. وكلتا من ا=سماء ال.زمة لmضافة لفظ$ا ومعن$ى، بمعن$ى أنھم$ا � ينفك$ان ع$ن اFض$افة البت$ة، ل$يس ك$ـ ّ َ ً إذ ھ$ذه ) إذ(ِ
ٍتنفك عن اFضافة فُيؤتى بالتنوين بد� عن المضاف إليه وھو الجمل$ة، حينئ$ذ  ً ِ k ْوأن$تم((َ ُ ْ َ َ حينئ$ذ  تنظ$ُرونَ ُ َ  ]84:الواقع$ة [))ٍ

ض عنھ$ا تن$وين، ل$ذلك إذا ُس$ئلت : قولن lْوأن$تم((َُح$ذفت الجمل$ة وُع$و ُ ْ َ  إذ ھ$ل ھ$ي ُم$ضافة أم �؟ ]84:الواقع$ة [))ٍ حينئ$ذ َ
  .ًنعم ُمضافة، لكنھا ُمضافة معنى � لفظا، وھذا التنويُن عوض عن اللفظ: تقول

ّك. وكلتا يلزمان اFضافة إلى ا�سم المفرد، ثم ھل ينفكان عن ھذا المض �، : اف إليه في ح$ال م$ن ا=ح$وال؟ الج$وابَ
ًھو مما يلزم اFضافة لفظا ومعنى ِ.  

َإذن مما يلزم اFضافة ك. وكلت$ا، لك$ن � ُي$ضافان ُمطلق$ا =ي ُمف$رد، وإنم$ا ُي$شترط ف$ي المف$رد ال$ذي ُي$ضاف إلي$ه ك$.  ًَ ُ
ّوكلت$ا ث.ث$$ة ش$$روط، ذكرھ$ا الن$$اظم كلھ$$ا ف$ي ھ$$ذا البي$$ت َ ْلمفھ7م اثن77ي: ُ َُ ْ ِْ ِ ٍمع7رف  ھ$$ذا ا=ول،ِنِ . َ َب67  ھ$$ذا الث$$اني،ُ ٍتف77رق ِ c َ  ھ$$ذا َ

  .الثالث

ُإذا استكمل المفرد ھذه الشروط الث.ثة َ ٍجاز إضافة ك. إليه، وإذا انتقص واح$دا منھ$ا أو ُع$دم الجمي$ع، حينئ$ذ نق$ول َ ً َ َ : �
ٍيصح إضافة ك. أوكلتا إلى المضاف إليه الذي ھو ُمتخلف لشرط من ھذه الشروط ّ ّ.  

ِلمفھم اثنين ْ َُ ْ ِْ ِ َأضيف: ّھذا جار ومجرور ُمتعلق بقوله: ِ ِ   .معرف ب. تفرق ُ، أضيف ك. وكلتا لمفھم اثنينُ

ِلمفھم اثنين ْ َُ ْ ِْ ِ َأضيف: ّقلنا جار ومجرور ُمتعلق بقوله: ِ ِ ُ.  

ٍمعرف . َ ِمفھمٌھذا نعت لـ : ُ ِ ْ ُ.  

َب6 ٍتفرق ِ c َ ّنعت ث$اني لمفھ$م، إذن ُمفھ$م اثن$ين مع$رف ب$: َ َأض$يف ول$م يق$ل أض$ف، ول$م ُيعبl$ر : ُ. تف$رق أض$يف، ھن$ا ق$الٌ ُ

ُألزموا(بـ َ ْ ًوألزم7وا إض7افة: ٌھذا خبر ليس بأمر، وھن$ا ق$ال) ُأضيف(، ھل معنى ذلك أن اFضافة ليست �زمة؟ )َ َ َ ُ َِ َ ْ : ، ق$الَ
ًأضف جوازا َ َ ْ ِ َ؛ بين الحكم، وھنا قالَ َأضيف: ّ ِ َالناظم من كون ھذا البيت وقع بين م$ا ِمن سياقة ا=بيات وما أراده : ، نقولُ َ

ٍيلزم اFضافة، حينئذ نقول ّأضيف لزوما، � بد من التقدير، وإ� فقوله: ُ ً َأضيف: (ُ ِ   .�k يدل على أن اFضافة �زمة) ُ

َأضيف(إذن  ِ ِلزوما، بدليل أن الك.م في واجب اFض$افة) ُ ّل � ي$د) ُأض$يف(�زم اFض$افة، وإ� اللف$ظ م$ن حي$ث ھ$و .. ً
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َعلى اللزوم، وھناك عبر في غير مرة بـ : K، دل على أنه �زم وأن اFضافة �زمة، ولك$ن ھن$ا ق$ال)ألزموا(و) وألزموا(ّ
َأضيف، فحينئذ نحمله على ما سبق بأن اFضافة ھنا �زمة ٍ ُ.  

ِلمفھم اثنين ْ َُ ْ ِْ ِ ِ لمفھم:ِ ِ ْ ُ ِ ھذا اسم فاعل من ِ ٍ ِأفھم ُيفھم(ُ kل على اثنين، فالمفھم المراد به الفھ$م، والفھ$م فھو ُمفھم، يعني ما يد) َ
  .ّھو المعنى الذي يدل عليه اللفظ

ِلمفھم اثنين ْ َُ ْ ِْ ِ ًإذن � بد أن يكون المضاُف إليه ك. وكلتا دا� على اثنين، إما بحسب الوضع وإما بحسب القصد، ُمفھ$م : ِ
ِلمفھ7م اثن7ينٍھ$ذا للمؤن$ث، وحينئ$ذ ) كلت$ا(=ن اثنين، أو اثنتين، أو اثنين فحسب؟ ُمفھم اثن$ين واثنت$ين ك$ذلك؛  ْ َُ ْ ِْ ِ ، اثن$ين � ِ

ِمفھوم له، يعني لم ُيخرج ٍلم يحترز به عن اثنتين، وحينئذ المراد ب$اثنين ش$يئين، .. َ ِ  وھ$و في$شمُل الم$ذكر اثن$ي والمؤن$ثَ
  .مذكر وكلتا للمؤنثُأضيف ك. وكلتا، ك. لل: اثنين ھذا من باب ا�كتفاء؛ =نه قال: َاثنتين، وإن شئت قل

ّلمفھم اثنين واثنتين، إذن اكتفى با=ول عن الثاني، وھذا أولى من قول ال$صبان ب$أن الم$راد ب$اثنين ش$يئين، ھ$ذا تأوي$ل،  ِ
َلمفھ$م اثن$ين واثنت$ين، وس$بق أن ) ك.(و) كلتا(ُأضيف : اكتفاء؛ =نه قال: َليشمل المذكرين والمؤنثين، وا=ولى أن نقول

  .للمؤنث المثنى) كلتا(لمذكر، وللمثنى ا) ك.(

  .ھنا اكتفاء في الك.م: ٍوحينئذ بالقرينة السابقة نقول

ِلمفھم اثنين ْ َُ ْ ِْ ِ ِھذا ممنوع، =ن شرط صحة اFضافة ف$ي : نقول.. ك. رجل، وكلتا ھند: إذن � ُيضافان للمفرد و� ُيقال: ِ َ
Kأن يكون المضاف إليه مما أفھم ودل وأرش) كلتا(و) ك.( َ   .لمفھم اثنين.. َد في المعنى إلى اثنينَ

Kالد�لة على ا�ثنين إما أن تكون بالنص أو با�شتراك أو باسم اFشارة، =ن المراد أن ي$دل اللف$ظ عل$ى اثن$ين، � عل$ى  K َ ُ
  .واحد و� على جمع

vك.ھما، كلتاھما، ك. الرجلين، كلتا الجنتين، ھ$ذا ن$ص؛ =ن المثن$ى ن$ص: ّإما بالنص نحو v ف$ي ا�ثن$ين، ب$ل ُوض$ع ف$ي ِ
vھ$ذا الم$ضاف إلي$ه ن$ص : لسان العرب للد�لة على ا�ثنين، إذن ك.ھما وكلتاھما وك. ال$رجلين، وكلت$ا الم$رأتين نق$ول

ُھ$ذا ُم$شترك معن$وي، ي$صدق عل$ى ا�ثن$ين، ) ن$ا(الدالة عل$ى ُم$شترك، ) نا(في الد�لة على ا�ثنين، أو با�شتراك مثل  ُ
ھ$$ذا يحتم$ُل الواح$$د ويحتم$$ل ا�ثن$ين ويحتم$$ل الث.ث$$ة وأكث$$ر، ) ن$$ا(ك.ن$ا : ك.ن$$ا نق$$ول: الع$$شر، إذا قي$ل.. وعل$ى ا=كث$$ر

ُحينئذ إذا أضيف ك. إلى  َتخصص أحد ھذه ا�حتما�ت، فصار : نقول) نا(ٍ َُ َدا� عل$ى اثن$ين، لك$ن با�ش$تراك ل$يس ) نا(ّ ً
ِليس نصا في الد�لة على ا�ثنين؛ =نه ُوض$.. لوحده ًّ ع للد�ل$ة عل$ى الواح$د والد�ل$ة عل$ى ا�ثن$ين والد�ل$ة عل$ى ث.ث$ة َ

ٍفأكثر، فھو ُمشترك يدل على ا�ثنين وعلى غيره، فإذا أض$يف إل$ى ك$.، أو أض$يفت ك$. إلي$ه أو كلت$ا، ك$. إلي$ه حينئ$ذ  ُ ُ k َ
َنق$$ول باFض$$افة تخ$$صص، وإ� فا=ص$$ل فھ$$و ُم$$شترك ب$$ين الواح$$د وا�ثن$$ين وا=كث$$ر، بإض$$افة  َ َك$$. إلي$$ه تخ$$صص، أو ّ ّ

َك6نا( : با�شتراك كقول َ jغنى ِ ِ ْعن َ ِأخيه َ ِ ُحياته َ َ َ   .ُمشتركة بين ا�ثنين والجمع) نا(؛ فإن كلمة   ... )َ

ٍوكذلك تدل على الواحد المعظم نفسه، وحينئذ نقول ھنا l k : أضيف ك. إلى م$ا دل عل$ى ا�ثن$ين، إل$ى م$ا أفھ$م اثن$ين، ھ$لK ُ

  .�K، إنما دل عليه با�شتراك مع غيره: بالنص؟ الجواب

ِلمفھم اثنين: فقوله ْ َُ ْ ِْ ِ v شمل المثنى، بل ھو نص في ا�ثنين، وھو أولى ما ُي$ضاف إلي$ه ك$. وكلت$ا، ويق$الِ ك$. ال$رجلين، : َ
ف$ي َبا�ش$تراك، واس$م اFش$ارة نح$و ك$. ذين$ك، وھ$ذا ج$اء .. Kوضميره نحو ك.ھما، وھذا واضح، وم$ا دل علي$ه ك.ن$ا

  :قول الشاعر

.إن ِللخي7777777777777777777777ر ِ ْ َ ْ ِول ِ Mل7777777777777777777777شرَ ًم7777777777777777777777دى . َ   

  

َوك6777777777777777777 ِ َذل777777777777777777ك َ ِ ٌوج777777777777777777ه َ ْ ْوقب777777777777777777ل َ َ ََ
  

  

َك6  َذلك ِ ِ ْبذا لمفـرد مذكر أشـرذا لمفرد .. َ ُ َ ُِ ٍ ٍِ . َ ْ َ ِ.  

ًشرط صحة إضافة ك. أن يك$ون الم$ضاف إلي$ه دا� عل$ى اثن$ين، أفھ$م اثن$ين، مفھوم$ه : ُوأضيف إليه ك.، ونحن نقول ِ ُ
  .اثنين

ُذا ھ$ذا لمف$رد واح$د، كي$ف أض$يف إلي$ه ك$.؟ نق$ول: ٍحينئ$ذ نق$ول ّھن$ا ذا ُمثن$اة ف$ي المعن$ى، اللف$ظ المف$رد ف$ي اللف$ظ ق$د : َ
ٍيضمن المعنى ا�ثنين، فحينئذ  َوك6ّ ِ َذلك َ ِ .إن، المشاُر إليه ما ھ$و؟ َ ِللخي7ر ِ ْ َ ْ ِول ِ Mل7شرَ ًم7دى . َوك67 ... َ ِ َذل7ك َ ِ الم$شار إلي$ه ) َذا.. (َ
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َاسم إشارة � بد لھا م$ن مرج$ع فُيف$سر معن$اه بمرجع$ه، ف$إن رج$ع إل$ى اثن$ين قلن$ا :  والشر، إذن ذا في المعنى قلناالخير َّ ِ ٍ ُ
َمدلوله ا�ثنان، وإن رجع إلى واحد قلن$ا مدلول$ه الواح$د، وإن ك$ان ف$ي أص$ل الوض$ع أن ُي$ستعمل ف$ي الواح$د، لك$ن ق$د  َِ

ُُيستعمُل وُيتجوز به في الد�لة على ا� َ : الم$شار إلي$ه ُمثن$ى، إذن ذا ُمثن$اة ف$ي المعن$ى، كم$ا قلن$ا: ثنين، إذن ك$. ذا نق$وُلَ
َھاك حروف الجر وھي َ M َ َ ُ ُْ َْ   .ُ الضمير ھنا يعود إلى حروف الجر وھي جمع، وھي في ا=صل للمفرد المؤنث الغائبة:َ

ِإذن لما رجع إلى جمع قلنا دال على الجمع، قد يكوُن اسم اFشارة في وض vُ ًعه دا� على الواحد، وكذلك الضمير ھ$و أو َ
ُھي دا� على الواحد، لكن إذا رجع إلى جمع فحينئذ  ينتقُل مفھوُمه فيصيُر معناه الجمع، وكذلك اسم اFشارة ھن$ا ٍ َ ك$. : ً

ٌ ف$ارض و� بك$ر�((ذا، المشار إليه ھو مجموع الخير والشر وھو ُمثنى، إذن ذا مثناة في المعنى، ومثلھ$ا  ٌْ ِ َ ِ َ ع$وان ب$ْين َ َ َ ٌَ
َذلك ِ ُ مع كونھا أشار به إلى ا�ثنين، أي وك. ما ذكر وبين ما ذكر]68:البقرة [))َ ُ َ.  

.إن: إذن ِللخير ِ ْ َ ْ ِول ِ Mلشرَ ًمدى . َوك6 ... َ ِ ِذا اس$تعمل باس$تعمال : ، يعني ذا الذي ھ$و الم$ذكور والم$ذكور ُمثن$ى، إذن نق$ولاَذ َ ُ
َالمثنى فأريد به ا�ثنان فَدخ ِلمفھم اثنين: ل في قولهُ ْ َُ ْ ِْ ِ ِ.  

َك6: نحو ً، واشترطت الد�لة على ا�ثنين، لماذا اشترطنا كون المضاف إلي$ه دا� عل$ى ا�ثن$ين؟ =ن$ه كم$ا م$ضى ينكَذ ِ َ ِ ُ
ُُيستعم.ن توكيدا، وإذا كانا كذلك حينئذ ُيؤكدان المضاف إلي$ه وإذا أك$د الم$ضاف إلي$ه ف$شرط) كلتا(و) ك.(أن  l l ًُ ٍ l المؤك$د َ

َمع المؤكد التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، وإذا كان معنى ك. ا�ثنين وكلتا كذلك إذا كان معناھا ا�ثن$ين، حينئ$ذ ل$زم أن  ِ ٍ ً ً K
Kيكون المؤكد بھا وھو المضاف إليه أن يكون دا� على ا�ثنين، سواء دل علي$ه بح$سب الوض$ع مث$ل المثن$ى أو بح$سب  ً َ َK

Kلزم أن يكون المضاف إليه دا� على اثنين؛ =ن الم$ضاف إلي$ه مؤك$د، وك$. : ٍلmشارة، فحينئذ نقولالقصد مثل ذا التي  ً َ ِ
ُوكلتا مؤكد وشرطُه  l-فراد والتذكير والتثنية والجمع: -التأكيد يعنيFالتطابق بين المؤكد والمؤكد في اK l َ.  

ِلمفھم اثنين: إذن ْ َُ ْ ِْ ِ  الوضع وإما بح$سب الق$صد، ومرادن$ا بح$سب الوض$ع ھ$و المثن$ى ھذا ھو الشرط ا=ول، إما بحسب: ِ
  .=نھا ُمشتركة بين الواحد وا�ثنين والجمع، وكذلك اسم اFشارة) نا(أو ضميره، وأما بحسب القصد فھذا 

ٍمعرف . َ ُاحترز به عن النكرة، ف. تضاف .. ھذا الشرط الثاني: ُ َ   .إلى نكرة) كلتا(و) ك.(َ

ٍمع77رف . َ ّ أش$$ار ب$$ه إل$$ى التعري$$ف، ف$$. يج$$وز ك$$. رجل$$ين، و� كلت$$ا ام$$رأتين، خ.ف$$ا للك$$وفيين؛ إذ ج$$وزوا ُھ$$ذا ال$$شرط: ُ َ ًَ ُ
، رجل$ين ھ$ذا ُم$ضاف )ِك$. رجل$ين عن$َدك قائم$ان(إضافتھما إلى النكرة المختصة، يعني الموصوفة أو الم$ضافة، نح$و 

ّإذا اخت$$صت، ص$$ارت مخت$$صة، .. لإلي$ه وھ$$و نك$$رة، عن$$دك ھ$$ذا من$صوب عل$$ى الظرفي$$ة ُمتعل$$ق بمح$$ذوف ص$فة لرج$$ ً
َفحينئذ جوز الكوفيون إضافة ك. وكلتا إلى النكرة المخت$صة، =ن عن$دھم  ّ ُ يج$وز توكي$د -كم$ا س$يأتي ف$ي ب$اب التوكي$د-ٍ

Kالنكرة إن أفادت، وإنما تفيد إذا كانت مختصة، وھل ُيشترط بين المؤكد والمؤكد التعريف أم �؟ l َُ ّ  

َمن اشترط التعريف حينئ َذ لزم أن � ُيضيف َ ِ ٍإ� إل$ى ُمع$رف، وم$ن ج$وز توكي$د النك$رة ج$وز حينئ$ذ أن ) كلت$ا(و) ك$.(ٍ َ َّ K َّ
َتضاف ك. وكلت$ا إل$ى النك$رة؛ =ن الع.ق$ة ا]ن ب$ين ك$. وكلت$ا ب$ين مؤك$د ومؤك$د، فك$ل ال$شروط الت$ي ت$ذكر ف$ي ب$اب  ُ l ُK

ِالتوكيد حينئذ تذكر في ھذا المحل، ولذلك انتقد ابُن ُّ َُ K مالك رحمه ' ھنا =نه سيأتي أنه وافق الكوفيين ف$ي ك$ون المؤك$د ٍ َ
ْوإن يف77د توكي77د منك77ور قب77لُإذا ك$$ان نك$$رة ُمفي$$دة أن$$ه يج$$وز،  ِ ُ ٍ ُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ِْ َ، فج$$وز تأكي$$د النك$$رة إذا كان$$ت ُمخت$$صة، وھن$$ا اش$$ترط ِ ّ َّ

َالتعري$ف، والع.ق$$ة ھ$ي واح$$دة، والحك$$م ھ$و الحك$$م، ول$ذلك إن ل$$زم ھن$$ا أن ي$ ٍشترط التعري$$ف حينئ$ذ � ب$$د ھن$$اك أن � ِ َ
  .يصحح توكيد النكرة المخصوصة

  .إذن التعريف شرط في كون ك. وكلتا ُمضافة إلى ما يلزم اFضافة

ّالتعريف ف. يجوز ك. رجلين و� كلتا ام$رأتين خ.ف$ا للك$وفيين إذ ج$وزوا إض$افتھما إل$ى النك$رة المخت$صة نح$و ّ ً ك$. : ُ
  .َوحكي كلتا جاريتين عنَدك مقطوعة يدھا، ھذا ُيوافق مذھب الكوفيينرجلين عنَدك قائمان، 

ٌھذا أضيف كلتا إلى النكرة، عنَدك ھذه ُمختصة وصف لھا، مقطعة ي$دھا: ِيعني ُسمع، كلتا جاريتين: ُِحكي ّ تارك$ة : أي: ُ
  .للغزل

زون توكيد النكرةتوكيد ما يضافان إليه، والبصريو: واشترط التعريف =نھما يد�ن على التوكيد، أي lن � يجو.  

َب6 ٍتفرق ِ c َ ّيعني بأن يكون الد�لة على ا�ثنين =ن ما دل على ا�ثن$ين ق$د يك$ون بتف$رق، تق$ول: َ K) :َج$اء (، )ج$اء الزي$دان
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ٌزيد وزيد ُ، ھذا بتفرق، ھنا ُيشترط أن يك$ون اللف$ظ ال$دال عل$ى ا�ثن$ين كلم$ة وا)ٌجاء زيد وعمرو(ّ، ھذا ُمتفرق، )ٌ َُ َ ح$دة، ّ
ّ؛ ھ$ذا � ي$صح =ن$ه ُمتف$رق، والتأكي$د إنم$ا يك$وُن )ك. زي$د وعم$رو(، أو )جاء ك. الرجل والرجل: (ّف. يصح أن يقال k

َمؤكدا لكلمة واحدة � لكلمتين، حينئذ تعين أن ُيقال بأن المضاف إليه ف$ي ب$اب  َ ّ ٍ ً l).$ّأن � يكون$ا ُمتف$رقين ب$ل ) كلت$ا(و) ك
ُ، إذا اس$توفى الم$ضاُف ھ$ذه ال$شروط الث.ث$ة حينئ$ذ ج$از أن ت$ضاف )ك$. زي$د وعم$رو(ُكلمة واحدة، ف. يج$وز  ََ ٍ ) ك$.(َ

  .إليھا) كلتا(و

م$ضاف ) ك$.(ھ$ذا ُمغي$ر ال$صيغة وكلت$ا نائ$ب فاع$ل، و: ُأض$يف.. لمفھم اثنين ُمع$رف ب$. تف$رق) ك.(و) كلتا(ُأضيف 
ٌإليه ولمفھم ُمتعلق بأضيف، والبقية نعت له ُ.  

kمن ا=سماء الم.زمة لmضافة لفظ$ا ومعن$ى، إذن � تنف$ك ع$ن اFض$افة كلت$ا وك$.، و� ُي$ضافان إ� إل$ى : قال الشارح ًِ
  .ًمعرفة، مثنى لفظا ومعنى، على ما ذكرناه من التفصيل

  : ومنه قوله)جاءني ك.ھما وكلتاھما( : أو معنى دون لفظ نحو)جاءني ك. الرجلين وكلتا المرأتين: (نحو

.إن َللخ ِ ْ ِي7777777777777777777777رِ ِول ْ Mل7777777777777777777777شرَ ًم7777777777777777777777دى . َ   

  

َوك6777777777777777777 ِ َذل777777777777777777ك َ ِ ٌوج777777777777777777ه َ ْ ْوقب777777777777777777ل َ َ ََ
  

  

َك6 َذلك ِ ِ   .قلنا المشار إليه مثنى): ذا(، َ

ٍلمفھ77م اثن7ين مع77رف :وھ$ذا ھ$و الم$$راد بقول$ه ِ. َ ُ ْ ُِ َ ْ ِْ َب67 بقول$$ه َ واحت$رز،ِ ٍتف7رق ِ c َ ، يعن$ي كلم$$ة قّ ا�ثن$ين بتف$$رَمَف أفھ$$ّ م$$ن مع$رَ
  : كقولهً وقد جاء شاذا، ك. زيد وعمرو جاء: وكلتا ف. تقلضاف إليه ك. فإنه � ُيوكلمة،

َك6( ِوخل ِخىَأ ِ َ ِواجدى يلىَ ِ ًعضدا َ ُ  ك. أخي، أخي ھذا مفرد، وخليلي مثل ك. عمرو وزي$د، ھ$ذا ش$اذ ُيحف$ظ و� ُيق$اس )َ
  .عليه

  .معطوف عليهوخليلي مضاف إليه، أخي و ھذا ُمبتدأ وُمضاف،: ك.

   .ھذا خبر: واجدي

  .ھذا حال من الياء في واجدي: اعضد

  .َُيشترط في مضاف ك. وكلتا الشروط الث.ثة التي ھي مذكورة في البيت السابق: إذن

ِو) ت77777777777777777777ضف لمف77777777777777777777رد مع77777777777777777777رف ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ  

  

َأي777777777777777777777ا وإن ك ْ ِ َ ًّ ِررتھ777777777777777777777ا فأض777777777777777777777فَ ِ َ َ َ ْ .َ  

  

ِأو تن77777777و ْ َ ْ ِج777777777زا واخص777777777صن بَا) َ ْ َ ُ َ ْْ ْالمعرف777777777هَ َ ِ ْ َ ْ  

  

ِموص777777777777ولة أي777777777777ا وب777777777777ا َ ّ ُ ْ ًَ ََ ْلعكس ال777777777777صفهً َ . َِ ْ ْ  

  

َوإن تك7777777777777777ن ش7777777777777777رطا أو اس77777777777777777تفھاما َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ً َ ُ َْ ْ  

  

َفمطلق7777777777777777 ْ ََ َا كم7777777777777777ل بھ7777777777777777ا الك6م7777777777777777اُ َ Mَ َ َْ ِ ْ ً  

  

yأي (،ّھذا ما يتعلق بأي بفتح الھمزة وتشديد الياء، ھ$ذه تك$وُن موص$ولة، وتك$وُن اس$تفھامية، وتك$ون ش$رطية، وتك$ون ) َ
  .وصفية، ھذه أربعة أحوال

 ت$$أتي نعتي$$ة وت$$أتي حالي$$ة، إذن خم$$سة عل$$ى جھ$$ة ھ$$ي نع$$منعتي$$ة وحالي$$ة، : ّف$$صل فيھ$$ا، يق$$ول ُيبع$$ضھاوالوص$$فية ھ$$ذه 
  .التفصيل وأربعة على جھة اFجمال

yأي(من ا=سماء الم.زمة لmضافة معنى دون لفظ    .بفتح الھمزة وتشديد الياء) َ

ّإذن ھي م.زمة؛ =نه كما سبق تقطع عن اFضافة فتن$ون، مثلن$ا بك$ل و َ K ُ ًّبع$ض وأي، قلن$ا ھ$ذه ُم.زم$ة لmض$افة معن$ى َُ َ
ًُيعوض عنھا التنوين والمضاف ُيحذف، وإذا ُحذف الم$ضاف، ھ$ل ن$صف اللف$ظ بكون$ه ُم$ضافا؟ نع$م، : دون لفظ، يعني َ ِ ِ َّ

ِھو مضاف، � زال ُمضافا وإن ُحذف المضاف إليه: نقول ً.  

ِو) تضف لمفرد معرف: قال المصنف ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ yأي(ضاف ُنھى أن ت$: َ ُ� ت$ضف، فع$ل م$ضارع مج$زوم : ّلمف$رد ُمع$رف، نھ$ى) َ
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v، إذن أنت منھي عن إضافة )�(بـ َ   .لمفرد معرف) ّأي(َ

َاحترز به عن المثنى والجمع، والمعرف: المفرد   .َاحترز به عن النكرة: َ

ِو) ت7ضف لمف7رد مع7رف: ُمفھوم ھذا البيت: إذن ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ ّن$ى والجم$ع مطلق$ا، س$واء كان$ا ُمع$رفين أو ُمفھوُم$ه أنھ$ا ت$ضاف للمث: َ ً
ًنكرتين؛ =نه خصه ب$المفرد المع$رف، مفھوُم$ه المثن$ى والجم$ع ُمطلق$ا معرف$ا أم �، يج$وز إض$افة  ً K)أيy ًإليھم$ا، ُمطلق$ا ) َ

ّنكرة كان أو مع$رف، أي رج$ال ص$ح، أي أض$يفت إل$ى رج$ال وھ$و نك$رة، جم$ع النك$رة ص$ح، =ن$ه نھ$ى ع$ن إض$افة  ّ ُّ

ًليس مفردا ُمعرفا) رجال(مفرد معرف، ول) ّأي( ًّ.  

ً؟ ج$$ائز؛ =ن$$ه جم$$ع ُمع$$رف، أي ال$$رجلين ُمثن$$ى ُمع$$رف، وأي$$ضا )أي الرج$$ال(؟ ج$$ائز، و)أي رجل$$ين(و) أي رج$$ال( ّ ّ ٌ
  .َجائز؛ =نه نھاك عن المفرد المعرف) أي رجل(ُمفھومه أنھا تضاف للمفرد النكرة، 

ْو) ت7ضف: ّ إل$ى المف$رد المع$رف، ول$ذلك ق$الُإذن المفرد النكرة جائز، ويمتنُع أن ت$ضاف َِ ُ ناھي$ة، والنھ$ي يقت$ضي ) � (َ
  .ّالتحريم، وھذا ُمحرم عندھم لغة، نعم صحيح ممنوع

ٍو) تضف لمفرد ِ َِ ُ ْ َْ ُ ْتضف: جار ومجرور متعلق بقوله: َ ِ ِلمفرد معرف ُ ٍ ِ. َ ُ َ   .، صفة لمفردُْ

ًّأيا   .مفعول به: َ

Kبأنواعھا ا=ربعة؛ =نه نكرة في س$ياق النھ$ي فعم$ت، إذن ) أي(َل فيه ً� تضف أيا لمفرد معرف، وھذا دخ س$واء ) ًأي$ا(ِ
ُكانت استفھامية أو شرطية أو وصفية أو موصولية، فھي داخلة في ھذا الحكم، إذن كل ھذه ا=ن$واع ا=ربع$ة � يج$وز  ِ kِ

  .ُضافتھا إلى المعرفُإضافتھا إلى المفرد المعرف إ� في صورتين استثناھما، مما يجوز فيھما إ

َوإن ك ْ ِ ِررتھا فأضفَ ِ َ َ َ ْ َأو تنو ا)، َ. ِ ْ َ ْ َجزاَ ْ.  

َوإن كررتھا(الوصفية، يعني ا�ستثناء ھنا ) ّأي(ھاتان الصورتان � تدخُل في : ًأو� ْ . ََ ْ ُھ$ذا اس$تثناء، مم$ا يج$وز إض$افة ) ِ
ُص$$ولية نع$$م، الوص$$فية �؛ =ن$$ه � يج$$وز أي ال$$شرطية نع$$م، ا�س$$تفھامية نع$$م، المو: ، نق$$ول)أي(المف$$رد المع$$رف ل$$ـ

ُتكراُرھا و� يجوز نية  ُ َ المضاف إليه، حينئذ صار الحكم ُمختصا بالث.ث ا=ولأجزاءَ َُ ً ّ ٍ.  

ِوإن كررتھا فأضف ِ َ َ َ ْ . ََ ْ ّكررتھا علمنا أن أيا في الحكم السابق ُمفردة، وجاء اب$ُن مال$ك ُيقي$د ا=ول ويت$رك الث$اني : ، لما قالِ ًّ
ِو) تضف لمفرد معرف: عكس، إذنأو بال ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ ًّأيا َ ّالت$ي ھ$ي مح$ل ا�س$تثناء وال$صورة الت$ي -ّ مفردة، =نه قيَد الثاني بكونھا َ

ّيجوز فيھا إضافتھا إلى المفرد المعرف َإن كررتھا -ُ ْ .َ ْ رت، : ِ lَيعن$ي ك$ررت م$رة أخ$رى، أي زي$د وأي عم$رو عن$دك، ك$ر ُ ّ
َإذن أي زيد دون تكرار �  ًأي$ا، إذن تقي$د أي$ا مف$ردة، أي: ُيجوز، بدليل كونه قيد ا�ستثناء بالمكررة، قالَ ُ ّغي$ر ُمك$ررة : ً

ُمطلقا؛ =نھا بمعنى بعض، يعني أي$ا الت$ي � يج$وز إض$افتھا لمف$رد مع$رف، ق$الوا ً ًبمعن$ى بع$ض، غي$ر ُمك$ررة ُمطلق$ا : ً ّ
  .ُحيث أضيفت للمعرف: نى بعض، أيسواء كانت موصولة أو شرطية أو استفھامية أو وصفية؛ =نھا بمع

ّوالمطرد المعرف شيء واحد، يعني إذا ك$ان المف$رد المع$رف ش$يئا واح$دا بمعن$ى بع$ض، حينئ$ذ امتن$ع إض$افة أي : أي َّ ٍ ًٌ ً
  .إليه

ٍوالمفرد المعرف شيء واحد ليس له أضعاف، بخ.ف ما إذا أضيفت للمنكر، فإنھا حينئذ بمعنى  ّ ُ   ).كل(َ

َوإن كررتھا ف َ ْ . ََ ْ ِأضفِ ِ َأو تنو ا)، َ ِ ْ َ ْ َجزاَ إلى المف$رد المع$رف، وقلن$ا ھ$ذا الحك$م ) أي(ھذان موضعان ُيستثنى فيھما إضافة : ْ
  .vالوصفية، وإنما ھو خاص بالموصولية وا�ستفھامية والشرطية) أي(ا�ستثناء � يدخل فيه 

َوإن ك ْ ِ َررتھ77اَ ْ Kأن التك$$رار يك$$ون ب$$الواو عل$$ى جھ$$ة :  النح$$اةّيعن$$ي كررتھ$$ا ب$$العطف، يعن$$ي ب$$الواو خاص$$ة، ھك$$ذا ن$$ص: َ.
  .الخصوص

َوإن كررتھا ْ . ََ ْ ِفأضف ّيعني كررت أي،: ِ ِ َ ًيعني أج$ز إض$افتھا إل$ى م$ا ذك$ر، وھ$و الممن$وع أو�، وھ$و المف$رد المع$رف، : َ ُ
ِإن كررتھا فأضف ِ َ َ َ ْ .َ ْ َأج$ز إض$افتھا إل$ى المف$رد المع$رف، حينئ$ذ منع$ك أو� ث$م أب$اح :  يعنيِ ًَ ٍ ّ ًل$ك، منع$ك أو� إن كان$ت أي$ا َ ً َ

َُمفردة، وأباح لك اFضافة ، أي زي$د وأي عم$رو عن$دك، أي زي$د، )أي(إلى المف$رد المع$رف إن ك$ررت ) أي(إضافة .. َ
ِ� يج$وز؛ =ن ش$رط إض$افة : أي زيد عندك قلن$ا: ّزيد ھذا ُمفرد ُمعرف، ا=صل فيه المنع، لو قال َ أن يك$ون إل$ى ) أي(ُ



                                                            
1049

ذه لم تك$رر حت$ى يج$وز إض$افتھا إل$ى المف$رد المع$رف، أي زي$د وأي عم$رو عن$دك ج$از، لم$اذا غير مفرد معرف، وھ
  .جاز؟ للتكرار

َوإن كررتھا: إذن ْ . ََ ْ   .بالواو على جھة الخصوص) ًأيا(ّيعني كررت : ِ

ِفأضف ِ َ ُأي أجز إضافتھا إلى ما ذكر: َ َ.  

َوھنا حذف المفعول والمجرور المتعلق به لد�لة ما تقدم عل ّ ِ   .يه، والتقدير فأضفھا للمعرفةَ

ِفأضف ِ َ ّأضفھا الذي ھو الضمير مفعول به إليه، يعني للمعرفة، أو إن شئت صرح بالمعرفة.. يعني أضف: َ َ.  

َأو تنو ا) ِ ْ َ ْ َجزاَ   .ًأو للتنويع والتقسيم، يعني ما بعَدھا ليس داخ. فيما قبلھا، بل ھو قسيم له: ْ

ِتن7و ْ lتق$در، إذن ني$ة ومحلھ$ا ا: َ ِتن7و(لقل$$ب، ُ ْ ّكررتھ$ا، فھ$و معط$وف عل$$ى : ٌأي$ن الي$اء؟ ُح$$ذفت =ن$ه معط$وف عل$ى قول$$ه) َ
ّالمجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم؛ =ن محل كرر ّكرر فعل ماضي محله الجزم بإن، فلما ُعط$ف علي$ه .. َّ َ-

َ، وإن تنو، لما عطف على كرر حينئذ ُجزم به، عطف -وھذا البيت فيه إشكا�ت كثيرة ٍ َكررتھ7اعلى ِ ْ َ فلھ$ذا ح$ذف الي$اء َ.
َأو تنو ا)للجزم والتقدير وإن كررتھا أو نويت ا=جزا فأضفھا،  ِ ْ َ ْ َجزاَ   . بحذف الھمزة وقصره ھنا للضرورةْ

Kأو تنو بالمفرد المعرف الجمع، إذا صح أن ُينوى بالمفرد أنه جمع ذو أجزاء صح Kٌ.  

َوابُن ھشام عبر عن ھذا التعبير قال َوعب$ر: ّ َ أن يك$ون -وھ$ذا أوض$ح-ّ عن$ه ف$ي ا=وض$ح أن يك$ون بينھم$ا جم$ع ُمق$در، ّ
Kوالمفرد المعرف جمع ُمقدر، إن ص$ح ص$ح، يعن$ي إن ص$ح تق$دير الجم$ع ب$ين ) أي(َبين  ّ ّ Kوالمف$رد المع$رف ص$ح ) أي(ّ

ٍأي زيد أحسُن؟ يعني: إلى المفرد المعرف وإ� ف.، نحو) أي(إضافة  k :ٍأي أجزاء زيد أحسن؟ ف أي : الم$سؤول ع$ن ھن$اِ
ُعين$ه، : أي أجزاء زيد، ولذلك ُيجاُب بالتعيين فيق$ال.. زيد أحسن، المسؤول عنه أجزاؤه، وجھه، أنفه، عينه، يده رأسه
Kأي زيد أحسن أجمل؟ عينه، أو رأسه، فحينئذ صح أن ُيضاف  ٍّ أي زي$د أح$سن؟ يعن$ي : إلى المفرد المعرف، نح$و) أي(ٍ

  أي أجزائه أحسن؟ 

kأن يكون بينھما جمع ُمقدر، معناه أي أجزاء زيد، فبين أي وزيد في المثال لف$ظ ُمق$در ي$دل عل$ى الجم$ع : ُن ھشامَقال اب ّ ّ ٌ
Kأي زيد أحسن؟ أي أجزاء زيد أحسن؟ إن صح فحينئذ صح إضافتھا إلى المفرد المعرف: وھو ا=جزا Kٍ.  

َوإن كررتھا: إذن ْ . ََ ْ ِفأضف أي أي بالواو،: ِ ِ َ   .ھا إلى المفرد المعرفيعني أضف: َ

َأو تنو ا): الحالة الثانية ِ ْ َ ْ َجزاَ kأن تقدر بأن المراد بالمفرد المعرف ا=ج$زاء، إن ص$ح، ل$يس ك$ل مف$رد ي$صح في$ه ذل$ك، : ْ K
ِ�، إن ص$ح تق$دير ا=ج$زاء ب$أن يك$ون الم$سؤول عن$ه ج$زء م$ن أج$زاء المف$رد المع$رف ص$ح، وإ� ف$.، وعب$ارة اب$$ن  ُ ّ Kَ

ّ تقديُر لفظ جمع بين أي والمفرد المعرف، إن صح صح، وإ� ف.Kأن يصح: ھشام ّ ِ.  

ِواخص7صن ب ْ َ ُ ْالمعرف7هَْ َ ِ ْ َ ًموص7ولة أي7ا ْ َّ ُ ْ ََ ِواخص7صن ب: (ً ْ َ ُ ْالمعرف7هَْ َ ِ ْ َ ًم$ا تق$دم ش$رط ف$ي أي ُمطلق$ا، م$ن حي$ث ھ$ي، الك$.م ف$ي ) ْ َ ّ
َالجملة، أي بجميع أقسامھا ثم فصل كل قسم وما ُيضاف إليه ّ ِ.  

  :قوله

ِ) تضف لمفرد معرفَو ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْْ ُ ًّأيا َ َشمل ا=نواع ا=ربعة: َ ِ.  

ِوإن كررتھا فأضف ِ َ َ َ ْ . ََ ْ َأو تنو ا)، ِ ِ ْ َ ْ َجزاَ   .v، ھذا خاص بغير الوصفيةْ

ًإذن الوصفية � يجوز إضافتھا للمفرد المعرف ُمطلقا ُ.  

ِو) تضف لمفرد معرف ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ ًّأيا َ ّ تختص بث.ث$ة فق$ط دون الوص$فية، كررتھا ھاتان الصورتان، وإن قلنا ھذا يشمُل ا=ربعة: َ
ّإذن نخل$ُص م$ن ھ$ذا أن الوص$فية � يج$وز إض$افتھا للمف$$رد المع$رف مطلق$ا، =نھ$ا � تك$رر و� ُين$وى بالم$ضاف إلي$$ه  ُ ً ُ

ًا=جزاء، إذن امتن$ع إض$افة أي الوص$فية إل$ى المف$رد المع$رف ُمطلق$ا ب$دون اس$تثناء و� تف$صيل، وأم$ا  م$ا ع$داھا وھ$و َ
Kإن ل$م تك$رر: الموصولية والشرطية وا�ستفھامية ففيه تف$صيل، نق$ول َأف$ردت، ول$م ين$و ا=ج$زا بالم$ضاف إلي$ه امتن$ع .. ُ ُ

ِإضافتھا للمفرد المعرف، فإن كررت جاز، أو نوي بالمضاف إليه  ُ َُ َ بأن ُيضاف أو ُيق$در ب$ين -المفرد المعرف ا=جزاء-ّ ّ
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  .از وإ� ف.أي والمفرد المعرف جمع ج

ل كل واحدة من ھذه  lِواخص7صن ب: ّ إن صح بما تضاف إلي$ه، فق$الا=ياتثم أراد أن ُيفص ْ َ ُ ْالمعرف7هَْ َ ِ ْ َ ًموص7ولة أي7ا    *** ْ َّ ُ ْ ََ ً
ْوبالعكس الصفه َ . َ َِ ِْ ْ.  

ِواخصصن ب ْ َ ُ ْالمعرفهَْ َ ِ ْ َ   .الباء ھنا داخلة على المقصور عليه، واخصصن بالمعرفة: ْ

ًّأيا ًنھا موصولة، موصولة ھذا حال ُمقدم من أيا، وأيا ھذا مفعول به لقولهحالة كو: َ ً   .اخصصن: ّ

kإذن واخصصن أيا موصولة بالمعرفة، فحينئذ تختص الموصولية بالمعرفة، م$ن أي ش$يء؟ قول$ه بالمعرف$ة ھ$ل ي$شمُل  ٍ ً
ُالمفرد المعرف؟ واخصصن بالمعرفة أيا، يعني أي الموصولية � تضاف إ� إلى المعر ً فة، زد عليه إ� ما استثني، م$ا ّ

ُھو الذي استثني؟ المفرد المعرف ما لم تكرر أو ينو ا=جزا ُ.  

ِواخصصن ب: إذن قوله ْ َ ُ ْالمعرف7هَْ َ ِ ْ َ َھ$ل ي$رد عل$ى الن$اظم أن$ه ي$شمُل المف$رد المع$رف؟ �؛ =ن$ه ب$ين ف$ي ا=ول : ْ ّ ُ ْو) ت7ضف ِ َِ ُ َ
ِلمفرد معرف ٍ ِ. َ ُ َ   ).أي(vا الحكم عام لجميع أنواع َ، أخرج ھذا النوع، وقلنا ھذُْ

ْواخصصن بالمعرفه: ٍحينئذ قوله َ ِ ْ َ َ ُ َْ ْ   .ّيعني سوى ما استثني، وھو المفرد المعرف ما لم ُيكرر أو ُينو به ا=جزا: ْ

ًموصولة أيا َّ ُ ْ ََ ًموصولة قلنا : ً َ ُ ْ ًّأياّھذا حال ُمقدم لـ َ َ.  

جمع المنكر، وإل$ى المثن$ى المع$رف دون المثن$ى المنك$ر، و� ٍحينئذ ُيضاف أي الموصولية إلى الجمع المعرف، دون ال
  .ُُيضاف إلى المفرد إ� ما استثني، والمفرد المنكر � ُيضاف

ّإذن بالمعرف$$ة أخ$$رج المف$$رد المنك$$ر، وبق$$ي المف$$رد المع$$رف، ففي$$ه تف$$صيل إن ل$$م تك$$رر أو ين$$و ا=ج$$زا؛ ف$$المنع وإ�  َ
  .فالجواز، وستأتي ا=مثلة في الشرح

ْوبال ِ ْعكس الصفهَ َ . َِ ّالصفة بالعكس، مبتدأ وخبر، بالعكس خبر ُمقدم، والصفة مبتدأ ُم$ؤخر، وب$العكس الم$راد ب$ه العك$س : ْ ُ ّ
  .اللغوي، يعني خ.ف

ْوبالعكس الصفه َ . َ َِ ِْ ُيعني الصفة الموصوفية أو النعتية أو الحالية تختص بالمضاف إلي$ه إذا ك$ان نك$رة، ف$. ت$ضاف إل$ى : ْ k
َمل النكرة المفردفشالمعرفة،    .َ والمثنى والجمع، وخرج المفرد المعرف والمثنى المعرف والجمع المعرفِ

َوإن تك7777777777777777ن ش7777777777777777رطا أو اس77777777777777777تفھاما َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ً َ ُ َْ ْ  

  

َفمطلق7777777777777777 ْ ََ َا كم7777777777777777ل بھ7777777777777777ا الك6م7777777777777777اُ َ Mَ َ َْ ِ ْ ً  

  

ْوإن تكن ُْ َ ِ   .v أي شرطية أو استفھاميةَ

ْفمطلقا كمل M َُ ً َ ْ ْكمل: َ M ًمطلقا َ َ ْ ًمطلقا، أو مطلقا حال من ضمير ًتكمي. .. ُ َبھا ً َفمطلقl7المتأخر، وتذكيُر الحال باعتب$ار لفظھ$ا، ِ ْ ََ ًا ُ
َكمل بھا الك6ما َ Mَ َ َْ ِ ُ، أي الك.م الذي ھي جزؤه؛ =نھا مع م$ا أض$يفت إلي$ه ج$زء الك$.م، أي ت$ضاف إل$ى النك$رة والمعرف$ة ْ ُ

ُُمطلق$ا س$وى م$$ا اس$تثني، ُمطلق$$ا ت$ضاف  ً ُ مية وال$شرطية إل$ى ك$$ل م$ا ع$$دا المف$رد المع$$رف، فت$ضاُف إل$$ى ا�س$$تفھا) أي(ً
  . إ� بشرطهالنكرة، إ� ما استثنيالنكرة المثنى، والمعرف المثنى، والجمع المعرف، والجمع النكرة، والمفرد 

َوإن تك7777777777777777ن ش7777777777777777رطا أو اس77777777777777777تفھاما َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ً َ ُ َْ ْ  

  

َفمطلق7777777777777777 ْ ََ َا كم7777777777777777ل بھ7777777777777777ا الك6م7777777777777777اُ َ Mَ َ َْ ِ ْ ً  

  

َكرة والمعرفة ُمطلقا سوى ما سبق منُعُه وھو المفرد المعرفةُيعني تضاف إلى الن ِ ً.  

ٍأي رج$$ل ي$$أتي فل$$ه درھ$$م، أي رج$$ل ٍk k : ،َأيم$$ا((ُأض$$يفت إل$$ى النك$$رة المف$$رد K ُ ا=جل$$ْين ق$$ضْيتَ ََ َِ َ َأيم$$ا (]28:الق$$صص [))َ K َ 
ِا=جلْين َ َ ْأيكم((مثنى معرفة، ) َ ُ k َ يأتيني بعْرشھاَ َ َِ ِ ِِ َفبأيl(( وھو معرفة،  جمع]38:النمل [))ْ ِ ٍ حديثَ ِ  مف$رد ]185:ا=ع$راف [))َ

  .نكرة

  :َظھر =ي ث.ثة أحوال: ٍحينئذ بعد ھذه ا=بيات الث.ثة نقول

vم$ا ُي$ضاف إل$ى المعرف$ة والنك$رة ھ$ذا خ$اص .. اFضافة إلى النكرة والمعرفة، وذلك في الشرطية وا�س$تفھامية: ا=ول
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  .با�ستفھامية والشرطية

  .ُزوم اFضافة إلى النكرة، وذلك في الوصفية والحالية أو قل النعتيةل: الثاني

  .لزوم اFضافة إلى المعرفة، وذلك في الموصولة: الثالث

ُإذا كانت أي نعتا أو حا� وھي المراد بالصفة فھي ُم.زمة لmضافة لفظا ومعنى، يعني � يجوز ح$ذف الم$ضاف إلي$ه  ً ًِ ً k
ًص$$فية إذا وقع$$ت نعت$$ا أو ح$$ا� حينئ$$ذ تل$$زم اFض$$افة لفظ$$ا ومعن$$ى، وأم$$ا م$$ا ع$$داھا فھ$$ي البت$$ة، مث$$ل ك$$. وكلت$$ا، أي الو ًُ ٍ ً
ًُم.زمة لmضافة معنى � لفظا ِ.  

ٍفأي استفھامية، أي عندك؟ يجوز الحذف، أي يأتني أكرمه، ُح$ذف الم$ضاف إلي$ه وُع$وض عن$ه التن$وين، حينئ$ذ نق$ول ّ ِ v kُ :
َص$$ولية ھ$$ذه � تل$$زم اFض$$افة لفظ$$ا، ب$$ل ھ$$ي �زم$$ة ل$$ه معن$$ى وق$$د ُيح$$ذف أي ا�س$$تفھامية وأي ال$$شرطية وأي المو ِ ً ُ

الوص$فية فھ$ي �زم$ة ) أي(ّكل وبع$ض، وأم$ا : ّالمضاف إليه وُيعوض عنه التنوين، وھو تنويُن العوض عن كلمة مثل
  .ًلmضافة لفظا ومعنى

ِو) تضف لمفرد معرف: إذن ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ ًأيا (َ ّ   ).أي(ًد معرف ُمطلقا، إذن ھو على ا=ربعة من لمفر) ًأيا(َ، � تضف )َ

ّإل$ى المف$رد المع$رف، وھم$ا فيم$ا إذا ك$ررت ) ًأي$ا(ثم اس$تثنى ح$التين بج$واز إض$افة  ِأو ن$وي ا=ج$زاء بالم$ضاف ) أي(ُ ُ
ّإلي$$ه، حينئ$$ذ ج$$از إض$$افتھا إل$$ى المف$$رد المع$$رف، وُي$$ستثنى م$$ن ھ$$ذا أي الوص$$فية فإنھ$$ا � تك$$ون ُمك$$ررة و� ُين$$وى  ّ َ ٍ

  .المضاف إليه ا=جزاب

َثم بين َفصل كل نوع من ا=نواع ا=ربعة فقال.. ّ الموص$ولية ) أي(ُموص$ولة، ف$. ت$ضاف ) ًأي$ا(واخصصن بالمعرف$ة : ّ
  .إ� إلى المعرفة

ْوبالعكس الصفه َ . َ َِ ِْ kيعن$ي � تج$وز إض$افتھا إل$ى المعرف$ة، ب$ل يج$ُب إض$افتھا إل$ى النك$رة، وأي الوص$فية ھ$ي المنع$وت : ْ ُ
ُھا، والواقعة حا� ف. تضاف إ� إلى نكرة، ب ٍمررت بفارس أيl فارس(ً ُم$ررت (kھذه تدل على الكمال، نف$س التركي$ب ) ُ

ً، إذا كان ما قبلھا نكرة حينئذ صارت صفة، وإذا كان ما قبلھا معرفة فحينئذ صارت ح$ا�، )بفارس أيl فارس ٍ ٍَ ُم$ررت (َ
  ً.، تعربھا حا�)Kبزيد أي فارس

ِ التي ُيعنون لھا بالوصفية، وبعضھم يفصل بينھما ويقولھذه ھي َ ًالنعتية والحالية؛ إن أعربت حا� بع$َد المعرف$ة فھ$ي : َ ُ

ًحالية، وإن أعربت نعتا إنما يكون بعد النكرة  ٍمررت بفارس أيl فارس(ُ ٍجاء ف$ارس أي ف$ارس(، )ُ k Kرأي$ت فارس$ا أي (، )ٌ ً
  .على حسب ما قبله) فارس

ٍ أي فارس، أو أي فارسٌجاء زيد(وأما  K k( ؟ الث$اني)ٍأي ف$ارس K ( ،َبالن$صب عل$ى أن$ه ح$ال، ف$. يواف$ق م$ا قبل$ه ِوب7العكس ِ ِْ َ َْ
ْالصفه َ ..  

َوإن تك7777777777777777ن ش7777777777777777رطا أو اس77777777777777777تفھاما َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ً َ ُ َْ ْ  

  

َفمطلق7777777777777777 ْ ََ َا كم7777777777777777ل بھ7777777777777777ا الك6م7777777777777777اُ َ Mَ َ َْ ِ ْ ً  

  

َمطلق َْ ًيعني كمlل بھا الك.م ُمطلقا، تكم$ي. ُمطلق$ا: ًاُ ً، أو ُمطلق$ا ح$ال م$ن ض$مير بھ$ا، إذا ق$در النح$اة تكم$ي. ُمطلق$ا يعن$ي ًً ًً ُ َ ّ
ًجعلوه مصدرا لموصوف محذوف، وھو مصدر نوعي، أو يجعل ھو نفسه حا� ً.  

َفمطلقا كمل بھا الك6ما َ M َُ َ َْ َِ ْ ً ْ َ.  

  .ًفية � تلزم لفظا ومعنىفي الجملة؛ =نه سيذكُر أن الوص) vأي(ِمن ا=سماء الم.زمة لmضافة معنى : قال الشارح

ّأي زي$د وأي عم$رو : (ُ، ف. تضاف إلى مفرد معرفة إ� إذا تكررت، كقول$ه)أي(ِمن ا=سماء الم.زمة لmضافة معنى  ّ
  ؟)عندك

ْأ) ت77777777777777777سألون الن77777777777777777اس أي وأيك77777777777777777م ُ . َ. َ M َ َْ َ َ ََ ُ َ  

  

ًغ777777777داة التقين777777777ا ك777777777ان خي777777777را وأكرم777777777ا ًَ ََ َ َ َ ََ َ ََ  

  

َوأيك Mيىَأ(و c ُفارس َ ِ َ Aِحزابَا َ َ، ھنا ف$ي البيت$ين أي وأي$ك، أض$يف أي ا=ول$ى إل$ى ال$ضمير الم$تكلم، والث$اني مفت$وح ...) ْ k ُ
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ِليس فيه شرط، اشترط السيوطي وغيره في صحة تكرار  َ ّ ا=ول$ى ) yأي(وإضافتھا إل$ى المف$رد المع$رف أن تك$ون ) yأي(َ
ًمضافة إلى ضمير م$تكلم، ف$إن ل$م ت$ضف ف$.، � يج$وز، اس$تنادا ) أي(ُأيl وأيك$م، أض$يفت :  إل$ى ھ$ذا البي$ت؛ =ن$ه ق$الَُ

ّا=ولى إلى ضمير المتكلم، بھذا القيد صح، وإ� ف.، لماذا؟ =ن القياس يقتضي أن � تضاف أي إلى المفرد المع$رف،  ّ ّ ًّ ُ
ّفإذا ُسمع خ.فه فحينئذ صار خارجا عن القياس، فيتقيد بالمذكور فحسب؛ =نه لم ُينقل إ� إض$اف ًِ َ ة ا=ول إل$ى ال$ضمير، ٍ

َھك$ذا ق$ال ال$سيوطي وغي$ره، وا=كث$ُر عل$ى أن$ه ُمطلق$ا ف$. يتقي$د بال$ضمير، اش$ترط بع$ضھم أن يك$ون أول لفظ$$ي  ُ ّ ) yأي(ً
ُّمضافا إلى ضمير المتكلم كما في البيت السابق، إذا ك$ررت وج$وز إض$افته إل$ى المف$رد المع$رف � ب$د أن تك$ون  ّ ُ ) yأي(ً

ًير المتكلم، سواء أكان ما ت$ضاف إلي$ه أي الث$اني ض$ميرا كم$ا ف$ي البي$ت، أم ك$ان اس$ما ظ$اھرا ا=ولى ُمضافة إلى ضم ً ً ُ
ُ، عل$ى رأي ال$سيوطي � يج$وز؛ =ن$ه أض$يف )kأي$ك وأي زي$د: (، وعليه ف$. يج$وز أن يق$ال)أي وأي زيد أفضُل: (نحو

lّإنم$ا يتع$يُن أن تك$ون أي ا=ول$ى ُم$ضافة إل$ى على ھ$ذا الق$ول � يج$وز، و.. ا=ولى إلى كاف الخطاب، أُيك ولم يقل أي
  .ضمير المتكلم

َ، واس$تظھر اب$ُن ھ$شام وغي$ُره أن )أي زي$د وأي عم$رو أف$ضل(، و� )أيكم وأي زيد أف$ضل: (ُوعليه ف. يجوز أن ُيقال
  . ضمير المتكلم ليس بقيدالتقييد بإضافته إلىٍذلك كله جائز، فحينئذ 

  .الحكم عام: ٍولى إلى المتكلم أم غيره حينئذ نقولُسواء أضيفت ا=) أي(والصواُب أن 

ْأ) ت77777777777777777سألون الن77777777777777777اس أي وأيك77777777777777777م ُ . َ. َ M َ َْ َ َ ََ ُ َ  

  

ًغ777777777داة التقين777777777ا ك777777777ان خي777777777را وأكرم777777777ا ًَ ََ َ َ َ ََ َ ََ  

  

ُأيكم وأيl في الموضعين أضيفتا إل$ى ال$ضمير، لك$ن ال$شاھد ف$ي ا=ول$ى ل$يس ف$ي الثاني$ة؛ =ن الثاني$ة ھ$ذه أض$يفت إل$ى  ُّ َ
ُھي التي محل اFشكال؛ =نھا أضيفت إلى ض$مير الم$تكلم وھ$و ُمف$رد، أي ) أي(مع وھو جائز، وأما ا=ولى ضمير الج ّ

ّمفرد ُمعرف، جوز ذلك كونھا ُمكررة ّ   .وأما الثانية ف. ليس فيھا شاھد, ّ

 أج$زاء وإن ل$م ُيجوز إضافتھا إلى المف$رد المعرف$ة إذا نوي$ت أج$زاء ذل$ك ا�س$م، إذا ك$ان ل$ه: أو قصدت ا=جزاء يعني
ّيكن كذلك حينئذ � يجوز، على ھذا � يجوز كل اسم ُمفرد ُمعرف أن ُيضاف إلى أي ُيقصد ب$ه ا=ج$زاء، ب$ل � ب$د أن  ّ ُ ٍ

  .ّيصح معه المعنى، فإن لم يصح ف.

ه أو عين$: kأي أج$زاء زي$د أح$سن؟ ول$ذلك ُيج$اب ب$ا=جزاء، فُيق$ال: أي زي$د أح$سن؟ أي: َأو قصدت بھا ا=جزاء، كقولك
ِأنفه، وھذا إنما يكوُن فيھا إذا قصد بھا ا�س$تفھام،  وأكث$ر ال$شراح ردوا عل$ى تخ$صيص اب$ن عقي$ل ھن$ا، ب$ل ال$صواب  ِ ّ ُ

  .ّأنھا عامة تشمُل ا�ستفھام والشرطية والموصولية

صواب أن$ه v ا=ج$زاء بأن$ه خ$اص با�س$تفھام ھ$ذا ل$يس ب$صحيح، ب$ل ال$ِتن$و: بكونھ$امنُع ابُن عقيل ھنا في ھذا الموض$ع 
ّوھذا إنما يكوُن فيھا إذا قصد بھا ا�ستفھام، والصواب أنھا عامة في الث.ث: قال. عام ُ.  

، يعن$ي أربع$ة أق$سام، ھ$ذا ھن$ا أي وأي تكون استفھامية وشرطية وصفة وموص$ولةوإنما يستثنى أي الوصفية فحسب، 
  .اھا فيما سبقّبالنظر إلى إضافته إلى المعرفة والنكرة ث.ثة أقسام ھي التي قدمن

ٍاض$رب أي$ا ھ$و ع$اص(ُالموصولة يج$وز قطعھ$ا ف$ي اللف$ظ ع$ن اFض$افة ) أي( ..ا الموصولةّفأم ُ، يج$وز قطُعھ$ا ع$ن )ً
ٍاضرب أيا ھو عاص(اFضافة    .ٍ، يعني الذي ھو عاص)ً

معن$ى ال$ذي وھ$و v؛ =نھ$ا بمعن$ى ال$ذي، أي ب)يعجبن$ي أيھ$م ق$ائم( : فتق$ول،ضاف إ� إلى معرف$ةُ أنھا � ت المصنُفَفذكر
ِوھ$ذا م$ذھُب اب$ن ع$صفور وھ$و ُمخ$الف-، ضافُه أنھ$ا ت$ غي$ُرَ وذك$رُمعرفة و� يج$وز أن ت$ضاف للنك$رة،  إل$ى نك$رة -ِ

  .) رجلين قاماkعجبني أيُي( :ولكنه قليل

ًالوصفية والحالية ھذه � يج$وز تكرارھ$ا و� أن ُين$وى بھ$ا ا=ج$زاء، ويج$ُب أن ت$ضاف لفظ$ا و�  ..وأما الصفة ُ ُيج$وز ُ
  .ا]ياتقطُعھا عن اFضافة، ھذه من الفوارق بين ھذه 

ّ؛ =ن الق$صَد م$ن الوص$فية ضاف إ� إل$ى نك$رةُ و� ت$، م$ن معرف$ةًفالمراد بھا ما ك$ان ص$فة لنك$رة أو ح$ا�وأما الصفة 
ُالد�ل$ة عل$ى الكم$ال، والداخل$ة عل$ى المعرف$ة بمعن$ى بع$$ض، ف$. ت$دل علي$ه، ح$صل تع$ارض، إذا أض$يفت إل$ى َ k المف$$رد 
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ّالمعرف$$ة دل عل$$ى البع$$ضية، ونح$$ن نري$$د معن$$ى ك$$ل، وھ$$ذا إنم$$ا يح$$صُل ب$$النكرة، النك$$رة فيھ$$ا عم$$وم، والمعرف$$ة فيھ$$ا  Kُ
َخصوص، فإذا أضفتھا إلى المعرفة اكتسبت التخصيص وھو البعضية، ونحن نريد أنه بل$غ الكم$ال ُ Kم$ررت بزي$د أي : (َ ُ

k، بل$غ الكم$ال ف$ي الفروس$ية، ف$$. ت$دل)ف$ارس ً علي$ه وُي$شترط ف$ي النك$$رة أن تك$ون مماثل$ة للموص$وف لفظ$ا ومعن$$ى، أو َ َ
ُم$ررت : (َ، يعن$ي م$ا قبلھ$ا وم$ا بع$َدھا لف$ظ واح$د أو بمعن$ى واح$د، يعن$ي � ُيق$ال) رج$لّ برج$ل أيُمررت: (معنى فقط

ًعالم ليس ھو معنى رجل، وليس ُمشاركا له ف$ي اللف$ظ، لك$ن : ، نقول)برجل أي عالم ٍم$ررت برج$ل(َ ص$ح، )  أي رج$لُ
ٍمررت برجل أي إنسان( ٍمررت برجل أي عالم(صح، ) ُ َ� يصح، إذن ُيشترط ف$ي الوص$فية أن تك$ون النك$رة مماثل$ة ) ُ َ

ٍم$ررت برج$ل أي رج$ل: (نح$و: ًللموصوف لفظا ومعنى أو معنى فق$ط برج$ل أي (ُ، و� يج$وز )برج$ل أي إن$سان(و ،)ُ
  .ًعدم التماثل � لفظا و� معنى� يصح؛ ل) ُمررت بعالم أي رجل: (وعكسه) عالم

: ًو=ن الوص$$فية ك$$ذلك � تق$$ُع إ� وص$$فا للنك$$رة، ووص$$ف النك$$رة ومثل$$ه الح$$ال � يكون$$ان إ� نك$$رتين؛ =ن$$ك إذا قل$$ت
َحينئذ أن$ت جئ$ت بح$ال م$ن زي$د، فل$و أض$فت ).. رجل، أي فارس بزيد أي ُمررت( ٍَ َإل$ى المعرف$ة لوص$فت الح$ال ) أي(ٍ

َ=ن الحال � بد أن تكون نكرة، فحينئذ تعين أن يكون المضاف إليه في باب الوص$فية والحالي$ة بالمعرفة وھو ممنوع؛  َ ّ ٍ K
ًأن يكون نكرة؛ =نك إذا وص$فت النك$رة � ُب$د م$ن التط$ابق، وإذا وص$فت المعرف$ة وكان$ت ح$ا� � ب$د أن تك$ون الح$ال  َ َ

  .نكرة

kإذن في الحالين � بد أن تكون نكرة، أي النعتية إذا ّ نعت النكرة، ضابط النعتية أن يكون م$ا قبلھ$ا نك$رة، إذن يتع$يُن أن ّ َ َ ُ
َيكون المضاف إليه نكرة؛ =نك إذا أضفته إلى المعرفة وصفت النكرة بالمعرفة، ھذا ممنوع، وإذا جاءت بع$َد المعرف$ة  َ َ

 ھ$$ذا باط$ل، إذن ف$$ي ك$$. َقلن$ا ھ$$ي ح$ال، والح$$ال � يك$وُن إ� نك$$رة، فل$و أض$$فتھا إل$ى المعرف$$ة ص$ارت الح$$ال معرف$ة،
ّالحالين يتعيُن أن تكون أي ُمضافة إلى النكرة َ.  

 :ٍ لم$ا ذكرن$اه م$ن عل$ةضاف إ� إلى نك$رةُن معرفة و� تِ مًحا�ًأو حا� وأما الصفة فالمراد بھا ما كان صفة لنكرة، أو 
  :ومنه قولهبالنصب،  ) فتىK أيٍ بزيدُمررت( وبالكسر،) ٍ رجل أيlٍ برجلُمررت(

َم77777777777777أْفأو ًيم77777777777777اءِإ ُتَ ًخفي77777777777777ا َ ِ ٍلحبت77777777777777ر َ َ ْ َ ِ  

  

ِفلل777777777777ه ِ. َعين777777777777ا َ ْ ٍحبت777777777777ر َ َ ْ ّأيم777777777777ا َ   َفت777777777777ى َ

  

ّأيما   .بالنصب.. ھذه حال: َ

ّا�س$تفھامية وال$شرطية اس$م يع$م ) ًأي$ا(ّ، وذل$ك أن ًطلق$ا وإلى النكرة ُمِضافان إلى المعرفةوأما الشرطية وا�ستفھامية فُي
ُجمي$$ع ا=وص$$اف؛ =نھ$$ا تفي$$د العم$$وم، َ والنك$$رة ھ$$ذه ُمتعلق$$ة با=وص$$اف، والمعرف$$ة ُمتعلق$$ة با=ش$$خاص، ف$$إذا أض$$فت َ ّ ّ

َإل$$ى النك$$رة ص$$ار عموُمھ$$ا ف$$ي ا=وص$$اف، وإذا أض$$فتھا إل$$ى المعرف$$ة ص$$ار عموُمھ$$ا ف$$ي  ال$$شرطية وا�س$$تفھامية ََ
  .ا=شخاص

Kالمعرف$$ة خاص$$ة معرف$$ة كاس$$مھا، ت$$دل عل$$ى مع$$ين، إذن م$$دلولھا ُم$$شخص ُ k َف$$ة ُم$$شخص، ف$$إذا أض$$فت م$$دلول المعر.. ّ K
kالشرطية أو ا�ستفھامية إلى المعرفة صار عموما في ا=شخاص، والنكرة تدل عل$ى ا=وص$اف ً َال$شيوع، إذا أض$فت .. َ

ُا�ستفھامية والشرطية للنكرة صار عموما في ا=وصاف، ھذا ُيفيدك في ا=صول ً َ.  

َذلك أن أي ا�ستفھامية والشرطية اسم يعم جميع ا=و k ٌ ُصاف، فإما أن ُيراد تعميم أوصاف جنس م$ن ا=جن$اس فت$ضاف ّ
ُإلى النكرة، وإما أن ُيراد تعميم أوصاف ما ھو ُمتشخص بطريق من طرق التعريف فتضاف إلى المعرف$ة، وال$شرطية  lُ ِ ٍ

ْأيك$م((ُوا�ستفھامية يجوز قطُعھا عن اFضافة ف$ي اللف$ظ،  ُ k َ ي$أتيني بعْرش$ھاَ َ َِ ِ ِِ ُه اس$تفھامية، أض$يفت إل$ى  ھ$ذ]38:النم$ل [))ْ

َأيم$$$$ا((المعرف$$$$ة،  K ُ ا=جل$$$$ْين ق$$$$ضْيتَ ََ َِ َ َفب$$$$أيl((ُ ھ$$$$ذه ش$$$$رطية أض$$$$يفت إل$$$$ى المعرف$$$$ة، ]28:الق$$$$صص [))َ ِ ٍ ح$$$$ديثَ ِ َ(( 
  .ُ أضيفت إلى نكرة وھو ُمفرد وھو شرطيةفأكرمه،ُ استفھامية أضيفت إلى نكرة، أي رجل جاءك ]185:ا=عراف[

ًلنكرة ُمطلقا عل$ى التف$صيل ال$ذي ذكرن$اه س$ابقا، يعن$ي س$واء كان$ا فُيضافان إلى المعرفة وإلى ا ثني$ين أو مجم$وعين أو ُمً
  .م ذكرهّضاف إليه كما تقدُضافان إليه إ� ا�ستفھامية فإنھا ت فإنھما � ُي، استثناهُ الناظم؛فردين إ� المفرد المعرفةُم

ِوإن كررتھ7ا فأض7فلتف$صيل ال$سابق، ّھذا على ا�ستثناء الذي ذكره، الصواب �، بل ھو ع$ام عل$ى ا ِ َ َ َ ْ . ََ ْ َأو تن7و ا)، ِ ِ ْ َ ْ َج7زاَ ْ ،
  . �-الشرطية والموصولية-ّھذا ابُن عقيل خصُه با�ستفھامية، وما عداهُ 
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َإذن على ك.مه أن قوله ِو) تضف لمفرد معرف: ِ ٍ ِ ِ. َ ُ َ ُ ْ َْ ُ ًّأيا َ ً ھذا ع$ام ُمطلق$ا، وإنم$ا ُي$ستثنى ا�س$تفھامية بقول$هَ v :َإن كررتھ7اَو ْ .َ ْ ِ ،
َأو تنو ا) ِ ْ َ ْ َجزاَ ِ، حينئذ � ُيضاف ُمطلقا عند ابن عقيل إلى المفرد المعرف إ� ا�س$تفھامية ب$شرطينْ ً ّإم$ا أن تك$رر وإم$ا : ٍ ُ

الموص$ولية، وا�س$تفھامية، وال$شرطية، : َأن ُينوى بھا ا=جزاء، والصواب �؛ ل$يس ك$ذلك ا=م$ر، وإنم$ا ُي$ستثنى ث.ث$ة
  .فقط الوصفية، ولعله أراد الوصفيةوُيستثنى 

 أي رج$ل وبزي$د أي ٍ برج$لُم$ررت( : نح$و؛ ومعن$ىً.زم$ة لmض$افة لفظ$ا فھي ُمً إن كانت صفة أو حا�ً)أيا(واعلم أن 
  ً.مة لmضافة معنى � لفظاِ.ز وإن كانت استفھامية أو شرطية أو موصولة فھي ُم،)فتى

ّيجوز قطُعھا عن اFضافة وُيعوض ع: يعني   .نھا التنوينُ

َ، تح$ذُف الم$ضاف )vأي عن$دك: (باFضافة، اقطعھ$ا تق$ول) kأي رجل(َأضفتھا وقطعتھا،  ) عندكvأي( ،) عندكٍ رجلkأي( ِ
ِإليه وتأتي بتنوين العوض عن المفرد ِ.  

ًّأي$ا((، ) تضرب أضربًأيا( و) تضرب أضربٍ رجلKأي(و ْ م$ا ت$دُعوَ َ K((] س$راءFّه وُع$وض ُِح$ذف الم$ضاُف إلي$] 110:ا
أي ال$رجلين ت$ضرب : َھذا حذف المضاف إليه ) عندكvأي( وَ، ذكر المضاف إليه،)ھم عندكkيعجبني أي(و التنوين، عنھا

 ّ وأي، الرج$$ال عن$$دكّ وأي، ال$$رجلين عن$$دكّ وأي، رج$$الّ وأي، الرج$$الّ وأي، وأي رجل$$ين ت$$ضرب أض$$رب،أض$$رب
  . رجالّ وأي، رجلينّ وأي،رجل

ًإذن يجوز فيھا مطلقا ُ إ� المفرد المعرف ف. يجوز إ� إن كررت أو نوي بھا ا=جزاءُ ُ ُ ّ ُ.  

ْوألزم777777777777777وا إض777777777777777افة ل777777777777777دن فج777777777777777ر َ ّْ َ َ ُ ََ َْ ُ ً ِ َ
  

  ج

ْون7777777777صب غ7777777777دوة بھ7777777777ا ع7777777777نھم ن7777777777در ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ ْ َْ ِ ٍ ُ  

  ج

ُ      ونصب  ْ ٍغدوةََ َ ْ ُنصب ، ُ ْ ٍغدوةَ َ ْ kيجوز فيه الوجھان على الحكاية وعلى الجر، والجر أولى: ُ ّ ُ.  

ُوألزمو َْ   .أي العرب: اَ

ْلدن ُ ًإضافة َ َ َ ْلدن ، ِ ُ ِبفتح ال.م وضم ال$دال ون$ون س$اكنة، وفتحھ$ا وك$سرھا وض$مھما وس$كون الن$ون ل$دْن، ول$َدْن، ول$دْن، َ ُ ّ َ
ُولدْن ُيعني فيھا أربُع لغات، لدْن، ولَدْن، ولدْن، ولدْن.. ُ ُُ ِ.  

ْوألزموا إضافة لدن ُ َ ًْ َ َ ُ َِ   .ّعول ثاني،ـ فجر ما بعَدهُلدن ھذا مفعول أول، وإضافة ھذا مف: َ

ْوألزموا إضافة لدن فجر َ ّْ َ َ ُ ََ َْ ُ ً ِ   .يعني ما بعده، باFضافة: َ

ّھنا صرح ابُن مالك رحمه ' بأن المضاف ھو الذي ُيجر، بخ.ف قوله في أول الباب: قالوا ْوالثاني اجرر: ّ ُ ْ َ َِ K، ما ن$ص .
  .على أن المضاف ھو الذي يعمُل في المضاف إليه

ّْفجر: ه ھناكلكن قول َ ُفجر فائدته بعَد قوله: K، دل على أن العامل ھو المضاف إليه، قولهَ ّ ّبيان أن عام$ل الج$ر ) إضافة: (َ
ّھو المضاف على الصحيح، وفھم أيضا أنھا � تضاف إ� للمفرد وعممه  ُ ً   .المراديُِ

ًفجر ما بعَده ُمطلق$ا، ج$ره باFض$افة لفظ$ا إن ك$ان ُمعرب$ا، ومح$. : يعني ً ً ّإن ك$ان مبني$ا، أو جمل$ة عل$ى الق$ول ب$أن ل$دن ً ً
vتضاف إلى الجملة، فجر ما بعَده لفظا أو مح. سواء كان مبنيا ُمفردا أو جملة فالحكم عام ً ً ً ًُ.  

ٍ لدْن حكيمِمْن: ((الذي ھو اللفظي نحو: فا=ول ِ َ ُ K حكيم ھذا ُج$ر ف$ي اللف$ظ، والث$اني نح$و]1:ھود [))َ َوعلْمن$اهُ م$ْن ل$: ((ٌ ِ َ K َ Kدنا َ ُ
ًعلما ْ   :، والثالث نحو قوله]65:الكھف [))ِ

ُنعم77777777777اه ُوت77777777777ذكر ْ ْل77777777777دن ُ ُ   ُي77777777777افع َأن77777777777ت َ

  

ْلدن(  :ومنه ُ .شب َ .حتى َ َشاب َ ُسود َ ِالذوائب ُ ِ َ ْلدن: ُأضيف إلى الجملة ا�سمية بقوله...)  . ُ ، وإل$ى الجمل$ة الفعلي$ة ُيافع َأنت َ
.شب: نحو .حتى َ َشاب َ ُسود َ ِالذوائب ُ ِ َ   .ُ أن تضاف إلى الجملةَمنعُهٌھذا جائز وبعضھم :  فنقول،.

ْوألزم777777777777777وا إض777777777777777افة ل777777777777777دن فج777777777777777ر  َ ّْ َ َ ُ ََ َْ ُ ً ِ َ
ْون7777777777صب غ7777777777دوة بھ7777777777ا ع7777777777نھم ن7777777777در   ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ ْ َْ ِ ٍ ُ  
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    ججج                 

ًمن ا=سماء الم.زمة لmضافة لفظ$ا ومعن$ى، فقي$ل) ُلدن(إذن     لح$ضور ً، فتك$وُن اس$ما لمك$ان ا)عن$د(بمعن$ى ) ُل$دن: (ِ
 يعب$رِھي =ول غاية من الزمان والمكان، أول غاية، وھي الت$ي : كذلك، فھي ُمرادفة لعند، وقيل) عند(وزمانه كما أن 
بمعن$ى ) ُلدن(أن : ، إذن في تفسيرھا معنيان، والمشھور ا=ول ف.بتداء غاية زمان أو مكان)لدن(فأما : عنھا ابن عقيل

ِ، إ� أنھا تختص بستة أمور )عند( ّ ِوتفارق َ  غي$رأنھا ُم.زم$ة لمب$دأ الغاي$ات زماني$ة ومكاني$ة، وغي$ر : بھا، ا=ول) عند(ُ
َم.زمة؛ تدل عليھا وعلى غيرھا، تستعمل ظرفا وت$ستعمل دال$ة عل$ى الغاي$ة الزماني$ة والمكاني$ة، وأم$ا ل$دن م.زم$ة �  َُ ً ُ k

  .، إذن ھي م.زمة لمبدأ الغايات)عند(تخرج عنھا بخ.ف 

َومن ثم يتع Kِابتداء الغاية المسافة المجيء من عن$د : يعني) جئت من عنده(، )من لدنه(و) جئت من عنده: (اقبان في نحو
، إذن تعاقب$ا يعن$ي )عن$د(ّھ$ذه دل$ت عل$ى أول الم$سافة مث$ل : م$ن لدن$ه، نق$ول: ٍ، حينئذ نق$ول)جئت من لدنه(ًزيد مث.، و

  .تواردا في مثال واحد

َآتْيناهُ: ((، وفي التنزيل)ن عنده ومن لدنهِجئت م: (ومن ثم يتعاقبان في نحو ً رْحمة مْن عندنا وعلْمن$اهُ م$ْن ل$دنا علم$اَ ْ ِ ِ ِ ِ ِK ُ َ َْ َK َ َ َ ًَ(( 
ِ بمعنى واحد، وغاير بينھما لئ. يتف$ق اللفظ$ان، يعن$ي م$ن ب$اب دف$ع التك$رار فح$سب، وإ� ھما قيل ]65:الكھف[ َ َآتْين$اهُ(َ َ 

َرْحمة مْن عندنا وعلْمنا َK َ َ َ َِ ِ ِْ ًهُ مْن لدنا علماً ْ ِ ِK ُ المعن$ى واح$د إ� أن$ه ل$م ). علمناه من عن$دنا(و) ِمن عندنا(معنى واحد، وكذلك ) َ
ُف$ي الموض$عين أو ل$دن ف$ي الموض$عين تفادي$ا للتك$رار، بخ$.ف جل$ست عن$ده ف$. يج$وز جل$ست لدن$ه، � ) عند(يؤت بـ ًُ

ھ$ي ُم.زم$ة لمب$دأ ) ل$دن(لمب$دأ الغاي$ة، و) عن$د(ُي$ستعمل ، وإنما اتفقا ف$ي مب$دأ الغاي$ة، ق$د )جلست لدنه: (يصح أن يقال
� ي$صح أن ) جل$ست عن$ده(ف$ي ھ$ذا الموض$ع، ول$ذلك تعاقب$ا ف$ي بع$ض ا=مثل$ة دون بع$ض، ) عند(الغاية، ھي بمعنى 

  .، لعدم معنى ا�بتداء ھنا، ھذا ا=ول)جلست لدنه: (يقال

ا قلي$$ل، ول$$ذلك ل$$م ت$$أت ف$$ي التنزي$$ل من$$صوبة، بخ$$.ف اس$$تعمالھا بم$$ن مج$$رورة ون$$صبھ) ل$$دن(أن الغال$$ب ف$$ي : الث$$اني
  ).عند(

ِأنھ$$ا مبني$$ة عل$$ى ال$$سكون إ� ف$$ي لغ$$ة ق$$يس؛ فإنھ$$ا ُمعرب$$ة عن$$دھم ت$$شبيھا بعن$$د، وبلغ$$تھم ق$$رئ : الثال$$ث ُ ِلد ِم$$ْن((ً ِن$$هَ ْ(( 
  . يعني بإسكان الدال وكسر النون، بكسر النون يعني قراءة أبي بكر عن عاصم]40:النساء[

ّ يجوز إضافتھا إلى الجمل، وھذا محل نزاع، وذكرنا أنه: الرابع ْلدن(ُ ُ ْل7دن(، )ُي7افع َأن7ت َ ُ .ش7ب َ ٍحينئ$ذ  أض$يفت، نق$ل ).. َ
  .إضافتھا إلى الجملة ا�سمية والجملة الفعلية

ْلدن: (كقوله أنه يجوز إضافتھا إلى الجمل ُ .ش7ب َ .حت7ى َ َش7اب َ ُس7ود َ ِال7ذوائب ُ ِ َ $ضة لل$). lزمن، يعن$ي إذا ٍ، وھ$ي حينئ$ذ  ُمتمح
Kأضيفت إلى الجملة تمحضت للزمن، وإن كانت في ا=صل تأتي للمكان ُ.  

َ يعني قطعھا عن اFضافة لفظا ومعنى، وسبق أن إفرادھا قبل غدوة؛ُجواز : ًخامسا مما يلزم اFض$افة ) لدن(ذكرنا أن ً
  .وةُفقط، ھذه إذا نصبت بعَدھا انفصلت من لدن غد) غدوة(ًلفظا ومعنى، ُيستثنى 

َھ$ذا وق$ع ) م$ن عن$د(، )ال$سفر م$ن عن$د زي$د: (تق$ول) عن$د(� تقُع عمدة، بخ.ف : أنھا � تقُع إ� فضلة، يعني: السادس
َُعمدة وإن تعلق بمحذوف، لكن � ي$صلُح أن ُيق$ال ّ؛ =نھ$ا � تق$ُع إ� ف$ضلة؛ � تك$ون ف$ي مح$ل )ال$سفر م$ن ل$دن زي$د: (ّ ً

  .عمدة

ًخب$را ع$ن ال$سفر ) عن$د(ٍ، فحينئ$ذ تجع$ُل )السفر من عند زي$د(؛ فإنھا قد تكون ُعمدة )عند(إذن � تقع إ� فضلة بخ.ف 
ّ؛ =ن ذلك ُيخرجه عما استقر لھا من ُم.زمة الفضلة)من لدن: (والخبُر عمدة، و� تقل ّ ِ.  

وافقة لعند، أم$ا فھي ُم) لدى(، أما )من لدن البصرة: (ًمث.، و� تقول) من عند البصرة(، أو )السفر من عند زيد: (إذن
  ).لدى(و) لدن(، فرق بين )لدن(ًمطلقا، بخ.ف ) عند(فھي مثل ) لدى(

ّفھي مثل عنَد ُمطلقا إ� أن جرھا ممتنع بخ.ف جر ) لدى(أما  K ٌّ ) ل$دى(kفتجرھ$ا، وأم$ا ) م$ن(تدخل عليھ$ا ) عند(، )عند(ً
  : من وجھين) لدى(ن ِأمكن منھا من وجھين، أمكن م) عند(ً، وأيضا )من(ف.، � يدخل عليھا 

عن$َد (، و-َھذا لم$ن ص$لح أن يق$ول عن$دي-، )ھذا القول عندي صواب: (ًأنھا تكوُن ظرفا ل5عيان والمعاني، تقول: ًأو�
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عن$دي، إذن افترق$ت : ، وإنم$ا تق$ول)ھ$ذا الق$ول ل$دي ص$حيح(ل$دي، : ، ف$. تق$ل)ل$دى(، ويمتن$ُع ذل$ك ف$ي )ٌف.ن عل$م ب$ه
  ).لدى(عن ) عند(

َ، وإن ك$$ان غائب$$ا عن$$ك، يعن$ي � ُي$$شترط في$$ه الح$$ضوُر بخ$.ف )عن$$دي م$ال: (ك تق$$ولّأن$$: الث$اني ل$$دي : (، تق$$ول)ل$$دى(ً
ّ، � بد أن يكون حاضرا في جيبك أو نحو ذلك؛ قريب$ا من$ك، وأم$ا إذا ك$ان غائب$ا عن$ك ف$. ي$صح أن تق$ول)مال ً ً ً َ ل$دي : (ّ
  .إ� إذا كانت بجوارك) دي سيارةل: (� تقول).. عندي سيارة(، )عندي مال: (، وإنما تقول)مال

  ).عند(و) لدى(ًإ� إذا كان حاضرا، ھذا فرق بين ) لدي مال: (ًوإن كان غائبا، و� تقل) عندي مال: (أنك تقول

ُوألزموا َْ   .أي العرب: َ

ْلدن ُ ًإضافة َ َ َ   .مفعول أول ومفعول ثاني: ِ

ّْفجر َ ُيعني فجر ما أضيف : َ ً كما نص عليه، لفظا إن كان معربا،  إليه بالمضافُإليه، فجر ما أضيفَ ً K))لدْن حك$يمِمْن ٍ ِ َ ُ َ(( 
ًمضاف، وحكيم مضاف إليه، وُجر بالكسرة الظاھرة، أو مح. إن كان مبني$ا نح$و) لدن (]1:ھود[ ً َوعلْمن$اهُ: ((ّ K َ K م$ْن ل$دنا َ ُ َ ِ

ًعلما ْ   ).نا(ھنا :  لدنا]65:الكھف [))ِ

ْلدن: (أو جملة نحو قوله ُ .شب َ .حتى َ َشاب َ ُسود َ ِالذوائب ُ ِ َ   ).لدن(ّالجملة في محل جرl ُمضاف إليه، والعامل فيه ) .

ْوألزم7وا إض77افة ل77دن فج77ر َ ّْ َ َ ُ ََ َْ ُ ً ِ ، وزاد بع$$ضھم )حي$$ث(بأن$$ه ل$$م ُي$ضف إل$$ى الجمل$$ة إ� : ھ$ذه مم$$ا ذكرن$$اه ب$$إن بع$ضھم ق$$ال: َ
  ).لدن(

ٍوابُن ھشام في المغني نص على أنه � يجوز إضافة ظرف مكان ِ Kُ ف$.، ول$ذلك ) ل$دن(فقط، وأما ) حيث( إلى الجملة إ�
  .ف.) لدن(فقط أما ) حيث: (َابُن برھان ذھب إلى ھذا، وقال ابُن برھان

َونصب غدوة بھا: ثم قال َ ُ ْ َِ ٍ ْ ُ   ).لدن(الذي ھو : َ

ْعنھم ُ   .عنھم: العرب، وألزموا ثم قال: َْ

ْندر َ   .الجملة خبر: ، وندر)ندر(ّعلق بـُمت: مضاف إليه، بھا عنھم: مبتدأ، وغدوة: نصُب: َ

Kإذن ا=صُل في المضاف إليه أن يكون مج$رورا، وا=ص$ل فيم$ا ل$زم اFض$افة أن يج$ر م$ا بع$َده، ول$ذلك ق$ال َ ِ ً ُوألزم7وا : َ َْ َ
ْإضافة لدن فجر َّ َ ََ َْ ُ ً ٌ ما بعَده، فإذا نصبه ھذا شذوذ وخروج عن ا=صلِ َ.  

ً، وھي �بتداء الغاية زمانا كان أو مكانا)لدن (ِمن ا=سماء الم.زمة لmضافة: قال الشارح ً ِ.  

َ، يعن$ي لزم$ت الظرفي$ة،  ف$ي ل$زوم اس$تعمال واح$د وھ$و الظرفي$ةِ ش$بھھا ب$الحرفُ، والعل$ة أكثر الع$ربة عنَدّوھي مبني ِ
َحينئذ � تخرُج عنھا، ھذا وظيفة الح$رف أن � يت$صرف ف$ي المعن$ى، ھ$ذا ا=ص$ُل ف$ي الح$رف � ف$ي ا=س$ماء، وھ$ ِ ُ و ٍ

َالظرفية، وعدم التصرف وتوغله في ُم.زمة معنى ا�بتداء k   .بني لدن، إذن ھذا ھو علة البناء: لھذه ا=مور نقول.. ُ

 بھ$ا ِوابت$داء الغاي$ة وع$دم ج$واز اFخب$ار،  واح$د وھ$و الظرفي$ةٍل$شبھھا ب$الحرف ف$ي ل$زوم اس$تعمالِعنَد أكث$ر الع$رب؛ 
 كقول$ه )من(ـد في القرآن إ� بِ ولذلك لم تر، وھو الكثير فيھا،)نِم(ـھا برl عن الظرفية إ� بجو� تخرُج، )عند(بخ.ف 

ًوعلْمناهُ مْن لدنا علما((: تعالى ْ ِ ِK ُ َ َ K َ ْلُينذر بأسا شديدا مْن لدنُه ((،]65:الكھف [))َ َُ ِ ِ ِ ًِ َ ً ْ َ    . تعربھاٌوقيس] 2:الكھف [))َ

ًلُينذر بأسا شديد( أبي بكر عن عاصم ُومنه قراءة ِ ِ َِ ً ْ َ ِلدنهِا مْن َ ْ   .، يعني باFشمامھا الضمّ الدال وأشمَ لكنه أسكن)َُ

  : منه قولهَويحتمل أن يكون: قال المصنف

  يِي7777777777777رِھَ ف7777777777777ي ظُع7777777777777دة. الرُن7777777777777تھضَت

  

  ِصيرَل77777777777ى الع77777777777ِ إِھ77777777777رcن الظُدَ ل77777777777ْنِم77777777777

  

ِيحتمل منه أن يكون ُمعربا على لغة قيس ً َ.  

  ).لدن( نصبوھا بعد  فإنھم)غدوة( إ� ِ باFضافة)لدن( َيلَ ما ورويج
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  .ٍفقط، حينئذ � يكون قياس، إنما ُيحفظ و� ُيقاس عليه) غدوة(ِمن ا=سماء غير ) لدن(و� ينتصب بعد : قال سيبويه

َزال َوم7777777ا ِمھ7777777ري َ ْ َمزج7777777ر ُ َ ِالكل7777777ب َْ ْ ُم7777777نھم َ ْ ِ  

  

ْل7777777777دن ُ ًغ7777777777دوة َ َُ ْدن7777777777ت .حت7777777777ى ْ َ ِلغ7777777777روب َ ُِ  

  

َبالن$صب، فحينئ$ذ اختل$ف ) غ$دوة(ً ا=ص$ل أن يك$ون مج$رورا، قلن$ا ا=صل أن يكون م$ا بع$َدھا م$ضاف إلي$ه، ھ$ذا: لدن ٍ
ِالنحاة على ث.ثة أقوال في نصب    .، على أي وجه؟ ھل ھو تمييز أو حال أو مفعول به أو أو إلى آخره)غدوة(ُ

ْ ونصب غدوة بھا ع7نھم ن7درَ ولھذا قال، المصنف وھو اختياُر، على التمييزٌمنصوبة: وقيل ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ ْ َْ ِ ٍ َ لك$ن ھ$ذا ل$يس في$ه د�ل$ة ،ُ
  .على أنه أراَد به التمييز

ْونصب غدوة بھا عنھم ندر ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ ْ َْ ِ ٍ   ، ھل فيه إشارة إلى أنه تمييز؟ُ

َعلى كل ليس بظاھر، ليس بظاھر أن الناظم اختار ھذا القول َ y ..ُّيتأمل.  

ْلدن: ، إذنُ غدوةُالساعة ِ لدن كانت: والتقديرِ، مع اسمھا،المحذوفةالناقصة  لكان ٌ ھي خبر:وقيل ُ ًغدوة َ َُ ، ھذا خبُر ك$ان ْ
ًالمحذوفة مع اسمھا، لدن كانت الساعة غدوة ِالناقصة ُ ِ ِ.  

ِباس$م الفاع$ل المن$ون، ف$ي ثب$وت نونھ$ا ) ل$دن(ٌ على التشبيه بالمفعول، غدوة تشبيه بالمفعول؛ ل$شبه -القول الثالث-وقيل  ِ
فه س$ماُع الن$ lًل$د غ$دوة(ِصب بھ$ا محذوف$ة الن$ون ُتارة وحذفھا أخرى، ولكن ي$ضع ل$دن غ$دوة، ل$د : ، يعن$ي في$ه روايت$ان)ُ

  . غدوة

 فل$و ، ف$ي القي$اسٌھا ن$ادر ون$صُب، يعن$ي ف$ي غي$ر البي$ت،وھ$و القي$اسباFض$افة عل$ى ا=ص$ل  k الج$ر)غدوة( في ُويجوز
 ًل$دن غ$دوة وع$شية( :5ص$ل لً مراع$اةk عل$ى اللف$ظ والج$رً عطفا النصُبَ جاز)لدن( المنصوبة بعد )غدوة(طفت على َع

َجاز الوجھان، مراعاة ل5صل جررت، ومراعاة للفظ نصبت) ٍوعشية ًَ ً.  

َلكن الظاھر ھذا فيه نظر؛ =نه ليس لھا مح$.ن غ$دوة ھن$ا، ھن$ا ن$صبت عل$ى أنھ$ا تميي$ز أو خب$ر ك$ان، أو مفع$ول ب$ه، 
ُإذن خرجت عن المحلية، فانفصلت فقطعت  َ ّأن$ه � يج$وز الج$ر، ل$يس عن$دنا مح$ل ل$م ِ، إذا ُعط$ف عليھ$ا ا=ص$ل )لدن(َ َّ ُ

ُيبق المحل أص$لي؛ =نن$ا حكمن$ا عليھ$ا بأنھ$ا قطع$ت، عل$ى ك$ل ھن$ا ذھ$ب إل$ى أن$ه يج$وز في$ه وجھ$ان َُ y َ ٍع$شية وع$شية: َ ً ..
ُع$شية عل$ى اللف$$ظ، وع$شية عل$$ى المح$ل، عل$$ى ا=ص$ل، وأي$$ن ھ$و ا=ص$$ل؟ ا=ص$ُل مقط$$وع عن$ه، ف$$صلت  ٌ ٍ ع$$ن ) ل$دن(ً

  .اFضافة

، واختلف$$وا ف$$ي ٌ)م$$ن ل$$دن غ$$دوة(K، يعن$$ي ج$$وزوا )ل$$دن( بع$$د )غ$$دوة( ف$$ي َ وحك$$ى الكوفي$$ون الرف$$عل$$ك ا=خف$$ُش ذَذك$$ر
ٌ، يعن$$ي ُوج$$دت غ$$دوة، فھ$$ي فاع$$ل لك$$ان )ل$$دن كان$$ت غ$$دوة( :المحذوف$$ة والتق$$ديرالتام$$ة  بك$$ان ٌمرف$$وع: اFع$$راب، قي$$ل ٌ ِ

  .المحذوفة

  .على التشبيه بالفاعل: ، وقيلٌ)وةلدن وقت ھو غد: (ٌخبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وقيل

  .  نقف على ھذا، و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  75الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :ِفنا عنَد قول الناظم رحمه ' تعالىوق

ْوألزم77777777777وا إض77777777777افة ل77777777777دن فج77777777777ر  َ ّْ َ َ ُ ََ َْ ُ ً ِ َ
  

  

ْون7777777صب غ7777777دوة بھ7777777ا ع7777777نھم ن7777777در ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ ْ َْ ِ ٍ ُ  

  

ْوم777777777ع م777777777ع فيھ777777777ا قلي777777777ل ونق777777777ل  ٌِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َ ََ
  

  

ْف77777777777تح وك77777777777سر ل77777777777سكون يت77777777777صل ِ ِ. ُ َ َْ ُ ٌ ْ َ ٌٍ َ
  

  

ٌومع مع فيھا قليل: ِوقفنا عنَد قوله ِ َِ َ ْ َ َ َ َ.   

َلبيتين لفظتين مما يلزما اFض$افة إل$ى المف$رد، وھم$ا لفظ$ة َذكر في ھذين ا َوم7ع: (َوس$بق الك$.م عليھ$ا، وق$ال) ل$دن(ِ َ َ(، 
ْوألزموا إضافة لدن: ھذه اللفظة الثانية، وھذه معطوفة على قوله ُ َ ًْ َ َ ُ َِ َومع َ َ ، ثم مْع باFس$كان )لدن(معطوف على ): مع(، وَ

َفيھا(ھذا ُيعتبر مبتدأ، وقليل خبره، و kقلي$ل، ھ$ذا ال$ذي ي$صح ب$ه المعن$ى، وأم$ا إذا ُجع$ل : ّ جار ومج$رور ُمتعل$ق بقول$ه)ِ
ُمما يل$زم اFض$افة إل$ى المف$رد، ) مع(على أنه مبتدأ، ثم ما بعَده خبر له فسَد المعنى، لماذا؟ =نه أراَد أن ُيبيlن أن ) مع(

ٌم7ع فيھ7ا قلي7ل(مبت$دأ، ) َمع: (ٍحينئذ لو فصلناھا وقلنا ِ َِ َ ْ َه ب$ين لن$ا أن ، كأن$)َ التحري$ك ب$الفتح، واFس$كان : فيھ$ا لغت$ان) َم$ع(ّ
ًوھي اللغة الثانية، وھذا ليس مرادا للناظم؛ =نه ما زال ُيع$دد لن$ا ا=س$ماء الت$ي ھ$ي م.زم$ة لmض$افة معن$ى ولفظ$ا أو  ًّ َ َ

  .معنى دون لفظ

vض$افة ل$دن وم$ع، ك$ل منھم$ا م$ضاف إل$ى ، وألزموا إلدن: ًمعطوفا على قوله) مع(kإذن � يصح اFعراب إ� أن نجعل 
  .المفرد

ٌمع فيھا قليل ِ َِ َ ْ أي م$ن ا=س$ماء ال.زم$ة لmض$افة : ّمبني$ة عل$ى ال$سكون كم$ا س$يأتي ف$ي محل$ه، وم$ع.. ھ$ذه لغ$ة أخ$رى: َ
ُ، وھي اس$م لموض$ع ا�جتم$اع ُم.زم$ة للظرفي$ة إذا أض$يفت، فھ$ي اس$م لمك$ان ا�ص$طحاب أو وقت$ه، والم$شھوُر )مع( ُ ٌ

ُفتُح العين وھو فتُح إعراب، فتكون منصوبة على الظرفية مع م.زمة للظرفية، وتفرد كذلك، فحينئذ يلزم ن$صُبھا فيھا  ٍ ُ
ًھذا إعرابه حال من الفاع$ل الزي$دان، وج$اء الق$وم مع$ا، أي ) ًمعا(ًجميعا، : يعني) ًجاء الزيدان معا: (على الحال، نقول ٌ َ ٌ

ًجميعا كذلك، فحينئ$ذ تك$ون ح$ا� م$ن ال ٍ ًمثن$ى وتك$ون ح$ا� م$ن الجم$ع في$ستويان؛ اللف$ظ واح$د مع$ا، ج$اء الزي$دان مع$ا، ً ً ً
ًالزيدان جاءا معا، الزيدون جاؤوا معا   ً.جميعا: ٍحينئذ ك.ھما منصوب على الحالية، أي.. ً

ٍعرفنا أنھا مما تلزم اFضافة إلى المفرد، وقد تنقطُع عنه فحينئذ تنتصُب على الحالية؛ =نه يرج$ُع) مع(و  إليھ$ا التن$وين ُ
  .، يعني وقت العصر، وجئت مع زيد، فھي ُمفيدة للمصاحبة)َجئتك مع العصر: (تقول

ْم77عُھ$$ل ھ$$ي ثنائي$$ة الوض$$ع أم ث.ثي$$ة؟ : واختلف$$وا فيھ$$ا ًمع$$ا، ول$$ذلك ھ$$ذان : َ حرف$$ان م$$يم والع$$ين، ث$$م إذا ن$$صبتھا قل$$تَ
ِھ$ي أوُل م$ا ُوض$عت عل$ى ح$رفين الم$يم والع$ين اخت.فان ھل ھ$ي أص$لية م$ن حي$ث الثنائي$ة أم أنھ$ا ث.ثي$ة؟ يعن$ي ھ$ل 

ْمع( لي$ست عل$ى ح$رفين، ) ٌي$د(ٌأص$لھا ي$دي، ) ي$د(؟ )ي$د ودم(ُ�م الكلمة كما ُحذفت م$ن .. ، أو أنھا ث.ثية وُحذف ال.م)َ
ًھ$ذا �م الكلم$ة ُح$ذف اعتباط$ا يعن$ي: وإنما ھي على ث.ثة أحرف، وأي$ن الح$رف الثال$ث؟ نق$ول ِ  لغي$ر عل$ة ت$صريفية،: ُ

ًُيسمى حذفا اعتباطيا، وإذا كان حذفا تصريفيا فھو القياس ھذا ا=صل عند الصرفيين ً ً ً ّ.  

ُفحينئذ ھل أصلھا ثنائية أم ث.ثية وُحذف منھا ال.م كما ح$ذف م$ن ي$د؟ ي$د قلن$ا ھ$ذه ث.ثي$ة ا=ص$ل وُح$ذف منھ$ا ال$.م،  ٍ
ٌفأصلھا يدي فْعل، دم أصلھا  ٌ ٌَ ٍح$ذوف ھ$ل ھ$و ي$اء أم واو، فحينئ$ذ ُح$ذفت ال$.م الت$ي على الخ$.ف ف$ي الم) ٌدمو) (ٌدمي(ُ

  .  ًاعتباطا؛ لغير علة تصريفية) دمو(أو ) دمي) (دم(، والياء أو الواو من )ٌيدي) (يد(ھي الياء من 

ًتحركت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا فوج$ب قلُبھ$ا ألف$ا، ث$م رجع$ت عن$َد قطعھ$ا ) معي(يعني ) فتى(كـُمثلھا وأصلھا ) مع(ھل  ََ K
  .ّاFضافة؟ ھذا محل خ.ف بين النحاةعن 
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ٌكونھا ثنائية الوضع ھو قوُل الخليل بن أحمد الفراھيدي أن أصلھا ثنائية، وھذا ھ$و ا=ص$ُل إذا ُس$مع لف$ظ عل$ى ح$رفين  ِ ِ
ًوإن كان ا=صل في وضع الكلمة التي ھي اسم أن تكون على ث.ثة أحرف كذلك الفعل، لك$ن � ُيحك$م بك$ون ث$م حرف$ا  K َ َ ِ

ح به حينئذ نقولزائد lٍا أو حرفا ثالثا محذوفا وھو أصل في ا=صل؛ إ� إذا ذكر في موضع آخر، يعني ُصر ِ ُ ً ً ٌث$م ح$رف : ً َ
ِمح$ذوف وحذف$ه يك$$ون اعتباطي$ا، وأم$ا إذا ُس$$مع لف$ظ ھك$ذا  ّ ً ِا=ص$$ل أن$ه ُوض$ع عل$$ى ح$رفين، وھ$$ذا : ٍحينئ$ذ نق$ول) م$$ع(ُ

ِأن يكون ثم ثالث، ولكن ُينطق به كما ُوضع، ولذلك قوُل الخلي$لالحرُف المحذوف ' أعلم به، وإن كان ا=صُل  ِ َ أنھ$ا : َ
ِثنائية الوضع، يعني ُوضعت عل$ى ح$رفين، وذھ$ب ي$ونس وا=خف$ش إل$ى أنھ$ا ث.ثي$ة، وُح$ذف الح$رُف الثال$ث ً اعتباط$ا َِ

  ).دم(والواو أو الياء من ) يد(ِكما ُحذفت الياء من 

ِثم ينبني على ھذا الخ.ف إذا قطعت ھذه ا=لف ھل ھ$ي ُمبدل$ة م$ن .. ًجاء الزيدان معا، جاءوا معا:  عن اFضافة وقيلُ
ِتنوين أم أنھا ھي الحرف الذي ُحذف، فمن قال إن أصلھا ثنائية  َ فحينئذ حك$م عل$ى ھ$ذه ا=ل$ف بأنھ$ا ھ$ي التن$وين الواواٍ َ ٍ

ھ$$ذه ا=ل$ف منقلب$ة ع$$ن : نق$ول) وا مع$اج$$اء(رأي$ت زي$$دا؛ ف$ا=لُف ھ$ذه ُمنقلب$$ة ع$ن التن$وين، إذن ) زي$د(مث$ل ا=ل$ف ف$$ي 
  .َالتنوين، وھذا قوُل من قال بأنھا ثنائية الوضع

ًھذه ا=لُف ھي التي ُحذفت اعتباطا، فھ$ي : َومن قال بأنھا ث.ثية، قال ِ الوض$ع، فلم$ا أض$يفت ُح$ذفت منھ$ا ال$.م؛ ث.ثي$ةِ ُ

فت$ى، : ًي فتى وانفتح م$ا قبلھ$ا فوج$ب قلُبھ$ا ألف$ا فقي$لK، تحركت الياء ف)فتي(مثل ) معي(ُ�م الكلمة وأصلھا ياء، أصلھا 
ًعصا عصو، تحركت ال$واو وانف$تح م$ا قبلھ$ا فوج$ب قلُبھ$ا ألف$ا، فقي$ل ََ َھ$ذا ذك$ر م$ْن مع$ي(َع$صا، مثلھ$ا مع$ي، : َّ َ َِ ِ ٌِ ْ ھك$ذا ) َ

  .أن ھذه الياء ھي أصل ا=لف التي رجعت بعد القطع عن اFضافة: ُقرئ، فقال بعضھم

ٌلى أن ھذه ا=لف بدل عن التنوين بناء على أنھا ثنائية، وذھب يونس وا=خف$ش إل$ى أن ھ$ذه ا=ل$ف ھ$ي َفذھب الخليل إ
  .�م الكلمة كا=لف في فتى، وھذا بناء على أنھا ث.ثية

َ، ھ$ل ھ$ي ُمعرب$ة مطلق$ة ف$ي ك$ل ا=ح$وال وف$ي ك$ل اللغ$ات أم في$ه )م$ع(َالموضع الثالث الذي اختل$ف في$ه النح$اة وفي$ه 
ٍذھُب سيبويه أنھا ُمعربة مطلقا في ك$ل ح$ال م$ن ا=ح$وال، وف$ي ك$ل لغ$ة م$ن اللغ$ات، فحينئ$ذتفصيل؟ م ّ َم7ع م7ع فيھ7ا : ً ْ َ َ َِ

ٌقلي7ل ِ ٍ س$واء فتح$$ت الع$ين أو ُس$كنت الع$$ين، ف$إن ُس$كنت الع$$ين حينئ$ذ تك$ون ض$$رورة كم$ا س$يأتي ف$$ي البي$ت ال$ذي يتل$$وه َ ّ ّ ُ
ٍ� ت$$سكن إ� ف$$ي ض$$رورة ال$$شعر، فحينئ$$ذ ھ$$ي لغ$$ة واح$$دة وھ$$ي ٍال$$شارح، وم$$ا ع$$دا ذل$$ك فحينئ$$ذ ا=ص$$ُل في$$ه الف$$تح، و ّ ُ

ُِمعربة، وذھب كثير من المتأخرين إلى التفصيل، إلى أن  ّفيھا لغتان، لغ$ة وھ$ي ُمعرب$ة؛ وذل$ك إذا ُحرك$ت ب$الفتح ) مع(َ
م مبني$ة وھ$ي ٍ، ولغة ھ$ي مبني$ة، س$يأتي التعلي$ل وھ$ي لغ$ة غ$نم وربي$ع، حينئ$ذ عن$َدھ)مع(و: التي عناھا المصنف بقوله

  .على ا=صل في البناء وھي كونھا مبنية على السكون

َومع : إذن َ ٌمع فيھا قليلالمعربة َ ِ َِ َ ْ وھو البناء، وھذا مذھُب كثير من المتأخرين وظاھُر الن$اظم عل$ى ھ$ذا، التف$صيل ف$ي : َ
بنية عن$دھم عل$ى ال$سكون وھ$و  إ� في لغة؛ فھي ماللغاتبأنھا قد تكون معربة وقد تكون مبنية، ُمعربة في سائر ) مع(

  .ا=صل فيھا

ٌومع مع فيھا قليل ِ َِ َ ْ َ َ َ ، كما ألزم$وا اFض$افة ف$ي )مع(ًأنه معطوف على ما قبله، يعني وألزموا إضافة أيضا ) مع(عرفنا : َ
  ).لدن(

ْمع(  قلي$ل فمعن$اه أن$ه  قليل، قلي$ل فيھ$ا، فيھ$ا قلي$ل، بمعن$ى أن$ه قلي$ل، وإذا قي$ل-وھذا ظاھر النظم-بالبناء على السكون ) َ
َليس باللغة الشائعة في لسان العرب، إذا ُحكم على اللفظ المسموع بأنه قليل نحكم عليه بأنه ليس ھو المطرد ف$ي ل$سان  َِ

ًالعرب، وإنما نحكم بكونه كثيرا مطردا إذا كان مقاب. للقليل ً ً.  

  .إذن قليل يقابله الكثير، وھو ما افتتح به البيت

ِبي$اء ُمتح$رك، ونق$ل ف$تح وك$سر، نق$ل ف$ي اللغ$ة الثاني$ة وھ$ي لغ$ة ال$سكون ف$تح وك$سر، مت$ى ف$تح ھذا حكُمه إذا ات$صل  ِ ُّ ُ
َوكسر؟ إذا ت.ھا ساكن، إذا ت.ھا ساكن جاز فيه أمران في العين، جاز فيه أمران ًالفتح تخفيفا، والكسُر عل$ى ا=ص$ل : َ

  .في التخلص من التقاء الساكنين

َم$ع (، � ب$أس ب$ه، )َم$ع الق$وم(ٍ حينئذ � إشكال في$ه إذا ت.ھ$ا س$اكن -وھي المعربة-يھا على ا=صل ف) َمع(إذا نطقت بـ
ٍھذا � إشكال فيه، وأما إذا نطق$ت بھ$ا مبني$ة عل$ى ال$سكون فحينئ$ذ يلتق$ي س$اكنان م$ع ال$ـ، : نقول).. َمع الرجل(، )العالم ّ
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ِھذه ال.م ساكنة فالتقى ساكنان، فحينئذ نقل في لسا) أل: (نقول ُ تحريكھ$ا .. ن الع$رب تحري$ك ھ$ذه المبني$ة عل$ى ال$سكونٍ
ّ، وھذه مبنية عل$ى ال$سكون ُمق$درا، لم$اذا ُمق$در؟ =ن ا=ص$ُل فيھ$ا أنھ$ا س$اكنة، )جاء مع القوم: (بالفتح فتقول ج$اء م$ع (ً

ِھ$$ذا مبن$$ي عل$$ى ال$$سكون المق$$در من$$ع م$$ن ظھ$$وره اش$$تغاُل المح$$ل بحرك$$ة ال$$تخلص م$$ن التق$$اء ) م$$ع: (، تق$$ول)الق$$وم َ
ًالساكنين، ا=صل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالك$سر ھ$ذا ا=ص$ل، فلم$اذا ُع$دل إل$ى الف$تح؟ طلب$ا للخف$ة،  ِ

ُبأن أصلھا المعربة؛ =ن اFع$راب ھ$و أص$ل والبن$اء ف$رع، فحينئ$ذ ل$وحظ في$ه ا=ص$ل وھ$و الف$تح، : و� بأس بأن ُيقال ٍ ٌ ّ
ٍ، كسرت حينئذ على ا)ِمع القوم: (وإذا قلت   .=صل للتخلص من التقاء الساكنينَ

ْونقل: قال ھنا ِ ُ ٌف7تح وك7سرال$ساكنة إذا ات$صل ب$ه س$اكن ) م$ْع(ِ، يعني ُسمع في ل$سان الع$رب ف$ي َ ْ َ ٌَ ْ َ، فجع$ل الف$تح والك$سر َ
ٍلسكون: =جل السكون؛ لذلك قال ُ ُ ٍونقل فتح وكسر ل7سكون.. ، ال.م ھذه �مِ ُ َ ْ ُُ ٌ ْ َ ٌ َِ َِ كون إذن ھ$و ِم$ن أج$ل ال$س.. ، يعن$ي تعلي$لْ

ّالساكنة أنھا ساكنة، وذلك فيم$ا إذا ت.ھ$ا ُمتح$رك فتبق$ى ) مع(حادث أم أصل؟ حادث، إذن تفھم من ھذا أن ا=صل في 
َعلى ا=ص$ل، وأم$ا إذا ت.ھ$ا س$اكن فحينئ$ذ ا=ص$ل ف$ي ال$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين أن يك$ون بالك$سر، فم$ا ج$اء ع$ن  ٍ

ْل7سكون يت7صل: ًطلب$ا للخف$ة، ول$ذلك ق$ال: ، فنق$ول)م$ع(ُ م$ا ف$تح في$ه ّالكسر � ُيعلل، وإنم$ا نحت$اُج أن نعل$ل ِ ِ. َُ م$ع : (، نح$وٍُ
ھم$ا : -في شرح البي$ت-ً، فالفتح طلبا للخفة والكسر على ا=صل للتخلص من التقاء الساكنين، والمرادي ھنا قال )القوم

ًولي$سا مف$رعتين، بمعن$ى أنھم$ا لي$سا فرع$ا مرتبتان � مفرع$ان، يعن$ي الف$تح والك$سر ھن$ا مرتبت$ان، إذن كأنھم$ا لغت$ان، 
  .ٌلـ َمْع الساكنة، وھذا فيه نظر، بل الصواب أنه فرع لـ َمْع الساكنة

َھم$$ا مرتبت$$ان � مفرع$ان، وھ$$ذا ق$$ول قي$$ل بأن$ه غي$$ر ص$$حيح كم$$ا ق$ال:  ق$ال الم$$رادي المك$$ودي، ب$$ل ھم$$ا مفرع$$ان � : َِ
ُجئت مع زيد، إذن متى يكون في$ه : ؛ =نھا باقية على ا=صل، تقولًمرتبتان؛ =ن لغة الفتح � يحدث الساكن فيھا ُحكما

وإنم$$ا ًال$ساكنة؛ =ن لغ$$ة الف$$تح � يح$$دث ال$ساكن فيھ$$ا ُحكم$$ا، ) م$$ع(ً؟ � ب$$د أن يك$ون ُمتعلق$$ا ب$$ـ-الف$$تح والك$$سر-الق$و�ن 
  .النوع الثاني الساكنة.. ُيحدثه في الساكنة

ٍلسكون: ّويدل على صحة ھذا قوله ُ ُ َفجعل . ِ ّالفتح والكسر =جل السكون، ال.م ھنا �م التعليل، فدل على أن ذلك ُمف$رع َ K
ال$ساكنة أن ) م$ع( ف$ي ٌمنق$ولّعن سابق وھو أصل، وليس كل منھما أصل، يعني ُم$راد الم$رادي ھن$ا أن الف$تح والك$سر 

ٍل$ساكن، حينئ$ذ إذا التق$ى س$اكن ا) م$ع(ٍكل منھما لغة، حينئذ مع القوم لغتان، والصواب أنھما ليسا لغتين، بل اللغ$ة ھ$ي 
ال$ساكنة ) م$ع(ٍأو ت.ھا ساكن حينئذ رجعنا إلى ا=صل، وھو أن$ه � يمك$ن أن ينط$ق ب$ساكنين متت$اليين، ف$صار تحري$ُك 

َصار فرعا � أص.، فليس لغة مستقلة، وإ� لقلنا ً ِقم: ((ً َ اللْيلُ K((] صار ]2:المزمل )ِقم �، ب$ل : ھذا لغ$ة م$ستقلة، نق$ول) ُ
ٌف7تح : ّقي$دھا ك$ذا، ف$ي لغ$ة ال$سكون س$مع.. ُونقل يعن$ي ُس$مع، ف$ي لغ$ة ال$سكون:  فرع وليس بأصل، فكذلك قوله ھناھو ْ َ

ْوكسر لسكون يتصل ِ ِ. ُ ََ ُ ٌ ْ َال$ساكنة أن$ه ف$رع � أص$ل، فحينئ$ذ � وج$ه ) م$ْع(K، دل على أن ھذين الن$وعين الف$تح والك$سر ف$ي ٍَ ٍ
  .Kفرعانلقول المرادي ھنا بأنھما مرتبتان � م

  .ًوتنصب على الحال بمعنى جميعا، فتخرج عن الظرفية) َمع(ُھذا ا=صل في مع أنھا تضاف إلى ما بعدھا، وتفرد 

َبأنھا ظرف؟ إذا أضيفت، فإذا قطعت عن اFضافة حينئذ وجب نصبھا، � يحتمل غي$ر الن$صب، ) مع(إذن متى نعرب  ٍ ُ ُ

ًوبماذا نعربھا؟ نعربھا حا� بمعنى جميعا، س ًواء كان ص$احب الح$ال مثن$ى أو جمع$ا، و� ُيت$صور أن يك$ون ُمف$ردا، � ًُ ًّ
، � بد أن تدل على المصاحبة، على الجمعي$ة، وھ$ذا � ُيت$صور إ� فيم$ا مع$ه إليه؛ =ن المصاحبة ً)جاء زيد معا: (تقل

فع$$ل ) ج$$اء الزي$$دان(، ً)مع$$اج$$اء الزي$$دان : (، وإنم$$ا تق$$ولً)ج$$اء زي$$د مع$$ا: (ف$$رد آخ$$ر أو أف$$راد، وأم$$ا الواح$$د ف$$. ُيق$$ال
ً، مع$ا جميع$ا ھ$ذا من$صوب عل$ى ً)ج$اء الزي$دون مع$ا(ھذا منصوب على الحالية بمعنى الجمي$ع، وك$ذلك ) ًمعا(وفاعل،  ً

  .الحالية

ًھك$ذا بالن$صب، حينئ$ذ تعربھ$ا ح$ا� س$واء ك$ان بمعن$ى جميع$ا) ًمعا(ّكلما مر بك  ًُ ًس$واء ك$ان ص$احب الح$ال مثن$ى أو .. ٍ
ّجمعا و� يصح   .للمصاحبة و� يتصور المصاحبة بشيء واحد) مع(ً أن يكون مفردا؛ =ن ً

ُفحينئذ تفرد، فإذا قيل ) م$ع(تفرد وا=صل فيھا أنھا ث.ثي$ة، تف$رد م$ردودة ال$.م عل$ى ق$ول ا=خف$ش وي$ونس، وھ$و أن : ٍ
ّث.ثية، فإذا قطعت عن اFضافة فا=صُل أنھا ترجع إلى أص$لھا وھ$و كونھ$ا ُمؤلف$ة م$ن ث.ث$ة ج$اء : ( أح$رف، ف$إذا قي$لُ

َ، ا=لف ھذه قيل إنھ$ا ھ$ي ا=ص$ل، وھ$ي ك$ألف فت$ى أص$لھا مع$ي، تحرك$ت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا فوج$ب )الزيدان معا
َتف$رد ع$ن اFض$افة : َمردودة ال.م عل$ى الق$ول ال$ذي م$ضى علي$ه ا=خف$ش وغي$ره أي) مع(ُتفرد : ًقلبھا ألفا، ولذلك قيل ُ
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ج$اء الزي$دان : (من قولك) ًمعا(ًحال قطعھا عن اFضافة، جبرا لما فاتھا من اFضافة، فأصُل ِمردودة ال.م لتتقوى بھا 
ِمعي، ففعل به ما فعل بـ) ًمعا ً؛ فتي تحركت الياء وانفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفا)فتى(ُ ّ َ.  

ًمعا، جاء الزيدان معا، العين ھذه حركته ح: بنية، إذا قيلُففتحة العين على ھذا فتحة   رك$ة بني$ة � حرك$ة إع$راب، =نً
ّالحركة حينئذ تكون ُمقدرة على ا=لف المحذوفة، كما تقول ٌفاع$ل مرف$وع، ورفُع$ه ض$مة مق$درة عل$ى : جاء فتى، فتى: ٍ

  .ا=لف المحذوفة التي للتخلص من التقاء الساكنين

ٌمع$$ا، ھ$$ذه ح$$ال من$$صوبة، ون$$صُبھا فتح$$ة مق$$درة عل$$ى ا=ل$$ف : ، نق$$ولً)مع$$ا(ك$$ذلك ھن$$ا  ٌ المحذوف$$ة لل$$تخلص م$$ن التق$$اء ً
فتى، ھذا على القول بأنھا ث.ثية وأن ا=لف ھذه رجعت إلى حالھا، ففتحة العين على ھذا القول فتح$ت : الساكنين، مثل

ًفت$ى، ج$اء : ّ، واFعراب ُمقدر على ا=لف المحذوف$ة �لتق$اء ال$ساكنين، التق$ى ال$ساكنان ا=ل$ف والتن$وين، كم$ا تق$ولبنية
ُفت$$ى، م$$ررت  ًبفت$$ى، ف$$ي ھ$$ذه ا=ح$$وال الث.ث$$ة يك$$وُن اFع$$راب ُمق$$درا، ث$$م مح$$ل اFع$$راب ال$$ذي ھ$$و الح$$رف مح$$ذوف ً

ً، اFع$راب حينئ$ذ يك$وُن ُمق$درا )م$ررت ب$الفتى(، و)رأي$ت الفت$ى(، و)ج$اء الفت$ى(للتخلص من التقاء الساكنين، بخ.ف  ّ ٍ
ًكا=ول إ� أن محل اFعراب وھ$و الح$رف يك$ون ملفوظ$ا ب$ه، ج$اء الفت$ م$ررت (، )ُرأي$ت الفت$ى(ى ا=ل$ف ملف$وظ بھ$ا، ّ

ّا=لف ملفوظ بھا، أما إذا دخله التنوين، وذلك فيما إذا ُجرد عن ) بالفتى َ ّنكر–) أل(ٌ ٍ وجب حينئذ تنوينه، إذا ك$ان نك$رة -ُ َ
ا=ص$ل ف$ي ِا=لف والتنوين، فُح$ذفت ا=ل$ف لع$دم إمك$ان تحريكھ$ا عل$ى : ًجاء فتى التقى الساكنان: َوجب تنوينه، فتقول

  .التخلص من التقاء الساكنين

َوھذا ما اختاره ابن مالك رحمه ' تعالى أن أصل مع ث.ثي$ة، وأن ا=ل$ف ف$ي مع$ا  أن ا=ل$ف ھ$ذه ) ج$اء الزي$دان مع$ا(َ
  .ّھي أصل الكلمة، كانت محذوفة مع اFضافة فرجعت، وعلة الحذف ھي ا�عتباط

ِالع$ين ھ$ذه متحرك$ة ب$الفتح، فتح$ة إع$راب ول$يس م$ن ب$اب المق$صور ) ًامع(َوذھب الخليل إلى أن الفتحة فتحة إعراب، 
ُواختاره أبو حيان، فإذا أف$ردت خرج$ت ع$ن الظرفي$ة وتن$صب  َ َِ ُ الح$ال بمعن$ى جميع$ا، وت$ستعمل للمثن$ى وللجم$ع، عل$ىُ ً

ٍيعني تستعمل للجمع كما تستعمل للمثنى، حينئذ نقول ُ ُمع ا=ص$ل فيھ$ا إذا أض$يفت أن تع$رب بالن$ص: ُ ب عل$ى الظرفي$ة، ُ
ًفإذا أفردت بمعنى قطعت عن اFضافة وجب نصبھا، على أنھا حال بمعنى جميعا، سواء كان ص$احب الح$ال مثن$ى أو  َ ُ

  . ًجمعا

ّ، مح$$ل بني$$ة، الع$$ين ھ$$ذه ھ$$ل حركتھ$$ا حرك$$ة إع$$راب أم حرك$$ة ً)ج$$اء الزي$$دان مع$$ا(ِيبق$$ى اFش$$كال ف$$ي حرك$$ة الع$$ين، 
: َ ھ$ل ھ$ي ثنائي$ة الوض$ع أم ث.ثي$ة الوض$ع؟ فم$ن ق$ال بأنھ$ا ثنائي$ة الوض$ع ق$ال)م$ع(vالخ.ف ُمنصب على الخ.ف ف$ي 

  .العين ھذه حركتھا حركة إعراب، وھو قول الخليل) ًمعا(

 ُمقدرة على ا=ل$ف الفتحة، وأن بنيةبأن ھذه العين حركتھا حركة : ومن قال بأنھا ث.ثية وھو قول يونس وا=خفش قال
  .لساكنينالمحذوفة للتخلص من التقاء ا

ْومع مع فيھا قلي7ل ونق7ل ٌِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َ ٌ ف7تح وك7سر   ***  ََ ْ َ ٌَ ْ ٌم7ع م7ع فيھ7ا قلي7ل : َ ِ َِ َ ْ َ َ يعن$ي ال$سكون فيھ$ا قلي$ل، ويثب$ت ال$سكون إذا ت.ھ$ا َ
ٍجاء زيد مْع عمرو، مْع زيد(متحرك،  ٍتبقى ال$ساكن كم$ا ھ$ي؛ =ن م$ا بع$َدھا يك$ون متحرك$ا، وحينئ$ذ � نحت$اج إل$ى ).. ٍ ً

  .الثانيةالحالة 

ٌونقل فتح وكسر ْ َ ٌ ََ ْ َُ ْ ٌم7ع فيھ7ا قلي7لفرعان، وا=صل السكون، إذن ا=صل السكون : ِ ِ َِ َ ْ ٌ ونق7ل ف7تح وك7سر،َ ْ َ ٌ ََ ْ َُ ْ  ف$ي ال$تخلص م$ن ِ
: َال$ساكنة، ب$دليل م$اذا؟ أش$ار إل$ى ذل$ك الن$اظم بقول$ه) م$ْع(التقاء الساكنين، وليسا بلغتين مستقلتين، بل ھما فرع$ان ع$ن 

َلسكون ي ٍُ ُ ْتصلِ ِ ٍت.ھا س$كون، حينئ$ذ ف$تح وك$سر نق$ل، ف$ي ال$تخلص م$ن التق$اء .. الساكنة سكون) مْع(َ، يعني إذا اتصل بـ.
  .الساكنين

ُالساكنة إذا فتحت أو ك$سرت ص$ار الف$تح والك$سر ف$رعين � أص$لين كم$ا ذھ$ب إلي$ه ال$شارح ) مْع(إذن الناظم يرى أن  ُ
  .وھو المرادي

ُومع مع فيھا قليل ون َ َ ْ َ َ َ ٌَ ِ ٌقل فتحَِ ْ َ ْ ِ :  

ٌوك77سرإعراب$$ه نائ$$ب فاع$$ل، ) ٌف77تح( ْ ٍل77سكون  معط$$وف علي$$ه، ََ ُ ُ ْيت77صل: ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$هِ ِ . ، يت$$صل بم$$اذا؟ بم$$ْع َ
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ھذا يحتم$ل أنھ$ا معرب$ة ويحتم$ل أنھ$ا ) مع القوم(ُالساكنة، يعني يتلوھا؛ المراد با�تصال ھنا أنه يتلوھا، مع القوم، إذن 
، م$ع ھن$$ا يحتم$ل أنھ$$ا معرب$ة ويحتم$ل أنھ$$ا مبني$ة، ُمعرب$ة =نھ$$ا محرك$ة ب$$الفتح )ُجئ$ت م$$ع الق$وم(: مبني$ة، ل$و ق$$ال قائ$ل

ّعلى ا=صل، وُيحتمل أنھا ساكنة وُحركت للتخلص بالتق$اء ال$ساكنين وك$ان تحريك$ه ب$الفتح طلب$ا للخف$ة، فتج$وز ) َمع(و ً
  .ھذا وھذا عند اFعراب

ُ، يعن$ي ت$أتي ظ$رف زم$ان وظ$رف مك$ان، م$راده كان ا�صطحاب أو وقتهاسم لمف )مع(وأما : -ابن عقيل-قال الشارُح 
جئت$ك م$ع الع$صر، يعن$ي م$ع وق$ت الع$صر، فھ$ي : تأتي ظرف مكان وتأتي ظ$رف زم$ان، تق$ول) مع(بھذا التعبير أن 

ّظرف زمان، حينئذ تدل على المصاحبة في الوقت Kف$ي ال$زمن، وت$أتي ظ$رف مك$ان، ول$ذلك ص$ح أن ُيخب$ر بھ$ا ع$ن .. ٍ
من$صوب : ، زي$د مبت$دأ، مع$ك م$ع نق$ول)زيد معك: (Kات، لما جاءت ظرف مكان صح اFخبار بھا عن الذات، فتقولالذ

  .ّعلى الظرفية ُمتعلق بمحذوف خبر المبتدأ

َو) يكون اسم زمـان خبـراو� ُيخبر عن المبتدأ الجثة باسم زمان،  َ َ ْ َ ََ َ ٍُ ُ ٍعـن جثـة ُ . ُ قاع$دة َ، ھن$ا ل$و كان$ت اس$م زم$ان عل$ى الَْ
ٍ، لكن لما كان$ت ظ$رف مك$ان ص$ح حينئ$ذ كم$ا تق$ول)زيد معك: (ُمذھب جمھور البصريين على أنه � يجوز أن تقول K َ :

ّھن$ا ظ$رف مك$ان، ب$دليل ص$حة اFخب$ار بم$ع ع$ن الجث$ة؛ إذ ل$و ك$ان ظ$رف ) معك: (، نقول)زيد معك) (القتاُل أمامك(
َم$اذا؟ =ن اس$م الزم$ان � يخب$ر ب$ه ع$ن الجث$ة كم$ا س$بق تقري$ره Kزمان لما صح ھذا التركيب عنَد جمھور البصريين، ل ّ

َو) يكون اسم زمـان خبـرا: عنَد قوله َ َ ْ َ ََ َ ٍُ ُ ٍعـن جثـة ُ . ُ ْوإن يفـد : ، وأماَْ ِْ ُ   .ھذا اختيار الناظم ليس باختيار جمھور البصريينَِ

ًة، فتك$ون ظرف$ا ب$النوعين ال$سابقين، وعن$د ، والغالُب اس$تعمالھا م$ضافاسم لمكان ا�صطحاب أو وقتهف )مع(وأما : قال
َالرضي أنھا تكون ظرف زمان ومرادفة لعند، عند قلنا تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان، بحسب ما ي$ضاف إلي$ه، 

ّتج$ر ب$ـ: ق$ال) عن$د(عند الرضي لما كان في منزل$ة ) مع(يعني ) ِمن(ُفتجر بـ َھ$ذا((، ف$أورَد علي$ه ق$راءة بع$ضھم )م$ن(ُ َ 
ٌذكر ْ َ معيْنِم ِ ّ فمن ھنا حرُف جر، ومعي يعني ذكر من عندي، فمع ھنا بمعنى عند]24:ا=نبياء [))َِ ِ.  

ِذھبت من مع(وحكاية سيبويه  ّ، يعني ذھبت من عنده، وعنَد � تجر إ� بمن)ُ ُ ُ.  

ُوعن77777777777777د الن77777777777777صب فيھ77777777777777ا ي77777777777777ستمر َ َ ُ َِ ِ َِ . َ  

  

cلكنھ777777777777777777ا بم777777777777777777ن فق777777777777777777ط تج777777777777777777ر َ َُ .َ َ ِ ِ َ  

  

.. ، ھ$ي كان$ت مفتوح$ة الع$ينعرب$ة الع$ين وھ$ي ُم والمشھور فيھا فتُح،)يد مع بكرجاء ز( و) زيد مع عمروَجلس(نحو 
ٍُمعربة، والقول المشھور فيھا � ُينافي أن تكون مبنية، المشھور الفتح، وإذا كانت مفتوحة العين حينئذ ھ$ي ُمعرب$ة و� 

ّإشكال في ھذا، ولذلك البناء قليل، ولذلك قيده وم$ع م$ْع فيھ$ا قلي$ل، لم$ا قي$د ا=ول$ى ھ$ي ا=كث$ر، ) م$ع(ه بالقل$ة فھمن$ا أن ّ
  :ومنه قوله نھاlن يسكَن العرب مِ وفتحتھا فتحة إعراب وموھي معربة؛ =نھا ث.ثي ا=صل،

ِفري77777777777777شي ِ ُم77777777777777نكم َ ُ ْ َھ77777777777777وايَو ِ َ ُمعك77777777777777م َ ْ َ  

  

ْان77777777777777777777تَك ِْنإَو ُارتكمَي77777777777777777777ِز َ ُ َلم َ   اَام77777777777777777777ِ

  

َھوايَو َ ُمعكم َ ْ َسكن العين: َ ّ.  

ُمعكم(فھنا  ْ   الشعر خاصة، وھي بإسكان العين، فھل ھي نفُسھا ا=ولى أم أنھا غيرھا؟جاءت في ) َ

ھ$ذا ت$سكيُن : ق$ال) ك$مھ$واي مْع(وًمذھُب سيبويه ُمطلقا أنھا معربة في كل حال وف$ي ك$ل لغ$ة، وأورَد علي$ه ھ$ذا البي$ت 
  .ِضرورة، يعني من أجل الشعر خاصة

 القليل$ة الت$ي ي$$رد فيھ$ا اب$ن عقي$$ل عل$ى س$يبويه، ھ$$ذا م$$ن المواض$ع-،  س$يبويه أن ت$سكينھا ض$$رورة ول$يس ك$ذلكَوزع$م
ٍوغنم بإسكان الن$ون،  بل ھو لغة ربيعه ،ھا ضرورة وليس كذلكَتسكينَوزعم سيبويه أن : ، يقول-الموضع وبشدة وھ$ي ْ

  .عندھم مبنية على السكون

  .رحمه ' تعالى ًاFعراب والبناء خ.فا لسيبويه: الصواب فيھا لغتان) مع(إذن 

ھ$ي : ْ، وھ$ي ف$ي لغ$ة ربيع$ة وغ$نم، نق$ول)م$ع(ُمعربة بالفتح على الم$شھور، وھ$ي الت$ي أطلقھ$ا الن$اظم و: ٍئذ نقولفحين
ّلتضمنھا معنى المصاحبة، وھو م$ن المع$اني الت$ي حقھ$ا : للزومھا الظرفية، وقيل.. مبنية على السكون، مبنية لجمودھا ِ ّ
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ّأن تؤدى بالحرف ولم يوضع لھا حرف كاFشارة، إذن  =نھ$ا ھ$ي اس$م و� ش$ك ف$ي ذل$ك، ل$ذلك : َلم ُبنيت عندھم؟ قالواُ
ٌيدخلھا التنوين وسبقھا حرُف جر على القراءة السابقة،  و حكاية سيبويه فدل على أنھا اسم، فحينئذ ھي اس$م � إش$كال  ٍ K ّ

ي ا=ص$$ل أش$$بھت بأنھ$$ا ثنائي$$ة ف$$: في$$ه، ل$$م ُبني$$ت وا=ص$$ل ف$$ي ا�س$$م اFع$$راب م$$ع كونھ$$ا عل$$ى ث.ث$$ة أح$$رف؟ إذا قي$$ل
ِمعن$ى م$ن .. الم$صاحبة كاFش$ارة، ك$التمني، كالت$شبيه: ٍالحرف، وإذا قيل بأنھ$ا ث.ثي$ة حينئ$ذ نحت$اج إل$ى معن$ى، فنق$ول

ٍالمع$اني فيحت$اج إل$ى ح$رف ي$$ؤدى ب$ه، فحينئ$ذ  ّبإس$$كان الع$ين مبني$ة لت$ضمنھا معن$$ى ح$رف ك$ان حق$ه أن ُيوض$$ع ) م$ْع(ٍّ ّ
َاسم إشارة مبن$ي لت$ضمنه لح$رف، ھ$ذا الح$رف ل$م ُيوض$ع؛ =ن اFش$ارة معن$ى ) ذا (ولكنه لم ُيوضع مثل اFشارة، قلنا ّ

ّمن المعاني وحقھا أن تؤدى بالحروف ُ ّ.  

ِوالقوُل ببنائه إذا س$كنت ق$وُل الك$سائي واخت$اره المت$أخرون م$ن النح$اة، يعن$ي أكث$ر المت$أخرين عل$ى التف$صيل، م$ن أن  َ
ُواAص7لن =ن$ه ا=ص$ل ف$ي البن$اء تكون معربة وتكون مبنية، وعل$ى ال$سكو) مع( ْ Mالمبن7ي ِف7ي ََ ْ َِ َي7سكنا َْنأ ْ . َ ، إذن � ُي$سأل ُ

kلتضمنھا معن$ى ح$رف =نھ$ا ت$دل عل$ى : لجمودھا =نھا ت.زم الظرفية، وقيل: لماذا ُسكنت وإنما يسأل لماذا ُبنيت؟ فقيل ٍّ
َارة، لكن$ه ل$م ُيوض$ع كم$ا أنھ$م ل$م ي$ضعوا ّالمصاحبة، والمصاحبة معنى م$ن المع$اني فا=ص$ل أن ُي$ؤدى بح$رف كاFش$ َ

ّلmشارة حرفا ُيؤدى به ً.  

ٌ، ب$ل ال$صواب أنھ$ا اس$م، ب$دليل  اFجم$اع عل$ى ذل$ك وھ$و فاس$دع$ى النح$اُسّ واد، بعضھم أن ساكنة العين ح$رفَوزعم
اح$د، المعن$ى ف$ي ؛ =ن المعنى في الح$الين و فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم.دخول التنوين، ف. نحتاج إلى دليل
  .kالد�لة على المصاحبة، ومع تدل على المصاحبة: الساكنة وفي المتحركة واحد وھو

K ك$ون ا=ول دل عل$ى الم$صاحبة وھ$و اس$م، والث$اني دل عل$ى ب$أنٍحينئذ اتفقا في المعنى و� يمك$ن أن يتفق$ا ف$ي اللف$ظ،  ّ
ٍن الشيُء � نظير له فحينئذ ُيعَدل في حمله على ما ل$ه �، ھذا ليس بسديد، � نظير له، وإذا كا! المصاحبة وھو حرف

نظير، ھذا ا=صل وھذه القاعدة عند النحاة، فإذا كان ك$ذلك ا=ول$ى حمل$ه م$ع إذا اختلفن$ا فيھ$ا ھ$ل ھ$ي اس$م أو ح$رف؛ 
:  نق$ولٍليس أشبھت بل ھي مدلولھا مدلول مع، معرب$ة حينئ$ذ.. ّ=نھا أشبھت مع المعربة في كونھا تدل على المصاحبة

  .المعربة) مع(ٌھي اسم بد�لة 

ً=ن المعنى في الحالين واحد، والمعنى الواحد � يكون مستق. وغي$ر م$ستقل، كي$ف م$ستق. وغي$ر م$ستقل؟ =ن  ً ) م$ع(ُ
ّإذا قلنا اسم مع$رب ب$الفتح، حينئ$ذ ي$صدق عليھ$ا ح$د ا�س$م؛ وھ$و ُ ٍ َ ح$رف ) م$ع(ّكلم$ة دل$ت عل$ى معن$ى ف$ي نف$سھا، ث$م : ٌ

ًغيرھا، فكيف يكوُن اللفظ واح$دا ث$م يك$ون المعن$ى واح$دا،  ًعلى معنى فيّكلمة دلت :  حد الحرف؛ وھوويصدق عليھا ً
َودل باستق.ل ودل بغير استق.ل، ھذا � نظير له، ف. ُيحمل على ھذا التفريق؛ فھو باطل َ ّ ّ.  

ھا  فال$ذي ين$صُبٌ ف$إن وليھ$ا س$اكن،ع$ةن وھي لغ$ة ربيّسكُفتح وھو المشھور وتُعني أنھا تي ؛كّھا إن وليھا متحرھذا حكُم
؛ لك$ن ) ابن$كِم$ع(ر �لتق$اء ال$ساكنين فيق$ول ِ والذي يبنيھا على السكون يك$س) ابنكَمع( :ھا فيقول فتُحيعلى الظرفية يبق

ًھذا التفصيل ليس ظاھر النظم، بل ظاھر ال$نظم أن$ه نق$ل الف$تح والك$سر مطلق$ا، ل$يس ال$ذي يبنيھ$ا أو ال$ذي ) م$ْع(�، ..! َ
َكنة عنَد المتأخرين قاطبة، فحينئذ كانت ساكنة بن$اء؛ ف$إذا التق$ى بھ$ا س$اكن ج$از في$ه الوجھ$ان، وأكث$ُر ال$شراح عل$ى سا ٌ ً ٍ
  .ھذا

ٍوأنھا م.زم$ة للظرفي$ة، ويج$وز قطعھ$ا إل$ى الحالي$ة، فحينئ$ذ ص$ارت من$صوبة عل$ى الحالي$ة، ) مع(ّإذن ھذا ما يتعلق بـ ُ
  .الظرفيةَوقبل ذلك إذا أضيفت كانت منصوبة على 

  :ثم قال

ًواض77777777مم بن77777777اء غي77777777را  ْ ً ُ ْ ََ َ ِ َن ع77777777دمت م777777777ا ِاْ ْ ََ ِ ْ  

  

َل777777777777ه أض777777777777يف ناوي777777777777ا م777777777777ا ع777777777777دما ُ َ َِ ًِ ِ َ ُ ُ َ  

  

ُقب777777777777777ل كغي777777777777777ر بع777777777777777د ح777777777777777سب أول  ُ. ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ
  

  

ُودون والج◌ھ7777777777777777ات أي7777777777777777ضا وع7777777777777777ل َ َ ْ ِ ْ ًَ َ ُ َ ُ ُ  

  

َوأعرب77777777777777وا ن77777777777777صبا إذا م77777777777777ا نك77777777777777را  َ ْ ُ َ ْ َM ُ ََ ِ ً َ
  

  

َق7777777777ب6 وم7777777777ا م7777777777ن بع7777777777ده ق7777777777د ذك7777777777ر ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َْ ْ   اً
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  .ٌھذا شروع فيما يسمى بالغايات

َواضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف َ ْ َ ْ ً ُ ْ َِ ُِ ُ ََ َْ ِ ًِ َ ْواضمم: (ْ ُ ْ ًضم بناء، حينئذ يكون مفعو� مطلقا، والموص$وف مح$ذوف، أو ) َ ً ٍ
ًواضمم بناء( ُ ْ ََ ِ   ً.حال، حال كونك بانيا) ْ

ًغيرا( ْ   .ھذا منصوب على المفعولية) َ

ًواضمم بناء  ُ ْ ََ ِ ًغيراْ ْ َإذن غير ھذه من ا=لفاظ التي ت.زم اFضافة، يعني � ب$د أن تك$ون ُم$ضافة إل$ى م$ا بع$َدھا، ث$م لھ$ا : َ ّ ِ
  .أحوال

ھ$ي اس$م � إش$كال .. من الكلمات الم.زمة لmضافة، وھي اسم دال) غير(، )غير(  أي من الكلمات ال.زمة لmضافة 
َت$$ضاف، وس$$بق أن الم$$ضاف.. فيھ$$ا؛ =نھ$$ا ُم$$ضاف ً يك$$ون م$$ن ع.م$$ات ا�س$$مية، يعن$$ي � يك$$ون الم$$ضاف إ� اس$$ما، ُ ِ

ًولذلك تنون، قبضت عشرة ليس غير، ليس غيرا ٌُ ُ   .ٌوالتنوين دليل على ا�سمية.. ّ

lھي اسم دال على مخالفة ما قبل$ه حقيق$ة م$ا بع$َده، النح$اة يمثل$ون ب$ـ: إذن َ َ ِ ٍزي$د غي$ُر عم$رو(ٌ ، وا=ص$ُل ف$ي إط$.ق لف$ظ )ٌ
ھو م$صطلح م$أخوذ م$ن عن$د المناطق$ة أن$ه ُم$رادف للماھي$ة، الحقيق$ة والماھي$ة بمعن$ى واح$د، لك$ن � يمك$ن و.. الحقيقة

حمل اللفظ ھنا حقيقة على الماھية، وإنما ُيراد به مفھوم اللفظ، لماذا؟ =ننا لو طبقناه عل$ى المث$ال الم$شھور عن$َد النح$اة 
ٍزي$د غي$ُر عم$$رو( حقيقت$ه حي$$وان ن$اطق، وھ$$ل المخالف$ة ھن$$ا ) عم$$رو(، )عم$رو(حي$وان ن$$اطق، وغي$ر ) زي$$د(، حقيق$ة )ٌ

vصادقة أم �؟ ليست ب$صادقة ب$ل ھ$ي كاذب$ة، لم$اذا؟ =ن زي$د وعم$رو ُمتح$دان، ك$ل منھم$ا إن$سان، وك$ل منھم$ا حي$وان  v ّ
Kناطق، إذن ما وجه المخالف$ة؟ � ب$د أن نف$سر ب$أن الحقيق$ة ھن$ا لي$ست ھ$ي الحقيق$ة عن$َد المناطق$ة، وق$د ن$ص عل$ ّ ى ذل$ك ّ

  .ا=زھري في شرح التوضيح

ُالم$راد بزي$د ھن$ا مفھ$وم اللف$ظ، والم$راد بعم$رو مفھ$وم اللف$ظ، فحقيق$ة زي$د : ٍحينئذ نق$ول الت$ي ھ$ي إن$سان م$ع ع.مات$ه -ٍ
ُ غير حقيقة عمرو الذي ھو إنسان بحقيقته وع.ماته المشخصة ل$ه، فزي$د غي$ر عم$رو ح$صلت المخالف$ة -lالمشخصة له ّ

إل$ى آخ$ره، .. ٌليست في الماھية، وإنما زيد ليس عمر؛ إما في طوله وعرضه، وإما ف$ي علم$ه وجھل$هفي الحقيقة، لكن 
ُف$ثم ُمشخ$$صات لmن$$سان تمي$زه ع$$ن غي$$ره، وأطل$ق النح$$اة عليھ$$ا بأنھ$$ا حقيق$ة وإ� ھ$$ي لي$$ست بحقيق$ة، ول$$ذلك ق$$د يتح$$د  َّ ُّ َ

ِدخلت بوجه غير الوجه الذ: (الشيء وتحصل به المخالفة، قد ُيقال ٍ ، وزي$د وعم$رو شخ$صان منف$ص.ن، )َي خرجت بهَ
َأما ھنا فالمحل واحد، دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت به، وجه آخر أم عين ا=ول؟ عين ا=ول َ ّ.  

، والمخالف$ة ف$ي )زي$د كعم$رو(إذن قد تكوُن المخالفة في الذوات وقد تكون المخالفة في الصفات، المخالف$ة ف$ي ال$ذوات 
ِال$شيء الواح$د ق$د يتع$دد بتع$دد ص$فاته، أم$ا ھ$و ف$ي نف$سه : ٍذكرنا؛ =ن الوجه واحد، حينئذ نقولالصفات كالمثال الذي  ّ ّ

ًف.، الوجُه ھو عين الوجه، ولكن قد يكون عبوسا وقد يكون مسرورا ً.  

َاسم دال على مخالفة ما قبله حقيقة ما بعَده، والمخالفة ھنا قد تكون في الذوات وقد تكون في ا) غير(إذن  َ v   .لصفاتٌ

ق$د تك$ون ُمعرب$ة وق$د تك$ون مبني$ة، وھ$ي م$ن حي$ث اFجم$ال لھ$ا : Kالناظم ھنا نص على حالة بنائھا، لھا ح$ا�ن) غير (
، أي ل$يس المقب$وض غيرھ$ا، )ُقب$ضت ع$شرة ل$يس غيرھ$ا: (K=نھا إنما أن ُيصرح بالمضاف إليه، فتق$ول: أربعة أحوال

َھن$$ا ص$$رحت بالم$$ضاف إلي$$ه، وق$$د ُيح$$ذف الم$$ضاف  ًوُين$$وى الم$$ضاف إلي$$ه، إم$$ا لفظ$$ا وإم$$ا معن$$ى � لفظ$$ا، ھ$$ذه ث.ث$$ة ّ ً
  .أحوال

ّوإم$ا أن تقط$$ع ع$ن اFض$$افة ُمطلق$ا؛ ف$$. ُين$وى الم$$ضاف إلي$ه � لفظ$$ا و� معن$ى، فھ$$ذه أربع$ة أح$$وال، إم$ا أن ُي$$صرح  ً ً َُ
ٍ، تنطق بالم$ضاف، وق$د تح$ذُف الم$ضاف حينئ$ذ تن$و)قبضت عشرة ليس غيرھا: (بالمضاف؛ فتقول قب$ضت (ي معن$اه، ُ
  .بالنصب دون تنوين) َقبضت عشرة ليس غير(، أو تحذف المضاف وتنوي لفظه، )عشرة ليس غيُر

ٍوقد تحذُف المضاف وتقطُعھا عن اللفظ والمعن$ى، وھ$ذه اFف$راد المطل$ق، فحينئ$ذ تق$ول ًقب$ضت ع$شرة ل$يس غي$را: (ِ ُ( ،
  .يجوز فيھا الوجھان) ٌليس غير(

Kراد بھذا أن الناظم نص على حال واحدة وھي حالة البنا بالمنطوق وُيفھ$م م$ا ع$داه ب$المفھوم؛ ُإذن لھا أربعة أحوال، الم
ٍ=نھا إذا ُحذف المضاف إليه ونوي معناه حينئذ حكمنا ببنائھا، ھذه حال$ة واح$دة، وم$ا ع$دا ھ$ذه الح$ال وھ$ي ا=ح$وال .. ُ
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  .َھي ُمعربة على ا=صل: ٍالث.ث، حينئذ نقول

ًواضمم بناء ُ ْ ََ ِ َإن ع7دمت م7ا ل7ه أض7يفّيعني اضمم ضم بناء، مت$ى؟ : ْ َ ْ َِ ُِ ُ ََ ْ َإن ع7دمت ، ِ ْ َِ ْ َح$ذفت، ف$صار المح$ذوف ف$ي : يعن$يِ
ًحكم المعدوم، لكن ل$يس مطلق$ا، وإنم$ا ناوي$ا معن$ى م$ا ُع$دم؛ =ن الع$دم ال$ذي أراَده الن$اظم ھن$ا ً ال$ذي ھ$و الح$ذف، ق$د .. َ

َإم$ا أن تح$ذف الم$ضاف إلي$ه : َ، إذا حذفت المضاف إليه لك ح$ا�نتحذف المضاف إليه، ثم المضاف إليه لفظ له معنى
Kوتنوي ثبوت لفظه، وإما أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه، يعن$ي المعن$ى ال$ذي دل علي$ه الم$ضاف إلي$ه المح$ذوف  َ

ًقد ُيدل عليه باللفظ نفسه وقد ُيدل عليه بغي$ره، ف$. تع$ين ل$ذلك المعن$ى المح$ذوف لفظ$ا معين$ا، ً ُ k ِ k ب$ل ك$ل م$ا دل عل$ى ھ$ذا K ّ
َالمعنى فھو مراد، حينئذ ھذا يصدق عليه أنك حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه َ ٍ.  

َإن عدمت: ھذه الحالة الثانية ھي التي عناھا الناظم ھنا بقوله ْ َِ ْ َما ل7ه أض7يف، يعني حذفت، ِ َِ ُ ُ ُم$ا أض$يف ل$ه ال$ذي : ، يعن$يَ

ًناويا: لًھو المضاف إليه، ُمطلقا؟ �، قا ِ َ، عدمت ناويا، حذفت حالة كونك ناويا، فناويا ھذا ح$ال م$ن فاع$ل ع$دمت ت$اء َ ًَ ً ً ِ َ
ًُمقدرا: ًالخطاب، ناويا أي l.  

َما عدما ُ ًالذي ُعدم، ناويا الفاعل: َِ ؛ =ن$ه اس$م فاع$ل، ي$صدق ً)ناوي$ا(، وما اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي مفع$ول ب$ه ب$ـ أنتِ
َناويا ما على المضاف إليه،  ً ِ َعدماَ ّ، ما ُعدم لفظه أو معناه؟ ظ$اھر العب$ارة أنھ$ا محتمل$ة، لك$ن � ب$د م$ن تق$دير م$ضاف ُِ ِ

Kمحذوف من أجل أن يصح الحال، فنقول ّناويا معنى ما ُعدم؛ =نھا ھي الحالة التي ُيبنى فيھا على الضم، وھي م$ا إذا : ِ ِ ً
َُحذف المضاف إليه ناويا معناه دون لفظه، وأما إذا نويت لفظه   . فھي ُمعربة على ا=صل وليست مبنيةً

َإن عدمت ما ل7ه أض7يف َ ْ َِ ُِ ُ ََ ْ اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي قلن$ا مفع$ول ب$ه، واق$ع عل$ى ) م$ا(، و)م$ا(ل$ه ال$ضمير عائ$د عل$ى : ِ
ُوأضيف له، ما أضيف لهالمضاف إليه،  ُ الجملة � محل لھا من اFعراب صلة الموصول، أض$يف ال$ضمير ھن$ا يع$ود ُ ُ K

ُفظا أضيف له غيرعلى غير، ل ً.  

ًناويا ِ   .َحال من الفاعل الذي ھو التاء في عدمت: َ

َما عدما ُ ُاسم موصول بمعن$ى ال$ذي، ي$صدق عل$ى الم$ضاف إلي$ه، وھ$ي من$صوبة عل$ى أنھ$ا مفع$ول ب$ه، ) ما: (َِ ) ُِع$دما(ٌ
ِا=لف لmط.ق، ُعدما، ما الذي ُعدم؟ المضاف إليه،  َناويا ما عدماِ ُ َِ ً ِ ّعن$ى م$ا ُع$دما دون لفظ$ه، � ب$د م$ن ً، يعني ناويا مَ ِ

ِالتقدير من أجل يصح المسألة، فھو على حذف ُمضاف =نه إذا نوي لفظه ومعناه ك$ان ُمعرب$ا، كم$ا ل$و لف$ظ بالم$ضاف  ِ ُّ ً ُِ
  .َإليه، وليس ھذا المراد ھنا للناظم

ِإذا ُح$ذف الم$ضاف إلي$ه ون$وي مع) م$ا(Kإذن نص ب$المنطوق عل$ى ال$صورة المبني$ة، وھ$ي  ُ ُقب$ضت ع$شرة : (ن$اه، فتق$ولِ
ّمبنية على ال$ضم ف$ي مح$ل رف$ع أو ف$ي . مبنية على الضم، وھو قول المبرد وھو الذي اختاره الناظم: ، غيُر)ليس غيُر

ّمحل نصب؟ يحتمل، فيحتمل غير ھنا في ھذا التركي$ب مبني$ة عل$ى ال$ضم ف$ي مح$ل رف$ع اس$م ل$يس، ل$يس غي$ُر، يعن$ي 
ًمحذوفا، ليس مقبوضا غيُرھا، فتكوُن ًليس غيرھا مقبوضا ويكون الخبر  ھذه اس$م ل$يس، ويحتم$ل أن تك$ون ف$ي ) غيُر(ًَ

ًمحل نصب، ويكون اسم ليس محذوفا،  ُ ّ، تكون مبنية على الضم في محل نصب، المراد ھن$ا أن$ه )ليس المقبوض غيُر(ّ
َ ونوي$ت معن$اه دون َ، ا=ص$ل ل$يس غيُرھ$ا، ح$ذفت الم$ضاف إلي$ه)قبضت عشرة ل$يس غي$ُر: ( بناء فقلتضمت ضمإذا 

َلفظه فبنيت على الضم، فجاز فيھا وجھان ًأن تكون اسم ليس والخبر محذوفا، والعكس: َ َ ّأن تكون خبر ليس ف$ي مح$ل : َ َ
  .يجوز فيھا الوجھان، وسيأتي تفصيله) ًليس غيُر مقبوضا(، )ليس المقبوض غيُر(نصب وا�سم محذوف، 

ُ صوُر ا=عراب الث.ثة الت$ي إذا ُص$رح بالم$ضاف إلي$ه أو ن$وي لفظ$ه دون Kبالمنطوق دل على صورة البناء، وأما: إذن ّ
  .ھذه ث.ث صور مأخوذة بالمفھوم.. ُمعناه، أو قطعت عن اFضافة

َصورة البناء على الضم مأخوذة من المنطوق، وص$ور اFع$راب ال$ث.ث م$ن مفھوم$ات القي$ود ال$ث.ث؛ =ن$ه ُيفھ$م م$ن  ُ
َإن عدمت: قوله ْ َِ ْ َتعدم؟ على ا=صل وھو أنھا معربة، أن$ك إن ل$م تع$دم م$ا ل$ه أض$يف ل$م ت$بن، وم$ن قول$ه، إذا لم ِ ُ ُ ًناوي$ا : ِ

ِأنك إن لم تنو لم تبن، إذا لم تنو ِ ٍعدمت لكن$ك ل$م تن$و، فحينئ$ذ نق$ول.. ِ ٍھ$ذا ش$رط مخ$ل، ف$إذا ل$م تن$و حينئ$ذ رجعن$ا إل$ى : ِ ِ ّ ٌ
َم77ا ع7دما: ِا=ص$ل وھ$و اFع$$راب، وم$ن قول$ه ُ َا معن$ى م$$ا ُع$دم فق$ط، ف$$إن نوي$ت لفظ$ه حينئ$$ذ رجع$ت إل$$ى ، بمعن$ى ناوي$$َِ ٍَ ِ ً

  .ا=صل وھو اFعراب

   : إذن
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َواض77777777مم بن77777777اء غي77777777ر ْ ً ُ ْ ََ َ ِ َا إن ع77777777دمت م777777777اْ ْ ََ ِ ْ ِ ً  

  

َل777777777777ه أض777777777777يف ناوي777777777777ا م777777777777ا ع777777777777دما ُ َ َِ ًِ ِ َ ُ ُ َ  

  

ِ الم$$ضاف إلي$$ه، يعن$$ي وق$$ع غي$$ر بع$$د ل$$يس وُعل$$م الِوُعل$$م) ل$$يس(َإذا وق$$ع بع$$َد : ّھ$$ذا ح$$ل البي$$ت، ونق$$ول َ م$$ضاف إلي$$ه َ
َقبضت عشرة ليس غيرھا(كـ َھذا ا=صل، قبضت عشرة، ع$شرة دن$انير م$ث.، ل$يس غيرھ$ا) ً ً ل$يس المقب$وض غيرھ$ا، : ُ

َحينئذ ُعلم المضاف إليه أو �؟ كما سيأتي � ُيحذف المضاف إلي$ه إ� بع$َد علم$ه، يعن$ي � ب$د أن يك$ون ث$م قرين$ة، ھن$ا  ّ ٍ
ٌ العشرة، إذن يوجد شيء دل عل$ى المح$ذوف، وج$د ش$يء ف$ي على ُر يعود، غيرھا الضمي)َقبضت عشرة ليس غيرھا( K

ًالنص دل على المحذوف، ليس غيرھا، حينئذ جاز حذفه لفظا، فتقول ُ َ ٍ َ K : بغي$ر تن$وين، ف$. تق$ل) غيُر(ليس غيُر، فيضم :
ٍ=نھا قطع عن اFضافة، ثم اختلف حينئذ ف$ي ھ$ذه ال$ضمة ) ٌغير( ٌَ بن$اء أم ض$مة إع$راب؟ ، ھ$ل ھ$ي ض$مة )ل$يس غي$ُر(ُ

َث.ثة مذاھب للنحاة، قول المب$رد أنھ$ا ض$مة بن$اء، وق$ول ا=خف$ش أنھ$ا ض$مة إع$راب، وج$وز اب$ُن خ$روف ال$وجھين ّ ُ ُ ..
  .فھي ث.ثة مذاھب

َإن ع7دمت م7اّإذا قيل بأنھا ضمة بناء على التفصيل ال$ذي ذكرن$اه، أو ال$ذي اخت$اره الن$اظم ھن$ا،  ْ ََ ِ ْ َل7ه أض7يف  ِ ِ ُ ُ ، يعن$ي إن َ
  .ُحذف المضاف إليه

َناويا ما عدما ُ َِ ً ِ ٍناويا معنى ما ُعدم، وھو المحذوف المضاف إليه، حينئذ ھذه الصورة ھي التي عناھا المبرد: َ ِ ً.  

ٍث$م اختل$$ف حينئ$ذ فق$$ال المب$$رد ، )قب$$ل(ف$$ي اFبھ$$ام؛ =نھ$ا أش$$بھت ) قب$ُل(ض$مة بن$$اء، فھ$$ي مبني$ة عل$$ى ال$ضم؛ =نھ$$ا ك$$ـ: ُ
ُقبل كغير ): رغي(مثل ) قبل(وسيأتي أن  ْ َْ َ ُ ّ كلھا من المبھم$ات، ف$إذا وحسب وأول) بعد(و) قبل(وھي لھا أربعة أحوال، وَ

  .َكان كذلك صار ا=صل فيھا البناء

ٍ  إذن ھي ضمة بناء =نھا كـ عل$ى ) قب$ضت ع$شرة ل$يس غي$ر(اسم ل$يس أو خب$ر، .. في اFبھام فھي اسم أو خبر) قبل(ُ
ٌفيج$وز فيھ$ا الوجھ$ان، أي اس$م لل$يس ف$ي ) َل$يس مقبوض$ا غي$ُر: ( أنھ$ا اس$م ل$يسليس المقبوض غيُر، وعل$ى: أنھا خبر ُ

ٌليس غيُرھا مقبوضا؛ ھذا إذا رددت المضاف إليه، أو خبر لليس في مح$ل ن$صب والتق$دير : ّمحل رفع، والتقدير َ ل$يس (ً
ھ$و الم$شھور عن$د المت$أخرين أن َوھذا ظاھُر النظم الذي اختاره ابن مالك رحمه ' تعالى و) المقبوض غيُر أو غيُرھا

  .، في أن لھا أربعة أحوال)قبل وبعد(كـ) ًغيرا(

ً� تبن$ى البت$ة، وإنم$ا ھ$ي ُمعرب$ة مطلق$ا، ) غي$ر(ٍالمذھب الثاني وھو مذھُب ا=خفش أنھ$ا ض$مة إع$راب، وعلي$ه حينئ$ذ  ُ
: ِذف التن$وين، وأُورد علي$هض$مة إع$راب وُح$: والتفصيل ھذا � يتأتى إلى على مذھب المب$رد والن$اظم، وق$ال ا=خف$ش

: ٌل$$يس غي$$ر ب$$التنوين، لم$$اذا ُح$$ذف التن$$وين؟ ق$$ال: ، ل$$و كان$$ت ض$$مة إع$$راب لقي$$ل)ل$$يس غي$$ُر(ِلم$$اذا ُح$$ذف التن$$وين؟ 
ٍللتخفيف، وقيل لmضافة تقديرا، يعني كأن الم$ضاف إلي$ه موج$ود، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ يتع$يُن أن يك$ون  ّ اس$م ) غي$ر(ً

َخب$$ر ل$$يس، لم$$اذا؟ =ن ھ$$ذه ال$$ضمة ض$$مة إع$$راب، وخب$$ر ل$$يس من$$صوب � مرف$$وع، إذن ُل$$يس، و� يج$$وز أن يك$$ون 
  .ُيتعيُن أن يكون غير في ھذا التركيب اسم ليس، وعلى مذھب المبرد أنه يجوز فيه الوجھان

اس$م كك$ل ًلmضافة تقديرا؛ =ن المضاف إليه ثابت في التقدير، فھ$ي عن$َده : للتخفيف، وقيل: ِإذن ُحذف التنوين ھنا قيل
ھ$ذه ُم.زم$ة لmض$افة معن$ى دون لف$ظ، يعن$ي ا=ص$ل فيھ$ا أن ُي$ذكر الم$ضاف إلي$ه، ) ك$ل وبع$ض(َوبعض، وسبق أن 

ٍولكن قد ُيح$ذف وُيع$وض عن$ه ب$التنوين، وحينئ$ذ إذا ُح$ذف التن$وين � ن$سلب  اFض$افة، ب$ل ھ$ي م$ضافة ) ك$ل وبع$ض(َ
َ ك$ل يْعم$ُل عل$ى ش$$اكلُق$$ْل((لكنھ$ا ف$ي المعن$ى،  َ ُِ vَ َ َ ِتهَ ٌ ك$ل ھن$ا م$$ضاف أو �؟ نع$م ُم$ضاف، لكنھ$ا ُم$$ضافة ]84:اFس$راء [))ِ

ًمعنى � لفظا، وھذا التنوين تنويُن عوض عن المضاف إلي$ه، ُح$ذف ون$وي، ح$ذف لفظ$ا ون$وي، فھ$ي عن$َده اس$م كك$ل  ُ ً
ف$ي ) ل وبع$ضك$(ٌفھ$ي اس$م ك$ـ. ٌوبعض � ظرف للزمان كقبل وبعد و� للمكان، فھي اسم ل$يس � خب$ر؛ =ن$ه � ُيرف$ع

ٍجواز القطع عن اFضافة لفظا، فھي اسم غير ظرف، فحينئذ يكون المضاف إليه منوي اFضافة،  ٌ  اب$ن خ$روف ّوج$وزً
َاFعراب والبناء؛ =ن ك. منھما محتمل، لكن ال$صواب أنھ$ا مبني$ة؛ =ن � وج$ه لح$ذف التن$وين ھن$ا إ� البن$اء، و=نھ$ا  ً ّ

َ أنھما ُيبنيان إذا ُحذف المضاف إليه ونوي معناه، وأما ما قيل ب$أن الم$ضاف إلي$ه � شك) قبل وبعد(، و)قبل وبعد(مثل  ُ
ٌفي التقدير أو أن التنوين ُحذف للتخفيف ھذا وجه ضعيف، الصواب أنھا مبنية ِ.  

ّفھ$ي خب$ر والحرك$ة إع$راب اتفاق$ا، كال$ضم م$ع ودون$ه، ) غي$ر(أن$ه يج$وز قلي$ل الف$تح م$ع تن$وين ) غي$ر(والحاصُل ف$ي  ً ٌ
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  ). ليس غيُرً-ليس غيرا (نوينالت

َل$يس غي$ُر، ل$يس غي$ر، ل$يس غي$را، ل$يس غي$ر: (ّفيھا أربعة أوجه، إذا جئنا للنتيج$ة، ي$صح أن يق$ال" َليس غير" ھذه  ً ٌ (
  .أربعة أوجه

: ، إذا قل$تً)ليس غي$را(بالنصب دون التنوين و) َليس غير(يعني بالضم مع التنوين ودون التنوين، ويجوز ) ليس غيُر(
ًس غير، ليس غيرالي( ًق$ب. وبع$دا: (قطعتھم$ا ع$ن اFض$افة مث$ل) ٌ بالن$صب دون تن$وين فھ$ي ) َل$يس غي$ر: (، وإذا قل$ت)ً

ُِمعربة والمضاف إليه منوي من حيث اللفظ، يعني ُحذف المضاف إليه ونوي لفظه فقلت ُ   .َليس غير: ِ

  .ببالضم دون التنوين، ھذه فيھا ث.ثة مذاھ) ليس غيُر: (الحالة الرابعة

َأن الضمة ضمة بناء، فيجوز في اFعراب حينئذ أن تكون اسم ليس أو خبر ليس، و� إشكال فيه: قول المبرد ٍ ُ ُ.  

ًأن الضمة ھذه ضمة إعراب؛ فھي معربة عنده مطلقا: ومذھب ا=خفش َ.  

  . مثل قبل وبعدُتجويز الوجھين، والناظم على ا=ول، وأنھا ضمة بناء، وھذا ھو الظاھر؛ =نھا: ِومذھُب ابن خروف

َواض77777777مم بن77777777اء غي77777777را إن ع77777777دمت م777777777ا ْ َ ْ ً ُ ْ ََ ِ ْ ِ ًِ َ َ ْ  

  

َل777777777777ه أض777777777777يف ناوي777777777777ا م777777777777ا ع777777777777دما ُ َ َِ ًِ ِ َ ُ ُ َ  

  

ا=ول : ُ، يجوز ف$ي غي$ر ث$.ث اعتب$ارات-انتبه بقيد-التي لم ُيذكر معھا المضاف ) غير(الحاصُل في لفظ : قال بعضھم
ٌو� تنوي$ه � لفظ$ا و� معن$ى، حينئ$ذ ھ$ي اس$م مع$رب تح$ذف الم$ضاف إلي$ه : ًقطُعھا عن اFض$افة لفظ$ا ومعن$ى، يعن$ي ٍ ً

ًل$يس غي$ر ل$يس غي$را(ُلي$ست مبني$ة، ويج$وز فيھ$ا الوجھ$ان الرف$ع والن$صب م$$ع التن$وين،  ٍ، حينئ$ذ مقطوع$ة اFض$$افة، )ٌ
  .ُفيجوز فيھا الوجھان يعني الرفع على أنھا اسم ليس، والنصب على أنھا خبر لليس، الرفع والنصب مع التنوين

ُ، وفي$ه ث.ث$ة )ل$يس غي$ُر(م$ن غي$ر تن$وين، ) غي$ر(ًقطُعھا عن اFضافة لفظا فقط، مع نية المضاف إلي$ه، في$ضم : يالثان
  .قول المبرد، وا=خفش وابن خروف: مذاھب التي ذكرناھا

ّأن نعتبر لفظ المضاف إليه محذوفا للعلم به، يعني ُحذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، وھو من$وي: الثالث َِ َِ ُ ً ؛ فتك$ون َ
ُمضاف، فغير حينئذ اسم معرب، � شك أنه اسم معرب، وحركته حركة إعراب، ث$م يج$وز في$ه الوجھ$ان، ) غير(كأن  ُ ّ ٌ ٍ

َ يج$وز في$ه الوجھ$ان؛ =ن$ك ح$ذفت الم$ضاف إلي$ه ونوي$ت ثب$وت لفظ$ه، )ٌليس غير ل$يس غي$ُر(، )َليس غيُر، ليس غير( َ َ
ٍفيجوز في غير حينئذ أن تكون اسم ليس فترفعھا ن، لماذا؟ =ن الم$ضاف ُ lويجوز أن يكون خبر ليس فتنصبھا و� تنو ،َ ُ

ًإليه منوي الثب$وت م$ن حي$ث اللف$ظ فھ$و ك$الموجود، ھ$ذه ث$.ث ح$ا�ت، أم$ا إذا قطع$ت ع$ن اFض$افة لفظ$ا دون معن$ى  ُ ُ ِ َ
ّفحينئذ تبنى على الضم وھو ُمراد الناظم رحمه ' تعالى ُ ٍ.  

ْواضمم ُ ْ ًبناء ھذا أمر،: َ َ ًني ضم بناء، ُضم ضم بناء، أو بانيا على أنه حال، وا=ول أولىيع: ِ َ ّ.   

ًغيرا ْ   .بقيدين � بد من وجودھما ّھذا مفعول به، قيَده: َ

َإن عدمت ْ َِ ْ    .يعني حذفت: ِ

َما له أضيف َِ ُ ُ م$ا إما أن$ك تن$وي لفظ$ه، وإ: َعدمته حذفته، ثم إذا حذفته ھناك حا�ن.. ُما أضيف له، يعني المضاف إليه: َ
ِأنك تنوي المعنى دون اللفظ، متى تبنى غي$ر؟ إذا ُح$ذف الم$ضاف إلي$ه ون$وي معن$اه دون لفظ$ه، ُ  مع$روف الف$رق ب$ين -ُِ

ّ، إذا ُحذف المضاف إليه، قلنا ھو كلمة لھا معنى، ھذا المعن$ى ال$ذي دل علي$ه ھ$ذا الم$ضاف إلي$ه ق$د ُي$دل علي$ه -ا�ثنين K ِ
ُِح$ذف الم$ضاف إلي$ه ون$وي معن$اه، أم$ا :  علي$ه نق$ولّدلع النظر عن اللفظ ال$ذي َبغير ھذا اللفظ، فإذا نويت المعنى بقط ُ ِ

ًاللفظ صار نسيا منسيا، يعني �  ً َ َ، وإذا قصدت اللفظ نفسه عينه بعَد حذفه حينئذ نويت ثبوت اللفظ نف$سه، وُم$راد ي.حظُ َ ٍَ ِ
ِالناظم ھنا متى؟ إذا ُحذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية، فإذ ُ ِ المضاف إليه فھ$ي ُمعرب$ة، ف$إذا ُع$دم تعدلا لم ِ

ٍالمضاف إليه ونوي ثبوت لفظه حينئذ ھي معربة، إذا ُعدم المضاف إليه ولم تنو ش$يئا حينئ$ذ ھ$ي معرب$ة ًٍ ُِ َ إذن الث.ث$ة .. ُِ
Kا=حوال، المعربة تؤخذ من المفھوم، وما عداه الذي ھو المنطوق دل على المبني َ ُ.  

ُقب7ل كغي7ر ْ َْ َ ُ ْبع7 َ ُ قب7ل كغي7ريعن$ي قب$ل وبع$د ك$ـغير، ف$ي م$اذا؟ ھن$ا: ُدَ ْ َْ َ ُ ِو� ينك$سر ال$وزن، ) ٌغي$ر(ك$ـ) ٌقب$ل(ُ بالبن$اء، ويج$وز َ
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ُقب7ل كغي7ر: (ٍ، و� ينك$سر ال$وزن، فحينئ$ذ نق$ول)ِغي$ر(ك$ـ) قب$ُل(ُويجوز  ْ َْ َ ُ ُبع7د َ ْ ف$ي م$اذا؟ ف$ي ) غي$ر(ك$ـ) قب$ل وبع$د(، أي )َ
َافة أو�، ث$م ق$د ُي$صرح بالم$ضاف إلي$ه وق$د ُيح$ذف الم$ضاف إلي$ه وُين$وى لفظ$ه، ِأنھا ُم.زمة لmض.. ا=حوال ا=ربعة ًّ

ِوق$$د ُيح$$ذف الم$$ضاف إلي$$ه وُين$$وى معن$$اه، وق$$د تقط$$ع ع$$ن اFض$$افة، ف$$ي حال$$ة واح$$دة ھ$$ي مبني$$ة، وھ$$ي م$$ا إذا ُح$$ذف  ُ َ
ِالمضاف إليه ونوي معناه، وفي ا=حوال الث.ثة ا=خرى تكون ُمعربة على ا=صل، لكن ھنا ُقبل كغي7ر: ( قالُ ْ َْ َ ُ َف$أطلق، ) َ

ٍإنما تع$رب بواح$د م$ن اثن$ين) بعد(و) قبل(ُوا=صُل أنھا إذا أعربت  ، )م$ن(ًإم$ا ن$صبا عل$ى الظرفي$ة، وإم$ا الخف$ُض ب$ـ: ُ
  .وليس على إط.ق ما ذكره الناظم

ِھ$$ذه يج$$ُب إعرابھم$$ا ن$$صبا عل$$ى الظرفي$$ة، ھ$$ذا ا=ص$$ُل وأنھ$$ا ُم.زم$$ة: ، نق$$ول)قب$$ل وبع$$د: (إذن ً لmض$$افة، أو خف$$ضا ً
  :، وھذا كائن في ث.ث صور)من(بـ

َجئت$ك بع$َد الظھ$ر، : بالم$ضاف إلي$ه، نح$و.. َح بالم$ضاف إلي$ه، ُيلف$ظ ب$ه م$ا يع$دم، ينط$ق ب$ه!ّأن ُيصر: الصورة ا=ولى
بعَد ھذا منصوب عل$ى الظرفي$ة، بع$د الظھ$ر، وھ$ي تك$ون ظ$رف مك$ان وظ$رف زم$ان باعتب$ار الم$ضاف إلي$ه، : تقول

َجئت$$ك ٌبع$$د ھ$$ذا من$$صوب عل$$ى الظرفي$$ة والعام$$ل في$$ه جئ$$ت، وقب$$ل الع$$صر ك$$ذلك من$$صوب عل$$ى :  بع$$د الظھ$$ر، نق$$ولُ َ ُ
ّالظرفي$ة، وم$ن قبل$$ه وم$ن بع$ده، م$$ن قب$ل الظھ$ر وم$$ن بع$ده، حينئ$$ذ نق$وُل ھن$ا ُج$$رت بم$ن،  ْك$ذبت((ٍِ ََ Kق$$ْبلُھم ق$ْوم ن$$وح ٍ ُ َُ َْ َ(( 

َفب$أيl((ٌ من$صوب عل$ى الظرفي$ة، ]42:الح$ج[ ِ ٍ ح$ديثَ ِ ِ بْع$َد ' وآيات$هَ ِ َ َ ِ َK((] ٌُمن$صوب عل$ى الظرفي$$ة : نق$ول: َبْع$َد ]6:الجاثي$ة
ّوھ$$و ُم$$ضاف وُص$$رح بالم$$ضاف إلي$$ه، فحينئ$$ذ الن$$صُب عل$$ى الظرفي$$ة ُمتع$$ين،  ْأل$$م((ٍّ َ ْ ي$$أتھم نب$$أ ال$$ذين م$$ْن ق$$ْبلھمَ ِْ ِِ ِ ِ َِ ََ َ َK ُ ْ(( 

ٌمن حرف جر، وقبل اسم مجرور بم$ن، كم$ا تق$:  نقول]70:التوبة[ ّ ْم$ْن ق$ْبلھمُم$ررت بزي$د، : ولِ ِ ِ  ِم$ْن((ج$ار ومج$رر، : َِ
َبْعد ما أْھلكنا القُرون َ َُ ْ َْ َ َ ِ بْعدِمْن ]43:القصص [))ِ   .اسم مجرور بمن: حرف جر، وبعد) من: (َ

َأن$$ه ُي$$صرح بالم$$ضاف إلي$$ه، يعن$$ي ُيلف$$ظ وينط$$ق ب$$ه، فحينئ$$ذ إم$$ا أنھ$$ا تن$$صب عل$$ى ) قب$$ل وبع$$د(الح$$ال ا=ول$$ى ل$$ـ: إذن ُ ٍ ُ ّ
َية وإما أنھا تخفض بـالظرف   ).من(ُ

َھن$اك قلن$ا أنھ$ا تبق$ى عل$ى إعرابھ$ا، ) غي$ر(أن ُيحذف المضاف إليه وُين$وى ثب$وت لفظ$ه، وھ$ذه الح$ال كغي$ر، و: الثاني
Kُين$ونًفتكون معربة على ا=صل لك$ن �  ٍ؛ =ن المح$ذوف ُم$راد ب$ه اللف$ظ فھ$و كالثاب$ت، كأن$ه موج$ود، وإذا ُوج$د حينئ$ذ َ ِ ّ ٌ ّ

ّلمضاف التنوين، فيبقى اFعراب و� ُينونان لنية اFضافةُِسلب من ا َ.  

َأن يقطع عن اFضافة لفظا ومعنى، إفراد ُمطلقا، يعني ُيحذف الم$ضاف : َأن ُيحذف المضاف إليه، أي: الصورة الثالثة ًَ ً َ َ
ًإليه و� ُينوى � لفظه و� معناه، حينئذ صار معربا َ ٍ َ.  

ًفُيعرب$ان اFع$راب الم$ذكور ن$صبا  ِ، ولكنھم$ا ُينون$ان بخ$.ف ال$صورة الثاني$ة، ال$صورة )م$ن(ًعل$ى الظرفي$ة وخف$ضا ب$ـَ ّ
ٍُيحذف التنوين لنية المضاف إليه في اللفظ؛ =نه كالموجود، وإذا كان كالموجود حينئ$ذ ُيراع$ى فُيح$ذف التن$وين : الثانية ّ

ٍمن المضاف كما تحذف النون من المضاف، ولكنھما ُينونان =نھما حينئذ ّ ِ َِ ِ اسمان تامان ك$سائر النك$رات، فھم$ا نكرت$ان ُ ِّ
ًف$ي ھ$$ذا الوج$ه لع$$دم اFض$$افة لفظ$ا وتق$$ديرا،  ً ِlٍم$$ن قب$$ل وم$ن بع$$د(َتن$$وين تمك$ين َن$ا ُول$$ذلك نو ًق$$ب. وبع$دا(، )ٍ نق$$وُل ھ$$ذا ) ً

َبنية اFضافة، وتنوينھما تنويُن عوض، وليس اعرفتان َم: ھذا الصحيح، وقيل.. ٍالتنوين تنويُن تمكين ُ =مر كذلك، وق$ال ّ
أن يكونا معرفتين والتن$وين تن$ويُن ع$وض، لكن$ه ل$يس بالم$شھور -وھذا القول عندي حسن : ابُن مالك في شرح الكافية

ًباFض$$افة لفظ$$ا ف$$ي ا=ول وتق$$ديرا ف$$ي الث$$اني، الوج$$ه ا=ول والث$$اني ف$$ي ال$$وجھين قبل$$ه ، ومعرفت$$ان -ا=ول ھ$$و أظھ$$ر ً
  .ھما معرفتان) قبلھم، بعدھم، من قبلھم، من بعدھم( فيه بالمضاف إليه ّمعرفتان، الوجه ا=ول الذي ُيصرح

ح بالم$$ضاف إلي$$ه ف$$ي ا=ول -ُال$$ذي إذا ُح$$ذف الم$ضاف إلي$$ه ون$$وي ثب$وت لفظ$$ه-والث$اني  lك$$ذلك ھ$و معرف$$ة؛ =ن$$ه ُص$ر 
  .ُونوي ثبوت لفظه في الثاني فھو كالموجود

ُمعناه، وھي التي يكون فيھا البناء، ُينوى معناه دون لفظه؛ فتبن$ى ُيحذف المضاُف إليه وينوى : الصورة الرابعة الدقيقة َ
ً، وُبني لماذا؟ قيل �فتقارھما إل$ى الم$ضاف إلي$ه معن$ى، يعن$ي ھ$ي مفتق$رة � ُيفھ$م معناھ$ا إ� على الضمفي ھذه الحال 

ًكلما افتقر الشيُء إلى شيء آخر حينئذ صار علة في بنائ$ه: بالمضاف إليه، فقلنا َ ٍَ ا ا=ص$ل، وإن ك$ان م$ن العوام$ل ھ$ذ.. ٍ
ًصار علة في كونه عام.، إذن ُبنيت  ُجئت$ك قب$ل، : �فتقارھما إل$ى م$ا بع$دھما ف$ي ظھ$ور المعن$ى، إذا قل$ت) ُقبُل وبعد(َ
َقبل ماذا؟ ما فھم المراد، لكن إذا قلت ِ َتب$ين الم$راد بالم$ضاف إلي$ه، ) جئتك قب$ل زي$د، أو قب$ل الظھ$ر، أو بع$د الع$صر: (ُ ّ
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ًمفتقرة افتقارا شديدا إلى ما بعَده في إيضاح المعنى، وكشف اللبس الذي يكون في اللف$ظ، إذن ُبن$ي �فتقارھم$ا إذن ھي  ً
إل$ى الم$$ضاف إليھم$ا معن$$ى، كافتق$$ار الح$رف لغيرھم$$ا، وُبن$ي عل$$ى الحرك$$ة، وإن ك$ان ا=ص$$ل أن ُيبن$ى عل$$ى ال$$سكون 

ًف$رارا م$ن التق$اء ال$ساكنين ُبن$ي عل$ى الحرك$ة، : اء س$اكنة، فنق$ولًفرارا من التقاء الساكنين، بْع$د الع$ين س$اكنة، قْب$ل الب$
ِجبرا له لما فاته، فاته ش$يء عظ$يم، وھ$و أن$ه ح$ذف الم$ضاف إلي$ه ول$م ين$و لفظ$ه، ل$و ن$وي : ُولماذا أعطي الضم؟ قيل ُ ًَ ٌ َ

ِلفظه لبقي له قوة، لكن لما ُحذف اللفظ وبقي المعنى صار ضعيفا، فلما ضُعف ُجبر بأقوى  َ َ ًَ ُ   .الحركاتّ

ُ لتخالف حركة البنا حركتي اFعراب؛ =نن$ا ف$ي اFع$راب نن$صُبه ونج$ره ب$ـ-ُبني على الضم- وقيل بالضم  َ ، بق$ي )م$ن(ِ
  .الضم، إذن من أجل أن نستوفي له الث.ث الحركات بنيناهُ على الضم، ھذا وجه وذاك وجه

ُقبل(: إذن ْ ُغي7رَ(كـ) َ ْ ُ ف$ي كونھ$ا تبن$ى وتع$رب عل$ى التف$صيل،)َ َإن ع7دمت م7اُ ال$سابق، مت$ى تبن$ى؟ ُ ْ ََ ِ ْ َل7ه أض7يف ناوي7ا م7ا  ِ ًَ ِ َ ِ ُ ُ َ
َعدما ًمثل حالة بناء غير، وما عدا ھذه الحال من ا=حوال الث.ثة فحينئذ تكون ُمعرب$ة ) بعد(و) قبل(َ، صار حالة البنا لـُِ ٍ

  .على ا=صل

ُقبل كغير ْ َْ َ ُ ُبعد َ ْ   .وبعد: يعني :َ

ُحسب أول . ُ ْ    .أولوحسب و: يعني: ََ

ُدون والج◌ھاتَو َ ُ ُِ ْ    .أي الست: َ

ًأيضا ْ ًآض يئيُض أيضا مفعول مطلق والعامل فيه محذوف وجوبا: َ ً.  

ُوعل َ : ، يعن$ي ك$ل ھ$ذه ا=لف$اظ لھ$ا أربع$ة أح$وال)غي$ر(ّھذه ا=لفاظ كلھا م.زمة لmضافة، ثم فيھا التفصيل الذي ف$ي : َ
ِحالة بناء وذلك فيما إذا ُحذف المضاف إليه ونوي k معناه، وحالة إعراب وھي في الث.ث الصور ا=خرى، لك$ن ظ$اھر ُ ُ

  .ًإط.ق الناظم ھنا أن حسب وعل مطلقا تكون مبنية، وليس ا=مر كذلك

ُحسب: (نقول ْ ًليست مطلقا ما أراده الناظم ھنا، وإنم$ا في$ه تف$صيل، ) حسب(بإسكان السين، ولھا في اللغة استعما�ن، ) َ
  .العربلھا استعما�ن في لسان 

ٍأن تكون بمعنى كاف، ھذا اسم فاعل من كف$ى يكف$ي فھ$و ك$اف، اس$تعمال ف$ي ل$سان الع$رب بمعن$ى :  ا�ستعمال ا=ول ٍ َ
ُكاف، فتستعمل ُمضافة استعمال الصفات المشتقة، تستعمل مضافة إلى ما بعدھا يعني َُ َ تلزم اFض$افة، وھ$ذا � إش$كال : ٍ

ًت$$ا لنك$$رة، =نھ$$ا � تتع$$رُف باFض$$افة حم$$. عل$$ى م$$ا ھ$$ي بمعن$$اه، وّفي$$ه، اس$$تعمال ال$$صفات الم$$شتقة، فتك$$ون نع ّ ) غي$$ر(ً
ُكالسابق كذلك � تتعرُف باFضافة إ� إذا وقعت بين ضدين، حينئذ قيل بأنھا معرفة، وأما ما عدا ذلك ل$و أض$يفت إل$ى  ٍ ّ َ ّ

ٍالضمير فھي نك$رة، نك$رة مخت$صة ولي$ست نك$رة غي$ر مخت$صة، =ن اFض$افة ن$وُع وص$ف، ال م$ضاف إلي$ه كالوص$ف ّ
ًللمضاف، وإذا كان كذلك صار في قوة النكرة المختصة، ليس نكرة مطلقا َ.  

ٍنق$$وُل ا=ول م$$ن اس$$تعمالي ح$$سب أن تك$$ون بمعن$$ى ك$$اف اس$$م فاع$$ل كف$$ى، وت$$ستعمل م$$ضافة اس$$تعمال ال$$صفات : إذن َ ِ
ًالمشتقة، فتكون نعتا لنك$رة =نھ$ا � تتع$رف باFض$افة حم$. عل$ى م$ا ھ$ي بمعن$اه، ّ ِم$ررت برج$ل ح$سبك م$ن رج$ل (ً ٍ( ،

م$ضاف إل$ى ال$ضمير ) حسبك(كيف : ِجار ومجرور، حسبك بالكسر، صارت صفة لرجل، لو قال قائل: ٍمررت برجل
ّنك$رة ل$يس بمعرف$ة، =نھ$ا � تتع$رف باFض$افة، إذن ) ِح$سبك: (صار معرفة، كيف ُيوصف به رجل وھو نكرة؟ نق$ول َ

  .فيهُِوصف ھنا النكرة بالنكرة ف. إشكال 

ًبالخفض، أي ك$اف ل$ك ع$ن غي$ره، وتق$ع ح$ا� ) ِمررت برجل حسبك من رجل( َج$اء عب$د ' أو ھ$ذا عب$د ' ح$سبك (ٍ
� يق$ال بأن$ه ) ح$سبك(َھذا حال، والحال ا=صل فيه أن يك$ون نك$رة، وھن$ا وق$ع نك$رة، إذن : نقول) حسبك(، )من رجل

ْفاعتقدحال وھو معرفة  ِ َ ْ ُتنكيره َ َ ِ ْ ً � تتع$رف باFض$افة، فل$ذلك ص$ح أن يق$ع نعت$ا ف$ي الغي$ر) ِح$سب(ة؛ =ن ، �؛ ھو نكرَ K ّ
ً؛ =نه نكرة، ُوصف النكرة بالنكرة، ووقع ح$ا�، )ِمررت برجل حسبك من رجل( َ : ٍ، حينئ$ذ نق$ول)َھ$ذا عب$د ' ح$سبك(ِ

  .َحسبك ھذا منصوب على الحالية

َوتستعمل استعمال ا=سماء  ْحْسُبُھم((ُ ُ جھنمَ K َ خب$ر، والعك$س أول$ى، : مبت$دأ، وجھ$نم:  مبت$دأ وخب$ر، ح$سب]8:لمجادلةا [))َ
ْحْسُبُھم ُ جھنمَ K َ ُ، حسُب قيل مبتدأ، ھذا الم$شھور عن$د النح$اة، وجھ$نم خب$ر، وا=ول$ى العك$س، يج$وز العك$س لك$ن ا=ول$ى َ َ
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ّالعكس لماذا؟ =ن جھنم علم فھو معرف بالعلمية، وحسبھم نكرة مختصة، إذن كونھ$ا نك$رة  ّ ٌ ل يمن$ُع م$ن ا�بت$داء بھ$ا ھ$َ
ُ؟ لما أضيفت إلى الضمير اخت$صت ول$م تتع$رف؛ =نھ$ا � تتع$رف باFض$افة، فلم$ا أض$يفت إل$ى ال$ضمير ّ=نھا مختصة َُ K

ح ك$ون  lّصارت نكرة مختصة، وھذا � يمنُع من كونھا مبت$دأ؛ =ن ا�بت$داء يج$وز ب$النكرة المخت$صة، وإنم$ا ال$ذي ي$رج ِ ُّ
ٌ ُمعرف بالعلمي$ة، وس$بق معن$ا أن ا=ع$رف ھ$و ال$ذي ُيجع$ل مبت$دأ، ھ$ذا وج$ه، جھنم ھو المبتدأ كونه َ َ َ K))ْح$ْسُبُھم ُ جھ$نمَ K َ َ(( 

Kفإن((، ]8:المجادلة[ ِ ُ حْسبك 'َ K َ َ Kفإن( ھذا واضح، ]62:ا=نفال [))َ ِ َ حْسبكَ َ ھذا وق$ع اس$م إن، ح$سب ھ$ذا اس$م إن، ولف$ظ ) َ
ُخبر، ويجوز العكس فيك$ون درھ$م ھ$ذا نك$رة ) درھم(مبتدأ، و) بحسبك(خبر، مبتدأ و) بحسبك درھم(الج.لة خبر إن، 

َغير مختصة، وبحسبك نكرة مختصة، إذن � يصح أن يكون درھم مبت$دأ؛ =ن$ه تع$ارض عن$دنا أم$ران ھن$ا؛ نكرت$ان k ..
َكل منھما نكرة، إ� أن إحدى النكرتين مخت$صة، والثاني$ة غي$ر مخت$صة، حينئ$ذ يتع$يُن أن نجع$ل ّ ّ ّ  المخت$صة ھ$ي المبت$دأ ٍّ

ٌ، يتعين أن يك$ون رج$ل ھ$و المبت$دأ وف$ي ال$دار ھ$و الخب$ر، )في الدار رجل: (وغير المختصة ھي الخبر، كما في قولك
ْحْسُبُھم(، )بحسبك درھم(إذن  ُ جھنمَ K َ ُح$سب مبت$دأ، وس$وغ ا�بت$داء ب$ه ا�خت$صاص باFض$افة، وجھ$نم خب$ره، ويج$وز ) َ َ ّ

  ".اFعراب الثاني واضح فإن حسبھم جھنم"ّمعرفة بالعلمية، وحسب نكرة مختصة، العكس وھو أولى؛ =ن جھنم 

  .ّوالثالث بحسبك، ھذا مبتدأ نكرة مختصة، ودرھم خبر نكرة غير مختصة و� يجوز العكس

َوبھذا ا�ستعمال الثاني ُيرد على من زعم أنھا اسم فعل بمعنى يكفي، يعني اس$تعمال الث$اني َ  كونھ$ا َاس$تعمال ا=س$ماء.. ّ
ْح$$ْسُبُھمت$$أتي مبت$$دأ  ُ جھ$$نمَ K َ Kف$$إن((، واس$$م إن َ ِ ُ ح$$ْسبك 'َ K َ َ ّ وت$$أتي مج$$رورة بح$$سبك، ف$$ي ھ$$ذه الت$$صرفات ]62:ا=نف$$ال [))َ

َودخول العوامل عليھا نحكم عليھا بكونھا � يمكن أن تكون اس$م فع$ل، لم$اذا؟ =ن أس$ماء ا=فع$ال كم$ا س$يأتي ف$ي باب$ه  َ ُ
ّما سيأتي أنه � يدخل عليھا العوامل اللفظية، وھذا يكاد يكون محل وفاق، فلما دخل$ت عليھ$ا الب$اء إن شاء ' تعالى، ك

Kفإن((بحسبك،  ِ َ حْسبكَ َ ٍ إذن � يمك$ن أن تك$ون اس$م فع$ل بمعن$ى يكف$ي؛ ل$دخول العوام$ل اللفظي$ة عليھ$ا، ]62:ا=نف$ال [))َ
  .والمعنوية كذلك على ا=رجح وإن كان فيه خ.ف

ٍا ا�ستعمال الثاني، يعني كونھا تأتي مبتدأ واسم إن وخبر، ُيرد على من زع$م أنھ$ا اس$م فع$ل بمعن$ى يكف$ي، إذن في ھذ ُ َ َ ّ
ٍ� تدخل على أسماء ا=فعال باتفاق، ھذا محل وفاق بينھم، و� العوامل المعنوية عل$ى ) إن والباء(فإن العوامل اللفظية  ّ ِ

ُقب7ل كغي7ر بع7د ح7سب: ٍمال ح$سب، حينئ$ذ ھ$ل ھ$ي داخل$ة ف$ي ق$ول الن$اظماس$تع: ّا=صح عند النحاة، ھذا الن$وع ا=ول ْ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ َ ُ َ ،
ُح7سب: با�ستعمال ا=ول ھل ھ$ي داخل$ة ف$ي ق$ول الن$اظم ْ ًت$أتي نعت$ا وت$أتي ح$ا� : ؟ � م$ا يمك$ن، م$ا ت$دخل، لم$اذا؟ قلن$اَ ً

ٍا كان$ت بمعن$ى ك$اف اس$م فاع$ل يكف$ي، وتأتي مستعملة استعمال ا=سماء، وفي ھذه ا=حوال الث.ثة ليست مبنية، إذن إذ
  .� تكون داخلة في قول الناظم البتة: ٍحينئذ نقول

َف$ي المعن$ى، فت$ستعمل مف$ردة، " � غي$ر"َأن تكون حسب بمنزل$ة : ا�ستعمال في لسان العرب.. النوع الثاني في حسب ُ
 ف$ي ا�س$تعمالين ال$سابقين، ولكنھ$ا يعني اFضافة في اللفظ، وُينوى لفظ المضاف إليه وھذه حسب ھي حسب المتقدمة،

ُعنَد قطعھا عن اFضافة تجدد لھا إشرابھا ھذا المعنى الدال على النفي، يعني لم$ا قطع$ت ع$ن اFض$افة ُض$مlنت معن$ى  ِ
ِ، وإذا ك$$ان ك$$ذلك حينئ$$ذ ُحمل$$ت عل$$ى "� غي$$ر" ِف$$ي ا�س$$تعما�ت ال$$ث.ث أو ا=ربع$$ة ال$$سابقة، ف$$إذا ُح$$ذف " � غي$$ر"ٍ

ٍونوي معناه، حينئذ ُبنيت المضاف إليه  ِ ِعلى الضم كغي$ر، وإذا ذك$ر الم$ضاف إلي$ه حينئ$ذ أعرب$ت، وإذا ُح$ذف ) حسب(ُ ُ ٍ ُ
ٍالم$$ضاف إلي$$ه ون$$وي لفظ$$ه دون معن$$اه حينئ$$ذ أعرب$$ت َ ِ فلھ$$ا ا=ح$$وال ال$$سابقة كلھ$$ا، إذن ھ$$ي نف$$سھا ال$$سابقة، ولكنھ$$ا .. ُ

ِأشربت معنى  K، فُحملت على ذلك المعنى الذي دل"� غير"ُ   ".� غير" عليه ِ

ّھذا المعن$ى ال$دال عل$ى النف$ي وتج$دد لھ$ا م.زمت$ه للوص$فية والحالي$ة أو ا�بتدائي$ة، وبناؤھ$ا عل$ى ال$ضم بع$د أن كان$ت  ّ
ِمررت برجل حسبك من رجل: (معربة، بحسب العوامل، تقول في الوصفية ٍ ًرأي$ت رج$. : (، اح$ذف الم$ضاف، تق$ول)ُ

َ، حذفت المضاف ونويت معناه، )حسُب ُ، فُحذف المضاف إليه منھم$ا ون$وي معن$اه فُبني$ت )ًرأيت زيدا حسُب: (والحاليةَ
  .على الضم

َ، يعن$ي ب$ذكر الم$ضاف، ث$م حذفت$ه ونوي$ت معن$اه فقل$تح$سبي: ّكأن$ك قل$ت: قال الجوھري ح$سُب، أو ح$سُبك، ويك$وُن : َ
َالمضاف حينئذ الك$اف فحذفت$ه ونوي$ت معن$اه فقل$ت َح$سُب، بني$ت عل$ى ال$ضم، فأض$مرت: ٍ ن، أيَ lَح$ذفت : ُ ذل$ك ول$م تن$و

ن؛ =نك نويت معنى المضاف إليه فبنيتھا على الضم كقبل وبعد lَالمضاف إليه منھما، وأضمرته في نفسك، ولم تنو ََ ُ.  

  .، ليست على اFط.ق الذي ذكره الناظم"� غير: "؟ إذا أشربت معنىمتى) بعد(و) قبل(كـ) حسب: (إذن
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ُفح$سبي ذل$ك، والمعن$ى قب$ضت ع$شرة � غي$ر، : ًة فحسُب، ھذا مبتدأ حذف خبره، أيُقبضت عشر: وتقول في ا�بتداء
ًنفس المعنى، قبضت عشرة فح$سُب، قب$ضت ع$شرة � غي$ُر ًُ lالمعن$ى واح$د، إذن نزل$ت ح$سب، أو ُض$مlنت معن$ى .. ُ ُ" �

ِفُحملت عليھا في البناء، وذلك فيما إذا ُحذف المضاف إليه ونوي معناه" غير ُ ِ ِ.  

ً الفاء تزيينا للفظ حسُب، الفاء ھذه فح$سب ھ$ي ح$سب، لم$اذا دخل$ت الف$اء؟ ھ$ذا مث$ل فق$ط، أص$لھا ق$ط، ف$دخلت ودخلت
  .ًعليھا الفاء تزيينا للفظ

ُللفظ كقط، قبضت عشرة فقط مثلھا، واقتضى ك.م الناظم أنھ$ا  ّ تع$رب ن$صبا إذا نك$رت ك$ـ-يعن$ي ح$سب-ُ ُ ، )قب$ل وبع$د(ً
ْقبل كغيَوليس ا=مر كذلك،  َْ َ ُ ُر بعد حسبَ ْ َ ْ َ ًوأعربوا نصبا K إذن مثلھا، =نه سوى والحكم واحد، ُُ ْ ُ َ ْ َإذا ما نك7را              -كما قال ھنا-ََ َM ُ َ ِ

َق7ب6 وم77ا م7ن بع77ده ق77د ذك7را ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ُ ال$$ذي ھ$$و ح$سب أي$$ضا، وھ$$ذا ل$م ُينق$$ل ف$$ي ل$سان الع$$رب أن ح$$سب تعام$ل معامل$$ة ،ً ًق$$ب. (ًَ
  .Kكما نص على ذلك ابن ھشام رحمه ' تعالى) ًحسبا( اFضافة، يعني � يقال ُإذا قطعت عن) ًوغيرا

ّإذن اقتضى ك.م الناظم أن حسب تعرب نصبا إذا نكرت كـ ُ ً ، )قب$ل وبع$د(، فم$راده التنكي$ر ال$ذي ذك$ره ف$ي )قب$ل وبع$د(ُ
َوھو أنھا تقطع عن اFض$افة لفظ$ا وتق$ديرا وُين$صب عل$ى الظرفي$ة بحي$ث يق$ال ً ً ًت زي$دا ح$سبارأي$: (ُ ًق$ب. : (، كم$ا يق$ال)ً

َ، ولم ُيسمع ذلك في لسان العرب قط، فھذا مما ُيستدرك به على الناظم، إذن فحسب نقولً)فحسبا(، أو ً)وبعدا ھذا في$ه : َ
َمأخ$ذ عل$$ى الن$$اظم م$$ن حي$$ث اFط$$.ق؛ =ن$$ه أطل$$ق ح$$سب بأنھ$ا مث$$ل  ف$$ي كونھ$$ا لھ$$ا أربع$$ة أح$$وال ) غي$$ر وبع$$د وقب$$ل(ِ

ٍي لسان العرب، والصواب التفصيل، أنھا تستعمل بمعنى ك$اف اس$م فاع$ل، ولھ$ا ا=ح$وال الت$ي ذكرناھ$ا،  فباستعماليھا َ ُ
ٍولھ$$ا اس$$تعمال آخ$$ر وھ$$و ا�س$$تعمال ال$$سابق، لكن$$ه إذا ُض$$من معن$$ى � غي$$ر، فحينئ$$ذ ي$$أتي فيھ$$ا التف$$صيل وا=ح$$وال  ٌّ

ْوأعربوا نصبا إذا ما نكرا قب: ا=ربعة، ثم قوله َ َ ْ ُ َ ْ ََ َM ُ َِ 6ِ وما من بعدهً ِ ِْ َ َ َْ ِھك$ذا ُينط$ق ب$ه إذا قط$ع ع$ن ) ًحسبا(َ، ھذا ُيفھم منه أن ً ُ
  ).حسب(ً، وأنه يكون منصوبا على الظرفية، وھذا لم ُيسمع في )غير(ًاFضافة لفظا ومعنى مثل 

ُقبل كغير بعد حسب أول ُ. ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ
  

ُأول . ُحسبمعطوف على : َ ْ ُأول، َ .   . وھو نقيض ا]خرَ

ُصله أوأل بھمزة بعد الواو أوأل ب$دليل جمع$ه عل$ى أوائ$ل، فقلب$ت ھ$ذه الھم$زة واوا وأدغم$ت فيھ$ا ال$واو ا=ول$ى وأ ً ُِ ِ ُأولِ . َ 
َأوائ$ل دل عل$ى أن بع$د ال$واو ھم$زة، م$ن أي$ن ج$اءت والجم$ع : أوأل، نق$ول.. ُبالتشديد، أوأل الواو الثانية أصلھا ھم$زة  ِ K

  kيرد ا=شياء إلى أصولھا؟

ُول ال$$واو الثاني$$ة ھ$$ذه ُمبَدل$$ة ع$$ن ھم$$زة، فأص$$له أوأل، يعن$$ي بھم$$زة بع$$د ال$$واوأ: إذن K . وأص$$له أوأل ب$$دليل جمع$$ه عل$$ى
ِأوائل، وقلبت ھذه الھمزة واوا وأدغمت فيھا الواو ا=ولى، وعرفنا معناه المراد بھا نقيض ا]خر ُ َ ُ .  

ُدون ُھذا اسم للمكان ا=دنى من مكان المضاف إليه كجلست دو: ُ ع فيه فاس$تعمل ف$ي الرتب$ة المف$ضولةٌ lِن زيد، ثم توس ُ ُ َ ..
ٍزيد دون عمرو(ًأنزل، الدنو يعني، تشبيھا للمعقول بالمحسوس كـ ع فيه باس$تعماله ف$ي ُمطل$ق ) ٌ lُدونه في الرتبة، ثم توس

  ).ًأكرمت زيدا دون عمرو(، و)َفعلت بزيد اFكرام دون اFھانة(تجاوز شيء إلى شيء كـ

ُأول ود ُ . ُون والجھاتَ َ ْ َ الجھ$ات ال$ست، أي أس$ماؤھا، وھ$ي أمام$ك وخلف$ك وفوق$ك وتحت$ك ويمين$ك، ن$صبت أو ورفع$ت : ُ
  .وشمالك

ُوعل َ ُعلبمعنى فوق، ھذا المشھور، : َ َ توافق فوق في إفادة معناھا، وھو العلو َ ِ ُوعل(ُ َ ھذا معط$وف عل$ى م$ا س$بق، أو ) َ
ُوعل َ   .ھذا وذاك، والثاني أولىُ كذلك على أنھا مبتدأ خبره محذوف، يجوز َ

ُوعل َ ِ توافق فوق في إفادة معناھ$ا، وھ$و العل$و وف$ي بنائھ$ا عل$ى ال$ضم، إذا كان$ت معرف$ة فيم$ا إذا أري$د ب$ه عل$و مع$ين، َ ُ ِ َِ
ُعليعني  ّإذا أري$د ب$ه عل$و ُمع$ين ص$ارت معرف$ة، ..  بمعنى فوق، ثم قد ُيراد به علو مع$ين، وق$د ُي$راد ب$ه عل$و مجھ$ولَ ِ ُ

  .به علو مجھول صارت نكرة ُمبھمةُوإذا أريَد 

ِأخذت كذا من أسفل الدار وكذا من : ُإذا كانت معرفة فيما إذا أريد علو معين ُعلُ ، ھ$ذا ص$ارت معين$ة، أخ$ذت ك$ذا م$ن َ
ُعلأسفل الدار وكذا من  ُوأتيت( : من فوق الدار، كقوله:  أيَ ْ َنحو ََ ْ ِبن َ ٍكليب ىَ ْ َ ْمن ُ ُعل ِ   . يعني من فوقھم ...)َ

ٌفق فوق أيضا في إعرابھا إذا كانت نك$رة، فيم$ا إذا أري$َد بھ$ا عل$و مجھ$ول كق$ول ال$شاعرُوتوا ُ ً َ ِكجلم7ود( : ِ ُ ُْ ٍص7خر َ ْ ُحط7ه َ . َ 
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ُالسيل ْ ْمن . ِعل ِ   .ٍ، أي من شيء عال ... )َ

ُع7لِإذن توافق  ُ ف$وق ف$ي كونھ$ا ت$ستعمل معرف$ة وت$ستعمل نك$رة، وت$ستعمل معرف$ة حينئ$ذ تبن$ى عل$ى ال$ضم،َ ُ ُ ٍُ َ َ َ َ وت$ستعمل َ ُ
ٍنكرة، فحينئذ من عل ھذه مجرورة بم$ن، فحينئ$ذ ص$ارت نك$رة وُح$ذف الم$ضاف إلي$ه ون$وي لفظ$ه، حينئ$ذ نق$ول ٍ ٍِ ُ ِ ھ$ذه : ِ

َتعامل معاملة ا�سم المعرب، فإذا دخلت عليھا  ُعلوھذا ا=صل في ) ِمن(ُ ٍ، فحينئذ تك$ون مج$رورة، )من( دخلت عليھا َ
ّولم ُينون، لماذا لم ُينون؟ لنية ُوي كالموجود، وتخالفھا في أم$رينمنً لفظ المضاف إليه، والمحذوف لفظا وھو ّ أن ع$ُل : ِ

ً� تستعمل إ� مجرورة بمن، دائما سواء كانت مبنية أو معربة َُ.  

ُعل: إذن ُعل بمعنى فوق، لكنھا تخالفھا في أن َ َ � تستعمل إ� مجرورة بمنَ ُ.  

َأنھا � تستعمل ُمضافة بخ.ف فوق: ًثانيا َ َ فيھما، فوق ھذه � تستعمل إ� مضافة، وأم$ا ع$ُل ف$.، لك$ن ُين$وى الم$ضاف ُ ُ
َ� ُيصرح به، ليس لھا حال في تصريح المضاف إليه: إليه يعني ّ.  

ُ وظاھر صنيع الناظم لھا في عداد ھذه ا=لفاظ أنھا يجوز إضافتھا ونصُبھا على الظرفية أو غيرھ$ا كالحالي$ة، ق$ال ف$ي 
ً شيئا من ا=مرين موجودا يعنيّوما أظن: التوضيح   .في ك.م العرب: ً

ُعلوالناظم ھنا سوى بين  ُعلُ وغيرھا، في ماذا؟ في كونھا تضاف، وَ ً لم ُيسمع إضافتھا لفظا، وإ� لم تكن مبني$ة ل$و ل$م َ َ
َُيقدر المضاف إليه، يعني معنى، كذلك إذا ُجردت وقطعت عن اFضافة أنھا تنصب على الظرفية، كذلك  ُ ُِ ّ َھذا ل$م ُي$سمع ّ

  .َفي لسان العرب، ھذا ُيؤخذ على الناظم

ُقب777777777777777ل كغي777777777777777ر بع777777777777777د ح777777777777777سب أول  ُ. ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ
  

  

ُدون والج◌ھ7777777777777777ات أي7777777777777777ضا وع7777777777777777لَو َ َ ْ ِ ْ ًَ َ ُ َ ُ ُ  

  

َوأعرب77777777777777وا ن77777777777777صبا إذا م77777777777777ا نك77777777777777را  َ ْ ُ َ ْ َM ُ ََ ِ ً َ
  

  

َق7777777777ب6 وم7777777777ا م7777777777ن بع7777777777ده ق7777777777د ذك7777777777را ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ً  

  

ُوأعربوا   َ ْ ًنصبا ، من؟ العرب، ََ ْ ًظرفية ليس مطلقا، ھذا ُيؤخذ على الناظم أي$ضا؛ =ن على الَ ًَ ًن7صبا َ ْ ھ$ذا ي$شمُل الحالي$ة، َ
ًيشمُل كونه مفعو� به، مفعو� =جله، تمييزا وليس ا=مر كذلك، وإنما نصبا على الظرفية ًَ ً ً.  

ًوأعربوا نصبا أو جرا بـ   ًبا؟ َ، واقتصر على النصب =نه ا=صل في الظروف، متى أعربوا نصضفه، )من(ً

َإذا ما نكرا َM ُ َ َإذا م7ا نك7راما زائدة ليست على أص$لھا، : ِ َM ُ َ َيعن$ي إذا نك$ر، لي$ست نافي$ة: ِ l ّ، إذا م$ا نك$را يعن$يُ ف، ف$ـ: ُ lم$ا(ُع$ر (
  :زائدة

   فائدة    ما بعد إذا زائدةخذً   يا طالبا 

ِ وھذا محل وف$اق  َوإذا((ّ ِ َ م$ا غ$ضُبوا ُھ$م يغف$ُرونَ َ َِ ِْ ْ ال$ذي � يق$وُل بالزي$ادة ف$ي الق$رآن م$اذا يق$ول ھن$ا؟  ]37:ال$شورى [))َ
َوإذا(( ِ َ ما غضُبوا ُھم يغفُرونَ َ َِ ِْ ْ   .بظاھرنافية وھذا ليس ) ما( فتكون ]37:الشورى [))َ

ًإذا ما نكرا قب6: إذن ْ َ ََ َM ُ ًنكرا قب6ھذا مفعول به، : ِ ْ ََ M َوما م7ن بع7ده ق7د ذك7راقبل وما ذكر بعده، :  أيُ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َْ : =ل$ف لmط$.ق، أي، اْ
ُقبل كغير بعد: بعد قبل، ھنا ورد عليه ْ َ ُ ْ َْ َ ُ َإذا ما نكرا قب6 وما من بعده قد ذكرا: ، قالَ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ ً M ُ أو �؟ " غي$ر"ٌوھذا الحكم ش$امل ل$ـ: ِ

kغير ھل تقطع عن اFضافة بالكلية؟ ھل يصح أن نقول َ ًليس غيرا: (ُ kقب. وبع$دا؟ ي$صح: كما نقول) َ ً لھ$ا :  أن نق$ول، قلن$اً
عل$ى ) ح$سب وع$ُل(ُا=لف$اظ الم$ذكورة لھ$ا أربع$ة أح$وال إ� م$ا اس$تثني ف$ي .. ُأربعة أح$وال، ھ$ذه ا=بي$ات الث.ث$ة كلھ$ا

  .التفصيل السابق

ًوأعربوا نصبا: ٍحينئذ لھا أربعة أحوال، من ا=حوال قوله ْ ُ َ ْ ََ َإذا ما نكرا متى؟: َ َM ُ َ ِ بمعنى أنه إذا قطعت عن اِ Fًض$افة ُمطلق$ا ُ
ًلم ينو المضاف إليه � لفظا و� معنى صارت اسما نكرة تامة، مثل ً ًرأيت رج.(ًرج. : َ ٌھ$ذا اس$م نك$رة : ٍ، حينئذ نقول)ُ

ّوتنوين$$ه تن$$ويُن تمك$$ين، ول$$يس تن$$وين ع$$وض أو تنكي$$ر؛ �، ب$$ل ھ$$و تن$$وين تمك$$ين دال عل$$ى   اللف$$ظ ف$$ي ب$$اب أمكني$$ةُ
َوما من ب(ٍاFعراب، حينئذ  َ َْ ِعدهِ ِ َھل الحكم شامل لغير أو �؟ الصواب أنه شامل لغير، ھل يرد على الناظم أن$ه أخ$رج ) ْ َِ ٌ

ِقب6 وما من بعده: غير؟ =نه قال ِ ِْ َ َ َ ْْ ً � ي$شمله الحك$م، ) غي$ر(إذن .. ، وھو بعد، وح$سب، وأول، ودون، والجھ$ات، وع$ُلَ
ًض$منا فيم$ا بع$د ) غي$ر (َذك$ر: ٍھذا ظاھر اللفظ، لكن نحتاُج إلى تأويل، حينئ$ذ نق$ول ُقب7ل كغي7ر: ؛ =ن$ه ق$ال)قب$ل(ِ ْ َْ َ ُ ، أع$اد َ
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ُكغي77ر: بقول$$ه) غي$$ر(َحك$$م  ْ َ ُحينئ$$ذ تن$$صب، لك$$ن � عل$$ى الظرفي$$ة؛ � تن$$صب عل$$ى ) غي$$ر(، إذن الحك$$م ش$$امل لغي$$ر، ف$$ـَ ُ ٍ
َالظرفية، وإنما تنصب على أنھا خبر لليس في المثال الذي ذكرناه ُ.  

َوأعرب77777777777777وا ن77777777777777صبا إذا  ِ ً ْ ُ َ ْ ََ َم77777777777777ا نك77777777777777را َ َM ُ  

  

َق7777777777ب6 وم7777777777ا م7777777777ن بع7777777777ده ق7777777777د ذك7777777777را ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ً  

  

 ،ك أماُم$: وھ$ي، والجھ$ات ال$ست، ودون، وأول، وحسب، وبعد، وقبل،غير: وھي =سماء المذكورةھذه ا: قال الشارح
بن$ى ف$ي ُال ت لھ$ا أربع$ة أح$و وع$ُل،ُك وشمال..ُ، كلھا على الحكاية يجوز فيھا الوجھانكُميني و،كُ وتحت،ُك وفوق،ُكوخلف

  .ب في بقيتھاَعرُ وت-واحدة– حالة منھا

َ، ھ$$ذا � إش$$كال في$$ه، إذا ُص$$رح بالم$$ضاف إلي$$ه، ف$$ي الجمي$$عًض$$يفت لفظ$$اُب إذا أَع$$رُفت ،  � غي$$رهً درھم$$اُ أص$$بت: نح$$وّ
َصرح بالمضاف إليه، َ، ھ$ذه الحال$ة ا=ول$ى ص$رح بالم$ضاف إلي$ه، من قبل زيدُ وجئتّ  يِوُذف الم$ضاف إلي$ه ون$ أو ُح$ّ

ِ، الذي حذفته قصدته كأنه موجودا، فتعرب حينئذ من غير تنوين كما لو تلفظ به، وحكى أب$و عل$ياللفظ ُ َاب7دأ(: ًٍ َب7ذا ْ ْم7ن ِ ِ 
ِأول .    :ِ بالجر من غير تنوين، وقول الشاعر)َ

ْومن(  ِ ِقبل َ ْ َنادى َ cكل َ ًمولى ُ ْ َقر َ ًبةاَ cكل. ... )َ ًمولى ُ ْ َقر -بالتنوين- َ ًبةاَ cكل، َ َمولى ُ ْ ٍقرابة َ َ َ   .ُيجوز فيه الوجھان َ

َفما ْعطفت َ َ َ ًمولى َ ْ َعليه َ َالعو َ ُاطفَ ِ.  

ْومن ِ ِقبل َ ْ ّيعني ومن قبل ذلك، حذف المضاف إليه ونوى ثب$وت لفظ$ه، فحينئ$ذ ُج$ر بم$ن، دخل$ت علي$ه م$ن، فُج$ر فھ$و : َ ِ ّ ٍِ َ َ
ِ ُمعرب$ة، ودخل$ت عليھ$ا م$ن وھ$ذه الك$سرة :ٍاسم مجرور بالكسرة، ھذا الظ$اھر، حينئ$ذ ھ$ل ھ$ي معرب$ة أو مبني$ة؟ نق$ول

ُكسرة إعراب، لماذا لم ُينون؟ =نه نوي ثبوت لف$ظ الم$ضاف إلي$ه، وإذا ن$وي ثب$وت اللف$ظ ُِ ُِ ُِ ع$ين اللف$ظ المح$ذوف فھ$و .. ّ
ٍكالموجود، وإذا كان موجودا حينئذ � يجتمع مع تنوين المضاف، وھذا واضح ً.  

ن إ� إذا ّوَن$ُف$. ت،  لفظ$ه و� معن$اهَ ولم ين$و،ضاف إليهُف ما تِذن إ� إذا ُحّنوُ ت ف.ًوتبقى في ھذه الحالة كالمضاف لفظا
ًقطع$ت ع$ن اFض$افة بالكلي$ة � لفظ$ا و� معن$ى، : يعن$ي ،ف ما ت$ضاف إلي$هِذُح ٍ، حينئ$ذ تك$ون  لفظ$ه و� معن$اهَول$م ين$وُِ

ٍ[ ا=مر من قبل ومن بعد( :قراءة من قرأنكرة، ومنه  ِكما قرأ في) ٍ ِ[ ا=م$ر م$ن قب$ل وم$ن بع$د: ( ا=ول$ىُ َم$ْن قْب$ُل ) ((ِ ِ
ُومْن بْعد َ ُ[ ا=ْم$ُر م$ْن قْب$ُل وم$ْن بْع$د((في$ه ث$.ث ق$راءات، ال$سبعة عل$ى ال$ضم ] 4:ال$روم [))َِ َ َ ِ ِِ َِ َ K((  ھ$ذا ال$شاھد عل$ى أنھ$ا

ِمبنية، وذلك إذا ُحذف المضاف إليه ونوي معناه  ُ ِ[ ا=مر م$ن قب$ل وم$ن بع$د(ِ ُِح$ذف الم$ضاف : ٍلك$سر، حينئ$ذ نق$ولبا) ِ
ِإليه ونوي ثبوت لفظه، ولم ينون ُمراع$اة للم$ضاف، فھ$و ك$الموجود  ٍم$ن قب$ل وم$ن بع$د(ُ ِص$ارت اس$ما نك$رة، قطع$ت ) ٍ ُ ً

ٍ[ ا=مر من قبل ومن بعد(عن اFضافة بالكلية،  ٍ ( lبجر)وتنوينھما كقوله) بعد(و) قبل:  

َف7777777777ساغ ُال7777777777شراب َيِل7777777777 ََ َ ُوكن7777777777ت . ْ ُ ًب6َق7777777777 َ ْ  

  

ُك77777777777777ادَأ cغ77777777777777صَأ َ َالف77777777777777ر ِالم77777777777777اءِب َ   ِاتُ

  

ُوكنت ْ ُ ًقب6 َ ْ ًقب6 :َ ْ ُكنت ھذا خبر َ ْ ًھل ھذا صحيح، قب. خبر كنت؟، منصوب، والتاء ھذه اسم كان، ُ
  

ًوأعربوا نصبا نقي$ده بم$اذا؟ من$صوب عل$ى الظرفي$ة، إذن م$ا ي$أتي وأعرب$وا ن$صبا، ل$يس ُمطلق$ا حت$ى نق$ول: قلنا ً ًَ خب$ر : ّ
Kُمطلق$ا ال$ذي أوردن$اه عل$ى الن$اظم ص$ح أن نق$ول: قلن$اكان، لو  ُوأعرب7وا (، ب$ل َقب$ل ھ$ذا خب$ُر ك$ان، ل$يس ا=م$ر ك$ذلك: ً َ ْ ََ

ًنصبا ْ ًإذا م7ا نك7را ق7ب6: مت$ى؟ إذا )َ ْ َ ََ َM ُ ْك$ذبت((ًإذن ن$صبا عل$ى الظرفي$ة، ف$إذا ج$اءت قب$ل . ِ ََ Kق$ْبلُھم ْ َ  باFض$افة ]42:الح$ج [))َ
ِ، ل$و قطع$ت ع$ن اFض$افة منصوب، منصوب على الظرفية ً ق7ب6"ُ ْ َ ك$ذلك من$صوب عل$ى الظرفي$ة، إذن � تن$صب إ� "َ ُ

ِبالفتح$ة حينئ$ذ اعل$م أنھ$ا من$صوبة عل$ى الظرفي$ة، س$واء ُح$ذف الم$ضاف إلي$ه ) َقب$ل(Kعلى الظرفية فحسب، إذا مر ب$ك  ٍ
َُمطلقا ولم ينو � لفظه و� معناه، مثل البيت ُوكنت: ً ْ ُ ًق7ب6 َ ْ ِلم$ضاف إلي$ه ون$وي ثب$وت لفظ$ه، ل$و ق$الِ أو ُح$ذف ا،َ ُوكن$ت : ُ

ٍقب$ل بالن$صب، حينئ$$ذ نق$ول ُُح$ذف الم$$ضاف إلي$ه ون$$وي ثب$وت لفظ$ه، ول$$ذلك بقي$ت الفتح$ة عل$$ى ظاھرھ$ا دون تن$$وين، : َ ِ ُ ِ
ْك$$ذبت(ك$$ذلك  ََ Kق$$ْبلُھم ْ َ ِفيم$$ا إذا ذك$$ر الم$$ضاف إلي$$ه) َ َيتھ$$ا ّإ� عل$$ى الظرفي$$ة، كلم$$ا رأ) قب$$ل وبع$$د(yعل$$ى ك$$ل � ن$$صب ل$$ـ. ُ

  .منصوبة فاعلم أنھا على الظرفية

ًوأعربوا نصبا ْ ُ َ ْ ََ ّھذا مطلق � بد من تقييده: َ ٌ.  

  .ب فيھاَعرُا=حوال الث.ثة التي تھي ھذه 
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َفما(  ولذلك كذلك  ُشربوا َ ِ ًبعدا َ ْ َعلى َ ٍلذة َ . َخمرا َ ْ   .كذلك منصوب على الظرفية:  نقول...)َ

ًلعنا(   ْ cيشن َ َ ِعليه ُ ْ ْمن ََ ُدامُق ِ ِ وُحذف المضاف إليه ونوي معناهقدامه، ھذا بالضم، الرواية بالضم وا=صل من  ... ). ُ ِ.  

َعلى(   َأينا َ M ُتعدو َ ْ ُالمنية َ . ُأول َِ .   .بالضم، وا=صل أول الوقتين ... ) َ

َابدأ( :وحكى أبو علي الفارسي َبذا ْ ْمن ِ ُأول ِ . ِم$ن أول ا=م$ر، وب$الخفض ّعلى نية معنى المضاف إلي$ه وا=ص$ل ضم ال ب)َ ّ
ِعلى نية لفظه، وبالفتح على نية تركھا ِ.  

ِابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أوُل، ابدأ بذا من أول: (روى ھذا القول بالجھات الث.ث َ   .lنزلھا على كل ما سبق) ِ

َومنعه من الصرف للوزن والوصف، يعني ُيمنع  ِ َم$ن أول"َ ) وزن الفع$ل(ل$وزن ممن$وع م$ن ال$صرف، لم$اذا؟ ل: نق$ول" ِ
  .ُوالوصف؛ =نه اسم تفضيل بمعنى ا=سبق

  .تعرب فيھا: إذن في ھذه ا=حوال الث.ثة نقول

ُإذا ُحذف ما تضاف إليه ونوي معن$اه دون لفظ$ه، حينئ$ذ تبن$ى عل$ى ال$ضم : ُأما الحالة الرابعة التي تبنى فيھا؛ فھي ُ ٍُ ِ ِ))]ِِK 
ُا=ْمُر مْن قْبُل ومْن بْعد َ َِ َِ ِ قراءاة السبعة، ُبنيت على الضم لشبھھا حينئذ بحروف الج$واب ف$ي ا�س$تغناء بھ$ا ]4:الروم[ ))َ ٍ

ّعما بعدھا، ھل جاء زيد؟ نعم، اكتفي بحرف الجواب عما بعَده، وھذه مثلھا ّ.  

ًم$ع م$ا فيھ$$ا م$ن ش$$به الح$رف ف$$ي الجم$ود، وھ$$و لزوُمھ$ا اس$تعما� واح$$دا وھ$و الظرفي$$ة أو ش$بھھا، وف$$ي ا�فتق$ار ً ِ  إل$$ى َ
ًقبضت عشرة فحسُب(المضاف إليه، نحو ا]ية التي ذكرناھا، ونحو    .، أي فحسبي ذلك)ُ

َعلى( : المثال السابق الذي ذكرناه، والبيت السابق : الفارسيyوحكى أبو علي َأين7ا َ M ُتع7دو َ ْ ُالمني7ة َ . ُأول َِ . ُ، وس$رت م$ع  ... )َ
  .ِلَع نِم ٌيضِرَع ُتحت ْنِم jبََقأخلفھم أو أمامھم، : ُأمام أيدونھم، وجاء القوم وزيد خلُف أو : القوم ودوُن أي

ّتحت ُبني على الضم؛ لحذف المضاف إلي$ه م$ع ني$ة معن$اه دون لفظ$ه، ب$دليل س$بق ح$رف الج$ر  ِ ّ ِِ َ ث$م اللف$ظ بال$ضم ) م$ن(ُ
ُمن تحت(   ).ِمن تحت(دون تنوين عرفنا أنه ُحذف المضاف إليه ونوى لفظه ) ِمن تحت: (، لو قال)ِ

ْابدأ(وحكى أبو علي الفارسي  َ َبذا ْ ْمن ِ ِأول ِ .  ،ة الم$ضاف إلي$ه معن$ىّني$ب على البن$اء k فالضم، بضم ال.م وفتحھا وكسرھا)َ
 ،� ين$$صرف لل$$صفة ووزن الفع$$ل  ومعن$$ى وإعرابھ$$ا إع$$راب م$$اًإلي$$ه لفظ$$ا الم$$ضاف والف$$تح عل$$ى اFع$$راب لع$$دم ني$$ة

   ً.ة المضاف إليه لفظاّوالكسر على ني

ِ[: (قلنا في ھذه الحالة تكون معرفتين باFضافة إلى معرفة المنوي$ة، وا=ص$ل) ُقبُل وبعد(ٍذ إذا ُبنيت على الضم وحينئ ِK 
ِا=ْمُر مْن قْبل َ ِ ِومْن الغلب َ ِ بْعدَ َ، وإذا ُبنيت الظروف على الضم تسمى غايات كم$ا ذكرن$ا؛ =ن ا=ص$ل فيھ$ا أن تك$ون )ِهَ َ ّ ُ ّ

ُآخ$ر الكلم$ة م$$ا ھ$ي؟ الك$$اف، ھ$ذه نھايتھ$$ا، ) َقب$ل ذل$$ك(لم$ضافة ونھايتھ$$ا آخ$ر الم$ضاف إلي$$ه، ُم$ضافة، وغاي$ة الكلم$$ة ا
َنھايتھا آخُر حرف في المضاف إليه؛ =نھا تتمته إذ به تعريفه، فإذا ُحذف المضاف إليه وت$ضمنه الم$ضاف ص$ار آخ$ر  ّ ِ ٍ

َالتتم$ة لم$ا قبل$ه، ف$إذا حذفت$ه ص$ار غاي$ة قب$ل ِقبل الغلب آخر المضاف إليه الب$اء وھ$و ك: المضاف غايته، يعني إذا قلت َ َ
  .ال.م، ولذلك صارت غاية

ًواضمم بناء :فقول المصنف ُ ْ ََ ِ َناوي7ا م7ا ع7دما : وقول$ه. من حيث المنطوق إشارة إلى الحالة الرابعة البيت..ْ ُ َِ ً ِ  أن$ك : م$رادهَ
  ً.ضاف إليه ونويته معنى � لفظاُ ما تَتبنيھا على الضم إذا حذفت

ًوأعربوا نصبا :بقوله َوأشار ْ ُ َ ْ ََ ُوأعرب7وا ، لك$ن  لفظ$ه و� معن$اهَنوف المضاف إليه ولم ُيِذ إلى الحالة الثالثة وھي ما إذا ُحَ َ ْ ََ
ًنصبا ْ ًوأعرب7وا ن7صبا: َأش$ار إل$ى الحال$ة الثالث$ة بقول$ه:  ھذا تصريح ببعض المفھوم، يعني ھنا يقولَ ْ ُ َ ْ ََ Kص$رح : ، ھن$ا نق$ولَ

َواضمم بناء غيرا إن عدمت: قلناببعض المفھوم؛ =ننا  ْ َ ْ ً ُ ْ َِ ْ ِ ًِ َ َ َ، فإن لم تعدم مفھومه صارت ُمعربة، ھذا بعض المفھوم ال$ذي ْ ِ َ
ًوأعربوا نصبا: Kدل عليه البيت ا=ول وھو التصريح بقوله ْ ُ َ ْ ََ َ.  

 أنھ$ا تن$صب إذا  معن$اهًُن$صبا وقوله ،نكرة معربةٍ، فحينئذ تكون  لفظه و� معناهَنوف المضاف إليه ولم ُيِذوھي ما إذا ُح
�، . ض الم$صنف للح$التين الب$اقيتينّ ول$م يتع$ر،ٍ وم$ن بع$دٍ م$ن قب$ل:ت نح$وّر عليھ$ا ُج$َ ف$إن دخ$ل،ّلم يدخل عليھ$ا ج$ار

ِتعرض لكن من جھة المفھوم � من جھة المنط$وق ِ ن أول الب$اب ِھم$ا ظ$اھر معل$وم م$َ =ن حكم؛عن$ي ا=ول$ى والثاني$ةي .َّ
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  .إليهم في كل ما يفعل بكل مضاف ّ كما تقد،نوينوھو اFعراب وسقوط الت

ِوم7777777777ا يل7777777777 َ َ ِ الم7777777777ضاف ي7777777777أتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلف7777777777ايْ َ َ  

  

ُعن7777777777ه ف7777777777 ْ َع7777777777راب إذا م7777777777ا ح7777777777ذفاِ ا)يَ َِ ُِ َ َ ِْ  

  

ًالمضاف والمضاف إليه كل منھم$ا يج$وز حذف$ُه ب$شرط أن يك$ون معلوم$ا، الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه كالكلم$ة الواح$دة،  ُِ v
lولذلك نزل التنوين الذي   التن$وين م$ن ا=ول؛ =ن ِوُس$لبيكون في آخر المضاف، ف$ي آخ$ر ح$رف م$ن الم$ضاف إلي$ه، ُ

ً، حينئ$ذ نق$ول تعل$ي. )زي$د( التنوين من الميم فصار في الدال من ِسلب) ٍغ.م زيد(َالثاني صار كجزء من ا=ول، يعني  ٍ
ًغ$.م غ.م$ا غ$.: (َ، كأن$ك قل$ت)غ$.م(Kُمنزلة الج$زء م$ن ) زيد(ُجعل : لھذا بع$د الم$يم وقب$ل التن$وين، ) زي$د(، ص$ار )ٍمٌ

lكل كلمتين نزل$ت ثانيھم$ا : ِ التنوين من ا=ول فُجعل في ا]خر، ولذلك ُيقال فيهِفُسلببين الميم والتنوين، ) زيد(فجعلت  ُ ّ
Kُمنزلة التنوين مما قبله، ھذا ضابط المركب اFضافي، كل كلمتين نزل ثانيھما ُمنزلة التنوين مما ق Kl   .بلهُ

ِوما يل ( َ َ ِ المضاف يأتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلفايْ َ ُعنه ف   ***   َ ْ ِعرابِ ا)يَ َ   .ما الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه، يعني الذي يتلوهُ) ْ

ِيأت إذن  ْ َ خلفايَ َ ُعنه ف***     َ ْ َعراب إذا ما حذفاِ ا)يَ َِ ُِ َ َ ِ، إذا ُحذف يأتي عنه خلفا ف$ي اFع$راب، نفھ$م م$ن ھ$ذا البي$ت أن$هِْ ًِ 
َيج$$وز ح$$ذُف الم$$ضاف إلي$$ه، وذل$$ك ُي$$شترط في$$ه ش$$رطان ِوم77ا يل77(ّأن ي$$دل عل$$ى المح$$ذوف دلي$$ل : ُ َ َ َ الم77ضافيَ َ ُ وھ$$و ) ْ

ِيأت(المضاف إليه،  ْ ً خلفايَ َ َ ُعنه َ ْ ُعن المضاف، متى؟ إذا ُحذف المضاف، وھذا يمر معنا كثير، ُح$ذف الم$ضاف وأق$يم ) َ ِ k ِ
  :حذف المضاف شرطانَالمضاف إليه مقامه، وھذا ُيشترط لجواز 

ُ وح7ذف م7ا يعل7ـم ّأن يدل على المحذوف دلي$ل، وھ$ذه قاع$دة عام$ة س$واء ك$ان ف$ي ب$اب اFض$افة أو ف$ي غيرھ$ا: ا=ول َ ْ ُ َ ُ َ َْ
ٌجائـز ِ ًيصح جلست زيدا(، ف. َ ُ ھذا مفعول مطلق، وجلوس مضاف وزيد م$ضاف ) جلوس(، تريد جلست جلوس زيد، )ّ

َضاف وھو جل$وس وأق$يم الم$ضاف إلي$ه مقام$ه فيأخ$ذ حكم$ه، وھ$و الن$صب فتق$ولِاحذف الم: ّإليه، ھل يصح أن تقول ُ :
ّجلست زيدا؟ ما يصح؛ لعدم وجود ما يدل على المحذوف وھو المضاف ّ ً ُ.  

  .جلست جلوس زيد: تريد) ًجلست زيدا(ّ� يصح : إذن

Kأن يكون المضاُف ُمفردا � جملة، وھذا لم ينص عليه الن$اظم؛ أن يك$ون ا: الثاني ًلم$ضاُف ُمف$ردا � جمل$ة، إذ � يمك$ن ً
َأن ُيستَدل على المحذوف وھو جملة، إذ � تقوم مقام المضاف؛ =نه ل$و ك$ان الم$ضاف إلي$ه جمل$ة وح$ذفنا الم$ضاف �  ُ

َأق$$يم الم$ضاف إلي$$ه مق$$ام الم$ضاف، فيأخ$$ذ حكم$$ه؛ =ن الحك$م ھ$$و اFع$$راب، واFع$راب � يك$$ون ف$$ي : ّي$صح أن نق$$ول ُ

ِن في المفردات ھذا ا=صل، فحينئذ لما امتنع أن تقام الجملة مقام المضاف بعد حذفه نقولالجمل، وإنما يكو ِ َ ُ َ ُ� يج$وز : ٍ
  .َحذُف المضاف إذا كان المضاف إليه جملة بخ.ف ما أطلقه الناظم ھنا

ِوم7ا يل77: إذن َ َ ضاف إلي$$ه، ھ$$ذا اس$م موص$$ول بمعن$ى ال$$ذي ُمبت$دأ، وال$$ذي يل$ي الم$$ضاف وھ$و الم$$) م$ا(يعن$ي وال$$ذي، : يَ
ِيأت( ْ ِيأتھذه الجملة خبر، ) يَ ْ َخلفا( فعل وفاعل، يَ َ ُعن7ه(ھذا حال من الضمير في ي$أتي، ) ً◌َ ْ ع$ن الم$ضاف، ف$ي م$اذا؟ ) َ
ِعرابِ ا)يف( َ ُبتسھيل الھمزة؛ =نه مصدر أعرب ُيعرب إعراب$ا، ھمزتھ$ا ھم$زة قط$ع، ھن$ا وص$لت م$ن أج$ل ال$وزن، ) ْ ً ِ َ َ ِ
ِع77رابِ ا)يف77 َ ّره أم الم$$راد ھن$$ا أن الحك$$م من$$صب عل$$ى اFع$$راب؟ الث$$اني، وإنم$$ا ي$$تكلم البي$$انيون ف$$ي  فق$$ط � ف$$ي غي$$ْ v

ٌا=غراض التي يمكن أن ُيح$ذف الم$ضاف وُيق$ام الم$ضاف إلي$ه مقام$ه ف$ي إفادت$ه، وس$بق ش$يء م$ن ذل$ك وھ$و التأني$ث  َ َ
  .ونحوه

ُعنه ف( ْ ِعرابِ ا)يَ َ ِيأت: ّھذا ُمتعلق بقوله) ْ ْ َخلفا، أو بقوله يَ َ َ.  

ّغالبا نقيده؛ =نه سيأتي في البيت الذي يليه ً .  

َإذا ما حذفا( َِ ُ َ ِھ$ذه زائ$دة، وا=ل$ف لmط$.ق، وُح$ذف ھ$ذا فع$ل ماض$ي، والفاع$ل ض$مير م$ستتر ) م$ا(ِيعني إذا ُحذف، ) ِ
  .ُيعود على المضاف

Kإذن يح$$ذف الم$$ضاف وُيق$$ام الم$$ضاف إلي$$ه مقام$$ه في$$أتي خلف$$ه ف$$ي اFع$$راب، ب$$شرط أن تك$$ون ث$$م َ  قرين$$ة وأن � يك$$ون َ
  .المضاف إليه جملة

ِوم7777777777ا يل7777777777 َ َ ِ الم7777777777ضاف ي7777777777أتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلف7777777777ايْ َ ُعن7777777777ه ف7777777777  َ ْ َع7777777777راب إذا م7777777777ا ح7777777777ذفاِ ا)يَ َِ ُِ َ َ ِْ  
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ِواْس$أل((kأي المضاف، لقي$ام قرين$ة ت$دل علي$ه، نح$و  َ َ القْري$ةَ َ َ ِواْس$أل(ً أكث$ر ھ$ذا مج$ازا عن$دھم، ]82:يوس$ف [))ْ َ َ القْري$ةَ َ َ ْ (
َ=ن$اس، وھ$و ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا ت$ستعمل ُم$رادا بھ$ا البني$ان، وت$ستعمل وُي$راد بھ$ا م$ن ي$سكُن .. ٌ اسم =ھلھ$االقرية: قالوا َ َُ ً ُ ُ

ًالبنيان، لھا استعما�ن في لسان العرب، حينئذ إذا استعملت القرية ُمرادا بھا أھلھا،  َ ِواْس$أل((ٍ َ َ القْري$ةَ َ َ القري$ة � : نق$ول)) ْ
  :yھنا على تقدير مضاف، على كل: اُتسأل ھذا ا=صل فيھا، قالو

ُوال7777777777777777777شأن ) يعت7777777777777777777رض المث7777777777777777777ال َ ُ َ ُ ََ .َ ُ  

  

ُإذ ق777777777777د كف777777777777ى الف777777777777رض وا)حتم777777777777ال َ ُِ ِ َ َ ََ ِ  

  

ِواْس$أل(( َ َ القْري$$ةَ َ َ َأي اس$أل أھ$$ل القري$$ة، ح$ذف الم$$ضاف ال$$ذي ھ$و أھ$$ل، وأق$$يم الم$ضاف إلي$$ه مقام$$ه فانت$$صب : ق$$الوا)) ْ ُ

َانتصابه، يعني أخذ حكمه اسأل أھل َ َ ھذا مفعول ب$ه من$صوب، والقري$ة ھ$ذا مج$رور، لم$ا ح$ذفت الم$ضاف وھ$و َأھل.. َ K ِ
ًمنصوب وأقمت المجرور مقامه صار المجرور منصوبا، ھذا مراده بقوله َ َ ِيأت: (َ ْ ً خلفايَ َ َ ُعن7ه ف7 َ ْ ِع7رابِ ا)يَ َ ، ف$إذا ك$ان )ْ

َالم$ضاف إلي$$ه دائم$$ا مج$$رورا والم$ضاف عل$$ى ح$$سب مواقع$$ه ف$ي اFع$$راب حينئ$$ذ أخ$$ذ  ٍ ً حكم$ه، إن ك$$ان الرف$$ع ف$$الرفع ً
ِيأت: (للمضاف إليه، وإن كان النصب فالنصب، وإن كان الجر فالجر، وھذا ُمراده بقوله ْ ً خلفايَ َ َ ُعنه ف َ ْ ِعرابِ ا)يَ َ ْ.(  

ِواْسأل(( َ َ القْريةَ َ َ َاس$أل أھ$ل القري$ة، ف$إن ل$م تك$ن قرين$ة امتن$ع الح$ذُف مث$ل م$ا س$بق :  أي]82:يوس$ف [))ْ ) ًجل$ست زي$دا(َ
َجلست جلوس زيد: ريدت ُ.  

ًالمضاف إذا ُحذف لقرينة تارة يكون مطروحا يعني ًمعرب عن$ه لفظ$ا ومعن$ى، وھ$ذا س$بق أي$ضا، وت$ارة يك$ون ُملتفت$ا : ِ ً ًَ
ًُم.حظ من جھة المعنى، يحذفُه ويقصدهُ ي.حظُه، وقد يحذفُه ويطرُحُه طرحا كلي$ا، ھ$ذا ل$ه مأخ$ذ وھ$ذا ل$ه : إليه، يعني ً ُِ ُِ ُ

  .مأخذ

َلم$ضاف إلي$ه بع$َد حذف$ه إم$$ا أن يك$ون مطروح$ا بالكلي$ة، بمعن$$ى أن ال$ذي طرح$ه ل$م يلتف$$ت إلي$ه البت$ة، وق$د يك$$ون إذن ا َ ًَ
ٍمطروحا لكنه ُملتفت إلي$ه، يعن$ي مطروح$ا م$ن جھ$ة اللف$ظ فح$سب، فحينئ$ذ يعتب$ره ً َيعن$ي يلتف$ت إلي$ه، ُيعل$م ھ$ذا بع$ود .. ًَ ِ َ

َف، وھ$و ق$د ح$ذف الم$ضاف، يح$ذف الم$ضاف ث$م إذا أرج$ع ال$ضمير ُالضمير عليه، ق$د ُيعي$د ال$ضمير باعتب$ار الم$ضا
Kيرج$ع ال$ضمير باعتب$ار الم$ضاف � باعتب$ار الم$ضاف إلي$ه، حينئ$$ذ ص$ار الم$ضاف بع$د طرح$ه ُملتفت$ا إلي$ه، وث$م مث$$ال  َ ً ِ ِ َ ٍ

ح ھذا lيوض.  

ْوك$$م(( َ ِ م$$ْن قْري$$ة أْھلكناھ$$ا فجاءھ$$ا بأُس$$نا بيات$$ا أْو ُھ$$م ق$$ائَ َِ َ َ َ َْ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َلونٍ َم$$ْن قْري$$ة أْھلكناھ$$ا (]4:ا=ع$$راف [))ُ ََ َْ َ َ ٍ ال$$ضمير ع$$اَد إل$$ى ) ِ
َفجاءھا بأُسنا بياتا أْو ُھم قائلون(القرية،  َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ َْ َ ً َفجاءھا بأُس$نا: (ھنا راعى الضمير في قوله) ْ َْ َ َ َ َأرجع$ه باعتب$ار الم$ضاف إلي$ه، ) َ

َأْو ُھم قائلون( ُ ِ َ ْ َ؛ =ن$ه عن$دھم أن القري$ة � يمك$ن أن تك$ون ھ$ي الم$سؤولة و� ھ$ي أرجعه باعتبار الم$ضاف وھ$و أھ$ل) َ
ْوكم((ّالمعذبة، البنيان � ُيعذب وإنما المراد به ا=ھل،  َ َ مْن قْرية أْھلكناھاَ ََ َْ َ َ ٍ  يعني المراد ب$ه أھ$ل القري$ة، ]4:ا=عراف [))ِ

ٍوك$$م م$$ن أھ$$ل قري$$ة، حينئ$$ذ  ًفجاءھ$$ا بأُس$$نا بيات$$ا(ِ َ َ َ َ َ ََ َجاءھ$$ا (، )َْ َ َبأُس$$ناَ ْ َال$$ضمير ھن$$ا ع$$اد إل$$ى القري$$ة نف$$سھا، حينئ$$ذ ص$$ار ) َ ٍ ِ
َ ُھ$$م ق$$ائلونَأْو((الم$$ضاف المح$$ذوف كأن$$ه مط$$روح،  ُ ِ َ َال$$ضمير مرجُع$$ُه إل$$ى أھ$$ل القري$$ة، ف$$أرجع ُْھ$$م  ]4:ا=ع$$راف [))ْ

ًالضمير باعتبار المضاف، فأرجع الضمير أو� إلى القرية طرحا للمضاف وثانيا إلى المضاف التفات$ ً ً ًا إلي$ه، وق$د يك$وُن َ
ّا=ول ُمضافا إلى مضاف فُيحذف ا=ول والثاني، وُيقام الثالث مقام ا=ول في اFعراب، يعني ُيت$صور ح$ذف الم$ضاف  َ ً
ًوإقام$$ة الم$$ضاف إلي$$ه مقام$$ه فيم$$ا إذا ك$$ان م$$ضاف وم$$ضاف إلي$$ه، وق$$د يك$$ون الم$$ضاُف ا=ول م$$ضافا إلي$$ه باعتب$$ار  َ

ًف أول وُمضاف ثاني، المضاف الث$اني م$ضافا إلي$ه باعتب$ار ا=ول، وھ$و م$ضاف المضاف السابق، فيكون عندنا ُمضا
: باعتب$ار م$ا بع$$َده، ق$د يح$$صل ح$ذُف ل$$5ول والث$اني وُيق$$ام الم$ضاف إلي$$ه للث$اني مق$$ام ا=ول، وھ$ذا مثال$$ه كقول$ه تع$$الى

َوتْجعلون(( َ َُ َ رزقكم أنكم تكذُبونَ l َ َُ ُ ُ ْْ ْK َ َوتْجع: (، قال]82:الواقعة [))ِ َل$ونََ ْ رزقك$مُ ُ َْ َوتجعل$ون ب$دل ش$كر رزقك$م تك$ذيبكم : يعن$ي) ِ َ
ُحذف المضاف بدل، وأقيم المضاف إليه وھو شكر، ثم ُحذف شكر وأق$يم الم$ضاف إلي$ه .. بالنصب، تجعلون بدل شكر ُِ

  .مقامه

ٌإذن حصل حذف بعد حذف  َوتْجعلون((َ َ َُ َ رزقكم أنكم تكذُبونَ l َ َُ ُ ُ ْْ ْK َ َتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكمو:  أي]82:الواقعة [))ِ َ.  

ِوأشرُبوا((وأما  ْ ُ َ في قل$وبھم العْج$لَ ِ ِْ ُُ ِ ِ ّ العج$ل � ُي$شرب ف$ي قل$وبھم، يعن$ي أش$ربوا ح$ب العج$ل؛ إذن ھن$اك ]93:البق$رة [))ُ ُ َ
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  .مضاف محذوف وھو حب والعجل مضاف إليه

ِوم7777777777ا يل7777777777 َ َ ِ الم7777777777ضاف ي7777777777أتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلف7777777777ايْ َ َ  

  

ُعن7777777777ه ف7777777777 ْ َع7777777777راب إذا ِ ا)يَ ِ ِ َ َم7777777777ا ح7777777777ذفاْ ِ ُ َ  

  

  .إذا حذف: يعني

ًن$$صبا أو رفع$$ا أو ع$$رب بإعراب$$ه ه فُيَق$$ام الم$$ضاف إلي$$ه مقام$$ وُي، علي$$هّيح$$ذف الم$$ضاف لقي$$ام قرين$$ة ت$$دل: ق$$ال ال$$شارح ً
ْوأش$رُبوا ف$ي قل$وبھم العْج$ل بكف$رھم((: كقوله تعالىًخفضا،  ُِ ِ ِِ ِْ ُ ُ ِْ َِ َْ ُِ لعج$ل، ؛ =ن ھن$ا � ُيق$ال ا العج$لّ ح$ب:أي] 93:البق$رة [))ُ

َأش$ربوا العج$ل نف$س العج$ل ذات العج$ل ٍ�، ل$يس ھ$ذا الم$راد، فيتع$يُن حينئ$ذ ح$ذف م$ضاف،! ُ ّ َوج$$اء ((:  وكقول$ه تع$الىَ َ َ
َرب$$ك َk((] ب ِع$$رُ وأ، وأم$$رّذف الم$$ضاف وھ$$و ح$$ب فُح$$ً، ھ$$ذا باط$$ل، ھ$$ذا يذكرون$$ه كثي$$را، رب$$ك أم$$ُر:أي] 22:الفج$$ر

  . بإعرابهوربكالمضاف إليه وھو العجل 

َوجاء( َ َ ربكَ َk ( َھذا ممتنع عندھم أن يتصف الرب بالمجيء، فتعين القول بالمجاز وھو حذف المضاف وإقام$ة الم$ضاف ّ k ٌ
َبأنه في اللغة � ُيحذف المضاف وُيقام الم$ضاف إلي$ه مقام$ه، ف$إذا : ٌإليه مقامه، وھنا إذا كان ھذا باطل ما يلزم أن نقول َ

ُتأوي$$ل وتحري$$ف آي$$ات ال$$صفات، ھ$$ل نرج$$ع إل$$ى القاع$$دة فنبطلھ$$ا =نھ$$م .. ُاس$$تخدمت ھ$$ذه اللغ$$ة ف$$ي أم$$ر باط$$ل فاس$$د
َوجاء ربك: (�، وإنما نقوُل ھنا: استعملوه في باطل؟ الجواب َ َ َ َk ( َليس على حذف م$ضاف، الق$ول باط$ل، ل$دليل خ$ارجي

ٍنئ$ذ � يمن$$ُع أن فحي.. ّوھ$و أن ال$رب ج$ل وع$. ُمت$صف ب$صفات، س$$واء كان$ت ال$صفات ذاتي$ة أم فعلي$ة، اختياري$ة أم �
ھ$ذه انتب$ه -ھن$ا المج$از � ُي$ستعمل، لم$اذا؟ =نھ$م ع$دلوا : ٌنقول بالقاعدة مع إبطال ھذا القول، ولو قالوا بأنه مجاز نقول

ًإنك$اُر المج$از � يك$ون ردا عل$ى ا=ش$اعرة ف$ي ب$اطلھم و� المعتزل$ة و� الجھمي$ة: ُلھا فإنه يغلط فيھا بعض الط.ب ّ ..
ً يكون ردا عليھم، وإذا جعلت الس.ح في إبطال معتقد ا=شاعرة ھ$و المج$از أن$ت ض$عيف، لم$اذا؟ =ن إنكاُر المجاز � ّ

ًالمج$از اس$$تعمل س$$.حا ثانوي$ا � أولي$$ا، كي$$ف؟ ا=ول ً ً ُِ َوج$$اء رب$ك: (َ َ َ َ َk ( ِأول م$$ا ق$$رؤوا فھم$$وا م$ن)َوج$$اء رب$$ك َ َ َ َk ( المج$$يُء
ّل$م يفھم$وا م$ن ھ$ذا ال$نص إ� ھ$ذه ! ّ تقلك، إذا زالت عن$ك س$قطتّتمشي برجلين، � بد أن يحويك شيء علوي وأرض

  ً.المعاني، ھذا أو�

َوجاء ربك(ِظاھُر النص التشبيه، لم يفھموا من المجيء : إذن َ َ َ َk (جاء فعل، وربك فاعل، مث$ل) :مج$يُء زي$د )ج$اء زي$د ،
ٍھو الذي أثب$ت ھن$ا ف$ي ھ$ذا الظ$اھر، حينئ$ذ ھ$ذا.. الثابت برجلين إلى آخره ّ ممتن$ع، إذن � ب$د م$ن تأويل$ه، ھ$م يقول$ونُ ٌ :

: ّتحريف، � بد من تأويھل فعدلوا إلى القول بالمجاز، إذن المجاز متى جاء؟ ليس ابت$داء م$ن قول$ه: تأويل، ونحن نقول
َوجاء ربك َ َ َ َk ،َوجاء رب$ك(، ليست سذاجة ھي َ َ َ َk (جھم$ي و� ُابت$داء أن$ه مج$از، م$ا ق$الوا بھ$ذا � أش$عري و� ماتري$دي و� 

َل$ْيس: ((ظاھُر ھذا النص التشبيه، وق$د ق$ال تع$الى: معتزلي، إنما قالوا ٌ كمثل$ه ش$ْيءَ َ َِ ِ َ إذن إذا أردت أن ]11:ال$شورى [))ِْ
ًتن$سف المج$$از ردا عل$ى م$$ا ھ$$و ظ$اھره الت$$شبيه أخط$$أت، وإنم$ا تق$$ُف معھ$$م وقف$ة أولي$$ة تق$$ول ً ً ّ َل$يس ظ$$اھر الن$$صوص : َ

َوج(َالتشبيه، فالذي فھمته  َاء ربكَ َ َk (ّھذه حماقة، � يمكن أن ُيوصف المجيء المثب$ت لل$رب ج$ل وع$. وھ$و ! كجاء زيد َ
َوجاء ربك: (الخالق كالمثبت للمخلوق، يعني إذا قلت َ َ َ َk ..( ُجاء الذباب؟ ھل تفھم منه المجيء الذي ثب$ت لزي$د؟ ھ$و نف$سه

َوجاء ربك: المحرف، إذا قال َ َ َ َk ،إذن لك$ل .. وجاء السحاب، وج$اء ال$ذباب وج$اء النم$ل: نقول لم أفھم منه إ� مجيء زيد
kله مجيء يختص به، ف. ُيفھم من قوله: فاعل من ھذه الفاعلين نقول َوجاء ربك: (ٌ َ َ َ َk ( َأن المجيء ھو المجيء ال$ذي ثب$ت

ًلزيد، حينئذ � ُينكر حذُف المضاف وھو مجاز على القول به؛ � ُينكر من أجل ھذا دفع$ا ل$ه ٌ َ ، وإنم$ا ق$د تنك$ُرهُ =ن$ه �! ٍ
لم يثبت عنَدك في لسان العرب أو كذا، أم$ا م$ن أج$ل دف$ع بدع$ة ا=ش$اعرة والمعتزل$ة ھ$ذا ض$عيف ل$يس ب$صحيح، و� 

ّنجعل$$ه طاغوت$$ا ون$$رده إل$$ى آخ$$ره، نق$$ول ُھ$$ذا ل$$يس ل$$ه وج$$ه، وإنم$$ا ُي$$رد ا=ص$$ل ال$$ذي اعتم$$دوا علي$$ه وھ$$و: ً ّ أن ظ$$اھر : َ
َل$ْيس: ((ٌھذا مردود بقول$ه: لمماثلة، نقو.. النصوص التشبيه ٌ كمثل$ه ش$ْيءَ َ َِ ِ  وا�ش$تراك إنم$ا يك$ون ف$ي ]11:ال$شورى [))ِْ

ِالمعنى الكلي الذي يكون في الذھن فحسب، فالمجيُء من حيث ھو مج$يء ھ$ذا م$شترك، ي$دخُل في$ه مج$يُء ال$ربl ج$ل 
ُوع$$. ومج$$ُيء المخل$$وق س$$واء ك$$ان ع$$اق. أو � يعق$$ل، ث$$م إذا أض$$يف ِن$$سب إل$$.. ً ّى مع$$ين، إن ك$$ان خالق$$ا ف$$اختص ب$$ه ُ ً

ّالمجيء، � يشبھه مجيُء المخلوقين، وإذا أضفته إلى مخلوق يعقل اختص به، إذا أضفته إلى مخلوق � يعق$ل اخ$تص  Kَ َ
  .به

َفا�خت$$صاُص حاص$$ل مت$$ى؟ بع$$د اFض$$افة، وأم$$ا قب$$ل اFض$$افة فھ$$و ق$$در كل$$ي وج$$وده وج$$ود ذھن$$ي،  ٌ َوج$$اء رب$$كِ َ َ َ َk ھن$$ا 
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  . َُيقال له أنه فاسد، ليس ظاھر النص ھو ما ذكروه!  أمر ربكأي: يقولون

  ...!!!نقف على ھذا و' أعلم، وصلى ' على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  76الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :عين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجم

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

ِوم777777777ا يل777777777 َ َ ِ الم777777777ضاف ي777777777أتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلف777777777ايْ َ َ  

  

ِعن77777777ه ف777777777 ُ ْ َع77777777راب إذا م777777777ا ح777777777ذفاِ ا)يَ َِ ُِ َ َ ِْ  

  

ٍعرفنا أن ھذه المسألة مسألة حذف ما ُعلم من مضاف وم$ضاف إلي$ه، والبي$ت ھ$ذا تقي$د ب ح$ذف الم$ضاف ف$ي م$سألة  ِ
َشھيرة وإن عنون لھا البيانيون  ِبالمجاز، ولكن ُيشترط في جواز حذف المضاف شرطان؛ ا=ولٍ َأن يكون ث$م دلي$ل أو : َ

kقرينة على المحذوف، فإن لم تكن قرينة حينئ$ذ  امتن$ع حذف$ه، يعن$ي قع$ضد م$ا � ي$دل علي$ه دلي$ل � يج$وز حذف$ه البت$ة  ّ َ ٍ ٌ
  .ًمطلقا في أبواب النحو كلھا

ًأن يكون المضاف ُمفردا � جملة؛ =: الثاني َن الجملة حينئذ � تقوم مقام المضاف إذا ُحذفَ ٍ.  

  .وأما ا=ول ھذا ُمتفق عليه، والثاني حكي عليه ا�تفاق

ِوما يل َ َ َ المضاف يَ َ ُ ً ي$أتي خلف$ا عن$ه بع$د حذف$ه، ول$ذلك -وھ$و الم$ضاف إلي$ه-َالذي يلي المضاف، ال$ذي يتل$ُوهُ ويلي$ه : أيْ
َإذا ما حذفا: (قال َِ ُ َ ِ خلفا عنه إ� بعَد حذفه، حينئذ دل على الحذف قولهَو� يمكن أن يكون) ِ K ٍ ِيأت: (ً ْ َ خلفايَ َ ُعنه َ ْ Kوھ$ذا دل ) َ

َإذا ما حذفا: على أنه ُحذف، وقوله َِ ُ َ   . ھذا أشبه ما يكون بالتأكيدِ

ِوربم7777777ا ج7777777روا ال7777777ذ . c َ َ . ُ َ أبق7777777وا كم7777777ايَ ْ َْ َ َ
  

  

َق7777777د ك7777777ان قب7777777ل ح7777777ذف م7777777ا تق7777777دما َ َ ْ. َ َْ ْ َ ََ َِ َ  

  

ِلك777777ن ب777777شرط ِْ َ ِ ْ ْ أن يك777777ون م777777ا ح777777ذفَ ُ َ َِ َ ُْ َ
  

  

ْمم77777777اث6 لم77777777ا علي77777777ه ق77777777د عط77777777ف ُ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ً  

  

cوربما جروا َ َ . ُ   .ربما ھذه للتقليل: َ

ِجروا الذ . c ْ أبقوايَ َْ ًي7أتي خلف7ا : وھو المضاف إليه، ھذا ما يتعلق بالمضاف إليه، في السابق قال: َ َ َ َ ِ ِعن7ه ف7َ ُ ْ ِع7رابِ ا)يَ َ ، ق$د ْ
ه، ً� يأتي خلفا عنه ف$ي ا lه، فُيح$ذف الم$ضاف ويبق$ى الم$ضاُف إلي$ه عل$ى ج$ر lع$راب، ب$ل يبق$ى عل$ى أص$له عل$ى ج$رFِ َِ

َفيبقى مجرورا كما ھو الشأن فيه قبل حذف المضاف ً.  

cوربما جروا َ َ . ُ ًأي العرب نطقا، أو النحاة حكُموا بذلك، وا=ول أظھر: َ ُ.  

ِوربما جروا الذ . c َ َ . ُ ْ أبقوايَ َْ   .ه، بعَد حذف المضافوھو المضاف إلي: َ

ْأبقوا  َْ َ كما قد كان قبل حذف ما تقدماالمضاف إليهَ َ َ ْ َ. َ َْ ْ َ ََ َ َِ َوالذي تقدم ما ھو حذفه؟ المضاف، يعني يبقى المضاف إليه عل$ى : َ K
َأن$ه إذا ُح$ذف الم$ضاف أق$يم الم$ضاف إلي$ه مقام$ه ف$ارتفع ارتفاع$ه : حاله، في السابق بين لنا القاع$دة ا=ص$لية وھ$ي َ َ أو ُ

Kانتصب انتصابه، أو ُجر جره ّ َ   .خفض خفضه، وقد � يكون كذلك بل يبقى على حاله.. َ

cوربما جروا َ َ . ُ ِالذKيعني استداموا جر : َ َ أبقوا كما ق7د ك7ان قب7ل ح7ذف م7ا تق7دماي. َ َ ْ َ ْ ْ. َ َْ ْ َ َ ََ َ َِ َ ترك$وا الم$ضاف إلي$ه : معن$ى البي$ت أي: َ
ِضاف وھ$ي الج$ر، فيبق$ى عل$ى حال$ه، وفھ$م م$ن قول$هَعلى الحالة التي كان عليھا قبل ح$ذف الم$ ُ َوربم7ا : ّ . ُ أن ھ$ذا قلي$ل؛ َ

cربما جروا َ َ . ِھذا قليل؛ =ن رب للتكثير كثير وللتقليل قليل، ھنا � يتأتى فيھا التكثي$ر، لم$اذا؟ =ن ح$ذف الم$ضاف :  نقولُ َّ
  .ذا قليل خ.ف ا=صلكونه يرتفُع ارتفاعه وينتصُب انتصابه، ھ.. وإقامة المضاف إليه مقامه

َأنه � ُيقام مقام المضاف إليه وإنما يبقى على حال$ه، إذن ھ$ذا اس$تثناء م$ن اس$تثناء، وإن : ثم ھذا ُيستثنى منه حالة وھي
ِخروج عن خ$روج؛ =ن ا=ول خ$روج، ا=ص$ل ع$دم الح$ذف، والم$ضاف والم$ضاف إلي$ه ك$الجزء الواح$د: َشئت قل K ٍ ٌ ..

�K يج$$وز ح$$ذُف الج$$زء ا=ول، لك$$ن لم$$ا ُعل$$م س$$اعَدت القرين$$ة وق$$وت ح$$ذف الم$$ضاف، إذن ٍكالكلم$$ة الواح$$دة، حينئ$$ذ   ِ ِ ُ
  . خرجنا عن ا=صل
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ّثم خروج آخر وھو أن � ُيقام المضاف إليه مقامه، فيبقى على ما ھ$و علي$ه م$ن ج$ره َ ِوفھ$م م$ن قول$ه. ٌ َوربم7ا : ُ . ُ أن ھ$ذا َ
ِلكن بشرط ّقليل، ومع قلته كذلك فيه شرط،  ِْ َ ِ ْ   .كما سيأتيَ

cوربما جروا َ َ . ُ ِأي العرب يعني استداموا جر، ليس جرا جديدا، إذا ُحذف الم$ضاف وبق$ي الم$ضاف إلي$ه عل$ى حال$ه م$ن : َ ّ ًّ ً
ٍالجر فحينئذ نقول vالجر الذي قبل حذف المضاف ھو نفسه الجر بعَد حذفه وليس ثم جر جدي$د، ول$ذلك : ّ ّ َّ cربم7ا ج7رواَ َ َ .  أي ُ

  .ّاستداموا جر

ْ أبقوايِذ.ال َْ   .بعَد حذف المضاف وھو المضاف إليه: َ

َكما قد كان قبل ح7ذف م7ا تق7دما َ َ ْ َ. َ َْ ْ َ ََ َ َِ ًھ$ذا معل$وم، لم$اذا ن$ص علي$ه؟ كم$ا ت$شبيه، يعن$ي بق$ي الم$ضاف مج$رورا بع$د ح$ذف : َ K
َالمضاف كما ھو الشأن قبل حذفه، عندنا ُمشبه وم$شبه ب$ه، أي ك$الجر ال$ذي ق$د ك$ان ودف$ع ب$ه ت$ َ ّ ّ ّ ٌوھم أن ھ$ذا ج$ر جدي$د ِ v

ِبجار آخر غير الم$ضاف، يعن$ي كم$ا ق$د ك$ان قب$ل ح$ذف، ق$د ُيفھ$م م$ن قول$ه ِوربم7ا ج7روا ال7ذ: (َ . c َ َ . ُ ْ أبق7وايَ َْ أن$ه مج$رور ) َ
َبعامل جديد ليس ھ$و الم$ضاف ال$ذي ُح$ذف، �، ل$يس ا=م$ر ك$ذلك، ب$ل ھ$و العام$ل قب$ل الح$ذف ھ$و عين$ه العام$ل بع$د  َ ِ

ّالحذف ھ$و عين$ه الج$ر بع$د الح$ذف، فالك$سرة ھ$ي الك$سرة والعام$ل ھ$و العام$ل قب$ل الح$ذف وبع$د ّالحذف، والجر قبل 
  .الحذف

َكما قد كان( :إذن َْ ََ م بأن الجر الذي بقي بع$َد ح$ذف الم$ضاف ھ$ذا ج$ر : نقول) َ lھذا نص عليه دفعا لتوھم أن يتوھم ُمتوھv ّ ّ Kً
 م$$ضاف، والمغ$$ايرة ب$$ين الم$$شبه والم$$شبه ب$$ه � بال$$ذات ب$$ل yبج$$ر آخ$$ر غي$$ر. جدي$$د، ول$$يس ا=م$$ُر ك$$ذلك ب$$ل ھ$$و س$$ابق

َكما(َباعتبار اخت.ف صورة التركيب؛ =نه جاء بكاف التشبيه  َ .(  

ُشبه الصورة الحاصلة بعد الحذف بالصورة قبل الحذف، وھي عينھا، كأنه قال: إذن َ َِ ّزيد كزي$د، ھ$ل ي$صح؟ � ي$صح : ّ ّ ٍ ٌ
ٍبزيد، وإنما ُيشبه زيد ب$ذات ُمغ$ايرة، وھن$ا ل$م يح$صل التغ$اير، نق$ولّزيد كزيد، ف. ُيشبه زيد : أن يقال َح$صل التغ$ايُر : ّ

ِباعتب$$ار ص$$ورة التركي$$ب، ف$$ذكُر الم$$ضاف م$$ع الم$$ضاف إلي$$ه ھ$$ذه ص$$ورة، وح$$ذف الم$$ضاف م$$ع إبق$$اء الم$$ضاف إلي$$ه 
َمجرورا كحاله قبل الحذف ھذه صورة أخرى، فشبه الثاني با=ول ّ بع$َد ح$ذف الم$ضاف ب$ا=ول ّشبه الثاني ال$ذي ھ$و .. ً

ِال$$ذي ذك$$ر في$$ه الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه ّوالمغ$$اير ب$$ين الم$$شبه والم$$شبه ب$$ه � بال$$ذات ب$$ل باعتب$$ار اخ$$ت.ف ص$$ورة . ُ َ
ّش$$به : ِالتركي$$ب، أو عل$$ى أن الع$$رض � يبق$$ى زم$$انين ووج$$ُه ال$$شبه ك$$ون ك$$ل بالم$$ضاف، لك$$ن ا=ول أول$$ى، أن ُيق$$ال

، قلن$$ا ھن$$ا ح$$صلت )ٍزي$$د غي$$ر عم$$رو(وھن$$ا تح$$صُل المغ$$ايرة كم$$ا ذكرن$$اه ف$$ي ِص$ورة التركي$$ب ب$$صورة تركي$$ب آخ$$ر، 
ِالمغايرة بالتنوع الشخصي، أما الماھية فھي ع$يُن الماھي$ة، فمطل$ق المغ$ايرة حاص$لة بغي$ر، ك$ذلك ھن$ا ُمطل$ق المغ$ايرة  ُ

َبين المشبه والمشبه به حاصلة، فالتركيُب الذي فيه المضاف قبل حذفه وإبقاء المضاف إل ِي$ه مج$رورا م$ع ذك$ر العام$ل ٌَ ً
َكما: ِليست ھي عين الصورة في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه كحاله، ولذلك قال   .، وجاء بكاف التشبيهَ

َكما قد كان قبل حذف ما تقدما َ َ ْ َ. َ َْ ْ َ ََ َ َِ ْلكنّ، الذي تقدما ا=لف لmط.ق وھو المضاف، َ ِ ّ� يت$وھم :  حرف استدراك، لكن يعن$يَ
ٌ المضاف إليه كحاله قبل حذف المضاف ُمطلقا، �، بشرط، وكلم$ا قي$د ال$شيء ب$شرط دل عل$ى أن$ه ف$رع وأن$ه أنه يبقى K ّ ُ ً َ

ّضعيف، كلما قيد بشيء َوخاصة ھنا خروج عن خرج، يعن$ي ل$يس ھ$و أص$ل حت$ى نق$ول.. ُ ّكاس$م الفاع$ل إذا قي$: ّ د فھ$و ُ
َصل أنه إذا ُحذف المضاف أقيم المضاف إليه مقام$ه ُا=صُل عدم الحذف، ا=. ھنا خروج عن خروج. على ا=صل، � ُ ِ

ِوم7ا يل7َفارتفع ارتفاعه، ھ$ذا ا=ص$ل،  َ َ ِ الم7ضاف ي7أتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلف7ايْ َ ِعن7ه ف7 َ ُ ْ ِع7رابِ ا)يَ َ ّ، ھ$ذا ا=ص$ل وھ$و المط$رد ف$ي ل$سان ْ
َالعرب، لكن إبقاؤه على حاله دون أن يأخذ حكم المضاف نقول   .ھذا خروج عن خروج: َ

ْلكن ِ    .ف استدراكحر: َ

ْبشرط أن يكون ما حذف ُ َ َ ِْ َِ ُْ ََ    .الذي ھو المضاف: ِ

ًمماث6 ِ َ    .ًلفظا ومعنى: ُ

ْلم77ا علي77ه ق77د عط77ف ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ َعل$$ى المعط$$وف علي$$ه، يعن$$ي ُي$$شترط ف$$ي الم$$ضاف ال$$ذي يبق$$ى الم$$ضاف إلي$$ه كحال$$ه ف$$. يرتف$$ع : َ
ٍأن يك$ون معطوف$ا عل$ى مماث$ل ف$ي ا: ارتفاعه و� ينتصب انتصابه ِ ً ًللف$ظ والمعن$ى، لي$صير دل$ي. قوي$ا عل$ى المح$ذوف، َ ً َ

ِ� يجوز حذُف المضاف وإبقاء المضاف إليه كحاله دون أن يأخ$ذ حك$م إع$راب الم$ضاف إ� إذا ُعط$ف : ٍفحينئذ  نقول َ َ َ ُ
لمن$ع، على مماثل، والمماثلة ھنا تكون في اللفظ والمعنى، أما المعنى دون اللفظ فھذا فيھ$ا خ$.ف كبي$ر وا=كث$ر عل$ى ا
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: ٍما يلزم من عدمه العدم و� يلزم من وجوده وج$ود و� ع$دم لذات$ه، حينئ$ذ نق$ول: لكن بشرط أن يكون والشرط معلوم
ٍھذا شرط وجوده يتحقق الحكم، انتفاؤه حينئذ يرتفع الحكم ّ ُ ٌ.  

ْأن يكون ما حذف ُ َ َِ َ ُْ ًمم7اث6(ھذا اسم يكون، صادق على الم$ضاف، ) ما: (َ ِ َ َأن يك7ون ھ$ذا خب$ر يك$ون، ) ُ ُْ َ ْأن ب$شرط ك$ون، َ َ
َيكون  ُ   .كون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، بشرط كونَ

ْما حذف ُ    .ُاسم موصول بمعنى الذي يصدق على المضاف، الذي حذف وھو المضاف) ما: (َِ

ًمماث6 ِ َ َھذا خبُر يكون، لفظا ومعنى؛ =نه أطلق المماثلة، والمماثلة لھا كم$ال ولھ$ا دن$و، وأكم$ُل: ُ َ المماثل$ة أن تك$ون ف$ي ً ِ
َاللف$ظ والمعن$ى مع$ا، ف$$إن ك$ان المعن$ى دون اللف$ظ ففي$$ه ن$وُع مماثل$ة لكنھ$$ا لي$ست عل$ى اFط$.ق، ول$$ذلك أطل$ق ھن$ا م$$ع  ٍ ِ ً

ًمماث6(التنوين  ِ َ   .Kدل على أن المماثلة ھنا المراد بھا أكمُل درجة، وھي أن تكون في اللفظ والمعنى) ُ

ُلما عليه قد ع(للذي  ْ َ َْ َ ِ ْطفَِ ًجار ومجرور ُمتعلق بمماث.؛ مماث. =ي شيء؟ قال) لما) (ِ ً ِلما علي7ه: ّ ِْ َ K، ف$دل عل$ى أن الج$ار ََ
ًمماث6: ّوالمجرور ُمتعلق بقوله ِ َ ّالمعن$ى ھ$و ال$ذي يحك$م ف$ي المتعلق$ات، وخاص$ة ف$ي الج$ار : ً، ودائم$ا ھ$ذه خ$ذھا قاع$دةُ ّ

ّكون عنَدك ث.ثة عوامل، كلھا جائز م$ن جھ$ة ال$صنعة أن يتعل$ق والمجرور والظرف =نه يلتبس كثير، فقد يجوز أن ي ٌ
م ب$ه المعن$ى، في$صح ويك$ون أكم$ل م$ن  lِبواحد منھا، لكن يأتي ھنا الحنكة والنظر في أن ُيعل$ق الطال$ب بواح$د منھ$ا ُي$تم َّ l ٍ

ًمماث6. تعليق بغيره ِ َ ِلما عليه(َ =ي شيء؟ أطلق الناظم ُ ِْ َ ْقد عط7ف(على المعطوف عليه، : أي) ََ ُِ ْ ُھ$ذا في$ه ض$مير يع$ود ) َ
ْما حذف: في قوله) ما(على  ُ ْقد عطف.. ، بأن يكون ما حذف، الذي حذفَِ ُِ ْ َم7ا : ف$ي قول$ه) م$ا(ُ ال$ضمير ھن$ا يع$ود عل$ى َ
ْحذف ُِ.  

ًمم7اث6 أن يكون ما ُحذف الذي ھو المضاف  ِ َ َف$ي اللف$ظ والمعن$ى لم$ا ق$د ُعط$ف علي$ه، يعن$ي ث$م معط$وف علي$ه ُيعط$ف ُ ِ
  .يه المضاف المحذوف، وقيل بالعكس كما سيأتي في المذھبينعل

ِقبل حذف$ه،  المضاف ِ ذكر كما كان عنَدًف المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراَحذقد ُي: قال الشارح  أن :لك$ن ب$شرطَ
ْمماث6 لما عليه قد عطف: الذي ھو المضاف  المحذوُفَيكون ُ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ اُف المح$ذوف معطوف$ا  عليه، يعني يك$وُن الم$ضفِط ُع:ً

ًعليه، لفظا ومعنى، المماثلة ھنا لفظا ومعنى؛ مثاله ، ھ$ذا المث$ال )ِم$ا مث$ُل عب$د ' و� أخي$ه يق$و�ن ذل$ك (:القائ$ل ق$ول ً
مبت$دأ وھ$و م$ضاف، وعب$د ' م$ضاف : مث$ل) ما مثل عبد ' و� أخيه يقو�ن ذل$ك(ابُن ھشام وغيره، .. يذكُرهُ النحاة

) أخي$ه(ٍ، حينئ$ذ )� مث$ل أخي$ه(مضاف إليه، يعن$ي و: أخيه. زائدة لتأكيد النفي: الواو حرف عطف، و�: إليه، و� أخيه
ٌمعطوف عل$ى عب$د : ٍقد يأتي إنسان في عجلة يقول.. َأين المضاف؟ محذوف، لو عطفته. ھذا مجرور بالمضاف: نقول

ُھ$ذا يف$سده : عط$وف عل$ى المج$رور مج$رور، نق$ولٌ'؛ =نه مجرور، مثل عبد ' وأخيه معطوف على عب$د '، والم
ُإذا رأين$ا إل$ى النظ$ر الظ$اھري ج$ائز، لك$ن يف$سده .. ما بعَده، ھو جائز ٍخب$ر ع$ن المبت$دأ، حينئ$ذ إذا : ، يق$و�ن)يق$و�ن(َ

َصار جزءا واحدا، وصارت تثنية الخبر ھنا فاس$دة، � يج$وز؛ =ن$ه ُي$شتر) عبد '(ًمعطوفا على ) أخيه(َجعلت  ًَ ط ف$ي ً
ًالمبتدأ والخبر التطابق إفرادا وتثني$ة وجمع$ا، فيق$و�ن ذل$ك ا=ل$ف ھن$ا عل$ى أي ش$يء عائ$دة؟ إذا جعلت$ه معطوف$ا عل$ى  ً ًَ

ًصار شيئا واحدا وھو المبتدأ ) عبد '( يق$و�ن، : َص$ار مثل$ين، ف$إذا قل$ت) مثل عبد ' و� مثل أخي$ه(فقط، أما ) مثُل(ً
ِحينئذ المبتدأ وما ُعطف علي ّخبر عنه، إذن فيه إعرابان أحدھما فاس$د وأح$دھما ص$حيح، � ي$صح إ� ) يقو�ن(َه صار ٍ ُ ُ ٌ

ھن$ا ) أخي$ه(وم$ا مث$ل عب$د ' و� أخي$ه يق$و�ن ذل$ك، أي و� مث$ل أخي$ه؛ ف$ـ. أخي$ه: على تقدير حذف مضاف م$ن قول$ه
ُِحذف المضاف وأبقي المضاف إليه كحاله، ولو رفعناهُ عل$ى ا=ص$ل قلن$ا ، ل$و جرين$ا عل$ى ) عب$د ' و� أخ$وهمث$ُل(و: ِ

ِوما يل: القاعدة ا=صلية َ َ ِ المضاف يأتيَ ْ َ َ َ ُ َ خلفايْ َ َ   

ِعنه ف ُ ْ ِعرابِ ا)يَ َ ُِح$ذف الم$ضاف ) مث$ل أخي$ه.. (ِ، إذا رفعناه؛ =نه ُحذف المضاف)ما مثل عبد ' و� أخوه(ٍ، حينئذ وْ
َوأقيم المضاف إليه مقامه وارتفع ارتفاع$ه؛ =ن$ه م عط$وف عل$ى مرف$وع والمعط$وف عل$ى المرف$وع مرف$وع، لك$ن ھن$ا ُ

ّف$دل عل$ى أن$ه ح$$ذف الم$ضاف وأبق$ى الم$ضاف إلي$ه بج$ره عل$ى ا=ص$ل، اس$$تداموا ) � أخي$ه(و: ُأبق$ي عل$ى حال$ه فقي$ل َّ
) أخي$ه(ون ٍذلك، فلم$ا ثن$ي الخب$ر حينئ$ذ علمن$ا أن المبت$دأ مثن$ى، فيتع$يُن أن يك$) يقو�ن(ّالجر، ويتعيُن ھذا لتثنية الخبر 

ًنف$سه، ل$و جعلت$ه معطوف$ا و) ٍمث$ل عب$د ' و� زي$د و� عْم$ر يقول$ون ذل$ك(و). مث$ل عب$د '(ًُمنفص. عن  � زي$د و� (َ
ًحينئذ يقولون الخبر جاء جمعا، فلم يحصل التطابق؛ =ن الحك$م ص$ار واح$دا، إذا ) عبد '(ًمعطوفا على ا=ول ) ٍعْمر ًَ ٍ
ٍزي$$د وعم$$روم$$ا مث$$ل عب$$د ' و(و: قل$$ت َكلھ$$ا معطوف$$ة عل$$ى ا=ول، جعل$$ت المبت$$دأ مث$$ل فق$$ط وھ$$و ش$$يء واح$$د، وإذا ) ٍ
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َفصلتھا بالمضافات المحذوفة حينئذ جعلتھا ث.ثة أشياء، فيقولون َصار الخبر جمعا، في محله أو �؟ صار في محل$ه، : ٍَ ًَ
  .ھذا مثال واضح. َحصل التطابق بين المبتدأ والخبر

  :ليل قوله يقو�ن بالتثنية، وكقول الشاعربد) � مثل أخيه(أي و

ٍام77777777777777رئ .ك77777777777777لَأ ِ َتح77777777777777سبين ْ ِ َ ًام77777777777777رءا َ َ ْ  

  

ُتوق77777777777777777د ٍارَن77777777777777777َو ِاللي77777777777777777لِب .   ًاراَن77777777777777777 .

  

ٍام$رئ حينئ$$ذ رجع$$ت الم$سألة إل$$ى م$سألة العط$$ف عل$ى معم$$ولين لع$$املين : إذا قل$$ت.. ھ$$ذا معط$وف عل$$ى قول$ه) ٍن$ار(و
  .ھذا مضاف إليه، والمضاف محذوف) نار(ٍينئذ يتعين أن يكون مختلفين، ھذا يأتي في باب النسق، ھذا ممنوع، فح

ٍامرئ .كلَأ ِ َتحسبين ْ ِ َ ًامرءا َ َ   .وكل نار: يعني: ٍارَنَو ْ

ز للح$ذف وإبق$اء الم$ضاف إلي$ه كحال$ه؟ نع$م، لكون$ه ُعط$ف عل$ى مثل$ه، وھ$و  lِھل ُوجد الشرط المجو ف$ي المث$ال ) مث$ل(ِ
  .في المثال الثاني) كل(ا=ول و

 وال$شرط موج$ود وھ$و العط$ف ،عن$د ذكرھ$ا كم$ا ك$ان ً الم$ضاف إلي$ه مج$روراي وبق$)ك$ل( َ فحذف)كل نار( ووالتقدير
  . أكل امرئ:على مماثل المحذوف وھو كل في قوله

ُوھو له تعليق سيأتي في باب العطف والنسق؛ =نه يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، وھذا يأتي ش$رحه ف$ي 
  .محله

  : وقوله كذلك

َمث777777777ل َأر ْل777777777مَو ْ ِالخي777777777ر ِ ْ ُيترك777777777ه َ ُ ْ َالفت777777777ى َ َ  

  

Mال77777777شرَ و) ِيأتي77777777ه . ُائعَط777777777 َوْھ77777777َو ام777777777رٌؤ ِ ِ  

  

  .مفعول به، مثل مضاف والخير مضاف إليه: َ، ولم أر مثل الخير)� مثل الشر(يعني و

ّو� الشر يعني و� مثل الشر، حينئذ  ُجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه عل$ى حال$ه الج$ر: قال َّ ً؛ لكون$ه معطوف$ا ٍ
ًعلى مماثل له في اللفظ والمعنى، أن يكون لفظ المضاف المحذوف معطوفا على لفظ مثله، مثل لفظ كل ھنا ومثل ُ.  

:  للملف$$وظ ب$$ل مقاب$$ل ل$$ه كقول$$ه تع$$الىً مم$$اث.َه والمح$$ذوف ل$$يسّف الم$$ضاف ويبق$$ى الم$$ضاف إلي$$ه عل$$ى ج$$رَح$$ذوق$$د ُي
ُتري$$دون ع$$رض ال$$دنيا و'(( K َ َ َ َ َ َْ ُk ُ ُ ُيري$$د ِ ِا]خ$$رةِ ِا]خ$$رة( Kن ج$$رَف$$ي ق$$راءة م$$] 67:ا=نف$$ال [))َِ و' يري$$د ب$$اقي ( والتق$$دير )َِ

َ، وھ$ذا أظھ$ُر، فحينئ$ذ ص$ار ال$شرط )و' يري$د ع$رض ا]خ$رة(ره ّ وم$نھم م$ن يق$د، على خ$.ف ف$ي التق$دير،)ا]خرة ٍ
  .ًمتحققا وھو عطف على مثل المحذوف

َ، والعكس ھو ا=ولى، يعني ال$ذي يخ$الف ت$رجيح اب$ن عقي$ل  للملفوظ به وا=ول أولىًماث.فيكون المحذوف على ھذا ُم
  .ھو أرجح

  .ًوقد � يكون المضاف معطوفا بل المعطوف جملة فيھا المضاف

cوربما جروا: إذن َ َ . ُ َاستداموا الجر، يعني الذي كان قبل حذف المضاف؛ اس$تدامه الع$رُب بع$د ح$ذف الم$ضاف فھ$و : أي َ ِ ّ
ٌ، والعامل فيه المضاف المحذوف، فحينئذ لما ن$وي لفظ$ه ص$ح أن يك$ون ع$ام. ف$ي الم$ذكور، وھ$ذا وج$ه ض$عف عينه ًٍ َ K ِ ُ

ًفيه، أنه ُيحذف المضاف وعمل المضاف فھو ملفوظ فيه ضعف؛ =نه اسم جامد، فحذفُه حينئذ يزيد به ضعفا ٍُ ٌ َ.  

cوربما جروا َ َ . ُ ِالذّأي استداموا جر  َ ْ أبقواي. َْ َقوه الضمير ھن$ا ھ$و العائ$د عل$ى ال$ذي؛ =ن جمل$ة ال$صلة ُي$شترط فيھ$ا أن أب: َ
  .تشتمل على عائد يعود على الموصول، وھنا محذوف

َكما قد كان قبل حذف ما تقدما َ َ ْ َ. َ َْ ْ َ ََ َ َِ   .ّالذي تقدم وھو المضاف: َ

ْلكن بشرط أن يكون ما حذف ُ َ َ ِْ ِ َِ ْ ُْ ََ ِ ًيعني المضاف مماث. لفظا ومعنى، ف: َ َإن لم يكن ثم ُمماثل ف. يجوز، فإن كان ث$م مماث$ل ً َُ ِ
  .في المعنى � في اللفظ فا=صل أنه � يجوز كذلك
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ْمماث6 لما عليه قد عطف ُ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ   .ِيعني للذي قد ُعطف ھو عليه: ً

ِويحذف الثانى: ثم قال . َُ ْ ُ ّإذن ما سبق يتعلق بالمضاف، وا]ن الك.م في المضاف إليه: َ َ.  

ُوي ِح77777777777777777ذف الث777777777777777777انَ . َُ ُ فيبق777777777777777777ى اAوليْ . ْ ََ َ َ
  

  

ُكحال777777777777777777777777ه إذا ب777777777777777777777777ه يت777777777777777777777777صل ِ ِ ِ ِ. ََ َِ َِ  

  

ِب77777777777777شرط عط77777777777777ف وإض77777777777777افة إ ٍِ ٍ َِ َْ َ َ ْ   َل77777777777777ىَ

  

ِمث77777777777777ل ال77777777777777ذ ِ. ِ َ ل77777777777777ه أض77777777777777فت اAو)يْ . ََ َ ُْ َ َ  

  

إذا ُح$ذف الم$ضاف -الك$.م في$ه جمل$ة، أن ُيق$ال بأن$ه عل$ى ث.ث$ة أح$وال : فإن كان المحذوف المضاف إليه جمل$ة يعن$ي
ّ فھو على ث.ثة أحوال أو أقسام أو أنواع؛ =نه ت$ارة ي$زوُل م$ن الم$ضاف م$ا ي$ستحقه م$ن إع$راب وتن$وين ويبن$ى ،-إليه ِ

  :على الضم، وھذا الذي في قوله

َواض77777777مم بن77777777اء غي77777777را إن ع77777777دمت م777777777ا ْ َ ْ ً ُ ْ ََ ِ ْ ِ ًِ َ َ ْ            
  

َل777777777777ه أض777777777777يف ناوي777777777777ا م777777777777ا ع777777777777دما ُ َ َِ ًِ ِ َ ُ ُ َ  

  

      Fِعراب من المضاف، متى؟ إذا نوي معناهُيحذف المضاف إليه فيزول ا ُ.  

ُإذن ليس كل مضاف إليه ُيح$ذف حينئ$ذ يبق$ى الم$ضاف عل$ى إعراب$ه، ب$ل ق$د ي$زول، وخ$ذ ا=مثل$ة ال$سابقة  ٍ ّ غي$ر وقب$ل (َ
ًك$$ل ھ$$ذه ُيح$$ذف الم$$ضاف وتبن$$ى، لك$$ن ل$$يس مطلق$$ا وإنم$$ا بح$$ذف ) وبع$$د وح$$سب وأول ودون والجھ$$ات ال$$ست وع$$ُل ُ

  .المضاف مع نية معناه

ِ قْب$ُل وم$ْن ِم$ْن: ((ل$يس غي$ر ونح$و: نه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين وُيبنى على الضم نحو= َ َ
ُبْعد   . وھذا سبق بيانه]4:الروم [))َ

ِوتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه، يعني يبقى معربا � ُيبنى، ويرد إليه تنوين$ه وھ$و الغال$ب، أن$ه إذا ُح$ذف الم$ضاف  ً
  .َيه بقي المضاف على إعرابه ورجع إليه التنوين الذي حذفناه من أجل اFضافةإل

َنون7777777777777ا تل7777777777777ي اUع7777777777777راب أو تنوين7777777777777ا        ْ َ َ ُِ َ َ َ ْ ِ ً
  

َمم777777777ا ت777777777ضيف اح777777777ذف كط777777777ور س777777777ينا َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ .  

  

ھ$ذه الن$$ون وھ$ذا التن$$وين إذا ح$$ذف الم$ضاف إلي$$ه رج$$ع، ھ$ذا ھ$$و الغال$$ب، وھ$و الغال$$ب ف$$ي ك$ل وبع$$ض وأي ومثلھ$$ا، 
ًّوك$$.(( ُ َ ض$$رْبنا ل$$ُه ا=ْمث$$الَ َ ََ َ َ ًّأي$$ا((، ]39:الفرق$$ان [))َ ْ م$$ا ت$$دُعوَ َ K((] س$$راءFُح$$ذف الم$$ضاف إلي$$ه وبق$$ي الم$$ضاف ]110:ا 

 يبق$ى إعراب$ه ويت$رك -وھ$و الق$سم الثال$ث-ًمعربا ورجع إليه تنوينه، ھذا قسم ثاني مما ُيحذف فيه المضاف إليه، وتارة 
ْومنھذا من قبلنا، تنوينه كما كان في اFضافة،  ِ ِقبل َ ْ َنادى َ َ ،))]ِ ِKا=ْمُر مْن قْبُل ومْن بْع$د ُ َ َِ َِ ح$ذف :  قلن$ا ھن$ا]4:ال$روم [))َ

ًالم$ضاف إلي$ه، ون$وي ثب$وت لفظ$ه، فبق$$ي اللف$ظ الم$ضاف معرب$ا عل$ى ا=ص$$ل، وأي$ن التن$وين؟ ل$م يرج$ع التن$$وين؛ =ن  ُِ
ّي ُمقدر، فالمنوي لفظه كالموجود، فلذلك ل$م يرج$ع إلي$ه التن$وين، المضاف إليه محذوف لكنه في اللفظ ُمراد، يعني منو

ْابدأ" َ َبذا ْ ْمن ِ ِبالكسر؛ =نه ُمضاف، وإذا ك$ان ك$ذلك فحينئ$ذ � يمن$ع م$ن ال$صرف، وإنم$ا إذا قط$ع ع$ن اFض$افة  "ِل.َوأ ِ ُ ٍ
َأولِمن : ًكليا قيل .   . ممنوع من الصرف للوزن والوصفَ

  .ُترك تنوينه كما كان في اFضافة، وشرطه ما ذكره الناظمإذن تارة يبقى على إعرابه وُي

ُويحذف الثانى فيبقى اAول . ْ َ ُ ْ ُ ََ َ َ . ِكحاله َِ ِ َ َيعني ُمعربا، ولم ُيرد إليه التنوين، و� نون المثنى و� الجمع، فيبقى على حاله: َ ً.  

ُإذا به يتصل ِ ِ. َ ِ ِبه إذا يتصل به، : َِ .يت7: جار ومجرور متعل$ق بقول$هِ ُصلَ ، إذا ب$ه يت$صل، إذا يت$صل ا=ول بالث$اني أو الث$اني ِ
ِبا=ول، يعني كأن المضاف إليه موجود، وإذا كان موجودا حينئذ ُحذف منه التنوين و� يرجع، كذلك ُيحذف الم$ضاف  ٍ ً

ُإليه وُينوى كأنه متصل به، فحينئذ � يعود التنويُن و� تعود النون التي للمثنى والجمع ٍ.  

ًو� ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعا، لكن � يكون ذلك ف$ي الغال$ب إ� ب$شرط عط$ف، أي عل$ى ذل$ك Kف. ينون 
  .َا=ول، أن يكون بشرط عطف على ذلك ا=ول، ولو بغير الواو كما سيأتي في ا=مثلة

ٍوإضافة  َ َ ِمثل َلىِإإضافة المعطوف، : أيَِ ْ َ، والمثلية المطلقة تحمل على اللفظ والمعنِ ًى معا، يعني جميعاُ ً.  
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ِمثل الذ َلىِإ ِ. ِ َ له أضفت اAو)يْ . ََ َ ُْ َ ِمثل الذ َلىِإ: (َ ِ. ِ ھ$ذا ي$صدق عل$ى الم$ضاف إلي$ه، مث$ل م$ضاف، وال$ذي م$ضاف إلي$ه، ) يْ
ُودائما � بد من تفسير الموصول يقع على أي شيء؟ =نه مبھم، جاء الذي ق$ام أب$وه، م$ن ھ$و؟ زي$د، إذن ال$ذي ي$صدق  َ َ ّ ً

ِمث7ل ال7ذ: ، � بد من تفسيره، وھنا نقول)زيد(على  ِ. ِ  اس$م موص$ول م$بھم نف$سره بالم$ضاف إلي$ه، يعن$ي مث$ل الم$ضاف يْ
  .إليه

ِالذ َ له أضفت اAو)ي. . ََ َ ُْ َ   .يعني المعطوف عليه: َ

َأنه يبقى على حال$ه ُمعرب$ا ويبق$ى م$سلوب التن$وين والن$ون: َإذن ھذا الذي شرطُه الناظم في النوع الثالث  ك$أن اFض$افة ً
َموجودة كما ھي، وھي موجودة بالفع$ل كم$ا ھ$ي، وش$رطه الن$اظم بم$ا ذك$ر ف$ي البي$ت ال$سابق، ب$أن ُيعط$ف علي$ه اس$م 

َخ$ذ رب$ع : (َعامل في مثل المحذوف، أن ُيعطف عليه اسم عامل في مث$ل المح$ذوف، وھ$ذا العام$ل إم$ا ُم$ضاف كق$ولھم ُ
رب$$ع م$$ا ح$$صل، ) ُخ$$ذ رب$$ع ون$$صف م$$ا ح$$صل(إلي$$ه من$$ه؟ ، أي$$ن الم$$ضاف ال$$ذي ُح$$ذف الم$$ضاف )َون$$صف م$$ا ح$$صل
ًإذن ُح$$ذف م$$ن ا=ول الم$$ضاف إلي$$ه، وبق$$ي الم$$ضاف ُمعرب$$ا، لكن$$ه ل$$م يرج$$ع إلي$$ه التن$$وين لني$$ة . ون$$صف م$$ا ح$$صل
ُفيبق77ى اAول: اFض$افة، ل$$ذلك ق$ال . ْ ََ َ ِكحال7هوھ$و الم$$ضاف  َ ِ َ ُإذا ب7ه يت77صلِ م$$ن اFع$راب وس$$لب التن$وين والن$$ون َ ِ ِ. َ ِ ا إذا ، كم$$َِ

  .ُيعامل بعد الحذف معاملة قبل الحذف.. يتصل به، كأنه ُمتصل، كأنه لم يحذف

ِ، ومذھُب سيبويه والجمھور أنه من باب الفصل بين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه، يعن$ي ھ$ذا )ُخذ ربع ونصف ما حصل(
َقطع: (َالتركيب والمثال الذي ذكره الشارح َ َ �ُ َي7د . َورج7ل َ ْ ْم7ن َِ َقالھ7ا َ َ ِھ$ذا عن$د س$يبويه والجمھ$ور م$ن النح$اة أن$ه م$ن ، )َ ِ

خ$ذ رب$ع : (ھ$ذا أص$ل التركي$ب، فقي$ل) ُخذ ربع ما ح$صل ون$صفه(وا=صُل . باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه
ٌفُحذف الضمير إص.حا للفظ =نه فيه خلل من جھة السماع ) ونصفه ما حصل ً ن$صف م$ا : ، فقي$ل)ون$صف م$ا ح$صل(َ

  .ًإص.حا للفظَحصل، ُحذف الضمير؛ 

َحينئذ ھل عندنا ُمضاف محذوف؟ ليس عندنا مضاف مح$ذوف، ن$صفه ھ$و ال$ذي ُح$ذف، لك$ن ل$م يك$ن ش$يء معط$وف  ٍ
َقطع: (على سابقه، والمثال الذي ذكره الشارح أظھُر َ َ �ُ َيد . َورج7ل َ ْ ْم7ن َِ َقالھ7ا َ َ َ، ي$َد م$ن قالھ$ا ورج$ل م$ن قالھ$ا، ُح$ذف )َ َ َ َ

َمن ا=ول لكونه عطف علي َيد(ه مثله، َ ْمن َ َقالھ7ا ورج7ل َ ْ َ َِ َ ْم7ن َ َقالھ7ا َ َ َقط$ع ' ي$َد م$ن قالھ$ا ورج$ل م$ن قالھ$ا، : ، التق$دير)َ َ
ُفُحذف ما أضيف  َ، وھ$و واض$ح ب$ين أن$ه ح$ذف م$ن ا=ول ض$يف إلي$ه رج$ل علي$هُ لد�لة م$ا أ)ن قالھاَم( وھو )يد(إليه َ ٌ

َحذف الثاني المضاف لد�ل$ة ا=ول علي$ه، ..  و� أخيه، مثل مثلوما مثل عبد ': لد�لة الثاني عليه، وھذا مثل السابق
َھنا العكس، أن يحذف المضاف إليه لد�لة السابق علي$ه، أو أن ُيعط$ف علي$ه مثل$ه، حينئ$ذ ج$وز الح$ذف لوج$ود قرين$ة  ّ ٍ َ َ

  .ظاھرة في اللفظ، وھي ملفوظة بھا

ِس$ھلھا وحزنھ$ا، ح$ذف الم$ضاف إلي$ه وھ$و الھ$اء م$ن : عن$يي)  ...وحزنھ7ا س7ھل الغي7ث َينِض7ََراA ىَقَس7( : ومثله قوله َ
  .ًلكونه معطوفا عليه مضاف إلى مثله، وھو حزنھا) سھل(

 .ير ك$.م الم$صنفد علي$ه ھ$ذا تق$)ح$زن(ض$يف إلي$ه ُ لد�لة م$ا أ)سھل(ضيف إليه ُ ما أَ فحذف،نھاز سھلھا وح:التقدير
ّبدون شرط مذكور، لكنه على قلة، وقد يفعل ذلك   : ال$سابقضاف إلى مثل المحذوف م$ن ا=ول كقول$ه يعطف ُموإن لمٍ

ْومن ِ ِقبل َ ْ َنادى َ   .ِومن قبل ذلك:  يعنيَ

َفحذف المضاف إليه ولم يكن ثم معطوف عليه، لكن ھ$ذا � ب$د م$ن النظ$ر ف$ي ا=بي$ات ال$سابقة ل$يعلم ھ$ل ث$م معط$وف  َ َ
  عليه أم �؟

 : والتق$دير، ول$م يعط$ف علي$ه م$ضاف إل$ى مث$ل المح$ذوفًم$ضافا وأبقاه على حاله لو كان )قبل(ضيف إليه ُ ما أَفحذف
َف$. خ$ْوُف((ً  ومثل$ه ق$راءة م$ن ق$رأ ش$ذوذا،)من قبل ذل$ك( ْ عل$ْيھمَ ِ َ َح$ذف ) ف$. خ$وف ش$يء عل$يھم( :أي] 38:البق$رة [))َ

ْ عل$ْيھمَ خ$ْوُفَف$.(( ّالمضاف إليه وبقي الم$ضاف عل$ى حال$ه، ول$ذلك ل$م ُين$ون ِ َ ٍُف ش$يء عل$يھم،  ف$. خ$و]38:البق$رة [))َ
َخ$$ْوف َف$.((ُك$ذلك ق$$رئ  ْ عل$$ْيھمَ ِ َ ً ھ$$ذا يحتم$$ل، يحتم$ل أنھ$$ا عامل$ُه عم$$ل إن فيك$$وُن ُم$ضافا من$$صوبا، ف$$. ]38:البق$رة [))َ ً ََ

ً، م$ضاف وم$ضاف إلي$ه حكُم$ُه الن$صب ظ$اھرا لفظ$ا، ك$ذلك )َ� ص$احب عل$م ممق$وت: (َخوف شيء، مثل َف$. خ$وف (ً
ْ علْيھمَ خْوُفَف.((د ھنا في الرفع لكن الشاھ. ، يحتمل ھذا)شيء عليه ِ َ   .ف. خوُف شيء عليھم:  أي]38:البقرة [))َ

 وھ$$و ن ا=ول وأن الث$اني ھ$و الم$ضاف إل$$ى الم$ذكور ھ$و م$ذھب المب$ردِ الح$$ذف م$ّن أنِه الم$صنف م$َوھ$ذا ال$ذي ذك$ر
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  . ف.، وأما من جھة أتباع سيبويهً-وھو المشھور عنَد النحاة عمليا-المشھور عنَد النحاة، 

َ، الث$اني، إذن الح$ذف ض$يف إلي$ه رج$لُ م$ا أَ فح$ذف) من قالھاَ من قالھا ورجل ' يَدَقطع( : سيبويه أن ا=صلومذھُب
َقط$ع ' ي$َد م$$ن : ِم$ن الث$اني � م$ن ا=ول، عل$$ى م$ذھب المب$رد الح$$ذف م$ن ا=ول لد�ل$ة الث$$اني علي$ه، و� إش$كال في$$ه

ٌ، � إشكال فيه، واضح بين وليس فيه تعسف و� تكلف)ورجل من قالھا(قالھا، حذفناھا لوجود  ٌ.  

 َقح$مُث$م أ، )َقط$ع ' ي$د م$ن قالھ$ا ورج$ل(ٍعنَد سيبويه والجمھور �، أن الحذف م$ن الث$اني لد�ل$ة ا=ول علي$ه، فحينئ$ذ 
ّ، ھذا تكلف تع$سف، )من قالھا( والمضاف إليه الذي ھو )يد( المضاف وھو َ بين)رجل( و:قوله  ي$د م$ن قالھ$ا قط$ع '(ّ

) م$ن قالھ$ا(َقط$ع ' ي$د ورج$ل م$ن قالھ$ا، إذن : َف$صار التركي$ب ،)يد وم$ن قالھ$ا(وضعناھا بين ) رجل(أخذنا ) ورجل
  .ّ� لرجل، ورجل ھذا المضاف إليه محذوف، ھذا تعسف تكلف، فقول المبرد أسلم وأقرب) يد(مضاف إليه لـ

   .ى مذھب المبرد بالعكس من الثاني � من ا=ول علفعلى ھذا يكون الحذُف

ٍويحذف الثاني، الذي ھو المضاف إلي$ه، وُين$وى ثب$وت لفظ$ه؛ =ن$ه ل$و ن$وي ثب$وت المعن$ى دون اللف$ظ حينئ$ذ : إذن قوله ِ ُ
َواضمم بناء غيرا إن عدمت ما: رجعنا للمسألة ا=ولى ْ َ ْ ً ُ ْ ََ ِ ْ ِ ًِ َ َ   .إلى آخره.. ْ

َلكن مراد الناظم ھنا أن يبقى على حاله دون أن يتغ إما أن$ه : َير، ولذلك ذكرنا أن حذف المضاف إليه على ث.ثة أحوالُ
ُخرج عن اFعراب، وھذا سبق بيانه وليس مراد الناظم.. ُيبنى المضاف َ.  

ِأن يرجع إليه ما ُسلب منه بالكلية، وھو كل وبعض وأي، : الثاني ًّأيا((َ ْ ما ت$دُعوَ َ K((] س$راءFرج$ع إلي$ه التن$وين، ]110:ا َ
راد الناظم، وإنما مراده أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله م$ن اFع$راب � البن$اء، ويبق$ى َوليس ھذا م

  .ِعلى حاله من سلب التنوين والنون، وھذه الحالة الثالثة، وشرطھا بما ذكر

ِويحذف الثانى إذن . َُ ْ ُ   .َوھو المضاف إليه وُينوى ثبوت لفظه َ

ُفيبقى اAول . ْ ََ َ ِكحاله َ ِ َ   .ٌفعل مضارع، وا=ول فاعل وھو مضاف: بقىي: َ

ِكحاله ِ َ حالة كون$ه كحال$ه مث$ل حال$ه ال$سابق قب$ل الح$ذف، وم$ا ھ$و حال$ه؟ ح$ذُف التن$وين والن$ون إن ك$ان مثن$ى أو : أي: َ
  ً.جمعا

ُإذا به يتصل ِ ِ. َ ِ ًف. ُينون و� ترد إليه النون مطلقا: َِ ُ ّ.  

ٍبشرط عطف ِْ َ ْ   .يعني على ذلك ا=ول: َ

َوإضا ٍفةَِ ِبمث7ل: ُأي إضافة المعطوف، ومثل اFضافة عمل المعطوف في مث$ل م$ا أض$يف إلي$ه ا=ول كقول$ه: َ ْ ِ ْأو ِ َأح7سن َ َ ْ َ 
ْمن ِشمس ِ ْ َالضحى َ c.  

َوإضافة إلى ٍ َ َ ِمثل الذ َِ ِ. ِ َ له أضفت اAو)يْ . ََ َ ُْ َ ِالذ :َ Kَأضفت ا=و� ي K َ َ ْ َ َ اAو)،َلُه َ . معطوف إلي$ه؛ =ن$ه ا=لف ھذه لmط.ق، يعني : َ
  .بذلك يصيُر المحذوف في قوة المنطوق به

ُأن$ه ُيح$ذف الم$ضاف إلي$ه ويبق$ى إعراب$ه وُيت$رك تنوين$ه كم$ا ك$ان ف$ي اFض$افة، وال$شرط م$ا ذك$ره : الحالة الثالث$ة: إذن
  .الناظم ھنا، ومذھُب سيبويه على ما ذكرناه أنه مخالف لمذھب المبرد

حذف مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل المحذوف وھو عك$س ا=ول، كق$ول قد يفعل ما ذكر من ال: فائدةھنا 
ثم$$اني غ$$زوات، إذن : يعن$$ي} َغزون$$ا م$$ع رس$$ول ' ص$$لى ' علي$$ه وس$$لم س$$بع غ$$زوات وثم$$اني{أب$$ي ب$$رزة ا=س$$لمي 

َحذف من الثاني بفتح الياء دون تنوين وا=صل ثماني غزوات ھكذا ضبطه الحافظ في الفتح َ ُ.  

  : 'ثم قال رحمه

ْف7777777صل م7777777ضاف ش7777777به فع7777777ل م7777777ا ن7777777صب َ َ ْ ْ َ ُ َْ ٍ ِ ِ ِ ٍ َ َ
  

  

ًمفع777777777و)  ُ ْو ظرف777777777ا أج777777777ز ول777777777م يع777777777بَاَْ َ ُ َ ْ ْْ َِ ْ َ ً َ
  

  

َف7777777777777صل يم7777777777777ين واض7777777777777طرارا وج7777777777777دا ِ ُُ َ ْ َ َ ًْ ِ ٍِ َ
ِب777777777777777777777أجنب   َِ ْ َ أو بنع777777777777777777777ت أو ن777777777777777777777دا̂يَ ِ ٍْ ْ َْ ََ ِ  
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ٍفصل مضاف َ ُ َْ ّفصل بالنصب مفعول به ُمقدم لقوله: َ   .أجز، أجز فصل مضاف: َ

ْمضاف شب َ ُِ ٍه فعلٍ ْ ِ   .يعني ُمشبه للفعل، صفة لمضاف: ِ

ْما نصب َ الجمل$ة ص$لة الموص$ول � : ھ$ذه فاع$ل الم$صدر، ن$صب) م$ا: (ش$به م$ضاف وفع$ل م$ضاف إلي$ه، م$ا ن$صب: ََ
َأھ$ذا((ّمحل لھا من اFعراب، يعني الذي نصبه، الضمير ھذا العائد مح$ذوف،  َ ً ال$ذي بع$ث ' رُس$و�َ Kَ َ َُ َ ِ K((] 41:الفرق$ان[ 

  .ھذا مثله) ذا الذي بعثهأھ(

ْما نصب َ    .يعني نصبه: ََ

ًمفعو) أو ظرفا ْ ْ ُ ََ َْ    .، أو من الضمير المحذوف)ما(حا�ن من : ً

ْأجز ِ ًأجز حذف مضاف شبه فعل ما نصب مفعو� أو ظرفا: َ ً ّ َ.  

  .ًالمضاف والمضاف إليه كما ذكرنا سابقا كالشيء الواحد، جزء واحد فھو كالكلمة الواحدة

َصل بينھم$$ا كم$$ا � ُيف$$صل ب$$ين أبع$$اض الكلم$$ة، كم$$ا � تف$$صل ب$$ين أج$$زاء زي$$د، � تف$$صل ب$$ين غ$$.م زي$$د، ھ$$ذا ف$$. ُيف$$ َ
lا=صل فيه؛ =ن الثاني نزل من ا=ول منزلة التنوين كما في  ٌ، زي$د ھ$ذا كلمت$ان، زي$د اس$م، والتن$وين ھ$ذا ح$رف )ٌزيد(ُ

  .بمنزلة التنوين من ا=ول.. ية منزلة ا=ولمعنى، فھو كلمتان، كذلك غ.م زيد كلمتان، نزلت الثان

ًكالشيء الواحد، ف. ُيفصل بينھم$ا كم$ا � ُيف$صل ب$ين أبع$اض الكلم$ة إ� ف$ي ض$رورة ال$شعر مطلق$ا، ھ$ذا م$ذھب : إذن
َجمھور البصريين، أنه � فصل بين المضاف والمضاف إليه إ� في ضرورة ال$شعر خاص$ة، ولك$ن الن$اظم ھن$ا خ$الف  َِ

  .َصل في الفاصلالجمھور، وف

  .سعة الك.م وقد يكون ضرورة.. ًقد يكون الفاصُل جائزا مستعم. في السعة: فقال

  .َليس كل فصل بين المضاف والمضاف إليه يكون في ضرورة الشعر: إذن

ج$ائز ف$ي س$عة الك$.م وھ$و النث$ر، ت$ستعمله ول$ك : ُوأما الناظم ھنا فالفصل عنَده ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه ق$سمان
  .لقياس، ومخصوص بالضرورةا

  : قوله

ْف7777777صل م7777777ضاف ش7777777به فع7777777ل م7777777ا ن7777777صب  َ َ ْ ْ َ ُ َْ ٍ ِ ِ ِ ٍ َ َ          
  

ْمفع777777777و) أو ظرف777777777ا أج777777777ز ول777777777م يع777777777ب َ ُ َ ْ ْ ُ َْ َِ ْ َ ًَ َ ًْ  

  

ٍف77777777777777777777777777صل يم77777777777777777777777777ين ِ َ ُْ َ..................  

  

......................................  

  

ُ       ھذه أشار بھا إلى ما يجوز في سعة الك.م َ.  

ِواضطرارا وجدا بأجنب: ولهوق َِ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ً ٍ أو بنعت،̂يِ ْ َْ ِ َ أو ندا،َ ِ ْ َ  

  .ُھذه ث.ث مسائل أراَد بھا ما يفصل به بين المضاف والمضاف إليه ضرورة

ّأج$$ز ف$$صل م$$ضاف، أج$$ز أن يف$$صل الم$$ضاف من$$صوُبه؛ =ن م$$ا ن$$صب قلن$$ا ھ$$ذا فاع$$ل، وإذا ك$$ان فاع$$ل حينئ$$ذ ُيق$$در  ٍ َ َ
ً أن يفصل المضاف منصوُبه حال كونه مفعو� أو ظرفاالمصدر بأن والفعل، أجز ً َ َ.  

  .ھذا فاعل: =ن ما نصب قلنا

ٍفصل مضاف و َ ُ َْ فصل مصدر، ومضاف ھذا مضاف إليه، م$ن ب$اب إض$افة الم$صدر إل$ى مفعول$ه، وم$ا ن$صب فاع$ل، : َ
ًكيف يكون التقدير؟ أجز أن يف$صل الم$ضاف من$صوُبه حال$ة كون$ه مفع$و� أو ظرف$ا، و: إذن ً َ ِاFش$ارة ب$ذلك إل$ى أن م$ن َ ُ

ْأج7ز: الفصل بين المتضايفين ما ھو جائز في ال$سعة، ول$ذلك ق$ال ِ ف$ي س$اعة الك$.م � ف$ي ال$ضرورة، ول$ذا م$ا : ، يعن$يَ
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ٌعبر عنه بذلك، خ.فا للبصريين في تخصيصھم ذلك بالشعر مطلقا، والحق أن مسائل الفصل س$بع؛ منھ$ا ث.ث$ة ج$ائزة  ً ً َ ّ
  :في السعة

ٍش7به فع7ل: (ًيكون المضاف م$صدرا؛ =ن$ه ق$الأن : ا=ول ْ ِْ ِ : ًيعن$ي أن يك$ون الم$ضاف م$شابھا للفع$ل، وأراد ب$ه ن$وعين) ِ
  .المصدر، واسم الفاعل

ِش7به : ًأن يك$ون الم$ضاف م$صدرا، وھ$ذا داخ$ل ف$ي قول$ه: ُإذن المسألة ا=ولى التي يجوز فيھا الفصل بين المت$ضايفين ِْ
ٍفعل ْ   .؛ =ن المصدر أشبه الفعلِ

ْقت$$ُل ((-ق$راءة اب$ن ع$امر-ًن يك$ون الم$ضاف م$صدرا، والم$ضاف إلي$ه فاعل$$ه، والفاص$ل إم$ا مفعول$ه كق$راءة م$$ن ق$رأ أ َ 
َم شركاَھَأْو�َد َ ُ ِقتُل شركائھم أو�َدھم؛ =ن أو�َدھم ھذا مفعول به للمصدر وھو قت$ُل وھ$و :  ا=صل]137:ا=نعام [))ْمِھِئْ

ْقتُل(مضاف،  َم شركاَھَ أْو�َدَ َ ُ َفصل بين ) ْمِھِئْ َ ْقتُل(ُ َ شركاو َ َ المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف وھ$و مفع$ول ) ْمِھِئُ
ْقتُل(به، وھو أو�دھم،  َم شركاَھَ أْو�َدَ َ ُ   ).ْمِھِئْ

َبالن$$صب عل$ى أن$$ه مفع$ول ب$$ه، ف$$صل ب$ين الم$$ضاف وھ$و قت$$ل وب$$ين الم$ضاف إلي$$ه وھ$و ش$$ركائھم، م$$ا ) ْمَھ$َأْو�َد(إذن 
  .ًوغ؟ لكونه معمو� للمصدر وھو المضافالمجوز ما المس

ْقتُل(: (إذن َم شركاَھَ أْو�َدَ َ ُ   ).ْمِھِئْ

ُفسقناھم(:  كذلك قوله ُ َ ْ َسوق َُ ْ َالبغاث َ َ ِاAجادل ُْ ِ َ   .َفسقناھم سوق ا=جادل ھذا ا=صل)  ...َ

ُت7رك: (َ وإما أن يكون الفاصُل بين المصدر والمضاف إلي$ه ظرف$ه كق$ول بع$ضھم ْ ًيوم7ا َ ْ َف7سكَن َ ِ َوھواھ7ا ْ َت7رك نف7سك(، )ََ ُِ ْ َ َْ 
ًيوم77ا ْ َھ$$ذا ا=ص$$ل، والم$$ضاف إل$$ى م$$صدر ن$$صب يوم$$ا عل$$ى الظرفي$$ة، فف$$صل ب$$ين الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه وھ$$و ) َ ًَ

ُترك(المصدر الظرف  ْ ًيوما َ ْ َنفسك َ ِ ْ َوھواھا َ ََ(.  

   لمضاف إليه؟متى ُيفصل بين المضاف وا: ، إذن المسألة ا=ولىً المضاف وصفاَأن يكون: الثانية

ْقت$$ُل(: (ًأن يك$$ون الم$$ضاف م$$صدرا، ث$$م ق$$د ُيف$$صل بمفعول$$ه، وق$$د ُيف$$صل بظرف$$ه، بمفعول$$ه مث$$ل َم ش$$ركاَھ$$َ أْو�َدَ َ ُ  ))ْمِھِئْ
بالن$صب عل$ى ) أو�َدھ$م(ھذا المضاف وھو المصدر، و) قتُل(ِ شركائھم بالكسر على أنه مضاف إليه، و]137:ا=نعام[

َالمضاف، فصل بين المصدر أنه مفعول به للمصدر الذي ھو  ھ$ل : ب$المفعول ب$ه أو�دھ$م، إذن) شركائھم(وبين ) قتل(ُ
ھو أجنبي؟ � ليس بأجنبي، =نه معمول للمضاف، المنصوب والمجرور معم$و�ن للم$ضاف، أو�دھ$م من$صوب بقت$ل 

  .مجرور بالمضاف) شركائھم(وھو مضاف، 

ّكونه مصدرا نصب، وكونه مضافا جر،: إذن له جھتان َ ً   . ھذا واضحًَ

ُترك(كذلك بالظرف  ْ ًيوما َ ْ َنفسك َ ِ ْ َوھواھا َ ََ.(  

ي، يعن$ي يف$صُل ب$ين والمضاف إليه إما مفعوله ا=ول والفاصل مفعول$ه الث$ان، ً المضاف وصفاَأن يكون: المسألة الثانية
َف$. ( بع$ضھم ِاءةق$رُالمضاف والمضاف إليه بالمفعول الثاني فيم$ا إذا أض$يف الم$ضاف إل$ى مفعول$ه ا=ول، وھ$ذا مث$ُل 

َتْحسبن ' ُمخلف وْع$َد َ َ َِ Kْ َ K َُمخل$ف أي$ن الم$ضاف؟ )ِِه ُرُس$لهَُ ِ ّ، أخل$ف، ھ$ذا يتع$دى إل$ى اثن$ين، ْ َُمخل$ف وْع$َد(َ َ ِ مخل$ف ) ِِه ُرُس$لهُْ
  .ُھذا ا=صل، أضيف مخلف إلى رسل وھو المفعول ا=ول، وعده ھو المفعول الثاني رسله وعَده

َإذن فصل بين المضاف و   .ھو مخلف والمضاف إليه وھو رسله، بالمفعول الثاني وھو وعَدهُ

  .ّوما نوُع المضاف ھنا؟ اسم فاعل وصف، وھو يتعدى إلى اثنين

ًأن يك$$ون الم$$ضاُف وص$$فا، والم$$ضاف إلي$$ه : إذن َف$$. : (ي، كق$$راءة بع$$ضھم والفاص$$ل مفعول$$ه الث$$ان،إم$$ا مفعول$$ه ا=ولَ
َتْحسبن ' ُمخلف وْعَد َ َ َِ Kْ َ K َوس7واك(  :، وقول$ه )ِِهُرُس$ل هَُ َ ُم7انع َِ ُف7ضله َِ َ ْ ِالمحت7اج َ َ م$انع المحت$اج ف$ضله، حينئ$ذ ف$صل ب$ين ...)ُ ٍ

  .المضاف والمضاف إليه وھو المفعول ا=ول لمانع بالمفعول الثاني

ْھل": كحديثأو ظرفه  ْأنتم َ ُ ْ ُاركوَت َ ِصاح ِيل ِ لم$ضاف وھ$و َ، تاركو صاحبي لي، ھذا أص$ل التركي$ب، فف$صل ب$ين ا"ِيبَ
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َتارك، وھو وصف، وبين صاحبي الذي ھو المضاف إليه بالظرف الذي ھو    .يعني جار ومجرور يتوسع فيه) لي(ٌ

ِكناحت(: وقوله ِ َ ًيوما َ ْ ٍصخرة َ َ ِبعسيل َْ ِ َ ِ... (.  

َناحت يوما، وصخرة ھذا ھو المضاف إليه، إذن المسألة الثانية التي يجوز في سعة الك.م أن يك$ون الم$ضاف  ُ ً ًوص$فا، ٍ
ّثم ھذا الوصف قد يتعدى إلى اثنين فُيضاف إلى ا=ول ويكون الفاصل ھو المفعول الثاني، وقد يكون الظ$رف كم$ا ف$ي 

  .الحديث

َوقد شمل ك.م الناظم في البي$ت ال$سابق جمي$ع ذل$ك، ك$ل ال$ذي ذكرن$اه داخ$ل ف$ي قول$ه ٍف7صل م7ضاف ش7به فع7ل: َُ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ٍ َ ، ش$به َ
َالفعل يشمُل المصدر واسم ْما نصب الفاعل، َ َ ًمفعو) أو ظرفا الذي نصبه، ََ ْ ْ ُ ََ َْ ّ، ومثلنا للنوعين، قد يكوُن الفاص$ُل المفع$ول ً
ْقتُل(وقد يكون الفاصُل الظرف  َم شركاُھَ أْو�َدَ َ ُ ْئھمْ ِ ُترك(ھذا الفاصل مفعول، ) ِ ْ ًيوما َ ْ َنفسك َ ِ ْ   .ھذا الفاصل الظرف) َ

ٍشبه فعل :قولهإذن ھذه داخلة كلھا في ك.م الناظم في  ْ ِْ ِ ِ.  

ْولم يعب :هقول، وقد أشار إليه بًاَمَأن يكون الفاصل قس: الثالثة َ ُ َْ ٍفصل يمين َ ِ َ ُْ َ.  

ْيع77ب َ ُف77صلفع$$ل م$$ضارع مغي$$ر ال$$صيغة مج$$زوم بل$$م، وجزُم$$ُه س$$كون آخ$$ره، : ُ ْ ٍيم77ين(نائ$$ب فاع$$ل، وھ$$و م$$ضاف و: َ ِ َ (
َ فاعله، أن يفصل اليم$يُن الم$ضاف، ھ$ذا التق$ديرُمصدر أضيف إلى) فصُل(مضاف إليه، وھو مضاف إلى فاعله،  أن : َ

ٍھذا غ$.م و' زي$د: (َ المضاف، كقولك-يميُن القسم-يفصل اليميُن  ِ . و': َف$صلت ب$ين غ$.م وزي$د بالق$سم وھ$و قول$ك) ُ
  .حكى ذلك الكسائي

  .ھذه كلھا جائزة في سعة الك.م

ْفصل مضاف شبه فعل ما نصب مف: إذن ََ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ٍ ِ ِ ِ ٍ ْعو) أو ظرفا أجزَ ِ َ ًَ ْ ْ َُ ًجوازا في سعة الك.م، ف$ي نث$ر الك$.م .. ، تقدير البيت أجزً
ِ� يعيب عليك أي أحد، أجز فصل مضاف، يعني أن يفصل ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه المفع$ول والظ$رف، ب$شرط  َ

صل ب$ين الم$ضاف والم$ضاف َأن يكون المضاف شبه فعل، والمراد بشبه الفعل المصدر واسم الفاعل، وسواء كان الفا
ٍإلي$ه ھ$$و المفع$ول أو الظ$$رف، وك$ل منھم$$ا معم$ول للم$$ضاف، حينئ$ذ النتيج$$ة ل$ن يف$$صل ب$ين الم$$ضاف والم$ضاف إلي$$ه 

ًأجنبي، فإن كان أجنبيا صار ش$اذا إ� ف$ي ال$ضرورة، ول$ذلك ق$ال ِواض7طرارا وج7دا ب7أجنب: ًَ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ً ً، أم$ا م$ا ل$يس أجنبي$ا ع$ن ̂يِ َ
  .صل بين المضاف والمضاف إليهالمضاف فيجوز الف

ْولم يعب: ُثم زاد المسألة الثالثة مما يجوز في سعة الك.م َ ُ َْ ٍفصل يم7ين، َ ِ َ ُْ َولعل$ه و' أعل$م ف$صل ب$ين الم$سألتين والثالث$ة . َ
ًأن الق$سم ل$يس معم$و� للم$ضاف، يعن$ي الم$سألة الثالث$ة ھ$$ذه لي$ست داخل$ة ف$ي قول$ه َ ٍش7به فع7ل: َ ْ ِْ ِ  الفاص$$ل ..ّ؛ =ن ال$سابقِ

ّيكون معمو� ليس أجنبيا، وأما ھنا فا=صُل أنه أجنبي ھذا ا=صل، لك$ن لكث$رة اس$تعمال الع$رب للق$سم حينئ$ذ  توس$عوا  ٍِ َ ِ ً ً
ْولم يعب: فيه َ ُ َْ ٍفصل يمين، َ ِ َ ُْ   .بين المضاف والمضاف إليه. َ

  :َ، ولقد أشار إلى ث.ث مسائل من ذلك بالشعرkتختصف ا=ربع الباقية وأما

َواضطرارا وجدا( يالفصل بأجنب: لىا=و ِ ُ َ ْ ًَ َوجدا) ِ ِ ً أي الف$صل، وا=ل$ف لmط$.ق، وج$د اض$طرارا، ھ$ذا مفع$ول =جل$ه، ُ
Kوجَد الفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطرارا، يعني =جل ا�ضطرار، وھذا دل على أنه مفعول =جله ً.  

ِب77أجنب َِ ْ َوج77دا: ّج$$ار ومج$$رور ُمتعل$$ق بقول$$ه: ̂يَ ِ ِب77أجنب. ل$$ف لmط$$.ق، وا=ُ َِ ْ ٍأو بنع77ت م$$ن الم$$ضاف، ̂يَ ْ َْ ِ َ أو ن77دا،َ ِ ْ فالم$$سألة .. َ
يعن$ى ب$ا=جنبي الفاص$ل ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه أن  ،به معم$ول غي$ر الم$ضافوُيعنى ا=ولى الفصل با=جنبي، 

ًيكون معمو�، لكنه ليس معمو� للمضاف بل معمو� لغيره فصار أجنبيا عنه، ل$و ك$ان ال َ ً ً عام$ل ھ$و الم$ضاف لقلن$ا ھ$ذا ً
ًليس بأجنبي ھذا قريب، وأما إذا كان معمو� لغيره ھذا صار دخي. ً َ.  

   :كقوله كان ًفاع.وُيعنى به معمول غير مضاف 

َأنج777777777777777777ب َ ْ َأي777777777777777777ام َ . ُوال777777777777777777داه َ ََ ِب777777777777777777ه ِ ِ  

  

ُنج677777777777777777ه ِْذإ َ َف77777777777777777نعم َ ْ ِ َنج677777777777777777 اَم77777777777777777 َ َ َ  

  

َأنج77ب َ ْ َأي77ام َ . َفاع$$ل أنج$$ب، فف$$صل ب$$ين : ي$$ه، وال$$داهم$$ضاف إل: ُم$$ضاف، إذ نج$$.هُ: أي$$ام: َ َ وال$$داه، : بقول$$ه) أي$$ام إذ نج$$.ه(َ
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ًل$يس معم$و� � للم$ضاف و� للم$ضاف إلي$ه، ف$صار أجنبي$ا عن$ه، ) والداه(و َ َأنج7ب(ًَ َ ْ َأي7ام َ . ُوال7داه َ ََ ِب7ه ِ ُنج67ه ِْذإ ِ َ ، أي$ام إذ )َ
ًوھو فاعل أنج$ب، حينئ$ذ ص$ار معم$و� لغي$ره) والداه(َأيام مضاف، وإذ نج.ه مضاف إليه، فصل بينھما بـ: نج.ه ٍ أي . َ

ًأنجب والداه به أيام إذ نج.ه، أو مفعو� كقوله ِتسقى(: َ ْ ًامتياحا َ َ َندى ِْ َالمسواك َ َ ْ َريقتھا ِ َِ   .بالكسر )ِ

َبالنصب، فحينئذ فصل بين المضاف والم$ضاف إلي$ه بمفع$ول ل$يس للم$ضاف، ت$سقي  )َھا المسواكِ ندى ريقتيتسق(: يأ َ ٍ
  .المسواك ھذا مفعول لتسقي: لمسواكا

  .بالمسواك وھو مفعول لتسقي) ندى ريقتھا(فصل بين : ِندى المسواك ريقتھا

، وھ$و ً"يوم$ا"ب$ـ) ك$ف ويھ$ودي(َف$صل ب$ين ) ًيوم$ا ي يھودبكفl(، )ييھودً  يوما الكتاب بكفlّكما خط(:  كقولهًظرفاأو 
ًليس معمو� لكف و� للمضاف إليه َ.  

  :َالفصل با=جنبي، وأشار إليھا بقوله: =ولى وھوھذه المسألة ا

ِواضطرارا وجدا بأجنب َِ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ً   .̂يِ

ٍ أو بنعت ْ َْ ِ َ.  

  :  المضاف كقولهبنعتالفصل : المسألة الثانية

ُنج7777777777وت ْ َ ْوق7777777777د َ َ .ب7777777777ل َ cالم7777777777رادي َ َ َس7777777777يفه ُِ َ  

  

ْم7777777ن ِش7777777يخ ب7777777يَأ ِاب7777777ن ِ ِاAب7777777اطح َ ِ َ ِطال7777777ب َ ِ َ
  

  ج

ِمن ابن أبي طالب شيخ ا=ب َاطح، ھذا ا=صل، من ابن أبي طالب فصل بين ِ ِش7يخ(ب$ـ) ابن أبي طالب(ِ ِاAب7اطح َ ِ َ ، وھ$ذا )َ
ٌنعت للمضاف، والعام$ُل ل$يس ھ$و الم$ضاف، العام$ل ف$ي الم$ضاف ھ$و العام$ل ف$ي النع$ت؛ =ن العام$ل ف$ي النع$ت ھ$و 

ًالعامل في المنعوت، فصار أجنبيا َ.  

ْمن: إذن الفصُل بنعت المضاف كقوله ِشيخ بيَأ ِابن ِ ِاAباطح َ ِ َ ِطالب َ ِ َ.  

  .من ابن أبي طالب شيخ ا=باطح: أي

  :  بالنداء كقولهالفصُل: الثالثة

.كأن( َ َبرذون َ ْ َْ َأبا ِ ِعصام َ َ ٍزيد ... ِ ْ َ، ف$صل ب$ين زيد أبا عصاميا كأن برذون : ، وا=صل) َ ) زي$د(وھ$و م$ضاف و) ب$رذون(َ
  .وھو مضاف إليه

ّم بق$ي م$سألة واح$دة م$ن المخ$تص بال$ضرورة وھ$ي ال$سابعة، الف$صل بفاع$ل الم$$ضاف َوھ$ذه س$تة م$سائل ذكرھ$ا الن$اظ
َو)( : كقوله َعدمنا َ ْ َقھر َِ ْ ٌوجد َ ْ Mصب َ َ( ... .  

ْف77صل م77ضاف ش77به فع77ل م77ا ن77صب مفع77و) أو ظرف77ا أج77ز: إذن قول$$ه َِ ََ ًَ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ْ ًَ ٍ ِ ِ ِ َ، أش$$ار ب$$ه إل$$ى م$$ا ج$$از أن يف$$صل ب$$ين الم$$ضاف ٍ َُ
ًه وھو كون الفاصل معمو� للمضافوالمضاف إلي ِ.  

ْولم يعب: وزاَد المسألة الثالثة وھي قوله َ ُ َْ ٍفصل يمين، َ ِ َ ُْ   .ُوھذه كلھا مسائل في السعة، يعني يجوز في سعة الك.م. َ

َواضطرارا وجدا ِ ُ َ ْ ًَ ِيعني ووجد اضطرارا؛ =جل ا�ضطرار الفصل بأجنبي م$ن الم$ضاف أو بنع$ت للم$ضاف أو ن$داء، : ِ ً
  .َني جملة ُمنفصلة وقعت بين المضاف والمضاف إليهيع

، إذن  والم$راد ب$ه الم$صدر واس$م الفاع$ل، المضاف الذي ھو شبه الفعلَ في ا�ختيار بينَ المصنف أن يفصلَأجاز: قال
َخصص الشارح ھنا ٍشبه فعل بقوله ّ   .المصدر واسم الفاعل: َ

ّ، وھو الجار والمجرور، يعني متوس$عون ف$ي ھ$ذه أو شبھهن مفعول به أو ظرف ِ المضاف مَوالمضاف إليه بما نصبه
   .التسمية

ُوك$$ذلك ز: ((ا]ي$$ة في$$ه بينھم$$ا بمفع$$ول الم$$ضاف َفمث$$ال م$$ا ف$$صل َ َِ َ َ$$ lْن لكثي$$ر م$$ن الُم$$شركين قت$$ُلي َْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َم ش$$ركاُھ$$َ أْو�َدٍ َ ُ ْئھمْ ِ ِ(( 
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َ، ومث$$ال م$$ا ف$$صل ]137:ا=نع$$ام[ ُ وفھ$$م من$$ه ج$$واز الف$$صل ب$$المجرور إذ ،في$$ه ب$$ين الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه بظ$$رفُ ُِ
ق بعربيت$ه َوث$ ع$ن بع$ض م$ن ُيي ن$صبه الم$ضاف ال$ذي ھ$و م$صدر م$ا حك$ٍالظرف والمجرور م$ن واد واح$د، بظ$رف

ُترك(( ْ ًيوما َ ْ َنفسك َ ِ ْ َوھواھا َ ٌسعي ََ ْ َلھ َ َرداھ ِفي اَ َ   .)اَ

َف$. (( : بع$ض ال$سلفُ ق$راءة،س$م فاع$ل فيه بين المضاف والم$ضاف إلي$ه بمفع$ول الم$ضاف ال$ذي ھ$و اَومثال ما فصل
َتْحسبن ' ُمخلف وْعَد َ َ َِ Kْ َ K   ].47:إبراھيم [))ِِه ُرُسلهَُ

ْھ77ل{: ح$$ديث الظ$$رف ِ الف$$صل ب$$شبهومث$$اُل ْأن77تم َ ُ ْ ُاركوَت77 َ ِص77اح يِل77 ِ َف77صل  :وھ$$ذا معن$$ى قول$$ه ھ$$ل ت$$اركو ص$$احبي، }ِيبَ ْ َ
ٍمضاف َ  : ولھ$ذا ق$ال الم$صنف،)ھذا غ.م و' زيد(بالقسم حكى الكسائي  في ا�ختيار ً أيضا الفصُلَ وجاء،إلى آخره ..ُ

ْولم يعب َ ُ َْ ٍفصل يمين َ ِ َ ُْ َ.   

َواض77طرارا وج77دا( : بقول$$هَوأش$$ار ِ ُ َ ْ ًَ ن ِ الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه ف$$ي ال$$ضرورة ب$$أجنبي م$$َ ب$$ين الف$$صُلَ إل$$ى أن$$ه ق$$د ج$$اء)ِ
  .ھي الفصل بفاعل المضافث.ث مسائل، وبقي الرابعة و .. وبنعت المضاف وبالنداء،المضاف

  :فمثال ا=جنبي

َكم77777777777ا .خ77777777777ط َ ُالكت77777777777اب ُ َ Mبك77777777777ف ِ َ ًيوم77777777777ا ِ ْ َ  

  

^ھ777777777777777777777ودىَي ُيق777777777777777777777ارب ُِ ُِ ُيزي777777777777777777777ل ْأو َ ِ ُ  

  

  .)خط(لـ =نه معمول )كفl(ن ِ ويھودي وھو أجنبي م بين كفlًيوماـ  بَففصل

  :ومثال النعت قوله

ُنج7777777777وت ْ َ ْوق7777777777د َ َ .ب7777777777ل َ cالم7777777777رادي َ َ َس7777777777يفه ُِ َ  

  

ْم7777777ن ِش7777777يخ ب7777777يَأ ِاب7777777ن ِ ِاAب7777777اطح َ ِ َ ِطال7777777ب َ ِ َ
  

  ج

  :وكذلك قول الشاعر ،ا=صل من ابن أبي طالب شيخ ا=باطح

ْول777777777ئن ِ َ ُحلف777777777ت َ ْ َ ِي777777777ديك عل777777777ى َ َ Aْحلف777777777ن َ َ
  

  

ِبيم777777777ين ِ َ ِأص777777777دق َ َ ِيمين777777777ك م777777777ن ْ ِمق777777777سم ِ ِ ْ ُ  

  

َ، فصل بينھما بالنعتبيمين مقسم أصدق من يمينك ُ.  

  :ومثال النداء قوله

ُكعب ُوفاق( ْ َبجير َ   .ھذا نداء) يا كعب(يا كعُب، وفاق بجير، مضاف ومضاف إليه، : ييعن) ُ

ً، يعني يكون المضاف إلي$ه ُمكم$. للم$ضاف، ضيف إليهُ بما أالمضاف إلى الشيء يتكمُل: قال في شرح الكافية: خاتمة ّ
ًمكم. لمعناه، ولذلك قلنا العامل وھو المضاف إنما عمل م$ع كون$ه جام$دا، وا=ص$ُل ف$ي الجام$د � َ ِ  يعم$ل، وإنم$ا يعم$ُل ًّ

َعم$ل؟ لكون$ه أش$به اس$م  َل$يس في$ه رائح$ة الفع$ل، لم$اذا) غ$.م(، )غ.م زي$د(المشتق الذي فيه رائحة الفعل، والمضاف  َ
  .الفاعل في ا�فتقار والطلب لما بعده

ّكم$ا أن الموص$ول � ي$تم معن$اه س$تكم$ل الموص$ول ب$صلته، ُإذن المضاف إلى الشيء يتكمُل بم$ا أض$يف إلي$ه  واء ك$ان َ
ًموصو� حرفيا أو اسميا، � يتكمل معناه إ� بما بعده ً   .بالصلة، سواء كانت جملة أو �.. ً

  . المضافَ في الموصول و� فيما قبله، وكذا المضاف إليه � يعمل في المضاف و� فيما قبل � تعمُلُوالصلة

 المضاف إليه � يعم$ُل ف$ي الم$ضاف، ك$ذلك � َينزُل المضاُف مع المضاف إليه منزلة الصلة مع صلته، في كون: إذن
ًأن$ا مث$ُل ض$ارب زي$دا(ُيعمُل فيما قبل المضاف، ف$. يج$وز ف$ي نح$و  : ًم$ضاف إلي$ه، زي$دا: م$ضاف، وض$ارب: ، مث$ل)ٍ

ًمعمول =ي شيء؟ لضارب وھو مضاف إلي$ه، ھ$ل يج$وز أن يتق$دم زي$دا عل$ى مث$ل؟ أن$ا زي$دا مث$ل ض$ارب؟ نق$ول ً ُّ : �
ّمول الصلة � تتقدم على الصلة، كذلك معموُل المضاف إليه � يتقدم على المضافُيجوز، كما أن مع ّ َ.  

، إن ك$ان الم$ضاف ً غي$را وإن ك$ان الم$ضاُف)مث$ل( عل$ى ً)زي$دا( أن يتق$دم ً) زي$داٍأنا مث$ل ض$ارب( : في نحوُف. يجوز
K، ومت$$ى ُيق$$صد بھ$$ا النف$$ي؟ ب$$أن ص$$ح حل$$وُل ح$$رف الند بھ$$ا النف$$يِصُ وق$$،)غي$$ر(لف$$ظ  ) غي$$ر(ف$$ي والم$$ضارع مح$$ل َ
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ُغي$ر ھ$ذه أري$د بھ$ا النف$ي، إن : قلن$ا) غي$ر(Kومخفوضھا، يعني إذا صح أن ُيؤتى بلفظ المضارع مع حرف نفي موض$ع 

ِق$صد بھ$$ا النف$$ي   غي$$ر ًأن$$ا زي$$دا( معم$$ول المنف$$ي ب$$.، فأج$ازوا ُمKض$$يفت إلي$$ه كم$$ا يتق$دُ عليھ$$ا معم$$ول م$ا أَمK أن يتق$$دَج$ازُ
ًرب زيدا، غير، أنا غيُر ضا)ضارب ّمعم$ول ل$ه، ج$از أن يتق$دم : ًم$ضاف إلي$ه، وزي$دا: م$ضاف، وض$ارب: ٍ ًأن$ا زي$دا (َ

ُ، لم$اذا ج$از ف$ي ھ$ذا ول$م يج$ز ف$ي ا=ول؟ =ن غي$ر ھن$ا ُم$ضمنة معن$ى النف$ي وھ$و ص$حة حل$ول ح$رف )غير ضارب ّ َ
  .النفي مع المضارع

ٌ، ھن$ا يتق$دم المعم$ول � إش$كال في$ه، =ن$ه فع$ل والفع$ل ) أضرب �ًأنا زيدا(:  كما يقال،) غير ضاربًأنا زيدا(فأجازوا  ّ
ل$ن أض$رب : فيج$وز، يعن$ي) �(ّ� يتقدم عليھا معمولھا، أم$ا ) لن(، )لن(ّيتصرف في معموله بالتقدم والتأخر، بخ.ف 

  .ھذا جائز) ًزيدا � أضرب) (ً� أضرب زيدا(ھذا ممنوع، أما ) ًزيدا لن أضرب(ًزيدا، 

َعل$$ى((: ومن$$ه قول$$ه تع$$الى ٍ الك$$افرين غْي$$ُر ي$$سيرَ ِ َِ ََ ِ َ K غي$$ُر ي$$سير عل$$ى الك$$افرين، قلن$$ا ا=ص$$ل أن$$ه � يتق$$دم ]10:الم$$دثر [))ْ ٍ
  .Kھذا متعلق بقوله يسير، فتقدم عليه، دل على الجواز) على الكافرين(Kمعمول المضاف إليه، وھنا تقدم معموله 

ق$اموا غي$ر ض$ارب : (ُمعمولي ما أضيفت إليه، ف$. يج$وز ف$ي قول$كKفإن لم يقصد بغير النفي لم يتقدم عليھا معموليھا، 
ٍ؟ � يجوز، لماذا؟ =ن غير ھنا ليست ُمضمنة معنى النف$ي، حينئ$ذ )ًقاموا زيدا غير ضارب: (ّ، ھل يصح أن تقدمً)زيدا ّ ُ

  .� يصح أن يحل محلھا في ھذا التركيب حرف نفي مع الفعل المضارع

  . يصح؛ لعدم قصد النفي بغيرًقاموا زيدا غير ضارب، ھذا �

  .انتھى ك.مه رحمه ' تعالى

ُالمضاف: ثم قال الناظم َ ِياء َىِلإ ُ ْالمتكلم َ M َ َ ُ.  

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين
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  77الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :ينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نب

ُالمضاف: قال الناظم رحمه ' تعالى َ ِياء لىِإ ُ Mالمتكل َ َ َ   .ْمُ

َھذا تابع لما سبق؛ =نه داخل في اFضافة، ولك$ن ف$صله لتمي$زه ب$بعض ا=حك$ام، إذن أف$رَد ھ$ذا الب$اب بال$ذكر =ن في$ه  ٌ ٌ
َل ف$ي الم$ضاف أن يك$ون حكُم$ه اFع$راب بح$سب العوام$ل المقت$ضية ل$ه ًأحكاما ليست في الباب الذي قبل$ه، =ن ا=ص$ َ َ

َالسابقة عليه، فإن تسلط عليه عامل يقتضي رفعه رفعه، وإن تسلط عليه عامل يقتضي نْصبه نصبه، وھكذا في الجر َ َ َ َّ َ َّ ْ ٌ  .  

ًارا أن الم$$ضاف إل$$ى ي$$اء ، س$$بق م$$رِغ.م$$ي: ٍفحينئ$$ذ ا=ص$$ُل في$$ه ظھ$$ور اFع$$راب، ولك$$ن ھن$$ا الحك$$م يختل$$ُف، إذا قي$$ل
  .ًالمتكلم يجب أن يكون آخر المضاف مكسورا؛ =نه � يناسب الياء إ� الكسر

ًوھذا فيه مذاھب، لكن الم$شھور أن$ه ُمع$رب ُمطلق$ا رفع$ا ون$صبا وخف$ضا، تق$ول ً ً ً َ ِھ$ذا غ$.م، ج$اء غ$.م، غ$.م: َ فاع$ل : ِ
ّمرفوع ورفُعُه ضمة مقدرة على الميم، على آخر المضاف َماذا ُمقدرة؟ =نه مضاف إلى ي$اء الم$تكلم، فحينئ$ذ ان$شغل ل. ٌ ٍ ّ

ّالمضاف آخره بحركة ُمناسبة الياء؛ =ن الياء � يناسبھا ما قبلھا إ� أن يكون مكسورا، فحينئ$ذ ق$درت ال$ضمة وق$درت  ُّ ُ ًٍ
ّ، وق$درت الك$سرة عل$ى ال$صحيح ف$ي نح$و )ُرأيت غ.م$ي(الفتحة في نحو   لي$ست ك$سرة ، ھ$ذه الك$سرة)ِم$ررت بغ$.م(ُ

  . يعني لمناسبة الياءبنيةإعراب، إنما ھي كسرة 

َإذن لھذه المناسبة أفرَد الناظم المضاف إلى ياء المتكلم، وسبق الك.م في ياء المتكلم عند قوله َ ُ :  

ْوقب77777777ل ي77777777ا ال77777777نفس م77777777ع الفع77777777ل الت77777777زم َِ ُ .ِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ
  

  

ٍن7777777777777777777777777777ون وقاي7777777777777777777777777777ـة  َ َ ِ ُ ُ...............  

  

  ً. ھنا وليست حرفاٌقلنا ھي باFجماع اسم  

ُالمضاف َ ِياء لىِإ ُ Mالمتكل َ َ َ   أي ھذا باب المضاف إلى ياء المتكلم: ْمُ

ْآخ7777777777ر م7777777777ا أض7777777777يف للي7777777777ا اك7777777777سر َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َإذا ُ ِ   

  

َل777777777777م ي7777777777777ك مع777777777777ت6 ك7777777777777رام وق7777777777777ذى َ َ َ ْ ُ ٍَ َ ًَّ ُ ْ َ  

  

َأو ي77777777777777ك ك77777777777777 ُ َ ْ ِابنين وزي77777777777777دين ف77777777777777ذَ َِ َ ْ ْ َ ْ َْ   يَِ

  

َجميعھ777777777 ُ ِا الي777777777ا بع777777777د فتحھ777777777ا احت777777777ذَِ ُ ْْ َ ُ ْ َ ََ   يُ

  

َوت7777777777777دغم الي7777777777777ا في7777777777777ه وال7777777777777واو و ُ َ َ َ َِ ِ ُ َ ْ ْإنُ ِ  

  

ْم7777777777ا قب7777777777ل واو ض7777777777م فاك7777777777سره يھ7777777777ن ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َِ ْ َ َ. ٍَ  

  

َوألف777777777 ِ َ ِا س777777777لم وف7777777777َ َ َْ M ْ المق777777777صور ع7777777777ن يً َ ُ َِ ْ ْ  

  

ْھ777777777777777ذيل انق6بھ777777777777777ا ي777777777777777اء ح777777777777777سن َُ َ ً َ َ ُ َْ ِ ْ ٍ َ
  

  

َُحكمان شھيران عنون ل5ول بقوله َ ْر ما أضيف لليا اكسرِآخ: َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َإذا اع =ن$ه � ُيك$سر م$ا قب$ل ا]خ$ر، K، ثم خص أربعة أنوُ ِ
ًّلم يك معت6 َ ْ ُ َُ ْ ِأو يك كابنين وزيدين فذ، َ َِ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ َِ ُ َجميعھ -ا=ربعة- يَ ُ   .َا الياَِ

  . حكمان أو حكم واحد، واستثنى منه ھذه ا=نواع ا=ربعةتمإذن 

َآخر ما أضيف لليا َ َ َْ ِ ِ  للعھد الذكري، أي الياء المذكورة ف$ي الترجم$ة، وھ$ذا ٍھنا حينئذ تكوُن) أل(أي ياء؟ ياء المتكلم، فـ: ُِ
ِوقب7ل ي7ا ال7نفس(:  بأنھ$ا ُمحتمل$ة للي$اء ال$ذي ف$ي قول$هالمك$وديِأولى من جعل  ْ َ. َ ْ ھ$ذا بعي$د، م$شوار بينھم$ا، يحتم$ل ھ$ذا ) ََ

َوذاك، لك$ن م$ا دام أن$$ه ذك$ر الي$اء ف$$ي الترجم$ة � ينبغ$$ي الع$دول إل$ى فاص$$ل بعي$د فنق$$ول َوقب7ل : (َ ْ ِي7ا ال77نفس م7ع الفع77ل ََ ْ َ َ َِ ِ ْ .
ْالتزم ِ َر ما أض7يف للي7ا ِآخالُمضاف إلى ياء المتكلم إذن : َ�، ما دام أنه قال) ُ َ َ َْ ِ ِ الم$ذكورة ف$ي الترجم$ة وھ$ي ي$اء الم$تكلم، ُ

  .للعھد الذكري) أل(ٍحينئذ 
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ْر م7ا أض77يف للي7ا اك77سرِآخ7 َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ٍي الوج$$وب، حينئ$ذ يج$$ُب ك$سُر آخ$$ره، ھ$ذا فع$$ل أم$ر، وا=م$$ُر يقت$ض) ِاك$$سر(ًوجوب$ا؛ =ن : ُ
ِوالعلة في ذلك مناسبة الياء؛ =ن ما قبل الياء يلزم أن يكون مكسورا، فا�نتقاُل من الضم إلى الي$اء في$ه ثق$ل، وا�نتق$ال  ً َ

ٌم$$ن الف$$تح إل$$ى الي$$اء ك$$ذلك في$$ه ثق$$ل، وحينئ$$ذلم يب$$ق إ� الك$$سر، فالك$$سُر م$$ن ج$$نس الي$$اء، ول$$ذلك قي$$ل الي$$اء عب$$ارة  َ َ ٍ ع$$ن ِ
ٌا=لف عبارة عن فتحتين؛ =نھا ألف مشبعة والواو عبارة ع$ن : كسرتين؛ =نھا كسرة ُمشبعة مثل الفتحة وا=لف، نقول
  .ّحركتين؛ =نھا ضمة ُمشبعة، ھذا المشھور عند النحاة

َر ما أضيفِآخ: إذن َ َِ ُاك$سر، اك$سر وجوب$ا آخ$ر م$ا أض$يف : ّھذا بالنصب مفع$ول ُمق$دم لقول$هَر ِآخ: ُ ِ ِ يعن$ي الم$ضاف، م$ا ًِ
ُأضيف الذي أضيف يعني المضاف؛ =ن  ھن$ا موص$ولة، والموص$ول م$ع ص$لته ف$ي ق$وة الم$شتق، آخ$ر الم$ضاف ) ما(ُ

َم77ا أض77يف للي77ا(اك$$سر آخ$$ر الم$$ضاف، وآخ$$ر الم$$ضاف ھ$$و ح$$رف اFع$$راب، : كأن$$ه ق$$ال َ َْ ِ ِ الي$$اء ال$$سابقة، والعل$$ة م$$ا ) ُ
  .ذكرناھا

َھذا حكم عام، أنه يجب كسُر ما قبل  ٍآخر ياء المتكلم، وأما ياء الم$تكلم ف$إذا ل$م يك$ن واح$د م$ن ا=ربع$ة الم$ستثناة حينئ$ذ ٌ ٌ
ٍغ.م$ي كت$ابي، فحينئ$ذ نق$ول.. غ.م$ي، كت$ابي: ُيجوز فيھا خمسة أوجه، لكن الم$شھور اFس$كان للي$اء والف$تح، فتق$ول َ َ :

ّ الك$سر، اك$سره مطلق$ا س$واء ُرك$ب م$ع عام$ل ُغ.مي، ھذا اكسر آخره؛ =نه أضيف إلى ياء المتكلم؛ =نه � ُيناسبه إ� ً
ّيقتضي الرفع، أو ُركب مع عامل يقتضي النصب، أو ُركب مع عامل يقتضي الخف$ض؛ فتق$ول ج$اء غ.م$ي، غ.م$ي : ّ

ُفاعل مرفوع ورفعه ضمة ُمقدرة على آخره منع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل بحرك$ة المناس$بة، وغ$.م م$ضاف والي$اء  َ ّ
  . السكون في محل خفض مضاف إليهضمير ُمتصل مبني على

َمفعول به منصوب ون$صبه فتح$ة مق$درة عل$ى آخ$ره، من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغاُل المح$ل : ، غ.مي)رأيت غ.مي(كذلك  ٌ ٌ
  .مضاف والياء مضاف إليه في محل خفض) غ.مي(بحركة المناسبة، 

َالب$اء ح$رف ج$ر، وغ.م$ي ھن$ا مخف$وض ف$ي اللف$ظ، فل$ذلك اختل$ف ا) مررت بغ.مي( ّلنح$اة وھ$ذا الخ$.ف ق$وي؛ =ن ّ
ُالكسرة ھذه ھل ھي كسرة الباء أم أنھا كسرة الياء؟ وجھان؛ اختار ابُن مالك في الت$سھيل أنھ$ا ك$سرة الب$اء، وال$صواب  َ

َكسرة مناسبة للياء، فحينئذ أشبه م$ا تك$ون بحرك$ة بني$ة، لم$اذا؟ =ن التركي$ب س$ابق عل$ى دخ$ول : أنھا كسرة الياء يعني َ ٍ
ّذا كان سابقا حينئذ اقتضى الياء كسر ما قبله، يعني آخر المضاف، ث$م دخ$ل العام$ل، ھ$ذا ال$ذي ُيت$صور ف$ي العامل، وإ َ ٍ ً

ًالذھن، ركبت أو�  َم$ررت بغ.م$ي، إذن لم$ا دخ$ل الح$رف: ، ثم بعد ذلك قلت)غ.مي(ّ ) غ.م$ي(ح$رُف الج$ر عل$ى .. ُ
ُدخل عليه وھو مضاف ومضاف إليه، إذن حصل التركيب أو� فك ً ًسر آخر المضاف ثانيا، ثم دخ$ل العام$ل ثالث$ا فوج$َد َ ًَ ِ

ّالحرف مكسورا فحينئذ � يمكن أن يحدث كسرا آخر، =ن الحرف الواحد المح$ل الواح$د � يتح$رك بح$ركتين ً َ ًَ حرك$ة : ٍ
ّمناسبة وحركة إعراب؛ �، فحينئذ نقدر الكسر ھذا ھو الصحيح وھذا المقتضي  ُ   .القياسٍ

ِآخ77ر م77ا أض77يف ل ِ َِ َ ْلي77ا اك77سرَُ َِ ْ ٌھ$$ذا حك$$م آخ$$ر الم$$ضاف، وأم$$ا الم$$ضاُف إلي$$ه فھ$$و الي$$اء، واللغ$$ة الم$$شھورة في$$ه الف$$تح : ْ
  فتح، وبالَغ.مي بتحريك الياء : واFسكان، فتقول

: � ُيكسر ما قبل آخره وھ$ي المعت$ل وھ$ذا ي$شمُل ن$وعين: َغ.مي، كتابي، كتابْي باFسكان والفتح، استثنى أربعة أنواع
  .المنقوصالمقصور و

  .أو يُك مثنى كابنين: والثالث

َأن يكن جمعا على حد المثنى كزيدين، ھذه ا=ربعة � ُيكسر ما قبلھا: الرابع ً.  

  .ّوحركة الياء كذلك يتعيُن فيھا الفتح

ًّآخر ما أضيف لليا اكسر إذا لم يك معت6 َ ْْ ُ َ ْ َ َ َ َُ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ   .ت النون ھنا للتخفيفلم يكن حذف.. ًإذا ھذا شرط، إذا لم يُك ُمعت.: ُِ

ْوم7777777777777ن م7777777777777ضارع لك7777777777777ان منج7777777777777زم ِ َِ ُ َ َُ َ ِ ٍِ  

  

ْتح777777ذف ن777777ون وھ7777777و ح777777ذف م777777ا الت7777777زم ِ ُ ُ ُْ َ ٌ َ َ َ ُ ْْ َْ ٌ  

  

ًّإذا لم يك معت6 َ ْ ُ َُ ْ َ َ ًيعني في ا�ص$ط.ح النح$وي وھ$و م$ا ك$ان آخ$ره حرف$ا م$ن ح$روف العل$ة، ب$شرط أن يك$ون م$ا قبل$ه : ِ
ْإذا لم ي7ك مع7(ٍحركة من جنس الحرف، حينئذ  ُ َُ ْ َ َ ًّت6ِ ِنق$وُل با�ص$ط.ح النح$وي وھ$و م$ا آخ$ره ح$رُف عل$ة قبلھ$ا حرك$ة ) َ
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ھ$ذا يج$ري مج$رى : ٍآخ$ره واو قبلھ$ا س$كون، ولي$ست ح$رف عل$ة، حينئ$ذ نق$ول: ، دلو)ْدلو وْضبي(َفخرج . مجانسة له
ْآخر ما أضيف لليا اكسر: ُالصحيح، فحكُمه حكم قوله َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ   .خرهإلى آ.. دلوي، ضبيي، ثديي: ، فتقولُ

َحينئذ إذا كان آخر الكلمة حرف من حروف العلة وما قبله لم يكن من جن$سه، يعن$ي حرك$ة لي$ست م$ن ج$نس الح$رف،  ٍ
َالواو يناسُبه ما قبلھا الضمة، والي$اء يناس$بھا م$ا قبلھ$ا الك$سرة، وا=ل$ُف تل$زم الفتح$ة، حينئ$ذ خ$رج نح$و ٍ دل$و، وض$بي، : ِ

ٍك7رام: َالمق$صور والمنق$وص، ول$ذا أت$ى بمث$الين ق$ال: َ]خ$ر، وش$مل ن$وعينّيعني ما لم يكن المضاف إلى الياء ُمعتل ا َ َ ،
  .ُأصلھا رامي، ھذه كقاضي، والمنقوص سبق بيانه

َوس77777777777م مع77777777777ت6 م77777777777ـن اAس77777777777ماء م77777777777ا َ ْ ْ ُ َ َِ َ َ ِ ًّ َ M  

  

َكالم7777777777777777صطفى والمرتق7777777777777777ي مكارم7777777777777777ا َ ُ َ ْ ُِ َ ْ َِ َ َ َ ْ  

  

َوبينا حكمه فيما سبق، وعرفنا حقيقة المنقوص، ما كان آخره ي َ   .اء �زمة قبلھا كسرةّ

ٌوھو ما يقُع في العين، ھذا مقصور آخره ألف �زمة قبلھا فتحة، ) قذى(والمقصور كذلك كـ ، ِوھ$ذا س$بقت بي$اُن ح$دودهِ
ِأو يك كابنين( ْ ْ َ َْ ُ ّيعني أو يكن مثنى كابنين، والم$راد ب$ابنين ھن$ا مث$ال للمثن$ى، أو جمع$ا م$ذكرا س$الم أو جمع$ا عل$ى ح$د ) َ ً ً ً

  .دينالمثنى كزي

ِحينئذ إذا لم يكن واحدا من ھذه ا=ربعة اكسر آخره، فيشمُل أربعة أنواع ً ِالمف$رد ال$صحيح كغ$.م، وي$دخُل في$ه المف$رد : ٍ
ِغلم$ان وھن$ود وزي$ود، وي$دخُل في$ه : المعتل الجاري مجرى الصحيح كدلو وض$بي، وي$دخُل في$ه جم$ُع التك$سير بنوعي$ه ِ ِ

َھ$ذه ا=ربع$$ة ا=ن$$واع ُيك$$سر م$ا قب$$ل آخ$$ره، م$$ن أي$$ن : ٍم$$ات، فحينئ$$ذ نق$$ولجم$ع المؤن$$ث ال$$سالم، م$$سلمات وفتي$ات وفاط
ًّإذا ل7م ي7ك مع7ت6: (أخذناھا؟ من ا�س$تثناء =ن ا�س$تثناء معي$ار العم$وم؛ =ن$ه ق$ال َ ْ ُ َُ ْ َ َ اس$تثنى المعت$ل بنوعي$ه المنق$وص، ) ِ

َض$فته اك$سر آخ$ره تق$ولوالمقصور، والمثنى، وجمع المذكر السالم، ماذا بقي؟ المفرد غ.م، إذن إذا أ ِ غ.م$ي، ك$ذلك : َ
ٍالمفرد الجاري المعت$ل ا]خ$ر، يعن$ي آخ$ره ح$رُف عل$ة لكن$ه ل$م يك$ن م$ا قبل$ه م$ن ج$نس ال$واو أو الي$اء، فحينئ$ذ يج$ري  َ

م$سلمات : دل$وي، وغ.م$ي، ونح$و ذل$ك، وض$بيي، وك$ذلك الثال$ث جم$ُع المؤن$ث ال$سالم تق$ول: مجرى الصحيح، فتقول
  .وفتيات

ِغلمان، وزيود، وھنود:  التكسيُر تقولجمُع: الرابع ِ   .بنوعيه المؤنث والمذكر.. ِ

ْآخر ما أضيف لليا اكسر: إذن َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ً وجوبا، ھذا يشمُل أربعة أن$واع، اس$تثنى أربع$ة أن$واع، عرفن$ا ھ$ذه ا=ربع$ة با�س$تثناء، ُ
ًّإذا لم يك معت6( َ ْ ُ َُ ْ َ َ ًمقصورا أو منقوصا، ) ِ َأو ي7ك ك7(ً ُ َ ْ ِابنينَ ْ َوزي7دين( وھ$ذا الم$راد ب$ه المثن$ى، أو )َْ ْ ْ َِ وھ$ذا الم$راد ب$ه جم$ُع ) َ

ِفذيالمذكر السالم،  ِف7ذي: المعتل والمثنى وجمع التصحيح؟ قال: ُ الفاء فاء الفصيحة، ما حكم ھذه المستثنياتَ ، كأن$ه ث$م َ
ّسؤال ُمقدر، فوقعت الفاء ھذه في الجواب،  ِفذيٌ ُجميعھا ( ا=ربعة، ذي اسم إشارة َ ُ ِاليا بعد فتحھا احت7ذَِ ُ ْْ َ ُ ْ َ ََ ھ$ذا تركي$ب ) يُ

  .عجيب

َفذي مبتدأ أول، وجميعھا التوكي$د، والي$اء مبت$دأ ث$اني، وفتحھ$ا مبت$دأ ثال$ث، ث.ث$ة مبت$دءات، وج$وز بع$ضھم جميع$ه أن  ّ
ًيكون ُمبتدأ ثانيا، والياء مبتدأ ثالث وفتحھا مبتدأ رابع أربع مبتدءات َ.  

ِاحتذ( ُ َفتحھافع خبر المبتدأ الثالث أو الرابع ّھذه جملة في محل ر) يْ ُ ْ ِفتحھا احتذ، و َ ُ ْْ َ ُ ّ مبتدأ وخبر في مح$ل رف$ع خب$ر يَ
ِاليا بعد فتحھا احتذ(المبتدأ الثاني أو الثالث الذي ھو الياء، و ُ ْْ َ ُ ْ َ ََ مبت$دأ وجمل$ة الخب$ر ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر المتب$دأ ال$ذي ) يُ

فع خب$ر المبت$دأ ا=ول ال$ذي ھ$و ذي، إذن أربع$ة ُمبت$دءات أو ث.ث$ة ّ، أو جميعھا، وجميعھا والخبر في محل ر)ذي(ھو 
ِيعن$ي بع$دھا، ُح$ذف الم$ضاف إلي$ه ون$وي : أي ياء؟ ي$اء الم$تكلم بع$د) َاليا(يجوز فيھا، فذي ا=ربعة جميعھا ھذا تأكيد،  ُ ِ

َفتحھابعد، .. معناه، بعدھا ُ ْ ِاحتذ( فتح الياء، َ ُ زأي اتبع، وھنا ) يْ lم$ا نق$ل في$ه اتب$عُاحت$ذي أي : ًني$ا، فق$الً وجھ$ا ثالم يج$و َ ُ
ًعن العرب، وإذا نقل عن العرب مقال واحد حينئ$ذ � يج$وز التع$دد، وإذا ك$ان ك$ذلك ص$ار الف$تح واجب$ا =ن$ه ل$م ي$نص  ُ َُ ٍَ ٌ

َاكسر آخر ما أضيف لليا، وس$كت ع$ن الي$اء =ن الحك$م م$أخوذ م$ن قول$ه: على الوجوب، والفتح واجب، كقوله ُ ِف7ذي : (ِ َ
ِجم َيعھَ َا اليا بعد فتحھ7اُ ُ ْ َ َْ َ ّإذن يتع$يُن الف$تح، مفھوم$ه أن الي$اء ف$ي قول$ه) ُ َآخ7ر م7ا أض7يف للي7ا: َ َ َ َْ ِ ِ ُيج$وز في$ه الوجھ$ان، و� . ُِ

  .يجُب الفتح بل ا=صل ھو السكون

َه أن م$ا قبل$ه ِللمخالف للمستثنى المعتل وما ُعطف عليه حكم الياء أنه واجب الفتح، مفھوُم$.. ُإذن للمخالف إثبات الحكم
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ٍالمستثنى منه أنه � يجُب فيه الفتح، بل يجوز فيه الوجھان، فحينئذ إذا قيل لك ْآخ7ر م7ا أض7يف للي7ا اك7سر: قول$ه: ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ، ب$ين ُ ّ
ُلك حكم المضاف أنه ُيكسر آخره، ولم يتكلم عن الي$اء، م$ا حك$م الي$اء؟ ھ$و س$كت ع$ن الي$اء، لك$ن ب$المفھوم تأخ$ذ حك$م  َ ُ ّ َ َ

َھو أنه يجوز فتحھا وا=صل فيھا اFس$كان، م$ن أي$ن أخ$ذنا ھ$ذا الحك$م؟ =ن$ه ذك$ر حك$م الم$ستثنى وھ$و المعت$ل الياء، و ُ
ُيجُب فتح الياء، فلما عين فتح الياء في المستثنى دل على أن ما قبل إذا ل$م ي$ك مع$ت. يج$وز في$ه : والمثنى والجمع، قال ً َ َK ّ

  .الوجھان وھو جواز الفتح مع اFسكان

ُ=ربعة، فھم منه تخصيص الياء في ھذه المواضع أن الياء في غيرھا � يجُب فتُحھا بل يجوز فتحھا وسكونھا فذي ا ُِ.  

َجميعھ ُ ِفذي تأكيد، ا َِ َجميعھَ ُ ُاليا بعد ، اَِ ْ َ بعد المعتل المنقوص وبعَد المق$صور وبع$َد المثن$ى وبع$َد جم$ع الت$صحيح .. بعَدھاَ
َفتحھاى الياء، ُإذا أضيف واحد من ھذه ا=ربعة إل ُ ْ ِاحتذ َ ُ    .اتبع: يْ

َھذا رامي، رامي بفتح الي$اء، م$ع إدغ$ام الي$اء ف$ي الي$اء كم$ا س$يأتي، وتق$ول: فتقول َھ$ذا قاض$ي، وھ$ذا ق$ذي: َ : وتق$ول.. َ
َھذان غ.مي وزيدي ومسلمي َ َ   ً.كلھا باFدغام مع فتح الياء، والك.م في الياء التي تكون ثانيا.. َ

ِف7ذي إذن  َجميعھ7َ ُ َا الي77ا بع7د فتحھ77اَِ ُ ْ َ َْ َ ِاحت7ذ ُ ُ ُاحت$$ذي، ويج$وز جع$$ُل : ّأي بع$$َدھا، ح$ال م$$ن الي$اء وھ$و ُمتعل$$ق بقول$ه: ، بع$ديْ
ًجميعھا مبتدأ ثانيا، والياء مبتدأ ثالثا، وفتحھا مبتدأ رابعا على التصريف الذي ذكرناه ً ً.  

َاليا بعد فتحھا ُ ْ َ َْ َ ِاحتذ ُ ُ   .يْ

َوتدغم اليا  َُ َ ْ ِفيه ُ ُوت7دغم، ِ َ ْ ُ ي$اء المنق$وص وي$اء المق$صور وي$اء المثن$ى ف$ي حال$ة ن$صبه وج$ره، وك$ذلك جم$ع :  يعن$يَ الي7اَ
  .التصحيح تدغم فيه، يعني في ياء المتكلم

َوتدغم اليا َُ َ ْ أي ف$ي الي$اء الم$ذكورة، وھ$ي ي$اُء : أي ياء؟ ياء المنقوص، وياء المقصور، وياء المثنى، وياء الجم$ع، في$ه: ُ
َالمتكلم، وإنما ذكره    .فيھا لتأويله باللفظ:  ولم يقلِيهِفَ

ُوالواو: ثم قال َ َوالواو كذلك، تدغم فيه يعني: َ ًفي الياء، لك$ن لي$ست ت$دغم في$ه م$ع كونھ$ا واوا، �، تقل$ب ال$واو ي$اء ث$م : ُ َُ
  .تدغم الياء في الياء

ْإن ما قبل واو ضم فاكسره يھنَو ُْ َ ُ ْ ُ َ ْ َِ ْ َ َ. ٍَ َمسلمون لي مسلمي، أص$لھا م$: فتقول: ِ ِسلموي واو س$اكنة وي$اء س$اكنة، قلب$ت ال$واو ِ ُ
ًياء، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداھما بالسكون وجب قلُب المتق$دم، إن ك$ان ي$اء قل$ب واوا والعك$س، ھن$ا ال$واو  َ َ

ُساكنة فوجب قلبھا ياء، ثم أدغمت الياء في الياء، لكن بقيت ُمشكلة وھي ّي ُضمة الم$يم، م$سلموي، ھ$ذا ا=ص$ل ُم$سلُم: َ
َھذا ثقي$ل، ول$و أبقيناھ$ا لرجع$ت الي$اء إل$ى أص$لھا، يعن$ي قلب$ت واوا؛ =ن الي$اء ال$ساكنة الم$ضموم م$ا قبلھ$ا يج$ُب قلبھ$ا  ً ُِ

ًواوا، ثم تقلب الواو ياء، فحينئذ ف$رارا م$ن ھ$ذا نقل$ُب ال$ضمة ك$سرة، فنق$ول ُِم$سلمي، أص$لھا م$سلُمي، ھ$ذا ال$ذي عن$اهُ : ًٍ
ٍإن ما قبل واوَو: (ھنا َِ ْ ََ َ . ضمْ ِضم اكسرهمسلُمي، : مثل) ُ ًُم$سلمي، لم$اذا؟ طلب$ا للتخفي$ف، ول$ئ. تنقل$ُب الي$اء : ٍ، حينئذ تقولّ

  ً.واوا

ْيھن ُ   .يسھُل النطق بالكلمة: َيعني يسھل، ھان يھون يعني: َ

ِوتدغم اليا فيه ِ َ َُ َ ْ َي$اء الم$تكلم وي$اء المنق$وص والمق$صور، حينئ$ذ ت$دغم ف$ي م$اذ: عرفنا الم$راد يعن$ي: ُ ُ ا؟ ف$ي ي$اء الم$تكلم، ٍ
ُوالواو َ  بالرفع، يعني الواو كذلك، أو وكذا الواو، لكن بعَد قلبھا ياء، ليست ھكذا ھي واو �، بعد قلبھ$ا ي$اء، ول$م ي$ذكره َ

ِالمصنف اكتفاء بأخذه من قوله .إن ما قبل واو ضمَو: ِ َُ َ ْ ٍَ َِ ِوكذا الواو من المجموع حال رفعه وفھم من$ه وج$وُب قل$ب : ، أيْ ُ
ّاو ياء؛ =ن الحرف � ُيدغم إ� في مثله، ھذا واضح بينالو َ.  

.إن ما قبل واو ضمَو َُ َ ْ ٍَ َِ ُفإن لم ُيضم بقي على حاله، مصطفي مصطفاوي، ھ$ذا ا=ص$ل واو س$اكنة ث$م بع$دھا ي$اء، قلب$ت : ْ َ
ٍالواو ياء، فأدغمت الياء في الياء، فصار ُمصطفي، ھل فيه ثقل؟ ليس فيه ثقل، حينئذ يبقى ِ ِ َ ُ.  

.إن ما قبل واو ضمَو: إذن قوله َُ َ ْ ٍَ َِ َُمسلُمي م$سلمي، تقل$ب ال$ضمة ك$سرة، وإذا ك$ان مفتوح$ا ُي$ب◌قى عل$ى حال$ه، فتق$ول. ْ ِ ًِ َ َ :
  .َمصطفي

ْفاكسره يھن ُ َ ُ ْ ِ ْ َفاكسره ھذا أمر وھو يقتضي الوجوب، فإن لم ينضم بل انف$تح بق$ي عل$ى فتح$ه نح$و: َ َ ٌ : م$صطفون فتق$ول: ِ
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  .جاء مصطفي

َآخر م َ ًّا أض7يف للي7ا اك7سر إذا ل7م ي7ك مع7ت6ِ َ ْْ ُ َ ْ َ َُ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ْآخ7ر م7ا أض7يف للي7ا اك7سر: إذن اس$تثنى م$ن ھ$ذه القاع$دة. ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ اس$تثنى أربع$ة . ُ
َأنواع، ھذه ا=ربعة آخرھا واجب ال$سكون، يعن$ي م$ا قب$ل الي$اء م$ا حكُم$ه؟ س$اكن، واج$ب ال$سكون والي$اء معھ$ا واجب$ة 

ّآخر ما أضيف سكن، والياء نفسھا افتحھا وجوب$ا ف$ي الموض$عين، ف$ي آخ$ر الم$ضاف س$كنه الفتح، إذن واجب السكون  ًّ ُ ِ
َوھ$$ذا واج$$ب، ف$$ي المواض$$$ع ا=ربع$$ة، والي$$اء نف$$ُسھا وج$$$ب فتحھ$$ا بخ$$.ف ا=ربع$$ة المواض$$$ع المف$$رد، وال$$ذي ھ$$$و 

ُآخره اكسره، والي$اء يج$وز فيھ$ا الوجھ$ا.. كالصحيح، وجمع التكسير بنوعيه، وجمع المؤنث ن، ھ$ي خم$سة أوج$ه لك$ن ِ
  .المشھور وجھان

َإذن ھذه ا=ربعة آخرھا واجُب ال$سكون والي$اء معھ$ا واجب$ة الف$تح، وإنم$ا وج$ب س$كونھا  ُ
؛ =ن آخرھ$ا � يقب$ل -تعلي$ل–

ّ � يقبل الحركة � لذاته وإنما للثقل؛ =ننا ح$ذفنا حرك$ة اFع$راب، حينئ$ذ يمتن$ُع أن يحركھ$ا بحرك$ة راميالحركة؛ =ن  ٍ َ َ
َرضة، =ن ا=صل أنه يظھُر اFعراب نطقا على الياء، لم$ا تع$ذر للثق$ل ح$ذفنا ال$ضمة والك$سرة، ف$إذا ح$ذفنا ال$ضمة عا ًّ

ّوالكسرة، حينئذ � يمكن أن نحرك الياء بكسرة عارضة ُ ٍ.  

مثن$ى إذن آخرھا � يقبل الحركة، فآخُر المق$صور والمثن$ى المرف$وع أل$ف، وھ$و � يقب$ُل الحرك$ة، وآخ$ر المنق$وص وال
المج$رور والمن$$صوب وجم$$ع الم$$ذكر ال$$سالم ي$$اء، واجب$$ة اFدغ$$ام ف$ي ي$$اء الم$$تكلم، والح$$رف الم$$دغم ف$$ي مثل$$ه � يقب$$ل 

  .ّالحركة، إذن ُسكن آخر المضاف في ھذه ا=ربعة لكونه � يقبل الحركة

ْوألفا سلم M َ ًَ ِ ِسلم ألفا، يعني اتركھا سالمة � تقلبھا، وھذا في المثنى في حال$ة: َ َ ً َفت$اي، ع$صاي( الرف$ع، والمق$صور ّ تبق$ى ) َ
َاتركھا على حالھا، وشمل المقصور نحو: أي). غ.ماي(كما ھي،  َفتاي، وعصاي: (ِ ھ$ذان (، والمثنى في حال الرف$ع )َ

َ، ھذا لغة جمھور العرب أنه في حالة ا=لف في المثنى رفعا إذا أض$يف لي$اء الم$تكلم تبق$ى ا=ل$ُف كم$ا ھ$ي � )غ.ماي ُ ً
ٍ، والمقصور كذلك إذا أضيف إلى ياء المتكلم حينئذ تبق$ى كم$ا ھ$ي، فتق$ولتقلبھا َفت$اي، وع$صاي، وغ.م$اي: (ُ َ بإثب$ات ) َ

ً ُيب$دلون أل$ف المق$صور ي$اء دون أل$ف المثن$ى، أل$ف المق$صور فق$ط، ول$ذلك -قبيل$ة-ا=لف، ھذه لغ$ة الجمھ$ور، وھ$ذيل  ِ
ِوف7: قالوا َ المق7صور ع7ن ھ7ذيل انق6بھ7يَ ُ ْ َ ُ ََ ِ ْ ٍ َ ُْ ْ ِ ْا ي7اء ح7سنْ َ َ ً ، ف$ي المق$صور � ف$ي غي$ره، وھ$و المثن$ى ف$ي حال$ة الرف$ع، فھ$و َ

ِوفv) :7خ$اص بحال$$ة واح$دة، وھ$$ذيل ُيب$دلون أل$$ف المق$صور ي$$اء، وُي$دغمونھا ف$$ي ي$اء الم$$تكلم، ول$ذلك ق$$ال ِ المق77صوريَ ُ َْ ْ (
ٍعن ھ7ذيل(ُ� في ألف المثنى ف. تبَدل عندھم، : يعني ْ ََ ُ َانق6بھ7ا(خاص$ة ) ْ ُ َ ِ ًي7اء( مبت$دأ )ْ انق$.ب =ن$ه : ھ$ذا مفع$ول لقول$ه) َ

  .مصدر

ْانق6بھا ياء حسن( َ َ ً َ َ ُ َ ِ ٌ حسن)ْ َ ًياء  ھذا خبُر المبتدأ، َ : ع$صا، يقول$ون: مفعول به أو بنزع الخافض، يعني لي$اء، ح$سن نح$وَ
Kعصي، فتي، ھوي( K Kَ َتقلب ا=لف ياء، ث.. ُيعني بقلب ا=لف ياء، أصلھا عصا، فتى، ألف) ََ َم تدغم الي$اء ف$ي الي$اء فيق$الُ ُ :

Kعصي وھوي K.  

َوألف777777777 ِ َ ِا س7777777777لم وف777777777َ َ َْ M ْ المق7777777777صور ع7777777777ن يً َ ُ َِ ْ ْ  

  

ْھ777777777777777ذيل انق6بھ777777777777777ا ي777777777777777اء ح777777777777777سن َُ َ ً َ َ ُ َْ ِ ْ ٍ َ
  

  

ْوألف77ا س77لم يعن$$ي ھ$$ذه ا=ل$$ف،  M َ ًَ ِ ) ثنت$$اي(أو للمحم$$ول عل$$ى التثني$$ة نح$$و ) ي$$داي(م$$ن ا�نق$$.ب س$$واء كان$$ت للتثني$$ة نح$$و َ
  .على المشھور) عصاي: (لمقصور نحوبا�تفاق، أو آخر ا

َ، إذن آخ$$ُر الم$$ضاف وج$$ب في$$ه الك$$سر، وأم$$ا الي$$اء نف$$سھا فھ$$ذه ر آخ$$ر الم$$ضاف إل$$ى ي$$اء الم$$تكلمَك$$سُي: ق$$ال ال$$شارح
ُواAص7لاFسكان والفتح، أما اFسكان ھذا ا=صل =نه مبن$ي : المشھور فيھا لغتان ْ Mالمبن7ي ِف7ي ََ ْ َِ ْأن ْ َي7سكنا َ . َ ، ھ$ذا ا=ص$ل ُ
=نه على ح$رف واح$د، ي$اء ح$رف مبن$ي عل$ى ح$رف واح$د، وا=ص$ل ف$ي المبن$ي إذا ك$ان عل$ى : فيه، وأما الفتح قالوا

َحرف واحد أن يكون محركا، وأخف الحرك$ات ھ$ي الفتح$ة، ف$صار عل$ى  َk والف$تح ھ$و ا=ص$ل الث$اني؛ =ن .  آخ$رأص$لً
ًا=ص$$ل ف$$ي المبن$$ي ال$$ذي وض$$ع عل$$ى ح$$رف واح$$د أن يك$$ون ُمتحرك$$ا وال kفتح$$ة أخ$$ف الحرك$$ات، وم$$ع ج$$واز اFس$$كان َ

  .والفتح في ياء المتكلم فاFسكان أكثر وأشھر

ِج$اء غ$.م، : ح$ذُف الي$اء م$ع بق$اء ك$سرة الم$ضاف، تق$ول: ّفيه لغة ثالثة وھي قليل$ة، أق$ل م$ن اللغت$ين ال$سابقتين، وھ$ي
َغ.م$ي ا=ص$ل : ًلفا بعَد فتح ما قبلھ$ا، تق$ولقلبھا أ: ُبكسر الميم مع حذف الياء، ھذه لغة، ھذه قرئ بھا كذلك، والرابعة ِ
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ًتحرك$$ت الي$$اء وانف$$تح م$$ا قبلھ$$ا فوج$$ب قلبھ$$ا ألف$$ا ف$$صار : ٍھ$$ذا، تقل$$ب الك$$سرة فتح$$ة، فحينئ$$ذ تق$$ول ََ َ : ، وقي$$ل من$$ه)َغ$$.م(ّ
َياحْسرتا(( َ َ ُ على ما فرطتَ َْ K َ ّ أص$لھا ي$ا ح$سرتي، ث$م قلب$ت الك$سرة فتح$ة فتحرك$ت الي$اء وان]56:الزم$ر [))ََ َف$تح م$ا قبلھ$ا، ُ

َياحْسرتا((ًفقلبت ألفا، صار  َ َ ُ على ما فرطتَ َْ K َ   .يا حسرتي: أصلھا)) ََ

Kيعن$$ي تح$ذف ا=ل$$ف كم$ا ُح$$ذفت الي$$اء وإبق$اء الك$$سرة، لت$دل علي$$ه، ك$$ذلك ) َي$ا ح$$سرت(ُح$$ذفھا وإبق$اء الفتح$$ة : الخام$سة َ ُ
Kيا غ.م، بفتح الميم لتدل على ا=لف المحذوف: تحذف ا=لف تقول  عامة ف$ي ب$اب الن$داء الوجوهة، أصلھا يا غ.ما، ھذه َ

  .وفي غيره

،  جم$ع س$.مة لم$ذكرً و� مثن$ى و� مجموع$اً و� منقوص$اًل$م يك$ن مق$صوراَ ُيكسر آخر الم$ضاف إل$ى ي$اء الم$تكلم إن 
لف$ظ واح$د، ، النح$اة يعنون$ون لجم$ع التك$سير ب التك$سير ال$صحيحينيوجمع$كغ$.م،  كالمفرد فذي ا=ربعة ھذه ُمستثناة،

مونه إل$$ى ق$$سمين، يعن$$ي يقول$$ون lجم$$ع تك$$سير لم$$ذكر كزي$$ود، وجم$$ع تك$$سير لمؤن$$ث : جم$$ع التك$$سير نوع$$ان: وق$$د ُيق$$س
ِھنود، وزيود: وجمعي التكسير، يقصد به المذكر والمؤنث، فتقول: كھنود، ولذلك قال ھنا ِ.  

 : نح$وَك$ان آخ$ره ح$رف عل$ة وقبل$ه س$اكنُ، والم$راد ب$ه م$ا  والمعت$ل الج$اري مج$رى ال$صحيح، للمؤنثِوجمع الس.مة
 َ فإم$ا أن يك$ونَ يعني آخره ح$رف عل$ة؛ًعت.وإن كان ُم، )، وھنداتي وأخواتي وظبيييغ.مي وغلماني وفتياتي ودلو(

Kھذا قاضي، ھذا رامي (دغمت ياؤه في ياء المتكلمُأً  فإن كان منقوصاً، أو منقوصاًمقصورا ِ K K؛ ھ$ذا مبت$دأ وقاض$ي خب$ر )ِ ِ
  .ّع، ورفعه ضمة ُمقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلممرفو

َھذا قاضي، مرفوع بضمة ُمقدرة على ما قبل ياء الم$تكلم من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل ب$سكون الواج$ب : إذن نقول َ ّ K ِ
  .=جل اFدغام � ا�ستثقال كما ھو حكمه في غير ھذه الحالة

  .ياء المتكلم.. ّكان، ومحل اFعراب ھو الياء، أين الياء؟ ُمدغمة في الياءُّمقدر، والمانُع منه ھو اFس: إذن نقول

ِفذ(ًوجوبا، تحت ياء المتكلم ُوفُأدغمت ياؤه في ياء المتكلم،  َ جميعھيَ ُ ِا الي7ا بع7د فتحھ7ا احت7ذَِ ُ ْْ َ ُ ْ َ ََ ً  رفع$ا)قاض$ي(فتق$ول ؛ )يُ
 ،َ وزي$ديَيَرأي$ت غ.م$( : فتق$ول،ة الج$ر والن$صب ب$المثنى وجم$ع الم$ذكر ال$سالم ف$ي حال$ وك$ذلك تفع$ُلً، وج$راًونصبا

: فقي$$لض$$افة ًتخفيف$$ا، والن$$ون =ج$$ل اF ال$$.مذفت  فُح$$، وا=ص$$ل بغ.م$$ين ل$$ي وزي$$دين ل$$ي،)َ وزي$$ديَ بغ.م$$يُوم$$ررت
  .َغ.مي، ثم جاءت الياء، والياء ساكنة، فأدغمت الياء في الياء

.. ، ث$م ج$اءت الي$اء، ا=ول$ى س$اكنة والثاني$ة مفتوح$ة)زي$دي: (لًوزيدين لي، ُحذفت ال.م تخفيفا، والن$ون لmض$افة، فقي$
ُواجبة الفتح، إذن اجتمع مث.ن؛ ا=ول ساكن والثاني ُمتحرك فوجب إدغام ا�ول في الثاني،  َ َّ دغمت الي$اء ف$ي الي$اء ُثم أِ

  .تحت ياء المتكلمُوف

 ،كم$ا تق$ول ف$ي حال$ة الن$صب والج$ر) وم$سلمي ج$اء زي$دي( ً: المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا وأما جمُع
ُ، فلم$ا أري$َد التخفي$ف ُح$ذفت )زي$دون ل$ي وم$سلمون ل$ي(ُأص$لھا  ،اجتمع$ت ال$واو والي$اء، )ومسلمويزيدوي (وا=صل  ّ

ُ، حينئذ قلب$ت ال$واو ي$اء، لم$اذا؟ للقاع$دة)زيدوي ومسلموي(َال.م والنون؛ =جل اFضافة صار  اجتمع$ت ال$واو والي$اء : ٍ
َ، ثم ھي ساكنة والثاني ُمتحركة فوجب إدغاُمھا، ث$م ج$اءت عل$ة وھ$ي كونھ$ا لبت الواو ياءُ إحداھما بالسكون فقبقتوُس

ًالميم ُمسلُمي، حينئذ وجب قلُب الضمة كسرة، لتناسب الياء لتصح؛ =نھا لو لم تقلب لقلب$ت الي$اء واوا؛ =ن .. مضمومة ُ ُ ّ َ َ ٍ
َالياء الساكن إذا ُضم ما قبلھا وجب قل َ ِبھا واوا، فترج$ع إل$ى ا=ص$ل، ونح$ن نري$د الف$رار م$ن ال$واو إل$ى الي$اء م$ن أج$ل ّ ُ ً

ُ، اجتمع$ت ال$واو والي$اء، وس$بقت إح$داھما بال$سكون فقلب$ت ال$واو ي$اء وأدغم$ت )زي$دوي وم$سلموي(وا=ص$ل . اFدغام ُ
َذلك علل$ُه ال$شارح، ل$ الي$اءّ لت$صح، لم$اذا؟لبت الضمة كسرةُ ثم قالياء المنقلبة عن الواو في ياء المتكلم، K .. ،ّلت$صح الي$اء

ِأي ياء؟ المنقلبة عن الواو، حينئذ ع.مة الرفع الواو المنقلبة ياء للموجب، فتقول ُ َجاء م$سلمي، م$سلمي فاع$ل مرف$وع : ٍ
ّورفعه الواو المنقلبة ياء، حينئذ تكوُن ال$واو ُمق$درة، وھ$ذا ذكرن$اه ف$ي جم$ع الم$ذكر ال$سالم ھن$اك، م$سلمي، نق$ول ھ$ذا : ٍ

َإعراب$$ه بح$$رف ُمق$$در، أي$$ن الح$$رف؟ ھ$$و ال$$واو، ولي$$ست ھ$$ي الي$$اء، ق$$د يق$$وُل قائ$$ل مرف$$وع والي$$اء ھ$$ذه ھ$$ي ع.م$$ة : ّ
ٌ�، جمُع المذكر السالم ُيع$رب رفع$ا ب$الواو � بالي$اء، وھ$ذه الي$اء إنم$ا ھ$ي ي$اء ت$صريفية، يعن$ي ال$ذي : اFعراب، نقول ً

ُجاء بھا ھو تطبيق القواعد الصرفية؛ فھي فرع �   . أصل، واFعراب يكون بالواوَ

ّثم قلبت الضمة كسرة، ھذا صريح في أن ھذا بعَد قلب الواو ياء وقيل العك$س، لت$صح الي$اء أي المنقلب$ة،  ٌ ُ  اللف$ظ َف$صارُ
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  . عند جميع العرب)زيداي وغ.ماي( :فتح ياء المتكلم بعده فتقولُه وتُ ألفُمَ وأما المثنى في حالة الرفع فتسل،)زيدي(

 ً وھ$$ذيل تقل$$ب ألف$$ه ي$$اء،)ع$$صاي وفت$$اي( :مق$$صور فالم$$شھور ف$$ي لغ$$ة الع$$رب جعل$$ه ك$$المثنى المرف$$وع فتق$$ولوأم$$ا ال
ق$ال ) فت$ي ورح$ي(، ھذا حكاھا عيسى بن عمر ع$ن ق$ريش و)Kيعص( المتكلم فتقول َدغمھا في ياء المتكلم وتفتح ياءُوت

  :شاعرھم

ُس777777777777بقوا َ .ھ777777777777وي َ َ ُوأعنق777777777777وا َ ُلھ777777777777واھم َ ُ َ ِ  

  

ُفتخرم7777777777777وا M ُ ُ ٍجن7777777777777ب Mولك7777777777777ل َ ْ ُم7777777777777صرع َ َ ْ َ  

  

ُھواي ھذا ا=صل، فقلبت ا=لُف ياء ثم أدغمت الياء في الياء ھوي: ھوي ُ.  

ً  ن$صباَ وغ.م$يً رفع$ا)َغ.م$اي(ـ والمثن$ى ك$َيع$صاـ والمق$صور كَراميـ المتكلم تفتح مع المنق$وص ك$َ أن ياءفالحاصُل
َون$َدر إس$كانھا أي الي$اء ف$ي ق$راءة ن$افع ومْحي$اْي، وك$سرھا ، ً وجراً ونصباً رفعا)َزيدي(ـ وجمع المذكر السالم كً،وجرا َ َ َ

ِھي عصاي(بعَدھا في قراءة ا=عمش والحسن  َ َ َ ِيعني بكسر الياء، وھو ُمطرد في لغة بن$ي يرب$وع ف$ي الي$اء الم$ضاف ) ِ
lبُمْصرخيl إني(إليھا جمع المذكر السالم، وعليه قراءة حمزة  ِ ِِ ُ جمُع مذكر س$الم أض$يف =نه) Kبمصرخي(، ا=صل فيھا )ِ

ُإلى ياء المتكلم، فالقاعدة ما ھي؟ وجوُب فتح الياء، لكن ھنا كسرت  lبُمْصرخيl إني(ِ ِ ِِ ِ.(  

َفالياء ُمدغم فيھا الفصيُح الشائع فيھا الفتُح، وكسُرھا لغة قليلة حكاھا أبو عمرو بن الع.ء والف$راء وقط$رب، وبھ$ا ق$رأ 
  .حمزة في ا]ية السابقة

َوكسر  َ   . من الكسر مع التشديدأضعف، الحسن، وأبو عمرو في شاذه وھو ِ)عصاي(ياء َ

ِفذ :وھذا معنى قوله َ جميعھيَ ُ ِا اليا بعد فتحھا احتذَِ ُ ْْ َ ُ ْ َ ََ   .يُ

ُوتدغم  : بقولهَوأشار َ ْ ُ م ف$ي َغدُنقوص وجم$ع الم$ذكر ال$سالم والمثن$ى ت$مإلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في الَ
.إن ما قبل واو ضمَو : بقولهَ وأشار،كلمياء المت َُ َ ْ ٍَ َِ ً، ل$يس دائم$ا م$ضموما يعن$ي لفظ$ا، K واو الجم$ع إن ان$ضمَ إلى أن ما قب$لْ ً ً َ

 على فتح$ه َ بل انفتح بقيّ فإن لم ينضم،سلم الياءت قلبھا ياء ل عنَدهُ الواو يجب كسُرِ وجود عنَدً.وإ� ا=صُل يكوُن ُمقدرا
Kي، جاء مصطفيصطف م:تقولف مصطفون :نحو K.  

  ):غ.مي(في المضاف إلى ياء المتكلم حيث اFعراب والبناء أربعة مذاھب، 

ًأنه ُمعرب بحركات ُمقدرة في ا=حوال الث.ثة رفعا ونصبا وخف$ضا، وھ$و م$ذھب الجمھ$ور، وھ$ذا ھ$و : المذھب اAول ً ً ّ َ
َالصحيح، أنه ُمعرب في حالة الرفع بضمة ُمقدرة من$ع م$ن ظھ$وره اش$ َتغال المح$ل بحرك$ة المناس$بة، وك$ذلك ف$ي حال$ة ّ

  .النصب كالرفع، وكذلك في حال الخفض على الصحيح

َأن$$ه ُمع$$رب ف$$ي الرف$$ع والن$$صب بحرك$$ة ُمق$$درة، وف$$ي الج$$ر بك$$سرة ظ$$اھرة، واخت$$اره اب$$ُن مال$$ك ف$$ي : الم77ذھب الث77اني ّ
ُوأم$ا م$ررت بغ.م$ي فالحرك$ة ظ$اھرة، الحركتان ُمق$درتان، ) جاء غ.مي، ورأيت غ.مي: (Kالتسھيل، يعني فصل قال

ِالباء حرُف جر، وغ.م مج$رور بالب$اء وج$ره ك$سرة ظ$اھرة، =ن$ا � نحت$اُج إل$ى التق$دير؛ ُوج$دت الك$سرة فھ$ي أول$ى،  k ّ
  .الصواب �، أن الكسرة ھذه سابقة على دخول العامل

ج$اءت : (ح$دة، وھ$ذا ش$أُن المبن$ي تق$ولمبن$ي وإلي$ه ذھ$ب الجرج$اني، لم$اذا مبن$ي؟ =ن$ه �زم حال$ة وا: المذھب الثالث
إذن ھ$ذا مبن$ي، وھ$ذا ) ج$اء غ.م$ي، ورأي$ت غ.م$ي، وم$ررت بغ.م$ي(، )حذامي، ورأيت حذامي، ومررت بحذامي

  .ضعيف

َ� معرب و� مبني، وإليه ذھب ابن جني، ذھب إلى أنه � مع$رب و� مبن$ي، لم$اذا � مع$رب؟ =ن$ه : والمذھب الرابع
ُرأي$ت غ.م$ي، و� مبن$ي =ن$ه � : ج$اء غ.م$ي، ولظھ$رت الفتح$ة ف$ي قول$ه:  ال$ضمة ف$ي قول$هًلو كان معرب$ا لظھ$رت

  .إلى آخره.. يوجد فيه سبُب البناء كالشبه الوضعي، والمعنوي، وا�فتقاري

  .ٍ� معرب و� مبني، حينئذ يكون واسطة بين المعرب والمبني: فلما انتفى سبُب البناء ولم يوجد أثر اFعراب قال

ْآخر ما أضيف للي7ا اك7سر: نإذ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ًوجوب$ا، ھ$ذه قاع$دة عام$ة وھ$ي ا=ص$ل، وحرك$ة الي$اء تك$ون الف$تح أو اFس$كان عل$ى . ُ
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  .المشھور في لغة العرب، مع الث.ثة ا=حوال ا=خرى

ًّإذا لم يك معت6 َ ْ ُ َُ ْ َ َ ًمنقوصا أو مقصورا: ِ ً.  

   .أو يك مثنى أو جمع مذكر سالم

ِفذي ِجمي ا=ربعة َ َعھَ ُبعد يعني ياء المتكلم َاليا ب. استثناء ا ُ ْ ِفتحھا احت7ذ(بعد الياء بعد ذكرھا، َ ُ ْْ َ ُ اتب$ع، وإذا ك$ان ك$ذلك ) يَ
ًصار واجبا؛ =نه لم ُينقل خ.فه َ.  

ِوت7دغم الي77ا في77ه ِ َ َُ َ ْ ، يعن$ي ي$$اء المنق$$وص، وي$اء المثن$$ى ف$$ي ح$التي الن$$صب والج$$ر، وي$اء جم$$ع الم$$ذكر ال$سالم ف$$ي ح$$التي ُ
ُوالواو ب والجر، النص َ   .كذلك لكن بعد قلبھا ياءَ

ُوإن ما قبل واو ضم فاكسره ْ ُ َ ْ َِ ْ َ َ. ٍَ ٍفإن لم ينضم حينئذ : ِْ ّ ِبقهَ lعلى فتحه .  

ْوألفا سلم M َ ًَ ِ   .lيعني ألف المقصور، وألف المثنى في حالة الرفع سلمه يعني اتركه على حاله، � تقلبه: َ

ِوف ٍ المقصور عن ھذيليَ ْ َ ُ ََ ُْ ْ ِ ْ انق6بھا ياء حسنْ َ َ ً َ َ ُ َ ِ َفت$اي وع$صاي: (لغة العرب الشھيرة إبقاء ياء المقصور، فتقول: ْ ٍ، حينئ$ذ )َ
ق$$راءة خاص$$ة، وإ� ف$$ي لغ$$ة الع$$رب أن$$ه يج$$ُب التحري$$ك لل$$تخلص م$$ن التق$$اء ) محي$$اْي(يتع$$يُن تحري$$ك الي$$اء، إ� ف$$ي 

 الي$اء ھ$ذا مم$ا ج$رى في$ه عل$ى خ$.ف ا=ص$ل؛ =ن ٍألف س$اكنة والي$اء س$اكنة، حينئ$ذ يتع$يُن تحري$ك) فتاي(الساكنين، 
ٍالساكن ا=ول، وھنا ُعكس حينئذ ھذا مستثنى.. ّا=صل أنه ُيحرك السابق َ.  

ْعن ھذيل انق6بھا ياء حسن ُ َْ َ ً َ َ ُ ْ ََ ِ ْ ٍ َ.  

  

ِإعمال المصدر                                  َ ْ َ َ ُْ ِ  

  . أي ھذا باب إعمال المصدر

  .k ھو، وأنه ا�سم الدال على الحدث الجاري مجرى فعلهَسبق بياُن المصدر ما

ْالم777صـدر اس777م م777ا س777وى الزم777ان م777ن َِ ِِ َ َ َ ْ ُ ْ َ. ُ ْ َ  

  

ْم77777دلولي  الفع77777ل كأم77777ـن م77777ـن أم77777ـن ْ ِْ ِ َِ ٍَ ْ ْ ََ ِ ْ َ ُِ  

  

ُالمصـدر اسم ْ ُ ْ ََ ْ ، مدلوله ھو الحدث، إذن ھ$و اس$م الح$دث، كال$ضرب ھ$ذا لف$ظ، مدلول$ه نف$س ال$ضرب والقت$ل ھ$ذا اس$م، َ
  .وله نفس الحدث الذي ھو القتلمدل

ُإذن ھو ا�سم الدال على الحدث الجاري مجرى فعله، س$بق بيان$ه م$ن حي$ث ھ$و، وا]ن س$يتحدث الن$اظم ع$ن إعمال$ه؛  ُ َ k ُ
يرف$ُع إن احت$اج إل$ى : =نه يعمُل عمل الفعل يعني يرفع إن احتاج إلى فاعل، وينصُب إن احتاج إلى مفع$ول ب$ه، فنق$ول

َيعمُل عم$ل الفع$ل، ھ$ل يعم$ُل عم$ل : ٍحذف المصدر كما سيأتي، قد � يجُب ذكره كالفعل، حينئذ نقولُفاعل =نه يجوز  َ
  .أنه أشبه الفعل والفعل �زم ومتعدي: المشھور: َالفعل =نه أشبه الفعل أو =نه ھو أصل الفعل؟ قو�ن للنحاة

َفحينئذ إذا أش$به الفع$ل ال$.زم رف$ع ول$م ين$صب، وإذا أش$به الفع$ل  َ ّالمتع$دي؛ فإم$ا أن يتع$دى إل$ى واح$د أو اثن$ين أو إل$ى ٍ
ًث.ثة، حينئذ يعمُل عمل الفعل المتعدي فقد ينصُب مفعو� أو اثنين أو ث.ثة، ھ$ذا الم$شھور عن$د النح$اة، وال$صحيح أن$ه  َ ٍ

ِإنما أعمل لكونه أصل الفعل،  َ ا=صل فيه السماع، يعني العرب أعملت الم$صدر إعم$ال الفع$ل وس$بق وإ�ُ أن الم$صدر َ
ْوكـونه أصـ6 لھـذين انتخـبأصل للفعل،  ْ ْ ْ َِ ُِ ْ ُ َِ َ ً َ ُ.  

َحينئذ ي$رد اFش$كال كي$ف يك$ون أص$. والفع$ل ف$رع، ث$م ُي$شبه ا=ص$ل ب$الفرع ف$ي العم$ل؟ ھ$ذا مح$ل إش$كال � ج$واب  َ َّ K َ ٌ ًٍ ُ ِ
ٍعليه، ولذلك التعليل بكونه يعمُل لكونه أص. للفعل والفعل يعمُل فأصله من باب أولى  أحرى ھذا بالتعليل م$ن أن ُيق$ال ً

ِبأنه أشبه الفعل، كيف أشبه الفعل؟ يعني ُحمل على الفعل، إذن ا=صل حمُل على الف$رع، أيھم$ا ُوج$د أو�؟ ھ$ذا كحم$ل  ً ِ ّ ِ َ َ َ
  .ا=ب على ا�بن، وا=صُل أن ُيحمل ا�بن على ا=ب
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َلماذا أعمل؟ =نه جامد، ولذلك سبق: إذن في إعمال المصدر علتان ِ ْومصدر منكر حـا) يقع: ُ َ ٌ ُ ٌ ْ َ ََ ً َ . ، لم$اذا قلن$ا ھ$و س$ماعي؟ َ
ّ=ن ا=صل في الحال أن تكون ُمشتقة، والجامد ليس بمشتق، ومنه المصدر،  َ ٍويكثر الجمود في سعـرّ ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ، كان ا=ول$ى أن ْ

ٌومصدر منكرَيصف به  ُ ٌ ْ َ َ. َ.  

ُھنا ا=صُل في المصدر أن � يعمل، فحينئذ لما أعم ٍ ٌل � بد من بحث عن علة إعماله، الق$ول بأن$ه أص$ل للفع$ل والفع$ل َ ٍ ّ
ًيعمل، وما كان أص. للعامل والفعل أصُل العوامل ھو أولى بالعمل وأحرى، بد� من أن ُيقال أشبه الفعل ًِ.  

ِإعمال المصدر   َ ْ َ َ ُْ   .ھذا باب إعمال المصدر: أي ِ

ْبفعل777777777ه الم777777777صدر ألح777777777ق ف777777777 ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َْ ْ العم777777777ليِ َ َ ْ  

  

ًم777777777777777777ضافا  َ ْو مج777777777777777777ردا أو م777777777777777777ع ألَاُ َ ََ َ ْ . َ ُ ًْ  

  

ّإن ك777777777ان فع777777777ل م777777777ع أن أو م777777777ا يح777777777ل ٌُ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ِْ َ ِ  

  

ْمحل777777777777777ه و)س777777777777777م م777777777777777صدر عم777777777777777ل َ َ ْ َ ْ َ َ ٍَ َ ِ ُ .  

  

ُألحق المصدر بفعله في العمل، فقوله  َ ْألحقَ ِ ْ َالم7صدرھذا فع$ل أم$ر، و  َ ْ ََ ِبفعل7هّمفع$ول ب$ه ُمق$دم علي$ه، و  ْ ِ ِْ ج$ار ومج$رور  ِ
ْألحق :ُمتعلق بقوله ِ ْ ْ العمليف(، وَ َ َ ْألحق: كذلك ُمتعلق بقوله) ْ ِ ْ َ.  

ْبفعله المصدر ألح7ق ف7 ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َْ ْ العم7ليِ َ َ ِيعن$ي أن الم$صدر يلح$ق ف$ي العم$ل بفعل$ه ال$ذي اش$تق من$ه، ف$ي رف$ع الفاع$ل إن ك$ان : ْ ّ ُ
َ�زما؛ =ن الفعل إما أن يكون �زما وإما أن يكون متعديا، فُيلحق المصدُر بالف ًَ ً ًعل ال.زم، والفعُل ال$.زم يرف$ُع ف$اع.، ً

ٌقام زي$د: (ًيرفُع فاع. تقول) قام(، )قام(ُعجبت من قيام زيد، قيام ھذا مصدر، فعله : ًفكذلك المصدر يرفُع فاع. نحو َ (
ام ُعجب$ت م$ن قي$(ھ$ذا يرف$ع، : يرفع و� ينصب، كذلك القيام الذي ھو مصدر نقول) ٌقام زيد: (مثله المصدر، كما تقول

ٌعجبت من قيام زيد: (ُ، أين الرفع؟ ھنا أضيف المصدر إلى فاعله ولو قيل)زيد ٍ   .ّلصح كذلك) ُ

ًعجب$ت م$ن ض$رب زي$د عم$را: (كما تقول ٌ ًب$التنوين، زي$د ھ$ذا فاع$ل، و عم$را مفع$ول ب$ه، ) ٍ ٌعجب$ت م$ن قي$ام زي$د(ٌ ٍ ُ ( �
ٍم$$ن قي$$ام زي$$د(إش$كال في$$ه،  ُنق$$ول ھ$$ذا ا=ص$$ل، حينئ$$ذ أض$$يف الم$$صدر ) ِ ًن$$صب مفع$$و� ب$$ه؟ .. إل$$ى الفاع$$ل، ھ$$ل تع$$دىٍ

ِ�، لماذا؟ لكونه ألحق بفعله في العمل، والفعل : الجواب   .ً�زم يرفع فاع. و� يتعدى إلى مفعول) قام(ُ

ًعجبت من ضرب زيد عمرا(ًوفي رفع الفاعل ونصب المفعول إن كان متعديا لواحد،  : ُ، عجبت م$ن ض$رب، ض$رب)ٍ
َول$$ْو�: ((ً إل$$ى فاعل$$ه، وعم$$را ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، ومن$$ه قول$$ه تع$$الىأض$$يف الم$$صدر) ٍزي$$د(م$$صدر،  َ َدف$$ُع ' الن$$اسَ ِK K ْ(( 

  .ھذا مفعول به) الناس(] 251:البقرة[

ّ، ويتعدى بحرف الجر إن كان فعله يتعدى بذلك الحرف نح$وً)عجبت من ضرب زيد عمرا( ، )ٌأعجبن$ي م$رور بزي$د: (ّّ
ّن مر الفعل يتعدى بالباء، مررت بزيد، مرور بزيد، ويتعدى إلى مفع$ولين إن ك$ان ٌمرور بزيد تعدى بالباء، لماذا؟ لكو ٌ ُ ّ

ُعجبت من إعطاء زيد عمرا درھما، إعطاء م$صدر، أعط$ى ُيعط$ي إعط$اء، أض$يف إل$ى الفاع$ل م$ن : فعله كذلك نحو ً ًٍ ً ُ
ًإعطاء زيد، عمرا درھما، عمرا مفعول أول، ودرھما مفعول ثاني ً ً ً.  

ّمفعولين بعد إضافته إلى الفاعل، لماذا؟ لكون أعط$ى الفع$ل يتع$دى إل$ى مفع$ولين، وك$ذلك المتع$دي َھنا نصب المصدُر  ّ ِ
ُعجبت من إع.م زيد عمرا بكرا شاخصا، عجبت من إع.م أعلم ُيعلم: إلى ث.ثة نحو ًُ ً ً ٍ.  

َإل777777777777777777777ى ثـ6ث777777777777777777777ـة رأى وعل777777777777777777777ـما َ َ َِ ٍَ َ َ ِ  

  

َع7777777777777777ـدوا إذا ص7777777777777777ـار أرى وأعل7777777777777777ـما ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ِ .  

  

ًر أعلم يتعدى إلى ث.ثة؛ =ن الفعل منه أعلم يتعدى إلى ث.ثة، عجبت من إع$.م زي$د عم$را بك$را شاخ$صاإذن مصد ً ً ٍ ُ ّ َّ َ ..
  .ھذه ث.ثة مفاعيل

ْبفعله المصدر ألحق فى العمل: وھذا كله ُمستفاد من قول الناظم َ َ َ ْ َ ْْ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ َ ِ.  

ْبفعله المصدر ألحق: إذن ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َْ ً تعديا ولزوما ألحق المصدر بفعله. ِ ً ً تعديا ولزوم$ا، ف$إن ك$ان فعل$ه م$شتق، -ھذه قاعدة عامة-ّ ً ّ
ّالمشتق منه �زما فھو �زم يعني المصدر �زم، وإن كان ُمتعديا فھو متعد إلى م$ا يتع$دى إلي$ه بنف$سه أو بح$رف ج$ر،  ّ y ً ً



                                                            
1101

  :فإن تعددت المفاعيل تعددت المفاعيل كذلك، ويخالف المصدر فعله في أمرين

، )ُض$$رب زي$$د(ً أن ف$$ي رفع$$ه النائ$$ب ع$$ن الفاع$$ل خ.ف$$ا، الفع$$ل يرف$$ُع نائ$$ب فاع$$ل أو �؟ يرف$$ع � إش$$كال في$$ه :ا=ول
  .نائب فاعل في المثالين، المصدر ھل يرفُع نائب فاعل؟ ھذا فيه خ.ف: ٌزيد). ٌُيضرب زيد(

ً النائ$ب ع$ن الفاع$ل خ.ف$ا، أن ف$ي رفع$ه. ُإذن لم يختلف في الفع$ل ف$ي كون$ه يرف$ُع نائ$ب فاع$ل، واختل$ف ف$ي الم$صدر
ًوم$ذھُب الب$$صريين ج$وازه، ووج$$ه المن$ع وھ$$و م$$ذھب ا=خف$ش م$$ا في$ه م$$ن اFلب$$اس؛ =ن$ك إذا قل$$ت م$ث. َ ُعجب$$ت م$$ن : ُ

ٌض$$رب عم$$رو، وأردت ب$$ضرب م$$ضروب، حينئ$$ذ عم$$رو ھ$$ل ھ$$و فاع$$ل أو مفع$$ول؟ ھ$$ذا في$$ه ل$$بس، وإذا ك$$ان ك$$ذلك  ٍ ٌ ٍَ
  .فا=صل فيه المنع

ٌ من ضرب عمرو، تبادر إلى الذھن المبني إلى الفاعلُعجبت: ًإذا قلت مث. ٍ.  

ًيج$وز إذا ك$ان فعل$ه ُم.زم$ا للبن$اء، يعن$ي يج$وز أن يرف$ع الم$صدر نائ$ب فاع$ل إذا ك$ان فعل$ه م.زم$ا : وقال أب$و حي$ان ُ ً َُ ُ
ًللبن$$اء، س$$يأتينا بع$$ض ا=فع$$ال ل$$م ُي$$سمع لھ$$ا مبني$$ا للمعل$$وم مث$$ل ِزك$$م، فع$$ل: َ ُ ) َزك$$م(ُِس$$مع َا=ص$$ُل أن$$ه زك$$م، ھ$$ل . ُ

ِ، ولذلك اختلف البصريون والكوفيون، ھل فعل أصل أم فرع؟)ُزكم(؟ لم ُيسمع، وإنما سمع ابتداء )َضرب(كـ ُ َ  

َالكوفيون على أنه أصل، ولذلك ا=فعال عن$دھم أربع$ة، فع$ل، وفع$ل، وفُع$ل، وفع$ل َ َ َ َِ ُِ َ َ أربع$ة أص$ول، وعن$َد الب$صريين .. َ
َفعل، وفعل، وفُعل : ث.ثة َ َ ََ َ ٍكلھا بفتح الفاء، وليس عنَدھم فعل بضم الفاء، وإنما ھي ُم.زمة للفتح، فحينئذ ھل ھ$و أص$ل َِ َ َِ ُ ّ

ًھ$و ف$رع ھ$ذا ال$صواب، إذا ك$ان فرع$ا ي$ستلزم أص$.، يعن$ي : أم فرع؟ نقول ُ ) ُي$ضرب(، و)َض$رب(ي$ستلزم ) ُض$رب(ً
َزك$م، أب$و حي$ان ي$رى أن$ه إذا ك$ان الفع$ل ُ، فُسمع بعض الفروع ولم ُيسمع لھا أصول، كزكم لم يسمع )َيضرب(يستلزم 

َمبنيا للمعلوم ولم ُيسمع له أصل وھو المبني للمعلوم جاز في مصدره أن يرفع نائب فاعل، وما عداه ف$.، إذن تف$صيل  َ َ ً
  .بين المسألتين

ٍيجوز إذا كان فعله ُم.زما للبناء للمجھول كزكم لعدم اFلب$اس حينئ$ذ، � يلت$بس، أم$ا  ُ ٍم$ن ض$رب : ق$ولن) ٍم$ن ض$رب(ً
ٍھذا ُيستعمل مبنيا للمعلوم ومغير الصيغة، حينئذ يحتمل أما  َ ٍلع$دم اFلب$اس حينئ$ذ، . ھذا � يحتمل إ� نائ$ب فاع$ل) ُزكم(ً

َإذن أبو حيان فصل فقال K : .لب$اس حينئ$ذ؛ =ن$ه � يرف$ع ف$اعFًيجوز إذا كان فعله م.زم$ا للبن$اء للمجھ$ول ك$زكم لع$دم ا ٍ ُ ً
ٌب فاعل فقط، فيجوز أعجبني زكام زيد وإنما يرفع نائ ُ ھ$ذا نائ$ب فاع$ل، ھ$ل يحتم$ل أن$ه فاع$ل؟ ) زي$د(فاعل، و) زكام(َ

ٍ�، � يحتمل، لماذا؟ =ن زكام ھذا مصدر، فعله زكم � يرفع فاع.، حينئذ المصدر ُيلحق بفعل$ه إن رف$ع ف$اع. حينئ$ذ  ًٍ َ َ ُ
ٍيرف$$ع ف$$اع.، إن تع$$ين رفع$$ه لنائ$$ب الفاع$$ل، حينئ$$ذ تع$$ َ ّ ٍين، وھ$$ذا مث$$ال غري$$ب، ف$$ا=قوال ث.ث$$ة حينئ$$ذً َ المن$$ع، الج$$واز، : ّ

  .التفصيل

يعني ھل يرفُع المصدر نائب فاعل؟ قول بالمنع لmلباس، قول بالجواز وھو مذھب جمھور الب$صريين، التف$صيل وھ$و 
ًنم$ا يك$ون م.زم$ا للبن$اء ًمذھب أبو حيان، وھذا جيد مذھب أبي حيان، أنه إذا كان الفعل لم ُيسمع له أن$ه رف$ع ف$اع. وإ

َللمجھول جاز لمصدره أن يرفع نائب فاعل؛ =نه � يلتبس، وأما  على أنه نائ$ب فاع$ل ھ$ذا ) عجبت من ضرب عمرو(َ
  .ُمشكل، ھذا يوقع في اللبس، إذن ُيفارق المصدر فعله في ھذين ا=مرين

ْبفعل777777777ه الم777777777صدر ألح777777777ق ف777777777 ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َْ ْ العم777777777ليِ َ َ ْ  

  

.م777777777777777777ضافا أو مج777777777777777777ر َ ُ ْ َ َُ ْدا أو م777777777777777777ع ألً َ ََ َ ْ ً  

  

ًھذا بين لك على الترتيب التنازلي ف$ي أن الم$صدر يعم$ل مطلق$ا، س$واء ك$ان ُم$ضافا إل$ى غي$ره ٌس$واء ك$ان الم$ضاف .. ً
ًإليه فاع. أو مفعو� به على التفصيل ا]تي،  ًأو مجردا ً . َ ُ ْ   .ٍيعني من اFضافة وأل، حينئذ يعمل، وھذا محل وفاقَ

ْأو مع أل َ ََ َ   .ًكان ُمح. بألبأن : ْ

ّففي ھذه المواضع الث.ث يجوز إعمال المصدر، لكنھا ليست على مرتبة واحدة، ولذلك قدم الم$ضاف =ن$ه ُمتف$ق عل$ى  َ ُ
ّأشار في النظم إلى الترتيب فإعم$ال ا=ول أكث$ر ال$ذي ھ$و الم$ضاف، وھ$ذا مح$ل وف$اق ب$ين النح$اة أن$ه يعم$ل، . إعماله َ

ّوالعل$ة عن$دھم إنم$ا أعم$$ل الم$صدر لم$شابھته الفع$ل، وكلم$ا تج$$رَد .. =ن$ه: اذا؟ ق$$الواالمج$رد، أق$يس لم$.. والث$اني أق$يس
ّ، كلم$ا تج$رد عنھم$ا ازداَد قرب$ه بالفع$ل؛ -ومعلوم أن أل واFض$افة م$ن خ$صائص ا=س$ماء-المصدر عن أل واFضافة 
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  .K=ن الفعل في قوة النكرة، بل في معنى النكرة، وكذلك المجرد ھو نكرة

lا أضيف التبس به ما ھو من خصائص ا=سماء فأبعده الشبه، ك$ذلك إذا ُحل$ي ب$أل نق$ولٍحينئذ إذ َ َات$صل ب$ه م$ا ھ$و م$ن : ُ
َخصائص ا=سماء، حينئذ ابتعَد عن الفع$ل، ول$ذلك كان$ت عل$ى الترتي$ب، وإن ك$ان ا=ص$ل أن المج$رد ھ$و ال$ذي يك$ون  ٍ

ِأكثر، لكن ُسمع من جھة نق$ل الع$رب إعم$ال الم$ضاف أكث$ر م$ن ا لمج$رد، م$ع ك$ون المج$رد أق$يس م$ن الم$ضاف؛ =ن ِ
ّا=صل في المضاف أن � يعمل، وإن عمل فعمله يكون قلي. وضعيفا؛ =نه تلبس به ما ھو من خصائص ا=سماء ً ً َ.  

َكذلك المحلى بأل، ا=صُل فيه أنه � يعمُل =نه اتصل به ما ھو من خصائص ا=سماء وإنم$ا أعم$ل الم$صدر لم$شابھته  ُ

ّوھ$$ذا ي$$دل عل$$ى أن التعلي$$ل بالم$$شابھة فيھ$$ا ض$$عف؛ =ن$$ه ُس$$مع إع$$.م الم$$ضاف أكث$$ر م$$ن إعم$$ال المج$$رد، الفع$$ل،  ّ
ّوالمضاف ھذا ليس فيه شبه بالفع$ل؛ =ن$ه بعي$د ع$ن الفع$ل باFض$افة؛ =ن$ه م$ن خ$صائص ا=س$ماء ٌ ٌ  عل$ى قل$ة ِإن ُس$مع. َ

ِيل النحاة بأن الم$صدر إنم$ا أعم$ل لم$شابھته للفع$ل فيھ$ا KاFعمال المحلى بأل، وا=صُل فيه أنه � يعمل، دل على أن تعل ُ

  .ضعف، بل الصواب أنه أصل للفعل، وعلى كل ھو سماعي

ْبفعل777777777ه الم777777777صدر ألح777777777ق ف777777777 ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َْ ْ العم777777777ليِ َ َ ْ  

  

ْم777777777777777777ضافا أو مج777777777777777777ردا أو م777777777777777777ع أل َ َ ََ َ ْ . َ ُ ْ َ ًُ ً  

  

َإن كان فعل مع أن أو ما ْ َ َ َْ َْ َ ٌْ ِ َ ت$شمل الن$وعين، والم$شھوُر ) أن(ف$ة م$ن الثقيل$ة ك$ذلك، ف$ـالمخف: أن المصدرية وقال بعضھم: ِ
  .المصدرية) ما(المصدرية، أو ) أن(عنَد النحاة 

ٌإن كان فعل ْ ِ َ َْ َكان : ِ ٌفع7ل ناق$صة، َ ْ ْم7ع أناس$م ك$ان، ِ َ َ َ م7ع :َ ْ أنم$ضاف، وَ ِ م$ضاف إلي$ه ق$صد لفظ$ه، َ ْأوُ  للتنوي$ع والتق$سيم، َ
  .المصدرية) ما(ي مع يعن) أن: (المصدرية معطوف على قوله) ما(

ّيحل ُ فھ$و -َألحق المصدر بفعله في العم$ل إن ك$ان : ٌخبر كان، ظاھُره أن ھذا القيد شرط في إعمال المصدر؛ =نه قال: َ
ً، فإن لم يكن ف. تلحقه بالفعل، أليس مفھوم الشرط أنه إذا قيده بشرط فحينئذ ي$دوُر مع$ه وج$ودا وع$دما، فكأن$ه -قيد فيه ً ٍ ّ َ

ُالمصدرية، فإن صح التق$دير ألح$ق ) ما(المصدرية أو ) أن(فعله في العمل إن كان ُيقدر المصدر بفعل مع ألحقه ب: قال ّ
ٌبه، فإن لم يصح التقدير ف. عمل، ھذا ظاھره، أنه شرط ًظاھره أنه شرط �زم، وقد جعل$ه ف$ي الت$سھيل غالب$ا، يعن$ي . ّ َ

ّليس بشرط ُمطرد، بل ھو أمر أغلبي َ.  

ِول$$يس تق$ديره بأح$د الث.ث$$ة ش$رطا ف$ي عمل$$ه، بأح$د الث.ث$ة ' أعل$$م يري$د ب$$ه : -ح الت$سھيلش$ر-وق$ال ف$ي ال$$شرح  ً ) أن(َ
  .المخففة من الثقيلة) أن(المصدرية و) ما(المصدرية و

ًوليس تقديُره بأحد الث.ثة شرطا في عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، وإن ك$ان أكث$ُر المت$أخرين عل$ى جعل$ه ش$رطا  ًK ِ
ِ، لكن نقل إعمال المصدر مع عدم صحة إح.ل ًأساسيا ِ َمع الفعل مح$ل الم$صدر، فحينئ$ذ يتع$يُن أن يك$ون ) ما(أو ) أن(ُ ّ ٍّ

ّشرطا لكنه ليس بشرط ُمطرد، وإنما ھو شرط أغلبي، يعن$ي ف$ي كثي$ر م$ن ا=ح$وال أن � يعم$ل الم$صدر إ� إذا ص$ح  ٍ ً
Kن لم يكن كذلك صح لكن في قلة، يعني قلي$ل، ق$د ُيعب$ر عن$ه بأن$ه والفعل، فإ) ما(والفعل أو ) أن(مكانه .. ّأن يحل محله

  .على قبح

ِليس تق$ديره بأح$د الث.ث$ة ش$رطا ف$ي عم$ل، ولك$ن الغال$ب أن يك$ون ك$ذلك، ب$دليل عمل$ه م$ع امتن$اع التق$دير ب$ذلك نح$و ً ِ َ :
ًضربي زيدا قائما( يمتن$ع؛ =ن ) م$ا ض$ربت(أو ) أن ض$ربت(أو ) أن ي$ضرب(ّ، ھنا يمتنُع أن يأتي ض$ربي ف$ي محل$ه )ً
ًضربي زيدا قائما( ّ، قائما قلنا ھذه حال، ضربي زيد قائما، إذ كان زيد قائما، إذا كان زي$د ق$ائم، وك$ان يمتن$ع أن يح$ل )ً ٌ ٌ ًٌ ً ً

  .المصدرية؛ =ن ما بعدھا مبتدأ، والمبتدأ � يكون كذلك) ما(المصدرية أو ) أن(بعدھا 

ًوإن إكرامك زيدا حسن، إن: كذلك قوله K ّإكرام وھو مصدر، ھل ي$صح أن يح$ل : ھذا مفعول لقوله) ًزيدا(ً أكرامك زيدا ّ
ّالمصدرية مع الفعل؟ �، لماذا؟ إن إكرامك ھ$ل ي$صح أن يتل$و ) ما(المصدرية أو ) أن(ّمحله  K)إنK) (الم$صدرية أو ) أن

ّالمصدرية؟ � يصح، حينئذ يتعيُن أن يكون المصدر ھنا قد عم$ل م$ع تخل$ف) ما( َ ِ ّ ّ ال$شرط، ول$ذلك ُيري$د أن ي$ستدل اب$ُن ٍّ
َإْن ك$ان فْع$ل م$ع أْن أْو م$ا: ِمالك رحمه ' بإعمال المصدر م$ع امتن$اع تحق$ق ال$شرط؛ =ن$ه ق$ال َ َ ََ َ ٌ ِ َ Kيُح$ل محل$ُه ِ َ َ قلن$ا ھ$ذا . َّ
  .َأغلبي ليس بشرط، وحمله كثير من المتأخرين على أنه شرط ُمطرد
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الم$صدرية، وم$ن ) م$ا(الم$صدرية أو ) أن(ّل الم$صدر ويمتن$ُع أن يح$ل محل$ه يعم: فابُن مالك يقول في بعض المواضع
ّھذا � يصح أن يحل محله ) إكرامك(، )ًإن إكرامك زيدا حسن(أبرزھا  ّ k)الم$صدرية، ) م$ا(المصدرية مع الفعل أو ) أن

kھذه خاصة بالمبتدأ، ف. يصح أن يقال) إن(لماذا؟ =ن    .التقديرإن ما ضربت، ھذا باطل � يصح : ّ

ًوكان تعظيمك زيدا حسنا، : كذلك قوله   .كالقول فيهً

ّفي ھذه ا=مثلة الث.ثة يمتنُع أن يحل محل المصدر    .المصدرية) ما(المصدرية أو ) أن(ّ

َإن كان فعل مع أن أو ما ْ َ َ َْ َْ َ ٌْ ِ َ ُيحل محله ِ . َ َ ُ ّإن صح تقديره عل$ى ظ$اھر ال$نظم فحينئ$ذ ص$ح إعمال$ه، وإن ل$م ي$صح ف: َّ ّ ٍحينئ$ذ � ٍّ
  .يصح إعماله

  : المصدر عمل الفعل في موضعينيعمُل: قال الشارح

  .َ، وھذا سبق في باب المفعول المطلق مناب الفعلً نائباَأن يكون: -ُھذا اختلف فيه-أحدھما 

َ، اضرب ضربا، ضربا ھذا أقيم مق$ام اض$رب، وزي$دا قي$ل ھ$ذا معم$ول ل$ـً زيداًضربا ً ً ًَ ف، وقي$ل للفع$ل المح$ذو) ًض$ربا(ُ
  .َوھل ھذا قياس أم �؟ ھذا سبق البحث فيه

ِ يعني بد� من اللفظ بفعله مناب الفعلً نائباَأن يكون ًضربا زيدا،. ً ً فزيدا منصوب ب$ضرباً  وفي$ه )اض$رب( َ لنيابت$ه من$ابً
  . ذلك في باب المصدرَمّضرب وقد تقداستتر مرفوع به كما في ضمير ُم

ّضربا زيدا، زيدا ھذا مفعول ب$ه لفع$ل مح$ذوف ُيف$سره . ضمر ليس بالمصدرَوذھب ابُن ھشام إلى أنه منصوب بفعل ُم ٌ ً ً ً
َاضرب زيدا، ليس ھو الذي حذف؛ =ن الذي ُحذف أقيم ضربا مقامه، حينئذ صار كالعوض عنه، ب$ل : المذكور، يعني ٍَ ً ًُ

ٍعوض عنه، فحينئذ � يجمُع بين العوض والمعوض عنه ٌ.  

ٍبقي الك.م في زيدا، فحينئذ ھل ً ھو منصوب بضربا أو منصوب بفعل ُمضمر؟ اخت$ار اب$ُن مال$ك أن$ه من$صوب ب$ضربا ً ً ٌ
  .َوذھب ابُن ھشام إلى أنه بفعل مضمر

ِواختلف فيه فقيل   .واFنشاء، ھذا ذھب معنا: ينقاس في ا=مر والدعاء وا�ستفھام فقط، وقيل: ُ� ينقاس عمله، وقيل: ُ

والفع$ل وھ$و المصدرية ) ما(ـ أو ب،والفعلمصدرية، ) أن(ـ بًراّقد المصدر ُمَأن يكون: وھو المراد ھناوالموضع الثاني 
  .ا�ستقبال ريد المضي أوُر بأن إذا أّقدالمراد بھذا الفصل فُي

ّالزمن الماضي أو ا�ستقبال قدر بـ.. ُإذا أريد بالمصدر المضي   ).أن(ُ

ّ، تق$$در ف$$ي )ًم$$ن أن ض$$ربت زي$$دا أم$$سعجب$$ت (، ً)غ$$داًعجب$$ت م$$ن ض$$ربك زي$$دا (، )ً م$$ن ض$$ربك زي$$دا أم$$سُعجب$$ت( ُ
ًعجبت من أن تضرب زيدا غدا(والفعل الماضي، وفي المستقبل ) أن(الماضي  ّ، تقدر )ً   .والفعل المضارع) أن(ُ

ّإذن إذا أريد المضي أو ا�ستقبال قدرت    .ّليست بالخيار في كل محل) ما(أو ) أن(، إذن )أن(ُ

َإن كان فعل مع أن أو ما ي َ ْ َ َ َْ َْ َ ٌْ ِ َ ّحلِ ، وإنما باخت.ف المراد من الزمن، يعني زمن الم$صدر، إن ك$ان الم$راد ب$ه الماض$ي أو ُ
ً، ثم إذا أريد المضي جعلت الفعل معه ماضيا، وإن أردت ا�ستقبال جعلته معه مضارعا)أن(ّا�ستقبال قدرته بـ ًَ َ َ ُ. 

ً أو من أن ت$ضرب زي$دا غ$دا،ًن أن ضربت زيدا أمسِم: والتقدير  م$ن ض$ربك ُ عجب$ت:ري$د ب$ه الح$الُ بم$ا إذا أرّق$د وُي،ً
ً، عجب$$ت مم$$ا ت$$ضرب زي$$داًزي$$دا م$$ع الفع$$ل الم$$ضارع، وھ$$ل يمك$$ن م$$ع الفع$$ل ) م$$ا(ُ، إذا أري$$د ب$$ه الح$$ال جئ$$ت ب$$ـ ا]نُ

   .kالماضي؟ �؛ =ن الذي يدل على الحال ھو الفعل المضارع

ًدا ع$ن اFض$افة وأل وھ$و ّ ومج$رً، ض$ربك زي$دا م$نُ عجب$ت:ً في ث.ثة أح$وال م$ضافا نح$ور يعمُلّوھذا المصدر المقد
ًضرب ضرب ضربا(المنون  ٌ  ُعجب$ت: ( ب$ا=لف وال$.مًومحل$ىّھذا مضاف، ھ$ذا مج$رد ع$ن اFض$افة، : ٍ، حينئذ نقوُل)ٍ

ّ، أما الم$ضاُف فھ$ذا مح$ل )أل(ٌ، و� خ.ف في إعمال المضاف، وإنما ا�خت.ُف واقع في المحلى بـً)من الضرب زيدا
َوفاق بين َ النح$اة أن$ه يعم$ُل، والمج$رد أج$ازهُ الب$صريون ومنع$ُه الكوفي$ون، إذا ك$ان ُمج$ردا، ف$إن وق$ع بع$ده مرف$وع أو ٍ ًَ ّ َ

ًمنصوب فھو عنَدھم بفعل ُمضمر يدل عليه المصدر المذكور، ھذا إذا كان مج$ردا،  ّ ًعجب$ت م$ن ض$رب زي$د عم$را(ّ ٌ ٍ( ،
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ٍالناصب زيدا، وأما ض$رب الم$صدر ھ$ذا ق$الوا..  في المفعول بهًفاع. لفعل محذوف، وھو العامُل) ٌزيد(ٍحينئذ نجعُل  ً :
ًال$$سماع، ُس$$مع إعمال$$ه مج$$ردا، ثاني$$ا: ًأو�.. ّ� يعم$$ل، ھ$$ذا ل$$يس ب$$صحيح، لم$$اذا؟ =ن$$ه إذا ُج$$وز إعم$$ال ً ّإذا ُج$$وز م$$ع : ُ

: لك ق$ال بع$ُضھمّالمضاف وكان$ت العل$ة عن$د جم$اھير النح$اة أنھ$ا م$شابھة الفع$ل، ف$المجرد م$ن ب$اب أول$ى وأح$رى، ل$ذ
َا=ول أكثر والثاني أقيس، الذي ھو المجرد، وإن منعُه بعُض الكوفيين َ ّ.  

ھ$ذا أج$ازه س$يبويه، وإ� في$ه أربع$ة ) أل(َفإن وقع بعَده مرفوع أو منصوب فھو عن$َدھم بفع$ل م$ضمر، وأم$ا المحل$ى ب$ـ
ًم$$ذاھب، يج$$وز إعمال$$ه مطلق$$ا، وإن كان$$ت  ِتبع$$د ش$$بھه بالفع$$ل لك$$ون ) أل(ُ ّم$$ن خ$$صائص ا=س$$ماء، وحج$$تھم ھ$$و ) لأ(ُ

  .الورود والسماع

ًالجواز ُمطلقا في المحلى بـ: إذن   ).أل(ُ

  .تبعده عن مشابھة الفعل، إذن لماذا خالفنا؟ للسماع، السماع ھو ا=صل في اللغة) أل(مع كون 

ّ� يج$$وز مطلق$$ا، وھ$$ذا ي$$رده ال$$سماع؛ =ن : الث$$اني ً ُه بالفع$$ل وھ$$و ق$$وُل َم$$ن خ$$صائص ا=س$$ماء، فأبع$$دت ش$$بھ) أل(ُ
  .البغداديين وبعض البصريين

َيجوز مع قبح، جائز أن يعمل المصدر محلى بـ: المذھب الثالث لكنه قبيح، يعني � يستسيغه اFن$سان أن ي$ستعمله ) أل(ُ
  .في نثر الك.م، وھو قول الفارسي

قائم$ة ) أل(ة ووافق$ه أب$و حي$ان، إذا كان$ت فيه معاقبة للتنوين، وھذا رأي اب$ن طلح$) أل(ُيجوز إعماله إذا كانت : الرابع
ُأنه يجوز إعماله مطلقا ب. قبح للسماع: َمقام التنوين جاز إعماله، والصواُب ھو ا=ول ً ُ.  

  .واFضافة) أل(ِوإن كان إعماُل المنون أقيس؛ =نه مجرد من  ً سماعا، من إعمال المنون أكثُرِ المضافوإعماُل

 وم$ن ، ث$م المحل$ى، ث$م المج$رد، الم$ضافِ ولھ$ذا ب$دأ الم$صنف ب$ذكر،)أل(ـ المحل$ى ب$ المن$ون أكث$ر م$ن إعم$الوإعم$اُل
ٍإطع$ام ف$ي ي$ْوم ذي م$ْسغبة َأْو((: تعالى المنون قوله ِإعمال َ َ َ ََ ِ ٍِ ٌ ْ ًيتيم$ا((]14:البل$د [))ِ ِ فاع$ل ھن$ا، ُِح$ذف ال ً)إطعام$ه يتيم$ا(، ))َ

ٌأْو إطع$ام((ب$اب اFي$ضاح ّقدره ھكذا ابُن ھشام في قطر الندى، ھو � ُيقدر لكن م$ن  َ ْ ِ ًيتيم$ا((الفاع$ل مح$ذوف  ))َ ِ ھ$ذا )) َ
  .إطعام وھو مصدر: مفعول لقوله

  .K، فدل على أنه يعمُل وجاء في فصيح الك.مونصب ورفعّومجرد عن اFضافة ) أل(ٌإطعام منون مجرد عن : إذن

  : وقول الشاعر، منصوب بإطعامًفيتيما

  ب$$$$$$$$$$$$$$$$ضرب بال$$$$$$$$$$$$$$$$سيوف رؤوس ق$$$$$$$$$$$$$$$$وم

  

  مھن ع$$$$$$$$$$$$$$$$ن المقي$$$$$$$$$$$$$$$$لأزلن$$$$$$$$$$$$$$$$ا ھ$$$$$$$$$$$$$$$$ا

  

ّھذا مفعول به لقوله بضرب وھو مصدر ُمن$ون، ورؤوس) رؤوس( :بضرب بالسيوف رؤوس وم$ن ھ$ذا مفع$ول ب$ه، : ٍ
  :ه قول)أل(ـإعماله وھو محلى ب

ُضعيف ِالنكاية َ َ َ M ُأعداءه َ َْ   

ُأعداءه( َ َإذن نقل سماعا أنه عمل وھ). أل(ھذا منصوب بالنكاية، وھو مصدر ودخلت عليه ) َْ ً   ).أل(و محلى بـُ

َوذھب بعُضھم كما ذكرناه سابقا أن العامل فيه محذوف، وھذا نسبه �بي العباس المبرد إلى أن نصب المفعول به بع$َد  َ َ ً
ّليس بالمصدر السابق، وإنما ھو بمصدر ُمنكر ُيقدر ف$ي الك$.م، فتق$دير الك$.م عن$دھم ض$عيف ) أل(المصدر المحلى بـ ّ

  .ِف؛ =نه ُيحوجنا إلى التقدير، ثم فيه نوُع تكلف، ضعيأعداءهالنكاية نكاية 

ض$عيف النكاي$ة ف$ي أعدائ$ه، : ونحوه منصوب بنزع الخافض، وتق$دير الك$.م أبو سعيد السيرافي إلى أن أعداءه َوذھب
ٍوھذا مردود؛ =ن النصب بنزع الخافض سماعي، وعندنا ھذه أمر ُمطرد، يعن$ي ي$أتي ف$ي ك$.م الع$رب، حينئ$ذ نق$ول ّ :

إل$ى ك$ون المن$صوب ب$ه من$صوب بن$زع الخ$افض؛ ) أل(ُسماعي ف. ُيصرف ما نقل م$ن إعم$ال الم$صدر محل$ى ب$ـھذا 
  .=نه سماعي
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ًوالذي ذكره الشارح وابُن مالك رحمه ' تعالى أنه يعمُل ُمطلقا ھو مذھب سيبويه وجمھور النحاة َ.  

  :وقوله

َفإن77777777777777ك . ِ َوالت77777777777777أبين َ ِ ْ . َع77777777777777روة َ َ ْ َبع77777777777777دما ُ ْ ََ  

  

َدع777777777777اك َ ِوأي777777777777د َ ْ ِإلي777777777777ه َيناََ ْ َ ِش777777777777وار ِ َ   ُعَ

  

َوالتأبين ِ ْ . َأبن يؤبُن تأبين مصدر، عروة مفعول به، والتأبين مصدر ودخلت عليه : َ ّ   ).أل(ّ

ْلق7777777777د َ ْعلم7777777777ت َ َ َأول7777777777ى َِ ْ ِالمغي7777777777رة ُ   .أنن7777777777ي ُ

  

ُك777ررت، ْ َ ْفل777م َ َ ْأنك777ل َ ُ ْ ِع777ن َ ِال777ضرب َ ْ َم777سمع . َ ْ   اِ

  

َمسمع َ ْ   .فنصبه) أل(ًمحلى بـھذا اسم رجل، والضرب ھذا مصدر : اِ

ُإن كان فعل مع أن أو ما يحل محله: إذن . َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ٌَ َْ َ ِْ َ ِ.  

ًإن أريد بالمصدر الد�لة على الحدوث صح أن يكون ُمقدرا بـ ّ K   .المصدرية) ما(المصدرية أو ) أن(ُ

ِإن لم يكن كذلك حينئذ ظاھُر ك.م الناظم ھنا أنه � يعمل ٍ.  

  : ر في لسان العرب � يخلو من حالين؛ إما ھذا وإما ذاكاستعمال المصد: َقال بعُضھم

ُأن ُيق$صد ب$$ه ثب$وت م$$ا ي$دل علي$$ه م$ن الح$$دث، يعن$ي أن ُي$$راد بالم$صدر الثب$$وت، والح$دث ا=ص$$ل في$$ه : الحال$ة ا=ول$$ى ّ ُ َ
ُقام يقوم قم(الثبوت أو عدم الثبوت؟ الثاني ھو ا=صل، ولذلك  ّث � ي$دل عل$ى الحدث الدال عليه بالفع$ل بأنواع$ه ال$ث.) َ

  .الثبوت، ھذا ھو ا=صل

kولذلك الجملة الفعلية وا�سمية بينھما فارق م$ن ھ$ذه الحيثي$ة، ا�س$مية ت$دل عل$ى الثب$وت وا�س$تمرار، بخ$.ف الجمل$ة 
  .ٌالفعلية؛ =نه حدث وا=صل فيه عدم الثبوت

  .قد ُيراد بالمصدر الد�لة على الثبوت

kأن ُيقصد به حدوث ما يدل: الثاني أي :  عليه من الحدث، سواء ك$ان ف$ي زم$ن م$اض أو ح$ال أو اس$تقبال، نظ$رة عام$ةَ
  .؟ الثاني � ا=ول)ما(و) أن(ّالنوعين الذي ُيقدر بـ

ّإذا اعتبرناه شرطا متى � ي$صح إعم$ال الم$صدر؟ إذا دل عل$ى الثب$وت، لم$اذا؟ =ن$ه � يح$ل محل$ه : إذن ّ K ) م$ا(أو ) أن(ً
K به الثبوت وإنما الد�لة على حدوث الح$دث با=زمن$ة الث.ث$ة، حينئ$ذ ص$ح أن يح$ل المصدرية، وأما إذا لم ُيرد أو ) أن(ٍ

  .محله) ما(

ّفإن أردت بالمصدر ا=ول وھو الد�لة على ثبوت ما ي$دل علي$ه م$ن الح$دث، فحينئ$ذ � ي$صلح =ن يح$ل محل$ه فع$ل �  ّ ّ ٍِ َ
  .ى الحدوث وإن لم تقصدهالمصدرية؛ =ن طبيعة الفعل دالة عل) أن(و� مع ) ما(مع 

َوإن أردت الث$$اني فعل$$ى التف$$صيل ال$$ذي س$$بق، إن أردت الم$$ضي أو ا�س$$تقبال جئ$$ت ب$$ـ َ َ م$$ع الفع$$ل الماض$$ي ف$$ي ) أن(َ
ٍم$ع الفع$ل الم$ضارع ف$ي ا�س$تقبال، وإن أردت الح$ال، فحينئ$ذ ت$أتي ب$ـ) أن(المضي، و الم$صدرية =نھ$ا � تتع$يُن ) م$ا(َ
kني وھو الد�لة بالم$صدر عل$ى ح$دوث م$ا ي$دل علي$ه م$ن الح$دث ف$ي ال$زمن الحاض$ر ك$ان َوإن أردت الثا. ّلزمن ُمعين ِ

ّعليك أن تقدره بـ ّالمصدرية، وتقدر معھا الفعل المضارع؛ =ن ) ما(ُ   .المصدرية � تصلح ھنا) أن(ُ

ّم$ضارع تخل$صه ُ=نھا مع الفعل الماضي تبقيه على حاله وھو الد�لة على حدوث الحدث ف$ي ال$زمن الماض$ي، وم$ع ال
ّللد�لة على ا�ستقبال، فلما لم يمكن اFتيان بھا في ھذا المحل قدر المصدر بـ   .في ھذه الحالة) أن(ُ

ّحينئ$$ذ لزم$$ك أن تق$$دره ب$$ـ ُ َ ِ ّلزمن$$ا أن نق$$دره ب$$ـ) أن(إذا ل$$م ن$$تمكن م$$ن تق$$ديره ب$$ـ) م$$ا(ٍ =نھ$$ا ص$$الحة ل.س$$تعمال ف$$ي ) م$$ا(ُ
  .ا=حوال كلھا

ُ�لة على حدوث الحدث في الزمن الماض$ي أو ف$ي ال$زمن الم$ستقبل، فإن$ه حينئ$ذ تق$دره ب$ـَوإذا أردت بالمصدر الد ) أن(ٍ
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  .مع الفعل المضارع في الزمن المستقبل) أن(مع الفعل الماضي في الزمن الماضي، وبـ

ُإن كان فعل مع أن أو ما يحل محله( . َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ٌَ َْ َ ِْ َ ِ.(  

ْو)سم مصدر عمل( : ثم قال َ َ ْ َ ْ ٍَ َ   .المصدر � يعمُل إ� بشروط وھي ثمانية ذكرناھا فيما سبق، ووصلنا إليھا: ل ذلكقب) ِ

ِشروط إعمال المصدر ُإن كان فعل مع أن أو م7ا يح7ل محل7ه: إن جعلنا قوله: ُ . َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ٌَ َْ َ ِْ َ َ، تجعل$ه أول ش$رط ف$ي إعم$ال الم$صدر، ِ
  .وھذا ظاھر النظم

  .المصدرية مع الفعل) ما(المصدرية مع الفعل، أو ) أن(Kأن يحل محل المصدر : ُالشرط ا=ول: إذن

  .فإن لم يكن كذلك ف. عمل

ًأن يك$ون ُمظھ$$را، فل$و : الث$اني َ ّ ل$م يعم$$ل، يعن$ي � يك$$ون ض$ميرا، ال$$ضمير إذا ع$اَد إل$$ى الم$صدر فھ$$و ف$ي ق$$وة ُأض$$مرَ ً
  .َدر؛ =ن مرجعه يرجع إلى المصدرٍالمصدر، فإذا كان ا=مر كذلك، حينئذ � يعمُل الضمير فيما بعده لتأويله بالمص

ًأن يكون ُمظھرا، فلو : إذن الشرط الثاني ِ لم يعمل خ.فا للكوفيين، لضعفه باFضمار بزوال حروف الفع$ل، ف$. أضمرَ ً
ٍيجوز حينئذ  ًضربك زيدا حسن وھو عم$را قب$يح(ُ ٌ، ض$ربك زي$دا ح$سن )ًٌ ) ًعم$را(ُال$ضمير يع$ود إل$ى ال$ضرب، ) وھ$و(ً

ِلم$$اذا؟ بن$$اء عل$$ى أن مرج$$ع ال$$ضمير ھ$$و الم$$صدر، فحينئ$$ذ أول ال$$ضمير بالم$$صدر فأعم$$ل الم$$صدر ّج$$وزه الكوفي$$ون  ُّ ُ ٍ
ًُمضمرا، وا=صل فيه أن يكون ُمظھرا، ُمضمر يعني ًأن يكون ال$ضمير ع$ام. فيم$ا بع$ده تن$زي. ل$ه منزل$ة الم$صدر؛ : ًَ ً

  .د على المصدر فھو في قوة المصدرً=نه يعود على المصدر، ليس مطلقا كل ضمير �، إذا كان الضمير يعو

ًھل يعمُل الم$صدر ُم$ضمرا؛ ض$ميرا؟ نق$ول ٍ� يعم$ل، خ.ف$ا للك$وفيين، فحينئ$ذ : ً ، ض$ربك ھ$ذا مظھ$ر، ً)ض$ربك زي$دا(ً
َمنطوق به بحروفه، زيدا مفعول به لضربك، حسن ھذا خبر المبت$دأ، وھ$و أي ال$ضرب ال$سابق عم$را أج$از الكوفي$ون  ً ًٌ

ًر، لكنه بالتأويل، فحينئذ أضمر المصدر، والصواُب أنه � يعمل مضمرانصبه، على أنه ھو مصد ِ ُ ٍ.  

ٍم$$روري بزي$$د ح$$سن وھ$$و بعم$$رو قب$$يح(و� يج$$وز ك$$ذلك  ج$$ار ) بعم$$رو(الم$$رور : ٌ، م$$روري بزي$$د ح$$سن وھ$$و أي)ٌ
 � يعم$ل؛ ُھ$ذا � ي$صلح، لم$اذا؟ =ن ال$ضمير ھن$ا وإن أرج$ع إل$ى الم$صدر إ� أن$ه: ھ$و، نق$ول: ومجرور ُمتعلق بقوله

ً=ن الم$صدر إنم$$ا يعم$$ل مت$$ى؟ إذا ك$$ان ُمظھ$$را، يعن$$ي ملفوظ$$ا بحروف$ه ھ$$و، وأم$$ا إذا كن$$ي عن$$ه بال$$ضمير ف$$.، خ.ف$$ا  ُ ً ً
  .َللبصريين، وأجاز ابُن جني إعماله في المجرور وقياسه في الظرف، فصل بينھما والصواب ا=ول

  . يعملl، فلو ُصغر �ًراّكبأن يكون ُم: لثالثا

ِ� يعمل، لماذا؟ =ن التصغير من خصائص ا=س$ماء، واغتف$ر ف$ي الم$ضاف والمحل$ى : ، نقولً)ُضريُبك زيداأعجبني ( ُ
ُللسماع، حينئذ ما عداهُ يبقى على ا=صل، فل$و ثن$ي الم$صدر � يعم$ل، فل$و ُجم$ع الم$صدر � يعم$ل، لم$اذا؟ =ن ) أل(بـ ٍ

  .خصائص ا=سماءمن .. ھذه من خصائص ا=سماء، التثنية، والتصغير، والجمع

ٍفإذا ثني المصدر حينئذ نقول ًأن يك$ون ُمكب$را فل$و . التحق به ما ھو من خ$صائص ا=س$ماء فأبع$ده ع$ن م$شابھة الفع$ل: ُ ّ
  .lُصغر لم يعمل لخروجه بالتصغير عن الصيغة التي ھي أصل الفعل

ًيعمل ُمصغرا، ويوافقه رويدا زيدا، إذن أعجبني ُضريبك زيدا، نقول: وقيل ً ً ً   .ھذا � يعمل، الصواب أنه � يعمل: ّ

ٍيعني أن يكون دا� على المرة، ل$و ك$ان دا� عل$ى الم$رة بالت$اء حينئ$ذ � يعم$ل، , أن يكون غير محدود: الرابع ّ ًّ ً ّفل$و ُح$د َ
 ٍ؛ =ن صيغته حينئذ ليست الصيغة التي ھي أصل الفعل، فلو كانت التاء في أص$ل بن$اء الم$صدر كرحم$ةبالتاء لم يعمل

  . ًمحدوداٍعمل لعدم الوحدة حينئذ، ف. يكون ة ورغب

ْوفعلة لمرة كجلسه(يعني أن � تتصل به تاء الوحدة  َ َ . َ ْ َْ ََ ٍ ِ ٌ ، إذا كان الم$صدر أص$له أن$ه بالت$اء كرغب$ة ورحم$ة عم$ل، وإن )َ
ًلم تكن التاء من أصله حينئذ صار محدودا بالتاء ف. يعمل َ ٍ.  

ِ عمله، يعنيقبل تمام منعوت َ غيرَأن يكون: الخامس وص$فه : أن ُينعت لكن يف$صل بين$ه وب$ين معمول$ه بالنع$ت، نق$ول: ِ
َبالنعت قبل تمام العمل ُمبطل Fعماله، فالشرط فيه أن � يفصل بين$ه وب$ين معمول$ه بنعت$ه ُ َأن يك$ون غي$ر منع$وت قب$ل . ِ
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� إش$كال في$ه، إذا ت$م م العم$ل وإنما ل$م ي$ؤثر بع$د تم$ا، النعت من خصائص ا=سماء المبعدة عن الفعلتمام العمل؛ =ن 
ًأعجبني ضرُب زيد عمرا مب$رح(العمل � إشكال فيه،  ٍأعجبن$ي ض$رب زي$د (ھ$ذا ج$ائز، لك$ن : ، ض$رب مب$رح نق$ول)ٍ

ًمبرح عمرا   .� يجوز: نقول) ٌ

ِإذا ف$$صل بالنع$$ت بين$$ه وب$$ين معمول$$ه بط$$ل إعمال$$ه، إذن وإنم$$ا ل$$م ُي$$ؤثر بع$$د تم$$ام العم$$ل  ّ ُ َ ََ اس$$تقرار ره ع$$ن ّل$$ضعفه بت$$أخُ
ھ$ذا مفع$ول للم$صدر، ھن$ا : ًنعته، زيدا: ّھذا فاعل، المبرح: ، ضرُبكً)أعجبني ضرُبك المبرُح زيدا: (ُف. يجوز ،العمل
lنعت قبل تم$ام العم$ل، لك$ن ل$و أخ$ر النع$ت قي$ل.. ِ� يعمل، لماذا؟ =نه ُوصف: نقول ُُ َ ) ًأعجبن$ي ض$رُبك زي$دا المب$رُح: (ِ

َصح؛ =نه استوفى عمله قبل  َ=ن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول، ف. ُيفصُل بينھما، كال$شأن ف$ي . النعتّ
  .المضاف والمضاف إليه

ِفإن ورَد ما ُيوھم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر، فلو نعت بعد تمامه لم يمنع ُ ُK ٌ ّ َ.  

َأن يكون غير منعوت قبل تمام العمل، : إذن الشرط الخامس َ ِفإن نعت بعد تمام العمل ف. إشكالَ ُ.  

ً، يعني غير مثنى و� مجموع$ا؛ًفردا ُمَأن يكون: السادس ه ا=ص$لية الت$ي ھ$ي تخرجان$ه ع$ن ص$يغ =ن تثنيت$ه وجمع$ه ُيَ
؛ يعني ابن مال$ك رحم$ه ' تع$الى ف$ي غي$ر ھ$ذا  منھم ابن عصفور والناظم؛ٌ جماعةً عمله مجموعاَزوجوl. أصل الفعل

   .لصواب ا=ول وا.الكتاب

َ، � ي$$صح؛ وإنم$$ا ُي$$شترط أن يتق$$دم الم$$صدر عل$$ى )ٌ ض$$ربًأعجبن$$ي زي$$دا( ُ ف$$. يج$$وز،ه عل$$ى معمول$$هُم$$ّتقد: ال$$سابع ّ َ ّ
kالمعمول؛ =نه ضعيف، وس$بق معن$ا القاع$دة أن العام$ل إذا ك$ان ض$عيفا � ُيت$صرف ف$ي معمول$ه، ف$. ي$صح  ّ ً أعجبن$ي (َ

  .ّبتقديم العامل على المعمول، وأما الجار والمجرور فھذا ُيتوسع فيه) ًك زيداضرب(، � يصح ھذا، إنما )ًزيدا ضربك

ّ، أن يكون مذكورا، أما مح$ذوفا ف$. يج$وز، ول$ذلك ُض$عف ق$وُل م$ن ق$ال  على ا=صحً محذوفا ف. يعمُل؛هذكُر: الثامن ُ ً ً َ
َُمتعلق بمصدر ابتدائي، ھذا ضعيف، جوزه بعضھم،  جار ومجرور) باسم '(بأن  ابت$دائي باس$م '، باس$م ' ابت$دائي ّ
ًضعيف، لماذا؟ =ن المتعلق ھنا مصدر والمصدر � يعمُل محذوفا وإنما يجُب أن يكون مذكورا؛ =ن$ه ض$عيف، : نقوُل ًَ

  .ٍوالعامل الضعيف كاسمه، ھو مذكور ضعيف، وحينئذ إذا ُحذف من باب أولى

َ ل$$يس م$$ن ال$$شروط ك$$وُن الم$$صدر بمعن$$ى الح$$ال أو بمعن$$ى َول$$يس م$$ن ال$$شروط كون$$ه بمعن$$ى الح$$ال أو ا�س$$تقبال،
ا�ستقبال؛ =نه يعمُل � لشبھه بالفعل، بل =نه أصُل الفع$ل، بخ$.ف اس$م الفاع$ل، اس$م الفاع$ل س$يأتينا أن$ه � يعم$ُل إ� 

ٌ، ض$ارب ا]ن أو غ$دا، ض$ارب أم$س � يعم$ل،)أل(ّإذا كان بمعنى الحال أو ا�ستقبال فيما إذا ُج$رد ع$ن   لم$اذا؟ =ن$ه ً
ٍأشبه الفعل المضارع، والفعُل المضارُع في ا=صل � يدل على المضي، فإذا دل اسم الفاعل عل$ى الم$ضي حينئ$ذ بُع$َد  ّ
ًشبھه بالفعل المضارع، وإذا بُعَد شبھه بالفع$ل الم$ضارع حينئ$ذ � يعم$ل؛ =ن$ه إنم$ا عم$ل إلحاق$ا ل$ه بالفع$ل الم$ضارع،  َ ِ ٍ

ٍ على الزمن الحال أو ا�ستقبال، ف$إذا دل اس$م الفاع$ل عل$ى ال$زمن الماض$ي حينئ$ذ � يعم$ل؛ kوالفعل المضارع إنما يدل K
ً=ن$$ه أص$$ل الفع$$ل بخ$$.ف اس$$م الفاع$$ل فإن$$ه يعم$$ُل ب$$شبھه بالم$$ضارع، فاش$$ترط كون$$ه ح$$ا� أو اس$$تقبا�؛ =نھم$$ا م$$دلو�  ً ِ ِ

  .المضارع

ِأعم$ل الم$صدر لعل$ة وھ$ي: وقي$ل ًمنھم$ا عل$ى الح$دث ال$ذي يقت$ضي ف$اع. دائم$ا ويقت$ضي yش$بھه للفع$ل ف$ي د�ل$ة ك$ل : ُ ً
ًمفعو� به إن كان واقعا، والصواب أنه أصل له ً .  

ْو)س7م م7صدر عم7ل: ثم ق$ال َ َ ْ َ ْ ٍَ َ ّ، نك$ر ھن$ا، إذا نك$ر ال$شيء دل عل$ى قل$ة، التنكي$ر ق$د ي$دل ب$ه عل$ى القل$ة، ِ ّ ّ ٍو)س7م م7صدر (ُّ َ ْ َ ْ َِ
ْعم77ل َ َإن عمل$$ه ش$$اذ، يعن$$ي ُيحف$$ظ و� ُيق$$اس علي$$ه إنم$$ا ھ$$و : ، ب$$ل ق$$ال ال$$صيمريف$$صله عم$$ا قبل$$ه، لم$$اذا؟ لقل$$ة عمل$$ه) َ َ

ْو)س7م م7صدر عم7ل(سماعي ول$يس بقياس$ي، وأم$ا الم$صدر فھ$و قياس$ي،  َ َ ْ َ ْ ٍَ َ ًمطلق$ا،  )أل( أو م$ع ً أو مج$رداًأي م$ضافا). ِ
َ=نه عطفه على ما سبق، وإن كان قياسا وقد أشار إلى قلته بتنكير عمل، وقال الصيمر ً   .إعماله شاذ: يَ

ٍو)سم مصدر( َ ْ َ ْ َم$ا س$اوى الم$صدر ف$ي الد�ل$ة عل$ى معن$اه، وخالف$ه : ّم$ا ھ$و اس$م الم$صدر؟ عرف$ه ف$ي الت$سھيل بقول$ه) َِ َ
ِبخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض ِ ًّ ً.  

  ...!!!نقُف على ھذا، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  78 الدرس

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  إعمال المصدر: قال الناظم رحمه ' تعالى

ِبفعل7777777ه الم7777777صدر ألح7777777ق ف7777777 ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َْ ْ العم7777777ليِ َ َ ْ  

  

ًم77777777777777ضافا  َ ْو مج77777777777777ردا أو م77777777777777ع ألٱُ َ ََ َ ْ . َ ُ ًْ  

  

ْإن ك7777777ان فع7777777ل م7777777ع أن أو م7777777ا يح7777777ل ٌُ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ِْ َ ِ  

  

ِمحل777777777777ه و) َ َ َُ ْس777777777777م م777777777777صدر عم777777777777ل. َ َ ْ َ ٍْ َ ِ  

  

َذكر في ھذين البيتين إعمال المصدر بعَد أن بين لنا المصدر فيما سبق، وبين$ا ش$روطه، ث$م ذك$ر اس$م الم$صدر  َ َ َّ ِبفعل7ه (ّ ِ ِْ ِ
ْالمصدر ألحق ف ِ ْ َْ َ ْ ْ العمليََ َ َ ًالعمل، تعديا ولزوما، ف$إن ك$ان فعل$ه الم$شتق من$ه �زم$ا فھ$و �زم، َألحق المصدر بفعله في ) ْ ً ًّ ُ

ّوإن كان ُمتعديا فھو متعد إلى ما يتعدى إليه بنفسه أو بحرف جر y ً.  

ّالعمل واحد، إن كان الفعل �زما حينئذ المصدر عمل عمل الفع$ل الم$شتق : َوذكرنا أن المصدر يخالف فعله في أمرين َ َِ ٍ ً
ّتعديا بحرف جر تعدى إليه ب$نفس الح$رف، وإن ك$ان ُمتع$ديا بنف$سه تع$دى إلي$ه بنف$سه، لك$ن يخالف$ه ف$ي منه، فإذا كان ُم ًّ ًّ

  :أمرين

ّأن في رفعه النائب عن الفاعل خ.فا، يعني محل خ$.ف، وذكرن$ا أن في$ه ث.ث$ة أق$وال: ا=ول ًالج$واز مطلق$ا، والمن$ع : ً
  .ًمطلقا، والتفصيل

َك$ان فعل$ه � يك$ون إ� ُمغي$ر ال$صيغة ص$ح أن يعم$ل الم$صدر عم$ل الفع$ل، فيرف$ع نائ$ب والمراد بالتفصيل ب$ين م$ا إذا  K ّ ُ
ًالفاعل، وإ� ف.، ھذا مثلنا له بزكم فعل، دائما ُم.زم للبناء للمجھول، بمعنى أنه � يكون على فعل، وإنما دائما يك$ون  ً ُ ُِ ِ K

ُعلى فعل، إن كان كذلك حينئذ � يلتبُس، وحجة المانع أ ٍ ِ ّن$ه يلت$بُس � ي$درى ھ$ل ھ$ذا نائ$ب فاع$ل أم فاع$ل، وھ$ذا ح$ق، ُ
َفإذا أمن اللبُس حينئذ جاز أن يرفع نائب فاعل، وھذا قوُل أبي حيان وھو أظھُر َ ٍ ِ   . جيد.. ُ

ٍأن فاع$ل الم$صدر يج$وز حذف$ه، بخ$.ف فاع$ل الفع$ل، وإذا ُح$ذف حينئ$$ذ � :  فعل$هالم$صدرا=م$ر الث$اني ال$ذي يخ$الُف  ُ َ
  .يتحمل ضميره

ْمضافا أو مجردا أو مع أل َ َ ََ َ ْ . َ ُ ْ َ ًُ ًفي كثرة العمل، ُم$ضافا ھ$ذا ًقلنا ھذا إشارة إلى أن المصدر يعمُل مطلقا، وإن كان يختلف : ً
َا=كث$$ر، ومج$$ردا ھ$$ذا أق$$ل م$$ن الم$$ضاف لكن$$ه أق$$يُس؛ =ن$$ه أش$$به  ، قلن$$ا ھ$$ذا في$$ه أربع$$ة م$$ذاھب، )أل(بالفع$$ل، محل$$ى ب$$ـً

ًمطلقا لوروده سماعا، ولو كان ضعيفا قلي.؛ =ن اFض$افة ھ$ي أكث$ر ث$م التجري$د م$ن ُوالصواب أنه يجوز إعماله  ً ً ) أل(ً
ً؛ =نھا العلة عند النحاة المتأخرين أن المصدر إنم$ا أعم$ل م$ع كون$ه جام$دا)أل(واFضافة، ثم كونه مع  ُ ِأعم$ل ل$شبھه .. ّ
ّ عمل عمله وھذا محل نظر، بل اٍحينئذَبالفعل، فلما أشبه الفعل  ّلصواب أنه إنما عمل لكونه أص$ل الفع$ل؛ =ن$ه ل$و ُعل$ل َ َ َ

َ إذا أش$به الفع$ل ف$إذا ات$صل ب$ه م$ا ھ$و م$ن خ$صائص ا=س$ماء أبع$ده، أض$عف ال$شبه كم$ا ھ$و ٍحينئ$ذبالعلة السابقة لقي$ل 
ًالشأن في الحرف ھناك، قلنا ا�س$م إذا أش$به الح$رف ُبن$ي، � ب$د أن يك$ون ال$شبُه قوي$ا، ف$إذا ات$صل با�س$م  ّ م$ا ھ$و م$ن َ

  .َ بُعد شبھه أو ضعف شبھه بالحرف فلم ُيبنٍحينئذخصائص ا=سماء 

ِ إذا أض$يف فاFض$افة م$ن خ$صائص ا=س$ماء فا=ص$ُل أن$ه � ٍحينئ$ذَكذلك المصدر لو قيل بأن العلة ھي شبھه بالفع$ل،  ُ

يعمُل، لكن$ه ُس$مع إعمال$ه، والمج$رد ، فا=صل فيه أنه � )أل(ًيعمُل، ومع ذلك ا=كثر فيه أنه يعمُل ُمضافا، وإذا ُحلي بـ
د ع$ن : kھذا أقيُس وھو أقل من الم$ضاف، وأق$يُس يعن$ي lأل(ًا=ص$ل أن يك$ون أكث$ر عم$. م$ن الم$ضاف؛ =ن$ه إذا ُج$ر (

  .ھذه العلة فيھا نظر: واFضافة ابتعد عن ا=سماء فلم يتصل به ما يبعده أو يضعف شبھه بالفعل، ولذلك نقول

ِإن كان ف: قوله َ َْ ُعل مع أن أو ما يحل محلهِ . َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ٌَ ٌإن كان فعل: (َْ ْ ِ َ َْ ْم7ع أن(ھذا اسم كان، وكان ناقصة ھنا، و) ِ َ َ َم7ع ) َ ب$الفتح، ھ$ذا َ
ِظرف ُمتعلق بمحذوف صفة لفعل، وأن قصد لفظه وھو مضاف إليه، أو مع ما، ھنا ُحذف المضاف من الث$اني لم$اذا؟  ُ
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ٍ� يجتمع$ان مع$ا ف$ي وق$ت ) م$ا(أو ) م$ا(و) أن(ًع م$ا؛ =ن$ه � يجتمع$ان مع$ا م$ع ًلكونه معطوفا على مثله، م$ع أن أو م$ ً
ھن$ا للتق$سيم والتنوي$ع ولي$ست للتخيي$ر؛ =ن$ه إذا ك$ان م$ع أن إنم$ا ُي$راد ب$ه ) أو(ٌواحد، بل ھذا له ح$ال وھ$ذا ل$ه ح$ال، ف$ـ

ْمع أنّالمضي أو ا�ستقبال، لكن ُيقدر مع المضي  َ َ ْع أنَمّ الفعل الماضي، وُيقدر َ َ  ف$ي ا�س$تقبال الفع$ل الم$ضارع، وأم$ا َ
  .=نھا � تكون للماضي و� ل.ستقبال وإنما تكون لمعنى الحال) ما(ّالحال فُيقدر بـ

ُيحل محله( . َ َ ُ ّمكانه يعني، يعني محل المصدر، إن كان فعل مع ما ذكر يحل محله، يعني محل الم$صدر، مفھوم$ه أن$ه ): َّ ّ ّ
َ � يعمل العمل المذكور، وھ$ذا ظ$اھر ال$نظم، وإن اخت$ار ف$ي الت$سھيل ٍحينئذ) ما(أو مع ) أن(ّإن لم يحل محله فعل مع 

ِبفعل7ه الم7صدر ألح7ق ف7: (ٌأن ھذا ليس بشرط، بل ھو أمر أغلبي، وظاھر النظم ھن$ا أن$ه ش$رط =ن$ه ق$ال ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َْ ْ العم7ليِ َ َ ، ث$م )ْ
َإن كان: بين أحواله َْ َمعكور  المصدر الذي يعمل العمل المذِ   .إلى آخره.. َ

  .ُھذا شرط، ونزيد عليه الشروط السبعة التي ذكرناھا:  نقولٍحينئذف

ِو): (ثم قال ْسم مصدر عملَ َ َ ْ َ ٍْ َ ٍس7م م7صدر ِ)عمل �س$م م$صدر، ) ِ َ ْ َ َج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف، خب$ر مق$دم، وف$صله ِْ ّ
ٍمصدرعما سبق  َ ْ َإعمال اسم المصدر ھ$ذا مح$ل الخ$.ف، ول$ذلك حك$م َ، =ن ثم مغايرة بين المصدر واسم المصدر، ثم َ ّ

  .الصيُمري بأن إعماله شاذ، يعني ُيحفظ و� يقاس عليه

ّولقل$ة إعم$$ال اس$$م الم$$صدر ك$$ذلك ف$$صله عم$ا س$$بق، ول$$ذلك نك$$ر  َ ْعم77لّ َ ٌعم77ل(؛ َ َ Kنك$ره، ف$$دل عل$$ى أن$$ه قلي$$ل، واFطب$$اق ) َ K
َمضافا أو مجردا أو مع : السابق في قوله َ ْ . َ ُ ْ َ َُ ًَ ْألً ُإن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، َ . َ َ ُ َ َ ْ َ َ ّْ ٌَ َْ َ ِْ َ ِ.  

ٍھذان ا=مران يكونان في المصدر وفي اسم المصدر، يعني ليس كل اسم مصدر يعمل، بل � بد أن ي$صح حل$وُل فع$ل  K ِ َِ
ّمحله، فإن لم يصح ) ما(أو ) أن(مع  ُ على ظاھر ال$نظم � يعم$ل، فك$ل م$ا اش$ترط ف$ي الم$صدرٍحينئذّ  ُي$شترط ف$ي اس$م ّ

  .المصدر

ِو)( ْسم مصدر عملَ َ َ ْ َ ٍْ َ َاسم المصدر عرف$ه ف$ي الت$سھيل بقول$ه). ِ معن$اه وخالف$ه َھ$و م$ا س$اوى الم$صدر ف$ي الد�ل$ة عل$ى : ّ
ُذك$ر أم$رين؛ أم$را م$ن جھ$ة المعن$ى وأم$را م$ن جھ$ة اللف$ظ، فواف$ق اس$م .  م$ا ف$ي فعل$ه دون تع$ويضِبخلوه م$ن بع$ض ً ً َ
َالمصدر المصدر ّد�لة على الحدث، ھذا ظاھر ال$نظم، أن اس$م الم$صدر ي$دل عل$ى الح$دث كم$ا أن الم$صدر ي$دل في ال ِ َّ َ

َعلى الحدث، إذن ما يدل على الحدث قد يكوُن مصدرا وقد يك$ون اس$م م$صدر، اتفق$ا ف$ي الد�ل$ة عل$ى الح$دث، ول$ذلك  ً ّ
م$$سماه ع$ين الح$$دث، ) ض$رب(َاس$م س$$اوى الم$صدر، وعرفن$$ا أن الم$صدر ھ$$و اس$م الح$دث الج$$اري عل$ى فعل$$ه، : ق$ال

َُم$$سماه ع$$ين الح$$دث، ف$$التكليم م$$صدر، ُم$$سماه ع$$ين الح$$دث، والك$$.م اس$$م م$$صدر واف$$ق :  اس$$م الم$$صدر نق$$ولٍحينئ$$ذ ُ
ّالمصدر في الد�لة على الحدث، إذن كل من التكليم والك.م يد�ن على الحدث، ھذا ظ$اھُر ك$.م اب$ن مال$ك رحم$ه '  َ

  .، وما ھو معنى المصدر؟ ھو الحدثمعناهالمصدر في الد�لة على ما ساوى : تعالى في التسھيل

vإذن كل منھم$ا الم$ساوى والم$ساوي ك$ل منھم$ا دال عل$ى الح$دث v vِ َأي معن$ى الم$صدر وھ$و الح$دث، وبھ$ذا أخ$رج نح$و . َ
َال$دھن والكح$ل مم$ا في$ه ح$روُف الفع$ل لكن$ه � ي$دل عل$ى ح$دث، كح$ل الع$ين الكح$ل، دھ$ن ال$رأس ال$دھن، إ َ ّ ذن ال$دھن ِ

َوإن واف$ق .. �، لكون$ه: ھذان لفظان فيھما حروف الفعل، لكن ھل ھما مصدران أو اسما مصدر؟ نق$ول: والكحل نقول
ًكلم تكليما، وسلم تسليما، وأعطى عطاء(الفعل في الحروف كما في  ًّ َاسم المصدر وإن وافقه ف$ي الح$روف كلھ$ا وھ$و ) ّ

َأنه � يدل على الحدث، فكل ما وافق الفعل ولم يدل عل$ى الح$دث فل$يس المصدر أو في بعضھا وھو اسم المصدر، إ�  َ َ ّ
ّفإن ك$. منھم$ا وإن اش$تمل عل$ى ح$روف الفع$ل ل$م ي$دل عل$ى الح$دث ب$ل عل$ى ذات، فالكح$ُل . بمصدر و� اسم مصدر َ ً

ًُمسماه عيُن الكحل الذي تكحل به العين، وكذلك الدھن نفس ما ُي$دھن ب$ه ال$رأس ُي$سمى دھن$ا، فُم$س ّماه ذات وف$رق ب$ين ُ
ًأن يكون المسمى ذاتا وبين أن يكون حدثا ًَ.  

أن موض$$وع اس$$م الم$$صدر الح$$دث :  نق$$ولٍحينئ$$ذvإذن ك$$ل م$$ن الم$$صدر واس$$م الم$$صدر ي$$د�ن عل$$ى الح$$دث، ُمقت$$ضاه 
ف َاسم المصدر، لو نظرت في اللفظ اسم الم$صدر، اس$م الم$صدر م$ضا: kكالمصدر، والذي يدل عليه قوُل النحاة قاطبة

ُ ل$يس مدلول$ه الح$دث عل$ى ھ$ذا الث$اني، وإنم$ا مدلول$ه ٍحينئ$ذkومضاف إليه، ي$دل عل$ى أن اس$م الم$صدر اس$م للم$صدر، ف َ
ٌالمصدر لفظ المصدر، وھو قول ثان في الم$سألة، م$ا م$دلول اس$م الم$صدر؟ نق$ول ق$و�ن اب$ُن مال$ك رحم$ه ' تع$الى : ُ

ّ س$اوى الم$صدر، ك$ل منھم$ا ي$دل ٍحينئ$ذ اس$م الم$صدر ھ$و الح$دث، وكذلك ابُن ھشام في سائر كتبه ذھبا إلى أن مدلول v
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َعلى الحدث، وذھب بعضھم إلى أن اسم المصدر مدلوله لف$ظ الم$صدر، وج$زم أب$و حي$ان ب$أن موض$وع اس$م الم$صدر  َ
  .سماه الحدثّ يكون الك.م ُمسماه التكليم، والتكليم ُمٍحينئذالمصدر نفسه، وھو القول الثاني في المسألة، وھذا أظھُر، ف

ّالنتيجة أن اسم المصدر يدل على الحدث، ولكن بواسطة الم$صدر، : إذن ّ م$ن عب$ر ع$ن ك$ون اس$م الم$صدر ي$دل ٍحينئ$ذَ ّ
k ُي$$ؤول ك.م$$ه بأن$$ه أراَد م$$ا ي$$دل عل$$ى الح$$دث ٍحينئ$$ذَعل$$ى الح$$دث وھ$$و ي$$رى أن اس$$م الم$$صدر اس$$م للم$$صدر اللفظ$$ي، 

لم$صدر واس$م الم$صدر، ود�ل$ة اس$م الم$صدر عل$ى الح$دث بواس$طة َبواسطة المصدر، فم$ن ق$ال ب$أن الح$دث م$دلول ا
kالم$صدر ص$ح تعبي$ره ك$ذلك، وإذا أراَد الث$اني ب$أن ك$. منھم$ا ي$$دل عل$ى الح$دث ُمباش$رة،  ّ Kًھ$ذا في$ه نظ$$ر، :  نق$ولٍحينئ$ذ

  .َأن اسم المصدر كاسمه، يعني اسم ُمسماه لفظ المصدر: والصواب أن ُيقال

vھذا اسم مصدر، مدلوله وُمسماه تكليم، ثم ك$ل م$ن العط$اء : ّه وُمسماه إعطاء، والك.م نقولفالعطاُء اسم مصدر، مدلول ّ
K دل اس$$م الم$$صدر عل$$ى الح$$دث بواس$$طة الم$$صدر، ودل الم$$صدر عل$$ى ٍحينئ$$ذواFعط$$اء والتكل$$يم م$$دلولھما الح$$دث، ف K

  .الحدث مباشرة بدون واسطة

اه وھو الحدث، ھذا يحتمل القولين، يعني س$اوى الم$صدر ف$ي الد�ل$ة َما ساوى المصدر في الد�لة على معن: إذن قوله
  .لكن بواسطة، بواسطة المصدر، وإن كان ظاھر العبارة تشيُر إلى الثاني

ِ، ھذا نظر في اللفظ، يعن$ي اس$م الم$صدر ُيخ$الف الم$صدر م$ن حي$ث ه من بعض ما في فعله دون تعويضّه بخلوَوخالف
ًف فعله ا=صلية أو الزائدة، وُيشترط في الم$صدر ب$أن � يك$ون م$صدرا إ� إذا ك$ان اللفظ، بأنه ينقُص منه بعض حرو َ

Kُمساويا للفعل في حروفه ا=صلية والزئدة، فإن نقص عن الحروف ا=صلية أو الزائدة فإما أن ُيعوض عن$ه أو �، ف$إن  ّ َ ً
ض عنه فھو مصدر على ا=صل، فإن لم ُيعوض عنه فإما أن ُينوى أو � lُّعو َ، فإن نوي ّ َ ھو مصدر، وإن ل$م ُين$و ٍحينئذُ

   .فھو اسم مصدر

ٌ م$$ن ق$$ال ب$$أن د�ل$$ة ك$$ل منھم$$ا الح$$دث مت$$ساويان، وم$$ن حي$$ث اللف$$ظ �، ث$$م ف$$رق بينھم$$اٍحينئ$$ذإذن م$$ن حي$$ث المعن$$ى  َ y َ .
ًالمصدر يك$ون ُم$ساويا ف$ي الح$روف الع$دد، ك$ل ح$رف أص$لي ف$ي الفع$ل � ب$د أن يك$ون موج$ودا ف$ي الم$صدر، وك$ ّل ً

َحرف زائد في الفع$ل � ب$د أن يك$ون موج$ودا ف$ي الم$صدر، ف$إن ل$م ُيوج$د ك$ل م$ن ا=ص$ل والزائ$د نظرن$ا ف$إن ُح$ذف  ً
ض عنه كوعد ھذا مأخوذ من الوعد، نقول المصدر lُّح$ذفت ال$واو وُع$وض :  نقولٍحينئذِعدة، ھذا مصدر كذلك، : ٌوُعو ِ

ض عنه، فإن ُحذف من  lِعنھا التاء، إذن ُحذف وُعو ٍب$اق عل$ى م$صدريته :  نق$ولٍحينئ$ذالفعل أص$ل وُع$وض عن$ه الت$اء ِ
ّفھ$و م$$صدر، ك$ذلك إذا ُح$$ذف ول$م ُيع$$وض عن$ه  ِ إن ن$$وي الح$رف ال$$ذي ل$م ُي$$ذكر ف$ي الم$$صدر ٍحينئ$$ذِ ھ$$و :  نق$$ولٍحينئ$ذُ

َقات.. ًمصدر، مثل قاتل قتا� َقت$ا(ٌب$ين الق$اف والت$اء أل$ف، وتق$ول ف$ي الم$صدر .. َ لكنھ$ا منوي$ة أي$ن ا=ل$ف؟ محذوف$ة، ) ِ
Kبدليل قيتا�، ُسمع قيتا� فدل على أنھ$ا ِ ًِ م$صدر، وإن : ُا=ل$ف ُح$ذفت ونوي$ت، إذن ھ$ذا م$صدر أو اس$م م$صدر؟ نق$ول.. ً

َنقص من حروف الفعل ؟وإن نقص، لماذا؟ لكونه ُحذف لكنه منوي، فإن لم يكن ھذا و� ذا  َ تع$ين أن يك$ون اس$م ٍحينئ$ذَ َ ّ
ً وخالفه، يعني خالف اسم المصدر الم$صدر بخل$وه لفظ$ا وتق$ديرا، إن خالف$ه بخل$وه لفظ$ا :مصدر، ھذا الذي أراده بقوله ً ًّ ّ َ َِ ُ

ً حكمنا عليه بكونه اسم مصدر، فإن خالفه بكون$ه س$قط من$ه بع$ُض الح$روف لفظ$ا � تق$ديرا فھ$و م$صدر ٍحينئذًوتقديرا  ً ِ َ َ َ
  .على ا=صل

ّ من الح$روف ا=ص$لية أو الزائ$دة دون تع$ويض، ف$إن ُع$وض ِيعني الذي في فعله،) ما في فعله(من بعض ما في فعله 
  ً. حكمنا عليه بكونه مصدراٍحينئذعن المحذوف .. عنه

k، ھ$$ذا عل$$ى ال$$رأي ا=ول، ب$$أن عط$$اء ي$$دل عل$$ى الح$$دث  Fعط$$اء معن$$ىٍساوُم$$ عط$$اء ٍحينئ$$ذٍكعط$$اء، ف: ق$$ال اب$$ُن عقي$$ل
ّتح$د، إعط$اء ھ$ذا م$صدر، وعط$اء اس$م م$صدر، م$دلول ك$ل kُمباشرة، وإعطاء يدل على الحدث ُمباشرة، إذن المعن$ى ُم

ّمنھما الحدث، ثم نظرنا في اللفظ، إذا دل ك$ل منھم$ا عل$ى الح$دث إذن � ف$رق م$ن جھ$ة المعن$ى، � ب$د أن نبح$ث ع$ن  ٌ K
  .فارق بينھما من جھة اللفظ

، أعط$ى ً وتق$ديراً منھا لفظاٍ خاله من الھمزة الموجودة في فعله وھوّ له بخلوٌِف ومخالٍفإن عطاء ُمساو Fعطاء معنى،
ُأعطى، وعطاء ھذا اسم مصدر، أين الھمزة؟ ح$ذفت، ننظ$ر ھ$ل : ًإعطاء ھذه الھمزة موجودة في قوله.. ًيعطي إعطاء

ُّعوض عنھا شيء ف$ي اللف$ظ؟ �، ھ$ل نوي$ت بحي$ث دل دلي$ل عل$ى أنھ$ا منوي$ة ك$أن يك$ون ُس$مع لف$ظ آخ$ر ُم$صرح في$ه  K َّ ٌ



                                                            
1112

ًذا و� ذاك، حكمنا عليه بكونه اسم مصدر، إذن ليس كل نقص يكون سببا في الحك$م عل$ى اللف$ظ بالھمزة؟ �، إذن � ھ ّ َ
ّبكونه اسم مصدر، بل � بد أن ننظر ھل ُع$وض عن$ه أو �؟ إن ُع$وض فھ$و م$صدر، وإن ل$م ُيع$وض عن$ه ن$سأل ھ$ل  ّ ّ َ

ِ=ن المنوي كالموجود، المنوي المقدر كالموجود، إن نوي فھ ھو منوي أو �؟  ٍحينئ$ذو مصدر ع$ن أص$ل، إن ل$م ُين$و، ُ
Kخ. اسم المصدر من حرف لفظا وتقديرا، لفظا لم ُينطق به، وتقديرا لم ُينو، ف$دل عل$ى أن$ه اس$م م$صدر، ول$ذلك : نقول ً ً ً ً
  .ٍعطاء في المعنى مساو Fعطاء وھو مصدر: قال

ِعله ب$سقوط ح$رف من$ه وھ$و الھم$زة، موج$ودة ِالتبس؟ إذن � بد من فارق لفظي، فنظرنا فإذا به مخالف لف.. إذا تساويا
َفي الفعل ولم توجد في اسم المصدر،  ُ نسأل ونبحث كما بحثنا سابقا، فنحكم عليه بكونه اسم مصدرٍحينئذُ ً.  

ًوھو خال منھا، يعني من الھمزة لفظا وتقديرا،  ً   .عوض عنھا شيءولم ُيٍ

ُ، يعني قد ي$سقط بع$ض ح$روف الفع$ل و� ُي$ذكر ً منه تقديرا ولم يخُلًن بعض ما في فعله لفظاِ بذلك مما خ. مَواحترز
، قتال ھ$ذا م$صدر،  قتال: وذلك نحو على ا=صل،ً مصدر بل يكون مصدراَ� يكون اسم فإنهفي المصدر لكنه منوي، 

َلفاعل الفعال والمفاعله: ِفعال ْ َْ ُ َ َ ََ َُ َِ ِ  .  

قاف، ثم ألف، ثم ت$اء، أي$ن ا=ل$ف ف$ي الم$صدر؟ : عة أحرفًقتال فإنه مصدر، مصدر قاتل، فاعل، قاتل قتا�، قاتل أرب
َوما يلي اSخر مد وافتحا: ا=لف التي بعد التاء ھذه ألُف المصدر، سيأتي.. قتا َ ُ ُ َ َ ََ ْ . ِ أين ا=لف الت$ي ھ$ي ف$ي :  نقولٍحينئذ، فِ

َفاعل؟ غير موجودة، لم تذكر في المصدر َُ َ.  

ّھل ھي منوية؟ ھل ُعوض عنھا شيء؟ �، لم    .ُّيعوض عنھا شيءَ

ِإذن ُوج$دت ا=ل$ف وك$سر م$ا قبلھ$ا فقلب$ت ا=ل$ف ي$اء فقي$ل. ِ، فيع$ال)ِقيت$ال(� بد من دليل، ُسمع . ھل ھي منوية؟ نعم ُِ ُ ِ :
  .، إذن نقول ھذا الحرف منوي)قيتال(

 منھ$ا  ول$م يخ$ُلًالك$ن خ$. منھ$ا لفظ$،  خ. من ا=لف التي قبل التاء ف$ي الفع$ل وقد)َقاتل(فإنه مصدر ) قتال(وذلك نحو 
َھ$ذا ھ$و ال$دليل عل$ى أنھ$ا من$وي، إذا ل$م ُيوج$د � م$ا نحك$م .. ق بھا في بعض المواض$عِطُ ولذلك نًمنويا،: ، يعنيًتقديرا

ٌ� ب$$د أن ي$$دل دلي$$ل. �! َح$$رف مح$$ذوف وھ$$و من$$وي: ھك$$ذا م$$ن رؤوس$$نا، نق$$ول K ِيعن$$ي ب$$أن ُس$$مع ف$$ي ل$$سان الع$$رب .. ّ
  .ّليه بأنھا شاذ أو أنھا ضعيف، أو أنھا خ.ف ا=صل أو القياس المطردٌتصريح بھا أصالة، ولو حكمنا ع

ِأو ببدنه كما ھو الياء ھنا في قيتال، ولذلك نطق بھا في بعض المواضع  ، الي$اء ھ$ذه ًيراباِ وض$ارب ض$ً قاتل قيتا�:نحوُ
  .ُمنقبلة عن ا=لف؛ =نه مكسور ما قبله، فھذا مصدر � اسم مصدر

 � ٍحينئ$ذح$رف، .. ض عن$ه ش$يءّو ولكن ُعً، وتقديراًن بعض ما في فعله لفظاِ تعويض مما خ. م دون: بقولهَواحترز
ِ، أي$ن ال$واو؟ ُح$ذفت )ع$دة(فع$ل، ) عدَو( فإنه مصدر )ِعَدة(يكون اسم مصدر، بل ھو مصدر على ا=صل، وذلك نحو  َ

َفعلة، ) ِعدة(في المصدر،  حذوف$ة وع$دة م$صدر، وا=ص$ُل ف$ي الم$صدر َأين الواو؟ محذوف$ة؟ كي$ف ھ$ي م:  نسأُلٍحينئذِ
ّأن � ينقص من حروف فعله و� حرفا � زائدا و� أصليا، نقول ھنا ُحذف وُعوض عنه التاء، وإذا ُعوض عن$ه الت$اء  ّ ِ ً ً ً َ

ّ صار كالموجود، إذن لم ينقص حرف =نه ُعوض عن المحذوفٍحينئذ ٌ َ.   

َوھو وعَد وقد خ. من الواو التي في فعله  ، فھو م$صدر � اس$م م$صدر، بخ$.ف ض عنھا التاءّو ولكن ُعًوتقديراً لفظاَ
ًتوضأ وضوءا: (الوضوء والك.م من قولك ًتوضأ تفعل، تفع. ھذا المصدر، ) ّ k ّ أي$ن ال$واو؟ أي$ن الت$اء؟ ) ًتوضأ وض$وءا(ّ

  .محذوفة

ًتكلم ك.ما( َأصله تكليما، أين التاء وأين التضعيف؟ ھذا نقص) ّ ً.  

ِتوضأ وضوءا، وتكلم ك.ما، فإنھما اسما م$صدر؛ =ن$ه ُح$ذف الت$اء منھم$ا وُح$ذف : لك.م من قولكِبخ.ف الوضوء وا ِ ًّ ًّ
  . حكمنا عليھما بكونھما اسمي مصدرٍحينئذّالتضعيف، ولم ُيعوض عنھما شيء ولم ُينويا، ف

ِفھما اسما مصدر � مصدران، لخلوھما لفظ$ا وتق$ديرا م$ن بع$ض م$ا ف$ي فعلھم$ا، وھ$و الت$اء و ً أح$د حرف$ي الت$ضعيف، ً
الم$دة الت$ي قب$ل ا]خ$ر فلي$ست للتع$ويض ب$دليل ثبوتھ$ا ف$ي الم$صدر، حي$ث � .. وأما المدة التي قبل ا]خ$ر قت$ال، ك$.م

َوم7ا يل7ي اSخ7ر م7د وافتح7اتعويض كا�نط.ق واFكرام، ھذه ألف المصدر كم$ا س$يأتي،  َ ُ ُ َ َ ََ ْ . ِ .م7د  ،ِ َانطل$ق انط.ق$ا، انك$سر ُ َ ً َ
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ًتغفر اس$تغفاراًانكسارا، اس$ َ ّالم$دة ھ$ذه م$دة الم$صدر، موج$ودة ف$ي اس$م الم$صدر وموج$ودة ف$ي الم$صدر، إذن لي$ست .. َ
  .للتعويض

ٌكا�نط.ق واFكرام وا�ستخراج، فُعلم من ذلك أن العوض قد يكون آخرا وقد يكون أو�، يعني قد ُيح$ذف ح$رف م$ن  َ ً ً ِ ِ
ّالفعل، و� ُيوجد في المصدر ثم ُيعوض عنه حرف آخ ر إما في أوله وإما في آخره، والتعويض كم$ا يك$ون ف$ي ا]خ$ر َ

  .يكون في ا=ول والعكس بالعكس

ًوحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة، ھذا ا=صل فيه، توضأ توضؤا ّ ّ َ k .. َمثله، تكل$م تكلم$ا، تعل$م تعلم$ا، ف$رح ِ ً ًk ّ ّ
ًفرحا، أشر أشرا، ا=صل فيه أن يكون ُمساويا لفعله ً ًأعل$م إع.م$ا زاَد علي$ه الم$دة، وھ$ذا : دة، قد يزيد عليه نح$ووبزيا. ً َ

ّ� إشكال فيه، يزيد لكن � ينقص، والحك$م ھن$ا ف$ي كون$ه اس$م م$صدر إذا نق$ص ول$م ُيع$وض أو ُين$و، أم$ا الزي$ادة فھ$ي  َ َ ُ
ًفرح فرحا، وتكلم تكلما، وقد يكون: ً قد يكون ُمساويا للفعل في الحروف مثلٍحينئذثابتة،  ًk َّ َ  بزيادة وھذه الزي$ادة تختل$ف، ِ

ّأعلم إع.ما، فإن نقص عن فعله، فإن ُعوض عن الناقص أو قدر فيه فمصدر وإ� فاسم مصدر: نحو ُ ًّ َ َ.  

Kإذن اسم المصدر ما ساوى المصدر في الد�لة على معناه، الذي ھو معنى المصدر وھو الحدث، وھ$ذا ُي$ؤول بأن$ه دل  ّ ُ
K باعتبار النتيجة ھو م$ساو، لك$ن باعتب$ار الطري$ق يختل$ُف، =ن الم$صدر دل عل$ى ٍذحينئعلى الحدث بواسطة المصدر،  ٍ

Kالحدث ُمباشرة، واسم المصدر دل على الحدث بواسطة الم$صدر، ف$. إش$كال في$ه، النتيج$ة واح$دة ك$ل منھم$ا دل عل$ى  ّ K
ٍالحدث، فاسم المصدر مساو للمصدر في الد�لة على الحدث، ھذا التعبي$ُر � إش$ك ِ ّال في$ه، عل$ى الق$ول الث$اني، ونف$صل ُ ُ

ّبأن المصدر دل على الحدث ُمباشرة بدون واس$طة، وأم$ا اس$م الم$صدر ف$دل عل$ى الح$دث بواس$طة الم$صدر، فُم$سمى  K Kُ
ًُمسماه الحدث نف$سه، وس$بق معن$ا م$رارا ف$ي أول الكت$اب أن ُم$سمى اللف$ظ ق$د يك$ون لفظ$ا، ) إعطاء(، و)عطاء إعطاء( ً َ ّ

ّاس$م ھ$ذا لف$ظ ُم$سماه لف$ظ آخ$ر، واس$م الم$صدر ك$ذلك، اس$م ُم$سماه ..  ُم$سماھا ھن$ا لف$ظ زي$د، زي$د اس$مِزيد كلمة، كلمة ٌّ
ّ ُمسمى المصدر الحدث، إذن ُمسمى المسمى الحدث، فيكون ھو ُمسمى ا=صل، وھو اسم المصدرٍحينئذالمصدر،  ّ ّ.  

ًوخالفه بخلوه لفظا وتقديرا معا، يعني فإن خ. منه لفظا � تق ً ً ً ّ ِديرا فھو مصدر، من بع$ضَ � ب$د أن يك$ون بع$ض، ل$و .. ً
ّكان كل ھذا ما ُيتصور، ما في فعله دون تعويض، يعني ما في فعل$ه م$ن الح$روف ا=ص$لية أو الزائ$دة دون تع$ويض، 

َيعني لم ُيعوض ولم ُينو، ولم ُينو أشار إليه بقوله َ َ ًخ. منھم$ا لفظ$ا وتق$ديرا، ف$إن خ$. لفظ$ا � تق$ديرا فھ$: ّ ً ً و م$صدر، إن ً
ّخ. لفظا وتقديرا وُعوض عنه  ً ّ ھو مصدر، و� يكون اسم مصدر إ� إذا ُح$ذف أح$د الح$روف ول$م ُيع$وض عن$ه ٍحينئذً ُِ

ُولم ُينو، فنحكم عليه بأنه اسم مصدر َ.  

ُلكن إن كان مدلوله � الح$دث كم$ا ف$ي الكح$ل وال$دھن � نحك$م علي$ه بأن$ه م$صدر أو اس$م م$صدر؛ =ن$ه ُي$شترط فيھم$ا ُ 
ُسواء كان بواسطة أو مباشرة أن يكون مدلوله الحدث، فأما إذا كان مدلوله ال$ذات  َح$روف .. َ ل$و واف$ق الح$روفٍحينئ$ذّ

ً� ُيسمى مصدرا و� اسم مصدر: ِالفعل نقول ّ.  

ِو): قال ْسم مصدر عملَ َ َ ْ َ ٍْ َ ن$ه يعم$ُل  عن فعله نحكم علي$ه بأ-بالشروط السابقة-ُ، إذن اسم المصدر وھو ما نقصت حروفه ِ
ُعمل فعله، والحكم فيه كالحكم في المصدر تعديا ولزوما باختصار، فإن ك$ان �زم$ا فاس$م الم$صدر يرف$ُع و� ين$صب،  ًُ ً ً َ
ّوإن كان ُمتع$ديا بح$رف ُع$دي اس$م الم$صدر ب$الحرف ال$ذي تع$دى ب$ه ذل$ك الفع$ل، وإن ك$ان يتع$دى إل$ى اثن$ين فك$ذلك،  ّ l ً

  .وث.ثة كذلك

  :المصدر قولهومن إعمال 

ًأكف77777777777777را ْ ُ َبع77777777777777د َ ْ Mرد َ ِالم77777777777777وت َ ْ َ Mعن77777777777777ي ْ َ  

  

َوبع77777777777777د ْ َ َعطائ77777777777777ك َ ِ َالمئ77777777777777ة َ َ ِ   Mالرتاع77777777777777ا ْ

  

َعطائك: الشاھد في قوله ِ َ؛ =ن عطاء اسم مصدر، وھذا محل وفاق بين النحاة أن عطا بف$تح الع$ين وح$ذف الھم$زة اس$م َ ٍ k
ح ّ م$ا ص$ر وھ$و خ$.ُفًفت تخفيف$اِذه ُح المصنف أن عطاء مصدر وأن ھمزت ابُنَوزعم: مصدر، ولذلك قال ابُن عقيل

kادعي ب$أن الھم$زة  ، المشھور أن عطاء اسم مصدر وليس بمصدر، والمصدر ھو اFعطاء، وإذابه غيره من النحويين
ًھنا ُحذفت تخفيفا � بد من دليل، يعني ادعاء حرف محذوف ونوي � بد من دليل، وليس ا=مر ھكذا مطلقا ُ ًّ ِ.  

ًأكف77777777777777را ْ ُ َبع77777777777777د َ ْ ِالم77777777777777وت Mدَر َ ْ َ Mعن77777777777777ي ْ َوبع77777777777777د  َ ْ َ َعطائ77777777777777ك َ ِ َالمئ77777777777777ة َ َ ِ   Mالرتاع77777777777777ا ْ



                                                            
1114

    

َأضاف اسم الم$صدر إل$ى فاعل$ه، عطائ$ك أن$ت، أن$ت المعط$ي، إذن أن$ت الفاع$ُل فأض$اف اس$م الم$صدر إل$ى ) عطاء  ( َ ََ
  :َفاعله ثم نصب به مفعوله وھو المائة؛ فالمائة ھذا مفعول �سم المصدر، ومنه قول الشاعر

ُق777777777الوا َم777777777كَك6 َ ًھن777777777دا ُ ْ َوھ777777777ي ِ ٌم777777777صغية َْ َ ْ ُِ  

  

َي77777777شفيك ِ ْ َقل777777777ت َ ْ ٌص777777777حيح ُ َذاك َِ ْل777777777و َ َكان777777777ا َ َ  

  

ًكل$م ُيكل$م ك.م$ا(ُھذا مفعول به، =ي شيء؟ لك.م، ك.م ھذا اسم مصدر؛ =نه لـ) ًھندا(ًك.ُمك ھندا،  َ َ َ َl K ( وا=ص$ل التكل$يم
َوكلم(( K َ ً ' ُموسى تكليم$اَ ِ ْ َ َ ُ K((] حكمن$ا ٍحينئ$ذَ الم$صدر، فنق$صت بع$ُض الح$روف فل$م ُيع$وض ول$م ُين$و،  ھ$ذا]164:الن$ساء 

ًالكاف ھذا في محل رفع فاعل، وھندا ھذا مفعول به) ك.ُمك أنت(عليه بكونه اسم مصدر، وھو ُمضاف إلى الفاعل  ّ.  

ھ$$ذا اس$$م ) بل$$ةُق(م$$ن قبل$$ة الرج$$ل امرأت$$ه، .. ، وھ$$ذا ح$$ديث يذكرون$$ه)ه الوض$$وءَ امرأت$$ِ الرج$$لِبل$$ةُن قِم$$(ومن$$ه ح$$ديث 
ًقبل ُيقبlل تقبي.(مصدر؛ =نه من التقبيل  K(والقبلة ھذه اسم مصدر ،ُ.   

  .، الرجل ھو الفاعل، امرأته ھو المفعول)قبلة الرجل(َأضافه إلى الفاعل ) امرأته(َنصب 

  :وقوله

.ص77777ح إذا ُع77777ون َ ْ ِالخ77777الق َ ِ َالم77777رء، َ ْ َ ْل77777م ْ ْيج77777د َ ِ َ  

  

ًع7777777777777سيرا َم7777777777777ن َ .إ) ِاSم7777777777777ال ِ َمي7777777777777 ِ   .سراُ

  

  .إعطاء: إعانة ھذا المصدر إعانة مثل) َأعان ُيعين إعانة(ھذا اسم مصدر ) عون(،  الخالق عوُنKإذا صح

ُنقول ھذا اسم مصدر؛ =نه ُحذف بعُض حروف الفعل ولم ُيع$وض ول$م ُين$و، والخ$الق ھ$ذا فاع$ل، والم$رء ھ$ذا ) عون( َ ّ ِ
ُمفعول به، أضيف اسم المصدر إلى فاعله ونصب المفع   ول به ُ

َبع777777777777777شرتك ِ َِ ْ َالك777777777777777رام ِ ِ cتع777777777777777د ْ َ ْم777777777777777نھم ُ ُ ْ ِ  

  

َف67777777777777777 ْت7777777777777777رين َ َ َ ِلغي7777777777777777رھم ُ ِ ِِ ْ   َألوف77777777777777777ا َ

  

َبع77شرتك( ِ َِ ْ ِعاش$$ر ُيعاش$$ُر معاش$$رة(ِع$$شرة ) ِ َ، ھ$$ذا ا=ص$$ل بع$$شرتك إذن نق$$ص م$$ن ح$$روف الفع$$ل، ع$$شرتك الك$$رام، )َ
َعشرتك أنت، أضاف اسم المصدر إلى فاعله ونصب به الكرام َ.  

ُشواھد على أن اسم المصدر يعمُل، ويكفي فيه ما ذكرّإذن دلت ھذه ال َ.  

v من قال بأنه شاذ إن أراَد به أنه قليل وُيستعمل � إشكال فيه، وإن أراَد به أنه ش$اذ ب$المعنى الخ$اص بمعن$ى أن$ه ٍحينئذو َ
َل فعل$ه كالم$صدر؛ َل$يس ا=م$ر ك$ذلك، ب$ل ال$صواب أن$ه يعم$ُل عم$: � ُيقاس عليه وما ورَد في لسان العرب ُيؤول، قلنا

  .=ن مدلوله الحدث سواء قلنا بواسطة أو بدون واسطة

 وق$$ال ، ف$$إن الخ$$.ف ف$$ي ذل$$ك م$$شھور،مِھ$$َن ادع$$ى اFجم$$اع عل$$ى ج$$واز إعمال$$ه فق$$د وَ وم$$ٌ قلي$$لِ الم$$صدروإعم$$اُل
، ق$ام مق$ام ر يعمل عمله المصدَ مقامَ أن ما قامُدبُعَ و� ي: الدين بن العلج في البسيطوقال ضياُء، ه شاذُ إعمال:الصيمري

  ً. ذلك قياساَ ونقل عن بعضھم أنه قد أجازالمصدر يعني به اسم المصدر،

لم$اذا؟ =ن اس$م الم$صدر عل$ى ث.ث$ة . �: ِإذن إعمال اسم المصدر ھو المراد، لكن ھل كل اسم مصدر يعمل؟ الج$واب
  .طرفان ووسط: أنواع

ًعلم اسم مصدر وقع علما، نحو: ا=ول َ   .ار، وبرةيسار، وفج: َ

ًيسار وفجار ھذه أسماء مصدر، يعني ليست مصادر وإنما ھي أسماء مصدر، وھ$ذه � يعم$ل منھ$ا واح$د اتفاق$ا، يعن$ي 
ًأن اسم المصدر إذا كان علما � يعمل وفاقا. ًو� واحد يعمل من ھذه المذكورات و� غيرھا اتفاقا باFجماع ً.  
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َ، و� يقع موقع الفعل، و� يقصد ب$ه ال$شياع، و� ُيوص$ف، )أل( يقبل اسم المصدر العلم � يضاف، و�: قال في الھمع
ِيعني � ُيعطى حكم الفعل البتة، وإنما يكوُن جامدا =نه � يدل عل$ى ح$دث؛ =ن$ه بالعلمي$ة نق$ل م$ن الم$صدر كم$ا ُس$مي  k ً ِ َ

ِ، كما قلنا ينقل مصدر وُيسمى ب$ه عل$م، لم$ا نق$ل )فضل(فضل رجل، كـ َ ي$دل عل$ى ح$دث ج$اء ف$ضل؟ ھ$ل:  نق$ولٍحينئ$ذُّ k
ًص$ار مج$ردا ع$ن معن$اه ا=ص$لي، وھ$و د�لت$ه عل$ى الح$دث، ف: وإنم$ا نق$ول. المراد ب$ه ف$ضل الزي$ادة الخي$ر؟ �  ٍحينئ$ذَ
ًكذلك اسم المصدر إذا صار علما  َ ً ُجرد عن معناه، � ي$دل عل$ى ح$دث، وإذا ل$م يك$ن دا� عل$ى ح$دث ٍحينئذُ ّ  ب$أي ٍحينئ$ذّ

kدر كالمصدر، إنما يعمُل إما لشبھه بالفعل وإما لكون$ه أص$. للفع$ل، وھ$ذا وذاك ك$ل منھم$ا ي$دل شيء يعمل؟ اسم المص ً
ًعلى الحدث، إن عم. أو عمل واحد منھما لما فيه من معنى الح$دث، وأم$ا إذا ص$ار علم$ا  ِ ُج$رد وُس$لب د��ت$ه ٍحينئ$ذَ ّ

  .على الحدث

ًإذن عل$م ھ$ذا الن$$وع ا=ول، وھ$ذا � يعم$$ل اتفاق$ا ٌَ ْو)س7م م7صدر عم77ل(، لك$ن ظ$$اھر ك$.م الن$$اظم َ َ َ ْ َ ْ ٍَ َ أن ِي$رد علي$$ه أو �؟ ) ِ
َعبارته توھم أن العلم من أسماء المصادر يعمل؛ =نه أطلق قال:  نقولَندخل عليه َ ِ ْو)سم م7صدر عم7ل: (ُ َ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِقي$ل ب$ه ي$رد ) ِ

ّشرط في المصدر أن يحل محله: َعلى الناظم، وإذا أردنا أن نعتذر نقول أن : ، فقلن$ا ف$ي المقدم$ة)م$ا(أو ) أن( فعل م$ع َّ
ًھذين الشرطين أو أن ھذين الحالين كونه مضافا أو مجردا أو مع  ، كما ھو الشأن في المصدر ھو ك$ذلك ف$ي اس$م )أل(ً

ٌإن كان فعل: المصدر، الشرط الثاني ْ ِ َ َْ ٌ إلى آخره كما أن$ه ش$رط ف$ي الم$صدر ك$ذلك ھ$و ش$رط ف$ي اس$م الم$صدر، وم$ا ..ِ ٌ

َ علما � يصح أن يقع موقع فعل � مع كان k : ُ � يرد على الناظم، في$صير قول$هٍحينئذ، وإذا كان كذلك )ما(و� مع ) أن(ً
َو�ْسم مْصَدر عمْل( َ َ ٍَ ٌإن كان فعل: (ُّمقيد بقوله) ِ ْ ِ َ َْ   .إلى آخره) ِ

  .اسم المصدر العلم � يتأتى فيه ذلك، إذن � يرد على الناظم وھذا أجود.. والعلم

ّك.م الناظم ُمقيد بما قيد ب$ه الم$صدر م$ن كون$ه ي$صلح ف$ي : ِوھذا النوع وإن كان ظاھر إط.ق المتن عمله إ� أنه ُيقال ّ
  .والفعل) ما(أو ) أن(موضعه 

َو�ْس$م م$ْصَدر عم$ْل: ( � ي$رد عل$ى الن$اظم، فقول$هٍحينئ$ذواسم المصدر العلم ليس كذلك،  َ َ ٍَ م$ع ال$شروط ال$سابقة، وھ$و ) ِ
ھ$ذا � يعم$ل، واس$م الم$صدر العل$م :  نقولٍحينئذّوالفعل محله، فإن لم يصلح ) ما(والفعل، و) أن(ّأن يصح حلول كونه 

ِكفجار ويسار وبرة نقول ّھذا � يصلح أن يحل محله الفعل مع : ِ   ).ما(و� مع ) أن(ّ

َر مفاعل$ة كالم$ضرب والمحم$دة، ًذي م$يم زائ$دة، يعن$ي ماك$ان مب$دوءا بم$يم زائ$دة، لغي$: النوع الثاني م$ن اس$م الم$صدر َ
ٌ ومحمدة، وھذا كالمصدر اتفاقا، يعني يعمُل عكس ا=ول، إذن طرفان ووسط، طرف � يعمُل اتفاق$ا، وط$رف َمضرب ًٌ ًَ

ُيعمل اتفاقا، وھو ما كان مبدوءا بميم زائدة، ھذا ُيعنوُن له النحاة بأنه اسم م$صدر، وال$صحيح أن$ه م$صدر، وھ$و ال$ذي  ِ ً ً
  .َدر الميمي، وھذا سبق تفصيله في شرح النظم المقصودُّيسمى بالمص

ُوسيأتي أن$ه م$صدر � اس$م م$صدر، وا�حت$راز بغي$ر مفاعل$ة م$ن نح$و ض$ارب م$ضاربة فإنھ$ا : م$ضاربة، م$ن قول$ك: ٌ
َلفاعل الفعال والمفاعلهمصدر، وھذا � إشكال فيه  ْ َْ ُ َ َ ََ َُ َِ :  نق$ولٍينئ$ذح، الم$يم ھن$ا زائ$دة =ي ش$يء؟ للد�ل$ة عل$ى المفاعل$ة، ِ

ھ$ذه لي$ست : دالة على الفاعل � إشكال فيه وھي مصدر، وأما الميم الزائ$دة لغي$ر المفاعل$ة كالم$ضرب والمحم$دة نق$ول
ًتل$ك دال$ة عل$ى المفاعل$ة، وھ$ي م$صدر قطع$ا، وھ$ذه قي$ل بأنھ$ا اس$م .. ھي الميم التي في مضاربة، ومقاتل$ة، وم$شاركة

  . � يدخُل في ھذا النوعٍحينئذمصدر � مصدر، والصواب أنھا مصدر، 

  .ضارب مضاربة فإنھا مصدر: مضاربة، لقولك: ُوا�حتراز بغير مفاعلة من نحو

ًوھذا قلنا يعمُل وفاقا؛ =نه مصدر في الحقيقة ِ.  

ً� ھذا و� ذاك، يعني ما لم يكن علما وما لم يك$ن مب$دوءا بم$يم زائ$دة مث$ل: الثالث عط$اء، وك$.م، وس$.م إل$ى آخ$ره، : ً
َحل خ.ف بين النح$اةھذا م َوغي$ر ھ$ذين في$ه خ$.ف فمنع$ه الب$صريون وأج$ازه الكوفي$ون، وال$صواُب الج$واز ل$ورود . ّ َ

اختلفوا ف$ي الن$وع الثال$ث وھ$و م$ا ل$م :  نقولٍحينئذ حكمنا به ولو بقلة، ٍحينئذKالسماع، فإذا صح السماع في لغة العرب، 
ًيكن علما كفجار و� مبدوءا بميم زائدة لغير مفا ًعلة، ھذان نوعان متقاب.ن، ا=ول ممنوع اتفاقا، والث$اني ج$ائز اتفاق$ا، ً ً

  .َ سقط ھذا النوعٍحينئذوالخ.ف ھل ھو مصدر أو اسم مصدر؟ والصواب أنه مصدر، 
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َم$$ا بينھم$$ا م$$ا ل$$يس ذا و� ذاك،  َ مح$$ل خ$$.ف ب$$ين النح$$اة، فمنع$$ُه الب$$صريون وأج$$ازه الكوفي$$ون، وال$$صواب ھ$$و ٍحينئ$$ذَ َ َ ٍ ّ
  .الجواز

ِو): (إذن ْسم مصدر عملَ َ َ ْ َ ٍْ َ َھذا تابع لما سبق، كأنه ذكر في البيت$ين أم$رين اثن$ين) ِ ُالم$صدر، ث$م اس$م الم$صدر، والف$رق : ٌ
ٌبينھما من جھة اللفظ، إذا قيل بأن المصدر يدل على الح$دث ُمباش$رة، واس$م الم$صدر بواس$طة، ق$د يك$ون ث$م ف$رق م$ن  َ k َ

َف. شك أن ثم فرقا بينھما، وُيشترط في اس$م الم$صدر ف$ي إعمال$ه م$ا ي$شترط ف$ي جھة المعنى، وأما من جھة الحروف  ً َ ّ
  .المصدر

  :ثم قال رحمه '

ِوبع77777777777د ج77777777777ره ال77777777777ذ ِ. M َ ْ َ ْ أض77777777777يف ل77777777777هيََ َ َ ِ ُ
  

  

ْكم77777777777777ل بن77777777777777صب أو برف77777777777777ع عمل77777777777777ه َ َ َ َ ْ ْ Mٍ ْ ِ َِ ٍ َ َْ  

  

ِوبعد جره( M َ ْ َ ْكمل (ً:ّعلق بقوله ھذا منصوب على الظرفية ُمتبعدٌھذا مصدر مضاف إلى الفاعل، ) ََ M ّكم$ل بع$َد ج$ره ال$ذي ) َ
  .ُأضيف له

ًم7ضافا قد ُيضاف المصدر إلى ما بعده؛ =ن$ه يعم$ُل : يعني َ ْو مج7ردا أو م7ع ألَأُ َ ََ َ ْ . َ ُ ُ، وھ$و اس$م، وا=ص$ُل ف$ي ك$ل اس$م أن$ه ًْ
َ إذا أض$يف إل$ى م$ا بع$َده ف$إن احت$اجٍحينئ$ذِيقبُل اFضافة، وھذا � يمن$ع م$ن إض$افته م$انع،  ل$ه، يعن$ي ُ lإل$ى من$صوب كم 

ّأض$$فه ث$$م ان$$صْب م$$ا بع$$ده عل$$ى أن$$ه معم$$ول للم$$صدر، أو إن احت$$اج إل$$ى مرف$$وع ك$$ذلك كمل$$ه،   ق$$د ُي$$ضاف إل$$ى ٍحينئ$$ذْ
َالمفعول ويحتاج إلى الفاعل، قد ُيضاف إلى الفاعل ويحتاج إلى المفعول، فما أضيف إليه وافتقر إلى ا]خر س$واء ك$ان  ُ

ًفاع. فيرفع أو مفعو�    .فينصبً

ْكمل  M َ ھذا أمر، وا=صل في ا=مر الوجوب، لكن ليس ھذا مراد الناظم وإنما المراد اFباحة، يعن$ي إن أردت التكمي$لَ َ ..
َتكميل إعمال المصدر المفتقر إلى الفاعل ارفعه بعد إضافته إلى ما بع$َده، وإذا افتق$ر وأردت تكميل$ه بالمن$صوب   ٍحينئ$ذَ

ُن$$صب، كم$ل إن أردت التكمي$$ل ف$ا=مر لmباح$$ة � للوج$وب، لم$$اذا؟ =ن$ه يج$$وز أن ي$$ضاف بع$َد إض$$افته إل$ى م$$ا بع$ده ا َ
انتھين$ا، ) ُعجب$ت م$ن ض$رب زي$د(للفاعل و� يذكر معه مفعول، والعكس، قد ُيضاف إلى الفاعل و� نحت$اج للمفع$ول، 

ٍعجبت من ضرب زيد( ٍعجب$ت م$ن ض$رب زي$د ( م$ا نحت$اج إل$ى المفع$ول، ٍحينئ$ذُضرب مصدر، أضيف إلى فاعله، ) ُ ُ
ًمعروف$$ا بين$$ك وب$$ين ) ض$$رب زي$$د(كملت$$ه، ھ$$ذا ج$$ائز ل$$يس بواج$$ب، إ� ف$$ي حال$$ة واح$$دة وذل$$ك فيم$$ا إذا ك$$ان ) ًعم$$را

ِ � ُبد من ذكر المفعول به � يجوز حذفه؛ =نه � تحصُل الفائدة التام$ة إ� ب$ذكر المفع$ول، ل$و ٍحينئذالمخاطب،  عرف$ت ُ
:  نق$ولٍحينئ$ذُضربت؛ ھل ح$صلت الفائ$دة؟ ل$م تح$صل الفائ$دة التام$ة، : َجئت تقول، فأعرف أنك ضربت.. أنك ضربت

ً� ُبد من ذكر الفضلة ھنا، وھذا الذي ذكره الصبان أنه ما افتقر م$ن الف$ض.ت تع$ين ف$صار داخ$. ف$ي اFس$ناد وم$ا �  َ َ َ
جم$اھير النح$اة .. ٍف بين النحاة، أكثُر النحاة � يدخل، وھذا مسألة خ.ٍحينئذًف.، يعني ما لم يكن ُمفتقرا إليه في الفائدة 

َفي الك.م، والظ$اھُر ك$.م ال$صبان أول$ى، أن$ه إن افتق$ر الك$.م .. على أن الفض.ت كلھا ليست داخلة في حقيقة اFسناد
ٌ يج$$وز حذف$ه ويج$$وز ذك$$ره، ف$إذا ك$$ان ث$$م عل$م ب$$ضربك زي$$دٍحينئ$$ذّ � ُب$$د م$ن ذك$$ره، وإن ل$$م يفتق$ر ٍحينئ$$ذإلي$ه  ِ بإيق$$اع .. ُ

  .َتعين ذكر المفعول وإ� � داعي لذكر المسند والمسند إليهٍحينئذ الضرب منك ولم يعلم المفعول به 

ٍكمل بنصب أو برفع( ْ َ ْ ْ Mِ َِ ٍ َ ُكمل ھذا إباحة؛ =ن$ه ق$د يج$وز ذك$ر الفاع$ل ويح$ذف المفع$ول والعك$س ب$العكس؛ =ن$ه ف$ي ھ$ذا ) َْ
ًالمقام يجوز حذف الفاعل كما ذكرناه سابقا ً، أن من الفوارق بين المصدر وفعله أنه يجوز حذف الفاعل مطلقاُ ُ ِ.  

ِوبعد جره   M َ ْ َ   .ّيعني جر المصدرََ

ِالذ( ِجره  ھذا مثال طبق القاعدة ھو فيه،).. ي. M ًجر يجر جرا(َ ّ ّمصدر، أضافه إلى الھاء بعد جر الم$صدر، أض$افه إل$ى ) ّ َ
  .الفاعل الھاء يعود على المصدر وھو فاعل

ْ أضيف لهيِذ.ال( َ َ ِ َالذي ھذا مفعول به للمصدر، إذن كملن$ا بع$د اFض$افة ن$صبنا، وھ$ذا تقعي$د أو مث$ال لم$ا ذك$ره، ) ُ َوبع7د ٌ ْ َ َ
ِجره  M ِالذّأي جر المصدر َ ْ أضيف لهي. َ َ ِ ٍكم7ل بن7صبُال$ذي أض$يف الم$صدر إلي$ه، . يعن$ي الم$ضاف إلي$ه: ُ ْ Mَ َِ ً إن ك$ان م$ضافا ْ

ْأو(ّلفاعل كمله بنصب يعن$ي للمفع$ول ب$ه، ُإلى الفاعل، إن أضيف إلى ا ز جمع$ا، ) َ lًھ$ذه مانع$ة خل$و فتج$و ُ َُ ٍبرف7ع ّ ْ َ إن ك$ان ِ
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ُمضافا إلى المفع$ول؛ =ن$ك إذا كملت$ه بالن$صب معن$اهُ أن$ه أض$يف إل$ى المرف$وع ّ ّالفاع$ل، وإن كملت$ه ب$الرفع معن$اهُ أن$ه .. ً
ْبرفع عمله(ُأضيف إلى المفعول،  َ َ َ ٍَ ْ ْ عمله)ِ َ َ   . يحتمل ھذا ويحتمل ذاكوبنصب لكمل وعمله،كمل،  مفعول لَ

أن ُيضاف الم$صدر إل$ى فاعل$ه، ث$م ي$أتي مفعول$ه، ھ$ذه ح$ال وھ$ذا كثي$ر : ا=ول: نقول للمصدر المضاف خمسة أحوال
َول$$ْو�: ((ًج$$دا، ومن$$ه قول$$ه تع$$الى َ َدف$$ُع ' الن$$اسَ ِK K َ ھ$$ذا واض$$ح، ول$$و� أن ي$$دفع ' الن$$اس، ]251:البق$$رة [))ْ ) دف$$ُع(إذن َُ

َوبعد لو): مصدر، وھو مبتدأ والدليل ْ ْ َ ََ   .� يكون إ� مبتدأ) لو�(بعد  ،َ

ُنقول مبتدأ وھو مصدر، أضيف إلى لفظ الج.لة، لفظ الج.لة في المعنى فاعل، وأم$ا ف$ي ا�ص$ط.ح ل$يس ) دفُع(إذن 

َ ' الن$اسْ َدف$ُعَل$ْو�((ًبفاعل؛ =ن الفاعل � يك$ون إ� مرفوع$ا ھ$ذا ا=ص$ل في$ه،  ِK K((] 251:البق$رة[) مفع$ول ب$ه، ) الن$اس
ِبعد جره إذن M َ ْ   .لفظ الج.لة على أنه فاعل له) دفُع(ّجر المضاف وھو .. ََ

ٍكمل بنصب( ْ Mَ َِ َ َدفُع ' الناسَلْو�(َالناس، : وھو المفعول به، فقلت )ْ ِK K ْ.(  

  .ولهأن ُيضاف إلى فاعله، ثم يأتي مفع: إذن الحالة ا=ولى

ٌأعجبن$ي ش$رُب الع$سل زي$د: (أق$لأن ُي$ضاف إل$ى المفع$ول ث$م ُي$ذكر الفاع$ل، عك$س ا=ول، وھ$و : الثاني عك$ُسه أن (، )ِ
ھ$$ذا م$$ن إض$$افة الم$$صدر إل$$ى مفعول$$ه، زي$$د ب$$الرفع عل$$ى أن$$ه فاع$$ل، ھات$$ان ) ش$$رب الع$$سل(، )ي$$شرب الع$$سل زي$$د

  الصورتان ھي التي نص عليھا الناظم

ٍكمل بنصب ْ Mَ َِ   .ي الحالة ا=ولى، ھذا فْ

ٍأو برفع ْ َ ِْ   .وھذه الحالة الثانية: َ

ّوھل ھذه الحالة مخصوصة بالشعر؛ حالة الضرورة أم أنھا تجوز في النثر؟ ھ$ذا مح$ل خ$.ف، وال$صواب أنھ$ا لي$ست  ُ
  .خاصة بالضرورة

ًوحج البيت من استطاع إليه سبي.{ففي الحديث  َ ِ َح$ج البي$ت م$ن اس$تطا{كمثال وإ� فيه نظ$ر، } ّ البي$ت محج$وج إلي$ه } عِ
ّالمستطيع فاعل، لكن ھذا في$ه نظ$ر م$ن حي$ث ال$شرع، وأن يح$ج البي$ت الم$ستطيع، لكن$ه : َوھو مفعول به، من استطاع

ِو[: ((الث$اني قلي$ل، ول$ذلك ا=ول أكث$ر، وال$صواب ھن$اك.. قلي$ل ِ َK.عل$ى الن$اس ح$ج البْي$ت م$ن اْس$تطاع إلْي$ه س$بي ً ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ k َِ ََ َ ْ K((] آل
ّ من استطاع بدل من الناس؛ لئ. يجب الحج على كل مستطيع؛ =نك لو جعلته فاع. =وجب$ت الح$ج عل$ى ]97:مرانع َّ ً ٌ َ

ِو[((كل مستطيع، وھذا ل$يس ب$وارد، ھ$ل ك$ل م$ستطيع يج$ُب علي$ه الح$ج؟  ِ َKعل$ى الن$اس ح$ج البْي$ت م$ن اْس$تطاع َ َ َ ََ َ ِ ِِ k ِْ K آل [))َ
ِربناه حينئذ يجُب أن يحج البيت المستطيُع، وھذا مخ$الف لل$شرع، � يج$ب الح$ُج َ من استطاع فاعل، إذ أع]97:عمران َّ ٍ

ًعلى كل ُمستطيع، قد يكون حج سابقا، وقد يكون ثم عذر آخر، على كل ھذا كمثال فقط ّ.  

ْكم7ل: أن ُي$ضاف إل$ى الفاع$ل ث$م � ي$ذكر المفع$ول، وھ$ذا تأوي$ل لقول$ه: الحالة الثالث$ة M ْكم7ل ، قلن$ا َ M أن . د ب$ه اFباح$ةالم$راَ
َوم$$ا: ((ُي$$ضاف إل$$ى الفاع$$ل ث$$م � ي$$ذكر المفع$$ول نح$$و ِ ك$$ان اْس$$تغفاُر إْب$$راھيم =بي$$هَ ِ ِِ َِ ِ َ َ ََ ْ  وم$$ا ك$$ان اس$$تغفاُر ]114:التوب$$ة [))َ

ُإبراھيم ربه، أن يستغفر إبراھيم ربه، أين المفعول به؟ محذوف، وما كان استغفاُر إبراھيم ربه،  َ K َربن$ا((ِ K K وتقب$ْلَ َ َ ِ دع$اءَ َ ُ(( 
  . دعائي إياك، حذف المفعول]40:إبراھيم[

ِقد ُيضاف إلى مفعول$ه وُيح$ذف فاعل$ه، يج$وز أو � يج$وز أن يح$ذف الفاع$ل؟  قلن$ا م$ن الف$وارق ب$ين الم$صدر : الرابع ُ ُ
ّوالفعل أنه اختلف فيه ھل يرفع نائب فاعل أو �؟ وا=م$ر الث$اني أن$ه يج$وز ح$ذُف فاعل$ه، و� يتحم$ل ال$ضمير، ُِ :  يعن$يُ

  .ُيحذف مباشرة

 �((ُقد ُيضاف إلى مفعوله وُيحذف فاعله، وحذف فاعل المصدر جائز، وھ$و مم$ا يف$ارق في$ه الم$صدر الفع$ل، : الرابع
ِيْسأم اFنساُن مْن دع$اء الخْي$ر َِ ْ ِ َ َ َُ ِ ْ ُ م$ن دعائ$ه الخي$ر، الخي$ر ھ$ذا مفع$ول ب$ه، م$ن دع$اء الخي$ر، م$ن :  يعن$ي]49:ف$صلت [))َ

  .دعائه حذف الفاعل

ّأن ُيضاف إلى الظرف، فحينئذ يرفُع وينصُب، ھذا واض$ح ب$ين: ًخامسا Kك$الُمنون نح$و. ٍ أعجبن$ي انتظ$ار ي$وم الجمع$ة : (َ
ًزيد عمرا ُانتظ$ار م$صدر، انتظ$ر ينتظ$ر انتظ$ارا، أض$يف ) أعجبن$ي انتظ$ار(ُ، أضيف إلى الظ$رف ث$م رف$ع ون$صب، )ٌ ً

ًيوم زيد عمرا رفع ونصبِالمصدر إلى أي شيء ھنا؟ انتظار يوم الجمعة أو ال ٌ ِ.  
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إذن ھذه خمسة أحوال باعتبار اFضافة، إما أن ُيضاف إلى الفاعل ثم ُي$ذكر مفعول$ه، وإم$ا أن ُي$ضاف إل$ى المفع$ول ث$م 
ُّي$ذكر فاعل$ه، وھ$ذه مح$ل خ$$.ف، وإم$ا أن ُي$ضاف إل$ى الفاع$ل وُيح$$ذف المفع$ول أو ب$العكس، أو ُي$ضاف إل$ى الظ$$رف 

  :وال داخلة في قولهھذه خمسة أح.. فيرفع وينصب

ِوبعد جره  M َ ْ َ ِالذ -ّجر المصدر: يعني-ََ َ أضيفي. ِ ْل7هُأضيف المصدر . ُ ِال7ذ عائ$د عل$ى َ ْل7ه، ي. ّ ج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بقول$هَ v :
َأضيف ِ ُ، وأضيف ھذا ُمغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير ُمستتر يعود على المصدر، ُ ّ ْكم7ل(ُ M بع$د ذل$ك كم$ل، كم$ل بع$د ) َ
ٍبنصبُذي أضيف له ّجره ال ْ َ ْأو برفع عمله (ِ َ َ َ َ ٍْ ْ ِ   .المذكور السابق) َ

ْوج7777777777ر م7777777777ا يتب7777777777ع م7777777777ا ج7777777777ر وم7777777777ن َ َ . ُ َ ُ َ َ َ . ُ َْ  

  

ِراع777777777ى ف777777777 َ ْتب777777777اع المح777777777ل فح777777777سنِ ا)يَ َ َ َ َ ََ . ْ ِ ْ  

  

.وجر( ُ   .ھذا فعل أمر) َ

.ما يتبع ما جر( ُ َ ُ َ َ َجر تابع المجرور، من أين أخذنا تابع؟ ومن أين أخذنا المج$: يعني) َْ ِم$ن ك$.م الم$صنف، ) ت$ابع(رور؟ ّ
ُما يتبعجر تابع،  َ َ ُيتبعاسم موصول بمعنى الذي، ) ما (:َْ َ . ّ صلة الموصول، الموصول مع صلته في ق$وة الم$شتق الت$ابعَْ

.ما جر ُ ُّجر ھذا ُمغير الصيغة الذي جر، الموصول م$ع ص$لته ف$ي ق$وة الم$شتق، وھن$ا مج$رور، وج$ر ت$ابع المج$رور، : َ ّ ّ
ًضفت المصدر إلى ما بع$ده، قلن$ا إم$ا أن يك$ون ف$اع. وإم$ا أن يك$ون مفع$و�، باعتب$ار اللف$ظ، م$ا حكم$ه ف$ي إذا أ: يعني ًَ َ َ

َوم$$$ا((الح$$الين؟ باعتب$$$ار اللف$$$ظ  َ ك$$ان اْس$$$تغفاُر إْب$$$راھيمَ ِ َِ َِ َ ْ إب$$راھيم ھ$$$ذا مج$$$رور، كي$$$ف مج$$$رور :  قلن$$$ا]114:التوب$$$ة [))َ
َوم$$ا((ع$$ن الك$$سرة، فھ$$و مج$$رور، ٌومن$$صوب ف$$ي اللف$$ظ؟ ممن$$وع م$$ن ال$$صرف، ھ$$ذه نياب$$ة  َ ك$$ان اْس$$تغفاُر إْب$$راھيمَ ِ َِ َِ َ ْ َ(( 

ُاستغفاُر ھذا مصدر أضيف إلى إبراھيم، إذن ھ$و ف$ي اللف$ظ مج$رور، ول$و أض$يف إل$ى المفع$ول ب$ه :  قلنا]114:التوبة[ ُ

l أضيف إلى المفعول، في اللفظ ھو مجرور، إذا أتبع بأن أكد أو ٍحينئذأعجبني شرُب العسل،  ُ ُ ُِعط$ف علي$ه أو ُوص$فُ ِ ..
ًإم$ا أن تراع$ي اللف$ظ فتج$ره، وإم$ا أن تراع$ي المح$ل فترف$ع إن ك$ان ُم$ضافا إل$ى الفاع$ل وتن$صب إن :  لك حا�نٍحينئذ ُ ُّ

  .ًكان مضافا إلى المفعول

ٌفالمضاُف إليه المصدر إن كان فاع. فمحل$ه رف$ع، وإن ك$ان مفع$و� فمحل$ه ن$صب إن ق$در ب$ـ ًٌ ن وفع$ل الفاع$ل، وإ) أن(ً
ٍعجبت م$ن ض$رب زي$د الظري$ُف: (وفعل المفعول، فتقول) أن(قدر بـ ٍعجب$ت م$ن ض$رب زي$د(، )ُ ِ َإذا ح$ذفت المفع$ول ) ُ
  .ِالظريُف الظريف: تقول

.وجر ما يتبع ما جر( ُ َ ُ َ َ َ . ُ ِعجبت من ضرب زيد الظريف: (ّإذن جره فقل) َْ ٍِ   .بالخفض مراعاة للفظ، وھو أرجح من الرفع) ُ

.ج77ر: (ق$$الّول$ذلك قدم$$ه ھن$$ا  ِوم7ن راع77ى ف77( ،)ُ َ َ َ ْتب77اع المح77ل فح77سنِ ا)يَْ َ َ َ َ ََ . ْ ِ ِعجب$$ت م$$ن : (فھ$و ح$$سن، يعن$$ي إذا قل$$ت: أي) ْ ُ
ٍضرب زيد الظريُف َب$الرفع، لم$اذا رفع$ت؟ مراع$اة لمح$ل زي$د ومحل$ه الرف$ع؛ =ن$ه فاع$ل، يج$وز في$ه الوجھ$ان، ف$إذا ) ِ

ِعجبت م$ن ض$رب زي$د الظري$ف: (َت، ھذا � إشكال فيه، فتقول العامل في المنعوت ھو العامل في النعٍحينئذَجررته  ُ (
  . ھذا فيه خ.فٍحينئذبالخفض، ما العامل فيه؟ ضرب العامل في زيد، وإن رفعت 

ُوجر ما يتبع( َ َ َ . ُ .جر) َْ ھذا اسم موص$ول بمعن$ى ال$ذي ف$ي ) ما(ً ھذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وُ
ْيتّمحل نصب،  ُبعَ K فعل م$ضارع، والفاع$ل ھ$و، والجمل$ة � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب ص$لة الموص$ول، والموص$ول م$ع َ

َ يك$وُن الن$اظم ق$د أطل$ق الت$ابع ھن$ا، ف$شمل جمي$ع التواب$ع، النع$ت، والب$دل وعط$ف ٍحينئ$ذّصلته في قوة الم$شتق الت$ابع،  َ
  .إلى آخره.. النسق، وعطف البيان

.ما يتبع ما جر( ُ َ ُ َ َ Kيتبع، وُجر ھذا ُمغير الصيغة مراعاة للفظه وھو ا=حسن، ولذا بدأ به يعني قدم$ه: عول لقولهمف) ما) (َْ َ ّ .
ُّجر تابع المجرور الذي ھو ما أضيف إليه المصدر، ومحل جر التابع ما لم يمنع منه مانع: أي ُّ.  

ِومن راعى ف( َ َ َ ِتباعِ ا)يَْ َ َوم7ن راع7ى) ْ َ َ ْفح7سنن ھ$ذا مبت$دأ، وراع$ى فع$ل ماض$ي، ِمراع$اة يعن$ي انتب$ه أو �ح$ظ، وم$: َْ َ َ َ :
َالف$اء ھ$ذه واقع$ة ف$ي ج$واب ال$$شرط، ھ$ذا أح$سن، ول$و جعل$ت م$ن ابتدائي$$ة موص$ولة وال$ذي راع$ى ف$ي ا�تب$اع المح$$ل 

  .فحسن، ھذا جيد � بأس، لكن الشرطية الظاھر أنھا أولى

َومن راعى ف( َ َ ِ ا)تباعيَْ َ َراعى :ّفي ا�تباع جار ومجرور ُمتعلق بقوله) ْ َ.  
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.المحل( َ َ   .ھذا مفعول لراعى) ْ

ْفحسن( َ َ ٌ حسنالفاء واقعة في جواب الشرط،و) َ َ فرأيه حسن، أو فھ$و ح$سن، أي م$ا ذك$ر م$ن :  خبر مبتدأ محذوف، أيَ
  .مراعاة المحل حسن، أو فرأيه حسن

 ف$ي ُ فيج$وزً مح$.ً مرفوع$افيه،َ، ھذا � إشكال ً لفظاًه يكون مجروراُضيف المصدر إلى الفاعل ففاعلُإذا أ: قال الشارح
 ُ عجب$ت: ومراعاة المحل فيرفع فتق$ول، وھذا ا=ولى وا=رجح،جرتابعه من الصفة والعطف وغيرھما مراعاة اللفظ فُي

  : ومن إتباعه على المحل قوله، الظريُف..ِ الظريفٍرب زيدُمن ش

َتھج777777777ر َحت777777777ى . َ ِال777777777رواح ف777777777ي َ َوھاجھ777777777ا . َ  

  

َطل77777777777777ب َ ِالمعق77777777777777ب َ . َ ُحق77777777777777ه ُ . ُالمظل77777777777777وم َ ُ ْ َ  

  

َطل7ب َ ّھ$$ذا م$$صدر، ُم$$ضاف إل$$ى المعق$$ب، وھ$$و فاعل$$ه، حق$$ه مفع$$ول للم$$صدر، المظل$$وم ص$$فة للمعق$$ب، رفع$$ُه باعتب$$ار  َ
ًالمحل، وإذا أضيف إل$ى المفع$ول فھ$و مج$رور لفظ$ا من$صوب مح$.، فيج$وز أي$ضا ف$ي تابع$ه مراع$اة اللف$ظ والمح$ل،  ُ ًً ُ

  :ِومن مراعاة المحل قوله

ْق777777777777د ُكن777777777777ت َ ْ َداي ُ ُن777777777777تَ .ح777777777777سانا بھ777777777777ا ْ َ  

  

َمخاف777777777777777777777ة َ َ ِاUف6777777777777777777777س َ ْ َواللي777777777777777777777ان ِ َ M  

  

َمخافة اFف.س َ ج$از ٍحينئ$ذَ أضافه إلى المفعول به وھو اFف.س، والليان معطوف عليه وھ$و ت$ابع، ٍحينئذ ھذا ا=صل، ِ
Kفيه الوجھان وھنا نصبه، فدل على أنه راعى فيه المحل، فالليان معطوف على محل اFف.س َ.  

َ ك.م الناظم جواز اFتباع على المحل في جميع التوابع وھو مذھب الكوفيين، لذلك أطلقوظاھُر ُ ِ.  

ُوجر ما يتبع: (قال َ َ َ . ُ ّأطلقه ما قيَده) َْ َ.  

ّفكل ما يتبُع من صفة ونعت وعطف ن$سق وب$دل ُج$ره، ف$الحكم ع$ام، وھ$و م$ذھُب الك$وفيين وبع$ض الب$صريين، يعن$ي  ّ
ّ ومن وافقه وھم جمھوُر البصريين إلى أن$ه � يج$وز اFتب$اع عل$ى المح$ل، وف$صل أب$و َليس متفق عليه، وذھب سيبويه ُ َ

ِعم$$رو فأج$$از العط$$ف والب$$دل ومن$$ع ف$$ي التوكي$$د والنع$$ت، والظ$$اھر الج$$واز ل$$ورود ال$$سماع والتأوي$$ل خ$$.ف الظ$$اھر،  ُ َ َ َ َ
  .والصواب الجواز

، ق ب$ه علي$هّم م$ا يتعل$ّموص$ول م$ع ص$لته، ف$. يتق$د م$ع معمول$ه كالِر بالحرف المصدري والفعلّالمصدر المقد: خاتمة
lيعني معمول المصدر � يتقدم علي$ه، مت$ى؟ إذا ق$در ب$ـ ُ ّوالفع$ل؛ =ن$ه � يك$وُن ع$ام. إ� إذا ق$در ) م$ا(والفع$ل، أو ) أن(ّ ُ ً

ّ جاز أن يعمل، فإذا كان كذلك � يتق$دم علي$ه معمول$ه،ٍحينئذبھذين النوعين،  َ وص$ول م$ع ص$لته، عل$ى المم ّ كم$ا � يتق$دَ
ِوالمضاف مع المضاف إليه، سبق أن معمول المضاف إليه � يتقدم على المضاف، و� يفصل بينھما، ك$ذلك الم$صدر  ّ َ

ّالمقدر بالحرف المصدري والفعل مع معموله كالموصول مع صلته، ف. يتقدم م$ا يتعل$ق ب$ه علي$ه، كم$ا � يتق$دم  ّ ُّ ّ ش$يء ُ
  .لكثيرينھذا مذھب امن الصلة على الموصول، 

ًالرض$ي ش$رح الكافي$ة �ب$ن الحاج$ب، ودائم$ا إذا نقل$وا ع$ن - م$ن تق$ديم معمول$ه علي$ه، ًمنع$اأن$ا � أرى : وقال الرض$ي
ُالرضي فمرادھم من الكافية، وھي من أجود ما شرحت به الكافية ِ ُ-.  

، أن$ا � -جي$د، وش$رُحه ق$ويٌولذلك يعب$رون عن$ه ب$المحقق، يعن$ي ل$ه ك$.م مت$ين - من تقديم معموله عليه، ًمنعا� أرى 
َ من تقديم معموله عليه إذا كان ظرفا أو ش$بھه، يعن$ي ج$وز الظ$رف وش$به الظ$رف وھ$و الج$ار والمج$رور، ًمنعاأرى  ّ ًِ

ًجوز أن يتقدم على المصدر إذا كان المصدر عام. ّ َ ّ.  

ٌ تأخذكم بھما رأفةَو�: ((قال تعالى َ َْ َْ َ ِ ِ ْ ُ ٌرأف$ة: عل$ق بقول$ه بھما جار ومجرور مت]2:النور [))ُْ َ ْ َ، تق$دم علي$ه أو �؟ تق$دم علي$ه، َ َّ ّ
Kفلما: ((وقال. ُّمتعلق بمحذوف حال، الذي يمنع: والمانع يقول َ َ بلغ معُه ال$سْعيَ َ َ َK َ َ لم$ا بل$غ ال$سعي مع$ه ]102:ال$صافات [))َ َ

َظرف تعلق بقوله َالسعي، أن يسعى أن يرأف، إذن ھو عامل، ومعه متعلق بالسعي فتقدم: ّ ّ ّ ُّمتعل$ق :  عليه، والمانع يقولَ
ّومثله في ك.مھم كثير، والتأويُل تكلف، دائما يُؤول ي$ُؤول. بمحذوف حال، الذي يمنُع ّ ً k !� . ّول$يس ك$ل ُمق$در م$ن ش$يء ّ َ
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ّحكمه حكم ما ق$در ب$ه، يعن$ي يق$ول ّبأن$ه إذا ق$در العم$ل ھن$ا ب$ـ: ُ والفع$ل وھ$و الموص$ول وص$لته، � يل$زم من$ه أن$ه ) أن(ُ
م$$صدرية وص$$لته ف$ي تجوي$$د العم$$ل فح$سب، وأم$$ا ك$$ل ) أن(ّھ$$و ُمق$$در ب$ـ: يه ف$$ي جمي$$ع ا=حك$ام، وإنم$$ا ھن$$ا نق$ولُي$ساو

ّوالفعل ننزله على ھذا؟ �) ما(والفعل و) أن(ّا=عمال وا=حكام التي تتعلق بـ   .فرق بين المسألتين. ُ

ّوليس كل ُمقدر بشيء حكمه حكم ما قدر به، ومعه ُمتعلق بمحذوف الح ُ ّ   .الَ

ً، وھ$و م$ا ل$يس ُمتعلق$ا بالم$صدر، و� ُمتمم$ا ل$ه، كالمبت$دأ والخب$ر وفاع$ل غي$ر الم$صدر ف$صل بينھم$ا ب$أجنبي� ُي: ًثانيا ً َ
ّومفعوله، وغير ا=جنبي ما ھو ُمتعلق به وُمتمم له، كفاعل المصدر ومفعوله والظرف والمجرور المتعلقين ب$ه، يعن$ي 

َ المصدر ومعموله إ� بما له تعلق بالمصدر، يعني ما لم يك$ن أجنبي$ا، وس$بق أن َ� يفصل بين العامل والمعمول ھنا في ً ّ
ّما كان ُمتعلقا بالمصدر، فكل ما كانت له ع.قة بالمصدر ف$ي كون$ه معق$و� ق$دم : ا=جنبي وغير ا=جنبي ھنا المراد به ً ّ ً َ

ًوأخر، وأما إذا كان أجنبيا ھذا � يجوز ٌض$ربي زي$دا ف$ي ال$دار ح$سن(، )ي ال$دارًض$ربي ح$سن زي$دا ف$(ُف. يج$وز . ّ ً( ،
ًض$$ربي زي$$دا ا=ص$$ُل أن يك$$ون ُمت$$ص. ب$$ه، إذا قل$$ت: خب$$ر، إذا قل$$ت: مبت$$دأ، وح$$سن: ض$$ربي ) ًض$$ربي ح$$سن زي$$دا: (ً

  .فصلت بين العامل وھو المصدر ومعموله وھو المفعول به بأجنبي وھو الخبر

ٍدر ا]تي بد� من اللفظ بفعله، فا=ص$ُح أن$ه م$ساو �س$م على ا=صل، أما المص) ًضربي زيدا في الدار حسن: (ُويجوز ً
َالفاعل في تحمل الضمير وجواز تقديم المنصوب ب$ه، والمج$رور بح$رف يتعل$ق ب$ه علي$ه؛ =ن$ه ل$يس بمنزل$ة موص$ول  ّ ُ

ًو� معمول بمنزلة صلته، يعني المصدر ا]تي ب$دل فعل$ه � يأخ$ذ ھ$ذا الحك$م ض$ربا زي$دا، ول$ذلك قي$ل ً ٌوب ًزي$دا من$ص: ُ
  .منصوب بالمحذوف: ًبضربا وقيل

  

  

  

                                 

  

ِ                       إعمال اسم الفاعل ِ َ ِ ْ َ ُْ ِ  

ِكفعل77777777777ه اس77777777777م فاع77777777777ل ف77777777777 ِ ِ ِ ٍِ َ ُ ْ ْ ِ العم77777777777ليَ َ َ ْ  

  

ِإن ك777777777777ان ع777777777777ن مض◌ي777777777777ه بمع777777777777زل ِ ْ َ . ِ ُ َِ ِِ ِ ْ َ َْ  

  

ِإعمال اسم الفاعل ِ َ ِ ْ َ ُْ   ، ما ھو اسم الفاعل؟ِ

ِاسم الفاع َ ُ ً ما دل على حدث وفاعله، جاريا مجرى الفعل في الحدوث والص.حية ل.ستعمال بمعنى الماضي والح$ال ِلْ K
Kم$ا دل عل$ى ح$دث وفاعل$ه م$ضروب وق$ام؛ =ن م$ضروب : َوا�ستقبال، ھكذا عرفه المكودي في شرحه، فخرج بقوله

kيدل على حدث ومفعوله، وقام يدل على حدث وزمن، � يدل على ا k kٍ لحدث والفاعل، وإنما لم$ا أرادت الع$رُب أن ت$ضع ٍ
ًلفظا يدل على ذات الفاعل ُمتلبسا بمدلول الحدث وضعوا ل$ه اس$م الفاع$ل، ول$ذلك اس$م الفاع$ل ُمغ$اير للفع$ل ف$ي الد�ل$ة  ًk

kعلى الفاعل، اسم الفاعل يدل على الفاعل بالوضع، د�لة وضعية، والفعل يدل عل$ى فاعل$ه بد�ل$ة ا�لت$زام و k ھ$ي د�ل$ة
  .ٌعقلية، وفرق بين الد�لة العقلية والد�لة الوضعية، والثاني أقوى من ا=ول

kفلم$ا أرادت الع$رُب أن ت$ضع لفظ$ا ي$دل عل$ى فاع$ل القي$ام قي$ل َض$$رب (ض$ارب، بخ$.ف : ق$ائم، وفاع$ل ال$ضرب قي$ل: ً
البح$ث kا يدل عليه بجھ$ة الوض$ع؛ =ن k، ف. يدل على الضارب إ� من جھة ا�ستلزام وھم أرادوا أن يضعوا له م)َوقام

 الوضعي في اللغويات، يعني ا=لفاظ، وأما العقليات فھذا ا=ص$ل في$ه أنھ$ا � يبحث$ون فيھ$ا و� ي$ضعون اللغوي وكذلك
  .لھا أشياء، إنما الموضوع له ھو ما يلفظ به
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ِاسم الفاعل ِ َ ُ َ عرفه في التسھيل بقولهْ Kم$ا دل عل$ى ذات وح$دث، دل عل$ى : ال$صفةّھو الصفة الدالة على فاع$ل، ص$فة و: ّ K
ّذات وحدث ھذا � يخ$تص باس$م الفاع$ل؛ =ن اس$م المفع$ول دل عل$ى ذات وح$دث، وك$ذلك ال$صفة الم$شبھة دل$ت عل$ى  K ّ

ًذات وحدث، واسم التفضيل كذلك دل على ذات وحدث، إذن ليس خاصا باسم الفاعل َ K.  

Kھو الصفة الدالة على فاعل، إذن أخرج ما دل َ جاري$ة ف$ي . k على المفعول، أو ما � ي$دل عل$ى الفاع$ل كال$صفة الم$شبھةّ
ٌالتذكير والتأنيث على المضارع، من أفعالھا لمعناه، معنى المضارع أو معن$ى الماض$ي، فال$صفة ج$نس ي$دخل في$ه ك$ل  ُ

ٌق$در ُم$شترك، ومعن$ى اسم الفاعل، اسم المفعول، وأمثلة المبالغ$ة، وال$صفة الم$شبھة، وأفع$ل التف$ضيل؛ =ن$ه : المشتقات
فاع$ل : والدال$ة عل$ى فاع$ل أي. Kالصفة عنَد النحاة ما دل على ذات وحدث، بخ.ف ال$صفة عن$د ال$صرفيين، فھ$و ج$نس

حدث تلك ال$صفة، يعن$ي ال$ذي أوج$َد ذل$ك الح$دث، ذات وح$دث، ذات أح$دثت ھ$ي الت$ي أوج$دت ھ$ذا الح$دث، إذن ھ$ذا 
Kاختص به ما دل على فاعل وأخرج سائر الص Kفات.  

فاعل حدث تلك الصفة Fخ$راج اس$م المفع$ول، وم$ا بمعن$اه، اس$م المفع$ول كم$ضروب ومقت$ول، : ّوالدالة على فاعل أي
Kي$دل عل$ى ذات وح$دث، إ� أن مقت$ول دل عل$ى ذات وح$دث وق$ع ) قات$ل وض$ارب(kھذا يدل على ذات وح$دث، كم$ا أن  k

  .ماّعليه، وقاتل دل على ذات وحدث وقع منه القتل، فرق بينھ

بمعن$$ى اس$$م المفع$$ول كفعي$$ل؛ =ن فعي$$ل كم$$ا س$$يأتي ي$$أتي بمعن$$ى اس$$م المفع$$ول كقتي$$ل بمعن$$ى مقت$$ول، .. وم$$ا بمعن$$اه
َ ضرب ا=مير، سبق أن الم$صدر ق$د ُي$راد ب$ه اس$م الفاع$ل، وق$د ُي$راد ب$ه الدرھم: وكالمصدر الذي بمعنى مفعول، نحو

  .، ويطلق المصدر وُيراد به اسم المفعولاسم المفعول، يعني يطلق المصدر وُيراد به اسم الفاعل

ًمضروبه؛ =نه صفة تأوي. � من حيث اللفظ، فيكون داخ$. ف$ي الج$نس فھ$و ص$فة، : أي) ضرب ا=مير(  إل$ى ف$احتيجً
َإخراجه، وكفْعل$ة ب$ضم الف$اء وس$كون الع$ين ك$ُضحكة، ُض$ْحكة وُض$حكة، ض$حكة أي َ م$ضحوك علي$ه، ُض$ْحكة ب$ضم : ُ

، وكقتي$ل بمعن$ى مقت$ول، ف$إن فتح$ت الع$ين ك$ان بمعن$ى )ض$رب ا=مي$ر(ا بمعنى اسم المفعول كـالفاء وإسكان العين ھذ
َالفاعل كُضحكة، ُضْحكة ھذا اسم مفعول، ُضحكة اسم فاعل، أي ضاحك على غيره، وا=ول مضحوك علي$ه، ُض$ْحكة  ََ َ

َھذا مضحوك عليه، وُضحكة ھذا ضاحك على غيره َ.  

ُوكذا ُھمزة ولمزة، يعني يھمز ِ َ ُ غيره ويلمز غيرهُ ِ َ.  

ُإذن الدالة على فاعل Fخراج اسم المفعول وما بمعناه وھو فعيل والمصدر الذي أري$د ب$ه اس$م المفع$ول وفْعل$ة بإس$كان  ُ ّ
  .العين

ٌف$رح، ف$رح ف$رح ھ$ذا : وجارية في التذكير والتأني$ث عل$ى الم$ضارع م$ن أفعالھ$ا Fخ$راج الجاري$ة عل$ى الماض$ي نح$و ٌِ ِ ِ
  .مثله

ّك$ريم ل$م يج$ر عل$ى ش$يء م$ن ا=فع$ال، وھ$و ص$فة م$شبھة كم$ا .  ك$ريم:نح$وعلى شيء من ا=فع$ال : أية وغير جاري ِ َ
) ھيف$اء(، =ن مؤنث$ه  فإن$ه � يج$ري عل$ى الم$ضارع إ� ف$ي الت$ذكير)أھي$ف( : والتأني$ث Fخ$راج نح$و.ّسيأتي في محله

  .-ھذا زاده الصبان-ما ا�ستمرار تجدد مفيدة معنى المضارع من حال أو استقبال ومثلھ: أي لمعناه كما سيأتي،

ّس$يأتي أن . ؛ =نھ$ا ل.س$تمرار ال$دوامي م$ن ال$صفة الم$شبھة)ض$امر الك$شح( :Fخ$راج نح$والماض$ي معنى ولمعناه أو 
ٍاسم الفاعل يضاف إلى فاعله إذا قصد به الدوام والثبوت، وإذا كان كذلك حينئذ � يعمُل يكون صفة مشبھة ِ ُ َ.  

الجاري$ة عل$ى الم$ضارع :  أيمن الصفة المشبھة) طاھر القلب ،ضامر الكشح( Fخراج نحو الماضي ولمعناه أو معنى
  .صفات مشبھة كما سيأتي) فرح وكريم وأھيف(في الحركات والسكنات، وإ� فـ

م$ن : نَو� تنافي بين ما ھنا من إخراجھا من اسم الفاعل ثم يذكرھا في أبنية أسماء الفاعلين؛ =ن نظر النحاة من جھت$ي
ِجھة الصيغة ومن جھة المعنى، � يوجد اسم فاعل من الث.ث$ي إ� عل$ى زن$ة  ، وم$ا ع$داه كل$ه ص$فات م$شبھة، )فاع$ل(ُ

َفإن قصد به الحدوث � الدوام صار اسم فاعل من جھ$ة المعن$ى، و� فاع$ل َ ِ ِاس$م فاع$ل م$ن غي$ر الث.ث$ي إ� م$ا ك$ان .. ُ
ِفة مشبھة إ� إذا أريد به الحدوث سيأتي ھذا معنا إن شاء '، وما عداه فھو ص)ُِمكرم(ِعلى زنة ُمفعل كـ ُ.  
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ِوما س$يأتي ف$ي أبني$ة أس$ماء الف$اعلين م$ن أنھ$ا أس$ماُء ف$اعلين؛ =ن م$ا ھن$ا باعتب$ار اص$ط.حھم الم$شھور، وم$ا س$يأتي  ِ
  ً.باعتبار اصط.ح آخر لھم أيضا

ِإعمال اسم الفاعل ِ َ ِ ْ َ ُْ ٍم، وا=صُل فيه عدم العمل، فحينئذ يرد ال$سؤالُإذن اسم الفاعل قد يعمُل وھو اس: ِ ُلم$اذا أعم$ل اس$م : ُ ُ

ٍلشبھه الفعل المضارع في اللفظ والمعنى، فأما المعنى فإنه قد ُي$دل ب$ه عل$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، فحينئ$ذ : الفاعل؟ قالوا k ّ ِ ِ
ُوافقه معنى، وأما في اللفظ فيوافق$ه ف$ي الحرك$ات وال$سكنات وع$دد الح$روف، والم$ ّ راد بالحرك$ات ُمطل$ق الحرك$ات � َ

وافق$ه ف$ي ) ض$ارب ي$ضرب(ّإذن حركة ثم س$كون، ث$م مح$ل إع$راب، ) يضرب(على وزن ) ضارب(عين الحركة، فـ
َوا=ل$$ف ث$$م المتح$$رك، إذن وافق$$ه ف$$ي .. ، والث$$اني س$$اكن ي$$ض)ض$$ا(و) ي$$ض(ّالحرك$$ات وال$$سكون، ا=ول ُمتح$$رك ف$$ي 

  .َا ليس بشرطُمطلق الحركة � في عينھا وشخصھا؛ =ن ھذ

ًإذن لما وافقه في اللفظ والمعنى ُحمل اسم الفاعل على المضارع في العمل، فرف$ع ون$صب، حينئ$ذ يرف$ُع ُمطلق$ا، يعن$ي  ٍ ِ َ
ّب. شرط، ولكن إذا أريد أن ينصب ما بعَده على أنه مفعول له أول أو ثاني أو ثالث، حينئذ � ُبد م$ن ش$رط ُيقرب$ه إل$ى  ٍ ُ

َشارك الفعل الحرُف، وا�سم ك$ذلك يرف$ع، أم$ا الن$صب فا=ص$ُل أن يك$ون م$ن خ$صائص الفع$ل، الفعل؛ =ن الرفع قد ُي ِ
ِفحينئذ إذا أريد  ُ ِ اسم الفاعل � بد م$ن ش$يء ُيقرب$ه إل$ى الفع$ل الم$ضارع، فاش$ترط ل$ه ش$رطاننصبٍ ُ ّ َأن يك$ون بمعن$ى : ٍ

ِإن ك7ان ع7ن مض◌ي7ه بمع7زل: (َالحال أو ا�ستقبال، وأن يعتمَد على شيء قبل$ه، أش$ار إل$ى ا=ول بقول$ه ِ ْ َ . ِ ُ َِ ِِ ِ ْ َ َ، وأش$ار إل$ى )َْ
ًوولي استفھاما: الثاني بقوله َ ْ َ َ َْ ِ ًالبيت، فحينئذ نحكم عليه بكونه عام. عمل فعله.. ِ ُ ٍ.  

ِإعمال اسم الفاعل: قال الناظم ِ َ ِ ْ َ ُْ ِ  

ٍكفعله اسم فاعل ف ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِ العمليَ َ َ ِبفعله المصدر الحق في ا.. ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َْ ْلعملِ َ َ ٍكفعله اسم فاعل ف ،ْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ِ العمليَ َ َ ً تعديا ولزوم$ا، إن ك$ان الفع$ُل ْ ً
ّ�زما، فاسم الفاعل يكوُن �زما يرفُع و� ينصب، وإذا كان الفعل ُمتعديا لواح$د فاس$م الفاع$ل يتع$دى لواح$د، وإذا ك$ان  ًّ ً ً

ّالفعل ُمتعديا �ثنين فاسم الفاعل كذلك يتعدى �ثنين، وإن ك$ان ا ّلفع$ل يتع$دى إل$ى ث.ث$ة فك$ذلك اس$م الفاع$ل يتع$دى إل$ى ً ُّ
  .ث.ثة

ٍكفعله اسم فاعل: إذن ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ٍاسم فاعل: َ ِ َ ُ ِكفعله  مبتدأ، ْ ِ ِْ   .كائن كفعلهَ

ِ العملِيف( َ َ ّھذا ُمتعلق بما تعلق به الكاف) ْ ِ كفعلهّ ِ ِْ ِكفعله ، كائن كفعله في العمل، َ ِ ِْ ِ العم7ليِف7: وقول$هَ َ َ .. مح$ذوفّ ُمتعلق$ان بْ
ٍاسم فاعل ِ َ ُ ً، أي في عمل التعدي إن كان فعله ُمتعديا، وعمل اللزوم إن ك$ان فعل$ه �زم$ا، وإنم$ا ق$ال ْ ِ العم7ليِف7ًُ َ َ  لمخالف$ة ْ

ِاسم الفاعل الفعل في جواز إضافته لمعموله؛ =ن الفعل � ُيضاف كما سبق، واFضافة من خصائص ا=سماء، ف ُ َ َ  ٍحينئ$ذِ
ُيخ$تص اس$$م الفاع$ل ي k .$$ِعن$$ي ينف$رد ع$$ن الفع$ل م$$ع كون$ه يعم$$ُل عم$ل الفع$$ل ف$ي ج$$واز إض$افته لمعمول$$ه، وأم$ا الفع$$ُل ف َ ُ

ٌفع$ال((ِودخوُل ال.م على معمول$ه المت$أخر . ُيضاف إلى المعمول البتة K ُ لم$ا ُيري$دَ ِ َ ٌ أن$ا ض$ارب لزي$د، قلن$ا ]107:ھ$ود [))ِ
ًنه يصح أن يقع ھو ومعطوف عليه خبرا عن مثن$ى، أو وص$فا بخ.ف الفعل فيھما، وفي أ. ُال.م ھذه قياسية، �م زائدة ً k

ِله، فيمتنُع تقديم معمول$ه علي$ه نح$و خب$ر، كي$ف : مبت$دأ، وھ$و مثن$ى، ض$ارب: ، ھ$ذان)ًھ$ذان ض$ارب زي$دا ومكرم$ه: (ُ
ًھنا ُيستثنى؛ =نه ُعطف عليه مثل$ه، ھ$ذان ض$ارب زي$دا ومكرُم$ه، فل: Kصح اFخبار بمفرد عن المثنى؟ نقول ٌَ ِم$ا ُعط$ف َ

ٌعليه مثله صح اFخباُر به عن مثنى، وجاء رج.ن ض$ارب زي$دا ومكرُم$ه، ض$ارب ًٌ َ K : ھ$ذا نع$ت، كي$ف ھ$و نع$ت وھ$و
ُِمفرد واحد ضارب، ورج$.ن منع$وت وھ$و مثن$ى؟ =ن$ه ُعط$ف علي$ه مثل$ه، إذن إذا ُعط$ف عل$ى الوص$ف مثل$ه   ٍحينئ$ذِ

َصح أن ُيخبر به عن مثن$ى، وص$ح أن ُيخب$ر أن ُيو َK K ٌص$ف ب$ه مثن$ى، ج$اء رج$.ن ض$ارب ا=ص$ل ا�تح$اد الموص$وف َ
ًج$اء رج$.ن ض$ارب زي$دا ومكرُم$ه(ِلكون$ه ُعط$ف علي$ه مثل$ه، : َ كيف ھنا خ$الف؟ نق$ولٍحينئذوصفته، ھذا ا=صل، ف ٌ َ (

  .بخ.ف الفعل

ِكفعله اسم فاع7ل ف7( ِ ِ ِ ٍِ َ ُ ْ ْ ِ العم7ليَ َ َ ً إن ك$ان فعل$ه �زم$ا نح$وَأن اس$م الفاع$ل يعم$ُل عم$ل فعل$ه فيرف$ع الفاع$ل: يعن$ي) ْ أق$ائم : (ُ
ُھ$ذا اس$م فاع$ل رف$ع الزي$دان، عل$ى أن$ه فاع$ل ل$ه، وين$صب المفع$ول إن ك$ان فعل$ه : ق$ائم قلن$ا) أقائم الزيدان(، )الزيدان

ًُمتعديا لواحد نحو ّأضارب زي$د عم$را، لم$ا ك$ان ھن$اك ق$ام زي$د � يتع$دى، ك$ذلك اس$م الفاع$ل � يتع$دى، فقي$ل: ّ ّ َ ً أق$ائم : (ٌ
ّ ض$رب يتع$دى ٍحينئ$ذ، )ض$رب(ضارب في مق$ام ) ًأضارب زيد عمرا(يرفُع فقط، و� ينصب، ولما كان ھنا ) دانالزي

ًإلى مفعول واحد، كذلك اسم الفاعل يتعدى إلى مفع$ول واح$د، وين$صُب مفع$ولين إن ك$ان فعل$ه ُمتع$ديا إل$ى اثن$ين نح$و ّ ُّ :
ًأمعط زيد عمرا درھما( ً ٍ، عمرا درھما مفعو�ن لمعط )ٌ ً   .ّوھو اسم فاعل؛ =ن أعطى يتعدى إلى اثنينً
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ِكفعله: (وھذه كلھا ُمستفادة من قوله ِ ِْ َ.(  

) أل(ِم$ن ً  ف$إن ك$ان مج$ردا؛ =ن ل$ه حكم$ين،)أل( م$ن ًأو مج$ردا) أل(ـ ب$ًف$اّعرن أن يك$ون ُمِ� يخلو اسم الفاعل م$: قال
 َلِ وإنم$$ا عم$$ً) ا]ن أو غ$$داًھ$$ذا ض$$ارب زي$$دا( :و نح$$ً أو ح$$ا�ًستقب. إن ك$$ان ُم$$،ه م$$ن الرف$$ع والن$$صبِ فعل$$َلَم$$َ عَلِعم$$

  .لجريانه على الفعل الذي ھو بمعناه وھو المضارع

َأعمل اسم الفاعل لكونه أشبه الفعل المضارع في اللفظ والمعنى: إذن ُ ِ ُ.   

  .، والمراد ُمطلق الحركات � خصوصھاق له في الحركات والسكناتِوافومعنى جريانه عليه أنه ُم

   . ومعنىًشبه للفعل الذي ھو بمعناه لفظا فھو ُم)يضرب(ـ ل)ضارب(لموافقة وعدد الحروف؛ والسكنات 

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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  79الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                           ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  ..نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبي

ِإعمال اسم الفاعل: قال الناظم رحمه ' تعالى ِ َ ْ ِ ْ َ ُْ ِ.  

ِكفعل77777777ه اس77777777م فاع77777777ل ف77777777ي العم77777777ل ٍَ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ  

  

ِإن ك7777777777ان ع7777777777ن م7777777777ضيه بمع7777777777زل ِ ْ َ M ُ َِ ِِ ِ ْ َ َْ  

  

م$ل الل$زوم إن ك$ان فعل$ه ًعرفنا حقيقة اسم الفاعل، وعرفن$ا أن$ه يعم$ل عم$ل فعل$ه ف$ي التع$دي إن ك$ان فعل$ه متع$ديا، ويع
ً�زما، وعرفنا وجه إعمال اسم الفاعل، أنه أشبه الفعل الم$ضارع لفظ$ا ومعن$ى، لفظ$ا م$ن حي$ث د�لت$ه عل$ى الح$ال أو  ً ً

  .ا�ستقبال، ومن حيث اللفظ موافقته له في حركاته وسكناته وعدد الحروف

ْإن: وھنا شرط شرطين يعني لكن � يعمل العمل المذكور إ� بشرطين ِ كان عن مضيه بمعزلِ ِ ْ َ M ُ َِ ِ ِ ْ َ ًوولي استفھاما، َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ...  

ٍفإن وجد الشرطان حينئذ صح إعماله، فإن انتفيا أو انتفى أحدھما، حينئذ � يعمل عمل الفعل المضارع ٍ.  

ًوھ$ل ھ$ذان ال$شرطان لعم$$ل اس$م الفاع$ل مطلق$ا ول$$و رفع$ا، أم أنھم$ا ش$رطان لعم$$ل الن$صب فح$سب دون الرف$ع؟ مح$$ل  ً
  ً.اع، وا=كثر على أن ھذين الشرطين لعمله النصب فحسب، وأما الرفع فھذا جائز مطلقانز

ِإن كان عن مضيه ِM ُ َْ َ َْ ِكفعله اسم فاعل في العمل: ، يعنيِ ٍَ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ لك$ن � . ًمطلق$ا؟ �. ، اسم فاعل كائن كفعله، في ماذا؟ في العم$لَ
ل$$ه الن$$صب � ف$$ي عمل$$ه الرف$$ع، ومثل$$ه ال$$شرط ا]ت$$ي وھ$$و يعم$$ل العم$$ل الم$$ذكور إ� ب$$شرطين، وھ$$ذا ش$$رط ف$$ي عم

ِع7ن م7ضيها�عتماد، إن كان اسم الفاعل  ِM ُ ِبمع7زل َْ ِ ْ َ ِبمع7زل، ِ ِ ْ َ ِع7ن م7ضيهھ$ذا خب$ر ك$ان، و ِ ِM ُ : ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه: َْ
ِمعزل ِ ْ ِمعزل، َ ِ ْ ِع7ن م7ضيهھذا اسم مكان، إن كان اسم الفاعل بمع$زل ع$ن م$ضيه،  َ ِM ُ ف$ي : ضي حدث$ه بمع$زل، أيم$: ، أيَْ

ٍمكان عزل، أي ِبمعزلإبعاد، والمكان ھنا مجازي بمعنى التركيب، =ن الباء ھنا ظرفية، : ٍ ِ ْ َ الب$اء ھن$ا بمعن$ى ف$ي، =ن : ِ
ٍالمعزل اسم مكان، أي إن كان في مكان العزلة عن الم$ضي، إن ك$ان مع$زو� ع$ن د�لت$ه عل$ى الم$ضي حينئ$ذ يعم$ل،  ً

ًالمضي وھو الحال أو ا�ستقبال عم$ل، إذن نف$ى م$ا إذا ك$ان اس$م الفاع$ل دا� علي$ه � يعم$ل، مفھومه إن دل على غير 
ِإن كان عن مضيه بمعزل ِ ْ َ M ُ َِ ِِ ِ ْ َ ٍإن كان في عزلة عن د�لته على إيقاع ح$دث ف$ي زم$ن ق$د م$ضى وانتھ$ى، حينئ$ذ ف$ي ھ$ذه : َْ

  .الحالة � يعمل

اض$ي، إذا تع$ين أن$ه � يعم$ل إ� إذا ُع$زل ع$ن حال$ة الم$ضي ف$سكت ع$ن الحال، أو ا�س$تقبال، أو الم :وا=حوال ث.ثة
  . ًالحالتين ا=خريتين فدل على أنه � يعمل إ� إذا كان دا� على الحال أو ا�ستقبال

ِمضيه إن كان في مكان العزلة عن المضي، والھاء في  ِM إن ك$ان اس$م الفاع$ل : عائ$دة عل$ى اس$م الفاع$ل، والمعن$ى علي$هُ
والك$.م ف$ي المج$رد .. ًن المضي المنسوب إليه، إذا كان بمعنى الماض$ي، ول$ذلك ي$شترط في$ه إذا ك$ان مج$ردابمعزل ع

) أل(ال$$ضارب، المحل$$ى ب$$ـ): أل(ض$$ارب، ومحل$$ى ب$$ـ): أل(كم$$ا ذكرن$$اه أن اس$$م الفاع$$ل نوع$$ان، مج$$رد ع$$ن ) أل(ع$$ن 
  .سيأتي ذكره، وأما ھذان الشرطان فھما شرطان في المجرد

َإن كان ع َ َْ ِن مضيه بمعزلِ ِ ْ َ M ُِ ِ ِ ً بأن كان دا� على الح$ال أو ا�س$تقبال، ھ$ذا ض$ارب زي$دا ا]ن أو غ$دا، ھ$ذا ض$ارب زي$دا، ْ ً ً ً
ھذا اسم فاعل، عمل لكونه أشبه الفعل المضارع، في الحركات والسكنات وف$ي المعن$ى، وھن$ا دل عل$ى زم$ن : ضارب

Kھو الحال، ھذا ضارب زيدا ا]ن، غيرته، م$ن ب$اب التأ كي$د فح$سب، وإ� ل$و أطل$ق ان$صرف إل$ى الح$ال، ھ$ذا ض$ارب ً
ٍزيدا غدا، قيدته، حينئذ يعمل عمل فعله، فھو دال على ا�ستقبال ً ً.  

ٍإن ك$$ان دا� عل$$ى الم$$ضي حينئ$$ذ � يعم$$ل،  ِھ$$ذا ض$$ارب زي$$دا أم$$س(ً ً� ي$$صح، � ي$$صح أن يك$$ون زي$$دا من$$صوب ) ً
و� يج$وز إعمال$ه، لم$اذا؟ لتخل$ف ش$رط م$$ن ) ٍرُب زي$د أم$سھ$ذا ض$ا: (ٍ، ب$ل تج$ب حينئ$ذ اFض$افة، فيق$ال)ض$ارب(ب$ـ
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ٍبمعزل عن المضي، فإن ك$ان دا� عل$ى الماض$ي حينئ$ذ � يعم$ل عم$ل : شرطي إعمال اسم الفاعل النصب، وھو كونه ً
  .فعله

ض$رب، وإذا ك$ان ك$ذلك : ي$ضرب، وإنم$ا يك$ون بمعن$ى: ٍوإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، =نه حينئذ � يكون بمعن$ى
ًلعدم جريانه على الفعل الذي ھ$و بمعن$اه فھ$و م$شبه ل$ه معن$ى � لفظ$ا، يعن$ي م$ن حي$ث . ٍحينئذ صار بمعزل عن العمل ً

ًھذا ض$ارب زي$دا أم$س، ب$ل تج$ب إض$افته، تق$ول: الد�لة على الحدث، دل على الحدث وھذا � إشكال فيه، ف. تقول ٌ :
ًھذا ضارُب زيد أم$س، وأج$از الك$سائي إعمال$ه مطلق$ا،  ًيعن$ي المج$رد ج$وز الك$سائي إعمال$ه مطلق$ا، ول$م يقي$ده بد�لت$ه ٍ

: عل$$ى زم$$ن الح$$ال أو ا�س$$تقبال، ب$$ل عن$$ده الماض$$ي ك$$ذلك يعم$$ل عم$$ل الفع$$ل، يعن$$ي ين$$صب، واس$$تدل بقول$$ه تع$$الى
ْوكل$ُبُھم(( ْ َ ِ باس$$ط ذراعْي$$هَ ِ َِ َ ٌباس$$ط  ]18:الكھ$$ف [))ٌَ ِ ْكل$$ُبُھم، ھ$$ذا خب$$ر، َ ْ : ع$$ل م$$ستتر، ھ$$و أيمبت$$دأ، وباس$$ط خب$$ره، وفي$$ه فا َ

  . الكلب

ِذراعْيه َِ ٌباس$ط(تثنية ذراع، جاء بالياء، إذن ھ$و من$صوب ب$ـ: َ ِ : ، وھن$ا باس$ط ھ$ذا دال عل$ى ال$زمن الماض$ي، ھك$ذا ق$ال)َ
ْكل$$ُبُھم((باس$$ط،  ْ ٌ باس$$طَ ِ ٍ والحكاي$$ة حكاي$$ة ش$$يء وق$$ع ف$$ي زم$$ن م$$ضى، حينئ$$ذ ص$$ار باس$$ط بمعن$$ى ب$$سط ]18:الكھ$$ف [))َ

  . نصب ذراعيه، ھكذا استدل الكسائي بھذه ا]ية.. حال أو ا�ستقبال وقد نصب ھناذراعيه، فليس بمعنى ال

ٌباسط(فذراعيه منصوب بـ ِ ٍ، وھو ماض، وأجي$ب م$ن جھ$ة الم$انع بأن$ه حكاي$ة ح$ال ماض$ية، والمعن$ى يب$سط ذراعي$ه، )َ
:  قبل$$ه وھ$$و قول$$هباس$$ط وإن ك$$ان ف$$ي ظ$$اھره أن$$ه بمعن$$ى الماض$$ي، إ� أن$$ه ف$$ي معن$$ى ا�س$$تقبال، ب$$دليل م$$ا: يعن$$ي

ْونقل$$$ُبُھم(( l َ ُ ْونقل$$$ُبُھم((قلبن$$$اھم، : ، م$$$ا ق$$$ال]18:الكھ$$$ف [))َ l َ ُ ِ ذات اليم$$$ينَ ِ َ ْ َ ْوكل$$$ُبُھم: ((، ث$$$م ق$$$ال]18:الكھ$$$ف [))َ ْ َ ٌ باس$$$طَ ِ َ(( 
ٍوقلبن$اھم، حينئ$ذ ص$ارت الم$سألة حكاي$ة ح$ال ماض$ية، ب$أن يف$رض م$ا وق$ع : ولم يق$ل.  إذن يبسط ذراعيه]18:الكھف[

وھ$$و م$$اض ق$$د عم$$ل ف$$ي ) باس$$ط(Kن فيعب$$ر عن$$ه بالم$$ضارع، إذن � وج$$ه �س$$تد�ل الك$$سائي با]ي$$ة، =ن ًواقع$$ا ا]
ٌباس$$ط(فن$$صبه وھ$$و بمعن$$ى الماض$$ي، ف$$الجواب أن ) ذراعي$$ه( ِ : ، ب$$دليل س$$ياق ا]ي$$ة، =ن$$ه ق$$ال)يب$$سط: (ھن$$ا بمعن$$ى) َ

ْونقلُبُھم(( l َ ُ َونق: ((وقلبناھم، لما قال:  ما قال]18:الكھف [))َ ُ ْلُبُھمَ l((] علمنا أن باسط بمعنى يب$سط، � بمعن$ى ]18:الكھف ،
  .بسط

ٍإذن يشترط في اسم الفاعل أن يعمل النصب كعم$ل فعل$ه، حينئ$ذ ي$شترط ل$ه أن يك$ون بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، ف$إن  َ
 إنم$ا عم$ل لكون$ه أش$به ٍكان بمعنى الماضي حينئذ � يعمل، لماذا؟ لفقد وجه المشابھة بينه وبين الفع$ل الم$ضارع، =ن$ه

: ، وأم$ا إذا ك$ان بمعن$ى الماض$ي ف$ي ق$$وة)ي$ضرب: (ٍالفع$ل الم$ضارع ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، فحينئ$ذ وھ$و عام$ل ف$ي ق$وة
  .، فأشبه الفعل الماضي ولم يشبه الفعل المضارع فبعد الشبه فضعف العمل بل بطل العمل)ضرب(

ِكفعل7ه اس77م فاع77ل ف77ي العم77ل   : إذن  ٍَ َ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ ُ ِ  إن ك77ان ع77ن م77ضيه***  َ ِM ُ َْ َ َْ ِبمع77زلٍم$$ضي ح$$دث  : أي ِ ِ ْ َ : ٍأي ف$$ي مك$$ان ع$$زل أي: ِ
  .إبعاد

ِمعزل(التركيب، بـ: والمكان ھنا مجازي بمعنى ِ ْ ًب$أن ك$ان بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، =ن$ه إنم$ا عم$ل حم$. ل$ه عل$ى ): َ
ًعن$$ى الماض$$ي حينئ$$ذ ص$$ار بعي$$دا ع$$ن الم$$ضارع، وھ$$و ك$$ذلك أي الم$$ضارع بمعن$$ى الح$$ال أو ا�س$$تقبال، ف$$إذا ك$$ان بم ٍ

  .مشابھة الفعل المضارع

ًوولي استفھاما َ ْ َ َ َْ ِ ًھذا الشرط الثاني، أن يكون معتمدا على شيء قبل$ه، ھ$ذه قاع$دة عام$ة، أن يك$ون معتم$دا عل$ى ش$يء : ِ ً
Kقبله، لماذا؟ قالوا =نه إذا اعتم$د عل$ى ش$يء قبل$ه قرب$ه م$ن الفع$ل فأثب$ت وأك$د م$شابھته للفع$ل، K فق$وي حينئ$ذ، أو قوي$ت ٍ

به من الفعلية lالمشابھة بينه وبين الفعل، وولي ما يقر.  

َوولي َ به م$ن الفعلي$ة، ب$أن : ، أيَِ lذك$ر ھن$ا اس$تفھاما، أو ن$داء، أو نفي$ا، أو ص$فة، أو م$سندا، )ول$ي(اسم الفاعل، ما يقر ،ً ً ًً ً
بالمعنى ا=ع$م، م$ا ي$شمل ال$صفة الت$ي ھ$ي النع$ت، خمسة أشياء، وعند التفصيل ستة أشياء؛ =ن الصفة ھنا المراد بھا 

ًأو جا صفةوما يشمل الحال؛ =ن الحال وصف في المعنى،  َ َ َ ْ ٍنعتا أو حا�، حينئذ عند البسط ھي ستة أشياء: ، يعنيَ ً ً.  

ًھذه تقرب اسم الفاعل من الفعل، متى؟ إن وقع اسم الفاعل إما تاليا لبعض ما ذكر، أو ح$ا� ف$ي مح$ل بع$ض م$ا  ً ذك$ر، ُ
ًإن ولي اسم الفاعل ما يقربه من الفعلية، بأن ولي استفھاما بأن وقع بعد استفھام مطلقا سواء كان ا�س$تفھام ملفوظ$ا ب$ه  ً ً

  ً.أو مقدرا

ًأضارب زيد عمرا؟ ٌ  

  أقائم الزيدان؟

ًأضارب زيد عمرا؟ ٌ ٌ  
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ًضارب، نقول ھذا اسم فاعل، ھل يعمل مطلقا؟ الجواب   :ين�، بل � بد من تحقق شرط: ٌ

  .أن يكون ضارب بمعنى الحال أو ا�ستقبال، وھذا قد تحقق ھنا: الشرط ا=ول

ٍأن يكون معتمدا على شيء وقد اعتمد ھنا على استفھام: الشرط الثاني آآ أضارب، إذن س$بقه اس$تفھام، أن يك$ون اس$م . ً
ًالفاعل تاليا �ستفھام، سواء كان حرفا أو اسما ً ً.  

  .جد فيه الشرطانھذا و: نقول) أضارب(ٍفحينئذ 

  .ھذا فاعل لضارب) ٌزيد(

  .ھذا مفعول به لضارب، عمل الرفع والنصب) ًعمرا(

ٌمھ77ين: ومن$ه المق$در نح$و ِ ٌزي7د ُ ْ ًعم7را َ ْ ُمكرم77ه أم َ ُ ُِ ٍ أم ھ$ذه م$اذا ت$سمى؟ ت$$سوية، حينئ$ذ تق$ع بع$$د ھم$زة الت$سوية، إذن ف$$ي ،ْ
 مھ$ين ھ$ذه اس$م فاع$ل، أھ$ان، يھ$ين، فھ$و مھ$ين، أك$رم أين الھمزة؟ محذوف$ة،.. أمھين.. الك.م ما ھو محذوف، أمھين

ًيكرم، فھو مكرم، حينئذ مھين نقول ھذا اسم فاعل، عمل لكونه معتمدا على استفھام وھو مقدر بدليل    ).أم(ٍ

ًوولي استفھاما َ ْ َ َ َْ ِ ْأو ِ َحرف ندا  للتنويع َ ِ َ ْ َحرف نداولي : يعنيَ ِ َ ْ   ، مثل ماذا؟ َ

ًطالعا َيا  ِ َجب َ َ6.ً  

َجب(   ً.مفعول به لـ طالعا): 6ًَ

ًطالعا(و ِ   .ھذا منادى منصوب، وھو اسم فاعل): َ

  :إذن عمل فيما بعده، لماذا؟ لتحقق الشرطين

  .كونه بمعنى الحال أو ا�ستقبال، وليس بمعنى المضي: ًأو�

ًي ن$داء، حينئ$ذ ص$ار م$سوغا ل$ه ول$.. ولي$ه: ًلحرف نداء، فإذا كان اسم الفاعل تاليا لن$داء، يعن$ي.. ًكونه تاليا لنداء: ًثانيا ٍ
  .ًومعتمدا عليه

َأو حرف ندا ِ َ ْ َ ْ ًطالعا َيا:  نحوَ ِ َجب َ ، ھكذا أورده المصنف رحمه ' تعالى، والصواب أن النداء ليس من ذلك ف$ي ش$يء، 6ًَ
ب اس$م الفاع$ل م$ن الفعلي$ة، حينئ$ذ � ب$د أن يل$ي ش$يئا يقرب$ه و� ش$ك أن ال lًلماذا؟ =ننا نريد أن نق$ر ن$داء م$ن خ$صائص ٍ

  .ًا=سماء، ولذلك ھو من ع.مات ا=سماء، فيكف يكون مقربا له؟ ھذا محل إشكال

غ إنم$ا ھ$و ا�عتم$اد عل$ى الموص$وف المق$در، والتق$دير: والصواب lًي$ا رج$. طالع$ا : أن الن$داء ل$يس م$ن ذل$ك، والم$سو ً
ًج$$ب.، ي$$ا رج$$. طالع$$ا، ف$$ـ ً د عل$$ى م$$اذا؟ عل$$ى موص$$وف مح$$ذوف، ھ$$ذا ص$$فة لموص$$وف مح$$ذوف، إذن اعتم$$) ًطالع$$ا(ً

  .وسيأتي أن الصفة قد تكون مذكورة، وقد تكون محذوفة

  :إذن

ًطالعا َيا ِ َجب َ ًيا رج. طالعا جب.؛ =ن ح$رف الن$داء، مخ$تص با�س$م فكي$ف يك$ون مقرب$ا م$ن الفع$ل، وأجي$ب : ، أصله6ًَ ًً ً
غ، إنما قال lِبأن الناظم لم يدع أنه مسو K :ٍذ إذا وليه � يل$زم من$ه أن يك$ون الم$سوغ ل$ه ح$رف الن$داء، يلي، فقط يلي، حينئ

وإنما شيء آخر وھو اعتماده على موصوف مقدر، إذن لماذا ذكره؟ ذك$ره ل$ئ. يت$وھم مت$وھم أن اس$م الفاع$ل إذا ول$ي 
ِالنداء، والنداء من خصائص ا=سماء أ� يعمل، فدفعا لھذا الوھم ذكره، إذن لم يدع الناظم ھنا أن النداء  مسوغ، ب$ل أن ً

َوول7ي اس7تفھاما أو ح7رف ن7دا: الوصف إذا ولي حرف النداء عمل، ھذا مراده، ول$ذلك ق$ال ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ً ، إذا ج$اء اس$م الفاع$ل بع$د ْ
حرف النداء يعمل، لم يقل بأنه اعتمد عليه، وھذا � ين$افي ك$ون الم$سوغ ا�عتم$اد عل$ى الموص$وف المح$ذوف، وإنم$ا 

  : في قوله ا]تيًصرح به ھنا مع كونه داخ.

َوقد يكون نعت محذوف عرف  ُ ْ َ ْ َ َِ ٍ ُ ََ َ ُُ ًدفع$ا : لدفع ت$وھم أن اس$م الفاع$ل � يعم$ل إذا ول$ي ح$رف الن$داء لبع$ده ع$ن الفع$ل، إذنْ
َ وقد يكون نعت محذوف عرف:لھذا الوھم ذكره ھنا وإ� ا=صل أنه داخل في البيت ا]تي ُ ْ َ ْ َ َِ ٍ ُ ََ َ ُُ ْ  

ًكل ما وجدت اسم فاعل تاليا لح$رف الن$داء ف$اعلم أن$ه ل$يس معتم$دا علي$ه ول$يس الم$سوغ ل$ه ًومنه أن يكون تاليا للنداء،  ً
  .حرف النداء، وإنما ھو موصوف محذوف

ًطالعا َيا ِ َجب َ ًيا رج. طالعا جب.، وذك$ُر الن$اظم ھن$ا ل$ه ل$يس لكون$ه م$سوغا لذات$ه، وإنم$ا ل$دفع وھ$م أ� يت$وھم : ، يعني6ًَ ًِ ً ً
، إذا تلي$ه اس$م الفاع$ل فالمتب$ادر لل$ذھن أن$ه � -وھ$ذا ظ$اھر-م$ن خ$صائص ا=س$ماء، ف$إذا تلي$ه متوھم أن حرف الن$داء 

ٍيعمل؛ =نه قد تلى ما ھو من خصائص ا=سماء، ھذا الظاھر، فذكُره ھنا حينئذ � ينافيه ِ.  

ًأو نفيا  ْ َ ْ ْأو : َ ًنفياللتنويع، َ ْ ٌم$ا ض$ارب زي$د : ًبعد أداة نف$ي ول$و ت$أوي.، مث$ل:  يعنيَ ) ٌض$ارب(ح$رف نف$ي، ): م$ا(ًعم$را، ٌ
كونه بمعنى الحال أو ا�س$تقبال، وق$د اعتم$د عل$ى نف$ي، والن$افي : ھذا اسم فاعل، عمل لوجود وتحقق الشرطين، وھما
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  .ھنا حرف

ًم$ا ض$$ارب زي$$د عم$$را، زي$$د فاع$$ل ل$$ضارب، وعم$$را ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه ً ٌ ول$$ي أداة نف$$ي، ول$$و :  يعن$$يًأو نفي$$اوالم$$راد ھن$$ا . ٌ
ًما قائم الزيدان، إنما أداة حصر، إنما قائم الزيدان، الزيدان ھذا فاعل لقائم، وقائم ھنا اعتمد على نفي ت$أوي.، ًتأوي.، إن ٍ ٌ

ٌإنما متضمن لمعنى النفي، =نھا للقصر والحصر، والقصر فيه نفي، كأنه في قوة م$ا ق$ائم إ� الزي$دان، إنم$ا ق$ائم : يعني
  .الزيدان، أي ما قام إ� الزيدان

ْأو ً جا صفةَ َ ِ ًأو ج7ا ص7فةبدون ھمز، وھذا لغ$ة، ج$ا يج$ي، وج$اء يج$يء ب$الھمز وب$دون، َجا ، َ َ ِ َ ْ ، يعن$ي ج$اء اس$م الفاع$ل َ
ٍصفة لغيره، بأن كان نعت$ا، حينئ$ذ اعتم$د عل$ى المنع$وت، أو ك$ان ح$ا� حينئ$ذ اعتم$د عل$ى ص$احب الح$ال، إذن ًٍ متك$ئ : ً

  .على شيء سابق

ًم$$ررت برُج$$ل ض$$ارب زي$$دا ٍ ِ َ َ َ َ ٍَ ِ ًھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، عم$$ل اس$$م الفاع$$ل لكون$$ه معتم$$دا عل$$ى ) ًزي$$دا(ص$$فة لرج$$ل، ) ض$$ارب (،ُ
  ).رجل: (موصوف مذكو، وھو

ٍجاء زيد راكبا فرسا، جاء زيد فعل وفاعل، راكبا حال، وھو اسم فاعل، كونه حال � يمن$ع أن يعم$ل، حينئ$ذ: ًأو حا� ً ً ًٌ ٌ :
ٍما المسوغ له؟ كونه معتمدا على موصوف في المعن ى، =ن صاحب الحال محك$وم علي$ه وھ$و موص$وف ف$ي المعن$ى، ً

ًأو ج7ا ص7فةٌأما نقول الحال قيد لعاملھا وصف لصاحبھا؟ إذن  َ ِ َ ْ ٌ ي$شمل النع$ت النح$اة، وي$شمل الح$ال، فك$ل منھم$ا ص$ار َ
  .ًمسوغا �سم الفاعل أن يعمل النصب فيما بعده

ًأو جا صفة َ ِ َ ْ   . مقدرة، والمقدرة أفردھا ببيت خاص، ثم ھذه الصفة قد تكون ملفوظة، وقد تكونَ

َأو مسندا َ ْ ُ ْ َ.  

ًأو جا صفة: إذن َ ِ َ ْ ، مراد الناظم ھنا ليست الصفة الخاصة الت$ي ھ$ي مرادف$ة للنع$ت، وإنم$ا الم$راد بھ$ا ا=ع$م، م$ا ي$شمل َ
  .النعت والحال

َأو مسندا َ ْ ُ ْ ً يعني جاء مسندا لمبتدأ، يعني خبرا لمبتدأ ف$ي الح$ال، أو لم$ا أص$له مبت$َ ًزي$د ض$ارب عم$را، : ٍدأ، حينئ$ذ تق$ولً ٌ
ًزيد مبتدأ وض$ارب خب$ر، كون$ه خب$را معتم$دا عل$ى المبت$دأ، فكأن$ه موص$وف ف$ي المعن$ى، ف$ضارب ھ$ذا معتم$د، كون$ه  ً

ٍمسندا قد اعتمد على المبتدأ، حينئذ نصب ما بعده ً.  

ًإن زيدا ضارب عمرا، ھذا مسند باعتبار ا=صل ًٌ.  

ًكان زيد ضاربا عمرا ً ٌ.  

ًيدا ضاربا عمراظننت ز ً ً.  

ًأعلمت زيدا بكرا ضاربا عمرا ً ً ً.  

َأو مسندا  َ ْ ُ ْ : ًيعني كونه خبرا، خبر لمبتدأ قبل دخول الناسخ، وخبر لما ھو ف$ي ا=ص$ل مبت$دأ بع$د دخ$ول الناس$خ، فتق$ولَ
ًزيد ضارب عمرا، ھل فيھا إشكال؟ زي$د مبت$دأ، ض$ارب عم$را، ض$اربا ھن$ا خب$ر، وعم$را مفع$ول ب$ه ل$ضار ً ً ًٌ ٌٌ ب، لم$اذا ٌ

  .اتكأ على المبتدأ.. ًإلى أي شيء؟ كونه خبرا استند إلى المبتدأ. عمل؟ لكونه استند

ًإن زيدا ضارب عمرا، ھ$ي نف$سھا، لك$ن دخل$ت  ًوزي$دا اس$م إن ف$ي ا=ص$ل ھ$و مبت$دأ، وض$ارب ف$ي ا=ص$ل ھ$و ) Kإن(ًٌ
  .المسند، إذن نفس الك.م، فالحكم عام

َأو مسندا  َ ْ ُ ْ   .ه المبتدأ، فيشمل خبر إن وخبر كان ومفعول ظن، ومفعول أعلم لمبتدأ أو لما أصلَ

ًزيد ضارب عمرا ٌ ٌ.  

ًكان زيد ضاربا عمرا،  ً ًھذا خبر كان منصوب، وھو ناصب لما بعده، حينئذ وقع مسندا) ًضاربا(ٌ ٍ.  

ًإن زيدا ضارب عمرا،    .خبر إن) ٌضارب(ًٌ

ًوظننت زي$دا ض$اربا عم$را،  ً ًرا مفع$ول ل$ضارب، أعلم$ت زي$دا عم$را ض$اربا بك$را، ھ$ذا مفع$ول ث$اني، وعم$) ًض$اربا(ً ً ً ً ً
ًفعل فاعل، زيدا عمرا: أربعة منصوبات، أعلمت   .مفعول رابع: ًمفعول ثالث، عمرا: ًمفعول أول وثاني، ضاربا: ً

ًضاربا بكرا نقول ض$اربا ھ$ذا مفع$ول ثال$ث، وبك$را ل$يس مفع$و� رابع$ا، =ن أعل$م ھ$ذه تتع$دى إل$ى ث.ث$ة، فبك$: إذن ً ً ً ًرا ًً
ًمفعول لضاربا؛ =ن المفعول الثالث في باب أعلم قلنا ھ$و الخب$ر ف$ي ا=ص$ل، والمفع$ول الث$اني ھ$و المبت$دأ، والمفع$ول 

  .ا=ول ھو الفاعل

َأو مسندا إذن  َ ْ ُ ْ ً يشمل ما كان مسندا لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، إن ول$ي اس$م الفاع$ل واح$دا م$ن ھ$ذه ال$ست، م$ع د�لت$ه َ ً
  .ٍا�ستقبال، حينئذ يعمل، وھل ھذه شروط Fيجاب العمل؟ أم لجوازه؟ لجوازهعلى الحال أو 
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ًما ضارب زيد عمرا، ما ضارُب زيد عمرا، يجوز اFضافة ويجوز عدم اFضافة: يعني يجوز أن تقول ًٍ ٌٌ.  

ًأن$ا ض$ارب زي$دا : ًفإن تخلف شرط من ھذين لم يعمل، بأن كان بمعنى الماض$ي خ.ف$ا للك$سائي، ف$. تق$ول ِأم$س، كم$ا ٌ
ْيجوز نحو فائز أولـو الرشد: ًسبق، أو لم يعتمد على شيء مما سبق خ.فا للكوفيين وا=خفش، ولذلك سبق َ ٌ َ ُ. ُ ْ ُ َُ ُ ِ ٌف7ائز ، َ ِ ھ$ل َ

ًاعتمد على شيء؟ �، ھذا مذھب ا=خفش والكوفيين، ف. يجوز ضارب زيدا أمس، ضارب ھكذا دون أن يعتم$د عل$ى  ٌ
ًضارب زيدا أمس، تخلف الشرطان؛ =ن ضارب ھنا لم يعتم$د عل$ى ش$يء، ل$م ..  تخلفشيء � يصح، ھذا اجتمع فيه ٌ

ًيل استفھاما و� نفيا و� نداء و� و� الخ، وكذلك جاء بمعنى الماضي ِضارب زيدا أم$س تخل$ف في$ه ال$شرطان، : إذن. ً ً ٌ
ل ف$ي م$ذھب الك$وفيين أن$ه � وعلى م$ذھب الك$سائي إذا ج$وز ع$دم ا�عتم$اد ج$ائز؛ =ن الماض$ي عن$ده يعم$ل، وإذا قي$

  .ٍيشترط فيه ا�عتماد، حينئذ يعمل، إذن ليس متفق عليھا

ِف. يجوز ضارب زيدا أمس �نتفاء الشرطين ا�عتماد وكون$ه لغي$ر الماض$ي، وھ$ذا الخ$.ف ب$ين الجمھ$ور والك$سائي  ً ٌ
 أو �؟ وھ$ل يعم$ل إذا اعتم$د يعني الخ.ف ھل يعمل وھو ماض$ي. بالنسبة إلى لمفعول به) أل(في عمل الماضي دون 

أو �؟ خ.ف في عمل الماضي في المفعول به، يعني في عمل الن$صب، وإن ك$ان ظ$اھر ك$.م الن$اظم اFط$.ق؛ =ن$ه 
ِكفعله اسم فاعل في العملقال  ٍَ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ   ً.، مطلقاَ

ِإن كان عن مضيه بمع7زل ِ ْ َ M ُ َِ ِِ ِ ْ َ  وأن يرف$ع، فھ$و مطل$ق، ولك$ن ظ$اھر ، ف$ي العم$ل س$واء رف$ع ول$م ين$صب أو ن$صب و� ب$دَْ
وھ$$ذا الخ$$.ف ب$$ين الجمھ$$ور . ك$$.م كثي$$ر م$$ن النح$$اة أن ھ$$ذين ال$$شرطين إنم$$ا ھم$$ا للن$$صب فح$$سب، وأم$$ا الرف$$ع ف$$.

  .بالنسبة للمفعول به) أل(والكسائي في عمل الماضي دون 

ف$ي الن$صب، � يرف$ع الظ$اھر، وأما رفعه الفاعل فذھب بعضھم إلى أنه � يرف$ع الفاع$ل؛ =ن$ه ي$شترط في$ه م$ا اش$ترط 
  .وقيل يرفعه وھو ظاھر ك.م سيبويه، يعني ولو كان بمعنى الماضي

ق$$ال .  يعن$$ي يرف$$ع  الظ$$اھر ول$$و ل$$م يعتم$$د، ول$$و ل$$م يك$$ن بمعن$$ى الح$$ال أو ا�س$$تقبال- وھ$$و ا=ص$$ح -: ق$$ال ال$$سيوطي
  .ترط الشرط الثاني دون ا=ول لكن بشرط ا�عتماد، إذن منھم من أطلق، ومنھم من اش– وھو ا=صح -السيوطي 

Kإذن ھل يعمل اس$م الفاع$ل ماض$يا؟ نق$ول لي$ست الم$سألة مح$ل وف$اق، جمھ$ور النح$اة عل$ى المن$ع، وبع$ضھم ف$صل إن : ً
  .ًاعتمد جاز، وإن لم يعتمد ف.، وھذا الذي رجحه السيوطي، ومنھم من منعه مطلقا، وھو قول الجماھير

: ى أنه � يرفع الظاھر، وقيل يرفع$ه وھ$و ظ$اھر ك$.م س$يبويه، ق$ال ال$سيوطيأما رفعه الفاعل، فذھب بعضھم إل: إذن
ٍوھو ا=صح، لكن بشرط ا�عتماد، وحينئذ فشرط عمل الرفع في الظاھر ا�عتماد � كونه بمعنى الحال أو ا�س$تقبال، 

  .ھذا على رأي السيوطي، � كونه بمعنى الحال أو ا�ستقبال

ٌ اب$ن ع$صفور ا�تف$اق عل$ى أن$ه يرفع$ه وحك$ي المن$ع، الب$ارز ال$ضمير يعن$ي أض$ارب وأما المضمر أي الب$ارز، فحك$ى
َأنت؟ ھل يرفعه مطلقا ولو كان بمعنى الماضي، ولم يعتمد؟ حكى ابن عصفور ا�تفاق على أنه جائز، وُحكي المنع ِ ً.  

يشترط تحق$ق ال$شرطين، وأما المستتر فيرفعه ب. خ.ف، إذن للنصب � بد من تحقق شرطين، للرفع دون النصب � 
ٍوش$$رط ال$$سيوطي ا�عتم$$اد دون الح$$ال أو ا�س$$تقبال، وأم$$ا الب$$ارز وحينئ$$ذ � ي$$شترط � ھ$$ذا و� ذاك، وأم$$ا الم$$ستتر 

  .على ھذا التفصيل.. فيرفعه ب. خ.ف

  .                إذن الظاھر و' أعلم أن تحقيق الشرطين إنما ھما للنصب فحسب، وأما ما عداه ف.

َوو َل77777777ي اس77777777تفھاما أو ح77777777رف ن77777777داَ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ ََ ً ْ
  

َوق777777777د يك777777777ون نع777777777ت مح777777777ذوف ع777777777رف ُ ْ َ ْ َ َِ ٍ ُ ََ َ ُُ ْ  

  

َأو نفي77777777ا أو ج77777777ا ص77777777فة أو م77777777سندا ًَ َْ ُ ْ َ ْ َْ َ ًَ َ ِْ  

ْفي7777777777777ستحق العم7777777777777ل ال7777777777777ذي وص7777777777777ف ُ َ َ ْ َِ ِ ِ. َْ c َ َ
  

  

ْق7د ( ُوق7د يك7ون للتحقي$ق، � ب$أس، لك$ن الظ$$اھر أن$ه للتقلي$ل، : ھ$ذه للتقلي$ل، وإن ش$ئت ق$ل) َ ُْ َ ٍنع7ت مح77ذوف الفاع$ل اس$م ََ ُ ْ َ َْ َ
َعرف ًأو جا صفة: ، ھذا تعميم لقولهُِ َ ِ َ ْ ً، يعني الموصوف قد يكون مذكورا كما ذكرناه سابقا، وقد يكون محذوفاَ ً ً.  

ًوكونه نعتا لمحذوف � يمنع كون اس$م الفاع$ل ع$ام. فيم$ا بع$ده، وق$د يك$ون اس$م الفاع$ل  ٍ َنع7ت مح7ذوف ع7رفً ُ ْ َ ِْ ٍ ُ َ َع7رف، َ ُِ 
؛ لماذا؟ وھذا قيد لبيان الواقع فحسب =نه � يحذف إ� بقرينة، أما ما � يع$رف بع$د الح$ذف ف$. يج$وز معروف: يعني

ْ وحذف ف7ضلة أج7ز إن ل7م ي7ضرًحذفه مطلقا َ ْ َ َ َِ ٍْ َِ َْ ِ ْ َ َ ٌوح7ذف م7ا يعل7ـم جائ7ـز، وم$ن الم$ضرة ل$ه أن � يعل$م ْ ِ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َ ، إذن م$ا � يعل$م � ْ
  .يجوز حذفه

ْوقد يكون نع َ ََ ُُ ْ ٍت محذوفَ ُ ْ َ ُيكون ، َ ُ َنعت ھو، َ ْ َنع7ت ھذا خبر يكون إذن يك$ون ھ$ذه ناق$صة، و َ ْ ٍمح7ذوفم$ضاف و َ ُ ْ  م$ضاف َ
َعرفإليه، و  ٍمحذوف مغير الصيغة والجملة في محل جر نعت لـُِ ُ ْ ً، يعن$ي أن اس$م الفاع$ل ي$أتي معتم$دا عل$ى موص$وف َ
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ْفيستحق العمل الذي وصفمحذوف، ما الحكم؟  ُ َ َ ْ َِ ِ ِ. َْ c َ cيستحق، َ ِ َ ْ َالعمل يعني يثبت له، َ َ َ   . كما استحقه ما ھو صفة لمذكورْ

ًإذن � ف$$رق ب$$ين ال$$صفة لم$$ذكور أو ص$$فة لمح$$ذوف، م$$ا دام أن اس$$م الفاع$$ل وق$$ع ص$$فة عم$$ل مطلق$$ا، س$$واء ك$$ان 
ًالموصوف مذكورا ملفوظا به مررت برُجل ضارب، أو كان الموصوف محذوفا، لكن � بد أن يكون  ً ًٍ ِ َ َ َ َ ٍَ ِ   ً.معروفاُ

cفيستحق   ِ َ ْ َ cيستحقوھذه عاطفة على ما سبق، َ ِ َ ْ ِالعم7ل ال7ذي  اسم الفاع$ل المعتم$د عل$ى نع$ت مح$ذوف َ . َْ َ ھ$ذا نع$ت للعم$ل، َ
ْوصف ْالذي وصف مع المنعوت الملفوظ به، ُِ ُِ ِ َوول7ي اس7تفھاما أو ح7رف ن7دا:  أين وصف لك؟ في قول$ه. ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًَ ًأو ج7ا ص7فة، ْ َ ِ َ ْ ،

ً وص$ف ل$ك، مطلق$ا س$واء ك$ان الموص$وف م$ذكورا أو مح$ذوفاھذا الذي ً Kق$د يعتم$د اس$م الفاع$ل عل$ى موص$وف مق$در . ً
  .فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور

ٍوكم مالئ: ومنه قوله ِ َ َْ َوكم مالئ عينيه، مالئ، م5، يم5، مالئ، اسم فاعل من م5، َ ََ َ ٍَ ِ َم7الئ عيني7هِ◌ ھذا مفعول به، ْ َ ٍَ ِ ، ◌ِ
ٍشخص مالئ عينيه، إذن اعتمد على موصوف محذوفكم  ٍ.  

ًطالعا َيا: ومنه ِ َجب َ ً، يا رج. طالعا جب.، قيل منه6ًَ ٌُمختلف: ((ًً ِ َ ُ ألوانُهْ َ ْ صنف مختل$ف ألوان$ه، ھ$ذا : ، يعني]69:النحل [))َ
ُنئ$ذ ص$لح، وإن قلن$ا �؟ المثال قد يصلح وقد � يصلح، إن قلنا بأن الشرطين � ب$د منھم$ا ف$ي رف$ع الفاع$ل الظ$اھر، حي َ ٍ

ٌُمختلف(ف.،  ِ َ ُ ألوانُهْ َ ْ َ، ھل نصب؟ ما نصب، إذن � يشترط فيه ا�عتم$اد، =ن ا�عتم$اد إنم$ا يك$ون للن$صب، والرف$ع)َ َ ..
: ٍنف$ي الم$ضي، حينئ$ذ ص$ح التمثي$ل، فتق$ول.. ًإذا رفع ظاھرا على قول السيوطي أنه يشترط ل$ه ا�عتم$اد دون الم$ضي

ٌُمختلف(( ِ َ ُلوانُهَ أْ َ ًطالعا َياصنف، مختلف ألوانه، : ، أي]69:النحل [))ْ ِ َجب َ ً، أي يا رج. طالعا جب.6ًَ ًً.  

ٍكن77777777اطح ِ َ ًص77777777خرة َ َ ًيوم77777777ا َْ ْ َليوھنھ777777777ا َ َُ ِ ِ  

  

ْفل77777م َ َي77777ضرھا َ ْ َوأوھ77777 َِ ْ ُقرن77777ه ىََ َ ْ ُالوع77777ل َ ِ َ ْ  

  

ٍكناطح    ِ َ ، س$واء ك$ان ص$فة لموص$وف مح$ذوف أو يعمل اسم الفاعل إذا كان ص$فة: ٍكوعل ناطح، حينئذ نقول: ، يعنيَ
  .مذكور، فالحكم واحد

إذن ھذان شرطان ذكرھما الناظم رحمه ' تعالى، قيل من شروط إعمال اسم الفاع$ل المج$رد، يعن$ي غي$ر محل$ى ب$أل 
ًأيضا أن � يك$ون م$صغرا، و� موص$وفا، و� منعوت$ا، خ.ف$ا للك$سائي فيھم$ا؛ =نھم$ا يخت$صان با�س$م، الت$صغير م$ ً ً ً ن ً

خصائص ا=سماء والوصف والنعت م$ن خ$صائص ا=س$ماء، ف$إذا ُص$غر اس$م الفاع$ل ابتع$د ش$بھه بالفع$ل، ف$. يعم$ل، 
ٍنعت حينئذ ابتعد شبھه بالفع$ل، فحينئ$ذ � يعم$ل؛ =نھم$ا يخت$صان با�س$م فيبع$دان الوص$ف ع$ن الفعلي$ة، .. وإذا وصف ٍ َ ِ ُ

  .ومحل الخ.ف إنما ھو في عمله في المفعول به

ًيعم$ل م$صغرا، يعن$ي خ$الف الكوفيي$ون أن اس$م : ھمع الھوامع، قال الكوفييون إ� الفراء ووافقھم النحاس.. معوفي الھ
�، =ن ض$$ويرب ت$$صغير ض$$ارب اس$$م : ًل$$و قي$$ل أن$$ا ض$$ويرب زي$$دا، ص$$ح أو �؟ عل$$ى م$$ذھب الب$$صريين.. الفاع$$ل

أو ابتع$د ش$بھه بالفع$ل؛ =ن$ه إنم$ا عم$ل ٍالفاعل، واسم الفاعل من شروط إعماله أن � يصغر، فإن صغر حينئذ ض$عف 
  .ٍلكونه أشبه الفعل المضارع، فإذا قيل ضويرب حينئذ ابتعد شبھه

ٍأنا ضارب مبرح أو شديد زيدا فوصفته قبل العمل حينئذ نقول ھذا � يعمل =ن الوصف من خصائص ا=سماء ٌ ًٌ ٌ.  

َصغرا، بناء على مذھبھم، أن المعتبر شبُھُه الفع$ل ف$ي يعمل م: قال الكوفيون إ� الفراء ووافقھم النحاس: قال في الھمع َ ً ً
المعنى � في الصورة، يعني في د�لته على الحدث، كون ھذا يدل على الحدث، وھذا ي$دل عل$ى الح$دث، إذن اش$تبھا، 

  .ھذا محل إعمال اسم الفاعل، أو ھذا وجه الشبه بين اسم الفاعل والفعل

vق$$وي وْھ$$و: ق$ال اب$$ن مال$$ك ف$$ي التحف$$ة ِ vق$$وي وْھ$$و، يعن$$ي الق$$ول بك$ون الم$$صغر يعم$$ل، َ ِ ً ب$$دليل إعمال$$ه مح$$و� للمبالغ$$ة، َ
  .ًاعتبارا بالمعنى � للصورة، وقاسه النحاس على التكسير

ٌفي كونه يعمل مصغرا أو موصوفا خ.ف بين النحاة، وا=ولى: إذن ً ًإن ُسمع إعماله تصغير وھ$و م$صغرا، : أن يقال: ً
التصغير أبع$ده ع$ن م$شابھة الفع$ل؛ =ن$ه س$يأتي أن م$ا س$وى المف$رد وھ$و المثن$ى والجم$ع، يعم$ل ٍفحينئذ � يقال بكون 

  .عمل المفرد

َو� شك أن التثنية والجمع من خصائص ا=سماء، فإذا ُسمع عمله وھ$و مثن$ى، =نن$ا ا]ن نح$ن ق$د خرجن$ا ع$ن أص$ل،  ِ
ُا=ص$ل ف$ي اس$$م الفاع$ل أن � يعم$$ل، حينئ$ذ إذا أعم$$ل وق$د ظھ$$رت ش$ ٌروط Fعمال$$ه، وُوج$د بع$$ض م$ا س$$مع م$ن ك$$.م ٍ

ٍالعرب ما يصح أن يكون قاعدة أو استثناء كإعمال المثنى أو الجمع، أو إعمال الم$صغر، أو المنع$وت، حينئ$ذ نق$ول � 
ٍشك في جواز إعماله إن سمع، وإن لم يسمع حينئذ نبقى على ا=صل، فيستثنى المثنى والجمع في كونه من خ$صائص 

ِ ثني اسم الفاعل وعمل، وُجمع اسم الفاعل وعمل، يستثنى ھذا ويمنع التصغير والنعتا=سماء وقد ِ َِ َ ُ.  
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ًھذا إذا لم يسمع، فإن ُسمع حينئذ � ب$د أن ُيق$ال ب$ه، � ب$د أن يق$ال بأن$ه � ي$شترط في$ه أن � يك$ون م$صغرا و� يك$ون  ٍ َ ِ
ْضافا أو مج7ردا أو م7ع ألُمًموصوفا، وإن كان من خصائص ا=سماء، كما ذكرناه في المصدر   َ َ ََ َ ْ . َ ُ ْ ًَ  كون$ه م$ن خ$صائص ً

أو يضاف، � يمنع العمل، =ن المسألة ھنا توقيفية، يعني موقوف$ة عل$ى ال$سماع، =ن$ه خ$روج ) أل(ا=سماء أن يحلى بـ
  .عن ا=صل، ھذا ا=صل فيه

َوق777777د يك777777ون نع777777ت مح777777ذوف ع777777رف ُ ْ َ ْ َ َِ ٍ ُ ََ َ ُُ ْ  

  

ُفي777777777ستحق العم777777777ل ال777777777ذي و َ َ ْ َِ ِ. َْ c َ ْص777777777فَ ِ  

  

  .ما ھو العمل الذي وصف؟ مع المنعوت الملفوظ به، ھذا مقصوده

ِوإن يك7777777ن ص7777777لة أل فف7777777ي الم7777777ضي ِ ُِ َْ ََ ْ َ َ ْ ُْ ِ  

  

ِوغي7777777777ره إعمال7777777777ه ق7777777777د ارت7777777777ضي ِ ُِ ْ َ ْ ْ ََ ُ ُ َِ ِ  

  

  .ھذا النوع الثاني من نوعي اسم الفاعل

ًيعمل مجردا يعني منونا، والثاني: قلنا   ).أل(أن يحلى بـ: ً

� ب$د م$$ن أوص$اف تقي$$ده م$ن أج$$ل أن تقرب$ه م$$ن الفع$ل، وأم$$ا المحل$$ى ) أل(ربع$ة ف$$ي المج$رد م$$ن ال$شروط ال$$سابقة ا=
ً، حينئ$ذ يعم$ل مطلق$ا، )أل(ٍحينئ$ذ يعم$ل ب$. قي$د و� ش$رط، فك$ل اس$م فاع$ل دخل$ت علي$ه ) أل(الذي دخلت علي$ه ) أل(بـ ٍ

وص$ولية م$ن خ$صائص الجمل$ة الفعلي$$ة، الم) أل(ٍھ$ذه موص$ولية، وإذا دخل$ت عل$ى اس$م الفاع$$ل حينئ$ذ ) أل(لم$اذا؟ =ن 
ِوجملة أو شبھھا الذي وصل بهيعني ا=صل أن � يليھا إ� فعل  ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ. ََ ٌ.  

ًقربه تقريبا كليا م$ن الفع$ل؛ =ن ) أل(ٍحينئذ لما ولي اسم الفاعل  ٍالموص$ولة � يليھ$ا إ� فع$ل، ھ$ذا ا=ص$ل، حينئ$ذ ) أل(ً
  . أو ا�ستقبال� نحتاج إلى أن نقول بمعنى الحال

، وك$ان بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، فھ$و بمعن$ى الفع$ل الم$ضارع، وإن عم$ل )أل(فإن عمل اسم الفاع$ل وھ$و محل$ى ب$ـ
  .ٍبمعنى الماضي؛ =نه يعمل، حينئذ صار بمعنى الفعل الماضي

ًالضارب زيدا ا]ن، الضارب زيدا غدا، الضارب زيدا أمس ً ً ًالضارب زيدا ا]ن أو غدا، يع. ً   .ني الذي يضربً

ًالضارب زيدا أمس، الذي ضرب زيدا أمس ً.  

  ).أل( يتلو ا�سم الموصول، كذلك - المضارع والفعل الماضي -كما أن الجملة الفعلية بنوعيھا 

  

ْوإن يكن   ُْ ِ ْصلة أل  الفاعل اسمَ َ َ َ َص7لة َصلة، بالنصب على أنه خبر، يكن واسمھا ضمير مستتر يعود على اس$م الفاع$ل، ِ َ ِ
ْأل َصلة مضاف  َ َ ْأل(مضاف وِ ِ قصد لفظه، مجرور بالمضاف)َ ُ .  

ِففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َ َُ َُ ُ َ ِْ ِ.  

ْإن يكن صلة أل الفاء ھذه واقعة في جواب الشرط إن،  َ َ َ ِ ْ ُْ   أين الجواب؟ ِ

ِإعماله قد ارتضي ففي المضي وغيرهفـ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ ُُ َ ُ ُإعمال، ھذا التقدير، فـِ َ ْ ِق7د  إعمال ھذا مبت$دأ وال$ضمير يع$ود إل$ى اس$م الفاع$ل، ُهِ َ
ِارتضي  ُ ِارتضيقد للتحقيق، ْ ُ َارتضي ھذا مغير ال$صيغة، خب$ر المبت$دأ والجمل$ة ج$واب ال$شرط، وقول$ه.. ْ ِفف7ي الم7ضي: ُ ُِ ْ َ 

ِ ارتضيھذا متعلق بقوله ُ ِوغيره ، ْ ِ ْ   .معطوف عليهََ

: ، ما الدليل على أنھا موصولة؟ =ن$ه ق$ال؟؟؟التعريف؟ ) أل(يه أل، يعني دخلت عل) أل(إذن إن يكن اسم الفاعل صلة 
ْصلة أل  َ َ َ أما نقول ج$اء ال$ذي ق$ام أب$وه، ق$ام أب$وه ص$لة؟ ص$لة الموص$ول، ك$ذلك ال$وف ق$د يق$ع ) أل(صلة، يعني ما بعد ِ

  ).أل(صلة لـ

ِففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َ َُ َُ ُ َ ِْ ِ ارتضي،ِ ُ   .تتر يعود على إعماله فاعله ضمير مسْ

ِغْير ِمْن ٍشرط◌ َ ْ ً ارت$ضي م$ن غي$ر ش$رط، � كون$ه بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، و� أن يك$ون معتم$دا عل$ى ش$يء قد ..َ
ٍإذا وقع اسم الفاعل صلة ل5لف وال.م، عمل العمل المذكور مطلق$ا، ماض$يا، وم$ستقب.، وح$ا�؛ لوقوع$ه حينئ$ذ . يسبقه ً ً ً ً

ًمل مطلقا يعني حا� أو استقبا� أو ماضيا، إذ حق الصلة أن تك$ون جمل$ة، فتق$ولموقع الفعل والفعل يع ًً ھ$ذا ال$ضارب : ً
ًزيدا ا]ن، أو غدا، أو أمس، ھذا ھو المشھور من قول النحويين، أنه يعمل مطلقا، وھ$و ال$صحيح، وزع$م جماع$ة م$ن  ً ًِ

ًا، عك$$س ا=ول، م$$ا دام أنن$$ا ھن$$اك ف$$ي المج$$رد � يعم$$ل إ� ماض$$ي) أل(النح$$ويين م$$نھم الرم$$اني، أن$$ه إذا وق$$ع ص$$لة ل$$ـ
ً، حينئذ � يعم$ل إ� ماض$يا، ف$إذا ك$ان بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال � يعم$ل إ� )أل(حرمناه من العمل، فإذا دخلت عليه  ٍ

� ٍ، كأنه قسم ا=زمنة باعتبار الوص$ف، إن ك$ان الوص$ف بمعن$ى الح$ال، أو ا�س$تقبال، حينئ$ذ )أل(ًإذا كان مجردا من 
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  .، ھذا القول الثاني)أل(، وإذا كان بمعنى الماضي، ف. يعمل إ� إذا دخلت عليه )أل(ًبد أن يكون مجردا عن 

ٍ أنه � يعم$ل مطلق$ا، وأن المن$صوب بع$ده من$صوب بإض$مار فع$ل، والراب$ع - وھو القول الثالث -وزعم بعضھم  ق$ول -ً
، يعم$ل )أل(أربعة م$ذاھب ف$ي اس$م الفاع$ل إذا ك$ان ص$لة ل$ـ على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، إذن -ا=خفش

  .ًمطلقا، وھو مذھب الجماھير، وھو الصواب

ِ� يعمل مطلقا، يعمل إذا ك$ان بمعن$ى الح$ال، أو بمعن$ى الماض$ي فق$ط، حينئ$ذ إذا ن$صب بع$ده فھ$و عل$ى إض$مار فع$ل،  ُ ًٍ
  .أنه منصوب ما بعده على تشبيھه بالمفعول به: قول ا=خفش

ْوإن ي ِ َك777777ن ص777777لة َ َ ِ ْ ْأل(ُ ِفف777777ي الم777777ضي) َ ُِ ْ َ
  

  

ِوغي7777777777ره إعمال7777777777ه ق7777777777د ارت7777777777ضي ِ ُِ ْ َ ْ ْ ََ ُ ُ َِ ِ  

  

  :إذن اسم الفاعل نوعان

َإن ك7ان : ، ا=ول يشترط في إعمال النصب شرطان، سبق التنبيه عليھما بقول$ه)أل(، يعني صلة )أل(مجرد، ومحلى بـ َْ ِ
ًعن مضيه بمعزل وولي استفھاما َ ْ َ َ َ ْ َ M ُ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ   .يتالب.. ْ

  .ھذا يعمل ب. شرط: وھو أن يكون صلة أل: والثاني

  .التي ھي أمثلة المبالغة: ثم انتقل إلى بيان ا=مثلة الخمسة

ُفع777777777777777ال أو مفع777777777777777ال او فع777777777777777ول ٌ ٌُ ْ َ ْ .َ ْ َِ َ
  

ِفي7777777777777777ستحق مال7777777777777777ه م7777777777777777ن عم7777777777777777ل َ َ َ ْ َْ ِ ُِ c َ َ
  

  

ُف777777777ي كث777777777رة ع777777777ن فاع777777777ل ب777777777ديل ِ ِ ٍ َِ َ ٍَ َ ْْ َ  

ِوف77777777777777777ي فعي77777777777777777ل ق77777777777777777ل ذا وفع77777777777777777ل ٍِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ.  

  

.فع ( ٌأو مفعالًمبتدأ، قصد لفظه فصار علما معرفة، ) ٌالَ َ ْْ ِ ْأو ، َ ٌفعال للتنويع، معطوف على َ . ُأو فعول، َ ُ َْ ُعن فاع7ل ب7ديل  ، َ ِ َِ ٍَ َ ْ
ٍفي كثرة  َِ ْ ُبديل، َ ِ ٍ عن فاع7ل و ھذا خبر، َ ِ َ ْ ٍف7ي كث7رةمتعل$ق ب$ه، و َ َِ ْ K متعل$ق ب$ه، إذن ب$ديل فعي$ل، وأخب$ر ب$ه ع$ن فع$ال وم$ا َ ُِ َ
ُبديلًيه، فصار المبتدأ في المعنى جمعا، والخبر ُعطف عل ِ ، وھو واحد، ھل يجوز؟ أو � يجوز؟ نعم يج$وز؛ =ن ب$ديل َ

ُوالم.ئكة((ٍھنا على وزن فعيل، فيجوز حينئذ اFخبار به عن المفرد والمثنى والجمع،  َْ ِ َ ٌ بْع$َد ذل$ك ظھي$رَ ِ َ ََ  ]4:التح$ريم [))َِ
ٌظھير ِ ٍجمع مبتدأ، وظھير حينئذ نقول ھذا خبر، وھو في المعنى جمع فح$صل التط$ابق ب$ين بديل نفسه، والم.ئكة ھذا : َ

ُفعال أو مفعال او فعولالمبتدأ والخبر، ھنا كذلك،  ٌ ٌُ ْ َ ْ .َ ْ َِ ُبديل َ ِ ٍعن فاعل َ ِ َ ْ ُبديل، َ ِ   . ھذا خبرَ

  .ًوأفرده وھو خبر عن أكثر من واحد؛ =ن فعي. يخبر به عن الجمع

ِضم إليھ$ا ف$ي قول$ه فعي$ل وفع$ل، ص$ارت خم$سة، فم$راده بھ$ذين البيت$ين أن ھ$ذه ا=مثل$ة الخم$سة إذن ھذه الث.ثة وما ُي$ َ
  .متساوية في أنھا تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه

ًإذن كل ما اشترط فيما سبق من كون$ه مج$ردا بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال، وأن يك$ون معتم$دا عل$ى ش$يء س$ابق، وھ$و  ً ٌ
ُفع7ال أو مفع7ال او فع7ول: مور ال$ستة ال$سابقة، حينئ$ذواحد من ا= ٌ ٌُ ْ َ ْ .َ ْ َِ ً ج$اءت ب$دي. ع$ن فاع$ل، ف$ي م$اذا؟ ف$ي الد�ل$ة عل$ى َ

الكثرة، ولذلك نقول ھي أمثلة مبالغة، مبالغة في ماذا؟ في حصول الحدث، =ن$ك تق$ول ض$ارب ي$دل عل$ى ح$دث واح$د 
Kوھو وقوع الضرب، وضراب، فعال، يدل على كثرة حدوث Kالضرب .  

Kص$ارت د�ل$ة فع$ال وم$ا عط$$ف علي$ه عل$ى الكث$رة، إذن ھ$$ذه ا=مثل$ة الخم$سة مت$ساوية ف$$ي أنھ$ا تعم$ل عم$ل اس$$م : إذن
  .الفاعل بالشروط المتقدمة فيه

ٍف7ي كث7رة َِ ْ ُفع7ال أو مفع7ال او فع7ول: أن الم$راد ب$أن) ٍف$ي كث$رة(ھ$ذا اختل$ف في$ه، ھ$ل الم$راد : َ ٌ ٌُ ْ َ ْ .َ ْ َِ ي  ت$دل عل$ى الكث$رة وھ$$،َ
Kالتكثير وھي الزيادة في الفعل، ولذلك تسمى أمثلة المبالغة، أو أن المراد بأنھا تعمل بكثرة باعتب$ار م$ا بع$دھا، =ن$ه قي$د 

ِفعي. وفعل بـ  .قلً ف$ي كث$رة، إذن ھن$ا الكث$رة والقل$ة باعتب$ار العم$ل، وأم$ا باعتب$ار المعن$ى فكلھ$ا ت$دل : ، وقال ف$ي ا=ولَ
ً أمثلة المبالغة، حينئذ ساوى فعا� وما عطف عليه في الد�لة على كثرة حدوث الحدثعلى الكثرة، يعني فعيل من K ٍ.  

ُفعال أو مفع7ال او فع7ولًوأما من جھة العمل، وھو ظاھر صنيع الناظم، أن ثمة تفصي.، كثرة وقلة،  ٌ ٌُ ْ َ ْ .َ ْ َِ ً، ي$أتي ب$دي. ع$ن َ
ِفاعل في عمله وإعماله السابق بكثرة، وأما فعيل وفعل ف ًيأتي بدي. عن فاعل في العمل ال$سابق لكن$ه بقل$ة، يحتم$ل ھ$ذا َ

  .وذاك وإن كان الثاني ھو الظاھر

  : لذا قال المرادي

ٍفي كثرة  َِ ْ   .ًأي مرادا به الكثرة، أي التكثير وھي الزيادة في الفعل، ولذلك تسمى أمثلة المبالغةَ

َوف7ي فعي7ل ق7ل ذا ھ$ا العم$ل الم$ذكور، ويؤي$ده قول$ه بع$ده، ويحتمل أن يك$ون أراد بكث$رة أن ھ$ذه ا=مثل$ة الث.ث$ة يكث$ر في َ َ. ٍ ِ ِْ َ
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ِوفعل ِ َ ٍفي كثرة: ، ھذا ھو الظاھر، أن قولهَ َِ ْ .قل  و.. َ   .أن المراد به العملَ

ُفي كثرة عن فاعل بديل ِ ِ ٍ َِ َ ٍَ َ ْْ K، أي كثيرا ما يحول اسم الفاعل إل$ى ھ$ذه ا=مثل$ة لق$صد المبالغ$ة والتكثي$ر، ھ$و ف$ي نف$سھا َ م$ن ً
جھة المعنى � شك أن المراد بھا التكثير يعني تكثير وقوع الح$دث، م$رة بع$د م$رة بع$د م$رة، و� أق$صى ل$ه لح$ده م$ن 
Kجھة العلو، وضارب يدل على وقوع ضرب واحد، ھذا ا=صل فيه، وضراب ومضراب يدل عل$ى كث$رة، ك$ذلك فعي$ل 

  .نىھذا يدل على الكثرة، ھذا من جھة المع: عليم وفعل حذر، نقول

ل$ت كم$ا ذك$ر اب$ن مال$ك ف$ي التحف$ة كم$ا س$بق  lل إلى ھذه ا=مثلة الخمسة، ولذلك يقال بأنھا محولة، وحو lاسم الفاعل ُحو
ل فاعل اسم الفاعل، إذن ھذه ا=مثلة الخمسة مراعاة للمعنى، م$ع  lأن المراد ھنا المعنى، لوحظ المعنى دون اللفظ، فحو

ِكون فعال ومفعال وفُعول وفعي ِ Kَ ِل وفعل ليست موافقة للفعل المضارع في اللفظ، ول$ذلك ق$وى م$ذھب الك$وفيين أن وج$ه َ
ف$ي الد�ل$ة عل$ى الح$دث .. الشبه ھو المعنى � الصورة، يعني اسم الفاع$ل إنم$ا عم$ل =ن$ه أش$به الم$ضارع ف$ي المعن$ى

ل عم$$ل اس$م الفاع$$ل وھ$$ي موافق$$ة لم$$اذا؟ ب$دليل ا=مثل$$ة المبالغ$$ة =نھ$ا تعم$$!! وأم$$ا ف$ي ال$$صورة �. والح$ال وا�س$$تقبال
  .ًأي كثيرا ما يحول اسم الفاعل إلى ھذه ا=مثلة بقصد المبالغة والتكثير. للمضارع في المعنى � في اللفظ، وھذا قوي

Kومعنى كون فعال وما بعده بدي. عن فاعل، أن فاع. لما ك$ان � يفي$د الكث$رة، ن$اب عن$ه ف$ي إفادتھ$ا فع$ال ونح$وه وم$ا  Kً ً
  .ليهُعطف ع

ٍإذن ضارب وفاعل وك$ل كلم$ة كان$ت عل$ى وزن فع$ل � ت$دل عل$ى كث$رة وق$وع الح$دث، وإذا أردن$ا الكث$رة حينئ$ذ جئن$ا  ِ
  .بواحد من ھذه ا=مثلة الخمسة

ُفعال أو مفعال او فعول  ٌ ٌُ ْ َ ْ .َ ْ َِ ٍفي كثرة عن فاعل*** َ ِ ٍ َِ ْْ َ َ غي$ر عن فاعل، وفاعل ھذا اسم فاعل م$ن الث.ث$ي، وس$يأتي أن : ، قالَ
ِالث.ثي اسم الفاعل منه على وزن ُمفعل ْ.  

ٍعن فاعل: إذن ھنا قال ِ َ ْ ً � عن ُمفعل، فھذه ا=مثلة الخمسة إنما تكون بدي. عن فاعل من فعل ث.ثي، وأم$ا م$ا زاد ع$ن َ ِ
  .الث.ثي ف.، � تكون بديلة عنه

ًإذن ُمفع$ل � يك$ون فع$ال وم$$ا عط$ف علي$ه ب$$دي. عن$ه، ول$ذلك خ$ص الن$$اظ K ِ ْع77ن ، -ھ$$ذه إش$ارة خفي$ة-م ھن$ا وزن فاع$ل ْ َ
ٍفاعل ِ نقول فيه فائدة، أن ھذه ا=مثلة � تبنى من غير الث.ثي، وھو كذلك، إ� م$ا ن$در =ن اس$م فاع$ل غي$ر الث.ث$ي � : َ

  ... ِيكون على زنة فاعل، بل يكون على زنة ُمفعل ُمكرم ُمنطلق، إلى آخره

cفيستحق ِ َ ْ َ Kتفريع، =نه أثبت المساواة أو�، فع$ال ب$ديل ع$ن فاع$ل، حينئ$ذ ف$رع ع$ن ھ$ذه الم$ساواة الفاء ھذه ما نوعھا؟ .. َ Kٍ ٌ ً
ِفيستحق، ما ھو الذي يستحق؟ فعال وما ُعطف علي$ه : كون البديل يأخذ حكم المبدل منه، قال Kفي7ستحقc ِ َ ْ َ : ، وھن$ا م$ا ق$الَ

ُفتستحق، =نھا أوزان فھي مؤنثة، تأوي. بما ذكر،  ِفيستحً َ ْ َ   .ما ذكر، وإ� لقال فتستحقcق َ

cفيستحق        ِ َ ْ َ ِمن عم7لالذي كائن له من عمل، .. فيستحق الذي له..  أي فيثبت له ما له من عملَ َ َ ْ  ھ$ذا ج$ار ومج$رور ِ
ًالبيانية إذا كانت من المعرف$ة أعرب$ت ح$ا�، وإذا كان$ت ) من(ھنا بيانيه وسبق أن ) من(، فـ)ما(متعلق بمحذوف بيان لـ

  .لنكرة أعربت صفةمن ا

ٍالتي لبيان الجنس، بيانا لمعرفة قلنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، وإذا ك$ان لنك$رة حينئ$ذ قلن$ا ) من(إذا كانت  ً
الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة؛ =ن الجمل بعد المعارف أحوال، وبع$د النك$رات ص$فات، وك$ذلك م$ا ك$ان ف$ي 

  .قوة الجملة

َفيستحق مإذن  ْ َc ِ َ  ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق ُل7هاسم موصول بمعن$ى ال$ذي مفع$ول ب$ه، و) َما(الذي، فيستحق ما ذكر، : اَ
ِمن عملبمحذوف صلة الموصول،  َ َ ْ   . بيان لهِ

ِفيستحق ما له من عمل َ َ َ ْ َْ ِ ُِ c َ ُ م7ا ل7هK، يعن$ي ال$ذي ل$ه، �س$م الفاع$ل، في$ستحق م$ا ذك$ر م$ن فع$ال وم$ا عط$ف علي$هَ  م$ا �س$م َ
  .ِل، فيرفع وينصب، لكن بالشروط السابقةالفاعل من عم

ِوفي فعيل قل ذا وفعل ٍِ ِ َِ َ َ ََ ْ َقل ذا، .َ .قل، .َ ْوف7ي  اس$م إش$ارة وھ$و فاع$ل؟ م$ا ھ$و ذا؟ الم$شار إلي$ه م$ا ھ$و؟: َذافع$ل ماض$ي، و : َ َِ
َفعيل قل ذا َ َ. ٍ ِوفي فعيل قل ذا وفعل ، ھل ھو اFبدال، أم العمل؟ِ ٍِ ِ َِ َ َ ََ ْ   . اFعمال.َ

ْفيس َ ِتحق ماله من عملَ َ َ َْ ِ ُِ c ٍفي كثرة ، قلنا َ َِ ْ إم$ا أن ي$راد ب$ه الكث$رة المعنوي$ة، : ھذا محتمل، يحتمل نوعين، واحد من أم$رينَ
ِحينئذ يكون إبدال فاعل إلى فعال ومفعال وفُعول كثير، أكثر من إبدال فاعل إلى فعيل وفعل، ھذا إذا أردنا به المعن$ى،  ِ Kَ ٍ

ٍفي كثرة ٍنئذ نقول وإذا أردنا به العمل حي َِ ْ إعمال اسم الفاعل أكثر من إعمال فعي$ل .. Kيعني فعال وما عطف عليه إعمالهَ
  .ِوفعل، فيحتمل ھذا وذاك
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َوف7ي فعي7ل ق7ل ذا : ٍوإذا قلنا أن كثرة الظاھر المراد بھا العمل، حينئذ َ َ. ٍ ِ ِْ ٍال$ذي ھ$و اFعم$ال، وإذا أردن$ا ب$ه اFب$دال، حينئ$ذ َ
ِوفي فع: قلنا َِ ْ َيل قل ذا َ َ. الذي ھو اFبدال، وفسره بذلك أظن الصبان، أي اFبدال عن فاع$ل الكث$رة، م$ع بق$اء العم$ل، ھ$ي ٍ

  .كلھا تعمل، � شك في ذلك

ًفك.مه في فعي$ل وفع$ل المح$ولين ع$ن فاع$ل؛ =ن فعي$ل ق$د يك$ون مح$و� ع$ن فاع$ل، وق$د � يك$ون، مت$ى � يك$ون إذا  ِ
ِ، وك$ذلك فع$ل كح$ذر ھ$ذا غي$ر مح$ول، والم$راد ھن$ا فعي$ل وفع$ل المح$ولين، وھ$ذا كانت صفة مشبھة، ھذا سيأتي معن$ا ِ

� في نحو خبير وب$صير، ونح$و ف$رح وأش$ر، مم$ا وض$ع م$ن أول ا=م$ر عل$ى فعي$ل وفع$ل، ول$م يك$ن . يعرف بالسياق
  . ًمحو� عن شيء، فإنه من الصفة المشبھة، وإ� ھي تعمل عمل اسم الفاعل

ٌفع777777777777777ال أو مفع777777777777777ال ٌَ ْ .ْ َِ ُ او فع777777777777777ولَ ُ َْ
  

ِفي7777777777777777ستحق مال7777777777777777ه م7777777777777777ن عم7777777777777777ل َ َ َ ْ َْ ِ ُِ c َ َ
  

  

ُف777777777ي كث777777777رة ع777777777ن فاع777777777ل ب777777777ديل ِ ِ ٍ َِ َ ٍَ َ ْْ َ  

......................................  

ِفيستحق ماله من عمل َ َ َ ْ َْ ِ ُِ c َ ٍ، وفي فعيل يعني قبل التحويل بالشروط المذكورة السابقةَ ِ َِ ْ .ق7لھذا جار ومجرور متعل$ق بقول$ه  َ َ ،
َ قل ذو ِفي فعيل، وفعل  ا.َ ٍِ ِ َِ ََ ًمعط$وف عل$ى فعي$ل، يفي$د أن جمي$ع ا=مثل$ة الخم$سة تعم$ل قياس$ا وھ$و ا=ص$ح، م$ا ھ$و ھ$ذا؟ ْ

ِفيستحق ماله من عمل: قوله َ َ َ ْ َْ ِ ُِ c َ cيستحق ، َ ِ َ ْ ًإذا كان مستحقا حينئذ صار القياس فيه أن يعمل، إذا كان م$ستحقا لذات$ه، ص$ار َ ًٍ
  .ً جميع ا=مثلة الخمسة تعمل قياسا وھو ا=صحالقياس فيه أن يعمل، يفيد أن

إعم$ال أمثل$ة المبالغ$ة ق$ول س$يبويه وأص$حابه، وحج$تھم ف$ي ذل$ك ال$سماع، إذن ا=مثل$ة : وفي التصريح شرح التوضيح
المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل =نھا محمولة عليه، وھ$و ق$ول س$يبويه وأص$حابه، وحج$تھم ف$ي ذل$ك ال$سماع، والحم$ل 

َھو اسم الفاعل، يعني من باب القياس نقل وعق$ل، النق$لعلى أصلھا و ال$ذي ھ$و النظ$ر، حمل$ه عل$ى : ال$سماع، والعق$ل: َ
أصلھا وھو اسم الفاعل؛ =نھا متحولة عنه لقصد المبالغة، ولم يج$وز الكوفيي$ون إعم$ال ش$يء منھ$ا، لمخالفتھ$ا =وزان 

لم$سألة جمھ$ور الب$صريين أو جمھ$ور الك$وفيين ونح$ن ينتب$ه .. المضارع ولمعناه، وھذا يخ$الف ال$سابق، ول$ذلك النح$اة
نورده على المشھور فحسب، وإ� الجماھير يختلفون، الجمھور قد ينفي وھو من جمھ$ور الب$صريين، وھ$ذا حت$ى عن$د 

الجمھ$ور عل$ى اFباح$ة، : الجمھ$ور عل$ى التح$ريم، وثال$ث يق$ول: الجمھ$ور عل$ى الكراھ$ة، ث$م آخ$ر يق$ول: الفقھاء، قال
  ھم يختلفون  في معنى الجمھور ما المراد به؟ لماذا؟ =ن

yعلى كل س$بق أن الك$وفيين ي$رون أن وج$ه ال$شبه ب$ين اس$م الفاع$ل والم$ضارع ف$ي كون$ه محم$ول علي$ه ف$ي العم$ل ف$ي 
  .المعنى � في الصورة

ون إعم$ال ش$يء منھ$ا لمخالفتھا ولم يجوز الكوفيي: يقويه أمثلة المبالغة، وھنا يقول �، انظر يقول: فقلنا ابن مالك يقول
لمخالفتھا =وزان المضارع ولمعناه، وحمل$وا المن$صوب بع$دھا عل$ى تق$دير فع$ل، ومنع$وا تقديم$ه عليھ$ا، وي$رده عل$يھم 

.أما: (قول العرب َالعسل َ َ َفأنا َ َ ٌشراب َ . ٍ، أما الع$سل ھن$ا تق$دم علي$ه، حينئ$ذ وج$ه المخالف$ة ھن$ا لي$ست كال$سابق، يعن$ي ھن$ا )َ
المعنى، وھناك وافق في المعنى دون اللفظ، يعني أمثلة المبالغة عند الكوفيين � تعمل لماذا؟ لكونھ$ا خالفت في اللفظ و

  .خالفت المضارع في اللفظ والمعنى، وأما اسم الفاعل عمل عندھم لكونه وافق في المعنى وھو المعتبر

.أما (:وأما تقديم عاملھا عليھا فعند الكوفيين يمنع، والصواب الجواز؛ =نه سمع َالعسل َ َ َفأنا َ َ ٌشراب َ .   .، وھذا يمتنع)َ

ِيصاغ لكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، أمثل$ة خم$سة، فيعم$ل عم$ل الفع$ل عل$ى ح$د اس$م الفاع$ل،  :قال الشارح K
ٍف7ي كث7رة ِفعي$ل وفع$ل، إذن : ُوإعمال الث.ثة ا=ول أكث$ر م$ن إعم$ال َِ ْ ال حملھ$ا عل$ى العم$ل، لي$ست عل$ى المعن$ى، وإعم$َ

ٍفعيل أكثر من إعمال فعل، لذلك قدمه عليه ِ.  

.أما(Kفمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضھم  َالعسل َ َ َفأنا َ َ ٌشراب َ . َ، شراب فع$ال، ش$راب الع$سل، يعن$ي كثي$ر )َ ٌَ ٌK
َالشرب للعسل، شراب العسل، إذن ٌ K :ٌفعال نقول ھذا أمثل$ة مبالغ$ة ب$ديل ع$ن فاع$ل، أص$له K :َب الع$سل، لم$ا أراد أن$ا ش$ار ٌ

.أما(أنا، : Kالكثرة حوله إلى فعال، فقيل َالعسل َ َ َفأنا َ َ ٌشراب َ . َ(.  

  :وقول الشاعر

َأخ777777ا ِالح777777رب َ ْ َ ًلباس777777ا ْ . َليھ777777اِإ َ ْ َج6لھ777777ا َ َ َ ِ  

  

َول77777777يس ْ ّب77777777و)ج َ ِالخوال77777777ف َ ِ َ َ َأعق677777777 ْ َ ْ َ  

  

َأخا   ِالحرب َ ْ َ ًلباسا ْ . ًلباسا ،َ . َج6لھKعلى وزن فعال،  َ َ َ ًلباساِ ھذا مفعول لـاِ . َ.  

ُإن7777777ه(: ِ وم$$$$$$$ن إعم$$$$$$$ال مفع$$$$$$$ال ق$$$$$$$ول بع$$$$$$$ض الع$$$$$$$رب ٌلمنح7777777ار . ََ َبوائكھ7777777ا ْ َ ََ   .، فبوائكھ$$$$$$$ا من$$$$$$$صوب بمنح$$$$$$$ار)ِ
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  : َ ومن إعمال فُعول قوله

َق6777777 ُدين7777777ه َ َ َھت777777اجاَو ِ َ ِلل7777777شوق ْ ْ . َإنھ7777777ا ِ .  

  

َعل7777ى ِال7777شوق َ ْ َإخ7777وان . َ ْ ِالع7777زاء ِ َ َ ُھي7777وج ْ ُ َ  

  

ُھيوج ُ   .ًوله ھنا عليه، فدل على الجواز خ.فا للكوفيين فعول، وتقدم معمَ

َإخوان: إذن َ ْ َإخوان بالنصب، ِ َ ْ ِالعزاء ِ َ َ ُھيوج ْ ُ   .ھيوج إخوان، فإخوان منصوب بـھيوج: َ

.إن: ِ ومن إعمال فعيل قول بعض العرب ْمن ِاءَعُد ٌيعِمَسَ � ِ ُدعاه َ َ   . صيغة مبالغة كثير السمع: ، سميعَ

ِومن إعمال فعل َ :  

ٌذرَح7777777777 ًأم7777777777ورا ِ ُ َير وِضَت7777777777َ ) ُ ٌآم7777777777نُ ِ  

  

َل77777777يس َم77777777ا َمنجي77777777 َ ُِ   ِارَدْق77777777َاA َنِم77777777 ُهْ

  

ٌحذر ًأمورا َِ ُ   .ِفعل:  على وزنُ

  :وقوله

َأتاني ْأنھم َ ُ . َمزقون َ ُ ِ ِعرضي َ ِْ   

َمزق77ون ُ ِ ُ مثل77هِھ$$ذا عل$$ى وزن فع$$ل، لكن$$ه مجم$$وع جم$$ع ت$$صحيح، وس$$يأتي أن$$ه يعم$$ل: َ َ َمزق77ون، ْ ُ ِ ِعرض77ي م$$زق، َ  ھ$$ذا ِْ
  .صوب بهمن

ْوم7777777ا س7777777وى المف7777777رد مثل7777777ه جع7777777ل ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َُ َ ْْ ْ
  

  

ْف77777ي الحك77777م وال77777شروط حيثم77777ا عم77777ل ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُُ c ِْ ْ  

  

 ...!!!نقف على ھذا، وصلى ' وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم
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ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  : نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

ْوم777777777777ا س777777777777وى المف777777777777رد مثل777777777777ه جع777777777777ل ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َُ َ ْْ ْ
  

  

ْف7777777777ي الحك7777777777م وال7777777777شروط حيثم7777777777ا عم7777777777ل ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُُ c ِْ ْ  

  

ًأن اسم الفاعل قد يكون مفردا، وقد يكون مثن$ى، وق$د يك$ون جمع$ا، والجم$ع ق$د يك$ون جم$ع ت$صحيح عل$: بمعنى ى ح$د ًً
  . المثنى، وقد يكون جمع تكسير

ِكفعله اسم فاعل في العملالك.م السابق .. الحكم الذي ُجعل للمفرد ٍَ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ  وال$شروط ال$سابقة م$ن حي$ث اFعم$ال ونح$و ذل$ك؛ َ
  .ثابتة للمثنى كما أنھا ثابتة للجمع، لكن بتوفر الشروط السابقة

ِوما سوى المفرد َِ ُ َ َ َْ َسوى. مبتدأ: َما: ْ ِ المفردِ َ ُْ ِسوى المفردغير المفرد أو المثنى والمجموع، : ْ َِ ُ َْ ال$ذي يقاب$ل المف$رد :  يعن$يْ
من اس$م الفاع$ل وأمثل$ة المبالغ$ة، والجم$ع ش$مل الجم$ع ال$ذي عل$ى ح$د : ھو المثنى والجمع، وھو المثنى والمجموع أي

  .المثنى وجمع التكسير

ْمثله جعل ِ ُ ُ َ ْجع7ل مثل المفرد، و: جعل مثله، يعني: ْ ِ ْ جع7لمبت$دأ اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي، و: َم7ا ھ$ذا مغي$ر ال$صيغة، ُ ِ ُ :
َ مث7لالجملة خبر، وھو يتعدى إلى اثن$ين، نائ$ب الفاع$ل ال$ضمير الم$ستتر ھ$و المفع$ول ا=ول، و ھ$ذا بالن$صب مفع$ول : ْ

  .ثاني أضيف إلى المفرد

ِسوى المفردالذي : ًإذا َِ ُ َْ ْجعل: ل المفرد في الحكم، ھذا متعلق بقوله وھو المثنى والمجموع بنوعيه ُجعل مثْ ِ ُ.  

ِوالشروط ُ َcعم$ال، إم$ا مطلق$ا ف$ي الرف$ع والن$صب أو ف$ي الن$صب عل$ى الخ$.ف : ، يعنيFًفي ال$شروط ال$سابقة لتحقي$ق ا
  .السابق

ْحيثما عمل ِ َ َ ْ َحيثما، َُ ْ ْ حيثما عملظرف متعلق بجعل،: زائدة، وحيث: َما، َُ ِ َ َ ْ مف$رد والمثن$ى والجم$ع متى ما عمل ال: ، يعنيَُ
  .ً� بد أن يكون مستويا في الحكم والشروط

ْحيثما عمل ِ َ َ ْ ُحيث: ، قلناَُ ْ ْ جع7لبـ؛ ھذا ظرف متعلق َ ِ َعم7لزائ$دة، و : َم7ا ، وُ ِ ُحي7ث(ھ$ذه جمل$ة ف$ي مح$ل خف$ض ب$ـ: َ ْ ؛ =ن )َ
ُحيث( ْ   .م.زمة لmضافة) َ

ِال$$$ضاربين: م$$$ا س$$$وى المف$$$رد وھ$$$و المثن$$$ى والمجم$$$وع نح$$$و: ًإذا َ وال$$$ضاربتين وال$$$ضاربين وال$$$ضراب وال$$$ضوارب َ َِ ِ
  ).َكان(ِوالضاربات؛ فحكمھا حكم المفرد في العمل، وسائر ما تقدم ذكره من الشروط، وھذا كما سبق في باب 

ُوغي7777777777777ر ْ ٍم77777777777777اض ََ ُمثل7777777777777ه َ َ ْ ْق77777777777777د ِ َعم677777777777777 َ ِ َ  

  

ُغي7777777777ر َانَك7777777777 ِْنإ ْ ِالم7777777777اض َ َ ُمن7777777777ه ْ ْ َاس7777777777تعم6 ِ ِ ْ ُْ   

  

ًھ$$ذان ال$$ضاربان زي$$دا، زي$$دا:  ف$$الحكم واح$$د، فتق$$ول)ظ$$ن وأخواتھ$$ا(وك$$ذلك ف$$ي ب$$اب  ً : ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، والعام$$ل في$$ه: ِ
ِال$$ضاربان وھ$$و اس$$م فاع$$ل مثن$$ى، فعم$$ل المثن$$ى كم$$ا يعم$$ل المف$$رد ف$$. ف$$رق بينھم$$ا، لك$$ن بال$$شروط ال$$سابقة، وھ$$ؤ�ء 

ًالقاتلون بكرا، وكذلك الباقي، ومنه قوله َ ُ ًوالفاَأ :ِ ِ َمكة َ . ْمن َ ِورق ِ ْ    ِميَالح ُ

ًوالفاَأ ِ ُألف يألُف من باب علم يعلم: جمع آلفة اسم فاعل لمؤنث، وفعله: َ َ ِ َِ.  

َأوالف   .ھذا جمع: َِ

َمكة .   . منصوب بالجمع وھو جمع تكسير:َ

.ث777777777777777777م ِق777777777777777777ومھم يِف777777777777777777 .أنھ777777777777777777م ُزادوا ُ ِ ْ َ
ٌغف77777777777777777777ر   ُ َذن77777777777777777777ب ُ ْ ُھمَ ُفخ77777777777777777777ر ُغي77777777777777777777ر ُ ُ  
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ٌغفر ُ ٌغفربضمتين، : ُ ُ   .ٍ، حينئذ ھو من أمثلة المبالغة، عمل وھو جمع، فالحكم عامغفور ھذا فعول: ًإذا.  جمع غفورُ

ِوم7ا س77وى المف7رد : ً  إذا َِ ُ َ َ َْ جم$$ع كم$$ا ذكرن$اه ي$$شمل المثن$ى والمجم$$وع م$ن اس$$م الفاع$ل وأمثل$$ة المبالغ$ة، والجم$$ع ي$شمل ْ
  . جمع التصحيح على حد المثنى وجمع التكسيرالمؤنث

ٌغفر ُ َذنب ُ ْ ُھمَ ٌغفر: ُ ُ ُ في قومھم غفر.أنھم. )..َنأ( ھذا خبر ُ   )..َنأ(خبر : ُ

َذنب ْ ُھمَ ُبالنصب، والعامل فيه غفر جمع غفور، ومنه قوله: ُ هَھ$ْل: ((ُ lُھ$ن كاش$فات ُض$ر ِ ِ Kُ َ ٌكاش$فات (]38:الزم$ر [))َ َ ) هKُ ُض$رَِ
َوالذاكرين((قراءتان،  َِ ِ Kكثيرا والذاكرات ' ِ ِ َِ َK Kً َ ًخ$شعا((َلذاكرين، ا.. َ الذاكرين ']35:ا=حزاب [))َ K ْ أْب$صاُرُھمُ َ  ]7:القم$ر [))َ

ًخ$$شعا K ًيعم$$ل مطلق$$ا، س$$واء ك$$ان مثن$$ى أو جمع$$ا بأنواع$$ه ف$$الحكم واح$$د، : ًإذا. ھ$$ذا اس$$م فاع$$ل: جم$$ع خاش$$ع، وخاش$$ع ُ ًً
  .والشروط السابقة تشترط في المثنى كما اشترطت في المفرد

  :  ثم قال

ْوان777777777صب َِ ِب777777777ذ ْ ِاUعم777777777ال يِ َ ْ ًتل777777777وا ِ ْ ْواخ ِ ِف777777777ضَ ِ   

  

َوھ777777777777و ِلن777777777777صب َْ ِْ ُس777777777777واه َم777777777777ا َ َ ِمقت777777777777ض ِ َ ْ   يُ

  

ْوانصب َِ ِبذ ْ ِاUعمال يِ َ ْ ًتلوا ِ ْ ِواخفض ِ ِ ْ َ  

ْوانصب َِ Kوا=ص$ل ف$ي ا=م$ر أن$ه يقت$ضي الوج$وب، لك$ن ھن$ا ث$م قرين$ة ص$ارفة وھ$ي ھذا أمر،: ْ التخيي$ر ب$ين الن$صب : َ
ٍب$ت اس$م الفاع$ل م$ن الفع$ل حينئ$ذ ا=ص$ل ف$ي Kوالخفض، وقدم النصب؛ =نه ا=صل، =ن$ه إذا وج$دت ال$شروط الت$ي قر

  .الفعل أنه ينصب، فإذا وجدت الشروط السابقة كان ا=ولى أن يعمل

ْوانصب َِ   .� على جھة الوجوب وإنما على جھة ا�ختيار وھو أولى، ولذا قدمه: ْ

ِبذ ِاUعمال يِ َ ْ   .ذي بمعنى صاحب: ِ

ِبذ ِاUعمال يِ َ ْ ٍسمى صاحب إعمال، وما لم يكن كذلك حينئذ � ينصب ب$ه، ف$إذا ن$صب أفاد أن ما وجدت فيه الشروط ي: ِ
ًحينئذ حكمن$ا علي$ه بك$ون المن$صوب ل$يس من$صوبا باس$م الفاع$ل، ) أل(ِبغير ذي اFعمال وھو الماضي في المجرد من  ٍ

ٍسابقة حينئ$ذ � ِلماذا؟ لكونه ليس ذا إعمال، وإنما يكون ذا إعمال متى؟ بتحقق الشروط السابقة، ف$إن انتف$ت ال$شروط ال$
ًينصب به، فإن وجد منصوب بعده أضمرنا فع. محذوفا، و� يمكن أن يكون المذكور اسم الفاعل ناصبا له ً ً.  

ْوانصب َِ ِبذ ْ ِاUعمال يِ َ ْ   .أنه � يضاف للفاعل وإنما يضاف للمفعول: بالوصف ذي عمل النصب، ويؤخذ منه:  أي:ِ

ْوانصب َِ ِبذ ْ ِاUعمال يِ َ ْ ًتلوا ِ ْ ق$ال . ٍى؟ إذا أضيف إلى ما بعده، حينئذ ھل يضاف إلى الفاعل أو �؟ ھذه مسألة خ.في$ةمت: ِ
  .فھم منه أنه � يضاف للفاعل وإنما يضاف للمفعول: الصبان

ًتلوا ْ   .ًتابعا له: ، يعنيِ

ْوانصب َِ ِبذ ْ ِاUعمال يِ َ ْ    .يعني اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، ما توفرت فيه شروط العمل المذكور: ِ

ًتلوا ْ   ً.أي تابعا: ِ

ِواخفض ِ ْ ًبذي اUعمال تلوا.. َ ْ ِ ٍِ َ ْ ِْ ِ.  

ِبذ ِاUعمال يِ َ ْ ٍجار ومجرور على من يرى أن التنازع � يشترط فيه تقدم العامل، حينئ$ذ تك$ون الم$سألة عن$ده بالتن$ازع : ِ
  . ھنا

ْوانصب َِ ِبذى ْ ِاخفض: ِ ِ ْبذي ْ ِ ِ.  

ًتلوا ْ ِاخفضًانصب تلوا، : ِ ِ ًتلوا ْ ْ   .حصل فيه تنازع، وقد اشترطنا فيما سبق أنه يشترط تقدم العاملين: ً، إذاِ
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ْإن ِعام6ن ِ َ ِ َاقتضيا َ َ َ ٍاسم يف ْ ْعمل ْ َ ُقبل   *** َ ْ َ   

ًضربت زي$دا أھنت$ه ب$اب التن$ازع؟ �، ھن$ا: ً� بد من تقدمھما معا، فإذا قال ْان7صب: ُ ِ ِب7ذى ْ ِاUعم7ال ِ َ ْ ًتل7وا ِ ْ ِاخف7ضَو ِ ِ :  مث$لْ
ًضربت زيدا وأھن   .يكون المعمول ل5ول ويقدر للثاني: ًته، إذاُ

ْوانصب َِ ِبذ ْ ِاUعمال يِ َ ْ ًتلوا ِ ْ ِ.  

ِبذى: ًإذا ْانصب: جار ومجرور متعلق بقوله؛ ِ ِ ْ.  

ً تلواو ْ ْانصب: منصوب لقوله: ِ ِ   . مفعول بهْ

ِواخفض ِ ْ ِبذى َ ِاUعمال ِ َ ْ ًتلوا ِ ْ   .ٍلقصد التخفيف، وحينئذ تكون اFضافة من نوع اللفظية: ِ

ْوانصب َِ ِبذى ْ ِاUعمال ِ َ ْ ًتلوا ِ ْ   ً.أي تابعا: ِ

ِواخفض ِ ْ ِب7ذىأي : َ ِاUعم7ال ِ َ ْ ًتل7وا ِ ْ إن$ه م$ن ب$اب التن$ازع كم$ا قال$ه ال$صبان : ، فح$ذف م$ن الث$اني لد�ل$ة ا=ول، و� نق$ولِ
ِبذى(وغيره، بل الصواب أنه حذف من الثاني لد�لة ا=ول عليه؛ =ن  ِاUعمال ِ َ ْ ًتلوا ِ ْ فضلتان، ف$إذا ك$ان ك$ذلك ك.ھما ) ِ

  .ٍحينئذ جاز حذفھما

ْوانصب َِ ِبذى ْ ِاUعمال ِ َ ْ ًتلوا ِ ْ ِواخفض ِ ِ ْ َ  

Kإن: ((ُوقد قرئ بالوجھين ِ ' بالغ أْمرهِ ِِ َ ُ َ َ K((] 3:الط.ق[ ،)إنK ٌ ' ب$الغِ ِ َ َ Kأْم$ر َ هَھ$ْل((، )هَُ lُھ$ن كاش$فات ُض$ر ِ ِ Kُ َ ، ]38:الزم$ر [))َ
ٌ ُھ$$ن كاش$$فاتَھ$$ْل( َ َِ K ُض$$رKُأن : ج$$از ف$$ي ھ$$ذا الوص$$ف عل$$ى جھ$$ة الخ$$صوص الن$$صب والخف$$ض، معن$$ى ذل$$ك: يعن$$ي) ه

ٍال$$شروط ال$$سابقة Fعم$$ال اس$$م الفاع$$ل الن$$صب لي$$ست موجب$$ة، وإنم$$ا ھ$$ي لم$$ن أراد أن ين$$صب حينئ$$ذ � ب$$د م$$ن تحق$$ق 
ٌُب زيد، أن$ا ض$ارب أنا ضار: الشروط، أما إذا وجدت الشروط � يستلزم النصب، بل ھو جائز، أنت مخير بين أمرين ٍ

ًأنا ضارب زيد وأنا ضارب زيدا، . ًزيدا؛ يجوز الوجھان هَھ$ْل((ٍ lُھ$ن كاش$فات ُض$ر ِ ِ Kُ َ ٌ ُھ$ن كاش$فاتَھ$ْل(، ]38:الزم$ر [))َ َ َِ K 
Kإن(، )هKُُضر ٌ ' بالغِ ِ َ َ Kأْمر َ Kإن((بالنصب، ) هَُ ِ ' بالغ أْمرِ َ ُ ِ َ َ Kْوان7صب: ٍذ نق$ول ھن$اُ قرئ بالوجھين، حينئ]3:الط.ق [))ِه َِ ِب7ذى ْ ِ 

ِاUعمال َ ْ ًتلوا ِ ْ ِواخفض ِ ِ ْ    .على المذكور َ

ِواخفض ِ ْ َوھو** َ ِلنصب َْ ِْ ُسواه َما َ َ ِمقتضى ِ َ ْ ُ.  

ْوانصب: وفھم من تقديم النصب أنه أولى؛ =نه قال َِ ِواخف7ض: ثم قال ْ ِ ْ فھ$م م$ن تقديم$ه الن$صب أن$ه أول$ى، وھ$و ظ$اھر . َ
  .ك.م سيبويه؛ =نه ا=صل

اFضافة أول$ى للخف$ة، : وقيل. يستويان، خفضت أو نصبت ا=مر واحد، و� نقول با=ولوية.. ھما سواء: وقال الكسائي
ٍأن النصب أولى، أرجح من الخفض، =نه ھ$و أش$به بالفع$ل، وا=ص$ل ف$ي الفع$ل أن$ه يعم$ل ين$صب، حينئ$ذ : والصواب

ً لم$شابھته للفع$ل الم$ضارع حينئ$ذ ك$ان الن$صب مرجح$ا يجري على ما ھو عليه، ف$إذا وج$د في$ه ش$به المعن$ى المقت$ضي ٍ
  .على الخفض

  .النصب مرجح على الخفض، ھما سواء، اFضافة مرجحة على النصب: ًإذا فيه ث.ثة أقوال

َوھو ِلنصب َْ ِْ ُسواه َما َ َ ِمقتض ِ َ ْ  ٍھذا فيما إذا تعدى إلى اثنين، وا=ول فيما تع$دى إل$ى واح$د، إذا تع$دى إل$ى واح$د حينئ$ذ: يُ
ًأنا ضارب زيد، أنا ضارب زيدا: أنت مخير ٌ مخير بين النصب واFضافة، والن$صب أول$ى، لك$ن إذا تع$دى إل$ى اثن$ين : ٍ

ٍوأض$فت ا=ول حينئ$$ذ تع$$ين ن$$صب الث$$اني، لم$اذا؟ =ن$$ه � يمك$$ن أن ي$$ضاف إل$$ى ا�ثن$ين؛ =ن$$ه إذا تع$$دى إل$$ى مفع$$ولين 
ٍافة؟ �؛ =نه � يركب بين ث.ثة أسماء، حينئذ تعين نصبه، ل$ذلك ٍحينئذ أضفته إلى ا=ول، والثاني ھل له حظ في اFض

َوھ77و: ق$ال ِلن77صب َْ ِْ ُس7واه َم77ا َ َ ِمقت77ض ِ َ ْ ُس77واه َم77اي، ُ َ ٍس$$وى ال$ذي أض$$يف إلي$$ه؛ =نن$$ا أض$فنا المفع$$ول، حينئ$$ذ أض$$فناه، بق$$ي  ِ
ٍإل$ى مفع$ول واح$د، وحينئ$ذ إذا المفعول الثاني ما حكمه؟ واجب النصب، فالتخيير بين اFضافة والنصب فيما إذا تعدى 

  .ًكان متعديا إلى اثنين فأكثر أضفنا اسم الفاعل إلى ا=ول وتعين نصب الثاني

َوھو   .مبتدأ: َْ
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ِمقتض َ ْ   . يطلب: اقتضى يقتضي يعني: يُ

ِمقتض َ ْ   .ھذا خبر: يُ

ِلنصب ِْ ِمقتض: متعلق بقوله: َ َ ْ   .يُ

َوھو ِلنصب َْ ِْ ُسواه َما َ َ : مقت$ضي، وا=ص$ل فيھ$ا: ب ما سواه، ھنا وقف عليه فرجع$ت الي$اءٍمقتض لنص.. وھو مقتضي: ِ
  .ٍمقتض

ِون7777777777777777777777777ون M َالمنك7777777777777777777777777ر َ ُ. َالمنقوص7777777777777777777777777ا َ َُ
  

ُتق777777777777777777ول ُ ُھ777777777777777777ذا م777777777777777777شتر مخ777777777777777777ادع: َ ُ ُِ َ ٍَ َ َ  

  

َخ77777777777777777صوصا ِهMرَوج77777777777777777 ِهِفع77777777777777777َر يِف77777777777777777 ُ ُ  

.........................................  

  

ٍمقتض  َ ْ ٍوھو مقتض◌ .ُ ُ َ َِ َ ْ ِلنصب ْ ِْ ُسواه َما َ َ ِ.  

ِنصبِل ْ ِمقتض: جار ومجرور متعلق بقوله: َ َ ْ ِن7صباسم موصول بمعنى ال$ذي، : َما، و يُ ْ م$ضاف إلي$ه، : َم7ا م$ضاف، و: َ
ُسواهو  َ ًھذا إن كان ظرفا متعلقا بمحذوف صلة الموصول: ِ ً.  

ِلنصب ِْ ُسواه الذي َ َ لفاع$ل وم$ا ألح$ق أن اس$م ا: يعني. ٍسوى التلو الذي أضيف إليه مقتضي، فيتعين حينئذ نصبه: ، يعنيِ
ًال$$شطر ا=ول يتعل$$ق فيم$$ا ن$$صب مفع$$و� واح$$دا، : ًب$$ه م$$ن ا=مثل$$ة الخم$$سة إذا ك$$ان يطل$$ب أكث$$ر م$$ن مفع$$ول واح$$د، إذا ً

ن$$صب م$ا ع$$دا ا=ول، وھ$$ذا .. وال$شطر الث$$اني يتعل$ق فيم$$ا إذا تع$$دى إل$ى أكث$$ر م$$ن مفع$ول واح$$د، وأض$يف إل$$ى ا=ول
ًأن$ا معط$ي زي$د درھم$ا، مع$ط زي$دا درھم$ا، : متع$دي إل$ى اثن$ين، نح$وواضح بين، نصب م$ا ع$دا ا=ول، وش$مل ذل$ك ال ً ًٍ ٍ
ًمعطي زيد درھما، يجوز لك في ا=ول الوجھان ٍالنصب والخفض، أنا معط زيدا درھما، ھذا جائز، حينئ$ذ يج$وز ل$ك : ٍ ًٍ ً

ًأن$ا معط$ي زي$د درھم$ا، ف$إذا أض$فت ا=ول تع$ين ن$صب الث$اني، يج$ب ن$صب ا: إضافة ا=ول.. اFضافة لث$اني؛ =ن$ه � ٍ
  .يتصور إضافة لفظ واحد إلى اسمين

ًأن$ا المعل$م زي$دا عْم$را منطلق$ا، ھ$ذا ب$ـ: والمتعدي إلى ث.ثة ً ًأن$ا معل$م زي$د عْم$را منطلق$ا، نق$ول): أل(وج$رده ع$ن ) أل(ً ً ٍ :
ًزي$د عْم$را ٍأن$ا معل$م زي$د؛ ھ$ذا يج$وز ل$ك الوجھ$ان، أن$ا معل$م : نصب ث.ثة مفاعي$ل، إذا أض$فت ا=ول إل$ى اس$م الفاع$ل ٍ

  .ًمنطلقا؛ نصُب الثاني والثالث متعين

ٍوش$مل م$ا ك$$ان من$صوبا باس$م الفاع$$ل � عل$ى المفعولي$$ة، ق$د ين$صب اس$$م الفاع$ل ظرف$ا أو ج$$ارا ومج$رورا، حينئ$$ذ إذا  ً ً ً ًَ
َأن$ا ض$ارُب زي$د الي$وم، أن$ا ض$ارب زي$دا الي$وم،: أضيف إليه تعين نصب الثاني، � على المفعولية كالظرف نحو ًَ ٌ ً زي$دا ٍ

ٍمفع$$ول حينئ$$ذ .. إذا أض$فت ا=ول. من$$صوبان ب$ضارب، ا=ول عل$$ى أن$$ه مفع$ول والث$$اني عل$$ى أن$ه ظ$$رف زم$$ان: َالي$وم
ًتع$$ين ن$$صب الث$$اني � عل$$ى المفعولي$$ة وإنم$$ا ھ$$و ظ$$رف، أن$$ا ض$$ارُب الي$$وم زي$$دا؛ أض$$فته إل$$ى الظ$$رف، تع$$ين ن$$صب  ِ

  .المفعول

  :إذن قوله

َوھو ِلنصب َْ ِْ ُسواه َما َ َ َمقت ِ ْ يشمل ما إذا تعدى إلى اثنين أو إلى ث.ثة، أو تعدى إلى اثنين لكن ا=ول بالنصب عل$ى ي؛ ِضُ
  .أنه مفعول والثاني � على أنه مفعول

َوھ77و ِلن77صب َْ ِْ ُس77واه َم77ا َ َ ِمقت77ض ِ َ ْ أن المن$$صوب بع$$د اس$$م الفاع$$ل الم$$ضاف إل$$ى ا=ول إذا ك$$ان بمعن$$ى : ُفھ$$م م$$ن البي$$ت: يُ
ْوانصب: فاعل المذكور؛ =نه قالالماضي غير منصوب باسم ال َِ ِبذ ْ ِاUعمال يِ َ ْ   . وھذا ذكرناه، ِ

أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى ا=ول إذا ك$ان بمعن$ى الماض$ي غي$ر من$صوب باس$م الفاع$ل : ُفھم من البيت
ِأنا معطي زيد درھما أمس، ھل يعمل اسم الفاعل ھنا؟ � يعمل: المذكور، نحو ً اذا نفع$ل في$ه؟ � ب$د والمنصوب ھذا م. ٍ

ًأن نقدر له فع. يناس$ب ال$سياق أو الم$ذكور يك$ون من$صوبا ب$ه، وأم$ا أن يك$ون من$صوبا بمعط$ي نق$ول ً ھ$ذا � ي$صح، : ً
  .لماذا؟ لكونه بمعنى الماضي

فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر؛ =ن$ه إنم$ا ُجع$ل الحك$م ف$ي ذل$ك لم$ا اس$توفى ش$روط العم$ل، واس$م الفاع$ل بمعن$ى 
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  .ِ لم يستوف الشروط السابقةالُمضي

ْإن َكان ِ ْعن َ ِمض◌يه َ . ِ ِبمعزل ُِ ِ ْ َ    .ھذا لم ينعزل عن الُمضي: ِ

ْوان777777777صب َِ ِب777777777ذ ْ ِاUعم777777777ال يِ َ ْ ًتل777777777وا ِ ْ ِواخف777777777ض ِ ِ ْ َ   

  

َوھ777777777777و ِلن777777777777صب َْ ِْ ُس777777777777واه َم777777777777ا َ َ ِمقت777777777777ض ِ َ ْ   يُ

  

ًھ$$ذا ض$$ارب زي$$دا أب$$وهُ، ول$$م يك$$ن التل$$: ًإن ل$$م يك$$ن ف$$اع. وإ� وج$$ب رفع$$ه، نح$$و: قي$$ل و مم$$ا يج$$وز الف$$صل ب$$ه ب$$ين ٌ
ٍھذا معطي درھما زيد، : المتضايفين وإ� جاز خفض ما سوى التلو كـ ًھ$ذا معط$ي درھم$ا : ، ل$و ق$ال-وھذا سبق معن$ا-ً

ُأنه فصل ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه بمعم$ول الم$ضاف، : ٍزيد؛ صح أو �؟ صح، إذن ھنا نصب ثم خفض، بمعنى
ْش77به فع77ل م77ا ن77صبًف وص$$فا، ھ$$ذا مم$$ا يج$$وز إذا ك$$ان الم$$ضا: فقلن$$ا َ َ ْ َْ ٍ ِ ِ ، وھ$$ذا ي$$شمل الم$$صدر واس$$م الفاع$$ل، إذا ك$$ان ِ

ُأن$ا معط$ي درھم$ا زي$د؛ ف$صل : ٍالمضاف اسم فاعل حينئذ صح أن ُيفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول$ه، وھن$ا ًٍ
  .بينھما

  : قوله: ًإذا

ْوان777777777صب َِ ِب777777777ذ ْ ِاUعم777777777الي ِ َ ْ ًتل777777777وا ِ ْ ِواخف777777777ض ِ ِ ْ َ   

  ج

َوھ777777777777و ْلن777777777777ص َْ َ ُس777777777777واه َم777777777777ا ِبِ َ ِمقت777777777777ض ِ َ ْ   يُ

  

ٌيستثنى منه فيما إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه معمول المضاف إذا كان وصفا، وھو وصف ً َ.  

ًھذا ضارب زيدا أبوه: ًإن لم يكن فاع. وإ� فوجب رفعه، نحو: ًإذا ٌ.  

ٍھذا معطي درھما زيد: ولم يكن التلو مما يجوز الفصل به بين المتضايفين وإ� جاز خفض ما سوى التلو كـ ً.  

ٍھ$$ذا ض$$ارُب زي$$د : يج$$وز ف$$ي اس$$م الفاع$$ل العام$$ل إض$$افته إل$$ى م$$ا يلي$$ه م$$ن مفع$$ول ون$$صبه ل$$ه، فتق$$ول: ق$$ال ال$$شارح
ًباFضافة وضارب زيدا باFعمال  : ، فإن كان له مفع$و�ن وأض$فته إل$ى أح$دھما وج$ب ن$صب ا]خ$ر، فتق$ول-النصب-ٌ

ٍھذا معطي زيد درھما ومعطي درھم زي ً   .ًدا، سواء قدمت أو أخرتٍ

ًإذا رف$ع ظ$اھرا، أم$ا الم$ضمر المت$صل فيتع$ين : وما ذكره من جواز الوجھين في البيت السابق ھو ف$ي الظ$اھر، يعن$ي
ٌال$درھم زي$د معطيك$ُه، : ف$ي نح$و) الھ$اء(َھذا ُمكرمك، وذھب ا=خفش إلى أنه في محل نصب ك$ـ: جره باFضافة، نحو ُ

  .وھذا مضى معنا في باب المضمر

ْواج77777777رر ُ ْ ِأو َ ْان77777777صب َ ِ َت77777777ابع ْ ِ ِال77777777ذ َ ْانخف77777777ض ي. َ َ ْ   

  

ِمبتغ7777777777 َك7777777777ـ َ ْ ٍج7777777777اه يُ ًوم7777777777ا) َ َ ْم7777777777ن َ ْنھ7777777777ض َ َ َ  

  

ُ  ھذا الحكم كحكم المصدر إذا أضفته حينئذ إما أن يكون المضاف في محل رفع أو نصب، فإن أتبع جاز الوجھان ٍ.  

ْواجرر    ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ   . على أنه أرجح، دل على أنه أرجح؛ =نه قدمهKخيرك بين أمرين، وقدم الجر فدل: ْ

ْواجرر ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ َتابع ْ ِ   .ًقال تابع، جعله تابعا، والعامل في التابع عامل في المتبوع: َ

  .اجرر التابع، والعامل في المتبوع ھو العامل في التابع: ًإذا

ِأو ْانصب َ ِ   .التابع، والعامل في المتبوع ھو العامل في التابع: ْ

ْانخفض ِذى.ال َ َ   .يعني المنخفض: ْ

ِمبتغى َكـ َ ْ ٍجاه ُ ًوما) َ َ   .ٍومال، يجوز فيه الوجھان َ

ِمبتغ َ ْ ٍجاه يُ ًوما) َ َ ْمن َ ْنھض َ َ َ.  

ْمن ْنھض َ َ ْمن. الذي نھض: َ ِمبتغھذا مبتدأ مؤخر، و : َ َ ْ ًم7ن نھ7ض مبتغ7ي ج7اه وم7ا) خبر مقدم، يُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ ِ َ َ ِ مبتغ7، وْ َ ْ م$ضاف : يُ
ٍجاهإلى  ًوما)، َ َ ٍ جاه.بالعطف على الجاه وھو مخفوض في اللفظ َ   .ھذا ھو المفعول ا=ول: َ
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باعتب$$ار اللف$$ظ ھ$$و مخف$$وض، وباعتب$$ار المح$$ل ھ$$و من$$صوب، إذا عطف$$ت علي$$ه أو وص$$فته ج$$از ل$$ك : ل$$ه ح$$ا�ن: ًإذا
  . ِ بالخفض؛ =ن المعطوف على المخفوض مخفوضٍومال: إما أن تراعي اللفظ فتخفض: الوجھان

ًوم7ا): ِالنصب مراعاة للمح$لأو ب ، كم$ا ذك$ره الن$اظم ھن$ا، والج$ر أرج$ح، ول$م يمث$ل ب$ه الن$اظم وإنم$ا مث$ل للث$اني؛ =ن َ
ِمبتغ7ى َك7ـ: ا=صل المتابعة في اللفظ، وإنما إذا قي$ل َ ْ ٍج7اه ُ ًوم7ا) َ ؟ ال$واو ح$رف عط$ف ًم7ا)لم$اذا ن$صب : ؛ ي$سأل ال$سائلَ

ٍجاهمعطوف على    .ى مثالھو الذي يحتاج إل: ً، إذاَ

ْواجرر: ًإذا قوله ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ف$ي غي$ر نح$و ال$ضارب : ًفي غير نحو الضارب الرج$ل زي$دا، ھ$ذا ن$ستثنيه مم$ا س$بق: أي :ْ
ًالرجل زيدا، فيتعين في نحو ھذا نصب التابع لعدم صحة إضافة الموصوف المحلى بـ   .إليه) أل(ِ

ً الضارُب الرجل زيدا، زيداھل يضاف إلى ما بعده؟ أنا) أل(إذا أعمل المحلى بـ: ًإذا ً ھذا مفع$ول ب$ه، فيتع$ين ف$ي نح$و : ِ
ُإلي$ه، وم$ذھب س$يبويه الج$واز، وأي$د ) أل(لعدم صحة إض$افة الوص$ف المحل$ى ب$ـ: ُھذا نصب التابع إذا أتبع، لماذا؟ قال

ْواج7رر: بأنه ق$د يغتف$ر ف$ي الت$ابع م$ا � يغتف$ر ف$ي المتب$وع، وخ$رج بت$ابع ال$ذي انخف$ض ت$ابع المن$صوب؛ =ن$ه ق$ال ُ ْ ِأو َ َ 
ْانصب ِ َتابع ْ ِ ِالذى َ ْانخفض . َ َ ت$ابع المن$صوب ھ$ذا من$صوب ل$يس ل$ه جھت$ان، ھ$و ف$ي اللف$ظ والمح$ل من$صوب، وأم$ا  أما، ْ

  .الذي انخفض فھذا ھو الذي يحتاج

َت77ابع: خ$$رج بقول$$ه: ًإذا ِ ِال77ذى َ ْانخف77ض . َ َ ك$$ون ؛ ت$$ابع المن$$صوب ف$$. يج$$وز ج$$ره، =ن ش$$رط اFتب$$اع عل$$ى المح$$ل أن يْ
با=صالة، وا=صل في الوصف المستوفي ش$روط العم$ل إعمال$ه � إض$افته Fلحاق$ه بالفع$ل، والم$راد بالت$ابع ف$ي ك$.م 

ً وم7ا)ِما يشمل سائر التوابع، والمثال ھنا ب$العطف: الناظم ھنا ْال7ذي انخف7ضت$ابع :  ھ$ل يخ$صص قول$هَ َ َ �، : ؟ الج$وابْ
ُاجر: يعني ذكر بعض أفراد الحكم؛ =نه قال َرتابعْ ِْ ْالذي انخفض َ َ َ ْانصب، ْ ِ َتابع ْ ِ ْالذي انخفض َ َ َ ْ.  

ْالذي انخفضتابع : ًإذا َ َ إل$ى ..  ھذا عام، يشمل ما إذا وص$ف، وي$شمل م$ا إذا أب$دل من$ه، وعط$ف الن$سق وعط$ف البي$انْ
ِمبتغ َكـ: (ٍآخره، حينئذ قوله َ ْ ٍجاه يُ ًوما) َ َ   .ً بالعطف � يعد تخصيصا لما سبقبالمثال )َ

ْواج77رر: ر بتق$$ديم الج$$ر إل$$ى أرجحيت$$هوأش$$ا ُ ْ َت77ابع َ ِ ِال77ذ َ ْانخف77ض ي. َ َ ْان77صب، ْ ِ َت77ابع ْ ِ ِال77ذ َ ْانخف77ض ي. َ َ ٍ؛ حينئ$$ذ يك$$ون م$$ن ب$$اب ْ
  .التنازع

ٍھ$ذا ض$ارب زي$د وعم$رو : يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور باFضافة الجر والنصب، وجھان: قال الشارح ٍ
ٍا بالنصب عطفا عل$ى مح$ل زي$د، ف$الجر مراع$اة للف$ظ، فالعام$ل في$ه حينئ$ذ يك$ون بالخفض عطف على لفظ زيد، وعْمر ً ً

  .ھو العامل في المتبوع

  . مراعاة للمحل: ٍقيل بإضمار عامل، وقيل: والنصُب فيه قو�ن

ًوي$ضرب عْم$را، ھ$ذا ض$ارُب زي$د وعْم$را، يعن$ي: ٍالنصب على إضمار فع$ل، والتق$دير ًوي$ضرب عْم$را، فعْم$را ھ$ذا : ًٍ ً
ٍس معطوفا على محل زيد، وإنما ھو معمول لفعل محذوف يفسره الم$ذكورلي ِ ًوي$ضرب عْم$را، وق$ال اب$ن عقي$ل وھ$و : ً

  .الصحيح

ٍأو مراعاة لمحل المخفوض وھو الم$شھور وھ$و أص$ح، كثي$ر ف$ي ا=ب$واب يراع$ى فيھ$ا المح$ل، فحينئ$ذ إذا ك$ان الفع$ل 
مح$ل الم$ضاف إلي$ه، وق$د روي : ن يعتب$ر في$ه المعن$ى، يعن$يًمتعديا في المعنى يعمل عمل فعل$ه ف$. ب$أس إذا أض$يف أ

  : بالوجھين

ُالواھ77777777777777ب ِالمائ77777777777777ة َِ َِ ِالھج77777777777777ان ْ َ ِ َوعب77777777777777دھا ْ ِ ْ َ  

  

ًع77777777777777777وذا ّتزج77777777777777777ي ُ َبينھ77777777777777777ا ُ ْ َأطفالھ77777777777777777ا َ َ ْ َ
  

  

ُالواھب        ِالمائة َِ َِ ُالواھب ،ْ   ).أل(اسم فاعل محلى بـ: َِ

ِالمائة َِ   .من إضافة اسم الفاعل لمفعوله: ْ

ِالھجان َ ِ   .ھذا نعت: ْ

َعب77دو َعب77دھاو-اَھْ ِ َعب77دھا . ب$$الوجھين، روي ب$$الوجھين ف$$ي ھ$$ذا اللف$$ظْ ِ ھ$$ذا معط$$وف عل$$ى المائ$$ة باعتب$$ار اللف$$ظ؛ =ن$$ه : ْ
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َعبدومجرور،    . باعتبار المحلاَھْ

عن$ي يضمر له فعل يفسره المذكور أو يكون مراعاة للمحل، فالعامل في المتبوع ھو العامل في الت$ابع، ي: ًإذا فيه قو�ن
ًھذا ضارُب زيد وعْمرا، ما الناصب لعْمرا؟ ھو ضارب، =نه عمل في محل زيد النصب، إذا: إذا قلت ً ً ھو عام$ل ف$ي : ٍ
ٍفي لفظ وفي محل، إن عطفت على السابق باعتبار اللفظ فالعامل فيه ھو العامل في السابق، وإن عطفت علي$ه : جھتين

  .ٍبق، و� نحتاج إلى إضمار فعلباعتبار المحل فالعامل فيه ھو العامل في السا

ٍو� حاجة إلى تقدير ناصب غير ناص$ب المعط$وف علي$ه، � نحت$اج، ب$ل ناص$ب المعط$وف علي$ه وھ$و : قال ابن مالك
وإن ك$ان تق$دير ق$ول . ًزيد ومح. يكفي في تعليق الحكم به، و� حاجة إلى تقدير ناص$ب غي$ر ناص$ب المعط$وف علي$ه

� حاجة إليه؛ =ن ش$رط العط$ف عل$ى : لي، لو كان القول بالتقدير ھو قول سيبويه نقولسيبويه، كأنه يقول يعني � نبا
ًالمحل عنده وجود الطالب لذلك المحل وھو ھنا غير موجود؛ �ن اسم الفاع$ل إنم$ا يعم$ل الن$صب حي$ث ك$ان منون$ا أو 

ٍ وعْمرا ليس طالبا لنصب زي$د ب$ل ٍضارُب زيد: ٌضارب في قولك: ًأو مضافا إلى أحد مفعوليه أو مفاعليه، فنحو) أل(بـ ً ً
  .ٍلجره، حينئذ نظر فيه من جھة إعماله بالجھتين

ف$$ي المح$$ل .. وعل$ى ق$$ول س$$يبويه أن$$ه من$$صوب � بعام$ل المعط$$وف علي$$ه، المعط$$وف علي$$ه م$$ا ھ$و؟ زي$$د، العام$$ل في$$ه
ٌضارب، عْمرا ليس منصوبا بضارب الذي عمل في المعطوف عليه، على قوله يقدر فعل؛ =نه  ً ا=صل في العم$ل، أو ً

ًھذا ضارُب زيد وضارب عْم$را أو وي$ضرُب عْم$را؟ ھ$ل نق$دره فع$. =ن ا=ص$ل ف$ي : وصف منون، إذا أردنا تقديره ً ً ٌ ٍ
ًالعمل ل5فعال أو نق$دره اس$م فاع$ل منون$ا =ن الم$ذكور ھن$ا ض$ارُب وھ$و اس$م فاع$ل؟ ھ$ل يق$در فع$ل =ن$ه ا=ص$ل ف$ي 

قو�ن، أرجحھما الثاني أن يقدر وصف منون؛ =ن حذف المفرد أقل كلف$ة م$ن العمل أو وصف منون =جل المطابقة؟ 
ِوجاع$ل: (ٍحذف الجملة، فإن كان الوصف غير عامل تعين إض$مار فع$ل للمن$صوب، نح$و ِ َ ِاللْي$ل َ K ًس$كنا َ َ ويجع$ل : يعن$ي) َ

ِوجاعل(ًالليل سكنا،  ِ َ ِاللْيل َ K ًسكنا َ َ َوال$شْمس َ َK َوالقم$ر َ ََ ًُح$ْسبانا ْ ِاع$لَج) َ ِاللْي$ل ِ K  ،ض$افةFَوال$شْمسبا َK :ويجع$ُل : بالن$صب، يعن$ي
َالشْمس Kين$صب ف$ي ا=ص$ل، ف$إذا وج$د بع$ده : ٍ، نقدر له، لماذا؟ =نه إذا أعمل اسم الفاعل بمعنى المضي حينئ$ذ نق$ول �

ًمنصوب حينئذ قدرنا له عام. محذوفا، � يمكن أن يكون اسم الفاعل ھ$و ال$ذي ن$صبه؛ =ن$ه �  ً ين$صب، وإ� م$ا فائ$دة ٍ
ْإنا�شتراط  َكان ِ ْعن َ ِمض◌يه َ . ِ ِبمعزل ُِ ِ ْ َ ٍووجد بعده منصوب حينئ$ذ � يمك$ن أن  ِيستوف الشرط ، فإذا وجد اسم فاعل لمِ

  .ًيكون منصوبا باسم الفاعل المذكور، بل � بد أن نقدر له اسم فاعل أو فعل، وتقدير اسم فاعل أولى

ْواجرر: ًإذا ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ َتابع ْ ِ ِالذ َ ْانخفض ي. َ َ أن$ه � نحت$اج إل$ى تق$دير، الناص$ب : وھذا يدل عليه قول ابن مالك رحمه '، ْ
ْواجرر: في المتبوع ھو الناصب في التابع، لذلك قال ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ َتابع ْ ِ ًجعله تابعا، والت$ابع معل$وم حكم$ه أن$ه يأخ$ذ حك$م ، َ

 ف$$ي المتب$$وع ھ$$و العام$$ل ف$$ي الت$$ابع، وال$$ذي أخ$$ذه المتب$$وع م$$ن حي$$ث متبوع$$ه ف$$ي اFع$$راب وف$$ي العام$$ل، فال$$ذي عم$$ل
ًاFعراب رفعا أو نصبا ھو حكم التابع ً.  

ِمبتغ َكـ َ ْ ٍجاه يُ ًوما) َ َ ْمن َ ْنھض َ َ َ.  

  : ثم قال

cوك777777777777777ل ُ َق777777777777777رر َم777777777777777ا َ . ِ)س777777777777777م ُ ْ ِفاع777777777777777ل ِ ِ َ   

  

َيعط777777777777ى ْ َاس777777777777م ُ ٍمفع777777777777ول ْ ُ َب6777777777777 َْ ِتفاض777777777777ل ِ ُ َ َ  

  

َفھ777777777777و ْ ٍكفع777777777777ل َ ْ ِ َص777777777777يغ َ َللم ِ ْ ِفع777777777777ولِ ُ    يِف777777777777 ْ

  

ُمعن777777777777اه ْ َالمعط777777777777ى َك777777777777ـ ََ ْ ُ ًكفاف777777777777ا ْ َ ِيكتف777777777777 َ َ ْ   يَ

  

م$ا دل عل$ى : إعم$ال اس$م الفاع$ل، وھ$ذا ش$روع من$ه ف$ي بي$ان اس$م المفع$ول، اس$م المفع$ول كاس$مه:      قال ف$ي ا=ول
ٍعل$ى ذات وح$دث وق$ع عليھ$ا، وھ$ذا م$ن الف$وارق ب$ين اس$م الفاع$ل واس$م المفع$ول، ك.ھ: ٍحدث ومفعوله، يعني م$ا د� ٍ

على ذات وحدث، إ� أن الفاع$ل دل عل$ى ذات أوقع$ت وأوج$دت الح$دث، ھ$ي فاعل$ة الح$دث، واس$م المفع$ول دل عل$ى 
ًليست ھي الفاعل للحدث، فالفرق من جھة المعنى ومن جھة الصيغة، وسيعقد الن$اظم باب$ا : ًذات وقع عليھا الحدث، إذا

  .ھةفي أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشب

cوكل ُ َقرر َما َ . َقررٍيعني كل حكم؛ : ُ .   .يعني ثبت وأقره النحاة وقرره النحاة: ُ
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ِ)سم ْ ِفاعل ِ ِ َيعطى َ ْ َاسم ُ ٍمفعول ْ ُ َب6 َْ ِتفاض7ل ِ ُ َ ُ م$ن حي$ث م$اذا؟ م$ن حي$ث العم$ل، لم$اذا أعم$ل؟ =ن$ه أش$به الفع$ل الم$ضارع َ

، ا=ول ي$شترط )أل(ًن يك$ون مج$ردا، وإم$ا أن يك$ون ص$لة إم$ا أ: مغير الصيغة في اللفظ والمعنى، ثم ھو على ن$وعين
ًإل$ى آخ$ره، وإذا ك$ان محل$ى .. ًأن يك$ون ع$ن م$ضيه بمع$زل، وأن يك$ون معتم$دا عل$ى اس$تفھام أو نف$ي أو: فيه ش$رطان

  :ٍحينئذ � يشترط فيه شرط) أل(بـ

ْوإن ِ ْيك77777777777777ن َ ُ َص77777777777777لة َ َ ْأل ِ ِفف77777777777777 َ ِالم77777777777777ض يَ ُ    يْ

  

ِوغي77777777777777777ره ِ ْ ُإعمال77777777777777777ه ََ ُ َ ْ ِق77777777777777777د ِ ِت77777777777777777ضىْار َ ُ  

  

  .ِكل ما سبق من ا=حكام تعطى �سم الفاعل ب. تفاضل، � تفاضل بينھما

cوكل ُ َقرر َما َ . ِ)س7م ُ ْ ِفاع7ل ِ ِ cك7ل: َ َق7رر َ م7اھ$ذا مبت$دأ، و: ُ . َق7ررم$ضاف إلي$ه اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي، : َ م7ا، ُ . ھ$ذا مغي$ر : ُ
  ).َما(الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى 

ِ)سم ْ ِفاعل ِ ِ َقرر: ھذا جار ومجرور متعلق بقوله: َ . ُ.  

َيعطى ْ   .ھذا خبر: ُ

َاسم ٍمفعول ْ ُ َيعطى: َْ ْ َقرر ھو الذي ُ . َيعطى الحكم السابق، ُ ْ َاس7م ُ ٍمفع7ول ْ ُ Kك$ل ك$ل، يعن$ي يج$وز : ، وھ$ذا يج$وز في$ه الوجھ$انَْ k
اس$م مفع$ول الرف$ع عل$ى أن$ه نائ$ب : قول$هُإن ق$رئ ك$ل ب$الرفع عل$ى ا�بت$داء ج$از ف$ي . الرفع، ويجوز في$ه الن$صب: فيه

ًيعطاه، والنصب على المفعولي$ة، ويك$ون نائ$ب الفاع$ل ض$ميرا م$ستترا : فاعل والرابط محذوف ھو المفعول الثاني أي ً
cكل(يعود على  ُيعطى اسم مفع$ول، يعط$ى اس$م : ھو الرابط، على إعرابنا السابق، ھذا متى؟ إذا رفعت كل، يجوز فيه) ُ َ

ٍى اسم مفعول يعطاهُ، حينئذ صار اسم مفعول ھو النائب، والضمير المحذوف ھو العائدٍمفعول، يعط ٍ ُ.  

.كل(ُوإن قرئ    .بالنصب على أنه مفعول ثان مقدم تعين رفع اسم مفعول على أنه نائب فاعل) ُ

ِيعطى اسم مفعول كل ما قرر )سم فاعل ٍِ َ ُ ْ َِ ِ َ M َ ُ َ ْ ْ ُc ٍيعطى اسم مفعول، ھذا جيد، ُُ ُ َ ْ ْ ُْ َ يعط7ى،َُ ْ ٍاس7م مفع7ولھ$ذا مغي$ر ال$صيغة، : ُ ُ َ ْْ ھ$ذا : ُ
.كلنائب فاعل،  ِما قرر )سم فاعل ُ ِ َ ُِ ِ َ M َ .  

َب6 ِتفاضل ِ ُ َ أف$اد : ًھذه بمعنى غير، ومرت معنا مرارا تتميم للبيت؛ =نه لم يستفد منھا فائدة، متعلق بيعط$ى، وقي$ل) َ): (َ
َيعط7ى اس7م : ش$روط عم$ل اس$م الفاع$ل، لك$ن ھ$ذا ق$د يؤخ$ذ م$ن قول$هبه أنه � يشترط في عمل اسم المفع$ول أزي$د م$ن  ْ ْ َُ

َمفعول كل م7ا ق7رر M َ ُ َُ ْ. ُ �، ھ$ذا مفھ$وم مم$ا : ، ھ$ل يفھ$م من$ه أن اس$م المفع$ول ل$ه ش$روط زائ$دة عل$ى اس$م الفاع$ل؟ الج$وابٍ
َب67: سبق، لكن قد يقال بأنه صرح بھذا المفھوم بقول$ه ِتفاض7ل ِ ُ َ ًفع$ول ش$رطا ف$ي اFعم$ال عل$ى � يزي$د اس$م الم: ، يعن$يَ

  .ٍشروط إعمال اسم الفاعل

َب6: ًإذا ِتفاضل ِ ُ َ َ يعطى:متعلق بقوله؛ َ ْ ، وأفاد به أنه � يشترط في عمل اسم المفعول أزيد من شروط عم$ل اس$م الفاع$ل، ُ
cوكل: (وھذا � يفيده قول ُ   .توكيد، لكن الظاھر أنه يفيده: قيل. ًفليس توكيدا له) َ

َفھو ْ ِكف َ ٍعلَ َصيغ ْ ِللمفعول ِ ُ َْ ْ ُمعناه ِيف ِ ْ ََ.   

ٌُيضرُب زيد، أمضروب زيد؟ المعنى واحد، أيضرُب ذات وقع عليھا حدث، أمضروب زي$د؟ ذات وق$ع عليھ$ا : إذا قيل ٌٌ ٌ ٌٌ ٌ
ٍكم$ا أن اس$م الفاع$ل م$ساو ف$ي المعن$ى . مغي$ر ال$صيغة: ھو في المعنى كالفعل الذي يصاغ للمجھول، يعن$ي: ًحدث، إذا

ِلمبني للمعلوم؛ كذلك اسم المفعول مساو في المعنى للفعل المبني للمجھولللفعل ا   .ھذا قول. ٍ

َفھو ْ    .أي اسم المفعول: َ

ٍكفعل ْ ِ ٍكفعلمبتدأ، : ھو: َ ْ ِ   .ھذا خبر: َ

َصيغ ٍيعني اشتق للمفعول صفة لفعل: ِ ُ.  

ُمعناه ِيف ْ َفھو: ث اFعمال، وأشار بقولهيعني اسم المفعول يعمُل عمل الفعل بالشروط السابقة، ھذا من حي: ََ ْ ٍكفع7ل َ ْ ِ م$ن  َ
Kحيث المعنى، لك$ن ھ$ل ث$م فائ$دة م$ن حي$ث المعن$ى يترت$ب عليھ$ا؟ إذا قي$ل َفھ7و: ب$أن م$راده: َ ْ ٍكفع7ل َ ْ ِ َص7يغ َ ِللمفع7ول ِ ُ َْ ْ  يِف7 ِ
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ُمعناه ْ ا]ن ن$تكلم ف$ي م$اذا؟ ِ�، ليست فيه فائدة، ولذلك قدر بعضھم في معناهُ وعمله، =ننا نح$ن : ؛ ھل ھناك فائدة؟ قيلََ
ذات وقع عليھ$ا ال$ضرب، كم$ا أن$ك : في إعمال اسم المفعول، وأما المعنى فھذا أمر ظاھر واضح بين، مضروب يعني

ٌيضرُب زي$د؛ زي$د ذات وق$ع عليھ$ا ال$ضرب، والفاع$ل مح$ذوف مجھ$ول، ح$ذف للجھ$ل أو للعل$م أو لغي$ره، لك$ن : تقول ٌ
ُمعن77اه يِف77: (الم$$راد ھن$$ا ْ ُمعن77اه يِف77: (وال$$صبان جعل$$ه مج$$از. وعمل$$ه: ق$$ال بع$$ضھم) ََ ْ ل$$يس الم$$راد المعن$$ى المط$$ابق ) ََ

ُمعن7اه(�خت.فھما فيه، فالك.م في العمل � في المعنى، ھذا حق، الك.م في العمل � في المعنى، فمراد الناظم ھن$ا ب$ـ ْ ََ (
  .بمعنى العمل) معناه(نجعله : عمله، � نحتاج إلى عطف، قال: أي

Kإط.ق ال$سبب وإرادة الم$سبب ل$$ضيق ال$نظم علي$ه، ف$إن عم$ل اس$م المفع$$ول عم$ل فعل$ه م$سبب ع$ن كون$$ه ّففي$ه تج$وز ب$
م$شابھته للفع$ل الم$ضارع، أي فع$ل م$ضارع؟ : ًبمعناه، ھو أشبھه أو� كما ذكرناه في السابق علة إعمال اس$م المفع$ول

المعن$ى واض$ح : ًعين؟ المبن$ي للمعل$وم، إذاُمغير ال$صيغة، كم$ا أن اس$م الفاع$ل أعم$ل ل$شبھه بالفع$ل الم$ضارع أي الن$و
  .بين

  .فإن عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. بقي ماذا؟ بقي العمل

يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه، كما أن اس$م الفاع$ل مث$ل الفع$ل الم$صوغ : وقال المكودي
ٍأبقاه على ظاھره، وھذا ھو الظاھر، أبق$اه عل$ى ظ$اھره، فحينئ$ذ إذا ك$ان مثل$ه ٌزيد مضروُب؛ : للفاعل في معناه، فتقول

َفھ7و: ف$ي معن$اه اقت$ضى إعمال$ه، كأن$$ه ق$ال ل$ك ْ ٍكفع7ل َ ْ ِ َص77يغ َ ِللمفع7ول ِ ُ َْ ْ ُمعن7اه يِف7 ِ ْ ً؛ إذا أتم$م أن$$ت البقي$ة فتحمل$ه علي$ه ف$$ي ََ
مثل الفعل المصوغ للمفعول ف$ي معن$اه، كم$ا أن يعني أن اسم المفعول : العمل، ولذلك حمله على ظاھره المكودي فقال

ٌزي$$د م$$ضروب أب$$وه، فيرتف$$ع م$$ا بع$$د م$$ضروب عل$$ى أن$$ه : اس$$م الفاع$$ل مث$$ل الفع$$ل الم$$صوغ للفاع$$ل ف$$ي معن$$اه، فتق$$ول ٌ
  .ُضرب أبوه: مفعول لم يسم فاعله، كما تقول

َالمعطى َكـ ْ ُ ًكفافا ْ َ ِيكتف َ َ ْ   .يَ

َالمعطى ْ ُ   مبتدأ: ْ

ِيكتفو َ ْ   .ھذا خبر: يَ

ًفافاَك مفعول ثاني، والمعطى ھذا مغير الصيغة؛ =نه تابع =صله، فيقتضي ماذا؟ اسم المفعول ماذا يرفع؟ يرف$ع نائ$ب : َ
َُمعطي ُمعطى اسم مفعول، المفعول ا=ول نائب فاعل وھو الضمير المستتر: َفاعل، المفعول ا=ول للمعطى ِ.  

  ً:إذا

cوك777777777777777ل ُ َق777777777777777رر َم777777777777777ا َ . ِ)س777777777777777م ُ ْ ِفاع777777777777777ل ِ ِ َ   

  

َيعط777777777777 ْ َاس777777777777م ىُ ٍمفع777777777777ول ْ ُ َب6777777777777 َْ ِتفاض777777777777ل ِ ُ َ َ  

  

َفھو ْ ٍكفعل َ ْ ِ   .الفاء ھذه فاء الفصيحة: َ

ٍكفعل ْ ِ َصيغ َ ِللمفعول ِ ُ َْ ْ ُمعناه ِىف ِ ْ   .فأشبھه فيقتضي أن يأخذ حكمه وھو أن يعمل فيما بعده: ََ

  .كقولك، الكاف داخلة على محذوف: َكـ

َالمعطى ْ ُ ًكفافا ْ َ ِيكتفى َ َ ْ َ.  

إن ك$ان بمعن$ى الح$ال أو ا�س$تقبال ب$شرط .. ً تقدم ف$ي اس$م الفاع$ل م$ن أن$ه إن ك$ان مج$ردا عم$لجميع ما: قال الشارح
ًأم$ضروب الزي$دان ا]ن أو غ$دا؟ أو ج$اء : ًا�عتماد، وإن كان با=لف وال$.م عم$ل مطلق$ا يثب$ت �س$م المفع$ول، فتق$ول

ِالمضروب أبوھما ا]ن أو غدا أو أمس؟ انظر الثاني مثل بـ  ٌوص7فة: ٍ، حينئذ)أل(ضروب صلة فصار م) أل(ً َ ِ ٌص7ريحة َ َ َِ 
ُصلة َ   .صفة صريحة يشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبھة فيه خ.ف: قلنا. َْلأ ِ

ھك$$ذا -فتع$ين أن يك$$ون ف$$ي معن$ى الفع$$ل، ج$اء الم$$ضروُب؛ ج$$اء ال$ذي ُي$$ضرُب ) أل(اس$م المفع$$ول وق$ع ھن$$ا ص$$لة : ًإذا
ِوالعمل، عط$ف عل$ى معن$اه، ف$ي معن$اه وعمل$ه، ھك$ذا : انظر ابن عقيل قال. ِى والعملوحكمه في المعن.  أبوھما-تؤوله

  .قال بعضھم
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ِض$رب الزي$دان، : ِوحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفع$ول كم$ا يرفع$ه فعل$ه، فكم$ا تق$ول
ِرب الزيدان، الزيدانُض: يرفع المفعول، يعني أصالة قبل إنابته عن الفاعل، يعني: ھنا يقول   :ھذا مفعول في ا=صل: ِ

ُينوب ٌمفعول َُ ُ ِبه َْ ْعن ِ ِفاعل َ ِ ُله ِفيما َ َ   

ٌأم$ضروب : ض$رب الزي$دان؛ تق$ول: ارتفع المفعول به على أنه نائب فاعل، فكما تقول: ًينوب مفعول به عن فاعل، إذا
ُھام، وإن ك$ان ل$ه مفع$و�ن ُرف$ع أح$دھما ون$صب ِالزيدان، مضروب بمعنى الحال أو ا�ستقبال، وقد اعتمد على ا�س$تف َ ِ

َالمعطى: ا]خر، نحو ْ ُ ًكفافا ْ َ َ، يعطي زيد كفافا، معط$ى ص$ار نائ$ب الفاع$ل وال$ضمير الم$ستتر وھ$و ا=ص$ل أن$ه مفع$ول َ ً ٌ
  .أول منصوب

ًكفافا َ   .بفتح الكاف ما كف عن الناس وأغنى من الرزق: َ

ِيكتفى َ ْ َ.  

ًكفاف77ا تر عائ$$د عل$$ى ا=ل$$ف وال$$.م، وھ$$و مرف$$وع لقيام$$ه مق$$ام الفاع$$ل، و      ف$$المفعول ا=ول ض$$مير م$$ست َ المفع$$ول : َ
  .الثاني

ْوق77777777777د َ ُي77777777777ضاف َ َ َإل777777777777ى َذا ُ ٍاس77777777777م ِ ْمرتف777777777777ع ْ ْ ُِ َ   

  

ًمعن7777777777ى ْ ُمحم7777777777ود َك7777777777ـ َ ُ ْ ِالمقاص7777777777د َ ِ َ َ ْال7777777777ورع ْ َِ ْ  

  

ْوقد َ   .تحقيق؛ =نه كثير، ليست من قلة: َ

ْوقد َ ُيضاف َ َ    . المفعولاسم إشارة يعود إلى اسم: َذا ُ

ْوقد َ ُيضاف َ َ َإلى َذا ُ ٍاسم ِ ْمرتفع ْ ْ ُِ َ  

َب6: ھذا ظاھره أنه حكم زائد على ما سبق وھناك قال: ًإذا ِتفاضل ِ ُ َ ًلم يزد اسم المفعول حكم$ا � يوج$د ف$ي اس$م  :يعني ،َ
ْوقد: الفاعل، وھنا قال َ ُيضاف َ َ    .ھذا ظاھر النظم. ؛ خصه بالحكمَذا ُ

ْوقد َ ُيضاف َ َ    . اسم المفعولأي: َذا ُ

َإلى ٍاسم ِ ْمرتفع ْ ْ ُِ يضاف اس$م المفع$ول . للتحقيق) قد: (ًإذا. به، وھو ماذا؟ ھو يرتفع بماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع نائب فاعل: َ
إلى نائب الفاعل، اقتضى ك.مه انف$راد اس$م المفع$ول ع$ن اس$م الفاع$ل بج$واز اFض$افة إل$ى مرفوع$ه؛ =ن$ه لم$ا خ$صه 

Kذكر شيئا وترك شيئا آخر، وحينئذ � يكون ثم تفاضل بين الحكم$ين:  لما سبق، أو نقولٍحينئذ يكون كا�ستدراك َ ٍ ً حك$م : ً
ْوقد: إذا قيل. اسم الفاعل وحكم اسم المفعول َ ُيضاف َ َ َإلى َذا ُ ٍاسم ِ ْمرتفع ْ ْ ُِ ؛ ظاھره اختصاص اسم المفع$ول بإض$افته إل$ى َ

ِب67 تفاض7ل: ، فھ$و نق$ض لقول$هأن اسم الفاعل � يضاف إلى مرفوع$ه: مرفوعه، مفھومه ُ َ َ ؛ =ن ا�س$م المفع$ول ق$د زاد ِ
ٍبأنه ذكر شيئا وترك شيئا آخر، حينئذ قوله: ًعلى اسم الفاعل حكما، أو يقال ً ِب6 تفاضل: (ً ُ َ َ   .على أصله) ِ

ْوقد: (ثم قوله َ ُيضاف َ َ   .� يفھم اختصاص الحكم باسم المفعول بل اسم الفاعل مثله لكن على تفصيل) َذا ُ

أن اس$م : اقتضى ك.مه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز اFضافة إل$ى مرفوع$ه، وف$ي ذل$ك تف$صيل، حاص$له
لم ينف$صل اس$م المفع$ول بحك$م زائ$د ع$ن اس$م : ًالفاعل ال.زم كاسم المفعول في جواز اFضافة إلى مرفوعه اتفاقا، إذن

  .الفاعل

ًإذا كان اسم الفاعل مأخوذا أو موافقا لع ٍإذا ك$ان اس$م الفاع$ل �زم$ا كفعل$ه حينئ$ذ أض$يف إل$ى : م$ل الفع$ل ال$.زم، يعن$يً ً
  .ًالفاعل اتفاقا � خ.ف فيه

ًواسم الفاعل المتعدي =كثر من واحد ليس كاسم المفعول في ذلك اتفاقا، طرف$ان، ال$ذي يك$ون متع$ديا =كث$ر م$ن واح$د  ً
  ً.عول اتفاقاًليس كاسم المفعول، والذي يكون �زما كفعله كاسم المف

وفي اسم الفاعل المتع$دي لواح$د خ$.ف، إذا تع$دى لواح$د ھ$ل يج$وز أن ي$ضاف إل$ى فاعل$ه أم �؟ خ$.ف ب$ين النح$اة، 
ًوأما إذا تعدى إلى أكثر من واحد امتنع اتفاقا، وإذا لم يتعَد بل كان �زما فمحل وفاق أنه يجوز ً.  
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ْوقد: نخلص من ھذا أن قوله: ًإذا َ ُيضاف َ َ َإل َذا ُ ٍاسم ىِ ْمرتف7ع ْ ْ ُِ ي$ضاف اس$م المفع$ول إل$ى نائب$ه، وإن ك$ان ظ$اھر : ؛ يعن$يَ
ًك.مه اخت$صاص اس$م المفع$ول بھ$ذا الحك$م فال$صواب أن$ه ل$يس خاص$ا، ب$ل إذا ك$ان اس$م الفاع$ل �زم$ا فھ$و مث$ل اس$م  ً

  .المفعول يضاف إلى مرفوعه

ْوقد َ ُيضاف َ َ َإلى َذا ُ ٍاسم ِ ْمرتفع ْ ْ ُِ   .يعني به: َ

ًمعن7ى ْ ن$$ي بع$د تحوي$$ل اFس$ناد عن$$ه إل$ى ض$$مير موص$وف، ون$$صبه عل$ى الت$$شبيه ب$المفعول ب$$ه؛ =ن الوص$ف ع$$ين يع: َ
مرفوعه في المعنى، فلو أضيف إليه من غير تحويل لزم إضافة الشيء إلى نفسه، وھي غير صحيحة عن$د الب$صريين 

  .كما سبق

اFسناد عنه إلى ضمير يعود إلى المن$صوب ث$م و� يصح حذفه لعدم ا�ستغناء عنه، ف. طريق إلى إضافته إ� تحويل 
ًينصب لصيرورته فضلة، حينئذ �ستغناء الوصف بالضمير ثم يجر باFضافة ف$رارا م$ن ق$بح إج$راء وص$ف المتع$دي  ٍ
ُلواحد مجرى وصف المتعدي �ثنين، وھذا يأتي في الصفة المشبھة؛ =ن اسم المفعول إذا أريد به الحدوث ص$ار اس$م 

ٍري$$د ب$$ه ال$$دوام حينئ$$ذ ص$$ار ص$$فة م$$شبھة، حت$$ى اس$$م الفاع$$ل واس$$م المفع$$ول إذا ك$$ان عل$$ى زن$$ة مفع$$ول ُمفع$$ول، وإذا أ
دوام الحدث واستمراره صار صفة مشبھة لكن من جھة المعن$ى � م$ن .. ٍكمحمود والمقصود، حينئذ إذا أريد به الدوام

َ ومن غير الث.ثي على زنة ُمفع$ل، اللف$ظ جھة الصيغة، بخ.ف ما عدا زنة مفعول؛ =نه من الث.ثي على زنة مفعول،
محتمل لھما، لكن يحمل أصالة على اسم المفعول، إذا دلت قرينة على الحدوث صار صفة مشبھة؛ =ن$ه � يوج$د اس$م 
فاعل من الث.ثي إ� على زن$ة فاع$ل، ھ$ذا ا=ص$ل، ف$إذا أري$د ب$ه الح$دوث ص$ار ص$فة م$شبھة، مثل$ه م$ن الث.ث$ي اس$م 

فيه مفعول، إذا أري$د ب$ه الح$دوث فھ$و اس$م مفع$ول، وإذا أري$د ب$ه ال$دوام والد�ل$ة عل$ى دوام الح$دث المفعول، فا=صل 
  .صار صفة مشبھة

ُمحمود َكـ ُ ْ ِالمقاصد َ ِ َ َ ْالورع ْ َِ ْ.  

ْالورع َِ   .مبتدأ ھذا: ْ

ُمحمود و ُ ْ   .خبر مقدم: َ

ِالمقاصدو ِ َ َ   .ھذا نائب فاعل، أضيف محمود إلى المقاصد وھو مرفوعه: ْ

ٌزي$$د م$$ضروب عب$$دهُ: ً ف$$ي اس$$م المفع$$ول أن ي$$ضاف إل$$ى م$$ا ك$$ان مرفوع$$ا ب$$ه، فتق$$ول ف$$ي قول$$كيج$$وز مبت$$دأ، : زي$$د. ٌ
ًزيد مضروُب العبد؛ أضفته بعد التغيير الذي ذكرناه س$ابقا، أض$فته إل$ى . نائب فاعل: ھذا اسم مفعول، عبده: ٌمضروب ِ ٌ

َإلى: مرفوعه، ھنا قال ٍاسم ِ ْمرتفع ْ ْ ُِ   . ارتفع به مضروب ھنا عبدهُ على أنه نائب فاعلبه، والذي:  يعنيَ

ًزيد مضروُب العبد؛ ھنا أضيف اسم المفعول إلى نائ$ب الفاع$ل، فت$ضيف اس$م المفع$ول إل$ى م$ا ك$ان مرفوع$ا : قيل: ًإذا ِ ٌ
  .به

ُال$ورع محم$ود مقاص$ده، و� يج$وز ذل$ك ف$ي اس$م الفاع$ل: ُالورع محم$ود المقاص$د، وا=ص$ل: ومثله قول الناظم ٌ ..� ،
ًم$ررت برج$ل ض$ارب ا=ب زي$دا؛ ھ$ذا تع$دى إل$ى واح$د، وھ$ذا : ف$. تق$ول. ًالصواب فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقا ِ

: ًإن ك$ان �زم$ا مح$ل وف$اق ج$ائز، ف$. تق$ل. محل خ.ف، وأما إذا تعدى إلى أكثر من اثنين فھذا محل وف$اق � يج$وز
ًمررت برجل ضارب ا=ب زيدا؛ تريد ِ ِ   ً.اٍضارب أبوه زيد: ٍ

ْوقد: ًإذا َ ُيضاف َ َ   .الذي ھو اسم المفعول: َذا ُ

َإلى ٍاسم ِ ْمرتفع ْ ْ ُِ   .به: َ

ًمعن7ى ْ : نائ$ب فاع$ل، إذا جئ$ت تع$رب م$ا تق$ول: يعن$ي م$ن جھ$ة المعن$ى لكون$ه نائ$ب فاع$ل قب$ل اFض$افة، =ن$ه � تق$ل: َ
ُمحمود المقاصد، محمود محمود ھ$ذا : ى فيه المعنى، تقولنائب فاعل، غلط ھذا، وإنما يراع: ھذا مضاف، والمقاصد: ُ

مضاف إليه مج$رور بالم$ضاف وج$ره ك$سره ظ$اھرة عل$ى آخ$ره فق$ط، وأم$ا م$ن جھ$ة المعن$ى إذا : ِمضاف، والمقاصد
ًأردت أن تصفه أو تعطف عليه حينئذ يراعى فيه ما ذكرناه سابقا ٍ.   
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ُمحمود َكـ ُ ْ ِالمقاصد َ ِ َ َ ْالورع ْ َِ ْ   

ْالورع َِ   .ھذا مبتدأ مؤخر: ْ

ُحمو ِالمقاصد ُودْ ِ َ َ   .ٌمحمود مقاصدهُ؛ أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل :أصله: ْ

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  81الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                   ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .ن، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد [ رب العالمي       

  :                               أما بعد

ِأبنية المصادر: قال الناظم رحمه ' تعالى ِ َِ َ َ ُْ َ.  

ِالمصادر َ : أن$ه دال عل$ى الح$دث، ا�س$م ال$دال عل$ى الح$دث، فال$ضرب ھ$ذا قلن$ا: جمع مصدر، وس$بق بي$ان معن$اه: َ
ٌنفس الحدث الذي يصدق عليه أنه ضرب: عين الضرب، يعني: اهمصدر مسم َ.  

ُأبنيةو  َ جمع بناء، والمراد بالبناء ما يرادف الوزن وھو ما ي$سمى ب$الميزان ال$صرفي عن$د ال$صرفيين، وھ$ذا المي$زان : ِْ
ً من أجل وزن ا=لفاظ سواء كانت أسماء أو كانت أفعا�، وأما الحرف ف$.نالصرفي اخترعه الصرفيو ً  م$دخل ل$ه كم$ا ٌ

  .سيأتي في محله

م$$ا يجع$$ل ف$$ي مقابل$$ة الح$$روف ا=ص$$لية والزائ$$دة، لك$$ن ُجع$$ل ف$$ي مقابل$$ة الح$$روف ا=ص$$لية ث.ث$$ة : والبن$$اء الم$$راد ب$$ه
ٌخ$رج عل$ى وزن فع$ل، ففع$ل وزن موزون$ه خ$رج، فخ$رج م$وزون، : ًالفاء والعين وال.م، ولذلك يقولون م$ث.: أحرف َ َ َ َ ََ َ َ َ

  .المرئي، الوزن نفس ا]لة والموضوع فيه موزونمثل الوزن المعروف 

ٍخرج وجلس وقعَد، الوزن واحد فعل، حينئذ قابل الح$رف : فعل ھذا وزن، يصدق على ماذا؟ يوزن به ماذا؟ نقول: ًإذا َ َ ََ
َخ ر ج: (ا=صلي ا=ول الف$اء، قي$ل َ َف ع ل: َ َ َج$يم، خ$رج ف$اء الكلم$ة الخ$اء، وع$ين الكلم$ة ال$راء، و�م الكلم$ة ال: ً، إذا)َ

  .َعلى وزن فعل

  . َأفعل؛ نزلت الزيادة بنفسھا، على تفصيل طويل عندھم: َأخرج، يقال: فإن زيد فيه مثل

َانطلق، انفعل، إذا زيد ث.ثة أحرف قيل: وإذا زيد كذلك حرفان قيل ٍاستخرج استفعل، استغفر استفعل، وحينئ$ذ نق$ول: َ َ َ َ :
َفر مووزن واستفعل وزن، ھذا ما يسمى بالبناء أو يسمى المي$زان ال$صرفي َاستغفر، استغ: َاستفعل؛ ھذا وزن، موزونه

َخ$رج بالفتح$$ة ف$ي الع$$ين : الح$روف والحرك$$ات وال$سكنات، فيح$$رك ال$وزن بمث$$ل م$ا ح$رك ب$$ه الم$وزون، فيق$$ال: وھ$ي َ َ
ٍوالفاء وال.م، وال.م على حسب آخرھا إما بن$اء أو إعراب$ا، وحينئ$ذ يق$ال َخ ر: ًً ِف ع، ع ل : َ َ َ َف ع ل، ظ ُر ف: َمَ َ ََ َف : ِ

ِقف$ل عل$ى وزن فع$ل، وحم$ل عل$ى وزن فع$ل، وُض$رب عل$ى وزن : َُع ل، تحركھا بنفس ما حرك به الم$وزون، ويق$ال ِ ُ ٌ
َفعل ِ ًوھلم جرا، وتفصيله موجود في كتب الصرف وقد بيناه بيانا شافيا في شرح نظم المقصود.. ُ ً.  

ِأبنية الم7صادر ِ َِ َ َ ُْ عل$ه الن$اظم ھن$ا، وإنم$ا ي$ؤخره إل$ى الت$صريف ھن$اك؛ =ن$ه م$ا زال ف$ي س$رد أب$واب ھ$ذا ا=ول$ى أ� يج: َ
  .النحو، =ن ا=لفية مقسمة

ُمقاصد ِ َ ِالنحو َ ْ َبھا . ْمحويه ِ . ْ َِ  

ُالنحو: قلنا ْ ً ھنا عام، ي$شمل النح$و الخ$اص وھ$و م$ا ك$ان متعلق$ه الح$رف ا=خي$ر إعراب$ا أو بن$اء، وي$شمل ف$ن ال$صرف . ً
..  عن$$د المت$$أخرين، ھ$$و ج$$رى عل$$ى تق$$سيم ا=لفي$$ة م$$ن أولھ$$ا إل$$ى آخ$$ر أب$$واب الفع$$ل الم$$ضارعال$$ذي ھ$$و الت$$صريف

النواصب والجوازم وم$ا ألح$ق ب$ه، ث$م ش$رع ف$ي أب$واب ال$صرف، وھ$ذا � ش$ك أن أبني$ة الم$صادر م$ن ف$ن ال$صرف، 
ًابن مالك قصر في ھذا الباب، فألف ال.مية تكمي. لھذا الباب، مائة وأرب: ولذلك قيل Kعة عشرة بيتا:ً  

ُوبع777777777777د ْ َ ُفالفع777777777777ل َ ْ ِ ْ ْم777777777777ن َ ْيحك777777777777م َ ِ ْ ُت777777777777صرفه ُ َ c َ َ  

  

ْيح77777777777ز ُ َم77777777777ن َ ِاللغ77777777777ة ِ َ c ب77777777777وابAَا َ ْ َوال77777777777سب6 َ ُ c َ  

  

ًفھذا الباب ھنا سبعة عشر بيتا كمله بال.مية، وھن$ا نج$ري عل$ى م$ا ذك$ره الن$اظم فح$سب وإ� فأبني$ة الم$صادر فيھ$ا م$ا 
ال$$صرف � يمك$$ن ض$$بطه إ� : ً يمك$$ن ض$$بطه، � ين$$ضبط، ب$$ل عموم$$اھ$$و مق$$يس وفيھ$$ا م$$ا ھ$$و س$$ماعي، ال$$سماعي �

بالحفظ، ليس كالنحو، النحو يمكن ضبطه بحفظ القواعد فحسب، أما الصرف ف.، ولذلك الشوكاني رحمه ' ف$ي أدب 
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ٍذ يك$ون محفوظة في ص$دره، فحينئ$: ًلن يكون ملما بشتات ھذا الفن إ� إذا كانت الشافية في صدره، يعني: الطلب يقول
  .قد لم بھذا الفن

ِأبنية المصادر ِ َِ َ َ ُْ َ.  

  : قال

ٌفع77777777777777777ل ْ ُقي77777777777777777اس َ َ ِم77777777777777777صدر ِ َ ْ .المع77777777777777777دى َ َ ُ ْ  

  

ْم7777777777777777777777ن ٍث67777777777777777777777ثَ◌ة يِذ ِ َ َ .رد َك7777777777777777777777ـ َ .ردا َ َ  

  

ٌفعل ْ   .ھذا الوزن: َ

ْمن ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ   .ھذا الموزون: َ

ْم77ن ٍث677ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ًم$$صادر بن$$اء عل$$ى ا=فع$$ال وإن ك$$ان المق$$صود ب$$ه الفع$$ل، والنح$$اة وال$$صرفيون يج$$رون ف$$ي ذك$$ر ال: َ
  .المصدر ھو ا=صل

ُوكونه ُ َْ ًأص6 َ ْ ِلھذين َ ْ ََ ْانتخب ِ ِ ُ ْ.  

ُوالم7777777777777777777صدر َ Aِأص77777777777777777777ل ُ◌.يأَوُ لْص77777777777777777777َا  

  

ِص777777777777اح اَي777777777777 ُومن777777777777ه   ِالفع777777777777ل ُاش777777777777تقاق َ

  

ًوحينئذ صار أص.، فا=صل أن الفعل يجري على المصدر، ولكن ھنا ضبط أبواب المصادر مبنية على ض$بط أب$واب  ٍ
لفعل، فينظر في الفعل؛ ھل ھو ث.ثي؟ ھل ھو رباعي؟ ھل ھو مجرد؟ ھل ھو مزيد؟ ثم يحك$م علي$ه بالم$صدر، وھ$ذا ا

جاء نتيجة ا�ستقراء والتتبع، يعن$ي ا�س$تقراء والتتب$ع اقت$ضى أن يجع$ل ض$بط ب$اب الم$صادر عل$ى ا=فع$ال، وھ$ذا � 
  .لعكس من حيث ا�شتقاق ووجود الفعلًيلزم منه أن يكون المصدر فرعا عن الفعل، بل الصواب ھو ا

ٌالمصدر أصل، والفعل فرع، من حيث الضبط: نقول ال$ضوابط ھ$ذه قواع$د عام$ة ل$م ينط$ق بھ$ا الع$رب إ� م$ن جھ$ة .. ٌ
  .ھذا باستقراء الصرفيين وكذلك النحاة: ا�ستعمال فحسب، وأما من جھة التقعيد والتأصيل نقول

فع$ل : الفع$ل م$ن حي$ث التج$رد والزي$ادة ينق$سم إل$ى ق$سمين: لفعل، ول$ذلك نق$ولًنجري في ذكر المصدر بناء على ا: ًإذا
Kل$م يك$ن ث$م ح$رف : التع$ري، يعن$ي: مجرد من الزيادة، التجريد الم$راد بھ$ا: مجرد، وفعل مزيد، والمراد بالمجرد يعني َ

  . زائد معه، وسبق معنا أن ا=صل في وضع الفعل أن يكون على ث.ثة أحرف، ھذا ا=صل فيه

ھو ما كانت جميع حروفه أصلية، � يسقط منھا حرف لغير علة تصريفية، فإن سقط منھا ح$رف ف$ي بع$ض : فالمجرد
ًت$$صاريفه ننظ$$ر؛ ھ$$ل س$$قط لعل$$ة ت$$صريفية أم �؟ ف$$إن س$$قط لعل$$ة ت$$صريفية � يمن$$ع كون$$ه أص$$.، وإن س$$قط � لعل$$ة 

ًتصريفية حينئذ نحكم عليه بكونه زائدا، وسيأتي مبحث حروف الزي   .ادة في باب التصريف ھناكٍ

والمزي$د عك$سه، م$ا . المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، � يسقط منھ$ا ح$رف ف$ي ت$صاريف الكلم$ة بغي$ر عل$ة: ًإذا
َخ$$رج : زي$$د في$$ه ح$$رف أو حرف$$ان أو ث.ث$$ة، وھ$$ذه ا=ح$$رف ت$$سقط ف$$ي بع$$ض الت$$صاريف دون بع$$ض، ول$$ذلك تق$$ول

ٌوأخرج ويخرُج وخارج ومخروج ٌ أين الھمزة؟ غير موجودة، وج$دت ف$ي بع$ض الت$صاريف وھ$و أخ$رج إلى آخره، .. َ
ھ$ذه الھم$زة زائ$دة؛ : ٍفعل ماضي، ولم توجد في خرج وھو المجرد الث.ثي، ويخرُج لم توجد فيه الھمزة، وحينئذ نق$ول

  .=نھا وجدت في بعض التصاريف دون بعض

  . والمزيد من حيث ھوھذا المجرد. ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه ا=صلية: والمزيد

  . ث.ثي ورباعي: المجرد الذي تكون حروفه ا=صلية. ث.ثي ورباعي: ثم المجرد قسمان

ُھ$ذا ا=ص$ل، ف$إن نط$ق . �: ھل يوجد فعل عل$ى ح$رفين؟ الج$واب. ما كان على ث.ثة أحرف كلھا أصلية: الث.ثي: ًإذا
ًبه على حرفين فحينئذ الثالث إما أن يكون محذوفا لعلة ت ًصريفية، وإما أن يكون محذوفا اعتباطاٍ ً.  

  .أن يكون على أربعة أحرف: والنوع الثاني
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  .إما ث.ثي وإما رباعي، ث.ثي ورباعي: ًإذا

  . مزيد الث.ثي ومزيد الرباعي: والمزيد كذلك على قسمين

ْمن: ھنا قال ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ٍث6ثَ◌ة ِذىمن مصدر فعل : ًإذا. َ َ َ   .ً كون الفعل فرعا عن المصدر، حتى يوافق ا=صل وھوَ

ْم77ن ٍث677ثَ◌ة ِذى ِ َ َ ٍث677ثَ◌ة ِذىيعن$$ي م$$ن فع$$ل مج$$رد : َ َ َ ؛ =ن$$ه ق$$دم م$$صادر الفع$$ل الث.ث$$ي المج$$رد ث$$م س$$يذكر بع$$د ذل$$ك َ
  .مصادر الفعل الث.ثي المزيد

ِل أو فع$ل َإم$ا أن يك$ون م$ن ب$اب فع$: الفعل الث.ثي با�ستقراء الوضعي في لسان العرب � العقلي عل$ى ث.ث$ة أض$رب
ِفع$$ل، وھ$$و : ًأو فُع$$ل، ھ$$ل ل$$ه راب$$ع؟ عل$$ى طريق$$ة الب$$صريين �، � يوج$$د ل$$ه راب$$ع، وعن$$د الك$$وفيين زادوا رابع$$ا وھ$$و ُ

ِل$يس فرع$ا ع$ن فع$ل و� فع$ل، وإنم$ا ھ$و : بنف$سه، يعن$ي.. المبني للمجھول أو مغير الصيغة، فھو عندھم أص$ل برأس$ه َ ً
ِأصل برأسه، كما أن فعل بفتحتين وفعل َ ًھذه كلھ$ا أص$ول، ل$يس أح$دھا فرع$ا ع$ن : َ بفتح فكسر وفُعل بفتح فضم؛ نقولََ

  .ا]خر

ٍفعل؛ رابع، يعد بابا رابع$ا، وال$صواب أن$ه ف$رع ل$يس أص$.، وإنم$ا م$رده إم$ا إل$ى فع$ل أو فع$ل، وحينئ$ذ : كذلك عندھم ٌِ ًِ ً ً ُ
َفع$$ل بف$$تح الف$$اء والع$ين وھ$$و م$$.زم لف$$تح الف$$اء، وف: ا=ب$$واب ث.ث$$ة: نق$ول َفع$$ل . َك$$سر الع$$ين، وفُع$$ل.. ِع$$ل بف$تح فك$$سرََ َ

َكنصر وضرب، وفعل كعل$م وس$لم، وفُع$ل ك$شُرف وظ$ُرف، ھ$ذه م$ن حي$ث م$اذا؟ باعتب$ار لف$ظ الماض$ي، ب$النظر إل$ى  َ َ ََ ََ َِ ِ ِ
: ٍمضارعه حينئذ القسمة تقتضي أن تكون ت$سعة، لك$ن باعتب$ار الوض$ع وا�س$تقراء ل$م يوج$د منھ$ا إ� س$تة أب$واب فق$ط

َفعل له َفعل يفُعل، وفعل يفعل، وفعل يفعُل، وھذا خ.ف ا=صل:  ث.ثة أبوابَ َ َ َِ َ.  

ِوفعل سقط منه باب واحد وھو كسر العين في الماضي وضمھا في المضارع، يعني ِفعل يفُعل س$اقط وإن ك$ان العق$ل : َ
  .يقتضي ذلك

ِفعل يفعل، فعل يفعل، وھذا خ.ف ا=صل ِ   .ِ فعلبابان من النوع الثاني وھو: ًإذا. َِ

  . فُعل سقط منه ضم العين في الماضي مع كسرھا أو فتحھا في المضارع، فسقط منه بابان

َ� يوجد فُعل يفع$ل و� فُع$ل يفع$ل، وإنم$ا الم$سموع: ًإذا وأم$ا العق$ل فيقت$ضي أن تك$ون . ا=ب$واب س$تة: ًإذا. فُع$ل يفُع$ل: ِ
  .تسعة

ِعرفنا أن فعل وفعل وفُعل ھذا ھو الث.ثي المج: ًإذا ًفعل يك$ون متع$ديا : رد � رابع له، ثم باعتبار التعدي واللزوم نقولَ َ
ًويكون �زما، وفعل كذلك يكون متعديا ويكون �زما، وفُعل بضم العين � يكون إ� �زما ً ً َفعل بالفتح كضرب يك$ون . ًِ َ َ َ

ً�زما ومتعديا، والتعدي في$ه أكث$ر م$ن الل$زوم، يعن$ي ًى وزن فع$ل متع$ديا ين$صب م$ا س$مع ف$ي ل$سان الع$رب وھ$و عل$: ً َ
ًمفعو� أو مفعولين ھذا أكثر مما سمع فيه اللزوم وھو كونه � ينصب مفعو� ً.  

َوفعل بالكسر اللزوم فيه أكثر من التعدي، وھذا كله له حكم باعتبار كسر العين أو فتحھا ِ ِ.  

وس$عتك : رُحبت$ك ال$دار، يعن$ي: ضمينوفُعل لثقل الضم لم يسمع فيه إ� اللزوم، و� يوجد من$ه متع$دي إ� م$ن جھ$ة الت$
َوس$عتك ال$دار، أو رُحب$ت ب$ك عل$ى الح$ذف واFي$صال، : َالدار، رُحبتك الدار، ھنا تعدى رحبتك إما أنه عل$ى الت$ضمين

  .يجوز ھذا أو ذاك

ًعلى كل؛ فُعل من حيث القاعدة الصرفية أنه � يكون إ� �زما، فتعديه يكون شاذا ً ٍ.  

ْم77ن: ھن$$ا ق$$ال َث677 يِذ ِ ٍثَ◌ةَ ِ، ي$$صدق عل$$ى فع$$ل المتع$$دي وال$$.زم، وفع$$ل المتع$$دي وال$$.زم وفُع$$ل؛ =ن$$ه ق$$الَ َ ْم77ن: َ  يِذ ِ
ٍث6ثَ◌ة َ َ .المع7دى، لكن ليس مراده اFط.ق، وإنما الم$راد ب$ه المتع$دي، ب$دليل م$اذا؟ َ َ ُ ْم7ن ْ ٍث67ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ِم7صدر، َ َ ْ .المع7دى َ َ ُ ْ 

ْمن ٍث6ثَ◌ة ِذى ِ َ َ ٍ يعني من فعل ذي ث.ثة يعني من ث.ثي؛ فھ$ذا ي$صدق عل$ى الجمي$ع، لك$ن ، أما ذي ث.ثة من حيث ھوَ ٍ
ِمصدرمن : لما قال َ ْ .المعدى َ َ ُ   .وكله �زم) فُعل(ال.زم، وخرج ) ِفعل(ال.زم، وخرج ) َفعل(ٍ؛ حينئذ خرج ْ

ًفعل المتعدي وفعل المتعدي، وأما ال.زم فيھما فسيأتي ذكره منفردا: يصدق على بابين: ًإذا ِ َ.  
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ٌفعل ْ ُقياس َ َ ِمصدر ِ َ ْ .المعدى َ َ ُ ْمن  ***     ْ ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ َ   

ٍث6ثَ◌ة يِذٍمن فعل : يعني َ َ َ.  

ٌفعل ْ   . ھذا خبر مقدم: َ

ُقياس َ ِمصدر ِ َ ْ .المعدى َ َ ُ ْ م7نٍمبتدأ مؤخر؛ =نه يريد أن يبين القياس، وحينئذ يناسب أن يكون قي$اس م$صدر المع$دى: ْ  يِذ ِ
ٍث6ثَ◌ة َ َ ْمن، َ ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ھذا جار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف ح$ال، إم$ا م$ن م$صدر وإم$ا م$ن المع$دى، يحتم$ل ھ$ذا : َ

  .ھنا للتبعيض) من(ٍحينئذ تكون للتبعيض، ) ِمْن(حال كونه بعض ا=فعال الث.ثية، فـ : ويحتمل ذاك، أي

ٌفعل ْ ٌموازن فْع$ل، ففْع$ل ھ$ذا وزن، موزون$ه الم$صادر الت$ي : ھذا خبر، أي: قلنا: َ ٌض$ْرب ھ$ذا م$ووزن : يلف$ظ بھ$ا، يق$الٌ َ
  .ٌوزنه فْعل

ُقياس َ ِمصدر ِ َ ْ .المعدى َ َ ُ ْ.  

ُقياس َ   .ًھذا مصدر، قاس يقيس قياسا ھو بنفسه مصدر: ِ

ُقياس َ ٍأن$ه إذا عرف$ت أن قي$اس م$صدر المع$دى م$ن ذي ث.ث$ة أن$ه عل$ى وزن فْع$ل : ما المراد بالقياس ھن$ا؟ الم$راد ب$ه: ِ ٍ
ٍن لم يسمع مصدر المعدى على وزن فْعل حينئذ يبقى على ما سمع ھو ھو، فإن لم ي$سمع � ٍحينئذ إن سمع فھو ھو، وإ ٍ

ً� ما ھو موافق للقياس على وزن فْعل أو ما ھو مخالف لقياسه كأن ي$سمع عل$ى وزن فع$ول م$ث. : ھذا و� ذاك، يعني ُ ٍ
ٍأو فعال ونحو ذلك؛ حينئذ إذا سمع ما ھو خارج عن ا=صل كذلك � يستعمل، ً وإنما يك$ون قياس$ا فيم$ا إذا ل$م ي$سمع ل$ه ِ

ٍھذا فعل معدى وھو على وزن فعل بفتح العين، فقياس مصدره يكون على وزن فْعل: ٍمصدر البتة، حينئذ تقول َ.  

القي$اس مت$ى ي$ستعمل؟ إذا ل$م ي$سمع ل$ه م$صدر أص$الة، ھ$ذه فائ$دة ھ$ذا الب$اب، ول$ذلك تك$ون ف$ي ال$ضبط م$ن حي$$ث : ًإذا
ٍاFيجاد؛ =نه إذا لم يوجد ھذا قليل، قليل جدا أنه لم يسمع مصدر، فحينئذ يكون من قبيل ال$ضبط التحصيل � من حيث  ً

ٍكأنه قاعدة يلتمسھا طالب العلم ويعرف أن ھذه أكثر المصادر لفعل المعدى يكون على وزن فْعل، ف$إذا : فحسب، يعني َ
ً يأتي على وزن فْعل ث$م يبح$ث، فق$د يك$ون م$صيبا وق$د ا=كثر أن: ًالتبس عليه مؤقتا فقط يقيسه على ھذا الوزن، فيقول

ًيكون مخطئا، متى يكون مخطئا؟ إذا سمع له مصدر � على وزن فْعل، فيكون سماعيا � قياسيا ً ً ً.  

ُقياس: ًإذا َ ِمصدر ِ َ ْ .المعدى َ َ ُ أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه عل$ى ھ$ذا، : ؛ المراد بالقياس ھناْ
ً� أنك تقيسه مع وجود السماع �، ما ُسمع من لسان العرب سواء وافق القي$اس وھ$و كون$ه عل$ى وزن فْع$ل أم �؛ ھ$و 

  .� قياس مع النص: ھكذا يقولون. المقدم، و� قياس مع النص

ٍعل$ى وزن فْع$ل، ھ$ذا وزن$ه : ًلو ُسمع مخالفا له قول معتمد ف. تق$يس فتق$ول: ًإذا ُسمع ولو مخالفا للقياس عندھم، قاعدة
ًمصدره على وزن فْعل وحينئذ يكون له سماعا ويكون له قياسا، �، � قياس مع النص ً ٍ ٍ.  

� أنك تقيسه مع وجود ال$سماع، ق$ال ذل$ك س$يبويه وا=خف$ش ووافق$ه أكث$ر ال$صرفيين عل$ى أن الم$راد بالقي$اس ھن$ا : ًإذا
ٍر، حينئ$ذ تقي$سه عل$ى ھ$ذا، وأم$ا إذا ُس$مع ل$ه ول$و خ$الف ًعند عدم السماع مطلقا، ُسمع الفعُل و� تدري م$ا ھ$و الم$صد

  .ٍا=صل حينئذ السماع مقدم و� قياس مع النص

  .وذھب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن ُسمع غيره، لكن ھذا لم يلتفت إليه أكثر الصرفيين

ٌفع77ل ْ ُقي77اس َ َ ِم77صدر ِ َ ْ .المع77دى َ َ ُ ن المع$$دى ھ$$ذا يوص$$ف ب$$ه الفع$$ُل و� يعن$$ي فع$$ل المع$$دى، ص$$فة لموص$$وف مح$$ذوف، =: ْ
  .يوصف به ا�سم من حيث ھو إ� إذا حمل على الفعل كاسم الفاعل

ْمن   .ھذه للتبعيض: قلنا: ِ

ٍث6ثَ◌ة يِذ َ َ ال$.زم والمتع$دي، لك$ن لم$ا : عام =نه يشمل ا=بواب الث.ثة بنوعيھا. المعدى: ھذا عام، وخصصه بقوله: َ
ِاده فعل وفعل المعدى منھما، وأما فعل ال.زم وفعل ال.زم فھذا سيأتي نصهمصدر المعدى؛ علمنا أن مر: قال َِ َ.   

.رد َكـ .ردا َ ًردا: رَدَد، أدغم ا=ول في الثاني بعد سلب حركته فقيل: Kرد أصلھا: َ K.  
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ْمن: ًإذا ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ َمطلقا سواء كان مفتوح العين صحيحا أو معت.، صحيحا كضرب على وزن ؛ َ ً ً َفعل وھ$و متع$دي، ًً
ٍالمصدر منه على وزن فْعل بفتح فسكون، ضْرب، ضْرب ھذا مصدر على وزن فْعل، وحينئذ نق$ول: فتقول ٍ ٍَ َ ھ$ذا ج$اء : َ

َعلى ھذا الوزن لماذا؟ لكونه ث.ثيا على وزن فعل مع$دى، ھ$ذا ال$ذي س$وغ أن يك$ون عل$ى ھ$ذا ال$وزن َ ًإذا س$واء ك$ان . ً
َصحيحا كضرب أو معتل الفاء كوعد ً، وعد ھذا مثال معتل الفاء، وعَد على وزن فعل وھو متع$دي، وع$د زي$د عْم$را، ً ٌ َ

ٌ عل$ى وزن الفْع$ل، أو معت$ل الع$ين كب$اع وق$ال، ب$اع الم$صدر من$ه بي$ع فْع$ل، وق$ال؛ -الوع$د-المصدر من$ه : ٍحينئذ نقول ٌ
ًقول فْعل، إذا: المصدر منه ٌ ٍذ ج$اء الم$صدر من$ه عل$ى وزن َھو أجوف معتل العين وھو متعدي على وزن فعل وحينئ$: ٌ

  .فْعل

ًرم$ى يرم$ي رمي$ا فْع$.، ھ$ذا معت$ل ال$.م: أو معتل ال.م كرمى، نق$ول ًوغ$زا يغ$زو غ$زوا فْع$.، أو م$ضاعفا كالمث$ال . ً ًً
  .الذي ذكره الناظم

.رد َ أصله ردد على وزن فعل:َ َ.  

ًردا .   ً.فْع.: َ

ً أو كان مھموزا كـ أكل يأكل أك.   .فاؤه ھمزةًمھموزا، وھذا .. ً

ًمفتوح العين مطلقا سواء كان صحيحا كضرب، أو معت. بأقسامه الث.ثة: ًإذا ً ًالمثال وا=جوف والن$اقص، أو مھم$وزا : ً
ِكأك$ل أك$$.، أو ك$ان مك$$سور الع$$ين يعن$ي عل$$ى وزن فع$$ل ص$حيحا أو مع$$ت.، ص$حيحا مث$$ل فھ$$م عل$ى وزن فع$$ل وھ$$و  َِ ِ ً ًً ً

ُفھم يفھم.. متعدي، المصدر منه على َ َ ً فھما فْع.ِ ً.  

ًأو معتل الفاء كوطئ يطأ وطأ فْع. ًَ ِ.  

ًأو معتل العين؛ كخاف يخاُف خوفا فْع.، إذا   .جاء على وزن فْعل: ًً

ًأو معتل ال.م؛ كفني فنيا، فني ليس بمعنى مات، وإنما المراد به ًفنيا: ِلزم خباءه، فني على وزن فعل، المصدر منه: َ ْ.  

kأو مضاعفا؛ كمس يمس م K ًسا على وزن فْعلً K.  

ًأو مھموزا؛ كأمن يأمن أمنا ًَ َ ِ.  

ًفع$ل أو فع$ل؛ الم$صدر من$ه عل$ى وزن الفْع$ل بف$تح الف$اء وس$كون الع$ين مطلق$ا، س$واء ك$ان : المعدى من ذي ث.ثة: ًإذا َ ِ َ
ًصحيحا أو معت. أو مھموزا، المعتل بأقسامه الث.ث   .المثال وا=جوف والناقص: ًً

ًمتع$$دي إن دل عل$$ى حرف$$ة فم$$صدره فع$$ال كخي$$اط، خ$$اط زي$$د الث$$وب خياط$$ة، وح$$اك ال$$صنعة َ اس$$تثنى بع$$ضھم فع$$ل ال َ ِ
ًحياكة على وزن فعا� و� يأتي على وزن الفْعل، ھذا مستثنى َ ِ ً.  

ٌفعل: ًإذا ْ ُقياس َ َ ِمصدر ِ َ ْ .المعدى َ َ ُ ٍمن ذي ث6ثةالفعل المتعدي :  أيْ ِ َِ َ ٍذي ث6ث7ةمن فعل : ، يعنيْ َِ ب، وھ$و  بمعن$ى ص$احِذي، َ
ٍ ث6ثةمضاف، و َ    .مضاف إليه: َ

.رد َكـ .ردا َ   .الكاف ھنا تمثيلية ليست على جھة ا�ستقصاء: َ

ًالفعل الث.ثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مطردا، والطرد المراد به: قال الشارح ً أن$ه ك$ل م$ا ل$م ُي$سمع ل$ه : ٍ
ٍلم$.زم ف$ي الثب$وت، ك$ل فع$ل ل$م ي$سمع ل$ه م$صدر حينئ$ذ مصدر فمصدره على وزن فْعل، ھكذا تفسر الطرد، الط$رد ا

ًقياسه على وزن فْعل، وأما إن سمع فالسماع مقدم، سواء وافق فع. أم خالفه ٌ.  

ٌمتى نحتاج إلى ھذه القاعدة فْعل أنه مصدر لمتعدي الث.ثي؟ نحتاجه إذا مر بك فْعل وبحثت في الل$سان والق$اموس : ًإذا ِ
ٍ له مصدرا، وھو متعدي على وزن فع$ل أو فع$ل، حينئ$ذ تق$ولوالصحاح إلى آخره فلم تجد َ َ َ ِ ٍم$صدره عل$ى وزن فْع$ل، : ً

  .تولد له مصدر وإن لم يسمع، ھذه الفائدة التي نرجوھا من معرفة ھذه القواعد

ًقياسا مط$ردا،  Kرد: ، ن$ص عل$ى ذل$ك س$يبويه ف$ي مواض$ع، فتق$ول-ط$رده م.زمت$ه للثب$وت-ً Kرد َ َا وض$رب ض$ربا وفھ$مَ ِ ً ًَ 
  .ًفْھما على ما ذكرناه من التفصيل السابق فھو أعم مما ذكره الشارح
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.. أن مصادر المزي$د: مصادر الث.ثي يكاد يكون اتفاق فيما أذكره: يعني. وذھب بعضھم أنه � ينقاس، وھو غير سديد
ت$ار أن$ه � ينق$اس، كل$ه ًمزيد الث.ثي قياسيا محل وفاق، والث.ثي ھذا محل ن$زاع، وك$أني ب$ابن الحاج$ب ف$ي ال$شافية اخ

  .ليس من باب قياسي وإنما ھو سماعي، ھذا الذي أظنه

ھ$ذا � : وزعم بعضھم أنه � ينقاس وھو غي$ر س$ديد، وال$صواب أن$ه قياس$ي، لكث$رة ا�س$تثناءات م$ن ھ$ذه القاع$دة قي$ل
ًك$ون ض$ابطا، وأم$ا إذا ًيمكن أن يكون مطردا، الطرد إنما يجمع أكثر ا=فراد، ھ$ذا ال$ذي ي$صلح أن يك$ون قاع$دة وأن ي

ھ$ذا � ينق$اس، يعن$ي ل$يس قياس$ي ب$ل كل$ه س$ماعي، لك$ن : ٍكان ما يخرج بقدر ما دخل ھذا � يكون قاعدة، حينئ$ذ ق$الوا
  .مذھب سيبويه وھو الظاھر أنه قياسي، فما وافق القياس � إشكال فيه، وما خالف فھو سماعي

َوفع77777777777777777777ل ِ َ ُال677777777777777777777زم َ ِ ُباب77777777777777777777ه . ُ ْفع77777777777777777777ل َ َ َ   

  

ٍكف77777777777777777777777777رح َ َ ًكج77777777777777777777777777وىَو َ َ ْوك77777777777777777777777777شلل َ َ َ َ َ  

  

.م7صدر المع7دى: Kھذا بين ما أخرجه بقوله ََ ُ ْ َ، عرفن$ا المتع$دي أن$ه ي$أتي عل$ى وزن فْع$ل، ث$م فع$ل ال$.زم وفع$ل ال$.زم � َِ َ َ ِ
ِيجتمعان في مصدر واحد، كما اجتمع المتعديان منھما في مصدر واح$د، فع$ل وفع$ل المتع$ديان جمعھم$ا م$صدر واح$د  َ

َوھو الفعل، وأما َ ال.زمان ف.، فانفك فعل عن فعلَ ِ.  

َوفعل ِ َ   . ھذا مبتدأ:َ

ُال6زم ِ   .صفة له.. نعت: .

ُبابه ُ ْفعل َ َ ُبابه. ھذه جملة: َ ُ ْفع7لمبت$دأ، و : َ َ ُباب7هف$تح الف$اء والع$ين خب$ر المبت$دأ الث$اني .. بفتحت$ين: َ ُ ، والجمل$ة خب$ر المبت$دأ َ
  .ھذا الظاھر. ا=ول

َوفعل ِ َ ُال6زم َ ِ ُباب7ه . ُ ُباب7هقي$اس م$صدره، :  أي:َ ُ َقي$اس م$صدره م$وازن فع$ل :  الم$راد بالب$اب يعب$رون ب$ه ع$ن القي$اس، أيَ َ
ِقاع$$دة م$صدره م$$وازن فع$$ل قياس$$ا مطلق$ا، س$$واء ك$$ان فع$$ل ال$$.زم : بف$$تح الف$$اء والع$ين، أو باب$$ه يعن$$ي: بفتحت$ين، يعن$$ي ً ً َ َ

ًصحيحا أو معت. بأقسامه الث.ثة؛ =نه ق$ال ِم$ا ك$ان عل$ى وزن فع$ل وھ$و �زم، ف$رح فرح$ا، ف$رح ٍكف$رح، ھ$ذا مث$ال ل: ً ًِ َ ِ
ًھذا �زم وھو على وزن فعل، فرحا: ٌزيد َ َ   . ھذا مصدره، وھو صحيح: بفتحتين نقول: ِ

ًكوجع، على وزن فعل، وجع زيد مرض، وجعا: أو معتل ِ ِِ.  

ًوكجوى َ ًجوي جوى؛ ھذا معتل العين :ََ َ َوجع. َِ َعور. معتل الفاء: ِ َميَع. معتل العين: ِ   .معتل ال.م: ِ

ًسواء كان صحيحا أو معت. بأقسامه الث.ث$ة: ًإذا َم$ا ك$ان عل$ى وزن فع$ل ال$.زم ي$أتي الم$صدر من$ه عل$ى الفع$ل بف$تح . ً ََ ِ
َالفاء والع$ين، وي$ستثنى م$ن ذل$ك م$ا دل عل$ى ل$ون وك$ان عل$ى وزن فع$ل ال$.زم � يك$ون عل$ى وزن الفع$ل بف$تح الف$اء  ََ ِ

ٌم$صدره الفْعل$$ة، فْعل$ة مث$لوالع$ين؛ ف$إن الغال$ب عل$ى  ُ ًُحْم$رة وُص$فرة، وس$$مر ُس$ْمرة وش$ھب ش$ھبة: ُ ُ َْ َِ وخ$ضرة وحم$$رة . ِ
ًكذلك يستثنى إن دل على معنى ثابت فإن مصدره يكون على فُعولة كاليبوسة، ي$بس ُيبوس$ة عل$ى وزن .. وصفرة، وإ� َ ُ ً

  . ُفُعولة

  .ھذا شيء ثابت راسخ: إذن

ِإن دل فع$ل ال$.زم عل$ى ع$.ج واس$م الفاع$ل من$ه ي$أتي عل$ى زن$ة : ة فاع$ل، يعن$يًوإ� إن كان ع.جا ووصفه على زن
ُفاع$$ل فم$$صدره حينئ$$ذ عل$$ى الفُع$$ول، نح$$و ًق$$دم م$$ن س$$فره ق$$دوما، � تق$$ل: ٍ َ ًق$$َدما عل$$ى وزن فع$$ل، إنم$$ا ق$$دوما، انظ$$ر : ِ ُ ًَ َ

  .ستثناءاتلكثرة ا�.. ا�ستثناء؛ ھذا الذي جعل ابن الحاجب وغيره يرون أنه سماعي وليس قياسي

ُإ� إن دل على لون، وحينئذ المصدر يكون على وزن فْعلة، وإ� إن دل على معنى ثاب$ت فم$صدره عل$ى الفُعول$ة : إذن ًُ ٍ
كاليبوسة، وإ� إن دل على ع.ج ووصفه على زنة فاعل، إن دل على ع.ج وليس وصفه على زنة فاعل �، فحكم$ه 

ًقدم من سفره قدوما، وصعد في الجبل صعودا، ولصق به لصوقا: لٍقياسي، حينئذ يكون على الفعو.. حكم ا=صل ً ً.  

ًا=ص$ل ف$$ي ب$$اب فع$ل ال$$.زم أن يك$$ون م$صدره عل$$ى الفع$$ل إ� إن ك$ان دا� عل$$ى ل$$ون أو معن$ى ثاب$$ت راس$$خ أو : إذن ً ِ َ ََ َِ
  .ع.ج والوصف منه على وزن فاعل
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ٍكفرح َ َ ًوكجوى َ َ ْوكشلل ََ َ َ َ َ.  

َشلل َ Kشل: ھذا فكه، ا=صل: َ Kشلت يده، ھكذا و� تقل.. َ Kشلت: َ ًشلت يده شل.، شل.. ُ ً Kَ َ Kھ$ذا م$صدر ل$شلت، ھك$ذا س$مع ل$م : َ َ
Kشلت: يسمع له ُ.  

Kشلت يده وا=صل ُشلل، أريد إدغام ا=ول في الثاني وھما مث.ن و� يتحق$ق إ� بإس$كان ا=ول، أس$قطت حرك$ة الع$ين : َ َ ِ َ
َشلل صار ِ   .Kشل: َ

ٍكفرح َ َ   .ِصدر فرحھذا م: َ

ًوجوى َ َمصدر جوي، وھو الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن :َ َ َِ.  

َشللو َ ًھذا مصدر شل، شلت يده شل.، وأشر أشرا: َ َ َِ Kً K.  

ًيجيء مصدر فعل ال.زم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوي جوى وشلت يده شل. ً َ َ َِ ً ًِ ٍ ِ.  

َوفع77777777777777777777ل َ ُال677777777777777777777زم ََ ِ َمث77777777777777777777ل . ْ َقع77777777777777777777دا ِ َ َ   

  

ُل77777777777777777777ه ٌفع77777777777777777777ول َ ُ Mب77777777777777777777اط ُ ٍرادِ َكغ77777777777777777777دا َ َ َ  

  

ْل77777777777777م َم77777777777777ا ْيك77777777777777ن َ ُ ًم77777777777777ستوجبا َ ِ َ ْ َفع77777777777777ا) ُ َ ِ   

  

ْأو َفع َ 6ًن7777777777777777777777777اَ ِف7777777777777777777777777ادر َ ْ ْأو َ َفع7777777777777777777777777ا) َ َ ُ  

  

ٌف7777777777777777777أول . َ ِل7777777777777777777ذ َ ٍامتن7777777777777777777اع يِ َ ِ َك7777777777777777777أبى ْ َ َ   

  

ِوالث77777777777777777ان . ِلل77777777777777777ذ َ َاقت77777777777777777ضى ي.ِ َ َتقلب77777777777777777ا ْ c َ َ  

  

.لل7777777777777777دا ٌفع7777777777777777ال ِ َ ْأو ُ ٍل7777777777777777صوت َ ْوش7777777777777777مل َِ َ ََ   

  

ًس7777777777777777يرا ْ ًوص7777777777777777وتا َ ْ َ ُالفعي7777777777777777ل َ ِ َ َك7777777777777777صھ ْ َ   ْلَ

  

ْشمل َ   .بالفتح، يجوز الكسر لكن � في الوزن: َ

َوفعل َ ُال6زم ََ ِ َإذا عرفنا فعل ال.زم أنه يأتي على الفعل، وأما فعل ال.زم: . ََ َ ِ َفعل.. ً َ ُال6زمھذا مبتدأ، و: َ ِ   .نعته: .

َمثل ْ ًبالنصب، فعل ال.زم، �زم على وزن فاعل، إذا: ِ َ َ   .ًزم، إذا فيه ضمير مستتر�.. فيه ضمير مستتر، ال.زم: َ

َمثل ْ ٌھذا بالنصب حال من ھذا الضمير الذي ھو فاعل: ِ ِ.  

َوفعل َ ُال6زم ََ ِ َمثل . ْ َقعدا ِ َ َ.  

َقعدا َ    .ا=لف لmط.ق: َ

ُله ٌفعول َ ُ ُلهٌفعول له، : ُ ٌفعولھذا خبر مقدم، و: َ ُ    . مبتدأ مؤخر:ُ

ُله ٌفعول َ ُ Mباط ُ ٍرادِ : ًرط أ� يكون واحدا من ا=وزان ا=ربعة التي استثناھا الن$اظم ف$ي قول$هًمطرد، يكون مطردا لكن بش: َ
ْما لم يكن ُ َ َْ َ.  

َكغدا َ َقعداھذا معطوف على : َ َ أن$ه عل$ى إس$قاط ح$رف العط$ف؛ ل$ئ. : ، على إسقاط حرف العطف، � ب$د أن تق$ول ھك$ذاَ
ا، كأن$ه مث$ل بمث$ال واح$د مك$رر ف$ي ال$شطر مث$ل قع$د كغ$د: يمثل بمثالين، وإن كان � مانع أن يمث$ل بمث$الين؛ =ن$ه ق$ال

َا=ول وفي الشطر الثاني حينئذ نجعله على إسقاط حرف العطف كغدا، وأشار بتع$دد المث$ال أن$ه � ف$رق ب$ين ال$صحيح  ٍ
ًوالمعتل، قعد قعودا، غدا غدوا، إذا ً ًُ   . ا=ول صحيح والثاني معتل: َُ

َالفْع$ُل : معتل العين ولذلك مثل بمعتل ال.م، الكثير في معت$ل الع$ين� فرق بين الصحيح والمعتل، ولكن الكثير في : ًإذا
َأو الفعالة أو الفعال، ھذا أو ذا أو ذاك َ َِ ًإما الفْعل وحينئذ وافق المتع$دي، إم$ا الفْع$ل أو الفعال$ة أو الفع$ال، ص$ام ص$وما، . َِ ََ َ َِ ِ َ ٍَ

ًھذا على وزن فعل صوم وھو �زم، صام زي$د ص$وما،: صام زيد ٌ َ َ َ َ َ ً ص$وما فْع$.؛ ا=ص$ل أن$ه ي$أتي م$ن المتع$دي، لكن$ه َ ً
  .غير منضبط، ھكذا قال من حكم بأنه سماعي: ًجاء ھنا في ال.زم، إذا
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ًصام ص$وما ص$ياما فع$ا�؛ ج$اء عل$ى وزن فع$ال ك$ذلك، وق$ام قيام$ا ون$اح نياح$ا، وق$ل الفُع$ول كغاب$ت ال$شمس غُيوب$ا،  ُ ً ً ً ًُ ِ ًِ َ
ُا، والمضاعف كمر ُمرورا فإنه يكون على وزن فُعول بكثرةبخ.ف معتل الفاء كوصل أو ال.م كغد ً K.  

َوفعل َ ُال6زم ََ ِ َمثل . ْ َقعدا ِ َ ًقعودا وجلس جلوسا: َ ًَ.   

ُله ٌفعول َ ُ   .يعني وزنه فعول: ُ

ٍباطراد َ ّ   .ھذا حال كذلك من الضمير المستكن في الخبر: ِ

ُله   .الضمير المستكن في الظرفمتعلق بمحذوف حال من : ًكائن له حال كونه باطراد، إذا: َ

َكغدا َ ًغدا غدوا وبكر ُبكورا وسما ُسُموا. يعني وكغدا، الكاف ھنا للتشبيه: َ ً ُ ًَ ََ.  

ْلم َما ْيكن َ ُ ًمستوجبا َ ِ َ ْ ًم$ا ك$ان عل$ى وزن فع$ل ال$.زم يك$ون عل$ى وزن الفُع$ول، إ� إن ك$ان واح$دا : ھذا استثناء، يعن$ي: ُ ُ َ َ َ
  .ُيكون على وزن خاص غير الفُعولًمما يدل على معنى خاص يقتضي أن 

ْلم َما ْيكن َ ُ ًمستوجبا َ ِ َ ْ َفعا) ُ َ   .ھذا أول: ِ

ْأو َفع َ 6ًناَ   ً.ھذا ثانيا: َ

ْأو ًفعا) َ َ   .ھذا الثالث: ُ

ْوشمل َ ًس7يرا ََ ْ ًوص7وتا َ ْ َ ُالفعي7ل َ ِ َ َھ$ذا راب$ع، وھ$ذه لھ$ا مع$ان تقت$ضيھا، إن ك$ان فع$ل ال$.زم غي$ر واح$د م$ن ھ$ذه ا=ربع$ة : ْ َ
ًذ مصدره يأتي على الفُعول، فإن كان واحدا من ھذه ا=ربعة خرج عن ذاك ا=صل وانتقل إلى أصل آخرفحينئ ُ ٍ.  

ْلم َما ْيكن َ ُ ًمدة عدم كون فعل ال.زم مستوجبا، يعني.. ھذه ظرفية مصدرية: َما: َ َ َ ًفع7ا)ًم$ستحقا : َ َ ً فع7ا)،ِ َ ھ$ذا مفع$ول ل$ـ : ِ
ًمستوجبا ِ َ ْ ُ.  

ْلم َما ْيكن َ ُ َن الناقصة، واسمھا ضمير مستتر يعود على فعل ال.زميكن كا: َ َ.  

ًمستوجبا ِ َ ْ   .ھذا خبرھا: ُ

ًفع7ا)و َ ًأو ج$اء م$سندا أو م$سندا، أو ج$اء ص$فة أو م$سندا، ھن$ا ج$اء م$سندا .. ھ$ذا مفع$ول لم$ستوجب، وھ$و اس$م فاع$ل: ِ ً ً ً
  .كيف؟ خبر يكون، فعمل فيما بعده

ًفعا): ًإذا َ ًمستحقا، مستحقا ماذا؟ م$ستوجبا يعن$ي م$ستحقا فع$ا� أن يك$ون : ً مستوجبا، يعني:ھذا مفعول به لقوله: ؛ نقولِ ً ً ً ً
َعلى وزن فعال ِ.  

ْأو ًھذه للتنويع، أن يكون مستوجبا فع.نا بفتح الفاء والعين وا=لف: َ ًَ َ َ.  

ِفادر ْ   .فاعلم، جملة معترضة: َ

ْأو ًھذه للتنويع، أن يكون مستحقا فعا�، ومتى يكون مستحقا: َ ُ ًً َ لفعا� أو فع.نا أو فعا�؟ َ َ َُ ً َ ََ ِ  

ٌفأول: قال . َ   .الفاء ھذه فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب شرط المقدر: َ

ٌفأول . َ   :الث.ثة التي ذكرھا في البيت السابق؛ =نه ذكر ث.ثة أوزان في البيت ا=ول:  من ھذه ا=ربعة، أو إن شئت قلَ

ْلم َما ْيكن َ ُ ًمستوجبا َ ِ َ ْ َفعا) ُ َ َفع َْوأ ِ 6ًناَ ْأو َ َفعا) َ َ ُ.  

ٌفأول . َ َمنھا وھو فعا� َ َ َفأول من ھذه ا=ربعة فعال بكسر الفاء. ِ ِ.  

ِلذ ٍامتناع يِ َ ِ   .يعني مقيس فيما دل على امتناع: ْ

ِلذ ٍامتناع يِ َ ِ   .ٍأي لصاحب فعل ذي امتناع، فھو على حذف مضاف: ْ

َكأبى َ َيعني وذلك كأبى، أبى إباء، أبى على وزن ف: َ ٌعل، أبى زي$د، ل$يس أب$ا زي$د يعن$ي أب$و زي$دا �، أب$ى زي$د، أب$ى زي$د ً ٌ ٌ ًٌ َ
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َأبي على وزن فعل، قد يقول قائ$ل: ٌامتنع زيد، أبى أصله: يعني َ ََ َكي$ف أب$ى عل$ى وزن فع$ل؟ نق$ول: َ َأص$له أب$ي بالي$اء، : َ َ َ
ًأبي تحركت الياء وانفتح ما قبلھا فوجب قلبھا ألفا، وقيل َ َ َأبى مثل فتى فتي: َ َ َ.  

ًأبى زيد، إذا َأبى إباء على وزن فعال، وأبى ھنا المراد به ال.زم، وھو الذي بمعن$ى امتن$ع � المتع$دي؛ =ن$ه ق$د ي$أتي : ٌ ِ ً
َمتعدي بمعنى كره =ن الك.م في ال.زم، وإن جاء م$صدر المتع$دي أي$ضا عل$ى فع$ال كم$ا ف$ي الق$اموس، والم$راد ھن$ا  ِ ً

واف$ق ال$.زم، : ِنى كره، وكره ھذا متعدي، وجاء مصدره ك$ذلك عل$ى فع$ال، يعن$يأبى ال.زم الذي بمعنى امتنع � بمع
  .المتعدي وافق ال.زم

ٌفأول . َ ِلذ َ ٍامتناع يِ َ ِ َكأبى ْ َ َيعني فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال ھو كل فع$ل دل عل$ى امتن$اع ك$أبى إب$اء ونف$ر : َ َ ً َ ِ
ِنفارا وشرد شرادا وأبق إباقا وجمح جم َ ً ً ًِ َ ِ ٍاحا وف$ر ف$رارا، حينئ$ذ نق$ولَِ ً ًِ K : َھ$ذه كلھ$ا ھ$ي ف$ي ا=ص$ل عل$ى وزن فع$ل وھ$و َ

يستثنى ما دل على امتناع، لما دلت عل$ى امتن$اع =ن : ُ�زم، ا=صل فيه أن يأتي على وزن الفُعول كالقعود، لكن نقول
َون على وزن فعالخرجت عن ا=صل فا=صل فيه أن يك: ٍشرد امتنع وفر امتنع وأبى امتنع؛ فحينئذ نقول ِ.  

ِوالثان . ًالثان مبتدأ حذفت الياء استغناء بالكسرة دلي. عليھا: َ ِ.  

ِوالثان . َفع.ن على وزن غليان: من ھذه الث.ثة وھو..  منھاَ ََ َ َ َ.  

ِوالثان .   .مبتدأ:  منھا وھو فع.ن، قلنا الثانيَ

ِللذ ِللذمتعلق بمحذوف خبر،  ھذا: ي.ِ َاقتضٍلفعل  يعني: ي.ِ َ ًتقلبا ىْ َ c َ ٍلفعل اقتضى، اقتضى ھ$ذه ص$لة الموص$ول � مح$ل ، َ
  .لھا من اFعراب

َتقلبا c َ َدل على تقلب وحركة واضطراب، فكل فعل كان على وزن فعل ال$.زم وھ$و دال : ھذا مفعول باقتضى، يعني: ً◌َ َ
َعل$ى التقل$$ب والحرك$$ة وا�ض$$طراب فحينئ$$ذ قي$$اس م$$صدره ب$اطراد يك$$ون عل$$ى وزن فع$$.ن َ أي دل عل$$ى تقل$$ب وھ$$و . ٍ

ق$ام ھ$ذه حرك$ة، � ل$يس الم$راد أي : ًق$ام قيام$ا؛ =ن$ه ق$د يق$ال: تحرك مخصوص � مطلق التحرك، ف$. انتق$اض بنح$و
ٍحركة، جلس ھذه حركة، حينئذ نقول ليس مطلق الحرك$ة، إنم$ا حرك$ة مخ$صوصة فيھ$ا ن$وع اض$طراب مث$ل غلي$ان، : َ

ًيھا ھذا كله ح$دث، ن$ام ل$م يك$ن نائم$ا ث$م ن$ام، إذاٍحينئذ فرق بين الحركتين، حركة � اضطراب ف ھ$ذا في$ه حرك$ة، ق$ام : ً
ًقيام$$ا ص$$ام ص$$ياما، نق$$ول تح$$رك : ھ$$ذا كل$$ه في$$ه ن$$وع حرك$$ة، لك$$ن ل$$يس الم$$راد ھن$$ا مطل$$ق الحرك$$ة، وإنم$$ا الم$$راد: ً

  .مخصوص

ًن$ا، وج$ال ط$اف طوفا: الذي استحق أن يكون مصدره على فع.ن ھو ك$ل فع$ل دل عل$ى تقل$ب واض$طراب، نح$و: إذن
َجو�نا، ونزى نزوانا، وغلت القدر غليانا، ولمع لمعانا، كلھا عل$ى وزن فع$.ن م$ع كونھ$ا الفع$ل منھ$ا عل$ى وزن فع$ل  َ َ َ ً ً ً ً

  .ال.زم، خرج عن ذلك ا=صل

ْلم َما ْيكن َ ُ ًمستوجبا َ ِ َ ْ ًفع6نا ُ َ ْ   ً.اإذا دل على تقلب واضطراب وحركة، فإن كان كذلك فوزنه على وزن فع.ن متى؟ َ

.للدا ٌفعال ِ َ ٌفعال. ھذا الثالث: ُ َ   .للداء. ھذا مبتدأ: ُ

ْأو ٍلصوت َ ْأو: َِ ٍوحينئ$ذ ) أو(الصواب بالواو، لكن أكثر الشراح عل$ى أنھ$ا ب$ـ: ، والملوي يغلطھا يقول)أو( أكثر النسخ بـ َ
وا=م$ر ل$يس ك$ذلك، ب$ل ھ$ي في ا=صل للتخيير، ھذا أو ذاك، إما ھ$ذا أو ذاك، ) أو(على معنى الواو؛ =ن ) أو(نحمل 

بمعن$ى ال$واو م$ا دام أن أكث$ر الن$سخ عل$ى ھ$ذه، أكث$ر ) أو: (ٍللم$رض ولل$صوت، حينئ$ذ نق$ول.. لل$داء: لھذا وذاك، يعني
.للدا: ٍحينئذ نقول) أو(النسخ على أنھا بـ ٌفعال ِ َ ْأو ُ ٍلصوت َ ٌفعال: ، نقولَِ َ َفعالما كان على وزن  ُ ُ.   

.للدا   .وتيعني للمرض وللص: ِءِ

.للدا ُللداء فعال، : ھذا بالقصر قصره للضرورة، يعني: ِ .للداِ ٌفعالھذا خبر مقدم، و : ِ َ   .مبتدأ: ُ

ْأو ٍلصوت َ .للدا: ھذا معطوف على قوله: َِ ْأو ..، لذلك أعاد الخافضِ ٍلصوت َ َِ.  

ٍما كان على وزن فعال إنما يكون لفعل دل على مرض أو دل على صوت: ًإذا ٍ ٍ َ ُ.  
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ًذي ي$$ستحق أن يك$$ون م$$صدره عل$$ى فع$$ال ھ$$و ك$$ل فع$$ل دل عل$$ى داء أو ص$$وت، س$$عل ُس$$عا�؛ ھ$$ذا ص$$وت أو ال$$: ً إذا َ َ ٍ ٍ ُ
ًمرض؟ سعل سعا� ھذا مرض، وزكم زكاما، نحن نقول ُ َُ ِ َمن باب فعل، كي$ف يمث$ل اب$ن عقي$ل وغي$ره م$ن ال$صرفيين : ً َ َ

ًبزكم؟ تقديرا، إذا ً َُ ِزكم باعتبار أصله المقدر في الذھن زكام: ِ َأم$ا زك$م � ي$أتي من$ه؛ =ن$ه ھ$و ف$رع، قلن$ا. ًا، ھكذاُ ِ ِفع$ل : ُ ُ
ِفعل فعل فُعل، لذلك � نق$ول: فرع وليس بأصل، وھنا المصادر إنما تحمل على أصولھا ًُض$رب ض$ربا م$صدره، �: َ َ ِ .

ًُضرب مصدره ضربا، � نقول: نقول ٍُضرب، أما زكم لم ي$سمع إ� فع$ل حينئ$ذ � نق$ول: َ ِ ُِ َزك$م، ل$: ُ َ يس عن$دنا ف$ي اللغ$ة َ
َزكم، وإنما مقدرا زكم في الذھن كأنه ھو ا=صل، ھكذا يقولون َ َ ًَ َ.  

ُومشى بطنه ُمشاء على وزن فْعال ً.  

ًنع$ب الغ$راب نعاب$ا، ونع$ق الراع$ي نعاق$ا، ورغ$ى البعي$ر ُرغ$اء، وأزت الق$در أزازا: ومثال الثاني الذي ھو الصوت ً ُ ً ُُ K ً َ َ ..
ًسمع فيه أزازا وأزيزا، ًِ َ َ .للدا:  وھذا ھو المراد بقولهُ ٌفعال ِ َ ْأو ُ ٍلصوت َ َِ.  

  :إذن

.لل7777777777777777دا ٌفع7777777777777777ال ِ َ ْأو ُ ٍل7777777777777777صوت َ ْوش7777777777777777مل َِ َ ََ   

  

ًس77777777777777777777777يرا ْ ًوص77777777777777777777777وتا َ ْ َ ُالفعي77777777777777777777777ل َ ِ َ ْ......   

  

ْوشمل َ َشمل يشمل من باب علم يعلم، وشمل يشُمل من باب نصر ينُصر وھ$ي أف$صح، ويج$وز الوجھ$ان لك$ن ھن$ا م$ن  ََ َ ََ َ ِ ِ
َكصھ: أجل قوله َ   .َ، � بد أن نحمله على شمل =جل التوافقْلَ

ْوشمل َ Kيعني عم: ََ َ.  

ُالفعيل ِ َ Kالشمول بمعنى العموم، شمل عم، شمل الفعيل، شمل فعل ماضي، والفعيل فاعله: ْ َ َ.  

ًسيرا ْ   .ھذا مفعول: َ

ًوصوتا ْ َ   .معطوف عليه: َ

ًلما دل على سير كرحل رحي.، ورسم رسيما: الفعيل لنوعين: ًإذا َ ً ً، أو صوتا كصھل صھي.، الذي ذكره الناظمَ ً.  

.للدا: قوله: ًإذا ٌفعال ِ َ ْأو ُ ٍلصوت َ َ الصوت يأتي على وزن فعال؛َِ ُ.  

ًوشمل الفعيل صوتا، إذا َفعال وفعيل، وأما الداء ليس له إ� فعال: الصوت له وزنان وھما: ً َُ ُِ.  

.للدا ٌفعال ِ َ ْأو ُ ٍلصوت َ ْوشمل َِ َ ًسيراالفعيل  ََ ْ ًصوتاَو َ ْ ْكصھل َ َ َ ً، كصھل صھي.، ونھق نھيقاَ َ ً.  

ْأو: قول$$ه ٍل77صوت َ ْوش77مل: م$$ع قول$$ه َِ َ ًس77يرا ََ ْ ًوص77وتا َ ْ َ ُالفعي77ل َ ِ َ َيفي$$د أن م$$ا دل عل$$ى ال$$صوت ينق$$اس في$$ه ك$$ل م$$ن الفع$$ال ؛ ْ ُ
ًوالفعيل، فإذا ورد الفعل دا� على صوت كان كل منھم$ا م$صدرا قياس$يا ل$ه، إذا ج$اء الفع$ل دا� عل$ى ًً ً  ص$وت ك$ان ك$ل ِ

ُمن ال$وزنين فع$ال وفع◌ي$ل م$صدرا قياس$يا ل$ه، وإن ورد أح$دھما حينئ$ذ اقت$صر عل$ى واح$د منھم$ا، يع$ني.. منھما ً ً ٍُ ِ إذا : َ
ق$د : � يل$زم أن نق$يس الث$اني، وإنم$ا نكتف$ي بواح$د، يعن$ي: ٍ ولم يسمع ا]خر؛ حينئذ نقول-كما سيأتي-ُسمع واحد منھما 

ٍفعال وفعيل معا، فحينئذ ھذا بركة زيادة خير، جاء على ا�ثنين: ه الوزنانيرد لفظ دال على صوت ويسمع في ً ُِ َ.   

ِإن ُسمع فيه واحد منھما اكتفينا به و� نق$يس، إن ل$م ُي$سمع أن$ت مخي$ر، ق$سه عل$ى فع$ال أو ق$سه عل$ى فعي$ل، إن ش$ئت  ُ
أنه � ينق$اس إ� عن$د ع$دم : =خفشُوإن ورد أحدھما اقتصر عليه على ما ذھب إليه سيبويه وا. ا=ول وإن شئت الثاني
  .السماع، خ.ف الفراء

ق$د : ًوإن لم يرد واحد منھما كنت مخيرا ف$ي م$صدره بينھم$ا، فأيھم$ا نطق$ت ب$ه ج$از، ائ$ت بھ$ذا أو ب$ذاك، ول$ذلك نق$ول
ُيجتم$ع فعي$$ل وفع$$ال م$$صدرين لفع$$ل دال عل$ى ص$$وت، نح$$و ًنع$$ب الغ$$راُب نعيب$ا ونعاب$$ا؛ اجتمع$$ا: ِ ُ ً ِ َ َنع$$ب الغ$$. ََ َ ًراُب نعيب$$ا َ َ

ًونعابا، نعيبا على وزن فعيل ونعابا على وزن فعال، ونعق الراعي نعيقا ونعاقا، وأزت القدر أزي$زا وأزازا، ُس$مع في$ه  ً ً ُ ً ُ ً ُ ً ً ُُ َ َK َ َِ ِ
  .النوعين، وھذا صوت

 :صھيل، صھيل فقط ليس ھناك ُصھال، إنما سمع صھيل عل$ى وزن فعي$ل، ھ$ل نق$يس؟ نق$ول ل$ه: وقد ينفرد فعيل نحو
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ص$ھال : صھيل وھو مسموع وصھال وھو مقيس؟ �، على مذھب سيبويه �، وعلى مذھب الف$راء نع$م يج$وز، فنق$ول
  .ھذا قياس لصھيل، مرادف له

َوقد ينفرد فعال نحو ِبغم الضبي ُبغاما فعال، لم يسمع بغيم فعيل، ما سمع: ُ َ َ َُ ً َ وعلى م$ذھب س$يبويه والجمھ$ور � يق$اس، . َ
  .وعلى مذھب الفراء نعم

ًوي$ستثنى من$ه م$ا دل عل$ى حرف$ة أو و�ي$$ة؛ ف$إن الغال$ب ف$ي م$صدره فع$ا�، نح$$و َتج$ر تج$ارة، وخ$اط خياط$ة، وس$$فر : ِ ََ َِ ِ
َسفارة، وأمر إمارة، وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الو�يات والصنائع ِ.  

ًما كان على وزن فعل وھو �زم فا=صل فيه أن يكون على وزن الفُعول كقعد قع$ودا: ًإذا ُ َ ً وجل$س جلوس$ا، إ� إن ك$ان َ
الفعل الذي دل على امتن$اع وھ$و : ًواحدا من ھذه ا=وزان ا=ربعة، والمراد با=وزان ا=ربعة بالنظر إلى أفعالھا، يعني

َعلى وزن فعل ال.زم � يأتي على الفُعول وإنما يأتي على الفعال، وال$ذي اقت$ضى تقلب$ا وھ$و فع$ل �زم نق$ول َ ََ ًَ � ي$أتي : ُِ
َفع.نالفعول بل يأتي على على  َ، والذي دل على مرض أو صوت � يأتي على الفُعول وإن كان على وزن فعل وھ$و َ َ ُ

َ�زم، وإنما يأتي على وزن فعال َ ُ.  

ٍوإذا كان دا� على صوت أو سير حينئذ نق$ول ِ� ي$أتي عل$ى فُع$ول، وإنم$ا ي$أتي عل$ى الفعي$ل، ول$ذلك ق$ال: ً ْوش7مل: ُ َ Kع$م  ََ
ًسيرا ْ َوص َ ًوتاَ ُالفعيل ْ ِ َ ْكصھل ْ َ َ ْوشمل: ، وأشار بقولهَ َ ًسيرا ََ ْ ًوصوتا َ ْ َ ُالفعيل َ ِ َ ً؛ إلى أن فعي. يأتي مصدرا لما دل عل$ى س$ير، ْ ً
َمصدر مطرد في فعل ال.زم الدال على السير، ولما دل على صوت، ف$ا=ول ذم$ل ذم$ي. ورح$ل رح$ي. ورس$م : يعني َ َ ًَ ً َِ ِ َ

ًرسيما، كلھا أنواع للسير ِ.  

ًنعب نعيبا، ونعق نعيقا، وأزت القدر أزيزا، وصھلت الخيل صھي.: ومثال الثاني ً ً ًِ َِ َ َ .  

  .ھذا ما يتعلق بفعل ال.زم: إذن

ٌفعول77777777777777777777777777777ة َ ُ ٌفعال777777777777777777777777777777ة ُ َ َ َلفع6777777777777777777777777777777 َ ُ َ ِ   

  

َك777777777777777777سھل ُ َ ُاAم7777777777777777777ر َ ْ ٌوزي777777777777777777د َ ْ َج7777777777777777777ز) ََ ُ َ  

  

ِعرفنا باب فعل بنوعيه المتعدي وال.زم، وفعل بن: إذن. ھذا النوع الثالث َ   .وعيه المتعدي وال.زمََ

َ إذن فعل المتعدي وزن مصدره فعل ََ َ.  

ًوفعل ال.زم وزن مصدره الفُعول، إ� إن كان واحدا من ا=ربعة ُ.  

َ وفعل المتعدي وزن مصدره الفْعل ِ.  

َ وفعل ال.زم وزن مصدره الفعل بفتحتين َ ِ .  

ٌفعولة َ ُ ٌفعالة ُ َ َ َلفع6 َ ُ َ َزن فُعل كظُرف وشُرف، ما مصدره؟ قالھذا النوع الثالث ما كان على و: ِ ٌفعولة: َ َ ُ   .ھذا مبتدأ: ُ

ٌفعالة َ َ ٌفعولة وفعالة: ھذا معطوف عليه بإسقاط حرف العطف، يعني: َ ٌ.  

َلفع6 ُ َ   .ھذا خبر وا=لف لmط.ق: ِ

َكسھل ُ َ ُاAمر َ ْ ٌسھل ا=مر ُسھولة، وصعب ا=مر ُصعوبة: كقولك: َ ٌ.  

ٌوزيد ْ َجز) ََ ُ ًال$ة، وف$ُصح ف$صاحة، وبل$غ ب.غ$ةجز.. عظم: أي: َ ًُ َفھ$ذه كلھ$ا عل$ى وزن فُع$ل وي$أتي منھ$ا الم$صدر عل$ى . َ
َفُعولة وفعالة، أي َ ٍ ٍكل منھما مصدر قياسي لفُعل، فإذا وردا معا فذاك، إذا وردا معا لفع$ل وھ$و عل$ى وزن فُع$ل حينئ$ذ : ُ َ ًَ ً

: ًإذا س$معا مع$ا نق$ول: بينھم$ا ك$الك.م ال$سابق، يعن$يُفذاك، أو أحدھما اقتصر عليه، أو لم يرد واح$د منھم$ا خي$ر : نقول
ٍإن لم سمع � ذا و� ذاك حينئ$ذ أن$ت مخي$ر، . ٍإن سمع أحدھما حينئذ اكتفينا بالمسموع و� نقيس ا]خر. ھذا زيادة خير

  .ائت به على ھذا الوزن أو ذاك الوزن

ًإذا ك$$ان الفع$$ل عل$$ى فُع$$ل و� يك$$ون إ� �زم$$ا  ٍ يك$$ون م$$صدره عل$$ى فُعول$$ة أو عل$$ى فعال$$ة، س$$ھل ً-كم$$ا ذكرن$$اه س$$ابقا-َ ٍَ َ ُ
ًسھولة، وصعب صعوبة، وعذب عذوبة ً ًُ ًجزل جزالة يعني: ومثال الثاني. ُ َ ُ ًوف$ُصح ف$صاحة وب.غ$ة وص$راحة، . عظم: َ ً ً
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ًوضخم ضخامة، ھذا إذا سمع كل منھما ُ.  

َوم77777777777777ا َأت77777777777777ى َ َمخالف77777777777777 َ ِ َ َلم77777777777777اً اُ َم77777777777777ضى ِ َ  

  

ُفباب77777777777777777ه ُ َ ُالنق77777777777777777ل َ ْ ٍك77777777777777777سخط . ْ َرض77777777777777777ىَو َُ ِ  

  

: أنه يرى القياس، و� يرى أن مصادر الث.ث$ي المج$رد س$ماعية؛ =ن$ه ق$ال: علمنا أن مراد الناظم بھذه ا=بيات السابقة
َوما َأتى َ ًوما أتاك من المصادر للث.ثي المجرد فعل بنوعيه وفعل بنوعيه وفُعل، ما جاء مخالفا لم$ا س$بق فباب$ه : يعني ،َ ِ َ

ِلعرب � القياس، مث$ل م$اذا؟ ُس$خط، س$خط زي$د، س$خط زي$د ھ$ذا فع$ل �زم يك$ون عل$ى وزن طريقه النقل عن ا.. النقل ِ ِ ٌِ ٌَ ََ َ ْ
ٍالفعل سخط ھذا ا=صل، لكنه سمع ُسخط، ھذا لم يوافق القياس، ھو ُسمع سخط وُسمع ُسخط وحينئذ نقول ْ َْ ََ َ ُْس$خط ھ$ذا : َ

  .السماع عن العرب: مخالف للقياس، فبابه النقل يعني

َورضى ٍضي زيد، ا=صل رضي، رضى مثل جوى، وحينئذ نقولر: َِ َ َ   .ھذا بابه القياس: ٌ

َوما: ًإذا َأتى َ ًمخالفا َ ِ َ ُ   

  .مبتدأ شرطية: َما

َأتى   .من مصادر أبنية الث.ثي: َ

ًمخالفا ِ َ   ً.حال كونه مخالفا: ُ

َلما َمضى ِ َد من ا=صول السابقة؛  َ lُوقرر وقع َُ Kُفبابه ُ َ ُبابهشرط، الفاء واقعة في جواب ال َ ُ ُالنقل َ ْ مبتدأ وخبر، والجمل$ة ف$ي : .
  .محل جزم جواب الشرط

ُفبابه ُ َ ُالنقل َ ْ   .يعني طريقه النقل عن العرب � القياس: .

ٍكسخط ْ َورضى َُ ًجحده ُجحودا، جحَد جْحدا ُسمع جْحدا لكنه ُسمع: َ كقولھم في فعل المتعدي:َِ ً ًَ َ َ َ ُُجحودا فُعول، فُع$ول ل$يس : َ ُ ً
َلفعل ا َلمتعدي وإنما ھو لفعل ال.زم، نقولَ   .ھذا بابه النقل: َ

ًالعرب في فعل المتعدي جحده ُجحودا وشكره ش$كورا وش$كرانا، وق$الوا: كقولھم يعني ُ ً ُ ً َجْح$دا عل$ى القي$اس، وف$ي فع$ل : َ ًَ
َمات موتا، القياس ما ھو؟ فعل القاصر ال$.زم، فع$ل ب$الفتح، قي$اس م$صدره ال: القاصر يعني ال.زم ََ َ فع$ول، ق$الوا م$اذا؟ ً

َمات موتا، م$ات زي$د م$وت زي$د، ا=ص$ل أن يك$ون عل$ى وزن الفع$ول لك$ن م$ا ُس$مع، ُس$مع عل$ى وزن فع$ل َ َُ ًٌ ج$اء : ًإذا. ٌَ
ًومات موتا، وفاز فوزا، وحكم حكما، وشاخ شيخوخة، ونم نميمة، وذھب ذھابا. بالمتعدي ً ً ًَ ً ً.  

َوبخ$$ل بخ$$. وس$$خط س$$خطا، وأم$$ا البخ$$ل وال$$سخط فعل$$ى ًال$$.زم رغ$$ب ُرغوب$$ة، ورض$$ي رض$$ى .. ِوف$$ي فع$$ل القاص$$ر ََ َ ً ً
  . القياس

ًوفي فُعل حُسن ُحسنا وا=صل أن يكون على فُعولة وفعالة، لكن سمع فيه ُحْسنا نقول ُ ًَ ٍ   .ھذا بابه النقل: َ

ًوقُبح قبحا، إذا بابه النقل ً ُ.  

  .ٍب حينئذ نكتفي بهالقواعد السابقة ھي ا=صول وھي القياس، فما ُسمع من لسان العر: ًإذا

ًُسمع ُحكما وا=صل: و� يقاس، ف. نقول ٍحكما، حكم زيد كذا، حينئ$ذ نق$ول: ْ ٌ ً ْ ًا=ص$ل أن ي$أتي عل$ى وزن الفْع$ل م$ث.، : َ َ
ًفإذا سمع خ.ف ا=صل � نقيس ا=صل، بناء على أن القياس في ھذا الباب إنما يكون عن$د ع$دم س$ماع م$صدر البت$ة، 

  . ًللقياس اكتفينا به و� نقيس، وإنما القياس يكون عند عدم سماع مصدر مطلقافإن سمع ما ھو مخالف 

  .ھذا ما يتعلق بالث.ثي المجرد

  : وأما الث.ثي المزيد فأشار إليه بقوله

ُوغي7777777777777777777777777ر ْ ٍث6ث7777777777777777777777777ة يِذ ََ َ ُمق7777777777777777777777777يس ََ َِ   

  

ِم777777777777777777777777صدره ِ َ ْ َكق777777777777777777777777دس َ . ُ ُالتق777777777777777777777777ديس َ ِ ْ .  
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ُمصدر ْ ِمصدره ..ُهََ ِ َ ْ   .ھذا يجوز فيه الوجھان َ

و� راب$$ع لھ$ا، إم$$ا  م$ا زاد عل$$ى الث.ث$ي المج$$رد إم$ا أن يزي$د علي$$ه بح$رف أو بح$$رفين أو ث.ث$ة: الث.ث$ي المزي$د يعن$$ي
َأفع$ل : بحرف واحد وإما بحرفين وإما بث.ث$ة أح$رف، م$ا زاد عل$ى الث.ث$ي بح$رف واح$د ھ$ذا ي$أتي عل$ى ث.ث$ة أوزان َ

َوفاعل وفعل، أفعل كأكرم، وفاعل كقاتل، وف َ َ َ ََ Kعل كقدس الذي ذكره الن$اظم، خ$رجK KK . َھ$ذا زي$د علي$ه بح$رف واح$د، أك$رم
  .أصله كُرم، خرج أخرج، زيدت عليه الھمزة حرف واحد

  .وفاعل قاتل، ضارب، شارك؛ زيدت فيه ا=لف فحسب، فھو ث.ثي مزيد بحرف واحد

Kوفعل بتضعيف العين، خرج وكرم وكلم وسلم K K K K ..إلى آخره.  

  .الث.ثة ا=وزان تكون في الث.ثي المزيد بحرف واحدھذه : ًإذا

  :المزيد الذي زيد فيه حرفان، ھذا يأتي على خمسة أوزان: النوع الثاني

  .كانكسر، انطلق: انفعل، زيدت الھمزة والنون انفعل: ا=ول

  .افتعل؛كاجتمع: الثاني

ُافعل، احمر كررت ال.م مع زيادة الھمزة في أوله، : الثالث ْK Kَ   .Kاحمرَ

  .Kتفعل كتعلم: الرابع

ھ$ذه خم$سة أوزان للمزي$د بح$رفين، وال$ذي زي$د في$ه ث.ث$ة أح$رف وھ$و أق$صى م$ا ي$زاد عل$ى . تفاعل كتباعد: الخامس
ًالث.ثي =نه � يكون س$باعيا، إذا زدت عل$ى الث.ث$ي ث.ث$ة أح$رف ص$ار سداس$يا، و� يوج$د ف$ي ا=فع$ال م$ا ھ$و عل$ى  ً

ھك$ذا . ف$ي ا=س$ماء، ج$ائز ف$ي ا=س$ماء و� يج$وز ف$ي ا=فع$ال لخف$ة ا�س$م وثق$ل الح$رفسبعة أحرف وإنما ھو جائز 
  .قيل

  .استفعل؛ كاستخرج: والذي فيه زيادة ث.ثة أحرف يأتي على أربعة أوزان

Kافعوعل؛ كاغَدوَدن، اغدودن الشعر إذا طاب: والثاني َ َ.  

Kافعال؛ كاحمار واصفار، ھو نفسه احمر فزيدت فيه ا=ل K Kف .  

Kافعول كاعلوط، يعني: الرابع K :تعلق بعنق البعير إذا ركبه.  

  .ھذه أربعة أوزان تأتي في المزيد على الث.ثي بث.ثة أحرف: ًإذا

ومتن البناء متخصص في ا=فعال، الذي يريد التوسع في ھذه كلھا يرج$ع إل$ى م$تن البن$اء؛ =ن$ه وض$عه لھ$ذه ا=ش$ياء، 
وخ.ص$ة . ، فك$ل م$ا يتعل$ق بالفع$ل والم$صادر فھ$و موج$ود ھن$اك"اس$مھا �مي$ة ا=فع$ال"أو يرجع إلى �مية ا=فع$ال، 

  ً.ال.مية والبناء موجود في نظم المقصود، وھذا مستوفى في الشرح الذي شرحته سابقا

ُوغي7777777777777777777777777ر ْ ٍث6ث7777777777777777777777777ة يِذ ََ َ ُمق7777777777777777777777777يس ََ َِ   

  

ِم777777777777777777777777صدره ِ َ ْ َكق777777777777777777777777دس َ . ُ ُالتق777777777777777777777777ديس َ ِ ْ .  

  

ُغير ْ ٍث6ث7ة يِذ َ َ ٍ ث.ث$ة، أو ذي فْع$ل مؤل$ف م$ن ث.ث$ة أح$رف، م$ا ھ$و غي$ر الث.ث$ي المج$رد؟ الث.ث$ي يعن$ي ذي أح$رف: ََ
مزي$د الث.ث$ي .. مجرد ث.ثي ورباعي، ومزي$د. مجرد ومزيد، طيب: المزيد والرباعي المزيد، عندنا القسمة محصورة

ك$ر ف$ي ا=بي$ات ال$سابقة ھ$و ذ. مزيد ث.ثي، مزيد رباعي، مج$رد ث.ث$ي، مج$رد رب$اعي: ومزيد الرباعي، أربعة أقسام
حكم الث.ثي المجرد، ماذا بقي؟ ث.ثة أنواع، سيفرد المجرد الرباعي ببيت ويبقى حكم المزيد من الث.ث$ي والمزي$د م$ن 

  .Kأنه قصر في ھذا الباب: الرباعي، في ھذه ا=بيات في جملتھا ذكر المزيد من الث.ثي ولم يستوفھا، ولذلك قيل

  .ًا كثير جدا، والمرجع فيه متن البناء، � يمكن أن نستوفيه، وإنما نذكر ما ذكره الناظم فحسبأما المزيد الرباعي فھذ

ُغير: ًإذا ْ ٍث6ثة ِذى َ َ ُمقيس ََ الث.ث$ي المزي$د � مطل$ق، =ن$ه ل$م ي$ذكر ف$ي ھ$ذه : غير ذي ث.ثة المراد به في الظ$اھر ھن$ا، َِ
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  .بيت سيأتي محلها=بيات التي سردھا ھنا حكم الرباعي وإنما سيفرده ب

ُوغير ْ ٍث6ثة ِذى ََ َ ٌمقيس ََ َِ.  

ُغير :قيل ْ ٌمقيسومبتدأ، : َ   .نائب فاعل: ھذا خبره، ومصدره ھذا قيل: َِ

ُكقدس التقديس َِ ْ ُ. َM :ھذا مثال.  

ُغير ْ ٌمقيسمبتدأ، و: َ   .قيل ھكذا. نائب فاعل: ُترك تنوينه للقافية، ومصدره فاعل، وقيلخبر، : َِ

ٌق7يسَمويجوز أن يكون  ً خب$را مق$دما وم$صدره مبت$دأ والجمل$ة خب$ر المبت$دأ، يعن$ي ِ يك$ون مبت$دأ أول، وم$صدره ) غي$ر(ً
ًبالرفع أن يكون مبتدأ مؤخرا، ومقيس خبر المبتدأ المتأخر، والجملة خبر ا=ول، =ن$ه م$اذا أراد؟ أراد أن يب$ين لن$ا أن : ً

  . كذلك الذي ذكره مقيسغير الث.ثي مقيس، كأنه ل.تفاق عليه نص عليه، وإ� السابق

ما الفائدة في ذكر ھذا البيت على جھة الخصوص بالنص على أن ما عدا الث.ثي مقيس مع ا�ش$تراك ف$ي الحك$م؟ : ًإذا
إذا كان كذلك أيھما أولى بالتنصيص ما فيه خ.ف؟ أو ما علي$ه ا�تف$اق؟ . ا�تفاق في الثاني والخ.ف في ا=ول، طيب

ُ أن ينص عليه، وأما المتفق عليه لو تركه علمنا حكم$ه بأن$ه متف$ق علي$ه، حينئ$ذ خ$رج البي$ت ما فيه خ.ف، ھذا ا=ولى ٍ
  :على ھذا، فقيل

ُوغير ْ ٍث6ثة يِذ ََ َ ُمقيس ََ ِمصدره َِ ِ َ ْ ُغي7رعل$ى الم$ذكور ھن$ا يك$ون  :َ ْ ٍث6ث7ة يِ ذ مبت$دأ، وھ$و م$ضاف، وَ َ م$ضاف وم$ضاف : ََ
ُ مقيسإليه، و ِمصدره َِ ِ َ ْ   ً.صار خبرا: َ

َقدسَك . ُمقيس: ًيكون تابعا لقوله: ُ ِمصدره َِ ِ َ ْ ً إم$ا ح$ا� م$ن الم$ضاف وإم$ا ح$ا� م$ن الم$ضاف إلي$ه، فھ$و ش$روع ف$ي ذك$ر َ ً
  . المصادر المقيسة في غير الث.ثي

ُوغير ْ ٍث6ثة يِذ ََ َ ُمقيسأي وكل فعل غير ذي ث.ثة : ََ ِمصدره َِ ِ َ ْ َكقدس َ . ُ ُالتقديس َ ِ ْ ..  

َقدس . Kول وأشار به إلى قدس فعل، فعل ھذا ث.ثي مزيد بحرف واحد، قدس، ومثل$ه زك$ى وعطف$ه لك$ون ھذا النوع ا=: ُ َ َK KK K
lقدس التق$ديُس تفعي$ل، والث$اني: ًمصدره مخالفا للمصدر السابق؛ =ن ا=ول ًزك$ه تزكي$ة تفعل$ة، إذا: ُ lً ھم$ا مخالف$ان، م$ع : ً

َكون ا=ول والثاني على وزن فعل، والفرق بينھما K:أن ا=ول صحيح والثاني معتل .  

ًم$ا ك$ان عل$ى وزن فع$ل وھ$و مزي$د بح$رف إم$ا أن يك$ون ص$حيحا وإم$ا أن يك$ون مع$ت.، ف$إن ك$ان ص$حيحا : ًإذا نقول ًً َ K
  . فمصدره على التفعيل كالتقديس، وھم قد يذكرون المثال مع الوزن، وقد ُيذكر الوزن دون المثال

َقدس . ُالتقديس ُ ِ ْ   .ل التفعيلُفعl:  كأنه قال.

ًفعل إما أن يكون صحيحا أو معت.: ًإذا ً K .  

ًإما أن يكون صحيحا أو معت.، فإن كان صحيحا فأشار المصنف بقوله َق7دس: ًً . ُالتق7ديس ُ ِ ْ إل$ى أن م$صدره يك$ون عل$ى ؛ .
َوكل$$م: ((وزن التفعي$$ل، ھ$$ذا ھ$$و الم$$شھور، ومن$$ه قول$$ه تع$$الى K َ ً ' ُموس$$ى تكليم$$اَ ِ ْ َ َ ُ K((] س$$لموا ت$$سليما؛ ھ$$ذا ]164:الن$$ساء ً

ًسلموا س.ما اسم مصدر، كلموا ك.ما ھذا اسم مصدر. مصدر، ھذا نسميه مصدر ًl.  

َويأتي أيضا على وزن فعال وفعال بالتشديد والتخفي$ف، ومن$ه ِ K ِ Kوك$ذُبوا: ((ً َ ً بآياتن$ا ك$ذاباَ K ِ َِ َ ً ك$ذب ك$ذابا ل$م ي$أت ]28:النب$أ [))ِ K ِ
K فعالعلى التفعيل، وإنما جاء على ِ.  

َويأتي على فعال بتخفيف العين، وقد قرئ Kوكذُبوا: (ِ َ َ بآياتنا َ ِ َ ًكذاباِ َ   .بتخفيف الذال) ِ

Kإذا كان صحيحا وھو على وزن فعل يأتي على التفعيل: ًإذا ال بقلة، وفعال قيل. ھذا ھو المشھور. ً lَوفع ِ   .شاذ: ِ

ن يدخله اFع.ل، وھو أن تقديس تفعيل تح$ذف الي$اء، وس$بق ًوإن كان معت. فمصدره كذلك يعني يأتي على التفعيل لك
� ب$د : ٍُيق$در، وحينئ$ذ إذا ح$ذف من$ه نق$ول.. معنا أن المصدر إذا حذف منه حرف � بد أن يعوض عن$ه وإم$ا أن ُين$وى

ًزك$ى تزكي$ة تفعل$ة،: من التعويض، ھنا تحذف الياء من مصدر المعتل، تحذف الي$اء ويع$وض عنھ$ا الت$اء، فقي$ل ًِ K زك$ى َ K
ٍتزكيا ھذا ا=صل، زكى تزكيا، وحينئذ نقول ً l ً lK :ٌتفعلة: حذفت الياء وعوض عنھا التاء فقيل.  
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ٍوإن كان معت. فمصدره كذلك لك$ن تح$ذف ي$اء التفعي$ل ويع$وض عنھ$ا الت$اء في$صير م$صدره عل$ى تفعل$ة، نح$و Kزك$ى : ً
Kتزكية، ووصى توصية، وسمى تسمية، وأدى تأدية، وخل ً ً ً ًK K Kًى تخلية، وحلى تحلية، نقول ًK : ھذه كلھا عل$ى وزن تفعل$ة، م$ع

  .Kكونھا على وزن فعل =نه معتل ال.م

  :وندر مجيئه على تفعيل

ْباتت  َ Mتنزي َ َ َدلوھا ُ ْ .تنزيا َ ِ ْ ّتنزي ماَك -وھذا نادر قليل- َ َ ٌشھلة ُ َ ْ ّصبيا َ َِ  

  . و� يقاس عليهسيأتي أنه شاذ، يعني يحفظ.. محفوظ، شاذ: ، لكن ھذا نقول

ٍكج$رب تجرب$ة، ج$رب ا=ص$ل تجريب$ا، لك$ن ج$اء عل$ى وزن تفعل$ة : ًوندر مجيئه من ال$صحيح عل$ى وزن تفعل$ة أي$ضا ً K Kً ِ
ًوھو تجربة، وكذلك قدم تقدمة، إذا ً ِ K ٍ kما كان على وزن فعل وھو معل ال.م: ِ K ..ھ$ذا ي$أتي عل$ى وزن : ٍن$اقص حينئ$ذ نق$ول

  .ٍتفعلة

ّالتفعل$ة م$صدر واج$ب ف$ي المع$ل، : التفعي$ل والتفعل$ة اجتمع$ا ف$ي المھم$وز، ول$ذلك نق$ول: وز، يعن$يواجتمعا ف$ي المھم$
  .وكثير في المھموز، ونادر وقيل شاذ في الصحيح

ًإما أن يكون واجب$ا، وإم$ا أن يك$ون كثي$را ج$ائزا، وإم$ا أن يك$ون : تفعلة له ث.ثة أحوال.. تفعلة المصدر ھذا النوع: ًإذا ً ً
وإن ك$$ان : ول$ذلك ق$ال. ًومت$ى يك$ون كثي$$را؟ للمھم$وز. ًومت$ى يك$ون واجب$$ا؟ للمعت$ل. ًيك$ون ش$$اذا؟ لل$صحيحمت$ى . ًش$اذا

ٍمھموزا فمصدره على تفعيل وعلى تفعلة نحو ٍ ًخطأ تخطئة وتخطيئا، وجزأ تجزيئا وتجزئة، ونبأ تنبيئ$ا وتنبئ$ة، ووط$أ : ً ً Kً ً ًَ َK ِ ِ
ٍتوطئة، فحينئذ نقول  ھ$ل ص$حيح أن الن$اظم ل$م ي$ذكره؟ �، ال$صواب أن$ه ذك$ره، لك$ن ذك$ره ھذا جاء على الوزن، لكن: ً

وأم$ا الث$اني فھ$و كثي$ر في$ه، . با=صل وھو أن ا=صل في المھموز أن يكون على وزن التفعي$ل، تخط$يء، ھ$ذا ا=ص$ل
  .وليس بأصل

َكقدس: قوله: ًإذا . ُ ُالتقديس َ ِ ْ   .نه على التقديس وھو التفعيلKمراده ما كان على وزن فعل وھو صحيح، يأتي المصدر م: .

ِوزكه M َ ًتزكية َ َ ِ ْ Kھذا كذلك على وزن فعل، زكه: َ K : ھذا أمر من زكى، ومراده به الماضي ليس ا=م$ر، وإنم$ا أش$ار ب$ه إل$ى
ًالماض$$ي؛ =نھ$$م إذا أرادوا الم$$صدر أت$$وا بالماض$$ي، زك$$ى يزك$$ي تزكي$$ة، وم$$ا ال$$ذي ادخ$$ل فع$$ل ا=م$$ر ھن$$ا؟ نق$$ول K K :

  .قصر به النظم أن يأتي بالماضي فأتى بفعل ا=مر: نيلmشارة، يع

ِوزكه M َ ًتزكية َ َ ِ ْ َق7دس: (Kتفعلة، تزكية على وزن تفعلة، وھو فعل لكن$ه معت$ل ال$.م، ودخ$ل ف$ي قول$ه: َ . ُالتق7ديس ُ ِ ْ المھم$وز ) .
  .و� إشكال في ھذافي أحد نوعي مصدره، 

َوأجم6 ِ ْ َإجمال ََ َ ْ ْمن ِ ًتجم6 َ c َ َتجم6 َ . َ َ.  

َوأجم6 ِ ْ   .ا=لف ھذه بدل عن نون التوكيد: ََ

ِأجمل ْ ًھذا فعل أمر، وأشار به إلى أفعل، إذا: َ َھ$ذا أم$ر م$ن أْجم$ل، : َأك$رم، أجم$ل، افع$ل: ھو ث.ثي مزيد بح$رف مث$ل: َ
ًإن كان الث.ثي المزيد بحرف على وزن أفع$ل فأش$ار الن$اظم إل$ى أن$ه ي$أتي عل$ى اFفع$ال، أك$رم يك$رم إكرام$ا،  ُ وأجم$ل َ

ًيجمُل إجما�، وأخرج ُيخرُج إخراجا، وھلم جرا ًعلى إفعال، وأعطى يعطي إعطاء، وأحسن يحسُن إحسانا. ً ً َ.  

َوأجم6: ًإذا ِ ْ َإجمال ََ َ ْ ًإجما)، ھذا ِ َ ْ   ً. مفعول مطلق، والمفعول المطلق � يكون إ� مصدراِ

َأجم6ًإجما� بإعرابه نعرف أنه ھو المصدر لـ : ًإذا ِ ْ َ.  

َْ◌أج َم6َ َ الذي ھو أمر من أجمل يأتي المصدر منه على اFجمال، وأراد به ما كان على وزن أفعل يكون الم$صدر من$ه ِ َ َ َ
  .على وزن اFفعال

َإجمال َ ْ ْمن ِ َإجمال: َ َ ْ ْمن(مضاف، و : ِ   .ھذا اسم موصول) َ

ْمن َتجمل َ . َ ً تجم6َ c َ Kتفعل تفع.، ما كان عل$ى وزن تفع$ل ي$أتي الم$صدر: َ k Kً ،من$ه عل$ى وزن تفع$.، تعل$م تعلم$ا، وتكل$م تكلم$ا ً ًk K k K ً k
ٍوتخرج تخرجا، حينئذ نقول ً k K :َما كان على وزن تفعل إنما يضم منه الرابع، وبھ$ذا ھ$و داخ$ل ف$ي قول$ه K :وض7م. ُيرب7ع اَم7 ُ َ ْ َ 



                                                            
1162

َتلملما ْدَق ِالَثَْمأ ِيف َْ َ َتلملم7ا: ل، فيكون م$ن ب$اب ذك$ر الخ$اص قب$ل الع$ام؛ =ن$ه س$يأتي يق$وَ َْ َ .ض7م، َ ُيرب7ع اَم7 ُ َ ْ  ْدَق7 ِالَث7َْمأ يِف7 َ
َتلملما َْ َ   .، فھو داخل فيهَ

َإجمال َ ْ ْمن ِ ًتجم6 َ c َ   .ھذا المصدر: َ

َتجم6 . َ .وض7م: ًذكره ھنا مع كونه داخ$. ف$ي قول$ه. ھذا فعل ماضي، وا=لف فيه لmط.ق: َ إل$ى آخ$ره م$ن ذك$ر الخ$اص  ُ
  .قبل العام

َتجم677و  . َ َم$$ن تجم$$ل : kھ$$ذا فع$$ل ماض$$ي، وم$$صدره ي$$أتي عل$$ى تفع$$ل، وھن$$ا ق$$دم الم$$صدر عل$$ى فعل$$ه، وا=ص$$ل: لنق$$و: َ K
ًتجم.، ھذا ا=صل k.  

ْواس7777777777777777777تعذ ِ َ ْ ًاس7777777777777777777تعاذة َ َ َ .ث7777777777777777777م ِْ ْأق7777777777777777777م ُ ِ َ   

  

ًإقام777777777777777777ة َ َ ًوغالب777777777777777777ا ِ ِ َ ْل777777777777777777زم .الت777777777777777777ا َذا َ ِ َ  

  

ْأقم(ھنا قدم وأخر، لو قدم  ِ َأجم$ل، م$ا ك$ان عل$ى : ًلكان تابع$ا لقول$ه) َ ًوزن أفع$ل إم$ا أن يك$ون ص$حيحا، وإم$ا أن يك$ون ِ
ًمعل العين، إن كان صحيحا حينئذ مصدره اFفعال، أكرم ُيكرم إكراما، وأما إذا كان معل العين فيدخله إع$.ل ك$ـ أق$ام  ًُ ٍ

 نطق$ت ا=ل$ف ھ$ذه منقلب$ة ع$ن واو، الع$رب: ًق$ام يق$وم، إذا: فعل ماضي، ا=لف ھذه منقلبة عن واو، ب$دليل: ًإقامة، أقام
أن تك$$ون : ًبأق$$ام، إذن انقلب$$ت ال$$واو ألف$$ا، ومعل$$وم أن ا=ل$$ف � تك$$ون منقلب$$ة ع$$ن واو إ� بتحقي$$ق ش$$رطھا، وش$$رطھا

ًأق$$ام أص$له عل$$ى وزن أفع$$ل مث$ل أك$$رم، إذا: ٍمتحرك$ة منف$$تح م$ا قبلھ$$ا، ھ$ذا ش$$رطھا، حينئ$$ذ نق$ول َ ََ َأص$له أق$$وم، أك$$رم، : َ
تح$$رك ال$$واو : كي$$ف نقل$$ب ال$$واو ألف$$ا؟ � ب$$د م$$ن وج$$ود العل$$ة كامل$$ة وھ$$ي. تحرك$$ت ال$$واو ول$$م ينف$$تح م$$ا قبلھ$$ا، م$$شكلة

نظ$ر باعتب$ار ال$سابق ونظ$ر باعتب$ار ا]ن، : وانفتاح ما قبلھا، قالوا؛ نقلنا حركة الواو إلى ما قبلھ$ا ص$ار عن$دنا نظ$ران
.. م$اذا �ب$د؟ =نھ$م عن$دھم قاع$دةًتحركت الواو قبل النقل، وانفتح ما قبلھا بعد النق$ل فقلب$ت ال$واو ألف$ا، � ب$د م$ن ھ$ذا، ل

تح$رك : ًأن$ه � تقل$ب ال$واو أو الي$اء ألف$ا إ� ب$شروط منھ$ا: ٍالقاعدة صحيحة ثابتة، لكن لكل قاعدة ش$ذوذ، حينئ$ذ القاع$دة
ًالواو أو الياء وانفتاح ما قبلھ$ا، بع$ض ال$صرفيين وھ$م قل$ة ي$رون أن ا=ل$ف ھن$ا منقلب$ة ع$ن ال$واو اكتف$اء بج$زء العل$ة، 

ًأصل أقام أقوم، تحركت الواو إذا وجد جزء من العلة، لم ينف$تح م$ا قبلھ$ا إذا قلب$ت ال$واو ألف$ا اكتف$اء بج$زء : قوليعني ي ً ً ً َ
  .العلة

ًفي المصدر ماذا نقول؟ إك$رام أك$رم إكرام$ا، إذا ً ًإقوام$ا، : ًإقوام$ا، نح$ن � نق$ول. َأق$وم عرفن$ا كي$ف ص$ار أق$ام، طي$ب: َ
ًإقامة، كيف صار إقام$ة و: نقول ًإقوام$ا، تحرك$ت ال$واو ول$م : أص$ل إق$وام عل$ى وزن إفع$ال؟ الق$ول في$ه ك$القول ال$سابقً

ًتحرك$ت ال$واو قب$ل النق$ل ث$م انف$تح م$ا قبلھ$ا بع$د النق$ل فقلب$ت ال$واو ألف$ا ف$صار : ينفتح ما قبلھا نقلنا الواو، ثم لنا نظران
الواو وا=ل$ف .. ثم ألف المصدر، نحن قلبنا العينعين : ًثم جاءت ا=لف ألف المصدر؛ =ن عندنا إفعال، إفعا، إذا.. َإقا

  .َھذه عين الكلمة، في المصدر إفعال، عين الكلمة ثم يليھا ألف المصدر

َقلبنا العين التي ھي الواو ألفا فاجتمع عندنا ألفان، فحذفنا إحدى ا=لفين عل$ى ن$زاع ف$ي أي ا=لف$ين المحذوف$ة؛ ھ$ل : ًإذا ِ ً
أم ا=صلية التي ھي عين الكلمة وھي مذھب ا=خفش وغيره وھ$و ال$صواب؟ ث$م م$اذا ھي الزائدة وھو مذھب سيبويه؟ 

ًإقام$ة، إذا: صار؟ ح$ذفنا إح$دى ا=لف$ين وعوض$نا عنھ$ا الت$اء فقي$ل الت$اء ھ$ذه ب$دل ع$ن ا=ل$ف المحذوف$ة، أي ا=لف$ين؟ : ٌ
ي$دل عل$ى المعن$ى ال$ذي ج$يء =ن التي زيدت =جل المصدرية ح$رف معن$ى، ف$ذھابھا � : ًالصحيح أنھا ا=صلية، أو�

ًبه من أجلھا، فإذا حذفناھا حينئذ حذفنا ما يدل على المصدرية، ھذا أو� ٍ.  

ًثم في لسان العرب أنھم إذا حذفوا حرفا زائدا � يعوض عنه، وإنما يع$وض ع$ن الح$رف ا=ص$لي، وھن$ا ق$د عوض$وا  ً
 التاء ھذه عوض عن الواو والواو ھذه ح$رف :وعد عدة، قلنا: عن المحذوف التاء، فدل على أن المحذوف أصل، مثل

  .أصلي، وأما الذي يحذف وھو زائد ليس من أصل الكلمة � يعوض عنه

  .فالمحذوف ھو عين الكلمة وليست ا=لف، لما ذكرناه. ترجح خ.ف مذھب سيبويه: ًإذا

.ثم: قوله: ًإذا ْأقم ُ ِ ًإقامة َ َ َ َوأجم6: ؛ ھذا استدراك لقولهِ ِ ْ َإجمال ََ َ ْ ھذا فعل أمر أشار به إلى أقام، ك$ل منھم$ا : أجمل، أقم: ًذا، إِ
َعلى وزن أفعل، أْجمل أجمل أقام كل منھما على وزن أفعل، إ� أنه في أجمل ليس معتل العين ب$ل ھ$و ص$حيح، وأق$ام  َ َ َ َ َ ََ ِ

عل$ى التعلي$ل ال$سابق ًإقام$ة؛ : ًمعل العين، قلبت العين الت$ي ھ$ي ال$واو ألف$ا، فالم$صدر نق$ول في$ه: ھو معتل العين، يعني
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ًوغالب7ا: ول$ذلك ق$ال, ًالذي ذكرناه، عوضا عن العين المحذوفة، عوض عنھا لزمت التاء في المصدر ِ َ ْل7زم .الت7ا َذا َ ِ : َذا، َ
ً المشار إليه أقم إقامة، إقامة المصدر ا=خير المت$أخرَذا: .التا َذاًأقم إقامة،  المشار إليه ما ھو؟ ذا ذا ل$زم الت$اء، الت$اء ھ$. ً
ِوإق$ام ال$ص.ة((ًغالبا؛ =نه قد تح$ذف من$ه، : لزم، لزم التاء، لكن قال: مفعول مقدم لقوله K ِ َ ِ ِإق$ام ))َ َ ھ$ذا م$صدر، أق$ام يق$يم  ِ
  .ًالتاء ھنا أين ھي؟ ليست موجودة، أقم إقامة حذفت التاء: ٍإقامة، حينئذ نقول

.ث7777777777777777777777777777م..........................  ْأق7777777777777777777777777777م ُ ِ َ   

  

ًإقام777777777777777777ة َ َ ِوغال ِ َ ْل777777777777777777زم .الت777777777777777777ا َذاً ب777777777777777777اَ ِ َ  

  

ًأكرم إكراما وأجمل إجم$ا� وأعط$ى إعط$اء، ھ$ذا : َوإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال، نحو: قال ابن عقيل ً ً
ٍمع$ل الع$ين، ف$إن ك$ان مع$ل الع$ين فك$ذلك لك$ن نقل$ت حرك$ة عين$ه إل$ى ف$اء الكلم$ة، حينئ$ذ : إذا لم يكن معتل العين يعني

  .ًاكتفاء بجزء العلة: انفتاح ما قبلھا بالنظرين السابقين، أو نقولًتنقلب ألفا لتحركھا و

ًأق$ام إقام$ة، وأع$ان إعان$ة، وأب$ان : ًوحذفت ا=لف الثانية أو ا=ولى على الخ.ف، وعوض عنھا تاء التأنيث غالبا، نحو ً
َإقوام$ا، انظ$ر إق$و، الق$$اف س$اكنة وال$واو متحرك$ة؛ =ن أص$له: ًإبان$ة، وا=ص$ل ْ َأفع$$ل، : ً ًإقوام$ا فنقل$ت حرك$ة ال$واو إل$$ى ْ

ًالقاف الساكن قبلھا ثم انقلبت الواو ألفا وحذفت إح$دى ا=لف$ين، وع$وض عنھ$ا ت$اء التأني$ث ف$صار إقام$ة، وُس$مع تنبيھ$ا  ًً
ًأغيمت السماء إغياما، قلن$ا: على ا=صل يح$صل أش$به م$ا يك$ون : ا=ص$ل المھج$ور � ب$د أن ينط$ق ب$ه عرب$ي، يعن$ي: َ

ًق بأصل مھجور، إغياما؛ ا=صل أن تنقلب ھنا الياء ألفا ثم تحذف، فيق$البفلتة لسان، فينط َأغيم$ت . ًإغام$ة مث$ل إقام$ة: ً
. ًالسماء إغامة ھذا ا=صل بح$ذف إح$دى ا=لف$ين، لك$ن نط$ق ب$ه م$ن أج$ل أن نع$رف أن ھ$ذا ا=ص$ل ھ$و ال$ذي ذكرن$اه

ذا ھ$و ا=ص$ح للتع$ويض إذ � تع$ويض ع$ن ًفصار إقامة، والصحيح أن الذي حذف ھو ا=لف المنقلب$ة ع$ن الع$ين، وھ$
ًزائد البتة، وثانيا ھي حرف معنى، وذھب سيبويه إلى أنھا الزائدة، ومذھب الفراء وا=خفش إلى أنھ$ا ا=ص$لية، وھ$ذا : ٍ
.ثم: ھو المراد بقوله ْأقم ُ ِ َ.  

ًوغالبا: وقوله ِ َ ْلزم .التا َذا َ ِ ًغالب$ا، يعن$ي ف$ي :  اتصال التاء به، ول$ذا ق$اليعني الغالب لزوم ھذه التاء، ومعنى اللزوم ھنا: َ
َوإقام: (وقد تخلو عن التاء لكنه في قلة، ولذلك جاء قراءة. الغالب الكثير َ ِ ِ الص.ةَ K (ًوأراء إراء، إراءة ھذا ا=صل .  

.ثم: قوله: ًإذا ْأقم ُ ِ ًإقامة َ َ َ   .َ؛ إشارة إلى أفعل إذا كان معل العينِ

ًوغالبا ِ َ ِلز .التا َذا َ ْلزمو مبتدأ، : َذا :ْمَ ِ   .َذاھذا فعل ماضي، وفيه ضمير يعود على : َ

  .بالقصر ھذا مفعول به: .التا و

ًوغالبا ِ َ ْلزمحال من الفاعل في : َ ِ َ.   

ْواستعذ ِ َ ْ ًاستعاذة َ َ َ ْاستعذ: ِْ ِ َ َع$اذ ع$وذ م$ن الع$وذ، :  ھذا أم$ر م$ن اس$تعاذ، واس$تعاذ ھ$ذا ث.ث$ي مزي$د بث.ث$ة أح$رف، أص$لهْ َ َ
َ استعاذة؛ القول فيه كالقول في أق$م إقام$ة، اس$تعاذ أص$له اس$تعوذ، ھ$ذا أص$لهاستعذ َ َ َ َاْس ت ْع و ذ، اس$تْع الع$ين س$اكنة : ً َ َ

تحرك$ت ال$واو باعتب$ار م$ا قب$ل النق$ل، وانف$تح : نقلت حركة الواو إلى العين الساكن قبلھا، ث$م نق$ول: ًإذا. والواو مفتوحة
أي$ن ال$واو؟ ھن$ا ي$رد ال$سؤال ق$د . اس$تعاذ؛ =ن الع$رب نطق$ت ب$ه: ًب$ت ال$واو ألف$ا فقي$لما قبلھا باعتبار ما بعد النق$ل، وقل

ٍاس$تعاذ ھ$ذا فع$ل م$اض، وھ$و م$أخوذ م$ن الع$وذ، أي$ن ال$واو ھ$ي : استعوذ، م$ا ال$ذي أدخلن$ا ف$ي ھ$ذا؟ نق$ول: يقول قائل
 ب$د م$ن النظ$رين أو نق$ول ا=لف ھذه ھي ال$واو، كي$ف ھ$ي ال$واو ول$م يوج$د فيھ$ا العل$ة كامل$ة؟ �: حرف أصلي؟ تقول

  .ًاكتفاء بجزء العلة، � بد من ھذا

ًاستعاذة َ َ ًالمصدر كما سيأتي ينص عليه أنه يكسر الثالث وتزاد مدة: نقول: ِْ ًانطل$ق انط.ق$ا، : ألف قب$ل ا=خي$ر، فيق$ال.. َ
َاس$$تخرج اس$$تخراجا، ت$$خ انظ$$ر الت$$اء مك$$سورة، إخراج$$ا زدت م$$دة قب$$ل الح$$رف ا=خي$$ر، ھ$$ذا م$$ ِ ً ْ ًا ك$$ان مب$$دوءا بھم$$زة ًِ

  .ٍالوصل، حينئذ استعاذ مبدوء بھمزة وصل

بك$سر ثالث$ه م$ع زي$ادة أل$ف قب$ل آخ$ره، : مصدره يكون بكسر ثالثه مع زيادة مدة، ليس له وزن معين، وإنم$ا نق$ول: ًإذا
ًاس$$تعاذ اس$$تعواذا، اس$$ت اس$$ت كان$$ت مفتوح$$ة فك$$سرناھا ف$$ي الم$$صدر، اس$$تعواذا ذال قبلھ$$ا أل$$ف، : فنق$$ول ًِ م$$اذا ح$$صل؟ َِ

ٍحصل في المصدر ما حصل في الفعل الماضي، أعل كما أعل س$ابقا، حينئ$ذ نق$ول َاس$تْعوا؛ تحرك$ت ال$واو ول$م ينف$تح : ً
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ًما قبلھا، اكتفاء بجزء العلة قلبنا الواو ألف، ثم اجتمعت ا=لف المنقلبة عن العين مع ا=ل$ف المزي$دة للم$صدرية، ح$ذفنا 
ًاس$تعاذة، وإ� ا=ص$ل : ح أنھا المبدلة عن الواو، حذفناھا وعوضنا عنھ$ا الت$اء قلن$اإحدى ا=لفين على الخ.ف والصحي

ًاستعواذا، ولذلك جاء م$صرحا ف$ي قول$ه َاْس$تْحوذ((ًاس$تحواذا : ً َ َ عل$ْيھم ال$شْيطاُنَ K ُ ِ َ ً اس$تحواذا، ج$اء عل$ى ]19:المجادل$ة [))َ
=ل$ف المحذوف$ة المنقلب$ة ع$ن الع$ين، فلم$ا اجتم$ع عن$دنا ا�س$تعاذة الت$اء ھ$ذه ب$دل ع$ن ا.. ًا=صل إشارة إلى أن اس$تعاذة

ًألف$$ان � يمك$$ن تحري$$ك ا=ول؛ =ن ا=ل$$ف � تقب$$ل الحرك$$ة، فح$$ذفنا ا=ل$$ف ا=ول$$ى، وھ$$ذا مم$$ا ي$$رجح أي$$ضا أن ا=ل$$ف 
  .ا=ولى ھي المحذوفة؛ =نه إذا التقى ساكنان ا=صل أن يحذف ا=ول � الثاني

  : ث.ثة أدلة: ًإذا

  .ويض، � يعوض إ� عن أصل و� يعوض عن زائدالتع: ًأو�

  .ٍا=لف التي جيء بھا للمصدر حرف معنى، حينئذ حرف المبنى أولى بالحذف من حرف المعنى: ًثانيا

أن المحذوف ف$ي ا=ص$ل يك$ون ھ$و ا=ول � الث$اني، ھ$و ا=ص$ل، كم$ا أن الحرك$ة لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين : ًثالثا
  .يكون ھو ا=ول

َواست ْ ْعذَ ًاستعاذة ِ َ َ َوما: ھذا داخل في قوله: ِْ ِيلى َ ُاSخر َ .مد ِ َوافتحا ُ ََ    ؛ قدمه لماذا؟ْ

.ثم: ليعطف عليه ْأقم ُ ِ ًإقامة َ َ َ ًوغالبا: ، ثم قالِ ِ َ ٍالمذكور وھو من استعاذة وإقامة : أي، َذا َ ْلزم .التاٍ ِ : ًل$يس خاص$ا بقول$ه: ً، إذاَ
ًإقامة َ َ ٍھ$ذا إش$ارة لمف$رد واح$د أش$ار ب$ه إل$ى إقام$ة، لك$ن ال$صواب أن$ه ) ذا: (ض ب$أن قول$ه على الصحيح، وإن فھم البعِ

ٍأشار به إلى استعاذة وإقامة، حينئذ لماذا أفرده؟ نقول ٍ ْواس7تعذالمذكور، وم$ا ھ$و الم$ذكور؟ : أي) ذا(بتأويل المذكور، : ٍ ِ َ ْ َ 
ًاستعاذة َ َ .ثم ِْ ْأقم ُ ِ ًإقامة َ َ َ ِ.  

َالماض$ي اس$تعذ اس$تعاذ، وأق$م أق$ام، وذك$ر الم$صدرين م$ع التعلي$ل ال$ذي : ر والم$راد ب$هذكر فعلين في ص$يغة ا=م$: ًإذا
  .ذكرناه

ًوغالب77ا ِ َ ْل77زم .الت77ا َذا َ ِ ًاس$$تعاذة وإقام$$ة ل$$زم الت$$اء غالب$$ا، وق$$د يك$$ون م$$ن غي$$ر الغال$$ب كم$$ا ق$$ال بع$$ضھم: أي َذا: َ ً َاس$$تفاه  : ً
َاستفاھا، استفاه على وزن استفعل، استفوه ھذا ا=صل ً ًاستفاھا استفاھة ھذا ا=صل، ھذا مثل. ِ ِإقام الص.ة: ً K ِ َ ِ.  

اس$تعاذ : ًفإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنھ$ا ت$اء التأني$ث لزوم$ا، نح$و
ًصار اس$تعاذة، ًاستعواذا، فنقلت حركة الواو إلى العين وھي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنھا التاء ف$: ًاستعاذة وا=صل
ْواستعذ: وھذا معنى قوله ِ َ ْ ًاستعاذة َ َ َ ِْ .  

ٍإقامة"مرجعه إلى ) ذا(وابن عقيل جرى على أن  َ َ ًاس$تعاذة ق$د يخل$و ع$ن الت$اء، : فحسب، ولذلك لم يعمم الحكم فيق$ول" ِ
استعاذة ھ$ذا داخ$ل أنه أفرده؛ =ن : وھو مراد الناظم.. أن الحكم عام في استعاذ وإقام، ولذلك يدل على ھذا: والصواب

ُوما يلي اSخر: في قوله َ َ َِ لماذا خصه بالذكر؟ =نه معتل العين أو معل العين والحك$م واح$د فجم$ع بينھم$ا ف$ي لف$ظ : ً، إذاِ
  .واحد

ًيعل المصدر بما فعل بمصدر أفعل المعتل العين السابق، استعاذ استعاذة واستقام استقامة: ًإذا ً َ ْ ُِ.  

Kاط$اير واطي$ر أص$لھما: K الوصل م$ا ك$ان أص$له تفاع$ل أو تفع$ل، مث$لويستثنى من المبدوء بھمزة K : ّتط$اير وتطي$ر؛ ف$إن
  .مصدرھما � يكسر ثالثه و� يزاد قبل آخره ألف، كما سيأتي

َوم77777777777777ا ِيل77777777777777ى َ ُاSخ77777777777777ر َ .م77777777777777د ِ َوافتح77777777777777ا ُ ََ ْ   

  

ْم7777777777ع ِك7777777777سر َ ْ ِالث7777777777ان ِوْل7777777777ِت َ .مم7777777777ا . َافتتح7777777777ا ِ ِ ُ ْ  

  

ِبھمز ْ َ ٍوصل ِ ْ َ.............. .................  ...........................................  

  

ٍھذا في انطلق واستخرج واجتمع، كل ما كان مبدوءا بھمزة الوصل حينئذ الحكم فيه أن$ه يك$سر ثالث$ه وت$زاد م$دة وھ$ي  ً
َخراجا، وض$عت اس$ت: َ، است التاء مفتوح$ة وھ$ي الثال$ث، تق$ول ف$ي الم$صدر..استخرج استخرا: ألف قبل آخره، فتقول ً
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ًألف قبل الجيم استخراجا، استغفر استغفارا ً.  

َوما ِيل َ ُاSخر يَ .مد ِ ُ.  

ِيل7 َم7اKم$د م$ا يل$ي، : اسم موصول بمعنى الذي ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ب$ه: َما ُاSخ7ر يَ ُاSخ7ر. ِ ھ$ذا فاع$ل يل$ي، يعن$ي : ِ
. م7دK ُمد الذي يلي$ه ا]خ$ر،وما يليه ا]خر، الذي يليه ا]خر،: ؟ أي)ما(وأين العائد على . يتبعه اجع$ل : ھ$ذا أم$ر، يعن$ي: ُ
َوافتح7ا: بعد ما قبل ا]خر اجعل بعده حرف مد، وھذا يحتم$ل أن$ه واو أو أل$ف أو ي$اء، لك$ن لم$ا ق$ال.. بعده ََ ؛ عرفن$ا أن ْ

  .افتح ما قبل ا=لف، أو ضع فتحة كما قال المكودي ثم أشبعھا فتتولد عندك ألف: مراده ا=لف، يعني

.مد: ًإذا   .ھذا مطلق عام: ُ

َوافتحا ََ   .ًوافتحا ا=لف ھذه بدل عن التنوين: ْ

  .ما قبل ا=خير تضع مدة وھي ا=لف: ًإذا

ْمع ِكسر َ ْ ِالثان ِوْلِت َ   .الذي يتبع الثاني وھو الثالث، مع كسره: .

.مما .ممامد : ِ .مد: متعلق بقوله: ِ   .Kد ما يلي ا]خر=ن ا=صل في الك.م ھنا أنه جملة فعلية، م؛ ُ

ًوافتحا َ ََ ْمع ْ ِكسر َ ْ ِالثان ِوْلِت َ   .وھو الثالث: .

.مما   .من فعل.. يعني من الذي: ِ

َافتتحا ِ ُ   .ا=لف لmط.ق: ْ

ِبھمز ْ َ ٍوصل ِ ْ َافتتحا: جار ومجرور متعلق بقوله: َ ِ ُ ْ.  

َكاصطفى َ ْ ًاصطفاء، اقتدر اقتدارا، وھلم جرا: َ ً.  

َوما ِيلى َ ُاSخر َ .مد ِ َافتحاَو ُ َ ِيلىKيعني مد ما يليه ا]خر، فا]خر ھذا فاعل : ْ َ.   

ًوافتحا َ ََ   .ذكر الفتحة ليبين أن المدة ألف � واو و� ياء: ْ

ْمع ِكسر َ ْ .مد: ھذا متعلق بقوله: َ ُ.  

ْمع ِكسر َ ْ ِتل◌وو. مضاف: َ ِ   .مضاف والثاني مضاف إليه، والمراد به الحرف الثالث: تلو. مضاف إليه: ْ

.مما َافتتحا ِ ِ ُ   .اصطفى، أو وذلك كاصطفى: يعني من فعل افتتح بھمز وصل، وذلك كقولك: ْ

ِثالثه، وأن يمد مفتوحا م$ا يلي$ه ا]خ$ر، يم$د مفتوح$ا م$ا يلي$ه ا]خ$ر، : قياس ما أوله ھمزة وصل أن يكسر تلو ثانيه، أي ًِ ً
ًاص$طفى اص$طفاء، وحاص$ل معن$ى :  نح$وم$ا قب$ل آخ$ره،: ًما يتبعه ا]خر، وأن يم$د مفتوح$ا م$ا يلي$ه ا]خ$ر، أي: يعني
Kأن مصدر كل فعل افتتح بھمزة الوصل فالحرف المتصل به الحرف ا=خير من الفعل مده وافتح ما قب$ل الم$دة، : البيت

  .ھذا ك.م المكودي. فينشأ من ذلك ا=لف ثم يكسر تلو الحرف الثاني من الفعل وھو الحرف الثالث

َكسر ثالثه وزيد ألف قب$ل آخ$ره، س$واء ك$ان عل$ى وزن فع$ل أو افتع$ل أو اس$تفعل، وإن كان في أوله ھمزة وصل : قال َ َ َ َ َ
ًانطلق انط.قا، اصطفى ھ$ذا عل$ى وزن افتع$ل اص$طفاء، اس$تخرج اس$تخراجا، وھ$ذا معن$ى قول$ه َوم7ا: ًً ِيل7ى َ ُاSخ7ر َ .م7د ِ ُ 

َوافتحا ََ ًتعاذة؛ =ن استعاذ استعذ استعاذة ھ$ذا مثل$ه ٍ، ھذا في الصحيح، وأما إذا كان معتل العين فحينئذ يجري مجرى اسْ ً
ًاستقوم ھذا ا=صل، استقواما نفس الحكاية، اس$تقامة: مبدوء بھمزة وصل، استعاذ استقام نقول اس$تعاذ أص$له اس$تعوذ، . ً

ًاستعواذا استعاذة ً.  

ْواستعذ: قوله: ًإذا ِ َ ْ ًاستعاذة َ َ َ َوم7ا: ؛ داخل في قولهِْ ِيل7ى َ ُاSخ7ر َ ًوغالب7ا(اذا؟ ل$و جعلن$ا ذا ، وإنم$ا خ$صه لم$ِ ِ َ يع$ود عل$ى ) َذا َ
ٍإقامة: (قوله َ َ ْاستعذًفحسب؛ إذا لماذا ذكر الناظم ) ِ ِ َ ًاستعاذة ْ َ َ ذك$ره : ؟ ما الفائدة من ذكره مع كونه داخ$ل فيم$ا بع$د؟ نق$ولِْ

. ثم.=ن الحكم واحد، فقدم استعذ استعاذة ْأقم. بمعنى الواو، ليست على التراخي: ُ ِ ًإقامة َ َ َ ًوغالب7ا ،ِ ِ َ ال$ذي ھ$و اس$تعاذة : َذا َ
  .وإقامة لزم التاء
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.وضم ُ ُيربع َما َ َ ْ ِأمثال ِيف َ َ ْ ْقد َ َتلملما َ َْ َ َ.  

Kأن مصدر تفعلل يضم فيه راب$ع الفع$ل، نف$سه فق$ط الحرك$ة، تكل$م تفع$ل، ض$م الراب$ع: يعني K َ Kتكلم$ا، تعل$م تعلم$ا، تخ$رج : َ ً ًk k
ًتخرجا k.  

.وضم ُ   .ھذا فعل أمر: َ

  .اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب: اَم

ُيربع َ ْ َربعت القوم صرت رابعھم، وبابه منع، : يقال: َ ُ Kُيربع َ ْ إل$ى آخ$ره، .. ًما صار رابعا، ربع$ت وثلث$ت وخم$ست:  يعنيَ
ًيعني صرت خامسا، صرت رابعا ً.  

.وضم ُ ُيربع َما َ َ ْ   ً.يعني ما يقع رابعا: َ

ِأمثال ِيف َ ْ ْقد َ َتلملما َ َْ َ ْقدفي أمثال مصدر : أي: َ َتلملما َ َْ َ ، يعني أمثاله في الحركات والسكنات وعدد الحروف وإن ل$م يك$ن َ
  .من بابه

ِأمثال ِيف َ ْ ْقد َ َتلملما َ َْ َ K يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل، تفعل$ل، نح$ن مثلن$ا بم$اذا؟ تفع$ل، ك$ل منھم$ا م$ن ب$اب :َ
ًتلمل$م تلملم$ا، وت$دحرج ت$دحرجا؛ ھ$ذا أش$ار ب$ه ض$منا إدخ$ال المزي$د : ًواحد، يضم فيه رابع الفعل فيصير مصدرا نح$و ً ً

  :بحرف في باب الرباعي؛ =ن الرباعي المزيد فيه نوعان

kدح$رج ت$دحرج، ت$دحرج ت$دحرجا ج$اء عل$ى وزن تفع$ل، وھ$و ال$ذي أراده ھن$ا، لكن$ه بالتبعي$$ة � : مزي$د بح$رف: ا=ول ً
ً تلملم تلملما وتدحرج تدحرجا وتنفس تنفسا.با=صل؛ =نه يسرد لنا المزيد من الث.ثي ً ً.  

.وضم ُ ُيربع َما َ َ ْ ِأمثال ِيف َ َ ْ ْقد َ َتلملما َ َْ َ َ.  

ٍأنه إن كان الفعل على وزن تفعل$ل يك$ون م$صدره عل$ى تفعل$ل  ب$ضم رابع$ه، نح$و: قال الشارح إل$ى .. تلمل$م وت$دحرج: ُ
  .آخره

ً وتجمل تجم.، وھو الذي ذكره أو� َإجمال: ً َ ْ ْم7ن ِ ًتجم67 َ c َ َتجم67 َ . َ .ض7م: داخ$ل ف$ي قول$ه: ً، إذاَ ُيرب7ع َم7ا ُ َ ْ ب$اب  وذك$ره م$ن، َ
  .ذكر الخاص قبل العام

ًوتجم$$ل تجم$$.، وت$$شيطن ت$$شيطنا، وتم$$سكن تم$$سكنا ً ً k K .الت$$واني : ًويج$$ب إب$$دال ال$$ضمة ك$$سرة إن كان$$ت ال$$.م ي$$اء نح$$و
  ً.والتداني للمحافظة على س.مة الياء من قلبھا واوا

َفع6777777777777777777777777777 ْ ْأوٌ لِ ٌفعلل777777777777777777777777777ة َ َ َ ْ َلفعل6777777777777777777777777777 َ َ ْ َ ِ   

  

ْواجع7777777777777777777777ل َ ْ ًمقي7777777777777777777777سا َ ِ ًثاني77777777777777777777777ا َ ِ َأو)َ ) َ . َ  

  

َفعلل َ ْ ًھذا رباعي مجرد، والرباعي كالث.ثي يكون مجردا، وله وزن واحد فقط وھ$و فعل$ل، دح$رج، ل$يس ل$ه إ� وزن : َ
َفعللواحد وھو  َ ْ َ.  

  . كتدحرج. تفعلل تدحرج فقط: دما زيد فيه حرف واحد وھو وزن واح: والمزيد الرباعي قسمان

Kافعلل، اطمأن، اق$شعر، وأم$ا الملح$ق : الثاني. Kافعل. احرنجما، ھذا ا=ول: اثنان فقط.. وما زيد فيه حرفان وھو وزنان
  .با=ول والثاني فكثير، بابه متن البناء ھناك

ٌفع6ل َ ْ ْأو ِ ٌفعللة َ َ َ ْ َلفعل6 َ َ ْ َ ِ  

ٌفع6ل َ ْ   . ًصار علماھذا مبتدأ، قصد لفظه ف: ِ

ْأو ٌفعللة َ َ َ ْ َلفعل6 َ َ ْ َ ِ  

َلفعل6 َ ْ َ   .ا=لف ھذه لmط.ق: ِ

َلفعل6 َ ْ َ ما ألحق بفعل.، الملحقات سبعة عندھم ھناك، م$ا ألح$ق بب$اب فعل$. حكم$ه حك$م فعل$. .. ھذا خبر، وما ألحق به: ِ
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، أص$$له جل$$ب، زي$$دت الب$$اء فعل$$ل كجلب$$ب: ف$$ي كون$$ه يك$$ون م$$صدره عل$$ى الفع$$.ل أو الفعل$$ل، والملح$$ق بفعل$$ل س$$بعة
  . ألبسه الجلباب: جلببه، أي. لmلحاق

  . ألبسه الجورب: فوعل؛ كجورب، جوربه أي: والثاني

َفْعول؛ كرھوك في مشيته أي: الثالث   . أسرع: َ

  . أصلح الدواء: فيعل؛ كبيطر، أي: والرابع

َفْعيل؛ كشريف الزرع يعني: والخامس   . قطع شريانه: َ

  .قى إذا استلقى على ظھرهفعلى؛ كسل: والسادس

  .فعلل؛ كقلنس، قلنسه يعني إذا ألبسه قلنسوة: والسابع

َلفعل6: كله ھذا داخل في قوله: ًإذا َ ْ َ   .؛ =ن المراد به الفعلل المجرد وما ألحق به، واFلحاق المراد به بيناه فيما سبقِ

ْواجعل َ ْ ًمقيسا َ ِ ًثانيا َ ِ َأو)َ ) َ . َ  

  ما ھو المقيس؟ . يسفيه سماعي وفيه مق: ًإذا

َفعل6 ًثانيا، ما ھو الثاني؟ َ ْ ھ$ذا س$ماعي، وذھ$ب بع$ضھم : ًدح$رج ي$دحرج دحراج$ا.  دحرج يدحرج دحرجة، ھذا قياسيَ
َفع6ل(فيه خ.ف، : ًإذا. النوعين.. ومنھم الناظم في التسھيل إلى أنه قياسي في ا�ثنين ْ َفعلل7ة(ھذا في$ه خ$.ف، وأم$ا ) ِ َ ْ َ (

  . وأما دحراج ھذا محل نزاع. ًنه مقيس، دحرجة مقيس قطعافھذا متفق عليه أ

ٌفع6ل َ ْ ْأو ِ ٌفعللة َ َ َ ْ َلفعل6 َ َ ْ َ ً وما ألحق به كجلبب وحوقل جلبابا وجلببة وحيقا� وحوقلةِ ً َ َ.  

ْواجعل َ ْ ًمقيسا َ ِ ًمن فع.ل وفعللة ثانيا � أو�، وك.ھما عند بعضھم مقيس ومنھم الناظم في شرح التسھيل: َ ً.  

َفعلل(يأتي مصدر : ل الشارحقا َ ْ ًوما ألح$ق ب$ه عل$ى فْع$.ل ك$دحرج دحراج$ا وس$رھف س$رھافا، وعل$ى ) َ ً ٍفعلل7ة(ِ َ َ ْ وھ$و ) َ
ًدحرج دحرجة، وبھرج بھرجة، وسرھف سرھفة، وزل$زل زلزل$ة، وبيط$ر بيط$رة، وحوق$ل حوقل$ة: المقيس فيه، نحو ً ً ً ًً .

ٌفع6ل( و َ ْ ً غير الم$ضاعف س$ماعي ك$سرھف س$رھافا، ويج$وز ف$تح أول ً إن كان مضاعفا كزلزال ووسواس، وھو في)ِ
ِ شرl الوْسواسِمْن: ((المضاعف وا=كثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل، نحو َ َ ْ   .الموسوس:  أي]4:الناس [))َ

َلفاع777777777777777777777777ل َ َ ُالفع777777777777777777777777ال ِ َ ْوالمفاعل777777777777777777777777ه ِ َ َْ ُ ََ   

  

ُوغي7777777777777ر ْ .م7777777777777ر َم7777777777777ا ََ ُال7777777777777سماع َ َ ْعادل7777777777777ه . َ َ َ  

  

ٌفع67ل: َن فاعل ھذا من الث.ثي المزيد بحرف، فكان ا=ولى أن يقدمه على قول$هلم يرتب رحمه ' تعالى؛ = َ ْ ْأو ِ ٌفعلل7ة َ َ َ ْ َ 
َلفعل6 َ ْ َ ِ.  

َفاعل َ ًإم$ا فع$ال وإم$ا مفاعل$ة، قات$ل يقات$ل قت$ا� : ھذا الباب الثالث من المزيد بح$رف، ي$أتي الم$صدر من$ه عل$ى ن$وعين: َ َ ِ
ًومقاتلة، وضارب يضارب ض$رابا وم$ضاربة، ً وخاص$م يخاص$م خ$صاما ومخاص$مة، وش$ارك ي$شارُك م$شاركة، ج$اء ًً ً ً

  .بواحد منھما

َلفاعل َ َ   .ھذا خبر مقدم: ِ

ُالفعال َ   .ھذا مبتدأ مؤخر: ِ

ْوالمفاعله َ َْ ُ ًض$ارب ض$رابا وم$ضاربة، : معط$وف علي$ه، ك$ل فع$ل عل$ى وزن فاع$ل فم$صدره الفع$ال والمفاعل$ة، نح$و: ََ ً
ًوقاتل قتا� ومقاتلة، وخاصم خصام ًا ومخاصمة، وعاقب عقابا ومعاقبة، لكن يمتن$ع الفع$ال ويتع$ين المفاعل$ة فيم$ا ف$اؤه ً ًً ً

ًياء، إذا كان يائي الفاء امتنع الفعال ويتعين المفاعلة، ياسر مياسرة، ياس$ر بالي$اء مياس$رة، وي$امن ميامن$ة، وش$ذ َ ًَ َياوم$ه : ً َ
ًيواما َ ًيواماً فعا�، َ َ   .ًلةً ھذا شاذ، وا=صل فيه ميامنة مفاعَ

َإذا كانت فاؤه ياء امتنع أن يكون على وزن الفعال، وإنما يكون على مفاعلة: ًإذا ِ.  
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ُوغير ْ .مر َما ََ   :  في قولهَ

ُوغي7777777777777777777777777ر ْ ٍث6ث7777777777777777777777777ة يِذ ََ َ ُمق7777777777777777777777777يس ََ َِ   

  

ِم777777777777777777777777صدره ِ َ ْ َكق777777777777777777777777دس َ . ُ ُالتق777777777777777777777777ديس َ ِ ْ .  

  ج

  .وما عطف عليه

ُغير ْ   .أوزان المصدر.. تلك القواعد وا=صول في ا=وزان: َ

ُماع.الس ْعادله َ َ َ َوما :يرجع إلى السماع، مثل قوله: ًيعني صار عدي. له، يعني :َ َأتى َ َمخالف َ ِ َ َلماً اُ َمضى ِ ُفبابه َ ُ َ ُالنقل َ ْ ..  

  .كل ما لم يكن من ذلك الباب فبابه النقل: ًإذا

ُوغير ْ .مر َما ََ ُالسماع َ َ ْعادله . َ َ َ  

ُغير ْ .مر َ مامبتدأ، وھو مضاف، و: َ   .الذي مر وسبق ذكره: يعني َ

ُالسماع َ   .مبتدأ ثاني: .

ْعادله َ َ : أن ما تقدم من مصادر غي$ر الث.ث$ي ھ$و القي$اس، وم$ا ج$اء عل$ى خ.ف$ه عادل$ه ال$سماع أي: خبر الثاني، يعني: َ
أن م$ا ورد م$ن م$صادر غي$ر الث.ث$ي . ًرجع له، كما أن ك. من المتعادلين يرج$ع في$ه إل$ى ا]خ$ر: ًصار عدي. له، أي

  .ى خ.ف ما مر يحفظ و� يقاس عليهعل

ْعادله: (ومعنى قوله َ َ ْكأن السماع له عدي. ف. ُيقَدم عليه إ� بثبت، يعني )َ ًنقل، كقولھم في مصدر فع$ل المعت$ل تفع$ي. : ً K
ْباتت: نحو َ Mتنزي َ َ َدلوھا ُ ْ .تنزيا َ ِ ْ ًتنزية مثل زكى تزكية: ھذا سماعي، والقياس: ً، إذاَ K.  

ًدر حوقل حيقا� وقياسه حوقلة نحووقوله في مص   : ًدحرج دحرجة، ومن ورود حقال قوله: ً

ِق7777777777777وم ي7777777777777ا ْ ْق7777777777777د َ ُحوقل7777777777777ت َ ْ َ ْ ُدن7777777777777وت َوأ َ ْ َ َ   

  

َحيقc 7777777777777777ش7777777777777777رَو ِالرج7777777777777777ال ِالِ M ُالم7777777777777777وت ْ َ ْ  

  

ُوغير ْ .مر َما ََ ُالسماع َ َ ْعادله . َ َ َ.  

ًوقولھم كذلك في تفعل تفعا� نحو K ِ ِ K :ًتملق تم.قا وقياسه K K :تفعKًل تفع. تملق تملقا k K ً k.  

ٌوفعل7777777777777777777777777777ة َ ْ ٍلم7777777777777777777777777777رة ََ ِ. ْكجل7777777777777777777777777777سه َ َ َْ َ   

  

ٌوفعل777777777777777777777777777ة َ ْ ٍلھيئ777777777777777777777777777ة َِ َِ ْ ْكجل777777777777777777777777777سه َ َ ْ ِ َ  

  

َمرة واحدة، =ن ھذا الحدث وقع مرة واحدة، ت$أتي ب$ه م$ن الث.ث$ي عل$ى وزن فعل$ة، .. ُإذا أريد بيان المرة من المصدر
ًجلست جلسة، ضربت ضربة، قتل$ت قتل$ة، يعن$ي ً ًُ ُ َُ َ َ َواح$دة مفھ$وم م$ن وزن فْعل$ة، وإذا أري$د ب$ه الھيئ$ة م$ن . قتل$ة واح$دة: َْ

  .الث.ثي تأتي به مكسور الفاء

ٌوفعلة: قوله: ًإذا َ ْ   .ھذا مبتدأ: ََ

ٌفعلة َ ْ َفْعلة بالفتح: بفتح الفاء وإسكان العين: َ َ.  

ٍلمرة ِ. َھذا خبر، وذلك كجلسة ومشية وضربة، ھذا متى؟ إذا أريد بيان المرة من: َ َ َ مصدر الفع$ل الث.ث$ي، قي$ل في$ه فْعل$ة َْ
ًض$$ربة واح$$دة؛ ص$$ارت م$$ن ب$$اب التوكي$$د، =ن الواح$$دة : ًض$$ربتُه ض$$ربة يعن$$ي واح$$دة، وإذا قل$$ت: بف$$تح الف$$اء، نح$$و ً

َفإذا((معروفة من اللفظ نفسه،  ِ ٌ نفخ في الصور نفخةَ َ َ َْ ُِ k ِ ا ھ$ذ: ُ فھم من اللفظ واح$دة، لم$ا م$ا ق$ال واح$دة قلن$ا]13:الحاقة [))ِ
وإنم$$ا تك$ون ك$$ذلك لم$ا ي$$دل عل$ى فع$$ل الج$$وارح الح$سية � م$$ا ي$دل عل$$ى الفع$ل الب$$اطن ك$العلم والجھ$$ل والُج$$بن . تأكي$د

  .والبخل ونحو ذلك، أو الصفة الثابتة كالُحسن

ٌفعل7ة(: ًإذا َ ْ ٍلم7رة َ ِ. ًفيم$ا إذا ك$ان الفع$ل قائم$ا وواقع$ا ب$الجوارح الح$سية، وأم$ا ا=م$ور الباطني$ة ك$العلم وا) َ لجھ$ل أو ا=م$ر ً
  .َھذا � يشتق منه على وزن فْعلة: الثابت كالحسن والجمال نقول
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ٌوفعلة( َ ْ ٍلمرة ََ ِ. ًوذلك كـ جلسة، جلس جلسة، لبس لبسة، قتل قتلة) َ ً ًَ َ َْ َْ َ َ َ.  

ٌوفعلة َ ْ ٍلھيئة َِ َِ ْ ْكجلسه َ َ ْ ِ َ  

ٌفعلة  َ ْ   .بكسر الفاء مع إسكان العين: ِ

ٍلھيئة َِ ْ   .يعني لھيئة الحدث: َ

ْجلسهَك َ ْ ِجلست جلسة كذا، � بد من التقييد، قتلت قتلة عاد، م$شيت م$شية ك$ذا � ب$د م$ن اFض$افة، حينئ$ذ م$شية نق$ول: ِ ٍ ٍَ َُ ُ ُْ ِ :
  ً.لھيئة الحدث، والحدث وإن استلزم الھيئة لكن فرق بين الد�لة مطابقة والد�لة التزاما: ھذا اسم ھيئة، أي

ض$ربة، ھ$ذا إذا ل$م ي$بن الم$صدر يعن$ي م$ن : َفعلة نحو: مصدر الفعل الث.ثي قيلُإذا أريد بيان المرة من :  قال الشارح
أول ا=مر على تاء التأنيث، يعني بعض المصادر فيھا تاء كرحمة ورغبة، إذا أردنا الوحدة كيف نفع$ل؟ ھ$ل ن$أتي بھ$ا 

ٌعلى وزن فْعلة؟ ھو على وزن فْعلة مختوم$ا بالت$اء، ن$ضيف إلي$ه كلم$ة واح$دة، رحم$ة وا ً َ ًح$دة، إذاَ احتجن$ا إل$ى واح$دة : ٌ
ُليست كنفخة ھناك، نفخة واحدة، أما ھنا إذا كان المصدر في أصله مبنيا من أول ا=مر وض$عت أو نط$ق بت$اء التأني$ث  ً

َنعم$ة ورحم$ة، إذا أري$د الم$رة وص$ف : ٍمعه حينئذ احتجنا إلى وصف، فإن بني عليھا وصف بما يدل على الوحدة نحو
ٌنعمة واحدة: بواحدة ِجلس جلسة حسنة، � ب$د م$ن : ِفعلة بكسر الفاء نحو: وإن أريد بيان الھيئة منه قيل. ٌ، رحمة واحدةَ

ًوقعد قعدة يعني حسنة، ومات ميتة، ميتة سوء مث.. الوصف ً ًِ ِوالقتلة، إ� إن كان بناء المصدر العام عليھا في$دل عل$ى . ِ
ِالھيئة بالصفة ونحوھا، كنشد الضالة نشدة عظيمة، نشد ِفعل$ة ن$شدة الم$صدر ھك$ذا : ٍة ھ$ي ف$ي أص$لھا الت$اء حينئ$ذ نق$ولِ ِ

ًنشدة عظيمة وصفناھا بعظيمة: نطق بالتاء فھو مبني عليھا، نقول ً ِ.  

ِغي77777777777ر يِف77777777777 ْ ِال77777777777ث6ث يِذ َ َ .بالت77777777777ا . ْالم77777777777ره ِ . َ ْ   

  

.وش777777777777777777ذ َ ِفي777777777777777777ه َ ٌھيئ777777777777777777ة ِ َ ْ ْك777777777777777777الخمره َ َ ْ ِ ْ َ  

  

ِما سبق فعلة وفعلة من الث.ثي، وأما غير الث.ثي  ف$ي الد�ل$ة عل$ى الم$رة ن$أتي بالم$صدر ال$سابق القياس$ي ونزي$د علي$ه َ
ًانط.قة، ھذا مرة، استخرج استخراجا استخراجة، استغفر اس$تغفارة، ن$أتي بالت$اء : ًالتاء، انطلق انط.قا، زد عليه التاء ً ًً

ِمتصلة بالمصدر، ليس عندنا فعلة وفعلة، إنما ھذا يكون في الث.ثي وغير الث.ثي � َ.  

ِغير ِيف ْ ِالث6ث يِذ َ َ .بالتا . ْالمره ِ . َ   .المرة بالتا: ْ

ْالمره . َ   .ھذا مبتدأ: ْ

.بالتاو   . خبر مقدم: ِ

بالت$اء، كائن$ة بالت$اء، إذا أري$د بي$ان الم$رة م$ن . إل$ى آخ$ره.. المرة في غي$ر ذي الث.ث$ي الرب$اعي والخماس$ي وال$سداسي
ًأكرمت$ه إكرام$ا إكرام$ة، ودحرجت$ه دحراج$ة، : قياس$ي ت$اء تأني$ثمصدر المزيد على ث.ثة أحرف زيد على الم$صدر ال ً ً

ًوانطلق انط.قة، واستغفرت استغفارة ً.  

ٍفإن كان بناء الم$صدر الع$ام عل$ى الت$اء دل عل$ى الم$رة من$ه بالوص$ف، فإقام$ة واح$دة، واس$تقامة واح$دة نحت$اج إل$ى أن  ٍ ُ
  .علة السابقةنضيف واحدة؛ =ن التاء موجودة في المصدر لما ذكرناه من ال

ِغير ِيف ْ ِالث6ث يِذ َ َ ِالث.ثة، إنما حذف التاء في الث.ث؛ =نه راعى تأني$ث الح$رف، : ما قال الث.ثة، وا=صل أن يقول: .
Kفي غير الفعل صاحب الث.ث ا=حرف، ذكر فلما ذكر حذف: والتقدير K.  

ِغي77777777777ر يِف77777777777 ْ ِال77777777777ث6ث يِذ َ َ .بالت77777777777ا . ْالم77777777777ره ِ . َ ْ   

  

.وش777777777777777777ذ َ ِفي777777777777777777ه َ ٌھيئ777777777777777777ة ِ َ ْ ْك777777777777777777الخمره َ َ ْ ِ ْ َ  

  

ًما كان المصدر دا� على الھيئة � يأتي من غير الث.ثي، وإنما يكون من الث.ثي فحسب، أما غير الث.ث$ي ف$.، : يعني
وإنما سمع من غير الث.ث$ي الم$رة فح$سب بالطريق$ة الت$ي ذكرناھ$ا وھ$ي زي$ادة الت$اء، وأم$ا غي$ر الث.ث$ي ل$م ُي$سمع في$ه 

  .ئةًقياسا في الھي
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.وشذ َ   .يعني � يبنى من غير الث.ثي مصدر للھيئة إ� ما شذ: َ

ِفيه    .يعني غير الث.ثي: ِ

ٌھيئة َ ْ ْكالخمره َ َ ْ ِ ْ ِاختمرت المرأة خْم$رة، خْم$ر اختم$ر افتع$ل، ھ$ذا غي$ر ث.ث$ي، ُس$مع خم$رة لكن$ه ش$اذ عل$ى وزن فعل$ة، : َ ِ ِ ِ
  .غطت رأسھا بالخمار: عنيِاختمرت المرأة خمرة ي. ھذا يحفظ و� يقاس عليه: نقول

Kھ$ي ح$سنة خْم$رة، فبن$و فعل$ة م$ن اختم$ر، وانتقب$ت نقب$ة، واع$تم عم$ة، : ِوشذ بناء فعلة لھيئة من غير الث.ث$ي، كق$ولھم ِ ِ ِ ِK
$ة فبن$و . ِوتقمص قمصة؛ كل ھذا من غير الث.ثي وھو شاذ، يحفظ و� يقاس عليه lِفبنو فعلة من اختمر وھو ح$سن العم ِ

Kفعلة من تعم   .Kبنوه من تقمص، وھذا كله يحفظ و� يقاس عليه: ِم، وكذلك قمصة نقولِ

َللمرة إما أن يكون من الث.ثي أو غير الث.ثي، إن كان من الث.ث$ي ج$يء ب$ه عل$ى وزن فعل$ة، وإن ك$ان م$ن غي$ر : ًإذا
ا الھيئ$ة م$ن الث.ث$ي ج$يء ًالث.ثي زيدت التاء على المصدر في كليھما ما لم يكن المصدر في أصله متص. بالتاء، وأم

  .ِبه على وزن فعلة بكسر الفاء، ومن غير الث.ثي � ينقاس وإنما ھي ألفاظ تحفظ و� يقاس عليھا

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  82الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالمين

ِأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبھات: قال الناظم رحمه ' تعالى ِ ِ ِ ِ َِ . ُ M َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ َْ ْ ِ َ َبھا َُ ِ.  

ُأبنية َ ِْ َ أسماءو. جمع بناء: َ ْ َ الفاعلينو. جمع اسم: َ ِ ِ َ والمفع$ولين المعط$وف عل$ى .  ھذا جمع اسم الفاعلأسماء الفاعلين.. ْ
َالمفعولينأسماء : الفاعلين أي ِ ُ َ   .  وھو جمع اسم مفعول، والصفات المشبھات بھا جمع صفة مشبھةْ

س$يذكر ف$$ي ھ$$ذا الب$اب م$$ا ذك$$ره ف$$ي الب$اب ال$$سابق، ف$$ي الب$$اب ال$سابق ذك$$ر أبني$$ة الم$$صادر، وھن$ا س$$يذكر البن$$اء يعن$$ي 
  . الوزن:  بهالوزن، البنية المراد

ما ھي أوزان أسماء الفاعلين وما ھي أوزان أسماء المفعولين، سواء كان من الث.ثي ومما زاد على الث.ث$ي، وال$صفة 
  .المشبھة كذلك ما ھي أوزانھا، فعقد ھذا الباب لبيان ھذه ا=وزان

  .عمل الصفة المشبھةلن يتكلم عن عمل شيء منھا، بل سبق عمل اسم الفاعل واسم المفعول، وسيأتي : ًإذا

  .إعمال اسم الفاعل وإعمال الصفة المشبھة: وسط بين ھذا الباب بين البابين: ًإذا

َأبنية أسماء الفاعلين ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َْ ، إضافة أبنية إلى أسماء للبيان، =ن أس$ماء الف$اعلين اس$م فاع$ل وھ$ذا ھ$و بني$ة ف$ي نف$سه، فكي$ف َُ
ٌأبني$$ة ھ$$ي أس$$ماء ال$$ذوات الف$$اعلين وأس$$ماء ال$$ذوات : ة ھن$$ا للبي$$ان، أياFض$$اف: أبني$$ة أس$$ماء الف$$اعلين؟ نق$$ول: يق$$ال

Kالمفعولين، وغلب العاقل منھا على غيره فجمع بالياء والنون، فليس كله عاق$ل، وإنم$ا من$ه م$ا يعق$ل ومن$ه م$ا � يعق$ل، 
lإذا اجتمع عاقل وغيره حينئذ غل: وھذه قاعدة عندھم. ًفجمعه بواو ونون تغليبا للعاقل ُ   .ب العاقل على غيره لشرفهٍ

َأبنية أسماء الفاعلين ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َْ ٌأبنية ھي أسماء الذوات الف$اعلين وھ$ي أس$ماء ال$ذوات : عرفنا أن اFضافة ھنا للبيان، يعني: ًإذا. َُ
  .المفعولين

: ھة بھ$ابأسماء الفاعلين؛ كطاھر القلب، وأسماء المفع$ولين؛ كمحم$ود المقاص$د، الم$شب: والصفات المشبھة بھا، أي
أس$ماء الف$اعلين والمفع$ولين، فال$ضمير راج$ع إل$ى : الضمير ا=صل في ظ$اھر الترجم$ة يع$ود إل$ى الن$وعين، يعن$ي

ِال77صفة الم77شبھة باس77م : أس$$ماء الف$$اعلين والمفع$$ولين، ھ$$ذا المتب$$ادر م$$ن الترجم$$ة، لك$$ن ق$$ول الم$$صنف فيم$$ا بع$$د ْ َ . ُ Mِ ُ َُ َ
ِالفاع7ل ِ َ ف$$اعلين فق$ط دون أس$$ماء المفع$ولين؛ =ن ال$$صفة الم$شبھة إنم$$ا ھ$$ي ؛ يقت$$ضي رج$وع ال$$ضمير إل$ى أس$$ماء الْ

  .مشبھة باسم الفاعل � بأسماء الفاعلين

ِوالصفات المشبھات: (قوله: ًإذا َِ . ُ M ََ َبھا َ أس$ماء الف$اعلين، لم$اذا؟ : ھنا الضمير يعود على بعض الم$ضاف إلي$ه وھ$و قول$ه) ِ
  .سم الفاعل � باسم المفعول، ولم تشبه باسم المفعول كما سيأتي بيانهً=ن الصفة المشبھة إنما أعملت تشبيھا لھا با

  : قال رحمه ' تعالى

ٍكفاع77777777777777777ل ِ َ ِص77777777777777777غ َ َاس77777777777777777م ُ ٍفاع77777777777777777ل ْ ِ َإذا َ ِ   

  

ْم7777777777777777ن ٍث67777777777777777ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ُيك7777777777777777ون َ ُ َكغ7777777777777777ذا َ َ َ  

  

ني$ة ائ$ت ب$ه عل$ى ص$يغة معين$ة، وال$صيغة والب: ھ$ذا فع$ل أم$ر، أم$ر م$ن ال$صوغ، يعن$ي: ُص7غ،  اسم فاعل كفاع$لُصغ
والبناء والوزن مترادف$ة، أبني$ة الم$صادر، أبني$ة أس$ماء الفاع$ل، أوزان الم$صادر، أوزان أس$ماء الف$اعلين، ك$ذلك ص$يغ 

  .ًالمصادر وصيغ أسماء الفاعلين كلھا مترادفة، كلھا بمعنى واحد

ٍكفاعل .ًوالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اسم فاعل: ُصغ ِ َ   . صيغة فاعلكھذا الوزن الذي على: أي: َ

ًص$وغا ك$صوغ فاع$ل ف$ي الھيئ$ة، أو حال$ة ك$ون اس$م الفاع$ل كفاع$ل ف$ي الھيئ$ة، والم$راد : صغ اسم فاع$ل كفاع$ل، أي
  :متى؟ قال. إلى آخره.. ضارب، قاتل: أن يكون على زنة فاعل: بالھيئة

َإذا ْمن ِ ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ُيكون َ ُ َكغذا َ َ َ   
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  .ذا مما زاد على الث.ثي، وسيأتي بيانه: ًإذا كان المراد اشتقاقه من الث.ثي، إذا

ْمن ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ْمن: قلنا: َ   .من فعل ذي ث.ثة:  يعنييِذ ِ

ْمن ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ وھ$ذا ي$شمل . يعني من فعل صاحب ث.ثة أحرف وھو المجرد؛ =ن$ه � يوج$د أق$ل م$ن ث.ث$ة أح$رف: َ
َفع$$ل وفع$$ل ال$$.زم والمتع$$دي فيھم$$ا وفُع$$ل؛ =ن$$ه أطلق$$ه،  ََ ْم77ن(لك$$ن باعتب$$ار ا=بي$$ات ا]تي$$ة نخ$$ص ِ ٍث677ثَ◌ة يِذ ِ َ َ َبفع$$ل ) َ

ِوفعل، لكن فعل ال.زم والمتعدي وفعل المتعدي، فعل المتعدي وال.زم وفعل المتعدي ِ َِ َ.  

ْمن: (مقصوده بقوله: ًإذا ٍث67ثَ◌ة يِذ ِ َ َ َم$ن فع$ل المتع$دي وال$.زم ي$أتي اس$م الفاع$ل من$ه عل$ى زن$ة فاع$ل، : الم$راد ب$ه) َ َ
ًوأم$ا فع$ل ال$.زم وفُع$ل وھ$و � يك$ون إ� �زم$ا . ِن فعل بكسر العين المتعدي يأتي منه اسم الفاعل على زن$ة فاع$لوم ِ

  .ھذا له صيغ أخرى

ٍكفاعل ِ َ ِصغ َ َاسم ُ ٍفاعل ْ ِ َإذا َ    .ھذا قيد: ِ

ْمن ٍث6ثَ◌ة ِذى ِ َ َ َإذا: َ ُيكون ِ ُ ْمن َ ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ    .يوجد: كان ھنا تامة بمعنى. ، يكونَ

ْمنو ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ِمتعلق بھا، لكن اشترط بعضھم أن يكون متصرفا، أن يكون فعل ال$.زم والمتع$دي وفع$ل المتع$دي : َ َ ً
  .ًأن يكون متصرفا، وأما الجامد ف. يأتي منه على زنة فاعل

َكغ7ذا َ َغ7ذا. يعن$ي وذل$ك كغ$$ذا: َ k غ$ذا ال$صبي ب$$اللبن، :ويق$$ال. ٍغ$ذا الم$اُء فھ$$و غ$اذ عل$ى وزن فاع$ل:  بمعن$ى س$ال، فيق$$الَ
  ً.رباه، فيكون متعديا: وغذيته يعني الصبي أي

َغذا ً:إذا ًأن يك$ون �زم$ا بمعن$ى س$ال، أو متع$ديا، وك.ھم$ا ي$أتي من$ه اس$م الفاع$ل عل$ى زن$ة :  يحتم$ل مث$ال الن$اظم ھن$اَ ً
َغذاٍفاعل، ف. إشكال حينئذ، سواء أراد غذا بمعنى سال، أو أراد  اسم الفاعل يأتي من$ه عل$ى زن$ة K بمعنى ربى، ك.ھما َ

  .فاعل ف. إشكال

وذل$ك . إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الث.ثي ج$يء ب$ه عل$ى مث$ال فاع$ل، يعن$ي عل$ى وزن$ه وص$يغته: قال الشارح
ًمقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين مطلقا، سواء كان متعديا أو �زما ً ً َ.  

َض$رب َ م$$ا دل عل$$ى ذات : إذا أردت من$$ه اس$$م الفاع$ل وق$$د عرفن$ا حقيق$$ة اس$$م الفاع$ل. تع$دَھ$$ذا عل$ى وزن فع$$ل وھ$$و م: َ
َوح$دث أوقع$ت ذل$ك الح$دث؛ حينئ$ذ ض$$رب تق$ول ٍض$ارب عل$ى وزن فاع$ل، وھ$و فع$$ل ك$ذلك ھ$و متع$د: ٍ َورك$ب زي$$د . َ

ِالفرس، ركب   .راكب: ِھذا على وزن فعل وھو متعدي، فتقول: َ

ٌھذا �زم، ذھب زيد فھو ذاھب، : َوذھب ٌو غذا فھو غاذ، وسلم فھو سالم. على وزن فاعل: ًإذاَ ِ.  

َما كان على وزن فعل بفتح العين مطلق$ا متع$ديا ك$ضرب أو �زم$ا ك$سلم ي$أتي من$ه اس$م الفاع$ل عل$ى وزن فاع$ل، : ًإذا ً ً ً َ
َوكذلك فعل بكسر العين بشرط أن يكون متعديا، انظر ھنا فعل المتعدي شارك فعل المتعدي، وھناك ِ ًِ :  

ْفع77777777777777777 ُقي77777777777777777اسٌ لَ َ ِم77777777777777777صدر ِ َ ْ .المع77777777777777777دى َ َ ُ ْ   

  

ْم7777777777777777777777ن ٍث67777777777777777777777ثَ◌ة يِذ ِ َ َ .رد َك7777777777777777777777ـ َ .ردا َ َ  

  

ٍشارك فعل المتعدي فعل، شاركه لماذا؟ =ن المتعدي في باب فعل كثير وال.زم قليل، وفعل كله بنوعيه كثير، وحينئ$ذ  َ َِ ِ
ًبجامع الكثرة شارك فعل المتعدي فعل مطلقا كما الشأن في أوزان المصادر َ ِ.  

ًإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو �زما، ف$إن ك$ان متع$ديا فقياس$ه أي$ضا أن ي$أتي اس$م ف ً ً ً ِ
َركب فھو راكب، وعلم فھو عالم: فاعله على فاعل نحو ِ َِ.  

َ وزن فع$$ل ق$صد بھ$ذا البي$$ت أن ص$ياغة اس$$م الفاع$ل تك$$ون عل$ى القي$اس مط$$ردة فيم$ا إذا ك$$ان الفع$ل الث.ث$$ي عل$ى: ًإذا
ًمطلقا �زما أو متعديا، وفيما كان على وزن فعل بكسر العين بشرط أن يكون متعديا ً ً ًِ.  

. ً� يكون إ� �زما، فمجيء اسم الفاعل منھما على وزن فاعل شاذ، يحفظ و� يق$اس علي$ه: ِوأما فعل ال.زم وفُعل قلنا
َقليل، مثل حُمض على وزن فُعل: وعبر عنه الناظم بقوله ھ$ذا ش$اذ، : حامض، حامض مشھورة ھذه، نقول: سمع منه. َ
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. ھذا شاذ، يحفظ و� يق$اس علي$ه: وطُھر على وزن فُعل فھو طاھر، نقول. ورد في لسان العرب يحفظ و� يقاس عليه
َمن طُھر � من طھر، عندنا طُھر وطھر، طُھر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل طاھر؛ نقول ھذا شاذ، يحف$ظ : َ

  . ھذا شاذ، يحفظ و� يقاس عليه: ٍونُعم فھو ناعم، وفُره فھو فاره، حينئذ نقول. قاس عليهو� ي

  .ھذا كذلك شاذ، يحفظ و� يقاس عليه: وكذلك مجيء فاعل من فعل ال.زم نقول

ى مخالف للقي$اس؛ =ن اس$م الفاع$ل عل$: ًعقرت المرأة فھي عاقر؛ ھذا مشھور، ومع ذلك نحكم عليه بكونه شاذا، يعني
ِزنة فاعل إنما يكون مقيسا في فعل المتعدي وال.زم وفعل المتعدي، وأما فعل ال.زم ِ َ ِفعل بكسر الع$ين ال$.زم وفُع$ل .. ً

ًو� يكون إ� �زما؛ إذا سمع فيه فاعل حكمنا علي$ه بكون$ه ش$اذا، يعن$ي يحف$ظ و� يق$اس علي$ه : وإل$ى ھ$ذا أش$ار بقول$ه. ً
ٌوھو قليل ِ َ َ َوھو : َْ   .اء للوزنبإسكان الھَْ

ٌوھو قليل  ِ َ َ ْفعلت:"ِيفَْ ُ ْوفعل"َ ِ َ  

َوھو وزن فاع$ل، وھ$ذا يك$اد أن يك$ون كا�س$تثناء مم$ا س$بق؛ =ن$ه أطل$ق ف$ي ال$سابق : الضمير يعود إلى فاعل، يعن$ي: َْ
ْمن: قال ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ   .المعدى كما ذكره في أوزان المصدر.. لم يقيده. َ

ْمن: (لما كان قوله السابق: ًإذا ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ِبإط.قه ي$شمل فُع$ل وفع$ل ال$.زم في$وھم كث$رة مج$يء اس$م فاعلھم$ا عل$ى ) َ
ٌوھو قليل: فاعل مع أنھما ليسا كذلك، دفع ھذا اFيھام بقوله ِ َ َ   .ھذا كا�ستثناء مما سبق: ًإذا. َْ

َوھو   . أي صوغ فاعل:َْ

ٌقليل ِ يستخدم ھذا، إنما قد يستخدم ن$در، قلي$ل � ي$ستخدمه أي شاذ، وحكمنا على ك.م الناظم ھنا بكونه قليل مع أنه � : َ
     :في معنى الشاذ

ِوف ٍفعيل يَ ِ .قل َ ِوفعل َذا َ ِ َ َ  

.قل ْ بل:لقوله: ًلماذا حكمنا بكونه شاذا ھنا؟ نقول. يعني قليل وليس بشاذ: َ ُقياس7ه َ ُ َ ْ فع7لِ ِ َوھ7و، م$اذا ق$ال؟ َ ٌقلي7ل َْ ِ ُفعل7ت يف7 َ ْ ُ َ 
ْوفعل ِ َ َغير َ ْ ًّمعدى َ َ ُقياسه ..ھذا إضراب وانتقالْل َب ُ ُ َ ْفعل.. ِيعني قياس فعل ال.زم: ِ ِ ٌوأفعل.... َ َ َْ ُفع67ن َ َ ْ ف$دل عل$ى أن القل$ة ، َ

  .الشذوذ: المراد بھا في ك.م الناظم

َوھو ٌقليل َْ ِ َوھو: َ ٌقليلو . مبتدأ: َْ ِ   .خبر: َ

َوھو ٌقليلأي صوغ فاعل : َْ ِ َغير: (ذلك قالِ في اسم الفاعل من فُعل وفعل ال.زم، ولَ ْ ًّمعدى َ َ ِھذا قيد لفع$ل � لفُع$ل؛ =ن ) ُ
ِفُعل � يكون متعديا و�زما، وإنما فعل ھو الذي يحتاج إلى القيد، فقال ً ْوفعل: ً ِ َ َغير َ ْ ًّمعدى َ َ   .ِ؛ ھذا حال من فعلُ

َغير ْ ًّمعدى َ َ ًحالة كونه غير معدى، =نه إذا كان متعديا يكون قياسا، وإذا كان �زما: ُ ً ً ً � يكون قياسا بل يكون شاذاً ً.  

َوھو ٌقليل َْ ِ ٌقليليعني صوغ فاعل : َ ِ ُفعل7ت ِيف  في اسم الفاعلَ ْ ُ َفعل7ت، َ ْ ُ ُفعل7ت َ ْ ُ ، ض$ممت الت$اء أو فتح$ت � إش$كال والم$راد َ
  .ًفُعل، وھذا � يكون إ� �زما لذلك لم يقيده: به

ْوفعل ِ َ َغير( :ِيعني وفي فعل ال.زم، ولذلك: َ ْ ًّمعد َ َ َھذا حال من فعل) ىُ ِ.  

َغير ْ ًّمعدى َ َ َوھ7و: فھم منه أنه كثير فيما عدا ھذين الوزنين، وھذا واضح من البيت ال$سابق؛ =ن$ه ق$ال: ُ ٌقلي7ل َْ ِ ُفعل7ت يِف7 َ ْ ُ َ 
ْوفعل ِ َ َغير  َ ْ ًّمعدى َ َ ُ   

ِأنه كثير في فعل مطلقا وفعل المتعدي: مفھومه ً ٍفع$ل متع$د : من الث.ثي وھو ث.ث$ة أن$واع. َ ض$رب فھ$و ض$ارب، : نح$وَ
ٍوفعل غير متعد نحو ٍقعَد فھو قاعد، وفعل متع$د نح$و: َ ِھ$ذا كثي$ر، وأم$ا فُع$ل وفع$ل ال$.زم : َش$رب فھ$و ش$ارب، نق$ول: ِ
  .قليل بمعنى أنه شاذ

ْبل   .ھذا إضراب عما قبل: َ

ُقياسه ُ َ ْفعل ِ ِ ٌوأفعل.... َ َ َْ ُفع6ن َ َ ْ ٍ حينئذ تأتي به على وزن فعل، فعل قياسه فعل ال.زم، اسم الفاعل منه إذا أردته: َ ِ ِ ب$التنوين ٍ
  . اسم
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ٌوأفعل َ َْ   .ھذا الثاني: َ

ُفع6ن َ ْ   .ھذا الثالث ممنوع من الصرف: َ

ال$.زم اس$م الفاع$ل من$ه ث.ث$ة أوزان، وحك$م عليھ$ا ) ِفع$ل(ِذكر �سم الفاعل م$ن فع$ل ال$.زم ث.ث$ة أوزان، ذك$ر ل$ـ: ًإذا
  .ً قياسا بل ھو من المحفوظ الذي يحفظ و� يقاس عليهما عداھا � يسمى: ًبأنھا قياس، إذا

ْبل ُقياسه َ ُ َ   .ِالضمير يعود على فعل، وسيأتي الك.م في فُعل: ِ

ْبل ُقياسه َ ُ َ ْفعل ِ ِ َ  

ُقياسه ُ َ ْفعلو. مبتدأ: ِ ِ ٌوأفعل .ِفعل ال.زم: ِخبره، فعل أي: َ َ َْ ُفع6ن َ َ ْ وھذه ليست كلھا م$ستوية عل$ى مرتب$ة واح$دة، ب$ل ك$ل . َ
ٍنھا يختص بفعل إن دل على معنى حينئذ حكمنا عليه بكونه يأتي على فعل أو أفعل أو فع.نم ِ ٍ ً.  

ْوفعل ِ َ : ا=ش$ياء الت$ي ت$أتي وت$زول؛ ك$الفرح، تق$ول: ھذا شائع وكثير فيما دل على عرض، ما يسمى با=عراض يعني: َ
ٌفرح زيد فرح بكسر  ِ ٌ فرح، فرح زيد فرحالعينِ ِ ِ ٌِ ِن الفعل الماضي فعل واسم الفاع$ل، وإنم$ا ا=ول بالني$ة � فرق بي: ًإذا. َ

ٍينوى كونه فع. فحينئذ يبنى ٌفرح زيد، فرح نفسه لكن تنوي أنه اسم فتنونه، وھذا فيما إذا دل على عرض: ً ِ ٌِ َ.  

ِأشر زيد فھو أشر، أشر على وزن فعل ِ ِ َِ ٌ ٌ ٌ َ.  

ٌوأفعل َ َْ َوھذا كثير أو ا=صل في ا=لوان والخلق جمع خل: َ ِالحال الظ$اھر ف$ي الب$دن ك$العور، ع$ور زي$د : قة، والمراد بھاِ
  .ِھذا اسم فاعل من فعل ال.زم: فھو أعور، فأعور

ُفع6ن َ ْ   .يعني وفع.ن على إسقاط حرف العطف: َ

ُفع6ن َ ْ ُنح7و: وھذا فيم$ا دل عل$ى ام$ت.ء وح$رارة الب$اطن، ومث$ل للث.ث$ة بقول$ه: َ ْ ُأش7ر ونح7و َ ْ ََ ِ ِ َص7ديان َ َْ ُونح7و َ ْ ِاAجھ7ر ََ َ ْ  ل$م .َ
  .يرتب

ِأشر ِأش7ر ِھذا على وزن فعل، وھو فيما دل عل$ى ع$رض؛ =ن: َ  الم$راد ب$ه ال$ذي � يحم$د النعم$ة مث$ل البط$ر � يحم$د َ
ٍالنعمة، وحينئذ ھذا عرض يأتي ويزول، ا=عراض ھ$ي ا=وص$اف الت$ي تك$ون ف$ي اFن$سان وت$أتي وت$زول و� تك$ون 

وأم$ا الت$ي ت$أتي وت$زول .  والجمال ونحو ذلك، ھ$ذه أوص$اف م$ستمرة راس$خةراسخة، بخ.ف الشيء الراسخ كالحسن
كالمرض والصحة والضحك والمشي وا�ستلقاء ونحو ذلك فھ$ذه أع$راض، لم$اذا؟ =نھ$ا أوص$اف غي$ر م$ستقرة، غي$ر 

ٍما كان كذلك والفعل فعل وھو �زم حينئذ اسم الفاعل يكون على وزن فعل. ثابتة، غير مستمرة ِ ٍِ.  

َعل فھو مشھور في ا=لوان والخلق، يعن$يوأما أف ِ َم$ا ك$ان ل$ون ك$أحمر حم$ر وأص$فر وأخ$ضر، كلھ$ا نق$ول: َ ھ$ذا اس$م : َِ
َفاعل من فعل ال.زم، حمر ونحو ذلك َِ.  

  .وفع.ن فيما دل على ا�مت.ء

ُنحو  ْ ِأشر َ ِ   .، ھذا مثال ل5ولَ

ُونحو ْ َصديان ََ َْ   .وريان كذلك وھو العطشان، صديان: َ

ُونحو ْ Aِجھرا ََ َ ْ َا=جھر ھو الذي � يبصر في الشمس، جھر عل$ى وزن فع$ل، جھ$ر زي$د يعن$ي: َ َ َ َ َِ ِِ � يب$صر ف$ي ال$شمس، : َ
  .ٍوحينئذ اسم الفاعل منه يأتي على وزن أفعل

َُ◌نح7و :أشار إلى تعدد المعاني باخت.ف ا=وزان بتك$رار قول$ه ْ ُنح7وَ◌؛ =ن$ه ع$دد ا=مثل$ة وك$رر مع$ه َ ْ لmش$ارة  لم$اذا؟، َ
  .ًوھو أن كل واحد من ھذه ا=وزان إنما يكون باعتبار معنى مفارق لمعنى الوزن ا]خر: ى ما ذكرتهإل

ُنحو ْ ِأشر َ ِ ُونحو َ ْ َصديان ََ َْ    .أعاد نحو: َ

ُونحو ْ ِاAجھر ََ َ ْ ُنحو(ًإذا أعاد كلمة : َ ْ =ن ا=وزان ق$د تتح$د ف$ي .. في صديان وا=جھر �خت.ف النوع، فكل واح$د منھ$ا) َ
.. الفعل إن دل عل$ى ك$ذا فوزن$ه ك$ذا، وإن دل عل$ى ك$ذا فوزن$ه: يأتي على وزن كذا وكذا وكذا، وقد يقال: ل، فيقالالفع
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Kحينئذ اختلفت ا=نواع أو �؟ اختلفت ا=نواع، فف$رق ب$ين أن يوح$د ب$ين ا=وزان �تح$اد ن$وع الفع$ل وب$ين أن ين$وع ف$ي  ٍ
َم$ا دل عل$ى ص$وت ي$أتي الم$صدر من$ه عل$ى فع$ال وفعي$ل؟ تع$ددت ال$صوت : ا=وزان �خت.ف أن$واع الفع$ل، أم$ا قلن$ا ُ

. ِا=وزان والمعنى واحد، وھنا فعل ال.زم فعل واحد وتعددت له ا=وزان، متح$دة أو باعتب$ار اخ$ت.ف المع$اني؟ الث$اني
  .ليست متحدة: ًإذا

ٌفعل وأفعل وفع.ُن: .ث وھيِما كان على وزن فعل ال.زم فاسم الفاعل يأتي منه على واحد من أوزانه الث: ًإذا ٌَ ِ.  

ِوف$ي فع$ل . إل$ى آخ$ره.. حُم$ض: إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فُعل بضم العين، كق$ولھم: أي: قال الشارح
َوسلم فھ$و س$الم؛ ك$ذلك يحف$ظ و� يق$اس علي$ه. ِأمن فھو آمن، ھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه: ٍغير متعد نحو وعق$رت . ِ

ًھذا يحفظ و� يقاس عليه؛ =ن القياس في اسم الفاعل على زنة فاعل إنما ھو ف$ي فع$ل مطلق$ا : ؛ نقولالمرأة فھي عاقر َ
  .ِوفي فعل المتعدي

ِبل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور الع$ين إذا ك$ان �زم$ا أن يك$ون عل$ى فع$ل بك$سر الع$ين، نح$و ٌنظ$ر فھ$و نظ$ر، : ًِ ِ ِ
ٌوبطر فھو بطر وأشر فھو أشر، ا=ش ٌِ ِ ِ َِ   .ر والبطر معناھما الذي � يحمد النعمةَ

ِعطش فھو عطشان، وصدي فھ$و ص$ديان، . المعاني.. أو على فع.ن، لم يبين الشارح أن ا�خت.ف �خت.ف ا=نواع
َسوَد فھو أسود، وجھر فھو أجھر: أو على أفعل نحو َِ وليست مستوية وإنما ھي مختلف$ة ب$اخت.ف أن$واع م$ا ي$دل علي$ه . ِ

  .ِفعل ال.زم

ٌفع7777777777777777777لَو ْ َول7777777777777777777ىا َ ٌوفعي7777777777777777777ل ْ ِ َ ْبفع7777777777777777777ل َ ُ َ ِ   

  

ِكال77777777777777ضخم ْ ِوالجمي77777777777777ل .َ ِ َ ُوالفع77777777777777ل َْ ْ ْجم77777777777777ل َِ ُ َ  

  

ٌوأفع77777777777777777777ل َ َْ ِفي77777777777777777777ه َ ٌقلي77777777777777777777ل ِ ِ ْوفع77777777777777777777ل َ َ ََ
  

  

...........................................  

  

  .ذكر أربعة أوزان لفُعل بضم العين

ٌفعلَو ْ ٌوفعيل وأفعل َ ٌَ َ َْ ََ ْوفعل ِ َ  م$ستوية، ف$إذا أردت اس$م الفاع$ل م$ن فُع$ل ب$ضم الع$ين ف$أت ب$ه عل$ى ھذه كلھ$ا لكنھ$ا لي$ست: ََ
  .وزن من ھذه ا=وزان ا=ربعة

ٌفعلَو  ْ ًھذا مبتدأ؛ =نه قصد لفظه وصار علما، وإ� في لفظه فھو نكرة، لكنه قصد لفظ$ه وص$ار علم$ا ف$صح ا�بت$داء : َ ً
  .به

ٌفعلَو ْ َأولى َ ْ ْبفعل َ ُ َ ِ.  

َأولى ْ َأول7ى: (قول$ه: قياس، لعل الناظم متردد في كونه ھل ھذا قياس$ه أم �؟ ول$ذلك ق$ال ال$صبانھذا خبر، لم يعبر بال: َ ْ َ (
ھ$و كثي$ر، لك$ن الكث$رة : لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فْعل وفعيل في فُعل كث$رة تقط$ع بقياس$ھما في$ه عن$دھم، يعن$ي

شيء ص$$ار ھ$و القي$$اس �، ق$$د يك$$ون كثي$$ر ھ$ذه ل$$م تجع$$ل الن$$اظم يقط$$ع بكون$ه ھ$$و القي$$اس في$$ه؛ =ن$$ه ل$يس كلم$$ا كث$$ر ال$$
ٍومساويا للقياس، وقد يكون كثير لكنه أدنى من القياس، حينئذ لما كثر مجيء فُعل عل$ى فْع$ل وفعي$ل؛ الن$اظم رحم$ه '  ٍ ً

  .تعالى لم يقطع بكونه ھو القياس؛ =ن ھذه الكثرة قد يقع فيھا نوع تردد

  . وفعيل في فُعل كثرة تقطع بقياسھما فيه عندھمٍلعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فْعل: ًإذا

  .ھذا يدل على أن التردد واقع. ًوغير المصنف يرى أن فعي. قياس دون فْعل: قال الشاطبي

ٌوفعل: غير الناظم يرى أن القياس ھو فعيل، وليس فْعل، والناظم ھنا قال ْ َأول7ى َ ْ ٌوفعي7ل َ ِ َ َأول7ىول$م ي$ؤخر ، َ ْ ٌَ◌فعي7ل  عل$ىَ ِ َ 
ًغير الن$اظم ي$رى أن فع$ي. ھ$و القي$اس وم$ا ع$داه �، إذا. ما، بل فْعل وفعيل وفْعل أولىفيجمع بينھ الم$سألة فيھ$ا ن$وع : ً

  .تردد

ٌوفعل ْ َأولى َ ْ ٌوفعيل َ ِ َ ْبفعل َ ُ َ   .َيعني بفُعل ال.زم: ِ
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ِكال7ضخم ْ ًم$ن ض$$خم عل$ى زون فْع$$ل، ض$خم زي$$د فھ$و ض$$خم، إذا: .َ ْ ُ ھ$و ش$$ْھم، وش$$ُھم ف. ْض$خم: ُاس$م الفاع$$ل م$ن ض$$خم: ُ
ِجميلو ِ َ.  

ِوالجميل ِ َ َھذا من جُمل فھو جميل، وظريف ظُرف فھو ظريف وشريف شُرف فھو شريف: َْ َ َ.  

  .من فُعل يأتي على وزن فْعل وفعيل: ًإذا

ُوالفعل ْ ْجمل َِ ُ   .ھذا قيده ل5خير، والجميل كالضخم: َ

ُوالفعل  ْ ْجمل َِ ُ   .حديث في فُعلأي فعل؟ جمل لجميل، مع أنه معلوم مما سبق =ن ال: َ

ٌوفعل ْ َأولى َ ْ ٌوفعيل َ ِ َ ْبفعل َ ُ َ ِكال7ضخم ِ ْ ِوالجمي7ل .َ ِ َ َعرفن$ا إل$ى ھن$ا أن ال$ضخم اس$م فاع$ل ل$ضخم، وجمي$ل اس$م فاع$ل لجُم$ل، : َْ َ ُ
َلم◌◌◌ قال َ َ ُوالفعل: َ ْ ْجمل َِ ُ وجملوه، احتراز عن جميل م$ن .. َاحترز به عن جميل من جملت الشحم بالفتح، جمل: ؟ قيلَ

َأذبته، فُجم$ل بالبن$اء للمجھ$ول أي:  بالفتح أيَجملت الشحم ًأذي$ب فھ$و مجم$ول وجمي$ل؛ =ن فع$ي. في$ه بمعن$ى مفع$ول : ِ
  : على ھذا ا�حتراز أن كون فعله جُمل بالضم معلوم من قوله.. فليس مما نحن فيه، ويرد عليه

ٌوفعل ْ َأولى َ ْ ٌوفعيل َ ِ َ ْبفعل َ ُ َ ِ  

ُوالفعل: قيل: إذا ْ ْجمل َِ ُ ُترازا من جملت بمعنى؛ صرح به احَ ُأذبت، وھذا يأتي منه على وزن فعي$ل جمي$ل لكن$ه بمعن$ى : ً
  .ھذا يكون من باب التتميم فحسب: ًفُعل، إذا: ھذا غير وارد؛ =نه محترز به بقوله: اسم المفعول، لكن نقول

ٌوأفعل َ َْ ِفيه َ    .َفي ماذا؟ في فُعل: ِ

ٌقليل ِ ْوفعل َ َ ٍكثي$ران؛ =ن$ه قي$د الثال$ث والراب$ع بكونھم$ا قلي$ل، حينئ$ذ نفھ$م من$ه أن ال$سابق مفھومه أن ال$وزنين ال$سابقين : ََ
ٌوفعل: ا=ولوية، =نه قال.. ٌالذي ھو فْعل وفعيل كثير، وھذا واضح من جھة الترجيح ْ َأولى َ ْ َ .  

ٌوأفعل َ َْ ِفيه َ ٌقليل ِ ِ ْوفعل َ َ ٍمثل خُضب فھو أخضُب، وعلى فعل مثل: ٌمثل ماذا أفعل؟ قيل: ََ َ ٌبطل فھو بطل: َ ُ.  

َومثله فعال وفعال وفُعل وفْعل وفْعل بكسر الفاء أو ضمھا، وفعال وفُعول وفع$ل؛ ھ$ذه كلھ$ا ت$أتي م$ن فُع$ل، في$دل عل$ى  َ ََ َ َِ ِ K ُِ ُ ُ ُ
ٍأن باب فُعل من جھة اسم الفاعل غي$ر من$ضبط لكث$رة ا=وزان وإن ك$ان ا=كث$ر عل$ى وزن فْع$ل أو فعي$ل، وبع$ده ي$أتي  َ ََ

َ وفعل، وما عداه مما ذكرناه ھذا أقل بكثير مما سبقفي الرتبة أفعل َ.  

َفعال وفعال، فعال بفتحت$ين وفع$ال وفُع$ل ب$ضمتين، وفْع$ل وفْع$ل غم$ر بك$سر الف$اء أو ض$مھا، وفع$ال بالت$شديد وفُع$ول  َ َK ِ ُِ ُ ُ ُ َُ َ َ َ
َوفعل مثل ماذا؟ حُرش فھو أحرش، حُرش على وزن فُعل فھو أحرش، يعني َ َ ِ  أخ$ضب إذا احم$ر َوخُضب فھ$و. ُخشن: ِ

َإلى الكدرة، وبطل فھو بطل، وحُسن فھو حسن، وجُبن فھ$و جب$ان عل$ى وزن فع$ال، جب$ان َ َ ََ َوش$ُجع فھ$و ش$جاع فع$ال، . ُ َُ
ٌوجنب فھو جنب فُعل مثله، وعفر فھو ُعفر، وغُم$ر فھ$و غْم$ر، ُعف$ر فْع$ل غْم$ر فْع$ل، غْم$ر م$ا الم$راد ب$ه؟ ل$م يج$رب  ٌ ٌ ٌ ٌ ٌِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ ُ َُ َ َ

  .ا=مور

َضاق مجرى لبنھا، وخشن فھو خشن: ِوُحصرت فھي حصور، أي. وضيء: فھو وضاء أيووضؤ  ُ .  

  .ھذه كلھا تأتي من فُعل لكنھا ليست بالكثرة كالسابق: ًإذا

ٌوأفع77777777777777777777ل َ َْ ِفي77777777777777777777ه َ ٌقلي77777777777777777777ل ِ ِ ْوفع77777777777777777777ل َ َ ََ   

  

َوب777777777777سوى َِ ِالفاع777777777777ل ِ ِ ْق777777777777د َ َيغن777777777777ى َ ْ ْفع777777777777ل َ َ َ  

  

  : رجع إلى ا=ول

ٍكفاع77777777777777777ل ِ َ ِص77777777777777777غ َ َاس77777777777777777م ُ ٍفاع77777777777777777ل ْ ِ َإذ َ    اِ

  

ْم7777777777777777ن ٍث67777777777777777ثَ◌ة ِذى ِ َ َ ُيك7777777777777777ون َ ُ َكغ7777777777777777ذا َ َ َ  

  

َا=صل في فعل أنه يأتي على وزن فاعل َ َ.  

َوبسوى: قال َِ َالفاعل ِ ِ   . غير الفاعل:ِ◌َ
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ْق77د َيغن77ى َ ْ ْفع77ل َ َ َق$$د ي$$ستغني فع$$ل المتع$$دي وال$$.زم ب$$سوى فاع$$ل: َ غي$$ر : بغي$$ره، وم$$ا ھ$$و ھ$$ذا ال$$سوى؟ أبھم$$ه، يعن$$ي.. َ
  . أنه سماعي وليس بقياسي، وإ� القياس ھو ا=ولٍمخصوص، حينئذ يكون ا=صل فيه

َوبسوى َِ ِالفاعل ِ ِ   .كفاعل، كصيغة فاعل: يعني سوى الفاعل سوى زنة الفاعل السابق في قوله: َ

ْقد َيغنى َ ْ ْقد: َ َيغنىو. للتقليل َ ْ َاستغنى، ونسبة ا�ستغناء إلى فعل مجاز، والم$راد: ِ مضارع غني من باب فرح، أي:َ أن$ه : َ
َتعمل في الوصف من فعل غير فاعل، ھذا المرادقد يس َ َقد يستعمل اسم الفاعل غير زنة فاعل في باب فع$ل، وم$ا ھ$و . َ َ َ

وتقدم أن قياس اسم الفاع$ل م$ن : ھذا لم يذكره، ففھم منه أنه غير مخصوص بوزن واحد، ولذلك قال: ھذا السوى؟ قلنا
ْق7د :ًالفاعل منه على غي$ر فاع$ل قل$ي. ،قلي$لَفعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم  َيغن7ى َ ْ ط$اب : ، نح$وَ

َوش$اخ فھ$و ش$يخ، وش$اب فھ$و أش$يُب، وھ$ذا . ھذا س$ماعي ل$يس بقياس$ي: ٌفھو طيب، طيب ليس على وزن فاعل، نقول ٌ َ
َوبسوى: معنى قوله َِ ِالفاعل ِ ْقد َِ َيغنى َ ْ ْفعل َ َ َ.  

ِ فعل ال.زم والمتعدي وفعل المتعدي القياس في اسم الفاع$ل من$ه أن أن ما كان على وزن: خ.صة ما ذكره الناظم: ًإذا َ َ َ
  .ِيأتي على زنة فاعل، وما سمع في فعل ال.زم وفُعل كونه على زنة فاعل فھو شاذ، يحفظ و� يقاس عليه

ال$.زم ِھذا كذلك سماعي، وأما فع$ل :  على غير زنة فاعل كطاب فھو طيب وشاخ فھو أشيخ؛ نقولَفْعلوما جاء على 
ًفعل وأفعل وفع.ن، وليست مستوية في مرتبة واحدة بل لكل منھ$ا معن$ى ي$دل علي$ه : فبابه وقياسه المطرد ث.ثة أوزان ِ
  .الفعل الذي جيء منه اسم الفاعل

َوأما فُعل بالضم ففيه فْعل وفعيل وأفعل وفعل لكنھا ليست على مرتب$ة واح$دة، وقي$ل ٌفْع$ل أول$ى لكثرت$ه، وبع$ده فعي$ل، : َ
ُأفع$ل وفع$ل، وبع$دھما فع$الي وفع$الي وفُع$ل وفْع$ل وفُع$ل : ث$م بع$دھما ف$ي القل$ة. ٌفعيل ھو القي$اس وفْع$ل س$ماعي: قيلو ُ ُِ َ َ ََ

َبالكسر والضم وفعال وفُعول وفعل؛ ھذه كلھا تأتي في مرتبة بعد مرتبة فعل وأفعل ِ ِ Kَ ُ.  

ھ$و اس$م فاع$ل؟ : فات م$شبھة ث$م نق$ولك$ل ھ$ذه ا=وزان غي$ر فاع$ل ھ$ي ص$فات م$شبھة، كي$ف ھ$ي ص$: يبقى أن نق$ول
ٌفع7لَو(أن القاع$$دة � يك$$ون اس$$م الفاع$ل إ� عل$$ى زن$$ة فاع$$ل فح$سب فق$$ط، وم$$ا ع$$داه : نق$ول ْ َأول77ى َ ْ ٌوفعي77ل َ ِ َ ھ$$ذه أس$$ماء ) َ

َإذا أردت أن تدل على حدوث شيء وھو وصف ل$ذات ول$يس م$ن ب$اب فع$ل وإنم$ا م$ن ب$اب : فاعلين في المعنى، يعني
ل فأت به على واحد من ھذه ا=وزان، وإ� ھ$و ف$ي الحقيق$ة ص$فة م$شبھة، كأن$ك ت$ستعير ال$وزن ھ$ذا ِفعل ال.زم أو فُع

فتجعله �سم الفاعل، =ن الصفة المشبھة كما سيأتي تدل عل$ى ثب$وت ح$دث م$ستمر دائ$م، وأم$ا اس$م الفاع$ل في$دل عل$ى 
زن واح$د للمعني$ين؛ =ن ھ$ذا ين$افي ذاك، وا=صل أنه � يستوي وضع و. فرق بينھما: ًوجود حدث بعد أن لم يكن، إذا

ٍھذا يدل على عدم ثم وجود، وھذا يدل على وجود م$ستمر دائ$م، وذاك ي$دل عل$ى انقط$اع؛ =ن$ه ق$د ي$دل عل$ى الماض$ي 
ا=صل ف$ي اس$م الفاع$ل م$ن الث.ث$ي � يك$ون إ� عل$ى زن$ة فاع$ل، وم$ا ذك$ر م$ن : ٍبخ.ف الصفة المشبھة، حينئذ نقول

ٌل ال.زم فعل وأفعل وفع.ن وفْع$ل وفعي$ل وم$ا عط$ف علي$ه كلھ$ا ص$فات م$شبھة، ف$إذا أردت أن ِھذه ا=وصاف في فع ِ
ًتستعمل اس$م الفاع$ل م$ن فع$ل ال$.زم ل$م يوض$ع ل$ه فاع$ل عل$ى زن$ة فاع$ل، وحينئ$ذ م$اذا ت$صنع؟ تأخ$ذ واح$دا م$ن ھ$ذه  ٍ ِ

ن$ة ت$دل عل$ى أن$ه اس$تعمل ف$ي غي$ر أص$له، ٍا=وزان الث.ثة فتستعمله، فحينئذ يكون مدلوله اسم الفاع$ل، ف$. ب$د م$ن قري
  .وأما إذا استعمل ھكذا دون قرينة فيحمل على كونه صفة مشبھة

ًجميع ھذه الصفات صفات مشبھة إ� ف$اع. فإن$ه اس$م فاع$ل، إ� إذا أض$يف إل$ى مرفوع$ه وذل$ك فيم$ا إذا دل عل$ى : ًإذا
  .ٍالثبوت؛ كطاھر القلب، حينئذ ھو صفة مشبھة، كما سيأتي في محله

  ً:إذا

ٌوفع7777777777777777777ل ْ َأول7777777777777777777ى َ ْ ٌوفعي7777777777777777777ل َ ِ َ ْبفع7777777777777777777ل َ ُ َ ِ   

  

ِكال77777777777777ضخم ْ ِوالجمي77777777777777ل .َ ِ َ ُوالفع77777777777777ل َْ ْ ْجم77777777777777ل َِ ُ َ   

  

ٌوأفع77777777777777777777ل َ َْ ِفي77777777777777777777ه َ ٌقلي77777777777777777777ل ِ ِ ْوفع77777777777777777777ل َ َ ََ   

  

َوب777777777777سوى َِ ِالفاع777777777777ل ِ ِ ْق777777777777د َ َيغن777777777777ى َ ْ ْفع777777777777ل َ َ َ  

  

  .ھذه كلھا صفات مشبھة
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ِاعل له قياس وھ$و أن يك$ون عل$ى وون ُمفع$ل ُمك$رم، ھذا ما يتعلق بالث.ثي، أما غير الث.ثي فإذا أردنا منه اسم الف: ًإذا ِ ْ
ٍفإذا أطلق ُمفعل كُمكرم حينئذ حملناه على الد�لة على الحدوث، شيء حدث بعد أن لم يكن. ھذا ا=صل فيه ِ ِ ْ .  

ٍ حينئذ ينتق$ل إل$ى كون$ه ص$فة م$شبھة، وإ� فا=ص$ل في$ه أن$ه اس$م فاع$ل، لك$ن م$ن -كما سيأتي-إن أضيف إلى مرفوعه 
  .الث.ثي، وأما ما كان من الث.ثي فھو يأتي على زنة فاعلغير 

إما أن يكون من ث.ثي فھو زنة فاعل، وإما أن يكون مما عدا الث.ث$ي فھ$و زن$ة : اسم الفاعل ليس له إ� الصيغتان: ًإذا
  .ُمفعل، وما عداه ليس اسم فاعل إ� من جھة المعنى

ُوزن77777777777777777ة َ ِ ِالم77777777777777777ضارع َ ِ َ ُ ُاس77777777777777777م ْ ِفاع77777777777777777ل ْ ِ َ   

  

ْم77777777777777ن ِغي77777777777777ر ِ ْ ِال77777777777777ث6ث يِذ َ َ ِكالمواص77777777777777ل . ِ َ ُ ْ َ  

  

ْم7777777777777ع ِك7777777777777سر َ ْ .متل7777777777777و َ َُ ِاAخي7777777777777ر ْ ِ َمطلق7777777777777ا َ َْ ُ   

  

.وض777777777777777م َ ٍم777777777777777يم َ ٍزائ777777777777777د ِ ِ ْق777777777777777د َ َس777777777777777بقا َ َ َ  

  

ْوإن ِ َفتح777777777777ت َ ْ َ ُمن777777777777ه َ ْ َك777777777777ان َم777777777777ا ِ ْانك777777777777سر َ َ َ ْ   

  

َص77777777777ار َاس77777777777م َ ٍمفع77777777777ول ْ ُ ِكمث77777777777ل َْ ْ ِ ْالمنتظ77777777777ر َ َُ َ ْ ْ  

  

ُوزن77ة َ ِ ِالم77ضارع َ ِ َ ُ ُوزن77ة: ق$$ال: ْ َ ِ ُأبني77ة: ك$$ل منھم$$ا بمعن$$ى ا]خ$$ر، وعب$$ر ف$$ي الب$$اب ق$$ال: ً، إذاُص77غ: ال، وأول ق$$َ َ ِْ ِأس77ماء َ َ ْ َ 
َالفاعلين ِ ِ َ ٍكفاعل: ، ثم قالْ ِ َ ْصغ َ ُوزنة: ، وھنا قالُ َ ِ ِالمضارع َ ِ َ ُ   .ً، نفھم من ھذا أن الكل بمعنى واحدْ

ُوزنة َ ِ ِالمضارع َ ِ َ ُ   . ھذا خبر: أي موازن المضارع: ْ

ُاسم ِفاعل ْ ِ   .أ مؤخرھذا مبتد: َ

ُوزنة َ ِ ِالمضارعو. مضاف: َ ِ َ ُ   .مضاف إليه: ْ

ُاسم ِفاعل ْ ِ ْمن َ ِغير ِ ْ ِالث6ث يِذ َ َ ِغيرمن غير مصدر فعل : . ْ ِالث6ث يِذ َ َ   : ، ھذه � بد من التقدير؛ =نه كما قال في ا=ول.

ٍكفاع77777777777777777ل ِ َ ِص77777777777777777غ َ َاس77777777777777777م ُ ٍفاع77777777777777777ل ْ ِ َإذا َ ِ   

  

ْم77777777777777777777777777777ن ٍث677777777777777777777777777777ثَ◌ة ِذى ِ َ َ َ...............   

  

ٍث67ثَ◌ة يِذمن مصدر فعل : يعني َ َ وھ$و أن : ، لم$اذا؟ ليج$ري عل$ى الق$ول ال$صحيح؛ =ن$ه يحتم$ل ھن$ا م$ذھب الك$وفيينَ
س$$بق أن الن$$اظم ن$$ص عل$$ى أن ال$$صحيح أن الفع$$ل وس$$ائر الم$$شتقات . أص$$ل ا�ش$$تقاق ھ$$و الفع$$ل، ول$$يس ا=م$$ر ك$$ذلك

ِوكـونه أصـ6 لھـذين مأخوذة من المصدر،  ْ ْ ْ ََ ِ ً َ ُ ُ ْبمثله أو فع7ـل أو وص7ـف ن7صب.. الذي ھو الفعلَ ْ َ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ٍَ ْ ِوك7ـونه أص7ـ6 لھ7ـذين ، ِ ْ ْ ْ ََ ِ ً َ ُ ُ َ
ٍالمتأخرين الفعل والوصف ھذا نص صريح، فإذا جاء في ا=لفية كلھا ما ظاھره أنه يواف$ق ك$.م الك$وفيين حينئ$ذ � ب$د 

ْمن: (ٍمن التأويل، فحينئذ قوله ٍث6ثَ◌ة يِذ ِ َ َ ٍذي ث6ث7ة، صغ اسم فاعل من فع$ل من فعل ذي ث.ثة:  يعني)َ َِ أن : ، ظ$اھرهَ
م$ن : نق$ول. الفاعل يؤخذ مباشرة من الفعل نفسه � من المصدر، وھذا يخالف ما رجح$ه فيم$ا س$بق، � ب$د م$ن التأوي$ل

  .مصدر فعل ذي ث.ثة ليوافق المتن

ْمن: (كذلك ھنا ِغير ِ ْ ِالث6ث يِذ َ َ من م$صدر فع$ل : أي. الث.ثة ا=حرف: من غير مصدر فعل ذي الث.ث، يعني: يعني) .
والرب$$اعي المزي$$د ك$$احرنجم، والث.ث$$ي المزي$$د . غي$$ر ذي ال$$ث.ث، غي$$ر ذي ال$$ث.ث ش$$مل الرب$$اعي ا=ص$$ول كي$$دحرج

َكينطلق ويستخرُج وأكرم ُ .  

ِغير(: ًإذا ْ ِالث6ث يِذ َ َ  المزي$د دخل$ت ش$مل ك$ل م$ا ع$دا الث.ث$ي المج$رد، الث.ث$ي المزي$د والرب$اعي المج$رد والرب$اعي) .
  .فيه، كل ھذه ا=نواع يأتي منھا اسم الفاعل على ما سيذكره الناظم

ُوزنة َ ِ ِالمضارع َ ِ َ ُ ُاسم ْ ِفاعل ْ ِ ْمنٍ، اسم فاعل َ ِغير ِ ْ ِالث6ث يِذ َ َ ُزنة . َ ِالمضارع ِ ِ َ ُ ِكالمواصل ْ ِ َ ُ ْ َ.  

ِكالمواصل ِ َ ُ ْ   .ياجر على لفظ المواصل وھو ُمفاعل، لكن ھذا سيأت: كأنه قال: َ

ْمع ِكسر َ ْ .متلو َ َُ ِاAخير ْ ِ ًمطلقا َ َ َْ ُ   
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ْمع ْمعھذا حال من المضارع منصوب على الظرفية، : َ ِكسر َ ْ س$كنه لل$ضرورة؛ =ن$ه مع$رب ف$ي ا=ص$ل، إ� إذا قلن$ا ، َ
  .ً فيكون مبنيا على السكونوغنمبأنه على اللغة ا=خرى لغة ربيعة 

ْمع ِكسر َ ْ ْمع: َ ِكسرو .مضاف: َ ْ   .، وھو حال من مضارعمضاف إليه :َ

ِكسر ْ .متلو َ َُ ِاAخير ْ ِ   ً.ما يتلوه ا=خير، والمراد الكسر ولو تقديرا: يعني الذي يتلوه ا=خير، أي: َ

ْم7ع ِك7سر َ ْ .متل77و َ َُ ِاAخي7ر ْ ِ ًمت$$دحر، إذا: ت$دحرج يت$$دحرُج تق$ول: قب$ل ا=خي$$ر، ل$و قل$$ت: يعن$$ي ال$ذي يتل$$وه ا=خي$ر، يعن$$ي: َ ِ :
ً والكسر ھنا مطلقا سواء كان حقيقة أم تقديرا، يعن$يكسرت ما قبل ا=خير، ًق$د يك$ون ھ$و مك$سورا ف$ي نف$سه كم$ا م$ر : ً
َمعنا في ُعلم، علم قلنا َِ َب$أن الك$سر ف$ي ُعل$م لي$ست ھ$ي ع$ين الك$سرة ف$ي عل$م، : يضم أوله ويك$سر م$ا قب$ل آخ$ره، قي$ل: َِ َِ َِ

  .ًقبل آخره، وھذا وجدناه مكسورا في أصلهليست ھي عينھا، لماذا؟ =ن الصيغة يجب أن يضم أوله ويكسر ما 

اكتفين$ا بالك$سرة : كسرة البنية وجئنا بكسرة حادثة تدل على الزنة، على الصيغة، ھذا مثله أو نق$ول.. حذفنا الكسرة: ًإذا
  .الموجودة في أصل الصيغة؟ يحتمل ھذا وذاك

َوالم$$راد الك$$$سر ول$$$و تق$$$ديرا كمعت$$$ل ومخت$$$ار، مخت$$$ار مختي$$ر مختْي$$$ر، يحت َ مخت$$$ار ھ$$$ذا يع$$$ده : م$$$ل ھ$$$ذا وذاك، يعن$$$يً
 من المجمل في ا=سماء، لماذا؟ =ن ھذه ا=لف منقلبة ع$ن ي$اء وھ$ي متحرك$ة، ث$م ال$شرط عن$د ال$صرفيين ا=صوليون

  .سواء حركت بضمة أو كسرة أو فتحة: أن حركة الياء مطلق الحركة يعني

ِمختير مفتعل، مختير مفتعل، يحتمل ھذا وذاك، تحركت الياء ِ َ ص$ار إبھ$ام : ًإذا. ً سواء كانت بفتحة أو ك$سرة فقلب$ت ألف$اَ
  .إجمال

ٍبأنه اسم فاعل وھو المفروض ھنا مخت$ار عل$ى أن$ه اس$م فاع$ل مختي$ر مفتع$ل مختي$ر حينئ$ذ نق$ول: إذا قلنا ٌ ٌِ مخت$ار أي$ن : ِِ
  .مقدرة: الكسرة التي قبل آخره؟ نقول

ْم7ع: ًإذا ِك77سر َ ْ َر مم$$ا ك$ان قب$$ل آخ$ره أل$$ف، وك$ذلك معت$$ل، معت$ل معت$$ل يج$وز في$$ه مخت$ا: ًحقيق$ة أو تق$$ديرا لي$دخل نح$$و؛ َ َِ
  .الوجھان اسمي فاعل

َأح$صن فھ$و مح$صن اس$م . تكل$م بم$ا � يعق$ل: وشذ فتح ما قبل ا]خر في ألفاظ كاس$م الفاع$ل م$ن أح$صن وأس$ھب، أي
ِمح$صن بالك$سر لكن$ه : محصن ھذا اسم فاع$ل م$ن أح$صن، ا=ص$ل في$ه: ٍفاعل؛ ھذا يحفظ و� يقاس عليه، حينئذ نقول

  . ھذا خالف القاعدة، يحفظ و� يقاس عليه: فتح، نقول

ِوأسھب فھو مسھب، متى؟ إذا تكلم بما � ُيعقل، فإن تكلم بما يعقل فاسم فاعل$ه م$سھب عل$ى ا=ص$ل بك$سر الھ$اء عل$ى  َ َ َ
  .القياس

ٌأسھب فھو مسھب إذا تكلم بما ُيعقل، وإذا قيل: ًإذا ِ ٍُمْسھب حينئذ احتم: َ ٌ ل اسم المفعول واسم الفاعل فيم$ا إذا تكل$م بم$ا � َ
  .ُيعقل

   .َوأما محصن بفتح ما قبل آخره فھو اسم فاعل لكنه يحفظ و� يقاس عليه

ْمع ِكسر َ ْ .متلو َ َُ ِاAخير ْ ِ   .يعني الذي يتلوه ا=خير: َ

ًمطلقا َ َْ َع أو مك$سورا، ت$دحرج يت$دحرُج، ًسواء كان في ا=صل مفتوح$ا ف$ي الم$ضار: ًھذا حال من الكسر، مطلقا يعني: ُ ً
ُمت$دحرج ك$سرته حقيق$ة، انطل$ق ينطل$ق، ال$.م مك$سورة قب$ل ا=خي$ر، م$اذا ص$نعت؟ : ما قبل ا=خير مفت$وح، تق$ول: ًإذا ِ ٌ ِ

ًمنطلق كسرتھا مطلقا، كسرتھا إما أنك حذفت الك$سرة وأتي$ت بك$سرة حادث$ة جدي$دة لت$دل عل$ى الزن$ة وإم$ا أن$ك اكتفي$ت  ٌ ِ
  .ِ بين اسم الفاعل واسم المفعول، منطلقبالكسرة الفارقة

.وضم َ ٍميم َ ٍزائد ِ ِ ْقد َ َسبقا َ َ َ  

.ضم ٍميم َ ٍميميعني : ِ .ضم( زائدة يؤتى بھا، ھذا ِ   .عطف على كسر، مع كسر ومع ضم )َ

.ضم ٍميم َ ٍزائد ِ ِ ًحم$و� ٍن$أتي بم$يم زائ$دة مح$ل ح$رف الم$ضارعة، فا=ص$ل حينئ$ذ يك$ون م: ھي الميم الزائدة؟ يعن$ي أين، َ
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ُِم$$ن ط ل : ُينطل$$ق، اح$$ذف الي$$اء وائ$$ت بم$$يم ث$$م ض$$مھا، فتق$$ول: عل$$ى الفع$$ل الم$$ضارع، فت$$أتي بالفع$$ل الم$$ضارع تق$$ول َ
ٌُمنطلق: كسرت ما قبل ا=خير وجئت بميم زائدة محل حرف الزيادة وھو حرف المضارعة وضممتھا، قلت ِ.  

.وضم َ ٍميم َ ٍزائد ِ ِ   .ھذا نعت لميم: َ

ْقد َسبقا َ َ   . تحقيققد لل: َ

َسبقا َ   .ا=لف ھنا لmط.ق، والجملة نعت ثاني لميم: َ

ِا=ص$ل أن ي$أتي فيم$ا زاد عل$ى ث.ث$ة أح$رف عل$ى وزن ُمفع$ل، عل$ى : وشذ مجيء اسم فاعل أفع$ل عل$ى فاع$ل، يعن$ي
َجھة الخصوص أفعل أكرم تقول َُيكرم فھو ُمكرم، أخرج ُيخرُج فھو ُمخرج، أفعل قد شذ ف$ي بع$ض أحوال$ه: َ ٌَ ِ  كلم$ات ..ُ

ِجاء اسم الفاعل على زن$ة فاع$ل ول$م ي$أت عل$ى زن$ة ُمفع$ل، مث$ل أورس ال$شجر إذا اخ$ضر ورق$ه فھ$و وارس، أورس 
ٌفھو ُمورس، لكن جاء على وزن فاعل وارس، وجاء ُمورس قلي.، وأمحل البلد إذا قحط فھو ماحل وا=صل ِ ً ِ ِ ٌموح$ل، : ِ ِ

ٌلكنه الظاھر أنه لم ي$سمع ف$ي ھ$ذا موح$ل، وإنم$ا س$ ًماح$ل، إذا: معِ ٌ ج$اء عل$ى وزن فاع$ل، لكن$ه ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس : ِ
  .عليه

ِي$أتي عل$ى زن$ة ُمفع$ل، س$واء ك$ان : ِاسم الفاعل من غير الث.ثي ي$أتي عل$ى زن$ة ُمفع$ل، ھ$ذه النتيج$ة: القاعدة نقول: ًإذا
ِرب$$اعي ا=ص$$ول أو ث.ثي$$ا مزي$$دا أو رباعي$$ا مزي$$دا، فالقاع$$دة ف$$ي ُمفع$$ل أن$$ك تنظ$$ر ف$$ي  ً ً ً الفع$$ل الم$$ضارع تب$$دل ح$$رف ً

ٌُمفعل ُم$ستخرج ُمنطل$ق ُم$ستغفر: المضارعة بميم مضمومة وھي السابقة و� شك، ثم تكسر ما قبل آخره وتقول ٌ ٌِ ِ ٌِ إل$ى .. ِ
  .آخره

ْوإن ِ َفتح777777777777ت َ ْ َ ُمن777777777777ه َ ْ َك777777777777ان َم777777777777ا ِ ْانك777777777777سر َ َ َ ْ   

  

َص77777777777ار َاس77777777777م َ ٍمفع77777777777ول ْ ُ ِكمث77777777777ل َْ ْ ِ ْالمنتظ77777777777ر َ َُ َ ْ ْ   

  

َأبنية أسماء الفاعلين :ھذا ما أشار إليه بقوله ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َْ َوالمفعولين: انتھينا منھا، بقي َُ ِ ُ َ ، مفعول إما أن يكون م$ن الث.ث$ي أو غي$ر َْ
م$ا ك$ان م$ن الث.ث$ي ي$أتي عل$ى زن$ة مفع$ول وھ$و ا=ص$ل، وإنم$ا أخ$ره الن$اظم ھن$ا . الث.ثي، ما زاد على ث.ثة أح$رف

ي$$ه ھ$$و ع$$ين التف$$صيل ف$$ي اس$$م الفاع$$ل مم$$ا زاد عل$$ى الث.ث$$ي؛ =ن لمناس$بة ذك$$ر م$$ا زاد عل$$ى الث.ث$$ي؛ =ن التف$$صيل ف
ينظ$ر إل$ى الفع$ل المبن$ي بمجھ$ول في$ؤتى بم$يم زائ$د ق$د س$بقا وھ$ي م$ضمومة، : الفرق بينھما حركة ما قبل آخره، يعني

ِوأما ما قبل ا]خر فبدل الكسر تفتحه، ُمستخرج ُمستخرج فقط، ُم$ستخرج نف$سھا بقي$ت كم$ا ھ$ي م$يم م$ضمومة، ٌ ُمك$رم َِ ِ
ٌُمكرم، ُمنتظر ُمنتظر، ُمستغفر ُمستغفر ٌ ٌ ٌَ ِ َِ ٌ ما الف$رق بينھم$ا؟ ھ$و حرك$ة م$ا قب$ل ا]خ$ر، وھ$ذا كل$ه مح$ل : ًإلى آخره، إذا.. َ

  .وفاق، ليس فيه خ.ف بين النحاة، الباب من أوله إلى آخره

ْوإن ِ َفتحت َ ْ َ    .أنت أيھا الناطق: َ

ُمنه ْ عل أو إلى الوزن، زنة المضارع أو إلى اسم الفاعل يحتمل، لكن يبق$ى اFش$كال الضمير إما أن يعود إلى اسم الفا: ِ
إذا عاد إلى اسم الفاعل، كيف يكون فتحت اسم الفاعل صار اسم مفعول؟ كيف نحكم عليه بكون$ه اس$م فاع$ل وھ$و اس$م 

ه اس$م فاع$ل إل$ى ًإن فتحت من اسم الفاعل ح$ال كون$ك مخرج$ا ل$ه ع$ن كون$: مفعول؟ ھذا محل إشكال، لكن نؤوله، أي
ُمنه: (كونه اسم مفعول، ونرتاح من ھذا نقول ْ الضمير يع$ود إل$ى ال$وزن؛ =ن ال$وزن ھ$و ال$ذي � يحك$م علي$ه بكون$ه ) ِ

  .اسم فاعل

ْوإن ِ َفتحت َ ْ َ ُمنه َ ْ ًإن فتح$ت م$ن اس$م الفاع$ل ح$ال كون$ك مخرج$ا ل$ه ع$ن : يعني من اسم الفاعل و� ب$د م$ن التق$دير، أي: ِ
ُمن7ه(ى كون$ه اس$م مفع$ول، ھ$ذا إذا جعل$ت ال$ضمير ف$ي كونه اسم فاعل إل ْ عائ$د عل$ى : ًعائ$دا عل$ى اس$م الفاع$ل، وقي$ل) ِ

  . الوزن

ْإن َفتحت ِ ْ َ ُمنه َ ْ َكان َما ِ ْانكسر َ َ َ   .ھذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به: ْ

ْإن  َفتحت ِ ْ َ   .فتح يتعدى: َ

  .مفعول به: َما
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َك7ان ْانك7سر َ َ َ َك7ان(ة � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$$راب، و ھ$ذه جمل$ة ال$صل: ْ ناق$صة، واس$مھا ض$مير م$ستتر يع$ود عل$ى متل$$و ) َ
  .ا=خير وھو انكسر وھو خبر

َكان َما ْانكسر َ َ َ   .، وھو ما قبل ا]خر)كان(انكسر الجملة خبر : ْ

َصار َاسم َ ٍمفعول ْ ُ   .صار بعد فتحه اسم مفعول: َْ

ِكمثل ْ ِ ْالمنتظر َ َُ َ ْ َمنتظ$ر ص$ار اس$م مفع$ول م$ن غي$ر :  فتحت م$ا ك$ان انك$سر وھ$و ال$راء فقل$تِأصلھا منتظر اسم فاعل،: ْ
  .الث.ثي

ِكذلك المنطلق منطلق فتحت ما انكسر فقلت َ َمنطلق صار اسم مفعول، كذلك المستخرج والمكرم: َ َ َ.  

ًن$ه ب$د� م$ن أن أنه يجرى به مجرى اسم الفاعل م$ن غي$ر الث.ث$ي، إ� أ: القاعدة في اسم المفعول من غير الث.ثي: ً إذا
  .يكسر ما قبل ا=خير يفتح ما قبله

ْوإن ِ َفتحت َ ْ َ ُمنه َ ْ   .من الوزن: ِ

َكان َما ْانكسر َ َ َ ْم7ع: الذي كان انكسر وھو مراده بقوله: ْ ِك7سر َ ْ .متل7و َ َُ ِاAخي7ر ْ ِ َص7ارم$ا يتل$وه ا=خي$ر، : يعن$ي َ َاس7م َ ٍمفع7ول ْ ُ َْ 
ِكمثل ْ ِ ْالمنتظر َ َُ َ ْ ْ.  

الفاع$$ل م$$ن الفع$$ل الزائ$$د عل$$ى ث.ث$$ة أح$$رف زن$$ة الم$$ضارع من$$ه بع$$د زي$$ادة الم$$يم ف$$ي أول$$ه زن$$ة اس$$م : ق$$ال ال$$شارح
ًيب$$دل ح$$رف الم$$ضارعة ميم$$ا : ق$$د يظ$$ن الظ$$ان أنھ$$ا زي$$ادة عل$$ى ح$$رف الم$$ضارعة، وال$$صواب أن$$ه يق$$ال. م$$ضمومة

ًزْيَد في أوله ميم مضمومة، أوله م$ا ھ$و؟ الي$اء، م$ث.: مضمومة، ھذا أولى، إذا قيل  ق$د يظ$ن الظ$ان أن الم$يم ينطل$ق،: ِ
ٍيبدل حرف الم$ضارعة ميم$ا م$ضمومة، حينئ$ذ : تزاد قبل الياء والياء تبقى �، وإنما يعبر بتعبير أجود من ھذا أن يقال ً

ًس$$واء ك$$ان مك$$سورا م$$ن : ًيفھ$$م من$$ه أنھ$$ا زائ$$دة وأنھ$$ا ب$$دل ع$$ن ح$$رف الم$$ضارعة، ويك$$سر م$$ا قب$$ل آخ$$ره مطلق$$ا، أي
ٌقات$ل يقات$$ل فھ$و مقات$$ل بك$سر الت$اء مقات$$ل، ودح$رج ي$$دحرج فھ$و م$$دحرج بك$سر ال$$راء، : ًالم$ضارع أو مفتوح$ا، فتق$$ول ِ ِ َ ِ ِ ِ

ِوواصل يواصل فھو مواصل، ھنا لم نفعل إ� أننا زدنا الميم وضممناھا فقط وإ� كسر ما قبل آخره فھو مكسور ِ.  

ٌوت$دحرج يت$دحرُج فھ$و مت$$دحرج ھ$ذا م$ن الملح$$ق بالرب$اعي، =ن دح$رج زي$د ف$$ي أول$ ِ َ َ ه الت$اء تفعل$$ل، وتعل$م ي$تعلم فھ$$و َ
ٌمتعلم l.  

فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ث.ثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تف$تح من$ه م$ا ك$ان 
َُمضارب ومقاتل ومنتظر على الجھة السابقة: ًمكسورا وھو ما قبل ا]خر، نحو َ َ.  

ِوف77777777777 ِاس77777777777م يَ ِمفع77777777777ول ْ ُ ِالث6ث77777777777 َْ َ cيM ْاط77777777777رد َ .   

  

ُزن77777777777777ة َ ٍمفع77777777777777ول ِ ُ ٍك77777777777777آت َْ ْم77777777777777ن َ ْق77777777777777صد ِ َ َ
  

  

ِمفُعولال اْسمھذا  ْ َ، ُضرب فھو مضروب وقت$ل فھ$و مقت$ول، وش$رب : من الث.ثي أنه يؤتى به على زنة مفعول، فتقول َ َِ ُِ ٌُ ٌِ
ًفھو مشروب، وأكل فھو مأكول، إذا ٌ ٌِ   .اسم المفعول من الث.ثي يأتي على زنة مفعول: ُ

ِوف ِاسم يَ ْمف ْ ِعولَ ِالث6ث ُ َ cيM ْاطرد َ .  

ِاس77م يِف77 ْاط77رد: ھ$$ذا ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$ه: ْ َ ِاس77م. . ِمفع77ول(و. م$$ضاف: ْ ُ ِمفع77ولم$$ضاف إلي$$ه، ) َْ ُ و . م$$ضاف: َْ
ِالث6ث( َ cيM (مضاف إليه.  

ِوف ِاسم يَ ِمفعول ْ ُ Mالث6ثى َْ ِ َ c ْاطرد َ ُزنةاطرد في اسم مفعول الث.ثي، : . َ   .ھذا فاعل اطرد ِ

ُزنة َ ٍمفعول ِ ُ ٍكآت َْ vيعني كاس$م مفع$ول آت م$ن ق$صد فھ$و مق$صود، ومن$ه م$دعو، أص$لھا: َ م$دُع ث$م واو؛ =ن$ه عل$ى زن$ة : ٍ
  .مفعول وأدغمت الواو في الواو

ًمرضوي مفعول، اجتمع$ت ال$واو والي$اء وس$بقت إح$داھما بال$سكون فقلب$ت ال$واو ي$اء ث$م أدغم$ت : ومرضي =ن أصلھا
ٍ مرضي، الياء ا=ولى منقلب$ة ع$ن ال$واو؛ =ن مرض$ي عل$ى زن$ة مفع$ول، أي$ن ال$واو؟ حينئ$ذ نق$ول:الياء في الياء فقيل ٌ :
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ال$واو س$ابقة وھ$ي س$اكنة؛ =نھ$ا عل$ى : أصلھا مرضوي مفعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداھما بالسكون، يعني
vمرض$ي عل$ى : ف$ي الي$اء المتحرك$ة ص$ارًالواو س$اكنة، فقلب$ت ال$واو ي$اء، ث$م أدغم$ت الي$اء وھ$ي س$اكنة ... زنة مفعول

  .وزن مفعول

مبيوع، استثقلت الضمة عل$ى الي$اء فنقل$ت : مبيع ومقول، مبيع أصلھا. مبيع ومقول ومرمي، مرمي مثل مرضي: ومنه
ث$م ي$اء ث$م ع$ين، ل$و أبقين$ا ال$ضمة قب$ل ي$اء ) م$ب: (إلى ما قبلھا، ثم اجتمع الواو والياء وھما ساكنان فحذفت الياء فقي$ل

ًمبي$$ع، إذا: ًاكنة وج$ب قل$ب الي$اء واوا، فقلبن$ا ال$ضمة ك$سرة فقي$لس$ ِمبي$ع ھ$ذا عل$ى زن$ة مفع$ول، مفع$ول، أي$ن ال$$واو؟ : ِ
مبيوع، ياء ثم واو ساكنة، ياء مضمومة وم$ا قبلھ$ا س$اكن، نقلن$ا : حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، لماذا؟ =ن أصله

ٍمب، ضمة ثم ياء، حينئ$ذ إذا أبقيناھ$ا عل$ى : ى الساكنان فحذفت الواو صارحركة الياء إلى ما قبلھا فسكنت الياء ثم التق
ًما ھي قلبت الياء واوا؛ =ن الياء الساكنة إذا ضم ما قبلھا وج$ب قلبھ$ا واوا، ل$صحة الي$اء وإبقائھ$ا ص$حيحة دون قلبھ$ا  ً

:  وقبلھ$ا س$$اكن، نق$$ولمق$$وول ب$ضمة عل$$ى ال$$واو: م$$سلموي ھن$اك، وك$$ذلك ف$$ي مق$ْول أص$$لھا: قلبن$ا ال$$ضمة ك$سرة مث$$ل
  .ُمقول: استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلھا، مقوول، ثم اجتمع واوان فحذفت إحداھما فقيل

ِوف77777777777 ِاس77777777777م يَ ِمفع77777777777ول ْ ُ ِالث6ث77777777777 َْ َ cيM ْاط77777777777رد َ .   

  

ُزن77777777777777ة َ ٍمفع77777777777777ول ِ ُ ٍك77777777777777آت َْ ْم77777777777777ن َ ْق77777777777777صد ِ َ َ
  

  

  .قصدته فھو مقصود، وضربته فھو مضروب، ومررت به فھو ممرور به

َن777777777777777777ابَو ًنق6777777777777777777 َ ْ ُعن777777777777777777ه َ ْ ِفعي777777777777777777ل ُذو َ ِ َ   

  

ُنح7777777777777777777و ْ ٍفت7777777777777777777اة َ َ ْأو َ ًفت7777777777777777777ى َ ِكحي7777777777777777777ل َ ِ َ  

  

ِمفُعول ُاْسم: ًإذا ْ َيأتي على زنة مفعول في الث.ثي، ويأتي على زن$ة ُمفع$ل فيم$ا زاد عل$ى الث.ث$ي، ھ$ذا إذا أطل$ق : نقول َ
ٍ حينئ$ذ ص$ار ص$فة م$شبھة، ف$إذا شيء وقع بعد أن لم يك$ن، إن أض$يف إل$ى مرفوع$ه.. فھو اسم مفعول يدل على حدث

: إما أن نحمله على الصفة المشبھة أو اس$م مفع$ول؛ =ن الف$رق بينھم$ا ك$الفرق ب$ين ال$سماء وا=رض: تردد بين أمرين
فرق بينھم$ا، � يحت$اج إل$ى : ٍھذا يدل على شيء وجد بعد عدم، وھذا شيء يدل على شيء موجود مستمر، حينئذ نقول

  .ث بعد أن لم يكن، =نه ا=صل فيهقرينة في حمله على الحدو

ٍوأما إذا أردنا أنه يدل على صفة مشبھة حينئذ � ب$د م$ن قرين$ة واض$حة، وھ$ذه القرين$ة ف$ي اس$م المفع$ول إض$افته إل$ى 
ھنا ص$فة م$شبھة، لم$اذا؟ =ن$ه أري$د أن ي$دل عل$ى ص$فة �زم$ة ثابت$ة م$ستقرة، وھ$ذا : مرفوعه؛ محمود المقاصد، نقول

�، ل$و احتم$ل ال$صفة الم$شبھة : ٍإذا أضفناه حينئذ حملن$اه عل$ى ال$صفة الم$شبھة، إذا ل$م ي$ضف قلن$اخ.ف ا=صل فيه، ف
  .ً� نحمله عليه، وإنما نحمله على أصله، و� بد من قرينة، والقرينة أن يكون مضافا إلى ما بعده: الثبوت نقول

ِفعيلھنا  ِ ِفعيل:  نقولَ ِ ن$اب : ب عن اسم المفع$ول، ولكن$ه س$ماعي، ول$ذلك ق$الٍ ا=صل فيه أنه صفة مشبھة، حينئذ قد ينوَ
ًذو فعيل نق.، يعني ٍمنقو�، وإذا عبر عن الشيء بأن$ه نق$ل حينئ$ذ حملن$اه عل$ى ال$سماع: ٍ � قي$اس، � ينق$اس، وإن : ًإذا. ً

  .كان المسألة فيھا خ.ف

َوناب ًنق6 َ ْ ُعنه َ ْ ِفعيل ُذو َ ِ َ  

َناب   .ھذا فعل ماضي: َ

ِفعيل ُذو و ِ   . بمعنى صاحب، وھو فاعل)ذو: (َ

ًنق6 و ْ ِفعيل ُذوھذا إعرابه حال من : َ ِ َ.  

ًنق6 ْ   ).ُذو(ً� قياسا، وھو مصدر بمعنى اسم المفعول حال من : أي: َ

ُعن77ه: ًع$$ن مفع$$ول، ع$$ن مفع$$ول فق$$ط أو ع$$ن ُمفع$$ل أي$$ضا؟ الن$$اظم ھن$$ا ق$$ال..  ون$$اب عن$$ه ْ ، وال$$ضمير يع$$ود إل$$ى أق$$رب َ
..  على العموم، لكن$ه ظ$اھر ك$.م الن$اظم أن$هبعضھميناب عن مفعول فحسب، وإن حلمه مذكور، وھذا ھو الظاھر أنه 

  .عن الث.ثي: عن مفعول يعني
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َوناب ًنق6 َ ْ ُعنه َ ْ ٍيعني عن مفعول، وقد ينوب عن ُمفعل كما قاله الصبان، لكن ظاھر ك.م الناظم: َ   .ا=ول َ

ذا على وزن فعيل، ھ$ذا ن$اب من$اب م$اذا؟ مع$ل، أعل$ه فھ$و أعله المرض فھو عليل، عليل ھ: ِوقد ينوب عن ُمفعل نحو
ًأعل$ه الم$رض فھ$و علي$ل؛ إذا: vُمعل إذا قي$ل: أعله اسم المفعول منه. معل، أعله ج$اء : ًعلي$ل ھن$ا ن$اب من$اب مع$ل، إذا: ٌ

  .ًنائبا عن غير مفعول بل عن ُمفعل

ع$ل ول$م ي$ذكر إ� ھ$ذين المث$الين فح$سب، وإ� ًمعقد، لكن ھذا قليل جدا، أن ينوب ع$ن مف: وعقدت العسل فھو عقيد أي
  .ا=صل أنه نائب مناب مفعول

َوناب ًنق6 َ ْ ُعنه َ ْ ِفعيل ُذو َ ِ َ   

ِفعيل ِ   .ھذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولذلك جاء بمثالين مذكر ومؤنث وأوقع عليه فعيل: َ

ُنحو ْ ٍفتاة َ َ ْأو َ ًفت7ى َ ِكحي7ل َ ِ أ� يك$ون مم$ا ي$ستوي في$ه الم$ذكر :  الم$ذكر ال$سالم، قلن$اوھ$ذا ال$ذي م$ر معن$ا ھن$اك ف$ي جم$ع: َ
ام$رأة قتي$ل . ًفتاة كحيل وفتى كحي$ل، ي$ستوي في$ه الم$ذكر والمؤن$ث: فعيل كحيل تقول. جريح وقتيل، ھو ھذا: والمؤنث

  .استوى فيه المذكر والمؤنث: ًورجل قتيل، امرأة جريح ورجل جريح، إذا

َوناب ًنق6 َ ْ ُعنه َ ْ ِفعيل ُذو َ ِ َ   

ِفعيل ُذو ِ   .موازنه: أي صاحب ھذا الوزن أي: َ

ُنحو ْ ٍفتاة َ َ ْأو َ ًفتى َ ِكحيل َ ِ َ  

انظ$ر خ$صه بمفع$ول =ن$ه ھ$ذا ظ$اھر ال$نظم، وأم$ا أعل$ه فھ$و مع$ل وعقدت$ه فھ$و . ينوب فعيل عن مفع$ول: قال الشارح
  ً.ھذا قليل جدا: عقيد نقول

: ل بمفع$ول ف$ي المعن$ى فق$ط، وأم$ا ف$ي العم$ل ف$.، يعن$يفي الد�لة على معناه، انظر ن$ص عل$ى أن$ه ُي$دل بفعي$ل م$ا ُي$د
  .مفعول ھذا يعمل عمل فعله بالشروط السابقة

cوك777777777777777ل ُ َق777777777777777رر َم777777777777777ا َ . ِ)س777777777777777م ُ ْ ِفاع777777777777777ل ِ ِ َ   

  

َيعط77777777777777777777ى ْ َاس77777777777777777777م ُ ٍمفع77777777777777777777ول ْ ُ َْ............  

  

�، : بما ناب عن مفعول ھ$ل يعم$ل عم$ل الفع$ل وھ$و فعي$ل ھن$ا عل$ى جھ$ة الخ$صوص؟ الج$وا. يعمل عمل الفعل: ًإذا
  . ينوب فعيل عن مفعول في الد�لة على معناه فقط. إنما المراد به في الد�لة على معناه

. وين$وب ف$ي الد�ل$ة � العم$ل: -التسھيل ھذا مطبوع لكنه لم يكمله، أكمله غي$ره-وقال ابن مالك رحمه ' في التسھيل 
  .ھكذا نص على أنه ينوب عنه في الد�لة � العمل

ُوينوب في الد�لة � العمل عن مفعول بقلة فْعل كذْبح، وفعل كقنس، وفْعلة كغرفة، وبكث$رة : ك في التسھيلقال ابن مال َُ َ ٌ ِ ِ
ُفعيل، أما ذبح وقنس وفعلة ھذه قليل، وأما فعيل فھو كثير َ ِ.  

فع$ول يرف$ع م$ا ك$ان عل$ى زن$ة م.. ين$وب عن$ه ف$ي المعن$ى � ف$ي العم$ل، فاس$م المفع$ول: الشاھد من ھذا الك.م أنه ق$ال
م$ررت برج$ل : ُنائب فاعل، وأما فعيل إذا أنيب عن مفعول � يرفع نائب فاعل، وإنما معناه معن$ى اس$م المفع$ول، نح$و

ًوفت$ى كحي$ل، وام$رأة قتي$ل، ورج$ل قتي$ل، فن$اب ج$ريح وكحي$ل . جريح وامرأة جريح وفت$اة كحي$ل، كحي$ل الع$ين يعن$ي
ٍوقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول ٍ ترط في اFنابة ھنا أ� يكون ل$ه اس$م مفع$ول، �، ق$د يك$ون وق$د ي$سمع � يش: ًإذا. ٍ

  : غيره، و� ينقاس ذلك في شيء، بل يقتصر فيه على السماع، وھذا معنى قوله

َوناب ًنق6 َ ْ ُعنه َ ْ ِفعيل ُذو َ ِ َ   

ي كونھا لي$ست دعوى اFجماع ف: يعني. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة، وليست مقيسة باFجماع
ًوفي دعواه اFجماع على ذلك نظ$ر، إجماع$ات النح$اة ھ$ذه كم$ا ذك$رت س$ابقا، جمھ$ور وإجم$اع . فيھا نظر: مقيسة قال

  .انتبه لھا
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ض$ريب : ًول$يس مقي$سا، ف$. يق$ال: فقد ق$ال وال$ده ف$ي الت$سھيل ف$ي ب$اب اس$م الفاع$ل عن$د ذك$ره نياب$ة فعي$ل ع$ن مفع$ول
ض$ريب بمعن$ى م$ضروب فنقي$سه :  جريح وقتيل، ھل س$مع ض$ريب؟ �، � نق$ولبمعنى مضروب، � تقس، إنما ُسمع

  .�، =نه غير مقيس بل ھو محفوظ بكلمات معدودة: =نه على وزن فعيل، نقول

ًوليس مقيسا خ.فا لبعضھم، أي   ً.في نوع منه وھو ما ليس له فعيل بمعنى فاعل ليس مطلقا: ً

وق$$ال ف$$ي الت$$سھيل : ًال ف$$ي الت$$سھيل وق$$ال ف$$ي ش$$رحه، وأحيان$$ا يق$$ولق$$: ًدائم$$ا يق$$ول. زع$$م بع$$ضھم: وق$$ال ف$$ي ش$$رحه
  ھل بينھما فرق؟ . وشرحه

فقد قال والده في التسھيل ف$ي ب$اب اس$م الفاع$ل، : وفي شرحه، انظر ھنا قال: قال في التسھيل، وإذا أرادوا تأكيده قالوا
  .وقال في شرحه: ثم قال

  المتن والشرح، ما الفائدة؟

ًتابه ف. بد أن يكون الشرح �حقا � سابقا و� موافقاإذا شرح المصنف ك ً ً� يكون الشرح سابقا على المتن عق$.، و� . ً ً
ًيكون موافقا يضع المتن ويشرح معه، إذا ٍيكون �حقا، وإذا كان �حق$ا ق$د يك$ون بينھم$ا زم$ن، وحينئ$ذ ق$د يرج$ع ع$ن : ً ً ً

ٍالفه، حينئذ إذا خالفه فالحجة في ال$شرح =ن$ه �ح$ق، معل$وم بعض أقواله، فقد يذكر في التسھيل شيء ثم في الشرح يخ
ٍقطعا، فا=ول منسوخ إن صح التعبير، حينئذ نقول ما ف$ي الت$سھيل ھ$ذا م$ضروب علي$ه، وم$ا ف$ي ال$شرح ھ$و المق$دم، : ً

اب$ن وھ$ذا يق$ع حت$ى عن$د . ٍفإذا وافق الشرح التسھيل ھ$و ق$وة عل$ى ق$وة، ف$إن خالف$ه حينئ$ذ ص$ارت العم$دة ف$ي الت$سھيل
ٍھشام، قطر الندى قد يذكر شيئا في المتن ث$م يخالف$ه ف$ي ال$شرح، ول$ذلك إذا ق$رأت متن$ا ل$شارح ً ص$احب الم$تن انظ$ر .. ً

قارن بينھما قد يقع خ.ف وما يتنبه الطالب، قد يشرح شيء =نه ق$د يرج$ع، م$سألة يقررھ$ا ف$ي الم$تن ث$م ي$شرحه بع$د 
: ل، فإذا شرحه قد � ينص على ما ذكره في المتن، ولذلك ھنا يق$ولسنين يكون قد طالع واستفاد أشياء فرجع عن القو

  .وقال في شرحه، دل على الفرق بينھما

=ن$ه � ل$بس في$ه، : يعن$ي. وزعم بعضھم أنه مقيس ف$ي ك$ل فع$ل ل$يس ل$ه فعي$ل بمعن$ى فاع$ل كج$ريح: وقال في شرحه
 � لفاع$ل � ل$بس في$ه، إذا ج$اء فعي$ل ويحتم$ل إذا جاء فعيل قد يك$ون لفاع$ل وق$د يك$ون لمفع$ول، إذا ُس$مع فعي$ل: يعني

ٍفاعل ومفعول، بعض ا=فعال ُيسمع له فعيل بمعنى فاعل، وُيسمع له فعيل بمعنى مفعول، حينئ$ذ إذا ل$م ُي$سمع للفع$ل � 
إذا ل$م ُي$سمع ل$ه فعي$ل بمعن$ى فاع$ل ص$ار . نقول بأنه مقيس؛ =نه يحتمل أنه فعيل بمعنى فاع$ل أو فعي$ل بمعن$ى مفع$ول

زعم بعضھم أنه مقيس في كل فعل ليس ل$ه فعي$ل بمعن$ى فاع$ل كج$ريح، ف$إن ك$ان ل$ه : ًيسا �نتفاء اللبس، ولذلك قالمق
  ً.فعيل بمعنى فاعل حصل اللبس ف. يكون مقيسا.. بمعنى فاعل

  .ًفإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. القضية مرتبة على حصول اللبس: ًإذا

وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كم$ا ج$زم ب$ه : لتذكير والتأنيثوقال في باب ا
ًناب نق6 : في المسألة خ.ف، والناظم قال: ًإذا. ھنا، وھذا � يقتضي نفي الخ.ف ْ َ على ما ترجح عنده وھو ا=كث$ر أن$ه ََ

ًاس أم �؟ أما فعل له فعيل بمعنى فاع$ل ل$يس مقي$سا، غير مقيس، والخ.ف في فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، ھل ينق
  . لماذا؟ لوقوع اللبس

ُنحو: (وقد نبه المصنف بقوله: ثم قال ْ ٍفتاة َ َ ْأو َ ًفتى َ ِكحي7ل َ ِ ًعل$ى أن فع$ي. بمعن$ى مفع$ول ي$ستوي في$ه الم$ذكر والمؤن$ث ) َ
  .بلفظ واحد، وستأتي ھذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء ' تعالى

فعل$ى . ھ$ذا ھ$و ال$صحيح. ًأن فعي. ينوب عن مفعول في الد�لة على معن$اه � ف$ي العم$ل: وزعم المصنف في التسھيل
  .مررت برجل جريح عبده؛ =نه إنما ناب عنه في المعنى فقط، أما العمل �، فيبقى ل5صل: ھذا � تقول

  :خاتمة

 أبني$ة أس$ماء الف$اعلين وأس$ماء المفع$ولين، وظ$اھر ص$نيع ب$اب: ترجم المصنف =بني$ة ال$صفات الم$شبھة، ق$ال: قد يقال
َوناب: (النظم من أوله إلى آخر بيت ًنق6 َ ْ وال$صفات الم$شبھات بھ$ا، : ًأنه لم ي$ذكر لل$صفات الم$شبھة أوزان$ا، =ن$ه ق$ال) َ

ت الم$شبھة؟ ق$د إلى آخره، كل ما ذكره في الظاھر أنه أسماء فاعلين أو أسماء مفع$ولين، أي$ن ال$صفا.. فذكر فُعل وفْعل
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. ت$رجم الم$صنف =بني$ة ال$صفات الم$شبھة ول$م ي$ذكرھا وھ$و معي$ب، عي$ب تت$رجم لل$شيء ول$م ت$ذكره، ھ$ذا عي$ب: يقال
ًواغتفر في عكسه أن يذكر شيئا ولم يترجم له يسمى تبرع$ا، بمعن$ى أن$ه ذك$ر م$سألة خارج$ة عم$ا ت$رجم ل$ه ھ$ذا زي$ادة  ً

  . �، ھذا عيبفضل � ينكر عليه، أما تترجم لشيء و� تذكره

ھناك ذكر العم$ل : إنه ذكرھا في الباب ا]تي؛ =نه سيذكر الصفة المشبھة، لكن نقول: ولم يذكره وھو معيب، و� يقال
ٍول$$م ي$$ذكر ا=بني$$ة، وحينئ$$ذ � ب$$د أن يك$$ون ق$$د ذك$$ر ا=بني$$ة ف$$ي ھ$$ذا الموض$$ع وإ� ح$$صل تع$$ارض؛ =ن الم$$ذكور في$$ه 

ًع ھ$ذه ال$صفات ص$فات م$شبھة إ� ف$اع. ك$ضارب وق$ائم فإن$ه اس$م فاع$ل، إ� إذا أن جمي$: أحكامھا � أبنيتھ$ا، وجواب$ه
إذا لم يضف إل$ى مرفوع$ه، وس$بق : أضيف إلى مرفوعه، متى اسم فاعل؟ ما كان على زنة فاعل كضارب وقائم نقول

ًخ.ف منعا وجوازا اتفاقا وتوسطا بين طرفين، اسم الفاعل إذا كان من �زم إضافته لمرفوعه م ً ً   ا حكمھا؟ ً

  :ٍإذا أضيف إلى مرفوعه حينئذ انتقل إلى الصفة المشبھة، ولذلك سيأتي.       حكمھا جائزة باتفاق؛ كطاھر القلب

َوص7777777777777777777777وغھا ْ َ ْم7777777777777777777777ن َُ ٍ)زم ِ ِ ِلحاض7777777777777777777777ر َ ِ َِ   

  

ِكط7777777777777777777777777777اھر ِ َ ِالقل7777777777777777777777777777ب َ ْ َْ..................    

  

ِكط7اھر ِ َ ِالقل7ب َ ْ ِط7اھرزن$$ة فاع$ل، لم$$ا أض$يف دل عل$$ى الثب$وت،  َْ ِ ِلقل77با َ ْ ٍص$فة �زم$$ة، وحينئ$ذ إذا أض$$يف إل$ى مرفوع$$ه  َْ
  .ھذا صار صفة مشبھة: نقول

: باتفاق، وإذا تعدى إلى واح$د مح$ل ن$زاع ب$ين النح$اة، يج$وز وقي$ل.. ويمتنع اFضافة فيما إذا تعدى إلى أكثر من اثنين
  .� يجوز

ً. ك$ضارب وق$ائم؛ فإن$ه اس$م فاع$ل، إ� إذا جميع ھذه الصفات مذكورة في ھذا الباب صفات مشبھة، إ� ف$اع: ًإذا نقول
ِكط77اھرأض$$يف إل$$ى مرفوع$$ه وذل$$ك فيم$$ا دل عل$$ى الثب$$وت؛  ِ َ ِالقل77ب َ ْ . ًبعي$$د، فھ$$و ص$$فة م$$شبھة أي$$ضا: وش$$احط ال$$دار أي َْ

وك$$ذلك اس$$م الفاع$$ل م$$ن غي$$ر الث.ث$$ي واس$$م المفع$$ول إذا ق$$صد بھم$$ا الثب$$وت دون الح$$دوث، أو أض$$يفا إل$$ى مرفوعھم$$ا 
  .ن الث.ثي المجرد فھما صفتان مشبھتانكوصف الفاعل م

ِأن ھذه ا=بنية إن قصد بھا الثبوت والدوام وإن لم تضف إلى مرفوعھ$ا فھ$ي ص$فات م$شبھة، إذا ق$صد بھ$ا : والحاصل
الف$رق : ٍالدوام وا�ستمرار؛ =ن ھذا معنى الصفة المشبھة، وإن قصد بھا الحدوث كان$ت أس$ماء ف$اعلين، وحينئ$ذ نق$ول

ٌعلَفَوبين فاعل  َولىَأ ْ ٌوفعيل ْ ِ َ ٌبالصيغة، وأما فْعل إذا قصد به الحدوث فھ$و اس$م .. أن فاعل يدل على اسم الفاعل بلفظه: َ
َفاعل معنى، وأما في اللفظ ف$.؛ =ن$ه ل$يس عن$دنا اس$م فاع$ل لم$ا ك$ان عل$ى زن$ة فاع$ل، وفْع$.ن وفع$.ن وأفع$ل وفع$ل  َ َ

  .ھي من جھة المعنى اسم فاعل: ى الحدوث نقولليست على زنة فاعل، فإذا استعملت في الد�لة عل

ًقد يكون اس$م الفاع$ل لفظ$ا ومعن$ى، وق$د يك$ون معن$ى � لفظ$ا: ًإذا ًً ًمت$ى يك$ون لفظ$ا ومعن$ى؟ إذا ك$ان عل$ى زن$ة فاع$ل . ً ً
ًومتى يكون معنى � لفظا؟ إذا كان عل$ى زن$ة فاع$ل وق$صد ب$ه ا�س$تمرار، أو ك$ان عل$ى غي$ر زن$ة . فقصد به الحدوث ً

ًكفْعل وما ذكره الناظم من ا=وزان، فھو اسم فاعل معنى � لفظافاعل  ً.  

ح$ُسن فھ$و حاس$$ن، : كلھ$ا، ول$ذلك قي$ل.. وذھ$ب بع$ضھم إل$ى أن$ه إذا ق$صد بھ$ا ال$نص عل$ى الح$دوث حول$ت إل$ى فاع$ل
أن وزن فاع$ل � يخ$تص : وظُرف فھو ظارف، كل م$ا ق$صد ب$ه الح$دوث ح$ول إل$ى وزن فاع$ل، ول$ذلك عن$د بع$ضھم

ِلمتعدي وفعل المتعدي، � يختص بوزن فعل المتعدي وال.زم و� فعل المتعدي، بل كل م$ا أردت من$ه الح$دوث َبفعل ا َِ
ًحينئذ سواء كان فعل مطلقا أو فعل مطلقا أو فُعل تأتي به على زنة فاعل ًِ َ حُسن فھو حاسن، ظُرف فھ$و ظ$ارف، ق$ُبح . ٍ

Kد�لة على الحدوث فأت به عل$ى زن$ة فاع$ل، وث$م م$ن يق$وي ھ$ذا كل لفظ أردت ال. إلى آخره.. فھو قابح، فتح فھو فاتح َ
ًالقول قديما وحديثا ً.  

ِوذھب بعضھم إلى أنه إذا قصد بھا النص على الحدوث حولت إلى فاعل مطلقا بقطع النظر عن كونه فع$ل أو فع$ل أو  َ ً
ًفُع$ل، ف$$إذا أري$د ح$$دوث الح$$سن م$ث. قي$$ل ح$$سن � حاس$ن، نف$$س اللف$$ظ : تحاس$$ن � ح$سن، وإذا أردت ب$$ه الثب$وت قل$$: ُ

ح$$سن، ف$$رق بينھم$$ا، : حاس$$ن، وإذا أردت ب$$ه الثب$$وت وا�س$$تمرار قل$$ت: َح$$ُسن، إذا أردت الد�ل$$ة عل$$ى الح$$دوث قل$$ت
  .وسيأتي مزيد بيان في الصفة المشبھة
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وق$$صد الثب$$وت . أن ا=ص$$ل ف$$ي فاع$$ل ق$$صد الح$$دوث، ھ$$ذا ا=ص$$ل في$$ه: والف$$رق ب$$ين فاع$$ل وغي$$ره ف$$ي تل$$ك ال$$صفات
ٌئ، عارض، ف. يعتبر إ� مع ما يدل على خروجه عن ا=صل، يعنيطار   .� بد من قرينة واضحة بينة: ٌ

  .واستعماله في الثبوت من اFضافة إلى الفاعل ونحوھا، أو النصب على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز

وأم$ا غي$ر فاع$ل . شبيه بالمفعول به أو تمييزً� بد من قرينة لفظية؛ إما أن يضاف، وإما أن ينصب مفعو� على الت: ًإذا
فم$شترك ف$ي ا=ص$ل ب$ين الح$دوث والثب$وت، واكتف$ي ف$ي كون$ه ص$فة . َفمشترك، غير فاعل مثل فعل وما عطف عليه

كل الصفات المشبھات السابقة يكتف$ى ف$ي الد�ل$ة عل$ى ق$صد الح$دوث بالني$ة فق$ط، : يعني. مشبھة بقصد الثبوت فحسب
  .ية، لماذا؟ =نه ھو ا=صل فيھا، فما حمل على أصله � يحتاج إلى قرينة � حالية و� قاليةو� نشترط قرينة لفظ

  .ٍ حينئذ � بد من قرينة-وھو ا�ستمرار والثبوت-وأما إذا استعمل فاعل في غير مدلوله 

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  83الدرس 

ِبسم ْ ِ ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ ِ .   

  . الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

ِالصفة الم7شبھة باس7م الفاع7ل: قال الناظم رحمه ' تعالى ِ َ َْ ِ ْ َ . ُ Mِ ُ والم$راد باس$م . ألحق$ت باس$م الفاع$ل ف$ي العم$ل: يعن$ي. َُ
ًلواح$$د، =ن اس$م الفاع$$ل ق$د يك$$ون �زم$ا إذا ك$ان م$$صوغا م$ن الفع$$ل ال$.زم، وق$$د يك$ون متع$$ديا المتع$دي : الفاع$ل ً ً

  .ًلواحد، وقد يكون متعديا =كثر من واحد

ُال77صفة الم77شبھة  َُ . ُ Mَ ًأش$$بھت اس$$م الفاع$$ل ف$$ي المتع$$دي إل$$ى واح$$د، وحينئ$$ذ � تن$$صب إ� اس$$ما واح$$دا، ويمتن$$ع أن تن$$صب َ ً ٍ
  .إنما ألحقت باسم الفاعل المتعدي لواحد � متعدي إلى اثنيناسمين، لماذا؟ =نھا 

ُالصفة المشبھة  َُ . ُ Mَ   :مختلف في حدھا، وھي أشبه ما يكون برسم، ولذلك قال الناظمَ

ٌص777777777777777777فة َ َاستح777777777777777777سن ِ ِ ْ cج777777777777777777ر ُْ ِفاع777777777777777777ل َ ِ َ   

  ج

ًمعن77777777777ى ْ َبھ77777777777ا َ ُالم77777777777شبھة ِ َ ُِ ْ َاس77777777777م ْ ِالفاع77777777777ل ْ ِ َ
  

  

أن ع.م$ة ال$صفة الم$شبھة استح$سان ج$ر فاعلھ$ا : اب$ن عقي$ل وذك$ر الم$صنفوھذا أشبه ما يكون بالع.مة، لذلك ذك$ر 
  .بھا، فدل على أنه من قبيل الرسم � من قبيل الحد والتعريف

ُالصفة المشبھة: وأما المشھور في حدھا خ.ف ما جرى عليه الناظم ھنا =نه يعتبر ع.مة، والصحيح أن نقول َُ . ُ Mَ : ھ$ي َ
ھ$ذا ي$شمل ال$صفة .  �زم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوثما صيغ لغير تفضيل من فعل

  .المشبھة من حيث الحقيقة

اس$$م موص$$ول بمعن$$ى ال$$ذي، وي$$صدق ھن$$ا عل$$ى ال$$صفة؛ =ن ك$$ل م$$ا ذك$$ره م$$ن العوام$$ل : م$$ا) م$$ا ص$$يغ لغي$$ر تف$$ضيل(
ھ$ذا ي$شمل اس$م الفاع$ل، اس$م المفع$ول ًوالمشتقات إنما ھ$ي ص$فات، وس$بق أن ال$صفة ھ$ي م$ا دل عل$ى معن$ى وذات، و

  .وأفعل التفضيل والصفة المشبھة، كلھا تدل على ذات متصفة بحدث وإن اختلفت جھة الحدث

  . ما دل على ذات وحدث: ھذا اسم موصول يصدق على الصفة، والصفة المراد بھا: نقول) ما: (ًإذا

ھ$ذا م$ن أوج$ه ال$شبه ب$ين : ًإذا. ي$دل عل$ى ذات وح$دثالصفة المشبھة تدل على ذات وح$دث، كم$ا أن اس$م الفاع$ل : ًإذا
  .الصفة المشبھة واسم الفاعل

ُا�شتقاق وا=خذ، حينئذ أخ$ذت ھ$ذه ال$صفة الم$شبھة م$ن : الصياغة والصوغ المراد به: صيغ قلنا) صيغ لغير تفضيل( ٍ
  .فاعلًمصدر فعل �زم لغير تفضيل احترازا من أفعل التفضيل كما سيأتي أنه � يكون كاسم ال

من مصدر فعل �زم؛ =نه � ت$صاغ ال$صفة الم$شبھة إ� م$ن الفع$ل ال$.زم، وھ$ذا م$ن الف$وارق : يعني) من فعل �زم(
بين الصفة المشبھة واسم الفاعل، =ن اسم الفاع$ل ي$صاغ م$ن ال$.زم وم$ن المتع$دي، وأم$ا الم$شبھة باس$م الفاع$ل فھ$ذه 

َوصوغھا: (خاصة بال.زم، وسيأتي قوله ْ َ ْمن َُ ٍ)زم ِ ِ   .دل على أنھا � تصاغ من الفعل المتعدي) َ

ھذا فصل أراد به بيان أن ال$صفة الم$شبھة ت$دل عل$ى ) لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث(
ٍزي$$د ح$$سن وجھ$$ه؛ حينئ$$ذ الح$$سن : ف$$إذا قي$$ل. الماض$$ي والح$$ال والم$$ستقبل: ثب$$وت الح$$دث ف$$ي جمي$$ع ا=زمن$$ة.. الثب$$وت ٌ ٌ

 �زم في الماضي وفي الحال وفي الم$ستقبل، � يك$ون ف$ي الماض$ي ح$سن وا]ن �، أو يك$ون ف$ي الم$ستقبل وصف له
  .دون ا]ن، بل الوصف عام

  .الصفة المشبھة تدل على ثبوت حدث لذات؛ =نھا صفة وھي كذلك، الصفة تدل على ذات وحدث: ًإذا

  . مصوغة لغير تفضيلحسن وجميل وطاھر ونحو ذلك) ًوھي مصوغة لغير تفضيل قطعا(

ھ$ذه ت$دل عل$ى : كأعلم وأفضل وأتقى وأصبر، نق$ول ؛وزيادة مشاركة على الدالة ھي التفضيل على الدالة الصفات =ن
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ھ$ذه دل$ت عل$ى : التقوى، نق$ول.. الفضل، وأتقى.. العلم، وأفضل.. الحدث ھو ما أخذ منه أعلم. حدث ومشاركة وزيادة
Kمن مفضل ومفضل عليه، زيد أعلم م$ن عم$رو، وزي$ادة وھ$ي زي$ادة المف$ضل عل$ى � بد : ثم مشاركة بين اثنين. حدث ٍ ُ ٌ

  .في العلم.. Kالمفضل عليه في الحدث نفسه

ح$دث =ن$ه ص$فة، وال$صفة ت$دل عل$ى ذات وح$دث، : دلت على ث.ثة أشياء، أفع$ل التف$ضيل ي$دل عل$ى ث.ث$ة أش$ياء: ًإذا
Kزي$د أعل$م ھك$ذا دون أن يك$ون ث$م مف$ضل علي$ه، إ� إذا اس$تعملت ف$ي أعل$م، : وتدل على مشاركة بين اثنين، إذ � يق$ال K َ ٌ

  .غير بابھا وھذا خروج عن أصلھا

ُدلت على مشاركة بين اثنين، زيد أعلم من عمرو: ًإذا المف$ضل .. ودلت على زي$ادة؛ زي$ادة المف$ضل علي$ه ف$ي الح$دث. ٌ
  .على المفضل عليه

  .، وھذه ليست كذلك، الصفة المشبھة ليست دالة على مشاركة وزيادةأفعل التفضيل تدل على مشاركة وزيادة: ًإذا

اFض$افة، ت$ضيف ش$يء إل$ى ش$يء وتن$سب : وس$بق أن الن$سبة الم$راد بھ$ا) موص$وفھا إلى الحدث لنسبة صيغت إنماو(
ًشيئا إلى شيء، فإذا قيل مث. م$ضاف : ھ$ذا ص$فة م$شبھة وھ$و م$ضاف، والوج$ه: مررت برج$ل ح$سن الوج$ه، ح$سن: ً

   .إليه

نسبة الحدث الذي ھو الحسن إلى الموصوف، ما ھو الموص$وف؟ ح$سن الوج$ه، الموص$وف ) حسن(ھنا دلت الصيغة 
ھل يدل اللفظ على م$شاركة أو عل$ى زي$ادة، أم ي$دل  :ثم. ھو رجل، فدلت على أنه موصوف بھذا الوصف وھو الُحسن

  .على لزوم حدث؟ � شك أنه الثاني

ِم$ررت برج$ل ح$سن الوج$ه، ولي$ست م$صوغة Fف$ادة : وفھا وھ$و الُح$سن ف$ي نح$وصيغت لنسبة الحدث إلى موص: ًإذا
ٍمعنى الحدوث فحسب أنه وجد بعد أن لم يكن، �، إذا أريد أن يدل على وجود الحدث بعد أن لم يك$ن حينئ$ذ ننتق$ل إل$ى 

ٍاسم الفاعل؛ =نك إذا أخبرت ع$ن ح$دث إم$ا أن تخب$ر عن$ه بأن$ه موج$ود دائم$ا �زم حينئ$ذ ت$أتي  بال$صفة الم$شبھة، وإذا ً
  .ٍأردت أن تدل على حدث وقع بعد أن لم يكن حينئذ تأتي باسم الفاعل

ولي$ست م$$صوغة Fف$$ادة معن$$ى الح$$دوث، فف$$ي المث$$ال تفي$$د أن الح$سن ثاب$$ت لوج$$ه الرج$$ل، لكن$$ه م$$ن قبي$$ل المج$$از كم$$ا 
  .سيأتي

  .الحسن ھذا ليس بحادث، ليس بمتجدد، وإنما ھو �زم) وليس بحادث متجدد(

ٍم$ررت برج$ل ض$ارب عْم$را؛ حينئ$ذ : ًفإذا قلت مث.) والتجدد الحدوث يفيدان فإنھما ؛والمفعول الفاعل اسمي بخ.ف( ًٍ
  .وصفته بوجود الضرب بعد أن لم يكن، =نك جئت بصيغة تدل على ذلك وھو اسم الفاعل

ال$ضرب بع$د أن ل$م يك$ن، وق$ع علي$ه : ًإذا )ٍم$ضروب ٍبرج$ل ُم$ررت :وك$ذلك ،وتج$دده ال$ضرب لحدوث مفيد ضاربف(
  .ًمررت برجل ضارب عْمرا أوقع الضرب بعد أن لم يكن

ٌزيد شجاع وزيد جميل: وكذلك إذا قلت ٍزي$د ش$جاع، ش$جاع كم$ا س$بق أن$ه ص$فة م$شبھة عل$ى وزن فع$ال، حينئ$ذ زي$د . ٌٌ ُ ُ
ًشجاع وصفته بالشجاعة بعد أن لم تكن؟ أم الم$راد م$ن اللف$ظ أن$ه مت$صف بال$شجاعة ماض$يا وح$ا� . ً وم$ستقب.؟ الث$انيً

ٍحينئذ ھو متصف مدة وجود مدلول زيد، متى ما وجد زيد حينئذ ھو موصوف بالشجاعة ٍ.  

ٌزي$د ش$جاع؛ أخط$أت ف$ي التعبي$ر، أخط$أت ف$ي اختي$ار اللف$ظ، : فإذا أردت الشجاعة بأنھا وقع$ت بع$د أن ل$م تك$ن وقل$ت
ًل أن$ه وج$دت ال$شجاعة وك$ان جبان$ا، ھ$ذا محتم$ل، لك$ن زيد شجاع ھكذا بالنظر العقلي، يحتم: ٍحينئذ � يفھم أنه يحتمل

ٍإذا أريد الد�لة على أن الشجاعة وجدت بعد أن لم تكن حينئذ � تأت بوصف شجاع، وإنما تعدل عنه إلى وصف اس$م  ٍ
  .الفاعل

ٌزيد شجاع وزيد جميل؛ كان معنى الصفة ھنا إثبات الشجاعة والجمال لزيد واس$تمرارھما ف$: إذا قلت: وكذلك ي جمي$ع ٌ
دلت على ثبوت الوصف للموصوف، ف. تدل على الحدوث و� التجدد، والدليل على ذل$ك أنھ$ا : ًإذا. أوقات وجود زيد
ٍأنه إذا أريد الد�لة على الحدوث دون الثبوت حينئذ ت$أتي باس$م الفاع$ل، حول$ت ال$صفة الم$شبھة إل$ى : دالة على الثبوت

ٌزيد حسن(صيغة اسم الفاعل، فتقول في  ٌ زيد حسن كما سبق أن بعض النحاة يرى أنه متى ما أردت الح$دوث ت$أتي )..ٌ ٌ
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ٍبه على زنة فاعل مطلقا بقطع النظر عن كون الفع$ل متع$ديا أو �زم$ا، كون$ه عل$ى وزن فع$ل أو فع$ل أو فُع$ل، حينئ$ذ ِ َ ً ً ً :
ٌزي$د ح$$سن، زي$$د حاس$$ن ٌٌ ٌزي$$د ش$جاع، زي$$د ش$$اجع. ٌ ٌزي$$د عفي$$ف، زي$$د . ٌزي$$د ظري$$ف، زي$د ظ$$ارف. ٌ إذا أردت : ًإذا. yع$$افٌ

: حولت الصفة المشبھة إلى ص$يغة اس$م الفاع$ل فتق$ول ف$ي. الحدوث تأتي به على زنة فاعل، وھذا قال به بعض النحاة
ف$$رق بينھم$$ا م$$ن جھ$$ة المعن$$ى وم$$ن جھ$$ة : ًإذا. أن الح$$سن ق$$د ح$$دث ل$$ه بع$$د أن ل$$م يك$$ن: زي$$د ح$$سن؛ زي$$د حاس$$ن، أي

  .الصيغة

ٍئق صدرهُ، ضيق صدره، حينئذ نقولزيد ضا): ٌزيد ضيق صدرهُ(وفي  ضيق يعني م.زم له الوصف ص$باح م$ساء، : ٌ
  .ٌزيد ضائق صدرهُ بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن: ماضي حال استقبال صدره ضيق، وإذا قلت

وصف الفاعل يدل على الحدوث بعد أن لم يكن، ووصف الصفة المشبھة تدل على الل$زوم والح$دوث، ول$ذلك ق$ال : ًإذا
ٌوضائق: ((تعالى ِ َ َ به صدُركَ َْ ِ   .  والضيق حدث بعد أن لم يكن، ھذا خاص]12:ھود [))ِ

ًھذا دليل على أن ث$م فرق$ا ب$ين اس$م الفاع$ل وال$صفة . فلو كانت صيغتھا تدل على الحدوث لما حولت إلى صيغة أخرى K َ
  .المشبھة

ٌح$سن، وھ$ذا تفري$ق : حاسن و� تق$ول: توإذا أردت حدوثه قل. حاسن: ٌحسن، و� تقول: ُفإذا أريد ثبوت الوصف قلت
ٍعاف في عفيف، وشارف في شريف، وظارف في ظريف: ومثله. جيد ٍ y ..وھكذا.  

أن ھ$$ذا الح$$دث ثاب$$ت ل$$ه م$$دة : ال$$صفة الم$$شبھة ت$$دل عل$$ى ن$$سبة وص$$ف إل$$ى موص$$وف عل$$ى جھ$$ة الل$$زوم، بمعن$$ى: ًإذا
ل عل$ى الح$دوث والتج$دد وھ$ي ت$دل عل$ى الثب$وت وجوده، وھ$ذا مم$ا فارق$ت في$ه ال$صفة الم$شبھة اس$م الفاع$ل فإنم$ا ي$د

  .وا�ستمرار والدوام

َوص7وغھا(وإنما سميت ھذه الصفة مشبھة؛ =نھ$ا ك$ان أص$لھا أنھ$ا � تن$صب؛ =نھ$ا أخ$ذت م$ن فع$ل �زم،  ْ َ ْم7ن َُ ٍ)زم ِ ِ َ (
الح$دوث فھ$ي فكيف تنصب؟ ا=صل فيھا أنھا � تنصب لكونھ$ا م$أخوذة م$ن فع$ل �زم قاص$ر، ولكونھ$ا ل$م يق$صد بھ$ا 

فارقت$ه، : ٍقام زيد يقوم زيد، قم، تدل على حدوث ش$يء بع$د أن ل$م يك$ن، حينئ$ذ باين$ت الفع$ل يعن$ي: مباينة للفعل، الفعل
أش$بھت اس$م الفاع$ل فأعطي$ت . لكنھا أشبھت اسم الفاعل فأعطيت حكم$ه ف$ي العم$ل � ف$ي ك$ل العم$ل وإنم$ا ف$ي بع$ضه

وجه ال$شبه بينھم$ا أنھ$ا ت$دل .. ُشبھة شجاع وحسن ونحوھا مع اسم الفاعلحكمه في العمل، ووجه الشبه بين الصفة الم
ُعلى الحدث ومن قام به، كل منھما صفة تدل على ذات وحدث، الصفة المشبھة شجاع وح$سن ي$دل عل$ى ذات مت$صفة 

ض$ارب، : واس$م الفاع$ل ك$ذلك. وھل$م ج$را.. بصفة وھي الُحسن، وشجاع يدل على ذات متصفة بصفة وھ$ي ال$شجاعة
  .ائم؛ يدل على ذات متصفة بحدثق

  .ٌكل منھما صفة، والصفة تدل على ذات وحدث: ًإذا

ًوأي$ضا ال$صفة الم$شبھة أش$بھت الفاع$ل ف$ي كونھ$ا . من قام به الذي ھو الذات، كما أن اس$م الفاع$ل ك$ذلك.. ومن قام به
  : تؤنث وتثنى وتجمع، كما أن اسم الفاعل يؤنث ويثنى ويجمع، ولذلك سبق

َوما َسو َ ِالمفرد ىِ َ ُْ ُمثله ْ َ ْ ْجعل ِ ِ ُ   

  .جمع التكسير بنوعيه وجمع التصحيح:  الذي ھو المثنى والجمع بنوعيه

الصفة المشبھة تؤنث كما أن اسم الفاعل يؤنث، والصفة الم$شبھة تثن$ى وتجم$ع كم$ا أن اس$م الفاع$ل يثن$ى ويجم$ع، : ًإذا
ٌحسن وحسنة، وحسنان وحسنتان، وحسنون وحسنات، حسن: فتقول . ُأن$ث: ًمف$رد مؤن$ث، إذا: ٌھذا مفرد مذكر، حسنة: ٌ

ًوح$سنان وح$سنتان ثني$$ا ت$ذكيرا وتأنيث$$ا كم$ا تق$$ول وح$$سنون وح$سنات، ح$$سنون ب$الواو والن$$ون، . ض$اربان وض$اربتان: ً
. ض$ارب وض$اربة وض$اربان وض$اربتان وض$اربون وض$اربات: وحسنات ب$ا=لف والت$اء، كم$ا تق$ول ف$ي اس$م الفاع$ل

  .لمشبھة اسم الفاعل فيما ذكرأشبھت الصفة ا: ًإذا

في غال$ب أحوال$ه، فلھ$ذا � يج$وز أن ي$شبه : وھذا بخ.ف اسم التفضيل كأفضل؛ فإنه � يثنى و� يجمع و� يؤنث، أي
  .باسم الفاعل كما سيأتي في محله

الفاع$ل وم$ن ق$ام تدل على حدث ومن قام ب$ه، كم$ا أن اس$م : ًھذا وجه الشبه بين الصفة المشبھة واسم الفاعل، أو�: ًإذا
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  .به

  .الصفة المشبھة تؤنث وتثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل كذلك: ًثانيا

  .� تعمل النصب إ� إذا اعتمدت: يزاد أنھا تعمل مع شرط ا�عتماد، يعني: ًثالثا

َوول777777777777777ي اس777777777777777تفھاما أو ح777777777777777رف ن777777777777777دا ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ً ْ
  

  

َأو نفي777777777777777ا أو ج777777777777777ا ص777777777777777فة أو م777777777777777سندا َ َْ ُ ْ َ ْ َْ َ ًَ َ ِْ ً  

  

فھ$$ذه ث$$.ث م$$سائل ھ$$ي وج$$ه ال$$شبه ب$$ين اس$$م الفاع$$ل وال$$صفة .  الفاع$$ل � يعم$$ل إ� إذا اعتم$$د عل$$ى ش$$يءكم$$ا أن اس$$م
  .المشبھة

بأنھ$ا ھ$ي ال$صفة الت$ي استح$سن فيھ$ا أن ت$ضاف لم$ا ھ$و فاع$ل ف$ي : فعرف ال$صفة الم$شبھة ق$ال.. وأما تعريف الناظم
ً� يستقبح ب$ل يك$ون ح$سنا .. لصفة المشبھة يستحسنا: المعنى، وھذا أشبه ما يكون بضابط أو ع.مة ليست بحد، يعني

أن ت$ضاف إل$ى م$ا ھ$و فاع$ل ف$ي المعن$ى، بخ$.ف اس$م الفاع$ل، اس$م الفاع$ل كم$ا س$بق فيم$ا تع$دى إل$ى : بل ھو أح$سن
ُجمھرة البصريين على المنع مطلقا سواء أمن اللبس أو �: مفعول واحد، قلنا ًوأما ما كان �زم$ا فھ$ذا متف$ق عل$ى أن$ه . ً

ًف، وم$ا ك$$ان متع$ديا ھ$$ذا متف$ق عل$ى أن$$ه � ي$ضاف، ولي$$ست ال$صفة الم$شبھة م$$شبھة بواح$د م$$ن الن$وعين، وإنم$$ا ي$ضا
مح$ل نظ$ر عن$د النح$اة، بع$ضھم ف$صل ب$ين : ھل يضاف إلى فاعله أو �؟ قلنا: مشبھة بما تعدى لواحد، فوقع فيه نزاع

Fوف$ي -اب$ن مال$ك-وھ$ذا م$ذھب الن$اظم . ض$افة وإ� ف$.ُما إذا أمن اللبس وإذا لم يؤمن اللبس، إن أمن الل$بس ج$ازت ا 
َاستحسن: ذلك قال ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ ِ، فجعلھا مفارقة �سم الفاعل في ا�ستحسان، ولذلك يفھ$م م$ن اللف$ظ استح$سن م$اذا؟ يفھ$م َ ُ

  .أنه يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله، لكنه � على وجه ا�ستحسان بل على وجه الضعف

ٌزي$د ض$ارب : ستحسن فيھا أن تضاف لما ھو فاعل في المعنى؛ كحسن الوجه وطاھر القلب، فخ$رج نح$والصفة التي ا ٌ
ٌزي$د ض$ارُب أبي$ه، الت$بس أو �؟ زي$د ض$ارب أب$وه، أب$وه فاع$ل �س$م : لو أضفته قلت. ٌمبتدأ، وضارب أبوهُ: ٌأبوهُ، زيد ِ ٌ

ول؛ =ن ض$$ارب ھ$$ذا يتع$دى إل$$ى واح$$د، وال$$صفة الفاع$ل، ل$$و أض$$فته؟ زي$$د ض$ارُب أبي$$ه الت$$بس، الت$$بس الفاع$ل ب$$المفع
ٌزيد ضارُب أبيه؛ وقعنا في لبس، السامع � ي$دري ھ$ل ا=ب : المشبھة أشبھت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد، فإذا قلت

ٌضارب أو م$ضروب؟ ھ$ذا يحتم$ل خاص$ة ف$ي زمانن$ا، زي$د ض$ارب أب$وه، ض$ارُب أبب$ه، نق$ول فخ$رج . ھ$ذا في$ه ل$بس: ٌ
ٌزيد ضارب: نحو  أبوه؛ فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئ. توھم اFضافة إلى المفعول، وھ$ذا واض$ح ب$ين ٌ

ًكل ما أوق$ع ف$ي ل$بس فا=ص$ل في$ه المن$ع، حينئ$ذ إذا قي$ل ب$أن ث$م خ.ف$ا ف$ي : ويمنع، وھذا أشبه ما يكون بقاعدة مطردة K َ ٍ
مرفوعه، إن أوقع$ت ف$ي ل$بس � ينبغ$ي أن يك$ون خ$.ف إلى .. إضافة اسم الفاعل إلى ما بعده وھو المتعدي إلى واحد

  .في المنع، وإن لم توقع في لبس ھنا يكون محل النظر، ولذلك جوزه ابن ھشام وابن مالك

ٌزيد كاتب أبوه، كاتُب أبيه، كاتب أبوه: ونحو ٌِ ًفيه لبس؟ زيد كاتب أبوهُ؛ الوص$ف ھن$ا بكون$ه كاتب$ا ل$5ب � لزي$د، ف$إذا . ٌ ٌ ٌ
ُِب أبيه؛ ھذا ليس فيه لبس، =نه ظاھر أن ا=ب ھو الكاتب وليس المراد الكات$ب اس$م أبي$ه �، إنم$ا الم$راد ٌزيد كات: قلت

ٍزي$د كات$ُب أبي$ه؛ فحينئ$ذ : موصوف بالكتابة، يعني يحسن الكتاب$ة، ف$إذا قي$ل: ٌالوصف بالكتابة على ا=صل، كاتب يعني ِ ٌ
  .� يحتمل ما احتمله السابق

ِزيد كاتُب أبيه وإن كانت � تمتنع لعدم اللبس لكنھا � تحسن: فإن إضافة الوصف فيه ٌ.  

ٌصفة َ َاستحسن ِ ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ َ
  

ِ� يحسن أن يضاف الوصف ھنا زيد كاتُب أبيه، وھذا من الفوارق ب$ين الوص$فين: ًإذا . ال$صفة الم$شبھة واس$م الفاع$ل: ٌ
ِزي$د كات$ُب أبي$ه؟ عل$ل النح$اة ذل$ك؛ ق$الو: لماذا � تحسن ف$ي =ن ال$صفة � ت$ضاف إل$ى مرفوعھ$ا حت$ى يق$در تحوي$ل : اٌ

ًيرتك$ب مج$از، ث$م المج$از ھ$ذا ق$د يك$ون قريب$ا وق$د يك$ون بعي$دا، إذا ك$ان : إسنادھا عن$ه إل$ى ض$مير موص$وفھا، يعن$ي ً
ًقريبا فھو مغتفر، وإذا كان بعيدا فھ$و قب$يح، خ$رج بقول$ه َاستح7سن: ً ِ ْ cج7ر ُْ ِفاع7ل َ ِ ا حت$ى ال$صفة � ت$ضاف إل$ى مرفوعھ$. َ

ًأن$ه ين$وى أو� : ُيق$در، بمعن$ى: يقدر تحويل إسنادھا عنه إلى ضمير موصوفھا، ھو ليس فيه تحويل، ولذلك ق$ال النح$اة
=ن الفاع$ل ف$ي : أنه أسند ثم بعد ذلك صار تحويل في اFسناد، مجرد تقدير وإ� لم يرد ھ$ذا ع$ن الع$رب، لم$اذا؟ ق$الوا

ً� بد أن يسند أو� على حسب القواعد العام$ة، عل$ى ح$سب القواع$د : ًيه، إذاالفاعل مسند إل. ا=صل أن يسند � يضاف
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ًالعامة � بد أن يسند أو�، ھذا شأن الفاعل، ثم العامل قد يكون فع$. وق$د يك$ون وص$فا ويك$ون م$سندا، إذا ً ً ً ا=ص$ل أن : ً
ٍيكون الفاعل مسندا إليه؛ =ن الك.م إنما ينشأ عن فعل وفاعل وكل منھما مسند   . ومسند إليهً

: ٍيجوز إضافة الوصف إل$ى فاعل$ه دون إس$ناد حينئ$ذ خالفن$ا القاع$دة العام$ة: � تتأتى اFضافة ھكذا مباشرة، لو قلنا: ًإذا
ٌقام زيد، زيد مسند إليه ِأي$ن اFس$ناد، وق$د جوزن$ا كات$ُب أبي$ه : ًإذا. وأن أقل ما يتركب منه الك.م اس$مان أو اس$م وفع$ل. ٌ

: ٍه دون إسناد؟ وقعنا في مخالف$ة، حينئ$ذ ت$سوية لھ$ذه القواع$د ول$ئ. يح$صل فيھ$ا ل$بس أو خل$ل قي$لأنه أضيف إلى فاعل
ٍاFسناد إلى اللفظ إل$ى ال$ضمير، فحينئ$ذ أوقعن$ا ف$ي م$اذا؟ .. ًأو� يسند على ا=صل، ثم بعد ذلك يحول اFسناد من اللفظ

ْف7ارفع:  ولذلك سيأتي عن$د قول$هًجئنا على ا=صل وھو كونه أسند إلى الفاعل، لكنه صار ضميرا، َْ َبھ7ا َ ْوان7صب ِ َِ .وج7ر ْ ُ ؛ َ
  .أنه إذا نصب أو جر � بد من ضمير مستتر، بخ.ف ما إذا رفعت

ُنقدر أو� أن ثم تحوي. حصل في التركيب، أسند الوصف إلى الفاعل في الظاھر، ث$م بع$د ذل$ك ق$صدت اFض$افة، : ًإذا ً َ ًK
ٍمع ا=صول العامة والقواعد العامة، حينئذ أسندنا الصفة إلى ض$مير الموص$وف، وھ$ذا ًو� إضافة إ� بعد إسناد تمشيا 

=ن الصفة � تضاف إلى مرفوعھا حتى يقدر تحويل إسنادھا عن$ه، عن$ه ع$ن اللف$ظ نف$سه وإ� . باعتبار التقدير فحسب
ٍحسن الوجُه مث.، حينئذ الوج$ه ھ$ذا فاع$ل، ف$إذا أردن$ا اFض$افة . ا=صل ھو فاعل ًم$سندا إل$ى ) ٌح$سن(� ب$د أن نجع$ل ًٌ

ًضمير، ضمير ماذا؟ يعود على الفاعل، ثم بعد ذلك نجعل الفاعل الذي كان فاع. في اللفظ والمعن$ى نجعل$ه ف$اع. ف$ي  ً
  .المعنى فحسب، وأما في اللفظ فھو مضاف إليه

  :لي.نالذي دل على أن ھذا التحويل حاصل د. تحويل إسناده عنه إلى ضمير الموصوف بدليلين

ص$فة، وس$بق : ٌأنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نف$سه؛ =ن ح$سن الوج$ُه، الوج$ُه موص$وف، وح$سن: ا=ول
ُأن إضافة الموصوف إلى صفته والعكس من إضافة الشيء إلى نف$سه، حينئ$ذ � ب$د م$ن التحوي$ل؛ ل$ئ. ن$ضيف ال$شيء  ٍ

  .إلى نفسه

ِحسنة الوجه، حسنة وھذا صفة مشبھة مؤنث، الوجهٌھند : أنھم يؤنثون الصفة في نحو: ًثانيا ُِ ِالوج$ه ھ$ذا . مضاف إلي$ه: ُ
ٌفاعل في المعنى، كان فاع. في اللفظ ثم قصدت اFضافة ف. ب$د م$ن التحوي$ل؛ تحوي$ل اFس$ناد م$ن ك$ون ح$سنة م$سند  ً

ًإلى الوجه إلى كونه مضافا إليه، فجعلنا حسنة مضافا إلى ضمير، وھذا ھو ال$ضمير الفاع$ل : ٍ ف$ي ا=ص$ل، فحينئ$ذ قي$لً
ٌھند حسنة الوجه، حسنة لماذا أنث؟ الوجه مذكر أو مؤنث؟  ِ ُ ٌ  

ًھن$د ح$سن الوج$ُه؛ � نحت$اج إل$ى تأني$ث =ن الوج$ه م$ذكر وح$سن م$ذكر، إذا: مذكر، � يحتاج إلى تأني$ث، ل$و قي$ل ٌ ٌ : �
Kسندا إل$ى مؤن$ث وھن$ا ث$م ض$مير أس$ند إلي$ه ٌقام زيد، متى نحتاج إلى التأنيث؟ إذا كان الفعل أو الوصف م$: نحتاج، مثل َ ً

ًوج$ب التأني$ث مطلق$ا س$واء ك$ان المؤن$ث مؤنث$ا : ٍحسنة وھو عائد عل$ى ھن$د، وإذا ع$اد ال$ضمير عل$ى متق$دم حينئ$ذ قلن$ا ً
ًحقيقيا أو مجازيا، وھنا ُھند حسنة الوجه؛ دل على أن ثم ضمير مضمر في حسنة يعود عل$ى ھن$د، ول$ذلك تق$ول: ً ُK َ ِ ٌزي$د : ٌ

ِحسُن الوجه، ھند حسنة الوجه، ماذا تفھم من التركيبين؟ تفھ$م ُِ ًأن ث$م ض$ميرا ھ$و فاع$ل ف$ي قول$ه: ٌ K ِح$سنة الوج$ه، ھ$ذا : َ ُ
ِحسنة الوجه: الضمير مرجعه إلى ھند وھو مؤنث؛ فلذلك وجب تأنيث الوصف فقيل ُ.  

ِھند حسنة الوجه، فدل : أنھم يؤنثون الصفة في نحو: الدليل الثاني: ًإذا ُ ُح$سنة . على أن ال$صفة ھن$ا م$سندة إل$ى ال$ضميرٌ
ٌزي$د : (ِالوجه؛ دل على أن الصفة ھنا م$سندة إل$ى ض$مير، ال$ضمير ھ$ذا يع$ود إل$ى مؤن$ث حقيق$ي، فلھ$ذا ح$ُسن أن يق$ال

  .دون تأنيث، لماذا � نحتاج إلى التأنيث؟ =ن الضمير ھنا مرجعه إلى مذكر) ِحسُن الوجه

ٌن الوص$ف وھ$و ح$سن وح$سنة في$ه ض$مير ھ$و فاع$ل يع$ود عل$ى الموص$وف وھ$و زي$د من ھذين التركيبين نأخذ أ: ًإذا ُ
ًمن أين جاء ھذا الضمير؟ كان قبل اFضافة الوصف مسندا إلى الفاعل ثم حول فأس$ند إل$ى ض$مير الفاع$ل ال$ذي . ٌوھند

  .ھو الموصوف

� يمك$ن أن ي$ضاف الفاع$ل : اأصل التركيب أن الوصف مسند إلى ا�سم الظاھر، ث$م لم$ا ق$صدت اFض$افة ق$الو: نقول
ًمن كونه مسندا ل.سم الظ$اھر م$ن كون$ه م$سندا إل$ى ض$مير يع$ود Kھكذا مباشرة، � بد من تحويل ُيحول إسناد الوصف  ً

  .، فحصلت اFضافة و� إشكالإليه

ًزيد حسُن الوجه؛ =ن من حُسن وجھُه حُسن أن يسند الحسن إلى الجملة مجازا، إذا قي: حُسن أن يقال ِ حُسن الوج$ُه : (لٌ
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بأن$ه مج$از؛ : ل$و قي$ل. ًيحتمل أنه من إط.ق الجزء مرادا به الكل و� إشكال، سواء قلت حقيق$ة أو مج$از) أو وجه زيد
  .ھل ھو مجاز مقبول قريب؟ نعم، مجاز مقبول قريب

ِزي$د كات$ُب ا=ب، قلن$ا: ًويصلح أن يكون من إط.ق الجزء مرادا به الكل، وق$ُبح أن يق$ال متن$ع، وھ$ذا قب$يح، ل$و ھ$ذا م: ٌ
حت$ى نجع$ل الوص$ف .. ًجاز يكون قبيحا، لماذا؟ =ن الوصف بالكتابة ھنا ل$5ب، فجعلھ$ا ل.ب$ن يحت$اج إل$ى مج$از بعي$د

ِزيد كاتُب ا=ب، يعني. ھنا الكتابة ل.بن ًق$د يك$ون ا�ب$ن كاتب$ا وق$د � يك$ون، إذا أردن$ا جع$ل . أبوه ھ$و الكات$ب، طي$ب: ٌ
ُ إلى ارتكاب مجاز بعيد؛ وھذا قبيح، فلذلك استحسن في الصفة المشبھة جر الفاع$ل بھ$ا؛ =ن ھذا الوصف ل.بن نحتاج

ٍالمجاز يكون فيھا قليل والمجاز عقلي، وحينئذ إذا أردنا إضافة اسم الفاع$ل إل$ى فاعل$ه وإن ص$ح إ� أن$ه عل$ى ارتك$اب 
  .مجاز بعيد وھو قبيح، ولذلك � ُيستحسن

  .ِ=ب؛ =ن من كتب أبوهُ � يحسن أن تسند الكتابة إليه إ� بمجاز بعيد وھو قبيحٌزيد كاتُب ا: وقُبح أن يقال

ِحسنة الوج$ه(ھذا مجاز قريب، أو : نقول) حسُن الوجه(ِكاتُب ا=ب؟ : ِحسُن الوجه وقُبح: عرفنا لماذا جاز: ًإذا مج$از ) ُ
  .ًقريب؛ =نه من إط.ق الجزء مرادا به الكل، وھو مستعمل في لسان العرب

ًھ$ذا في$ه ارتك$اب مج$از بعي$د ج$دا يحت$اج إل$ى إض$افات : على أن يجعل الوصف كات$ب ل.ب$ن؛ نق$ول) ِكاتُب ا=ب(وأما 
  .ونحو ذلك، وھذا قبيح

وھ$ذا رد عل$ى . أن العلم بحسن اFضافة موقوف على النظر في معناھ$ا � عل$ى معرف$ة كونھ$ا ص$فة م$شبھة: وقد تبين
  :  =نه قال؛اعتراض ابن الناظم على تعريف أبيه

ٌص777777777777777777فة َ َاستح777777777777777777سن ِ ِ ْ cج777777777777777777ر ُْ ِفاع777777777777777777ل َ ِ َ   

  ججج

ًمعن77777777777ى ْ َبھ77777777777ا َ ُالم77777777777شبھة ِ َ ُِ ْ َاس77777777777م ْ ِالفاع77777777777ل ْ ِ َ
  

  ج

َاْستْحسن؟ إذا متى نقول صفة مشبھة ِ kجر ُ ِفاعلال َ ِ َبھ$ا َ مت$ى يستح$سن ج$ر الفاع$ل بھ$ا؟ إذا كان$ت ص$فة م$شبھة، إذا في$ه . ِ
ال$صواب أن النظ$ر ف$ي المعن$ى، ث$م نحك$م علي$ه بكون$ه ص$فة : ق$ولدور، فاعترض ابن الناظم على أبيه، والنظ$ر ھن$ا ن

  . مشبھة، ف. دور

ٍوقد تبين أن العلم بحسن اFضافة موقوف على النظر في معناھ$ا � عل$ى معرف$ة كونھ$ا ص$فة م$شبھة، حينئ$ذ ف$. دور 
. ون ب$ه أول ش$ارح للم$تنإذا قي$ل ال$شارح ف$ي أي ف$ن فيري$د: قيل. في التعريف كما توھمه الشارح الذي ھو ابن الناظم

إ� إذا اص$طلح .. ال$شارح: في كل ف$ن-الشارح، قال الشارح، ما ينصون عليه، مرادھم بھذا ا�صط.ح : ًدائما يقولون
ًاصط.حا خاصا أن : ؛ فينصرف إلى أول شارح للمتن وھو ابن الناظم، لكن ھذا يخ$الف م$ا ذك$ره ف$ي ك$شف الظن$ون-ً

، ابن مالك ش$رح ا=لفي$ة لكن$ه م$ا واص$لھا، وھ$ذا ق$د يج$ري عل$ى القاع$دة الت$ي عن$د أول شارح ھو ابن مالك رحمه '
: ًأن كل من شرح متنه فالظاھر أنه يكون مھجورا؛ =ن$ه � ي$أتي بال$درر الت$ي ي$أتي بھ$ا غي$ره، يعن$ي: بعض أھل العلم

 تك$ون م$ن نف$س ال$شارح؛ يأتي بشرح تعليق أشبه ما يكون فك عبارة أو نحو ذل$ك، وأم$ا ا�عتراض$ات ونح$و ذل$ك ف$.
إلى آخره، ويأتي بمن$اظرات ويج$ادل، وإنم$ا ھ$ذا يت$صور ف$ي الغي$ر، .. =نه � يتصور أنه يعارض نفسه ويجيب ويرد

  . النزھة تخالف: نزھة النظر، بعض اFخوة يقولوا.. استثنى بعضھم النزھة.. أما الذي يشرح كتابه فالغالب أنه �

ال$شارح؛ خاص$ة ف$ي ش$$روحات :  مال$ك ش$رح ألفيت$$ه، لك$ن اص$ط.ح النح$اة إذا قي$لٍعل$ى ك$ل؛ ھ$ذه قاع$دة عام$ة، واب$ن
  .ا=لفية فيعنون به ابن الناظم

ٍوحينئ$$ذ ف$$. دور ف$$ي التعري$$ف كم$$ا توھم$$ه ال$$شارح؛ =ن العل$$م بال$$صفة الم$$شبھة متوق$$ف عل$$ى استح$$سان إض$$افتھا إل$$ى 
  .ھذا باعتبار النظر. الفاعل

أن الحكم بكونه يستح$سن ج$ر فاع$ل : والصواب. ف على العلم بكونھا صفة مشبھةواستحسان إضافته إلى الفاعل متوق
  .النظر � على اللفظ.. موقوف على المعنى

ٌص777777777777777777فة َ َاستح777777777777777777سن ِ ِ ْ cج777777777777777777ر ُْ ِفاع777777777777777777ل َ ِ َ   

  ج

ًمعن77777777777ى ْ َبھ77777777777ا َ ُالم77777777777شبھة ِ َ ُِ ْ َاس77777777777م ْ ِالفاع77777777777ل ْ ِ َ
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ٌصفة َ   .مبتدأ: ِ

َاستحسن: وجملة ِ ْ   .؛ ھذه صفةُْ

cجر   .ھذا نائب فاعل: َ

َاستحسن ِ ْ   .مغير الصيغة: ُْ

cجرو  ِفاعل َ ِ cجرومضاف ومضاف إليه، : َ   .ھذا نائب فاعل: َ

ًمعنى ْ َبھا َ ًھذا منصوب على نزع الخافض أو تمييز، يعني في المعنى أو من جھة المعنى � اللفظ؛ =نه قدر أو� أن$ه : ِ ُ
Fض$افة ُح$ول فُجع$ل اFسناد إليه، ثم لما أري$دت اFُكان لفظيا ا س$ناد إل$ى ض$مير يع$ود إل$ى الموص$وف ث$م أض$يف إل$ى ً

  .الفاعل، فھو فاعل باعتبار ما كان، وأما ا]ن ف.

ُالمشبھة َ ُِ ْ َاسم ْ ِالفاعل ْ ِ َ
  

ُالمشبھة َ ُِ ْ ُالمشبھة(أن يكون : ھذا خبر، ويجوز العكس: ْ َ ُِ ْ ٌصفة(مبتدأ، و) ْ َ   .ھذا خبر، ك.ھما جائز): ِ

ُالمشبھة َ ُِ ْ َاسم ْ ِالفاعل ْ ِ َ
  

ُالمشبھة(إذا جعلنا لكن  َ ُِ ْ ًمبتدأ؛ حينئذ عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لك$ن المعرب$ون يج$وزون ھ$ذا الوج$ه وإ� ) ْ ٍ
  .فيه إشكال

ٌصفة َ   .ًما دل على معنى وذات: عرفنا المراد بالصفة: ِ

َاستحسن ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ ًمعنى َ ْ َبھا َ تن$اع الج$ر كم$ا س$يأتي، وص$ور ھذا تعريف بالخاصة فھ$و رس$م، وأورد علي$ه ص$ور ام: ِ
َاستحسن: ضعفه، فكيف يقال ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ ًمعنى َ ْ  =نه سيأتي أن صور الجر منه ما ھ$و مستح$سن، ومن$ه م$ا ھ$و ممتن$ع، ؟َ

ًومن$$ه م$$ا ھ$$و ج$$ائز لكن$$ه ض$$عيف، ف$$أطلق الن$$اظم ھن$$ا، أطل$$ق الن$$اظم أن$$ه يستح$$سن مطلق$$ا ج$$ر الفاع$$ل بھ$$ا، وال$$صواب 
 ي$رد علي$ه ص$ور امتن$اع الج$ر وص$ور ض$عفه؛ ف$إن ال$صفة الم$شبھة ف$ي جمي$ع ھ$ذه ال$صور � :ٍالتفصيل، حينئذ نق$ول

  .يستحسن فيھا جر الفاعل

ب$$أن الم$$راد ا�ستح$$سان استح$$سان الج$$ر بنوعھ$$ا � بشخ$$صھا، استح$$سان بنوعھ$$ا � : وأجي$$ب عل$$ى ص$$ور ا�متن$$اع
 ا]ح$اد، وأم$ا إذا دخلن$ا ف$ي التفاص$يل بشخصھا؛ =ن الحكم بال$شيء ق$د يحك$م عل$ى ش$يء م$ن جھ$ة الن$وع � م$ن جھ$ة

Kوا]حاد فثم تفصيل َ.  

� ت$رد؛ =ن : ٍوأما الصفة المشبھة من حيث ھي فا=صل فيھا أنه يستحسن جر فاعل بھا، وحينئذ صور ا�متناع نق$ول
  .الحكم ھنا على الصفة المشبھة باعتبار النوع � باعتبار الشخص

ن الم$راد با�ستح$سان خ$.ف ا�س$تقباح، و� اس$تقباح ف$ي ال$ضعيف وإن  ب$أ-وھ$و ص$ور ال$ضعف-وأجيب عن الث$اني 
  ً.ا=ولى أن يعرف بما ذكرناه سابقا: قوبل بالحسن، وفي ك. الجوابين نظر، ولذلك قلنا

ٌصفة َ َاستحسن ِ ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ ًمعنى َ ْ َبھا َ   .أي في المعنى أو من جھة المعنى � للفظ: ِ

ھذا � إشكال فيه، لو جع$ل ع.م$ة أن . فة المشبھة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلھاتتميز الص: ومعنى البيت؛ أي
الصفة المشبھة يستحسن فيھا جر فاعل في بعض صورھا بخ.ف اسم الفاع$ل وجع$ل م$ن الف$وارق ف$ي الجمل$ة ھ$ذا � 

ًإشكال؛ =ن اسم الفاعل � يستحسن مطلقا، حتى لو جاز يكون جائزا على ضعف، كما ذكرن   ً.اه سابقاً

تتميز الصفة المشبھة عن اسم الفاعل باستح$سان ج$ر فاعلھ$ا بإض$افتھا إلي$ه، ف$إن اس$م الفاع$ل � يح$سن في$ه ذل$ك؛ : ًإذا
ً=نه إن كان �زما وقصد ثبوت معناه صار منھ$ا، كم$ا ذكرن$اه س$ابقا ٍاس$م الفاع$ل إذا ق$صد الثب$وت حينئ$ذ ص$ار ص$فة . ً

َكطاھر الق: مشبھة، ولذلك سيقول َْ ِ ِ ِلبَ ِطاھر، ْ ِ ِط7اھر : ٍھذا اسم فاعل على زنة فاع$ل، وحينئ$ذ استح$سن ج$ر الفاع$ل بھ$ا: َ ِ َ
ِالقلب ْ ِطاھر : ، نقولَْ ِ ھنا ليس باسم فاعل، لماذا؟ =ن اسم الفاعل ي$دل عل$ى ح$دوث ش$يء بع$د أن ل$م يك$ن، والم$راد ھن$ا َ

ِالقلبوصف  ْ   .لمشبھة باستمرار الطھارة ووصف الطھارة له، وھذا معنى الصفة اَْ
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ًصار منھا وانطلق عليه اسمھا، وإن كان متعديا فالجمھور على منع ذلك فيه ف. استحسان، وإنما قيد الفاعل ب$المعنى؛ 
ًفل$م يب$ق ف$اع. . ًوھذا كم$ا ذكرن$اه س$ابقا. =نه � تضاف الصفة إليه إ� بعد تحويل اFسناد عنه إلى ضمير الموصوفين َ

فظ ف.، وھذا ليس له وجود، لم ينقل في لسان العرب صفة مشبھة أسندت إل$ى الفاع$ل إ� من جھة المعنى، وأما في الل
ثم نقل إسناد نفس اللفظ إلى المضاف، وإنما ھذا من باب جري القواعد على سنن واح$د فق$ط؛ =ن الفاع$ل � يك$ون إ� 

ِطاھر القلب : مسند إليه فكيف تقول ِْ َْ ِالقلبوَِ ْ َوبع7د ( انتف$ى ا=ص$ل، ھذا فاعل وليس عندنا إس$ناد؟َْ ْ َ ٍفع7ل َ ْ ٌفاع7ل ِ ِ � ب$د م$ن ) َ
أضيفت الصفة إلى الفاعل ف$ي المعن$ى بع$د أن أض$يفت إلي$ه أس$ندت إلي$ه ف$ي اللف$ظ، : ٍإسناد ومسند إليه، حينئذ نقول ھنا

  .وحصل التحويل، والتحويل ھذا في الذھن فقط � وجود له في الخارج

ٌص777777777777777777فة َ َاستح777777777777777777سن ِ ِ ْ cج777777777777777777ر ُْ ِفاع777777777777777777ل َ ِ َ   

  

ْمع َبھ77777777777ا ًن77777777777ىَ ُالم77777777777شبھة ِ َ ُِ ْ َاس77777777777م ْ ِالفاع77777777777ل ْ ِ َ
  

  ج

َمشبھة َ ُِ ِاسم ْ   .بالجر والنصب، يجوز الوجھان ْ

ُمشبھة َ ُِ َاسم ْ ِالفاعل ْ ِ  في أنھا تدل على حدث ومن قام به، وأنھا تؤنث وتثنى وتجمع، ولذلك حملت عليه ف$ي العم$ل كم$ا َ
  ً.ذكرناه سابقا

َاستحسن ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ َاستحسن(: فھم من قوله: َ ِ ْ َاستح7سن أن ذل$ك موج$ود ف$ي اس$م الفاع$ل، )ُْ ِ ْ cج7ر ُْ ِفاع7ل َ ِ  أن ذل$ك موج$ود َ
  .ِكاتُب ا=ب، وفيه خ.ف، ومذھب الناظم جوازه: في اسم الفاعل إ� أنه غير مستحسن، وھو كذلك، نحو

cجر(: من قوله.. ًوفھم منه أيضا ِفاعل َ ِ   :والرفع كما سيأتيبھا غير �زم، بل يجوز فيه النصب  أن الجر) َ

ْفارفع َْ َبھا َ ْوانصب ِ َِ .وجر ْ ُ َ.  

cج77ر: (ًإذا ھن$ا ق$ال ِفاع7ل َ ِ  ول$$م ي$ذكر الرف$$ع والن$صب، ھ$ل معن$$ى ذل$ك أن ال$$صفة الم$شبھة � تعم$$ل إ� الج$ر؟ �، ل$$يس )َ
  . كذلك، بل ترفع وتنصب وتجر

َاستحسن: (ًإذا ِ ْ cجر ُْ ِفاعل َ ِ لكنه غير مستحسن، استحسن ج$ر الفاع$ل م$ع ج$واز أن اسم الفاعل يجر، و: دل على أمرين) َ
  ً.الجر ليس �زما: ًالرفع والنصب، إذا

ًق$$د س$$بق أن الم$$راد بال$$صفة م$$ا دل عل$$ى معن$$ى وذات، وھ$$ذا ي$$شمل اس$$م الفاع$$ل واس$$م المفع$$ول وأفع$$ل : ق$$ال ال$$شارح
ي$ف، وإن ك$ان ا=ش$موني جعل$ه ع.م$ة � تعر.. أن ع.مة الصفة المشبھة: التفضيل والصفة المشبھة، وذكر المصنف

ًوغيره جعلوه تعريف، وا=ولى أ� يجعل تعريف؛ =نه لو جعل تعريفا لورد عليه النقد بم$ا ذكرن$اه س$ابقا، وإنم$ا يجع$ل  ً
  .ع.مة في الجملة من الفوارق بين الصفة المشبھة واسم الفاعل، و� إشكال فيه

ُسُن الوج$$ه، وُمنطل$$ق الل$$سان، وط$$اھر القل$$بح$$: استح$$سان ج$$ر فاعلھ$$ا بھ$$ا، نح$$و: أن ع.م$$ة ال$$صفة الم$$شبھة انظ$$ر . ِ
ٍل$سانه دائم$ا منطل$ق؛ حينئ$ذ أض$يفت إلي$ه.. ُمنطلق ھذا في ا=صل اسم فاعل، لكنه لم$ا ق$صد ب$ه ا�س$تمرار: ا=مثلة  و. ً

ِطاھر القلب  ِْ َْ   .كذلكَِ

ٌح$$سن وجھ$$ُه، ومنطل$$ق ل$$سانُه، وط$$اھر قلب$$ُه: وا=ص$$ل َح$$سن : (اذا؟ لي$$شير أن قول$$هأراد ب$$ه م$$) ٌح$$سن وجھ$$ه: (انظ$$ر. ٌٌ
ٌح$سن الوج$ُه، ح$سن وجھ$ُه(أصل الوجه أنه فاعل، وأن الفاعل في ا=صل مسند إليه فھو مرفوع ) ِالوجه ٍ، حينئ$ذ لم$ا )ٌ

أس$$ند إل$$ى فاع$$ل ف$$ي اللف$$ظ، ث$$م حذفت$$ه وأس$$ندت ) ٌح$$سن وجھ$$ُه: (أري$$د اFض$$افة � ب$$د أن تق$$در أن أص$$ل ھ$$ذا التركي$$ب
  .ً ثم جئت بالفاعل في اللفظ وجعلته مضافا إليه فھو فاعل في المعنى باعتبار ا=صلإلى الضمير الموصوف) حسن(

ُحسن وجھُه، ومنطلق لسانُه، منطلق اللسان ٌ مرف$وع : عل$ى الفاعلي$ة، ول$سانُه) ح$سن(مرف$وع ب$ـ: ٌوطاھر قلبُه، فوجھ$ُه. ٌ
ًزي$د ض$ارب أب$ي عْم$را: ( تقل، وھذا � يجوز في غيرھا من الصفات، ف.)طاھر(، وقلبُه مرفوع بـ)منطلق(بـ ٌ : تري$د) ٌ
ًضارب أبوهُ عْمرا( ًزيد قائم ا=ب غدا(و� ) ٌ ِ ُ ًزيد قائم أبوهُ غدا: (تريد) ٌ ٌ ٌ.(  

ِزي$$د م$$ضروُب ا=ب: (وق$$د تق$$دم أن اس$$م المفع$$ول يج$$وز إض$$افته إل$$ى مرفوع$$ه، فتق$$ول ٍحينئ$$ذ خ$$رج ع$$ن كون$$ه اس$$م ) ٌ
اسم الفاعل ا=ص$ل في$ه � يك$ون إ� عل$ى زن$ة فاع$ل، إ� إذا : مطردةمفعول، فصار صفة مشبھة، وھذا على القاعدة ال
ٍأضيف وقصد به الثبوت حينئذ صار صفة م$شبھة ٍواس$م المفع$ول ك$ذلك، وُمفع$ل وُمفع$ل ك$ذلك، وحينئ$ذ ك$ل ال$صفات . ُ َ ِ
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  .التي ذكرھا في الباب السابق ھي صفات مشبھة

اد به الحدوث، أنه حدث بع$د أن ل$م يك$ن � ب$د م$ن قرين$ة ت$دل أنه أر) حاسن: (فا=صل � نقول) حسن(فإذا جاء اللفظ 
ٍوھو حينئذ جار مجرى الصفة المشبھة؛ =نه دال على الدوام حينئذ. على ھذا ٍ.  

َوص7777777777777777777777وغھا ْ َ ْم7777777777777777777777ن َُ ٍ)زم ِ ِ ِلحاض7777777777777777777777ر َ ِ َِ   

  

ِكط7777777777777777اھر ِ َ ِالقل7777777777777777ب َ ْ ِجمي7777777777777777ل َْ ِ ِالظ7777777777777777اھر َ ِ .
  

  

cج7ر: (ًالفاع$ل، وجعل$ه ا=ش$موني عطف$ا عل$ى قول$هذكر في ھذا البيت ث.ث فوارق بين ال$صفة الم$شبھة واس$م  ِفاع7ل َ ِ َ( ،
َوصوغھا ْ َ التعريف، وھذا فيه نظر، لماذا؟ =ن صوغھا م$ن �زم واج$ب، وجرھ$ا .. معطوف عليه من باب تمام الحد: َُ

  .  للفاعل مستحسن، وھذا محل إشكال

ِصفة استحسن جر فاعل ِ ِ َِ َc َ ْ َْ ُ َ استحسن وٌ ِ ْ َصوغھا من ) ُْ ُْ ِ َ ْ ٍزمَ ٍص7وغھا م7ن )زم أن : ؛ ھذا محل إشكال، بل الصوابِ ِ َ ُْ ِ َ ْ واج$ب، َ
ً� تصاغ البتة من الفعل المتعدي، وحينئذ ا=ولى أن نجعل ما سبق ع.مة، و� نجعله حدا ونتكلف في ا=بيات القادم$ة  ٍ

ك$ر ع.م$$ة أخ$$رى، َم$ا س$$بق ع.م$ة وف$$ارق ب$ين الن$$وعين وذ: كلھ$ا معطوف$$ة عل$ى التعري$$ف م$ن ب$$اب تمام$ه، ب$$ل نق$$ول
َوصوغھا ْ َ   .مبتدأ، استئناف ك.م جديد، ع.مة أخرى: َُ

َوصوغھا ْ َ   .ھذا مبتدأ، والضمير يعود إلى الصفة المشبھة: نقول: َُ

َوصوغھا ْ َ ْمن َُ ٍ)زم ِ ِ ِلحاضر َ ِ َِ  

ْمن ٍ)زم ِ ِ  ھ$و خ$اص؟ ٍواجب، حينئ$ذ م$ن أي$ن أخ$ذنا المح$ذوف ال$ذي: ھذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، تقديره: َ
ٍص7وغھا م7ن )زممن س$ياق الك$.م؛ =ن$ه معل$وم أن : نقول ِ َ ُْ ِ َ ْ ًيك$ون واجب$ا، إذا َ ٍص7وغھا م7ن )زم: ً ِ َ ُْ ِ َ ْ ٍم7ن )زم(، ل$و ق$درنا َ ِ َ ْ ِ (

 :ً� فائ$دة جدي$دة، وإنم$ا نجعل$ه متعلق$ا بمح$ذوف والمح$ذوف ھ$ذا خ$اص دل علي$ه المق$ام، فنق$ول: قلن$ا) ص$وغ(متعلق بـ
َصوغھا ْ ْمنواجب  َُ ٍ )زمِ ِ َ.  

ِلحاضر: (وقوله ِ   .متعلق بواجب) َِ

ٍ)زم: (ٌ� يجوز أن يكون كل من: ًإذا ِ ِلحاضر َ ِ ًمتعلقا بصوغھا؛ لعدم الفائدة، =نه معل$وم أن ال$صفة الم$شبھة م$ن حي$ث ) َِ
الزمن � تكون للحاضر، وك$ذلك باس$تقراء ك$.م الع$رب � تك$ون م$صوغة إ� م$ن الفع$ل ال$.زم، يعن$ي م$ن م$صدره، 

اس$م الفاع$ل وال$صفة الم$شبھة؛ =ن اس$م : ٍوحينئذ ما الجديد؟ صار لبيان الواقع وھو يريد أن يبين الفوارق بين النوعين
  .الوجوب: الفاعل يصاغ من ال.زم ومن المتعدي، والصفة المشبھة إنما تصاغ من ال.زم فقط، وحكمه

ُض$ر والم$ستقبل دون الماض$ي إذا أعم$ل، وال$صفة  يك$ون للحااسم الفاعل يكون للحاض$ر وللماض$ي وللم$ستقبل،: كذلك

  .ھذا من الفوارق: ًالمشبھة � تكون إ� لحاضر، إذا

َوصوغھا ْ َ ْمن َُ ٍ)زم ِ ِ ِلحاضر َ ِ َِ  

ًومم$ا تتمي$ز ب$ه ال$صفة الم$شبھة أي$ضا : أي. ھ$ذا في$ه نظ$ر: عطف على ما سبق من تمام التعريف، قلنا: قال ا=شموني
رحم$ا ورح$يم : (ًم$ن م$صدره أص$الة أو عروض$ا كم$ا ف$ي: ًقياس$ا إ� م$ن فع$ل �زم، أيعن اسم الفاعل أنھا � ت$صاغ 

ُال$رْحمُن ال$رحيم: (يج$وز أن يك$ول: نأتي في البسملة نق$ول). وعليم ِ K Kَ ( ص$فتين م$شبھتين، لك$ن كي$ف ص$فتين م$شبھتين و
ًمأخوذ من رحم، رحم ' كذا؟ حينئذ صار متعديا) رحمان ورحيم( ٍ ِ َِ َ.  

َرح$م رُح$م، عل$م : ٍأن كل ما أريد أن يدل على الثب$وت حينئ$ذ ج$از جعل$ه م$ن ب$اب فُع$ل، فتق$ول: ند الصرفيينالقاعدة ع َ َِ ِ
ٍعلم، ضرب ضُرب، كُرم كُرم على أصله، فتح فتح، حينئذ تنقله إلى باب فُعل ث$م ت$صوغ من$ه ال$صفة الم$شبھة، حينئ$ذ  ٍ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ

َعلم ورُحم ھل ھو �زم أصالة أم أمر طارئ ع َ ارض؟ الثاني و� شك، لماذا؟ =ن م$ا ك$ان أص$الة فھ$و إنم$ا يك$ون م$ن ُ
ًباب فُعل =نه � يكون إ� �زم$ا، أو فع$ل إذا ك$ان �زم$ا، وأم$ا إذا ك$ان متع$ديا وأردن$ا من$ه ال$صفة الم$شبھة نقلن$اه إل$ى  ً ًِ

َنق$ل رح$م إل$ى رُح$م :  تق$ولَرُحم، رحمان صفة مشبھة، كي$ف ص$فة م$شبھة؟: فتقول. ًباب فُعل؛ =نه � يكون إ� �زما َ ِ
َثم اشتق منه، وھذا جائز عندھم، وسيأتي في باب نْعم وبئس ِ.  
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فإنھا �زمة بالتنزيل أو النقل إل$ى . ُأنه صفة مشبھة مأخوذ من علم: عليم إذا قلنا). رحمان ورحيم وعليم(كما في : قال
َ ھ$ْل ي$ْستوي ال$ذين يْعلُم$ون ُق$ْل. ((ن$د البي$انيين ھن$اكبالتنزيل أن ينزل المتعدي منزلة ال.زم، وھ$ذا ي$رد ع. فُعل بالضم َ َ َ ََ ِ K ِ َ

َوالذين � يْعلُم$ون َ َ ََ ِ K((] قلن$ا]9:الزم$ر ) :ا=ص$ل في$ه أن$ه متع$دي، ق$د ين$زل المتع$دي منزل$ة ال$.زم ف$. يحت$اج إل$ى ) يعل$م
َيْعلُمون(مفعول، وھنا  Kث$م مفع$ول ب$ه مح$ذوف أو مق$در أو من$وي؟ �، : ھ$ل نق$ول) ََ ل$يس ل$ه مفع$ول، ھن$ا غي$ر متع$دي، َ

لماذا؟ =نه نزل ھذا المتعدي منزلة ال.زم، فإذا كان كذلك صح أن يشتق منه صفة م$شبھة، بخ$.ف اس$م الفاع$ل؛ فإن$ه 
  . يصاغ من ال.زم كقائم، ومن المتعدي كضارب

ٍصوغھا من )زم: (ًإذا ِ َ ُْ ِ َ ْ   .ًقا من ال.زم ومن المتعديھذا خاص بالصفة المشبھة، وأما اسم الفاعل فيكون مشت) َ

ِلحاضر( ِ وأنھ$ا � تك$ون إ� . وھذا من الفوارق بينھما. شيء لحاضر، لحدث دائم: الدوام، يعني: المراد بالحضور ھنا) َِ
Kماض$ي منقط$ع ھ$ل ث$م ماض$ي . للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل، � ماضي منقطع و� مستقبل َ

ال$$صفة الم$$شبھة ت$$دل عل$$ى الماض$$ي وعل$$ى الم$$ستقبل، لك$$ن � الماض$$ي المنقط$$ع و� الم$$ستقبل =ن .. غي$$ر منقط$$ع؟
ٌزي$د ح$سن: (المترقب؛ =نك إذا قل$ت ًزي$د ف$ي الماض$ي وا]ن والم$ستقبل ح$سن، إذا) ٌ ٍل$يس عن$دنا ماض$ي منقط$ع ك$ان : ٌ

ًحسنا ثم صار قبيحا، وليس عندنا مستقبل مترقب بحيث يوجد فيه الحسن دون سابقه ً.  

وأم$$ا د�لت$$ه عل$$ى . دل$$ت ال$$صفة الم$$شبھة عل$$ى ا=زمن$$ة الث.ث$$ة، لك$$ن ف$$ي أص$$لھا ت$$دل عل$$ى الثب$$وت الحاص$$ل ا]ن: ًإذا
الماضي غير المنقطع فھو �زم لھا، ود�لته على المستقبل فھو �زم لھا؛ =نن$ا نخب$ر ع$ن ح$دث م$ستمر، وا�س$تمرار 

  . ٍإنما يكون في ماض ويكون في المستقبل

ًير منقطع، وإذا كان غير منقطع حينئذ لزم منه أن يكون مستمرا في الماضي وفي المستقبلھو غ: ًإذا ٍ.  

: والم$$راد بال$$دوام. وأنھ$$ا � تك$$ون إ� للمعن$$ى الحاض$$ر ال$$دائم دون الماض$$ي المنقط$$ع والم$$ستقبل، بخ$$.ف اس$$م الفاع$$ل
ِلحاضر.. الثبوت في ا=زمنة الث.ثة، الدوام ِ   .ت في ا=زمنة الث.ثة المراد به الدوام الثبوَِ

ود�لة الصفة المشبھة على الدوام عقلية � وضعية؛ =نھا لما لم ت$دل عل$ى التج$دد ل$يس عن$دنا إ� تج$دد أو : قال ياسين
  .اللزوم ھنا من جھة العقل � من جھة الوضع: ًدوام، إذا انتفت د�لته على التجدد لزم أن تدل على الدوام، إذا

أنھا لما لم تدل عل$ى التج$دد ثب$ت لھ$ا ال$دوام بمقت$ضى : شبھة على الدوام عقلية � وضعية، ووجھهد�لة الصفة الم: ًإذا
  . العقل، إذ ا=صل في كل ثابت دوامه

  : الفارق الثالث أشار إليه بقوله

ِكطاھر ِ َ ِالقلب َ ْ ِجميل َْ ِ ِالظاھر َ ِ .
  

ِط77اھر( ِ ِجمي77ل  ..َ ِ ًى فعل$$ه وھ$$و الفع$$ل الم$$ضارع، موافق$$ا ل$$ه ف$$ي ع$$دد ًس$$بق أن اس$$م الفاع$$ل � ب$$د أن يك$$ون جاري$$ا عل$$) َ
ض$$$ارب عل$$$ى وزن : مطل$$ق الحرك$$$ات � أشخاص$$$ھا، فتق$$$ول: الح$$روف والحرك$$$ات وال$$$سكنات، والم$$$راد بالحرك$$$ات

  .ك.ھما جاريان على حركة فسكون ثم حركة) ْطاھر ويطھر: (يْضرب، ا=ول متحرك والثاني ساكن، ومنه

ُخ$ل، خ$ل.. ْي$د .. دا (ار؟ ٍجار أو �؟ ج$) ُداخل ويدخل(وأما  . الخ$اء مك$سورة ف$ي اس$م الفاع$ل وم$ضمومة ف$ي الفع$ل) ِ
ا=ول ق$ائم، ا=ول ) ِق$ائم يق$وم(ج$اري أو �؟ ) ِق$ائم يق$وم(ھنا اختلفت في ال$شخص، وأم$ا ف$ي الحرك$ة فھ$و مواف$ق ل$ه، 

ي عل$ى الق$اف طارئ$ة، ف$ي اللف$ظ متح$رك ومتح$رك، لك$ن ال$ضمة الت$) يقوم(متحرك فمتحرك، ) يقوم. (متحرك فساكن
ُيفُعل يقُوم: (أصلھا ُيقُوم.. (، استثقلت الضمة)ْ ْ وھ$ذا ك$ل فع$ل أج$وف . استثقلت الضمة على الواو ثم نقل$ت إل$ى س$ابقھا) َ

  .الواو ثم نقلت إلى ما قبلھا.. ٍيفُعُل، حينئذ استثقلت الضمة على العين: واوي يقال فيه

ْيقول أصله يقُول فوافق قائل، يقْو: ًإذا ُم يقُوم قائم � إشكال ف$ي ھ$ذاَُ ْ وأم$ا ال$صفة الم$شبھة فھ$ذه عل$ى ن$وعين إن كان$ت . َ
ِكط77اھر: (منھ$$ا م$$ا وازن الم$$ضارع، وأش$$ار إلي$$ه بقول$$ه: م$$ن فع$$ل ث.ث$$ي ِ َ ِالقل77ب َ ْ ِكط77اھر )َْ ِ َ  ط$$اھر يطھ$$ر، م$$وازن أو�؟ َ

  .موازن، � إشكال فيه

: ًومْعت$$دل القام$$ة معت$$دل يعت$$دل، إذا. مواف$$ق: ًمر، إذاض$$امر ي$$ْض.. وم$$ستقيم الح$$ال، م$$ستقيم ي$$ستقيم، وض$$امر ال$$بطن
  .موافق
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  .الصفات المشبھة المأخوذ من الفعل الث.ثي منه ما ھو موازن للمضارع وعلى ما ذكرناه: ًإذا

يل$زم أن تك$ون ال$صفة الم$شبھة م$ن : ھ$ذا الكثي$ر، ول$ذلك بع$ضھم ق$ال. ما لم يوازن$ه وھ$و الكثي$ر وا=ول قلي$ل: والثاني
  .أ� تكون موازنة للمضارع، فإن كانت موازنة فھي اسم فاعل وإ� فھي صفة مشبھة، والصواب �.. الث.ثيالفعل 

ِجمي7ل الظ7اھر: (وھو الكثير ف$ي المبني$ة م$ن الث.ث$ي نح$و ِ ِ. ِ جمي$ل يْجم$ل، جمي$ل الث$اني متح$رك جمي$ل، ويْجم$ل الث$اني ) َ
  .ًث ساكن، إذا افترقاالثاني متحرك والثال) جميل(ساكن والثالث متحرك، وھنا 

) ظري$ف يظ$ُر. (ھ$ذا مخ$الف) ُك$ريم ا=ب يك$رم. (ًجميل الظاھر وحسن الوجه، حسن ث.ث$ي يح$سن قطع$ا أن$ه مخ$الف
  .الثالث متحرك، وظريف الثالث ساكن

م$$ن الث.ث$$ي ص$$فات م$$شبھة ق$$د تواف$$ق الم$$ضارع وق$$د تخالف$$ه، والمخالف$$ة أكث$$ر، وادع$$ى بع$$ضھم أنھ$$ا �زم$$ة ل$$ه : ًإذا
ِمنطل$$ق الل$$سان(ح خ.ف$$ه، وأم$$ا إذا كان$ت م$$ن غي$$ر الث.ث$ي وجب$$ت موازنتھ$$ا الم$ضارع، وال$صحي ُمنطل$ق أص$$له اس$$م ) ُ

  .فاعل، لكن لما أريد به الثبوت أضيف إلى ما بعده فصار صفة مشبھة على ما ذكرناه

  :ھذه ث.ثة فوارق ذكرھا الناظم بين الصفة المشبھة واسم الفاعل: ًإذا

م$$ن م$$صدره � م$$ن الفع$$ل المتع$$دي، وأم$$ا اس$$م الفاع$$ل : بھة � ت$$صاغ إ� م$$ن الفع$$ل ال$$.زم، أيأن ال$$صفة الم$$ش: ًأو�
  .فيصاغ من ال.زم ومن المتعدي

الصفة المشبھة � تكون إ� لحاضر دائم مستمر في ا=زمنة الث.ث$ة، وأم$ا اس$م الفاع$ل فيك$ون بمعن$ى الح$ال فق$ط : ًثانيا
  .ويكون بمعنى ا�ستقبال

ًالفاعل � يكون إ� موازنا لمضارعه، وأما الصفة المشبھة فإن كانت من الث.ثي فق$د تك$ون موازن$ة، وأش$ار اسم : ًثالثا
ِكطاھر: (إليه بقوله ِ َ ِالقلب َ ْ ِجميل: (وھذا قليل، وقد � تكون موازنة فھو كثير وأشار إليه بقوله) َْ ِ ِالظاھر َ ِ ..(  

  .ًثي فھذا � يكون إ� موازنا لمضارعهمما زاد على الث... وأما ما كان من غير الث.ثي

ِكطاھر القلبوأنھا � تجري على المضارع بخ.فه، بل قد تكون جارية عليه؛  ِْ َْ َِ  ، وقد � تك$ون وھ$و الكثي$ر الغال$ب؛ ك$ـَ
ِجميل ِ ِالظاھر َ ِ ..  

  : ثم قال

ُوعم777777777777777777ل َ َ ِاس777777777777777777م َ ِفاع777777777777777777ل ْ ِ .المع777777777777777777دى َ َ ُ ْ   

  

َلھ77777777777ا َعل77777777777ى َ .الح77777777777د َ َ ِال77777777777ذ ْ ْق77777777777د ي. .ح77777777777دا َ ُ  

  ج

ُوعمل َ َ ِاسم َ ِفاعل ْ ِ .المعدى َ َ ُ َلھا ْ ًأن ك. منھما دل عل$ى ح$دث : عرفنا أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبھة في: َ ً
  .ومن قام به

ًكل منھما يؤنث ويثنى ويجمع، حينئذ عملت الصفة المشبھة حم. لھا على اسم الفاعل،: ًثانيا ٍ  

َعلىلكن  .الحد َ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ cالحد، ما ھو ُ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ َإن ك7ان ع7ن م7ضيه بمع7زل وول7ي اس7تفھاما: ؟ أم$رانُ َ ْ َ َ َ ْ َ M ُ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ : ، إذا قلن$اَْ
ِإن ك77ان ع77ن م77ضيه بمع77زل: ال$$صفة الم$$شبھة � تك$$ون إ� لحاض$$ر امتن$$ع ا=ول � يت$$صور فيھ$$ا،  ِ ْ َ M ُ َِ ِِ ِ ْ َ � يك$$ون إ� :  يعن$$يَْ

ًاستقبا� أو حا� امتن$ع وج$ود ال$شرط ا=ول ف$ي : ًال$صفة م$شبھة � تك$ون إ� لحاض$ر، إذا.. ، وإذا تقرر أن اسم الفاع$لً
  الصفة المشبھة،

َوولي استفھاماماذا بقي؟  َ ْ َ َ َْ ِ َأو حرف ندا ِ ِ َ ْ َ ْ   .ا�عتمادً، إذا َ

َعلى: (ًإذا .الحد َ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ ِلحاض7ر: (لك$ن نخص$صه بقول$هعلى الشروط ال$سابقة، ھ$ذا ظ$اھر ال$نظم، : أي) ُ ِ : ٍوحينئ$ذ) َِ
َعل7ى( .الح77د َ َ ِال77ذ ْ ْق77د ي. .ح77دا َ ًعل$ى بع$$ض ال$$شروط ال$$سابقة، وألح$$ق بع$ضھم أ� ت$$صغر وأ� توص$$ف بن$$اء عل$$ى أن اس$$م ) ُ

  .الفاعل � يعمل إذا صغر أو وصف، وسبق الخ.ف فيه

ُوعمل َ َ ِاسم َ ِفاعل ْ ِ .المعدى َ َ ُ َلھا ْ ُعم7لم$ا ھ$و : َ َ ِاس7م َ ِفاع7ل ْ ِ .المع7دى َ َ ُ ف$ي الظ$اھر إنم$ا : ؟ الن$صب؛ =ن ال$شروط ال$سابقة قلن$اْ
َھ$ل عملھ$ا الرف$ع . َال$صفة الم$شبھة تعم$ُل الرف$ع: ًإذا. تشترط في عمل النصب كما ذكره غير واحد، � في عمل الرفع
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 عل$ى حملھ$ا عل$ى اس$م ًلكونھا أشبھت اسم الفاعل أو لم$ا فيھ$ا م$ن معن$ى الفع$ل؟ ھ$ل ال$صفة الم$شبھة تعم$ل الرف$ع بن$اء
فل$ذلك الفاعل أو لما فيھا من معنى الفعل؟ الثاني؛ =نھا إنما تعمل عم$ل اس$م الفاع$ل الن$صب فح$سب، وأم$ا الرف$ع ف$.، 

؛ فعم$ل ال$صفة الم$شبھة كل منصوب غير ما نصب في الصفة المشبھة غير ما نصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز
ع$ل، وم$ا ھ$و معن$ى الفع$ل؟ كونھ$ا دال$ة عل$ى ح$دث وزم$ن، ف$إذا ك$ان ك$ذلك إذا ن$صبت ًبناء على ما فيھ$ا م$ن معن$ى الف

الحال أو تعلق بھا جار ومجرور الحال � يكون إ� لما فيھ$ا م$ن معن$ى الفع$ل، وك$ذلك الج$ار والمج$رور ق$د يك$ون لم$ا 
  .ًفيھا من معنى الفعل، وقد يكون حم. لھا على اسم الفاعل

ِعمل اسم فاعل: ًإذا ِ َ ِ ْ َ .المعدىالفعل  َُ َ ُ َلھا لواحد ْ ف$ي : ًلم$اذا ص$ورة؟ يعن$ي. ًص$ورة: ًثابت لھا، ثابت لھ$ا ص$ورة، قي$ل:  أيَ
َحسن الوج$ه: (نحن نقول. الصورة فحسب � في الحقيقة ًھ$ذا ك$ضارب زي$دا، لك$ن ن$أتي نق$ول: ق$الوا) ٌ ًض$ارب زي$دا : (ٌ ٌ

َحسن الوجه ًالوجه لم يقولوا مفع$و� ب$ه، ق$الوا) ٌ وھ$و ص$فة م$شبھة � ) ح$سن(لم$اذا؟ =ن , بيه ب$المفعول ب$هعل$ى الت$ش: َ
ًيؤخذ إ� من القاصر ال$.زم والقاص$ر � ين$صب مفع$و�، فحكم$وا عل$ى من$صوب ال$صفة الم$شبھة إذا ك$ان معرف$ة أن$ه 

ٍمشبه بالمفعول به؛ =نه � يكون مفعو� به، لو جعلناه مفع$و� ب$ه حقيق$ة حينئ$ذ ل$زم أن تك$ون ال$صفة الم$شبھة م$أ ً خوذة ً
  .من متعدي، وھذا فساد ليس بصحيح

ُعمل: (ًإذا نقول َ ِاسم َ ِفاعل ْ ِ .المعدى َ َ ُ َلھا ْ أن المن$صوب لھ$ا إنم$ا حمل$ت : ًثابت لھا في حالة النصب ص$ورة، بمعن$ى: أي) َ
Kفيه على اسم الفاعل فنصب، وأما اسم الفاعل فينصب مفعو� حقيقة؛ =ن ثم حدث تعدى فوقع على المفع$ول ب$ه،  َ وأم$ا ً

َحسن الوجه(ھنا    .فرق بين المسألتين: ًإذا. ليس عندنا حدث تعدى إلى مفعول فوقع عليه) ٌ

ُوعمل َ َ ِاسم َ ِفاعل ْ ِ .المعدى َ َ ُ َلھا ْ   .أي ثابت لھا: َ

ُعمل  َ ِاسم(و . ھذا مبتدأ، وھو مضاف: َ ِفاعل(مضاف، و ) ْ ِ .المعدى(مضاف إليه، و ) َ َ ُ   .ھذا مضاف إليه) ْ

َلھا   .ت لھا، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرأي ثاب: َ

المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به، وأما عمل الرف$ع أو عم$ل ن$صب آخ$ر ف$. يتوق$ف : قال ابن ھشام
أن الصفة المشبھة إذا نصبت غير المشبه بالمفعول به فلي$ست بكونھ$ا : على ذلك الحد كما أن اسم الفاعل ھكذا، بمعنى

� م$ن حي$ث كونھ$ا ص$فة م$شبھة باس$م الفاع$ل، ب$ل م$ن حي$ث كونھ$ا م$ا اش$تملت علي$ه م$ن : عل، يعن$يأشبھت اسم الفا
فرفعھ$ا � لكونھ$ا أش$بھت اس$م الفاع$ل وخف$$ضھا � لكونھ$ا أش$بھت اس$م الفاع$ل، وإنم$ا ف$ي حال$ة الن$$صب . معن$ى الفع$ل

  .فحسب

عم$ل الرف$ع أو عم$ل ن$صب آخ$ر، كالح$ال المراد بالعمل عمل الن$صب عل$ى طريق$ة المفع$ول ب$ه، وأم$ا : قال رحمه '
  .كالحال ف. يتوقف على ذلك الحد، كما أن اسم الفاعل ھكذا. ًمث.

َعلى .الحد َ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ ُ  

َعلى .الحد َ َ   . ًيعني كائنا على الحد، على الشرط: ْ

َعلى .الحد َ َ : يج$وز في$ه ث.ث$ة أوج$ه. مير متعل$قمتعلق بعمل، عمُل على الحد، أو بما تعل$ق ب$ه الخب$ر، أو ح$ال م$ن ض$: ْ
َعلىحالة كونھا .. كائن لھا على الحد .الحد َ َ   . وھو متعلق بالمحذوف، أو متعلق به على أنه حالْ

َعلى .الحد َ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ   .ا=لف لmط.ق، والمراد به بعض الشروط: ُ

َعلى      .الحد َ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ   ً.ا�عتماد على ما ذكر سابقا له في بابه من وجوب ُ

َوول777777777777777ي اس777777777777777تفھاما أو ح777777777777777رف ن777777777777777دا ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ً ْ
  

  

َأو نفي777777777777777ا أو ج777777777777777ا ص777777777777777فة أو م777777777777777سندا َ َْ ُ ْ َ ْ َْ َ ًَ َ ِْ ً  

  

عل$$ى ال$$صحيح م$$ن أنھ$$ا م$$ع ال$$صفة الم$$شبھة ). أل(ودون ) أل(ًس$$يأتي أنھ$$ا تعم$$ل مطلق$$ا قرن$$ت ب$$ـ).. أل(ُول$$و قرن$$ت ب$$ـ
داخل$$ة علي$$ه، وأم$$ا إذا قي$$ل بأنھ$$ا ) أل(تعري$$ف فتعم$$ل ول$$و كان$$ت حت$$ى ل$$و قي$$ل بأنھ$$ا ح$$رف : ح$$رف تعري$$ف،  يعن$$ي
  .موصولة ف. إشكال فيه
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ل$م ي$شترط الن$اظم . وترك اشتراط الحال أو ا�ستقبال؛ =نه � يتجه فيھا م$ع كونھ$ا لل$دوام المت$ضمن للح$ال وا�س$تقبال
ِلحاضر: (ھنا إذا جعلناه مقيد بقوله ِ و ا�س$تقبال لع$دم ت$صور ذل$ك فيھ$ا؛ =نھ$ا إنم$ا لم يشترط أن تكون بمعن$ى الح$ال أ) َِ

ًتكون لمطلق الزمن، وإذا كانت لمطلق الزمن حينئذ دخل فيھا الحال وا�ستقبال ضمنا � أص$الة، وبق$ي م$ن ال$شروط ٍ :
  .أ� تصغر و� توصف على القول بھما

  : ًإذا

ُوعم777777777777777777ل َ َ ِاس777777777777777777م َ ِفاع777777777777777777ل ْ ِ .المع777777777777777777دى َ َ ُ ْ   

  

َلھ77777777777ا َعل77777777777ى َ .الح77777777777د َ َ ِال77777777777ذ ْ .ح77777777777دا ْدَق77777777777 ي. ُ  

  

َ عمُللھذه الصفةأشار بھذا أنه يثبت  ِفاعلال ِاْسم َ ِ  وھ$و الرف$ع والن$صب، الرف$ع والن$صب ل$يس لكونھ$ا أش$بھت المتع$دي َ
إن كان المراد به أن المن$صوب عل$ى الت$شبيه ب$المفعول ب$ه فھ$ذا : اسم الفاعل، ھذا في الرفع، وأما النصب ففيه تفصيل

: ٍن كان غير ذلك كالحال والمستثنى وظرف الزمان والمكان والمفع$ول مع$ه حينئ$ذ نق$ولًحم. لھا على اسم الفاعل، وإ
  .�، وإنما لما فيھا من معنى الفعل

َزيد حسن الوجه: (نحو ٌ ًضمير مرفوع ھو الفاعل، ورفعه لكونه دا� على ذات وص$فة، وھ$ذا ال$شأن ف$ي ) حسن(ففي ) ٌ
ًمنصوب على التشبيه ب$المفعول ب$ه، ھ$ذا حم$. ) َالوجه(و. ات وصفةصفة مشتقة دالة على ذ: نقول) ٌحسن. (المشتقات

على التشبيه بالمفعول به � عل$ى أن$ه مفع$ول؛ =نھ$ا م$أخوذة م$ن فع$ل �زم قاص$ر والفع$ل : لھا على اسم الفاعل، وقيل
  .فعمل عمله) ٍضارب(شبيه بـ) ًحسنا(=ن . ال.زم � ينصب، ولذلك ُوضع الحكم لھا صورة � حقيقة

َعلى: (أشار بقولهو .الحد َ َ ِالذ ْ ْقد ي. .حدا َ إلى أن الصفة المشبھة تعمل على الحد الذي س$بق ف$ي اس$م الفاع$ل وھ$و أن$ه � ) ُ
  .بد من اعتمادھا كما أنه � بد من اعتماده، ولم يذكر الزمن لما ذكرناه

ُوس7777777777777بق ْ َ ُتعم7777777777777ل َم7777777777777ا َ َ ْ ِفي7777777777777ه َ ْمجتن7777777777777ب ِ ْ َُ َ   

  

ُوكون7777777777777777777777777ه ُ َْ ٍس77777777777777777777777777ببية َذا َ . َ ْج77777777777777777777777777بَو َِ َ  

  

ًھذا من الفوارق أيضا بين الصفة المشبھة واس$م الفاع$ل، ول$شدة ا�لتب$اس بينھم$ا اجتھ$د النح$اة ف$ي ذك$ر الف$وارق أكث$ر 
  .َمن العمل؛ =نه يلتبس، =نه إذا استعملت فْعل وفعيل وفعل السابقة في اسم الفاعل يحتاج إلى نظر

ٌأنا زيدا ضارب. ( عليھا، بخ.ف اسم الفاعلأنه ما عملت فيه يمتنع أن يتقدم: من الفوارق بينھما ٌأن$ا ض$ارب (ج$ائز، ) ً
ٌأنا زيدا ضارب). (ًزيدا منصوبه علي$ه، وأم$ا ال$صفة الم$شبھة فيمتن$ع، يمتن$ع .. ھذا يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل) ً

   .أن يتقدم عليھا معمولھا على تفصيل سيأتي

ُوسبق ْ َ   . ھذا مبتدأ، وھو مضاف: َ

ُتعمل َما(و َ ْ ِفيه َ ُس$بق ال$ذي . اسم موصول بمعنى الذي في مح$ل ج$ر م$ضاف إلي$ه، واقع$ة عل$ى ال$صفة الم$شبھة) َما): (ِ
ْمجتنبتعمل الصفة المشبھة فيه وھو المعمول .. تعمل فيه ْ َُ يجتن$ب ب$صيغة الفع$ل، بخ$.ف اس$م الفاع$ل؛ : ، وف$ي ن$سخةَ

  .ة أو حرف جر غير زائدًأو مجرورا بإضاف) أل(فإنه يتقدم عليه منصوبه إ� إذا كان بـ

=ن معم$ول ال$صلة � ) ًأن$ا زي$دا ال$ضارُب: (، ف$. ي$صح)أل(ًاسم الفاعل يتقدم عليه من$صوبه إ� إذا ك$ان محل$ى ب$ـ: ًإذا
ھ$ذا يمتن$ع أن يتق$دم علي$ه؛ ) ًأن$ا زي$دا ال$ضارُب: (ً� يعمل ما بعدھا ف$ي م$ا قبلھ$ا، إذا) أل. (ًيتقدم عليھا كما سبق مرارا

ًھ$ذا غ$.م قات$ل زي$دا: (الموصولة � يعمل فيما قبلھا، وكذلك إذا جر بإضافة نحو) أل(=ن ما بعد  ٍ ھ$ذا س$بق معن$ا أن ) ُ
المضاف والمضاف إليه كالموصول مع صلته، فكما أنه � يتقدم معمول الصلة على ص$لته � يتق$دم معم$ول الم$ضاف 

ًغ$.م قات$ل زي$دا: (ٍإليه عليه و� يتوس$ط بينھم$ا، حينئ$ذ ٍ ًھ$ذا غ$.م قات$ل زي$دا (أو) ُ ٍ ُھ$ذا زي$دا غ$.م : (� ي$صح أن يق$ال) ُ ً
  ً.بتقديم المعمول عليه لما ذكرناه سابقا) ٍقاتل

ًمررت بضارب زيدا: (وكذلك ٍم$ررت زي$دا ب$ضارب: (� ي$صح أن يق$ال) ٍ ً إ� إن ج$ر بح$رف ج$ر زائ$د فيج$وز؛ =ن ) ُ
  .لم يدخل من أجل تحديد المعنى: ًحرف الجر ليس أصليا، يعني
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ًليس زيد ب$ضارب عْم$را: (فإن جر بحرف جر زائد نحو ٍ ٍل$يس زي$د عْم$را ب$ضارب: (ج$از التق$ديم فتق$ول) ٌ ً ومن$ع ذل$ك ) ٌ
  .المبرد

).. أل(أ� يك$ون محل$ى ب$ـ: في غير ھذه الث.ث ا=نواع يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل عليه، وھ$ذه ال$ث.ث قلن$ا: ًإذا
  ).أل(دخلت عليه 

ًھذا غ.م قاتل زيدا(ًمضافا إليه، أ� يكون : ًثانيا ٍ   .يمتنع للعلة التي في ا=ول) ُ

  .ًأ� يكون مجرورا بحرف جر أصلي، فإن جر بحرف جر زائد جاز أن يتقدم عليه، وأما الصفة المشبھة فيمتنع: ًثالثا

ُوسبق ْ َ ُتعمل َما َ َ ْ   .يعني الصفة المشبھة: َ

ِفيه   .  ھذا خبر:مبتدأ، ومجتنب: سبق. في المعمول مجتنب: ِ

  : أنھا تخالف اسم الفاعل في شيئين: أي

المعم$ول ال$ذي أعمل$ت ال$صفة الم$شبھة بح$ق : بح$ق ال$شبه باس$م الفاع$ل، يعن$ي: أن معمولھا � يتقدم عليھا، أي: ا=ول
  :ابقشبھھا باسم الفاعل � يتقدم عليھا، وأما من جھة كونھا لما فيھا من معنى الفعل فيتقدم عليھا، على التفصيل الس

ُوعمل َ َ ِاسم َ ِفاعل ْ ِ .المعدى َ َ ُ َلھا ْ َ   

يثبت لھا ما يثبت �سم الفاعل، فالذي نصبه اسم الفاعل ھو ال$ذي تن$صبه و� يتق$دم عليھ$ا، ف$إذا ن$صبت � : ٍحينئذ نقول
  .ٍبشبھھا باسم الفاعل كالحال حينئذ يجوز أن تتقدم الحال، ومنع ذلك الرضي

بھ$ا ج$ار ومج$رور عل$ى معن$ى الفع$ل � عل$ى كونھ$ا أش$بھت اس$م الفاع$ل، يج$وز أن وك$ذلك التميي$ز، وك$ذلك إذا تعل$ق 
  .يتقدم

ُوسبق: (قوله: ًإذا ْ َ ُتعمل َما َ َ ْ ِفيه َ ْمجتنب ِ ْ َُ بح$ق ال$شبه باس$م الفاع$ل وھ$و المن$صوب : ليس على إط.قه، وإنما المراد ب$ه) َ
أم$ا المرف$وع والمج$رور ف$. يتق$دمان فيھم$ا � لھ$ذا على طريقة المفعول به؛ =نه الذي تفارق فيه الصفة اس$م الفاع$ل، 

  .ًالسبب، وإنما لكون المرفوع فاع. في ا=صل، وإذا كان كذلك امتنع أن يتقدم على عامله

  .المجرور مضاف إليه، والمضاف إليه � يتقدم على المضاف: والثاني

ًإلي$ه ف$اع. ف$ي المعن$ى والفاع$ل � يتق$دم، ھ$ذا المرفوع والمجرور � يتقدمان على الصفة المشبھة لكون المضاف : ًإذا
ٍإذا كان مرفوعا، وإذا كان مخفوضا حينئذ نقول ً   .ھو مضاف إليه والمضاف إليه � يتقدم على المضاف: ً

ُوسبق: (قال ابن ھشام ْ َ ُتعمل َما َ َ ْ ِفيه َ ْمجتنب ِ ْ َُ ن خاص بما تعمل فيه للشبه باسم الفاع$ل، أم$ا م$ا عمل$ت بم$ا فيھ$ا م$: قال) َ
ٌزي$د الي$وم عظ$يم، : ( كالظرف والمجرور والحال والتمييز ف. يمتنع فيه ال$سبق، وذل$ك نح$و-معنى الفعل: يعني-معنى  َ ٌ

َزي$د عظ$يم الي$وم ٌ يخ$تص عم$$ل . ًھن$ا من$صوب عل$ى الظرفي$$ة ل$يس من$صوبا عل$ى الت$شبيه ب$المفعول ب$ه) َالي$وم: (نق$ول) ٌ
 عداه ف.، فإذا ن$صبت الظ$رف الزم$اني أو المك$اني � نق$ول لكون$ه الصفة المشبھة بنصب المفعول به على التشبيه، ما

ٌزي$د الي$وم عظ$يم. (أشبھت اسم الفاعل وإنم$ا لم$ا فيھ$ا م$ن معن$ى الفع$ل فيتق$دم عليھ$ا َ ج$ائز، م$ع ك$ون الي$وم من$صوب ) ٌ
  .ھذا جائز: كيف تقدم؟ نقول. ككريم وجميل وھو صفة مشبھة) عظيم(و ) عظيم(بـ

ُوسبق ْ َ ُتعمل َما َ َ ْ ِفيه َ ْمجتنب ِ ْ َُ �، عملت النصب في اليوم � لكونھا أشبھت اسم الفاعل وإنم$ا لم$ا فيھ$ا م$ن معن$ى : نقول: َ
ٌزيد اليوم عظيم، و زيد بك فرح، زيد فرح بك. (الفعل ٌٌ ٌ َبك) ٌَ وھ$و ص$فة م$شبھة، تق$دم ) ف$رح(جار ومج$رور متعل$ق ب$ـ: ِ

  . جائز؟ نعم. أو �؟ تقدم

ُوسبق: (وقول ابن مالك ْ َ ُتعمل َما َ َ ْ ِفيه َ ْمجتنب ِ ْ َُ   .� يشمل ھذا النوع) َ

ًزيد طالعا حسن وجھُه، زيد حسن وجھُه طالعا(و  ًٌ ٌٌ حال، وجاز تقدمھا مع كون الصفة الم$شبھة ق$د عمل$ت فيھ$ا : نقول) ٌ
  .ًلكونھا عملت فيھا لما فيھا من معنى الفعل � حم. على اسم الفاعل

ًزيد وجھا حسُن(و  ًتمييز، وعملت في التمييز على م$ا فيھ$ا م$ن معن$ى الفع$ل � حم$. عل$ى اس$م الفاع$ل، ھذا : ً، وجھا)ٌ
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  .ومنع الرضي تقدم الحال والتمييز

  .ٍعلى كل؛ الخ.ف ليس في كونھا أشبھت اسم الفاعل أو �، وإنما لمسألة أخرى

مول$$ه ال$$ذي ن$$صبه، وال$$صفة ھ$$ذا مم$$ا تف$$ارق في$$ه ال$$صفة الم$$شبھة اس$$م الفاع$$ل ف$$ي ك$$ون اس$$م الفاع$$ل � يتق$$دم علي$$ه مع
أن : ًالمشبھة حملت على اسم الفاعل فنصبت مفعو� به على التشبيه به، ھذا النوع � يتق$دم، وم$ا ع$داه يتق$دم، وال$سبب

  .ًما عدا ھذا النوع منصوب بھا على ما فيھا من معنى الفعل � حم. على اسم الفاعل

ُوكونه ُ َْ ٍسببية َذا َ . َ ْوجب َِ َ َ  

ُكونه ُ ُوكونهمير يعود على ماذا؟ الض: َْ ُ َْ   . تعمل فيه المعمولَ

ُوكونه ُ َْ   .أي كون معمولھا: َ

ٍسببية َذا . َ ْوجب َِ َ   . كونه ذا سببية وجب: َ

ُكونه( ُ ٍسببية َذا َْ . َ َِ(  

ُكون ( ْ ًمبتدأ في نفسھا وھي كان، فتطلب اسما وخبرا، وكونه مبتدأ يطلب خبرا) كون.. (ھنا لھا جھتان) َ ً ً.  

  . ًخبر باعتبار كونھا مبتدأ، وكل مبتدأ له خبر، وخبر باعتبار كونھا ناقصة: لھا خبران) كون(لفظ .  خبرانلھا: ًإذا

ُوكونه ُ َْ وكونك إي7اه ھذا مصدر لكان، ) كون( الكون إلى اسمه، من إضافة..... والضمير فيهُھنا أضيفت إلى الضمير : َ
  .عليك يسير

  .ه خبر الكون كانمن ا=سماء الستة منصوب على أن) َذا(و 

ْوجب( َ   .ھذا خبر المبتدأ) َ

ُوكونه ُ َْ ٍسببية َذا َ . َ ْوجب َِ َ ًمت$ص. : ًويجب ف$ي معمولھ$ا أن يك$ون س$ببيا، أي: وھذا الشيء الثاني ذكره في ھذا البيت، أي: َ
ً� يكون أجنبي$ا، المعم$ول ق$د يك$ون س$ببيا وق$د يك$ون أجنبي$ا، أ: ًبضمير الموصوف لفظا أو معنى، يعني ً ًجنبي$ا يعن$ي � ً

ًزيد ضارب عْم$را. (صلة له بالموصوف ٌ ٌض$ارب أس$ند إل$ى ض$مير فاع$ل، م$ا ع.ق$ة زي$د بعم$رو؟ بعي$د عن$ه أجنب$ي ) ٌ
َزيد ضارب غ.مُه(مفصول، وأما  ٌ Kإذا ثم م.بسة بين الموصوف والمعمول الذي ھ$و غ.م$ُه، ھن$ا يمتن$ع ف$ي معم$ول ) ٌ َ ً

  :ً بد أن يكون سببيا، والسبب واحد من ث.ثة أمورًالصفة المشبھة أن يكون أجنبيا، بل �

ٍمررت برجل حسن وجھُه(ًأن يكون متص. بضمير الموصوف، مثل  ٍ ھذا في$ه ض$مير يع$ود عل$ى الموص$وف : وجھه) ُ
  .وھو رجل

ِمررت برجل حسن الوجه: (ًأن يكون متص. بما يقوم مقام ضميره، نحو: ًثانيا ِ  وج$ه، لي$ست: الھاء ھذه أص$ل الكلم$ة) ٍ
ِحسن الوجه. (ًضميرا   .-على رأي-ھنا قائمة مقام الضمير المضاف إليه ) أل(فـ) ِ

من$وان من$ه مق$در، ھن$ا ق$د : ال$سمُن من$وان ب$درھم، يعن$ي: ًأن يكون مقدرا مع$ه ض$مير الموص$وف من$وي، مث$ل: الثالث
  ً.يكون مقدرا

ًمررت برجل حسن وجھا: (ًأن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف ٍ ٍ   .منهًوجھا : أي) ُ

ًمت$ص. ب$ضمير الموص$وف لفظ$ا نح$و: ًيج$ب ف$ي معمولھ$ا أن يك$ون س$ببيا، أي: على جھة اFجمال نقول: ًإذا ٌح$سن : (ً
و� يجب ذلك ف$ي معم$ول اس$م الفاع$ل، ب$ل ين$صب ال$سببي وين$صب . منه: أي) َالحسُن الوجه: (ً، أو معنى نحو)وجھُه

  .ا=جنبي: ا=جنبي، المراد به

ُوكونه ُ َْ ِسبب َذا َ َ ٍيةَ ْوجب . َ َ  

س$بق أن الفرعي$ة ت$ضعف : يعن$ي. ًلما كانت الصفة المشبھة فرعا في العمل عن اسم الفاعل ق$صرت عن$ه: قال الشارح
ًالعامل، ا=صل ھو الفعل ثم حمل عليه اس$م الفاع$ل ف$صار فرع$ا، وال$صفة الم$شبھة حمل$ت عل$ى ف$رع � عل$ى أص$ل، 
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ًالفرع ضعيف وحمل فرع على فرع إذا ازداد ضعفا   .، ولذلك منع أن يتقدم عليھا معمولھاً

ُوسبق ْ َ ُتعمل َما َ َ ْ ِفيه َ ُتعمل: ِ َ ْ ِفيه َ ًلضعفھا لكونھا فرعا عن فرع؛ فإنھ$ا ف$رع :  يعني الصفة المشبھة، لضعفھا، التعليل ھناِ
 ًعن اسم الفاعل الذي ھو فرع عن الفع$ل، بخ$.ف اس$م الفاع$ل لكون$ه فرع$ا ع$ن أص$ل وھ$و الفع$ل، ول$ذلك ك$ان أق$وى

عن اسم الفاع$ل، ق$صرت عن$ه فل$م يج$ز تق$ديم معمولھ$ا عليھ$ا كم$ا ج$از ف$ي اس$م .. ًفلما كانت فرعا قصرت عنه. منھا
ٌزيد الوجه حسن: (الفاعل، ف. تقول َ ٌزي$د ح$سن : (ھذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، ا=صل فيه: َممنوع، الوجه) ٌ ٌ

ٌزي$د عْم$را ض$ارب: (ٍ، حينئذ � يتقدم عليھا، كم$ا تق$ولمنصوب على أنه مشبه بالمفعول به: َالوجه) َالوجه ً ھ$ذا ج$ائز ) ٌ
َزي$$د ح$$سن وجھ$$ُه: (ٍول$$م تعم$$ل إ� ف$$ي س$$ببي نح$$و ٌ ًزي$$د ح$$سن عْم$$را: (، و� تعم$$ل ف$$ي أجنب$$ي، ف$$. تق$$ول)ٌ ٌ ھ$$ذا ممتن$$ع ) ٌ

  .لضعفھا

َزي$د ض$ارب غ.م$ُه: (واسم الفاعل يعمل في السببي وا=جنب$ي نح$و ٌ ًض$ارب عْم$را( زي$د، و في$ه ض$مير يع$ود عل$ى) ٌ ٌ (
  .ھو أجنبي: ًليس فيه ضمير، إذا

ْف77777777777ارفع َْ َبھ77777777777ا َ ْوان77777777777صب ِ َِ .وج77777777777ر ْ ُ َم77777777777ع َ ْأل َ َ   

  

َودون ُ ْأل َ َم7777777777777777صحوب َ ُ ْ ْأل َ َوم7777777777777777ا َ ْات7777777777777777صل َ َ .  

  

َبھ77777777777777777777777ا ًم77777777777777777777777ضافا ِ َ ْأو ُ ًمج77777777777777777777777ردا َ . َ َو) ُ َ   

  

ْتج77777777رر ُ ْ َبھ777777777ا َ ْم777777777ع ِ ْأل َ ًس77777777ما َ ْم777777777ن ُ ْأل ِ َخ6777777777 َ َ  

  

ْوم777777777777777777ن ِ ٍإض777777777777777777افة َ َ َ ِلتال ِ َوم777777777777777777ا َيھ777777777777777777اَِ َ   

  

ْل7777777777777م ُيخ7777777777777ل َ ْ َفھ7777777777777و َ ْ ِب7777777777777الجواز َ َ َ ْ َوس7777777777777ما ِ ُِ  

  

ْفارفع َْ َبھا َ ْوانصب ِ َِ .وجر ْ ُ الرف$ع والن$صب والج$ر، ث.ث$ة : ك$ل ص$فة م$شبھة يج$وز فيھ$ا ث.ث$ة أح$وال. ھذه أحوال ث.ثة: َ
  . أحوال

ْفارفع َْ َبھا َ ْوانصب ِ َِ .وجربھا،  ْ ُ َبھ7ا: (ذلك ق$البال$صفة الم$شبھة، فھ$ي العام$ل، ل$:  بھا، يعنيَ ًبنف$سھا، حم$. عل$ى : يعن$ي) ِ
  .اسم الفاعل في النصب فحسب

ْفارفع َْ َبھا َ وق$ال . ًعلى الفاعلي$ة، فيك$ون مرفوعھ$ا ف$اع.، ھ$ذا الم$شھور وھ$و ا=ص$ح، وب$ه ق$ال س$يبويه والب$صريون: ِ
ھ$ذا فاع$ل عل$ى م$ذھب : ٌزي$د ح$سن وجھ$ُه ب$الرفع قلن$ا: بدل بعض من كل، والفاعل ضمير مستتر، فإذا قي$ل: الفارسي

بع$ض م$ن ك$ل، وأي$ن الفاع$ل؟ ض$مير م$ستتر، .. ًسيبويه وأصحابه، وھو ليس فاع. على مذھب الفارسي ب$ل ھ$و ب$دل
ٍقول سيبويه أن المرفوع فاع$ل حينئ$ذ يتع$ين أ� يك$ون ف$ي ال$صفة ض$مير م$ستتر، لم$اذا؟ =ن$ه ل$و .. وعلى القول ا=ول

) ٌح$سن وجھ$ُه: (إذا قي$ل. و� يكون لل$صفة كم$ا للفع$ل � يك$ون ل$ه ف$اع.ن، ًكان فيھا ضمير مستتر لكان إعرابه فاع.
ٍوجھُه فاعل حينئذ يمتنع أن يكون في الصفة ضمير مستتر؛ =نه � يستتر إ� الضمير المرفوع وھن$ا � يت$صور رفع$ه 

ٍإ� كونه ف$اع.، ف$إذا جوزن$ا اس$تتار ال$ضمير ف$ي ح$سن م$ع كون$ه رفع$ت ا�س$م الظ$اھر حينئ$ذ ك$ ان ل$ه ف$اع.ن، وھ$ذا ً
  .ممتنع

  . تنبه. على قول سيبويه بأن المرفوع فاعل تعين أ� يكون في الصفة ضمير مستتر: ًإذا

ْفارفع: (ًإذا َْ َبھا َ   .يعني بالصفة المشبھة) ِ

ٍعلى الفاعلية وھو ا=صل فيھا، وبه قال سيبويه والبصريون، وحينئذ فال$صفة : والرفع على ضربين، يعني على قولين
  .الية من الضمير؛ =نه � يكون للشيء فاع.نخ

  .إنه بدل من الضمير المستتر، والفاعل ھو الضمير المستتر، وا=ول أولى: والقول الثاني قول الفارسي

ْوانصب َِ   . بھا: ْ

ْوانصب َِ ف$ة � يخلو المعمول إذا نصبته، إم$ا أن يك$ون معرف$ة وإم$ا أن يك$ون نك$رة، المن$صوب بھ$ا إم$ا أن يك$ون معر: ْ
َزي$د ح$سن الوج$ه: (ٍوإما أن يكون نك$رة، حينئ$ذ تق$ول ٌ ًح$سن وجھ$ا. (ھ$ذا معرف$ة) ٌ إم$ا أن : نك$رة، � يخل$و ع$ن ح$الين) ٌ
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إما على أن$ه م$شبه ب$المفعول ب$ه، وإم$ا عل$ى : إذا كان نكرة جاز نصبه على وجھين. يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة
ًحسن وجھ$ا(: يعني قو�ن، إذا قيل. التمييز، والثاني أرجح ھ$ذا معم$ول لل$صفة الم$شبھة وھ$و من$صوب : ًوجھ$ا نق$ول) ٌ

ًيجوز أن يعرب مشبھا بالمفعول به، وإما أن يعرب تمييزا والثاني أرجح: ًوھو نكرة، إذا ً.  

َحسن الوجه: (وإن كان معرفة ًحينئذ يتعين أن يكون م$شبھا ب$المفعول ب$ه، و� ي$صح إعراب$ه عل$ى م$ذھب الب$صريين ) ٌ ٍ
  .نه معرفة والتمييز � يكون معرفة، وجوزه الكوفيونًتمييزا؛ =

ْوانصب: إذا قيل: ًإذا َِ ًبھا إما على كونه تمييزا وذلك يكون في النكرة، وإما على كونه مشبھا ب$المفعول ب$ه وھ$ذا يج$وز  ْ ً
  .في المعرفة والنكرة ولكن النكرة خ.ف ا=ولى

.وجر ُ   .ضافةعلى اF: يعني على اFضافة، جر بھا، يعني: َ

ْفارفع َْ َبھا َ ْوانصب ِ َِ .وجر ْ ُ   : جر بھا يعني على اFضافة، جر ماذا؟ وارفع ماذا؟ وانصب ماذا؟ قال: َ

َمع ْأل َ َودون َ ُ ْأل َ َمصحوب َ ُ ْ ْأل َ َ
  

َم77صحوب ُ ْ ْأل َ ْأل(ارف$$ع م$$صحوب . ھ$$ذا متن$$ازع في$$ه، مفع$$ول ب$$ه: َ ْأل(، ان$$صب م$$صحوب )َ ْأل(، ج$$ر م$$صحوب )َ : ًإذا). َ
  .تنازعته العوامل الث.ث.. عباب التناز

َمع ْأل َ َودون َ ُ ْأل َ َ    

َمع ْأل َ َبھا: (ھذه حال من قوله: َ ْارف7ع بھ7ا وان7صب ) ِ َ َ ْ ِْ ْ ِ ًبھ$ا حذف$ه لد�ل$ة ا=ول علي$ه، وج$ر بھ$ا أي$ضا لد�ل$ة ا=ول علي$ه َ
  .حذفه

َمع ْأل َ َمع: (َ َبھ7ا(ھذا منصوب عل$ى الظرفي$ة ح$ال م$ن ال$ضمير ف$ي ) َ َبھ7ا(؛ =ن )ِ :  الم$راد ب$ه ال$صفة الم$شبھة، يعن$ي)ِ
ْأل(ًتعمل مطلقا مع : الصفة المشبھة لھا حا�ن في العمل ْأل(ودون ) َ ٌزي$د (، )أل(أو ب$دون ) أل(سواء كان$ت مح$.ة ب$ـ) َ

َزيد حسن الوجه). (أل(بـ) َالحسُن الوجه ٌ   ).أل(وبدون ) أل(ًعملت مطلقا بـ) ٌ

َمع ْأل َ   ).أل(يعني اتصلت بھا : َ

َودون ُ ْأل َ َم7صحوب: م$اذا ترف$ع وتن$صب وتج$ر؟ ق$ال). أل(مجردة، دون ض$منت معن$ى غي$ر، مج$ردة م$ن : َ ُ ْ ْأل َ :  يعن$يَ
  ).أل(، معمول الصفة دخلت عليه )أل(المعمول الذي صاحب 

َوما ْاتصل َ َ َبھا . ًمضافا ِ َ ْأو ُ ًمجردا َ . َ ُ  

ْاتصل َ َبھا . فة بال$صفة، وس$يأتي أن$ه ي$شترط أ� يف$صل ب$ين وم$ا ات$صل م$ن معم$ول ال$ص: الضمير يعود على ماذا؟ أي: ِ
ًوما اتصل من معمول الصفة بالصفة ف$ي ح$ال كون$ه م$ضافا : ٍالصفة المشبھة ومعمولھا، فإن فصل حينئذ � عمل، أي

  .واFضافة) أل(ًلما بعده أو مجردا يعني من 

ًمضافا: (قوله َ ْاتصل(ھذا حال من فاعل ) ُ َ ..(  

َوما ْاتصل َ َ َبھا .   :ًبالصفة المشبھة حال كونه مضافا، وھذا يدخل تحته أربعة أنواعيعني : ِ

) أل(المعم$ول الم$ضاف إل$ى م$ا في$ه . وھ$ذا ذكرھ$ا اب$ن عقي$ل) أل(يشمل المعمول الم$ضاف إل$ى م$ا في$ه : النوع ا=ول
يعن$ي ) أل(ف$ارفع بھ$ا م$صحوب : ، ھن$ا قلن$ا)أل(ُوإنم$ا أض$يف إل$ى م$ا في$ه ) أل(ھنا م$ا ات$صلت ب$ه ) ِوجُه ا=ب: (نحو

  .داخلة على المعمول نفسه) أل(، تكون )الوجه(

  :يشمل أربعة أنواع: لم تدخل عليه وإنما مضاف، مضاف إلى أي شيء؟ قلنا: الثاني

ل$يس ) أل(ھذا المعمول في ا=صل، لم تدخل علي$ه : وجه) ِوجُه ا=ب: (نحو) أل(المعمول المضاف إلى ما فيه : ا=ول
  .� إشكال فيه. على ما أضيف إليه) أل(وإنما دخلت ) أل(مصحوب 

أض$يفت إل$ى ض$مير؛ =ن$ه � ب$د أن : ضمير الموصوف، يعني) وجھه: (المضاف إلى ضمير الموصوف، نحو: الثاني
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َزيد حسن وجھُه. (ًيكون سببيا كما سبق ٌ   .ُأضيف ھنا، داخل في اFضافة) ٌ

ُووص77ل: ھ$$ذا مث$$ل م$$ا ھن$$اك) ِم$$هَوج$$ه غ.: (الم$$ضاف إل$$ى م$$ا أض$$يف إل$$ى ض$$مير الموص$$وف، نح$$و: الثال$$ث ْ َ ْأل َ َب77ذا َ ِ 
ِالمضاف َ ُ ْمغتفر ْ َُ َ ْ.  

ِحسن وجه غ.مه( َ ، وإنم$ا غ$.م م$ضاف إل$ى ض$مير )أل(ًھو المعمول، أضيف إل$ى غ$.م وھ$و ل$يس محل$ى ب$ـ: َوجه) ٌ
  .يعود إلى الموصوف، مضاف إلى مضاف، ھذا الثالث

  .ھذه أربعة أحوال). ٍوجُه أب(دون اFضافة، ) أل(المضاف إلى المجرد من : الرابع

ْأو ًمجردا َ . َ   ، ھذه كم في معمول الصفة؟ )أل(يعني من اFضافة و : ُ

. ً� ينفصل عنھ$ا، م$ضافا تحت$ه أرب$ع، ھ$ذه ك$م؟ خم$سة: ، وما اتصل بھا يعني)َالوجه(ھذا ا=ول ) أل(مصحوب . ستة
  .  � تكون، ستة في اثنين؟ اثني عشروقد) أل(ثم الصفة المشبھة قد تكون مح.ة بـ. ًأو مجردا؛ ھذه ستة

وكل مثال يجوز فيه الرفع والنصب والجر، ث.ثة في ثنتي عشر بست وث.ثين مسألة، كلھا داخلة في ھذا البي$ت، س$ت 
أنھا في الجمل$ة س$ت وث.ث$ون م$سألة، بع$ضھم : وث.ثون مسألة ليست كلھا على وجه الجواز، ھذا المشھور عند النحاة

ن، بع$ضھم أوص$لھا إل$ى س$تمائة، وبع$ضھم أوص$لھا إل$ى أل$ف وأربعمائ$ة وزي$ادة، ك$ل ھ$ذا م$ن ب$اب أوصلھا إلى س$بعي
  .التكلف، وإ� في الجملة تكون في ست وث.ثين مسألة

َفارفع بھا وانصب وجر مصحوب : ًإذا ُ ْ َ . ُ َ ْ َ َ ْ ِْ ْ ِ َ   . أو �) أل(سواء كانت مح.ة بـ) ْأل(َ

َمصحوب ُ ْ ْأل َ   ).أل(ـيعني المعمول المصاحب ل: َ

َوما ْاتصل َ َ َبھا .   .ًيعني بالصفة المشبھة حال كونه مضافا، فشمل أربعة أنواع: ِ

ْأو ًمجردا َ . َ ًمجردايعني : ُ . َ   :-الست والث.ثون-واFضافة، فھذه ست، كلھا ست وث.ثون مسألة، وھي كالتالي ) أل( من ُ

ٌرأيت الرجل الحسن وجه: (تقول َ َ   .  ورفعوھو مجرد،) أل(، ھذه محلى بـ)ُ

ٌالحسن وجه(و  ًالحسن وجھ$ا(و . والمعمول مرفوع وھو مجرد) أل(بـ) َ والمعم$ول مج$رد ) أل(ًنف$س العام$ل محل$ى ب$ـ) َ
ٍالحسن وجه(و . وھو منصوب) أل(من    . نفسه لكنه مخفوض) َ

ُرأي$ت : ( تق$وللشرح، ثم الرف$ع والن$صب والخف$ض، ول$ذلكاا=ول يحكم الثاني، المثل ا=ول ھو الذي ينطبق عليه : ًإذا
ٌالرجل الحسن وجه َ ٍالحسن وجھا، الحسن وجه. (واFضافة) أل(ٌووجه بالرفع مجرد من ) أل(َالحسن بـ) َ َ   .باFضافة) ًَ

ِالحسن الوجه، والحسن الوجه(، و )أل(ًمحلى بـ) َالحسن الوجُه(و  َ َ َ.(  

ِالحسن وجُه ا=ب(و  ِالح$سن وج$ه ا=ب(، و )أل(مضاف إل$ى م$ا في$ه ) َ َ ِالح$سن وج$ه ا=ب(ف$سه لكن$ه بالن$صب، و ن) َ ِ َ (
ٍالحسن وجُه أب(نفسه لكنه بالخفض، و  ٍالح$سن وج$ه أب(و . م$ضاف إل$ى مج$رد وھ$و الرف$ع) َ َ َالح$سن (بالن$صب، و ) َ

ٍوجه أب   . بالخفض نفسه) ِ

َالح$سن وجھ$ه(ومضاف إلى ضمير، و ) أل(بـ) َالحسن وجُھُه(و  ِالح$سن وجھ$ه(نف$سه لكن$ه بالن$صب، و ) َ ِ نف$سه لكن$ه ) َ
ِالحسن وجُه أبيه(بالخفض، و  ِالح$سن وج$ه أبي$ه(و . م$ضاف إل$ى م$ضاف إل$ى ال$ضمير) َ َ َالح$سن (نف$سه بالن$صب، و ) َ

ِوجه أبيه   .انتھينا منھا) أل(، أمثلة المحلى بـ)ِ

  ).أل(بقي المجرد من 

ًرأيت رج. حسنا وجُھُه( ً ًحسنا وجھا(و . مضاف إلى ضمير) ُ ٍح$سن وج$ه(و ) ً َح$سنا الوج$ه(و ) ًسنا الوج$ُهح$(و ) َ و ) ً
ِحسن الوجه( ِحسنا وجُه ا=ب(باFضافة، و ) َ ِحسنا وجه ا=ب(، و )أل(مضاف إلى ما فيه ) ً َ ِح$سن وج$ه ا=ب(و ) ً ِ و ) َ
ٍح$$سنا وج$$ُه أب( ٍح$$سنا وج$$ه أب(و ) ً َ ٍح$$سن وج$$ه أب(بالن$$صب، و ) ً ِ َح$$سنا وجھ$$ُه(و ) ًح$$سنا وجُھ$$ُه(و ) َ َح$$سن (و ) ً

ِوجھه ِحسنا وجُه أبيه (، و)ِ ً ِحسنا وجه أبيه(و ) َ َ ً ِح$سن وج$ه أبي$ه(بالنصب، و ) َ ِ ھ$ذه س$ت وث.ث$ون م$سألة كلھ$ا داخل$ة ) َ
َمصحوب: في قوله ُ ْ ْأل َ َوما َ ْاتصل َ َ َبھا . ًمضافا ِ َ ْأو ُ ًمجردا َ . َ َمع: ، مع قولهُ ْأل َ َودون َ ُ ْأل َ َ.  
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َو):  اFضافة، ولذلك قال فيأربعة �، وإنما يمتنع منھا: كلھا جائزة؟ الجواب ْتجرر َ ُ ْ َبھا َ ْمع ِ ْأل َ ًسما َ ْم7ن ُ ْأل ِ َخ67 َ ْوم7ن َ ِ َ 
ٍإضافة َ َ َلتاليھا ِ ِ َِ.  

َو) ْتجرر َ ُ ْ   .ھذا استثناء: َ

َو) ْتجرر َ ُ ْ َبھا َ ْمع ِ ْأل َ اس$تثناء فيم$ا إذا حلي$ت : ً، إذا)أل(حال من ھاء المجرور، تج$رر بھ$ا يعن$ي بال$صفة الم$شبھة م$ع : َ
  .، أما إذا لم تحل ف.)أل(بـ

ًس7ما ْوم7ن) أل(ھ$ذا مفع$ول لتج$$رر، خ$. م$ن : ُ ِ ٍإض77افة َ َ َ َلتاليھ7ا ِ ِ يمتن$ع إض$افة ال$صفة المقرون$$ة : يعن$$ي. اس$تثنى م$سائل. َِ
وم$ن إض$افة ) أل(إل$ى المج$رد م$ن ) أل(، ھذه ك$م؟ مقرون$ة ب$ـ)أل(ومن إضافة إلى ما فيه ) أل(إلى المجرد من ) أل(بـ

ِالح$سُن وج$ه ا=ب(و ) ِالح$سُن الوج$ه: (شملت ثنت$ي ع$شرة م$سألة، إ� ص$ورتان؛ وھم$ا: ٍ حينئذ قال،)أل(إلى ما فيه  ِ (
  .فالممتنع عشرة، وما عدا ذلك فھو جائز

. ٍفتحصل حينئذ ست وث.ثون ص$ورة، والممتن$ع منھ$ا ف$ي الجمل$ة أربع$ة، لك$ن ف$ي التف$صيل ثنت$ي ع$شر: قال ابن عقيل
َفارف: (وإلى ھذا أشار بقوله َبھا ْعَْ   .بالصفة المشبھة: أي) ِ

ْوانصب َِ .وجر ْ ُ َمع َ ْأل َ   . الحسن: نحو) أل(إذا كانت الصفة بـ: َ

َودون ُ ْأل َ   .ٌحسن: نحو) أل(أي إذا كانت الصفة بغير : َ

َمصحوب ُ ْ ْأل َ   .َالوجه: نحو) أل(أي المعمول المصاحب لـ: َ

َوما ْاتصل َ َ َبھا . ًمضافا ِ َ ْأو ُ ًمجردا َ . َ ًمعمول المتصل بھا أي بالصفة إذا كان المعمول م$ضافا أو مج$ردا م$ن ا=ل$ف أي وال: ُ ً
ًمضافا: (وال.م واFضافة، ويدخل تحته أربعة أنواع، يعني تحت قوله َ   .على التي ذكرناھا السابقة) ُ

َو): (وأشار بقوله ْتجرر َ ُ ْ َبھ7ا َ ْم7ع ِ ْأل َ ع منھ$ا إذا كان$ت ال$صفة إل$ى أن ھ$ذه الم$سائل لي$ست كلھ$ا عل$ى الج$واز، ب$ل يمتن$) َ
مت$$ى تج$$ب؟ . تج$$ب اFض$افة وتمتن$$ع اFض$$افة وتق$بح اFض$$افة، تمتن$ع وتق$$بح وتج$ب: أرب$$ع م$سائل، ل$$ذلك نق$ول) أل(ب$ـ

: يعن$ي) أل(إلى ض$مير مت$صل بھ$ا ف$ي ا=ص$ل، إذا كان$ت مج$ردة م$ن ) أل(تجب اFضافة إذا كانت مجردة من : نقول
ِم$ررت برج$$ل ح$سن الوج$$ه وجميل$ه: (=ص$$ح، نح$$وم$$ضافة إل$ى ض$$مير مت$صل بھ$$ا ف$ي ا... ال$صفة ِ ِ ٍ ٍم$$ررت برج$$ل (، )ُ ُ

ِحسن الوجه ِحسن الوجه(ليس المثال في ) ِ ھذا صفة مشبھة معموله ض$مير مت$صل، : ِجميل) ِوجميله: (وإنما في قوله) ِ
  : سبق

ِوف77777777777777 ٍاختي77777777777777ار يَ َ ِ ُيج77777777777777يءَ ) ْ ْالمنف77777777777777صل َِ ِ َ ْ ُ ْ   

  

َإذا .ت7777777777777777777777أتى ِ ْأن ََ َيج7777777777777777777777يء َ ْالمت7777777777777777777777صل َِ ِ . ُ ْ  

  

ٍحينئ$ذ ف$صلت م$ع إمك$ان ا�ت$صال، ) ٍوجمي$ل إي$اه: (تجب اFضافة ھنا، لم$اذا؟ =ن$ك ل$و ن$صبته فقل$ت: نقول) ِجميله(و 
  .وھذا ممتنع، فتجب اFضافة في ھذا على ا=صح

ِمررت برج$ل ح$سن الوج$ه جميل$ه: (نحو ِ ِ ِ ٍ ، ورد )ٍجمي$ل إي$اهُ: (، و� يج$وز ن$صب ھ$ذا ال$ضمير، وج$وزه الف$راء فيق$ال)ُ
 أو قرن$ت -ف$صل بين$ه وب$ين ال$ضمير أو غي$ره-نه � يفصل الضمير ما قدر على اتصاله، ف$إن ل$م تباش$ره مت$صلة ب$ه بأ
ِق$ريش نجب$اُء الن$$اس وكراُمُھُموھ$ا: (ل$م تج$$ب اFض$افة، ب$ل يتع$$ين الن$صب باتف$اق ف$$ي حال$ة الف$صل، نح$$و) أل(ب$ـ ھن$$ا ) ٌ

  .وجب الفصل

َمررت بالرجل الحسن وجھا الجميله: (نحو) أل(بـوعلى أحد القولين للنحاة في حالة ا�قتران  ِ ِ ُ.(  

  .أن الضمير في موضع جر: والقول الثاني

ٍوالمعم$$ول ض$$مير حينئ$$ذ وجب$$ت ) أل(ا=ص$$ل أن$$ه إذا أمك$$ن ا�ت$$صال فيم$$ا إذا كان$$ت ال$$صفة الم$$شبھة مج$$ردة ع$$ن : ًإذا
  .ًاFضافة، خ.فا للفراء

أربع م$سائل؛ لم$ا تق$رر ف$ي ) أل(يمتنع منھا إذا كانت الصفة بـ: يعني. وتمتنع في المسائل ا=ربع التي ذكرھا ابن عقيل
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لم$ا تق$رر ف$ي ب$اب اFض$افة م$ن أن$ه � تج$وز إض$افة ال$صفة . باب اFضافة السابق ھناك أنه � ي$ضاف إ� م$ا اس$تثني
  ).أل(ومن إضافة لما فيه ) أل(إلى الخالي من ) أل(المقترنة بـ

ُووص77777777777777ل ْ َ ْأل َ َب77777777777777ذا َ ِالم77777777777777ضاف ِ َ ُ ْمغتف77777777777777ر ْ َُ َ ْ   

  

ْإن ْوص777777777777777777777777777777777لت ِ َ ِ ِبالث777777777777777777777777777777777ان ُ ِ...........   

  

ٍا=صل ھناك � يضاف إ� بشروط، إن وجدت الشروط ھن$ا ج$ازت اFض$افة، وإن امتنع$ت امتنع$ت اFض$افة، وحينئ$ذ 
  : ًيكون الحسن محمو� على

ْوإن ِ ِي7777777777777777777777شابه َ ِ َ ُالم7777777777777777777777ضاف ُ َ ُ ُيفع77777777777777777777777ل ْ َ َْ   

  

ًوص77777777777777777فا ْ ْفع77777777777777777ن َ َ ِتنكي77777777777777777ره َ ِ ُيع77777777777777777زلَ) َ َ ْ ُ  

  

  .فإذا كانت الصفة المضافة صفة مشبھة فا=حكام السابقة �حقة ھنا، وما انتفى ھناك انتفى ھنا   

ِالحسُن وجھه: (جر المعمول المضاف إلى ضميره الموصوف، نحو: المسألة ا=ولى   .ھذا مستثنى) ِ

ِ غ.مهِالحسُن وجه: (جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف، نحو: والصورة الثانية ِ.(  

ٍالحسُن وجه أب: (دون اFضافة، نحو) أل(جر المعمول المضاف إلى المجرد من : الثالثة   .لعدم الرابط) ِ

بال$صفة :  أيو� تج$رر بھ$ا: فمعن$ى ك.م$ه). ٍالح$سُن وج$ه: (واFض$افة، نح$و) أل(جر المعم$ول المج$رد م$ن : الرابعة
أو ) أل(ًاس$ما خ$. م$ن ) أل(، � تجرر بھ$ا إذا كان$ت ال$صفة دون )أل(ًاسما خ. من ) أل(المشبھة إذا كانت الصفة مع 

  .وذلك المسائل ا=ربعة) أل(خ. من اFضافة لما فيه 

ِالح$سن الوج$ه، والح$سن وج$ه ا=ب(وما لم يخل من ذلك يج$وز ج$ره كم$ا يج$وز رفع$ه ون$صبه، ك$ـ ِ ِِ وكم$ا يج$وز ج$ر ) ِ
  . كل حالعلى) أل(المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير 

َفارفع بھا وانصب وجر مصحوب: ًإذا قوله ُ ْ َ . ُ َ ْ َ َ ْ ِْ ْ ِ َ ًوم7ا ات7صل بھ7ا م7ضافا أو مج7ردا) ْأل( َ ً. َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َِ ْ ؛ ھ$ذا ي$ستثنى من$ه الم$سائل ا=رب$ع .
  .في الجملة، وعند التفصيل تكون ثنتي عشرة مسألة

َو) ْتجرر َ ُ ْ َبھا َ ْمع ِ ْأل َ   ).أل(إذا كانت مح.ة بـ: َ

ًسما ْمن ُ ْأل ِ َخ6 َ ًسما: َ َخ6. ھذا مفعول لتجرر: ُ   .جازت اFضافة) أل(، إذا اتصلت به )أل(ھذه صفة من : َ

ْوم77ن ِ ٍإض77افة َ َ َ َلتاليھ77ا ِ ِ خ$$. م$$ن : ول$$و بواس$$طة اFض$$افة ل$$ضميره، في$$شمل اFض$$افة ل$$ضمير تاليھ$$ا، أي) أل(أي ت$$الي : َِ
  ).أل(إضافة لما فيه 

َوما ْلم َ ُيخل َ ْ َفھو َ ْ َبالجو َ َ ْ َوسما ِازِ ُِ  

َوما   .ھذه شرطية مبتدأ: َ

ْلم ُيخل َ ْ َفھو َ ْ َفھوالضمير يعود على ماذا؟ : َ ْ َھو(الفاء واقعة في جواب الشرط، و : َ   . المعمول) ْ

َفھو ْ ِبالجواز َ َ َ ْ   .يعني جواز اFضافة: ِ

َوسما   . أي علما: ُِ

  .ن الك.م في الجرجواز الجر، =: واFضافة لتاليھا فھو بالجواز أي) أل(وما لم يخل من 

ِح$سُن وجھ$ه: (مضافة إلى مضاف لضمير وھ$و مث$ال) أل(وتقبح اFضافة إذا كانت الصفة دون  ِح$سُن وجھ$ه ق$الوا) ِ ِ :
ِح$$سُن وجھ$$ه: (إض$$افته قبيح$$ة، ومنعھ$$ا س$$يبويه ًومنعھ$$ا س$$يبويه اختي$$ارا، وخ$$ص جوازھ$$ا بال$$شعر، . إض$$افته قبيح$$ة) ِ

  .ًومنعھا المبرد مطلقا في الشعر وغيره

ج$ائز أو �؟ ) ِح$سُن وجھ$ه. (وھو عند الكوفيين جائز في الك$.م كل$ه، وھ$و ال$صحيح: وقال ابن مالك في شرح الكافية
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  .ًالصحيح جوازه مطلقا، يعني في الشعر والنثر: قال ابن مالك. فيه خ.ف

ِصفُر وشاحھا: (وھو الصحيح؛ =ن مثله قد ورد في حديث أم زرع ح$سُن (مث$ل : ِاحھاوش$. ھ$ذا ص$فة م$شبھة: ص$فُر) ِ
ِوجھه   .لكن النحاة ما يعبرون ھذا الك.م.. مضاف ومضاف إليه، فإذا جاء كذلك) ِ

ُأعور {: وفي حديث الدجال َ ْ ِعينه َ ِ ْ َاليمنى َ ْ ُ � يمنع، ومع ھذا فف$ي ج$وازه ض$عف، : ًإذا) ِحسُن وجھه: (أعور عينه مثل} ْ
  .ووافقه أبو حيان

  .سائل، وتجب في المسألتين المذكورين، وتقبح مع الجوازاFضافة تمتنع في ا=ربع الم: ًإذا

) ٌالح$سُن وج$ه: (واFضافة إل$ى أح$دھما، وذل$ك مث$ال) أل(ومجردة العاري من الضمير و ) أل(ًويقبح رفعھا مطلقا مع 
  .رفعه قبيح.. ٌالحسُن وجه ھذا قبيح

ٌحسن وجه(و  ٍالح$سُن وج$ه أب، (و . لن$صب عل$ى التميي$زواFضافة، وإنما يستحسن ا) أل(ھذا قبيح؛ =نه مجرد عن ) ٌ ِ
ٍوحسُن وجه أب ٌھذه كم مسألة؟ الحسُن وجه وحسن وج$ه دون ) ِ ٌ ٍالح$سُن وج$ه أب وح$سُن وج$ه أب(و ). أل(وب$ـ) أل(ٌ ٍِ ِ (

، )أل(ب$ـ) ٌالح$سُن وج$ه: (ا=ول. ، ھ$ذا قب$يح، الرف$ع في$ه قب$يح)أل(ودون ) أل(مثا�ن، لكن مع ) أل(ك.ھما فيما حلي بـ
ٌن وجهحس( ٍالحسُن وجه أب، وحسُن وجه أب: (كذلك. ھذا قبيح) أل(بدون ) ٌ ِ ِ   .ھذا قبيح) ِ

ٌح$سن وج$ه: (ومنع أكثر الب$صريين لخل$و ال$صفة م$ن ض$مير م$ذكور يع$ود عل$ى الموص$وف، واخت$اره اب$ن خ$روف، ) ٌ
  .ومذھب الكوفيين جوازه بقبح، وإليه ذھب ابن مالك رحمه ' تعالى

  .ً.ثة شملت ستا وث.ثين مسألة على الوجه الذي ذكرناهھذه ا=بيات الث: ًإذا

 ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  



                                                            
1208

  84الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :دالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بع

ُالتعج7ب:     ق$ال الن$اظم رحم$ه ' تع$الى c َ ھ$$ذا ب$اب بي$ان م$ا يتعل$ق بالتعج$$ب ف$ي اص$ط.ح النح$اة، ول$يس مطل$$ق : أي. .
  .التعجب

ُالتعجب c َ l تفعل من العج$ب، واختل$ف ف$ي ح$ده، وارت$ضى جمھ$رة م$ن ال$شراح والنح$اة م$ا عرف$ه ب$ه اب$ن ع$صفور، قي$ل . ُ k
ھو استعظام زيادة في وص$ف الفاع$ل خف$ي س$ببھا وخ$رج :  عصفور، وھو قولهأحسن ما قيل في حد التعجب قول ابن

ھذا حد �بن عصفور في بيان حقيقة التعج$ب، وھ$و م$ا أش$به م$ا يك$ون . بھا المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيھا
ِفع$$ل ب$$ه، وأم$$ا َم$$ا أفع$$ل وأ: ب$$المعنى اللغ$$وي؛ =ن التعج$$ب ف$$ي اص$$ط.ح النح$$اة خ$$اص ب$$صيغتين اثنت$$ين � ثال$$ث لھم$$ا

  .التعجب في لسان العرب فھو أعم، فيأتي با�ستفھام ويأتي بغيره

  .استعظام استفعال من العظمة) ھو استعظام زيادة(

ٍاستعظام زيادة في وص$ف الفاع$ل، خف$ي س$ببھا وخ$رج بھ$ا المتعج$ب من$ه ع$ن أمثال$ه أو ق$ل نظي$ره فيھ$ا، حينئ$ذ ش$مل 
اللغة يحصر التعجب في ما خف$ي س$ببه، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، ول$ذلك إذا نوعي التعجب؛ =ن بعض النحاة وبعض أھل 

َ عجْبت ويْسخُرونَبْل((، )عجب ربنا: (ُوصف الرب جل وع. بصفة التعجب َ َ ََ َ ھ$ذه � ب$د م$ن :  نق$ول]12:ال$صافات [))ِ
�، : نق$ول.  م$ن التأوي$ل� ب$د: تأويلھا؛ =ن التعجب � يكون إ� عما خفي سببه، و' تعالى � تخفى علي$ه خافي$ة، إذن

ھذا ليس بصحيح بل ھو أع$م م$ن ذل$ك، فيطل$ق عل$ى : ليس ا=مر كذلك، حصر التعجب في ما خفي سببه فحسب نقول
ًما أعلم زيدا، � لكون$ه خف$ي : ًأنه قليل في الناس مث. من اتصف بصفة العلم فنقول: خروج الشيء عن نظيره، بمعنى

  . ليست موجودة في غيرهسببه وإنما لكونه قد وجد فيه صفة 

  . كالجنس في الحد)استعظام زيادة: (ھذا كالجنس في الحد، قوله:  نقولاستعظام زيادة: إذن

ًما أحسن زيدا(وذلك كاستعظام زيادة الحسن في زيد  ًما أعلم زيدا، ما أتقاه(استعظمت العلم أو الحسن، ) َ ونح$و ذل$ك ) َ
  .إذا صح مجيئه

الم$راد م$ا :  المراد به من قام ب$ه الوص$ف، اس$تعظام زي$ادة ف$ي وص$ف الفاع$ل، يعن$ي:يعني) في وصف الفاعل: (قوله
ًم$ا أض$رب زي$دا: (قام به الوصف، وھذا فصل يخرج به الزيادة في وصف المفعول، ف$. يق$ال بن$صب زي$د عل$ى أن$ه ) َ

.، ول$ذلك من$ع النح$اة استعظام لوقوع الضرب عليه، � يستعظم إ� ما اتصف به الفاعل، وأما ما وقع على المفع$ول ف$
أن يشتق فعل التعجب من المبني للمجھول، =ن الوصف الذي يتعجب من$ه وي$ستعظم ھ$و م$ا ات$صف ب$ه الفاع$ل، وأم$ا 

  .ما وقع على المفعول �

Kاحترز به عن وصف المفعول، قد تكون ثم زيادة في وص$ف المفع$ول لك$ن � يتعج$ب ) في وصف الفاعل: (قوله: إذن َ
ًم$ا أض$رب زي$دا: (منھا، ف. يق$ال ٍبن$صب زي$د اس$تعظاما ل$ضرب وق$ع عل$ى زي$د، ول$ذا م$ن ش$روطه كم$ا س$يأتي) َ أن : ً

  .ًيكون الفعل مبنيا للمعلوم، =ن المبني للمعلوم ھو الذي جيء به لوصف الفاعل

  .إذا ظھر السبب بطل العجب: ٍفصل ثان يخرج به ما ظھر سببه، ولذا قيل) خفي سببھا: (وقوله

ھذا فصل ثالث يخرج به ما يكث$ر وج$ود أمثال$ه؛ فإن$ه ) بھا المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيھاوخرج : (وقوله
أن المتعج$ب من$ه إم$ا أن يخ$رج ع$ن نظ$ائره بتل$ك الزي$ادة أو : ٍحينئذ في التعريف للتقسيم، يعن$ي) أو(� يتعجب منه، و

ل$$زم أن يك$$ون خف$$ي س$$ببه، ھ$$ذا أم$$ره واض$$ح، وھ$$ذا ٍإم$$ا أن$$ه يخ$$رج ع$$ن نظ$$ائره بتل$$ك الزي$$ادة وحينئ$$ذ � ي. يق$$ل نظي$$ره
  .الوصف يوصف به الرب جل وع.

ھ$و تعج$ب، وھ$ذا ال$ذي : ٍسبب التعجب قد يكون لخروج المتعجب منه عن نظائره ويعلم سببه، حينئ$ذ نق$ول: إذن نقول
ِ عجْبَبْل: ((يوصف به الرب جل وع. َ وي$ْسخُرونُتَ َ ھ$ذا : نق$ول.  إل$ى آخ$ره}..عج$ب ربن$ا لرج$ل{، ]12:ال$صافات [))ََ
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  . قل وخرج عن نظائره، � لكونه خفي سببه و' تعالى � تخفى عليه خافية

  . التعجب قد يكون من ھذا، وقصره على عما خفي سببه ھذا فيه قصور، وليس بصواب: إذن

ن المتعج$ب من$ه إم$ا أن أ: ھنا للتق$سيم، يعن$ي) أو: (، نقول)وخرج بھا المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيھا: (إذن
  :يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو يقل نظيره، فالحامل على التعجب أحد أمرين

  .انفراد المتعجب منه بالوصف: ا=ول

  . أن يكون له أمثال ق.ئل � يكادون يعرفون: الثاني

  .حقيقي وادعائي: والتعجب نوعان

$$ب ف$$ي حقيق$$ة: -وھ$$و الحقيق$$ي-ف$$ا=ول  lا=م$$ر عالم$$ا ب$$أن المتعج$$ب من$$ه منف$$رد بالوص$$فب$$أن يك$$ون المتعج K أن يك$$ون . ً
ب الذي يتعجب يكون في نفس ا=مر عالما بكون المتعجب منه خارجا عن نظ$ائره ف$ي الوص$ف، وق$د � يك$ون  lًالمتعج ًK

ٍكذلك، وإنما نزله ُمنزلة الخارج عن نظائره، فحينئذ ا=ول يكون حقيقي والثاني يكون ادعائي K K.  

$ب ف$ي حقيق$ة ا=م$ر عالم$ا ب$أن المتعج$ب من$ه منف$رد بالوص$ف أو قلي$ل النظ$ائر، يعن$يفا=ول lبأن يك$ون المتعج K عل$ى : ً
  .حقيقته

Kبأن يكون قد نزل المتعجب منه ھذه المنزلة: والثاني K . ھو يعلم أنه ليس ا=م$ر ك$ذلك، ولكن$ه نزل$ه منزل$ة م$ا انف$رد ع$ن
=ن ما ثبت له من الوصف بالغ النھاية بحيث � يدركه أحد ف$ي اعتق$اده، . ائيادع: نظائره فتعجب منه، الثاني نقول له

  .ھذا حقيقة التعجب

  : قال الناظم ھنا

ُالتعجب c َ .:   

َبأفع777777777777ل َ ْ َ ْانط777777777777ق ِ ِ َبع777777777777د ْ ْ َتعجب777777777777ا َم777777777777ا َ c َ َ  

  

ِبأفع777777777ل ْءيِج777777777 َْوأ ْ َقب777777777ل ِ ْ ُمج777777777ر َ ْ َبب777777777ا ٍورَ ِ  

  

 كم$ا ق$ال النح$اة وغي$رھم، ول$ه عب$ارات كثي$رة، وم$ن ص$يغ خص التعجب ھنا ببعض أفراده، وإ� صيغ التعجب كثيرة
Kعم. ((َكيف، ومتى، ومن، وما، وأي في ا�ستفھام، ھذه قد يتعجب بھا: التعجب َ يتساءلونَ َ َ َُ ُالحاقة {، ]1:النبأ [))َ ْK َم$ا ) 1(َ
ُالحاق$$ة  ْK ل$$تَِ=يl. (( حم$$ل عل$$ى التعج$$ب عن$$د بع$$ضھم]1،2 :الحاق$$ة [})2(َ lي$$ْوم أج ْ َ ُ

ٍ ھ$$ذا ) [ دره(، ]12:المرس$$.ت [))َ
ًحسبك بزي$د رج$.. (تعجب َكْي$ف((، )ٍ ْ تكف$ُرون ب$ا[ وكن$تم أْموات$ا فأْحي$اكمَ ُْ ُ ُ ُ َْ َ َ ِ ََ ََ ًَ K س$بحان {.  ھ$ذه ص$يغة تعج$ب]28:البق$رة [))ِ

ھ$ذا ل$يس : لكن ھل ھ$ذا ال$ذي ب$وب ل$ه النح$اة؟ �، نق$ول) ً[ دره فارسا. (ھذه صيغة تعجب} إن المؤمن � ينجس! '
من$ه م$ا ھ$و س$ماعي : الذي عناه النحاة بھذا الباب، وإنم$ا عن$وا ص$يغتين اثنت$ين ھم$ا القي$اس، وم$ا ع$داھما عل$ى ق$سمين

ًوسيأتي في باب نْعم وبئس أنه قد يحول إلى باب فُعل، ھذا يك$ون قياس$يا، وم$ا ع$داه مث$ل اس$تعمال . ومنه ما ھو قياسي K َِ

≈z(استعمال لفظ ا�ستفھام في غير ا�ستفھام، أو  ysö6 ß™ «!$#  (ھ$ذا ي$ستعمل ف$ي التعج$ب : للتنزيه في غي$ر معن$اه نق$ول

  .لكن بقرينة

 وإم$ا ًإم$ا س$ماعياٍھذه صيغة بوب لھما النحاة ھذا الباب، وما عداھما حينئذ يتعجب ب$ه : نقول) ِما أفعله وأفعل به: (إذن
  .جب إ� ھاتين الصيغتينًقياسيا لكن � يكون كذلك إ� بقرينة، و� يحمل على التع

َبأفعل َ ْ َ ْانطق ِ ِ َبعد ْ ْ َتعجبا َما َ c َ َبأفعل: (إذن. َانطق بأفعل: َ َ ْ َ ْانط7ق: (متعل$ق بقول$ه.. المراد به ھ$ذا ال$وزن) ِ ِ َبع7د، ح$ال كون$ه )ْ ْ َ، 
َبعدأو  ْ ْانطق: (متعلق بقوله َ ِ ْ.(  

  . وسيأتي معناھا، وھي اسمية باFجماع: َما

ًتعجبا َ c َ   .ً كونك متعجبا، فأطلق المصدر وأراد به المشتقأي في حال: َ
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َبأفعل َ ْ َ ْانطق ِ ِ   .أي انطق بأفعل: ْ

َبعد ْ َتعجبا َما َ c َ َبع7دَانطق بوزن أفعل : ًيعني حال كونك متعجبا، أي: َ ْ : َم$ا أفع$ل، انط$ق بأفع$ل بع$د م$ا، يعن$ي: ، فتق$ولَم7ا َ
  .ما أفعل: ولًأو�، ثم تتلوھا بأفعل، فتنطق بھا تالية، فتق) ما(ائت بـ 

َتعجبا c َ =ج$ل إن$شاء فع$ل التعج$ب : ًمتعجبا، أو مفع$ول ل$ه، أي: ًونصب تعجبا على أنه مصدر في موضع الحال، أي: ً◌َ
  .ٍفھو على حذف مضاف، =جل إنشاء فعل التعجب حينئذ يكون على حذف مضاف

  .للتنويع والتقسيم، الصفة الثانية أو الصيغة الثانية: َْوأ

  .تفنن..  أمر مثل انطق، إنما غاير بينھما من أجل التنويع فقطھذا: ْءيِج َْوأ

ْء بأفعليِ جَْوأ ِ ْ ِ َقبل ْ ْ   .قبل: بعد، وھنا قال: ھناك قال: َ

َقبل ْ ُمجر َ ْ َببا ٍورَ   .ٍبباء، قصره للضرورة: ِ

ُمجر ْ  اس$م مج$رور قب$ل. ِأفع$ل: ِأو جئ بوزن أفعْل بإس$كان آخ$ره وك$سر م$ا قب$ل آخ$ره: أي. يعني قبل اسم مجرور: ٍورَ
ًأفعل به، أحسن بزيد مث.، أعلم بزيد، أكرم بعمرو، فأتى بأفعل مكم. بمعمول$ه وھ$و المتعج$ب من$ه : بباء الجر، فتقول ًِ ِ
َبأفع77ل: (ف$$ي ا=ول ق$$ال. المج$$رور بالب$$اء َ ْ َ ْانط77ق ِ ِ َبع77د ْ ْ َتعجب77ا َم77ا َ c َ وأفع$$ل ول$$م يت$$ذكر المتعج$$ب من$$ه وھ$$و ) م$$ا(ج$$اء ب$$ـ) َ

ِبأفعل ْءيِج َْوأ: (ثم قال. كمله، أنقصهالمنصوب بعده، لم ي ْ َقبل ِ ْ ُمجر َ ْ َببا ٍورَ Kالمجرور بالباء ھو الفاعل وھ$و المتعج$ب ) ِ
  .منه

ِكمل أفعل وأتى بمجروره الذي ھو الفاعل في الحقيقة: إذن K.  

  : ثم قال

َوتلو َْ َأفعل ِ َ ْ ُانصبنه َ . َْ   .Kرجع ل5ول ليبين المتعجب منه: ِ

َوتلو َْ   . تلوأي انصب: ِ

َأفعل َ ْ َبأفعل: (السابق الذي قال فيه: َ َ ْ َ ْانطق ِ ِ َبعد ْ ْ َماتعجبا َ c َ ََ◌ً.(  

َتلو ْ َأفعل ِ َ ْ Kم$ا أفع$ل ال$ذي يتل$وه وھ$و متعج$ب من$ه : إذا قل$ت: َ ُان7صبنهَ . َْ ً حتم$ا، مفع$و� ب$ه عل$ى م$ذھب الب$صريين وم$شبھا ِ ًً
  . بالمفعول به على مذھب الكوفيين

َوتلو َْ   .ا منصوب على ا�شتغاليعني تابع، وھذ: ِ

َتلو ْ َأفعل ِ َ ْ   .الذي بعده: َ

ُانصبنه . َْ   .اشتغل بضمير يعود على ا�سم المتقدم لو أسقطناه لعمل فيه النصب: ِ

َوتلو: (إذن َْ   .ًمنصوب على ا�شتغال، فالعامل فيه فعل مضمر وجوبا يفسره المذكور: نقول) ِ

َوتل77و َْ َأفع77ل ِ َ ْ ًم$$ا أح$$سن زي$$دا: (من$$صوب فتق$$ولَأي ت$$أتي بع$$د م$$ا أفع$$ل باس$$م : َ وب$$ذلك كُم$$ل الك$$.م الم$$ستفاد من$$ه إن$$شاء ) َ
  .التعجب، =نه � يكمل إ� بذكر المنصوب

َما أوفى خليلينا: -كقولك–ثم مثل بمثالين للصيغتين فقال  َْ ْ ََ ِ َ َ.(  

َأوفى َما ْ   .ھذه تعجب، وھي مبتدأ، وسيأتي معناھا) ما: (َ

َأوفى(و ْ َوفىَأ(و. الھمز ھذه للنقل) َ   .وھو دليل ا�سمية) َما(فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر يعود على ): ْ

َخليلينا َْ َ َأوف7ى(ھذا مفعول به على مذھب البصريين، وإذا أعربن$ا : ِ ْ َخليلين7ا(أن$ه فع$ل ماض$ي تع$ين أن يك$ون ) َ َْ َ ًمفع$و� ) ِ
  .به، وسيأتي مزيد بحث

َخليلينا َْ َ َوفىَأ(و. ھذا منصوب على المفعولية: نقول: ِ   ).َما(ًفيه ضمير مستتر وجوبا يعود على ) ْ
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ْوأصدق ِ ْ َبھما ََ ِ ْأصدق: (ِ ِ ْ   .ھذا لفظه أمر ومعناه الخبر، والھمزة ھذه للصيرورة) َ

ْوأصدق ِ ْ َبھما ََ ِ ًضمير مجرور بالباء، لكنه مج$رور لفظ$ا؛ =ن ح$رف : الباء ھذا حرف جر زائد واجب الزيادة، والھاء: ِ
لحق$$ائق، ف$$إذا دخ$$ل عل$$ى المفع$$ول فقب$ل دخول$$ه وبع$$ده ھ$$و مفع$$ول، وإذا دخ$$ل عل$$ى الفاع$$ل فقب$$ل الج$ر الزائ$$د � يغي$$ر ا

  .وھلم جرا.. دخوله وبعد دخوله ھو فاعل

ًالحقيقة ھي الحقيقة، وإنما اFعراب تغير باعتبار دخوله؛ =ن$ه أث$ر معن$ى، وھ$ذا المعن$ى الم$راد ب$ه التأكي$د، وھن$ا : إذن K
  .تحسين اللفظ: ب، ليس المراد به التأكيد، وإنما المراد بهالمراد به إص.ح اللفظ فحس

ْوأصدق: (إذن ِ ْ ْأفعلھذا على زنة : نقول )ََ ِ ْأصدق.  مثال للصيغة الثانيةْ ِ ْ   .لفظه أمر ومعناه الخبر: َ

َبھما ِ   .ھذه للتثنية) َما(و. ھذا فاعل في محل جر: الباء زائدة في الفاعل، والھاء نقول: ِ

ًالبيتين الصيغتين المشھورتين اللتين اصطلح عليھما النحاة في ھذا الباب، وھ$و م$ا أفع$ل زي$دا، م$ا ذكر في ھذين : إذن َ
ِأحسن زيدا وأحسن بزيد ً َم$ا أح$سن زي$دا، م$ا أعل$م : (إذا أردت التعج$ب فإم$ا أن ت$أتي ب$ه عل$ى ال$صيغة ا=ول$ى فتق$ول. َ ً َ

ًعْمرا، ما أك$رم خال$دا ِأك$رم بخال$د، وأعل$م بمح: (وتق$ول) ًَ : ھم$ا ص$يغتان، ول$ذلك ق$ال ال$شارح: إذن) ِم$د، وأح$سن بزي$دِ
َانط$ق بأفع$ل بع$د : ِأفع$ل ب$ه، وإليھم$ا أش$ار الم$صنف بالبي$ت ا=ول، أي: ما أفعل$ه، والثاني$ة: للتعجب صيغتان؛ إحداھما

ًما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا: (للتعجب، نحو) ما( َ.(  

ْأو ْجئ َ ْبأفعل ِ ِ ْ َقبل َ ْ ٍمجرور َ ُ ْ َببا َ ِأحسن بالزيدين وأصدق بھما: ( نحو:ِ   .ًليعود الضمير على مثنى) ِ

َبأفعل: (إذن َ ْ َ ْانطق ِ ِ َبعد ْ ْ َتعجبا َما َ c َ ) م$ا أفعل$ه(ننظ$ر ف$ي مف$ردات . ِأفع$ل ب$ه: ما أفعله، وال$صيغة الثاني$ة: الصيغة ا=ولى) َ
ًما أحسن زيدا. (ھذه تعجبية، وھي اسم باFجماع، � خ.ف بين النحاة أنھا اسم) ما: (نقول   .اسم باFجماع) ما(، )َ

التعجبي$ة، ومعل$وم أن ال$ضمائر � تع$ود إ� ) م$ا(وھو فعل ماض ضمير يعود عل$ى ) َأحسن(أن في : والدليل على ذلك
ًاس$م بإجم$اع؛ =ن ف$ي أفع$ل ض$ميرا يع$ود عليھ$ا، وال$ضمير � يع$ود إ� ) م$ا: (إذن. على ا=سماء، ف$دل عل$ى اس$ميتھا َ

  .ذا إجماع أول أنھا اسمعلى ا=سماء، ھ

  .إعرابھا مبتدأ � تخرج عن ا�بتداء: وھو أنھا مبتدأ، يعني: ٍثم إجماع ثان

ًوأجمع$$وا عل$$ى أنھ$$ا مبت$$دأ؛ =نھ$$ا مج$$ردة باFس$$ناد إليھ$$ا، وھ$$و واج$$ب التق$$ديم، إذا ك$$ان مبت$$دأ، المبت$$دأ ق$$د يج$$وز تقدم$$ه 

ًأح$سن زي$دا م$ا: (ٍحينئ$ذ � يج$وز تأخيرھ$ا، � يق$ال؛ -وھو ك$ذلك-التعجبية إذا أعربناھا مبتدأ ) ما(وتأخره،  م$ن ب$اب ) َ
  .تقديم الخبر على المبتدأ، �، � يجوز، وھو واجب التقديم؛ =نھا في ك.م جرى مجرى المثل فلزم طريقة واحدة

  .َأنھا اسم، والدليل؟ عود الضمير من أحسن وھو الفاعل عليھا: اFجماع ا=ول. ھذان إجماعان: إذن

  .أنھا مبتدأ ف. تخرج عنه: اع الثانياFجم

ق$ول الك$سائي ش$اذ، : ق$الوا. � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب: فيه نظ$ر، لم$اذا؟ =ن الك$سائي خ$الف، ق$ال: واFجماع ھنا قيل
ھ$ذا ق$ول : نقول) � موضع لھا من اFعراب: (ًأنه � يعد ناقضا لmجماع فھي مبتدأ، فقوله: يعني � يلتفت إليه، بمعنى

  .شاذ

  .اتفقوا على اسميتھا وعلى أنھا مبتدأ: ذنإ

: م$$ن حي$$ث اFع$$راب وم$$ن حي$$ث ا�س$$مية مجم$$ع عليھم$$ا، وأم$$ا م$$ن حي$$ث المعن$$ى نق$$ول: ث$$م اختلف$$وا ف$$ي المعن$$ى، إذن
نك$رة : ھي نكرة تامة، بمعنى شيء، نكرة تامة، لماذا نك$رة تام$ة؟ =ن النك$رة نوع$ان: فقال سيبويه. اختلفوا، وقع نزاع

ھ$ذه ناق$صة؟ إذا افتق$رت إل$ى م$ا بع$دھا ف$ي تتم$يم معناھ$ا فھ$ي : ھ$ذه تام$ة ومت$ى نق$ول: متى نق$ول. اقصةتامة ونكرة ن
ٍإذا ل$$م يك$$ن متمم$$ا لھ$$ا فحينئ$$ذ نق$$ول.. -الجمل$$ة الت$$ي تليھ$$ا أو المف$$رد-ناق$$صة، وإذا ل$$م يك$$ن م$$ا بع$$دھا  ھ$$ذه تام$$ة، فھ$$ي : ً

ًم$ا أح$سن زي$دا(ًأحسن زيدا، : خبر بعدھا الجملةمستغنية بنفسھا، ولذلك أعربناھا مبتدأ، وإذا كان كذلك فال فل$و كان$ت ) َ
ًأحسن زيدا(ناقصة للزم منه أن تكون جملة  أحوجن$ا : إذن. ما دليله؟ � دلي$ل علي$ه. ، أين الخبر؟ محذوف)ما(صفة لـ) َ

  .إلى حذف الخبر حيث � دليل على حذفه، وھذا � يجوز
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ُوحذف َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌجائز ُ ِ َ  

لم$اذا ل$م يق$ل معرف$ة؟ . أنھ$ا نك$رة تام$ة: � يجوز حذفه، ولذلك قال س$يبويه:  الخبر � يعلم بعد حذفه نقولإذا كان: إذن
=ن التعجب إنما يكون في ما خفي سببه فيناسبه التنكي$ر، ھ$ذا الغال$ب ف$ي : عرفنا لماذا تامة، لماذا لم يقل معرفة؟ قالوا

التعجب يكون في ما خف$ي س$ببه، وھ$ذا يناس$به التنكي$ر؛ =ن$ك أن$ت في حق البشر الغالب أن : حق البشر � نعمم، نقول
  .ٍتجھل، وحينئذ إذا جھلت فا=صل أن تعبر عنه بشيء نكرة � بشيء معرفة

  .غير موصوفة بالجملة، ھذا المراد بالتمام: ھي نكرة تامة بمعنى شيء، أي: فقال سيبويه: إذن

وھي نك$رة تام$ة؟ لت$ضمنھا معن$ى التعج$ب، وھ$ذا ع$ده اب$ن عقي$ل كيف ابتدئ بھا . غير موصوفة بالجملة بعدھا، طيب
  .لما فيھا من معنى التعجب ابتدئ بھا، وإ� ا=صل �. التعجبية) ما(في المسوغات إذا كان فيھا معنى التعجب وذكر 

 التعج$ب ب$أن فيھ$ا معن$ى التعج$ب ھ$ل: وابتدئ بھا لتضمنھا معنى التعج$ب المناس$ب ل$ه ق$صد اFبھ$ام، والم$راد إذا قي$ل
التعج$ب حاص$$ل : فيھ$ا معن$$ى التعج$ب ونح$ن نق$$ول: أو بالتركي$ب كل$ه؟ بالتركي$$ب كل$ه، فكي$$ف نق$ول) م$$ا(حاص$ل بلف$ظ 

التعجبي$ة ) م$ا(لھا مدخلي$ة، لھ$ا دخ$ل ف$ي إف$ادة التعج$ب؛ =ن التعج$ب ج$زء ومرك$ب، ف$ـ: نقول) ًما أفعل زيدا: (بصيغة
ص$$يغة : � تع$ارض ب$$ين أن نق$ول.. ٍ التعج$$ب، حينئ$ذ � ين$$افيفيھ$ا معن$ى التعج$$ب، أف$ادت م$$ع التركي$ب وبع$$د التركي$ب

لوح$دھا ) م$ا: (كلھا، التركيب كله من المبتدأ والخبر أفاد التعجب إنشاء التعجب، كي$ف نق$ول) ًما أحسن زيدا: (التعجب
ٍج$ب، حينئ$ذ � لھ$ا ش$أن ف$ي إف$ادة التع: لھا مدخلية، يعني: فيھا معنى التعجب والتعجب إنما يكون ثمرة للتركيب؟ نقول

  .تعارض، نجمع بين ھذا وذاك

ًأن لھا دخ. في إفادته، ف. ينافي أن الموضوع للتعجب الجملة بتمامھا، فھي مبتدأ وما بع$دھا خب$ر فموض$عه : والمراد
  .رفع

) ًداَأح$سن زي$: (نكرة تامة شيء، وما بعدھا الجملة: تعجبية، ھي اسم مبتدأ معناھا: نقول) ما(على مذھب سيبويه : إذن
  .في محل رفع خبر المبتدأ: تعربه على جھة التفصيل فتقول

التعجبي$ة ھ$و ا=ص$ح، ) م$ا(ھ$ذا ق$ول وھ$و ال$صحيح، م$ذھب س$يبويه ف$ي . ليس عندنا تقدير، ليس عندنا محذوف: إذن
 =نھ$ا �حتياجھا ف$ي إفھ$ام الم$راد إل$ى ال$صلة؛: أنھا معرفة ناقصة، لماذا ناقصة؟ قال: والمذھب الثاني مذھب ا=خفش

ومعلوم أن اس$م الموص$ول مفتق$ر إل$ى م$ا بع$ده ف$ي إتم$ام معن$اه، فھ$ي معرف$ة ناق$صة بمعن$ى ال$ذي، وم$ا ) الذي(بمعنى 
  .بعدھا صلة ف. موضع لھا

ًأحسن زيدا: (ًالذي أحسن زيدا، إذن).. ًما أحسن زيدا(إذا اتفقنا على أنھا مبتدأ : إذن � موضع لھا م$ن إع$راب ص$لة ) َ
  .ِما الذي دل عليه؟ � دليل، ليس فيه دليل، وھذا الذي يرد على قول ا=خفش وغيره. لخبر؟ محذوفأين ا. الموصول

يرد على تضعيف ھذا الق$ول بك$ون : يعني. حذفه ب. دليل ف. يجوز، فالقول ضعيف: كل من أوجب حذف الخبر نقول
ٍالخبر محذوفا، وأين الدليل؟ أين القرينة؟ � قرينة و� دليل، حينئ$ذ  � يج$وز ح$ذف الخب$ر، وأن$تم ج$وزتم ح$ذف : نق$ولً

ًأي الذي حسن زيدا شيء عظيم، و� حاجة لقولھم : فتقديره عليه. الخبر K)تمام) شيءFلكن من باب ا.  

ًحسن زيدا أو أحسن زيدا. (ھذا مبتدأ) فالذي( ً K (ع$راب ص$لة الموص$ول، وأي$ن الخب$ر؟ : نقولFالجملة � محل لھا من ا
أنھا موص$ولة والجمل$ة الت$ي بع$دھا ص$لتھا، والخب$ر مح$ذوف : ھذا على مذھب ا=خفش. شيء عظيم: تقديره. محذوف

  ً.ضروريا) شيء(ليس ذكر ) ًالذي أحسن زيدا شيء عظيم: (ٌأنه حذف دون دليل، والتقدير: ًوجوبا، وفيه

 اس$تفھامية مبت$دأ، وھ$ي تعجبي$ة اس$تفھامية ف$ي ا=ص$ل، ھ$ي) ما(أن : المذھب الثاني وھو مذھب الفراء وابن درستويه
ُاختلط معناھا أو خلط معناھا بمعنى التعجب، مثل ما قاله سيبويه، س$يبويه ق$ال: مشوبة بتعجب، يعني نك$رة تام$ة فيھ$ا : ُ

اس$تفھامية ف$ي ا=ص$ل ث$م : وقيل. معنى التعجب، مذھب الفراء أنھا استفھامية في ا=صل ولكنھا مشوبة بمعنى التعجب
ھ$و مناس$ب لق$ولھم باس$مية : وھذا الق$ول ن$سبه ف$ي الت$سھيل إل$ى الك$وفيين، ق$ال ف$ي الت$صريح. نقلت إلى إنشاء التعجب

ٍال$ذي يناس$ب الك$وفيين أفع$ل عن$دھم أح$سن اس$م كم$ا س$يأتي، حينئ$ذ ال$ذي يناس$به: َأفعل بفتح العين كما س$يأتي، يعن$ي َ ..
  .يناسب ھذا القول ھو قول الفراء بأنھا استفھامية
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َم$ا أْص$حاُب : (َية أفعل بفتح الع$ين؛ ف$إن ا�س$تفھام الم$شوب بالتعج$ب � يلي$ه إ� ا=س$ماء، نح$وھو مناسب لقولھم باسم ََ
ِاليمين ِ َ   .ھذا القول الثالث) ْ

ًأي ش$يء أح$سن زي$$دا؟: (والجمل$ة بع$دھا خب$ر عنھ$$ا، والتق$دير اس$تفھامية م$شوبة بالتعج$$ب ) م$$ا(عل$ى ق$ول الف$راء أن ) َ
مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة بعدھا، وھذا القول أقرب من م$ذھب ا=خف$ش؛ =ن الخب$ر متفق على أنھا : صارت مبتدأ، قلنا

  .ًيكون موجودا في الك.م

ًما أحسن زيدا، أي شيء أحسن زيدا؟( ًَ k (ًأين التعجب ھنا؟ ھذا صار استفھاما) .ًأي شيء أحسن زيدا َ k (ھذا فيه ضعف.  

� تفتق$ر إل$ى الجمل$ة :  س$يبويه، س$يبويه أنھ$ا نك$رة تام$ة يعن$يھ$ذا مقاب$ل لم$ذھب. أنھ$ا نك$رة موص$وفة: المذھب الراب$ع
ٍھن$ا نك$رة ناق$صة، وإذا كان$ت ناق$صة حينئ$ذ م$ا بع$دھا الجمل$ة تك$ون ص$فة لھ$ا، . بعدھا، فھي مبتدأ والجملة بعدھا خب$ر

  .يدل عليهاعلم أن القول ضعيف؛ =نه ليس له دليل ) الخبر محذوف ھنا: (وھي مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، وإذا قيل

ش$يء : (ًالم$ذھب الراب$ع أنھ$ا نك$رة موص$وفة، والجمل$ة الت$ي بع$دھا ص$فة لھ$ا، والخب$ر مح$ذوف وجوب$ا، والتق$دير: إذن
ًأحسن زيدا عظيم ش$يء : (نكرة تامة والجملة الت$ي بع$دھا خب$ر عنھ$ا، والتق$دير) ما(، والصواب ھو مذھب سيبويه أن )َ

  ً.جعله حسنا: أي) ًأحسن زيدا

، أنھا اس$تفھامية م$شوبة بالتعج$ب، أنھ$ا )الذي(أنھا نكرة تامة، أنھا معرفة ناقصة بمعنى : ھا أربعة مذاھبفي) َما: (إذن
  .نكرة موصوفة، والصحيح ھو ا=ول

ْبأفعل انطق(َأفعل الذي بعدھا .. وأما الفعل ِ ْ َ َ ْ   . اسم: فعل، وقيل: ھذا فيه مذھبان، قيل) ِ

َأفعل(واختلفوا في  َ وج$وب ات$صال : فعل؛ � بد من دلي$ل، م$ا ال$دليل؟ ق$الوا: فعل، إذا قيل: لكسائي؛ فقال البصريون وا)ْ
َوقب7ل ي7ا ال7نفس م7ع : ، م$ر معن$ا عن$د قول$ه)ما أفقرني إل$ى عف$و ': (نون الوقاية به عند اتصال ياء المتكلم به، فتقول َ َ ْ َِ ْ َ. َ

ْالفعل التزم ِ ُ ِ ْ ِ ْ.  

ِواستدل بھا عل$ى فعلي$ة : قال ابن عقيل ھناك ٍ؛ =ن ن$ون الوقاي$ة � تت$صل إ� بالفع$ل، ھ$ذا أص$الة، حينئ$ذ إذا )َ أفع$لم$ا(ُ
: اتصلت بالكلمة دل على أنھا فعل، والمراد با�تصال اللزوم الذي � ينفك عنه بحال من ا=ح$وال، ف$. ي$صح أن يق$ال

َة بأفع$ل عل$ى أن$ه فع$ل؛ =ن دل ات$صال ن$ون الوقاي$: ٍ، وحينئ$ذ نق$ول)م$ا أفقرن$ي إل$ى عف$و ': (وإنم$ا يق$ال) ِما أفق$ري(
ًياء الم$تكلم � يك$ون م$ا قبلھ$ا إ� مك$سورا، ف$. يناس$به أن يك$سر : ٍالفعل إذا دخل عليه أو نصب ياء المتكلم حينئذ نقول
  .الفعل =جلھا فجيء بھذه النون لتقي الفعل عن الكسر

  .� تنفك عنه بحال من ا=حوال دل على أنه فعل: ًوكونھا �زما، يعني

َأحسن على وزن أفع$ل مث$ل ) ما أحسن(، )ضرب(ٍومه نون الوقاية مع ياء المتكلم، وحينئذ فتحته فتحة بناء كما في للز َ
َضرب(أكرم، أكرم الفتحة ھذه فتحة بناء وليست ع.مة نصب، وكذلك    .الفتحة ھذه فتحة بناء) َ

ًوإذا كان كذلك حينئذ صار ما بعده مفعو� به، على مذھب الب$صريي: وقال فع$ل، المن$صوب بع$ده يك$ون ) َأح$سن(ن أن ٍ
  .ًمفعو� به، وفيه ضمير مستتر كما سيأتي

َما أحيسنه: (سمع تصغيره، فيقال: اسم، ما الدليل؟ قالوا) أحسن: (اسم، يعني: وقال بقية الكوفيين   : وسمع قول القائل) ُ

ِأميلح َما يا ْ َ َغز) ُ ْ .شدنً ناِ َ   اَنَل َ

ِأميلح َما يا ْ َ َأميلح ،ُ ْ َِ َأملح، ُ ْ َأميلح :l ھذا ُصغر، وقيلَ ْ َِ تصغيره دل عل$ى اس$ميته، لم$اذا؟ =ن الت$صغير م$ن : ٍ، وحينئذ نقولُ
. عنَد الفتح$ة ھ$ذه فتح$ة إع$راب) ٌزيد عنَدك: (ٍففتحته حينئذ فتحة إعراب كالفتحة في. ھو اسم: خصائص ا=سماء، إذن

ُھو منصوب وليس بمرفوع مع كونه خبرا، فكيف نصب؟: إذن ً  

العام$ل . وھنا أتوا بالعجائ$ب الكوفي$ون. المخالفة: وعامل النصب ھنا عامل معنوي، ما ھو العامل المعنوي؟ قالوا: قال
ُ'. (ا=ص$$ل ف$$ي الخب$$ر أن يك$$ون موص$$وفه المبت$$دأ، ھ$$ذا ا=ص$$ل: ھ$$و المخالف$$ة، م$$ا ھ$$ي المخالف$$ة؟ ق$$الوا Kرب k ع$$ين ) َن$$اَ

ص$ار الوص$ف لم$ا ) زيد قام أبوه(وصف للمبتدأ، ) زيد قائم( عين المبتدأ، -سلمصلى ' عليه و-) محمد نبينا(المبتدأ، 
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ًاتفق النحاة على أن الخبر إذا جرى على المبتدأ ب$أن ك$ان عين$ه أو وص$فا ل$ه أن$ه مرف$وع باتف$اق، وأم$ا إذا ج$رى . بعده
  . ًالخبر على غير ما ھو له لم يكن وصفا للمبتدأ فوقع فيه بعض النزاع

ِزيد أكرم ( مبت$دأ، ق$ائم أب$وه، : أوض$ح ھ$ذا، زي$د) زي$د ق$ام أب$وه(ًأكرم به أبا، اFكرام ھنا وق$ع لم$ن؟ . مبتدأ: زيد) ًبه أباٌ
ج$رى عل$ى : خبر، الخبر محكوم به والمبتدأ محك$وم علي$ه، ھ$ل وص$فت زي$دا بالقي$ام؟ �، إنم$ا وص$فت أب$اه، إذن: قائم

ًصار عام. معنويا فاقتضى النصب، الك.م متھافتغير ما ھو له، ھذا ما يسمى بالمخالفة عند الكوفيين،  ً.  

ًص$$ار من$$صوبا، لم$$اذا؟ .. ٍوعام$ل الن$$صب ھن$$ا المخالف$$ة، فمخالف$$ة الخب$ر للمبت$$دأ تقت$$ضي عن$$دھم ن$$صبه، فين$صب حينئ$$ذ
ًلكونه لم يجر على ما ھو له في ا=صل؛ =ن ا=صل في الخبر أن يكون محكوما به على المبتدأ، فإذا حكم ب$ه � عل$ى 

  .ٍلمبتدأ خالف، حينئذ اقتضى النصب، ما الذي نصبه؟ مثل ما نقول ا�بتداء والتجرد نقول ھنا المخالفة، وھذا شذوذا

ًم$ا أح$سن زي$دا(، )م$ا(إنما ھو في المعنى وصف لزيد � لضمير ) أحسن(و ًش$يء أح$سن زي$دا، أح$سن زي$دا، أح$سن ) َ ً
َه، ھن$$ا وص$$فت الُح$$سن للفاع$$ل أو للمفع$$ول؟ م$$ن ھ$$و ًفع$$ل ماض$$ي، وزي$$د في$$ه ض$$مير وھ$$و الفاع$$ل، وزي$$دا مفع$$ول ب$$ َ

ًبمعنى شيء، أو زي$دا؟ زي$دا المتعج$ب من$ه، إذن ج$رى عل$ى غي$ر م$ا ) ما(الموصوف بالحسن الفاعل الذي يعود على  ً
  .ھو له

ًفمخالف$$ة الخب$$ر للمبت$$دأ كون$$ه ل$$يس وص$$فا للمبت$$دأ ف$$ي ) م$$ا(وأح$$سن إنم$$ا ھ$$و ف$$ي المعن$$ى وص$$ف لزي$$د � ل$$ضمير : ق$$ال
  .عنى، وزيد عندھم مشبه بالمفعول به، لوقوعه بعد ما يشبه الفعل في الصورةالم

ِأم7يلح َم7ا ي7ااسم، الدليل؟ تصغيره، ما أحي$سن زي$د، م$ا أحي$سنه، : إذن عند الكوفيين أن أحسن ْ َ َ◌، ث$م أورد عل$يھم بأن$ه ُ
ھ$$ذا ق$$ول : لك$$ن نق$$ول. واض$$حھ$$و من$$صوب والعام$$ل في$$ه المخالف$$ة، إل$$ى ھن$$ا . �: ًمفت$$وح والخب$$ر يك$$ون مرفوع$$ا ق$$الوا

ًضعيف؛ إذ لو كان خبرا لرفع ھذا ا=صل في الخبر، الخبر أن يكون مرفوعا � يكون منصوبا ً ً.  

ھ$و م$ذھب الب$صريين أن$ه فع$ل لل$دليل ال$$سابق، وأم$ا ت$صغيره فھ$و ش$اذ، يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، وإذا ك$$ان : وال$صحيح
ًشإذن حينئذ � يصلح دلي. Fثبات ا�سمية، وأما َأم7يلح َم7ا اَي7، والبي$ت ال$ذي رووه )م$ا أحي$سنه( الت$صغير ف$ـي ٍ ْ َِ  ف$شاذ، ُ

وأن$$ه � م$$صدر ل$$ه، وأش$$به أفع$$ل التف$$ضيل . ًووجھ$$ه أن$$ه أش$$به ا=س$$ماء عموم$$ا لجم$$وده، س$$يأتي أن$$ه � يت$$صرف في$$ه
ه الوج$وه ج$يء ب$ه ، لھذمما استكمل الشروطًخصوصا بكونه على وزنه، وبد�لته على الزيادة، وبكونھما � يبنيان إ� 

ٍمصغرا، وعلى كل ھ$و ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، ف$إذا س$قط دل$يلھم وھ$و بن$اؤھم عل$ى الت$صغير، حينئ$ذ رجعن$ا إل$ى  y ً
  .ا=صل وھو اتصال نون الوقاية به ولزومھا فھو دليل على الفعلية

ًفإذا ثبت أنه فعل فحينئذ � بد للفعل من فاعل، وفاعله ضمير مستتر وجوب$ا، م$ا أح$ قلن$ا مبت$دأ وأح$سن ) م$ا(ًسن زي$دا، ٍ
ً، و� تقل تقديره ھو، وزيدا مفعول به، وعل$ى )ما(ًفعل ماضي على الصحيح، وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعود على 

  .ًمبتدأ، وأحسن خبره منصوب بالمخالفة، وزيدا منصوب على التشبيه بالمفعول به) ما: (طريقة الكوفيين

ھو منصوب، لماذا منصوب؟ =نه خ$الف، والمخالف$ة ھ$ي عامل$ة الن$صب، : ھذه؟ قالواأحسن ھذا خبر، والفتحة : انظر
ًوزيدا ھذا منصوب على المفعولية لكنه مشبه به، أين الفاعل؟ � فاعل عندھم، ل$يس في$ه ض$مير، ھ$ذا ظ$اھر م$ذھبھم؛ 

ٍل ماض وفاعله ض$مير ھذا ا=صل، وأما على مذھب البصريين فأحسن فع.. =ن ا�سم في مثل ھذا � يتحمل الضمير
وھو دليل ا�سمية، وھذا الضمير يخالف سائر الضمائر ف$ي ث.ث$ة أم$ور، =ن ا]ن خ$روج ع$ن ) ما(مستتر عائد على 

  :أصل

َ أن$ت ُاْس$كْن((أن الضمير المستتر في الفعل يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضمير، سيأتي في عطف النسق، : ا=ول ْ َ
َوزْوُجك َ ضمير م$ستتر، في$ه فاع$ل ض$مير م$ستتر، عطف$ت علي$ه ُاْسكْن ]35:البقرة [))ََ َوزْوُج$كَ ، ج$از أو �؟ ج$از بع$د ََ

، � يجوز أن تعطف علي$ه ول$و ف$صلته ب$ضمير منف$صل؛ =ن$ه � أحسنالفصل بضمير منفصل، ھذا � يجوز في باب 
ُووصلهًيفصل بينھما، ولو كان تأكيدا،  َ ْ َ ِبه َ َالزما ِ أن الضمير الم$ستتر ف$ي الفع$ل يج$وز العط$ف .  كما سيأتي، ھذا ا=ولَ

َأو فاصل ما عليه بعد الفصل بالضمير المرفوع البارز  ٍْ ِ َ ًكما س$يأتي ف$ي ك$.م الن$اظم، وھن$ا � يج$وز مطلق$ا، إذن ف$ارق َ
  .ھذا الضمير سائر الضمائر المستترة

  .سائل� يجوز أن يبدل من الضمير المستتر في أحسن مع كونه يجوز في بعض الم: الثاني
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تق$ديره ھ$و بخ$.ف س$ائر : أنه � يجوز في باب التدريب أن يخبر عن ھذا ال$ضمير الم$ستتر ف$ي أح$سن، � نق$ول: ًثالثا
  .الضمائر

ھ$ذه مبت$دأ وھ$ي اس$م باFجم$اع، واختلف$وا ف$ي معناھ$ا عل$ى أربع$ة م$$ذاھب، ) م$ا(قلن$ا .. ًم$ا أفع$ل، م$ا أح$سن زي$دا: إذن
أنه فعل وفي$ه ض$مير م$ستتر : والصواب.. ٍفعل ماض، اسم: ، وأحسن فيه قو�نوا=صح مذھب سيبويه أنھا نكرة تامة

  .منصوب على التشبيھه بالمفعول كما ھو شأن الكوفيين: ًوھو دليل اسميتھا، وزيدا مفعول به، � نقول) ما(يعود إلى 

ِأفع$ل ب$ه، فھ$ذه أجمع$وا عل$ى فعلي$ة أفع$ل : وأما الصيغة الثاني$ة وھ$ي ِغة أفع$ل � نظي$ر فيھ$ا ف$ي ؛ =ن ص$ي-باFجم$اع–ِ
ٍا=سماء، وإنما ھي مثل أك$رم، أك$رم فع$ل أم$ر، حينئ$ذ ل$ه نظي$ر ِوأم$ا ال$صيغة الث$اني ف$أجمعوا عل$ى فعلي$ة أفع$ل؛ =ن . ِ

  .صيغته � تكون إ� لفعل، ثم اختلفوا، بعد اFجماع ا=ول

ٍا ھو فعل م$اض ج$اء عل$ى ص$ورة ا=م$ر، ، إ� أنه ليس بأمر، وإنم)ِأحسن(وإن كان لفظه لفظ ا=مر : فقال البصريون
ُوالُمطلق$ات((لفظه لفظ ا=م$ر ومعن$اه الخب$ر، وكم$ا ي$أتي العك$س : قال البصريون َ K َ ْ َ يترب$ْصنَ َ َK  ج$اء بلف$ظ ]228:البق$رة [))َ

َوالُمطلق$$((ك$$ل منھم$$ا ي$$أتي بمعن$$ى ا]خ$$ر، .. الخب$$ر والم$$راد ب$$ه ا=م$$ر، وھن$$ا ج$$اء بلف$$ظ ا=م$$ر والم$$راد ب$$ه الخب$$ر K َ ْ  ُاتَ
َيتربْصن َ َK َيترب$ْصنٍليتربصن؛ =ن ھنا حكم واج$ب، حينئ$ذ دل ب$صيغة :  يعني]228:البقرة [))َ َ َK  وھ$ي ص$يغة الخب$ر عل$ى َ

ٍومعن$اه الخب$ر وھ$و ف$ي ا=ص$ل م$اض عل$ى . ا=مر، إذن كل منھم$ا ي$أتي ف$ي مق$ام ا]خ$ر، وھ$ذا بح$ث ف$ي عل$م البي$ان
ِصيغة أفعل، يعني كأن ا=صل في أفعل به ھو ً ما أحسن زيداَ َ.   

َوھو في ا=صل ماض على صيغة أفعل، بمعنى َأوف7ى: ص$ار ذا ك$ذا، ول$ذلك قلن$ا: ٍ ْ ْوأص7دق الھم$زة ھن$ا للنق$ل، َ ِ ْ الھم$زة  ََ
َوالم$راد عل$ى ص$يغة أفع$ل، حينئ$ذ الھم$زة ھن$ا لل$صيرورة، ھ$ي أفع$ل بخ$.ف أفع$ل، . للصيرورة َِ َأوف7ىٍ ْ ٍحينئ$ذ تك$ون .. َ

  .للنقل

َعلى صيغة أفعل، ص$ار ذا ورق، أثم$ر الب$ستان : ص$ار ذا غ$دة، أورق ال$شجر أي:  بمعنى صار ذا كذا، أغد البعير أيَ
  ..حاجة: صار ذا متربة يعني: صار ذا زھر، أترب زيد أي: صار ذا ثمر، أزھر البستان أي: أي

: أغ$د البعي$ر أيص$ار ذا ك$ذا، ك$ـ : بمعن$ى. ص$ار ك$ذا، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه: ھذه الھمزة تدل على ال$صيرورة بمعن$ى: إذن
ٌأح$سن زي$د ب$الرفع، فقي$ل: صار ذا غدة، ثم غيرت الصيغة، غيرت من الماضي إلى ا=م$ر َ ل$ت م$ن ص$يغة : َ lِأح$سن حو

ٌأحسن زيد فحصل قبح، وھو: الماضي إلى ا=مر، فقيل أن صورة أحسن فعل أمر، وفعل ا=مر � يناسبه م$ا بع$ده أن : ِ
ًيكون اسما ظاھرا، إذا كان مرفوعا؛  ً ٍ=نه فاعل أحسْن زيد ھذا � نظير له، فحينئذ من ب$اب تح$سين اللف$ظ زي$دت الب$اء ً ٌ ِ

ٌلزوما، ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة ا=مر إلى ا�س$م الظ$اھر، أح$سْن زي$د ھ$ذا قب$يح، فزي$دت الب$اء ف$ي الفاع$ل  ً
ِليصير على صورة المفعول به، كامرر بزيد، إذن أحسن بزيد أصلھا ٌأحسن زي$د: ٍ ّحول$ت ص$يغة الماض$ي إل$ى ا=م$ر . َ

ٌأح$سن زي$د، ف$ي الظ$اھر ص$ار اللف$ظ لف$ظ فع$ل أم$ر، وال$ذي يلي$ه اس$م : ٍصار ذا كذا، حينئذ قيل: للعلة السابقة التي ھي ِ
ًظاھر، ومن القبيح أن يتلو الفاعل وھو اسم ظاھر فعل ا=مر ولو صورة؛ =ن فعل ا=مر � يرفع ف$اع. ظ$اھرا وإنم$ا  ً

ُتترا أو بارزا، قوما، قوموا، قمًيرفع ضميرا مس ً ٍأح$سن بزي$د : إذن ضمير مستتر أو بارز، وھنا عندنا في ھذا المث$ال.. ً
ًالمخاطب واحد، فحينئ$ذ � يح$سن أن يتل$وه اس$م ظ$اھر، فم$ن ب$اب التح$سين واFص$.ح للف$ظ زي$دت الب$اء لزوم$ا عل$ى  ٍ

ٍالباء زائدة، وزيد فاعل مرفوع ورفعه ض$مة مق$درة من$ع ٍبزيد : ٍالفاعل، فصار مثله مثل امرر بزيد، حينئذ تعربه تقول
  .من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لماذا زيد؟ Fص.ح اللفظ من باب التحسين

َكفى: ((ولذلك التزمت بخ.فھا في نحو ً با[ شھيداَ ِ َ ِ K ق$د تت$رك الب$اء ھن$ا، قلن$ا الب$اء :  ليست بواجب$ة، يعن$ي]79:النساء [))ِ
َكفىائدة لكنھا ليست بواجبة، ز ُالشيب َ ْ ُواUس6م . َ ْ ِللمرء َ ْ ًناھيا ِ َ ِ َ◌ً.  

ٍفأص$$له أح$$سن بزي$$د ٌأح$$سن زي$$د، أي: ِ نقلھ$$ا إل$$ى إن$$شاء ٍص$$ار ذا ح$$سن، فھمزت$$ه لل$$صيرورة ث$$م غي$$رت ال$$صيغة عن$$د : َ
  . إلى اFنشاءتغيير المعنى من اFخبار, التعجب ليوافق اللفظ في التغيير

ا�س$م الظ$اھر .. الماضي لقصد اFنشاء إلى صورة فعل ا=مر، ثم دخلت الب$اء عل$ى الفاع$ل الظ$اھرإذن حولت صيغة 
  . من باب التحسين

  .وھذا مذھب البصريين وھو أرجح
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ً، أح$سن ل$يس ف$ي ال$صورة أم$را وف$ي المعن$ى -عل$ى ظ$اھره-لفظ$ه ومعن$اه ا=م$ر : وقال الفراء والزجاج والزمخ$شري ِ
ًماض$$يا، ب$$ل ھ$$و لفظ$$ا ومعن$$ ٍلفظ$$ه ومعن$$اه ا=م$$ر، وفي$$ه ض$$مير م$$ستتر أح$$سْن بزي$$د فاع$$ل ض$$مير م$$ستتر . ى فع$$ل أم$$رً ِ

ٍوجوبا، وبزيد، زيد ھذا مفعول به على ا=صل، والباء زيدت للتعدية ٍ ً.  

ٍأحسن بزي$د، أي$ن مرج$ع ال$ضمير؟ : مرجع الضمير أين ھو؟ إذا قيل: فموضع مجرورھا نصب على المفعولية، ثم قيل ِ
  :يناختلفوا على قول

ِعلى المصدر المأخوذ من الفع$ل، أح$سن ي$ا ي$ا ُح$سُن زي$دا؛ =ن$ه مخاط$ب أح$سن أن$ت، � ب$د أن نق$دره ھك$ذا، ق$م : قيل ً
ِأحسن الضمير ھنا يعود على الُحسن المفھوم من أحسن، والتقدير: يا زيد، إذا قيل: يعني ٍأحسن ي$ا ُح$سن بزي$د، وھ$ذا : ِ ٌ ِ

ِأح$سن بزي$د ي$ا عم$رو، أح$سن ي$ا ح$سُن : ر صورة واحدة، وي$رده أن$ه يق$الدم به والزمه، ولذا لزم الضمي: ضعيف أي ٍِ
ٍمرجع الضمير ھو المصدر أحسن يا حسن بزي$د حينئ$ذ : ٍبزيد يا عمرو � يخاطب اثنان، وإنما يخاطب واحد، فإذا قيل ٍ ٌ

ٍأحسن بزيد يا عمرو؟ أحسن يا حسن بزيد يا عمرو: كيف نقول: نقول ٌ   .ھذا منتقض! ٍ

: ، وقي$لف$ي حال$ة واح$دةٍأح$سن بزي$د ي$ا عم$رو؛ إذ � يخاط$ب ش$يئان : ضمير صورة واحدة، ويرده أنه يقالإذن لزم ال
  .الضمير للمخاطب

إف$راد ال$ضمير لجريان$ه وإنم$ا الت$زم ، ص$فه بالح$سن كي$ف ش$ئت:  أيً ح$سناً اجعل يا مخاط$ب زي$دا:فمعنى أحسن بزيد
ٍ فعل في الظاھر أمر، وفي المعن$ى م$اض، وال$ذي ي$دل عل$ى َمجرى المثل، والصواب ھو مذھب البصريين السابق أنه

ًأنه لو كان فعل أمر حقيقة لوجب في$ه م$ا يج$ب ف$ي جمي$ع أفع$ال ا=م$ر م$ن اس$تتار فاعل$ه إذا ك$ان مف$ردا م$ذكرا، : ذلك ً
ت$أتى ف$ي ھ$ل ھ$ذا ي.. أحسن يا زيد، أحسنا يا زيدا، أح$سنوا ي$ا زي$دون: ٍفحينئذ يبرز إذا كان غير مفرد مذكر، أما تقول

أصدق بھما، أصدق بھم، ويبقى كما ھو على ص$ورته، فل$و ك$ان فع$ل : تقول. �: ِھذا الفعل الصيغة أفعل به؟ الصواب
  .بأنه فعل أمر: � نقول: أمر حقيقة لبرز الضمير مع الفاعل المثنى والجمع، إذن

ًا مذكرا، وبروزه فيم$ا ع$دا ذل$ك، وھن$ا ًلوجب فيه ما يجب في جميع أفعال ا=مر من استتار فاعله وجوبا إذا كان مفرد ً
ً� يب$رز مع$ه ض$$مير أص$.، وأن$$ه ل$و ك$$ان فع$ل أم$$ر حقيق$ة ل$م يك$$ن الم$تكلم متعجب$$ا، نح$ن نق$$ول ٍأح$سن بزي$$د ل$و ك$$ان : ً

ٍالضمير ھنا على أصله وأحسن على أصله، حينئذ عندما أقول لك ٍأحسن بزي$د أن$ا أري$د أن أتعج$ب، م$ا ھ$و أم$رك أن : ِ
أن تتعجب، وأنا أريد أن أفيد بھ$ذه الجمل$ة أن$ي أن$ا متعج$ب، : ٍكان ا=مر على حقيقته أحسن بزيد يعنيتتعجب أنت، لو 

  .إذن دل على أنه ليس على أصله

ًوأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم متعجبا، بل يكون آمرا غي$ره بالتعج$ب، وق$د أجمع$وا عل$ى أن الن$اطق بھ$ذه  ً
  .ًبأنه أمر حقيقة لم يكن متعجبا بل ھو آمر لغيره: ، فإذا قيل-ھذا باFجماع-ً الصيغة، بھذا الفعل متعجبا

ٍأقوم بزيد، وأبين بزيد، وھذا صحيح: وكذلك نقول ٍِ أقوم من أقام، أقام فعل ا=مر ما ھو؟ أقم، يحذف منه العين؛ =ن$ه .. ِ
ٍأق$وم بزي$د، أب$ين بزي$د، ل$و ك$ان فع$ل : لك$ن نح$ن نق$ول.. أجوف قم، أق$م، أب$ن أم$ر حقيق$ة لح$ذفت الع$ين؛ =ن ا=ج$وف ٍ

  .ًيحذف منه عينه عند فعل ا=مر، وھذا يدل على أنه ليس أمرا حقيقة

ٍأفعل بزيد، أحسن بزيد، نقول: إذن ٍِ ِأحسن ھذا في ص$ورته ص$ورة ا=م$ر، لكن$ه ف$ي الحقيق$ة ھ$و فع$ل ماض$ي، وعل$ى : ِ
ًون أو ح$$ذف ح$$رف العل$$ة إذا ك$$ان مع$$ت. أح$$سن مبن$$ي عل$$ى ال$$سكون فع$$ل ماض$$ي، مبن$$ي عل$$ى ال$$سك: ال$$صحيح نق$$ول

ًكا=مر، نظرا لصورته، أو على فتحة مقدرة منع من ظھورھا مجيئه على صورة ا=مر نظرا للمعنى ً.  

أح$سن، إم$ا أن$ك تبني$ه عل$ى ال$سكون باعتب$ار ال$صورة، وإم$ا أن$ك تبني$ه عل$ى الفتح$ة المق$در : يعني ف$ي اFع$راب تق$ول
  ً.لك الوجه ا]خر، والباء تكون زائدة وزيد يكون فاع.لك ھذا الوجه و. باعتبار المعنى

َبأفع777777777777ل انط777777777777ق بع777777777777د م777777777777ا تعجب777777777777ا c َ َ ْ َ ََ َْ ْ ِ َ ْ َ ِ  

َوتل7777777777777777و أفع7777777777777777ل َ َ َْ َ ْ ُان7777777777777777صبنه ِ . َْ َ كم7777777777777777اِ َ  

  

َو ج7777777777ئ بأفع7777777777ل قب7777777777ل مج7777777777رور بب7777777777اَأ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ٍ َ ْ َِ ِْ َ
  

َأوف7777777777777ى ْ َخليلين77777777777777ا وأص7777777777777دق بھم77777777777777ا َ ْ َ ِْ ِ ْ ِ َِ َ ََ  

  

َوتلو أفعل     ( َ َ َْ َ ْ ُانصبنه ِ . َْ ُانصبنه( عني الذب بعدهي): ِ . َْ    .ًحتما على أنه مفعول به حقيقة على المذھب الصحيح) ِ



                                                            
1217

َكما( َأوفى َ ْ َخليلينا وأصدق بھما َ ْ َ ِْ ِ ْ ِ َِ َ َأوفى) ََ ْ ْوأصدق قلنا الھمزة ھنا للنقل، :َ ِ ْ   . الھمزة للصيرورة، والباء زائدة في الفاعلََ

  : ثم قال رحمه ' تعالى

َوح7777777777ذف م7777777777ا من7777777777ه ت ُْ ِ َ َ َ ِعجب7777777777ت اس7777777777تبَْ ْ ْ .   ْحََ

  ج

ْإن ك77777777ان عن77777777د الح77777777ذف معن77777777اه ي77777777ضح َ ُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ ْ ِ  

  

ِوحذف م7ا من7ه تعجب7ت اس7تب( ْ ْ . َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ ْاس7تبح: ٍاس$تباحة ا=ص$ل المن$ع، فحينئ$ذ ق$ال) ْحْ ِْ َح7ذف َ َح7ذف، َْ : ھ$ذا مفع$ول مق$دم لقول$ه: َْ
ْاستبح ِْ   .، وھو مصدر مضاف إلى المفعولَ

َحذف َحذفعنى الذي مضاف إليه، وھو مفعول ، اسم موصول بمَما َْ َْ.  

ُمنه( ْ َتعجب7ت: (متعلق بقول$ه) ِ ْ . َ َإن ك7ان(، وتعجب$ت من$ه ص$لة الموص$ول � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب، لك$ن مقي$د )َ َْ ش$رط ) ِ
ْإن ك7ان عن7(م$ع دلي$ل .. ًھذا، ودائما قاعدة عام$ة، ول$و ل$م ي$ذكره لعلمن$اه مم$ا س$بق، وھ$و أن$ه � ح$ذف إ� م$ع قرين$ة َِ َ ْ َد ِ

ْالحذف معناه يضح َ ُ ْ َ َِ َِ ْ ْإن كان معناه يضح) ْ َ ُ ْ َِ َ ََ ْ ِعند الحذف ِ ِْ َ ْ َ َعند، ْ ْ ْيضح( متعلق بـِ   . منصوب به، وھو متعلق بخبر كان) َِ

َو) ْ يل777777777777ي العام777777777777ل معم777777777777ول الخب777777777777رَ َ ُ ْ َ َ ََ ْ ُْ َ ِ ِ  

  جج

ِ) إِإ َذا ظرف777777777777ا أت777777777777ى أ. ََ ً ْ َ ْو ح777777777777رف ج777777777777رَ َ َ ْ َ ْ  

  

  .مول الخبرھنا جائز أو ممنوع؟ جائز، =نه مع

ْيضح: إذن ُمعناه ھذا خبر كان، واسمه َِ ْ ْ يضح، وََ المتعج$ب من$ه محك$وم علي$ه . � يلت$بس:  أص$له يت$ضح خب$ر ك$ان، أيَِ
ٍف$$ي المعن$$ى، م$$ا أح$$سن زي$$دا، زي$$دا محك$$وم علي$$ه بح$$سن م$$ستعظم، أح$$سن بزي$$د زي$$د محك$$وم علي$$ه بح$$سن م$$ستعظم ٍ ً ً ..

  . المعنى فھو شبيه بالمبتدأٍاستعظام، حينئذ المتعجب منه محكوم عليه في

فيجب أن يكون معرفة أو نكرة تشبه المعرفة، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، لكنھ$ا نك$رة مخت$صة، أو نك$رة 
ًم$ا أح$سن زي$دا، زي$دا ھ$ذا معرف$ة وھ$و متعج$ب من$ه، وھ$و محك$وم : تشبه المعرفة؛ لكونھا مخصوصة، فالمعرفة نحو ً

ٍلمبت$$دأ، حينئ$$ذ كم$$ا أن$$ه � يبت$$دأ ب$$النكرة المح$$ضة حينئ$$ذ � ب$$د أن يك$$ون المتعج$$ب من$$ه علي$$ه ف$$ي المعن$$ى فحكم$$ه حك$$م ا ٍ
ًما أسعد رج$. اتق$ى رب$ه، يعن$ي نك$رة مخ$صوصة، : ًما أحسن زيدا، والنكرة المخصوصة نحو: فالمعرفة نحو. معرفة
ًما أسعد رج.، ما جاز؛ =ن رج. ھذا محكوم عليه وھو في قوة المبتدأ و: لو قيل اتق$ى رب$ه، : � يبتدأ بالنكرة، لما قالً

ًصار وصفا لـ رج. فجاز أن يبتدأ به، فجاز أن يقع متعجبا منه فأما النك$رة غي$ر المخت$صة، أو ك$ان نعتھ$ا غي$ر مفي$د . ًً
ًللتخصيص فحينئذ � يجوز أن يقع متعجبا منه � فاع. في أفع$ل بھم$ا، و� مفع$و� ب$ه ف$ي ًِ ً ًم$ا أح$سن زي$دا، � يج$وز: ٍ َ 

ًم$ا أح$سن رج$. م$ن : ًم$ا أح$سن رج$.، و� ي$صح أن يق$ال: ًما أحسن رج.، � ي$صح أن يق$ال: ف. يقال. ھذا و� ذاك
ي$شترط ف$$ي : الن$اس، م$ن الن$اس ھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف ص$فة لرج$ل، لك$ن ھ$ل أف$اد التقيي$د؟ ل$م يف$د، إذن

؛ =نه محكوم عليه في المعنى وھ$و كالمبت$دأ، كم$ا المتعجب منه على جھة العموم أن يكون معرفة أو نكرة مخصوصة
  .ٍأنه � يبتدأ بالنكرة المحضة، كذلك � يتعجب من النكرة المحضة، حينئذ يجوز حذفه إن دل عليه دليل

ْوحذف ما منه تعجبت استب◌ح( ِ َ ْ ْ . َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ َتعجبت، )ْ ْ . َ  من$ه ھ$و ً سماه ماذا؟ سمى المفعول متعجبا منه، وھذا توسع؛ =ن المتعجبَ
فق$ط، و� م$ن ) أح$سن(فق$ط و� م$ن ) م$ا(التعج$ب م$أخوذ م$ن التركي$ب كل$ه � م$ن : ًحسنه، ما أحسن زيدا، ل$ذلك قلن$ا

ًفقط، لكن في ا=صل التعجب ھنا وقع من ُح$سن زي$د، م$ا أح$سن زي$دا، فالح$سن ھ$و المتعج$ب من$ه، وزي$دا ھ$و ) ًزيدا( ً
ٍمحله، ولذلك أعرب مفعو� به، فحينئذ نقول ھن ً   .فيه توسع في العباراة: اُ

ْوحذف ما منه تعجبت استب◌ح( ِ َ ْ ْ . َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ ًمنصوبا كان أو مجرورا، يعني في الصيغتين) ْ ِما أفعله، وأفعل به: ً َ.  

ْاستب◌ح( ِ َ   ً.السين والتاء زائدتان أو للصيرورة، يعني صيره مباحا) ْ

ُإن كان عند الحذف معناه( ْ َ ََ ْ َِ ِْ ْ َ َ ْ ُمعناه، )ِ ْ ْيضحنى التركيب، بعد الحذف يعني مع: ََ   .يتضح و� يلتبس بغيره:  يعنيَِ

ل$و فھ$م : ُيفھم، أيھما أعم؟ الفھم أخ$ص، والوض$وح أع$م، إذن.. ُأورد عليه أنه قد يفيد أنه � يكفي مطلق الفھم، يتضح 
ًولم يتضح � يحذف، لو فھم بعد الحذف ولم يت$ضح وض$وحا بين$ا نق$ول  إنم$ا م$راده � يح$ذف، لك$ن ل$يس ھ$ذا م$راده،: ً



                                                            
1218

أنه قد يفيد أنه � يكفي مطلق الفھم بل � بد من الوض$وح ال$ذي ھ$و ق$در زائ$د : ُأورد عليه. يفھم، ا�نفھام: يتضح يعني
  .على مجرد الفھم

  .ٍمع أن الظاھر ا�كتفاء بمطلق الفھم، فيحمل الوضوح حينئذ على ا�نفھام

، لكن$ه ل إذا دل علي$ه دلي$لِل والمج$رور بالب$اء بع$د أفع$َأفع$يجوز حذف المتعجب منه وھو المنصوب بعد : قال الشارح
ِما أفعل أو أفعل: ًليس مطلقا، ليس كل متعجب منه يجوز حذفه، سواء كان في َ.  

ًوش$$رط ف$$ي الت$$صريح لح$$ذف المتعج$$ب من$$ه من$$صوبا ك$$ان أو مج$$رورا ً ًأن يك$$ون ض$$ميرا، إذن � مطلق$$ا، أن يك$$ون : َ ً
ٍحسن بزيد، بزيد م$ا يج$وز أن تح$ذف بزي$د، أح$سن وت$سكت؟ �أ: ًضميرا، ف. يجوز الحذف في نحو � ب$د أن يك$ون . ٍ

ِأْسمْع بھم وأْبصْر((ًضميرا،  َِ ََ ْ ِ   .ُحذف الضمير، وھنا له شرط آخر سيأتي] 38:مريم[)) ِ

ِزيد أحسن بزيد، قد يق$ول قائ$ل: ٍأحسن بزيد؛ لعدم الدليل عند الحذف، و� في نحو: ف. يجوز الحذف في نحو ح$سن أ: ٌ
ٍبزيد � يجوز الحذف لعدم وجود الدليل، لكن زيد أحسن بزي$د ق$د يج$وز ح$ذف الث$اني بزي$د لوج$ود زي$د ا=ول ٍِ : نق$ول! ٌ

ٌزي$د أح$سن : =ن اFظھار في موضع الضمير في نحو ذل$ك لنكت$ة؛ =ن$ه ل$و أراد أن$ه ھ$و ھ$و، لق$ال. � يجوز كذلك. �
: ُق$ال الك$.م، ث$م يق$ول: ًف$ي مق$ام الم$ضمر إ� لنكت$ة، ول$ذلك دائم$ا نق$ولبه؛ =ن البيان والب.غة أنه � يوض$ع المظھ$ر 

ُب$$اب الك$$.م، الك$$.م نق$$ول وھ$$و ي$$أتي بال$$ضمير، � ب$$د م$$ن نكت$$ة، ق$$د : أظھ$$ر ف$$ي مق$$ام اFض$$مار، وا=ص$$ل أن يق$$ول: ِ
ل$$م ي$$أت . ٍسن بزي$$دٌزي$$د أح$$: ٍيت$$ساھلون ف$$ي المت$$ون، لك$$ن ف$$ي البي$$ان والب.غ$$ة � ب$$د م$$ن إظھ$$ار نكت$$ة، فحينئ$$ذ إذا ق$$ال

  .ٍبالضمير به، علمنا أن ثم نكتة، ف. يجوز حذف بزيد لذھاب ھذه النكتة والفائدة

ٍزيد أحسن بزيد؛ =ن اFظھار في موضع الضمير في نحو ذلك لنكت$ة تف$وت بالح$ذف، وعل$ى قياس$ه : إذن و� في نحو ٌ
ًما أحسن زيدا، زيدا � يجوز الحذف؛ =نه: � يجوز الحذف في نحو ً � يعلم، وزيد ما أحسن زيدا كذلك � ُيعل$م؛ =ن$ه ً ٌ

ًأن يك$$ون أفع$$ل معطوف$$ا عل$$ى آخ$$ر م$$ذكور مع$$ه مث$$ل ذل$$ك : ال$$صيغة الثاني$$ة.. ِذك$$ره لنكت$$ة، وش$$رط الح$$ذف ف$$ي أفع$$ل ِ
ِأْسمْع: ((المحذوف، ا]ية واضحة ِ بھم وأْبصْرَ َ َ ْ ِ ب$د أن  أبصر بھم، حذف بھم الثاني لوج$وده ف$ي ا=ول، � ]38:مريم [))ِ

ًيكون معطوفا على أفعل مذكور معه مثل المحذوف، فإن لم يكن كذلك حينئذ صار ش$اذا؛ =ن$ه � ب$د م$ن قرين$ة ول$يس  ًٍ ٌ ِ
ِوش$رط الح$ذف م$ن أفع$ل أن يك$ون أفع$ل . � بد من عطف$ه عل$ى مثل$ه: عندنا قرينة من نفس التركيب، أحسن بھم نقول ِ

ِأْس$مْع: ((ا]ي$ة الت$ي ذكرناھ$اًمعطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف ك ِ بھ$م وأْب$صْرَ َ َ ْ ِ بھ$م، :  أي]38:م$ريم [))ِ
  .حذف الثاني بھم لد�لة ا=ول عليه، إذن قرينة واضحة بينة

  :Kوذھب الفارسي إلى أنه لم يحذف وأنه استتر في الفعل حين حذفت الباء وُرد بوجھين

  .ٍلزوم إبرازه حينئذ مع التثنية والجمع: ًأو�

ل$يس عن$دنا ح$ذف، وإنم$ا ح$ذفت الب$اء : أك$رم بن$ا، الفارس$ي يق$ول) ن$ا(أن م$ن ال$ضمائر م$ا � يقب$ل ا�س$تتار ك$ـ: الث$اني
ٍھن$ا � ي$ستتر؛ =ن$ه فاع$ل، حينئ$ذ ) ن$ا: (ًصار م$ستترا، أك$رم موج$ود ال$ضمير، أك$رم بن$ا نق$ول.. ورجع الضمير استتر

 اس$تتر لب$رز؛ =ن$ه مثن$ى وجم$ع، لم$ا ل$م يب$رز علمن$ا أن ث$م ل$و.. كيف نحكم عليه بأنه مستتر؟ ثم أكرم بھما، أكرم بھ$م
  ً.حذفا

  :وھو المنصوبفمثال ا=ول 

ّأم ىََرأ   ّدراَتح77777777777 ْدَق77777777777 ُمعھ77777777777اَد ٍم77777777777روَع ُ

  ج

ًبك7777777اء ٍعم7777777رو ل7777777ىَع َُ َوم7777777ا َ َص7777777براَأ انَك7777777 َ َ ْ  

  

َوما َأْصبر كان َ   .ً إذن ضمير، لو كان اسما ظاھر � يجوز الحذفھا،َ

َربيع77ة َ ْ ًخي77را َِ ْ .أع77ف َم77ا َ َ َوأكرم77ا َ َ َْ .أعفھ77ا اَم77: ، والتق$$ديرَ َ َوأكرمھ77ا َ َ ًف$$ي م$$ا أفع$$ل، يح$$ذف إذا ك$$ان ض$$ميرا، وم$$ا ع$$دا : ، إذنْ َ
ْوحذف ما منه تعجبت استب◌ح(نحتاج إلى تقييد قول الناظم : الضمير � يجوز حذفه، إذن ِ َ ْ ْ . َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ ھذا فيه إط.ق، ول$و ف$ي ) ْ

  ً.ليس ا=مر كذلك بل � بد أن يكون ضميرا. �: ولًما أحسن زيدا، احذف زيد، نق: قوله

َوما: التقدير َأْصبر كان َ    .ل للد�لة عليه بما تقدمَ فحذف الضمير وھو مفعول أفعھاَ
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ِأْسمْع بھم وأْبصْر((: ا]يةومثال الثاني  َِ ََ ْ ِ َو' أْعلم وأب$صر بھ$م فح$ذف بھ$م لد�ل$ة م$ا قبل$ه علي$ه: التقدير] 38:مريم [))ِ َ ُ K َ، 
  :وقول الشاعر

َف77777777777777ذلك ِ َ َيل77777777777777ق ْإن َ َالمني77777777777777ة َ . َيلقھ77777777777777ا َِ ََ
  

  ج

ًحمي77777777777دا ْ ْوإن َِ ِ ِي77777777777ستغن َ ْ َ ْ ًيوم77777777777ا َ َ ِفأج77777777777در َ ْ َ َ  

  ج

ِفأجدر ْ َ ْأْس$مْع بھ$م (( به، أين المعطوف عليه؟ ھل ثم صيغة أخرى معطوف عليه ذكر معه به، ھ$ل ذك$ر ب$ه ف$ي اللف$ظ؟ َ ِ ِ ِ َ
ِوأْبصْر َ ، ھن$ا بھ$م موج$ود؟ ل$يس موج$ود، نحك$م علي$ه بأن$ه ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس بھ$م موج$ود أول:  أعي$د]38:مريم [))َ

ِعليه، لماذا؟ لتخلف الشرط؛ =نه � يجوز حذف فاعل أفعل إ� إذا عطف على مثل$ه أفع$ل وذك$ر مع$ه نف$س المح$ذوف  ِ
  .فأجدر به

ي$ه إش$كال؟ ل$يس في$ه ضمير مفعول به وحذف وھو ف$ضلة، ھ$ل ف.. ما أحسن، ما أصبرھا: لماذا في: ٍحينئذ يرد السؤال
ْوحذف فضلة أجز(إشكال  ِ َ ٍ َ ْ َ َ ََ ِأْسمْع((، ))أبصر بھم((ھو فضلة، لكن ) ْ ْ بھمَ ِ  بھ$م ھ$ذا ض$مير فاع$ل وا=ص$ل ]38:مريم [))ِ

  .التعجب، ھذا الذي معنا: في الفاعل أنه � يجوز حذفه، وذكرنا في ا=ول ھناك أن ثم مسائل مستثناة، ومنھا

  إذن حذف ھنا لماذا؟ 

ًإنما جاز حذف المجرور بعد أفع$ل م$ع كون$ه ف$اع. =ن لزوم$ه للج$ر ك$ساه ص$ورة الف$ضلة فج$از في$ه م$ا يج$وز : واقال ِ
ٍ لم$ا دخل$ت علي$ه الب$اء ولزم$ت حينئ$ذ ص$ارت ص$ورته ص$ورة الف$ضلة -تعلي$ل جمي$ل ھ$ذا-فيھا، لما دخل$ت علي$ه الب$اء 

  .المجرور، فجاز حذفه

  : إذن. ى مثلهًلكن � بد من قرينة وھي كونه معطوفا عل

ْوح77777777ذف م77777777ا من77777777ه تعجب77777777ت اس77777777تب◌ح ِ َ ْ ْ . َ َ َ َ ََ َُ ْ ِ ْ
  

  

ْإن ك77777777ان عن77777777د الح77777777ذف معن77777777اه ي77777777ضح َ ُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ ْ ِ  

  

ْإن ك7ان عن7د الح7ذف معن7اه ي7ضح: (تعليق$ه ھن$ا الحك$م: ًوذلك فيما إذا كان ضميرا، يمكن يؤول الناظم، نق$ول َ ُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ ْ يت$ضح، ) ِ
ِين الواو؟ وضع يضع، أصله يفعُل يوعھذا من باب وضح كوعد، وعد يعد، أ َ إذن وقعت الواو بين عدوتيھا فح$ذفت .. ِ

ٍأصل الكلمة، يوضح يضح وقعت بين عدوتيھا، إذا كان فعل يحول إلى فعل، فحينئ$ذ نق$ول.. يعد، وھي فاء أصلية ِ إذا : َ
ِكان من باب يفعل يحول إلى يفع$ل م$ن أج$ل إس$قاط ال$واو فق$ط، وإ� ي$ضع يوض$ع، أي$ن ي$ضع  ھن$ا؟ بف$تح ال$ضاد، إذن َ

  .ِيوضح ھذا ا=صل، حذفت الواو لوقوعھا بين عدوتيھا.. َيوضح: نقول

ِوف77777777777 َ ك677777777777 الفعل77777777777ين ق77777777777دما لزم77777777777ايَ ْ ِْ َ ًَ ْ ِ ِ ِِ َ  

  ج

َمن7777777777777777ع ت7777777777777777صرف بحك7777777777777777م حتم7777777777777777ا ُ ُ c َ ُ َِ ٍٍ ْ َ ِْ  

  

و وقب$ل أن ي$تكلم يعني كل من الفعلين السابقين غير متصرفين بحكم مجمع عليه بين النحاة قديم، يعني منذ أن نشأ النح
  .ٍالنحاة به حينئذ الحكم سابق وھو محل وفاق بينھم

ًما أفعله وأفعل به غير متصرفين مطلقا أص.، و� نقول تصرف ت$ام و� ن$اقص ننفي$ه: أن فعلي التعجب وھما: يعني ً .
ِض$ي ويل$زم أفع$ل َغير متصرفين ف. يستعمل منھما مضارع و� غيره، مما يصاغ من ا=فعال بل يل$زم أفع$ل لف$ظ الما

ًلفظ ا=مر، أبدا دائما � يكون إ� جامدا، ولذلك قيل ً � مصدر له، وإن كان في ا=صل له مصدر، أحسن ف$ي ا=ص$ل : ً
ِله م$صدر، وي$شتق من$ه ويك$ون م$ضارع وأم$ر، لك$ن إذا رك$ب ف$ي ص$يغة التعج$ب الك$.م علي$ه ھن$ا، م$ا أفع$ل وأفع$ل  َ

  .رع و� أمر، وھذا الحكم قديمھذا غير متصرف � يستعمل منه مضا: نقول

ِوف( َ ك6 الفعلين قدما لزمايَ ْ ِْ َ ًَ ْ ِ ِ ِِ َلزما) َ ِ   . ا=لف لmط.قَ

ِوف( َ ك6يَ َلزما: جار ومجرور متعلق بقوله) ِ ِ   . ، واللزوم بمعنى الحتم والوجوبَ

ِوف( ِ ك6 الفعلينيَ ْ َْ ِ َلزماھذا متعلق بـ ) َِ ِ َ.  

ًقدما( ْ َلزما: ًقديما، كذلك متعلق بقولهًقديما وفي أصل اللغة : أي) ِ ِ في ال$زمن الق$ديم، : أي. ؛ =نه منصوب على الظرفيةَ
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ٍبحكم وكذا  ْ ُ َلزما: متعلق بقولهِ ِ ، والباء فيه سببية، وأراد بالحكم ھنا ك$ون المج$يء عل$ى طريق$ة واح$دة أدل عل$ى الم$راد َ
ى الم$راد، وم$ا ھ$و الم$راد؟ التعج$ب، نح$ن نري$د =ن$ه أدل عل$: التعجب، يعني لماذا التزم ھنا عدم التصرف؟ قالوا: أي

م$ا ال$ذي يناس$به؟ يناس$به لف$ظ غي$ر متقل$ب، : معنى واحد غي$ر متقل$ب، غي$ر متن$وع � يك$ون ف$ي زم$ن دون زم$ن، إذن
التعج$ب، وإنم$ا ك$ان مجيئ$ه عل$ى طريق$ة واح$دة أدل؛ =ن ت$صرفه ونقل$ه م$ن : أدل عل$ى الم$راد أي: ولذلك ل$زم، نق$ول
  .ما يشعر بزوال المعنى ا=ول وھو التعجبحالة إلى حالة رب

ت$$صرف الفع$$ل إم$$ا بخروج$$ه ع$$ن طريق$$ة ا=فع$$ال م$$ن الد�ل$$ة عل$$ى الح$$دث وال$$زمن ك$$نعم، وب$$ئس، .. وع$$دم الت$$صرف
ع$دم ت$صرفھا : ھذه نزع منھا الد�لة على الح$دث وال$زمن ف$صارت جام$دة غي$ر مت$صرفة البت$ة، إذن.. وليس، وعسى

  .لتھا على الحدث والزمنجاءھا من أي طريق؟ من نزع د�

: ، كم$ا قلن$ام$ا يغن$ي عن$ه.. ث$م غي$ر م$ا� ن$أتي بالم$ضارع من$ه؛ =ن : أو با�ستغناء عن تصرفه بتصرف غيره، يعن$ي
ھن$ا ك$ذلك ع$دم : س$واءان، لم$اذا؟ اكتف$اء ب$سيان، نق$ول: ف$. يق$ال. سواء ھناك � يثنى، استغناء عنه بتثني$ة س$ي، س$يان

ٍض ا=فعال على المعنى ال$ذي دل علي$ه ھ$ذا الفع$ل، حينئ$ذ � ن$شتق من$ه م$ضارع و� أم$ر التصرف قد يكون لد�لة بع
  ..إلى آخره

أو با�س$$تغناء ع$$ن ت$$صرفه بت$$صرف غي$$ره، وإن دل عل$$ى م$$ا ذك$$ر كي$$دع وي$$ذر، فإن$$ه اس$$تغني ع$$ن ماض$$يھما بماض$$ي 
وع الت$صرف، ف$ا=ول نظي$ر ترك، وعدم تصرف فعل التعجب لك. ا=م$رين، لھ$ذا وذاك، فك$ل م$ن ھ$ذين الفعل$ين ممن$

ًأي$ضا ف$ي عل$ة جمودھم$ا وع$دم : والث$اني نظي$ر ھ$ب بمعن$ى اعتق$د وتعل$م بمعن$ى اعل$م، وقي$ل.. تبارك، وع$سى، ول$يس
  .تصرفھما، تضمنھما معنى حرف التعجب الذي كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، و' أعلم

ِوف( ٍ ك6 الفعلين قدما لزما منع تصرفيَ ِ ِ ِc َ ُ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ًَ ْ ِ ُمنع ) َ   .بالرفع أو بالنصب؟ فاعل لزم، لزم ھذا فعلَْ

إذا عرفت الفعل فابحث مباشرة عن الفاعل، وإذا عرفت المبت$دأ فابح$ث مباش$رة ع$ن الخب$ر؛ =ن$ك إذا : ابن ھشام يقول
لم تعربه مباشرة ضعت ھذا في التعل$يم فق$ط، ت$ضيع يعن$ي، تع$رب مبت$دأ ث$م ت$ذھب تع$رب فاع$ل إل$ى آخ$ره وك$ذا، أي$ن 

  .خبر؟ في خبر كانال

ٍفعل، حينئذ تضيع إذا ما قلت أين الفاع$ل، مباش$رة ابح$ث ع$ن فاعل$ه، ك$ذلك إذا ك$ان يحت$اج إل$ى نائ$ب : وكذلك إذا قلت
  .فاعل

ٍمنع تصرف: (إذن c َ ُ ََ ًالتصرف المراد به التقلب، سواء كان تصرفا تاما أو تصرفا ناقصا، ) ْ ً ً ُمنع ً   . ھذا فاعل للزمَْ

ٍبحكم( ْ ُ َحتما(يع النحاة من جم) ِ الح$تم، والل$زوم، والوج$وب بمعن$ى : الحكم، بمعنى ماذا حتم؟ بمعنى لزم، قلن$ا: ھو أي) ُِ
َفالحتم وال6زم مكتوب وماواحد،  َ ٌ َ َ َُ ْ ُْ ُِ .   .، كذلك الكتابة تأتي بمعنى الوجوبَ

ل غي$ر الماض$ي و� م$ن َ ف$. ي$ستعمل م$ن أفع$،� يتصرف فع. التعجب بل يلزم كل منھما طريقة واحدة: قال الشارح
  . وھذا مما � خ.ف فيه:ل غير ا=مر قال المصنفِأفع

َقدما لزما: (لذلك قال ِ َ ً ْ ِ.(  

ِوص777777777777غھما م777777777777ن ذ ِْ َ ُ ُ َ ث6777777777777ث ص777777777777رفايَْ َ. ُ ٍ َ  

  ج

ِقاب77777777777ل ف77777777777ضل ت77777777777م غي77777777777ر ذ ِ ْ َْ . َ ٍ َِ َ انتف77777777777ايَِ ِ ْ  

  

ِوغي7777777777ر ذ ِ ْ ِ وص7777777777ف ي7777777777ضاھيََ ٍَ ُ ْ َ أش7777777777ھ6يَ َ ْ َ
  

  

َوغي7777777777777777ر س7777777777777777الك س7777777777777777بيل فع67777777777777777 ِ ٍ ُِ َ ِ َ َ ْ َِ َ  

  

ِھذه شروط ما يؤتى به على ص$يغة م$ا أفع$ل وأفع$ل، إذن ل$يس ك$ل فع$ل ف$ي ل$سان الع$رب يتعج$ب من$ه، ب$ل � ب$د م$ن  َ
  .� خ.ف فيه: ثمانية شروط جمعھا الناظم في ھذين البيتين، وأكثرھا مجمع عليه بين النحاة يعني

َوصغھما( ُ ُ َصغھما بمعنى واحد، اشتق، أو ائت، أو خذ، والصياغة وا=خذ وا�شتقاق: يعني) َْ ُ ُْ.  

ِمن ذ( ٍ ث6ثيِْ َ : ص$فة لموص$ول مح$ذوف أي. ٍھ$ذان ش$رطان، يعن$ي م$ن فع$ل ذي ث$.ث، فھ$و عل$ى ح$ذف موص$وف) َ
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ٍفع$ل، أي ث$$.ث، حينئ$$ذ اش$تملت ھ$$ذه الكلم$$ة عل$$ى ش$رطين ًا=ول أن يك$$ون الفع$$ل الم$$صوغ من$ه أفع$$ل وأفع$$ل فع$$. � : ٍ ِ َ
ًاسما، ثانيا   .ثة أحرف � ما زاد عليه كالرباعي ومزيد الث.ثي ومزيد الرباعيًأن يكون مؤلفا من ث.: ً

َصرفا( . ًتصرفا تاما، يعني متصرف � بد أن يك$ون مت$صرف، ف$احترز ب$ه ع$ن الجام$د، فالجام$د ك$نعم وب$ئس وع$سى ) ُ ً
ِوليس � يشتق منھا أفعل وأفعل َ.  

ٍقابل فضل( ِْ َ لجھل، وأما فن$ي وم$ات، ھ$ذا � يتعج$ب منھم$ا، لم$اذا؟ =ن قابل للزيادة، يتفاوت في نفسه كالعلم وا: يعني) َِ
  .زيادة.. ھو نزع الروح ليس فيه تفاضل. الفناء شيء واحد، والموت شيء واحد

.تم( ٍتام، وما كان كذلك يعن$ي اكتف$ى بمرفوع$ه، وأم$ا م$ا � يكتف$ي بمرفوع$ه وھ$و ك$ان وك$اد فحينئ$ذ � يتعج$ب : يعني) َ
  .منھما

ِغي7ر ذ( ِ ْ َ انتف77ايَ ِ ًغي$$ر منف$$ي انتف$$اء بالق$$صر لل$$وزن، والم$راد ب$$ه أ� يك$$ون منفي$$ا إم$$ا ب$$اللزوم أو ب$$العروض كم$$ا : يعن$$ي) ْ
  .سيأتي

ِوغير ذ( ِ ْ ٍ وصفيََ ْ ِيضاھ(يعني اسم فاعل ) َ َ َ أشھ6يُ َ ْ ف$ي ال$وزن، وك$ون مؤنث$ه عل$ى فع$.ء، يعن$ي � يك$ون عل$ى : أي) َ
َوزن حمر فھو أحمر، وحمر � يتعجب منه؛ =ن ا َ َِ   .لوصف منه وھو اسم الفاعل على وزن أفعل كـ أشھلِ

ٍوغير سالك( ِ َ ْ َِ َسبيل فع6 َ ِ ُ َ ِ ٍوغير سالك) َ ِ َ ْ َِ َفع67(ذاھ$ب طري$ق : ٍغير فعل سالك سبيل، يعن$ي: يعني َ ِ وھ$و مبن$ي للمجھ$ول، ) ُ
ًكون$$ه فع$$. ث.ثي$$ا، مت$$صرفا، ق$$اب. للتفاض$$ل، ت$$ام، غي$$ر منف$$ي : ھ$$ذه ثماني$$ة ش$$روط ًً ٍوغي77ر ذي وص77ف ، -مثب$$ت: يعن$$ي-ً ِْ َ ْ َِ َ

َي77ضاھي أش77ھ6 وغي77ر س77الك س77بيل فع677 َِ ٍ ِ ُِ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُِ َ إعرابھ$$ا أوص$$اف للفع$$ل : أوص$$اف للفع$$ل المق$$در، يعن$$ي.. ، ھ$$ذه كلھ$$ا ش$$روطْ
َصرفا: (المحذوف، وھي كلھا مفردة إ� قوله . .تم(و) ُ   .فإنھما جملتان فعليتان) َ

َصرفا( . .ت7م(ا=لف ھ$ذه لmط$.ق، و) ُ ِوغي7ر ذ: ( ص$فات للفع$ل، ول$ذلك ل$م يعطفھ$ا ب$الواو إ� ف$ي قول$هكلھ$ا) َ ِ ْ ٍ وص7فيََ ْ َ (
ٍوغير سالك( ِ َ ْ َِ َ.(  

 ل$م يعتب$ر الفعلي$ة، ال$صواب أن$ه يعتب$ر؛  ش$روط س$بعة:ابن عقيل ق$ال.. يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فع. التعجب
  :=نه � يصاغ من ا�سم، فالشروط ثمانية

ِمن الجلف والحمار، جلف على وزن فعل، قي$ل يبنيان ف.ًفع. أن يكون : ا=ول ِ م$ا : الرج$ل الج$اف الغل$يظ، ف$. يق$ال: ِ
Kأجلفه، لماذا؟ لكونه � فعل له، جلف ھذا اسم ليس له فعل، ھكذا مثل به كثير من النح$اة، والحم$ار اس$م، ف$. يق$ال م$ا : َ

، أما ما أحمره ھذا محل وفاق أن$ه � يتعج$ب من$ه؛ ِأحمره؛ =نه ليس له فعل، لبنائه من غير فعل، لكن نوزع في جلف
  .=ن الحمار اسم وليس بفعل

َجل$$ف كف$$رح، جلف$$ا وج.ف$$ة، إذن أثب$$ت ل$$ه فع$$ل، إذا قي$$ل: ولك$$ن ف$$ي الق$$اموس ِجل$$ف كف$$رح، يعن$$ي: ًَ ًفع$$ل، جلف$$ا فرح$$ا : ِ ً َ َ
من النح$اة يمثل$ون بھ$ذا حت$ى أن يتعجب منه، وإن كان كثير .. ما أجلفه: وج.فة، إذن له مصدر، وعليه يصح أن يقال

ٍأن يق$ال ب$أن ل$ه فع$.، وھ$و م$وازن لف$رح، جل$ف كف$رح، حينئ$ذ م$ا أجلف$ه : ّابن ھشام في التوضيح مثل بھذا، ال$صواب ً
ٍصواب، ولو نزل بأنه � فعل له حينئذ نقول ّ ھ$ذا � أص$ل : ًما أجلفه ھذا شاذ، وأم$ا م$ا أحم$ره م$ن كون$ه حم$ارا نق$ول: ُ

  .ھذا شاذ:  نقولٍله، فإذا سمع حينئذ

ام$رأة ذراع : ما أخف يدھا ف$ي الغ$زل، بن$وه م$ن ق$ولھم: ما أذرعھا، ما أذرع المرأة، ما أذرعھا، أي: ولذلك شذ قولھم
ھ$ذا ش$اذ وإن س$مع؛ =ن$ه ل$يس ل$ه فع$ل، ام$رأة : م$ا أذرع الم$رأة نق$ول: خفيفة الي$د ف$ي الغ$زل، فق$ولھم: كسحاب، يعني

  .ذراع، ذراع ھذا اسم وليس بفعل

ِمن ذ(ذن إ ٍ ث6ثيِْ َ ٍمن فعل، إذن الشرط ا=ول أن يكون فع.، ف$إذا ك$ان اس$ما حينئ$ذ � يتعج$ب من$ه، : يعني) َ ً ِم7ن ذ(ً  يِْ
ٍث6ث َ ِمن ذ) َ ٍمن فعل صاحب أحرف ث.ث: يِْ ٍ.  

ه، س$واء  مم$ا زاد علي$-ال$صيغتان–ًإذن � يتعجب إ� من الفعل الث.ث$ي المج$رد، في$شترط أن يك$ون ث.ثي$ا، ف$. يبني$ان 
ًك$$ان رباعي$$ا ا=ص$$ول أو ث.ثي$$ا مزي$$د أو رب$$اعي مزي$$د، نح$$و ، � ي$$ؤتى بح$$رف م$$ن ھ$$ذه دح$$رج وانطل$$ق واس$$تخرج: ً

ِأح$$سن، م$$ا أفع$$ل، وأفع$$ل ب$$ه ھ$$ذا عل$$ى زن$$ة أربع$$ة : الح$$روف الث.ث$$ة ويتعج$$ب منھ$$ا؛ =ن أح$$سن عل$$ى أربع$$ة أح$$رف
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 أج$ل أن ي$ستقيم مع$ه ال$صيغة، وإذا ح$ذفت من$ه ٍأحرف، حينئذ لو جئ$ت ب$دحرج � ب$د أن$ك تح$ذف الح$رف ا=خي$ر م$ن
ًحرفا بطلت البنية، خرج الفعل عن مدلوله، ھذا في الرباعي، ومثله الث.ثي المزيد وصار أربعة أحرف، فم$ا زاد ع$ن 

  .الرباعي من باب أولى وأحرى؛ =نه � بد من حذف حرفين أو ث.ثة

َن الث.ثي بجميع أنواعه � يبن$ى من$ه اتفاق$ا إ� أفع$ل، ففي$ه ن$زاع، � يبنى الصيغتان إ� من فعل ث.ثي، فما زاد ع: إذن ً
ًيمتن$ع مطلق$ا، وھ$و ق$ول الم$ازني وا=خف$ش : ًيج$وز مطلق$ا، وھ$ذا رأي س$يبويه، وقي$ل: َأفعل مثل أكرم فيه نزاع، فقي$ل
اللي$ل، وم$ا أقف$ر ھ$ذا م$ا أظل$م ھ$ذا : يجوز إن كان$ت الھم$زة لغي$ر النق$ل نح$و: بالتفصيل: وابن السراج والفارسي، وقيل

ما أذھب نور اللي$ل؛ =ن الھم$زة ھن$ا للنق$ل، إن كان$ت ھمزت$ه للنق$ل امتن$ع، وإن ل$م يك$ن ك$ذلك ج$از، : المكان، و� يقال
ًوھذا مذھب ابن عصفور، وا=ول مذھب سيبويه وأكثر النحاة أنه يجوز مطلقا، والق$ول بج$واز بن$اء فع$ل التعج$ب م$ن 

  ً.أصحابه، واختاره ابن مالك في التسھيل وشرحه، بأنه يجوز مطلقاًأفعل مطلقا ھو قول سيبويه و

تف$$صيل اب$$ن ع$$صفور م$$ا أعط$$اه لل$$دراھم، وم$$ا أو�ه .. ًوش$$ذ عل$$ى ھ$$ذين الق$$ولين ا=خي$$رين المن$$ع مطلق$$ا، والتف$$صيل
م$ا أتق$اه بنيت$ه : قي$لا=قوال الث.ثة، وما أملى القربة؛ =نھما من اتق$ى وام$ت5، إذا .. ما أتقاه: yللمعروف، وعلى كل قول

َمن اتقى، اتقى على وزن افتعل، إذن ليس على وزن أفعل، يكون مما اتفق النحاة عل$ى منع$ه أو مم$ا اختل$ف في$ه؟ مم$ا 
ما زاد عن الث.ثي متفق على منعه إ� أفعل، اتقى على وزن افتعل، افتعل ھ$ل ھ$و ع$ين : اتفقوا على منعه، نحن نقول

  .عھو متفق على المن: أفعل؟ إذن

  .ٍما أبلى القربة من امت5ت، افتعلت، حينئذ من باب أولى إذا اتقى منع فامت5ت من باب أولى وأحرى

ًأن يك$$ون ث.ثي$$ا، ف$$. يبن$$ى مم$$ا زاد علي$$ه، إ� أفع$$ل وق$$ع في$$ه خ$$.ف أج$$ازه س$$يبويه ومنع$$ه غي$$ره، وف$$صل اب$$ن : إذن
  . عصفور

ِمن ذ( َ ث6ث صرفايِْ َ. ُ ٍ   .ف. يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس -ثالثھذا ال-ً  أن يكون متصرفا)َ

ًوما له تصرف ناقص كيَدع ويذر، يعني مطلقا سواء كان غير متصرف ت$صرفا تام$ا ك$نعم وب$ئس، أو يك$ون مت$صرفا  ً ً ً
  ً.ناقصا

َصرفا(إذن  . ًالمراد به التصرف التام، احترازا مما � يتصرف أص. أو مما له تصرف ناقص، فيمنع) ُ   . في الطرفينً

ًأن يكون متصرفا تصرفا تاما؛ =نه المتبادر عن اFط.ق، : إذن الشرط ً ًأص$.، و� ف. يبنيان من فعل غي$ر مت$صرف ً
  .من فعل ناقص التصرف كيدع ويذر

ٍقابل فضل( .. للمفاضلةًأن يكون معناه قاب.: الرابع ِْ َ ذن يق$ع المعنى قاب$ل =ن ي$ستعظم، ف$.ن يزي$د ع$ن ف$.ن، إ: يعني) َِ
ٌزي$د م$ات وعم$رو م$ات، ك$ل  . إذ � مزي$ة فيھم$ا ل$شيء عل$ى ش$يء؛ ونحوھم$ايف. يبنيان م$ن م$ات وفن$فيه التعجب،  ٌ

  .منھما مات � يتعجب من موت أحدھما

 م$ا أك$ون :يق$الف$. وك$اد وأخواتھ$ا،  ك$ان وأخواتھ$ا : واحترز بذلك م$ن ا=فع$ال الناق$صة نح$وً،أن يكون تاما: الخامس
ً بناء على أن قائما ھذا ليس خب$را ب$ل ھ$و ح$ال، وھ$ذا س$بق بيان$هوأجازه الكوفيون، ً قائماًزيدا وأج$ازه الكوفي$ون بن$اء . ً

ًم$ا أك$ون زي$دا؛ : على أصله من أن المنصوب بعد كان حال، إذن � يكون كان وأخواتھا مما يقع به التعجب، ف. يق$ال
َ=نه لو صح ما أكون زيدا قائما لزم نصب أفعل لشيئي ً ًزيدا المتعجب منه، والخبر؛ =نه � بد م$ن خب$ر، مھم$ا : ن وھماً

ًما أك$ون زي$دا قائم$ا، ھ$ل يج$وز ح$ذف قائم$ا م$ن أج$ل : تصرفت كان � بد من اسم وخبر، إذن نصب به شيئان، فيقال ً ً
ًأن يبقى في اللفظ زيدا فقط؟ � يج$وز، و� يج$وز ح$ذف قائم$ا �متن$اع ح$ذف خب$ر ك$ان، و� ج$ره ب$ال.م � متن$اع ج$ر ً

  .الخبر بال.م

  .ًإذن � يتصرف في أفعل بكونه على وزن كان فينصب شيئين اثنين، بل � بد أن يكون ناصبا لواحد

ًم$ا ض$ربت زي$دا، م$ا أض$رب زي$$دا، : ، ف$. يبن$ى م$ن المنف$ي �لتباس$ه بالمثب$ت؛ =ن$ه إذا قي$لًأن � يك$ون منفي$ا: ًسادس$ا ً
ًفحينئذ صار مثبتا التبس المنف$ي بالم ًثب$ت، وھ$ذا ي$شمل الن$وعين س$واء ك$ان المنف$ي لزوم$ا؛ =ن بع$ض ا=لف$اظ م.زم$ة ٍ

م$ا : م$ا ع$اج ف$.ن بال$دواء، أي م$ا انتف$ع ب$ه، � يق$ال: للنفي � تكون مثبتة، أو يكون ما ھو قابل لmثب$ات والنف$ي، نح$و
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ھ$ذا في$ه إبط$ال لمعن$اه : ًت$ا، نق$ولأعوجه، أو ما أعيجه؛ =ن ھذا م.زم للنفي، فإذا أدخلته في صيغة ما أفع$ل ص$ار مثب
ٍفيلتبس حينئذ المعنى ھل ھو مثبت أو منفي، ما عاج مضارعه يعيج، وأما عاج يعوج بمعنى م$ا ل يمي$ل في$ستعمل ف$ي 

  .اFثبات

أو . إذن ع$اج ھ$ذا م$ضارعه يع$يج، وھ$$ذا ال$ذي يمن$ع، وأم$ا ع$$اج يع$وج ب$الواو بمعن$ى م$$ال يم$ل في$ستعمل ف$ي اFثب$$ات
ف$ي : ًلماذا؟ مع كونه قد يكون مثبت$ا، نق$ول. �: ھذا نفي، ھل يتعجب منه؟ الجواب: ً ضربت زيدا، نقولما: ًجوازا نحو

ًحينئذ أ� يكون منفيا سواء ك$ان المنف$ي لزوم$ا يعن$ي م$.زم للنف$ي، و� يك$ون مثبت$ا أو يك$ون ويك$ون، . ھذا التركيب � ً ً ٍ
  .فالحكم عام

ِوغي7ر ذ( : وھ$و ال$ذي أش$ار إلي$ه بقول$ه،لَأن � يكون الوصف منه عل$ى أفع$: السابع ِ ْ ِ وص7ف ي7ضاھيََ ٍَ ُ ْ َ أش7ھ6يَ َ ْ : يعن$ي) َ
ًغير صاحب وصف ليس الوصف منه مشابھا =فعل، فإن كان الوصف من$ه عل$ى وزن أفع$ل، اس$م الفاع$ل عل$ى وزن 

م$ا أس$وده، وك$ذلك : ، ف$. يق$الد فھ$و أس$ودِس$و: واحترز بذلك من ا=فعال الدالة على ا=ل$وانأفعل امتنع التعجب منه، 
ِم$ا أع$وره، ممتن$ع =ن الوص$ف من$ه عل$ى وزن أفع$ل، و� يق$ال ف$ي ح$ول أح$ول م$ا : ِ عور ما أعوره، � يق$الالعيوب

ما أحمره، إذن كل ما كان الوصف اس$م الفاع$ل من$ه : ِحمر، اسم الفاعل منه أحمر ف. يقال ما أحمره :أحوله، و� يقال
  .على زن أفعل ف. يتعجب منه

 يكون الوص$ف من$ه عل$ى أفع$ل، واحت$رز ب$ذلك م$ن ا=فع$ال الدال$ة عل$ى ا=ل$وان، ك$سود فھ$و أس$ود، وحم$ر فھ$و أن �
م$$ا أس$$وده و� م$$ا أحم$$ره، و� م$$ا أحول$$ه، و� م$$ا : أحم$$ر، والعي$$وب كح$$ول فھ$$و أح$$ول، وع$$ور فھ$$و أع$$ور، ف$$. تق$$ول

  . بواسطةكل ھذا ممتنع مباشرة، وإنما يؤتى.. أعوره، و� أعور به و� أحول به

اس$تعظام وص$ف ف$ي الفاع$ل، زي$ادة وص$ف ف$ي الفاع$ل، : ، وھذا ذكرن$اه ف$ي ال$سابق للمفعولًأن � يكون مبنيا: الثامن
ًاحترازا من استعظام، زيادة وصف في المفعول، ولذلك اش$ترطوا أن يك$ون مبني$ا للمعل$وم وأ� يك$ون مبني$ا للمجھ$ول ً ً .

ٌُض$رب زي$د، ل$و : ال$صيغة ي، يعني إذا جيء به على زنة أفع$ل؛ =ن$ه � يغي$رًدفعا للبس المبني من فعل المفعول بالمبن
ٍم$$ا أض$$ربه، حينئ$$ذ الت$$بس، ھ$$ل ھ$$ذا المتعج$$ب من$$ه وق$$ع علي$$ه الفع$$ل أم وق$$ع من$$ه؟ وأم$$ا : أراد أن يتعج$$ب من$$ه س$$يقول

؟ ھ$ذا في$ه ل$بس، ما أفعله، أضرب بزيد، ھل التعجب ھنا من كونه أوقع الضرب أو وقع علي$ه: الصيغة �زمة � تتغير
  .إذن نمنع أن يكون التعجب من مغير الصيغة

ًأ� يكون مبنيا للمفعول دفعا للبس المبني من فعل المفعول بالمبني من فع$ل الفاع$ل، واس$تثنى بع$ضھم م$ا ك$ان م.زم$ا  ً ً
ِلصيغة فعل، مثل ُعنيت، ُعني بكذا، ُعنيت بحاجتك، فيجوز عندھم ما أعناه؛ =نه � يلتبس، إذا قا ٍما أعناه حينئ$ذ � : لُ

  .زھي علينا: يلتبس، وما أزھاه علينا، يعني يقول

ًالم$شھور المن$ع مطلق$ا إذا أم$ن : ُوقد يبني$ان م$ن فع$ل المفع$ول إن أم$ن الل$بس، إذن ھ$ذه ث.ث$ة أق$وال: وقال في التسھيل
  .اللبس أو لم يؤمن اللبس

  .ُعني وزھي: استثناء الم.زم للمبني للمجھول نحو: الثاني

  .ٍأنه يجوز إن أمن اللبس، وأما إذا لم يؤمن اللبس حينئذ � يجوز: لثالث وأجازه ابن مالك رحمه ' في التسھيلا

  . تريد التعجب من ضرب أوقع به لئ. يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعهًأضرب زيداما : ف. تقول

  :إذن

ِوص777777777777غھما م777777777777ن ذ ِْ َ ُ ُ َ ث6777777777777ث ص777777777777رفايَْ َ. ُ ٍ َ  

ِوغي7777777777ر ذ ِ ْ َ وص7777777777ف ي7777777777ضيََ ُ ْ َ أش7777777777ھ6يِاھٍَ َ ْ َ
  

  

ِقاب77777777777ل ف77777777777ضل ت77777777777م غي77777777777ر ذ ِ ْ َْ . َ ٍ َِ َ انتف77777777777ايَِ ِ ْ  

َوغي7777777777777777ر س7777777777777777الك س7777777777777777بيل فع67777777777777777 ِ ٍ ُِ َ ِ َ َ ْ َِ َ  

  

ٍوغير سالك   ( ِ َ ْ َِ ًغير فع$ل س$لك وذھ$ب طري$ق فع$ل يعن$ي ب$ضم أول$ه وك$سر ثاني$ه مبني$ا للمجھ$ول، ھ$ذه ثماني$ة : يعني) َ ُِ
  .شروط � بد من توفرھا

: ذه الشروط، ھل معنى ذلك أنه � يتعجب منه نخرجه، أم أن ثم طري$ق آخ$ر؟ ق$الًبعضا من ھ.. ًفإن عدم الفعل واحدا
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ِ الم$$شھورة م$$ا أفع$$ل، وأفع$$ل ب$$ه، وإنم$$ا ننتق$$ل إل$$ى طريق$$ة ةق$$د يتعج$$ب من$$ه لك$$ن ل$$يس مباش$$رة، يعن$$ي ل$$يس بال$$صيغ. � َ
  .أخرى

َوأش777777777777777777دد ِ ْ َ َو أش777777777777777777د أو ش777777777777777777بھھماا َ ُ ُ ْ ْ ِْ َ َ. َ  

  

َيخل777777777ف م777777777ا بع777777777ض ال777777777شروط ع777777777دم َ ُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ c   اُْ

  

ْوم7777777777777صدر الع7777777777777ادم بع7777777777777د ينت7777777777777صب َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ َِ ْ ُ َِ  

  ج

ْوبع77777777777د أفع77777777777ل ج77777777777ره بالب77777777777ا يج77777777777ب َ َ ُ c َ ْ َ َِ ْْ ِ ِ ْ َ َ  

  

ًإذا لم يكن ث.ثيا ھ$ل نتعج$ب من$ه أو �؟ نع$م نتعج$ب من$ه، لك$ن � : ھذا الطريق الثاني فيما عدم بعض الشروط، يعني
ًمباشرة في ما كان غير متصرف تصرفا تاما، في ما كان معن$اه قاب$ ل للتفاض$ل ھ$ذا س$يأتي، وك$ذلك الجام$د � يتعج$ب ً

  .منه البتة

َإذا كان ناقصا ولم يكن تاما نتعج$ب من$ه لك$ن � مباش$رة، والمنف$ي، وم$ا ك$ان الوص$ف من$ه عل$ى وزن أفع$ل، والمبن$ي  ً ً
  ا.للمجھول يتعجب منھا لكن بطريقة أخرى

ْوأشدد( ِ ْ َ   .ي الصيغة الثانيةِالدال الثانية مفتوحة، وأصلھا أشدد، أفعل، ھ) َْوأ َ

ْوأشدد( ِ ْ َ   .سقطت الھمزة وحركت الدال للتخلص من التقاء الساكنين) َْوأ َ

ْوأشدد( ِ ْ َ .و أشدَأ َ َ َ ْوأشدد: � تقل) ْ ِ ْ َ . أو أشدَ َ َ   .ينكسر معك الوزن.  �َْ

َوأش777777777777777777دد  ِ ْ َ َو أش777777777777777777د أو ش777777777777777777بھھمااَ ُ ُ ْ ْ ِْ َ َ. َ  

  جج

َيخل777777777ف م777777777ا بع777777777ض ال777777777شروط ع777777777دما َ ُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ c ُْ  

  ج

أش$دد .. K، ھذان فع.ن أشدد، أشد وبأشد ونحوه،ل إلى التعجب من ا=فعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوهتوصُي
َھذا قائم مقام أفعل بزيد، أفعل أحسن، وأشد ھذا قائم مقام أفعل الصيغة ا=ولى، وقدم وأخر من أجل الوزن ِ ِ ِ.  

ِكث$ر، أقل$ل أقل$ل، أكب$ر أكب$ر، أص$غر أص$غر، أعظ$م أعظ$م، َأو شبه أشدد وشبه أشد، وما ھ$و ش$به أش$دد وأش$د؟ أكث$ر أ ِ ِ َِ َ ِ َ َ
ِأقوى أقوي، أضعف أضعف، أحسن أحسن، أقبح أقبح َِ َ َ َِ   .Kشبه أشد وأشدد.. كل ھذه مثلھا.. ِ

ُيخلف( َُ صيغتي التعج$ب الم$صوغتين م$ن م$ا ع$دم بع$ض ال$شروط، أو يخل$ف ص$يغتي م$ا ع$دم بع$ض ال$شروط، : أي) ْ
ُيخلف( َُ   .د لفظه فھو مبتدأالجملة قص) ْ

ْوأشدد: (إذن ِ ْ َ .أو أشد(ھذا مبتدأ قصد لفظه، ) َ َ َ َأو شبھھما(معطوف عليه، ) َْ ُ ُ ْ ِْ ُيخلف(معطوف عليه، ) َ َُ أشدد وما عط$ف ) ْ
ُيخلفعليه فاعل،  َُ   . الجملة خبرْ

  .اسم موصول بمعنى الذي، مفعول إذن) َما(

َبعض يخلف ما عدم بعض الشروط،  ْ َ عدمافعول مقدم لـبالنصب على أنه مَ   .، وا=لف لmط.قَِ

َبعض( ْ ِال7شروط(مضاف، و) َ ُ c ( ،َبع7ض ال7شروط ع7دمام$ضاف إلي$ه َ ُ َ ْ َِ ِ c ،ع$رابFالجمل$ة ف$ي مح$ل رف$ع � مح$ل لھ$ا م$ن ا 
  .اسم موصول) ما(صلة الموصول؛ =ن 

.أشدد أو أشد: إذن ھذان اللفظان َْ ْْ َ   .الشروط، وما يقوم مقامھما يخلف صيغتي ما عدم بعض ِ

ْوأشدد: (ھنا قال ِ ْ َ . أو أشدَ َ َ فيه لبس فيه إشكال، المتبادر منه أن أشدد وأشد مصوغان م$ن فع$ل م$ستكمل لل$شروط، ھ$ذا ) َْ
ا=صل؛ =ننا نحن تركنا الفعل الذي لم يستكمل الشروط فل$م نتعج$ب من$ه مباش$رة، فجئن$ا بنائ$ب عن$ه، ا=ص$ل المتب$ادر 

ًشروط أو �؟ ھكذا بالعق$ل؟ ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، إذا ك$ان الفع$ل ل$يس م$ستكم. لل$شروط للذھن أن النائب يكون مستكمل لل
  .نأتي با=صل من باب أولى

.أشدد أو أشد: فنقول َْ ْْ َ  المتبادر أنه مستكمل للشروط ھذا ھو الظ$اھر؛ =ن الق$صد م$ن اFتي$ان بھم$ا ال$تخلص م$ن ص$وغ ِ
ھ$ذه -أش$د م$صوغان م$ن غي$ر الث.ث$ي وھ$و اش$تد الخماس$ي فعل التعجب من فعل لم يستكمل ال$شروط، م$ع أن أش$دد و
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أش$د الرج$ل إذا : ً وھو اشتد الخماسي على الظاھر؛ إذ � يعلم ورود أشد الرباعي فع.، لك$ن ق$ال ف$ي الق$اموس-مشكلة
كانت معه دابة شديدة، لك$ن ھ$ذا � ي$صلح أن يك$ون ھ$و ال$ذي ي$صاغ من$ه ھ$ذا الفع$ل، أش$د الرج$ل إذا كان$ت مع$ه داب$ة 

ًيدة، والصوغ من ھذا في أشد استخراجا بعيد، ليس معه داب$ة قوي$ة، حينئ$ذ م$ا أش$د اس$تخراجا، زي$د أش$د اس$تخراجا شد ً ًٌ ٍ
ھما من ش$دد الث.ث$ي، حك$اه اب$ن مال$ك ف$ي العم$دة وبھ$ذا ينتف$ي ا�عت$راض : وقيل. ھذا ليس فيه تناسب: من كذا، نقول

  فسھما فكيف يتوصل بھما إلى غيرھما؟بأنھما من غير الث.ثي، فلم يستكم. الشروط في أن

ٍ فحينئ$ذ ثب$ت الفع$$ل -يرج$ع إلي$ه-ِإذن أش$دد أو أش$د متب$ادر أن$ه م$ن اش$$تد الخماس$ي، لك$ن حك$ى اب$ن مال$ك ش$$َدد أو ش$دد 
  .الث.ثي

َوأش777777777777777777دد  ِ ْ َ َو أش777777777777777777د أو ش777777777777777777بھھمااَ ُ ُ ْ ْ ِْ َ َ. َ  

  جججج

َيخل777777777ف م777777777ا بع777777777ض ال777777777شروط ع777777777دما َ ُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ c ُْ  

  ج

ُوم7صدر : (لمأخوذين مما ذكر، ف. يؤتى بھما مباشرة وإنم$ا ن$أتي بأش$د وأش$دد، ث$م بع$د ذل$كيخلف فعلي التعجب ا: أي ْ َ ََ
ِالعادم ِ ِم$ا أعظ$م أعظ$م، م$ا أكب$ر : أش$د م$ا أش$د، وأش$دد: ننظر إلى الفعل، إذن جئنا بالواس$طة ا=ول$ى توص$يلة، وھ$ي) َ

ِأكبر، ما أصغر أصغر تأتي بھذا اللفظ ِ.  

  . من أن يتعجب منه مباشرة، فتأخذ منه المصدرثم تنظر في الفعل الذي منع

ِومصدر العادم: (قال ِ َ ُ ْ َ ُبعد(ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط ) ََ ْ ْينتصب(يعني بعد أشد ) َ َِ َ ً، ما ھ$و ال$ذي منعن$اه؟ م$ث. )ْ
ًاس$تخراجا، ما أشد، استخرج م$ا م$صدره؟ : استخرج ھذا � يؤتى منه مباشرة، وإنما نأتي بأشد، نقول: استخرج، نقول

ٍما أشد استخراج زي$د، أو م$ا أش$د اس$تخراجه، أش$دد باس$تخراج : ٍفحينئذ تأتي بالمصدر مضاف إلى فاعل الفعل، فتقول
ًزيد تأتي بالمصدر إما منصوبا بعد أشد وإما مجرورا بالباء على ا=ص$ل؛ =ن المتعج$ل من$ه ف$ي أفع$ل يك$ون من$صوبا  ً ًَ ٍ

  .ھو على أصله: ًل يكون مجرورا بالباء، إذنِعلى المفعولية، والمتعجب منه في أفع

ِومصدر العادم( ِ َ ُ ْ َ مصدر الفعل العادم، إذن ما � مصدر له � بد من مصدر ھن$ا، إذن ال$ذي ل$يس ل$ه م$صدر � م$دخل ) ََ
  .له � في ا=ول و� في الثاني

ُبع7د(وم$صدر الفع$ل الع$$ادم ل$بعض ال$$شروط،  ْ ْينت7صب(بع$د أش$$د : يعن$$ي) َ َِ َ ت$$ه بع$دما أفع$$ل � ب$أس، وإن ك$$ان ، وإن قدر)ْ
ْوبعد أفعل: (الظاھر بعد أشد، لكن قوله ِ ْ َ َ ْ َ   .ھذا يدل على أن ا=صل مراعاة الوزن، لكن � بأس ھذا أو ذاك) َ

ْومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل( ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ُجره(أشدد ) ِ c َبالبا(يجب ) َ ْ   .على ا=صل) ِ

ٍغ منه مباشرة لع$دم ت$وفر ش$رط م$ن ال$شروط ال$سابقة حينئ$ذ ن$أتي بلف$ظ أش$د وأش$دد، ث$م ن$أتي إذن كل ما امتنع أن يصا
م$$ا أش$$د : ًالفع$$ل غي$$ر م$$ستوفي ال$$شروط ن$$أتي بم$$صدره م$$ضافا إل$$ى الفاع$$ل � ب$$د م$$ن ھ$$ذا، م$$ا نق$$ول.. بم$$صدر الع$$ادم

ًاستخراجا، وما أشد انط.قا �، � بد أن يكون مضافا إلى الفاعل ً راجه، إذا ك$ان الك$.م ع$ن زي$د، أو م$ا ما أشد اس$تخ: ً
  .أشد استخراج زيد

ْوم7777777777777صدر الع7777777777777ادم بع7777777777777د ينت7777777777777صب َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ َِ ْ ُ َِ  

  جج

ْوبع77777777777د أفع77777777777ل ج77777777777ره بالب77777777777ا يج77777777777ب َ َ ُ c َ ْ َ َِ ْْ ِ ِ ْ َ َ  

  ج

فتقول في التعجب من الزائد على ث.ثة، ومما الوصف منه على أفعل الذي ھو أعور ھنا، ما أش$د أو أعظ$م دحرجت$ه، 
ت$أتي .. ما أشد دحرج$ة زي$د، أش$دد بدحرج$ة زي$د: نه مباشرة؛ =نه رباعي، فإذا أردنا التعجب نقولدحرج � يتعجب م

ما أشد دحرجته أو انط.قه أو حمرت$ه، م$ا أش$د حمرت$ه وم$ا أش$د ص$فرته، وم$ا أش$د ع$وره، وم$ا أش$د . به على ا=صل
ًدر ھن$$ا � يك$$ون ص$$ريحا وإنم$$ا م$$ؤو� ، أو أش$$دد أو أعظ$$م بھ$$ا، وك$$ذا المنف$$ي والمبن$$ي للمفع$$ول، إ� أن الم$$ص..ح$$وره ً

ٌما أكثر أ� يقوم زيد؛ =ننا � بد أن نأتي بالنفي كم$ا ھ$و، ل$و ح$ذفنا النف$ي وجئن$ا بالم$صدر كي$ف ن$سلط : بالصريح نحو
ٍم$ا أكث$ر أ� يق$وم زي$د، حينئ$ذ التعج$ب يك$ون : ًالنفي عليه؟ إذن نبقيه كما ھو ويكون الم$صدر م$ؤو� بال$صريح، فنق$ول ٌ

َم قيام زيد، وما أعظم ما ُضرب زيد، ُضرب ھذا مغير الصيغة، ومن عد َِ ٌِ   .ھذه مصدرية، إذن في قوة المصدر) ما(ٍ

ِومصدر العادم  إذن ِ َ ُ ْ َ ًإما صريحا وإما مؤو� بالصريح، متى يكون مؤو� بالصريح؟ في حالينََ ً ً :  
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  .إذا تعجبت من المنفي: ا=ول

ٌما أشد ما ُضرب زيد، تعجبت؛ =نك لفظت به كما ھو، ُضرب م$ا ح$صل ل$بس، : الفعل المبني للمجھول، تقول: الثاني
ٍوالنفي حرف بقي كما ھو، وأشدد بھما، وأما الناقص كان وأخواتھا فعلى الق$ول ب$أن ل$ه م$صدرا حينئ$ذ � إش$كال في$ه،  ً

  .ًما أشد كون زيد قائما، جئت بالمصدر كما ھو

م$ا أش$د كون$ه : صدر الصريح، وإ� فمن الثاني المؤول بالصريح، تق$ولفإن كان له مصدر فمن النوع ا=ول، يعني الم
ًجمي.، أو ما أكثر ما كان محسنا،  ٍ، إذا ك$ان م$ا ل$ه م$صدر فحينئ$ذ كي$ف -ھ$ذا غري$ب عن$د النح$اة-ھذه م$صدرية، ) ما(ً

  .درًفيكون مؤو� بالمص) كان(المصدرية و) ما(إذا لم يكن له مصدر نأتي بـ: مصدر مؤول؟ قالوا: نقول

  .لھا مصدر) كان(أن : الصواب

ًأو ما أكثر ما كان محسنا، وأما الجامد والذي � يتفاوت معن$اه ف$. يتعج$ب منھم$ا البت$ة، الجام$د ل$يس ل$ه م$صدر؛ =ن$ه 
ِومصدر الع7ادم: (قال ِ َ ُ ْ َ م$ا � م$صدر ل$ه وھ$و الجام$د � يتعج$ب من$ه البت$ة، وم$ا � يتف$اوت ھ$ذا خ$رج ع$ن معن$ى : إذن) ََ

وك$ذلك م$ا � فع$ل ل$ه؛ . زيادة وصف في الفاعل، وھذا ليس في$ه اس$تعظام.. ن التعجب فيه استعظام وصفالتعجب؛ =
  .=نه � مصدر له

ِومصدر العادم : إذن ِ َ ُ ْ َ الجام$د ال$ذي � م$صدر ل$ه، وم$ا � فع$ل ل$ه وھ$و ا�س$م كم$ا ذكرن$اه ف$ي جل$ف م$ا : أخرج ن$وعينََ
  . عليهھذا يحفظ و� يقاس: أجلفه، وما أحمره، نقول

، ھ$ذا  وبأش$د ونح$وه،يعني أنه يتوصل إل$ى التعج$ب م$ن ا=فع$ال الت$ي ل$م ت$ستكمل ال$شروط بأش$دد ونح$وه: قال الشارح
و� يخ$$تص التوص$$ل بأش$$د ونح$$وه بم$$ا فق$$د بع$$ض : ل5زھ$$ري ق$$ال مت$$ى؟ إذا ل$$م ي$$ستكمل ال$$شروط، لك$$ن ف$$ي الت$$صريح

د لعمرو، و� يرد ھذا على الناظم؛ =ن م$راده يخل$ف َما أشد ضرب زي: الشروط، بل يجوز فيما استوفى الشروط نحو
  ً.وجوبا

ما استوفى الشروط لك أن تأتي ب$ه عل$ى الطريق$ة الثاني$ة أش$دد وأش$د، ھ$ذا إذا اس$توفى ال$شروط، لكن$ه ل$يس ھ$و : يعني
  .وما عدم بعض الشروط تعين. الشائع، ليس ھو الفصيح

ًيخلف وجوبا � جوازا، ھذا مراد الناظم، وأما: إذن   . الجواز وذلك فيما إذا استوفى الشروط، لكنه ليس بالمشھورً

 م$$ا أش$$د :ل بالب$$اء فتق$$ولِ ويج$$ر بع$$د أفع$$ عل$$ى ا=ص$$ل،ً بع$$د أفع$$ل مفع$$و�هوين$$صب م$$صدر ذل$$ك الفع$$ل الع$$ادم ش$$روط
  . وأشدد بحمرته، وما أشد حمرته، وأقبح بعوره، وما أقبح عوره، وأشدد بدحرجته واستخراجه،دحرجته واستخراجه

ْالن77777777777دور احك77777777777م لغي77777777777ر م77777777777ا ذك77777777777رِوب َ ْ ِْ ُِ ِ َِ ْ ُ cُ  

  

ِو) تق7777777777س عل7777777777ى ال7777777777ذ ِ. َ َ ْ ََ ْ من7777777777ه أث7777777777ريَ ِ ُِ ُ ْ  

  ج

ْوبالندور احكم( ُ cْ ِ ُ َم$ا ل$م ي$ستوف ال$شروط وج$اء عل$ى ص$يغة م$ا أفعل$ه عل$ى ا=ص$ل دون التوس$ط بأش$دد وأش$د، : يعني) ِ ِ
  .� تقس: ذ، ولذلك قالشا: ٍنادر في مثل ھذا حينئذ نقول: ھذا نادر، وإذا قيل: ٍحينئذ نقول

ھ$ذا يحف$ظ و� يق$اس علي$ه؛ =ن م$ا ع$دم : ِما لم يستوفي الشروط إذا ج$يء ب$ه عل$ى وزن م$ا أفع$ل وأفع$ل ب$ه قلن$ا: إذن
  .الشروط يجب أن ينتقل إلى الطريقة الثانية

ْوبالندور احكم( ُ cْ ِ ُ   .احكم بالندور، يعني القلة) ِ

ْلغير ما ذكر( َ ِْ ُِ ِ َو) تقس على  َ َ ْ َِ َ ِالذَ ْ منه أثري. ِ ُِ ُ   .ھذا يحفظ و� يقاس عليه: نقل عن العرب، مع أنه منقول، نقول: يعني) ْ

ْوبالندور احكم لغير ما ذكر( َ ْ ِْ ُِ ِ َِ ْ ُ cُ ِوص7غھما م7ن ذ: (البيت ھذا � داعي له، يعني مفھوم مما سبق؛ =نه ق$ال: قيل) ِ ِْ َ ُ ُ ٍ ث67ثيَْ َ َ (
  . في تخلف الشروطبين أنه � بد من شروط، ثم بين الطريقة

َبأفعلأن ما جيء به على ا=ول : علم من ا=بيات ا=ربعة: إذن َ ْ َ ْانطق ِ ِ ِولم يستوف الشروط حكمنا عليه بأن$ه ن$ادر ش$اذ  ْ
  .يحفظ و� يقاس عليه، لكن ھذا اعتراض معترض
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.. دون ش$رطأن م$ا ج$اء : اعترض بأنه � حاجة إليه بعد تقريره الشروط؛ =نه بين أنه � قياس إ� بالشروط، مفھوم$ه
  . فھو شاذو يحفظ و� يقاس عليه، وھذا واضح بينتحقيق الشروط

ْو) تقس: (lاعترض بأنه � حاجة إليه بعد تقريره الشروط، ولئن ُسلم ا�حتياج فھو يغني عن قوله َِ َ َ.(  

ُوبالندور احكم لغير ما ذ(بأنه يحتاج إليه، إذن يكفينا : لو قيل: يعني َ ْ ِْ َِ ِ ْ ُ cُ ْكرِ ْو) تقس: (، ما الفائدة من قوله)ِ َِ َ   ؟)َ

ْو) تق7س: (ًإذا حكم عليه بكونه نادرا وھو مخالف للقياس إذن ھو � يقاس علي$ه، إذن م$ا الفائ$دة م$ن قول$ه َِ َ ؟ إذ معل$وم )َ
ُأن النادر � يقاس عليه، أجيب 

-خلفھ$ا، ًأن$ه أت$ى بال$شطر ا=ول إش$ارة إل$ى أن ال$شروط س$مع ن$ادرا ت: -الجواب � ب$د-

  .ً، سمع نادرا تخلفھا لدفع توھم أنھا لم تتخلف-وھو ھذا باب ا�عتراض

أنه أتى بھذا الشطر للد�لة على أن تلك الشروط مع كون العرب التزمتھا عن$د التعج$ب، إ� أن بع$ضھم خ$الف، : يعني
ِأت ب$صيغة تعج$ب إ� وھ$ي بأن الع$رب اس$توفت ال$شروط، يعن$ي ل$م ت$: فسمع مخالفة الشروط، لو لم يذكر ھذا قد يقال

لدفع توھم أنھا ل$م تتخل$ف، ث$م لم$ا ك$ان . شرطت الشروط ومع ذلك خالفت، إذن أفاد فائدة جديدة. �! مستوفية للشروط
ْو) تق7س: (ًالنادر قد يطلق على القلي$ل ال$ذي يق$اس علي$ه فتك$ون تل$ك ال$شروط ش$روطا للكث$رة ق$ال َِ َ ل$يس ك$ل .. الن$ادر) َ

  .ذا كلفظ القلةھ. نادر � يقاس عليه

ًأن ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبني$ا مم$ا ل$م ي$ستكمل ش$روطه فحق$ه أن يحف$ظ و� يق$اس علي$ه : ومعنى البيت
  .للندرة

ِوبالندور( ُ c ْاحكم(القلة : أي) ِ ُ   .احكم بالندور، ھذا متعلق باحكم) ْ

ْلغير ما ذكر( َ ِْ ُِ ِ   .من استيفاء الشروط) َ

.و) تقس على ال( َ َ ْ َِ َ ْ منه أثريِذَ ِ ُِ ُ   .نقل: أي) ْ

ِبالندور: فھم من قوله ُ c   . أنه قد جاء بناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض الشروط، وأن ذلك نادر غير مقيسِ

يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من ا=فعال التي سبق أن$ه � يبن$ى منھ$ا حك$م بن$دوره، و� يق$اس عل$ى م$ا 
ُ، اخت$صر ھ$ذا صرُم$ن اخت$، ھ$ذا م$أخوذ م$ا أخ$صره: كق$ولھم. فائ$دة م$ن ال$شروط إذا جوزن$ا القي$اسإذن � سمع منه، 

أن$$ه مبن$$ي : ا=ول: ُمبن$$ي للمجھ$$ول ا=ص$$ل � يج$$وز، لك$$ن س$$مع م$$ا أخ$$صره، م$$أخوذ م$$ن اخت$$صر، ھ$$ذا في$$ه ش$$ذوذان
  .أنه خماسي: للمجھول، الثاني

فبنوا أفع$ل م$ن فع$ل الوص$ف من$ه . ما أحمقه: لمفعول، وكقولھم ليل من فعل زائد على ث.ثة أحرف وھو مبنَفبنوا أفع
، وأع$س ب$هم$ن فع$ل جام$د، م$ا أع$ساه، : فھو أحمق، وق$ولھمحُمق ق ِ حم:نحوأحمق ھذا على وزن أفعل، على أفعل، 

  . وھو فعل غير متصرفىفبنوا أفعل وأفعل به من عس

  .، كل ھذا نقول يحفظ و� يقاس عليهKوما أعطاه، وما أفقره من افتقر، وما أجمعه، وما أجنه من ُجن

َوفع777777777777ل ھ777777777777ذا الب777777777777اب ل777777777777ن يق777777777777دما ُ َ ْ َ. ْ ََ ََ ِ ُِ  

  

َمعمول77777777777777ه ووص77777777777777له بم77777777777777ا الزم77777777777777ا َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ُِ ُ ُ  

  

ٍوف777777777777صله بظ777777777777رف  ْ ْ ََ َُ ْو بح777777777777رف ج777777777777راُ َ ْ َ ِْ ِ  

  

ِم7777777777ستعمل والخل7777777777ف ف7777777777 ُ َ َ ْ ْ ُْ ُْ ّْ ذاك اس7777777777تقريٌَ َْ ََ َ َ  

  ج

ً، ف. يتصرف فيه لكونه جامدا، يعني معمول$ه � يج$وز أن ھذا خاتمة الباب، وھو أنه يجب أن يتصل المعمول بالعامل
ًزي$$دا م$$ا أح$$سن، � ي$$صح، لم$$اذا؟ لكون$$ه جام$$د غي$$ر مت$$صرف، ف$$. : ًيتق$$دم علي$$ه، م$$ا أح$$سن زي$$دا، � ي$$صح أن يق$$ال

  .يتصرف في معموله

ٍمن77ع ت77صرفًم$$ا زي$$دا أح$$سن؛ =ن ھ$$ذا ن$$وع ت$$صرف؛ =ن أح$$سن جام$$د � يت$$صرف : و� يق$$ال c َ ُ ََ � : ق$$ديم، إذن حك$$م ْ
ٍيتصرف في معموله البتة، � بد أن يكون �حقا له، فلو تقدم وھو عامل ضعيف حينئذ خالفنا ا=ص$ل وھ$و أن العام$ل : ً
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  .الضعيف � يعمل فيما قبله

ُوفعل( ْ َھذا(ھذا مبتدأ وھو مضاف و) َِ   . مضاف إليه) َ

ِالباب(و ِھ7ذا الب7اب، "حك$م خ$اص"ك إذا قي$د باب التعجب، ھذا تقييد، اب$ن مال$: ِھذا الباب، يعني) َ َ َ ِالب7اب : َ ھ$ذا ب$دل، أو َ
  .عطف بيان أو نعت، والمراد به باب التعجب

َلن يقدما( ُ. َْ   .للتأبيد ھنا بقرينة) لن) (َ

َمعموله ووصله بما الزما( َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ُِ ُ ُالزما وصله) ُ َ ْْ َ َ  يعن$ي ق$د -دلت قرين$ة� تفيد التأبيد ھي إ� إذا -ھنا للتأبيد ) لن: (ٍحينئذ نقول: َ
ً يخلق$وا ذباب$اَل$ْن((تدل قرينة على أنھا للتأبيد، وأما دعوى الزمخ$شري بأنھ$ا تأبيدي$ة ففاس$د  َ َُ ُ ل$ن ھن$ا :  ق$ال]73:الح$ج [))ُْ

للتأبي$د، نع$م للتأبي$د لك$ن لقرين$$ة وھ$ي أن الخل$ق ص$فة [ ع$ز وج$$ل، أم$ا زي$د ل$ن يق$وم ھ$$ذه مث$ل � يق$وم، � ت$دل عل$$ى 
، وھ$ذا وارد ً)أب$دا(ًلن يقوم أبدا، فلو كانت للتأبيد �متنع أن يق$ال معھ$ا : -لفظ التأبيد– يجمع معھا بالتأبيد التأبيد، ولذلك

َلن يقدما: (إذن. حتى في القرآن ُ. َْ ُفع7ل: ا=لف لmط.ق أو التثنية؟ لmط.ق؛ =ن المبتدأ ھن$ا) َ ْ ُ فع7ل..ِ ْ ِھ7ذا الب7اب ِ َ َ ُفع7ل.. (َ ْ ِ 
ِھذا الباب َ َ ُلن ي َ ْ َقدماَ . ُمعموله َ ُ ُ ْ ُمعموله(إذن الفاعل ) َ ُ ُ ْ إذا أعرب$ت الفع$ل انظ$ر ف$ي فاعل$ه، أي$ن : ، ولذلك قلت لك قبل قلي$ل)َ

َل77ن يق77دما(ھ$و حت$$ى تع$$رف ت$$تم اFع$$راب،  ُ. َْ ُمعمول77ه(ًا=ل$$ف ھ$$ذه لmط$$.ق قطع$$ا � تحتم$$ل ) َ ُ ُ ْ ھ$$ذا الفاع$$ل، ول$$يس ھ$$و ) َ
  .محتمل ل5لف

َوفعل ھذا الباب ل( ِ َِ ْ ََ َ َن يقدماُ ُ. ُمعمولهلعدم تصرفه، ) َْ ُ ُ ْ َلن يقدما ھذا نائب فاعل، َ ُ. َْ   . عليهَ

ُووصله( َ ْ َ ِ بـهَ ِبـه(، )ِ َبما .. ِ َبما الزما(نسختان، ) ِ ََ ْ ِبهالتعجبية، ولو قيل ) ما(بـ) ِ  أح$سن، وھ$ذه الن$سخة الت$ي ش$رح عليھ$ا ِ
ِبـهالمكودي    .أحسن.. ِ

ُووصله( َ ْ َ َالزما: (ھذا مفعول مقدم لقوله) َ َ الزمن، فتقدم ھنا المعمول على الفعل المؤك$د بن$ون التوكي$د لل$ضرورة، وإ� ) ْ
  .ا=صل � يتقدم، � يجوز

ُووصله َ ْ َ ِبه َ َالزما: جار ومجرور متعلق بقوله: ِ َ   .بالعامل، ب. خ.ف فيھما: ، يعنيْ

ل بينھم$ا بغي$ر ظ$رف أو مج$رور وھ$و وذلك لعدم تصرف ھ$ذين الفعل$ين امتن$ع أن يتق$دم عليھم$ا معمولھم$ا، وأن يف$ص
  .الذي عناه بالبيت الثاني

ٌوفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل( َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ََ ِ ٍِ َ َ َُ ُفصله، )ُ ُ ْ ْبظ7رف أو بح7رف ج7ر(يعني فصل المعمول عن العامل : َ َ ْ َ ْ ِْ ٍِ َ ھ$ذه مانع$ة ) َ
  .خلو، فيجوز الفصل بمجموع الظرف والجار والمجرور

ٌمستعمل( َ ْ ْ ُفصلهھذا خبر ) َُ ُ ْ ًوارد في لسان العرب نظما ونثرا، استعمل نظما ونثرا، وسيأتي المثال: ، يعنيَ ً ً ً.  

ٌمستعمل: (فھم من قوله َ ْ ْ   .ًأن مذھبه موافق لمن أجاز ذلك خ.فا لمن منع) َُ

ُوالخلف ف( َْ ّْ ذاك استقريُْ َْ ََ َ ُالخلف ) َ ْ ّْاستقرمبتدأ، و ُْ َْ َ ذاكِيف( الجملة خبر، َ َ ّْاستقر(متعلق بـ) َ َْ َ.(  

ُوالخل77ف َْ َ ذاكيِف77(اخ$$ت.ف ب$$ين النح$$اة، :  يعن$$يُْ َ ال$$ذي ھ$$و الف$$صل ب$$الظرف والج$$ار والمج$$رور، ھ$$ل ھ$$و ج$$ائز أم �؟ ) َ
ّْاستقر( َْ ٌمستعمل: ولكنه قال) َ َ ْ ْ   . فدل على جوازهَُ

  .فذھب الجرمي وجماعة إلى الجواز، وا=خفش والمبرد إلى المنع

أن$ه لع$دم ت$صرف ھ$ذين الفعل$ين امتن$ع أن يتق$دم عليھم$ا معمولھم$ا، وأن يف$صل : لبيتيننقول الخ.صة في ھذين ا: إذن
بينھما بغير ظرف ومج$رور، واختلف$وا ف$ي الف$صل ب$الظرف والمج$رور إذا كان$ا متعلق$ين بالفع$ل، عن$دنا ظ$رف وج$ار 

َومج$$رور ق$$د يك$$ون أجنبي$$ا � متعلق$$ا بأفع$$ل و� أفع$$ل، ھ$$ذا � ِ ً ًق$$و� واح$$دا أن$$ه � يف$$. ً صل بينھم$$ا، حك$$ى ف$$ي الت$$سھيل ً
  .اFجماع ب. خ.ف

ُوف7صله: (ًوأما إذا كانا متعلقين بالفعلين نفسھما وقع النزاع، إذن النزاع ليس مطلقا، قول$ه ُ ْ ٌ م7ستعمل ..ََ َ ْ ْ ُوالخل7ف ف7(، )َُ َْ  يُْ
ّْذاك اس7تقر َْ ََ َ ًم$ا إذا ك$$ان أجنبي$$ا فق$$و� الخل$$ف ف$ي الظ$$رف والج$$ار والمج$$رور إذا كان$ا معم$$ولين للفع$$ل نف$$سه، وأ: يعن$$ي) َ ً
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  .ًواحدا � يجوز الفصل، محل إجماع

واختلفوا في الفصل بظ$رف أو مج$رور متعلق$ين بالفع$ل، وال$صحيح ج$وازه، ول$و تعل$ق الظ$رف والج$ار بمعم$ول فع$ل 
ًما أحسن معتكفا في المسجد، ما أحسن معتكفا: ًالتعجب لم يجز الفصل به اتفاقا، نحو ف ف$ي يتعجب من حسن المعتك.. ً
  .ًمعتكفا وھو متعجب منه: المسجد، في المسجد ھذا متعلق بقوله

ًلماذا؟ =نه � بد أن يك$ون معم$و� ل$ه مباش$رة، وھن$ا . �: ھل يجوز أن يفصل بين الفعل والمتعجب منه؟ الجواب: إذن
. ق بالفع$ل نف$سه لج$ازًمعمول المعمول، إذن ما أحسن في المسجد معتكفا � يجوز؛ =نه متعلق بالمتعجب منه، ولو تعل

الظ$رف والج$ار والمج$رور ل$ه ث.ث$ة أح$وال ف$ي : وأحسن بجالس عندك، أحسن عندك بجالس يج$وز؟ � يج$وز، نق$ول
م$ا أح$سن : ًإما أن يتعلق مباشرة بالفعل نفسه، وإما أن يكون أجنبيا عنه، وإما أن يتعلق بمعمول الفع$ل مث$ل: ھذا المقام

ًمعتكفا في المسجد، معتكف$ا ھ$ذا ً مفع$ول =ح$سن، ف$ي الم$سجد ج$ار ومج$رور، متعل$ق بأح$سن أو معتكف$ا؟ معتكف$ا، إذن ً ً
وأح$سن . ًما أحسن في المسجد معتكف$ا: ًليس متعلقا به مباشرة، ھذا النوع � يجوز أن يفصل بينھما، ف. يصح أن يقال

  .ًقا بالفعل نفسهأحسن عندك بجالس؛ =نه ليس متعل: بجالس عندك، عندك متعلق بجالس، � يصح أن يقال

  .� يجوز) ما(تقدم على .  ما أحسنًزيدا: ، ف. تقوله� يجوز تقديم معمول فعل التعجب علي: قال الشارح

  ). ما(تقدم على الفعل دون : يعني.  أحسنًو� ما زيدا

   .� يجوز؛ =ن بزيد ھذا فاعل في المعنى، والفاعل � يجوز أن يتقدم على عامله. و� بزيد أحسن

ِووصله ب(ي، يجب وصله بعامله ف. يفصل بينھما بأجنبو ُ َ ْ َ َ الزماِـهَ َ ويج$ب وص$له : ، ق$ال-ك$.م اب$ن عقي$ل-ھذا ي$رجح  )ْ
ِووصله ب: بعامله، ما ھو عامله؟ أحسن، إذن قوله ُ َ ْ َ َبما(، بالعامل يعني ليس ِـهَ ًليست عام.، كأن ابن عقي$ل ) ما(؛ =ن )ِ

ِبـهالنسخة عنده    .َماِب وھنا عندنا ِ

ف$. ٍأح$سن بزي$د، : ًم$ا أح$سن زي$دا، وغي$ر الفاع$ل ف$ـي: ف. يفصل بينھما بأجنبي، والمراد با=جنبي غير المفع$ول ف$ـي
� يصح؛ =ن الدرھم ھذا معمول المعمول، ف$. يج$وز .  ما أحسن الدرھم معطيك، ما أحسن معطيك الدرھم:يـتقول ف

   .أن يفصل بينه وبين العامل

ًأحسن بزي$د م$ارا لك$ن ق$ال: ما أحسن، ما قال. ً ما أحسن بزيد مارا: ف. تقول،ن المجرور وغيرهو� فرق في ذلك بي ٍ :
ًما أحسن، ما أحسن يقتضي منصوبا أو مجرورا بالباء؟ منصوبا، إذن ھو يقول ً م$ا : � تق$ل: ق$ال. ق$ل: � تقل، ما ق$ال: ً

ًأحسن بزيد مارا؛ =ن بزيد ھذا معلق بمارا وھو معمول المعم ً   .ول، إذن � يتوسطٍ

ًأح$سن ث$م م$ارا : ًھذا التركيب الصحيح، ما أح$سن م$ارا بزي$د تركي$ب ص$حيح؛ =ن ا=ص$ل.  بزيدً ما أحسن مارا:تريد
ًوھو معموله واتصل به، بزيد جار ومجرور متعلق بمارا، � يصح أن يقال ًما أحسن بزيد مارا، تف$صل بينھم$ا بج$ار : ٍ ٍ

 تري$د م$ا ھذا � يج$وز،: ً، عندك متعلق بجالسا، تقدم عليه، نقولًأحسن عندك جالسا و� ما .ومجرور متعلق بالمعمول
 لفع$ل التعج$$ب فف$$ي ج$$واز ً ف$$إن ك$ان الظ$$رف أو المج$$رور معم$$و�.، ھ$$ذا ال$صواب، ت$$ؤخر عن$$دك عن$$دكًأح$سن جال$$سا

ِوالخل7ف ف7( بين النحاة كل منھما بين فعل التعجب ومعموله خ.ففي الفصل  ُ َْ َ ذاك اس7تيُْ ْ َ َ ّْقرَ ً  والم$شھور ج$وازه خ.ف$ا)َ
م$ا أح$سن : ھم ومما ورد فيه الف$صل ف$ي النث$ر ق$ول، المنع إلى سيبويهي ونسب الصيمر،ل5خفش والمبرد ومن وافقھما

. م$ا أح$سن بالرج$ل أن ي$صدق، وم$ا أق$بح ب$ه أن يك$ذب. يصدق، وتقدم علي$ه: بالرجل أن يصدق، بالرجل متعلق بقوله
  .ھذا � يجوز فيه

  : عمرو بن معد يكربا ورد فيه الفصل في النثر قولومم: قال

cدرِ + َسليم ِينَب َ َأحسن َما! ُ َ ْ ِالھيجاء ِفي َ َ ْ َ َلق ْ ِالھيجاء ِفي، َاءھاِ َ ْ َ َأحسن: متعلق بقوله ْ َ ْ َ لقاءھا، وَ إذن .  ھذا ھو المفع$ول ب$هِ
ِالھيج7اء ِف7يلكون الجار و المج$رور وھ$و  فصل بينھما الجار والمجرور، وھذا جاز، لماذا؟ َ ْ َ :  متعل$ق بقول$ه-الح$رب– ْ

َأحسن َ ْ   .، وھذا جائزَ

َوأكرم َ ِاللزبات ِفي َْ ْ َوأك7رم -جمع لزبة، وھ$ي ال$شدة والقح$ط- . َ ِاللزب7ات ِف7ي َْ ْ أك$رم، : ، ف$ي اللزب$ات متعل$ق بقول$هاَھ7َاءَطَع .
ًوعطاءھا مفعول أكرم، إذن جاز التوسط بينھما، جاز لكونه متعلقا به؛ =ن ك.     .َمنھما معمول =فعلً
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   . الحكم واحداَھَاءَقَ بِاتَمُرْكَي المِ فَتَبَْثأَو

ْأعزز[ : وجھهلىفمسح التراب عوقد مر بعمار وقول علي  ِ ْ .علي َ ًمجد)ً يعاِرَص َاكََرأ َْنأ - انِ◌َظْقَالي اََبأ - ََ . َ ُ[.   

  : النظم قول بعض الصحابة رضي ' عنھمفيومما ورد منه 

َوق7777777777777ال َ cب7777777777777يَن َ ْالم7777777777777سلمين ِ ِ ِ ْ ُتق7777777777777دموا ُ . َ َ  

  

َوأ ْب777777777777بْحَ َلين777777777777اِإ ِ ْ ْأن َ َتك777777777777ون َ ُ َالمق777777777777دما َ ُ. َ
  

  

ْببَْحأ َإلينا ِ ْ َ..  

.خليل777777ي َْ ِ َأح777777رى َم777777ا َ ْ ِب777777ذي َ Mالل777777ب ِ c َي777777رى َْنأ ُ  

  

ًص77777777بورا َ ُ ْولك77777777ن َ ِ َس77777777بيلَ ) َ ْ ِال77777777صبر َإل77777777ى َِ ْ .  

  جج

َأحرى َما  أين الشاھد؟  ْ َيرى ْأن َ ِبذي ُ Mاللب ِ c ،َأحرى: ھذا متعلق بقوله ْ َ.  

أن$ه � يج$وز أن يف$صل ب$ين فع$$ل ھ$ذا الب$اب ومعمول$ه، و� أن يتق$دم معمول$ه علي$ه، وأم$$ا .. أن ا=ص$ل: إذن الخ.ص$ة
إن كان الجار والمج$رور متعلق$ين بغي$ر فع$ل الب$اب ف$المنع : الفصل بالظرف والجار والمجرور فالصواب فيه التفصيل

  .ب. خ.ف

  .الجواز: ب. خ.ف، وإن كانا معمولين لفعل الباب ففيه خ.ف، والصواب: يلقال في شرح التسھ

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  85الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  .به أجمعينالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصح

  :أما بعد

  :قال الناظم رحمه ' تعالى

َنعم ْ َوبئس ِ َْ َوما ِ َجرى َ َمجراھما َ َ ْ َُ   

َنعم: ِھذا باب بيان ما يتعلق بـ: أي ْ َوبئس ِ َْ َوما ِ َجرى َ َمجراھما َ َ ْ   :، فجعل الباب يشتمل على نوعينَُ

َنعم: ًأو� ْ َوبئس ِ َْ   .ئس في المعنى والعمل، أو في المعنى دون العملما حمل على نعم وب: وھما أصل الباب، والثاني ِ

َنعم ْ َوبئس ِ َْ َوما ِ َجرى َ َمجراھما َ َ ْ َواجع7ل كب7ئس س7اء: في المدح والذم، كحبذا وساء، سيأتي أن$ه: أي: َُ َ َ َ ْ َْ َِ ، ك$ذلك ف$ي الم$دح ْ
  .حبذا و� حبذا: أو الذم

ٍر ا=فع$ال، حينئ$ذ يك$ون لھم$ا م$ضارع وأم$ر أن ي$ستعم. مت$صرفين ك$سائ: نعم وبئس في لسان العرب لھما استعما�ن
  .ٍواسم فاعل وغيرھا كشأن ا=فعال المتصرفة، حينئذ � يكونا جامدين كما ھو الشأن في ا�ستعمال الثاني

ٌأن استعم. متصرفين ك$سائر ا=فع$ال حينئ$ذ ي$شتق م$ن الماض$ي م$ضارع وأم$ر واس$م فاع$ل وغيرھ$ا، وھم$ا إذ :  إذن ٌ ٌ ٍ
ٌنعم زيد أو نعم زيد بكذا ينعم به فھ$و ن$اعم، ي$نعم فع$ل م$ضارع، ون$اعم ھ$و اس$م :  والبؤس، فتقولذاك لmخبار بالنعمة ٌ ٌَ ِ َ

  .فاعل، وبئُس يبأس فھو بائس

َھذا ا�ستعمال ل$يس واردا ف$ي ھ$ذا الب$اب، ول$يس ھ$و المق$صود؛ =ن نع$م وب$ئس كم$ا ق$ال : على ھذا النوع نقول:  إذن َ ً
َفع6ن غير متالناظم ھنا  ُ ُ ْ َْ ِ َ ِصرفينِ ْ M   .، وھما في ھذا ا�ستعمال اشتق لھما مضارع وأمر اسم فاعلََ

  .ليس ھذا النوع ھو الذي عناه الناظم رحمه ' تعالى:  إذن

ٌخبر وإن$شاء، خب$ر، وھ$و : أن يستعم. Fنشاء المدح والذم، وسبق أن الك.م قسمان:  النوع الثاني أو ا�ستعمال الثاني ٌ
ٌ لذاته، وإنشاء، وھو ما ل$م يحتم$ل ال$صدق والك$ذب، حينئ$ذ نع$م الرج$ل زي$د، نق$ولما احتمل الصدق والكذب ٍ أري$د ب$ه : ٌ

ٌنع$م الرج$ُل زي$د، وب$ئس الرج$ل زي$د، نق$ول: ًأنه ليس موجودا، وإنما وجد بھذه الجمل$ة: إنشاء المدح، يعني الم$راد ب$ه : ٌ
  .kلتركيب حصل الذمبھذا التركيب حصل المدح، وبھذا ا: ِإنشاء الذم وإنشاء المدح، يعني

ًفلم يكن موجودا في الخارج، ثم أخبر عنه؛ =ن ھذا شأن الخبر، الخبر إنما يكون عن شيء موجود سابق، ول$ذلك م$ن 
ٌش$يء وق$ع وح$صل، ومتعل$ق اFن$شاء ش$يء .. ٍبأن متعلق الخبر م$اض: باب التقريب في ضبط الخبر واFنشاء أن يقال

 يقع قبل التلفظ فھذا إن$شاء، وك$ل م$ا وق$ع قب$ل ال$تلفظ بالجمل$ة فھ$و خب$ر، ھ$ذا م$ن يقع في المستقبل، كل ما لم.. مستقبل
  .باب التقريب فحسب، وإ� قد يستعمل اFنشاء في مقام الخبر، والعكس بالعكس

َيستعم. بئس ونعم Fنشاء المدح والذم، وھما في ھذا ا�ستعمال � يتصرفان، يعن$ي:  إذن يلزم$ان حال$ة واح$دة وھ$ي : َ
َنعم وب7ئس ل الماضي الفع َ ْْ ِ َ ٌفح$سب، ف$. ي$شتق منھم$ا فع$ل م$ضارع و� أم$ر و� اس$م فاع$ل بخ$.ف ا�س$تعمال ا=ول؛ ِ

ًلخروجھما عن ا=صل في ا=فعال؛ =ن ا=صل في الفعل أن يك$ون دا� عل$ى ح$دث وزم$ن، وھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، ولك$ن 
َنعم وبئس  َ ْْ ِ َ ھما فع.ن؟ نعم ھما فع.ن، ويصدق عليھم$ا ح$د : ٍئذ نقول� يد�ن على الحدث و� على الزمن، فكيف حينِ

الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسھا واقترنت بأحد ا=زمنة الث.ثة، كيف اقترنت بأحد ا=زمن$ة الث.ث$ة، ونح$ن نق$ول 
: ، ف$إذا قي$لًالنظر ھنا باعتبار الوضع، ف. عبرة بسلب الزمن طارئا: ُسلب منھا الزمن، وُسلب منھا الحدث؟ نقول: ھنا

َنع7م وب7ئسٍكلم$ة دل$ت عل$ى معن$$ى ف$ي نف$سھا واقترن$ت بأح$$د ا=زمن$ة الث.ث$ة، حينئ$$ذ خ$رج  َ ْْ ِ َ ، ودخ$$ل اس$م الفاع$ل واس$$م ِ
ًباعتبار الوضع ھو ال$ذي يك$ون م$آ� ف$ي : ًالمفعول، ولذلك الصواب أن يزاد في حد ا�سم وفي حد الفعل وضعا، يعني

ف$ي : ًلمة دلت على معنى في نفسھا واقترنت بأحد ا=زمنة الث.ثة وض$عا يعن$يك: ضبط ا=سماء وضبط ا=فعال، فيقال



                                                            
1232

ًأصل الوضع، فإن نزع منھا الد�لة على المعنى با�ستعمال � يخرجھا عن كونھ$ا فع$.، ف$إن ن$زع منھ$ا الد�ل$ة عل$ى 
نع$م ف$ي ا=ص$ل دال : ٍنئ$ذ نق$ول� يسلبھا وصف الفعلية، وإنما النظر ف$ي ا=ص$ل، حي: ٍأحد ا=زمنة الث.ثة، حينئذ نقول

َعلى حدث وزمن، وبئس في ا=صل ٍأصل الوضع دال على حدث وزمن، لكن لما اس$تعم. ف$ي الم$دح وال$ذم، حينئ$ذ .. ٍ ٍ
ٌھل الذم والمدح يناسبه أن يكون الفعل الدال عليھما في زمن م$ضى وانتھ$ى أم يناس$به أن ي$دل علي$ه فع$ل : يرد السؤال

ٌنعم الرجل زيد، مدحته، متى؟ في الزمن الماضي وا]ن انقطع؟ ھ$ذا � يناس$ب : الثاني، تقولٍفي كل زمن؟ � شك أنه 
ًالمدح، وإنما يناسب المدح أن يكون مستمرا، ويناسب الذم الذي ينبني عليه ا=حكام أن يكون مستمرا، وھ$ذا � يناس$به  ً

ْنعم وبئٍأن يدل عليه بفعل ماضي ينقطع، ولذلك ُسلب الزمن من  ِ َ َْ ٌللد�لة على ا�ستمرار، حينئذ نعم الرجل زيد ف$ي َس ِ ٍ
َنعم وب7ئس : سلُب الزمن من: كل وقت؛ في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، إذن َ ْْ ِ َ ھ$ذا ع$ارض، �س$تعمالھما : نق$ولِ

ِفي المدح والذم؛ =ن المدح والذم � يناسبه الزمن الماضي المنقطع، و� الزمن المستقبل، و� الزمن ال حال ال$ذي مآل$ه ِ
ُي$نعم زي$د، ي$نعم الرج$ُل ا]ن، : نم$دح زي$د ا]ن: بع$د وق$ت � ي$صلي، ل$و قي$ل:  ٌا�نقطاع ينتھي، زيد يصلي ا]ن، إذن ٌُ

  .ھذا � يناسبه المدح: ماذا حصل؟ حصل المدح في ھذا الزمن الحال، وبعد ذلك وقبل ذلك؟ نقول: ٍحينئذ نقول

ِا، وخروجھم$ا ع$ن ا=ص$ل ف$ي ا=فع$ال م$ن الد�ل$ة عل$ى الح$دث والزم$ان، ھم$ا غي$ر مت$صرفين لجمودھم$: نقول: إذن ِ
َنع77م وب77ئس : ٍفأش$$بھا الح$$رف، كم$$ا أن الح$$رف � يت$$صرف ك$$ذلك م$$ا أش$$به الح$$رف � يت$$صرف، حينئ$$ذ نق$$ول َ ْْ ِ َ ب$$المعنى ِ

ِالطارئ عليھما � يد�ن إ� على المدح والذم، والك.م ھنا باعتبار ا�ستعمال الثاني، � باع   .تبار ا=ولِ

َنعم وبئس وم7ا ج7رى مجراھم7ا َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ِ َ َنع7م وب7ئس م$ا س$لك م$سلك : يعن$ي: ِ َ ْْ ِ َ َ نع7م وب7ئس و. ف$ي الم$دح وال$ذم كحب$ذا وس$اءِ َ ْْ ِ َ ِ
َنْعم، أصلھما على وزن فعل، كذلك بئس ھذا ا=صل فيھما، وقد يردان كذلك: ھكذا َ َِ ِ َِ َنعم و بئس، : َ َ َِ َِ ھذه لغة فيھ$ا، أو َ

ٌالعين وفتح الفاء، نْعم، بئس، نعم الرجل زيد، وبئس الرجل زيد، وكسرھابسكون  ٌَ َ َ َ ََ َْ َنعم وب$ئس ك$ذلك، وك$سر الف$اء : َ َِ َِ
ًنْعم وبئس وھذا ھو ا=ص$ل، أو بك$سرھما مع$ا: مع إسكان العين َْ ِ َ ِنع$م وب$ئس، نع$م ھ$ذه م$ستعمل: ِ ِ ِ ِ ِنع$م بك$سر الف$اء : ِِ ِ

ِوالعين، وكذلك بئس، نقول َنْعم ثم نعم ث$م نْع$م ث$م نع$م ھ$ذه أرب$ع لغ$ات، والن$اظم ذكرھ$ا :  فيھا، وأفصحھاھذه لغة: ِ َ َِ ِ ِ َِ َ
َنعم وبئسباللغة المشھورة  َ ْْ ِ َ ٍ، وقد يقال في بئس بْيس، بي$اء مبدل$ة ع$ن الھم$زة عل$ى غي$ر قي$اسِ َ َ َ ْ َب$ئس ب$ْيس، جمي$ل : ِ َ َ ْ ِ

  .ھذا

ِفع677777777777777777777777777ن غي77777777777777777777777777ر مت77777777777777777777777777صرفين ِْ M َ ُ ُ ْ َْ َ َ َ ِ  

  

َنع7777777777777777م وب7777777777777777ئس  را َ َ ْْ ِ َ ِفع7777777777777777ان اس77777777777777777مينِ ِْ َ ْ َ ِ  

  

َنعم وب7ئس َ ْْ ِ َ َنع7م : ِ ْ َ ب7ئس مبت$دأ م$ؤخر وِ ْ ِفع67نمعط$وف علي$ه، و ِ ْ ِغي7ر مت7صرفينھ$ذا خب$ر مق$دم، : ِ ْ M َ ُ ُ َْ َ ِھ$ذا نع$ت لفع$.ن، : َ
ِرافعان اسمين ِْ َ ْ َ ِفع67ن غي7ر مت7صرفيننع$ت ث$اني، : ِ، أعربھا المكودي نعت لفع$.ن، يعن$يَِ ِْ M َ ُ ُ ْ َْ َ َ َرافع7ان اس7م ِ ْ َ ِينَِ َنع7م وب7ئس  ْ َ ْْ ِ َ ِ

ٌھذا التركيب، حينئذ فيه فصل بين المنعوت ونعته بالمبتدأ الذي ھو  َنعم وبئسٍ َ ْْ ِ َ ِ.  

ِغي7ر مت7صرفينو� يجوز أن يكون : قال ْ M َ ُ ُ َْ َ ِرافع7ان  و َ َ ِغي7ر مت7صرفينًأخب$ارا، � يج$وز أن يك$ون َِ ْ M َ ُ ُ َْ َ  خب$ر؛ =ن$ه يحتم$ل أن َ
ِفع6ن: نقول ْ ِغي7ر مت7صرفين الخب$ر، خبر أول، تعدد: ِ ْ M َ ُ ُ َْ َ َرافع7ان ھ$ذا خب$ر ث$اني، َ ِ◌ ھ$ذا خب$ر ثال$ث، ھ$ذا ج$ائز م$ن حي$ث َِ

َوأخب7ـروا باثني7ـن أو بأكث7ـراالصنعة، من حيث الصنعة  ْ ْ ُ ََ ْْ َ ِْ ِ َِ ٍع7ن واح7د ََ ِ َ و� . ھ$ذا ج$ائز، لك$ن م$ن حي$ث المعن$ى �: ، تق$ولَْ
ِغير متصرفينيجوز أن يكون  ْ M َ ُ ُ َْ َ ِرافعان و َ َ َنع7م ًأخبارا؛ =نھما قيد فـي فعلين، قيد لھما، وليس المراد أن يخبر بھم$ا ع$ن  َِ ْ ِ

َوبئس َْ ِفع6نِ، فالمراد ھنا أنه يقيد ِ ْ َنعم وبئس، وليس المراد أنه يخبر عن ِ َ ْْ ِ َ َنع7م : ، نعم ھذا صحيح، إذا قلت الك$.م ھك$ذاِ ْ ِ
َوبئس َْ ِفع6ن مبتدأ، ِ ْ ِغير متصرفين ِ ْ M َ ُ ُ َْ َ ُغير، َ ْ ِ متصرفينَ ْ M َ َُ ِغي7ر مت7صرفيننعت له؟ الظاھر الثاني، أن .. َ خبر لنعم أو لفعلينَ ْ M َ ُ ُ َْ َ َ 

ِفع6ننعت لـ  ْ َرافعان، ِ ِاسمينِ◌ َِ ْ َ ِفع67نك$ذلك ا=ص$ل في$ه أن$ه نع$ت ل$ـ : ، نقولْ ْ َرافع7ان، لك$ن � م$انع م$ن جع$ل ِ ً◌ خب$را َِ ِ
َرافعانن أ: لمبتدأ محذوف، وأكثر المعربين ل5لفية جعلوا ھكذا ً◌ خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وھما َِ َرافع7انِ ِاس7مينِ◌ َِ ْ َ ْ ،

ِاسمين ْ َ َ رافعان ھذا مفعول به لـْ َرافعانِ◌، َِ ْوم7ا س7وى المف7رد مثل7ه جع7لِ◌ مثنى رافع وھو اس$م فاع$ل فن$صبه مثن$ى، َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َ ْْ ْ ،
َرافعانرفع برافع، فإذا قيل :  إذن ً◌ خبرا لمبتدأ محذوف تقديره ھماَِ ، وال$واو يحتم$ل أنھ$ا واو الح$ال � ب$أس، أو عل$ى ِ

َنع7م وب7ئس ٍا�ستئناف، حينئ$ذ أخب$ر ع$ن  َ ْْ ِ َ كونھم$ا فعل$ين، وك$ون الفعل$ين غي$ر مت$صرفين، وأخب$ر عنھم$ا : ًبخب$رين أو�ِ
  .� إشكال فيه.. ِبكونھما رافعين و� بأس بھذا

َفع6ن غي7ر مت7صرفين نع7م وب7ئس َ ْ ْ M َ ُ ُ ْ ْْ َِ ِ َِ ِ َِ َع7م وب7ئسِن، حك$م عل$ى َ َ ْْ ِ  بأنھم$ا فع$.ن، وھ$ذا عل$ى م$ذھب جمھ$ور الب$صريين وھ$و َ
َنعم وبئسالمرجح أن  َ ْْ ِ َ ً فع.ن وليس اس$مين خ.ف$ا للف$راء وم$ن وافق$ه م$ن الك$وفيين، ب$دليل دخ$ول ت$اء التأني$ث ال$ساكنة ِ ِ
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 وأت$ت، -كم$ا س$بق-عليھم، وسبق أن تاء التأنيث الساكنة من خواص ا=فع$ال، ب$ل م$ن خ$واص الفع$ل الماض$ي، وأت$ت 
تاء وأتت، دالة على تأنيث المسند إليه، وھذه من خواص الفعل، بل من خواص الفعل الماض$ي، فلم$ا ات$صلت ت$اء : أي

َ نعم وبئسِبـالتأنيث  َ ْْ ِ َ  حكمنا عليھم$ا بكونھم$ا فعل$ين؛ =ن$ه ات$صل بھم$ا م$ا ھ$و م$ن خ$صائص ا=فع$ال، ول$ذلك ج$اء ف$ي ِ
َفبھا{: الحديث ِ ْونعمت َ َ ْ ٌنعمت المرأة ھند، وبئست المرأة دع$د، إذن: ويقال، }َِ ُأنثن$ا، نعم$ت الم$رأة، الم$رأة ھ$ذا فاع$ل، :  ُ ُ

ُونعمت دخلت عليه تاء التأنيث فدل على أنه فعل =نه � يؤنث  بھذه التاء الخاص$ة إ� الفع$ُل، وك$ذلك بئ$ست الم$رأة �  ُ ٌ
ًيؤنث بئس إ� لكونه فع. ِين، ونعم$وا رج$ا�، نعم$ا رجل$ين، نعم$ا ا=ل$ف ھ$ذه فاع$ل، نعما رجل: وحكى الكسائي قولھم. َ ًِ

ًوالفاع$$ل ھ$$ذا ض$$مير ب$$ارز، وال$$ضمير الب$$ارز المت$$صل � يت$$صل إ� بالفع$$ل، ف$$دل عل$$ى أن$$ه فع$$ل، ك$$ذلك نعم$$وا رج$$ا�  ٌ ٌ
ً ش$اذا ق$د أن م$ا ك$ان: ًبالواو، ھذا وإن كان شاذا يحفظ و� يقاس عليه إ� أنه تؤخذ منه أحكام، ولذلك س$بق معن$ا قاع$دة

ھ$ذا ش$اذ � يف$رع : ٍعل$ى أن$ه ھ$و ا=ص$ل، حينئ$ذ يعتب$ر ف$ي أخ$ذ ا=حك$ام، ف$. نق$ول... يصرح به للد�لة على ا=صلية
ًنعم$ا رجل$ين، وض$مير ال$واو نعم$وا رج$$ا�؛ =ن : ن$ستفيد من$ه أن$ه ات$صل ب$ه ض$مير ا�ثن$$ين ف$ي قول$ه: علي$ه، �، نق$ول

  .ضمائر الرفع � تتصل إ� با=فعال

َنعم وبئس  حكمنا بكون : إذن َ ْْ ِ َ : ًاتصال تاء التأنيث بھما، وت$اء التأني$ث � تت$صل إ� بالفع$ل، ثاني$ا: ا=ول: فعلين بدليلينِ
ًنعما رجلين ونعموا رج$ا�، وض$مائر الرف$ع المت$صلة � تت$صل : اتصال الضمائر البارزة بھما، كما فيما حكاه الكسائي

َنع7م: و الم$رجح، وذھ$ب جماع$ة م$ن الك$وفيين وم$نھم الف$راء إل$ى أنھم$ا اس$مانإ� با=فعال، فھذا مذھب البصريين وھ$ ْ ِ 
َ بئساسم، و ْ َنع7م وب7ئسم$ا ال$دليل عل$ى اس$ميتھما وق$د دخل$ت الت$اء عل$ى : ٍ اسم، حينئ$ذ نق$ولِ َ ْْ ِ َ ال$دليل : ، م$ا ال$دليل؟ ق$الواِ

َنع7م وب7ئسدخول حرف الج$ر عل$ى  َ ْْ ِ َ تدللتم أن$تم ب$أن ت$اء التأني$ث م$ن ، وح$روف الج$ر م$ن خ$صائص ا=س$ماء، كم$ا اس$ِ
َنع77م وب77ئس خ$$صائص ا=فع$$ال، وحكم$$تم عل$$ى  َ ْْ ِ َ بأنھم$$ا فع$$.ن، نح$$ن نحك$$م عليھم$$ا بأنھم$$ا اس$$مان ل$$دخول م$$ا ھ$$و م$$ن ِ

: نع$م ال$سيُر عل$ى ب$ئس العي$ر، وق$ول ا]خ$ر: ا=سماء، واستدلوا بدخول حرف الجر عليھما في قول بعضھمخصائص 
:  فع$ل، وتق$ولع$. الرج$ُل، ھ$ذا: َنعم السير على بئس، كم$ا تق$ول: ٍنئذ دخلت الباء على بئسُو' ما ھي بنعم الولد، حي

  .ُجلست على الكرسي، الكرسي ھذا اسم لدخول على عليه

ٌدخل حرف الجر على بئس فدل عل$ى أنھ$ا اس$م، ك$ذلك:  إذن ٌب$نعم الول$د، دخل$ت الب$اء عل$ى نع$م ف$دل عل$ى أنھ$ا اس$م، : َ َ َِ ُ
ل �بد م$ن الج$واب، ونح$ن ن$سلم معھ$م ب$أن ح$رف الج$ر م$ن خ$صائص ا=س$ماء، لكنن$ا � ن$سلم بأنن$ا ٍحينئذ يرد اFشكا

ٌظاھريون، وھو أنه كلما وجد حرف الجر داخ. على كلمة فھي اس$م، �، نق$ول ًم$دخول ح$رف الج$ر ق$د يك$ون اس$ما : ً
ًظاھرا وقد يكون اسما مؤو� بالظاھر، اسما ظاھرا منطوقا به، وقد يكون  ً ً ً ًاسما مؤو� بالظ$اھر، لم$ا ثبت$ت فعلي$ة ب$ئس ًً ً

ٍونعم باتصال ما ھو من خ$صائص ا=فع$ال بھم$ا، حينئ$ذ تع$ين أن نحم$ل ب$ئس ونع$م ف$ي ھ$ذين المثل$ين عل$ى أن ح$رف 
الجر لم يدخل على بئس ونعم، وإنما دخل على اسم؛ =نه من خصائص ا�سمية، ف.بد أن يكون ما بعده اس$م، وأمك$ن 

� خ.ف ب$ين دخ$ول ح$رف الج$ر وب$ين ات$صال ت$اء التأني$ث ب$نعم وب$ئس، ك$ل منھم$ا : ٍين، حينئذ نقولتأويل ھذين المثل
ل دخول حرف الجر  lَعلى مورد، حينئذ � خ.ف، ولذلك أو ُ َعلى بئس والباء على نعم، لكونھما مفع$ولين لق$ول " على"ٍ ِ

ُما ھي بولد مقول فيه نع$م الول$د، : عني، يما ھي بنعم الولدٍدخل حرف الجر على موصوف محذوف، : محذوف، يعني َ ِ ٍ
ٌالب$اء دخل$ت عل$ى ول$د وھ$و اس$م، و� : ٍما ھي بولد مقول في$ه ح$ذف الموص$وف وص$فته وھ$و ول$د، م$ا ھ$ي بول$د، إذن

ٍإش$$كال في$$ه، الول$$د ھ$$ذا موص$$وف ب$$صفة، م$$ا ھ$$ي ال$$صفة؟ مق$$ول في$$ه، فح$$ذف الموص$$وف وص$$فة الموص$$وف، الول$$د 
ٍقول القول الذي ھو نعم الول$د مق$ام المح$ذوف ف$دخلت الب$اء علي$ه ف$ي اللف$ظ، حينئ$ذ نحك$م ًوالمقول حذفھما معا، وأقيم م

َبنعم(بكون الباء في  َبأنھا لم تدخل على نع$م مباش$رة، وإنم$ا دخل$ت عل$ى موص$وف مح$ذوف وص$فته) ِ لق$ول مح$ذوف . ِ
َواقع صفة لموصوف محذوف، وھو المجرور بالحرف � نعم وبئس، والتقدير َنع$م ال$س: ِ ٍير عل$ى عي$ر مق$ول في$ه ب$ئس ِ

ُالعير، وما ھي بولد مقول فيه نعم الولد، وھذا واضح بين، ق$د يق$ول قائ$ل َ ِ =ن$ه ق$د س$مع دخ$ول : لم$اذا تؤول$ون؟ نق$ول: ٍ
  .حرف الجر على ما ھو متفق عليه بيننا وبينھم، وھو الفعل الماضي

َليلي بنام َما ّو� َ ِ ِ ْ ُصاحبه َ َِ  

َليلي بنام َما ّو� َ ِ ِ ْ َنام: َ َ نام فعل ماضي باتفاق البصريين والك$وفيين، إذنَ َھ$ل نق$ول ب$دخول ح$رف الج$ر ھن$ا عل$ى ن$ام : َ َ
ٍصار اسما؟ لن نقول � الكوفيون و� البصريون، حينئذ نقول دخول حرف الجر ھنا على نام ھل ھ$و مخ$رج ل$ه ع$ن : ً

ٍف الجر ليس ظاھرا بأن ك$ل م$ا دخ$ل عل$ى لف$ظ �؛ =ن حر: الفعلية، بكون حرف الجر � يدخل إ� على ا�سم؟ نقول ً
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ٍ�، قد يكون داخ. على محذوف، و' ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه: حكمنا باسميته، نقول ٍ ً.  

َليل77ي بن77ام َم77ا ّو�: ِمث$$ل التق$$دير ال$$ذي ق$$درناه ھن$$اك، فلم$$ا وج$$َد مث$$ل ھ$$ذا المث$$ال: إذن َ ِ ِ ْ ٍ واتفقن$$ا عل$$ى تأولي$$ه، حينئ$$ذ لم$$ا َ
لت التاء واتصلت الضمائر ب$نعم وب$ئس حكمن$ا عليھم$ا بكونھم$ا فعل$ين وأولن$ا ب$نعم الول$د وعل$ى ب$ئس العي$ر، وھ$ذا اتص

ًأمر مطرد وجمعا بين النصوص وجمعا بين ا=دلة، وأما الكوفيون فمذھبھم ضعيف في ھذا ً.  

ِفع6ن غير متصرفين  ِْ M َ ُ ُ ْ َْ َ َ َنع7م وب7ئس حكمنا عل$ى : ، إذنِ َ ْْ ِ َ ٍن، وك$ل فع$ل يل$زم من$ه أن يرف$ع فاع$ل، حينئ$ذ عل$ى بأنھم$ا فع$.ِ ً ٍ
َنع$$م الرج$$ُل زي$$د، نع$$م: م$$ذھب الب$$صريين تق$$ول ِ ٍفع$$ل م$$اض مبن$$ي عل$$ى الف$$تح، ل$$م فع$$ل ماض$$ي؟ �ت$$صال م$$ا ھ$$و م$$ن : ٌ

َخصائص ا=فعال به، ولماذا بني؟ على ا=صل، ف$. ي$سأل عن$ه، نْع$م، ول$م ح$رك؟ لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ول$م  ِ َ
َلحركة فتحة؟ طلبا للخفة، وما بعده يكون فاع.، نع$م الرج$ل، الرج$ُل فاع$ل ل$نعم، ول$ذلك ق$ال الن$اظمكانت ا َ ِ ً َرافع7ان: ً َِ ◌ِ
ِاسمين ْ َ ٌ على الفاعلية، نعم الرجل زيد، وزيد ھذا مخصوص مبت$دأ م$ؤخر، والجمل$ة م$ن الفع$ل والفاع$ل ف$ي مح$ل رف$ع ْ ٌ

َنعم الرجُل زي: خبر مقدم، وعلى رأي الكوفيين َنع$م الرج$ُل زي$د، نع$م عن$دھم مبت$دأ، وھ$و : ٌد ھم يسلمون بھذا التركي$بِ َِ ٌِ
لت$ضمنه معن$ى اFن$شاء وھ$و : ِاسم بمعنى الممدوح مبني على الفتح في محل رفع، ل$م بن$ي وا=ص$ل أن$ه مع$رب؟ ق$الوا

َنعم ھ$ذا مبت$دأ مبن$: من معاني الحروف، كما بنيت أسماء اFشارة لتضمنھا معنى اFشارة، إذن ي عل$ى الف$تح ف$ي مح$ل ِ
ٌرفع، والرجُل عطف بيان أو ب$دل مرف$وع بال$ضمة، ل$ذلك رف$ع ل$يس ف$اع.، وزي$د خب$ر، إذن ٌنع$م زي$د مبت$دأ وخب$ر، :  ً َ ِ

َوالرجل الذي وقع بينھما ھذا يعرب عطف بيان أو بدل، ولذلك رفع نظرا لمحل نعم، لكن يرد عليه إشكال، وھ$و ق$ول  ِ ً
َنعم الرجل على أنه بدل:  ھم أعربوا بئس العيُر،نعم السير على: القائل السابق َبدل المرف$وع مرف$وع، وب$ئس الرج$ل .. ِ ِ

َبدل المرفوع مرفوع، أو عطف بيان، حينئذ يكون آخذا حكم ما سبق، لك$ن ب$نعم الول$د؟ إذا حكمن$ا عل$ى نع$م بأنھ$ا اس$م  َِ ُِ ِ ً ٍ
ِب$نعم الول$د : ٍيك$ون عط$ف بي$ان أو ب$دل، حينئ$ذ ا=ص$لُالولد بالرفع؟ إذا كان م$ا بع$د نع$م : ٍحينئذ ھو مجرور فلماذا قيل َ ِ

ُوعلى بئس العير بالجر، ھذا ا=صل، اعترض عليھم، ما ھ$ي ب$نعم الول$د َ ِ ك$ان القي$اس م$ا ذھ$ب إلي$ه ھ$ؤ�ء أن يك$ون : ِ
ًالولد بد� أو عطف بيان من نعم المخفوض مح. بالباء، والعير كذلك من بئس في قوله على بئس العيُر، لكن  ً الرواي$ة ُ

ج ذلك على أن . بالرفع، ھذا محل إشكال lَمبتدأ، وبنعم الب$اء ح$رف ) ھي(مھملة، و)  ما(نافية مھملة، ما ھي ) ما(ُوخر ِ
ٌجر زائد، ونعم خبر، حينئذ صار نعم لھا مح.ن، رفع وخف$ض، خف$ض بالب$اء الزائ$دة؛ =نھ$ا واقع$ة بع$د  ٌ ٌ ٍ َ ، وس$بق )م$ا(ِ

ٍحينئ$ذ الب$اء ھن$$ا ) م$ا( أو تميمي$ة وحجازي$ة مھمل$ة أو عامل$$ة ت$دخل الب$اء ف$ي خب$ر ًمطلق$ا س$واء كان$ت حجازي$ة) م$ا(أن 
َزائدة، ونعم نقول ُالول$د ب$الرفع بن$اء عل$ى مح$ل : ھذا مجرور، فله مح.ن، جر بالباء وله محل =نه خبر مرفوع، إذن: ِ

َنعم على أن$ه خب$ر للمبت$دأ ج ذل$ك عل$ى أن . ِ lَب$نعم الب$اء ح$رف ج$ر زائ$د، نع$م اس$م نافي$ة مھمل$ة، ھ$ي مبت$دأ و) م$ا(ُوخ$ر ِ
بمعنى الممدوح وھو خبر المبتدأ مبن$ي عل$ى الف$تح ول$ه مح$.ن، الج$ر ب$النظر إل$ى الب$اء والرف$ع ب$النظر إل$ى الخبري$ة، 
َوالول$$د عط$$ف بي$$ان عل$$ى نع$$م، باعتب$$ار المح$$ل، أو الب$$اء أص$$لية، ونع$$م ف$$ي مح$$ل ج$$ر بھ$$ا، والج$$ار والمج$$رور متعل$$ق  َِ ِ

  .ُتدأ ھي، والولد نعت مقطوع فھو خبر مبتدأ محذوفبمحذوف خبر المب

الب$اء أص$لية، ج$ار ومج$رور متعل$ق : ب$أن الب$اء أص$لية � نق$ول بأنھ$ا زائ$دة، م$ا ھ$ي ب$نعم الول$د، نق$ول: ل$و قي$ل: يعن$ي
ًبمحذوف، حينئذ صار خبرا للمبتدأ ھي ٍ.  

ُب$نعم ھ$ي الول$د ف$صار : ن المنعوت، فتق$ولُالولد بالرفع � إشكال، فا=صل فيه أنه نعت، والنعت يجوز قطعه ع. طيب
  .خبر مبتدأ محذوف

ِفع6ن غير متصرفينالصواب أنھما : ھذا على مذھب الكوفيين، وقلنا: إذن ِْ M َ ُ ُ ْ َْ َ َ ً، حينئذ ما بعدھما يع$رب ف$اع. و� يع$رب ِ ٍ
  ً.خبرا

  

ِفع677777777777777777777777777ن غي77777777777777777777777777ر مت77777777777777777777777777صرفين ِْ M َ ُ ُ ْ َْ َ َ ِ  

  

َنع77777777777777777م وب77777777777777777ئس َ ْْ ِ َ ِرافع77777777777777777ان اس77777777777777777مين ِ ِْ َ ْ َ َِ  

  

ِرافعان    َ ِ اس7مينھم$ا رافع$ان، خب$ر مبت$دأ مح$ذوف،:  قلناَِ ْ َ ِرافع$ان   ھ$ذا مفع$ول ب$ه لرافع$ان،ْ َ ًمع$ا اس$مين أو ك$ل واح$د َِ
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ًمنھما يرفع اسما؟ كل واحد منھما يرفع اسما، � أن كل واحد يرف$ع اس$مين، ق$د يفھ$م م$ن العب$ارة ذل$ك، لك$ن ل$يس ھ$ذا  ً
ِرافعان اسمين: المراد، المراد ِْ َ ْ َ   .أن كل واحد منھما يرفع ما بعده على أنه فاعل له، َِ

ِرافع77ان ًأن ك$$ل واح$$د منھم$$ا يرف$$ع اس$$ما، ومجموعھم$$ا يرف$$ع اس$$مين، � أن ك$$ل واح$$د منھم$$ا يرف$$ع اس$$مين، :     يعن$$ي َ َِ
ِاسمين ْ َ ً على الفاعلية، سواء كان ھذا ا�سم ظاھرا أو مضمراْ ً.  

ِرافع7ان اس7مين: ة؛ لتصريحه بفعليتھما؛ =نه قد يق$ال       فھم أن رفع ا�سمين بعدھما على الفاعلي ِْ َ ْ َ  � يل$زم أن يك$ون َِ
ِفع6ن : � ھو قال: ًفاع.، نقول ْ ٍحكم على نعم بكونھا فعل، وإذا رفع الفعل اسما حينئذ رفع$ه عل$ى أن$ه فاع$ل � : ، إذنِ ً

َنع7م وب7ئسعلى أنه خبر، ھذا واضح بين؛ =نه صرح بفعلي$ة  َ ْْ ِ َ  لھم$ا اس$مين مرف$وعين بھم$ا، يقت$ضي ذل$ك ، ث$م ذك$ر أنِ
َنع7م وب7ئس أنھما على الفاعلية، ثم لما كان فاعل  َ ْْ ِ َ َنع7م وب7ئسل$ه خ$صائص أراد أن يب$ين خ$صائص فاع$ل ِ َ ْْ ِ َ ؛ =ن$ه ينف$رد ِ

ِرافع7ان اس7مين: عن كل فاعل ببعض ا=حك$ام الخاص$ة ب$ه، فق$ال ِْ َ ْ َ َمق7ارنى أل أو م7ضا ف7ين لم7ا قا .. َِ َ ََ َ َ ْ ْ ُِ ِ ْ َ َ َرنھ7ا ِ ِويرفع7ان .. ََ َ ْ َ ََ
ٌمضمرا يفسره  مميز  M َ ُ ُ ُ M ُ َ ْ َُ َنعم وبئسھذه ث.ثة أنواع لفاعل ً َ ْْ ِ َ ِ.  

َنعم وبئسِليس كل اسم ظاھر يصح أن يرفع على أنه فاعل لـ : إذن َ ْْ ِ َ   .  ، بل �بد من ضوابطِ

ْمقارنى :       قال َُ ِ ْمقارنى): ْأل(َ َُ ِ   .لفعلية صفة �سمين، رافعان اسمين على اَ

ْمقارنى   َُ ِ ْأل(َ ْمقارنى): َ َُ ِ ْأل ( م$ضاف وَ ْ مق7ارنىم$ضاف إلي$ه، و) َ َُ ِ ح$رف تعري$ف، ) أل( أي$ن الن$ون؟ ح$ذفت لmض$افة، وَ
ًفكيف صار مضافا إليه والمضاف � يكون إ� اسما؟ قصد لفظه ً.  

ْمق7ارنى ق$صد لفظ$ه : إذن َُ ِ ْأل(َ ؟ الموص$ولية أم الزائ$$دة أم )أل(، أي )أل(ًالن$$وع ا=ول أن يك$ون الفاع$ل مقارن$$ا ل$ـ: إذن. )َ
ْمقارنى المعرفة أم ا�ستفھامية؟  أطلق الناظم  َُ ِ ْأل(َ ف$ة، حينئ$ذ ) أل(، وا=صل في )َ lْمق7ارنى ٍأنھ$ا معر َُ ِ ْأل(َ  � الموص$ولة )َ

فة lو� ا�ستفھامية و� الزائدة وإنما ھي المعر.  

َنقول النوع ا=ول من أنواع فاعل نعم: إذن َ، نع$م الرج$ُل زي$د، نع$م )أل: (ً يكون محل$ى ب$ا=لف وال$.م، كم$ا الن$اظمأن: ِ َِ ٌِ
ِنْعم المْولى ونْعم الن$صيُر((بئس الشراُب، .. ُالعبد ِ ِK َ ََ ََ ً، ھ$ذا الن$وع ا=ول أن يك$ون فاع$ل نع$م وب$ئس محل$ى ]40:ا=نف$ال)) [ْ َ ِ

ف$ة، وس$بق)أل(بـ lف$ة أن$واع، ثم أل ھذه اختل$ف فيھ$ا، بع$د أن س$لمنا بأنھ$ا معر lجن$سية وعھدي$ة، والجن$سية ق$د :  أن المعر
فة قد تكون تعريف ذھني أو ذكري أو حضوري lتكون حقيقة وقد تكون مجازية، والمعر.  

ف$$ة، اختل$$ف ف$$ي أل ھ$$ذه، نع$$م العب$$د، نع$$م الم$$ولى، نع$$م : إذن lف$$ة، ھ$$ي معر lَا�خ$$ت.ف ھن$$ا � يخرجھ$$ا ع$$ن كونھ$$ا معر َ َِ ِ ِ ُ
ٍي للجنس، أكثر النحاة والبيانيين على أنھ$ا للج$نس حقيق$ة � مج$ازا، فحينئ$ذ م$دحت الج$نس ھ: النصير، فقال ا=كثرون ً

َنع$م الرج$ل، ج$نس الرج$ل، ف$شمل ك$ل م$ن ي$صدق علي$ه ھ$ذا اللف$ظ، : إذا قل$ت: كله من أجل زيد، جنس الرج$ل، يعن$ي ِ
َنعم الرجل فم$دحت الج$نس .  زيدمدحت كل ا=فراد، زيد وعمرو وخالد إلى ما � نھاية، كل المدح ھذا من أجل: يعني ِ

ًأريد بمدخولھا جميع أفراد الجنس قصدا أو تبعا للمدوح، فمدحت الجنس كل$ه م$ن أج$ل زي$د، ث$م خص$صت : كله، يعني ً
ًزيدا بالذكر، فتكون حينئذ مدحته مرتين، ويكون م$ن ب$اب ذك$ر الخ$اص بع$د الع$ام، كأن$ه ذك$ر الع$ام أو� ث$م خص$صته  ُ ٍ ً

غاية أن تمدح كل الرج$ال م$ن أج$ل زي$د، يعن$ي م$ن أج$ل أن تثن$ي عل$ى زي$د، ث$م بع$د .. في المدحبالذكر، وھذا مبالغة 
ٍذلك تخصه بالذكر، فحينئذ دخل أو� في الرجل، ثم نصصت عليه مرة أخ$رى، فحينئ$ذ مدحت$ه م$رتين، ف$إذا قل$ت َنع$م : ًٍ ِ

ٌالرجُل زيد فالجنس كله ممدوح، وزيد مندرج تحت الج$نس، الج$نس الم$راد ب$ه  . ا=ف$راد ھن$ا، ش$مل ك$ل ا=ف$راد حقيق$ةٌ
كي$ف وص$لنا إل$ى ھ$ذا : ٌفالجنس كله ممدوح وزيد مندرج تحت الجنس؛ =نه فرد من أفراده، وفي تقريره قو�ن، يعني

  .المدح

أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح، جعل المدح للج$نس ال$ذي ھ$و من$ه، إذ ا=بل$غ ف$ي إثب$ات : ا=ول
ًمثلم$ا ق$ال اب$ن عقي$ل، جعلن$ا الم$دح من$صبا : ًجعله للجنس حتى � يتوھم كون$ه طارئ$ا عل$ى المخ$صوص، يعن$يالشيء 

  .ًأو� على كل أفراد الجنس، ثم ذكرناه بعد ذلك

ٍأنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة، ولم يقصدوا غير م$دح زي$د، : الوجه الثاني في تقرير المدح ھنا K
ًُم$$دح الج$$نس ظ$$اھرا � حقيق$$ة، وھ$$ذا أش$$به م$$ا يك$$ون ب$$القول الث$$اني وھ$$و : مم$$دوح جن$$سه =جل$$ه، يعن$$ي:  قي$$لفكأن$$ه

ٍالمجازي؛ أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة يعني في الم$دح، ول$م يق$صدوا غي$ر م$دح زي$د، فكأن$ه 
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ًممدوح جنُسه =جل$ه، ف$الجنس مم$دوح تبع$ا � ق$صدا، يع: قيل ً ًالق$ول ا=ول أن الج$نس مم$دوح ق$صدا وتبع$ا لزي$د، : ن$يٌ ً ٌ
ٌنع$م الرج$ُل زي$د، : ًھي للجنس مجازا، فإذا قلت: وقيل. ًوعلى القول الثاني أن الجنس غير مراد ھنا، بل مدح تبعا لزيد

ًجعل$ت زي$$دا جمي$$ع الج$$نس مبالغ$$ة ول$$م تق$صد غي$$ر م$$دح زي$$د، يعن$$ي ن$$ت ًكأن$$ك أس$ندت الم$$دح إل$$ى الج$$نس ظ$$اھرا، وأ: ً
مق$صودك بالم$دح زي$د فح$سب، ل$$م تق$صد الج$نس، وإنم$ا ذك$$رت الج$نس مبالغ$ة فح$سب، ول$$ذلك ا=كث$ر عل$ى أن$ه ل$$يس 

ًھ$$ي للج$نس مج$ازا، وكأن$$ك ق$د جعل$$ت زي$دا الج$نس كل$$ه مبالغ$ة، وقي$$ل: وقي$ل. ًمج$ازا ً العھ$$د : ِللعھ$د، ث$م اختل$$ف، قي$ل: ً
ِالعھد الخ$ارجي، فعل$ى الق$ول بأنھ$ا للعھ$د : الذھني، وقيل ادخ$ل : ال$ذھني؛ =ن م$دخولھا ف$رد م$بھم؛ وذل$ك كق$ول القائ$لُ

اذھ$ب إل$ى الم$سجد، ول$م يك$ن ث$م بين$ك وبين$ه عھ$د، ھ$ل الم$راد أل ھن$ا ت$شمل ك$ل : َالسوق، اشتري اللحم، إذا قال قائل
ٍ حينئ$ذ أل ھن$ا ل.س$تغراق أو للج$نس،: ِالمساجد؟ اذھب صلl في المسجد، أو اذھب إلى السوق، أو اشتر اللحم، لو قي$ل

�، : ادخل الم$سجد أو ص$لl ف$ي الم$سجد، نق$ول: ادخل السوق، ودخل كل مسجد تحت قولنا: دخل كل سوق تحت قولنا
ًفرد، لكنه مبھم غير معين، فصار كأنه معين م$ن جھ$ة الع$رف؛ =ن$ه � يت$صور عق$. أن$ك .. المراد به ھنا واحد مفرد

ري ك$ل م$ا ي$صدق علي$ه اللح$م، �، الم$راد بالحقيق$ة العرفي$ة تدخل كل سوق أو أنك تصلي ف$ي ك$ل م$سجد أو أن$ك ت$شت
س$وق واح$د، لك$ن ھ$ذا ال$سوق غي$ر مع$ين، فھ$و : ادخل السوق يعني: المتعارف بين المخاطب والمتكلم أنك إذا قيل لك

ًنعم الرجُل فحينئذ مدحت واحدا فقط، لكنه فرد مفھم، ثم عينته، فقلت: ٌفرد مفھم، فإذا قيل َنعم الرجُل : ٍ ٌزيد وھذا أق$رب ِ
ًادخ$$ل ال$$سوق و� تري$$د الج$$نس و� معھ$$ودا بين$$ك وب$$ين . إل$$ى الحقيق$$ة م$$ن ذاك ال$$ذي تم$$دح الن$$اس كلھ$$م م$$ن أج$$ل زي$$د

س$وق مع$ين .. ادخ$ل ال$سوق وأن$ا بين$ي وبين$ك معھ$ود: المخاطب، أما لو كانت أل للعھد �، الحكم يختلف، لو قل$ت ل$ك
أل ھن$$ا للعھ$$د ال$$ذھني : ٍ يك$$ن بين$$ي وبين$$ك خط$$اب يعن$$ي س$$ابق، حينئ$$ذ نق$$ول�، ل$$يس ا=م$$ر ك$$ذلك، وإنم$$ا الم$$راد إذا ل$$م

نعم الرجُل مدحت الرجل، لكنه مبھم وھو ف$رد داخ$ل تح$ت الرج$ل، : والمعھود مفرد أو فرد مبھم غير معين، فإذا قيل
  .زيد: ثم عينته فقلت

 الذي ھ$و المخ$صوص بالم$دح أو ال$ذم، الشخص الذي مدحته،: للعھد الخارجي والمعھود ھو الفرد المعين يعني: وقيل
َفالرجل في نعم الرجل َزيد، نعم الرجُل: ِ َنع$م الرج$ُل : زيد، وا=صل أن يقول: من ھو؟ زيد معين، فرد معين، ثم قلت: ِ ِ

َنعم الرجُل ھو: ھو، لكنه أقيم ھنا الظاھر مقام الضمير، وإ� ا=صل أن يقال ِ.  

ْمق77ارنى أل ھ$$ذه : إذن َُ ِ ْأل(َ أكث$$ر النح$$اة والبي$$انيين عل$$ى أنھ$$ا جن$$سية، ث$$م اختلف$$وا ھ$$ل ھ$$و الج$$نس الحقيق$$ي أو :  نق$$ول)َ
المراد به العھد، ثم اختلفوا، ھ$ل العھ$د الخ$ارجي أو العھ$د ال$ذھني؟ : المجازي؟ ا=كثر على أنه الحقيقي، وقال بعضھم

  . ما ذكرناهالعھد الذھني، أما أكثر النحاة فاختاروا: yعلى كل ا=قرب إلى الحقيقة أن يقال

ْمق77ارنى  َُ ِ ْأل(َ ْأوھ$$ذا الن$$وع ا=ول، : )َ َللتنوي$$ع، وھ$$و الن$$وع الث$$اني م$$ن فاع$$ل نع$$م وب$$ئس، : َ َ ِم77ضافينِ َ َ � يكون$$ان : يعن$$ي: َ
  ).أل(، انتفت )أل(مقارني لـ

َنع7م عقب7ى الكرم7اوھ$ي أن يكون$ا م$ضافين لم$ا قارنھ$ا، مث$ل م$اذا؟ : إذن عندنا مرحل$ة ثاني$ة َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ َ َنع7م :  الن$اظم ھن$ا كم$ا ق$الِ ْ ِ
ْعقبى َ َ، ما فيه أل، ھو فاعل نعم، لكنه أضافه إلى ما فيه أل، فجوز أن يكون فاع. لنعمُْ َِ ًِ.  

َأو مضافين لما َ َ ِْ ِ َ ْمقارنى: مضافين ھذا معطوف على قوله: َ َُ ِ َلما، و َ َقارنھ7ا ھذا متعلق ب$ه، =ن$ه م$ضاف اس$م مفع$ول، ِ ََ َ ..
َقارنھاذي لل: يعني: مضافين لما قارنھا ََ َقارنھا، و َ ََ : الكاف داخل على مقول مح$ذوف، كقول$ك:  صلة الموصول، كقولكَ

َنعم عقبى الكرما َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ َ   .الكرماُء بالھمز، لكنه قصره للضرورة.. ِ

َنعم :  إذن ْ ْعقبى فعل ماضي و ِ َ ، )أل(نع$م، لكن$ه أض$يف إل$ى م$ا في$ه : ما دخل$ت علي$ه أل؟ نق$ول: ٍفاعله، وحينئذ لو قيلُْ
  .وھذا جائز

ِم7ضافين َْوأ ْ َ َلم77ا َُ َقارنھ77ا ِ ََ َق$$د � ت$$ضاف إل$$ى م$ا في$$ه أل، ق$$د ي$$ضاف فاع$ل نع$$م إل$$ى لف$$ظ ل$م يقت$$رن ب$$ـ: يعن$ي: َ ، لكن$$ه )أل(ِ
َقارنھا: ، وھذا داخل في قول الناظم)أل(يضاف ھو إلى ما فيه  ََ َ.  

َأو مضا فين لما قارنھا: ولذلك قال الصبان َ َ َ َ َْ َ َِ ِ َعقب7ى الكرم7ا: ًما أن يكون مباشرا لھ$ا، مث$ل ولو بواسطة، إَ َ ْ َ ُُ ْ ، م$ضاف إلي$ه ْ
  :ًباشر أل، أو قد � يكون فيه أل، لكنه أضيف ھو أيضا إلى ما فيه أل، كقول الشاعر

َفنعم ْ ِ ِأخت ُابن َ ْ ِالقوم ُ ْ َ ْ  
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َفنعم ْ ِ ِأخت ُابن َ ْ َ� يجوز؛ =ن ابن ھذا فاعل نعم، وھو قد أض: لو وقفنا إلى ھنا قلنا: ُ يف، لكنه لم يضف إلى م$ا في$ه أل، ِ
ِأخت�، قد أضيف ھذا : لكننا نقول ْ ِالقوم إلى ما فيه أل وھو ُ ْ َ ، وظاھر ك.م الناظم أن$ه � يري$د ھ$ذا الن$وع لقلت$ه، ولك$ن ْ

ِمضافين َْوأ: � مانع من إدخاله، فنقول ْ َ َلما َُ َقارنھا ِ ََ ِأختٍ ولو بواسطة، حينئذ َ ْ   . ھو الواسطة ھناُ

َفنعم ْ ِ ِأخت ُابن َ ْ ِالقوم ُ ْ َ َغير ْ ْ ِمكذب َ . َ ُ  

  . ھو نفسه رحمه '.. ولم ينبه عليه لكونه بمنزلة السابق، وقد نبه عليه في التسھيل

ِويرفعان َ ْ َ   .ھذا النوع الثالث أو الربع، النوع الثالث باعتبار ك.م الناظم في ظاھره، والنوع الرابع باعتبار ما زدناه: ََ

ِويْرفعان        َ ًأيضا َ Kالفاعلية لىَع َ ِ ٌمضمرا يفسره مميز َ M َ ُ ُ ُ M ُ َ ْ َُ َنع7م وب7ئس، ھ$ذا الن$وع الث$اني م$ن الفاع$ل ال$ذي يرفع$ه ً َ ْْ ِ َ : ، قلن$اِ
ِرافعان اسمين ِْ َ ْ َ ٍ ظاھرا أو مضمرا، يحتمل ھذا وذاك فھو داخل فيه، فحينئذ َِ ً ِرافعان اسمينً ِْ َ ْ َ ً ظاھرا وم$ضمرا، َِ ِويرفع7ان ً َ ْ َ ََ

ًم77ضمراى الفاعلي$$ة ًأي$$ضا عل$$ َ ْ ِيرفع77ان ھ$$ذا مفع$$ول لقول$$ه ُ َ ْ ِيرفع77ان ، وا=ل$$ف ف$$ي ََ َ ْ فاع$$ل، ورفع$$ه يك$$ون بثب$$وت الن$$ون، م$$ا ََ
َواجع7ل لنح77و يفع7ـ6ن النون77ـاال$دليل؟  c َِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ِ ًرفع7ا ْ ْ ًويرفع77ان م7ضمرامرف$$وع بثب$وت الن$ون أو بثب$$ات الن$ون، : ، إذنَ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ًم77ضمرا: َ َ ْ ُ :

ٌيفسره مميزًيكون مبھما، ھذا الشأن فيه، ًمبھما، �بد أن  M َ ُ ُ ُ M ظاھره أنه متأخر و� يتق$دم، وھ$ذا ق$ول جمھ$ور النح$اة؛ أن : َُ
َضمير المرفوع بنعم وبئس على أن$ه فاع$ل لھم$ا، يج$ب أن  َ Kُيف$سرِ ٍممي7ز( ب$ـَ ّ َ ُك7نعم قوم7ا مع7شره. =ن$ه م$بھم ف$ي نف$سه) ُ ُ ْ َ ْ َْ ًَ َ َ ِ ،

ًنع7م قوم7ا َكقول$ك داخل$ة عل$ى مح$ذوف ھ$و ق$وم، : ى جملة �ب$د م$ن التأوي$ل، فنق$ولكقولك، الكاف إذا دخلت عل: يعني ْ َْ َ ِ
ُمع77شره ُ ْ َنع77م، نن$$زل ك$$.م الن$$اظم ھن$$ا ََ ْ ً قوم77ا فع$$ل ماض$$ي، وھ$$و غي$$ر مت$$صرف، وِ ْ ھ$$ذا بالن$$صب، � ي$$صلح أن يك$$ون : َ

ًف$اع.؛ =ن$$ه ل$$يس مقارن$$ا ل$$ـ ٍ، ول$$يس م$$ضافا لم$$ا في$ه أل، حينئ$$ذ يتع$$ين أن يك$$)أل(ً ًون ال$$ضمير م$$ستترا ھن$$ا ف$$اع. ل$$نعم، ً ً
َنعم: فنقول ْ ًقوماٍ فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، ِ ْ َنع7مھذا واجب ذك$ره، لم$اذا؟ =ن ال$ضمير ال$ذي أس$ند إلي$ه : َ ْ  م$بھم، ِ

ٌ�بد من تفسيره، من مرج$ع يف$سره، ھ$ذا الم$راد، فقوم$ا من$صوب عل$ى التميي$ز، عل$ى أن$ه مف$سر لل$ضمير الم$ستتر ف$ي  ً
َنع$$م، و ًواج$$ب الت$$أخير عن$$د جمھ$$رة النح$$اة، حينئ$$ذ يل$$زم من$$ه ع$$ود ال$$ضمير عل$$ى مت$$أخر لفظ$$ا ورتب$$ة، وقلن$$اِ ٍ ھ$$ذا م$$ن : ٍ

ًالمسائل المستثناة، ستة أبواب أو ست مسائل استثناھا النحاة؛ من عود الضمير على متأخر لفظ$ا ورتب$ة خ.ف$ا ل5ص$ل  ً
َالمطرد في لسان العرب ومنھا باب نعم وبئس في ھذا الم َ ًق$ام، وھ$و أن نع$م وب$ئس يرفع$ان ض$ميرا م$ستترا، ث$م نق$ولِ ً :

ًيجب أن يفسر بتمييز منصوب بعده، حينئذ رجع الضمير، نع$م ھ$و م$ث. أو ھ$م قوم$ا � يج$وز إظھ$اره، لك$ن م$ن ب$اب  ً ٍ
ًالتعليم، نعم ھم، ھم من؟ ليس ھناك ك.م س$ابق رج$ع إلي$ه، ھ$م قوم$ا، إذن َ للف$ظ ًھ$م رج$ع إل$ى قوم$ا وھ$و مت$أخر ف$ي ا: ِ

ًھ$$ذا مم$$ا ي$ستثنى ف$$ي ل$$سان الع$رب، وإ� ا=ص$$ل ف$$ي ع$ود ال$$ضمير أن يك$$ون عل$ى متق$$دم لفظ$$ا : ٍوالرتب$ة، حينئ$$ذ نق$ول ٍ
ًقوما : إذن. ٍورتبة ْ َمنصوب على التمييز، والجملة في رف$ع نع$م، والفاع$ل ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر مق$دم، وَ ِ ُ مع7شرهٌ ُ ْ :  نق$ولََ

َالمث$$ال ھن$$ا دل عل$$ى أن نع$$م وب$$ئس � : ٍي، فم$$ن المث$$ال حينئ$$ذ نق$$ولھ$$ذا مبت$$دأ م$$ؤخر، وي$$سمى المخ$$صوص كم$$ا س$$يأت َ ِ
ُوي7ذكر المخ7صوص بع7د: ًيكتفيان بالفاعل، بل �بد م$ن اس$م آخ$ر ي$سمى مخ$صوصا وس$يأتي ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َْ َْ ًويرفع7ان م7ضمرا: ، إذنْ َ ْ ُ َ ْ َ َِ َ :

ٌيفسره مميزًمبھما على الفاعلية، : يعني M َ ُ ُ ُ M ًزيد نعم رج$.: ، فإذا قلتَُ َ ِ ھ$ذا ) ًرج$.(، ل$م يع$د ال$ضمير عل$ى زي$د، ب$ل عل$ى ٌ
ًواضح، زيد نعم رج.، في المثال الذي ذكره الناظم َ ُنعم قوما معشره : ٌ ُ ْ َ ْ َْ ً َ َ � يلتبس أن عود ال$ضمير عل$ى المت$أخر، لك$ن ِ

َزيد نعم رج.، نعم ھل ال$ضمير ھن$ا الم$ستتر ال$ذي ھ$و فاع$ل يع$ود عل$ى زي$د أو عل$ى رج$ل؟ عل$: لو قلت ًَ ِ ى رج$ل، � ٌ
ًويرفعان مضمرا : على زيد؛ =نه ھنا عمم الناظم َ ْ ُ َ ْ َ َِ ٌيفسره مميزًمطلقا سواء تقدم المخصوص أم تأخر، َ M َ ُ ُ ُ M  ھذه الجملة م$ن َُ

ٍالتمييز متأخر عن ال$ضمير قطع$ا وھ$ذا واج$ب الت$أخير، حينئ$ذ إذا قي$ل.. فحواھا تدل على أن المميز ًزي$د نع$م رج$.، : ً َ ٌ
َنعم ف: نقول   .ًيه ضمير، ھذا الضمير � يعود على زيد المتقدم، وإنما يعود على رج. المتأخرِ

ٌيف7سره ممي7ز: قول$ه: إذن M َ ُ ُ ُ M ً في$$ه أن ال$ضمير يع$ود عل$$ى المت$أخر مطلق$ا، ول$$و تق$دم المخ$صوص عل$$ى الق$ول بج$واز تق$$دم َُ
ٌنع$م رج$. ص$الحا زي$د، : المخصوص، وحكى ابن ھشام في القطر اFجماع على ج$وازه، ويج$وز وص$ف ھ$ذا الممي$ز ً ً

ٌنعم رج. صالحا زيد، وك$ذا ف$صله: يجوز وصفه ً ً َ ًب$ئس للظ$المين ب$َد�((: ِ Kَ َ َِ ِ ِ ْ ُ، ب$ئس ب$د� للظ$المين، ف$صل ]50:الكھ$ف)) [ِ ً َ
  .بالجار والمجرور

ِويرفع777777777777777777777777ان َ ْ َ ًم777777777777777777777777ضمرا ََ َ ْ ْيف777777777777777777777777سره ُ ُ M َُ  
  

َممي777777777777777777ز ك777777777777777777نعم ْ M َ ُِ َ ًقوم777777777777777777ا ٌ ْ ُع777777777777777777شرَم َ   ْهَْ

  

ًضمرا مف$$سرا بنك$$رة بع$$ده من$$صوبة عل$$ى التميي$$ز، وھ$$ذا م$$ذھب الجمھ$$ور، ول$$م يج$$وزوا أن يك$$ون أن يك$$ون الفاع$$ل م$$ ً
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ٌنعم رج. زي$د، بع$ضھم ق$ال: ًالمذكور المرفوع فاع. كما سيأتي؛ =نك إذا قلت ً � نحت$اج إل$ى ض$مير، � نحت$اج إل$ى : َ
ٌنع$م رج$. زي$د، زي$د ھ$و الفاع$ل، كأن$: أن نقول الفاعل ض$مير، ب$ل نق$ول ٌ ً ًنع$م زي$د رج$.، ھ$ذا نق$ول: ك قل$تَ ٌ فاس$د � : َ

ًيمكن، لماذا؟ =ن أو� قولھم نعم رج. أنت، وبئس رج. ھو، فلو ك$ان ھ$ذا المرف$وع المت$أخر عل$ى أن$ه فاع$ل �ت$صل  ً ًَ َ ِ
ًبارزا في المثال ا=ول وم$ستترا ف$ي الث$اني ًنع$م رج$. ھ$و، يج$وز أن يق$ع المخ$صوص ض$مير منف$صل ھ$و، ل$و ك$ان : ً َ ِ

ًنعم رج$. ھ$و، لوج$ب أن يت$صل ب$ـ:  لوجب اتصاله، � يصح أن يقالًفاع. َ َنع$م(ِ ٍ، ومت$ى م$ا أمك$ن ا�ت$صال حينئ$ذ � )ِ
  .يجوز أن يعدل إلى ا�نفصال، فلو كان ا=مر كذلك لوجب اتصاله، لكن لما لم يتصل علمنا أنه ليس بفاعل

ًنعم رج. أنت، ونعم رج. ھو، ھذان المثا�ن يد�ن : إذن ًَ َعلى أن المرف$وع بع$د نع$م إذا وج$د النك$رة المن$صوب عل$ى ِ ِ
: ق$ولھم: ، الث$اني)أن$ت(وبرز في ا=ول الذي ھو ) ھو(ًالتمييز ليس بفاعل، إذ لو كان فاع. �ستتر في الثاني الذي ھو 

ًنعم رج. كان زيد، ما وجه ا�ستد�ل على أن نعم رج. زيد ليس بفاعل؟ نعم رج. ك$ان ز ً ًَ َ َِ ِ K ٌِ ٌ ٌي$د، ھ$ذا تركي$ب م$سموع، َ
ًلو كان الذي بعد رج. يجوز أن يكون فاع. لما دخل عليه كان؛ =ن كان تدخل عل$ى المبت$دأ و� ت$دخل عل$ى الفاع$ل،  ً

ًلما سمع نعم رج. كان زيد، دخلت كان على زيد، وھو المرفوع المت$أخر بع$د نع$م رج$.، وك$ان � ت$دخل عل$ى :  إذن ًَ َِ ٌِ
ً� يمكن أن يكون فاع.، ولذلك أوجب الجمھور أن يكون في مثل ھ$ذا التركي$ب ض$ميرا م$ستترا الفاعل، فدل على أنه  ً ً

َوأنه � يجوز أن يرفع المذكور بعد التمييز على أنه فاعل لنعم. واجب ا�ستتار، وله أحكام كما سيأتي ِ.  

ْنعم قوما معشره  ُ ْ َ ْ َْ ً َ َ َنعم ، ففي ِ ْ ًقوماضمير مستتر يفسره ِ ْ َ معش، وَ ْ ُرهَ   . مبتدأُ

ًنعم قوماالجملة السابقة : إذن ْ َْ َ ُ مع7شرهھذه الجملة ف$ي مح$ل رف$ع خب$ر مق$دم، و:  نقولِ ُ ْ ..  مبت$دأ م$ؤخر، وال$رابط العم$ومََ
الضمير للمبتدأ على أن المراد بالضمير الجنس، أو إعادة المبتدأ بمعناه وعلى أن الم$راد ب$ه ال$شخص، ھ$ذا س$بق معن$ا 

  :في باب المبتدأ والخبر

ًومف77777777777777777ردا َ ُ ِي77777777777777777أتي َْ ْ ِوي77777777777777777أتي َ ْ َ ْجمل77777777777777777ه َ َ ْ ُ  

  

ًحاوي7777777777777ة َ َمعن7777777777777ى َِ ْ ِال7777777777777ذي َ ْس7777777777777يقت . َ ْل7777777777777ه ِ َ  

  

ٍأل ف$ي الرج$ل للج$نس، حينئ$ذ : ٌنعم الرج$ُل زي$د، إم$ا أن ال$رابط العم$وم، وإم$ا أن$ه إع$ادة المبت$دأ بمعن$اه، إذا جعلن$ا: قلنا
  .هالرابط العموم، وإذا جعلناھا عھدية، فالرابط إعادة المبتدأ بمعنا

ًقوم7افيه ضمير مستتر يفسره : إذن ْ ُ مع7شره، وَ ُ ْ  مبت$دأ، وال$رابط م$ا ذكرن$اه ال$ضمير يع$ود عل$ى المبت$دأ، وھ$ذا ال$ضمير ََ
  .المستتر له أحكام أربعة، ليست كسائر الضمائر

: ع$ه، يعن$يٍأنه واجب ا�ستتار، ليس بجائز ا�ستتار، ف. يبرز ف$ي تثني$ة و� جم$ع، اس$تغناء بتثني$ة تميي$زه وجم: ا=ول
ٍقد يجمع التمييز وقد يثنى، فإذا ثني أو جمع حينئذ � نحتاج إل$ى أن نجم$ع أو نثن$ي ال$ضمير، ب$ل ھ$و واج$ب ا�س$تتار، 

ًمررت بقوم نعموا قوما: ٌوأجاز ذلك قوم من الكوفيين، وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قول بعضھم ٍ ، أب$رز ال$ضمير ُ
ًنكرة، نعموا قوما، رجع الضمير من نعم متصل إلى قوما..  أنه تمييزًعلى أنه فاعل، وقوما ھذا منصوب على ً.  

ًھذا نادر بل ش$اذ يحف$ظ و� يق$اس علي$ه، ب$ل يج$ب أن يك$ون م$ستترا ف$. : جمعه بناء على أن التمييز جمع، نقول: إذن ٌ ٌ
ِيثن$ى و� يجم$$ع، حينئ$$ذ إذا أردن$$ا التثني$$ة أو الجم$$ع، ثنين$$ا وجمعن$$ا التميي$$ز، نع$$م رجل$$ين َ ِ ً الزي$$دان، نع$$م رج$$ا� الزي$$دون، ٍ َ ِ

ٍفنكتفي برج$ا� ورجل$ين، ونثن$ي ونجم$ع ك$ذلك المخ$صوص �ب$د م$ن التط$ابق، حينئ$ذ نق$ول ِ ِنع$م رجل$ين، رجل$ين ھ$ذا : ً ِ َ ِ
ًنعم$وا رج$ا�، �، وإنم$ا نثن$ي ونجم$ع : ِ رجل$ين، و� نق$ول-ب$ا=لف–نعما : منصوب على التمييز وھو مثنى، و� نقول

  .وھذا نادر.  بهالتمييز، فنكتفي

ًنع$$م ھ$$م قوم$$ا ف$$شاذ، نع$$م ھ$$م قوم$$ا، الجمھ$$ور منع$$وا اFتب$$اع : أن$$ه � يتب$$ع يعن$$ي ب$$شيء م$$ن التواب$$ع، وأم$$ا نح$$و: الث$$اني ًَ َِ ٌِ
َنعم: وأعربوا ھذا البيت على النحو التالي َفعل ماضي والفاع$ل ض$مير م$ستتر وھ$م توكي$د لل$ضمير الم$ستتر، نع$م ھ$م : ِ ِ ٌ

ًقوما، قوما ھذا تميي ًز، لكن حكموا عليه بكونه شاذا يحفظ و� يقاس عليه؛ =ن من شأن ھذا الضمير أن � يتبع، يعن$ي ً
ً� يعط$ف علي$$ه، ول$و ف$$صل بينھم$ا فاص$$ل، ول$و ك$$ان م$$شروعا عن$دھم، وك$$ذلك � يؤك$د و� يب$$دل من$ه، مطلق$$ا، جمي$$ع  ً

َالتوابع ا=ربعة � ترد في ضمير نعم ِ ِ.  

ٌ ب$شيء م$ن التواب$ع، وذل$ك لق$وة ش$بھه ب$الحرف؛ =ن فھم$ه لفظ$ا ومعن$ى متوق$ف عل$ى ھذا الضمير � يتب$ع: نقول: إذن ً ٍ
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ًالتمييز، نعم الضمير م$ا ھ$و؟ قوم$ا رج$. ً َ ًم$ضمرا مبھم$ا، � يفھ$م : � يفھ$م ال$ضمير، ول$ذلك قلن$ا: إل$ى آخ$ره، فنق$ول.. ِ ً
ْيفسرهالضمير إ� بالتمييز،  ُ M ٌا ومعن$ى متوق$ف عل$ى التميي$ز الواق$ع بع$ده، =ن فھم$ه لفظ$. يكشفه ويوض$حه ھ$ذا التميي$ز َُ ً

ٌوقد سمع نعم ھم قوما، وخرجوه على أن الفاعل مستتر وھم توكيد للفاعل، وھذا شاذ عند الجمھور ً َ ِ.  

ر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوبا، نح$و: الثالث lًنعم$ت ام$رأة ھن$د، ولك$ن ھ$ذا ل$يس متفق$ا علي$ه، وھ$ذا س$بق : ًأنه إذا فس ٌ ٌ ِ
  :اعلفي باب الف

ُوالح777777777ـذف ف777777777ي نع777777777ـم الفت777777777اة استح777777777سنوا ََ ْ ْ ْ َ َ َُ ْ َْ َْ ِ ِ  

  

Aُن ق7777777777777777صـد الجن7777777777777777ـس في7777777777777777ـه ب7777777777777777ين َ .M َ ِْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِ  

  

  . لكن ليس ھو الذي معنا ھنا

ُوالحـذف في نعـم الفتاة استحسنوا ََ ْ ْ ْ َ َ َُ ْ َْ َْ ِ ًنحن ا]ن ھنا نتحدث عن الفاعل إذا كان ضميرا، � إذا ك$ان اس$ما ظ$اھرا محل$ى : ِ ً ً ً
ٌ ھن$$د، ھن$د ھ$$ذا -بالن$صب-ًنعم$ت ام$$رأة : ًأن$ه إذا ف$$سر بمؤن$ث لحقت$ه ت$$اء التأني$ث وجوب$$ا، نح$و.  والحك$م مختل$$ف)أل(ب$ـ ٌ

ٌمخصوص وامرأة منصوب على التمييز والفاعل ضمير م$ستتر، والت$اء ھ$ذه للتأني$ث، تأني$ث ال$ضمير الم$ستتر : وقي$ل. ً
ر، وقي$ل: وقيل � تحل$ق، وإنم$ا يق$ال. محل نزاع محل خ.ف.. � تلحق lًنع$م ام$رأة ھن$د اس$تغناء بتأني$ث المف$س ٌ َ بج$واز : ِ
  .ا=مرين

ر مؤنث$ا حينئ$ذ ف$ي تأني$ث الفع$ل ث.ث$ة أق$وال: إذن lٍإذا كان المف$س : التميي$ز مؤن$ث.. ًيج$ب التأني$ث بن$اء عل$ى أن المف$سر: ً
ٌنعم$$ت ام$$رأة ھن$$د، وقي$$ل ان، ھ$$ذه ث.ث$$ة أحك$$ام تتعل$$ق يج$$وز ا=م$$ر: � يل$$زم اكتف$$اء بتأني$$ث المف$$سر أو الممي$$ز، وقي$$ل: ً

  .بالضمير المستتر

ر فيشترط فيه شروط lوأما المفس :  

ًرج$. نع$م، � ي$صح، وإنم$ا يج$ب أن يك$ون م$ؤخرا عن$ه، ف$. يج$وز : ًأن يكون مؤخرا عنه، ف. يج$وز أن يتق$دم: ًأو� َ ِ ً
َتقديمه على نعم وبئس، ف. يقال َ ٌرج. نعم زيد، ھذا فاسد: ِ َ ِ ً.  

ٌنع$م زي$د رج$. ش$اذ وق$د : قدم على المخصوص ف. يجوز تأخيره عنه عند جمي$ع الب$صريين، وعن$دھم نح$وأن يت: ًثانيا ً ٌ َ ِ
ٌنعم رج. زيد، و� يصح أن يقال: أن تقول: أن يتقدم على المخصوص، يعني. أجازه الكوفيون، وھذا يأتي بحثه ً َ َنع$م : ِ ِ

ًزيد رج. ھذا شاذ عندھم، وإن كان الظاھر جوازه، وقد أ   .جازه الكوفيونٌ

َنع$م رج$. زي$د، ونع$م : ًأن يكون مطابق$ا للمخ$صوص ف$ي اFف$راد والتثني$ة والجم$ع والت$ذكير والتأني$ث، فتق$ول:  الثالث َِ ٌِ ً
ًرجلين الزيدان، ونعم رجا� الزيدون، ونعمت فتاة ھند �بد أن يكون مطابقا للمخصوص إفرادا وتثنية وجمع$ا، يعن$ي ً ً ٌ ً ِ ًِ َ :

َنعم ر: � يقال ًج. الزيدان، و� نعم رجلين زيد، �بد أن يكون مطابقا لهِ ٌ َ ِ ً.  

أن يكون نكرة، التمييز يجب أن يكون نك$رة، وھ$ذا واض$ح، التميي$ز عن$د الب$صريين � يك$ون نك$رة، لك$ن ي$زاد : الرابع
ًعليه أن يكون نكرة قاب. لـ َنكرة قابل أل مَؤثـرا، )أل(ً ُ َM َْ َُ ِ ٌ ِ ؛ =ن ھ$ذا التميي$ز خل$ف ع$ن الفاع$ل )أل(ً، أن يكون نكرة قاب. لـَ

مث$ل : ، مث$ل)أل(ً، فيجب أن يكون قاب. لھا، ف. يج$وز أن يك$ون ھ$ذا التميي$ز م$ن ا=لف$اظ الت$ي � تقب$ل )أل(المقرون بـ
yوغير وأي وأفعل التفضيل المضاف أو المقرون بـ ولو قلنا بأنه نكرة � ي$صح أن يق$ع ) أل(ٍ، حينئذ كل ما � يقبل )من(َ

َمييزا لنعم، لماذا؟ =ن ھذا التميي$ز خل$ف ع$ن الفاع$ل المق$رون ب$ـت ِ ٍ، حينئ$ذ إذا ك$ان ك$ذلك � يق$ع محل$ه إ� م$ا يقب$ل )أل(ً
  .التعريف

ًنع$م شم$سا ھ$ذا ال$شمُس، � : لھا أف$راد ف$ي الوج$ود متع$ددة، ف$. تق$ل: ً نكرة عامة، أي-ھذا التمييز-أن يكون : الخامس َ ِ
ٌنع$$م شم$سا ش$$مُس ھ$$ذا الي$وم، نع$$م شم$$سا، شم$سا من$$صوب عل$$ى : ع$$ددة، لك$$ن ل$و قل$$تي$صح ھ$$ذا؛ =ن ال$$شمس غي$ر مت ً ً ًَ َِ ِ

ًيجوز، بناء على أن الشمس لھا مطالع، تختلف، أمس شديدة الحر، اليوم متوسطة، تختلف ك$ل ي$وم لھ$ا : التمييز، نقول
  .حرارتھا المناسبة ولھا قبولھا عند الناس وعدم ذلك

ًنعم شمسا ش: لو قلت: إذن َ   .مُس ھذا اليوم لجاز؛ =نك جعلت الشمس متعددة بتعدد ا=يامِ

 وإن فھ$م المعن$ى، -التميي$ز-� يج$وز حذف$ه : ن$ص علي$ه س$يبويه، وقي$ل. ًلزوم ذكره، يجب أن يك$ون م$ذكورا: السادس
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ً�زم غالبا، لحديث: وجوز حذفه ابن مالك وابن عصفور وقال في التسھيل َفبھا{: ٌ ِ ْونعمت َ َ ْ ًميي$زا، لكن$ه لم$ا ، م$ا ذك$ر ت}َِ
فھم المعنى حذف التمييز، ابن مالك جيد في ا�ستد�ل با=حاديث وا]يات، وتبعه على ھذا النھج ابن ھ$شام رحم$ه ' 
تعالى، ولذلك إذا فتحت كتاب �بن مال$ك، أو إذا أردت مث$ال م$ن الق$رآن أو م$ن ال$سنة ف$انظر أي كت$اب �ب$ن ھ$شام أو 

البعض تتعب أن تجد آية في ب$اب كام$ل، وھ$ذا س$نة ح$سنة س$نھا اب$ن مال$ك وتبع$ه اب$ن �بن مالك، وقد تبحث في كتب 
ٍھشام، على أنھم جعلوا النحو ممزوجا بالقرآن وبالسنة، حينئذ نقول   .ھذه حسنة جيدة: ً

َفبھا{: جوزه ابن مالك بناء على أنه سمع: إذن ِ ْونعمت َ َ ْ   .، ھذه ستة شروط �بد من توفرھا في التمييز}َِ

  .على ھذانقف 

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  86الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                                     ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة و الس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد  

  :قول الناظم رحمه ' تعالىوقفنا عند 

َنع77م: (ًھ$$ذا ھ$$و الن$$وع الثال$$ث أو الراب$$ع مم$$ا يك$$ون ف$$اع. ل$$ـ: وقلن$$ا   ْ َب77ئس(و ) ِ ْ Kوھ$$و الق$$ول الُم$$رجح عن$$د جم$$اھير ) ِ
ًفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، وھ$ذا ال$ضمير ل$ه أحك$ام ث.ث$ة ذكرناھ$ا، ًأن يكون الفاعل ضميرا ُم: البصريين K

ر له شروط وھي ستة، وھذا القول ھو المشھور عند النحاة lوكذلك الُمفس.  

َوذھ$ب الك$سائي ِإل$ى أن ا�س$$م المرف$وع بع$د النك$$رة المن$صوبة فاع$ُل : ِ K)َنع7م ْ ٌنْع$$م رج$. زي$د، ل$$يس في$ه ض$مير وإنم$$ا ): ِ ً َ ِ
ٌزيد(ھذا حال على مذھبه، و) ًرج.( َنعم(ھذا مرفوع على أنه فاعل ) َ ْ ِ.(  

َوذھب الكسائي ِإلى أن ا�س$م المرف$وع بع$د النك$رة المن$صوبة فاع$ُل : ِ K)َنْع$م ِوالنك$رة عن$ده من$صوبة عل$ى الح$ال، إذن) ِ K :
ٌنْعم رج. زيد، : اFعراب ھكذا ً َ َنْعم(ِ ًھ$ذا ح$ال م$ن الفاع$ل ُمق$دما عليھ$ا، ويج$وز ) ًرج$.(فاع$ل و) ٌزيد(فعل ماضي و) ِ K ٌ

ًنْعم زيد رج.، إذن: عنده أن تتأخر فُيقال ٌ َ   .ًعلى ا=صل.. ٌحال متأخرة: ِ

َوذھب الفراء إلى قول الكسائي نفسه السابق ِ K ِإل$ى أن ا�س$م المرف$وع بع$د النك$رة ھ$و فاع$ل : َ K)َنْع$م ِإ� أن$ه جع$ل النك$رة ) ِ K َ َ
ًالمنصوبة تمييزا ُم ًحو� عن الفاعل، وا=صلَ K :نْعم الرُجل زيد، ُحذف الرُجل، ثم قي$لK ُ K ِ K ٌِ ًرج$. بن$اء عل$ى م$ا س$بق بيان$ه : َ ً

ل إسناد الفعل إلى اسم الممدوح، ونصب تميي$زا، فقي$ل lًفي التمييز، ثم ُحو َُ ِ K َنْع$م رج$. زي$د، ويق$ُبح عن$دھم ت$أخيره =ن$ه : ُ ٌ ً َ ِ
ْفاد فائ$دة فيق$ُبح، يعن$يKوقع موقع الرُجل المرفوع، وأ َ ٍ� نق$ول يْمتن$ع وإنم$ا قب$يح، يج$وز عل$ى ق$بح، أن ُيق$ال: ً ُ ِ ٌنْع$م زي$د : َ َ ِ

  ً.رج.

َعند الفراء وعند الكسائي : إذن ِ K ٌزيد(َ ٌنْعم رج$. زي$د فاع$ل، واختلف$ا ف$ي : في) َ ً َ َأْعرب$ه الك$سائي عل$ى أن$ه ح$ال، ) ًرج$.(ِ َِ
Kوعند الفراء تمييز ُمحول ع$ن ال Kَ ٌنْع$م رج$. زي$د: فاع$ل، عن$د الك$سائي يج$وز التق$ديم والت$أخيرَ ً َ ًنْع$م زي$د رج$.، وعن$د .. ِ ٌ َ ِ

Kالفراء  ا=صل َنْعم رج. زيد، ويقُبح تأخيره فُيقال: َ ٌ ً َ ًنْعم زيد رج.: ِ ٌ َ ِ.  

َوزع$م بع$ضھم: " ھذه ث.ثة أقوال ذكرھا النحاة، وذكرھ$ا اب$ن عقي$ل، حي$ث ق$ال َص$دره ب$ـ-" َ َK :،َزع$م ل$م يقب$ل ھ$ذا : إذنَ
ْمع77شره(K، أن -الق$$ول ُ ْ َنع77م: (مرف$$وع ب$$ـ) ََ ْ ًقوم77ا(Kأن : وھ$$و الفاع$$ل و� ض$$مير فيھ$$ا، وق$$ال بع$$ض ھ$$ؤ�ء) ِ َ ح$$ال وھ$$و ) َ

َالكسائي، وبعضھم Kإنه تمييز وھو الفراء: ِ َ.  

َنع7م: (ومثل ْ ًقوم7ا ِ َ ْمع7شره َ ُ ْ ًب$ئس للظ$المين ب$َد� (( : قول$ه تع$الى) ََ َ َ َِ ِ ِK ْ َب$ئس (]50:ھ$فالك))[ِ ْ فع$ل ماض$ي، والفاع$ل ض$مير ) ِ
ًب$َد�(واجب ا�ستتار، و.. مستتر َللظ$المين(َھ$ذا تميي$ز، و) َ ِ ِ ِK (ج$ار ومج$رور ُمتعل$ق ب$ـl) :ًب$َد� Kم$صدر تعل$ق ب$ه، وق$ول ) َ َ

  :الشاعر

َلنعم ْ ِ ًموئ6 َ ِ ْ َالمولى َ ْْ َ..  

َالمولى( ْْ َنع7م(ھ$ذا ھ$و المخ$صوص، و) َ ْ ًم7وئ6( ض$مير م$ستتر وٌفع$ل ماض$ي، والفاع$ل) ِ ِ ْ ٌھ$ذا من$صوب عل$ى التميي$ز، ) َ
َوعند الكسائي َنعم: (ِ ْ َالمولى(ٌفعل و) ِ ْْ ًموئ6(فاعل و  ) َ ِ ْ Kحال، وعند الفراء نفسه، إ� أن ) َ K ًموئ6(َ ِ ْ   .َتمييز) َ

َب7ئس(      ْ ًام77رأ ِ َ َب7ئس(، )ْ ْ ًام7رأ(فع$$ل ماض$$ي، والفاع$ل ض$$مير م$$ستتر، و): ِ َ Kتميي$$ز، وأي$$ن المخ$صوص؟ َدل علي$$ه م$$ا ): ْ َ
ِوإنني(سبق، يجوز حذفه كما سيأتي،  . ِ َبئس َ ْ ْالمره ِ َ   .ھذه ث.ثة أقوال: نفس الك.م، إذن) َ

َنْعم وبئس(فاعل : إذن     ْ ِ َ   :ًيكون واحدا من ھذه ا=حوال الث.ثة) ِ

ً إما مقرونا بـ- K) :أل.(  

َوي77777777777777777777777 ِرفعانـَ َ ًمراـْضـ77777777777777777777777ُم َْ َيف َ ُسرـ77777777777777777777777ُ Mْه  

  

ٌيزـَم7777777777777777777ـُم M َك7777777777777777777نعم ْ ِ ًوماـَق7777777777777777777 َ ْمع7777777777777777777شره َ ُ ْ ََ  

  

ُتق7777777777ول ُ ِعرس7777777777ي َ َوھ7777777777ي ِْ ْع7777777777ومره ِف7777777777ي ِل7777777777ي َْ َ َ َ  

  

ًام77777777777رأ َْسـِبئ77777777777 َ ِوإنن77777777777ي ْ . ِ َب77777777777ئس َ ْ ْالم77777777777ره ِ َ َ  

  

ْوجم7777777777777777777 َ ٍمييزـَت7777777777777777777 ُعـَ ِ َوف7777777777777777777 ْ ٍاعلـَ ْظھ7777777777777777777ر ِ َ َ
  

  

ِفي7777777777ه ٌخ67777777777ف ِْ َ ُنھمَع7777777777 ِ ُ ِق7777777777د ْ ْاش7777777777تھر َ َ َ ْ   
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َ أو مضافا لما فيه - ِ   ).أل(ً

ٍ أو بواسطة، وقد يكون ضميرا ُمفسرا بتمييز- ً ًK.  

ِواشتراط ما ذكر في فاعل  َنْعم وبئس(ُ ْ ِ َ   :كقوله) أل(ًأن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه : ھمھو الغالب، وأجار بعض) ِ

َفنعم ْ َالھيجا ُأخو ِ ْ َونعم َ ْ ُشبابھا َِ َ َ..  

Kھذا ليس مما ذكره الناظم، الناظم خصه بمقارنة  K   ).أل(َأن ُيضاف إلى ما فيه ) أل(َِ

َنعم) (أل(ًأن يكون ضميرا، وھذا ليس فيه : إذن الثالث ْ ُشبابھا ِ َ َ. (  

Kُيقاس عليه لقلته، وأجاز الفراءأنه � : والصحيح َِ K :ًأن يكون مضافا إلى نكرة، كقولھم :  

َف7نعم(       ْ ِ ُص7احب َ ٍق7وم َِ ُص7احب) (َ Kنك$رة، وھ$و ُم$ضاف إل$ى نك$رة، أج$ازه الف$راء، ونق$ل إجازت$) َِ ه ع$ن الك$وفيين واب$ن َ
Kالسراج، وخصه عامة الناس بالضرورة، يعني K Kَ :ِليس بمقيس ِ.  

ٍوورَد نكرة غير مضاف نحو ً َ Kنْعم غ.م أنت، ونْعم تْيم، لكنه أقل م$ن الم$ضاف، وق$د ج$اء م$ا ظ$اھره: َ َ ُْ َ َ َِ َِ ٌأن الفاع$ل عل$م : ٌ َ َ
َأو مضاف إلى علم، كقول بعض العبادلة َ َنْعم {: ا إن كان كذا، وفي الحديثبئس عبد ' أن: ٌ ُعْبد ِ َ ھذا ' َ وك$أن ال$ذي } َ

ًسھل ذلك كونه مضافا في اللفظ إلى ما فيه  K فة) أل(َ lلكن ھذا كله قليل، وا=صل ھو ما ذكره الناظم. َوإن لم تكن ُمعر.  

د والفارسي إسناد  lِوأجاز المبر َنْعم وبئس(َ ْ ِ َ ٌنْعم الذي آمن زي$د، كم$ا ي$سندا إل$ى : ، نحوًعلى أنه يكون فاع.) الذي(إلى ) ِ َ ِ
َنْع$م وب$ئس: (الجنسية يعن$ي) أل(ما فيه  ْ ِ َ َومن$ع ذل$ك الكوفي$ون وجماع$ة م$ن الب$صريين وھ$و القي$اس، أن$ه � ُي$سند إل$ى ) ِ

َنْعم وبئس: (ً؛ =ن كل ما كان فاع. لـ)الذي( ْ ِ َ ًُمف$سرا ُممي$زا لل$ضمير الم$ستتر ف)  أل(وك$ان في$ه ) ِ ًK K ،ِيھم$ا إذا نزع$ت من$ه ُ
َوالذي ليس كذلك � تنزع منه  ْ را للضمير) أل(ُ lًحتى يصلح لكونه ُمفس.  

َنْع$م وب$ئس: (ًأن الذي � يك$ون ف$اع. ل$ـ: لكن المشھور ھو ا=ول-" َو� ينبغي أن ُيمنع ): " شرح التسھيل(قال في  ْ ِ َ ِ(- .
ِ ُجع$$ل بمنزل$$ة الفاع$$ل، أيَو� ينبغ$$ي أن ُيمن$$ع =ن ال$$ذي): " ش$$رح الت$$سھيل(ق$$ال ف$$ي  ْ ِ ْم$$ع ص$$لته بمنزل$$ة اس$$م الفاع$$ل : ِ َِ ِ
ٍوما دخ$ل علي$ه ف$ي تأوي$ل ُم$شتق، حينئ$ذ كأن$ه ف$ي منزل$ة اس$م الفاع$ل، وھ$ذا يق$ع ) الذي(كأن : يعني) " أل: (Kالُمحلى بـ َ
َنْعم وبئس: (ًفاع. لـ ْ ِ َ ْفكذا ما ھو بمنزلته، والمراد بكونه بمنزلته) ِ ِْ ُِسمع غير ما ذك$ر، ھ$ذا الم$راد:  إذنأنه مؤول به،: ِ ُِ :

َنْعم وبئس(ِأنه ُسمع فاعل  ْ ِ َ Kو� ضميرا، إم$ا نك$رة م$ضاف إل$ى نك$رة، ) أل(ًو� مضافا إلى ما فيه ) أل: (ًغير ُمحلى بـ) ِ ً
Kوإما نكرة محضة، وإما  Kَ ْمقارني �زمة، =ن ) أل(وھو ما كانت فيه ) الذي(َ َُ ِ ْأل(َ م.زم$ة ) أل(في$ه ھل يشمل ما كانت ) َ

فة: زائدة بمعنى: أم زائدة؟ الثاني، يعني lَأنھا دخلت عليه ُمعر.  

َنْعم: (ًونحو ذلك � يكون فاع. لـ) ا]ن(و) الذي(ٍفحينئذ    ).أل(ِلماذا؟ لكونه لم ُيقارن ) ِ

Kثم قال    :  - رحمه ' تعالى -ُ

ُوجم77ع(         ْ َ ٍتميي77ز َ ِ ْ ٍوفاع77ل َ ِ َ ُجم77ع) (َ ْ ٍتميي77ز(مبت$$دأ أول، وھ$$و م$$ضاف و) َ ِ ْ ٍوفاع77ل(م$$ضاف إلي$$ه ) َ ِ َ معط$$وف عل$$ى ) َ
ٍتمييز( ِ ْ ْظھر، )َ َ ٍفاعل: ( ھذه صفة لـَ ِ ٍوفاعل ظاھر، يعني: يعني)  َ ِفيه(َ� ُمْضمر : ٍ ٌخ67ف ِْ َ ِفي7ه(ٌخ$.ف في$ه ) ِ Kخب$ر ُمق$دم ) ِْ
ٌخ6ف(و َ   .Kمبتدأ ُمؤخر) ِ

ُعنھم( ُ ِقد َْ ْاشتھر َ َ َ ُعنھم(قد اشتھر عنھم، ) ْ ُ ْاشتھر: (lُمتعلق بـ) َْ َ َ ِقد(و) ْ ٌھذه للتحقيق، والجملة ھنا نعت لـ) َ ِ K) :ٌخ6ف َ ِ.(  

ٌأن الجمع بين التمييز والفاعل الظاھر فيه خ.ف مشھور بين النحاة،: أفاد ھذا البيت ٌ Kھل فيه فائدة غير ھذه؟   

ھل ھ$ي ث.ث$ة أم اثن$ان؟ م$ا زاد عل$ى ھ$ذا، ھ$ل في$ه فائ$دة؟ أق$سام المي$اه ! أقسام المياه فيھا خ.ف: ًكأن قائ. قال        
ُوجمع: (شكال، لكن قوله� أربعة و� عشرة ما فيه إ: قسمان أو ث.ثة، يعني ْ َ ٍتمييز َ ِ ْ ٍوفاعل َ ِ َ ْظھر َ َ فاع$ل ظ$اھر، : يعن$ي) َ

ِفيه: (َھل ُيجمع بين التمييز والفاعل الظاھر؟ قال ٌخ6ف ِْ َ ُعنھم ِ ُ ِقد َْ ْاشتھر َ َ َ ْ.(  

  .ًحقيقة لم يظھر لي أن في البيت فائدة، إ� أنه حكى الخ.ف فحسب

َف77777777777نعم ْ ِ ُص77777777777احب َ ٍق77777777777وم َِ َس677777777777حَ ) َ َ ْلھ77777777777م ِ ُ َ  

  

ُوص777777777777احب َ ِالرك777777777777ب َِ ْ ُعثم777777777777ان . َ َعفان777777777777ا ُب777777777777ن ُْ . َ   

  

ْوجم7777777777777777 َ ٍمييزـَت7777777777777777 ُعـَ ِ َوف7777777777777777 ْ ٍاعلـَ ْظھ7777777777777777ر ِ َ َ
  

  جج

ِفي7777777777777ه َخ67777777777777 ِْ ُع7777777777777نھم ٌفِ ُ ِق7777777777777د َْ ْاش7777777777777تھر َ َ َ ْ   

  

ْوجم7777777777777777 َ ٍمييزـَت7777777777777777 ُعـَ ِ َوف7777777777777777 ْ ٍاعلـَ ْظھ7777777777777777ر ِ َ َ
  

  

ِفي7777777777777777777777777777777777777ه ٌخ67777777777777777777777777777777777777ف ِْ َ ِ . . . . . . .   
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َنْع$م(يز والفاع$ل الظ$اھر ف$ي اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمي Kوأخواتھ$ا، س$بق معن$ا أن التميي$ز مت$ى ي$ؤتى ) ِ
ًبه؟ إذا كان الفاعل ضميرا ُمستترا َنْعم رج. زي$د، ل$و ك$ان الفاع$ل ظ$اھرا، ھ$ل يج$وز أن ُي$ؤتى ب$المميlز: ً ً ٌ ً َ لم$اذا جئن$ا .. ِ

َير المستتر، فالذي جوز ك$ون فاع$ل بالمميlز ھناك؟ من أجل كشف وتفسير وإيضاح الفاعل المبھم الذي ھو الضم K َنْع$م (َ ِ
َوبئس ْ ر الموضح الُمبيlن للضمير) ِ lَضميرا وا=صل فيه أنه ُمبھم، الذي جوز ذلك التزامنا بالُمفس K َ َ ً.  

Kلو ظھر الفاعل، ھل ثم فائدة للتميي$ز! طيب ًإذا عللن$ا فائ$دة مجيئ$ه بك$ون الفاع$ل ض$ميرا م$ستترا، وال$ضمير الم$س.. َ ً َ َ ْ K تتر
Kُمبھم، ھل ثم فائدة َ َ�، إذا عللنا بالفائدة دون ال$سماع، قلن$ا: التمييز مع الفاعل الظاھر؟ ا=صل نقول: َ K َ ْ K :فائ$دة، إذن � : �

ٌُيجمع بينھما، ولكن ثم خ.ف بين النحاة، منھم من جوز، ومنھم من منع، فق$ال ق$وم K َ ٌ K ٌنع$م زي$د : � يج$وز ذل$ك، � ُيق$ال: َ
ٌلى أن رج. تمييز وزيد فاعل � يجوزًرج.، ع َ ً K.  

ْيرافي، ومنع$وه ُمطلق$ا وت$أو� م$ا ُس$مع  lِومن أنصار ھذا القول سيبويه رئيس النحاة وال$س  –ِ ك$ل م$ا ُس$مع فھ$و م$ؤول –ً
ٌإما على أنه حال في بعض المواضع، أو منصوب بفعل محذوف في بعض المواضع يناسب المقام، إذا ج$اء من$صوب  ٌ ٌٍ K

َنْعم(لفاعل الظاھر في باب بعد ا Kإما أنه حال، وإما أنه منصوب بفعل ُم$ضمر يناس$به المق$ام، إم$ا ھ$ذا أو ذاك، ك$ل م$ا ) ِ K Kَ ٌ
ًُسمع واستدل به فھو مؤول على واحد من ھذين المخرجين، وھذا قول سيبويه والسيرافي، فھو ممنوع ُمطلقا ٍ ِ.  

َنْعم الرُجل رج. زيد، نْعم : ف. تقل َِ K ٌِ َنْعم(Kالرُجل ً   .ھذا المخصوص) ٌزيد(َتمييز، و) ًرج.(فاعل و) Kالرُجل(فعل و) ِ

د واب$$ن ال$$سراج والفارس$$ي والن$$اظم  lوذھ$$ب ق$$وم إل$$ى الج$$واز، وم$$نھم المب$$رK َ  واس$$تدلوا – اب$$ن مال$$ك رحم$$ه ' تع$$الى –ٌ
ِبما نقل عن العرب، ومنه قول الشاعر: با=ثر، يعني ُ َ ِ :  

َبئس        ( ْ ُفحلھمُ الفحل ِ ُ ً فح6ُْ ْ َبئس(، )َ ْ ُفحلھ7م(ھ$ذا فاع$ل ) ُلْحَالف(ھذا فعل ماضي ) ِ ُ ًفح67(ھ$ذا المخ$صوص ) ُْ ْ ھ$ذا ) َ
ًُجمع بين الفْحُل فْح.، : َتمييز، إذن َ َ ًفح6(ھذا فاعل و) ُلْحَالف(ِ ْ   .َجمع بين الفاعل الظاھر وتمييزه: َھذا تمييز، إذن) َ

َفنعم(       ْ ِ ُالزاد َ َنعم) (ًاَزاد . ْ ُالزاد(فعل ماضي Fنشاء المدح و) ِ َنع7م(فاع$ل ) . ْ َزادا(وھ$و ظ$اھر و) ِ َھ$ذا تميي$ز المت$أخر ) َ
ُزاد(نكرة و   .ُِجمع بين الفاعل الظاھر والتمييز: Kھذا مبتدأ مؤخر، إذن) َبيكَأ َ

ًفح67(َوسيبويه وال$سيرافي يمنع$ون ف$ي البيت$ين فيجعل$ون  ْ َزادا(و) َ Kإم$ا أن$ه من$صوب عل$ى الحالي$ة، وإم$ا أن$ه من$صوب ) َ K
ره المقام، يعن$ي lالتغلبي7( ا=ول ِبح$سب المق$ام، والبي$ت: َبفعل ُمْضمر ُيفسM َ ْت7زود(Kتأويل$ه ص$عب، وأم الث$اني س$ھل ) ونّ . َ َ - 

َمث7ل -ًا َزاد ْ ِزاد ِ َفين7ا َبي7كَأ َ َزاد(جعل$وا )  ِ ٌھ$$ذا لي$ست تميي$زا، وإنم$ا ھ$ي مفع$$ول لقول$ه) ًاَ ً ْت7زود: (َ . َ َمث7ل(و) َ ْ ِزاد ِ ھ$ذا ح$$ال ) َ
َتمييز نجعل مثل ) ًاَدَزا(K وعلى ا�ستشھاد بالبيت على أن – على أنه حال -Kُمقدم  َ ٍزاد(َ ْت7زود: (مفعول لقول$ه) َ . َ م$ن أول ) َ
ْتزود(البيت  . َ َمثل(ھذا فعل أمر، الفاعل أنت ) َ ْ ٍزاد ِ   .مفعول) َ

ِزاد! (طيب َفينا َبيكَأ َ ِواضح، إذا أردنا تخريجه لمنع أن يكون ) ِ َزاد(َ َھ$و تميي$ز نجع$ل ) ًاَ ْت7زود(َ . َ َمث7ل َ ْ ِزاد ِ َمث7ل: (نق$ول) َ ْ ِ 
ِزاد َزاد(ليس ھو المفعول، وإنما ) َ َمثل(ھو المفعول و) ًاَ ْ ِزاد ِ Kھ$ذا ا=ص$ل في$ه أن$ه ُمت$أخر فتق$دم ون$صب عل$ى الحالي$ة، ) َ َ

ْتزود: (وأصل التركيب K َ َمثلً اَزاَد َ ْ ِزاد ِ َفينا َأبيك َ َفنْعم ِ ِ ُالزاد َ K ُزاد َليس عندنا جمع بين ظاھر وتمييز، لك$ن ف$ي : إذن) َأبيك َ
  .ول فيه نوع صعوبةا=

َوبع$$ضھم ف$$صل فق$$ال K ًإن أف$$اد التميي$$ز فائ$$دة زائ$$دة عل$$ى الفاع$$ل ج$$از الجم$$ع بينھم$$ا، نح$$و: َ ٌنْع$$م الرُج$$ل فارس$$ا زي$$د: ً ً K َِ ..
َھذا فاعل نْعم، إذن) Kالرُجل(ھذا التمييز و) ًفارسا( Kاستفدنا شيئا جديدا م$ن التميي$ز، أم$ا: ِ ً ٌنْع$م الرُج$ل رج$. زي$د،: ً ً K  ل$يس َِ

را، بل ھو وجوده وعدمه سواء lًفيه فائدة، =نه لم يقع كشف به، وليس ُمفس ٌنْعم الرُج$ل زي$د: ٌ K ٌنْع$م الرُج$ل رج$. زي$د، .. َِ ً K َِ
َما الفائدة منه؟ � شيء، فھذا القول وھو منسوب �بن عصفور، التفريق أو الفْصل بين م$ا إذا ك$ان الممي$ز ل$ه فائ$دة أو 

ً ُيجمع بين$ه وب$ين الفاع$ل الظ$اھر، وإن ل$م ُيف$د حينئ$ذ � ُي$ذكر أص$الة�، إن أفاد جاز أن ٍ ٌنْع$م الرُج$ل فارس$ا  زي$د وإ� . ِ ً K َِ
َنْعم الرُجل رج. زيد، وصححه ابن عصفور: ف.، نحو K K ٌِ ً َ.  

  : وكقوله

ْفنعم ِ ُرجل نِم ُالمرء َ َتھامى َ ِ..  

ْفنعم( ِ ُرجل نِم(ھذا فاعل ) ُالمرء َ ًوھو تمييز، أفاد بواسطة نْعته بكونه منسوبا إلى تھامة، ومنه) ِمْن (:Kھنا ُجر بـ) َ ِ َ َ:  

ّوالتغلبي777777777777ون َ ْب777777777777ئ ّ ُفحلھ777777777777مُ الفح777777777777ل َسِ ُ ُْ  

  

ًف77777777777777777777777777ـح6 ْ ُز)ء ُمـُھ77777777777777777777777777ـcوأم َ ّ ُمنطي77777777777777777777777777ق َ ْ ِ   

  ج

ْزودـَت777777777777777777 . َثلـِم777777777777777777 َ ِزاد ْ َفين777777777777777777ا َيكـِب777777777777777777َأ َ ِ  

  

َنعمـَف7777777777777777777777 ْ ُزادـال7777777777777777777777 ِ ُزاد . َزادا َيكِـب7777777777777777777777َأ َ َ   

  ج
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َنعم ْ ُالصديق ِ ِ ً صديقا وفيا. ً. َِ..  

ِھذا بواسطة نْعته،  َنعم(َ ْ ُالصديق ِ ِ ً صديقا. ِ ًصديقا) (َ ِ َنعم(َھذا تمييز ) َ ْ ُال7صديق ِ ِ ً ص7ديقا. ِ وال$صديق ص$ديق، م$ا الفائ$دة م$ن ) َ
ًصديقا( ِ َلما وصف : قولٍ؟ حينئذ ن)َ ِ K َنعم(َ ْ ُالصديق ِ ِ ً صديقا وفيا. ً. ٍجمي. ونحو ذلك حينئذ حصلت الفائدة بالوصف) َِ ً.  

ُوجمع: (إذن ْ َ ٍتمييز َ ِ ْ ٍوفاعل َ ِ َ ْظھر َ َ ِفي7ه(ٍفاع$ل ظ$اھر ) َ ٌخ67ف ِْ َ ُع7نھم ِ ُ ِق7د َْ ْاش7تھر َ َ َ ح الن$اظم إ� أن$ه ف$ي غي$ر ھ$ذا ) ْ lول$م ُي$رج
َالكتاب رجح الجواز ُمط Kَأنه ُيجمع بينھما، لكن إذا ُعلل: ًلقا l:  

را لل$ضمير الم$بھم حينئ$ذ العل$ة ھ$ذه � ب$د أن تك$ون ُمط$ردة، ف$إذا ك$شف ُمبھم$ا  lأن التمييز ھنا واجب لكون$ه ُمف$س       ً ًِ K K ِ ٍ
  . إنه � إشكال بالجمع، وإ� فا=صل المنع:ًوزاد فائدة، فقد ُيقال

ًوالجواز ھو الصحيح لوروده نثرا ونظما : " وقال في غير ھذا الكتاب ْوم$ن النث$ر م$ا ُحك$ي ف$ي ك.مھ$م وس$بق ذك$ر " ً ِ ِ K
ِنْع$م القتي$ل قت$ي. أص$لح ب$ين بك$ر وتغل$ب: ًشيئا من ذل$ك، وم$ن النث$ر ق$ولھم ِْ َ ٍ ً َتغل$ب تغل$ب، نْع$م القتي$ل.. َ ِ َِ ْ َ ْ ً قت$ي.، وق$د ج$اء َ

ًالتمييز حيث � إبھام يرفعه لُمجرد التوكيد، ھذا بناء على ما سبق في باب التمييز K ِ.  

ٌاسم ُمبين .. ٌُمبيlن: قلنا ِ ٌُمبين(ٌ ًھذا أخ$رج الُمؤك$د، فم$ن اش$ترط التبي$ين حينئ$ذ من$ع أن يك$ون التميي$ز ُمؤك$دا، والم$سألة ) ِ l l ٍْ َ
ًك$دا أم �؟ إذا قي$لھل يأتي التمييز مؤ: فيھا خ.ف l) :.$ًنْع$م الرُج$ل رج K Kل$م ُيف$د، م$ن ج$وز التوكي$د) َِ َِ أن يك$ون التميي$ز .. َ

ٍُمؤكدا � إشكال عنده، ومن منع حينئذ َ َ ً l) :َنعم ْ ُالصديق ِ ِ ً صديقا وفيا. ً.   .�K إشكال فيه =نه أفاد، وأما الثاني ف.) َِ

Kثم قال رحمه ' ُ:  

َوم77ا        ( ٌممي77ز َ M َ َف$$ي موض$$ع ن$$صب◌ تميي$$ز : يعن$$ي) ُ َِ َوقي77ل(ٍ ْ ُفاع77ل َِ ِ فه، ث$$م ق$$ال: إذن) َ lق$$دم ا=ول ول$$م ُي$$ضعK ُ K َوقي77ل: (َ ْ َِ (
ُفاعل(بصيغة التمريض  ِ ِرجح ا=ول بجھتين: إذن) َ َ K ..من طريقين:  

lلتقديم، وھو دائما ُيقدم ما ھو أرجح عنده ا- ً.  

  .صيغة التمريض للقول الثاني: ً وثانيا-

َوما: (إذن ٌمميز َ M َ َوقيل(ٍفھي في موضع نصب، ) ُ ْ ُفاعل َِ ِ كاف$ة، : إنھ$ا المخ$صوص، وقي$ل: ٍفھي في موض$ع رف$ع، وقي$ل) َ
ِنحو ِفي: (أربعة أقوال، في ماذا؟ أي ْ َنعم َ ْ ُيقول َما ِ ُ ِالفاض َ َنْع$م(مثل ھذا التركيب، ف$ي ك$ل تركي$ب وق$ع في$ه بع$د ) ُلَ أو ) ِ

َبئس( ْ ِفجملة فعلية، مثل ھذا التركي$ب، كي$ف تع$رب ) َما) (ِ فاع$ل، وال$راجح عن$د : ؟ ُمميl$ز ف$ي مح$ل ن$صب، وقي$ل)َم$ا(ُ
  .ٍفھي في موضع نصب على التمييز: َأنھا ُمميlز، إذن: lالُمصنف

Kثم اختلفوا في معناھا عل$ى ) َم7ا.. (ٌنكرة ناقصة؟ أقوال ث.ثة.. ھل ھي نكرة تامة.. ھل ھي معرفة.. موصولةھل ھي : ُ
  :القول بأنھا ُمميlز، اختلفوا فيھا على ث.ثة أقوال

Kأنھ$$ا نك$$رة موص$$وفة بالفع$$ل بع$$دھا، والمخ$$صوص مح$$ذوف، وھ$$و م$$ذھب ا=خف$$ش والزج$$اجي وكثي$$ر م$$ن :  ا=ول- َ َ ْ
Kالمتأخرين، رجحوا أن تكون ھذه  َنعم: (نكرة موصوفة بالفعل بعدھا، إذنَ ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ َ.(  

ُيق7ول: (بأنھ$ا نك$رة موص$وفة ص$ارت جمل$ة: إذا قلنا ُ ُالفاض7ل َ ِ َنع7م(نع$ت لھ$ا، وأي$ن الفاع$ل؟ ض$مير م$ستتر، ) َ ْ ٌض$مير ) ِ
Kُمستتر، ثم جاءت  Kفھي ُمميlز، ث$م ) َما(ُ ُيق7ول(ُ ُ ُالفاض7ل َ ِ ح َتمي.. ھ$ذه ص$فة للنك$رة) َ lَي$ز، ول$ذلك س$بق التنبي$ه عل$ى أن$ه ي$ص

ِنْعم رج. صالحا زيد، سواء كان وصفه بمفرد أو بجملة: وصفه ِ ٌ ٌ ً ً َ ِ.  

َأنھا نكرة غير موصوفة، والفعل بعدھا صفة لمخصوص مح$ذوف، أي:  الثاني- ٍ َنع7م(ٌش$يء ،: ٌ ْ ُيق7ول َم7ا ِ ُ ُالفاض7ل َ ِ َنْع$م) َ ِ 
ٌشيء ُيقول َ ُ ِالفاضُل هَ َ.  

ٌأخ$رى موص$ولة محذوف$ة، والفع$ل ص$لة ل$ـ) َم$ا(َ تمييز، والمخصوص أنھا:  الثالث- ِالموص$ولة المحذوف$ة، نق$ل ) َم$ا: (ِ ُ
َع$$ن الك$$سائي، وھ$$ذا بعي$$د َنْع$$م: كأن$$ه ق$$ال! ِ ُيق$$وُل َ م$$اَم$$ا ِ ِالفاض$$ُل َ َ، حينئ$$ذ تميي$$ز، والمخ$$صوص َ أخ$$رى موص$$ولة ) َم$$ا(ٍ
ٌمحذوفة، والفعل صلة لـ ِالموصولة المحذوف$ة ونق$) َما: (ِ َل ع$ن الك$سائي، وھ$ذا ض$عيف بعي$دُ ) َم$ا: (لم$اذا؟ =نن$ا نق$ول! ِ

Kھي ملفوظ بھا، ما الذي َدل عل$ى  Kب$أن ث$م ش$يء مح$ذوف � ُب$د م$ن : م$ن أي$ن ف$ي اللف$ظ؟ إذا قي$ل.. المحذوف$ة ھ$ذه) َم$ا(ٌ ٌ K َ
ٌبيlنة، إما قرينة مذكورة ملفوظ بھا، وإما نقل عن العرب َ K Kٌ.  

َوي َرف77777777777777777777777ـَ ِعانـْ ْم77777777777777777777777ض َ ًمراـُ َيف َ ُسرهـ77777777777777777777777ُ M  

  

Mمي7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ـُم     . . . . . . . . .ٌزـَ

  

َوم77777777777777777 َمم اـَ ِوق77777777777777777 ٌِزـّي77777777777777777ـُ َيلـَ ُاعلـَف77777777777777777 ْ ِ  

  

ِنح7777777777و ِف7777777777ي ْ َنع7777777777م َ ْ ُيق7777777777ول َم7777777777ا ِ ُ ُالفاض7777777777ل َ ِ َ
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َحينئذ نأخذ أنه قد يُس َد مكان المحذوف شيء من المذكور، ھذا إذا التزمنا حذف المذكور، =ننا إذا ح$ذفنا ٍ َ ٌ k)ف$ي ك$ل ) َم$ا
َنعم: (ٍتركيب ْ ُيق7ول َم7ا ِ ُ ُالفاض7ل َ ِ ِك$ل تركي$ب نع$رب ) َ Kھ$ذه تميي$ز، ث$م نق$ول) َم7ا(ُ ُ ُيق7ول: (َ ُ ُالفاض7ل َ ِ ٍھ$ذه ص$لة لموص$ول ) َ ٌ ِ

Kبأن ثم : Kمحذوف، ما الذي َدلنا؟ بل العكس، لو قيل َ K)الم$ذكورة، وھ$ذا يق$ع ب$ه .. الملفوظ$ة) َم$ا: (َمحذوف$ة �لت$بس ب$ـ) َما
  .لبس

َأنھ$ا نك$رة موص$وفة بالفع$ل بع$دھا، والمخ$صوص مح$ذوف، : ٌُمميز اختلفوا على ث.ثة أقوال) َما(الذين قالوا بأن : إذن ِ َ
  .وھذا أظھر

َوص محذوفٌأنھا نكرة غير موصوفة، والفعل بعدھا صفة لمخص: والثاني ٍ.  

ًأخرى موصولة، والفعل المذكور صلتھا، وھذا بعيد جدا) َما(َأنھا تمييز، والمخصوص : والقول الثالث ِ.  

َوما( ٌمميز َ M َ َوقيل ُ ْ ُفاعل َِ ِ على أنھا في موضع رفع فاعل، وھ$ذا ك$ذلك ش$ھير عن$دھم، واختلف$وا ف$ي معناھ$ا عل$ى خم$سة ) َ
َنع7م: (لبأنھا في موضع رف$ع فاع$: أقوال، إذا قيل ْ ُممي$ز، وعل$ى ) َم7ا(عل$ى الق$ول ا=ول الفاع$ل ض$مير ُم$ستتر، و) َم7ا ِ

  :ٌالقول الثاني بأنھا فاعل ليس عندنا ضمير مستتر، ولذلك اختلفوا على خمسة أقوال

ٌأنھ$$ا اس$$م معرف$$ة ت$$ام غي$$ر مفتق$$ر إل$$ى ص$$لة، والفع$$ل ص$$فة لمخ$$صوص مح$$ذوف، والتق$$دير: ا=ول ٌِ ٍِ ٌ ٌَ ِ ٌنْع$$م ال$$شيء ش$$يء : َ َ ِ
َفعلت ْ َ َ.  

  .ِأنھا موصولة، والفعل صلتھا، والمخصوص محذوف: والثاني

ِأنھا موصولة، والفعل صلتھا، وھي فاعل ُيكتفى بھا وبصلتھا عن المخصوص: والثالث َ ْ ٌ ِ.  

َنْعم فْعلك، لكن ھذا ضعيف، =ن$ه � يح$ُسن ف$ي الك$.م: أنھا مصدرية، و� حذف في التركيب، والتقدير: والرابع ِ َنْع$م: َِ ِ 
ِنْعم الفعل فْعلك، =ن : ِفْعلك، حتى ُيقال َنْعم(َِ ً� ُبد أن يكون مدخولھا محلى بـ) ِ K) :أل.(  

  .ٍأنھا نكرة موصوفة في موضع رفع، والمخصوص محذوف: الخامس

َأنھا في موضع  نصب تمييز: وھذه كلھا ضعيفة، =نھا مبنية على أنھا في موضع رفع، والصواب ٍَ.  

َنعم) (َما(ص أنھا المخصو: وقيل ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ إنھ$ا موص$ولية، والفاع$ل : بأنھا المخصوص فق$الوا: K، فأما القائلون)َ
َنْعم ما صنْعت، والتقدير: أخرى محذوفة ھي التمييز، وا=صل) َما(مستتر، و َ َ َ َنْع$م ش$ْيئا ال$ذي ص$نْعت، وھ$ذا ض$عيف : ِ َ ً َ َ ِ

  ً.أيضا

ْنھا كفت إ: Kبأنھا كآفة، قالوا: والقائلون َK)َنْعم ْكما كفت ) ِ َK)َق$ل وط$ال) َما َ K َقلم$ا.. َ K َطالم$ا، ھ$ذه .. َ ْكآف$ة كفتھ$ا ع$ن طل$ب ) َم$ا(َ K Kَ
َنعم: (الفعل، إذن ْ ُيقول َما ِ ُ َنع7م(ع$ن طل$ب الفاع$ل .. ليس لھا فاع$ل) َ ْ ُيق7ول َم7ا ِ ُ ْكفتھ$ا ع$ن : Kكآف$ة إذن) َم$ا(إذا قلن$ا ب$أن ) َ K َ

ُيقول: ت على الجملة الفعليةطلب الفاعل، ولذلك دخل ُ ُالفاضل َ ِ ْ وھذا ضعيف، كما كفت ،َ َK)َقل وطال فت$صير وت$دخل ) َما َ K َ
  .على الجملة الفعلية

ِنحو ِفي( ْ َنعم َ ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ َنعم(، )َ ْ ٌفعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر و) ِ ٌاسم نكرة موصوفة، وھ$ي من$صوبة ) َما(ٌ ٌ
ُيق7ول: (على التمييز، وجمل$ة ُ ُالفاض7ل َ ِ Kف$ي مح$ل ن$صب نع$ت للتميي$ز، والمخ$صوص مح$ذوف، ھ$ذا م$ذھب الزج$اجي ) َ

َوا=خفش وكثير من المتأخرين، وھو أْسلم من بقية ا=قوال َْ.  

َنعم( ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ َنْعم(في لسان العرب إذا تلت ) ما(بعد ) َ Kإما أن يتلوھا جمل$ة كم$ا ذك$ره الن$اظم، وإم$ا أن ي) ِ K تلوھ$ا
َفنعما ھي (( : ٌاسم ُمفرد ِ K ِ ِ K وإم$ا أ� يتلوھ$ا ش$يء البت$ة]271:البقرة))[َ ٌ K) :فنعم$اK ِ ِ ٌ ھك$ذا ُيق$ال، ھ$ل ك$.م الن$اظم مخ$صوص )َ

ًبما إذا ت.ھا جملة فعلية، أم يشمل ما إذا ت.ھا اس$م ُمف$رد، أم ي$شمل أي$ضا الحال$ة الثالث$ة وھ$ي َ ٌ ٌ ٌم$ا إذا ل$م يتلوھ$ا ش$يء : ِ
Kالبت Kُمحتمل أنه خص ھذا الحكم بكون .. ٌة � جملة، و� شبه جملة، و� اسم، ھذا ُمحتملَ ُمميlز، أو أنھا فاعل عل$ى ) َما(َ

  .الخ.ف بما إذا ت.ھا جملة فعلية

َإْن تْب$$دوا ال$$صَدقات فنعم$$ا ھ$$ي (( ٌولك$$ن الظ$$اھر أن$$ه ي$$دخل معھ$$ا م$$ا إذا ت.ھ$$ا اس$$م مف$$رد  ِ K ِ ِ ِ Kَ َ ُ ُ َنْع$$م م$$ا (]271:البق$$رة))[ِ َ ِ (
َأدغمت،  ِ ُيق7ول َم7ا(، ھل ھي مثل )َما(ھذا جاء بعد ) ِھي(ُ ُ ُالفاض7ل َ ِ Kإم$ا ُمميl$ز ث$م م$ا بع$ده ) َم$ا: (؟ الحك$م واح$د؟ فنق$ول)َ ُ K

Kصفة له، وھذا يمتنع =نه ضمير، وإما أن نقول َ   بأنه فاعل؟: ٌ

َفنعما ھي  ((: ٌإذا وليھا اسم نحو: نقول ِ K ِ ِ   :يھا ث.ثة أقوال فف]271:البقرة))[َ

ٍأنھا نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، ما معنى : ا=ول K َ Kتامة(ٌ ِغي$ر ُمفتق$رة إل$ى م$ا بع$دھا بأنھ$ا ص$لة، : ؟ يعن$ي)َ َ
َوھذا أْجود، =ن الضمير � ُينعت و� ُينعت به، الضمائر كلھا � تقع نعتا و� تنعت َ َ َْ ُ ً ْ َْ َ َ.  
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Kأنھا نكرة تامة في مو: ا=ول َ َضع نصب على التمييز، والفاعل ُم$ْضمر والمرف$وع بع$دھا ھ$و المخ$صوص، وھ$ذا أْس$لم ٌ ٌ ٍ
َفنعم$ا ھ$ي  ((ا=قوال،  ِ K ِ ِ َنْع$م: ( نق$ول]271:البق$رة))[َ ٌنك$رة ) َم$ا(ٌفع$ل ماض$ي Fن$شاء الم$دح، والفاع$ل ض$مير م$ستتر و) ِ

ٍتام$$ة ف$$ي موض$$ع ن$$صب عل$$ى التميي$$ز و K)ا�س$$م ال$$ذي يتلوھ$$ا ھ$$و المخ$$صوص) ھ$$ي(ض$$مير .. المخ$$صوص) ِھ$$ي ،
  .َالمخصوص، وھذا أْسلمھا

Kأنھا معرفة تامة، وھي الفاعل، وھو ظاھر مذھب سيبويه، وا�س$م المرف$وع بع$دھا ھ$و المخ$صوص، والتق$دير : الثاني ٌ َ
ِف$$نْعم ال$$شيء ھ$$ي، أي: ف$$ي ا]ي$$ة ست لي$$.. غي$$ر مفتق$$رة إل$$ى م$$ا بع$$دھا: Kمعرف$$ة تام$$ة، يعن$$ي) َم$$ا(ٍال$$صدقات، فحينئ$$ذ : َِ

  .موصولة، =ن الموصو�ت معرفة ناقصة، =نھا � تتم إ� بما بعدھا

  .Kمعرفة تامة وھي فاعل، وا�سم المرفوع بعدھا ھو المخصوص) ما(ھنا 

َفنعم$$ا ھ$$ي  ((: إذن ِ K ِ ِ َنْع$$م (]271:البق$$رة))[َ ال$$ضمير ھ$$و المخ$$صوص، وھ$$و ق$$ول ) ِھ$$ي(فاع$$ل و  ) َم$$ا(فع$$ل ماض$$ي و) ِ
ِالفراء ونقل عن ا Kُد وابن السراج والفارسي lلمبرK َ.  

Kح$ب: (ٌمركبة مع الفع$ل كتركي$ب) َما(Kأن : القول الثالث وھو أضعفھا ا]ت$ي عل$ى الق$ول ب$ه، و� موض$ع لھ$ا ) َذا(م$ع ) َ
Kم$$ن اFع$$راب، والمرف$$وع بع$$دھا ھ$$و الفاع$$ل، وق$$ال ب$$ه ق$$وم وأج$$ازه الف$$راء، يعن$$ي : ص$$ار الجمي$$ع كأن$$ه كلم$$ة واح$$دة: ٌ

Kفنعما( ِ ِ َحبذا: ( كلمة واحدة، مثل)َ K Kحب) َ َحبذا: (َذا، صارت.. َ K   .ٌكلھا كلمة واحدة، سيأتي أنه قول ضعيف) َ

ْفصار الجميع كلمة واحدة ھي فعل ماضي Fنشاء المدح أو الذم، وا�سم الذي يليھا فاعل  K ًْ Kفنعما(َ ِ ِ ) ِھ$ي(ٌ فعل ماض$ي و)َ
K، ث$$م تغلي$$ب الفع$$ل عل$ى ا�س$$م ھ$$ذا ض$عيف، =ن الفع$$ل أدن$$ى م$$ن ٍفاع$ل، وھ$$ذا ض$$عيف، =ن التركي$ب ب$$ين فع$$ل واس$م ُ

  .ا�سم

ٌث.ثة أقوال فيما إذا ت.ھا اسم ُمفرد، وھذه قد ُيقال بأنه داخلة ف$ي ك$.م الن$اظم الحال$ة الثاني$ة، ب$أن ُي$راد ب$ـ: إذن ٌ ِنح7و: (ٌ ْ َ 
َنعم ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ َنْعم(بعد ) َما(ٍكل تركيب وقعت فيه ) َ K متلوة بشيء اسما كان أو جملة، فيكون ق$د ذك$ر مث$ال وَدل )ِ ً ٍ ِ ٌ

َنعم(به على غيره  ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ َكلما ذكرت : يعني) َ َِ ُ K)َنْعم(بعد ) َما Kوت.ھا شيء، ثم ھذا الشيء منه ما ھ$و جمل$ة، ) ِ ُ ٌ
ِومنه ما ھو اسم، وذكر مثا� للجملة وأحال على ا�سم، ھذا ُمحتمل ً ٌ.  

ْ وقعت فيه .. َنْعم(بعد ) َما(ََ ٌاسم كان، أو جملة فعلية، ف$إن ل$م يتلوھ$ا اس$م، و� جمل$ة فعلي$ة، و� اس$مية، : ًمتلوة بشيء) ِ ً
Kصاَدقت عليا فنْعما: و� شبه جملة، نحو ِ ً ُ َنْعم.. (َ ًسكت ما ذكرت شيئا بعدھا، ففيھا قو�ن للنحاة) َما.. ِ َ َ َ َ K َ:  

َص$اَدقت علي$ا ف$$نْعم ال$صديق، : ُفاع$ل، كأن$ك قل$$ت.. ًة تام$$ةمعرف$) َم$ا(أن : الق$ول ا=ول ِ ً Kفاع$$ل وھ$ي معرف$ة تام$$ة، ) َم$ا(َ ٌ
َصادقت عليا فنْعم الصديق: ٍحينئذ ھي الفاعل، وصارت في معنى قولك ِ ً.  

َنكرة تامة تمييز، والفاعل مستتر) َما(أن : الثاني K ٌ.  

Kفنْعم$ا، نق$ول: وعلى القولين فالمخصوص محذوف ِ ٍفاع$ل أو تميي$ز، إم$ا فاع$ل حينئ$ذ � إش$كال في$ه فھ$ي معرف$ة ) اَم$: (َ K َ
ٌتامة، والمخصوص محذوف، وإذا قيل بأنھا تمييز، حينئذ الفاعل ضمير ُمستتر، والمخصوص كذلك محذوف ٍ َ ً.  

ٍوأيضا ُيمكن دخول ھذه في ك.م الناظم، بأن ُيراد بنحو المثال كل تركيب وقعت فيه  َنْع$م(بع$د ) َما(ً ًلق$ا، ُيمك$ن أن ُمط) ِ
ِنحو ِفي(ُمراده : نقول ْ َنعم َ ْ ُيقول َما ِ ُ ُالفاضل َ ِ َ=نه حك$م عل$ى ) َ َ ِنح7و ِف7ي(الم$راد : إذن) َم$ا(َ ْ َنع7م َ ْ ُيق7ول َم7ا ِ ُ ُالفاض7ل َ ِ ) َم$ا) (َ
َنْع$$م(بع$$د  Kث$$م ت$$دخل تحتھ$$ا ا=ح$$وال الث.ث$$ة) ِ Kإم$$ا أن يتلوھ$$ا جمل$$ة، وإم$$ا أن يتلوھ$$ا اس$$م ُمف$$رد، وإم$$: ُ K Kَ ا أ� يتلوھ$$ا ش$$يء، ٌ

ٍُمميl$ز، إذا عمْمن$ا المث$ال حينئ$ذ) َم$ا(أن : Kفيكون الُمرجح عندھم ف$ي الم$سائل ال$ث.ث َ K ٌُمميl$ز ُمطلق$ا، س$واء قل$ت) َم$ا(و: ٌ ً ٌ :
َنع77م( ْ ُيق77ول َم77ا ِ ُ ُالفاض77ل َ ِ $$ز وال$$ضمير م$$ستتر، أو قل$$ت) َم77ا) (َ lَفنعم$$ا ھ$$ي (( : ٌُممي ِ K ِ ِ $$) َم$$ا (]271:البق$$رة))[َ lٌز وال$$ضمير ُممي

Kفنعما(: المخصوص، أو قلت) ِھي(مستتر و ِ ِ َوقيلٌُمميlز والضمير فاعل، والمخصوص محذوف، ) َما: ( فـ)َ ِ ُ فاعل:َ ِ َ.  

َنْع$م(بع$د ) َم$ا(تق$ع : " ق$ال ُھن$ا َب$ئس(و) ِ ْ َنْع$م م$ا، أو: فتق$ول) ِ َ َنعم$ا وبئ$سما، ومن$ه قول$ه تع$الى: ِ ْ ِ K ِ ِإْن تْب$دوا ال$$صَدقات(( : ِ Kَ ُ ُ ِ 
َفنعما ھي  ِ K ِ ِ ْبئسما اشترْوا به أنفسُھم ((  " ]271:البقرة))[َ َ َ َ َُ ْ َْ ِ ِ َبئسما اشترْوا( ]90:البقرة))[َِ َ ََ ْ ْ   ).َما( جاءت جملة فعلية بعد )ِ

ِواختل$ف ف$$ي  َنْع$$م(ھ$$ي نك$$رة من$$صوبة عل$ى التميي$$ز، وھ$$ذا ظ$$اھر ك$$.م الن$$اظم، وفاع$$ل : ٌھ$$ذه فق$$ال ق$$وم) َم$$ا(ُ ٌض$$مير ) ِ
َھي الفاعل وھي اسم معرفة، وھذا مذھب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه: مستتر، وقيل َ َ َ ٌ.  

ُوي77777777777777 ُذكرـَ َ ْالمخ ْ ُصوصـ77777777777777َ ُبع77777777777777د ُ ْ َمبت77777777777777دا َ َ ْ ُ  

  جج

َبرـَخ777777777777 َْوأ َل777777777777يس ٍمْاس777777777777 َ ْ ُبدوـَي777777777777 َ َأب777777777777دا ْ َ َ  
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َنْع$م(      ا�سم المخصوص في اصط.ح النحاة في ھذا الباب ھو ا�سم المقصود بالمدح بع$د  lأو بال$ذم) ِ K َب$ئس( بع$د ْ ِ :(
Kنْع$$م الرُج$$ل زي$$د، م$$ن المق$$صود بالم$$دح؟ زي$$د، ھ$$ذا ُي$$سمى K ٌِ ْالمخ$$صوص، ب$$ئس الرُج$$ل عم$$رو، م$$ن المق$$صود بال$$ذم؟ : َ K ٌ K َ ْ ِ

  .ھو المخصوص، ھذا المخصوص له أحكام: ٌعمرو، إذن نقول

ُويذكر( ُ ََ ُيذكر(، )ْ َُ ُالمخصوص(Kھذا ُمغير الصيغة، ): ْ ُ ْبع(نائب فاعل، ) َْ َنْع$م وب$ئس(بع$َد م$اذا؟ بع$د فاع$ل ) ُدَ ْ ِ َ K=ن$ه ت$َدرج ) ِ َ
ِفع67ن: معك في ا=حكام، ق$ال َ َ ِرافع7ان اس7مين: ق$ال.. ِ ِْ َ ْ َ K، ث$م ب$ين ل$ك أحك$ام التميي$ز، ث$م ق$الَِ Kُ ُK) :ُوي7ذكر ُ ََ ُالمخ7صوص ْ ُ ُبع7د َْ ْ َ (

َنْع$$$م وب$$$ئس: (أن ت$$$أتي ب$$$ـ: يعن$$$ي ْ ِ َ ًث$$$م الفاع$$$ل إن ك$$$ان ظ$$$اھرا، أو ض$$$م) ِ K ره، ث$$$م ي$$$ذكر ُ lتي$$$ان بمف$$$سFيرا م$$$ستترا، ث$$$م اK Kُ ُِ ً ً
ُالمخصوص( ُ ُبعد َْ ْ َ.(  

َنْعم وبئس: (تأتي بـ: ھذا ا=صل فيه.. الترتيب على ھذا: إذن ْ ِ َ ًثم الفاعل إن كان ظاھرا ف$. إش$كال، وإن ك$ان ُم$ستترا ) ِ ً K ُ
ر، ثم تأتي بالمخصوص lحينئذ تتلوه وتتبعه بالُمفسK ُ ٍ.  

ُويذكر( ُ ََ ُالمخصوص ْ ُ ُبعد َْ ْ َنْعم وبئس(بعد فاعل : يعني) َ ْ ِ َ َھ$ل يج$ب أم يج$وز .. وھل ھذا على سبيل ا�ختيار أم اFيجاب) ِ
ُيذكر: (التقديم؟ ھو قال َُ ِوأول: (لم يأمر به، سيأتي) ْ َ َالمخصوص َذا َ ُ ُيذكر: (وھنا قال) َْ َُ ْ.(  

Kقطر النَدى(حكا ابن ھشام اFجماع في شرح : ٍعلى كل ِ ْ ً عل$ى أن$ه يتق$دم إجماع$ا)َ K Kيتق$دم عل$ى .. َ َنْع$م وب$ئس(َ ْ ِ َ ، وإذا ك$ان )ِ
ُويذكر: (ٍكذلك حينئذ يكون قوله ُ ََ ُالمخصوص ْ ُ ُبعد َْ ْ   .ًاختيارا � على جھة اFيجاب) َ

ًمبتدا( َ َ ْ ًوالجملة قْبل$ه خب$ر، إذا ذكرن$ا المخ$صوص ُمت$أخرا فف$ي إعراب$ه ث.ث$ة أق$وال، ق$و�ن م$شھوران ج$ائزا) ُ َ ن، وإن َ
ُويذكر(كان أحدھما أرجح من ا]خر،  ُ ََ ُالمخصوص ْ ُ ُبعد َْ ْ ًنْعم الرُجل زيد ُمْبتدا، يعني: فتقول) َ ٌ K ًحال كونك ُمعرب$ا ل$ه أن$ه : َِ ِ

َمبتدأ، وسكت عن الخبر، إذن) ٌزيد: (مبتدأ، فـ َ Kالخبر نْع$م الرُج$ل: َ : ًالجمل$ة ال$سابقة، وال$رابط بينھم$ا م$ا ذكرن$اه س$ابقا.. َِ
Kما العموم، وإما إعادة المبتدأ بمعناهإ K.  

َمبتدا.. ( َ ْ َخب7ر َْوأ(والجملة قبله خبر، ) ً◌ُ َ َل7يس ٍمْاس7 َ ْ ُيب7دو َ ْ َأب7دا َ َ َخب7ر) (َ َ ٍالمخ$صوص ُي$ذكر بع$د خب$ر اس$م، : يعن$ي) ٍاس7م َ ُ َ َ ْ
Kإم$ا أن$ك تع$رب المخ$صوص مبت$دأ، والجمل$ة قبل$ه خب$ر، وإم$ا: ًخبرا لمبتدأ، يعن$ي: يعني Kِ ُ َ Kالمخ$صوص خب$ر، :  أن تق$ول

ًوالمبتدأ محذوف وجوبا، ولذلك قال َخبر َْوأ: (ٌ َ َليس(ٍُمبتدأ محذوف : يعني) ٍاسم َ ْ ُيبدو َ ْ َأبدا َ َ � يظھر فھ$و واج$ب : يعني) َ
َليس: (الحذف بقوله ْ ُيبدو َ ْ َأبدا َ َ ٌنْع$م الرُج$ل زي$د، : ًأن$ه � يظھ$ر أب$دا، فتق$ول: تأبيد، بمعنى) َ K Kنْع$م الر(َِ فع$ل وفاع$ل، ) ُج$لَِ

  .الممدوح، وھذا سيأتي في باب النعت: ٌخبر لمبتدأ محذوف تقديره ھو، أي) ٌزيد(و

�K ُيخالف القواع$د العام$ة، لك$ن اب$ن مال$ك م$اذا ق$دم؟ ق$دم .. ك.ھما صحيح: َأصْح؟ يعني: kوأي القولين أولى، و� نقول Kَ َ K
Kنْعم الرُج$ل(مبتدأ و) ٌزيد(ه تقدير، القول ا=ول فھو أرجح عنده، لماذا؟ =نه ليس في َخب$ر ُمق$دم، ھ$ذا أول$ى � ُيحوُجن$ا ) َِ ِ K

ًإلى القول بأن ثم مبتدأ محذوف واجب الحذف إل$ى آخ$ره، وإن ك$ان ج$ائزا K ھن$ا ع$دم التق$دير : � ب$أس ب$ه، لك$ن نق$ول.. َ
ِأولى من التقدير، وھذه قاعدة أغلبية وليست ُمطردة K.  

َخبر َْوأ( َ َيسَل ٍمْاس َ ُيبدو ْ ْ َأبدا َ َ   .ً� يظھر أبدا، فھو واجب الحذف: يعني) َ

ُويذكر( ُ ََ ُالمخصوص ْ ُ ُبعد َْ ْ َمبتدا َ َ ْ َخبر َْوأ(مبتدأ ) ُ َ َل7يس(مبتدأ مح$ذوف ) ٍاسم َ ْ ُيب7دو َ ْ ًأب7دا(ل$يس يظھ$ر : يعن$ي) َ َ َ ھ$ذا تأبي$د، ) َ
ًإذا ُجعل المخصوص خبرا كان حذف المبتدأ واجبا: يعني ً ِ.  

  .ن المخصوص ما ھو وإعرابهعرفنا ا]

k  حق المخصوص أمران َ:  

ًأن يكون ُمختصا، يعني: ا=ول ْK : ِھ$ل ك$ل لف$ظ ي$صح أن يك$ون مخ$صوص؟ �، مث$ل فاع$ل َ َنْع$م وب$ئس(ٍ ْ ِ َ ٍل$يس ك$ل اس$م ) ِ
َنْعم وبئس: (ًظاھر يصلح أن يكون فاع. لـ ْ ِ َ Kكذلك المخصوص، ھذا الب$اب م$ستثنى م$ن القواع$د العام$ة، حي) ِ : ٍنئ$ذ نق$ولً

ًأن يك$$ون ُمخت$$صا ب$$أن يق$$ع معرف$$ة، أو نك$$رة موص$$وفة، أو م$$ضافا، يعن$$ي: المخ$$صوص ا=ص$$ل في$$ه ً ًْ ً K : معرف$$ة أو نك$$رة
َمخصوصة، وا�ختصاص قد يكون باFضافة، وقد يكون بالوصف، =ن شْرطه Kأن يكون أخص من الفاعل: َ َ.  

ًأن ي$ْصلح لmخب$$ار ب$ه ع$$ن الفاع$ل موص$$وفا بال: الث$اني ُ lأو بال$ذم بع$$د ) نع$$م(م$دح بع$د َ K)َب$ئس ْ ل، -غ$$ايره-؛ ف$$إن باين$ه )ِ lأو َ ُ

Kبئس مثُل القْوم الذين كذُبوا (( : كقوله َ ََ َ َِ K َِ ْ ْ Kمثُل الذين كذبوا:  أي]5:الجمعة))[ِ َ َ.  

Kقط$ر الن$َدى(قال ابن ھشام ف$ي . Kا=صل فيه أن يكون معرفة أو نكرة ُمختصة: إذن ِ ْ KاFجم$اع أن يتق$دم و� يج$وز ب) : " َ َ َ
Kنْع$م زي$د الرُج$ل :  ف$. ُيق$ال– ھذا من حقوق$ه وأحكام$ه -المخصوص على الفاعل  ٌِ مح$ل –ھ$ذا غي$ر ج$ائز باFجم$اع " َ

َنْعم(، -وفاق Kھ$ذا فاع$ل، ي$صح؟ � ي$صح، ل$و أردن$ا عل$ة لم$اذا؟ أعربن$ا ) Kالرُجل(ھذا مخصوص و) ٌزيد(فعل ماضي ) ِ ِ ِ َِ َ
َ، وإم$ا أن$ه مبت$دأ، وعليھم$ا ف$صل ب$ين الفاع$ل والفع$ل ب$أجنبي، Kإما أنه خبر) زيد( ِ Kُ)َنْع$م ) ٌزي$د(فاع$ل و) Kالرُج$ل(فع$ل و) ِ
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ًبينھما، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف K :َنْعم زيد َ ْنْعم ُھ$و زي$د الرُج$ل، ف$صلنا بينھم$ا بجمل$ة وھ$ذا فاس$د، وإذا قلن$ا.. ِ َ َ َK ٌِ َ :
Kنْعم الرُجل( َھو المبتدأ حينئذ كيف يتوسط المبت$دأ ب$ين الخب$ر؟) ٌيدز(ھو الخبر و) َِ َ Kنْع$م زي$د الرُج$ل، ! ٍ ٌِ Kنْع$م الرُج$ل(َ ھ$و ) َِ

ٌزيد(الخبر، و   .وقع بينھما، ھذا ما يصلح) َ

�K يجوز باFجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، ف. ُيقال: إذن ًنْعم زيد الرُجل، و� على التمييز خ.فا للك$وفيي: َ K ٌِ ن َ
ًنْع$$م زي$$د رج$$. : � ُيق$$ال:  يعن$$ي– الم$$سألة فيھ$$ا خ$$.ف – ٌ َ $$ز للفاع$$ل ال$$ضمير الم$$ستتر، و) ًرج$$.(ِ lھ$$ذا ) ٌزي$$د(ھ$$ذا ُممي

ِالمخصوص، ھل يصح أن ُيقال ًنْعم زيد رج.؟ قال: َ ٌ َ �K يصح خ.فا للكوفيين، وإن كان ثم أدلة عند الكوفيين: ِ َ ً ِ َ.  

Kويجوز باFجم$اع أن يتق$دم عل$ى  َ ٍزي$د نْع$م الرُج$ل، وإذا ك$ان إجم$اع حينئ$ذ نق$ول: الفع$ل والفاع$لَ K َِ ُوي7ذكر(ق$ول الن$اظم : ٌ ُ ََ ْ 
ُالمخصوص ُ ُبعد َْ ْ ْھذا على سبيل الجواز � على سبيل الوجوب، =نه باFجماع وإذا كان إجماع انتھين$ا، ويج$وز حذف$ه ) َ

K ھذا ما يتعلق بالمخصوص:Kإذا َدل عليه دليل، وھو الذي أشار إليه بالبيت ا]تي، إذن َ.  

َنْعم وبئس(    ُيذكر بعد  ْ ِ َ lوفاعلھما، اسم مرفوع ھ$و المخ$صوص بالم$دح أو ال$ذم، وع.مت$ه) ِ K ُأن ي$ْصلح لجعل$ه مبت$دأ، : ٌ َ
ٌنْعم الرُجل زيد، وبئس الرُجل عمرو، ونْعم غ.م القوم زيد، وب$ئس غ$.م الق$وم : َ، نحوًوجعل الفعل والفاعل خبرا عنه ٌَ َِ K K ٌِ َ ْ ِ

  :ٌعمرو، إلى آخره، وفي إعرابه وجھان مشھوران

ٍأن$ه مبت$دأ، والجمل$ة قبل$ه خب$ر عن$ه، وھ$ذا م$ذھب س$يبويه، وھ$و ا=ول$ى ل$س.مته م$ن التق$دير، وال$رابط حينئ$ذ : أحدھما ٌ
  . أو إعادة المبتدأ بمعناهعموم الفاعل،

ٌأن$$ه خب$$ر مبت$$دأ مح$$ذوف وجوب$$ا، والتق$$دير ھ$$و زي$$د المم$$دوح: الث$$اني ًھ$$و عم$$رو الم$$ذموم م$$ث.، وأج$$ازه ال$$سيرافي .. ً ٌ
  .والفارسي والصيمري

ومنع بعضھم الوجه الثاني وأوجب ا=ول، من$ع الوج$ه الث$اني =ن$ه ُمح$وج إل$ى تق$دير، ومث$ل ھ$ذه ا=ص$ل فيھ$ا، قاع$دة 
Kأن$$ه � ُيق$$ال بإيج$$اب ح$$ذف، إ� إذا س$$د م$$سده ش$$يء ُي$$ذكر بع$$ده، وھ$$ذه قاع$$دة ُمط$$ردة عن$$دھم، س$$يذكره ف$$ي : عن$$دھم َ ْ ٌ ٍK Kَ َ

  ) .التسھيل(

خب$ره .. K ھ$و مبت$دأ لي$ست الجمل$ة الت$ي قبل$ه خب$ر، إنم$ا خب$ره مح$ذوف ُمق$در– عكس –ھو مبتدأ خبره محذوف : وقيل
ٌنْع$$م الرُج$ل زي$$د : ً م$$ث. تق$ول:ًمح$ذوف وجوب$$ا، وأج$ازه اب$$ن ع$صفور، يعن$$ي K Kنْع$$م الرُج$ل(َِ مبت$$دأ، ) ٌزي$$د(فع$$ل وفاع$ل ) َِ

 =ن -ھ$ذا اFع$راب :  يعن$ي-وھو غي$ر ص$حيح ): " التسھيل(ٌزيد الممدوح، قال في : والخبر محذوف تقديره الممدوح
ٌ ول$م نج$د خب$را يل$زم حذف$ه إ� ومحل$ه م$شغول ب$شي–واجب :  يعني–ھذا الحذف �زم  ُ َ ً ِ Kء ي$سد م$سده َ kَ � يل$زم : يعن$ي" َ

Kحذف الخبر إ� إذا وجد م$ا ي$سد م$سده kَ Kھ$ذا مبت$دأ � خب$ر ل$ه، ح$ذف الخب$ر ل$سد الفاع$ل م$سده، ك$ذلك ف$ي : ٌأق$ائم، قلن$ا: َ َ l ِ
  .كذلك في الشرط.. َالقسم

Kكلما التزم حذف الخبر ف. ُبد ما يسد مسده، وھنا ليس فيه ما يسد م$سده k K k Kَ َ َ َ ِ ل إلي$هُ lث$م نحت$اج إل$ى أن يك$ون ھ$ذا ال$ذي أو ،َ ُ َ َ K ُ :
ًزيد الممدوح، أن يكون مسموعا ولو في حالة واحدة َلو مرة واحدة نطق بالخبر محذوفا ولم ُينقل ذلك.. ٌ ً َُ َ ِ.  

ِأن المخصوص قد � ُيذكر بعد الفاعل، وُيذكر ما ُيشعر به قب$ل :      معنى البيت Kْ ْ َنْع$م وب$ئس(َْ ْ ِ َ ًس$واء ك$ان ُمت$ص. بھ$ا ) ِ K ٌ
ُالعلم: (كالمثال الذي ذكره الناظم َنعم ِ ْ َاتصل بھا، أو) ِ Kغير ُمتصل بھا، يكون ُمنف$صل كقول$ه تع$الى ف$ي ش$أن أي$وب ِ ٍ K : ))

ُإنا وجدناهُ صابرا نْعم العْبد  َْ َ َ َْ َ ِ ً ِ َِ K]((أيوب]44:ص ) ..ُنْعم العْب$د َ ْ َ فع$ل وفاع$ل، والمخ$صوص مح$ذوف، أي$ن ھ$و؟ مح$ذوف ) ِ
َإن$$ا وج$$دناهُ(Kأي$$وب، م$$ا ال$$ذي َدل علي$$ه؟ : تق$$ديره ْ َ َ K ِال$$ضمير، ھ$$ل ھ$$و ُمت$$ص) ِ Kَنْع$$م: (ل ب$$ـ ُالعل77م(مباش$$رة مث$$ل ) ِ َنع77م ِ ْ ؟ �، )ِ

  .ُِمنفصل عنه � إشكال فيه

ًبل قد يكون الداُل عليه والمشعر في ك.م غي$ر م$ا نط$ق ب$ه الُم$تكلم، يق$ول الرُج$ل م$ث. K ِl ٍ ْ K : ٌزي$د ح$سن ا=فع$ال، أو ح$سن
Kنْعم الرُجل، يعني: Kالتصرفات ونحو ذلك، فيقول المستمع َما الذي أش$عر ب$ه؟ ل$يس ف$ي ك.م$ي أن$ا، ب$ل .. ن أينزيد، م: َِ ْ

ُوي777777777777777ذكر ُ ََ ُالمخ777777777777777صوص ْ ُ ُبع777777777777777د َْ ْ َمبت777777777777777دا َ َ ْ ُ  

  ج

َخب7777777777777ر َْوأ َ َل7777777777777يس ٍمْس7777777777777ٱ َ ْ ُيب7777777777777دو َ ْ َأب7777777777777دا َ َ َ  

  

ُوي777777777777777 ُذكرـَ َ ْالمخ ْ ُصوصـ777777777777777َ ُبع777777777777777د ُ ْ َمبت777777777777777دا َ َ ْ ُ   

  

َبرـَخ7777777777777 َْوأ َل7777777777777يس ٍمـْس7777777777777ٱ َ ْ ُيب7777777777777دو َ ْ َأب7777777777777دا َ َ َ  

  

ْوإن ِ .قدـُي777777777777777777 َ ْم777777777777777777ش ْمَ ٌعرـُ َكف777777777777777777ى ِهـِب777777777777777777 ِ َ  

  

َنع777777777777777م ُلمـِع777777777777777ْالـَك ْ َالمقتن777777777777777ى ِ َ ْ َوالمقتف777777777777777ى ُ َْ ُ َ  
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ًالقرين$ة واFش$عار � ُي$شترط أن يك$ون لفظي$ا، و� ي$شترط أن يك$ون م$ن جھ$ة الن$اطق نف$سه : َف$ي ك$.م الُمخاط$ب، إذن
  .lالُمتكلم، بل قد يكون في الخطاب

ِأن المخصوص قد � ُيذكر بعد الفاعل وُيذكر ما ُيشعر به قبل : إذن Kْ َ َْ َنْعم وب$ئس(ْ ْ ِ َ ًس$واء ك$ان ُمت$ص. أو �، وق$د يك$ون ) ِ K ً
lالمشعر بالمخصوص في ك.م غير الُمتكلم بـ ِ َنْعم: (ْ Kنْعم الرُجل: ٌزيد حسن ا=فعال، فيقول المجيب: كأن يقول القائل) ِ َِ.  

ْوإن( ِ ْيق77دم َ . َ ٌم77شعر ُ ُِ ِاس$$م ُم$$شعر : يعن$$ي) ْ ْ ْيق77دم(ٌ . َ ْإن(ِلم$$اذا ُج$$زم؟ ) ُ ْإن.. (ةش$$رطي) ِ ْيق77دم(ح$$رف ش$$رط و) ِ . َ فع$$ل م$$ضارع ) ُ
ْإن: (َمجزوم بـ ٌمشعر(Kوھو ُمغير الصيغة و) ِ ُِ ٍنائب فاعل وھو صفة لموصوف محذوف، يعني) ْ ٌاس$م ُم$شعر: ٌ ِ ْ ٌلف$ظ : أي. ٌ

ٌُمشعر بمعنى المخصوص، أي ََدال عليه سواء صلح =ن يكون المخصوص نفسه لو أخر، كما في مثال المتن: ْ َl ُ ُ ٌ  أول$ى، ٌ
ًإنا وجدناهُ صابرا (( : نحو ِ َِ َ ََ ْ K]((ًالُمتقدم قد يكون صالحا =ن يك$ون المخ$صوص ل$و ت$أخر، مث$ال الن$اظم:  يعني]44:ص l َ :

ُالعلم( َنعم ِ ْ َالمقتنى ِ َ ْ َالُمكتسب ) ُ َوالمقتفى(ْ َْ ُ ًالمتبع، العلم ھو الُمشعر اللفظ الُمتقدم، � يكون مخصوصا =ن: يعني) َ ْl َ K ِ َ K ه مبت$دأ
َنعم(و ْ َالمقتنى ِ َ ْ lلو أخر وقيل) ُ Kنْعم المقتنى العلم صح: ُ ِ َِ ْ َ ْ َ.  

ُإن$$ا وج$$دناهُ ص$$ابرا نْع$$م العْب$$د (( : لك$$ن َْ َ َ َْ َ ِ ً ِ َِ K]((ُالم$$شعر بالمخ$$صوص ق$$د ي$$صلح أن :  ھ$$ذا � ُيمك$$ن أن يت$$أخر، إذن]44:ص َ
ٌيكون مخصوصا وقد � يصلح، وك.ھما ُمشعر به ْ ًُ َ َ.  

ْم7ش).. َفىَك: (وقوله ٌعرـُ َكف7ى ِهـِب7 ِ ًع$ن ذك$ر المخ$صوص، ول$م يك$ن مخ$صوصا وإن ص$لح لكون$ه مخ$صوصا ل$و : ، أيَ ًَ
lأخر، إذن ِوإْن: (ُ ُْيقدم َ K ٌ لفظ أو اْسمَ ٌ ٌُم$شعر َ ِ ِب$ه ْ َبالمخ$صوص، كف$ى ع$ن ذك$ر المخ$صوص، مْعُمول$ه مح$ذوف، أي: أي) ِ َ َ :

َكفى عن ذكر المخصوص،  َكفى(َ �l ُبد أن تقد) َ ُ Kْكفى عن ذكر المخصوص: ر له جار ومجرور ِ.  

ُكالعلم( ِ َنعم َ ْ َالمقتنى ِ َ ْ ُالعل7م(، )ُ ًمبت$دأ ق$و� واح$د و) ِ َنع7م(ً ْ َالمقتن7ى ِ َ ْ َالمقتن7ى(فع$ل وفاع$ل ) ُ َ ْ َالُمكت$سب : يعن$ي) ُ َوالمقتف7ى(ْ َْ ُ َ (
َالمتبع، والجملة: معطوف عليه، يعني K) :َنعم ْ َالمقتنى ِ َ ْ   . المبتدأَفي محلl رفع خبر) ُ

َھذا البي$ت ُي$شعر أو ت$وھم عبارت$ه أن$ه � يج$وز تق$ديم المخ$صوص  ُ l وأن الُمتق$دم ل$يس ھ$و – ھ$ذا ظ$اھر ك$.م الن$اظم -ِْ K
Kالمخصوص، بل ھو ُم$شعر ب$ه، وھ$و خ$.ف م$ا ص$رح ب$ه ف$ي  َِ ٌ َم$ن أن المخ$صوص ق$د ُي$ذكر قب$ل ): " الت$سھيل(ْ ْ K) َنْع$م ِ

َوبئس ْ   . اFجماع على أنه جائزKوھنا ادعى ابن ھشام) " ِ

ًإذا تقدم ما يدل عل$ى المخ$صوص بالم$دح أو ال$ذم أغن$ى ع$ن ذك$ره آخ$را : " قال الشارح ُھنا ِْ ِ kْ K َ K ك$.م ال$شارح ھن$ا : إذن" َ
َأغنى(على أنه ليس ھو المخصوص، ولذلك قال  ِو� ُيغني عنه إ� إذا كان ھو غيره، � يغني الشيء ع$ن ال$شيء إ� ) ْ

  .استغنى كذا عن كذا إ� إذا كان غيره: ًيرا له، ما نقولإذا كان مغا

ًإذا تقدم ما يدل على المخصوص أغنى عن ذكره آخ$را، كقول$ه تع$الى ف$ي أي$وب ا]ي$ة: إذن َ K َنْع$م العب$د أُي$وب، فح$ذف : َ َ ِ
  .لد�لة ما قبله عليه) أيوب(المخصوص بالمدح وھو 

Kثم قال َواجعل: (ُ ْ َكبئس َ ْ َساء َِ َواجعل َ َ َھذا شروع فيما جرى مجرى .) .َ َ َ َنْعم وبئس(ٌ ْ ِ َ َنْعم وبئس).. (ِ ْ ِ َ وم$ا ج$رى مجراھم$ا، ) ِ
َنْعم وبئس: (إذن ْ ِ َ َنْعم وبئس(انتھينا منھما، بقي ما جرى مجرى ) ِ ْ ِ َ ِ.(  

  :قال رحمه '

َواجعل(     ْ َساء كبئس َ َ َْ ًفي كونھا تدل على الذم معنى وحكما ) َِ ً l K)َس$اء كب$ئس َاْجعل َ َْ ِ ھ$ذا ) َاْجع$ل(فع$ل أم$ر، و) َاْجع$ل(، )َ
Kيتعدى إلى اثنين و َساء(َ َكبئس( ومفعوله ا=ول) َ ْ ِ َاجع7ل(ھذا مفعوله الث$اني، ) َ َكب7ئس ْ ْ َس$اء كب$ئس َاْجع$ل)  َِ َ َْ ِ ً معن$ى وحكم$ا َ ً

ْواج( َفع6 َعلَ ُ ْمن َ ٍث6ثة ِذي ِ َ َكنعم ََ ْ ِ َاجعل(، )َ َفع6(ِھذا فْعل أمر و) ْ ُ َكنعم: (مفعوله ا=ول، وقوله) َ ْ ِ ْم7ن(ھذا مفعوله الث$اني ) َ ِ 
ٍث6ثة ِذي َ ُفع(ٌھذا حال من ) ََ َفع6) (6ََ ُ lبضم العين) َ ِ.  

َفع6(أنه قد يأتي : مقصوده ُ َإما أصالة أو ُعروضا وُيعامل ُمعاملة ) َ ً ً K)َنْعم وبئس ْ ِ َ ٍف$ي الم$دح وال$ذم، وذل$ك ك$ل فع$ل ك$ان ) ِ K ْ
َعلى زنة  َظُرف وشُرف، أو يكون بالتحويل: ًأصالة كـ) َفُعل(ِ Kك$ل م$ا Kأن : بالنقل، وھذا س$بق معن$ا ف$ي ب$اب ال$صرف.. َ

َفعل(كان على وزن  ِفعل(أو ) َ ِس$مع : كل فع$ل إ� ث.ث$ة أفع$ال حكاھ$ا اب$ن ع$صفور، وھ$ي) َفُعل(يجوز نقله إلى باب ) َ َ
ِوعل$$م وجھ$$ل، وم$$ا ع$$داھا كل$$ه يج$$وز تحويل$$ه إل$$ى ب$$اب  َ َفُع$$ل(َِ َ، ض$$رب ھ$$ذا عل$$ى وزن )َ َ َفع$$ل(َ َ lھ$$ذا ُمتع$$دي أو �زم؟ ) َ

ْواج77777777777 ِكب77777777777 َعلـَ َئسـَ ْواج َاءـَس77777777777 ْ َع77777777777ل فع6777777777777َ ُ ََ  
  جج

ْم777777777777777777ن ٍث6ث777777777777777777ة ِذي ِ َ َك777777777777777777نعم ََ ْ ِ َم777777777777777777سج6 َ ْ ُ  

  

ِوم777777777777777777 ُثلـَ َنع777777777777777777م ْ ْ َبذاـَح777777777777777777 ِ ُالفاع777777777777777777ل . ِ   َذا َ

  جج

ْوإن ْردـُت777777777777777777 َ .ذم777777777777777777 ِ َحب777777777777777777ذاَ ) ُقلـَف777777777777777777ً اـَ . َ  
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َُمتع$$دي، إذا أردت الد�ل$$ة ب$$ ْ lَ ُه عل$$ى الل$$زوم وأن الوص$$ف �زم تحول$$ه إل$$ى ب$$اب ٌ K)َفُع$$ل َض$$ُرب، مث$$ل: فتق$$ول) َ َظ$$ُرف، : َ َ
ٌضُرب زيد َ َ.  

ًتفھم من ھ$ذه العب$ارة م$اذا؟ ض$رب زي$د عم$را، ض$رب ي$وم وت$رك ع$شرة، وض$رب ال$ذي بع$ده، يعن$ي: إذن ٌْ َ َ َ َ َي$ْضُرب : َ
Kويتُرك، و� يكون الوصف �زما له، أما إذا قل$ت ً ْ َض$ُرب : َ ِزي$د، ھ$ذا ض$راب ص$باح م$ساء وھ$و ي$ضرب، إذنَ َ َK ص$ار : ٌ

  ً.الوصف له �زما

َعلم وفتح ونُھب ونحو ذلك وسُرق إذا كان يسرق كثير، نقول: ٍومثله على قول َ َ َ ََ َُ َ َسُرق صار الوص$ف ل$ه �زم$ا، جُھ$ل : ُ َ ًَ َ
kكل ما كان على ب$اب : ٍعلى قول وإن استثناھا البعض، إذن َفع$ل(ُ َ َفع$ل(أو ) َ ِ َإذا أردن$ا ب$ه الل$زوم حينئ$ذ ُينق$ل إل$ى ب$اب ) َ ٍ ُ k

َفُعل( lبالضم، فھذا يكون فيه ) َ َفُعل(َ ًأصالة أو ُعُروضا) َ ًعارضا له طارئا؟ الثاني.. ً ً.  

َواجعل: (قوله َ َفع6 َ ُ ْمن َ ٍث6ثة ِذي ِ َ vھل ھو خاص بـ) ََ َفُعل: (َ َنْع$م : (كـ. ًأصالة أو يشمل النوعين؟ يشمل النوعين) َ َوب$ئسِ ْ ِ (
َنعم: (ھنا قال ْ َنْعم(كباب : أي) ِ َنْعم(كباب : إذا قيل) بئس(فدخل فيه ) ِ م$ن ب$اب ا�كتف$اء، : ، أو نق$ول)ب$ئس(دخلت فيه ) ِ

َنْعم(ذكر : يعني َنْعم وبئس: (=ن تقول) بئس(ولم يذكر ) ِ ْ ِ َ َنْعم) (ِ lفي الذم) بئس(في المدح و)  ِ K.  

َفع6( ُ Kفقط أو ف$ي الم$دح وال$ذم ك$ذلك؟ ف$ي الم$دح وال$ذم، ھ$و ق$الَھل ُيستعمل في المدح ) َ Kl) :َواجع7ل َ َفع67 َ ُ ْم7ن َ ٍث6ث7ة ِذي ِ َ ََ 
َكنعم ْ ِ َ�، ليس ھذا مراده، وإنما مراده بالك$اف ھن$ا ك$ـ: ھذا ظاھر النظم، نقول) بئس: (َ� ُيستعمل كـ: إذن) َ K) :َنْع$م : أي) ِ

َنْع$$م(كب$$اب  َنْع$$م وب$$ئس: (م$$ن ب$$اب ا�كتف$$اء ك$$ـ: ف الم$$ضاف، أو نق$$ولفھ$$و م$$ن ح$$ذ) ب$$ئس(في$$دخل في$$ه ). ِ ْ ِ َ َح$$ذف )  ِ ََ ))
Kسرابيل تقيكم الحر  َِ َ َ َْ ُ ُ َ   .والبرد، من باب ا�كتفاء، ھذا جائز:  أي]81:النحل))[ِ

َمسج6( ْ َھذا مفعول ُمطلق لـ) ً◌ُ ًجع. ُمطلقا، أي: أي) َْجعل0ا: (ٌ   .تثناءفي جميع ا=حكام السابقة، وسيأتي بعض ا�س: ً

ٌوإما حال من  K)َفُعل ًحالة كونه ُمطلقا عن التقييد بضم العين أصالة وا=ول أقرب: أي) َ l َ   .ٌأنه مفعول ُمطلق: ً

َم77سج6( ْ ًالمب$$$ذول المب$$$اح ال$$$ذي � ُيمن$$$ع م$$$ن أح$$$د، وُيف$$$سر دائم$$$ا عن$$$د أراب المت$$$ون ب$$$ـ: َالم$$$ْسجل قي$$$ل) ً◌ُ K ٍ ) ًُمطلق$$$ا: (َ
َمسج6( ْ ًُمطلقا، ُيقا: أي) ً◌ُ ًأْسجلت الشيء إذا أْمكنت من ا�نتفاع به، ُمطلق$ا أي: لَ ُْ َ : يثب$ت ل$ـ: يك$ون ل$ه م$ا لھم$ا، يعن$ي: َ
َساء( َما ثبت ل$ـ) َ َب7ئس: (َ ْم$ن جمي$ع ا=حك$ام ال$سابقة، ويثُب$ت ل$ـ) ِ َفُع$ل: (َ َم$ا ثب$ت ل$ـ) َ َ َنْع$م وب$ئس: (َ ْ ِ َ م$ن جمي$ع ا=حك$ام ) ِ

ِبئس ون(Kالسابقة، من عدم التصُرف، =ن  َ ْ   .جامدان) َْعمِ

َساء: (إذن َفُعل(جامد وكل ما كان على وزن ) َ lفي ب$اب الم$دح وال$ذم ھن$ا ) َ K– ن$تكلم ع$ن ب$اب K َ َنْع$م وب$ئس(َ ْ ِ َ وم$ا ج$رى ) ِ
َفُعل( كل ما كان من باب –مجراھما  َعل$م: (ٌھذا جامد، ل$و قي$ل: ٍفحينئذ نقول) َ ُ َعل$م(جام$د، كي$ف : نق$ول) َ ُ ِجام$د، عل$م ) َ َ

َيْعلم ع Kفي ھذا المقام نحن نتكلم عن : ِالم؟ نقولََ َ َ َفُعل(َ َھ$ذا جام$د =ن$ه ُض$مlن معن$ى الم$دح : Kفي باب المدح والذم، نق$ول) َ ٌ
َفأْجري ُمجرى  ِ َنْعم(ُ َنْعم(و) ِ ِغير ُمتصرف، جامد) ِ َ.  

َنْع$م وب$ئس(َكل ما ُضمlن معنى : إذن ْ ِ َ ف) ِ lم$ن ع$دم الت$صرف، وم$ن إج$ر. َفھ$و غي$ر ُمت$صرk K اء الخ$.ف ف$ي الجم$ع ب$ين
  :التمييز والفاعل الظاھر

َنْع$$م وب$$ئس(َ       ھ$$ذا يج$$ري ف$$ي  ْ ِ َ َوم$$ا ج$$رى مج$$رى ) ِ َنْع$$م وب$$ئس(َ ْ ِ َ َس$$اء م$$ا (( : ف$$ي نح$$و) َم$$ا(ف$$الحكم واح$$د، وأن ) ِ َ َ
َيْحكُم$$ون  ِنح77و ِف77ي(ھن$$ا ) َم$$ا (]136:نع$$اما=))[َُ ْ َنع77م َ ْ ُيق77ول َم77ا ِ ُ ُالفاض77ل َ ِ $$ز أو فاع$$ل، وج$$واز ك$$ون ) َ lالحك$$م واح$$د ُممي

ٍالمخصوص مبتدأ أو خبر، وأنه يكفي عن ذك$ره تق$دم م$ا ُي$شعر ب$ه، وإف$ادة الم$دح أو ال$ذم، واقت$ضاء فاع$ل كفاعلھم$ا،  K ِ ْ k َ K
َفُعل(ٌوسواء في ذلك ما ھو  َ (lل إليهًأصالة وما ُحو.  

َُمطلقا في جميع ما سبق من أول الباب إلى ھذه اللحظة، ك$ل م$ا ذك$ر ف$ي ب$اب : إذن ِ ُ َنْع$م وب$ئس(ً ْ ِ َ ٍم$ن اتف$اق أو خ$.ف ) ِ ٍ
َساء: (ٌوترجيح وأقوال فھو ثابت لـ َفع6َ◌(وباب ) َ ُ َمسج6: (ولذلك قال) َ ْ ُ◌َ.(  

Kحب(       يدخل فيه  َحبذا: (، ليست)َذا(مع غير ) َ K Kحب(K، =ن )َذا(مع ) َ ًحُبب، أسقطت ال$ضمة تخفيف$ا فقي$ل: ا=صل) َ َ K َِ َ ََ ُ :
Kحب( Kحب(يدخل فيه : إذن) َ َنْعم: (َفيثبت له جميع ما ثبت لـ) َذا(مع غير ) َ   .من ا=حكام) ِ

  .ومنه الجمع بين الظاھر والتمييز على القول بجوازه، واFسناد إلى الضمير وغيره

َوج7777777777777777777 ُمعـَ ِتمي7777777777777777777 ْ ْ ٍوفاع7777777777777777777ل ٍيزـَ ِ َ ْھرـَظ7777777777777777777 َ َ  

  ج

ِفي77777777777777777777777ه ٌخ677777777777777777777777ف ِْ َ ِ. . . . . . . . . .   

  

ْواج777777777 ْعلـَ ِكب7777777777 َ َئسـَ ْواجع7777777777ل َاءـَس7777777777 ْ َ َ   6َـُع7777777777ـَف َ
  

 . . .. . . . . . . . ......................  

  

ْواج777777777 ْعلـَ ِكب777777777 َ َئسـَ ْواجع777777777ل َاءـَس777777777 ْ َ َ َفع6777777777 َ ُ ْم7777777777777777777777777777777777ن  َ ٍث6ث7777777777777777777777777777777777ة ِذي ِ َ ََ. . . . . . .   
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َفع6(حالة كون :         أي ُ ٍكائنا م$ن فْع$ل ذي ث.ث$ة أْح$ُرف،) َ ِ ْ م7نً ٍث6ث7ة ِذي ِ َ َفع67 (حال$ة ك$ون:  أيََ ُ ٍكائن$ا م$ن فْع$ل ) َ ِ ً– 
ٍث6ثة ِذي(ٍ من فعل –على تقدير موصوف محذوف  َ Kأن التن$وين ال$ذي يك$ون ف$ي ا=ع$داد : ث.ث$ة أْح$ُرف، وس$بق معن$ا) ََ

َتنوين عوض، مثل َك$ل وبْع$ض: (ِ َع$وض ع$ن كلم$ة، إذا قي$ل) ُ ض عن$ه التن$وين، : ِ lَث.ث$ة، أي$ن التميي$ز؟ مح$ذوف، وُع$و ٌ
َث6ثة( َث.ثة رجال مث.، فحذفت الُمميlز وعوضت عنه التنوين: ني ث.ثة، يعنيجاء) ََ َ َK َ َ ً.  

ٍث6ثة: (ھنا قال َ ًث.ثة أْح$ُرف، ول$يس الم$راد ُمح$و� : أي) ََ K)ْم7ن ٍث6ث7ة ِذي ِ َ ِحت$ى ي$رد اعت$راض اب$ن ھ$شام، ب$أن عب$ارة ) ََ َ
Kالُمصنف ظاھرة في الُمحول عن  ٌ l)َفعل َ ْواجع7ل: ( ھذا المراد، =نه قالبالفتح أو الكسر ليس) َ َ َ َفع67 َ ُ ْم7ن َ ٍث6ث7ة ِذي ِ َ كأن$ه ) ََ

ٍُمحو� من ذي ث.ثة، إذن: قال ً K) :َفُعل َفُع$ل(اجع$ل : ًأصالة � يشمله اللفظ، ل$يس ھ$ذا الم$راد، الم$راد) َ حال$ة كون$ه م$ن ) َ
َفُعل(ٍفعل ذي ث.ثة أْحُرف فقط، فيشمل ما كان    .ًأصالة وما كان بالتحويل) َ

ْمن( ٍث6ثة ِذي ِ َ َكنعم ََ ْ ِ َمسج6 َ َ ْ ًمسج6) ُ َ ْ َساء(تستعمل : " K قال الشارح ھنا.ُ lفي الذم استعمال ) َ K)َبئس ْ أش$بھتھا ف$ي : ، إذن) "ِ
ًالمعنى، حينئذ أخذت أحكامھا السابقة، ف. يكون فاعلھا إ� ما يكون فاع. لـ َبئس: (ٍ ْ َس$اء : Kوھو الُمحلى ب$ا=لف وال$.م) ِ َ

ٌلرُجل زيد، ا K)َساء ْفعل ماضي Fنشاء الذم ) َ K َفاع$ل س$اء و) Kالرُج$ل(ٌ lالمخ$صوص بال$ذم، وھ$و مبت$دأ والجمل$ة قبل$ه ) ٌزي$د(َ K
  .ٌخبر

Kساء غ.م القوم زي$د، اFع$راب نف$سه، والُم$ْضمر الُمف$سر بنك$رة بع$ده: Kوالمضاف إلى ما فيه ا=لف وال.م َ َُ َ ًس$اء رج$. : ٌَ َ َ
َس$اء(ٌزي$د  ً فع$ل ماض$ي Fن$شاء ال$$ذم، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا، و)َ ٌ ٌl K).$$ًرج ھ$$ذا ) ٌزي$د(ٌمن$صوب عل$ى التميي$ز، و) َ

َالمخصوص بالذم وھو مبتدأ، والجملة قْبله خبر، ومنه قوله تعالى َ l K : )) ساء مث. القْوم ال$ذين ك$ذُبواK َ ََ َ َ َِ K ً َُ  ]177:ا=ع$راف))[ْ
.  

Kوُيذكر بعدھا المخصوص بالذ َم كما ُيذكر بعد َ ْ l)وإعرابه كما تقدم) بئسK ًساءت ُمْرتفق$ا ((: َ َ َ ْ َ َس$اء م$ا ((  .. ]29:الكھ$ف))[َ َ َ
َيْحكُمون    .فاعل، والصواب أنھا ُمميlز: ٌھنا ُمميlز، وقيل) َما: ( القول فيه]136:ا=نعام))[َُ

ْواجعل: (وأشار بقوله َ َ َفع6 َ ُ ٍإلى أن كل فعل ث.ثي يجوز) َ K Kُ أن ُيبنى منه فْعل على ٌ ِ َفُع$ل(َ Kلق$صد الم$دح أو ال$ذم، ك$ل فع$ل ) َ
َفع$$ل(ٌث.ث$$ي س$$واء ك$$ان م$$ن ب$$اب  َ َفع$$ل(أو ) َ ِ َفُع$$ل(K، وإم$$ا م$$ا ك$$ان م$$ن ب$$اب )َ  وھ$$ذا ل$$م –َ� إش$$كال في$$ه، لك$$ن ُي$$شترط ) َ

Kيتعرض له الناظم  َ أنه مم$ا اس$تكمل ش$روط المتعج$ب من$ه–َ َ K .= َن ُيتعج$ب من$ه، فك$ل ال$شروط ًأن يك$ون الفع$ل ص$الحا
Kالسابقة تنزل على ھذا الباب، =ن  َ َفُعل(ُ َفُع$ل(إنم$ا ُي$صاغ : Kھنا في$ه معن$ى التعُج$ب، ول$ذلك ق$ال بع$ضھم) َ م$ن الث.ث$ي ) َ

ًلقصد المدح أو الذم ب$شرط أن يك$ون ص$الحا للتعُج$ب من$ه، ب$أن ي$ستوفي ش$روطه ال$سابقة ُم$ضمنا معن$اه ًK K l K .. أن ي$ستوفي
Kشروط الثمانية السابقة، فإن كان كذلك صح وإ� ف.ال َ.  

ٌإل$ى أن ك$ل فْع$ل ث.ث$ي يج$وز أن يبن$ى من$ه فْع$ل عل$ى : أشار بذلك ِ ِ Kٍ)َفُع$ل َلق$صد الم$دح أو ال$ذم، وُيعام$ل ُمعامل$ة ) َ َ l K) َنْع$م ِ
َوبئس ْ Kفي جميع ما تقدم لھما من ا=حكام، لذلك قال ) ِ َ َمسج6(َ ْ Kش$ُرف الرُج$ل :  بعض ا�ستثناء، فتق$ولًُمطلقا، سيأتي) َ◌ُ َ َ
َشُرف(ٌزيد  َنْع$م(فعل ماضي Fنشاء المدح مث$ل ) َ ِتعرُبھ$ا ھك$ذا، ث$م أت$م الب$اقي، و) ِ K ُ ِ ٌمخ$صوص ) ٌزي$د(فاع$ل و) Kالرُج$ل(ُ

  .ٌبالمدح، وھو مبتدأ والجملة قبله خبر

ٌلُؤم الرُج$ل بك$ر K َ vل$ؤم ھ$ذا، في$ه ذم، إذن.. َ ٌفْع$ل ماض$ي Fن$ش: َ lاء ال$ذم وِ K)الرُج$لK (فاع$ل و)ٌبك$ر Kھ$ذا المخ$صوص بال$ذم، ) َ
ٌوشُرف غ.م الرُجل زيد، وشُرف رج$. زي$د، قي$ل ًٌ َ ََ َK : َس7اء(من$ه َس7اء) (َ َس$وأ، تحرك$ت ال$واو وانف$تح م$ا قبلھ$ا : أص$لھا) َ َ َK َ َ َ

ًفقلبت ألفا فصارت  َساء(ُِ َثم نقل إلى باب ) َ ِ ُ K َفُعل(ُ َ.(  

ْواجعل (:ٍحينئذ يكون قوله َ ْ َكبئس َ ْ َساء َِ ْواجعل َ َ َ َفع6 َ ُ َساء(من باب عطف العام على الخاص، =ن ) َ َس$ُوأ، : ھ$ذه بمعن$ى) َ َ
َفعل(من باب : يعني َ َنقل إلى ) َ ِ َفُع$ل(ُ َس7اء(م$ن ھ$ذا الن$وع : قي$ل). َ ل إل$ى : Kف$إن أص$له) َ lَس$وأ ب$الفتح، فُح$و َفُع$ل(َ lبال$ضم ) َ K

ن lَفصار قاصرا، ثم ُضم K ُ َبئس( معنى ً ْ َفصار جامدا قاصرا محكوما عليه بما سبق م$ن أحك$ام، وإنم$ا أف$رده الن$اظم ھن$ا ) ِ َ ً ً ً
ْبالذكر لخفاء التحويل فيه بسبب اFع.ل  l– ما يظھر َ َْ

َساء (– َفُعل(� يظھر أنه من باب ) َ ّ=نه ُمعل) َ َ.  

َس$$وأ: ا=ص$$ل َ َس$$ُوأ، عل$$ى الن$$وعين.. َ َفع$$ل(م$$ن ب$$اب : َ َ ك$$ة، وال$$شرط ھ$$و ) َلَفُع$$(أو ) َ lًوج$$ب قل$$ب ال$$واو ألف$$ا، =نھ$$ا ُمتحر
ًالتحرك، ما دام أنھا تحركت بقطع النظر عن الحركة وجب قلبھا ألفا، فقيل K kَ K : ساء زيد، حينئذ ھل ُيت$صور أن$ه م$ن ب$ابK ٍ ٌ

َبئس( ْ �K ُبد من النصl عليه: �، إذن: ُيقال) ِ K .ْوإنما َأفرده بالذكر لخفاء التحو lع.ل، ف$أورَد علي$هFَش$ان : (ِيل فيه بسبب ا َ َ
َوزان َ َساء(Kلماذا خصصت ) َ Kش$ان زي$د الرُج$ل: ًوأيضا ي$ستعمل! ؟)ََ ٌ َ َ ٌش$ان الرُج$ل زي$د، وزان الرُج$ل زي$د، ف$ي الم$دح .. َ ٌK Kَ ََ ََ َ

ِفأورَد . Kوالذم كذلك َشان وزان(ُ Kلوجود العلة) َ ِ.  
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lأفرده =نه للذم العام، فھو أشبه بـKإنما : فا=ولى أن ُيقال في التعليل K) :َبئس ْ َبخ$.ف نح$و) ِ ٌجُھ$ل، ف$إن ال$ذم في$ه خ$اص، : ِ َ K َ َ
َساء: (ھذا أو ذاك نقول: َولكثرة استعماله بخ.ف غيره، إذن َفُعل(أصله من باب ) َ َھذه النتيجة، لم$اذا خ$صه؟ يحتم$ل ) َ K َ

َفع67(ھذا وذاك، ومقتضى ھذا اFط$.ق عن$د الن$اظم  ُ ٍث6ث7ة ِذي ْنِم7 َ َ َأن$ه يج$وز ف$ي ) ََ K)َعل$م ِ ٌعل$م الرُج$ل زي$د، : أن ُيق$ال) َ K َ ُ َ
Kبضم عين الكلمة، وقد مثل ھ$و وابن$ه ب$ه  َ l K عل$م، وھ$ذا َدل عل$ى أنھم$ا يري$ان ج$واز نق$ل - اب$ن الن$اظم–ِ َ ُ َعل$م(َ ِ إل$ى ب$اب ) َ

َفُعل( َجھل(وكذلك ) َ َفُعل(إلى باب ) َِ َوسمع إل$ى ب$اب ) َ َفُع$ل(َِ Kھ$ذا ج$ائز الظ$اھر عن$د الن$اظم Fط.ق$ه، ب$ل مث$ل ب$ه ف$ي ) َ َ ٌَ
  .و' أعلم) للكافية(شرحه 

Kوقد مثل ھو وابنه به، وصرح غيره  َ َK-َأن$ه � يج$وز تحوي$ل : -اب$ن ع$صفور َ K)َعل$م ِ َجھ$ل(و) َ َس$مع(و) َِ َفُع$ل(إل$ى ) َِ lب$ضم ) َ َ َ
َ العرب حين استعملتھا ھذا ا�س$تعمال أْبقتھ$ا عل$ى ك$سرة عْينھ$ا =ن. ًالعين، =ن العرب التزمت كسر العين فيھا ُمطلقا َ ْ َ

َولم تحولھا إلى الضم، ف. يجوز لنا تحويلھا بل نبقيھا على حالھا كما أْبقْوھ$ا، فتق$ول َ l K : عل$م الرُج$ل زي$د، وجھ$ل الرُج$لK K َِ َ َِ ٌ
ٌعمرو، وسمع الرُجل بكر ٌK ِ َ.  

َنْع$$م وب$$ئس(ٍول بأن$$ه إذا اس$$تعملت اس$تعمال ي$ستثنى ھ$$ذه ا=فع$$ال الث.ث$$ة عل$$ى ق$$: إذن ْ ِ َ تبق$$ى عل$$ى أص$$لھا : ٍحينئ$$ذ نق$$ول) ِ
َعلم( ِ َ.(  

َفُعل(َويجوز في  ُھنا أن تسكن عينه، فإذا قيل) َ َُ K) :َعلم ُ ٌعلم زيد : ًمث.، تقول) َ َ ْ َش$ُرف(َ ٌش$ْرف زي$د) َ َ ٌش$ْرف الرُج$ل زي$د .. َ K َ َ
  .بإسكان العين: بالتخفيف، يعني

َھنا أن تسكن عين$ه، وأن تنق$ل حركتھ$ا إل$ى الف$اء فتق$ول) َُعلَف(َيجوز في  َ ََ ُ ُ ُK :ٌض$ْرب الرُج$ُل زي$د، وُيق$ال K َ Kُض$ْرب الرُج$ُل : َ َ
َتنقل الحركة إلى ما قبلھا، إذن: ٌزيد، يعني َشُرف: (ُ َنْع$م وب$ئس(فيه ث.ث لغات ف$ي ھ$ذا الب$اب ) َ ْ ِ َ Kش$ُرف الرُج$ل : تق$ول) ِ َ َ

َفُعل(ٌزيد، من باب  lوقد تسكن الع$ين فتق$ول) َ ُش$ْرف الرُج$ل زي$د، وق$د تنق$ل حرك$ة الع$ين إل$ى م$ا قبلھ$ا فتق$ول: ُ َ ٌَ K َش$ْرف : َ ُ
ٌالرُجل زيد، تستعمل ھذا أو ذاك، وكله وارد K.  

َفُعل(َيجوز في فاعل  kالمذكور الجر بالباء وا�ستغناء عن ) َ Kوإْضماره على وفق ما قبله، ھذا مم$ا اخ$تص ب$ه ب$) أل(َ K َِ اب َ
َفُعل( َنْعم وبئس(عن باب ) َ ْ ِ َ َفُعل(َ، يجوز في فاعل )ِ kالمذكور الجر بالباء، فُيقال) َ َ :  

.حب       ( ِبالزور َ ْ Kالزْوُر، ُحب، قلن$ا: أصله) . K) :ُح$بK (َحُب$ب، عل$ى اللغ$ة الثالث$ة: ھ$ذه داخل$ة في$ه، ول$ذلك أص$له Kُح$ب، : َ
Kنقلت الضمة إلى حركة العين إلى الفاء، قيل K َِ ِبالزور .بُح: (ُ ْ ِالزور(الباء ھذه زائدة و) . ْ ًھذا فاعل مرفوع تق$ديرا، والب$اء ) . ٌ

ِبالزور .بُح(ھذه زائدة  ْ .. (  

ٌفُھ$$م زي$$د: تق$$ول) أل(وك$$ذلك ا�س$$تغناء ع$$ن  َ َا رج$$ا�، ص$$ار ض$$ميرا م$$ستترا، لم$$ا فيھ$$ا م$$ن معن$$ى َوالزي$$دون كُرُم$$و.. َ ِ ً ً ً
َفُعل(َيجوز في فاعل : Kالتعُجب، إذن kالجر بالباء، وا�ستغناء عن ) َ َ، وإْضماره عل$ى وف$ق م$ا )أل(� يشترط فيه ).. أل(َ

ًالزْيدون كُرُموا رجا� : قبله َالواو فاعل، وھنا أْض$مر الفاع$ل، يعن$ي) كُرُموا(َ ِأْب$رز، ص$ا: ِ ًر ض$ميرا ب$ارزا باعتب$ار م$ا ُ ً َ
َنْعم(في باب : بعده، ھذا شاذ ھناك، قلنا َُيحفظ و� ُيقاس عليه، وإن حكاه الكسائي) ِ ِ.  

َ      ھذا ما جرى على نمط  َ َنْعم وبئس(َ ْ ِ َ Kحبذا، ومث$ل : يعني) ِ َنْع$م(َ Kح$ب، م$ن قول$ك: ًف$ي المعن$ى � ف$ي الحك$م ُمطلق$ا) ِ َ :
Kحبذا، حب Kَ Kفھو فاعل، وقد نص عليه ) َذا(K فقط، وأما َ ُالفاعل(َ ِ   ).َذا َ

ُومثل( ْ ِ َنعم َ ْ َحبذا ِ . Kحب من حبذا، فھي Fنشاء المدح العام، كما أن ) َ K Kَ َنْعم(َ   :Fنشاء المدح العام فھي مثلھا) ِ

ٌھي فْعل ..  وفي الفعلية على ا=صح- ُالفاعل(ِ ِ   ). َذا َ

-lوالُمضي .  

  .لى اFنشاء والنقل إ-

ِزورـال77777777777777777ِب .بـُح77777777777777777 ْ ِال77777777777777777ذي .    َرىـُي77777777777777777َ ) .

  

ُمن777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ه ْ ِ . . . . . . . . . . . .  

  

ُومث777777777777777777ل ْ ِ َنع777777777777777777م َ ْ َحب777777777777777777ذا ِ . ُفاع777777777777777777لْال َ ِ    َذا َ

  ج

ِوإ ْت777777777777777777رد ْنَ ِ .ذم777777777777777777 ُ ْفق777777777777777777لً اَ ُ َحب777777777777777777ذاَ ) :َ . َ  

  

ِوأول َ َالمخ7777777777777777777صوص َذا َ ُ .أي7777777777777777777 َْ َك7777777777777777777انً اَ َ ( َ  

  

ْتع7777777777777دل ِ ْ َب7777777777777ذ َ َفھ7777777777777و اِ ْ ِي7777777777777ضاھي َ َ َالم7777777777777ث6 ُ َ َ  

  

َوم77777777777ا َس77777777777وى َ ْارف77777777777ع َذا ِ .بح77777777777ب َْ َ ْأو ِ ْفج77777777777ر َ ُ َ
  

  

َبالب77777777777777ا َودون ِ ُ ُان77777777777777ضمام َذا َ َ ِ ْكث77777777777777ر َالح77777777777777ا ْ ُ َ  
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  . والجمود-

َحب ونْعم(فھذه اجتمع فيھا  ِ K ٌكل منھما Fنشاء المدح الع$ام، وك$ل منھم$ا فع$ل عل$ى ا=ص$ح فيھم$ا، والُم$ضي): َ ٌ الد�ل$ة .. ٌ
ف lنشاء كانا خبرين، والجمود كل منھما جامد غير ُمتصرFِفع6ن غير متصرفين.. ٌعلى الماضي، والنقل إلى ا ِْ M َ ُ ُ ْ َْ َ َ َ ِ.  

ِتفارق .. ارقھاُوتف Kحب(ُ َنْعم) (َ   :في) ِ

  .ٌ أنھا � يجوز في لفظھا إ� ھيئة واحدة-

�K حب$ذا، � ُيق$ال: عليھ$ا) �( وفي جواز دخ$ول - َ� نْع$م، � يج$وز، يج$وز دخ$ول : َ َ َ Kالنافي$ة عل$ى ح$ب، و� يج$وز ) �(ِ َ
َنْعم(دخولھا على  ِ.(  

Kيا حبذ: عليھا من غير شذوذ) يا( ودخول - َ Kيا نْعم، ھذا شاذ، وأما حبذا فيجوز: ٌا زيد، و� يصحَ K َِ َ.  

Kح$ب( تزيد –وتزيد عليھا من حيث المدح  َنْع$م(عل$ى ) َ ٌبأنھ$ا ت$شعر ب$أن المم$دوح محب$وب وقري$ب إل$ى ال$نفس، إذا : -) ِ ِ ْ ُ
ُنْعم الرُجل زيد، ما يدل على أنك تحبه، لكن إذا قلت: مدحته ُ َ K ٌحبذا زيد، إذن: َِ K Kھذا فيه محبة وفي ميل القلب) Kبَح: (َ َ.  

ٌوتزيد عليھا بأنھا تشعر بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس َ ِ ْ وال$صحيح أن ): " ش$رح الت$سھيل(قال اب$ن مال$ك ف$ي . ُ
Kحب( َفعل ُيقصد به المحبة والمدح ) َ ٌ ًل$يس ك$ل مم$دوح محبوب$ا، ق$د يك$ون الم$دح نف$اق: ، إذن– جمع بينھم$ا –ِ ٍ ِك$ذب، .. َ َ

ٍاس$م إش$ارة، واFش$ارة ا=ص$ل فيھ$ا أن تك$ون ل$شيء مح$سوس، ) َذا(ليدل على الحضور ف$ي القل$ب، ) َذا(ِعل فاعله وُج
Kكأنه أشير إليه أنه محله: يعني َ Kمْسكنه القلب، حينئذ َدلت على ما َدل عليه .. ِ ْ َK ٍ Kحب(َ َ.(  

ُومثل( ْ ِ َنعم َ ْ ّح7ب(في المعنى � في الحك$م ) ِ َحب$ذا(م$ن ) َ◌َ K ُالفاع7ل (،)َ ِ ُمث7ل(مبت$دأ وخب$ر، ) َذا َ ْ ھ$ذا مبت$دأ، وھ$و م$ضاف ) ِ
َنعم(و ْ ِقصَد لفظه م$ضاف إلي$ه، ) ِ َحب7ذا(ُ . ُالفاع7ل(كلھ$ا خب$ر المبت$دأ، ) َ ِ .ح7ب(فاع$ل : مبت$دأ وخب$ر، أي) َذا َ ) َذا(ھ$و لف$ظ ) َ

ُالفاع7ل: (الق$ول ال$صحيح، وظ$اھر م$ذھب س$يبويه، وقول$ه.. على المخت$ار ِ َأراد أن ي$ُرد عل$ى : ض، يعن$يفي$ه تع$ري) َذا َ
lبعض النحويين، فيه تعريض بالرد على القائلين بتركيب  K Kحب(ٌ Kح$ب: (قي$ل) ذا(م$ع ) َ فاع$ل، وھ$ذا ) َذا(ٌفع$ل ماض$ي و) َ

  .الصحيح وھو مذھب سيبويه

َحبذا: (قيل . َحب7ذا: (Kكلھا فع$ل ُمركب$ة، وقي$ل) َ . أض$عفھما الق$ول بالفعلي$ة، Kكلھ$ا اس$م مركب$ة، وھ$ذان الق$و�ن ض$عيفان، و) َ
lوفيه تعريض بالرد على القائلين بتركيب  K)حبK   :ولھم فيه مذھبان) َذا(مع ) َ

ًغلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فع. وما بعده فاعل: ا=ول قيل k ِ َ l ٌحبذا زيد، : ُ K Kحبذا(َ فاع$ل، ) ٌزي$د(ٌفع$ل ماض$ي و) َ
Kحب(كيف  lتق$دم الفع$ل فغلب$ت الفْعلي$ة عل$ى ا�س$مية فُركب$ا:  قالوااسم إشارة؟) َذا(فعل و) َ ِ َ l ُ َK ..ًص$ارا لفظ$ا واح$دا .. ُِمزج$ا ً

Kحب$$ذا: (فع$ل، إذن ِھن$$ا غلب$$ت الفعلي$$ة عل$$ى . ٌالمرف$وع بع$$ده فاع$$ل، ھ$$ذا ق$$ول) ٌزي$$د(كلھ$$ا فع$$ل ماض$$ي و.. فع$$ل ماض$$ي) َ K ُ
  .ا�سمية

ف  lنغل$ب ا�س$م ال$ذي ھ$و ل$شرفه أق$وى : ج$زأين، أيھم$ا أول$ى ھن$ا بأنه يلزم تغليب أضعف ال-ھذا قول ضعيف–َ وُضعl ُ
lعلى الفعل، أو نغلب الفعل على ا�سم؟ إذا جاءت مسألة غلب$ة فا�س$مية أول$ى، ول$ذلك ھ$ذا أض$عف ا=ق$وال، إذا أردن$ا  ُ

lتغليب الفعل على ا�سم، أو ا�سم على الفعل فا=ولى أن نغلب ا�سم على الفعل لشرفه   .لى=نه أع.. ُ

ف بأنه يلزم تغليب أضعف الجزأين، وبأن تركيب فعل من فعل واسم � نضير له، ھذا قول lٌوُضع ٍ ٍ ٍ K َ.  

َغلبت ا�ْسمية لشرف ا�سم : القول الثاني l َ غلب$ت ا�س$مية –التعلي$ل ال$سابق ..  جاء عل$ى القاع$دة ا=ص$ل-ُ l َحب$ذا(ُ K ٌاس$م ) َ
َوما بعده خبر، وغلبت ا�ْسمية لشرف ا� َ Kحب$ذا(ًسم فصار الجميع اسما، وما بعده خب$ر ِ مبت$دأ، وا�س$م المرف$وع بع$ده ) َ

ف ب$أن  lد واب$ن ال$سراج، ون$سب ل$سيبويه، وُض$ع lَخبر، وھو م$ذھب المب$ر َ َِ Kُ)حب$ذاK ْل$و كان$ت اس$ما لوج$ب تك$رار ) َ إن ) �(ًَ
َأْھملت  ِ ٌ� حبذا زيد و� عمرو، وھذا � ُيقال به، وعمل : نحو) �(ُ ٌ K َفي معرفة إن أْعملت عمل ) �(َ َ ََ ِ   ).ليس(أو ) Kإن(ُ

َھذان قو�ن ضعيفان، القول بالتركيب قول ضعيف، سواء غلبت ا�س$مية عل$ى الفعلي$ة، أو الفعلي$ة عل$ى ا�س$مية : إذن l ُ ٌ ٌ
  .القو�ن ضعيفان

Kح$ب(ٌوھناك قول ثال$ث وھ$و ك$ون  Kفع$.، وا�س$م الظ$اھر فاعل$ه و) َ ٌُملغ$اة) َذا(ً ٌب$ذا زي$د َح: ْ K)ح$بK )  ٌزي$د(ٌفع$ل ماض$ي و) َ
ُْملغاة، وھذا ضعيف =ن ا=سماء � تلغى، لو قيل حرف وُيلغى نعم، لكن اسم إشارة ج$يء ب$ه ف$ي ا=ص$ل ) َذا(ٌفاعل و ْ ُْ ٌ

  .Kللد�لة على المعنى

ُومثل: (إذن ْ ِ َنعم َ ْ َحبذا ِ . ُالفاع7ل َ ِ Kح$ب(Kأن : ھ$ذا ھ$و ال$صحيح) َذا َ مخ$صوص بالم$دح، ) ٌزي$د(فاعل$ه و) َذا(ٌفع$ل ماض$ي و) َ
  . Kوما قبله الجملة في محل رفع خبر، وھذا مذھب سيبويه وھو الظاھر
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ْوإن( ْترد َ ِ ًذما ُ ّ ًإن ترد ذما بھذا التركيب ) َ ُK ْفق7ل(ِ ُ َحب7ذاَ ) :َ . ِت$زد عل$ى : يعن$ي) َ َحب7ذا(َ . َ ): النافي$ة، فتق$ول) �(ت$دخل عليھ$ا ) َ
َحبذا . َبئس(بمعنى ٍ، حينئذ صارت َ ْ ُمثل(، )ِ ْ َنعم ِ ْ َحبذا ِ . َ.(  

ِوإ( ْترد ْنَ ِ ًذما ُ ّ ُفقل َ َحبذاَ ) َ . َبئس(فھي بمعنى ) َ ْ lحبذا زيد، وفي الذم: ُيقال في المدح). ِ K ٌ K ٌ� حبذا زيد، كقوله: َ K َ :  

       

ِواختلف في إعرابھا، فذھب أبو علي الفارسي Kحب(Kأن : ُ Kفاعله، وأما المخصوص فج$وز أن يك$ون ) َذا(ٌفعل ماضي و) َ Kَ
ز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، ما ُيقال ھناك في المخصوص ُيقال في  lحب(مبتدأ والجملة قبله خبره، وُجوK َ.(  

د وغيره lإلى أن: َوذھب المبرK) حبذاK Kخبر ُمق$دم والمخ$صوص مبت$دأ م$ؤخر، : ٌاسم، وھو مبتدأ والمخصوص خبره، أو) َ ٌ
َفُركبت  l)حبK ًوجعلتا اسما واحدا، وھذا ضعيف) َذا(مع ) َ ً.  

Kحبذا(Kإلى أن : ٌوذھب قوم َفاعله، فُركبت ) ٌزيد(ٌفعل ماضي و) َ l)حبK ًوجعلتا فع$.، وھ$ذا أض$عف الم$ذاھب ) َذا(مع ) َ
– 

َ =نه غلب فيه الضعيف الفعل أضعف الجزأين على ا=شرف وھو ا�سم-َعم، أضعف و� شْك ن َْ l ُ.    

ِوأول       ( َ َالمخ77صوص َذا َ ُ ْأو(، )َذا(ِأْول المخ$$صوص ) َْ َالمخ77صوص(ًتابع$$ا ل$$ه، .. هًاجعل$$ه تالي$$ا ل$$: يعن$$ي) ِلَ ُ ھ$$$ذا ) َْ
ًاجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابع$ا ل$ـ: ھذا المفعول الثاني، أي) َذا(مفعول أول،  l K) :ٌحب$ذا زي$د: َيتبُع$ه) َذا K �K حب$ذا .. َ َ

ًزيد، يكون تابعا له، اجعل المخصوص بالمدح أو ال$ذم تابع$ا ل$ـ ًl K ٍ� يتق$دم بح$ال � عل$ى ) ذا: (ٌ K Kح$ب(و� عل$ى ) اَذ(َ ف$. ) َ
َحب زيد ذا: ُيقال ٌ K Kزيد حبذا، � ھذا و� ذاك: و� ُيقال! َ َ ٌ.  

ْوأو( َالمخصوص َذا ِلََ ُ ِ، وفھ$م من$ه)َذا(ًاجعل المخصوص واليا : أي) َْ Kحب$ذا(Kأن مخ$صوص : ُ ً� يك$ون إ� ُمت$أخرا ع$ن ) َ
َنْعم(ِبخ.ف المخصوص بعد ) َذا( ِ.(  

َنْعم(مخصوص - المخصوصين من الفوارق بين: إذن Kحب$ذا(ومخصوص ) ِ Kح$ب.. َ Kحب$ذا(K أن -)َ � يك$ون المخ$صوص ) َ
Kإ� متأخرا، وأما  َنْعم(ً   .فيجوز تقديمه، وقد حكا اFجماع على ذلك ابن ھشام رحمه ') ِ

Kفإن$$ه يتق$$دم، وفھ$$م م$$ن س$$كوته ع$$ن إعراب$$ه أن$$ه كمخ$$صوص ..  Kَ ِ ُ K َنْع$$م(َ َخالف$$ه ف$$ي: ، إذن)ِ K كون$$ه � يتق$$دم، وأم$$ا اFع$$راب َ K َ
  .ما قيل من جواز اFعراب ھناك فھو الحكم ھنا.. فالحكم واحد

ْوأو( َالمخصوص َذا ِلََ ُ ًأيا َْ ّ َكان َ ًأيا(، )َ ّ َك7ان(ھذا اسم شرط و) َ ًأي7ا(ھ$ذا فع$ل ال$شرط، ) َ ّ ِاس$م ش$رط ن$صب ب$شرطه وھ$و ) َ ِ ُ ٍ
َك777ان( َك777ان(خب$$$ر ).. َ ْأي$$$ا م$$$ا ت$$$دُعو(( ) َ َ K ًّ َك777ان(وھ$$$و .  مثل$$$ه]110:اFس$$$راء))[ا َ lعل$$$ى ح$$$د قول$$$ه) َ ْأي$$$ا م$$$ا ت$$$دُعوا (( : َ َ K ًّ َ

ِتعدلَ )( وجملة ]110:اFسراء))[ ْ َبذا َ ًأيا كان ھو، اسم : جواب الشرط) ِ K)ًأي$ا(ضمير مستتر و) كان K ( َھ$و الخب$ر، وج$ب َ
ْتعدلَ )(فعل الشرط، أين الجواب؟ ) كان: (تقديمه وھو شرط، إذن ِ ْ َبذا َ ِف. تْعدل بذا: ا=صل أنه يقول) ِ   .بالفاء.. َ

ِتعدلَ ): (وجملة ْ َبذا َ َفھو: (جواب الشرط على حذف فاء الجزاء، وقوله) ِ ْ ِيضاھي َ َ َالمث6 ُ َ ب$أن الف$اء ھن$ا : قد يقول قائل) َ
ً�، ھنا الفاء للتعليل، =نه � يصح أن يكون جوابا: واقعة في جواب الشرط، نقول ِ َِ K) :ًي$اَأ َك$ان ّ َفْھ$و َ ُِي$ضاھي َ َالم$ث. َ َ : أو) َ

ًأيا( ّ َكان َ ِتْعدلَ . فَ َبذا َ ِتعدلَ )(K؟ الظاھر أن )ِ ْ   .ھو جملة الجواب.. ھو الجملة) َ

َفھو: (وقوله ْ ِيضاھي َ َ َالمث6 ُ َ َتعليل للنھي عن العدول وعلل مع أن التعليل ليس من وظائف المت$ون، ا=ص$ل أن$ه ي$ذكر ) َ َK ٌ َ
َقط، وأما التعليل فھذا من وظيفة الشارح، إشارة إلى رد توجيه ابن كْيسان ا]تي ذك$ره، أو ھ$و ج$واب ال$شرط، الحكم ف l َ ً K K
ِتعدلَ )(وجملة  ْ َبذا َ َفھو: (َيحتمل أن قوله: ُمعترضة، لكن ا=ول أْولى، يعني) ِ ْ ِيضاھي َ َ َالم7ث6 ُ َ ًأي7ا(ھ$و جمل$ة الج$واب ) َ ّ َ 

َك7ان ِتع77دلَ ): (ل$ةھ$$ذا محتم$$ل، وجم).. َ ْ َب77ذا َ عل$$ى إس$$قاط ح$$رف : ُمعترض$$ة، لك$ن ھ$$ذا ل$$يس بظ$$اھر، وال$صواب ا=ول) ِ
  .الفاء

ِتعدلَ )(أو ھو جواب الشرط، وجملة  ْ َبذا َ َبذا: (ُمعترضة، والباء في) ِ ِ التْعدي$ة -Kإم$ا عل$ى بابھ$ا ) ِ ) َع$ْن(K وإم$ا بمعن$ى –َ
ِتْعدلَ �: أي ِتْعدلَ �: والمراد بهK، وھذا الظاھر، َذاَ عْن لفظ َ عن اFفراد والتذكير، فيلزم اFف$راد ) َذا(عن لفظ ) َذا: (ـِب َ

ِوالت$$ذكير، � تْع$$دل ع$$ن لف$$ظ  التركي$$ب : تركيب$$ه، أي: بتق$$دير م$$ضاف، أي) َذا(إل$$ى غي$$ره، وض$$ميره يرج$$ع إل$$ى ) َذا(َ
  .الُمشتمل عليه

َأ) َحب777777777777ذا َ . ُأھ777777777777ل َ ْ َالم6777777777777 َ َغي777777777777ر َ ْ ُأن777777777777ه َ . َ  

  

ْذك777777777777رت َذاِإ َ ِ jم777777777777ي ُ َف6777777777777 َ َحب777777777777ذا َ .   َيِھ777777777777 َ

  

ِوأول َ َالمخ77777777777777777صوص َذا َ ُ ًأي77777777777777777ا َْ ّ َك77777777777777777ان َ َ (َ  

  

ْتع777777777777دل ِ ْ َب777777777777ذا َ َفھ777777777777و ِ ْ ِي777777777777ضاھي َ َ َالم777777777777ث6 ُ َ َ  
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ِتعدلَ )( ْ َبذا َ ٌحبذا زيد؟ في التركيب، إذن: تركيبعن لفظه، أو إذا جاء في .. فقط) َذا) (ِ K ًأي$ا. على حذف ُمضاف: َ ّ َك$ان َ َ 
ِتْعدلَ � َبذا َ ٌأن يك$ون بلف$ظ اFف$راد والت$ذكير أي$ا ك$ان المخ$صوص، س$واء ك$ان ) َذا( عن اFف$راد والت$ذكير، فيج$ب ف$ي ِ َ K

ًمثنى K ..ًكان جمعا ِكان مؤنثا، أي$ا ك$ان لفظ$ه � تع$دل ب$ـ.. َ Kَ ً ً K) :ٌحب$ذا زي$د: (لفتق$و) َذا K ٌحب$ذا ھن$د.. (توافق$ا) َ ِ K Kحب$ذا .. تخالف$ا) َ َ
Kحبذا الھندان.. الزيدان Kحبذا الزيدون.. َ Kحبذا الھندات، مھما تغير وتبدل المخصوص فـ.. َ َ َK K Kاسم إشارة ُمف$رد لم$ذكر ) َذا: (َ َ

َفھو! (يبقى كحاله، لماذا؟ ْ ِيضاھي َ َ َالمث6 ُ َ َ.(  

Kحبذ.. َذا: (يعني Kُيشابه المثل، وا=مثال � تبدل و� تغير.. يضاھي) اَ ُ ُK) :َالصيف K ض$يK : Kم$ا ُيب$دل، تق$ول للرج$ل) الل$بن ِعتَ
ِضيعت Kالصيف ّ ِضيعت Kالصيف: -عشرين شخص-تقول لقوم !  اللبن، صحيح؟َ ّ َض$يعت، :  اللبن، يبقى كم$ا ھ$و، � تق$لَ K َ

ُو� ضيعت، إنما يبقى كحاله K َفھو.. (َ ْ ِضاھيُي َ َالمث6 َ َ َ.(  

ًأن يكون بلفظ اFفراد والتذكير أيا ك$ان المخ$صوص، أي) َذا(َيجب في : إذن ًأي ش$يء ك$ان ُم$ذكرا، أو ُمؤنث$ا مف$ردا، : ّ ً ًK K ٍ K
Kأو مثنى أو جمعا، فتقول في المثال كما قال الشارح Kً َ ٌحبذا زيد، وحبذا ھند، والزيدان، والھندان، إلى آخره، ف.: ً ٌK Kَ َ تخ$رج َ

َعن اFفراد والتذكير، =نھا لو خرجت لقي$ل) َذا( Kحب$ذي: َ Kحب$ذي ھن$د، وحب$ذان الزي$دان .. َ Kَ ) َذان(َُمف$رد و) َذا(=ن ) َذان(ٌَ
Kحبتان الھندان، وحب أولئك الزيدون: فتقول Kَ Kحب أولئك الھندات، وھذا فاسد.. َ َ.  

َفھو ( ْ Kحب$ذا(ھذا التركي$ب : أي) َ ِي7ضاھي) (َ َ َالم7ث6(ُي$شابه، : يعن$ي) ُ َ َالمث7ل(ا=ل$ف ھن$ا لmط$.ق و) َ �K ُيغي$ر و� ُيب$دل، ) َ K
َفھو ْ ِيضاھي َ َ َالمث6 ُ َ K في كثرة ا�ستعمال، وا=مثال � تغير، فكذا ما أشبھھاَ ُ.  

Kلماذا لم يختلف؟ علل الناظم كما عل$ل أكث$ر النح$اة) ".. ذا(َإنما لم يختلف : " - ھذا الذي أحلنا إليه –ان وقال ابن كيس Kَ َ َ َ :
Kأنه شابه المثل، والمثل � ُيبدل، ابن كيسان له تعليل، يقول َ ََ ٍ=ن$ه إش$ارة أب$دا إل$ى ُم$ذكر مح$ذوف ) ذا(َإنما لم يختلف : " َ K ً ٌ

ُْم$$ذكر مح$$ذوف، ول$$ذلك اتح$$د م$$ع جمي$$ع ا=مثل$$ةالم$$شار إلي$$ه " ًُمطلق$$ا  َ K K :ٌحب$$ذا ھن$$د K ٍحب$$ذا ُح$$سن ھن$$د، الم$$شار إلي$$ه لف$$ظ .. َ K َ
Kفقدره ُمذكرا، فيشار حينئذ للفظ ُمذكر) ُحسن( ٍ ٍ ً K َ.  

ٍ=نه إشارة أبدا إلى ُمذكر محذوف، والتقدير في..  K ً ٌحبذا ھند: (ٌ K ٍحبذا ُحسن ھند، وكذا باقي ا=مثلة،) َ K K وھ$ذا ض$عيف، ُرد َ
Kبأنه دعوى ب. بيlنة، =نه التزم الحذف، وثم قاعدة َ َ ِ ُ Kإذا التزم الحذف � ُبد من دليل عن العرب ب$أن ُي$صرح ف$ي بع$ض : َ K َ ِ ُ

Kا=مثلة، أو أن ُيقام ُمقامه ما يسد مسده، وُھنا ليس عندنا ما يسد مسده k K kَ َ َ َ َ.  

َوُرد بأنه دعوى ب. بيlنة، أي K:دليل، لعدم ظھور ھذا الُمقدر في شيء من ك.م العرب الفصيح ٍ K.  

lأْوق$$ع المخ$$صوص بالم$$دح أو ال$$ذم بع$$د :        إذن K ْ ني$$ة ٍعل$$ى أيl ح$$ال ك$$ان، م$$ن اFف$$راد والت$$ذكير والتأني$$ث والتث) َذا(ِ
Kوالجمع، و� تغير  Kلتغي$ر المخ$صوص أب$دا، ب$ل يل$زم اFف$راد والت$ذكير =نھ$ا أش$بھت المث$ل والمث$ل � ُيغي$ر، فكم$ا ) َذا(ُ k َِ ََ َ ً

ِضيعت Kالصيف: (تقول ّ Kحبذا(Kللمذكر وغيره، فكذلك ) اللبن َ   .يكون كذلك) َ

Kحبذا(ُيحذف المخصوص في باب  َنْعم(للعلم به كما ُيحذف في باب ) َ Kالحكم واحد ھن$ا م$ن جھ$ة أن المخ$صوص : إذن) ِ
َنْعم(ُيحذف ھنا كما ُيحذف في باب  ِ:(  

Kأ� حبذا ذكر ھذه النساء لو� الحياء:   أي َ.  

Kحب(Kأن :        يعني   .من ا=سماء) َذا(قد يكون فاعلھا غير ) َ

ِوأول َ َالمخ7777777777777777777صوص َذا َ ُ ًأي7777777777777777777ا َْ ّ َك7777777777777777777ان َ َ (َ  

  

ْتع7777777777777777777777 ْدلَ َب7777777777777777777777ذا ِ َفھ7777777777777777777777و ِ ْ َ. . . . . . . .   

  

ِوأول َ َالمخ77777777777777777777صوص َذا َ ُ ًأي77777777777777777777ا َْ ّ َك77777777777777777777ان َ َ (َ  

  

ْتع77777777777777دل ِ ْ َب77777777777777ذا َ َفھ77777777777777و ِ ْ ِي77777777777777ضاھي َ َ َالم77777777777777ث6 ُ َ َ  

  

َأ) َبذاـَح777777777777777777 َ ُالحي777777777777777777اءَ و)ـَل777777777777777777 . َ َوربم777777777777777777ا َ . ُ َ  

  ج

ُمنح777777777777ت ْ َالھ777777777777وى ََ َل777777777777يس َم777777777777ا َ ْ ِبالمتق777777777777ارب َ ِ َ َ ُ ِ  

  ج

َوم7777777777777ا َس7777777777777وى َ ْارف7777777777777ع َذا ِ .بح7777777777777ب َْ َ ْأو ِ ْفج7777777777777ر َ ُ َ
  

  ج

َبالب7777777777777777ا َودون ِ ُ ُان7777777777777777ضمام َذا َ َ ِ ُكث7777777777777777 َالح7777777777777777ا ْ   ْرَ
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َحبذا: (فيما سبق . ُالفاعل َ ِ ٌ؟ �، تخ$رج لك$ن لھ$ا حك$م )َذا(أو تخرج عن أن يكون فاعلھ$ا ) َذا(ًھل دائما يكون الفاعل ) َذا َ
  .آخر

َوما( ْارفع َذا َوىِس َ .بحب َْ َ ٌھذا اسم موصول بمعنى) َما(، )ِ َس$وى َم$ا َاْرفْع(الذي، : ٌ Kذا بح$ب ِ َ ِ Kنفھ$م من$ه أن$ه ق$د يق$ع : إذن) َ
ْارف7ع(، )َذا(ٌاسم ظاھر موق$ع  .بح7ب َْ َ َس$وى َم$ا َاْرف$ْع) ِ kق$د يح$ل ) َذا(Kنفھ$م من$ه أن غي$ر : ، إذن)َذا(ال$ذي غي$ر : ، يعن$يَذا ِ َ

Kمحل  Kحب(Kأن : يعني. )َذا(َ ْارف7ع: (ٍمن ا=سماء مع إرادة المدح، وفي فاعلھ$ا حينئ$ذ وجھ$ان) َذا(قد يكون فاعلھا غير ) َ َْ  
ْفجر َأو ... ُ Kإما الرفع، وإما الجر، الرفع واضح، وأما الجر فبالباء الزائدة لزوما، وفي حائھا إذاك لغتان كما سيأتي) َ ً K k K Kَ.  

َوما( َسوى َ َارف َذا ِ .بحب ْعْ َ Kحب(Kأنه إذا وقع بعد : يعني) ِ   :من ا=سماء جاز فيه وجھان) َذا(غير ) َ

Kحب: ( الرفع بـ- ًحب زيد رج. : تقول) َ ٌ K Kحب(َ ِفعل ماضي قصد به المدح ) َ ُ Kح$ب: (ٌفاع$ل ب$ـ) ٌزي$د( و– نف$س الك$.م –ٌ َ (
ًھ$ذا تميي$ز، لك$ن ل$م ي$ذكره ال$شارح بن$$اء) ًرج$.(ٌمرف$وع ب$ه و K ٌح$ب زي$د، نق$ول: إذن.  عل$ى م$ا س$بقَ K ھن$ا فاع$$ل ) ٌزي$د: (َ

Kحب( Kلماذا جوزنا أن يكون فاعل ) َ Kح$ب(َ . انتق$ل الحك$م إل$ى م$ا س$بق) َذا(ِل$و وج$َد ) َذا(ل$م يوج$د ) َذا(؟ =نھ$ا ل$م ترف$ع )َ
ٌحب زيد: َنحو K َ.  

ْفج7ر َأو( ُ َبالب77ا َ ْفج7ر َأو) ِ ُ ْفج7ر َأو( الف$$اء ھ$ذه زائ$$دة َ ُ .ج77ر: (ف عل$$ى م$ا س$$بق فالف$اء زائ$$دة، يعن$ي=ن$$ه عط$) َ َبالب7ا ُ بالب$$اء ) ِ
َقصره للضرورة،  َ .جر(َ َبالبا ُ َسوى َما: يعني) ِ K، إما أن يكون مرفوع$ا عل$ى ا=ص$ل ف$ي الفاع$ل، وإم$ا َفُجْر َأو َاْرفْع )َذا( ِ Kً

ًأن يكون مجرورا، فحينئذ يكون فاع. مج$رورا، مث$ل ًَ ًَ ِكف$ى ب$ا[ ش$ھ((: ٍ َ َ َِ K ِب$ا[( قلن$ا ]43:الرع$د))[ًيدا ِ K لف$ظ الج.ل$ة ھن$ا ) ِ
ٍحب بزيد: Kفاعل، ُجر بالباء الزائدة، ھذا مثله تقول ِ K ٌحب زيد.. َ K ٍحب بزيد، لك وجھان.. َ ِ K َإم$ا أن$ك ترف$ع، وإم$ا أن$ك تُج$ر : َ َ َK KK K

ٍحب بزيد : بالباء الزائدة، فتقول K Kفوع ورفعه ضمة ُمقدرة على آخ$ره، من$ع م$ن ٌفاعل مر) ٍزيد(حرف جر زائد و) الباء(َ K َ
َظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد َِ ُ.  

ِعلى قلة بخ.ف فاعل :       أي ٍ K َنْعم(ِ Kفإن جره بالباء ُممتنع، ھذا من الفوارق) ِ Kَ.  

َ      إذا اتصلت  K)حبK َوجب الفتح : قيل) َذا: (بـ) َ َحب$ذا(َ K Kح$ب) (َ َإذا ات$صلت .. بف$تح الح$اء) َ K)ح$بK ) َذا(وكان$ت ) َذا: (ب$ـ) َ
َھي الفاعل وجب فتح الحاء لغة واحدة، وأما إذا رفعت ف َ َ ََ K الف$تح وال$ضم : صار في حائھا وجھ$ان) َذا(ًاع. غيرk Kح$ب(َ َ ..

Kحبذا(ًفيه لغتان، وفتحھا بقاء على ا=صل ) Kُحب kھو ا=صل فيھ$ا، وج$از ض$م الح$اء =ن ا=ص$ل ) َ َحُب$ب(َ ُينق$ل : وقلن$ا) َ
Kب$ضم الح$اء بن$اء عل$ى أن ) Kُح$ب: (، إذن)Kُح$ب: (حركة العين إلى ما قبلھا، فقي$ل ً l Kال$ضمة ھ$ذه منقول$ة ع$ن ع$ين الكلم$ةِ َ .

Kبضم الباء فنقلت الضمة إلى الحاء َِ ََ ُ l ِ.  

َودون( ُ ُانضمام َذا َ َ ِ ْكثر َالحا ْ ُ َودون( بقي$ت عل$ى أص$لھا وھ$و ف$تح الح$اء، -مفھوم$ه–) َذا(إذا كان$ت م$ع : إذن) َ ُ ھ$ذا )  َذا َ
Kح$ب(انضمام الحاء م$ن : ٌحال من محذوف للعلم به، أي َودون: (أكث$ر، وأعربھ$ا غي$ره) َذا(نھ$ا دون حال$ة كو) َ ُ ال$واو ) َ

َدون(عاطفة  ٍظرف ُمتعلق بمحذوف حال، وصاحب الحال محذوف، فتقدير الك.م) ُ ٌِ l : ح$ب(انضمام الح$اء م$نK )  Kُح$ب.. َ
  .كثير) َذا( حال كونه دون - وجھان -

ُانضمام( َ ِ َقصره للضرورة ) َالحا ْ َ ُانضمام(َ َ ِ Kحب(مقصور للضرورة من ) َالحا(ف ومبتدأ وھو ُمضا) ْ بالنقل م$ن حرك$ة ) َ
ْكثر(العين  ُ ْكث7ر: (َكثير، وھو خبر المبتدأ، وھذا � يدل على أنه أكثر م$ن الف$تح، إذا قي$ل: يعني) َ ُ : كثي$ر، عن$دنا: يعن$ي) َ

Kكثير وأكثر، كثير من الن$اس يفعل$ون ك$ذا وھ$و أم$ر س$يء، � يل$زم من$ه أن ا=كث$ر يفعل$ون ذل$ك، ب$ ل كثي$ر، وق$د يك$ون ٌ
  .الذين � يفعلون ھم ا=كثر، لكن ھذا الشيء باعتبار نفسه كثير

ْكثر(� يلزم من قوله : إذن ُ Kأنه أكثر من الفتح، قال الشارح) َ K " : حب(َوأكثر ما تجيءK م$ضمومة الح$اء، ) َذا(مع غي$ر ) َ
kوقد � تضم حاؤھا كقوله َ َفحبذا: (ُ َ. ًربا َ ّ .وحب َ َ ًدينا َ َ .وح7ب) " (ِ َ ًدين7ا َ َ أن$ه إذا وق$ع بع$د : يعن$ي. ج$اءت ب$الفتح عل$ى ا=ص$ل) ِ

Kحب(   :من ا=سماء جاز فيه وجھان) َذا(غير ) َ

Kحب: ( الرفع بـ- َ.(  

َوم777777777777ا َس777777777777وى َ ْارف777777777777ع َذا ِ .بح777777777777ب َْ َ ْأو ِ ْفج777777777777ر َ ُ َ
  

  

َبالب7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا ِ. . . . . . . . . . .   

  

 .. . . . . . . . . . . .  

  ج

َودون. . .  ُ ُان77777777777777777777ضمام َذا َ َ ِ ْكث77777777777777777777ر َالح77777777777777777777ا ْ ُ َ  
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  . والجر بباء زائدة-

Kحب(وأصل  ًحُبب، كم$ا ذكرن$اه س$ابقا، يعن$ي) َ َ َص$ار حبيب$ا، ث$م أدغم$ت الب$اء ف$ي الب$اء ف$صار: َ ِ ْ ُ K ُ ُح$ب، ث$: ً K Kم إن وق$ع بع$د َ
Kحب( َوجب فتح الحاء كما سبق، إن جعلتا كالكلمة الواحدة، ف$إن جعلت$ا ب$اقيتين عل$ى أص$لھما ج$از الوجھ$ان، إن ) َذا) (َ َ

َجعلتا كالكلمة الواحدة حينئذ فتحت، وإن جعلت$ا كلمت$ين ج$از في$ه الوجھ$ان، فتق$ول ِ ُ Kحب$ذا: (ٍ ) َذا(، وإن وق$ع بع$دھا غي$ر )َ
ِجاز ضم الحاء ل k َأنه نقلت حركة العين إلى الحاء : َما ذكرناهَ ُِ K)َحُبب َحُبب: (قيل) َ Kحب.. َ Kبإسكان الباء، ث$م أدغم$ت الب$اء ) َ ُ

َعلم: في الباء، مثل ْ َضْرب، قلنا.. َ َضْرب، يجوز فيه الوجھان.. َُضْرب: َ َ.  

َحُبب( َيجوز في$ه الوجھ$ان، س$كْن الب$اء ا=ول$ى ت$دغم الب$اء ف$ي الب$اء ) َ ْ ُ l َ Kح$ب(ًقطع$ا َ الح$اء .. ، انق$ل الحرك$ة إل$ى ال$سابق)َ
Kُحب، نقلت الحركة سكنت، اFدغ$ام واج$ب عل$ى اللغت$ين، وأم$ا : تقول Kَ َ َ ََ َ Kح$ب(ْ Kال$ضمة ھ$ذه حرك$ة الع$ين: نق$ول) Kُح$ب.. َ K .

ًجاز ضم الحاء =نه ا=صل، وفتحھا بقاء على ا=صل، فتقول ً k ٌُحب زيد وحب زيد: َ ٌK Kَ.  

  :لوجھين قولهوروي با

َوح ( َبھا .بَ .وحب()..ِ ُ َبھا َ ًمقتولة (-وجھان-) ِ َ ُ ْ َحين َ ْ ُتقتل ِ َ ُْ.(  

Kحبذا(َُيفارق مخصوص  َنْعم(مخصوص ) َ   :ٍمن أوجه أربعة) ِ

Kحب(Kأن مخصوص : ا=ول ً� يتقدم كما ذكرناه آنفا، بخ.ف مخصوص ) ذاَ K َنْعم(َ : ھذه الفوارق ب$ين المخ$صوصين، أي) ِ
ٍجائز التقديم، وإذا ادعي اFجماع وصح حينئذ � إش$كال في$ه) نعم(يكون المخصوص في باب  K َِ k . أن مخ$صوصK)حب$ذاK َ (

�K يتق$دم بخ$.ف مخ$صوص  َنْع$$م(َ ُوي77ذكر: ( عب$$ارة الن$اظم ل$يس ا=م$$ر ك$ذلك، يعن$يكم$ا س$بق بيان$$ه، وإن ك$ان ظ$اھر) ِ ُ ََ ْ 
ُالمخصوص ُ ُبعد َْ ْ Kثم قال) َ ْوإن: (ُ ِ ْيقدم َ . َ ٌمشعر ُ ُِ ِبه ْ َكف7ى ِ �K يتق$دم ھ$و، ظ$اھر عب$ارة الن$اظم: إذن) َ Kأن$ه � يتق$دم، لكن$ه حك$ا : َ K َ

ِتوھم منع تق$ديم مخ$صوص ) الكافية(وإن كانت عبارته ھنا وفي ) التسھيل(في غيره بجواز تقديمه كما في  َنْع$م(ُ لك$ن ) ِ
َإن صح اFجماع الذي ادعاه ابن ھشام في  َK K)ْشرح القطر   .� إشكال فيه) َ

ِأنه � تعمل فيه النواسخ بخ.ف مخصوص : الثاني K)َنْعم Kنْعم رج. كان زيد، صح، ولذلك قلنا: َنحو) ِ َِ ٌ ً ٌنْعم رج$. زي$د، : َ ً َ ِ
ِ� يصح أن يكون  Kاع$ل، ردا عل$ى م$ذھب الك$سائي والف$راء، ق$الواف) زيد(َ َِ َ ًَ ٌ� يج$وز أن يك$ون ف$اع.، نْع$م رج$. زي$د، : ّ ً ًَ ِ
َنْع$$م: (ًف$اع. ل$$ـ) زي$$د(َالك$سائي أْع$$رب  Kھ$$ذا باط$$ل، ب$ل ال$$صواب أن الفاع$$ل ض$مير م$$ستتر، ب$$دليل ج$$واز : ونح$ن قلن$$ا) ِ

ِالمرفوع الذي ذكر.. دخول الناسخ على المخصوص ھذا َنْعم: ُ K رج. كان زيد، فل$و ك$ان ف$اع. م$ا ص$ح دخ$ول ِ َ ً ) ك$ان(ًٌ
  .من نواسخ المبتدأ � تدخل على الفاعل) كان(عليه، =ن 

َنْعم(Kأنه � تعمل فيه النواسخ بخ.ف مخصوص : إذن ِنْعم رج. كان زيد، و� يصح أن ُيقال: نحو) ِ َِ ٌ ً Kحبذا كان زيد: َ َ.  

َنْعم(أسھل منه في باب أن إعرابه خبر مبتدأ محذوف : الثالث َ=ن ضْعفه ھناك نشأ من دخ$ول نواس$خ ا�بت$داء علي$ه، ) ِ َ
ٌنْع$م الرُج$ل زي$د، قلن$ا: إعرابه خبر مبتدأ محذوف، ھن$اك قلن$ا: وھي � تدخل عليه ھنا، يعني K ) زي$د(َيج$وز أن ُيع$رب : َِ

  .Kخبر مبتدأ محذوف، لكنه فيه ضعف

Kحبذا(في باب  َ�، لماذا؟ لما ذك) َ Kره من علة، ھنا إعرابه خبر مبتدأ مح$ذوف أس$ھل من$ه ف$ي ب$اب ِ َنْع$م(ِ ھن$اك أس$ھل، -) ِ
ٌ، =ن ضعفه ھناك ن$شأ م$ن دخ$ول نواس$خ ا�بت$داء علي$ه، وھ$ي � ت$دخل علي$ه ھن$ا ل$و ك$ان مح$ذوفا، خب$ر -Kوأما ھنا � ً َ

� ت$$دخل ) ك$$ان(K الح$$ذف، وس$$بق أن َإذا أْعربن$$اه خب$$ر مبت$$دأ مح$$ذوف ص$$ار المبت$$دأ �زم: لمبت$$دأ مح$$ذوف، وقلن$$ا ھن$$اك
  ؟؟؟.. على

َترفع كان المبتدا) Kإن وكان(في أول النواسخ  ََ َ َْ ُ ُ ب$شرط أ� يك$ون �زم الح$ذف، : Kأطلق الناظم مبت$دأ أي مبت$دأ، قلن$ا: ، قلناَْ
َومثلنا بھذا الباب،  K ًترفع كان المبتدا اسماَ ْ ْ ُ ُ َْ ََ َ ھ$ذا ل$يس : قلن$ا) ك$ان(كل مبتدأ ت$دخل علي$ه Kأن : ظاھر ك.مه) المبتدأ: (، قلناََ

Kالبت$ة، وُي$ستثنى من$ه م$ا ك$ان �زم الح$ذف ومثلن$ا ) ك$ان(بصواب، بل يستثنى منه ما كان �زم الصدر، ف. تدخل عليه  َ َK
ًنْعم الرُج$ل زي$د، ل$و أعربن$اه خب$را لمبت$دأ مح$ذوف، أي$ن المح$ذوف ال$ذي ت$دخل علي$ه : بھذا الباب، فقلنا ٌ K  كي$ف )..ك$ان(َِ

  ).كان(َيمتنع أن تدخل عليه : تدخل؟ ھو واجب الحذف، إذن

َأنه يجوز ذكر التمييز قبله وبعده، نحو: الرابع َ K : ًحبذا رج. زي$د، يج$وز أن يتق$دم ويت$أخر، وحب$ذا زي$د رج$.، ق$ال ف$ي ًٌ ٌK Kَ َ َK
Kوك.ھما سھل يسير واستعماله كثير، إ� أن تقديم التمييز أ): " شرح التسھيل( ولى وأكث$ر، وذل$ك بخ$.ف المخ$صوص ٌ
َنْعم: (بـ Kنْعم زيد رج.، ھذا قليل نادر، وإن جوزه الكوفيون: يعني � ُيقال" فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق ) ِ َِ ً ٌ َ.  

ُفقل777777777777777ت ْ ُ َاقتلوھ777777777777777ا َ ُ ُ ُع777777777777777نكم ْ ُ َبمزاجھ777777777777777ا َ ِ َ ِ ِ  

  جج

َوح777777777777 َبھ777777777777ا .بَ ً مقتول777777777777ة ِ َ ُ ْ َح777777777777ين َ ْ ُتقت777777777777ل ِ َ ُْ   
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  : إذن

َوما ( َسوى َ َسوى(، )َذا(والذي سوى : يعني) َذا ِ ٌم$ضاف ) َذا(lھذا ُمتعلق بمحذوف صلة الموص$ول، وھ$و م$ضاف و) ِ
ْارفع(إليه،  ْفجر َأو: (Kھذا ل5مر، وا=مر يقتضي الوجوب، لكنه مصروف بقوله) َْ ُ والتخيي$ر ي$دل عل$ى ع$دم اFيج$اب، ) َ

ٍْستدل به ابن حزم على عدم وجوب النكاحوھذا ما ا K : )) َفانكُحوا ما طاب ََ ِ K ثم قال]3:النساء))[َ ُفإْن خف$تم أ� تْع$دلوا (( : ُ ِ َِ َK َ ْ ُ ْ ِ
ًفواحَدة  ِ َ K خيره بين ھذا وذاك، فدل على عدم اFيجاب]3:النساء))[َ َ.  

َودون ُ Kحب: (يعني َذا َ ُانضمام) (َذا(من غير ) َ َ ِ ْكثر َالحا ْ ُ   .كثير، و� يلزم أنه أشھر من الفتح: يعني) َ

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

ِوأول َ َالمخ7777777777777777777صوص َذا َ ُ ًأي7777777777777777777ا َْ ّ َك7777777777777777777ان َ َ (َ  

َ وما َسوى َ   ..............................َذا ِ

ِتع7777777777777دل ْ َب7777777777777ذ َ َفھ7777777777777و اِ ْ ِي7777777777777ضاھي َ َ َالم7777777777777ث6 ُ َ َ  

  

َوم77777777777ا َس77777777777وى َ ْارف77777777777ع َذا ِ .بح77777777777ب َْ َ ْفج77777777777ر َأو ِ ُ َ
  

  

َبالب77777777777777ا َودون ِ ُ ُ ان77777777777777ضمام اَذ َ َ ِ ْكث77777777777777ر َالح77777777777777ا ْ ُ َ   
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  87الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :حمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدال

ِأفع77ل التف77ضيل: ق$$ال الن$$اظم رحم$$ه ' تع$$الى ْ َِ ْ ْ. ُ  أي ھ$$ذا ب$$اب بي$$ان م$$ا يتعل$$ق بأفع$$ل التف$$ضيل، وأفع$$ل م$$ضاف والتف$$ضيل َ
 للتفضيل، بل ھ$و أن$واع ق$د يك$ون للتف$ضيل وق$د ًمن إضافة الشيء إلى نوعه؛ =ن أفعل ليس دائما يكون.. مضاف إليه

َبأفع77ل انط77ق بع77د م77ا تعجب77ام$$ا أح$$سن زي$$د، : يك$$ون لغي$$ره، ل$$ذلك م$$ر معن$$ا أن$$ه ي$$أتي للتعج$$ب c َ َ ْ َ ََ َْ ْ ِ َ ْ َ َأفع77ل، ِ َ ْ ٍ حينئ$$ذ ج$$اء لغي$$ر َ
ِالتفضيل ْ ِ ْ ..  

َ أفعل:فنقول َ ْ ِ التفضيل مضاف، وَ ْ ِ ْ   . مضاف إليه، من إضافة الشيء إلى نوعه.

َأفعل :أي َ ْ ِالتفضيل الذي يراد به َ ْ ِ ْ ، واحت$رز ب$ه م$ن أفع$ل ال$ذي ل$يس للتف$ضيل ك$أحمر ھ$ذا ل$يس للتف$ضيل، وأش$ھر ل$يس .
 َف$ـاسم التفضيل، أي ا�سم الدال عل$ى التف$ضيل، : أفعل يقول: ًللتفضيل، وبعضھم يعبر باسم التفضيل بد� من أن يقول

َأفع77ل َ ْ ِالتف77ضيل َ ْ ِ ْ ِالتف77ضيلًن موزون$$ه دا� عل$$ى  معن$$اه أفع$$ل ال$$ذي يك$$و. ْ ِ ْ َأفع77ل، . َ  ھ$$ذا وزن، موزون$$ه ھ$$و ال$$ذي ي$$دل عل$$ى ْ
َأفعل: أعلم، ما وزنه؟ تقول: التفضيل، يعني إذا قيل َ ً، إذا أيھما الذي دل على التف$ضيل ال$وزن أم الم$وزون؟ الم$وزون، ْ

ْأفعل التفضيل: ًإذا كيف نقول َِ ْ ْ. َ ْأفعل التفضيل : ؟ نقولَ َِ ْ ْ. َ َأفعل : د بهالمراَ َ ْ ًال$ذي يك$ون موزون$ه دا� عل$ى التف$ضيل، والم$راد َ
ا=ولى أن يعبر باسم التف$ضيل، و� يق$ال : بالتفضيل مطلق نسبة الزيادة، فيشمل نحو أجھل وأخبث، ولذلك بعضھم قال

ْأفعل تفضيلَأفعل، لما ذكرناه من أخبث وأجھل، ولما زاده البعض من خير وشر، خير وشر  َِ ْ َْ َأفع7لعل$ى وزن ، ليس َ َ ْ ..
َ أفعلخير ليس على وزن َ ٍ ليس فيه ھمزة، وكذلك ش$ر ل$يس في$ه ھم$زة، حينئ$ذ كي$ف نق$ول فيھم$ا وھم$ا أفع$ل التف$ضيل؟ ْ

ًا=صل أنھما أفع$ل التف$ضيل، وإنم$ا ح$ذفت منھم$ا الھم$زة تخفيف$ا لكث$رة ا�س$تعمال، إذا : نقول ْأفع7ل التف7ضيل ً َِ ْ ْ. َ ق$د يك$ون َ
ًلفظا وقد يكو مقدرا cح7بَو، كما في خير وشر، وھو قليل معدود زيد عليه حب أحب، تحذف الھم$زة منھم$ا ً  ل7ىِإ ٍيءَش7 َ

ِاUن7سان َمنع7 اَم77 ِ cح77بَو ،اُِ ْأفع7ل التف77ضيل : ٍيعن$$ي أح$ُب ش$$يء م$ن اFن$$سان م$ا من$$ع، حينئ$ذ نق$$ول ٍيءَش7 َ َِ ْ ْ. ھن$ا مق$$درة؛ =ن َ
  .الھمزة محذوفة لكثرة ا�ستعمال

َوغالب777777777777ا أغن777777777777ا ْ ََ ً َ ْھم خي777777777777ر وش777777777777رَِ َ ٌ َْ َ ُ ُ  

  

ْع777777777ن ق777777777ولھم ِ َ ْ ْأخي777777777ر من777777777ه وأش777777777ر: َ َ ُ ََ ْ َْ َُ ِ  

  

ْأنتم: ((ولذلك جاء ُ ْ ً شر مكاناَ َ ََ v((] عل$ى الف$رع، ]77:يوس$ف ))خْي$ر مم$ا يْجمُع$ونَُھ$و َ َ َ K ِ ٌ َب67":  وج$اء]58:ي$ونس [))َ  ُي7رَخُ لِ
ِخيرَاA ُابنَو ِاس.الن َ ًقياس، لكن خير وش$ر ھ$ذا ش$اذ قياس$ا � اس$تعما�، ھذا على ال: ً، على ا=صل، إذا صرح به نقول"ْ ً

ًأما ا�ستعمال فھو كثير، لذلك جاء في الق$رآن، و� يج$وز أن يق$ال ف$ي الق$رآن م$ا ھ$و ش$اذ اس$تعما�، فل$و عب$ر بال$شاذ  ٌ
ان ًقياس$ا � ب$أس ب$ه؛ =ن الم$$راد ب$ه أن$ه مخ$الف ل5ص$$ول العام$ة الت$ي قع$$دھا النح$اة، وأن$ه مخ$الف لم$$ا اش$تھر م$ن ل$$س

  .العرب، و� إشكال فيه

cح77بَو: ًإذا خي$ر وش$ر عل$ى وزن أفع$$ل، ح$ذفت الھم$زة لكث$رة ا�س$$تعمال ومثلھم$ا أح$ب، ومن$ه ِاUن7سان ل7ىِإ ٍيءَش7 َ  اَم77 ِ
َمنع   .اُِ

َأفعلًا=ولى أن يعبر باسم التفضيل � بأفعل ليشمل خيرا وشر؛ =نھما ليسا على زنة : ًإذا قيل َ ْ َ.  

َأفع7ل : لم$ا نق$ول. مما يدل على زيادة النقص � على الفضلاسم الزيادة ليشمل نحو أجھل وأبخل وأولى منھما التعبير ب َ ْ َ
ْالتفضيل ِ ْ ھذا أجھل الناس، أين التفضيل ھنا؟ ليس فيه تفضيل، ھذا أبخل الناس، ھذا ليس فيه تف$ضيل، وأجي$ب : طيب. .

َأفع77ل: ع$$ن ا=ول ب$$أن قول$$ه َ ْ َأفع77ل ى وزن عل$$ وخي$$ر وش$$ر ً،تق$$ديراوً أي لفظ$$ا َ َ ْ ًتق$$ديرا؛ =ن ا=ص$$ل وج$$ود الھم$$زة وإنم$$ا َ
  . ًالثاني بأن المراد بالفضل الزيادة مطلقا في كمال أو نقصحذفت لكثرة ا�ستعمال، وعن 

ًول$$ذلك عب$$ر م$$ن الم$$وي ب$$أن الم$$راد بالتف$$ضيل مطل$$ق ن$$سبة الزي$$ادة، في$$شمل نح$$و أجھ$$ل وأخب$$ث، إذا مطلق$$ا الم$$راد ب$$ه  ً
ً في نقص، ھذا أسوأ الناس إذا فيه نقصٍالزيادة في كمال أو ٍ.  

ْأفعل التفضيل  َِ ْ ْ. َ ْوتل7(ھذا من حيث اللفظ ھو اس$م لقب$ول ع.م$ات ا=س$ماء ت$دخل علي$ه أل كم$ا س$يأتي، َ ِ ْأل ُوَ ٌطب7ق َ ْ ، وأل )ِ
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ً قب$$ل ع.م$ة م$$ن ع.م$ات ا=س$$ماء، وھ$$و غي$ر من$$صرف لكون$ه م.زم$$ا للوص$$فية ووزنٍالداخل$ة علي$$ه معرف$ة، فحينئ$$ذ ِ 
  .الفعل كما سيأتي في موضعه

ْ أفعل التفضيل Kوعرفه بعضھم بأنه الصفة الدالة على المشاركة وزيادة، وھذه تنفرد بھا َِ ْ ْ. َ ع$ن س$ائر الم$شتقات؛ =ن$ا قلن$ا َ
ٍالصفة ما دل على ذات ومعنى، حينئذ كل ما دل على ذات ومعنى وا=صل أنه يعبر عنه بصفة أو بأن$ه م$شتق، ث$م إذا  ٍ

ْأفعل التفضيلھذا مما اختص به : ٍمشاركة وزيادة نقولدل على  َِ ْ ْ. َ ْأفعل التف7ضيل، ولذلك أكثر النحاة � يعرفون َ َِ ْ ْ. َ ، لم$اذا؟ َ
=نھا منفردة بنفسھا � تلتبس بغيرھا، � تلتبس باسم الفاعل و� باس$م المفع$ول و� بال$صفة الم$شبھة و� غيرھ$ا؛ =نھ$ا 

  .اركة وزيادةبذاتھا على مش.. دالة بنفسھا

ٍزيد أعل$م الن$اس، أو أعل$م م$ن عم$رو، زي$د أعل$م م$ن عم$رو دل$ت : مشاركة =نھا تقتضي مفضل ومفضل عليه، فتقول ٍُ ُ ٌُ ٌ
ًأن ك$$. منھم$$ا ش$$ارك ا]خ$$ر ف$$ي العل$$م، ك$$ل منھم$$ا عن$$ده عل$$م، ودل$$ت عل$$ى الزي$$ادة وھ$$و زي$$ادة : عل$$ى م$$شاركة، وھ$$ي

ُالمفضل عل$ى المف$ضل علي$ه، زي$د أعل$م م$ن عم$ر ٌو، إذا دل$ت عل$ى الم$شاركة ب$أن ك$. منھم$ا عن$ده عل$م مت$صف بھ$ذا ٌ ً ً
  .ِالوصف، ودلت على زيادة علم زيد على عمرو، وھذا أمر واضح بين

ًھو الصفة الدالة على المشاركة وزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر، مال زيد أكثُر من مالك، إذا كل منھم$ا عن$ده م$ال، .. َ
ًزي$د أكث$ُر من$ك علم$ا، زي$د  َ ك$ل منھم$ا في$ه م$$شاركة لiخ$ر إ� أن المف$ضل تف$رد بالزي$ادة ف$ي ذل$$ك .. ٍأف$$ضل م$ن عم$روٌ

  .الوصف

ِأفعل التفضيل ْ َِ ْ ْ. ُ َ:  

ِص7777777777غ م7777777777ن م7777777777صوغ من7777777777ه للتعج7777777777ب ِ ِ ِc َ ُ َ ُ. ُْ ٍ ْ ْ  

  

ِأفع777777777777777ل ل َ َ ْ ِلتف7777777777777777ضيل وأْ◌ب الل7777777777777777ذ أبَ ُ ْْ ْ. َ َ ِ ِ   ي.

  

ْأفعل التفضيل معنى البيت أن  َِ ْ ْ. َ فعل التعجب ال$سابق، فك$ل م$ا ج$از أن .. نه أفعل التعجبإنما يصاغ من كل فعل صيغ مَ
ْأفعل التفضيليصاغ منه أفعل التعجب جاز أن يصاغ منه  َِ ْ ْ. َ ، وكل ما منع ھن$اك م$ن ص$وغ أفع$ل التعج$ب من$ع من$ه ھن$ا َ

ْأفعل التفضيلفي  َِ ْ ْ. َ ْأفعل التفضيل ، البيت يدل على ھذه الفائدة، وھي أن َ َِ ْ ْ. َ ا ف$ي الم$ادة الت$ي ي$صاغان وفعل التعجب اشتركَ
  ً.منھا، وھي ما أشار إليه سابقا

ْوص777777777777غھما م777777777777ن  ِ ُ ُ َ ث6777777777777ث ص777777777777رفا                     ِذيَْ َM ُ ٍ َ
  

َقاب77777777777ل ف77777777777ضل ت77777777777م غي77777777777ر ذي انتف77777777777ا َ َِ ِْ َْ ْ ِْ َ . ٍ ِ ِ  

  

َوغي7777777777ر ذي وص7777777777ف ي7777777777ضاھي أش7777777777ھ6               َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ِ ٍ ِ ِ َ
  

َوغي7777777777777777ر س7777777777777777الك س7777777777777777بيل فع67777777777777777 ِ ٍ ُِ َ ِ َ َ ْ َِ َ  

  

وط الثمانية ھي مشروطة في أفعل التفضيل، فما وقع فيه ا�تف$اق ھن$اك وق$ع في$ه ا�تف$اق ھن$ا، وم$ا وق$ع في$ه فتلك الشر
ْص7غ: (النزاع ھناك وقع النزاع، فالمادة واحدة ك.ھما مشتركان في المادة التي يصاغان منھما، ول$ذلك ق$ال ھ$ذا أم$ر ) ُ

  . خذ واشتق: يعني

ٍمن مصوغ( ُ َ ْ   .من كل فعل مصوغ) ِ

ِن77ه للتعج77بِم( ِc َ . ِمن77ه للتعج77ب ص$$يغ ) ُْ ِ ِc َ . ُمن77ه ال$$سابق ال$$ذي ذك$$ره ف$$ي الب$$اب ال$$سابق، و ُْ ْ ال$$ضمير ھن$$ا عائ$$د عل$$ى موص$$وف ِ
ٍمصوغمن مصدر : محذوف أي ُ ُمنه َ ْ ِ.  

ْصغ ِأفعل للتفضيل ُ ِ ِْ ْ. َ َ َ أفعل،َ َ ْ ًاسما موازنا =فعل، :  قصد لفظه وھو مفعول به، أيَ ِللتف7ضيلً ِ ِْ ھ$و :  ع$ن غي$ره نح$وً احت$رازا.
َما أضربُه، وما أعلم$ُه وم$ا أف$ضلُه، نق$ول: أضرب وأعلم وأفضل، كما يقال َ زي$د أض$رُب، وزي$د : ھن$ا يج$وز أن يق$ال: َ

  .=ن ھذه المواد مما يصاغ منھا فعل التعجب.. ُأعلم، وزيد أفضُل

ْصغ(   . واجب ا�ستتار.. ھذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت) ُ

ْمن( ٍ مصوغِ ُ ْصغ: ھذا جار ومجرور متعلق بقوله) َ ُ.  
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ُمنه( ْ ھذا متعلق بصغ، لك$ن ال$ضمير ھن$ا � ب$د عل$ى التق$دير، يعن$ي يك$ون عائ$د عل$ى موص$وف مح$ذوف، يعن$ي م$ن ) ِ
  .مصدر مصوغ منه

ِللتعجب( ِc َ ْ صغ:كذلك جار ومجرور متعلق بقوله) . ُ.  

َأفعل( َ ْ ْصغ: مفعول به لقوله) َ ُ.  

ِللتفضيل( ِ ْ   .متعلق به) .

ِوأْ◌ب اللذ أب( ُ ْْ . َ َ وأْ◌ب ):يَ ِھذا فعل أمر مبني على حذف حرف العل$ة =ن$ه م$ن أب$ى ي$أبى، مث$ل ع$صى اع$ص، بح$ذف َْ
ْوأْ◌ب اللذ(حرف العلة، أبى يأبى  . َ ْاللذ) َْ َوأْ◌ب( ھذه لغة في الذي، .   .امنع: يعني): َْ

ِاللذ أب( ُ ْ ْاللذالذي، وامنع ھنا ) ي. ِأب . ْوأ ھناك، يُ ْالل7ذامنع ھنا ف$ي ھ$ذا الب$اب، :  ھنا أيَْ◌بَ ِ أب7ال$ذي،: .  ھن$اك، لكون$ه ل$م يُ
يستكمل الشروط، فكل ما لم يستكمل الشروط في ب$اب فع$ل التعج$ب فمن$ع من$ه ص$وغ فع$ل التعج$ب امنع$ه ھن$ا ف$الحكم 

  .واحد

ِوأْ◌ب اللذ أب( ُ ْْ . َ ْاللذامنع ھنا : يعني) يَ ِأب .   .ط المذكورة ھناك ھناك، لكونه لم يستكمل الشرويُ

  .أفعُل: أقمُن ، بهأقمُنھو : وشذ بناؤه من وصف � فعل له ھنا، نحو

ِ به من قمنkأحق: أيٍھو أقمُن به  ً لم$اذا؟ لكون$ه م$أخوذا ،ھ$ذا الك$.م أخ$صر م$ن غي$ره: وما زاد على الث.ث$ي كق$ولھم، ِ
ًمن اختصر، اختصر قلنا ھذا فيه شذوذان ھناك، كونه زائدا على الث.ث ًي، وكونه مبني$ا لم$ا ل$م ي$سم فاعل$ه، إذا إذا قي$ل ُ ً

  .ھذا الك.م أخصر فھو شاذ يحفظ، يعني استعماله � بأس به، لكنه مما حفظ يعني � يقاس عليه

ًالمن$ع مطلق$ا، .  السابقةالمذاھب الث.ثةوفي أفعل .. التي ھي على وزن أكرم ونحوه َ وفي أفعلوفيه شذوذان كما سبق،
  . مذھب ابن عصفور التفصيلًالجواز مطلقا،

َوسمع َھو ُِ ْأعطاھم ُ ُ َ ِللدراھم ْ ِ َِ ْوأو)ھم ،. ُ َ ْ ِللمعروف َ ُِ ْ َ ُالمكان َذاَھ( و، ْ َ ُأقفر َ َ ْ ْمن َ ِغي7ره ِ ِ ْ : ال$ذي �زم الفعلي$ة يعن$ي َل وم$ن فُع$،)َ
َھوالبناء للمجھول  َأزھى ُ ْ ْمن َ ٍديك ِ ُشغلَأَو ،ِ َ ْمن ْ ٍذات ِ ِالنحيين َ ْ َ ْ M ،َأعنىَو َبحاجتك ْ ِ َ َ .   

ًوس$$بق أن بع$$ضھم اس$$تثنى م$$ا ك$$ان م.زم$$ا للبن$$اء للمجھ$$ول بأن$$ه ي$$سوغ ص$$وغ فع$$ل التعج$$ب من$$ه، وھن$$ا نف$$س الك$$.م، 
  .وھناك ابن مالك جوز في التسھيل أنه يجوز أن يصاغ من الفعل المبني للمجھول إن أمن اللبُس

ِوأْ◌ب اللذ أب( ُ ْْ . َ َوأْ◌ب، )يَ ًف حرف العل$ة، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره أن$ت أي فعل أمر مبني على حذ:  قلناَْ
  .امنع

ْاللذ( َوأْ◌بھذا في محل نصب مفعول، وھو لغة في الذي، ) . ْاللذ َْ ..  

ِأب( ھذا فعل ماضي مغير الصيغة، بمعنى منع، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود عل$ى ال$ذي، والجمل$ة � مح$ل لھ$ا ) يُ
  .من اFعراب صلة الموصول

 فتق$ول زي$د ،يصاغ من ا=فعال الت$ي يج$وز التعج$ب منھ$ا للد�ل$ة عل$ى التف$ضيل وص$ف عل$ى وزن أفع$ل: الشارحقال 
  .، الباب واحدً وما أكرم خالداً ما أفضل زيدا: من خالد كما تقولُ وأكرم،ٍ من عمروأفضُل

 ،َد عل$ى ث.ث$ة أح$رف ك$دحرج ف$. يبن$ى م$ن فع$ل زائ$،وما امتنع بناء فعل التعجب من$ه امتن$ع بن$اء أفع$ل التف$ضيل من$ه
: =ن$ا نق$ول� يقبل المفاضلة   و� من فعل،َ وبئسَكنعم -جامد: يعني- و� من فعل غير متصرفَواستغفر،  ،َواستخرج

َھذه صفة دالة على المشاركة وزيادة، حينئذ إذا كان م.زما لوصف واحد � يزيد و� ينقص، يمتنع كمات  ً  و� َي،وفن$ٍ
ً إن كان النفي �زما، أو النف$ي  ما عاج بالدواء: نحوي و� من فعل منف، وكاد وأخواتھا، وأخواتھاَمن فعل ناقص ككان

ًعارضا طارئا كـ  أحم$ر وأع$ور،: ، ف$. يق$الَرِ وع$وَرِ حم$: نح$وَلَ الوصف منه على أفعي و� من فعل يأت،َ ضربما: ً
 أفع$ل التف$ضيل م$ن اخت$صر وھ$و فبن$و ،ر من كذا ھو أخص: وشذ منه قولھم،َن وُجَرب ُض: للمفعوليو� من فعل مبن

أفعل، ا=صل أنه ما يأتي؛ =ن الوص$ف : ، أسودِ من حلك الغرابُ وقالوا أسود،زائد على ث.ثة أحرف ومبني للمفعول
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  . الوصف منه على أفعلٍ من فعلً فبنو أفعل التفضيل شذوذاِ من اللبن وأبيُضمنه يأتي على وزن أفعل،

ار إل$ى أن ب$اب أفع$ل التف$ضيل م$ن حي$ث ا�ش$تقاق إنم$ا يؤخ$ذ م$ن فع$ل وج$دت في$ه ال$شروط الثماني$ة ًإذا ھذا البي$ت أش$
  .السابقة

ٍ حينئذ ھل معنى ذلك الك.م أن$ه � ي$صاغ من$ه م$ا ي$دل عل$ى التف$ضيل؟ -ِعدم بعض الشروط-فإن انتفى بعض الشروط 
  .�: الجواب

ْوم777777777777ا ب777777777777ه إل777777777777ى تعج777777777777ب وص777777777777ل ِ ٍ ُِ c َ َ ََ َ ِ ِ  

  

ِلم77777777777انع ب77777777777ه ِ ِِ ٍ ْ إل77777777777ى التف77777777777ضيل ص77777777777لَ ِ ِِ ْ . َ ِ  

  

  ما ھو المراد؟

َوأش777777777777777777دد ٱو أش777777777777777777د أو ش777777777777777777بھھما ُ ُ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ. ََ ْ  

  

َيخل777777777ف م777777777ا بع777777777ض ال777777777شروط ع777777777دما َ َ ْ َ َ ُ َِ ِ c ُْ  

  

ْوم7777777777777صدر الع7777777777777ادم بع7777777777777د ينت7777777777777صب            َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ َِ ْ ُ َِ ْ
  

ْوبع77777777777د أفع77777777777ل ج77777777777ره بالب77777777777ا يج77777777777ب َ َ ُ c َ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ َ  

  

. أش7د ٍمنه أفعل التفضيل مباشرة، حينئذ جئنا بما ينوب عن$ه، وھ$وكل ما لم يمكن التوصل إلى أن يصاغ : ًإذا َ َأش7ددأم$ا َ ِ ْ َ 
َأشددف.، � يتأتى ھنا  ِ ْ .أشد، وإنما َ َ َ، وما كان مشابھا له كأكثر، وأصغر، وأكبرَ َ َ   .ونحو ذلك.. ً

ٍذ يعام$ل معامل$ة م$ا ل$م ًإذا مراده بھ$ذا البي$ت أن م$ا ل$م يتوص$ل إل$ى اش$تقاق أو ص$وغ أفع$ل التف$ضيل من$ه مباش$رة حينئ$
  يستوف الشروط في باب فعل التعجب

ْوما به إلى تعجب وصل ِ ٍ ُِ c َ َ ََ َ ِ .أشدوما وصل به إلى تعجب لمانع، وھو : ِ َ َ.  

ِبه(   . بذاك) ِ

ْإلى التفضيل صل( ِ ِِ ْ . َ   .صل به إلى التفضيل): ِ

.أش7د(ـشروط ب$تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من ا=فعال التي لم ت$ستكمل ال$ َ  وأش$ار ھن$ا إل$ى ، ونحوھ$ا)َ
   .أنه يتوصل إلى التفضيل من ا=فعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب

.أشد:  قال ابن عقيل-انظر- َ َ أشدد:، ولم يقلَ ِ ْ   .؛ =نه � يتصور ھناَ

  ً. ھو أشد استخراجا: ما أشد استخراجه تقول:فكما تقول

  :كيف تأتي بالتفضيل، وإنما أحالك إلى ما سبق.. ، ھو حال، ما بين لك الطريق-مصدر العادم-يعني تأتي بالمصدر 

ْوم777777777777ا ب777777777777ه إل777777777777ى تعج777777777777ب وص777777777777ل ِ ٍ ُِ c َ َ ََ َ ِ ِ  

  

ْلم77777777777انع ب77777777777ه إل77777777777ى التف77777777777ضيل ص77777777777ل ِ ِ ِ ِ ِِ ْ . َ ِ ِ ٍ َ  

  

ْأشد أو : كيف نفعل؟ ھنا كما قال َ َ. َشبھھاَ ِْ   .ومصدر العادم بعد ينتصب: ٍ حينئذ قالِ

 ما لم يستكمل الشروط تأتي بمصدره، ثم تأتي بأشد ونحوه، فتنصب المصدر بعد أفعل التف$ضيل ال$ذي ھ$و ًإذا تأتي إلى
.أشد َ ًھو أشد استخراجا من زيد: ً تأتي به منصوبا على التمييز، فتقولَ k.  

ًإذا � يضاف إلى ما بعده، وإنما ينصب على التمييز، ھو أشد استخراجا ثم تأتي بالمفضل عليه ًk.  

، جئ$ت بالم$صدر وھ$و حم$رة ون$صبته عل$ى التميي$ز بع$د  حمرة من زيدk ھو أشد:تقولھناك،  حمرته Kما أشد: ا تقولكم
.أشد َ ً، ثم جئت بالمفضل عليه، ھو أشد حمرة م$ن ك$ذا، ھ$و أش$د بياض$ا م$ن ك$ذا، ھ$و أش$د اخت$صارا م$ن ك$ذا، ھ$و أش$د َ ً

ًإكراما من عم$رو م$ث.، فك$ل م$ا تخل$ف أو ل$م ي$ستكمل ال$ش ٍ ٍرط حينئ$ذ ن$أتي بم$صدره ونن$صبه بع$د أش$د وش$بھھا ون$أتي ً
  .بالمفضل عليه بعدھا
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ً  لك$ن الم$صدر ينت$صب ف$$ي ب$اب التعج$ب بع$د أش$د مفع$$و�kھ$و أش$د حم$رة م$$ن زي$د،: Kم$ا أش$د حمرت$$ه تق$ول: كم$ا تق$ول
  ً.ھنا ينتصب تمييزااوھ

ْومصدر العادم بعد ينتصبوھناك  َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ َِ ْ ُ َِ أح$ال : ًوھنا على أن$ه تميي$ز، ھن$ا اFحال$ة فيھ$ا ن$وع إبھ$ام، أو� على أنه مفعول به، ْ
َ أشدد على ِ ْ Kأش$دم$ا :وليس ا=مر كذلك، ك$ذلك أح$ال عل$ى الم$صدرَ  اس$تخراجه، اس$تخراجه ھن$اك يج$ب أن ي$ضاف إل$ى َ

تميي$ز، الفاعل استخراجُه، وھنا � يجب إضافته، بل يجب نصبه، ثم ھناك ينصب على المفعولية، وھنا ين$صب عل$ى ال
  .ففرق بينھما من حيث ھذه المسائل

ْوما به إلى تعجب وصل( ِ ٍ ُِ c َ َ ََ َ ِ َوم7ا) (ِ اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي مبت$دأ، ويحتم$ل أن$ه من$صوب عل$ى ا�ش$تغال؛ يعن$ي ف$ي ) َ
ْصلمحل نصب بفعل محذوف يفسره    .، وما وصل به، ھذا محتمل وإ� فالمبتدأ أولىِ

ْصلذوف يفسره مبتدأ أو مفعول لفعل مح) َما(ًإذا    .، صل ماِ

ِبه(و ْ وصل:ھذا جار ومجرور متعلق بقوله) ِ ِ ْوصل، وجملة ُ ِ   . صلة الموصول � محل لھا من اFعرابُ

ٍإلى تعجب( c َ َ َ ْوصل: جار ومجرور متعلق بقوله) ِ ِ ُ.  

ْوصل(و ِ ِبه(ھذا مغير الصيغة، أعربوا ) ُ ْوصلِ على أنه نائب فاعل لـ-الشراح: يعني-) ِ ِ ح$ل إش$كال؛ =ن نائ$ب ، وھ$ذا مُ
  .فعله، فكذلك ما ناب منابه.. الفاعل يأخذ حكم الفاعل، والفاعل � يجوز تقديمه على عامله

بأنه جرى عل$ى م$ذھب الك$وفيين؛ =ن الك$وفيين يج$وزون تق$دم الفاع$ل عل$ى العام$ل فك$ذلك م$ا ن$اب : ٍحينئذ إما أن يقال
ٌوبع77ـد فع77ـل فاع77ـل(لن$$اظم ھن$$ا عل$$ى ش$$يء اخت$$ار خ.ف$$ه، من$$اب الفاع$$ل، وھ$$ذا فاس$$د، لم$$اذا؟ =نن$$ا نحم$$ل ك$$.م ا ِ َ ٍ ْ ْ َ َِ ھ$$ذا ) َ

  .ٍا=صل، حينئذ ما نحمل ك.مه على شيء يخالفه

ٍما وصل به، ما به وصل به، حينئذ على الحذف واFيصال، يعني نق$در ب$ه بع$د وص$ل، : ٍحينئذ � بد من التأويل فنقول
lالفعل، ثم قدمًحذف الباء توسعا، ثم اتصل الضمير ب: ثم نقول ُ..  

ِبه( ْوصلِنائب فاعل لـ ) ِ ِ ، وقدم النائب على الفاعل على مذھب الكوفيين، ھكذا اعتذر بع$ضھم، والب$صريون يمنعون$ه، ُ
 ويمكن تخريجه على مذھب البصريين على أنه من الحذف واFي$صال، الح$ذف واFي$صال باب$ه واس$ع، ب$أن يك$ون ف$ي

ْوصل  ِ ْ وصل باء، فيًضمير مستتر كان مجرورا بالُ ِ ِوم$ا ب$ه وص$ل ب$ه: "ًضمير مستتر كان مجرورا بالباء، وا=صلُ ِ" ،
  .ثم حذف الباء واستتر الضمير

ِوما به ًإذا  ِ َ ْوصل: جار ومجرور متعلق بقولهَ ِ ٍإلى تعجب(، ُ c َ َ َ ْوصل: متعلق بقوله) ِ ِ ُ.  

ٍلمانع( ِ ْوص7ل(جار ومج$رور متعل$ق ب$ـ) َِ ِ ْص7لأو ) ُ ت مثل$ه ف$ي الث$اني، فُح$ذف م$ن الث$اني لد�ل$ة ، إن علقت$ه ب$ا=ول ق$درِ
ٍا=ول عليه، ھذا إذا قدرته متعلقا بوصل، حينئذ � ب$د م$ن تق$دير، تق$ول ْب7ه إل7ى التف7ضيل ص7ل: ً ِ ِ ِِ ْ . َ ِ ٍلم7انع ِ ِ ٍلم7انع؛ =ن َِ ِ  ھن$ا َِ

ِوم7ا ب7ه (سابق متعلق بما انتفى في حقه شرط من شروط صوغ فعل التعجب، ك.م الشطر ا=ول فيما يتعل$ق بالب$اب ال$ ِ َ َ
ْإلى تعجب وصل ِ ٍُ c َ َ َ ْما به إلى تعجب وصلَو: كيف) ِ ِ ٍ ُِ c َ ََ َ ِ ٍلمانع: ؟ الك.م ما يستقيم ھنا، � بد أن تقولِ ِ َِ .  

ْبه إلى التفضيل صل(طيب  ِ ِ ِِ ْ . َ ِ ٍلمانعًمطلقا أو ) ِ ِ ٍلمانع؟ َِ ِ َِ.  

ٍلمانع: ًإذا إما أنك تقول ِ ْوصل:  متعلق بقولهَِ ِ ٍ لم7انع:لثاني لد�لة ا=ول عليه، وإما أن تق$ول، وحذف من اُ ِ :  متعل$ق بقول$هَِ
ْصل ٍلمانع وُحذف من ا=ول لد�لة الثاني عليه، وا=ول أولى، أن يكون ِ ِ ْ وصل:ً متعلقا بقولهَِ ِ   .، ثم حذف من الثانيُ

  .إعراُب البيت أكثر من معناهُ، معناه سھل واضح

ٍلمانع(ًإذا  ِ   .عني =جل مانعال.م ھنا للتعليل، ي) َِ

ْبه إلى التفضيل صل( ِ ِ ِِ ْ . َ ِ   .صل إلى التفضيل به: يعني) ِ

ِبه( ْصل: جار ومجرور متعلق بقوله) ِ ِ.  

ِإلى التفضيل(و ِ ْ . َ ْصل: جار ومجرور متعلق بقوله) ِ   .صل به إلى التفضيل: أي. ِ
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ِبه( ْ صلِ:ھذا متعلق بـ: نقول) ِ ِبه على حذف مضاف، يعني بمثله، ِ يعني مشابه له ليس عينه، وإنما مشابه ل$ه، ِبمثله، : ِ
.أشدلماذا؟ ھناك فعل  َ .أشد. �: ِبه نفسُه كان بالفعل نفسه، وھنا نقول: ، وھنا اسم، لو قلناَ Kما أشد حمرت$ُه، أش$د : إذا قيل. َ K

kھو أشد حمرة، أشد ھنا خبر، اسم تفضيل: فعل ماضي، طيب kً ..أفعل التفضيل.  

ْبه إلى التف( . َ ِ ْضيل صلِِ ِ ٌعند مانع صوغه من الفعل، لكن أشد ونحوه في التعجب فعل وھن$ا اس$م، وين$صب ھن$ا م$صدر ) ِِ ٌ K
ٌزي$$د أش$$د اس$$تخراجا م$$ن عم$$رو، زي$$د مبت$$دأ، وأش$$د خب$$ر وھ$$و مف$$رد اس$$م، أفع$$ل : ًالفع$$ل المتوص$$ل إلي$$ه تميي$$زا فتق$$ول k kٌ ٌٍ ً

ٍالتفضيل أشد، استخراجا ھذا تمييز، من عمرو جار ومجرو ً kر متعلق بأشد.  

ًوأقوى بياضا وأفجع موتا، إذا يؤتى بمصدر العادم بعد أفع$ل من$صوبا عل$ى التميي$ز فتق$ول ً ً ًأن$ت أش$د بياض$ا م$ن زي$د، : ً k
ٍوأكثر استخراجا من عمرو ً.  

َوما: ًإذا معنى البيت َبه إلى  ُِوصْل َ ِ ِتعجبالِِ k َ ِ=جل ا َ ِلمانع صْلَ ِ ِ بمثله َ ِ َإلى ِ َأفعل ِ ِالتفضيَ ْ Kِل.  

ْوم777777777777ا ب777777777777ه إل777777777777ى تعج777777777777ب وص777777777777ل  ِ ٍ ُِ c َ َ ََ َ ِ ِ  

  

ْلم77777777777انع ب77777777777ه إل77777777777ى التف77777777777ضيل ص77777777777ل ِ ِ ِ ِ ِِ ْ . َ ِ ِ ٍ َ  

  

ْما به إلى تعجب وصلاقصد     أي  ِ ٍ ُِ c َ ََ َ ِ ِإلى التفضيلأي بمثله في الوزن :  أنت به، تتوصلِ ِ ْ . َ ِ.  

َوأفع777777777777777ل التف777777777777777ضيل ص777777777777777له أب777777777777777دا َ َ ََ َُ ْ ِ ِِ ْ ْ. َ  

  

َتق77777777777ديرا أو لفظ77777777777 ْ َْ ْ َ ً ِ ْا ب77777777777م◌ن إن َ ِْ ِِ ِ َج77777777777رداً . ُ  

  

ِأفعل التفضيل  ِ ْ ْ. َ َ عرفنا مما يشتق، وعرفن$ا إذا انتف$ى ش$رط م$ن ش$روطه كي$ف نتوص$ل إلي$ه، ھ$و عل$ى ث.ث$ة أح$وال بع$د َ
ًذلك، أفعل التفضيل أكثر مسائله المشھورة متفق عليھا، ولذلك ابن عقي$ل ل$م ي$ذكر خ.ف$ا إ� ي$سيرا، ك$ذلك ف$ي أوض$ح 

  .المسالك كذلك في ا=شموني

  . المشھورة الشھيرة التي نظمھا الناظم متفق عليھا في الجملة وليس فيھا خ.فالمسائل

َوأفع777777777777777ل التف777777777777777ضيل ص777777777777777له أب777777777777777دا َ َ ََ َُ ْ ِ ِِ ْ ْ. َ  

  

Mتق77777777777ديرا أو لفظ77777777777ا ب77777777777م◌ن إن ج77777777777ر ُ ِ ْْ ِْ ِِ ً ًْ َْ َ ِ   َداَ

  

ِوأفعل التفضيل( ِ ْ ْ. َ َ   .منصوب على أنه مفعول به لفعل يفسره بعده صل أفعل التفضيل) ََ

ُصله ( ْ ًمير لو أسقط ھنا لنصب أفعل التفضيل، إذا من باب ا�شتغالالض) ِ ِ ُ.  

ْإن م77777777ضـمر اس77777777م س77777777ابق فع677777777  ش77777777غل َ َ ً ْ َ ْ ُ َ ْ ُِ ٍ ِ ٍِ ْ  

  

ْعن777777777777ـه بن777777777777صـب لفظ777777777777ـه أو المح777777777777ـل َ ْ َْ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ  

  

َفال77777777777سابق ان77777777777صبـه بفع77777777777ـل أضم77777777777ـرا ْ ْ ْ .ِ ُِ ٍ ِ ُِ َْ َ
  

  

َحتم7777777777ـا م7777777777ـوافق لم7777777777ـا ق7777777777ـد أظھ7777777777ـرا َ َ ُ َِ ْ َُ ْ ِ ٍِ ً ْ  

  

َوأفع: (ًإذا َْ ِل التفضيلَ ِ ْ . ْصلًھذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور وھو : نقول) َ   . الذي بعدهِ

َصله أبدا( َ َ ُ ْ ْصل، )ِ   .ً ھذا فعل أمر، والفاعل أنت ضمير مستتر وجوبا، والضمير ھنا في محل نصب مفعول بهِ

ًأبدا ( َ َ ْصلمنصوب على الظرفية، وجملة ) َ   . ھذه � محل لھا من اFعرابِ

ًتقديرا ( ِ ْ ًو لفظاَاَ ْ َ ًتقديرا ) ْ ِ ْ ْأوبدون ھمزة؛ =ن ْو اَ ھ$ذه كلھ$ا ھم$زة ..  حرف والھمزة في الح$رف ھم$زة قط$ع إل$ى، أم، أوَ
  . ٍقطع، حينئذ ا=صل فيھا الذكر

ًتقديرا أو لفظا( ًْ َْ ْ َ ِ ًمقدرا أو ملفوظا : يعني) َ ْبم◌نً ِ ِ   .، صله بمنِ

ْبم◌ن( ِ ِ ْصل: جار ومجرور متعلق بقوله) ِ ِ.  

Mإن ج77ر( ُ ْ ًھ$$ذا إش$$ارة إل$$ى الحال$$ة ا=ول$$ى وھ$$ي أن يك$$ون أفع$$ل التف$$ضيل مج$$ردا؛ =ن أفع$$ل التف$$ضيل باس$$تقراء ك$$.م ) َداِ
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ٍزيد أعلم من عمرو، مج$رد، يعن$ي � .. ُإما أن يجرد عن أل واFضافة، أفضُل، أعلم: العرب � يخلو عن ث.ثة أحوال ُ ٌ
  .تدخل عليه أل و� يضاف

ٌن محلى بأل، زيد ا=فضُلأن يكو: الثاني   .دخلت عليه أل.. ً

ٌأن يضاف، وإذا أضيف إما أن يضاف إل$ى معرف$ة أو إل$ى نك$رة، وك.ھم$ا داخ$.ن تح$ت ق$سم واح$د زي$د أف$ضُل : ًثالثا
ٍالناس، وزيد أفضُل رجل أضيف إلى نكرة وأضيف إلى معرفة ٌ.  

أن$$ه يج$$ب أن يوص$$ل بم$$ن ج$$ارة : ذا البي$$ت وھ$$والحك$$م ا=ول أش$$ار إلي$$ه بھ$$: إذا ج$$رد ع$$ن أل واFض$$افة فل$$ه حكم$$ان
ٍزيد أعلم من عمرو، ھذا المراد: للمفضول عليه، فتقول ُ ُزي$د أعل$م م$ا ت$سكت ھك$ذا، : إذا جرد عن أل واFضافة تق$ول. ٌ ٌ

  .أعلم: ٍمن عمرو ھذا جار ومجرور متعلق بقوله.. ٍمن عمرو: وإنما تقول

  .ً � بد من تقدير يكون منويا، وإذا قدر المقدر كالموجودھل ھو واجب الذكر؟ نعم، واجب الذكر، وإذا حذف

صله بمن إن جرد من أل واFض$افة، ج$ارة للمف$ضول، : الحكم ا=ول الذي ذكره ھنا بقوله: ًإذا أفعل المجرد له حكمان
ًمن ھو المفضول؟ الذي بعده، وال$سابق يك$ون مف$ض.، إذا عن$دنا مف$ضل ومف$ضل علي$ه واس$م تف$ضيل، أفع$ل التف$ض يل ً

تقع بينھما، والمفضل والمفضل عليه، وا=صل في المفضل والمف$ضل علي$ه ع$دم اتحادھم$ا، بمعن$ى أن يك$ون المف$ضل 
ٍمغايرا للمفضل عليه، زيد أكرم من عم$رو، م$ا تق$ول ُ ٌ ٍزي$د أك$رم م$ن زي$د ھ$و عين$ه، ھ$ذا إ� ف$ي م$سألة الكح$ل ا]تي$ة : ً ُ

  .وھي قليلة

ًه أن يكونا متغايرين، يعني ذاتين، أن يكون كل منھما ذاتا منفص. منفكا ع$ن ٍفحينئذ يشترط في المفضل والمفضل علي ًً ِ
  . ا=خرى

  . و� يتصور اتحادھما إ� في المسألة ا=خيرة التي سيأتي ذكرھا في ھذا الباب

ْوأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظ7ا ب7م◌ن ( َِ ْ َ َ َِ ِ ً ًْ ْ ْ َْ َْ َ َِ ِ َِ .ُ ِ ًلفظ7ا، )َ ْ ٍزي$د أك$رم م$ن عم$رو، وأم$ا: ھ$ا، فتق$ول واض$ح أن$ه ينط$ق بَ ُ ٌ 
ًتقديرا  ِ ْ   .بأن تحذف مع مجرورھا للعلم به، فلو لم يعلم لم يجز الحذف للقاعدة السابقةَ

ھ$ي منوي$ة، : مع مجرورھا وجب تقديره، متى؟ إذا دل عليه دليل، فتق$ول) من(ٍإذا قصد به التفضيل حينئذ إذا لم توجد 
ُوحذف: ، فإذا لم يدل عليه دليل بعد الحذف � يجوز للقاعدة العامةھي مقدرة، وقبل ذلك كانت مذكورة َ ُيعلم َما َْ َ ْ ٌجائز ُ ِ َ.  

ًتقديراًإذا  ِ ْ ِ ھنا مراده به بأن تحذف مع مجرورھا للعلم به، فلو لم يعلم لم يجز الحذف، وقد تذكر مع العلم، أم$ا الح$ذف َ
  .ِبدون علم ف.، ويجوز حذفھا مع العلم وقد تذكر

َ م$ا عن$َد ' خْي$ر م$ن اللْھ$و وم$ن ُق$ْل((ذا علم � يلزم منه الحذف، �، قد تكون مذكورة ولو حذفت تك$ون معلوم$ة ًإذا إ َ َ ِ َِ ِ ِِ K ٌ َ K ْ
ِالتجارة َ َ l((] اللْھو ما ھو المفضل عليه؟ ]11:الجمعةKالتجارة و َ َ lِلُعل$م المح$ذوف ب$ذكر ) م$ن(ح$ذفت .. ، ل$و ح$ذف أح$دھما

ٌ م$ا عن$َد ' خْي$رُق$ْل((ُل موجود، وم$ع ذل$ك ذك$رت ًالثاني، إذا ثم دلي َ ِ َK ْ ٌخْي$ر ]11:الجمع$ة [))ِ َم$ن(( أص$لھا أخي$ر َ ِ اللْھ$وِ K(( 
َومن(( ھذا متعلق بخير، ]11:الجمعة[ ِ التجارةَِ َ َ l((] كذلك معطوف على من اللھو]11:الجمعة .  

  .لو حذف أحدھما لدل الثاني عليه

ِتقديرا أو لفظا بم◌( ِْ ِ ً ًْ َْ َ ِ ْ بم◌ن:قلنا) ْنَ ِ ِ ُ صله: ھذا متعلق بقولهِ ْ ُصله.. ِ ْ ْب7م◌ن ِ ِ ِ ھ$ذه، اتفق$وا عل$ى ) م$ن(واختل$ف ف$ي معن$ى . ِ
لھ$ا مع$اني، ) م$ن(ً، � بد من الحرف، � بد أن يكون المفضل مجرورا بم$ن، لك$ن م$ا الم$راد بم$ن؟ )من(أنه � بد من 

  .ن مالكمذھب المبرد، وسيبويه، واب: اختلفوا فيھا على ث.ثة مذاھب

  .والمرجح ھو مذھب المبرد =نه موافق ل5صل، وھو أنھا �بتداء الغاية

  .أنھا �بتداء الغاية، وھذا � يحتاج إلى تعليق، لماذا؟ =نھا ا=صل كما سيأتي: ا=ول مذھب المبرد

  .أنھا �بتداء الغاية، لكن مع اFشارة إلى التبعيض: الثاني مذھب سيبويه

ھبين، فنسب ا=ول لسيبويه، والصواب أن سيبويه يرى أنھا �بتداء الغاية مع اFشارة إل$ى معن$ى خلط بعضھم بين المذ
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  .التبعيض، ومذھب المبرد أنھا �بتداء الغاية فقط، فرق بينھما

رق ًأنھ$ا �بت$داء الغاي$ة أي$ضا، لك$ن بزي$ادة ف$: مذھب المبرد أنھا �بتداء الغاية، ومذھب سيبويه وھو ثاني الم$ذاھب: ًإذا
ٍھ$و أف$ضل م$ن زي$د ف$$ضلُه عل$ى بع$ض ول$م يع$م، ھك$ذا ق$$ال : م$ع اFش$ارة إل$ى معن$ى التبع$يض، فق$$ال ف$ي نح$و. بينھم$ا K ٍ
  .ًإذا ھي �بتداء الغاية عند سيبويه مع معنى التبعيض: فضله على بعض ولم يعم، قالوا: سيبويه

ط التبع$يض ال$سابق ال$ذي م$ر معن$ا ف$ي ح$روف بأنھا للتبعيض إ� إذا وجد فيھا شر: وفھم بعضھم أنه � يصح أن يقال
كلمة بعض، وليس ھذا مراد سيبويه، وإنما أراد أنھ$ا ُم$شربة المعن$ى، وإذا ك$ان ك$ذلك ) من(الجر، وھو أن يؤتى ببدل 

ُأشربت معنى التبعيض، ھ$ذا مث$ل : ًللتبعيض أصالة، وبين أن يقال) من: (� يلزم أن ُيصرح ببعض، فرق بين أن يقال

ھذا تضمن معنى في، لكن � يلزم من$ه أن ي$صرح بف$ي، ھن$ا ك$ذلك فھ$م ال$بعض أن$ه لم$ا :  نقول في الظرفما سبق أن
) بع$ض(التبعي$ضية، وھ$و ص$حة حل$ول لف$ظ ) م$ن(ٌمشربة معنى التبعيض أن$ه � ب$د أن يوج$د فيھ$ا ش$رط : قال سيبويه

: ُوھ$و ا=ص$ل وأش$رب معن$ى التبع$يض، يعن$ي�، ل$يس ھ$ذا الم$راد، وإنم$ا أراد أن اللف$ظ �بت$داء الغاي$ة : محلھا، نقول
، )م$$ن(مح$ل ) بع$ض(ًمتمح$ضة للتبع$يض، وإن ل$$م ي$صح حل$ول لف$$ظ ) م$$ن(ي.ح$ظ في$ه معن$ى التبع$$يض، وإن ل$م تك$ن 

  .فاللفظ عام

: ٍھ$و أف$ضل م$ن زي$د، م$ا معن$اه عن$د س$يبويه؟ ق$ال: ِأنھا �بتداء الغاية مع اFشارة إلى معنى التبع$يض فق$ال ف$ي نح$و..
  .ٍى بعض، يعني بعض الناس ولم يعمفضله عل

Kكم$ا فھ$م ذل$ك اب$ن ھ$شام ف$رد ھ$ذا ًبعضا � التبعيض المتقدم في حروف الجر، كون مجرورھا : والمراد بالتبعيض ھنا
�، ل$يس ھ$ذا الم$راد؛ =ن التبع$يض ھن$ا باFش$ارة ل$يس : ، نق$ول)م$ن(مح$ل ) بع$ض(القول بناء على أنه � يصلح لفظ 

َالم$راد ابت$داء الغاي$ة، وأش$رب وأش$ير " ٌزي$د أف$ضُل م$ن: "�، ھ$ي �بت$داء الغاي$ة، ف$المعنى الم$رادلفظھ$ا، ) من(بمعنى  َُ ُ

ًخ.ف$ا لم$ا ) بع$ض(التبعي$ضية فيح$ل محلھ$ا لف$ظ ) م$ن(وضمن معنى أو م.حظة التبعيض، ف. يل$زم أن تك$ون بمعن$ى 
  .ذھب إليه ابن ھشام

لمف$$ضول بمعن$$ى زيادت$$ه علي$$ه ف$$ي لأي مج$$اوزة الفاض$$ل : ج$$اوزةأنھ$$ا بمعن$$ى الم: الم$$ذھب الثال$$ث وھ$$و م$$ذھب الن$$اظم
ٍ، ليست مطلقة، فكأن القائل زيد أفضُل من عمرو والمراد أنھا تفيد ذلك مع بقية التركيب،الوصف ًج$اوز زي$د عم$را : "ٌ ٌ َ

ِج$اوز زي$د عم$را ف$ي الف$ضل"، وھذا تكلف، وإن كان مذھب ابن مالك "ِفي الفضل ً . أول$ى ولوا=. ، ل$يس ھ$ذا الم$راد"ٌ
  .أنھا �بتداء الغاية فقط: مذھب المبرد: يعني

� تُحمل على غير ا�بت$داء إ� إذا من$ع من$ه؛ =ن$ه أش$ھر معانيھ$ا، وھن$ا � م$انع م$ن حملھ$ا علي$ه ف$. ) من(ووجھه أن 
  .ٍحاجة Fخراجھا عنه؛ =نھا ا=صل، فإذا كان كذلك فحينئذ تبقى على ما ھي عليه

ِوأفعل التفض( ْ ْ. َ َ ًيل صله أبدا تقديراََ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ْ Mأو لفظا بم◌ن إن جر(عرفنا المراد بالتقدير، ) ِ ُ ِ ْْ ِْ ِِ ً ْ َ   ).َداَ

َصله أبدا: (قوله َ َ ُ ْ ِأفعل التف$ضيلب$ـًومجرورھ$ا مت$ص. ) من(نفھم منه أنه يجب أن يكون ) ِ ِ ْ ْK َ َ ُوأفع7ل التف7ضيل ص7له : ، ق$الَ ْ ِ ِِ ْ ْ. َ َ ََ
ًأبدا َ َ ْ بم◌نَ ِ ِ   .ً� بد أن يكون متص. بأفعل التفضيل: ٍحينئذ نقول) نم(ً، إذا إذا زيدت ِ

َصله أبدا: (يقتضي قوله َ َ ُ ْ ) ل$و(، ول$يس عل$ى إط.ق$ه، ب$ل يج$وز الف$صل بينھم$ا ب$ـ)م$ن(وب$ين ) أفعل(أنه � يفصل بين ) ِ
ِأفعل التفضْيل وبمعمول وما اتصل بھا  ْ ْK َ   .ث.ثة أشياء.  بعضھم النداءوزادَ

ِأفعل التفضْيلوز الفصل بينھما بمعمول وليس على إط.قه، بل يج ْ ْK َ   : وما اتصل بھا كقوله) لو(، وقد فصل بينھما بـَ

ِولف777777777777وك ُ َ ُأطي777777777777ب َ َ ْ ِب777777777777ذلت َل777777777777و َ َ َلن777777777777ا َ َ  

  

ْم77777777777ن ِم77777777777اء ِ ٍموھب77777777777ة َ َ َعل77777777777ى ََ ِخم777777777777ر َ ْ َ  

  

ِولفوك( ُ َ ُأطيب َ َ ْ ُ أطيب)َ َ ْ   . أفعل التفضيلَ

ْمن( ِماء ِ ُأطيبفصل بين ) َ َ ْ ْمن:  وقولهَ ِماء ِ ِبذلت َلو: ولهبق َ َ َلن7ا َ ِب7ذلت َل7و: ، جمل$ةَ َ َلن7ا َ ، ل$و وم$ا دخل$ت علي$ه فاص$لة ب$ين َ
  .أفعل التفضيل ومن، ھذا جائز في سعة الك.م وليس ضرورة
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  .و� يجوز غير ذلك: قال بعضھم

ِأفع$ل التف$ضْيلوأجاز بعضھم الفصل بالن$داء، حك$اه الع$صفور، وك$ذلك عل$ى ال$صحيح يج$وز الف$صل بمعم$ول  ْ ْK َ kالنب$ي(( َ ِ K 
ْأْولى بالُمْؤمنين مْن أنفسھم ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ ََ ْ َأْول$ى(( جاء في ف$صيح الك$.م، وإذا ج$اء ف$ي ف$صيح الك$.م انتھين$ا، ]6:ا=حزاب [))ِ ھ$ذا )) َ

ِأفع$ل التف$$ضْيل ْ ْK َ ْ أنف$$سھمِم$$ْن((، َ ِ ِ ُ ْ َأْول$$ى((ھ$ذا المف$$ضل علي$$ه،  ))َ َ ب$الُمْؤمنينَ ِ ِ ْ ار ومج$$رور ً إذا ب$$المؤمنين ج$$]6:ا=ح$$زاب [))ِ
  .ًأولى، إذا تعلق بأفعل التفضيل: متعلق بقوله

ًما كان متعلقا أو معمو� =فعل التفضيل جاز الفصل بينه وبين : ًإذا   .ومجرورھا) من(ً

َوأفع777777777777777ل التف777777777777777ضيل ص777777777777777له أب777777777777777دا  َ َ ََ َُ ْ ِ ِِ ْ ْ. َ  

  

Mتق77777777777ديرا أو لفظ77777777777ا ب77777777777م◌ن إن ج77777777777ر ُ ِ ْْ ِْ ِِ ً ًْ َْ َ ِ   َدا َ

  

  :ثة أحوال� يخلو أفعل التفضيل عن أحد ث.

ًلفظ$ا أو تق$ديرا، ج$ارة للمف$ضل علي$ه) م$ن(ً، فإن كان مجردا ف. بد أن يتصل ب$ه ًأن يكون مجردا: ا=ول ٌزي$د أف$ضُل . ً
ٍمن عمرو ومررت برجل أفضل من عم$رو، وق$د تح$ذف  ٍَ َأن$ا: ((ومجرورھ$ا للد�ل$ة عليھم$ا كقول$ه) م$ن(ٍ َ أكث$ُر من$كَ ْ ِْ َ َ(( 

َأكثُر: ((المفضل عليه، والجار والمجرور متعلق بقولهوالكاف ھو ) من( ھذا ]34:الكھف[ ْ َ.((  

ًم$ا�(( kوأع$ز(( من$صوب عل$$ى التميي$ز،  ))َ َ ً نف$$راََ َ ح$ذف م$$ن الث$اني لد�ل$$ة ا=ول : ًأع$$ز من$ك، إذا:  يعن$ي]34:الكھ$ف [))َ
ُولiخرة((عليه،  َ َِ َ خْير لك من ا=ولىَ َُ َ َِ ٌ ِأفع$ل التف$ضْيل أن وفھم من ك.م$ه.  ھذا فصل بينھما]4:الضحى [))َ ْ ْK َ إذا ك$ان ب$أل  َ

َإن ج7ردا: ؛ =ن$ه ق$ال)م$ن(ًأو م$ضافا يمتن$ع وص$لھما ب$ـ ْM ُ إم$ا أن يحل$ى ب$$أل، أو : ، وعرفن$ا با�س$تقراء أن ا=ح$وال ث.ث$ةِ
: ، ف$. يق$ال)م$ن(يضاف، أو يجرد، خص الحكم ھنا بالمجرد، فدل عل$ى أن م$ا ع$داه � يج$ب، ب$ل يمتن$ع أن يوص$ل ب$ـ

ٍزي$د أف$ضُل رج$ل م$ن عم$رو أو أف$ضُل الن$اس م$ن عم$رو: و� يق$ال. ٍفضُل من عم$رو �ٌزيد ا= ٍ ٍ � يج$وز . �: نق$ول.. ٌ
  .وسيأتي التعليق

ٌزي$$د : ، ف$. تق$ل)م$ن(� ت$$صحبه ).. م$ن(ًوفھ$م م$ن ك.م$ه أن أفع$ل التف$$ضيل إذا ك$ان ب$أل أو م$ضافا يمتن$$ع وص$لھما ب$ـ
  .ھذا فاسد.. ٍمروٍأفضُل من عمرو، و� زيد أفضُل الناس من ع

  .-ابن عقيل فصل بينھما-ًوأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا يعني الحذف، 

ًومجرورھا، إذا كان أفعل التفضيل خبرا كا]ية ونحوه، وھ$و كثي$ر ) من(حذف : وأكثر ما يكون ذلك المشار إليه يعني
  :وقد تحذف منه وھو غير خبر كقولهفي القرآن، 

ِدن777777777وت ْ َ ْق777777777دَو َ ِخلن777777777اك َ َِ ِكالب777777777در ْ ْ َ َأجم6777777777 َ َ ْ َ  

  

.فظ7777777777ل َ ِف7777777777ؤادي َ ِھ7777777777واك يِف7777777777 ُ َ ًم7777777777ضل6 َ ّ َ ُ  

  

َأجمل ْ َ◌ من من؟ َ َأجملَِ َ ْ ِ من البدر، حذف من البدر للعلم بهَ ِ.  

ِ دن7وتفـأجمل أفعل تفضيل وھ$و من$صوب عل$ى الح$ال م$ن الت$اء ف$ي ْ َ ِدن7وتوالتق$دير ، )م$ن( وح$ذفت من$ه ،َ ْ َ  م$ن َ أجم$لَ
ْوقد ِالبدر َ ِخلناك َ َِ ِكالبدر ْ ْ َ َ.  

ُوا]خرة     (( َ َ خْير وأْبقىَِ ََ َ ح$ذفا منھم$ا للعل$م ..  ك.ھما أفع$ل تف$ضيل خي$ر م$ن ال$دنيا، وأبق$ى م$ن ال$دنيا]17:ا=على [))ٌ
  .بھما

ِأفعل التف$ضْيلأن : عرفنا الحكم ا=ول وھو: ًإذا ْ ْK َ ة ج$ار) م$ن(ًإذا ك$ان مج$ردا م$ن أل واFض$افة وج$ب أن ي$ؤتى بع$ده ب$ـ َ
  .للمفضول، وقد يحذفان

ِأفع$ل التف$ضْيلإذا حذفا الجار والمج$رور، ھ$ل : ومن ثم اختلف النحاة في مسألة ھنا ْ ْK َ ٍب$اق عل$ى باب$ه، أم أن$ه خ$رج ع$ن  َ
ِأفع$$ل التف$$ضْيل : أن$$ه � ي$$دل عل$$ى المفاض$$لة، إذا قي$$ل: الب$$اب؟ بمعن$$ى ْ ْK َ Kدل عل$$ى .. عل$$ى باب$$ه، يعن$$ي الم$$شاركة والزي$$ادةَ

: ًخ$رج ع$ن باب$$ه، وعن$دنا مث$ال م$شھور ن$$أتي ب$ه دائم$ا وھ$$و: ٍذا ل$م يك$$ن عل$ى الب$اب حينئ$ذ نق$$ول والزي$ادة وإالم$شاركة
َأْصحاُب(( ً الجنة يْومئذ خْير ُمْستقرا وأْحسُن مقي.َ ِ ّ ِ َِ َ َ َ َ ََ ً َ َ ٌَ ٍ K   .]24:الفرقان [))ْ
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َأْصحاُب(( ٌ الجنة يْومئذ خْيرَ ٍَ ِ َِ َ َK أن الن$ار فيھ$ا : ص$حاب الن$ار، إذا قلن$ا عل$ى بابھ$ا، معن$اهٌ خي$ر مم$ن؟ م$ن أ]24:الفرقان [))ْ
َوأْح$سُن(( في الجنة أكثر من زيادتھا ف$ي الن$ار، ل$و قلن$ا عل$ى بابھ$ا، -الوصف–خير، والجنة فيھا خير، إ� أن الزيادة  ََ 

ًمقي. ِ َأْحسُن ]24:الفرقان [))َ َ أْح$سًإذا النار فيھا مقيل، وھو حسن ممدوح، ولكن مقيل الجنة َ . �: ًأكث$ر ح$سنا، نق$ول.. نَ
إذا ح$ذف . ليست على بابھا، ُسلبت المعنى، المراد الوصف فحسب دون مف$ضل، ل$يس عن$دنا مف$ضل و� مف$ضل علي$ه

ومجرورھ$ا، وھ$و المف$ضل ) من(ًھل تبقى على بابھا مطلقا أم أنھا تخرج عن الباب؟ ومن ثم اختلف النحاة عند حذف 
ِأفع$$ل التف$$ضْيعلي$$ه ف$$ي ص$$يغة  ْ ْK َ ٍحينئ$$ذ، ھ$$ل تك$$ون دال$$ة عل$$ى التف$$ضيل أم خل$$ت أفع$$ل ع$$ن ھ$$ذه الد�ل$$ة، يعن$$ي س$$لبت  لَ

  المفاضلة والتفضيل؟

ًدائم$ا للتف$ضيل، .. فذھب الكسائي والفراء ووافقھما الرضي، إلى أن ھذه الصيغة � تخلو قط من الد�لة عل$ى التف$ضيل
ُزي$د أك$رم : لى التفضيل ظ$اھرة � إش$كال في$ه، إذا قل$تذكرتھا فد�لتھا ع) من(فإنك إذا ذكرت أفعل من، يعني جئت بـ ٌ
َأفع$ل م$ن) (َأفع$ل(إذا كان$ت : ، يق$ول-انتبه � تقل خطأ ف$ي الن$سخة-أفعُل من : ٍمن عمرو، بعض النحاة يختصر يقول َ (

  .مع المجرور) من(ُيريد بھا أنه ذكرت 

ھ$و المف$ضل ، وإن أض$يفت ف$إن الم$ضاف إلي$ه واض$ح ب$ين.. فد�لتھا على التفضيل ظاھرة) َأفعل من(فإنك إذا ذكرت 
ٍزيد أفضل رجل المضاف إليه ھو المفضل عليه، عليه،  م$اذا  م$ن الم$ضاف إلي$ه، ٌعوضھذه وإن اقترنت بأل، فإن أل ٌ

ٍ، فالمفضل عليه واضح، زي$د أك$رم م$ن عم$رو، عم$رو مف$ضل علي$ه، وإذا دخل$ت أل )أفعُل من) (من(ُبقي؟ إذا ذكرت  ٍ ُ ٌ
ًزيد أفضُل الناس مث.: ٌ المفضل عليه، زيد ا=فضُل، كأنه قالفأل قائمة مقام ٌ.  

َدتوإذا أضيف فالمضاف إليه ھو المفضل عليه، ماذا بقي؟ بقي  lِإْن ُجر.  

، يعن$ي � ب$د م$ن ج$ارة للمف$ضول؛ ك$ان الك$.م عل$ى أح$د تق$ديرين) م$ن(وإن لم تضف ولم تقترن بأل، ولم يذكر معھا 
  :ردھا إلى أصلھا

  . ومجرورھا)من(دير تق: ا=ول

  .مع مجرورھا) من(إما أن نقدر 

  .تقدير الصيغة مضافة، وقد حذف المضاف إليه وھو منوي الثبوت: الثانيو

ٍ� بد من أن تكون أفعل دالة عل$ى التف$ضيل ف$ي ك$ل ح$ال م$ن ا=ح$وال، والح$ال الت$ي معن$ا واختلفن$ا فيھ$ا وھ$ي إذا : ًإذا
ًومجرورھ$ا تق$ديرا، وإم$ا أن يك$ون ث$م م$ضاف مح$ذوف من$وي ) من(ا إلى ومجرورھا، � بد من ردھا إم) من(حذف 

الثبوت، إما ھذا وإما ذاك، لكن ھذا � يتصور في المثال الذي ذكرناه، � يتصور أن يك$ون ھن$اك تف$ضيل، الك$.م ھ$ذا 
  .فيه نظر، الصواب أنھا قد تخرج، لكنه يدل عليه بقرينة

  : ً مجردا، ھو ما أشار إليه بقولهالحكم الثاني الذي يتعلق بأفعل إذا كان

Mوإن لمنك77777777777777777ور ي77777777777777777ضف أو ج77777777777777777ر ُ ْ ْ َ ُ َ ََ ٍ ُ ْ ِ ْ   َداِ

  

َأل777777777777777777777زم ت777777777777777777777ذكيرا وأن يوح777777777777777777777دا ْ. َ ُ ََ ًُ ِ ْ َ َ ِ ْ  

  

ًيكون مفردا ف. يثنى و� يجمع، ويكون مذكرا ف. يؤنث، فتقول: وھو أنه يلزم اFفراد والتذكير، يعني ُزي$د أعل$م م$ن : ً ٌ
ٍعمرو، والزيدان أعلم من عمرو ٍ، وھند أعلم من عمروٍُ ُ   .تبقيه على أصله.. Kوھلم جرا.. ٌ

ًأن يك$$$ون مف$$$ردا م$$$ذكرا دائم$$$ا نح$$$و ً k وأخ$$$وهُ أح$$$بَلُيوُس$$$ُف: ((ً َ ََ kأح$$$ب ]8:يوس$$$ف [))َُ َ ُ وأخ$$$وهَُلُيوُس$$$ُف(( ھ$$$ذا مف$$$رد، َ َ َ(( 
kأحب( مثنى ھذا المفضل، والمفضل عليه ]8:يوسف[ َ َ إلىَ ِ.(  

ْ إْن كان آباُؤكم ُقْل(( ُ َ َ َ ْوأْبناُؤكمِ ُ َ َ َأح: (( إلى أن قال]24:التوبة [))َ َأح$: Kعدد ثم قال)) Kبَ ً ف$أفرد، لم$اذا؟ لكون$ه مج$ردا م$ن Kبَ
  .أل ومن اFضافة

.أنَك: معدول عن آخر، وفي قوله" ُأخر"إن : ومن ثم قيل َصغرى َ َكبرىَو ُْ ْ ْمن ُ َفقاقعھ ِ ِ ِ َ ن أب$و ن$واس؛ ٌلحن اَ lھكذا قيل، لح ُ
أص$غر وأكب$ر؛ =ن$ه مج$رد ع$ن أل واFض$افة، ف$. يط$ابق الموص$وف، : رى وكبرى، وا=صل أن يقولصغ: =نه قال
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أص$غر : ًحي$ث أت$ى ب$صغرى وكب$رى مج$ردا م$ن أل واFض$افة مؤنث$ة، وك$ان حق$ه أن يق$ول. بل يلزم اFفراد والت$ذكير
  .وأكبر

  .وأجيب بأنه لم يقصد التفضيل فخرج عن الوصف فصار صفة مشبھة

َوإن لم( َِ ْ Mنك77ور ي77ضف أو ج77رِ ُ ْ ْ َ َُ ٍ ُ َدا أل77زم ت77ذكيرْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ َأل77زم: يعن$$ي) ًاَ ِ ْ ً أفع$$ل التف$$ضيل ت$$ذكيرا فيك$$ون م$$ذكرا، و� يؤن$$ث ول$$و ك$$ان ُ ً
  ً.الموصوف مؤنثا

َوأن يوحدا( ْ. َ ُ ًوما دخلت عليه بتأويل مصدر، يعني توحيدا، والتوحيد المراد به اFفراد، ف$. يثن$ى و� يجم$ع ول$و ) أن) (ََ
ًلموص$$وف مثن$ى وجمع$$ا، فتق$$ولك$ان ا ٍزي$د أف$$ضُل م$ن عم$$رو، وھن$$د أف$ضُل م$$ن عم$رو م$$ا تق$$ول: ً ٌٍ ھن$$د .. ھن$د ف$$ضلى: ٌ

ھ$$ذا م$$ستثنى م$$ن : خب$$ر وال$$شرط التط$$ابق؟ نق$$ول) أف$$ضل(مبت$$دأ و) ھن$$د(خب$$ر، كي$$ف ) أف$$ضُل(مبت$$دأ و) ٌھن$$د(أف$$ضُل، 
  .أفضل يبقى على أصله: ٍالقاعدة، فحينئذ نقول

ٍوالزي$دون أف$ضُل م$$ن عم$رو، والھن$دان أف$ضُل م$ن عم$رو،  ،ٍ م$ن عم$رو أف$ضُلِالزي$دان: وتق$ول  أف$ضل م$$ن ُوالھن$داتٍِ
  .ً، إذا يلزم اFفراد والتذكيرعمرو

ًومثلُه المضاف، وھذا ھو الحالة الثانية من أح$وال أفع$ل التف$ضيل، أن يك$ون م$ضافا، ف$إن ك$ان م$ضافا إم$ا أن ي$ضاف  ً
: ٍمعرفة، فإن أضيف إلى نكرة حينئ$ذ حكم$ُه حك$م المج$رد م$ن أل، بمعن$ىٍإلى نكرة كأفضل رجل، وإما أن يضاف إلى 

  .، فيلزم اFفراد والتذكير-ًالحكم ليس مطلقا، وإنما من حيث اFفراد والتذكير-أنه � يلزم كا=ول 

ْوإن لمنكور يضف( َ ُ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ   .يلزم المضاف إليه أن يطابق: يعني) ِ

ْوإن لمنكور يضف( َ ُ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ ٍلمنكور ٍنكور، وإن يضف لم) ِ ُ ْ َ ْيضف: جار ومجرور متعلق بقولهِ َ ُ.  

َأو جردا( . ُ ْ َجرداا=لف ھذه لmط.ق، و ) َ . ْيضف معطوف على ُ َ َجرد؛ =نه فعل، ُ . ي من أل واFضافة:  ھو يعنيُ lُعر.  

َألزم( ِ ْ   .جواب الشرط، وھو مغير الصيغة، ونائب الفاعل ھو المفعول ا=ول) ُ

ًتذكيرا(و ِ ْ ْوأن(و. ثانيمفعول ) َ َ   .حرف مصدر) َ

َيوحدا( . َ َيوحدا=لف لmط.ق، ) ُ . َ ًأل$زم ت$ذكيرا وما دخلت عليه في تأويل م$صدر، يعن$ي ) أن(أفعل التفضيل، : ھو، يعني ُ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ

ًوتوحيدا ِ َ.  

Mوإن لمنك77777777777777777ور ي77777777777777777ضف أو ج77777777777777777ر ُ ْ ْ َ ُ َ ََ ٍ ُ ْ ِ ْ   َداِ

  

َأل777777777777777777777زم ت777777777777777777777ذكيرا وأن يوح777777777777777777777دا ْ. َ ُ ََ ًُ ِ ْ َ َ ِ ْ  

  

ٍفي التعجب، وھو � يتصل به ع.مة تثنية و� جمع و� تأنيث كما سبق) أفعل(بـ=ن المجرد أشبه  ٍٍ.  

  .والمضاف للنكرة بمنزلة المجرد في التنكير

َوأن يوحدا( ْ. َ ُ ََ(  

  :ويلزم أفعل التفضيل المجرد اFفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى ھذا أشار بقوله: قال الشارح

ُوإن لمنك77777777777777777ور ي77777777777777777 َ ٍَ ُ ْ ِ ْ Mضف أو ج77777777777777777رِ ُ ْ ْ   َداََ

  

َأل777777777777777777777زم ت777777777777777777777ذكيرا وأن يوح777777777777777777777دا ْ. َ ُ ََ ًُ ِ ْ َ َ ِ ْ  

  

 م$ن  والزي$دان أف$ضُل،ٍأف$ضل ام$رأةھن$د  وٍ م$ن عم$رو وھن$د أف$ضُل،ٍ رج$لأف$ضُلٌزي$د  م$ن عم$رو و أف$ضُلٌ زيد:فتقول
، وجم$ع ، ھن$ا ثن$ى باعتب$ار الموص$وف ام$رأتين وأف$ضُلٍ م$ن عم$رو أف$ضُلِ والھن$دان،ِ رجل$ينأف$ضُلِالزيدان  و،ٍعمرو

ٍباعتب$ار الموص$وف، بمعن$ى أن الم$ضاف إلي$ه إذا ك$ان نك$رة حينئ$ذ ط$ابق الموص$وف، بخ$.ف أفع$ل التف$ضيل نف$$سھا، 
َألزم تذكيرا وأن يوحداٍحينئذ  ْ. َ ُ َ ً ِ ْ َ َ ِ ْ   .، الحكم ھنا متعلق بأفعل التفضيل نفسھاُ

ٍضُل رجل$ين، الزي$دون أف$ضُل رج$ال، الھن$دات ِالزيدان أف$: وأما المضاف إليه إذا كان نكرة فيلزم المطابقة، فلذلك تقول َ ِ
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  .ٍأفضُل نساء، فتجمع، تجمع أفعل التفضيل أو المضاف؟ المضاف

ًإذا المضاف إليه يطابق � باعتبار كونه أفعل التفضيل، وإنما باعتبار كونه مضافا إليه يطابق الموصوف ً.  

 و� يؤن$ث ً ومف$رداًأفع$ل ف$ي ھ$اتين الح$التين م$ذكرا فيك$ون ،ٍ ن$ساءو وأف$ضُلٍ من عم$ر والھندات أفضُل،ٍ رجالوأفضُل
، و� تجوز المطابقة باعتبار أفعل، � تجوز المطابقة � في المضاف، و� في المضاف إل$ى نك$رة، و� يثنى و� يجمع

  .و� في المجرد من أل واFضافة

 الن$وع مطابق$ة الم$ضاف إلي$$ه يج$ب ف$ي ھ$ذا: ٍوأم$ا الم$ضاف إلي$ه إذا ك$ان نك$رة حينئ$ذ ط$ابق الموص$وف، ول$$ذلك نق$ول
ِ تكون$وا أول ك$افر ب$هَو�: ((ًالموصوف ولو مبتدأ، فھو موص$وف معن$ى فق$ط، وأم$ا قول$ه ِ Kِ ٍ َ ََ َ ُ ُ تكون$واَو� (]41:البق$رة [))ُ ُ َ (

َأول(ال$واو  K ِأن يط$ابق، الزي$$دون أف$$ضُل رج$ال، الزي$$دان أف$$ضُل رجل$ين، ھن$$ا ل$$م يط$$ابق، : ھن$$ا م$$ا ط$ابق، قلن$$ا القاع$$دة) َ ٍ
َأول((ھنا : نقول K ٍ كافرَ ِ َأول ك$افر ھ$ذا ص$فة لموص$وف مح$ذوف، ]41:البقرة [))َ K ٍ فري$ق ك$افر، وفري$ق معن$اهَ ًجم$ع، إذا : ٍ

من جھ$ة اللف$ظ فھ$و : فريق له جھتان: كافر وھو صفة لفريق وھو جمع؟ نقول: لماذا قال. طابق باعتبار المعنى، طيب
  . إما أن تراعي اللفظ وإما أن تراعي المعنى، فھنا راعى فيه اللفظمفرد، ومن جھة المعنى فھو جمع، وعند النعت

ٍ تكونوا أول كافرَو�: ((� إشكال في قوله تعالى: ًإذا ِ Kَ ََ َ ُ ِكافر في كون ]41:البقرة [))ُ  ھ$ذا م$ضاف إلي$ه أض$يف إلي$ه أفع$ل َ
ُ تكون$واَو� ((التفضيل، وھو مضاف إليه نكرة، فا=صل فيه المطابقة مع الموصوف، وھن$ا الموص$وف ُ  ]41:البق$رة [))َ

ًقد يكون مبتدأ، وقد يكون خبرا، وقد يكون ف$اع.، وق$د يك$ون نائ$ب . ًالواو، � يلزم الموصوف أن يكون دائما مبتدأ � ً ً

  .إلى آخره.. إلى آخره، حسب موقعه من اFعراب، وأول تقع نعت، وتقع خبر، وتقع حال.. فاعل

َأول(( K ٍ كافرَ ِ َأول ھن$ا وق$ع ]41:البق$رة [))َ K أول : ھن$ا عل$ى تق$دير م$ضاف: ً م$ضافا إل$ى النك$رة ول$م يط$ابق م$ا قبل$ه، نق$ولَ
  .فريق كافر، وأفرد كافر باعتبار لفظ فريق =نه من جھة اللفظ مفرد، ومن جھة المعنى جمع

ْوإن لمنكور يضف( َ ُ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ بار المضاف إليه، وأم$ا ھ$و فيل$زم ًإذا عرفنا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى النكرة فإنه يطابق باعت) ِ
  .اFفراد والتذكير

ٌوتلو أل طبق( ْ ُ َِ ِْ َ ْتلو أل(، )ْ َ ُ ْ   .مضاف ومضاف إليه وھو مبتدأ) ِ

ٌطبق( ْ ٌمطابق، مطابق =ي شيء؟ للموص$وف، والمج$رور ب$ـ: يعني) ِ ْتق7ديرا أو : (ھن$ا، قلن$ا) م$ن(ھن$ا؟ � ت$دخل ) م$ن(ٌ َ ً ِ ْ َ
Mلفظا بم◌ن إن جر ُ ِْ ِْ ِِ ً ْ ً� ت$دخل عل$ى أفع$ل التف$ضيل إذا ك$ان محل$ى ب$أل أو م$ضافا مطلق$ا، إذا ) ِم$ن(مفھومه أن : عنيي) َداَ ً ً ً

  .على المفضل) من(يمتنع دخول . ھي خاصة فقط بالمجرد من أل واFضافة، وما عداھا �

ٌوتل77و أل طب77ق: (قول$$ه: ًإذا ْ ُ َِ ِْ َ ٍوإن لمنك77ور: (ُت$$صريح بم$$ا فھ$$م م$$ن قول$$ه) ْ ُ ْ َ َِ ْ ذ مفھوم$$ه أن م$$ا ع$$داھما � يل$$زم إل$$ى آخ$$ره، إ) ِ
ًتذكيرا وتوحيدا، ھذا واضح بين، =نه خصه بما سبق ً.  

Mوإن لمنك77777777777777777ور ي77777777777777777ضف أو ج77777777777777777ر ُ ْ ْ َ ُ َ ََ ٍ ُ ْ ِ ْ   َداِ

  

ًأل777777777777777777777777777777777777زم ت777777777777777777777777777777777777ذكيرا  ِ ْ َ َ ِ ْ ُ........  

  

ٍإن لم يجرد، وإن لم يضف لمنكور بأن ُحلي بأل، حينئذ نقول l :فراد والتذكيرFيلزم ا �.  

ْتالي ألة لزوم المطابقة في وصرح بالمفھوم Fفاد َ ِ ٌوتل7و أل طب7ق(، والج$واز ف$ي الم$ضاف لمعرف$ة َ ْ ُ َِ ِْ َ مط$ابق؛ =ن : أي) ْ
ٌوتلو أل طبق(اقترانه بأل أضعف شبھه بأفعل في التعجب،  ْ ُ َِ ِْ َ  ٌزي$د: مطابق لما قبله من مبت$دأ أو موص$وف، فتق$ول: أي) ْ

ّ ا=فاضل، والھندان الفضليان، والھندات الفضليات أو الف$ضُلِا=فضُل، والزيدان ا=فض.ن، والزيدون ا=فضلون أو ُ ٌ ِ ..
  .يعني يجوز الجمع بھذا أو ذاك، سواء سمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم

ٌوتلو أل طبق: (ًإذا ْ ُ َِ ِْ َ   .يطابقه) ْ

ِوما لمعرفه أضيف ذو وجھين عن ذ( ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ُ َُ ْ ْ معرف7هيِ َ ِ ْ ِوإن ل: (ھ$ذا يقاب$ل قول$ه) َ ْ ِ ْمنك7ور ي7ضفَ َ ُ ٍَ ُ ، وم$ا أض$يف لمعرف$ة وال$ذي )ْ
  .ھذا مبتدأ

َأضيف( ِ ٍصلة الموصول � محل لھا من اFعراب لمعرفة متعلق به، وما أضيف لمعرفة) ُ ٍ.  
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ِذو وجھين( ْ َ ْ َ ِذو وجھين خبر ما، ُذو) ُ ْ َ ْ َ المطابقة وعدم المطابقة، يعني يجوز فيه المطابق$ة ويج$وز :  المراد بالوجھين ھناُ
ِعن ذ(م المطابقة، فھما وجھان منقو�ن فيه عد ْ ْ معرفهيَ َ ِ ْ َ.(  

ْوما لمعرفه( َ ِ ْ َ َ ِأضيف ذو وجھين َِ ْ َ ْ َ َُ ِ   .المطابقة وعدمھا) ُ

ِعن ذ( ْ ْ معرفهيَ َ ِ ْ ِذو وجھ7ين صفة لوجھين، أضيف ) َ ْ َ ْ َ منق$ولين ع$ن الع$رب، فالمطابق$ة لم$شابھته المحل$ى ب$أل ف$ي الخل$و ُ
ھ$$ذا س$$مع ف$$ي ل$$سان الع$$رب ويكف$$ي، لك$$ن علل$$وه بأن$$ه إذا ل$$م يط$$ابق : ، نق$$ول-ي$$ق� نحت$$اج إل$$ى تعل-، )م$$ن(ع$$ن لف$$ظ 

  .فالمطابقة لمشابھته المحلى به، إن طابق المضاف إلى المعرفة =نه أشبه أل، وإن لم يطابق أشبه المجرد

، كأن$ه )م$ن(ن$ى ، وعدم المطابق$ة لم$شابھته المج$رد م$ن ني$ة مع)من(فالمطابقة لمشابھته المحلى بأل في الخلو عن لفظ 
  .وھي منوية) من(أشبه ما حذف منه 

ٌوتلو أل طبق( ْ ُ َِ ِْ َ   .عرفنا المراد به) ْ

ِوم77ا لمعرف77ه أض77يف ذو وجھ77ين( ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َُ َِ ُِ ْ خب$$ر م$$ا، وذو م$$ضاف ووجھ$$ين م$$ضاف إلي$$ه، والم$$راد ب$$الوجھين المطابق$$ة وع$$دم ) ِ
  .المطابقة

ْعن ذى معرفه( َ ِ ْ َ َِ   .عرف بلسان العربعن صاحب معرفة، عالم وي: يعني) ْ

ًعبر بذلك تعظيما لشأن ھذه المسألة، لماذا؟ =ن مستندھا حديث عن النبي صلى ' علي$ه وس$لم، جم$ع بينھم$ا ف$ي : قيل
حديث واحد المطابقة عدم المطابق، واب$ن مال$ك كم$ا س$بق أن$ه يعظ$م، كلھ$م إن ش$اء ' يعظم$ون، لك$ن ف$ي ا�س$تد�ل 

  .مسائل يمثل بالكتاب والسنة أكثربالكتاب والسنة من حيث تأصيل ال

ًذلك تعظيما لشأن ھذه المسألة، إذ أخ$ذ فيھ$ا بالح$ديث حي$ث ج$اء في$ه الوجھ$ان، وفي$ه إش$ارة أي$ضا لل$رد عل$ى اب$ن : قال ًُ

  .السراج القائل بوجوب المطابقة إذا أضيف إلى معرفة

ْھذا إذا نويت معنى من( َِ َ َْ َ ْ ََ َ َھذا) َِ إش$ارة للتعظ$يم حي$ث . =ن الم$سألة عظيم$ة كم$ا س$بق: ، ق$الاسم إشارة للتعظ$يم.. Kعظم: َ
ْعن ذي معرفهنقل الحكم السابق  َ ِ ْ َ ْ َِ   .، وھذا � إشكال فيه واضح-الحديث-، المراد به النبي صلى ' عليه وسلم ْ

َھذا( ْإذا نوي7ت معن7ى م7ن(مبتدأ، والخبر محذوف يدل عليه السياق، ھذا الحكم، ) َ ِ َ َْ َ ْ ََ َ ي$ت معن$ى م$ن؟ وإن ل$م كي$ف إذا نو) ِ
ًصله أبدا(: ِتنو، وھو ھناك يقول َ َ َ ُ ْ M تقديرا أو لفظا بم◌ن إن جرِ ُ ِ ْْ ِْ ِِ ً ًْ َْ َ ِ عل$ى الم$ضاف إل$ى ) م$ن(أن$ه � ت$دخل : قلنا مفھومه) َداَ
  ).من(يجوز الوجھان إذا نويت معنى : المعرفة، وھنا يقول

ِوإن لم تنو( ِْ َ ْ َ ْ  ؟؟؟و ) م$ن(ھن$ا في$ه تج$وز، ل$يس م$راده أن$ه ي$ضمن معن$ى : ليعني معنى م$ن، فكي$ف نف$ى وأثب$ت؟ نق$و) َ
ًحينئذ ك$ان دا� عل$ى التف$ضيل، كأن$ه يق$ول ل$ك) من(أن المجرد إذا استعمل بـ: المراد ُالحك$م ال$سابق فيم$ا أض$يف إل$ى : ٍ

   يجوز؟َالمعرفة يجوز فيه الوجھان إذا استعملت أفعل في بابه، وأما إذا أخرجت أفعل عن بابه ف.، الوجھان متى

إذا كانت أفع$ل التف$ضيل عل$ى بابھ$ا، يعن$ي دال$ة عل$ى الم$شاركة والزي$ادة، وھ$ذا ال$سابق أن$ه ف$ي المج$رد إذا ك$ان عل$ى 
  .ٍحينئذ يكون خرج عن أصله) من(، وإذا لم تنو )من(معنى 

ْفھو طبق ما به قرن( ِ ُ َِ ِِ َ ْ َ رجح$ه الرض$ي :  ال$ذي قلن$ا� بد من المطابقة، وھذا قد يكون في$ه إش$ارة إل$ى الم$ذھب ال$سابق،) ُْ
حذفت، بعضھم يرى أنھا خرج$ت ع$ن ب$اب أفع$ل التف$ضيل، لك$ن اب$ن مال$ك ل$م ي$صرح، ) من(وھو أنه إذا جردت عن 

  .لكن قد يقال ھذا

ْھ7ذا إذا نوي7ت معن7ى م77ن( َِ َ َْ َ ْ ََ َ المعن$ى الحاص$ل معھ$ا؛ =ن التف$$ضيل ل$يس نف$س معناھ$ا، وإنم$$ا ھ$و م$ستفاد م$ن أفع$$ل : أي) َِ
ٍنفسھا ومجرورھا بل من التركيب كله، زيد أك$رم م$ن عم$رو، � ب$د م$ن ) من(ً ليس التفضيل حاص. من ،)من(معنى  ُ ٌ

فح$سب، وإنم$ا ھ$ذا كناي$ة ) م$ن(ًالتركيب كله يفھم منه التفضيل ليس خاص$ا ب$ـ.. مفضل، ومفضل عليه، ومن ومجرور
ْإذا نويت معنى من وإن(ًمن إط.ق الجزء مرادا به الكل  ِْ َِ ْ َ ْ َِ َ ََ ِ لم تنوَ ْ َ ْ ًب$أن ل$م تن$و ب$ه المفاض$لة أص$.، ) م$ن(بأفعل معن$ى ) َ

ٍأو تنويھا � على المضاف إليه وحده، بل عليه وعل$ى ك$ل م$ا س$واه، حينئ$ذ خرج$ت ع$ن معن$ى التف$ضيل، ف$إذا أض$يف 
  .المطابقة لما اتصل به: إلى المعرفة وجب فيه حالة واحدة وھي
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ْھ7777777777777ذا إذا نوي7777777777777ت معن7777777777777ى م7777777777777ن َِ َ َْ َ ْ ََ َ ْوإن َِ ِ َ  

  

ْل77777777م تن77777777و فھ77777777و طب77777777ق م77777777ا ب77777777ه ق77777777رن ِ ُ َِ ِِ َِ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ  

  

، وذل$ك إذا ك$ان )م$ن(جواز المطابقة وعدمھا في المضاف إل$ى المعرف$ة م$شروط ب$أن تك$ون اFض$افة في$ه بمعن$ى : أي
  .ًأفعل مقصودا به التفضيل

ْإذا نويت معنى من: (لم يقصد بقوله: ًإذا ِ َ َْ َ ْ ََ َ ْمن(أن تكون ) ِ م$راده، م$راده أن ھ$ذا اللف$ظ كناي$ة عم$ا ليس ھ$ذا . مقدرة، �) ِ
  .ًفھي قطعا أنھا للتفضيل) من(إذا استعمل أفعل التفضيل في بابه، ولذلك إذا ذكرت 

ِھذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو( ِ ِْ َ َ َْ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َِ َ َ ْمنمعنى ) َ   . أي التفضيل، على ما أضيف إليه وحدهِ

ِوإن لم تنو( ِْ َ ْ َ ْ ْمن(معنى ) َ ِفھو ط) (ِ َ ْ ُبقَ َفھو ) ْ ْ ُ طبقمبتدأ وَ ْ   . ھذا خبرِ

ًطبق ما قرن به وجھا واحدا،  ْقرنً ِ   .ًيعني جعلته تابعا لما سبق المراد به ما ھو أفعل التفضيل له، ُ

 ِ والزي$$دان، ا=ف$$ضُلٌ زي$$د:وغيرھم$$ا فتق$$ولإذا ك$$ان أفع$$ل التف$$ضيل ب$$أل لزم$$ت مطابقت$$ه لم$$ا قبل$$ه ف$$ي اFف$$راد والت$$ذكير 
ٍ، وم$ررت بزي$د ل أو الف$ضلياتKضُ الف$ُ والھن$دات، والھن$دان الف$ضليان، الف$ضلىُ وھن$د، ا=فضلون والزيدون،ا=فض.ن ُ

   ).من(ا=فضل، وبھند الفضلى، و� يؤتى معه بـ

ٌوتلو أل طبق: (، ھذا المحلى بأل؛ =نه قالو� يجوز عدم مطابقته لما قبله ْ ُ َِ ِْ َ ز ال$وجھين، ف$دل عل$ى أنھ$ا ) ْ lحكم ول$م يج$و
 و� الھن$$دات ، و� الھن$$دان ا=ف$$ضل، ا=ف$$ضلٌ و� ھن$$د، و� الزي$$دان ا=ف$$ضل، الزي$$دون ا=ف$$ضل: ف$$. تق$$ول�زم$$ة،
ٍإذا قرن$ت حينئ$ذ نحك$م : ، ھذا نقولٍ من عمروفضُلا= ٌ زيد:ف. تقل، )من(قترن به ي و� يجوز أن � يجوز،.. ا=فضل

  ً.عليه بكونه شاذا

َولست :فأما قوله ْ ِباAكثر ََ َ ْ َ ْنھمِم ِ ُ ًحصى ْ ِباAكثر، َ َ ْ َ ْمنھم ِ ُ ْ ْمنھمجاءت  ِ ُ ْ بالمف$ضل علي$ه، وأفع$ل التف$ضيل ھن$ا ) م$ن(، اقترنت ِ
  .ھذا � بد من تخريجه: محلى بأل، نقول

َولست  ْ ِباAكثر ََ َ ْ َ ْمنھم ِ ُ ْ ًحصى ِ َإنمَو   ***  َ . ُالعزة اِ .   ِِراثَلكِل ِ

ِاAكثربأن :  فإما أن يقال َ ْ ْمنھم: ٍئذ نقولأل ھذه زائدة، فحين َ ُ ْ  م$نھم، َول$ست ب$أكثر: أكث$ُر م$نھم، وا=ص$ل.. عل$ى ا=ص$ل ِ
 ول$ست :ل$ف وال$.م، والتق$ديرلف وال.م، � بم$ا دخل$ت علي$ه ا=محذوف مجرد عن ا=َبأكثر نكرة ً أو جعل منھم متعلقا

  . منھمَ أكثرِكثربا=

ًفحينئذ منھم صار متعلقا بمحذوف يفسره المذكور، وھو مجرد، يعن   .ي مستوف للشرطٍ

ْمنھم: في قوله) من(�l نسلم أن : وقيل ُ ْ ل$ست : ھي الجارة للمفضول، ولكنھا تبعيضية، فھ$ي متعلق$ة بمح$ذوف والتق$دير ِ
  .بعضھم: با=كثر حصى حال كونك منھم أي

ٍعلى كل � بد من تخريجه، وإذا لم يمكن حينئذ نحكم عليه بأنه ضرورة أو شاذ y.  

ِوما ل :وأشار بقوله َ َمعرفه أضيف َ ْ َِ ُ ْ َ  : وق$صد ب$ه التف$ضيل ج$از في$ه وجھ$ان،إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إل$ى معرف$ةِ
  .المطابقة وعدم المطابقة، وأنت مخير، وإن كان الغالب ھو غير المطابقة

ُل خب$ر وھ$و ِ، الزي$دان ھ$ذا مبت$دأ، وأف$ضِ الق$وم أف$ضُلِ الزي$دان: فتق$ول،استعماله كالمجرد ف$. يط$ابق م$ا قبل$ه: أحدھما
ٍمضاف إلى القوم، المضاف إليه ھنا معرفة، وحينئذ لك أن تفرد يعني َأل7زم ت7ذكيرا وأن يوح7دا تعامله معاملة المجرد : ِ ْ. َ ُ ََ ًُ ِ ْ َ َ ِ ْ

ِالزي$دان أف$ضُل الق$وم،: لكن � يلزم وإنما يعامل معاملت$ه فق$ط ف$ي اللف$ظ، فتق$ول   أف$ضُلٌ وھن$د،ِ الق$وم أف$ضُلِ والزي$دونِ
  . النساء والھندات أفضُل، النساء أفضُلِالھندان و،النساء

  .ًيلزم اFفراد والتذكير، ليس على جھة اFيجاب وإنما حم. له على المجرد: يعني

ٌوتل77و أل طب77ق(اس$$تعماله ك$$المقرون ب$$ا=لف وال$$.م : والث$$اني ْ ُ َِ ِْ َ ًيط$$ابق م$$ا قبل$$ه، أي$$ضا ھن$$ا ل$$يس واجب$$ا كال$$سابق : يعن$$ي) ْ ً
  .امل معاملتهالمحلى بأل، وإنما يع
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وأفاض$ل بح$ذف ال$واو،  ،ِالق$وم ب$الواو، أف$ضُل  أف$ضلواَ والزي$دون،ِ أفض. الق$ومِ الزيدان:فتجب مطابقته لما قبله فتقول
، يعن$ي ت$$أتي ب$$الجمع  الن$$ساء أو ف$ضليات الن$$ساءُلK ف$ضُ والھن$$دات، والھن$دان ف$$ضليا الن$ساء، وھن$$د ف$ضلى الن$$ساء،الق$وم

 � للتك$سيرسمع التكسير جئت به، وإن سمع ألف وت$اء جئ$ت ب$ه، وإن س$مع ع$دة جم$ع المسموع في لسان العرب، إن 
   .بأس، ائت بما شئت

فم$$ن اس$$تعماله غي$$ر . والحم$$د [ وق$$د ورد ا�س$$تعما�ن ف$$ي الق$$رآن ، �ب$$ن ال$$سراجًو� يتع$$ين ا�س$$تعمال ا=ول خ.ف$$ا
َولتج$َدنُھم أْح$رص الن$اس عل$((: مطابق قوله تع$الى ََ َ َ َِ K Kَ ْ ِ ٍى حي$اةَ َ ْتج$َدنُھم] 96:البق$رة [))َ K ِ ِأْح$رص الن$اس( ھ$م، َ K َ َ َأْح$رص ) َ َ ھ$ذا َ

َوما لمعرف7ه أض7يف :أفعل تفضيل، وھو مضاف إلى الناس، وھو معرفة،  ْ َ َ َِ ُِ ْ َ ً، إذا أض$يف إل$ى معرف$ة، وھن$ا الموص$وف ِ
ْلتجَدنُھم( K ِ َ َأْحرص(الذي ھو المفعول به ) َ َ   .د، وھذا ھو الغالبلزم حالة واحدة وھو أنه مجر) َ

َوكذلك جعلنا في كلl قْرية أك$ابر ُمْجرميھ$ا((:  قولهًومن استعماله مطابقا َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ َ ََ ٍ ُ ْ َأك$ابر(] 123:ا=نع$ام [))َ ِ َ َجم$ع، أكب$ر أك$ابر، ) َ
َُمْجرميھ$ا( ِ ٍف$$ي ك$$لl قْري$ة(ھ$$ذا جم$$ع، ) ِ َ َ ُ َأك$ابر.. ھ$$ذا معن$$اه ولفظ$$ه الجم$$ع) ِ ِ َ ًبق، إذا ھ$$ذا ورد ف$$ي ، أكب$$ر ط$$ابق أو �؟ ط$$اَ

  .القرآن

َ أراذلن$$$اُْھ$$$م((وق$$$د اجتم$$$ع ا�س$$$تعما�ن  ُ ِ َ ً أراذل، ھ$$$ذا ط$$$ابق، إذا ج$$$اء ف$$$ي الق$$$رآن مطابق$$$ا، وق$$$د اجتم$$$ع ]27:ھ$$$ود [))َ ً
 ي$وم القيام$ة َ من$ي من$ازل"ِأق$رب " إل$ي وأق$ربكم"أحبl "كمِأ� أخبركم بأحب{: صلى ' عليه وسلمفي قوله ا�ستعما�ن 

ًجمع أحسن، إذا أفرد في أقرب، وأحب، وجمع في أحاسنكم أخ.قا: أحاسن }أحاسنكم َحيث أفرد أحب وأق$رب وجم$ع . ً َ
  .َأحسن

وال$ذين أج$ازوا ال$وجھين . الكثير استعماله غي$ر مط$ابق.. ، لكن الغالب ا=فصح المطابقة:والذين أجازوا الوجھين قالوا
 فك$ان ينبغ$ي أن : ق$الواَن فاخترنا أف$صحُھ:في قوله -ثعلب-ح عيب على صاحب الفصيا=فصح المطابقة، ولذلك  :قالوا

   .، على كل ھو بشرَن فصحاُھ:يأتي بالفصحى فيقول

إذا ق$صد التف$ضيل ب$أن ك$ان أفع$ل التف$ضيل عل$ى باب$ه ج$از الوجھ$ان، ف$إن : ً، إذافإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابق$ة
  .خرج عن بابه فالحكم يختلف

ُالناقص( : كقولھم،نت المطابقةفإن لم يقصد التفضيل تعي ِ . Aَوا cشجَ َعد)َأ َ َ ِبن7 ْ َم7روان يَ َ ْ : ، ونح$و ع$اد� بن$ي م$روان:أي )َ
ٍ أفضُل قريش، قريش ھذا نكرة أو معرفة؟ معرفة، علم-صلى ' عليه وسلم-ٌمحمد    .قبيلة.. ٍ

للموص$وف، ل$يس المق$صود أفضل الناس من ب$ين ق$ريش، واFض$افة ھن$ا لمج$رد التخ$صيص : ٍمحمد أفضُل قريش أي
  .بھا المفاضلة بين زيد وعمرو �، المقصود بھا التخصيص للموصوف بأنه من القوم الف.ني � لبيان المفضل عليه

ْھ7ذا إذا نوي7ت معن7ى م7ن :وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله َِ َ َْ َ ْ ََ َ  : ج$واز ال$وجھين: أي..َِ
 التفضيل وأما إذا ل$م ين$و ذل$ك فيل$زم أن يك$ون ي إذا نو: باFضافة معنى من أييروط بما إذا نومش، المطابقة وعدمھا
  :، ومما مثلوا به على أنه لم يقصد به التفضيل قول القائلطبق ما اقترن به

.إن ِال777777777ذ ِ َس777777777مك ي. َ َبن777777777 َاءَم.ال777777777س َ   اَن777777777َل ىَ

  

ًبيت777777777777777ا ْ ُدعائم777777777777777ه َ ُ ُولْط777777777777777َأَو cزَع777777777777777َأ ِ َ  

  

لة، وھل ينقاس ذلك أم �؟ ھل يخرج أفعل التفضيل عن باب$ه إذا ل$م يق$صد معن$ى م$ن وأض$يف إل$ى يعني عزيزة وطوي
  .ھل ينقاس أم �؟ فيه خ.ف بين النحاة.. المعرفة

  .� ينقاس وھو الصحيح: ينقاُس، وقال غيره: قال المبرد

ِوُھو أْھ$وُن علْي$ه ((:وذكر صاحب الواضح أن النحويين � يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى َ َ َ َ  ]27:ال$روم [))ََ
إن المعن$ى عزي$زة طويل$ة، وإن النح$ويين ردوا عل$ى : -وھ$و الث$اني-، وفي بيت الفرزدق -ليس كذلك-أنه بمعنى ھيlن، 

  .� حجة في ذلك ا=مر: أبي عبيدة ذلك وقالوا

  . على ما كانًليس قياسا، وإنما ھو سماعي، فما سمع في لسان العرب فا=صل بقاؤه: ًإذا
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  : ًإذا

ٌوتل77777777777777و أل طب77777777777777ق ْ ُ َِ ِْ َ ْوم77777777777777ا لمعرف77777777777777ه ْ َ ِ ْ َ َ َِ  

ْھ7777777777777ذا إذا نوي7777777777777ت معن7777777777777ى م7777777777777ن وإن  ْ َِ َِ ْ َ ْ َِ َ ََ َ َ
  

  

ْأض777777777يف ذو وجھ777777777ين ع777777777ن ذي معرف777777777ه َ ُِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِْ ِ ُ
  

ْل77777777م تن77777777و فھ77777777و طب77777777ق م77777777ا ب77777777ه ق77777777رن ِ ُ َِ ِِ َِ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ  

  

ْإذا نويت معنى من      ( ِ َ َْ َ ْ ََ َ ْمعنى من قلنا ) ِ ِ َ ْ   .لحاصل من التركيبالمراد به اَ

ِوإن لم تنو( ِْ َ ْ َ ْ ْمعنى من بأفعل : يعني) َ ِ َ ْ ًلم تقصد المفاضلة أص.، أو نويتھا � على المضاف إليه وحده بل علي$ه وعل$ى ..َ
ًكل ما سواه، حينئذ لم تكن مفاضلة، إذا خصصت واحدا على كل من سواه لم تكن ثم مفاضلة ٍ.  

َوإن لم تنو فھو طبق م( ْ َ ْ َُ ِ َ ِ ِْ َ ْ َ ْا به قرنْ ِ ُ ِ مطابق لم$ا ق$رن ب$ه، وم$ا ھ$و ال$ذي ق$رن ب$ه أفع$ل التف$ضيل؟ م$ا جع$ل أفع$ل : يعني) ِ
ًالتفضيل وصفا له، يعني مطابقا للموصوف لسابقه؛ =نه يقع نعتا ويقع غير ذلك ً ً.  

ٌوتلو أل طبق: (أن يكون بأل، أشار إليه بقوله: نقول الحال الثاني =فعل التفضيل: ًإذا ْ ُ َِ ِْ َ ْ.(  

  :أن يكون بأل، فيجب له حكمان: ال الثاني =فعل التفضيلالح

  . لموصوفهًأن يكون مطابقا: ا=ول

  .ً، وأن يكون مطابقا لموصوفهأ� يؤتى معه بمن: والثاني

ج$$ارة بالمف$$ضول علي$$ه لق$$صد العل$$م ب$$ه، أي ) م$$ن(وعل$$ة ذل$$ك أن$$ه إنم$$ا وج$$ب ف$$ي المج$$رد ع$$ن أل واFض$$افة ذك$$ر 
ھ$ا م$ع الم$ضاف وم$ع المقت$رن ب$أل؛ =ن المف$ضول م$ذكور ص$راحة ف$ي حال$ة اFض$افة، بالمفضول، ولھ$ذا امتن$ع ذكر

ًوفي حال ا�قتران بأل في حكم المذكور؛ =ن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظا أو حكما ً.  

 واضح أنه م$صرح ب$ه كم$ا ذكرن$اه، وإذا أض$يف فالم$ضاف إلي$ه س$واء ك$ان نك$رة أو) من(المفضل عليه إذا جر بـ: ًإذا
أل ھ$ذه أش$ارت إل$ى مع$ين؛ =ن أل إش$ارة إل$ى مع$ين تق$دم ذك$ره : ٍمعرفة ھو المفضل عليه، وإذا كان ب$أل حينئ$ذ نق$ول

kلفظا أو حكما، وتعينه يشعر بالمفضول ً   .أنه ھو المفضول، وبھذا فأل الداخلة على أفعل التفضيل � تكون إ� للعھد.. ً

  ً.قامطل.. ٌجاء زيد ا=فضُل، أل ھنا نقول عھدية

ْھ7777777777777ذا إذا نوي7777777777777ت معن7777777777777ى م7777777777777ن وإن ْ َِ َِ ْ َ ْ َِ َ ََ َ َ
  

  

ْل77777777م تن77777777و فھ77777777و طب77777777ق م77777777ا ب77777777ه ق77777777رن ِ ُ َِ ِِ َِ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ  

  

  :ثم قال

َوإن تك7777777777777ن بتل7777777777777و م7777777777777ن م7777777777777ستفھما ْ ُ َِ ْ َ ُ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ  

  

َفلھم777777777777777777ا ك777777777777777777ن أب777777777777777777دا مق777777777777777777دما ُ َ َ ُ. َْ ًَ َ ُ َ  

  

أ� ي$ؤتى : ا=ول: ا ل$ه حكم$انعلى اعتبار التف$صيل، إن أض$يف إل$ى نك$رة قلن$: إذا أضيف، وله حكمان: والحالة الثالثة
  .أن يلزم اFفراد: والثاني) من(بـ

  أن يطابق المضاف إليه موصوف أفعل التفضيل، ھذا إذا أضيف إلى نكرة: ًولو زدت ثالثا وقلت

ْوإن لمنكور يضف( َ ُ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ ْوإن(ً، إذا )م$ن(ًإن جرد في السابق دل على أن المضاف إليه مطلقا � تدخل علي$ه : قلنا) ِ ِ ٍ لمنك7ور َ ُ ْ َ ِ
ْيضف َ ً، ثم يلزم اFفراد والت$ذكير، ث$م الم$ضاف إلي$ه يك$ون مطابق$ا للموص$وف، وإذا )من(فيه كم حكم؟ � تدخل عليه ) ُ

  : أضيف لمعرفة له حكمان

  ).من(� تدخل عليه : ًنقول أو�

أفع$ل التف$ضيل .. ه التف$ضيلالمطابقة وعدم المطابقة، بشرط أن ينوى معنى من ب$أن ي$راد ب$: يجوز فيه الوجھان: ًوثانيا
  .ٍفھي على بابھا، فإن خرجت أفعل التفضيل عن بابه حينئذ وجبت المطابقة



                                                            
1275

َوإن تك7777777777777ن بتل7777777777777و م7777777777777ن م7777777777777ستفھما ْ ُ َِ ْ َ ُ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ  

  

َفلھم777777777777777777ا ك777777777777777777ن أب777777777777777777دا مق777777777777777777دما ُ َ َ ُ. َْ ًَ َ ُ َ  

  

َكمث77777777777ل مم77777777777ن أن77777777777ت خي77777777777ر ول77777777777دى َْ َ ٌ ْ .َ ْ ََ َ ِ ِِ ْ
  

  

َإخب77777777777777777777ار التق77777777777777777777ديم ن77777777777777777777زرا وردا َ َ ًَ ْ َ . ُْ ِ ْ ٍ ِ  

  

اسم استفھام وجب التقديم؛ =ن اس$م ا�س$تفھام ل$ه ح$ق ال$صدارة، مج$رور م$ن ق$د يك$ون اس$م ) من(كان المجرور بـإذا 
ْوإن تك77ن: (اس$$تفھام، وق$$د � يك$$ون ك$$ذلك، أش$$ار إل$$ى ا=ول بقول$$ه ُْ َ ِ ْبتل77و م77ن(أن$$ت أيھ$$ا الم$$تكلم ) َ ِ ِِ يعن$$ي ال$$ذي يتل$$و م$$ن ) ِْ

َمستفھما(الجارة السابقة  ْ ُِ ْ   .ًتفھما بتلو منوإن تكن مس) ً◌َ

َفلھما( ُ َ َكن أبدا مقدما(والمجرور ) من) (َ ُ َ. َْ ً َ يعني يجب التقديم على أفعل التفضيل، أو على جملة الك.م كما فعل الن$اظم ) ُ
ٌممن أنت خيرھنا؛ =نه قدم  ْ .َ َْ َ ْ ٌمم7ن أن7ت خي7ر(، وانتقد رحمه ' في ھ$ذا المث$ال، ِ ْ .َ َْ َ ْ ْ مم7ن)ِ . اس$م ) نَم$(ح$رف ج$ر، و) ِم$ن (ِ
ٌأن7ت خي7ر: ٍ، حينئ$ذ نق$ول أص$ل التركي$ب)م$ن(استفھام جر بـ ْ َ َْ ْمم7ن َ . تك$ون تالي$ة =فع$ل ) م$ن(؟ ھ$ذا أص$ل التركي$ب؛ =ن ِ

ٌأن7ت خي7ر: ٍزيد أك$رم م$ن عم$رو ھ$ي نف$سھا، لك$ن دخل$ت ھن$ا عل$ى اس$م اس$تفھام، فقي$ل: التفضيل، لما نقول ْ َ َْ ْمم7ن َ . ؟ لم$ا ِ
 ح$$ق ال$$صدارة وج$$ب أن يتق$دم، ھ$$ل يتق$$دم عل$$ى الجمل$$ة كلھ$$ا أو يتق$$دم عل$$ى أفع$$ل عل$$ى اس$$م اس$$تفھام ول$$ه) م$$ن(دخل$ت 

  التفضيل؟ 

ٌمم7ن أن7ت خي7ر: (الن$اظم ھن$ا ق$ال: وجھان للنحاة ْ .َ َْ َ ْ ًمق$دما عل$ى أفع$ل : قدم$ه عل$ى الجمل$ة كلھ$ا، وا=ش$موني انتق$ده، ق$ال) ِ
 الفصل ب$ين العام$ل ومعمول$ه ب$أجنبي، و� قائ$ل -على تمثيله-التفضيل � على جملة الك.م كما فعل المصنف؛ إذ يلزم 

َوإن تكن بتلو من مستفھما(به؛ =ن المبتدأ ليس من معمو�ت الخبر  ْ ُ َِ ْ َ ُ َْ ْ ِْ ِِ ِ   .تكن أنت، الذي ھو اسم تكن) ِْ

ًمستفھما( َ ْ ُِ ْ ْتكنھذا خبر ) َ ُ َ.  

ْبتلو من(و ِ ِِ َمستفھما: جار ومجرور متعلق بقوله) ِْ ْ ُِ ْ ِبتلو ، َ ِْ : ذه ل.ستعانة، أو للسببية، والثاني أظھ$ر، وتل$و ال$شيءالباء ھِ
َم77ستفھما(ًومجرورھ$$ا عل$$ى أفع$$ل التف$$ضيل، إن ك$$ان المج$$رور اس$$تفھاما ) م$$ن(يج$$ب تق$$ديم : ال$$ذي يتل$$وه ويتبع$$ه أي ْ ُِ ْ َ (

َأن$ت م$ن غ$.م م$ن أف$ضُل؟ ھ$ذا مثلم$ا س$ب: أنت ممن أفضل؟ أو مضاف إل$ى اس$تفھام نح$و: اسم استفھام، نحو: يعني ق ِ
: المعلق$ات ھن$اك، ا�س$تفھام ھ$و نف$سه أو أن ي$ضاف نك$رة إل$ى اس$م اس$تفھام، فيأخ$ذ حكم$ه ل$و قي$ل.. أول في باب ظ$ن
بنف$سه، أو ك$ان .. ھذا له صدارة الك.م؛ =نه أضيف إلى اسم استفھام، س$واء ك$ان اس$م اس$تفھام بعين$ه: غ.م من؟ نقول

  .ك.مًمضافا إلى اسم استفھام فيكون لھما الصدارة في ال

  .أنت خير ممن؟ أنت خير من غ.م من؟ ك.ھما يجب التقديم على أفعل التفضيل: ًإذا

َفلھما ( ُ َ َلھما(الفاء واقعة في جواب الشرط، ) َ ُ ومجرورھ$ا الم$ستفھم عن$ه فال$ضمير عائ$د لھم$ا، ال$ضمير ) م$ن(ل$ـ: أي) َ
َلھما ُ   .ومجرورھا) من(عائد إلى  َ

َلھماًإذا الضمير في  ُ ْوإن تكن بتلو من: (فقد لفظ به) من(ومجرورھا، فأما ) من( عائد على َ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ُ َ لفظ به، وأم$ا مجرورھ$ا ) َ
ًمستفھماما لفظ به، لم يلفظ بمجرورھا، لكنه مأخوذ من  َ ْ ُِ ْ ًم7ستفھما، مستفھم اسم فاعل أنت، َ َ ْ ُِ ْ  وص$ف ل$ك � للمج$رور، َ
ًم77ستفھما: لك$$ن عرفن$$ا أن المج$$رور اس$$م اس$$تفھام م$$ن قول$$ه َ ْ ُِ ْ ً؛ =ن ا�س$$تفھام إنم$$ا يك$$ون باس$$م اس$$تفھام، إذا ل$$م ي$$صرح َ

َمستفھما: بالمجرور وإنما ھو مأخوذ من قوله ْ ُِ ْ َ◌ً.  

ًمستفھما: ًوأما مجرورھا فمفھوما من قوله َ ْ ُِ ْ ْتلو م7ن(، أو يرجع الضمير إلى َ ِ ِِ الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه، يعن$ي يحتم$ل ) ْ
ْتلو منأنه راجع إلى  ِ ِِ َمستفھماما أنه راجع إلى  مع ا�ستفھام، وإْ ْ ُِ ْ   . من حيث المعنى، وھذا أحسنً◌َ

ًفلھما كن أبدا( َ َ َُ ْ ُ َ   .كن أنت) َ

َمقدما( ُ. ْكنھذا خبر ) َ ًأبدا، و ُ َ ْك7ن منصوب على الظرفي$ة، واس$م َ ً ض$مير م$ستتر تق$ديره أن$ت وجوب$ا؛ =ن ا�س$تفھام ل$ه ُ
  .صدر الك.م

ٌكمثل ممن أنت خير( ْ .َ ْ ََ َ ْ ِ ِِ ْممن(، )ْ . ْمن) (ِ ْمنحرف جر، و ) ِ َأنت  ھذا اسم استفھام، و َ ْ ٌخيرمبتدأ و َ ْ   . خبرَ
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ٌأنت خير: وأصل التركيب ْ َ َْ ْممن َ . ، فقدم الجار والمجرور =ن المجرور مستفھم به، فھو اسم اس$تفھام ول$ه ح$ق ال$صدارة ِ
  .في الك.م

َمم7ن أن7ت : فعل التفضيل فقط، لم$اذا؟ =ن$ك إذا قل$توعقب عليه ا=شموني بأنه � يتقدم على المبتدأ، وإنما يتقدم على أ ْ َ ْ . ِ
ٌخير ْ ٌ، ممن ھذا معمول، وخير عامله، وأنت ھذا فاصل بين المعمول وعامله، ھل ھو أجنبي أم �؟ أجنبي، � ش$ك أن$ه َ

ْأن77ت مم77ن: ا=ص$$وب أن يق$$ال: أجنب$$ي، و� يج$$وز الف$$صل ب$$ين المعم$$ول وعامل$$ه ب$$أجنبي، ول$$ذلك ق$$ال . ِ َ ْ ْخي77ر َ  لك$$ن ي$$رد ؟َ
  .اFشكال أنه لم يتقدم على الجملة، فالمسألة محل نظر

َولدى إخبار التقديم نزرا وردا( ََ َ َ ًَ ْ َ . ُْ ِ ْ ٍ ِ ُالتقديم): (َ ِ ْ َ ورداھذا مبتدأ و) . َ ً نزرا ا=لف ھذه لmط.ق والجملة خبر، وَ ْ  ھ$ذا ح$ال م$ن َ
َورداالضمير المستتر في  َ َ.  

ٍولدى إخبار( َ َْ ِ َ َلدى ) َ َولدى  عند، ولھا متعلق، :بمعنىَ َ ٍوالتق$ديم ورد ن$زرا ل$دى إخب$ار: التق$ديرَ ً، إذا يك$ون -رت$ب الجمل$ة-ً
َورداحقه التأخير عن  َ ٍ، فيكون متعلقا به، وعن$د إخب$ار وردا، حينئ$ذ نق$ولَ : وردا؛ =ن ح$ق الك$.م ھك$ذا: متعل$ق بقول$ه: ً

ًوالتقديم ورد نزرا لدى إخبار، حينئذ صار متعلقا به ًٍ.  

  .بار مقابل لmنشاء، وا�ستفھام نوع من اFنشاءاFخ

على غير استفھام فا=صل وجوب التأخير، فإذا تق$دم حكمن$ا ) من(ًإذا كان التقديم واجبا في ا=ول، فإذا كان دخول : ًإذا
  .ٌعليه بأنه نزر كما حكم الناظم ھنا أو نحكم عليه بأنه ضرورة وشاذ

) ٍم$ن عم$رو(ٍ واجب التصدير كا�ستفھام، وأما الخبر مثل زيد أكرم من عمرو، على) من(يجب التقديم إذا دخلت : ًإذا
ٌزيد من عمرو أكرم، أو من عمرو زيد أكرم: � يجوز أن يتقدم، نقول ٌٍ ھذا فاس$د � ي$صح، ف$إن ج$اء ف$ي نظ$م : نقول.. ٍ

  .ٍالك.م حينئذ حكمنا عليه بأنه ضرورة أو شاذ

ًنزرا: (والناظم ھنا قال ْ   .ًي.، وفي التوضيح أنه ضرورة عند الجمھورقل: يعني) َ

َولدى( َ ٍإخبار(عند : يعني) َ َ ْ ًمستفھما: ھذا مقابل لقوله) ِ َ ْ ُِ ْ َ .  

َالتقديم نزرا وردا( َ َ ً ْ َ .ُ ِ ِالمذكورة إذا كان خبرا أي غير استفھام ل$زم ت$أخيره ع$ن أفع$ل التف$ضيل؛ ) من(أي أن المجرور بـ) ْ ً
  .خير وقد يتقدم عليه بقلة كما قال الناظم، والجمھور على أنه ضرورة=نه بمنزلة الفاعل، فمحله التأ

للمف$ضل علي$ه  -يج$وز الوجھ$ان-ً أو ج$ارة ٍ ج$ارة)م$ن(بـ جيء بعده ًتقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا: قال الشارح
  . ومن ومجرورھا معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف،ٍ من عمرو أفضُلٌ زيد:نحو

ٍن عمرو، كأنه عندنا مضاف ومضاف إليه، كأنه وليس ھو مضاف ومضاف إليه، وس$بق أن الم$ضاف أفضُل م: يعني
  .ٍإليه � يتقدم على المضاف، كذلك من عمرو � يتقدم على أفعل التفضيل؛ =نه بمنزلة المضاف إليه ف. يجوز تقديمه

إ� إذا ك$ان المج$رور بھ$ا اس$م اس$تفھام أو  ، ف. يجوز تقديمھما عليه كما � يجوز تق$ديم الم$ضاف إلي$ه عل$ى الم$ضاف
  .إذ ا�ستفھام له حق الصدارة في الك.م ،ٍ فإنه يجب حينئذ، إلى اسم استفھامًمضافا

 وق$د ، أف$ضلَ ومن غ.م أيھ$م أن$ت، أفضلَ ومن أيھم أنت،ٌ خيرَ ممن أنت:ومجرورھا نحو) من(تقديم ٍفإنه يجب حينئذ 
   .ام في غير ا�ستفھًورد التقديم شذوذا

ًنزرا: (ًإذا ْ   .لم يوافق عليه ابن عقيل، وھذا ھو الظاھر أنه شاذ) َ

َولدى إخبار التقديم نزرا وردا (:وإليه أشار بقوله ََ َ َ ًَ ْ َ . ُْ ِ ْ ٍ ِ   : ومن ذلك قوله)َ

ْفقال77777777777ت َ َ َلن77777777777ا َ ًأھ677777777777 :َ ْ ًوس77777777777ھ6 َ ْ َ ْوزودت َ َ . ََ  

  

َجن777777ى ِالنح777777ل َ ْ ْزودت َم777777ا َب777777ل . َ . ُمن777777ه َ ْ ُأطي777777ب ِ َ ْ َ  

  

ُمنه( ْ ُأطيب ِ َ ْ أطي$ب عل$ى أفع$ل التف$ضيل وھ$و ش$اذ، يحف$ظ و� : أطيب منه، قدم منه وھ$و ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه) َ
  ً.يقاس عليه، وإنما يقاس إذا كان استفھاما
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ْوأن: مة يصف نسوة بالسمن والكسلkوقول ذي الر َ َشيءَ ) َ ْ .منھن َ ُ ْ ُكسلَأ ِ َ   .ھذا مقدم عليه: Kأكسل منُھن، نقول.. ْ

ْس77777777777ايرت اََذإ َ َ ُس77777777777ماءَأ َ ًيوم77777777777ا ْ ْ ًظعين77777777777ة َ َ ِ َ  

  

ُفأس777777777ماء َ ِالظعين777777777ة َل777777777كِت نِم777777777 ْ َِ َمل777777777َأ .   ُحْ

  

َملَأ ِالظعينة َلكِت نِم ُحْ َِ   .ھذا شاذ يحفظ و� يقاس عليه: ، قدمه، فنقول.

  ..!!!.ونقف على ھذا و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  88الدرس 

ِسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِب ِِ . َ . ِْ ِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

   :أما بعد

ِأفعل التفضيل: ف. زال الحديث في باب ِْ َِ ْ ْ. َ.  

التف$$ضيل يرف$$ع ھ$$ل يرف$$ع أفع$$ل التف$$ضيل ا�س$$م الظ$$اھر أم �؟ أجمع$$وا عل$$ى أن أفع$$ل : وقفن$$ا عن$$د آخ$$ر م$$سألة وھ$$ي
ًلغات العرب أنه يرفع ضميرا مستترا، فإذا قلت..  الضمير المستتر، ھذا في جميع لسان العرب ٍزي$د أعل$م م$ن محم$د : ً ُ ٌ

ُأو من بكر، حينئذ أعلم ھذا خبر وأفعل التفضيل، وفيه ضمير مستتر يعود إلى المبتدأ، لماذا؟ =ن أفع$ل التف$ضيل قلن$ا ٍ ٍ :
ًا م$شتقة، ف$إذا ك$ان ك$ذلك فيھ$ا ش$به بالفع$ل، حينئ$ذ ال$ضمير يك$ون م$ستترا فيھ$ا يرج$ع إل$ى ھذا صفة، ص$فة معناھ$ا أنھ$ ٍ

  .سابقه

أجمعوا على أنه يرفع الضمير المستتر وھذا ع$ام ف$ي جمي$ع اللغ$ات، وھ$ل يرف$ع الظ$اھر أم �؟ وإذا رف$ع الظ$اھر : ًإذا
ُم$ررت : ً فبعضھم يرفعه به مطلقا، ويق$ولًھل يرفع الظاھر مطلقا أو في بعض المواضع؟ ھذا فيه خ.ف عن العرب،

ٍبرج$$ل أف$$ضل من$$ُه أب$$وهُ، م$$ررت برج$$ل ٍُ َم$$ررت فع$$ل وفاع$$ل، وبرج$$ل اس$$م مج$$رور، وأف$$ضل ب$$الفتح عل$$ى أن$$ه ص$$فة : َ ٍ ُ
َممن$$وع م$$ن ال$$صرف، أف$$ضل من$$ه أب$$وه، ف$$تخفض أف$$ضل بالفتح$$ة عل$$ى أن$$ه ص$$فة لرج$$ل، وترف$$ع ا=ب عل$$ى الفاعلي$$ة، 

َمررت برجل أفضل، أفضل ھ َ ٍ ذا صفة مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ =ن$ه ممن$وع م$ن ال$صرف، وأب$وه ھ$ذا فاع$ل ُ
لغة قليلة حكاھا سيبويه، وأكثرھم يوجب رفع أفضل في ذل$ك عل$ى أن$ه خب$ر مق$دم وأب$وهُ مبت$دأ .. مرفوع به، وھذا قليل

م، وأب$وهُ مبت$$دأ م$$ؤخر َم$$ررت برج$ل أف$$ضل؟ �، أف$$ضُل من$ه أب$$وه، ف$صار أف$$ضُل ھ$$ذا خب$ر مق$$د: يق$ول: م$ؤخر، يعن$$ي
َإذا فتح صار أبوهُ مرفوع$ا بأف$ضل، وإذا رف$ع حينئ$ذ ص$ار خب$را مق$دما وأب$وه مبت$دأ م$ؤخر، وفاع$ُل أفع$ل : ًبالرفع، إذا ِ ً ً ً ٍُ

ًحينئذ يكون م$ستترا عائ$دا علي$ه، يعن$ي ً ض$مير م$ستتر : إذا رفعن$ا أف$ضُل من$ه أي$ن فاع$ل أفع$ل التف$ضيل أف$ضل؟ نق$ول: ٍ
ْكل7ن : َأكثر العرب � يرفعون بأفعل ا�سم الظاھر إ� في مسألة واحدة التي عن$ون لھ$ا الن$اظم ھن$ايعود على السابق، و َ َ

ِترى في الناس من رفيق ِِ ِ َِ َْ . ْالكحلوبعضھم يعنون لھا بمسألة : َ   .، وھذا سيأتي في الشرحُ

ًا=صل في أفعل التفضيل أنه � يرفع إ� ض$ميرا م$ستترا، و� يرف$ع اس$ما ظ$: ًإذا ً ًاھرا و� ض$ميرا ب$ارزا إ� م$ا ُحك$ي ً ً ً
� يرف$ع ا�س$م الظ$اھر و� ال$ضمير الب$ارز إ� : ٍفي لسان العرب م$ن قل$ة، بع$ضھم حك$م عليھ$ا بال$شذوذ، فحينئ$ذ نق$ول

ٌورفعه الظاھر نزر : ًشذوذا، ولذلك الناظم قال َ ُ َ َْ َ ِ . ٌنزر قليل، ويحتمل أنه أراد بـ ُْ ْ ً أو ن$زرا أو ًھنا أنه شاذ، وسواء كان قلي.َ
َحكى سيبويه مررت برجل أكرم منُه أبوهُ على الطريق$ة ال$سابقة الت$ي ذكرناھ$ا، فأم$ا رفع$ه . ًشاذا � يقاس عليه لضعفه ٍ ُ

لم$$اذا رف$$ع : ًال$$ضمير الم$$ستتر ف$$5ن العم$$ل في$$ه ض$$عف � يظھ$$ر أث$$ره لفظ$$ا ف$$. يحت$$اج إل$$ى ق$$وة العام$$ل؛ =ن$$ه ق$$د يق$$ال
ًضميرا مستترا، ولم يرفع اس$ما ً ٌ ظ$اھرا أو ض$ميرا ب$ارزا وك$ل منھم$ا فاع$ل؟ نق$ولً ً ً ف$رق ب$ين ال$ضمير الم$ستتر وب$ين : ً

العم$$ل ف$$ي أفع$$ل : ًا�س$$م الظ$$اھر، أم$$ا ال$$ضمير الم$$ستتر فرفع$$ه =ن العم$$ل في$$ه ض$$عيف � يظھ$$ر أث$$ره لفظ$$ا، يعن$$ي
و� يثنى و� يجمع كم$ا س$بق ِ=نه � يحمل على الفعل و� يحمل على اسم الفاعل؛ لكونه � يؤنث و� يفرد .. التفضيل

ًف$ي ب$اب ال$صفة الم$شبھة، حينئ$ذ ل$ه ق$وة أن يرف$ع ال$$ضمير الم$ستتر، وھ$و ف$ي نف$سه ض$عيف، إذا � يق$وى عل$ى رف$$ع : ٍ
ا�سم الظاھر، وأما الضمير المستتر ف$. يحت$اج إل$ى ق$وة العام$ل، وأم$ا ع$دم رفع$ه الظ$اھر ف5ن$ه ض$عيف ال$شبه باس$م 

ٌجريده � يؤنث و� يثنى و� يجمع، وھذا إذا لم يحسن أن يقع موقعه فع$ل بمعن$اه، وأم$ا الفاعل، من جھة أنه في حال ت
  :إذا كان كذلك فھي التي قال فيھا الناظم

َومتى عاقب فع6 فكثيرا ثبتا َ ََ ْ َ َ َ ََ ًَ ِ ًِ   

ٍيكون قلي. أو شاذا أو نزرا إذا لم يصلح أن يقع في محله فعل، حينئذ العمل: ًإذا ٌ ً ً   ً. الظاھر يكون شاذارفع ا�سم.. ً

ٌباFجماع، أفعل التفضيل � ينصب المفعول به، ھذا أمر مجمع علي$ه، .. ًوأجمعوا على أنه � ينصب المفعول به مطلقا
لم$$اذا؟ =ن م$$ا ن$$صب م$$ن الم$$شتقات إنم$$ا حم$$ل عل$$ى اس$$م الفاع$$ل، واس$$م الفاع$$ل إنم$$ا ن$$صب لكون$$ه حم$$ل عل$$ى الفع$$ل 
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َ� ين$صب المفع$ول ب$ه وھ$ذا أم$ر مجم$ع : ٍاع$ل الت$ي ھ$ي أفع$ل التف$ضيل، حينئ$ذ نق$ولھذه � تشبه اس$م الف: ًمباشرة، إذا
  .عليه

ٌورفعه الظاھر نزر َ ُ َ َْ َ ِ . ٌنزر، ُْ ْ ُرفعه يعني شاذ، وَ ُ  مبتدأ، وھو مضاف إلى فاعله، والضمير ھنا يعود إل$ى أفع$ل التف$ضيل، و: َْ
َالظاھر ٌ نزر مفعول به للمصدر و. ْ ٌورفع7ه الظ7اھر ن7زرأنه ش$اذ،  ھذا خبر، والمراد به َ َ ُ َ َْ َ ِ . ، وم$راده بالظ$اھر ھن$ا الم$صرح ُْ

ًالملفوظ به، حينئذ يشمل ا�س$م الظ$اھر ك$أبوهُ م$ث. أو ال$ضمير الب$ارز؛ =ن$ه ظ$اھر كم$ا س$بق ف$ي حك$م الفاع$ل ھن$اك،  ٍ
َورفعه الظاھر  ُ َ َِ . َورفع7ه الظ7اھر زيد وأب$وه، : حوالمراد به المصرح به، فيشمل الضمير البارز المنفصل كما يدخل فيه نُْ ُ َ َِ . ُْ

ٌنزر ْ ھ$ذه لغ$ة، قلن$ا قليل$ة وھ$ي ش$اذة، واللغ$ة الكثي$رة الت$ي عليھ$ا ا�عتم$اد ف$ي ل$سان الع$رب، ويمك$ن القي$اس : ، ث$م ق$الَ
  :عليھا، بل ھو مطرد

َومتى عاقب فع6 فكثيرا ثبتا َ ََ ْ َ َ َ ََ ًَ ِ ًِ   

َمتى   َعاق7بھذا اسم شرط ظرف معلق بـ َ َعاق7ب ، َ ًفع67ٌل ماض$ي فع$ل ال$شرط، وفع$َ ْ َعاق7ب: ِ أفع$ل التف$ضيل، :  ھ$و، أيَ
ًفع6 ْ َفكثي7را ثبت7امفعول به، : ِ ََ َ ًَ َثبت7االف$اء واقع$ة ف$ي ج$واب ال$شرط، و : ِ َ ًكثي7را ا=ل$ف لmط$.ق و َ ِ  ھ$ذا ح$ال م$ن ال$ضمير َ

َثبتاالمستتر في  َ َ.  

ٍإذا ص$$ح أن يح$$ل مح$$ل أفع$$ل التف$$ضيل فع$$ل وص$$ح التركي$$ب حينئ$$ذ: ًإذا ً ص$$ح أن يرف$$ع ف$$اع.، لك$$ن ھ$$ذه اللغ$$ة لجمي$$ع ٌ
ٍالعرب، وھي أن أفعل يرفع الظاھر، ولكن ذلك مشروط بأن يكون معاقبا لفعل ً.  

  .� أْو موقعه بمعناه فعل لوقوع يصلح أن من التفضيل أفعل يخلو �: قال الشارح

 ل$م ف$إن أول$ى،. ُ يك$رم م$ن جن$سهَأف$ضل، يف$ضُل، أح$سن يح$سُن، أك$رم: إما أن يصلح أن يقع في محله فع$ل م$ن جن$سه
أف$ضل في$ه  ،ٍعم$رو م$ن أف$ضُل ٌزيد :نحو ً،مستتراً ضميرا يرفع وإنما ً،ظاھرا يرفع لم موقعه بمعناه فعل لوقوع يصلح

َم$ررت برج$ل أف$ضل من$ُه أب$وهُ بف$تح : ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، ف. تق$ل. ضمير مستتر يعود على زيد
  .فيجوز على أنه خبر مقدم، وأبوه مبتدأ مؤخرَأفضل إ� على الرفع 

َحينئذ تكون الجملة ف$ي مح$ل خف$ض، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ إذا فتحن$ا أف$ضل ص$ار في$ه ض$مير م$ستتر أو �؟ إذا قلن$ا ٍ ٍ :
َبرجل أفضل منُه أبوهُ، بأفضل، ھل فيه ضمير مستتر أو �؟ ليس فيه ض$مير، لم$اذا؟ =ن أب$وه ھ$و الفاع$ل، طي$ب َ إذا . ٍ

َنا على التصحيح أفضُل منُه أبوهُ، فيه ضمير م$ستتر أو �؟ ف$ي ض$مير م$ستتر، حينئ$ذ ف$ي المث$ال ا=ول أف$ضل ل$م رفع ٍ
ًيتحمل أفضل ض$ميرا م$ستترا، وف$ي الث$اني ص$ار م$تحم. ل$ضمير م$ستتر، ف$ي ا=ول  ً ً :  ص$ار النع$ت ب$المفرد-َأف$ضل–َ

َبرجل أفضل، أفضُل منُه أبوه النعت صار جملة اسمية، أف$ض . ُل من$ُه أب$وهُ، مبت$دأ وخب$ر ف$ي مح$ل خف$ض ص$فة لرج$لٍ
ًفترفع أبوهُ بأفضل إ� في لغة ضعيفة حكاھا سيبويه، فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقع$ه ص$ح أن يرف$ع ظ$اھرا قياس$ا  ً َ
ًمطردا، لكن ذلك مشروط بماذا؟ وذلك في كل موضع وقع فيه أفعُل بعد نف$ي أو ش$بھه، وك$ان مرفوع$ه أجنبي$ا مف$ض. ً ًٍ ٌ 

أن يك$ون أفع$ل ص$فة �س$م ج$نس، بھ$ذه ال$شروط : على نفسه باعتب$ارين، ھ$ذه ث.ث$ة ش$روط وي$زاد عليھ$ا اش$رط راب$ع
ٌا=ربعة صح أن يرفع اسما ظاھرا على أنه فاعل له، وإذا تخلف واحد منھا، حينئذ رجعنا إل$ى ا=ص$ل، وھ$و أن$ه ش$اذ  ٍ ٌ ً ً

ًأن يرفع ظاھرا قياسا مط. أن يرفع به ا�سم الظاھر ًردا، في كل موضع وق$ع في$ه أفع$ل بع$د نف$ي أو ش$بھه، ش$به النف$ي ً
  .ھو ا�ستفھام والنھي

ل$$م ي$$سمع ف$$ي ل$$سان : يعن$$ي, نف$$ي بع$د إ� َبأفع$$ل الظ$$اھر ارتف$$اع المت$$ضمن الك$$.م ھ$ذا ي$$رد ل$$م: ق$ال ف$$ي ش$$رح الت$$سھيل
ًبأن أفعل التفضيل رف$ع اس$ما ظ$اھرا،: إذا قيل: ًطبعا ھذا استثناء، يعني.. العرب ً ھ$ذا ص$ار خروج$ا ع$ن القي$اس، وإذا ً

ال$ذي : ٍكان كذلك حينئذ اللفظ الذي ُسمع أو التركي$ب ال$ذي ُس$مع ي$ستنبط من$ه ال$شروط، ث$م � يق$اس علي$ه غي$ره، فيق$ال
تفت$أ .. ُسمع ھو بعد نفي، لكن جاء في لسان العرب أنه يعامل شبه النفي مقام النف$ي، كم$ا س$بق ف$ي ب$اب ك$ان وأخواتھ$ا

  .وزال ونحوھا

 اس$تفھام أو نھ$ي بع$د باس$تعماله ب$أس و�: ث$م ق$ال.. نف$ي بع$د إ� بأفع$ل الظاھر ارتفاع المتضمن الك.م ھذا يردلم :قال
نفي أو ش$بھه، الم$راد ب$شبه النف$ي ا�س$تفھام ال$ذي في$ه معن$ى : من باب ا�ستحسان، ولذلك قالوا: يعني, النفي معنى فيه

ْيك77نَ ) :كقول$$هالنف$$ي وك$$ذلك النھ$$ي،  َركغي77 ُ ُالخي77ر ِلي77هِإ .ح77بَأ ُ ُمن77ه َ ْ ٌرج77ل ِاس.الن77 يِف77ْ لَھ77و ،َي77كَِلإ ِ ُ cأح77ق َ  ُن77هِم ُالحم77د ِب77ه َ
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ٍبمحسن ِ ْ cيمنَ ) ُ ُ   . ھذان مثا�ن لشبه النفي على ما ذكره ابن مالك في شرح التسھيل؟َ

ًع$ه أجنبي$ا، س$بق أن ا=جنب$ي ك$ان مرفو: ھ$ذا ال$شرط ا=ول، والث$اني.. كل موضع وقع فيه أفعُل بعد نفي أو شبھه: ًإذا
ًوالذي � يعتبر أجنبيا العبرة فيه بالضمير، إن كان مجردا عن الضمير قيل بأن$ه أجنب$ي، وإذا ك$ان متلب$سا ب$ضمير ھ$و  ً ً

ھ$$ذا ل$$يس ب$$أجنبي، وھن$$ا اش$$ترط أن يك$$ون : ٍمباش$$رة أو م$$ضاف إل$$ى م$$ا في$$ه ض$$مير يع$$ود إل$$ى الموص$$وف حينئ$$ذ قلن$$ا
ٍ ليس متلبسا بضمير يعود على الموصوف، فإن تلبس ب$ضمير، حينئ$ذ قلن$اأنه: مرفوعه أجنبي، بمعنى الم$سألة لي$ست : ً

  .ٍغير عائد على المفضل: غير م.بس لضمير الموصوف، أي: ًوكان مرفوعه أجنبيا، يعني. مستكملة للشروط

د الذات، ث$م ل$ه ح$.ن، ف$ي الفاعل الذي رفعه أفعُل التفضيل يكون ھو متح: ًمفض. على نفسه باعتبارين، يعني: الثالث
منف$صلين � يكون$ا : حال أفضُل من$ه ف$ي ح$ال أخ$رى، س$بق أن المف$ضل والمف$ضل علي$ه �ب$د وأن يكون$ا ذات$ين، يعن$ي

ُرأي7ت َم7ا: ٍمتحدين، ھذا استثناء مما سبق، وھذا مما أضعف المسألة، حينئذ ننظر فيه كالمثال الذي ذك$ره ْ ًرج67 ََ ُ َأح7سن َ َ ْ َ 
ِعينهِ في ِ ْ ُحلُالك َ ُمنه ْ ْ ِعين في ِ ْ ٍزيد َ ْ ُرأيتھذا نفي، : َما، َ ْ ًرج6 ََ ُ ًرج6: َ ُ َأحسن ھذا اسم جنس، َ ْ ِعين7هِ ف7ينع$ت ل$ه،  َ ِ ْ متعل$ق : َ

َأحسن: بقوله َ ْ َأحسن، َ َ ْ ُالكح7ل ھ$و أفع$ل التف$ضيل، و َ ْ ا�س$م الظ$اھر :  ھ$و ا�س$م الظ$اھر ال$ذي رفع$ه أح$سن، نح$ن نق$ولُ
ٍتفضيل يكون مفض. على نفسه باعتبارين، حينئذ الذي يرفعه أحسن، أو أفعل ال الكح$ل ف$ي ع$ين زي$د أف$ضل من$ه ف$ي "ً

  .، الكحل ھو ھو، الكحل لو وضعه زيد في عينه أجمل وأحسن من الكحل نفسه لو وضعه آخر"عين غيره

ٍفضلت كح. على كح$ل، كح$. ف$ي ع$ين زي$د عل$ى كح$ل: المفضل والمفضل ھو الكحُل، لكن باعتبارين: ًإذا ًٍ ً  ف$ي ع$ين َ
ًعمرو مث.، والمفضل والمف$ضل علي$ه ھ$و الكح$ُل نف$سه، يعن$ي النظ$ر إل$ى الكح$ل � إل$ى الع$ين، وإنم$ا الكح$ُل نف$سه، : ٍ

ٍكونه ف$ي ع$ين رج$ل وف$ي ع$ين زي$د، ول$ذلك : ھذا مفضل باعتبارين، ھو ذات واحدة، لكن نظر فيھا إلى جھتين: نقول ٍ
ِه في عين زيد، الكحل ھذا مفضل في عين زيد، ومفضل عليه ف$ي ع$ين ًما رأيت رج. أحسن في عينه الكحُل من: قيل ِ ٍِ

ًغير زيد، إذا ِعينان، عين زيد وعين غيره، ھ$و ف$ي ع$ين زي$د أف$ضل م$ن ع$ين غي$ره، بقط$ع النظ$ر ع$ن غي$ره، ھ$ذا : ٍ ِ
ب$ين ذات : ن$يًمف$ض. عل$ى نف$سه باعتب$ارين، يع: ًمبالغة في الحسن، أن$ه � يوازي$ه أح$د؛ =ن الكح$ل جم$ال وزين$ة، إذا

ٌذات واح$$دة : مف$$ضلة عل$$ى نف$$سه باعتب$$ارين، وا=ول$$ى أن يق$$ال: واح$$دة باعتب$$ار ح$$الين، وعب$$ارتھم موھم$$ة الت$$ي ھ$$ي
الكحُل في عين زيد والكحُل في عين غيره، والكح$ُل ھ$و الكح$ُل، ھ$و المف$ضل والمف$ضل علي$ه، : ِباعتبار حالين، يعني

ًاستوفت المسألة شروطھا، زاد بعضھم قيدا، وھ$و أن يك$ون أفع$ل ص$فة : ٍھذه ث.ثة شروط، إن وجدت حينئذ نقول: ًإذا
ً�سم جنس ليكون أفعل التفضل معتمدا عليه، ولم يكف النفي كما في اسم الفاع$ل؛ =ن$ه ل$م يق$و قوت$ه، ولھ$ذا � ين$صب 

مل$ه، ك$ل ھ$ذه كم$ا المفعول به بخ.ف اسم الفاعل، وإنما اش$ترطوا النف$ي ليك$ون أفع$ل التف$ضيل بمعن$ى الفع$ل فيعم$ل ع
ًذكرناه سابقا؛ كل ما كان فرعا في العمل �بد من شروط م$ن أج$ل أن تقرب$ه إل$ى الفع$ل، كاش$تراط النف$ي واش$تراط أن  ً

ك$ل ھ$ذا م$ن أج$ل أن يق$رب م$ن الفع$ل، وإ� ا=ص$ل .. ًيكون مفض. على نفسه باعتبارين، وأن يكون مرفوع$ه أجنب$ي
  .عدم العمل

ُرأيت َ ماِأفعل التفضيل بمعنى الفعل فيعمل عمله،اشتراط النفي ليكون : ًإذا ْ ًرج6 ََ ُ َأحسن َ َ ْ ِعينهِ في َ ِ ْ ُالكحل َ ْ ُمنه ُ ْ ِع7ين ف7ي ِ ْ َ 
ٍزيد ْ ًعاقب فع6ھو ا�سم الظاھر، وھنا أفعل التفضيل .. الكحُل ھو المرفوع: ً، إذاَ ْ َ ٌصلح أن يقع في محل$ه فع$ل، : ، يعنيَِ

ًيح$ُسُن، م$ا رأي$ت رج$. ... أح$سُن  يح$سُن ف$ي عين$ه الكح$ُل من$ه ف$ي ع$ين زي$د ص$ح التعبي$ر وص$ح التركي$ب، فالكح$$ُل ُ
ٍما رأيت رج. يحسن في عينه الكح$ُل كزي$د، ومث$ل قول$ه ص$لى : نحو. ٍمرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه ً ُ

ُم$ا م$ن أي$ام أح$ب إل$ى ' فيھ$ا ال$صوم{: ' عليه وسلم K ُ، أح$ب ال$صوم، ال$صوم ھ$ذا فاع$ل}ٍ K ورافع$ه أح$ب، وھ$و اس$م ،
ٌتفضيل، ھنا الصوم مفضل على نفسه في حالين، الذات واحدة، الصيام في ھ$ذه ا=ي$ام أف$ضل م$ن ال$صيام ف$ي غيرھ$ا،  ُ

kأيام وأيام والصوم ھو المفضل باعتبار حالين، إيقاع ال$صوم ف$ي ھ$ذه ا=ي$ام الع$شر أح$ب م$ن إيقاعھ$ا ف$ي غيرھ$ا، : ًإذا ِ ُ ٌ
  .ل الذي في عين زيد وغيرهفالصوم ھو عينه، كالكح

  :أنشدهُ سيبويه.. وقول الشاعر

ُم777777777777777ررت ْ َ َعل777777777777777ى َ ِال777777777777777سباع يِادَو َ َ M َأرىَ )َو َ  

  

ِك77777777777واد َ ِال77777777777سباع يَ َ M َح77777777777ين َيظل77777777777 ِ ْ َوادي77777777777 ُمُ   اَِ

  

ٌرك7777777777777777ب ِهِب7777777777777777 .لَق7777777777777777َأ ُأت7777777777777777وه َْ ْ َ ًتئي7777777777777777ة َ
َأخ77777777777777وفَو   َ ْ َوق777777777777777ى َم777777777777777ا .ِ)إ َ َس777777777777777ارياُ � َ َِ  



                                                            
1281

    

ٌركب(فـ ٌورفعه الظاھر نزر :المصنف فقول )..قلَ أ(ـب مرفوع )َْ َ ُ َ َْ َ ِ . التي انتفى منھ$ا ش$رط م$ن  ا=ولى الحالة إلى  إشارةُْ
َومتى عاقب فع6 فكثيرا ثبتاالشروط السابقة،  َ ََ ْ َ َ َ ََ ًَ ِ ًِ.  

، ا=ص$ل أن يق$ع ھ$ذا الظ$اھر ب$ين -ھ$ذا مھ$م ف$ي الم$سألة- ض$ميرين؛ بين الظاھر ھذا يقع أن: وا=صل: قال ابن ھشام
ِم$ا رأي$ت رج$. أح$سن ف$ي عين$ه الكح$ُل من$ه: كالمث$ال ال$ذي ذكرن$اه للظ$اھر، وثانيھم$ا للموص$وف، أولھما: نضميري َ ً ُ، 

  .ضمير" منُه"ضمير، وجاء بعده " في عينه"انظر الكحُل ھو الفاعل، سبقه 

: ، وثانيھم$اًرج$... ِف$ي عين$ه: أولھم$ا للموص$وف: وقع بين ضميرين، وا=صل أن يقع ھ$ذا الظ$اھر ب$ين ض$ميرين: ًإذا
 عل$ى أو محل$ه، عل$ى أو الظ$اھر، ا�س$م عل$ى إم$ا )م$ن( وت$دخل الثاني، الضمير يحذف وقدالكحُل، : منُه أي.. للظاھر

ٍم$ا رأي$ت رج$. أح$سن ف$ي عين$ه الكح$ُل م$ن كح$ل ع$ين زي$د، يعن$ي زي$د، ع$ين ِكح$ل م$ن: فتق$ول المح$ل؛ ذي ِ ِ ً ح$ذفت : ُ
ٍن زيدمن عي: الضمير منه، منه احذف الضمير، فتقول ِ.  

ًأن$ه ق$د يح$ذف ال$ضمير الث$اني، فتح$ذف م$ضافا أو : الم$راد م$ضافين، أوً م$ضافا فتح$ذف ؛ٍزيد من أو ،ٍزيد ِعين من أو
 ٍزي$د ِكع$ين ُرأي$ت م$ا: � يأتي بعد المرفوع شيء البت$ة، الكح$ُل ويكتف$ى ب$ه بشيء؛ المرفوع بعد يؤتى � وقدمضافين، 

 الجمي$ل ح$سن م$ن الجمي$ل ب$ه أح$سُن ٌأح$د م$ا: وا=ص$ل ،ٍزي$د م$ن الجمي$ل ب$ه سُنأح ٌأحد ما: وقالوا ،الكحُل فيھا أحسن
..  مث$ال الن$اظم ال$ذي ذك$رهالمعن$ى ف$ي ومثل$ه الم$ضاف؛ حذفوا ثم إياه، لم.بسته ٍزيد إلى الجميل أضافوا إنھم ثم ،ٍبزيد

  .، ثم من فضل الصديق ثم من الصديقالصديقب الفضلوا=صل و�ية : البيت الثاني

َكل7777777777 ِن ت7777777777رى ف7777777777ي الن7777777777اس م7777777777ن رفي7777777777قَ ِِ ِ َِ َْ ْ. َ  

  

ِأول777777777777ى ب777777777777ه الف777777777777ضل م777777777777ن ال777777777777صديق ِM ْ َْ ِ ُِ َ ْ َ َ
  

  

ْكلن َ ْ لن:الكاف ھذه داخلة على محذوف كقولك: َ ً حرف نفي، إذا وقع نفيا، سبق الك.م نفي ھذا أول الشروطَ ً.  

ِترى في الناس . َِ َترى، َ ِفي الناس َ أنت َ . ِمن رفيقھذا متعلق بترى، ِ ِ َِ ْم7ن ًفيقا، من زائدة دخلت على مفعول ت$رى،  ترى رْ ِ
ٍرفيق ِ َأولىتقدم، رفيق نكرة اسم جنس، : ً ھذا اسم جنس، إذاَ ْ َم7ن رفي7ق أول7ىھذا أفع$ل التف$ضيل، يق$ع نع$ت لرفي$ق، : َ ْ ََ ِ ِ ِْ ،
َأولى ْ ِأولى به نعت لرفيق، َ ِ َ ْ ِ به :َ ُ الفضلجار ومجرور متعلق بأولى، والضمير يعود إلى الرفيق،ِ ْ َ   .ا فاعل أولى ھذْ

َ أولىً:إذا ْ ً ھنا رفع اسما ظاھرا، استوفى ال$شروط أو �؟ نع$م، اس$توفى ال$شروطَ ُالف7ضل: ق$ال: ًتقدم$ه نف$ي، ثاني$ا: ًأو�: ً ْ َ ْ 
ًھذا أجنبي لم يتلبس ب$ضمير يع$ود إل$ى الموص$وف، ثالث$ا ٌمف$ضل ھ$و ذات واح$دة، : ً، رابع$ا"رفي$ق"تقدم$ه اس$م ج$نس : ٍ ٌ

الفضُل في الصديق ھذا أولى من الفضل ف$ي غي$ره، ل$و نظرن$ا إل$ى الف$ضل نف$س الف$ضل : ينٌمفضل على نفسه باعتبار
َأول7ىعين الفضل من حيث ھ$و وج$وده ف$ي ال$صديق ھ$ذا أول$ى م$ن وج$وده ف$ي غي$ره،  ْ ِب7ه َ ُالف7ضل ِ ْ َم7ن َ ِال7صديق ِ . َم7ن، . ِ 

ِالصديق . َأولى:  جار ومجرور متعلق بأولى، وا=صل. ْ ِبه َ ُالفضل ِ ْ َم7ن َ ِال7صديق ِ . kتق$دم النف$ي وھ$و : ، وال$شروط تام$ة وھ$و.
  .لن، والفاعل ا=جنبي من الموصف، وھو مفضل على نفسه باعتبار محلين

الف$$ضل محل$$ه أب$$و بك$$ر، ال$$صديق الم$$راد ب$$ه أب$$و بك$$ر، وغي$$ر أب$$ي بك$$ر ھ$$ذا مح$$ل للف$$ضل، فالف$$ضُل ننظ$$ر إلي$$ه : يعن$$ي
لف$ضل باعتب$ار كون$ه ف$ي أب$ي بك$ر والف$ضل ف$ي غي$ره، � ش$ك باعتبارين، الفضل نفسه، مفضل ومفضل عليه، ننظر ل

ف$ضل : ًأب$ي بك$ر وغي$ره، إذا: أنه أولى في أبي بكر، ف$المنظور إلي$ه ھ$و الف$ضل م$ن حي$ث ھ$و، ث$م ننظ$ر إل$ى المحل$ين
ٍزي$$د أك$$رم م$$ن عم$$رو، �ب$$د زي$$د : ش$$يء ال$$ذات واح$$دة، ھ$$ذا خ$$.ف ا=ص$$ل، ا=ص$$ل ف$$ي التف$$ضيل أن يك$$ون ث$$م ذات$$ين ُ ٌ

ٌكل منھما مباين لiخر، لكن إذا اتحدا زيد أكرم من زيد ھ$ذا � ي$صلح، اتح$اد المح$ل نق$ولوعمرو  يف$سد .. ھ$ذا فاس$د: ٌ
أفعال التفضيل؛ =ن المراد بھا اشتراك وزيادة، اشتراك في أصل الوصف مع الزيادة، وھنا ليس فيه ذل$ك، ولك$ن ھ$ذه 

� يج$وز : ٍال$شروط، ف$إذا انتف$ى منھ$ا ش$رط، حينئ$ذ نق$ولخ$روج ع$ن أص$ل، ول$ذلك قي$دت بھ$ذه : المسألة مستثناة يعني
  .الرفع

ْكل7777777777ن َ َت7777777777رى َ ِالن7777777777اس يِف7777777777 َ ْم7777777777ن . ِرفي7777777777ق ِ ِ َ  

  

َأول777777777777ى ْ ِب777777777777ه َ ُالف777777777777ضل ِ ْ َم777777777777ن َ ِال777777777777صديق ِ . .  

  

ٌأصله تغاير المف$ضل والمف$ضل علي$ه ذات$ا، وھن$ا اتح$دا ذات$ا فح$صل ف$ي معن$اه التف$ضيلي ض$عف، : الخ.صة نقول: ًإذا ً ً
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  .لشروط السابقةولذلك اشترطت ا

ًأفعل التفضيل يرفع ضميرا م$ستترا بإجم$اع: الخ.صة نقول ًمح$ل وف$اق، و� ين$صب مفع$و� ب$ه بإجم$اع، وھ$ل .. ً
ًيرف$ع اس$$ما ظ$$اھرا أم �؟ أكث$ر الع$$رب ٍ�؟ أن$$ه � يرف$ع، وإن رفع$$وا ب$$ه اس$ما ظ$$اھرا فحينئ$$ذ قي$دوه ب$$شروط =ن$$ه : ً ٍ ً ً

َومتى عاقب فع6 فكثيرا ثبتا : ٍرط واحد، وھو أھمھاخارج عن ا=صل، ولذلك نظر الناظم إلى ش َ ََ ْ َ َ َ ََ ًَ ِ ھذا ا=صل �ب$د ًِ
  .منه، ثم بقية الشروط مأخوذة من المثال كعادته رحمه ' يذكر المثال ومن المثال نأخذ ا=حكام

 مق$در بفع$ل صبهن$ ع$لُج ذل$كج$واز  ي$وھم م$ا وج$د إنف$ ،ب$ه َالمفع$ول ينصب � أنه علىأجمعوا : قال في شرح الكافية
َ' أْعل$$م حْي$$ث يْجع$$ُل رس$$التُه((: يف$$سره أفع$$ل، نح$$و َ ََ َ َ َِ ُ ُ َ ُ K]((أْعل$$مً ذكرن$$ا ھ$$ذا م$$رارا، ']124:ا=نع$$ام ُ َ ُأْعل$$م حْي$$ث: َ َ ُ َ ُ حْي$$ث ،َ َ

ُأْعلم�، ' : ٍبه =علم، فحينئذ نقول مفعولظاھرھا أنھا  َ  س$بق ُيعل$م حي$ث، فحي$ث ھ$ذا إن ص$ح أنھ$ا مفع$ول ب$ه، وإن.. َ
ُوال7شأن ) يعت7رض ٍ� تت$صرف، فحينئ$ذ عل$ى مث$ال الن$اظم ھن$ا .. معنا أنھا م.زمة للظرفي$ة المكاني$ة و� تخ$رج عنھ$ا ُ ََ .َ ُ

ُالمثال ُ' أْعلم حْيث ((:َ َ ُ َ َ ُ K]((ُْعلم حْيثَ، ي]124:ا=نعام َ ُ ، فحيث ھذه منصوبة مفعول به لفع$ل مق$در، يف$سره أعل$م، لم$اذا � َ
ًسھا؟ =ن أعلم � تن$صب مفع$و� ب$ه؛ =ن ال$ذي ين$صب إم$ا أن يك$ون اس$م فاع$ل أو محم$و� عل$ى اس$م ينصب بأعلم نف ً

ًالفاعل، إما أن يكون اسم فاعل واسم الفاعل يكون محمو� على الفعل، وإما أن يكون محمو� على اسم الفاع$ل، أفع$ل  ً
ِ' أْعلم حْيث يْجعُل ر((التفضيل � ھذا و� ذاك،  َ َ َُ ُ َ َ ُ Kَسالتُه َ ُ، فحيث ھنا مفعول به � مفعول فيه، وھ$و ف$ي ]124:ا=نعام))[َ

  .موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم

 بنف$سه ٍمتع$د م$ن كان إذا التفضيل أفعل أن :ذلك في القول وجملة: -الجر بحروف التفضيل أفعل تعدية في-ً وقال أيضا
 الم$ؤمن :نح$و المعن$ى، ف$ي فاع$ل ھ$و م$ا إلى وبإلى ،المعنى في ولمفع ھو ما إلى ِبال.م ىlدُع ٍبغض أو yحب على ٍدال

 ك$ان وإن ،غي$ره م$نتع$دى إل$ى الفاع$ل  ' إلى kأحب وھوھذا تعدى إلى ما ھو مفعول في المعنى،  ،ِنفسه منِ [ kأحب
 لمعن$ى العل$م تع$دى ًإذا ك$ان مت$ضمنا ،ِب$ه أدرى وأن$ا ب$ي أع$رُف ٌزي$د :نح$و ،بالب$اء ع$دي ٍعلم على ٍدال بنفسه ٍمتعد من

 متع$$د م$ن ك$ان وإن للج$ار، وأنف$ع ِللث$أر أطل$$ُب ھ$و :نح$و ،ِب$ال.م َديُع$ تق$دم م$$ا غي$ر ِبنف$سه ٍمتع$د م$ن ك$ان وإنبالب$اء، 
ِإذا كان مشتقا مأخوذا من فع$ل يتع$دى بح$رف ج$ر ع$دي ب$ه � بغي$ره، : يعني بغيره، � به عدي جر بحرف ً  ھ$و :نح$وً
ٍوس$$ارُعوا إل$$$ى مغف$$$رة ((:رِالخي$$$ إل$$$ى وأس$$رع ُ، ھ$$$و أزھ$$د ف$$$ي ال$$$دنيا)ف$$$ي(دى ب$$ـ، الزُھ$$$د يتع$$$ال$$دنيا ف$$$ي ُأزھ$$د َ َ َ َِ ْ َ ِ آل ))[ِ

ٍ حينئ$ذ .الخن$ى ع$ن ُوأحي$د ،ِب$الحلم وأج$دُر ،ِالحم$د عل$ى وأح$رُص ،ِاFث$م م$ن ُوأبعدِ، وأسرع إلى الخير، ]133:عمران
ى الفع$ل ال$ذي اش$تق من$ه، إذا اخ$تص الفع$ل تعدت بحروف مختلفة، بناء على ماذا؟ بناء عل$ ھذه أسماء التفضيل: نقول

َبحرف يتعدى به، فإذا أخذنا منه أفعل التفضيل حينئذ ُعدي بمثل ذل$ك الح$رف،   م$ا ا�س$تعمال ھ$ذا م$ن التعج$ب ولفع$لٍ
 ،لطرف$ه ُهظ$وأغ ،للعوائ$ق وأقطع$ُه ،بنف$سه أعرف$ُه وم$ا '، إل$ى هKأحب$ وم$ا ،[ الم$ؤمن Kأح$ب ما :نحو التفضيل، =فعل

 وھ$$ذا ف$$صل نف$$يس يكت$$ب بم$$اء .انتھ$$ى ك.م$$ه ب$$ه وأج$$درهُ علي$$ه، وأحرص$$ُه الخي$$ر، إل$$ى وأس$$رعُه ال$$دنيا، ف$$ي زھ$$دهُوأ
  .الذھب، يفيدك في التفسير

  

  

َالتو: قال رحمه ' تعالى ُالنعت.. ُعـِاب. ْ .:  

ُيتب7777777777777ع َ ِاUع7777777777777راب يِف7777777777777 َْ َ ْ َس7777777777777ماءَا) ِ َ ْاAول ْ َ ُ   

  

ٌنع77777777777777777ت ْ ٌوتوكي77777777777777777د َ ِ ْ ٌوعط77777777777777777ف ََ َ ْوب77777777777777777دل َْ َ َ َ  

  

َالتو ھو عب$ارة ع$ن الكلم$ات الت$ي � يم$سھا اFع$راب إ� عل$ى س$بيل التب$ع :  جمع تابع، والتابع في اصط.ح النحاةُعـِاب.
� يأتيھ$$ا اFع$$راب و� يم$$سھا اFع$$راب إ� عل$$ى جھ$$ة التبعي$$ة لغيرھ$$ا، لم$$اذا : لغيرھ$$ا، ھ$$ذا م$$ن حي$$ث الع.م$$ة، يعن$$ي
� يم$سه اFع$راب إ� : ً باعتب$ار متبوع$ه، لم$اذا جررن$اه؟ باعتب$ار المتب$وع، إذارفعناه؟ باعتبار متبوعه، لماذا ن$صبناه؟
  .ِباعتبار المتبوع على سبيل التبع لغيره

ً فالمراد بالت$ابع ھ$و الم$شارك لم$ا قبل$ه ف$ي إعراب$ه مطلق$ا، وق$د ح$ده اب$ن عقي$ل بھ$ذا الح$د، ا�س$م وأما في اصط6حھم  ِ
ٌ�س$م ھ$ذا ج$نس ي$شمل ك$ل ا=س$ماء س$واء ش$ارك ف$ي اFع$راب م$ا قبلھ$ا أو �، ًالمشارك لما قبله ف$ي إعراب$ه مطلق$ا، ا

عط$ف البي$ان والن$سق والب$دل .. النع$ت والتوكي$د والعط$ف: وقوله المشارك لما قبله في إعرابه ھذا يشمل سائر التواب$ع
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ٌنصوب إن كان متبوع$ه ًدخلت فيھا؛ =نھا مشاركة لما قبلھا في اFعراب، فالنعت مرفوع إن كان متبوعه مرفوعا، وم
ًمنصوبا، ومخفوض إن كان متبوعه مخفوضا   .وھكذا الباقي.. ًٌ

ٌزي$د ق$$ائم، زي$د: تق$$ول: دخل$ت س$$ائر التواب$ع، وك$$ذلك دخ$ل خب$$ر المبت$دأ؛ =ن$$ه م$شارك لم$$ا قبل$ه ف$$ي إعراب$ه: ًإذا مبت$$دأ : ٌٌ
ٍأ ومع$ه خب$ر حينئ$ذ يك$ون حكُم$ُه ٌمرفوع با�بتداء، ورفع$ه ض$مة، وق$ائم خب$ره مرف$وع ورفع$ه ض$مة، أينم$ا ح$ل المبت$د ٌ

ًحكمُه ما لم يدخل عليه ناسخ، حينئذ ھل يكون الثاني تابعا ل5ول، يصدق عليه أن$ه م$ن التواب$ع؟ �، نح$ن نق$ول ٍ الت$ابع : َ
ٌانتبه لھذا المعنى، حينئذ زيد ق$ائم، ق$ائم ھ$ذا مرف$وع، مث$ل المبت$دأ، .. ھو الذي � يمسه اFعراب إ� على سبيل التبع ٌ ٌ ٍ �

ُمت$$ابع ل$$ه كم$$ا أن$$ه � ينف$$ك النع$$ت ع$$ن متابع$$ة : ًيوج$$د مبت$$دأ ول$$م ي$$سبقه ناس$$خ ومع$$ه خب$$ر ل$$يس بمرف$$وع، � يوج$$د، إذا
ِمنعوته، جاء زيد الفاضُل مثلُه، تغير زيد رأيت زيدا تغير معه الفاضل الفاضل، م$ررت بزي$د الفاض$ل ي$دور مع$ه، إذا  ٍ َ ً ُ ٌ

ِنصب نصب معه، إذا رفع رفع معه إذا خفض   . خفض معه مثله الخبرُ

ِمن حيث كونه متابعا مشاركا لما قبله في الرفع فھو مثله، لكن ق$ال: ًإذا ً ًمطلق$ا؛ =ن الخب$ر وإن ش$ارك المبت$دأ إ� أن$ه : ً
ٌ� يشاركه مطلقا؛ =ن المبتدأ قد يدخل عليه ناسخ فحينئذ ينفك الخبر من حيث اFعراب عن المبتدأ، زيد قائم كان زي$د  ٌٌ ٍ ً

ً انفك عنه، إن زيدا قائم، إذاًقائما ًانفك ليس مطلقا، بخ.ف النعت، النعت � يمكن أن يوجد النعت مرفوعا والمنع$وت : ًٌ ً
ًمنصوبا أو العكس، وإنما مثل$ه ف$ي أي تركي$ب م$ن تراكي$ب الع$رب فالنع$ت ت$ابع لمنعوت$ه رفع$ا ون$صبا وخف$ضا، وأم$ا  ً ً ًٌ

ٍدخل ناس$خ عل$ى المبت$دأ فحكم$ُه حكم$ُه، وإن دخ$ل علي$ه ناس$خ فحينئ$ذ �، الخب$ر إن ل$م ي$: Kالخب$ر ف$.، ُيف$صُل في$ه فيق$ال ٌ ٌ
ًرأيت زي$دا راكب$ا، راكب$ا ھ$ذا مث$ل: ًليس مطلقا، كذلك الحال إذا قيل: ًانفصل عنه، إذا ً ًج$اء زي$د الفاض$ُل ورأي$ت زي$دا : ً ُ ٌ

ٍالفاضل، حينئذ نق$ول َرأي$ت زي$دا الفاض$ل: النع$ت ت$ابع لمنعوت$ه ف$ي حال$ة الن$صب: َ ً ً، فھ$و من$صوب مثل$ه، ورأي$ت زي$دا ُ ُ
ًفاض.، فاض. ھذا حال ًمثله، ھل ھو تابع له مطلقا، أو أنه في بعض التراكيب دون بعض؟ � شك أن$ه الث$اني، وإن .. ً

ش$ارك م$ا قبل$ُه مت$ى؟ إذا ك$ان ص$احب : ًكان مشاركا لما قبله في إعراب$ه ف$ي ح$ال ن$صب ص$احب الح$ال، الح$ال نق$ول
ًالحال منصوبا، إذا ًمطلق$ا أخرجن$ا الح$ال، لم$اذا؟ =ن ص$احب الح$ال � يك$ون دائم$ا من$صوبا، إذا :  شاركُه، لكن نقول:ً ً ً

ًرأيت زيدا راكبا، راكبا ھذا حال، وھو مشارك لما قبله في اFعراب: قلت ً ً . ًلصاحب الحال لكون كل منھم$ا من$صوبا.. ُ
ًجاء زيد راكبا، مررت بزيد راكبا، بقي الحال منصوبا وصا ً ًٍ ُ حب الحال انتقل من الن$صب إل$ى الرف$ع، وم$ن الرف$ع إل$ى ٌ

  .الخفض ولم ينتقل معه الحال

ًل$يس مطلق$ا، ش$$اركه ف$ي بع$$ض ا=ح$وال، وھ$$و إذا ك$ان ص$احب الح$$ال من$صوبا، وفارق$$ه فيم$ا ع$$دى ذل$ك، ومثل$$ه : ًإذا ًِ ِ
ًالتمييز إذا كان صاحبُه منصوبا فھو منصوب مثله، لكن قد يكون مرفوعا وقد يكون مج ُرورا والحكم حكمُهًٌ ً.  

ٌزي$د ق$ائم، وح$ال المن$صوب: ا�سم المشارك لما قبله في إعرابه، ھذا دخل فيه س$ائر التواب$ع وخب$ر المبت$دأ، نح$و: ًإذا ٌ :
ًضربت زيدا مجردا شاركه في إعرابه، ويخ$رج بقول$ك ً ًمطلق$ا الخب$ر وح$ال المن$صوب، فإنھم$ا � ي$شاركان م$ا ق$بلھم : ُ

ًي بع$$ض أحوال$$ه، وھ$$و إذا ك$$ان ص$$احب الح$$ال من$$صوبا، وأم$$ا ف$$ي الرف$$ع والخف$$ض ففارق$$ه، ًف$$ي إعراب$$ه مطلق$$ا، ب$$ل ف$$
بخ.ف التابع فإن$ه ي$شارك . وكذلك الخبر إنما يشارك المبتدأ فيما إذا لم يدخل عليه ناسخ، وأما إذا دخل عليه ناسخ ف.

ًمررت بزيد الكريم، ورأيت زيدا: ما قبله في سائر أحواله من اFعراب، نحو ِ ِ الكريم، مررت بزيد الك$ريم ھن$ا ش$اركه ٍ ٍ ُ َ
ٌمطلقا، ورأيت زيدا الكريم، مررت بزيد الكريم، زي$د الك$ريم، الك$ريم ھ$ذا نع$ت، ومنعوت$ه زي$د، وھ$و مخف$وض مثل$ه،  ٍ ٍِ ِ ُ َ ً ً

ُكل منھما مخفوض، انتقل زيد صار منصوبا رأي$ت زي$دا الك$ريم انتق$ل مع$ه مباش$رة، ج$اء زي$د الك$ريم، الك$ريم ب$الر ُ ٌ ً فع ًُ
ًيدور معه رفعا ونصبا وخفضا: ًلماذا؟ =ن منعوته مرفوع، إذا ً ً.  

ًمطلق$$ا Fخ$$راج الخب$$ر وح$$ال : ًا�س$$م الم$$شارك لم$$ا قبل$$ه ف$$ي إعراب$$ه مطلق$$ا، الم$$شارك لم$$ا قبل$$ه ف$$ي إعراب$$ه نق$$ول: ً إذا
ي$ز ك$ذلك مثل$ه دون حال المرفوع والمجرور؛ =نه خارج =نه غير مشارك، والتمي: المنصوب، وحال المنصوب يعني

ًفي حال النصب، بقي ماذا؟ يرد عليه شيء واحد التعريف ھنا سبب خل. له وھو تعدد الخبر، الخبر الثاني َ K : ُوأخب7ـروا ََ ْ َ
َباثنيـن أو بأكثـرا ْ َْ ْْ ََ َِ ِ ًالخب$ر ا=ول مثل$ُه، إذا ك$ان مرفوع$ا حينئ$ذ ص$ار مرفوع$ا، وإذا ك$ان .. ، الخبر الث$اني يواف$ق ال$سابقِ ًٍ

ٌا منصوبا، وإذا كان مخفوضا مخفوضا، ھذا حلو حامض، ھ$ذا مبت$دأ وُحل$و ب$ضم الح$اء، ُحل$و فْع$لمنصوب ٌ ٌ ٌ ٌُ ً ً ً ٌح$امض، .. ً
ًحلو ھذا خبر أول، وحامض خبر ثاني، إن ھذا حلو حامض، كان ھذا حلوا حام$ضا، ظنن$ت ھ$ذا حل$وا حام$ضا ً ً ًُ ٌ ٌ ٌ مع$ه .. ٌ

ًمطلق$ا؛ =ن$ه مب$اين لم$ا قبل$ه غي$ر م$شارك : خرجن$ا ا=ول فق$ط بقولن$ايدور، الثاني مع ا=ول، أما ا=ول فيتغير، ف$نحن أ
ٍله، لكن الثاني موافق للخب$ر ا=ول، فھ$و ي$دور مع$ه رفع$ا ون$صبا، و� يك$ون خف$ضا، حينئ$ذ تق$ول ً ً ٌھ$ذا حل$و ح$امض، : ً ٌ
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ًحامض ھذا تابع للسابق مثله مرفوع، إذا رفع رفع، وإذا نصب نصب، � يكون مرفوعا وھ$و من$صوب،  و� العك$س، ٌ
المشارك لم$ا قبل$ه ف$ي إعراب$ه الحاص$ل والمتج$دد غي$ر : ا=ولى أن يعرف بأنه: ٍحينئذ نتحاج إلى إخراجه، ولذلك نقول

ًخبر، ولو زيد غير خبر على قوله مطلقا � إشكال، يعني ٍا�سم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا غي$ر خب$ر، : تقول: ٍ ً
ِية، وأما المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتج$دد غي$ر خب$ر، معن$ى الحاص$ل ما في إشكال، الحدود ليست توقيف

كم$$ا ذكرن$$اه .. المتج$دد أن$$ه كلم$ا تغي$$ر اFع$راب لل$$سابق ب$$سبب تغي$ر التراكي$$ب يتغي$ر ا�س$$م ال.ح$$ق ب$نفس ذل$$ك التغي$ر
خرج ب$ه، ل$م يتغي$ر .. الخبر بنفس تغيرهخبر المبتدأ، إذ لو تغير المبتدأ بالنواسخ لم يتغير : ًسابقا، فخرج به ث.ثة أمور

ًك$$ان زي$$د تغي$$ر الخب$$ر، لك$$ن � بتغي$$ر المبت$$دأ، ك$$ان المبت$$دأ مرفوع$$ا والخب$$ر : ب$$نفس تغي$$ره ب$$ل ب$$شيء مغ$$اير، ل$$و رف$$ع ٌ
ٌمرفوعا، زيد قائم، ثم قلت ٌ ًكان زي$د قائم$ا، ل$م يتغي$ر الخب$ر ھن$ا بتغي$ر المبت$دأ، وخ$رج المفع$ول الث$اني، فإن$ه ل$و تغي$ر : ً ٌ

ًأعط$ي زي$د درھم$$ا، تغي$ر ا=ول ول$م يتغي$$ر المفع$ول الث$$اني، : راب المفع$ول ا=ول ب$$أن ص$ار نائ$ب فاع$$ل، كم$ا ف$$يإع$ ٌ َ ُ

الرم$اُن : خ$رج ب$ه الخب$ر الث$اني، فيم$ا إذا تع$ددت ا=خب$ار، نح$و: غير خب$ر. ًوخرج الحال المنصوب كما ذكرناه سابقا
ًحلو حامض، إذا ٌ   .ًزيد على السابق مطلقا غير خبر كذلك � إشكالالتعريف ھذا أجود من سابقه، وإن : ٌ

  :قال الناظم

ُيتب7777777777777ع َ ِاUع7777777777777راب يِف7777777777777 َْ َ ْ َس7777777777777ماءَا) ِ َ ْاAول ْ َ ُ  

  

ٌنع77777777777777777ت ْ ٌوتوكي77777777777777777د َ ِ ْ ٌوعط77777777777777777ف ََ َ ْوب77777777777777777دل َْ َ َ َ  

  

ُيتبع َ ِاUعراب ِيفھذا فعل مضارع، : َْ َ ْ َاAسماءجار ومجرور متعلق به، : ِ َ ْ ْاAولھذا مفع$ول ب$ه، : َ َ ٌنع7تنع$ت ل$ه، : ُ ْ ھ$ذا : َ
ُيتبعفاعل  َ ٌيتبع نعت، َْ ْ ُ َ ََ ٌ توكي7د وعط7ف:، وما عطف علي$هْ َ َ ْْ ٌ ِ ْوب7دل َ َ َ ُ يتب7ع ..َ َ ِاUع7راب يف7 َْ َ ْ َاAس7ماء ِ َ ْ ْاAول َ َ َ اAس7ماء ال$سابقة،ُ َ ْ َ 
ْاAول َ ْاAول أفاد قوله ُ َ   .ِأن ھذه تكون تابعة، وأن المتبوع � يتقدم على تابعه كما سيأتي: ُ

ُيتب7ع َ ِع77رابِاU ىِف77 َْ َ ِف$$ي الرف$$ع والن$صب والخف$$ض، ا=ث$$ر الظ$اھر: م$ا الم$$راد ب$$اFعراب؟ يعن$ي: ْ ِ ٌأث$$ر ظ$$اھر أو مق$$در .. ِ ٌ ٌ
ًيك$ون حرف$ا ويك$ون حرك$ة، يك$ون وج$ودا : يجلبُه العامل في آخ$ر كلم$ة أو م$ا ن$زل منزل$ة ا]خ$ر، وا=ث$ر الظ$اھر قلن$ا ً

ًويكون عدما، يكون تقديريا ولفظيا ومحليا، ھذه كلھا  ً ً ِيتب7ع ف7ي اUع7راب: داخلة في قول$هً َِ ْ ُ َ َِ ًوج$ودا وع$دما، ق$د يع$دم :  أيْ ً
ِاFعراب، مثل ماذا؟ أورد على الناظم ھنا ِيتبع في اUعراب: ُ َِ ْ ُ َ َِ ٌ قام قام زيد، ْ َ ُأبوحَ )َ )َ ُ Mبحب َ َبثنة ِ َ ْ ٌ، قام قام زي$د، ق$ام )... َ َ َ

ه ف$ي اFع$راب؟ ل$يس عن$دنا إع$راب ھن$ا، ھن$ا بن$اء، ل$يس عن$دنا َا=ول فعل ماضي، وقام الثاني توكيد لفظ$ي، ھ$ل أتبع$
ُأبوحَ )َ )إعراب،  ُ   .، � الثانية ھذه توكيد، أين اFعراب؟ ليس عندنا إعرابَ

ًيتبعه في اFعراب وجودا وعدما، �بد أن نوسع الدائرة، فنقول: ًإذا ًاFعراب المراد به وجودا وعدما، لي$دخل المبن$ي : ً ً
إع$ادة اللف$ظ بعين$ه م$رة ثاني$ة، وك$ذلك إذا ..  الفعل أو أكد الحرف، فتوكي$د الفع$ل اللفظ$ي بإعادت$ه م$رة ثاني$ةفيما إذا أكد

ھ$$ذا توكي$د لفظ$$ي، الث$اني م$ن الفع$$ل والح$رف ل$$م يتب$ع ا=ول ف$ي اFع$$راب؛ =ن$ه غي$$ر : أعي$د الح$رف م$$رة ثاني$ة نق$ول
  .معرب

ِيتب77ع ف77ي اUع77راب: ًإذا َِ ْ ُ َ َِ ِ اUع77راب ،ْ َ ًودا وع$$دما؛ لي$$شملوج$$: أيْ ٌق$$ام ق$$ام زي$$د، و : ً ُأب77وحَ )َ )َ ُ Mبح77ب َ َبثن77ة ِ َ ْ ، وي$$شمل ك$$ذلك َ
ھ$ذا ت$ابع لم$ا : ٍعطف النسق حينئذ نق$ول.. عطف النسق، إذا لم يكن للمعطوف عليه إعرابه كالجملة المستأنفة، العطف

Fع$راب، المعط$وف عل$ى م$ا � مح$ل ل$ه ٌھذا ليس له مح$ل م$ن ا: ٍسبق، الجملة المستأنفة قد يعطف عليھا، حينئذ نقول
ًل$م يتبع$ه وج$ودا، وإنم$ا تبع$ه ع$دما، إذا: ِمن اFعراب � محل له م$ن اFع$راب، وكي$ف تبع$ه؟ نق$ول ً �ب$د م$ن توس$يع : ً

  .الدائرة

َ    وعطف النسق إذا لم يكن للمعطوف عليه إعراب كالجملة المستأنفة، وك$ذا الم$راد ب$اFعراب وم$ا ي$شبه اFع$راب،  ٌ
ٌيا زيد الفاضُل، الفاضُل ھذه حركة بناء تابع لزيد، وزيد مبن$ي عل$ى ال$ضم، فاض$ُل بن$ي : تينا في باب المنادى ھناكسيأ ُ

أعطي حركة زيد، لك$ن ھ$ذه الحرك$ة لي$ست حرك$ة إع$راب، وإنم$ا ھ$ي حرك$ة إتب$اع، ھ$ل ي$دخل في$ه؟ نع$م ي$دخل في$ه، 
ُويا سعيد كرز، كذلك بضم كرز. سيأتينا ھذا بحثه ُ ُلفاض$ُل وك$رز إتباع$ا ل$ضمة زي$د وس$عيد، ف$إن تبعيتھم$ا ف$ي ب$ضم ا. ُ ُ ً ُ

  .الضم � في اFعراب

ًاFعراب وجودا وعدما، اFعراُب وما يشبھُه، والمراد كذلك م$ا ي$شمل الظ$اھر والمحل$ي والتق$ديري، ف$دخل نح$و: ًإذا ً :



                                                            
1285

ُجحر َھذا ْ ^ضب ُ ٍخرب َ ِ ٌخ7رب"  ھذا مثال مشھور، أكث$ر الع$رب عل$ىَ ِ ُجح7ر َذاھ7 ب$الرفع، "َ ْ ^ض7ب ُ ٍخ7رب َ ِ ٍخ7رب، َ ِ  ھ$ذا نع$ت َ
ُجحر(لـ ْ ُجحرمبتدأ،  َھذا، )ُ ْ ُجحر..  خبر، وھو مضافُ ْ ^ضب ُ ٍخربمضاُف إليه،  َ ِ ٌخ7رب" أكثر ما نقل َ ِ ِ ب$الرفع، لك$ن نق$ل "َ

ٍكذلك بالخفض، حينئذ نقول َيتب7ع ف7ي اUع7راب اAاFعراب تقديري، تبعه أو �؟ ھنا ي$رد ال$سؤال : ِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ْس7ماء اAولْ َ َ َ ٍخ7رب، ُْ ِ َ 
ُجحر تبع ْ   .أم �؟ تبعه ُ

ُجحر َھذا  ْ ^ضب ُ ٍخرب َ ِ ٍخ7رب، َ ِ اFع$راب ي$دخل في$ه : ً ب$الخفض، تبع$ه أم �؟ تبع$ه، لك$ن باعتب$ار اFع$راب التق$ديري، إذاَ
  .جنس أنواع اFعراب، وھو المحلي والتقديري والظاھر

َيتبع في اUعراب ا)سماء  َ ْ َ ْ ُ َ ََ ِ ِِ ْا)س، ْ َماءَ ِويبدل الفعل من الفعل..  سيأتي أن البدلَ ْ ْ ْ ُ َْ َْ َِ ُِ   .، سيأتيُ

ٌالناظم خص بكون اFتباع ھنا يكون با=سماء، ھل ھو احتراز عن ا=فعال ف. ُيتب$ع الفع$ُل و� ُيتب$ع الح$رُف؟ =ن$ه : ًإذا
َقام قام زيد، � � أبوُح، أتبع الحرف وأتب$ع الفع$ُل ق$ام ق$ام، ھ$ل ھ$و : سيأتي َُ ُ ًتخ$صيص أو أغلب$ي؟ أغلب$ي، إذاٌ التوكي$د : ٌ

  .والبدل وعطف النسق قد تتبع غير ا�سم، وإنما خص ا=سماء بالذكر لكونھا ا=صل في ذلك

ُيتبع َ ِاUعراب ِيف َْ َ ْ َاAسماء ِ َ ْ ْاAول َ َ ِھذا في$ه إش$ارة إل$ى من$ع تق$ديم الت$ابع عل$ى المتب$وع، وأج$ازه بع$ضھم؛ أج$از بع$ضھم : ُ
ِ الموصوف، إذا كان �ثنين أو جماعة، وقد تقدم أحد الموصوفينتقديم الصفة على ٌقام زيد العاق.ن وعمرو، قام زي$د : ٍ ٌَ ٌَ ِ

ٌوعمرو العاق.ن، ھذا جاء على ا=صل، ھل يجوز أن يتق$دم؟ ج$اء الع$اق.ن زي$د وعم$رو؟ �، عل$ى ال$صحيح، وأج$از  ٌٌ ِ ِ
وھ$$و نع$$ت لھ$$م أو لھم$$ا ج$$از وإ� ف$$.، وھ$$ذا ل$$يس إن وق$$ع ب$$ين اثن$$ين أو جماع$$ة : بع$$ضھم، لك$$ن بع$$ضھم ف$$صل، ق$$ال

ٍبصحيح فاسد ھذا؛ =ن المنعوت كالشيء الواحد، جاء زيد وعمرو العاق.ن، الع$اق.ن ھ$ذا نع$ت لزي$د وعم$رو، حينئ$ذ  ٌِ ٌ
وأج$از الكوفي$ون تق$ديم . ھ$ذا فاس$د: صار المنعوت في المعنى كالشيء الواحد ف. يج$زأ، � يف$صل بينھم$ا، وھ$ذا نق$ول

ٌنع7ت وتوكي7د وعط7فعطوف بشرطه وسيأتي معن$ا ف$ي عط$ف الن$سق أن$ه يج$وز التق$ديم، وال$صواب أن$ه � يج$وز، الم َ َ ْ َ ْْ ٌ ِ ٌ َ 
ٌوعط$فعطف البي$ان : والعطف يشمل اثنين ْ  الن$سق، والب$دل، ھ$ل الترتي$ب م$راد عن$د الن$اظم ھن$ا؟ أم الترتي$ب باعتب$ار َ

ْنعت وتوكيد وعطف وبدل: النظم َ ٌَ َ ٌ َ َ ْ َ ْْ ِ ٌ   ؟َ

َ على ھذا، نعت بوب النعت، ثم بوب للتوكيد، ث$م عط$ف البي$ان، ث$م عط$ف الن$سق، ث$م الب$دل آخ$ر ب$اب، بھ$ذا ھو مشى َK K ٌ
إذا اجتمعت ھذه كلھا � يقدم فيھا التوكي$د عل$ى : جرى على ما سار عليه، لكن عند البيانيين ترتيب معين: ًالترتيب، إذا

ًم$$ا ھ$$و أول$$ى عن$$دھم، وھ$$ذا س$$بق م$$رارا معن$$ا ف$$ي الج$$وھر المكن$$ون ، وإنم$$ا تق$$دم جالنع$$ت، � تق$$دم يعن$$ي ھك$$ذا ب$$المزا
  .وغيره

ُِيبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد ث$م بالب$دل ث$م بالن$سق، ھ$ذا الم$شھور عن$د البي$انين، وھ$ذا 
ٌج$اء الرج$ُل الفاض$ُل أب$و بك$ر نف$سُه أخ$وك وزي$د، ج$اء الرج$ُل: ٌمقرر عندھم، فيق$ال َ  الرج$ل ھ$ذا خ$ارج ع$ن الق$سمة، :ٍ

ٌبدل، وزيد ھذا عطف نسق، لكن ھ$ذا استح$سان ل$يس عل$ى : َتوكيد، أخوك: عطف بيان، نفسُه: ٍنعته، أبو بكر: الفاضُل
  .جھة اFيجاب

، واختلف النحاة في العام$ل ف$ي الت$ابع، والبدل النسق وعطف البيان وعطف والتوكيد النعت: أنواع خمسة على والتابع
وللنحاة خ.ف في العام$ل ف$ي الت$ابع، فأم$ا النع$ت والتوكي$د وعط$ف البي$ان فم$ذھب . لى خ.ف طويل عريضما ھو ع
النعت العامل في المتبوع ھو العام$ل ف$ي النع$ت، ھ$ذا  متبوع،ال في العامل ھو منھما واحد كل في العامل أن: الجمھور

َجاء زيد الفاض$ُل، ج$اء: ھو الصحيح، فإذا قلت ٌي$د فاع$ل، والفاض$ُل ھ$ذا نع$ت لزي$د مرف$وع، ونع$ت ٌفع$ل ماض$ي، وز: ٌَ
ًالمرفوع مرفوع، زيد مرفوع بماذا؟ بجاء، والفاضُل مرفوع بماذا؟ بجاء أيضا، ھذا المراد بكون العامل في التابع ھ$و  َ َ

َزيد الفاضُل، زيد مرفوع بجاء، كذلك الفاضُل مرفوع بجاء، ھذا مراد الجمھور بكون : العامل في المتبوع، أن ٌ العام$ل ٌ
  .في التابع، ھو عين العامل في المتبوع

. النعت والتوكيد وعطف البيان العامل متحد، الذي عمل في المتب$وع ھ$و العام$ل ف$ي الت$ابع، ھ$ذا م$ذھب الجمھ$ور: ًإذا
، ا]جرومي$ة التبعي$ة م$شھورة عن$د النح$اة قبل$ه؛ لم$ا تبعيت$ه منھ$اٍواح$د  ك$ل ف$ي العام$ل أن إلى: وا=خفشوذھب الخليل 

؛ =نھ$ا معن$وي، وس$بق أن العام$ل المعن$وي، وھ$و م$ا � ح$ظ لل$سان ذكرونھا كثير، وھي عامل ضعيف � يعول عليهي
َفيه ضعيف في أص$له، ول$و� أن$ه ل$م يوج$د ف$ي المبت$دأ إ� ا�بت$داء والتجري$د ف$ي ب$اب الفع$ل لم$ا قي$ل بھم$ا، لك$ن ألج$ئ  ُ ِ ٌ
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ف$. يع$دل إل$ى العام$ل المعن$وي إ� . م$ا يوج$د عام$ل لفظ$ي.. ورةالنحاة إلى القول بھما في ھذين البابين من باب الضر
َج$اء : إذا قل$ت: ، فالتبعي$ة الت$ي ھ$ي أم$ر معن$وي، التبعي$ة فعل$ك أن$ت، يعن$ي-انتبه لھ$ذا-عند تعذر وجود العامل اللفظي 

ًزيد الفاض$ُل، أن$ت ذك$رت الفاض$ل م$ن أج$ل أن يك$ون تابع$ا لزي$د، ھ$ذا ھ$و العام$ل، ھ$ذا ض$عيف، ول$ذلك نق$ : ول ھن$اكٌ
ًجعل$ك ا�س$م أو� لتخب$ر عن$ه ثاني$ا، ھ$و وص$ف ل$ك أن$ت، العام$ل المعن$وي ف$ي ا=ص$ل وص$ف ل$ك أن$ت، وأن$ت ش$يء  ً
خارج عن اللفظ، العوامل منسوب إليھ$ا العم$ل وإن كان$ت ھ$ي أع$راض، وإن ك$ان اFن$سان ل$ه حكاي$ة أو ل$ه عم$ل ف$ي 

فك$رة العام$ل ھ$ذه خيالي$ة، ھ$ذه خ$زعب.ت � : ة، يق$ولنفس العوامل، ولذلك ابن م$ضاء ل$ه رس$الة ف$ي ال$رد عل$ى النح$ا
ٌإن زي$دا ق$ائم، ت$ستطيع تق$ول: ما في شيء اسمه عامل ويعمل ن$صب ورف$ع، أن$ت إذا قل$ت: أصل لھا، لماذا؟ يقول إن : ً

ٍزيدا قائما، إن زيد قائم، إن زيد قائم ٍ ٌ ٌ ً " Kإن: "تم$ا ف$ي ش$يء اس$مه عام$ل، إذا قل$: يق$ول! أنت الذي تتحكم ليس العام$ل.. ً
ھو عمل بنفسه كأنك جعلت ل$ه ق$وة وھ$و لف$ظ، ھ$و ح$روف ھ$واء � يق$دم و� ي$ؤخر، كي$ف تجع$ل ل$ه ق$وة ومعن$ى ف$ي 
نفسه، ثم يرفع وينصب؟ �، لكن ھذا جوابه سھل أن المسألة اصط.حية فقط، نظرية العام$ل ھ$ذه م$سألة اص$ط.حية، 

ٍزيدا، رأيت زيد تستطيع تتحكم أنتَجاء : وإ� في ا=صل نعم صحيح، قد يتحكم اFنسان في ُ ً.  

ٌإن زيدا قائم، أنت الذي نصبت وأنت ال$ذي رفع$ت، و : ًإذا إذا قلت Kھ$ذه ع.م$ة لن$صبك بع$د إن ولرفع$ك بع$د إن، " Kإن"ً K
  .ك.م مقبول معقول؛ لكن قال المتأخرون بعد ابن مضاء ك.مه � يلتفت إليه، مع كون ك.مه له وجاھة

 فم$ذھب الب$دل وأما ،معنوي أمر وا=خفش إلى أن العامل في كل واحد منھا ھي تبعيته لما قبله، وھي ذھب الخليل: ًإذا
  .منه المبدل في للعامل مماثل ٌمحذوف فيه العامل أن الجمھور

سوى ب$ين الجمي$ع، وال$صحيح ھ$و أن العام$ل : يعني منه، المبدل في العامل ھو البدلفي  عاملال أن إلى: المبرد وذھب
ٌلبدل على نية تك$رار العام$ل، بمعن$ى أن العام$ل ل$يس ھ$و ع$ين ا=ول خ$.ف ال$سابق، ج$اء زي$د الفاض$ُل، الفاض$ُل في ا َ ِ
ھذا مرفوع بجاء، العامل في المتبوع ھو عين العامل في التابع، وأما في البدل ف$.، فعل$ى ني$ة تك$رار العام$ل، إذا : قلنا
َجاء زيد أخوك، على أن أخوك بدل، كأنك : قلت َ َج$اء زي$د ج$اء أخ$وك؛ =ن$ه ف$ي الغال$ب أن المب$دل من$ه ف$ي ني$ة : قل$تٌ ٌ

ًالطرح، فإذا كان في نية الطرح صار معرضا عنه، وإذا صار معرضا عنه � يمكن أن يجمع بين البدل والمب$دل من$ه  ً
  .ٍفي عامل واحد، وھذا يأتي في المحل، والمراد ھنا التعميم

 ت$سوية بين$ه وب$ين النع$ت، وأم$ا مال$ك، اب$ن واخت$ارهھذا ق$ول المب$رد، .. بدل منه أن العامل في البدل ھو العامل في الم
ٌجاء زيد وعمرو،: النسق عطف  بواس$طة عم$ل لكن$ه، علي$ه المعط$وف في العامل ھو فيه ملاالع أن: الجمھور فمذھب ٌ
ٌج$$اء زي$$د وعم$$رو، عم$$رو مرف$$وع، م$$ا ال$$ذي رفع$$ه؟ نق$$ول: عط$$فال ح$$رف ٌ ض$$ل، لك$$ن ھن$$ا ٌج$$اء زي$$د الفا: ج$$اء، مث$$ل: ٌ

: ي$$لوق العط$$ف؛ ح$$رف بواس$طة هفي$$ عم$$ل لكن$$همق$در،  عام$$ل: لي$$وق العط$$ف؛ ح$رف: بواس$طة ح$$رف العط$$ف، وقي$$ل
  .محذوف العامل: وقيل ،عطفھو حرف ال العامل

ُفالنع77777777777777ت ْ . ٌت77777777777777ابع َ ِ jم77777777777777تم َ ِ ْس77777777777777بق َم77777777777777ا ُ َ َ  

  

ِبوس777777777777مه ِ ْ َ ْأو ِ ِوس777777777777م َ ْ ِب777777777777ه َم777777777777ا َ ْاعتل777777777777ق ِ َ َ ْ  

  

  .يان النعت، وھو أول التوابعھذا تعريف وشروع من الناظم في ب

ُفالنعت ْ . ًالفاء ھذه فاء الفصيحة، النعت اصط.حا: َ   .في اصط.ح النحاة.. ُ

ُالنعت:  قوله ْ ، النعت ھل ھو مغاير للصفة؟ أم أنھما متغايران؟ اب$ن الق$يم ل$ه بح$ث نف$يس ف$ي ب$دائع الفوائ$د عل$ى أن ث$م .
ًوالوص$$ف وال$صفة بم$ا يثب$ت، العل$م ثاب$ت، والف$ضُل ثاب$ت م$$ث.، ًفرق$ا ب$ين النع$ت وال$صفة، وخ$ص النع$ت بم$ا يتغي$ر، 

َحينئذ ھذا يسمى صفة، وأما ما يكون قاب. للتغير كقام وضرب، ضارب وقائم، نقول َ ً ً ُنع$وت : ھ$ذا نع$ت، ول$ذلك يق$ول: ٍ
  .ٌالرب وصفاته كثير ھكذا؛ =ن بينھما فرق

ك$ل : ا يتغي$ر والوص$ف وال$صفة � يخت$صان ب$ه، يعن$يالنع$ت خ$اص بم$: النعت ويقال له الوصف وال$صفة، وقي$ل: ًإذا
  .وفاضل عالم :نحوالصفة والوصف أعم من النعت، يشمل ما يتغير وما � يتغير، : نعت صفة و� عكس، يعني

 ق$ام لم$اً واس$ما الوص$ف بمعن$ىً م$صدرا تطل$ق ال$صفة وأن ،واح$د بمعن$ى م$صدران والوص$ف النع$ت :الق$اموس في و
  .والسواد كالعلم بالذات
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ل ب$ين النع$ت وال$صفة حينئ$ذ نحت$اج : ًإذا lٍفي القاموس وھو كتاب مرجع لغة؛ أن النعت والصفة بمعنى واح$د، وإذا ف$ص ُ
ًإلى نقل، وإ� يصير من قبيل ا�صط.ح، إذا ف$رق مف$رق بينھم$ا إم$ا أن يثبت$ه لغ$ة، وإم$ا أن ي$دعي أن$ه اص$ط.ح، إذا 

  .بأنه اصط.ح � إشكال فيه: ا قيلھذا ھو لسان العرب، �بد من إثباته، وإذ: قال

ُفالنع777777ت ْ . ٌت777777ابع ً-اص$$$$$$ط.حا- َ ِ jم777777تم َ ِ ْس777777بق َم777777ا ُ َ َ  

  

ِبوس777777777777مه ِ ْ َ ْأو ِ ِوس777777777777م َ ْ ِب777777777777ه َم777777777777ا َ ْاعتل777777777777ق ِ َ َ ْ  

  

الت$ابع . تعبي$ر الن$اظم في$ه ن$وع ص$عوبة ،ص$فاته م$ن صفة ببيان متبوعه المكمل التابع بأنه النعت عرف: قال ابن عقيل
jمتم: ًالمكمل متبوعه، ھذا أتى به بيانا لقول الناظم.  جميع التوابع الخمسة السابقةالمكمل، التابع جنس يشمل ِ ْس7بق َم7ا ُ َ َ ،
jمتموالذي سبق ھو المتبوع،  ِ ْسبق َماٌمكمل :  أيُ َ ِبوسمه ببيان صفة من صفاته، َ ِ ْ َ بتعليمه، والوسم ھو الع.م$ة، : يعني: ِ

ًوالع.مة ھنا بكونه إما موضحا وإما مخصصا،  دل على معنى في المتبوع، وھذا المعنى مكمل ل$ه، ث$م أف$اد إم$ا : يعنيً
ًتخصيصا وإما إي$ضاحا، كم$ا س$يأتي jم7تم: الت$ابع ھ$ذا ج$نس، والمكم$ل متبوع$ه ھ$ذا أراد ب$ه بي$ان ق$ول الن$اظم: ًإذا. ً ِ  َم7ا ُ

ْسبق َ   .؛ =ن النعت متمم لمنعوتهَ

ُم$رْرت: ببيان صفة من ص$فاته.. َ ٍبرُج$ل َ َ ٍك$ريم ِ ِ ٌھ$ذا النع$ت، مكم$ل : ٍھ$ذا ج$ار ومج$رور متعل$ق بم$ررت، ك$ريم: ٍج$ل، رَ
ٍمررت برجل ھل يعرف أنه ك$ريم؟ الج$واب: ِللمنعوت وھو رجل، ببيان صفة من صفاته وھو الكرم، لو قيل : ً�، إذا: ُ

  .� يعرف أنه كريم

ٍكريم: قوله: ًإذا ِ ُالنع7ت: ٍ تمم به المعنى السابق، فحينئذ نق$ولَ ْ jم7تم . ِ ْس7بق َم7ا ُ َ ِبوس7مهال$ذي س$بق، وھ$و المنع$وت، :  يعن$يَ ِ ْ َ ِ 
jم7تمجار ومجرور متعلق بقول$ه  ِ الب$اء . ب$سبب وس$مه، ح$صل التتم$يم ب$سبب وس$مه: ، وذك$ر ال$صبان أنھ$ا س$ببية، يعن$يُ

بإفھ$ام :  يق$در م$ضاف أي-عل$ى ھ$ذا- يطل$ق بمعن$ى الع.م$ة، وعلي$ه -ف$ي ا=ص$ل-سببية والوسم يطلق بمعنى الع.م$ة 
ٍالوسم بمعنى الم$صدر، وھ$و الوس$م بال$سمة وھ$ي الع.م$ة، فحينئ$ذ : ع.مته، ويطلق يعني: أنه يفھم وسمه، أيوسمه، 

ٌت$ابع مكم$ل لمتبوع$ه ب$سبب د�لت$ه : ، ومعن$ى العب$ارة-عبارت$ه فيھ$ا غم$وض-� يقدر على ھذا القول، ومعن$ى العب$ارة،  ٌ
ِعلى معنى في متبوعه أو في سببي متبوعه، وھذا يدل على  ِ عناية ابن عقيل بالمعنى أكثر من اللفظ؛ =نه أتى بم$ا أت$ى ً

وھ$ذا � ش$ك , متبوع$ه ف$ي معن$ى عل$ى د�لت$هبه الصبان، مكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، مكمل لمتبوعه بسبب 
  .ًأن النعت يدل على معنى يقيد به أو يوضح المنعوت

ِبوسمه ِ ْ َ ْأو ِ ِوسم َ ْ ِبه َما َ ْاعتلق ِ َ َ ً قسمي النعت، وأنه قد يكون النعت حقيقيا وق$د يك$ون س$ببيا، إذا ك$ان حقيقي$ا ھذا بين فيه: ْ ً ً
ِ بوسمه:فھذا أراده بقوله ِ ْ َ ِ.  

ْأو ِوسم َ ْ ِبه َما َ ْاعتلق ِ َ َ ٍتعلق بالنعت ا=صلي، فحينئ$ذ ص$ار النع$ت لم$ا بع$ده � لم$ا قبل$ه، ل$و : وسم الذي اعتلق به يعني: ْ
ِمررت بزيد الفاضل أب$و: ًقال مث. ٍ ِم$ررت بزي$د الفاض$ل، الفاض$ل ھ$ذا م$تمم لزي$د؛ =ن زي$د فاض$ل وغي$ر : هُ، ل$و قل$تُ ِ ٍ ُ

ِمررت بزيد الفاضل أبوهُ، الفضل وص$ف لم$ن؟ لزي$د أو =ب$ي : ِالفاضل تممت السابق، طيب إذا قلت: فاضل، فإذا قلت ٍ ُ
  زيد؟

ًتعلق به كون$ه معم$و� ل$ه، : أبوه، يعنيرجع على شيء تعلق به، أو وسم ما اعتلق به، ما الذي اعتلق؟ : ًإذا. =بي زيد
ِأو وسمًوھو الذي يسمى سببيا،  ْ َ ْ تعليم وإي$ضاح وك$شف معن$ى ال$ذي اعتل$ق ب$ه، وال$ذي اعتل$ق ب$ه ھ$و مرفوع$ه : ، يعنيَ

  .كما سيأتي

jفالنعت تابع متم ِ ُ ٌ َْ .ُ ْمتم ما سبق: ، قولهَ َ َ َ ُj ًھذا في$ه تف$سيران، بن$ي علي$ه طع$ن ف$ي التعري$ف، أو� : ِ
: -م$ا عرف$ه ا=ش$مونيك-

ْمتم م7ا س7بق: بأنه المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام، المراد بقوله َ َ َ ُj  المفي$د م$ا يطلب$ه المتب$وع بح$سب المق$ام، وعلي$ه ِ
يشمل كل أنواع ا=سباب التي من أجلھا يؤتى بالنعت، التي يعب$ر عنھ$ا ب$أغراض النع$ت، بع$ضھم وص$لھا إل$ى ثماني$ة، 

مدارھما التوض$يح والتخ$صيص، وي$زاد .. إلى آخره، وإن كان أصلھما.. عضھم إلى خمسة عشربعضھم إلى عشرة، ب
ْمتم ما سبق: ھذه ا=غراض كلھا داخلة في قوله.. عليھا الذم والترحم والتعميم واFبھام َ َ َ ُj ، فھو المفيد ما يطلب$ه المتب$وع ِ

ٍع$$ت موض$$حا، إن احت$$اج المق$$ام أن ي$$ؤتى بتخ$$صيص ُبح$سب المق$$ام، إن احت$$اج المق$$ام إل$$ى أن يوض$$ح المتب$$وع أت$ي بالن ً
ٍللمتبوع أتي بالنعت مخصصا، إن احتاج المقام أن يؤتى بنعت لذم المتبوع أت$ي ب$ه عل$ى غ$رض ال$ذم، وھك$ذا الت$رحم،  ً
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ًوھكذا التعميم وھكذا اFبھام ونحو ذلك، بحسب المقام، متى ما احتجنا إلى الذم جئنا بالنعت متمما لم$ا س$بق عل$ى وج$ه 
ًالذم، ومتى ما احتجنا الترحم جئنا بالنعت متمما لما سبق على وجه الترحم، فاللفظ ع$ام ي$شمل جمي$ع أغ$راض النع$ت، 

ْم77تم م77ا س77بق َ َ َ ُj ، ھ$$ذا الم$$شھور ف$$ي ش$$رح عب$$ارة الن$$اظم وعليھ$$ا ا=ش$$موني وأكث$$رھم، لك$$ن اب$$ن ھ$$شام ف$$ي ا=وض$$ح م$$ا ِ
ْم7تم م7ا س7بق: ارتضى ھذا، قال َ َ َ ُj ِض$يح أو تخ$صيص م$ا س$بق، خ$صه بغرض$ينٌمكم$ل بتو:  أيِ توض$يح وتخ$صيص، : ِ

kفالحد: وھذان � شك أنھما غرضان للنعت، وعليه قال َ ْ ٍجامع َغْيُر َ ِ ً؛ =ن$ه خ$رج م$ا إذا ج$يء بالنع$ت ذم$ا، أو ترحم$ا أو َ ً
ٍتعميم$$ا أو إبھام$$ا وع$$د علي$$ه، ع$$د علي$$ه أش$$ياء كثي$$رة تركھ$$ا الح$$د، حينئ$$ذ يك$$ون غي$$ر ج$$امع، وال k K K ً : ج$$واب س$$ھل، نق$$ولً

ًالتخ$$صيص والتوض$$يح ھ$$ذا أھ$$م، وأعل$$ى درج$$ات النع$$ت أن ي$$ؤتى ب$$ه إم$$ا موض$$حا وإم$$ا مخص$$صا، وم$$ا ع$$دا ھ$$ذين  ً
ب$أن ال$ذم والت$$رحم : ٍال$شيئين فھ$و قلي$ل ن$$ادر، حينئ$ذ يك$ون الحك$م عل$$ى الكثي$ر، ف$. اعت$راض عل$$ى الن$اظم، ث$م ق$د يق$$ال

ٌوالتعم$$يم؛ ھ$$ذه كلھ$$ا فيھ$$ا توض$$يح أو تخ$$صيص وز ل$$م تخ$$رج ع$$ن التوض$$يح والتخ$$صيص ف$$. إش$$كال، � : ًي$$ادة، إذاٌ
  .اعتراض على الناظم

ْمتم ما سبق: المعنى الثاني في تفسير قوله: ًإذا َ َ َ ُj   .المكمُل الموضُح للمعرفة والمخصص للنكرة كما سيأتي:  أيِ

 ج$امع، وأجي$ب ب$أن ٌوھذا تفسير قاص$ر لخ$روج س$ائر ا=غ$راض غي$ر التوض$يح والتخ$صيص، فيك$ون التعري$ف غي$ر
ٌالتوضيح والتخصيص أشھر أغراض النعت، وما عداھما ن$ادر، أو يج$اب ب$أن ك$ل م$ا ذك$ر انتق$ادا للن$اظم داخ$ل تح$ت  ً

ِبسم: ٍالتوضيح والتخصيص، حينئذ تقول ْ ِ� الرحمن الرحيم ِ ِ . َ ْ .ِ ِ ِالرْحمن الرحيم ، . ِ K Kِ ٌھذا للمدح، فھو توض$يح وزي$ادةَ ُأع7وذ. ِ ُ َ 
ِبا+ َمن ِ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم . ِ   .يشمل الجميع وھذا حسن: ًإذا. ، ھذا توضيح وزيادة وھو الذم.

ُالنعت ْ ٌتابع . ِ jمتم َ ِ ْسبق َما ُ َ ِبوس7مهمكم$ل لمتبوع$ه، : يعني: َ ِ ْ َ ِ بوس7مهعرفن$ا: ِ ِ ْ َ ْس7بق َم7ابوس$م : ، أيِ َ ْس7بق َم7اب$صفة : ، أيَ َ َ ،
ْسبق َمابد�لته على صفة : يعني َ َ.  

ْأو ِسمَو َ ِبه َما ْ ْاعتلق ِ َ َ ْأو، ْ ِوسم َ ْ ِبوس7مه: ھذا معط$وف عل$ى قول$ه: َ ِ ْ َ معط$وف عل$ى المج$رور والمعط$وف عل$ى : ، يعن$يِ
ِوس7م: َم7االمجرور مج$رور،  ْ ْاعتل7قم$ضاف إلي$ه بمعن$ى ال$ذي،  َم7ا م$ضاف و َ َ َ ْ اعتل7ق ب$ه،ْ َ َ  ھ$ذا فع$ل ماض$ي، والم$راد ْ

ْاعتلق َ َ ِتعلق، بكونه معمو� للنعت، :  أيْ   .نعت حقيقي ونعت سببي: ٍفحينئذ نقسم النعت إلى نوعينً

=نھم$$ا � يتم$$ان متبوعھم$$ا � بإي$$ضاح و�  والن$$سق، الب$$دل خ$$رجأ :س$$بق م$$ا م$$تمو ج$$نس، ت$$ابع: قول$$ه: ش$$رح التعري$$ف
  .ًلم يقصد بھما ذلك أصالة، ف. ينافي عروض اFيضاح بالبدل، بل ولعطف النسق في بعض الصور: تخصيص، أي

ِبوسم و ْ َ ْأو ِهِ ِوسم َ ْ ِبه َما َ ْاعتل7ق ِ َ َ  مخ$رج لعط$ف البي$ان والتوكي$د؛ =نھم$ا ش$اركا النع$ت ف$ي إتم$ام م$ا س$بق؛ =ن الث.ث$ة ْ
ًتكمل د�لته، وترفع اشتراكه واحتمال$ه، إ� أن النع$ت يتمم$ه بد�لت$ه عل$ى معن$ى ف$ي المتب$وع، أو فيم$ا ك$ان متعلق$ا ب$ه، 

س$يأتي " ك$ل وأجم$ع"ن عين ا=ول، والتوكيد المعن$وي ك$ذلك، وك$ذلك اللفظ$ي، و والتوكيد والبيان ليسا كذلك؛ =ن البيا
  .بيانھما

ًوالنعت يكون مخص$صا ويك$ون موض$حا، والم$راد بالتوض$يح رف$ع ا�ش$تراك، والم$راد بالتخ$صيص تقلي$ل ا�ش$تراك،  ً
ٍم$ررت برج$ل :  قل$تٍالتوضيح يكون للمعرفة، والتخصيص يكون للنكرة، حينئذ التخصيص حصل بتقلي$ل ال$شيوع، إذا ُ

ٍكريم، حينئذ ق$ل، أخرج$ت البخي$ل، ث$م إذا قل$ت: ٍكريم، رجل كريم، رجل ما زال ھو نكرة، لكن لما قلت برج$ل ك$ريم : ٍ
Kھل تعرف؟ لم يتعرف، بقي الرجل من ھو؟ ما ندري من ھو، وإنما يصدق عليه أنه وصفه ك$ريم، وھ$ذا ي$صدق عل$ى  K

م يحصل له تعريف، وإنم$ا ح$صل ل$ه تقلي$ل اش$تراك فق$ط؛ =ن لف$ظ رج$ل ي$شترك ًإلى آخره، إذا ل.. زيد وعمرو وخالد
ٍبرج$ل ك$ريم أخرج$ت ا=كث$ر، وبق$ي القلي$ل وھ$و الك$ريم، حينئ$ذ نق$ول: فيه البخيل والكريم، ف$إذا قل$ت ك$ريم ھ$ذا مقل$ل : ٍ

  .للشيوع

قلي$ل �ش$تراك المعن$وي ف$ي ت: التوضيح رفع ا�شتراك اللفظ$ي ف$ي المع$ارف، ويك$ون بع$د المعرف$ة، والتخ$صيص: ًإذا
ٍم$$ررت بزي$$د الخي$$اط، ھ$$ل ھ$$ذا المث$$ال : أن يك$ون للتخ$$صيص: النك$رات، وذك$$ر اب$$ن عقي$$ل ھن$$ا خم$$س أغ$$راض للنع$$ت ُ

Kمسلم؟ على المشھور �، ھو ما ذكر التوضيح، ولعله يقصد بالتخصيص ھنا التوضيح، قد يكون ھذا مراده، لكن ل$يس 
ُج$اء زي$د الع$الم، إذا عن$دك زي$د : ً يكون النعت بعد المعرف$ة مفي$دا للتوض$يح، تق$ولأن: ھذا المشھور عند النحاة، النحاة ٌ

ٍجاء زيد العالم، حينئ$ذ تع$ين: جاھل وعالم، فإذا وصفته بالعلم، تقول ُ ُِرف$ع ا�ش$تراك، ك$ان زي$د م$شترك ب$ين الجاھ$ل .. ٌ



                                                            
1289

ٌج$$اء زي$$د الع$$الم، فحينئ$$ذ ح$$صل رف$$ع ل.ش$$تراك ال: وب$$ين الع$$الم، ف$$إذا قل$$ت ٍَ بع$$د المع$$ارف، وأم$$ا .. لفظ$$ي ف$$ي المع$$ارفٌ
ٍمررت برجل خياط، قلنا: التخصيص فھو تقليل ل.شتراك، ويكون بعد النكرات، لو قال ٍ ٍبرجل خياط ھذا ح$صل ن$وع : ُ

ِمررت بزيد الكريم، ومنه قوله تعالى: نحو: وللمدح. تخصيص ٍ ِ' ِمْسِب: ((ُ Kرْ الKرْ الِنَحمKرْال$، ]1:الفاتحة))[ِيمِحKھ$ذا ِنَحم 
ُ ھذا نعت ثاني، أو نعت النعت، ونعت النعت ھ$ذا في$ه خ$.ف، يعن$ي:ِيمِحKرْالنعت للفظ الج.لة، و ُ� ينع$ت النع$ت م$ع : ٌ

  .ُ� ُينعت النعت مع وجود المنعوت، يأتينا إن شاء ': قاعدة.. وجود المنعوت

ٍم$$$ررت بزي$$$د الفاس$$$ق، ذم ھ$$$ذا، م$$$ررت بزي$$$د ال$$$سارق الل: ولل$$$ذم ٍُ َفاْس$$$تعذ ب$$$ا[ م$$$ن((ئ$$$يم، ھ$$$ذا كل$$$ه ذم، ُِ ِِ ِK ِ ْ َ ِ ال$$$شْيطان َ َ K
ِالرجيم ِ K]((ِالرجيم، ]98:النحل ِ Kُم$ررت : وللت$رحم. مرج$وم..  ھذا نعت للشيطان، ما المراد به؟ م$دح؟ �، الم$راد ب$ه ال$ذم

  .اللھم عبدك المسكين، ھذا ترحم: ٍبزيد المسكين، المسكين

ِد، أم$س ال$دابُر، ال$دابُر ھ$ذا نع$ت =م$س، أم$س ھ$و ال$دابر، ولك$ن ج$يء بالنع$ت م$ن ب$اب ِأم$س ال$دابُر � يع$و: وللتأكيد
ٌفإذا نفخ في الصور نفخة واحَدة((: التوكيد، ومنه ِ k ِ َِ ٌ َ َ َ َْ ُِ َ ٌواحَدة، ]13:الحاقة))[ِ ِ ٌنفخةٌ ھذا توكيد لـ َ َ َْ.  

وعطف عليه العاص$ين، ھ$ذا في$ه تعم$يم، ل$و إن ' يرزق عباده الطائعين والعاصين، الطائعين : ومن أغراضه التعميم
  .Kإن ' يرزق عباده عم، لكن ھذا جاء من باب تأكيد العموم: قال

ٍتُصدق بصدقة قليلة أو كثيرة: اللھم عبدك المسكين، واFبھام: وھذا ذكره: والترحم ٍ َ l ُ.  

  .ُمررت برجلين عربي وعجمي: والتفصيل

يرھ$$ا، لك$$ن أص$$لھا ھ$$و التوض$$يح والتخ$$صيص، وكلھ$$ا ترج$$ع إل$$ى ھ$$ذين ي$$ؤتى بالنع$$ت ل5غ$$راض الم$$ذكورة وغ: ًإذا
  .المعنيين

ْمتم م7ا س7بق: وھذان المعنيان وما ذكر من أغراض النعت داخلة في قوله َ َ َ ُj ٌمفي$د معن$ى ف$ي المتب$وع، إم$ا عل$ى : ، يعن$يِ
  .جھة التوضيح في المعارف أو التخصيص في النكرات

  .النعت الحقيقي والنعت السببي: عينyثم شرع في بيان أحكام كل من النو

  .ونقف على ھذا

  و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  89الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  :الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

النعت، حيث قسم التوابع إل$ى أربع$ة أن$واع ف$ي الجمل$ة وعن$د :  زال الحديث في الباب ا=ول من أبواب التوابع وھوف.
  .التفصيل إلى خمسة

ِيتب7777777777ع ف7777777777 ُ َ َ اUع7777777777راب ا)يَْ ِ َ ْ ْس7777777777ماء اAولِ َ َ َ ُْ
  

  

ْنع77777777777777ت وتوكي77777777777777د وعط77777777777777ف وب77777777777777دل َ ٌَ َ ٌ َ َ ْ َ ْْ ِ َ ٌَ  

  

  :Kرف النعت بأنهعطف البيان وعطف النسق، ثم ع: العطف ھذا يشمل نوعين

ْفالنع777777777777ت ت777777777777ابع م777777777777تم م777777777777ا س777777777777بق َُ َ َ ُ ٌ ْj ِ ِ َ . َ
  

  

ْبوس7777777777مه أو وس7777777777م م7777777777ا ب7777777777ه اعتل7777777777ق َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِِ َ
  

 

ٌالنعت تابع  ِْ َ َم7تم م7ا (kمشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خب$ر، وھ$ذا ح$د الت$ابع كم$ا س$بق بيان$ه، : يعنيُ. ُj ِ
ْسبق َ vُمتمأي ) َ ٍوصف ما اعتلق به، وھذا ما يشار إليه بأن الوصف ج$ار عل$ى م$ا ھ$و ل$ه، أو ج$ار  متبوعه بوصفه، أو ِ ٍ

ًعلى غير ما ھو له بشرط أن يكون قد رفع اسما ظاھرا أو ضميرا بارز ً ً.  

ًھ$$و م$$ا رف$$ع ض$$ميرا م$$ستترا، : نع$$ت حقيق$$ي ونع$$ت س$$ببي، والم$$راد بالنع$$ت الحقيق$$ي: ٍحينئ$$ذ ينق$$سم النع$$ت إل$$ى ن$$وعين ً
ً رفع اسما ظاھراما: والنعت السببي ً.  

ًفحينئذ إذا لم يرفع اسما ظاھرا حكمنا عليه بأنه نعت حقيقي سواء أضيف إلى ما بعده أو نصب ما بعده، ول$ذلك نق$ول ً ٍ :
ِزيد حسُن الوجه، نقول ًھذا نعت حقيقي وليس نعتا سببيا، وك$ذلك تق$ول: ٌ ًزي$د ح$سن وجھ$ا، وجھ$ا ھ$ذا من$صوب عل$ى : ً ً ٌ ٌ

إم$ا أن يك$ون معرف$ة وإم$ا أن يك$ون نك$رة، إذا : بالمفعول به، قلنا المنصوب بعد حسن وفع$ل نق$ولKالتمييز أو أنه مشبه 
ًكان معرفة تعين أن يكون مشبھا بالمفعول به، وإذا كان نكرة جاز فيه وجھان، ا=رجح أن يكون تمييزا ً.  

ًإذا قيل زيد حسن وجھا نقول: ًإذا ًھذا نع$ت حقيق$ي؛ =ن$ه رف$ع ض$ميرا م$ستترا،: ٌ ش$رط :  والمن$صوب ال$ذي يلي$ه، نق$ولً
ً� بد أن يك$ون رافع$ا �س$م ظ$اھر، ف$إذا ل$م يرف$ع اس$ما ظ$اھرا حينئ$ذ حكمن$ا علي$ه بكون$ه نعت$ا .. ًالسببي أن يكون رافعا ً ً ًٍ

ِأو وس7م م7ا اعتل7ق ب7ه: (أدخل$ه بقول$ه.. ًحقيقيا، ولو نصب أو خفض م$ا بع$ده، أش$ار إلي$ه ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ًحينئ$ذ يك$ون راجع$ا إل$ى) َ  م$ا ٍ
ٌجاء زيد الفاض$ُل، الفاض$ُل نق$ول : ًبعده، يعني وسم ما اعتلق به بأن يكون الوصف جاريا على غير ما ھو له، فإذا قيل

ًرفع ضميرا مستترا، وھذا الوصف جار على ما ھو له، يعني على الذي ھو له، ما ھو الذي ھو ل$ه؟ جئن$ا ب$ه ف$ي : ھنا ً
ٍمون النعت وھو كونه دا� على ذات متصفة بصفة ھي الفضُل، حينئ$ذ ھذا المثال =ي شيء؟ لنصف زيد، بماذا؟ بمض ً

ٌالفاضل ھذا نعت لزيد وھذا الوص$ف الموص$وف ب$ه زي$د، وھ$ذا واض$ح ب$ين � إش$كال : ٌجاء زيد الفاضُل، نقول: تقول
  .فيه

ًوأما السببي ف.، فھو جار على غير ما ھو له، جاء زيد الفاضُل أبوهُ، إذا رف$ع اس$ما ظ$اھرا ً ً ج$اء فع$ل ماض$ي : ، نق$ولٌ
ُوزيد فاعل، والفاضُل نعت زيد ًالفاض$ل نع$ت لزي$د إذا ھ$و ص$فة : صفة له، أبوهُ ھذا فاعل بالفاضل، فإذا جئن$ا نحق$ق.. ٌ

 ھل جرى لما ھ$و ل$ه؟ ف$ي اFع$راب نق$ول ھ$و ص$فة لزي$د، -ِوھو الوصف بالفضل-وذاك موصوف، ھل ھذا الوصف 
ھل جرى، يعني من حيث المعنى ھ$ل أثب$ت .. ة وموصوف، نعت ومنعوتًوزيد موصوف، إذا ھذا في اFعراب، صف

ھ$و ص$فة، لك$ن : ًمعناه لموصوفه أم لغيره؟ لغيره، ھذا نسميه جاريا على غير ما ھو له، وإن كان ف$ي اFع$راب نق$ول
Kفي الحقيقة ليس صفة لزيد، وإنما ھو صفة =بي زيد، ج$اء زي$د الفاض$ُل أب$وهُ، إذا ق$سم لن$ا بھ$ذا الح$د ً  فأدخ$ل ف$ي الح$د ٌ

  .الحقيقي والسببي: قسمي النعت

التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وھ$ذا التعري$ف جي$د وأوض$ح : ابن ھشام عرف النعت في القطر بأنه
من تعريف الناظم إ� أن$ه خ$اص بالنع$ت الحقيق$ي، ف$. ي$شمل النع$ت ال$سببي، ويمك$ن إدراج$ه لك$ن عل$ى تأوي$ل، الت$ابع 
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ٍا معنى التابع، المشتق أو المؤول به، فحينئذ خرجت جميع التوابع؛ =نه � يشترط فيھا أن تكون م$شتقة، وس$يأتي عرفن
ًأن النع$$ت ي$$شترط عن$$د الجمھ$$ور أن يك$$ون م$$شتقا أو م$$ؤو� بالم$$شتق ^ وانع77ت بم77شتق .. ً َْ ْ َْ َ ِوش77بھه: ث$$م ق$$الَ ِِ ْ ، يعن$$ي ش$$به َ

ٍالمشتق، يعني مؤو� بالم$شتق، حينئ$ذ خرج$ ت جمي$ع التواب$ع =نھ$ا لي$ست م$شتقة، ول$و ُوج$د فيھ$ا ن$وع اش$تقاق إم$ا أن$ه ً
ًرأي$ت ش$اعرا وكاتب$ا، ش$اعرا ھ$ذا م$شتق، وكاتب$ا ھ$ذا م$شتق: مؤول وإما أنه يجاب بأنه � يشترط فيھ$ا كم$ا إذا قل$ت ً ً ً ..

ًرأيت شاعرا وكاتبا ً ُ.  

ًرأيت رج. شاعرا ورج. كاتب$ا، فھ$و : أوله ابن ھشام على أنه ًً ف$ي الحقيق$ة نع$ت لمنع$وت، لكن$ه مح$ذوف وھ$ذا ص$ار ً
ًمھجورا � يلتفت إليه، وإ� ا=صل كل مشتق إن كان نعتا أو خبرا إلى آخره، فھو إما أن يك$ون نع$ت للف$ظ ش$خص أو  ً ً

ٌأبوك كريم وعالم، كريم ھذا واض$ح أن$ه خب$ر، وع$الم ھ$ل يمك$ن تأويل$ه أو �؟ م$ن حي$ث : رجل أو نحو ذلك، فإذا قلت ٌ ٌ
ٌعنى نعم، عالم يعني رجل أو شخص عالم، لكن � يتأتى فيه التأويل الذي ذكره ابن ھشام في شرح القطرالم ٌٌ ٌ.  

ٍجاء أبو بكر أو قال أب$و بك$ر ال$صديق، ھ$ذا ب$دل أو عط$ف بي$ان، ق$ال عم$ر الف$اروق : وأما ھ$ذا : نق$ول.. ھ$ذا م$شتق.. ٍ
ٍسلب ا�شتقاق =نه قبل العلمية أو قبل جعله لقبا حينئذ ًھو مشتق، ولكن لم$ا اش$تھر لقب$ا عل$ى ال$صديق أب$ي بك$ر :  نقولً

  . ٍالصديق، وكذلك عمر الفاروق حينئذ عومل معاملة ا=ع.م الجامدة

ٌبقي إذا أكد بالتوكيد اللفظي الم$شتق، ج$اء زي$د الفاض$ُل الفاض$ُل، الفاض$ُل ا=ول نع$ت والث$اني ي$صدق علي$ه أن$ه نع$ت، 
 يكون بين اللفظين تباين، يعني اخت.ف، زيد الفاضل بينھما تخالف، وأما إذا ج$اء لكن يشترط في النعت والمنعوت أن

ج$اء زي$د : الث$اني ھ$ذا توكي$د؛ =ن$ه تك$رار لل$سابق، كم$ا إذا قل$ت: نق$ول.. الفاضُل الفاضُل، العالم العالم، ا=م$ين ا=م$ين
ًقام قام زيد، الثاني ليس فع. مسندا إل$ى م$ا : تًزيد، زيد الثاني ھذا توكيد، ليس فاع.، وا=ول ھو الفاعل، كذلك إذا قل ً

ًبعده، وإنما ھو فعل � فاعل له، حينئذ المباين للف$ظ متبوع$ه أخ$رج ب$ه التوكي$د اللفظ$ي إذا وق$ع م$شتقا، لك$ن ي$رد علي$ه  ٍ
jفالنعت تابع متم(كما ذكرنا أنه � يشمل النوع الثاني،  ِ ُ ٌ ِْ َ .ُ ْما سبق(ٌمكمل : أي) َ َ َ  س$بقه، ال$ذي ھ$و المنع$وت، ال$ذي: يعن$ي) َ

ِبوسمه( ِ ْ َ ْأو (بوصفه : يعني) ِ ِ ما اعتلق بهوصفَ ِ ْ َ َ ْ َ.(  

  :ثم قال رحمه '

َول777777777يعط ف777777777ي التعري777777777ف والتنكي777777777ر م777777777ا َ ْ ْ ُ َِ ِِ ِْ . . َ ْ  

  

َلم777777777ا ت6777777777 ك777777777ـ ام777777777رر بق777777777وم كرم777777777ا َ ْ ْ ُ ْ َُ َ ٍَ َ ِ َ ِ  

  

ًم$ا يرف$ع ض$ميرا م$ستترا، وال$سببي: ق$ي، عرفنا الفرق بين الحقيقي وال$سببي، الحقي..vكل من نوعي النعت الحقيقي م$ا : ً
ًيرفع اسما ظاھرا أو ضميرا بارزا، بقطع النظر عن عم$ل آخ$ر، فل$و ن$صب ول$م يرف$ع اس$ما ظ$اھرا أو ض$ميرا ب$ارزا  ً ً ً ً ً ً ًٍ

 ًھذا يعتبر من الحقيقي � من ال$سببي، إذا م$ا ج$رى لغي$ر م$ا: ٍكالصفة المشبھة؛ =نھا � ترفع اسما ظاھرا، حينئذ نقول
ًھو له فيه تفصيل، إن رفع اسما ظاھرا أو ضميرا بارزا فھو سببيا، وإ� فھو حقيقي ً ً ً ً.  

ًزي$$د ح$$سن وجھ$$ا، حقيق$$ي، ووجھ$$ا ھ$$ذا معم$$ول ل$$يس مرفوع$$ا والك$$.م ف$$ي المرف$$وع، ك$$ل م$$ن ن$$وعي النع$$ت الحقيق$$ي  ً ً ٌ ٌ
ع والن$صب والخف$ض، وھ$ذا واح$د م$ن الرف$: والسببي يشتركان في أنھما يتبعان المنع$وت ف$ي اثن$ين م$ن خم$سة، وھ$ي

ٌتابع: مستفاد من قوله ِ ُيتبع ف: (؛ =نه قال في السابقَ َ ْ اUعراب اAسماء اAوليَْ َ َ َ ْ َ ُْ َ ِ ٌفالنعت تابع: (ثم قال) ِ ِْ َ .ُ َ.(  

ًكونه تابعا عرفنا أنه ا�سم المشارك لما قبله في إعرابه، إذا النعت � يكون إ� محكوم$ا علي$ه بم$ا حك$م لمتبوع$ه رفع$ ً ًا ً
lونصبا وخفضا، ھل ھذا يحتاج إلى تنصيص مرة أخرى أم أنه داخ$ل ف$ي ح$د النع$ت؟ أم$ا قلن$ا النع$ت أح$د التواب$ع؟ م$ا  ً ً
ًمعنى التابع؟ ا�سم المشارك لما قبله مطلقا، أو في إعراب$ه الحاص$ل المتج$دد غي$ر خب$ر، إذا ص$دق علي$ه أن$ه � ب$د أن  ً

ًيكون مشاركا لما قبله، رفعا، نصبا، خفض ً   .ًا، فإن خالفه فليس بمشاركً

ٌتابع: وھذا مستفاد من قوله ِ   .، في حد النعت، أو في ا=بواب التبويب، وواحد من التعريف والتنكيرَ

ًا�سم له أحوال عشرة؛ =ن اFعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو خفضا، فھو واحد من ھذه الث.ث، وإم$ا أن يك$ون  ً ً
ًمفردا أو مثنى أو جمعا، وھذ ًه ث.ث ست، وإما أن يكون نكرة أو معرف$ة، ھ$ذه ثم$ان، وإم$ا أن يك$ون م$ذكرا أو مؤنث$ا، ًً ً

  .ھذه عشر
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فباعتب$$ار اFع$$راب ث$$.ث، وباعتب$$ار اFف$$راد وض$$ديه وھ$$و التثني$$ة والجم$$ع ث$$.ث، وباعتب$$ار التعري$$ف والتنكي$$ر اثن$$ان، 
  .وباعتبار التذكير والتأنيث اثنان ھذه عشرة

ً يمك$ن أن يجتم$ع الث.ث$ة رفع$ا ون$صبا وخف$ضا ف$ي اس$م واح$د م$ن جھ$ة واح$دة، ق$د يك$ون م$ن لكل اسم أربعة منھ$ا، � ً ً
ًجھتين نعم، وأما من جھة واحدة ف.، كأن يكون اFعراب تقديري رفعا، نصبا، أو أن يك$ون لفظ$ي رفع$ا ن$صبا �، م$ا  ً ً ً

ِ َدف$$$ُع 'َل$$$ْو�((كال في$$$ه، يجتمع$$$ان، إنم$$$ا يجتم$$$ع أن يك$$$ون الظ$$$اھر مرف$$$وع، وف$$$ي المح$$$ل من$$$صوب، ھ$$$ذا � إش$$$ K ْ(( 
ً ھذا من حيث اللفظ مخفوض ومن حيث المعنى إعرابه محل$ي فھ$و مرف$وع، إذا اجتمع$ا لك$ن م$ن جھت$ين ]251:البقرة[

ً� من جھة واحدة، وأما من جھ$ة واح$دة ك$أن يك$ون اFع$راب تق$ديري رفع$ا، ن$صبا، خف$ضا ً أو ظ$اھر أو محل$ي ف$. .. ً
ًزي$$د، زي$$دان، زي$$دون، � يجتم$$ع ف$$ي كلم$$ة واح$$دة اس$$م يك$$ون مف$$ردا مثن$$ى :  والجم$$ع واFف$$راديجتمع$$ان، ك$$ذلك التثني$$ة ٌ

ًمجموعا إ� من جھة أخرى، من جھتين فريق مث. قلنا من جھة اللفظ مفرد، ومن جھة المعنى جمع، ومر معن$ا ك$ذلك  ً
خت.ف ا�عتب$ار، وأم$ا م$ن جھ$ة واح$دة ًإذا � إش$كال في$ه ب$ا.. ك. وكلتا من جھة اللفظ مفرد، ومن جھ$ة المعن$ى مثن$ى

ف.، كذلك معرفة نكرة �، � يكون كذلك إ� من جھتين كمدخول أل الجن$سية، م$دخول أل الجن$سية ف$ي اللف$ظ معرف$ة، 
ْولقد: ًوفي المعنى نكرة خ.فا =بي حيان، ولذلك سيأتي معنا َ َ cأمر َ ُ َعلى َ ِاللئيم َ ِ cي7سبني . ُ ِ اللئ7يم،َ ِ cي7سبني . ُ لجمل$ة ھ$ذه نع$ت  اَ

ِاللئيمللئيم، ومعلوم أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، ومع ذلك  ِ cي7سبني مدخول أل أعربنا الجملة . ُ َ 
ٍعلى أنه صفة، لماذا؟ مراعاة للمعنى، ترجيح$ا للمعن$ى عل$ى اللف$ظ فھ$و نك$رة، حينئ$ذ م$ن جھ$ة اللف$ظ معرف$ة � إش$كال  ً

ًھو نكرة، إذا باخت.ف التعريف والتنكير في اسم واح$د م$ن جھ$ة واح$دة � يجتمع$ان، ب$اقي فيه، لكن من جھة المعنى ف
  ً.التذكير والتأنيث، فكذلك � يجتمعان إ� باخت.ف وھذا سبق مثاله مرارا

ھ$$ذه ع$$شرة أح$$وال، النع$$ت الحقيق$$ي ل$$ه منھ$$ا أربع$$ة م$$ن س$$تة، لك$$ن النح$$اة يف$$صلون، إذا ذك$$روا الرف$$ع والن$$صب : ًإذا
ض الذي ھو حالة اFعراب يجمعون معه التنكير والتعريف، ثم بقي$ة ا=ح$وال تق$رن بالنع$ت ال$سببي، ول$ذلك اب$ن والخف

ال$$صواب اثن$$ان م$$ن : للنع$$ت الحقيق$$ي أربع$$ة م$$ن ع$$شرة، يق$$ول: ھ$$شام يغل$$ط ف$$ي ش$$رح القط$$ر المع$$ربين ب$$أنھم يقول$$ون
يق$ي وال$سببي، وأم$ا النع$ت ال$سببي فل$ه اثن$ان م$ن نع$م اثن$ان م$ن خم$سة، ھ$ذا فيم$ا اتف$ق في$ه النعت$ان الحق: خمسة، نقول

خمسة باعتبار اFعراب والتعريف والتنكير، وأما باعتبار اFفراد فيلزم حالة واحدة وباعتبار الت$ذكير والتأني$ث ف$النظر 
ِوليعط في التعريف: (yيكون إلى ا�سم المرفوع، على كل قوله ِِ ْ ْ ُ َ. َ ت الحقيق$ي وال$سببي، ھذا المراد به النوعين النع: نقول) ْ

ھ$$ذه .. ٍفحينئ$ذ لھم$$ا اثن$$ان م$$ن خم$$سة، م$$ا ھ$$ي ھ$ذه الخم$$سة؟ الرف$$ع، أو الن$$صب، أو الخف$$ض، أو التعري$$ف، أو التنكي$$ر
ًخم$$سة أح$$وال ل.س$$م، للنع$$ت مطلق$$ا س$$واء ك$$ان حقيقي$$ا أو س$$ببيا ل$$ه اثن$$ان م$$ن خم$$سة؛ =ن$$ه إم$$ا أن يك$$ون مرفوع$$ا أو  ً ً ً

ًمنصوبا أو مخفوضا واح$د م$ن ھ$ذه  ًال$ث.ث و� يجتم$ع اثن$ان، ث$م واح$د م$ن التعري$ف والتنكي$ر، إذا اثن$ان م$ن خم$سة، ً
  .وھذا أمر متفق عليه

َوليعط في التعريف والتنكير ما لما ت6: (قال َ ْ . .َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ (  

َوليعط( ْ ُ َيعطال.م ھذه �م ا=مر، و ) َْ ْ ر وبن$ي للمجھ$ول  فعل مضارع مغير الصيغة، وأصله يتعدى إل$ى اثن$ين، فلم$ا غي$ُ
الموص$ولة ) م$ا.. (الموص$ولة ا=ول$ى لي$ست المج$رورة ب$ال.م) م$ا(ٍحينئذ ارتفع المفعول ا=ول على أنه نائ$ب فاع$ل، و

َيعطا=ولى في محل نصب مفعول ثاني،  ْ َلما ت6الذي : أيَما  ُ َ َ ِ.  

ِوليعط في التعريف( ِ ْ ْ ُ َ. َ َيعط: جار ومجرور متعلق بقوله) ْ ْ ُ.  

ِوالتنك( ْ . َم7ا لم7ا ت67(ًمعطوف على التعريف، إذا يعط$ى ف$ي ھ$ذين الح$الين باعتب$ار التعري$ف والتنكي$ر ) ِيرَ َ َ لل$ذي ت$.ه، ) َِ
  .الذي ھو المنعوت

ٍإذا كان المنعوت معرفة فليعط النعت التعريف، وإذا كان المنعوت نكرة فليعط النعت التنكي$ر و� يختلف$ان، فحينئ$ذ : ًإذا
ً، و� ينع$$ت المعرف$$ة ب$$النكرة، � يختلف$$ان، � ب$$د م$$ن اتحادھم$$ا تعريف$$ا وتنكي$$را، وھ$$ذا ق$$ول � ينع$$ت النك$$رة بالمعرف$$ة ً

  .ًجماھير النحاة، خ.فا ل5خفش كما سيأتي

ًإذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة، وإذا كان المنعوت معرف$ة فالنع$ت معرف$ة، � ب$د م$ن التط$ابق تعريف$ا : ٍحينئذ نقول
  ً.وتنكيرا
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ْكـ امرر( ُ ْ َ بقوم كرم7اَ َ ُْ ٍ َ ْ ام7رر)ِ ُ ٍبق7وم(ً ھ$ذا فع$ل أم$ر، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره أن$ت ْ ج$ار ومج$رور متعل$ق ) ِ
ْامرر: بقوله ُ َكرما(، ْ َ   .بالقصر للضرورة كرماء بالھمز ا=صل قصره للضرورة) ُ

َكرما َ ٍجمع ك$ريم ووق$ع ھن$ا نعت$ا لق$وم، ق$وم نك$رة، وكرم$اء نك$رة، طابق$ه، � :  نقولُ ٍ ٍي$صح أن يق$ال بق$وم الكرم$اء؛ =ن ً
ٍالكرماء ھذا معرفة، وقوم ھذا منعوت وھو نكرة، وإذا نعتن$ا النك$رة بالمعرف$ة وقعن$ا ف$ي مخالف$ة م$ا اتف$ق علي$ه الع$رب 

َكـ امرر بقوم كرم7ا: (في الجملة، وإذا أردنا التعريف فنقول َ ْ ْ ُ ُْ ٍَ َ ًام$رر ب$القوم الكرم$اء، فالكرم$اء ص$ار نعت$ا وھ$و معرف$ة ) ِ
ٍالنعت مطلقا الحقيقي والسببي يجب أن يطابق منعوته تعريفا وتنكي$را، حينئ$ذ م$ع الرف$ع أو : ًلكون المنعوت معرفة، إذا ً ً ً

  .النصب أو الخفض ھذه اثنان من خمسة، فطابق النعت منعوته في اثنين من خمسة، وھذا محل وفاق بين النحاة

َوليعط( ْ ُ َفليعط: ًالنعت مطلقا، في بعض النسخ: يعني) َْ َْ ُ   . بالفاء، لكن المشھور بالواو، وھي أحسنْ

َوليعط( ْ ُ ًالنعت مطلقا سواء كان حقيقيا أو سببيا: أي) َْ ً ً.  

َفي التعريف والتنكير ما( َ ِْ ِِ ِ ِْ .   .الذي: أي) .

َلما ت6( َ َ َما لما) ِ ) َم7ا(و) َم7ا(تب$ع م$ا، � أق$صد ت$. أف$سرھا، الج$ار والمج$رور وق$ع بع$د : جار ومجرور، ت. ما يعن$ي: َِ
ٍأن يكون ما بعدھا جملة؛ =نھا موصولة، حينئذ الجار والمجرور � يصلح أن يكون جملة، ف$. ب$د .. ھذه تقتضي جملة

ٌما استقر وثبت و� يصح م$ستقر وثاب$ت، لم$ا اس$تقر، ت$. يعن$ي: من تقديره بمتعلق يتعلق به الجار والمجرور، فتقول ٌ :
وھو ضمير م$ستتر، والعائ$د مح$ذوف؛ =ن$ه مفع$ول ب$ه وھ$و منت$صب ) َما( يعود على ت.ه الفاعل.. تبع المنعوت، فت.

  الثانية المخفوضة بال.م، ) َما(فجاز حذفه، ت.ه وجملة ت.ه � محل لھا من اFعراب، صلة 

َكـ ام7رر بق7وم كرم7ا( َ ْ ْ ُ ُْ ٍَ َ ًو� للح$رف، كقول$ك، لم$اذا نق$در كقول$ك؟ =ن الك$اف ح$رف، والجمل$ة جمل$ة � تك$ون م$دخ: أي) ِ
ق$صد : قصد لفظه، لو جاء كقام، كاستقر، قلن$ا: في قلنا: ًوإنما الذي يكون مدخو� للحرف ھو ا�سم، فلو جاء حرف كـ

َك7ـ ام7رر بق7وم كرم7ا: (ًلفظه فھو علم، نؤوله، وأما الجملة �، دائما تقول الكاف ھذه داخلة على قول محذوف كقول$ك َ ْ ْ ُ ُْ ٍَ َ ِ (
الك$$اف ھ$$ذه ح$$رف ج$$ر، : ك$$امرر تق$$ول: ف$$ي مح$$ل ن$$صب مق$$ول الق$$ول المح$$ذوف، يعن$$ي: ق$$ولث$$م إذا أعرب$$ت الجمل$$ة ت

َامرر بقوم كرما: مجرورھا قول محذوف كقولك، ثم َ ْ ْ ُ ُْ ٍ َ والجملة ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ب$ه أو مق$ول :  بعد إعرابھا تقولِ
  .القول المحذوف

ٍ، وبھن$د  الك$ريمٍ بزي$دُ وم$ررت، بق$وم كرم$اءُم$ررت :النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره نح$و
لع$دم التط$ابق، � ب$د أن يك$ون النع$ت  ٍ ك$ريمٍ بزي$دُ م$ررت: ف. تق$ول، ف. تنعت المعرفة بالنكرةالكريمة تأتي بالتأنيث،

  .ِ الكريمٍ برجلُ مررت:ف. تقولعكس،  ..و� تنعت النكرة بالمعرفةمعرفة كما أن المنعوت معرفة، 

  .ھذا � يصح: ِ منعوت وھو نكرة، والكريم ھذا نعته وھو معرفة، نقولٍرجل ھذا

، يعن$$ي خ$$الف م$$ا اش$$تھر عن$$د النح$$اة، ھ$$ذا نع$$ت النك$$رة بالمعرف$$ة؛ ب$$شرط أن تك$$ون النك$$رة مخص$$صةوأج$$از ا=خف$$ش 
ك اب$ن عقي$ل ل$م اشتراط التنكير والتعريف ا=صل أنه إذا ذكر القول ھذا أ� يذكر الخ.ف ا]خر لقلة الق$ائلين ب$ه، ول$ذل

ًيتعرض له، ابن عقيل من سيما ال$شرح أن$ه � يتع$رض إ� للخ$.ف المعتب$ر، و� ي$ذكر أق$وا� ض$عيفة ج$دا إ� إذا نب$ه 
مث$ل ھ$ذه العب$ارات، ول$ذلك ف$ي ھ$ذه ا=ب$واب قل$ل ذك$ر .. وھو ضعيف، وھو أضعفھا، وھذا � يلتف$ت إلي$ه: عليھا يقول

كر الم$$شتھر عن$$د النح$$اة؛ =ن ا=ب$$واب ھ$$ذه وال$$سابقة التعج$$ب، وأفع$$ل الخ$$.ف ف$$ي ھ$$ذا ال$$شرح، ت.حظ$$ون ھ$$ذا ي$$ذ
ًكثير من المسائل شھيرة جدا يكاد أن يكون فيھا إطباق، وإنما وق$ع خ$.ف م$ن المت$أخرين أرب$اب الحواش$ي .. التفضيل

  .كون له اعتبار، لكن ا=خفش له حجمه وھو من المتقدمين، يعني قوله قد ي� يشتغل بھذا السياقونحوھا، فمثل ھذه 

، يعن$$ي ل$$يس مطل$$ق النك$$رة، س$$بق أن النك$$رة تك$$ون تام$$ة وتك$$ون بالمعرف$$ةإذا خص$$صت نع$$ت النك$$رة أج$$از ا=خف$$ش 
ًناقصة، وقد تكون مخصصة وقد تكون محضة، إذا ھذا تجعله تقسيما للنكرة معك ً.  

ًنھا مخصصة، موص$وفة م$ث.، إذا خصصت النكرة جاز نعتھا بالمعرفة، يعني يكون النعت معرفة، والمنعوت نكرة لك
ِف$آخران يقوم$ان مقامُھم$ا م$ن ال$ذين اْس$تحق عل$ْيھم ا=ْولي$ان((: قول$ه تع$الىجوز ا=خفش النعت، واستدل بآي$ة وھ$ي  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ِ K َ َ َ َِ ِK(( 

ًآخران، ھذا منعوت، ا=وليان ھذا نعته صفته، إذا آخ$ران تثني$ة آخ$ر، وھ$و نك$رة: ، قال]107:المائدة[ ِ آخ$ران..َ َ  نك$رة، َ
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ھ$$ذه النك$$رة لي$$ست مح$$ضة؛ =نھ$$ا : ًم$$دخول أل، إذا ص$$ح أن ينع$$ت بالمعرف$$ة النك$$رة، لك$$ن ق$$ال.. وا=ولي$$ان معرف$$ة
َمن((مخصوصة بالجار والمجرور  K الذين اْستحقِ َ ََ ِ K((] جار ومجرور متعلق محذوف نعت ]خران]107:المائدة  .  

إلى المعرفة، فلما خصصت النكرة صح أن توصف بالمعرف$ة، ھ$ذا ًإذا ھي مخصوصة، ومعلوم أن المخصصة أقرب 
ًآخ$ران، م$ع أن$$ه نك$رة وس$وغ ذل$$ك عن$ده لكون$ه موص$$وفا : ًرأي ا=خف$ش، فجع$ل ا=ولي$ان وھ$$و مع$رف ب$أل نعت$$ا لق$ول

  .بالجار والمجرور

ذه المعرف$ة؛ مم$ا � ينع$ت بھ$ا غي$ر ھ$ ب$شرط تك$ون النك$رةوخصه ابن طراوة  المعرفة بالنكرة، بعضھم وصفوأجاز 
َأنيابھا ِفي: هكقول َِ ْ cالسم َ c ُناقع ِ cالسم: ، قالَ cناقع، ھذا منعوت، و ُ ِ cالسم ھذا نعته، َ c ُناقع محلى بأل، و ِ  ھذا نعته، فناقع نع$ت َ

  .للسم، والصحيح من ا=قوال مذھب الجمھور

م$ن آخ$ران، وس$يأتي أن$ه يب$دل النك$رة م$ن ً مؤول، يعني ا=خفش جوابه سھل، فيجوز أن يكون أوليان بد� وما مث. به
ًالمعرفة والعكس، � يشترط فيه التطابق تعريفا وتنكيرا في البدل، بخ.ف النعت، إذا جاز أن يعرب ا=وليان بد� م$ن  ً ً ً
 ًآخران، ودائما مثل ھذه المخالفات للقواعد العامة، � ي$صح أن ي$ستند إل$ى بي$ت إ� إذا تع$ين في$ه اFع$راب ال$ذي انبن$ى

: إذا ورد ا�حتم$ال إل$ى ال$دليل نق$ول: عليه ھذا ا�ستثناء، أما إذا جاز احتمال آخر، نطبق القاعدة ال$شھيرة عن$د الفقھ$اء
  .يسقط، يضعف ا�ستد�ل به: يضعف ا�ستد�ل به، و� نقول

، نحمل$ه عل$ى ھ$ذا �: يتعين، ونخالف القاعدة العام$ة نق$ول: ٍحينئذ إذا جاز وجه آخر وھو وجه صحيح معتبر، � نقول
  .ًھذا يعتبر شاذا � نحمله على الوجه الذي مشى عليه ا=خفش: الوجه ولو جاز غيره نقول

ًفيجوز أن يكون بد� من آخران، أو خبرا لمبتدأ محذوف أي   .ھما ا=وليان: ً

ُناقعويجوز أن يكون  ِ c السمً بد� منَ c$أو خبرا ثاني$ا، والج$ار والمج$رور خب$را أو� مق ،ً ً ً َأنيابھ7ا ِف7يدم علي$ه، ً َِ ْ ھ$ذا :  نق$ولَ
ھ$ذا كثي$ر م$ن النح$اة .. خبر مقدم، واستثنى كثي$ر م$ن النح$اة ا�س$م المحل$ى ب$أل الجن$سية، ھ$ذا كم$ا ذكرن$اه ف$ي ال$سابق

ٍھ$و ف$ي معن$$ى النك$رة، وحينئ$$ذ إذا وق$ع بع$$ده النع$ت أو الجمل$$ة : اس$تثنوا أل إذا كان$ت جن$$سية ودخل$ت عل$$ى ا�س$م ق$$الوا
وق$ع التخ$الف، لم$اذا؟ =ن$ه : � يشترط فيه التطابق، فلو جاء النعت نكرة بع$د محل$ى ب$أل الجن$سية � نق$ول: لٍحينئذ نقو

  .روعي المعنى ھنا، فحصل التطابق بين النعت وھو نكرة ومعنى مدخول أل الجنسية، وھذا أمر بين واضح

ٌوآي$ة: ((رة يجوز نعت$ه ب$النكرة، ومن$ه قول$ه تع$الىاستثنى كثير من النحاة ا�سم المحلى بأل الجنسية فإنه لقربه من النك َ َ 
َلُھم اللْيُل نْسلخ منُه النھ$ار َ K ْ ُ َ َِ َ K ًھ$ذه الجمل$ة ص$فة للي$ل؛ =ن$ه ل$يس م$رادا ب$ه لي$ل مع$ين، وإنم$ا م$راد ب$ه :  ن$سلخ]37:ي$س [))ُ

ْولقد: مطلق ليل صار نكرة، أو فرد مبھم فصار نكرة، ومثله البيت المشھور َ َ cأمر َ ُ َعل َ ِاللئ7يم ىَ ِ cي7سبني . ُ ِلئ7يمk، أي َ ِ  م$ا ھ$و .
ِلئيمkمعين أي  ِ cيسبني يتسفه علي، . ُ   ً.كأني ما سمعت شيئا.. ، يشتمنيَ

ْولقد َ َ cأمر َ ُ َعلى َ ِاللئيم َ ِ cي7سبني . ُ ُفم7ضيت َ ْ َ c ي7سبني:ً، إذا نق$ولَ ُ ص$فة، كي$ف والجمل$ة مؤول$ة ب$النكرة كم$ا ..  الجمل$ة ھن$ا نع$تَ
َونع(سيأتي  َتوا بجملة منكراََ ُ ْ ُ. َ ٍُ َ ً؟ الجملة � تق$ع نعت$ا إ� بع$د النك$رة؛ =نھ$ا ل$و وقع$ت بع$د معرف$ة ص$ارت ح$ا� � نك$رة، )ِ ً
ِاللئيمٍفحينئذ  ِ cيسبني . ُ c يسبني:نقول َ ُ َاللئ7يمھذا صفة ونعت ول$يس بح$ال؛ =ن  َ ِ  وإن ك$ان معرف$ة ف$ي اللف$ظ، إ� أن الم$راد .

ُة، حينئذ ي$ستويا اللئ$يم واللئ$يم، وإنم$ا اس$تفدنا الج$نس م$ن أل، وھ$ذا في$ه عم$وم ف$ي النك$رة، به نكرة فھو في معنى النكر ٍ
  .وا]ية واضحة بينة

ينع$ت النك$رة ب$النكرة، والمعرف$ة : ً، يعن$ي ا=ق$ل ش$يوعا، إذا قي$ل� يمتن$ع النع$ت ف$ي النك$رات ب$ا=خصأنه : والحاصل
ھ$$ا متفاوت$$ة؟ � ش$$ك أنھ$$ا متفاوت$$ة، النك$$رة المح$$ضة لي$$ست ك$$النكرة ًبالمعرف$$ة، إذا ھ$$ل النك$$رات ف$$ي مرتب$$ة واح$$دة أم أن

ٍالمخصوصة، والمعارف كما سبق ھي ست، وھي درجات، فحينئذ ھل ينعت ا=على با=دنى أو ا=دن$ى ب$ا=على؟ ھ$ذا 
 محل نزاع بين النحويين، بعضھم يرى أن كل معرفة تنعت بمعرفة ب$دون اس$تثناء، وك$ل نك$رة تنع$ت بك$ل نك$رة ب$دون

  .استثناء، والبصريون � يجرون على ھذا؛ =نھم ينظرون إلى المعنى

ٌ، جاء رجل فصيح، جاء فعل ماضي، ورجل فاعل، وفصيح نع$ت، رجل فصيح: � يمتنع النعت في النكرات با=خص ٌ
  أيھما أخص وأيھما أعم؟ رجل وفصيح، كل منھما نكرة، رجل منعوت وفصيح نعت، أيھما أعم وأيھما أخص؟
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م، وفصيح أخص؛ =ن رجل يشمل فصيح وغير فصيح فھو أعم، مع كونه نك$رة، وف$صيح نك$رة ك$ذلك، لكن$ه رجل أع
  .يختص بالفصيح دون غيره

ٌإذا نعت ھنا ا=عم با=خص ھذا � إشكال فيه، ھذا غ.م يافع ٌ ِ ُ غ.م ھ$ذا ي$شمل مراھ$ق وغي$ره، : مراھق يعني،  غ.م. ً
نع$$م ج$$ائز، ج$$ائز أن توص$$ف النك$$رة ب$$النكرة وھ$$ي : ھ$$ل ھ$$ذا ج$$ائز؟ نق$$ولٍإذا وص$$فته بي$$افع حينئ$$ذ وص$$فته ب$$ا=خص، 

ًأخص منھا، وا=خص المراد به ا=قل ش$يوعا، إذا وغ$.م ٌرج$ل ف$صيح : � يمتن$ع النع$ت ف$ي النك$رات ب$ا=خص نح$و: ً
ھ$ذا م$ر ، و-أعرف: يعني- ف. يكون النعت أخص عند البصريينففيه تفصيل عند البصريين، وأما في المعارف . يافع
َمررت بزيد صاحبك، قلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العل$م، لم$اذا؟ =ن ال$شرط عن$دھم: معنا ٍ عن$د الب$صريين أ� .. ُ

   .ًيكون النعت أعرف من المنعوت، � بد أن يكون مساويا أو أعم منه، أما أن يكون أعرف �

  ً.، يعني أقل تعريفا أو أعمًبل مساويا -أعرفيعني : أخص- وأما في المعارف ف. يكون النعت أخص عند البصريين

َمررت بالرجل أخيك، أيھما أعلى درجة؟ أخيك أعلى؛ =نه مضاف إل$ى ال$ضمير فھ$و ف$ي رتب$ة العل$م، والرج$ل : فنحو َ ِ ُ
ٍھذا ممنوع، حينئ$ذ نلج$أ إل$ى أن يك$ون : ًھذا مرتبة متدنية؛ =نه محلى بأل، إذا وصف الرجل بما ھو أعرف منه، نقول

ً بالرجل أخيك، أن يكون أخيك بد� � نعتاُمررت ً َ.  

توصف ك$ل معرف$ة بك$ل :  ولم يلتفت إليه كثير من البصريين، وبعضھم أطلق فقالينعت ا=عم با=خص،: وقال الفراء
  .معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة

َوليعط في التعريف والتنكير ما لما ت6: (ًإذا َ ْ . .َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ َ   .لما ت.ه) ْ

ًكم النعت في التعريف والتنكير أنه يتبع منعوته مطلقا تعريفا وتنكيرا ح ً َكـ امرر بقوم كرما(ً َ ْ ْ ُ ُْ ٍَ َ ِ.(  

ْوھ77777777777و ل77777777777دى التوحي77777777777د والت77777777777ذكير أو َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ . . َ َْ  

  

ْس777777777واھما كالفع777777777ل ف7777777777اقف م777777777ا قف7777777777وا َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ِْ َ ُ  

  

ِوھو لدى التوحيد( ِ ْ َ َ. َ   .لتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، ھذه خمسةبقي ماذا من العشرة؟ بقي اFفراد، وا) َْ

ُعرفن$ا الخم$$سة ا=ول ال$سابقة اش$$ترك فيھ$ا النع$$ت بنوعي$ه الحقيق$$ي وال$سببي، وأم$$ا م$ا ي$$ذكر م$ن التوحي$$د وھ$و اFف$$راد 

  .والتذكير وسواھما، وسوى اFفراد وھو التثنية والجمع، وسوى التذكير ھو التأنيث

ًالحقيق$ي يك$ون ك$سابقه، بمعن$ى أن$ه يوافق$ه إف$رادا وتثني$ة وجمع$ا، ويوافق$ه ك$ذلك تأنيث$ا ھنا يفصل ب$ين النعت$ين، فالنع$ت  ً ً
  ً.وتذكيرا

ًيأخذ حكم ما قبله المنعوت في اFفراد، إن كان مفردا فھو مف$رد، وإن ك$ان مثن$ى فھ$و مثن$ى، وإن ك$ان جمع$ا فھ$و : ًإذا ًً
ٍلتنكير والتعريف، حينئ$ذ النع$ت الحقيق$ي ل$ه أربع$ة م$ن مثل ا.. ًجمع، وكذلك إن كان مذكرا فھو مذكر، والمؤنث مؤنث

  .إعراب، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية وجمع، وتعريف وتنكير: عشرة؛ =ن ا=قسام أربعة

النعت الحقيقي يأخذ من كل قسم واحد، ويتبع م$ا قبل$ه في$ه، فل$ه أرب$ع م$ن ع$شرة، وأم$ا النع$ت ال$سببي ف$.؛ =ن حكم$ه 
لضابط يعمم على النعت الحقيقي والسببي، فينظر فيه نظر الفعل، فلو وضع في مقام$ه فع$ل، إذا حكم الفعل، وإن كان ا

ٍمررت برجل فاضل أبوهُ، قالوا: قلت   .ٍفاضل، ھذا يلزم اFفراد، وما بعده ينظر إليه باعتبار التأنيث والتذكير: ٍ

ًأو جمعا على اللغة الف$صحى يك$ون مف$ردا، ق$ام زي$د، ًإذا يلزم اFفراد =نه في مقام الفعل، والفعل إذا كان فاعله مثنى،  ً
ًإذا � يلتفت إلى ما بع$د النع$ت ال$ذي ھ$و الم$شتق؛ لكون$ه مثن$ى أو مجموع$ا، ب$ل يبق$ى عل$ى .. قام الزيدان، قام الزيدون ً

ٍحاله وھي اFفراد، ثم التذكير والتأنيث يكون باعتبار ا�سم المرفوع بعده، فإن كان مذكرا حينئذ ذكر، و ًإن كان مؤنث$ا ً
  .أنث، و� يلتفت إلى المنعوت البتة

َوھ77و: (ق$$ال رحم$$ه ' ِل77دى التوحي77د(النع$$ت، : أي) َْ ِ ْ . َ ِالتوحي77دأي اFف$$راد ) َ ِ ْ $$د توحي$$دا، قلن$$ا التوحي$$د الم$$راد ب$$ه . lوح$$د يوح ً K
ِوالت77ذكير(اFف$$راد،  ِ ْ . َأو س77واھما(باعتب$$ار ھ$$ذين الن$$وعين : يعن$$ي) َ َ ُْ ِ توحي$$د وھ$$و اFف$$راد، س$$واه م$$ا ھ$$و؟ س$$وى ال: يعن$$ي) َ

ِكالفع77ل(التثني$ة والجم$$ع، وس$وى الت$$ذكير ھ$$و التأني$ث،  ْ ِ ْ ينظ$ر ك$$أن الفع$$ل أق$يم مق$$ام النع$$ت، فتنظ$ر م$$اذا ت$$صنع : يعن$$ي) َ
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ٌج$اء رج$ل فاض$ل، نق$ول: ًبالفعل، لو كان في النعت الحقيقي وأقمت الفع$ل مقام$ه فقل$ت م$ث. ًفاض$ل ھن$ا رف$ع ض$ميرا : ٌ ٌ
ً كان في مقامه فعل، ھل يرفع اسما ظاھرا، ھل يؤنث، أم يبقى على تذكيره؟ يبقى على ت$ذكيره، ف$إذا قل$تًمستترا، لو ً :

ِجاء الزيدان الفاض.ن، ھنا تبع ما قبله في التذكير وفي التثنية، كما تقول ِالزيدان قاما، ت$أتي بالتثني$ة؛ =ن ال$ذي س$بق : ِ
  .الزيدون قاموا تأتي بالواو: ًون تأتي به جمعا، كما تقولجاء الزيدون ا=فضل: المنعوت مثنى، وإذا قلت

وھ$و ك$ذلك إن ك$ان مثن$ى ثن$ي ل$ه الوص$ف، وإن ك$ان .. ًوأما النعت السببي ف$إذا ك$ان م$ا بع$ده مرفوع$ا عل$ى أن$ه فاع$ل
ٍمذكرا ذكر له الوصف، حينئذ ينظر فيه نظر الفعل ً.  

ِكالفع7ل: (ق$ال ھن$ا ْ ِ ْ فعل$م أن النع$ت الحقيق$ي يج$$ب مطابقت$ه للموص$وف ف$ي الت$$ذكير أح$$ال ف$ي ذل$ك عل$ى الفع$$ل، : يعن$ي) َ
والتأنيث واFفراد والتثنية والجمع، وأن السببي � يجب مطابقته في ذل$ك؛ =ن$ه أحالن$ا في$ه عل$ى الفع$ل، والفع$ل يط$ابق 

  .ما قبله في النعت الحقيقي ويخالفه في السببي

ٌ، رجل ھذا خير، وحسن ھ$ذا نعت$ه،ٌ حسنٌ رجلٌ زيدً: طابق المنعوت مطلقاً مستتراًفإن رفع ضميرا: قال ھنا  والزي$دان ٌ
 ِ امرأت$$انِوالھن$$دانْح$$سنت،  ..ٌ ح$$سنةٌ ام$$رأةٌ وھن$$دَيح$$سنون،.. َ ح$$سنونٌ رج$$الَ والزي$$دونيح$$سنان،.. ِ ح$$سنانِرج$$.ن
  .َُيحسن ..ٌ حسناتٌوالھندات نساءِتحسنان،  ..ِحسنتان

ٍإذا ل$و وض$$عت مكان$ه فع$$. حينئ$ذ � يتعل$$ق ب ً م$ا بع$$ده؛ =ن$ه ل$$يس عن$دنا ش$$يء ي$ذكر، وإنم$$ا ھ$و ض$$مير م$ستتر، نعرب$$ه ً
ًضميرا مستترا، ثم ليس له من ا=حكام � باعتبار التذكير و� التأنيث و� اFفراد و� غيره، وإنما يلزم حالة واحدة ً.  

 ٌ رج$ل:قل$تل$و نع$ت بفع$ل فيطابق في الت$ذكير والتأني$ث واFف$راد والتثني$ة والجم$ع كم$ا يط$ابق الفع$ل ل$و جئ$ت مك$ان ال
ً ط$ابق الفع$$ل؛ =ن$ه رف$ع ض$$ميرا ب$ارزا يع$$ود عل$ى م$ا س$$بق،نا ورج$.ن ح$$ُس،نح$ُس  ، وام$رأة ح$$سنت، ورج$ال ح$$سنواً

  .Kن ونساء حُس،وامرأتان حسنتا

ًإذا باعتبار ما سبق ينظر إلى النعت الحقيقي مطلقا في ا=حوال العشرة، ولو لم يعلق بالفعل لكان أج$ود؛ =ن$ه ل$م  يرف$ع ً
ًاسما ظاھرا، فلذلك ھو وإن كان في معنى الفعل من حيث د�لت$ه عل$ى الح$دث، لك$ن باعتب$ار م$ا يلحق$ه �، وھ$ذا س$بق  ً

ٌزيد قائم، ھل ھو ث.ث كلمات أم كلمتان؟ كلمت$ان، في$ه ض$مير م$ستتر، إذا نع$ت ب$ه: معنا أن بعضھم يرى .. ٌزي$د ق$ائم: ٌ
ٍھذا زيد قائم، حينئذ قائم نقول ٌ ًه ضمير مستتر، ھو ضابطه في كونه نعتا حقيقيا، لكن ھ$ذا م$ن حي$ث النظ$ر ف$ي نعم في: ٌ ً

ًرف$ع ض$ميرا م$ستترا، ) َق$ام(َزي$د ق$ام : المعنى فحسب، أما ما يترتب عليه من أحكام ف.، � يترتب عليه أحكام، ولذلك ً
ٌوزيد قائم فيه ضمير مستتر، لكن ف$رق بينھم$ا كم$ا ب$ين ال$سماء وا=رض؛ =ن$ك تق$ول ِالزي$دان قام$ا، زي$د ق$ام ض$مير : ٌ

ًالزيدون قاموا برز، صار جمع$ا فب$رز ص$ار ظ$اھرا، إذا ھ$ذا : ِالزيدان قاما، فإذا جمعت: مستتر، فإذا ثني برز، فتقول ً ً
ًزي$د مبت$دأ والخب$ر ھن$ا م$ا نوع$ه؟ جمل$ة ل$يس فع$.، : الضمير الم$ستتر ھن$ا معتب$ر، ول$ذلك تق$ول" ٌزيد قام"دل على أن  ٌ

ِالزيدان قائم$ان، ا=ل$ف ھ$ذه : ٌ باعتبار الفاعل الذي ھو الضمير المستتر، لكن قائم ما يعتبر، ولذلك تقولوإنما ھو جملة
م$ا نوعھ$$ا؟ ھ$$ل ھ$ي فاع$$ل؟ ع.م$$ة رف$ع فق$$ط، وع.م$$ة تثني$ة، أي$$ن الفاع$$ل؟ ل$و ك$$ان ال$$ضمير الم$ستتر معتب$$ر كاعتب$$ار 

ٌمثله، زيد قائم لو كان الضمير المستتر .. المستتر في الفعل معتبر ھنا لبرز في التثنية كما برز قاما، ولبرز ف$ي الجم$ع ٌ
ًالزيدون قائمون، ھذه الواو ليست ضمير كما الشأن في الزيدون قاموا، إذا فرق بينھما: فتقول َ َ.  

النع$ت الحقيق$ي : ولذلك اFحالة في النعت الحقيقي إلى الفعل � أرى لھا وجه، وإنم$ا ينظ$ر في$ه باعتب$ار ا=ص$ل، فيق$ال
ٌزي$د ق$ائم : بق ما قبله في أربعة من عشرة فحسب، و� يوازن بالفعل البتة؛ =نه ليس مقام الفعل، بخ.ف الذي رفعيطا ٌ

ٍأبوهُ، ھذا � شك أنه فاعل، بل ھو أقوى من الضمير المستتر، وحينئذ لما رفع فاع. علمنا أنه م$ساو للفع$ل، فل$و قي$ل ً ٍ :
ِكالفعلًا جيد، بل ھذا المشتھر عند النحاة، إذا ينزل منزلة الفعل فتضبط المسائل عليه ھذ ْ ِ ْ  س$اوى الن$اظم ھن$ا ف$ي النظ$ر َ

إلى النعت بنوعيه بأنه يعامل معاملة الفعل، وھذا صحيح � إشكال فيه، لكن ا=ولى أن يعل$ق الحك$م ب$النظر إل$ى الفع$ل 
 كأن$ه مع$دوم، ول$ذلك يعت$رض في النعت ال$سببي فح$سب؛ =ن ال$ضمير الم$ستتر ف$ي النع$ت الحقيق$ي كأن$ه غي$ر موج$ود

ٌزيد قائم"على من اعترض بأن  َمثال لما ألف من اسمين، في أول الكتب" ٌ l ُ ٌالحواش$ي، زي$د ق$ائم نق$ول.. ٌ أق$ل م$ا يت$ألف : ٌ
ٌمنه الك.م اسمان كزيد قائم، يأتيك بعض أرباب الحواش$ي يق$ول ل$يس اس$مين ھ$ذا، ھ$ذا م$ن ث.ث$ة ال$ذي ھ$و زي$د، . �: ٌ

أن ال$$ضمير ھن$ا الم$$ستتر ينظ$$ر إلي$$ه باعتب$$ار المعن$$ى فح$$سب، وأم$$ا :  الم$$ستتر، ي$$رد علي$$ه بم$$ا ذكرن$$اهوق$ائم، وال$$ضمير
  .باعتبار اFعراب والعد في الكلمات ف.، � يلتفت إليه
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ًأو ض$ميرا ب$ارزا، يعن$يً  ظ$اھراً النعت اسما:وإن رفع أي ًرف$ع ف$اع. ھ$ذا المق$صود، ف$اع. ظ$اھرا س$واء ك$ان اس$ما : ً ً ً ً
ً، أو ضميرا بارزا أعطي حكم الفعل، وھذا صحيح؛ =نه ساوى الفع$ل ف$ي د�لت$ه عل$ى الح$دث وف$ي كون$ه رف$ع ًظاھرا ً

إذا رفع ا�س$م ظ$اھر انقطع$ت ع.قتن$ا ب$المنعوت ف$ي ھ$ذه : ًفاع.، أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف، يعني
ه ف$$ي الت$$ذكير والتأني$$ث فح$$سب، وأم$$ا ف$$ي اFف$$راد الخم$$سة ا=ش$$ياء، � نلتف$$ت إل$$ى المنع$$وت، وإنم$$ا ننظ$$ر إل$$ى م$$ا بع$$د

  .والتثنية والجمع فنلزمه على اللغة الفصحى اFفراد فقط، وإن ثني وإن جمع الفاعل الذي رفعه

ٍم$ررت برج$ل قائم$ة أم$ه، رج$ل موص$وف، وقائم$ة ص$فة، كي$ف : أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف فتق$ول ٍٍ ٍ
ًن المرفوع بعده مؤنث، حينئذ في التأنيث لما رفع اس$ما ظ$اھرا راعين$ا ا�س$م المرف$وع، ما طابقه في التأنيث؛ =! ھذا؟ ً ٍ

ٍمررت برجل قائمة : فتقول ٍ  أم$ه، لم$اذا أنث$ت؟ =ن الفاع$ل مؤن$ث، وھ$و فاع$ل حقيق$ي، ل$و وض$ع فع$ل ف$ي ھ$ذا -تؤنث-ُ
ٍب$امرأة ق$ائم أبوھ$ا، : ق$ول ك$ذلكالمحل وكان فاعل$ه أم$ه م$اذا يك$ون وض$عه؟ يك$ون واج$ب التأني$ث قام$ت أم$ُه، ول$ذلك ت ٍ

ٍمررت بامرأة، امرأة ھذا مؤنث وھو منعوت، قائم بالتذكير أبوھا، لماذا؟ =نك لو جئت بفع$ل ف$ي ھ$ذا المق$ام قل$ت ٍ َق$ام : ٍ
ًقام$$ت أم$$ه وق$$ام أبوھ$$ا، إذا ينظ$$ر باعتب$$ار الت$$ذكير : ق$$ام أم$$ه، وإنم$$ا تق$$ول: قام$$ت أبوھ$$ا، كم$$ا � تق$$ل: أبوھ$$ا، و� تق$$ل

ٍيث إلى ا�سم الذي يلي النعت، فإن كان مؤنثا حينئذ راعينا فيه ا=حكام التي تتعلق بالتأنيث، وكذلك التذكيروالتأن ً.  

ٍمررت برجل قائمة أمه، وب$امرأة ق$ائم أبوھ$ا، كم$ا تق$ول: ًإذا ٍ ٍ ُم$ررت : قام$ت أم$ه وق$ام أبوھ$ا، ف$إذا جئ$ت تع$رب تق$ول: ُ
ٍبرجل، رجل ھذا جار ومجرور متعلق بمر صفة، ولم يطابقه في التأني$ث والت$ذكير؛ =ن$ه .. ُت برجل قائمة نعتمرر.. ٍ

ٍسببي والسببي يكون تذكيره وتأنيثه باعتبار ما بعده، فإن كان مؤنثا أنث له، وإن كان مذكرا حينئذ ذكر ً ً.  

ٍبرج$$ل قائم$$ة◌ أم$$ه نق$$ول: ًإذا ٍ ُم$$ررت : ه، وتق$$ولأل$$زم اFف$$راد والتأني$$ث إنم$$ا أن$$ث باعتب$$ار م$$ا بع$$ده � باعتب$$ار م$$ا قبل$$: ٍ
ِبرجلين قائم أبواھما، برجلين ھذا جار ومجرور متعلق بقوله ٍمر، وھو مثنى منع$وت، ب$رجلين ق$ائم نع$ت، طابق$ه ھن$ا : ٍ ِ

ًلم يطابقه، لماذا؟ لكونه س$ببيا، وإذا ك$ان س$ببيا يل$زم حال$ة واح$دة وھ$ي اFف$راد؛ =ن الفع$ل إذا . في اFفراد والتثنية؟ � ً
ٍم$$ررت ب$$رجلين ق$$ائم : م اFف$$راد ف$$ي اللغ$$ة الف$$صحى، فتق$$ولك$$ان فاعل$$ه مثن$$ى ل$$ز ِ ق$$ام :  أبواھم$$ا، كم$$ا تق$$ول-ب$$اFفراد–ُ

ِم$ررت ب$رجلين ق$ائمين أبواھم$ا، كم$ا يق$ول : ٍقاما أبواھما على لغ$ة أكل$وني البراغي$ث، حينئ$ذ يق$ول: أبواھما، ومن قال
ِم$ررت ب$رجلين : ن$ا � باعتب$ار المنع$وت، ف$إذا قي$لقام$ا أبواھم$ا، في$صح مراع$اة الفع$ل باعتب$ار التثني$ة ھ: ھو في لغت$ه ُ

ِقائمين أبواھما، قائمين على لغة أكلوني البراغيث، � تقل ھنا نظ$ر إل$ى الفع$ل : وإنما تقول. �! طابق النعت المنعوت: ِ
ز � باعتب$$ار م$$ا قبل$ه، وتق$$ول lٍج$$ال ق$$ائم ُم$ررت بر: وف$ي لغ$$تھم يج$وز إلح$$اق ع.م$ة تثني$$ة إذا ك$$ان الفاع$ل مثن$$ى، فُج$و ٍ

ٍآباؤھم، مررت برجال ھذا منعوت وھو جمع، قائم نعت واحد مفرد، آباؤھم ٍ.  

ٍإذا أفرد مع كون المنعوت جمعا، باعتبار كونه في مقام الفعل، والفعل إذا كان فاعله جمعا حينئ$ذ عل$ى اللغ$ة الف$صحى  ً ً ً
َيفرد، وعلى لغة أكلوني البراغيث مررت برجال قائمين آباؤھم، يجوز ع ٍ ق$اموا : ل$ى لغ$ة أكل$وني البراغي$ث، وم$ن ق$الُ

: ًالنحاة أن تجمع الصفة جمع تكسير إذا كان ا�س$م المرف$وع جمع$ا، فتق$ول.. قائمين آباؤھم، وأجاز الجميع: آباؤھم قال
ٍمررت برجال قيام آباؤھم، وبرجل قعود غلمانه، ورأوا ذلك أحسن من اFفراد الذي ھو أحسن من جمع التصحيح ٍ ٍٍ ُ.  

عل$ى ھ$ذه . ٍإذا ُجمع على لغة أكلوني البراغيث، حينئذ جمعه جمع تكسير أفصح، ث$م اFف$راد، ث$م جم$ع الت$صحيحيعني 
  .المراتب الث.ث

ْفاقف ما قفوا( َ َُ َ ْ   ً.يعني اتبع ما اتبعوه وھو ما ذكرناه سابقا) َ

 م$ا ل$م يمن$ع أربع$ة م$ن ع$شرة ط$ابق المنع$وت ف$ي ً-مستترا: يعني-ً فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا: قال ابن عقيل
 ف$. يؤن$ث ول$و ك$ان من$صوبه مؤن$ث، وأفع$ل التف$ضيل ھ$ذا ؟؟؟،إذا كان على وزن فعيل، كصبور وجريح و : مانع كـ

سبق معنا ا�ستثناء، مجرد من أل واFضافة، أو المضاف إلى النكرة؛ =نه � يثنى و� يجمع ولو كان المنع$وت مثن$ى 
  ً.أو مجموعا

 ، وواح$د م$ن الت$ذكير والتأني$ث، وواح$د م$ن التعري$ف والتنكي$ر، الرفع والنصب والجرواFعراب وھواحد من ألقاب و
  .وواحد من اFفراد والتثنية والجمع

  .ھذا في النعت الحقيقي يتبعه في أربعة من عشرة
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   . وواحد من التعريف والتنكير، طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب اFعرابًوإذا رفع ظاھرا

فيل$زم حال$ة . اFف$راد والتثني$ة والجم$عفھذا باعتبار ا�سم المرف$وع، وأم$ا .  والتأنيث، التذكير:أما الخمسة الباقية وھيو
   .واحدة وھي اFفراد؛ =نه في مقام الفعل

َربن$ا((ولذلك ج$اء . ً فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكراً،فحكمه فيھا حكم الفعل إذا رفع ظاھرا K َأخرْجن$ا  َ ِ ْ َ
َمْن ھذه القْري$ة الظ$الم أْھلھ$ا َ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِK ِ الظ$الم ھ$ذا نع$ت، والقري$ة منع$وت، ول$م يح$صل التط$ابق باعتب$ار م$ا بع$ده ]75:الن$ساء [))َ

ِالظالم(( ِ Kأْھلھا َ ُ    .]75:النساء [))َ

 إلى مف$رد أو مثن$ى أو مجم$وع  وإن أسندً،ر وإن كان المنعوت مؤنثاlكُوإن أسند إلى مذكر ذًوإن كان المنعوت مذكرا، 
  .أفرد وإن كان المنعوت بخ.ف ذلك

  :ًإذا أشار بالبيتين

َول777777777يعط ف777777777ي التعري777777777ف والتنكي777777777ر م777777777ا َ ْ ْ ُ َِ ِِ ِ ِْ . . َ ْ  

  

َلم777777777ا ت6777777777 ك777777777ـ ام777777777رر بق777777777وم كرم777777777ا َ ْ ْ ُ ْ َُ َ ٍَ َ ِ َ ِ  

  

ْوھ77777777777و ل77777777777دى التوحي77777777777د والت77777777777ذكير أو َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ . . َ َْ  

  

َس777777777واھما كالفع777777777ل ف7777777777اقف م777777777ا قف7777777777 َ ْ ََ ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ   ْواُ

  

ِكالفعل أفھم قوله : قال ْ ِ ْ َھو و ,  على لغة أكلوني البراغيثالوصف الرافع للسببيأو جمع جواز تثنية َ َل7دى (ھذا مبت$دأ و ْ َ
ِالتوحيد والت7ذكير ِ ِ ِْ . .َ ِكالفع7ل : ھ$ذا متعل$ق بم$ا تعل$ق ب$ه الخب$ر، وأي$ن الخب$ر؟ قول$ه) ْ ْ ِ ْ ج$ار ومج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر َ

َلدى : المبتدأ وھو، وقوله   .بمعنى عند، كما سبق وھو مضاف والتوحيد مضاف إليه، والتذكير معطوف عليهَ

ْأو(   .ھذا للتنويع) َ

َسواھما( َُ   ً.يعني سوى التوحيد والتذكير، وھو ما أشرنا إليه سابقا) ِ

ِكالفعل( ْ ِ ْ   ھذا خبر المبتدأ) َ

ُفاقف( ْ   .اتبع): َ

ْما قفوا( ََ ٍ أن يكون مجمعا عليه وإن لم يكن كذلك، فحينئذ � يسعك إ� المتابعةإذا كان ھذا ھو لسان العرب، ويكاد) َ ً.  

  :ثم قال رحمه ' تعالى

ْوانع7777777777777777ت بم7777777777777777شتق ك7777777777777777صعب وذرب َ ْ َ ُ َ َِ َ ٍ َ َ ْ ًّْ ِْ  

  

ْوش77777777777777777بھه ك77777777777777777ذا وذي والمنت77777777777777777سب ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ِ  

  

ًّوانعت بمشتق( َْ ْ ُْ َ ً� م$شتقا، أو م$ؤو� بالم$شتق، و� أشار إلى أن النعت كما مر معن$ا ف$ي ح$د اب$ن ھ$شام أن$ه � يك$ون إ) َِ ً
  .يخرج عن ھذين الحالين البتة

ًإذا إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون مؤو� بالمشتق ً ً.  

ْوانعت( َ ًھذا أمر، وا=مر يقتضي الوجوب، إذا إذا لم تنعت بمشتق وشبه الم$شتق ل$م يح$صل من$ك النع$ت عل$ى وجھ$ه ) َْ
  .الحاجب من جواز النعت بغير مشتقًالصحيح، وھذا خ.فا لما ذھب إليه ابن 

ِوانعت بمشتق كصعب وذرب وشبھه( ِ ٍِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ َ َ َ ْ ًّْ   .الضمير يعود على المشتق) ِْ

ًإم$ا أن يك$$ون م$$شتقا وإم$$ا أن يك$$ون ش$$بيھا بالم$$شتق، وھ$$و الجام$د ال$$ذي ي$$ؤول بالم$$شتق، يعن$$ي يك$$ون معن$$اه معن$$ى : ًإذا ً
  .ر بھذا أو بذاك، يعني يفھم منه ما يفھم من المشتقأقيم مقام المشتق، عب: المشتق، أو إن شئت قل

  .المشتق، والمؤول به، والجملة، والمصدر: ا=شياء التي ينعت بھا أربعة: نقول
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  )المشتق، والمؤول به، والجملة، والمصدر(وھذه كلھا ذكرھا الناظم 

م$ؤول بالم$شتق، : ٍذ داخل$ة ف$ي قول$هُإن أولت الجملة ب$النكرة فحينئ$: ابن مالك نص على الجملة والمصدر، إن شئت قل
ُوالمصدر إن أول و� بد أن يؤول =نه جامد، فھو مؤول بالمشتق، فعن$د التحقي$ق الجمل$ة والم$صدر وإن جعلھ$ا الن$اظم 

� ينع$ت إ� : ھنا مباينة في الظاھر، مباينة للمشتق وشبه المشتق إ� أنھا راجعة إليھما، ولذلك جزم ابن عقيل ھن$ا ق$ال
   ً. أو تأوي.ًظابمشتق لف

َونعتوا بجمل7ة منك7را: طيب ابن مالك يقول ُ ْ ُ َ َ. ُ ٍَ َ ًونعت7وا بم7صدر كثي7را: ، وس$يأتي أن الم$صدرِ ِ َ ُ ٍَ َ ْ َ الم$صدر جام$د لكن$ه : ، نق$ولَِ
النع$ت منح$صر ف$ي م$شتق : ٍمؤول بالمشتق، والجملة ھ$ذه مؤول$ة ب$النكرة، فحينئ$ذ إذا جعلناھ$ا داخل$ة فيم$ا س$بق فنق$ول

  .قومؤول بالمشت

ٍفأما المشتق كما سبق مرارا فالمراد به ما دل على حدث وصاحبه، وفسرناه مرارا، ويشمل حينئ$ذ اس$م الفاع$ل، واس$م  ً ً
ْوانع77ت : (ھ$$ذه س$$تة، نق$$ول.. ًالمفع$$ول، وال$$صفة الم$$شبھة، وأفع$$ل التف$$ضيل، وأمثل$$ة المبالغ$$ة، وفع$$ي. بمعن$$ى مفع$$ول َ َْ

ًّبمشتق َ ْ ُ ًوفع$ي. ل، واسم المفعول، والصفة المشبھة، وأفعل التفضيل، وأمثلة المبالغ$ة، وانعت باسم الفاع: كأنه قال لك) ِ
  . بمعنى مفعولأو فعيل

ك$ل م$ا أخ$ذ م$ن : وھل يشمل الم$شتق؛ =ن الم$شتق عن$د النح$اة غي$ر الم$شتق عن$د ال$صرفيين، الم$شتق عن$د ال$صرفيين
ٍ دا� عل$ى ذات وح$دث، حينئ$ذ اس$م المك$ان، المصدر ولو لم يدل على ذات وحدث، وعند النحاة المشتق � بد أن يكون ً

ٍواسم الزمان، واسم ا]لة عند ال$صرفيين ھ$ذه م$ن الم$شتقات، حينئ$ذ الم$شتقات عن$دھم ع$شرة أظ$ن أو ت$سعة، ف$إذا قي$ل 
ًلماذا � يدخل مع كونه م$شتقا؟ =ن . �: ھل يدخل معنى ھنا؟ نقول.. بأنه مشتق اسم ا]لة، واسم المكان، واسم الزمان

 ا�صط.ح إذا نصوا على شيء فإنما ينصرف على ما اصطلحوا عليه في ذلك الفن، ف$إذا قي$ل م$شتق عن$د النح$اة أھل
ٍفمرادھم به ما دل على ذات وحدث، فحينئذ ما أخذ من المصدر للد�لة على زمان الفعل أو مكان$ه أو آلت$ه، وذل$ك اس$م 

ً الث.ث$ة البت$ة؛ =ن$ه عن$د النح$اة ل$يس م$شتقا، وإنم$ا ھ$و اس$م ف. ينع$ت بواح$د م$ن ھ$ذه.. المكان، اسم الزمان، اسم ا]لة
  .جامد

ْوانعت بمشتق كصعب وذرب: (ّالمؤول بالمشتق، ھنا مثل قال: والثاني َ ْ َ ُ َ َِ َ ٍ َ َ ْ ًّْ َفْعل، ما نوعھ$ا؟ ص$فة م$شبھة، لم$اذا : صعب) ِْ
َحكمنا عليه بأنه صفة مشبھة؟ =نه صعب فْعل، وفْعل ھذا كما سبق أنه ل$يس اس$م  فاع$ل و� اس$م مفع$ول، اس$م الفاع$ل َ

ًالث.ثي فاعل، ومن غير الث.ثي ُمفعل، واس$م المفع$ول م$ن الث.ث$ي مفع$ول، وم$ن غي$ره ُمفع$ل، إذا  َْ ْص7عب ِ ًل$يس واح$دا َ
  .منھا

ٍك7صعب: (ًإذا ْ َ ْوذرب(ھ$$ذا ص$فة م$شبھة، : نق$ول) َ َِ ِبال$$ذال م$ع ك$سر ال$$راء فع$ل، ) َ ْص7عب َ ْوذربمعل$$وم معن$اه، َ َِ د ب$$ه  الم$راَ
  .الحاد من كل شيء، وھو كذلك صفة مشبھة

ًّوانعت بمشتق( َْ ْ ُْ َ ْانعت) َِ َ ًّبمشتقفعل أمر، قلنا الفاعل أنت، وھو يدل على الوجوب وھو مراد ھنا، و: ْ َ ْ ُ   . متعلق بهِ

ٍكصعب(و ْ َ  ٍھو أراد أن يمثل، فإذا كان كذلك صعب جار ومجرور متعلق بمحذوف خب$ر لمبت$دأ مح$ذوف، يعن$ي وذل$ك) َ
  .ٍكصعب

ْوذرب( َِ   .ٍمعطوف على صعب) َ

ِوشبھه( ِِ ْ ًھذا النوع الث$اني، وھ$و ال$شبيه بالم$شتق، وھ$و م$ا أق$يم مق$ام الم$شتق ف$ي المعن$ى م$ن الجوام$د، إذا ھ$و جام$د ) َ
ًيعني ليس واحدا من اسم الفاعل و� اسم المفعول وما عط$ف علي$ه مم$ا ذكرن$اه ف$ي الم$شتق، ل$يس واح$دا منھ$ا، وإنم$ا  ً

  . ذات فقط، أو على معنى فقطيدل على

ھ$ذا معن$ى، و� : ِعل$م، نق$ول: زي$د، أو عل$ى معن$ى فق$ط مث$ل: ًالجامد إما أن يدل على ذات فقط وھو تسميه جام$دا مث$ل
  .يدل على ذات، وزيد يدل على ذات � على معنى

ل بالم$شتق، لك$ن ل$يس ك$ل م$ا يك$ون جام$ lُفالجامد واحد من ھذين ا=مرين، إذا وقع نعتا أو � ب$د . �! ًدا ُي$وؤل بالم$شتقً
  .من نظر خاص عند النحاة
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َك7ذا: (الجامد وھو المؤول بالم$شتق وي$شمل م$ا ذك$ره الن$اظم بقول$ه: والثاني ِوش7بھه(أي وذل$ك ك$ـ ذا، ) َ ِِ ْ ھ$ذا معط$وف ) َ
ًّبمشتق: (على قوله َ ْ ُ ِ.(  

َكذا(   .مبتدأ محذوفوذلك كـ ذا، فھو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر : مثل ذا، يعني: أي) َ

َوشبھه كذا( َ ِ ِِ ْ اسم اFش$ارة وھ$و الن$وع ا=ول م$ن الجام$د ال$ذي ي$ؤول بالم$شتق، أي اس$م اFش$ارة لك$ن يقي$د بكون$ه : أي) َ
: قام زيد ھ$ذا، ھ$ذا اس$م إش$ارة، وزي$د ھ$ذا فاع$ل، نق$ول: ًلغير مكان، كثم وھنا � يقع مباشرة نعتا كما سيأتي، فإذا قلت

ھو ف$ي معن$ى الم$شتق؛ =ن أس$ماء اFش$ارة : صفة لزيد كيف صفة وھو ليس بمشتق؟ نقول. .اسم إشارة نعت) ذا(ھذا 
الحاض$$ر أو الم$$شار إلي$$ه، والحاض$$ر اس$$م فاع$$ل م$$ن ح$$ضر : كلھ$$ا س$$واء ك$$ان المف$$رد والمثن$$ى والجم$$ع ف$$ي ق$$وة قول$$ك
الحاض$ُر كأن$ه نع$ت بلف$ظ ج$اء زي$د، أو ھ$ذا زي$د : كأن$ه ق$ال: ًوالمشار إليه اسم مفعول، ھي ت$دل عل$ى ھ$ذا المعن$ى، إذا

  .الحاضر، فھذا في قوة قولك الحاضر، أو ھذا في قوة قولك المشار إليه، وك.ھما مشتقان

ًق$ام زي$د ھ$ذا فإن$ه ف$ي ق$وة زي$د الحاض$ر أو الم$شار إلي$ه، فاس$م اFش$ارة ھن$ا نف$سه نع$ت، بنف$سه وق$ع نعت$ا يعن$ي � : ًإذا
  .بغيره

ًم اFشارة لمكان كھنا وثم فإنه � يق$ع نعت$ا بنف$سه؛ لكون$ه ظرف$ا، فھ$ذا مث$ل ل$و فاسم اFشارة ھنا نفسه نعت لزيد، أما اس ً
ًجاء رجل عن$دك، مثل$ه، أو ج$اء رج$ل ف$ي العل$م بمك$ان م$ث.، فنق$ول: قيل الظ$رف إذا وق$ع بع$د النك$رة وك$ذلك الج$ار : ِ

  .ان ظرف مكانمثله اسم اFشارة إذا ك.. والمجرور يتعلق بمحذوف، ليس ھو عينه الصفة، وإنما يتعلق

ًفإنه � يقع نعتا بنفسه لكون$ه ظرف$ا، لكن$ه يتعل$ق بمح$ذوف ق$د يك$ون نعت$ا، رأي$ت رج$. ھن$ا، رأي$ت رج$. فع$ل وفاع$ل  ً ً ً ً
متعل$ق بمح$ذوف : ًلكونه ظرفا وھو اس$م مك$ان نق$ول. �: ومفعول به، ھنا ھذا اسم إشارة ھل نقول نعت مباشرة؟ نقول

ًنعت، إذا وقع نعتا لكن � بنفسه    .مباشرة وإنما بواسطة غيرهً

ًأي كائنا ھنا، رأيت رج. ھنا أي ًكائنا ھنا نقدره كائنا بالنصب: ً ً.  

َوشبھه كذا: ً إذا َ ِ ِِ ْ ذان وت$ان وھ$ؤ�ء وأول$ى ) ذا(أو ي$شمل ف$روع ) ذا(وھو اسم إشارة، ھل ھو خاص ب$ـ) ذا( يعني مثل َ
ك$ذا وفروع$ه م$ن أس$ماء : ك$ذا وفروع$ه، تق$دره ھك$ذا: ً إذاوأو�ء، يشمل أو �؟ نعم يشمل، فكل أسماء اFشارة داخل$ة،

  .اFشارة غير المكانية

ِوذي( ، فدل عل$ى أن$ه أراد بھ$ا بمعن$ى ص$احب، ِذي: وھو في محل جر، ولذلك جره، قال) ذا(ذي ھذا معطوف على ) َ
 قليلة =نھا مبنية، لو ق$ال ذو الطائية أخطأ إ� إذا كانت في حال اFعراب وھي لغة: ومن عمم قال بأنه أراد بھا بمعنى

ٍأطلق ذو بالرفع، فشمل حينئذ ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائي$ة، لكن$ه لم$ا جرھ$ا ذي امتن$ع : كذا وذو قلنا: ابن مالك
أن يكون المراد به ذو التي بمعنى الذي، وھي الطائي$ة، وإن كان$ت مم$ا ي$ؤول، إ� إذا جعلن$ا اب$ن مال$ك رحم$ه ' أراد 

  .ھذا خ.ف ا=صلبذي النوعين، و

ھ$ذا .. ھذا رج$ل ذو م$ال، ذو عل$م، ذو تق$وى: ًالثاني من الجوامد مما يقع مؤو� بالمشتق ذو بمعنى صاحب، تقول: ًإذا
=نھ$ا ف$ي ق$وة : ٍرجل، رجل ھذا منعوت، ذو وقع$ت نع$ت، ذو ف$ي اللف$ظ جام$د، كي$ف ص$ح إيقاعھ$ا نع$ت؟ حينئ$ذ نق$ول

  .فأولت بالمشتق.. ء رجل صاحب مال، صاحب علم، صاحب تقوىجا: المشتق، والمشتق ھو صاحب، كأنه قال

ويلح$$ق ب$$ه ك$$ذلك فروع$$ه، وھ$$ي ذوا وذوي ف$$ي المثن$$ى الم$$ذكر، وذووا وذوي ف$$ي جم$$ع الم$$ذكر، وذات ف$$ي المف$$ردة 
ِجنت$ْين: ((ُالمؤنثة، وذاتي في المثنى المؤنث، وذات في جمع المؤنث، ول$ذلك ج$اء ف$ي الق$رآن َ K ٍ ذوات$ي أك$لَ ُ ُ َ َ  ]16:بأس$ [))َ

  .ذواتي ھذا نعت لجنتين وھو مثنى

ِوذي: (ًإذا قوله   .ًوفروعه مطلقا بدون استثناء: كذلك تضيف إليه) َ

ْوالمنتسب( ُ َِ َ ْ انتسب ينتسب فھو منتسب، الم$راد ب$ه اس$م الن$سبة، والمنت$سب يعن$ي المن$سوب، وس$يأتي ب$اب كام$ل كبي$ر ) ْ
فاع$ل، قرش$ي نع$ت، كي$ف وق$ع : ل قرش$ي، رج$ل نق$ولعريض ستة وعشرين بيت، كلھا في باب المنسوب، ج$اء رج$

ًقرش$$ي ف$$ي ق$$وة قول$$ك من$$سوب إل$$ى ق$$ريش، إذا من$$سوب إل$$ى ق$$ريش أخ$$ذناه م$$ن الي$$اء، : نع$$ت وھ$$و ق$$ريش عل$$م؟ نق$$ول
ْوالمنتسبمنسوب إلى قريش، : قرشي، نقول ُ َِ َ ْ   .النسبة إلى قريش في المثال الذي ذكره:  يعنيْ
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ًم$د الت$ي ت$ؤول بالم$شتق، إذا ذك$ر الن$اظم ك$م ن$وع لم$ا ي$ؤول بالم$شتق؟ ذك$ر ث.ث$ة ًإذا ا�سم المن$سوب يعتب$ر م$ن الجوا
  : أنواع

  ً.أسماء اFشارة عموما: ا=ول

  .ذو التي بمعنى صاحب: ًثانيا

  .ا�سم المنسوب: ًوثالثا

ة  ي$$شمل الن$$وعين، ذي الطائي$$ة كحال$$ِذي: ھ$$ذه ث.ث$$ة، وعل$$ى ق$$ول م$$ن ي$$رى يمك$$ن حمل$$ه لك$$ن ل$$يس بظ$$اھر، أن قول$$ه
ذو، ف$$ذي ھن$$ا بمعن$$ى ص$$احب، وأم$$ا : ا=ف$$صح م.زم$$ة للبن$$ا، فتق$$ول.. اFع$$راب، لك$$ن � ذي الطائي$$ة ا=ص$$ل أنھ$$ا

  .الموصولة إذا أعربت وفروعھا ھذا يحتاج إلى تأويل

الموص$$ولة الطائي$$ة، الت$$ي بمعن$$ى ال$$ذي وفروعھ$$ا ك$$ذلك ك$$ذات " ذو"الراب$$ع مم$$ا يك$$ون م$$ن الجوام$$د وي$$ؤول بالم$$شتق 
Kني الرجل ذو تحدثت إليه، يعني المتحدث إليه؛ =نه بمعنى الذي وسبق قاعدة عند البيانيين الموصول م$ع ُوذوات، جاء

ج$اءني الرج$ل ذو تح$دثت إلي$ه، يعن$ي : ًصلته في قوة المشتق، يعني تؤولھا باسم الفاعل أو اسم المفعول، إذا قلت م$ث.
ًال$ذي تح$$دثت إلي$$ه، فحينئ$ذ ص$$ار موص$$و� م$$ع ص$لته، فھ$$و ف$$ي  ق$$وة الم$شتق، ھك$$ذا، وجام$$د ف$$ي ق$وة الم$$شتق، م$$ا ھ$$و ٍ

المشتق؟ إما اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني تأتي في ھذا المحل باسم فاعل أو اسم مفعول، جاء الرجل المتحدث إلي$ه، 
ذو الت$ي بمعن$ى : ًوسبق أن ذكرنا فرقا بين ذي التي بمعن$ى ص$احب وذي أو ذو الطائي$ة م$ن حي$ث م$ا ينع$ت بھ$ا، فقلن$ا

حب م.زم$$ة للتعري$$ف، يعن$$ي � ينع$$ت بھ$$ا إ� لمعرف$$ة، وذو الطائي$$ة، الموص$$و�ت مع$$ارف ف$$. ينع$$ت بھ$$ا إ� ص$$ا
� ي$$صح؛ =ن المنع$$وت ھن$$ا نك$$رة وذو معرف$$ة م.زم$$ة : ًالمعرف$$ة، إذا � ي$$صح ج$$اءني رج$$ل ذو تح$$دثت إلي$$ه، نق$$ول

  .عرفةللتعريف؛ =ن الموصو�ت كلھا معارف، ف. يصح أن يكون المنعوت إ� م

ج$$اءني : وذو الت$ي بمعن$ى ص$$احب ينع$ت بھ$$ا النك$رة والمعرف$$ة، لك$ن إذا نع$ت بھ$$ا النك$رة نك$$رت الم$ضاف إلي$$ه، تق$ول
� غل$ط؛ =ن المنع$وت ھن$ا رج$ل وھ$و نك$رة، وذو ف$ي نف$سھا . ِج$اءني رج$ل ذو الم$ال: ٍرجل ذو مال، تنكي$ر، و� تق$ل

  نكرة، ما الدليل؟ 

ٌنك777777777777777777777777رة َ ِ ُقاب777777777777777777777777ل َ ِ ْأل َ َم777777777777777777777777َؤثرا َ ُM
  

  

ٌواق777777777777ع َْوأ َموق777777777777ع َِ ْ ْق777777777777د َم777777777777ا َِ َذك777777777777را َ ِ ُ  

  

. ٍذو ھ$ذا نك$رة، وإذا أض$يف إل$ى نك$رة اكت$سب التخ$صيص، فحينئ$ذ ج$اءني رج$ل ذو م$ال، ص$حيح: ذو مال نق$ول: ًإذا
ًإذا ذو الت$$ي بمعن$$ى . ج$$اءني الرج$$ل ذو الم$$ال، ص$$حيح. ٍغل$$ط، ج$$اءني الرج$$ل ذو م$$ال، غل$$ط. ج$$اءني رج$$ل ذو الم$$ال
ك$$رة والمعرف$$ة لك$$ن إذا نع$$ت النك$$رة وج$$ب إض$$افتھا إل$$ى نك$$رة، وإذا نع$$ت بھ$$ا المعرف$$ة وج$$ب ص$$احب ينع$$ت بھ$$ا الن

  .إضافتھا إلى المعرفة، وأما التغاير فھذا � يجوز عند جماھير النحاة

ا=س$ماء الموص$ولة، المب$دوءة بھم$زة الوص$ل كال$ذي والت$ي، أم$ا غي$ر : الخامس م$ن الجوام$د الت$ي ي$ؤول بھ$ا بالم$شتق
ًھمز الوصل كمن وما أو المبدوءة بھمزة القطع كأي ف. تقع نعتا، وتؤول بالمشتق كما ذكرن$ا القاع$دة العام$ة المبدوءة ب

  .الموصول مع صلته في قوة المشتق

kلفظ أي الوص$فية، س$بق معن$ا ھ$ذا، ج$اءني رج$ل أي رج$ل، ج$اءني الرج$ل أي رج$ل، أي الوص$فية قلن$ا ھ$ذه : السادس k kٍ ٍ
  .كرة أو تختص بالنكرة؟ إذا تليت معرفة فھي حال، وتلزم اFضافة إلى نكرةينعت بھا المعرفة والن

ٍجاءني فارس أي فارس صفة، رأيت فارسا أي فارس صفة، جاء زيد أي رجل حال: ًإذا k K kٍ ًٍ.  

  .سبق بيانھا. ّلفظ أي الوصفية: ًإذا السادس

  .وإنما يتعلق بمحذوفالجار والمجرور والظرف، لكن � يقع بنفسه .. شبه الجملة: السابق

ًوإن جعلنا الجملة كذلك ثامنا، والمصدر تاسعا فھو صحيح، حينئذ تكون تسعة، إذا ما يؤول بالمشتق تسعة ً ًٍ.  

ْوانع7777777777777777ت بم7777777777777777شتق ك7777777777777777صعب وذرب َ ْ َ ُ َ َِ َ ٍ َ َ ْ ًّْ ْوش77777777777777777بھه ك77777777777777777ذا وذي والمنت77777777777777777سب  ِْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ِ  
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ر م$ن ص$نع الم$صنف ھن$ا اش$تراط ك$ون النع$ت ، والظ$اھ)ذا(والمنت$سب ك$ذلك معط$وف عل$ى ) ذا(ذي معطوف عل$ى 
ًمشتقا، وھذا قول جماھير النحاة، فإذا لم يكن مشتقا لم يصح أن يكون نعت$ا، وھ$ذا رأي الجمھ$ور، وذھ$ب جم$ع وم$نھم  ً ً

ٍكل ما أدى معنى حينئذ صح أن ينعت به، ولو لفظ رج$ل، ج$اء زي$د الرج$ل، : ابن الحاجب إلى عدم ا�شتراط، بل قال ً
ًعنده يصح؛ =ن فيه معنى الرجولة، فحينئ$ذ ك$ل م$ا ك$ان في$ه معن$ى الرجل نعت   ي$صح النع$ت ب$ه، -وھ$ذا ك$ل ا=لف$اظ-ٍ

وأن الضابط د�لته عل$ى معن$ى ف$ي متبوع$ه كالرج$ل ال$دال عل$ى الرجولي$ة، لك$ن ال$صواب ھ$و م$ا س$بق، أن$ه � ب$د أن 
ًيكون مشتقا أو مؤو� بالمشتق ً.  

َونعت777777777777777777777777وا بجمل777777777777777777777777ة منك777777777777777777777777را ُ ْ ُ َ َ. َ ُ ٍَ َ ِ  

  

َفأعطي777777777777777ت م777777777777777ا أعطيت777777777777777ه خب777777777777777را َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ َ
  

  

ًتقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحا�، الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، تقع نعتا كما تقع خبرا وتقع حا� ًً ً ً ً.  

ُونعتوا: (قال ََ ٍبجملة(أي العرب ) َ َ ْ ُ ك$ان النع$ت بالجمل$ة أطلق الناظم ھنا الجملة فشملت النوعين ا�سمية والفعلية، وإن ) ِ
ٍالفعلية أقوى من ا�سمية، لم$اذا؟ =ن الفعلي$ة مت$ضمنة لفع$ل، والفع$ل ف$ي معن$ى الم$شتق، ب$ل ھ$و م$ن الم$شتقات، وأم$ا 

ًزيد رجل، زيد ھذا مبتدأ ورج$ل خب$ر ل$يس في$ه م$شتق، إذا ق$د تخل$و الجمل$ة : ًا�سمية قد تخلو من المشتق، فتقول مث. ٌ ٌٌ ٌ
  .من وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول دال على صفة.. ذات ووصفا�سمية من وصف دال على 

ٍھذه خالية من الد�لة على الحدث تقع نعتا أو �؟ تقع نعتا، حينئ$ذ نق$ول: ٍفحينئذ نقول ً الوص$ف بالجمل$ة الفعلي$ة أق$وى، : ً
ًإذا كل منھما يقع نعتا ھذا المراد ً.  

ٍونعتوا بجملة ( َ ْ ُ َ َِ ُ َنكراُم: (ًلكن ليس مطلقا، قال) َ . شرط ف$ي المنع$وت وھ$و أن يك$ون : بث.ثة شروط: ًإذا بشروط، وقالوا) َ
َمنكرا: (ًمنكرا، أشار إليه بقوله ُ. .. ٍ، ھذا شرط في المنعوت، فحينئذ إذا وقعت الجملة بعد النكرة على القاعدة ھي ص$فة)َ

  ً.نعت، إذا وقعت بعد معرفة � يصح أن تكون نعتا

ُونعتوا: (ًإذا ََ ٍبجملة(لعرب ا: أي) َ َ ْ ُ َمنك7را: (شرط في المنعوت وھ$و م$ا أش$ار إلي$ه بقول$ه: ًمطلقا بث.ثة شروط) ِ ُ. وھ$و ) ً◌َ
بجمل$ة يعن$ي ح$ال : حال كونھم منكرين ھم أنفسھم، انظر المعنى كيف، وإذا قلت.. ًمفعول به، نعتوا العرب، ھم منكرا

َمنك77راا ح$$ال يف$سد المعن$ى، ٍكونھ$ا نك$رة، حينئ$$ذ ق$د تك$$ون الجمل$ة معرف$ة، ھ$$ذا إذا أعربناھ$ ُ. ً◌ نعت$وا منك$$را يع$نيَ ًلفظ$$ا : ً
ًمنكرا، ھذا المراد؛ =ن التنكير وصف ل5لفاظ وقد يكون وصفا للمعنى، إذا  ً َمنكراً ُ.   .ً◌ ھذا مفعول بهَ

ًشرط المنعوت أن يكون نكرة، إما لفظا ومعن$ى، أو معن$ى � لفظ$ا؛ ل$يعم م$ا س$بق وھ$و اللئ$يم، إذا ً نع$وت أن يك$ون الم: ً
ُواتقوا: ((ًنكرة إما لفظا ومعنى نحو K ِ يْوما تْرجُعون في$ه إل$ى 'َ َ َ َK َ ُِ ِ ِ الجمل$ة ) ترجع$ون(مفع$ول ب$ه، ) ًيوم$ا (]281:البق$رة [))ً

ًمن الفعل المغير الصيغة ونائب الفاعل نع$ت ل$ـ يوم$ا، الجمل$ة ھن$ا وقع$ت نعت$ا ل$ـ يوم$ا وھ$و نك$رة ف$ي اللف$ظ والمعن$ى،  ً ً
نع$م، : ًالعائد، أو معنى � لفظا، وھذا مختلف فيه ھل يكون في المعنى نك$رة وف$ي اللف$ظ معرف$ة؟ قلن$اوالضمير فيه ھو 

ٌوآي$ة((وھو المحلى بأل الجنسية، كم$ا ف$ي ا]ي$ة ال$سابقة  َ ُ لُھ$م اللْي$ُل ن$ْسلخَ َ ََ K ْولق7د:  وك$ذلك ق$ول ال$شاعر]37:ي$س [))ُ َ َ cأم7ر َ ُ َ 
َعلى ِاللئيم َ ِ cيسبني . ُ ن اللفظان في المعنى نكرتان، وأما ف$ي اللف$ظ فھم$ا معرفت$ان، اللي$ل، واللئ$يم دخل$ت علي$ه ٍ، حينئذ ھذاَ

  .أل فھو معرفة

ًأو معنى � لفظا وھو معرف بأل الجنسية وھذا اختيار ابن مالك رحم$ه ' تع$الى، واخت$ار أب$و حي$ان أن$ه � يج$وز أن 
  .ة؛ =نھا مثل أل العھدية في كون مدخول كل منھما معرفةًتكون الجملة نعتا ل.سم المحلى بأل، وإن كانت أل الجنسي

  .ًإذا نظر أبو حيان إلى اللفظ، ونظر ابن مالك إلى المعنى

ف$ة، يعن$ي ف$ي ك$ون م$دخولھا اس$ما ث$م تك$سوه ب$التعريف، ونظ$ر اب$ن : نظر أبو حيان إلى اللفظ فقال lًأل الجنسية كالمعر
ً، فحينئذ صار مبھما، وإذا صار مبھما ھذا حقيق$ة النك$رةمالك إلى المعنى لكون مدخول أل ھنا غير معرف ً ش$ائع ف$ي : ٍ

وھ$$ذا ق$$ول .. ٍج$نس موج$$ود أو مق$در، ف$$صدق علي$ه م$$ن حي$ث المعن$$ى ح$$د النك$رة، فحينئ$$ذ نظ$ر اب$$ن مال$ك إل$$ى المعن$ى
  .الجماھير، ونظر أبو حيان إلى اللفظ
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َونعتوا بجملة منكرا( ُ ْ ُ َ َ. َ ُ ٍَ َ ُواتق$وا: ((ًكون نك$رة، إم$ا لفظ$ا ومعن$ى كقول$هھذا شرط منعوت الجملة أن ي) ِ K ِ يْوم$ا تْرجُع$ون في$ه َ ِ َ َ َُ ً
ِإلى ' K َ ً وإما أن يكون معنى � لفظا والمراد به المحلى بأل الجنسية]281:البقرة [))ِ ً.  

َفأعطيت ما أعطيته خبرا( َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ لقان بالجمل$ة، الجمل$ة نف$سھا، ًإذا الشرط ا=ول فيما يتعلق بمنعوت الجملة، وثم شرطان يتع) َ
أن تكون مشتملة على رابط يربطھا بالمنعوت، يعن$ي � ب$د م$ن ض$مير وھ$ذا كال$شأن م$ع جمل$ة الخب$ر، : الشرط ا=ول

ْفأعطيت: ولذلك قال َ ِْ ُ َأعطي7ت م7ا ً، يعني الجملة التي وقت نعت$ا، َ َ ْْ ِ ُ
َأعطيت7ه خب7را -ال$ذي- َ َ َْ ُْ ِ ً م$ن ال$ضمير ال$ذي يك$ون رابط$ا ُ

  .لجملة النعتية والمنعوتبين ا

  .أن تكون مشتملة على رابط، وھو ضمير يربطھا بالموصوف: ًإذا

َوامن7ع ھن7ا : (أن تك$ون خبري$ة، وھ$ذا أش$ار إلي$ه بقول$ه: أن تكون خبرية، الشرط الثاني الذي يكون في الجملة: والثاني َُ ْ ْ َ
ِإيقاع ذات الطلب َِ . َ ََ   .كما سيأتي) ِ

لمنعوتة مذكورة ف. يجوز حذفھا إ� في حالة س$يأتي ذكرھ$ا، ھ$ذه ث.ث$ة ش$روط ت$شترط أن تكون النكرة ا: وبقي شرط
  :في الجملة التي يصح أن تقع نكرة

  .أن يكون منعوتھا نكرة: الشرط ا=ول

ال$$شرط الث$$اني والثال$$ث يع$$ودان إل$$ى الجمل$$ة نف$$سھا � إل$$ى المنع$$وت، وھ$$و أن تك$$ون م$$شتملة عل$$ى ض$$مير يربطھ$$ا 
  ً.فق عليه، وكذلك يشترط فيھا أن تكون خبرية، وأما الطلبية فالجماھير على أنه � تقع نعتابالمنعوت، وھذا مت

َونعتوا بجملة منكرا( ُ ْ ُ َ َ. َ ُ ٍَ َ ِ(  

ول$ذلك اش$ترط ف$ي منعوتھ$ا أن  ، وھ$ي مؤول$ة ب$النكرة، وس$بق بيان$ه،ً وح$ا�ً كما تقع خبراًتقع الجملة نعتا: قال الشارح
َل77يعط ف7ي التعري77ف والتنكي7ر م77ا َو(ن النع$ت والمنع$$وت يك$ون نك$$رة؛ ليح$صل التط$$ابق ب$$ي َ ْ ْ ُِ ِِ ِ ِْ . . َ َلم77اْ ً، إذا لم$$اذا اش$$ترط )َ◌َت67 ِ

النحاة في كون منعوت الجملة نكرة؟ لكونھا ھ$ي مؤول$ة ب$النكرة، لم$اذا نق$ول مؤول$ة ب$النكرة و� نق$ول ھ$ي نك$رة؟ =ن 
مؤول$ة ب$النكرة، و� يحكم$ون عليھ$ا بأنھ$ا : نح$اة يقول$ونالتنكير والتعريف وصف ل5سماء المفردة � للجم$ل، ول$ذلك ال

  .نكرة، لماذا؟ =ن التنكير وصف ل.سم المفرد، وكذلك التعريف، و� يوصف به الجملة

الجملة ليست نكرة و� معرفة، ھ$ذا بالفع$ل لي$ست نك$رة و� معرف$ة، لم$اذا؟ =ن التعري$ف والتنكي$ر م$ن ع$وارض : قيل
ًيث ھي جملة ليست اسما، وإنما جاز نعت النكرة بھا دون المعرفة لتأولھ$ا ب$النكرة، يعن$ي مدلول ا�سم، والجملة من ح

  .كأنھا في قوة النكرة

 م$ررت : ف$. تق$ول، و� تنع$ت بھ$ا المعرف$ة، أو أب$وه ق$ائم، م$ررت برج$ل ق$ام أب$وه:ولذلك � ينعت بھا إ� النك$رة نح$و
  .أو أبوه قائمحال، على أنه نعت، التركيب جائز على أنه بزيد قام أبوه 

َوآية لُھم اللْيُل ن$ْسلخ من$ُه النھ$ار(( :أنه يجوز نعت المعرف با=لف وال.م الجنسية بالجملة وجعل منه وزعم بعضھم َ َ َK ْ ُ َ َِ َ K ُ ٌ(( 
والبيت الذي ذكرناه، وھذا ميل منه إل$ى ق$ول أب$ي حي$ان وال$صواب خ.ف$ه، أن$ه يج$وز أن ينع$ت بالجمل$ة م$ا ] 37:يس[

  .ًلجنسية خ.فا لما ذكره ھناحلي بأل ا

ًفأعطيت ما أعطيته خبراوأشار بقوله  َ َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ  إلى أنه � بد للجملة الواقعة ص$فة م$ن ض$مير يربطھ$ا بالموص$وف وق$د يح$ذف َ
  .للد�لة عليه

َفأعطي77ت م77ا أعطيت77ه خب77راًال$$رابط ھن$$ا � يك$$ون إ� ض$$ميرا، يعن$$ي  َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ  عل$$ى ال$$ضمير، ول$$ذلك ، يعن$$ي م$$راده ف$$ي اش$$تمالھاَ
ًعبارته موھمة، قد يظن المساواة مطلقا ب$ين جمل$ة الخب$ر وجمل$ة النع$ت ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، وإنم$ا م$راده أنھ$ا ت$شتمل 

  .على ضمير يربطھا بالمنعوت كما أن الخبر يشتمل على ضمير يربطھا بالمبتدأ، ھذا مراده

ًإذا الرابط ھنا � يكون إ� ضميرا بخ.ف الخبر، ھناك ال$خ، ..  يكون اسم إشارة، إع$ادة المبت$دأ بلفظ$ه، بمعن$اه، العم$ومً
أما ھنا ف. يتأتى ھذا، وإنما � بد من ضمير، وقد يحذف للعلم به، يعني لماذا فرقنا بين المنع$وت والخب$ر؟ والف$رق أن 

بتدأ يل$زم من$ك أن ت$ذكر ل$ه ھذا م: إذا قلت: ًالمنعوت � يستلزم النعت صناعة، بخ.ف المبتدأ، المبتدأ يطلب الخبر، إذا
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ًج$$اء رج$ل � يل$زم أن تنعت$ه، إذا المنع$وت � ي$ستلزم النع$ت، بخ$$.ف : خب$ر وإ� أخط$أت ف$ي اFع$راب، لك$ن إذا قل$ت
  .المبتدأ

وأنھ$ا , فضعف طلبه له فاحتيج لدليل ق$وي ي$دل عل$ى ارتب$اط الجمل$ة ب$ه, والفرق أن المنعوت � يستلزم النعت صناعة
يعن$ي المبت$دأ بنف$سه قب$ل أن ت$ذكر الخب$ر ھ$و دال ,  بخ$.ف المبت$دأ فإن$ه ي$ستلزم الخب$ربال$ضمير،، وھذا خ$اص نعت له

  .عليه؛ =ن كل مبتدأ � بد أن يكون له خبر

ًإذا المبت$$دأ ي$$ستلزم الخب$$ر، والنع$$ت والمنع$$وت � ي$$ستلزم النع$$ت، إذا ك$$ان � ي$$ستلزمه � ب$$د م$$ن راب$$ط ق$$وي، وأق$$وى 
ق معنا ف$ي ش$أن ال$رابط ب$ين الجمل$ة الخبري$ة والمبت$دأ أن ا=ص$ل ھ$و ال$ضمير، وم$ا ع$داه الروابط ھو الضمير، لذا سب

فقوي طلبه ل$ه بخ.ف المبتدأ فإنه يستلزم الخبر، . فھو مقام مقام الضمير، توسعوا ھناك لوجود ھذا ا�ستلزام، وھنا �
  .وأنھا خبر عنه,  بأي دليل يدل على ارتباط الجملة بهيفُفاكت

ل على أن ھذه الجملة مرتبطة بالمبتدأ صح أن تكون خب$ر، وأم$ا ھن$ا �، لم$اذا؟ لقي$ام ا�س$تلزام ھن$اك مق$ام أي دليل يد
  .الرابط، وأما ھنا ف.، بل يحتاج إلى رابط قوي

  : وقد يحذف للد�لة عليه كقوله

َأغي777777777777777777777ر َأدري اَم777777777777777777777َو . َ ٍتن777777777777777777777اء ْھمَ َ  

  

ُأص77777777777ابٌ الَم77777777777 َْمأ ؟ِھر.ال77777777777دُ ولُوط77777777777   ؟واَ

  

ُأصابھذا منعوت، و : ٌالَم أصابوه، :     يعني   .أصابوھم.. أصابوه ..  الجملة ھذه نعتواَ

َفأعطيت ما أعطيته خبرا: ويفھم من قوله َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ ًفأعطيته ما أعطيت$ه ح$ا�، :  أنھا � تقترن بالواو بخ.ف الحالية؛ =نه لم يقلَ
  .ة مباشرة، ف. يفصل بينھما عاطفتدخل عليه واو الحال �، ھنا دل على أنھا تكون متصل: يعني

ِواتقوا يْوما � تْجزي: ((ومن الحذف قوله َ ً َ َُ K((] ًفيه، حذف فيه، يوم$ا ھ$ذا مث$ل :  يعني]48:البقرة))ًيْوم$ا ِ تْرجُع$ون في$هَ ِ َ َ ُ(( 
ًيْوما ((]281:البقرة[ ِ � تْجزيَ   . فيه، حذف فيه للعلم به]48:البقرة [))َ

  :ثم قال

ِوامن7777777777777ع ھن7777777777777ا إي َ َُ ْ ْ ِق7777777777777اع ذات الطل7777777777777بَ َِ . َ ََ  

  

ِوإن أت777777777777ت ف777777777777القول أض777777777777مر ت777777777777صب ِ ُِ َْ ْ ْ ََ ََ َ َْ ْ ْ ِ  

  

  يشترط في جملة النعت أن تكون خبرية، ما معنى خبرية؟

لم$اذا؟ =نھ$ا ل$م تق$ع، لي$ست واقع$ة، ق$م ي$ا . غي$ر محتمل$ة لل$صدق والك$ذب: أن تكون محتملة للصدق والكذب، والطلبية
ق$م ي$ا : الحدث منك ھو الذي يوصف بكونه إنشاء، ليس بعد القيام، إذا قل$تزيد، ما قمت أنت بعد، ك.مي قبل حصول 

  .صدقت قام أو لم يقم ليس له وجود: قم، ھل له شيء موجود في الخارج حتى نقول: زيد، قولي

  .ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والطلبية أو اFنشائية ما ليس كذلك: الجملة الخبرية: ًإذا

أن تك$ون خبري$ة؛ =ن النع$ت يوض$ح المنع$وت أو يخص$صه، النع$ت وظيفت$ه : ًي يصح أن تقع نعتاشرط الجملة الت: ًإذا
  .ًالكبرى توضيح، أو تخصيص، ھذا أو ذاك، والجملة � تصلح لذلك إ� إذا كان مضمونھا معلوما للسامع قبُل

.. وض$ح ھ$ل توض$ح لل$سامعٍقبل النط$ق بھ$ا، حينئ$ذ إذا أردت أن تخ$صص أو تومضمون الجملة اFنشائية غير معلوم 
المخاطب؟ ھل توض$ح ل$ه ب$شيء معل$وم عن$ده وق$ع أو ب$شيء غي$ر معل$وم؟ م$ا يت$صور ف$ي العق$ل أن$ه يح$صل بالث$اني، 

م$$دلولھا واق$$ع ف$ي الخ$$ارج حاص$$ل، ھ$$ذا م$رادھم، ف$$إذا نع$$ت وجئ$$ت : ول$ذلك اش$$ترطوا أن تك$$ون الجمل$$ة خبري$ة، يعن$$ي
وقعت وھي مخصصة أو موضحة للمنعوت، أما شيء لم يقع م$ا ح$صل بالنعت المخاطب يعلم، يعلم أن ھذا الجملة قد 

  .� يحصل به ذلك

ُش$$رط أن تك$$ون الجمل$$ة خبري$$ة =ن النع$$ت يوض$$ح المنع$$وت أو يخص$$صه، والجمل$$ة � ت$$صلح ل$$ذلك إ� إذا ك$$ان : ًإذا
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  : ًمضمونھا معلوما للسامع قبل، ومضمون الجملة اFنشائية غير معلوم قبل

ِوامن77ع ھن77ا إ( َ َُ ْ ْ ِيق77اع ذات الطل77بَ َِ . َ َفأعطي77ت م77ا أعطيت77ه خب77را: ھ$$ذا كا�س$$تدراك ب$$ل ھ$$و اس$$تدراك، م$$ن قول$$ه) ََ َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ ، س$$بق أن َ
ًمن صحة إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ خ.فا �بن ا=نباري، فإذا قيل.. الصحيح قول الجمھور زيد اض$ربه، : ً

  .ھذا صحيح وھو المرجح ھناك. ، زيد مبتدأ و� تھنه الجملة خبرزيد مبتدأ وجملة اضربه خبر، زيد � تھنه

ز ھناك أن يكون الخب$ر جمل$ة إن$شائية؛ =ن الخب$ر حك$م وا=ص$ل ف$ي الحك$م أن يك$ون مجھ$و�، ف$. م$انع م$ن أن  lًوجو
و التوض$يح ًبشيء لم يكن معلوما عند المخاط$ب، وأم$ا ھن$ا ف$.؛ =ن الم$راد ب$ه التخ$صيص أ.. يؤدى بالجملة اFنشائية

ًفھ$$ذا � ب$$د أن يك$$ون معلوم$$ا، وأم$$ا الخب$$ر فھ$$و حك$$م وا=ص$$ل في$$ه أن يك$$ون مجھ$$و�، ول$$ذلك � ي$$شترط في$$ه أن يك$$ون  ً
  .معرفة بخ.ف المبتدأ

َوامنع ھنا( َُ ْ ْ   .يعني في ھذا الباب � في الخبر على المختار وھو قول الجمھور) َ

ْوامنع( ْ   ً.يره أنت وجوباھذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقد) ََ

َھنا(و َفأعطيت ما أعطيته خبرا� في الخبر على المختار، قيده لئ. يفھم أن الحكم عام، . ھذا ظرف) ُ َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ َ.  

  .ٍحينئذ قد يفھم من المنع لو لم يقيده أن الحكم عام وليس ا=مر كذلك

َوامنع ھنا إيقاع( ْ ْ ََ ِ َ َُ(  

َإيقاع( َ   .ًا ھذا ا=صل؛ =نه من الوقوعًأوقع يوقع إيقاعا، إيوقاع) ِ

ِإيقاع ذات الطلب( َِ . َ ََ إيقاع ھذا مصدر، مضاف إلى المفعول، يعني إيقاعك أنت ذات الطلب، أن$ت الموق$ع وذات الطل$ب ) ِ
َإيق7اع ًھ$ي الموقع$$ة، إذا  َ ِذات الطل77بم$$صدر م$ضاف إل$$ى المفع$ول، و : نق$$ولِ َِ .  ف$$ي المعن$ى ھ$$ي مفع$ول والفاع$$ل ض$$مير َ

  . أنت الفاعلمستتر أنت، 

ِإيقاع ذات الطلب( َِ . َ ََ ِذات، )ِ ًإيق$اع الجمل$ة ذات الطل$ب، ف$ذات الطل$ب لي$ست وص$فا ل$ك أن$ت، : ھذا نعت لمحذوف، يعني: َ
  .وإنما وصف للجملة

ِوامنع ھنا إيقاع ذات الطلب( َِ . َ ََ ْ ْ َِ َ   ً.نعتا) َُ

ْوإن أتت( َ َ ْ ِ ية والم$راد بھ$ا جمل$ة ا=م$ر والنھ$ي وال$دعاء وا�س$تفھام الجملة التي منعنا إيقاعھا وھي الجملة الطلب: يعني) َ
  .ًف. يقع شيء من ذلك نعتا؛ =نھا � تدل على شيء محصل يحصل به تخصيص المنعوت.. والعرض والتحضيض

ْوإن أتت( َ َ ْ ِ   .ًيعني الجملة الطلبية الممنوع إيقاعھا نعتا في ك.م العرب، يعني في المنثور أو المنظوم) َ

ْفالقو( َ ِل أضمر تصبَْ ِ ُِ ْ ْ َ   .يعني انو، وقدر القول: فأضمر القول، فأضمر) َ

ِت7صب( ِ ِأض7مر ت7صب(ج$واب ا=م$ر، أي$ن ا=م$ر؟ ) ُ ِ ُِ ْ ْ ْ تع$الْوا أت$ُلُق$$ْل) ((َ ََ َ  أتل$و ھ$ذا فع$ل م$$ضارع واوي، ]151:ا=نع$ام [))َ
ْأتُل((أدعو، : مثل . طل$ب..  وقوع$ه ف$ي ج$واب ا=م$ر أنت � تقرؤھا ب$الواو، مج$زوم، م$ا الج$ازم ل$ه؟]151:ا=نعام [))َ

  .سيأتي معنا ھذا

ْوإن أتت( َ َ ْ ِ َفالقول(ًنعتا : الجملة الطلبية يعني) َ ْ َ   ).إن(الفاء واقعة في جواب الشرط ) َْ

ْفالقول أضمر( ْ ِْ َ َ َ ِت7صبيعني فأضمر القول ): َْ ِ ، يعن$ي يك$ون النع$ت ل$يس ھ$و الجمل$ة الطلبي$ة، وإنم$ا المق$در الم$ضمر، ل$و ُ
م$ررت برج$ل اض$ربه، اض$ربه ھ$ذه الجمل$ة : رجل اضربه وقعت ھنا، ماذا ن$صنع؟ ل$و نق$ل الك$.م ھك$ذامررت ب: قال

  .طلبية

ْفالقول أضمر: (قال ْ ِْ َ َ َ ٍانو أن القول محذوف، برجل مقول فيه اضربه، مقول ھ$و ال$ذي وق$ع نع$ت، وأم$ا الجمل$ة : يعني): َْ
  .ٍ الولد، وعلى بئس العير، حينئذ دخل على مقول محذوفبنعم: ًفليست نعتا، وإنما ھي مفعول لمقول كما ذكرناه في

ِ تصب، فأضمر القول ِ ِتصب (ُ ِ   .ھذا مجزوم بجواب الشرط) ُ
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، وف$رق  �ب$ن ا=نب$اريً خ.ف$اًخب$را تق$عوضربه ا مررت برجل :� تقع الجملة الطلبية صفة ف. تقول: قال الشارح ھنا
   ً.بينھما كما ذكرناه سابقا

َفأعطيت م7ا أعطيت7ه خب7را : ولما كان قولهذا جائز،، ھضربها زيد :فتقول َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ  يج$وز أن ً ي$وھم أن ك$ل جمل$ة وقع$ت خب$را،َ
ِوامنع ھنا إيقاع ذات الطلب( :تقع صفة قال َِ . َ ََ ْ ْ َِ َ َُ.(  

َفأعطيت ما أعطيته خبرا: ماذا استفدنا من قول ابن مالك: ًإذا َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ   ؟َ

َفأعطيت ما أعطيت7ه خب7راأن تكون خبرية؛ =ن : ًأو� َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ ب$ل ھ$و ظ$اھره أنھ$ا ت$شمل الجمل$ة بنوعيھ$ا الخبري$ة ..  يفھ$م من$هَ
ِوامنع ھنا إيقاع ذات الطلب(واFنشائية، ثم استثنى اFنشائية  َِ . َ ََ ْ ْ َِ َ   .دل على أنھا خبرية: ًبقي الخبرية، إذا) َُ

وھ$و أن ال$رابط مطل$ق، لكن$ه ھن$ا خ$اص : ال$رابط ف$أوقع ف$ي إيھ$اماش$تماله عل$ى راب$ط، لكن$ه ل$م يب$ين حقيق$ة ھ$ذا : ًثانيا
  .ًبالضمير، إذا عمم والمراد التخصيص، ھذا محل نظر

ًيمك$ن أن ي$ستفاد بأنھ$ا � تت$صل بھ$ا ال$واو كالجمل$ة الحالي$ة؛ =ن ث$م ن$سب ب$ين ھ$ذه الجم$ل الت$ي تق$ع خب$را ونعت$ا : ًثالثا ً
  ً.وحا�

  .او، يعني � تدخل عليھا الواو كالجملة الخبريةالجملة النعتية � تكون متصلة بالو

َفأعطيت ما أعطيته خبرا: ث.ثة أحكام تؤخذ من قوله: ًإذا َ َ ْ َ َ َْ ُْ ِْ ُِ ُ َ.  

ًفلم$ا ك$ان الق$ول موھم$ا ب$أن اFن$شائية تق$ع نعت$ا َوامن7ع ھن7ا: (الطلبي$ة ق$ال.. ً َُ ْ ْ � ھن$اك، أم$ا ھن$اك فال$صواب أن$ه ج$ائز، ) َ
َوامنع ھنا إيقاع( ْ ْ ََ ِ َ ِ ذات الطلبَُ َِ .  ث$م ،الجمل$ة الطلبي$ة ف$ي ب$اب النع$ت وإن ك$ان � يمتن$ع ف$ي ب$اب الخب$رامنع وق$وع : أي) َ

 ويك$ون الم$ضمر ص$فة ، عل$ى حذف$ه، فإن جاء ما ظاھره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج عل$ى إض$مار الق$ول:قال
  .والجملة الطلبية معمول القول المضمر

  :مثل البيت المشھوروذلك 

.ج7777777777777ن ذاِإ ت7777777777777ىَح ُالظ67777777777777م َ ْواخ7777777777777تلط . َ َ ْ  

  

ٍبم777777ذق ج777777اُؤوا ْ ْھ777777ل َ َال777777ذئب َي777777تَأَر َ ْ M ْق777777ط   ؟َ

  

ٍبمذق(   المذق ما ھو؟ ھو اللبن المخلوط بالماء،  ْ ْھل َ َالذئب َيتَأَر َ ْ M ْقط ٍ بمذق)؟َ ْ ْھل َ ھ$ل ( يعن$ي موص$وف بكون$ه َي7تَأَر َ
  .يعني مثله، لونه لون الذئب) رأيت الذئب قط

  .�: ًستفھام، فھي جملة طلبية إنشائية ھل تقع نعتا؟ قالوھل ھذا ا

ْ ھ7لبمذق مقول فيه: ًإذا َال7ذئب َي7تَأَر َ ْ M ْق7ط ْھ7لٍ؟ حينئ$ذ َ َال7ذئب َي7تَأَر َ ْ M ْق7ط ً لي$ست نعت$ا وإنم$ا ھ$ي ف$ي مح$ل ن$صب للمق$ول َ
  .المقدر

ٍبمذق( ْ ْھل َ َالذئب َيتَأَر َ ْ M ْقط   .، شبھه بالذئب �تفاق لونھما؛ =ن فيه غبرة وكدرةھو اللبن الممزوج بالماء: =ن المذق) َ

ْھل :فظاھر ھذا أن قوله َال7ذئب َي7تَأَر َ ْ M ْق7ط ْھ7لوھ$ي جمل$ة طلبي$ة ولك$ن ل$يس ھ$و عل$ى ظ$اھره ب$ل ، ص$فة لم$ذق َ  َي7تَأَر َ
َالذئب ْ M ْقط   . بمذق مقول فيه ھل رأيت الذئب قط:والتقدير، لقول مضمر ھو صفة لمذق معمول َ

ُونعت77777777777777777777777وا  ََ ًبم77777777777777777777777صدر كثي77777777777777777777777راَ ِ َ ٍ َ ْ َ ِ  

  

َف777777777777777777التزموا اUف7777777777777777777راد والت7777777777777777777ذكيرا َ َ ُِ ْ ْ َ. َ ََ ِ ْ  

  

  .المشتق، والمؤول به، والجملة، بقي المصدر: وھو النوع الرابع، قلنا.. مما يقع نعت   

ٍوالمصدر في ا=صل ھو جامد، وإذا كان جامدا فحينئذ ا=صل أنه � يصح أن ينعت ب$ه، ك$ان حق$ه أ� ينع$ت ب$ه، ف$إذا  ً
  . ھذا رجل عدل، عدل ھذا مصدر، وھو نعت، ورجل ھذا منعوت:قيل

  .رجل يدل على ذات، وعدل يدل على معنى: انظر في مدلول كل لفظ
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ًإذا � يصح أن ينعت بالمعنى الذات، ولذلك اتفق الفريقان البصريون والكوفيون على التأويل، � ب$د م$ن التأوي$ل؛ =ن$ه 
المصدر دال على حدث، فلو بقي على ظ$اھره كن$ت ق$د وص$فت ال$ذات ب$المعنى � يمكن أن ينعت الذات بالمعنى؛ =ن 

ًوھو � يجوز، ومن أجل ھذا الت$زم الب$صريون والكوفي$ون جميع$ا تأوي$ل العب$ارة لل$تخلص م$ن ھ$ذا الظ$اھر، � ب$د م$ن 
ٌھ$ذا رج$ل ع$ادل ٌالفرار منه إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق، الذي ھو عدل، نؤول$ه ف$ي تأوي$ل الم$شتق ع$ادل، 

إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق ال$دال . ًخرجنا من اFشكال، فعدل في قوة عادل، وھو مشتق، إذا أولناه بمشتق
ھ$ذان . على الذات، ومعنى قائم به أو واقع علي$ه، وإم$ا بتق$دير م$ضاف ي$دل عل$ى ال$ذات وھ$و ذو الت$ي بمعن$ى ص$احب

ِك7ذا وذي..  يعني صاحب عدل، رددن$اه إل$ى ذي:إما ھذا رجل ذو عدل، ذو عدل: مشھوران َ َ ، وإم$ا أن$ه بمعن$ى ع$ادل، َ
  .رددناه إلى اسم الفاعل، وك.ھما جائز، إ� أن مذھب البصريين أدق.. فأولناه باسم الفاعل

ًونعتوا بمصدر كثيرا( ِ َ ُ ٍَ َ ْ َ َ ُنعتوا) َِ ُنعت:  جار ومجرور متعلق بقولهٍبمصدرًأي العرب، وصفوا منعوتا، : ََ   .واََ

ًكثيرا( ِ ْومصدر منكر حـا) يقع: (يعني وقع كثير كما وقع ھناك في الحال) َ َ َ ٌ ُ ٌ ْ َ ََ ً . ٍبكثـرة  َ َ ْ َ ًكثي7را(، كذلك ھنا )ِ ِ كثي$ر الم$صدر ) َ
  .يتصرفون فيه، على خ.ف ا=صل؛ =ن المصدر جامد لكنه إذا عرفنا التأويل السابق فھو شبيه بالمشتق

َفالتزموا اUفراد و( َ َُ ْ َِ َ َ َالتذكيراْ ِ ْ ًولو ك$ان المنع$وت مثن$ى أو جمع$ا، ول$و ك$ان مؤنث$ا، فتق$ول) . ٌج$اءت ھن$د ع$دل، م$ا تق$ول: ً ٌ :
ٌعادلة و� عدلة، لماذا؟ =نه مصدر ٌ.  

ٍوھذان الزيدان عدل باFفراد، وھؤ�ء الزيدون عدل ب$اFفراد، حينئ$ذ التزم$وا في$ه اFف$راد ول$و ك$ان المنع$وت مثن$ى أو  ٌ ٌ
  ً.ولو كان المنعوت مؤنثاًجمعا، والتذكير 

َفالتزموا اUفراد والتذكيرا( َ َ ُِ ْ ْ َ. َ ََ ِ ًكثيرا).. ْ ِ َوالتذكيرا ا=لف ا=ولى بدل عن التنوين، َ َِ ْ   . ا=لف الثانية ھذه لmط.ق.

ًونعتوا بمصدر كثيرا( ِ َ ُ ٍَ َ ْ َ َ وبھ$ذا ذو ك$ذا، : وذلك عن$د الك$وفيين م$ؤول بالم$شتق وعن$د الب$صريين عل$ى تق$دير م$ضاف أي) َِ
ًكثي7راًيكث$ر اس$تعمال الم$صدر نعت$ا لكن$ه غي$ر مط$رد . التزم إفراده وتذكيره كما ل$و ص$رح ب$ذو ِ يعن$ي غي$ر مط$رد، � : َ

ًيلزم من الكثرة أن يكون مطردا قياسا، قد يكون كثيرا وھو شاذ عند النحاة ً ً.  

ٍمررت برجل عدل، وبرجلين عدل، وبرجال عدل، وبامرأة ع$دل، وب$امرأت: نحو ٍ ٍ ٍ ٍ ٍين ع$دل، وبن$ساء ع$دلٍٍ اللف$ظ واح$د .. ٍ
ٍمطلقا بقطع النظر عن المنع$وت، ويل$زم حينئ$ذ اFف$راد والت$ذكير، وال$سر ف$ي ذل$ك أنھ$م نظ$روا إل$ى اللف$ظ، يعن$ي لف$ظ : ً

المصدر، والمصدر من حيث ھو � يثنى و� يجمع، ولم ينظروا إلى المعنى الذي يصح عليه الك.م، وھذا مما ي$رجح 
ً مضافا محذوفا؛ =نھم لو نظروا إلى المعنى بكونه اسم فاعل أو مفعول لثنوه وجمع$وه، يعن$يتقدير البصريين الع$رب : ً

ٍلما نعتوا به لم يراعوا فيه المعنى، بل راعوا فيه اللفظ، حينئذ إذا جئت تق$در إم$ا أن تق$در باعتب$ار اللف$ظ وإم$ا أن تق$در 
في$$ه المعن$$ى؟ الت$$زام اللف$$ظ م$$ن حي$$ث ھ$$و م$$ع الم$$ذكر والمثن$$ى باعتب$$ار المعن$$ى، م$$ا ال$$دليل عل$$ى أن الع$$رب ل$$م يراع$$وا 

والجمع، فلما التزموا تذكيره وإفراده علمنا أنھم ق$صدوا اللف$ظ م$ن حي$ث ھ$و لف$ظ � باعتب$ار المعن$ى، ف$إذا جئن$ا نؤول$ه 
ِ، وع$ادلتين، ًع$اد�: ًنؤوله بما يكون مضافا أولى من أن ننظ$ر إل$ى المعن$ى، =نھ$م ترك$وا؛ إذ ل$و نظ$روا للمعن$ى لق$الوا

  .ّوُعدل، ونحو ذلك، لكنھم تركوا ھذا فدل على أنھم نظروا إلى اللفظ

ًونعت77777777777777777777777وا بم77777777777777777777777صدر كثي77777777777777777777777را ِ َ ُ ٍَ َ ْ َ َ َِ  

  

َف777777777777777777التزموا اUف7777777777777777777راد والت7777777777777777777ذكيرا َ َ ُِ ْ ْ َ. َ ََ ِ ْ  

  

ن$ى �  =نه يدل عل$ى المع؛والنعت به على خ.ف ا=صلٍويلزم حينئذ اFفراد والتذكير : -ھنا قال-وھو مؤول : قال    
، ٍ ذي ع$دلٍ موضع عادل أو على حذف مضاف وا=صل مررت برج$لٍ وھو مؤول إما على وضع عدل،على صاحبه
  . أو ادعاءً ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازاوھذا أولى،

ٌجاء زيد عدل ھو العدل نفسه، مبالغة، لذلك عبر به، لكن ھذا لي: يعني   .س بجيدٌ

ٍونعتوا بمصدر: (قوله َ ْ َ َ َِ ُ ًأن يك$ون م$صدرا لفع$ل ث.ث$ي، أو بزن$ة م$صدر الفع$ل : الع$رب ل$م ينعت$وا بالم$صدر إ� ب$شرط) َ
ْكفطر اس$م م$صدر فعل$ه أفط$ر، فط$ر ھ$ذا اس$م م$صدر؛ =ن$ه نق$ص : ٍكعدل، ورضى، وزور، والثاني: الث.ثي، فا=ول ِ َ َ

ْحرف من الفعل الماضي، أفطر فطر، أفط ِ   .فاطر، أفطر فھو مفطر: ٌر مفطر و� تقلَ
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ًوأ� يك$ون ھ$$ذا الم$$صدر م$$صدرا ميمي$$ا كم$ضرب، ومن$$صب، إذا ي$$شترط في$$ه ً ف$$ي ھ$ذا الم$$صدر ال$$ذي ي$$صح أن يق$$ع .. ً
ٍبم7صدر(ًليس مطلق$ا، ف$إن أطل$ق الن$اظم ھن$ا .. ًنعتا َ ْ َ ل$يس ك$ل م$صدر، الم$صدر الرب$اعي، والخماس$ي، وال$سداسي �، ) ِ

  .ليس كل مصدر: ًإذا. ًثي بشرط أ� يكون ميميا فقطوإنما ھو مصدر ث.

ْونع7777777777777ت غي7777777777777ر واح7777777777777د إذا اختل7777777777777ف َ ْ ْ ََ ََ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ُ  

  

ْفعاطف7777777777777777777ا فرق77777777777777777777ه ) إذا ائتل77777777777777777777ف . ََ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ً ِ  

  

يج$وز أن يتع$دد النع$ت كم$ا ج$از تع$دد . نع$م: ًھذا شروع منه ف$ي تع$دد النع$ت، ھ$ل يج$وز أن يتع$دد النع$ت أو�؟ نق$ول
  .، كل منھما فيه معنى اFخبار، كل منھما وصفالخبر =ن محملھما واحد

ْونع7777777777777ت غي7777777777777ر واح7777777777777د إذا اختل7777777777777ف َ ْ ْ ََ ََ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ُ  

  

ْفعاطف7777777777777777777ا فرق77777777777777777777ه ) إذا ائتل77777777777777777777ف . ََ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ً ِ  

  

ٍغير واحد ( ِ َ ِْ أراد به المثنى والجمع، ھذا الظاھر من عب$ارة الن$اظم وجم$اھير النح$اة عل$ى ھ$ذا، أن الحك$م مخ$صوص ) َ
  ً.نى أو مجموعابما إذا كان المنعوت مث

ٍونعت غير واحد( ِ َ ْ ْ َِ َ ُ   :غير الواحد ھو المثنى والجمع، وھذا تحته صورتان) َ

م$ررت بالزي$دين الك$ريم والبخي$ل، الك$ريم : إذا اختلف معنى النعت: اخت.ف معنى النعتين، أو النعوت، يعني: إحداھما
 وس$فيه، ھ$ذه تع$ددت النع$وت والمنع$وت والبخيل تع$ددت النع$وت ھن$ا، والمنع$وت مثن$ى، م$ررت برج$ال ك$ريم وبخي$ل

  .جمع

اخت.ف معنى النعتين أو النعوت، فھذه يعط$ف فيھ$ا النع$ت بع$ضھا عل$ى بع$ض، يعن$ي النع$وت كلھ$ا يعط$ف : إحداھما
: جاء الزيدان البخيل الكريم، وإنما يجب أن يعطف الث$اني عل$ى ا=ول، فتق$ول: بعضھا على بعض، ف. يصح أن تقول

  .م والبخيلجاء الزيدان الكري

ُ فعاطف7ا فرق7هٍإذا اختلفت حينئذ وجب التفريق، إذا اختلف$ت ْ َ َ. ًَ . ، فرق$ه بالع$اطف وھ$و ح$رف ال$واو عل$ى جھ$ة الخ$صوصِ
ٍم$$ررت ب$$رجلين ك$$ريم وبخي$$ل، أو برج$$ال ك$$ريم : فھ$$ذه يعط$$ف فيھ$$ا النع$$وت بع$$ضھا عل$$ى بع$$ض ب$$الواو خاص$$ة، نح$$و ٍٍ

ًوبخيل وعاق$ل، إذا ٍ ٍو جمع$ا وتع$ددت النع$وت فحينئ$ذ ننظ$ر فيھ$ا، اختلف$ت أم اتفق$ت؟ اختلف$ت إذا ك$ان المنع$وت مثن$ى أ: ٍ ً
ج$$اء الزي$$دون : ًھ$$ذه مع$$اني متح$$دة أو مختلف$$ة؟ مختلف$$ة، إذا فرق$$ه، ائ$$ت بح$$رف العط$$ف فتق$$ول.. بخي$$ل، ك$$ريم، عاق$$ل

ل ك$ريم وعاق$ل م$ررت برج$ا: الكريم، والبخيل، والعاقل بالواو واجب؛ =نه يمتنع أن تثني النعت أو أن تجمع$ه، فتق$ول
  .وجب التفريق، ھذه الصورة ا=ولى: وسفيه، نقول

ج$اء الزي$دان الك$ريم والك$ريم، أو : أن تكون مؤتلفة، يعن$ي بمعن$ى واح$د، زي$د ك$ريم والث$اني زي$د ك$ريم، فتق$ول: الثانية
ك$$ريم وك$$ريم : ًامتفق$$: ًالكريم$$ان؟ الكريم$$ان ھ$$و ھ$ذا الم$$راد، إذا ك$$ان المنع$$وت مثن$ى وك$$ان النع$$ت مؤتلف$$ا، يعن$ي: تق$ول

ج$اء الرج$ال الك$ريم والك$ريم والك$ريم، ھ$ذا يخ$الف ل$سان الع$رب وھ$و : جاء الرجال الكرماء، ف$. تق$ل: وكريم، فتقول
ًا�خت$$صار، � ب$$د م$$ن ا�خت$$صار، حينئ$$ذ ب$$د� م$$ن أن ن$$أتي با=لف$$اظ عل$$ى أص$$لھا: القاع$$دة الكب$$رى الك$$ريم والك$$ريم : ٍ

  .والكريم، نقول نجمعھا

م$$ررت ب$$رجلين : ائت.فھم$$ا أو ائت.فھ$$ا، فھ$$ذه ي$$ستغنى فيھ$$ا بالتثني$$ة والجم$$ع ع$$ن العط$$ف، نح$$و: الثاني$$ةًإذا ال$$صورة 
م$ررت برج$ال : برج$ل ك$ريم وك$ريم، لم$اذا؟ �تف$اق لفظ$ي النع$ت، وتق$ول: برج$ل ك$ريم ك$ريم، و�: كريمين، و� تقل

  .تبرجال كريم كريم كريم، ھذا مراده بھذا البي: ًكرام، بد� من أن تقول

ٍونعت غير واحد( ِ َ ْ ْ َِ َ ُ َ.(  

ُنعت  ْ ٍغير واحد(ًمبتدا وھو مضاف وَ ِ َ ِْ   .ھذا مضاف إليه) َ

ٍواحد(و ِ ٍونعت غير منعوت واحد: ھذا نعت لمحذوف تقديره) َ   .� بد من ھذا، والمراد به المثنى والمجموع فقط. ٍ

ُإذا اختلف فعاطفا فرقه( ْ َ َ َ. َ ًْ ِ َ َ ْ ًقل والكريم في المثال الذي ذكرناه، أو معن$ى � لفظ$ا، أو لفظ$ا ًإذا اختلف لفظا ومعنى، كالعا) ِ ً
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ً� معن$ى، إذا ا�خ$$ت.ف إم$$ا أن يك$$ون ف$$ي اللف$$ظ والمعن$$ى مع$$ا، أو ف$$ي اللف$$ظ دون المعن$$ى، أو ف$$ي المعن$$ى دون اللف$$ظ،  ً
  .القسمة ث.ثية عقلية كلھا مرادة

ْونعت غير واح7د إذا اختل7ف( َ ْ ْ ََ ََ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ً كالعاق$ل والك$ريم، أو معن$ى � لفظ$ا كال$ضارب م$ن ال$ضرب بالع$صا ًأي لفظ$ا ومعن$ى،) ُ
  .ًالسير فيه، أو لفظا � معنى كالذاھب والمنطلق: ًمث. والضارب من الضرب في ا=رض أي

ُفعاطف77ا فرق77ه( ْ َ َ. ًَ ن ج$$اء الزي$$دان ال$$ذاھب والمنطل$$ق، اتفق$$ا ف$$ي المعن$$ى واللف$$ظ أم اختلف$$ا؟ اختلف$$ا ف$$ي اللف$$ظ دو: ًإذا تق$$ول) ِ
ْإذا اختلف: (ًالمعنى، إذا قوله َ َ ْ َ ًيشمل ھذه ا=حوال الث.ثة، فيما إذا اختلفا لفظا ومعنى ك$الكريم والبخي$ل، معن$ى البخي$ل ) ِ

ًمغاير بل ھو ضد لمعنى الكريم، واللفظ مختلف، كذلك إذا اتفقا لفظا واختلفا معنى كال$ضارب، ج$اء الزي$دان ال$ضارب 
: ال$ذي ي$ضرب يعن$ي: ، والث$اني"ي$صفع"الذي يضرب " الضارب" كان معنى ا=ول والضارب، ھنا يجب التفريق، إذا

  .ًيسير في ا=رض، إذا اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى

ُفعاطفا فرقه( ْ َ َ. ًَ ًيجب التفريق ھنا، لعدم ا�تحاد، ك$ذلك إذا اتفق$ا معن$ى واختلف$ا لفظ$ا، ج$اء ال$رج.ن المنطل$ق وال$ذاھب، ) ِ ً
ْإذا اختلف: (ًعين الذاھب بمعنى واحد، لكن اختلفا في اللفظ، إذا قولهعين المنطلق ھو  َ َ ْ َ   .ھذا عام، مطلق ا�خت.ف) ِ

ُفعاطفا فرقه ( ْ َ َ. ًَ ًعاطف7اًح$ال كون$ك عاطف$ا، .. ًالفاء واقعة في جواب الشرط، يعن$ي ففرق$ه عاطف$ا) ِ ِ ح$ال م$ن ال$ضمير ف$ي َ
ُفرقه ْ   .ي محل نصب مفعول به، وفرقه فعل أمر، والضمير ھذا المتصل ف.َ

ُفعاطفا فرقه( ْ َ َ. ًَ ًأي فرق النعت حال كونك عاطفا بالواو، أطلق الناظم ھنا، فعاطفا ب$أي ح$رف؟ يحتم$ل ال$واو، ويحتم$ل ) ِ ً
ُفعاطفا فرقه. (إلى آخره، لكن المراد به الواو.. أو، ويحتمل ثم، الفاء ْ َ َ. ًَ ًفرق النعت ح$ال كون$ك عاطف$ا ب$الواو فق$ط : أي) ِ

ًع$$ا بخ$$.ف م$$ا إذا ك$$ان المنع$$وت واح$$دا، فإن$$ه يج$$وز العط$$ف بغي$$ر ال$$واو، حك$$ى س$$يبويهإجما ٍم$$ررت برج$$ل راك$$ب : ً
ٍفذاھب، وليس ھذا محله، الك.م ھنا ليس في ھذا، مررت برجل، الك.م ھنا فيم$ا إذا ك$ان مثن$ى أو جم$ع، وأم$ا الواح$د  ٍ

ٍونع7ت غي7ر واح7د: (فاستثناه الناظم قال ِ َ ْ ْ َِ َ ُ م$ررت برج$ل راك$ب ف$ذاھب يج$وز، . ُرد إذا نع$ت ل$يس الك$.م في$هيعن$ي المف$) َ
وبرج$ل راك$ب ث$م ذاھ$ب؛ =ن ق$صد الترتي$ب ف$ي ح$صول . مررت برجل راكب فذاھب عطفته بغير ال$واو وھ$و ج$ائز

  ً.الوصفين للرجل سائغ؛ =نه قد يكون رتب بين الوصفين، بخ.ف ما إذا كان المنعوت مثنى أو جمعا

ْ) إذا ائتلف( َ َ ْ َ ِ ًأما إذا ائتلف حينئذ تثنيه وتجمعه، يعني إذا اتفق النعت لفظا ومعنى وكان المنع$وت مثن$ى ثني$ت النع$ت، ) َ ٍ
ًك$ريم وك$ريم؛ =نھم$ا ائتلف$ا لفظ$$ا : م$ررت ب$رجلين ك$ريمين، و� تق$$ل: ًوإذا ك$ان المنع$وت جمع$ا جمع$ت النع$$ت، فتق$ول

  .ًكريم؛ =نھا ائتلفت لفظا ومعنىكريم وكريم و: مررت برجال كرماء، و� تقل: ومعنى، وتقول

ْونع7777777777777ت غي7777777777777ر واح7777777777777د إذا اختل7777777777777ف َ ْ ْ ََ ََ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ُ  

  

ْفعاطف7777777777777777777ا فرق77777777777777777777ه ) إذا ائتل77777777777777777777ف . ََ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ً ِ  

  

ُونعت( ْ ْإذا اختلف(أين جملة الشرط؟ ... قلنا ھذا مبتدأ، أين الخبر؟ ) ََ َ َ ْ َ ھ$ذه ظ$رف زم$ان م$ضمنة معن$ى ال$شرط، ) إذا) (ِ
  .واختلفا ھذا فعل الشرط

َفع( ُاطفا فرقهَ ْ َ. ً ْ) إذا ائتلف(ًفرقه عاطفا، ) ِ َ َ ْ َ ِ ْإذا ائتلف(حرف عطف، ) �) (َ َ َ ْ َ أي$ن جواب$ه؟ ف$. تفرق$ه، معل$وم مم$ا س$بق، ) ِ
  دل عليه ما سبق، أين الخبر؟

فعل ال$شرط والج$واب ف$ي : ًإذا اختلف ففرقه عاطفا، ھذه الجملة في محل رفع على الصحيح، أن جملتي الشرط: جملة
مم$ا س$د في$ه جمل$ة ال$شرط م$سد : جمل$ة ال$شرط فق$ط، دون الج$واب، وقي$ل العك$س وقي$ل: فع خبر المبتدأ، وقي$لمحل ر

ٍونعت غير واحد: (ھذا المبتدأ � خبر له، إذا قيل: الخبر، يعني ِ َ ْ ْ َِ َ ُ ُنع7ت: عند بعض النحاة ولي$سوا بقل$ة) َ ْ  ھن$ا مبت$دأ ول$يس َ
س له خبر، وإنما له فاعل سد م$سد الخب$ر، ك$ذلك ل$ه ھن$ا جمل$ة ش$رط س$دت أقائم الزيدان، قائم مبتدأ ولي: له خبر، مثل

  .مسد الخبر

ْونع7777777777777ت غي7777777777777ر واح7777777777777د إذا اختل7777777777777ف َ ْ ْ ََ ََ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ُ  

  

ْفعاطف7777777777777777777ا فرق77777777777777777777ه ) إذا ائتل77777777777777777777ف . ََ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ً ِ  

  

 � ب$د ، ك$ذلك أطل$ق اب$ن عقي$ل،ب$العطفإذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلفا وجب التفري$ق 
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 ج$يء ب$ه ا وإن اتفق$، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر،مررت بالزيدين الكريم والبخيل: في المختلف فتقول أن نقيده بالواو
  . مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء: نحوًمثنى أو مجموعا

ھ$ذا وذاك، وعب$رت جمعت .. عند الجمع إذا جمع، فإذا جمع:  يعنيغلب التذكير والعقل عند الشمولُي: قال في التسھيل
بمثن$ى أو جم$$ع تغل$ب الت$$ذكير والعق$$ل، الت$ذكير عل$$ى المؤن$$ث، والعق$ل عل$$ى غي$$ر العاق$ل، يعن$$ي ت$$أتي ب$ه ب$$صيغة جم$$ع 

  .بالواو والنونً تصحيح مث.

: م$$ررت برج$$ل وام$$رأة ص$$الحين، ا=ص$$ل: ، تق$$ولً وعن$$د التف$$صيل اختي$$اراًب الت$$ذكير والعق$$ل عن$$د ال$$شمول وجوب$$اKغل$$ُي
وج$ب العط$$ف أو أن ن$أتي بمثن$ى؟ الث$$اني، أن نجمعھم$ا بلف$$ظ : ام$$رأة ص$الح وص$$الحة، لك$ن نق$ول ھن$$ام$ررت برج$ل و

ًم$$ررت برج$$ل وام$$رأة ص$$الحين، ص$$الحين مثن$$ى م$$ذكر أو مؤن$$ث؟ م$$ذكر، إذا م$$ررت برج$$ل وام$$رأة : واح$$د فتق$$ول َ
 وام$رأة ص$الحين، ص$الحتين غلب$ت المؤن$ث عل$ى الم$ذكر، وھن$ا م$ررت برج$ل: صالحين، ولم تقل صالحتين، لو قل$ت

  .الرجل عاقل والمرأة عاقل: ًغلبت المذكر على المؤنث، مع أن ك. منھما عاقل

ِوبرجل وامرأتين صالحين، و� تقل س$ابقات؛ : ٍصالحات؛ =ن الرج$ل واح$د يغل$ب، وبرج$ل وأف$راس س$ابقين و� تق$ل: ٍ
  .�عتبار أفراس؛ =نه جمع ما � يعقل

م$ررت بعبي$د وأف$راس س$ابقين وس$ابقات، : ًالتفريق اختيارا:  وعند التفصيل، يعنيوالتغليب بالعقل خاص بجمع المذكر
  .سابقين وسابقات: سابقين وسابقات، يجوز ھذا وذاك، وعلى عدمه

َونع777777777777ت معم777777777777ولي وحي777777777777دي معن777777777777ى  َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ََ ِ َ َ  

  

َوعم7777777777777777ل أتب7777777777777777ع بغي7777777777777777ر اس7777777777777777تثنا ْْ ِ ْ ْ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ ٍ  

  

، نأخ$ذ المث$ال؛ =ن$ا وقفن$ا ً وجراً ونصباًأتبع النعت المنعوت رفعاعمل ُإذا نعت معمو�ن لعاملين متحدي في المعنى وال
   .مع البيت

 ، ھن$ا الع$اق.ن ھ$ذا نع$ت لمعم$ولين الع$اق.ن:، وجمع$ت بينھم$ا ف$ي نع$ت واح$د فقل$تٌ ذھب زيد وانطلق عمرو:إذا قيل
تفق$ا ف$ي المعن$ى والعم$ل أم وھو فاعل ذھب وفاعل انطلق، العاق.ن نع$ت لمعم$ولين، م$ا حك$م ھ$ذين المعم$و�ن؟ ھ$ل ا

اختلف$$ا؟ ذھ$$ب زي$$د، انطل$$ق عم$$رو، ذھ$$ب وانطل$$ق مختلف$$ان ف$$ي المعن$$ى أو متح$$دان؟ متح$$دان ف$$ي المعن$$ى، ال$$ذھاب 
ًوا�نط.ق بمعنى واحد، ذھب زيد رفع فاع.، وانطلق عم$رو رف$ع ف$اع.، إذا وق$ع النع$ت ھن$ا لمعم$ولين متح$دي ف$ي  ً ًً

  .بيتالمعنى والعمل، ھذا الذي أراده بال

ْونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع( َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َِ ْ ْ ََ ٍ َ ِ َ ًيعني يكون تابعا لما قبله، في الرف$ع؛ =ن الت$ابع يأخ$ذ حك$م المتب$وع، ف$إذا ): َ
ًكان مرفوعا رفع، ولكون المتبوع ھنا في المحلين المعمولين مرفوعا كذلك صار النعت مرفوعا ً ً.  

ْونعت معمولي( ُ ْ َ ْ ََ َ َنعت) َ ْ ْأتبع: ا مفعول مقدم لقوله ھذَ ِ ْ َنعت، َ ْ ْونع7ت معم7ولي وحي7دي ( ھ$ذا م$صدر أض$يف إل$ى المفع$ول، َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ِ َ َ َ
ٍمعنى وعمل َ َ َ َ   .يعني متحدين في المعنى والعمل) َْ

ْوحيدي: (وقوله ََ ٍوحيدي معنى وعم7ل(ھذا نعت لمحذوف يجب تقديره، يعني نعت معمولي عاملين، ) ِ َ َ َ َ َ ْ َْ َ متح$دين : يعن$ي) ِ
  .في المعنى والعمل

ْأتبع( ِ ْ َبغير استثنا(ًمطلقا ) َ ْ ِ ْ ِْ َ ً� تقطعه بأن تفصله عما سبق، فتف$صله ع$ن كون$ه نعت$ا ل$سابقه، ب$ل تعرب$ه نعت$ا لم$ا : يعني) ِ ً
  .سبق

َونع777777777777ت معم777777777777ولي وحي777777777777دي معن777777777777ى َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ََ ِ َ َ  

  

َوعم7777777777777777ل أتب7777777777777777ع بغي7777777777777777ر اس7777777777777777تثنا ْْ ِ ْ ْ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ ٍ  

  

ج$اء زي$د وج$ار عم$رو : ًاء اتحدا لفظا أم �، يعني المعمو�ن قد يتحدان في اللف$ظمتحدين في المعنى والعمل، سو: أي
ًالعاق.ن، العاق.ن ھذا نعت، أين المنعوت؟ زيد وعم$رو، المنع$وت ھ$و المعم$و�ن زي$د وعم$رو، إذا ج$اء زي$د، وج$اء 

، اتحدا في اللفظ والمعن$ى؟ نع$م العاق.ن نعت، أين منعوته؟ زيد وعمرو، ما العامل فيھما؟ جاء: عمرو العاق.ن، نقول
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  .اتحدا في اللفظ والمعنى

ٍوحيدي معنى وعمل: (ًإذا َ َ َ َ َ ْ َْ َ ًيعني متحدين في اللفظ والمعنى معا، أو متحدين في المعن$ى دون اللف$ظ في$شمل ھ$ذا وذاك، ) ِ
د وعم$رو، م$$ا ذھ$ب زي$د وانطل$$ق عم$رو الع$اق.ن، الع$اق.ن نع$ت =ي ش$يء؟ لزي$: مث$ل المث$ال ال$ذي ذك$ره اب$ن عقي$ل

  .العامل فيھما؟ ذھب وانطلق، متحدان في المعنى دون اللفظ

  .كذھب زيد وانطلق عمرو العاق.ن: كجاء زيد وجاء عمرو العاق.ن، والثاني: فا=ول

ًزاد بعضھم شرطا ثاني وھو اتفاق المنعوتين تعريفا وتنكيرا، ف. يجوز جاء رجل وجاء زي$د الع$اق.ن، الع$اق.ن نع$ت  ً ً
ًيء؟ لرجل وزيد، � يصح ھذا، لماذا؟ �شتراط اتفاق اتحاد النعت والمنع$وت تعريف$ا وتنكي$را، ف$. يج$وز=ي ش ج$اء : ً

� يجوز � ب$التعريف و� ب$التنكير، لم$ا يل$زم م$ن نع$ت النك$رة بالمعرف$ة : رجل وجاء زيد العاق.ن، و� عاق.ن، يعني
  .والعكس

ًوزاد بعضھم شرطا رابعا د المنعوتين اسم إشارة، ف. يجوز جاء ھذا وجاء زي$د الع$اق.ن، � يج$وز وھو أ� يكون أح: ً
أن يكون أحد المنعوتين اسم إشارة، جاء ھذا وجاء زيد العاق.ن؛ لع$دم ج$واز الف$صل ب$ين الم$بھم ونعت$ه، يعن$ي س$يأتي 

ج$اء ھ$ذا : ًا، ف$إذا قل$تاسم اFشارة إذا نعت � بد أن يكون متصل به ب. فاصل، لو فصل بينھما ما ج$از أن يك$ون نعت$
جاء زيد وجاء ھذا العاق.ن صح؛ =ن العلة السابقة منفية ھنا، وھو الف$صل ب$ين : وجاء زيد العاق.ن امتنع، لو عكست

  .النعت والمبھم

   .لعدم جواز الفصل بين المبھم ونعته، فإن أخر اسم اFشارة كجاء زيد وجاء ھذا العاق.ن جاز

ِونعت معمولي وح( َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْيدي معنى وعمل أتبعَ َ َ َ َ َ ِْ ْ َْ ٍ أي أج$ز اFتب$اع، � أن اFتب$اع واج$ب؛ =ن$ه يج$وز في$ه القط$ع، وفھ$م من$ه ) َ
ٌذھب زيد وعمرو العاق.ن وھو من باب أولى وأحرى، ول$يس الح$ديث : ًجواز اFتباع إذا كان العامل فيھما واحدا نحو ٌ

  .فيه

ْأتبع: (ً إذا قوله ِ ْ ِبغي7ر : (ً � أن$ه واج$ب؛ =ن$ه نق$ل ع$دم اFتب$اع، مطلق$ا بغي$ر اس$تثناء، ھن$ا ق$الالمراد به جواز اFتب$اع) َ ْ َ ِ
َاس7تثنا ْ ِ ْأتب7ع: (بغي$$ر اس$تثناء؛ =ن$$ه متعل$ق بقول$$ه.. م$ا م$$راده بغي$ر اس$$تثناء؟ ف$سر بث.ث$$ة أق$وال) ْ ِ ْ َبغي7ر اس77تثنا(ًمطلق$$ا ) َ ْ ِ ْ ِْ َ ِ (
ان مرف$وعي فع$ل أو خب$ري مبت$دأين، أو من$صوبين أو س$واء ك$ان المتبوع$: بغير استثناء قصره لل$ضرورة، أي: مراده

ًمخفوضين مطلقا كله منعوت، � يستثنى شيء من ھ$ذه؛ =ن بع$ضھم اس$تثنى إذا ك$ان خب$ري مبت$دأ، وبع$ضھم اس$تثنى 
ًإذا ك$$ان مرف$$وعي فع$$ل، وال$$صواب أن$$ه مطلق$$ا، ف$$المنعوت يك$$ون مطلق$$ا، إذا  ً َبغي77ر اس77تثناً ْ ِ ْ ِْ َ س$$واء ك$$ان المتبوع$$ان :  أيِ

  .فوعي فعل أو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضينمر

َبغير استثنا(يحتمل قوله : وقيل ْ ِ ْ ِْ َ أن اFتباع سائغ فيما ذكر بغير استثناء، يشير إلى قول من يمنع اFتباع وإن اتفق$ا ف$ي ) ِ
 الن$اظم، عل$ى أن المعنى وھو قول ابن السراج ويحتمل أنه يريد بغير استثناء في الرفع والنصب والجر وب$ه ج$زم اب$ن

َبغي77ر اس77تثنام$$راده  ْ ِ ْ ِْ َ ً س$$واء ك$$ان مرفوع$$ا أو مخفوض$$ا أو من$$صوبا، وكلھ$$ا متداخل$$ة ھ$$ذه خاص$$ة الق$$و�ن ا=خي$$$ران ِ ً ً
  .متداخ.ن

َونع777777777777ت معم777777777777ولي وحي777777777777دي معن777777777777ى َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ََ ِ َ َ  

  

َوعم7777777777777777ل أتب7777777777777777ع بغي7777777777777777ر اس7777777777777777تثنا ْْ ِ ْ ْ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ ٍ  

  

-  نح$وً وج$راً ون$صباًتب$ع النع$ت المنع$وت رفع$اُ المعن$ى والعم$ل أيح$دإذا نعت معمو�ن لعاملين مت: قال الشارح      
، العاق.ن ھذا نع$ت منعوت$ه زي$د وعم$رو، فھم$ا معم$و�ن  ذھب زيد وانطلق عمرو العاق.ن:ً-فيما اتحدا معنى � لفظا

   ً.لفعلين متحدي في المعنى والعمل، كل منھما رفع فاع.

ُك$ريمين نع$ت، منعوت$ه زي$دا وعم$را اتفق$ا، لع$املين ح$دثت وكلم$ت، اختلف$ا ف$ي ، ال الكريمينً وكلمت عمراًوحدثت زيدا ُ ً ً
   .ًاللفظ واتفقا في المعنى، والعمل كذلك؛ =ن ك. منھما نصب، والكريمين نعت للمنصوبين

ً، ال$صالحين نع$ت، لم$اذا؟ زي$د وعم$رو معم$و�ن للب$اء وعل$ى، إذا نق$ول  ال$صالحينٍ وجزت عل$ى عم$روٍومررت بزيد
ْأتبع :ھنا ِ ْ    . يجوز اFتباعَ
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ْونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع ( َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َِ ْ ْ ََ ٍ َ ِ َ   . � يجوز اFتباع، يجب القطعاختلف معنى العاملينإذا ) َ

إذا اختل$ف معن$ى الع$املين ل$م يج$$ز . اخ$ت.ف المعن$ى ..إذا اختل$ف معن$ى الع$املين ل$م يج$ز اFتب$اع وتحت$ه ث$.ث ص$ور
ًأن يختلفا في المعنى واللفظ، اختلفا مطلقا، اخت.ف كل$ي م$ن ك$ل وج$ه معن$ى ولفظ$ا : ا=ولى:  صوراFتباع وفيه ث.ث ً

ٌذھب زيد وھذا عمرو العاق.ن أو العاقلين يجوز الوجھان، على القط$ع الع$اق.ن خب$ر مبت$دأ مح$ذوف، والع$اقلين : نحو
  .مفعول به

ًمعنى، ذھب ھذا فعل، وھذا ھ$ذا اس$م، إذا اختلف$ا ف$ي الج$نس، ھ$ذا ٌذھب زيد وھذا عمرو العاق.ن، ھنا اختلفا في ال: ًإذا
ًمن جنس الفعل وھذا من جنس ا�سم، إذا � يمكن أن يكون ما بعدھما تابعا لھما ً.  

الع$$اق.ن نع$$ت لھم$$ا، ھ$$ذا ف$$ي ا=ص$$ل، لك$$ن لم$$ا اختل$$ف الع$$ام.ن ف$$ي المعن$$ى وج$$ب القط$$ع، : ٌزي$$د وعم$$رو نق$$ول: ًإذا
أعن$$ي .. ٌذھ$$ب زي$$د وھ$$ذا عم$$رو الع$$اقلين: أن$$ه خب$$ر لمبت$$دأ مح$$ذوف، ويج$$وز الن$$صب، فتق$$ولفالع$$اق.ن ب$$ا=لف عل$$ى 

  .العاقلين

ٌأن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتحدا في الجنس، قام زيد وخرج عمرو الكريمان، قام وخرج مختلف$ان ف$ي اللف$ظ : الثانية
نع$ت، وإنم$ا ھ$و خب$ر لمبت$دأ مح$ذوف ھم$ا : نق$ولوفي المعنى، لكن قام فعل وخرج فعل اتحدا في الجنس، العاق.ن � 

  .العاق.ن، أو العاقلين بالنصب على أنه مفعول به

النط$$ق، .. يتفق$$ا ف$ي الج$$نس، ك$$ل منھم$$ا فع$ل، وف$$ي اللف$$ظ. أن يتفق$$ا ف$$ي الج$نس وف$$ي اللف$$ظ ويختلف$$ا ف$ي المعن$$ى: الثالث$ة
وج$د ض$الته، ف$الوجود .. حزن، وبالث$اني أص$ابٌوجد زيد ووجد عمرو، إذا أريد بوجد ا=ول : ويختلفا في المعنى نحو

  .يختلف، اتفقا في اللفظ وفي الجنس كل منھما فعل واختلفا في المعنى

ًإذا إذا اختلف معنى العاملين مطلقا ولو اتحدا في اللفظ حكمنا عليه بوجوب القطع ً.  

ًباع بل يجب القط$ع، ض$ربت زي$دا وق$ام فإن اختلفا معنى العاملين أو عملھما، قد يتحدان لكن يختلف العمل لم يجز اFت
ًاختلف العمل ھنا، ا=ول ن$صب زي$دا والث$اني رف$ع، إذا الع$اق.ن ب$الرفع أو بالن$صب؟ ل$و أردن$ا : ٌعمرو العاق.ن، نقول ً

ٍأننا نتبعه النعت � بد أن يكون مطابقا للمنعوت، حينئذ لما اختلف العمل � يمكن اFتباع، امتنع اFتباع؛ =ن$ه إذا ا تح$دا ً
ٌذھب زيد وانطلق عمرو العاق.ن � إشكال فيه، أما ضربت زيدا وقام عمرو الع$اق.ن: ًرفعا كالصورة ا=ولى : نق$ول! ًٌ

  .العاق.ن ھذا خبر لمبتدأ محذوف، أو العاقلين. �

ًخاص$م زي$د عم$را الع$اق.ن � ي$صح، وإن ج$وزه ال$بعض، ال: ًوكذا إذا كان العامل واح$دا واختل$ف عمل$ه نح$و جمھ$ور ٌ
ًعلى عدم الجواز، حينئذ خاصم زيد عمرا � نقول   .العاق.ن، على أنه تابع لما سبق: ٍ

، لماذا؟ =ن العمل الواحد � يمكن نسبته لع$املين، أو عملھما وجب القطع وامتنع اFتباعإذا اختلف معنى العاملين : ًإذا
   .من شأن كل واحد منھما أن يستقل بنفسه

ٌ، جاء زيد وذھ$ب عم$رو ھن$ا اختل$ف المعن$ى أو العم$ل؟ المعن$ى؛  العاقلينٌ وذھب عمروٌ جاء زيد:فتقولوامتنع اFتباع  ٌ
   .=ن العمل متحد، كل منھما مرفوع، ھذا اقتضى فاعل وھذا اقتضى فاعل، وأما جاء وذھب مختلفان

تق$ول انطل$ق زي$د وكلم$ت  و، العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي ھما العاق.ني أعن:بالنصب على إضمار فعل أي
 ٍ وم$$ررت بزي$$د، ھم$$ا الظريف$$ان:أي، الظريف$$ان  أعن$$ى الظ$$ريفين أو: أي، اختلف$$ا ف$$ي المعن$$ى والعم$$ل، الظ$$ريفينًعم$$را

  . كسابقه. الكاتبين أو الكاتبانًوجاوزت خالدا

ْوإن نع77777777777777وت كث77777777777777رت وق77777777777777د تل77777777777777ت ْ ٌَ َ َ ُْ َْ َُ َ ُ َِ  

  

ْمفتق7777777777777777777777را ل7777777777777777777777ذكرھن أتبع7777777777777777777777ت َ ُِ ْ ْ َُ . ِ ِ ِ ِِ ً ْ
  

  

ُوإن نع77( َُ ْ ْوت كث77رتِ ٌَ ُ ٍق$$د يك$$ون للمنع$$وت الواح$$د نعت$$ان ف$$صاعدا بعط$$ف كقول$$ه تع$$الى) َ ِس$$بlح: ((ً َ اْس$$م ربl$$ك ا=ْعل$$ىَ َ َ َ َ(( 
ِال$$$$ذي((]1:ا=عل$$$$ى[ Kخل$$$$ق ف$$$$سوى K َ َ ََ ِوال$$$$ذي((]2:ا=عل$$$$ى [))َ K َ ق$$$$در فھ$$$$َدىَ ََ َK((] 3:ا=عل$$$$ى[))ِوال$$$$ذي K َ أخ$$$$رج المْرع$$$$ىَ َ َ َْ ْ َ(( 
ِوال$$ذي((]4:ا=عل$$ى[ K ً كلھ$$ا نع$$وت والمنع$$وت واح$$د ومعطوف$$ا ب$$الواو، � نعربھ$$ا نع$$وت، ھ$$ي ف$$ي المعن$$ى نع$$ت، ھ$$ذه ))َ

ٍھم$از: ((ا=ول نعت، وما بعده الذي عطف بالواو فصل ھذا ص$ار عط$ف الن$سق، وبغي$ر عط$ف كق$ول K ٍ م$شاء بنم$يمَ ِ َ ِ ٍ K َ(( 
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  . ھذه كلھا نعوت وبدون واو]11:القلم[

  :جب إتباعھا، وھو الذي عناه بالبيت ا=ولًفإن كان المنعوت مفتقرا لذكرھا كلھا و

ًوإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا( ِ َ َ َ ُْ َ ُُ َ َ ُ َْ ْ ٌَ ْ ْ ْتلت) ِ َ ْمفتقرا لذكرھن أتبعتًيعني تبعت منعوتا : َ َ ُِ ْ ْ َُ . ِ ِ ِ ِِ ً إذا كان المنع$وت � يع$رف :  يعنيْ
: ًك$ان واح$دا، ث$م النع$وت متع$ددة.. وتإ� بھذه النعوت مجتمعة � يجوز القط$ع، ويج$ب اFتب$اع، مت$ى؟ إذا اتح$د المنع$

إذا ك$ان � يتمي$ز المنع$وت إ� ب$ذكر النع$وت كلھ$ا وج$ب اFتب$اع؛ =ن : إل$ى آخ$ره، نق$ول.. ٌزيد البخيل، الك$ريم، الع$الم
ًالنعت من ش$أنه أن يك$ون موض$حا ومخص$صا، ف$إذا ك$ان التخ$صيص والتوض$يح � يح$صل إ� باجتم$اع ھ$ذه النع$وت  ً

  . لما سبقوجب أن تكون تابعة

ْوإن نعوت كثرت( ٌَ ُ َُ َ ُ ْ   .وإن كثرت نعوت) ِ

ْكثرت( َ ُ   .فعل ماضي) َ

ٌنعوت(و ُ   .وإن كثرت نعوت: ھذا فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده أي) ُ

ْوإن نعوت كثرت( ٌَ ُ َُ َ ُ ْ ًزادت على نعت واحد، نعت واحد فصاعدا، اثنان فصاعدا: يعني.. كثيرة) ِ ً.  

ْوقد( َ   .د للتحقيقالواو واو الحال، وق) َ

ْتلت( َ ًيعني تبعت منعوتا واحدا): َ ً.  

ًمفتقرا( ِ َ ْ ًافتقارا كليا ) ُ .لذكرھن(ً ِ ِ ِِ   ً.كلھا، بأن كان � يعرف إ� بذكرھا جميعا.. ًجميعا) ْ

ْأتبعت( َ ِ ْ وجب إتباعھا للمنعوت في إعرابه، لماذا؟ لتنزيلھا منه منزلة ال$شيء الواح$د، كأنھ$ا ش$يء واح$د؛ : ًوجوبا، أي) ُ
  .نه مفتقر لھا=

، للعلة الت$ي ذكرناھ$ا لتنزيلھ$ا من$ه منزل$ة  وجب إتباعھا كلھاًإذا تكررت النعوت وكان المنعوت � يتضح إ� بھا جميعا
  . مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب: فتقولالشيء الواحد،

د ثال$ث كات$ب، إذا عن$دنا ث.ث$ة وھذه إذا كان � يتميز إ� بھا، ھذا متى؟ إذا كان عن$دنا زي$د فقي$ه، زي$د آخ$ر ش$اعر، زي$
زي$د الفقي$ه ال$شاعر الكات$ب، ل$و س$كت عل$ى : ٍوھذا الرابع، إذا عندنا زيد فقيه، وزيد شاعر، وزيد كاتب، حينئذ لو قل$ت

  .ا=ول أتبعته التبس بغيره وھو الشاعر فقط، ولو قلت الكاتب فقط أتبعته التبس بغيره

تابعة لسابقه، ھ$ذا ت$صور المث$ال، يعن$ي ل$و وج$د زي$د آخ$ر ش$اعر، ووج$د زي$د � يتميز إ� بذكر ھذه النعوت كلھا : ًإذا
ٍثان وھو فقيه، ووجد زي$د ثال$ث وھ$و كات$ب، حينئ$ذ إذا نع$ت زي$د آخ$ر راب$ع بھ$ذه النع$وت � يتمي$ز إ� بھ$ذا؛ =ن$ك ل$و 

  .سكت على ا=ول التبس بالفقيه أو بالشاعر أو بالكاتب، ونحو ذلك

  .غير محتاج إلى تخصيص بالنعت وإليه أشار بالبيت ا]تيًوقد يكون المنعوت معينا 

.واقط777777777777ع أو اتب777777777777ع إن يك777777777777ن معين777777777777ا               َ ُ َ ْ َ ْ َْ ُْ ِْ َ َ ْ
  

َب777777777777دونھا أو بع777777777777ضھا اقط777777777777ع معلن777777777777ا ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ ُ ِ  

  

 كلھ$ا ٍ، لكن قد يتضح المنع$وت ب$دونھا كلھ$ا، فحينئ$ذ يج$وز قطعھ$ا-كثرت-إذا اجتمعت أو تعددت النعوت :        يعني
ً� يج$$ب، ف$$ي ا=ول يج$$ب، ھن$$ا يج$$وز اFتب$$اع، ويج$$وز القط$$ع، وإذا ك$$ان بع$$ضھا مفتق$$را إليھ$$ا .. ويج$$وز إتباعھ$$ا كلھ$$ا

َالمنعوت دون بعض، فحينئذ وجب في المفتقر إليه اFتباع، وجاز في غيره الوجھان الذي ھو القطع واFتباع ٍ.  

ْواقطع ََ   . يعني الجميع: ْ

ْأو اتبع َْ   يعيعني الجم: َ

ْإن يكن ُْ َ   .المنعوت: ِ

.معينا َ   .يعني تعين مسماه بدون النعت: ُ
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َبدونھا ِ ُ   .كلھا: ِ

ف$$ي المث$$ال ال$$سابق عن$$دنا زي$$د ش$$اعر .. مت$$ى؟ إذا تع$$ين ال$$بعض دون ال$$بعض، يعن$$ي إذا ك$$ان يتمي$$ز: أو اقط$$ع بع$$ضھا
 الذي ھو الفقيه ھ$ذا يتع$ين؛ =ن$ه يح$صل ا=ول: بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، نقول: ٍوكاتب وليس عندنا فقيه، فحينئذ قلنا

ًم$ررت بزي$د الفقي$ه بالنع$ت وجوب$ا، والث$اني يج$وز ال$شاعُر الكات$ُب، : به التعيين، وما بعده يجوز في$ه الوجھ$ان، فتق$ول
َالشاعر الكاتب على القطع، لماذا؟ =ن المنعوت غير مفتقر لھذين الوصفين، وأما الوصف ا=ول فھو مفتقر إلي$ه، ف$إن  َ

يفتقر إليھا كلھا جاز فيھ$ا الوجھ$ان القط$ع واFتب$اع، وإن افتق$ر إليھ$ا كلھ$ا فھ$و البي$ت ال$ذي س$بق، إن افتق$ر لبع$ضھا لم 
  .دون بعض فما افتقر تعين اFتباع وما � فيجوز فيه الوجھان

ْواقطع( ََ ْأو اتبع(الجميع ) ْ َِ ْ ْأو بع7ضھا اقط7ع (:الجميع، أو أقطع البعض واتبع البعض، وھو ما أشار إلي$ه بقول$ه) َ َ َ ْ َ َْ ْ اقط$ع ) َ
ْاقطع(بعضھا  َ َبعضھا ھذا فعل أمر، و ) ْ َ ْ   . ھذا مفعول مقدمَ

َمعلنا( ِ ْ   .أن القطع � يكون إ� بعد اFتباع: ًيعني مظھرا ذلك وھو تنكيت على من يقول) ُ

 ببع$ضھا دون ً وإن ك$ان معين$ا، بدونھا كلھا جاز فيھا جميعھا اFتباع والقطعًإذا كان المنعوت متضحا: قال الشارح ھنا
جاز فيه الوجھان، لكن ب$شرط تق$ديم ..  وجاز فيما يتعين بدونه اFتباع والقطع،بعض وجب فيما � يتعين إ� به اFتباع

  .ِبشرط تقديم المتبع. ٍالمتبع ا=ول، فإذا كان � يتعين إ� با=ول حينئذ وجب تقديمه أو الثالث وجب أن يتقدم

ًت نكرة تعين في ا=ول من نعوته اFتباع وجاز في الباقي القطع، فلو كان نعتا نك$رة واح$دا نح$ووإذا كان المنعو ج$اء : ً
  .رجل كريم لم يجز قطعه إ� في الشعر ضرورة على المشھور، ونقل عن سيبويه جوازه

ًإذا ك$$ان متع$$ددا ف$$ي النك$$رة مطلق$$ا يج$$ب أن يتب$$ع ا=ول، وأم$$ا إذا ك$$ان غي$$ر متع$$دد فحينئ$$: ًإذا ٍذ تع$$ين في$$ه اFتب$$اع، ول$$م ً
فيم$ا  مررت بزي$د الك$ريم دون تع$دد، الك$.م: ، يعني لو قال والصحيح جوازه،عدم تعدد النعتيتعرض ھنا للقطع عند 

ًسبق في المتعدد، مررت بزيد الكريم، ھنا ا=صل اFتباع الكريم إذا نقول لم يتعرض ھنا الناظم للقطع عند عدم تع$دد : ِ
  ً.ثم النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتا. ًخ.فا للزجاج المشترط في جواز القطع تعدد النعته النعت والصحيح جواز

ِمررت بزيد الكريم، الكريم ھذا على اFتباع بمعنى أن يكون نعت لما سبق بالخفض، ھ$ل يج$وز قطع$ه أم �؟ : إذا قيل ِ
ِم$ررت بزي$د الك$ريم ال: الزجاج شرط أن القطع � ي$صح إ� ف$ي المتع$دد ًفقي$ه، فيج$وز القط$ع، أم$ا إذا ك$ان واح$دا ف$.، ٍ ِ

ُم$ررت بزي$د الك$ريم الك$ريم الك$ريم، ب$الرفع عل$ى أن$ه خب$ر لمبت$دأ مح$ذوف، : والجمھور على الج$واز، في$صح أن يق$ال َ ِ
فل$يس .. ًوبالنصب على أنه مفعول به، ولذلك إذا قطع النعت سواء قطع إلى الرفع أو إلى النصب خرج عن كون$ه نعت$ا

ُوإنما نرتب عليه جواز القطع وعدم النظر إلى أصله، وھو أنه نعت، نحكم علي$ه أو� أن$ه نع$ت فيتب$ع ث$م نق$ولبنعت،  ً :
  .لك وجه آخر وھو القطع إلى الرفع أو إلى النصب

ْواقطع أو اتبع إن يكن( ُْ َْ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َمعينا بدونھا(يعني المنعوت ) ْ . َ ُِ ُ ِ   .نٍكلھا، حينئذ جاز لك الوجھان و� يتعي) ً

َأو بعضھا اقطع معلنا( ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ   .ًمظھرا ذلك وھو تنكيت على من منع: أي) َ

  : ثم قال

َوارف77777777ع أو ان77777777صب إن قطع77777777ت م77777777ضمرا ْ ُ ْ ْ ْ ْ َِ َِ َ َ َْ ِ ِْ َ
  

  

َمبت77777777777777دأ أو ناص77777777777777با ل77777777777777ن يظھ77777777777777را َ َ ْ ْ ُْ ْ َ ً ِ َ ََ ً
  

  

ِ م$ررت بزي$د الك$ريم ھ$ذا :إذا قطعنا النعت فإما أن نقطعه إلى الرفع أو إلى النصب، و� يجوز وجه ثالث، يعن$ي تق$ول ٍ
ًا=صل، ھذا اFتباع، الم$راد باFتب$اع أن يك$ون نعت$ا لم$ا س$بق فيأخ$ذ حكم$ه وھ$و الخف$ض ف$ي مث$ل ھ$ذا المث$ال، ل$ك أن 

ًتفصله، يجع$ل جمل$ة م$ستقلة ل$يس تابع$ا لم$ا س$بق، ھ$ذا ي$سمى قطع$ا، تقطع$ه إل$ى م$اذا؟ إم$ا الرف$ع وإم$ا : تقطعه، يعني ً
ُمررت بزيد الكريم أي وھو الك$ريم، والن$صب:  لمبتدأ محذوفالنصب، الرفع على أنه خبر ُ َم$ررت بزي$د الك$ريم أي: ٍ ٍ :
ٍأعني الكريم، حينئذ يتعين ھذان اFعرابان عند القط$ع : إلى آخره، � يأتي الذم ھنا، أي.. أعني الكريم، أو أمدح أو أذم َ

  .عدمه ففيه تفصيلفي الرفع والنصب، و� يجوز غيرھما، وأما باعتبار وجوب اFضمار و

ْوارفع( ْ   .إن قطعت النعت، ارفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف: على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وارفع يعني) ََ
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ِأو(   .ھذا للتخيير، أنت المخير) َ

ْانصب( ِ   .على أنه مفعول به) ْ

َإن قطعت( ْ َ َ ْ ًطعت النعت إن ك$ان واح$دا، ع$ن النعت عن التبعية أو النعوت أو بعضھا، الحكم عام فيما سبق كلھا، إن ق) ِ
التبعية، أو النعوت كلھا، أو بعضھا، إن قطعت ھذا شرط في جواز الوجھين، إن لم تقط$ع وج$ب اFتب$اع، إن ل$م تقط$ع 

  .ٍلم تنو انفصال ھذا النعت عن سابقه، حينئذ وجب اFتباع، � يجوز أن ترفع أو تنصب إ� بنية القطع: يعني

َإن قطعت( ْ َ َ ْ   .قطعت النعت: از الوجھين، وھذا قلنا مفعوله محذوف، يعنيشرط في جو) ِ

َمضمرا(حال كونك  ْ ًحاذفا مقدرا : يعني) ُِ ًمبتدأ أو ناص7با(ً ِ َ َْ ْ َُ مبت$دأ ف$ي حال$ة الرف$ع، ل$ست مق$در المبت$دأ ال$ذي رفعت$ه �، ) ً
  .الذي رفعته على أنه خبر، المبتدأ ھو المضمر، ھو المحذوف

ًأو ناصبا( ِ َ ْ   .ب على ا=صل في النصب، وھو أن يكون ل5فعالفعل وھو ناص) َ

َلن يظھرا( َ َْ ْ أو ذم ا=لف ھذه تثنية فاعل، يعني لن يظھرا الذي ھو المبتدأ والناصب، وھذا إذا كان النعت لمجرد م$دح ) َ
  .الذكر والحذف:  وجب اFضمار، وأما إذا كان للتخصيص أو اFيضاح فيجوز فيه الوجھانأو ترحم

 م$ررت بزي$$د :ا قط$$ع النع$ت ع$$ن المنع$وت رف$$ع عل$ى إض$$مار مبت$دأ أو ن$$صب عل$ى إض$$مار فع$ل نح$$وإذ: ق$ال ال$شارح
  . أعني الكريم:يعني َالكريمأو  ُ الكريمي ھو أُالكريم

ُالحمد [ الحميد،  َواْمرأتُه حمال$ة((ُِ َ ُK َ َ َحمال$ةالجمھ$ور عل$ى الرف$ع، وق$رأ عاص$م بالن$صب ُ حمال$ة ]4:الم$سد][4:الم$سد) [)ََ َ K َ 
  .أذم: نييع

َلن يظھرا(وقول المصنف  َ َْ ْ ، وإنما وجب حذف العامل ليك$ون حذف$ه الملت$زم  معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب)َ
أو ذم أو ت$رحم، و� يجوز إظھاره وھذا صحيح إذا كان النع$ت لم$دح أمارة على قصد إنشاء المدح أو الذم أو الترحم، 

  .كما ذكرناه في ا=مثلة السابقة

خب$ر لمبت$دأ مح$ذوف،  ُم$ررت بزي$د الخي$اط: بل يجوز الوجھ$انف. يجب اFضمار  إذا كان لتخصيص أو توضيح فأما
 وإن ش$ئت أظھ$رت .َأعن$ي الخي$اط:  يعن$يَأو الخي$اطًمررت بزيد ھو الخي$اط يج$وز، ھ$و اب$ن مال$ك ال$ذي ذك$ره س$ابقا، 

  .ي ھو أو أعن:ظة والمراد بالرافع والناصب لف،َ أو أعنى الخياطُ ھو الخياط:فتقول

َلن يظھرا: (ًإذا قوله َ َْ ْ المراد به أنه خاص بما إذا كان النع$ت لمج$رد م$دح أو ذم أو ت$رحم، أم$ا إذا ك$ان للتخ$صيص أو ) َ
ِق7ال محم7د ھ7ـو اب7ن م7ـالك: ُالتوضيح فيجوز فيه الوجھان و� يجب، وھذا ما اعتذر به على الناظم في أول ا=لفية ِ َ ْ َ . َ ُُ ُ ٌ َ ، إذ َ

ًھنا لmيضاح وليس للمدح أو الذم أو الترحم، وإنما يجب اFضمار فيما إذا كان واح$دا م$ن ھ$ذه . �: ر؟ نقولكيف أظھ
ٍمررت بزيد الكريم، وھذا مدح ھو الكريم، فيجب حينئذ إذا رفعت أن ت$ضمر المبت$دأ، و� يج$وز : ا=مثلة، ولذلك نقول ُ ُ

ٍو ذم م$$ررت بعم$$رو الخبي$$ث أي ھ$$و الخبي$$ث، فيج$$ب ح$$ذف ُم$$ررت بزي$$د ھ$$و الك$$ريم، أ: إظھ$$اره، ف$$. ي$$صح أن يق$$ال
ٍالمبتدأ، أو ترحم مررت بزيد المسكيُن، فيجب حينئذ أن تحذف المبت$دأ، فأم$ا إذا ك$ان لتخ$صيص أو توض$يح ف$. يج$ب 

َاFضمار، م$ررت بزي$د الخي$اط أو الخي$اط، وإن ش$ئت أظھ$رت فتق$ول َھ$و الخي$اط أو أعن$ي الخي$اط، والم$راد ب$الرافع : ُ ُ
أم$دح، ول$ذلك : لناصب لفظة ھو أو أعني، وبع$ضھم عم$م، ھ$ذا تعم$يم، لك$ن ف$ي مق$ام الم$دح أو ال$ذم يج$وز أن تق$ولوا
ُواْمرأتُه(( َ َ ِ حمالة الحطبَ Kَ َ َْ َ   :أذم حمالة الحطب، ثم قال رحمه ':  أي]4:المسد [))َ

َوم777777777ا ْم777777777ن المنع777777777وت والنع777777777ت عق777777777ل َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ. ْ ْ َ  

  

ِيج7777777777وز حذف7777777777ه وف7777777777 َ َ ُ َُ ُ ْ ْع7777777777ت يق7777777777ل. النيُ ِ َِ ْ  

  

ٍأن اْعم$ْل س$ابغات: ((ًيجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، وك$ان النع$ت إم$ا ص$الحا لمباش$رة العام$ل نح$و َ ِ َِ َ ] 11:س$بأ [))َ
.من7ا: (نح$و قول$ه) م$ن(، ف$المخفوض ب$ـ)ف$ي(أو ) م$ن(، أو بعض اسم مقدم مخفوض ب$ـ سابغاتً دروعا:أي َظع7ن ِ َ .ومن7ا َ ِ َ 

َأقام َ ْل7و: فريق وفريق حذفه في الموضعين، والثاني كقوله.. عن، ومنا فريق أقاممنا فريق ظ: أي) َ َقل7ت َ ْ َقومھ7ا ِف7ي َم7ا ُ ِْ َ 
ْلم ِتيثم َ َ َيفضلھا.. تأثم ِ ُ َُ ٍحسب ِفي ْ َ ِوميسم َ َ َ   .، ھذا فيه تفصيلَ
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  .ما في قومھا أحد يفضلھا، يفضلھا ھذه الجملة نعت لموصوف محذوف تقديره أحد: أصله لو قلت: قال

ْوما من المنعوت والنعت عقل: (ًإذا ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َ َ. ْ ْ ِم7ن المنع7وت (ص$لة الموص$ول، و) عقل(مبتدأ، وجملة ) ما(يعني علم، : ما عقل) َ ُِ َْ ْ َ
ِوالنعت ْ   .متعلق بعقل) .َ

ِمن المنعوت( ُِ َْ ْ   .جار ومجرور متعلق بعقل، وعقل بمعنى العلم؛ =ن المراد به اFدراك واFدراك ھو عين العلم) َ

ُجوز حذفهَي( ُ ْ َ   .الجملة خبر عن المبتدأ، ويكثر ذلك في المنعوت ويقل في النعت) ُُ

ِوف: (قال ّ النع7ت يق7ليَ ِ َِ ْ ويق$ل ف$ي النع$ت، ف$ي النع$ت متعل$ق بقول$ه يق$ل، وال$ضمير ھن$ا يع$ود عل$ى الح$ذف، يعن$ي يق$ل ) .
  .الحذف في النعت

vأنه في المنعوت كثير، إذا يحذف كل من النعت وال: مفھومه منعوت إذا عل$م، وأم$ا إذا ل$م يعل$م ف$. يج$وز عل$ى القاع$دة ً
  .المشھورة، وا=كثر أن يكون الحذف للمنعوت بخ.ف النعت؛ =ن النعت إنما جيء به للغرض الذي ذكرناه

ٍأن اْعم$ْل س$ابغات((:  يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نح$و قول$ه تع$الى:أي: قال الشارح َ ِ َِ َ َ(( 
:  وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكن$ه قلي$ل، سابغاتً دروعا:أيًوھذا =ن العامل صالحا =ن يباشره، ] 11:سبأ[

lقالوا ا]ن جئت بالحق(( ََ َْ ُِ َ ْ َنُه لْيس مْن أْھلكإ(( ،البين] 71:البقرة [))ِ َِ َِ َ K((] حذف الناجين.. الناجين ]46:ھود.  

ُيأخذ(( ُ ْ ٍ كل سفينةَ َ ِ Kَ ً غْصباُ   . سفينة صالحة]79:الكھف [))َ

ِمن المنعوت والنعت: ( وقوله ِ ِْ َ ُ َ. ْ ْ َ يُم$وت فيھ$ا و� يْحي$ا�: ((ًيشمل حذفھما مع$ا، نح$و) َ َ َ َ َِ � يم$وت فيھ$ا :  يعن$ي]74:ط$ه [))ُ
ْعقل: (و� يحيا حياة نافعة، حذف الموصوف وصفته، إذ � واسطة بين مطلق الحياة والموت، وقوله ِ مه أن$ه إذا مفھو) ُ

ُيجوز حذفه: (لم يعقل � يجوز الحذف، وقوله ُ ْ َ ُ ّ النعت يقليَوف: (ھذا إط.ق ومفھومه مقيد بقوله) َُ ِ َِ ْ   .أنه كثير: يعني) .

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  90الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

  : [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد

ُالتوكيد: قال الناظم رحمه ' تعالى ِ ْ ..  

ھذا ھو ثاني التوابع، بعد أن أنھى ما يتعلق بالنعت ثنى بالتوكيد، وبعض النحاة يعكس ويق$دم التوكي$د عل$ى النع$ت بن$اء 
جاء زيد نفسه، نفسه ھ$و ع$ين زي$د وزي$د ھ$و ع$ين نف$سه، فھم$ا ش$يء واح$د، : لمتبوع، تقولعلى أن التوكيد ھو عين ا

ٍوھذا كله في التوكيد سواء كان اللفظي أو المعنوي، فحينئ$ذ إذا ك$ان ع$ين المتب$وع فھ$و أول$ى بالتق$ديم، واب$ن مال$ك ھن$ا 
  .عكس، قدم التوكيد على النعت.. قدم النعت على التوكيد، وخالف في بعض كتبه

ًقد يقال بأنھم يراعون الترتيب، إذا اجتمعت قلنا يق$دم النع$ت، لك$ن ھ$ذا ل$يس بظ$اھر، ق$د يق$ال ب$أنھم � يراع$ون ترتيب$ا 
Kمعينا بين النعت والتوكيد، على كل ثنى بالتوكيد ً.  

ُالتوكيد ِ ْ ًتفعيل، مصدر وكد ُيؤكد توكيدا، فھو في ا=صل مصدر ثم نقل سمي بالتابع المخصوص، ي: . l Kنفسه وكلھ$م : عني
ًأجمع$ون، ھ$$ذا ت$$ابع مخ$صوص، س$$مي توكي$$دا، نق$ل م$$ن الم$$صدرية إل$ى الت$$ابع المخ$$صوص، س$بق أن العل$$م ق$$د يك$$ون 
ًمنقو� من المصدر كفضل، قلنا فضل ھذا منقول من الم$صدر إل$ى العلمي$ة، ث$م ج$رد ع$ن المعن$ى، لك$ن ھن$ا ھ$ل ج$رد 

التقوي$$ة، وھ$$ذه م.حظ$$ة ف$$ي المؤك$$دات بنوعيھ$$ا، س$$واء كان$$ت �؛ =ن التوكي$$د بمعن$$ى : ع$$ن معن$$اه ا=ص$$لي؟ الج$$واب
  .مؤكدات لفظية أو معنوية

ًإذا نقل وجعل علما على التابع المخصوص مع م.حظة المعنى اللغوي له، يعني ل$م ي$سلب الد�ل$ة عل$ى معن$ى، ف$ضل  ً
ٍإذا س$ميت رج$. ف$ضل، حينئ$ذ نزعت$ه . إذا سميت فضل، قلن$ا ف$ضل ي$دل عل$ى الزي$ادة، طي$ب م$ن معن$اه، � ي$دل عل$ى ً

ٍمعناه، صالحا، لو سميت صالح، قد � يكون صالحا؛ =نه فاسدا، ولكن حينئذ نقول ً ً لما نق$ل م$ن الوص$فية إل$ى العلمي$ة : ً
ٍجرد عن معناه ا=صلي، سلب صار جام$دا، فحينئ$ذ ص$الح وف$ضل مث$ل رج$ل، رج$ل � ي$دل عل$ى ذات و� ي$دل عل$ى  ً

ًة، حينئذ توكيد نقل، ھو في ا=صل مصدر ي$دل عل$ى التقوي$ة، نق$ل فجع$ل علم$ا ٍوصف، وصف باعتبار اصط.ح النحا ٍ
�، لم يسلب، بل روع$ي في$ه المعن$ى : إلى آخره، ھل سلب معناه اللغوي؟ نقول.. على التابع المخصوص نفسه، وكلھم

 س$$لب عن$$ه معن$$اه ًا=ص$لي، إذا ھ$$و م$$صدر ث$$م س$$مي ب$$ه الت$ابع المخ$$صوص، ھك$$ذا يق$$ول النح$$اة، لك$$ن � يفھ$م من$$ه أن$$ه
  .ا=صلي اللغوي وھو التقوية، بل المراد به التقوية

ًويقال فيه أيضا التأكيد، يعني بالھمزة، وبإب$دالھا ألف$ا عل$ى القي$اس، ف$ي نح$و .. ف$أس ف$اس، رأس راس.. ف$أس، ورأس: ً
ٍھذه صحيحة، قلبت الھمزة ألفا، حينئذ نقول   ..التأكيد تاكيد: ً

َ تْوكي$دھاَبْع$َد((يد، وتأكيد، وتاكيد، وأف$صحھا التوكي$د لورودھ$ا ف$ي الق$رآن توك: ًإذا كم لغة؟ ث.ث لغات ِ ِ  ]91:النح$ل [))َ
ًتفعي$$ل، وبإب$$دالھا ألف$$ا عل$$ى القي$$اس ف$$ي نح$$و ف$$أس، : التأكي$$د ب$$الھمز، تأكي$$د: ًف$$دل عل$$ى أنھ$$ا ھ$$ي ا=ف$$صح، ويق$$ال أي$$ضا

ًأكد تأكيدا، ووكد توكيدا، وأيھما أصل؟ ھو بالواو : ورأس، يقال Kأكثر، وھي ا=صل والھمزة ب$دل، إذا وك$د أص$ل أك$د، ً K ً
ًيقال فيه فع.ن، وكد توكيدا، وأكد توكيدا، والواو أصل والھمزة بدل عنھا ًK Kِ.  

ل تفع$ي.، وك$د يوك$د توكي$دا، وھ$و م$صدر ف$ي ا=ص$ل نق$ل وجع$ل علم$ا عل$ى : ًإذا التوكيد نقول lًھذا تفعيل من فعل ُيفع ً l K ً K
ُالتوكي77د.  ومعن$$اه اللغ$$وي وھ$$و التقوي$$ة م$$راد ك$$ذلكالت$$ابع المخ$$صوص ِ ْ  ل$$م يعرف$$ه النح$$اة، ل$$م ي$$شتغلوا بتعريف$$ه كعط$$ف .

توكيد لفظي وھذا يكون بإع$ادة اللف$ظ � يحت$اج إل$ى تعري$ف، : البيان، والنعت، لماذا؟ =نه ألفاظ محصورة، ھو نوعان
ًأع$$د اللف$$ظ م$$رة أخ$$رى ص$$ار توكي$$دا لفظي$$ا، � نحت$$اج أن نتع$$ب أن ف$$سنا ون$$أتي بتعريف$$ه، إع$$ادة اللف$$ظ ا=ول بعين$$ه أو ً

ًنعم نع$م، بل$ى بل$ى، ھ$ذا توكي$د لفظ$ي، إذا � نحت$اج إل$ى تعريف$ه، : ھذا كله توكيد: نقول. قام قام زيد، � � �: بمرادفه
 إل$ى ح$د، ًسبعة ألفاظ محصورة، وما كان معدودا بالعد سبعة ألفاظ � يحت$اج.. والمعنوي نفسه وعينه وكلھم وأجمعون

توكي$د معن$وي، وتوكي$د لفظ$ي، وق$دم الن$اظم ھن$ا التوكي$د المعن$وي عل$ى التوكي$د اللفظ$ي، : التوكيد نوع$ان: ولذلك نقول
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Kوالمراد بالتوكيد المعنوي أن ثم ألفاظا معدودة بالسبعة س$يأتي ذكرھ$ا ف$ي ال$نظم واح$دا واح$دا، وھ$ذه يؤك$د بھ$ا وُيق$وى  َ ً ً ً
ھ$ذا ل$يس . �: ً� يقال ھ$ذا اللف$ظ ي$ستعمل توكي$دا، نق$ول: موضعھا، فھي توقيفية، يعنيالمتبوع و� يستعمل غيرھا في 

: من عندك، ا=مر موقوف على السماع، فھ$ي س$بعة ألف$اظ الم$شھور منھ$ا، وزاد بع$ضھم ث.ث$تھم وغيرھ$ا، لك$ن نق$ول
 متف$ق علي$ه، وال$شروط الم$ذكورة ًھذا كله استعماله في التوكيد نادرا، ثم ھو مختل$ف في$ه وأم$ا ال$ذي ذك$ره الن$اظم فكل$ه

  .كلھا في الجملة متفق عليھا، فباب النعت وباب التوكيد اFجماع فيه كثير

  :فبدأ بالتوكيد المعنوي فقال

ِب777777777777النفس أو ب777777777777العين ا) ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُس777777777777م أ. ُ   َداMك777777777777ْ

  

َم777777777777777ع ض777777777777777مير ط777777777777777ابق المَؤك777777777777777دا . ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ِ  

  

َواجمعھم77777777777777777777ا بأفع77777777777777777777ل إن تبع77777777777777777777ا ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ٍ ْ َ
  

  

َم777777777777ا ل777777777777 َيس واح777777777777دا تك777777777777ن متبع777777777777اَ ُ َ َ ِْ . ُ َْ ً ِ  

  

  .جاء زيد نفسه، وجاء عمرو عينه، ويجمع بينھما كما سيأتي: النفس والعين، ھذان لفظان يؤكد بھما ا�سم، فيقال

ِبالنفس أو بالعين ا)( ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُسم أ. ُ ِبالنفس ، )َداMكْ ِْ ِبالعين ، و َداMُكأ: جار ومجرور متعلق بقوله. ِْ   .كذلكمعطوف عليه َ

ْأو(   . مانعة خلو، يعني � يلزم منھما الجمع) َ

ُسمِا)(  فع$ل ماض$ي مغي$ر ال$صيغة، ونائ$ب الفاع$ل يع$ود عل$ى ا�س$م، وھ$و َداMك7ُأ ا=ل$ف لmط$.ق، َداMك7ُأھذا مبت$دأ، و ) ْ
ب$العين، وھ$ل تق$ديم ا�س$م أك$دا ب$النفس أو . الرابط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ

وإنم$ا ذك$ر أو ق$دم إم$ا م$ن أج$ل ال$نظم وإم$ا م$ن أج$$ل . �: ب$النفس أو ب$العين وھ$و متعل$ق بأك$دا يفي$د الح$صر؟ الج$واب
ًا�ھتم$ام بھ$ذين اللفظ$$ين؛ إذ لھم$ا ش$$روط ولھم$ا اس$$تعمال ق$د � يك$ون ف$$ي غي$ره، وھم$$ا أش$ھر اس$$تعما� م$ن غيرھم$$ا، 

ر � يفيد ا�ختصاص و� القصر؛ =نه سيذكر أن ثم ما يؤكد ب$ه غي$ر ال$نفس والع$ين، تقديم ما حقه التأخي: ٍفحينئذ نقول
ُتْعل$$م((ال$$نفس ف$$ي ا=ص$$ل الم$$راد بھ$$ا ال$$ذات، ھ$$ذا ا=ص$$ل ف$$ي اس$$تعمالھا  َ َ م$$ا ف$$ي نف$$سي و� أْعل$$م م$$ا ف$$ي نف$$سكَ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ َ(( 

ذات$ه، فرف$ع :  الذات جاء زي$د نف$سه، نف$سه يعن$يذاته، نفسه استعمال حقيقي في إرادة:  جاء زيد نفسه أي]116:المائدة[
  .احتمال المجاز

ٍالعين الباصرة، إذا جزء من الذات، فأطلق مرادا بھا الكل، حينئذ يك$ون اس$تعمالھا : أما عينه فا=صل في إط.ق العين ً ًُ

ًفي ا=صل استعما� مجازيا؛ =نھا العين ھي العين ھذه الباصرة وھي جزء من الذات بخ.ف ال نفس، ال$نفس ال$شخص ً
ا=ص$ل الع$ين ھ$ذه الباص$رة، : كله جسده وروحه يطلق عليه أنه نفس، جاء زيد نفسه ذاته، وأما جاء زي$د عين$ه، عين$ه

ًأطلق الجزء مرادا به الكل، وھذه سبب ا�نتقال أو النقل من عين وھي جزء مرادا به الكل ھو علة ع$دم ج$واز : فنقول ً
جاء زيد نفسه، وتق$ول ف$ي : ًمعا؛ =نه يؤكد بالنفس فقط، وبالعين فقط، وبھما معا، فتقولتقديم العين على النفس إذا اجت

ج$اء زي$د : ج$اء زي$د نف$سه عين$ه، و� ي$صح ل$ك أن تق$ول: جاء زيد عينه، ويجوز أن تجم$ع بينھم$ا فتق$ول: تركيب آخر
آك$د بالتق$ديم م$ن ع$ين، وأم$ا ع$ين عينه نفسه، بتق$ديم الع$ين؛ للعل$ة الم$ذكورة؛ =ن نف$سه دال عل$ى ال$ذات فھ$و أوج$ب و

  .فا=صل فيھا أنھا مجاز

ِب777777777777النفس أو ب777777777777العين ا) ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُس777777777777م أ. ُ   َداMك777777777777ْ

  

َم777777777777777ع ض777777777777777مير ط777777777777777ابق المَؤك777777777777777دا . ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ِ  

  

  ما المراد بتأكيد أو الفائدة من تأكيد النفس والعين؟

ن عقي$ل ھن$ا م$ا يرف$ع ت$وھم م$ضاف إل$ى لرفع احتمال المج$از، ھ$ذا الم$شھور عن$د النح$اة، وھ$و م$ا عب$ر عن$ه اب$: قالوا
ھ$ذا يحتم$ل، س$بق ف$ي ب$اب : جاء زيد أو ج$اء ا=مي$ر ھن$ا أس$ند المج$يء إل$ى ا=مي$ر، ق$الوا: Kالمؤكد، وھو زيد، إذا قيل

ج$$اء ا=مي$$ر، ا=مي$$ر فاع$$ل، ھن$$ا : ٍالم$$ضاف أن$$ه يج$$وز ح$$ذف الم$$ضاف وإقام$$ة الم$$ضاف إلي$$ه مقام$$ه؛ حينئ$$ذ تق$$ول
  : احتما�ت

  .جاء ا=مير: جاء زيد فقال: لمتكلم أخطأ في اFسناد، أراد أن يقوليحتمل أن ا
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  .رسول ا=مير: يحتمل أنه على حذف مضاف، جاء ا=مير أي: ًثانيا

  .جاء خبر ا=مير.. ويحتمل أنه على حذف مضاف من جھة أخرى وھو جاء ا=مير

ًإذا صار التركيب محتم.، إما ا=مير نفسه، وإما ا=مير � بنفسه  وإنما بغيره، إما برسوله وإما بخبره، وإم$ا أن يك$ون ً
ج$اء : ًصار محتم.، إذا جئت ب$ـ: ًجاء ا=مير، إذا: جاء زيد فقال: التركيب من أصله سھو وغلط أخطأ، فأراد أن يقول

: ً أو�رفعته بالكلية وإنم$ا أض$عفت بع$ض ا�حتم$ا�ت ال$واردة ال$ث.ث، وأھمھ$ا: ا=مير نفسه رفعت ا�حتمال، � نقول
ھ$ل . ج$اء ا=مي$ر نف$سه، أك$دت: رفع نسبة الخطأ والسھو والغلط ف$ي الك$.م، وأم$ا الب$اقي فھ$و محتم$ل بق$اؤه، أن تق$ول

: ك$$ل احتم$ال متعل$$ق بالفاع$ل ا=مي$$ر ق$د ارتف$$ع بقولن$$ا: ا�حتم$ا�ت الث.ث$$ة ال$سابقة كلھ$$ا ارتفع$ت؟ ق$$ال ب$ه بع$$ض النح$اة
م$$اع يج$وز أن يؤك$$د ا=مي$ر ف$ي ھ$$ذا التركي$ب بنف$$سه عين$ه، ف$$ا=ول ج$يء ب$$ه نف$سه، وھ$ذا في$$ه نظ$ر، لم$$اذا؟ =ن$ه باFج

التوكي$$د ورف$$ع ا�حتم$$ال، والث$$اني وظيفت$$ه كوظيف$$ة ا=ول لرف$$ع ا�حتم$$ال، فل$$و ك$$ان ا=ول نف$$سه رف$$ع ك$$ل .. للتقوي$$ة
ھ$ل ھ$و توكي$د لنف$سه أو lا�حتما�ت، الثاني ما موقعه في المعنى؟ أكد ماذا؟ ھل أكد المؤكد؟ �، ل$م يؤك$د نف$سه، عين$ه 

توكي$$د ل5مي$$ر؟ توكي$$د ل5مي$$ر، ونح$$ن نق$$رر أن عين$$ه يج$$اء ب$$ه م$$ن أج$$ل رف$$ع ا�حتم$$ال، إذا ك$$ان نف$$سه رف$$ع جمي$$ع 
Kب$أن المؤك$د ا=ول رف$ع بع$ض ا�حتم$ا�ت، وج$اء المؤك$د الث$اني فأك$د: ا�حتما�ت ماذا رفع عينه؟ ھذا يجعلنا نق$ول l l ..

أن يك$ون ال$ذي % 100سناد م$ن جھ$ة الغل$ط و� رس$ول ا=مي$ر، و� خب$ر ا=مي$ر، فتع$ين قوى بأن لم يبق احتمال � إ
جاء ا=مير نف$سه، ج$اء ا=مي$ر نف$سه عين$ه، أي ھ$ذه التراكي$ب : جاء ھو ا=مير عينه، وأما ا=ول فبقي اFشكال، إ� أن

سده وروحه، ھو الذي ج$اء، وأم$ا ج$اء أقوى؟ ما جمعنا بين النفس والعين، جاء ا=مير نفسه عينه ھو ا=مير بذاته، بج
ًا=مي$$ر نف$$سه، إذا التركي$$ب ص$$حيح ج$$اء ا=مي$$ر قطع$$ا ل$$يس غلط$$ا و� س$$ھوا، وإنم$$ا محتم$$ل ً ً ج$$اء ا=مي$$ر خب$$ره، ج$$اء : ً

  ً.يحتمل ھذا، ما زال ا�حتمال باقيا.. ا=مير رسوله

  .جاء ا=مير ھذا محتمل

ِبالنفس أو بالعين ا)( ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُسم أ. ُ يؤتى بالنفس والعين للتوكيد وي$د�ن عل$ى إثب$ات الحقيق$ة، ورف$ع المج$از ع$ن : ًإذا نقول) َداMكْ
ق$$ل احتم$$ال ح$$ذف . �: ال$$نفس والع$$ين راف$$ع للمج$$از؟ نق$$ول: أن$$ا م$$ا أق$$ول بالمج$$از فكي$$ف نق$$ول: ال$$ذات، ق$$د يق$$ول قائ$$ل

ذف الم$$ضاف وإقام$$ة يحتم$$ل التركي$$ب ج$$اء ا=مي$$ر، ج$$اء رس$$ول ا=مي$$ر، وح$$: م$$ضاف، إذا كن$$ت م$$ا ت$$رى مج$$از ق$$ل
  .ًالمضاف إليه مقامه موجود في لسان العرب سواء سميته مجازا أو حقيقة � إشكال، لكنه موجود

ال$$نفس والع$$ين : ٍإذا ل$$م تق$$ل مج$$از حينئ$$ذ كي$$ف تق$$ول ھ$$ذا لرف$$ع المج$$از؟ � تنك$$ر وج$$ود ال$$نفس والع$$ين، وإنم$$ا ق$$ل: ًإذا
مج$از، م$ا أدري : منا من أن نقول مجاز؛ =ن البعض إذا قي$ليرفعان احتمال حذف مضاف في التركيب والحمد [ سل

  .ھذه المسألة ميسرة سھلة، ولذلك ينتقد يعني بشدة في مسألة المجاز ھذه: كأنه يرتعش ھكذا، نقول

ِب7النفس أو ب7العين ا)( ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُس77م أ. ُ Kإذا م$ا يرف$$ع ت$وھم م$ضاف إل$$ى المؤك$د ي$دل عل$$ى إثب$ات الحقيق$ة، ورف$$ع ) َداMك7ْ المج$از ع$$ن ً
  .الذات

َمع ضمير طابق المَؤكدا( . ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ من شرط صحة التأكيد بالنفس والعين أن يتلبس ھذان اللفظ$ان ب$ضمير، وم$ن ش$رط : يعني) ِ
ًھ$ذا ال$ضمير ش$رط ف$$ي ال$شرط أن يك$ون مطابق$$ا للمؤك$د؛ =ن ال$نفس والع$$ين يؤك$د بھم$ا المف$$رد، ويؤك$د بھم$ا المثن$$ى، 

ِب77النفس أو ب77العين ا): (لي$$ست م$$ن خ$$صائص المف$$رد، ول$$ذلك نق$$ول ف$$ي قول$$هًإذا .. ويؤك$$د بھم$$ا الجم$$ع ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُس77م أ. ُ ل$$يس ) َداMك77ْ
ٍواجمعھما بأفعل: (المراد عين اللفظ، بل المراد المادة، لماذا؟ =نه سيقول ُ َ ُ ْ َ ْ َْ َ : ا�س$م أك$دا ب$النفس أي: فدل على أن قول$ه) ِ

  لماذا؟ . أي بمادة العين: بمادة النفس، أو بالعين

ٍليشمل المفرد والمثنى والجمع، لو قلت الم$راد ب$ه ع$ين اللف$ظ حينئ$ذ أخرج$ت المثن$ى والجم$ع، فيك$ون مفھوم$ه ب$النفس 
ٍواجمعھما بأفعل: (ًمفردا � بغيره، وھذا المفھوم مطروح مرفوض، بدليل قوله ُ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ِ.(  

ِبالنفس أو بالعين: (ًإذا ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ   .ا قال الصبان، بقطع النظر عن إفرادھما وغيرهبھاتين المادتين، ھكذ: أي) .

وليس الم$راد ب$النفس والع$ين مف$ردين حت$ى يفي$د أن ال$نفس والع$ين يبقي$ان عل$ى إفرادھم$ا وإن . مادة النفس ومادة العين
ًأكد بھما المثنى أو المجموع، مع أنه ليس كذلك، قد يقال بأن ھذا المفھوم نعم، لكن ليس كل مفھوم يكون معتبرا؛ l ن$ه= 

ًب$$النفس أو ب$$العين، إذا � بمثن$$ى ال$$نفس والع$$ين و� بجم$$ع ال$$نفس والع$$ين ا�س$$م أك$$دا، إذا � يؤك$$د ا�س$$م إ� بلف$$ظ : ق$$ال ً
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  .النفس وھو مفرد ولفظ العين وھو مفرد وليس ا=مر كذلك، وھذا مفھوم ومطروح

َم77ع ض77مير ط77ابق المَؤك77دا( . ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ًن ب$$ضمير، ث$$م ھ$$ذا ال$$ضمير يط$$ابق المؤك$$دا إف$$رادا يعن$$ي ي$$شترط أن يت$$صل ال$$نفس والع$$ي) ِ
ًإفرادا، تثنية تثنية، جمعا جمع$ا، فتق$ول ً ج$اء زي$د نف$سه عين$ه، وج$اءت ھن$د نف$سھا عينھ$ا تأني$ث مف$رد، وج$اء الزي$دان : ً

 أنفسھما أعينھما، وجاء الزيدون أنفسھم أعينھم، انظر أضيف إلى ضمير عائد على الزيدون، جاء الزيدون أنفسھم ھ$م
  .جمع، جاء الزيدان أنفسھما مثنى، جاءت الھندان أنفسھما، جاءت الھندات أنفسھن، جاءت ھند نفسھا عينھا

�K بد أن يكون مشتم. على ضمير ثم ھذا الضمير يشترط فيه أن يكون مطابقا للمؤكد، إن كان مف$رد فمف$رد، وإن : ًإذا ً ً
ًكان مثنى فمثنى، وإن كان جمعا فجمعا ً.  

ًوھي أن لفظ النفس والعين معرفتان مطلقا؛ =نه يشترط فيھما أن يضافا إلى ال$ضمير، نف$س نك$رة، :  فائدةنأخذ من ھذا
  .عين نكرة، أضيف إلى الضمير نفسه صار معرفة

ٍإذا في التوكيد المعنوي ا=صل عند جمھور النحاة � يؤكد به إ� المعرفة؛ =نھا مع$ارف ف$ي أنف$سھا، فحينئ$ذ إذا كان$ت  K ً
  ً. يشترط التطابق عند بعضھم وعند الجمھور، وسيأتي أن فيه تفصي.معرفة

َمع ضمير طابق المَؤكدا( . ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ َمع) ِ ِب7النفس أو ب7العين ( بالنصب، ھذا متعلق بمحذوف، حال من ال$نفس وم$ا عط$ف علي$ه، َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ .
ُسم أِا) ُ َط7ابق ر، ا�سم أكد بالنفس والعين حال كونھما مع ض$مي: كأنه قال) َداMكْ َ ھ$ذا فع$ل والفاع$ل ض$مير م$ستتر يع$ود َ

َالمَؤكداعلى الضمير، أي ضمير مطابق،  . ُ l مؤكد ومؤكد، المؤكد ھ$و المتب$وع، والمؤك$د ھ$و نف$سه اللف$ظْ lK K .. نف$سه وعين$ه
َالمَؤكداًمؤكدا،  . ُ   .في اFفراد والتذكير وفروعه:  ا=لف ھذه لmط.ق يعنيْ

ٍواجمعھم77777777777777777777ا بأفع77777777777777777777ل ُ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ إن تبع77777777777777777777اِ ِ َِ ْ  

  

َم777777777777ا ل777777777777يس واح777777777777دا تك777777777777ن متبع777777777777ا ُ َ َ ْ َِ . ُ َْ ً ِ َ  

  

َواجمعھما( ُ ْ َ ْ َواجمعھما الضمير يعود على النفس والعين، ) َ ُ ْ َ ْ   .النفس والعينَ

ٍبأفعل( ُ ْ َ ٍيعني جمعا م.بسا =فع$ل، أو عل$ى وزن أفُع$ل، أفُع$ل م$ن جم$وع القل$ة كم$ا س$يأتي كم$ا تق$ول): ِ ً : أفل$س، فتق$ول: ً
  .أنفس وأعين

َواجمعھم77ا( ُ ْ َ ْ ًا=م$$ر يقت$$ضي الوج$$وب، ھ$$ل ھ$$و م$$ستعمل مطلق$$ا ف$$ي وجوب$$ه أم عل$$ى الج$$واز؟ أم$$ا باعتب$$ار الجم$$ع فھ$$و ) َ
ٍواجب، إذا كان المتبوع المؤكد جمعا فيجب الجمع � بد منه، فحينئذ تقول ج$اء الزي$دون أنف$سھم، � ب$د م$ن التط$ابق، : ً

  .وأما إذا كان مثنى فھذا ليس بواجب، كما سيأتي

َواجمعھما: (ًإذا قوله ُ ْ َ ْ   .ا=مر مستعمل في الوجوب بالنسبة إلى الجمع، وفي ا=ولوية بالنسبة إلى المثنى) َ

ٍبأفعل( ُ ْ َ ًيعني على وزن أفُعل، أو جمعا م.بسا =فعل، الباء إما بمعنى عل$ى وإم$ا بمعن$ى الم.ب$سة، ھ$ذا أول$ى ك.ھم$ا ) ِ ً
  .صحيح

ًإما اجمعھما جمعا م.بسا =فعل،   .ً وإما اجمعھما جمعا على وزن أفعل، وأفعل كأفلس، جمع قلةً

َإن تبعا( ِ َِ ٍواجمعھما بأفعل(ًليس مطلقا ) ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َْ َ   .مقيد ليس على إط.قه بل ھو مقيد. ًمطلقا؟ �) ِ

َإن تبعا( ِ َِ ًحرف شرط، إذا صار قيدا، وتبعا ھذا فع$ل ) إن (تبعاا=لف ھنا للتثنية، يعني النفس والعين، ) ْ ماض$ي، وأل$ف ً
  .ا�ثنين فاعل يعود على النفس والعين

َما ليس( ْ   .اسم موصول بمعنى الذي مفعول به لتبع) ما(، )ََ

ًما ليس واحدا( ِ َ َ ْ ًما ليس واحدا(، )ما(ما ليس ھو يعود على ) ََ ِ َ َ ْ ًواحدا)  ََ ِ ُونع7ت  ھذا خبر ليس، ما ھو الذي ل$يس بواح$د؟ َ ْ ََ
ٍغير واحد  ِ َ ِْ َما ل(مثله ھذا، َ ًيس واحداَ ِ َ َ ًالذي ھ$و المثن$ى والجم$ع، إذا مت$ى يجمع$ان، س$واء ك$ان عل$ى وج$ه الوج$وب أو ) ْ

ًا=ولوية؟ إذا كان المتبوع الذي ھو المؤكد مثنى أو جمعا، مفھوم$ه أن المف$رد يج$ب في$ه المطابق$ة، ج$اء زي$د نف$سه، �  K
 المطابقة النفس والعين م$ع المف$رد ف$ي اللف$ظ، ف$. ًأنفسه، إنما تجب المطابقة إفرادا في اللفظ وفي الضمير، تجب: يقال
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ًيثنى و� يجم$ع، وف$ي ال$ضمير عل$ى م$ا ذك$ره س$ابقا، وأم$ا ف$ي الجم$ع فتج$ب المطابق$ة، وال$ضمير عل$ى ا=ص$ل، وأم$ا 
  .المثنى ف. تجب المطابقة كما سيأتي

ًإن تبعا ما ليس واحدا( ِ َ َ ْ َ ََ ِ َِ   .أما مع المفرد فيجب إفرادھا) ْ

.تك7ن مت( ُ َُ َبع77اْ ْتك7ن(، )ِ ُ ًج$$واب الطل$ب، واجمعھم$$ا تك$ن، اجمعھم$$ا بأفع$$ل تك$ن متبع$$ا، متبع$ا للع$$رب ف$ي أف$$صح ك.مھ$$م) َ ً .
َاجمعھماواجمعھما تكن ھذا مجزوم بجواب ا=مر الذي ھو  ُ ْ َ ْ .  

ْتكن  ُ َمتبعاًأنت، اسم تكن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، َ ُِ   . خبر تكن.

ج$اء الزي$دان نف$سھما، : ُ أكد المثنى والجمع � يؤتى بلفظ النفس والع$ين مف$ردين،  ف$. يق$الًإذا مراده بھذا البيت أنه إذا
ج$اء الزي$دون نف$سھم، نف$سھم عي$نھم ھ$ذا ل$يس ب$صواب عن$د الن$اظم، وھ$ذا متف$ق : ظاھره، و� تق$ول.. ھذا ك.م الناظم

  .عليه في الجمع، أما المثنى ففيه

َواجمعھما بأفعل إن تبع( ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ٍ ْ   .تبعا النفس والعين) اَ

ًما ليس واحدا( ِ َ َ ْ ًمؤكدا ليس واحدا، ) ََ ً K)ھنا تصدق على المؤكد) ماK.  

ًليس واحدا( ِ َ َ ْ ًواحداKھذا الذي ھو المؤكد " ما"ليس ) َ ِ ًل$يس مف$ردا، مفھوم$ه أن$ه يج$ب المطابق$ة م$ع المف$رد إف$رادا :  يعنيَ ً
  . في الضمير وفي اللفظ

َتكن متبعا( ُِ . ُ ًأشار بك.مه السابق من جھة الفھم، أفھم ك.مه من$ع مج$يء ال$نفس والع$ين مؤك$دا بھم$ا : م ك.مه يعنيأفھ) َْ K
  .غير الواحد وھو المثنى والمجموع غير مجموعين على أفُعل، وھو كذلك في المجموع

: م$$ع، ول$$ذلك قلن$$اًوأم$$ا المثن$$ى فيج$$وز في$$ه أي$$ضا م$$ع الجم$$ع اFف$$راد والتثني$$ة، في$$ه ث$$.ث لغ$$ات، لك$$ن ا=ف$$صح ھ$$و الج
َاجمعھما ُ ْ َ  مستعمل ف$ي الوج$وب باعتب$ار الجم$ع، وف$ي ا=ولوي$ة ا=ف$صح ا=ول$ى ف$ي المثن$ى، ويج$وز التثني$ة واFف$راد، ْ

  .ًوأما المثنى فيجوز فيه أيضا مع الجمع اFفراد والتثنية، فيجوز نفساھما

لتثني$$ة، والمخت$$ار الجم$$ع، ومن$$ه قول$$ه ب$$ل ك$$ل مثن$$ى ف$$ي المعن$$ى م$$ضاف إل$$ى مت$$ضمنه يج$$وز في$$ه الجم$$ع واFف$$راد وا
ْفق$د: ((المشھور عن$د النح$اة َ َ ص$غت قلوُبكم$اَ َُ ُُ ْ َقلوُبكم$ا (]4:التح$ريم [))َ ُ َقلوُبكم$ا(قلب$ا امرأت$ان فق$ط، ): ُُ ُ جم$ع القل$وب ھن$ا ) ُُ

 Fضافتھما إلى ضمير تثنية، وھ$ذا ا=ف$صح، إذا أض$يف إل$ى ض$مير تثني$ة فا=ف$صح الجم$ع؛ =نھم$ا م$ضاف وم$ضاف
  .إليه، فلو كان مثنى وھذا مثنى أضيف الشيء إلى نفسه، سيأتي

ْفقد(( َ َ صغت قلوُبكماَ َُ ُُ ْ ، يت$رجح -يمكن ف$ي غي$ر ھ$ذا الكت$اب-، ويترجح اFفراد على التثنية عند ابن مالك ]4:التحريم [))َ
لجمع عل$ى وزن أفع$ل، ھ$ذا ج$اء الزي$دان ا=ف$صح أنف$سھما أعينھم$ا ب$ا: اFفراد على التثنية عند اب$ن مال$ك، يعن$ي يق$ال

ا=ف$$صح، ويج$$وز ج$$اء الزي$$دان نف$$سھما عينھم$$ا، مف$$رد م$$ضاف إل$$ى ض$$مير المثن$$ى، وبع$$ضھم ض$$عفھا ج$$اء الزي$$دان 
  .نفساھما، عيناھما بالتثنية، واFفراد أرجح من التثنية، وا=رجح من ا�ثنين الجمع وھو ا=فصح

ً بالعكس، وك.ھم$ا م$سموع، لك$ن ا=كث$ر المط$رد قياس$ا الجم$ع ويترجح اFفراد على التثنية عند ابن مالك، وعند غيره
  .على وزن أفعل

 ف$5ن المت$ضايفين كال$شيء الواح$د، فكرھ$وا الجم$ع ب$ين -اFف$راد–يترجح اFفراد عل$ى التثني$ة، فأم$ا عل$ى التثني$ة : قلنا
=ن : Kن$ى ليط$ابق المؤك$د؟ ق$التثنيتھما، لم$اذا رجحن$ا نف$سھما عل$ى نف$ساھما، م$ع أن ا=ص$ل المتب$ادر إل$ى ال$ذھن أن$ه يث

وھ$ذا في$ه كراھ$ة، أن ي$ضاف ال$شيء إل$ى .. نف$سا مثن$ى، ھم$ا مثن$ى: المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فإذا قيل
، وأم$ا عل$ى اFف$راد -المضاف والمضاف إليه ھما كال$شيء الواح$د-فكرھوا الجمع بين تثنيتھما . نفسه، كل منھما مثنى

  : ًإذا. لمعنىف5ن ا�ثنين جمع في ا

َواجمعھم77777777777777777777ا بأفع77777777777777777777ل إن تبع77777777777777777777ا ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ٍ ْ َ
  

  

َل777777777777يس واح777777777777دا تك777777777777ن متبع777777777777ا َم777777777777ا ُ َ َ ِْ . ُ َْ ً ِ َ  

  

ُإذا أكد بالنفس والعين الجمُع وجب الجمع على وزن أفُعل مضافا إل$ى ض$مير يع$ود عل$ى المؤك$د وھ$و جم$ع، وإذا أك$د  ُK ً l
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ًليس واحدا  َما: به المفرد فھذا مفھوم قوله ِ َ َ ْ َواجمعھم7ا بأفع7ل إن تبع7ا م7ا ل7يس : (ب المطابق$ة، بق$ي المثن$ى، قلن$اأنه تج$َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ٍ ْ َ
ًواحدا ِ ًدخل فيه المثنى، إذا ا=رجح في المثنى أن يجم$ع ال$نفس والع$ين عل$ى وزن أفع$ل م$ضاف إل$ى ض$مير المثن$ى، ) َ
أن : موعة كذلك لكنھا ليست ھي با=ش$ھرجاء الزيدان أنفسھما وجاء الزيدان أعينھما ھذا ا=فصح، بعده لغة مس: فيقال

  .ًيبقى على إفراده مضافا إلى ضمير المثنى جاء الزيدان نفسھما، كما ھي نفسھما، عينھما

  .جاء الزيدان نفساھما بالتثنية، عيناھما بالتثنية: اللغة الثالثة

َواجمعھم77ا ( ُ ْ َ ْ ٍبأفع77ل(أي ال$$نفس والع$$ين ) َ ُ ْ َ ِإن تب(يعن$$ي عل$$ى وزن أفع$$ل ) ِ َِ َل77يس (ًمؤك$$دا ) َم77ا(إن تبع$$ا ال$$نفس والع$$ين ) َع77اْ ْ َ
ًواحدا ِ َتكن متبعا(ھذا له مفھوم، ) َ ُِ . ُ َْ.(  

جاء زيد نفسه باعتبار المفرد، وجاء زيد عينه، وج$اء زي$د نف$سه عين$ه، فتجم$ع بينھم$ا ب$. عط$ف بخ$.ف : ولذلك يقال
ًل ال$ذي ذكرن$اه س$ابقا، وأم$ا التوكي$د ف$. النعوت كم$ا س$يأتي، النع$ت يج$وز العط$ف ويج$وز ت$رك العط$ف عل$ى التف$صي

  .يجوز، يجب فيه عدم العطف

وتقديم النفس على العين �زم إذا جمع بينھم$ا، يج$ب تق$ديم ال$نفس عل$ى الع$ين، و� يج$وز العك$س، ھ$ذا الم$شھور عن$د 
  .حسن ليس بواجب، لكن التعليل ا=ول أوفق: وقيل. النحاة؛ للعلة التي ذكرناھا

ج$اء زي$د نف$سه، ج$اء زي$د بنف$سه، وج$اء :  زائدة، يعني يجوز أن تدخل الباء على نفسه وعينه تقولويجوز جرھما بباء
  . بعينھا صحيح ھذا-وھذا مستعمل عند الناس-زيد عينه، وجاء زيد بعينه، وجاءت ھند بنفسھا 

  .ًإذا موافق للسان العرب، فكيف نعربه؟ جاء زيد نفسه، جاء زيد بنفسه

ًنف$سه توكي$د للمرف$وع وھ$و مرف$وع تق$ديرا، مرف$وع ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى آخ$ره من$ع م$ن الباء حرف جر زائ$د، و
ًظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، إذا جاء زيد بنفسه، الب$اء ح$رف ج$ر زائ$د ونف$س ھ$ذا مؤك$د، لم$اذا 

م$شارك لم$ا قبل$ه ف$ي إعراب$ه، � ب$د الت$ابع ا�س$م ال: نعربه ھكذا؟ =ننا عندنا قاع$دة، قب$ل الول$وج ف$ي ھ$ذه ا=ب$واب قلن$ا
  .تستحضر ھذا التعريف في جميع ا=بواب؛ =ن التابع جنس يدخل تحته النعت والتوكيد، وعطف البيان إلى آخره

ًكيف ا�سم المشارك لما قبله في إعرابه؟ إذا حكمن$ا عل$ى الب$اء بأنھ$ا زائ$دة إذا اFع$راب � .. جاء زيد بنفسه: فإذا قلت
ٍ جاءنا مْن بشيرَما: ((ولهبد أن يكون كق ِ َِ َ ِ مْن خالق غْيُر 'َھْل((، و]19:المائدة [))ََ K َ ٍ ِ  فيبقى على أص$له وھ$و ]3:فاطر [))َِ

ِيتبع في اUعراب: أنه مرفوع ولذلك قلنا َِ ْ ُ َ َِ  يشمل اFعراب التقديري واFعراب المحلي واFعراب الظاھر، وھ$ذا تجعل$ه ْ
  .ر إعراب المتبوعومحل المجرو. ًمثا� لما ھناك

  :التوكيد قسمان: قال ابن عقيل ھنا

   في آخر البابالتوكيد اللفظي وسيأتي: أحدھما

  :وھو على ضربينوله سبعة ألفاظ معدودة ف. نحتاج إلى حده، التوكيد المعنوي : والثاني

م$ا يرف$ع ت$وھم :  النح$اة، وھ$ذه ھ$ي ع$ين العب$ارة الت$ي يعب$ر بھ$ا ا=كث$ر م$ندKما يرف$ع ت$وھم م$ضاف إل$ى المؤك$: ا=ول
كلھ$ا عب$ارات مؤداھ$ا واح$د، .. مجاز، ما يرفع المجاز عن الذات، أو يدل على إثبات الحقيقية ورفع المجاز عن الذات

ًالمراد أن اللفظ السابق يحتمل حذف مضاف سميته مج$ازا أو س$ميته حقيق$ا � إش$كال، الم$راد أن$ه يرف$ع احتم$ال ح$ذف  ً
ً جاء زيد نف$سه، ج$اء ا=مي$ر نف$سه، إذا � رس$ول ا=مي$ر، و� خب$ر ا=مي$ر، و� احتم$ال المضاف، ويبقى على حقيقته،

  .الخطأ في اFسناد وإن كان ھذا فيه بعد

: ً، إذا لرف$ع المج$از ع$ن ال$ذات ل$ه لفظ$ان فق$ط ال$نفس والع$ين، تق$ولوھو المراد بھذين البيتين وله لفظان النفس والعين
 زي$د، أو أخط$أ، أراد أن  أو رسول، جاء خبر زيد: وھو يرفع توھم أن يكون التقدير،لزيد توكيد  فنفسه،زيد نفسهجاء 
 و� ب$د م$ن إض$افة . ج$اء زي$د عين$ه: وك$ذلكجاء زيد، ھذا محتم$ل، لك$ن ھ$ذا بعي$د، أو رس$وله: جاء عمرو فقال: يقول

د بھم$ا مثن$ى Kلمؤكا ثم إن كان ،ھا جاء زيد نفسه أو عينه وھند نفسھا أو عين:د نحوKالنفس أو العين لضمير يطابق المؤك
أفُع$ل، ف$إذا .. جمع قلة، و� يجوز أن يؤكد بھما مجموعين على نف$وس وعي$ون ..ل جمعتھما على مثال أفُعًأو مجموعا

  .� يصح: جاء الزيدون عيونھم، ما يصح، لماذا � يصح؟ لم يسمع عيونھم، وجاء الزيدون نفوسھم، نقول: قيل
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 مجموعين على نفوس و� عيون، لكن النفوس لوحدھا لو اس$تعملت دون توكي$د ج$ائز، نف$وس و� يجوز أن يؤكد بھما
  .ٍجائز، ولكن إذا أريد به التأكيد حينئذ اختلفا.. المؤمنين محرمة صحيح ھذا، أرواح المؤمنين

ع$ال ھ$ذا م$ن ًف. يجوز أن يؤكد بھما مجموعين على نفوس وعيون، و� في العين مجموعا عل$ى أعي$ان أفع$ال؛ =ن أف
ھذا � يجمع النفس والع$ين عل$ى جم$ع كث$رة، وأم$ا أفع$ل فھ$و : ُجموع القلة مثل أحمال، أما جمع كثرة ف.، فُعول نقول

  .المسموع، وأما أعيان على وزن أفعال فھذا جوزه البعض، لكن المشتھر عندھم �

 والھن$دات أنف$سھن ، والزيدون أنفسھم أو أعي$نھم، والھندان أنفسھما أو أعينھما، جاء الزيدان أنفسھما أو أعينھما:فتقول
  .أو أعينھن

ِوك677777777777 اذك77777777777ر ف77777777777 ْ َُ ُْ َ ال77777777777شمول وك677777777777يًّ ِ َ ُِ c  

  

َكلت7777777777777ا جميع7777777777777 َِ َِ َا بال7777777777777ضمير موص67777777777777ْ َ ُ .ِ ِ ِ ً  

  

  .ھذه أربعة ألفاظ مع ا�ثنين ستة، بقي واحد وھو عام

ْوك677 اذك77ر( َُ ُْ lاذك$$ر ك$$.، يعن$$ي م$$ن المؤك$$دات، ) ًّ ْوك677 اذك77ر(ً َُ ُْ ًك$$. مفع$$ول ب$$ه، واذك$$ر فع$$ل أم$$ر، اذك$$ر ك$$. فع$$ل أم$$ر، ) ًّ ً
ًوالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت اذكر ك.، في ماذا؟  ً  

ِ الشمولِيف( ُ c ( ليس الشمول، وإنما في التوكيد المقصود به تأكيد الشمول، تقوية الشمول، والمراد بالشمول ھن$ا العم$وم
K ألفاظ العموم، يعني مما يدل عل$ى أن الم$راد بالمؤك$د ال$شمول واFحاط$ة والعم$وم � واFحاطة، ولذلك ھذه ا=لفاظ من

م$ا يرف$ع ت$وھم ع$دم إرادة : الخصوص، ولذلك يعبر ع$ن ھ$ذا الن$وع وھ$و الن$وع الث$اني ال$ذي عن$اه اب$ن عقي$ل ھن$ا بأن$ه
رادة الخ$$صوص بالمؤك$$د، أو احتم$$ال إ. ًال$شمول، لرف$$ع احتم$$ال تق$$دير بع$$ض الم$$ضاف إل$$ى متب$وعھم، ھ$$ذا أي$$ضا ق$$ول

جم$يعھم، وق$د ي$راد ب$ه بع$ض الق$وم، ج$اء .. جاء الق$وم، الق$وم يطل$ق ف$ي اس$تعمال الع$رب ق$د ي$راد ب$ه ك$ل الق$وم: تقول
ًالقوم، فإذا أريد باللفظ صار اللفظ محتم. للشمول وعدم الشمول، للكل وللبعض، إذا أردت توكيده تقويت$ه بأن$ه ل$م ي$رد 

ًلف$ظ مؤك$د دال عل$ى ال$شمول وھ$و ك$ل ج$اء الق$وم كلھ$م، إذا ھ$ل يحتم$ل التخ$صيص، ھ$ل ٍبه الخصوص فحينئذ جئت ب
لماذا؟ فإن كان اللفظ المتبوع الذي ھو المؤكد يحتمل أن يكون من إط$.ق الك$ل . �: يحتمل إرادة الخصوص؟ الجواب

  .ًمرادا به الخصوص، وھذا مستعمل في لسان العرب

ِوك6 اذكر ف( ْ َُ ُْ ِ الشموليًّ ُ c:( يعني في التوكيد، توكي$د ال$شمول المق$صود أو الم$سوق لق$صد ال$شمول، وال$شمول الم$راد ب$ه 
  .العموم واFحاطة

َوك67 ( ِ َكلت77اَوَ ْ وس$$بق أن ك$$. وكلت$$ا، ك$$. للمثن$$ى الم$$ذكر، وكلت$ا للمثن$$ى المؤن$$ث، وھم$$ا ك$$ذلك لل$$شمول؛ =ن$$ه ق$$د يج$$وز ) ِ
زي$$دان عل$$ى ني$$ة ح$$ذف الم$$ضاف، ج$$اء أح$$د الزي$$دين، وج$$اءت ج$$اء ال: ًم$$رادا بھم$$ا أح$$دھما، فيق$$ال" الزي$$دان"إط$$.ق 

ج$اء : ًالھندان، يجوز أن يكون على حذف مضاف جاءت إحدى الھن$دين، فرفع$ا لھ$ذا الم$ضاف المت$وھم وج$وده فتق$ول
ًالزي$$دان ك.ھم$$ا، وج$$اءت الھن$$دان كلتاھم$$ا، إذا في$$ه رف$$ع لت$$وھم إرادة المؤك$$د ب$$اللفظ الع$$ام الخ$$اص، يحتم$$ل أن ي$$راد 

ك.ھم$ا أكدت$ه ب$أن الم$راد ب$اللفظ ھ$و مدلول$ه وعين$ه، : ٍأحد الھندين، فحينئذ قل$ت" الھندان"أحد الزيدين، وبـ" لزيدانا"بـ
َوك6 كلتاًفليس ثم مضافا محذوف، وليس ثم دعوى مجاز، وكذلك الھندان،  ْ ِ َِ   .يعني وكلتا بحذف حرف العطف: َ

ًجميعا( ِ   ً.أي وجميعا): َ

ًجميعاقال ابن ھشام في  ِ -، التوكي$د بھ$ا غري$ب يعن$ي قلي$ل، وھ$ي بمنزل$ة ك$ل -قال$ه ف$ي ا=وض$ح-التوكيد بھا غري$ب : َ

  . القول فيھا كالقول في الكل-كل: مثل

ٍھ$$ذه أربع$$ة ألف$$اظ يؤك$$د بھ$$ا م$$ا يرف$$ع ت$$وھم ع$$دم إرادة ال$$شمول، يعن$$ي رف$$ع احتم$$ال تق$$دير بع$$ض م$$ضاف إل$$ى : ًإذا
  .كل، وك.، وكلتا، وجميع:متبوعھن

َضمير موص6ِبال: (قال َ ُ .ِ   .ًموص. بالضمير، ھذا حال من كل وما عطف عليه: يعني) ِ

ًّك6 ًاذكر ك. ح$ال كون$ه موص$. بال$ضمير، يعن$ي: ُ َم7ع ض7مير ط7ابق المَؤك7دا: كال$شرط ال$سابق: ً . ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ً، إذا ي$شترط ف$ي ھ$ذه ِ
ِبالضمير: (ُا=ربع إذا أكد بھن أن تضاف إلى ضمير، ثم قوله ِ . َم7ع : د، يعني الضمير الذي سبق ذكره في قول$هأل للعھ) ِ َ
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َضمير طابق المَؤكدا . ُ َ َْ َ َ ٍ Kموص. بالضمير المطابق للمؤكد، فأل للعھد: ، فكأنه قالِ ً.  

ف$. يؤك$$د بھ$ن إ� م$ا ل$$ه أج$زاء ي$صح وق$$وع بع$ضھا موقع$ه، لرف$$ع .. ك$ل، وك$.، وكلت$$ا، وجمي$ع: ًإذا ھ$ذه أرب$ع ألف$$اظ
  .ٍالعموم فھي لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعھناحتمال إرادة الخصوص بلفظ 

، يعن$ي اللف$ظ -ال$شمول العم$وم-م$ا يرف$ع ت$وھم ع$دم إرادة ال$شمول : يعبر النحاة عن ھذا النوع بما ذكره ھنا اب$ن عقي$ل
، ويعب$ر -العم$وم–ًالسابق يحتمل أنه أريد به الخصوص فيؤتى بھ$ذه ا=لف$اظ تأكي$دا ب$أن الم$راد بھ$ا ال$شمول واFحاط$ة 

جاء بعض الركب، يحتم$ل م$اذا؟ : جاء الركب كله: بعضھم بأنھا لرفع احتمال حذف مضاف من المتبوع، كأنه إذا قال
ج$اءت إح$دى : ج$اء أح$د الزي$دين، ج$اءت الھن$دان: جاء بع$ض الق$وم، ج$اء الزي$دان: ًأن ثم مضافا محذوف، جاء القوم

ًإذا يحتمل أن ثم مضافا محذوفا.. الھندين ً ً.  

  .-Kالمتبوع المؤكد-مضاف لمتبوعھن " بعض"كلمة ..  لرفع احتمال تقدير بعضًإذا

  :يشترط في التوكيد بھا شروط" كل"ثم اعلم أن 

ْوك6 اذكر(أن يكون المؤكد بھا غير مثنى، كل : ًأو� َُ ُْ ليس على إط.قه، يشترط فيھا أن يكون المؤكد بھا غي$ر مثن$ى، ) ًّ
  .أما المثنى ف. يؤكد

، يعني يقبل التجزئة، وھو الذي عبر عنه بعضھم بأنه � يؤكد بھن إ� ما ل$ه أج$زاء، � ب$د أن ًأن يكون متجزئا :الثاني
   . بعاملهوإمابذاته ًيكون متجزئا، إما 

زي$$د وعم$$رو وخال$$د كلھ$$م ق$$وم، يتج$$زأ بذات$$ه أو �؟ يتج$$زأ بذات$$ه، : ج$$اء الق$$وم، الق$$وم: بذات$$ه بنف$$سه يتج$$زأ مث$$ل الجم$$ع
َف$$سجَد (( َ ْالم.ئك$$ة كلُھ$$مَ k ُ ُ َْ ِ كلھ$$م منف$$صل ع$$ن ..  الم.ئك$$ة يتج$$زءون أم �؟ نع$$م يتج$$زءون مل$$ك مل$$ك مل$$ك]30:الحج$$ر [))َ

  .منفصلة، ھذا أول.. ًا]خر، إذا له أجزاء متجزئة بذاتھا

َفسجَد: ((بذاته مثل َ ْ الم.ئكة كلُھمَ k ُ ُ َْ ِ  ف$. يتج$زأ، ولھ$م مث$ال ، جاء القوم كلھم، أو بعامله، أم$ا ھ$و ف$ي ذات$ه]30:الحجر [))َ
ًزيد مث. واحد ما يتق$سم رج$ل وي$د إل$ى آخ$ره م$ا يتق$سم، ل$يس مث$ل الق$وم العبد ، اشتريت العبد كله: مشھور عند النحاة

وصف، وأما باعتبار ذات$ه .. اشتريت العبد، والعبد معلوم أنه يتبعض باعتبار الرق: ًوالم.ئكة، لكن كونه عبدا ھو قال
م$$بعض، وھ$$ذا ال$$ذي ي$$سميه .. العب$$د يحتم$$ل بع$$ضه، ق$$د يك$$ون اثن$$ان م$$شتركين ف$$ي عب$$د واح$$دف$$. يت$$بعض، اش$$تريت 

ًالمواريث مبعض، حينئذ إذا اشترى بعض العبد، تج$زأ أو �؟ تج$زأ، إذا يحتم$ل، إذا ق$ال الثل$ث : اش$تريت العب$د يعن$ي: ٍ
له رفع احتمال التجزئ$ة، لك$ن باعتب$ار اشتريت العبد ك: أو النصف أو بعضه، والثاني الباقي مملوك للغير، لكن إذا قال

  .العامل ھو قابل للتجزئة

كله احتمال تجزئة العبد، والعبد في ا=صل � يتجزأ باعتبار ذاته، وإنما يتجزأ باعتبار عامله، وال$ذي دل$ك : فرفع قوله
  .على أنه يتجزأ اشتريت، والعبد يتبعض

للفظ نفسه وما يصدق عليه، وإما بالعامل، وا=ول مثال$ه كم$ا ذكرن$ا، ًأن يكون المؤكد بكل متجزئا إما بذاته بنفسه ا: ًإذا
  .اشتريت العبد كله: والثاني مثاله المشھور

ً، إ� إذا ك$ان م$ؤو� بأن$ه عب$د،  � يتج$زأ � بذات$ه و� بعامل$ه، جاء زي$د كل$ه � ي$صح؛ =ن زي$دو� يجوز جاء زيد كله
ً=ص$ل، وك$ذلك العام$ل ل$و ك$ان عب$دا مجيئ$ه � يتج$زأ بخ$.ف ال$شراء، ًھذا شيء ثاني، وأما إذا كان حرا فيبقى عل$ى ا

  .� يجوز جاء زيد كله: ًإذا. ھنا

ِبال7ضمير : (، وھ$ذا ذكرن$اه فيم$ا ن$ص علي$ه الن$اظم بقول$ه أن يتصل بھا ضمير عائد على المؤك$د:-من شروط كل-ًثالثا  ِ . ِ
َموص6 َ ُ.(  

  .كد بھا غير مثنىأن يؤ: يشترط في التوكيد بكل ث.ثة شروط: ًإذا

  .ًأن يكون متجزئا بذاته أو بعامله

  .     Kأن يتصل بھا ضمير عائد على المؤكد 
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ًأن يك$$ون المؤك$$د بھم$$ا دا� عل$$ى اثن$$ين، و� يق$$صد ب$$ه المثن$$ى اص$$ط.حا �، أن يك$$ون دا� عل$$ى : وش$$روط ك$$. وكلت$$ا ًً
ٌاثن$$ين، ج$$اء زي$$$د وعم$$رو ك.ھم$$$ا، ي$$صح أو � ي$$$صح؟ زي$$د وعم$$رو ل$$$يس  ل$$يس الم$$$راد ھن$$ا المثن$$$ى : مثن$$ى، نق$$$ولٌ

ٌا�صط.حي، وإنما المراد أن يكون المؤكد دا� على اثنين، إما بالعطف وإما باللفظ نفسه، فجاء زيد وعمرو ك.ھم$ا،  ً
  ً.لغة � اصط.حا: ًدا� على اثنين، كيف مثنى؟ نقول.. ك.ھما توكيد، والمؤكد مثنى

  .ًبھما دا� على اثنينأن يكون المؤكد : الشرط ا=ول: ًإذا

ٌمحل ا�ثن$ين، ھ$ذا احت$رازا م$ن ا=فع$ال الت$ي ت$ستلزم الم$شاركة، اخت$صم زي$د .. أن يصح حلول الواحد محلھما: الثاني ً
ٌوعمرو ك.ھما، غلط عل$ى ال$صحيح، لم$اذا؟ =ن اخت$صم زي$د ٌاخت$صم زي$د م$ا ي$صح التعبي$ر؛ =ن اخت$صم : ل$و ق$ال.. ٌ

ٍ ف$$اع. ف$$ي ا�ص$ط.ح والث$$اني ف$$ي المعن$ى، حينئ$$ذ نق$$وليقت$ضي ف$$اعلين، وإن ك$$ان أح$دھما ھ$ل ي$$صح حل$$ول المف$$رد : ً
  .�، � يصح: الواحد محل فاعل اختصم؟ نقول

اخت$$صم أح$$د : أن ي$$صح حل$$ول الواح$$د محلھم$$ا، ف$$. يج$$وز اخت$$صم الزي$$دان ك.ھم$$ا؛ =ن$$ه � يحتم$$ل أن يك$$ون الم$$راد
ف$ي .. ا لرفع توھم مضاف إلى المتبوع، وھذه قاعدة عامة في الكلك. ھذ: الزيدين، ھذا احتمال غير وارد، نحن نقول

ٍا=ربعة، حينئذ � يحتمل اختصم أحد الزيدين، اختصم مع من؟ مع نفسه؟ ھذا م$ا يحتم$ل بعي$د، إنم$ا � ب$د م$ن ش$خص 
ًآخر، إذا ھو يستلزم فاع. آخر؛ =نه � يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، ف. حاجة للتأك   .يدً

أن يكون ما أسندته إليھما غير مختلف في المعنى، ف. يجوز مات زي$د وع$اش عم$رو ك.ھم$ا، � ي$صح، لك$ن : الثالث
  .ٌجاء زيد وانطلق عمرو ك.ھما يصح

ِوك6 اذكر ف ( ْ َُ ُْ َ الشمول وك6 يًّ ِ َ ُِ c  ًكلت77ا جميع77ا ِ َِ َ ًجميع77ا) ْ ِ َبال77ضمير موص677( ھ$$ذه مث$$ل ك$$ل ف$$ي ال$$شروط، َ َ ُ .ِ ِ ًن$$ي موص$$. يع) ِ
  .بالضمير

ًفإذا جاء لفظ من ھذه ا=لفاظ غير موصل بالضمير � يكون مؤكدا، ولذلك قول$ه l)) :َخل$ق َ ً لك$م م$ا ف$ي ا=ْرض جميع$اَ ِ َِ َِ َ ْ ُ َ(( 
ًتوكي$د، لم$اذا؟ =ن م$ن ش$رط التوكي$د بجميع$ا وك$ل وم$ا عط$ف علي$ه أن يك$ون م$ضافا :  ھذا حال، � نقول]29:البقرة[ ً

َإن$ا ك$. فيھ$ا: (ًخ.فا لمن وھم، و� ق$راءة بع$ضھم. ًد عن الضمير � يكون مؤكداللضمير، فإذا جر ِ ً ُ K ھ$ل ي$صح ) ًك$.) (ِ
ًإن$ا ك$.(ًما يصح � بد م$ن ال$ضمير كلھ$م أو كل$ه، � ب$د أن يك$ون م$ضافا إل$ى ال$ضمير، ) ًك.(ًأن يكون توكيدا؟  ُ K إنن$ا ) ِ

ًك.، � بد أن يكون م$ضافا إل$ى ال$ضمير، ول$ذلك خ و� ي$صح أن يك$ون ) إن(رج$ه الب$صريون عل$ى أن$ه ب$دل م$ن اس$م ً
َإن$ا ك$. فيھ$ا: (و� ق$راءة بع$ضھم). إن(ًتأكيدا �سم  ِ ً ُ K ًخ.ف$ا للف$راء والزمخ$شري، ب$ل جميع$ا ح$ال وك$. ب$دل، ويج$وز ) ِ ً ً

َإنا ك. فيھا(ًكونه حا� من ضمير الظرف،  ِ ً ُ K ٍر ومج$رور حينئ$ذ أع$رب ًفيھا ك.؛ =ن$ه إذا ك$ان الوص$ف تق$دم عل$ى ج$ا) ِ
  ً.حا�

: ، أو إن ش$ئت ق$لھذا ھو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وھو ما يرفع ت$وھم ع$دم إرادة ال$شمول: قال الشارح ھنا
  . وجميع، وكلتا، وك.،كل: أربعة ألفاظ والمستعمل لذلك لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعھم،

كلتا كذلك بمنزلة كل في المعنى، كل منھا يؤك$د بھ$ا ال$شمول واFحاط$ة والعم$وم، جميع بمنزلة كل في المعنى، وك. و
  .ويشترط فيھا كلھا أن تكون مشتملة على الضمير؛ ليحصل الربط بين التابع والمتبوع

ج$اء بع$ض : ، لج$واز أن يق$ال ج$اء الرك$ب كل$ه:فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أج$زاء ي$صح وق$وع بع$ضھا موقع$ه نح$و
   .ذاالركب، وھك

 : والھن$دات كلھ$ن أو جم$يعھن و� تق$ول، والرج$ال كلھ$م أو جم$يعھم، أو جميعھا، بعض القبيلة والقبيلة كلھا،أو جميعه
   .ً، � يصح، لماذا؟ =نه غير متجزئ، � بد أن يكون متجزئا إما بذاته أو بعاملهجاء زيد كله

 وبكلت$ا ، ج$اء الزي$دان ك.ھم$ا: نح$و وإح$دى الھن$دين،ج$اء أح$د الزي$دين،: ، لج$واز أن يق$الويؤكد بك$. المثن$ى الم$ذكر
و� يج$وز اخت$صم الزي$دان ك.ھم$ا عل$ى م$ذھب الف$راء وا=خف$ش وأب$ي  ، ج$اءت الھن$دان كلتاھم$ا:المثنى المؤنث نح$و

اخت$صم الزي$دان ك.ھم$ا، : ٍعلي الفارسي، وذھب الجمھور إل$ى الج$واز، ووافقھ$م الن$اظم ف$ي الت$سھيل، و� يق$ال حينئ$ذ
  .الھندان كلتاھما، �متناع التقدير المذكورو� 
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اخت$$صم بع$$ض الزي$$دين أو أح$$د : ًلف$ظ بع$$ض، � ب$$د أن يك$$ون مط$$ردا، ف$. يق$$ال.. إذا ك$ان ال$$ضابط ھ$$و ح$$ذف م$$ضاف
م$$ا ي$صح ھ$ذا، ف$إذا ك$$ان ا�حتم$ال ھ$و رف$$ع دف$ع م$ضاف ف$$ي .. الزي$دين، أو اخت$صم إح$دى الھن$$دين أو بع$ض الھن$دين

.. ھ$$ذا � يوج$$د ف$$ي اخت$$صم، وت$$ضارب الزي$$دان، وتقات$$ل العم$$ران:  أح$$د أو إح$$دى، نق$$ولالمتب$$وع وھ$$و لف$$ظ بع$$ض أو
  .بعض، ف. يقع فيه مجاز: ٍھذا يستلزم أن يكون كل منھما فاعل، فحينئذ � يصح أن يقال: نقول

  .لlثو� بد من إضافتھا كلھا إلى ضمير يطابق المؤكد كما ُم

ًني بني$ة اFض$افة خ.ف$ا للف$راء والزمخ$شري، ول$ذلك ج$وز ھن$اك جميع$ا أن و� يجوز حذف الضمير استغناء بنيته، يع ً
ًإنا ك$.(ًيكون توكيدا؛ =نه يجوز حذف الضمير، والصواب �، وكذلك  ُ K ج$وزوا ح$ذف ال$ضمير عل$ى نيت$ه وال$صواب ) ِ

�.  

^واس7777777777777تعملوا أي7777777777777ضا كك7777777777777ل ُ َ ًَ ْ َ ْ ْ ََ ْ فاعل7777777777777هُ َ ِ َ
  

  

ِم77777777ن ع77777777م ف77777777 ِ. َ . التوكي77777777د مث77777777ل النيْ .َ ْ ِ ِ ِ ْافل77777777هْ َ ِ  

  

  .ھذا اللفظ السابع وا=خير، وھو لفظ عامة، وقل من ذكره من النحاة، ھذا يدل على قلته في استعمال العرب

  .ھو لفظ عامة: اللفظ السابع وا=خير: ًإذا

ُواستعملوا: (قال َ ْ ْ   .العرب: أي) ََ

ًأيضا( ْ  يعن$ي ي$راد بعام$ة م$ا ي$راد بك$ل، فك$ل كما استعملوا غير عامة في التوكيد فاعله، حال كونه من عم كك$ل،: أي) َ
  .ما اشترط ھناك اشترط ھنا

ًواستعملوا أيضا( ْ َ ْ ْ ََ ُ ًأيضاالعرب، : أي) َ ْ كم$ا : ً إعرابه مفعول مطلق لفعل محذوف، آض يئيض أي$ضا، والرج$وع ھن$ا أيَ
.من عم : استعملوا غير عامة، غير لفظ عامة، وقوله َ ْ ًمشتقا من م$صدره، واس$تعملوا أي$ضا: أيِ ْفاعل7ه ً َ ِ  ھ$ذا مفع$ول ب$ه، َ

.من عم  َ ْ   .حال منه.. ھذا حال من فاعلهِ

^ككل( ُ ِ التوكيدِيفھذا كذلك حال مقدمة، ) َ ِ ْ ُاستعملوا: متعلق بقوله: . َ ْ ْمثل النافل7ه، استعملوا في التوكيد، َْ َ ِ ِ. َ ھ$ذا ح$ال ثالث$ة، : ْ
  .ث.ثة أحوال في ھذا التركيب

ِ التوكي7ديِف7:  فاعلة من عم كك$ل مث$ل النافل$ة، وأم$ا قول$هًاستعملوا أيضا: تقدير البيت ھكذا ِ ْ  ف$. داع$ي ل$ه، لم$اذا؟ ح$شو .
  ً.في التوكيد؟ ھذا يعتبر حشوا: ًھذا، استعملوا فاعله ككل، حال كونه مثل كل، إذا وكل يستعمل في التوكيد، لماذا قال

ًواستعملوا أيضا ْ َ ْ ْ ََ ُ ْمن : كما استعملوا غير عامة، وقوله:  أيَ .عم ِ ًفاعله حال كونه من عم، عم فعل ماض$ي، يعن$ي م$شتقا َ
ِ التوكيد ِيف: من مصدره، وقوله ِ ْ ُاستعملوامتعلق بـ . َ ْ ^ككل:  ويغني عنه قولهَْ ُ َ.  

ًاستعملوا أيضا حال كونه ككل في الد�لة على الشمول اسما موازن$ا لفاعل$ه، وھ$ذا فاعل$ه ل$يس ھ$و ال$ذي اس$تعمل، : ًإذا ً ً
عام$ة، : لفظ العموم نفسه، إذا أخذ منه وزن فاعله تقول.. عم بمعنى شمل، عموم..  عم، إذا أخذ من عمإنما مشتق من

ْفاعل7ه: ًج$اء الق$وم كلھ$م، إذا قول$ه: عامة، جاء القوم ع$امتھم، كم$ا تق$ول: ًإذا جئت بلفظ عامة، تقول َ ِ اس$تعملوا فاعل$ه .. َ
ًاسما موازنا لفاعله، حال كونه مشتقا من مص: يعني ً   .در عمً

ْمثل النافله  َ ِ ِ. َ  ھذا اختلف$وا في$ه، م$راده مث$ل النافل$ة ھ$ل ھ$ي بمعن$ى أن ع$دھا م$ن ألف$اظ التوكي$د ي$شبه النافل$ة، يعن$ي ك$أن ْ
ًا=لفاظ ستة، وليست سبعة، ھي الفرض، وعامة نافلة متممة لھا، ولذلك ق$ل م$ن ذكرھ$ا م$ن النح$اة، إذا أش$بھت النافل$ة 

  .ھي الزيادة؛ =ن أكثر النحويين لم يذكرھا: والمراد بالنافلة. بعد الفرض

ْمثل النافله: (إ� أخرى، قول ابن مالك ھنا: وقال في التوضيح َ ِ ِ. َ ليس المراد بأنه زائدة عل$ى م$ا س$بق �، م$راده : يقول) ْ
يت الت$اء كم$ا أن تاءھا مثل تاء النافلة أنھا تستعمل مع المؤنث والمذكر، جاء القوم عامتھم، جاءت الھندات عامتھن، بق

  .أن النافلة تبقى

والتاء فيھا بمنزلتھا في النافلة، التاء في عامة بمنزلة التاء في النافلة، فتصلح م$ع المؤن$ث والم$ذكر، : قال في التوضيح
ًوالمقصود من التشبيه أن التاء في عامة مثل التاء في نافلة، يؤتى بھا مع المذكر ومع المؤن$ث، ول$يس ذك$ره اس$تدراكا 
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  .لنحاةعلى ا

ًاعتبار اللفظ عامة بمعن$ى جمي$ع، ومجيئ$ه توكي$دا ھ$و . ذكر سيبويه عامة من ألفاظ التوكيد: y على كل ھذا أو ذاك نقول
  .مذھب سيبويه

، وإنم$ا ل$م ي$صرح الن$اظم ھن$ا بلف$ظ -لف$ظ عام$ة- استعمل العرب للد�لة على الشمول كك$ل عام$ة :أي: قال الشارح ھنا
ع$م عام$ة ا=ول م$ن الم$دغمين س$اكن وا=ل$ف س$اكنة، و� : ك$ن أن ي$أتي ب$ه إ� بح$ذف ا=ل$فعامة، لماذا؟ =نھا ما يم

ًيجتمع ساكنان عند العرضيين أبدا، � بد حرف متحرك وساكن، أو متحركان، أما ساكن فساكن ف.، فلذلك لم يأت ب$ه 
  .وإنما جاء به على وزن فاعله

ين وھ$و غي$ر ج$ائز ف$ي ال$نظم، عامم$ة ھ$ذا ا=ص$ل، أري$د إدغ$ام ولم يقل عامة م$ع أن$ه أخ$صر؛ =ن في$ه اجتم$اع س$اكن
ًإذا اس$تعمل الع$رب للد�ل$ة عل$ى ال$شمول كك$ل عام$ة . المثلين فسلب الحركة من ا=ول الميم ثم أدغمت الميم ف$ي الم$يم

ث$ل كلھ$ن والقبيل$ة عامتھ$ا، والزي$دون ع$امتھم والھن$دات ع$امتھن، م جاء الق$وم ع$امتھم : إلى ضمير المؤكد نحوًمضافا
  .وإلى آخره

ْمثل النافله : وإنما قال ويكفي،وقل من عدھا من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدھا سيبويه َ ِ ِ. َ =ن ع$دھا م$ن  بالن$صب ْ
  . =ن أكثر النحويين لم يذكرھا؛ الزيادة:النافلة أي ألفاظ التوكيد يشبه

لق$وم ع$امتھم أي أكث$رھم، فيك$ون م$ن ب$اب التخ$صيص، إنما ھي بمعنى أكث$رھم، ج$اء ا: وخالف المبرد في عامة وقال
ج$$اء الق$$وم ع$$امتھم، إذا كان$$ت لل$$شمول أف$$ادت نف$$ي التخ$$صيص، احتم$$ال التخ$$صيص : عك$$س م$$ا أراده الن$$اظم، إذا قي$$ل

ًمنفي، فحينئذ تأكيد للشمول، وعلى مذھب المبرد جاء القوم ع$امتھم يك$ون تخصي$صا بع$د تعم$يم، ج$اء الق$وم كلھ$م، ث$م  ٍ
ِو[: ((أكث$رھم، مث$ل قول$ه: تھم، يعنيعام: قال ِ َKعل$ى الن$اس ح$ج البْي$ت م$ن اْس$تطاع َ َ َ ََ َ ِ ِِ k ِْ K ول$ذلك يع$رب . ]97:آل عم$ران[))َ

  .عامتھم بمعنى أكثرھم بدل بعض من كل، فيعد من المخصصات

ص، ج$اء الق$وم أن عام$ة ترف$ع احتم$ال الخ$صو: عرفتم الفرق بين المذھبين؟ مذھب سيبويه وال$ذي اخت$اره الن$اظم ھن$ا
  .جميعھم تأكيد، فرفع احتمال الخصوص، بعض القوم عامتھم رفع ا�حتمال: عامتھم، يعني

ًوعلى مذھب المبرد أن عامتھم بمعنى أكثرھم، ص$ار تخصي$صا بع$د تعم$يم، فھ$و م$ن ب$دل ال$بعض م$ن الك$ل، وخ$الف 
  .أكثرھم: القوم عامتھم أيإنما ھي بمعنى أكثرھم، فتكون بدل بعض من كل، جاء : المبرد في عامة وقال

ُواستعملوا(ًإذا  َ ْ ْ ِ التوكي7ديِف7(في حال الد�لة على ال$شمول، :  فاعله من عم ككل، يعنيًأيضاالعرب : أي) ََ ِ ْ ھ$ذا متعل$ق ) .
ْمثل النافله(استعملوا و� حاجة إليه، : بقوله َ ِ ِ. َ ا ذك$ره ھذا حال من فاعله، فاعله حال كونھا مثل النافلة، الزيادة عل$ى م$) ْ
  .النحاة

َوبع77777777777777777د ك77777777777777777ل أك77777777777777777دوا بأجمع77777777777777777ا َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ. ُ^  

  

َجمع777777777777777اء أجمع777777777777777ين ث777777777777777م جمع777777777777777ا َ ُ َ ْ َ َ ْ َ. ُ َ ِ َ
  

  

ِودون ك77777777777777ل ق77777777777777د يج77777777777777 ^َ َْ َ َُ ُء أجم77777777777777عيُ َ ْ َُ
  

  

ُجمع777777777777777اء أجمع777777777777777ون ث777777777777777م جم777777777777777ع َ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ. ُ َ َ
  

  

  .ھذا ما يسمى بتوابع كل

َوبعد كل أكدوا بأجمعا ( َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ.    ؟؟؟) ^ُ

Kمؤكدة بعد ك$ل عل$ى جھ$ة الخ$صوص، فھ$ل ھ$ي مؤك$دة لك$ل أو أنھ$ا مؤك$دة لمؤك$د ك$ل؟ الث$اني، ًإذا يؤتى بھذه ا=لفاظ 
Kمؤكدة لمؤكد كل، يعني تقوي عمل كل، فكل منھما مؤكد بذاته، فيك$ون التوكي$د بع$د توكي$د م$ن ب$اب تقوي$ة المؤك$د ف$ي 

  .النفي، نفي ا�حتمال باFضافة

^وبعد كل( ُ َ ْ َ ُكدواَأ: قلنا ھذا متعلق بقوله) َ َوبع7د ك7ل أك7دوا بأجمع7ا (،. َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ. مفھوم$ه أن$ه يل$زم أن تك$ون ھ$ذه ا=لف$اظ بع$د ك$ل � ) ^ُ
ج$$اء الق$$وم أجمع$$ون كلھ$$م؛ =نھ$$ا تابع$$ة لك$$ل والت$$ابع ت$$ابع : ج$$اء الق$$وم كلھ$$م أجمع$$ون، و� ي$$صح: س$$ابقة عليھ$$ا، فيق$$ال
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^بعد كل: ًكاسمه، ف. يكون متبوعا بكل، ولذلك قال ُ َ ْ ٌوبعـد فع7ـل فاع7ـل: قال ھناك، كما َ ِ َِ ٍ ْ ْ َ ، ف$دل عل$ى أن رتب$ة الفاع$ل بع$د ََ
َوبعد كل أكدوا بأجمعا: (رتبة الفعل، ھنا قال َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ.   .دل على أن رتبة أجمع بعد رتبة كل و� يجوز التقديم) ^ُ

ا]خ$ر غال$ب وھ$و أن$ه � ًأحدھما واجب وھو أن أجمع إذا ذك$ر م$ع ك$ل � يك$ون إ� مت$أخرا عنھ$ا، و:  فھم منه أمران
َوبعد كل أك7دوا بأجمع7ا: (يؤكد به دون كل، وھذا نبه عليه بالبيت الذي يليه، يعني َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ. الغال$ب أن$ه � يؤك$د ب$أجمع إ� بع$د ) ^ُ

: ھ$ذا ل$يس بواج$ب ب$ل ھ$و غال$ب لمج$يء قول$ه: ق$د يفھ$م الوج$وب، لك$ن نق$ول: كل، لكن ھذا لو نظرنا إلى أصله نقول
َودون ( ُ ِكل قد يجَ ^َ ْ َ ُء أجمعيُ َ ْ َفسجَد: ((يعني قد يؤكد بأجمع دون كل، فيقال) َُ َ َ الم.ئكة كلُھم أْجمُعونَ َ ََ ْ k ُ ُ َْ  ج$اء ]30:الحج$ر [))ِ

: ٍالقوم أجمعون يصح، إذا جئت بھا م$ع ك$ل س$بقت ك$ل وت$أخرت أجم$ع، إذا ح$ذفت ك$ل وجئ$ت ب$أجمع فق$ط حينئ$ذ قل$ت
، والثاني من غير الغالب وھو كون أجمع يؤك$د بھ$ا دون ك$ل، يعن$ي تنف$رد ع$ن جاء القوم أجمعون، ا=ول �زم واجب

  .كل فيؤكد بھا، ھذا غير غالب

َوبعد كل أكدوا بأجمعا( َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ. ^ودون كل: (ًيعني غالبا بدليل قوله) ^ُ ُ َ ُ أما البعدية فھي �زمة واجبة، كونھا بعد كل فھ$و واج$ب، ) َ
ليس ب.زم، بل قد يؤتى بأجمع دون كل، فھذا غالب أن يكون أجمع بعد ك$ل، وم$ن . �! لًوأما دائما � تكون إ� بعد ك

  .غير الغالب أن يكون أجمع دون كل

َوبعد كل أكدوا بأجمعا( َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ. َف$سجَد((ًأي غالبا، فلھذا استغنت عن أن يتصل بھ$ا ض$مير يع$ود عل$ى المؤك$د ) ^ُ َ ْ الم.ئك$ة كلُھ$م َ k ُ ُ َْ ِ َ
َأْجمُع$$ون َ  أي$$ن ال$$ضمير؟ � تحت$$اج إل$$ى ض$$مير، � ي$$شترط فيھ$$ا ال$$ضمير؛ لكونھ$$ا تابع$$ة لك$$ل واش$$ترط ]30:الحج$$ر [))َ

  .الضمير في كل، فأغنى عن أن يتصل بھا ضمير

  ممن$وع م$ن ال$صرف،َأجم$ع، َ اش$تريت العب$د كل$ه أجم$ع:تق$ولفبھ$ا ض$مير يع$ود عل$ى المؤك$د استغنت عن أن يت$صل 
ً ھذا توكيد لجمع المؤنث ال$سالم، إذا عَم ُج،عَم واFماء كلھن ُج،والعبيد كلھم أجمعيند، للمؤنث مفرمة كلھا جمعاء َوا=

  .� يؤتى بھا إ� بعد كل، وأما إذا نزعت كل جاز

َوبع77777777777777777د ك77777777777777777ل أك77777777777777777دوا بأجمع77777777777777777ا َ ْ ْ َ ََ َِ ُ َ. ُ^  

  

َجمع777777777777777اء أجمع777777777777777ين ث777777777777777م جمع777777777777777ا َ ُ َ ْ َ َ ْ َ. ُ َ ِ َ
  

  

َبأجمعا( َ ْ َ   .قھذا للمفرد المذكر، وا=لف ھذه لmط.) ِ

َجمع77اء(و َ ْ َأجمع77ين(للمف$$رد المؤن$$ث، و) َ ِ َ ْ .ث77م(للجم$$ع الم$$ذكر ) َ َث77م جمع77ا(بمعن$$ى ال$$واو، .. ھ$$ذا ب$$الواو) ُ َ ُ . للجم$$ع المؤن$$ث،  )ُ
: أجمع$$ان و� جمع$$اوان، � يثني$$ان وھ$$ذا س$$ينص علي$$ه الن$$اظم، ف$$. يق$$ال: وا=ل$$ف ھ$$ذه لmط$$.ق، و� يثني$$ان ف$$. يق$$ال

مذھب جمھ$ور الب$صريين وھ$و ال$صحيح؛ =ن ذل$ك ل$م ي$سمع، كون$ه ل$م ي$سمع يكف$ي، أجمعان و� جمعاوان، وھذا ھو 
  .ًوكذلك استغناء بك. وكلتا عنھا

K، إذا ق$صد ال$شمول ھ$ذا معن$ى ف$ي المؤك$د، ف$دل عل$ى يجاء بعد كل بأجمع وما بعدھا لتقوية قصد الشمول: قال الشارح ً
lا، � توكيد للمؤكد، فإذا أريد تقوية التوكيد يجوز أن يتب$ع كل$ه Kأن أجمع وما عطف عليه توكيد للمؤكد بكل � لكل نفسھ

ج$اء الرك$ب كل$ه أجم$ع، وبجمع$اء بع$د كلھ$ا، ج$اءت : بأجمع وكلھا بجمعاء وكلھم بأجمعين وكلھ$ن بجم$ع، فل$ذلك يق$ال
لھندات كلھ$ن جاءت ا: جاء الرجال كلھم أجمعون، وبجمع بعد كلھن نحو: القبيلة كلھا جمعاء، وبأجمعين بعد كلھم نحو

َفسجَد((جمع،  َ َ الم.ئكة كلُھم أْجمُعونَ َ ََ ْ k ُ ُ َْ ِ.((  

ِودون ك77ل ق77د يج77(  ^َ َْ َ َُ ُء أجم77عيُ َ ْ ق$$د للتقلي$$ل، فھ$$م من$$ه أن ذل$$ك قلي$$ل بالن$$سبة ل$$ذكرھا بع$$د ك$$ل، وأم$$ا ف$$ي الق$$رآن فموج$$ود ) َُ
ْ=غوينُھم(( K َ ِ ْ ُ َ أْجمعينَ َِ ْلمْوعدُھم ((]39:الحجر [))َ ُ ِ َ َ أْجمعينَ َِ   . ورد في القرآن]43:الحجر [))َ

^ودون كل( ُ َ ُ أي قد يؤكد بھن وإن لم يتقدم لفظ كل، يجرد دون لفظ كل، لك$ن الغال$ب ھ$و ا=ول، أن ي$ؤتى بلف$ظ ك$ل ث$م ) َ
ِودون ك7ل ق7د يج7(ي$أتي بع$دھا لف$ظ أجم$ع،  ^َ َْ َ َُ ُء أجم7عيُ َ ْ ِق7د يج7، )َُ َ ْ ن$سبة ق$د ھ$ذه للتقلي$ل، فھ$م من$ه أن ذل$ك قلي$ل بال: قلن$اُء يَ

  .لذكرھا بعد كل

َودون( ُ ِيجھذا متعلق بـ ) َ وقد يج$ئ أجم$ُع وم$ا عط$ف علي$ه دون ك$ل، وق$د : وھو مضاف، وكل مضاف إليه، يعنيُء يَ
  .يجيء دون كل أجمُع وجمعاُء وأجمعون ثم جمُع
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 غي$$ر ج$اء الج$يش أجم$$ع، واس$تعمال جمع$اء: ق$د ورد اس$تعمال الع$رب أجم$$ع ف$ي التوكي$د غي$$ر م$سبوقة بكل$ه نح$$و: أي
جاء الق$وم أجمع$ون، واس$تعمال : جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلھم نحو: مسبوقة بكلھا، نحو

َُجمع فعل غير مسبوقة بكلھن نحو   : جاء النساء جمع، وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله: ُ

ًحو)     َأكتعا َ َ ْ ًإذا     َ ُظلل77ت ِ ِ َال77دھر َ ْ ِأبك77ي . ْ َأجمع77 َ َ ْ ً إذا تك$$ررت ألف$$اظ التوكي$$د فھ$$ي للمتب$$وع ول$$يس الث$$اني تأكي$$دا ،اَ
جاء زي$د نف$سه عين$ه فعين$ه : كله أجمع فالثاني توكيد للمتبوع ا=ول، وكذلك إذا قيل: ًللتأكيد لما ذكرناه سابقا أنه إذا قيل

Kتوكيد لزيد، � توكيد للتوكيد؛ =ن المؤكد نفس المؤكد اللفظ � يؤكد، لماذا؟  l l ن العلة إما رفع احتمال مجاز وإما رف$ع=
  .ٍمضاف محذوف، وھذه غير موجودة في ألفاظه � كل و� نفس و� عين، حينئذ انتفت علة التوكيد.. احتمال بعض

ًإذا تكررت ألفاظ التوكيد فھي للمتبوع وليس الثاني تأكيدا للتأكيد، و� يجوز قطعھا إل$ى الرف$ع أو إل$ى الن$صب و� : ًإذا
ج$اء زي$د نف$سه وعين$ه، ب$الواو كم$ا يج$وز ف$ي النع$ت، و� ج$اء الرك$ب كلھ$م أجمع$ون : ًبعضھا مطلقا، ف. يقالعطف 

  .ھذا � يجوز، وألفاظ التوكيد كلھا معارف: بالواو، نقول

واض$ح =ن$ه م$ضاف إل$ى .. نف$سه، عين$ه، كل$ه، كلھ$م، أنف$سھم، أعي$نھم: وھذا فيم$ا أض$يف إل$ى ال$ضمير ظ$اھر إذا قي$ل
  . والمضاف إلى الضمير معرفة � إشكال فيهالضمير،

بالعلمي$ة : بنية اFضافة، إضافة منوية إلى ال$ضمير، وقي$ل: قيل: وما خلى عن اFضافة إلى الضمير ففي تعريفه قو�ن
ٍالجنسية، وحينئذ تكون ممنوعة من الصرف، إذا قيل بأنھا معرفة وھي لم ت$ضف إل$ى ال$ضمير، وھ$ذا مث$ل أجم$ع وم$ا 

  .إما بأنھا منوية وإما أنھا علم بالجنسعطف عليه، 

  : قال الناظم رحمه ' تعالى

ْوإن يف77777777777777د توكي77777777777777د منك77777777777777ور قب77777777777777ل ِ ُِ ٍ ُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ  

  

ْوع777777777ن نح777777777اة الب777777777صرة المن777777777ع ش777777777مل ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ  

  

ْوإن يفد( ِْ ُ   .ھذا فعل مضارع مجزوم بإن) يفد(حرف شرط، و) إن) (َِ

ْتوكيد منكور قبل( ِ ُ ٍ ُ ْ ََ ُْ ُتوكيد ) ِ ِ ْ ٍمنكور ذا فاعل، وھو مضاف و ھَ ُ ْ ْقبلالمراد به النكرة، َ ِ َقبل، ھذا جواب الشرط:  يعنيُ ِ.  

ْوعن نحاة البصرة المنع شمل( ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ َْ ِوعن نحاة) ْ َ َ َُ ُالمنع: جار ومجرور متعلق بقوله: ْ َْ ُالمن7ع ، المنع عن نحاة البصرة ش$مل، ْ َْ ْ
ْشملمبتدأ و  ِ   .اعل ضمير مستتر يعود على المنع ھذا فعل مبني للمعلوم والفَ

ْشمل( ِ ٍوإن يفد توكيد منكور: (يعني شمل المفيد وغير المفيد؛ =ن قوله) َ ُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ   .مفھومه إن لم يفد ف. يقبل) ِ

ْوإن يفد توكيد منكور قبل( ِ ُِ ٍ ُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ِْ ًيعني إذا كان التوكيد ل.سم المؤكد النكرة مفيدا قبل، مفھومه إن لم يفد) ِ Kف. يقبل .  

ْوعن نحاة البصرة المنع شمل( ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ َْ ًشمل ماذا؟ المفيد وغير المفيد يعني مطلقا، ولذلك الم$ذاھب ف$ي توكي$د النك$رة ث.ث$ة، ) ْ
ٍالت$زم ھ$ذا حينئ$ذ ھ$ل ي$شترط : وھو أن ألفاظ التوكي$د مع$ارف، ف$إذا قي$ل: ًوعلة الخ.ف أو سبب الخ.ف ما ذكرناه آنفا

ًمطابقة مع المؤكد تعريفا وتنكيرا أو �؟ ھذا محل النظر ھناlفي المؤكد ال ً K.  

  .النعت � شك فيه، يشترط فيه التنكير والتعريف المطابقة

َولي777777777ـُ◌عط ف777777777ي التعري777777777ف والتنكي777777777ر ما َ ْ ْ َِ ِِ ِ ِْ . . َ ُ ْ  

  

َلم777777777ا ت6777777777 ك777777777ـ ََ َ َام777777777رر بق777777777وم كرم777777777ا"ِ َ ْ ْ ُ ُْ ٍ َ ِ  

  

  

� ب$د م$ن التط$ابق، ف$النكرة � تفي$د؛ :  فم$ن من$ع كالب$صريين ق$الھل ھذا الشرط موجود في التوكيد؟ ھذا محل النزاع،
K=ن ھذا معرفة وھذا نكرة، وبعضھم جوز مطلقا، وبعضھم فصل ً.  

ِوعن نح7اة الب7صرة (ًالمنع مطلقا، وھذا مذھب البصريين وھو الذي حكاه الناظم ھنا : في توكيد النكرة ث.ثة أقوال: ًإذا َِ ْ َ َ َ َُ ْ
ْالمنع شمل ِ َ ُْ َ   .ًطلقا شمل المفيد وغير المفيد، كل توكيد لنكرة باطل ولو أفاد فھو ممنوعم) ْ
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ًالجواز مطلقا أفاد أو لم يفد، وھذا بعيد في عدم اFفادة؛ =ن مبنى الك$.م عل$ى اFف$ادة، إذا ك$ان � يفي$د : المذھب الثاني
  .َشيء لم نؤكده؟ وھذا مذھب بعض الكوفيين

K أفاد وبين توكي$د نك$رة ل$م يف$د، ف$إن أف$اد قب$ل وإ� ُرد، وھ$ذا م$ذھب الك$وفيين عام$ة، التفصيل بين توكيد نكرة: والثالث ِ ُ
  .إن أفاد قبل وإ� ف.. وھو الصحيح، يعني التفصيل: وھو الذي اختاره ابن مالك ھنا وقال ابن ھشام في التوضيح

ْوإن يفد توكيد منكور قبل( ِ ُِ ٍ ُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ِْ  لم يجز، ھذا صار محل وفاق باعتبار الك$وفيين والب$صريين، يعني إذا لم يفد توكيد النكرة) ِ
: اعتبار الكوفيين والبصريين ما لم يفد حكي ا�تفاق أن$ه � ي$صح توكي$ده، وإن أف$اد ج$از عن$د الك$وفيين ق$ال اب$ن ھ$شام

  .وھو الصحيح

دودة، يعن$ي لھ$ا أول أو غي$ر مح$مذھب البصريين أن$ه � يج$وز توكي$د النك$رة س$واء كان$ت مح$دودة : ھنا قال ابن عقيل
وآخ$ر، ش$$ھر ل$ه أول وآخ$$ر، أس$$بوع ل$ه أول وآخ$$ر مح$$دود، وك$ذلك ي$$وم ل$ه أول وآخ$$ر، وأم$$ا زم$ن، ووق$$ت، وس$$اعة، 

ٍألفاظ ليس لھا أول و� آخر، إن أكد المحدود المؤقت حينئذ أفاد، وإن أكد غير المحدود حينئذ ل$م يف$د، .. وبرھة، وحين ٍl l ُ

كي$وم وليل$ة وش$ھر وح$ول أو غي$ر مح$دودة . سواء كان$ت مح$دودة أو �:  ولذلك قال ھناًمذھب البصريين المنع مطلقا،
   .كوقت وزمن وحين

  .جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلكوصححه ابن ھشام، ومذھب الكوفيين واختاره المصنف 

  .نكرة محدودة ونكرة غير محدودة: النكرة نوعان: ًإذا نقول

ھ$ذه مح$دودة لھ$ا ..  ھي التي لھا مدة معلومة، معلومة المقدار كأسبوع، وي$وم، وليل$ة، وش$ھر، وح$ول:النكرة المحدودة
زم$ن، : ل$يس لھ$ا و� آخ$ر، � ابت$داء و� انتھ$اء مث$ل: أول وآخر، وغير المحدودة ھي التي تصلح للقليل والكثير يعن$ي

  .ووقت، وحين، ومدة، وساعة، ومھلة

وھ$ذا متف$ق ب$ين الب$صريين وإ� حك$ي خ.ف$ه، : فائدة، ما ھو الثاني؟ غير المحدود، قالوالثاني متفق على منعه لعدم ال
ًقد انتظرتك وقتا كل$ه، م$ا الفائ$دة، : لكن بين عموم البصريين والكوفيين متفق على أنه � يؤكد لعدم الفائدة؛ =نه لو قال

كل$ه م$ا الفائ$دة؟ ل$يس في$ه فائ$دة؛ : ر، إذا ق$اليحتمل قليل وكثي$.. وقت نصف ساعة، ساعة، يوم، يومين.. ًانتظرتك وقتا
ً=ن وقت$$ا ل$$يس ل$$ه أول و� آخ$$ر، ف$$إذا أك$$ده � فائ$$دة، وأم$$ا ا=ول وھ$$و المح$$دود فأج$$ازه الكوفي$$ون واس$$تدلوا عل$$ى ذل$$ك 

  .السماع، ورد السماع، وإذا ورد السماع صار ھو ا=صل: ا=ول: بدليلين

ِتحملن7ي:  ق$ول القائ$لفورد السماع عن العرب المعتد بك.مھم، ومنه ُِ ْ ُال7ذلفاء َ َ ًح7و) . َأكتع7ا َ َ ْ ، أكت$ع ھ$ذا م$ن تواب$ع أجم$ع، َ
  .ًحول له أول وله آخر، وأكده بأكتعا، إذا سمع: ًحو�

َليت َيا( ْ َعدة َ ّ ٍحول ِ ْ Mكله َ ُرجب ُ َ ْقد(أكد حول، ) َ ِصرت َ . ُالبكرة َ َ ًيوما َْ َ َأجمعا َ َ ْ ًيوما )َ َ َأجمعا َ َ ْ ًح$و� ويوم$ا ھ$ذه : رً إذا أكده، انظ$َ ً
  .نكرة محدودة لھا أول ولھا آخر، إذا ورد

ٍحصول الفائدة مع وج$ود ال$دليل وھ$و ال$سمع، حينئ$ذ نلح$ظ م$ن جھ$ة المعن$ى فف$ي توكي$د النك$رة المح$دودة فائ$دة، : ًثانيا
 م$ا ھ$و ا�حتم$ال؟ ًق$د انتظرت$ك يوم$ا ج$اء ا�حتم$ال،: ًبخ.فھا في غير المحدودة، فمث. ي$وم معل$وم المق$دار، ف$إذا قل$ت

انتظرت$ك : ٍيحتمل، فحينئذ إذا أك$د ھ$ل ح$صلت فائ$دة أم �؟ ح$صلت فائ$دة، ف$إذا قل$ت.. بعض اليوم، نصفه، ثلثه، غالبه
ًأربعة وعشرين ساعة من أوله إلى آخره، لكن يوما ھذا محتمل أنك أطلق$ت الع$ام وأردت ب$ه الخ$اص، : ًيوما كله يعني

  . فھو واردًأو إط.ق الكل مرادا به الجزء،

ًقد انتظرتك يوما كان محتم. للمجاز، أو إن شئت قل: ًإذا إذا قال   .ًمن إط.ق الكل مرادا به الجزء: ً

ًقد انتظرتك يوم$ا كل$ه فق$د أزال بلف$ظ كل$ه ا�حتم$ال، ومن$ه ص$مت : أنه يقارب اليوم إما نصفه أو أقل أو أكثر، فإذا قال
ًصمت شھرا كل$ه، : من ھذا، ويحتمل النصف، ويحتمل الثلث، لكن إذا قالًشھرا، يحتمل أنه ثمانية وعشرين يوم، أقل 

  .ًرفع ا�حتمال، إذا حصلت الفائدة، ولذلك كل من نظر في مذھب الكوفيين علم أنه ھو أصح

ْوإن يف77777777777777د توكي77777777777777د منك77777777777777ور قب77777777777777ل ِ ُِ ٍ ُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ  

  

ْوع777777777ن نح777777777اة الب777777777صرة المن777777777ع ش777777777مل ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ  
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ج$واز توكي$د النك$رة المح$دودة لح$صول الفائ$دة : لم$صنف وص$ححه اب$ن ھ$شام ف$ي التوض$يحمذھب الكوفيين واخت$اره ا
  .بذلك، وا=مثلة التي ذكرناھا واضحة

ْوعن نحاة البصرة المنع شمل( ِ ِ َِ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ َْ ُالمنع : قلنا) ْ َْ ْشملمبتدأ، و ْ ِ ِوعن نحاة ھذا الجملة خبر، َ َ َ َُ   .متعلق به ْ

ْشمل: (وقوله ِ ًص$مت زمن$ا كل$ه، : ل الم$راد ب$ه العم$وم، المفي$د وغي$ر المفي$د، و� يج$وز عل$ى الق$ولينع$م، ال$شمو: أي) َ
Kعلى القولين � يجوز ھذا، و� شھرا نفسه، لماذا؟ ھل يؤكد بالنفس والعين ما يحتمل ع$دم ال$شمول؟ قلن$ا ًيوم$ا يحتم$ل : ً

رادة الخ$اص، ي$وم يحتم$ل م$ن إط$.ق الك$ل القوم يحتمل من إط.ق العام وإ.. جاء القوم كلھم، جاء القوم: بعضه، مثل
  .ًمرادا به الجزء

ًھ$$ذا التعلي$$ل ي$$ستلزم أ� يؤك$$د النك$$رة المح$$دودة إ� بم$$ا ي$$ستعمل ف$$ي ال$$شمول وھ$$و ك$$ل وم$$ا عط$$ف علي$$ه، إذا يق$$ال م$$ن  K
ُوكlأن تكون النكرة محدودة، وأن يكون المؤكد مما يؤكد به الشمول : الشروط التي يصح فيھا توكيد النكرة 6ِ اذك7ر ف7ي َ ْ ُ ْ ًّ

ِالشمول  ُ cًصمت شھرا نف$سه، م$ا ي$صح ھ$ذا؛ =ن$ه ل$و احتم$ل ش$ھر أن$ه دون ال$شھر رف$ع ا�حتم$ال � يك$ون : وأما نفسه
  .بنفس، وإنما يكون بكل وھو دال على الشمول، ف. بد أن يكون من ألفاظ اFحاطة ككل وجمع وما عطف عليه

ِواغ77777777777ن بكلت77777777777ا ف77777777777 َِ ْ ِْ َ َ مثن77777777777ى وك677777777777يَ ِ َ ًُّ َ  

  

َع77777777777777777ن وزن فع677777777777777777ء ووزن أفع677777777777777777 ََ َ َ َ ْ َ َْ ََ ِ ِْ ْ ْ  

  

َواغن( ْ   .فع.وان؛ لوجود كلتا: ِاستغن، استغن بكلتا عن وزن فع.ء، يعني � تثن فع.ء تقول: يعني) َ

َووزن أفع6 َ َ َْ َ ِ أجمع$ان و� : جمع$اوان، وك$ذلك � يق$ال: ًجمعاوان؛ لوجود ك.، إذا � يثنى أجمع فيقال: أجمعا، ف. يقال: ْ
ًجمعاوان؛ ل.ستغناء بك. وكلتا، بد� أن تثني جمعاوان ائت بكلتاھما، وب$د� م$ن أن تثن$ي أجم$ع فتق$ول: يقال أجمع$ان : ً

  .ائت بك.

  .ًإذا يستغنى عن تثنية وزن فع.ء ووزن أفع. بكلتا وك.، ھذا مراده، وھذا نصصنا عليه فيما سبق

َواغن( ْ   .استغن: أي): َ

َبكلتا( ْ ِ َاغن: متعلق بقولهجار ومجرور ) ِ   .ً، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتْ

ًّ مثنىيف( َ ًاصط.حا أو لغة؟ لغة، يعني ما دل على اثنين وإن ل$م ي$سم ف$ي ا�ص$ط.ح مثن$ى، .. ما المراد بالمثنى ھنا) ُ ً ً
َوك6(جاء زيد وعمرو ك.ھما، وھند ودعد كلتاھما، : ليدخل نحو ِ َكلتا: معطوف على قوله) َ ْ َعن وزن فع67ء (،ِ ْ َ ََ َ ِ ْ ع$ن ).. ْ

على تقدير مضاف؛ =ن نف$س وزن فع$.ء .. ًوزن فع.ء، أو عن تثنية وزن فع.ء؟ الثاني، إذا يجب تقدير مضاف ھنا
  .� يصلح للمثنى حتى يستغنى فيه عنه بغيره

َعن وزن فع6ء ووزن أفع6( ََ َ َ َ ْ َ َْ ََ ِ ِْ ْ س$واءان؛ لوج$ود س$يان، س$ي ث$م أل$ف : يقالكما استغني بتثنية سي عن تثنية سواء، ف. ) ْ
جمع$$اوان و� : س$$واءان لوج$$ود س$$يان، ك$$ذلك � يق$$ال: ًون$$ون، إذا ھ$$ذه تثني$$ة س$$ي، في$$ستغنى ع$$ن تثني$$ة س$$واء ف$$. يق$$ال

  .أجمعان لوجود ك. وكلتا، وأجاز ذلك الكوفيون وا=خفش، معترفين بعدم السماع والحمد [

ا=ص$ل التوقي$ف =ن$ه : ٍن بعدم السماع، لم يسمع، فإذا كان ل$م ي$سمع حينئ$ذ نق$ولحالة كونھم معترفي.. أجازوه معترفين
  .لفظ مسموع كما ھو

 أن$ه � يؤك$د بغي$ر ذل$ك ف$$. : وم$ذھب الب$$صريين،ق$د تق$دم أن المثن$ى يؤك$$د ب$النفس أو الع$ين وبك$. وكلت$ا: ق$ال ال$شارح
  . وأجاز ذلك الكوفيون،بك. وكلتا عنه و� جاء القبيلتان جمعاوان استغناء ، جاء الجيشان أجمعان:تقول

المشھور أن ك. للمذكر وكلتا للمؤنث، ھذا ھو المشھور، وقد يستغن بكليھما عن كلتيھما، ك. ق$د يق$وم مق$ام كلت$ا، : ًإذا
  .ك. في المؤنث المثنى يقام مقام كلتا، قاله في التسھيل

kجاء الزيدان كلھم$ا، وج$اءت الھن$دان كلھم$ا، لك$ن ھ$ذا كل$ه : وقد يستعمل عن كليھما وكلتيھما بـ كلھما، ويقال على ھذا k
  .قليل
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  .ھذا قليل: وا�ستغناء بكل عن ك. وكلتا نقول. ھذا قليل: ًإذا ا�ستغناء عن كلتا بك. نقول

  .ونقف على ھذا، و' أعلم

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  91الدرس 

  

ِبسم ٱ ْ ِ+ ٱلرحمن ٱلرحيمِ ِ . َ .ِ ِ .  

  :Kالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :- رحمه ' تعالى -وقفنا عند قول الناظم 

ْإنَو(        ِ 
ِتؤك777د M ُ 

َالضمير ْتصلُالم ِ. ِ ًإذا أكد ضمير مرف$وع مت$صل، س$بق أن ال$ضمير ق$د يك$ون ُمت$ص. وق$د يك$ون منف$ص.، وإذا :  يعني). ً ٌ ٌ l ُ

ًان ُمتص. قد يكون منصوبا، وقد يكون مخفوضا، وقد يكون مرفوعا، يعنيك ً ً في محل رفع، وفي محل ن$صب، وف$ي : ً
ْإنَو: (ٍمح$$ل خف$$ض، ھن$$ا ق$$ال ِتؤك77د ِ M َال77ضمير ُ ٌإذا أك$$د ض$$مير مرف$$وع مت$$صل : يعن$$ي) ِ. ٌ l ِب77النفس(ُ ِْ عل$$ى جھ$$ة ) ِ◌َالع77ينَو .

ًالخ$صوص وج$$ب توكي$$ده أو� بال$$ضمير المنف$$صل،  Kيج$ب أن ُيف$$صل ب$$ين المؤك$$د والمؤك$$د بال$$ضمير المنف$$صل، : يعن$$يِ l َ
َفبع77د: (ول$$ذلك ق$$ال ْ ْنف77صلُالم َ ِ َ ٍھ$$ذا مت$$ى؟ إذا أك$$د ال$$ضمير المت$$صل المرف$$وع، حينئ$$ذ � ُب$$د م$$ن توكي$$ده ب$$ضمير رف$$ع ) ْ K ٍ l ُ

Kمنفصل، ثم بعد ذلك يأتي النفس والعين ُ.  

ًذا ال$ضمير الم$ستتر � ش$ك أن$ه مت$صل ل$يس ُمنف$ص.، وھ$و ھ$ذا فع$ل أم$ر في$ه ض$مير م$ستتر، ھ$) ق$م: (لو قلت ٌ
ْقم نفُسك: قم، � تقل: مرفوع، إذا أردت توكيده بالنفس Kقم عينك قم نفُسك عينك �، � ُبد أن تفصل ب$ين ال$نفس وب$ين .. َ ُ ْ َُ ََ

ُق$م : صل، فتق$ولٍ ليس أن$ت عل$ى جھ$ة الخ$صوص وإنم$ا ب$ضمير رف$ع منف$؟؟؟ٌأنت، وھو ضمير : Kالضمير المؤكد بلفظ
َأنت نفُسك، حينئذ أكدت الضمير المستتر المرفوع في  ْ َK ٍ َ ِبنفُسك، وھو لفظ النفس الذي عناه الناظم ھن$ا، وك$ذلك لف$ظ ) قم(َ

ِالعين، ولكن بعد الفْصل، وخصص الناظم ھنا الفصل بالضمير الُمنفصل Kَ َ َ.  

َقْمن$ا نح$ن أنف$سنا، .. قم أنت نفسك أو عين$ك: ٍحينئذ ِھ$ذا ض$مير ُمت$صل مرف$وع، وإذا أردت توكي$ده ) ن$ا)  (َن$اُقْم(ُ K
Kھ$ذا ض$مير رف$ع منف$صل، أكدت$ه أو ف$صلت ب$ين ال$ضمير المؤك$د، وب$ين ال$نفس ) َنح$ُن(َقمنا نح$ُن، : ٍبالنفس حينئذ تقول Kَ َ َ َ ْ

  .lالذي ھو المؤكد بالضمير

ًأنه إذا أردت أن تؤكد ضميرا م: ًإذا عرفنا ُمراد الناظم ُھنا l َ ْ ٍرفوعا ُمتص.، حينئذ َ ً K ِبالنفس(ً ِْ عل$ى جھ$ة ) ِ◌َالعينَو .
ٍالخصوص � بغيرھما من المؤكدات وجب الفصل بضمير منف$صل، فتق$ول َ َ l) :َق$م نف$ُسك Kغل$ط، ب$ل � ُب$د أن تق$ول) ُ َ ْق$م : َ ُ

Kأنت نفُسك، قمنا نحن أنفسنا، وأما َ   .قمنا أنفسنا، ھذا � يصح: ََ

ْإنَو: (ق$$ال رحم$$ه ' ِؤك77دُت ِ M (ِتؤك77دٍح$$رف ش$$رط، و: إن M ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع مج$$زوم ب$$إن ال$$شرطية وھ$$و فع$$ل : ُ
ٍالشرط، وإنما حرك ھنا للتخلص من التقاء الساكنين، فجزمه حينئذ يك$ون ب$سكون مق$در عل$ى آخ$ره، من$ع م$ن ظھ$وره  ٍ ْ

ْإنَو(اش$$تغال المح$$ل بحرك$$ة ال$$تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنين،  ِك77دُتَؤ ِ M ق$$ى س$$اكنان، والفاع$$ل ض$$مير م$$ستتر ًإذا الت ). ال77ض
  .تؤكد أنت: ًوجوبا تقديره

َالضمير( ْالمت7صل(ھذا مفعول به لتؤكد، و) ِ. ِ ِب7النفس(ھ$ذا نعت$ه، ) . ِْ ِتؤك7د: (متعل$ق بقول$ه) . M التأكي$د ھن$ا عل$ى : ً، إذا)ُ
ِبالنفس(جھة الخصوص،  ِْ ِالعينَو . َفبعد(ٌمعطوف عليه، ) َ ْ ْنفصلُالم َ ِ َ   .لضمير المنفصلبعد ا: يعني) ْ

َفبعد( ْ ْنفصلُالم َ ِ َ َبعد) ْ ْ فأك$د بھم$ا بع$د ال$ضمير المنف$صل، أو فبع$د أن : متعل$ق بمح$ذوف تق$ديره: ھ$ذا ظ$رف قي$ل: َ
ْإنَو(lيؤكده المنفصل،  ِتؤكد ِ M َالضمير ُ ْت7صلُالم ِ. ِ ًمطلق$ا م$ستترا ك$ان أو ب$ارزا،  ). ً ِب7النفسً ِْ ِالع7ينَو .  )ك$ل( ب$ـ � ، � بغيرھم$اَ

 وع$دم الف$صل ..التوكي$د :الوجھ$ان فيھ$ا يج$وز كلھ$ا ا=لف$اظ فھ$ذه ،)عام$ة( ب$ـ و� )جميع( بـ و� )كلتا( بـ و� )ك.( بـ و�

  .غيرھما دون والعين بالنفس ٌخاص فھو ھنا الحكم Kوأما الفصل،

 م$ا علم$ت :نح$و ًي$را،كث التوكي$د غي$ر ف$ي ي$ستعم.ن فإنھما استق.لھما، لقوة والعين بالنفس الحكم ھذا اختص وإنما

 )ك$ل( :بخ$.ف ھ$ذا التوكي$د، غي$ر ف$ي اس$تعمل اللفظ ھذا :نقول ٍحينئذ حسنة، الباصرة العين حسنة، ٍزيد وعين نفسك، في
 ھن$$ا مؤك$$دات، تق$$ع أن ا=كث$$ر وتوابعھ$$ا، )أجم$$ع( و ً)جميع$$ا( و )كلت$$ا( و )ك$$.( :وك$$ذلك ًتابع$$ا، يك$$ون أن والكثي$$ر ھن$$اك،

ً توكي$$دا ل$$يس نف$سك، ف$$ي م$ا علم$$ت :الع$رب ل$$سان ف$يً كثي$$را التوكي$د � :يعن$$ي ا=س$ماء، تعمالاس$$ والع$ين ال$$نفس اس$تعمل

ْإنَو ِتؤك7777777777777777777د ِ M َال7777777777777777777ضمير ُ ْت7777777777777777777صلُالم ِ. ِ .                     
  

ِب777777777777النفس ِْ ِالع777777777777ينَو . َبع777777777777دَف َ ْ ْف777777777777صلْنُالم َ ِ َ                     
  

ُعني77777777777777ت ْ ِالرف77777777777777ع، اَذ ََ ْ ُوأك77777777777777دوا . . َ   َم77777777777777اِب َ

  

َواھماـِس77777777777777 ْالقي77777777777777َو َُ ْل77777777777777ن ُدـَ َيلتزم77777777777777 َ َُ َ   اْ

  ج
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 فل$م والع$ين، لل$نفس م$ا ا�س$تق.ل قوة من لھا يكن فلم ا=لفاظ بقية بخ.ف باصرة، عين حسنة، أو ٌجميلة ٍزيد عين ،ونفس

  .بھا المتصل المرفوع توكيد َيكرھوا

 غي$ر ف$ي والع$ين ال$نفس ا�س$مين ھ$ذين اس$تعمال =ن لماذا؟ الفصل، من بد � والعين سبالنف التوكيد أردت إذا ً:إذا

 ال$نفس Kوأم$ا فاص$ل، دون تؤك$د أن فقوي$ت كثي$ر، التوكي$د اس$تعمالھا =ن ونح$وه، )ك$ل( باب في َيقو لم وھذا كثير، التوكيد

  .ف. والعين

ِبالنفس( ِْ ِالعينَو . َفبعد( غيرھما، دون )َ ْ ْنفصلُالم َ ِ َ  المنف$صل، الضمير يؤكده أن بعد ..المنفصل الضمير بعد :يعني )ْ

  .المنفصل بالضمير بينھما تفصل :يعني

ُعني7ت( ْ ِالرف7ع اَذ ََ ْ َال7ضمير( :لقول$$ه تقيي$د ھ$$ذا ). ْت7صلُالم ِ. ِ ْإنَو( :قول$ه ف$$ي ). ِك77دُتَؤ ِ M َال7ضمير ْت7صلُالم ِ. ِ  ي$$شمل ع$ام ھ$$ذا ).

 �، ع$ام؟ الحك$م ھ$ل ع$ام، ھ$ذا المخف$وض المت$صل وال$ضمير المنصوب، المتصل والضمير المرفوع، المتصل الضمير

ُعني77ت( :ق$ال ْ ْإن( :بق$ولي )ََ ِك77دُتَؤ ِ M ُال7ضمير الم َ ْت77صلِ. ِ ِالرف77ع اَذ :. ْ  � المت$$صل والمخف$$وض المت$صل، المن$$صوب أن فھ$م ً:إذا ).
   .سيأتي كما ٌحسن ھو بل Kوالمؤكد، lالمؤكد بين ُيفصل أن يجب

ًواجبا، ًحتم$$$$$$ا 
وج$$$$ب وإنم$$$$$ا 
: ق$$$$الواذل$$$$$ك، 

ٌفي$ه ل$بس، ھن$د .. ٌھند ذھبت نف$سھا، وس$عدى خرج$ت عينھ$ا، ھ$ذا يحتم$ل: لوقوع اللبس في بعض المواقع، كما لو قلت
.. روحھ$$ا يحتم$$ل، خرج$$ت نف$$سھا ھ$$ل ھ$$ذا توكي$$د أم فاع$$ل؟ يحتم$$ل أن$$ه فاع$$ل فنف$$سھا خرج$$ت: يخرج$$ت نف$$سھا يعن$$

  .ٍروحھا، ويحتمل أنه توكيد للضمير المستتر، خرجت ھي نفسھا، فلما وقع اللبس حينئذ � بد من الفاصل

 ھ$$ي نف$$سھا خرج$$ت؟ أو خرج$$ت عينھ$$ا عل$$ى ا=ص$$ل؟ عينھ$$ا.. ب$$ذاتھا: وس$$عدى خرج$$ت عينھ$$ا، عينھ$$ا يعن$$ي
ًذھبت ھ$ي نف$سھا تع$ين أن يك$ون نف$سھا توكي$دا : الباصرة، فھذا يحتمل أن تكون نفسھا ذھبت وعينھا خرجت، فإذا قيل

ٍ� فاعل، لم يكن لبس، حينئذ لم يفرقوا بين ھذين المثالين وغيرھما طردا للباب، لما وقع اللبس في بعض، وإن لم يق$ع  ً ٍ ٌ
ًاللبس في بعض، حينئذ طردا للباب قالوا ٍ l يتعين أن ُيفصل بين الضمير المتصل المرفوع، وبين مؤكده بالنفس والع$ين :ٍ

  .ٍبضمير منفصل، � بد أن ُيفصل بينھما

ٍإنما وجب الفصل =ن المرفوع المتصل بمنزلة الجزء، فكرھوا أن يؤكدوه أو� بمستقل م$ن غي$ر جن$سه، : وقيل ً
ًنف$$صل المرف$$وع ليك$$ون تمھي$$دا لتأكي$$ده بالم$$ستقل م$$ن غي$$ر ًفأك$$دوه أو� بم$$ستقل م$$ن جن$$سه، وبمعن$$اه وھ$$و ال$$ضمير الم

Kكأنھم فروا من أن يؤكد الضمير با�سم الظاھر، وا�سم الظاھر ال$ذي ھ$و م$ن غي$ر : جنسه، وھو النفس والعين، يعني
ٍأو� نمھد بأن يؤكد بضمير منفصل ثم بعد ذلك يؤتى بالنفس والعين: ٍجنس الضمير، وحينئذ قالوا K ً.  

Kمھيدا لتأكيده بالمستقل من غير جنسه، وھو النفس والعين اللذان ھما من ا=س$ماء الظ$اھرة، أم$ا إذا ك$ان ليكون ت ً
ًالمؤكد اسما ظاھرا، أو ضمير رفع منفصل، أو ضمير نصب مطلقا ف. ي$شترط ھ$ذا ال$شرط، ول$ذلك ق$ال ً ًٍ ٍ K) :ْإنَو ِتؤك7د ِ M ُ 

َالضمير ٌج$اء زي$د أن$ت أو ھ$و : ٌج$اء زي$د نف$سه، � نحت$اج: س$م الظ$اھر، ف$إذا قل$تخرج ب$ه ا�.. � ا�سم الظاھر: ًإذا) ِ.
  .ٌ� نحتاج =نه ظاھر بنفسه: ًنفسه كما سبق معنا، إذا

ُعنيت: (وكذلك الضمير المنفصل والضمير المخفوض، =نه قال ْ ِالرف7ع اَذ ََ ْ ق$صدت بھ$ذا الحك$م ال$ضمير : يعن$ي) .
ٌالمتصل المرفوع، وأما غيره فھو واضح K ،ف. ي$شترط ھ$ذا ال$شرط لفق$د العل$ة المقت$ضية ل$ه، إذ الظ$اھر م$ستقل بنف$سه ،ٌ

والمنف$$صل ل$$يس كالمت$$صل �س$$تق.له بنف$$سه، إي$$اك إي$$اك � نحت$$اج إل$$ى التوكي$$د، والمن$$صوب ل$$يس ك$$المرفوع ف$$ي ش$$دة 
ٍزء م$ن الفع$ل، ٌا�تصال، =ن المنصوب مفعول به كما س$بق، والمفع$ول ب$ه ل$يس ف$ي ق$وة المرف$وع، =ن المرف$وع كج$

  .ولذلك كانت رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول

ْإنَو(المنصوب ليس كالمرفوع : ًإذا ِتؤكد ِ M َالضمير ُ ْتصلُالم ِ. ِ أن ال$ضمير المؤك$د ب$النفس والع$ين إذا : ًإذا مفھومه) .
�، =ن$$ه ف$ي ق$$وة ا�س$$م : ولٌأن$$ت نف$سك ق$$ائم، ھ$$ل يحت$اج إل$$ى توكي$د؟ نق$$: ًك$ان منف$$ص. � يل$زم توكي$$ده بال$$ضمير نح$و

  .الظاھر ھنا

ُعنيت( ْ ِالرفع اَذ ََ ْ ْإن: (عنيت بھ$ذا ال$ضمير ف$ي ق$ولي: يعني) . ِك7دُتَؤ ِ M َال7ضمير ْالمت7صل ِ. ِ ُعني7ت، ). ْ  اَذ(بھ$ذا ال$ضمير  ََ
ِالرفع ْ ٌص$احب الرف$ع، ال$ضمير المت$صل بكون$ه مرفوع$ا، وھ$ذا واض$ح ب$يlن: يعني) . ًيك$ن مرفوع$ا أن$ه إذا ل$م : مفھوم$ه. ً

َحينئذ � ُيلتزم الفصل َ ٍ.  

ِك777777777777777777دُتَؤ ِْنإَو M ُل777777777777777777ضمير المٱ َ ْت777777777777777777صلِ. ِ .   

  

ِب77777777777النفس ِْ ِالع77777777777ينَو . َبع77777777777دَف َ ْ ْنف77777777777صلُالم َ ِ َ ْ                     
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ُوأكدوا( . َ َسواھما َماِب َ َُ ِبالنفس: (ٌھذا تصريح بالمفھوم السابق، =نه قال) ِ ِْ وإن -ھ$ذا قي$د، مفھوم$ه : قلن$ا) ِ◌َالع7ينَو .
ھوم ھ$$ذا ت$$صريح ب$$المف: ًإن ل$$م تؤك$$د ب$$النفس والع$$ين ف$$. ي$$شترط، إذا:  مفھوم$$ه-تؤك$$د ب$$النفس والع$$ين فبع$$د المنف$$صل

  .السابق

ُوأك7دوا( . َ َس7واھما َم7اِب َ َُ َبم7ا(أك$$دوا ال$ضمير المت$صل المرف$$وع ) ِ َس77واھما(ٍبمؤك$د : يعن$ي) ِ َُ س$وى الع$ين وال$$نفس، ) ِ
ُالقي77دَو( ْ ْل77ن َ َيلتزم77 َ َُ َ َفبع77د(أي$$ن ھ$$و م$$ن ك.م$$ه؟ .. k، أي قي$$د)اْ ْ ْنف77صلُالم َ ِ َ بع$$د ھ$$ذا : ًحتم$$ا، فأك$$د بھم$$ا قلن$$ا: ھك$$ذا، يعن$$ي) ْ

وج$ب التوكي$د بع$د المنف$صل إذا ك$ان التوكي$د ب$النفس : ًفأك$د بھم$ا بع$د المنف$صل، إذا: امل مح$ذوف، تق$ديرهمنصوب بع
  .والعين

ُوأك77دوا( . َ َبم77ا(الع$$رب، ال$$ضمير المت$$صل المرف$$وع : أي) َ ُأك77دوا: ج$$ار ومج$$رور متعل$$ق بقول$$ه) ِ . ھن$$ا اس$$م : ، وم$$اَ
َسواھما(ٍالمؤكد، أكدوا بمؤكد : موصول بمعنى َُ ُوالقي7د(سوى النفس والعين، استقر سواھما، أو ثبت س$واھما، : ييعن) ِ ْ َ 

ْلن َيلتزما َ َ ْ َفبعد(فيجوز تركه، إذا كان القيد السابق ) ُ ْ ْنفصلُالم َ ِ َ   .ٍلن يلتزم حينئذ جاز تركه) ْ

َلن ُيلتزم: ٌأنه جائز التوكيد، =نه قال: وفھم من عبارته شروعية، لن يج$ب، ونف$ي الوج$وب � ي$ستلزم نف$ي الم$.. َ
ھ$$ذا ي$$شمل : ًل$$يس بم$$شروع؟ �، ق$$د يك$$ون من$$دوبا، الم$$شروع: ل$$يس بواج$$ب معن$$اه: ھ$$ذا ا=ص$$ل، ف$$ي ال$$شرع إذا قي$$ل

ٍل$يس بواج$ب � ُيفھ$م من$ه أن$ه ل$يس : ٍل$يس بمن$دوب � ُيفھ$م من$ه أن$ه ل$يس بواج$ب، وإذا قي$ل: الواجب والندب، فإذا قيل
ج$اء ب$ه : ه ليس بمشروع، والعك$س ب$العكس، =ن الم$شروع أع$م، يعن$يٍليس بواجب � ُيفھم منه أن: بمندوب، وإذا قيل

  .الشرع

ُالقيدَو( ْ ْلن َ َيلتزما َ َ ْ K أن$ه يج$وز أن يؤك$د بع$د -الج$واز واFباح$ة-شرطية، وھذا � ينفي أنه يجوز .. نفى الوجوب) ُ
  .الفصل

ُوأكدوا( . َ َسواھما َماِب َ َُ ُالقيدَو(سوى النفس والعين، : يعني) ِ ْ ْلن َ َيلتزم َ َُ َ َفبع7د: (القيد السابق الذي أش$ار إلي$ه بقول$ه) اْ ْ َ 
ْنفصلُالم ِ َ ْل7ن) .. ْ َيلتزم7 َ َُ َ ُالقي7د، اْ ْ ْل7نمبت$دأ، و : َ َيلتزم7ھ$ذا ناص$بة، و : َ َُ َ ْيلت7زما=ل$ف لmط$.ق، و : اْ َ َ ْ فع$ل م$ضارع ُمغيl$ر : ُ

ُالقيدَو(بر المبتدأ، الصيغة منصوب بلن، ونصبه فتحة ظاھرة على آخره، والجملة في محل رفع خ ْ ْلن َ َيلتزم7 َ َُ َ : يعن$ي) اْ
ٍغير ُملتزم به، فھم منه أنه جائز، حينئذ يجوز تركه َ ِ ُ ٍ َ َ.  

" ٍ� يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو الع$ين إ� بع$د تأكي$ده ب$ضمير منف$صل : " قال الشارح ھنا
ون الفاص$$ل ض$$مير منف$$صل، وذھ$$ب بع$$ضھم ورجح$$ه أن$$ه ي$$شترط أن يك$$: ب$$ل الجم$$اھير.. وھ$$ذا عل$$ى ق$$ول الجمھ$$ور

ٍالھم$$ع، أن$$ه � ي$$شترط ال$$ضمير، ب$$ل ب$$أي فاص$$ل، وذھ$$ب بع$$ضھم إل$$ى أن ال$$شرط مطل$$ق الف$$صل، و� : ِال$$سُيوطي ف$$ي
  ً.يشترط أن يكون ضميرا

، لك$ن الم$شھور ھ$و م$ا ذك$ره الن$اظم ھن$ا، أن$ه يج$ب أن "ً� يشترط ف$ي ك$ون الفاص$ل ض$ميرا : " ِقال السُيوطي
ھ$ذا فع$ل أم$ر، في$ه : قوم$وا أن$تم أنف$سكم، قوم$وا: ٍإ� بع$د توكي$ده ب$ضمير منف$صل. ن الفاصل ھو الضمير المنفصليكو

قوم$وا أنف$ُسكم : ضمير مت$صل وھ$و ال$واو، ھ$ذا ض$مير رف$ع مت$صل بعامل$ه، أردت توكي$ده ب$النفس، � ي$صح أن تق$ول
قوم$وا . ً ُيف$صل بينھم$ا، والعل$ة الت$ي ذكرنھ$ا س$ابقاٌعلى أن يكون أنفس ھو توكيد للضمير المتصل، ب$ل � ب$د أن! ھكذا

ق$$م أن$$ت نف$سك أو عين$$ك، وقمن$$ا نح$ن أنف$$سنا، وق$$اموا ھ$$م : قوم$$وا أنف$$سكم، ب$ل تق$$ول: أن$تم أنف$$سكم، أو أعي$$نكم، و� تق$ل
  .� بد من الفصل بين الضمير المتصل المرفوع، والتوكيد إذا كان بالنفس والعين: ًأنفسھم، إذا

ْإنَو: (ٌدون أنفسھم، ھل يشترط؟ � يشترط، وھذا مأخوذ من ا=بيات السابقة، وك$ذلك م$ن قول$هقام الزي: بخ.ف ِ 
ِتؤك7د M َال77ضمير ُ ق$ام الزي$$دون أنف$$سھم، : بخ$$.ف. ٍأن$$ه � نحت$اج إل$$ى فاص$ل: إذا أك$دت ا�س$$م الظ$اھر فعل$$ى ا=ص$ل: ًإذا) ِ.

ً، =ن الضمير أعرف كما سبق، فحينئذ � يكون مؤكداKفيمتنع توكيده بالضمير، =ن ا�سم الظاھر � يؤكد بالضمير ٍ.  

قوم$$وا أنف$$ُسكم، � ي$$صح، قوم$$وا أن$$تم .. قوم$$وا كلك$$م: ف$$إذا أكدت$$ه بغي$$ر ال$$نفس والع$$ين ل$$م يل$$زم ذل$$ك، تق$$ول: ق$$ال
ُالقي7دَو(قوموا كلكم، صح، لماذا؟ =ن الشرط أن يكون المؤكد ھو ال$نفس والع$ين، وم$ا ع$داھما � يج$ب، .. أنفُسكم ْ ْل7ن َ َ 
َيلتزما َ ْ قوم$وا أن$تم : قوم$وا كلك$م، أو: تقول. قوموا أنتم كلكم، يجوز؟ يجوز الوجھان والفصل أحسن.. قوموا كلكم: ًإذا) ُ

ٌكلكم فالضمير جائز � واجب بل ھو حسن إذا أك$د .. وب$ين م$ا ع$دى س$وىأن ُيفصل بين الضمير المت$صل المرف$وع .. ٌ
ٍن ول$يس بواج$بالفصل ح$س: ٍ والعين حينئذ نقولبما سوى ٍوك$ذا إذا ك$ان المؤك$د غي$ر ض$مير رف$ع، ب$أن ك$ان ض$مير . ٌ

ٍنصب أو جر فتقول ٍمررت بك نفسك، أو عينك، وم$ررت بك$م كلك$م، ورأيت$ك نف$سك أو عين$ك، ورأي$تكم كلك$م، حينئ$ذ : ٍ
ٍھذا توكيد بما سوى النفس بضمير متصل، لكنه منصوب أو مخفوض، حينئذ � يتعين الفصل: نقول ٌ ٍ ٌ.  
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ٍأن$ه إذا أك$$د ال$ضمير المت$$صل المرف$وع وج$ب الف$$صل ب$ضمير منف$$صل، وھ$ذا إذا ك$$ان :  خ.ص$ة ھ$ذا البح$$ثًإذا ُ

ُالتوكيد بالنفس والعين فقط، والعلة ما ذكرناھا سابقا، وأما إذا أكد غير ال$ضمير المت$صل المرف$وع، وھ$ذا ي$شمل ا�س$م  K ً
ٌج$$ب ب$$ل ھ$$و ح$$سن فيم$$ا إذا ك$$ان التوكي$$د ب$$النفس الظ$$اھر، وي$$شمل ال$$ضمير المت$$صل المن$$صوب أو المخف$$وض، ف$$. ي

ُوالعين، وإذا كان التوكيد بغير النفس والعين، حينئ$ذ � يج$ب الف$صل مطلق$ا، س$واء أك$د ال$ضمير المت$صل المرف$وع أو  ٌ ًٍ
  .سواه، ھذا مراده بھذين البيتين

ُعنيت: (ًإذا ْ ِالرفع اَذ ََ ْ َالضمير: (ھذا تقييد لقوله) . ْتصلُالم ِ. ِ   ! انتبه لھذا).. .

ُوأكدوا( . َ َسواھما َماِب َ َُ ِبالنفس: (ٌھذا تصريح بالمفھوم بقوله) ِ ِْ ِالعينَو . ِكدُتَؤ: (=نه متعلق بقوله) َ M(.  

Kثم قال ُ:  

ھ$$$$$$ذا        

ٌتوكي$د معن$وي، وتوكي$د لفظ$ي، التوكي$د : ٌشروع منه في بيان القسم الثاني م$ن ن$وعي التوكي$د، س$بق أن التوكي$د نوع$ان ٌ
ٌالمعن$وي مح$صور ف$ي س$بعة ألف$اظ، ول$ذلك ل$م يح$ده النح$اة، والتوكي$د اللفظ$ي ھ$ذا ك$ذلك مقاب$ل ل$5ول، ا=ول باعتب$ار  ٌ

ًة، وھذا بذات اللفظ، وليس له ألفاظا محصورة وإنما له الج$نس، =ن$ه يق$ع بالفع$ل، ويق$ع ٍالمعنى، ولكنه بألفاظ محصور
Kج$$نس الفع$$ل، وأم$$ا إذا أردن$$ا أن نع$$دد .. بالجمل$$ة، ويق$$ع ب$$الحرف، ويق$$ع با�س$$م، يك$$ون التوكي$$د اللفظ$$ي بم$$اذا؟ بالفع$$ل
  .ّيؤكد بھاا=فعال فھذا � حصر لھا، وكذلك با�سم، وكذلك بالحرف، وكذلك بالجملة، 

عين ھ$ذا ُيج$ر بالب$اء، : بنفسه، بعينه قلنا.. بذاته.. بأن التوكيد اللفظي ھو إعادة اللفظ ا=ول بعينه: عرفه بعضھم
ٍإعادة اللفظ ا=ول بعينه، وھذا يشمل الحرف وا�س$م والفع$ل، والجمل$ة ك$ذلك، والمرك$ب غي$ر جمل$ة أي$ضا، غ$.م زي$د  ً

ًقام زيد زيد، إع$ادة اللف$ظ ا=ول بعين$ه س$واء ك$ان ف$اع. أو : ادة ا�سم كأن تقولفإع. ٍغ.م زيد، ھذا مركب ليس جملة ٌ ٌ
ٌقام زيد زيد، قام: ًمفعو�، فتقول ٌفعل ماضي، وزيد: ٌ ٌفاعل مرفوع، وزيد الث$اني: ٌ فاع$ل، إنم$ا : ٌتوكي$د لفظ$ي، و� تق$ل: ٌ

  .بنفسه كما ھو.. نهٍھو توكيد لفظي لزيد، فھو إعادة للفظ ا=ول الذي ھو زيد الفاعل بعي

ًرأيت زيدا زيدا، رأيت ًمفعول به، وزيدا الثاني: ًفعل وفاعل، وزيدا: ً ٌليس مفعو� ثاني لرأى، وإنم$ا ھ$و توكي$د : ٌ ً
  :للمفعول به، =نه إعادة اللفظ بعينه

  

 َأخ77777777777777777اك(
) َأخ77777777777777777اك

ٍمنصوب بفعل محذوف على اFغراء: ا=ول) أخاك( ٌالزم أو احفظ أخ$اك، أخ$اك الث$اني توكي$د ل$5ول من$صوب مثل$ه، : ٌ ٌ
�س$$م K=ن حك$م التوكي$$د حك$م المؤك$$د، =ن$$ه ت$ابع وھ$$ذا � يحت$اج أن نن$$صص علي$$ه ف$ي ك$$ل مق$ام، فلم$$ا ك$$ان الت$ابع ھ$$و ا

  .المشارك لما قبله في إعرابه دخل فيه أنواع التوابع كلھا، ومنھا التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي

  :يكون في ا�سم: ًإذا

) أخ$$$اك(: ف$$$ـ
ا=ول ھ$$$$$$$$ذا 
ٌمن$$$$$$$$$$$صوب 

ٌبفعل محذوف وجوبا على اFغراء، والثاني توكيد له ً ٍ ٍ.  

ٌجاء جاء زيد، قام قام زيد إذا أردت توكيد القيام، فقام ا=ول: ًأو فع.، تقول كذلك فعل، لك$ن : فعل، وقام الثاني: ٌ
ِقام ا=ول فعل أسند إلى فاعله، وقام الثاني ق$صَد ب$ه ُ  ل$ه فاع$ل، وھ$ذا س$بق معن$ا ف$ي الفع$ل ال$ذي  التوكي$د فح$سب فل$يسٌ

ٌليس له فاعل، وھو إذا كان الفعل مؤكدا لما سبق، فحينئذ ق$ام ق$ام زي$د، زي$د ھ$ذا � نق$ول ٌ ٍ ً l : ،م$ن ب$اب التن$ازع كم$ا قي$ل
ِقام ا=ول فعل قصدت فعليت$ه، =ن$ه م$ستقل بذات$ه ل$م يك$ن تابع$ا لغي$ره، وق$ام الث$اني ق$صَد ب$ه التو: وإنما نقول ُ ً ُ كي$د، فلم$ا ٌ

ِقصَد به التوكيد حينئذ نزع منه اFسناد، يعني ُ ٍُ ً� يفتقر إلى فاع$ل، م$ن حي$ث ھ$و ل$و يك$ن مؤك$دا ل$زم أن يك$ون م$سندا : ِ ً l
ٍإلى غيره، =ن كل فعل � بد أن يكون ثم فاعل له، وھنا لم يقصد به ھذا، وإنما قصد به توكيد الفعل السابق، حينئ$ذ �  ٌ ٍ

  .ٌفوظ به فاعل ل5ولٌفاعل له، وزيد المل

َم77777777777ن َم77777777777اَو ِلتوكي77777777777دٱ ِ ِ jلفظ77777777777ي . ِ ْ ِيج77777777777ي َ َ                     
  

ًمك7777777777777ررا . َكقول7777777777777ك َُ ِ ْ َ ِدرج7777777777777يٱ َ ُ ِدرج7777777777777يٱ ْ ُ ْ                   
  ج

ْم77777777777ن .ِنإ َاك،َخ77777777777َأ َاكَخ77777777777َأ ًخ77777777777اَأَ ) َ                        ُهَل77777777777 َ
  

َك77777777777س َالھيج77777777777 ل77777777777ىِإ ٍاعَ ْ َس677777777777 ِي77777777777رَغِب اَ                        ِحِ
  

ْم77777777777ن .ِنإ َاك،َخ77777777777َأ َاكَخ77777777777َأ ًخ77777777777اَأَ ) َ                        ُهَل77777777777 َ
  

َك77777777777س َالھيج77777777777 ل77777777777ىِإ ٍاعَ ْ َس677777777777 ِي77777777777رَغِب اَ                        ِحِ
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ِأتاك أتاك، أو أتاك أتاك، ُضبط بالوجھين، : ومنه ِ َ َأتاك(َ َ َ ِأتاك َ َ َال6حقون َ ُ ِ ِحبسٱ . ِ ِحبسٱ ْ ِ ٌ، ھذا فيه توكي$د للفع$ل، .. )ْ
ِأتاك أتاك ال.حق$ون ِال.حق$ون أت$اك أت$اك، أت$ى.. ِ ھ$ذا فع$ل ماض$ي، والك$اف ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ب$ه، وال.حق$ون : ِ

ًتوكيد ل5ول أتاك، أعاد الضمير المت$صل وھ$و من$صوب توكي$دا ل$سابقه، وال.حق$ون: ل، والثانيفاعل ل5و ٌ ِ ٌھ$ذا فاع$ل : ٌ
ِأن أتاك أتاك، وال.حقون من باب التنازع، وھذا � يصح، لماذا؟ =ن ال.حقون فاعل، وسبق أن$ه : ل5ول، قال بعضھم ِ

ِإذا أْعم$$ل ا=ول أو الث$$اني وج$$ب اFض$$مار، و� يج$$وز ِأت$$وك أت$$اك :  الح$$ذف، ل$$و ك$$ان المق$$ام م$$ن مق$$ام التن$$ازع لق$$الُ ِ
ِال.حقون، إذا أْعمل الثاني، أتاك أتوك ال.حقون ِ َ َ.  

ِأتاك أتاك ال.حقون، الفع.ن تنازعا في : قال بعضھم ِأت$اك أت$اك، عل$ى : نق$ول. ٌعل$ى أن$ه فاع$ل لھم$ا" ال.حقون"ِ ِ
َ لماذا؟ =نه لو أْعمل الثاني وجب باتف$اق الب$صريين والك$وفيين اFض$مار ھذا فاسد،: أن الفعلين تنازعا ال.حقون، نقول ِ ُ

ِأتوك أتاك ال.حقون، ھذا إذا أعمل الثاني، وإذا أعم$ل ا=ول أت$اك أت$وك ال.حق$ون لكن$ه ل$م ي$ضمر، : في ا=ول، فيقول ِ ِ َِ َ َ َ
ٌفدل على أن ال.حقون فاعل ل5ول والثاني توكيد له و� فاعل له، وقال بعض ِأتاك أت$اك ال.حق$ون، ال.حق$ون: ھمٌ ھ$ذا : ِ

ًفاعل للفعلين معا، وھذا أفسد، لماذا؟ =ن الشيء الواحد � يك$ون ف$اع. �ثن$ين، ول$و كان$ا متح$دين اللف$ظ والمعن$ى، ب$ل  ً ٌ
ًكل فعل يقتضي فاع. مختصا به، ھذا ھو ا=صل ً ٍ.  

َأتاك: ًإذا الصواب نقول َ َ ِأتاك َ َ َال6حقون َ ُ ِ ِفاعل$ه، أت$اك : ٌول فعل ماضي، والك$اف مفع$ول ب$ه، وال.حق$ونِ، أتاك ا=.
  .توكيد، الحاصل أن ھذا من مقام توكيد الفعل بالفعل: الثاني

ِحبسٱ ِ ِحبسٱ ْ ِ lقام زيد قام زيد قام زيد، تؤك$د والتوكي$د أق$صى م$ا : ھذا ظاھره أنه من توكيد الجملة، =نك تقول: ْ ٌ ٌ ٌ
ٌيكون ث.ثة، قام زيد قام زيد قا ٌأن التوكيد ق$ائم مق$ام تكري$ر جملت$ين أو ث.ث$ة، إذا : ٌم زيد، وھذا الذي عللنا به فيما سبقٌ

lھذا يؤكد، يعتبر من المؤكدات، وإذا كان من المؤكدات معناه: ٌزيد حرف في الجملة قلنا l l : ،َأنه أقيم ُمقام جملت$ين ف$أكثر َ ِ ُ

  ھذا المراد بالتوكيد، أليس التوكيد ھو التقوية؟ 

ٌا أردنا تقوية قام زيد قام زي$د، أوإذ ٌزي$د ق$ائم زي$د ق$ائم زي$د ق$ائم، ق$ال بع$ض أھ$ل البي$ان: ٌ ٌ ٌٌ ٌ ًإن زي$دا : أن$ه إذا قي$ل: ٌ
ٌزيد قائم زيد ق$ائم زي$د ق$ائم، فح$ذفت زي$د ق$ائم الثاني$ة وزي$د ق$ائم الثالث$ة، وعوض$ت عنھ$ا: ٌقائم، ھذا في قوة قولك ٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌ Kإن، : ٌ

ا�س$م، م$ا الم$راد بھ$ذه الن$سبة؟ الن$سبة ھ$ذه � تك$ون .. ٌة للنسبة، نسبة مضمون الخبر إلى المبتدأKإن مؤكد: ولذلك نقول
ٍفي اسم، و� تكون في خبر، وإنما تكون بين اسمين   .وھو ما يقتضيه تركيب الك.م: ٍ

ِحبسٱأن : الحاصل ِ ِحبسٱ ْ ِ   .ھذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة ا=ولى: ، نقولْ

ً اللفظ ا=ول بعينه، ھذا فيه قصور، لم$اذا؟ =ن$ه ق$د ُيع$اد اللف$ظ ا=ول بمعن$اه، ويك$ون مؤك$دا ل$ه، ھو إعادة: قوله
  !نعم نعم، ھذا في توكيد الحرف، نسينا أن نذكره: ولذلك جوزوا بعامة أن ُيقال

وجي$ري ! نعم جي$ري: ًقام زيد؟ نعم نعم، تعيد نعم الثانية توكيدا ل5ولى، ويصح أن ُيقال.. ٌزيد قام: Kيؤكد الحرف
ًنعم، ھنا حصل توكيد بين اللفظين، لكن أعيد ا=ول مرة ثانية لك$ن بمعن$اه � بلفظ$ه، ھ$ذا ي$سمى توكي$دا لفظي$ا، : بمعنى ً ً ٌ

ف به ابن ھشام كثير في كتبه lإعادة اللفظ ا=ول بعين$ه � ي$شمل م$ا ك$ان : على ھذا الحد المشھور عند النحاة، وھذا ُيعر
Kل$ذلك عرف$ه ف$ي الت$سھيلًمعادا بمرادفه، و ًبأن$ه ھ$و إع$ادة اللف$ظ أو تقويت$ه بموافق$ه معن$ى، ھ$ذا أجم$ع، إع$ادة اللف$ظ أو : َ

  :ٍبما وافقه في المعنى، حينئذ يشمل ما ذكرناه، فله صورتان.. ًتقويته بموافقه معنى

ٍغ$.م زي$د، ھ$ذا ٍغ$.م زي$د : يكون ف$ي ا�س$م والفع$ل و الح$رف، وذكرن$ا أمثلتھ$ا، والمرك$ب غي$ر جمل$ة: فا=ول
ٍمركب غر جملة، جاء غ.م زيد غ.م زيد غ.م زيد، نقول ٍ ٌج$اء زي$د ج$اء زي$د: "ھذا توكيد غير مفرد وغير جملة: ٍ ٌ" ،

Kھذا إع$ادة اللف$ظ ا=ول بعين$ه، أم$ا بموافق$ه " ٌقام قام زيد، نعم نعم، � �"، ھذا توكيد مثلث، "نكاحھا باطل باطل باطل"
َن7تَأ: K مثل$وا ل$ه بقول$هأو مرادفه في المعنى، ِب7الخير ْ ْ َ ٌحقي7ق ِ ِ ِقم7ن َ ِقم7ن، ٌ◌َ ٌحقي$ق : م$ا الم$راد بھ$ا؟ حقي$ق نف$سھا، فأك$د: ٌ◌َ

ًبقمن، وقمن ھي في المعنى حقيق، ھنا أعاد اللفظ � بلفظ$ه ولك$ن بمعن$اه، إذا وج$د التوكي$د باFع$ادة والتك$رار إ� أن$ه : ٌ
  .بالمعنى � باللفظ

.. التوكي$د: بمرادف$ه دون لفظ$ه.. م$ن إع$ادة ال$شيء بموافق$ه: بالمنف$صل، من$ه يعن$يومنه توكيد الضمير المتصل 
  :توكيد الضمير المتصل بالمنفصل، قال الناظم

َم77ن َم77اَو( ِالتوكي77د ِ ِ jلفظ77ي . ِ ْ ِيج77ي َ ًمك77ررا َ َ . َم77ن(ال$$ذي مبت$$دأ، : ٌاس$$م موص$$ول بمعن$$ى: وم$$ا) َُ ِالتوكي77د ِ ِ ٌھ$$ذا ح$$ال م$$ن ) .
jلفظ7ي(ال$ضمير ف$$ي  ِ ْ jلفظ77ي() َ ِ ْ ِوش7بھه ك77ذا وذي: (الي$اء ھ$$ذه ي$$اء الن$سبة، وم$$ر معن$ا عن$$د قول$$ه) َ َِ ْ ََ َ أن المن$سوب ف$$ي ق$$وة ) ِ

ًالمشتق، وإذا كان كذلك فحينئذ يرفع ضميرا مستترا، بل عند بعضھم يرفع المنسوب اسما ظاھرا ً ً ً ٍ.  
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ٌجار ومجرور متعل$ق بمح$ذوف ح$ال : دٌلفظي حال كونه من التوكيد، فمن التوكي: ٍإذا كان كذلك فحينئذ قوله: ًإذا
ٌمن الضمير في لفظي، ولماذا جوزنا أن يكون حا� من الضمير فيه؟ =ننا قلنا إنه في ق$وة الم$شتق، كأن$ه ذات من$سوبة  ٌ ً

ٌقرشي، مكي ذات منسوبة إلى مكة، يعني: ٍإلى قريش إذا قلت ٌ ٌ ٌھ$ذا من$سوب، وإذا ك$ان ك$ذلك : ٍالمقام فيھا، حينئذ نق$ول: ٌ
ً ضمير صح مجيء الحال منه، إذاففيه َمن: ٌ ِالتوكيد ِ ِ jلفظيجار ومجرور متعلق بمحذوف حال الضمير في  . ِ ْ َ.  

jلفظيو  ِ ْ أين ص$لة الموص$ول؟ إذا .. ٌما إعرابه؟ خبر المبتدأ، � يصح، والذي لفظي ما يصح، ما ھو المحذوف: َ
ِيج7يما اس$م موص$ول تبح$ث ع$ن ص$لة الموص$ول، : قيل ٌيج$ي وم$ا يج$يء م$ن التوكي$د لفظ$ي، م$ا ي$ستقيم، : إذا قل$ت.. َ

ِيجي jلفظيخبر ما الموصول، و .. ھو الخبر: َ ِ ْ ٌھ$و لفظ$ي م$ن التوكي$د : ھو صلة الموصول عل$ى تق$دير مح$ذوف، وم$ا: َ
ًيجيء مكررا صح؟ صح، وما ھو لفظي إذا ًٌ K K : ،لفظيصارت صلة الموصول جملة اسميةj ِ ْ ٌخبر لمبتدأ محذوف تق$ديره : َ

  .ھو

ِيج7يًوم$ا ھ$و لفظ$ي ح$ال كون$ه م$ن التوكي$د يج$ي مك$ررا، وجمل$ة   ھ$ي خب$ر المبت$دأ، وإذا أع$رب البي$ت عرف$ت َ
َمن َماَو(المعنى،  ِالتوكيد ِ ِ jلفظي . ِ ْ ِيجي َ يجي م$ن ج$اء : جا يجي لغة، وإذا قيل: جا يجي، وجاء يجيء، إذا قيل: كما قلنا) َ

الھم$زة ھ$ي �م الكلم$ة، أي$ن ھ$ي ھن$ا، : ًم، ج$اء عل$ى وزن فع$ل، إذاٍحينئذ حذفت �م$ه ض$رورة، =ن الھم$زة ھ$ي ال$.
ٍيحتمل أنه لغة وھذا ھو الظاھر وا=ول$ى، و يحتم$ل أن$ه م$ن ج$اء حينئ$ذ يك$ون يج$يء ح$ذفت : ًيجي؟ محذوفة، إذا يجي

  .ال.م التي ھي الھمزة ضرورة =جل الوزن

ِيجي( َوما: (الضمير ھنا يعود على) َ َ.(  

ًمكررا( . ِيجي: (ٌ حال من فاعلھذا) َُ ًحال كونه مكررا، والتكرار ھو اFعادة، ولذلك قلنا في حد التوكي$د اللفظ$ي ) َ
ًإعادة اللفظ ا=ول بعينه، أو إعادة اللف$ظ أو تقويت$ه بموافق$ه معن$ى، إذا ٌمت$ضمن لمعن$ى اFع$ادة، والتك$رار ھن$ا � يزي$د : ً

ًث.ث$ا، و� قائ$ل : المكرر يكون مرتين، وقي$ل: والبيانيين، بل قيلعلى ث.ث مرات، ھذا يكاد أن يكون اتفاق بين النحاة 
ٍبالزيادة، أما مرتين أو ث.ثة، حينئذ يصح أن ُيقال K : ٌقام زيد زيد، قام زيد زي$د زي$د، إذا أردت التأكي$د الق$وي فتعي$د م$رة ٌ ٌ ٌ ٌ

ً، والتكرار ھنا لفظ$ا ومعن$ى أو معن$ى، ًثالثة، مكررا ث.ث مرات فقط �تفاق على أنه لم يقع في لسان العرب أزيد منھا ً ً
مرادفه ف$ي : إعادة اللفظ ا=ول بعينه أو بموافقه، يعني: ليشمل النوعين اللذين ذكرھما في حد التوكيد اللفظي، =ننا قلنا

ٍالتكرار حصل لشيء لفظي ومعنوي، وحصل لشيء معنوي فحسب: ًالمعنى، إذا ٍ.  

ًمكررا لفظا ومعنى كـ قا: ًإذا قوله ً َنتَأ: ًم قام زيد، أو معنى فحسب نحوً ِب7الخير ْ ْ َ ٌحقي7ق ِ ِ ِقم7ن َ ، ھن$ا أعي$د وك$رر ٌ◌َ
  .لكن بالمعنى دون اللفظ

َكقول77ك( ِ ْ َ ِدرج77يٱ َ ُ ِدرج77يٱ ْ ُ َ كقول77ك)ْ ِ ْ َ َكقول77ك(ًمث$$ال، إذا لي$$ست استق$$صائية، .. الك$$اف ھن$$ا للت$$شبيه: َ ِ ْ َ ِدرج77يٱ َ ُ ِدرج77يٱ ْ ُ ْ (
ِدرجيٱ( ُ ت$درجين ت$درجين، .. اركعي اركعي، الياء ھذه فاعل، تركعين ت$ركعين: ل، كأنه قالھذا فعل أمر، والياء فاع) ْ

ِدرجيا: (ًإذا ُ ِادرجي ْ ُ ِادرجياقربي اقربي، أو : أي) ْ ُ Kال$ُسلم، .. جم$ع درج$ة وھ$ي المرق$اة: اصعدي الدرج، ال$درج:  يعنيْ
ِدرجيا( ُ ِادرجي ْ ُ توكيد الفعل، أو من توكيد ال$ضمير؟ يحتم$ل اصعدي الدرج، ھل ھذا من توكيد الجملة، أو من : يعني) ْ

ِدرجياأنه من توكيد الجملة، =ن : الث.ث، لكن ظاھر صنيع الناظم ھنا ُ ًھذا فعل وفاع$ل، فأع$اده م$رة ثاني$ة =ن أكث$ر : ْ
  .ما يقع التوكيد اللفظي في الجمل كما سيأتي، ولذلك نحمله على ا=كثر وا=شھر أولى

ِدرجيا: (ھذا المثال ُ ُادر ْ يحتمل أن يكون من تأكيد الجملة وھ$ذا ظ$اھر ب$يlن، ب$ل الظ$اھر ھ$ذا م$راد الن$اظم، ) ِجيْ
ٌوعليه حمله ا=شُموني، وأن يكون من تأكيد الضمير المتصل وھو معلوم م$ن البي$ت ا]ت$ي وداخ$ل في$ه فيك$ون تك$رار،  ٌ ْ

 وأن يك$ون –لى الثاني لكنه مرجوح ِ السُيوطي حمله ع-وا=ولى عدم حمله على ھذا، وأن يكون من توكيد الفعل فقط 
ِدرجيا(قام قام زيد، : من توكيد الفعل فقط ُ ِادرجي ْ ُ ِادرجي: إذا قال) ْ ُ ً، لم أعاد الضمير م$رة أخ$رى؟ ق$الْ ل$ئ. ي$وھم أن : َ

Kالمخاطب ُمذكر، لو قال اني ًادرجي ادرج، قد � يفھم أن الثاني توكي$دا ل$5ول، لم$اذا؟ =ن ا=ول خط$اب للمؤن$ث والث$: َ
ًخطاب للُمذكر، لئ. يتوھم متوھم ھذا أعاد مرة ثانية ال$ضمير المت$صل، فق$ال Kادرج7ي ِ ُ ِادرج7ي ْ ُ ، فيك$ون م$ن ب$اب توكي$د ْ

  .ٌقام قام زيد، وھذا كذلك محتمل: الفعل مثل

ِادرج7يٌأن يكون من تأكيد الفعل فقط، وجيء بالضمير مع$ه ل$ئ. يلت$بس ب$أمر المخاط$ب، الث$اني توكي$د ل$5ول  ُ ْ. .
َادرج ھذا ا=صل، لكن أعاد الضمير لئ. يلتبس أنه توكيد والفاعل المخاطب وليس ا=مر كذلك ٌ.  

ھ$ذا ھ$و الق$سم الث$اني م$ن ق$سمي التوكي$د، وھ$و التوكي$د اللفظ$ي، وھ$و تك$رار اللف$ظ ا=ول بعين$ه : " قال ال$شارح
ِادرجي ادرجي" (ًاعتناء به  ُِ ُْ ِأتاك: (وكقوله) ْ َ ِأتاك َ َ ُحق.ال6 َ ِاحبس َونِ ِ ِاحبس ْ ِ   .وھذا مشھور) ْ
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ًوا=كثر في التوكي$د اللفظ$ي أن يك$ون ف$ي الجم$ل، ھ$ذا ا=كث$ر، وأم$ا المف$ردات فھ$ذا قلي$ل، س$واء ك$ان فع$.، أو  ً K
ٍحرف$ا، أو اس$ما، وكثي$$را م$ا يقت$$رن بع$اطف إذا ك$$ان جمل$ة، يعن$ي ً ً َك$$. س$يْعلُمون (( : ُيع$$د بع$اطف: ً َ ََ K َ ث$$م ك$. س$$يْعل*َ َ َ K َ K َُمون ُ

َ الثانية توكيد ل5ولى، والعاطف يكون ثم على جھة الخصوص]5 - 4 :النبأ))[ ٌ.  

ًأنه ُيعطف الجمل المؤكدة بعضھا لبعض، سواء كانت اثنت$ين أو ث$.ث، أن : ُوجعل الرضي الفاء مثل ثم، بمعنى
َأْولى لك فأْولى (( : ُيعطف بثم، وألحق بھا الرضي الفاء، ومنه َ ََ ََ َ ثم أْو*َ K َلى لك فأْولى ُ َ ََ َ  اجتم$ع فيھ$ا ]35 - 34 :القيام$ة))[َ

  .حرفان

ِو'{ : ويأتي بدون عاطف، حديث َK غ$زون=K َ ُ ْ ًقرْي$شا َ َ أعادھ$ا النب$ي ص$لى ' علي$ه وس$لم : ث$.ث م$رات، يعن$ي}  ُ
K=غزون{ : ث.ث مرات َ ُ ْ ًقرْيشا َ َ K=غزون ،ُ َ ُ ْ ًقرْيشا َ َ K=غزون ،ُ َ ُ ْ ًقرْيشا َ َ ح ب$أن التوكي$د ث$.ث � اثن$ين، ول$ذلك وھ } ُ lذا قد ي$رج

  ًث.ثا كثير، ھذا يدل على ماذا؟.. ًث.ثا: يأتي في ا=حاديث

  ً.على أن التأكيد � يزيد على الث.ث، ولم يرد أربعا: ًأو�

الث$ة ف$.، Kترجيح القول بأنه مثلث دون أن يكون مثنى، =ن بعضھم يرى أن التكرار مرتين فحسب، أم$ا الث: ًثانيا
  .ًث.ثا يدل على أن التوكيد يكون بالث.ث.. ًوروده في ا=حاديث كثيرة ث.ثا: نقول

َك$$. س$$يْعلُمون (( : ًص$$ورة، =ن ب$$ين الجملت$$ين تم$$ام ا�ت$$صال، إذا قي$$ل: ٍوالم$$راد بع$$اطف َ ََ K َ ث$$م ك$$. س$$يْعلُمون *َ َ ََ K َ K ُ
ً ھذا ما دوره؟ لو كان حقيقة لكان من باب عطف الن$سق، عط$ف العاطف! ٌ الثانية توكيد ل5ولى، طيب]5 - 4 :النبأ))[

ٍجملة على جملة، لو كان حقيقة لخرج عن باب التوكيد فصار من عطف النسق، حينئ$ذ لم$ا ل$م يك$ن م$ن عط$ف الن$سق  ً
ًونحن جعلناه توكيدا، ثم عطفنا بحرف عطف � بد أن نجعل ھذا الحرف صورة فحسب، يعني � وجود له م$ن حي$ث : ً

أن الجملة الثانية إذا كان$ت ع$ين ا=ول$ى � يف$صل بينھم$ا بع$اطف، إذا كان$ت ھ$ي ع$ين ا=ول$ى : عنى، وعند البيانيينالم
: ًھي عينھا، فا=صل فيه أنھا � يعط$ف، فالف$صل خ$.ف الف$صيح، إذا.. متصلة بھا.. ٍحينئذ يكون بينھما تمام ا�تصال

ً والم$$راد بع$$اطف ص$ورة =ن ب$$ين الجملت$$ين تم$ام ا�ت$$صال، ف$$. .ً� ب$د أن نجع$$ل أن ھ$$ذا الع$اطف ص$$ورة � معن$$ى ل$ه ٍ
ًتعطف الثانية على ا=ولى حقيقة، و=ن ح$رف العط$ف ل$و ك$ان عاطف$ا حقيق$ة ك$ان تبعي$ة م$ا بع$ده لم$ا قبل$ه ب$العطف �  ًً

  .الترتيب، صحيح ھذا

َأْولى لك فأْولى (( : لو قيل بأن َ ََ ََ ٌجاء زي$د وعم$رو، :  مثل]34:القيامة))[َ ٌوج$اء زي$د وذھ$ب عم$رو، ھ$ذا م$ن ب$اب ٌ ٌ
ًيقتضي أن الثاني منسوقا على ا=ول، وھ$و م$ن ب$اب عط$ف الن$سق، ونح$ن ح$ديثنا : ًالعطف في المفردات والجمل، إذا

ٍفي التوكيد الذي يفيد التقوية، قام زي$د وخ$رج عم$رو، ل$يس في$ه تقوي$ة، ھ$ذا عط$ف ب$الواو، حينئ$ذ ٌ َأْول$ى ل$ك ف$أْولى (( : ٌ َ ََ ََ َ
َك. سيْعلُمون ((  ]34:يامةالق))[ َ ََ K َ ثم ك. سيْعلُمون *َ َ ََ K َ K ل$و جع$ل م$ن ب$اب العط$ف لخ$رج ع$ن ب$اب :  نق$ول]5 - 4 :النبأ))[ُ

  .ًالتوكيد، ف. يفيد تقوية

ويج$$ب ت$$رك . Kھ$$ذا يؤك$$د أن ھ$$ذا الح$$رف إنم$$ا ج$$يء ب$$ه لمج$$رد ال$$ربط ال$$صوري فح$$سب، وأم$$ا المعن$$ى ف$$.: ًإذا
ٌض$ربت زي$دا ض$ربت زي$دا، الثاني$ة توكي$د ل5ول$ى، ل$و عط$ف: لتع$دد، ل$و ق$الالعاطف عند اFبھام ل ً ُض$ربت زي$دا ث$م : ً ً

 :قل$ت ف$إذا ًزي$دا، ض$ربتً زي$دا ض$ربت الت$رك، فيج$ب ب$العطف إيھ$ام في$ه ً:إذا ثاني$ة، م$رة ضربه أنه يوھم ً،ضربت زيدا
  .ٌمكرر الضرب أن وھو ٌإيھام وقع ًزيدا، ضربت ثمً زيدا ضربت

Kك. (( :تعالى بقوله عقيل ناب مثل ھنا َإذا َ ِدكت ِ K ًَدك$ا َا=ْرُض ُ ًَدك$ا ّ َوج$اء * ّ َ َرب$ك َ َk َوالمل$ُك َ ًص$فا َْ ّ ًص$فا َ ّ  - 21 :الفج$ر))[ َ

ًَدك$ا (( ب$ل ك$ذلك، ا=م$ر ول$يس التوكي$د، قبي$ل من أنھما على النحاة أكثر ا]يتان ھاتان ]22 ًَدك$ا ّ ًَدك$ا ]21:الفج$ر))[ ّ  ا=ول ّ

ًَدكا العاطف، بحذف عليه ٌمعطوف نيوالثا حال، ًَدكا المراد =ن ًفدكا، ّ  ب$ه ف$المراد الم$راد، ھذا ٍصف، بعدً صفا ..yدك بعد ّ

  .ف. توكيد أنھا Kوأما ذكرناه، ما

Kك. (( َإذا َ ِدكت ِ K ًَدكا َا=ْرُض ُ ًَدكا ّ ًَدك$ا :معن$اه =ن ش$يء، في التأكيد من ليس ھذا :نقول ]21:الفجر))[ ّ  وأن yدك، بع$د ّ

ًَدكا (( :به فالمراد ًمنثورا، ًھباء صارت حتى عليھا كرر الدك ًَدكا ّ  ل$يس ًص$فا،ً وص$فا ال$دك، تك$رار :يعن$ي ]21:الفجر))[ ّ

  .ا]خر عن سابق ٌكل ً:إذا صف، بعدً صفا �،ً واحداً صفا المراد

َوجاء (( :وكذلك َ َربك َ َk َوالملُك َ ًصفا َْ ّ ًص$فا َ ّ  س$ماء ك$ل م.ئك$ة تن$زل أن$ه :المعن$ى إذ التوكي$د، م$ن ل$يس ]22:الفج$ر))[ َ

 علمت$ه :ُيق$ال كم$ا التك$رار، الم$راد ب$ل ل$5ول،ً تأكي$دا ا]يتين في الثاني فليس بالخلق، ِمحدقين ٍصف، بعدً صفا فيصطفون

ًوب$ا،َُمب :ق$وة ف$ي يجعل$ه ح$ال جعله إذا وبعضھم العطف، حرف بحذف ا=ول على معطوف فالثاني ًبابا،ً بابا الحساب K كم$ا 

ح لكن فا=ول، ا=ول ادخلوا :قوله في lللجملة التوكيد من ليس باب بعدً بابا ً:إذا بالعطف، ھنا َُصر.  
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 بينھم$ا، يعط$ف ل$م ھن$ا وخب$ر، مبت$دأ :الثانية وخبر، مبتدأ :أكبر ' ..الثانية أكبر، ' أكبر ' :المؤذن قول وكذلك

 فالث$اني ال$ص.ة، قام$ت ق$د ال$ص.ة قام$ت ق$د :بخ$.ف ٍث$ان، ٍتكبي$ر إنشاء :به المراد لب �، :نقول التوكيد؟ باب من ھو ھل

  .للسابق التوكيد قوة في فھو اFخبار به المراد

أري$$$$$$$$$$د إذا        
لف$$$$$$$$$$$ظ تكري$$$$$ر 

ًالضمير المتصل للتوكيد، لم يُجز ذلك إ� ب$شرط أن ُيع$اد م$ع المؤك$د م$ا ات$صل بالمؤك$د، ف$إذا قل$ت م$ث. K l م$ررت ب$ك، : َ
تلح$ق ب$ه ض$مير .. م$ررت بك$ك: ب$ك، الك$اف ھ$ل تق$ول: ذكره اب$ن عقي$ل ھ$ذا المث$ال، إذا أردت أن تؤك$د ال$ضمير ف$ي

مررت بك ب$ك، الث$اني الك$اف توكي$د لل$ضمير ا=ول، لك$ن : ًتعيده مرة أخرى مع مدخولهآخر؟ �، إنما تؤكد الضمير، 
ً� يجوز أن يستقل بنفسه، و� أن يتصل بالضمير ال$سابق، حينئ$ذ � ب$د م$ن إع$ادة م$ا ات$صل بالمؤك$د، إذا K ب$ك ا=ول$ى : ٍ

  .Kمؤكد، وبك الثانية توكيد، فوجب إعادة ما اتصل با=ول من أجل التوكيد

ْتعدَ )َو( ِ َلفظ ُ ْ ٍضمير َ ِ ْمتصل َ ِ . ًإذا أكدته تأكيدا لفظيا، �) ُ فعل مضارع مجزوم ب$. الناھي$ة، والفاع$ل : ناھية، وتعد: ً
  .ھذا نعت: ھذا مفعول به، وھو مضاف والضمير مضاف إليه، ومتصل: َأنت، ولفظ: ًضمير مستتر وجوبا تقديره

.إ)( َمع(أداة استثناء ) ِ ِاللفظ َ ْ  ظرف متعلق بمحذوف حال من لفظ، إ� حال كونه مع اللفظ ال$ذي وص$ل ب$ه، ھذا) .
ِالذي( ْوصل ِبه(ھذا نعت للفظ، ) . ِ ْوص7ل: (به جار ومجرور متعل$ق بقول$ه) ُ ِ K، ال$ذي وص$ل ب$ه، وص$ل م$ا ھ$و؟ المؤك$د، )ُ
ًبذلك ال$ذي ات$صل ب$ه، س$واء ك$ان اس$ما أو فع$. أو حرف$ا، فتق$ول): ِبه( ًً ذا أردت أن تؤك$د ف$ي وھ$و رغب$ت في$ه في$ه، إ: ٌ

  .فيه فيه، أعدته بالسابق: وإنما تقول! فيھه: ٍفيه، حينئذ � تقل: الضمير الذي دخل عليه: حرف، فيه

َإذا أريَد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إ� بشرط اتصال المؤك$د بم$ا ات$صل ب$المؤك◌د، ن$حو K l ِ :
ھنا اب$ن ھ$شام و غي$ره، اب$ن عقي$ل ج$رى عل$ى ھ$ذا، يمثل$ون ب$المجرور، و� مررت بك بك، ورغبت فيه فيه، والنحاة 

=ن$ه � يفي$د المث$ال، لم$اذا؟ =ن$ه : يمثلون بالمنصوب والمرفوع، م$ع أن الحك$م واح$د رأيت$ك رأيت$ك، قم$ت قم$ت، ق$الوا
ِدرج7يا: (قم$ت قم$ت، ول$ذلك اختل$ف ال$شراح ھن$ا ف$ي: يوھم أنه من باب توكيد الجمل$ة، إذا قل$ت ُ ِرج7يْاد ْ ھ$ل ھ$و م$ن ) ُ

ِھل ھو من توكيد ال$ضمير؟ اختلف$وا في$ه، =ن$ه ُمحتم$ل، والمث$ال � ي$صلح أن .. ھل ھو من توكيد الفعل.. توكيد الجملة َ
ًيكون ُمحتم.، وإنما تأتي بشيء نصا في المسألة، فالضمير به به ٍ   .فيه فيه، ھذا � إشكال فيه.. بك بك.. ً

lمت، فإذا أردنا أن نؤكد التاء فيُقمت ق: ُولذلك يصح أن نمثل نقول قم$ت قم$ت، : ُقم$ت، إذا أردن$ا توكي$ده نق$ول: ُ
قم$ت قم$ت، ھ$ذا : قم$ت، وأع$دنا الفع$ل، لك$ن ل$و مث$ل بھ$ذا: الت$اء ف$ي.. ٌأعدنا الفعل مع التاء، فالتاء الثانية توكيد ل$5ول

  .من باب توكيد الجملة للجملةيلتبس، لماذا؟ =نه ُمحتمل أن يكون من باب توكيد الفعل للفعل، ويحتمل أنه 

ْتعدَ )َو: (ٍعلى كل ِ َلفظ ُ ْ ٍضمير َ ِ ْمتصل َ ِ . ًمطلقا، س$واء ك$ان مرفوع$ا أو من$صوبا أو مخفوض$ا، إ� م$ع اللف$ظ ال$ذي ) ُ ً ً ًٌ
ًوصل به، سواء كان فع. كـ ُقمت قمت: (ٌ ًأو اسما كغ.م$ك غ.م$ك، أو حرف$ا كب$ك ب$ك، اس$ما مث$ل الم$ضاف غ.م$ك ) ُ ً ً

  .ٌرت بغ.مك غ.مك، ھذا توكيد للكاف مع تكرار ا�سمغ.مك، مر

ْتعدَ )َو: (ًإذا ِ َلفظ ُ ْ ٍضمير َ ِ ْمتصل َ ِ . ًُمطلقا سواء كان مرفوعا كـ) ُ ُقم$ت قم$ت: (ًً َأو من$صوبا ك$ضربتك ض$ربتك، أو ) ُ َ ً
ٍمخفوضا بحرف كفيه فيه، أو با�س$م نح$و َغ.م$ك غ.م$ك: (ً ًره م$رة أخ$رى، ، إ� م$ع اللف$ظ ال$ذي وص$ل ب$ه ب$أن تك$ر)َ

َإياك إي$اك ض$ربت، � يحت$اج إل$ى تن$صيص، إي$اك : متصل، =نه واضح، المتصل: لم يذكر المنفصل، وإنما قال: وھنا َ
ٌج$اء زي$د زي$د، : إياك ضربت، ضربت إياه إياه، ھذا � يحتاج إلى تن$صيص =ن$ه ل$يس م$ن ش$رطه أن ُيع$اد، =ن$ه مث$ل ٌ

ٍنئ$ذ � يحت$اج إل$ى تن$صيص، وا�س$م الظ$اھر ك$ذلك � يحت$اج إل$ى تن$صيص ٌكما أنه يتكرر وھو لفظ م$ستقل بنف$سه، حي
  .=نه واضح

ًوإن ك$ان اس$ما ظ$اھرا، وض$ميرا منف$ص. من$صوبا فواض$ح، فواض$ح أن$ه ُيك$رر اللف$ظ : ولذلك نب$ه بع$ضھم ق$ال ً ً ًً
َبعينه دون إعادة ما عمل فيه، فتقول ًإياك إياك ضربت، إذا: َِ َ ٌياك الث$اني توكي$د ل$ه، وض$ربت ٌإياك ا=ول مفعول به، وإ: َ

ٌفعل وفاعل، وا�سم الظاھر كذلك جاء زيد زيد، زيد زيد قام توكيد للمبتدأ أو توكيد للفاعل ٌ ٌ ٌ.  

َكذا( ُالحروف َ ُ َكذاالحروف كذا، : يعني) ُ ُالحروفھذا متعلق بمحذوف خبر مقدم،  َ ُ َكذا(مبتدأ، : ُ مثل ذا، م$ا : أي) َ
إن : ًالحرف إذا أردت تأكيده ف. بد من إع$ادة م$ا دخ$ل علي$ه، ف$إذا قل$ت م$ث.: ل، يعنيھو المشار إليه؟ الضمير المتص

ٌزيدا قائم، إذا أردت توكيد اسم إن ماذا تقول؟ إن زيدا زي$دا ق$ائم، أك$د ل$ي الخب$ر ًٌ ً ًK : ،إن زي$دا ق$ائم ق$ائم، أك$د ل$ي إن فق$طK ٌ ٌ ً

ْتع7777777777777دَ و) ِ َلف7777777777777ظ ُ ْ ٍض7777777777777مير َ ِ ْمت7777777777777صل َ ِ . ُ                        
  

.إ) َم7777777777ع ِ ِاللف7777777777ظ َ ْ ِال7777777777ذي . ْوص7777777777ل ِب7777777777ه . ِ ُ                        
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ٌإن إن زيدا قائم، مثلم$ا قل$ت: الظاھر أنك تقول ً K K :ًا زي$دا، فقل$تزي$د ٌق$ائم ق$ائم، لك$ن النح$اة مطبق$ون عل$ى أن$ه � ب$د م$ن : ً ٌ
ٌإن زيدا إن زيدا قائم، واختلفوا في إعادة اس$م إن بال$ضمير، إن زي$دا إن$ه ق$ائم، أعدت$ه � بلفظ$ه : إعادة مدخولھا، فتقول ًٌ ً ًK K K K

ُض$ربته، : ًص$ار مرادف$ا ل$ه، أن$ت � تق$ولوإنما بمعناه أو بمرادفه أو بموافقه، =ن ال$ضمير إذا رج$ع إل$ى ش$يء مع$ين 
Kزي$د ض$ربته، ال$ضمير ھن$ا مع$ين أو �؟ م$بھم؟ ل$يس مبھم$ا =ن مرجع$ه مع$ين، : ُضربته صار مبھم ھذا، لكن إذا قلت Kً ُ ٌ

ٌإن زيدا إنه قائم، صار من التوكيد لـ : فإذا قلت K ً K)إنK (فأعدت اسم إن معھا لكن بالضمير، وھذا أولى كما سيأتيK.  

ٌإن زيدا إن زيدا قائم، إن زيدا إنه قائم: فيجوز فيھا الوجھان ٌK ً ً ًK K K.  

َك77ذا ( ُالح77روف َ ُ َغي77ر(كال$$ضمير المت$$صل، : أي) ُ َتح77ص6 اَم77 ْ . َ ِب77ه َ ٌج77واب ِ َ الح$$روف الت$$ي تق$$ع ف$$ي ج$$واب : يعن$$ي) َ
ٌدخول أص.، ھل ج$اء زي$د؟ نع$م، ليس لھا م.. �، ھذه الحروف � نحتاج إلى إعادة.. إي.. جيري.. بلى.. نعم: السؤال ً

  .انتھينا ليس فيه شيء ُيعاد

َغير( .تحص6 اَم ْ َ ٌغير منصوب على ماذا، ھل يجوز فيه الرفع؟ على ا�س$تثناء ) َ◌َ َغي7ر(َ َتح7ص6 اَم7 ْ . َ ِب7ه َ ٌج7واب ِ َ َ (
Kص$فة، ج$و.. غْي$ُر م$ا تح$ص.، ي$صح أو �؟ �، لم$$اذا � ي$صح؟ =ن$ه ي$صح أن تك$ون نع$$ت للح$روف َك77ذا(زه بع$ضھم َ َ 

ُالحروف ُ ُغير ُ .تحص6 اَم ْ َ َفلم ُيقصد بھا أن تقوم مقام ) َ َغيرلكن ا=ولى النصب، ) إ�(ْ .تحص6 اَم ْ َ   .َ◌ ھذا أولىَ

َك77ذا( ُالح77روف َ ُ َغي77ر ُ َمن$$صوب عل$$ى ا�س$$تثناء أو ب$$الرفع نع$$ت لح$$روف، غْي$$ر) ْ اس$$م موص$$ول : م$$ضاف، وم$$ا: ٌ
.حص6َت اَم(ٌالذي مضاف إليه، : بمعنى .تحص6ا=لف لmط.ق، ) َ◌َ َ َتفع$ل(حصل، :  يعنيَ◌َ K َ ق$صد ب$ه أص$ل الفع$ل ل$يس ) َ

َعندنا تفعل، إنما المراد به الحصول، وھذا لعله من أج$ل ال$نظم، م$ا ح$صل ب$ه  k)ٌج7واب َ ٌج7واب، )َ َ .تح7ص6 ھ$ذا فاع$ل َ َ َ◌َ ،
ْكنعم(وذلك  َ َ ًھل جاء زيد؟ نعم، أليس زيد قادما؟ بلى، ) َ ْكنعم(ٌ َ َ َوكبلى َ   .وأجل، وجيري، وإي، و�) ََ

ٌح$$رف ت$$ْصديق للُمخب$$ر وإع$$.م للُم$$ْستخبر، ووع$$د للطال$$ب، وبمعن$$ى نع$$م: نع$$م ِ ِِ َِ ٍَ ْ جي$$ري، وأج$$ل، وأي، كم$$ا ف$$ي : ِ
ًبل$$ى، ف$. تق$$ع ب$$اطراد إ� بع$د النف$$ي مج$$ردا، نح$و: Kالمغن$ي، وأم$$ا ُزع$$م ال$$ذين كف$ُروا أْن ل$$ْن ُيْبعث$$وا ق$ْل (( : ٍ َُ َ َ ََ َ َ َِ K $$ي َ lَبل$$ى ورب َ ََ

ٍ أو مقرونا باستفھام حقيقي]7:التغابن))[ ْأم يْح$سُبون أن$ا � ن$ْسمُع س$رُھم (( : ِبل$ى، أو ت$وبيخي: ٌأليس زيد بق$ائم؟ نق$ول: ً ْK ِ َ َ َ ََ K َ َ

َونْجواُھم بلى  َ َ َْ َألْست بربlكم قالوا بلى(( :  ھذا استفھام توبيخي، أو تقريري]80:الزخرف))[َ ُ ََ َُ َ ُْ ِ   .]172:رافا=ع[ ))َ

ْك7نعم: (المراد ھنا بھ$ذين المث$الين: ٍعلى كل َ َ َوكبل7ى َ َكبل7ى: أدخ$ل الك$اف عل$ى) ََ  لم$اذا؟ =نھ$ا ف$ي الغال$ب تق$ع ف$ي َ
  .ٍجواب نفي، ونعم �، � تختص بالنفي

: ٍك$ذلك، إذا أري$د توكي$د الح$رف ال$ذي ل$يس للج$واب، حينئ$ذ وج$ب في$ه أم$ران: ، أي"ك$ذلك: "  قال ال$شارح ھن$ا
Kن ُيعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد، نحويجب أ l : ًإن زيدا إن زيدا قائم، و� بد م$ن الف$صل ب$ين الح$رفين باس$م ًK K

Kإن، وأما إذا أعيدت إن لوحدھا حكموا عليھا بأنھا شاذ، مع أن القياس يقتضي ھذا K K:  

  

ھذا شاذ، يحفظ و� يقاس عليه، لماذا؟ =نه � بد أن ُيعاد مدخولھا معھا ھذا ا=صل، مث$ل : قالوا) َيمِرَالك .ِنإ .ِنإ(
Kالحرف، الذي ھو حرف الجر ونحوه، مثل الذي دخل على الضمير المتصل، إن إن  K ٌزي$د ق$ائم يع$اد ھ$و أو ض$ميره إن ٌ

ٍإنه قائم =نه ا=صل، لماذا =نه ا=صل؟ =ن ا�س$م الظ$اھر إذا أعي$د حينئ$ذ ن$أتي ب$ضميره، ف$إذا : ًكان ظاھرا، وا=ولى ٌ K
ٌجئنا باسمه كما ھو حينئذ أقمنا الظاھر مقام ال$ضمير، ھ$ذا خ$روج ع$ن مقت$ضى الظ$اھر، فل$ذلك ك$ان ا=ص$ل أن ي$ؤتى  ٍ

ٌإن زيدا إنه قائم، وھذا أولى كما ذكرنا: بالضمير K ً K .وإنما كان إعادة ضمير المؤكد أولى من إعادة لفظه =مرينK:  

َإن زيدا إن زيدا قائم، التكرار لفظا، وليس مما يحسن لغير موجب، � ب$د م$ن : أنه يلزم على إعادة لفظه: ا=ول ً ً ًٌ K K
  .موجب يقتضي التكرار، وھنا ليس الموجب بظاھر

ٌإن زي$دا إن زي$دا ق$ائم، ق$د يق$ول: أن إعادته بلفظه ربما يوھم أن الث$اني غي$ر ا=ول، ل$و ق$ال: ًثانيا ً ًK K : إن$ك وص$فت
ج$اء ف$ي الق$رآن بإع$ادة : ٌأن الثاني غير ا=ول وإنما وقع بينھما اشتراك، ولذلك قي$ل. يحتمل، ھذا موھم.. زيدين بالقيام

ِفف$$ي رْحم$$ة ' ُھ$$(( : ال$$ضمير َ َK ِ ِ َم فيھ$$ا خال$$دون َ َُ ِ َِ ِفف$$ي رْحم$$ة ' ]107:آل عم$$ران))[ْ َ َK ِ ِ ِفف$$ي  ..ھ$$م ف$$ي رحم$$ة ' خال$$دون: َ َ
َرْحمة ' ُھم فيھا ِ َ َِ ِْ K في رحم$ة، ث$م أع$اد الرحم$ة بال$ضمير ھك$ذا : في قوله) في(، ھم في رحمة '، ففي الثانية مؤكدة لـ

ِفي رْحمة ': ا=ولى في قوله) في( لـ ٌفيھا، توكيد: الثانية في قوله) في(فإن . قيل َ َK ِ ِ.  

ُيحل777777777777777م َيمِرَالك777777777777777 .ِنإ .ِنإ ُ ْ ْل777777777777777م اَم777777777777777 َ َ                        
  ج

ْي77777777777رين َ َ ْم777777777777ن َ ُارهَج777777777777َأ َ َض777777777777يم ْدَق777777777777 َ                          اِ
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ًيشترط فيما إذا كان حرفا غير جوابي أن ُيعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد، وإن كان اس$ما ظ$اھرا : ًإذا ً l ًK ٍ
ًإن إن زي$$دا، ف$$إن ك$ان الح$$رف : ٍف$ا=ولى أن ُيع$$اد ب$$ضميره، ث$$م � ب$د م$$ن الف$$صل بينھم$$ا، فحينئ$ذ � ُيق$$ال K K ،ًجواب$$ا ك$$نعم

نع$م جي$ري، .. نع$م نع$م: يصح أن تق$ول: وبلى، وجيري، وأجل، وإي، و�، جاز إعادته وحده بنفسه أو بمرادفه، يعني
.. نع$م نع$م: ٌأق$ام زي$د؟ فتق$ول: ج$از إعادت$ه وح$ده فيق$ال ل$ك. ٍحينئذ يكون من باب توكيد الموافق � بلفظ$ه وإنم$ا بمعن$اه

  .بلى بلى، ھذا من توكيد الحرف:  زيد؟ تقولألم يقم.. نعم جيري، � �: تقول

  

ٍيج$وز أن ُيؤك$$د ب$$ضمير الرف$$ع المنف$صل ك$$ل ض$$مير مت$$صل، ك$ل ض$$مير مت$$صل إذا جئ$$ت تؤك$ده حينئ$$ذ ت$$أتي ب$$ضمير  ٍ َ
م$ررت ب$ه ھ$و، ف$ضمير الرف$ع : ًأكرمتك أن$ت، أو مج$رورا نح$و: ًقمت أنت، أو منصوبا نحو: ًالرفع مرفوعا كان نحو

ًالمنفصل يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل، س$واء ك$ان ال$ض ٍ K ًمير المت$صل ال$ذي ھ$و المؤك$د مرفوع$ا أو من$صوبا أو ً K
  .yفي محل من ھذه المحآل: ًمخفوضا، يعني

ُمضمرَو( َ ْ ِالرفع ُ ْ Mأك(ًھذا مبتدأ، ويجوز أن يكون منصوبا على ا�شتغال، ) . َم$ررت ب$ه، أك$د ُم$ضمر الرف$ع، ) ِبه ْدَ l
ُومضمر( َ ْ ِالرفع ُ ْ ِالذي(ٌف إليه ِقلنا مبتدأ، وھو مضاف والرفع مضا) . ِال7ذيٌنع$ت، ) . ي$صدق عل$ى التوكي$د اللفظ$ي :  يعن$ي.

ِق7د(الم$رادف،  ْانف7صل َ َ َ Mأك7(المنف$صل، : يعن$ي) ْ .ك7ل(ب$ضمير الرف$ع، : يعن$$ي) ِب7ه ْدَ .ك7ل(ٌمفع$ول ب$ه، ) ُ ٍض7مير ُ ِ ْات77صل َ َ : أي) َ
ٍيجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل K :ٌزيد جاء ھو.. مررت بك أنت.. رأيتك أنت.  

َقْم$ت أن$ت، أن$ت: ًحصل التوكيد بھذا، لكن ليس متفقا عليه، =نه في حالة الرفع: ًإذا َ َْ lض$مير رف$ع، وھ$و مؤك$د، : ُ
Kوالمؤك$د ض$$مير رف$ع م$$ن جن$سه، � إش$$كال ف$$ي حال$ة الرف$$ع، قم$ت أن$$ت، فق$$د أك$د ال$$ضمير المرف$وع، أو أك$$د ال$$ضمير  Kl ُ َ َ

ًالمرف$$وع ض$$ميرا آخ$$ر مرفوع$$ا، ً فھ$$و توكي$$د منف$$صل ل$$يس ل$$ه عام$$ل ملف$$وظ ب$$ه حت$$ى يمك$$ن أن يج$$يء مت$$ص. ً ٌ ٌ ھ$$ذا .. ٌ
  .واضح

ًأكرمت$$ك أن$$ت، فق$$د وق$$ع ال$$ضمير المنف$$صل ال$$ذي أص$$له أن يك$$ون ف$$ي مح$$ل رف$$ع توكي$$دا : Kأم$$ا ف$$ي حال$$ة الن$$صب ُ َْ َ َ
  .للضمير المتصل المنصوب، فھذا محل إشكال مع ما مر معنا في باب الضمائر

َأكرمتك إياك، يعني: أنه في ھذه الحالة يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل المنصوب، فيقال: ينومذھب الكوفي َ ُ :  

      

ًُمتصل، عند الكوفيين إذا كان الضمير المتصل المؤكد من$صوبا في$ؤتى بال$ضمير ا Kَأكرمت$ك : لمن$صوب ھ$ذا ا=ص$ل في$ه ُ
َأكرْمت$ك إي$اك، ب$دل أن ُيق$ال: َإياك، نؤكده بما من جنسه � بالمرفوع، وإنما نأتي به بالمنصوب، فُيق$ال َ َأكرمت$ك أن$ت، : ُ َ ُ

َأكرمتك.. حصل تخالف ھذا الضمير ف$ي مح$ل رف$ع ف$ي ا=ص$ل، فكي$ف ي$ؤتى ب$ه : َالكاف ھذه في محل نصب، وأنت: ُ
َولذلك مذھب الكوفيين أكرمتك إياك، ورأيت$ه إي$اه! صوب؟ٍفي مقام المن رأيت$ه ال$ضمير الھ$اء، إذا أكدت$ه عل$ى م$ذھب .. ُ

ًرأيته ھو، وھو � يأتي في محل ن$صب، وإنم$ا دائم$ا يك$ون م.زم$ا للرف$ع، وعل$ى م$ذھب الك$وفيين: البصريين رأيت$ه : ً
  .إياه، واختاره ابن مالك في غير ھذا الكتاب، وھنا ك.مه مطلق

: Kوأم$$ا الب$$صريون فق$$د أوجب$$وا ح$$ين تري$$د التوكي$$د أن ت$$أتي بال$$ضمير المنف$$صل المرف$$وع وص$$ححوا نح$$و قول$$ك
ًأكرمتك إياك، وأكرمته إياه، على أن يكون بد� � توكيدا، صححوا ھذا التركي$ب ًُ َ َأكرمت$ك إي$اك ص$حيح، لك$ن ب$دل � : َ َ ُ

ٍتوكيد، وأما إذا أردت التوكيد فتأتي بضمير مرفوع � Kنlبد، ومذھب الكوفيين واضح بي .  

ُمضمر: (ًإذا َ ْ ِالرفع ُ ْ ِالذي . ِقد . ْانفصل َ َ َ Mأك(ضمير الرفع المفصول المنفصل : يعني) ْ .كل ِبه ْدَ ٍض7مير ُ ِ ًمت$صل مطلق$ا، ) َ
ٌھذا ظاھر ال$نظم، س$واء ك$ان ال$ضمير المت$صل مرف$وع أو من$صوب أو مخف$وض، وعل$ى م$ذھب الك$وفيين وافق$وا ف$ي 

  .Kع، وأما المنصوب المخفوض ف.المرفو

ُأب77777777777777777وحَ )َ ) ُ Mح777777777777777777بِب َ َبثن777777777777777777ة ُ َ ْ                           اَھ777777777777777777.ِنإ َ
  ج

ْخ7777777777777777ذتَأ َ َعھ7777777777777777ودَوً اَق7777777777777777ِاثَوَم .يَل7777777777777777َع َ ُ                           اُ
  

ُم77777777777ضمرَو َ ْ ِالرف77777777777ع ُ ْ ِال77777777777ذي . ِق77777777777د . ْانف77777777777صل َ َ َ ْ  

  

Mأك777777777777777 .ك777777777777777ل ِهِب777777777777777 ْدـَ ٍض777777777777777مير ُ ِ ْصلَات777777777777777 َ َ  

  

ُم777777777ضمرَو َ ْ ِالرف777777777ع ُ ْ ِال777777777ذي . ِق777777777د . ْانف777777777صل َ َ َ ْ  

  ج

Mأك777777777777 .ك777777777777ل ِهِب777777777777 ْدَ ٍض777777777777مير ُ ِ ْات777777777777صل َ َ َ   

  جج
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ُٱلعطــف                                 َْ ْ  

ُٱلعطـ77ـف( ھ$$ذا انتق$$ال إل$$ى الب$$اب الثال$$ث وھ$$و  ، لم$$ا أنھ$$ى م$$ا يتعل$$ق بالنع$$ت وأردف$$ه بالتوكي$$د ش$$رع ف$$ي بي$$ان )َْ
َعطفت الشيء إذا ثنيت$ه فجعل$ت أح$د طرف: العطف، والعطف في ا=صل مصدر، مصدر قولك َ ُK ،ي$ه عل$ى طرف$ه ا]خ$ر

  .ھذا ا=صل في معناه

عط$ف البي$$ان، وس$$يأتي عط$$ف : ا الب$$اب ھن$$االرج$$وع إل$$ى ال$شيء بع$$د ا�ن$$صراف عن$$ه، وم$راده بھ$$ذ: ًوھ$و لغ$$ة
  .النسق

  .عطف بيان، =ن المتكلم رجع إلى ا=ول فأوضحه به، وسيأتي مزيد بيان:  وسمي التابع

  .Kأراد أن ُيبيlن بھذا الباب عطف البيان، وأما عطف النسق فھذا سيأتي بحثه بعد ھذا الباب: ًإذا

ُالعطف( ْأو ٍانَي7َب وُذ .ماِإ(ھذا مبتدأ، ) َْ ْن7سق َ َ Kق$سم أو� ث$م ح$د عط$ف البي$ان، =ن عط$ف البي$ان وعط$ف الن$سق ) َ ً K
ًحقيقت$$ان مختلفت$$ان، وإذا ك$$ان ا=م$$ر ك$$ذلك حينئ$$ذ يمتن$$ع أن ُيجمع$$ا ف$$ي ح$$د واح$$د، ف$$. ب$$د أن نع$$رف التق$$سيم أو� ب$$أن  y ٍ

ف عطف النسق وعطف البيان: العطف ھذا على نوعين lُعطف بيان، وعطف نسق، ثم نعر K ً ك. على حده، لماذا؟ =ن ُ
yكل واحد منھما له حقيقة مخالفة تمام المخالفة لiخر، فيمتنع أن ُيجمعا في حد واحد ٍ.  

ًحقيقة عطف البيان تخالف حقيقة عط$ف الن$سق، فل$ذلك ل$م ي$ذكر الن$اظم و� غي$ره م$ن النح$اة تعريف$ا واح$دا : ًإذا ً ْ َ
ٌف واحديجمعھما، =ن الحقائق المختلفة � يجمعھا تعري ٌ.  

ُالعطف( ص$احب ) ٍانَي7َب وُذ(ھ$ذا ح$رف تف$صيل، س$يأتي بحث$ه ف$ي عط$ف الن$سق ) .ماِإ(العطف مبتدأ ،: قلنا) .ماِإ َْ
بيان فھو 
خب$$$$$$$$$$$$ر 
العط$$ف، 

 َأو(
ْن7777777سق َ َ (

أو ھن$$$$$$$ا 
ٍعطف إما ذو بي$ان: الثانية، وھذا سيأتي بحثه في باب النسق، =ن ا=صل أن نقول) Kإما(عن ) أو(استغنى بـ  K وإم$ا ذو ،K

ٍھذا ا=صل، إم$ا ذو بي$ان أو ن$سق عل$ى ح$ذف م$ضاف، ) Kإما(ُمقام ) أو(أقيمت : يعني) Kإما(عن ) أو(ٍنسق، فاستغنى بـ  K
  .صاحب نسق: ٍأو ذو نسق، يعني: يعني

ُالغرضَو( َ ُبيان(ھذا ظرف زمان ): َاSن(مبتدأ، و: المقصود ا]ن الغرض) َ َ ُي7انَب(، ھذا خب$ر المبت$دأ الغ$رض، )َ َ 
َسبق َما الغرض ف$ي ھ$ذا : ًالذي سبق، ما ھو الذي سبق في أول التقسيم؟ عطف البيان، إذا: وھو عطف البيان، يعني) َ

َف$$ي ھ$$ذا الب$$اب، =ن$$ه عم$$م ف$$ي الترجم$$ة، فق$$ال: تقيي$$د، يعن$$ي: الغ$$رض ا]ن.. الب$$اب، وا]ن K ُالعط77ف: (َ وھ$$ذا ي$$شمل ) َْ
ُالغ77رضَو: (ن، ق$$الالن$$وعين، لكن$$ه أراد أن يب$$يlن عط$$ف البي$$ا َ ُبي77ان(ف$$ي ھ$$ذا الب$$اب، : يعن$$ي) َاSن َ َ وھ$$ذا خب$$ر المبت$$دأ، ) َ

ْسبق َما(الغرض،    .الذي سبق، وھو عطف البيان: يعني) َ

  :ثم شرع في بيان عطف البيان، فقال

ِالبيان ُفذو( َ ُشبه ٌِعابَت َ ْ ِالبيان ُ فذو،)ْةَفMالص ِ َ ق$د " ف$صيحة"ط$ف، =ن$ه  الفاء ھذه يحتمل أنھا فصيحة، أو مجرد العَ
l أنه قدم ُمقدم$ةيعرضھا K ُالغ7رضَو: (َ َ ُبي7ان َاSن َ َ ْس7بق َم7ا َ ُالعط7ف: (، ل$و ق$ال)َ ْأو ٍانَي7َب وُذ .م7اِإ َْ ْن7سق َ َ ِالبي7ان ُف7ذو .. َ َ ، ق$د َ

Kثم سائل سئل.. يقول قائل ِالبي7ان ُف7ذو: م$ا ھ$و ذو البي$ان؟ فق$ال: َ َ ُوالغ7رض: (K، لك$ن لم$ا ق$الَ َ ُبي7ان َاSن َ َ ْس7بق َم7ا َ ٍحينئ$ذ ) َ
Kأفسد علينا أن تكون الفاء ھنا فصيحة، =ن الفصيحة تقع في جواب سؤال ُمقدر، وھنا لم ُيجع$ل س$ؤال =ن$ه ق$دم مقدم$ة  َ

ُوالغرض: (وھو في قوله َ ُبيان َاSن َ َ ْسبق َما َ َ.(  

ِالبيان ُذو( َ ٌذ اللف$ظ الث$اني تك$رار للف$ظ ا=ول، ي$شبه َعطف بيان =نه يبيlن متبوع$ه، إ: صاحب البيان، إنما ُسمي) َ
Kُمب$ين، : ھ$ذا عط$ف بي$ان، وزي$د: ٌجاء زيد أخوك، أخوك له ذات، وزيد ذات، أخوك: ًأن يكون ُمرادفا ل5ول، فإذا قلت

Kأخوك زيد، قدمت وأخرت، الذات في البيان والمبين واحدة، أليس كذلك؟ ال$ذات واح$دة أو .. زيد أخوك: ٍحينئذ إذا قلت
ًذات، ھل ھما ذات$ان أم ذات واح$دة؟ ذات واح$دة، إذا: ذات، وأخوك: ٌجاء زيد أخوك، زيد.. ٌ؟ جاء أخوك زيد� أش$به : ٌ

ُلعط777777777777777فٱ ْأو ٍانَي777777777777777َب وُذ .م777777777777777اِإ َْ ْن777777777777777سق َ َ َ   

  

ُالغ777777777777777رضَو َ ُبي777777777777777ان َاSن َ َ َس777777777777777ب َم777777777777777ا َ   ْقَ

  

ِالبي777777777777ان ُذوَف777777777777 َ ُش777777777777به ٌابعَت777777777777 َ ْ ْةَفMل777777777777صٱ ِ  

 

ُقيق7777777777777777ةَح َ ِالق7777777777777777صد ِ ْ ْمن ِهـِب7777777777777777 َ ْك7777777777777777شفهـُ َ ِ َ  
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ًم$ا يك$$ون بتك$$رار للف$ظ ا=ول، لك$$ن ت$$ضمن إي$$ضاحا أو تخصي$صا ٌإذ اللف$$ظ الث$$اني تك$رار للف$$ظ ا=ول، ي$$شبه أن يك$$ون . ً
  .احدة، وإنما يؤتى بالثاني لزيادة البيانًمرادفا ل5ول، فالذات المدلول عليھما باللفظين و

ِالبيان ُفذو( َ   .ھذا خبر جنس يشمل جميع التوابع) ٌابعَت(ھذا مبتدأ ) َ

ُشبه( ْ ًأش$به النع$ت، ف$ي م$اذا؟ ف$ي كون$ه موض$حا لمتبوع$ه ف$ي المعرف$ة، مخص$صا لمتبوع$ه ف$ي : يعني) ْةَفMالص ِ ً
ُشبه (:ٍأشبه ذو البيان الصفة، فحينئذ بقوله: ًالنكرة، إذا ْ ًأخرج عطف الن$سق، =ن$ه � يك$ون موض$حا لمتبوع$ه ) ْةَفMالص ِ

ًو� مخصصا، وأخرج كذلك البدل، =نه � يك$ون موض$حا لمتبوع$ه و� ُمخص$صا، وأخ$رج ك$ذلك التوكي$د، إذا ً ً ث.ث$ة : ً
ُشبه: (أشياء من التوابع خرجت بقوله ْ   )ْةَفMالص ِ

 ُف7ذو(غي$ره، فخ$رج النع$ت بھ$ذا القي$د : ه النع$ت وش$به ال$شيءش$ب: وأخ$رج النع$ت ك$ذلك، =ن$ه ق$ال: قال بعضھم
َالبيان ُشبه ٌِعابَت َ ْ خرج النعت، وكونه أشبه النع$ت بكون$ه : ًغيره، إذا: أشبه النعت، ومشبه النعت.. أشبه الصفة) ْةَفMالص ِ

ًموضحا أو مخصصا أخرج الث.ث البقية، إذا ً   .إلى ھنا انتھى الحد: ً

ُقيقةَح: (ما المراد بقوله َ ِالقصد ِ ْ ْمنك7شفه ِِهب َ َ ِ َ ْ ھ$ذا أراد ب$ه أن يب$يlن الغ$رض ا=ص$لي م$ن عط$ف البي$ان، : ؟ ق$الوا)ُ
ن$$ا، : بي$$ان كاس$$مه، ف$$الغرض ا=عل$$ى ف$$ي عط$$ف البي$$ان: ًوھ$$و أن يك$$ون موض$$حا لمتبوع$$ه، ول$$ذلك ُس$$مي lًأن يك$$ون مبي

ْمنكشفه(: والبيان والتبيين ھو اFيضاح، وھو الكشف الذي عناه الناظم بقوله َ ِ َ ْ ُ.(  

ُقيقةَح( َ ِالقصد ِ ْ ْمنك7شفه(ما ھو؟ اFي$ضاح، ق$صدك ھ$و اFي$ضاح، .. ما المقصود بعطف البيان: يعني) به َ َ ِ َ ْ ھ$ذا ) ُ
ُقيقةَح: (خبر قوله َ ِ.(  

: حقيق$$$$ة       
مبت$$$$$$دأ، ھ$$$$$$$$$$$$ذا 
وھ$$$$$$$$$و 

  .ھذا خبر المبتدأ: متعلق بالقصد =نه مصدر، ومنكشفة: ٌمضاف إليه، وبه: مضاف، والقصد

َالبيان ُذوَف: (ًإذا نقول ُشبه(ٌھذا جنس ) ٌِعابَت َ ْ � يك$ون : في اFيضاح والتخ$صيص وغيرھم$ا، يعن$ي: أي) ْةَفMالص ِ
ًعطف البيان فقط موضحا ومبيlنا، بل يأتي كذلك للم$دح، وقي$ل لتوكي$د، واب$ن مال$ك أض$عف التوكي$د، فق$د ج$اء للم$دح ل: ً

َالبْي$ت الح$$رام  ((: كم$ا ج$$اء لmي$$ضاح والتخ$صيص، كم$$ا ف$$ي قول$$ه َ َ َْ َجع$ل ' الكْعب$$ة البْي$$ت الح$$رام (( .. ]97:المائ$$دة))[َْ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ K
َالبْي$$ت الح$$رام :  ق$$ال الزمخ$$شري]97:المائ$دة))[ َ َ َْ  ھ$$و عط$$ف بي$$ان، لك$$ن ھ$$ل أري$$د ب$$ه ً:عط$$ف بي$$ان أري$$د ب$ه الم$$دح، إذاَْ

  :فائدة مھمة! ٌالكشف؟ الكعبة اسم من أسماء مكة، انتبه

ٍالكعبة اسم من أسماء مكة، حينئذ  َجعل ' الكْعبة ٌ َ َ َ ََ ْ ُ K ،َعلم َالبْي$ت  ((: ، فإذا كان ك$ذلك إذا ق$اللو لم تعرف أنت علمَ َ ْ
َالحرام  َ َ K ھذا مدح له بأنه بيت ُمحر]97:المائدة))[ْ ٌ ٍم، حينئذ نقولٌ جيء بعطف البيان ھنا من أجل المدح، لكن ھ$ذا قلي$ل : ٌ

ُقيقةَح: (أنه تنكشف به حقيقة سابقه، وھذا ما عناه الناظم في قوله: ًنادر، وإ� ا=صل أن يكون مبينا بمعنى َ ِالق7صد ِ ْ  ب7ه َ
ْمنكشفه َ ِ َ ْ ُ.(  

صيص، وھذا إنما يكون بعد النكرات، وھ$ل ي$أتي يأتي لmيضاح، وھذا إنما يكون بعد المعارف، ويأتي للتخ: ًإذا
نع$م، ي$أتي للتوكي$د، ومثل$وا بق$ول : ٍللمدح؟ نعم، على قلة على ما ذكره الزمخشري ف$ي ا]ي$ة، وھ$ل ي$أتي للتوكي$د؟ قي$ل

ُنصر اَي: القائل ْ ًنصرا َ َ ْ َنصرا َ ْ كي$د � م$ن بأنه إذا اتحد اللف$ظ ف$ا=ولى أن يك$ون م$ن ب$اب التو: ، لكن ھذا ابن مالك أضعفهَ
ُنصر اَيباب عطف البيان،  ْ ًنصرا َ َ ْ َن7صرا َ ْ ًن7صرا ،َ َ ْ َن7صرا َ ْ : ھ$ذا توكي$د أو عط$ف بي$ان؟ عل$ى م$ا تق$رر ف$ي ال$سابق:  نق$ولَ

َمن َماَو( ِالتوكيد ِ ِ jلفظي . ِ ْ ِيجي َ ًمكررا َ . إن عطف البيان � ي$أتي للتوكي$د، : الظاھر أنه توكيد لفظي، وھذا أولى، بأن ُيقال) َُ
ٍ إذا اتحد لفظه مع متبوعه انتقل إلى كونه توكيدا لفظي$ا، ف$. ب$د أن يك$ون مباين$ا لمتبوع$ه، ف$إن اتح$دا حينئ$ذ نق$ول=نه ً ً ً :

  .رجع إلى ا=صل

ُشبه ٌِعابَت ْ ُقيقةَح     ***     ْةَفMالص ِ َ ِالقصد ِ ْ ْمنكشفه ِِهب َ َ ِ َ ْ ُ..  

ُقيقةَح َ ِالقصد ِ ْ ُقيقةَح(ا=صل فيه ذلك، : ، يعنيَ َ ْالقص ِ ْمنكشفه به ِدَ َ ِ َ ْ انكشاف الذات الت$ي ھ$ي المتب$وع ھ$ذا : يعني) ُ
ًالمقصود به أصالة ھو اFيضاح والكشف، ف. يرد عطف البيان الذي للمدح وغي$ره، لم$اذا؟ =ن$ه وإن ك$ان .. المقصود

  .على قلة إ� أن ا=صل وا=كثر ھو اFيضاح

ُقيقةَح( َ ِالقصد ِ ْ ْمنكشفه ِِهب َ َ ِ َ ْ َأنه فارق عطف البيان النعت م$ن حي$ث إن$ه يك$شف : رج النعت، أيأخ: قال بعضھم) ُ
ر قوله: المتبوع نفسه، يعني lَبنفسه � بمعنى في المتبوع و� في سببيه، ولذلك فس ُ ِبه: (ً   .يعني بنفسه، بخ.ف النعت) ِ

َالبي7777777777ان ُذوَف7777777777 Mش7777777777به ال7777777777ص ٌابعَت7777777777 َ ُْ    ْةَفِ

  ججج

ُقيق7777777777777ةَح َ ِالق7777777777777صد ِ ْ ْمن ِهـِب7777777777777 َ ْك7777777777777شفهـُ َ ِ َ  
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 الفاض$ل، ٌج$اء زي$د.. ٌج$اء زي$د أخ$وك.. ٌج$اء زي$د الفاض$ل: إذا قل$ت: بما تضمنه من معن$ى، �ح$ظ مع$ي: النعت
م$سمى أخ$وك ھ$و : ٌج$اء زي$د أخ$وك، فقلن$ا: Kالكشف واFيضاح حصل بالنعت لم$ا في$ه م$ن معن$ى، � ب$ذات اللف$ظ، وأم$ا

عط$ف البي$ان � يك$ون إ� : عين مسمى زي$د، فح$صل الك$شف ب$ذات اللف$ظ � بم$ا ت$ضمنه م$ن معن$ى، =ن$ه كم$ا س$يأتي
ٌجامدا، ففرق بينھما من جھة أن عطف البيان يحصل ب ه الكشف بذات اللفظ � بما تضمنه م$ن معن$ى، =ن$ه � يت$ضمن ً

  .معنى، =نه ليس بمشتق بل ھو جامد

ًوأما النعت فإنما يكشف � بذاته، وإنما بما ت$ضمنه النع$ت م$ن معن$ى، معن$ى ف$ي المتب$وع، س$واء ك$ان حقيقي$ا أو  ً K
  .ا�سم المرفوع.. في سببيه، وھو ما بعده

ًمن حيث إنه يكشف المتبوع نفسه، � بمعن$ى ف$ي المتب$وع، و� ف$ي س$ببيه، : ن النعتَفارق عطف البيا: ًإذا نقول
ُشبه: النعت خرج بقوله: وقيل ْ ُقيقةَح: (غيره، وعليه فقوله: ھذا أجود، =ن شبه الشيء.. ، وھذا واضحْةَفMالص ِ َ ِالق7صد ِ ْ َ 

ْمنكشفه ِِهب َ ِ َ ْ   .لبيان الفرق بين النعت وعطف البيان � لmخراج) ُ

ُشبه: (ًإذا قوله ْ َأخرج ث.ثة أنواع) ْةَفMالص ِ َعطف النسق، والتوكيد، والبدل، بقي ماذا؟ النعت، اختل$ف في$ه: ْ ِ ھ$ل : ُ
ُشبه: (خرج بقوله ْ ُحقيقة: (أو بقوله) ْةَفMالص ِ َ ِالقصد ِ ْ ُش7به: (؟ الظ$اھر أن$ه خ$رج بقول$ه)َ ْ ُحقيق7ة: (ٍوحينئ$ذ قول$ه) ْةَفMال7ص ِ َ ِ 

ِالقصد ْ ًأش$به ال$صفة، أش$به ال$صفة ف$ي م$اذا؟ ف$ي كون$ه موض$حا، .. ي له، لماذا؟ =ن عطف البي$ان ش$به ال$صفة� داع) َ
ُقيق7ةَح: (وھو الذي دل عليه قول$ه َ ِالق7صد ِ ْ ْمنك7شفه ِهِب7 َ َ ِ َ ْ ُقيق7ةَح: (ل$يس في$ه فائ$دة كبي$رة بقول$ه: ًإذا) ُ َ ِالق7صد ِ ْ ْمنك7شفه ِهِب7 َ َ ِ َ ْ ُ (

ُش7به: (ل$هفليس لmخراج، =نه ُيستغنى عن$ه بقو ْ Kغي$ره، لك$ن لم$ا ك$ان ھ$ذا ال$شبه غي$ر ُمب$ين : =ن ش$به ال$شيء) ْةَفMال7ص ِ K
ُقيقةَح: (فسره بقوله َ ِالقصد ِ ْ ْمنكشفه ِِهب َ َ ِ َ ْ ُ.(  

ْالنع7ت ت7ابع م7تم م7ا س7بق: ٌيحتمل ھذا، ويحتمل أنه إحالة على م$ا س$بق َُ َ َ ُ ٌ ْj ِ َ أن$ه : ًالم$راد بكون$ه متم$ا م$ا س$بق: ، قلن$ا.
ٍبوعه في المعارف، ومخصص لمتبوعه في النكرات، لما أحال ھنا على م$ا ھن$اك ف$سرناه بم$ا س$بق، حينئ$ذ ٌموضح لمت ٌ

  .ًيكون تفسيرا لما أحال عليه

ٌھ$و ت$ابع موض$ح أو مخ$صص جام$د غي$ُر م$ؤول : عطف البيان: " عرفه في قطر الندى بقوله ٌ ٌ وھ$ذا مم$ا ي$رد " ٌ
ُش7به: (على تعريف الن$اظم، أن قول$ه ْ ًال$صفة � تك$ون إ� م$شتقة أو مؤول$ة بالم$شتق، ول$م ي$نص ھن$ا عل$ى أن ) ْةَفMال7ص ِ ً

ًأن يك$ون م$شتقا، ف$إذا : ًعطف البيان يشترط أن يكون جامدا، على عكس ما اشترط في النعت، ھناك اشترط في النعت
ق موقع عطف البي$ان، ًوقع الجامد موقع النعت وجب تأويله بالمشتق، وھنا يشترط فيه أن يكون جامدا، فإذا وقع المشت

  .ٍوجب تأويله بالجامد، ھذا في نوع واحد وھو العلم المنقول

ٌتابع( ِ   .ھذا جنس يشمل التوابع الخمسة) َ

ٌوموضح أو مخصص ٌج$اء زي$د : ٌمخرج للتأكيد وعطف النسق والب$دل، =ن$ه ل$يس فيھ$ا توض$يح و� تخ$صيص: ٌ
ٌجاء زي$د وعم$رو، ھ$ذا : ھذا تقوية، وعطف النسق: نقولنفسه، تقوية فقط، ليس فيه توضيح، جاء زيد واضح، ونفسه  ٌ

أكل$$ت الرغي$$ف ثلث$$ه، ل$$يس في$$ه توض$$$يح و� : معط$$وف عل$$ى س$$ابقه ل$$يس في$$ه توكي$$د و� تخ$$صيص، وللب$$$دل تق$$ول
  .تخصيص

ٌموضح أو مخصص جامد ٌ   ً.ھذا أخرج النعت، =ن النعت � يكون إ� مشتقا: ٌ

ً مؤو� بالمشتق، وھذا الحد أس$لم م$ن ح$د الن$اظم رحم$ه ' تع$الى، ًأخرج النعت فيما إذا وقع جامدا: ٍغير مؤول
ُش7به ٌِعابَتK)7التابع الموضح أو المخصص الجامد غير المؤول، وأما كون$ه : بل واضح أن المراد بعطف البيان ْ ) ْةَفMال7ص ِ

  . سبقھذا أشبه ما يكون برسم، وفيه إحالة وفيه إبھام، وفيه تعميم وليس بواضح، ويرد عليه ما

ًت$$ابع موض$$ح أو مخ$$صص جام$د غي$$ر م$$ؤول، ف$$اختص بكون$$ه تابع$ا، وبكون$$ه مفي$$دا للتوض$$يح بع$$د : ٍحينئ$ذ نق$$ول ً ٌ ٌ ٌ
ٍالمعارف، وللتخصيص بعد النكرات، كذلك يشترط فيه أن يكون جامدا، فإذا كان جامدا ثم وقع موقعه الم$شتق، حينئ$ذ  ً ً

  .وجب تأويل المشتق بالجامد

عط$ف بي$ان؟ ج$اء : جام$د، ھ$ل نق$ول: ٌجاء زيد ھذا، ھ$ذا: ًع من النعوت جامدا، نحوٌمخرج لما وق: وغير مؤول
ًھو جامد، لكنه مؤول بماذا؟ بالم$شتق، ف$. نعرب$ه عط$ف بي$ان، =ن$ه وإن ك$ان جام$دا : ًالمشار إليه، إذا: ھذا.. ٌزيد ھذا ُِ

  :الجامد نوعان: إ� أنه في قوة المشتق، ولذلك نقول

ٌجامد محض خالص � يؤو ٍل بالمشتق، وجامد غير محض ف$ي ق$وة الم$شتقٌ ٌ ٌم$ؤول بالم$شتق، ولي$ست الم$سألة .. ٌ
ًھك$ذا مفلوت$$ه، وإنم$ا الجام$$د الم$ؤول بالم$$شتق ھ$و م$$ا ك$$ان واح$دا م$$ن تل$ك الت$$سعة أو الع$شر الت$$ي ذكرناھ$ا س$$ابقا اس$$م : ً
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ٌا=ص$ل أن$ه جام$د مح$ض، ف$التفريق KاFشارة، والمنسوب، والجملة، وشبه الجملة، إلى آخر ما ذكرناه، وأما ما ع$داھا ف ٌ
  :ٌبينھما واضح بيlن، فالجامد نوعان

ًجامد مؤول بالمشتق، وجامد غير مؤول بالمشتق، وعطف البيان ا=صل فيه أن يك$ون جام$دا مح$ضا، وق$د يق$ع  ً ٌ
ًمشتقا بشرط أن يكون مسما به، الصديق  بي$ان كي$ف عط$ف! ھذا عطف بيان، طي$ب: ٍقال أبو بكر الصديق، الصديق.. ً
يل من صيغة المبالغة وھو مشتق؟ lي. قبل نقله وجعله لقبا، قال عمر الف$اروق، ف$اروق: نقول! ِھو فع lًكونه فع َ ً ف$اعول، : ِ

ًفھو مشتق، حينئذ كيف وقع مشتقا وھو عطف بيان، وعطف البيان � يكون إ� جامدا؟ ً ًكونه م$شتقا قب$ل جعل$ه : نقول! ٍ
ًعلما، وھذا بيناه سابقا وقل ًKكون$ه : ُيسمى صالح وليس بصالح، نقول! ھذا مثله مثل ا=ع.م التي تكون مشتقة، صالح: نا

ًصالحا قبل جعله علما، وأما صالح بعد جعله علما فھو كزيد، زيد � يدل على معنى، كذلك ا=س$ماء الت$ي ف$ي ا=ص$ل  ً ًK
  .فعيل إلى آخره.. اسم مفعول.. ھي مشتقة سواء كان اسم فاعل

َذلك حينئذ إذا ُجعل علما ُسلب منه المعنى الذي كان قبل العلميةفإذا كان ك َِ ًِ ٍ.  

ُشبه ٌِعابَت: عطف البيان المراد به ھنا: ًإذا ْ ُقيق7ةَح، وْةَفMال7ص ِ َ ِالق7صد ِ ْ ْمنك7شفه ِهِب7 َ َ ِ َ ْ ٌداخ$ل ف$ي .. أنھ$ا تابع$ة:  إذا قلن$اُ
  .ي قطر الندىالحد أولى، على الخ.ف الذي ذكرناه وا=ولى ما ذكره ابن ھشام ف

ُس$مي ب$$ه =ن$$ه تك$$رار ا=ول لزي$$ادة البي$ان، فكأن$$ك رددت$$ه عل$$ى نف$$سه، بخ$$.ف : " ، ق$$ال أب$$و حي$$انعط7ف البي77ان
ٌج$اء أخ$وك زي$د وھ$و زي$د : ُسمي عطف بيان أو عطف =ن أصله ھو العطف، فأص$ل: وقيل" النعت والتوكيد والبدل  ٌ

ٌ، أو ج$اء أخ$وك زي$د، أص$ل زي$د وھ$و زي$د فح$ذفت ال$واو ث$م ٌھذا ا=صل، لكن ھ$ذا يحت$اج إل$ى دلي$ل، ج$اء زي$د أخ$وك ٌ
  .الضمير، وھذا � دليل عليه

ج$اء : ًالترجمة، وھو الجاري مجرى النعت في تكميل متبوعه توضيحا ف$ي المع$ارف، نح$و: والكوفيون يسمونه
م$ن زي$$د أو ج$اء أخ$وك، أخ$$وك : عط$$ف بي$ان، =ن$ك إذا قل$$ت: فاع$ل، وزي$د: فع$ل ماض$ي، وأخ$$وك: أخ$وك زي$د، ج$$اء

Kجاء أخوك زيد رجع$ت إلي$ه، انظ$ر ج$اء أخ$وك، ث$م رجع$ت فبين$ت : عمرو أو خالد، إذا كان عنده عدة إخوة؟ فإذا قلت ٌ
ًزيد، إذا: من ھو ھذا أخوه؟ فقلت : ًوتخصي$صا ف$ي النك$رات. حصل توضيح أو �؟ ح$صل توض$يح، ھ$ذا واض$ح ب$يlن: ٌ

ٍمْن شجرة ُمباركة زْيتونة ((  ٍ ٍِ ُِ َ َ ََ َ َ خ$صھا، مثلم$ا : ٍ شجرة مباركة نكرة ھذا، يحتمل الزيتون$ة وغيرھ$ا، زيتون$ة]35:النور))[َ
  .ٌطويل، خصصته: ٌجاءني رجل، ثم تقول: تقول

ٍمْن شجرة ُمبارك$ة زْيتون$ة (( : ًوتخصيصا في النكرات، نحو ٍ ٍِ ُِ َ َ ََ َ َ ض$عيف، : ًتوكي$دا، وھ$ذا قلن$ا:  وقي$ل]35:الن$ور))[َ
ًيا نصر ن7صر ن7صرالقائل : ٍفي المكرر بلفظ نحو َ َ ٌَ ُ ًا=ول$ى عن$دي جعل$ه توكي$دا لفظي$ا وھ$ذا أول$ى وھ$ذا : ، ق$ال اب$ن مال$كَ ً

ٌالظاھر، =ن عطف البيان حقه أن يكون ل5ول به زيادة ووض$وح، وتكري$ر اللف$ظ � يتوص$ل ب$ه إل$ى ذل$ك، ھ$ذا ش$يء 
أن ا=ص$ل ف$ي : اللفظ$ي، ث$م زد عل$ى ذل$كبأنه اتحد معه في اللفظ، ھذا ا=صل ف$ي التوكي$د : إذا قيل: ًآخر أيضا، يعني

ُقيقةَح: (ًعطف البيان أن يكون موضحا َ ِالقصد ِ ْ ْمنكشفه ِِهب َ َ ِ َ ْ ج$اء زي$د زي$د، ھ$ل ح$صل : وإذا كرر اللفظ بعينه ھو ھ$و) ُ
  .ھذا جيد.. توضيح؟ ما حصل، ھذا مثله

: ًلذي ك$ان أص$له ص$فة فغلب$ت يعن$يًويجب جموده ولو تأوي.، وبذلك يقابل النعت، والمراد بالجامد تأويل العلم ا
ھك$$ذا ن$$ص علي$$ه ال$$سيوطي ف$$ي جم$$ع " ٍو� ي$$شترط كون$$ه أخ$$ص م$$ن المتب$$وع أو غي$$ر أخ$$ص ف$$ي ا=ص$$ح "العلمي$$ة، 

ًالجوام$$ع، و� يك$$ون عط$$ف البي$$ان م$$ضمرا وفاق$$ا، يعن$$ي ً� يق$$ع عط$$ف البي$$ان ض$$ميرا، و� تابع$$ا للم$$ضمر عل$$ى : ً ً
K المشتق، وجوزه بعضھم في نحوالصحيح، =نه في الجوامد نضير النعت في ًقاموا إ� زيدا، زي$دا بي$ان للم$ضمر ف$ي : َ ً

ًقاموا، و� يكون جملة و� تابعا لھا، � يقع جملة تابعا عطف البي$ان، و� تك$ون الجمل$ة معطوف$ا عليھ$ا بالبي$ان، يعن$ي ً ًً ً :
ٌ� يأتي عطف البيان عطفا لجملة، وھو لفظ مفرد و� العكس ً.  

الت$ابع : ھ$ذا تنكي$ت عل$ى الن$اظم، وھ$و قول$ه"  البيان ھو التابع الجامد الم$شبه لل$صفة وعطف: " قال ھنا الشارح
الت$ابع : ًيرد على حد الناظم بكونه لم يبيlن أن عطف البيان يشترط فيه أن يكون جامدا، فنكت عليه فق$ال: الجامد، يعني

ُشبهالجامد المشبه للصفة، انظر  ْ   .الجامد، وھذا جيد: وزاد عليه أبقاھا كما ھي، ْةَفMالص ِ

Kأش$$بھه ف$ي م$اذا؟ ف$$سره اب$ن عقي$ل ف$$ي إي$ضاح متبوع$ه وع$$دم اس$تق.له، نح$و: الم$شبه لل$صفة َق77سمَأ": َ َ ِا+ِب7 ْ  ُب77وَأ .
ٍحفص ْ ْعمر َ َ َقسمَأ، "ُ َ ِا+ِبٌفعل ماضي، و : ْ َق7سمَأ: جار ومج$رور متعل$ق بقول$ه: . َ ٍحف7ص ُب7وَأ، ْ ْ ُعم7رفاع$ل، : َ َ ف$ي ب$الرفع : ُ

جاء أبو عبد '، م$ن ھ$و أب$و : عشرة، فإذا قال.. ث.ثة.. ھذا ما ھو واحد، اثنين" أبو حفص"ا=صل عطف بيان، =ن 
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عطف بي$ان =ن$ه : ٍجاء أبو عبد ' زيد، حينئذ تعين، حصل كشف وإيضاح لما سبق، فعمر: عبد '؟ يحتمل، فإذا قال
ٍموضح =بي حفص ٌ.  

ٌ، =نھا مشتقة أو مؤولة ب$ه، وخ$رج بم$ا ع$دا ذل$ك التوكي$د وعط$ف البي$ان، =نھم$ا � الصفة: فخرج بقوله الجامد
Kيوضحان متبوعھما، والبدل الجامد =نه مستقل، الجامد البدل =نه عل$ى إع$ادة العام$ل، س$يأتي أن$ه جمل$ة م$ستقلة، وأم$ا 

ًل$يس المق$صود أص$الة : ًكون تبعا، يعن$يًالتوكيد وعطف النسق ف. يوضحان استق.�، وإ� يقع بھما التوضيح، ولكنه ي
ً� يؤتى بواحد منھما لقصد اFيضاح أو التخصيص استق.�، ف$إن أف$اد : ًبالتوكيد وعطف النسق أن يكون موضحا، أي ٍ

ًواحد منھا شيئا من ذلك كعطف أحد المترادفين على ا]خر عطف نسق، وكبدل الكل م$ن الك$ل ف$إن ھ$ذه الفائ$دة لي$ست  ٌ
ٌجاء زيد أخوك، على أن يك$ون : بدل الكل من الكل وإن أفاد اFيضاح، إ� أنه ليس ھو ا=صل، إذا قلتمقصودة، =ن 

ٌحصل به إيضاح، جاء أخوك زيد، زيد: ٍأخوك ھو بدل، فحينئذ نقول بدل من أخوك، حصل به إي$ضاح أو �؟ ح$صل : ٌ
  .صل يكون في عطف البيانبه اFيضاح، لكن ليس ھو القصد ا=صلي في البدل، وإنما ھو القصد ا=

س$$$$بق      
أن 

النع$ت الحقيق$$ي يج$ب أن يواف$$ق متبوع$ه ف$$ي اثن$ين م$$ن ع$$شرة، أو أربع$ة م$$ن ع$شرة، ف$$ي اثن$ين م$$ن خم$سة ھ$$ذا ع$$ام، 
  .في أربعة من عشرة: والنعت الحقيقي

عطف البيان في ذلك مثل النعت الحقيقي، عطف البيان في موافقة متبوعه في أربعة م$ن ع$شرة مثل$ه، في$شترط 
ًأن يك$ون مطابق$$ا لمنعوت$$ه إف$رادا وتثني$$ة وجمع$$ا وتنكي$را وتعريف$$ا وت$ذكيرا وتأنيث$$ا، ھ$$ذا ي$شترط ف$$ي النع$$ت : ف$ي النع$$ت ً ً ً ً ً ًً

Kأن يك$ون عط$ف البي$ان موافق$ا لمتبوع$ه الُمب$ين . ة وق$ع فيھ$ا ن$زاعالحقيقي، مثله عطف البيان بإجماع، إ� مسائل خفيف$ َ ً
  .في اFفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير

    

ِأعرُبوا ُفأولين7ه: (َ ْ َ ِْ َ ُش7به: (ھ$ذه للتفري$ع، =ن$ه ق$الالف$اء ) َ ْ Kأش$به ال$صفة، لم$ا أش$به ال$صفة أخ$ذ حكم$ه، لم$ا أش$به ) ْةَفMال7ص ِ
ًالصفة في كونه موضحا في المعارف مخصصا في النكرات أخذ حكمه ً.  

ُفأولينه( ْ َ ِْ َ ِأولالفاء للتفري$ع، : ًإذا) َ ْ ُولين7هَأ(فع$ل أم$ر، والفاع$ل ض$مير م$ستتر تق$ديره أن$ت، : ِأع$ط، أول:  بمعن$ىَ ْ َ ِْ (
ُأولينه: توكيد أو فاعل؟ لماذا � نقول فاعل؟ نريد أن نفحص، لماذا � نقول.. النون ھذه فاعل ْ َ ِْ ، النون ھن$ا فاع$ل؟ مت$ى َ

ُفأولينه(�، : نون اFناث، وھل ھذا الموضع منه؟ الجواب.. تكون النون فاعل؟ ْ َ ِْ َ ًإذا الن$ون ھ$ذه ن$ون التوكي$د الخفيف$ة، ) َ
أعطين$ه، مبن$ي عل$ى الفتح$ة، : أول$ى ك$أعطى، إذا قل$ت: مر ھنا مبن$ي أو مع$رب؟ مبن$ي، عل$ى م$اذا؟ أص$لهفعل ا=: ًإذا

  .ٍاخشين، حينئذ المحذوف يرجع، وھو الذي حذف من أجل البناء ھنا: ھذا سيأتي.. ترجع المحذوف

ُأولينه( ْ َ ِْ ُفأولين7ه(رجع$ت عل$ى أص$لھا، " أول$ى"الياء ھذه ھي ا=لف ف$ي ) َ ْ َ ِْ َ ضمير المت$صل ھن$ا؟ مفع$ول ب$ه ، وال$)َ
ِأولKأول لـ  ْ ُأولينه، )َما(، أين مفعوله الثاني؟ ا�سم الموصول َ ْ َ ِْ ْم7ن(اس$م موص$ول بمعن$ى ال$ذي، ) َم7ا(أعطينه، : ، يعنيَ ِ 
َوفاق ِاAول ِ . ْمن، )َ َوفاق ِ ِأول: جار ومجرور متعلق بـقوله: ِ ْ ِوفاق(، َ ِ اAولمضاف و) َِ .  موص$ول اس$م: َم7ا م$ضاف إلي$ه، َ

ِأولبمعنى الذي في محل نصب مفعول ثاني لـ  ْ َ.  

ْم77ن( ِوف77اق ِ ُاAول النع77ت َِ ْ .. ِ ِول77ي َ ) م$$ا(ھ$$ذا فع$$ل ماض$$ي، وال$$ضمير العائ$$د عل$$ى : َول$$ي.. مبت$$دأ، وول$$ي: النع$$ت) َ
ن$ه ؛ كأَم7اھذه � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$راب ص$لة الموص$ول ": النعت ولي"ما النعت وليه، =ن جملة .. محذوف، ما وليه

ْم7نKما النعت وليه من وف$اق ا=ول، ف$ـ : قال ِوف7اق ِ ِول7ي: الثاني$ة متعل$ق بقول$ه َِ ولي$ه، وال$ضمير الم$ستتر ف$ي ول$ي : ، أيَ
ِفأولينه من وفاق ا=ول الذي النعت وليه من وفاق ا=ول: [ٌعائد على النعت، وتقدير البيت ِK K [ھذا البيت فيه ركة.  

ْمن( ِوف7اق ِ فأعطين$ه، ال$ضمير يع$ود عل$ى عط$ف : الموافق$ة، وا=ول الم$راد ب$ه المتب$وع، يعن$يالم$راد بالوف$اق ) َِ
أع$ط عط$ف البي$ان م$ن موافق$ة ا=ول المتب$وع م$ا أعطيت$ه النع$ت الحقيق$ي م$ن موافقت$ه ل$5ول، وذاك : البيان، فأعطينه
  .أربعة من عشرة

َفأولي77777777777777777777 ِْ َ ُنهـَ ِوف77777777777777777777اق ْنـِم77777777777777777777 ْ Aِولٱ َِ . َ  
  جج

ْم7777777777ن َم777777777ا ِوف777777777اق ِ .Aوٱ َِ ُالنع7777777777ت ِلَ ْ ِول7777777777 .   يَ
  

َفأولي777777777777777777777 ِْ َ ُنهـَ ِوف777777777777777777777اق ْنـِم777777777777777777777 ْ Aِولٱ َِ . َ  
  ج

ْم7777777777ن َم7777777777ا ِوف7777777777اق ِ .Aوٱ َِ ُالنع7777777777ت ِلَ ْ ِول7777777777ي . َ  
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افق$ه ف$ي إعراب$ه وتعريف$ه أو تنكي$ره، ً لما كان عطف البيان مشبھا للصفة ل$زم في$ه موافق$ة المتب$وع كالنع$ت، فيو
ًوتذكيره أو تأنيثه، وإفراده أو تثنيته أو جمعه، حينئذ � بد أن يكون موافقا لما سبق ٍ ِ ْ َ.  

ُالنعت: (وقوله ْ ُشبه: (ھنا وإن أطلقه إ� أن مراده النعت الحقيقي، =نه ھو الذي دخل في قوله) . ْ   ).ْةَفMالص ِ

ُالنعت: ( قوله ْ Kقي، =نه يجب ف$ي البي$ان أن يك$ون ك$المبين ف$ي اFف$راد والت$ذكير وفروعھم$ا، كالنع$ت الحقي: أي) .
ًوجوب مطابق$ة البي$ان والمب$ين تعريف$ا وتنكي$را : ٌمتفق عليه بين النحاة، أي.. ٌالحقيقي بخ.ف السببي، وھذا ُمجمع عليه ً K

ٌوإفرادا وتذكيرا وغيره، فھذا متفق عليه ً ً.  

ُفأولينه( ْ َ ِْ َ ْمن َ ِفاقِو ِ ِاAول َ . ُالنْع$تأعطين$ه م$ا : موافقة ا=ول المتب$وع، أي: أي) َ Kأخ$ذه م$ن : الحقيق$ي ولي$ه، أي:  أي
  .أخذه من موافقة ا=ول: الحقيقي، وليه أي: ، أعطينه ما النعت أي-ٌھذا شرح لحل البيت-موافقة ا=ول، 

ْفق77د( َ ِكون77انَي َ َ َمن ُ َك77رُ ِين. عط$$ف البي$$ان أن يك$$ون ف$$ي المع$$ارف أو يج$$وز ف$$ي ٌھ$$ذا مختل$$ف في$$ه، ھ$$ل ي$$شترط ف$$ي ) ْ
  : الثاني، أنه يجوز في النكرات، ولذلك قال: النكرات؟ الصواب

َفق77777777       : ْدـَ
للتفري$$$ع ھ$$$$$$$$$$$$ذه 
قول$$$$$$$$$$ه عل$$$$$$$$$ى 

ُفأولينه( ْ َ ِْ َ ُأولين7هَف: (تفريع على قول$ه).. َ ْ َ ِْ ْفق7د(، )َ َ ِكون7انَي َ َ ِكون7انَيالعط$ف ومتبوع$ه، : يعن$ي) ُ َ  ھ$ذا فع$ل م$ضارع ن$اقص، ُ
َكرَنـُموا=لف اسمه،  ِين. َكون7ـَي ْدـَق7عط$ف البي$ان ومتبوع$ه، : خبر، والمراد با=لف ھنا ْ َكرَنـُم7 ِانـُ ِين. ٌك$ل منھم$ا نك$رة، .. ْ

ٍمْن ماء صديد (( : كقوله ِ َِ   .وقعا نكرتين: ًھذا عطف بيان، إذا: Kمبين، وصديد.. متبوع: ماء ]16:إبراھيم))[ٍَ

َكما( ِيكونان َ َ ُ ِيكون7ان(مصدرية، : الكاف ھذه للتشبيه، وما) َ َ ُ ِعرفينـُم7عط$ف البي$ان ومتبوع$ه، : أي) َ ْ .  وھ$ذا متف$ق ََ
ا دخل$ت عل$ى المتف$ق علي$ه، الك$اف ھن$: المعرفان، وإنما وقع النزاع في التنكير، ولذلك عكس في التشبيه، يعني.. عليه

  .وا=صل العكس

 أشار بإتيانه بكاف التشبيه المفھمة للقياس الشبھي بل ا=ولي، لماذا ا=ولي؟ =ن احتي$اج النك$رة إل$ى البي$ان أش$د 
  .من غيرھا، فإذا احتجنا أن ُيبيlن المعرفة فكذلك نحتاج أن ُيبيlن النكرة، بل ھي أولى

ْفقد: (ًإذا َ ِيكون7ان َ َ َمن ُ َك7رُ ِين. ٌأن يك$ون عط$ف البي$ان والمتب$وع ك$ل منھم$ا نك$رة، ب$ل ھ$و أول$ى م$ن المعرف$ة، =ن ) ْ
ًالنكرة أشد احتياجا وافتقارا إلى البيان من المعرف$ة، المعرف$ة كاس$مھا معرف$ة أش$ار بإتيان$ه بك$اف الت$شبيه المفھم$ة : ًإذا. ً

َتين، =ن ثم من نازعللقياس الشبھي بل ا=ولي، أشار إلى خ.ف من منع إتيانھما نكر K َ.  

ْفقد( َ ِيكونان َ َ َمنكر ُ ِين.ُ : =ن النكرة تقبل التخصيص بالجامد، النكرة لي$ست عل$ى مرتب$ة واح$دة، قلن$ا: لماذا؟ قالوا) ْ
Kق$$د ُيب$$ين الُمخ$$صlص الُمخ$$صص، : ًمخص$$صة، ث$$م التخ$$صيص مرات$$ب، إذا: نك$$رة مح$$ضة ونك$$رة غي$$ر مح$$ضة، يعن$$ي Kَ َ

Kُمخصص بأعلى: يعني ً، ُمخصص بأدنى، وق$د ُيب$يlن الُمخ$صص النك$رة المح$ضة، إذاَ K Kَ لي$ست عل$ى مرتب$ة واح$دة، =ن : َ
ًلبست ثوبا جبة، ثوبا: النكرة تقبل التخصيص بالجامد، كما تقبل المعرفة التوضيح به، نحو ًھذا مفعول ب$ه، جب$ة: ًً ھ$ذا : ٌ

ًعطف بيان، بين الثوب ما ھو؟ جبة، الثوب عام K َ.  

Kأنه يجوز أن ُيخصص النكرة بالنكرة، يعطف عط$ف بي$ان النك$رة ب$النكرة، وذھ$ب غي$رھم : الكوفيينھذا مذھب  َ
َإلى المنع، بأن عطف البيان خاص بالمعارف وأما النك$رات ف$.، وھ$ذا ن$سب إل$ى جمھ$ور الب$صريين، وذھ$ب غي$رھم  ِ Kُ ٌ

َم$ْن م$(( : إلى المنع، وأوجبوا في ا=مثلة التي ذكرھا ابن عقي$ل ھن$ا ٍاء ص$ديد ِ ِ َ ٍم$ْن ش$جرة ُمبارك$ة (( .. ]16:إب$راھيم))[ٍ ٍَ ََ َ َ َ ِ
ٍزْيتونة  ِ ُ َأْو كفارة طعام مساكين ((  ھذه واردة، ]35:النور))[َ َ َ َ َِ ُ َ ٌ K َ ًإن للُمتقين مف$ازا ] (( 95:المائدة))[َ َ َ َ ِ ِ KK ْ َ ح$َدائق *ِ ِ  31 :النب$أ))[َ

K نك$$رة ف$$ي ب$$اب عط$$ف البي$$ان، ك$$ل منھم$$ا ُيب$$ين ب$$ا]خر،  ھ$$ذه كلھ$$ا ذكرھ$$ا الكوفي$$ون عل$$ى أن النك$$رة ق$$د تك$$ون]32 - ٌ ً
ّوخصوا عطف البيان بالمعارف َ.  

ومن$ع الب$صرية : " ھ$و م$ذھب الب$صريين، ق$ال ف$ي الھم$ع: قال اب$ن ع$صفور وإلي$ه ذھ$ب أكث$ر النح$ويين، وقي$ل
K المع$ارف، أم$ا النك$رات عطف البي$ان � يك$ون إ� ف$ي: يعني" � يجري إ� في المعارف : جريانه على النكرة، وقالوا

ًيخ$تص عط$ف البي$ان ب$العلم فق$ط اس$ما أو : وقي$ل. ف.، ھذا مذھب البصريين، والصواب ھ$و م$ذھب الك$وفيين ل$وروده
ًكنية أو لقبا، وحجة من منع ٌبأن البيان بيان كاسمه، والنكرة مجھول$ة، والمجھ$ول � ُيب$يlن المجھ$ول، إذا كان$ت النك$رة : ً

ب$أن بع$ض النك$رات أخ$ص م$ن : Kوُرد. ٍ إنما جيء به للبيان، حينئ$ذ المجھ$ول � ُيب$يlن المجھ$ولمجھولة، وعطف البيان

َكون77777777777777777777ـَي ْدـَق77777777777777777777ـَف َكرَنـُم77777777777777777777 ِانـُ ِين. ْ   
  ج

َكون77777777777777777777ـَي اـَم77777777777777777777ـَك ِعرفينـُم77777777777777777777 ِانـُ ْ . ََ   
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ع$ام، : أخص، ورج$ل: ٌرجل فصيح، فصيح: ا=خص من النكرات ُيبيlن ا=عم مثلما قلنا.. ٍبعض، وا=خص ُيبيlن ا=عم
  .صح ذلك: ًإذا

Kي$ا ھ$ذا ذا الُجم$ة، إن : ٌه مخالف لقول س$يبويهَيشترط كونه أوضح من متبوع: وقول الزمخشري والجرجاني َ َ ذا "َ
عط$$ف بي$$ان م$$ع أن اس$$م اFش$$ارة أوض$$ح م$$ن الم$$ضاف إل$$ى ذي ا=داة، ول$$ذلك اش$$ترط الزمخ$$شري أن يك$$ون " الجم$$ة

K، ذا الجم$ة ھ$ذا عط$ف )م$ةَالُج اَذ ذاَھ$ اَي$(: َعطف البيان أوضح من متبوعه، وھذا ضعيف، لم$اذا؟ =ن س$يبويه أع$رب َ
ً� ي$شترط في$ه أن يك$ون م$ساويا ل$ه � : ًوقع عطف البيان ھنا أدنى، إذا: ً، وأيھما أعرف؟ اسم اFشارة أعرف، إذابيان

  .في التعريف و� في التنكير

ذھ$$$$$$$$ب        
أكث$$$$$$$$$ر 

ٌف البيان ومتبوعه نكرتين، وذھب قوم منھم الم$صنف وھ$و م$ذھب الك$وفيين إل$ى ج$واز النحويين إلى امتناع كون عط
  :ذلك

: قي$$$$$$$$$$ل       
وم$$$$$$$$$ن 

ٍُيوق$$د م$$ْن ش$$جرة ُمبارك$$ة زْيتون$$ة (( : تنكيرھم$$ا قول$$ه تع$$الى ٍ ٍِ ُِ َ َ َ ََ َ َ َ ب$$دل، : عط$$ف بي$$ان، وعن$$د الم$$انع:  زيتون$$ة]35:الن$$ور))[ُ
ٍوُيْسقى مْن ماء صديد (( ًالبصريون يعربونھا بد�،  ِ َِ َ ٍَ : الم$انعين.. عطف بي$ان، وعن$د الب$صريين:  صديد]16:إبراھيم))[َ

َأْو كف$$ارة طع$$ام م$$ساكين (( ب$$دل، فزيتون$$ة عط$$ف بي$$ان ل$$شجرة، وص$$ديد عط$$ف بي$$ان لم$$اء،  َ َ َ َِ ُ َ ٌ K َ Kإن ((  .. ]95:المائ$$دة))[َ ِ
ًللُمتقين مفازا  َ َ َ ِ ِK َ حَدائق *ْ ِ   .ھنا حصل عطف البيان النكرة للنكرة: ً إذا]32 - 31 :النبأ))[َ

  :ثم وجد فيه ما اشترطه بقوله

فك$$$$$$$$$ان        
لم$$$$$$$$$$$$$$ا ًمطابق$$$$ا 

  .هقبل

ِوأما قول الزمخشري َ َ K K : َمقام إْبراھيم(أن ِ َ َِ ُ ٌآي$ات بيlن$ات(عطف عل$ى  )َ ٌَ َ ُفي$ه آي$ات بيlن$ات مق$ام (( : ، ف$ي قول$ه تع$الى)َ َ ََ َ ٌَ ٌ ِ ِ
َإْبراھيم  ِ َ َ ھل يصح أن ُيعرب مقام إب$راھيم عط$ف بي$ان عل$ى م$ا س$بق؟ الج$واب �، لم$اذا؟ =ن مق$ام ]97:آل عمران))[ِ

ُفأولين77ه: (ٌين$$ات مخ$$الف لل$$شرط ال$$ذي ذك$$ره ف$$ي قول$$هإب$$راھيم وآي$$ات ب ْ َ ِْ َ مق$$ام .. ھ$$ل ح$$صل تط$$ابق بينھم$$ا، آي$$ات جم$$ع) َ
خالف$ه ف$ي ث.ث$ة أش$ياء، : ًمقام إبراھيم معرف$ة، إذا.. نكرة: آيات مؤنث، مقام إبراھيم مذكر، آيات بينات.. إبراھيم واحد

  .� يمكن أن يكون عطف بيان.. ًو� يمكن أن يكون نعتا

ٌ كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد لmيضاح أو للتخصيص صح أن ُيحكم عليه بأنه بدل كل م$ن ك$ل .  ك$لٍ
ٌما صح إعرابه عطف بيان مفيد لmيضاح أو للتخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من ك$ل مفي$د لتقري$ر معن$ى  ٌ

ًُيع$رب عط$ف البي$ان ب$د�، ول$يس ك$ل م$ا ص$ح : يعن$ي. ٍالك.م وتوكيده، لكونه على نية تك$رار العام$ل م$ن غي$ر عك$س
: أن العامل فيه ھو العامل ف$ي المتب$وع، إذا قل$ت: يان كما سبقإعرابه بدل أن ُيعرب عطف بيان، لماذا؟ =ن عطف الب

  .الرفع؟ جاء نفسه.. عطف بيان، ما العامل فيه: ھذا عطف بيان، أو جاء أخوك زيد، زيد: ٌجاء زيد أخوك، أخوك

ٌبأنه بدل حينئذ العامل فيه ليس ھو جاء، وإنما ھو عامل مح$ذوف مماث$ل للم$ذكور: Kوأما إذا قلت  ج$اء ٌج$اء زي$د: ٍ
ًأخوك، فأخوك معمول لجاء المقدر ھذا، وليس لجاء الملفوظ، إذا ٌفرق بينھما، ج$اء أخ$وك زي$د عل$ى أن$ه عط$ف بي$ان : ٌ ٌ

ٌجملة واحدة، وجاء زيد أخوك على أنه بدل جملتان، وفرق بين الجملة والجملتين ٌ.  

َكون77777777777777777777َـي ْدـَق77777777777777777777ـَف َنكرـُم77777777777777777777 ِانـُ ِين. ْ   
  ج

َكون77777777777777777777ـَي اـَم77777777777777777777ـَك ِعرفينـُم77777777777777777777 ِانـُ ْ . ََ   
  

َكون77777777777777777777َـي ْدـَق77777777777777777777ـَف َنكرـُم77777777777777777777 ِانـُ ِين. ْ   
  ج

َكون77777777777777777777ـَي اـَم77777777777777777777ـَك ِعرفينـُم77777777777777777777 ِانـُ ْ . ََ   
  

َفأولي777777777777777777 ِْ َ ُنهـَ ِوف777777777777777777اق ْنـِم777777777777777777 ْ ِاAول َِ . َ  
  

ْم77777777ن َم77777777ا ِوف77777777اق ِ .اAو َِ ُالنع77777777ت ِلَ ْ ِول777777777ي . َ  
  ججج

َالح77777777777777777777777َـصَو .بدلي77777777777777777777777ـِلً اـِ َِ   َرىـُي77777777777777777777777 ٍةـَ

  

ِغي7777777777ر يِف7777777777 ْ ِنح7777777777و َ ْ ُغ67777777777م اَي7777777777 َ َ َيعم7777777777ر ُ ُ    اْ
  ج

ِحوـَن7777777777777777َو ٍشرِـ7777777777777777ب ْ ِالبك7777777777777777ر ِِعابَت7777777777777777 ْ ْ   Mيَ

  جج

ْأن َسـْي77777777777777777777َلَو َبدلـُي77777777777777777777 َ َ Mض77777777777777777777يْرَالمِب ْ ِ  
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س$تثناه الن$اظم رحم$ه ' كل ما أعرب عطف بيان صح أن يعرب بدل كل من كل م$ن غي$ر عك$س، إ� م$ا ا: ًإذا
َوص7الح: (تعالى، ولذلك ق$ال َ ٍوإذا ك$ان ج$ائزا حينئ$ذ أيھم$ا أول$ى؟ إذا ج$از أن ُيع$رب عط$ف بي$ان، وقلن$ا) ًاَِ ا=ص$ل أن : ً

عطف بيان، يجوز إعرابه بدل كل، أيھما أولى؟ عطف البيان؛ =ن$ه يجعل$ه جمل$ة واح$دة، وإذا أمك$ن إي$صال .. العطف
Kحدة أولى من فصله وجعله جملتين، ولذلك عبر عنهًالك.م وجعله جملة وا ًوصالحا: (َ ِ َ َ.(  

أشار بال$ص.حية إل$ى أن عط$ف البي$ان أول$ى م$ن الب$دل ف$ي غي$ر م$ا اس$تثني، =ن ا=ص$ل ف$ي المتب$وع أ� : قيل
ني$ة تك$رار ٍ، وأ� يكون التابع كأنه من جملة أخرى ثاني$ة، =ن$ه عل$ى -ھذا سيأتي بحثه في البدل-يكون في نية الطرح، 

إذا : Kالعامل، ثم جواز ا=مرين ب$النظر إل$ى ص$ورة التركي$ب، وأم$ا بالن$سبة لق$صد الم$تكلم ف$. ي$صح إ� أح$دھما، يعن$ي
أنت تكلمت وقصدت الثاني عطف بيان ما يجوز أن ُيعرب بدل، لماذا؟ =ن الجواز ھنا باعتبار اللف$ظ نف$سه � باعتب$ار 

َالنية، إذا ُعلم قصد المتكلم ما  َجاز إ� أحدھما، إن عنى البدل تعين، وھذا � شك فيه واض$ح، وإن عن$ى عط$ف البي$ان ِ ََ َK
  ً.� يجوز إعرابه بد�

ِج$اء أخ$وك زي$د، � يج$وز أن تع$رب زي$د ب$دل، =ن$ي : ق$صدت عط$ف البي$ان فقل$ت.. ل$و أن$ا تكلم$ت ا]ن: يعني ُ ٌ
Kُعلم القصد، وأما إذا لم ُي: قصدت ماذا؟ عطف البيان، يعني فك$ل م$ا ج$از إعراب$ه عط$ف : َعل$م فالتركي$ب م$ن حي$ث ھ$وَِ

  .Kليس على أط.قه، وأما بالنسبة لقصد المتكلم ف. يصح إ� أحدھما: ًبيان جاز إعرابه بدل إ� ما استثني، إذا

: ًصالحا      
مفع$$$$ول ھ$$$$$$$$$$$$ذا 
َلُي$$$$$رى، ث$$$$$$$$$$اني 

.لبدلية(Kھذا ُمغير الصيغة، و: َوُيرى َِ ًصالحا: (متعلق بقوله) َِ ِ .بدلي7ـِلً اـِالح7َـص َرىـُي7َو، )َ َِ ِغي7ر يِف7 ٍةـَ ْ ِنح7و َ ْ م$ا : ، نح$ن نق$ولَ
ًأعرب عطف بيان صلح أن ُيعرب بدل، إذا َ ِ َُيرى، ما ھو الذي ُيرى: ُ  عط$ف ال$ضمير نائ$ب الفاع$ل يع$ود عل$ى م$اذا؟.. َ

ًُيرى عطف البيان صالحا لبدلية، إذا استحضرت الضمير حينئذ عرفت المراد، ُيرى عط$ف البي$ان ص$الحا : ًالبيان، إذا ًَ ٍَ ٍ
ًمطردا مطلقا إ� في موضعين: ٍلبدلية، يعني ً:  

ْغي77ر يِف77(: أش$$ار إل$$ى ا=ول بقول$$ه ْنح77و َ ُغ677م اَي77 َ َ َيعم77ر ُ ُ ُغ677م اَي77) اْ َ َيعم77ر ُ ُ ٌا عل$$م منق$$ول م$$ن  ب$$ضم الم$$يم وفتحھ$$اْ ٌ
ٌالمضارع منصوب عطف بيان على محل غ.م، ھذا عطف بيان و� يجوز إعرابه بدل كل من كل، لم$اذا؟ =ن ش$رط 

  .البدل والمبدل منه أنه يحل محله، كما سيأتي محله

عط$ف البي$ان وعط$ف الب$دل : ولذلك ھ$ذه الم$سالة ل$و ت$ؤخر ف$ي ب$اب الب$دل لك$ان أج$ود، والف$روق ب$ين الن$وعين
  .كرھا النحاة في ھذا المحل، والصواب تأخيرھا إلى ما بعدهيذ

شرط البدل والمبدل منه أن يصح حلوله محل ا=ول، الثاني يصح أن يحل محل ا=ول فيتسلط علي$ه العام$ل : ًإذا
ُغ677م اَي7(ًمباش$رة، ف$إذا امتن$ع امتن$ع، ھن$ا إذا قلن$ا م$اذا؟  َ ُيعم7را ُ : دى، ويعم$$رامن$ا: ح$رف ن$داء، وغ$.م: ھ$ذا ي$ا: غ$.م) ْ

� يصح حلوله محل غ.م، لماذا � يصح حلوله مح$ل غ$.م؟ يعم$را .. عطف بيان، ھل يصح أن ُيعرب بدل؟ � يصح
ي$$ا غ$$.م : أن$ا س$$معت رج$$ل يق$$ول.. ًحرك$ة ال$$راء الفتح$$ة، من$$صوب إذا، من$$صوب باعتب$ار مح$$ل غ$$.م، أن$$ت إذا نطق$$ت

ًمبني، يعم$را بالن$صب، ھ$و نط$ق ب$ه من$صوبا، إذا: منداء، غ.: يا: ٍيعمرا، إذا أعربت ك.مه حينئذ أقول عط$ف بي$ان : ً
ًباعتبار المحل، لو جوزت أن أعربه بدل كل من كل حينئ$ذ � ب$د أن يك$ون م$دخو� ل$ـ  ٍ K)ي$ا(ً، وإذا ك$ان م$دخو� ل$ـ )ي$ا (

َيا غ.م يْعُم$ُر قلن$ا: َيْعُمُر، لو نطق به ھكذا: ٍحينئذ يكون َيمتن$ع، =ن إع$راب يْعُم$را : ولKج$از، وأم$ا نطق$ه بالن$صب نق$: ُ َ
َيصح بد� بحيث يبقى على إعرابه كما ھو ويحل محل ا=ول، وھنا � يصح أن ُيق$ال َ َي$ا يْعُم$را بالن$صب، لم$اذا؟ =ن$ه : ً َ

ًعلم، والعلم إذا وقع منادى وجب بناؤه على الضم، فتق$ول َ ََ ص$ح : َي$ا غ$.م يْعُم$ُر ھ$ذا ا=ص$ل، ل$و نط$ق ب$ه ھك$ذا، قلن$ا: َ
  .ابه بدلإعر

ًحينئذ لما لم يصح إح.له محل ا=ول امتنع إعرابه بد� =نه منصوب في اللفظ، وليس المراد أنك تغير الحرك$ة  K ٍ
ٍتبدل وتغير �، إنما تنظر في المنطوق به ال$ذي أمام$ك، فحينئ$ذ تق$ول.. من عندك K : َي$ا غ$.م يْعُم$را بالن$صب، � يج$وز َ

ًنه إنما يجوز إعرابه بد� إذا ص$ح إح.ل$ه مح$ل ا=ول وھ$و غ$.م، وھن$ا � ي$صح =ن$ه ًأن ُيعرب الثاني بد�، لماذا؟ =
  .ٌمنصوب، وغ.م مبني على الضم، امتنع إح.له محل ا=ول

ْنحوَو( ِالبكر ِعابَت ْشرِب َ ْ   :ھذا يقصد به البيت) Mيَ

.بدلي7777777777777777777ـِلً اـِالح7777777777777777777َـَوص َِ    َرىـُي7777777777777777777 ٍةـَ
  

ِغي77777777ر يِف77777777 ْ ِنح77777777و َ ْ ُغ677777777م اَي77777777 َ َ َيعم77777777ر ُ ُ    اْ
  ج

ِالت77777777ارك ُاب77777777ن َأن77777777ا ِ Mالبك77777777ري . َِ ٍب77777777شر ْ ْ ُالطي7777777777ر يهـعل7777777777    ِ ْ ُرقبهـَت7777777777 . ُوق7777777777 ُْ     ًاوعـُ
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 ُاب77777ن َأن77777ا( 
ِالت777777777777ارك ِ Mالبك7777777777ري . َِ ْ 

ٍبشر ْ َھ$ذا عط$ف بي$ان م$م؟ : ٍأي$ن مح$ل ال$شاھد؟ ب$شر) ِ Mالبك7ريِ َِ ْونح7و: (، ول$ذلك ق$ال الن$اظم ھن$اْ ف$ي غي$ر، ھ$ذا : يعن$ي) َ
َغ67م يعم7راالم$ستثنى مم$ا � يج$وز إعراب$$ه ب$دل م$ع كون$ه عط$$ف بي$ان، ا=ول  ُ ْ ُ َ ِونح7و: (، الث$$انيَ ْ :  ھ$ذا معط$وف عل$$ى)ََ

ِغير( ْ ٍشرِب(، )َ Mالبكري ٍِعابَت ْ � يج$وز أن ُيع$رب : عطف بيان، ابن مالك يقول.. تابع له: ٍالبكري ھذا متبوع، وبشر: ًإذا) َْ
ٍابن التارك بشربدل، ما العلة؟ ما العلة في كونه � يصح إعرابه بدل؟ البدل يحل محل المبدل منه، وھنا يصح  ِِ . ؟ لم$اذا ْ

  :ح؟ نعم� يص

اب$$$$$$$$$$$$$$$ن أنا 
ٍب$$$$$$$$$$شر، الت$$$$$$$ارك 
ٍزيد، ھل الضارب 

َيصح؟ الضارب زيد � يصح، =ن المضاف إذا ُحلl◌ي بـ  ٍمما يشابه يفعُل، حينئ$ذ � ب$د أن يك$ون الم$ضاف إلي$ه ) أل(ٍ
   ):أل(أو مضاف إلى ما فيه ) أل (lقد ُحلي بـ

ِلتاركا(ٍإن لم توصل بالثاني � يغتفر، فحينئذ  ِ Mالبك7ري(اس$م فاع$ل، وھ$و م$ضاف و) . ٍب7شر(ٌم$ضاف إلي$ه، ) َْ ْ ھ$ذا ) ِ
ّالبكريعطف بيان من المضاف إليه  ٍ، وحينئذ لما لم ي$صح إح$.ل ب$شر مق$ام البك$ري امتن$ع إعراب$ه ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، َْ K ٍ
  .المضاف، ف. يجوز) أل(ًوالسبب في ذلك أنه محلى بـ 

ْونح7و( Mالبك7ري ِعابَت7 ْشرِب7 َ ٍم$ن ك$$ل تركي$ب عط$ف في$ه عل$ى اس$م خ$$ال م$ن : أي) َْ ٍ ٌمع$رف بھ$ا م$ضاف إلي$$ه ) أل(ٍ K
َيسَلَو(، )أل(ٌوصف ُمحلى بـ  ْأن ْ َيبدل َ َ ْ Mضيْرَالمِب ُ Mض7يْرَالمِب(أن وما دخلت عليه ف$ي تأوي$ل م$صدر اس$م ل$يس، من$ه ) ِ ِ (

ٍھ$ذا في$ه تنكي$ت أو ردا عل$ى م$ن ج$وز ال$ضارب زي$د وھ$و الف$راء، . ھذا خبر ليس دخلت عليه الب$اء الزائ$دة: المرضي K َ ً
Kل$$يس أن ُيب$$دل من$$ه ب$$شر م$$ن البك$$ري بالمرض$$ي، وإن ج$$وزه الف$$: يعن$$ي َ ٍال$$ضارب زي$$د، =ن$$ه ل$$م : ًراء بن$$اء عل$$ى ج$$وازٍ

ز  lًيشترط في المضاف إليه شيء، وھذا راجع للصورة الثاني$ة، وص$رح ب$ه م$ع علم$ه مم$ا قبل$ه ردا عل$ى الف$راء المج$و ٌ ٍ
  .ل5ول

َأن$ه ي$صح ك$ل م$ا أع$رب عط$ف بي$ان أن ُيع$رب ب$دل ك$ل م$ن ك$ل م$ن غي$ر عك$س، إ� فيم$ا : ًإذا القاعدة العام$ة ِ ُ

ٍأن يمتنع إح.له محل ا=ول، فإن لم يمتنع حينئذ صح إعراب$ه ب$دل ك$ل م$ن : الضابط العام.. لناظم والقاعدة فيهاستثناه ا
ي$ا زي$د الح$ارث، : ٍإن لم يمتنع إح.له محل ا=ول فإن امتنع حينئذ � يصح، وم$ن ص$ور ا�متن$اع: والضابط العام. كل

� يتل$وا ي$اء ) أل(والمحل$ى ب$ـ ) أل(كل، لماذا؟ =نه محل$ى ب$ـ ھذا عطف بيان، و� يجوز إعرابه بدل كل من : الحارث
ُغ67م اَي7: (ھن$ا ل$يس كال$سابق! يا الحارث: النداء إ� في صور معدودة، مستثناة وھذا ليس منھا، =نه � يصح أن تقول َ ُ 

ُيعمرا َھذا علم، لو كان: َيْعُمرا) ْ ھ$ذا � ي$صح أن يك$ون : ، نق$وليا زيد الحارث بالبن$اء عل$ى ال$ضم: يْعُمُر لصح، وھنا: َ
  .� تدخل عليه ياء) أل(يا الحارث، =ن مدخول : من زيد، لماذا؟ =نه ُيقال.. بدل كل من كل

ي$ا أيھ$ا : ، ونح$و ك$ذلك)أل(يا الحارث فتنادي ما فيه : فإنه � يجوز لك أن تقول) أل(ًمن كل منادى أتبع بما فيه 
َي$$ا أيھ$ا زي$د، فُيع$رب عط$ف بي$$ان و� : ي$ان علي$ه، و� ي$صح أن تق$ولٌالرج$ل زي$د، فالرج$ل نع$ت =ي، وزي$د عط$$ف ب

  . يجوز أن ُيعرب بدل

ھ$ذا : ي$ا أيھ$ا الرج$ل، الرج$ل نع$ت =ي، وزي$د: َ  فيج$وز أن ُيع$رب عط$ف بي$ان و� يج$وز أن ُيع$رب ب$دل =ن$ك تق$ول
  .ٍعطف بيان، حينئذ � يصح أن يكون بدل كل من كل

عطف بيان، و� يجوز أن ُيعرب بدل كل م$ن ك$ل، لم$اذا؟ =ن$ه كم$ا س$يأتي : ھذايا زيد ھذا، كذلك ُيعرب : ومنه
ًأن ھذا إذا وقع منادى � بد من وصفه بمحلى بـ  ھ$ذا : ُل$م يوص$ف، ي$ا زي$د ھ$ذا ھك$ذا، نق$ول) أل(وھنا لم يحل ب$ـ ) أل(ً

  .وھذا ممتنع) أل(بما فيه يا ھذا لم ُينعت : عطف بيان، و� يجوز أن ُيعرب بدل كل من كل، لماذا؟ =نه إذا قيل

ٌزيد أفضل الناس الرجال والنساء، زيد: ومنه ِمضاف إليه، الرج$ال والن$ساء، أفع$ل : ِخبر، الناس: مبتدأ، أفضُل: ٌ ِ
ًالتفضيل إذا أضيف صار بعضا من الم$ضاف إلي$ه، إذا قي$ل ِ ِزي$د أف$ضل الن$اس الرج$ال، نق$ول: ُ ھ$ذا عط$ف بي$ان، و� : ٌ

  ج  

ْووص7777777777ل أل ب7777777777ذا ٱلم7777777777ضاف مغتف7777777777ر ُ َ ُ ْ َ ََ ََ ْ ِ ِ ْ َُ   

  

ْإن وص777777777لت بالث777777777ان كالجع777777777د ٱل777777777شعر َ ْ َ ُ. َِ ِْ َِ ِ ِ. ْ ْ   

  

ْووص7777777777ل أل ب7777777777ذا ٱلم7777777777ضاف مغتف7777777777ر ُ َ ُ ْ َ ََ ََ ْ ِ ِ ْ َُ   

  

ِإن وص777777777777777777777لت بالث777777777777777777777ان  ِ ِ. ْ َ ِ ُ ْ............   
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ٌا؟ =نك إذا أعربته بدل صار زيد أفضل بعض الرجال وبعض الن$ساء، ھ$ذا المعن$ى فاس$د أو يجوز أن ُيعرب بدل، لماذ
ٍصحيح؟ فاسد، لماذا؟ =نه بإعادة العامل أفضل الناس، العامل في الناس ما ھو؟ أفضل، فإذا أعربته بدل حينئ$ذ أف$ضل 

  .ذا فاسد المعنىٌبعض الرجال والنساء معطوف عليه، فصار أفضل بعض النساء، وھ: الرجال يعني

ًإذا القاعدة العامة   .عطف البيان محل سابقه جاز أن ُيعرب بدل كل من كل.. أنه متى ما صح إح.ل العطف: َ

ًكل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بد� : قال الشارح ھنا
ض$ربت أب$ا عب$د : ، نح$و-من غي$ر عك$س-

ً' زيدا، زيدا Kنى الم$صنف م$ن ذل$ك م$سألتين تتع$ين فيھم$ا ك$ون الت$ابع عط$ف عطف بيان، وبدل كل م$ن ك$ل، واس$تث: ً
  :بيان

ًأن يكون التابع مفردا معرفة معرب$ا، والمتب$وع من$ادى، نح$و: ا=ولى ً ُغ67م اَي7: (ًً َ َيعم7ر ُ ُ َفيتع$ين أن يك$ون يعُم$را ) اْ K
َْعُم$را عل$ى ال$ضم، =ن$ه ل$و ًعطف بيان، و� يجوز أن يكون بد�، =ن البدل على نية تكرار العامل، فك$ان يج$ب بن$اء ي

  .Kالمثال بالنصب، أما لو رفعه بالضم � إشكال فيه يجوز: ًلفظ بياء معه لكان كذلك، إذا

أن$ا ال$ضارب الرج$ل : نح$و) أل(ٌفقد أضيفت إليه صفة بـ ) أل(والمتبوع بـ ) أل(ًأن يكون التابع خاليا من : الثانية
Kونه بد� من الرجل، =ن البدل على نية تكرار، وسبق أن ثم خ.ف ف$ي ٍزيد، فيتعين كون زيد عطف بيان و� يجوز ك َ ً

ًھذا، ھل يصح أن يعطف أص. مما � يصلح أن يكون مضافا إليه أو �؟ سبق معن$ا ھ$ذا ف$ي .. َأن$ه ُيغتف$ر ف$ي التواب$ع: ً
ك$رار العام$ل، فيل$زم أن يك$ون ًو� يجوز كونه بد� من الرجل، =ن الب$دل عل$ى ني$ة ت. َالثواني ما � ُيغتفر في ا=صول

� ت$ضاف إ� ) أل(ٍأنا الضارب زيد، و� يجوز ذلك، لما عرفت في باب اFض$افة م$ن أن ال$صفة إذا كان$ت ب$ـ : التقدير
  ).أل(أو ما أضيف إلى ما فيه ) أل(إلى ما فيه 

ِالت7ارك ُاب7ن َأن7ا( :ٍأنا الضارب الرجل زي$د، ق$ول ال$شاعر.. الضارب: ومثله ِ ِالبك7ر . ْ ٍب7شر Mيَ ْ عط$ف بي$ان، : ٍفب$شر) ِ
َليسَو: (ٍأنا ابن التارك بشر، وأشار بقوله: ًو� يجوز كونه بد�، إذ � يصح أن يكون التقدير ْأن ْ َيبدل َ َ ْ Mض7يْرَالمِب ُ إل$ى ) ِ

yأن تج$$ويز ك$$ون ب$$شر ب$$د� غي$$ر مرض$$ي، وق$$صد ب$$ذلك التنبي$$ه عل$$ى م$$ذھب الف$$راء والف$$ارس، =ن$$ه يج$$وز عن$$دھما ً ٍ :
  .ٍُب زيدالضار

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  92الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  : Kالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ُعطف ال: قال الناظم رحمه ' تعالى ْنسقََ َ ..  

النع$ت، والتوكي$د، وعط$ف : ھذا باب عطف النسق، وھذا الباب الرابع من أبواب التوابع، إذ التواب$ع خم$سة: أي
  :البيان، وعطف النسق، =نه سبق قال

ُعطفْال ْأو ٍانَيَب وُذ .ماِإ َْ ْنسق َ َ ُغرضْالَ و***      َ َ ُبيان َاSن َ َ ْسبق َما َ َ  

ٍ رديفه، وبعضه جمع بينھما في العنوان فحسب، وأم$ا عن$د التف$صيل فيب$وب لك$ل واح$د فبين عطف البيان ثم ھذا        K
Kالنعت، والتوكيد، والعطف والبدل، ثم ُيقال: ًمنھا بابا يختص به، التوابع أربعة من حيث الجملة   : العطف نوعان: ُ

  .عطف بيان، وھذا سبقت أحكامه، وعطف نسق

ِعطف النسق َ ُ َ. ْالنسق، َ َ ُنسقت الك.م أنسقه عطف$ت بع$ضه عل$ى : المفعول، ُيقال:  السين، اسم مصدر بمعنىبفتح: . َ
َالنْسق، والنسق بالفتح على وزن: بعض، والمصدر بالتسكين َ ُ َفعل، ھذا اسم م$صدر، وقي$ل: َ بالتحري$ك م$صدر ك$ذلك، : َ

َالنسق قيل َمصدر واسم مصدر، وأما النْسق فھو مصدر: َ K.  

َالنسق في اللغ$ة: وقيل َوالن$سق العط$ف عل$ى ا=ول : "  ال$نظم، ق$ال الزبي$دي:َ ً، الن$سق إذا"َ َ عرفن$ا أن الم$راد ب$ه : َ
ًالتتابع، أو المراد به النظم، أو المراد به عطف الشيء بعضه على بعض، جاء زيد وعمرو، عطفت عمرا عل$ى زي$د،  ٌ ٌ

  .ٌوھذا يسمى نسق =نه تابع متوسط بينه حرف من حروف العطف ا]تي ذكرھا

  :ل رحمه 'قا

  .Kعرف لنا عطف النسق بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سيذكرھا الناظم وھي تسعة

البدل، وعطف النسق، يشمل ھذه ا=حك$ام الخم$سة ھذا جنس، يشمل النعت، والتوكيد، وعطف البيان، و: فالتابع
: ًا�س$م الم$شارك لم$ا قبل$ه ف$ي إعراب$ه، إذا: المتوس$ط بين$ه وب$ين متبوع$ه، الت$ابع قلن$ا: ا=نواع الخمسة، ث$م قول$ه.. كلھا

  .عندنا تابع ومتبوع، ھذا يصدق على النعت، والتوكيد، وعطف البيان، والبدل، وعطف النسق، عندنا تابع ومتبوع

ًھو الذي نعربه بد� أو عطف بيان، والمتبوع: لتابعا ٌھو الذي أتبع، حينئ$ذ المتوس$ط بين$ه وب$ين متبوع$ه ح$رف : ُ ٍ َ ِ ُ

ٌجاء زيد وعمرو، عمرو: ًھذا أخرج بقية التوابع، فاختص الحكم بعطف النسق، إذا ٌ   .متبوع: ٌھذا تابع، زيد: ٌ

ًزي$$دا وعم$$را، عم$را ا�س$م الم$$شارك لم$ا قبل$$ه ف$$ي إعراب$ه، ش$$اركه ھن$$ا، رأي$ت  ً ھ$$ذا متب$$وع : ًھ$$ذا ت$$ابع، وزي$دا: ً
ٍشاركه في إعرابه وھو النصب، مررت بزيد وعمرو، عمرو ٍ   .ھذا متبوع، وشاركه في الخفض: ٍھذا تابع، زيد: ٍ

Kا�سم الم$شارك لم$ا قبل$ه، لك$ن ھن$ا يختل$ف الحك$م ع$ن النع$ت والتوكي$د والبي$ان والب$دل، ب$أن ث$م فاص$ل ب$ين : ًإذا َ
ًوالمتبوع وھو ح$رف م$ن ح$روف المع$اني ا]ت$ي ذكرھ$ا، إذاالتابع  ب$ين عط$ف .. ال$ذي توس$ط بين$ه: المتوس$ط، يعن$ي: ٌ

ٌجاء زيد وعمرو، � بد أن نحدد أين التابع الذي نسميه عط$ف ن$سق، أي$ن المعط$وف : ًالنسق وبين متبوعه، إذا إذا قيل ٌ
ٌاو معطوف عليه، وليس ھو بعطف نسق، جاء زي$د، الذي نسميه عطف نسق؟ ھو عمرو، الذي بعد الواو، وما قبل الو ٌ

َن$سق م$ن إط$.ق الم$صدر أو اس$م : ھذا ھو المنسوق، ولذلك بعضھم يق$ول: فاعل، والواو حرف عطف، وعمرو: ٌزيد َ
  .عندنا متبوع: ًالعطف المنسوق، إذا: ًالمصدر مرادا به اسم المفعول، أي

متوسط إل$ى آخ$ره بقي$ة التواب$ع، ھ$ذا ھ$و : ھا، فخرج بقولهالمتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكر
ًالحد باعتباره تابعا، وبعضھم عرفه باعتباره م$صدرا ف الن$سق باعتب$ار الم$صدر. ً lتفعي$ل، إذا : ًبأن$ه ت$شريك، إذا: وُع$ر

ًتكليم، تلفظ ونحو ذلك صار مصدرا، صار وصفا لم$ن؟ للم$تكلم، إذا: قيل ً ب$ع عط$ف أن$ت ال$ذي تعط$ف وأن$ت ال$ذي تت: ً
  .ًأنت مؤكد، أنت الذي أخذت ألفاظ التوكيد وجعلتھا تابعة لما قبلھا: النسق والنعت والتوكيد ونحو ذلك، كما نقول

ٍت7777777ال ٍرفَح7777777ِب َ ٍمتب7777777ع ْ ِ ْ ُط7777777فَع ُ َالن7777777س ْ   ْق.

  

ْكاخ777777صص ُ ُ Mب7777777ود َ ُ ٍثن7777777اءَو ِ َ ْص7777777دق ْنَم7777777 َ َ َ       
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ٍت$شريُك معم$ولين ف$ي عام$ل واح$د م$ع توس$ط ح$رف بينھم$ا يق$وم مق$ام تك$رار : ھنا النسق باعتب$ار كون$ه م$صدر ٍ ٍ
: ن$سق ھ$و العام$ل ف$ي المعط$وف علي$ه عل$ى ال$صحيح، وقي$لالعامل، وس$بق ف$ي أول التواب$ع =ن العام$ل ف$ي عط$ف ال

ٌعامل مقدر، والمشھور أنه العامل بواسطة الواو، وھذا منسوب إل$ى الجمھ$ور، إذا : الواو، وقيل: بواسطة الواو، وقيل ٌ
ٌج$اء زي$د وعم$رو، زي$د: قيل مرف$وع، م$ا : ٌح$رف عط$ف، عم$رو: ٌمرف$وع عل$ى أن$ه فاع$ل، والعام$ل في$ه ج$اء، ال$واو: ٌٌ

عام$ل مق$در : الواو نفسھا، وھذا غري$ب، وقي$ل: جاء السابق، لكن بواسطة الواو، وقيل: الرافع له ھو: لرافع له؟ نقولا
ٌجاء عمرو وجاء زيد: كالعامل السابق، يعني ٌجاء زيد وجاء عمرو، وھذا ليس بصواب، لماذا؟ =ننا نجعله ف$ي مق$ام .. ٌ ٌ

  .جملتين وليس ا=مر كذلك

ٍأنه على تقدير عامل امتنع العطف في المفردات، إذا كل مفرد أتبع ما قبله بح$رف م$ن ح$روف ب: ٍفحينئذ إذا قيل ُ

ٌالعطف وكان العامل فيه ھو العامل في ا=ول امتنع العط$ف ف$ي المف$ردات، =ن$ه � يوج$د عن$دنا عام$ل إ� وھ$و مق$در 
ًقبله فعل أو نحو ذلك، رأيت زيدا وعمرا، يعني ً ًورأيت عم$را، إذا: ٌ ٌر م$ن عط$ف الجمل$ة عل$ى الجمل$ة، ج$اء زي$د ص$ا: ً

ًوعمرو، إذا ٌجاء زيد وجاء عمرو ونحو ذلك: ٌ ٌ.  

ًھذا ُيضعف أو ُيقل أن يك$ون العط$ف داخ$. ف$ي المف$ردات، وھ$ذا في$ه ف$ساد، إذا: ٍحينئذ نقول ٌ ٌت$شريك معم$ولين : ً
ٍفي عامل واحد على الصحيح، مع توسط حرف بينھما يقوم مقام تك$رار العام$ل، كأ ٍ ا=ص$ل ھ$و التك$رار، لك$ن : ن$ه ق$الٍ

  .كأن الواو نابت مناب العامل الذي حقه أن يتكرر: ًھذا الحرف كالواو مث. قام مقام تكرار العامل، يعني

ٍتال( ٍرفَِحب َ ٍمتبع ْ ِ ْ ُطفَع ُ َالنس ْ ٍتال(، )ْق. ھ$ذا خب$ر : ٍھذا مبتدأ مؤخر، وتال نق$ول: ھذا خبر مقدم، وعطف النسق) َ
.. قاض$ي.. ت$الي: فعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء ال$ساكنين، =ن$ه منق$وصمقدم مرفوع، ور

  .مشتري، إذا كان نكرة وجب تنوينه

ٍوسبق أن خ.فا بين النحاة في ھذا التنوين، ھل ھو تنوين عوض عن حرف، أو تنوين تمكين؟ والجماھير عل$ى  ً
ًرف، والذي يكون عوضا عن حرف ل$يس ف$يٍأنه تنوين تمكين، وليس تنوين عوض عن ح قاض$ي، وم$شتري، وإنم$ا : ٍ

ٍج$وار وغ$واش: (ھو في الجمع المنتھي، أو صيغة منتھى الجموع كـ : Kوھ$ذا س$يأتي ف$ي الممن$وع م$ن ال$صرف، وأم$ا) ٍ
ٍم$$شتر وق$$اض: (ٍت$$ال ونح$$وه ك$$ـ  حال$$ة ھ$$ذا التن$$وين تن$$وين تمك$$ين، ب$$دليل رج$$وع الي$$اء وبقاءھ$$ا م$$ع التن$$وين ف$$ي: نق$$ول) ٍ

ًرأيت قاضيا، لو كان التنوين عوضا عن حرف، الع$وض � يجتم$ع م$ع المع$وض عن$ه، الب$دل والب$دل من$ه � : النصب ً
ٍقاض، التنوين ھذا عوض عن ياء، حينئذ ما ھ$و ھ$ذا التن$وين ف$ي قول$ه: يجتمعان، فإذا قيل م$ا نوع$ه، .. ًرأي$ت قاض$يا: ٍ

م تحذف الي$اء، فنبق$ى عل$ى م$اذا؟ في$ه إش$كال، وال$صواب أن$ه تن$وين َأين المعوض عنه؟ ل.. ِالياء موجودة، أين العوض
  .ٍتمكين، وليس بتنوين عوض عن حرف

ٍتال: (ًإذا Kھذا خبر ُمقدم مرفوع، ورفع$ه ض$مة مق$درة عل$ى الي$اء المحذوف$ة لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، وم$ا ) َ
ن والتن$وين حكم$ه أن$ه ٍتالي، =ن الحرك$ة ھن$ا محذوف$ة للثق$ل، حينئ$ذ: ھما الساكنان؟ الياء lنوين$ا وق$درنا الحرك$ة، ث$م ن$و ُ

ن فالتقى ساكنان lٍتال، إذا تال: الياء والتنوين، فقيل: ُواجب =نه نكرة، نو ًٍ ٍرفَِحب(Kھذا خبر ُمقدم و: َ ٌُمتعلق ب$ه =ن$ه اس$م ) ْ l
ِمتبع(فاعل و ْ ٍرفَحٌنعت لـ ) ٍ◌ُ ْ.  

ٍتال ٍرفَح7ِب: (لتواب$ع، قول$هتابع، فھو جنس دخل فيه جميع ا:  المراد بهَ تب$ع م$ا قبل$ه وش$ارك م$ا قبل$ه ف$ي : يعن$ي) ْ
ٍإعراب$$ه بواس$$طة ح$$رف، حينئ$$ذ خرج$$ت جمي$$ع التواب$$ع ا=ربع$$ة النع$$ت، والتوكي$$د وعط$$ف البي$$ان والب$$دل، =نھ$$ا تتب$$ع : ٍ
ٌمتبوعھا بدون واسطة حرف، وھذا الحكم خاص بعطف النسق ٍ.  

ٍتال( ٍرفَِحب َ ٍمتبع ْ ِ ْ َلُمتبع الذي أتبع ما بعده بما قبله، في الحك$م والمعن$ى، أو ف$ي الحك$م فق$ط، الحرف ھو ا: يعني) ُ ْ ِْ
َأنه شركه فيما قبله في اFعراب والمعنى، أو شركه ف$ي اFع$راب : في اللفظ والمعنى، أو في اللفظ فقط، بمعنى: يعني َ َ َK K

  .َ� في المعنى، وبذلك نْعرف أن القسمة ثنائية أو ث.ثية

ٍتال( ٍمتبع ٍفْرَِحب َ ِ ْ ٍبح$رف، الن$اظم ھن$ا ق$ال) ُ ٍرفَح7ِب: (ِ Kال$صبان ق$ال) ْ ًول$و تق$ديرا بن$اء عل$ى م$ذھب الن$اظم ال$ذي : َ ً
ًنذكره دائما أنه يجوز حذف حرف العطف بين المتعاطفين، وھذه مسألة مختلف فيھا ب$ين النح$اة، اتفق$وا عل$ى جوازھ$ا 

ٌجاء زيد عمرو، وأي عمرو؟ معط$وف عل$ى م$ا س$بق بح$ذف : الشعر، اتفقوا على جوازھا في النظم، تقول.. في النظم ٌk ٌ
  : حرف العطف وھذا كثير، ولذلك قال

ُالعطفَف( ْ ًطلقاُم ْ َبو ْ َحتى أم ٱو كفيك( :ٍبواو وثم وفاء: يعني) اَف .ثم ٍاوِ ِ َ .ْ ََ وحت$ى وأم، كلھ$ا ح$ذفت ال$واو، ھ$ذا  .تىَح) َ
ٍجائز باتفاق، مع كون كل حرف أو كل لفظ من ھذه : ٌ ا=لف$اظ ت$ابع لم$ا قبل$ه بواس$طة ال$واو، فھ$و عط$ف ن$سق، ل$و قي$لٍ
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َبو(عطف نسق  : َھ$ذا معط$وف عل$ى واو ف$ي مح$ل ج$ر، كي$ف معط$وف علي$ه ب$دون ح$رف عط$ف، نق$ول) Kثم( ).مُث ٍاوِ
ھ$و : ٍأنه حذف أسقط، لكنه منوي، وإذا كان كذلك حينئذ لم يخرج عن حد عطف النسق، فيقال: حرف ھنا مقدر بمعنى

  .ھذا مقدر، وھذا متفق عليه: التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف ا]تي ذكرھا، أين الحرف ھنا؟ نقول

Kوأما في النثر فجماھير النحاة على المنع، على أنه � يجوز أن يحذف حرف العط$ف ث$م يك$ون الك$.م م$ن قبي$ل 
ٌ جاء زيد وأخوك، ج$اء زي$د عم$رو، عم$رو..ٌجاء زيد أخوك: عطف النسق؛ =نه يوقع في اللبس، لو قيل ٌ ٌ ھ$ذا يحتم$ل : ٌ

ٌجاء زيد وعمرو ثم حذفت الواو، ج$اء زي$د عم$رو ھ$ذا يلت$بس: أنه بدل غلط مما سبق، لو قيل ٌٌ يوق$ع ف$ي الل$بس، =ن .. ٌ
ٍالسامع يتوھم أن عمرو عطف نسق أو أنه بدل غلط مما قبله؟ ھذا محتمل، كل ما أوقع في لبس للسامع حينئ$ذ ا= ص$ل ٍ

ًبحرف ولو تقديرا، =ن حذف العاطف جائز عند المصنف نظما ونثرا، ونجري ك.م$ه دائم$ا عل$ى م$ا رجح$ه . اجتنابه ً ً ًٌ ٍ
  .ھو � ما رجحه غيره

ٍتال( ٍرفَِحب َ ٍمتبع ْ ِ ْ ٍموض$وع لmتب$اع، ل$يس ك$ل ح$رف ي$ستعمل ف$ي الن$سق �، وإنم$ا ن$ستقرئ ك$.م الع$رب : أي) ُ ٍ
K حروف العطف فنستعمله، ولذلك ثم حروف يختلف فيھا النحاةفننظر ما الذي استعملوه من ٍھل ھي ح$رف عط$ف أم : َ

  �؟

ٍرفَِحب( ٍمتبع ْ ِ ْ ِموضوع لmتباع، وھو تشريك الثاني مع ا=ول في عامله، وقلنا: أي) ُ ْ َ ھذا ھو المعنى الم$صدري : ٍ
ٍت$شريك معم$ولين ف$ي عام$ل واح$د، =ن الك$.م ھن$ا ف$ي النواي$ا : لعطف الن$سق ٍوالمقاص$د، ت$شريك معم$ولين ف$ي عام$ل ٍ ِ َ

كا لما بعده فيما قبله إما لفظا ومعنى، وإما لفظا � معنى lتباع ُمشرmًواحد، � بد أن يكون ھذا الحرف الموضوع ل ً ًٍ ً ًK K َ.  

ٍمتبع(ًإذا  ِ ْ ًموضوع لmتباع، وما المراد كونه موضوعا لmتب$اع؟ ھ$و ت$شريك الث$اني م$ع ا=ول ف$ي عامل$: أي) ُ ه، ٍ
ھذه عن$د الك$وفيين ح$رف عط$ف، فيھ$ا خ$.ف ب$ين النح$اة الب$صريين ) أي(، )ٍأسد: ٍمررت بغضنفر، أي: (فأخرج نحو

ٍالتف$سيرية، فحينئ$$ذ ) أل(والك$وفيين، الكوفي$ون ي$رون أنھ$ا ح$$رف عط$ف، والب$صريون ي$رون أنھ$ا ح$$رف تف$سير، مث$ل 
ًغضنفرا، رأي$ت غ$ضنفرا: ًينبني على ھذا خ.ف، رأيت أسدا، أي ل$و اعتبرن$ا : ٍأس$د، أس$د: ٍم$ررت بغ$ضنفر، أي: ، أوً

ٍج$اء زي$د وعم$رو، م$ررت بغ$ضنفر، ج$ار ومج$رور، : ٍھذه حرف عطف حينئذ ص$ار مث$ل) أي( ٌ ح$رف عط$ف، ) أي(ٌ
ٍم$ررت بزي$د : ھ$ذه مث$ل ال$واو، كأن$ك قل$ت) أي(ٌمعطوف عل$ى غ$ضنفر، والمعط$وف عل$ى المج$رور مج$رور، و: ٍأسد

  . الكوفيينٍوعمرو، حكمه واحد، ھذا عند

ٍيكون بد�، أو عطف بيان مما سبق، حينئ$ذ ) أي(ما بعد : وعند البصريين � ح$رف : أي) ٍم$ررت بغ$ضنفر أي(ً
ٌتفسير مبني على السكون � محل له من اFعراب، وليس بحرف عطف، فلن يك$ون م$ن عط$ف الن$سق البت$ة، إذا نفين$ا  ٍ

Kتابع$ا لغ$ضنفر، م$ا نوع$ه؟ إم$ا أن$ك : ٍة، وأس$د ب$الخفضٍأن يكون حرف عطف، حينئذ ل$ن يك$ون م$ن عط$ف الن$سق البت$ ً
  .بدل: ٍتعربه عطف بيان، أو بدل، � إشكال، فأسد

ٌأسد تابع، وغضنفر متبوع، توسط بينھما ح$رف، ھ$ل ي$صدق علي$ه ح$د عط$ف ) ٍأسد.. أي : (قد يرد السؤال ھنا
ْل$$م يوض$$ع للت$$ش) أي(� ي$$صدق علي$$ه، =ن ھ$$ذا الح$$رف : الن$$سق أو �؟ نق$$ول ٍبح$$رف ُمتب$$ع، : ِريك، نح$$ن اش$$ترطنا قلن$$اَ ِ ْ ٍ

ًموضوعا لmتب$اع؟ ت$شريك الث$اني م$ع ا=ول ف$ي عامل$ه، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك : موضوع لmتباع، ما المراد بكونه: يعني
  ).أي(في 

ًفإن أسدا تابع بحرف وليس معطوفا عطف نسق بل بيان، فھو عط$ف بي$ان، نعرب$ه عط$ف بي$ان، =ن : ًإذا ًٍ ) أي(ٌ
ٌسير � حرف متبع، والناظم قالحرف تف ٍتال: (ٍ ٍرفَِحب َ ٍمتبع ْ ِ ْ   .لم يوضع لmتباع) أي(ٌموضوع لmتباع، و: يعني) ُ

ٍرفَح77ِب(ًإذا  ٍمتب77ع ْ ِ ْ ٍموض$$وع لmتب$$اع، والم$$راد باFتب$$اع ت$$شريك معم$$ولين ف$$ي عام$$ل واح$$د ف$$ي إعراب$$ه، : نق$$ول) ُ ٌٍ
ً الحرف، فحينئذ أخرج حرفا لم تضعه العرب لmتباع، وھ$وًيكون اFعراب الثاني تابعا ل5ول بواسطة ھذا: يعني ) أي(ٍ

ٌحد عطف النسق التابع الذي توسط بينه وب$ين متبوع$ه ح$رف، و: التفسيرية، فإذا قال قائل k)ٍأس$د: ٍم$ررت بغ$ضنفر أي (
ًتابع ومتبوع وتوسط بينھما حرف، إذا ٌ سق؟ الت$ابع ارجع إلى الح$د، م$ا ھ$و ح$د عط$ف الن$! �: ھذا عطف نسق، نقول: ٌ

ًموضوع لmتباع، حينئذ إذا لم يوضع لmتباع فحينئذ � ي$رد نق$دا أو اعتراض$ا : ٍالمتوسط بينه وبين متبوعه بحرف، أي ً ٍ ٍ ٍ
ٍ� حرف متبع على الصحيح، وليس لنا عطف بيان بعد حرف إ� ھذا. على الحد ٍٍ ِ ْ.  

  .التفسيرية) أي( بعد ٍليس عندنا عطف بيان بعد حرف إ� ھذا النوع، وھو الواقع: يعني

َك$. س$يْعلُمون (( : ٍوخرج التوكيد المسبوق بحرف كما ذكرن$اه َ ََ K َ ث$م ك$. س$يْعلُمون *َ َ ََ K َ K K س$بق أن ث$م ]5 - 4 :النب$أ))[ُ ُ
َأْول$$ى ل$$ك ف$$أْولى ( (ھن$$ا، و َ ََ ََ توكي$$د الجمل$$ة اللفظ$$ي ا=كث$$ر أن يك$$ون ف$$ي : ِ أن ھ$$ذا الح$$رف ُص$$وري، قلن$$ا]34:القيام$$ة))[َ
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Kلجمل، وتعطف بثم وألحق الرضي بھا الفاء، طيبا �، ل$يس بعط$ف : ُإذا وقع العطف ب$ثم ھ$ل ھ$و عط$ف ن$سق؟ قلن$ا! ُ
(( : ٌنسق، =ن المعنى غير مراد، إذ لو كان عطف نسق لخرج عن التوكيد، =ن ما بعد ثم مطابق في اللفظ لما قبل ث$م

َك. سيْعلُمون  َ ََ K َ ثم ك. سيْعلُمون *َ َ ََ K َ K ً مط$ابق ل$ه، إذا]5 - 4 :النب$أ))[ُ ج$يء بھ$ا ھن$ا لعط$ف م$ا بع$دھا عل$ى م$ا قبلھ$ا ) ث$م: (ٌ
ًصورة فسحب، إذ لو كان المراد بھا حقيقة العطف لخرج من باب التوكيد إلى باب عطف الن$سق، ول$يس ھ$ذا الم$راد، 

ٌ=نھم أطلقوا على أنھا من أمثلة التوكيد بالجملة، والتي فصل بينھما حرف ِ ُ.  

ٌالجمل$ة الثاني$ة ھ$ي ع$ين ا=ول$ى وبينھم$ا ات$صال ش$ديد، فعن$د البي$انيين أن$ه يمتن$ع الف$صل .. ًما كان متص.: اوقلن
ًھنا في ھذا التركيب ليست بحرف عطف لفظا ومعنى، وإنما ھي من جھة المعنى) ُثم(بينھما بحرف عطف، و ٍ.  

َك$$. س$$يْعلُمون (( : ٍوخ$رج التوكي$$د الم$$سبوق بح$رف نح$$و َ ََ K K ث$م*َ َ ك$$. س$$يْعلُمون ُ َ ََ K َ ول$$و ُجع$$ل قول$$ه]5 - 4 :النب$أ))[َ ِ :
ٍرفَِحب( ٍت7ال: ل$و قي$ل: الباء لل$سببية لخ$رج جمي$ع ذل$ك، يعن$ي) ْ ٍرفَح7ِب َ ، الب$اء إذا حملناھ$ا عل$ى الم.ب$سة ورد علين$ا م$ا ْ

ِسبق وأخرجناه بما ذكر، وإذ جعلناھا  ٍرفَِحب-ُ ٍبسبب حرف متبع ل$م ي$رد :  سببية، يعني- ْ ٍش$يء، =ن م$ررت بغ$ضنفر، ٍ
ٍھنا، وإنما بسبب ما قبله، حينئذ صار عطف بيان، �نطباق حد عطف البيان علي$ه، ) أي(ٍأسد التبعية ليست بسبب : أي

  .وكذلك الذي ذكره في التوكيد

التف$$سيرية، والتوكي$$د الم$$سبوق بالع$$اطف لي$$ست ب$$سبب ) أي(لخ$$رج جمي$$ع ذل$$ك، =ن تبعي$$ة البي$$ان الم$$سبوق ب$$ـ 
ك$. : اح$ذفھا! السبب ھو وجود الف$اء أو ث$م، طي$ب: والعاطف، =ننا لو قلنا) أي(، لثبوت التبعية لھما مع حذف الحرف

ًك. سيعلمون، ھل خرج عن كونه توكيدا؟ �، إذا.. سيعلمون ٌج$اء زي$د : ًكونه تابع$ا لم$ا قبل$ه ل$يس ب$سبب ث$م، بخ$.ف: ً
ًوعمرو، عمرو تابعا لما سبق بوجود الواو، لو حذف ٌ ًلم$ا ص$ار ك.م$ا ف$صيحا، ص$ار ح$شوا.. ت ال$واو ل$سقط العط$فٌ ً ً ..

ٍلغوا، فحينئ$ذ ك$ون وج$ود ھ$ذا الح$رف ل$م ي$ؤثر دل عل$ى أن$ه ل$يس بعط$ف ن$سق، ول$ذلك تق$ول ٍم$ررت بغ$ضنفر أس$د، : ً ٍ
ٌأسد عطف بيان، سواء وجدت : ًصحيح؟ صحيح، إذا  ٌك$. س$يعلمون الثاني$ة، مؤك$دة ل5ول$ى س$واء: أم �، وكذلك) أي(ٍ

  .أو �) ثم(وجدت 

ٍرفَِحب: (ًإذا ًبسبب الحرف، لو لم يوجد الحرف لما كان م$ا بع$ده تابع$ا لم$ا قبل$ه، وھ$ذا ل$يس موج$ود ف$ي : يعني) ْ
  .أو فاء) ثم(التفسيرية، وكذلك الجملة المؤكدة التي تقع بعد ) أي(عطف البيان الذي يكون بعد 

ٍتال( ٍرف متبعَِحب َ ِ ْ ُ ُطفَع ٍْ َالنس ْ َالنس ُفْطَع) ْق.   .ٌخبر مقدم عليه: مضاف ومضاف إليه، وھو مبتدأ، وتال: ْق.

ْكاخصص( ُ ُ Mبود َ ُ ٍوثناء ِ َ ْصدق ْنَم َ َ ٍالكاف ھذه تمثيلية داخلة على محذوف تقديره كقولك، ) َ ْاخصصٌ ُ  ھ$ذا فع$ل أم$ر ُ
Mب77ود(أن$$ت، : ًمبن$ي عل$$ى ال$$سكون، والفاع$$ل ض$$مير م$ستتر وجوب$$ا تق$$ديره ُ ٌاس$$م مج$$رور بالب$$اء، : lدالب$اء ح$$رف ج$$ر، و) ِ ٌ
ًوالباء أصلية، فتقتضي حينئذ متعلقا تتعلق ب$ه، لم$اذا؟ نق$ول ًھ$و ح$رف أص$لي، وإذا ك$ان حرف$ا أص$ليا يقت$ضي متعلق$ا : ٍ ً ً ٌ

ًيتعل$ق ب$ه، لم$اذا يقت$ضي الح$رف ا=ص$لي متعلق$ا؟ معم$ول والمعم$ول يقت$ضي ع$ام. � ب$د، إذا قي$ل ٍب$ود ح$رف ج$ر، : ً
ٍبزيد، مع عمرو، تعرف ٍ أن ھذا معمول، وكل معمول � بد له م$ن عام$ل يقت$ضي العم$ل في$ه، حينئ$ذ ل$ذلك قي$لٍ ٍبزي$د، : ٍ

ھذا مفعول به في المعنى تعدى إلي$ه عام$ل وس$بق أن ح$روف الج$ر إنم$ا س$ميت ح$روف ج$ر، =نھ$ا تج$ر مع$اني : ٍزيد
ًبزي$د بعم$$رو ب$ود، إذا: ا=فع$ال إل$ى مجروراتھ$ا، أو ل5س$ماء، ف$إذا قل$ت ٍ عن$ى ُج$ر إلي$ه، والح$رف أص$لي، الك$$.م َث$م م: ٍٍ

  .مفروض في الحرف ا=صلي

ًثم معنى ُجر إلى المعنى ھذا، ھو معنى العامل، سواء ك$ان فع$. أو ك$ان وص$فا، إذا: ًإذا ً ً ٍب7ود: (َ ُ ج$ار ومج$رور ) ِ
ِبمحب$ة وثن$اء معط$وف عل$ى ُود عط$ف ن$سق، والح$رف ھ$و الح$رف الُمتب$ع ا: ْاخُصص، يعن$ي: متعلق بقوله ْ ٍ ٍ ل$ذي عن$اه ٍٍ

ٍرفَِحب: (بقوله ٍمتبع ْ ِ ْ ُ.(  

ٍثناء( َ Mود(ٌمعطوف على ) َ ٍثناء: (ًوالمعطوف على المجرور مجرور، إذا) ُ َ ِھو المْعني بقول$ه) َ ٍت7ال: (َ وال$واو ھ$و ) َ
ٍرفَِحب: (ِالمعني بقوله ٍمتبع ْ ِ ْ ٌيظن البعض أن زيد وعمرو كله عط$ف ن$سق �، ج$اء زي$د وعم$رو! انتبه) ُ ٌٌ د يت$صور زي$: ٌ

ٍبح7رفما بعد الواو، ھو الذي ُيعرب بأن$ه عط$ف ن$سق، : ٌوعمرو كل منھما عطف نسق �، عطف النسق ْ َ ً يك$ون س$ابقا ِ
  .عليه

ٍتال(إذا طبقت حد الناظم : ًإذا ٍرفَح7ِب َ ٍمتب7ع ْ ِ ْ Mب7ود(ھ$ذا الح$د،  )ُ ُ ٍثن7اءَو ِ َ ٍت7ال: (ثن$اء ھ$و قول$ه: تق$ول) َ الم$راد ت$ابع، ) َ
ٍرفَِحب: (قولهوالواو قبله ھي المعنية ب ٍمتبع ْ ِ ْ Kأتبعه في اFعراب، شركه في إع$راب م$ا قبل$ه، إع$راب م$ا قبل$ه م$ا ھ$و؟ ) ُ َ

ٍثناءَوالجر بالباء، .. الخفض َ ھ$ذا فع$ل، ) اخ$صص(أو بالباء؟ بالباء =نه خفض، و) ْاخُصص: (مجرور بأي شيء؟ بـ: َ
  .والفعل � يقتضي الخفض، وإنما يرفع أو ينصب
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Mب77ود(ًإذا  ُ ٍحب$$ة وثن$$اء يعن$$يبم) ِ ٍثن77اء(ٍبخي$$ر، : ٍ َ ْھ$$ذا العام$$ل في$$ه ھ$$و العام$$ل ف$$ي المتُب$$وع، الت$$الي ال$$ذي ھ$$و) َ ثن$$اء، : َ
ْالعامل فيه ھو العامل في المتُبوع وھو الباء َ.  

ْصدق ْنَم( َ ٌاسم موصول بمعنى: الذي صدق، من: يعني) َ ٌفعل ماضي، والفاع$ل ض$مير م$ستتر : الذي، وصدق: ٌ
ھن$ا ) م$ن! (فعل وفاعله، والجملة � مح$ل لھ$ا ص$لة الموص$ول، طي$ب: ٍحينئذ نقول صدق، )من (تقديره ھو يعود على

ھ$ذه ) م$ن(الذين، ألي$ست : الذي؟ أو يحتمل أن يكون بمعنى: الذين، لماذا قلنا بمعنى: الذي، أو: يحتمل أن يكون بمعنى
  الذين؟ : اللذين، أو بمعنى:  بمعنىالذين، أو: ھذه بمعنى: اسم موصول مشترك، مفرد ومثنى والجمع، متى نقول

م$ن ص$دقوا ب$الواو، مث$ل .. من ص$دقا: ًالمفرد، إذ لو كان مثنى لقيل) من(Kلما أفرد الفاعل مذكر علمنا أن مراده 
جاء من ق$اموا، فتنظ$ر .. جاء من قاما.. جاء من قام).. من(جاء الذي قام، واللذان قاما، والذين قاموا، كذلك : أن تقول
لف$ظ ) من(ًئد، فإن كان مفردا حكمت عليه باFفراد، إ� فيما إذا كان السياق قد يدل على أنه أعاد الضمير على إلى العا

ُومن الناس مْن يقوُل (( : دون المعنى، وھذا سبق معنا َ َ َ َِ K  ھنا أعاده على اللف$ظ م$ع ك$ون المعن$ى جم$ع، لك$ن ]8:البقرة))[ِ
ِوما ُھم بُم(( : � بد من قرينة أخرى ْ َ َْؤمنين َ ِ   .]8:البقرة))[ِ

  : ًإذا

ٍتال ٍرفَِحب َ ٍمتبع ْ ِ ْ ُطفَع ُ َالنس ْ ْكاخصص***  ْق. ُ ُ Mبود َ ُ ٍثناءَو ِ َ ْصدق ْنَم َ َ َ  

K      حد لنا عطف النسق، ثم بين لنا الحروف التي يعطف بھا، يعني K ُ K َكأنه ف$سر لن$ا قول$ه: َ K ٍرفَح7ِب: (َ ٍمتب7ع ْ ِ ْ م$ا ھ$و ھ$ذا ) ُ
K يكون توقيفيا، وثم حروف متفق عليھ$ا، وث$م ح$روف مختل$ف فيھ$ا، والق$ول ھن$ا ك$القول ف$ي ح$روف الحرف؟ � بد أن Kَ َ ً

ُذكر المعاني التي تذكر في ھذا الباب � يمكن استقصاؤھا، وإنما نذكر ا=صول، ومغن$ي اللبي$ب م$ن أراد : الجر، يعني
Kالتوسع فليرجع إليه، وإ� ثم مسائل فيھا خ.ف طويل عريض جد   ً.اَ

َالعَف( ُطفْ ِما ھو ھذا الحرف الُمتبع؟ فقال: ًالفاء ھذه فاء الفصيحة، كأن سائ. قال) ْ َالعَف7: (ْ ُطفْ َطلُم ْ َالعَف7، ً)اَق7ْ ُطفْ ْ 
َالعفاء الفصيحة، و : الفاء ُطفْ َب7و: (مبتدأ وخب$ره قول$ه: ْ ٍم$سمى واو، : ٍوم$ا عط$ف علي$ه، الب$اء ح$رف ج$ر، واو أي) ٍاوِ

َب7و(و: ٌرف عط$ف، وإنم$ا ھ$ي اس$م، ب$دليل دخ$ول الب$اء عليھ$ا=ن الواو ليست ھي ح ٌوالتن$وين ك$ذلك، فھ$ي اس$م، ).. ٍاوِ
ٍوه، ھذا ھو الذي ھو مسمى الواو، أما الواو فھي اسم وليست بحرف.. وه.. مسمى الواو، جاء زيد وا: وإنما لمراد ٌ K.  

َب7و( ٌال$واو اس$م مج$رور بالب$اء، وج$ره ك$سرة ظ$اھرة عل$ى آخ$ره، و) ٍاوِ الج$ار والمج$رور متعل$ق بمح$ذوف خب$ر ٌ
ٍكائن$$ا أو ك$$ائن، إنم$$ا تق$$دره: ٌك$$ائن ب$$الرفع و� تق$$ول.. ٌالمبت$$دأ تق$$ديره ك$$ائن ٌك$$ائن ب$$الرفع =ن$$ه خب$$ر، والخب$$ر مرف$$وع، : ً ٌ

َالعَف( ُطفْ َطلُم ْ َبوً اَقْ ٍكائن بواو، لكن ھنا نق$ول) ٍاوِ أن يب$يlن ٍب$واو وم$ا عط$ف علي$ه، =ن الخب$ر ھن$ا مجم$وع، =ن$ه أراد : ٌ
ٌحروف العطف، العطف كائن بأي شيء؟ ليس بالواو فقط، وما ع$داھا ل$يس بح$رف عط$ف �، إنم$ا الم$راد ال$واو وم$ا 

  .عطف عليه

Kالواو وما عطف عليه خبر المبتدأ، لكن ھذا عند بيان الحك$م الع$ام، وأم$ا عن$د التف$صيل فتع$رب ك$ل : ٍحينئذ نقول
َالعَفٍواحدة على حدة،  ُطفْ َطلُم ْ َبوً اَقْ ًفالعطف بواو ُمطلقا، كائن بواو ُمطلقا، .. ٍاوِ ًٍ َطلُمٌٍ ھذا حال م$ن ال$ضمير الم$ستتر : ًاَقْ

ٍفالعطف كائن ُمطلقا بواو: Kفي متعلق الجار والمجرور، التركيب ھكذا ً ًكائن بواو ُمطلقا.. ٌ ٍ حال كونه مطل$ق، والم$راد .. ٌ
ك، ما قبله في المعنى، يعنيأن الحرف: باFط.ق ھنا في اللفظ والمعنى، بمعنى lمعنى العامل، وف$ي اللف$ظ ال$ذي :  ُيشر

ٌجاء زيد وعمرو، الواو ھنا اقتضت ث.ثة أحكام، أو حكمين؟ : الرفع والنصب والخفض، فإذا قيل: ھو الحكم اFعراب ٌ  

Kالواو ھنا شركت ما بعدھا فيما قبلھا ف$ي المعن$ى، م$ا الم$راد ب$المعنى؟ يعن$ي أل$يس الفاع$ل ال$ذي معن$ى العام$ل، : َ
ٌج$اء زي$د، : ُعطف عليه في عمرو، أليس ھو مت$صف ب$المجيء ف$ي ال$زمن الماض$ي؟ بل$ى، ھ$و ھ$ذا المعن$ى، ف$إذا قي$ل

ٌموصوف بكونه وقع منه مجيء في الزمن الماضي، ھذا معن$ى ال$سابق، إذا قي$ل: ٌزيد Kوعم$رو، ال$واو ش$ركت عم$رو : ٌ َ ٌ
  . في الزمن الماضي، ھذا المراد به في المعنىمع زيد في المعنى الذي ثبت له وھو المجيء

Kث$م ف$$ي اFع$$راب، إذا ك$ان م$$ا قبل$$ه مرف$وع ش$$ركت م$$ا بع$ده ف$$ي الرف$$ع، وإذا ك$ان م$$ا بع$$ده من$صوبا ش$$ركته ف$$ي  Kَ ًَ K ُ
َطلُم: (ٌت$$شريك ف$$ي المعن$$ى وف$$ي الحك$$م، ھ$$ذا الم$$راد بقول$$ه: ًالن$$صب، وھك$$ذا ف$$ي الخف$$ض، إذا =ن بع$$ض الح$$روف ) ًاَق77ْ

lَتشر ًك ما بعدھا فيما قبلھا في اFعراب فح$سب، وأم$ا الحك$م �، إم$ا أن يك$ون م$سكوتا عن$ه كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي بع$ض ُ K K
ًوأما أن يكون ثابتا له نقيض ما قب$ل، ول$ذلك ق$ال) بل(أحوال  K) : ْوأت7ـبعت َ َ َْ َلفظ7َ ْ َفح7ً اَ ُسبَ َطلُم: (ھ$ذا مقاب$ل لقول$ه) ْلَب7 ْ ) ًق7اْ
ره lُيفس.  
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Kقسم لك : ًإذا Kأن ھذا الحرف شرك ما بعده فيما قبله ف$ي الحك$م، وھ$و : ًعطف ُمطلقا بمعنى: الحروف إلى قسمينَ َ
ًاFعراب، والذي عبر عنه باللفظ رفعا ونصبا وخفضا، وفي المعنى بمعنى ً أنه يثبت لما بعد الحرف م$ا ثب$ت لم$ا قب$ل : ً

  .الحرف، وھو مقتضى العامل السابق

ْوأتـبعت ( َ َ َْ َلفظَ ْ َفحً اَ ُسبَ ٍبواو(فقط دون المعنى : يعني) ْ ُبواو وثم عل$ى إس$قاط ح$رف العط$ف، و: يعني) اَف .مُث ِ  اَف7(ٍ
َأم .تىَحو َأم أو: أص$لھا) ْو ٱَ ٍبإس$كان الم$يم وأو، وك$ل ھم$زة ف$ي ح$رف فھ$ي ھم$زة قط$ع إ� ھم$زة واح$دة اختلف$وا : ْأم.. ْ ٍ

ٌ السابق، وأما م$ا ع$داھا فھ$و متف$ق علي$ه أن ھمزت$ه ھل ھي ھمزة قطع أم ھمزة وصل؟ على الخ.ف) أل(ھمزة : فيھا K
َأم$ْو: ھنا أسقطھا الناظم لضرورة النظم، وھكذا تقرؤھا: ًھمزة قطع، إذا َأم.. (َ ِكف(، ) ْوٱ َ ْص7د َكْي7َ ِ كف)َف7اَوَو ٌقِ :  يعن$يَكْي7َ

  .ٌفيك صدق ووفاء: كقولك

ًمن يعربه تفصي. ليس اختصارا؟ نقول ج$اء فع$ل وفاع$ل، : ال$ب م$ا يخت$صر، � يق$ولھ$و ف$ي مق$ام التعل$يم الط: ً
  .جاء فعل ماضي إلى آخره: ِھذا المنتھي ُيعرب ھكذا، لكن تقول

  ؟؟؟                               

ٍوف$$اء ھ$$ذا ا=ص$$ل ووف$$اء، حينئ$$ذ نق$$ول: إنم$$ا نق$$ول ال$$ضمة ا=ص$$ل أن تك$$ون ظ$$اھرة عل$$ى الھم$$زة المحذوف$$ة : ٌ
  .ٌووفاء: ًضرورة، =نه

ِكف( ْصد َكْيَ ك ب$ين الت$ابع والمتب$وع لفظ$ا : ًإذا) َفاَوَو ٌقِ lًذكر في ھذا البيت ستة أحرف، فھ$ذه ال$ستة ا=ح$رف ت$شر ُ
َطلُم: (ًومعنى، وھذا المراد بقوله في اFعراب، يكون ما بع$ده : فعرفنا المراد التشريك في اللفظ أو في الحكم، يعني) ًقاْ

معن$ى : ًم$ا بع$د ال$واو م$ث. م$ن المعن$ى م$ا ثب$ت لم$ا قب$ل ال$واو، يعن$ييثب$ت ل: مرفوع ك$شأن س$ابقه، وف$ي المعن$ى يعن$ي
  .العامل يثبت لما بعد الواو

  .ھذا يأتي" حروف العطف على قسمين : " قال الشارح ھنا

َوأتـبعت لفظا فحسب بل و) َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ًْ َ ْ ْ َلكن كلم يبد امرٌؤ لكن ط6 *** َ َ ْ ُ ِْ َِ َ َُ ْ ْ َ ْ َ  

ْوأتـبعت        َ َ َْ َبل ل َ ْ ًفظاَ َ ٍرفَح7ِب: (، أتبعت ما بعدھا لما قبلھا، =ن$ه يق$ولْ ٍمتب7ع ْ ِ ْ ھ$ذا فاع$ل، وأتب$ع : ب$ل) ب$ل(أتبع$ت : ًإذا) ُ
ٌفعل ماضي مبني على الف$تح، والت$اء ت$اء التأني$ث ٌح$رف مبن$ي عل$ى ال$سكون � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، .. ٌ ًلفظ7ا(ٌ ْ ھ$ذا ) َ

ز في$ه النح$اة وجھ$ين، لك$ن كون$ه تميي$زا من جھة اللفظ، أو منصوب بنزع الخافض: تمييز، يعني lدائما مث$ل ھ$ذا ُيج$و ،ً ً
ًأول$$ى، لم$$اذا؟ =ن الن$$صب بن$$زع الخ$$افض م$$سموع، و� ُيج$$وز ُمطلق$$ا بھ$$ذا اFط$$.ق، وإن توس$$ع النح$$اة وغي$$رھم ف$$ي  K

ًنق67 : (عياFعراب أو في الك.م به، أو في تجويزه، لكن إذا قرروا مسألة عل$ى جھ$ة التأص$يل حكم$وا علي$ه بأن$ه س$ما ْ َ
ُوفي أن وأن يطرد ْ .ِ . َ َ ََ َ   .كما سبق معنا) ِ

ًلفظا: (ًإذا ْ ٍوأتبع$ت م$ن جھ$ة اللف$ظ، حينئ$ذ ص$ار التقيي$د ھن$ا ل$ه : تميي$زه أول$ى، يعن$ي: يجوز في$ه وجھ$ان: نقول) َ
َلفظ: (ًصار وصفا، فإذا قال.. مفھوم ْ ه ف$ي اFع$راب، أن م$ا بع$ده يأخ$ذ حك$م م$ا قبل$: مراده في الحك$م، بمعن$ى: يعني) ًاَ

ك م$ا بع$دھا فيم$ا قبلھ$ا ف$ي اFع$راب،  lنه لم يكن عطف نسق إ� من أجل ھذا، كل الح$روف الت$سعة ا]تي$ة كلھ$ا ت$شر=ُ
ك ف$$ي اللف$$ظ فق$$ط، وأم$$ا المعن$$ى ف$$.، يعن$$ي lولك$$ن انف$$ردت ھ$$ذه ع$$ن ال$$سابقة ال$$ستة لكونھ$$ا ت$$شرK معن$$ى العام$$ل ال$$سابق : ُ

  ).لكن(و) �(و) بل(للحرف � ُيعطى بما بعد 

ْوأتـبعت ( َ َ َْ ًلفظاَ ْ ُفحسب َ ْ ْب7ل(قط، بقية ح$روف العط$ف، : الفاء ھذه زائدة لتزيين اللفظ كما سبق، وحسب بمعنى) َ َ (
ْلكن(معطوف عليه ) َ◌)(ھذا فاعل أتبعت و ِ ْكل7م(ولك$ن، : على إس$قاط الع$اطف يعن$ي) َ َ ُيب7د َ ْ ُام7رٌؤ َ ْلك7ن ْ ِ َط67 َ ْكل7م، )َ َ ُيب7د َ ْ َ 

ْ حينئذ صارت الكاف جارة لقول محذوف، لمكقولك،: يعني َ ً K ٍحرف نفي وجزم وقلب، مبن$ي عل$ى ال$سكون � مح$ل ل$ه : ٍ ٍ
ُيبد(من اFعراب،  ْ دع$ا ي$دعو، : ٌفعل م$ضارع مج$زوم بل$م، وجزم$ه ح$ذف ح$رف العل$ة ال$واو، =ن$ه م$ن ب$دا يب$دو ك$ـ) َ

ُيب77د(ٍل$$م ي$$دع، حينئ$$ذ : مثل$$ه ْ ٌھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع مج$$زوم بل$$م،: نق$$ول) َ ٌ  وجزم$$ه ح$$ذف ح$$رف العل$$ة وھ$$و ال$$واو، والفاع$$ل ٌ
ُام77رٌؤ( ْلك77ن(ٌيب$$دو، فاع$$ل مرف$$وع ورفع$$ه ض$$مة ظ$$اھرة عل$$ى آخ$$ره، : فاع$$ل مرف$$وع ب$$ـ).. ْ ِ ٌح$$رف عط$$ف مبن$$ي عل$$ى ) َ

ْلك7ن(السكون � محل له من اFعراب،  ِ َط67 َ ًبف$تح الط$اء مق$صورا، ھ$و نف$سه مق$صور ط$. الول$د م$ن ذوات الظل$ف، ) َ
  .مختلف فيه: لوحش فقط، يعنيولد بقر ا: وقيل

ْلكن: (ًإذا ِ َط6 َ َط6، )َ ُامرٌؤ(ھذا معطوف على : َ Kش$ركت م$ا بع$دھا فيم$ا : ًوالمعطوف على المرف$وع مرف$وع، إذا) ْ َ
ًقد يكون العطف مح.، وقد يكون تقديرا، وقد يكون لفظا: قبلھا في الرفع، وسيأتي من أحكام الباب ً ً.  
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َط6( Kفعه ض$مة ُمق$درة عل$ى آخ$ره، =ن$ه كفت$ى، فت$ىھذا مرفوع ور: نقول) َ K َط$.(Kحركت$ه ُمق$درة، : َ مثل$ه، وھ$و ) َ
ُامرٌؤ(معطوف على  Kالضمة ُمقدرة على آخره، : ًإذا) ْ K ْلمَ ُيبد َ ْ ُامرٌؤ َ ْلك7ن(ٌلم يظھر، ھذا نفي للب$داء عن$ه وھ$و الظھ$ور،  :ْ ِ َ 

َط6 َلكن ظھر ط.، أو الظاھر ط.، إذا ش$رك: يعني) َ َK ٌوھ$و ام$رؤ الحك$م ) لك$ن(ْته ف$ي اللف$ظ دون المعن$ى، =ن م$ا قب$ل ً
ًوھو ط. الحكم ثابت له، فالذي نفي أو� أثبت ثاني$ا لم$ا بع$د ) لكن(ٌمنفي عنه، وما بعد  ًُ َش$ركت بينھم$ا ف$ي : ً، إذا)لك$ن(ٌ َK

ْوأتـبعت : (اFعراب فحسب، وھذا مراده بقوله َ َ َْ ًلفظاَ ْ ُفحسب َ ْ Kأما في المعنى ف.، ھذا يختلف، لك$ن ھ$و فقط يعني، و) ْبل َ
أثبت$ت لم$ا ) لك$ن(وسيأتي البحث فيھا على جھة التف$صيل، والم$راد ھن$ا اFش$ارة إل$ى أن ) �(و) بل(دون ) لكن(Kمثل بـ 

Kبعدھا ما قبلھا في اFعراب فحسب لفظا، وأما في المعنى فيختلفان ً.  

  :حروف العطف على قسمين: " قال الشارح

ك المعطوف مع المعطوف عليه ُمطلقا، أي: أحدھما lًلفظا وحكما : ًما ُيشر ًحكما عبر به ھنا ع$ن المعن$ى، وإن " ً
ًلفظا ومعنى، وقد يطلق الحكم كذلك عل$ى اللف$ظ، لك$ن المق$صود ف$ي اللف$ظ أن يك$ون اFع$راب، وف$ي : كان الكثير يقول ً

ُج$اء زي$د وعم$رو، وث$م نح$و: المعنى أن يكون المعنى الثابت لما قبل الحرف، وھ$ي ال$واو نح$و ٌ ٌج$اء زي$د ث$م عم$رو، : ٌ ُ ٌ
ٌجاء زيد فعمرو، وحتى: والفاء ٌج$اء زي$د أو عم$رو؟ : ٌأزي$د عن$دك أم عم$رو؟ وأو نح$و: قدم الحجاج حتى المشاة، وأم: ٌ ٌ

Kھذه كلھا الحروف الستة شركت ما بعدھا ما قبلھا في اFعراب وفي المعنى َ.  

ك لفظا ف: والثاني"  lْوأت7ـبعت : (وھ$و الم$راد بقول$ه" ًق$ط � معن$ى ًما ُيشر َ َ َْ ًلفظ7اَ ْ ُفح7سب َ ْ ْك7نَلَ )َوْ لَب7 َ ھ$ذه الث.ث$ة ) ِ
ك الثاني مع ا=ول في إعرابه � في حكمه، يعن$ي lٌم$ا ق$ام زي$د ب$ل عم$رو، عم$رو ھ$و الق$ائم، : � ف$ي معن$اه، نح$و: ُتشر ٌ ٌ

ًوزيد منفي عنه القيام، إذا ٌ  قبلھا، أثبتت القيام لعمرو ونفته عن زيد لما سبق، =نھ$ا � تك$ون أثبتت لما بعدھا نقيض ما: ٌ
ٌبعد نفي، وجاء زيد � عمرو، فالجائي زيد دون عمرو، جاء زيد � عمرو ٌٌ ٌ ٌ � ھنا أثبت$ت لم$ا بع$دھا حك$م م$ا قبلھ$ا ف$ي : ٍ

ًاFعراب، ونفت المعنى عنه، و� تضرب زيدا لكن عمرا، يعن$ي ًاض$رب عم$را، عم$را م$ضروب: ً ٌم$أمور ب$ضربه، . .ً
  .منھي عن ضربه: ًوزيدا

ك ما بعدھا ما قبلھا في اFعراب فحسب، وأما في الحكم الذي ھو المعنى ف.: ًإذا lھذه ا=حرف الث.ثة تشرK ُ.  

Kس$تة ف$ي ا=ول، وث.ث$ة ف$ي الث$اني، وث$م أربع$ة أو : تكون ھذه الحروف التي ذكرھا الناظم ھنا ف$ي البيت$ين ت$سعة َ
  .ذكورة في المغني فليرجع إليھاخمسة أحرف م

  :ٌحروف العطف المذكورة تسعة، وھي ث.ثة أقسام، وإن كان المشھور أنھا على قسمين على ما ذكره الشارح

ك ف$ي اللف$ظ فق$ط دائم$ا، وھ$و ث.ث$ة- lثب$ات والنف$ي، ) �(و) لك$ن(و) ب$ل: (ً ما ُيشرFخ$ت.ف المتع$اطفين فيھ$ا با�
ٌجاء زي$د � عم$رو، ج$اء زي$د مثب$ت ل$ه المج$يء، � : ان في اFثبات والنفي كما سبقالمعطوف والمعطوف عليه يختلف ٌٌ

ٌعمرو منفي عنه المجيء، إذ ما قبل    .بالعكس كما سيأتي تفصيله) �(منفي، وما بعدھما مثبت، و) لكن(و) بل(ٌ

ك لفظا ومعنى دائما، وھو أربعة- lوما ُيشر ً   ).حتى(و) ثم(و) الفاء(و) الواو: (ًً

ك لفظا فقط تارة، ولفظا ومعنى تارة أخرى، وھو - lًوما ُيشر ًً ً مختلف فيھ$ا، ھ$و ذكرھ$ا )  أو(و) أم(، )أو(و) أم: (ً
َالعَف: (الناظم مع القسم ا=ول، وھو ُطفْ َطلُم ْ ك لفظ$ا ومعن$ى ُمطلق$ا ف$ي ك$ل تركي$ب، لك$ن : يعني) ًقاْ lًم$ا ُي$شر ) أو(و) أم(ًً

كة ف$ي اللف$ظ والمعن$ى، والن$اظم ل$م ي$راع ھ$ذه القل$ة، ول$ذلك حك$م فيه نوع خ.ف، لكنه ف$ي غي$ر الغال$ب  lتك$ون ُم$شر �ً
كة لم$ا بع$دھا م$ا قبلھ$ا ف$ي اللف$ظ )الف$اء(و) ثم(و) حتى(و) الواو(عليھا بما حكم على  lھ$ذه دائم$ا ف$ي ك$ل تركي$ب ُم$شر ،ً

كومن غير الغالب) الواو(الغالب الكثير أنھا مثل ) أم(و) أو(Kوفي المعنى، أما  lأنھا � تشر ُ.  

ك م$ا بع$دھا ) أو(و) أم(ٍحينئذ الناظم � إشكال بأنه راعى الكثرة وھي التي يؤص$ل عليھ$ا فحك$م عل$ى  lُبأنھ$ا ت$شر
  .ما قبلھا في اللفظ والمعنى

كان ف$$ي اللف$$ظ � ف$ي المعن$$ى، ون$$سبته =كث$$ر النح$اة كم$$ا ذكرن$$اه س$$ابقا، ) أو(و) أم( lًأكث$ر النح$$اة عل$$ى أنھم$ا ُي$$شر
كان ف$$ي اللف$$ظ � ف$$ي ) أو(و) أم. (ًرا م$$ا ين$$سب ش$$يء =كث$$ر النح$$اة يك$$ون في$$ه ن$$زاعكثي$$ lوأكث$$ر النح$$اة عل$$ى أنھم$$ا ُي$$شر

كان لفظ$ا ومعن$ى م$ا ل$م يقت$ضيا إض$رابا، يعن$ي lًالمعنى، وص$حح ال$صبان أنھم$ا ُي$شر ًً K) :أنھ$ا ) أو(كم$ا س$يأتي ) أو(و) أم
ِوبانق: (تأتي منقطعة) أم(تأتي لmضراب، و ْ ِ ٍطاعَ َبمعنَو َ ْ َ ْبل "ىِ َ".(  

كان ف$$ي اللف$$ظ والمعن$$ى م$$ا ل$$م ي$$ستعم. ف$$ي معن$$ى اFض$$راب، وإذا : ًاFض$$رابية، إذا) أو(المنقطع$$ة، و) أم( lُي$$شر
ْوأتـبعت : (ٍاستعم. في معنى اFضراب حينئذ قال ھنا َ َ َْ ًلفظاَ ْ َفح َ ُسبَ ) أم(ھ$ذه ت$أتي لmض$راب، ول$ذلك ض$بط ) ب$ل) (ْبل ْ

ٍوبانقطاع) بل: (ا بمعنىالمنقطعة بأنھ َ ِ ْ ِ َبمعن7َو َ ْ َ ْب7ل "ىِ كة ف$ي )ب$ل: (ت$أتي بمعن$ى) أم: (ً، إذا"َ lوھ$و ق$د ذكرھ$ا ف$ي الُم$شر ،
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ك ف$ي اللف$ظ � ف$ي المعن$ى، إذا) بل(، و)بل: (اللفظ والمعنى، ثم تأتي بمعنى lًت$شر Kق$د يك$ون ث$م اعت$راض عل$ى الن$اظم : ُ َ
  .أنھا إذا أطلقت انصرفت إلى المتصلة، وھي المعادلة كما سيأتي) أم: (بھذا، لكنه راعى ا=كثر والمشتھر في

كان ف$ي اللف$ظ فق$ط، =نھم$ا : ًإذا lكان لفظا ومعنى م$ا ل$م يقت$ضيا إض$رابا، فإنھم$ا حينئ$ذ ُي$شر lٍوالصحيح أنھما ُيشر ًً ً
ك في اللفظ فقط) بل(و) بل: (بمعنى lُإنما تشر.  

كان ف$ي اللف$ظ وح$سب، وإذا ) بل(أخذت حكم ) بل: (ا بمعنىإذا كانت: فيھما تفصيل) أو(و) أم: (ًإذا lفي أنھما ُيشر
ٌأزي$د ف$ي ال$دار أم : =ن القائ$ل. رجعن$ا إل$ى ا=ص$ل ال$ذي أطلق$ه الن$اظم ھن$ا، وھ$و الكثي$ر الغال$ب) ب$ل: (لم يكونا بمعنى

ٌأزيد في الدار أم عمرو ھل فيه تشريك أم �؟ ھ$و ع$الم ق$اط: إذا قال قائل.. ٌعمرو ِ َ ٌ ع ب$أن أح$دھما موج$ود، ولك$ن ال$ذي ٌ
Kھن$ا س$وت بينھم$ا، ل$و قي$ل) أم(سوى بينھما في الوجود في ال$دار، : ًأشكل عليه تعيين الموجود، إذا ٌأزي$د ف$ي ال$دار أم : َ

َعمرو، ثم تسوية بينھما َ ِت$شريك، م$ا بع$د .. ٌ ٌم$شارك لم$ا قبلھ$ا ف$ي كون$ه موج$ودا ف$ي ال$دار أو �؟ وھ$و ق$اطع ب$أن ) أم(َ ًٌ
ًدا منھما في الدار، ولكن التعيين ھو الذي يحتاجه جوابا لسؤاله، ولذلك في مثل ھذا التركيب � ُيج$ابواح نع$م أو �، : ً

ًعينته، عينته بكونه ھ$و الك$ائن ف$ي ال$دار، م$ع تج$ويز أن يك$ون الث$اني كائن$ا ف$ي : ًإذا.. عينته، عمرو.. زيد: وإنما يقال
  .الدار

ٍرو؟ القائل عالم بأن الذي في الدار أحد المذكورين � بد، وغير ع$الم بتعيين$ه وھ$ذا ٌأزيد في الدار أم عم: إذا قيل ٌ ٌ
ٍمساو للذي قبلھا في الص.حية لثبوت ا�ستقرار في الدار وانتفائه وح$صول الم$ساواة إنم$ا ھ$و ) أم(واضح، فالذي بعد 

Kبأم، ھذا ك.م نفيس للصبان، وھو ٌ ٌلما قبلھا، في كون كل منھما ص$الح =ن يك$ون حصل بھا تسوية، ما بعدھا ) أم(أن : ٌ ٍ
Kمستقرا في الدار، وھذا ھو المعنى، نحن ا]ن � نتحدث عن إعراب، اFعراب واضح ب$يlن، وأم$ا المعن$ى فنق$ول ٌ ) أم: (ً

ٍشركت ما بعدھا فيما قبلھا في المعنى، ما ھو المعنى؟ ص.حية كل واحد من المذكورين بع$د  K يكون$ا أن ) أم(وقب$ل ) أم(َ
ُھو الذي استقر في الدار، وھذا ھو التشريك المعنوي، وليس فيه أزيد من ھذا، ك.م جميل َ ْ!  

كة لما قبلھا وما بعدھا فيما ُيجاء به =جله من شك أو غيره، وھذا واضح ب$يlن) أو: (وكذلك lتعل$م النح$و أو : ٍُمشر
ٍوب$ا ف$ي العل$م ال$شرعي أو غي$ره، حينئ$ذ نق$ولص.حية أن يك$ون مطل: ٌالفقه، كل منھما يشتركان في معنى، وھو ) أو: (ً

  .ًھنا شركت ما بعدھا فيما قبلھا في ص.حية أن يكون مطلوبا العلم به

كان في اللفظ فقط، وھ$ذا واض$ح ب$يlن لم$اذا؟ =نھم$ا بمعن$ى lٌوأما إذا اقتضيا إضرابا فإنھما ُيشر ً K) :وتق$رر أن ) ب$ل
لماذا الن$اظم ل$م يجع$ل :  دون المعنى، وإنما لم ينبه عليه الناظم =نه قليل، يعنيإنما تكون للتشريك اللفظي فحسب) بل(
لmض$راب ھ$ذا ) أو(و) أم(Kجع$ل الن$وعين م$ع الكثي$ر الغال$ب، وأم$ا مج$يء : ؟ نق$ول)�(و) لك$ن(و) ب$ل(مع ) أو(و) أم(

  .سيأتيھل تأتي لmضراب أم �؟ كما : فيه خ.ف بين النحاة) أو(حتى : ٌمختلف فيه، يعني

ك في اللفظ والمعنى باعتبار أن ما قبلھا وما بعدھا مستو ف$ي المعن$ى ال$ذي س$يقا ل$ه م$ن  lٍفجعلھما الناظم مما ُيشر
ًشك وغيره، إذا ف$ي ) أم(ٌيكون$ان لت$شريك م$ا بع$دھما لم$ا قبلھم$ا ف$ي المعن$ى، س$واء كان$ت ) أو(و) أم(وضح عندنا أن : ٍ

  .لھا، وھي السبعة ا]تي ذكرھافي المعاني التي سيقت ) أو(التسوية، أو

  .ثم شرع في بيان معاني الحروف

Kعدھا أو�، ثم فصل: ًإذا ً K :  

       

ْفاعطف( ُف7العطف: ا]ن إذا ق$ال! طيب.. ما نوع الفاء؟ التفريع.. الفاء) ِْ َْ ٍ مطلق7ا ب7واو َْ َِ ًُ َ Kع$د لن$ا الح$روف الت$سعة، .. Kع$دھاَْ َ
م$ا مع$اني : ًھ$ل يت$صور أن س$ائ. ي$سأل.. ھ$ل بع$د ذك$ر الح$روف الت$سعة.. ھل يتفرع على ذلك ذكر المع$اني؟ يحتم$ل
  .ھذه الحروف التسعة؟ أيھما أقرب؟ الثاني

ًأن م$$ا بع$$دھا يك$$ون فرع$$ا، وذاك أص$$ل، : ٌك$ل منھم$$ا ج$$ائز، لك$$ن التفري$$ع في$$ه بع$$د، =ن ا=ص$ل ف$$ي التفري$$ع: ًإذا
ًيكون بينھما ع.قة ارتباط � من جھة تفصيل المعاني، وإنما من جھة ك$ون م$ا بع$د الف$اء ُمفرع$ا عل$ى م$ا قبل$ه، : يعني K

  .أن وجوده بوجود أصله، ھذا ا=صل في التفريع، وھنا يمكن لكن على تأويل: بمعنى

ْاعطفَف( َبو ِْ ْاعطفَ ف)ٍاوِ ًجوازا، � يجب أن$ك إذا عطف$ت إنم$ا تعط$ف ب$الواو دون غيرھ$ا �، إنم$ا الم$راد :  يعنيِْ
ً�حق$ا أو س$ابقا أو م$صاحبا ف$ي الحك$م، : فاعطف، ُيباح لك العط$ف ب$الواو ً ْاعطفَف7(ً ٌفع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون �  )ِْ

ًف777777777اعطف ب777777777واو س777777777ابقا أو )حق777777777ا ًَ َِ َِ ْ َ َ ْ َْ ِ ٍ ِ  

  

ًف777777777777ي الحك777777777777م أو م777777777777صاحبا موافق777777777777ا ًَ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ َُ ِ ْ ْ   
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َب7و(أن$ت، و: ًمح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$$ا تق$ديره اعط$$ف، : ًور متعلق$ا بقول$هج$ار ومج$ر) ٍاوِ
ً)حقا( ِ   .ٍانظر بواو ھذا فيه معنى التخصيص) َ

ْاعطفَف( َبو ِْ �K بغيرھا، =نه خص، إذا قيد العامل بجار ومجرور فھو يعتبر من المخصصات: يعني) ٍاوِ َ.  

ً)حقا ( ِ ْأو(ٌمفع$ول ب$ه �عط$ف، ) َ ْأو.. ًقاِابَس7(للتنوي$ع، ) َ َم7ص َ ًاحباُ ً)حق7اف عل$ى معط$و) ًقاِابَس7) (ِ ِ َم7ص، و َ ًاحباُ ِ :
ً)حقا(ٌمعطوف على  ِ ِالحكم ِيف(، و)َ ْ ًجار ومجرور متعل$ق ب$سابقا أو ب.حق$ا أو م$صاحبا عل$ى ق$ول، م$ن ي$رى أن$ه إذا ) ُ ً ً

Kتوس$ط ا�س$م ب$ين المعم$و�ت ج$از أن يك$ون م$ن ب$اب التن$$ازع، وال$صحيح قلن$ا �، إنم$ا التن$ازع ھن$ا يك$ون ف$ي م$$اذا؟ : َ
ً)حقا( ِ ِالحكم ِيفً قاِابَ سَْوأ َ ْ ًفي الحكم تنازع فيه �حقا أو سابقا، ومصاحبا ھذا يحتاج إلى تقدير) ُ ً ً.  

  .نقف على ھذا

  ...!!! وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  93الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم                                   ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  : Kد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحم

  :- رحمه ' تعالى -وقفنا عند قول الناظم 

ْاعطفَف َبو ِْ َ)حق ٍاوِ ِ ِالحكم ِيف *** ًاَقِابَ سَْوأً اَ ْ ْأو ُ َمص َ َاحبُ َموً اِ ًافقاُ َ ِ  

واو العطف، م$اذا تقت$ضي؟ حك$ي اFجم$اع عل$ى أنھ$ا للمعي$ة مطل$ق .. عنى الواو       أراد في ھذا البيت أن يبيlن لنا م
ً)حقا: (المعية، وھي التي أرادھا بقوله ِ ْأوً اَقِابَ سَْوأ َ َمص َ َاحبُ   .ً)اِ

ْاعطفَف(الفاء ھذه  ٍبواو(فاء الفصيحة، و: قلنا )ِْ ٌُمتعلق به، ) َِ l)ْاعطفَف َب7و ِْ َ)حق7 ٍاوِ ِ ٌھ$ذا أي$ضا قي$د ل$ـ) ًاَ ْف7اعطف: (ً ِْ (
: ٌالمعم$$و�ت س$$واء كان$$ت مرفوع$$ة أو من$$صوبة أو مخفوض$$ة مكم$$.ت ومقي$$دات للعوام$$ل، يعن$$ي.. =ن المفع$$ول ب$$ه

ٍاعطف ب$واو � بغيرھ$ا، اعط$ف ب$واو م$اذا؟ ق$ال َ)حق7: (ٍ ِ ِ)ح7ق، ً)اَ ْٱعط7ف(ٌ ھ$ذا اس$م مفع$ول، وھ$و مفع$ول ب$ه لقول$ه َ ِْ :(
ْأو(ًاعطف أنت �حقا،  ْأو(ھ$ذا الن$وع الث$اني، ) ًاَقِابَس7(للتنويع، ) َ ًم7صاحبا َ ِ ًم7صاحبا(ًللتنوي$ع أي$ضا، و) َأْو) (ُ ِ َ معط$وف ) ُ

ً)حقا: (على قوله ِ م$صاحب، كلھ$ا اس$م فاع$ل، اس$م الفاع$ل .. س$ابق.. اسم فاعل: الث.ثة اسم فاعل، �حق.. ٌوكل منھا) َ
  .يعمل

ِالحكم ِيف: (وقوله ْ ً)حقا: (ان، وھماجار ومجرور تنازع فيه العام.ن السابق) ُ ِ ٌكل منھما يطلب$ه : يعني) ً سابقاَْوأ َ
ِعلى أنه معمول له، حينئذ نْعمل الثاني لقربه، وھو ُ ٍ ْالحكم ِيف: (ٌ   :ونقول) ِ◌ُ

ْالحكم ِيف  ِس7ابق: (l ُمتعلق بقول$هُ َ�حق$ا ھ$ذا نق$در ل$ه ث$م نحذف$ه؛ =ن$ه ف$ْضلة ل$يس بعم$دة، فنق$ول! طي$ب) َ َ K ُ l ُ ً)حق7ا: (ً ِ ھ$ذا ) َ
َعول به ُحذف معمولهمف ِ ْالحك7م يِف7: (ھكذا عند اFعراب، أو حذف متعلقه وھ$و قول$ه.. ٌ لد�ل$ة م$ا بع$ده علي$ه، وھ$و ) ِ◌ُ

ِالحكم ِيف: (قوله ْ وھذا تقرير ما سبق معنا في باب التن$ازع، عل$ى رأي م$ن ي$رى أن$ه � ب$أس أن يق$ع ا�س$م المتن$ازع ) ُ
ْلحكما ِيف(تنازع : ٍفيه بين العوامل، حينئذ نقول ً)حقا: (ث.ثة عوامل) ِ◌ُ ِ ْأوً قاِابَ سَْوأ َ َمص َ ًاحباُ ِ(.  

ًسابقا: (فـ ِ ُِعلق به في الحكم، وأضمر في ا=ول ثم ُحذف، ) َ K ُ َ l)ْأو َمص َ ًاحباُ Kإما أن يكون من ب$اب التن$ازع، أو أن ) ِ
ًيكون معطوفا على �حقا وحذف معموله، � لكونه متنازعا فيه، وإنما اكتف$اء  ً ً ِالحك7م ف7ي: (بم$ا س$بق م$ن قول$هً ْ : يعن$ي) ُ

َم77صٍُح$$ذف م$$ن الث$$اني لد�ل$$ة ا=ول علي$$ه، حينئ$$ذ  ًاحباُ ًإم$$ا أن يك$$ون ُمنازع$$ا ل$$ـ:  ھ$$ذاِ K) :حق77ا(ً ِ  ف77ي: (لقول$$هً قاِابَس77أو ) َ
ْالحكم ًالجار والمجرور، وإما أن يكون منفكا، والثاني أصح، لماذا؟) ِ◌ُ K  

ِالحكم ِيفً قاِابَس(=ن  ْ ْأو ُ َمص َ ًاحباُ ُضربت زيدا وأھنت، قلن$ا: كقولك) ِ ًھ$ذا ل$يس م$ن ب$اب التن$ازع، فزي$دا يك$ون : ًُ
lضربت، ونقدر للث$اني: ًمفعو� به لقوله ًأھن$ت زي$دا، فح$ذف م$ن الث$اني � لكون$ه منازع$ا ل$5ول ف$أعطي ا=ول ا�س$م : ُ ً

ا فع$ل وفاع$ل ح$ذف مفعول$ه لد�ل$ة م$ا قبل$ه ھ$ذ: ٌفعل وفاعل ومفعول به، وأھنت: ًضربت زيدا: الظاھر �، وإنما نقول
ِالحكم فيً قاِابَس: (عليه، ھذا مثله ْ ْأو ُ َمص َ ًاحباُ Kحينئذ تجويز بعضھم كالصبان وغيره) ِ َ َمصأن يكون : ٍ ًاحباُ  ك$ذلك من$ازع ِ

َإن ع7ام6: (أن التنازع إنما يكون بالسابقين، وھذا م$ا ق$رره اب$ن مال$ك فيم$ا س$بق: فيه نظر، بل الصواب ِ َ ْ ِن اقت7ضيا ف7ي ِ َ َ َ ْ ِ
ُاسم عمل قبل ْْ َ َ َْ ٍ(.  

أن يكون العام.ن سابقين، فإن توسط بينھما خرجا م$ن ب$اب التن$ازع، إن ت$أخرا خرج$ا : يشترط في التنازع: ًإذا
ٍمن باب التنازع، فالذي تأخر خرج من باب التنازع، والذي تقدم فالحكم باق له K َ.  

ْاعطفَف( ٍبواو ِْ ً)حقا ِ ِ ًيكون ما بعده �حقا وتابعا في الوجود لما قبل$ه، تق$ولأن : يعني) َ ٌج$اء زي$د وعم$رو بع$ده، : ً
ٌجاء زيد وعمرو بع$ده، : ٌھذا �حق عمرو معطوف على زيد وھو بعده، تقول ًج$اء زي$د وعم$رو قبل$ه، إذا) ًقاِابَ س7َْوأ(ٌ ٌ ٌ :

ٌعطف$ت عم$$رو وھ$$و س$$ابق عل$$ى زي$$د ف$$ي المج$$يء، أيھم$ا ج$$اء أو�؟ ج$$اء زي$$د وعم$$رو ٌ ْأو( قبل$$ه، ً ًم77صاحبا َ ِ ٌج$$اء زي$$د ) ُ
Kوعمرو معه، الواو ھنا عطفت عمرا عل$ى زي$د، وھ$و م$صاحب لم$ا قبل$ه، ھ$ذا فيم$ا إذا ن$ص، يعن$ي ُ ًٌ إذا ج$اءت قرين$ة : ٌ

َظاھرة واضحة بينة، حينئذ نحمل ما بعد الواو على أحد ھذه المعاني الث.ث ٍ .  

ًإما أن يكون �حقا بأن يكون ما بعد الواو وصف Kج$اء : مقتضى العامل بعدما وصف به م$ا قب$ل ال$واو..  بالعامل
ٌزي$$د، ات$$صف زي$$د ب$$المجيء، وعم$$رو بع$$ده، عم$$رو ٌ ٌ ًمعط$$وف عل$$ى زي$$د، مت$$ى ج$$اء؟ بع$$د زي$$د، إذا: ٌ وص$$ف ا=ول : ٌ

  .ُبمضمون العامل وھو المجيء، ثم بينھما زمن أو فترة أو دون ذلك، فوصف ما بعد الواو بما قبل الواو
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ًعك$$س ا=ول، ج$$اء زي$$د وعم$$رو قبل$$ه، فال$$سابق ف$$ي المج$$يء ھ$$و عم$$رو، وق$$د وق$$ع بع$$د ال$$واو، إذا) ًاقِابَ س77َْوأ( ٌ ٌ :
  .ُِعطف بھا سابق على �حق

ْأو( َمص َ ًاحباُ   .المعية: يعني بمعنى) ِ

َولقد أْرسلنا نوح$ا وإْب$راھيم (( : ومن ا=ول قوله تعالى ِ َ َ َ َِ ً ُ ََ َْ َ ھيم، وإب$راھيم  ھ$ذا �ح$ق، ن$وح قب$ل إب$را]26:الحدي$د))[ْ
  .�حق، ونوح أول الرسل

َكذلك ُيوحي إلْيك وإلى الذين م$ْن قْبل$ك (( : ومن الثاني وھو السابق َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َK ََ َِ  ي$وحى إلي$ك النب$ي ص$لى ' ]3:ال$شورى))[ِ
َوإل$$ى ال$$ذين م$$ْن قْبل$$ك  ((علي$$ه وس$$لم، وھ$$و خ$$اتم الرس$$ل،  َ َِ ِ َِ K َ بق عل$$ى  ال$$واو ح$$رف عط$$ف، عطف$$ت ال$$سا]3:ال$$شورى))[ِ
ِفأنجْيناهُ وأْصحاب السفينة (( ال.حق، وھذا واضح بيlن،         ِ Kَ َ ََ َ َ ََ   . الواو ھنا للمصاحبة]15:العنكبوت))[َ

ْأو( َمص َ ًاحباُ َمو ِ ًافقاُ َ   ً.ھذا صفة لمصاحبا: ًمتابعا له.. ًموافقا له) ِ

الجمع أو الجم$ع المطل$ق ف$المعنى واح$د � ٌھي لمطلق الجمع عند البصريين، سواء ُعبlر مطلق : الواو نقول: ًإذا
ٌجاء زيد وعمرو، الواو: فرق بينھما على المشھور عند النحاة، فإذا قلت معطوف عل$ى زي$د، : ٌحرف عطف، وعمرو: ٌ
Kا�جتماع، ثم ا�جتماع ھذا ُيفسر إما بسابق أو �ح$ق أو مع$ه، وھ$ذا .. ماذا تفيد ھذه الواو؟ تدل على مطلق الجمع فقط K َ K ُ

Kيحتاج إلى قرينة خارجة عن معنى الواو، أما الواو تدل على أن عمرو وزيد اجتمع$ا ف$ي ھ$ذا الوص$ف وھ$و المج$يء، 
  .ٍوما عداه فنحتاج إلى قرينة، مع ترجيح لبعض المعاني على بعض من حيث ا=كثرية

ٌج$اء زي$د وعم$رو مطل$ق الجم$$ع، : واودل ذل$$ك عل$ى اجتماعھم$ا ف$ي ن$$سبة المج$يء إليھم$ا فق$ط، ھ$$ذا الم$راد ب$ال: ٌ
: س$ابق، قي$دنا الجم$ع، وإذا قلن$ا: �ح$ق، قي$دنا الجم$ع، وإذا قلن$ا: مطلق الجمع، الجم$ع غي$ر المقي$د، =نن$ا إذا قلن$ا: يعني

ًالواو لمطلق الجمع، الجمع المطلق عن القيد بكونه مصاحبا أو �حقا أو سابقا: مصاحب، قيدنا الجمع �، نقول ً ً.  

ٌد وعمرو، � ُيفھم منھماجاء زي: ٍحينئذ إذا قيل kأي أحدھما أسبق؟ � يفھم، يحتم$ل أن يك$ون : � يفھم من الواو.. ٌ
ٌزيد، الترتيب الظاھر ھو المراد جاء زيد وعمرو، زيد جاء قبل عمرو يحتم$ل، ويحتم$ل العك$س، ويحتم$ل أنھم$ا ج$اءا  ٌٌ

ًمعا، واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد، أو جاء قبله، أو جاء مصاحبا ل َه، وإنما يتبيlن ذل$ك بالقرين$ة، كالمعي$ة ف$ي قول$ه ًٍ
ِوإذ يْرفُع إْبراھيم القواعَد من البْي$ت وإْس$ماعيُل (( : تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َُ  ال$واو ھن$ا للمعي$ة والم$صاحبة، علمناھ$ا م$ن ]127:البق$رة))[ْ

ٍخارج◌ ليس من اللفظ، وإنما جاء في السابق ِ ..lر أن إسماعيل كان يرف$ع البي$ت م$ع إب$راھيم َالقرآن أو في السنة ما ُيفس
  .ٍعليه الس.م، حينئذ نستفيد من ھذه القصة الخارجة عن مجرد النص المذكور معنا، بأن الواو ھنا للمصاحبة

ِوإذ يْرفُع إْبراھيم القواعَد م$ن البْي$ت وإْس$ماعيُل (( : استفدنا المعية بقرينة: ًإذا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َُ ب$الرفع :  إس$ماعيُل]127:البق$رة))[ْ
ًمعطوفا على إبراھيم، إذا ٍالواو ھنا للمصاحبة بدليل أو بقرينة خارجة: ً ٍ.  

َإذا زلزل$$$ت ا=ْرُض زلزالھ$$$ا (( : والترتي$$$ب ف$$$ي قول$$$ه َ َ َُ ْ ِْ َِ ِ َ َ وأخرج$$$ت ا=ْرُض أثقالھ$$$ا *ِ َ َ ََ َْ ْ َ ََ َ وق$$$ال اFن$$$ساُن م$$$ا لھ$$$ا *ِ َ َ َ ََ ِ َ
ًن ھذه الوقائع إنما تحصل مرتبة كما ج$اء ف$ي ال$سنة، وك$ذلك عك$س الترتي$ب  الواو ھنا للترتيب، =]3 - 1 :الزلزلة))[

ٍس$$ابقا عل$$ى �ح$$ق، ف$$ي قول$$ه تع$$الى: ال$$ذي ھ$$و قول$$ه َم$$ا ھ$$ي إ� حياتن$$ا ال$$دنيا نُم$$وت ونْحي$$ا (( : ً َ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ُk K ِ  عك$$س ]24:الجاثي$$ة))[ِ
ق عل$ى ال.ح$ق، نحي$ا ونم$وت ھ$ذا ا=ص$ل، نم$وت ونحي$ا عطف$ت ال$ساب: ٍنحيا ونم$وت، حينئ$ذ.. الترتيب، نموت ونحيا

  .سيأتي مزيد بيان

لمطلق الجمع عند البصريين ال$واو، وحك$ي اFجم$اع عل$ى ذل$ك، زعم$ه ال$سيرافي وغي$ره، أن إجم$اع : ًإذا نقول
  .ٍأنه � ُيقيlد بقيد من القيود الث.ثة التي ذكرناھا: النحاة على أن الواو لمطلق الجمع، والمراد بمطلق الجمع

ِلمطل$$ق الجم$$ع والجم$$ع المقي$$د، ف$$ذكر المطل$$ق ل$$يس للتقيي$$د ب$$اFط.ق، ب$$ل لبي$$ان اFط$$.ق، ف$$. ف$$رق ب$$ين : ًذاإ
ماذا تفيد؟ المراد ا�جتماع في الح$صول ف$ي : ًالعبارتين كما ذكرناه سابقا، والمراد بالجمع ھنا في مقتضى الواو، يعني

عام$$ل إل$$ى المتع$$اطفين أو المتعاطف$$ات ف$$ي غي$$ر ذل$$ك � عط$$ف الجم$$ل الت$$ي � مح$$ل لھ$$ا م$$ن اFع$$راب، وف$$ي ن$$سبة ال
ٍلمطلق الجمع، ھ$ل تفي$د ا�جتم$اع ف$ي زم$ن : اجتماع، ماذا تفيد ھذه الكلمة: ٍا�جتماع في زمان أو مكان، يعني إذا قيل

Kُمعين، أو تفيد ا�جتماع في مكان ُمعين، أو مطلق عن ھذا و� ذاك؟  Kٍ  

ك بينھم$ا : ً العامل الذي عطف عليه، وھو العامل فيما بعد ال$واو م$ث. نق$ولالثاني، وإنما تدل على أن: نقول lُش$ر
َفي النسبة، فكما أنه نسب المجيء إلى زيد المعطوف عليه، كذلك نسب ما بعد الواو إلى المجيء الذي ھو ا=ص$ل ف$ي  َِ ُِ ُ

Kجاء زيد وعمرو، الواو شركت في الن$سبة، م$ا ھ$ي الن$: ٍالعمل، فحينئذ نقول َ ٌ ٌج$اء زي$د، : سبة؟ ن$سبة العام$ل إل$ى الفاع$لٌ
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Kھنا نسبة بينھما، وھو إثبات المجيء لزيد في الزمن الماضي، حينئذ وعمرو ال$واو ش$ركت م$ا بع$دھا ف$ي ن$سبة العام$ل  َ ٍ
  .ا�جتماع، وكذلك في الجمل.. للمعمول السابق، ھذا المراد

ٌق$ام زي$د وخ$رج : لت$ي � مح$ل لھ$ا م$ن اFع$رابفي عطف الجم$ل ا.. ا�جتماع في الحصول: ًإذا المراد بالجمع
ٌق$ام زي$د وخ$رج عم$رو؟ ح$صول قي$ام زي$د وح$صول خ$روج : ٌعمرو، أفادت الجمع، ما المراد ب$الجمع ھن$ا ف$ي الجم$ل ٌ

Kھ$ذا الجم$ع الم$راد ب$ه ف$ي العط$ف، وأم$ا ف$ي المف$ردات فالت$شريك يح$صل ف$ي .. عمرو، الحصول فق$ط، ھ$ذا ا�جتم$اع
  :ٌفرق بين عطف المفردات وبين عطف الجمل: ًبت لما قبل الواو يحصل كذلك لما بعد الواو، إذامدلول العامل الذي ث

ك م$$ا قبل$$ه ف$$ي مج$$رد الح$$صول، ك$$ل منھم$$ا حاص$$ل، إذا: عط$$ف الجم$$ل lًم$$ا بع$$د ال$$واو ُي$$شر اجتمع$$ا ف$$ي مطل$$ق : ٌ
Kالحصول، وكذلك فيما إذا كان لھا محل من اFعراب شركته في المحل، فالمعطوف عل$ َ ًى الجمل$ة الواقع$ة ح$ا�، ك$ذلك ٌ

ٍيكون محلھا الن$صب، وأم$ا م$ن حي$ث المعن$ى حينئ$ذ نق$ول K : الم$راد ب$ه مطل$ق الح$صول، وأم$ا ف$ي المف$ردات فكم$ا أنھ$اK
ك ف$$ي الن$$سبة، وف$$ي ن$$سبة العام$$ل إل$$ى المتع$$اطفين أو المتعاطف$$ات ف$$ي غي$$ر ذل$$ك، �  lع$$راب ك$$ذلك ت$$شرFك ف$$ي ا lُت$$شر ُ

  . مكانٍا�جتماع في زمان أو

أن م$ا : عرفنا أن الواو لمطلق الجمع، وھذا ھو م$ذھب الب$صريين، وم$ذھب الك$وفيين أنھ$ا للترتي$ب، بمعن$ى: ًإذا
ٌج$اء زي$د فعم$رو، : أن م$ا بع$دھا ق$د وج$د بع$د م$ا قبلھ$ا: ُتفيد ما تفيده الفاء وثم من حيث: ٌبعدھا مؤخر عما قبلھا، يعني ٌ
  .أن الواو للترتيب كذلك:  بعد مجيء زيد، عند الكوفيينمجيء عمرو: دلت الفاء على الترتيب، يعني

َإْن ھ$$ي إ� حياتن$$ا ال$$دنيا نُم$$وت ونْحي$$ا (( : Kوُرد بقول$$ه تع$$الى َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ُk K ِ ُنُم$$وت  ھ$$ؤ�ء المنك$$رون للبع$$ث ]37:المؤمن$$ون))[ِِ َ
َونْحيا َ نُموت ونْحيا،ََ ََ ُ ًالحياة كائن$ة بع$د الم$وت، إذا:  لو كانت للترتيبَ ك$روا البع$ث أو أثبت$وه؟ أثبت$وه، وحك$ا ' تع$الى أن: ٌ

ًقولھم بناء على أنھم ينكرون البعث، إذا ًموت و� حياة، فلو كانت للترتيب حينئذ نموت ونحيا، نم$وت أو� وبع$د ذل$ك : ً ٍ ٌ
(( : Kرتي$ب ُرد بقول$هالق$ول بأنھ$ا للت: Kوُرد بقوله تعالى، يعن$ي: ٌھذا إثبات للبعث، ولذلك قال ھنا: ًتقع الحياة وتحصل، إذا

َإْن ھي إ� حياتنا الدنيا نُموت ونْحيا  َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ُk K ِ   .ً إذ لو كانت الواو للترتيب لكان اعترافا بالموت بعد الحياة]37:المؤمنون))[ِِ

 يم$وت كبارن$ا وتول$د ص$غارنا فنحي$ا، ھ$ذا تأوي$ل:  الم$راد ب$ه-نموت ونحيا-بأن المراد : ًفأجابوا تأوي. لھذه ا]ية
ٌاخت$صم زي$د وعم$رو، اخت$صم عل$ى وزن: ومن أوضح ما ي$رد عل$يھم ق$ول الع$رب! بعيد افتع$ل، وفاعل$ه اثن$ان، =ن$ه : ٌ

=نھم$$ا ) ُث$$م(و) الف$$اء(يقت$$ضي الم$$شاركة افتع$$ل وتفاع$$ل، واتفق$$وا عل$$ى أن الث$$اني ف$$ي ب$$اب افتع$$ل وتفاع$$ل � يعط$$ف ب$$ـ 
ٌاخت$$صم زي$$د وعم$$رو، إذ � يق$$ال:  ب$$اب اخت$$صما، ُيق$$الأن ف$$ي: ٍللترتي$$ب، ھ$$ذا مح$$ل وف$$اق ب$$ين الب$$صريين والك$$وفيين ٌ :

ت$شارك وت$ضارب وتقات$ل، يقت$ضي أن يق$ع : ٌاختصم زيد، =ن باب افتعل الذي يدل على المشاركة، وكذلك باب تفاع$ل
  .تضارب زيد وعمرو.. الفعل بين اثنين، تشارك زيد وعمرو

ٌتضارب زيد فعمرو؟ � يصح، =ن : ھل يصح أن ُيقال ٌت$ضارب زي$د : ھن$ا للترتي$ب، ھ$ل ي$صح أن ُيق$ال) ءالف$ا(ٌ
ًثم عمرو؟ � يصح، =نھ$ا للترتي$ب، إذا ُاخت$صم زي$د فعم$رو، أو اخت$صم زي$د ث$م عم$رو، نف$ي ھ$ذا : ُنف$ي ص$حة قولن$ا: ٌ ٌ ٌٌ ٌ

ٌاخت$صم زي$د وعم$رو، فل$و كان$ت للترتي$ب لم$ا ص$ح أن : للترتي$ب، واتفق$وا عل$ى أن$ه ُيق$ال) ث$م(و) الف$اء(التركيب لكون  ٌ
: للترتي$ب، لم$اذا؟ نق$ول) ال$واو(، واضح؟ نح$ن ن$رد عل$ى الك$وفيين الق$ائلين ب$أن )الفاء(و) ثم(ُيؤتى بالواو ھنا كما نفي 

ًنرد عليھم =ن قولھم فاسد، ھذا قول ضعيف جدا، نرد عليھم بماذا؟ بما دل من ا=فعال على المشاركة بين اثن$ين، ف$ي 
  .باب افتعل وتفاعل

ٌت$ضارب زي$د فعم$رو، : ف$. يق$ال) ث$م(و� ) الف$اء(فيين على أنه � يؤتى بالعطف ھنا بـ اتفق البصريون مع الكو ٌ
ٌ=نھ$ا تفي$د الترتي$ب، والفع$ل يقت$ضي الم$شاركة ب$ين اثن$ين، كي$ف ت$ضارب زي$د فعم$رو، أو : لماذا � يؤتى بالفاء؟ ق$الوا ٌ

ًتضارب زيد ثم عمرو؟ ھذه تدل على التعقيب والترتيب، إذا ٌ ھن$ا ف$ي ھ$ذا التركي$ب، =نھم$ا يأتي$ان ) ثم(و) اءالف(منعنا : ٌ
  .للترتيب

ًوجوزنا معا في لسان العرب أن ُيقال K ٌاختصم زيد وعم$رو، ھ$ل يمك$ن أن ُيق$ال: َ ب$أن ال$واو للترتي$ب؟ � يمك$ن، : ٌ
: لن$دى ق$الھذا فاسد، ول$ذلك اب$ن ھ$شام ف$ي قط$ر ا! الواو للترتيب؟: =جل الترتيب فكيف نقول) ثم(و) الفاء(=ننا منعنا 

من أظھر ما يرد عليھم بھذه ا=مثلة التي ج$اءت ف$ي ل$سان الع$رب ف$ي ا=فع$ال الت$ي تقت$ضي الم$شاركة ب$ين اثن$ين، ث$م 
  .=نھما يقتضيان الترتيب) ثم(و) الفاء(Kعطف الثاني على ا=ول بالواو ولم ُيجوز أن يعطف الثاني على ا=ول بـ 

ٌ زيد وعمرواختصم: جاء في لسان العرب: ٍحينئذ نقول   ظ.ٌ
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ّ وم$$ن أوض$$ح م$$ا ُي$$رد عل$$يھم ق$$ول الع$$رب ٌاخت$$صم زي$$د وعم$$رو، وامتن$$اعھم أن يعطف$$وا ب$$ـ : َ ) ث$$م(أو ب$$ـ ) ال$$واو(ٌ
  ).ثم(و) الفاء(مثلھما �متنع ذلك كما امتنع معھما، أن يعطف بـ ) الواو(لكونھما للترتيب، فلو كانت 

  .ٍ محتملة لواحد من المعاني الث.ثة المذكورةلمطلق الجمع على الصحيح، ثم ھي) الواو: (ًإذا نقول

ٍوتنفرد الواو بكون متبوعھا في الحكم محتم. للمعية برجحان، وللت$أخر بكث$رة، وللتق$دم بقل$ة : " قال في التسھيل ً
عط$$ف ال.ح$$ق عل$$ى ال$$سابق، أو ب$$العكس، أو : أن مطل$$ق الجم$$ع ي$$دخل في$$ه ھ$$ذه ا=ن$$واع الث.ث$$ة: ھ$$ذا ن$$ستفيد من$$ه" 

أنھ$ا : �، متفاوتة، ھ$ذا م$راد اب$ن مال$ك ف$ي الت$سھيل: ھل كلھا مرتبة واحدة، أم متفاوتة؟ نقول: ، يرد السؤالالمصاحبة
: يعن$ي" ًوتنفرد الواو بكون متبوعھا في الحكم محتم. للمعي$ة برجح$ان، وللت$أخر بكث$رة، وللتق$دم بقل$ة : " متفاوتة، قال

ٌعمرو، الترتيب أن يكون الثاني �حق ل5ول ھذا الكثي$ر، والعك$س بقل$ة ٌجاء زيد و: أنه إذا قيل: الكثير في لسان العرب
  .شيء مرجوح: ٍمع وجوده، والمعية برجحان، يعني

ٌأن جاء زيد وعم$رو يج$وز أن ين$صب، ُيق$ال: ولذلك مضى معنا في باب المفعول معه ًج$اء زي$د وعم$را، لكن$ه : ٌ ٌ
أن مجيئھ$ا لعط$ف ال.ح$ق :  عل$ى ال$سابق، وھ$ذا معن$اهمرجوح؛ =ن ا=ص$ل أن ال$واو لمج$رد العط$ف، تعط$ف الث$اني

للمعي$ة برجح$ان، وللت$أخر بكث$رة، وللتق$دم : على السابق أكثر، والعكس ك$ذلك مثل$ه، ولك$ن للمعي$ة ھ$ذا قلي$ل، ل$ذلك ق$ال
  .بقلة

ًفھي وإن كانت موض$وعة لمطل$ق الجم$ع ال$صادق ب$ا=مور الث.ث$ة لكنھ$ا متفاوت$ة، فاس$تعمالھا ف$ي المعي$ة أكث$ر، 
ًوفي تقدم ما قبلھا كثير، وفي تأخره قليل، لكن ھذا لم يسلم �بن مالك رحمه ' مطلقا، الم$راد أنھ$ا لي$ست عل$ى مرتب$ة 

  .واحدة

فتك$$ون عن$$د التج$$رد ع$$ن الق$$رائن للمعي$$ة بأرجحي$$ة، ولتق$$دم م$$ا قبلھ$$ا برجح$$ان، ولت$$أخره بمرجوحي$$ة، ولك$$ن ھ$$ذا 
  .يحتاج إلى إثبات

Kاعطف بواو لمطلق الجمع، وفسر ھذا اFط.ق بقوله: ًإذا كأنه قال َ ً)حقا: (ٍ ِ ْأوً اَقِابَ سَْوأ َ َمص َ َاحبُ ْالحكم ِيفً اِ ُ.(  

ٌاختصم زيد وعمرو ( ٌ� عطف ھنا إ� بالواو، تقاتل زيد وعم$رو) ٌ � عط$ف ھن$ا إ� ب$الواو، ك$ل م$ا ك$ان عل$ى : ٌ
ت$ضارب : ًوزن افتعل وتفاعل مما يقتضي المشاركة وإيقاع الحدث بين اثنين فصاعدا � يجوز العطف بينھا إ� ب$الواو

ٌزي$$د وعم$$رو وخال$$د ح$$صل ح$$دث في$$ه : ت$$ضارب، يعن$$ي: فاع$$ل ف$$ي المعن$$ى، =ن$$ك تق$$ول.. ٌ وبك$$ر، ك$$ل ھ$$ؤ�ء فاع$$لٌٌ
ٌكلھ$م فعل$وا الح$دث وھ$و ال$ضرب، م$ضاربة ك$ل م$نھم ض$رب : ًمشاركة، مشاركة ممن؟ زيد وعمرو وخالد وبكر، إذا

  .ا]خر

ًأن ا=ول ُيعرب فاع. اصط.حا، والث$اني والثال$ث والر: ًوكما ذكرنا سابقا ونعيد ًاب$ع يعتب$ر معطوف$ا و� يعط$ف ً
Kإ� ب$$الواو، وأن ا=ربع$$ة ك$$ل منھ$$ا فاع$$ل ومفع$$ول، ا=ول فاع$$ل ف$$ي ا�ص$$ط.ح مفع$$ول ف$$ي المعن$$ى، ث$$م الث.ث$$ة زي$$د  ُ ٌ ٌ

ٌالث.ث المعطوفات بالواو ك$ل منھ$ا فاع$ل ومفع$ول، =ن$ه إذا ض$ارب فھ$و ض$ارب وم$ضروب، .. وعمرو وبكر وخالد
ٌتضارب زيد وعمرو، : إذا قلت ًعم$رو ھ$ذا الث$اني ض$ارب وم$ضروب، إذاٌ ھ$و فاع$ل لل$ضرب ووق$ع علي$ه ال$ضرب، : ٌ
  .ٌتضارب زيد، في ا�صط.ح ھو فاعل و� شك، وھو في المعنى مفعول: وا=ول

ْاخصصَو( ُ َبھ ْ َعطف(بالواو : يعني) اِ ْاخصص(، )َْ ُ َبھ7ا(فع$ل أم$ر، والفاع$ل أن$ت، ) ْ ال$ضمير يع$ود عل$ى ال$واو، ) ِ
ِالذي َفْطَع( َعطف(ٌ مفعول به، ). ِالذي(مضاف و) َْ ِيغنيَ )(مضاف إليه، ) . ْ ُمتبوعه ُ ُ � يكتف$ي الك$.م ب$ه، ھك$ذا : يعن$ي) ْ

ِيغنيَ ): (يعطف بھا ما � يستغنى به عن متبوعه وھذا أحسن، لذا قال: قدره بعضھم، وقيل ْ ُ:(  

َواغن بكلتا  ْ ِْ ِ َ ْوبسوى الفاعل قد يغنى فعل.. َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ..  

َُيغني يغني غنى، يستعمله بمعنى ا�ستغناء، : بن مالك يستعمل ھناا ْ َْ ِ ِالذي(َِ ِيغنيَ ) . ْ َما � ُيستغنى ب$ه ع$ن : يعني) ُ َ
  .ًمتبوعه، وھذا فيما إذا كان الفعل دا� على المشاركة

.اصطفَك( .ص7طفٱ(، )َْ َافتع$ل(عل$ى وزن ) اص$تفف: (أص$له) َْ َ م$ا ك$ان : ٍذ نق$ولحينئ$) اخت$صم: (ك$ـ) اجتم$ع: (ك$ـ) ْ
اخت$صم : ٌعلى وزن افتعل فاعله اثنان، لكن في المعنى، الفاعل ا�صط.حي واحد ل$ه، والث$اني �زم ل$ه، =ن$ه � يق$ول

ْاعطفَف777777777777777 َب777777777777777و ِْ َ)حق777777777777777 ٍاوِ ِ          ًاَقِابَ س777777777777777َْوأً اَ
  

ِلحك777777777777777مٱ يِف777777777777777 ْ ْأو ُ َم777777777777777ص َ َاحبُ َموً اِ ًافق777777777777777اُ َ ِ         
  

ِواخ777777777صص بھ777777777ا عط777777777ف ال777777777ذي ) يغن777777777ي ِْ .ُ ْ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ْ  

  

ُمتبوع777777777777777 ُ ْه كاص777777777777777طف ھ777777777777777ذا وابن777777777777777يَْ ْ َ . ِْ َ ََ َ ُ   
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ًاختصم مع من؟ خاصم زيد خصم من؟ عمرا، إذا.. زيد، كيف اختصم زيد ً َ ھذا الفعل المخاصمة والخصومة تقت$ضي : ٌ
  .ً إذا كان مريضا، يخاصم نفسه ويختصم؟؟؟ واحد، إ� كما ذكرنا اثنين، � يمكن أن يتصور أنه يقع من

.اصطفَك( ًفأب$دل م$ن الت$اء ط$اء وأدغم$ت الف$اء ف$ي الف$اء، فاص$طفوا إذا وقفع$وا ف$ي الح$رب ) اص$تفف: (أص$له) َْ
.صطفٱ(ًصفا،  ِوابني َھذا َْ ِابن7ي فاع$ل، وَھذا) ْ ٍبح$رف ٌھ$ذا معط$وف علي$ه، ال$واو ح$رف عط$ف، ھ$ل يمك$ن أن ي$ؤتى : ْ

ٍوقعا معا، حينئ$ذ � يمك$ن : �، =ن نسبة الحدث إلى الثاني كنسبته إلى ا=ول، يعني: غير الواو في ھذا المقام؟ الجواب ً
  ).ثم(و� بـ ) الفاء(أن يؤتى بـ 

ْاخ77صصَو( ُ َبھ77 ْ ٍاخت$$صت ال$$واو بأن$$ه يعط$$ف بھ$$ا ف$$ي ا=فع$$ال الت$$ي � يت$$صور أن ي$$ستغني بواح$$د ع$$ن : يعن$$ي) اِ
.اصطفَك(متبوعه  ِوابني َذاَھ َْ ْ.(  

ْاخصصَو( ُ َبھ ْ ِالذي َفْطَع(بالواو، : يعني) اِ ِيغنيَ ) . ْ ُتبوعهَم ُ ُ ُ ٍم$شاركة .. ٍوھ$ذا فيم$ا إذا دل الفع$ل عل$ى اش$تراك) ْ
ٍبين اثنين فصاعدا، حينئ$ذ نعط$ف الث$اني عل$ى ا=ول ب$الواو � ب$ـ  ، وھ$ذا م$ن ا=دل$ة ف$ي ال$رد عل$ى )ث$م(و� ب$ـ ) الف$اء(ً

  : فيين، بكون الواو تأتي للترتيب، وھذا الدليل محفوظالكو

ْاخصصَو ُ َبھ ْ ِالذي َفْطَع اِ ِيغنيَ ) . ْ ُتبوعهَم  ***ُ ُ ْ◌ُ..  

.اصطفَك(� يكتفى الك.م به : يعني .اصطف: (كقولك) َذاَھ َْ ِوابني َذاَھ َْ ِابن(، )ْ ٌ، وك$ل منھم$ا َذاَھ7ٌمعطوف على ) يْ
ٍما يمكن ھذا، وإنما يق$ع م$ع ش$خص آخ$ر ! فاف � يقع من واحد، كيف تصف نفسك؟Kوقعت منه المصافة، =ن ا�صط

  .وثالث ورابع

ٌاختصت الواو م$ن ب$ين ح$روف العط$ف، بأنھ$ا يعط$ف بھ$ا حي$ث � ُيكتف$ى ب$المعطوف علي$ه، اخت$صم زي$د : قال َ ْ
ٌاخت$صم زي$د فعم$رو ل$م يج$ز، ول$و قل$ت: اختصم زيد لم يجز، ولو قلت: ٌوعمرو، ولو قلت ٌخت$صم زي$د ث$م عم$رو ل$م ا: ٌ ٌ

ھ$ذا م$ا ي$صلح، � : اختصم زيد كضارب زي$د، نق$ول: ٍلو جئت بواحد! ٌيجز، � بد أن تأتي بالواو، ما جئت بالواو لحن
  .بد أن تأتي بالمعطوف والواو

ٌاص$طف ھ$ذا وابن$ي، وت$شارك زي$د وعم$رو، و� يج$وز أن يعط$ف ف$ي : ٌاختصم زيد لم يج$ز، ومثل$ه:  ولو قلت ٌ
ٌاختصم زيد فعمرو: ضع بالفاء و� بغيرھا من حروف العطف، و� ُيقالھذه الموا ٌ.  

َيعطف بھا حيث � ُيكتفى ب$المعطوف علي$ه، يعن$ي: ًإذا َ َيعط$ف بھ$ا اس$م عل$ى اس$م، � ُيكتف$ى ف$ي الك$.م ب$ه إ� : ْ ْ ٍ ٌ
 ب$اب افتع$ل وتفاع$ل وفاع$ل، ًبمتبوعه، فھي من المعاني النسبية التي � تقوم إ� باثنين فصاعدا، وھذا المشھور أنه في

ًضارب زيد عمرا ھذا � يحتاج إلى عطف، =نه يتع$دى إل$ى مفع$ول، ض$ارب زي$د عم$را م$ن ب$اب ًٌ Kفاع$ل، وأم$ا ب$اب : ٌ
  .افتعل وتفاعل ھذا الذي ُيراد ھنا

ْاخصصَو ُ َبھ ْ ِالذي َطفَع اِ ِيغنيَ ) . ْ ُتبوعهَم      ***  ُ ُ ُ ْ..  

َبين: (Kأما قوله ْ ُالدخول َ َفح . ِوملَ َ : على ح$ذف م$ضاف، تق$ديره.. ا=صل ھنا على تقدير مضاف: بالفاء ھنا، قالوا) ْ
اخت$صم الزي$دون، : اخت$صم الزي$دون ف$العمرون، ج$ائز أو �؟ إذا قل$ت: بين أماكن الدخول فأماكن حومل، فھ$و بمنزل$ة

ًل$ى ا=ول ف$ي كون$ه م$شاركا ًھذا جائز، =ن الث$اني ل$يس معطوف$ا ع: ٌكل منھم خاصم ا]خر، فاعل ومفعول، فالعمرون
ٌك$ل : ًاخت$صم الزي$دون فاخت$صم العم$رون، إذا.. ٌاخت$صم زي$د فاخت$صم العم$رون: له في العامل، وإنما ھو في قوة قوله

  .ھذا جائز.. منھم له خصومة تخصه منفكة عن ا]خر، ف. إشكال في ھذا

ث$ة ف$أكثر، وك$ذلك اخت$صم الزي$دان، اختصم الزيدون، صح أو �؟ صح، =نك أوقعت الجم$ع موق$ع الث.: لو قيل
َاختصم زيد وعمرو =ن التثنية والجمع إذا اشتركا كل منھما المخاص$م والمخاص$م : Kأما إذا جئت بالعطف على ا=صل ِ ٌ ٌ ٌ

Kاخت$صم زي$د وزي$د وزي$د، أم$ا : اختصم الزيدان، ھذا جائز، =نھما منفكان، واختصم الزيدون كأنك قل$ت: ًزيد، إذا قلت
ٌاختصم زيد وعمرو � بد من الفصل:  مختلفينإذا كانا ٌ.  

ُالفاءَو( lالف$اء الم$ذكورة ف$ي ع$د ح$روف : ھ$ذه للعھ$د ال$ذكري، يعن$ي) أل) (َالفاَو.. َفا: (ًالتي ذكرھا سابقا بقوله )َ َ
  :اطفة لھا ث.ثة أحكامالعطف ھناك، والفاء الع

ِوالف7777777777777777777777777اء للترتي7777777777777777777777777ب بات7777777777777777777777777صال َ ْ ُ َM .ِ ِ ِ ِ َ ْ   

  

ِوث77777777777777777777777777م  للترتي77777777777777777777777777ب بانف77777777777777777777777777صال َ ْ َِ ِ ِ ِْ .ِ . ُ   

  ج
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ك ما بعدھا فيما قبلھا في الحكم، وھذا معلوم في كل حرف سيأتينا، و� نحت$اج إل$ى تن$صيص علي$ه، : ا=ول lٌتشر ُ
كة للثاني فيما قبله في الرف$ع أو الن$صب أو الخف$ض، ف$. نحت$اج أن نق$ول lنھا ما كانت حرف عطف إ� لكونھا ُمشر= :

ٌلھا حكم مستقل بھا، وإنما K نتعرض إلى المعنىٌ َ.  

م$ا : تدل على تأخر المعطوف على المعط$وف علي$ه، يعن$ي: أنھا تفيد الترتيب، ما المراد بالترتيب؟ يعني: الثاني
ًبعد الفاء وقع بعد ما قبل الفاء، جاء زيد فعمرو، مجيء عم$رو ل$يس مقارن$ا لمج$يء زي$د، لم$اذا؟ =ن$ك عطف$ت بالف$اء،  ٌ ٌ

ِلم يتح$دا: ًأن ما بعدھا حصل له المجيء بعد حصول المجيء لما قبلھا، إذا: عنىوالفاء تدل على الترتيب، بم K ل$م يقع$ا .. َ
  .ًمعا، ھذا المراد بالترتيب

ِلترتي7بِل( ِ ِبات7صال ْ َ M ِلترتا(ًاحت$رازا م$$ن ) ِ ِانف7صالِب ِي7ب. َ ِ .ث7م: (ال$$ذي ھ$و معن$ى) ْ ِبات7صال: (ًإذا قول$$ه) ُ َ M : متعل$ق بقول$$ه) ِ
ِلترتيبِل( ِ ِلترتيبِل، و )ْ ِ ُوالف7اءجار ومجرور متعلق بمح$ذوف خب$ر المبت$دأ الف$اء، : ْ ِبات7صال(ٌمبت$دأ، ك$ائن للترتي$ب، و: ََ َ M ِ (

ل$يس ب$ين : ٍأن يك$ون عقب$ه ب$. مھل$ة، يعن$ي: ما ُيعبlر عنه جماھير النحاة بالتعقيب، يعن$ي: ٌمتعلق به، والمراد با�تصال
: إذا قل$ت: يعن$ي) ث$م(ٍب$. ت$راخ، كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي : م$ا مھل$ة، يعن$يالمعطوف والمعطوف عليه في إيقاع الح$دث منھ

ٌجاء زيد فعمرو، نقول   :دلت الفاء على أمرين: ٌ

أن$ه ل$يس ب$ين : ًز تأخر المعطوف عن المعطوف عليه في إيقاع الحدث، ثم أفادت معنى آخر وھو.الترتيب: ًأو�
ٌمباشرة، جاء زيد فجاء عمرو بعده، ل$يس بينھم$ا .. ھما مھلةليس بين.. الفعلين الواقعين بين المعطوف والمعطوف عليه ً

  :ٍھذا المراد بالتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه: ٍزمن، حينئذ نقول

ٌجاء زيد فعمرو مباشرة بع$ده عم$رو؟ نع$م، ھن$ا : ٌتزوج زيد فُولد له، الفاء ھنا للتعقيب، تزوج فُولد، ھل ھو مثل ٌ
مھلة عرفي$ة، فھ$ذا .. بينھما مھلة لكنھا عرفية: ً، وإنما � بد من تسعة أشھر، إذاٌوقعت بعده، لكن تزوج زيد فولد له �

ٍنعم، الفاء ھن$ا أف$ادت التعقي$ب، لك$ن ھ$ذا التعقي$ب ل$يس الم$راد أن ينف$ي ال$زمن =ن$ه من$اف للعق$ل، وإنم$ا : تعقيب؟ نقول
ٌت$زوج زي$د فول$د ل$ه خط$أ، : ولد ل$ه ث$م قي$للو جلس سنتين أو ث.ث ما : المراد أنه لم يتأخر عن المھلة المعھودة، يعني

ًلماذا؟ =نه وجد زيادة على تسعة أشھر، أما إذا قيلت ھذه بعد تسعة أشھر مباشرة صار المعنى صحيح K.  

ٌت$زوج زي$د فول$د : ًفإذا أردت أن تخبر بأن زيد تزوج فولد له في الوقت المعھود لم يتأخر عن السنة م$ث.، تق$ول
  .ٌتزوج زيد ثم ولد له: نتين فأكثر تقولKله، وأما إذا تأخر س

ُالفاءَو( ِلترتِل َ ِباتصال ِيبْ َ M َأمات$ُه ف$أقبرهُ (( التعقي$ب عن$د النح$اة، : ب. تأخر، وھذا المراد بمعنى.. ٍب. مھلة: يعني) ِ َ ْ َ َ َ K
ة فبغ$داد، إذا  مباشرة، موت ثم قبر، دخلت البصرة فبغداد، أول كان السفر ليس مثل ا]ن، دخلت الب$صر]21:عبس))[

كانت المسافة بين البصرة وبغداد ث.ثة أيام وقد حصل دخوله بغداد بعد الب$صرة بث.ث$ة أي$ام فھ$ي للتعقي$ب، ف$إذا زادت 
ٌت$زوج ف$.ن : ٍدخلت البصرة ثم بغداد، وھو ف$ي ك$ل ش$يء بح$سبه، كم$ا ذكرن$اه: ٍعن ذلك حينئذ خطأ في التعبير، فيقال

  .داددخلت البصرة فبغ: فولد له، كذلك

ُالفاءَو( ِرتيب.لتِل َ ِ ِباتصال ْ َ M ٌترتي$ب معن$وي، وترتي$ب ذك$ري، : المراد بالترتيب ھنا المعنوي، =ن الترتيب نوعان) ِ
Kأن$ه يتعل$ق : ٍأن يذكر الشيء بعد ا=ول لك$ن � ب$د م$ن مناس$بة، وھن$ا الم$راد بالترتي$ب الترتي$ب المعن$وي، بمعن$ى: يعني َ

  .بالمعنى

ٍ ف$ي عط$ف مف$صل عل$ى مجم$ل، نح$و قول$ه -ھذا الترتي$ب ال$ذكري-ذكري، وأكثر ما يكون وقد تكون للترتيب ال ٍ
َفق$د س$$ألوا ُموس$ى أكب$$ر م$ْن ذل$ك فق$$الوا أرن$ا ' (( : تع$الى K َ َ َ َ َِ َ َ َُ َُ َ َ َ َِ َِ ْ  ((م$ا ھ$$ي ھ$ذه ا=س$$ئلة؟ ..  م$ا ھ$و ال$$سؤال]153:الن$$ساء))[ْ

َفقالوا أرنا '  K َ َ َِ َ الف$اء ھن$ا للترتي$ب ال$ذكري، =ن$ه وق$ع بع$د إجم$ال، :  تفصيل بع$د إجم$ال، نق$ولوقع: ً إذا]153:النساء))[ُ
ج$اء : مجرد أنه قيل: والذي انحط عليه الك.م، وليس المراد من الترتيب الذكري مجرد ترتيب شيئين في الذكر، يعني

ٌزيد فعمرو، إذا قيل  من غير الفاء، لو أس$قطت الف$اء ٌ�، ليس ھذا المراد، =ن ھذا مأخوذ: الترتيب الذكري ھنا، نقول: ٌ
ٍوجيء بحرف آخر حينئذ نقول ٌھذا أفادت الترتيب، كون الشيء مذكورا أو�، ثم الذي يليه سواء ك$ان بح$رف عط$ف : ٍ K ُ ً ً

  .الترتيب حاصل: ٌسواء كان بالفاء أو بغيرھا، نقول.. أو �

ً=ن ھذا القدر �زم للذكر مع إسقاط الفاء أيضا، ليس من أج$ل الف$ الترتي$ب ال$ذكري : اء، ونح$ن نعل$ق الحك$م ھن$اُ
ًبيان أن المذكور أو� حق$ه أن يتق$دم ف$ي ال$ذكر : بالفاء على جھة الخصوص، بل ترتيب مراتب المذكور في الذكر، أي

 بع$د lرتبت$ه التق$ديم، وم$ا.. lأف$ادت الف$اء إذا كان$ت للترتي$ب ال$ذكري أن رتب$ة المتق$دم: ًلتقدم رتبته على رتبة المت$أخر، إذا
ًالفاء رتبته التأخير، وھذا يكون في عطف المفصل على المجمل كثيرا K َ.  
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ً     وكثي$را م$$ا يقت$$ضي أي$ضا  الت$$سبب، إن ك$ان المعط$$وف جمل$$ة، وھ$ذا ي$$ذكرھا ا=ص$$وليون ھن$اك ف$$ي جھ$$ة : -الف$$اء–ً
َسھا فسجد: ليلالتع ِسرق فقطع، ھنا الفاء عطفت جملة على جملة، وأفادت ال$سببية، ول$ذلك نق$ول.. ِزنا فُرجم.. َ س$رق : ُ

ٌم$ا قبل$ه عل$ة لم$ا : ًفقطع، أفادت الفاء أن علة القطع السرقة، زنا فرجم، علة الرجم زنى، سھا فسجد س$جود ال$سھو، إذا
  .بعده

ِف$وكزهُ ُموس$ى فق$ضى علْي$ه (( : ً ك$ان المعط$وف جمل$ةًكثي$را م$ا تقت$ضي الف$اء الت$سبب إن: ًإذا َ َ َ َ ََ َ َ َ  ]15:الق$$صص))[َ
ولد�لتھا على ذلك كونھا تدل على ال$سببية ف$ي عط$ف الجم$ل � . قضى عليه بسبب الوكز، كذلك ا=مثلة التي ذكرناھا

بال$$شرط، لم$$اذا ًالف$$اء تق$$ع رابط$$ة لج$$واب ال$$شرط : ف$$ي عط$$ف المف$$ردات، اس$$تعيرت لل$$ربط ف$$ي ج$$واب ال$$شرط، نق$$ول
فعل الشرط وجوابه أن بينھما تعليق، وأن$ه .. ٌاختيرت الفاء؟ =ن فيھا معنى السببية، ومعلوم أن الشرط وجواب الشرط

  . سبب أو مسبب على المجيءيعنيإن جئتني أكرمتك : ٌمرتب عليه ترتيب السبب على المسبب

جمل$ة وج$ب دخ$ول الف$اء :  ف$إني أكرم$ه، إن$يم$ن ي$أتيني: ولد�لته على ذلك استعيرت للربط ف$ي ج$واب ال$شرط
إن : م$ن دخ$ل داري فل$ه درھ$م، أف$اد اس$تحقاق ال$درھم بال$دخول، يعن$ي: عليھا، من يأتيني ف$إني أكرم$ه، ولھ$ذا إذا قي$ل

ًسببا �ستحقاق الدرھم، ول$و ح$ذف الف$اء .. جعل الدخول علة: ًدخل استحق الدرھم، إن لم يدخل لم يستحق الدرھم، إذا
ًمن يأتيني له درھم، ھذا صار محتم. للسببية، ويحتمل اFق$رار: ك واحتمل اFقرار بالدرھم له، إذا قيلاحتمل ذل م$ن : ٌ

ٌله دين عندي درھم، إقرار بال$درھم، ويحتم$ل ال$سببية ل$و أس$قطت الف$اء، م$ن ي$أتيني ل$ه درھ$م، : يأتيني له درھم، يعني ٌ
ٌقطع$ا ف$ي أن ال$درھم حاص$ل .. ًھ$ذا ل$يس جزم$ا: نقول ٌلmتي$ان، وإنم$ا يحتم$ل اFق$رار بال$درھم، م$ن ي$أتيني فل$ه درھ$م، ً

  .ولو حذف الفاء احتمل ذلك السببية واحتمل اFقرار بالدرھم له. ًصار محتم.

Kال$ذي خل$ق ف$سوى (( : وقد تخلوا الفاء العاطفة للجمل عن ھذا المعنى نحو َِ َ ََ َ K* وال$ذي ق$در فھ$َدى َ َ ََ َK ِ K* وال$ذي أخ$رج َ َ َْ َ ِ K
َالمْرعى  َ   . خلت عن معنى الترتيب ومعنى السببية لمجرد العطف]4 - 2 :ا=على))[ْ

ِوالفاء للترتي7ب بات7صال( َ ْ ُ َM .ِ ِ ِ ِ َ . وث7مْ ُ Kث$م ثم$ت بالت$اء، : ُيق$ال) َ ُ ُK)وث7م. ُ ْللتر(ھ$ذا ُمبت$دأ ق$صد لفظ$ه، ) َ . ٌك$ائن للترتي$ب، ) ِي7بِتِ
ِانف7صالِب(ف علي$ه، ت$أخر المعط$وف ع$ن المعط$و: وعرفنا معنى الترتيب َ ِ ِبات7صال: (ُمقاب$ل لقول$ه) ْ َ M بمھل$ة، ك$ل : يعن$ي) ِ

، وإذا كان ل$يس بينھم$ا مھل$ة )ثم(ٌترتيب حصل بين المعطوف والمعطوف عليه مھلة من الزمن قلت أم كثرت ُيجاء بـ 
ًإ� ما يتصور في العقل أو العادة، حينئذ يلزم أن نأتي بالفاء، إذا تفي$د الترتي$ب، إ� أن الترتي$ب ) ث$م(و) الف$اء(ٌك$ل م$ن : ٍ

ٍك$ذلك تفي$د الترتي$ب إ� أن$ه بمھل$ة، ) ث$م(بنفي المھلة بين المعطوف والمعط$وف علي$ه، و: مع التعقيب، يعني) الفاء(في 
.ثم"َو: (ٍتأخر في الزمن، بينھما انفصال: يعني ْللتر" ُ . ِانفصالِب ِيبِتِ َ ِ ْ.(  

: ًعل$ى ت$أخره عن$ه منف$ص.، أي) ث$م(ًط$وف علي$ه مت$ص. ب$ه، وعلى ت$أخر المعط$وف ع$ن المع) الفاء(تدل : أي
ٌجاء زيد فعمرو، ومنه قوله تعالى: للتراخي، نحو) ثم: (ًمتراخيا عنه، ولذلك ُيقال Kالذي خلق ف$سوى (( : ٌ َِ َ ََ َ K]((2:ا=عل$ى[ 

ٌھذا محتمل ليس جزما، وجاء زيد ثم عمرو، ومنه قوله تعالى ٌ ِو' خلقكم م(( : ً ْ ُ ََ َ ُ K ٍْن تراب ثم مْن نطفة َ ٍَ ْ ُُ ُِ K   .]11:فاطر))[َ

   ھذا من خصائص الفاء، كما أن الواو ھناك تختص أن يعطف بھا م$ا � ي$ستغنى عن$ه ف$ي الك$.م، ھن$ا تخ$تص الف$اء 
ٌسببية أن يعط$$ف بھ$$ا عل$$ى جمل$$ة ال$$صلة م$$ا ل$$م يك$$ن فيھ$$ا ض$$مير يع$$ود عل$$ى الجمل$$ة أو عل$$ى لم$$ا فيھ$$ا م$$ن معن$$ى ال$$

  .ًبھا، ما � يصلح كونه صلة: الموصول، وتختص الفاء بأنھا تعطف على الصلة، يعني

ًالمعط$وف بالف$$اء � ي$صلح أن يك$$ون ص$لة للموص$$ول، ي$أتي اس$م الموص$$ول، وي$أتي بع$$ده جمل$ة ص$$الحة : يعن$ي
Kم يؤتى بالفاء وتعطف جملة على جملة الموصول، لو نظرنا في ھذه الجمل$ة الت$ي بع$د الف$اء، ھ$ل ي$صلح ُللموصولية، ث

ٌأن تقع جملة الموصول؟ �، لخلوھا عن الضمير، وھذا الحكم عام، الن$اظم ھن$ا خص$صه بال$صلة، وھ$و حك$م ع$ام ف$ي  ٌ
  .تٌالخبر والنعت والحال والصلة، في أربعة مواضع، سواء تقدمت أم تأخر

ًجملة الصلة يعني، ما � ي$صلح كون$ه ص$لة لخل$وه م$ن العائ$د، ول$ذلك .. بأنھا تعطف على الصلة: وتختص الفاء
ٌالذي يطير فيغضب زيد الذباُب، بعض المسائل أمثلتھا ما أظ$ن لھ$ا مث$ال ي$سلم، ال$ذي : المثال المشھور ذكره ابن عقيل

ص$لة الموص$ول، فيھ$ا ض$مير أو �؟ يطي$ر ھ$و، :  وجمل$ة يطي$رخبر،: مبتدأ، الذباب: ٌيطير فيغضب زيد الذباب، الذي

ِوالف7777777777777777777777777اء للترتي7777777777777777777777777ب بات7777777777777777777777777صال َ ْ ُ َM .ِ ِ ِ ِ َ ْ   

  

ِوث77777777777777777777777777م  للترتي77777777777777777777777777ب بانف77777777777777777777777777صال َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ .ِ . ُ   

  ج

ْواخ7777777صص بف7777777اء عط7777777ف م7777777ا ل7777777يس ص7777777له َ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ ٍَ ِ َ  

  ج

َعل777777777777ى ِال777777777777ذي َ .اس777777777777تقر . َْ ُأن777777777777ه َ . ْال777777777777صله َ َ M   
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ال$ذي : فع$ل وفاع$ل، ھ$ل ي$صح أن نق$ول: ٌالذي، الذي يطير � إشكال مبتدأ وھو جملة الصلة، يغ$ضب زي$د: يعود على
ٌال$$ذي يق$$وم عم$$رو، ي$$صح؟ � .. ٌأي$$ن ال$$رابط ب$$ين الموص$$ول وص$$لته؟ ال$$ذي يغ$$ضب زي$$د.. ٌيغ$$ضب زي$$د؟ أي$$ن ال$$ضمير

  .يصح

نة لمعن$ى ال$سببية : ًإذا lَلكونھا لم تشتمل على ضمير � يصلح أن تكون صلة للموص$ول، لك$ن لك$ون الف$اء ُمت$ضم ً
ًيغ$ضب زي$د، فقام$ت مق$ام ال$ضمير، إذا: أغنت ع$ن ال$ضمير ف$ي جمل$ة ص$.حيتھا ف$ي كونھ$ا يعط$ف بھ$ا عل$ى جمل$ة : ٌ

ٌالخ$صوص دون غيرھ$ا، ُعط$ف بھ$ا جمل$ة خالي$ة ُعطف بالفاء ھن$ا عل$ى جھ$ة : ًالصلة لكونھا أقيمت مقام الضمير، إذا ٌ
Kع$$ن ال$$ضمير، ل$$و أردن$$ا أن نوقعھ$$ا ص$$لة الموص$$ول لم$$ا ص$$لحت، وال$$ذي س$$وغ العط$$ف ھن$$ا أن$$ه بالف$$اء عل$$ى جھ$$ة : ُ

  .الخصوص

وج$$د : ًال$$ذي، إذا: ض$$مير م$$ستتر يع$$ود عل$$ى: فع$$ل م$$ضارع وفاعل$$ه: ال$$ذي يطي$$ر، ال$$ذي ھ$$ذا مبت$$دأ، ويطي$$ر: ًإذا
ًھذه جملة معطوفة على يطير، وإذا ُعطف عليه حينئ$ذ � ب$د أن يك$ون ص$الحا : ٌا خبر، يغضب زيدھذ: الرابط، الذباب ٍ

ج$از : =ن يقع صلة الموصول، لكن � يصلح، =نھا غي$ر م$شتملة عل$ى ض$مير يع$ود عل$ى الموص$ول، لك$ن نق$ول ھن$ا
  .بالفاء على جھة الخصوص فقط، ھذا استثناء

ٌاللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، نفس المثال يغ$ضب زي$د، : ير، كذلك مثلهكأن الفاء أقيمت مقام الضم: ٍحينئذ ٌ
فع$ل وفاع$ل، وا=ل$ف ھ$ذه فاع$ل وھ$ي : اس$م موص$ول مبت$دأ، يقوم$ان: ھذه جملة معطوف$ة بالف$اء عل$ى يقوم$ان، الل$ذان

ھ$ذه فع$ل : ٌضب زي$دخبر المبتدأ اللذان، فيغ$: صالحة =ن تكون جملة الصلة، أخواك: ًعائدة على ا�سم الموصول، إذا
وفاعل ليس فيھا ضمير يعود على الموصول، =ن الموصول مثنى، وليس عندنا ھنا شيء مثنى ف$ي اللف$ظ، ف$دل عل$ى 

ًأنھا خالية من الضمير، جاز عطفھا على جملة الصلة مع كونھا خالية عن الضمير لكون العطف خاصة بالفاء ً ٌ.  

َالعرب جوزت ھذا التركيب، مع كونھا: يعني K   . الجملة خالية عن الضمير، لقيام الفاء مقام الضميرَ

ٍوالذي يقوم أخواك فيغضب ھو زيد، ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والح$ال: وعكسه نحو َأل$م ت$ر أن ' (( : ٌ K K َ ََ َ ْ َ
ًأنزل من السماء ماء فت$ْصبُح ا=ْرُض ُمخ$ضرة  K K َِ َ َ َ َْ َُ ِ َ ًَ ِ Kأل$م ت$ر أن((  .. ]63:الح$ج))[َ َ ََ َ ْ ً ' أن$زل م$ن ال$سماء م$اء َ َ َ َ َِ K ِ َ َ َ K]((63:الح$ج[ 

Kأن ِأن$زل م$ن ال$سماء"خب$ر، : حرف توكيد ونصب، ولفظ الج.لة اسمھا، وأنزل من السماء: َ َ َ َK ِ َ ھن$ا ال$شاھد، الجمل$ة ف$ي  "َ
َ أن '"مح$$ل رف$$ع خب$$ر المبت$$دأ  K K ى ض$$مير، ص$$لحت أن م$$شتملة عل$$.. فيھ$$ا ض$$مير: ً، فيھ$$ا ض$$مير؟ أن$$زل ھ$$و '، إذا "َ

ًتكون خبرا؟ صلحت أن تكون خبرا،  ًفت$ْصبُح ا=ْرُض ُمخ$ضرة  ((ً K َ ْ َُ ِ ٍ ھ$ذه الجمل$ة خاوي$ة م$ن ض$مير يع$ود ]63:الح$ج))[َ
Kأن '، م$ا ال$ذي ج$وز عط$ف ھ$ذه الجمل$ة عل$ى جمل$ة الخب$ر، م$ع ك$ون ا=ص$ل ف$ي : على المبتدأ الذي ھو في ا=ص$ل

أل$م ت$ر أن ' ت$صبح ا=رض مخ$ضرة، ھ$ل :  أن ي$صلح أن ُيخب$ر بھ$ا، ف$إذا قي$لالعطف عل$ى الجم$ل إذا كان$ت خبري$ة
ًيصلح أن تقع خبر؟ � يصلح لخلوھا عن ال$ضمير، لك$ن ھن$ا عطف$ت عل$ى جمل$ة الخب$ر م$ع كونھ$ا خالي$ة م$ن ال$ضمير 

ًفتْصبُح ا=ْرُض ُمخضرة  ((ًلكون العطف حاص. بالفاء،  K َ ْ َُ ِ   .، ففيھا معنى السببية))َ

ْم$ررت ب$امرأة ت$ضحك فيبك$ي زي$د، ھ$ذا م$ن أمثل$ة ا=ش$ُموني، م$ررت ب$امرأة ت$ضحك م$ا إع$راب : والصفة نح$و       ٌ
ح لكونھ$ا وا lٌقع$ة ص$فة، فيبك$ي زي$د، تضحك؟ صفة، ت$ضحك، م$شتملة عل$ى ض$مير؟ م$شتملة عل$ى ض$مير ھ$و الم$صح ً

Kت$ضحك، م$ا ال$ذي ج$وز؟ ك$ون : فعل وفاعل، خالية عن ضمير الموص$وف، ُعط$ف بھ$ا عل$ى جمل$ة ال$صفة: ٌيبكي زيد
  .ًالعطف حاص. بالفاء

ٌوبامرأة يضحك زيد فتبكي، يضحك زيد ٌزي$د يق$وم فتقع$د ھن$د، : مثلھا، وك$ذلك الخب$ر: ھذه الجملة صفة، فتبكي: ٌ ٌ
ٌوزيد تقعد ھند ف ٌجاء زيد يضحك فتبكي ھند، وجاء زيد تبكي ھند فيضحك: زيد، والحال: يقوم، يعنيٌ ٌ ٌ ٌ.  

أن$ه يعط$ف بالف$اء عل$ى جمل$ة ال$صلة، وجمل$ة ال$صفة، وجمل$ة الخب$ر، وجمل$ة الح$ال، إذا : yعلى كل، القاع$دة ھن$ا
ٍخل$$ت الجمل$$ة المعطوف$$ة بالف$$اء ع$$ن ض$$مير، فحينئ$$ذ � ت$$صلح ھ$$ذه الجمل$$ة المعطوف$$ة بالف$$اء  ًأن تق$$ع خب$$را، و� أن تق$$ع ٍ

ٌصفة، و� أن تقع حا�، و� أن تقع صلة لخلوھا في ا=ربع المسائل عن الضمير، =ن الضمير شرط في الجميع، كم$ا  ً ًً
  .سبق بيانه

ًواختصت الفاء بأنھا تعطف ما � يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموص$ول، عل$ى م$ا : " قال ابن عقيل
ٌويغ$ضب زي$د أو ث$م : ول$و قل$ت" ٌالذي يطير فيغضب زيد ال$ذباُب : شتمالھا على الضمير، نحوًيصلح أن يكون صلة �

َواخ7777777 ْصص بف7777777اء عط7777777ف م7777777ا ل7777777يس ص7777777لهَ َ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُْ ٍَ ِ  

  جج

َعل777777777777ى ِال777777777777ذي َ .اس777777777777تقر . َْ ُأن777777777777ه َ . ْال777777777777صله َ َ M   
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) ث$م(ودون ) ال$واو(ًتدل على السببية خاص$ة دون ) الفاء(=ن . � تفيد السببية) الواو(و) ثم(ٌيغضب زيد، لم يجز، =ن 
ال$ذي يطي$ر ويغ$ضب : ني بھ$ا ع$ن ال$رابط، ول$و قل$تًلكونھا دالة على السببية استغ: فاستغني بھا عن الرابط، ھنا العلة

ٍمنه زيد الذباُب جاز، =نك جئت بالضمير، والمسألة لي$ست مفترض$ة ف$ي جمل$ة م$شتملة عل$ى ال$ضمير، ل$و ق$ال ال$ذي : ٌ
Kيطير ويغضب زيد ُمنع، الذي يطير ويغضب منه زيد صح، =نه صرح بالضمير ٌ ٌ.  

ٌحرف عطف، ويشترط للعطف بھا أربعة شروط، إذا تخلف واحد منھا لم يجز:   حتى ٍ:  

ًك$$ون المعط$$وف اس$$ما � فع$$.، وھ$$ذا م$$ذھب جمھ$$ور النح$$اة، إذ ا=ص$$ل ف$$ي : ال$$شرط ا=ول أنھ$$ا ح$$رف ج$$ر، ) حت$$ى(ً
ٌ ح$رف عط$ف منقول$ة ع$ن الج$آرة، وح$رف الج$ر خ$اص با=س$ماء كم$ا س$بق ..العاطفة) حتى(والعاطفة منقولة عنھا، 

ِبالجر والتنوين: (بيانه ِ ِْ . ْ َ M ًبع$د نقلھ$ا م$ا ك$ان ثابت$ا لھ$ا قب$ل النق$ل وھ$و ا�خت$صاص با=س$ماء، ) حت$ى(إلى آخره، فبقي لـ ) َ
ٍإ� اسم، لم$اذا؟ =نھ$ا ل$و دخل$ت عل$ى الفع$ل حينئ$ذ دخل$ت ع) حتى(� يعطف بـ : ًإذا ) حت$ى(ل$ى م$ا � تخ$تص ب$ه، =ن ٌ

ٌنقلت عنھا، والجآرة خاصة با=سماء فبقي لھا ا�ختصاص بعد النقل: الجآرة، يعني) حتى(العاطفة ھي عينھا  ُ.  

ً� تخ$$تص با�س$$م، نظ$$را لم$$ا ط$$رأ عليھ$$ا م$$ن النق$$ل، يعن$$ي: وقي$$ل �، يعن$$ي ْk للعط$$ف، وق$$يس عل$$ى غيرھ$$ا م$$ن : َ
ٍ تختص باسم، وإنما ھي مطلقة يعطف بھا ا�سم، ويعطف بھا الفع$ل، ك$ذلك حروف العطف �: حروف العطف، يعني k ْ َ

الجآرة المختصة با=سماء إ� أنھا تجري مجرى أخواتھا، وھ$ي ح$روف العط$ف ) حتى(وإن كانت منقولة عن ) حتى(
kا=خرى، من كونھا � تختص با=سماء، لكن جمھور النحاة على ا=ول ْ ا�ختصاص قب$ل النق$ل ٌباقية ب) حتى(على أن : َ

  .ٍوبعد النقل، حينئذ � يجر بھا الفعل، ھذا الشرط ا=ول

أكرم$ت الق$وم حت$ى إي$اك، : ھ$ذا ض$مير، و�.. قام الناس حتى أنا، ل$يس بظ$اھر: ًكونه ظاھرا، ف. يجوز: الثاني
: ًبھ$ا ال$ضمير، إذاھ$ذا ش$اذ، � ُيج$ر بھ$ا ال$ضمير و� يعط$ف : حت$اه، قلن$ا.. حت$اك: وسبق معن$ا ف$ي أول ح$روف الج$ر

  .ٌھذا شاذ: ھذا شاذ، حتاه على أنھا تجر الضمير، قلنا: ًمراعاة =صلھا، حتاك قلنا

: ھ$ذا ل$يس ب$صحيح، و�: Kكذلك العطف بھا، � يعطف بھا إ� ا�سم الظاھر، وأما الضمير ف.، حت$ى أن$ا، نق$ول
  .أكرمت القوم حتى إياك

ًج$زء من$ه، إم$ا ب$التحقيق أو بالتأوي$ل، إم$ا محقق$ا تحقيق$ا : ي$ه، يعن$يًكونه بعضا م$ن المعط$وف عل: الشرط الثالث ً K K ً
ًوإما مؤو�، إذا ً K :ًبعضا م$ن المعط$وف علي$ه، إم$ا تحقيق$ا نح$و: الشرط الثالث كونه ًK : أكل$ت ال$سمكة حت$ى رأس$ھا، أكل$ت

ٌحرف عطف، رأسھا بالنصب، =ن$ه معط$وف عل$ى م$ا: ٌفعل وفاعل ومفعول به، حتى: السمكة ك َ lقبل$ه، والعاطف$ة ت$شر ُ
َم$$ا بع$$دھا فيم$$ا قبلھ$$ا ف$$ي الحك$$م فھ$$و من$$صوب، حت$$ى رأس$$ھا إذا ن$$صبنا ي$$دل عل$$ى أن ال$$رأس م$$أكول أو غي$$ر م$$أكول؟ 

ًھو جزء حقيقة أو �؟ جزء حقيقة: ًمأكول، إذا ًٌ   :ٌواحد من ث.ثة أنواع.. وضابطه التحقيقي، بث.ثة أمور. ٌ

y أن يكون جزء من كل كالمثال ال-   .ٌسابق، =ن الرأس جزء من السمكة، والسمكة لفظ يطلق على الرأس وغيرهً

ٍأن يكون ف$ردا م$ن جم$ع:  الثاني- ٌھ$ذا اس$م، وھ$و : ق$دم الحج$اج حت$ى الم$شاة، الم$شاة: واح$د م$ن جم$ع، مثال$ه.. ً
ًظاھر وھو فرد واحد من جمع، =ن الحجاج يشمل المشاة وغيرھم، حتى الم$شاة، إذا نق$ول ُ ٍ ًق$ي، لكون$ه ف$ردا ھ$ذا تحقي: ٌ

  .ٍمن جمع

ھ$$ذا : البرن$$ي وغي$$ره، البرن$$ي.. ج$$نس: ًأن يك$$ون نوع$$ا م$$ن ج$$نس، أكل$$ت التم$$ر حت$$ى البرن$$ي، التم$$ر:  الثال$$ث-
  .ٌھو نوع من جنس: ًمأكول، إذا

  :ليس بظاھر، لكن � بد من تأويله، كقول القائل: ًأن يكون جزء لكنه على جھة التأويل، يعني: Kوأما التأويل

َزادـال َعلـَن ىَتـَح . Kن$زل النع$ل ُمنزل$ة الج$زء م$ن ال$زاد، وإ� ل$يس ب$داخل ف$ي ا=ص$ل، لكن$ه م$ا ت$رك : ، نقول ھن$اُهْ Kَ َ
َنعل7 حت7ى(ٍإذا ترك نعله فغي$ره م$ن ب$اب أول$ى، : شيء، يعني ْ ٍبالن$صب مفع$ول لفع$ل مح$ذوف يف$سره الم$ذكور بع$ده، ) َهَ ٌ

أعجبتني الجاري$ة حت$ى ك.ُمھ$ا، ھن$ا ل$يس بج$زء : شبه الجزء بالبعض، كقولك: أو شبھھا يعني. حتى ألقى نعله: تقديره
  .ٍالك.م، وإنما ھو شبه جزء

َبع7777777777ضا بحت7777777777ى اعط7777777777ف عل7777777777ى ك7777777777ل و َ ْ ْ َ َ ْ َ^ ُ .َ ِ ِ ً(َ   
  

َيك77777777777777777ون إ) غاي77777777777777777ة ال77777777777777777ذي ت677777777777777777 .َ ُِ . ََ َ َِ ُ   

  ج

َيخف777777777ف يَك777777777 َيفةِح.ال777777777ص ىَلق777777777َأ ُM ُحل777777777هَر َ َ ْ  

  

َزادـال777777777777777َو َعلـَن777777777777777 ىَتـَح777777777777777 .    اَاھ777777777777777َلقَأ ُهْ
  جج
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Kكونه بعضا من المعطوف عليه، إما بالتحقيق، أو بالتأوي: الشرط الثالث: نحن نقول ل، أو ال$شبيه ب$البعض، ل$يس ً
Kبعضا و� جزء، وإنما ھو ُمنزل ُمنزلة الجزء أو البعض، =ن الك.م ليس بج$زء ھ$و ع$رض Kَ ٌَ ً أعجبتن$ي الجاري$ة حت$ى : ً

ٌأعجبتني الجارية حتى ولدھا، ھذا ممتنع لم$اذا؟ =ن$ه منف$صل ول$يس ك$الجزء، ب$ل ھ$و ج$زء منف$صل، : ك.ُمھا، ويمتنع ٌ ُ
  .حتى ولدھا

أعجبتن$ي الجاري$ة إ� ك.ُمھ$ا، ح$سن أو : ، يعني لو قال)حتى(أنه إن حسن ا�ستثناء حسن دخول : ذلكوضابط 
ُھي شبه بالبعض، وأما أعجبتني الجارية إ� ولدھا، ھذا ليس له دخل: ً�؟ حسن، إذا K ٌ.  

ٌكون$$ه غاي$$ة ف$$ي زي$$ادة ح$$سية أو معنوي$$ة، ح$$سية مث$$ل م$$اذا؟ ف$$.ن يھ$$ب ا=ع$$داد: ال$$شرط الراب$$ع ٍ  الكثي$$رة حت$$ى ً
ا=ل$وف غاي$ة ف$ي : ًھذا زيادة حت$ى ا=ل$وف، إذا: َزيد تاجر، يھب يعطي، ا=عداد الكثيرة حتى ا=لوف.. َا=لوف، ف.ن

الم$$وت م$ا يخ$$صص أح$$د دون أح$$د، م$ات الن$$اس حت$$ى ا=نبي$$اُء، : م$$ات الن$$اس حت$ى ا=نبي$$اُء، يعن$$ي: أو معنوي$$ة. ٍزي$ادة
  .ذه زيادة، =ن الناس مراتب، ا=دنى فا=دنى حتى ا=نبياءًشمل الموت ا=نبياء أيضا، ھ: يعني

: ونح$و! قلي$ل: ِالمؤمن ُيْجزى بالحسنات حتى مثقال ال$ذرة، ھ$ذا في$ه نق$ص، مث$ال ال$ذرة: ٍأو في نقص كذلك نحو
  .غلبك الناس حتى الصبيان والنساء

  : ھذه أربعة شروط � بد من استيفائھا، نص الناظم على اثنين منھا فقط: ًإذا

.بحتىً اَضْعَب( ْعطفٱ َ َعلى ِْ ْعطفٱ) Mكل َ .. ًفعل أمر مبني على السكون � مح$ل ل$ه م$ن اFع$راب، اعط$ف بع$ضا: ِْ
.حتىِبًجزء،  ْعط7فٱ: ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه: َ َعل7ى(مفع$ول مق$دم، : ًاَضْع7َب، و ِْ : ج$ار ومج$رور متعل$ق بقول$ه) Mك7ل َ

ْعطفٱ ًاعطف بحتى بعضا على: (ً، إذاِْ Kكل y ( ًبأن يكون المعطوف جزء م$ن المعط$وف علي$ه حقيق$ة أو ت$أوي. أو ش$بيھا ً ً ً
  .بالبعض، وا=مثلة كما ذكرناھا

َو)( ُيك7ون َ ُ .إ) َ َغاي77ة ِ َ ِال77ذي َ َت67 . َو)(نھاي$ة ال$$شيء أو آخ$$ر ال$$شيء، : أن يك$ون غاي$$ة، يعن$$ي: ھ$$ذا ال$$شرط الراب$$ع) َ َ 
ُيكون ُ و� يك$ون .. ًو� يك$ون المعط$وف إ� غاي$ة: ود على البعض أو على المعط$وفيكون الضمير ھنا يحتمل أنه يع) َ

َو)( البعض إ� غاية، ُيكون َ ُ .إ)(البعض أو المعطوف، : أي) َ َغاية ِ َ ِال7ذي(آخر ال$شيء، : يعني) َ َت67 . المتل$و، م$ا : يعن$ي) َ
آخ$$ر .. ًانتف$$ى ب$$أن ل$$م يك$ن غاي$$ة ل$$هًالمعط$$وف يك$$ون غاي$ة للمعط$$وف علي$$ه، ف$إن : ھ$و المتل$$و؟ المعط$$وف علي$ه، يعن$$ي

ٍالشيء، متعلقا به على الجھات الث.ث السابقة، حينئذ � يصح العطف بـ    ).حتى(ً

َو)( ُيك77ون َ ُ .إ)(فع$$ل م$$ضارع ن$$اقص، وال$$ضمير الم$$ستتر اس$$م يك$$ون، : ھ$$ذا يك$$ون) َ َغاي77ة ِ َ ِال77ذي َ َت677 . أي$$ن خب$$ر ) َ
ِالذي(يكون؟  َت67(اسم موص$ول م$ضاف إلي$ه، و) . ًفع$ل ماض$ي، وفاعل$ه ض$مير م$ستتر ج$وازا، والجمل$ة � مح$ل لھ$ا ) َ ٌ ٌ

َغايةصلة الذي، وجملة تكون واسمه خبر في محل نصب حال، أين خبر يكون؟  َ َغاية، و َ َ ِالذيمضاف، و : َ م$ضاف : .
َت6إليه، و  ُيك7ونَ ): (الضمير المح$ذوف ھن$ا العائ$د يك$ون ص$لة الموص$ول، وجمل$ة: هَُ ُ ف$ي : ي ال$دين أنھ$اأعربھ$ا محي$) َ

  .محل نصب حال

  .ًمن ماذا؟ اعطف بعضا حال كونه � يكون إ� غاية الذي ت.، ھذا محتمل

.إ)( َغاية ِ َ ِالذي(آخر الشيء : يعني) َ َت6 .   .الذي ھو المعطوف وحذف الضمير) َ

ًأن يكون بعضا مما قبله وغاية له ) حتى(يشترط في المعطوف بـ : " قال ابن عقيل Kك عبر ابن ھشام ع$ن ولذل" ً َ
ًأن م$ا قبلھ$ا ينق$ضي ش$يئا ف$شيئا، ھ$ذا : آخ$ر ال$شيء، والت$دريج: للغاية والتدريج، ومعن$ى الغاي$ة) حتى(أن : ھذا المعنى ً

ًلحظ$ة واح$دة، وإنم$ا ي$أتون ش$يئا ف$شيئا، م$ات الن$اس حت$ى .. قدم الحجاج حتى الم$شاة، م$ا ي$أتون دفع$ة واح$دة: صحيح ً
ًشيئا فشيئا.. ا=نبياُء ً، � يموتون دفعة واحدة، أكلت السمكة حتى رأسھا � يقع دفعة واحدةً ًَ.  

ٍأن م$$ا قبلھ$$ا ينق$$ضي ش$$يئا ف$$شيئا إل$$ى أن يبل$$غ الغاي$$ة، ف$$ي زي$$ادة أو نق$$ص، نح$$و: ًإذا الت$$دريج ٍ ً م$$ات الن$$اس حت$$ى : ً
  ُ.ا=نبياُء، وقدم الحجاج حتى المشاة

  ...!!!       ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننقف على ھذا، و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبين
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  94الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  : Kالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :- رحمه ' تعالى -قال الناظم 

ْأم"َو َبھا "َ ْاعطف ِ َإثر ِْ ْ ِھمز ِ ْ ْالتس َ ْيهِو. ْأو *** َ ٍھمزة َ َ ْ ْعن َ ِلفظ َ ْ ^أي "َ ْمغنيه" َ َ ُِ ْ  

ِمنقطعة وستأتي، وُمتصلة: على قسمين) ْأم(         K :ْأم"َو: (وھي التي عناھا الناظم رحمه ' تعالى بھذا البي$ت َبھ7ا" َ ِ 
ْاعط7ف َإث7ر ِْ ْ ِھم77ز ِ ْ ْالت7س َ ْيهِو. ِالُمت$صل) أم(، و)َ K ُِمت$صلة س$$ميت Kوم$ا بع$دھا � ي$$ستغنى بأح$دھما ع$ن ا]خ$$ر، ة =ن م$ا قبلھ$$ا 
ْأم"َو: (ِمعادلة، لمعادلتھا للھمزة في إفادة التسوية، وھذا ف$ي الن$وع ا=ول ال$ذي عن$اه بقول$ه: وتسمى َبھ7ا" َ ْاعط7ف ِ َإث7ر ِْ ْ ِ 

ِھمز ْ ْالتس َ ْيهِو. ْعنًالتي تكون مغنية ) أم(وا�ستفھام في النوع الثاني وھي ) َ ِلفظ َ ْ ^أي "َ َ".(  

ِالمراد بھذا البيت أم الُمتصلة، المنقطعة ستأتي) أم(ًذا إ K.  

ْأم( ْاعطف: (lجار ومجرور ُمتعلق بـ) بھا) (اعطف بھا(ھذا مبتدأ، و) َ وھو فعل أمر، والجملة خب$ر، كم$ا س$بق ) ِْ
َبھ7ا(بت$دأ، وقصد لفظھا وھ$ي ح$رف ف$ي ا=ص$ل، لك$ن ھن$ا م) أم(ًأنه يجوز إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ، فـ  ِ (

ْاعطف: (lجار ومجرور ُمتعلق بقوله   ًضمير مستتر وجوبا : والفاعل) ِْ

  

ًتقديره أنت، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، ھذا بناء على قول الجمھور من صحة إيق$اع 
  .ًالجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ

َإثر( ْ ْاعط7ف: (lعل$ق بقول$هبع$د، ظ$رف مك$ان ُمت: ھذا ظرف، بمعنى) ِ ِھم7ز(إث$ر، وھ$و م$ضاف و.. اعط$ف بع$د) ِْ ْ َ 
ْالتس ْيهِو. ْھمز) (َ ِھم7ز(م$ضاف إلي$ه، و) َ ْ ْالت7س(م$ضاف و) َ ْويه. ْأو(ٌم$ضاف إلي$ه، ) َ ٍھم7زة(للتنوي$ع ) َ َ ْ ھ$ذا معط$وف عل$ى ) َ

ٍھم7ز( ْ Kأو إث$$ر ھم$$زة، معط$وف علي$$ه، والھم$$ز ُي$ذكر وُيؤن$$ث، ول$$.. ٍأو إث$$ر ھم$ز: يعن$$ي) َ K َذلك ذك$ره ف$$ي ا=ول وأنث$$ه ف$$ي ٍ َK K
ٍھمز: (ٌالثاني، فھو معطوف على قوله ْ َ.(  

ْعن( ِلفظ َ ْ ^أي "َ ْمغنيه" َ َ ُِ ٍمغنية ھذا نعت لھمز، ھمزة مغنية، ) ْ ْعن(ٍ ِلف7ظ َ ْ ^أي "َ lج$ار ومج$رور ُمتعل$ق : ع$ن لف$ظ) "َ
ْمغنيه: (بقوله َ ُِ   .ٌمضاف إليه: مضاف، وأيl: فظ=ن المغني اسم فاعل فتعلق به الجار والمجرور، ول) ْ

ِتكون ُمت$صلة، وھ$ي الت$ي تق$ع بع$د ھم$زة الت$سوية ) أم(أشار بھذا البيت إلى أن : ًإذا K)َإث7ر ْ ِھم7ز ِ ْ ْالت7س َ ْيهِو. : يعن$ي) َ
َس$$واء عل$$ي أقم$$ت أم قع$$دت، : تق$$ع بع$$د ھم$$زة الت$$سوية، نح$$و ََ َ ُ K ِھ$$ذه ُمت$$صلة، لم$$اذا؟ =نھ$$ا وقع$$ت بع$$د ھم$$ز : نق$$ول) ْأم(ٌ K

ٌأقمت، وھي المتقدمة عليھا سواء وليس اللفظ خاص بسواء: التسوية، وھي الداخلة على ُ.  

ْأم"َو( َبھا" َ ْعطفٱ ِ َإثر ِْ ْ ِھمز ِ ْ ْالتس َ ْيهِو. : ٍ، ھمز التسوية ھي الھمزة الداخلة على جمل$ة ف$ي مح$ل الم$صدر، يعن$ي)َ
ت$ؤول م$ع م$ا : ا م$ن ح$روف الم$صدرية، يعن$يأن ھمز التسوية بعضھم يرى أنھ$: ًما بعدھا يكون مصدرا، وسبق معنا

ْس$واء عل$ْيھم أأن$ذْرتُھم أم ل$م تن$ذْرُھم (( : ٍبعدھا بمصدر، وإن كان المشھور عند النحاة خ.ف ذلك، حينئذ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ  ]6:البق$رة))[ٌَ
ٍجملة فعلية، حينئذ تؤول مع ما بعدھا بمصدر عند بع.. الھمزة ھنا ھمز التسوية، دخلت على فعل ضھم، فيجعلون مث$ل ٍ

ٍ، فھي حرف مصدري، حينئذ تصير الحروف المصدرية س$تة، م$ع م$ا )كي(و) لو(المصدرية و) ما(المصدرية و) أن( ٌ
  .سبق خمسة وھذه السادسة، لكن أكثر النحاة على المنع

ْس$$واء عل$$ْيھم(( ! ي$$ؤول بم$$صدر، وھ$$ذا م$$ن الغرائ$$ب: وجعل$$وا م$$ا بع$$دھا ف$$ي ق$$وة الم$$صدر، يعن$$ي ِ َ َ َ  ]6:لبق$$رةا))[ ٌَ
ٌُجع$ل م$ا بع$دھا ھم$زة الت$سوية م$صدر، فھ$ي داخل$ة : ٍمستو عليھم إنذارك وعدمه، م$ن أي$ن جئن$ا بإن$ذارك؟ ق$الوا: يعني

ٍعلى جملة في محل المصدر، ولكنھا � تؤول مع ما بعدھا بمصدر، من أي$ن جئن$ا بالم$صدر؟ � ُب$د م$ن ح$رف ين$سبك  K
  .ٍا دخلت على جملة في محل المصدر�، وإنم: مع ما بعده فيؤول بالمصدر، قالوا

ُھمز(ًإذا  ْ ْلتسٱ َ ْيهِو. م$ا بع$د الھم$زة ف$ي مح$ل الم$صدر، : ٍھي الھمزة الداخلة على جملة في محل المصدر، يعني) َ
ًوليست الھمزة حرفا مصدريا تؤول مع ما بعده بمصدر، ھذا عل$ى ق$ول الجمھ$ور، وم$ن رأى أنھ$ا م$صدرية أولھ$ا م$ا  ً

  .المصدرية) ما(و) أن(: بعدھا بمصدر، مثل
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ْس$$واء عل$$ْيھم أأن$$ذْرتُھم أم ل$$م تن$$ذْرُھم (( : وتك$ون ھ$$ي والمعطوف$$ة عليھ$$ا فعليت$$ين وھ$$و ا=كث$$ر، نح$$و قول$$ه تع$$الى ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ ٌَ
ِس$واء عل$ْيھم أأن$ذْرتُھم أم ل$م تن$ذ(( والمعطوف عليھا جملتان فعليت$ان، ) ْأم(تكون :  يعني]6:البقرة))[ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ َ َ  ]6:البق$رة))[ْْرُھم ٌَ
ْأم ل$م تن$ذْرُھم  (() ْأم(ھذه سابقة على : ھنا الشاھد، أأنذرتھم: ْأم ْ ِْ ُ َ ب$ين جملت$ين ) ْأم(وقع$ت : ً ھ$ذه �حق$ة، إذا]6:البق$رة))[َ

  .بينھما) ْأم(أم لم تنذرھم، وقعت : أنذرتھم، والثانية: فعليتين، ا=ولى

م$سبوقة بھم$زة ) ْأم: (ًذرتھم، الھم$زة ا=ول$ى ھم$زة الت$سوية، إذاأأن$: والجملة ا=ولى دخلت عليھ$ا ھم$زة الت$سوية
ِالُمتصلة) ْأم(جملة فعلية، ھذا صورة لـ ) ْأم(ٍالتسوية، ودخلت على جملة فعلية، وجاء بعد  K.  

  .  أن تكون ھي والمعطوفة عليھا فعليتين وھو ا=كثر، كا]ية التي ذكرناھا

ٍالُمت$صلة وقع$ت ب$ين جملت$ين، أم$وتي ن$اء) ْأم(ًإذا ) ُواقع َاSن َھو َْمأ ٍناء َموتيَأ( :واسميتين، نحو ِ K : بعي$د، جمل$ة اس$مية
وقع$ت ب$ين جملت$ين اس$ميتين، ودخل$ت ھم$زة الت$سوية عل$ى : ًھ$و واق$ع، إذا.. مؤلفة م$ن مبت$دأ وخب$ر، أم ھ$و ا]ن واق$ع

ِلُمتصلة وقعت بين جملت$ين اس$ميتين، والجمل$ة ا=ول$ى ا) ْأم) (ُواقع َاSن َھو َمأ ٍناء َموتيَأ: (ًأموتي، إذا: الجملة ا=ولى K
  .دخلت عليھا ھمزة التسوية

ْسواء عل$ْيكم أَدعْوتُم$وُھم أم (( : بين جملتين إحداھما اسمية وا=خرى فعلية، نحو) ْأم(أن تقع : ومختلفتين، يعني ْ َْ َُ ُ ََ َ َ ٌَ
َأنتم صامتون  َُ ُِ ْ ٌدعوتموھم، جملة فعلية دع$ا، فع$ل ماض$ي، : دخلت علىھمزة التسوية، :  أدعوتموھم]193:ا=عراف))[َ

َأم أنتم صامتون  (( َُ ُِ ْ َْ ِالُمتصلة بين جملتين مختلفتين) ْأم(وقعت : ًجملة اسمية، إذا:  أنتم صامتون]193:ا=عراف))[َ K.  

ِالُمتصلة � يشترط فيھ$ا أن تق$ع ب$ين جملت$ين فعليت$ين، أو اس$ميتين، أو م) ْأم(أن : نأخذ من ھذا K ختلفت$ين، ب$ل تق$ع
  .في ا=حوال الث.ثة مع الجميع، ولكن ا=كثر أن تقع بين جملتين فعليتين

ْأم"َو َبھا" َ ْعطفٱ ِ َإثر ِْ ْ ِھمز ِ ْ ْلتسٱ َ ْيهِو. ْأو   ***   َ ٍھمزة َ َ ْ َ..  

الكثي$ر أنھا الم$سبوقة ب$سواء، وھ$ذا : يعطف بھا بعد ھمز التسوية، وھمز التسوية قيل) ْأم(عرفنا ا=ولى أن : ًإذا
ْسواء علْيھم أأنذْرتُھم (( : الغالب َْ َ َ َ ِ َ َ َ Kمستو عل$يھم، وم$ن ھن$ا أخ$ذت ھم$زة الت$سوية، ُس$وي ب$ين م$ا قب$ل :  يعني]6:البقرة))[ٌَ ُ ٍ

س$واء، ب$ل كم$ا تق$ع : ًھم$زة الت$سوية � يل$زم أن تك$ون واقع$ة بع$د لفظ$ة: وما بعدھا، ولكن ھ$ذا ل$يس ب$.زم، يعن$ي) ْأم(
  .سواء: بالي، وما أدري، وليت شعري ونحوه، لكن ا=كثر أنھا تقع بعدما أ: بعدھا تقع بعد

ٍكل م$ا دل عل$ى م$ساواة ب$ين ط$رفين حينئ$ذ م$ا بع$ده تك$ون الھم$زة : ٍوُيفھم من غيرھا حينئذ المساواة بين طرفين ٍ
  .ھمزة التسوية

ْأو( ٍھمزة َ َ ْ ْعن َ ِلفظ َ ْ ^أي "َ ْمغنيه" َ َ ُِ ِه بكونھ$ا ُمت$صلة، وھ$و أن تق$ع ھذا النوع الثاني مما ُيحكم علي$) ْ K)بع$د ھم$زة ) ْأم
ٌزيد أم عمرو: ، أيھما عندك)أي(تؤدي معنى  ٌأزيد عندك أم عمرو؟ .. ٌ ٌھ$ذه الُمت$صلة، وقع$ت ب$ين مف$ردين، أزي$د) ْأم(ٌ ِ K :

: قل$تف$إذا ) أي(ي$ستغنى بلفظھ$ا ع$ن لف$ظ : يعن$ي) أي(ٌالھمزة ھذه ليست ھمزة تسوية، وإنما ھي ھمزة مغنية عن لف$ظ 
ٌأزيد عندك أم عمرو في قوة قولك في المعنى واحد، وليس فيه اس$تواء كم$ا ھ$و ) أي(ٍأيھما عندك؟ حينئذ الھمزة ھنا و: ٌ

  .الشأن في الھمزة السابقة

ِالُمتصلة ھو ما ذكرنا) ْأم(ضابط : ًإذا K.  

ْأو( ٍھم77زة َ َ ْ ْع77ن َ ِلف77ظ َ ْ ^أي "َ ْمغني77ه" َ َ ُِ ٌأيھم$$ا عن$$دك زي$$د أم : التعي$$ين، مث$$ل) ْأم (وھ$$ي الھم$$زة الت$$ي ُيطل$$ب بھ$$ا وب$$ـ) ْ
ھم$$زة ! ًالتعي$$ين، وتق$$ع ب$$ين مف$$ردين غالب$$ا، انظ$$ر) ْأم( الت$$ي ُيطل$$ب بھ$$ا وب$$ـ -)yأي(المعادل$$ة ل$$ـ -ٌعم$$رو؟ وھ$$ي الھم$$زة 

ت$ي تق$ع ال) ْأم(الغال$ب، ب$ل � تق$ع إ� ب$ين جملت$ين فعليت$ين أو اس$ميتين أو مختلفت$ين، ) ْأم(التسوية السابقة التي تقع بع$د 
  .� لبس: ًفي الغالب تقع بين مفردين، إذا) أيl(بعد الھمزة المعادلة لـ 

ِومن غير الغالب أن تقع بين مفرد وجملة لكنه قليل، أما الغالب الُمطرد في لسان العرب تقع بين مفردين K K ٍ.  

: بينھم$ا م$ا � ي$سأل عن$ه، نح$وًالتعيين، وتقع ب$ين مف$ردين غالب$ا، ويتوس$ط ) ْأم(وھي الھمزة التي ُيطلب بھا وبـ 
َأأنتم أشد خلقا أم السماُء بناھا ((  َ ََ َ َK ِ َ َ َ ًَ ُ ْْ k ٌأزي$د عن$دك أم عم$رو؟ ھن$ا :  يتوسط بينھما ما � يسأل عنه، إذا قيل]27:النازعات))[ْ ٌ

م$ذكورين ٌھ$ل عن$دك أح$د أم �، ب$ل قط$ع بك$ون أح$د ال: ال$سائل ل$م ي$سأل.. قطعن$ا: ًعن$دك، إذا: توسط بين زيد وعم$رو
ٌزيد عندك أم عمرو؟ فالمسئول عنه ھو تحديد الذي ھو ك$ائن عن$دك، فتوس$ط ب$ين اللفظ$ين المف$ردين م$ا � : ًعندك، إذا ٌ ٌ

ٌيسأل عنه، أنا � أسألك عن وجود أحد، بل أقطع بأن واحدا منھما موجود عندك، وإنما الم$شكوك في$ه ھ$و تعي$ين ھ$ل : ً
  ھو زيد أم عمرو؟
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َأأنتم أشد خلقا أم ال$سماُء بناھ$ا (( : دين ما � يسأل عنه، نحوتوسط بين المفر: ًإذا َ ََ َ َK ِ َ َ َ ًَ ُ ْْ k  م$ا � ي$سأل ]27:النازع$ات))[ْ
) ْأم(أن ش$رط الھم$زة المعادل$ة ل$ـ : عنه في ا=ول المسند، =ن السؤال عن المسند إليه، وفي الثاني العكس، وبيان ذل$ك

ُالمعادل ا]خر، ليفھم السامع من أول ا=مر م$ا طل$ب تعيين$ه، ) ْأم(ما، ويلي أن يليھا أحد ا=مرين المطلوُب تعيين أحدھ
ٌأزيد قائم أم عمرو؟ قائم: تقول إذا استفھمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر ٌ توسط بين زيد وعمرو، ھ$ذا � ي$سأل عن$ه، : ٌ

ٌأزيد ق$ائم أم : عيين المبتدأ دون الخبر قلتKھو الذي ولي الھمزة، إذا استفھمت عن ت: ٌھنا المستفھم عنه ھو المبتدأ، أزيد ٌ
  ٌعمرو؟

ٌأزي$د أم عم$رو ق$ائم؟ ص$ح، أخ$رت ق$ائم، =ن$ه غي$$ر : وإن ش$ئت أخ$رت ق$ائم، =ن$ه غي$ر م$سئول عن$ه، ف$إذا قل$ت ٌ ٌ
ٌأزي$د عن$دك أم : Kمسئول عنه، بل ھو مجزوم به، و� يطلب تعيين$ه، إنم$ا المطل$وب تعيين$ه ھ$و م$ا ول$ي ھم$زة ا�س$تفھام

ٍأزيد قائم أم عمرو؟ حينئذ نقول..  قائمٌعمرو ٌ ٌ ٍوإن ش$ئت أخ$رت ق$ائم =ن$ه غي$ر م$سئول عن$ه، . الم$ستفھم عن$ه ھ$و ق$ائم: ٌ
ًأق$$ائم زي$$د أم قاع$$د؟ زي$$د موص$$وف بأح$$د الوص$$فين قطع$$ا، لك$$ن : وإذا اس$$تفھمت ع$$ن تعي$$ين الخب$$ر دون المبت$$دأ قل$$ت ٌ ٌ ٌ ٌ ُ

ٍي$د أم قاع$د؟ وإن ش$ئت أخ$رت زي$د، =ن$ه غي$ر م$سئول عن$ه، وق$س ٌأق$ائم ز: Kالمستفھم عنه ھو ما ولي ھم$زة ا�س$تفھام ٌ ٌ
  .على ھذا

ًالھمزة الُمعادلة تقع بين مفردين غالبا ويتوسط بينھما ما � يسأل عنه، يعن$ي: ًإذا أن$ت الم$ستفھم، .. أن$ت ال$سائل: َ
ٌتسأل عن أي شيء، أزيد عندك أم عمرو؟ سؤالك ل$يس ع$ن ك$ون أح$د الم$ذكورين عن$دك، ب$ل ھ$ذا  ٌمقط$وع ب$ه، وإنم$ا ٌ

ٍالمستفھم عنه ھل ھو زيد أم عمرو؟ حينئذ توسط بين اللفظين المفردين اللذين توسطت بينھما  ٌ ٌما ھ$و مقط$وع ب$ه، ) ْأم(ٌ
ٌأزي$$د عن$$دك أم عم$$رو، ول$$ذلك � ُيج$$اب ف$$ي ھ$$ذه الح$$ال ب$$نعم و� �، وإنم$$ا ُيق$$ال: فقل$ت ٍعم$$رو، حينئ$$ذ : زي$$د، أو ُيق$$ال: ٌ ٌ
  .جواب، =ن المراد ھنا التعيينھذا حصل به ال: نقول

ْأو: (ًإذا ٍھم77زة َ َ ْ ْع77ن َ ِلف77ظ َ ْ ^أي "َ والغال$$ب أنھ$$ا تك$$ون ب$$ين مف$$ردين يتوس$$ط بينھم$$ا م$$ا � ) yأي(ٌقائم$$ة مق$$ام : يعن$$ي) "َ
َُيسأل عنه، ثم إن استفھمت ع$ن المبت$دأ أْولْيت$ه الھم$زة َأزي$د ق$ائم أم عم$رو؟ وإن اس$تفھمت ع$ن الخب$ر أْولْيت$ه ال: َ َ ٌ ٌ ھم$زة، ٌ

ٌأقائم زيد أم قاعد؟ فالذي يلي الھمزة ھو المستفھم عنه في ا=صل: فقلت ٌ ٌ.  

ْوإْن أدري أقري$ب أم (( : ، أو يتأخر عنھم$ا نح$و-وعرفنا الحالتين المذكورتين-ويتوسط بينھما ما � ُيسأل عنه،  َ َ ٌَ ِ َِ ْ ِ َ
َبعيد ما توعدون  َ َ َُ ُ ٌ    .]109:ا=نبياء))[ِ

   :وبين فعلين، كقوله

َأھي: ُلتُقَف ْ ْسرت َ َ ْأم َ ِعادني َ ُحلم َ ُ..  

ٍإذ ھي فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور ٌ.  

   :واسميتين، كقوله

ُشعيث ْ َ ُشعيث َمأ ٍھمَس ُبن ُ ْ َ ِمنقر بن ُ َ ِ..  

ِفحذفت الھمزة والتنوين معا، لك$ن ھ$ذا ل$يس ب$الُمطرد ، يعن$ي) أشعيث: (ا=صل K المعادل$ة ب$ين غي$ر ) ْأم(وق$وع : ً
 بالغال$$ب، وإنم$$ا الغال$$ب وقوعھ$$ا ب$$ين مف$$ردين، وق$$د تق$$ع ب$$ين جملت$$ين اس$$ميتين أو فعليت$$ين، لكنھم$$ا لي$$سا مف$$ردين ل$$يس

  .بالغالب

ًعلى قسمين منقطعة وستأتي، والُمتصلة وھي التي تقع بعد ھمزة التسوية، ولي$ست س$واء ) ْأم:  (قال الشارح ھنا ِ K
ٍالي، وم$ا أدري، ولي$ت ش$عري، وك$ل لف$ظ ي$دل عل$ى م$ساواة ب$ين ما أب: ھي التي تعين أنھا ھمزة التسوية  ومثلھا نقول

ٍم$ستو عل$يl : ٌس$واء عل$يl أقم$ت أم قع$دت، يعن$ي: شيئين، فإذا وقعت الھمزة بعدھا، حكمنا عليھ$ا بكونھ$ا ھم$زة الت$سوية
ٍيستوي عن$دي وم$ستو قيام$ك، أولناھ$ا بم$صدر، =ن ھم$زة الت$سوية ھ$ي داخل$ة عل$ى جمل$ة ف$ي .. قيامك وقعودك مح$ل ٍ

  .ٍمستو عليl قيامك وقعودك: مصدر

َسواء علْينا أجزْعنا أم صبْرنا (( : ومنه قوله تعالى َ ََ َ َ َ َ َْ َ َِ َ ل$ت بم$صدر، .. ٍ مستو علينا جزعنا]21:إبراھيم))[ٌ lُجزعن$ا أو

ٍھمزة الت$سوية حرف$ا م$صدريا أم �، والت$ي تق$ع بع$د ھم$زة مغني$ة ع$ن .. ًسواء جعلنا الھمزة ٍ ً ٌي$د عن$دك أم أز: نح$و) yأي(ً
ِحرف عطف إذا كانت ُمتصلة وھي على نوعين) ْأم: (ًأيھما عندك؟ إذا: ٌعمرو، أي K:  

  .بعدھا) ْأم(وتقع ) yأي(ًتقع بعد ھمزة التسوية، وعرفنا ضابطھا، وھمزة تكون مغنية عن لفظ ) ْأم(

.رب7777777777777777777َو    ِْنإُ ةَزْمـَلھ7777777777777777777ٱ ِتَطِقـْس7777777777777777777ُأ َماـُ

  جج

  ْنِم77777777777777ُأ اَِھفْذَح7777777777777ِب ىَن77777777777777ْعَلمٱ اَفـَخ7777777777777 َانـَك7777777777777
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َھذه قد تذكر وقد تحذف، يعني) yأي(ھمزة التسوية والمعادلة لـ : الھمزة السابقة ْ ًقد تك$ون موج$ودة ملفوظ$ا بھ$ا، : ُ
مجم$ع علي$ه أن$ه .. ًوقد تكون محذوفة كالشأن في ا�ستفھام على جھة العموم، ھمزة ا�ستفھام مطلقا، وھذا محل وف$اق

ٌأزيد عندك أم عمرو: يحذف ِزيد عندك أم عمرو؟ يجوز حذفھا إذا فھم المراد، و. .ٌ ُ ٌ Kم$ا إذا ل$م ُيفھ$م وق$د ُيخ$شى اFيق$اع أٌ
ًفي اللبس، حينئذ � يجوز الحذف على القاعدة العامة، ليس خاصا بھمزة التسوية، بل على جھة العموم ٍ.  

َربماَو( . َربم7اَو(قلي$ل، : ھنا للتقليل، يعني) Kُرب) (ُ . ا م$ن خ$واص ا=س$ماء، ت$دخل عل$ى النك$رة، ا=ص$ل أنھ$: رب) ُ
كاف$ة ھن$ا، ) م$ا(دخلت على الجملة الفعلية، لم$اذا؟ ) تَِطقُْسأ(من ع.مات ا=سماء، وھي التي تعين أن مدخولھا نكرة، 

َكفتھا عن العمل، فحينئذ سوغت دخولھا على الجملة الفعلية K ٍ.  

.ربَو: (ًإذا Kل ماضي مغي$ر ال$صيغة، والھم$زةفع: أسقط) ُةَزْمـَلھٱ ِتَطِقـُْسأ َماـُ .رب7َوھ$ذا نائ$ب فاع$ل، : ٌ  ِتَطِقـْس7ُأ َماـُ
 اَِھفْذَح7ِب ىَن7ْعَلمٱ اَفـَخ7 َانـَك ِْنإ(حذفت، متى؟ : يعني) ِتَطِقـُْسأ(، )yأي(التسوية والمعادلة لـ : المذكورة، يعني.. ُةَزْمـَلھٱ
َإذا أمن اللبس وعدم الوقوع في خفاء المعنى ج) ْنُِمأ ِ َاز حذفھا، وإن ل$م ُي$ؤمن ب$أن يك$ون المعن$ى في$ه خف$اء بع$د ح$ذفھا ُ

ِولبس، حينئذ ُمنع،  ٍ خف$اء المعن$ى، ق$صره لل$ضرورة،  )ىَن7ْعَلمٱ اَفـَخ7(فع$ل ال$شرط، : إن حرف شرط، وك$ان) َانـَك ِْنإ(ٌ
  .مرفوع على أنه اسم كان: مضاف إليه، وخفاء: مضاف، والمعنى: خفاء المعنى، خفاء: ا=صل بالھمز

َ، إن ك$ان ُعل$م )أيl(خفاء المعنى، معنى ماذا؟ معنى الھمزة، الذي ھو التسوية أو كونھا معادلة لـ ) ىَنْعَلمٱ اَفـَخ( ِ
َأمن الل$بس فج$از، وإن ل$م ُيْعل$م ھ$ل الم$راد ب$ه ا�س$تفھام الحقيق$ي، أم الم$راد ب$ه ا�س$تفھام م$ع : ٍبعد الحذف حينئذ نقول َ ِ

ھ$ذا فع$ل ) ْنِم7ُأ(، )ْنِم7ُأ اَِھفْذَح7ِب ىَن7ْعَلمٱ اَفـَخ7 َانـَك7 ِْنإ(، ..إذا خفي المعن$ى) أي(ة مناب نائب) أي(التسوية، وكون ھذه 
: lج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بقول$ه) اَِھفْذَح7ِب(Kماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على خف$اء المعن$ى، و

َخفا، إن كان خفاء المعنى بسبب حذفھا أمن، والباء س   .ببية ھناِ

ث$م ا=ص$ل أن تك$$ون ) yأي(ًتك$ون تالي$ة لھم$زة الت$$سوية أو ھم$زة معادل$ة للف$ظ ) ْأم(أن ا=ص$ل أن : ٍحينئ$ذ القاع$دة
َوربم7امذكورة، وھذا ھو الكثي$ر الغال$ب،  . ُ ٍ عل$ى قل$ة ح$ذفت الھم$زة بنوعيھ$ا إن ك$ان خف$اء المعن$ى بح$ذفھا م$أمون ل$يس َ
ًبخاف، فإذا كان خافيا فالخفاء حينئ ٌذ يوقع في اللبس، وكل ما أوقع في اللبس فھو ممنوعٍ ٍ.  

  ) .yأي(قد تحذف الھمزة، والھمزة المغنية عن :  أي

َخفا : (ًإذا عن$د أم$ن الل$بس . ف$اللفظ ع$ام) yأي(معن$ى ھم$زة الت$سوية، ومعن$ى الھم$زة المغني$ة ع$ن : يعن$ي) ىَنْعَلمٱَ
ًوتك$ون أم ُمت$$صلة كم$ا كان$$ت والھم$زة موج$$ودة، إذا ِ K : يخرجھ$$ا ع$ن كونھ$$ا ) ْأم(� ف$رق بينھم$$ا، فح$ذفت الھم$$زة قب$ل �

ٍُمت$$صلة، ھ$$ذا م$$راده، إذا ح$$ذفت الھم$$زة حينئ$$ذ نق$$ول ِ K) :ْس$$واء عل$$ْيھم أأن$$ذْرتُھم أم ل$$م تن$$ذْرُھم (( : ل$$م ت$$سبق بھم$$زة) ْأم ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ ٌَ
 ((: َ عل$$يھم أن$$ذرتھم، الق$$راءة الم$$شھورةٌس$$واء:  أي$$ن الھم$$زة؟ � يوج$$د عن$$دنا ھم$$زة، بق$$راءة اب$$ن محي$$صن]6:البق$$رة))[

ْأأنذْرتُھم َ َ َ ف$ي ) ْأم( حذفت الھمزة لد�ل$ة س$واء، =ن س$واء ت$دل عل$ى الت$سوية، فح$ذفت الھم$زة، ھ$ل وج$ود ]6:البقرة))[ َ
ِكونھا ُمتصلة؟ الجواب.. اللفظ ھنا غير مسبوقة بھمزة التسوية يخرجھا عن كونھا حرف عطف K :�.  

ُِمت$$صلة كم$$ا كان$$ت والھم$$زة موج$$ودة، ومن$$ه ق$$راءة اب$$ن محي$$صن) ْأم(تك$$ون عن$$د أم$$ن الل$$بس، و K : ٌس$$واء عل$$يھم
ْسواء علْيھم أأنذْرتُھم أم لم تنذْرُھم (( أنذرتھم، ھمزة واحدة،  ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ ھ$ذه ) ْأم: (ًأن$ذرتھم، إذا:  بإس$قاط الھم$زة م$ن]6:البق$رة))[ٌَ

ِتحكم عليھا بأنھا ُمتصلة وھي مسبوقة ب Kًھمزة التسوية تقديرا، ومنه قول الشاعر:  

َلعمرك ( ُ ِبثم7ان ْأم َالجم7ر َرمين ٍبسبع(ليت شعري، : سواء، مثل: ما أدري ھذا مثل) أدري َما َ َِ : ھن$ا نق$ول) ْأم) (َ
ُِمتصلة لكو Kم$ن ش$رطھا أن تك$ون م$سبوقة ب$الھمزة، أي$ن الھم$زة؟ )أدري َم7ا: (نھا مسبوقة بم$ا دل عل$ى الت$سوية وھ$و ،ً

ِالھمزة ھنا ُمقدرة، و� يشترط في الحكم عليھا بكونھا ُمتصلة: نقول K K : ًأن تكون الھمزة ملفوظا بھ$ا �، وإنم$ا ول$و كان$ت
َوربما(Kولو كانت ُمقدرة، .. بالنية . ًأبسبع رمين الجمر أم بثمان؟ � ي$دري، إذا: ھنا أسقطت: ًإذا) الھمزة تَِطأسق ُ ف$رق : ٍ
ِالُمتصلة و) ْأم(بين  K)ٍالُمت$صلة ھ$ذه ھ$ي الم$سبوقة بھم$زة الت$سوية أو ھم$زة مغني$ة ع$ن لف$ظ ) ْأم(المنقطع$ة، و) ْأم ِ K)أيy( ،

ًوسواء كانت ھاتان الھمزتان ملفوظا بھما أم محذوفين ٌ.  

ًوُيفرق أيضا Kأي(ًما كان مسبوقا بھمزة التسوية، والھم$زة المغني$ة ع$ن لف$ظ :  بين النوعين، يعنيy( يف$رق بينھم$ا ،
  :من أربعة أوجه

َلع َركْم7777777777777َ   ً ي7777777777777اِارَد ُن7777777777777تُك ِْنإَو يِرَْدأ َم7777777777777ا ُ

  جججج

ِبثم777777777777777ان َْمأ َم777777777777777رَالج َينَم777777777777777َر ٍبعَسِب777777777777777 َِ َ  
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ً� ينتظ$ر الُم$تكلم جواب$ا م$ن المخاط$ب، : ًأن الواقع$ة بع$د ھم$زة الت$سوية � ت$ستحق جواب$ا، يعن$ي: ا=ول والثاني l َ
ًأن الواقع$ة بع$د ھم$زة الت$سوية � ت$ستحق جواب$ا، =ن ). yأي(ع$ن لف$ظ =نه ما قصد بھ$ا ا�س$تفھام بخ$.ف الت$ي أغن$ت 

ْسواء علْيھم أأنذْرتُھم أم لم تنذْرُھم (( : المعنى معھا ليس على ا�ستفھام، بل على اFخبار بالتسوية ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ :  يعن$ي]6:البق$رة))[ٌَ
معن$ى واض$ح، ب$ل عل$ى اFخب$ار بالت$سوية، أخب$ر بأن$ه ًيستوي عليھم إنذارك وعدمه، أين الجواب؟ ما تقتضي جوابا، ال

  ً.� تقتضي جوابا: ًيستوي عندھم اFنذار وعدمه، إذا

 لي$ست -)yأي(التي ھي المغنية عن لف$ظ -ٌوأن الك.م معھا قابل للتصديق والتكذيب، =نه خبر، وليست تلك كذلك 
ٌزي$$د عن$دك أم عم$رو؟ زي$$د ج$وابأ: ًك$ذلك، =ن ا�س$تفھام معھ$$ا عل$ى حقيقت$ه، ول$$ذلك تقت$ضي جواب$ا عم$رو ج$$واب، .. ٌ

  .استفھامية بخ.ف التي للتسوية) ّأي(و) ّأي(ٌتقتضي جواب =نھا قائمة مقام 

ٌس$واء عل$$ي أقم$ت أم قع$$دت، تقب$ل الت$$صديق : ولي$ست تل$ك ك$$ذلك =ن ا�س$تفھام معھ$$ا عل$ى حقيقت$$ه، يعن$ي جمل$$ة
� ھ$ذا يحتم$ل أن$ه يك$ذب، ويحتم$ل : ل$يl قع$دت أم م$شيت، نق$ولٌسواء ع: والتكذيب =نه خبر صادق أم كاذب، قد يقول

ٌأزيد قائم أم عمروظ =نه استفھام وھو إنشاء، وا�ستفھام � يحتمل التصديق والتك$ذيب، ھ$ذا : أنه يصدق بخ.ف جملة ٌ ٌ
  .ا=ول والثاني

ق$ع ب$ين مف$ردين كم$ا ذكرن$اه، و� الواقعة بعد ھمزة التسوية � تقع إ� بين جملت$ين و� ت) ْأم(أن : الثالث والرابع
Kتك$ون الجملت$ان معھ$ا، إ� ف$ي تأوي$ل المف$ردين، حينئ$ذ ُيف$$رق ب$ين الن$وعين، وأھ$م ش$يء : ًأن ا=ول$ى � تقت$ضي جواب$$ا: ٍ

ٍسواء علي أقمت أم قعدت، � تقتضي جوابا، والثانية بخ.فھا، =ن ا�س$تفھام معھ$ا ب$اق، ول$ذلك ت$ؤول ب$ـ  ً K ، أيھم$ا )ّأي(ٌ
  . زيد، أيھما عندك؟ عمروعندك؟

اFبط$ال، : اFض$رابية، واFض$راب الم$راد ب$ه) ب$ل: (المنقطع$ة، وھ$ي بمعن$ى) ْأم: (ھذا ھ$و الن$وع الث$اني، وھ$و
  .في بعض مواضعھا) بل( في كما ھو الشأن) ْأم(َأن ُيْبطل حكم ما قبل : يعني

ٍوبانقطاع( َ ِ ْ ِ ْوفت: (lھذا ُمتعلق بقبله) َ َ ْوفت: (؟ الضمير في قوله)ْأم(k، أي )ْأم: (يعني) َ َ ُت7ك، وَ ْقي7دت.. َ َ M ْخل7ت.. ُ َ ھ$ذا ) َ
ِالُمت$صلة، ق$ال بع$ضھم) ْأم(السابقة، وھو قد تكل$م ع$ن ) ْأم(أربعة ضمائر تعود على  K :حك$م َيل$زم من$ه تع$ارض، كي$ف ي

ِالُمتصلة السابقة بأنھا بمعنى ) ْأم(على  K)السابقة دون معناھا) ْأم(الضمير ھنا يرجع إلى لفظ : ؟ ھذا تناقض، �)بل.  

ِالُمت$$صلة المقي$$دة ب$$المعنى) ْأم(Kوأم$$ا ) ب$$ل: (ال$$سابقة م$$ن حي$$ث اللف$$ظ بمعن$$ى) ْأم( K .. ِالُمت$$صلة، ف$$. يرج$$ع إليھ$$ا K
Kحكم عليھا بأنھا ُمتصلة، ثم يق$ولَالضمير، وإ� حصل تناقض، كيف ي ُ ِ K) :ٍوبانقط7اع َ ِ ْ ِ ْوبمعن7ى َ َ ْب7ل "ِ ْوف7ت" َ َ : وف$ت يعن$ي) َ

  .وافى ف.ن إذا أتى: أتت، ُيقال

ٍوبانقط77اع( َ ِ ْ ِ ْوف77ت: (lقلن$$ا ج$$ار ومج$$رور ُمتعل$$ق بقول$$ه) َ َ َبمعن77َو(ٍوف$$ت بانقط$$اع، : يعن$$ي) َ ْ َ ْب77ل "ىِ م$$ا الف$$رق ب$$ين ) "َ
وإذا ) ب$ل: (منقطعة معناه أنھا بمعن$ى: ذا من عطف أحد المت.زمين على ا]خر، =نه إذا قيل؟ ھ)بل(ا�نقطاع ومعنى 

  .ٍلزم أن تكون منقطعة، فالمعنى حينئذ من عطف أحد ال.زمين على ا]خر) بل(قيل بمعنى 

ٍوبانقطاع( َ ِ ْ ِ ْوفت: (lقلنا ُمتعلق بقوله) َ َ َبمعنَو(، )َ ْ َ ْبل "ىِ ب$ل : ھن$ا) ب$ل(ٍاع، والم$راد ب$ـ ٌكذلك معطوف على بانقط) "َ
  .المنقطعة

ْإن( ُتك ِ .مما) (ْأم(أن تك ) َ ْقيدت ِ َ M ِبه ُ ٍھم7زة(ھم$زة الت$سوية و: ًوھو أن تكون مسبوقة بإحدى الھم$زتين ال$سابقتين) ِ َ ْ َ 
ْعن ِلفظ َ ْ ^أي "َ ْمغنيه" َ َ ُِ ً، إن لم تكن مسبوقة بواحدة من ھاتين الھمزتين لفظا أو تقديرا فھي )ْ ً ٍ : المنقطعة الت$ي بمعن$ى) ْأم(ً

ْإن، )بل( .تك مما ِ ِ ُ ْقيدت َ َ M ِبه ُ   :ً وما ھو القيد؟ أن تكون مسبوقةِ

  .ھذا ھو القيد

  ).بل(ى إذا خلت عن ھذا القيد فاحكم عليھا بأنھا منقطعة وبمعن: ًإذا

ْقي7دت: (ًإذا قول$ه َ M ِب77ه ُ ْقي7دت: (lج$ار ومج$$رور ُمتعل$ق بقول$$ه) ِ َ M ً، وھ$و أن تك$$ون م$سبوقة بإح$$دى الھم$زتين لفظ$$ا أو )ُ ً
  ً.تقديرا

ٍوبانقط777777777777اع َ ِ ْ ِ َمعنـِب7777777777777َو َ ْ ْوف7777777777777ت" ْلـَب777777777777 "ىَ َ َ   

  ج

ْإن .مم7777777777777ا ُكـَت7777777777777 ِ ْقي7777777777777دت ِ َ M ِب7777777777777ه ُ ْخل7777777777777ت ِ َ َ  

  

َإث77777777777777777777777ر. . . . .  ْ ِ ھم77777777777777777777777ز ِ ْ ْالت77777777777777777777777س َ ْيهِو. َ   

  

ْأو ٍھم777777777777777زة َ َ ْ ْع777777777777777ن َ ِلف777777777777777ظ َ ْ ^أي "َ ْمغني777777777777777ه" َ َ ُِ ْ   

  ج
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ٍوبانقطاع: (قوله َ ِ ْ ِ ٌأنھا باقية على عطفھا، وھذا أمر مختلف فيه، إذا كانت منقطعة ھل ھ$ي .. ظاھره أنھا عاطفة) َ ٌ ٌ
؛ =ن$ه )ْأم(ًاھر من ك.م الناظم ھنا أنھا عاطفة، وعلي$ه يك$ون ذكرھ$ا ھن$ا اس$تطراديا لتتم$يم أق$سام عاطفة أم �؟ لكن ظ

Kمن حيث ھي، وأما من حيث ذكر ا=قسام فھذا من ب$اب التتم$يم، =نن$ا إذا ) ْأم(ٍما دام أنه ذكرھا في السابق حينئذ تذكر 
=ن$$ه يري$$د م$$اذا بھ$$ذا الب$$اب؟ أن يثب$$ت م$$ا يح$$صل ب$$ه عط$$ف ًذكرن$$ا الح$$رف بكون$$ه عاطف$$ا وأثبتن$$اه بأح$$د أنواع$$ه كف$$ى، 

ِالُمتصلة، فكفى عن أن يذكر القسم الثاني لـ ) ْأم(ٍالنسق، حينئذ أثبت أن عطف النسق يحصل بـ  K)وھي المنقطعة) ْأم.  

ًحينئذ إذا أثبت أنھا عاطفة، وھو ظ$اھر ك.م$ه ھن$ا، يك$ون ذكرھ$ا ھن$ا اس$تطراديا لتتم$يم أق$سام  ف$ي ك$ون ، و)ْأم(ٍ
Kُمت$صلة عاطف$ة، وأم$ا المنقطع$ة .. مختلف فيھا، السابقة عاطف$ة � ش$ك: المنقطعة عاطفة أم �؟ ث.ثة أقوال، يعني) ْأم( ِ K

  :ففيھا ث.ثة مذاھب

ٍليست عاطفة أص. � في مفرد و� جملة، وھو قول ابن جني: ا=ول ً ً.  

ًأنھا للعطف في المفرد قلي.، وفي الجمل كثيرا: الثاني أنھ$ا عاطف$ة ف$ي : ، وعليه ابن مال$ك ف$ي غي$ر ھ$ذا الكت$ابً
  .ًتكون عاطفة في المفردات والجمل، لكنھا في الجمل أكثر منھا في المفرد: ًالمفرد قلي.، يعني

ًللعطف في الجمل فقط، و� تعطف مف$ردا البت$ة، وك$ل م$ا ورد ف$ي ل$سان الع$رب م$ن أن ظ$اھره عط$ف : الثالث ِ
  .المنقطعة فھو مؤول) ْأم(مفرد على مفرد بـ 

ٍوبانقطاع( َ ِ ْ ِ ْوبمعنى َ َ ْبل "ِ ٍبانقطاع: (ٌھذا معطوف على قوله) "َ َ ِ ْ =ن الجار والمجرور قد يعطف على ما قبل$ه، � ) ِ
ْوف7ت: (lُمتعل$$ق بقول$ه) ب$ل(يل$زم من$ه أن يك$$ون بمعن$ى  َ ق$$د : ٌ�، ب$$ل ھ$و ج$ار ومج$$رور معط$وف عل$ى م$$ا س$بق، يعن$ي) َ
ا�سم المفرد، وقد تعطف الجمل$ة عل$ى الجمل$ة، وق$د يعط$ف الفع$ل عل$ى الفع$ل، وق$د يعط$ف يعطف ا�سم المفرد على 

  .الجار والمجرور على الجار المجرور مثله

َوبانقط7اع( ِ ْ ِ ْوف77ت: (lھ$$ذا ُمتعل$$ق بقول$$ه: نق$$ول) َ َ ْوبمعن77ى(، )َ َ ْب7ل "ِ ٍبانقط77اع(معط$$وف عل$$ى ) "َ َ ِ ْ ٌ=ن$$ه م$$تمم ل$$ه، ك$$ل ) ِ ٌ
ْوف7ت: ( العطف ھنا من عطف أحد المت.زمين على ا]خر، وال$ضمير ف$ي قول$هٌمنھما م.زم لiخر، ولذلك َ ُت7ك(، و)َ َ( ،

ْقيدت(و َ M ْخلت(، و)ُ َ ْأم"َو: (في قوله) ْأم(ٌراجع إلى ) َ َبھا" َ ْاعطف ِ Kوالمراد بھا ثم لفظھا) ِْ َ.  

ْإن( ُت77ك ِ ة، عل$$ة الح$$ذف ت$$ُك؟ فع$$ل م$$ضارع ناس$$خ مج$$زوم، وجزم$$ه ال$$سكون عل$$ى الن$$ون محذوف$$: م$$ا إع$$راب) َ
ْإن(ًتخفيفا،  ُتك ِ ْخل7ت(ھي، وأي$ن الخب$ر؟ ) ْأم(ضمير مستتر يعود على : واسمھا) َ َ .مم7ا(، مف$ردة.. ًإن ت$ُك خالي$ة) َ ْقي7دت ِ َ M ُ 

ِب77ه قي$$دت ب$$ه، � مح$$ل لھ$$ا م$$ن : خل$$ت، إن ت$$ك خل$$ت م$$ن ال$$ذي قي$$دت ب$$ه، وجمل$$ة: lج$$ار ومج$$رور ُمتعل$$ق بقول$$ه: مم$$ا) ِ
.مما(ن اFعراب صلة الموصول، = ٌاسم موص$ول بمعن$ى: حرف جر، وما: من) ِ ج$ار ومج$رور � .. ال$ذي، مج$رور: ٌ

ٍُبد لھما من ُمتعلق تتعلق به وھو خلت K K.  

ْقيدت(و َ M ِبه ُ Kتقتضي جملة � ُب$د م$ن تتميمھ$ا وك$شف .. الذي، تقتضي الصلة: ٌما ھذه اسم موصول بمعنى: نقول) ِ
  .قيدت به: ةٍاFبھام الذي فيھا بجملة، وھو جمل

ٍبانقطاع: (ٍو� يفارقھا حينئذ معنى اFضراب، إذا قيل َ ِ ْ ْوبمعنى ِ َ ْب7ل "ِ ٍمعن$اه حينئ$ذ دل$ت عل$ى معن$ى اFض$راب ) "َ
ً� يفارقھا حينئذ معنى اFضراب، وكثي$را م$ا تقت$ضي م$ع ذل$ك اس$تفھاما حقيقي$ا، يعن$ي: وھو اFبطال، قيل ً ً ًتك$ون دال$ة : ٍ

: وھ$و ا�نقط$اع وھ$و معن$ى.. دلت على اFضراب وھو اFبط$ال: راب وا�ستفھام، يعنيًعلى معنيين معا، وھما اFض
  .كلھا ھذه مترادفة) بل(

ًاقت$$ضت اس$$تفھاما حقيقي$$ا نح$$و.. وك$$ذلك دل$$ت م$$ع ذل$$ك ٌإنھ$$ا Fب$$ل أم ش$$اء؟ : ً ُِمت$$صلة أم منقطع$$ة؟ : ھن$$ا نق$$ول) ْأم(ٌ K
ْع7نمنقطعة، لماذا؟ =نھا لم تسبق بھمزة التسوية و� بھم$زة  ِلف7ظ َ ْ ^أي "َ ْمغني7ه" َ َ ُِ إذا خل$ت ع$ن القي$د الم$شترط ف$ي : ً، إذاْ

ِالُمتصلة حكمنا عليھا بكونھا منقطعة، يعني بمعنى) ْأم( K) :بل.(  

ٌإنھا Fب$ل أم ش$اء؟ يعن$ي: -ٌوھذا مسموع-إذا قال قائل ! طيب Kب$ل ش$اء، إم$ا إب$ل أو ش$اء واح$د منھم$ا، المحك$وم : ٌ ٌ
F َب$ل أھ$ي ش$اء، وإنم$ا ق$در : أي. بل ھي شاء: ٌأم شاء يعني: ٌبل ثم ظھر له أنھا ليست بإبل، قالعليه شيء واحد، إنھا l ُ ٌ

ًالمنقطع$ة � ت$دخل عل$ى المف$رد، أو ك$ان ا�س$تفھام إنكاري$ا، عرفن$ا المث$$ال .. بع$دھا المبت$دأ =نھ$ا � ت$دخل عل$ى المف$رد
ًإنھ$$ا Fب$$ل أم ش$$اء؟ أم أھ$$ي ش$$اء؟ إذا: ال$$سابق ٌ ٌ ًن$$ا في$$ه معن$$ى ا�س$$تفھام، أم منقطع$$ة قطع$$ا، =نھ$$ا ل$$م ت$$سبق الك$$.م ھ: ٌ

  .بالھمزتين

ٌإنھا Fبل أم شاء: ٌفي ھذا المحل ھي مشربة معنى ا�ستفھام، =ن قوله: قال بعضھم ٌأم أھي ش$اء؟ عل$ى معن$ى .. ٌ
ٌا�ستفھام، وُيقدر لشاء أنه خبر مبتدأ محذوف داخلة عليه الھمزة، =ن  K)دخل على المفردالمنقطعة � ت) ْأم.  
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ُأم ل$ُه البن$ات (( : ًأو كان ا�ستفھام إنكاريا نحو قوله تع$الى َ َ ْ َ ْ بع$د : ًب$ل أل$ه البن$ات؟ إذا نق$ول:  يعن$ي]39:الط$ور))[َ
ُأم ل$$ُه البن$$ات (( : ش$$اء، حت$$ى نحت$$اج إل$$ى تق$$دير، وإنم$$ا ق$$ال: ھن$$ا المنقطع$$ة ل$$ه البن$$ات، وھ$$ي جمل$$ة لي$$ست مث$$ل) ْأم( َ َ ْ َ ْ َ

ٌصار استفھاما لكنه ليس استفھاما حقيقيا كالسابق، وإنما استفھام مراد به اFنكار: ًأم أله، إذا: ني يع]39:الطور))[ ً ً ً.  

ُأم لُه البن$ات(( : ًأو إنكاريا نحو َ َ ْ َ ْ ًتك$ون مج$ردة : ب$ل أل$ه البن$ات، وق$د � تقت$ضيه البت$ة، يعن$ي:  أي]39:الط$ور))[ َ
kأم ھ$$ْل ت$$ْستوي الظلم$$ات والن$$وُر ( (: لmض$$راب فح$$سب، ولي$$ست مت$$ضمنة ل.س$$تفھام، نح$$و َ َ َُ َ َُ k ِ ْ ھ$$ذه :  أم]16:الرع$$د))[َ

kھ$$ْل ت$$ْستوي الظلم$$ات والن$$وُر  ((ب$$ل، : منقطع$$ة، يعن$$ي َ َ َُ َ َُ k ب$$ل أھ$$ل ت$$ستوي :  ھ$$ل ي$$صح أن يك$$ون التق$$دير]16:الرع$$د))[ِ
دت لمعن$ى : ًالظلمات والنور، في$دخل ا�س$تفھام عل$ى ا�س$تفھام؟ � ي$صح، إذا lض$راب فح$سب، =ن الجمل$ة ھن$ا ُج$رFا
ٍفحينئ$ذ يل$زم من$ه إدخ$ال ا�س$تفھام عل$ى ا�س$تفھام ! ًالتي تليھا ھي ل.ستفھام، فكيف تك$ون مت$ضمنة لمعن$ى ا�س$تفھام؟

  .وھذا باطل

kأم ھْل تْستوي الظلمات والنوُر (( : ًإذا َ َ َُ َ َُ k ِ ْ راب منقطع$ة، وھ$ي مقت$ضية لmض$) ْأم(ھن$ا الجمل$ة :  نقول]16:الرعد))[َ
ٌفح$$سب، ولي$$ست مقت$$ضية ل.س$$تفھام قطع$$ا، =ن م$$ا بع$$دھا جمل$$ة م$$ستفھم عنھ$$ا ب$$ـ  وا�س$$تفھام � ي$$دخل عل$$ى ) ھ$$ل(ً

  : ٌبل ھل تستوي، إذ � يدخل استفھام على استفھام، وھذا مذھب الكوفيين: أي. ا�ستفھام

 وتأتي لmضراب فح$سب البت$ة، ًالمنقطعة تأتي لmضراب مشربة ا�ستفھام بنوعيه الحقيقي واFنكاري،) بل(أن 
Kقد تجرد لmضراب عن ا�ستفھام، ھذا مذھب الكوفيين: ًإذا ُ.  

ًالمنقطع$ة ُمج$ردة لmض$راب، ) ْأم(ًوالھم$ز جميع$ا، � يمك$ن أن تك$ون ) ب$ل(ًأنھا أبدا بمعن$ى : ومذھب البصريين K
ًوالھم$ز جميع$ا، ) ب$ل: (ًأنھا أب$دا بمعن$ى: ينومذھب البصري. Kبل � ُبد وأن تكون في كل مثال متضمنة لمعنى ا�ستفھام

Kف. تكون في مثال ما لmضراب وحده، و� تكون في مثال ما ل.ستفھام وحده، بل � ُبد أن يجتمعا ٍ ٍ.  

للد�لة على اFضراب وح$ده، وإنم$ا الخ$.ف ) ْأم( في مجيء -بين البصريين والكوفيين-� خ.ف بينھما : وقيل
ِ� ُمت$$صلة و� منقطع$$ة، يعن$$ي: منقطع$$ة، والب$$صريون يقول$$ون: ن ي$$سمونھاف$$ي ت$$سميتھا، ف$$الكوفيو K : أراد الت$$سوية ب$$ين

  .المنقطعة لmضراب وحده، لكن � يسمونھا منقطعة) ْأم(البصريون � يمنعون أن تأتي : المذھبين، يقول

  :إذا كانت منقطعة ففي معناھا مذھبان) ْأم(أن : ًإذا الخ.صة

ٍب وا�س$$$تفھام مع$$$ا، � تنف$$$ك ع$$$ن ا�س$$$تفھام البت$$$ة، � تك$$$ون ف$$$ي مح$$$ل ل.س$$$تفھام دون أنھ$$$ا لmض$$$را: ا=ول ً
ًاFضراب، و� في محل لmض$راب دون ا�س$تفھام، ب$ل � ُب$د م$ن اجتماعھم$ا مع$ا، وھ$ذا م$ذھب الب$صريين، وم$ذھب  K ٍ

ًت$$أتي م$$شربة اس$$تفھام وت$$أتي ُمج$$ردة ع$$ن ا�س$$تفھام، والمث$$ال ال$$ذي ذك$$: الك$$وفيين � K ِأم ھ$$ْل ت$$ْستوي (( : روه واض$$حً َ َ َ ْ َ
kالظلمات والنوُر  َ َُ ُ k]((نه � يتصور ھنا م$ذھب الب$صريين إ� عل$ى تأوي$ل بعي$د، وھ$م ق$د ي$سلمون بأنھ$ا ھن$ا ]16:الرعد= ٍ

lمنقطع$$ة، فحينئ$ذ تك$ون النتيج$$ة ف$ي م$اذا؟ يك$$ون الخ$.ف لفظي$ا، لك$$ن ل$و ُس$لم ھ$$ذا وإ� : لmض$راب، لكنھ$ا � ي$سمونھا ً ٍ
  .لخ.ف موجودا

فھي منقطع$ة، وس$ميت ب$ذلك ) ّأي(ٌھمزة التسوية و� ھمزة مغنية عن ) ْأم(إذا لم يتقدم على : أي: " قال الشارح
ٌا جاء زي$د ب$ل عم$رو، م)بل: (، منفصلتين مثل"لوقوعھا بين جملتين مستقلتين  منف$صلة، وتفي$د اFض$راب، والم$راد .. ٌ

ٌما جاء زيد بل عم$رو، م$ن ال$ذي ثب$ت ل$ه الحك$م؟ : أبطلت ما قبله، وجعلت الحكم لما بعده: اFبطال، يعني: باFضراب ٌ
َبمعن: (ولذلك قال) بل(ما بعد  ْ َ ْبل "ىِ َ".(  

ًال$ذي ُيع$رض كلي$ا : اFبط$ال الكل$ي، يعن$ي:  ب$ه ھن$اًليست دائما لmضراب قد تك$ون ل.نتق$ال، لك$ن الم$راد) بل(و
  .عن ما قبلھا

َ� رْي$ب في$$ه م$$ْن ربl الع$المين (( : كقول$$ه تع$$الى) ب$ل(وتفي$د اFض$$راب ك$$ـ  َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ أم يقول$$ون افت$$راهُ *ْ َ ََ ْ ُُ ْ  - 37 :ي$$ونس))[َ
ٌلك$وفيين، ب$ل ھ$ي ش$اء عل$ى م$ذھب ٌب$ل أھ$ي ش$اء عل$ى م$ذھب ا: ٌإنھا Fب$ل أم ش$اء، أي:  بل يقولون افتراه، ومثله]38

ٍالبصريين، =نه � ينفك عندھم ا�ستفھام عن اFضراب، وأما عن$د الك$وفيين فالمث$ال ص$الح ل.جتم$اع، ول$يس ب$صالح  ٌ K
  .ٌبل ھي شاء، ويحتمل ھذا: ل.نفكاك، أي

اFض$راب فق$ط، وق$د : ًاFضراب وا�ستفھام معا، وقيل: المنقطعة على مذھبين، فقيل) ْأم(اختلف في معنى : ًإذا
  .ُتشرب معنى ا�ستفھام

ٍوبانقط7777777777777اع َ ِ ْ ِ َمعنـِب7777777777777َو َ ْ ْوف7777777777777ت" ْلـَب7777777777777 "ىَ َ َ   

  جج

ْإن .مم7777777777777ا ُكـَت7777777777777 ِ ْقي7777777777777دت ِ َ M ِب7777777777777ه ُ ْخل7777777777777ت ِ َ َ  
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ْخير ( M ْأبح َ ِ ْقسم َ M ْبأو َ َ ْخير: (l، بأو جار ومجرور ُمتعلق بقوله)ِ M ً، وأو ھنا قصَد لفظھا، فحينئذ ص$ارت اس$ما ف$دخل )َ ٍُ ِ
ٍه الحرف فُجر بحرفعلي K ..جار ومجرور ُمتعلق بقولهl) :ْقسم M ُ، وخير وأبح حينئذ نقدر له ب$أو ث$م نح$ذفھا، خي$ر ب$أو)َ ٍ ..

  :قسم بأو، والجمل ھنا معطوفة بحذف العاطف.. أبح بأو

ْخير M ْأبحو َ ِ ْقسمو َ M ِوأبھم َ ِ ْ ْاشككَو  ***ََ ُ ٌوإضراب ْ ْ َِ..  

ْبأو: (ًإذا َ ْق7سم(َل الث.ث$ة ال$سابقة، فأعم$ل م$ا ش$ئت منھ$ا، وا=ول$ى أن ُيعم$ل المت$أخر وھ$و تنازع في$ه العوام$) ِ M َ( ،
lحينئذ تقول بأو ُمتعلق بقوله ْقسم: (ٍ M ْخير(K، وأما )َ M ْأبح َ ِ ٍحينئذ نحتاج إلى محذوف نقدره له )َ ٍ.  

ِوأبھ77م( ِ ْ ْاش77ككَو ََ ُ ت$$أخر إ� عل$$ى م$$ذھب م$$ن ي$$رى تن$$ازع، =ن$$ه م: أبھ$$م ب$$أو، واش$$كك ب$$أو، ھن$$ا � نق$$ول: يعن$$ي) ْ
وأبھم بأو حذف منه الجار والمج$رور لد�ل$ة م$ا س$بق علي$ه، ح$ذف : التوسط، أنه من باب التنازع، والصواب أن نقول

ْاشككَومن الثاني لد�لة ا=ول عليه،  ُ   .واشكك بأو كذلك: ْ

ْخير( M ْأبح َ ِ ٍف$ي س$تة مع$ان ) أْو(ُن$ى التخيي$ر، فت$ستعمل ًح$ال كون$ك مري$دا مع) أْو(إت$ي ب$ـ : يعن$ي) أْو: (َخيl$ر ب$ـ).. َ
ْخي7ر: (ذكرھا الناظم ف$ي ھ$ذا البي$ت، وھ$و التخيي$ر الم$راد بقول$ه M ْأب7ح(، و)َ ِ ْق7سم(اFباح$ة، و) َ M ِوأبھ7م(التق$سيم، الثال$ث ) َ ِ ْ ََ (

ْاشككَو(اFبھام،  ُ   .اFضراب، وھذا محل النزاع: ًالشك، وسادسا) ْ

أن الفع$ل ھن$ا ي$دل عل$ى الوج$وب �، وإنم$ا أب$يح ل$ك أن : الم$راد ھن$ا خيl$ر بمعن$ىللتخيي$ر، ل$يس ) أْو(ت$أتي : ً إذا
  .ًمرادا بھا اFباحة وھكذا) أْو(ًمرادا بھا التخيير، وأبيح لك أن تأتي بـ ) أْو(تأتي بـ 

ًخذ من م$الي درھم$ا أو دين$ارا، خي$ره يعن$ي: للتخيير نحو) أْو(ُتستعمل  تي ب$ين أن$ت ُمخيl$ر ب$ين ش$يئين، وق$د ت$أ: ً
ًخذ من مالي درھما أو دينارا، نقول: أشياء، لكن المثال ھنا بين اثنين � تجم$ع بينھم$ا : ھنا أفادت التخيي$ر، يعن$ي) أْو: (ً

Kخذ واحدا فقط، خذ إما دينار وإما درھم K   .ھذا التخيير.. ً

ْأبح: (ولmباحة ِ حة ال$شرعية، لم$اذا؟ =ن البح$ث اFباحة الشرعية أم العقلية؟ � يمكن أن يتصور أن تكون اFبا) َ
ل$$يس الم$$راد : ًموج$$ودة اللغ$$ة ث$$م ج$$اء ال$$وحي، فھ$$ي س$$ابقة، إذا: ًلغ$$وي، واللغ$$ة س$$ابقة عل$$ى ال$$شرع، قطع$$ا ھ$$ذا، يعن$$ي

بح$سب اللغ$ة قب$ل ظھ$ور ال$شرع، ب$ل الم$راد اFباح$ة بح$سب ) أْو(باFباحة ھنا اFباحة الشرعية، =ن الك.م في معنى 
ٍلية، أو بحسب العرف في أي وقت كان وعند أي قوم كانوااFباحة العق.. العقل ٍ.  

ًالع$رف ُمحك$$م، حينئ$ذ إذا ث$$م ك$$ان تخيي$ر ب$$ين أش$ياء عرف$$ا، وق$د � يقت$$ضيه العق$$ل، .. ينظ$ر ف$$ي الع$رف ھن$$ا: ًإذا K َ ٍ K
ل$$ى النح$$اة م$$ن ا]جرومي$$ة إ-ج$$الس الح$$سن أو اب$$ن س$$يرين، : ف$$ي اFباح$$ة، نح$$و) أْو(� ب$$أس ب$$ه أن ت$$ستعمل : نق$$ول

لmباح$ة، لم$اذا؟ =ن$ه ل$يس : ٌمفع$ول ب$ه، أو اب$ن س$يرين، ھن$ا أو: ، ج$الس الح$سن-شروحات ا=لفي$ة والمث$ال ھ$ذا معھ$م
ًك$ا=ول، خ$ذ م$ن م$$الي دين$ارا أو درھم$ا ھن$$ا تقت$ضي ع$دم الجم$ع ب$$ين م$ا قبلھ$ا وم$$ا ) أو: (واح$د � تجم$$ع بينھم$ا، ف$ـ.. ً

ز الجمع، ادرس النحو أو الفقه ھذا لmباحة، ليس الم$راد أ� تجم$ع ھ$ذا جالس الحسن أو ابن سيرين، يجو: Kبعدھا، وأما
Kإ� إذا ثم قرينة شيء آخر ھذا، إنما المراد من اللفظ من حيث ھ$و ل$ك : تعل$م النح$و أو ال$صرف، نق$ول.. ادرس النح$و: َ

  .أن تجمع بينھما

Kمنع الجمع، يباح أن تجمع بينھما، وأم$ا التخيي$ر أن اFباحة � ت: التي للتخيير، والتي لmباحة) أْو(الفرق بين : ًإذا
  .بين اثنين أو أكثر: فيمنعه، ھذا التخيير يعني

ْقسم( M م$ن تق$سيم الكل$ي إل$ى جزئيات$ه، أو تق$سم الك$ل إل$ى : للتق$سيم بنوعي$ه، س$واء ك$ان التق$سيم) أْو(تأتي : يعني) َ
ٌاسم أو فعل أو حرف، الك.م: أجزاءه، الكلمة ٌ ٌاسم أو فعل أو حرف، يج$وز ف$ي ن$وعي التق$سيم : ء، الك.مٌخبر أو إنشا: ٌ ٌ ٌ

  .للتقسيم) أْو(جاءت : ًإذا) أْو(أن تأتي بـ 

ِأبھم( ِ ْ Fٌبھام التعمية على السامع، جاء زيد أو عم$رو؟ أن$ت تع$رف ال$ذي ج$اء، لك$ن تري$د .. تأتي لmبھام: يعني) َ ٌ
ٌج$اء زي$د أو : ه لو علم أن عمرو الذي ج$اء ق$د ي$أتي، ف$إذا قل$تجاء زيد أو عمرو، =نك تعلم أن: ُأن تلبlس عليه، فتقول

ًھ$ذا في$$ه إبھ$ام وت$دليس عل$$ى ال$سامع، ج$اء زي$$د أو عم$رو، إذا كن$ت عالم$$ا : ٍعم$رو ق$د ت$$صرفه وم$ا ي$أتي، حينئ$$ذ نق$ول ٌ ٌ
َوإن$ا أْو إي$اكم لعل$(( : من$ه قول$ه تع$الى: بالجائي منھما وقصدت اFبھ$ام عل$ى ال$سامع، قي$ل َ َُ َْ K ِ َِ K ٍى ُھ$دى أْو ف$ي ض$.ل ُمب$ين ِ ٍ َ ِ َ ً

   ھذا تقسيم أو إبھام؟]24:سبأ))[

ْيرـَخ7777777777777 M 7777777777777ِأب ْق7777777777777سم ْحـَ M ْب7777777777777أو َ َ ِوأبھ7777777777777م ِ ِ ْ ََ   

  

ْاش7777777777ككَو ُ َوإض7777777777ر ْ ْ َبھ7777777777ا ٌابَِ َأي7777777777ض ِ ْ ِنم7777777777ً اَ   يُ
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lُمثل به للتقسيم وُمثل به لmبھام، الشيخ ابن عثيمين رحمه ' يرى أنه للتقسيم و� يصح أن يك$ون لmبھ$ام، لك$ن  l
  .بعضھم يذكره في اFبھام

ُاشككَو( ٌلُمتكلم عالم بالحكم في اFبھام دون ال$شك، يعن$يأن ا: تأتي للشك، والفرق بين الشك واFبھام: يعني) ْ◌ْ l َ :
ِالمثال واحد، جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجائي فأن$ت ُم$بھم، ف$ـ  ً ٌ ٍحينئ$ذ تك$ون لmبھ$ام، إذا كن$ت م$ا ت$دري ) أْو(ٌ

ٌالفرق بين الشك واFبھام أن الُمتكلم عالم: ًمن الجائي صارت للشك، =ن الشك ھو التردد، إذا l  بالحكم ف$ي اFبھ$ام دون َ
ًھو كون الُمتكلم نفسه واقعا في التردد: الشك، والشك l َ.  

: اFبھ$ام، وھ$و أن تق$ول: مق$ارب لقول$ه: ًالتشكيك، ولم يذكره المصنف، وھ$و معن$ى زائ$د، يعن$ي: وبعضھم يزيد
Kجاء زيد أو عمرو، تريد تشكيك المخاطب، لكن ھذا ق$د يك$ون داخ$. ف$ي اFبھ$ام، وأم$ا ً َ ٌ l الت$شكيك فھ$و أن يوق$ع الُم$تكلم ٌ َ
  .َالمخاطب في الشك والتردد، وھذا في الظاھر أنه مرادف لmبھام ولذلك لم يذكره الناظم

ْخير: (ًإذا M ْأب7ح(ًم$رادا بھ$ا التخيي$ر، و) أْو(ائت$ي ب$ـ : يعني) َ ِ ْق7سم(ك$ذلك ف$ي معن$ى اFباح$ة، و) َ M ك$ذلك ف$ي معن$ى ) َ
ْب7أو(التق$سيم،  َ ِوأبھ7م ِ ِ ْ ْاش7ككَو(عل$ى ال$$سامع، .. ًائت$ي بھ$ا مبھم$ا عل$$ى غي$رك: يعن$$ي) ََ ُ ًائت$ي بھ$ا وأن$$ت ش$اكا ف$ي ص$$دق ) ْ K

ٌوإضراب( ،yالنسبة على أي من المعطوفين ْ َبھا َِ ًأيضا ِ ْ ِنم َ : ت$أتي لmض$راب بمعن$ى) أْو(فصله عما قبله للخ.ف، ھل ) يُ
ٌوإض77راب( ،أم �؟ في$$ه ن$$زاع ب$$ين النح$$اة) ب$$ل( ْ ٌإض77رابل، إبط$$ا: يعن$$ي) َِ َ ْ ِنم77( :ھ$$ذا مبت$$دأ، وجمل$$ة: ِ َن$$سب إل$$ى : يعن$$ي) يُ ِ ُ

ُالعرب، وإضراب نمي َنسب إلى العرب، ھذا خبر: ٌ ِ ُ.  

َأيض( ْ ْآض يئيض أيضا، نرجع إل$ى ذك$ر مع$اني ) ًاَ َبھ7ا(، و)أْو(ًِ ٌإض7راب( :lھ$ذا ُمتعل$ق بقول$ه) ِ ْ K، وجعل$ه ال$صبان )ِ
: Kك$.م جدي$د أو منف$صل، ول$ذلك ُيعل$ل: نظر، =ن الواو ھنا استق.ل يعن$يمما تنازع فيه المصدر والفعل، لكن ھذا فيه 

َوإضر( :لماذا قال.. لmضراب: ِواضرب، أو: لماذا لم يقل ْ َبھا ٌابَِ ًأيضا ِ ْ ِنم َ Kنسب إلى الع$رب؟ ھ$ذا دل عل$ى أن ث$م ).. يُ َ َ ِ ُ
  .ٍينئذ وقع نزاع في السادس دون غيرهًفرقا بين ھذا المعنى المتأخر السادس، وبين المعاني الخمسة السابقة، ح

َوإضر( ْ َبھا: ًإشارة إلى أن اFضراب غير متفق عليه، ولذلك فصله عما قبله، إذا) ٌابَِ َإضر( :l ُمتعلق بقولهِ ْ   ).ٌابِ

ًالتخيير واFباحة يكونان بعد الطلب ملفوظا أو مقدرا، والمراد بعد الطلب يعني: قال النحاة صيغة الطل$ب، وم$ا : ً
Kإما طلب وإما خبر: الك.م. ما يكون بعد الخبرسواھ K :ًخذ من مالي دينارا أو درھما خذ، وھ$و طل$ب، ج$الس : جاء بعد: ً

ًالتخيي$ر واFباح$ة يكون$ان بع$د الطل$ب ملفوظ$ا بھم$ا أو مق$درا، والم$راد بع$د : ًجاء بعد طلب، إذا: الحسن أو ابن سيرين ً
  .ًتقسيم واFبھام والشك والتشكيك مث. أو اFضراب فبعد الخبرصيغته، وما سواھما من المعاني ال: الطلب أي

Kمثل$$وا للُمق$$در م$$ن الطل$$ب، قول$$ه تع$$الى K ٍففدي$$ة م$$ْن ص$$يام أْو ص$$َدقة أْو ن$$ُسك (( : َ ٍُ َ ََ ََ َ ٍَ ِ ِ ٌِ : ٌ ففدي$$ة، يعن$$ي]196:البق$$رة))[ْ
Kليفعل فدية، وصرح الشاطبي.. فليفعل َ   .K وأما الباقي فيستعمل في الموضعينبأن الذي يختص بالخبر الشك واFبھام،: ٌ

َوإضر( ْ َبھا ٌابَِ َأيض ِ ْ ِنمً اَ ٌجاء زي$د أو عم$رو، يعن$ي: عند الناظم، فيقال) أْو(تأتي لmضراب : ًإذا) يُ .. ٌب$ل عم$رو: ٌ
ٌب$ل عم$رو، تب$ين ل$ه أن$ه يحت$اج : ٌجاء زي$د، أو عم$رو يعن$ي: جاء عمرو، فقال: أراد أن يقول: أضرب عن ا=ول يعني

ًمطلق$ا ) أْو(ت$أتي : ًوھذا في قول الكوفيين وأب$ي عل$ي واب$ن جن$ي مطلق$ا، يعن$ي: ولmضراب). أْو( إضراب فأتى بـ إلى
  .ٍدون قيد أو شرط لmضراب

ٌوالمراد باFط.ق سواء أكان المتقدم عليھا خبرا ُمثبتا أو منفيا، أم كان المتقدم عليھا أمرا أو نھي$ا، وس$واء أعي$د  ًٌ ً ً ً ًَ
ٍ� تقيد بقيد مھم$ا ك$ان م$ن جھ$ة تق$ديم : ھذا المراد باFط.ق، يعني: ً في الك.م المتقدم عليھا أم لم ُيعد، إذامعھا العامل

ٌأو مق$يم، : ٌأنا مسافر اليوم، ثم يب$دو ل$ك فتق$ول: نفي إلى آخره، تقول.. أو تأخير، ومن جھة كونھا مسبوقة بأمر أو نھي
أن$ا ) ب$ل(ت$ستمل اس$تعمال : ٌأو مق$يم، يعن$ي: ل$ك أن$ك مع$رض ع$ن ال$سفر فتق$ولٌبل مقيم، أنا مسافر الي$وم فيب$دوا : يعني

ٌمسافر اليوم بل مقيم   ).أْو(أو مقيم، استعملتھا لmضراب، تريد اFضراب عن الك.م ا=ول وإثبات ما بعد .. ٌ

ع$$صفور ًت$$أتي لmض$$راب مطلق$$ا، ون$$سبه اب$$ن ) أْو(أن : ًإذا ف$$ي ق$$ول الك$$وفيين وأب$$ي عل$$ي الف$$ارس واب$$ن جن$$ي
  .ًلmضراب ھو مذھب سيبويه، لكن بشرطين � مطلقا بخ.ف ما ذھب إليه الكوفيون) أْو(أن : لسيبويه

  .عند سيبويه لmضراب إ� إذا تقدم النھي أو النفي) أْو(� تكون : kتقدم نفي أو نھي، يعني: الشرط ا=ول

ٌق$ام زي$د أو م$ا ق$ام عم$رو، يعن$ي ل$و ق$الما : إعادة العامل، فإن لم ُيعد � تكون لmضراب، نحو: الثاني م$ا ق$ام : ٌ
ٌزيد أو عمرو، بأن  ٍھنا لmض$راب � ت$صح، � ُب$د أن يعي$د العام$ل، م$ا ق$ام زي$د أو م$ا ق$ام عم$رو، حينئ$ذ إذا ع$اد ) أْو(ٌ ٌ ٌ K

ٍر عاطف$ة، نع$م ٍإنھا حينئذ غي$: ًھنا لmضراب، وأن يكون النفي أو النھي متقدما عليھا، وقيل) أْو(العامل صح أن تكون 
ٌما قام زيد أو ما قام عمرو، و� يقم زيد و� يقم عمرو باFعادة، وقيل: إعادة العامل نحو: ًإذا ٌٌ ٍإنھا حينئذ غي$ر عاطف$ة : ٌ
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ًلي$ست حرف$ا ) ب$ل: (بمعن$ى.. اFض$راب: بمعنى) أْو(ًاFضرابية على رأي الجمھور، � تكون عاطفة إذا كانت ) ْأم(كـ 
  .من حروف العطف

ٌعاطفة، وإن كان بعدھا جملة، إذ العطف يكون في المف$ردات والجم$ل وھ$ذا ظ$اھر ك$.م الم$صنف، =ن$ه : لوقي
ًاFض$$رابية عاطف$$ة عن$$د الن$$اظم، إذا) أْو(Kالعاطف$$ة، ف$$َدل عل$$ى أن ) أْو(ذك$$ر ھ$$ذا المعن$$ى ف$$ي ض$$من ذك$$ره ل$$ـ  ) أْو: (ٌ

ٌوإض7راب: (لmضراب، وھذا مذھب الكوفيين وھو الذي عناه الناظم ھنا بذكره ْ َبھ7ا َِ ًأي7ضا ِ ْ ِنم7ى َ ْن$سب للع$رب، وذك$ره ) ُ ُِ َِ
  .ٌالعاطفة دل على أنھا عاطفة عنده) أْو(لھذا المعنى من معاني 

  .في ھذا البيت) أْو(ٍھذه ستة معان ذكرھا لـ : ًإذا

  : ولmضراب كقوله: " قال الشارح ھنا

  .ھذه لmضراب) أْو(ًبل زادوا، إذا : يعني

َوأْرسلناهُ إلى مائة ألف أْو يزيدون (( : ومنه قوله تعالى: قيل َ َ َُ ِ َ َ ٍَ ْ ِْ َِ ََ ب$ل يزي$دون، وھ$ذه ا]ي$ة :  يعني]147:تالصافا))[ِ
  .فيھا نزاع كبير، ولكن يذكرونھا في ھذا الموضع

الجم$ع، م$$ا مطل$ق : مطل$ق الجم$ع، =ن ال$واو ت$$أتي ب$المعنى ا=ص$لي: م$ا الم$راد بھ$ذا البي$ت؟ ت$أتي بمعن$$ى ال$واو
ِتْعطف ال.حق على ال$سابق والم$صاحب، : ًمطلق الجمع؟ � تقتضي ترتيبا و� معية، يعني: معنى َوربم7ا(َ . ُ م$اذا يعن$ي ) َ

ٌالواو، جاء زي$د أو عم$رو، يعن$ي: وھي أنھا تكون بمعنى) أْو(بھا؟ التقليل، ھذا المعنى ھو المعنى السابع لـ  ٌج$اء زي$د : ٌ
  .لمطلق الجمع.. ٌوعمرو

ِم بع$د ذل$ك ق$د تْعط$ف ال.ح$ق عل$ى ال$سابق أو العك$س، أو تفي$د الم$صاحبة، إذا كان$ت ُث َ K)بمعن$ى ال$واو كان$ت ) أْو
  .وھو مذھب الكوفيين: لمطلق الجمع

َوربما( . ُ ِعاقب7ت(أنھا أدخلتھا على الجمل$ة الفعلي$ة، : ھذه كآفة، والدليل على أنھا كآفة: تقليل، وما) َ َ َال7واو ََ : يعن$ي) َ
ًجاءت عقبھ$ا، والم$راد بكونھ$ا ج$اءت معاقب$ة لھ$ا أنھ$ا ج$اءت بمعناھ$ا، : الضمير يعود على الواو، يعني).. أْو (عاقبت َ َِ

بمعنى الواو فتكون للجمع، وھو مذھب الكوفيين، لك$ن ش$رطه الن$اظم ) أْو(تجيء : أي. ھو مطلق الجمع: ومعنى الواو
َإذا : (ًليس مطلقا، قال ْلمِ ِيلف َ ْ ِالنطق ُذو ُ ْ c ٍلل7بس ْ َ َمنف7ذا ِ َ ْ ٍإذا ل$م يك$ن ث$م ل$بس، إن ك$ان ث$م ل$بس حينئ$ذ امتن$ع مج$يء ) َ ٌ ٌK Kَ ) أْو(َ

Kبمعنى الواو، وإذا ظھر المعن$ى حينئ$ذ ص$ح مج$يء  ال$ذي : بمعن$ى ال$واو، وھن$ا ينظ$ر ف$ي ال$سياق وال$سباق، يعن$ي) أْو(ٍ
Kُيلبس أو � ُيلبس ھذا له ضابط معين، إنما ُيرجع إلى السياق ِ ِ.  

ْلم اَِذإ( ِيلف َ ْ ِيلف(َلم يجد يعني، ) ُ ْ ٌھ$ذا فع$ل م$ضارع مج$زوم بل$م، وجزم$ه ح$ذف ح$رف العل$ة ال$ذي ھ$و الي$اء، ) ُ
ِالنطق ُذو(ٌوالكسرة دليل عليھا،  ْ c) (ِيلف( ھذا فاعل) ُذو ْ ال$واو =ن$ه م$ن ا=س$ماء ال$ستة، .. Kمرفوع ورفعه ضمة ُمقدرة) ُ

  .مضاف إليه: مضاف، والنطق: ُوذو

ْللب( َ ًمنفذا ٍسِ َ َ ْ ًمنف7ذا: (lللبس جار ومج$رور ُمتعل$ق بقول$ه) َ َ َ ْ ًطريق$ا، منف$ذا لل$بس◌، منف$ذا: يعن$ي) َ ً ًٍ ھ$ذا إعراب$ه أن$ه : ِ
ِيلف(مفعول أول  ْ ْلم اَِذإ(جواب إذا محذوف، .. ، وأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف)ُ ِيلف َ ْ ِالنط7ق ُذو ُ ْ c ٍلل7بس ْ َ ِ 

َمنفذا َ ْ َمن اللبسُإذا أ: أي) َ ِ.  

ْلم اَِذإ ( ِيلف َ ْ ِالنطق ُذو(يجد، : يعني) ُ ْ c ٍللبس ْ َ ًمنفذا ِ َ َ ْ ٍللبس) َ ْ َ ًمنف7ذا: (lجار ومجرور ُمتعل$ق بقول$ه: ِ َ َ ْ والمنف$ذ الم$راد ) َ
  .الطريق: به

َجاء( :بمعنى الواو عند أمن اللبس) أْو(قد تستعمل : " قال الشارح َالخ6فة َ َ َ ِ ْأو ْ ْكانت َ َ ُل7ه َ َق7د َ وكان$ت ل$ه : يعن$ي) ًراَ
ًقدرا، شيء مكتوب له، جاء الخ.فة وكانت له قدرا، =ن  ًٌ َجاء(ٌ َالخ6فة َ َ َ ِ ْأو(ح$صل .. ٌأمر وقع) ْ ْكان7ت َ َ ُل7ه َ َق7در َ َ � يق$ع ) ًاَ

Kالشيء إ� بشيء ُمقدر، إذا قال َ َجاء: (ٍ َالخ6فة َ َ َ ِ ًإذا وصل إل$ى الخ.ف$ة، إذا) ْ ٌا أن$ه مكت$وب علمن$.. ح$صل.. Kوق$ع المق$در: ً

َت7777777رى اذاَم7777777 ٍعي7777777ال يِف7777777 َ َ ُبرم7777777ت ْدَق7777777 ِ ْ   ْمِھ7777777ِب َِ

  ج

ْأح777777777777777777 ْل77777777777777777م ْع777777777777777777دتھم ِصُ ُ َ . ِع777777777777777777دادِب .ِ)إ ِ . َ  

  

َانينَم77777777777777777777َث واُانَك77777777777777777777 ْأو ِ َثماني77777777777777777777 واُادَز َ َِ   ًةَ

  

............................. . . . . . . . .  

  ج

.ورب77777777777777777777777 ُ ِاقبتـَع77777777777777777777777 َماـَ َ َواوـْال777777777777777777777777 َ    اَِذإ َ

  

ْل777777777777م ِيل777777777777ف َ ْ ِالنط777777777777ق ُذو ُ ْ c ٍلل777777777777بس ْ َ َمنف777777777777ذا ِ َ ْ َ  
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ْأو: (ٍعليه، حينئذ ْكانت َ َ ُله َ َقدر َ َ ًھنا ليست للتخيي$ر، و� يمك$ن أن تحم$ل عل$ى معن$ى م$ن المع$اني ال$سابقة، وإنم$ا ) أْو) (ًاَ ُ
  ً.وكانت له قدرا: الواو، أي: ھي بمعنى

َوربما(وقوله  . ُ ع المع$اني ال$سابقة، وذك$ر ًمطلق$ا جمي$.. ٌس$واء كان$ت لmباح$ة أو �: ًأفاد أن ذلك قلي$ل مطلق$ا، أي) َ
ًتعاقب الواو في اFباحة كثيرا، وفي عطف الم$صاحبة والمؤك$د قل$ي.، واFباح$ة كم$ا س$بق معن$ا، ) أْو(أن : في التسھيل ً

ٌفإنم$ا علي$ك نبن$ي أو ص$ديق أو ش$ھيد { : فالمصاحبة نحو قوله صلى ' علي$ه وآل$ه وس$لم أو ھن$ا لي$ست بمعناھ$ا .. أو} ٌ
ٌنب$ي وص$ديق وش$ھيد، ھ$ذا : عن$ى ال$واو، ث$م ھ$ي بمعن$ى ال$واو ف$ي أي ا=ح$وال الث.ث$ة؟ الم$صاحبةا=صل، إنما ھ$ي بم ٌ
ًومْن يكسْب خطيئة أْو إثما (( : Kالمراد، والمؤكد نحو ْْ ِ َ ً َ َِ ِ َ َ من عطف الشيء على نفسه ھ$ذا ا=ص$ل، : ً وإثما]112:النساء))[َ

ًباعتبار وصف آخر، فيكون تأكيدا.. ٍلكنه باعتبار آخر   . لما سبقٍ

) أْو(أن ال$صحيح أن : ٍھذه سبعة معان ذكرھا الناظم رحمه ' تعالى، وا=خير ھ$ذا م$ذھب الك$وفيين، وقي$ل: ًإذا
ٌوال$$واو، وأم$$ا بقي$$ة المع$$اني فم$$ستفادة م$$ن غيرھ$$ا، ) ب$$ل: (ٌموض$$وعة =ح$$د ال$$شيئين أو ا=ش$$ياء، وق$$د تخ$$رج إل$$ى معن$$ى K

 ھن$$ا لي$$ست لmباح$$ة وإنم$$ا ت$$ستفاد اFباح$$ة م$$ن التركي$$ب نف$$سه، وك$$ذلك ف$$ي )أْو(َج$$الس الح$$سن أو اب$$ن س$$يرين، : يعن$$ي
لوحدھا ھي التي لmبھ$ام، أو ھ$ي الت$ي لل$شك ) أْو(بأن : التخيير، وكذلك في التقسيم، وكذلك في الشك واFبھام، � ُيقال

يئين أو ا=ش$$ياء، أش$به م$$ا أنھ$$ا تك$ون =ح$$د ال$ش) أْو(ٍأو التق$سيم، وإنم$$ا ُيع$رف م$$ن التركي$ب، حينئ$$ذ ا=ص$ل ف$$ي وض$ع 
  .ٌھذا يحتاج إلى سند يعني دليل، وھذا ثابت) بل(يكون بالتخيير، وخروجھا إلى الواو، أو معنى 

م$ن حي$ث ھ$ي، وإنم$ا م$ستفادة م$ن ) أْو(المعاني ا=خرى ليست م$ستفادة م$ن : ٍبقي المعاني ا=خرى، حينئذ نقول
  : القرائن والتركيب، ثم قال

ْالناظم ل$م ي$ذكر ) ".ماِإ "ِدْصَقْال ِيف" َْوأ "ُلْثِمَو ( ٌلم$ا ع$د الح$روف، فھ$ل ھ$ذا اس$تدراك بأن$ه ح$رف ثاب$ت " Kإم$ا"َ ٌ ٌ K َ K
ًذكر لما تركه في عد الح$روف، ب$أن ث$م حرف$ا ترك$ه إم$ا عم$دا ھل ھو ).. أْو(ٌفيما سبق، أو أنه تفريع على ذكر معاني  ً ْK ِK َ l ٌ

ٍوإما نسيانا، ثم استدركه، أو أنه ليس بح$رف عط$ف، وإنم$ا ذك$ره لمناس$بة مع$اني  ً K)؟ الظ$اھر الث$اني، وال$دليل عل$ى )أْو
Kَدل عل$ى أن م$راده : نق$ول) ِدْصَلق7ٱ يِف7: (في المعنى � في العمل الذي ھو العطف، قوله: يعني) ِدْصَلقٱ ِيف: (ذلك قوله

 يِف77(ت$$ستعمل ف$ي المع$$اني ال$$سابقة كلھ$$ا ظ$$اھر ال$$نظم، س$$يأتي اس$$تثناء : ف$$ي المعن$$ى، يعن$$ي) أْو(ھن$$ا مث$$ل ) Kإم$$ا(أن : ب$ه
كه ف$ي ) أْو(� في العمل الذي ھو العط$ف، =ن ) ِدْصَلقٱ lُإذا كان$ت عاطف$ة حينئ$ذ تعط$ف م$ا بع$دھا عل$ى م$ا قبلھ$ا فت$شر ٍ ً

ً في اFعراب رفعا ونصبا وخفضا..حكمه ً ً.  

ٌقصَد لفظه مضاف إليه، و) َْوأ(مبتدأ، وھو مضاف، و: ُلْثِم، )"َْوأ "ُلْثِمَو( ِ ، مث$ل: lھذا ُمتعلق بقوله) ِدْصَالق ِيف(ُ
ِھ$$ذا خب$ر المبت$دأ، ق$صَد لفظ$ه فھ$و خب$$ر، ) ".م7اِإ"(فع$ل، و.. مث$ل: =ن$ه م$صدر ھ$$ذا ) ِ◌وْح7َن يِف7(ھ$ذا نع$ت، ) ْهَي7ِان.الث(ُ

  .البعيدة:  يعنيْهَيِائ.الن، )ْهَيِائ.الن .ماِإَو يِذ .ماِإ: (قولك) ِوْحَن ِيف(أقصد .. أعني: lُمتعلق بمحذوف، يعني

Kتزوج  ْوإم7ا النائي7ه(اسم إش$ارة ) ِذي) (يِذ .إما(َ َ . َِ . : الثاني$ة أم ا=ول$ى؟ الثاني$ة =ن$ه قي$دھا، ق$ال) Kإم$ا(م$اذا أراد ب$ـ ) ِ
Kت$زوج : قول$ك) ِوْح7َن يِفK( ،)7إم$ا(بالرفع على أنھا صفة ل$ـ ) ُةَيِان.الث" ا.ِمإ"( الثاني$ة مث$ل ) Kإم$ا(النائي$ة، ) Kإم$ا(ھ$ذه و) Kإم$ا(َ
ف$$ي الق$$صد، فتأخ$$ذ المع$$اني ال$$سابقة كلھ$$ا ال$$سبعة، ت$$أتي للتخيي$$ر ولmباح$$ة وللتق$$سيم ولmبھ$$ام ولل$$شك والت$$شكيك ) أْو(

 .م77اِإَو يِذ .إم77ا: (الثاني$$ة ف$$ي قول$$ك) Kإم$$ا(جمي$$ع المع$$اني ال$$سبعة ال$$سابقة أعطاھ$$ا ل$$ـ ) أْو(: واFض$$راب، وت$$أتي بمعن$$ى
  ).ْهَيِائ.الن

ًخذ من مالي إما ردھم$ا وإم$ا دين$ارا، إذا: فتقول ً ًK K :ج$الس إم$ا الح$سن وإم$ا اب$ن س$يرين: ج$اءت للتخيي$ر، وتق$ولK K :
Kالكلمة إما اسم وإم: جاءت لmباحة، وتقول Kٌٌا فعل وإم$ا ح$رف ٌK : بھ$ام إذاFٌج$اءت للتق$سيم، وج$اء إم$ا زي$د وإم$ا عم$رو، ا K Kٌ

ال$واو؟ ك$ذلك الن$اظم : علمت الحكم والشك إذا لم تعلم الحكم، وھل تأتي لmضراب؟ الناظم أطلق ھنا، وھل تأتي بمعنى
  .أطلق، فظاھره أنھا تأتي بمعنى اFضراب وبمعنى الواو، وليس ا=مر كذلك

ْأطلق المثلية ھنا في المعنى) َْوأُ لْثِم (فقوله ِ ْأو (ُلْثِم.. َ .إم7ا"(في المعن$ى .. ِدْصَقْال ِفي) َ ، ظ$اھر ك.م$ه )ْهَي7ِان.الث" ِ
� .. اFض$راب يعن$ي) ب$ل: (وليس كذلك، فإنھا � تأتي بمعنى الواو، و� بمعن$ى) أْو(أنھا للمعاني السبعة المذكورة في 

ُور(الواو : تأتي بمعنى َبماَ ِعاقبت . َ َالواو ََ ٌوإضراب(وكذلك ) أْو(ٌھذا خاص بـ : نقول) اَِذإ َ ْ َبھا َِ َأيض ِ ْ ِنمىً اَ ٌھ$ذا خ$اص ب$ـ ) ُ

   ْهَي77777777ِان.الث" .م77777777اِإ "ِدْصَق77777777ْال يِف77777777" َْوأ "ُلْث77777777ِمَو

  

ْف7777777777777ي نح7777777777777و إم7777777777777ا ذي وإم7777777777777ا النائي7777777777777ه َ . َ . ِْ ِ ِ. َِ ِ ِ   

  ج
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ف$$ي كونھ$$ا تعاق$$ب ال$$واو أو أنھ$$ا لmض$$راب، فإنھ$$ا � ت$$أتي بمعن$$ى ال$$واو، و� ) أْو(الثاني$$ة مث$$ل ) Kإم$$ا(و� تك$$ون ) أْو(
  .في جوازه: ٌليل، بل ھو مختلف فيه، يعنيوورودھم في ھذين المعنيين ق) بل: (بمعنى

  .يستثنى المتأخران: ًفاFحالة إنما ھي على المعاني المتفق عليھا، وھي خمسة، إذا

أن : بع$ضھم: في العطف والمعنى، وھ$و م$ذھب أكث$ر النح$اة، ق$ال) أْو(ظاھر ك.مه أنھا مثل : قال بعضھم: قيل
Kإم$ا الثاني$ة، ) أْو(مث$ل : Kه؟ �، ما ُيوافق علي$ه، لم$اذا؟ =ن$ه قي$د، ل$و ق$الظاھر ك.م الناظم ھو ھذا، وھل ھذا ُيوافق علي

ك م$ا ) أْو(الثاني$ة ح$رف عط$ف، مث$ل ) Kإم$ا(ھذا الظھور واضح بيlن، أن الناظم ھنا جع$ل : قلنا lُف$ي كونھ$ا عاطف$ة ت$شر
كه في المعنى الذي ھو من معاني  lعراب، وكذلك تشرFلكن ھذا ليس بظاھر)ْوأ(ُبعدھا فيما قبلھا في ا ،.  

في العطف والمعنى، وھو مذھب أكثر النحاة، وق$ال الفارس$ي واب$ن ) أْو(ظاھر ك.مه أنھا مثل : ًإذا قال بعضھم
  ).ِدْصَالق في: (مثلھا في المعنى فقط، وھو الذي أشار إليه بقوله: كيسان، وابن برھان

� تك$ون الثاني$$ة ف$$ي ھ$$ذا : ًجامع$ة لل$$واو لزوم$$ا، يعن$$يإنھ$$ا ُم: ووافقھ$م الن$$اظم ھن$$ا وھ$$و ال$صحيح، ويؤي$$ده ق$$ولھم
ْوإم7ا النائي7ه ي،ِذ .م7اِإ: (ٍالموضع ف$ي مث$ل ھ$ذا التركي$ب إ� إذا س$بقتھا ال$واو، حينئ$ذ قي$ل َ . َِ . الثاني$ة أن تك$ون ) Kإم$ا(يل$زم ) ِ

ٍمسبوقة بالواو �زم، وإ� ما صار ك.ما فصيحا، إذا كان كذلك حينئذ إذا قيل بأن  ً ً ح$رف عط$ف، وال$واو ح$رف ) Kإم$ا(ً
Kعطف، حينئذ دخل حرف عطف على حرف عطف وھذا ممتنع، من قال بأنھ$ا ح$رف عط$ف أو� وخ$رج ال$واو عل$ى  َ ً ٍ ٍ ٍ

عاطفة، بل ل$و دار ا=م$ر ب$ين جع$ل أح$د ) Kإما(ُخ.ف ا=صل أن تجعل الواو زائدة و.. أنھا زائدة، وھذا خ.ف ا=صل
  .أولى بالزيادة) Kإما(ًالحرفين زائدا لكان 

ف$ي ) أْو(لي$ست عاطف$ة، وإنم$ا ھ$ي مث$ل : إنھا مجامعة للواو، يؤي$د م$اذا؟ الق$ول بأنھ$ا: ويؤيده قوله: ًإذا نقول ھنا
  .المعنى فحسب

ًأنھا لي$ست عاطف$ة، وإنم$ا أوردوھ$ا ف$ي : والعاطف � يدخل على العاطف، وقد نقل ابن عصفور اتفاق النحويين
ًواو، لك$$ن اFجم$اع ھ$ذا مح$$ل نظ$ر ل$يس متفق$$ا : لل$واو يعن$ي، وك$$ذلك بأنھ$ا بمعن$ى. .ح$روف العط$ف لمح$صاحبتھا لھ$$ا

  .عليه

المعن$ى � س$يما أن$ه ل$م يع$دھا : ًإشارة إلى أنھا ليست عاطفة، وإنما في الق$صد، أي) ِدْصَالق ِيف" َْوأ "ُلْثِمَو: (ًإذا
  .في الحروف أول الباب، ھذا دليل على أنه يرى أنھا ليست عاطفة

، وذھ$ب غي$ره إل$$ى أنھ$ا ب$سيطة، وھ$$و الظ$اھر =ن$ه ا=ص$$ل، )َم$$ا(و) إْن(م$ذھب س$يبويه أنھ$$ا مركب$ة م$ن ) ا.م7ِإ(
ٌھي ھكذا نطق بھا، أم أنھا فرع، فيقال.. ھل ھي أصلية: يختلف كثير من النحاة في كثير من الحروف َ ِ ھ$ل ھ$ي ) َل$ْن: (ُ

Kإْن ما، ثم أدغمت النون في ما؟: ل أصلھاK=ن، وإما ھ: �، فقلبت الھمزة، أو أصلھا: لن، أم أصلھا ُ  

ھذا كله أشبه ما يكون بدعوى ب. دليل؛ =ن ا=صل في وض$ع الح$روف أن ينط$ق بھ$ا الن$اطق كم$ا ھ$ي، : نقول
ًا=صل أنھا بسيطة غير مركبة، ف. ُيعدل إلى القول بالتركيب إ� أن ُيصرح بالتركيب ولو ش$ذوذا، ف$أي خ$.ف : يعني K

َاختل$ف في$ه، ھ$ل ھ$و : ومغن$ي اللبي$ب م$ن أول$ه إل$ى آخ$ره م$ا ي$أتي ح$رف إ� ف$ي الغال$ب يق$ول.. ٍرفيمر مع$ك ف$ي ح$ ِ ُ
ٍمركب أم بسيط؟ فالراجح أنه بسيط، إ� أن يثبت م$ن ادع$ى أن$ه مرك$ب ببي$ت أو لف$ظ منق$ول ع$ن الع$رب نط$ق بأص$ل 

ٍلتركي$ب ف$رع، حينئ$ذ نست$صحب ا=ص$ل =ن$ه مف$رد، وا.. التركيب، وما عداه فالترجيح أنه ب$سيط، لم$اذا؟ =ن$ه ا=ص$ل
ث$$م أدغم$$ت فيھ$$ا ) إْن و م$$ا(Kھك$$ذا نط$$ق بھ$$ا الع$$رب، وإم$$ا الق$$ول ب$$أن ا=ص$$ل ) Kإم$$ا(أن : حت$$ى يثب$$ت الف$$رع، فا=ص$$ل
ٍھذا يحتاج إلى دليل، ائتي به على العين والرأس، وإن لم تأت ب$ه فحينئ$ذ نق$ول: ًواستعملت بمعنى آخر، نقول ا=ص$ل : ِ

  .ھو الراجح: ستصحبھا ونقولھو البساطة فن

ٌف$ي ك$ل ح$رف اختلف$وا في$ه، ھ$ل مرك$ب أم ب$سيط؟ فال$صحيح أن$ه ب$سيط إ� إن ادع$ى أو أق$ام : فھذه قاع$دة مع$ك ٍ
ِمدعي التركيب بدليل، ما ھو الدليل ھ$ذا؟ ل$يس اجتھ$اد ھك$ذا م$ن عن$ده، إنم$ا ُينظ$ر فيم$ا نق$ل ع$ن الع$رب َإن نط$ق ب$ه : ُ ِ ُ

يفرح$$ون بمث$$ل ھ$$ذه .. أن ال$$صرفيين يتم$$سكون: ًى أص$$ل، ول$$ذلك ذك$$رت لك$$م س$$ابقاٌھ$$ذا ش$$ذوذ ي$$ستدل ب$$ه عل$$: نق$$ول
: ٌالنطق بھ$ذا أص$ل مھج$ور، ا=ص$ل ف$ي الك$.م: ٌھذا أصل مھجور، يعني: ٍالشذوذات ل.ستد�ل بھا على أصول، ُيقال

َأن يأتي على ما نطق به، ھو شاذ ًلك.م أن يك$ون موافق$ا لھ$ذا أصل ا: نحكم عليه بأنه شاذ، لكنه في التقعيد والتأصيل.. َ
ٌالشاذ، ولكن خرجوا عنه إلى ھذا الذي حصل ا]ن، ثم نطق به ليدل على أن ھذا الفرع ليس أص. وإنما ھو فرع ً.  

وذھ$ب غي$ره إل$ى أنھ$ا ب$سيطة وھ$و الظ$اھر، ب$ل ا=ص$ح =ن$ه ) إْن و م$ا: (ذھب سيبويه إلى أنھا مركبة من: ًإذا
  .ا=صل
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احت$رز ب$ه ع$ن ا=ول$ى، ف$إن ا=ول$ى � خ$.ف ف$ي أنھ$ا غي$ر ) هَيِان.الث(ھذا نعته، ) هَيِان.الث( وھذا خبر: قلنا) .ماِإ(
ٌقام إما زيد وإم$ا عم$رو، : عاطفة باFجماع، والدليل على أنھا ليست عاطفة =نھا تعترض بين العامل والمعمول، تقول K Kٌ

ٌج$اء ج$اء وعم$رو زي$د، � ي$صح أن تك$ون : ن$ه � ُيق$الًوإذا جاء الحرف تاليا للفعل علمن$ا أن$ه ل$يس بح$رف عط$ف، = ٌ
ٍال$واو تالي$ة للفع$ل، إ� م$ا اس$تثني فيم$ا س$يأتي إن ش$$اء '، حينئ$ذ نق$ول ٍكونھ$ا تالي$ة للعام$ل دون فاص$ل دل عل$ى أنھ$$ا : ً ً

  .ًليست عاطفة

  .احترز به عن ا=ولى، فإنه � خ.ف في أنھا غير عاطفة) هَيِان.الث: (ًإذا قوله

  .في المعنى � في العمل: أي) ِدْصَالق في: (أعني، وقوله: lھذا ُمتعلق بمحذوف، أي: قلنا) ِوْحَن في(

Kھ$ذا مفع$ول بفع$ل مح$ذوف، ت$زوج : ِذي) هَي7ِائَالن .م7اِإَو ي،ِذ .ماِإ( ٍ : ھن$ا بمعن$ى) Kإم$ا(، ف$ـ )هَي7ِائ.الن .م7اِإَو ي،ِذ .م7اِإ(ٌ
  .بعيدة: والنائية يعني) أْو(

، مقت$ضى ك.م$ه ف$ي -=ن اب$ن مال$ك يعط$ي ا=حك$ام با=مثل$ة-Kأنه � ُبد م$ن تكرارھ$ا : ك.مه في المثالمقتضى 
ٌأنه � ُبد من تكرارھا وذلك غالب � �زم، فق$د ي$ستغنى ع$ن الثاني$ة، ب$ذكر م$ا يغن$ي عنھ$ا، نح$و: المثال ٌ K : إم$ا أن ت$تكلمK

ُوإما أن تسكت، ھذا ا=صل، فأ: بخير، وإ� فاسكت K ًْبدل بد� من ًببدلھا أو بم$ا يق$وم مقامھ$ا، إذا .. الثانية جيء بھا) Kإما(ِ
) إ�(ٍھذا ليس ب.زم، فقد تحذف الثانية ويعوض عنھ$ا م$ا يق$وم مقامھ$ا ك$ـ : Kأنه � ُبد من التكرار، ونقول: ظاھر ك.مه

Kإما أن تتكلم بخير وإ� فاسكت، وإما أن ت$سكت: في قولك K .. ،ًلفظ$ا : وق$د ي$ستغنى ع$ن ا=ول$ى بالثاني$ة، أيوإ� فاس$كت
  .ً� تقديرا، كما سيأتي

ِ      قال المكودي َفھم من قوله: " ُ ِ   :فائدتان) ْهَيِان.الث" .ماِإ": (ُ

  .إنما ھي الثانية دون ا=ولى) أْو(معنى أن التي ب: ا=ولى

ًأنھا � ُبد أن تكون مسبوقة بـ : الفائدة الثانية K)إماK (أخرى.  

َوفھم من المثال ِ ْوإم7ا النائي7ه: (Kأنھا � ُبد أن تكون مع ال$واو وھ$ذا واض$ح: ُ َ . َِ . اس$تعملھا ب$الواو، ف$دل عل$ى أنھ$ا � ) ِ
  :تكون كذلك إ� إذا سبقتھا الواو

  :-ًتلخيصا لما سبق-مباحث ) Kإما(في : نقول

Kأم$ا(ف$تح ھمزتھ$ا : ولغة تميم وق$يس وأس$د) Kإما(لغة أكثر العرب كسر ھمزة : ا=ول Kأم$ا ذي وأم$ا : ، يعن$ي يق$ال)َ ِ Kَ َ
ِ

Kأما ذي وأما : في لغة تميم وأسد.. هَِيائَنال ِ Kَ َ
  .هَِيائَالنِ

Kإم$ا أن ت$تكلم : ھذه تكرارھا، وقد تحذف الثانية وُي$ؤتى ف$ي الك$.م م$ا يق$وم مقامھ$ا، نح$و) Kإما(الغالب في : الثاني K
  :بخير وإ� فاسكت، وقد تحذف ا=ولى وُيكتفى بالثانية، وذلك نحو قول الشاعر

cتل77777م(  ِ ُ 
ٍبدار َ ِ (

cتلمالمعنى  ِ ٍبدارKإما  ُ َ ْقد ِ َتقادم َ َ َ َعھدھا َ ُ ْ .وإما  *** َ ٍبأموات َ َ ْ َ Kزي$د يبق$ى وإم$ا ي$سافر، :  والفراء يق$يس عل$ى ھ$ذا فيج$وز عن$دهِ ٌ
  .ٌزيد يبقى أو يسافر:  تقوليحذف ا=ولى، كما: يعني

 ف7ي" ْأو "ُلْث7ِم: (ھذا باتفاق، ول$ذلك قلن$ا) بل: (الواو، و� بمعنى: � تأتي بمعنى) Kإما(اتفق النحاة على أن : ًثالثا
من المعاني المشھورة المتفق عليھ$ا، وھ$ي التخيي$ر، واFباح$ة بع$د ) أْو(وإنما تأتي لما تأتي له ! ھذا فيه إشكال) ِدْصَالق

  .كما سبق) أْو(لطلب، والشك واFبھام بعد الخبر، وأمثلتھا أمثلة ا

: وذھ$ب غي$ره) إن و م$ا(أنھا مركب$ة م$ن : ٌھذه أمركبة أم بسيطة؟ فمذھب سيبويه) Kإما(اختلف النحاة في : ًرابعا
  .إلى أنھا بسيطة وھو الصحيح، =ن البساطة ھي ا=صل

=ول$$ى غي$$ر عاطف$$ة، ھ$$ذا باتف$$اق، وذل$$ك =نھ$$ا ق$$د تق$$ع ب$$ين العام$$ل ا) Kإم$$ا(� خ$$.ف ب$$ين النح$$اة ف$$ي أن : ًخام$$سا
Kتزوج إما ھندا وإما أختھ$ا، واختلف$وا ف$ي : ومعموله K Kً)إم$اK (فم$ذھب أكث$ر النح$اة أنھ$ا عاطف$ة، وال$واو الت$ي قبلھ$ا : الثاني$ة

   ْهَي77777777ِان.الث" .م77777777اِإ "ِدْصَق77777777ْال يِف77777777" َْوأ "ُلْث77777777ِمَو

  جج

ْف7777777777777ي نح7777777777777و إم7777777777777ا ذي وإم7777777777777ا النائي7777777777777ه َ . َ . ِْ ِ ِ. َِ ِ ِ   

  

   ْهَي77777777ِان.الث" .م77777777اِإ "ِدْصَق77777777ْال يِف77777777" َْوأ "ُلْث77777777ِمَو

  جج

ْف7777777777777ي نح7777777777777و إم7777777777777ا ذي وإم7777777777777ا النائي7777777777777ه َ . َ . ِْ ِ ِ. َِ ِ ِ   

  

ِتل77777777777 ٍدارـِبc 77777777777مـُ ْق77777777777د َ َتق77777777777ادم َ َ َ َعھ77777777777دھا َ ُ ْ َ   

  جج

.وإم777777777777777 ٍأمواتـِب7777777777777777 اـَ َ ْ َأل777777777777777 َ َخي .مـَ َلھ7777777777777777ااَ ُ  
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و بكونھ$ا زائ$دة في$ه زائدة، لئ. يل$زم دخ$ول الع$اطف عل$ى الع$اطف، وھ$ذا في$ه ض$عف، م$ن حي$ث إن الحك$م عل$ى ال$وا
  .إشكال

َوم$$ذھب أب$$ي عل$$ي الفارس$$ي واب$$ن كي$$سان واب$$ن بْرھ$$ان ٌدال$$ة عل$$ى اFباح$$ة أو ) Kإم$$ا(أن الع$$اطف ھ$$و ال$$واو، و: ّ
  .لكن العطف �، إنما العطف يكون بالواو) أْو(لھا معنى وھو الذي دلت عليه : ًالتخيير أو الشك أو اFبھام، إذا

 على المعنى فقط عندھم، وھذا الذي ك.م الن$اظم ي$شير إلي$ه، ولي$ست مثلھ$ا ف$ي عط$ف في الد�لة) أْو(Kفإما مثل 
  .ٌأن ھذا مجمع عليه، وفيه نظر: ما بعدھا على ما قبلھا، وزعم ابن عصفور

ًھذه عاطفة خ.فا لبعضھم وذلك لدخول الواو عليھ$ا، وح$رف العط$ف ) Kإما(وليست : " ولذلك قال ابن عقيل ھنا
لي$ست عاطف$ة، ول$ذلك ذكرھ$ا ب$ن آج$روم ھن$اك ف$ي ح$روف ) Kإم$ا(أن : وھ$ذا ال$صحيح" ف العط$ف � يدخل على ح$ر

  .العطف

Kثم قال رحمه ' ُ:  

 

ِولَأَو( ْكنَل "ْ ْنف" ِ ْنف(ًتابع$ة .. ًموالي$ة.. ًتالي$ة) ِلك$ْن(اجع$ل : يعن$ي) ًاَي7ْھَن َْوأً ي7اَ ح$رف ) ِلك$ْن(� تك$ون : يعن$ي) ًاَي7ْھَن َْوأً ي7اَ
ًعطف إ� إذا كانت تابعة لنفي أو نھي،  ِولَأَو(ٍ ًتالي$ة وتابع$ة، : ًاجعلھا والية، أي: أي) ْ ِأول، )ِلك$ْن(ً ْ ْلك7ن أن$ت و َ ِ ٌمفع$ول : َ

ِأول، قصَد لفظه، و ْنف(ُ ْنفٌمعطوف على ) ًياْھَن َْوأ(ٌھذا مفعول ثاني، ) ًياَ   .، والمعطوف على المنصوب منصوبًياَ

ٍحرف عطف عند الجمھور بشروط كما سيأتي، وذھب يونس بن حبيب) ِلكْن( ٍإلى أنھا � تكون ح$رف عط$ف : ٍ
ًأبدا، إذا لي$ست .. ًحرف عطف أم �؟ فيه خ.ف، الجمھور على أنھا حرف عطف، لكن لي$ست مطلق$ا) ِلكْن(في كون : ً

ًإل$ى أنھ$ا � تك$ون ح$رف عط$ف أب$دا: وذھ$ب ي$ونس ب$ن حبي$ب. في كل موضع، وإنم$ا ب$شروط ًمطلق$ا، وأنھ$ا تك$ون .. ٍ
ًحرف استدراك ف$ي ك$ل ك$.م وردت في$ه مطلق$ا ٍ ٍحينئ$ذ ھ$ي ح$رف اس$تدراك ولي$ست ) ِلك$ْن(ف$ي ك$ل ك$.م إذا ج$اءت .. ٍ ٍ

َبحرف عطف، فإن ذكرت معھ$ا ال$واو فالع$اطف ھ$و ال$واو ِ ُ ٌج$اء زي$د ولك$ن عم$رو، فالع$اطف ھ$و : إذا قي$ل. .� ش$ك.. ٍ ٌ
ٌما قام زيد ولكن عمرو: تكون حرف استدراك، نحو) ِلكْن(Kالواو، وإما  ٌ.  

ٌوإن لم تذكر معھا الواو فھي حرف اس$تدراك، وم$ا بع$دھا معم$ول لمح$ذوف، إذا قي$ل ٌم$ا ق$ام زي$د لك$ن عم$رو، : ُ ٌ
ٍرف اس$تدراك، حينئ$ذ م$ا بع$دھا يك$ون معم$و� لفع$ل مح$ذوف ٍھنا ليست حرف عطف عند يونس، وإنم$ا ھ$ي ح$) ِلكْن( ً ٍ

ره المذكور، ما قام زيد لكن قام عمرو، فعمرو lٌُيفس ٌ ٌ ٌما ق$ام زي$د لك$ن : فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور، والتقدير: َ
 � تك$ون ح$رف )ِلك$ْن(رجح ابن مالك في التسھيل رأي يونس بن حبي$ب بك$ون : ٌقام عمرو، ووافقه في التسھيل، يعني

  !ٍعطف البتة، وخالفه ھنا

ٍوأما عند الجمھور فھي حرف عطف لكن بشروط ث.ثة، =ن الناظم ھنا لم يذكرھا K:  

أ� تتق$دم عليھ$ا ال$واو، يعن$ي � : أ� تتقدم عليھا ال$واو، مت$ى تك$ون ح$رف عط$ف عن$د الجمھ$ور؟ ب$شرط: ا=ول
ٌما جاء زيد ولكن عمرو، على أن : يصح أن ُيقال حرف عطف، لماذا؟ =نھا لو دخل$ت ال$واو ف$الواو ھ$ي ح$رف ) ِكْنل(ٌ

ٌم$ا م$ررت بزي$د ولك$ن عم$رو كان$ت ال$واو ھ$ي العاطف$ة، ث$م إن أكث$ر النح$اة: العطف، فإن تقدمت الواو نح$و عل$ى أن : ٍ
شارك ًعل$$ى أن المعط$$وف ب$$الواو إذا ك$$ان مف$$ردا فإن$$ه يج$$ب في$$ه أن ي$$) .. ِلك$$ْن(إذا ك$$ان قب$$ل : المعط$$وف ب$$الواو يعن$$ي

ًمف$ردا، فوج$ب أن ي$شارك م$ا ) ِلك$ْن(إذا كان ما بعد .. إذا كان ما قبلھا منفي: المعطوف عليه في اFثبات والنفي، يعني
ٍأنه � ُيقدر له محذوف فتجعل الجملة م$ستقلة، وإنم$ا يبق$ى عل$ى كون$ه مف$ردا، فحينئ$ذ : قبلھا في النفي واFثبات، بمعنى ً ُ K

  .Kإما من جھة اFثبات أو النفي) ْنِلك(َيثبت له ما ثبت لما قبل 

Kث$$م إن أكث$$ر النح$$اة ًعل$$ى أن المعط$$وف ب$$الواو إذا ك$$ان مف$$ردا، فإن$$ه يج$$ب في$$ه أن ي$$شارك المعط$$وف علي$$ه ف$$ي : ُ
ٌاFثبات والنفي، وعلى ھذا يقدر للمعطوف عامل ُمثبت من جنس العامل في المعطوف عليه، وتكون ال$واو ق$د عطف$ت  َ

ٍما مررت بزيد ولكن مررت بعمرو، ھذا عند الجمھور: ر المثال السابقجملة على جملة، فتقدي ٍ.  

َأ� تكون مسبوقة بالواو، فإن ُسبقت بالواو فليست حرف عطف: ًإذا الشرط ا=ول ِ ً.  

َأن تْسبق : الشرط الثاني Kبنفي أو نھي، وھو الذي نص عليه الناظم ھنا، وھذا الشرط اش$ترطه الب$صريون ) ِلكْن(ُ َ ٍ ٍ
ق$ام : ًمسبوقة بنھي أو نف$ي، ھ$ذا ال$شرط عن$د الب$صريين ول$م ي$شترطه الكوفي$ون، فنح$و: ترطه الكوفيون، كونھاولم يش

ِولَأَو ْك777777777777777نَل "ْ ْنف"ِ   " َ)"َوً اَي777777777777777ْھَن ْوٱً اَي777777777777777َ

  

ًن777777777777777داء َ َأم777777777777777ر ْوٱ ِ ْ َبات777777777777777ْثٱ َِوأً اَ َت67777777777777777ً اَ َ  
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ٌزيد لكن عمرو، فعمرو عند الكوفيين معطوف على زيد عطف مفرد على مفرد، و ٌ ٌ ٌعاطف$ة وإن ل$م يتق$دمھا نف$ي ) ِلكْن(ٌ ٌ
ٌو� نھي، وعند البصريين � تكون عاطفة، فعمرو في ھ$ذا ً المث$ال � يج$وز أن يك$ون معطوف$ا عل$ى زي$د عط$ف مف$رد ًٌ

ٍلم يتقدم نفي و� نھي، حينئذ يك$ون ف$اع. بفع$ل مح$ذوف ي$دل علي$ه : على مفرد لعدم الشرط، وھو النفي والنھي، يعني ٍ ٌ ٌٍ ً
ٌقام زيد لكن عمرو لم يقم: ، والتقدير)ِلكْن(المتقدم على    .ٌلكن لم يقم عمرو.. ٌ

َإذا ُعطف بعدھا مف$رد! � تكون حرف عطف، طيب: ًبإثبات، إذا.. ا سبقت بماذا؟ بإيجابلكن ھن: ٌقام زيد لكن ِ :
ٌقام زيد لكن عمرو؟ نقول ٌق$ام زي$د لك$ن ل$م يق$م : ٍتقت$ضي أن م$ا بع$دھا يأخ$ذ حك$م نق$يض م$ا قبلھ$ا، حينئ$ذ نق$ول) ِلك$ْن: (ٌ

ٌد لكن عم$رو ل$م يق$م، وعل$ى ك$. التق$ديرينقام زي: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وتقديره. ٌعمرو، على النفي ٌ :
  .حرف ابتداء جيء به Fفادة ا�ستدراك � حرف عطف) ِلكْن(

ٍأن يتق$$دمھا نف$$ي أو نھ$$ي، ف$$إن ل$$م يتق$$دمھا فحينئ$$ذ ھ$$ي ح$$رف اس$$تدراك عن$$د الب$$صريين، ) ِلك$$ْن(ي$$شترط ف$$ي : ًإذا ٍ ٌ ٌ
  .ٍوحرف عطف عند الكوفيين

ٍمل$$ة تام$$ة، ف$$إن وق$$ع بع$$دھا جمل$$ة تام$$ة فھ$$ي حينئ$$ذ ح$$رف عط$$ف، ول$$يس ج) ِلك$$ْن(أ� يق$$ع بع$$د : ال$$شرط الثال$$ث
  .ًعاطفة

ٌأن يتق$دمھا نھ$ي أو : أ� يتقدمھا ال$واو، الث$اني: ٍبكونھا حرف عطف) ِلكْن(بھذه الشروط الث.ثة، نحكم على : ًإذا
   .أ� يكون بعدھا جملة تامة: ٌنفي، والثالث

ِولَأَو( ْك77نَل "ْ ًتالي$$ة وتابع$$ة، :  يعن$$يًاجعلھ$$ا والي$$ة،: يعن$$ي) "ِ ْنف(ً َفھ$$م من$$ه أن ) ًاَي77ْھَن َْوأً ي77اَ ِ � تج$$يء بع$$د ) ِلك$$ْن(ُ
ٍاFيجاب، =نه خص الحكم بماذا؟ بكونھا تالية للنفي أو النھي، ولم يذكر اFيجاب فدل على أنھا � تكون ح$رف عط$ف  ً K

  .ًبعد اFيجاب، خ.فا للكوفيين فإنھم � يشترطون تقدم النفي أو النھي

ًن77داء" َ)"َو( َ َأم77ر ْوٱ ِ ْ َبات77ْثٱ َِوأً اَ َت677ً اَ َ ت677"َ)"َو، )َ ِق$$صَد لفظ$$ه وھ$$و مبت$$دأ، و : َ).. َ َت677ُ ٌفع$$ل ماض$$ي وال$$ضمير : َ
ًنداء(، ت. َ))(المستتر فيه يعود على  َ Kنداء ھذا مفعول بت. ُمقدم عليه، يعني) ِ َأمر َْوأ(ًتابعة للمنادى، : ً ْ َبات7ْثٱ َِوأً اَ : ً، إذاً)اَ

ًنداء ت. "َ)" َ َأمر َْوأ ِ ْ َباتْثٱ َِوأً اَ   .ٌ، فھي تالية لواحدة من ھذه ا=مور الث.ثةًاَ

ًتكون عاطفة، وذكر الناظم شرطا واحدا، وھو) َ): (ًإذا ٍأن تكون تاليا =م$ر أو إثب$ات وھ$و اFيج$اب أو الن$داء، : ً ٍ ً
ٍحينئذ إذا وقعت تالية لواحد من ھذه ا=مور صح أن Kُيعطف بھا ب$شروط، والن$اظم ھن$ا ق$صر ) َ): (ً تكون عاطفة، نقولًٍ َ

  :في ذكر الشروط

ٌجاء زيد � عمرو، عمرو: ًأن يكون المعطوف بھا مفردا: إفراد معطوفھا، يعني: ا=ول ٌ   .ھذا مفرد: ٌ

ًأن تْسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا، نح$و: الثاني ٍُ ٍ ٌھ$ذا زي$د � عم$رو، س$بقت بإيج$اب: َ َي$د موج$ب ل$يس بمنف$ي ھ$ذا ز.. ٌ ٌ
ٍأن تْسبق بإيجاب أو أمر. و� نھي ٍ َ ًاضرب زيدا � عمرا، أو نداء نحو: ُ ً   .يا ابن أخي � ابن عمي: ً

ِأ� يْصدق أحد ُمتعاطفْيھا على ا]خر، نص عليه الُسھيلي، قال ابن ھشام ف$ي التوض$يح: الثالث َ َK َِ َ ٌوھ$و ح$ق، ف$. : ُ
ٌ زجل وزيد معطوف ومعطوف عليه، يصدق أحدھما على ا]خ$ر، ج$اءني رج$ل � ٌجاءني رجل � زيد،: ٍيجوز حينئذ

ص$دق المعط$$وف عل$ى المعط$$وف علي$ه، ص$$دق : ًم$ا الفائ$$دة م$ن ھ$$ذا الك$.م؟ ل$$يس في$ه فائ$$دة، إذا.. مع$روف ھ$$ذا: ٌزي$د
Kجاءني زيد � عم$رو، ذات$ان مختلفت$ان، وأم$ا: لكن لو قلت! أحدھما على ا]خر، ھو ھو ٌ : ٌ � زي$د، نق$ولٌج$اءني رج$ل: ٌ

  .ٍزيد ھو الرجل، والرجل ھو زيد، ليس بشيء آخر، =نه يصدق عليه

ِأ� يصدق أحد متعاطفيھا على ا]خر، نص عليه الُسھيلي، قال ابن ھشام ف$ي التوض$يح: الثالث: ًإذا َ K ٌوھ$و ح$ق، : َ
ٌجاءني رجل � زيد: ف. يجوز ٌ.  

  . المرأة والمرأة على الرجل، ما يصدق ھذا على ذاكجاءني رجل � امرأة، ما يصدق الرجل على: ويجوز

ٌجاء زيد � بل عمرو، بل: أ� تقترن بعاطف، فإن اقترنت بعاطف نحو: الرابع ھ$ي ) ب$ل(ٍحرف عطف، حينئذ : ٌ
غي$ر ) َ�(ُفي المثال المذكور ھنا ھو ال$ذي أدي ب$ه العط$ف، و) بل(حرف العطف، فإن اقترنت بعاطف فالعاطف وھو 

  .ٌفھي نافية.. ليست زائدة، وإنما جيء بھا لكونھا نافية، � بل: ھا أفادت نفي ما قبلھا، يعنيًعاطفة لكن

ًأ� يك$$ون م$$دخولھا ص$$فة ل$$سابق، أو خب$$را، أو ح$$ا�) : َ�(ًخام$$سا م$$ن ش$$روط العط$$ف ب$$ـ  ً ٍ أ� يك$$ون م$$دخولھا . ً
ٍفلي$ست عاطف$ة حينئ$ذ ووج$ب تكرارھ$ا، . ًح$ا�ًأو خب$را، أو ) َ�(ما بعدھا، الذي يتلوھا � يكون صفة لما ي$سبق : يعني ً
� تك$ون : ًص$فة لم$ا قبلھ$ا، إذا) َ�(ما إعرابه؟ صفة لرجل، وق$ع بع$د : ٌإن ھذا رجل � صادق و� كاذب، صادق: نحو

ٌ� صادق و� مأمون: عاطفة، فوجب تكرارھا) َ�( ٌ.  
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ٌخالد � شجاع و� كريم، خالد: ونحو ًم$ا ھ$و خب$ر لل$سابق، إذا) َ�(وق$ع بع$د : ًذامبتدأ، أين خبره؟ شجاع، إ: ٌٌ ٌ : �
  .وجب تكرارھا: ٌحرف عطف، و� كريم) َ�(يصح أن تكون 

ًجاء زيد � ضاحكا و� رضا النفس، ضاحكا: ونحو ً ًھن$ا لي$ست عاطف$ة، ) َ�: (ٍھ$ذا ح$ال م$ن زي$د، حينئ$ذ نق$ول: ٌ
  .و� رضا النفس، فوجب تكرارھا

ًنداء ***  "َ)"َو: (ًإذا َ ًأمرا َوأ ِ ْ ًاثباتا َِوأ َ َت6 َ   .أشار إلى أحد ھذه الشروط الخمسة، وترك البقية) َ

ًما ضربت زيدا لكن عم$را، وبع$د النھ$ي نح$و: بعد النفي، نحو) لكْن(إنما يعطف بـ : أي: "  قال الشارح ھنا ً : �
ًتضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بـ  ًن7داء" َ)"َو: (ول$ذلك ق$ال" بعد الن$داء ) َ�(ً َ ًتالي$ة أو تابع$ة للمن$ادى، نح$و: يعن$ي) ِ ً :

ًاضرب زيدا � عمرا، وبعد اFثبات نح$و: يا زيد � عمرو، وا=مر نحو ٌج$اء زي$د � عم$رو، و� ُيعط$ف ب$ـ : ً بع$د ) َ�(ٌ
ٌما جاء زيد � عمرو، =نه يحصل تناقص لما قبلھا في المعنى: النفي، نحو ٌ.  

.. كونھ$ا � يعط$ف:  لو ُعطف بھا في اFثبات تكون حرف ابت$داء، يعن$يٍفي اFثبات، حينئذ) لكْن(و� يعطف بـ 
ف$$ي ) لك$$ْن(أن$$ه � ي$$ستخدم : ف$$ي اFثب$$ات � يحك$$م عليھ$$ا بكونھ$$ا ح$$رف عط$$ف، ول$$يس الم$$راد) لك$$ْن(إذا ج$$اءت : يعن$$ي

  .ٌن عمروٌجاء زيد لك: اFثبات �، المراد أنه يستخدم لكن � على أنه حرف عطف، وإنما ھو حرف استدراك، نحو

Kثم قال ُ :  

مث$ل لك$ن ف$ي : يعن$ي) "ْنِك7َل "ـَك7(lج$اء ومج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف خب$ر المبت$دأ، ) "ْنِك7َل "َـك7(مبتدأ، ) ْ"لَب"َو (
� : تثبت لما بعدھا نقيض حكم ما قبلھ$ا، م$ع إق$رار م$ا قبلھ$ا، يعن$ي) ِلكْن(ھا، َتقرير حكم ما قبلھا، وجْعل ضده لما بعد

� : ًم$ث. المث$ال ال$ذي ھن$ا.. ُتسلب عن$ه الحك$م وتجعل$ه ف$ي حك$م الم$سكوت عن$ه �، وإنم$ا تبقي$ه كم$ا ھ$و، ل$و ق$ال قائ$ل
ٌتضرب زيدا لكن عمرا، فھو منھي عن ضرب زيد، ث$م ق$ال ً ًب عم$را، فالم$سلوب ع$ن لك$ن اض$ر: ًلك$ن عم$را، يعن$ي: ً

ٌا=ول مثبت للثاني، فالمحكوم على ا=ول بكونه � تضرب مثبت للثاني، يعني َاض$رب عم$را، وا=ول ھ$ل ُس$لب عن$ه : ٌ ِ ً
ٍ� تضرب زيدا؟ �، باق كما ھو: النھي ً� تضرب زيدا لكن اضرب عمرا: ً ً.  

ً� تضرب زي$دا؟ اض$رب زي$دا، طي$ب:  ھو ضدتقرير حكم ما قبلھا وجعل ضده لما بعدھا، ما) لكْن(فائدة : ًإذا ً !
َثبت له نقيض الحكم السابق، طيب) ِلكْن(ما بعد  َ ٍھ$ل ھ$و ب$اق عل$ى حكم$ه؟ نع$م ب$اق) ِلك$ْن(ما قب$ل ! َ ً� ت$ضرب زي$دا : ٍ

  .ٍفھو باق على ما ھو عليه) ِلكْن(ما بعد .. ًاضرب عمرا: منھي، ولو قلنا لك

م$ا إعراب$ه؟ : بع$د) اَھْيَوبُحْصَم7 َدَع7َب(، رير حكم ما قبلھا وجعل ض$ده لم$ا بع$دھافي تق: يعني) "ْنِكَل "ـَك ْ"لَب"َو(
ْلك77ن (َك7ـlُمتعل$ق با�س$$تقرار ف$$ي موض$ع ن$$صب ح$$ال،  ِ ّح$$ال كون$ه بع$$د م$$صحوبيھا، وم$$صحوبي ) ِلك$$ْن(ٌ وب$$ل ك$$ائن ك$ـ )َ

ِولَأَو: (ھما النفي والنھي) ِلكْن( ْكنَل "ْ ْنف"ِ   .ھما النفي والنھي) ِلكْن(مصحوبا ).. ًاَيْھَن ْوٱً اَيَ

ٍل$م أك$ن أن$ا ف$ي مْرب$ع، : ٍالكاف داخل$ة عل$ى مق$ول مح$ذوف.. يعني كقولك: ْنَُكأ ْمَل ،)اَھْيَتْ لَب ٍعَبْرَم في ْنَُكأ ْمَلَك( َ َ
 الف$.ة، :ا=رض الت$ي � ُيھت$دى بھ$ا، وقي$ل: تيھاء بالھمز: أصله) اَھْيَتْ لَب(ھذا موضع الربيع، أو منزل الربيع، : ٍعَبْرَم

ٍأن يكون بعد نفي أو نھيز: ، لكن بشرط)ِلكْن(تفيد ما تفيده ) بل: (ًالقفر، قصره للضرورة، إذا: وقيل ٍ  

  :وتكون حرف عطف بشرطين) بل( يعطف بـ 

  ).َ�: (أن يكون ما بعدھا مفرد، مثل: إفراد معطوفھا، يعني: ا=ول

ٍأن تسبق بإيج$اب، أو أم$ر، أو نف$ي، أو نھ$ي: الثاني ٍ ٍ ٍ َ جمل$ة ل$م تك$ن عاطف$ة، =ن م$ن ش$رط ) ب$ل(، ف$إن وق$ع بع$د ُ
ٍعاطفة، وكانت حينئذ حرف ابت$داء مث$ل ) بل(أن يعطف بھا المفرد، فإن وقع بعدھا جملة لم تكن : كونھا عاطفة ) ِلك$ْن(ٍ

ًدال عل$$ى اFض$$راب س$$واء ك$$ان إبطالي$$ا أو انتقالي$$ا، اFض$$راب اFبط$$الي مث$$ل م$$اذا؟ مث$$ل قول$$ه تع$$الى ً ٌ َق$$الوا اتخ$$ذ َو(( : ٍ َ َK ُ
َالرْحمُن ولدا ُسْبحانُه بْل عباد ُمكرُمون  َ َ َ َ َ َْ ً ٌَ ِ Kَ]((ٌباطل، بل ھم عباد، عب$اد.. ٌمضرب عنه بالكلية:  بل]26:ا=نبياء ھ$ذا خب$ر : ٌ

َب$ْل عب$اد ُمكرُم$ون  ((عدم التقدير أولى من التقدير؟ : مبتدأ محذوف، لماذا؟ ھل نقول َ َ َْ ٌ م$ن : ول كي$ف نق$]26:ا=نبي$اء))[ِ
  ٌبل ھم عباد؟: بل عباد، أي: إفراد معطوفھا، وھنا نقول) بل(شروط 

ٍليست عاطفة، إذا كانت إضرابية حينئذ لم تكن عاطفة، وھنا � ُبد من التقدير وإ� فسد المعنى، حينئ$ذ ت$.  ٍK)ب$ل (
َوقالوا اتخذ ال(( : جملة، فحكمنا عليھا بكونھا ليست عاطفة بل ھي حرف ابتداء َ َK ُ َرْحمُن ولدا ُسْبحانُه ب$ْل عب$اد ُمكرُم$ون َ َ َ َ َ َ َْ ً ٌَ ِ Kَ

  .]26:ا=نبياء))[

َ م777777777صحوبيھاَدَع777777777َب "ْنِك777777777َل" ـَك777777777 ْ"لَب777777777"َو ْ َ ُ ْ َ   

  جج

  اَھ77777777777ْيَتْ لَب77777777777 ٍعَب77777777777ْرَم يِف77777777777 ْنُك77777777777َأ ْمَلـَك77777777777
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ًليس إضراب وإنما انتقال م$ن حك$م إل$ى حك$م آخ$ر، و� يل$زم من$ه أن يك$ون م$ا قبلھ$ا م$بط.، يعن$ي.. ًأو انتقاليا ٍ ٍ :
Kقد أفلح مْن تزكى (( : باطل، كقوله تعالى َ َ ََ َ َ ْ َ K وذكر اْسم ربlه فصل*ْ ََ َ َ ََ َِ َ بْل ت$ْؤثُرون *ى َ َِ :  ھ$ل ھ$و مث$ل]16 - 14 :ا=عل$ى))[ُ

َب$$ْل عب$$اد ُمكرُم$$ون  (( َ َ َْ ٌ Kق$$د أفل$$ح م$$ْن تزك$$ى (( ؟ �، ]26:ا=نبي$$اء))[ِ َ َ ََ َ َ ْ َ َب$$ْل ت$$ْؤثُرون  (( ھ$$و ا=ص$$ل ھ$$ذا، ]14 :ا=عل$$ى))[ْ َِ ُ
ٍانتقال من حكم إلى حكم آخر، ھ$ذا ُي$سمى: ً إذا]16 :ا=على))[ ِالي$ا، وا=ول ال$ذي ق$صَد ب$ه إبط$ال م$ا قب$ل ًإض$رابا انتق: ٍ ُ ً

ًإبطا� كليا: ٌبأنه حكم فاسد ُيسمى) بل( ً.  

النف$$ي والنھ$$ي، كان$$ت بمنزل$$ة : وھم$$ا) ِلك$$ْن(ّإذا وقع$$ت بع$$د م$$صحوبي ) ب$$ل(أن : يعن$$ي) "ْنِك77َل "ـَك77 ْ"لَب77": (ًإذا
ِفي تقرير ُحكم ما قبلھا وجعل ضده لما بعدھا) لكْن( ْ.  

Kثم قال رحمه ' ُ:  

  : تقع بعد ماذا؟ ُيعطف بھا في أربعة مواضع) بْل: (ًإذا

  . بعد النفي والنھي-

َ وبعد ا=مر والخب$ر الُمثب$ت، أش$ار بالبي$ت ا=ول- م$ن حي$ث ) لك$ْن: (ىأنھ$ا تق$ع بع$د النف$ي النھ$ي، فتك$ون بمعن$: ْ
ٍالمعنى، وتقع كذلك بعد الخبر المثبت، وبعد ا=مر، حينئذ تكون بم$اذا؟  ال$ذي ھ$و ) ِان.لث7ِل) (ب$ل(ب$ـ : يعن$ي) اَھ7ِبْ لُق7ْانَو(َ

) لك$ْن(ف$ي النف$ي والنھ$ي، فتك$ون ك$ـ ) بل(ُيعطف بـ . كالمسكوت عنه) بل(، فيصير ما قبل )ِل.َواA َمْكُح(المعطوف بھا 
ْتق$رر ُحك$م م$ا قبلھ$ا وتثب$ت نقي$ضه لم$ا بع$دھافي أنھا  ٌم$ا ق$ام زي$د ب$ل عم$رو، نق$ول: ُ م$ا تقري$ر ) ِلك$ْن(ھن$ا مث$ل ) ب$ْل: (ٌ

ٌما قام زيد بل عمرو؟ عمرو: المعنى ھنا ٌ ِمثبت له الحكم الذي نفي قب$ل : ٌ ُ ٌم$ا ق$ام زي$د ب$ل عم$رو، يعن$ي).. ب$ل(ٌ ب$ل ق$ام : ٌ
ُعمرو، فأثبت القيام لعمرو الذي ھو بعد    ).بل(ٌ

ٍما قام زيد، ھل الحكم باق في النفي! طيب تفي$د ھ$ذا ) لك$ْن(مقرر كما ھو، أم أنه مسلوب؟ مقرر كما ھو، =ن .. ٌ
ٍيتفق$ان فيم$ا إذا وقع$ا بع$د نف$ي أو نھ$ي، أن$ه ُيثب$ت لم$ا بع$دھما نق$يض الحك$م ) لك$ْن(و) بْل(، )لكْن(مثل ) بْل(المعنى، فـ  ٍ

ًم$ا ق$ام زي$د ب$ل عم$رو، و� ت$ضرب زي$دا ب$ل عم$را، يعن$ي: ٌا ھ$و ثاب$ت � يتغي$رالذي قبلھما، والحكم السابق يبقى كم ً ٌ ٌ :
ٌاضرب عمرا، وزيدا كذلك منھي عن ضربه ً َمستمر الحكم، فقررت النفي والنھي السابقين، قررت$ه يعن$ي.. ً K : أبقت$ه كم$ا

  .نه نقيض ما قبلهھو، لم ُيسلب الحكم، وأثبتت القيام لعمرو، =نه نقيض ما قبله، وا=مر بضربه =

ٍوُيعطف بھا في الخبر الُمثبت وا=مر، حينئذ تفيد اFض$راب ع$ن ا=ول وتنق$ل الحك$م إل$ى الث$اني، فحينئ$ذ ي$صير  ٍ َ ْ
kكأنه ُسلب لم تقره عل$ى م$ا ھ$و علي$ه: ا=ول في حكم المسكوت عنه، يعني ِ ُِ ٌق$ام زي$د ب$ل عم$رو، إذا قل$ت: َ ٌق$ام زي$د ب$ل : ٌ

$$ز ھ$$و وقوعھ$$ا بع$$د إثب$$ات وأم$$ر، أو نھ$$ي ونف$$ي، إذا قي$$لھن$$ا ج$$اءت ب) ب$$ْل(ٌعم$رو،  lٍع$$د إثب$$ات، ال$$ذي ُيمي ٍ ٍ ٌق$$ام زي$$د ب$$ل : ٍ
ٍبع$د إثب$ات، حينئ$ذ .. ٍإذا وقعت بع$د إيج$اب) بْل(ٌعمرو، ماذا تفھم من ھذه الجملة؟ ما ھو ھكذا بالرأس، لغة العرب أن  ٍ

َُيثبت لما بعدھا الحكم الذي أثبت للسابق ِ ْ ُْ َ.  

ٌ� النقيض، فتفيد اFضراب عن ا=ول وتنقل الحكم إلى الثاني، قام زيد بل عمرو.. ٌعمروٌقام زيد بل  ب$ل ال$ذي : ٌ
َُس$لب الحك$م، فل$م ُيثب$ت ل$ه ) بْل(ٌقام زيد ا=ول الذي ھو قبل ! لما بعدھا، طيب) بل(ٌقام عمرو، فأثبتت الحكم الذي قبل  َ ِ

أخذت$ه، وھ$و إثب$ات .. ھن$ا نقل$ت الحك$م) ب$ْل(ام أو �، لم$اذا؟ =ن ٌقيام ولم ُينف، موقوف فيه، زيد ھل ق$ام؟ م$ا ن$دري ق$
ٍالقيام لما قبلھا، فأثبتته لما بعدھا، فلما أخذ القيام وھو الوصف، حينئذ صار ما قبلھا ف$ي حك$م الم$سكوت عن$ه، � نثب$ت  َ ِ

ٌقام زيد بل عمرو: ًله قيام و� ننفي، إذا   .المعطوف.. لى ال.حقٌبل قام عمرو، فنقلت الحكم من السابق إ.. ٌ

ِ� نثب$ت ل$ه قي$ام، و� ننف$ي عن$ه القي$ام، ول$ذلك : ٌمسكوت عنه، يعني: ؟ نقول) بل(ماذا يكون حكم ما قبل ! طيب ْ ُ
ْس$لب الحك$م عم$ا قبل$ه وجْعل$ه لم$ا بع$دھا، ھ$ذه وظيف$ة : ٌحتى يصير ا=ول كأنه مسكوت عن$ه، يعن$ي: قال ھنا ابن عقيل

ًاضرب زيدا بل عمرا، عم$را ھ$و الم$أمور بال$ضرب، أن ): ِرَْماAَو(غير منفي ) ِتَبْثُالم ِرَبَالخ ِيف.. (بعد اFثبات) بل( ً ً
  .ٌمسكوت عنه: ُيضرب، وزيد � تضربه و� � تضربه

ًالواضح، ھذا تتميم لصحة ا�س$تغناء عن$ه، إذا: الجلي يعني) ِّيلَالج ِرَْماAَو( ھ$ذه الحاص$ل ) َب$ْل(و) َ�(و) ِلك$ْن: (ٌ
أنھما يشتركان ويفترقان، اب$ن ھ$شام رحم$ه ' ق$رر ھ$ذه ا=ح$رف الث.ث$ة ف$ي ش$رح قط$ر الن$دى م$ن أح$سن م$ا : نقول

ِوانق77777777777777ل بھ77777777777777ا للث77777777777777ان حك77777777777777م اAول . ُ َ ََ َ ْْ ِْ ِ. ُِ   

  

ِف777777777ي الخب777777777ر المثب777777777ت واAم777777777ر الجل777777777ي ِ َِ ْ َ َ ُ َْ ِْ َِ ْ َ   
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ًاشتراكا وافتراقا ) بْل(و) ِلكْن(و) َ�(أن بين : والحاصل: " يكون، قال رحمه ' ھناك ھ$ذه الح$روف ال$ث.ث ت$شترك " ً
  :Kوتفترق، فأما اشتراكھا فمن وجھين

  ً.ة، كلھا عاطفة بالشروط السابقة ليس ُمطلقاأنھا عاطف: ا=ول

تفي$د رد ال$سامع .. ًأنھا تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، وھذا أي$ضا ق$در م$شترك بينھ$ا: الثاني
ًما قام زيد بل قام عمرو، إذا: عن الخطأ في الحكم إلى الصواب ٌ ًفيه رد، وإما افتراقھما فمن وجھين أيضا: ٌ K v َ :  

ق$صر إف$راد، : إنما يكونان لقصر القل$ب فق$ط) ِلكْن(و) بْل(تكون لقصر القلب وقصر اFفراد، و) َ�(أن : ھماأحد
ٌجاءني زيد � عمرو، قلنا: ًوقصر قلب، وقصر تعيين، الذي ھو اFفراد أيضا، تقول تك$ون لق$صر القل$ب وق$صر ) �: (ٌ

kجاءني زيد � عمرو ھذا يحتمل أن$ه رد عل$ى : اFفراد َ ٌ ٍم$ن اعتق$د أن ال$ذي ج$اءك عم$رو � زي$د، حينئ$ذ قلب$ت ا�عتق$اد ٌ ٌ
ٌجاءني عمرو � زيد، أنت اعتقدت شيء واحد ف$ي نف$سك: ًعنده، ھو اعتقد أن الذي جاء زيد مث.، فأنا أقول أن ال$ذي : ٌ

َجاءني عمرو � زيد، ھنا قصر قلب، قلبت الذي اعتقدته أنت، وأنت يحتمل: جاءني زيد، فأقول لك َ َْ ٌ  في ھ$ذا المث$ال أن ٌ
ٌيكون جوابا لمن اعتقد الشركة، فيمن إذا اعتقدت أن الذي جاءني زيد وعمرو، فأقول ل$ك ٌ َ َ َ ٌج$اءني زي$د � عم$رو، ھن$ا : ً ٌ

  .قصر إفراد: إفراد، ھذا ُيسمى

ٍت$ستعمل لھ$ذا وت$ستعمل لھ$ذا، ل$يس ف$ي وق$ت واح$د، : تك$ون لق$صر القل$ب وق$صر اFف$راد، يعن$ي) �: (yعلى كل
ًإنم$ا يكون$ان لق$صر القل$ب فق$ط، ج$اءني زي$د � عم$رو، ردا عل$ى م$ن اعتق$د أن ) ِلك$ْن(و) ب$ْل(Kما في تركيبين، وأما وإن ٌ ٌ

ًعم$را ج$اء دون زي$د، أو أنھم$ا ج$$اءاك مع$ا، وتق$ول ٌم$ا ج$$اءني زي$د لك$ن عم$رو، أو: ً vب$$ل عم$رو، رد عل$ى م$ن اعتق$$د : ٌ ٌ
ٌما جاءني زيد لك$ن .. الذي جاءني: قلبت عليه الحكم، فأقول.. ب عليهأقل.. أن الذي جاءني زيد، وأنا أرد عليه: العكس
ٌما جاءني زيد بل عمرو، قلبت الذي عنده.. ٌعمرو ٌ.  

ً-عل$ى م$ا ذكرن$اه س$ابقا-يعطف بھا بعد النفي، ) بل(إنما يعطف بھا بعد اFثبات، و) �(أن : والثاني مما يفترقان

إثبات الحكم لما بعدھا وص$رفه عم$ا : ٍبعد اFثبات، ومعناھا حينئذ) بل(ف بـ إنما يعطف بھا بعد النفي، ويعط) ِلكْن(، و
  .قبلھا وتصييره كالمسكوت عنه

ْإن(، )ِريِمَض77 ىَل77َع ِْنإَو( اب$$ن مال$$ك ألفاظ$$ه .. =ن$$ي قل$$ت حت$$ى تفھ$$م البي$$ت) َتْف77َطَع(ح$$رف ش$$رط، أي$$ن فعل$$ه؟ ) ِ
  .ما تفھمھا إ� باFعراب! ًغريبة أحيانا

ِضمير  َىلَع ِْنإَو( ِ َلما عرفت فع) لِصَفْنُ المِرْيِم.الضِبْ لِصْافَفْ لِص.تُم ٍعْفَرَ َ َ K ل الشرط ت$م واس$تقام مع$ك الك$.م، وإن َ
ًعطف$ت عل$ى ض$مير، إذا  ٍْ َ َ ِض7مير ىَل7َع(َ ِ ْعطف7ت: (lج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بقول$ه) َ َ ِض7مير ىَل7َع، و )َ ِ مج$رور بعل$ى وھ$و : َ

ٍرف77عم$ضاف و  ْ ْمت7صل(م$ضاف إلي$$ه، و: َ ِ . ھ$$ذا : الف$$اء واقع$ة ف$$ي ج$واب ال$$شرط، واف$صلْ لِصْاف7َف: ص$$فة لرف$ع، وقول$$ه) ُ
  . جواب الشرط..ٌأمر

ھ$ذا ص$فة ) ْلِصَف7ْنُالم(ًافصل، والفاعل ضمير م$ستتر وجوب$ا، و: lجار ومجرور ُمتعلق بقوله) ِرْيِم.الضِبْ لِصْافَف(
  .للضمير

ٍھ$ذه زائ$$دة، إن عل$ى ض$مير رف$$ع ) َم7ا(و) اَم77 ٍلِاص7َف َْوأ(، )ِرْيِم.ال7ضِب: (ھ$$ذا معط$وف عل$ى قول$$ه) اَم7 ٍلِاص7َف َْوأ(
ُْمتصل عطف َ َ ِ Kٍفافصل بين المعطوف عليه وحرف العط$ف، وھ$ذا ش$روع م$ن الن$اظم ف$ي بي$ان أحك$ام تتعل$ق  .. َت فافصل ٌ

   .؟؟؟بالـ

ِإذا عطفت على ضمير الرف$ع الُمت$صل، إذا قي$ل K :ًض$مير الرف$ع الُمت$صل احتم$ل واح$دا م$ن اثن$ين ِ K : إم$ا أن يك$ونK
ًمستترا، وإما أن يكون بارزا، وھنا الناظم أطلق فشمل ًKٍإذا عطف$ت عل$ى ض$مير رف$ع م$ستتر، :  المستتر والبارز، يعن$ي

ٍفافصل بالضمير المنفصل، وإن عطفت على ضمير رفع بارز فافصل بالضمير المنفصل ٍ.  

َقمت أنت وزيد، قمت َفعل وفاعل، الفاعل ھنا ضمير رف$ع ُمت$صل ب$ارز أو م$ستتر؟ قم$ت ب$ارز، عطف$ت علي$ه : ٌَ ِ K
ٌقمت وزيد، يقول لك: زيد، قلت �، � تعطف ھكذا مباشر ا�سم الظاھر عل$ى ض$مير الرف$ع، اف$صل بينھم$ا :  ابن مالكَ

ْوإن عل7777777777ى ض7777777777مير رف7777777777ع مت7777777777صل ِ ِ. ُ َ َ َ ٍَ ْ ِ َ ْ ِ   

  

ْعطف7777777777ت ف7777777777افص◌ل بال7777777777ضمير المنف7777777777صل ِْ َِ ْ َ ْ َْ ُ ْ . ِ َِ ِ ِ َ   

  

ْأو فاص777777777ل م777777777ا وب6777777777 ف777777777صل ي777777777رد ِ َ ْ َ َ ٍْ ٍَ ََ ِ ِ َ   

  ج

َف77777777777ي ال77777777777نظم فاش77777777777يا و ً ِ َِ ِْ ْض77777777777عفه اعتق77777777777د. ِ َ ْ ْ َُ َ  
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َاْسكْن أنت وزْوُجكبالضمير المنفصل،  ََ َ ْ ٌ، قمت أنت وزي$د، فزي$دَُ ٌ ِھ$ذا معط$وف عل$ى الت$اء ال$ذي ھ$و ال$ضمير الُمت$صل : َ K ٌ
ٍالبارز المرفوع، حينئذ في قول أن ُيفصل بين المعطوف والمعطوف عليه،  : َوكذلك إذا عطف$ت عل$ى ال$ضمير الم$ستترٍ

َاْسكْن أنت وزْوُجك ََ َ ْ اس$كن، =ن$ه فع$ل أم$ر والفاع$ل ض$مير : ً، زوُج بالرفع معطوف عل$ى ال$ضمير الم$ستتر وجوب$ا ف$يَُ
ُاْس$كْن .. ٌقم أن$ت وزي$د: ٍمستتر، إذا عطفت عليه حينئذ تعطف عليه بفاصل، و� تعطف عليه ھكذا مباشرة، وإنما تقول

َأنت ْ َ وزْوُجكَ ٌ، قم أنت وزيد زيدََ   .ھذا معطوف على الضمير وھو مرفوع: ٌ

ًوإن عطفت على ضمير رفع ُمتصل، مستترا ك$ان أو ب$ارزا، نح$و: ًإذا ً ِ K ٍ ٌقم$ت أن$ت وزي$د، وق$م أن$ت وزي$د، وم$ا : َ ٌَ َ َ
ٌزيد قائم ھو وعمرو، زيد: ًاتصل كذلك بالوصف، و� يكون إ� مستترا ٌٌ أردت أن تعط$ف : ٌعم$روٌمبت$دأ، ق$ائم خب$ر، و: ٌ

ًعلى الفاعل المستتر في الوصف، =نه كما سبق أن الوصف يرفع ضميرا مستترا على أنه فاعل، تقول ٌزي$د ق$ائم ھ$و : ً ٌ
ٌوعمرو، أو ضارب ھو وعمرو، فتأتي بالفاصل الذي ھو لفظ ٌ   .ھو: ٌ

ِ=ن الُمت$صل المرف$وع ك$الجزء مم$ا : الوا، لم$اذا؟ ق$ْلِصَف7ْنُالم ِرْيِم.ال7ضِببين المعطوف والمعط$وف علي$ه ْ لِصْافَف K
ِم$ن الفع$ل، فل$و ُعط$ف علي$ه ك$ان ك$العطف عل$ى .. ٍأن الفاع$ل كج$زء م$ن عامل$ه: قمت وقم كما سبق: اتصل به، يعني

ٍجزء الكلمة، ھذا كالتعليل في كونه � يعود الضمير على الم$ضاف إلي$ه، =ن$ه ك$الجزء، حينئ$ذ � يرج$ع ال$ضمير، ھن$ا 
كأن$ك .. ٍاس$كن وزوج$ك، ل$و عط$ف مباش$رة كأن$ه عط$ف عل$ى ج$زء م$ن الكلم$ة.. ٌقم$ت وزي$د: ً مباش$رةلو ُعطف عليه

lعل$ى ج$زء م$ن الكلم$ة، ف$إذا أك$د بالمنف$صل دل إف$راده مم$ا ات$صل ب$ه . عطفت عل$ى الب$اء ال$ذي ھ$و أح$د أج$زاء الكلم$ة ُ ٍ
Kقم$ت أن$ت، لم$ا أكَدت$ه ب$ـ: إذا قلت: بالتأكيد على انفصاله في الحقيقة، فحصل له نوع استق.ل، يعني K َ  =ن$ا نعرب$ه -َأن$ت: َ

ٍ، لما أكدته حينئذ دل على أن له نوع استق.ل، فصار كالتمھيد =ن يعطف عليه بالواو، ھذا تعليل-أنت؟ توكيد: ماذا K K.  

فحصل له نوع استق.ل، ول$م يجع$ل العط$ف عل$ى ھ$ذا التوكي$د =ن المعط$وف ف$ي حك$م المعط$وف علي$ه، فك$ان 
ٍون المعط$وف تأكي$دا للُمت$صل وھ$و باط$ل، عل$ى ك$ليلزم ك$ ِ K ًم$راده أن يك$ون ل$ه ن$وع اس$تق.ل فأك$د أو� فك$أن الكلم$ة : ً ُ ٍ

ٍمستقلة، فكان لھا وضع ثم عطف عليھا بعد ذلك، وأم$ا إذا عط$ف علي$ه دون توكي$د، دون الف$صل حينئ$ذ كأن$ك عطف$ت  ٌK
  .على جزء الكلمة والحجة ھو السماع

ٍھ$ذا قي$د ث$ان، وأفھ$م ك.م$ه ج$واز العط$ف عل$ى ) ْلِص.ت7ُم ٍعْفَر(ضمير ھذا قيد و) ْلِص.تُم ٍعْفَر ِِريِمَض َىلَع ِْنإَو(  ٌ
ًالضمير المنفصل مطلقا، =نه قيده بضمير رفع ُمتصل، إذا ًِ K ًأفھم ك.مه ج$واز العط$ف عل$ى ال$ضمير المنف$صل مطلق$ا : ٍ

ِمرفوع$$ا ك$$ان أو من$$صوبا، وعل$$ى الُمت$$صل المن$$صوب ب$$ K ً ًدون ش$$رط، إذا) ٍعْف77َر ِيرِمَض77: (. ش$$رط =ن$$ه ق$$الً يج$$وز أن : ٍ
ًھ$ذا ض$مير رف$ع منف$صل � ُمت$صل، إذا: ٌأنا وزيد قائم$ان، أن$ا: ًيعطف على ضمير النصب مطلقا، نحو ِ ِK ج$از العط$ف : َ

ن ال$شرط أن يك$ون نعطف علي$ه مباش$رة، =: ٌأنا وھو زيد، � بد من الفصل �، نقول: ٌأنا وزيد، � نحتاج: عليه فتقول
ًُمتص.، وھذا منفصل ِ K.  

إي$اك، ج$از دون : أحذرك، إياك وا=س$َد، ُعط$ف ا=س$د عل$ى.. ٌوإياك وا=سد، ھذا منصوب على التحذير، احذر
َجمْعناكم وا=ول$ين (( : إياك ضمير نصب، ونحو: ٍفاصل لكون َ َ َِ K َ ْ ُ ْجمْعن$اكم] 38:المرس$.ت))[َ ُ َ َ الك$اف ف$ي مح$ل ن$صب، : َ

َوا= َولينَ ِ K :ٍمعط$وف علي$ه، ج$از دون فاص$ل =ن ال$شرط ًأن يك$ون ض$مير رف$ع، وج$از ذل$ك =ن ك$. م$ن الم$ذكورين : ٌ ٍ
  .ُليس كالجزء فأجري ُمجرى الظاھر

ًھذا أشبه ما يك$ون ب$صرف لم$ا س$بق ع$ن أن يك$ون متعين$ا، =ن ظ$اھر قول$ه) اَم ٍلِاصَف َْوأ(  ِرْيِم.ال7ضِبْ لِصْاف7َف: (ٍ
َأن ُيف$صل بينھم$ا فح$سب، : ه يجب أن يكون الفاصل ھو الضمير المنف$صل �، ل$يس ھ$ذا بال$شرط، الم$رادأن) ْلِصَفْنُالم ْ

Kسواء ك$ان ض$ميرا منف$ص. أو فاص$ل م$ا، أي فاص$ل ك$ان، وإنم$ا ن$ص عل$ى ال$ضمير المنف$صل لكثرت$ه، يعن$ي َ ٍ ٍ ً ً لكث$رة : ٌ
  .الفصل به في لسان العرب

ِأي فاص$ل ك$ان، وُج$وز المك$ودي أن تك$ون : ٍي موض$ع نع$ت لفاص$ل، بمعن$ىٌاس$م نك$رة ف$): َما(، )اَم ٍلِاصَف َْوأ( K ُّ ٍ
ٌزائدة، وإنما اكتفي بأي فاصل، =ن فصل الك.م قد يغني عما ھو واجب، فغير الواجب م$ن ب$اب أول$ى وأح$رى، س$بق  ٍ

ِأتـى القاضي بنـت الواقـف: معنا ِ َِ َْ ُْ ْ َِ َ Kار من$دوبا م$ستحبا أن ُيؤن$ث، ، التأنيث ھنا واجب، والف$صل أغن$ى ع$ن الوج$وب، ص$َ ً ً
ٌصار الفاصل ل$ه مق$ام ف$ي ص$رف الحك$م، وإنم$ا اكتف$ي : ًوجوب التأنيث، إذا.. فلما قيل بالفصل ھنا في إسقاط الوجوب

َنح7ـو أت7ـى ٌبين العاطف والمعطوف، =ن فصل الك.م من حيث ھو فصل قد يغني عم$ا ھ$و واج$ب، : ٍبأي فاصل يعني ََ ِ ْ
ُالقاضي بنـت ْ ِ َ ِ َ ِ الواقـفْ ِ َ ٌ، ف5ن يغني عما ھو غير واجب أولى، =نه ليس بواجب ھنا، وإنما ھو مستحب، ولذلك قالْ ٍ :  

  .ْدِقَتْاع ُهَفْعَضَ وًياِاشَف ِمْظ.الن ِيف   ***   ْدِرَي ٍلْصَف 6َِوب ..
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ب$أن الواج$ب ھ$و : ٍنئ$ذ ق$د ُيق$الالم$راد أن ُيف$صل، حي: ًإذا) ِرْيِم.ال7ضِب: (ھذا معطوف على قوله) اَم ٍلِاصَف َْوأ(ًإذا 
ًالفصل، وأما الذي يقع فاص. فھذا يقع أي فاصل ك$ان، س$واء ك$ان ض$ميرا منف$ص. أو مفع$و� ب$ه، أو ج$ار ومج$رور  ً ًً ٌ ٍ k K

  .إلى غيره

Kإما بين العاطف والمعطوف عليه، وإما بين العاطف والمعطوف، كالمفعول ب$ه: يعني) اَم ٍلِاصَف َْوأ( K : ))ُجن$ات K َ 
َعدن يدخلونھا ومْن صلح  َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ْ ِمن ھذا معطوف على الواو، وھذا ض$مير رف$ع ُمت$صل، ي$دخلون:  من صلح]23:الرعد))[ٍْ K ٍ ٌ :

ِالواو ضمير رف$ع ُمت$صل، ق$ال K :))  َوم$ْن ص$لح َ َ أن : ٌمعط$وف علي$ه، ا=ص$ل:  ھ$م ي$دخلون، وم$ن ص$لح]23:الرع$د))[ََ
ْومْن صلح مْن آبائھم  (( بالمفعول به، يدخلونھا الجنة يكون الفاصل ضمير منفصل، ولكن ھنا فصل ِ ِ َِ َ َ َ  ف$ـ ]23:الرع$د))[ََ

َمعطوف على الواو في يدخلونھا، وصح ذلك للفْصل بالمفعول به، وھو الھاء من يدخلونھا) من( ٌ.  

َم$$ا أش$$ركنا و� آباُؤن$$ا (( : النافي$$ة) �(ومث$$ل الفاص$$ل ب$$ـ  ََ َ َ َْ ْ ْم$$ا أش$$رك (]148:ا=نع$$ام))[َ َْ ھ$$ذا ض$$مير رف$$ع ) َن$$ا) (َناََ
ُِمتصل، عطف عليه آباؤنا، وآباؤنا ھذا ا=صل K : ا=صل المن$وع، لك$ن س$وغ ھ$ن العط$ف : ٍحينئذ نقول) نا(ٌعطف علىK

وجاز ذل$ك للف$صل ب$ين المعط$وف والمعط$وف ) نا(ٌالنافية، فآباؤنا معطوف بالواو على ) �(للفصل، ما نوع الفاصل؟ 
  ).�(عليه بـ 

ْما لم تْعلُموا أنتم و� آباُؤكم (( : ع الفص.ن، في نحووقد اجتم ْ ُْ ُ ْ َ ََ َ ََ ھنا معط$وف : وآباؤكم!  جميل ھذا]91:ا=نعام))[َ
ِفصل بينھما بـ  َُجمع بينھما،) �(و) أنتم(ُ ْ أنتم و� آباُؤكمِ ُْ ُ َْ َ   .يدخلون: الواو، مثل..  ھذا معطوف آباؤكم على تعلمواَ

kالمراد ھنا أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وھ$و ض$مير الرف$ع الُمت$صل أي : ولنق) اَم ٍلِاصَف َْوأ(ًإذا  ِ K َ
ًفاصل، سواء كان ضميرا منفصل، أو كان مفعو� به، أو كان  ً ٌ   .، أو ُيجمع بينھما)�(ٍ

).. ِمْظ.ال7ن يِف7(، )ٍلْصَف7َ 6ِب7.. (ٍ دون ف$صل-العط$ف-وي$رد الف$صل ) ًياِاش7َف ِمْظ.الن ِيف    ***   ْدِرَي ٍلْصَفَ 6ِوب(
ًض$$عيف، =ن$ه مخ$$الف للواج$ب، إذا.. اعتق$د ض$$عفه) ْدِق77َتْاع ُهَفْعَض7(ًكثي$$را، ولك$$ن ) ًياِاش7َف(lف$ي ال$$شْعر،  فاف$$صل عل$$ى : ٌ

، ث$م نب$ه عل$ى أن$ه ق$د ورد العط$ف عل$ى اَم7 ٍلِاص7َف َْوأ. ٌأصله أنه واجب، ولكن الذي يح$صل ب$ه الف$صل أن$ت ُمخي$ر ب$ه
ٍصل من غير فصلKضمير الرفع الُمت ِ.  

: lغي$$ر، والج$$ار والمج$$رور ُمتعل$$ق بقول$$ه: � بمعن$$ى.. ٍم$$ن غي$$ر ف$$صل) ٍلْصَف77َ 6ِب77(العط$$ف، : أي) ْدِرَي77(و: ق$$ال
) ْدِرَي7(ھذا حال من فاع$ل ) ًياِاشَف( ، )ْدِرَي: (lجار ومجرور ُمتعلق بقوله) ِمْظ.الن ِيف(lالشْعر، : يعني) ِمْظ.الن ِيف (، )ْدِرَي(

َكثيرا، فھم منه أنه كثير في الشْعر، وفھم منه العكس: نييع َِ ُِ l ُ ٍكثي$را ُمنت$شرا، فحينئ$ذ ) ًاَيِاش7َف(ٍأن$ه غي$ر ف$اش ف$ي النث$ر، : ًٌ ً ًِ
ٌفاشيا ھذا حال من فاعل  َفھم منه =نه صفة) ْدِرَي(ً ِ َحال وصف في المعنى، حينئذ فھم منه.. ُ ِ ُ ٍ   .ٍأنه غير فاش في النثر: ٌ

) ْدِق77َتْاع ُهَفْعَض77َو(ٌم$$ع ف$شوه وكثرت$$ه اعتق$د ض$$عفه أن$ه ض$$عيف، =ن$ه مخ$$الف ل5ص$ل، : يعن$ي) ْدِق77َتْعا ُهَفْعَض7َو(
ًعل$$ى م$$ذھب الب$$صريين، وأج$$ازه الكوفي$$ون ب$$. ض$$عف قياس$$ا عل$$ى الب$$دل نح$$و: اعتق$$د ض$$عفه، أي ُأعجْبتن$$ي جمال$$ك، : ٍ َ

ٍ دون فاصل، قيس علي$ه العط$ف، لك$ن ھ$ذا بعي$د، =ن وقع بدل: ُأنت، جمالك.. التاء.. أعجْبتني.. بدل من التاء: ُجمالك
Kالبدل والُمبدل منه شيء واحد، وأما العطف ف.، فھما منفص.ن ْأنتم و� آباُؤكم  ((: ٌ ُْ ُ َْ َ   .ٌ فرق بينھما]91:ا=نعام))[َ

ًوأجازه الكوفيون ب. ضعف قياسا على البدل، نح$و : ن$يُأعجبتن$ي جمال$ك، والف$رق عل$ى م$ذھب الب$صريين، يع: ٍ
�K، ث$م ف$رق، الف$رق عل$ى م$ذھب الب$صريين: بين البدل وبين العطف، لماذا � تقي$سون كم$ا ق$اس الكوفي$ون؟ ق$الوا أن : َ

ٌمنفك، وأما البدل ھو عينه، البدل والمب$دل من$ه ش$يء واح$د، ج$اء .. ُمنفصل: ًالثاني في العطف غير ا=ول غالبا، يعني K
  .ٌھذا أمر سھل: ً، إذاأخوك ھو زيد، وزيد ھو أخوك: ٌزيد أخوك

Kأن الثاني في العطف غير ا=ول غالبا، ف. ُبد من تقوية ا=ول بخ.ف البدل، وكالبدل التأكيد إ� ال$نفس والع$ين،  ً
ٌأن ض$$مير الرف$ع الُمت$صل ش$$ديد ا�ت$صال برافع$$ه، ف$صار كأن$ه ح$$رف م$ن ح$$روف : ووج$$ه ال$ضعف: " ق$ال المك$ودي ِ K

ٍأنه ُعطف اسم على فعل عامله، فإذا لم يفصل بينھما فك ٌ."  

  ً:إذا

ًفي النظم فاشيا ِ َِ ِْ ٌس$واء ك$ان ف$ي ال$نظم أو ف$ي النث$ر، ھ$ذا ) ْدِق7َتْاع ُهَفْعَض7َو(ًكثي$را، مفھوم$ه أن$ه ف$ي النث$ر قلي$ل، : .
  .ٌمطلق

ْأو فاص777777777777ل م777777777777ا وب6777777777777 ف777777777777صل ي777777777777رد ِ َ ْ َ َ ٍْ ٍَ ََ ِ ِ َ   

  ج

ْف7777777777ي ال7777777777نظم فاش7777777777يا وض7777777777عفه اعتق7777777777د ِ ِ َِ .ْ ْ َ َُ َ َ ًْ ِ   

  جج



                                                            
1392

ِوال$$ضمير المرف$$وع الم$$ستتر ف$$ي ذل$$ك كالُمت$$صل نح$$و: " قي$$لق$$ال اب$$ن ع K :َاْس$$كْن أن$$ت .. "ٌاض$$رب أن$$ت وزي$$د ْ َُ
َوزْوُج$$ك َاْس$$كْن أن$$ت وزْوُج$$ك الجن$$ة (( : ھ$$ذا عل$$ى الم$$شھور عن$$د النح$$اة، ومن$$ه قول$$ه تع$$الى" ََ ْ ُK َ َ َْ َ َ :  فزوج$$ك]35:البق$$رة))[َ

  .أنت: بالضمير المنفصل وھواسكن، وصح ذلك للفصل : ٌمعطوف على الضمير المستتر في

ٍإل$ى أن$ه ق$$د ورد ف$ي ال$نظم كثي$$ر م$ن العط$ف عل$ى ال$$ضمير الم$ذكور ب$. ف$$صل، : ْدِرَي7 ٍلْصَف77 6َِب7: وأش$ار بقول$ه
  :كقوله

  

ٌزھر( ْبلتْأق: ٌمعطوف على الضمير المستتر في) ُ َ ً، من غي$ر ف$صل◌ و� توكي$د، وق$د ورد ذل$ك ف$ي النث$ر قل$ي.، َ ِ ٍ
Kفي النثر وقع لكنه قليل، وعلى ضعفه جوزه بعضھم في ال$سعة، حك$ى س$يبويه : ًإذا) ًاَيِاشَف ِمْظ.الن ِيف: (ھذا مفھوم قوله K

ُمررت برجل سواء والعدم، يعني: رحمه ' ٍ ٍمستو ھو والعدم، مستو: ٍ ذا في قوة المشتق، والمشتق ھ$ذا في$ه ٍسواء، ھ.. ٍ
ُمستو والعدم، العدم بالرفع معطوف على الضمير المستتر في: ضمير، كأنه قال ٍمستو، دون فاصل: ٍ ٍ.  

ٍمررت برجل س$واء والع$دم، س$واء نق$ول ٍم$ستو ھ$و : ٍم$ستو، والع$دم ا=ص$ل أن يق$ول: ھ$ذا م$ؤول بم$شتق، أي: ٍُ
ٌبرف$ع الع$دم، ب$العطف عل$ى ال$ضمير الم$ستتر ف$ي س$واء، =ن$ه م$ؤول . ھ$ذا قلي$ل: Kوالعدم، � ُبد من الفاصل، لكن نقول

  .ٍمستو ھو العدم وليس بينھما فاصل: بالمشتق، أي

َوُعلم من ك.م المصنف : ٍأن العط$ف عل$ى ال$ضمير المرف$وع المنف$صل � يحت$اج إل$ى ف$صل، ھ$ذا واض$ح نح$و: ِ
ٌزيد ما قام إ� ھو وعمرو، وكذلك الضمير المنصوب ً الُمتصل والمنفصل، زيد ضربته وعمرا، عمراٌ ً ٌ ِ َِ K : معط$وف عل$ى

ًالضمير ضربته، � يحتاج إلى فاصل، وما أكرمت إ� إياك وعمرا، عمرا َإي$اك : معطوف على إياك و� يحتاج، مثل: ً
  .وا=سد

ر المج$رور إ� � يعط$ف عل$ى ال$ضمي: Kوأما الضمير المجرور فھذا � يعط$ف علي$ه إ� بإع$ادة الج$آر ل$ه، يعن$ي
ًبإعادة الجآر، سواء كان اسما أو حرفا، نحو ً Kم$ررت ب$ك وزي$د، � ُب$د أن تعي$د : ٍم$ررت ب$ك وبزي$د، � ي$صح أن ُيق$ال: ٌ ٍ

ٍمررت بك وزيد، ھ$ذا م$ذھب الجمھ$ور، وأج$از ذل$ك : و� يجوز. ٍمررت بك وبزيد، بحرف الجر: حرف الجر، فتقول
  : قالالكوفيون، واختاره المصنف ھنا، ولذلك

 

َخالف).. ًاْمَِز) يِدْنِع َسْيَلَو( َ!  

َف77ي النث77ر و: (ھن$$ا ن$$سختان ِْ ْ . ِال77نظم ال77صحيحِ ِ . ِ ْ ِ ف77ي ال77نظم والنث77ر ال77صحيح)... ِ ِ. َ ِْ ْ ْ. ِف77ي ال77نظم والنث77ر : (، لك$$ن ھ$$ذا أول$$ىِ. ْ ْ. .َ ِْ ِ
ِالصحيح ِ lالق$راءة الثابت$ة ال$صحيحة، ول$م ُيعھ$د أنھ$م ي$صفون ال$شْعر : الق$رآن، النث$ر ال$صحيح يعن$ي: =ن م$راده ب$النثر) .

ٍبكونه صحيحا، حينئذ النسخة ا=ولى ِف7ي ال7نظم والنث7ر : (حوا على ھذا وذاك، تقديم وتأخير، لكن ا=ولى أن يقالشر.. ً ْ ْ. .َ ِْ ِ
ِالصحيح ِ   .فيكون الصحيح صفة للنثر � للنظم، =نه ھو ھذا المعھود) .

ٌإذا ُعط$$ف اس$$م عل$$ى ال$$ضمير المخف$$وض، ل$$زم إع$$ادة الخ$$افض، وش$$مل المخف$$وض : يعن$$ي) ٍضِافَخ77 ُدْوَع77َو( َ ِ
ٍجل$ست بين$ك وزي$د، زي$د: ٍجلست بينك وب$ين زي$د، � ُيق$ال: ٍزيد، والمخفوض با�سممررت بك وب: بالحرف معط$وف : ٍ

: ٍبين ھذا مضاف، والكاف مضاف إليه، لو عطفت على المضاف إلي$ه حينئ$ذ ل$و قي$ل ب$الجواز لقي$ل: على الكاف، بينك
  .ٍين زيد بإعادة الخافضإ� جلست بينك وب: � ُيقال: ٍجلست بينك وزيد، وإذا قيل بالمنع على المشھور

ًم$ررت ب$ك وبزي$$د، وي$شمل الخ$افض إذا ك$$ان اس$ما: ًي$$شمل الخ$افض إذا ك$ان حرف$$ا) ٍضِافَخ7 ُدْوَع7(ًإذا  جل$$ست : ٍ
Kبينك وبين زيد، � ُبد من إعادته ٌفإع$ادة الخ$افض ف$ي ذل$ك �زم$ة عن$د جمھ$ور الب$صريين إ� ف$ي ال$ضرورة، وذھ$ب . ٍ

ُقل777777777777ت ْأقبل777777777777ت ِْذإ ُ َ َ ٌوزھ777777777777ر ْ َْ َتھ777777777777ادى ُ َ َ  

  ج

ِكنع77777777777777اج َ ِ َالف677777777777777 َ َتع77777777777777سفن َ ْ . َ َرم677777777777777 َ ْ َ  

  

  ىَل7777777777َع ٍفْط7777777777َع ىَدَل7777777777 ٍضِافَخ7777777777 ُدْوَع7777777777َو

  جج

   6َِع77777777777ُج ْدَق77777777777ً اَم77777777777َِز) ٍضْف77777777777َخ ِيرِمَض77777777777

  ج

َول77777777يس عن777777777دي )زم777777777ا إذ ق777777777د أت777777777ى َْ ْ َ ْ ِ ً َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ   

  ج

َف777777777777ي ال777777777777نظم والنث777777777777ر ال777777777777صحيح مثبت777777777777ا . .َ ُ . َ ْْ ْ ِْ ِ ِِ ِ   

  ج
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ٍم$ررت ب$ك وزي$د، وجل$ست بين$ك وزي$د : يجوز العطف دون إعادته الخ$افض، فُيق$ال: إلى أنه � يلزم، يعني: الكوفيون ٍ
  .دون إعادة الخافض

ٌم$ضاف إلي$ه، وھ$ذا ع$ام ش$امل للح$رف وا�س$م، لك$ن � : ٍمبت$دأ وھ$و م$ضاف، وخ$افض: ع$ود) ٍضِافَخ ُدْوَعَو(
َيعاد ا�سم إ� إذا لم ُيلبس، فإن ألبس حينئذ ُمنع، كقولك ِ ٍ ٍج$اء غ.م$ك وزي$د، وھ$و : ٍوغ$.م زي$د، ل$و ق$الج$اء غ.م$ك : ِ

ٍجاء غ.مك وغ.م زيد، =نه إذا أعيد أوقع في لبس، وھو أن المراد به غ.م$ان، : ٍغ.م واحد، حينئذ � ُيعاد، ف. ُيقال ٍ
ٍوالمراد به في النفس غ.م واحد، جاء غ.مك وزيد، � ُيعاد الخ$افض ھن$ا، لم$اذا؟ =ن$ك ل$و أعدت$ه =وقع$ت ف$ي  ٍل$بس، ٌ

ًجاء غ.م$ك وغ$.م زي$د ص$ار اثن$ين، وأن$ت تري$د أن يك$ون واح$دا، إذا: وھو أن الغ.م ھو واحد لزيد ولك، فإذا قلت ً ٍ :
ًتري$د غ.م$ا . ٍغ.م$ك وغ$.م زي$د: ٍج$اء غ.م$ك وزي$د، يعن$ي: السامع � يفھ$م أن$ه واح$د، وإنم$ا يفھ$م أن$ه اثن$ان، فتق$ول

ًواحدا مشتركا بينھما لم يجز إ� إذا    .قامت قرينة تدل على المقصودً

lعنَد، ُمتعلق بقول$ه: بمعنى) َىَدَل) (َىَدَل ٍضِافَخ ُدْوَعَو( ْ ًع$اد يع$ود ع$ودا، فيتعل$ق : ع$ود، =ن ع$ود ھ$ذا م$صدر: ِ
  .بالظرف

َعن$د، : يعن$ي) َىَدَل ٍضِافَخ ُدْوَعَو( َعن$د عطف$ك أن$ت): ٍضْف7َخ ِريِمَض7 ىَل7َع ٍفْط7َع(ِ َ ، ٍضْف7َخ ِريِمَض7 ىَل7َع ٍفْط7َ عِ
ًقد ُجعل �زما، قد) 6َِعُج ْدَقً اَمَِز)( َ َا=ل$ف لmط$.ق، وُجع$ل: للتحقيق، وُجع$.: ِ ھ$ذا مغيl$ر ال$صيغة، وفي$ه نائ$ب فاع$ل : ِ

ًمفع$ول ث$اني، ق$د ُجع$ل �زم$ا ف$ي غي$ر ال$ضرورة، وعلي$ه جمھ$ور الب$صريين، ومن$ه ً)اَم7َِز)(ھو المفع$ول ا=ول و َ ِ ٌ : ))
َفقال لھا ول5 ِ َ َ ََ َ   .أعاد ال.م مرة أخرى:  أعاد ال.م، لھا ول5رض]11:فصلت))[ِْرض َ

ِوعلْيھ$$ا وعل$ى الفل$$ك (( : ك$ذلك ْ ُْ َ ََ َ َ َ والفل$$ك، إنم$ا عط$$ف عل$ى ال$$ضمير المج$رور بإع$$ادة :  م$$ا ق$ال]22:المؤمن$ون))[َ
  .الخافض

ًقد ُجعل �زما عند جمھور البصريين في غير الضرورة، وا]يات واضحة َ ِ.  

ًوليس عود الخافض �زما عندي، : يعني يِدْنِع َسْيَلَو! خالف) ًاْمَِز) يِدْنِع َسْيَلَو( ُ : lھذا ُمتعل$ق بقول$ه) يِدْنِع(َ
  : رٌوھو معمول للخبر، وقد فصل بين العامل وھو ناسخ، وبين الخب) ًاْمَِز)(

ٌمعم$ول الخب$$ر ھن$ا ف$صل ب$$ين العام$ل والخب$ر، وھ$$ذا ج$ائز لكون$$ه : ًفھ$$و ج$ائز، =ن$ه ظ$$رف، إذا.. فھ$و ُمست$ساغ
  ً.ظرفا

ِ)زم(، ً)م77اَِز) يِدْن77ِع َسْيَل7َو(  َسْيَل77َول$يس ض$$مير م$$ستتر يع$$ود عل$ى ع$$ود الخ$$افض، ھ$ذا خب$$ر ل$$يس، واس$$م ) ْ◌َ
َ وفاقا ليونس وا=خفش والكوفيين، لماذا؟ قالًاَمَِز) يِدْنِع ْ ِ والنثرِمْظ.الن يِف ىَأت ْدَق ِْذإ: (ً ْ ٌحال م$ن فاع$ل ) اَتَبْثُم ِيحِح.الص .

ْقد(للتعليل، ) ْإذ(أتى،  َأتى(للتحقيق، ) َ ً اَم7َِز )َسْيَل7َو: عك$س =ن$ه ق$ال: ًد الخ$افض، إذاَالضمير ھنا يعود إلى عدم ع$و) َ
َ، ما ھو الذي ليس �زما؟ إع$ادة الخ$افض إذا ُعط$ف عل$ى ال$ضمير المخف$وض، ھ$ذا ل$يس ب$.زم عن$د اب$ن مال$ك يِدْنِع ِ ً

ْإذ: (ًرحمه ' تعالى وفاقا ل5خفش والكوفيين ويونس، لماذا؟ قال   :Kتعليل ھذا، � ُبد من دليل) ِ

Kولم$ا كان$ت الم$سألة قوي$ة ھن$ا عل$ل ف$ي الم$تن، وا=ص$ل أن � ُيعل$ل ف$ي المت$ون كم$ا س$بق، المت$ون ) ىَأت7 ْدَق ِْذإ(
  .ليست مقام للتعليل

ْإذ( ْق77د(تعلي$$ل، ) ِ ٍالع$$ود دون إع$$ادة ال$$ضمير، العط$$ف عل$$ى ض$$مير مخف$$وض دون إع$$ادة : أي) َأت77ى(للتحقي$$ق، ) َ
ِلنث7رَوا(lالشْعر، : يعني) ِمْظ.الن ِيف(الضمير،  ْ ) اَت7َبْثُم(الق$راءة الثابت$ة، .. يق$صد ب$ه الق$رآن.. ال$ذي ھ$و الق$رآن) ِيحِح.ال7ص .

َأتى(ٌحال من فاعل  َ.(  

ًجعل جمھ$ور النح$اة إع$ادة الخ$افض إذا ُعط$ف عل$ى ض$مير الخف$ض �زم$ا، و� أق$ول ب$ه: أي: قال ھنا َ ل$يس .. ِ
ًعندي �زما، لورود السماع نثرا ونظما، بالعطف على الضم ً ير المخفوض من غير إعادة الخافض، فم$ن النث$ر ق$راءة ً

ِواتقوا ' الذي تساءلون به وا=ْرحام(( : حمزة َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ ُ َ K َ K ُ K](( بالخفض معطوف على : ِ وا=رحام]1:النساء)ل$م : ًال$ضمير، إذا) به
  . بالباءًبجر ا=رحام عطفا على الھاء المجرورة. ِلم ُيعد الضمير، دل على أنه جائز.. يرجع

  ىَل7777777777َع ٍفْط7777777777َع ىَدَل7777777777 ٍضِافَخ7777777777 ُدْوَع7777777777َو

  جج

   6َِع77777777777ُج ْدَق77777777777ً اَم77777777777َِز) ٍضْف77777777777َخ ِيرِمَض77777777777

  ج

ْو) يل7777777777777ي العام7777777777777ل معم7777777777777ول الخب7777777777777ر َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ُْ َ ِ ِ  

  جج

ّ) إذا ظرف7777777777777777ا أت7777777777777777ى أو ح7777777777777777رف ج7777777777777777رِإ َ َ ْ َ ْ َْ ََ ً َ َ َ ِ .  
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  :ومن النظم ما أنشده سيبويه

  .ھذا عطف على الكاف المجرورة بالباء: وا=يام

َفيھا اَم: وحكا قطرب ُغيره ِ ُ ْ ِوفرسه َ ِ َ   .ِه، لم ُيعد الخافضغير فرس: ليس فيھا، غيره وفرسه يعني: ، ما فيھاََ

  ...!!!نقف على ھذا، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

َقرب7777777777777ت َومَاليَف7777777777777 ُشتمَت7777777777777َو اَون7777777777777ُھجَت .   اَنُ

  

  ِبَج77777777َع ْنِم77777777 ِام.ي77777777َاAَو َكِب77777777 اَم77777777َف ْبَھ77777777ْاذَف
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  95الدرس 

  

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  :Kالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

   :وقفنا عند قول الناظم رحمه ' تعالى

  

  

  

  

  

  
ٌوالفاء( ْقد(ھذا مبتدأ، : قلنا) ََ ُتح7ذف(للتقليل، و) َ َْ Kل م$ضارع ُمغي$ر ال$صيغة، ونائ$ب الفاع$ل ض$مير يع$ود عل$ى ھ$ذا فع$) ُ

ْمع(الفاء، وقوله  lھذا ظرف ُمتعلق بقوله) َ َ ُتحذف: (ٌ َْ ْم7ع(ال$ذي م$ضاف إلي$ه، و: ٌاسم موصول بمعنى) َما(، و)ُ م$ضاف ) َ
  : ٌكما سبق أنھا م.زمة للظرفية

َمعَو ْمع َ   .ٌ.يلِلَق اَيھِف َ

َعطف77(و َ َعط77ف(، )ْتَ : ٌن$$ي عل$$ى الف$$تح، والت$$اء ھ$$ذه ح$$رف تأني$$ث مبن$$ي عل$$ى ال$$سكون، والفاع$$لفع$$ل ماض$$ي مب) ََ
lضمير مستتر تقديره ھي، =نه أنث ھنا، م$ا حك$م التأني$ث؟ واج$ب، لم$اذا؟ إذا ع$اد ال$ضمير عل$ى ُمتق$دم ٌمطلق$ا س$واء .. َ ً

ًكان ُمؤنثا مجازيا أو حقيقيا وجب التأني$ث ً ً K :$َال$شمس طلع$ت واج$ب التأني$ث، ھن$د خرج َ ََ ٌْ َ ٌت واج$ب التأني$ث، خرج$ت ھن$د َ ْ َ َْ َ
ْواجب تأنيث، طلعت الشمس جائز التأنيث َ َ َ .  

ھ$$ذا جم$ع تك$$سير، فھ$$و : ق$$ال ال$$صحابة، ال$صحابة.. قال$$ت ال$صحابة: طلع$$ت ال$شمس وطل$$ع ال$$شمس، مث$ل: ُيق$ال
ًمجاز من حي$ث كون$ه م$ؤو� بالجماع$ة، إذا ً َعطف7: (ٌ َ م$ن اFع$راب ص$لة ال$ضمير؟ الجمل$ة � مح$ل لھ$ا .. أي$ن العائ$د) ْتَ

ًعطفت$$ه، ال$$ضمير المح$$ذوف، إذا: ال$$ذي، أي$$ن العائ$$د؟ ال$$ضمير: الموص$$ول ال$$ذي ھ$$و ْ َ َ َعط$$ف يتع$$دى إل$$ى مفع$$ول وھ$$و : َ ََ
ْعطفته، وليس الفاعل ھو؛ =ن الفاعل � يعود على : محذوف ھنا َ َ َم$ا(َ م$ع معطوفھ$ا، ا�س$م الموص$ول م$ع م$ا دخل$ت ) َ

ُالفاء قد تحذف مع مْعطوفھا، يعنيو: َعليه في تأويل ُمشتق، كأنه قال َ   . مع الذي عطفته: ُ

ُالواوَو( َ   .الواو كذلك.. مبتدأ، وخبره محذوف تقديره كذلك: كذلك، الواو )ْ

ٍتختص الفاء والواو بجواز حذفھما مع معطوفھما، لدليل: ًإذا K القاعدة العام$ة، ھن$ا ل$م ُيب$يlن الن$اظم لكن$ه ف$ي ك$ل .. َ
Kباب إذا جوز الحذف  َ دهٍ lْإذا علم: (إنما ُيقي ِ ُ َ ُحْيث ).. ِ َلْبسَ �َ ٌوحذف ما يعلم جائز.. (َ َ ْ ُ ُ َ ًقاعدة عامة كم$ا ذكرن$اه س$ابقا، : ًإذا) َ K

ٌوحذف ما يعلم جائز: (ولذلك نجعل قوله في باب المبتدأ والخبر َ ْ ُ َ ُ َ بأنھ$ا قاع$دة عام$ة ت$شمل أب$واب النح$و كل$ه م$ن أول$ه ) ََ
ز ف$ي ب$اب ُمع$ين فيخ$تص ب$ه الج$واز ًآخره، � يحذف أبدا إ� م lا ُعلم، وما لم يعلم ا=صل في$ه ع$دم الح$ذف إ� إذا ُج$وK ٍ

Kو� يتعدى َ .  

ُالفاءَو: (ھنا َ ْقد ْ ُتحذف َ َْ ْمع ُ ْعطفت َما َ َ ُالواوَو  ***َ َ : ُحرف العطف ال$واو تح$ذف ھ$ي ومعطوفھ$ا، وك$ذلك: يعني) ْ
Kد من دليل وقرينة إما لفظي$ة أو حالي$ة، حالي$ة بمعن$ىُالفاء حرف عطف تحذف ھي ومعطوفھا، لكن � ُب ٍ K : أن$ه يك$ون ث$مK َ

Kشيء خارج عن اللفظ وإنما يقتضيه المقام، وأما اللفظية تكون في السياق ٌ.  

َفقلن$ا اْض$رْب بع$صاك الحج$ر ف$انفجرت  ((:مثال الف$اء قول$ه تع$الى َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ   ھن$ا ظ$اھر اللف$ظ غي$ر ُم$راد،]60:البق$رة))[ ُ
َفانفجرت ((: لماذا؟ =ننا لو قلنا َ َ K ل$يس ث$م معط$وف]60:البق$رة))[ َ َفقلن$ا  ((: ٍمح$ذوف، حينئ$ذ وق$ع ا�نفج$ار ف$ي مقاب$ل.. َ َْ ُ

ْاْضرْب فانفجرت  ((.. ]60:البقرة))[ ِاْضرْب َ ََ َ : ٍموسى ل$يس ل$ه دور ف$ي ھ$ذه المعج$زة، فحينئ$ذ نق$ول: ً إذا]60:البقرة))[ِ
ْاْضرْب بعصاك الحجر فانفجرت ((إذا جعلناه على ظاھره  َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ِ : ً انفجار الحجر صار مق$اب. =م$ر ' تع$الى]60:البقرة))[ ِ

ُالف777777777اءَو َ ْق7777777777د ْ ُتح7777777777ذف َ َْ َعطف7777777777 َم7777777777ا ْعَم777777777 ُ َ   ْتَ

  ج

ُل77777777777777واوَوا َ َل77777777777777بسَ ) ِْذإ ْ ْ َھ77777777777777يَو َ َانف77777777777777ر ْ َ ْدتْ َ  

  

ِعط77777777777777فِب ْ ٍام77777777777777لَع َ ٍم77777777777777زال ِ َ ْق77777777777777د ُ ِبق77777777777777ي َ َ  

  

ُم77777777777777777ـعموله ُ ُ ْ ْدف77777777777777777 َ ًعاـَ ٍوھمـِل77777777777777777 َ ْ   ِقيـcت77777777777777777ٱ َ
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َف$$$انفجرت ِْاْض$$رب (( َ َ ً إذا موس$$$ى م$$$أمور ب$$$أي ش$$يء؟ إذا]60:البق$$$رة))[ َ ًف$$$ضرب ف$$$انفجرت، إذا: ً الف$$$اء ھ$$$ي ح$$$رف : َ
ُفقلنا: (ٌھذا معطوف على قوله: العطف، وضرب َ.(  

َفقلن (( َْ ْا اْضرْب بعصاك الحجر فانفجرتُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ٌفضرب فانفجرت، وھذا الفعل المح$ذوف معط$وف :  أي]60:البقرة))[ ِ
ُفقلنا: (على اض$رب أو : ًف$انفجرت مق$اب. لقول$ه: من ظاھر السياق قرينة واضحة بينة أنه � يمكن أن يكون قول$ه: ًإذا) َ

ره، لم$ا ك$ان =م$ر موس$ى ش$أن، وإنم$ا الم$راد أن يظھ$ر لموس$ى ف$ضل فقلنا، لماذا؟ =نه لو كان ا=مر كذلك على ظاھ
ٍھذه المعجزة، حينئذ � ُبد من تقدير، ونقول ھنا K ٌحذفت الفاء مع مدخولھا، وھذا جائز متفق عليه: ٍ ٌ .  

Kومثل بعضھم بقوله تعالى Kفمْن كان منكم مريضا أْو على س$فر فع$دة م$ْن أي$ا ((: َ ِ ِ َِ ٌَ K َ َ َ ٍَ َ َ َ َ ََ ً ُ ِْ َم أخ$رْ َ ُ ..  ف$أفطر]184:البق$رة))[ ٍ
ٍفأفطر، خ.فا �بن ح$زم رحم$ه ' تع$الى، إذا ل$م نق$در وجعلن$ا الظ$اھر ھ$و الم$راد، حينئ$ذ : جمھور الفقھاء على تقدير l ُ ً

Kكل من ك$ان مري$ضا أو عل$ى س$فر ص$ام أو � علي$ه الق$ضاء، وبھ$ذا ق$ال اب$ن ح$زم رحم$ه ' تع$الى، أم$ا إذا جعلن$ا ث$م  َ K ً
lوفا وھ$$و الف$$اء ومعطوفھ$$ا، حينئ$$ذ نق$$درمح$$ذ ُ ٌف$$أفطر فعلي$$ه ع$$دة، ع$$دة م$$ا إعراب$$ه؟ مبت$$دأ، أي$$ن خب$$ره؟ فعلي$$ه، يعن$$ي: ًٍ ٌ :

ٌمحذوف، إذا عدة ٌھذا خبر محذوف، فعليه عدة مطلقا سواء ص$ام أو �، ودل$ت ال$سنة عل$ى خ$.ف : ھذا مبتدأ، وعليه: ً ً ٌ
ًھذا، فحينئذ علمنا أن في ا]ية محذوفا وھو   . أفطر، الفاء ومدخولھاف: ٍ

  :         مثاله في الواو قول القائل

َفما َبين َكان َ ْ ِالخير َ   ..ًالماَس اءَج َْول َ

ِس$رابي ((: فما كان بين الخير وبيني، حذف الواو مع معطوفھ$ا، ومثل$ه قول$ه تع$الى َ Kل تق$يكم الح$رَ َِ َْ ُ ُ  ]81:النح$ل))[ َ
  .ٌحذف الواو أو الفاء مع معطوفھما متفق عليه بين النحاة: والبرد، حذف الواو مع مدخولھا، وھذان الحكمان: أي

  ً:إذا

Kأن يك$ون ث$م قرين$ة واض$حة بين$ة : س بالكثير، إنما في مواضع، ولذلك نشترط في$هھذا ا=مر قليل لي..         لكنه قليل َ
  . تدل على حذف حرف العطف والمعطوف

ُوالفاء( َ ْقد ْ ُتحذف َ َْ ْمع ُ ْعطفت َما َ َ   .مع معطوفھا: يعني.. مع ما عطفته )َ

َوالواو( َلبسَ ) ِْذإ كذلك ْ ْ Kقيده الناظم) َ َلبسَ ) ْإذِ◌: (َ ْ في حذف الفاء مع معطوفھ$ا، وال$واو : يھما، يعنيھو قيد ف )َ
َلبسَ ) ِْذإ: (ُمع معطوفھا، =نه ذكر جملتين ثم ذكر ْ َ.(  

ُالفاءَو( َ ْقد ْ ُتحذف َ َْ ْمع ُ ْعطفت َما َ َ ُوالواو  ***َ َ َال7واوَو(ھ$ذه جمل$ة مبت$دأ وخب$ر، : الفاء قد تح$ذُف) ْ جمل$ة ك$ذلك ) ُ◌ْ
Kمبتدأ وخبر، ثم علل الحكمين َ K َلبسَ ) ِْذإ: (ُ ْ : حذف الفاء مع معطوفھا، والواو م$ع معطوفھ$ا، أي: ٌوھو قيد في النوعين) َ

: � يمكن ُيتصور أنھا تعليلية، تعليل للحذف محتم$ل، لك$ن ا=ول$ى أن ُيق$ال.. ظرفية � تعليلية) إذ(وقت عدم اللبس، فـ 
  . ظرفية � تعليلية) إذ(بأنھا ظرفية، فـ 

َلبسَ ) ِْذإ ( ْ   .اسمھا: ، ولبس)Kإن(فية للجنس تعمل عمل نا: �) َ

ْعمل إن اجعل ل6 في نكره َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ. ِ..  

َل77بس ْ َل77بسَ ) ْإذ(ٌاس$$م � مبن$$ي معھ$$ا عل$$ى الف$$تح ف$$ي مح$$ل ن$$صب، : ھ$$ذا نق$$ول: َ ْ ، والخب$$ر مح$$ذوف، إذ � ل$$بس )َ
  .ٌموجود

ُالف777777777اءَو َ ْق777777777د ْ ُتح777777777ذف َ َْ ْم777777777ع ُ ْعطف777777777ت َم777777777ا َ َ َ  

  

ُال7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777واوَو َ ْ. . . . . . . . .    

  

ُالف777777777اءَو َ ْق777777777د ْ ُتح777777777ذف َ َْ ْم777777777ع ُ ْعطف777777777ت َم777777777ا َ َ َ  

  

ُال777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777واوَو َ ْ. . . . . . . . .    

  

. . . . . . . . . .  

  

َھ777777777777777777777777777777777يَو . . . . . َانف777777777777777777777777777777777ر ْ َ ْدتْ َ  

  

ِعط7777777777777فِب ْ ٍم7777777777777زال ٍلِام7777777777777َع َ َ ْق7777777777777د ُ ِبق7777777777777ي َ َ  

  

ُم7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ـعموله ُ ُ ْ َ . . . . . . .  
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َوھي( ْانفردت(الواو، .. أي الواو؛ =ن الضمير ھنا يعود إلى أقرب مذكور )َْ َ َ ِبعط7ف(من ب$ين ح$روف العط$ف ) ْ ْ َ 
ٍاملَع ٍمزال ِ َ ْقد(محذوف : يعني) ُ ِبقي َ ُمعموله َ ُ ُ ْ َف بأن$ه ُيْعط$ف انفردت الواو عن سائر أخواتھا من حروف العط: يعني) َ

َبھا عامل محذوف، وھذا العامل المحذوف له معمول، بقي المعموُل وُحذف العامل ِ ٌ .  

ًدفعا( َ ْ ٍلوھم َ ْ َ ِاتقي ِ c( ،)ًدفعا َ ْ ٍلوھم(ھذا مفعول =جله، ) َ ْ َ lھذا ُمتعلق به، و) ِ ِاتقي(َ c( َُحذر: أي ِ.  

َھيَو( َانفر(مبتدأ، ) ْ َ ْدتْ ِطفَعِب( كعطفت، والجملة خبر، )َ ٍعامل ْ ِعطفِب) ِ ْ lجار مجرور ُمتعلق بقول$ه: َ َانف7ر: (َ َ ْدتْ َ(، 
ِعط77ف(و ْ ٍعام77ل(م$$ضاف و) َ ِ ٍم77زال(ُم$$ضاف إلي$$ه، ) َ َ Kح$$ذف عب$$ر باFزال$$ة ع$$ن الح$$ذف، : ِأزي$$ل، يعن$$ي.. مح$$ذوف:  أي)ُ

ٍمزال ٍمحذوف َ   . ھذا صفة لعامل:ُ

ْق77د( ِبق77ي َ ُمعمول77ه َ ُ ُ ْ ٍعام77ل(ام$$ل، ھ$$ذه الجمل$$ة ف$$ي مح$$ل ج$$ر ص$$فة ثاني$$ة لع )َ ِ : ًكون$$ه م$$زا� أي: وص$$فه بوص$$فين) َ
ْقد(ًمحذوفا، وكونه  ِبقي َ ُمعموله َ ُ ُ ْ ْقد) َ ِبقي(ھنا للتحقيق، و: َ ُمعموله(ھذا فعل ماضي، ) َ ُ ُ ْ   .ھذا فاعل) َ

ٍ� ُبد أن نجعل المعطوف ھنا عل$ى مح$ذوف، : ًوإنما لم ُيجعل العطف فيھن على الموجود دفعا لوھم اتقي، يعني َ K
ٌ؟ إذا كان ثم وھم، وھذا سبق مثاله في بابمتى K َ :  

َعلفتھ َُ ْ   .  المفعـــول معــه..ًداِارَب ًاءَومً بناِت اَ

َعلفتھ: (قلنا َُ ْ َھيَوحرف عطف، ) َو(، )ًاءَمَوً بناِت اَ َانفر ْ َ ْدتْ ِبعطف  َ ْ َ ٍعاملِ ٍمزال ِ َ ْقد ُ ِبقي َ ُمعموله َ ُ ُ ْ ًماء(، )َ ًم7اء(، )َ َ (
َلفتھَعھنا لو عطفناه على  ُ ْ ٍ� ُب$د أن يك$ون م$اء معم$و� لعام$ل مح$ذوف : ًفي$ه ش$ك؟ إذا.. ، الماء � ُيعل$ف، أل$يس ك$ذلكاَ ً K

ال$واو ق$د عطف$ت : ًمعم$ول، أي$ن العام$ل؟ مح$ذوف، إذا: ًحرف عطف، وم$اء: معطوف على سابقه، فالواو على أصلھا
ًع$ام. مح$ذوفا تق$ديره ًفع7اَد(ًم$اء، لم$اذا؟ : س$قيتھا، وبق$ي معمول$ه وھ$و: ً َ ٍل7وھم ْ ْ َ ِاتق7ي ِ c( لم$اذا ق$درنا أن ث$م ع$ام.؟ =ن$$ه ،ً َK K َ

Kيحتمل، ا=صل عدم الحذف، فإذا أمكن حمل الظاھر أن يكون معطوفا عل$ى س$ابقه فھ$و الواج$ب والمتع$ين، أم$ا إذا ل$م  ً
ٍُيمكن حينئذ � ُبد من تقدير عامل محذوف، والواو عاطفة لذلك العامل على س$ابقه، وأن الم K ال$ذي بق$ي، .. عم$ول الب$اقيٍ

  : ٌھذا معمول لذلك العامل المحذوف

ُوزجج77ن الحواج77ب والعيون77ا( ُ َ َ َ ْ . َِ َ َزجج77ن الحواج77ب( ،)َ َ َ ْ .ِ َ ُوالعيون77اھ$$ذا فع$$ل، وفاع$$ل، ومفع$$ول ب$$ه، ) َ ال$$واو ح$$رف : ُ
ُوالعيوناعطف،  َالحواجبمعطوف على :  ا=صلُ َ ً، متى تقدر العامل وتجعل الواو عطفت ع$ام.َِ l K مح$ذوفا؟ إذا ك$ان ث$م ُ َ ً

Kوھ$م أو ل$$بس، أو � ُيمك$ن الجم$$ع م$ع العام$$ل ال$سابق، حينئ$$ذ � ُب$$د م$ن التق$$دير،  ٍ ٌ َزجج7ن الحواج77ب(ٌ َ َ .ِ أخ$$ذن م$$ن : يعن$ي )َ
lنقدر له عامل يناسبه: ًالعيون ما تزجج، إذا: نمص، والعيون.. الحواجب ْوكحلن العيون، العيون تكحل: ُ ُ.  

.وزججن ال: (ًإذا ُحواجب والعيوناََ ُ َ َ َ َالعيون ھذا عامل لمعمول ُحذف بعد الواو، عطفته الواو وبقي معمول$ه، : ً، إذا)َِ ِ ٍ
ًدفعا(لماذا قدرنا ھذا وا=صل عدم التقدير؟  َ ْ ْلوھم َ َ ِاتقي ِ c( ما ھو ھذا الوھم؟ أن يك$ون العي$ون معطوف$ا عل$ى الحواج$ب ،

ًماء، معطوفا على علفت : ھذا ممتنع، وأن يكون   .�K ُبد من التقدير: ًھذا ممتنع، إذاً

َوھي( ْانفردت ْ َ َ ِبعطف(الواو، : أي )ْ ْ ٍاملَع َ ٍم7زال ِ َ ْق7د(مح$ذوف، : أي )ُ ِبق7ي َ ُمعمول7ه َ ُ ُ ْ ًمرفوع$ا ك$ان، أو من$صوبا،  )َ ً
ًأو مجرورا ُمطلقا؛ =نه أطلق قال ْقد: (ً ِبقي َ ُمعموله َ ُ ُ ْ ًفالعامل حينئذ يحتمل أن يك$ون فع$.، وأن ي) َ ًك$ون حرف$ا، أو اس$ما ٍ ً

  .ًمضافا، وسبق ھذا بيانه في باب اFضافة

َاْسكْن أنت وزْوُجك ((: مثلوا للمرفوع بقوله ََ َ ْ ً بناء عل$ى أن$ه ل$يس معطوف$ا عل$ى ال$ضمير ]35:البقرة))[ َُ ُاْس$كْن  ((ً
َأنت وزْوُجك ََ َ ْ   :وليسكن زوجك:  أي]35:البقرة))[ َ

َوالذين تبوُءوا الدار واFيمان ((: ًأو منصوبا نحو قوله تعالى َ َ َ َ َ َِ K K َِ K ]((يم$ان � يتب$وأ:  التب$وء]9:الحشرFالمن$زل، وا ..
َوالذين تبوُءوا الدار واFيمان ((: ًھذا ا=صل، إذا َ َ َ َ َ َِ K K َِ K ]((يم]9:الحشرFيمان وألفوا اFٍھ$ذا مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف : ان، ا ٌ

  .ألفوا اFيمان: عطفته الواو على ما قبله: عامل

cكل َما: ًأو مجرورا نحو َبيضاء ُ َ ْ ًشحمة َ َ ْ َو) َ َسوداء َ ْ ًتمرة ََ َ و� كل سوداء، ما كل بيضاء شحمة، و� س$وداء : ، أيْ
  .كل: معمول لعامل محذوف تقديره: تمرة، سوداء ھذا نقول

ًدفعا: (ًإذا َ ْ ٍلوھم َ ْ َ ِاتقي ِ c (َُحذر، وھو: أي َاْس$كْن أن$ت وزْوُج$ك ((: أن$ه يل$زم ف$ي المث$ال ا=ول: ِ ََ َ ْ  رف$ع ]35:البق$رة))[ َُ
َا=مر ل.سم الظاھر، لو لم نقدم أن يكون ا=مر قد رفع ا�سم الظ$اھر، وھ$ذا ُمغتف$ر =ن$ه ف$ي الث$واني، لك$ن كمث$ال َ َl ُ :)) 

َاْس$كْن أن$$ت وزْو َ َ ْ َق$$د ُح$$ذف، وبق$$ي معمول$$ه وھ$$و .. َھ$$ذا مرف$$وع بعام$ل مح$$ذوف ُم$$زال: زوُج:  ق$$الوا]35:البق$$رة))[ َُج$$كَُ ِ

ُوالـ77777777777777شأن ) يـع77777777777777ـترض المث77777777777777ال َ ِ َ َُ .َ ُ  

  

َإذ ق7777777777777777777د كف7777777777777777777ى الف7777777777777777777رض وا)حتم7777777777777777777ال ُ ِْ ِ َ َ َ َْ ْ   

  ج
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.. ًفاع$$ل، ل$$يس معطوف$$ا عل$$ى ال$$ضمير الم$$ستتر، وإن ك$$ان ا=ول$$ى جعل$$ه عل$$ى ال$$ضمير الم$$ستتر، لك$$ن ھ$$ذا وج$$ه آخ$$ر
  . َيحتمل

َاْس$$كْن أن$$ت وزْوُج$$ك (( ََ َ ْ ٍھ$$ذا فاع$$ل لفع$$ل مح$$ذوف، وال$$واو ھن$$ا : زوج$$كولي$$سكن زوج$$ك، :  أي]35:البق$$رة))[ َُ
ًعطفت عام. ُمزا� قد بقي معموله ًَ .  

ُكون اFيمان متبوأ وإنما ُيتبوأ المنزل: وفي الثاني َ َوالذين تبوُءوا الدار ((: َ َ َ َK K َِ K ]((ش$يء مح$سوس، :  الدار]9:الحشر
َما ُيتبوأ، وألفوا اFيمان: واFيمان َ.  

Kما كل بيضاء شحمة و� سوداء، � ُبد من تقدير عامل ل$ئ. :  معُموليl عاملين مختلفينالعطف على: وفي الثالث َ
ِيلزم ھنا العطف على معمولين لعاملين مختلفين، والعام.ن   .َبيضاء وشحمة: ، والمعمو�ن)كل(و ) ما: (ِ

ًدفعا(ًإذا  َ ْ ٍلوھم َ ْ َ ِاتقي ِ c (ُبد من تقدير عامل محذوف بعد الواو، ع �ٍ ٍ K طفت الواو ذل$ك العام$ل الم$زال المح$ذوف م$ع
ًدفعا(بقاء عمله، وھذا خ.ف ا=صل، وإنما ُيلجأ إليه  َ ْ ٍلوھم َ ْ َ ِاتقي ِ c (َدفع ِ َُحذر يعني، : ُ ِاتقي(ِ c( ُال$وھم، والجمل$ة ص$فة : أي

ًدفعا(ٍلوھم،  َ ْ ْلوھم(ٌمفعول =جله، و) َ َ lُمتعلق بـ) ِ ًدفعا: (َ َ ْ ِاتقي(=نه مصدر، و) َ c(  ھ$ذا فع$ل وفاع$ل، الفاع$ل ض$مير م$ستتر
  .ٍتقديره ھو يعود على الوھم، والجملة في محل صفة لوھم

  : ًإذا

ْانف7ردت(الواو دون الفاء، بل دون س$ائر ح$روف العط$ف : أي َ َ َ ِعط7فِب ْ ْ ٍام7لَع َ َُح$ذف، وبق$ي معمول$ه .. ِق$د أزي$ل) ِ ِ
ٍدفعا لوھم يمكن أن يتلبس بالتركيب ً .  

أن : َوقد ُيحذف العاطف وحده على قول الفارسي، وابن عصفور، ومنع$ه اب$ن جن$ي وال$سھيلي، يم$ر معن$ا: فائدة
اطُف وح$ده ُيح$ذف الع$: ھذا على إسقاط حرف العطف، وھذه الم$سألة فيھ$ا ن$زاع كم$ا ذكرن$ا، ھ$ل يح$ذف أو �؟ نق$ول

ُعلى قول الفارسي ومن ذكر معه، وإنما جاز حذف حرف ا�ستفھام اتفاقا؛ =ن ل.ستفھام ھيئ$ة تخ$الف ھيئ$ة اFخب$ار،  ً ُ
ًزيد قائم، ھذا له ھيئة تخالف ھيئة اFخبار، حينئذ جاز حذف حرف ا�ستفھام اتفاقا، ھذا متفق عليه، وإنم$ا وق$ع : يعني ٍُ ٌ ٌ

  . فھامالنزاع فيما عدى حرف ا�ست

َت$$صدق{ : وكي$$ف أم$$سيت؟ وف$$ي الح$$ديث: كي$$ف أص$$بحت كي$$ف أم$$سيت؟ يعن$$ي: ومن$$ه K َ ٌرُج$$ل َ ِدين$$اره ِم$$ْن َ ِِ  ِم$$ْن ،َ
ِدْرھمه ِ ِصاع ِمْن ،َِ ه َ lِصاع ِمْن ،ُِبر ِتْمره َ ِ ت$صدق رج$ل م$ن دين$اره، وم$ن : ھذا على حذف ح$رف العط$ف، يعن$ي: قالوا} َ

  .على حذف حرف العطف: نقولدرھمه، ومن صاع بره، ومن صاع تمره، ھذا 

َوحكا أبو عثم$ان ع$ن أب$ي زي$د، أن$ه ُس$مع ًأكل7ت خب7زا لحم7ا تم7را: ِ ً ًْ َْ ُ ََ ُ ًأكل$ت خب$زا ولحم$ا : جم$ع بينھ$ا كلھ$ا: ، يعن$يَ ً
) أو(حذف حرف العطف، إن جاز إنم$ا يك$ون ف$ي ال$واو و.. الحذف: ، يعني)أو(ًوتمرا، و� يكون ذلك إ� في الواو و 

ٍأما ما عادھا ف.، لكثرة اس$تعمال ال$واو، وإذا ح$ذفت ال$واو ق$د ُيْعل$م أن ث$م عط$ف، وحينئ$ذ ل$و على جھة الخصوص، و K َ َ K
  .� يصلح، لماذا؟ =ن ھذه لھا معاني خاصة، فإذا حذفت قد ُيوقع في اللبس: نقول) أم(و) ُثم(كان بالفاء و

َ وكذلك الواو � تحذف إذا أوقع حذفھا في اللبس، ك$أن ُيتوق$ع أن م$ ُ ا بع$دھا ب$دل مم$ا قبل$ه أو عط$ف بي$ان ونح$و ُ
َذلك، إذا اْحتمل ذلك ُمنع، وأما إذا ظھر العطف حينئذ على رأي ابن مالك ومن ذك$ر َ َِ K ِ ُِ ٍ يج$وز ح$ذف الح$رف ب$شرط أن : ُ

  ).أو(ًيكون واوا، أو 

َفم$ْن ك$ان ((: ُوقد تحذف الفاء مع معطوفھا للد�لة، ومنه قول$ه تع$الى: " قال الشارح ھنا ََ َ م$نكم مري$ضا أْو عل$ى َ ً ُ َْ ََ ِ ْ ِ
َسفر فعدة مْن أيام أخر ََ َ َُ

ٍ K ِ َِ ٌ K َفأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فُحذف أفطر، والفاء الداخل$ة علي$ه، وك$ذلك :  أي]184:البقرة))[ ٍ ِ
ُراكب( : الواو، ومنه قولھم ِالناقة َِ َ ِطليحان . َِ ُراكب الناقة والناقة طليحان (،)َ K Kِ (ِن، ھنا واضح راكب الناق$ة◌ ضعيفا: يعني ِ

Kطليحان، أن ثم معطوف ومعطوف عليه، =نه ق$ال ًھ$ذا خب$ر، وراك$ب الناق$ة واح$د، إذا) طليح$ان: (َ أخب$ر ب$اثنين ع$ن : ِ
Kواحد، إذا � ُبد من التقدير ً ْراكب الناقة والناقة، ُحذفت الواو : ٍ َ ِ ْعطفت َما َمْع(ُِ َ َ ) ِْذإ(Kال$ذي َدل عل$ى ال$واو : ٍحينئذ نق$ول) َ

َلبس ْ ٌراكُب الناقة طليح، ثم نقول: Kكون الخبر ُمثنى، لكن ھل يصح )َ ٌثم حذف؟ �، وإنما طليحان: ِ K َ .  

Kوانفردت الواو من بين حروف العطف بأنھا تْعطف عام. محذوفا بقي معم$ول، الن$اظم ھن$ا خ$ص ال$واو، واب$ن  َِ ًَ ً
  . ا الحالھشام رحمه ' استدرك عليه الفاء التي تقع بعدھ

ْوالف777777اء ق777777د تح777777ذف م777777ع م777777ا عطف777777ت َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ   

  ج

َوال777777777777777777777777واو إذ ) ل777777777777777777777777بس وھ777777777777777777777777ي َ َ ْ ُ َ َْ َ َْ ْ ِ. . . . .   
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ًالفاء تْع$ط◌ُف ع$ام. مح$ذوفا بق$ي معم$ول ً ِ ِ ًاش$تريت ب$درھم ف$صاعدا: َ ًف$ذھب ال$ثمن ص$اعدا، ھ$ذه الف$اء تعط$ف : ٍ
ًص$اعدا◌ ھ$$ذه ح$$ال ت$$دل عل$$ى الت$$دريج، أي$$ن عاملھ$ا؟ مح$$ذوف، أي ًف$$ذھب ال$$ثمُن ص$$اعدا، =ن تق$$ديره: ً ف$$ذھب ال$$ثمن : َ

  . ًصاعدا، ومنه البيت الذي ذكرناه

َوحذف ( َ ٍمتبوع َْ ُ   .ٍمعطوف عليه: أي )َْ

المتب$وع ال$سابق، ا=ول الف$اء م$ع م$ا .. َفيما س$بق ال$واو والف$اء تح$ذف المعط$وف، وا]ن ح$ذف المعط$وف علي$ه
  :ًالمعطوف عليه، وذكرنا حذف العاطف نفسه، إذا ا=قسام ث.ثةبعدھا، والواو مع ما بعدھا، وھنا �، الحذف يتعلق ب

  ).أو(ٌھذا محصور في الواو و: قد ُيحذُف حرف العطف وحده، وقلنا

ُالفاءَو: (ُيحذف المعطوف مع الحرف، وھو الذي عناه بقوله: ًثانيا َ ُالواوَو).. (ْ َ   .كذلك) ْ

َوح7ذف( :حذف المعطوف عليه، وھذا الذي عن$اه بھ$ذا البي$ت: الثالث َ ٍمتب7وع َْ ُ َب7دا َْ َھن7ا َ ْاس7تبح ُ ِْ ْاس7تبح(، )َ ِْ : يعن$ي )َ
  .استبحه فافعله.. ًاجعله مباحا

َحذف( ٍمتبوع َْ ُ lھ$ذا مفع$ول ب$ه ُمتق$دم وھ$و م$ضاف و) َْ َ ٍمتب7وع(ٌ ُ َب7دا(ٌم$ضاف إلي$ه، ) َْ َھن7ا(ظھ$ر : يعن$ي) َ ف$ي ھ$ذا ) ُ
حذف المتبوع وھو المعط$وف علي$ه : أي. ما ھنا في ھذا الموضعًليس ُمطلقا، وإن.. المحل، وھو ما يتعلق بالفاء والواو

Kجائز إذا ظھر معناه، ولذلك قيده بقيدين َ ٌ :  

َھنا(   .في الفاء والواو: يعني) ُ

َبدا(و ٌظھر معناه، � ُبد من ھذا القيد وھو قي$د ع$ام، أي: يعني) َ K : ٌح$ذف المتب$وع وھ$و المعط$وف علي$ه ج$ائز إذا َ
  .ظھر معناه

َوحذف( َ ٍمتبوع َْ ُ َبدا َْ َھنا َ ْاس7تبح ُ ِْ ًوب$ك وأھ$. وس$ھ.، ھ$ذه ث$.ث واوات: كق$ول بع$ضھم) َ ًَ َ َ ٌعاطف$ة لجمل$ة : ا=ول$ى ،َ
ًوب$ك وأھ$. وس$ھ.، والتق$دير: ًمرحب$ا ب$ك، يق$ول: ًجواب$ا لم$ن ق$ال ل$ه. على جمل$ة ً ًومرحب$ا ب$ك وأھ$.، ال$واو ا=ول$ى: َ ً :

lلعطف جميع الك.م على ك.م الُمتكلم، يع .. ال$س.م عل$يكم: عطف الجملة على الجملة، وھذا � إشكال فيھ$ا، كقول$ه: نيَ
lعط$ف عل$ى جمل$ة الُم$تكلم ا=ول .. الواو عط$ف: وعليكم الس.م، الواو ھذه عاطفة للجملة على الجملة، وعليكم الس.م َ

lالُمسلم، فليست داخلة في الشاھد َ .  

lتكلم ا=ول، ك$الواو ف$ي قول$هلعطف جميع الك.م على ك.م الُم$: الواو ا=ولى : ًوعل$يكم ال$س.م، جواب$ا لم$ن ق$ال: َ
ًلعطف أھ. على مرحبا المقدر، عطف مفرد على مفرد وھي محل ا�ستشھاد: الس.م عليكم، والثانية ً .  

ًوبك ومرحبا وأھ.، حذف المعطوف عليه وبقي وأھ. معطوف.. ًوبك وأھ.: ًإذا ً ًأھ$.، : بقي المعطوف وھو.. ً
  ً.مرحبا: حذف المعطوف عليه وھوو

Kمث$ل الزمخ$شري بقول$ه تع$$الى ْأفل$م تك$ْن آي$$اتي تتل$ى عل$ْيكم ((: َ ُْ َ َ ْ ُ ُ ََ َِ َ َ أل$$م ت$أتكم آي$اتي فل$$م :  ق$ال التق$دير]31:الجاثي$$ة))[ َ
Kتكن، ثم محذوف بين الھمزة و ًوھذا ُيقدره في جميع القرآن من أوله إلى آخره على ھذا التقدير، دائم$ا) لم(َ l تك$ون الف$اء 

ٍحاذفة لشيء ُأفل$م تك$ْن ((أل$م ت$أتكم : للمذكور عل$ى معط$وف مح$ذوف.. ً ََ َْ  ول$ذلك ص$ح مج$يء الف$اء بع$د ]31:الجاثي$ة))[ َ
َلكن استحسانا للف$ظ وتح$سينا ل$ه أخ$رت الف$اء ع$ن الھم$زة وقي$ل) فألم.. (ھذا ا=صل) ألم: (الھمزة l ً ٍحينئ$ذ ) ف$ألم.. أفل$م: (ًُ

َنْعل$$م أن الف$$اء ھ$$ذه Kأي$$ن المعط$$وف علي$$ه؟ حينئ$$ذ � ُب$$د م$$ن ..  عاطف$$ة، أي$$ن المعط$$وف علي$$ه؟ ھ$$ذه ت$$أتي ف$$ي أول ا]ي$$ةَ ٍ
ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فُح$ذف المعط$وف : ٍتقدير معطوف عليه محذوف قبل الفاء، بمثل ھذه قال.. التقدير

  .ألم تأتكم وھو جملة: عليه وھو

َوح7ذف( المعطوف عليه إذا كان العطف بالف$اء، يجوز حذُف: ًإذا القاعدة العامة َ ٍمتب7وع َْ ُ َب7دا َْ َھن7ا َ َھن7ا(، )ُ : يعن$ي) ُ
ْاستبح(في ھذا الموضع، وھو العطف بالواو والفاء،  ِْ   .وما عداه فيبقى على ا=صل) َ

  : ًإذا ا=قسام ث.ثة

  .حذُف المعطوف عليه فقط مع بقاء المعطوف وحرف العطف، وھذا يكون بالفاء والواو

  .ٌحذف المعطوف مع الفاء والواو، وھذا خاص بھما: ًثانيا

Kحذف المعطوف مع بقاء الحرف، وھذا خاص بالواو، وأما حذف حرف العطف فقط، ھذا كما ذكرن$اه أن$ه : ًثالثا ٌ
َبأن يكون بالواو وأو � بغيرھما، وأ� يك$ون ث$م ل$بس ب$أ� يحتم$ل : Kفيه نزاع، وإن جاز � ُبد من تقييده ٌ K ًأن يك$ون ب$د�، َ

َوح77777777777ذف َ ُمتب77777777777 َْ َب77777777777دا ٍوعَْ َھن77777777777ا َ ْاس77777777777تبح ُ ِْ َ  

  

َوعطف7777777777ك ُ ْ َ َالفع7777777777ل َ ْ َعل7777777777ى ِ ِالفع7777777777ل َ ْ ّي7777777777صح ِ َِ  

  



                                                            
1400

ِأو عطف بيان أو نحو ذلك، فإن احتمل ف. يجوز، فيبقى على ا=صل، متى نْحذف ال$واو؟ إذا قرأن$ا الجمل$ة وعلمن$ا أن  َ
ًثم عطفا ٍأكلت لحما خبزا معلوم ھذا، خاصة إذا عدد ث.ثة أو أربعة، حينئذ نقول: َ ً ً   . َ� يحتمل البدل: ُ

َوعطفك( ُ ْ َ َالفعل َ ْ َعلى ِ ِالفعل َ ْ ْيصح ِ ْعطُفال) َِ َ قد يكون عطف اسم على اس$م، وق$د يك$ون عط$ف جمل$ة عل$ى جمل$ة، َ ٍ ٍ
ٍوقد يكون عطف فعل على فعل، يعني ا�س$م والفع$ل، : ب$ين أن$واع الكلم$ة.. يحصل العط$ف ب$ين أن$واع الكلم$ة ال$ث.ث: ٍ

نه قد ُي.حظ الفع$ل فق$ط دون َويدخل في ذلك الفعل ما إذا ُعطف الفعل مع معموله، وھو عطف الجملة على الجملة؛ =
ٍفاعله، ويكون ھو المعطوف؛ =ن الفع$ل � ُب$د ل$ه م$ن فاع$ل، حينئ$ذ إذا قي$ل K : َُعط$ف الفع$ل م$ع فاعل$ه، تع$ين أن يك$ون

  .عطف الفعل ھو عطف الجملة على الجملة

َوقد أطبق النحاة على أن ثم فرقا بين النوعين، كيف ُيْعط$ف الفع$ل عل$ى الفع$ل؟ نق$ول ًَ K :أن ُي.ح$ظ الفاع$ل، دون 
عط$ف الجم$ل والب$دل .. ًفإذا �حظت الفاعل وجعلته معطوفا عليه، صار من عطف الجملة على الجملة، وھذه العطف
  . علم البيان: والنعت، ھذه يتوسع فيھا البيانيون توسع عجيب، من أراد أن يضبطھا فليست ھنا وإنما ھي في

َوعطف77ك( ُ ْ َ َالفع77ل َ ْ َعل77ى ِ ِالفع77ل َ ْ ِي77ص ِ َوعطف77ك(، )ْحَ ُ ْ َ َوالفع$$ل م$$ا ناص$$به؟ عط$$ُف م$$ا نوع$$ه؟ .. ھ$$ذا مبت$$دأ، أي$$ن خب$$ره) َ
ٌمن إضافة المصدر إل$ى الف$اء، عطف$ك أن$ت الفع$ل، الفع$ل ھ$ذا مفع$ول ب$ه، العام$ل في$ه عطف$ك! مصدر، طيب بمثل$ه، .. َ

َوعطفك( ُ ْ َ َالفعل َ ْ َعلى ِ ِالفعل َ ْ ًجار مجرور ُمتعلق بعطف، ف$إذا ھ$و م$صدر، ) ِ l ِي7ص(َ ھ$ذا فع$ل م$ضارع مرف$وع ورفع$ه ) ْحَ
ّضمة ُمقدرة على آخره، منع م$ن ظھورھ$ا اش$تغال المح$ل ب$سكون الوق$ف أو ال$روي، والفاع$ل ض$مير م$ستتر تق$ديره K :

  . ھو يعود على العطف، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ

َوعطفك( ُ ْ َ َالفعل َ ْ َعلى ِ ِالفعل َ ْ ْيصح ِ Kمانيھما، سواء اتحد النوع أم �، يعنياتحاد ز: بشرط) َِ �K ُب$د أن يك$ون ال$زمن : ٌ
ًُمتحدا، ھكذا ش$رطه اب$ن مال$ك رحم$ه ' تع$الى K :ُب$د م$ن ش$رط اتح$اد زمانيھم$ا، س$واء اتح$د نوعھم$ا يعن$ي �K K : َُعط$ف

Kمضارع على مضارع، أو ماض على م$اض، أو م$ضارع عل$ى م$اض، أو ب$العكس، وأم$ا عط$ف الفع$ل ٍ ٍ فع$ل ا=م$ر . .ٍ
ٍقم واقعد، حينئذ نقول: ٍعلى فعل أمر آخر، فھذا من عطف الجملة على الجملة؛ =ن فعل ا=مر ُاقعد وقم فيھما ضمير : ُ

ٍمستتر وجوبا وھو فاعل، وحينئذ إذا ُعطف الثاني على ا=ول نقول من عطف الجملة على الجملة، وليس م$ن عط$ف : ً
  . الفعل على الفعل

َلنْحي$$ي ب$$ه بل$$َدة مْيت$$ا ون$$ْسقيُه (( : ا، نح$$وٌس$$واء اتح$$د نوعھم$$ َ َ َ َِ ِ ُِ ً ًُ ْ ِ ُعط$$ف الفع$$ل : ًن$$سقي، إذا..  نحي$$ي]49:الفرق$$ان))[ِ
َفح$شر فن$اَدى ((المضارع على المضارع،  َ َ ََ َفق$ال* َ َ فع$ل ماض$ي، : ٍ أي ن$وع؟ كلھ$ا م$اض، ح$شر]24-23:النازع$ات))[ َ

ٌس$واء اتح$د نوعھم$ا م$ضارع عل$ى م$ضارع : ًإذا. يھ$ذا م$ن عط$ف الماض$ي عل$ى الماض$: فع$ل ماض$ي، فق$ال: فنادى
ٍنسقي، أو ماض على ماض .. نحيي َفحشر فناَدى ((ٍ َ َ ََ   . ]23:النازعات)) [ َ

ُيق$$$دم قْوم$$$ُه ي$$$ْوم القيام$$$ة ف$$$أْورَدُھم ((: أم اختلف$$$ا كقول$$$ه َُ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ ُ ُيق$$$دم (]98:ھ$$$ود))[ ْ ُ ْ َف$$$أْورَد) (َ َ عط$$$ف الماض$$$ي عل$$$ى ) َ
ُفأْورَدُھم ((المستقبل :  بمعنىالمضارع، والماضي ھنا َ َ َتب$ارك  ((ِاتحدا ف$ي ال$زمن، : ًسيوردھم، إذا:  يعني]98:ھود))[ َ َ َ َ

ًال$$ذي إْن ش$$اء جع$$ل ل$$ك خْي$$را م$$ْن ذل$$ك جن$$ات تْج$$ري م$$ْن تْحتھ$$ا ا=نھ$$اُر ويْجع$$ْل ل$$ك ق$$ُصورا ُ َ ْ ً ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ٍ K َ Kِ ]((عط$$ف ]10:الفرق$$ان 
  .ضيالمضارع ھنا على الما

ًوأما فعل ا=مر، فعطُف مثله عليه من باب عط$ف الجم$ل؛ =ن في$ه ض$ميرا م$ستترا وجوب$ا ً ً ِ ِ ِ K .َالفع7ل(عط$ُف : ًإذا ْ ِ 
َعلى ِالفعل َ ْ ْيصح ِ ٍأ� ُيلحظ فيه الفاعل، فإن لحظ فيه الفاعل حينئذ يكون من عطف الجملة على الجملة: بشرط) َِ َ َِ ُ .  

َوعطفك: (وأشار بقوله: " قال ھنا الشارح ُ ْ َ َالفعل َ ْ ًإلى آخره؛ إل$ى أن العط$ف ل$يس مخت$صا با=س$ماء، ب$ل يك$وُن ) ِ
ُيقوم زيد ويقعد : فيھا وفي ا=فعال نحو ٌ ٌوج$اء زي$د : ھذا معطوف على يقوم، والعامل فيه ھ$و العام$ل ف$ي ا=ول: ُيقعد" ُ َ

َوركب، جاء َ َركب.. َِ : ٌق$م، ھ$ل ھ$و معط$وف علي$ه أم �؟ قي$لًاضرب زيدا وقم، ھذا محل خ.ف بين النح$اة، اض$رب : َِ
  .َھنا � يمكن أن ُيتصور انفكاك الفاعل عن الفعل، فإذا كان كذلك صار من عطف الجملة على الجملة

ُيقوم زيد ويقعد، : Kوأما السابق ٌ kفعل مضارع مرفوع لتجرده ع$ن الناص$ب والج$ازم ورفُع$ه ض$مة ظ$اھرة ) ُيقوم(ُ ٌ
ُفع$ل م$ضارع مرف$وع معط$وف عل$ى يق$وم، و� تق$ل: ُح$رف عط$ف، ويقع$د: فاعل، وال$واو: ٌفي آخره، وزيد ٌ ٌ ٌ ٌمرف$وع : ٌ

ٌج$اء زي$د وعم$رو، : kلتجرده عن الناصب والجازم؛ =ن العامل في ا=ول ھو العامل ف$ي الث$اني، ھ$ذا ش$أن المعطوف$ات ٌ َ
.. ٌء ك$ان ف$$ي ب$اب ا=س$$ماءھ$ذا مرف$$وع، والراف$ع ل$ه ھ$$و ج$اء، فالعام$$ل ف$ي ا=ول ھ$و العام$$ل ف$ي الث$$اني، س$وا: ٌعم$رو

  . المعربات، أو كان في باب ا=فعال

  ً:إذا
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ًقد يتقدم المعطوف بالواو لل$ضرورة عل$ى م$ذھب الب$صريين، وم$ذھب الك$وفيين ج$وازه اختي$ارا بقل$ة، : ُھنا فائدة
Kوجو ٍزه في شرح الكافية إن لم يخرج$ه التق$ديم إل$ى الت$صدير، أو إل$ى مباش$رة عام$ل � يت$صرف أو تق$دم علي$ه، يعن$يَ ِ :

ٌجاء وزي$د عم$رو؟ ا=ص$ل: ھل يجوز أن ُيقال.. ھل يجوز أن تتقدم الواو مع معطوفھا ٌ ٌج$اء زي$د وعم$رو، ھ$ل ي$صح : َ ٌ َ
ُوعمرو نقدم$ه عل$ى زي$د: أن نقول ع$دم الج$واز، عن$د : بع$دھا عل$ى المعط$وف علي$ه؟ ھ$ذا ا=ص$لُنق$دم ال$واو م$ع م$ا .. ٌ

ٍأنه جائز اختيارا بقلة: ًالبصريين � يجوز إ� ضرورة، وعند الكوفيين ً   . قليل.. ٌ

Kوجوزه في  ٌزي$د وعم$رو : إذا قي$ل: ًإن لم ُيخرجه التقديم إلى الت$صدير، يعن$ي م$ث.: لكن بشروط). شرح الكافية(َ ٌ
ٌوعمر زيد قائمان؛ =ننا أخرجناه بالتق$ديم إل$ى الت$صدير، يعن$ي: ركيب � يصح أن نقولقائمان، في مثل ھذا الت ص$ار : ٌ

ًفي صدر الجملة وھذا ممتنع، أو إلى مباشرة عام$ل � يت$صرف، مث$ل م$اذا؟ م$ا أح$سن وعم$را زي$دا ً َ ٍ ًم$ا أح$سن زي$دا .. ِ َ
ًوعمرا، ھل يصح أن نقدم وعمرا، فنقول ُ ًما أحسن وعمرا زيدا؟ نق$و: ً ٍ�، لم$اذا؟ =ن$ه ص$ار تالي$ا أو مباش$را لعام$ل : لً ً ً

ًأحسن زيدا، لعدم التصرف في العامل: � يتصرف وھو أفعل التفضيل كما سبق، و� يصح كذلك َ.  

ُإن لم يخرجه التقديم إلى التصدير، أو إل$ى مباش$رة عام$ل � يت$صرف، أو تق$دم علي$ه، ف$. يج$وز: ً إذا ٍ ٌوعم$رو : ِ
ًما أحسن وعمرا زيدا، و�: لتصدير المعطوف وفوات توسطه، و�ٌزيد قائمان، لماذا؟  ً ًما وعم$را أح$سن زي$دا، لع$دم : َ ً
  . التصرف في العامل

ٍم$$ررت وزي$$د بعم$$رو: ًول$$م يك$$ن المعط$$وف مخفوض$$ا ف$$. يج$$وز ٍم$$ررت بزي$$د وعم$$رو◌، ھ$$ل ي$$صح م$$ررت .. ٍ ِ ٍ
ٍوعمرو بزيد؟ � يصح أن يتق$دم ھن$ا المعط$وف عل$ى المج$رور؛ =ن الح$ر ًم$ا أح$سن وعم$را زي$دا، : ف ض$عيف، مث$لٍ ً َ

ف، ك$ذلك � ي$صح: نقول lٍم$ررت وعم$رو بزي$د، م$ررت بزي$د وعم$رو نق$ول: َھذا ض$عيف؛ =ن$ه غي$ر ُمت$صر ٍٍ ھ$ذا � : ٍ
  . يصح

ٍمررت وزيد بعمرو، ولم يكن العامل مما � يستغني لواحد، ف. ُيقال: ف. يجوز ٍَ ٌاختصم وعمرو زيد: ٍ ٌ اخت$صم .. َ
ٌزيد وعمرو Kإذا لم يكن واحدا من ھذه ا=مور حينئذ جاز أن يتقدم حرُف العطف وھو الواو مع معطوفھا: ً، إذاٌ َ ٍ ً .  

ْواعطف ْ َعلى َِ ِشبه ْاسم َ ٍفعل ِْ ْ َفع6 ِ ْ ًوعكسا *** ِ ْ َ ِتعملـْاس َ ْ ُتجده َ ْ ِ َسھ6 َ ْ َ  

َوعطفك ( ُ ْ َ َالفعل َ ْ َعلى ِ ِالفعل َ ْ ْيصح ِ َِ..(  

ُ، ا�سم الُمجرد الجامد � يجوز عطفه على الفعل، و� عطُف الفعل عليه، لم$اذا؟ ِبعض ا=سماء في معنى الفعل K
أن ا=ص$ل وا=كث$ر ف$ي : =ن العطف يقتضي المشاركة، ھذا ا=صل، ا�سم المشارك لما قبله في إعرابه، وس$بق معن$ا

ك في المعنى واللفظ lَحروف العطف أنھا تشر وع الت$شريك ھن$ا؟ ينتف$ي أن يك$ون ٍف$ي اFع$راب والمعن$ى، حينئ$ذ م$ا ن$.. ُ
ٍالفعل معطوفا على اسم ليس فيه معنى الفعل، يعني ًليس مشتقا: ً ليس اس$م فاع$ل، و� اس$م مفع$ول، و� ص$فة م$شبھة .. َ

ٍو� نحو ذلك، ف. يجوز عطف الفعل على اسم خالص و� العكس ٍ .  

ٍي$دل عل$ى ذات وح$دث، حينئ$ذ ج$از عط$ف ك$ل مم$ا .. م$ن الم$شتقات: Kوأما إذا كان ا�سم فيه معنى الفعل، يعني ٍ ٍ
ًف$الُمغيرات ُص$ْبحا  ((: َواحد منھما على ا]خر، فُيْعط$ف الفع$ل عل$ى اس$م الفاع$ل، كم$ا ق$ال تع$الى ِ َِ ْ َف$أثْرن* َ َ َ ًب$ه نقع$ا َ ْ َ ِ ِ  ((

َفعل ُعطف بالفاء على اسم الفاعل.. ھذا: اسم فاعل، فأثرن.. جمع مغيرة: ِ الُمغيرات]4-3:العاديات[   .ھذا جائز: ً، إذاِ

َص$$افات ويقب$$ْضن ((: ك$$ذلك قول$$ه َ َ َِ ْ ٍ K ]((َھ$$ذا معط$$وف علي$$ه، ُعط$$ف : جم$$ع ص$$افة، ويقب$$ضن: ٍ ص$$افات]19:المل$$ك ِ ٌ
َإن الُم$$صدقين والُم$$صدقات وأقرُض$$وا ((الفع$$ل عل$$ى اس$$م الفاع$$ل، وھ$$ذا ك$$ذلك مح$$ل وف$$اق،  َ َ َْ َ ِ K ِ K Kَ l lْ ْ َ ُعط$$ف ]18:الحدي$$د))[ ِ ِ

  . الذين تصدقوا: ين، يعنيأقرضوا على المصدق

  

ٍمجر( ٍاس$م : ھ$ذا م$ن عط$ف اس$م الفاع$ل، يعن$ي: ٍيھل$ُك، حينئ$ذ نق$ول:  يعنييُرِبُي: اسم فاعل معطوف على قوله) ُ
  :أشبه الفعل على الفعل، كذلك قوله

َوح77777777777ذف َ ٍمتب77777777777وع َْ ُ َب77777777777دا َْ َھن77777777777ا َ ْاس77777777777تبح ُ ِْ َ  

  

َوعطف777777777ك ُ ْ َ َالفع777777777ل َ ْ َعل7777777777ى ِ ِالفع777777777ل َ ْ ّي7777777777صح ِ َِ   

  

ُوهُدَع777777777777 ُيرِـب777777777777ـُيً اَومـَي777777777777 هُتُيَألفـف777777777777 .  

  

ٍوم777777777ـجر    المع777777777ابرا ُحقي777777777ست ًطاءـَع777777777 ُ

  جج 



                                                            
1402

Mب77ات يغ77شيھ( َ ُ Mيع77شيھا .. اََ َ Mب77ات يغ77شيھا (-روايت$$ان–) ُ َ ُ ٍبع77ضب ب77اتر ََ َ ٍ ٍس$$يف ق$$اطع- ِ ِيق77صد ف77ي أس77وقھا وج77ائر -ٍ َ َِ َِ ُ( ،
ُيقصد: ھذا اسم فاعل، معطوف على قوله: ِوجائر ِ َ .  

يجوز عطف ا�سم الذي أشبه الفعل على الفعل والعكس، لوروده في القرآن وفي الشعر وفي ك.م الع$رب، : ًإذا
ًالتعليل واضح؛ =ن الفعل يدل على ح$دث، وا�س$م ال$ذي أش$به الفع$ل ي$دل عل$ى ح$دث، وث$م ج$امع بينھم$ا، إذاٍوحينئذ  ٌ K َ :

  . ِوجَد حقيقة العطف

ْواعطف(قال  ْ ًھذا فعل أمر مبني على السكون � محل له من اFعراب، والفاعل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره ) َِ ٍ
َعلى(أنت،  ٍاسم َ lجار مجرور ُمتعل) ْ ْاعطف: (ق بقولهَ ٍشبه(، و)ِْ ٍفعل ِْ ْ ْشبه(، )ِ ٍاس7م: (ھ$ذا نع$ت ل$ـ) ِ ٍش7به(، )ْ ٍفع7ل ِْ ْ : يعن$ي) ِ

ٍُمشبه للفع$ل، احت$رازا م$ن اس$م ل$م ُي$شبه الفع$ل ف$. يج$وز والتعلي$ل واض$ح، .. أشبه الفعل ً َعل7ى(ٌ ٍش7به ْاس7م َ ٍفع7ل ِْ ْ : ش$به) ِ
ًفع6(مضاف، والفعل مضاف إليه،  ْ ًم ش$به فع$ل، اعط$ف فع$.ًاعطف فع. على اس) ِ ٍ ِ ًففع$. ھ$ذا مفع$ول ب$ه، يج$وز أن : ٍ

  .َُيْعطف الفعل على ا�سم الشبيه بالفعل، ھذا أراده بھذا البيت

ِاستعمل(و ْ ًعكسا َْ ْ ًعكسا(، و)َ ْ ِاس7تعمل(وھو أن تعطف ا�سم الشبيه بالفعل على الفعل، ) َ ْ ًعك7سا َْ ْ ھ$و : ا�س$تعمال) َ
Kفلم$$ا ج$$وز اس$تعمالُه َدل عل$$ى أن$$ه منق$ول موج$$ود ف$ي ل$$سان الع$$رب؛ =ن ث$م وض$$عا وث$$م ِإط$.ق اللف$$ظ وإرادة المعن$ى،  Kَ ًَ ٌ ٌ K K َ

ًحم$$ل، وث$$م اس$$تعمال، ث$$م وْض$$عا وھ$$و جع$$ل اللف$$ظ دل$$ي. عل$$ى المعن$$ى، أو القواع$$د العام$$ة وھ$$و الم$$راد ھن$$ا َ ًَ K K .. الوض$$ع
ِوھ$$و إط$$.ق اللف$$ظ وإرادة المعن$$ى، ھ$$ذا �: َالن$$وعي، وث$$م اس$$تعمال َم$$ا ُي$$ستعمل وُي$$تكلم :  يك$$ون إ� بع$$د الوض$$ع، يعن$$يُ َ

ُبألفاظ أو تراكيب إ� وھي منقولة في لسان العرب، � ُبد أن يكون ثم واضع أو�، ثم بعد ذلك يأتي ا�ستعمال ً َK K ٌ ٍ.  

Kثم يكون الحمل lوھو اعتقاد السامع ما يريده الُمتكلم من ك.م، يعني: ُ ًوعك7سا(يفھ$م الم$راد، : َ ْ ِاس7تعمل َ ْ : اس$تعمل) َْ
ًھذا فعل أمر مبني على السكون � محل له م$ن اFع$راب، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره ھ$ذا : ًأن$ت، وعك$سا: ٌ

ِمفعول به، تجده، فعل مضارع مجزوم، وجازمه ھو وقوعه في جواب الطلب وھو ا=مر ِاس$تعمل تج$ده، وتج$د: ٌ ھ$ذه : َ
ًمفع$ول ث$اني، إذا: ًمفع$ول أول، وس$ھ.: تتر أن$ت، والھ$اءيتعدى إلى مفعولين، الفاعل ضمير مس يج$وز عط$ف ا�س$م : ٌ

  .الشبيه بالفعل على الفعل

ُِيخرُج الحي من الميlت وُمخرُج (( ِْ َْ َ َ َِ ِ Kْ   . اسم الفاعل على الفعل.. عطف الثاني: ُيخرج..  ُمخرج]95:ا=نعام))[ ْ

ِيجوز أن ُيعطف الفعل على ا�سم المشبه: قال ھنا ً للفع$ل كاس$م الفاع$ل ونح$وه، ويج$وز أي$ضا عك$س ھ$ذاَ وھ$و : ِ
ٌأن ُيعط$$ف عل$$ى الفع$$ل الواق$$ع موق$$ع ا�س$$م اس$$م، فم$$ن ا=ول قول$$ه تع$$الى ًف$$الُمغيرات ُص$$ْبحا  ((: ِ ِ َِ ْ َف$$أثْرن* َ َ َ ًب$$ه نقع$$ا َ ْ َ ِ ِ  ((

ٌ ھنا المعطوف عليه صلة، وحقه أن تك$ون جمل$ة، ف$المغيرات م$ؤول ب$ال.تي أ]4-3:العاديات[ Kث$م : غ$رن، =ن$ه ق$د ُيق$الُ َ
  . ا=صل فيھا أن تكون فعلية) أل(، وصلة )أل(ھذا صلة : مغيرات.. المغيرات: حكمة ظاھرة

َفأثْرن ((: ًإذا َ َ ٍ ھذا معطوف على ما ھو في قوة الجملة الفعلية، كأنه عطف فع. على فع$ل، كأن$ه ]4:العاديات))[ َ ً َ ٌ
َف$$ال.ئي أغ$رن، أو ال.ت$$ي أغ$رن ص$$ب: ق$ال َحا ف$أثرن، عط$$ف جمل$ة عل$$ى جمل$ة، ك$$ذلك ا]ي$ة التالي$$ة، وك$ذلك قول$$هَ ً :)) 

َصافات ويقبْضن َ َ َِ ْ ٍ K ]((ھن$ا ص$ار التأوي$ل ف$ي الفع$ل � ف$ي اس$م الفاع$ل، : ھذا في قوة قابضات، يعني:  يقبضن]19:الملك
َھذا حال، والح$ال ا=ص$ل فيھ$ا أنھ$ا مف$ردة، وحينئ$ذ لم$ا ُعط$ف عليھ$ا و: ٍ=ن صافات ِ K قاب$ضات، فھ$و ف$ي : ًيقب$ضن، إذاٍ

  . تأويل قابضات

  .يجوز عطف الفعل على الفعل، وا�سم الشبيه بالفعل على الفعل، والفعل الشبيه باسم الفعل على الفعل: ًإذا

ٌعط$ف الجمل$ة عل$ى الجمل$ة ھ$ذا ج$ائز، ھ$ذا � : قب$ل ذل$ك نق$ول.. عطف الجملة ا�س$مية عل$ى الفعلي$ة وب$العكس
ٍل وفاق، فإذا ُعطفت الجملة على الجملة حينئذ الجملة نوعانإشكال فيه، وھذا مح ْ َ ِ   .ٌجملة اسمية، وجملة فعلية: ٍ

  :وفي عطف الفعلية على ا�سمية والعكس، ث.ثة أقوال

ا�س$مية عل$ى ا�س$مية � إش$كال، .. ُالتخالف، تعطف الفعلية عل$ى الفعلي$ة � إش$كال: ًالجواز مطلقا، يعني: أولھا
ًالج$واز مطلق$ا ب$الواو : أولھا: ٌعلية على ا�سمية، أو ا�سمية على الفعلية ھذا محل نزاع، فيھا ث.ثة أقوالKأما العكس الف

Kوغيرھا، وھذا ھو الُمرجح عند النحاة، وھو المفھوم من قول النحويين ف$ي نح$و ٌق$ام زي$د وعم$رو أكرمت$ُه: َ ٌ أن ن$صب : َ
ح$ات ھن$اك ف$ي ب$اب ا�ش$تغال، قلن$اعمرو أرجح؛ =ن تناسب الجملتين أولى من تخالفھما lم$ن الُمرج ،َ الن$صب أول$ى؛ : َ

َ=ننا لو نصبنا عطفن$ا جمل$ة فعلي$ة عل$ى فعلي$ة، والتناس$ب أول$ى م$ن التخ$الف، ف$دل عل$ى الج$واز؛ =نھ$م ج$وزوا الرف$ع  َK
ًورجحوا النصب، ما دام أنھم جوزوا الرفع فكان جملة اسمية، إذا ً َ َ َK :وھذا محُل وفاقتكون معطوفة على الفعلية ، .  

  ً.المنع مطلقا: الثاني
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يجوز عطف ا�سمية على الفعلية وب$العكس، إذا : يجوز في الواو فقط، يعني: والثالث، وھو =بي علي الفارسي
  ً.أنه يجوز مطلقا: كان العاطف ھو الواو، والصواب ھو ا=ول

Kي واح$د م$ن ث.ث$ة أش$ياء، =ن$ه � ُب$د أن عطف النسق في ا=صل أنه يتبع المعط$وف علي$ه ف$: بقي خاتمة، وھي ٍ
ًمن تشريك في اFعراب، ثم ھذا اFعراب إما يكون لفظيا أو محليا أو على سبيل التوھم ً ْK K ُ ٍ ِ َ.  

  :فالقسمة ث.ثية

ًإمكان توج$ه العام$ل =ن يك$ون المعط$وف ص$الحا : العطف على اللفظ، وھذا ھو ا=صل، وشرطه: ا=مر ا=ول
ٌج$اء زي$د وعم$رو:  المعط$وف علي$ه، إذا قي$ل=ن يلي العامل في ٌ ًرأي$ت زي$دا وعم$را.. َ ٍم$ررت بزي$د وعم$رو، حينئ$ذ .. ً ٍٍ

ْذكُر الرفع مع النصب مع الخفض في ھذه ا=مثلة الث.ث$ة واض$ح أن المعط$وف ق$د أخ$ذ حك$م الرف$ع لك$ون المعط$وف : ِ
أن$ه ي$صلح :  المط$رد، لك$ن ُي$شترط في$هًعليه مرفوعا، وھكذا في النصب، وھكذا في الخفض، ھذا ھو ا=صل وھذا ھو

  .Kأن يلي المعطوف عليه العامل، أما إذا لم يصلح ف. يجوز

  .وھذا له مثا�ن مشھوران

ًإمك$$ان توج$$ه العام$ل ب$$أن يك$$ون المعط$$وف ص$الحا =ن يل$$ي العام$$ل ف$ي المعط$$وف علي$$ه، ف$$. : ش$رطه، أي: ًإذا
ٍما جاءني من امرأة و� زيد: يجوز في نحو Kيد، لم$اذا؟ =ن العام$ل ال$ذي ج$ر ام$رأةِبجر ز: ٍ ٍم$ا ج$اءني م$ن ام$رأة و� : َ
ٍزيد، زيد نقول الزائ$دة، ) م$ن(ھذا معطوف على امرأة � يجوز أن يتبعه في اللفظ؛ =ن امرأة نكرة، وھو مج$رور ب$ـ : ٍ

ھ$ذا معرف$ة، : ٍ وزي$د نق$ولٍو� زي$د،: ًالزائدة � تدخل إ� على النكرة، فتعمل في النكرات � ف$ي المع$ارف، إذا) من(و 
  .ٍحينئذ � يجوز عطفه بالجرl على سابقه

َ� رجل في الدار و� فاطمة، نقول: كذلك ٌنافية للج$نس فھ$ي � تعم$ل ) �(� يصح أن يعطف على رجل؛ =ن : َ
Kالعطف باللفظ على اللفظ، فيأخذ حكمه مطلقا، � ُبد من : ًفي المعارف إنما تعمل في النكرات، إذا صحة تسليط العام$ل ً

َالذي عمل في المعطوف عليه على العامل، إن صح صح، وإن امتنع امتنع َ َ َK K ِ .  

العطف على المحل، بأن يتبع المعطوف محل المعطوف عليه، واFعراب المحل$ي كم$ا س$بق إنم$ا يك$ون : الثاني
  :على المحل ث.ثة شروطيشترط في صحة العطف : وھذا له ث.ثة شروط، يعني. أكثر ما يكون في المبنيات

ج$اء ف$ي : أن يك$ون المح$ل ق$د نط$ق ب$ه العرب$ي الف$صيح، يعن$ي: ِإمكان ظھور المحل في الفصيح، يعن$ي: ا=ول
ًلسان العرب النطق به، فإن لم يكن كذلك حينئذ امتنع أن ُيراعى، ولو كان في ا=صل متفقا عليه بأن ل$ه مح$.، ول$ذلك  ٍ

ًمررت بزيد وعمرا: قالوا � يصح ، مع كون النحاة متفقين على أن زيد مفعول به في المعنى، فمحله الن$صب، لك$ن � ٍ
َوعمرا، لماذا؟ =نه لم ُيْسمع: يصح أن ُيقال Kمررت زيدا، � ُبد أن يكون ھذا المحل قد نط$ق ب$ه العرب$ي الف$صيح ول$و : ً ً

ٍمرة واحدة، فلما لم ُينطق به ولو مرة واحدة، حينئذ لو كان له محل � ً ًَ   .  يعتبر عند العطفْ

َبأن يك$ون ذل$ك المح$ل مم$ا يظھ$ر ف$ي ف$صيح الك$.م، ف$. يج$وز: ِإمكان ظھور المحل في الفصيح: ًإذا م$ررت : َْ
Kبزيد وعمرا بالنصب، فإنه وإن كان محل الجار والمجرور نصب؛ =نه في معنى المفعول ب$ه، لك$ن لم$ا ك$ان � يج$وز  ٌ ًٍ

َ يُجز الن$صب للمعط$وف ھن$ا، أن يك$ون المعط$وف علي$ه مح$. ق$د نط$ق ب$ه ول$و ًمررت زيدا، لم: أن تقول في الفصيح ِ ُ ً َ َ
ًمرة واحدة في الفصيح منصوبا أو مرفوعا على حسب ما يقتضيه ً ً.  

: بأن يكون استحقاق المعطوف عليه ل$ذلك المح$ل لح$ق ا=ص$الة، ف$. يج$وز.. كون المحل بحق ا=صالة: الثاني
ٌھ$$ذا ض$$ارب زي$$دا وأخي$$ه، ض$$ارب ز ٍض$$ارب زي$$دا، وض$$ارُب زي$$د، طي$$ب: ًي$$دا يج$$وز في$$ه وجھ$$انًٌ َإذا ن$$صْبت تق$$ول! ًٌ َ َ :

ًضارب زيدا، لو قال قائل ًھذا ض$ارب زي$دا وأخي$ه، ب$الجر بن$اء عل$ى ج$واز إض$افة اس$م الفاع$ل إل$ى مفعول$ه، يعن$ي: ٌ ًٌ :
الم$ستكمل لل$شروط، ا=ص$ل اسم الفاع$ل ھن$ا .. �، ھنا � يجوز =ن العامل: ٍم.حظة ضارُب زيد فيعطف عليه، نقول

ًالن$صب، وأم$$ا الخف$ض فھ$ذا م$$ن ب$اب التخفي$ف، فھ$$و درئ$ا لمف$سدة الثق$$ل فح$سب، فُي$راد ب$$ه تخفي$ف اللف$ظ بح$$ذف : في$ه K
ًأن يك$ون مخفوض$ا، : ًالمحل الذي يراعى ھو الذي يكون أص. فيه، ا=ولى وا=صل: ٍالتنوين، فحينئذ � يراعى، نقول

ُالن$صب، ول$و ج$ازت اFض$افة حينئ$ذ � تراع$ى ف$ي المح$ل، نع$م ل$و : ل للشروط فا=صل في$هKوأما اسم الفاعل المستكم ٍ
ًضارُب زيد، حينئذ صح العطف، وإما أن ت.حظ اFضافة ثم ُيْعط$ف علي$ه بن$اء عل$ى أن مح$ل زي$د ھ$و : ًأضافه حقيقة ٍ ٍَ ُ َ ُ K
َ�، لكون ھذا الخفض فرعا � أص.، وإنما تراعى ا=صو: الخفض نقول َ ُ   . لًً
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ھ$$ذا : ك$ون المح$ل بح$ق ا=ص$$الة، ب$أن يك$ون اس$تحقاق المعط$$وف علي$ه ل$ذلك المح$ل بح$$ق ا=ص$الة، ف$. يج$وز
ًضارب زيدا وأخيه، يعني ٌافتراض أنه مج$رور باFض$افة؛ =ن اس$تحقاق معم$ول الوص$ف الج$ر ل$يس با=ص$الة، ب$ل : ٌ

  . النصب والجر باFضافة لقصد التخفيف: ا=صل

Kھ$ذا ُمع$رب مح$. مرفوع$ا أو من$صوبا، � ُب$د أن : العام$ل الطال$ب للمح$ل، المح$ل إذا قي$لوجود : الشرط الثالث ً ً ً ٌ
ٌإن زيدا وعمرو قائمان، ھذا كما س$بق بيان$ه أن بع$ضھم : ًباقيا في فصيح الك.م، و� يجوز: يكون العامل موجودا، أي ً

ًوعمرو معطوفا على المبتدأ، أي$ن المبت$دأ؟ ھ$و زي$د باعتب$ار ا=: جعل ًإن زي$دا، أي$ن العام$ل؟ كأن$ه جع$ل زي$دا ل$ه : ص$لٌ ًَ َ َ
  : محلين

  .الرفع لكونه مبتدأ في ا=صل: النصب وھو اللفظ، المحل الثاني: المحل ا=ول

ًھذا الذي لوحظ ف$ي المح$ل كون$ه مرفوع$ا أي$ن .. نعم، كونه مبتدأ في ا=صل فھو مرفوع، لكن أين عامله: نقول َ ِ
ِعامله؟ عامله أزيل َو بقي عامله، نع$م ُيراع$ى ف$ي المح$ل، وأم$ا وق$د أزي$ل عامل$ه حينئ$ذ إذا زال العام$ُل زال ذھب، ل.. ُ ََ ٍ ِ ُ K ْ َ

َمعه المعمول ھذا ا=صل، وھنا نسخ بمعنى ِ َأزيل، نْسخ: ُ ق$د ن$سخ : ًح$رف ناس$خ، وإذا ك$ان ناس$خا معن$اه: نق$ول) إن.. (ُ
  . � ي.حظ ا�بتداء البتة: ًورفع وجود ا�بتداء، إذا

ٌإن زي$دا وعم$رو قائم$ان برف$ع عم$رو؛ =ن : ًباقيا في فصيح الك.م، ف$. يج$وز: لعامل الطالب للمحل أيوجود ا ً
  . ًطالب الرفع وھو ا�بتداء قد زال ليس موجودا

ص$حة دخ$ول العام$ل المت$وھم عل$ى المعم$ول، : ٌالعطف على الت$وھم، وھ$ذا مختل$ف في$ه، وش$رطه: النوع الثالث
ٌوأما كثرة دخوله فشرط  Kَللحسن، ولھذا حُسن َلست قائما و� قاعد، ول$م يح$ُسن: َ ًم$ا كن$ت قائم$ا و� قاع$دا، ل$ست قائم$ا : ً ً ًُ

دخ$ول ) ليس(ا=كثر في خبر : ٌھذا مجرور على التوھم، ما ھو التوھم ھنا؟ قالوا: ٍو� قاعد، قالوا: ٍو� قاعد، بالخفض
لكث$رة دخ$ول الب$اء .. كأن$ه أدخ$ل الب$اء: Kت$صور.. و� ق$ا: ، ث$م ق$الًلست قائم$ا: ًالباء الزائدة تأكيدا، وھذا القائل كأنه قال

  . أنه أدخل الباء ھو لم يدخلھا: خيال، فتصور.. kعلى الخبر، فعطف عليه مع وجود الباء، توھم

Kو� قاعد بالخفض مجرورا بالباء المتوھمة، أين ھي؟ � وجود لھا وإنما ھي ف$ي الخي$ال، ال$ذي س$وغ ل$ه: ٍحينئذ َ ً ِ ٍ 
Kعند من جوزه.. ، وھذا عندھم حسن)َليس(ذلك كثرة دخول الباء على خبر  َ.  

ٍما كنت قائما و� قاعد فليس بحسن، لماذا؟ =ن دخول الباء ف$ي خب$ر : K وأما ًمنفي$ة أق$ل بكثي$ر م$ن دخ$ول ) ك$ان(ً
َولما كثر في باب ) ليس(الباء في خبر  ُ َ K)ُصار حسنا، ولما لم يكثر في باب) َليس ْ ًَ K) ًونحوھا لم يكن حسنا) َكان .  

أن العامل في العطف على المحل موجود دون أثره، والعام$ل ف$ي العط$ف عل$ى : والفرق بين القسمين ا=خيرين
ً� يجر بناء عل$ى الت$وھم، : أنه ليس بقياس، يعني: موجود وھذا غير موجود، وا=صل: ٌالتوھم مفقود دون أثره، ا=ول َ

  . ٍليس بعامل: K وأما أن يتعمده نقولًإن حصل غلطا ف. إشكال،

ٌم$ا زي$د قائم$ا لك$ن قاع$د، أو ب$ل قاع$د، =ن$ه ف$ي العط$ف : ًوقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المح$ل مع$ا، نح$و ٌ ًٌ
ٌما زيد قائما بل قاعد، ما بعد : ٌعلى اللفظ إعمال لما في الموجب ٌھن$ا مثب$ت أو منف$ي؟ م$ا زي$د قائم$ا ب$ل قاع$د، ل$و ) بل(ًٌ ًٌ

ًنا قاعد ھنا معطوف على سابقه بالنصب، ما زيد قائما جعل َھنا متى تْعمل) ما(ٌ Kتْعمل ف$ي موج$ب أو ف$ي منف$ي؟ � ُب$د .. َ َ َ
ھن$$ا ) م$$ا(� يمك$$ن العط$$ف عل$$ى المح$$ل؛ =ن : ًمثب$$ت، إذا) لك$$ن(و) ب$$ل(ًب$$ل لك$$ن قاع$$دا م$$ا بع$$د ! ًأن يك$$ون نفي$$ا، طي$$ب

َأْعملت، وشرط إعمالھا ِ ًم$ا زي$د قائم$ا، نق$ول: ٍذبقاء النفي، وحينئ: ُ ھ$ذا � ي$صح العط$ف عل$ى اللف$ظ، =ن ف$ي العط$ف : ٌ
: ِفي الموجب، وفي العطف على المحل اعتبار ا�بتداء مع زوال ا�بتداء ب$دخول الناس$خ، يعن$ي) ما(على اللفظ إعمال 

َ� ُبد من وجود العامل في المح$ل، وھن$ا ق$د ُمن$ع، ل$و قي$ل K :ًب$ل قاع$د عطف$ا عل$ى مح$ل زي$د ً، بكون$ه مبت$دأ ف$ي ا=ص$ل، ٌ

ٍإن زيدا وعمرو قائمان، حينئذ نقول: كالك.م في ٌ   ). ما(ھنا � يجوز لكون ا�بتداء قد زال بدخول الناسخ وھو : ً

ُالبدل: قال الناظم رحمه ' تعالى َ َ ْ.  

  .ھذا ھو الباُب ا=خير من أبواب التوابع وھو خاتمتھا

ُالبدل َ َ َالعوض، ومنه قوله: ً لغةْ َعسى ربنا أْن ُيْبدلنا خْيرا منھا (( :ِ َ َ َْ ً َِ ِ kَ َ   .العوض:  أي]32:القلم))[ ََ

Kوأما في ا�صط.ح فعرفه الناظم بقوله Kَ :  

ُابع.ـالت7777777777777  ُالمق7777777777777ص ِ ِب7777777777777الحكم ُودـَْ ْ ُ َب67777777777777 ِ ِ  

  

ِواس77777777777777 ٍطةـَ .الم77777777777777سم َوـُھ77777777777777 َ َ َب77777777777777د) ىـُ َ َ   
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ُالتابع( ِ   .والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدلالنعت، : ِجنس دخل فيه سائر التوابع، خمسة) .

ُالمقصود( ُ ِبالحكم َْ ْ ُ بع$د ) لك$ن(و) ب$ل(وحده دون المتبوع، ھذا المناسب، إن أخرجنا به عطف الن$سق بغي$ر : أي) ِ
ًاFثبات، مما قصَد فيه التابع والمتبوع معا كما سيأتي ُِ .  

ُالمقصود( ُ ِبالحكم َْ ْ ُ ُالمقصود) ِ ُ ِبالحكم(وٌھذا فصل أول، : َْ ْ ُ lُمتعل$ق ب$ه، ) ِ َب67(َ ٍواس7طة ِ َِ ًھ$ذا ف$ْصل ث$اني، إذا) َ ج$نس : ٌ
  .جنس وقيدان.. وفص.ن

ُتابعال(قوله  ِ ُالمقصود: (أدخل جميع التوابع، قوله) . ُ ِبالحكم َْ ْ ُ َأخرج ث.ثة) ِ النعت، والتوكيد، وعط$ف البي$ان؛ =ن : ْ
ٌھ$ذه لي$ست مق$صودة ب$الحكم، وإنم$ا ھ$ي ُمكمl$.ت  ًَ ًللمق$صود، ف$المتبوع ھ$و المق$صود ب$الحكم، والنع$ت ج$اء ُمكم$. ل$$ه، ِ َ ُ

ْالنعت تابع متم ما سبق َُ َ َ ُ ٌ ْj ِ َ ًُمتم له، وعطف البيان كذلك جاء موضحا وجاء مخص$صا، إذا: ً، إذا. ً ً ٌُم$تم م$ا س$بق، والتوكي$د : ٌ
ًكذلك ُمقو، إذا y ًجاء مقويا، إذا: َ   .ث.ثة بالحكمٌُمتم ما سبق، وليست مقصودة ھذه ال: ً

ُالمق77صود: (ًإذا ق$$ولھم ُ ِب77الحكم َْ ْ ُ م$$ا ھ$$و .. ُن$$سبة، م$$ا المق$$صود ب$$الك.م ھن$$ا؟ س$$بق أن اFس$$ناد.. باFس$$ناد: يعن$$ي) ِ
ًاFسناد؟ نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، أو الربط بينھما، أو ضم كلمة إل$ى أخ$رى عل$ى وج$ه اFف$ادة، ھ$ذا اFس$ناد ً ٍ ٍ :

ٌقام زيد، اFسناد ھن ًا شيء معنوي، كونك أْسندت وجئت بقام وأض$فته إل$ى زي$د عل$ى كون$ه ف$اع. ل$ه، ھ$ذا ھ$و اFس$ناد َ َ َ َ َ َ ُ ٌ
Kعل$ى أن$ه يقت$ضي م$$سندا وم$سندا إلي$ه، ُيعب$ر ع$ن اFس$ناد ب$الحكم ال$رابط ب$ين الفع$$ل : ٌفھ$و ش$يء معن$وي، ول$ذلك اتفق$وا َ ً ً

ًوالفاعل، كونه واقعا منه، نفيا أو إثباتا ً ٌما قام زيد: ً ٌقام زيد على وجه اFثبات: ، ھنا على وجه النفيَ َ.  

ُالحكم والربط والتعلق والع.قة بين الفعل والفاعل، وا�سم وا�س$م ا]خ$ر، مبت$دأ وخب$ر عل$ى وج$ه اFف$ادة، : ًإذا ُ
ُالمقصود: (ھذا ھو الحكم، ولذلك قال: نقول ُ ِبالحكم َْ ْ ُ ِبالحكم(، )ِ ْ ُ lجار ومجرور ُمتعلق بقوله) ِ ُمقصودال: (َ ُ َْ .(  

َب677( ٍواس77طة ِ َِ ٌھ$$ذا أخ$$رج عط$$ف الن$$سق؛ =ن عط$$ف الن$$سق ھ$$و مق$$صود ب$$الحكم ك$$ذلك ف$$ي الجمل$$ة، وس$$يأتي ) َ
  .تفصيله

ًج$اء زي$د وعم$رو، ك$$ل منھم$ا مق$صود ب$الحكم، إثب$$ات المج$يء لزي$د كإثب$ات المج$$يء لعم$رو، إذا ٌ ٌٌ ٌ ِعم$رو ق$$صَد : َ ُ
ًزي$د ال$ذي ھ$و الفاع$ل مق$صود ب$الحكم و� إش$كال في$ه، إذا: بالحكم، وإن لم يكن ھو المقصود بالحكم، وكذلك خرج$ت : ٌ

ُالمقصود: (التوابع ا=ربعة بقوله ُ ِبالحكم َْ ْ ُ َب6 ِ ٍواسطة ِ َِ َ .(  

َب6: (وقوله ٍواسطة ِ َِ lغي$ر، فھ$و ج$ار مج$رور ُمتعل$ق بقول$ه: ھنا اسمية، بمعنى) �(بغير، : يعني) َ ُالمق7صود: (َ ُ َْ( ،
ًُمتعلقا بالتابع، ھ$ذا ل$يس ب$صحيح، وال$صوابوجعله ُمحيي الدين  l lأن$ه ُمتعل$ق بالمق$صود، و : َ ٍواس7طة(م$ضاف، و) �(َ َِ َ (

  . مضاف إليه

َھ77و( .الم77سمى ُ َ ُالت77ابع(، )ُ ِ ُالمق77صود(ھ$$ذا مبت$$دأ أول، و) . ُ ِب77الحكم(ص$$فته، و) َْ ْ ُ lُمتعل$$ق ب$$ه، و) ِ َب677(َ ٍواس77طة ِ َِ lُمتعل$$ق ) َ َ
َھو(بالمقصود،  .المسم ُ َ َھو(، )ىُ .المسمى(مبتدأ ثاني، و) ُ َ ھذا خبر الثاني، والجملة من المبت$دأ الث$اني وخب$ره ف$ي مح$ل ) ُ

  . رفع خبر المبتدأ ا=ول

َھو( .المسمى ُ َ ًب7د): (في اصط.ح الب$صريين) ُ َ ًب7د)(، )َ َ Kھ$ذا مفع$ول ث$اني للم$سمى؛ =ن س$مى كم$ا س$بق تتع$دى ) َ K
Kمفع$ول ث$اني، وق$د يتع$دى إل$ى الث$اني بالب$اء) عب$د '(ھذا مفعول أول، و) ولدي(، سميت ولدي عبد ': إلى مفعولين َ ٌ :

Kيتعدى إلى ا=ول بنفسه، و) سميتُه(سميتُه بعبد '،  Kيتعدى إليه بالخفض) بعبد '(َ َ .  

َھو( .المسمى ُ َ َبد) ُ َبد)(، )َ َ أني$ب ع$ن الفاع$ل ف$صار :مفعول ثاني للمسمى؛ =ن المسمى ھنا اسم مفع$ول، ا=ول) َ ِ ُ

.الم77سمى(نائ$$ب فاع$$ل ض$$مير م$$ستتر، م$$سمى ھ$$و يع$$ود عل$$ى ت$$ابع، : المفع$$ول ا=ول: نائ$$ب فاع$$ل، يعن$$ي َ َب77د) ُ َ ف$$ي ) َ
َاصط.ح البصريين، وأما الكوفيون فقال ا=خفش ْ K :يسمونه بالتكرير: يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان .  

ُالتابع ( ُالمقصود. ُ ِبالحكم َْ ْ ُ ًالمنسوب إلى متبوعه نفي$ا وإثبات$ا؛ =ن الحك$م ھ$و اFس$ناد ھن$ا، : أي) ِ َب67(ً ٍواس7طة ِ َِ َھ7و َ ُ 
.المسمى َ َبد) ُ َ.(  

ُفالتابع جنس والمقصود بالنسبة : " قال الشارح Kانظر عبر عن الحكم بالنسبة؛ =ن تعبي$ر النح$اة بالن$سبة أكث$ر، " ٌ َ
َلذلك عَدل ابن عقيل ھنا عن التعبير الذي ذكره الناظم إلى التعبي$ر الم$شھور عن$د النح$اة وبالحكم ھذا تعبير المناطقة، و َ

ًفصل أخرج النعت والتوكيد وعط$ف البي$ان؛ =ن ك$ل واح$د منھ$ا مكم$ل للمق$صود بالن$سبة، ل$يس م$ستق. . النسبة: وھو ٌ ٍ
ٌوإنما ھو مكمل للمقصود بالنسبة، � مقصود بھا، و َب6(ٌ ٍواسطة ِ َِ َج المعطوف بـ أخر) َ ٌج$اء زي$د ب$ل عم$رو، : نح$و) بل(َ ٌ َ

ٍعمرو ھو المقصود بالنسبة، ھو الذي أثبت له المجيء، فإن عم$را ھ$و المق$صود بالن$سبة، ولك$ن بواس$طة وھ$ي  ًٌ َ ِ ، )ب$ل(ُ
ٌوأخرج المعطوف بالواو ونحوھا، فإن كل واحد منھما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة ٍ َ.  
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َف$صل ال$شارح ھن$ا بقو: ًإذا K َب67: (ل$هَ ٍواس7طة ِ َِ ًعط$ف الن$سق، إذا ك$ان مق$صودا ب$الحكم، وبع$ضه : من$ه م$ا أخ$رج) َ
َلكونه بواسطة، ولذلك ابن ھشام حقق المقام فقال K َ ھ$ل عط$ف الن$سق : َعطف النسق عل$ى ث.ث$ة أن$واع، =ن ث$م خ$.ف: ٍ

ُالمقصود: (خرج بقوله ُ ِبالحكم َْ ْ ُ َب6(أو ) ِ ٍواسطة ِ َِ ھ$ل خ$رج ) ب$ل(بكون$ه ب$. واس$طة، المعط$وف ب$ـ خ$رج : ُ؟ ثم إذا قيل)َ
ُالمقصود: (بقوله ُ ِبالحكم َْ ْ ُ َب6(أو ) ِ ٍواسطة ِ َِ   ؟ )َ

  :النسق على ث.ثة أقسام: نقول

ِما ليس مقصودا بالحكم: أحدھا َكجاء زيد � عم$رو، ج$اء زي$د أثب$ت ل$ه الحك$م وھ$و: ً ِ ُ ٌ ٌٌ ٌالمج$يء، � عم$رو، ھ$ذا : َ
َنفي عنه المجيء، إذا◌ ًَ ٌجاء زيد � عمرو: ًس مقصودا بالحكملي: ُ ٌ ٌكج$اء زي$د � عم$رو، وم$ا : ًما ليس مقصودا بالحكم. َ ٌ

Kجاء زيد بل أو لكن عمرو، أما ا=ول ٌ ٌ ٌفواضح؛ =ن الحكم السابق منفي عن$ه، ج$اء زي$د � عم$رو، الحك$م ال$سابق ع$ن : َ ٌٌ َ
ًمنفي عن المعطوف، إذا) �(حرف العطف وھو    . م، � إشكال فيهًليس مقصودا بالحك: ٌ

Kف$5ن الحك$م ال$سابق ھ$و نف$ي المج$يء، والمق$صود ب$ه إنم$ا ھ$و ا=ول، يعن$ي: Kوأما ا]خران ِ ِال$ذي ق$صَد ب$ه ھ$و : َ ُ
ٌما جاء زيد بل عمرو، أين النسبة ھنا: ا=ول؛ =نه قال ٌم$ا ج$اء زي$د، ) لك$ن(و) ب$ل(أين المسند والمسند إليه؟ ما قب$ل .. ٌ

ًھو نفي المجيء عن زيد، بل عمرو الثاني ل$م ُيثب$ت ل$ه ا=ول، إذا المق$صود بالن$سبة: ًإذا المقصود بالحكم َ ْ ھ$و ال$سابق : ٌ
ٌ، ما جاء زيد بل عمرو، أي$ن الن$سبة؟ نق$ول)لكن(و) بل(على  ٌ ل$يس ھ$و : ٌنف$ي مج$يء زي$د، ب$ل عم$رو م$ا بع$دھا نق$ول: َ

  ).لكن(و) بل(المقصود بالنسبة، وإنما المقصود بالنسبة ما قبل 

إنم$ا : ف5ن الحكم السابق ھو نف$ي المج$يء، والمق$صود ب$ه: ًالنوع ا=ول ما ليس مقصودا بالحكم، وا]خران: ًإذا
Kبعد النفي يثُبت لھما نقيض الحكم السابق كم$ا س$بق معن$ا، وأم$ا الحك$م ) لكن(و) بل(ھو ا=ول، وذلك =ن المعطوف بـ  ْ َ
ٌما جاء زيد بل عمرو، معن$اه: فقولك) لكن(و) بل(ما قبل : المذكور فالمقصود به ا=ول، يعني ٌأن ع$دم المج$يء ثاب$ت : ٌ

  . ًلزيد، وأن عمرا ثبت له المجيء

ٌم$ا ھ$و مق$صود ب$الحكم ھ$و وم$ا قبل$ه، في$صدق علي$ه أن$ه مق$صود ب$الحكم � المق$صود ب$الحكم، م$ا : النوع الثاني ٌ
ًالمقصود بالحكم، ھذا ص$ار ُمعرف$ا، : الفرق بين العبارتين؟ إذا قيل K ًالمق$صود ب$الحكم حينئ$ذ ص$ار مح$صورا في$ه، فھ$و ٍ

ًالمقصود وغيره منفي عنه، أما كونه مقصودا بالحكم، ف. ينفي أن يكون غي$ره ك$ذلك مق$صود ب$الحكم، إذا م$ن عط$ف  ًٌ K ٌ
  . ًما قد يكون مقصودا بالحكم � أنه ھو المقصود بالحكم: النسق

ٌ في$$صدق علي$$ه أن$$ه مق$$صود -المعط$$وف والمعط$$وف علي$$ه-ٌم$$ا ھ$$و مق$$صود ب$$الحكم ھ$$و وم$$ا قبل$$ه : الن$$وع الث$$اني ُ َ
ُالت7ابع: (ٌبالحكم، � أنه المقصود، وفرق بينھما؛ =ن البدل ھو المقصود ب$الحكم، ول$ذلك ق$ال ِ ُالمق7صود . ُ ِب7الحكم َْ ْ ُ � : ًإذا) ِ

ًينفي أن يكون شيء آخر مقصودا بالحكم، لكنه � يصدق عليه أنه ھو المقصود بالحكم، فرق بين   . العبارتينٌ

ٌج$$اء زي$$د وعم$$رو، زي$$د مق$$صود ب$$الحكم، وعم$$رو مق$$صود : � أن$$ه المق$$صود وذل$$ك ك$$المعطوف ب$$الواو، نح$$و ٌ ٌ ٌٌ ٌ
ًعم$$رو مق$صود ب$$الحكم، ھ$ل ھ$$و المق$صود ب$$الحكم؟ �، لم$$اذا؟ لكون$ه ُمثبت$$ا لزي$د، ل$$و قل$ت: ًب$الحكم، إذا َ ْ ٌ ھ$$و المق$$صود : ٌ

َبالحكم، حينئ$ذ نف$ي ع$ن س$ابقه ِ ُ ٌعم$رو، ك$ل منھم$ا مق$صود ب$الحكم، ل$و قل$تٌج$اء زي$د و: ٍ ٌ عم$رو الث$اني المعط$وف ھ$و : ٌ
َالمقصود بالحكم لزم أن ُينفى المجيء عن زيد وھذا باطل، ھذا التفصيل جيد َ ِ َ.  

ٌجاء زيد وعمرو، وما جاء زيد و� عمرو، ك.ھما مق$صودان ب$الحكم، فھ$ذان النوع$ان : كالمعطوف بالواو نحو ٌٌ ٌ
أ� يك$ون غي$ره : الف$صل ا=ول المق$صود ب$الحكم، يعن$ي: نعت والتوكيد وعطف البيان، إذا قي$لخارجان بما خرج به ال

  . ًمقصودا بالحكم، خرج النعت، وخرج التوكيد، وخرج عطف البيان، وھذه واضح أنھا خرجت

ًم$ا ق$د يك$ون مق$صودا : ٌوھ$و م$ا ل$يس ل$ه ق$صد ف$ي الحك$م الن$وع ا=ول، والث$اني: بقي نوعان م$ن عط$ف الن$سق
َب677: (وھ$$و ال$$ذي أخرج$$ه بقول$$ه: المق$$صود ب$$الحكم، بق$$ي الن$$وع الثال$$ث: ب$$الحكم � أن$$ه ھ$$و المق$$صود، ھ$$ذا خ$$رج بقول$$ه ِ 

ٍواسطة َِ َ.(  

ٌج$اءني زي$د ب$ل : بع$د اFثب$ات) ب$ل(ٌم$ا ھ$و مق$صود ب$الحكم دون م$ا قبل$ه، وھ$ذا ھ$و المعط$وف ب$ـ : النوع الثالث
  ماذا قال ھناك؟ بعد اFثبات تنقل الحكم، ) بل: (ٌعمرو، قلنا

ُوانق77777777777ل   ْ َبھ77777777777ا َ ِللث77777777777ان ِ . َحك77777777777م ِ ْ .اAول ُ َ  

  ج

ِالخب777777777777777ر ِف777777777777777ي َ ِالمثب7777777777777777ت َ َ ُْ. . . . .   
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ًما جاءني زيد بل عمرو، عمرو ھ$و ال$ذي ج$اء، وا=ول م$سكوت عن$ه، إذا: ًإذا ٌ ٌ ٌ ًص$ار مق$صودا ب$الحكم م$ا بع$د : ٌ
َب6: (ٍ، حينئذ نحتاج إلى إخراجه فقال)بل( ٍواس7طة ِ َِ ھ$و المق$صود ب$الحكم : ف$ي س$ياق اFثب$ات نق$ول) ب$ل( م$ا بع$د ً:، إذا)َ

ًوليس مقصودا، ب$ل ھ$و المق$صود ب$الحكم، إذا أن : ش$ارك الب$دل؛ =ن الب$دل ھ$و المق$صود ب$الحكم، لك$ن الف$رق بينھم$ا: ً
  .بواسطة، وذاك بدون واسطة: يعني) بل(ٌالمعطوف ھنا معطوف بـ 

ٌجاءني زيد بل عمرو، وھذا النوع خرج بقوله: بعد اFثبات نحو) بل(وھذا ھو المعطوف بـ  َب6: (ٌ ٍواس7طة ِ َِ Kوث$م ) َ َ
المق$صود ب$الحكم أخ$رج ن$وعين م$ن عط$ف : أن يكون قوله: خ.ف طويل عريض في اFخراج، لكن ھذا التحقيق جيد

ِما ليس مقصودا بالحكم و: النسق، وھو   . قصودٌوھو ما ھو مقصود ھو وما قبله � أنه ھو الم: ، والثاني)أو(ً

َب67: (وھو المقصود ب$الحكم أخرج$ه بقول$ه: بقي النوع الثالث ٍواس7طة ِ َِ َھ7و، )َ .الم7سمى ُ َ : ف$ي اص$ط.ح الب$صريين ُ
ًبد) َ َ.  

Kثم قال ُ :  

َقسم لك البدل إلى أربعة أقسام K:  

ًمطابقا( َ َِ ْأو ُ ْأو(، )َ ًبعضا(ھنا للتقسيم، ) َ َ ْ ِيشتمل َما َأو َ َ ْ ِعليه َ َ ْأو(لث، ھذا الثا) َ ٍكمعط7وف َ ُ ْ َ ْبب7ل َ َ َ، ث$م ق$سم ل$ك الراب$ع )ِ K K ُ
  .بدل غلط، وبدل إضراب: ھذا إلى قسمين

ًمطابق77ا( َ َِ ْيل: (مفع$$ول ث$$اني لقول$$ه: بالن$$صب) ُ ْيل: (ًوال$$ضمير نائ$$ب فاع$$ل مفعول$$ه ا=ول، إذا) َف77ىُ يتع$$دى إل$$ى ) َف77ىُ
ً الب$دُل مطابق$ا، ھ$ذا الن$وع َُيلف$ىٌوھ$و عائ$د عل$ى الب$دل، Kمفعولين، وھو ُمغير ال$صيغة ھن$ا، نائ$ب الفاع$ل مفعول$ه ا=ول 

  .بدل كل من كل: Kا=ول وھو الذي ُيعبر عنه

ْأو( ًبعضا َ َ ْ ًأو ُيلفى بعضا، وھو القسم الثاني، وھو المسمى) َ َ   .بدل بعض من كل: ْ

ْأو( ِما يشتمل َ َ ْ َ ِيشتمل(، )ِيهَلَع َ َ ْ َعلي7ه(ھذا فعل مضارع، و) َ lُمتعل$ق ب$ه، ) َ ٌاس$م موص$ول ف$ي مح$ل ن$صب ) م$ا(و َ
ًمطابقامعطوف على  َ َِ ُ.  

ْأو ىَفْلُي( ٍكمعطوف(ھذا كذلك حرف عطف، ) َ ُ َ ٍمثل معطوف) َ مث$ل فھ$ي : بالن$صب، فالك$اف ھن$ا بمعن$ى) َمثل.. (َ
ٍمعطوف(اسمية، وھو مضاف و ُ ْ ْببل(مضاف إليه، ) َ َ lُمتعلق بقوله) ِ ٍمعطوف: (َ ُ ْ َ.(  

  :أربعة أقسام: ًإذا

ھ$ذا م$ن ا=لف$اظ الم.زم$ة ) ك$ل(بدل الكل من الكل، وھذا غلط؛ =ن : بدل كل من كل، وشاع عند النحاة: ا=ول
ٍأنه إذا ُحذف المضاف حينئذ يكون المضاُف إليه منويا، وإذا ك$ان الم$ضاف إلي$ه منوي$ا حينئ$ذ : ًلmضافة، معنى، بمعنى ًٍ ً َ ِ

ب$دل الك$ل م$ن الك$ل، وب$دل ال$بعض م$ن : ن ش$اع عن$د النح$اةالبعض ھذا غلط، وإ.. على المضاف، الكل) أل(� تدخل 
َعليھما، وإن تُسومح فيھا وتُسوھل � إشكال فيه) أل(الكل، وك. اللفظين � يصح دخول  َِ ُِ ُ .  

يط$ابق معن$اه معن$اه، الث$اني ھ$و ع$ين ا=ول، : ھ$و ب$دل ال$شيء مم$ا يط$ابق معن$اه، أي: ، وحقيقت$هبدل كل من كل
ُي، كل منھما يصدق على ذات واحدة، والمراد بالمطابقة ھن$اوا=ول ھو عيُن الثان ٍ : بح$سب الم$صدق، الم$صدق يعن$ي: ٌ

ٍما يقع عليه الشيء، بأن البَدل والُمْبدل منه واقعين على ذات واح$دة، فنق$ول ًج$اء زي$د أخ$وك، أخ$وك نْعرب$ه ب$د� م$ن : َ ِ ُ ٌ
أخ$وك، وم$ا ي$صدق : ن م$ا ي$صدق علي$ه الث$انيزي$د، ھ$و ع$ي: ھو عينه، م$ا ي$صدق علي$ه ا=ول.. زيد، بدل كل من كل

ٍكل منھما يصدقان على ذات واحدة، ھذا ُيسمى: ًزيد، إذا: أخوك ھو عين ما يصدق عليه ا=ول: عليه الثاني بدل ك$ل : ٌ
ٍج$زء، حينئ$ذ : كله � بعضه، إذا فھمت أن الب$دل ق$د يك$ون ب$دل بع$ض، يعن$ي.. عينه.. الثاني كل ا=ول: من كل، يعني

ٍأنه عين ا=ول، كل منھما يصدق على ذات◌ واحدة:  المراد ببدل كل من كلفھمت أن ِ ٌ .  

ًمطابق777777777777ا َ َِ ْأو ُ ًبع777777777777ضا َ َ ْ ْي777777777777شتمل َم777777777777ا ْو ٱَ ِ َ ْ َ  

  

ِعلي7777777777777ه َ َيلف7777777777777ى َ ْأو ُ ٍكمعط7777777777777وف َ ُ ْ َ ْبب7777777777777ل َ َ ِ  

  ج

َوذا ِل6ض777777777راب َ َِ ْ ُع777777777زٱ ِ ْ إنْ ْق777777777صد ِ ْص777777777حبً اَ َِ  

  ججج

َودون ُ ٍق777777777777777صد َ ْ ٌغل777777777777777ط َ َ ِب777777777777777ه َ ْس777777777777777لب ِ ُِ  

  ج

ُزرهـَك777777777777777 ْ ًالداـَخ777777777777777 ُ َ َوق777777777777777 ِ ُبلهـَ ْ M َالي777777777777777دا َ  

  ج

ُواعرف77777777777ه ْ ِ ْ ُحق77777777777ه َ . ْوخ77777777777ذ َ ُ ًن77777777777ب6 َ ْ َم77777777777دى َ ُ  
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نع$م، ھ$ذا التغ$اير باعتب$ار اللف$ظ؛ =نن$ا : ٌجاء زي$د أخ$وك، نق$ول: ًف. يرد أنھما كثيرا ما يتغايران بحسب المفھوم
ٌبأنھما ذات واحدة، ث$م زي$د لف$ظ مفھوم$ه: كيف ُيقال: نقول َأن$ه عل$م عل$ى ذات، وأخ$و: ٌ ُك ك$ذلك وص$ف ل$ذات ب$ا=خوة، َ ُ ٌ
الث$اني ع$ين ا=ول ف$ي : نح$ن � نق$ول.. ٍھذا التغاير � باعتبار ال$ذات، وإنم$ا باعتب$ار مفھ$وم اللف$ظ؛ =ن ك$ل لف$ظ: نقول

ًجاء زي$د زي$د، ج$اء أخ$وك أخ$وك، حينئ$ذ ص$ار الث$اني توكي$دا ل$5ول، وإنم$ا ھن$ا يك$ون تغ$اير : ًاللفظ وإ� صار توكيدا ٍ
: ٌم$ا ي$صدق علي$ه فھ$و ش$يء واح$د.. Kلفظ، فيحصل تغاير في مفھوم اللفظين، وأما ما يقع عليه ف$ي الخ$ارجبينھما في ال

  .ٌجاء زيد أخوك، ھو عينه الذات واحدة

ًوإن ُوصفت بكونھا زيد لكونه علما عليه، وُوصفت بكونھا أخوك لوصف ا=خوة، إذا ًُ َ َِ الوصفان متغ$ايران لك$ن : ِ
  .ات فالذات واحدة� يلزم منھما تغاير الذ

" يطابق معناه معناه، ط$ابق معن$ى أخ$وك معن$ى زي$د، : وھو بدل الشيء مما يطابق معناه، أي:  بدل كل من كل
ط$ابق معن$ى أخ$وك معن$ى زي$د، المعن$ى ال$ذي : Kھكذا يقول ھناك الصبان، طابق معن$اه معن$اه يعن$ي" طابق معناه معناه 

Kوك ذات واحدة، وإن حصل اخت.ف في مفھوم اللفظ، ھذا � ُبد منهمسمى زيد ومسمى أخ.. ُيْصدق عليه، المسمى ٌ .  

ٌجاء زيد أخوك، ث$م التغ$اير ال$ذي تقت$ضيه المطابق$ة ظ$اھر : ًف. يرد أنھما كثيرا ما يتغايران بحسب المفھوم نحو ُ ٌ
ًإن اختلفا مفھوما، وإ� ُجعل التغاير باعتبار اللفظ، إذا ًَ لمط$ابق للب$دل من$ه الم$ساوي ل$ه الب$دل ا: بدل كل من ك$ل، وھ$و: ِ

َفي المعنى، مررت بأخيك زيد، كذا مثل ابن عقيل َK ٍ.  

ُزرهو( ْ ًخالدا ُ َ ِ Kكما مثل له الناظم، ) َ ُزره(َ ْ ًخالدا ُ َ ِ ًخالدا(، )َ َ ِ   .َضمير الغيبة.. ھذا بدل من الضمير) َ

Kمثلوا ل$ه بقول$ه تع$الى راط الُم$ْستقيم ((: َ lَاْھ$دنا ال$ص ِ َِ َْ َ َص$را * َ َط ال$ذينِ ِ K َ ص$راط بالن$صب، ]7-6:الفاتح$ة))[ َ َ َاْھ$دنا  ((ِ ِ
راط الُمْستقيم lَالص ِ َ ْ َ ْصراط الذين أنعْم$ت عل$ْيھم (( نعت للصراط، ]6:الفاتحة))[ َ ِ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِK َص$راط ھ$ذا ب$دل : ، نق$ول]7:الفاتح$ة))[ َ َ ِ

راط الُم$ْس ال$((عين ا=ول، ھل مسماھما واح$د؟ .. عينه.. كل من كل lْص َ َتقيمَ ِ  ((ً؟ وص$فُه بكون$ه م$ستقيما، ]6:الفاتح$ة))[ َ
ْصراط الذين أنعْم$ت عل$ْيھم ِ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِK َ الُم$نعم عل$يھم، ف$ي الخ$ارج م$صدقھما واح$د، وإن اختلف$ا باعتب$ار الوص$ف]7:الفاتح$ة))[ َ ْ :

َص$$راط ال$$ذين أنعْم$$ت ع ((: ٌص$$راط م$$ستقيم ھ$$ذا وص$$ف � ش$$ك أن$$ه ف$$ي اللف$$ظ مغ$$اير لقول$$ه َ َ ََ ْ َ ِ ِK ْل$$ْيھمَ ِ  ھم$$ا ]7:الفاتح$$ة))[ َ
Kمتغايران في اللفظ، أما من حيث ما يصدق عليھما الصراط فنقول ٌھو واحد، ليس بصراطين، بل ھ$و ص$راط واح$د، : ِ

ر باFس.م lر بالقرآن، وفس lَولذلك فس َُ ر بالنبي صلى ' عليه وسلم، كل ھذه نقول.. ُ lَفس   .ٌمصدقھا واحد: ُ

Kوسماه ابن مالك  lب$دل ك$ل م$ن ك$ل، لم$اذا؟ =ن الكلي$ة تقت$ضي : ، و� ي$سميه)بدل المط$ابق: (-مه ' تعالى  رح-َ ُ
ٌالجزئية، بدل كل إذا ثم جزء ُيفھم منه، جزء وكل َ K َ َكلية وجزئية، إذا ُيفھم منه ذلك.. ً ْ ً.  

ِإل$$ى ص$$راط العزي$$ز الحمي$$د ((: وج$$اء قول$$ه ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ َ ِ *'ِ K ]((2-1:إب$$راھيم[lھ$$ذا ب$$دل، . . ب$$الجر ]ِق$$راءة م$$ن ج$$ر، ف$$ا)) 
ِصراط العزيز الحميد  ِ ِ َِ َ َْ ِْ ٍكل من كل؛ =ن الكلية ھذه وص$ف، حينئ$ذ نحت$اج إل$ى نق$ل :  بدل � نقول]2-1:إبراھيم[))ِ' * ِ ْ َ ٍ

ٌف$ي إثب$$ات ھ$$ذه ال$$صفة، فباعتب$ار اللف$$ظ ل$$ئ. ي$$وھم نق$$صا، انتقلن$ا إل$$ى وص$$ف مط$$ابق، ف$اللفظ ھ$$ذا مط$$ابق لم$$ا قبل$$ه ً )) :
ِالعزي$$ز الحمي$$د  ِ َ َْ ِْ : ٌھ$$ذا مط$$ابق للحمي$$د، م$$صدقھما واح$$د، وإن اختلف$$ا ف$$ي مفھ$$وم اللف$$ظ: ِ ' نق$$ول]2-1:إب$$راھيم[))ِ' * ِ

ٍ'، مختلفة من جھة المعاني، لكن المصدق واحد، فا=سماء متعددة والذات واحدة، حينئ$ذ اختلف$ت ف$ي .. حميد.. عزيز
ًوإنم$ا ُيطل$ق ك$ل عل$ى ذي أج$زاء، وذل$ك ُممتن$ع ھن$ا، إذا. ب$دل المط$ابق: ول$ذلك س$ماهالمفھوم ولك$ن الم$صدق واح$د،  ٌ ٌٍ ُ ْ :

ًيلفى مطابقا( َ َِ ُ َ   . ھذا النوع ا=ول) ُْ

ًأو بع77ضا( َ ْ َ ْ َأكل$$ت الرغي$$ف ثلث$$ه، الرغي$$ف: ب$$دل بع$$ض م$$ن ك$$ل، نح$$و: يعن$$ي) َ ُ َ ھ$$ذا ك$$ل، وھ$$و قاب$$ل للتبع$$يض : ُ
َثلثه ھذا بدل بعض من: والتجزئة، فقيل ًثلث الرغيف جزء من المبدل منه، إذا:  كل؛ =ن الثلث يعنيُ بدل البعض م$ن : ٌ

ًالكل ھو بدل الج$زء م$ن كل$ه، قل$ي. ك$ان ذل$ك الج$زء أو م$ساويا أو أكث$ر، فھ$و ل$يس كا�س$تثناء، ا�س$تثناء عن$د النح$اة  ً
  .فيه خ.ف، وا=كثر فيه خ.فخ.ف، ھل يجوز استثناء ا=كثر أم ا=قل، أم المساوي؟ ا=قل متفق عليه، والمساوي 

َأكل$ت الرغي$ف ثلث$ه ھ$ذا أكث$ر، : ٌ� ُيشترط فيه ذل$ك، س$واء ك$ان الب$دل أق$ل، أو أكث$ر، أو م$ساوي.. Kأما البدل ف. ُ ُ
ًنْصفه أقل، ثلثيه ھذا أكثر، إذا َ ُ َ   . ھذا جائز: ِ

ًوھو بدل الجزء من كله قلي. ك$ان ذل$ك الج$زء، أو م$ساويا، أو أكث$ر ُأكل7ت( ً ْ َ َالرغي7ف َ ُثلث7ه ِ. َ ُن7صفه أو ُُ َ ْ ِثلثي7ه أو ِ ْ َ ُُ( ،
ٍو� ُبد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، بخ.ف بدل كل من كل، ذاك � ُيشترط فيه ض$مير؛ =ن$ه ص$ار كالجمل$ة  K

ٌج$اء زي$د أخ$وك، أخ$وك ھ$و ع$ين زي$د، وزي$د : ًالتي وقعت خبرا، وكانت ھي مبتدأ في المعنى، ھذا بدل الكل من الكل ٌ
ًھو عين أخيك، حينئذ � نحتاج إلى رابط، كما أن الجملة إذا وقعت خبرا عن المبتدأ وكانت ھ$ي المبت$دأ ف$ي المعن$ى �  ٍ
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ٍنحتاج إلى رابط، وأما الرغيف والثلث فھما غيران، حينئذ نحتاج إلى رابط يربط البدل ٍ K .. ٍبدل البعض م$ن ك$ل ب$ضمير
  . يعود على المبدل منه

ٍله ب$ضمير يرج$ع للمب$$دل من$ه بخ$$.ف الب$دل المط$ابق، فإن$$ه � يحت$اج إل$ى راب$$ط◌ لكون$ه نف$$س Kو� ُب$د م$ن ات$$صا ِ ٍ
ٍالُمبدل منه في المعنى، كما أن الجملة التي ھي نفس المبتدأ في المعنى � تحتاج لرابط ِ .  

ٍاشترط أكث$ر النح$ويين م$صاحبة ب$دل ال$بعض وا�ش$تمال ل$ضمير عائ$د عل$ى): " شرح الكافية(وقال في   المب$دل ٍ
�K ُبد في ب$دل الج$زء أو ال$بعض .. شرط: لكن أكثر النحاة على أنه" منه، والصحيح عدم اشتراطه، ولكن وجوده أكثر 

ٍمن كل أن يكون مضافا إلى ضمير ٌھو أو يكون معه ضمير يعود عل$ى المب$دل من$ه، واب$ن مال$ك � ي$رى أن$ه ش$رط، .. ً

  . وإنما وجوده أكثر

Kثم ھذا الضمير قد يك ًأكلت الرغيف ثلثه، وقد يك$ون مح$ذوفا، نح$و قول$ه تع$الى: ًون مذكورا كا=مثلة السابقةُ َ ُ :)) 
َو[ على الناس حج البْي$ت م$ن اْس$تطاع َ َ َ ِ ِ ََ َ ِ ِِ k ِْ K َ K ]((م$ن اْس$تطاع م$نھم،]97:آل عم$ران َ ََ َ ِو[  ((ھ$ذا ب$دل بع$ض م$ن ك$ل ) َم$ن (ِ ِ َK

ِعلى الناس K َ َمن اْستطاعل،  الناس ك]97:آل عمران))[ َ ََ َ   . Kھذا ضمير ُمقدر: بدل بعض من كل، منھم: ِ

َوُحمل عليه قوله ْثم عُموا وص$موا كثي$ر م$نُھم ((: ِ ْ ِ ِ kٌ َ َ َ َ K ب$دل بع$ض م$ن : ھ$ذا كثي$ر إذا أعربن$اه:  م$نھم]71:المائ$دة))[ ُ
ٌكل، حينئذ � ُبد من الضمير، والضمير ھنا ملفوظ به، وقيل كثير ٌٍ K :جملة مقدمة خبر:  و عمواھذا مبتدأ مؤخر .  

ً� ُبد من الضمير، والضمير قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا: yعلى كل ً K.  

َأكلت الرغيف ثلثه، :  بدل بعض من كل نحو َوقبله اليدا(ُ َ Mُ ُقبله(، )َ M َقبل7ه الي7د(ًالضمير يعود على خال$دا، ) َ َ Mُ ل$ُه ) اَ lَقب
ًكله؟ اليَدا، إذا ُK : من كلھذا بدل بعض .  

أكل$$ت : ش$$رط ال$$صحة ھن$$ا، إذا قل$$ت: ش$$رط ص$$حته ص$$حة ا�س$$تغناء عن$$ه بالمب$$دل من$$ه، يعن$$ي: وق$$ال بع$$ضھم
َالرغيف ثلثه، يصح أن تقول َأكلت ثلث الرغيف، صح أو �؟ صح أن يستغنى ع$ن المب$دل من$ه بالب$دل: ُ ب$دل ال$بعض .. ُ
َأكل$ت الرغي$ف ثلث$ه: من الكل، فب$دل م$ن أن تق$ول َأكل$ت ثل$ث .. ُ ًالرغي$ف، وھ$ذا ص$ح، إذاُ K Kإذا ص$ح ھ$ذا التعبي$ر وھ$ذا : َ َ

  . ٍالتركيب صار بدل بعض من كل

Kشرط صحته ٍصحة ا�ستغناء عنه بالمبدل منه، وك$ذلك ب$دل ا�ش$تمال، ف$. ُب$د ف$ي ك$ل م$ن ب$دل ال$بعض وب$دل : ِ K K ِ
ً� ُبد أن يدل علي$ه إجم$ا�.. ًا�شتمال من د�لة ما قبله عليه إجما� َ َk K بخ$.ف ب$دل المط$ابق ف$. ي$شترط ذل$ك؛ =ن$ك إذا ،

ًأكلت الرغيف، ھذا ُمحتمل أنك أكلت الرغيف كله، أو أكلت بعضه، إذا: قلت ِ Kثلثه حينئذ دل عل$ى : Kَدل عليه، فإذا قلت: َ ُ ٍ َ ُ
  .ُالثلث بالرغيف =ن ا�حتمال وارد

َأكل$ت الرغي$ف ثلثي$ه: كذلك إذا قل$ت َن$صفه نق$ول.. ُ ًأكل$ت إلي$ه، ُمحتم$ل =ن يك$ون بع$ضا م$ن : نادالرغي$ف وإس$: ِ َ ٌ ِ
Kالرغي$$ف � كل$$ه، ف$$دل علي$$ه إجم$$ا�، ك$$ذلك ُ َ K ِأعجبن$$ي زي$$د علُم$$ه، علُم$$ه: ُ ِ K َدل زي$$دهأعجبن$$ي : ٍب$$دل اش$$تمال، حينئ$$ذ نق$$ول: ٌ

  . ًإجما� على بدل اشتمال

ُوھو بدل شيء من شيء ي$شتمل عامل$ه عل$ى معن$اه، ھ$ذا: بدل ا�شتمال: الثالث ِ ٍ  عل$ى رأي اب$ن ھ$شام رحم$ه ' ٍ
ْأعجبني زيد علُمه، أين بدل ا�شتمال: تعالى، إذا قيل ِ .. اش$تمال، أي ال$شيئين اش$تمل عل$ى ا]خ$ر.. ِأي$ن الب$دل؟ علُم$ه.. ٌ

أعجبن$ي، ھ$و ال$ذي اش$تمل عل$ى الب$دل؟ ھ$ذا مح$ل : ٌھل العلم اش$تمل عل$ى زي$د، أو زي$د م$شتمل عل$ى العل$م، أو العام$ل
  .  أقوالث.ثة.. النزاع

َزي$د اش$تمل عل$م: ھ$و الم$شتمل عل$ى الث$اني: قيل ا=ول ْ ٌالعل$م ھ$و م$شتمل عل$ى زي$د الث$اني، : ال$ذي يلي$ه، وقي$ل.. ِ
  .العامل: وقيل

ٌوالظاھر أنه العامل، وإن كان اشتھر عن$د النح$اة أن$ه الث$اني، ال$ذي ھ$و العل$م م$شتمل عل$ى زي$د، أو زي$د م$شتمل  ٌ
  .ٌھما ع.قة بغير الكلية والجزئية كما سيأتيعلى العلم، وإن كان الع.قة بين

ٌأعجبن$$ي زي$$د علم$$ه، : ا=ول ال$ذي ھ$$و الُمْب$$َدل من$$ه ال$$سابق: اختل$ف النح$$اة ف$$ي الم$$شتمل ف$$ي ب$$دل ا�ش$$تمال فقي$$ل
الُمْب$َدل .. ب$أن الم$شتمل ھ$و ا=ول: أعجبن$ي، واخت$ار اب$ن مال$ك: العامل، الذي ھ$و: الثاني، الذي ھو البدل، وقيل: وقيل
أن الم$شتمل ھ$و العام$ل ف$ي الُمْب$َدل من$ه، وھ$و رأي : واخت$ار اب$ن ھ$شام" الم$شتمل ھ$و الث$اني : " ، وق$ال الفارس$يمنه

د، والسيرافي، وابن جني، قيل lّالُمبر ِ   .وھو الصحيح، وھو الظاھر: َ

ٍ أعجبن$ي زي$د علم$ُه، فاFعج$اب اش$تمل عل$ى ك$ل م$ن الب$دل والُمْب$َدل من$ه، =ن ال$ذي أ:ًفم$ث. قول$ك عجب$ك زي$د، ٌ
ًوأعجبك أيضا علمه، فھما محل اFعجاب، إذا أعجبني فاFعج$اب . العام$ل ھ$و ال$ذي اش$تمل عل$ى الب$دل والُمْب$َدل من$ه: ًٌ
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ٌُسرق زيد ثوُبه، أو فرُسه، فإن السرقة واقعة على المبدل منه وھو زي$د : ٍاشتمل على كل من البدل والُمْبَدل منه، ونحو ٌ َ ِ
َبطريق التجوز، ُسرق ز ِ ّ سرق ھنا اشتمل على زيد، واشتمل على الثوب أو الفرس، اشتماله عل$ى زي$د، : ٌيد ثوبه، نقولَ

ًتجوز، وإل$ى الث$وب حقيق$ة، إذا.. لم ُيسرق ھو بعينه وإنما ثوبه، لكن يصح إسناد السرقة لزيد من باب المجاز ً ّ اش$تمل : َ
َُسرق، على الُمْبَدل والمبدل منه: اللفظ ري$ق الحقيق$ة، فھ$ذا الق$ول مط$رد ف$ي ك$ل ا=مثل$ة، ل$و وعل$ى ثوب$ه أو فرس$ه بط. ِ

َأردت أن تسلك ا=مثلة تجد أن العامل ي$شتمل عل$ى الُمْب$َدل والُمْب$َدل من$ه، لك$ن ل$و قي$ل ب$ا=ول أو بالث$اني ق$د � يط$رد،  ْ َ
  . وإليك ا=مثلة

ُُس$$رق زي$$د عْب$$ده، ھ$$ذا � ي$$ش: بخ$$.ف الق$$ولين ا=ول$$ين، ف$$. يط$$ردان ف$$ي ك$$ل ا=مثل$$ة ٌَ تمل زي$$د عل$$ى العب$$د، زي$$د ِ
ًمنفصل عنه، الثاني منفصل عن ا=ول، فيكون ردا للقول ا=ول، ونح$و َ ٍُس$رق زي$د فرُس$ه، الف$رس ل$يس م$شتمل عل$ى : ٌ ٌ َ ِ

� ي$$شتمل : Kيحتم$$ل ھ$$ذا، أم$$ا فرس$$ه نق$$ول.. وجھ$$ه.. ك.م$$ه.. � ي$$ستقيم م$$ع ك$$ل ا=مثل$$ة، علم$$ه يمك$$ن، علم$$ه: ًزي$$د، إذا
  .ًتمل الفرس على زيد فيكون ردا للقول الثانيف. يش. الفرس على زيد

ٍبدل ا�شتمال بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه، وإن رأي$ت ق$ول اب$ن مال$ك تق$ول: ًإذا اش$تمل ا=ول : ٍ
Kاش$تمل الث$$اني عل$ى ا=ول، فالم$شتمل حينئ$ذ إم$$ا ا=ول وإم$ا الث$اني وإم$$ا : عل$ى الث$اني، وإن رأي$ت ق$$ول الفارس$ي تق$ول K K ٍ

ٍبدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطري$ق اFجم$ال. العامل: عامل، ونحن ا]ن نقولال ٌأعجبن$ي زي$د علم$ه، : ٍ
ٍأو ك.مه، ف. ُب$د حينئ$ذ كم$ا اش$ترط ف$ي ب$دل ال$بعض م$ن الك$ل أن يك$ون م$شتم. عل$ى ض$مير عائ$د عل$ى المب$دل من$ه  ٍٍ ً َ ِ ُ K

ًكالشرط السابق، سواء كان مذكورا أو محذوفا مق$ ً ِي$ْسألونك ع$ن ال$شْھر الح$رام قت$ال في$ه (( : ًدراٌ ِ ٍِ َ َِ َ َ َ َ َْ ُِ K ِ ٍقت$ال  ]217:البق$رة))[َ َ ِ
ِفيه    .الضمير يعود على الشھر الحرامِ

ِقت$ل أْص$حاُب ا=خ$دود (( : Kأو ُمقدر ُِ ْ ُُ َ ِ الن$ار *ََ K]((ال$ضمير ھن$ا : ھ$ذا ب$دل اش$تمال، في$ه نق$ول!  في$ه]5 - 4 :الب$روج
  .Kُمقدر

ُواعرف7ه حق7هٌأعجبن$ي زي$د علم$ه، : ًا�شتمال، وھو الدآل على معنى في متبوعه، نحوبدل : ًإذا ُ. َْ ْ ھ$ذا ب$دل : ، ح$قَِ
ُاعرفه: اشتمال من قوله ْ ِ   .ٍالھاء، حينئذ صار بدل اشتمال.. ْ

ًما صح ا�ستغناء عنه با=ول، وليس مطابقا و� بعضا، قد ُيقال: بدل ا�شتمال قيل َُس$رق ز.. أعجبني زي$د: ً ي$د، ِ
ٌُسرق زي$د، أو أعجبن$ي زي$د: َقد يستغنى عن بدل ا�شتمال، =ن ا=ول قد ُيْسند إليه الفعل َ أعجبتن$ي الجاري$ة ك.مھ$ا، .. ِ

الفع$ل إل$ى الث$اني، ول$و عل$ى جھ$ة .. قد يستغنى عن$ه، لم$اذا؟ ل$صحة إس$ناد ا=ول.. ا=ول يغني عن الثاني: ٍحينئذ نقول
ٌُسرق زيد، أطلقت الكل: المجاز َ ً زيد، على أنه الذي ُسرق منه فرسه مث. أو ثوبه:ِ َ ِ.  

ًما صح ا�ستغناء عنه با=ول وليس مطابق$ا و� بع$ضا، ول$ذلك بع$ضھم ُيعبl$ر ع$ن ب$دل ا�ش$تمال: ًإذا ً K م$ا كان$ت : َ
يك$ون ب$دل ك$ل Kإم$ا أن : الع.قة بينه وبين الُمْبَدل منه بغير الكلية والجزئية، وھذا أوضح، لم$اذا؟ =ن$ك تنظ$ر ف$ي الب$دل

جزء من كل، الع.قة جزئي$ة، إن ل$م يك$ن ھ$ذا أو ذاك فھ$و ب$دل اش$تمال، .. الع.قة بينھما كلية، أو بدل بعض.. من كل
ٌُيعبر عنه بالمصدر، أعجبني زيد علُمه: وأكثر ما يكون K ..ٌأعجبن$ي زي$د : وأكثر ما يك$ون بالم$صدر. ك.ُمه، ونحو ذلك

ٌرق زيد ثوبه، ھذا النوع الثالثُس: علُمه، وقد يكون با�سم نحو َ ِ .  

ْأو كمعطوف ببل: (الرابع الذي أشار إليه بقوله َ َ ِْ ٍ ُ َ َ.(  

َوذا ِل6ضراب َ َِ ْ ُعزٱ ِ ْ إنْ ًقصدا ِ ْ ْصحب َ َودون *** َِ ُ ٍقصد َ ْ ٌغلط َ َ ِبه َ ْسلب ِ ُِ  

ً وھو البَدْل الُمبايlن للُمْبَدل منه، البدل � ُبد أن يكون مق$صودا كم$ا س$بق بيا K َ ِالت7ابع المق7صود ب7الحكمن$ه، َ ْ .ُ ُ َ ُْ ُ � : ً، إذاْ
ًُبد أن يكون مقصودا، فإن لم يكن مقصودا فا=صل في$ه ً K : أ� يك$ون ب$د�، ھ$ذا ا=ص$ل، لك$ن تج$وز النح$اة بت$سميته ب$دلK َ ً

  .ٍغلط، وبدل نسيان كما سيأتي

ًالب$$دل � ُب$$د أن يك$$ون مق$$صودا، فالُمْب$$َدل من$$ه إن ل$$م يك$$ن مق$$صودا: ًإذا ً K البت$$ة، وإنم$$ا س$$بق الل$$سان إلي$$ه فھ$$و ب$$دل 
ٌب$دل س$ببه الغل$ط، =ن$ه ب$دل ع$ن اللف$ظ : Kمن إضافة الُمسبب إلى ال$سبب، ب$دل الغل$ط أي: ٌبدل سببه الغلط، يعني.. الغلط ٌ

ًرأيت كلبا حمارا، ھو أراد أن يقول: الذي ھو غلط، � أنه نفسه غلط ًكلب$ا، إذا: ًحمارا فأخطأ في اللسان فقال: ً ًحم$ارا : ً
ًھذا بدل غلط، ھو البدل المقصود ا]ن ب$الحكم، وال$سابق ھ$و ال$ذي وق$ع غلط$ا، إذا: نقول ًم$ا س$بب المج$يء ب$ـ حم$ارا : ً

ٌبدل سببه الغلط، =نه بدل ع$ن اللف$ظ ال$ذي ھ$و : فھو بدل الغلط، أي. ٌھذا؟ الغلط السابق، وليس ھو عينه غلط في نفسه ٌ
  .ًيكن مقصودا با=صلغلط، � أنه نفسه غلط، ھذا إن لم 
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Kوإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد ق$صده فب$دل الن$سيان، يعن$ي ِأراد أن ُيخب$ر ع$ن ش$يء، ف$أخبر ب$ه ث$م : ً
Kأراد أن ُيغير تلك اFرادة الجازمة التي عبر بھا عن ا=ول Kَ :ت$صدقت ب$دينار ردھ$م، لم$ا ق$الK ٍ دين$ار تب$ين ف$ساد ق$صده، : ٍ

ٍدرھ$م، حينئ$ذ يك$ون الث$اني ك$ا=ول : ل بدينار بعد لفظه بدا أن ينظر ف$ي نيت$ه، ف$إذا بھ$ا فاس$دة، فق$الٍدرھم، لما قا: فقال ٍ
ٌمقصودا، كل منھما مقصود، إ� أن الثاني يكون بدل نسيان Kوإن كان مق$صودا ف$إن تب$ين بع$د ذك$ره ف$ساد ق$صده فب$دل . ً َ ً

ٌبدل شيء ذكر نسيانا، ويكون كل منھما صح: نسيان، أي ً َ ِ ُ ِيح، وكل منھما واقع، إ� أنه أراد أن يع$دل ع$ن ا=ول ل$سوء ٍ َ
ٍقْصد، سواء كان [ أو غيره، والثاني يكون ھو المقصود بالبدل   .ھو المقصود باFسناد.. َ

lوق$$د ظھ$$ر أن الغل$$ط ُمتعل$$ق بالل$$سان، والن$$سيان ُمتعل$$ق بالجن$$ان، يعن$$ي lَ ًإن ك$$ان الخط$$أ ُمتعلق$$ا بالل$$سان فھ$$و ب$$دل : َ l َ
ٍط، وإن كان ُمتعلقا بالقلب فھو النسيان، وإن كان قصد كل واحد من الُمْبَدل والُمْبَدل من$ه فب$دل اFض$راب، وُي$سمى الغل ً l َ

ًأكلت خبزا لحما، قصدت أو� اFخبار بأنك أكل$ت خب$زا، ث$م ب$دا ل$ك أن تخب$ر أن$ك أكل$ت لحم$ا : بدل البداء، مثل: ًأيضا ُ ً ً ًِ ً َ ْ َ َ
أكل$ت : كأن$ه ق$ال) ب$ْل(ًما، فالثاني بدل إضراب، كأنك أضربت ع$ن ا=ول، فھ$و ف$ي معن$ى ًأكلت خبزا لح: ًأيضا، فقلت

ٌخبزا بل لحما، وكل منھما مقصود ٌ ً ً.  

ْأو كمعطوف ببل: (البدل المباين للمبدل منه وھو المراد بقوله: قال ھنا الشارح َ َ ِْ ٍ ُ   : ، وھو على قسمين)َ

ٌما ُيقصد متبوعه كما يقصد ھو، كل م: أحدھما بل$د اFض$راب، : المبدل والمب$دل من$ه، وھ$و ُي$سمى: نھما مقصودَ
  .اFضرابية) بْل(، وسبق معنا )بْل(=نه بمعنى 

ًالظھور، ُسمي به =ن الُم$تكلم ب$دا ل$ه ذك$ره بع$د ذك$ر ا=ول ق$صدا، يعن$ي: وبدل البداء، بداء كسحاب أي l ق$صد : َ
ًالثاني كما قصد ا=ول، أكلت خبزا لحما، قصدت أو� ا ً FKخبار بأنك أكل$ت خب$زا، وھ$و حقيق$ة أي$ضا، ث$م ب$دا أن$ك تخب$ر ً ُ ً ً

ًأنك أكلت لحما أيضا، يعني ٌأضربت عن ذلك في اللفظ فق$ط، وأم$ا ف$ي الق$صد فھ$و م$راد، وك$ل منھم$ا م$راد: ً K . دون أن
Kأكل$ت خب$زا لحم$ا، أخب$رت ع$ن ا=ول، ث$م ظھ$ر ل$ك وب$دا ل$ك أن تخب$ر بالث$ان: ُتسلب الحك$م ع$ن ا=ول ُ ً أكل$ت : ي، فقل$تً

ًخبزا لحما ً.  

ٍوا=ول ما حكمه؟ كما ھو باق ُمخبر به، حينئذ أكلت اثن$ين ٌ ٍخب$زا ولحم$ا، وحينئ$ذ ص$ار اFبط$ال ال$ذي : ش$يئين.. ٍ ً ً
Kفي اللفظ فحسب، وأما في القصد ف.، ولذلك عب$ر الن$اظم ھن$ا بالق$صد) بْل(ھو معنى  Kَ) :ْإن  ُزْاع7 ِابَرْض6ِِ7ل اَذَو ) ًاَدْصَق7ِ

ْإن  ُزْاع ِابَرْض6ِِل اَذَو: (ٍالعبرة حينئذ بالمقصد، وھو المراد بقولهف ْكمعط7وف بب7ل(البدل ال$ذي ھ$و : أي) ْبِحَصً اَدْصَقِ َ َِ ٍ ُ (
ٌبدل إضراب، إن قصَد مبتوعه كما ُيقصد ھو، كل منھما مقصود: انسبه لmضراب، فقل ُ َ ِ   .المبدل والمبدل منه: ُ

lبل يكون المقصود البدل فقط، وإنم$ا غل$ط الُم$تكلم ف$ذكر المب$دل من$ه، وُي$سمىَما � ُيقصد متبوعه، : الثاني َ ِ ب$دل : َ
Kأن بَدل الغلط والنسيان شيء واحد، وابن ھشام تكلف، حاول أن ُيفرق بينھم$ا، : الغلط والنسيان، وأكثر النحاة على ھذا َ ٌ َ َ

  . ھذا يحتاج إلى إثباتبأن ذاك في الجنان وذاك في اللسان،: والفرق بينھما عسير، والقول

ًرأيت رج. حمارا: نحو Kرأيت رج.، ثم قُرب منه قال.. ًرأى شبحا من بعيد! ً ُ ظھر ل$ه أن$ه ل$يس : ًحمارا، يعني: ً
يحتم$ل ھ$ذا : ًحم$ارا، يعن$ي: ًرأي$ت رج$.، ث$م ق$ال: ًرأي$ت حم$ارا، فق$ال: برجل، أو سبق له ف$ي الل$سان ف$أراد أن يق$ول

ًأو� أنك رأي$ت حم$ارا فغلط$ت ب$ذكر الرج$ل، وھ$و الم$راد بقول$هأردت أن تخبر . ويحتمل ذاك  ِهِب7 ٌطَل7َغ ٍدْصَق7 َونُدَو: (ً
ٌإذا ل$$م يك$$ن المب$$دل من$$ه مق$$صودا في$$سمى الب$$دل ب$$دل غل$$ط، =ن$$ه مزي$$ل للغل$$ط ال$$ذي س$$بق، وھ$$و ذك$$ر غي$$ر : أي) ِْبلُس77 ً

  .المقصود

، أو ب$دل بع$ض م$ن ك$ل، وب$دل اش$تمال، ك$ل م$ن ك$ل، وب$دل ج$زء م$ن ك$ل.. بدل مط$ابق: ھذه أربعة أنواع: ًإذا
أكل$ت : بدل كل من بعض عكس، بدل بعض م$ن ك$ل: وبدل اFضراب والغلط، وك.ھما في مرتبة واحدة، زاد بعضھم

  الرغيف ثلثه، ھذا بدل جزء من كل، وھل يرد بدل كل من بعض؟

  :وا بقول الشاعرأنه � يأتي في لسان العرب، لكن بعضھم زاده واستدل: جماھير النحاة على المنع

  

َرحـم � أعـظما دفـنوھا( َُ َ ًُ ْ ََ ُ َطلحة.. ِ َ ْ َطلحة، )َ َ ْ ٍھذا بدل كل م$ن بع$ض، =ن ا=عظ$م جم$ع عظ$م، وھ$و ج$زء :  قالواَ ُ
ًعظم ولحم، إذا: من طلحة، طلحة ٌ ِرحم ' أع: (ٌ   .ٍھذا بدل كل من بعض) طلحة(، )ًظما طلحة الطلحاتَ

َرح7777777777777777ـم � أع7777777777777777ـظما دف7777777777777777ـنوھا َُ َ ًُ ْ ََ ُ ِ  

  

ِبسـج77777777777777سـتان طلح77777777777777ة الطلح77777777777777ات َِ َ َْ ْ. ََ َ ِ ِ  

  ج
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ِومثل له السُيوطي بقوله تعالى K ًفأْولئك ي$دخلون الجن$ة و� ُيظلُم$ون ش$ْيئا (( : َ َ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َْ K ْ ُ ْ ِ ٍ جن$ات ع$دن *ُ ْ َ َِ K]((61 - 60 :م$ريم[ 
ددة والجن$ة ھ$ذه واح$دة، لك$ن ٍجنات عدن، ھذا بدل ك$ل م$ن بع$ض، جن$ات متع$: جنة واحدة، قال: فأولئك يدخلون الجنة

ٍفتعم، حينئذ يكون ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، لك$ن ) أل(بأن الجنة صارت اسم جنس ھنا، دخلت عليه : ھذا يمكن أن ُيجاب عنه
جن$ات .. فأولئ$ك ي$دخلون الجن$ة: ٍفي ا=ول ھو في اللفظ واحد، ولكنه في المعنى متعدد، عل$ى ك$ل ھ$و ف$رح بھ$ذه ا]ي$ة

  . جنات كثيرة � جنة واحدةوفائدته تقرير أنھا. ٍعدن

ًھذا البدل الخامس وھو ب$دل بع$ض م$ن ك$ل، إن قي$ل ب$ه، ومث$ل ھ$ذا البي$ت � ي$صلح أن يك$ون مثبت$ا لقاع$دة : ًإذا
  .عامة، وإ� ا=صل المنع، =نه يمكن تأويله

ٌفاختلف النحاة في جوازه، فمذھب س$يبويه وكثي$ر م$ن النح$اة عل$ى أن$ه ج$ائز ف$ي ا: Kوأما بدل الغلط لنث$ر وال$نظم، ٌ
يجوز في النث$ر دون ال$شعر، =ن : في الشعر دون النثر، يعني: عكسه يعني: في الشعر خاصة دون النثر، وقيل: وقيل

ِف$ي الل$سان، أراد أن ُيخب$ر ب$شيء ف$أخبر : تفكير، كيف يح$صل ب$ه الغل$ط؟ يمك$ن الغل$ط نح$ن نق$ول.. الشعر يقال بروية
ً� مطلق$ا، � يوج$د : ھذا فيه نوع صعوبة، وما كان ك$ذلك � ي$سوغ الغل$ط وقي$لKبغيره، في النثر ممكن، أما في الشعر 

أن$ه � وج$ود ل$ه ف$ي : � وجود له في ك.م العرب، وإنما ھو مستحدث، وھ$ذا ھ$و الظ$اھر.. � في النثر و� في الشعر
  .ك.م العرب

ًمطابقا أو بعضا: (عرفنا ا]ن قوله) ُزْاع ِابَرْض6ِِل اَذَو( ًَ ْ َ ْ َُ ِ ِ أو ما يشتملَ َ ْ َ َ ْ ًبد� يشتمل على المبدل من$ه، : أي) َما(، )َ
ًب$د� ي$شتمل عل$ى المب$دل من$ه، ھ$ذا عل$ى ك$.م اب$ن مال$ك، أو ع$ام. ي$شتمل : ھنا موصولية واقعة على الب$دل، أي: فما ً

ْأو كمعطوف ببل(ًعلى المبدل منه، على ما ذكرناه سابقا،  َ َ ِْ ٍ ُ ًليس مطلق$ا وإنم$ا ھ$و .. بلٍبعد اFثبات، أو كمعطوف ب: أي) َ
بعد اFثبات، وھذا التشبيه إنما يتم في بدل اFض$راب دون ب$دلي الغل$ط والن$سيان، إ� أن ُيق$ال الت$شبيه ف$ي مج$رد ك$ون 

  .ًأنه ليس عينه، و� بعضه، و� مشتم. عليه: ًالثاني مباينا ل5ول بمعنى

ْأو كمعطوف ببل: (إذا قيل َ َ ِْ ٍ ُ ٍب$دل غل$ط ون$سيان، وب$دل إض$راب، حينئ$ذ : ع ھذا عل$ى ن$وعينعرفنا أن البدل الراب) َ
ٍخرج بدل الغلط والنسيان، حينئذ اختص بواح$د م$ن الن$وعين، ) بْل(إضراب بمعنى : إذا قيل ْأو كمعط7وف بب7ل(ٍ َ َ ِْ ٍ وھ$ذا ) ُ

شبيه ھن$ا، أن ُيق$ال ًأي$ن الن$وع الث$اني؟ خ$رج فل$يس داخ$.، إ� إذا جعلن$ا الت$: ًبدل الب$داء، إذا.. إنما يكون بدل اFضراب
ًالتشبيه في ُمج$رد ك$ون الث$اني مباين$ا ل$5ول K ..ْأو كمعط7وف بب7ل(مغ$اير ل$ه، .. منف$صل عن$ه َ َ ِْ ٍ ًب$أن يك$ون الث$اني مغ$ايرا ) ُ

ْأو (ًأن$$ه ل$$يس عين$$ه، و� بع$$ضه، و� م$$شتم. علي$$ه، فالمغ$$ايرة ح$$صلت ب$$ذكر ا=ق$$سام الث.ث$$ة ا=ول$$ى، : ل$$5ول، بمعن$$ى
ْكمعط77وف بب77ل َ َِ ٍ ٍ معن$$اه عل$$ى ظ$$اھر ال$$نظم، إذا عممن$$ا الت$$شبيه لي$$دخل الن$$وع الث$$اني، وھ$$و ب$$دل الغل$$ط والن$$سيان، حينئ$$ذ )ُ

ْكمعطوف ببل( َ َِ ٍ ًمغايرا للمبدل منه، ما وجه ھذا التغاير؟ بأ� يكون مطابقا، و� بعضا، و� مشتم. عليه: أي) ُ ً ً ً.  

ٍكمعط7وف  (م$اھو؟َ ذا ان$سب،: يعن$ي) ُزْاع7( مفع$ول ب$ه، اسم إش$ارة ف$ي مح$ل ن$صب) َذا(، )ُزْاع ِابَر6ْضِل اَذَو( ُ َ
ْببل َ ُفقل بدل إضراب، ) ِابَر6ْضِل(Kفصل الرابع، ) ِ ُفقل) ِابَرْض6ِِل(انسب : يعني) ُزْاع(َ ان$سب ھ$ذا : ب$دل إض$راب، أي: َ

ًق$$صدا ص$$حب، إن ص$$حب ) ْبِحَص77ً اَدْصَق77ْإن (ٍب$$دل إض$$راب، : الب$$دل ال$$شبيه ب$$المعطوف بب$$ل لmض$$راب، ك$$أن تق$$ول
ًھذا مفعول به لفعل محذوف، أو تجعله مفعو� به للفعل المذكور) ًاَدْصَق( ٍ   .ٍعلى قول.. ٌ

ًإن صحب قصدا، قصدا أي ٌأن يكون الب$دل مق$صودا، وا=ول مق$صود، والث$اني مق$صود، ك$ل : ًمقصودا، يعني: ً ً
  ).ذا( بـ البدل المشار إليه: ھو أي) َبِحَص(ًمن التابع والمتبوع يكون مقصودا، 

ٍغير منفية، منصوب على الظرفية لمحذوف، يعني: ٍمن غير قصد، دون بمعنى: يعني) ٍدْصَق َونُدَو( وإن وق$ع : ٌ
Kدون قصد صحيح ي$سبق الل$سان إلي$ه، أو ُيق$صد ث$م يتب$ين ف$ساد ق$صده ل$يعم الن$وعين، =ن ال$ذي يقاب$ل : ٍدون قصد، أي ٍ

  .ا ذكره ابن ھشامبدل غلط، وبدل نسيان، على م: لmضراب نوعان

Kدون قصد صحيح يسبق اللسان إليه، أو ُيقصد، ثم يتبين فساد قصده َ ٍ.  

: ٍفھ$و ب$دل غل$ط، والھ$اء ف$ي قول$ه: ٍ خبر مبت$دأ مح$ذوف، عل$ى ح$ذف م$ضاف، أيٌَطلَغفھو غلط، : يعني) ٌَطلَغ(
ِبه( lُمتعلق بقوله )ِِهب ٌَطلَغ).. (ِ ِغل$ط ُس$لب ب$ه، والھ$اء ھن$ا عا) ِْبلُس: (َ ٌئ$د عل$ى الب$دل، وس$لب ص$فة لغل$ط، بمعن$ىٌ ب$دل : ٌ

ٌونائ$ب فاعل$ه ض$مير يع$ود . بھ$ذا الب$دل: ٌالغلط، ُسلب ھو، ونائ$ب الفاع$ل ھن$ا يع$ود عل$ى الغل$ط، س$لب غل$ط ب$ه، يعن$ي
lللُمتكلم للحكم المفھوم من السياق، أي َُسلب ببدل الغلط الحك$م ع$ن ا=ول، وأثب$ت للث$اني، غل$ط ب$ه ُس$لب: َ ِ َلب ٌغل$ط ُس$.. ٌِ ِ

َبواس$$طة الب$$دل، ُس$$لب ع$$ن ا=ول ليك$$ون للث$$اني: ب$ه، يعن$$ي َُس$$لب الحك$$م ع$$ن ا=ول ليك$$ون للث$$اني، وج$$رى عل$$ى ھ$$ذا .. ِ ِ
  .المرادي
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َُرفع بھذا البدل الغلط في نسبة الحكم ل5ول، : الخطأ، أي: ويصح رجوع الضمير للغلط بمعنى ٍودون ق7صد ِ ْ ََ َ وإن ُ
ٌغلطًودا، ليس مقص: ٍوقع البدل دون قصد يعني ِبه(ٌ فھو غلط، َ َبھذا البدل ُسلب الحكم عن ا=ول وأعطي للثاني) ِ ِ.  

ُزره: كقول$$ك) ًداِل77َاَخُ هْرُزَك77( ْ ُ الك$$اف داخل$$ة عل$$ى ق$$ول مح$$ذوف، زرُ ھ$$ذا فع$$ل أم$$ر، والفاض$$ل ض$$مير م$$ستتر، : ٍ
ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، وفي$ه . .ھذا ب$دل مط$ابق) ًداَِلاَخ(والھاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، و

ُزرهإشارة إلى جواز البدل من ضمير الغائب، =ن  ْ ُالضمير ھنا للغائب، حينئذ ا�سم الظاھر أبدل منه، وھذا جائز: ُ ٍ.  

ُوقبله ( ْ M ُوقبله(ا=لف لmط.ق، ) اَدَاليََ ْ M ھ$ذا ) اَدَالي7(الھ$اء، وھ$و عائ$د إل$ى خال$د، .. كزره، والمفعول به ال$ضمير) ََ
ُوقبل7ه : (، ث$م انظ$رُهْف7ِرْاع بالنصب، ب$دل م$ن ال$ضمير ف$ي ُه.قَح، )ُهَقَح ُهْفِرْاعَو( من كل، بدل بعض ْ M  ھ$ذا اَدَالي7، )اَدَالي7ََ

Kشرط صحته أن يك$ون م$ضافا إل$ى ال$ضمير، وھ$ذا يج$ري إم$ا عل$ى : بدل بعض من كل، لم يضف إلى ضمير، لو قلنا ً
ُمقام$ه، =ن$ه ي$رى ف$ي غي$ر ھ$ذا ) أل(شترط و� إشكال، أو ي$شترط وتق$وم بأنه � ي: قول ابن مالك في غير ھذا الكتاب

  .قامت مقام الضمير ف. إشكال) أل(وھنا ) أل(أنه يشترط الضمير أو ما يقوم مقامه كـ : ًالكتاب أيضا

  .ھذا مصدر، وھنا أضيف إلى الھاء، وھو مرجعه والُمبدل منه: Kحق) ُهَقَح ُهْفِرْاعَو(

ْغل$ط، أراد أن يق$ول) َىَدُم7ً 6ْبَن7 ْذُخ(ِجمع ُمدية وھي السكين، ) َىَدُم(اسم جمع للسھم، ) 6ًْبَن(، ً)6ْبَن ْذُخَو( ِ خ$ذ : َ
ِ، ثم تبين له أن ُيخبر عن الث$اني فق$ال6ًْبَن ْذُخ: قصد النبل فقال.. ًخذ نب. فأخطأ، أو أراد: ًسكينا، قال K) :7َىَدُم7ً 6ْبَن7 ْذُخ (

ًأنه بدل غلط، ويحتمل أنه بدل إضراب، أضرب ع$ن ا=ول ف$ي اللف$ظ فيك$ون مق$صودا، وج$اء ب$اللفظ  َىَدُمَيحتمل : ًإذا َ
ًيصلح أن يكون مثا� لكل من القسمين، =نه إن ق$صَد النب$ل والم$دى مع$ا ) َىَدُمً 6ْبَن ْذُخَو: (الثاني، ولذلك قال ھنا قوله ُِ ً

ِفھو بدل اFضراب، وإن قصَد المدى فقط   .السكين، فھو بدل غلط.. وھي الشفرة: ن ا=ول وھو جمع مديةالثاني دو.. ُ

  .بدل البعض من الكل: لعمومه، وزدنا عليه.. ھذه أربعة أقسام للبدل: ًإذا

البدل كما سبق تابع، يتبع ما قبله ف$ي إعراب$ه، وھ$ل حكم$ه حك$م ) ُهْلِدْبُتَ ) َرِاھ.الظ ِرِاضَالح ِِريِمَض ْنِمَو( :ثم قال
ًأن$$ه ُي$$شترط أن يتب$$ع م$$ا قبل$$ه إف$$رادا وت$$ذكيرا وتثني$$ة وجمع$$ا، وتعريف$$ا وتنكي$$را أم �؟ ھ$$ذا في$$ه : البي$$انالنع$$ت، وعط$$ف  ً ً ً ًً َ َ َ

ِالتابع المقصود ب7الحكم: أنه يوافق متبوعه في اFعراب، وھذا واضح، ولذلك قال: ًُيفھم من كون البدل تابعا. تفصيل ْ .ُ ُ َ ُْ ُ ْ ،
ٌب حكم المتبوع رفعا ونصبا وخفضا، وھذا حكم عام في جميع التوابعKَدل على أنه يكون حكمه في اFعرا ٌ ً ً ً.  

  :ھذا فيه تفصيل: Kوأما موافقته إياه في اFعراب والتذكير والتنكير وفروعھا، نقول

Kأما التنكير والتعريف ف. يل$زم، ول$ذلك ُيْب$َدل المعرف$ة م$ن المعرف$ة، والمعرف$ة م$ن النك$رة، والنك$رة م$ن النك$رة، 
ُك$$رة م$$ن المعرف$$ة، كل$$ه وارد، فأم$$ا التنكي$$ر والتعري$$ف ف$$. يل$$زم موافقت$$ه لمتبوع$$ه فيھم$$ا، ب$$ل تْب$$َدل المعرف$$ة م$$ن والن K

ِصراط العزيز الحميد: المعرفة، كقوله ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ 'ِ Kًإن للُمتق$ين مف$ازا (( : ، كلھا معارف في ق$راءة الج$ر، والنك$رة م$ن النك$رة َ َ َ ِ ِ KK ْ ِ* 
َح$$َدائق  ِ ًمف$$ازا ]32 - 31 :أالنب$$))[َ َ َ ح$$َدائق ..َ ِ ٍوإن$$ك لتْھ$$دي إل$$ى ص$$راط  ((: والمعرف$$ة م$$ن النك$$رة النك$$رة م$$ن النك$$رة،: َ َ َ َِ َِ َِ َِ K
ٍُم$$ْستقيم  ِ ِ ص$$راط ' *َ َK ِ نك$$رة، وھ$$ذا ب$$دل ك$$ل م$$ن ك$$ل، : معرف$$ة، وص$$راط م$$ستقيم:  ص$$راط ']53 - 52 :ال$$شورى))[ِ

ِلنْسفعا بال(( : والنكرة من المعرفة ً ََ ِناصية َ َِ K* ناص$ية ٍ َ ِ ِالناص$ية  ]16 - 15 :العل$ق[ ))َ َِ K ٍمعرف$ة، ناص$ية) أل(ب$ـ : ًنك$رة، إذا: ِ
  .أبدل النكرة من المعرفة

ًإذا   .� يشترط التنكير والتعريف، قد يكونا متوافقين، وقد يكونا مختلفين: َ

ف$$ي ب$$دل : ا ل$$م يمن$$ع م$$انع، يعن$$يKوأم$$ا اFف$$راد والت$$ذكير وأض$$دادھما، ف$$إن ك$$ان ب$$دل ك$$ل واف$$ق متبوع$$ه فيھ$$ا م$$
م$ا ل$م يمن$ع م$ن . المطابقة لم$ا قبل$ه، ف$ي اFف$راد والتثني$ة والجم$ع إل$ى آخ$ره: المطابق، أو بدل كل من كل، يشترط فيه

ًمف$ازا  ((: ًالتثنية والجمع مانع، ككون أحدھما مصدرا، وسبق أن المصدر يطلق ويراد به التثني$ة والجم$ع، ول$ذلك ج$اء َ َ
َ حَدائق* ِ ًمفازا واحد، لماذا صح ھنا أن يبدل وھو ب$دل ك$ل : مفاوز جمع مفازة، قال: ً مفازا، لم يقل]32 - 31 :النبأ ))[َ

ٍمط$ابق، م$ن جھ$ة المعن$ى مط$ابق، وم$ن جھ$ة اللف$ظ �، حينئ$ذ .. جم$ع، فھ$و مواف$ق: ًمفازا ف$ي المعن$ى: من كل؟ نقول
ٍدل في بدل ك$ل م$ن ك$ل مثن$ى أو جمع$ا � إش$كال، حينئ$ذ نق$ولًالعبرة بالمعنى، فإذا وقع مصدرا المبدل منه، ووقع الب ًً :

ٌالتطابق حاصل في المعنى، وإن لم يكن حاص. في اللفظ، =ن إط.ق المصدر وإرادة التثني$ة أو الجم$ع ھ$ذا وارد ف$ي  ً ٌ
  .لسان العرب

ُكأن يكون مصدرا أو قصد التفصيل كقوله ً :  

  ٍحيحةَص7777777 ٍج777777لِر ِرجل7777777ين ذيَك777777 ُكن777777تَو  

  

ُالزم7777777ان فيھ7777777ا رم7777777ى ٍورج7777777ل ِف7777777شلت . .  
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َرجل77ين( ل: ٍص77حيحة ٍرج77لمتب$$وع، و .. مب$$دل من$$ه) ْ lرج$$ل ص$$حيحة، : َھ$$ذا ب$$دل ك$$ل م$$ن ك$$ل، =ن$$ه أراد أن ُيف$$ص
ًورج$$ل رم$$ى بھ$$ا الزم$$ان ف$$شلت، إذا : ھ$$ذا ب$$دل ك$$ل م$$ن ك$$ل، ول$$م يح$$صل التط$$ابق لم$$اذا؟ لك$$ون الم$$راد بالب$$دل ھن$$ا: ٍ

� إل$زام � ف$ي : ًوإن ك$ان غي$ره م$ن أن$واع الب$دل ل$م يل$زم موافقت$ه فيھ$ا، إذا. ىالتفصيل، وح$صلت المطابق$ة ف$ي المعن$
التنكير والتعريف و� في اFفراد و� في التثنية، و� في الجمع إ� إذا كان بدل كل من كل، ما لم يمن$ع من$ه م$انع ك$أن 

  .هًيكون المتبوع مصدرا، أو أن يكون المراد بالبدل التفصيل كالبيت الذي ذكرنا

Kثم قال ُ :  

 

ِض77مير  ْنِم77َو( ِ َالظ77اھر ِرِاض77َالحَ ِ َالظ77اھر(، ). ِ ٌم$$ا إعراب$$ه؟ مفع$$ول ب$$ه، =ي ش$$يء؟ من$$صوب م$$ن ب$$اب ا�ش$$تغال، أص$$ل ) .
ِالظاھر � تبدله من ضمير الحاضر، لذل: التركيب ِضمير ْنِم(ًك لو أعربت أو� َ ِ ِض7مير ْنِم(أعربت الجملة، ) َ ِ lُمتعل$ق ) َ َ

ٍالظاھر � تبدله من ضمير الحاضر، حينئذ أراد أن يتحدث ف$ي ھ$ذين : حقه التأخير، فتقول الترتيب: ًإذا) ُهْلِدْبُت: (بقوله َ
ٌجاء زي$د أخ$وك، أب$دلت الظ$اھر : يه، تقوليبدل الظاھر من الظاھر، � إشكال ف: البيتين على البدل في الضمائر، نقول

  .وھو أخوك من زيد، و� إشكال

َقم$ت أن$ت، ق$د يق$ول : ً� يق$ع ب$د� عن$ه، ونح$و.. الضمير من ال$ضمير � ُيب$دل.. و� ُيْبدل المضمر من المضمر َ ُ
َأنت ھذا بدل من قمت: قائل ھ$ذا توكي$د للك$اف : َ�، ھذا توكيد ول$يس بب$دل، وم$ررت ب$ك أن$ت، أن$ت: من التاء، نقول.. َ

ًوليس بد� منه، فھو توكيد اتفاقا ب. خ.ف بين النحاة، وكذلك نحو ٌ ًھ$ذا توكي$د للك$اف ول$يس ب$د� : رأيت$ك إي$اك، إي$اك: ً
  .� ُيبدل المضمر من المضمر، ويبدل الظاھر من الظاھر: ًرأيتك إياك عند الكوفيين والناظم، إذا: منه، وكذلك نحو

أن يك$ون : ٌو� يبدل مضمر من ظ$اھر، يعن$ي. المضمر من الظاھر، والظاھر من المضمرماذا بقي؟ بقي إبدال 
ًالمتبوع اسما ظاھرا والبدل ضميرا ھذا � ُيبدل.. المبدل منه ً : ًرأي$ت زي$دا إي$اه، إي$اه ق$الوا: ٌمضمر من ظ$اھر، ونح$و.. ً

  .ن وْضع النحاةھذا م: ًبدل من زيدا، وھو من بدل الضمير من ا�سم الظاھر، قال ابن ھشام

ِإذا لم ُيورد شاھد م$ن ق$رآن أو ! وھذا كثير عند النحاة، يعني انتبه.. جوزوا مثل ھذا: َالمثال ھذا ُمْصطنع، يعني
ٍرأي$ت زي$دا إي$اه، اس$تقامت مع$ه، حينئ$ذ � م$انع : سنة أو بيت، ا=مثلة مثل ھذه انتبه لھا، =نھا كثير ما تكون مصطنعة ً

  .كما قال ابن ھشاممنه، ھذا من صنع النحاة 

ًويج$$وز عك$$سه مطلق$$ا، ال$$ذي ھ$$و الن$$وع . � ُيْب$$دل الم$$ضمر م$$ن الظ$$اھر، م$$اذا بق$$ي؟ الظ$$اھر م$$ن الم$$ضمر: ًإذا
غل$ط، إل$ى .. اش$تمال.. بع$ض م$ن ك$ل.. ًإبدال الظاھر من المضمر، مطلقا في جميع أن$واع الب$دل، ك$ل م$ن ك$ل: الرابع
  .آخره

َوأس$$روا النْج$$وى ال$$ذين ظلُم$$وا (( : َ، ونح$$وً)داِل77َاَخُ هْرُزَك77: (لن$$اظمٍمت$$ى؟ إن ك$$ان ال$$ضمير لغائ$$ب، كم$$ا ق$$ال ا َ Kَ َ َ َِ kK َ
ب$دل ول$يس بفاع$ل؟ ل$ئ. يك$ون م$ن : ًھذا ظاھر، جاء بد� من الواو، لماذا نقول:  على أحد الوجوه، الذين]3:ا=نبياء))[

ھ$$ذا فاع$$ل، ال$$ذين : لبراغي$$ث، وأس$$رواأكل$$وني ا: ص$$ورته ص$$ورة.. أكل$$وني البراغي$$ث، ل$$ئ. ُيحم$$ل، =ن ظ$$اھره: ب$$اب
Kإم$ا : �، ال$صواب: أكلوني البراغيث، نقول: ھذه الواو حرف وليست بفاعل، فيكون من باب: ًظلموا، إذا يلزم أن نقول

kأسروا: (أن ُيقال ب$دل ك$ل م$ن .. ًأن يك$ون ب$د�: مبت$دأ م$ؤخر، ويج$وز وج$ه آخ$ر: الجملة خبر مقدم$ة، وال$ذين ظلم$وا) َ
  .أبدل الظاھر من الضمير: ًھذا مبدل منه، إذا:  ظلموا أسروا، الواوكل، الذين

ٍإن كان لغائب أو حاضر، بشرط أن يكون بدل بعض، نحو.. ٍأو كان لحاضر ٍ أعجبتني وجھك، ھذا ب$دل بع$ض : ٍ
َلقد كان لكم في رُسول ' أْسوة حسنة لمْن ك(( : ٍمن كل، وھو لحاضر، قيل ومنه َ َ ََ َ َ َ ِ َ َِ ٌِ Kٌ ُ ِ ْ ُ َ َان يْرُج$و ' َْ K َ  ك$ان ]21:ا=ح$زاب))[َ
َلمْن ك$ان يْرُج$و ((: لكم خطاب لجميع الصحابة، قيل َ ََ ب$دل بع$ض م$ن ك$ل أن :  ھ$ل يل$زم من$ه إذا قي$ل]21:ا=ح$زاب))[ ِ

ْلقد كان لكم (( : يكون الصحابة فيھم من يرجو وفيھم من � يرجو؟ إذا قيل ُ َ ََ َ َلم$ْن  ((:  لكم الك$اف، قلن$ا]21:ا=حزاب))[َْ ِ
َكان يْرُجو ' واليْوم ا]خر  َ َ َ َِ َ ْ َ K بع$ض يرج$وا وبع$ض � : ًھذا بدل بعض من ك$ل، إذا: نقول) من(ٍ حينئذ ]21:ا=حزاب))[َ

نعم، ھو كذلك، ليس للصحابة، الخطاب عام لمن كان في عھد النبي صلى ' عليه وسلم، وفيھم من � : يرجوا؟ نقول
  .الخطاب عام، ولذلك ھي في سورة ا=حزابٍيرجو من المنافقين، حينئذ 

َوم777777777777ن ض777777777777مير ٱلحاض777777777777ر الظ777777777777اھر ) َ َ َ َِ ِ ِ ِ. ِ ِْ ْ   

  

َتبدل77777777777777777ه إ) م77777777777777777ا إحاط77777777777777777ة ج677777777777777777 .َ َ َ ًْ َ ِ ِ ُ ْ ِ ُ   
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َأو ب$$َدل اش$$تمال نح$$و َبل: أعجبتن$$ي ك.م$$ك، ومن$$ه: َ َال77سماء اَن77ْغَ َ َمج77دنا . ُ ْ َوس77ناُؤنا َ َ َ َب$$َدل م$$ن ) َمج$$دنا وس$$ناؤھا: (، ف$$ـَ
َالضمير البارز الفاعل في بلغنا، وھو بدل اش$تمال، أو ب$دل ك$ل مفي$د لmحاط$ة، جئ$تكم كبي$ركم وص$غيركم، نق$ َ ٍ yھ$ذا : ول

lبدل كل من كل مفيد لmحاطة، وھو بدُل الظاھر من الضمير المخاطب، جئتكم من الكاف، ليس الُمتكلم، جئتكم الك$اف  َ ٌ
  .ھذا فيه معنى اFحاطة: ھنا مبدل منه متبوع، صغيركم وكبيركم، نقول

ًرأيت$$ك زي$$دا ورأيتن$$ي عم$$را، إذا : ًويمتن$$ع إن ل$$م ُيف$$د، خ.ف$$ا ل5خف$$ش فإن$$ه أج$$از ً أن$$ه يج$$وز ب$$دل : نق$$ول القاع$$دةً
ٍالظاھر من الضمير، لكن بشرط أن يكون الضمير لغائب، أو لحاضر بأن يك$ون ب$دل بع$ض، أو ب$دل اش$تمال، أو ب$دل 

َوم7ن ض7مير ٱلحاض7ر الظ7اھر ): (ًكل بشرط أن يكون مفيدا لmحاطة، وھذا الذي عناه بقوله َ َ َ َِ ِ ِ ِ. ِ ِْ ، الظ$اھر � تبدل$ه )ُهْل7ِدْبُ تْ
ِضمير ْنِم(ير الحاضر، من ضم ِ lھذا ُمتعلق بقوله: قلنا) َ َالظاھر(، و)ُهْلِدْبُتَ ): (َ ِ ٍھذا مفعول به لفعل مح$ذوف، � تب$دل ) . ٌ

  .الظاھر � تبدله

ًُمتكلما كان أو مخاطبا، والمراد به الضمير الب$ارز منھم$ا، =ن ض$مير الحاض$ر الم$ستتر : والمراد بالحاضر ھنا ًِ l َ
ٌطلقا، فإن ورد م$ا ي$وھم ذل$ك ق$در للث$اني فع$ل م$ن ج$نس الفع$ل الم$ذكور، ول$ذلك قي$ل� يبدل منه م َ l ُ تعجبين$ي جمال$ك، : ً

  .ويكون من إبدال الجملة

ًظاھرا ج. إحاطة، ظ$اھرا ج$. يعن$ي: يعني) اَ م.ِ)إ(، َ)6َج ًاطةَِحإ اَم(ھذا استثناء، ) .ِ)إ ( َات$ضح، ج$. يجل$و، : ًً ََ
َج$$.، و: ٌول ب$ه لقول$هھ$ذا مفع$$) ًةَاط7َِحإ( .إ)َ yمن$صوب عل$$ى ا�س$تثناء، إ� ظ$اھرا ك$$ان ب$دل ك$$ل : َم7ا ھ$ذه أداة اس$$تثناء، وِ ً ٌ

ِأو : ًواقع$ة عل$ى ب$دل، =ن$ه يبطل$ه العط$ف ا]ت$ي، =ن$ه ق$ال) م$ا(على البدل، وليست ) ما(ًوج. إحاطة، و� تحمل ھنا  َ
َاقتضى  َ ً ظاھرا كل ج. إحاطة، حينَْوأً اَضْعَبْ ٌ ٍھنا واقعة على لفظ ظاھر، وليست واقعة على الب$دل، لم$اذا؟ =ن$ه ) ما(ٍئذ ً ٌ

َأو اقتضى(عطف عليھا  َ ْ ِ   .فدل على أن المراد به الظاھر) َ

ًأو اقتضى بعضا( َ ْ َ َ َ ْ ِ َأو ٱش7تما)(، )َم7ا: (ٌھذا معطوف على قوله) َ َ ِ ْ ِ ومثال$ه مث$ال ا�ش$تمال، =ن$ه ك$ان ب$دل اش$تمال ) َ
َكإنك( . .كإن(، )َ ً=ن الكاف داخلة على ق$ول مح$ذوف، والھم$زة حينئ$ذ تك$ون مك$سورة، ) Kإنك: (كقولك) َكَ ٍ َكإن7ك ابتھاج7ك (ٍ ََ َ ِْ . َ

َاستما) َ َكإنك(، )َْ . َابتھاج7ك(والكاف ھذه في محل نصب اسمھا، ) إن): (َ َ َ ٍفرح$ك، حينئ$ذ يك$ون م$ن ب$دل ا�ش$تمال، : أي) ِْ
َاس7تما)(أعجبن$ي ك.م$ه إل$ى آخ$ره، .. أعجبن$ي علم$ه: ة و� الجزئي$ة، مث$لمصدر، وبينھما ع.قة ليست بكلي: ابتھاج َ َْ (

ًأملت القلوب إليك، أو صيرتھا مائلة إليك، و: السين والتاء زائدتان، أو للصيرورة، أي َ K َ َاس7تما)(َ َ ا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق ) َْ
ٍوھو فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على الكاف اسم إن، فحينئذ ت Kكون الجملة في محل رفع خبر إنK.  

َاستما)(ابتھاجك ھذا بدل اشتمال من الكاف، و: إن ابتھاجك َ   .Kالجملة خبر إن) َْ

َومن ضمير ٱلحاضر الظاھر ) ( َ َ َ َِ ِ ِ ِ. ِ ِْ ُتبدله *** ْ ْ ِ ْ َلماذا ُمنع اFبدال ھنا؟ قالوا) ُ إبدال الظ$اھر م$ن .. َإنما لم يُجز البدل: ِ
الفائ$$دة، =ن ض$مير الحاض$$ر ف$ي غاي$$ة الوض$$وح، ف$. يحت$$اج إل$ى إب$$دال، =ن اFب$دال في$$ه ن$$وع ض$مير الحاض$$ر لع$دم 

ًكشف، وفيه نوع إيضاح، فإذا كان الضمير بنفسه واضحا فالواضح � يحتاج إلى إيضاح ٍ.  

َومن ضمير ٱلحاضر الظاھر ) : (من مفھوم قول الناظم ھنا َ َ َ َِ ِ ِ ِ. ِ ِْ ُتبدله *** ْ ْ ِ ْ َ أن الظ$اھر يج$وز إبدال$ه م$ن :َُيفھم منه) ُ K
ًالظاھر، لماذا؟ =نه نفى نوعا واحدا إبدال الظاھر من الظاھر يج$وز، وم$ن : ًمن ضمير الحاضر الظاھر � تبدله، إذا: ً

ِومن ضمير ٱلحاضر: (=نه قال.. ضمير الغائب ِِ ِ َِ َ َْ : ًأن$ه يج$وز إبدال$ه، إذا: ومن ضمير الغائب؟ ظاھر النص ب$المفھوم).. ْ
ً الظاھر من الظاھر، وتبدل الظاھر م$ن ض$مير الغائ$ب مطلق$ا كم$ا ذكرن$اه س$ابقاتبدل ب$المفھوم، ھ$و ن$ص ب$المنطوق .. ً

ً� يك$ون ا�س$م الظ$اھر ب$د� والمب$دل من$ه ض$مير الحاض$ر : على ماذا؟ على أن$ه � يب$دل م$ن الحاض$ر الظ$اھر، يعن$ي
ًُمتكلما كان أو مخاطبا، مفھومه ًَ l   .الظاھر، وتبدل الظاھر من ضمير الغائبأنه تبدل الظاھر من : َ

ِفھم منه ًجواز إبدال الظاھر من الظاھر، ومن ضمير الغائب مطلقا، كما ذكره الناظم في أمثلت$ه، و� يج$وز أن : ُ
lيبدل الظاھر من ضمير الُمتكلم أو المخاطب، وھذا الذي نص عليه َالظاھر ) : َ َ ِ l من ضمير الُم$تكلم أو المخُهْلِدْبُت. اط$ب، َ

.إ)(أخذنا منه الم$سائل ا=خ$رى، : ھذا بالنص، والمفھوم ھ$ذا اس$تثناء م$ن ج$واز إب$دال الظ$اھر م$ن ض$مير الحاض$ر، ) ِ
ٍ� تبدل الظاھر من ضمير الحاض$ر إ� إذا اقت$ضى ب$أن يك$ون الث$اني مق$تض لmحاط$ة، وذل$ك فيم$ا : كأنه يقول لك: ًإذا

  .كان بدل اشتمالإذا كان بدل كل من كل، أو كان بدل بعض، أو 

Kإذا جوز بدل البعض وا�شتمال والكل؟ بقي.. ِما الذي ُمنع: ًإذا ًب$دل ك$ل � يقت$ضي إحاط$ة، .. بدل ك$ل م$ن ك$ل: َ
وبقي بدل اFضراب، =نه يجوز أن تبدل من ضمير الحاضر ا�سم الظاھر إذا كان البدل بدل بعض، ويج$وز إذا ك$ان 
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ِ كل، لكن مع إحاط$ة، ب$أن يك$ون ث$م بينھم$ا م$ا ُي$شعر باFحاط$ة، ف$إن ل$م يك$ن بدل اشتمال، ويجوز إذا كان بدل كل من ْ َ K َ ٍ
  .ٍكذلك حينئذ المنع، ولم يبق إ� القليل

َإ) ما إحاطة ج6( .َ َ ًَ َ ِ ٍإ� إذا ك$ان الب$دل ب$دل ك$ل وفي$ه معن$ى اFحاط$ة، ف$إن ل$م يك$ن في$ه معن$ى .. إل$ى آخ$ر ك.م$ه) ِ
  :اFحاطة، فمذاھب

  .ھو مذھب البصريين، وھو ظاھر ك.م الناظم ھناالمنع، و: أولھا

  .الجواز، وھو مذھب الكوفيين وا=خفش: والثاني

  .ًما ضربتكم إ� زيدا، وھو قول قطرب: يجوز في ا�ستثناء نحو: وثالثھا

ٍ� يبدل الظاھر م$ن ض$مير الحاض$ر إ� أن ك$ان الب$دل ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، واقت$ضى ھ$ذا : أي: " قال الشارح ھنا
ٍدل على اFحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال، أو ب$دل بع$ض م$ن : بدل كل من كل اFحاطة والشمول، يعني. .البدل

ًك$ل، ول$$م يب$$ق إ� ب$$َدل الغل$ط واFض$$راب، وب$$دل الك$$ل إذا ل$م يف$$د إحاط$$ة ف$$. يج$وز ف$$ا=ول ال$$ذي اقت$$ضى ال$$شمول .  " َ
َتكوُن لنا عيدا =ولنا وآخرنا (( : كقوله َ َ َِ ِ ِ K َِ َ ِ ً َ lھذا ضمير ُمتكلم، أولنا: نا..  لنا]114:المائدة)[)ُ ھذا ظاھر، ا=ص$ل أ� يج$وز : َ

ٍأولنا وآخرنا، البدل بالعطف يقتضي اFحاطة، حينئذ ج$از : Kإبدال ا�سم الظاھر من الضمير الحاضر، لكن ھنا لما كان
  ).نا(ًأن يكون بد� من 

Kي جوزه؟ لكونه يقتضي اFحاطة، بنفسه أو بمعطوفه؟ أولن$ا، ما الذ)نا: (ھذا بدل من قوله: ًإذا =ولنا نقول ھ$ذا : َ
أولن$ا، : Kحصل العطف ثم َدل على اFحاطة، فاFحاطة حاصلة � بلف$ظ: ً=ولنا وآخرنا، إذا: بعض، لكن بالمعطوف ھنا

ًھذا مبدل منه، إذا) نا(وإنما بالعطف، و  lُم$تكلم ھن$ا جاز إبدال ا�سم الظاھر م$ن ال$ضمير الحاض$ر وھ$و ال: ٌ لك$ون ) ن$ا(َ
ًرأيتك زيدا، زيدا: بدل كل من كل وھو يقتضي إحاطة، فإن لم يدل على اFحاطة امتنع.. البدل ھذا بدل ك$ل م$ن ك$ل، : ً
  .ھذا ما استفدنا منه شيء: ًرأيتك، زيدا.. معروف أنه يخاطب: � يجوز، =نه ظاھر، رأيت: نقول

  : الذي ھو بدل ا�شتمال، كقوله: والثاني

  

الي$اء ھ$ذا ض$مير حاض$ر، وح$صل من$ه الب$دل : ًبك$سر الت$اء، إذا.. ِألفيتني: ٌبدل من الياء.. ھذا اسم ظاھر: حلمي
  .بحلم وھو بدل اشتمال، وھو مصدر كما ھنا

ِأوعدني َ َ ْ ِبالسجن َ ِْ ِواAداھم . ِ َ ْرج   َ   ..ليِ

  .بدل من الياء وھو بدل بعض من كل: ٌھذا اسم ظاھر، أوعدني) ِرْجلي(

Kثم قال ُ:  

  ِيلَع َْمأ ُيدِعََسأ اَذ ْنَمَكً اَزْمَھ *** ِيلَي َزَمَالھ ِن.مـَضُالمُ لَدـَبَو

ِمعلوم أن اسم ا�ستفھام إنما ُبني لتضمنه معنى حرف ا�س$تفھام.. اسم استفھام.. ٍإذا أبدل من اسم َ، إذا أب$دل م$ن ٌ ِ ُ

  .ٍاسم استفھام وجب أن يقترن بالبدل حرف ا�ستفھام

َوبدل المضمن ٱلھمز( ْ َ . َ ُ َ َْ ِ ُ ُوبدل) َ َ َ   .ٌمضاف إليه) ن.مَضُالم(ھذا مبتدأ، وھو مضاف، و: َ

َٱلھمزمعنى الھمز، : يعني) َزَمَالھ ن.مَضُالم( ْ َ ٌھ$ذا مفع$ول ب$ه للھم$ز مفع$ول ث$ان، والمفع$ول ا=ول نائ$: ْ ب فاع$ل، ٌ
Kالمبدل منه، المضمن الھمز الم$ستفھم ب$ه، : يعني) ِ◌ن.مَضُالمُ لَدَبَو( ب$دل مبت$دأ، .. يل$ي الجمل$ة خب$ر مبت$دأ) ًزاْم7َھ يِل7َي(َ

ًيلي$ه ھم$زا، فالجمل$ة ھن$ا خب$ر المبت$دأ، وھم$زا ھ$ذا .. ًيل$ي ھم$زا.. ًالضمير ھنا يعود على البدل، يلي البدل ھم$زا: ويلي ً
ً م$$ستفھما ب$$ه وجوب$$ا، كقول$$كًھم$$زا. ٌمفع$$ول ليل$$ي ُاس$$م إش$$ارة خب$$ره، أس$$عيد : مبت$$دأ، وذا: م$$ن) يِل77َع ْأم ُيدِعَس77َأ اَذ ْنَم77: (ً

Kمن ذا سعيد أم علي؟ لما كان سعيد بدل من : ا=صل  ْنَم7: (وھو اسم استفھام وجب اقتران الھمزة بالب$دل، فتق$ول) من(ٌ
  .بدل تفصيل. ).من(بدل من ) سعيد: (فـ) ِيلَع ْأم ُيدِعََسأ اَذ

ًكم مالك أعشرون أم ث.ثون؟ وما صنعت أخي أخيرا أم شرا؟ وكيف جئ$ت أراكب$ا أم ماش$يا؟ إذا نق$ول: وكذلك ً ً ً ً :
Kإذا أبدل من اسم اسم استفھام مضمن معنى ھمزة ا�ستفھام وجب اقتران الھمزة بالب$دل، ول$ذلك ق$ال ھن$ا ٍ ٍ

ُإذا أب$دل م$ن : ُ

ٌاسم استفھام وھو اسم مضمن معن ٌم$ن ذا أس$عيد أم عل$ي؟ : ى حرف ا�ستفھام، وجب دخول ھمزة ا�ستفھام على البدلٍ
ًوما تفعل أخيرا أم شرا، ومتى تأتنا أغدا أم بعد غد؟  ً ً  

ِذرين777777777777ي ِأم777777777777رك .إن َ َ ْل777777777777ن ْ َيطاع777777777777ا َ َُ
  

  

ِألفيتن777777777777ي وم77777777777ا َ ِحلم77777777777ي ْ َم777777777777ضاعا ِْ َ ُ   
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ح مع$ه ب$أداة ا�س$تفھام، حينئ$ذ � ي$صح أن ت$دخل ) ِن.مَضُالم7ُ لَدَبَو: (ًإذا قوله lٍھ$ذا في$ه ت$صريح ب$إخراج م$ا ُص$ر ٌ َ
ٌل أحد جاءك زيد أو عمرو؟ � تقلالھمزة على البدل، ھ ٌ ح ھنا بحرف ا�س$تفھام، وك.من$ا ف$ي: ٌ lٌأزيد، لماذا؟ =نه ُصر :

ح به حينئذ خرج ما كان نصا في ا�ستفھام وھو حرف lن معنى حرف ا�ستفھام، فلو ُصرlٌاسم استفھام ُضم ًٍ ٍ.  

. ال$شرطية م$ع الب$دل) إْن(ٍحينئذ ج$يء ب$ـ مثلھا، لو أبدل من اسم الشرط .. بدل اسم الشرط: ونضير ھذه المسألة
ٌمن يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه، م$ن يق$م زي$د: ونظير ھذه المسألة بدل اسم الشرط نحو ٌُ ُ َُ Kإن زي$د، � ُب$د م$ن إع$ادة .. ٌَ ٌ

َمن يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه، فإنه يلي حرف الشرط الذي تضمنه المب$دل من$ه وھ$و. الحرف وھو حرف الشرط ٌ ٌ َ 
  .بدل تفصيل

ح معه بأداة ا�ستفھام أو الشرط على ما ذكرن$اه، ف$. يل$ي : ًإذا قوله) ِن.مَضُالمُ لَدَبَو( lالمضمن، خرج به ما ُصر
ٌھل أحد جاءك زيد أو عمرو، وكذا: البدل ذلك، نحو ٌ ًإن تضرب أح$دا رج$. أو ام$رأة أض$ربه، أي: ٌ ً ًإن ت$ضرب أح$دا : ً

ح  lًرج. أو امرأة، ھنا ُصر ٍمن يقم أزيد أم عمرو أقم معه، حينئذ : به، ف. يجوز إعادة حرف الشرط، لو قيلً ٌ ٌ ُ �K ُب$د م$ن َ
ح بالحرف� ليست الھمزة.. الھمزة lمن يقم إن زيد وإن عمرو، وأما إذا ُصر ،K ٌ ٌ ُ ٍح$رف ال$شرط، حينئ$ذ � يج$وز، ف$إذا .. َ

ًإن تضرب أحدا، إذا: قيل ح بالحرف: ً lُصر.  

  ).ِيلَع َْمأ ُيدِعََسأ اَذ ْنَم: (كقولك) ًزاْمَھ ِيلَي َزَمَالھ ِن.مَضُالمُ لَدَبَو(

  

lُمتعل$ق بقول$ه) ِلْع7ِالف ْنِم7(ع$ل، ھذا نائ$ب فا) ُلْعِالف(Kھذا فعل ُمغير الصيغة، و) ُلَدْبُي(، )ِلْعِالف ْنِمُ لْعِالفُ لَدْبُيَو( َ :
  ).ُلَدْبُي(

) ِلْع7ِالف ْنِم7ُ لْع7ِالفُ لَدْبُي(ًھنا ظاھر ك.مه أنه يجوز البدل مطلقا ما قيده ) ْنَعُي اَنِب نِعَتْسَي اَنْيَإلْ لِصَي   *** ْنَمَك(
ًمطلقا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه، نقول ً ؟ ظ$اھر ك$.م الن$اظم اFط$.ق، لكن$ه ل$م كله يدخل فيه، أم فيه تف$صيل: ً

  .أنه لم ُيسمع: Kالبعض، وأما بدل الغلط وا�شتمال قيل: َُيْسمع في لسان العرب إ� بَدل كل من كل، وقيل

ٍبدل كل من كل، قيل) ِلْعِالف ْنِمُ لْعِالفُ لَدْبُيَو( ٌباتفاق، فظاھره أن ذلك جائز في جميع أقسام الب$دل، والم$سموع : ٍ
ٍ� يب$دل الفع$ل ب$دل بع$ض م$ن : Kك بدل الكل وبدل ا�شتمال، وأما بدل البعض وب$دل الغل$ط ھ$ذا في$ه خ$.ف، قي$لمن ذل

Mتصل ِْنإ": Kالفعل، وأثبته الشاطبي، ومثل له بنحو َ ْتسجد ُ ُ ْ َيرحم7ك ِنَحم.لرِل َ ْ َ ْ Mت7صل ِْنإ.. ، ھ$ذا م$صنوع"َ َ ْت7سجد ُ ُ ْ ھ$ذا ب$دل : َ
أثبت$$ه ث$$م بع$$د ذل$$ك ي$$ؤتى .. ًائت$$ي بال$$دليل أو�: ل$$ص.ة، لك$$ن ھ$$ذا م$$صنوع، نق$$ولبع$$ض م$$ن ك$$ل، =ن ال$$سجود بع$$ض ا

Mتصل ِْنإ". بالمثال َ ْتسجد ُ ُ ْ َيرحمك ِنَحم.لرِل َ ْ َ ْ َ".  

Kجوزه سيبويه وجماعة، والقي$اس يقت$ضيه، ومث$ل ل$ه ال$شاطبي بقول$ه: Kوأما بعد الغلط فقيل َ K : ْإن تطع$م زي$دا تك$سه ً َُ
ْأكرمك، تكُسه ِكسه، يجوز فيه الوجھان، تكسه أكرمكُت.. َ ًھذا بدل غلط، تطعم زيدا، ثم أراد أن يبيlن أنه قد أخط$أ ف$ي : ْ

ِغلط، أراد أن يقول.. ا=ول ًإن تطعم زيدا، لكن كما ذكرنا ھذا فيه نظر من حيث أن ھ$ذا المث$ال : ًإن تكس زيدا، فقال: َ
  .ٍمصنوع وليس بوارد

ِومثل له المكودي بقوله ُ K ًقام قعد زيد، إذا: قعد فقال: ٌ قعد زيد، أراد أن يقولقام: َ   .بدل غلط: ٌ

َويب7دل الفع7ل م7ن ٌق$ول الن$اظم ھ$ذا محتم$ل أن$ه ي$رى الج$واز ف$ي الجمي$ع، : ًل$م ُي$سمع، إذا: Kوأما بدل ال$بعض قي$ل َِ ُِ ُْ ْ ُ َْ
ِالفعل ْ ِ K مطلقا، أما بدل كل من كل ھذا متفق عليه، وبدل ا�شتمال قيل كذلك، وأمْ K   .ا الغلط والبعض ھذا لم ُيسمعً

ْي77صل(اس$$م ش$$رط مبت$$دأ، ) ْنَم77َك(، )ْنَع77ُي اَن77ِب نِعَتْسَي77 اَن77ْيَِلإْ لِصَي77    ***ْنَم7َك( ِ ھ$$ذا فع$$ل م$$ضارع فع$$ل ال$$شرط، ) َ
lُمتعلق به، ) اَنْيَِلإ( ٌھو ُمشتمل على ا�ستعانة، يصل: ًيستعن، إذا.. يصل) ْنِعَتْسَي(َ ذا ب$دل اش$تمال ھ) ْنِعَتْسَي(يستعن، .. ْ

  .ھذا جواب الشرط: ْنَعُي) ْنَعُي اَنِب(من يصل، =ن وصول قاصد ا�ستعانة يشتمل على ا�ستعانة، 

ٌكما ُيبدل ا�سم من ا�سم يبدل الفْعل من الفْعل، فيستعن بنا بدل من يصل إلينا : " قال الشارح ِ مثل$ه قول$ه : قي$ل" ِ
َومْن يفعْل ذل$ك يل$ق (( : تعالى ْ َ َ َ َ َ َِ َ َأثْ َ ُي$ضاعْف *م$ا اَ  ((: ھ$ذا ب$دل اش$تمال م$ن قول$ه:  قي$ل ي$ضاعف]69 - 68 :الفرق$ان))[َ
َيلق أث َ َ ْ ً =ن لقيl ا]ثام أن يحصل له العذاب مضاعفا، وھو ي$شتمل عل$ى الم$ضاعفة، ول$و قي$ل]68 :الفرقان))[ما اَ ِ ب$دل : ُ

  .ابه وھو الجزمٌبدل من يلق، فإعرابه بإعر: بل ھو الظاھر، فيضاعف.. كل من كل كذلك

  : وكذا قوله

  ْنَم777777777َك ِلْع777777777ِالف ْنِم777777777ُ لْع777777777ِالفُ لَدْب777777777ُيَو

  ج

   ْنَع7777777777ُي اَن7777777777ِب ْنِعَتْسَي7777777777 اَن7777777777ْيَِلإْ لِصَي7777777777
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َتؤخذ( َتبايع$ا، ب$دل اش$تمال ك$ذلك، ول$ذلك ن$صب، وھن$ا ل$يس الب$دل ب$دل جمل$ة م$ن جمل$ة �، وإنم$ا : ھذا بدل من قوله) ُ ِ ُ
عط$ف الفع$ل : بالن$صب، كم$ا قلن$ا ھن$اك: َالنصب، تؤخذتبايعا، ب: المراد بدل فعل من فعل، ولذلك يأخذ حكمه، ھنا قال

  .على الفعل، وھو ليس كعطف الجملة على الجملة

م$ا ھ$و .. ، وھ$و"عط$ف الفع$ل عل$ى الفع$ل .. ُينبغي أن ُيشترط Fبدال الفعل ما اشترط للعطف: " قال ابن ھشام
ينبغ$ي أن ي$شترط Fب$$دال : " ال ھن$اش$رط عط$ف الفع$ل عل$$ى الفع$ل؟ اتح$اد ال$زمن، و� ي$$شترط الموافق$ة ف$ي الن$وع، ق$$

إن جئتن$ي : ُالفعل ما اشترط لعط$ف الفع$ل عل$ى الفع$ل، وھ$و ا�تح$اد ف$ي الزم$ان دون ا�تح$اد ف$ي الن$وع، حت$ى يج$وز
  .ھذا فعل ماضي، توافقا في الزمن: فعل مضارع، وجئت: تمشي.. جئتني تمشي" Kتمشي إلي أكرمك 

كما يعطف الفع$ل عل$ى الفع$ل، وتعط$ف الجمل$ة عل$ى . دل الفعل من الفعلُوتبدل الجملة من الجملة كذلك، كما ُيب
َأم$$دكم بم$$ا تْعلُم$$ون (( : ُالجمل$$ة ك$$ذلك ُيب$$دل الفع$$ل م$$ن الفع$$ل وتب$$دل الجمل$$ة م$$ن الجمل$$ة نح$$و َ ََ َُ ِ ْ K َ أم$$دكم بأنع$$ام وبن$$ين *َ َ َ َ َِ ٍ ْ َُ َِ ْ K

  .ٌ الجملة الثانية بدل من الجملة ا=ولى]133 - 132 :الشعراء))[

  : د تبدل الجملة من المفرد كقولهوق

  

َأبدل ِ َكيف: (ُ ْ ِيلتقيان َ ْ ًحاجة(من ) َ َ َأخرى(و) َ ْ   .ُإلى ' أشكوا ھاتين الحاجتين تعذر التقائھما: ، أي)ُ

  

  ...!!!ونقف على ھذا، و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  96الدرس 

  بسم � الرحمن الرحيم

  : الحمد [ رب العالمين والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  

  :  عدKأما ب

َسبق في قول الناظم َ :  

ْلم(قلنا  ِيلف َ ْ ِيل7ف(َيج$د، : ھذا بمعن$ى) ُ ْ ْل7م: (ھ$ذا فع$ل م$ضارع مج$زوم ب$ـ) ُ Kوالج$زم ح$ذف ح$رف العل$ة، و) َ ِ  ُذو(َ
ِالنطق ْ c (ھذا فاعل، و)ٍللبس ْ َ lُمتعلق بقوله) ِ ًمنفذا: (َ َ َ ْ ًمنفذا(، و)َ َ َ ْ ِيلف(طريق، وھو إذا جعلنا : بمعنى) َ ْ ٍمتعد إل$ى مفع$ولين ) ُ

ًحينئذ صار ھو المفعول ا=ول، المفعول الثاني يكون ُمقدرا، ق$دره ھن$اك ا=زھ$ري K َ ًإذا ل$م يج$د ص$احب النط$ق طريق$ا : ٍ
ًللبس◌ صحيحة، فاستعمالھا بمعنى ٍ ًمنف$ذا : ٍن يكون للبس في موضع المفعول الثاني فيتعل$ق بمح$ذوفالواو، ويحتمل أ: ِ

ٍكائنا للبس ً.  

ًوجوز وجھا ثالث$ا ً K ُِيل$ف(أن يك$ون ل$ـ : َ ٍأن$ه ف$ي ھ$ذا التركي$ب متع$د لواح$د؛ =ن : ٍأن$ه متع$د لواح$د، وھ$ذا الظ$اھر) ْ
  .ًوجود المفعول الثاني صحيحة ھذا ما فيه فائدة جديدة

ِيلف( ْ ِالنطق ُذو ُ ْ c ْمن ًفذاَ َ ْللبس َ َ َللْبسًطريقا : ًإذا لم يجد صاحب النطق منفذا، أي) ِ .. ٍويحتمل عل$ى ك$ل.. ً، صحيحةِ
  . ا=مر واسع في ھذا

Kثم ذكرنا أن البدل والعطف بيان فيما سبق ًوص7الحا: (ًّأن ك. منھما متقارب$ان، ول$ذلك س$بق ق$ول الن$اظم: ُ ِ َ ٍلبدلي7ة َ ِ ِ. ََ 
َيرى َيُجوز ما وقع: يعني) ُ ْ عطف بيان أن ُيْعرب بدل من غير عكس، وھن$ا نف$ي العك$س لم$اذا؟ =ن الع$اطفَُ َ عط$ف .. َ

ِ� .عل777777777777777777777777777777777ي ِّنإ    اَع777777777777777777777777777777777ِبايُت َنأ ّ

  

َتْؤخ7777777777777777777777777777777777777ذ َ ًكرھ7777777777777777777777777777777777777ا ُ ْ َ  . . . . 
  

ِ� ل7777777777ىِإ ُأش7777777777كو . ْ ِبالمدين7777777777ة َ ِ ًحاج7777777777ة َ َ َ  

  

ِوبال7777777777شام َأخ7777777777رى . ْ َكي7777777777ف ُ ْ ِيلتق َ ْ    ِي7777777777انَ

  

  ْنَم777777777َك ِلْع777777777ِالف ْنِم777777777ُ لْع777777777ِالفُ لَدْب777777777ُيَو

  ج

   ْنَع7777777777ُي اَن7777777777ِب نِعَتْسَي7777777777 اَن7777777777ْيَِلإْ لِصَي7777777777

  جج

َوربم7777777777777777777777777ا عاقب7777777777777777777777777ت ٱل7777777777777777777777777واو إذا َِ َ َ َ َ َ . ُ َْ ِ   

  

َل777777777777م يل777777777777ف ذو النط777777777777ق لل777777777777بس منف777777777777ذا َ ْ ُْ cَ ْ ٍُ َِ ْ َِ ِ ْ   

  ج
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Kالبيان العامل فيه ھو العامل في المتبوع، حينئذ � إشكال، فُيْعرب عطف بيان ويعرب بد� ف$ي نف$س الوق$ت، فُيق$در ل$ه  َ ً َ ٍ
َعامل آخر، وأما إذا أعرب بد� حينئذ أْعرب على نية تكرا َِ ُِ ٍُ ً Kِر العامل، فيمتنع أن ُيْعرب عطف بيان في نفس الوقت َ َ.  

ًوص77الحا( ِ َ ٍلبدلي77ة َ ِ ِ. َي77ر ََ َحينئ$$ذ ك$$ل م$$ا ص$$ح أن ُيْع$$رب عط$$ف بي$$ان ص$$ح أن ُيع$$رب ب$$دل ك$$ل م$$ن ك$$ل، إ� ف$$ي ) ىُ َ َ َK K ٍ
  . المسائل التي ذكرناھا

؟ ُيف$ارق عط$ف البي$ان .ألةُيفارق عطف البيان البدل في ثمان م$سائل م$شھورات، وزاد بع$ضھم م$سألتين أو م$س
  :البدل في ثمان مسائل

ٍأن العطف � يكون ُمْضمرا، و� تابعا لُمْضمر، يعن$ي: ا=ولى َ ِ ً ًعط$ف البي$ان � يك$ون ض$ميرا و� يك$ون تابع$ا : ً ً
َلضمير؛ =نه في الجوامد نضير النعت في المشتق، وكما أن ال$ضمير � ُينع$ت و� ُينع$ت ب$ه، ك$ذلك � ُيْعط$ف ع َ ََ ُ ْ َط$ف ْ َ

ًبيان و� ُيْعطف عليه، إذا ًالضمير يْمتنع أن يكون نعتا، ويمتنع أن يكون منعوتا، يعني: َ ً َ ُ� ُينعت و� ُينع$ت ب$ه، ك$ذلك : َ َ َ
  : ًسبق تفصي. فيه، الذي ھو.. عطف البيان، بخ.ف البدل

  . . . . . . . .ِ)إ ُهْلِدْبُت *** َ) َرِاھ.الظ ِرِاضَالح ِيرِمَض ْنِمَو

  . ًليس مطلقا وإنما يجوز في الجملة.. فيه استثناء: ً       إذا

أن البي$$ان � ُيخ$$الف متبوع$$ه ف$$ي تعريف$$ه وتنكي$$ره، وھ$$ذا عل$$ى ق$$ول بع$$ضھم، عط$$ف البي$$ان � ُيخ$$الف : الث$$اني
  :Kمتبوعه في تعريفه وتنكيره، � ُبد من المطابقة

ُيْب$َدل النك$رة م$ن المعرف$ة والعك$س، المعرف$ة م$ن : ٌھو تابع له في التعريف والتنكير، والبدل � يشترط، قلن$ا: ًإذا
ُ� ُيشترط فيه: ًالمعرفة والنكرة من النكرة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة، إذا َ ْ .  

ُويبدل: (فإنه يجوز فيه ذلك: ًعطف البيان � يكون جملة، بخ.ف البدل: جملة، يعنيأنه � يكون : الثالث َ ْ ُ ُالفع7ل َ ْ ِ 
َمن ِالفعل ِ ْ ْأمدكم  ((: ُتْبَدُل الجملة من الجملة: كما سبق، وقلنا) ِ ُ K َ   .  إلى آخره]132:الشعراء))[َ

ٍأنه � يكون تابعا لجملة بخ.ف البدل: المسألة الرابعة ً .  

ٍأنه � يكون فع. تابعا لفْعل بخ.ف البدل، يعني: ًخامسا ِ ِ ً   ً.عطف البيان � يكوُن فع.: ً

أن$ه . فإنه يجوز في$ه ذل$ك ب$شرطه، وھ$ذا مختل$ف في$ه ب$ين النح$اة: أنه � يكون بلفظ ا=ول، بخ.ف البدل: ًسادسا
ًيجوز في البدل أن يكون موافقا للفظ متبوعه لكن بشرطه، وھو ُ : ٍزي$ادة بي$ان كم$ا ف$ي ق$راءة يعق$وبك$ون الث$اني مع$ه : َ

Kوترى كل أمة جاثية كل((  ِ K Kُ ًُ َ َ َ ٍَ ُ َ أمة تدعى إلى كتابھا َ َِ َِ ِ Kَ ُْ ٍ ٍكل أمة(: ِ بنصب الثانية]28:الجاثية))[ُ K Kُ Kك$ل: (ِبن$صب. )ُ الثاني$ة، فإن$ه ) ُ
ًُيعتبُر بد� مما سبق.. ھو بدل: ًقد اتصل بھا سبب الجثو، إذا َ .  

عطف البي$ان ل$يس ف$ي ني$ة إح.ل$ه مح$ل ا=ول، :  ليس في نية إح.له محل ا=ول بخ.ف البدل، يعنيأنه: ًسابعا
ٌولذلك كان العامل فيه ھو عامل مماثل للمذكور، ھذا في البدل ٌ.  

ْأنه ليس في التقدير من جملة أخرى بخ.ف البدل، عطُف البيان جملة واحدة، والبدل: ًثامنا َ ف$ي ق$وة الجملت$ين؛ : ٍ
Kُيق$دُر ل$ه مماث$ل للعام$ل ف$ي المتب$وع، إذا : ِ العامل في البدل ھو عين العامل في الُمْبَدل منه من حيث التكرار، يعن$ي=ن َ
Kُمق$در مماث$ل للم$ذكور) ج$اء(ا=ول على أنه بدل، وإنم$ا ب$ـ ) جاء(مرفوع بماذا؟ ليس بـ : ٌجاء زيد أخوك، أخوك: قيل َ :

  . جاء أخوك.. ٌجاء جاء، جاء زيد:  قوة الجملتينٍجاء أخوك، حينئذ ھو في.. ٌجاء زيد

ٍأنه ليس بالتق$دير م$ن جمل$ة أخ$رى . ٌفرق بينھما: ًزيد، إذا: أخوك ھو العامل في: فالعامل في: Kوأما عطف البيان
َبخ$.ف الب$دل، وزي$َد ك$ون المتب$وع ف$ي الب$دل ف$ي ني$ة الط$$رح، قي$ل K َس ِني$ة الط$رح، م$ا معن$ى ني$ة الط$رح؟ ل$$ي.. ًغالب$ا: ِ

ُالتابع: (ٌأنه السابق معروض عنه؛ =ننا ذكرنا أن السابق المتبوع مقصود: المراد ِ ُالمق7صود . ُ ِب7الحكم َْ ْ ُ فكي$ف يك$ون ف$ي ) ِ
  نية الطرح؟

ٌُمرادھم يكون البدل في نية طرح ا=ول أنه مستقل بنفسه � متمم لمتبوعه، كالتأكي$د وال$صفة : " قال الزمخشري ٌ ُ َ
  ".ِول، بخ.فه في البيان والبيان � إھدار ا=

ر وص$ار : الطرح المراد به ھنا ليس اFلغاء واFعراض عن السابق، وإنما المراد: ٍحينئذ نقول lَأن العامل قد ك$ر ُ
ًاللفظ الذي أْعرب بد� َ ِ ًصار مستق. عن س$ابقه، حينئ$ذ ك$أن ا=ول ق$د أْع$رض عن$ه ول$يس ھ$و ُمْعرض$ا عن$ه بالفع$ل، .. ُ َ َ ِ ُ ٍ ً

َفأولي7777777777777777777 ِْ َ ُنهـَ َوف7777777777777777777 ْنـِم7777777777777777777 ْ ِاAول ِاقـِ . َ  

  جج

ْم777777777ن َم777777777ا ِوف777777777اق ِ .اAو َِ ُالنع777777777ت ِلَ ْ ِيل777777777ي . َ  
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ِص$$راط العزي$$ز الحمي$$د: (( ء ف$$ي مث$$لَول$$ذلك إذا ج$$ا ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ *'ِ K ]((ب$$دل: ِ' ب$$الخفض: ٍ حينئ$$ذ نق$$ول]2-1:إب$$راھيم :)) ِالعزي$$ز ِ َ ْ
ِالحميد َ َأنه ُملغى؟ �، ليس الم$راد ذل$ك، ب$ل � يج$وز أن يق$ال ھن$ا.. ، ھل ھو في نية الطرح]1:إبراھيم))[ْ أن$ه ف$ي ني$ة : ْ

ٌح فقط؛ =ن الثاني المراد به أنه مستقل، وأن العامل فيه مستقل عن ا=ولالطرح، لماذا؟ إ� إذا كان اصط. ٌ .  

ٌُم$رادھم بك$ون الب$دل ف$ي ني$ة الط$رح أن$ه م$ستقل بنف$سه � م$تمم لمتبوع$ه، كالتأكي$د وال$صفة والبي$ان � : ھنا ق$ال ٌ
َذا مق$صود، إ� أن ق$ْصَده ف$ي أنه في نية الط$رح، ب$ل ھ$ذا مق$صود وھ$: إھدار ا=ول بخ.فه في البيان، فليس المراد به

ًالبيان قصد تتميم وُمكمlل لسابقه، وليس قصدا مستق. ً َ ََ.  

  .ًكون حذفه في البدل جائزا عند بعضھم: العاشر

ج عليه lَوخر َو� تقولوا لما تصُف ألسنتكم الكذب ((: ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُُ ُ ُ ھ$ذا ب$دل : تصفه أل$سنتكم الك$ذب، الك$ذب.. ]116:النحل))[ َُ
ًفُجع$ل الك$ذب ب$د� م$ن ال$ضمير المح$ذوف، أي. ضمير المحذوفمن ال َ ت$صفه، بخ.ف$ه ف$ي البي$ان، � يك$ون المتب$وع : ِ

ًمحذوفا، إذا ًوصالحا: (إذا قيل: ً ِ َ .لبدلية َ َِ َيرى َِ Kحينئذ � ُبد من التفريق بين البدل وعطف البيان) ُ ٍ .  

  

ُٱلنداء: (قال رحمه ' تعالى َ M.(  

ً ما يتعلق بالنداء، وله فصول متتالية ستأتينا إن شاء ' باب$ا باب$ا، وا=ص$ل فيھ$اٌھذا شروع منه في الن$داء ال$ذي : ً
َوول77ي : (ً وج$$اء معن$$ا أي$$ضا؟؟؟: ن$$داء بالم$$د، ھ$$ذا في$$ه ث$$.ث لغ$$ات الن$$داء، كم$$ا س$$بق عن$$د قول$$ه: ال$$دعاء، الن$$داء: ھ$$و َ َِ

َاستفھاما أو حرف ندا ِ َِ ْ َ ْ َ ًْ   . ھذا الموضع الثاني) ْ

K، ثم مع القصر )ِندآ(َكْسُر النون مع المد : فيه ث.ث لغات، أشھرھا: َداُءِالن َيجوز قصره، ثم ض$ُمھا : يعني) lالندا(ُ K ُ
  .ٌھذه لغة ثالثة) kالندآ(مع المد 

َن$$دي كف$$رح، ن$$دا ال$$صوت وھ$$و: أخ$$ذه م$$ن ن$$دى ال$$صوت، أص$$له: واش$$تقاقه، أي َِ ِ رف$$ع : ُُبْع$$ده؛ =ن الن$$داء أص$$له: َ
َدي صوته يندى من باب فرح يفرُح، إذا ارتفع وع.الصوت، ن َ َْ ِ َ.  

ًف.ن أندى صوتا من ف.ن، إذا كان أبعد صوتا منه وأرفع صوتا، ھذا من حيث ا�شتقاق: ٌمأخوذ من: ًإذا ً ً ٌ.  

ًفھو الدعاء بأي لفظ كان، سواء كان بحرف، أو كان باسم، أو كان بفعل مطلقا، ب$ل ول$و ل$م : Kوأما في اللغة ٍ ٍ ٌ يك$ن ٍ
ُدعاء، إذا المراد بالنداء في اللغة: ٍبلفظ، وإنما كان بإشارة، فُيسمى ً ٍالدعاء بأي لفظ كان، بل ولو لم يكن بلفظ: ً ٍ.  

Kأدع$و، ملف$وظ ب$ه أو ُمق$در: ٍھو طلب اFقبال بحرف ناب من$اب: ًواصط.حا عند النحاة َ ًطل$ُب اFقب$ال، إذا في$ه .. ٍ
lھذا جار مجرور ُمتعلق بقوله: ٍ الطلب، بحرفطلب، الطلُب ھو الدعاء، والدعاء ھو   .طلب =نه مصدر: َ

ًطلب اFقبال بحرف، إذا َ� باسم و� بفعل، خرج: ٍ َ َ ٍ ًأنادي زيدا، ھل ھذا نداء في اللغة؟ ُيْعتب$ُر ن$داء .. ًأدعو زيدا: ٍ ِ َ ً ُ

ٍ=نه دعاء بأي لفظ كان بفعل أو حرف ِزيد مطلوب إقباله، ھذا نداء، وھو حاص: ٍٍ ٌ ٌل با�سم، إقب$ال زي$د مطل$وب، نق$ولٌ ٍ :
Kھذا نداء لكنه با�سم بل والجملة، وأما ًأدعو زيدا، وأنادي زيدا، فھذا ف$ي اللغ$ة ُي$سمى: ٌِ ًن$داء، لك$ن ف$ي ا�ص$ط.ح � : ً ِ

ًبحرف، إذا: ِيسمى نداء، ولذلك قيل َأخرج ما إذا حصل النداء با�سم أو بالفعل: ٍ َ ْ .  

ٍدة بيان =ن ھذا الحرف ليس مستق.، وإنما ھو نائب عن أصل فھو فرع، وھ$ذا س$بق أدعو، ھذا زيا: ناب مناب ٌ ً ٍ
ً� ُب$د أن يك$ون مركب$ا، وال$صحيح: ف$ي الك$.م، قلن$ا.. بيانه عن$د بي$ان اFس$ناد K : ًأن$ه � تركي$ب م$ن ح$رف واس$م، خ.ف$ا ٍ ٍ

ًللفارسي إذ جوزه في باب النداء كما سيأتي، بناء على أن  K Kلة، أو سدت مسد الفع$ل، وال$صحيح ھ$و م$ذھب ھي عام) يا(َ Kَ َْ ٌ
َمناب أدعو ُحذف لما سيأتي بيانه) يا(ًأدعو زيدا، فنابت : أن ا=صل: سيبويه ِ.  

ًبحرف نائب مناب، إذا ٍ ٍحرف ليس أصليا، فحينئذ نأخذ أن جملة: ٍ   .ُيا زيد، فرعية وليست أصلية: ًٌ

ٍناب مناب أدعو الذي ھو أصل في النداء، ملفوظ K به أو ُمقدرٌ َربنا آتنا ((ُيا زيد، : َ َِ K  ((ي$ا ربن$ا، .. ]200:البق$رة))[ َ
َُيوُسُف أْعرْض ع$ْن ھ$ذا َ َ ِ ًي$ا يوس$ف، حينئ$ذ ُح$ذف ح$رُف الن$داء، إذا:  يوس$ف، يعن$ي]29:يوس$ف))[ َ َ ِ ُيج$وز حذف$ه كم$ا : ٍ َ

  .سيأتي بيانه

ٍطل$ُب اFقب$ال بح$رف نائ$ب من$اب أدع$و ملف$وظ، ھ$$ذا الن$دا: ًإذا ٍ ٍ .. َء أو الُمن$ادى؟ ھ$ذا الن$داء وھ$و الم$صدر، إقب$$الِ
المعن$ى الم$صدري، أو م$ن إط$.ق الم$صدر وإرادة : الن$داء، م$ا الم$راد بالن$داء: فعلك أنت، والناظم ق$ال.. طلب اFقبال

َزيد، فزيد ُمنادى: لفظ.. يا زيد: اسم المفعول؟ الثاني، لماذا؟ =ن مراده ٌ.  
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ٌالم$دعو مطلق$ا، س$واء ك$ان : المدعو وليس ھو الدعاء، أردنا ا]ن ا=لف$اظ.. ًعو مطلقاالمد: َالُمنادى في اللغة: ًإذا ً
ٍالُمن$ادى ال$ذي ھ$$و اللف$ظ ال$ذي تترت$$ب علي$ه أحك$ام ھ$$و الم$دعو بح$رف م$$ن ھ$ذه الح$$روف : ٍبح$رف أم �، وعن$د النح$$اة َ

  .ًخاصة

َفرق بين النداء وب$ين الُمن$ادى، ُمن$ادى: ًإذا َ َاس$م مفع$ول، ن$ودي ُي: ٌ ِ َن$اَدى فھ$و ُمن$اَدى، وا=حك$ام ھ$ذه الت$ي تترت$ب ُ َ
Kعندنا من ضم ونصب ونحو ذل$ك ھ$ذه ُمتعلق$ة ب$اللفظ ال$ذي ھ$و الُمن$ادى، أم$ا الن$داء فھ$و تح$صيل للمن$ادى فھ$و س$ابق،  َ َl ٍ ٍ

ًھو المدعو بحرف من ھذه الحروف خاصة: َالُمنادى في اصط.ح النحاة: ٍحينئذ نقول ٍ .  

ُالنداء( َ M (َباب النداء، والھمزة ھذا ُمنقلبة عن واو مثلھذا : أي ٌس$ماو، : ٌكساو ھذه أص$له، وس$ماء أص$له.. كساء: ْ
ًوقعت الواو متطرفة بعد ألف زائدة رابعة، وا=صل ِسماو، فقلبت الواو ھمزة، نداء مثل: ًٍ ًِ َ ُ َنداو، فقلبت الواو ھمزة: ٌ ِ ُ ٌ .  

  : قال رحمه '

ٍح$رف ي$صلُح ٍالم$دعو بح$رف، ھ$ل ك$ل : َالُمن$ادى ھ$و: َبم$اذا ُين$ادى؟ قلن$ا:          أراد أن ُيبيlن لنا حروف النداء يعني
�K ُبد من حروف خاصة، ثم ھذه الحروف الخاص$ة مبني$ة عل$ى ح$ال الن$داء، =ن الُمن$ادى إم$ا : ً�، إذا: للنداء؟ الجواب َ ً K ُ ٌ K

ًأن يك$$ون بعي$$دا، وإم$$ا أن يك$$ون قريب$$ا، واح$$د م$$ن اثن$$ين، وبع$$ضھم جع$$ل حال$$ة◌ متوس$$طة َ ً ًK : ًإم$$ا أن يك$$ون بعي$$دا، أو K
ًمتوسطا، أو قريب$ا، ولك$ ٍل واح$د م$ن ھ$ذه المرات$ب ال$ث.ث أح$رف تخ$تص ب$ه دون غي$ره، وق$د تك$ون بع$ض الح$روف ً

َتستعمل في الجميع ُ .  

بعيد، وما ھو في حكم البعيد، ُيقاب$ل ھ$ذه المرتب$ة القري$ب، : لكن ابن مالك رحمه ' تعالى يرى أن القسمة ثنائية
َوللمنادى: (ولذلك قال َ ُ ِالناء َِ ْأو . ِكالناء َ . ِناءال(، )َ ِالُمن$زل ُمنزل$ة الن$اء البعي$د، كال$ساھي : البعي$د م$سافة، أو كالن$اء: يعني) . َ K Kَ َ

ُوالھمز: (ٍوالنائم، حينئذ جعل القسمة ثنائية، بدليل أنه قابل ھذين النوعين بقوله ْ َ ِللداني َ ِ. .(  

َوللمنادى( َ ُ ِالناء َِ ْأو . ِكالناء َ . .كالن: (Kعطف على الناء بقوله: ًإذا )َ مث$ل البعي$د، فھ$ذه مرتب$ة واح$دة، .. ِالن$اء: مث$ل) ِاءَ
  . ھذا الظاھر من صنيعه رحمه '

ُوالھم77ز( ْ َ ِلل77داني َ Kھ$$ذا َدل عل$$ى أن$$ه ي$$رى أن الق$$سمة ثنائي$$ة، وا=م$$ر واس$$ع؛ =ن ا=ص$$ل ف$$ي ھ$$ذه ا=ح$$رف ف$$ي ) .ِ
ٍالغالب أنھا تستعمل بعضھا في بعض، واختص بعُضھا ببعض المراتب كما سيأ َ   . تي بيانهُ

ھ$ي ) آ(و) أي(و) ي$ا(ھ$ذه ك$م؟ خم$سة ) ھيا(و) آيا(و) وا(و) أي(و) يا: (َذكر أن الُمنادى البعيد له خمسة أحرف
َذكر للُمنادى البعيد أو الُمنزل ُمنزلة البعيد بأن له خمسة أحرف: ًكم ھذه؟ خمسة، إذا) ھيا) (آيا(Kالھمزة لكنھا ُمدت،  K Kَ َ َ َ َ.  

ُوالھمز( ْ َ .للد َ ْيدنو ََدناللقريب، : يعني) ِانيِ   .قريب: ، يعنيٍانَد َھوَف َ

ٍ         ھذا نداء لكنه من نوع آخر، وھو ما ُيسمى َبالندبة، يعني: ٌ ْ k :ادى إم$ا أن َالُمن$: ٍالمتفجع عليه أو من$ه، حينئ$ذ نق$ولK
ًھذا ستأتي له أحكام، لكن ذكره ھنا =ن المندوب ن$داء، ول$يس ك$ل ُمن$ادى يك$ون من$دوبا، : ًيكون مندوبا أو �، المندوب َ ٌ

ًالمندوب جزء من الُمنادى، حينئذ حْرفه ُيذكُر في أحرف النداء، وليس كل ُمنادى يكون مندوبا َُ َ ََ ْ َ ٍ ٌ.  

ٍھراه، ھذا كله ندب، حينئذ نقولوا ظ.. وا رأساه.. وا زيداه) وا(له  ٌھذا ندا لكنه ندب، : ٌ ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل ) ل$ه وا(ٌ
  .فيه

َوبع$$ضھم من$$ع أن ت$$ُستعمل ) وا: (وھ$$ذه فرعي$$ة ولي$$ست أص$$لية، وإ� ا=ص$$ل فيھ$$ا) ي$$ا(أو ) ي$$ا(و: ق$$ال َُ ف$$ي ) ي$$ا(َ
ُوغير: (الندب، ولذلك قال َلدى َوا ََ ِالل7بس َ ْ ْاجتن7ب . ِْ َ؛ =ن$ه ذك$ر ح$رفين )ي$ا(؟ ف$ي المن$دوب )وا( ُري$َغم$ا ھ$و ) وا( ي$ُرَغ) ُ

ٌأحدھما أصل متفق عليه، والثاني: فقط ٌمختلف فيه وھو فرع؛ =ن : ٌ ُوغي7ر(ُأنھا تُستعمل للجمي$ع، : في ا=صل) يا(ٌ  )َوا ََ
َلدى(، )يا(الذي ھو ِاللبس َ ْ ْاجتنب . ِْ   .ھذا على جھة العموم) ُ

َوللمنادى: (قال رحمه ' َ ُ ِالناء َِ ْأو . ِكالناء َ . ِھذا مبتدأ مؤخر قصَد لفظه، وھو حرف ف$ي ا=ص$ل، لكن$ه ): َيا(، )َيا َ ُ
ٍقصَد لفظه، حينئذ نقول ِ َللمن7ادى(ھو مبتدأ مؤخر، وقول$ه : ُ َ ُ Kج$ار مج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف خب$ر ُمق$دم، ) ِ l َللُمن$ادى، ) ي$ا(َ

َوللمن777777777777777ادى الن777777777777777اء أو كال . َْ ُ ََ ِ َ ْ َن777777777777777اء ي777777777777777اِ ِ .   

  ج

َوأي وآ ك77777777777777777777ذا أي77777777777777777777ا ث77777777777777777777م ھي77777777777777777777ا َ َ ْ ََ . ُ ََ ََ   

  

َوالھم777777777777ز لل777777777777داني و ْ َ َِ ِ. ْلم777777777777ن ن777777777777دب" َوا"ُ َِ ُِ ْ   

  جججج

ْأو ي777777777ا وغي7777777777ر وا ل777777777دى الل7777777777بس  ٱجتن7777777777ب ْ ْ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ ِ . َ ََ َ   

  

ْلم777777777777777777777777777777777ن "َوا "َو. . . . .  َ ْن777777777777777777777777777777777دب ِ ِ ُ  

  ججج

ْأو ُوغي7777777777ر َي777777777ا َ َل7777777777دى َوا ََ ِالل7777777777بس َ ْ ْ ٱجتن7777777777ب . ِْ ُ   
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ِالن7اء :المدعو في لسان الع$رب وف$ي اص$ط.ح النح$اة: يعني ُِمن$ادى الن$اء، ال.. . ِالن7اءَ : َھ$ذا ص$فة للُمن$ادى، والم$راد ب$ه: .
  . يا زيد أقبل، ونحو ذلك: ًحقيقة يعني، يا زيد، وھو بعيد عنك تناديه.. البعيد المسافة

ًالبعيد مسافة: ِفالناء المراد به ِبالياء ا=صل، لك$ن ُح$ذفت الي$اء : ِناء بحذف الياء وا�ستغناء بالكسرة عنھا، نائي: ُ
  .تغني بالكسرةواس

ْأو( ِكالناء(للتنويع، ) َ . ِمثل الناء: يعني) َ K.  

َوللمنادى( َ ُ ِالناء َِ ْأو . ِكالناء َ . ًبعضھم قدر موص.) َ َ K ِأو من ھو كالناء، لكن � نحتاج إلى ھ$ذا، وإنم$ا نجع$ل الك$اف : َ K
اس$مية : لبعي$د أو مث$ل البعي$د، فالك$اف نق$ولا ِالن$اء ادىَمن$ُوللٍاسمية، فحينئذ يكون من عطف ا�سم على ا�س$م، .. مثلية

  .مضاف إليه: ِوھي مضاف، والناء

ًوھو كذلك ُحذفت منه الياء استغناء بالكسرة عنه، وا=ص$ل ِكالن$اء(كالن$ائي مث$ل م$اذا : ِ K( ؟ البعي$د واض$ح الم$سافة
ُالُبع$د إذا قي$ل ھن$ا العرف$ي، .. ُلق$ربُالُبع$د العرف$ي، ا: ُالُبع$د الم$راد ب$ه: الذي ما ي$سمُع ص$وتك، وإن ك$ان الُبع$د ھن$ا قي$ل

Kما يتعارف عليه الناس، ث$م ق$د ُين$زل: يعني َ َھ$و بعي$د، ق$د ُين$زل القري$ب ُمنزل$ة .. البعي$د: الك$.م ف$ي الحق$ائق، ا=ص$ل.. ُ K Kَ َ
ٌيا زيد، كأنه ما يسمع مث.، حينئذ نزلته ُمنزلة البعيد، ھذا أمر آخر: البعيد، بجوارك قلت ٍK Kَ َ َ ً.  

ِكالن77اء(م$$راد ھن$$ا وال . .. كال$$ساھي، وكالن$$ائم، وك$$المرتفع المرتب$$ة: الم$$راد ب$$ه م$$ن � ي$$ستجيب ف$$ي ا=ص$$ل، قي$$ل) َ
Kارتف$$اع مح$$ل أو انخفاض$$ه، وھ$$ذا ك$$ذلك ج$$وز بع$$ضھم أن يك$$ون عل$$ى جھ$$ة التنزي$$ل، يعن$$ي َ ) ي$$ا(َُيخاط$$ب ال$$صغير ب$$ـ : ٍ

َتعظيما له ُمنز� له ُمنزلة البعيد، يعني ًK Kَ َ العظيم، إذا كان مرتفع المنزل$ة، حينئ$ذ ُيخاط$ُب ب$ـ الكبير: ًَ ، ي$ا س$ماحة ك$ذا )ي$ا(ٍ
ٍمث.، حينئذ نقول ٍھنا بناء على ماذا؟ ھو يكون بجوارك، حينئذ نقول) يا(ُأتي بـ : ً َھذا في$ه تنزي$ل للقري$ب ُمنزل$ة البعي$د : ً K َ ٌ
َھذا تنزيل للقريب ُمنزلة البعيد: ي كذا، نقوليا مفت.. يا سماحة الشيخ: أمامك نصف متر، فتقول له.. وإ� ھو يسمعك K َ ٌ.  

َللمن7ادى( َ ُ ِالن7اء ِ ْأو(لم$سافة، االبعي$$د : أي) . ِكالن77اء َ . ال$$ذي : ِالُبع$د الُعْرف$$ي، يعن$ي: وعرفن$ا أن الُبع$$د الم$راد ب$ه ھن$$ا) َ
ُيحكم ھذا وذاك إنما ھو الُبعد الُعُرفي َ.  

  .ھذا الحرُف ا=ول) َيا(

َوأي(   .ِآزيد أقبل ھذا بعيد: ي، ھذه الھمزة على جھة المدآيعن) َوآ( ،)َ

َأيا: (كذلك   .ِھي ياء زيَدت عليه الھمز، ھكذا قيل كما سيأتي) َ

.ثم( َھيا ُ َوأي(مبتدأ م$ؤخر، : قلنا) َيا(، )َ ِ، حينئ$ذ يك$ون ق$صَد لفظ$ه فھ$و ف$ي مح$ل رف$ع، أو )َي7ا(ٌمعط$وف عل$ى ) َ ُ ٍ
Kمرف$$وع وال$$ضمة ُمق$$درة ھ$$ذا أح$$سن: نق$$ول K ) أْي.. (Kُمق$$درة من$$ع م$$ن ظھورھ$$ا اش$$تغال المح$$ل ب$$سكون الحكاي$$ة: ، نق$$ولَ

َبسكون الياء، وقد تمد ھمزتھا    . كما سيأتي) آي(ُ

ٌآزيد للبعيد كذلك، وھو معطوف على :  ھذه ھمزة ممدودة آ)َوآ( والمعطوف عل$ى المرف$وع ك$ذلك مرف$وع، ) يا(ٌ
Kوالضمة ُمقدرة K َ.  

َكذا( َأيا َ دخلت عليه الھمز ھكذا قي$ل، وھ$و مبت$دأ ) يا: (ھذا أصله: نقول) أيا(ٍأيا كذا، حينئذ : ا=صلأيا كذا ھذا ) َ
َكذا(ھنا، و َللمنادى(السابق في كونه ) ذا(يعني مثل ) َ َ ُ ِالناء ِ ِكالناء َأو . . ِللمنادى الناء أو كالن$اء، ف$ـ ) أيا(َ، فُيستعمل )أيا) (َ ِ

َكذا( lھذا خبر ُمقدم ُمتعلق ): َ َ K   .بمحذوفٌ

.ثم( َھي7ا(ُالواو؛ =نه ليس تراخي بينھما، إ� إذا أريد بأن : قلنا بمعنى) ُ َأي7ا(ف$رُع ) َ لي$ست أص$لية ب$ل ھ$ي : ، قي$ل)َ
َھيا(، )أيا(فرُع  ٌبإبدال الھمزة ھاء، أيا ھيا أبدلت الھمزة ھ$اء، والھم$ز والھ$اء بينھم$ا ع.ق$ة، ك$ل ) أيا(ھي فرُع : قيل) َ ُ َ ِ ُ

kمنھما ُيمر عل$ ُأريق$وا ھريق$وا : ُالھم$زة تب$َدُل ھ$اء: ى الث$اني، يعن$يَ ٌك$ل منھم$ا ُيْب$َدل إل$ى ا]خ$ر ھ$ذا ق$ول، : ًإذا) أي$ا ھي$ا(ُ ٌ
َھيا(ٌأصل : وقيل ًھكذا نطق بھا، ليست مبدلة الھاء ھنا من الھمزة) َ َ ِ ُ.  

ِفليست ھاؤھا بد� من ھمزة  يف � ي$دخل الح$روف ٌ=ن اFبدال ن$وع م$ن الت$صريف، والت$صر: ، لماذا؟ قال)أيا(ً
ٍوإنما ي$دخل ا=س$ماء المتمكن$ة والفع$ل، حينئ$ذ إذا قي$ل l َ ًب$أن الھم$زة أب$دلت ھ$اء ھ$ذا ن$وع ت$صريف =ن$ه ب$دل، واFب$دال : َ َ ِ ُ

ًسيأتي باب خاص به، حينئذ كيف يقع البدل في الحرف؟ وسيأتي أن الحرف بريء من الصرف كلية، يعن$ي ٌ ٍ � ي$دخل : ٌ
  .فيه الصرف بكلية

َأي77ا: (ِولزي$$ادة أحُرفھم$$ا يعن$$ي. اFب$$دال ھن$$ا لغ$$وي � ت$$صريفي: قي$$ل َھي77ا(و) َ ِك$$ان فيھم$$ا د�ل$$ة عل$$ى زي$$ادة ُبع$$د ) َ ٌ
َمناداُھما عن ُمنادى  ٍھكذا قيل، وإ� ابن مالك أوردھا في مورد واحد) يا(َ ٍ.  
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َوأي( َكذا َوآ َ َأيا َ .ثم َ َھيا ُ الھم$زة وأي : " ٍ ولذلك اب$ن ھ$شام ق$البالمد،: يعني) آي.. أي: (، من حروف نداء البعيد)َ
آي زي$د أقب$ل، بالم$د والق$صر وھ$ي أربع$ة، .. أي زي$د أقب$ل.. آزي$د أقب$ل.. أزي$د أقب$ل: ، الھمزة"ممدودتين ومقصورتين

ًوالھمزة إذا ُمدت حينئذ صارت لنداء البعيد؛ =ن مد الصوت ُيناسبُه أن يكون الُمنادى بعيدا َ َ ِْ ٍ K :$ب، ُيا زي$د ھ$ذا ال$ذي يناس
  .ھذا حرف قصير ليس له ھوى) أ(ُأزيد : Kأما القريب

َبمد الھمزة وسكون الياء، وقد عدھا ف$ي الت$سھيل م$ن جمل$ة م$ا ُين$ادى ) آي: (نداء البعيد.. من حروف النداء: ًإذا َ َK
ٍبه البعيد، فجملة الحروف حينئذ تكون ثمانية ُ.  

د lَأيا(إلى أن : َذھب الُمبر َھيا(و) َ   .  ذكرھا الناظم ھناللبعيد، كما) َ

َجعل : ًلھما، إذا) يا(والھمزة للقريب، و) أي(و َ ذك$ر خم$سة : ٍدون مد للقريب، وابن مالك جعلھا للبعيد، قلنا) أي(َ
  ).أي: (َللبعيد، أو ما ھو في حكم البعيد، وذكر منھا

د ذھب إلى أن  lَأيا(َالُمبر َھي7ا(و) َ والھم$زة للقري$ب، الھم$زة ) أي(، وٌللبعي$د، وھ$ذا مواف$ق للن$اظم و� إش$كال في$ه) َ
ُوالھمز: (للقريب � إشكاله فيه ْ َ ِللداني َ   . للقريب والبعيد: لھما يعني) يا(أنھا للقريب، و) أي(، باقي الخ.ف بينھما في ).ِ

َأي7ا(إل$$ى أن : وذھ$ب اب$$ن برھ$ان َھي77ا(و) َ .. � خ$$.ف بينھم$ا، والھم$$زة للقري$$ب.. للبعي$د، كم$$ا ذھ$ب إلي$$ه الن$اظم) َ
ٍللمتوس$ط، حينئ$ذ أثب$ت مرتب$ة ب$ين البعي$د والقري$ب، ) أي: (للمتوسط، وھذا مشھور عن$د النح$اة أن) أي(افق الناظم، وو

Kوھذا أولى لو ُجعل =ن العقل يقتضيه ف. يمنع أن يكون لكل معنى من ھذه المع$اني ح$روف خاص$ة، =ن$ه إم$ا قري$ب،  ًِ َ
Kوإما بعيد، وإما ما بينھما، فالبعي$د ل$ه  K)$َوم$ا ُعط$ف علي$ه، والقري$ب ل$ه الھم$زة، والمتوس$ط بينھم$ا ل$ه ) اي وھ$ذا � ) أي(ِ

  . بأس به

.. ين$$ادى بھ$$ا القري$$ب والبعي$$د والمتوس$$ط، وأجمع$$وا: للجمي$$ع، يعن$$ي) ي$$ا(للمتوس$$ط، و) أي(ُوالھم$$زة للقري$$ب، و
ًعلى أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكي$دا، يعن$ي: النحاة ُ َاس$تعمال م$ا ُوض$ع ل: َ ٌلبعي$د ف$ي القري$ب يج$وز، =ن$ه قري$ب ِ

ٍھذا للبعيد فيشمل القريب، لو نادي$ت بعي$دا س$معه القري$ب ك$ذلك، حينئ$ذ ھ$و قري$ب ) آيا).. (ھيا).. (يا: (وزيادة، إذا قيل ً
ا ي$: َوزيادة، فُيْستعمُل ما للبعيد للقريب؛ =نه يكون فيه د�لة على الن$داء وزي$ادة م$ن ب$اب التأكي$د، في$سمع م$ن ل$م ي$سمع

  .زيد ھو قريب، فُيستعمل له ما للبعيد

َوأجمعوا على أن ندا القريب بما للبعيد يجوز توكي$دا، وعل$ى من$ع العك$س، م$ا ھ$و العك$س؟ أن ُين$ادى البعي$د بم$ا  ً
kھ$ذا ممن$وع =ن القري$ب � ُيم$د مع$ه ال$صوت، : أص$فوان، وھ$و بعي$د ھن$اك إ� بمكب$ر، نق$ول: للقريب، ف. ُيق$ال للبعي$د َ

َن$$دا : ٌالن$داء م$أخوذ م$ن: فيھ$ا م$د ص$وت، ول$ذلك قي$ل) ي$ا) (آي$ا) (ھي$ا: (ح$روف ھ$ذه بع$ضھا مم$دودة ال$صوتول$ذلك ال
ٍصوته أو ندي صوته، وھو إذا رفع صوته وع.، حينئذ فيه معنى الرفع، والبعيد يناسبه رف$ع ال$صوت والم$د، بخ$.ف  َ ِ َ

  . أزيد أقبل، ھذا قريب: القريب

َوكي$د ف$ي ص$ورة العك$س، ومح$ل المن$ع إذا ل$م ُين$زل البعي$د ُمنزل$ة القري$ب، وإ� وعلى منع العكس لع$دم ت$أتي الت K Kَ َ
ٍجاز نداؤه بما للقريب إذ � مانع منه حينئذ، مسألة التنزيل ھذه مختلفة من ش$خص إل$ى ش$خص، وم$ن ح$ال إل$ى ح$ال،  ٍ

َري$ب ُمنزل$ة البعي$د وق$د ُيعام$ل البعي$د ا=صول استعمال اللفظ بحقيقت$ه، ھ$و للبعي$د وھ$ذا للقري$ب، ق$د ُيعام$ل الق: والمراد K َ
َُمنزلة القريب، القريب ُيعامل ُمنزلة البعيد فيؤتى بأحرف النداء الدالة على الُبعد، وكذلك البعيد والك.م في الحقائق َK Kَ َ .  

  

ُنا بسكون وقد تمد ھمزتھا، وقل) َأي  ( َ ُ َأي7ا(ٍ .ث7م(ودخل$ت عليھ$ا الھم$زة، ) ي$ا(أص$لھا : قي$ل) َ َھي7ا ُ ھ$ذه ُمبَدل$ة ع$ن : وقي$ل) َ
َأيا( َ.(  

ُوالھمز( ْ َ ِللداني َ ِأزيد أقبل، : بالقريب نحو: يعني) .ِ َووا(ُ ْلمن َ َ ْندب ِ ِ ِلم$ن ن$دب يعن$ي) ُ ُِ وم$ا دخل$ت ) م$ن(المن$دوب، : َ
ِھنا موصولة، وندب) من(مندوب، :  يعنيعليه في تأويل مشتق، Kھ$ذا ُمغي$ر ال$صيغة، يعن$ي: ُ َلم$ن دع$ي ون$ودي عل$ى : َ َِ ُ ُ

Kجھة الندب، والمندوب ھو الُمتفجُع عليه أو الُمتوجُع منه، ُمتفجع عليه K K َِ َ َ َ : ًوولداه، يخاف عليه ي$سقط م$ث.، نق$ول.. ولداه: ََ
Kھذا ُمتفجع عليه َ َ .  

ٌُمتوجع منه K َ ٌواظھراه ھذا ُمتوجع منه.. رأساهوا: َ K َ   .واولداه وارأساه: نحو. َ

َوللمن77777777777ادى َ ُ ِالن77777777777اء َِ ْأو . ِكالن77777777777اء َ .   َي77777777777ا َ

  

َوأي َك7777777777777777777777ذا َوآ َ َأي77777777777777777777777ا َ .ث7777777777777777777777م َ َھي77777777777777777777777ا ُ َ  

  جج
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قد ُي$ستعمُل ف$ي الن$داء المح$ض ال$ذي ل$يس ) وا: (يعني" وقد ُيستعمُل في النداء المحض وھو قليل : قال الرضي
Kفيه تفجُع لكنه قليل، لك$ن بع$ضھم حك$ى اFجم$اع أن$ه � ُي$ستعمُل إ� ف$ي الندب$ة فق$ط، وأم$ا م$ا ع$داه ف$ K َ . ُي$ستعمل، لك$ن َ

  . ھنا قليل: الرضي قال

ف$ي الن$داء الحقيق$ي، واف$ق م$ا ذھ$ب إلي$ه الرض$ي أو العك$س =ن$ه ) وا(أجاز بع$ضھم اس$تعمال : وقال في المغني
  .lُمتقدم

ًأن يك$ون ُمتفجع$ا علي$ه أو من$ه، أو ُمتوجع$ا من$ه، ا=ص$ل.. ٍحينئذ ا=صل في الندب ًK Kَ ََ َ  ..واول$داه) وا(أن يك$ون ب$ـ : َ
  .ُيجوز ولكنه على قلة: ًفي غير الندبة؟ قليل جدا، يعني) وا(واظھراه، ھل ُيستعمُل 

ُِيستعمُل في الندبة : يعني) َيا َأو( ٍالُمتفجع عليه أو الُمتوجع منه، حينئذ نق$ول: وعرفنا المندوب المراد به) يا(ْ K Kَ َ َ ي$ا : َ
ْيا رأساه، إن َدلت قرينة على أنه.. يا ظھراه.. ولداه K ي$ا(ٍ مندوب جاز، وإن لم يدل قرين$ة فحينئ$ذ ا=ص$ل ف$ي اس$تعمال (

ُوغي7ر: (حقيق$ي، ول$ذلك ق$ال.. َأن يكون للُمن$ادى عل$ى جھ$ة العم$وم َل7دى(ُي$ستعمُل ف$ي الندب$ة مت$ى؟ : يعن$ي) َوا ََ ِالل7بس َ ْ . 
ْاجتنب ِْ ُ  .(  

ُوغي7ر( ِق$$صَد لف.. ٌم$$ضاف إلي$$ه): َوا(مبت$$دأ وھ$$و م$$ضاف و) َغْي$$ُر(، )َوا ََ َل77دى(ظ$$ه، ُ lعن$$َد ُمتعل$$ق بقول$$ه: بمعن$$ى) َ َ ْ ِ :
ْاجتنب( ِْ ُ.(  

َلدى(و ِاللبس َ ْ َلدى(، ). ِاللبس(مضاف و) َ ْ ْاجتنب(ٌمضاف إليه، و) . ِْ نائب الفاعل ھنا ض$مير يع$ود عل$ى اس$تعمال ) ُ
ٍفي الندب، إذا حصل لبس حينئذ ُيمنُع استعمال ) يا( ٌ َ َ   في الندب، نحو ماذا؟ ) يا(َ

  

َھنا استْعملت استعمال ) يا(ھذه : قالوا َ ُ، وھذا واضح أنه المراد به)وا(ُِ َالندب$ة =ن$ه قال$ه ح$ين وف$اة عم$ر، فل$يس : ٌ ْ
َثم نداء، ثم لو كان ُمنادى لقال K Kُ َيا ُعمر: َيا ُعمُر، لكنه قال: َ ا=ل$ف ھ$ذه أل$ف : ٍواولداهُ، حينئذ نقول.. يا ولداهُ: ا، كما ُيقالَ

Kف$$صَدر ذل$$ك م$$ع م$$وت عم$$ر، ف$$َدل عل$$ى أن$$ه من$$دوب، وق$$ال ال$$صبان. الندب$$ة َ ول$$يس ال$$دليل ا=ل$$ف؛ =نھ$$ا تلح$$ق آخ$$ر : َ
َالمستغاث والُمتعجب منه  ھ$ذه ا=ح$رف : ًُر، إذاَي$ا ُعم$: لكن الظاھر أن ا=لف ھنا ألف الندبة؛ =نه لو كان كذلك لقيل" َ

  . تختص بالنداء على التفصيل الذي ذكرناه

ً� يخلو الُمنادى من أن يك$ون من$دوبا أو غي$ره : " قال الشارح ھنا ف$إن ك$ان غي$ر " غي$ر من$دوب : غي$ره يعن$ي" َ
ًمندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد  K النائم وال$ساھي " ي، كالنائم والساھ" ھذه مرتبة واحدة، .. منزلة واحدة" ٍ

Kھذا في حكم البعيد، لو كان بجوارك تخاطبه كأنه بعيد =ن الساھي في واد آخر، ھو مع$ك بج$سمه وأم$ا عقل$ه وروح$ه 
  .ٍفيحتاج إلى حرف تجذبه إليك! تكون في دولة أخرى.. فليست معك

ًكالن$ائم وال$ساھي، أو قريب$$ا، ف$إن ك$ان بعي$$دا أو ف$ي حكم$ه فل$$ه م$ن ح$روف الن$$دا"  ، ) "ھي$$ا(و) آ(و) أي(و) ي$ا(ء ً
َليست موج$ودة ف$ي ال$شرح، ھ$ذه الخم$سة ُين$ادى بھ$ا ) ھيا(و) أيا(و) آ(و) أي(و) يا: (خمسة ھي) أيا(أسقط من الشرح 

).. ي$ا(ح$رف م$د ! البعيد أو ما ھو في حكم البعي$د، وإنم$ا ن$ودي البعي$د بھ$ذه ا=دوات الم$شتملة عل$ى ح$رف الم$د انظ$ر
lكلھ$$ا م$$شتملة عل$$ى ح$$رف م$$د؛ =ن البعي$$د يحت$$اج ف$$ي ن$$داءه إل$$ى م$$د ال$$صوت ) ھي$$ا).. (أي$$ا).. (آ: (يعن$$ي) وآ).. (آي( َ

ٌتريد أن تسمعه من أجل أن يسمع تُمد له الصوت فناس$ب أن يك$ون للبعي$د، وھ$و ظ$اھر ف$ي غي$ر .. َلُيْسمع K بق$صر ) أي(َ
  .الھمز

 والھم$زللمتوس$ط، ) أي(َأن ُيْجع$ل : ھ$ذا أول$ىو) أي(أن المتوس$ط ل$ه : وھذه العلة تؤكد ما ذھب إليه ابن برھ$ان
K وم$ا ع$داھما تجع$ُل للبعي$د، وأم$ا م$سالة التنزي$ل � ض$$ابط لھ$الل$داني كأن$$ه .. ٌم$سألة التنزي$ل ھ$ذا خ$روج ع$ن ا=ص$ل.. ُ

  . مجاز، والك.م في الحقيقة

Kأزيد أقبل، وإن كان مندوبا وھو الُمتفج$ُع علي$ه أ: ًوإن كان قريبا فله الھمزة َ َ ً Kو الُمتوج$ُع من$ه فل$ه ُ َ .. وا زي$داه): وا(َ
َأي$ضا ُي$$ستْعمل ف$$ي الن$دب عن$$د ع$$دم التباس$ه بغي$$ر المن$دوب، ف$$إن الت$$بس تعين$ت ) ي$$ا(وا ظھ$راه، و َ َ َK َ َ َ ، )ي$$ا(وامتنع$$ت ) وا(ً

Kھ$$ي أم الب$$اب، ول$$ذلك ت$$دخل ف$$ي ك$$ل ن$$داء، عل$$ى القري$$ب والبعي$$د والمتوس$$ط، وتتع$$ين : ھ$$ذه عن$$د النح$$اة) ي$ا(و َ َ k ف$$ي لف$$ظ ُ
َيا '، � ُينادى لفظ الج.لة.. ُ': الج.لة ھ$ذا : آ[ �، آ[.. ُ': K، وأم$ا م$ا ع$داھا ف$. ت$دخل، � ُيق$ال)يا(يا ' إ� بـ : ُ

  .قسم

َل7777777تَمَح ًعظيم7777777اً اأم7777777ر ْ ِ َفاص7777777طبرت َ ْ َ   ُل7777777ه َْ

  ج

َوقم7777777777ت ْ ِفي7777777777ه َُ ِب7777777777أمر ِ ْ َعم7777777777را ي7777777777ا � ِ َ ُ  

  جج
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Kوتتع$$$ين ف$$$ي ' تع$$$الى، فعمومھ$$$ا باعتب$$$ار المح$$$ل، و� ُيق$$$دُر عن$$$د الح$$$ذف س$$$واھا َ َ َK :)) ْربن$$$ا آتن$$$ا ف$$$ي ال$$$دن k ِ ِ Kَ َ  َياَ
َربنا ]200:البقرة))[ K lھذا ُمنادى، بماذا نقدر حرف النداء؟ : َ َ Kأي ربن$ا م$ا يج$وز، وإنم$ا ُيق$دُر .. أربن$ا: فقط، ما يجوز) يا(َُ

َفقط فھي التي تحذُف) يا( ُ.  

K و� ُيق$$دُر عن$$د الح$$ذف س$$واھا، وكم$$ا تتع$$ين ف$$ي لف$$ظ الج.ل$$ة تتع$$ين ف$$ي الُم$$ستغاث و Kَ َ َ َ K)ي$$ا أيھ$$ا : )أيتھ$$ا(و) أيھ$$ا
Kي$ا أيتھ$ا الم$سلمات، يتع$ين معھ$ا .. أيتھا المسلمات: ما يصح أن تأتي بغيرھا، كذلك) يا(ھذا : المسلمون، نقول َ و� ) ي$ا(َ

). أي. (الُم$$ستغاث.. ': ، م$$ا ھ$$ي ھ$$ذه ا=ربع$$ة؟ لف$$ظ الج.ل$$ة)ي$$ا(يج$$وز غيرھ$$ا؛ =ن ا=ربع$$ة ل$$م ي$$سمع ن$$داؤھا إ� ب$$ـ 
  .  المسلمات)أيتھا. (المؤمنون) أيھا(

Kفيتع$ين معھ$ا، ول$ذلك أم الب$اب دائم$ا ُيت$صرُف في$ه م$ا � ُيت$صرُف ف$ي ) ي$ا(إ� ب$ـ ) أيتھا(و) أي(لم يسمع نداؤھا  K Kَ َ ََ ًَ K ُ

  .غيره

ُوالھم7ز(الحروف التي ذكرھا الناظم ھنا كم؟ خمسة للبعي$د، : ًإذا نقول ْ َ ِلل7داني َ ھ$ذه س$بعة ) َوا(ھ$ذه ال$سادسة، و) .ِ
  . للنداء ثمانية أحرف جاءت في لسان العرب على التفصيل الذي ذكرناه: ًبالمد ھذه ثمانية، إذا) يآ(أحرف، و

َھي أم الباب وھي أعم حروف النداء، و� ُيقدُر عند الح$ذف غيرھ$ا، واختل$ف ) يا: (ًونقول ھنا تلخيصا لما سبق ِ ُ K َ
ًھي للبعيد حقيقة أو حكما: " فيما ُينادى بھا، فقال ابن مالك وھ$ذا ال$ذي ذك$ره ف$ي ا=لفي$ة، وق$ال أب$و "  كالنائم وال$ساھي ً

ًھي أعم الحروف وتستعمُل للقريب والبعيد مطلقا : " حيان ًوھذا لم ُينازع فيھا أيضا ابن مالك رحمه '" ُ ِ َ .  

ًح$رف لن$داء البعي$د حقيق$ة أو حكم$ا ) ي$ا: " (قال ابن ھشام ً ا القري$ب َ، وق$د ُين$ادى بھ$- ھ$ذا واف$ق في$ه اب$ن مال$ك -ٌ
ٌكل ما كان للبعيد يجوز أن ُينادى ب$ه القري$ب فيك$ون الزي$ادة عل$ى الق$رب توكي$د ) يا(ليس خاص بـ : وھذا قلنا" ًتوكيدا  َ

ًم$ا ك$ان للبعي$د � ُين$ادى ب$ه القري$ب إ� عل$ى جھ$ة التنزي$ل، وق$د ُين$ادى بھ$ا القري$ب توكي$دا : له، من غير عك$س ،يعن$ي َ َ
الخ$.ف ھن$ا لفظ$ي ول$يس .. بينھم$ا وب$ين المتوس$ط، ھ$ذه كلھ$ا متداخل$ة: والبعي$د، وقي$لھي مشتركة بين القريب : وقيل

  . البعيد والقريب والمتوسط: ُتستعمُل في الجميع) يا(حقيقي؛ =ن 

د) َأْي(و lَبفتح وسكون قال الُمبر ھ$ي لن$داء البعي$د ك$ـ : " ، وق$ال اب$ن مال$ك"ھي لنداء القريب كالھمزة المفردة : " ٍ
بعي$$د ومتوس$$ط وقري$$ب، : أن ُيجع$$ل للمن$$ادى ث$$.ث مرات$$ب: ، وھ$$ذا ق$$ول اب$$ن برھ$$ان وھ$$و أول$$ى" للمتوس$$ط وقي$$ل) ي$$ا(
Kلنداء البعيد، وھذا أعده ابن مالك ھنا للبعيد، وفي الصحاح: عند جمھور النحاة) أيا(و أنھا لن$داء القري$ب والبعي$د، ق$ال : َ

  ".وليس ا=مر كذلك : " في المغني

ٌھ$و طل$ب اFقب$ال بح$رف نائ$ب من$اب أدع$و، وھ$و واح$د م$ن ھ$ذه ا=ح$رف الثم: ًالنداء حقيق$ة: ً      إذا نقول ٍ اني$ة، و� ٍ
ٍيجوز أن ُيدعى أحد بحرف غير ھذه الحروف الثمانية؛ =ن المسألة توقيفية   . مبناھا على لسان العرب.. ٌ

Kناب مناب أدعو ملفوظ ب$ه أو ُمق$در، والتق$دير الغال$ب يك$ون ف$ي الھم$ز أو َ َإ� إذا تع$ين ) ي$ا(ٍ K ٍحينئ$ذ � يج$وز ) ي$ا(َ
  . تقدير غيرھا

أو تع$ارض ص$دره م$ع .. ُبأنه نداء يا زيد � تقب$ل، ھ$ذا ن$داء أو �: ُد � تقبل، إذا قيلِو� يرد يا زي: قال بعضھم
Kي$ا زي$د ح$صل الن$داء، ث$م: ٌھذا نداء =ن النداء ھنا إقب$ال عل$ى ال$ذات: َعُجزه؟ نقول ُ� تقب$ل، ھ$ذا الخط$اب موج$ه إل$ى : ُ

ًناديته أو�: َالُمنادى َ َي$ا زي$د � تقب$ل، أيھم$ا الُمن$ادى؟ : عن$دنا ن$داء وعن$دنا نھ$ي: ًايا زي$د خ$ذ م$ا مع$ك، إذ.. ُيا زيد أقبل: َ ُ ُ
ًناديته أو� يا زيد ثم خاطبته، إذا: ًزيد، إذا ُ ُ ً َ .. ٍ� ينتقض ھذا بكون النداء طل$ب إقب$ال، ي$ا زي$د � تح$ضر.. � اعتراض: َ

) ي$ا(أن : ُالم$راد ب$ه: إش$كال، لك$ن نق$ولُي$ا زي$د � تقب$ل، ھ$ذا في$ه : Kيا زيد � تأت، ھذا � إش$كال في$ه =ن$ه مخ$الف، أم$ا
  .� تحضر.. ُ� تقبل: يا زيد، فنظر إليه: لطلب اFقبال لسماع النھي، والنھي عن اFقبال بعد التوجه، قال

ُواعترض نيابة حرف النداء ع$ن أدع$و، ب$أن أدع$و خب$ر والن$داء إن$شاء، أدع$و زي$دا خب$ر، وي$ا زي$د ھ$ذا إن$شاء،  ً ُُ َ ِ
َفكيف أقيم  ُنعم، ا=صل فيه أنه لmخبار لكن نقل، لماذا ُحذف أدع$و وأني$ب : ؟ نقول)أدعو(َقام ُم) يا(ُ َ َِ ِ : ُمناب$ه؟ نق$ول) ي$ا(ُ

َنقل إلى اFنشاء، ثم إنم$ا ُين$ادى الُمميl$ز، ) أدعو(ُوأجيب بأن . ٍلقصد ا�نتقال من اFخبار إلى اFنشاء ف. تعارض حينئذ ََ ُ ِ ُ
   .نأت.. ھذا يذكره بعضھم وفيه نظر

َوللمن777777777777777ادى َ ُ ْأو ِاء.الن777777777777777 َِ ِكالن777777777777777اء َ .   َي777777777777777ا َ

  

ْوأي َك777777777777777777ذا َوآ ََ َأي777777777777777777ا َ .ث777777777777777777م َ َھي7777777777777777777ا ُ َ  

  ج

ُوالھم777777777777ز ْ َ ِلل777777777777داني َ ْلم777777777777ن "َوا"َو .ِ َ ْن777777777777دب ِ ِ ُ  

  

ْأو ُوغي777777777ر َي777777777ا َ َل777777777دى َوا ََ ِالل777777777بس َ ْ ْاجتن777777777ب . ِْ ُ  

  ج
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ِإنما ُينادى الُمميlز الذي يْعقل، يعني َ َ ٍمن يْعقل ھو الذي ُينادى، وأما م$ن � يعق$ل ف$. ُين$ادى، حينئ$ذ: َ َ َK ِ َي$ا جب$اُل  ((: َ َِ
بي مع$ُه lَأو َ ِ Kوإنم$ا ص$ح توجي$ُه الن$داء تن$زي. ل$ه ُمنزل$ة العاق$ل. ھ$ذا ل$يس بن$داء؛ =ن$ه � يعق$ل:  ق$الوا]10:س$بأ))[ َ َ ًَ ْ K َ ي$ا ((: َ

ِْرُض اْبلع$ي م$اءكَأ َِ َ َ ھ$ذا ل$يس بن$داء؛ =ن$$ه � ُين$ادى إ� الُمميl$ز، وال$صواب التف$صيل]44:ھ$ود))[ َ أن$ه إن ك$ان م$$ن ' : َ
ًتعالى فھو نداء حقيقي، و� مانع أن ُيخاطب الرب جل وع. الجبال، أو ا=رض، أو السماوات أي$ا ك$ان م$ن الجام$دات  ِ ٌ

  .� مانع من ھذا، وإنما يمتنع في تصورنا نحن..  تتحدثفتسمع وتلبي الطلب، وقد تتكلم وقد

َن$زل غي$ر : ٍي$ا أرض، م$ن المع$اني المجازي$ة، فحينئ$ذ نق$ول.. ي$ا ش$مس.. يا س$ماء.. يا جبال: Kوأما إذا قال شاعر K َ
َالعاقل ُمنزلة العاقل فخاطبه، =ن اFنسان يخاطب من K لك$ن إذا ! ذاأقبل؟ مجنون ھ$.. يا جدار تعال: إذا ناديت شخص.. َ

َعام$ل ھ$ذه الجم$ادات معامل$ة م$ن : ٍالجب$ال وال$شمس ونح$و ذل$ك، حينئ$ذ نق$ول: ٍخاطب من أجل معان معينة ف$ي ال$شعر َ َ
Kيعقل، وأما الرب جل وع. ف. ندخل كل مسائل تأتي في النحو أو في غيرھا � ُب$د م$ن تع$اريف عام$ة ونح$و ذل$ك �،  K

له عن مثل  ھذه الم$سائل نق$ول lُنج َي$ا جب$اُل ((�، : ُ ِي$ا أْرُض اْبلع$ي م$اءك ((ً حقيق$ة، ]10:س$بأ))[ َِ َِ َ ََ ً حقيق$ة، ]44:ھ$ود))[ َ
  . ھذا مجاز: و� نقول

Kوإنما ُينادى الُمميlز، فأما نح$و َ َي$ا جب$اُل ((: َ َي$ا أْرُض ((و] 10:س$بأ))[ َِ إن$ه م$ن ب$اب المج$از، :  فقي$ل]44:ھ$ود))[ َ
K حقيقة، وأما في شأن البشر ف. إشكال أن ُيقال بأنه مجازوھذا غلط ليس من باب المجاز بل ھو ً .  

Kثم قال رحمه ' ُ :  

  

  

ُغيرَو ُمند َ ْ ٍومضمر ٍوبَ َ ْ ُ َوما َ ًمستغاثا َجا   ***َ َ َ َ ْ ْقد ُ .يعرى َ َ ُ..  

.يعرى َ ًُيجرد من ح$روف الن$داء لفظ$ا، يعن$ي:  يعنيُ K َُمن$ادى، .. يج$وز ح$ذف ح$رف الن$داء، وھ$ذا ل$ه ث.ث$ة أق$سام: َ
  :على ث.ثة أقسام

  .َُيحذف البتةٌقسم يمتنع معه حذف حرف النداء، � يجوز أن : القسم ا=ول

ٍوقسم يجوز على قلة   .يقل.. ٌ

  .ٌوقسم يجوز

َھ$ذا في$ه تف$صيل، =ن الُمن$ادى باعتب$ار ح$ذف : َُمن$ادى كم$ا ھ$و؟ نق$ول: ھل يجوز حذف حرف النداء وُيق$ال: ًإذا
  :حرف النداء وعدمه ث.ثة أقسام

  .ممنوع � يجوز.. ٌقسم يمتنع أن ُيحذف معه حرُف النداء

ٍوقسم يجوز على قلة    .يقلٌ

ًجائز مطلقا: ٌوقسم ٌ .  

ُغي7رَو: (الذي ھو يمتنع معه الحذف، وما يج$وز بقول$ه: أشار إلى ا=ول ُمن7د َ ْ ھ$ذين البيت$ين أش$ار بھم$ا : ً، إذا)ٍوبَ
  . البيت ا=ول.. إلى ما يمتنع وما يجوز

ُوغير( ُمن7د َ ْ ٍوم7ضمر ٍوبَ َ ْ ُ َوم7ا َ ًم7ستغاثا َج7ا***  َ َ َ َ ْ دوب، وال$ضمير، والُم$ستغاث إذا المن$: ھ$ذه ال$ث.ث الم$ذكورات) ُ
Kنوديت يمتنع حذف حرف النداء معھا، غيرھا يجوز، غير المذكور، إذا َدل عل$ى الق$سم ا=ول ب$المنطوق أو ب$المفھوم؟  ً ُ ُ

ُغيرَو: (ما يمتنع حذف حرف النداء معه، أشار إليه بقوله ُمند َ ْ   . ھل ھو بالمنطوق أو بالمفھوم؟ بالمفھوم) ٍوبَ

Kز ُمطلقا ف$َدل علي$ه ب$المنطوقKوأما ما يجو ُغي7رَو: (ً ُمن7د َ ْ ْق7د ٍوبَ .يع7رى َ َ .يع7ر(ھن$ا للتقلي$ل، : ق$د، )ُ َ Kُيج$رد،: يعن$ي) ىُ َ 
Kُيعرى ً من حرف، أو من أحرف النداء لفظا، َ ُغير(ٍ ُمند(مبتدأ وھو مضاف، و) َ ْ ٍوم7ضمر(ٌمضاف إليه، ) ٍوبَ َ ْ ُ ٌمعط$وف ) َ

  . على مندوب

َوما( Kقصر ضرورة وإما لغة، =نه يقالKإما بال) َجا َ ِجا يجي وج$اء يج$يُء، ج$ا يج$ي ب$دون ھم$ز، وج$اء يج$يُء، : ً ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ
Kلغة، وإن كان أكثر الشراح على أنه قصره للضرورة: ھنا نقول ُ.  

ُغي777777777777رَو ُمن777777777777د َ ْ ٍوم777777777777ضمر ٍوبَ َ ْ ُ َوم777777777777ا َ َ  

  ج

ًم777777777ستغاثا َج777777777ا َ َ َ ْ ْق777777777د ُ .يع777777777رى َ َ َ فاعلم777777777ُ َْ   اَ

  ج

َوذاك َ ِس777777مٱ ِف777777ي َ ِلج777777نسٱ ْ ْ ِوالم777777شار ِ َ ُ ْل777777ه َ َ  

  

.ق777777777ل ْوم777777777ن َ َ ُيمنع777777777ه َ ْ ْ ْفان777777777صر ََ ُ ْ ْعاذل777777777ه َ َ ِ َ  

  جججج
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ًستغاثاُم( َ َ َ ًستغاثاُم َجا َما(َھذا حال من فاعل جا، ) ْ َ َ َ ُمن7د: (ھنا معطوف على قول$ه) ما(والذي ) ْ ْ ھ$ذه ) َج7ا(، و)ٍوبَ
ًمستغاثا(ُصلة الموصول، والفاعل ضمير مستتر يعود على غير،  َ َ َ ْ ْق7د(، )َج7ا(ٌھذا حال من فاع$ل ) ُ .يع7رى َ َ الجمل$ة ف$ي ) ُ

ُغي77ر(مح$$ل رف$$ع خب$$ر المبت$$دأ  ْق77د(، )َ .يع77رى َ َ ًق$$د ُيج$$رد م$$ن ح$$روف الن$$داء لفظ$$ا، : يعن$$ي) ُ ُ K َفاعلم77ا(َ الف$$اء ھ$$ذه عاطف$$ة، ) َْ
ًا=لف ھذه ھي نون التوكيد الخفيفة ُمنقلبة ألفا، فاْعلمن) لمناْع.. َاْعلما( َفاْعلما تمم به البيت.. َْ K َ َ .  

َُيوُس$ُف أْع$رْض ع$ْن ھ$ذا ((: وإن لزم عليه ح$ذف النائ$ب والمن$وب عن$ه، =ن$ه إذا قي$ل َ َ ِ :  يوس$ف]29:يوس$ف))[ َ
َمناب أدعو، فُحذف الُمناب عنه) يا(ٍحينئذ نحن أنبنا  َل$زم عل$ى الق$ول : ًُمنابه، حذفنا النائب كذلك، إذا) يا(َقيم ُأدعو، وأ: ِ ِ

َبتجويز حذف حرف النداء أن ُيحذف النائب وما أنيب عنه و� بأس، لم$اذا؟ =ن القرين$ة واض$حة بين$ة عل$ى أن الم$راد  َُ ِ
َُيوُسُف أْعرْض عْن ھذا ((ِنداء  َ َ ِ َربنا ] ((29:يوسف))[ َ K َآتنا َ َكي$ف ُيح$ذف وھ$ي ) ي$ا(ِربنا ُح$ذفت :  نقول]200:البقرة))[ ِ

  . النداء: َنعم، ُيْحذف لقوة الد�لة على أن المراد ھنا: عوض؟ نقول

َيمتنع حذف حرف النداء م$ع ھ$ذه الث.ث$ة الت$ي ذك$رت وھ$ي: ًإذا ِ المن$دوب، وال$ضمير، والم$ستغاث، الم$ستغاث : ُ
  .ث.ثة أبيات في محله إن شاء ' تعالى.. سيأتينا باب مستقل

ٍم77ضمر: (ول$$هوق َ ْ َ س$$واء ك$$ان ُم$$تكلمَُم$$ْضمرُظ$$اھره أن$$ه يج$$وز ن$$داء ك$$ُل ) ُ َ ًي$$ا أن$$ا، أو ي$$ا أن$$ت، أو ي$$ا ھ$$و مطلق$$ا، : ٌ
ٍأنه يجوز نداُء كل ضمير، سواء كان لمتكلم: ظاھره ٌ ًيا أن$ا، أو ي$ا أن$ت، أو ي$ا ھ$و، وال$صحيح منع$ه مطلق$ا، والخ$.ف : ِ

lفي ضمير المخاطب فقط، أم$ا ض$مير الُم$تكل َ Kًم والغائ$ب فن$دائھما ممن$وع اتفاق$ا ھ$ذا ض$مير : ، ي$ا ھ$و..ي$ا أن$ت.. ي$ا ھ$و: ٌ
َھذا ُمتكلم، الخ.ف واقع في ضمير الُمخاطب فح$سب: يا أنا.. مخاطب: يا أنت.. غائب َ ي$ا أن$ت، ھ$ل ھ$و ج$ائز أم �؟ : َ

ًھذا ممتنع اتفاقا: ًھذا ممتنع اتفاقا، ويا أنا: يا ھو، نقول: Kأما ٌ .  

ٍوم77ضمر(: ًإذا قول$$ه َ ْ ُ َننك$$ت علي$$ه ب$$أن ظ$$اھره) َ l ًأن$$ه يج$$وز مطلق$$ا، إ� إذا ص$$ح أن الن$$اظم ي$$رى الج$$واز ُمطلق$$ا، : َُ ًK َ
  ً.منعه ُمطلقا: والصحيح

lوھ$$و ج$$وازه ف$$ي ال$$شعر خاص$$ة، والخ$$.ف ف$$ي ض$$مير الُمخاط$$ب فق$$ط، أم$$ا ض$$مير الُم$$تكلم : وثالثھ$$ا التف$$صيل َ َK Kَ ً
ًوالغائب فندائھما ممنوع اتفاقا ٌ.  

َإياكَوشذ  ْقد . َكف َ َتكْيَ ُ..  

َإياك( ْقد . ْكفي َ َ َتكَ َإياكيا ) ُ K ْقد َكفْي َ َتكَ َياكِإ(ِحرُف نداء و) يا( ،ُ ٍھذا ضمير ُمنفصل وھ$و ض$مير ن$صب، ) . َ ْق$دْ َكفْي َ َت$كَ ُ ،
ُھذا شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه ٌ.  

k=ن المستغاث والمندوب ُيطلُب فيھما مد ال$صوت، والح$ذف : مع المندوب والمستغاث قيل) يا(Kأما امتناع حذف  َ
ًينافيه، ولتفويت الد�لة على النداء مع الضمير، إذ ھو دال بالوضع على الخط$اب، إذا يمتن$ع ح$ذف ح$رف الن$داء م$ع : ٌ

kمستغاث والمندوب ُيطلُب فيھما مد الصوت، وھذا � يمكن أن يوجد مع الحذفالمندوب والمستغاث؛ =ن ال َ .  

لتفوي$ت : ض$مير المخاط$ب، نق$ول.. عل$ى المن$اداة) يا(ٌبأنه يجوز إدخال : إذا قيل) يا(Kوأما الضمير فيمتنع حذف 
Kالد�لة على النداء مع الضمير، وعد في الت$سھيل م$ن ھ$ذا الن$وع لف$ظ الج.ل$ة َ ِ مم$ا � يج$وز ح$ذف ح$رف : ، يعن$ي': ِ

) ي$$ا(ً' بن$$اء عل$$ى ح$$ذف : ي$$ا ' و� يق$$ال: '، فيق$$ال: الن$$داء مع$$ه المن$$دوب، والم$$ضمر، والم$$ستغاث، ولف$$ظ الج.ل$$ة
  ).أل(Kالنداء، والُمتعجب منه كذلك، وأما في لفظ الج.لة يمتنع؛ =ن نداءه على خ.ف ا=صل لوجود 

ً يك$ون الُمن$ادى ُمحل$ى ب$ـ أن �: َقاعدة في الُمنادى Kي$ا الم$ؤمن ھ$ذا ممتن$ع، � ُب$د أن .. ي$ا الرج$ل ھ$ذا ممتن$ع) أل(َ
Kيكون ثم ُوْصلة بين  ٍالنداء والُمنادى، حينئذ نقول ا=صُل) يا(َ في$ه، ) أل(=ن ن$داءه عل$ى خ$.ف ا=ص$ل لوج$ود . المنع: َ

َفلو ُحذف حرف النداء لم يدل عليه دليل، بخ.ف  ِ أْعرْضُيوُسُف ((ِ ٍ' حينئ$ذ نق$ول: Kُيوُسُف، أما) يا (]29:يوسف))[ َ ُ :
َإذا ُحذف  الن$داء؟ ول$ذلك ) ي$ا(ٍالن$داء، حينئ$ذ كي$ف ُيفھ$م ح$ذُف ) ي$ا(ُأن$ه � ت$دخل علي$ه ) أل(ا=ص$ل ف$ي المحل$ى ب$ـ ) يا(ِ

  . امتنع

ًوالُمتعجب منه؛ =نه كالم$ستغاث لفظ$ا وحكم$ا، إذا ً ً المن$دوب، : لث.ث$ة ف$صارت خم$سةزادوا ھ$ذين ا�ثن$ين م$ع ا: َ
  . '، والمتعجب منه؛ =نه كالمستغاث كما سيأتي في محله: والُمضمر، والمستغاث، ولفظ الج.لة

ُغي777777777777رَو ُمن7777777777777د َ ْ ٍوم7777777777777ضمر ٍوبَ َ ْ ُ َوم7777777777777ا َ َ  

  

ًستغاثاُم77777777777 َج77777777777ا َ َ َ ْق77777777777د ْ .ع77777777777رىُي َ َ فاعلم77777777777اَ َْ َ
  

  جج
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َوع$$د ف$$ي التوض$$يح الُمن$$ادى البعي$$د K ٌالُمن$$ادى البعي$$د؛ =ن م$$د ال$$صوت مع$$ه مطل$$وب لي$$سمع فُيجي$$ب، : ًسادس$$ا.. َ K َ َ
َھ$و م$ا ج$يء بح$رف الن$داء إ� م$ن أج$ل إب$.غ : ٍالن$داء حينئ$ذ نق$ول) ي$ا(ِإذا ُحذفت بعيد ھو، ف.. يا زيد: والحذف ينافيه ِ

َالصوت ليسمع، حينئذ إذا ُحذف كيف يسمع؟ قال ِ ًھذا يمتنع فيه، إذا كان بعيدا الُمنادى يمتن$ع ح$ذف ح$رف الن$داء، إذا : ٍ ًَ
  . ھذه ستة مما يمتنع فيھا حذف النداء

َوذاك( َ ِاس77م ِف77ي َ ِالج77نس ْ ْ ِالم77شارَو ِ َ ْل77ه ُ .ق77ل  َ َوذاك(، )َ َ ي م$$ن الح$$روف: أي) َ lَالتع$$ر Kالتع$$ري : الم$$شار إلي$$ه.. َ َ ْق77د(َ َ 
.يعرى َ ْقد: (أشار إلى المصدر: ً، إذا)ُ .يعرى َ َ ُ.(  

َوذاك( َ ي من الح$روف : أي) َ lَالتعر ِاس7م ِف7ي(َ ِالج7نس ْ ْ .ق7ل ِ .ق7ل(، )َ ِالج$نس ِاْس$م ِف$ي) َ ْ َذاك(، ِ  ف$ي Kلَق$مبت$دأ، وجمل$ة ) َ
ِاسم ِفي(محل رفع خبر، و ِالجنس ْ ْ lُمتعلق بـ) ِ .قل: (َ ِالجنس ِاْسم، والمراد ب)َ ْ   . النكرة: ِ

ِوالمشار( َ ُ ْله َ ِالجنس ِاْسمفي ) َ ْ Kالنك$رة، لك$ن ُيقي$د الُمع$ين، النك$رة س$يأتي:  قلن$ا الم$راد ب$هِ Kَ نك$رة مق$صودة، ونك$رة : َ
ِالجنس ِاْسمغير مقصودة، ھنا المراد ب ْ ّالُمعين.. النكرة المقصودة: ِ ھي التي � يجوز حذف الن$داء، أو أن$ه يج$وز لكن$ه : َ

  .على قلة، فيه خ.ف

ِوالمشار( َ ُ ْله َ ِيا ھذا أقبل: َإذا كان الُمنادى اسم إشارة: يعني) َ ٍيا ھذا خذ معك كذا، حينئذ نقول.. ْ ُلو قيل ھ$ذا خ$ذ : ُ
َمعك، قد � ُيفھم أنه ُمنادى إذا ُحذف ح َِ َ ٍرُف النداء، ولذلك منع البعض وجوز البعض لكنه على قلةْ َ K َ َ.  

َوذاك ِالجنس ِاْسم ِفي للتعري من الحروف َ ْ Kالُمعين، :  أيِ ِوالمشار(َ َ ُ ْله َ ِالجنس ِاْسم) َ ْ ِالج$نس ِاْس$مھنا .. أطلقه:  قلناِ ْ ِ 
Kأطلقه لم ُيقيlده، وقيده في التسھيل بالمبني للنداء، ما ھو المبني لل َ ِالج$نس ِاْس$مالنك$رة .. نداءَ ْ ً مت$ى يك$وُن مبني$ا للن$داء؟ إذا ِ

ِالج$نس ُماْس$Kإذ ھ$و مح$ل الخ$.ف، فأم$ا . Kكان نكرة مقصودة، وأما ما عداه ف$. ْ ي$ا : ّ المف$رد غي$ر الُمع$ين كق$ول ا=عم$ىِ
ُرج. خذ بيدي ًغاف6 يا.. (ً ِ ُوالموت َ ْ ُيطلبه ََ ُ Kفنص في شرح الكافية) َْ َ ًھذا ُيجعُل سابعا عل$ى : ًحرف يلزمه، إذاعلى أن ال: َ

ُأن$ه يل$زم يعن$ي: قول ابن مال$ك رحم$ه ' تع$الى  ي$ا: � يج$وز ح$ذف ح$رف الن$داء مع$ه، وھ$و النك$رة غي$ر المق$صودة: َ
ًغاف. ِ ُوالمْوت َ َ ْيطلُبه َ ًرُج. يا.. َ ْخذ َ َبيد ُ   . ٍھذا نكرة غير مقصودة، فحينئذ يلزمه الحرف ف. يجوز حذفه: ي، قالِ

َوذاك(قوله : ًإذا َ ِاسم ِفي َ ِالجنس ْ ْ Kالنكرة المقصودة، وأما غير المق$صودة فع$دھا : �K ُبد من تقييده، وأن المراد به) ِ َ َ K
  .ابن مالك رحمه ' في شرح الكافية مما يلزم إبقاء حرف النداء معه و� يجوز حذفه

ِوالم77شار( َ ُ ْل77ه َ ِاس77م(معط$$وف عل$$ى ) َ ِالج77نس ْ ْ ٍإذا ك$$ان الم$$شار إلي$$ه ُمن$$ادى حينئ$$ذ � : حذف$$ه قلي$$ل، يعن$$ي، ك$$ذلك )ِ َ
ٍُيحذُف حرف النداء معه إ� على قلة َ .  

َاْعترض بأن حقه أن يقول ِ ِوالُمشار: ُ َ َھ$ذا المق$صود اللف$ظ، والُم$شاُر .. َ لْه، =نه ھ$و ال$ذي ُي$شاُر ب$هَالُمشاُر به، � َ
ِولفظ الُمشار ل$ه م$ن حي$ث : َجيب بأن في ك.مه حذف مضاف أيٌفأ). يا(ليس ھو مدخول .. له، ھذا ليس ھو المقصود

�l ُبد من لفة حتى نسلم ابن مالك رحمه ' تعالى من الوقوع فيما يوھم: ٌإنه ُمشار له، وھو اسم اFشارة يعني َ ُ K.  

َأجيب بأن ف$ي ك.م$ه ح$ذف م$ضاف تق$ديره ِالُم$شارِولف$ظ : ُ ِالُم$شار، م$ا ھ$و لف$ظ َل$ْه َ ِشارالُم$؟ َل$ْه َ ھ$و الرج$ل : َل$ْه َ
ِالُمشارنفسه، لفظ  ًاللفظ ال$ذي أش$ير ب$ه ل$ه، إذا.. ھذا: ، يعنيَلْه َ َ ِ ُ ِالُم$شارو: ُ  ل$ه ھ$و ال$شخص نف$سه � َالُم$شار: ، نق$ولَل$ْه َ

عل$ى .. عل$ى م$اذا) ي$ا(ھ$ذا لف$ظ، وأن$ت الُم$شار ل$ه، وا]ن دخ$وُل .. ذا.. ي$ا ھ$ذا: حرف النداء، ونحن نتكلم عن ا=لفاظ
  .َظ أو على الُمشار إليه؟ على اللفظ � شكاللف

Kحينئذ � ُبد من التقدير ِالُم$شارَولف$ظ : بأن ف$ي ك.م$ه ح$ذف ُم$ضاف أي. ٍ ٌ، م$ن حي$ث إن$ه م$شارَل$ْه َ ُ وھ$و اس$م َل$ْه ُ
ًاFشارة، وظاھره جواز نداء اسم اFش$ارة مطلق$ا Kك$ل اس$م إش$ارة، وقي$ده ال$شاطبي بغي$ر المت$صل بالخط$اب.. ٍ ، ي$ا ذاك: َ

  ً.أنه يجوز مطلقا: ھذا منعُه الشاطبي، وظاھر ك.م الناظم ھنا

.قل( Kقل(قلنا الجملة ) َ ي، � ُبد من الرابط بين الجملة الخبرية مع الُمبتدأ).. َ lما ھو الذي قل؟ التعرK َ َ .  

ْومن( َ ْيمنعه َ ْ ْومن(، )ََ َ ْيمنع7ه(ھ$ذه ش$رطية مبت$دأ، ) َ ْ ْيمن7ع) (ََ ْ والفاع$ل ض$مير ) َم$ْن(وم ب$ـ ھ$ذا فع$ل ال$شرط مج$ز) ََ
  .ٌمفعول به: ، والضمير ھنا)َمْن(مستتر يعود على 

ْفانصر( ُ ْ ْعاذله َ َ ِ ْفانُصْر) َ َ�ئمْه، يعني َ ِ ًالذي يل$وم م$ن يمن$ع ان$ُصره، إذا: َ ْ اب$ن مال$ك ي$رى الج$واز أو المن$ع؟ ي$رى : ُ
ُالجواز؛ =نه وقف مع من؟ وقف مع الذي يلوم المانع، والذي يلوم الم ُ ز � مانع؛ =نه �م المانع فدل عل$ى أن$ه َ lَانع ُمجو

ز lَُيجو.  
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ْومن( َ ُيمنعه َ ْ ْ ِاسم ِفي: (فيھما، يعني) ََ ِالجنس ْ ْ ِوالمشار ِ َ ُ ْله َ ِالجنس اْسم؛ =ن بعض النحاة ألحقوا )َ ْ اFش$ارة  ِاْس$مو ،ِ
ِالج$نس ِاْس$مٍ، فھي خمسة حينئ$ذ بإدخ$ال ُبالمندوب، والُمضمر، والُمستغاث، بأنه � يجوز حذُف حرف النداء البتة منھا ْ ِ 

ِوالُمشار َ   .يرى الجواز، ونصره ابن مالك: ، لكن بعضھمَلْه َ

ْومن َ ُيمنعه َ ْ ْ ْفانصر(ً فيھما أص.، ََ ُ ْ ْعاذله َ َ ِ َ�ئمُه على ذلك: يعني) َ ِ.  

ع$$ون ح$$ذف والمن$ع م$$ذھب الب$$صريين، والج$$واز م$$ذھب الك$$وفيين، م$$ن يمن$$ع ھ$$م الب$$صريون، يمنع$$ون م$$اذا؟ يمن
ْالج$نس ِاْس$محرف الن$داء م$ع  النك$رة المق$صودة، ويمنع$ون ح$ذف ح$رف الن$داء م$ع اس$م اFش$ارة، ف$. يج$وز عن$دھم .. ِ

ًمطلقا ب. استثناء، وجوزه الكوفي$ون بن$اء عل$ى وروده ف$ي ال$سمع مطلق$ا، لكن$ه عل$ى قل$ة، واب$ن مال$ك واف$ق الك$وفيين،  ًً َ K َ
  . نه ورد في السماعھو مذھب الكوفيين لوروده؛ =: والصواب

ي$ا إي$اك ق$د : وازي$داه، و� م$ع ال$ضمير نح$و: � يجوز ح$ذف ح$رف الن$داء م$ع المن$دوب، نح$و: قال الشارح ھنا
َكفيتك ُ َكفتك ُيقرأ بالوجھين، و� مع المستغاث نحو.. َ ُ Kيا لزيد◌، ھذه الث.ثة نص عليھا ابن مالك ھنا ب$المفھوم: ُِ َِ بأن$ه � : ٍ

ٌء معھا، وزدنا عليھا أربعة، وأما غير ھذه، ما ھو؟ غير ھذه المذكورات فھو جائزِيجوز حذف حرف الندا K .  

َحينئذ ذكر ا=قسام الث.ثة كلھا، ما يمتنع حذف حرف النداء معه، ذكر ث.ثة منھ$ا، ب$المنطوق يج$وز إذا ل$م يك$ن  ََ ََ َ ٍ
ٍواحدا من ھذه الث.ثة، ما يجوز مع قلة أشار إليه بالبي$ت الث$اني K ِ َوذاك(: ً َ ِاس7م ِف7ي َ ِالج7نس ْ ْ ِوالم7شار ِ َ ُ ْل7ه َ .ق7ل َ فھ$و قلي$ل،  )َ

Kالبيت ا=ول تضمن قسمين: ًإذا َ ًالممتنع، والجائز مطلقا، ثم قيَد الجواز مطلقا بقوله: َ ًK َوذاك: (ُ َ ِاس7م ِفي َ ِالج7نس ْ ْ ِوالم7شار ِ َ ُ َ 
ْله ُغيرَو: (=ن قوله) َ ُمند َ ْ Kوما ُعطف عليه قد ُيعرى) ٍوبَ َِ ُ، ق$د ُيفھ$م من$ه أن$ه يج$وز في$ه ُمطلق$ا، ودخ$ل في$ه اس$م الج$نس َ َ ً

Kواسم اFشارة، بأنه مطلقا يستوي فيه الحذُف وعدمه، ولما كان الحذف قلي. ف$ي اس$م الج$نس، واس$م اFش$ارة قي$ده ھن$ا  Kَ ُ ِ ِ ً ً
  . وھو القسم الثاني

ًوأما غير ھذه فُيحذُف معھ$ا الح$رف ج$وازا : " قال ھنا َ K" الح$ذف يك$ون ف$ي غي$ر الخم$سة، فيم$ا إذا ك$ان ٍ، حينئ$ذ
َيا زيد أقبل: ًعلما ًزيد أقب$ل، يج$وز في$ه الوجھ$ان، ي$ا زي$د أقب$ل ھن$ا عل$م، ل$يس واح$دا م$ن ھ$ذه ا=م$ور الخم$سة الت$ي .. ُ ُ

َُيوُسُف أْعرْض عْن ھذا ((عناھا الناظم  َ َ ِ   .]29:يوسف))[ َ

ٍيا غ.م زيد أقبل: ًوقد يكون ُمضافا َ ِأْن أدوا إلي عباَد ' ((أقبل، ٍغ.م زيد .. ُ َK ِ K َ ِ k َ َ يا عب$اد ' ُح$ذف ]18:الدخان))[ َ ِ
  ً.لكونه ُمضافا

ْمن": َوكذلك الموصول ِمحسُ الَزَيَ ) َ   ً.يا من � يزال محسنا: ، يعني.إلي ْنَسَْحأً ناُ

Kالُمطول الذي ھو الشبيه بالمضاف: وكذلك ًطالعا جب. أقبل: َ ً.  

ًمؤمنون، حينئذ ھذه كلھا مما يجوز فيه بكث$رة، ل$يس مم$ا ن$ص علي$ه بكون$ه قل$ي.، القلي$ل ف$ي اثن$ين أيھا ال) أي(و K َ ُ ٍ
ِالجنس ِاْسم: فقط ْ ِوالُمشار ،ِ َ Kإليه، وما ع$دا ھ$ذا حينئ$ذ ي$دخل في$ه العل$م، وي$دخل في$ه الُم$ضاف، والموص$ول، والُمط$ول،  َ َ ٍ

  . ٌھذه كلھا كثير فيھا حذف حرف النداء) أي(و

ٍا غير ھذه فُيحذُف معھا الحرف جوازا � مع قلة، فتقولKوأم K ِ عب$د .. زي$د أقب$ل، ي$ا عب$د ' ارك$ب.. يا زي$د أقب$ل: ً
.ق7ل.. (' اركب إلى آخره، لكن الحذف مع اسم اFشارة قليل ِالج$نس ِاْس$م، وك$ذا م$ع )َ ْ  حت$ى إن أكث$ر النح$ويين منع$وا، ِ

ْوم7ن: (م$نھم وت$بعھم الم$صنف، ولھ$ذا ق$الٌوھو م$ذھب الب$صريين، ولك$ن أج$ازه طائف$ة  َ ْيمنع7ه َ ْ ْفان7صر ََ ُ ْ ْعاذل7ه َ َ ِ  ْان$ُصْر) َ
َعاذلْه ِ K من يعذله على من منعه لورود السماع به، فمما ورد منه مع اسم اFشارة قوله تع$الىْانُصْر: ، يعنيَ ِ ْث$م أن$تم  ((: ِ ُ ْ َ K ُ
ِھُؤ�ء ْتقتلون أنفسكم َ ُ ُ ُ َْ ََ ُ ِھُؤ�ء ((ماذا؟  وسطه ب]85:البقرة))[ َ   .  ثم أنتم يا ھؤ�ء تقتلون أنفسكم]85:البقرة))[ َ

ًارعواء َذا: وقوُل الشاعر َ ْالج$نس اس$مَھذا اسم إش$ارة وھ$و ُمن$ادى، ومم$ا ورد من$ه م$ع ) ذا(يا ذا، : البيت يعني ِْ ِ 
ِأص$بح لي$ُل يعن$ي: ق$ولھم ِأص$بح ي$ا لي$ُل، ُح$ذفت .. ي$ا لي$ُل: َ ِ ِأص$بح لي$ُل، وم: قي$ل) ي$ا(َ ث$وبي ي$ا حج$$ر، .. ث$وبي حج$ر: ن$هَ

ْأطرقو َكرا ِ lيا كروان ثم ُرخم، : ، أصلهَ ْأطرقُ َكرا ِ َالنع$ام إنيا كرا  .. َ َ K وھ$ذا مث$ل ُي$ضرُب لم$ن تكب$ر وق$د َرىَالق$ ف$ي ،K َ َ ٌ
َاخفض يا كرى ُعنقك للصيد: تواضع من ھو أشرف منه ھكذا قيل، أي َ ُ ً حيوان، فإن من ھو أكب$ر وأط$ول من$ك ُعنق$ا.. ِ

ًوھو النعام قد صيَد، إذا ِ َكرا يا: قيل: ُ َيا كروان ھذا ا=صل.. َ   . فجاز.. َ

ِوك.ھما عند الكوفيين مقيس ُمطرد الذي ھو K ٌ ْالج$نس َاْس$مالنداء، أو حرف النداء مع اسم اFشارة و) يا(حذف : َ ِ ،
ًُمطرد عند الكوفيين قياسا ُمطردا، ومذھُب البصريين المنُع فيھما، وُح ًِ ِK l ٍمل ما ورَد على شذوذ أو ضرورة، ك$ل م$ا ورد َ َ ِ

Kإما شاذ وإما ضرورة K.  

ِھذي: (ولذلك لحنوا المتنبي ِبرزت َ ْ َ ِفھجت َلنا َ ْ ِ َرسيسا َ َ(..   
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ُيا ھذه لحنوا المتنبي، والبصريون عندھم قوة في تلحين الشعراء: ھذي، يعني K.  

ُمند: (اظم بقولهُيجوز حذُف حرف النداء إ� فيما منعه الن: ًإذا نقول ْ ٍومضمر ٍوبَ َ ْ ُ َوما َ ًمستغاثا َجا َ َ َ َ ْ ُ.(  

َالحاص$$ل أن الح$$رف يل$$زم ف$$ي س$$بعة مواض$$ع: " ھن$$ا ق$$ال ْ َالمن$$دوب، والم$$ستغاث، والُمتعج$$ُب من$$ه، والُمن$$ادى : َ
Kالبعي$$د، والُم$$ضمر، ولف$$ظ الج.ل$$ة، واس$$م الج$$نس غي$$ر الُمع$$ين، وف$$ي اس$$م اFش$$ارة واس$$م الج$$نس الُمع$$ين خ$$. K ِ ٌف كم$$ا ُ

  .فمنُع البصريين مشھور، وكذلك جواز الكوفيين" عرفته

ِأما حذف الُمنادى وإبقاء ح$رف الن$داء Kَ ..ِالعك$س، ح$ذف الُمن$ادى وإبق$اُء ح$رف الن$داء يعن$ي َتح$ذف زي$د وتبق$ي : َ
  . َالحرف، المسألة السابقة في حذف حرف النداء وإبقاء الُمنادى، ھنا العكس

َوأما حذُف الُمنادى و َ K ٌإبقاء حرف النداء فھذا خاص الخ.ُف الوارد فيه في .. Kفق$ط، وأم$ا م$ا ع$داه ف$. يج$وز) يا(َ
�K يجوز أن ُيحذف الُمنادى ويبقى حرُف النداء، وأما الخ.ف الوارد فھ$و ف$ي  ف$ذھب اب$ن . عل$ى جھ$ة الخ$صوص) ي$ا(َ

َأ� يا ھؤ�ء اسجدوا، ُحذف الُمنادى وبق$ي .. أ� يا اسجدوا: أن يكون قبل ا=مر والدعاء: مالك إلى جوازه، لكن بشرط َ ِ
  . على قول) يا(

َأ) َاسلمي يا َ .مي َدار اَي ْ َالبلى َعلى َ ْ..  

ِي$ا ھ$$ؤ�ء م$ث.، أو ي$ا ق$$وم، أو ي$ا ھ$$ذه، : ً� ت$دخل إ� عل$$ى ا=س$ماء، إذا) ي$ا: (وقلن$$ا) ي$ا(ھ$$ذا دع$اء، : َاْس$لمي ي$ا ً
َھنا ُحذف الُمنادى وبقي حرف الن: نقول َ  -ح$رف الن$داء: يعن$ي-ٌداء، وھو مقيس عند ابن مالك رحم$ه '، فيم$ا إذا ت$.ه ِ

ٌأمر أو دعاء، وما عداه فھو على ا=صل من المنع ًوذھب أبو حيان إلى منعه ُمطلقا ولو كان بعد ا=مر والدعاء. ٌ K .  

َوعلله K ٌبأن الجمع بين حذف فعل النداء وحذف الُمنادى إجحاف، ولم يرد بذلك: َ   .ٌ سماع عن العربَ

َفي الشواھد التي اس$تدل بھ$ا اب$ن مال$ك وغي$ره للتنبي$ه، لي$ست ح$رف ن$داء وإنم$ا ھ$ي للتنبي$ه، وھ$ذا م$ضى ) يا(و
  .معنا في أول الباب

َي$ا لْي$ت  (() لي$ت(ًإذا كان$ت تالي$ة لھ$ا ) يا(أن : ، ھذا يكاد يكون محل وفاق)حبذا(و) Kُرب(، و)ليت(قبل ) ھي(كـ  َ َ
َقْومي يْعل َ ِ عل$ى ) ي$ا(Kي$ا ُرب$ت م$ا، دخل$ت : ، ك$ذلك)ي$ا(ھ$ذه ت$دخل عليھ$ا ) حبذا( يا حبذا، سبق معنا أن ]26:يس))[ َُمونَ

ٍُرب، حينئ$ذ نق$$ول K :ن، أم$$اlھ$$ذه ح$$رف تنبي$$ه ولي$$ست بح$$رف ن$$داء، وھ$ذا التعلي$$ل واض$$ح ب$$يK) :(َأ َاس77لمي ي77ا َ ل$$و : نق$$ول) ْ
َُجعلت  Kم دخول حرف تنبيه على ح$رف تنبي$ه، حينئ$ذ � ُب$د أن نق$ولِحرف تنبيه للز) َأ�(حرف تنبيه، و) يا(ِ ٍ ٍ ) ي$ا(ب$أن : َ

Kھنا حرف نداء على ا=صل، والُمنادى محذوف، وما أجاب به أبو حيان فھو فيه نظر َ .  

Kثم قال رحمه ' ُ :  

ِھذا شروع في حكم الُمنادى نفسه، انتھينا من النداء َ ُتعريفه، وانتھينا من حروف النداء، وما يج$وز حذف$ه وم$ا .. ٌ ِ
  .ُ� يجوز، واستعما�ته ونحو ذلك

َا]ن دخول في الُمنادى نفسه، الُمنادى َ ًإما أن يكون مبني$ا، وإم$ا أن يك$ون ُمْعرب$ا، وإن ش$ئت ق$ل: ٌ ًَ K K : إم$ا أن يك$ونK
ًمرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، متى يكون مبنيا، ومتى يكون معربا على النصب؟ قال ً ً ًK) :ِوابن ْ   .أمر) َ

ِابن( ًيبن$ي اْب$ن، إذا: ً، إذاِبن$ا يبن$ي اْب$ن) الي$اء(ٌھذا فعل أم$ر مبن$ي عل$ى ح$ذف ح$رف العل$ة وھ$و) ْ ح$ذف ح$رف : ِ
  ).الياء(العلة وھو

ِوابن( ْ َالمعرف(أنت و: ًوالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره) َ . َ َالمنادى(وٌمفعول به، ) ُ َ ھذا ب$دل أو عط$ف بي$ان، ) ُ
َالمفردا( َ َنعت للُمنادى، : ا=لف ھذه لmط.ق، والمفرَدا) ُْ َعلى ِاْبنٌ ِال$ذي َ K ..َعل$ى: ًإذا ِال$ذي َ K :ج$ار مج$رور ُمتعل$ق بقول$هl َ :
  ).ِاْبن(

ْقد( ِرفعه ِفي ُِعھَدا َ ِ ْ lُمتعلق بقوله) في رفعه(، )َ K وھ$و ُمغي$ر ال$صيغة، وُِعھ$َداوا=لف لmط$.ق ف$ي ) ُِعھَدا: (َ ْق$د(َ َ( ،
ْقد: (وجملة َعھدا َ ِ   :تھكذا البي: ًمن الفعل والفاعل � محل لھا من اFعراب صلة الموصول، إذا) ُ

َواب777777777777ن ٱلمع777777777777رف ٱلمن777777777777ادى ٱلمف777777777777ردا ََ ُ ُ َ . َ ُ ْ َْ َ ِ   

  

َعل777777777ى ٱل777777777ذي ف777777777ي رفع777777777ه ق777777777د عھ777777777دا ِْ ُ َ ََ ِْ ِ ِ ِ . َ   

  

َواب777777777777ن ٱلمع777777777777رف ٱلمن777777777777ادى ٱلمف777777777777ردا ََ ُ ُ َ . َ ُ ْ َْ َ ِ   

  ج

َعل777777777ى ٱل777777777ذي ف777777777ي رفع777777777ه ق777777777د عھ777777777دا ِْ ُ َ ََ ِْ ِ ِ ِ . َ   

  ج
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َعلى( ِالذي َ K ْقد ِرفعه ِفي ُِعھَدا َ ِ ْ ِرفعه: (، وسيأتي تأويل)َ ِ ْ َ .(  

ًالُمن$ادى إم$ا أن يك$$ون مف$ردا أو �، والم$راد بقولن$$ا أو � K ًإم$ا أن يك$$ون م$ضافا أو ش$بيھا : َ ً K بالم$$ضاف، الك$.م ف$$ي
K، إم$ا أن يك$ون مف$ردا، وإم$ا أن يك$ون م$ضافا، وإم$ا )�(َأحكام الُمنادى من حيث التقسيم الكلي، كالك.م في أحكام اسم  K Kً ً

ًم$ا ھ$و؟ م$ا ل$يس م$ضافا و� ش$بيھا بالم$ضاف، الم$ضاف م$ا ھ$و؟ ھ$و ) �(ًأن يكون شبيھا بالمضاف، المفرد في ب$اب  ً
ٍغ.م زيد: المضاف ٍصاحب علم، وإن شئت قل. .ُ َكل اسمين نز� ثانيھما ُمنزل$ة التن$وين مم$ا قبل$ه � إش$كال: َ l ُK .. كغ$.م: َ
  .ٍصاحب علم.. غ.م زيد

Kوال$$شبيُه بالم$$ضاف المْمط$$ول والُمط$$ول م$$ا ض$$ابطُه ف$$ي ب$$اب  َ ُ : ٌ؟ م$$ا ات$$صل ب$$ه ش$$يء م$$ن تم$$ام معن$$اه، يعن$$ي)�(َ
ًمفعول عمل فيما بعده إما نصباعامل، اسم فاعل، أو صفة مشبھة، أو اسم  K َِ ًيا طالع$ا ج$ب.، وإم$ا رفع$ا: َ ًK ًح$سنا وُجھ$ه، : ً َ َ

ًوإما خفضا K :ٍمارا بزيد، حينئذ ٍ ُاتصل به شيء م$ن تم$ام معن$اه، وس$بق أن المعم$ول ُي$تمم معن$ى العام$ل، وھ$ذا تعري$ف : ً ٌ
  .يوضح لك الع.قة بين العامل والمعمول

lع$$دم وض$$وحھا ف$$ي ال$$ذھن عن$$د الُمتعلق$$ات.. سة، ول$$ذلك يظھ$$ر أثرھ$$اھ$$ذه الع.ق$$ة عن$$د الط$$.ب ملتب$$ الج$$ار .. َ
ًي$ا طالع$ا ج$ب.: ٌبنفس المضاف، شيء من تمام معن$اه: ما اتصل به، يعني: ٍوالمجرور ونحو ذلك، حينئذ نقول Kتمم$ُه، .. ً

  .ٌوجُھُه ھذا ُمتمم لسابقه: ًيا حسنا وجھه عرفت أن.. وجھه: يده، يحتمل ھذا، فإذا قلت.. رأسه.. ًيا حسنا وجھه

ًإم$$ا أن يك$$ون مف$$ردا، وإم$$ا أن يك$$ون م$$ضافا، وإم$$ا أن يك$$ون ش$$بيھا بالم$$ضاف، المف$$رد ھن$$اك ف$$ي ب$$اب : ًإذا ً ًK K K)� (
ٍوكذلك الُمضاف والشبيه بالُمضاف ھو نفس التقسيم في باب النداء، فالباُب واحد، حينئذ دخل في المف$رد ف$ي ب$اب  َ َ)� (

َاء، دخل ماذا؟ الُمفرد في باب اFع$راب، كزي$د س$واء أع$رب بحرك$ة أو أع$رب بح$رف ك$أب وأخ ونح$و وفي باب الند َِ ُِ ُ ٌ
  .ذلك

ودخل في$ه المثن$ى، ودخ$ل في$ه الجم$ع، ودخ$ل في$ه المرك$ب المزج$ي، =ن$ه ل$يس بم$ضاف وم$ضاف إلي$ه، عن$دنا 
ِواب7ن.. ( الُمف$رد:ھ$ذه كلھ$ا ت$دخل تح$ت قولن$ا: ًمضاف وھذا خاص، ودخل فيه المركب العددي، إذا ْ َالمع7رف َ . َ َالمن7ادى ُ َ ُ 

َالمف77ردا َ بإرج$$اع ال$$واو، وزي$$دان، ورج$$.ن، ورجيل$$ون، وھن$$ود ونح$$و ذل$$ك فكلھ$$ا داخل$$ة، وأح$$د ع$$شر .. كزي$$د، وأخ) ُْ
ِومعدي كرب، كلھا داخلة في قولنا َالمفردا: (َ َ ُْ .(  

ِوابن( ْ َالمعرف َ . َ َالمن7ادى ُ َ َالمف7ردا ُ َ ٍن$ادى مف$ردا، وك$ان واح$دا مم$ا ذك$ر حينئ$ذ حكم$هإذا ك$ان الُم: ًإذا) ُْ ِ ُ ً ً أن$ه مبن$ي، : َ
ٌي$ا زي$د، زي$د ھ$ذا ُمبن$ي : ًُيبنى عل$ى م$ا ُيرف$ُع ب$ه ل$و ك$ان ُمْعرب$ا، فتق$ول: وستأتي العلة لماذا ُبني، ُيبنى على ماذا؟ قالوا

ًعلى الضم، لماذا اخترت ال$ضم؟ =ن$ه ل$و أع$رب رفع$ا لرفعت$ه بال$ضمة، فتق$ول َ َل$و أع$رب رفع$ا لُرف$ع : ً، إذاُج$اء زي$د: ُ َِ ً ُ

َيا زيدان، ھذا زيدان ُمنادى مبني على ا=لف، لماذا ُبني عل$ى ا=ل$ف؟ =ن$ه ل$و ُرف$ع ف$ي .. َجاء الزيدان: بالضمة، تقول ِ ٌ َ ِ ِ
َحالة اFعراب لُرفع با=لف، فتقول ِجاء الزيدان، كذلك تقول: ِ َُمن$ادى : يا مسلمون، فتبنيه على ال$واو تق$ول.. يا زيدون: َ

ِمبني على الواو، لماذا ُبني على الواو؟ =نه لو ُرفع في حالة إعرابه لُرفع بالواو وھكذا َِ َ َِ ِ ٌ .  

ِوابن: (ًإذا قوله ْ َالمعرف َ . َ َالمنادى ُ َ َالمفردا ُ َ Kل$يس بقي$د ب$ل بي$ان، وأخ$ره ع$ن قول$ه:  ھذا قالواَالُمناَدى) ُْ َالمع7رف: (ٍ . َ ُ (
ِواْب$$ن: لا=ص$$ل أن يق$$و: ض$$رورة، يعن$$ي َالُمع$$رف َالُمن$$اَدى َ َK ھ$$ذا ا=ص$$ل، وإنم$$ا أخ$$رهُ م$$ن ب$$اب ال$$ضرورة، ھ$$ل ھ$$و 

َھل احترز به عن شيء ُمعرف وليس بُمنادى.. ل.حتراز أو لبيان الواقع K ..ھل احت$رز ب$ه، أم أن$ه لبي$ان الواق$ع؟ نق$ول :
ًلبيان الواقع؛ =ن الك.م ا]ن في أحكام الُمنادى، إذا َ َالنداُء، علمنا أن كل ما ُي$ذكر : َر الُمنادى، منذ أن قال� يدخل غي: ِ ْ ِ

  .ٌفھو داخل في النداء

kول$ذلك ن$$ُرد اعت$راض اب$$ن عقي$ل ھن$$اك ُوالخب7ر: (َ َ ََ ُالج77زء ْ ُْ cالم7تم ْ ِ ُ ْالفائ77ده ْ َ ِ َ Kھك$ذا ق$$ال، � ُب$د أن يق$$ول .. َم$ع الُمبت$$دأ )ْ
ًمع المبتدأ، وإ� صار ُمنتقدا، نقول: الناظم ا�بت$داء، علمن$ا أن : Kا�بتداء، لما ق$ال: ًذا مع المبتدأ قاله معنى، بقوله�، ھ: َ

ٍالُمنادى ھنا ليس بقيد بل بيان: ًا=حكام التالية كلھا تتعلق بالُمبتدأ والخبر ف. اعتراض، إذا َ .  

ًالُمعرف ضرورة، وا=صل أن يقول: Kوأخره عن قوله K :ِواْبن َالُمعرف َالُمناَدى َ K   .بدل أحسن: لك إعرابها، ولذَ

َالمفردا( َ ، ف$دخل ف$ي ذل$ك المرك$ب المزج$ي، والع$ددي، والمثن$ى، )�(ھو المفرد في باب : ُوالمراد بالمفرد ھنا) ُْ
وي$ا زي$دون ھ$ل ھ$و معرف$ة أو .. معرفة؟ يا زيدان ھل ھو معرف$ة أو نك$رة: ٍوالمجموع، وھو معرفة، حينئذ كيف نقول

َواب777777777777ن ٱلمع777777777777رف ٱلمن777777777777ادى ٱلمف777777777777ردا ََ ُ ُ َ . َ ُ ْ َْ َ ِ   

  ج

َعل777777777ى ٱل777777777ذي ف777777777ي رفع777777777ه ق777777777د عھ777777777دا ِْ ُ َ ََ ِْ ِ ِ ِ . َ   

  جج
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Kمعرف$$ة أو نك$$رة؟ نك$$رة، والزي$$دان؟ معرف$$ة، ُمع$$رف ) أل(زي$$دان ھك$$ذا دون ..  ك$$رةزي$$دان لوح$$دھا معرف$$ة أو ن.. نك$رة
  .، وھو مثنى =ي شيء؟ زيد، زيد علم أو معرفة؟ معرفة)أل(بماذا؟ بـ 

ًكم$ا ذكرن$ا س$ابقا م$ن ش$رط : كيف يكون ا=ص$ل المف$رد معرف$ة عل$م، وفرع$ه المثن$ى والجم$ع ل$يس بعل$م؟ نق$ول
َنكر أو� ثم ثني، فلما ثني صار: ًر، إذاقصد التنكي: التثنية والجمع َ َ َl l l ُُ ُ ُ م$ن أج$ل أن ) أل(ُ، فأدخلت عليه )أل(زيدان بدون : ً

Kُيعرف فيرجع إل$ى أص$له، إذا ل$م ت$دخل علي$ه  ٍبق$ي عل$ى تنكي$ره، فحينئ$ذ إذا قي$ل) أل(َ زي$دان ھك$ذا نك$رة، ف$إذا أدخل$ت : َ
ً صار نكرة مقصودة حينئذ صار معرفةيا زيدان صار نكرة مقصودة، وإذا: فقلت) يا(عليھا  ٍ.  

ًھو ُمع$رف بالن$داء، ول$يس معرف$ا بأص$له، وإ� فھ$و نك$رة، زي$دان نك$رة، ي$ا زي$دان معرف$ة، والتعري$ف إنم$ا : ًإذا ٌ K
ي$ا زي$دون، زي$دون ھ$ذا معرف$ة، ي$ا زي$دون : ، وك$ذلك)أل(الزي$دان ب$ـ : حصل ل$ه بالن$داء، كم$ا أن$ه ح$صل ل$ه ف$ي قولن$ا

ِرفة، لماذا؟ =نه صار نكرة مقصودة فتعرف بالنداءبالتركيب ھكذا مع K َ .  

انتبه � من العل$م؛ =ن العلمي$ة زال$ت، فتعريفھم$ا .. يا زيدان ويا زيدون من النكرة المقصودة � من العلم: ونحو
 زاده الق$صد ي$ا زي$د، فھ$و معرف$ة قب$ل الن$داء وبع$د الن$داء، وإنم$ا: Kي$ا رج$ل، وأم$ا: ٍحينئذ بالقصد واFقبال، مثل تعري$ف

َفتع$رف؛ =ن ) ي$ا(ِم$ن أن$ه ق$د ُس$لب العلمي$ة ث$م دخل$ت علي$ه : ًواFقبال زيادة إي$ضاح وتعري$ف، خ.ف$ا لم$ا ق$ال بع$ضھم K َ
ف lف، حينئذ اجتمع معرفان، نقول.. َالنداء ُمعر lھو ا=صل معرفة وعلم، ثم بإدخال : ٍإقبال، والقصد ُمعر ،�K علي$ه ) ي$ا(ُ

ًاد وضوحا وتعريفاوبالقصد واFقبال ازد ً .  

ِعلى ٱلذي في رفعه: "قوله: " قال الشارح ھنا ِ ِ ِْ َ َ. ِرفع7ه ِفي: (قلنا" َ ِ ْ lُمتعل$ق بقول$ه) َ َعھ7دا: (َ ِ ف$ي رف$ع ن$ضيره، : ، أي)ُ
Kواْبن، ثم يقول: =نه أورد اعتراض على الناظم يقول ُ Kفي رفعه؟ فالمحكوم عليه شيء واحد، كيف يحكم عليه بابن ث$م : ِ ُ

ِرفعه ِفي: (Kضدان، � ُبد من تأويل قوله.. ِفي رفعه، والبناء والرفع متغايران: ليقو ِ ْ .. ي$ا زي$د: في رفع ن$ضيره: يعني) َ
ٌج$اء زي$د، زي$د م$ن قول$ك: ُيا زيد، زيد إذا أردت أن تبنيه فتبني$ه عل$ى م$ا ُيرف$ُع ب$ه.. ٌجاء زيد: جاء زيد نضيره ج$اء، : ٌ

  . فھو في نضيره وھذا إ� إشكال به

قب$ل .. قبل الن$داء: ًلو كان معربا، يعني: ِرفعه في غير النداء، وھذا المشھور عند النحاة، ولذلك قيل: أو والُمراد
ُعل$ى أي ش$يء تعرب$ه، وبم$اذا تعرب$ُه؟ فحينئ$ذ تبني$ه علي$ه، وھ$ذا ھ$و الم$شھور، أو الُم$راد: تنظر في حال$ه) يا(إدخال  ٍ ُ ُ ٍ :

ِرفعه ِفي( ِ ْ   .في غير النداء: يعني) َ

ِرفع$$هأو  ِ ْ ِواب77ن: (ٌالرف$$ُع إع$$راب فيتن$$افى م$$ع قول$$ه:  عل$$ى ف$$رض إعراب$$ه، فان$$دفع م$$ا يق$$الَ ْ ِ، م$$ا عل$$ة البن$$اء ھن$$ا )َ ُ K ِ
ِوابن( ْ ِما علة البناء؟ قيل).. َ K َأدع$وك، أدع$وك ھن$ا وق$ع الُمن$ادى موق$ع : َإنما ُبني لوقوعه موقع الكاف ا�سمية في نحو: ِ َ

ًكاف ا�سمية لفظا ومعنى الُمشبھة للكاف الحرفيةٍالكاف ا�سمية، حينئذ أشبه ال َإنما ُبني لوقع$ه موق$ع الك$اف ا�س$مية . ً
ًأدع$وك، الم$$شابھة لفظ$ا ومعن$ى لك$اف الخط$$اب الحرفي$ة، ومماثلت$ه لھ$ا إف$$رادا وتعريف$ا، يعن$ي: ف$ي نح$و ً ش$ابه الك$$اف : ًً

َالخطابية وا�سمية في كل منھما إفرادا وتعريفا باعتبار الُمناد ً ً yى .  

ًأش$$بھت الك$$اف ا�س$$مية لفظ$$ا ومعن$$ى ك$$اف الخط$$اب الحرفي$$ة، ومماثلت$$ه لھ$$ا إف$$رادا وتعريف$$ا، يعن$$ي: ًإذا ً أش$$به : ًً
َالُمنادى الكاف ا�سمية في اFفراد والتعريف، وخرج بقولنا َ َ ًمماثلته لھا إفرادا وتعريفا: َ الُم$ضاف وال$شبيُه بالم$ضاف، : ً

َا�س$مية ُبني$ت لكونھ$ا أش$بھت الك$اف الحرفي$ة لفظ$ا ومعن$ى، والُمن$ادى وق$ع موق$ع =نه لم يشبه الكاف ا�سمية، الكاف  ً ً َ ِ
  . ٌالكاف ا�سمية، فھو مماثل لھا في اFفراد والتعريف

َخرج بقولنا َ ًإفرادا وتعريفا: َ ًالُمضاف والشبيه بالُمضاف؛ =ن$ه ُمْع$رب كم$ا س$يأتي ل$يس مبني$ا؛ =نھم$ا ل$م يم$اث. : ً َ
ٌليس مفردا، وإنما ھما مرك$ب، ذاك تركي$ب عام$ل ومعم$ول، وھ$ذا تركي$ب لفظ$ي، ك$ل اس$مين .. ًراداالكاف ا�سمية إف ً

ًلم يماث. الكاف ا�س$مية إف$رادا، والنك$رة غي$ر المق$صودة؛ =نھ$ا ل$م تماثلھ$ا تعريف$ا، إذا. إلى آخره ً ِعل$ة البن$اء م$شابھة : ً ُ
Kالُمفرد الُمعرف بالكاف ا�سمية في كونه وقع موقعھا    .وأشبھھا من حيث المماثلة من حيث اFفراد والتعريفَ

َالمماثلة من حيث اFفراد والتعريف، ف$أخرج الم$ضاف، وال$شبيه بالم$ضاف، والنك$رة غي$ر المق$صودة؛ =نھ$ا ل$م  َ
  . تماثل الكاف ا�سمية

َوُبني على حركة لmع.م بأن بناءهُ غير أصلي، ھذا ا=صل َ ِ :  

MواAصل في المبني  ْ َ ْ َِ ِْ ُ َأن يسكناَ . َ ُ ْ..  

ًإذا ُبني على حركة ھذا َدل على أن بن$اءه ل$يس أص$ليا، وكان$ت ض$مة، لم$اذا: ًإذا K � فتح$ة و� ك$سرة؟ =ن$ه ل$و .. َ
ُِبني على الكسر �لتبس بالُمنادى المضاف إلى  lالُم$تكلم عن$د ح$ذف ي$اءه) ي$اء(َ َي$ا عب$دي، حينئ$ذ ل$و ُبن$ي عل$ى .. عب$دي: َ ٍ
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ِ الُمعرف ھنا الُمضاف إلى ياء الُمتكلم ُمنادى وقد ُحذفت ياؤه؛ =ن$ه س$يأتي ُيق$اُلَالكسر =شبه الُمنادى Kً َ َl : ِي$ا عب$د، بالك$سر
ِيا زيد حينئذ يحتمل أنه مضاف وُحذفت ياؤه: مع حذف الياء، لو قيل ٍِ .  

ًالُم$$تكلم عن$$د ح$$ذف ي$اءه اكتف$$اء بالك$$سرة أو عل$$ى الف$) ي$اء(�لت$بس بالُمن$$ادى الم$$ضاف إل$$ى  l �لت$$بس ب$$ه عن$$د .. تحَ
ِكعبد عبد.. عبَدا: حذف ألفه ْ َ ْ ََ ِعبدي، ثم نقلت الكسرة فتحة فقلبت الياُء ألف$ا ف$صار عب$َدا، ل$و ُح$ذفت ا=ل$ف : ، عبَدا أصلهَ ِ ًِ ُ َ َُ َ

lالُم$تكل) ي$اء(ٌيا زيَدا �حتمل أنه مضاف إلى : التي ھي نائبة عن الياء أو ُمنقلبة عن الياء صار يا عبَدا، لو قيل ِم وقلب$ت َ ُ
  . الكسرة فتحة

lوأما جواز الضم َ ُ K :ُوأم$ا ج$واز . ُھذا قليل ف. ُيلتفت إليه، بخ.ف الكسر والفتح: ُيا زيد، قالوا.. ُيا عبد ھذا محتمل K
ٌالضم عند حذف ياءه ف. يرد؛ =نه قليل ف. ُينظُر إليه ِ َ َl.  

        

ٍھن$ا مبن$ي أو �؟ مبن$ي � ش$ك في$ه، وحينئ$ذ يك$ون : موس$ى نق$ول.. ِيا قاضي، قاضي.. يا ُموسى: ٌيا زيد، ونحو: فتقول
ٍالبناء على ضم ظاھر كـ y َ ِيا زيد، ويكون كذلك على ضم ُمقدر يا ُموسى، إذا ونحو: ِ ً K َ ٍ ٌ، في$ه ض$مة ِي$ا ُموس$ى وي$ا قاض$ي: ُ K َ

ُِمقدرة، ويا قاضي K ..ًيا قاضي، أين التنوين؟ ذھب م$ع البن$اء، بع$ضھم ج$وز أن يك$ون باقي$ا عل$ى أص$له بح$ذف .. ٍقاض َ K َ ِ
َحينئذ صار مبنيا فُسلب التنوين الذي ھو تنوين التمكين كما مر معنا) يا(ٍيا قاض ھذا أصله، دخلت عليه : الياء ِ ً ٍ .  

ِاتفاق$ا لح$دوث البن$اء وإثب$ات الي$اء، إذ ُموج$ُب ح$ذفھا غي$ر موج$ود، وم$ا ھ$و ُموج$ُب وي$ا قاض$ي بح$ذف التن$وين  ً
ِتن$وين التمك$ين � ُيج$امع البن$اء.. َالحذف؟ التنوين، فُحذف التنوين للبناء؛ =ن التنوين تن$وين التمك$ين ال$ذي ي$دل عل$ى .. ِ

ٍ م$سلمات، ج$از بق$اء التن$وين؛ =ن$ه ل$يس تن$وين �: ِاFعراب وتمكن ا�سم في اFع$راب � ُيج$امع البن$اء، ول$ذلك ھن$اك
  . تمكين

د lَإذ � ُموجب لحذفھا، وذھب الُمبر Kي$ا ق$اض؛ =ن الن$داء دخ$ل عل$ى اس$م ُمن$ون مح$ذوف : ُإل$ى أن الي$اء تح$ذف: َ ٍ
َالياء، فيبقى حذفھا بحال وتقدُر الضمة فيھا، لكن ھذا ُحكي اFجماع على خ.فه َK K ُ .  

ً� يخل$وا الُمن$ادى م$ن أن يك$ون مف$ردا، أو م$ضافا، أو م$شبھا ب$ه، ف$إن ك$ان مف$ردا: " ق$ال ال$شارح ھن$ا ً ً ًK Kفإم$$ا أن : َ
Kإذا ك$ان مف$ردا، إم$ا أن يك$ون معرف$ة، أو : ، واح$د م$ن ث.ث$ة"يكون معرفة، أو نكرة مقصودة، أو نكرة غير مق$صودة  ً

ًنكرة مقصودة، أو نكرة غير مقصودة، ف$إن ك$ان مف$ردا معرف$ة أو نك$ َرة مق$صودة ُبن$ي عل$ى م$ا ك$ان ُيرف$ُع ب$ه ل$و ك$ان ً
ًُمعربا َ .  

ًس$واء ك$ان ذل$ك التعري$ف س$ابقا عل$ى الن$داء، نح$و: معرفة يعني: وقوله ًي$ا زي$د، أو عارض$ا في$ه ب$سبب الق$صد : ٌ ُ
  : التعريف في النداء نوعان: واFقبال وھو النكرة المقصودة، يعني

ٍعلم، يا زيد، حينئ$ذ .. زيد، زيد لوحده معرفة: وھو معرفة، مثلوھو ما دخل حرف النداء عليه : ٌتعريف أصلي ُ َ َ
ًيا زيد، زيد ھذا معرفة قب$ل الن$داء وبع$د الن$داء، ولك$ن زادهُ الن$داء إي$ضاحا؛ =ن$ه ي$ا زي$د، زي$د محتم$ل أو� زي$د : نقول ً ِ ُ ُ
Kأقبلت عليه عينتُه.. ُيا زيد: إلى آخره، إذا قلت.. ھذا َ َ   ً.ازداد وضوحا.. َ

.. ي$ا رج$ل، نك$رة مق$صودة، ي$ا زي$دان:  بعد النداء، وھذا مث$لًفيه ؟؟؟ كما صار التعريف له طارئا يدخل وكذلك
فات، ُبني عل$ى م$ا ك$ان ُيرف$ُع ب$ه ل$و ك$ان : يا زيدون قلنا lَھذا حصل له تعريف بعد النداء، ولذلك ُيعتبُر النداء من المعر َ َ

َمعربا، فإن كان ُيرفُع بالضمة ُبني عليھا، فتق ٌحرف نداء مبني على ال$سكون � مح$ل ) يا(ُيا زيد : ٌمبني على الضم: ولً
ًُمنادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، إذا: ُله من اFعراب، زيد ٌ ُِبني على الضم لكونه لو أع$رب أْع$رب : َ ُِ َُ َ

  ً.بالضمة رفعا

 ب$ا=لف أو ب$الواو، ب$ا=لف ف$ي ٌھذا نكرة مقصودة مبني عل$ى ال$ضم ف$ي مح$ل ن$صب، وإن ك$ان ُيرف$ُع: ويا رجل
ي$ا زي$دان وي$ا رج$.ن، وي$ا زي$دون، وي$ا ُرجيل$ون، ويك$ون ف$ي مح$ل : حالة المثنى، أو ب$الواو ف$ي حال$ة الجم$ع، فك$ذلك

ٌنصب على المفعولية؛ =ن الُمنادى مفعول به في المعنى، وناصبُه فعل مضمر نابت  ٌ ٌ ي$ا زي$د أدع$و : مناب$ُه، فأص$له) يا(ٍ
َأدع$و زي$دا، فأري$َد اFخب$ار أن ُينق$ل اللف$ظ م$ن اFخب$ار إل$ى : ٍا، بحرف ن$اب من$اب أدع$و، فأص$ل الك$.مًزيدا كما عرفن ِ

ٌ ً
ًيا زيدا، فُبني معه للعلة التي ذكرناھا سابقا: َاFنشاء، فُحذف أدعو، فقيل ًَ .  

َواب777777777777ن ٱلمع777777777777رف ٱلمن777777777777ادى ٱلمف777777777777ردا ََ ُ ُ َ . َ ُ ْ َْ َ ِ   

  ج

َعل777777777ى ٱ َل777777777ذي ف777777777ي رفع777777777ه ق777777777د عھ777777777داَ ِْ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ .   

  ج



                                                            
1434

َثم نظر فيه فأولى ما ُيبنى عليه ھو حالة الرفع فقيل َ ُ K ًيا زيد، إذا: ُ ٍمناب أدعو، حينئذ ھل ص$ار العام$ل نابت ) يا: (ُ
ًنسيا منسيا؟ الجواُب ً�، بدليل بقاء أثره وھو النصب لكنه مح. � لفظ$ا؛ =ن زي$د م$ن حي$ث اللف$ظ مبن$ي، وم$ن حي$ث : ً ً

َالمحل فھو ُمعرب؛ =نك تقول ھ$و ف$ي مح$ل ن$صب، ول$ذلك ل$و : ٍفي محل نصب، والنصب ھ$ذا إع$راب، حينئ$ذ نق$ول: َ
ُ يا زيد الظريُف الظريف، يجوز فيه الوجھان:عطفت عليه أو نعته َ َالظريف، الظريف باعتبار المحل.. الظريُف: ُ َ .  

ٌوناص$$بُه فع$$ل ُم$$ضمر ناب$$ت  َأدع$$و زي$$دا، فُح$$ذف أدع$$و وناب$$ت : مناب$$ه، فأص$$ل ي$$ا زي$$د) ي$$ا(ٌ ِ ُي$$ا زي$$د، . مناب$$ه) ي$$ا(ً
ًالصحيح بقاءه عل$ى تعريف$ه بالعلمي$ة، وازداَد بالن$داء وض$وحا، وقي$ل ِ ِ َُس$لب تعريف$ه ث$م .. ُي$ا زي$د: َ ُس$لب تعريف$ه، يعن$ي:ٌ

  ).يا(دخلت عليه 

ِوتعرف بالنداء، ورده الناظم في غير ھذا الكتاب بما � يمكن س$لب تعريف$ه كلف$ظ الج.ل$ة واس$م اFش$ارة، يعن$ي  K َ K
ُيا زيد، زي$د: يا ھذا، لو قيل: إذا قيل ف ب$ـ : ُ lُِس$لبت علميت$ه ث$م ُع$ر  ھ$ذا محتم$ل؛ =ن زي$د ھ$ذا ُيمك$ن :الن$داء، نق$ول) ي$ا(ُِ
ُقابل للتنكير، ولذلك إذا ثني قصَد تنكيره فقبل التنكير، وكذلك إذا أض$يف.. تنكيره ِ ُ lَ ٍع$. زي$دنا حينئ$ذ نق$ول.. ٌزي$د: ُ ھ$ذا : ُ

ُُمتصور فيه، لكن لفظ الج.لة K Kفردت علميته؟ ھذا م$ا ُيت$صور، ) يا(َ'، ھل ُسلب العلمية ثم دخلت عليه : َ .. ھ$ذا: ك$ذلكَ
َيبطل قول من ادعى أن زي$د ُس$لب العلمي$ة ث$م رجع$ت بالن$داء، نق$ول: ًاسم إشارة � يقبل التنكير البتة، إذا) ذا(يا ھذا،  ِ :

َھذا باطل بدليل أنه ُينادى المعرفة مم$ا � ُيمك$ُن س$لُب العلمي$ة من$ه البت$ة كلف$ظ الج.ل$ة واس$م اFش$ارة، اس$م اFش$ارة � 
َُيمكن أن ُينكر K .  

  

ًالمعرف الُمنادى ُيبنى إذا: ماذا يعني؟ قلنا َ K :ًيصير مبنيا، كان معربا فصار مبنيا، طيب ً عل$ى م$ا ) ي$ا(ل$و أدخلن$ا ! ًَ
ِأو يبقى مبنيا وننظ$ر ف$ي حال$ه م$ن حي$ث البن$اءًھل يزداد بناء، .. ھو مبني في ا=صل، نبني المبني َُيبن$ى عل$ى م$اذا؟ .. ً

ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ ِانو) ْ ِقدر، ھذا َدل على أنه بقي على بناءه، ف. ي$زول البن$اء ب$دخول : ً، إذاْ K l الن$داء علي$ه، فيبق$ى عل$ى ) ي$ا(َ
  . بناءه

ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ َبنوا َما ْ َقبل َ ْ َالندا َ M(،وانو ِ ْ ٌالكسرة دليل، ولذلك � يجوز حذف حرف العلة إ� إذا بق$ي دلي$ل قبل$ه .. َ
ِانو: Kالكسر ھنا َدل على أن المحذوف ھو لمثل: وھو ًاخش، كل ح$رف بق$ي ل$ه دليل$ه، إذا.. ادُع.. ْ ھ$و فع$ل أم$ر مبن$ي : َ

  .الياء، والكسرة دليل عليه: على حذف حرف العلة وھو

َانضمام( َ ِ   .مضاف إليه في محل جر: ا الموصوليةمفعول به وھو مضاف، وم) ْ

َبنوا(اسم موصول، و: ما فعل وفاعل، والجملة من الفعل والفاعل � محل لھ$ا م$ن اFع$راب ص$لة الموص$ول، ) َ
َقب7ل(ًبقي أيضا، أين العائد؟ مح$ذوف تق$ديره بن$وه،  ْ lُمتعل$ق بم$اذا؟ ) َ َبن7وا(َ َقب7ل َ ْ ٌم$ضاف إلي$ه، : م$ضاُف، والن$داء: ، قب$ل)َ

ْوليج( ُ ْلُينفق و((: �م ا=مر) َول(ُ�م ا=مر، ) ال.م(عاطفة، ) الواو) (َرَ ِ َأن تك$ون مك$سورة، ل$م :  ا=ص$ل]7:الط.ق))[ ِ
 ((ٍحينئ$ذ س$كنت ) واو(الك$سر إذا ج$اء قبلھ$ا : الم$شھور ا=ص$ل.. ما ضابط اللغة الثانية! سكنت ھنا؟ فيھا لغتان، طيب

ْلُينفقو ِ َثم لي (( ..]7:الط.ق))[ ِ ْ K Kث$م( إذا ج$اءت بع$د ال$واو و]29:الح$ج))[ ْق$ُضواُ Kوالف$اء، ت$سكن ال$.م،: وقي$ل) ُ َ َوليج7ر( ُ ْ ُ َ (
Kفعل مضارع، مبني للمعلوم أو ُمغير الصيغة؟ ُمغير الصيغة،  Kفعل مضارع، ما إعرابه؟ مجزوم بم$اذا مج$زوم: َُيْجر ..
ْما ھو العامل؟ مجزوم ب.م ا=مر، وجزمُه حذف حرف العل$ة َ ً، أي$ن الفاع$ل؟ نائ$ب فاع$ل ض$مير م$ستتر ج$وازا َُيْج$ر،  ٌ

، إذا ك$ان م$ن الرب$اعي َْج$رىَم يْج$رَي.. َُمْج$رىَ، أج$رى َُمْجرى َُيْجرمفعول مطلق، : َُمْجرى ما، َُيْجر).. ما(يعود إلى 
َ بضم الميم، إذا كان من الث.ثي جرى مج$رى بف$تح الم$يم، ھن$ا ق$الَُمْجرى َُيْجر أو َُمْجرى  َُيْج$ر ف$دل عل$ى أن ىَُمْج$ر: َ

  . Kھذا ُمغير الصيغة من الرباعي

َوليجر( ْ ُ َمجرى َ ْ َمجرى(، )ِذي ُ ْ ٍبن7اء(و م$ضاف) ِذي(ص$احب، : م$ضاف إلي$ه، يعن$ي) ِذي(مضاف، و) ُ َ م$ضاف ) ِ
َجددا(وإليه،  M   . لmط.ق: Kھذا ُمغير الصيغة، وا=لف) ُ

ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ َبنوا َما ْ َقبل َ ْ َالندا َ M( ،)ِانو َانضمام ْ َ ِ ٍعرفنا أن الُمنادى المعرف الُمفرد يكون مبنيا، حينئ$ذ � إش$كال ) ْ ً ْK َ َ َ
yفيما إذا كان معربا ثم ُبني، أنه ُيبنى على ضم ظاھر، لكن إذا ك$ان قب$ل الن$داء ھ$و مبن$ي، ق$ال َ َ َ ُ َان7و ان7ضمام: (ً َ ِ ْ َبن7وا َم7ا ِْ َ (

َبنو َما: يعني ي$ا : مبن$ي قب$ل الن$داء، ف$إذا قل$ت) وي$ه: (ٌھ$ذا مرك$ب مزج$ي مخت$وم ب$ـ: ويهس$يبويه، س$يب: ه قبل النداء مث$لَ
َان$$ضمامَس$$يبويه تبقي$$ه عل$$ى حال$$ه م$$ن حي$$ث اللف$$ظ، وتن$$وي  َ ِ س$$يبويه ُمن$$ادى مف$$رد، ول$$ذلك قلن$$ا ف$$ي : ٍ آخ$$ره، حينئ$$ذ تق$$ولْ

َوان7777777و ٱن7777777ضمام م7777777ا بن7777777وا قب7777777ل ٱلن7777777دا M َ َْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ  

  

َوليج777777777777ر مج777777777777رى ذي بن777777777777اء ج777777777777ددا M ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ٍَ َ ِ ِ ْ   
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ُمن$ادى مبن$ي : ِس$يبويهح$رف ن$داء، و) ي$ا(ي$ا س$يبويه : ِسيبويه ومعدكرب، فتقول: دخل المركب المزجي، ومنه: المفرد
ٌعلى ضم ُمقدر، منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة البناء السابق، ھذا وجه في اFعراب ِ K y.  

ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ ي$ا : َي$ا خم$سة ع$شر، ل$و س$ميت رج$ل.. في لغة الحجاز، وخمسة عشر) حذامي(و) سيبويه: (كـ) ْ
ٍخمسة عشر، حينئذ خمسة عشر يكون مبنيا، وحينئ$ذ ا ًلبن$اء � يمك$ن أن يك$ون ل$ه مح$.ن ھن$ا؛ =ن$ه ل$يس ُمْعرب$ا، إنم$ا ًٍ َ ِ

ِالمح$ل يك$$ون باعتب$$ار الن$صب، وأم$$ا البن$$اء الت$ي ھ$$ي ال$$ضمة حينئ$ذ تق$$دُر عل$$ى آخ$ره، من$$ع م$$ن اش$تغالھا حرك$$ة البن$$اء  ِK ُ ٍ K Kَ
ِيا سيبويه، يظھُر البناء وني$ة البن$اء تظھ$ُر ف$ي النع$ت، : وخمسة عشر فتقول. السابق ُِ ُي$ا س$يبويه الع$الم: تق$ولَ .. َالع$الم.. ِ

  .َالعالم � إشكال أنه جاء من حيث إتباعُه للمحل؛ =ن سيبويه في محل نصب

ُيا سيبويه العالم، العالم.. ُبقي ماذا؟ العالم! طيب ھ$ذه ض$مة : نعت لسيبويه، من أي$ن ج$اءت ھ$ذه ال$ضمة؟ نق$ول: ُ
َتابع الُمنادى، =ن التابع يجوز أن ُيتب$ع بال$ض َ ًي$ا زي$د الظري$ف، الظري$ف ھن$ا بال$ضم بن$اء عل$ى حرك$ة : lم إتب$اع م$ا قبل$ُهَ ُ

َالبناء، يا سيبويه العالم، َدل على أن ثم ضمة منوية في سيبويه K ُ .. ُالع$الم.. ُيا سيبويه العالم، برفع العالم ون$صبه: فتقول. ِ
َالعالم، كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه، لم يكن ُمعربا ثم ت ًَ َ K َيا زيد الظريُف الظريف، مث$ل: Kجدَد بناؤه، تقولَ َ َ ي$ا س$يبويه : ُ

ًالعالم العالم، فيستوي فيه الوجھان، إذا َ   : ِ� فرق في البناء ھنا في قوله: ُ

  

ِ بقي بناؤه على ما ھو عليه، ونوي الضم على آخرهٍإن كان قبل النداء ھو مبني حينئذ ُ َ.  

ًيا تأبط شرا، ت$أبط ش$را: kوالمحكي كالمبني، تقول ًَ ٍُمن$ادى مبن$ي، فتن$وي حينئ$ذ ال$ضم، لك$ن: َ ً ًت$أبط ش$را ھ$ل ھ$و : َ
Kمثل سيبويه؟ �، ليس مثل سيبويه، ولذلك عطف الشراح ُ َ ِوانو( :ََ ْ َان7ضمام َ َ ِ َبن7وا َم7ا ْ ٌالمحكي داخ$ل فيم$ا إذا أو حك$وا، ف$ )َ

ٍنودي المبني، فحينئ$ذ تك$ون ال$ضمة ُمق$درة، والم$راد حينئ$ذ ٍK K َِ َ ًتق$دير البن$اء س$واء ك$ان مبني$ا ف$ي ا=ص$ل أو ك$ان محكي$ا، : ُ ً ٌ ِ
ًي$$ا ت$$أبط ش$$را: فتق$ول ٌھ$$و ُمع$$رب، لك$$ن إعراب$$ه ل$$يس إعراب$$ا تف$$صيليا، وإنم$$ا ھ$$و إع$$راب ) ي$$ا(ًت$$أبط ش$$را قب$$ل دخ$$ول .. َ ً ً َ

Kت$أبط ش$را مبن$ي، وبن$اؤه عل$ى ض$م ُمق$در عل$ى آخ$ره من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل : ٍ ظاھر، حينئ$ذ تق$ولتقديري � y َ ً َ
  . بحركة الحكاية

ُيا تأبط شرا المقدام: يظھُر ذلك في النعت ً ًالمقدام، المقدام بالضم بن$اء عل$ى ال$ضمة الُمق$درة بن$اء عل$ى آخ$ره.. َ ًK K َ َl ُ َ ..
ًضمة ُمقدرة بناء، K K ًمبنية على آخره، والمقدام باعتبار المح$ل، إذا:  يعنيَ َ ِان7و: (ً َان7ضمام ْ َ ِ َبن7وا َم7ا ْ ِان7و(ف$ي الموض$عين،  )َ ْ 

َانضمام َ ِ َان$ضمام: يعن$ي )ْ َ ِ َبن$وا َم$ا: َآخ$ر الُمن$ادى ف$ي موض$عين ْ ًوم$ا حك$وه، المبن$ي يك$ون ال$ضم ُمق$درا منوي$ا، وك$ذلك  ،َ ً K k َ َ
ًالمحكي يكون الضم ُمقدرا وم K   . ًنوياُ

َقبل( ْ َالندا َ M ( نه بعد النداء كذلك يكون مبنيا، وإذا كان قبل النداء فحينئذ يكون مبنيا لكن � عل$ى رفع$ه، =ن$ه إذا=ً ًٍ
Kُرفع حينئذ تكون الحركة ُمقدرة وھي الضمة، فُيبنى عليھا كذلك بعد النداء، والعلة ھي العلة َِ َK ٍ .  

َوليجر( ْ ُ َمجرى َ ْ ٍبناء ِذي ُ َ َدداُج ِ M( ،َولُيْجر م$ا : K الظ$اھر ال$ضم، يعن$يَُمْج$رىَال$ذي ن$وي ض$مُه .. في المن$وي ال$ضم َ
ًنوي ضمُه ُيجرى مجرى الضم الظاھر، إذا كل منھما سواء كان الضم ظاھرا أو منويا فالحكم واحد، الحكم واح$د م$ن  ً ًٌ ٌ َ

َيا زيد الظريف.. ُيا زيد الظريُف: َالم، كما تقوليا سيبويه الع.. ُيا سيبويه العالم: ًحيث اFتباع الذي ذكرناه سابقا ُ .  

Kزيد تجدد بناءه بعد أن لم يك$ن، ُعوم$ل نعت$ه ب$الوجھين، ك$ذلك م$ا ك$ان مبني$ا قب$ل ح$رف الن$داء، نعت$ُه يوج$ُه : ًإذا ًِ َ K َ ُ
َولُيْجربالوجھين السابقين،  ْ الظاھر الضم َُمْجرى في المنوي الضم َ K)ٍبن7اء ِذي َ َج7ددا ِ M ح$دث :  بن$اءه، أيlُج$ددو ال$ذي وھ$) ُ

َجددا: (له البناء، وقوله M يحتمل أن المراد يجري مجراه في كونه في محل نصب وھو كذلك، ويحتمل ف$ي ج$واز رف$ع ) ُ
  .تابعه ونصبه وھو كذلك، ولذلك أطلقه الناظم

  : بناءهُ من جھتينlُجددما  َُمْجرىَُيْجر : ًإذا

ي ْج$$رَياFتب$$اع، وك$$ذلك ..  الن$$صب باعتب$$ار المح$$ل، والرف$$ع باعتب$$ار اللف$$ظ:ف$$ي تابع$$ه يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان: ًأو�
  . في محل نصب � شك في ذلك: ٍمجراه في كونه في محل نصب، حينئذ سيبويه

ِإذا كان ا�سم الُمن$ادى مبني$ا قب$ل الن$داء ق$در بع$د الن$داء بن$اءه عل$ى ال$ضم، نح$و: " قال الشارح ھنا ِ َ l ُ ً ي$ا .. ي$ا ھ$ذا: َ
Kما تج$دد بن$اءه بالن$داء كزي$د  َْجرىَمَ، ويجري برق نحرهُ Kحينئ$ذ تج$دَد ل$ه ) ي$ا(=ن زي$د غي$ر مبن$ي، ف$إذا دخل$ت علي$ه " َ َ ٍ

  .بناء

ِواب7777777777ن ْ َعرفـُالم7777777777 َ . َالمن7777777777ادى َ َ َالمف7777777777ردا ُ َ ُْ  

  

َعل77777777ى ِال77777777ذي َ ِرفع77777777ه ِف77777777ي . ِ ْ ْق77777777د َ َعھ77777777دا َ ِ ُ  
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ًفي أنه ُيتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر في$ه، وبالن$صب مراع$اة للمح$ل "  ً َ ٍحينئ$ذ س$وى بي$نھم عل$ى ا�حتم$الين " ْ
K؟ إم$ا أن$ه ُي$راد المح$ل، وإم$ا أن$ه ُي$راد باعتب$ار الت$ابع، واب$ن عقي$ل ماش$ي عل$ى َداlُج$د ما ال$ذي lُجدَدا: المذكورين، كقوله K

َي$$ا ھ$$ذا العاق$ُل والعاق$$ل ب$$الرفع : المح$$ل، وباعتب$ار الت$$ابع، فتق$ول..  باعتب$ار الن$$صبlُج$$دَداالن$وعين، وھ$$ذا ھ$و الظ$$اھر، 
َيا زيد الظريُف والظريف: والنصب كما تقول ُ.  

  ...!!! أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينونقف على ھذا، و'
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  97الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  :ٍ         الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

  :          وقفنا عند قول الناظم رحمه ' تعالى

  ).َالُمنادى(ھذا ھو النوع الثاني من أنواع 

  :َالُمنادى ث.ثة أقسام أو ث.ثة أنواع: قلنا

ً� يخلو إما أن يكون مفردا، أو مضافا، أو شبيھا بالمضاف ً ً.  

Kإم$$ا أن يك$$ون معرف$$ة، وإم$$ا أن يك$$ون نك$$رة مق$$صودة، أو نك$$رة غي$$ر :  التف$$صيلوالمف$$رد ھ$$ذا ث.ث$$ة أن$$واع عن$$د Kً
  : المعرفة، والنكرة المقصودة بالبيت الذي سبق، وھو قوله: مقصودة، عنى باثنين من ھذه الث.ثة المعرفة وھما

َبين أن المعرف الُمنادى المفرد حكمه K K ًأنه ُيبنى على ما ُيرفُع به لو كان ُمعربا، وقلنا: َ المفرد ھ$ذا ي$شمل المف$رد : َ
Kف$ي ب$اب اFع$$راب، وي$دخل تحت$ه المثن$$ى، وي$دخُل تحت$$ه المجم$وع، وھ$و جم$$ع الم$ذكر ال$سالم، وك$$ذلك ي$شمل المرك$$ب 

ٍ، ھ$ذه كلھ$ا إذا نودي$ت حينئ$ذ نق$ول)أح$د ع$شر وخم$سة ع$شر: (ي ك$ـوالمرك$ب الع$دد) سيبويه: (المزجي ِ ُ حكمھ$ا أنھ$ا : ُ
َتبنى، وبينا سبب البناء، ثم ما كان ُيرفُع بالضمة حينئ$ذ ُيبن$ى عل$ى ال$ضمة ك$ـ َ ٍَ ُ ِ K ، وم$ا ك$ان ُيرف$ُع ف$ي حال$ة الرف$ع )زي$د: (ُ

َبا=لف أو بالواو حينئذ ُيبنى على ا=لف وُيبنى على الواو، ھذا  َ ِحكم ُمطردٍ K ٌ.  

َوذكرنا أن المعرفة سواء كان ذلك التعريف س$ابقا عل$ى الن$داء، أو حاص$ل بالن$داء، وذل$ك فيم$ا إذا ك$ان الُمن$ادى  ٌ ًٌ َ
ٍنكرة، ثم أقبل عليه وعينه بالقصد واFقبال صار معينا، حينئذ نحكم عليه بأنه معرفة ً K Kَ َ ُ.  

ٌأن تعريفه سابق، وھو باق بعد ن$داءه، ي$ا زي$د، ھ$ذا : اھيرفقول الجم) زيد(لكن التعريف �حق � سبق، بخ.ف  ٍ
َعلم وھو معرفة، قبل جعله نداء ھو علم ََ َبأن$ه ُس$لب : ًمعرفة، وبقي معه التعريف والعلمية بعد النداء، خ.فا لم$ن ق$ال.. ًَ ِ

ف ھذا، ھذا قول ضعيف ورده ابن مالك بما � يمكن سلب تعريفه كلفظ الج. lٌالتعريف ثم ُعر   . لة واسم اFشارةُ

ًثم بيlن أن الضم قد يكون منويا، يعني َ َ ًُيبنى على ال$ضم ظ$اھرا أو ُمق$درا، والظ$اھر كم$ا س$بق: ُ ًK فيم$ا إذا ل$م يك$ن : َ
ًقبل النداء مبنيا، ثم إذا نودي المبني حينئذ صار الضم ُمقدرا ُ ًK ٍ َ ُ.  

ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ َبنوا َما ْ َقبل َ ْ َالندا َ M (ٍُمنادى مبنيا قبل النداء حينئ$ذ ق$الإذا كان ال ً ِان7و: (َ َان7ضمام ْ َ ِ ي$ا س$يبويه، : فتق$ول) ْ
َيا زيد، إ� أن زيد ظھر فيه الضم: َھذا ُمنادى مثل) سيبويه( َ Kيا زيد، وأما.. ُ َيا سيبويه ھذا قدر فيه الضم فھ$و من$وي: ُ l ُ ..

  . Kفھو ُمقدر

َوليجر( ْ ُ َمجرى َ ْ ٍبناء ِذي ُ َ َج7ددا ِ M م$ن حي$ث م$اذا؟ م$ن : ح$دث ف$ي الن$داء، يعن$ي:  بن$اؤه أيlُج$دَدوھ$و ال$ذي : يعن$ي) ُ
  :جھتين

  .ٌأن يكون في محل نصب؛ =ن أصله مفعول به: الجھة ا=ولى

ٍفيم$ا إذا نع$ت، حينئ$ذ يج$وز في$ه الوجھ$ان، تق$ول: والجھة الثانية ِ َي$ا س$يبويه الع$الم باعتب$ار المح$ل، وي$ا س$يبويه : ُ َ
ُالع$الم حرك$$ة إتب$$اع ب ًي$$ا ت$$أبط ش$$را، ت$$أبط ش$$را.. ًت$أبط ش$$را: Kاعتب$$ار ال$$ضمة الُمق$$درة، مثل$$ه المحك$$ي نح$$وَ َھ$$ذا ل$$يس ك$$ـ : ًَ

ًمن حيث أنه مبني �، ھو من قسم الُمعربات، لكن إعرابه تقديري، حينئذ إذا كان إعرابه تقديريا قبل الن$داء، ) سيبويه( ٍ َ
: يه، وحك$م زي$د م$ن حي$ث المح$ل، وم$ن حي$ث اFتب$اع، يعن$يًكذلك بعد النداء يك$ون بن$اؤه تق$ديريا، وحكم$ه حك$م س$يبو

Kالضم الُمق$در، والن$صب باعتب$ار المح$ل، فُيق$ال.. الرفع باعتبار اللفظ: تابعه يكون بالوجھين K :َي$ا ت$أبط ش$را المق$َدام ْ ي$ا .. ًِ
Kتأبط شرا المقَدام باعتبار الضم ُِ ْ ً .  

َوالمف77777777777777777رد ٱلمنك77777777777777777ور والم77777777777777777ضافا َْ ُ َ َ َ َ ُ َْ ُ ْ َ   

  جج

َوش7777777777777بھه ٱن7777777777777صب عادم7777777777777ا خ6ف7777777777777ا َ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْ َ ْ َْ ُ  

  ج

َواب777777777777ن ٱلمع777777777777رف ٱلمن777777777777ادى ٱلمف777777777777ردا ََ ُ ُ َ . َ ُ ْ َْ َ ِ   

  جج

ِعل777777777ى ٱل777777777ذي ف777777777ي رفع777777777ه ق777777777د عھ777777777 ُ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ .    َداَ

  ججج
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ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ َبنوا َما ْ َقبل(ًأجل أن نجعل البيت عاما، من ) حكوا(أو  )َ ْ َالندا َ M َوليج7ر ْ ُ ي ال$ضم  )َ lف$ي المن$وKَُمْج$رى 
ٍبناء ِذي(Kالظاھر الضم  َ َجددا ِ M َجددا(وقلنا ھذا ) ُ M   .ٍأنه في محل نصب، وكذلك من حيث اFتباع: يحتمل ا=مرين) ُ

َالعل$م: المف$رد، ودخ$ل في$ه: ھذا النوع ا=ول وھو ت$شمل ي$ا : ة المق$صودة، والنك$رة المق$صودةالمعرف$ة، والنك$ر.. َ
ٍزيدان، ويا زيدون، الُمثنى إذا كان نك$رة، والمجم$وع جم$ع ت$صحيح إذا ك$ان نك$رة، حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا م$ن ق$سم النك$رة : َ

َيا زيدان ليس بعلم، وإنما ھو نكرة مقصودة: المقصودة َ.  

َزي$دان تثني$ة زي$د، وزي$د عل$م وھ$و معرف$ة، : وكذلك يا زيدون ھذا ليس بعلم، وإنما ھو نكرة مق$صودة، ف$إن قي$ل َ ٌ
َ� ُيثنى إ� إذا ُسلب العلمية: ٍحينئذ نقول ِ K .  

َبأن زيدون نكرة وھو جمع زيد، وزيد معرفة عل$م؟ نق$ول الج$واب: يا زيدون جمع زيد، كيف يقال: وكذلك أن$ه : َ
ً� ُيْجمُع إ� إذا قصَد تنكي$ره ف$صار نك$رة، إذا  َعل$م،.. معرف$ة) زي$د(ُِ وب$دون ن$داء نك$رة، وك$ذلك ) أل(ب$دون ) زي$دان( وَ

  .وبدون نداء فھو نكرة) أل(بدون ) زيدون(

ِن$ودي(أو) أل(ھ$ذا معرف$ة، إذا دخل$ت علي$ه ) يا زي$دون(و) يا زيدان(و) الزيدون(و) الزيدان(Kأما  : ٍحينئ$ذ نق$ول) ُ
ٍزي$ادة ت$ابع عل$ى الم$شھور: ھذا من المعارف، ولذلك س$بق ف$ي المع$ارف سام ال$ستة، وھ$و النك$رة المق$صودة ف$ي ا=ق$.. َ

  . باب النداء

َوالمف77رد: (ث$$م ق$$ال َ ُ َالمنك77ور َْ َُ َوالم77ضافا ْ َ ُ ُوش77بھه َ َ ْ ِھ$$ذه تتم$$ة الق$$سمة، ف$$الُمفرد ل$$ه البن$$اء، وم$$ا ع$$دا المف$$رد فعل$$ى ) َِ
ٍإما أن يكون مبنيا، وإما أن يكون ُمعربا، إذا كان مبنيا حينئذ: َا=صل، ولذلك قلنا الُمنادى ً ً  بناؤه يكون على ما ُيرف$ُع ب$ه ًَ

ًلو كان ُمعربا، وذل$ك بالق$سم ال$سابق، وإم$ا أن يك$ون ُمعرب$ا وذل$ك إذا ك$ان نك$رة غي$ر مق$صودة، وك$ان م$ضافا، وك$ان  ً ًً َ َ
  . ًشبيھا بالمضاف، وعرفنا الُمراد بالنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة

َأقب$ل عل$ى ص$احبھا التي : النكرة المقصودة، يعني: ھنا في باب النداء ِ ٍي$ا رج$ُل، حينئ$ذ : بالق$صد والتوج$ه) َُع$يlن(ُ
َيا رجل، إذا أقبل على شخص بعينه، وناداه: نقول َ َباFقب$ال والق$صد م$ع الن$داء تع$ين ف$صار نك$رة ف$ي : يا رجُل، نق$ول: ْ َK ِ ْ

  . ٌاللفظ لكنه مقصود من جھة المعنى فھو معرفة

ٍي$ا رج$.، أي رج$ل:  نف$سه، فيق$ول..أن � ُيع$يlن: والنكرة غير المقصودة K ً� ُيح$دد رج$. بعين$ه.. ً l ِ� ُيقب$ل عل$ى .. َ ْ
Kيا رج$. خ$ذ بي$دي، أي واح$د: ٍشخص بعينه، ولذلك يمثلون بقول ا=عمى؛ =نه ما يرى من أمامه ًي$ا رج$. : ًأي$ا ك$ان.. ً

  . ًلم ُيعيlن شخصا بعينه، ولذلك اقتضى أن تكون منصوبة: ًخذ بيدي، إذا

َالمفردَو( َ َالمنكور ُْ َُ ْانصب: (Kبالنصب مفعول ُمقدم لقوله) المفرد( )ْ ِ   .ًوجوبا، إذ � يجوز فيه إ� النصب) ْ

ْان7صب( ِ َوالمف77رد(ھ$ذا فع$ل أم$ر، ) ْ َ ُ Kمفع$ول ب$ه ُمق$دم، و) َْ َالمنك77ور(ٌ َُ ُالُم$راد ب$ه ھن$ا باعتب$$ار م$ا س$بق، الم$ُراد ب$$ه) ْ ُ :
ِاب77نَو: (النك$$رة غي$$ر المق$$صودة، =ن$$ه ق$$ال َالمع77رف ْ . َ َالُمع$$رف( )ُ َK :( ًدخ$$ل في$$ه ك$$ل ُمن$$ادى معرف$$ة، ف$$دخل في$$ه النك$$رة

  .المقصودة

َوالمفرد: (قال َ ُ َالمنكور َْ َُ َقاب$ل الُمع$رف ال$سابق فبق$ي عل$ى : ٍولم ُيقيlدهُ بالتعريف بل بقي على تنكيره، حينئذ نق$ول) ْ K
ًيا رج$. خ$ذ بي$دي، أو : ي النكرة غير المقصودة، كقول ا=عمىأنه نكرة، وھذا إنما يكون في باب النداء ف: أصله وھو

ًغاف. يا: قول الواعظ ِ ُوالمْوت َ َ ْيطلُبه َ ًغاف. يا، َ ِ ًغ$اف. يا: على المنبر يقول.. َ ِ  � ُيع$يlن ش$خص بعين$ه، وإنم$ا م$ن ي$صدق َ
ًغاف. يا: عليه الوصف فھو ھو ِ ُوالمْوت َ َ ْيطلُبه َ َ .  

َوالمضافا( َ ُ ِوانصب المضافا، وعرفنا المضاف الُمراد به: ذه لmط.ق، يعنيا=لف ھ) َ َك$ل اس$مين ن$زل ثانيھم$ا : ْ l ُ
Kُمنزلة التنوين مما قبله، فيقال ٍيا غ.م زيد.. ٍيا غ.م زيد، بالنصب: َ َ ُ.  

عل$ى .. َھ$ذا ُمن$ادى من$صوب، وع.م$ة ن$صبه فتح$ة ظ$اھرة عل$ى آخ$ره: نقول) ًرج.(ًيا رج. خذ بيدي، : ھناك
ً=صل، ليس عندنا بناء، وليس عندنا محل، فإنما يظھر اFع$راب عل$ى اللف$ظ، فھ$و ُمع$رب، إذا ك$ان ُمعرب$ا � إش$كال ا َ َ

ٌُمن$ادى وھ$و نك$رة غي$ر مق$صودة، وھ$و من$صوب واج$ب الن$صب، ) ًرج$.(أو ) ًغ$اف.(حرف نداء، و) يا: (فيه، فتقول
  . ًوما بعده يكون تابعا له

َوالمضافا( َ ُ ٍيا صاحب علم.. ٍيدَيا غ.م ز) َ Kھ$ذا كل$ه م$ضاف، حينئ$ذ يتع$ين في$ه الن$صب، : َيا طالب العل$م، نق$ول.. َ َ ٍ
ْانصب: (ولذلك قال ِ ًعادما: (ب. خ.ف، كما قال) ْ ِ َخ6فا َ َ ِ.(  
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َوالم7ضافا: (خ$اص باFض$افة المح$ضة، أم أن$ه ع$ام؟ نق$ول.. والمضاف ھنا ھ$ل ي$شمل اFض$افة المح$ضة َ ُ ھ$ذا ) َ
ًم، في$$شمل الن$$وعين س$$واء كان$$ت اFض$$افة إض$$افة مح$$ضة أو إض$$افة لفظي$$ة غي$$ر مح$$ضة، فتق$$ولع$$ام أطلق$$ه الن$$اظ ً َ ي$$ا : ٌ

َھذا كله يكون منصوبا؛ =نه ُمنادى م$ضاف ف$دخل ف$ي قول$ه: َيا مضروب العبد، نقول.. َيا حسن الوجه.. ٍضارب زيد ً :
َالمضافا( َ ُ .(  

َوالم77ضافا( َ ُ َربن$$ا ((: ٌس$$واء كان$$ت اFض$$افة مح$$ضة) َ K َ اغف$$ْر لن$$ا ذنوبن$$اَ َ َْ ُ َُ ھ$$ذا إض$$افة ) ربن$$ا (]147:آل عم$$ران))[ ِ
  .يا حسن الوجه: محضة، أو غير محضة نحو

lإجازة الضم في غير المحضة، يعني: َوعن ثْعلب K : ْاللفظية أجاز ثْعلب فيھا الضم، لكن لم يعتب$ره الن$اظم، ول$ذلك K َ
َعادم7: (قال َخ6ف7اً اَِ َ َعادم7 (ان$صب والفاع$ل أن$ت،: يعن$ي) ِ ًعادم$اح$ال كون$ك  ً)اَِ ِ َخ.ف$ا َ َ ٌ ف$ي الم$سائل ال$ث.ث، س$واء ك$ان ِ

  .ِالنكرة غير مقصودة، والمضاف بنوعيه ولم يعتبر خ.ف ثعلب، وشبه المضاف

kعن ثعلب أنه في اFضافة اللفظية يجوز فيھا الضم: ًإذا ٍي$ا ض$ارب زي$د.. ٍيا ضارُب زيد: َ يج$وز الوجھ$ان عن$د : َ
  .ثعلب

: أن$ه يج$ب في$ه الن$صب، =ن$ه ف$ي ا=ص$ل: لى قول جماھير النحاة ال$ذي حك$ا في$ه اFجم$اع اب$ن مال$ك ھن$اKوأما ع
ٌمفعول به، فبقي على أصله، ولم ُيوجد فيه م$ا يقت$ضي بن$اءه، فأم$ا المف$رد فوج$د في$ه م$ا يقت$ضي البن$اء، وھ$و م$شابھته 

Kلم$ا ل$م توج$د ھ$ذه العل$ة ف$ي ال: ٍللكاف ا�سمية، حينئ$ذ نق$ول ِ K م$ضاف و� ال$شبيه بالم$ضاف فبق$ي عل$ى أص$له، وا=ص$ل
  . ا=صل في ا=سماء اFعراب.. اFعراب

ُثم أصله مفعو� ب$ه وھ$و من$صوب، حينئ$ذ � نْع$دل ع$ن اFع$راب إل$ى البن$اء إ� بمقت$ضي، ث$م إذا أثبتن$ا إعراب$ه  ُِ َ ٍ ً
ٍفيبقى على أصله وھ$و الن$صب، و� نع$دل عن$ه إل$ى ال$ضم إ� بُموج$ب ول$يس ِ l ِ ث$م ُموج$ب =ن ھن$ا � يوج$د م$ا يقت$ضي َ K َ

  .ٍأدعو صاحب زيد.. ًأدعو، وأنادي، أدعو زيدا: ِرفعه، وإنما ُوجَد ما يقتضي نصبه وھو

ّا=صل أنه ُمْعرب وإعرابه يكون بالن$صب، حينئ$ذ م$ا وج$ه الُع$دول إل$ى ال$ضم؟ نق$ول: ٍحينئذ نقول K ُ ٍ � وج$ه ل$ه، : َ
ًعادما: (الولذلك لم يعتبره ابن مالك ھنا وق ِ ًخ6فا َ َ َ ِ( .  

ُوشبھه( َ ْ ًي$ا طالع$ا ج$ب.: ٌشبه المضاف، وھو ما اتصل به شيء من تمام معناه، نحو: يعني) َِ ًي$ا ح$سنا وجھ$ه.. ً َ ..
ٌيا مارا بزيد، كل ھذه أمثلة لما اتصل به شيء من معناه.. ًيا ث.ثة وث.ثين ٍ ً K .  

َوالمضافا( َ ُ ًطاب، ھ$ل ُين$ادى أص$.استثنى بعضھم المضاف لضمير الخ) َ ھ$ل .. من$صوب أو �: قب$ل أن نق$ول.. َ
َوالمضافا(َ�، � ُينادى، ولذلك : ُينادى؟ قيل َ ُ ي$ا : ف$. يق$ال.. َلغير ضمير الخطاب، أما المضاف إلي$ه ف$. ُين$ادى: نقول) َ

َغ.ُمك، أو يا غ.مك � يقال، لماذا؟ =ن النداء يقتضي أنه ُمخاط$ب، وإض$افته إل$ى الك$اف ُ  يقت$ضي أن$ه غي$ر ُمخاط$ب ُ
ٍحينئذ حصل تناف بينھما ٍ.  

َوالم77ضافا( َ ُ َي$$ا غ.م$$ك؛ �س$$تلزام اجتم$$اع : َلغي$$ر ض$$مير الخط$$اب، أم$$ا الم$$ضاف إلي$$ه ف$$. ُين$$ادى، ف$$. يق$$ال) َ ُ
ِالنقي$$ضين، وم$$ا ھم$$ا النقي$$ضان؟ �قت$$ضاء الن$$داء خط$$اب الغ$$.م، وإض$$افته إل$$ى الك$$اف يقت$$ضي أن$$ه غي$$ر مخاط$$ب، م$$ا 

ُالكاف غ.مك إ� لكونه غير ُمخاطب، ثم تناديه باعتبار أنه ُمخاطب، كيف ھذا؟ ھذا حصل فيه تناقضأضفته إلى  ُ َ ُ.  

ُ�قت$ضاء الن$$داء خط$$اب الغ$$.م، وإض$$افته إل$$ى ض$$مير خط$$اب ع$$دم خطاب$$ه، لوج$$ود تغ$$اير المت$$ضايفين وامتن$$اع 
Kاجتماع خطابين لشخصين في جملة واحدة، حينئذ ل$و س$وغنا ٍ َي$ا غ.م$ك: ٍ َ ًغ.ُم$ك أص$. قب$ل الن$داء يقت$ضي أن$ه :  نق$ولُ َ ُ

ُغير ُمخاطب، لماذا؟ =نك أضفته إلى كاف الخطاب، فالغ.م غير ُمخاط$ب، أض$فته لك$اف الخط$اب م$ن أج$ل خطاب$ه،  َ
ٍث$$م الن$$داء يقت$$ضي أن$$ه ُمخاط$$ب، فكي$$ف ُيْحك$$م عل$$ى الغ$$.م بكون$$ه مخاط$$ب غي$$ر مخاط$$ب ف$$ي تركي$$ب واح$$د؟ ھ$$ذا في$$ه  َ K ُ

  . تناقض

َوالمضافا: (ًإذا َ ُ ًيستثنى من$ه الم$ضاف لغي$ر ض$مير الخط$اب، فإن$ه � ُين$ادى أص$.، يعن$ي) َ ِ� ي$رد عل$ى الن$اظم : َ َ
ًكونه مضافا لضمير الخطاب ل$يس من$ادى أص$.، ف$ض. ع$ن أن ي$دخل ف$ي قول$ه: ھذا، وإنما نقول ً ً َالُم$ضافاان$صب : ً َ ..

ًفليس بداخل أص.، لم يتسلط عليه العامل وھو قوله ْانصب(: ٍ ِ ْ( .  

ُوشبھه: (ًإذا َ ْ   .ٌالشبيه بالمضاف، وھو ما اتصل به شيء من تمام معناه: ُالُمراد به) َِ

ْانصب( ِ النك$رة المق$صودة، : فعل أمر، وا=مر يقتضي الوج$وب، فھ$و واج$ب الن$صب ف$ي ھ$ذه ا=ح$وال الث.ث$ة) ْ
  . والمضاف، والشبيه بالمضاف
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ًعادم77ا( ِ َخ6ف77ا َ َ ًدم$$اَعاح$$ال كون$$ك : يعن$$ي) ِ َخ.ف$$ا ِ َ ًعادم$$ا(، ِ ِ ًھ$$ذا اس$$م فاع$$ل وھ$$و ح$$ال، ويرف$$ع ض$$ميرا م$$ستترا، ) َ ً
ٌونصب خ.فا على أنه مفعول به له،  ً َ َ ًإذا ك$ان اس$م فاع$ل أو ج$اء ص$فة، : ٌھ$ذا مفع$ول للح$ال، وس$بق أن الح$ال) ًخ.فا(َ

  . ٌھذا عام يشمل النعت والحال، وھذا مثاُل◌ لما سبق: قلنا) ًصفة(

َتقدم أن الُمنادى إذا كان مفردا معرفة أو نك$رة مق$صودة ُيبن$ى عل$ى م$ا ك$ان ُيرف$ُع ب$ه، وذك$ر : " قال الشارح ھنا َ ََ ً ً K
ًغير مقصودة، أو مضافا، أو مشبھا به، نصب وجوبا، فمث$ال ا=ول ق$ول ا=عم$ى: ًھنا أنه إذا كان مفردا نكرة، أي ُ ً ًَ ي$ا : ِ

ًغاف. يا: قول الواعظ.. ًرج. خذ بيدي ِ َوالمْو َ ْيطلُبه ُتَ   : ، وقوُل الشاعرَ

ًراكبا َياأ( ِ ٍأي راكب، ھذا نكرة غير مقصودة، ولذلك وجب نصبه، ) َ K)َأي$ا: (َُمنادى وحرف الن$داء: تقول) ًراكبا( ،
ٍ النصب، لماذا نصب؟ لكونه نك$رة غي$ر مق$صودة، و� نحت$اج إل$ى مح$ل؛ =ن$ه ظ$اھر َُمنادى منصوب واجب) ًراكبا(و ِ ُ

  .اFعراب

ٍي$ا غ$.م زي$د: ومثال الثاني وھو الم$ضاف Kي$ا ض$ارب عم$رو، انظ$ر اب$ن عقي$ل مث$ل بمث$الين، ا=ول.. َ َ َي$ا غ$.م : ٍ ُ
ٍزيد، إشارة إلى اFضافة المحضة، يا ضارب عمرو، إشارة إلى اFضافة اللفظ   .ية، النحاة يعتبرون ا=مثلةٍ

ًي$ا طالع$ا ج$ب.، وي$ا ح$سنا وجھ$ه، وي$ا ث.ث$ة وث.ث$ين، لم$ن س$ميته ب$ذلك: ومثال الثالث وھو الشبيه بالم$ضاف ً ًً ..
ًليس عددا، وإنما صار علما ٍيا مارا بزيد، : ً ً K)ٍبزيد (ھذا ُمتعلق بـl) :ًمارا K (ًحينئذ صار شبيھا بالمضاف ٍ.  

  .النكرة غير المقصودة، والمضاف، الشبيه بالمضاف منصوبة: الث.ثةًإذا ھذه ا=حوال 

َوانتصاُب الُمن$ادى لفظ$ا ف$ي ھ$ذه ا=ح$وال الث.ث$ة، أو مح$. ف$ي النك$رة المق$صودة والمعرف$ة، انت$صاب الُمن$ادى  ًَ ً
ًلفظا في ھذه الث.ثة، أو مح. ف$ي المبن$ي ھن$اك Kف$ي الُمع$رف بنوعي$ه عن$د س$يبويه، والم$شھور .. ً عل$ى أن$ه : عن$د النح$اةَ

  .ٌمفعول به

ِوناصبه اختلف فيه على مذاھب خمسة، أشھرھا اثنان ُ ْ:  

ٌأن$ه ُمن$ادى مطل$وب إقبال$ه ب$ـ : وھذا سبق في بي$ان ح$د الن$داء) يا(Kأن ناصبه الفعل الُمقدر الذي نابت عنه : ا=ول َ
ًي$دا، ھ$ذا ا=ص$ل، ث$م ُح$ذف الفع$ل ح$ذفا أدع$و ز: ُي$ا زي$د عن$د س$يبويه: ھ$ذا ال$صحيح، فأص$ل) أدع$و(ٍنائ$ب من$اب ) يا( ًَ ِ ُ

ِحذفا واجبا يعني؛ لكثرة ا�ستعمال ھذا أو�، ولد�لة حرف النداء عليه وإفادته فائدته.. ً�زما ً ً ً.  

ًلماذا ُحذف حذفا �زما؟ نقول =ربعة أسباب: ًإذا ً َ ِ:  

  .النداء عنه) يا(بـ : لظھور معناه فاستغنوا به، يعني: ًأو�

  .ُنداُء إنشاء، وإظھار الفعل يوھم اFخبارال: ًثانيا

  .كثير ھذا في ك.م العرب.. كثرة استعمالھم النداء في ك.مھم: ًثالثا

  .و� ُيجمُع بينھما) يا(Kعوُضوا عنه : ًرابعا

) ً�زم$ا: (الج$واز، ولك$ن نق$ول: أص$ل الح$ذف).. ً�زم$ا(لھذه ا=س$باب ا=ربع$ة حكمن$ا عل$ى الفع$ل بك$ون حذف$ه 
: إذا ق$ال.. ًأدع$و زي$دا: ُيا زيد، المعنى: ظاھر المعنى، إذا قال.. لظھور معناه فاستغنوا بالحرف عنه:  ا=ربعةل5سباب

َأدعو زيدا، فالمعنى ظاھر، ولذلك تح$ذف حت$ى .. ُأزيد ُ َُيوُس$ُف أْع$رْض ع$ْن ھ$ذا ((: الن$داء، يق$ال) ي$ا(ً َ َ ِ  ]29:يوس$ف))[ َ
ًي$ب عن$ه وھ$ذا واض$ح ب$يlن، إذاُظھر المعنى فجاز الحذُف، النائ$ب وم$ا أن َ لظھ$ور معن$ى الن$داء اس$تغنوا ب$الحرف ع$ن : ٌَ

  .الفعل

ٍيا زيد، ھذا مطلوب إقبال$ُه بع$د اللف$ظ، وك$ل م$ا يق$ُع مدلول$ه بع$د ال$تلفظ، حينئ$ذ نق$ول: إن جاء النداء إنشاء: ًثانيا ٌَ :
ٌھذا إنشاء، وما وقع سابقا فھو خبر، وإظھار الفعل، لو قال ھ$ذا ي$وھم أن$ه : ًفع$ل م$ضارع، أو أن$ادي زي$دا: ًأدعو زي$دا: ً

ًخبر، والُمراد من النداء اFنشاء، فحذفوا الفعل دفعا لھذا الوھم، ثم التزموا حذفه ُ.  

  .كثرة استعماله للنداء: ًثالثا

Kأنه � ُيجم$ُع ب$ين الع$وض والُمع$وض عن$: ٌ، ومعلوم أن القاعدة العامة)يا(Kعوُضوا عنه .. التعويض: ًرابعا ه، إذا َ
ذض شيء عن شيء حينئذ � ُيجمُع بينھما، إ� شذوذا أو ضرورة في ال$شعر خاص$ة، حينئ$ذ نق$ول lٍُعو ًٍ َ Kعوُض$وا عن$ه، : ِ

  .لذلك وجب حذفه) أدعو(وبين ) يا(و� ُيجمُع بين 

ًراكب7777777777ا َي7777777777اَأ ِ .إم7777777777ا َ َعرض7777777777ت ِ ْ َ Mف7777777777بل َ َ ّغنَ َ  

  

َن777777777777داماي َ َ ْم777777777777ن َ َنج777777777777ران ِ َ ْ .أ) َ َت6قي777777777777ا َ ِ َ َ  
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ًأدعو زيدا، ثم ُح$ذف الفع$ل ح$ذفا �زم$ا ل5س$باب ال$سابقة، لك$ن إذا ك$ان م: أصل التركيب: ً إذا ً ًَ ِ K َبني$ا حينئ$ذ ت$سلط ُ K َ ٍ ً
َالعمل على المحل، وإذا لم يكن مبنيا حينئذ ظھر أثر العامل في الُمنادى نفسه ٍ   .ٌفي اللفظ نفسه، واضح ھذا.. ً

ٍإذا كان مبنيا لوجود الُمقتضي حينئذ نقول ِ َ ْ ً Kتسلط عمل العامل على المحل، =ن ا=صل أن يت$سلط علي$ه فُيظھ$ره : َ Kَ ََ
ًانتصاب الُمنادى لفظا أو مح.: ٍ كالمبني حينئذ رجع إلى المحل، ولذلك نقولًلفظا، فإذا امتنع ً َ.  

ٍوأما النكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف، لما لم يكن موجب البن$اء ملحوظ$ا فيھ$ا كلھ$ا، حينئ$ذ  ً َِ ْ K
ٌبقيت على أصلھا وھو اFعراب، فظھر أثر العامل لفظا، وليس عندنا شيء اسمه مح   .ل في ھذه ا=حوال الث.ثةً

  . وھو مذھب سيبويه، والجماھير على ذلك وھو الصحيح؛ =نه مستقيم: ھذا المذھب ا=ول

د نصبُه بحرف النداء لسده مسد الفعل، ھذا يأتي المذھب في الرتبة الثانية، وأما بقية الم$ذاھب فھ$ي  lوأجاز الُمبرK َ َ َ َ
ْالنداء ھي التي نصبت) يا(أن : ضعيفة ََ ) ي$ا: (ھذا في محل نصب، ما الذي أح$دث الن$صب؟ ق$ال: يا زيد، نقول: ٍ، حينئذَ

ٌ=نھا سدت مسد الفع$ل، ف$إذا س$دت م$سد الفع$ل حينئ$ذ ص$ار الفع$ل كأن$ه ن$سيا من$سيا، ف$إذا ح$صل أث$ر ف$ي اللف$ظ أو ف$ي  ًٍ ً K K K Kَ َ َ َ َ َ
Kالمحل فحينئذ ُينظُر إلى النائب نفسه، وما سد مسد الفعل فُي Kَ َ َ َ ْ ًحاُل العم$ل علي$ه، إذاٍ ًالناص$ب للُمن$ادى لفظ$ا أو مح$. عن$د : َ ً َ

د ھو lالنداء، لكونھا سدت مسد الفعل) يا(َالُمبرK Kَ َ ح : لكن ھ$ذا ض$عيف؛ =ن معل$وم أن ا=ص$ل.. َْ lَأدع$و زي$دا، ول$ذلك ت$صر ُ ً
ٍأنادي زيدا، حينئذ كان ا=صل ھو: به فتقول ً ُ.  

د و.. فعلى المذھبين lًيا زيد، في قوة الجملة، ولذلك ُيعبر مج$ازا أن$ه جمل$ة، ب$ل ھ$و باعتب$ار : سيبويهَمذھب الُمبر K َ ُ
ٍيا زيد، اللفظ لوحده ليس بجملة، لماذا؟ � ُيوجَد مسند ومسند إليه مؤلف من حرف واسم: ا=صل جملة، لكن باعتبار ٍ K ُ.  

: عم، لماذا نظرن$ا إل$ى ا=ص$ل؟ =نن$ا نق$ولليس بجملة، أما باعتبار ا=صل فن.. من حيث اللفظ �.. في اللفظ: ًإذا
Kأن يا زيد، لو سلْمنا بظھوره أنه أفاد فائدة الجملة ا�سمية أو الفعلية لحكمنا بكون  مسند ومسند إلي$ه، وھ$ذا ) زيد(و) يا(َ

ًھ$ي العام$ل وص$ار الفع$ل ن$سيا من$سيا ح) ي$ا: (ھ$ي العام$ل، =نن$ا ل$و قلن$ا) ي$ا(ًمن ا=دلة أيضا مما يبط$ل أن  ٍينئ$ذ ص$ار ً
ٍالتركيب مؤلفا من اسم وحرف، وھذا باطل ٍ ً .  

جمل$$ة، لك$$ن باعتب$$ار ا=ص$$ل، س$$واء ا=ص$$ل الم.ح$$ظ عن$$د س$$يبويه وا=ث$$ر ) ُي$$ا زي$$د(أن : عل$$ى الم$$ذھبين: ًإذا
د lب$أن الفع$ل : َالموجود المحل$ي، أو الظ$اھر ف$ي الم$ضاف، وال$شبيه بالم$ضاف المن$سوب للعام$ل، أو عل$ى م$ذھب الُمب$ر

Kيا منسيا، وسدت صار نس َ ً Kالندائية مسد ذلك الفعل، على المذھبين) يا(ً َ َ   .ٌمفيد فائدة الجملة: جملة، يعني) ُيا زيد: (ِ

ًجملة، ھل الُمنادى أحد جزئي الجملة؟ عل$ى الم$ذھبين أي$ضا ) ُيا زيد: (إذا قيل.. َوھل الُمنادى أحد جزئي الجملة ُ َ
د، حينئ$ذ عل$ى م$ذھب س$يبويه�، لماذا؟ =ن جزئي الجملة فعل وفاعل، ع lٍلى مذھب سيبويه وعلى مذھب الُمبر .. زي$د: َ

ًھذا مفعول به، إذا) زيد(ُيا زيد،  ًليس جزء أساسيا ف$ي الجمل$ة، وإنم$ا: ٌ َفع$ل وفاع$ل، أني$ب ) أدع$و: (ً َُمق$ام ) ي$ا(ُ ) أدع$و(َ
د  lَفُحذف الفعل مع فاعله، وعلى مذھب الُمبر َ Kسدت مسد الفعل، ) يا(ِ Kَ َ َفُحذف الفعل مع فاعلهَْ ِ.  

ٌالجملة مؤلفة من الفعل والفاعل، فعلى المذھبين زيد ليس جزء من الجملة؛ =نه مفع$ول ب$ه عل$ى الم$ذھبين، : ًإذا ً
َالفعل والفاعل ُمقدران؛ =نه لما ُحذف الفعل وُحذف مع$ه الفاع$ل، ) جزءاھما(َوليس الُمنادى أحد جزئيھا، فعند سيبويه  َِ ِ K K

ًأن حذف الفاعل قد يك$ون ُمط$ردا فيم$ا إذا ُح$ذف الفع$ل، م$ن ض$رْبت؟ زي$دا، : عناوھذا سبق م ًَ َ َ َ ِ ِ K)ٌمفع$ول ب$ه، أي$ن ) ًزي$دا
ٌُحذف معه؛ =نه متصُل◌ به.. أين الفاعل؟ محذوف).. ضرب(عامله؟  َ ِ.  

د: أي) جزءاھما(فعند سيبويه  lَالفعل والفاعل ُمقدران، وعند الُمبر K :َحرف النداء س$د◌ م$س َ َ َK ،د أح$د جزئ$ي الجمل$ةK
Kالفع$$ل، والفاع$$ل ُمق$$در، يعن$$ي: أي د ي$$رى: َ lھن$$ا س$$دت م$$سد الج$$زء ا=ول وھ$$و) ي$$ا(أن : َأن الُمب$$رK Kَ َ ٍالفع$$ل، فحينئ$$ذ كأن$$ه : َْ

kموجود، والفاعل ھو المحذوف، وھذا فيه تكلف َ َ .  

ًواجب الذكر لفظا أو تقديرا، إذ � ن$داء ب$: والمفعول ھنا على المذھبين ًدون الُمن$ادى، إذا ال$صواب أن نق$ولً أن : َ
ُالنصب ھنا فيما إذا ُبني مح.، أو فيما إذا أعرب لفظا، إنما ھو بالعامل المحذوف، الذي أنيبت  ًُ َ ِ ً ) ح$رف الن$داء(أو ) ي$ا(ِ

  . ٌھي التي نصبت، وھذا قول ضعيف) يا(ُمنابه، وليست 

  :قول الناظم ھنا: ًإذا

ِانصْب: يعني ًعادما حال كونك ْ ِ َخ.فا َ َ َ المفرد المنكور، وما ُعطف عليه، ھذا ُيعتبُر من المنصوباتِ ِ ُ   : ثم قال. ْ

َوالمف77777777777777777رد ٱلمنك77777777777777777ور وا َ َ َ ُ َُ ْ َ َلم77777777777777777ضافاْ َ ُ ْ   

  

َوش7777777777777بھه ٱن7777777777777صب عادم7777777777777ا خ6ف7777777777777ا َ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْ َ ْ َْ ُ  

  جج
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َونحو( ْ ٍزيد ََ .ضم َ َنْحو Kُضم) (ُ .ضم(، )ٍزيد َ .وافتحن(ھذا فعل أمر، ) ُ َ ََ ِنحو(كذلك فعل أمر، و) ْ ْ ٌإنه ُمتن$ازع في$ه : قيل) َ َ
ِفي سابق، حينئذ أعمل أحد الفعلين وأْضمر للثانيًالفع.ن المتأخران، بناء على جواز التنازع  ُِ َُ ٍ ٍ.  

َنحو(و: ونحن نقول ْ ً؛ =نه ا=لصق به، ثم نقدر مفعو� به لـKُضمٌھذا مفعول به ل) َ l َ ُ َ .فتحنا: (ُ َ َ َنحو زيد، ُح$ذف م$ن ) ْ ِ ٍ
إذا اش$تمل ا=ول : ول علي$ه، يعن$يKالح$ذُف م$ن الث$اني إذا َدل ا=: ٌالثاني لد�لة ا=ول عليه، وھذا سائغ في لسان الع$رب

ٍعلى أمر ثم أعيَد مرة أخرى حينئذ نقول ً ِ ُ   . يسوغ حذفه من باب ا�ختصار: ٍ

َنحو(و ْ .ضم: (ٌھذا مفعول به لـ: نقول) َ .افتحن(، ومفعول )ُ َ َ َنحو(ٌضمير محذوف يعود على  )ْ ْ َ(.  

ْمن( ِنحو ِ ْ .ضم: (َجار مجرور ُمتعلق بقوله) َ َ، وجوز بع)ُ K   . ًضھم أن يكون حا� من زيدَ

ْمن( ِنحو ِ ْ ُأزيد َ َ َبن َ ٍسعيد ْ ِ ِتھنَ ) َ ْتھن(ناھية، و) �) (َ ِ َبفتح التاء مضارع وھن، أي) َ َ َ َض$ُعف، وب$ضمھا م$ضارع : ِ َ
ِتھ$$ن.. أھ$$ان َأھ$$ان.. ْ◌ُ ِتھ$$ن.. َ َوھ$$ن َ ِتھ$$ن وتھ$$ن(عل$$ى الح$$الين الم$$ضارعين : ٍ حينئ$$ذ نق$$ول،َ َِ الھ$$اء مك$$سورة، وھ$$و فع$$ل ) ُ

  .الناھية وجزمه سكون آخره) �(ضارع ھنا مجزوم بـ م

َونحو( ْ ٍزيد َ َنحو(ُأزيد، .. أزيَد: َمن قولك) َ ْ ٍزيد َ .ضم َ .وافتحن ُ َ ََ kالضم والفتح: ُيجوز فيه الوجھان: يعني) ْ َ.  

َبنٱ( َسعيد ) ْ ٍ ِ ِتھن َ Kالتركي$ب، حينئ$ذ ث$م ف$ي مث$ل ھ$ذا .. ٍزيد بن سعيد، في مث$ل ھ$ذا المث$ال: ھنا انظر إلى المثال) َ َ ٍ
  : شروط نأخذھا من المثال

  .منادى مفرد.. َُمنادى مفرد زيد: ًأو� 

َعلم) ٌزيد: (ًثانيا َ.  

  ).ابن: (ٌزيد، موصوف بـ.. ابن).. ابن: (ٌموصوف بـ: ًثالثا

ًثم رابعا K   .ًمضاف، وليس مفصو� عن اFضافة) ٌابن: (ُ

َھذا عل) ٌسعيد(ٌمضاف إلى سعيد، و: ًوخامسا   ).زيد: (م كـَ

ٌالُمنادى، لم يفصل بينھما فاصل، ھذه ستة) زيد: (بـ) ابن: (اتصل الوصف: ًوسادسا َ.  

ًسابعا وثامنا كما سيأتي، لكن من ك.م الناظم ھذه ستة شروط: وزاد بعضھم ًأن يكون الُمن$ادى مف$ردا: ً .. ًعلم$ا.. َ
َم$ضاف وم$ضاف إل$ى عل$م، ول$) اب$ن(ُولف$ظ ).. اب$ن(ٌموصوف بلف$ظ  َ َم ُيف$صل ب$ين ٌ .ض7م(ٍحينئ$ذ ) اب$ن(وب$ين ) َالُمن$ادى(ْ ُ 

ْوافتح ََ   ).ابن(ليس في ) المنادى(الك.م في ).. َالُمنادى) (ْ

.ضم(ٍحينئذ  ْوافتح ُ ََ ٍأزيد ْبن سعيد، ويجوز ل$ك الف$تح: Kيجوز لك الضم، فتقول) ْ َ ٍأزي$َد ْب$ن س$عيد، وھ$ذا ف$ي المث$ال : ُ َ
  .ٌالمذكور وھو مسموع ھكذا

lالبن$اء عل$ى ال$ضم: َجاز لك في الُمنادى وجھ$ان: ًإذا َ ض$م بن$اء، وھ$ذا عل$ى ا=ص$ل � يحت$اج إل$ى تعلي$ل؛ Kُض$م.. َ
Kأنه مبني على الضم، فإذا ُضم � نسأل عنه، نقول: ُأزيد، ا=صل.. ُيا زيد.. ُأزيد: =نه ا=صل K   .على ا=صل: ٌ

) اب$ن(؛ =ن )اب$ن(Kإم$ا عل$ى اFتب$اع لفتح$ة ) الف$تح(وھذا ال$ذي ھ$و خ$.ف ا=ص$ل ويحت$اج إل$ى تعلي$ل، ) الفتح(و
َلماذا نصب؟ باعتبار المحل) زيد: (صفة، صفة لـ) ابن بالنصب.. (صفة) ابن(ًبالنصب ھنا بناء على محل زيد،  ِ ُ.  

ٍأعطينا زيد الفتح لمناسبة وُمشاكلة الصفة، حينئذ تك$ون ھ$ذه الح) َأزيَد ابن(ھذا منصوب، : نقول) ابن: (ًإذا رك$ة َ
  .حركة إتباع

من$صوب كم$ا علمن$ا، إذ الح$اجز بينھم$ا س$اكن فھ$و غي$ر ح$صين، ) اب$ن(، و)اب$ن(والفتح إما على اFتباع لفتح$ة 
: والح$اجز ال$ساكن غي$ر ح$صين، يعن$ي. ھمزة وصل، وھي ساكنة.. ليس بينھما حاجز، والحاجز الموجود وھو ا=لف
ِكأنه لم يفرق بينھما فارق، أو على تركيب الصفة ْ ً مع الموصوف، وجعلھما شيئا واحدا كـَ   ).خمسة عشر: (ً

َزيد( َبن َ ِسعيد ْ َكأنه ركب ) َْبن َزيَد).. (ٍ◌َ َK)أو عل$ى إقح$ام ). خم$سة ع$شر(ٍحينئ$ذ ص$ار كتركي$ب ) اب$ن(م$ع ) زيد
  .ٍأزيَد سعيد ابن، ھذا أصل التركيب: أصل التركيب.. وإضافة زيد إلى سعيد، ا=صل) ابن(

ْونح7777777777و زي7777777777د ض7777777777م واف7777777777تحن م7777777777ن .ِ ٍَ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َْ .   

  

ْنح7777777777و أزي7777777777د ب7777777777ن س7777777777عيد ) تھ7777777777ن َ َِ َ َ ََ ٍ ِ َ ْ ْ َْ ِ   

  جج

َل777777777ضم إن ل777777777م ي777777777ل ا)ب777777777ن علم777777777اَوا َ ْ َ .َ َُ ِْ ِ ْ cِ  

  ج

َأو ي77777777777ل ا)ب77777777777ن عل77777777777م ق77777777777د حتم77777777777ا ُ َ ْ َ ِْ ْ ََ ٌ َ ِ ِ َ   

  ج
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َھ$$ذا م$ضاف وم$$ضاف إلي$ه، والم$$ضاف والم$ضاف إلي$$ه م$ا حكم$$ه؟ الن$صب، ث$$م أقح$م) ٍأزي$َد س$عيد(ًإذا  ِ ْ ُ K .. ِزي$$َد.. ُ
َُحشر يعني،  َف$صل ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه بلف$ظ : ًإذا) ٍأزيَد بن سعيد: (بين المضاف والمضاف إليه، فقيل) ابن(ِ ِ ُ

  ).ابن(

ٍأزي$$د ب$$ن س$$عيد: ( قي$$لھ$$ذه ث.ث$$ة أق$$وال ف$$ي توجي$$ه ھ$$ذا التركي$$ب ف$$ي حال$$ة الف$$تح، إذا � إش$$كال في$$ه ھ$$ذا عل$$ى ) ُ
  .ًبالنصب تابعا للمحل) ابن(ُمنادى مبني على الضم في محل نصب، و) ٌزيد(ا=صل، 

ٍأزيَد اْبن س$عيد: (لكن إذا قيل َحينئ$ذ إم$ا أن ُيق$ال) َ K حرك$ة إتب$اع، : ٍب$أن الحرك$ة ھن$ا حرك$ة إتب$اع، حينئ$ذ إذا قي$ل: ٍ
ِواْب$ن.. ُزي$د: ٍوحركة اFتباع ُمغايرة لحركة اFع$راب والبن$اء، حينئ$ذسبق معنا أن الحركات سبع،  َالُمع$رف َالُمن$اَدى َ َK ..

َعرفُمال( . َالمنادى َ َ ُ.(  

َُمن$ادى مبن$ي عل$ى ال$ضم الُمق$در، من$ع م$ن ظھ$وره ) زي$َد.. (أزي$َد: على ھ$ذا الق$ول) ِأزيَد بن سعيد: (ٍحينئذ نقول ََ َ َK ٌ
حركة إتباع، ليست بحركة بناء، و� بحرك$ة إع$راب، وھ$ذا أح$سن : ؛ =ن الفتحة ھذه قلنااشتغال المحل بحركة اFتباع

  . التوجيھات لھذا التركيب

kھذا فيه تكلف، والصواب أن ُيقال) إقحام(أو ) خمسة عشر(Kوأما كونه مركب تركيب  َ ِإذا ف$تح.. ب$الفتح) أزي$َد: (َ ُ :
Kا=صل فيه أنه مبني، ثم ) ٍأزيَد بن سعيد( َأتبع ُ ٍ، أتبع ف$ي حركت$ه، ف$أعطي الفتح$ة، حينئ$ذ قي$ل)ابن) (زيد(ُ َ َُ فھ$و ) أزي$َد: (ُ

Kُمنادى مبني على الضم الُمقدر، منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة اFتباع في محل نصب َ َ.  

ًأنه ُركب معه تركيب الصفة مع الموصوف، وجعلھما شيئا واحدا كـ: المذھب الثاني ً lَ) :خمسة عشر.(  

ُوإض$افة زي$د إل$ى س$عيد؛ =ن اب$ن ال$شخص تج$وز إض$افته إلي$ه لم.ب$سته إي$اه، وعلي$ه ) اب$ن(أنه إقح$ام : الثالثو
Kحرك$ة اFتب$اع، حينئ$ذ الفتح$ة ھ$ل ھ$ي فتح$ة إع$راب؟ ال$صبان يق$ول.. ٍحينئذ إذا قيل عل$ى ا=ول َ فتح$ة إع$راب، وھ$ذا : ٍ

ٌھي حركة مغايرة لحركة البناء واFعراب: نما نقولحركة إتباع ليس بحركة إعراب، وإ: =نه إذا سمينا! غريب ٌ .  

Kلي$ست إعراب$ا و� بن$اء، ون$ص ال$صبان عل$ى أنھ$ا : ٍحركت$ه حرك$ة إتب$اع، حينئ$ذ نق$ول) أزي$َد(ٍحينئذ إذا قيل ب$أن  Kَ َ ً ً
  .حركة إعراب وھذا فيه نظر

ًبأنه تركيب الصفة مع موصوفھا وجعلھما شيئا واحدا ك$: القول.. وعلى الثاني ً ص$ارت حرك$ة ) خم$سة ع$شر: (ـِ
َحركة بنية، =نه مثل التاء) زيد( ْ َالت$اء ھن$ا مفتوح$ة، ھ$ذا الف$تح ف$تح بني$ة، عرفن$ا الُم$راد بف$تح ) َخم$سة.. (خمسة عشر: ِ ْ ِ

َبنية، يعني ْ ِالحرف ال$ذي � يك$ون مح$. للبن$اء و� لmع$راب، ك$ـ: ِ ھ$ذا حرك$ة : ھ$ذا مفت$وح، نق$ول) َزه.. (زي$د) زاي: (ً
َبنية، ْ َالتاء ھذه ُمحركة بالفتح وھي حركة بنية، � إعراب و� بناء و� إتباع) خمسة عشر(ً إذا ِ َْ ِ K .  

ٍأزيَد ابن، مركب تركيب خمسة عشر، حينئ$ذ � إع$راب ل$ه، اFع$راب يك$ون آخ$ر الُمرك$ب وھ$و : كذلك إذا قيل َ
  .النون، وھذا فيه نظر كذلك

ًغ.م زيد، إذا: ٍأزيَد سعيد، مثل.. ٍأزيَد ابن سعيد: ابٍأو على اFقحام حينئذ تكون الفتحة فتحة إعر ٍ َ ھ$و م$ضاف : ُ
َوع.مة نصبه الفتحة الظاھرة على آخره، ثم أقحم زيد بين المضاف والم$ضاف إلي$ه، فقي$ل) أزيَد(منصوب  ِ ْ ُ َأزي$َد ب$ن : ُ

kسعيد، وھذا فيه نظر كذلك؛ =نه تكلف، والصواب َ َ   . ا=ول: ٍ

Kن، ثم توجيه ال$ضم بأن$ه عل$ى ا=ص$ل، وتوجي$ه الف$تح، قلن$اُيجوز فيه الوجھا: ًإذا : في$ه ث.ث$ة م$ذاھب، وا=رج$ح: ُ
Kأنھا حركة إتباع وليست حركة إعراب و� حركة بناء، وإنما يكون البناء ُمقدرا على آخره َ.  

د lالُمختار الفتح عل$ى ال$ضم، وھ$ذا.. الفتح: َوالمختار من الوجھين عند البصريين غير الُمبرK غري$ب يعن$ي إ� إذا 
  .أن يكون ا=صل ھو المختار.. ًكان كثيرا، وإ� ا=صل

  .الفتح: َجاز لك في الُمنادى وجھان، والمختار عند البصريين: ًإذا

َُوص$ف ب$ـ: ًك$ون ا�ب$ن ص$فة، ول$ذلك قلن$ا: وشرط الوجھين ٍأزي$د اب$ن س$عيد، : إذا قلن$ا! طي$ب) اب$ن: (ِ َ ھ$ذا ) َاب$ن(ُ
َ أو عطف بيان، ھل يبقى الحكم كما ھو، أم نعيlن أن يكون ًصفة، لو أعربناه بد� ًُمعربا عل$ى أن$ه ص$فة؟ الث$اني، ) ابن(َُ َ

ًُمْعرب$ا عل$ى أن$ه ص$فة) اب$ن(أن يك$ون : شرط ال$وجھين: يعني َنع$ت، وأم$ا إذا أع$رب � عل$ى ھ$ذا الوج$ه ك$أن قط$ع.. َ َِ ُ ِ ُ :
َ� ھذا يتعيlن في ا=ول : ٍأعني ابن، حينئذ نقول ْالبناء على الضم.. الرفعَ K.  

Kك$$ون ا�ب$$ن ص$$فة، فل$$و ُجع$$ل ب$$د�، أو عط$$ف بي$$ان، أو ُمن$$ادى، أو مفع$$و� بفع$$ل ُمق$$در تع$$ين : وش$$رط ال$$وجھين َِ K ٍ ً ًً َ َ ً
َأزيد ابن، ا=ول: Kالضم، ھذه أربعة أوجه فيه ًأن يكون صفة، ھذا إعراب، وإذا أعربناه صفة جاز في زيد الوجھان: ُ ً.  
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ًأن ُيْعرب بد�، على اعتبار تكرار العامل) ابن(الوجه الثاني في  َأزيد ابن؛ =نه في قوة .. َ ٍأزيد اْبن س$عيد(ُ َ ھ$ذا ) ُ
ًمضاف ومضاف إليه، يا اْبن سعيد، إذا ٍ   . ُينصب على ا=صل: َ

َأو عطف بيان باعتبار المحل ھنا،    .عطف بيان على محل زيد) ابن(ََ

َيا زيد يا اْبن سعيد، ُمن: َأو ُمنادى ٍ َ ٌادى على ا=صل، ُيْعرب على أنه مضاف ومضاف إليه وھو منصوبُ َ.  

Kأو مفعو� بفعل ُمقدر َ ٍ ٍيا زيد أعني اْبن سعيد: ً َ ُ.  

َف$$ي ا=وج$$ه ھ$$ذه ا=ربع$$ة دون ال$$صفة يتع$يlن أن ُيق$$ال: ٍحينئ$ذ نق$$ول Kمبن$$ي، وإنم$$ا تع$$ين أن يك$$ون .. ُأزي$$د بال$$ضم: َ َ
َبجواز الوجھين فيما إذا أع$رب  ِ ً ص$فة، وأم$ا إذا أع$رب ب$د�، أو عط$ف بي$ان، أو ُمن$ادى م$ستق.، أو مفع$و� ب$ه )اب$ن(ُ ً ًً َ َ َ ِ ُ

kلفعل محذوف حينئذ تعين الضم ٍK Kَ َ ٍ .  

ًوشرط في التسھيل شرطا سابعا ً َ َ ي$ا : َأن يك$ون الُمن$ادى ظ$اھر ال$ضم، ب$أن يك$ون ص$حيح ا]خ$ر، يعن$ي � ُيق$ال: َ
ًموسى اْبن سعيد مث.، لو قيل ٍ ُسى اْبن س$عيد، حينئ$ذ � يج$وز إ� أن ين$وي ال$ضم فح$سب، و� يج$وز الوجھ$ان، يا مو: َ ُK ٍ ٍ َ

َبناء على أن الوجھين إنما يجوزان فيما إذا كان الُمنادى صحيح ا]خر، يعني ًإذا كان الضم ظاھرا، وھذا ُيمك$ن أخ$ذه : ً k
ِمن المثال نفسه، بل نص المكودي Kُ ُشرط سابع ُيزادٌعلى أنه مأخوذ من المثال، فھذا : َ َ ٌ .  

Kوشرط أن تكون الُبنوة حقيقية، يعني ُ َُ َأزيد اْبن سعيد، اْبن سعيد: ُلو كان قوله: ِ َ ًل$يس ابن$ه حقيق$ة، وإنم$ا م$ن ب$اب : ُ
Kيتعين فيه الضم) ُأزيد(ٍالتربية ونحوھا، حينئذ .. المجاز َ َ.  

َوش$$رط أن تك$$ون الُبن$$وة حقيقي$$ة، وش$$رط ك$$ون لف$$ظ  َِ ُِ ُ ُK)ًا � مثن$$ى و� مجموع$$ا، وھ$$ذا ُيمك$$ن أخ$$ذه م$$ن مف$$رد) اب$$ن ًً K
  .المثال

ًعلما.. ًأن يكون مفردا: الشروط ثمانية: ًإذا َ ٍموصوف بابن.. َ َمضاف إلى عل$م، ول$م ُيف$صل، ھ$ذه س$تة م$أخوذة .. ٌ َْ َ
َأن تك$ون البن$وة حقيقي$ة ھ$ذا ث$امن، وش$رط .. ًمن ال$نظم ص$راحة، أن يك$ون الُمن$ادى ظ$اھر ال$ضم ھ$ذا س$ابع ِ ك$ون لف$ظ ُ

ٌمفردا � مثنى و� مجموعا، ھ$ذا ك$م؟ ت$سعة، لك$ن ك$ون البن$وة حقيقي$ة ھ$ذا ُمن$ازع في$ه، وكلھ$ا ُيمك$ن أخ$ذھا م$ن ) ابن( ًً ًK
ِنحو: (المثال الذي ذكره الناظم ْ َأزيد َ َ َبن َ ٍسعيد ْ ِ ِتھنَ ) َ َ(.  

ًومحترزات الشروط خرج بكونه ُمنادى مفردا، نحو َ ََ ٍُمنادى وھو ُم$ضاف، حينئ$ذ ) عبد '(، َيا عبد ' اْبن زيد: َ َ
Kيتعين فيه النصب وھذا واضح،  َ ْانصب(َ ِ ًعادما ْ ِ َخ6فا َ َ َالمضافا) (ِ َ ٍي$ا رج$ُل اْب$ن زي$د، : ٌھو داخ$ل في$ه، وب$العلم نح$و: ً إذا)ُ َ َ

ًليس بعلم، إذا◌: ًھذا نكرة مقصودة، إذا) رجل( Kيتعين فيه الضم، و� ُيقال: َ َ َيا رجل اْبن : َ ٍزيد، واْبن سعيدَ ٍَ.  

ْيا زيد الفاضُل، يتع$ين ال$ضم ھن$ا: نحو) ابن(وبكونه بعده  K K َ َ َي$ا زي$َد الفاض$ل، لكون$ه نع$ت بغي$ر : ُي$ا زي$د، � ُيق$ال: ُ ِ ُ
ٍيا زيد الفاض$ُل اْب$ن عم$رو، : ً، وبكونه متص. به، نحو)ٍابن( َ ٌلكن$ه مف$صول بين$ه وب$ين ) زي$د: (ھن$ا نع$ت ث$اني ل$ـ) اْب$ن(ُ

ًيا زيَد الفاضل اْبن عمرو بالن$صب، إنم$ا يتع$ين في$ه ال$ضم، وبكون$ه ص$فة ل$ه، نح$و:  ُيقاُلزيد، ف. ُ K K َ َ ٍي$ا زي$د اْب$ن عم$رو : ٍَ َ ُ
  . ًعلى أنه بدل، ھذا ذكرناه سابقا

َوبكونه مضافا إلى علم، نحو َيا زيد اْبن أخينا، : ًَ َعل$م ومف$رد إل$ى آخ$ره، ) زي$د(ٌھنا مضاف ومتصل ب$ه، و) ابن(ُ َ
ًماذا تخلف؟ كونُه مضافا إلى علم، ھنالكن  K : ،َيا زيد اْبن أخينا ٍليس بعلم، بل ھو م$ضاف وُم$ضاف إلي$ه، حينئ$ذ ) أخينا(ُ َ َ

Kيتعين الضم في زيد، فيجب النصب في ا=ول والضم في البقية َ َ.  

ْونحو زيد ضم وافتحن من .ِ ٍَ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َْ ْنحو أزيد بن سعيد ) تھن *** . َ َِ َ َ ََ ٍ ِ َ ْ ْ َْ ِ  

  

:  زي$دت عليھ$ا الت$اء، ومثل$هْب$نا: بالتاء، أصلھا) َاْبنة( مثلھا في الحكم؛ =ن أصل: يعني) َاْبنة(مثلُه : ، قالوا)ْبنا       (
ُاْبنة( ٍيا ھند اْبنة زيد: نحو) َ َ َ ٍيا ھنَد اْبنة زيد، الشروط كلھ$ا موج$ودة م$ع تأني$ث لف$ظ .. ُيا ھند.. ُ َ ، بخ$.ف الوص$ف )اب$ن(َ

ٍأھند بنت زيد: قال� ُي) بنت(بـ  َ ًأھنَد بنت عمرو مث.، فـ.. ُ ٍ Kأنه يجوز في$ه الوجھ$ان، لم$اذا؟ =ن ث$م : ھنا � نقول) ھنَد: (ِ َ َ ُ
  .بعيدة الشبه عنھا).. ابن(و) بنت(ًفرقا بين 

ٍيا ھند بنت عمرو: ، فنحو)بنت(بخ.ف الوصف بـ  ُ lيا ھند بالرفع بنت عمرو، واجب الضم.. ُ K ٍ َ ُ.  

  .فھي بعيدة الشبه) بنت(بزيادة التاء بخ.ف ) ٌابن(ھي ) َاْبنة(أن : ُوالفرق

ر م$ضافا: مثل ھذا التركي$ب فيم$ا س$يأتي.. ومثله lًإذا ك$ر ٍي$ا س$عد س$عَد ا=وس، مثل$ه، ل$و جم$ع بينھم$ا ف$ي مح$ل : َُ َ َُ
َيا سعد سعَد: أنه يجوز فيه الوجھان: واحد لكان أولى، لكنه سيأتي ُسعَد ا=وس، ويجوز في$ه م$ا .. يجوز فيه الوجھان.. َُ

  . جاز في ھذا الموضع، نفس الك.م ُيقاُل في البيت ا]تي
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cالضم و َُحتما َقد. ٌفال$ضم متح$تم،   ..ِ kَق7د حتم7ا، ؟؟؟ ُِ ْ kال$ضمخب$ر المبت$دأ، و: َ K َُحتم$ا َق$د َ إن ل7م ي7ل ا)ب7ن علم7ا..ِ َ ْ ََ َُ ِْ ِ ْ ِأو ي7ل  ِ َ ْ َ
ٌا)بن علم َ َ َْ ٌ فالضم متحتم، أين جواب الشرط؟ ھن$ا ق$الِ k) : َإن ل7م ي7ل ا)ب7ن علم7ا َ ْ ََ َُ ِْ ِ ْ ٌأو ي7ل ا)ب7ن عل7م***  ِ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِل$م ي$أت ج$واب ) َ

ٌالشرط، فالضم حتم ُ K ..ًمتحتم، إذا Kجواب الشرط مح$ذوف، وال$ذي س$وغ : ٌ : ُحذف$ه وج$ود جمل$ة الخب$ر، ويج$وز أن يك$ونَ
َقد ُحتما(   .kخبر الضم؟ الجملة الشرطية كلھا.. ٍجملة الجواب، حينئذ أين الخبر) ِ

kأنه � رابط بين الجمل$ة ال$شرطية وال$ضم، لك$ن نق$ول: يبقى إشكال K : َحتم7ا(اس$تغني بال$ضمير ال$ذي ف$ي ب$الربط ) ُِ
َ بضمير واحد، يكفي لتنزيلھما ُمنزلة الجملة الواحدة، وعلى ھذا ف. حذفK=ن جملتي الضم والشرط يستغني فيھما K َ ٍ ٍ.  

  

  

Kذكر لك م$ا يتخل$ف في$ه ش$رط أو ش$رطين، ش$رطنا َ ذا م$سبوق بعل$م، وأن ي$ضاف إل$ى عل$م، إ) ا�ب$ن(َأن يك$ون : َ
ًتخلف ا=ول بأن لم يكن مسبوقا بعلم كقولنا K َ ًيا رجُل اْبن سعيد، أو لم يك$ن الث$اني الم$ضاف إلي$ه علم$ا، كقولن$ا: َ َ ٍ ُي$ا زي$د : َ

ٌاْبن أخينا، حينئذ الضم حتم ْ K ٍ َ.  

cالضمو( ْلم ِْنإ . ُبنِا) ِلي َ َعلم7ا ْ َل$م يك$ن ا�ب$ن ص$فة لعل$م، كقولن$ا: يعن$ي) ََ َ ٍعيد، حينئ$ذ ق$الَي$ا رج$ُل اْب$ن س$: ً kال$ضم : ٍ K
ٌحتم   .Kيجُب الضم.. ْ

َأو( ِيل َ َا)بن َ ْ ٌعلم ِ َ َلم يتُل ا�بن علم بأن أضيف ا�بن إلى غير العلم، كقولنا: يعني )َ َْ َ َُ ٍيا زي$د اْب$ن أخين$ا، حينئ$ذ ق$د : ٌ َ ُ
ًُحتم الضم، وقد عرفنا ھذا من تخلف الشروط، وإنما ذكر بعضا ليستدل به على  ِ K ِk َ ُ ھذا يؤكد ل$ك أن الن$اظم : ا]خر، يعنيَ

Kالشروط، فھو ذكر لك المثال من أجل أن تستنبط من$ه ال$شروط، وذك$ر ل$ك ن$صا فيم$ا إذا تخل$ف .. بالمثال أراد ا=حكام َ ََ َ ًَ K َ
ًشرط أو شرطين، فألحق به سائر الشروط في كون الضم ُمتعيlن، وقد ذكرناھا سابقا كلھا َ ِ K .  

cالضمَو( ِيل ْمَل ِْنإ . ُبنِا) َ َعلما ْ َ ل$م ُي$ضف إل$ى -بعد علم، أو لم يقع بعده عل$م ) ٌابن(إذ لم يقع : أي: " قال الشارح) ََ
َ فوجب ضم الُمنادى -علم  k َوجب ضم الُمنادى وامتنع فتحه، فمثال ا=ول: لو قال" َ k ٍي$ا غ$.م ب$ن عم$رو، : َ ُ ٍاب$ن عم$رو(ُ َ (

Kھذا صفة مضافة إلى علم، لكن تخلف َ َ ُ ا=ول بأنه ليس علما، غ$.م ل$يس بعل$م، ي$ا غ$.مَ ُ َُ ً ََ َ ُھ$ذا نك$رة مق$صودة، وي$ا زي$د : َ
ٍالظريف اْبن عمرو، ھنا الفصل َ ْلم.. (َ ِيل َ َبنِا) َ ٌعلم ْ َ ًبأن يليه شيء ليس مضافا: ً، ھذا يدخل فيه أيضا، يعني) َ ٌ.  

ٍزيد الظريف بن عمرو،  َ َأو(ُ ِيل َ َا)بن َ ْ ٌعلم ِ َ ِيل ْمَل ِْنإ).. (َ َبنِا) َ ٌعلم ْ َ َويا زيد الظري$ف : لماذا أدخل ھذا ابن عقيل) َ ُ
ٍاْبن عمرو؟ الظاھر أن ُمراَد ابن مالك ھنا Kأنه لم ُيضف إلى العل$م؛ =ن$ه قي$َده ب$ـ : َ َ م$.زم .. ًُم$ضاف دائم$ا) اب$ن(و) اب$ن(َ

َلmضافة، إما أن ُيضاف إلى علم أو �، لْعل ابن عقيل عمم الشروط K Kَ ََ.  

ٍيا زيد الظريف ابن عمرو، ھذا مثال ثاني، يعني: ومثال الثاني َ َلم يل العلم ال$ذي ھ$و الظري$ف، لك$ن �) ابن: (ُ َ ..
Kلكن ھو مث$ل ب$ه، ق$ال.. َھذا الفْصل.. َليس بظاھر ھذا َبع$د عل$م) اب$ن(إذا ل$م يق$ع : مث$ال ا=ول: َ َي$ا غ$.م اب$ن: َ ُ ُي$ا زي$د .. ُ

َالظريف ابن، فصل بينھما َ َِ ُ.   

َي$ا زي$د اْب$ن أخين$ا، : ومثال الث$اني.  بك.م الناظم؟؟؟: ٍعلى كل َم$ضاف إل$ى غي$ر عل$م، ) أخين$ا(م$ضاف، و) َاْب$ن(ُ َ
lفيجُب بناء زيد على الضم  في ھذه ا=مثلة، ويجب إثبات ألف  َ ٍيا زيد الفاضُل اْبُن عمرو: والحالة ھذه) ابن(َِ ُ .  

  : ًإذا

َونحو ْ ٍزيد ََ .ضم َ .وافتحن ُ َ ََ ْمن ْ ِنحو   ***  ِ ْ َأزيد َ َ َبن َ ٍسعيد ْ ِ َ..  

Kفتحة إعراب إذا ُضم موص$وفه، وأم$ا ) ابن(� إشكال أن فتحة : فقيل) ابن(ُيجوز فيه الوجھان، وأما : قلنا) زيد(
َإذا فتح فكذلك عند الجمھور، يعني ِ Kسواء ُضم ) ابن: (ُ ٍأو فتح فھو فتحة إعراب عند الجمھور) زيد(ٌ ُ ِ ُ.  

َفتحة إعراب إذا ُضم موصوفه، وأما إذا فتح فكذلك عند الجمھ$ور، وھ$ذا ھ$و الظ$اھر؛ ) ابن( أن فتحة � إشكال ِ ُ K ٍ
الف$تح ھن$ا ل$يس للتركي$ب، ول$يس ) أزي$َد: (=ن مذھبھم أن الفتح في ا=ول ليس للتركيب بل لmتباع، وھذا ال$صحيح، أن

ًبا، وليست بناءلmقحام، وإنما ھو حركة إتباع، وإذا كان كذلك فليست إعرا ً .  

cال777777777ضمَو َ إن ل777777777م ي777777777ل ا)ب777777777ن علم777777777ا. َ ْ ََ َُ ِْ ِ ْ ِ  

  ج

َأو ي77777777777ل ا)ب77777777777ن عل77777777777م ق77777777777د حتم77777777777ا ُ َ ْ َ ِْ ْ ََ ٌ َ ِ ِ َ   

  ج

cال777777777ضمَو ْل777777777م ِْنإ . ِي777777777ل َ ُب777777777نِا) َ َعلم777777777ا ْ ََ  

  ج

َأو ِي77777777777ل َ َا)ب77777777777ن َ ْ ٌعل77777777777م ِ َ ْق77777777777د َ َحتم77777777777ا َ ُِ  
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K =ن$$ك ركْبت$$ه مع$$ه تركي$$ب -حرك$$ة بن$$اء ) َاْب$$ن( ل$$يس بظ$$اھر ھ$$ذا -حرك$$ة بن$$اء : "َوق$$ال عب$$د الق$$اھر الُجْرج$$اني َ
َعلى ھذا حركة بنيه) زيد(، فحركة )خمسة عشر( ْ   . ، ليس بظاھر � ھذا و� ذاك"ِ

Kثم قال الناظم    :  تعالى- رحمه ' -ُ

  

ْواضمم( ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ : ٌال$ذي، ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ب$ه، تن$ازع في$ه الع$ام.ن: اس$م موص$ول، بمعن$ى) م$ا(، َ) ماْ
ِانصْب ُ، تنازع فيه العام.ن، فأعطي للثاني الذي ھو ْاْضُمم.. ْ ْانصب(َ ِ َثم أضمر ف) ْ ِ ُ   .ِي ا=ول فُحذفُ

  

Kما ھو الذي استحق الضم مما سبق K َ ًفي الُمنادى ما ھو الذي استحق الضم؟ المفرد بنوعيه، سواء ك$ان علم$ا أو .. َ ٌ K َ َ َ
ِنكرة مقصودة، في الشعر قد يجوز تنو ْ ًينه ضرورة، في الشعرَ Kھ$ذا ف$ي ال$شعر خاص$ة ل$يس : ي$ا ع$دي، نق$ول.. ُيا زيد: ُ

ُفي الشعر خاصة قد يجوز.. في الك.م ً K ..ٍيضطر الشاعر إلى تنوينه، فإذا نونه حينئذ جاز لك فيه وجھ$ان K ًالن$صب ردا : َ K َ
ًإلى ا=صل، والضم بناء على ما ھو عليه k K.  

ْواْض$ُمم( ًاْض$طرارا َم$ا َ َ ن$ ِ lَنو ن اْض$طرارا َم$$ا).. (اُ lًن$و َُ َنون7ا(، )َِ ُM( :ط$.ق، وmا=ل$ف ھ$$ذه ل)ًاض7طرارا َ ٌھ$ذا مفع$$ول ) ِْ
ن =جل ا�ض$طرار(=جله،  lَنو Kف$ي ال$ضرورة أو ل.ض$طرار، ُم$رادھم ب$ه ف$ي ال$شعر خاص$ة، =ن : ، وإذا ق$ال النح$اة)ُ

ًاضطرارا َما: (ٍيم، فحينئذ نقول إذا قيلٌليس ھناك وزن، وإنما ھو ك.م مستق.. النثر ما فيه ضرورة َ َحينئذ ُيحم$ُل عل$ى ) ِْ ٍ
  .Kالشعر خاصة

ْواضمم( ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ًاضطرارا َما ْ َ َنونا ِْ ُM( وجملة ،)َنونا ُM (عراب صلة الموصولFمحل لھا من ا �.  

.مما( ُله ِ ُاستحقاق َ َ ْ Kمما(، )ِْ .مما(الموصولة، ) َما(ھذا بيان لـ ) ِ ُله ِ ُاستحقاق َ َ ْ َھ$ذا مبت$دأ، ويحتم$ل أن ) اس$تحقاق(، )ِْ
ُله: (خبره lجار مجرور ُمتقدم عليه) َ َ.  

.مم7ا.. (َويحتمل ُل7ه ِ ُاس7تحقاق َ َ ْ َض7م ِْ َبين7ا َ M َبين7ا: (َيحتم$ل أن جمل$ة) ُ M مبت$دأ ) اس$تحقاق(َخب$ر اس$تحقاق، ويحتم$ل أن ) ُ
ُله(َوخبره له، وھذا أْجود كما قال الشاطبي،  Kُمق$دم، وخبر ) َ ُاس7تحقاق(َ َ ْ ُاس7تحقاق(مبت$دأ م$ؤخر، و) ِْ َ ْ Mض7م( م$ضاف، و)ِْ َ (

َبينا(مضاف إليه، وجملة  M ^ضم: (ھذا صفة لـ) ُ ٍضم ُمبين) (َ K َ َy (ٍُمظھر يعني َ ْ .  

ْواضمم( ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ًاضطرارا َما ْ َ َنونا ِْ ُM (ًتق$دم أن$ه إذا ك$ان الُمن$ادى مف$ردا معرف$ة، أو نك$رة مق$ص َ َK ودة، يج$ب بن$اؤه
َعلى الضم، وذكر ھنا َأنه إذا اْضط◌ر شاعر إلى تنوين ھذا الُمنادى كان له تنوينه، وھ$و م$ضموم: َ ٌ K َ وھ$و مبن$ي عل$ى .. ُ

ًأصله، إذا أبقى البناء ضمه، وإذا أخرجه عن البناء حينئذ نصبه رجوعا إلى ا=صل في ا=سماء َ َ ََ ٍَ K . وكان ل$ه ن$صبه فھ$و
ًُمعرب رجوعا إلى  َأصله في ا=سماء إذا نصب؛ =ن النصب � يكون في المبنيَ ِ ُ.  

َالضم ُمقدم على النصب، ولذلك قدمه، قال: واختيار الناظم ھنا َK Kَ َ k) :ْواضمم ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ْ( .  

  : فمن ا=ول قول الشاعر

  

ُس6م(الشاھد؟ أين  َ َ �ِ ٌمطر َيا . َمطُر.. )ََ ٍمطْر، حينئ$ذ ا=ص$ل في$ه.. َ َ Kأن$ه مبن$ي عل$ى ال$ضم، فاْض$طر إل$ى تنوين$ه : َ Kُ
ز تنوينه ضرورة lًفأبقاه على أصله وھو الضم، فھو مبني حينئذ، وإنما ُجو ٍ ْ K.  

ٌا اْض$طر إلي$ه، ھ$ذا ش$اھد ل$5ول أن$هKعلى ا=ص$ل، ھ$ذا َدل عل$ى أن ا=ول إنم$) ُرَطَم اَي َيكَلَع َيسَلَو( K kُي$ضم إذا : ُ َ
ن lَنو ُ.  

  

ْواض77777مم ُ ْ ِأو َ ْان77777صب َ ِ ًاض77777طرارا َم77777ا ْ َ َنون77777ا ِْ ُM  

  

.مم7777777777ا ُل7777777777ه ِ ُاس7777777777تحقاق َ َ ْ ^ض7777777777م ِْ َبين7777777777ا َ M ُ  

  ج

ْواض77777مم ُ ْ ِأو َ ْان77777صب َ ِ ًاض77777طرارا َم77777ا ْ َ َنون77777ا ِْ ُM  

  

.مم7777777777ا ُل7777777777ه ِ ُاس7777777777تحقاق َ َ ْ Mض7777777777م ِْ َبين7777777777ا َ M ُ  

  

ُس6777777777777777م َ َ �ِ ٌمط777777777777777ر َي777777777777777ا . َعليھ777777777777777ا ََ ْ ََ  

  

ُال7777777777س6م ُط7777777777رَم اَي7777777777 َي7777777777كَلَع َل7777777777يسَو .  

  

ْض777777777777ربت َ ْص777777777777درھا َ    ْوقال777777777777ت .إل777777777777ي َ

  

ًدياَع77777777777 ي7777777777ا ْوقت77777777777ك ْلق77777777777د ّ َ ِاAواق77777777777ي َ َ   

  ج
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ًدياَع يا( ّيا عدي، عدي.. )ّ ِ kَ Kعلم مبني على الضم، اْضطر إلى تنوينه فنونه ورده إلى أصله: َ َ َK Kَ َ ُ ًدياَع يا: (َ ّ(.  

ْواضمم( ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ًاضطرارا َما ْ َ kالضم كما في قوله: )ِْ ُس6م: (َ َ َ �ِ ٌمطر َيا . ََ(.  

ْانصب(و ِ ًدياَع اَي ْوقالت: (كما في قولھا) ْ ّ.(  

َحينئذ رجع إلى أصله، فـ َ ٌيا مطر(ٍ َ ًدياَع اَي(على ا=صل، و.. مبني: )ََ ٌھذا ُمْعرب، فرق بينھما): ّ َ َ .  

ْواضمم( ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ًاض7طرارا اَم7 ْ َ َنون7ا ِْ ُM ***   مم7ا. ُل7ه(َالُمن$ادى ال$ذي : يعن$ي )ِ ُاس7تحقاق َ َ ْ ^ض7م ِْ ِظ$اھُره) َ ول$و فيم$ا : َ
Kضمه ُمقدر، لو قال k Kأن تق$در ال$ضمة وتق$در في$ه : ھل يجوز فيه الوجھ$ان.. ٍيا موسى، وأراد تنوينه، حينئذ كيف يصنع: َ Kَ َُ ُ

yضم ولو في : َالفتحة؟ ظاھر ك.مه Kما ضمه ُمقدرَ َ k َ.  

ًليس ھذا بُمراد، وإنما عين أن يكون الك.م فيما إذا كان الضم ظاھرا؛ =ن$ه ھ$و ال$ذي يحت$اج إل$ى تن$وين، : وقيل k َ َK K ِ
َوأما ما عداه لو نونه حينئذ الساكن إذا ُحذف جاء محله ساكن ِ K Kٍ َ َ.  

Kا]ن إذا اْضطر َيا مطُر.. (ُ Kإذا اْضطر إلى تنوينه).. َ َ إذا افتقر إلى حرف س$اكن -ٍ حينئذ زاده ُ َ ي$ا :  ج$اء ب$التنوين-ْ
ًمط$$ر، ي$$ستقيم مع$$ه ال$$وزن م$$ث.، وأم$$ا إذا قي$$ل ٌَ س$$اكن، إذا ج$$اء ) فت$$ى.. (س$$اكن) موس$$ى: (ًي$$ا موس$$ى، نق$$ول.. ًي$$ا فت$$ى: َ

ًبالتنوين ضرورة حينئذ ُحذف ا=ول وجاء التنوين محله فصار ساكن، إذا َ ِ ٍ َماذا استفاد؟ ذھب: ً َ  ساكن وأت$ى س$اكن، لك$ن َ
َيا مطُر $َد قول$ه .. َ lُمطر، جاء ساكن بعد الحرف، ولذلك قي ٌ َ ^ض7م(َ ًأن يك$ون ال$ضم ظ$اھرا؛ =ن$ه � ض$رورة ف$ي تن$وين ): َ

ًمقصور ونحوه؛ =نه لو ذھب الحرف الساكن وجاء بالتنوين حل محل الساكن ساكن آخر، وأما مطر، وعديا � ّ K Kٌ ٌَ َ َ َ َ ٍ .  

Mبي(وقوله  ٌأظھر صفة لـ : أي) َناُ ِ ْ ّضم(ُ َ.(  

َواختار الخليل وسيبويه الضم على النصب، ولذلك قدمه الناظم قال َK َ K) :ْواضمم ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ْ(.  

د اخت$$اروا الن$$صب، يعن$$ي lًالن$$صب أرج$$ح، يج$$وز الوجھ$$ان اتفاق$$ا، لك$$ن : َوأب$$و عم$$رو، وعي$$سى، وُي$$ونس والُمب$$ر
د: لي$ل وس$يبويهالخ$.ف ف$ي ا=رج$ح منھم$ا، اخت$ار الخ lَال$$ضم، وأب$و عم$رو وعي$سى وُي$ونس والُمب$ر K : الن$صب، وواف$$ق

َالناظم ا=ولين الخليل وسيبويه في العلم، وفي ا]خرين في اسم الجنس، يعني Kفصل، ھذا في غي$ر ھ$ذا الكت$اب: ََ واف$ق : َ
ًالخليل وسيبويه في تقديم الضم على النصب؛ =نه أرجح إذا كان علما َ َ l K .  

َأن اس$م الج$نس أْص$ل ب$النظر إل$ى : (نكرة مقصودة، ووجه: Kح النصب على الضم إذا كان اسم جنس، يعنيورج َ ٌ
َالعلم َواFعراب أصل بالنظر إلى البن$اء(النكرة أصل للمعرفة ھذا � إشكال، ).. َ َ ِفلم$ا اْض$طر ال$شاعر أعط$ي ا=ص$ل ) ٌ K Kُ ُ َ َ

ِل5صل والفرع للفرع، أعطي ا=صل ل5ص$ل، يعن$ي ِأعط$ي ا=ص$ل: ُ َاFع$راب ل5ص$ل ال$ذي ھ$و النك$رة، ف$إذا ن$ون .. ُ K َ
ٍالنك$رة المق$صودة اس$م الج$$نس، حينئ$ذ ن$صبه فك$$ان أرج$ح رجوع$ا إل$$ى أص$له، وإذا ن$ون العل$$م، حينئ$ذ التعري$ف ف$$رع،  ٍَ ًَ َ َK َ َ

َوالبناء فرع، فأعطى الفرع للفرع، ھكذا قيل َ .  

ْواضمم ُ ْ ِأو َ ْانصب َ ِ ًاضطرارا َما ْ َ َوناُن ِْ M***  مما. ُله ِ ُاستحقاق َ َ ْ ^ضم ِْ َ..  

ُاْس$تْحقاق( َ َ ض$$م ل$$هِ l ^ض77م(الجمل$$ة ھ$$ذه � مح$$ل لھ$$ا م$$ن اFع$$راب ص$$لة الموص$$ول، و: قلن$$ا) َ ھ$$ذا ُم$$ضاف إلي$$ه، ): َ
َبينا(و M ٌأظھر ھذا صفة لـ: أي) ُ ِ ^ضم: (ُ K، احترز به من ال$ضم الُمق$در، فإن$ه � ُي$ْضطر إل$ى تنوين$ه، وقي$ل )َ َ l َبين7ا(َ M : بمعن$ى) ُ

  ً.فيما ذكرناه سابقا

َحينئذ يُعم قوله Mضم: (ٍ ًفيما إذا كان ضمه ُمقدرا، وإذا جعلنا ) َ K َ k َبينا(َ M ًظ$اھر حينئ$ذ ص$ار احت$رازا، انظ$روا : يعن$ي) ُ ٍ
  . َالك.م كيف؟ يحتمل ھذا ويحتمل ذاك

.مم7ا: (إذا قال ُل7ه ِ ُاس7تحقاق َ َ ْ ^ض7م ِْ ٍُمظھ$ر، .. ٍظ$اھر.. )َ َ Kحينئ$ذ ص$ار احت$رازا م$ن ال$ضم الُمق$در، إذا قي$لْ َ l َ ً Kمم$ا: (ٍ  َل$ُه ِ
ُاْستْحقاق َ yضم قد ُبيlن فيما سبق ِ ِوابن() .. َ ْ َالمعرف َ . َ َالمنادى ُ َ   .ليس فيه استثناء بل ھو عام: ٍحينئذ نقول )ُ

َتقديمه لل$ضم ھن$ا إش$عار باختي$اره ل$ه ُمطلق$ا، وإذا ض$ممت الُمن$ادى : ًإذا ً َ ْ ٌ l Kًالُمف$رد الُمن$ون ض$رورة فل$ك ف$ي نعت$ه K َ :
Kالضم والنصب، إذا ضممته حينئذ إذا نعته فلك الوجھان؛ =ننا قلن$ا َ َ Kإذا ض$مه ونون$ه أبق$اه عل$ى أص$له وھ$و البن$اء فھ$و : ٍ Kَ َ

ٌيا مطر.. (مبني َ ًيا ع$ديا(مبني ھذا، و) َ ن$اء م$ع التن$وين ٍواْض$ُمم حينئ$ذ بق$ي عل$ى أص$له وھ$و الب: َھ$ذا ُمْع$رب، إذا قي$ل) ّ
  . ضرورة

ْانصب(و ِ ًحينئذ أدخل التنوين ضرورة ثم أرجعه، إذا) ْ ُ َ ْ ٌفيه عم.ن، الضم والتنوين فيه عمل واحد وھ$و: ٍ k إدخ$ال : َ
ٍالتنوين على المبني، والنْصب حينئذ فيه عم.ن، ا=ول ًالتن$وين ث$م رده إل$ى أص$له؛ =ن$ه إذا ن$ون ض$رورة، يق$ول: َ َ َK َ K ي$ا : ُ

ًيا عديا؟ فا=صل: ًا ا=صل، لماذا تزيده شيئا آخر فتقولٌعدي ھذ   .أن يبقيه على ما ھو عليه: ّ
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ٍاْضمم ضم بناء: (ٍحينئذ نقول K ٍانصب نْصب إعراب(، و)َ َ ن وبق$ي عل$ى أص$له ) ِ lَفخرج عن أصله، إذا نع$ت م$ا ن$و َُ ُِ َ َ
ِيا مطر مث.، إذا نعت لك ف$ي نعت$ه وجھ$ان: وھو المبني ُ ً ٌَ َل$ضم، ال$ضم عل$ى اFتب$اع؛ =ن$ه مبن$ي، والن$ْصب َالن$صب وا: َ K k َ

َ�ْعتبار المحل، فلك في نعته الضم والنصب k َ َ ِ .  

َوإن نصْبته ًيا عديا◌: (َ ً ٌحينئذ ليس لك في نعته إ� وجه واحد وھو) ّ Kالنْصب؛ =ن الضم ذھب: ٍ َ   .� وُجود له.. َ

ن مقُصور، نحو lٌفإن نو َ ًلو نون فت$ى م$ث... ًيا فتى: َلوجھان في نعته، أو النْصبًيا فتى على القول به جاز ا: ُ ً َ K ي$ا : َ
َنكرة مقصودة، لو نون حينئذ � يظھر � الرفع و� النْصب، إن نوى أنه مرفوع .. ًفتى َْ َ ٍَ Kجاز في نعت$ه وجھ$ان، واضمم 

ًيا فتى أنه منُصوب، فليس لك في نعته إ� النْصب، إذا: َوإن نوى النْصب َْ َإنم{: ً K َا=ْعماُل اِ َ Kبالني ْ l   . }اتِ

ٍإذا نوى في ا=ول أنه مضموم حينئذ نقول َ ٍيا فتى، وإن نوى أنه منصوب حينئذ ل$يس ل$ك .. لك في نعته وجھان: َ ً
  . َالنْصب: ٌفي نعته إ� وجه واحد وھو

  : - رحمه ' -ثم قال 

  

ٍوباضطرار( َ ْ َِ .خص ِ ُجمع ُ ْ َوأل َيا َ َ(  

  ؟؟؟   

.خص(   إذا قيل بأنه فعل ماضي يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟) ُ

  ؟؟؟

.خص( ُجمع ُ ْ ْوأل َيا َ َ ِإ) مع �  ***  َ َ َ .    ؟؟؟ )ِ

َمع(نقول  ) م$ع) (ح$ال كون$ه إ� م$ع '(لفاعل، ُمتعلق بمحذوف حال من نائب ا.. ھذا ُمتعلق بمحذوف ظرف): َ
  . مضاف إليه: َمضاف، ولفظ الج.لة

Mمحكيَو( ْ ْالجمل َِ َ Mمحكي(، )ُ ْ َمع .ِ)إ: (؟ معطوف على لفظ ' الج.لة)َِ َ �ِ ِمْحكيlوإ� مع .. ).   .َالُجمل َ

ي$ا الع$الم، وي$ا الرج$ل، ھ$ذا � : َُيق$ال، ف$. )أل(ِأنه � يجوز الجمع بين حرف النداء و: ا=صل.. ًإذا نقول القاعدة
ْيجوز إ� في الضرورة، وإ� ما استثني   .الذي استثناه الناظم ھنا.. ُ

ٍوباضطرار( َ ْ َِ .خص ِ ُجمع ُ ْ ْوأل َيا َ َ َخص أنت جمع): (َ K .خص( )..ُ ُجمع ُ ْ   . على أنه نائب فاعل)َ

.خص( ُجمع ُ ْ َوأل َيا َ Kھنا عين ) َ ْأن الُحك$م ع$ام، : ًرھ$ا، وإنم$ا ذكرھ$ا مث$ا�، وإ� ا=ص$لًليس احترازا ع$ن غي) يا(َ
َخص جْمع : يعني كأنه قال K ِمث.، لظھور أن سائر حروف النداء كذلك، فالحكم عام) يا(ُ ًليس خاصا بـ .. ً K   ). يا(َ

َوأل( َ، ال$$واو ھن$$ا تفي$$د الم$$صاحبة لظھ$$وره ف$$ي المعن$$ى، خ$$ص جْم$$ع )أل(م$$ع : يعن$$ي) َ K ، ٍباض$$طرار) أل(و) ي$$ا(ُ
  .ٍمفھوم مخالفة، أنه دون اضطرار � يجوز الجمع بينھما وھو النثر.. مفھومه

ف$ة، والن$داء قلن$ا) أل(، لم$اذا؟ =ن )أل(� يج$وز الجم$ع ب$ين حرف$ي الن$داء و: ًإذا القاع$دة lف، حينئ$ذ � : ُمعر lٍُمع$ر
ٍيجتمع أداتا تعريف في لفظ واحد، فإذا كانت  ٍ فة و) أل(ٍ lفة) يا(ُمعر lفحينئ$ذ � يجتمع$ان، � ُب$د م$ن أح$دھما، فحينئ$ذ ُمعر ٍ ٍK

ْ� ُبد من حذف  َ K)ًعلى ُمنادى ُمحلى بـ ) يا(� يجوز أن يدخل : ، يعني)أل ً .. ي$ا أيھ$ا الرج$ل: ِإ� بُوْصلة كما س$يأتي) أل(َ
َيا أيھا الذين أمنوا، فصارت  َُوْصلة للُمنادى، أو ھي ُمنادى نفسھا) kأي(َ َ .  

.خ7ص: (، ولذلك قال)إ� في الضرورة) أل(ّ� يجوز الجمع بين حرفي النداء و: (اعدة نقولyعلى كل الق ُجم7ع ُ ْ  َي7ا َ
َوأل ٍباضطرار).. َ َ ِْ ٍاضطرار(، ِ َ .خص: (ھذا ُمتعلق بقوله) ِْ ُ.(  

ًوھ$$و أن$$ه إذا ل$$م يك$$ن ُم$$ْضطرا إلي$$ه ف$$. يج$$وز الجم$$ع بينھم$$ا، فف$$ي النث$$ر � يج$$وز إ� م$$ا: ًإذا ل$$ه مفھ$$وم K  اس$$تثناه َ
Mمحكيَو('، : الناظم، وھو مع لفظ الج.لة ْ َالجمل َِ Mمحك7ي().. ُ ْ ْالجم7ل َِ َ َالُجم$ل المحكي$ة، م$ن إض$افة الموص$وف : يعن$ي) ُ
ًالُمنطل$ق أب$وه م$ث.، ُس$مي رج$ل بھ$ذا ا�س$م، تق$ول: إلى الصفة، ل$و ُس$مي رج$ل َِ ِي$ا الُمنطل$ق أب$وه؛ =ن : ْ َ ص$ارت ) أل(ْ

َجزء من العلم = َ ٍنه صار علما، فإذا كان كذلك حينئذ ً ً َھذه صارت جزء من مدخولھا، ف. ُيعارُض ب$ين جم$ع ) أل(َ ) ي$ا(ً
  ).أل(و

ٍوباض77777777777طرار َ ْ َِ .خ77777777777ص ِ ُجم77777777777ع ُ ْ ْوأل َي77777777777ا َ َ َ  
  جج

َم7777777777777777ع .ِ)إ َ �ِ Mمحك7777777777777777يَو . ْ َجم7777777777777777ل ٱلَِ ُ◌ْ  
  ج
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َم7ع(ھذا استثنى، ): .ِ)إ( َھن$ا لي$ست ج$زء م$ن الكلم$ة، وإنم$ا ُعومل$ت معامل$ة ) أل(' ھ$ذه .. ي$ا ': َفُيق$ال) ِ◌.� َ ِ ً
َيا أ[ بق: ُالجزء، فيجوز في ا�ختيار َج$اء : ب$دون ھم$زة، أو بقطعھ$ا كم$ا تق$ول) ي$ا'(ْطع الھمزة، ووصلھا يعن$ي ُيق$ال ِ

  . ھذا بالقطع: يا أ[ نقول: ھذا الرجل وصلت الھمزة، وأما.. الرجل

َمع .ِ)إ( َ �ِ ًفيجوز إجماعا، للزوم ) . يا أ[ بإثبات ا=لفين، وي$ا ' بح$ذف : حتى صارت كالجزء منه، فتقول) أل(ُ
  . ھمزة الثانيةال

Mمحك77يَو( ْ َالجم77ل َِ ِي$$ا الُمنطل$$ق زي$$د، أو الُمنطل$$ق أب$$وه، يعن$$ي: ، يعن$$ي نح$$و)ْ◌ُ َِ َْ Mمحك77ي( ..ل$$و ُس$$مي رج$$ل: ٌْ ْ ْالجم77ل َِ َ ُ (
ًجملة محكية، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، تأبط شرا: يعني Kھ$ذه جمل$ة فعلي$ة ُمحول$ة : شاب قرناھ$ا، تق$ول.. ٌ َ

ًنھا علما، وسبق ھذا في باب العلممن جملة إلى كو َ.  

Kيا الُمنطلق زيد، فيمن ُسمي بذلك، ن$ص عل$ى ذل$ك س$يبويه: في نحو َِ ٌ َ kمْحك$يأن الم$ستثنى ھ$و لف$ظ الج.ل$ة ' و: ْ ِ َ 
دَالُجمل lِما ُسمي به من موصول مب$دوء ب$ـ : َ، وزاد عليه الُمبر ي$ا . .ي$ا ال$ذي ق$ام أب$وه.. ق$ام أب$وه: ، ل$و ُس$مي بال$ذي)أل(ِ

  .ِالندائية) يا(إذا ُسمي به وھو مبدوء بالھمزة جاز أن يلي : التي قام أبوھا، نقول

ِمع الصلة إذ ھو محل الخ.ف، وأم$ا ُمج$رد الموص$ول الُم$سمى ب$ه فوفاق$ا عل$ى المن$ع م$ن ندائ$ه، يعن$ي ل$و : أي Kً َ
  .لو ُسمي الذين � يلي) الذين.. (الذي فقط، ھذا ممنوع من النداء: ُسمي رجل

د lَأما إذا ُسمي به مع الصلة ھذا محل النزاع، أجازه الُمبر K :يا(ٍيا التي قام أبوھا، حينئذ يلي .. يا الذي قام أبوه .(  

Kوص$$وبه الن$$اظم ف$$ي غي$$ر ھ$$ذا الكت$$اب، وزاد ف$$ي الت$$سھيل  ًي$$ا ا=س$$د ش$$دة أقب$$ل، : نح$$و) َاس$$م الج$$نس الُم$$شبه ب$$ه(َ K ِ
  .والجمھور على منعه

Kإذا مما قيل َ   .لفظ الج.لة، ھذا محل وفاق).. ': ( أنه ُمستثنى باFجماع:ً

Mمحكيَو( ْ ْالجمل َِ َ ِيا الُمنطلق: أقرب إلى اFجماع: )ُ َ ْ.  

د، والجمھ$ور عل$ى المن$ع، وك$ذلك اس$$م  lَوأم$ا ا�س$م الموص$ول الُم$سمى ب$ه م$ع جمل$ة ال$$صلة، وھ$ذا أج$ازه الُمب$ر َ K
ًيا ا=سد شدة: الجنس المشبه به نحو K ِ K أقبل، ھذا الجمھور على منعه وجوزه بعضھمَ َ .  

ْوباض777777777طرار خ777777777ص جم777777777ع ي777777777ا وأل َ َ َ ُ ْ َ . َ ْ َُ ٍ ِ ْ ِ  

  ج

ْإ) م777777777777777ع � ومحك777777777777777ي الجم777777777777777ل َ ُ M ْ َ َ َْ ِ ِ . ِ  

  

Mمحكي ( ْ َالجمل(معطوف على لفظ الج.لة، ) َِ .واAكثر اللھم ، )ُ ُ ُ َ. َ ْ Kي$ا '، ا=كث$ر أن تْح$ذف : في نداء اس$م ': يعنيَ ُ
Kوُيعوض عنھا ) يا( ض عن : ًاللھم، إذا: في آخره فيقال) ميم(َ lفي ا=خير) ميم(ِالندائية بعد حذفھا ) يا(ُعو.  

ُواAكثر( ََ ْ َأكثر، فھم منه أن قولھم: ھنا قال) َ ِ َفھ$م من$ه أن . ي$ا ': أق$ل، وإن ك$ان ج$اء عل$ى القي$اس.. ي$ا ' قلي$ل: ُ ِ ُ
اللھ$$م، أن : اللھ$م، ف$$ي الكث$رة، وا=كث$$ر ف$ي ق$$ولھم، أو ن$داء اس$$م ': ختي$$ار دونًي$$ا '، وإن ك$ان ج$$ائزا ف$ي ا�: ق$ولھم

ِبالتعويض) الميم(Kُيْحذف حرف النداء وُيعوض عنه  ِ ِْ ِبتعويض ميم ُمشدَدة عن حرف النداء: ، أيَ K َ ٍ.  

َحينئذ إذا كانت الميم عوض، واللھم أصله ِ أن$ه � : ٍنئذ على القاعدة، حي)الميم(وعوض عنھا ) يا(ِيا ' وُحذفت : ٍ
Kُيْجمع بين العوض والُمعوض عنه، ف. ُيقال َِ َ .وشذ: (يا اللھم، ولذلك قال: َ َ .اللھم َيا َ ُ Kشذ لماذا؟ للجمع بين ) . ؛ )الم$يم(و) ي$ا(َ

َعوض عن ) الميم(=ن  َحينئذ � ُيْجمع بينھما) يا(ِ َالعوض والُمعوض عنه � ُيْجمع بينھما.. ٍ َK ِ .  

ِقريض ِيف( ِ Kش$ذ ف$ي ال$شعر، وأم$ا ف$ي النث$ر ف$. يج$وز اس$تعماله البت$ة، .. م$ا الُم$راد ب$ه؟ ال$شعر) َ ُواAكث7ر(َ ََ ْ ھ$ذا ) َ
.اللھم(مبتدأ،  ُ ِبالتعويض(خبره، ) ّ ِ ِْ   .متعلق به): .

.وشذ( َ .اللھم َيا َ ُ ِقريض ِفي . ِ تع$الى، وم$ا ُس$مي ف$ي غي$ر اس$م ' ) أل(ِ� يجوز الجمع بين حرف النداء و. واضح) َ
  : به من الجمل إ� في ضرورة الشعر كقوله

  

َفيا(ھذا � يجوز في ا�ختيار،  ِالغ6مان َ َ َ   .ھذا ممتنع: الغ.مان.. غ.مان.. )ُ

ِمحكيوأما مع اسم ' تعالى و ي$ا ' بقط$ع الھم$زة ووص$لھا، وتق$ول ف$يمن اس$مه الرج$ل :  فيجوز، فتقوللَالُجم َ
َالُمنطلق َيا الرجل الُمنطلق أقبل: ْ ْ.  

َفي777777777777777ا ِالغ6م777777777777777ان َ َ َ ِالل777777777777777ذان ُ َ .ف777777777777777را . َ   
  

َإياكم77777777777777777777ا .ُ ْأن ِ َبان77777777777777777777اِقْعُت َ .ش777777777777777777777را َ َ   
  جج
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ِوا=كثر في ن◌داء اسم ' ِ .اللھم: (ِ ُ Kبميم ُمشددة ُمعوض$ة م$ن ح$رف الن$داء، ھ$ذا عل$ى م$ذھب الب$صريين، وأم$ا ) . K َ ٍ
ٍأمنا بخير: ( وھيٍبقية جملة محذوفة،) الميم(عند الكوفيين فـ  K ..(ٍيا ' أمنا بخي$ر K :ٍأمن$ا بخي$ر: (ُِح$ذفت K ( ض عنھ$ا lوُع$و

َھنا ليست عوض عن الياء، فيق$ال) الميم(ھل يجوز الجمع بينھما؟ نعم يجوز؛ =ن : ً، إذا)الميم( ي$ا اللھ$م عل$ى م$ذھب : ِ
ًالكوفيين؛ =ن الم$يم لي$ست عوض$ا ع$ن  َ َب$ل ھ$ي موج$ودة، ولي$ست عوض$) ي$ا(ِ ًا ع$ن ح$رف الن$داء ول$ذا أج$ازوا الجم$ع ِ

  . بينھما في ا�ختيار

ِا=كثر في نداء اسم ': ًإذا Kاللھم بميم المشددة معوضة من حرف النداء، وشذ الجم$ع ب$ين الم$يم وح$رف الن$داء : ِ َ َK
  :في قول

  

َھذا شاذ ُيْحفظ و� ُيقاس عليه َ َv.  

َتْستعمل : نقول الخاتمة .اللھم(ُ ُ   :ھذه ترد في ألسنة الناس) اللھم.. (على ث.ثة أنحاء) .

  .يا ': اللھم ارحمني إلى آخره، أصله.. اللھم اغفر لي: النداء المحض، وھو الذي سبق بيانه: ا=ول

َب ف$ي نف$س الُمخاط$ب، ك$أن ُيق$الًأن تقع جوابا لتمكين الج$وا: الثاني ٌأزي$د ق$ائم؟ فتق$ول: َ lاللھ$م نع$م، تق$ع ُمؤك$دة : ٌ
  .اللھم سأذھب، ھذا من باب التأكيد.. اللھم نعم: ُللجواب، تسأل فتقول

ًأن تْستعمل دلي. على الندرة وقلة وقوع الم$ذكور عن$د قول$ك م$ث.: الثالث ًَ ْ َ أن$ا أزورك اللھ$م إذا ل$م ت$دُعني، ھ$ذه : ُ
عل$ى .. ٌاللھم دليل على القل$ة: ٌھذا اقتران بلفظ: ٍاللھم إ� أن يحصل كذا، حينئذ نقول:  عند الناس في مقام ا�ستثناءتأتي

ًا=صل اFتيان، وحصول أمر آخ$ر ھ$ذا ُم$ْستثنى : ٌسآتيك اللھم إ� أن يحصل أمر آخر، نقول: أن ما بعدھا قليل الوقوع َ ٍ
  ). اللھم: (بـ

ًأن تْستعمل دلي. ( َ َ على الندرة وقلة وقوع المذكورُ أنا أزورك اللھ$م إذا ل$م ت$دُعني، فوق$وع الزي$ارة : نحو قولك) ْ
َمقرونة بعَدم الدعاء قليل ِ .  

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

ٌح7777777777777777دث َم7777777777777777ا َذاِإ Mن7777777777777777يِإ َ .ألم7777777777777777ا َ َ َ    
  

ُأق777777777777ول ُ .اللھ777777777777م َي777777777777ا َ ُ .اللھم777777777777ا َي777777777777ا . ُ .    
  ج
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  98الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  : ين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد [ رب العالم

ٌفصل: (قال الناظم رحمه ' تعالى ْ َ(.  

َفي أحكام تابع الُمنادى، =نه لما ذكر الُمنادى شرع في بيان ما يتبعه، والُمراد بالت$ابع: أي َ ََ K : م$ا س$بق م$ن التواب$ع
ًبيان، وعطف النسق، والب$دل، =ن$ه ق$د يق$ع بع$د ُمن$ادى، س$واء ك$ان ُمن$ادى النعت، والتوكيد، وعطف ال: الخمس، وھي ٌَ َ

ًمبني$ا أو ُمْعرب$$ا  َ، والنك$$رة غي$$ر المق$$صودة، وال$شبيه بالم$$ضاف ق$$د يق$$ع بع$$ده م$$ا ي$$صلح أن ُيْع$$رب بالن$$صب، والم$$ضافًَ
  . ًواحدا من ھذه التوابع الخمس

ٌفصل( ْ Kھذا ك.م مفصول عما سبق، ويتعلق ب:  أي)َ َ ٌ Kجنس ُمعين من أحكام التوابعٌ ٍ.  

ِقال رحمه ' تعالى َ :  

َت77ابع ِ Mال77ضم ِ ذيَ َالم77ضاف . َ َدون ُ ْأل ُ َت77ابع.. (َ ِ م$$ن ب$$اب : ٌھ$$ذا مفع$$ول من$$صوب، والعام$$ل في$$ه مح$$ذوف، يعن$$ي: )َ
َتابع (:ا�شتغال ِ ِ ألزْمُهَ ْألزم(ً، إذا )َ ِ lھذا فعل أمر عمل ف$ي ض$مير يرج$ع إل$ى ھ$ذا المتق$دم، وھ$ذا قلن$ا): َ ُ ٍ َ ھ$و حقيق$ة ب$اب : َِ
  :ا�شتغال

   

  

ِألزم ت$ابع ذي: (وھنا ِ َ ْ ِ lال$ضم َ K( حينئ$ذ ص$ار مح$ذوفا وحكم$ه ،ً ِالوج$وب، =ن$ه ذك$ر: -حك$م الح$ذف-ٍ َ� ُيْجم$ع ب$ين : ُ
َالُمعوض والعوض عنه َِ K.  

ِتابع( Mالضم ِذي(ٌمفعول به وھو مضاف، و: ًإذا) َ َالم7ضاف(مضاف إلي$ه، : ). َ ِت7ابع(نع$ت ل$ـ : الن$صبب) ُ ونع$ت ) َ◌َ
  .المنصوب منصوب

َت77ابع: (ًإذا ِ Mال77ضم ِ ذيَ ِت77ابع(، ). َالم77ضاف(ٌھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، و) َ◌َ َ َدون(ھ$$ذا نعت$$ه، و) ُ ِھ$$ذا ُمتعل$$ق بمح$$ذوف ) ْ◌َأل ُ l
ُِمتعلق بمحذوف حال من تابع، وھو مضاف، و.. منصوب على الظرفية l)ِقصد لفظه) َأل   .ٌمضاف إليه: ُ

ْألزم(و ِ رة، الھاء) ُهَ lعراب، =نھا ُمفسFْأل$زمفي محل ن$صب مفع$ول أول، : َالجملة � محل لھا من ا ِ يتع$دى إل$ى : َ
ًنصبا(مفعولين، و ْ رة � مح$ل لھ$ا ) َ lرة، والجمل$ة الُمف$س lعراب، =نھا وقعت ُمفسFَمفعول ثان، والجملة � محل لھا من ا َ ٍ ٌ

رة =ي شيء؟ للعامل lعراب، الُمفسFَتابع: (ُ المحذوف، في قولناَمن ا ِ ِألزم تاب )..َ َ ْ ِ lال$ضم ِذيع َ K َالُم$ضاف َدون َ ًن$ْصبا َأل ُ َ ،
lحينئذ نقدر لـ َ ُ َتابع: (ٍ ِ ْألزم: (َ=نه مفعول أول ُيْعتبر لـ) َ ِ ًونقدر له مفعو� ثانيا) َ ًُ l ًنصبا: َ ْ َ .  

ُكأزيد( َ َالحيل َذا ََ ُأزيد: يعني كقولك) ِ َ ُزيدام، و، الھمزة ل.ستفھَ lُمن$ادى مبن$ي عل$ى ال$ضم ف$ي مح$ل ن$صب، لم$اذا : َ َ ٌ َ
َُبني على الضم؟ =نه مفرد، وشأن المفرد في باب الُمنادى َ lأنه ُيْبنى على الضم: ِ َ.  

َالحيل َذا( َصفة، حينئذ نصب باعتبار المحل، ذا.. ھذا نعت: َذا) ِ ِ ُ   . جمع حيلة مضاف إليه: مضاف، والحيل: ٍ

َتابع( ِ ِتابع) (Mم.الض ِ ذيَ ًم$ا ع$م اثن$ين ف$صاعدا، .. َھذا جنس يدخل فيه جميع التوابع، وشأن ا=جناس أنھ$ا تُع$م) َ◌َ K َ
ِتابع$ة، لك$ن بالمقابل$ة بغي$ره ف$الُمراد بالت$ابع ھن$ا: ٍحينئذ التواب$ع الخم$سة دخل$ت ف$ي قولن$ا : ٌواح$د م$ن ث.ث$ة أم$ور وھ$ي: َ

  :  النسق، والبدل، بدليل قولهعطف: َالنعت، والتوكيد، وعطف البيان، ويخرج منه

Mواجع6 كمستقل َ َْ c َ ْ َ نسقا وبد)ََ َ َ ًَ َ..  

َتابع: (Kھذا َدل على أن قوله ِ ٌالحكم ھنا في البيت ا=ول خ$اص بالنع$ت، والتوكي$د، وعط$ف البي$ان، وأم$ا الن$سق ) َ
  .عن الحكمٌھذا خارج عن الحكم، والبدل كذلك خارج ) أل(Kوالُمجرد عن ) أل(بنوعيه المحلى بـ 

َت7777777777777ابع ِ Mال7777777777777ضم ِ ذيَ َالم7777777777777ضاف . َ َدون ُ ْأل ُ َ
  

  

ُألزم777777777777ه ْ ِ َن777777777777صب َ ْ ُ كأزي777777777777دًاَ َ َالحي777777777777ل َذا ََ ِ◌ْ  

  

ْإن ُم77777777ضمر ِ َ ْ ٍس77777777مٱ ُ ٍس77777777ابق ْ ِ ًفع677777777 َ ْ ْش77777777غل ِ َ َ  

  ج

ُعن777777777777ه ْ ِبن777777777777صب َ ْ َ ِلفظ777777777777ه ِ ِ ْ ِأو َ َالمح777777777777ل َ ْ◌ّ  

  ج

َفال777777777777سابق ِ . ُان777777777777صبه َ ْ ِ ٍبفع777777777777ل ْ ْ َأض777777777777مرا ِ ِْ ُ
  

  ج

َتم77777777777َح ٍمواف77777777777قً اْ ِ َ َلم77777777777ا ُ ْق77777777777د ِ َأظھ77777777777را َ ِ ْ ُ
  

  ج
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ُألزمه(الحكم الذي ھو قوله : ًإذا ْ ِ َنصب َ ْ ٌ ھذا ُمتْعلق بالنعت، والتوكيد، وعطف البيان، وما عداھا فھو خارج)اَ ٌ َ.  

َتابع( ِ Mالضم ِذي َ َُمن$ادى، =نن$ا : ٍھذا من حيث المعنى صفة لموصوف محذوف، يعني) ِذي(َيعني الُمنادى، : ِذي) .
  .ٌدى، ولذلك ھذا الفاصل مقرون بسابقهَنتكلم عن أحكام تابع الُمنا

َت77ابع( ِ َص$$احب ال$$ضم، وم$$ا ھ$$و الُمن$$ادى ص$$احب ال$$ضم؟ العل$$م، والنك$$رة المق$$صودة، .. َالُمن$$ادى ذي: يعن$$ي )ِ ذيَ َ ََ l
ٌعن حكم عام، ليس خاصا بما طرأ علي$ه البن$اء، ب$ل ھ$و ع$ام : ٌسواء كانا مبنيين قبل النداء أو طرأ عليھما البناء، يعني ً

  .نوعينفي ال

ِوانو( ْ َانضمام َ َ ِ َبنوا َما ْ َقبل َ ْ َالندا َ M (ًالحكم ُيْعتبر داخ.، إذا: ًإذا ً Mالضم ِذي: (َ َالعلم، والنك$رة المق$صودة، : الُمراد به) . َ
ٍوالمبني قبل النداء، =نه ُيقدر ضمه، خرج به المنصوب، فحينئذ  k َ K َتابع(َ ِ ُلزم7هَأ: (المنصوب له حكمه الخ$اص، � ُيق$ال) َ ْ ِ 

ْنصبا َوم7ا س7واه ان7صب أو ٱرف7ع: (بل يجوز في$ه الوجھ$ان) َ ْ َ َِ َ ِ خ$رج المن$صوب، ف$إن تابع$ه غي$ر الن$سق والب$دل : ً، إذا)ْ◌ِْ
ًمنصوب مطلقا، نحو ًيا أخانا الفاضل، ويا أخانا الح$سُن الوج$ه، وي$ا خْي$را م$ن عم$رو فاض$.، إذا: ٌ ًً ٍ َ َ َ ََ َ َ َ َِ خ$رج المن$صوب، : ِ
ًطلقا، يعنيٌفإن تابعه منصوب ُم َ ٍخرج به المنصوب، =نه منصوب ب$دون قي$د، بخ$.ف الت$ابع ال$ذي يك$ون .. َبدون قيد: ْ ٌ

ِتابع ذي( ِ Mالضم َ   . Kف. ُبد من تقييده) .

Mالضم ِذي: (قوله ِبالبناء لشمل نحو: لو قال: ، قيل). َ ٍيا زيدان ابني عمرو، ويا زي$دان، أص$حاب بك$ر، =ن قول$ه: َ ٍ :
Mالضم ِذي( َأخرج ذي ا=لف وذي الواو، وھذا ُيْعتبر من المف$رد، =ن الم$ُراد ھن$ا) . َت$ابع الُمن$ادى المبن$ي، وھ$ذا المبن$ي : َ

lالضمًيشمل ما كان مبنيا على  Kوما كان مبنيا على ا=لف، وما كان مبنيا على الواو ،ً ً.  

Mالضم ِذي: (فقوله ِشمل نح$وَل$) ذي البن$اء: (ُھذا فيه قُصور، ولذلك ل$و ق$ال) . ٍي$ا زي$دان ابن$ي عم$رو، وي$ا زي$دان : َ
َأصحاب بكر، والُمراد بـ  Mالضم(ٍ ًھنا لفظا أو تقديرا، كـ) . Mالضم ِذي: (، ولذلك قلنا)يا سيبويه ذا الفضل: (ً َي$شمل المبن$ي ) . َ

Kقبل النداء، =نه ُيقدر ضمه َ ِ.  

ِت77ابع ذي( ِ Mال77ضم َ َالم77ضاف . َ ٍت$$ابع م$$ضافا، خ$$رج َب$$ه ت$$ابع المف$$رد، حينئ$$ذ ل$$ه حكم$$ه أن يك$$ون ال: ٌھ$$ذا ش$$رط ث$$اني) ُ َ َ ً
ْوما سواه انصب أو ارفع: (الخاص ْ َ ََ ِ ِ   .خرج به المضاف) ِْ

kومحل وجوب نصب التابع المضاف  َ أطلق الناظم ھنا -َ َالمضاف: ( قال-ْ َ ُألزم7ه(ٍك$ل ت$ابع م$ضاف : ًإذا) ُ ْ ِ ًن7صبا َ ْ َ (
ب فيه النصب، حينئذ يُعم ماذا؟ ي lَيج َ َk   .kُعم اFضافة المحضة واFضافة اللفظيةٍ

َومحل وجوب نصب التابع المضاف إذا كانت إضافته محضة، وإ� ج$از رفع$ه إذا كان$ت إض$افته لفظي$ة، ولك$ن 
َإنما ُينعت الُمنادى الم$ضموم  َ ِ بم$ضاف إض$افة غْي$ر مح$ضة إذا ك$ان نك$رة مق$صودة، إذ يج$وز نعتھ$ا ب$النكرة - مبن$ي -ْ َ ٍ ٍ

ٍارئ$$ا، ف$$. ُيق$$ال حينئ$$ذلك$$ون تعريفھ$$ا ط َكي$$ف النك$$رة المق$$صودة وھ$$ي معرف$$ة تنع$$ت ب$$النكرة؟ نق$$ول: ً ْ ِ�، ھن$$ا ُروع$$ي : ُ
َا=ص$$ل، التعري$$ف ھن$$ا ط$$ارئ، وھ$$ذا التعري$$ف ل$$م يمن$$ع أن تنع$$ت النك$$رة المق$$صودة ب$$النكرة، فيج$$وز نْع$$ت النك$$رة  َ َْ ُ

  .  بالنكرة- وھي معرفة بعد النداء -المقصودة 

ًنعت المضموم بالمضاف إضافة غير محضة، م$ع ك$ون المنع$وت معرف$ة والنْع$ت نك$رة؟ ومث$ل كيف ُي: ف. ُيقال ً َ ْ
ًال$شبيه بالم$ضاف، فيتع$ين ن$صبه، وج$وز الرض$ي رفع$ه، وج$وز ال$سُيوطي رف$ع الم$ضاف إض$افة غي$ر : المضاف ھنا K ِ K Kَ َ ََ

  .محضة =نھا على تقدير ا�نفصال

َالمضاف: (ًإذا قوله َ kمح$ل الوج$وب إذا كان$ت اFض$افة مح$ضة خال$صة، .. إنم$ا الُم$راد ب$هل$يس عل$ى إط.ق$ه، و) ُ َ
Kوأما غير المحضة فمحل خ.ف، منھم من جوز الرفع، ومنھم من أوجب النصب، فمحل نزاع َ.  

ِتابع ذي( ِ Mال7ضم َ َالم7ضاف . َ َدون ُ ، أش$ار ب$ه إل$ى أن )أل(غي$ر مق$رون ب$ـ : يعن$ي) أل(أن يك$ون دون : يعن$ي) ْ◌َأل ُ
  .ما عدى البدل والنسق بقرينة المقابلة: بالتابعالُمراد 

ُألزم77ه( ْ ِ ْن77صبا َ ُألزم77ه(، )أل(ًأن يك$$ون م$$ضافا، وغي$$ر مق$$رون ب$$ـ : بھ$$ذين ال$$شرطين: ً، إذا)َ ْ ِ ًن77صبا َ ْ يج$$ب : يعن$$ي) َ
ًن$$ْصبان$$صُبه،  Mال77ضم ِذي(ً مراع$$اة =ي ش$$يء؟ للمح$$ل، =ن َ َم$$ن حي$$ث اللف$$ظ مبن$$ي، وم$$ن حي$$ث المح$$ل ُمْع$$رب فھ$$و ) .

ُألزمه: (ًمنُصوب، إذا ْ ِ ًنصبا َ ْ َ .(  

ُكأزيد( َ َالحيل َذا ََ ُأزيد).. (ِ َ َالحيل َذا َ ُأزيد(صاحب الحيل، و� يصح ): ِ َ َالحيل وَذ َ � يج$وز : ًاعتبارا باللفظ، يعن$ي) ِ
ُأن ُيْعرب بحركة أو حرف لم$شاكلة حرك$ة المبن$ي، وھ$و � يك$ون مبني$ا، وإنم$ا إذا أع$رب الث$اني س$يأتينا ً َوم7ا س7واه : (َ َ َِ

ْانصب أو ٱرفع َْ ِ َ ِ ًحركة م$شاكلة فح$سب، وإ� ل$يس مبني$ا .. ً، الرفع � يكون بناء في الثاني، وإنما يكون من باب اFتباع)ْ
  .إ� في البدل وعطف النسق
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ُكأزيد( َ َالحيل َذا(ھذا نعت صفة، : َ ذا)َذا ََ   .ھذا في النعت): ِ

Kيا زيد نفسه، ھنا يتعين النصب): ًو توكيداأ(ِيا زيد عائَد الكلب، : نحو) ًأو بيانا( َ َ ْ َيا زي$د نف$سه، وي$ا تم$يم : يجب.. َ
َكلھم أو كلكم، يجوز أن يكون الضمير ھنا بالخطاب وبالغيبة ِ.  

ُألزمه: (ًإذا ْ ِ ْنصب َ ُكأزي7د: (ًنعتا كان) ًاَ َ َالحي7ل َذا ََ ُزي$دي$ا :  نح$و- عط$ف بي$ان -ً، أو بيان$ا )ِ ، ًعائ$د الكل$ب، أو توكي$دا َ
ًيا زيد نفسه بوج$وب الن$صب، وي$ا تم$يم كلھ$م، إذا ك$ان توكي$دا: نحو ُ كلھ$م أو كلك$م، يج$وز في$ه الوجھ$ان، لم$اذا؟ =ن .. َ

ًالُمنادى إذا كان اسما ظاھرا صار له جھتان ً َ:  

َجھة كونه ُمنادى، وھذا يقتضي الخطاب ِ َ.  

َوجھة كونه اسما ظاھرا، وا�سم الظاھر من أنواع الغْيبة، حينئ َ ً ِذ لك أن تْعتب$ر الخط$اب، فتق$ولً َ ي$ا تم$يم .. كلك$م: ٍ
َكلكم، ولك أن تْعتبر أن ا�سم الظاھر ھذا غْيبة َ ِ   . يا تميم كلھم، يجوز فيه الوجھان: َ

َ إذا ك$ان ت$ابع الُمن$ادى الم$ضموم م$ضافا غي$ر ُم$صاحب ل5ل$ف وال$.م وج$ب ن$صبه": قال ال$شارح ھن$ا َ ٍَ ِ ً ي$ا زي$د : َ
ٍصاحب عمرو  ِ َ".   

  ً:إذا

ِتابع  Mالضم ِذيَ َالمضاف . َ َدون ُ ْأل ُ ُألزمه    ***َ ْ ِ ْنص َ   ..ًباَ

ًفي التابع المستوفي للشروط، وذلك إذا كان التابع غير عطف النسق والبدل، مضافا ُمجردا من : يعني ًK   ). أل(َ

   . " ومثله الشبيه بالمضاف": قال السُيوطي

ْوم77ا س77واه ان77صب أو ٱرف77ع( ْ َ َ ََ ِ ِ َم$$ا س$$و).. (ِْ ُوم77ا س77واه). (أل(س$$وى الم$$ضاف دون : يعن$$ي) اهِ َ َ َس$$وى الت$$ابع : أي) َِ ِ
ًالُم$$ْستكمل لل$$شرطين ال$$سابقين، ت$$ابع الم$$ضموم خاص$$ة، الم$$ستكمل لل$$شرطين الم$$ذكورين وھم$$ا ِ اFض$$افة والخل$$و م$$ن : ْ

  ). أل(

ْان77صب أو ٱرف77ع: (ق$$ال) م$$ا س$$واھما( َْ ِ َ ِ الم$$ضاف :  ش$$يئانَالرف$$ع والن$$ْصب، وذل$$ك: يج$$وز في$$ه الوجھ$$ان: يعن$$ي) ْ
، ويقاب$$ل الم$ضاف المف$$رد، =نن$$ا )أل(الم$$ضاف المق$رون ب$$ـ ) أل(ُيقاب$ل الم$$ضاف دون : ًوالمف$$رد، إذا) أل(المق$رون ب$$ـ 

الم$ضاف المق$رون ب$ـ : ي$شمل ش$يئين: ًإذا) أل(ًم$ا ك$ان مقترن$ا ب$ـ ) أل(المف$رد، وخ$رج ب$دون ) الم$ضاف(خرج بـ : قلنا
  .والمفرد) أل(

K مثل$$ه ال$$شبيه بالم$$ضاف، =ن بع$$ضھم ج$$وز في$$ه الرف$$ع، ھن$$ا قلن$$ا-عل$$ى الخ$$.ف-ًومثل$$ه أي$$ضا : قي$$ل َ ال$$شبيه : ِ
َبالمضاف ھذا ُمختلف فيه أن$ه : َأن$ه يل$زم الن$ْصب، وم$نھم م$ن جعل$ه م$ن الق$سم الث$اني: منھم من جعله من القسم ا=ول: َْ

  .الرفع والنصب: يجوز فيه الوجھان

الم$$ضاف إض$$افة غي$$ر مح$$ضة � يل$$زم : ة غي$$ر مح$$ضة، =نن$$ا قلن$$اال$$شبيه بالم$$ضاف، والم$$ضاف إض$$اف: ومثل$$ه
َالمضاف: (Kالنْصب، فقوله َ ًفي البيت ال$سابق ُمخ$صص باFض$افة المح$ضة، إذا) ُ K والمف$رد، ) أل(الُم$ضاف المق$رون ب$ـ : َ

  .وكذا الشبيه بالمضاف، والمضاف إضافة غير محضة

  .د، والشبيه بالمضاف، والمضاف إضافة غير محضة، والمفر)أل(المضاف المقرون بـ : ھذه أربعة أشياء

ُوما سواه( َ َ ، فدخل فيه ھذه ا=ربع$ة ا=ن$واع، م$ا حكم$ه؟ )أل(المضاف، ودون : سوى المذكور الذي ھو: يعني) َِ
َانصب أو ٱرفع( ْ ِ َ ِ K، يجوز فيه الوجھان أنت ُمخير بين الوجھين)ْ◌ْ َ.  

الشبيه بالمضاف، والمضاف إضافة غير مح$ضة، إلحاقھ$ا و) أل(ووجه جواز ا=مرين في المضاف المقرون بـ 
ِإذا ُضمت ون$صبت، نق$ول: بالمفرد، يعني Kُ : إلحاقھ$ا ب$المفرد، =ن$ك إذا نع$ت - الجم$ع ب$ين الن$وعين -وج$ه الج$واز ھن$ا K َ

َيا زيد الظريُف الظريف، جاز فيه الوجھان، ُحمل عليه كأنه ُجعل أص.، وُحمل عل: بالمفرد قلت َ َ َِ ِ ًِ ِ يه ال$شبيه بالم$ضاف، ِ
َ، والمضاف إضافة غير محضة، إلحاقا بالمفرد، =ن غْير المح$ضة ومنھ$ا)أل(والمقرون بـ  َ � : إض$افة المق$رون، ك$ـ: ً

Kكأنھا غير مضافة، =ن اFضافة غير المحضة في ني$ة ا�نف$صال فكأن$ه غي$ر م$ضاف، وك$ذلك اFض$افة غي$ر .. إضافة ِ
  ). أل(لك المقرون بـ المحضة ھي في نية ا�نفصال، وكذ

ْولم ُيلحقا به إذا نوديا مستقلين محافظة على إعرابھما الذي ھو ا=صل، فألحقا به تابعين، =نه ق$د ي$رد ِ َ َِ ْ ُْ ً ُ لم$اذا � : َ
ًيا صاحب الدار بالبناء إلحاقا له بالمفرد؟ ونحن ھنا ألحقناه بالمفرد، نقول: نقول َ ْف$رق ب$ين أن ُينظ$ر إليھم$ا ب$اFعراب : َ ٌ

ٌوبين أن ُينظر إليھما في اFعراب وھما فرع، يعني, ٌوھما أصل،   .ٌتابعين غير مستقلين، ففرق بين النوعين: ْ
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ًفألحقا بالمفرد حيث كانا تابعين غي$ر م$ستقلين، ونظ$ر إليھم$ا ف$ي ا�س$تق.ل بانفكاكھم$ا ع$ن المف$رد، إذا ُ ھ$ذا ل$ه : ُ
  . جھة وله جھة

َأنه ُمْع$رب، =ن$ه م$ضاف : ا=صل فيه.. ًفظة على إعرابھما الذي ھو ا=صلُولم ُيلحقا به إذا نودي مستقلين محا
ًف$. ُيْبن$$ى، فألحق$$ا ب$$ه ت$ابعين لم$$شابھتھما ل$$ه م$$ع ُح$$صول اFع$راب لفظ$$ا وتق$$ديرا، يعن$$ي ً ُألحق$ا ب$$ه وأعطي$$ا الرف$$ع لكن$$ه : ُ

ًصورة، وإ� في الحقيقة فھما ُمْعربان، =ن اFعراب يكون ُمقدرا K .  

أن الحركة إتباع � إع$راب، : ة رفعھما على القول بأن الحركة إتباع � إعراب، وھذا ھو الصحيحوھذا في حال
َول$$م ُيلحق$$ا ب$$ه م$$ستقلين محافظ$$ة عل$$ى اFع$$راب، فُروع$$ي اFع$$راب ف$$ي الح$$الين، ودخ$$ل ف$$ي المف$$رد ھن$$ا نع$$ت النك$$رة  ً

ًالمقصودة، ُمعرفا بـ  K بالرفع ليست ھذه حرك$ة بن$اء، ) العاقُل(َعاقُل والعاقل، يا رجل ال: ٍأو�، فيجوز حينئذ أن ُيقال) أل(َ
ًاعتب$ارا بالمح$ل، وي$ا رج$ُل ع$الم وعالم$ا) َالعاق$ل(وإنما ھي حرك$ة إتب$اع، و باعتب$ار ) ًعالم$ا(ب$دون تن$وين، و) ُع$الم.. (ًٌ

lَالمحل .  

َفإن نصْبت  َيا رج.، حينئذ جاز، لجواز نْصب النكرة المقصودة الموصوفة).. ًرج.(َ ٍ K تعين نصبهً َ.  

ِأن النكرة المقصودة إذا نعتت ج$از ن$صبھا): ٌقول( ْي$ا رج$ل خ$ذ بي$دي، قي$ل: ُ َإذا نع$ت : ُ ِ ج$از ن$صبھا، ) ي$ا رج$ل(ُ
  .لكنه غير مشھور

َوم7ا س77واه: (ًإذا َ َان77صب أو ٱرف77ع(، )أل(س$وى الم$$ضاف المق$$رون ب$ـ : قلن$$ا) ُ◌َِ ْ ِ َ ِ َالن$$ْصب : يج$وز في$$ه الوجھ$$ان): ْ◌ْ
Kوالرفع، وھنا قد   . أن الوجھين على السواء) أو(Kم النصب على الرفع، لكن ظاھره لما أتى بـ َ

ْانصب أو ارفع( َْ ِ ِ ْأو ٱرفع(َالنصب واضح باعتبار المحل، ): ْ َْ ِ ، )َاْرف$ع(ٌأن رفع التابع إع$راب، =ن$ه ق$ال : ظاھره) َ
ِوھذا إنما ُيعبر به في اFعراب، حينئذ يرد السؤال َ ٍَ K :ح$ل إش$كال، � ج$واب علي$ه إ� أن نق$ولَما العام$ل؟ ھ$ذا مk : لي$ست

Kمتابع$ة، حينئ$ذ تق$در الحرك$ة علي$ه، ُيق$ال.. َالحركة حركة إعراب، وإنما ھي حركة ُمشاكلة ُ ٌھ$و من$صوب ت$ابع: ٍ ٌنع$ت .. ٌ
َمث. منصوب وع.مة نصبه الفتحة الُمقدرة، منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة اFتباع أو الُمشاكلة َِ K ٌ ً .  

َأو ٱرفع: (قوله ْ ِ ُرفع التابع إعراب، واستشكل بأنه.. ظاھره أن الرفع) ْ◌َ ْ� عامل ھناك يقتضي رف$ع الت$ابع، ب$ل : ٌ َ
َھناك ما يقتضي نْصبه وھو  ٍأدعو زيدا، حينئذ نقول).. أدعو(َ َُوجَد ما يقتضي الن$صب، ول$م ُيوج$د م$ا يقت$ضي الرف$ع، : ً ِ

  ٍوحينئذ ما وجه الرفع؟ 

ٍالعام$ل ُمق$در م$ن لف$ظ عام$ل : فقي$ل) أدع$و: (تضي رفع التابع، بل ھناك ما يقتضي نصبه وھ$و� عامل ھناك يق ٌ K
kمتبوع مبنيا للمجھول، وھذا تكلف َ َ ً lوھ$و ت$ابع، أو المف$رد، حينئ$ذ نق$در ل$ه ) أل(ِأن يكون كل لفظ ُرفع في$ه المق$رون ب$ـ ! ٍ َ ُ ٍ

ًھذا فيه تكلف، وخاصة إذا كان مبنيا : عامل، نقول ً k َ kللمجھول، ومن لفظ المتب$وع، وھ$ذا في$ه تكل$ف، وي$ؤدي إل$ى الت$زام َ َ َ
ْقطع التابع َ .  

  .حركته حركة إتباع � إعراب و� بناء وھذا ھو الصحيح: وقيل

ُوم77ا س77واه: (ًإذا َ َ ِس$$وى الت$$ابع م$$ْن ت$$ابع الم$$ضموم خاص$$ة الُم$$ستكمل لل$$شروط الم$$ذكورة ال$$سابقة وھم$$ا: يعن$$ي) َِ َِ ًَ :
  .، والمفرد)أل(المضاف والمقرون بـ : ، وذلك شيئان)أل(من اFضافة، والخلو 

ْٱن77صب أو ٱرف77ع( َْ ِ َ ِ ِي$$ا زي$$د الك$$ريم ا=ب، : فتق$$ول) ْ ُ ُ ُزْي$$د(َ Mال77ضم ِذي(َھ$$ذا ُمن$$ادى ) َ : ِوج$$َد في$$ه ال$$شرط، ق$$ال: ًإذا) .
َنعت بما فيه ) الكريم( ِ ٌم$ضاف مق$رون ب$ـ .. وھو م$ضاف) أل(ُ ِي$ا زي$د الك$ريم ا=ب، : نٍ، حينئ$ذ يج$وز في$ه الوجھ$ا)أل(ٌ َ ِ ُ َ

ِويا زْيد الكريم ا=ب ُ ِ ُ َ.  

ًي$ا زْي$د الك$ريم ا=ب بالن$صب فواض$ح عل$ى أن$ه إتباع$ا لمح$ل زي$د فھ$و ن$صب، وأم$ا: أما ِ َ ِ ُ ُي$ا زي$د الك$ريم ا=ب، : َ ِ ُ َ
ًھو منصوب ونصبه فتحة ُمقدرة، وإنما جاز ل$ك نطق$ا أن تنط$ق ب$ه م$ضموما إتباع$ا لل$: ٍحينئذ نقول ً ًِ K َ سابق ف$ي الم$شاكلة ٌ

  . فحسب، فالحركة حركة إتباع

ِي$$ا زْي$$د الك$$ريم ا=ب، وي$$ا زْي$$د الح$$سُن الوج$$ه َِ ُ َُ َُ ِالح$$سن الوج$$ه.. ِ َ ًالح$$سُن الوج$$ه، ھ$$ذا محل$$ى ب$$ـ .. َ ِ ُ، وي$$ا زي$$د )أل(َ َ
ِالظريُف َيا زيد الظريف.. َ ِ َ ُ   .لمشاكلةالنصب باعتبار المحل، والرفع باعتبار ا: ھذا مفرد، جاز فيه الوجھان: َ

Kھو مبني؟ �، ل$يس مبني$ا ھ$و ُمْع$رب عل$ى ا=ص$ل، م$ن أي$ن ج$اءت ھ$ذه ال$ضمة؟ : بالرفع، ھل نقول) ِالظريُف( َ َ ً
lھذه الضمة ليست ضمة إعراب، و� بناء، وإنما ھي حرك$ة ُم$شاكلة فح$سب، حينئ$ذ نق$در الفتح$ة أص$له: نقول ُ ٍ َ K Kَ ي$ا زي$د : َ

َالكريم ا=ب، ويا زيد الظريف، ھذ ِ Kا ا=صل، ثم مناسبة لضمة َِ َ ً َ K ُالك$ريم: قل$ت) زيد(ُ ھ$و : ِالظري$ُف فق$ط، وإ� فا=ص$ل.. ِ
kُمعرب، حينئذ تكون الفتحة ُمقدرة، وھذا أحسن ما ُيقال في المقام، وما عداه فھو تكلف َ َ َK ٍ ٌ َ .  
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َيا زيد الظريُف والظريف( ِ َِ ْإتباع$ا للف$ظ؛ =ن$ه ُي$ش) الرف$ع(بالرفع والن$صب، ف$ـ ) َ ِبه المرف$وع م$ن حي$ث ع$روض ً
  :ًإتباعا للمحل) النصب(الحركة، و

  

َواجع67777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777............  َ ْ َ  

  

َكم7777777777777777777777777777777ستقل ن7777777777777777777777777777777سقا وب7777777777777777777777777777777د) َ َ َ ْ ًُ َ َ َ^  

  

ْوما سواه ٱرفع أو ٱنصب  َ ْ ْ ُ َ َ َْ ِ َ َ   : ٌھذا تابع لقولهِ

ِت77777777777777777777ابع ذي ِ Mال77777777777777777777ضم َ َلم77777777777777777777ضافٱ . َ ْدون أل ُ َ َ ُ  

  

ُألزم777777777777777777777777777777777777777777777ه ْ ِ ْن777777777777777777777777777777777777777777777ص َ   .........ًاَبَ

  

Kيك$ون متعلق$ا بالنْع$ت، والتوكي$د، وعط$ف : ن الحكم في البيت، ونصف الشطر ا=ول م$ن البي$ت الث$انيٍحينئذ يكو        ً
  .البيان

Kالنْع$$ت، والتوكي$$د، : إل$$زام الن$$صب، وج$$واز ال$$وجھين، ف$$ي ھ$$ذه التواب$$ع الث.ث$$ة فح$$سب، وھ$$ي: ھ$$ذان الحكم$$ان
  .وعطف البيان

ً م$$ضافا مقرون$$ا ب$$ـ ..وھ$$و واح$$د م$$ن ھ$$ذه الث.ث$$ة) الت$$ابع(ًإن ك$$ان م$$ضافا  َوج$$ب الن$$صب) أل(ً َ إن ك$$ان عط$$ف .. َ
ًالبيان، والتوكيد، والنعت مضافا لـ  K)أو مفرد جاز فيه الوجھان) أل.  

ٌنسق مقرون بـ : Kالنسق، والبدل، فالنسق نوعان: فأما ٌ، ونسق ُمجرد عن )أل(مصحوب ).. أل(ٌ K   ).أل(ٌ

ْواجع6 كمستقل نسقا وبد)( َ َ َ ْ ُ َ ْ ًَ َ َ َ^ ِ َواجع6(، )َ◌َ ْ ِا=لف ھذه ُمنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة): َ َ.  

Kاْجعل$$ن ( َص$$يlرن، : يعن$$ي) َ ًكم77ستقل ن77سقا(َ َ ْ َُ َ َ^ ٍاْجعل$$ن ن$$سقا كم$$ستقل) .. (ِ َ َ ًَ َ ًن$$سقا) (َ َ ، )َاْجع$$ل: (ھ$$ذا مفع$$ول أول ل$$ـ): َ
ٍكمْستقل(و َ lُمتعلق بمحذوف مفعول ثاني لـ): َ ًاْجع$ل ن$سقا(، )َاْجعل: (َ َ ^كم7ستقل(المعط$وف عط$ف ن$سق : يعن$ي) ََ ِ َ َْ : يعن$ي) ُ

  .َكُمنادى مستقل

َحينئذ تقدر قبله حرف نداء، ثم تعامله ُمعاملة الُمن$ادى، ھ$ل يج$ب ن$ْصبه َ ََ K ُ ِ l ُ kھ$ل يج$ب ض$مه؟ إل$ى آخ$ره، فتنظ$ر .. ٍ َ
ًإليه من حيث كونه ُمنادى ُمستق. ً َ .  

^واجع6 كمستقل( ِ َ َْ ُ َ ْ ٌبالنداء، سواء: يعني) ََ ً كان الُمن$ادى مبني$ا عل$ى ال$ضم أو من$صوبا، فُينظ$ر ف$ي حال$ه ن$سقا خالي$ا ِ ً ْ ً ً َ
  : لقوله) أل(من 

َوإن يك7777777777777777ن م7777777777777777صحوب أل م7777777777777777ا ن7777777777777777سقا ِ ُ َُ َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ْ ِ  

  

ِففي7777777777777777777777777777777777777777777777ه وجھ7777777777777777777777777777777777777777777777ان َ ْ َ ِ ِ َ........  

  

ًنسقا: (ُنقيlد قوله: ًإذا       َ َ، حينئذ ُيعامل ُمع)أل(Kنقيده بالُمْجرد عن .. في البيت ھذا) َ َ   .َاملة الُمنادى المستقلٍ

ُزيد(َيا رُجُل وزيد، : تقول َويا زيد، عاملته ُمعامل$ة المن$ادى الم$ستقل، تق$ول: كأنك قلت) َ َ َ َ ََ .. ي$ا زي$د وأب$ا عب$د ': َُ
ُيا زيد: ٍويا أبا عبد '، حينئذ إذا قلت ُيا رُج$ُل وزْي$د، : إذا قلت.. َ َ ُزْي$د(َ Kھ$ذا يتع$ين في$ه الرف$ع): َ َ ء، و� يج$وز في$ه البن$ا.. َ

َيا رُجُل وزْيَد، باعتبار المحل، لم$اذا؟ ق$الوا: النصب، ف. تقل َإقام$ة لل$واو ھن$ا ُمق$ام العام$ل: َ ٍنائب$ة ع$ن عام$ل، حينئ$ذ .. ً
Kننظر إلى النسق كأنه ُمنادى ُمستقل ُمنفصل عما سبق، فتقول َ َ َ َ َْ ُيا رجل وي$ا زْي$د، ل$و قل$ت: ُْ َ Kي$ا زْي$د، حينئ$ذ تع$ين : َ َ ٍَ البن$اء، ُ

Kيا رُجُل وأبا عبد '، حينئذ الثاني يتعين فيه النصب: فإذا قلت َ ٍ َ .  

ي$ا : � يج$وز في$ه الوجھ$ان والمح$ل واح$د) ) أل(Kالنسق الُمج$رد م$ن .. (� يجوز فيه الوجھان والمحل واحد: ًإذا
kرجُل وزْيد، ھذا محل واحد، ھل يجوز فيه الوجھان؟ �، إنما جاز فيه الضم َ َK ُ َ وجوب$ا، بن$اء عل$ى أن$ه ُمن$ادى م$ستقلَ ً ي$ا : ً

Kرجُل وأبا عبد '، تعين فيه النصب َ َ.  

ِي$ا زْي$د الظري$ْف، يج$وز في$ه : ٍالبناء، وجاز فيه النصب، ولك$ن � ف$ي مح$ل واح$د، بخ$.ف.. جاز فيه الرفع: ًإذا ُ َ
  .الرفع والنصب والمحل واحد، نفس التركيب

ٍواجعلن كمستقل: (ًإذا ِ َ َْ ُ َ ْْ ً نسقا. َ ًنسقا): َ َ ًُمجردا عن  َ K)ٍكمْستقل) أل َ   .َبالنداء، كأنه ُمنادى مستقل: يعني، َ

ًفيجب بناؤه على الضم إن كان ُمفردا، ونصبه إن كان مضافا، على ما سبق بيانه ً l َ.  

َوبد)(أو  َ َ ًإذا كان التابع بد� : يعني، )َ
ً حينئ$ذ ننظ$ر إلي$ه نظ$را م$ستق- ھذا معلوم مما سبق - َ َ ً.، لم$اذا؟ =ن الب$دل ٍ

َإعرابه بنية تكرار العامل ِ.  
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Kيا زْيد أبا عبد '، تعين النصب، لماذا؟ =ن: فإذا قلت َ ُيا زيد أبا عبد '، : َُ َھ$ذا ب$َدل ك$ل م$ن ك$ل، ): أبا عبد '(َ
ْفحينئذ بنية تكرار العامل، وھو العامل فيه، كأنك قلت َ K ِ ِ أب$ا (ي$ا أب$ا عب$د '، و: لمعن$ى ك$ذلكيا أبا عبد '، ب$ل ھ$و ف$ي ا: ٍ

  . ھذا يجب نصبه) عبد '

Kي$ا رج$ُل ي$ا زي$د فھ$و ب$دل، حينئ$ذ يتع$ين في$ه البن$اء عل$ى : ُيا رجُل زيد، ھنا يج$ب في$ه البن$اء، كأن$ك قل$ت: وتقول َ ٍ ُ
ًالضم، كما تعين في ا=ول النصب لكونه مضافا K َ َ .  

^واجع67 كم77ستقل( ِ َ َْ ُ َ ْ َن77س(بالن$$داء ) ََ ْوب77د)) (أل(ًخالي$$ا م$ن ) ًقاَ َ ، لم$$اذا؟ )أل(ًلكون$$ه خالي$$ا م$$ن ) ب$دل(َ، ھن$$ا ل$$م ُيقي$$د )َ◌َ
ٍ، فحينئ$ذ � نحت$اج إل$ى أن )أل(ً� يكون البدل في النداء إ� خاليا من ).. أل(ً=نه � يكون في النداء إ� خاليا من : قالوا

ٍنقيده، =نه � يوجد في النداء إ� وھو خال عن  َ   . خ.ف النسق فيجوز فيه الوجھان، ب)أل(ُ

َوما: (قال الشارح ُسواه َ َ ِما س$وى الم$ضاف الم$ذكور يج$وز رفع$ه ون$صبه، رفع$ه إتباع$ا للف$ظ، =ن$ه ُي$شبه : أي) ِ ْ ً
ًالمرفوع، ونْصبه إتباعا للمحل، وھو المضاف المصاحب لـ  ِي$ا زْي$د الك$ريم ا=ب، برف$ع الك$ريم : والمف$رد، فتق$ول) أل(َ ُ ِ ُ َ

  .ِا زيد الظريُف، برفع الظريف ونصبهونصبه، وي

ْوُحك$$م عط$$ف البي$$ان والتوكي$$د ُحك$$م ال$$صفة، فتق$$ول ًي$$ا رُج$$ُل زْي$$د وزْي$$دا، ب$$الرفع والن$$صب، وي$$ا تم$$يم أجمع$$ون : ْ َ ٌَ َ
َكأن$ه جع$ل :  يعن$ي-ابن عقيل ھنا ما ذك$ر ھ$ذا الحك$م ف$ي البي$ت ال$سابق !  انظر–وأجمعين  َت7ابع(َ ِ Mال7ضم ِ ذيَ َالم7ضاف . َ ُ 

ْأل َنُدو Kُمقي$د بالمث$ال) َ Kالمث$ال خ$اص بال$صفة، حينئ$ذ كأن$ه قي$َده بالمث$ال، فق$ال.. َ َ ٍ َت7ابع: (ٌ ِ Mال7ضم ِذي(ص$فة : أي) َ َنْع$$ت ).. .
Mالضم ِذي( ..(  

َفحينئذ فات الناظم أن ُينبlه على عطف البيان والتوكيد، ولذلك قال وحكم عط$ف البي$ان والتوكي$د حك$م ال$صفة : " ٍ
َت77ابع: (راك عل$$ى الن$$اظم، وال$$صواب أن يق$$الكأن$$ه اس$$تد"  ِ ٍھ$$ذا ج$$نس ي$$شمل التواب$$ع كلھ$$ا، حينئ$$ذ نخ$$ص منھ$$ا الن$$سق ) َ

ًوالبدل با=بيات ال.حقة، وُيْجعل الحكم عاما في عطف البيان، والنعت، والتوكيد K َ َ.  

Kُيقي$د ب$أن يك$ون ُمج$ر) عط$ف الن$سق(َوأما عطف النسق والبدل ففي حكم الُمنادى الم$ستقل،  والب$دل ) أل(ًدا ع$ن َ
ًفي حكم الُمنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان ُمفردا نحو َ َk ُيا رجل زْيد: َ ُزْيد.. (َ lھذا بدل من رج$ل، مبن$ي عل$ى ال$ضم ) َ K ٌ

َھذا معطوف على رجل، وھو ُمنادى مبني في محل نصب: ُفي محل نصب، ويا رجُل وزيد ٌ .  

kالضم(كما يجب  K (يا زيد أبا عبد '، ويا زيد وأب$ا عب$د '، : ًب نصبه إن كان ُمضافا، نحويا زيد، ويج: لو قلت
َي$ا أب$ا عب$$د '، وھك$ذا ُحكُمھم$ا م$ع الُمن$$ادى المن$صوب، =ن الب$دل ف$$ي ني$ة تك$رار العام$$ل، : كم$ا يج$ب ن$صبه إذا قل$$ت َK ِ َ

َوالعاطف كالنائب عن العامل، فإذا كررت حرف النداء معُھما كانا كال َ ََ َ َK َمباشرين لحرف النداءِ َِ .  

َوإن يك7777777777777777ن م7777777777777777صحوب أل م7777777777777777ا ن7777777777777777سقا ِ ُ َُ َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ْ ِ  

  

ِففيه ِ ِوجھان َ َ ْ َ...............................   

ْالمنسوق له حا�ن: ًما معنى البيت؟ إذا َ:  

ٌمنسوق ُمجرد عن  K ٌ ْ ٌفحينئذ يتعين فيه وجه واحد) أل(َ ٍK   .َوھو أنه كُمنادى مستقل: َ

ٌومنسوق ُمحلى ْ   .، والمفرد)أل(كالمضاف المقرون بـ : ٍفحينئذ فيه وجھان) أل( بـ َ

ْوإن( ِ ْيكن َ ُ َنسقا َما) .. (َ ِ َمصحوب) .. (ُ ُ ْ َم7صحوب(، )َأل َ ُ ْ ) أل(م$ضاف، و): م$صحوب) (يك$ن(م$ا إعراب$ه؟ خب$ر ) َ
ٌقصد لفظه مضاف إليه ِ ُ . 

َنسقا َما( ِ َنسقا(الذي، و: اسم موصول بمعنى) ما: ()ُ ِ َن7سق.. (ه لmط.قا=لف ھذ: )ُ ِ نائ$ب فاع$ل، والجمل$ة   ھ$و)ُ
َمصحوب(، و)يكن(في محل رفع اسم : ھذه قلنا) َما(صلة الموصول، و ُ ْ   .خبر مقدم: )َ

ِففيه( ِ ِوجھان( ًإذا وقع تابعا،) أل(ْفي المنُسوق بـ : يعني) َ َ ْ : ما ھما ھذان الوجھان؟ ما ذك$ر ھ$و، ھ$و ذك$ر ق$ال): َ
ٌورفع( َ َينتقى َْ َ ْ ٌن الوج$ه الث$اني، حينئ$ذ ُيقابل$ه الن$صب م$ن ب$اب أن$ه م$ذكور ف$ي قول$هوسكت ع$) ُ ِوم7ا س7واه ان7صب أو : (ٍ َ ِ ِْ َ َ َ

ْارفع ٌ=ن الخفض ھنا غير وارد، وحينئذ إما نصب، وإما رفع) َْ ٌ ٍ .  

ِففي77ه( ِ ِوجھ77ان َ َ ْ ْمح$$ل وف$$$اق، وإنم$$ا الخ$$.ف ف$$$ي ا=رج$$ح، يج$$وز وجھ$$$ان ف$$ي المن$$$ُسوق .. وھ$$$ذا باFجم$$اع): َ
ٌورف77ع: (باFجم$$اع، وإنم$$ا وق$$ع الخ$$.ف ف$$ي أيھم$$ا أرج$$ح، ق$$ال) أل(ل$$ـ الم$$صحوب  َ َينتق77ى َْ َ ْ ي$$ا زي$$د والح$$ارث، : تق$$ول) ُ

  .فيجوز فيه الوجھان) أل(ًھذا منسوق ُمحلى بـ ) َالحارث(و) ُالحارث(حرف عطف، و) الواو(
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Kوحارث وحارثا، ھل يجوز في$ه الوجھ$ان؟ يتع$ين البن$اء عل$ى ال$.. ُيا زيد وحارث َ ً ًضم ھن$ا، لم$اذا؟ لكون$ه ُمج$ردا ُ K
ُيا زيد والحارث: أما) أل(عن  َوالح$ارث، ج$از في$ه الوجھ$ان، عط$ف عل$ى المح$ل بالن$صب، ومراع$اة الُم$شاكلة ف$ي .. ُ َ ْ َ َ
  . الرفع

ِففيه( ِ ِوجھان َ َ ْ   .َالحارث.. ُيا زيد الحارث: باFجماع وھما الرفع والنصب، تقول) َ

ٌورف7ع( َ َينتق77ى َْ َ ْ َُيخت$$ار ): ُ Kن$$ص عل$$ى الرف$$ع، .. يعن$ي، ُعل$$م من$$ه أن ث$اني ال$$وجھين ھ$$و الن$صب، =ن$$ه اخت$$ار الرف$عْ َ
  .ٌفالخ.ف في ا�ختيار، والوجھان مجمع على جوازھما

ٌورفع( َ َينتقى َْ َ ْ َُيختار وفاقا للخليل وسيبويه والمازني، لما فيه من ُم$شاكلة الحرك$ة، ولحكاي$ة س$يبويه: أي) ُ ًَ  أن$ه ": ْ
َأكثر في ك.م ٌورفع(ً، إذا  " العرب من النصبْ َ َينتقى َْ َ ْ َموافقة لسيبويه، =ن سيبويه حكا أن أكثر ك.م الع$رب الرف$ع، ): ُ ْ َ َ ً

  . ِوجوده في لسان العرب الرفع أكثر من النصب، وإذا ُوجَد أكثر كان ھو المختار، مع جواز الوجه ا]خر: يعني

َ ل$م ي$$ل ح$رف الن$داء، ف$. ُيْجع$ل كلف$ظ م$ا ولي$ه، اخت$$ار )أل(؛ =ن م$ا في$ه )الن$صب(واخت$ار أب$و عم$رو وي$ونس  َِ
Kأن ح$رف العط$ف نائ$ب من$اب العام$ل، فكأن$ه ُمك$رر، : النصب أرجح، لماذا؟ =ننا قلنا في البيت ال$سابق: النصب يعني َ ٌ

) ي$ا(، و )أل( ب$ـ ًالندائية؛ لكونه ُمحلى) يا(Kيا زيد ويا الحارث، ھل يصح؟ � يصح أن يتسلط عليه العامل، أو : فلو قيل
  .� يجتمعان إ� في الضرورة، ھذا ھو ا=صل: قلنا) أل(والمحلى بـ 

ًحينئ$ذ مراع$$اة لھ$ذا ق$$ال ُي$$ا زي$$د وي$ا الح$$ارث، وھ$$ذا : ٍ =ن$$ك ل$و رفع$$ت حينئ$$ذ ص$ار ف$$ي ق$وة " الن$$صب أرج$ح": ٍ ُ
  . محذور، لكن ليس بظاھر

ِلم يل) أل(؛ =ن ما فيه )النصب(واختار أبو عمرو ويونس  َ ح$رف الن$داء ف$. ُيْجع$ل كلف$ظ م$ا ولي$ه، ف$. تطل$ب َ ُْ َ ِ
ُُمشاكلته له َ.  

د بالتفصيل lفة فالنصب، وإ� فالرفع) أل( إن كانت ": َوقال الُمبر lفة "ُمعر lب$ي مع$ُه  ((:  إن كانت ُمعر lَي$ا جب$اُل أو َ َ َِ َ ِ
َوالطْير َK ]((10:سبأ[) فة، حينئذ النصب، ) أل lن الُمعرف بـ  =" وإ� فالرفع "ٍُمعرK)َيشبه المضاف حينئذ ُينصب) أل ْ ٍ.  

د lف$$ة فالن$$صب، وإ� ف$$الرفع) أل( إن كان$$ت ": َوق$$ال الُمب$$ر lلم$$اذا؟ =ن المْعرف$$ة "ُمعر ِ Kالُمع$$رف ب$$ـ .. َ ي$$شبه ) أل(َ
  .المضاف

ْوإن ِ ْيكن َ ُ َمصحوب َ ُ ْ َنسقا َما َأل َ ِ ِففيه  ***  ُ ِ ِوجھان َ َ ْ   .الرفع والنصب: َ

ٌورفع( َ َينتقى َْ َ ْ َُيختار، وقلنا: )ُ َھذا باFجماع أنه جائز فيه الوجھان، وإنم$ا الخ$.ف ف$ي المخت$ار، إ� فيم$ا ُعط$ف : ْ ِ ٌ
ًيا رجل والغ.م، ف. يجوز فيه عند ا=خفش إ� الرفع، إذا كان معطوفا على نكرة مق$صودة : على نكرة مقصودة، نحو َْ

َ� يجوز عند ا=خفش، وإ� الكثير على خ.ف   . هْ

ًأي إنم$$ا يج$$ب بن$$اء المن$$ُسوق عل$$ى ال$$ضم إذا ك$$ان ُمف$$ردا مْعرف$$ة بغي$$ر : ق$$ال ال$$شارح ھن$$ا ِ َ َ ًَ ْl)ھ$$ذا م$$ا يتعل$$ق -  ")أل
جاز فيه وجھان الرفع والنصب، والمختار عند الخلي$ل وس$يبويه وم$ن تبعھم$ا الرف$ع ) أل( فإن كان بـ " -بالبيت السابق

ٌورفع: (وھو اختيار المصنف، ولھذا قال َ َينتقى َْ َ ْ َُيختار، فتقول: أي) ُ َيا زيد والغ.م: ْ ُوالغ.م، بالرفع والنصب.. ُ ُ.  

بي معُه والطْير ((: ومنه قوله تعالى lَيا جباُل أو َ َ َ َ َK ِ َ َوالطْير، لكن استبعد الطْير .. K والطْيُر]10:سبأ))[ ِ َ K)النصب .(  

 

ّأي( ّأي(لفظ ).. َ ّأي(ا]ن انتقلنا إلى لفظ ).. َ ّأي(، )َ ُيا أيتھا.. kيا أيھا.. kيا أي: َقد تكون ُمنادى) َ K.  

َقد تقع ُمنادى، فلھ$ا أحك$ام ت: ًإذا cأي(َخ$تص بھ$ا، ٌَ ِإذا كان$ت ُمن$ادى ل$زم وص$فھا بم$صحوب ) َ َ واج$ب الرف$ع، ) أل(َ
ِيا أيھا الرجُل، لزم وصفھا بمصحوب : نحو َ، وسيأتي أن$ه ق$د يك$ون غي$ر ذل$ك، وأن$ه يل$زم الرف$ع)أل(َ ْ kي$ا أيھ$ا الرج$ُل، : َ

  .Fبھامھا، وھي نكرة مقصودة) ّأي(َوإنما لزم رفع وصفھا، وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان الُمنادى غير 

َي$$ا رج$$ُل الظرْي$$ف: ف$$ي مثل$$ه يج$وز في$$ه الوجھ$$ان، النك$$رة المق$صودة) الرج$$ُل.. (ھ$$ذه نك$$رة مق$صودة): kي$ا أي( ِ َ ..
ِالظرْيُف، قلنا يجوز فيه الوجھان، وھنا ف$ي ب$اب  ّأي(َ ًال$صفة يتع$ين، أن يك$ون مرفوع$ا، و� يج$وز في$ه الن$صب، م$ع ) َ K َ

  . Fبھامھا وھي نكرة مقصودة: النصب، ومع ذلك يمتنع، قيل) َّيأ(كون محل 

َوأيھ777777777777ا c َم777777777777صحوب ََ ُ ْ ْأل َ ُبع777777777777د َ ْ ْص777777777777فه َ َ ِ  

  

ُيل777777777777زم َ ِلرفعِب777777777777ا َ ْ َل777777777777دى . ْالمعرف777777777777ه ِذي َ َ ِ ْ َ  

  

cوأي َھ77777777777777777777ذا ََ َأيھ77777777777777777777ا َ c ِال77777777777777777777ذي َ َورد . َ  

  

ُووص7777777777777ف ْ َ َب7777777777777سوى َ̂يأ َ ِ َھ7777777777777ذا ِ َي7777777777777رد َ ُ  
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َأيھا(و c ُيلزم(ھذا مبتدأ، : )َ َ   .ھذا خبرھا: )َ

cأي(تلزم ھي : باعتبار اللفظ، ا=صل أن يقول) تلزم: (ما قال) أيھا يلزم(و َ.(  

َأيھا(و c ّ، أي)َ ُيلزم(ھذا مبتدأ، : ُ◌َ َ َمصحوب(ھذا خبر، : )َ ُ ْ ْأل َ ُيلزم: (ھذا مفعول) َ َ cأي َ َمصحوب َ ُ ْ ْأل َ َ.(  

ُبعد( ْ ْصفه(بعدھا ) َ َ ِ.(  

ِبالرفع( ْ . َأيھا(واضح البيت؟ ) ِ c ُيلزم(مبتدأ، ) َ َ ُيلزم(( خبر، )َ َ cأي َ َمصحوب َ ُ ْ ْصفه بعدھا َأل َ َ ِبالرفع ِ ْ . ِ.(  

ّأي(الشرطان مأخوذان من البيت، يجب أن يكون ما بعد : ًإذا ْأل(مصحوب ) َ ث$م ب$الرفع و� يج$وز ، )الرج$ل(، )َ
ُيلزم(فيه النصب،  َ   .يجب: يعني) َ

َأيھ77ا(و: ًإذا c ْأل(يل$$زم م$$صحوب ) َ ُبع77د(، )َ ْ ِ؛ =ن الظ$$رف إذا تق$$دم عل$$ى النك$$رة أْع$$رب ص$$فةھ$$ذا ح$$ال م$$ن قول$$ه ) َ ُ K َ َ
ُبع7د(ھذا ا=صل، .. ًصفة بعدھا) أل(مصحوب : ًحا�، يعني أصل التركيب ْ lص$فة ل$صفة، لك$ن لم$ا ق$دم ) َ ُ K علي$ه الظ$رف

ًإذا كان صفة لنكرة، وكذلك الجار والمجرور إذا تقدم على الموصوف حينئذ أْعرب حا� ِ ُ ٍ K َ ً.  

ْأل(مصحوبة : فا=صل ھنا   ).أل(ھذا حال من مصحوب ) ًصفة.. (ًصفة) َ

ّأي(بعد : يعني) بعدھا( ُبعد(، فـ )َ ْ ٍُمتعلق بمحذوف صفة لصفة، لكن لما قدم حينئذ صار منص): َ l ُ K ًوبا عل$ى الحالي$ة ِ
  . من صفة

ُبعد: (ًإذا ْ ِھذا حال من صفة، ُحذف المضاف ونوي معناه) َ ُ ِ ٌ.  

ّأي(فالضمير المحذوف يعود على ) بعدھا( َ.(  

ُيل77زم( َ ِب77الرفع َ ْ . ).. أل(=نن$$ا ن$$تكلم ع$$ن م$$صحوب ! ًول$$يس متعلق$$ا بيل$$زم �) أل(ھ$$ذا ح$$ال ثاني$$ة م$$ن م$$صحوب : )ِ
  .بالرفع) أل(مصحوب 

Kوأن يكون مرفوع$ا، ف$. يج$وز في$ه الوج$ه الث$اني مم$ا ج$از ف$ي غي$ره وھ$و ) أل(ًأن يكون ُمحلى بـ : نًإذا وصفا ِ ً
Kالنصب، يتعين فيه الرفع َ.  

َلدى( ُيلزم: (lھذا ُمتعلق بقوله): َ َ   .عند:  بمعنى)َ

ُيل77زم( َ َل77دى ()..َ َل77دى) (ِذي(عن$$د، : )َ ٌذا تع$$ريض بمعن$$ى ص$$احب، م$$ضاف إلي$$ه معرف$$ة، وھ$$): ِذي( م$$ضاف، و)َ ِ َ
  .ِلمذھب المازني كما سيأتي

َإذا نوديت : ًإذا ِ ّأي(ُ ِفھي نكرة مقصودة مبنية، ھذا ُمطرد، يأتيك) َ K : )) ُيا أيھا الذين آمن$وا َ َ َ َِ kK َي$ا (( .. ]104:البق$رة))[َ
kأيھا النبي  kِ K َ Kيا أيھا الناُس (( .. ]64:ا=نفال))[َ َ َk َُمنادى نك$رة مق$صودة مبن$ي، وم$ا بع$دھا " kأي" إعراب واحد، ]1:النساء))[َ

التنبي$$ه ) ھ$$اء(فھ$$ي نك$$رة مق$$صودة مبني$$ة عل$$ى ال$$ضم، وتلزمھ$$ا . ٌأو اس$$م إش$$ارة، أو اس$$م موص$$ول) أل(إم$$ا ُمحل$$ى ب$$ـ 
Kمفتوحة، وقد تضم لتكون عوضا عما فاتھا من اFضافة َِ َ ًَ ُk.  

Kوتؤنث لتأنيث صفتھا، يعن$ي َ Kتؤن$ث، فيق$ال) ّأي: (ُ َ ْي$ا أيتھ$ا ال$نفُس (( : ُ ُK َ َK ھ$ذا ا=ص$ل، ل$م ) ي$ا أيھ$ا( ..]27:الفج$ر))[َ
ي$$ا أيھ$$ا .. ي$$ا أيھ$$ا الرج$ل.. ي$ا أيتھ$$ا ال$نفس: َھ$$ذه الت$$اء ت$اء التأني$$ث، =ن الموص$وف ُمؤن$$ث، فتق$$ول: ِزي$َدت الت$$اء؟ نق$ول

Kھذا ُمذكر: الناس َ.  

َفإذا كان ُمذكر الموصوف ذكرت  l ُ K ّأي(َ ُ، وإذا كان ُمؤنث أ)َ َنثت َ l)ّأي َيا أيھا اFن$ساُن (( : كقوله) َ َ َِ k .. ]6:ا�نفط$ار))[َ
ْيا أيتھا النفُس ((  ُK َ َK ْ ويلزم تابعھا الرفع، يعني]27:الفجر))[َ   . ً� يكون منصوبا البتة: َ

ّأي: (ًإذا ً� ُبد أن يكون مقرونا بـ ).. أل(نكرة مقصودة مبنية، صفتھا يكون مصحوب ) ُ◌َ K)أل .(  

ْصفه (:قوله َ ًأنه صفة مطلقا، يعني:  ظاھره)ِ ٍسواء كان ُمشتقا أو جامدا، ليؤول الجامد حينئذ بالمشتق: ٌ ًٌ ً.  

ْص7فه( َ َھ$$ذا ص$$فة وھ$و م$$شتق، ج$$اء � إش$$كال في$$ه، ي$$ا أيھ$$ا : ي$$ا أيھ$$ا الفاض$$ل.. ي$$ا أيھ$$ا العاق$ل..  ي$$ا أيھ$$ا الرج$$ُل)ِ
ُبعد: (ھذا صفة، ھو يقول: الرجُل ْ ْصفه َ َ َأطل.. عام: )ِ   ٍق الناظم، حينئذ ھل الرجل من الجامد الذي يؤول بالمشتق؟ْ

ھل الرجل واحد مما ذكرناه من التسعة أو العشرة التي سبقت معن$ا ف$ي ب$اب النع$ت؟ ل$يس منھ$ا إ� عل$ى م$ذھب 
َترط أن يك$ون النع$ت وال$صفة م$شتقا، وھ$ذا ُين$سب للمحقق$ينْأن$ه � ُي$ش: اب$ن الحاج$ب َْ ًأن$ه � ُي$شترط أن يك$ون م$$شتقا، : ً َْ

  .ٍحينئذ يصح النعت بالرجل؛ لما فيه من معنى الرجولة

ْوانع7777777777777777ت َ ^بم7777777777777777شتق َْ َ ْ ُ ٍك7777777777777777صعب ِ ْ َ ْوذرب َ َِ َ  

  ج

ِوش77777777777777777بھه ِِ ْ َك77777777777777777ذا َ ِوذي َ ْوالمنت77777777777777777سب َ ُ َِ َ ْ  

  ج
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.. ي$ا أيھ$ا الرج$ُل: Kنع$ت، أم$ا عل$ى م$ذھب الجمھ$ور.. ي$ا أيھ$ا الرج$ل، � إش$كال ص$فة: على مذھب ابن الحاجب
ٍالمؤُول بالُم$شتق � ُب$د أن يك$ون س$ماعي، � ن$أتي ب$أي لف$ظ ھك$ذا، نق$ول: ٌ مؤول بالمشتق؟ قلناٌھل ھو جامد) الرجل( K :

  . ليس في تأويل المشتق، والناظم ھنا قد أطلق) الرجل: (ٍمؤول بالمشتق، حينئذ نقول

ْص77فه(ًإذا قول$$ه  َ ًظ$$اھره أن$$ه ص$$فة مطلق$$ا، أي: )ِ ٍس$$واء ك$$ان ُم$$شتقا أو جام$$دا، حينئ$$ذ نحت$$: ٌ ًٌ اج إل$$ى تأوي$$ل الجام$$د ً
  .بالمشتق، إن أمكن فبھا ونعمت، وإ� فيبقى إشكال

ْعطف بيان، يعني: وقيل ) الرج$ل(ي$ا أيھ$ا العاق$ل، .. ي$ا أيھ$ا الفاض$ل.. يا أيھا الرج$ل) َأل(� نقول صفة ما بعد : َ
ًمطلقا سواء كان ُمشتقا أو جامدا، و: عطف بيان وليس بصفة، يعني) العاقل(و) الفاضل(و ً ِيرد علي$هًٌ َأن عط$ف البي$ان : َ

  . ً� يكون إ� جامدا، ويا أيھا العاقل، ويا أيھا الفاضل، ھذا محل إشكال

ْإن كان ُمشتقا فھو نْعت، وإن كان جام$دا فھ$و عط$ف بي$ان: ٌوھو قول ثالث.. عطف بيان، وقيل: وقيل َ ً إن ك$ان ! ًَ
  . يا أيھا الرجُل فھو عطف بيان:ًيا أيھا الفاضُل فھو نعت، وإن كان جامدا، نحو: ًمشتقا نحو

ِحينئذ ھذا القول يسير مع ا=ق$وال ال$سابقة ف$ي ا=ب$واب المختلف$ة، م$ع النع$ت وم$ع عط$ف البي$ان، ف$. ي$رد علي$ه  َ ٍ
  .شيء البتة

ُبع7د: (Kأما على رأي ابن مالك ْ ْص7فه َ َ ِوش7بھه.. (ي$ا أيھ$ا الرج$ل، أن$ت م$ا قل$ت) ِ ِِ ْ َك7ذا َ ِوذي َ ْوالمنت7سب َ ُ َِ َ ددت َم$ا ع$) ْ
ًعط$ف بي$ان مطلق$ا، حينئ$ذ ج$اء أن عط$ف البي$ان � يك$ون إ� جام$دا، وأم$ا : ٍالرجل منھا، حينئذ محل إشكال، وإذا قيل ًٍ

  . التفصيل فھو محل استحسان

َوأيھ77ا( c َم77صحوب ََ ُ ْ ْأل َ ْأل(أطل$$ق الن$$اظم ، )َ ْأل(ھن$$ا، في$$شمل ) َ العھدي$$ة، والجن$$سية، وال.زم$$ة، والزائ$$دة وغي$$ر ) َ
Kلقا، لكن ھذا ليس بُمراد، وإنما مقصودهال.زمة مط َ ِ   .الجنسية) أل: (ً

َُي$شترط أن تك$$ون  ، و� الت$$ي للم$$ح )اليزي$$د: (، أو غي$$ر �زم$$ة ك$$ـ)الي$سع: (� زائ$$دة �زم$$ة ك$$ـ: جن$$سية، أي) أل(ْ
َ، و� الداخل$$ة عل$$ى العل$$م بالغلب$$ة ك$$)ِالزي$$دين(و) الزي$$َدين: (، و� الت$$ي للعھ$$د ك$$ـ)الح$$ارث: (ا=ص$$ل ك$$ـ ) ال$$صعق: (ـَ

  ).النجم(و

  .Kُمعين حاضر) يا(َ، ف. ُينافي أن مصحوبھا بعد دخول )يا(أنھا جنسية بحسب ا=صل قبل دخول : والُمراد

ٌ� العھدي$$ة، و� ال.زم$$ة الزائ$$دة س$$واء كان$$ت زائ$$دة للم$$ح : الجن$$سية، يعن$$ي: اللف$$ظ، أي: ھن$$ا) أل(الم$$راد ب$$ـ : ًإذا
ًالصفة، أو َدالة على الغلبة،  K الجنسية: خارجة بقولنا) أل(ًأو نحوه مطلقا، جميع أنواع.  

) ي$ا(ٍحينئ$ذ قلن$ا ) ي$ا(َبحسب ا=ص$ل، =ن$ه إذا َدخل$ت .. ، أو قبلھا؟ قبلھا)يا(بعد دخول : متى تكون جنسية! طيب
ف lَھذه تعر   .نكرة مقصودة فھو معرفة) ّأي: (ما بعدھا يكون معرفة، وقلنا.. ُ

Kُمع$$ين حاض$$ر، لم$$اذا؟ لكون$$ه نْع$$ت للنك$$رة المق$$صودة، أو عط$$ف بي$$ان م$$ن النك$$رة ھ$$ذا ) الرج$$ل: (ٍحينئ$$ذ نق$$ول َ K َ
ًصار معناه ُمعينا، و: ًالمقصودة، إذا K)َالجنسية مدخولھا معناه غير ُمع$ين، حينئ$ذ كي$ف ن$شترط أن يك$ون م$صحوب ) أل َ ٍ K

Kجنسية، ثم نقول) أل(أن تكون ).. أل( � تن$افي، : Kيا أيھا اFنسان ھذا ُمع$ين؟ نق$ول.. يا أيھا الرجل: في قولنا) الرجل: (ُ
َلھ$ا ت$أثير، تجع$ل ) ي$ا(ٌفف$رق بينھم$ا، =ن ) ي$ا(K، وأما كونه ُمع$ين فھ$و بع$د دخ$ول )يا(اشتراط كونھا جنسية قبل دخول 

  . النكرة معرفة باFقبال والقصد

َوأيھا: (ًإذا c َمصحوب ََ ُ ْ ُبعد(، الجنسية): َأل َ ْ ْصفه َ َ ُبع7د(، )ِ ْ ٌُيْع$رب ص$فة، وھ$ذا ح$ال م$ن ) ّأي(بع$د .. بع$دھا: يعن$ي) َ َ
  ).أل(مصحوب 

ُيلزم( َ ِبالرفع َأي  يلزم):َ ْ . ُيلزم(.. ِ َ َأيھا(الضمير ھنا يعود على ماذا؟ على ): َ c َ.(  

ِبالرفع( ْ . ُبعد(ٌحال ثالثة، ) أل(ٌھذا حال من مصحوب : )ِ ْ َصفة(ٌحال من : )َ َصفة(، و)ِ ، )أل(ٌھ$ذا ح$ال م$صحوب ) ِ
ِب7الرفع(و ْ . َ، وبع$$ضھم جع$ل )أل(ح$ال م$$ن م$صحوب : )ِ ُبع77د(َ ْ ، لك$$ن ل$يس بظ$$اھر، =ن )أل( ك$ذلك ح$ال م$$ن م$صحوب )َ
َصفة(   . ھذا الُمراد) َأي(بعد .. بعدھا) ِ

َل77دى( ْالمعرف77ه ِذي َ َ ِ ْ ًھ$$ذا تع$$ريض بم$$ذھب الم$$ازني حي$$ث أج$$از ن$$ْصبه قياس$$ا عل$$ى ص$$فة غي$$ره م$$ن الُمن$$ادات : )َ َ َ َِ ٌِ
ٌأنه خْرق لmجماع: وھذا قيل-يعني قول المازني المضمومة،  K جوز-َ َيا أيھا الرُج$ل، وي$ا أيھ$ا اFن$سان، =ن$ه ف$ي غي$ر : َ َ َ َ
َي$$ا زي$$د الظرْي$$ُف الظرْي$$ف : ھ$$ذا المح$$ل ِ َِ َ ًيج$$وز في$$ه الوجھ$$ان، ك$$ذلك فيم$$ا إذا ك$$ان نعت$$ا ل$$ـ ) ص$$فة(ُ َ ي$$ا أيھ$$ا : فتق$$ول) أي(َ

ِالفاضُليا أيھا .. َيا أيھا الرُجل.. الرُجُل َيا أيھا الفاضل.. َ ِ َيا أيھا اFنساُن.. َ َيا أيھ$ا اFن$سان، باعتب$ار ا=ص$ل، كم$ا أن$ه .. ْ َ ْ
َالظريف، ھذا مثله، والجمھور على خ.فه.. َيا زيد الظرْيُف: َيجوز َ.  
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cوأي( َھذا ََ Kھذا النوع الثاني مما ُيوصف به : )َ ّأي(ِ cأي: (، نق$ول)ُ◌َ Kوإم$ا ) أل(ا بم$صحوب Kإم$: �K ُب$د م$ن وص$فھا) َ
  ).الذي: (Kباسم اFشارة، وإما بـ

cوأي( َھذا ََ َأيھا).. (َ c ِالذي َ   .ھذا الثاني والثالث: ).

َمصحوب( ُ ْ cأي().. َأل َ َھذا َ َأيھا).. (َ c ِالذي َ َورد: ( أي). َ َ.(  

cأي( َھذا َ َأيھا(مبتدأ، ) َ c   .ٌھذا معطوف عليه على حذف حرف العطف) َ

ِالذي( ّأي(ھذا صفة لـ ) . ْورد(، )َ َ َورد المذكور .. )َ ْورد(َ َ   .ورد المذكور: أي) وردا: (ولم يقل) َ

cأي(ُأو على حذف مضاف، ولفظ  َھذا َ َأيھ7ا َ c ِال7ذي َ ْورد . َ Kف$. إش$كال، فإم$ا أن ي$ؤول الفاع$ل ھن$ا ال$ضمير .. اللف$ظ) َ K
cأي(، )وردا: (صل أن يقولKورد المذكور فيشمل المثنى، =ن ا=): المذكور: (بقولنا َھ7ذا َ َأيھ7ا( و)َ c ِال7ذي َ ًوردا ص$فة ل$ـ ) .

ّأي( َإما أن يؤول بالمذكور، وإما أن ُيْجعل على حذف مضاف، فنقول: ٍ، حينئذ نقول)َ K K K : أي(ُلفظc َھذا َ   ً.صار مفردا) َ

ًوورَد أيضا◌ وصف : أي َ َ)lش$ارة) أيFش$ارة مطلق$.. في النداء باس$م اFًا مف$ردا، أو مثن$ى، أو جمع$ا، ف$. باس$م ا ً ًً K
َيختص بما عينه الناظم  K ِ cأي(َ َھذا َ ِاسم اFش$ارة المف$رد، � ُيفھ$م من$ه أن$ه خ$اص ب$المفرد، وإنم$ا ُم$راده أن$ه ُوص$ف  )ذا) (َ َِ ٌَ ْ

ّأي( Kباسم اFشارة، فيُعم المفرد والمثنى والجمع) َ َ.  

َأيھا( c ِالذي َ   : نحو قوله، )أل(ٍبموصول فيه : يعني) .

َأيھذاَ َ)أ c ُالباخع َ ْالوجد َِ ُنفسه َ َ ْ َ..  

ْيا أيھا الذي نزل علْيه الذكُر ((: وقوله َ l ُl ِ ِ kَ َ َ َK ِالذي(]6:الحجر))[ َ K :( ٌھذا نعت لـ)أي(ٌنعت لـ ) ذا(، و)ذاk.(  

  ً:إذا

َح$$صر ل$$ك نع$$ت : ًإذا ّأي(َ َف$$ي ث.ث$$ة مح$$آل فح$$سب، وم$$ا ع$$َداھا فھ$$و باط$$ل � ي$$صح البت$$ة، وھ$$و) َ أن يك$$ون : َ
ً، وأن يك$$ون اس$م إش$$ارة ُمطلق$$ا، وأن يك$ون اس$$ما موص$ول مب$$دوء ب$ـ )أل(ًُمحل$$ى ب$ـ ).. أل(م$صحوب  ً فق$$ط، وھ$$و ) أل(ً

َُمعين، والقضية سماعية َ K .  

َووصف أي بسوى ھذ( َ َ ^ ُ ْ َ َِ ِ ّا يردَ َ ُوصف(، )ُ ْ َب7سوى(ٌم$ضاف إلي$ه، و) َ̂يأ(مبتدأ، وھ$و م$ضاف و) َ ِ ٌُمتعل$ق بوص$ف، ) ِ
َھذا( َ الذي ذكر )َ ِ ّيرد(ُ َ َھذا(، ما إعراب )ُ ّيرد(؟ مضاف إليه، و)َ َ   .خبر المبتدأ) ُ

ّووص7ف أي ب77سوى ھ77ذا ي77رد( ََ ُ َ ^ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِھ$$ل في$ه فائ$$دة جدي$$دة ھ$$ذا ال$$شطر؟ ق$ال ال$$شاطبي: )َ ٌح$$شو: " ِ ْ "  � فائ$$دة في$$ه البت$$ة َ
  :لماذا؟ =نه قال

  

  

ٍرد، حينئ$ذ قول$هَأن غير المذكور من الث.ث$ة ا=ن$واع ل$م ي$: مفھومه ّووص7ف أي ب7سوى ھ7ذا ي7رد: (ِ ََ ُ َ ^ ُ ْ َ ََ ِ ِ cي7رد) (َ َ فھ$و ) ُ
ِمردود، قال الشاطبي ِ ٌإنه حشو � فائدة فيه: "ٌ ْ َ. "  

َوأجي$$ب ِ َبأن$$ه لم$$ا ُعل$$م بقول$$ه: ُ ِ K) :وأيc َھ77ذا ََ َأيھ77ا َ c ِال77ذي َ ْورد . َ َأن الل$$زوم ل$$يس ظ$$اھره) َ ِ َ kُ .. ُأن$$ه ل$$يس �زم$$ا، � الل$$زوم ًk
َورد: (ِھُره، =نه قالَظا cوأي).. (ْ◌َ َھذا ََ َأيھا َ c ِالذي َ َورد . َ َھذا الذي ورد في لسان العرب): َ َ.  

ِأن ما عداه لم يرد، فإذا لم يرد حينئ$ذ م$ا ورد �زم، ھ$ذا ال$ذي فھم$ه ال$شاطبي، وأجْي$ب بأن$ه ق$ال: مفھومه ُ َ َ َ ٍَ ِ ِ cأي: (ًّ َ 
َھذا َأيھ7ا َ c ِال7ذي َ ْورد . َ َ� ُيفھ$): َ ُم من$ه أن$ه �زم فيتع$ين، حينئ$ذ احت$اج أن ي$نص عل$ى الل$زوم، فق$الْ ُk K Kٍ َ ُووص7ف: (َ ْ َ َب7سوىٍ أي َ ِ ِ 
َھذا َمصحوب -المذكور السابق وھو الث.ثة ا=نواع ) َ ُ ْ ْأل َ cيرد -، واسم اFشارة، والذيَ َ ُ.  

َم77صحوب: (ًبأن$ه في$ه فائ$دة، إذا: يمك$ن أن ُيق$$ال: yعل$ى ك$ل ُ ْ ْأل َ َ(Fًش$ارة، وال$ذي ھ$$و ال$ذي يك$ون ص$فة ل$$ـ ، واس$م ا
^أي( َ.(  

cوأي َھ77777777777777777777ذا ََ َأيھ77777777777777777777ا َ c ِال77777777777777777777ذي َ َورد . َ  

  

ّووص7777777777777ف أي ب7777777777777سوى ھ7777777777777ذا ي7777777777777رد ََ ُ َ ^ ُ ْ َ ََ ِ ِ َ   

  

َوأيھ777777777777ا c َم777777777777صحوب ََ ُ ْ ْأل َ ُبع777777777777د َ ْ ْص777777777777فه َ َ ِ  

  ججج

ْيل7777777777 ُزمَ ِب7777777777الرفع َ ْ . َل7777777777دى ِ َالمعرف7777777777ه ِذي َ ِ ْ َ◌ْ  

  ججج

cوأي َھ7777777777777777777ذا ََ َأيھ7777777777777777777ا َ c ِال7777777777777777777ذي َ ْورد . َ َ  

  

.................................  
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َي$ا أيھ$ا الرج$ُل، : أت$ى با=وص$اف الث.ث$ة" َيا أيھا الرج$ُل، وي$ا أي ھ$ذا، وي$ا أيھ$ا ال$ذي : ُيقال: " قال الشارح ھنا
ِي$ا أي ھ$ذا الرج$ل، ث$م ُح$ذ: ي$ا أيھ$ا الرج$ل، تري$د: للتنبيه مع اس$م اFش$ارة، ف$إذا قل$ت) ھا(أن : مذھب الكوفيين K ) ذا(ف ُ

  ).ھا(ًاكتفاء بـ 

Kُمنادى مبني على الضم ) أي(َيا أي ھذا الرجل، فـ .. يا أي ھذا: و ٌ منادى مبن$ي عل$ى ) أي: (-ھكذا نقول إعرابه-َ
lالضم؛ =نه نكرة مقصودة في محل نصب، و K)ھا (عراب، وFحرف تنبيه مبني على السكون � محل له من ا)اس$م ) ذا

َم7صحوب: (ب$الرفع ھ$ذا ع$ام ف$ي: في محل رفع، =نه ق$ال): أي).. (أي(اFشارة صفة لـ  ُ ْ ْأل َ ) ال$ذي(واس$م اFش$ارة، و) َ
  ).ذا(صفة لـ ) الرجل(في محل رفع، و) أي(ٌصفة لـ ) ذا(ٌفھو عام فيھا الث.ث، و 

و عط$ف بي$ان أ) ذا(ٌصفة لـ ) الرجل(ٌصفة �سم اFشارة، و) الرجل(و) ّأي(ٌصفة لـ ) ذا(kيا أي ھذا الرجل، : ًإذا
ٌفي محل رفع، وھذا كله مبني على أن حركة الت$ابع ) أي(صفة : kيا أيھا الذي قام، فالذي: مرفوع بضمة ظاھرة، ونحو

  .ٌإعراب، وھذا ھو الصحيح

ھ$ذا مرف$وع وع.م$ة رفع$ه : َيا أيھ$ا الرج$ُل، � نق$ول: ليست حركة إعراب، إذا قيل: ٍبالرفع حينئذ نقول: إذا قيل
ًھذه حركة ُمشاكلة، وإنما ھو باعتباره يكون منصوبا: ة، نقولالضمة الظاھر َ.  

َُمن$ادى ُمف$رد مبن$ي عل$ى ال$ضم ) kأي(ي$ا أيھ$ا الرج$ل، وي$ا أي ھ$ذا، وي$ا أيھ$ا ال$ذي فع$ل ك$ذا، ف$ـ : ُيقال: " قال ھنا
  ".لنداء ويجب رفعه عند الجمھور، =نه ھو المقصود با) أي(ٌصفة لـ ) الرجل( و– تنبيه يعني –زائدة ) ھا(و

َوأج$$از الم$$ازني ن$$صبه قياس$$ا عل$$ى ج$$واز ن$$صب الظري$$ف، ف$$ي قول$$ك ًَ ِ ِي$$ا زي$$د الظري$$ُف ب$$الرفع والن$$صب، و� : ِ
ًإ� باسم جنس ُمحلى بـ ) ٌأي(توصف  ًيا أي ھذا أقبل، أو بموصول ُمحل$ى ب$ـ : كالرجل، أو باسم إشارة نحو) أل(ٍ ): أل(ٍ

ًس ُمحلى بـ يا أيھا الذي فعل كذا، و� توصف إ� باسم جن   .أو باسم إشارة) أل(ٍ

َو� ُيشترط لوصف  َ cأي: (خلوه من كاف الخطاب، وھو ظاھر المتن، =ن$ه أطل$ق ق$ال: باسم اFشارة) ٍأي(ْ َھ7ذا َ َ (
ًحينئذ لو كان ُمتص. بكاف الخط$اب، و� ُي$شترط ف$ي اس$م اFش$ارة الم$ذكور أن يك$ون منعوت$ا ب$ـ ذي  َْ ً ب$ل ول$و ل$م ) أل(ٍ

  . ًيكن منعوتا

  : ُثم قال

ُوذو ٍشارةِإ َ َ ^كأي َ َ ْالصفة ِفي َ َ M *** َكان ِْنإ َتركھا َ ُْ ُيفيت َ ِ َالمعرفه ُ ِ ْ َ  

ُوذو ( ٍشارةِإ َ َ َكأي في الصفه(اسم اFشارة : يعني) َ M ^ِ َ َفي وجوب وصفه بم$ا ُوص$فت ب$ه : يعني) َ ، م$ن واج$ب )أي(ِ
Kأو الموص$$ول الُم$$صدر ب$$ـ ) أل(Kالرف$$ع ُمع$$رف ب$$ـ  K وأم$$ا اس$$م اFش$$ارة ف$$.، إنم$$ا يتع$$ين في$$ه اثن$$ان،)أل(َ وھ$$و أن يك$$ون : َ

ُوذو(أو ا�سم الموصول، ) أل(مصحوب  ٍشارةِإ َ َ ^ك7أي(ھذا مبت$دأ، ) َ َ ْال7صفة ِف7ي(وھ$و خب$ر، ) أي(مث$ل : يعن$ي) َ َ M ( ٌح$ال
ٍة، حينئ$ذ يك$ون م$ن فھ$ي اس$مي) ٍأي(مث$ل : ِج$ار ومج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف، أو نق$ول).. ٍأي(من الضمير المستكن في 

  . المضاف

َكان ِْنإ( َتركھا َ ُْ ُيفيت َ ِ َالمعرفه ُ ِ ْ ُيفيت.. ()َ ِ ت المعرفة، مفھومه : يعني) ُ lش$ارة ق$د � : -مفھوم ُمخالفة-َُيفوFأن اس$م ا
َُيفيت المعرفة، ف. يفتقر إلى وصف كسائر أنواع الُمنادى،  ٍ ْ َ َكان ِْنإ(ِ َتركھا َ ُْ ُيفي7ت (ال$صفة،.. ت$رك الوص$ف: أي) َ ِ : أي) ُ

ت علم الُمخاطب بالُمنادى،  lَُيفو َ ََ ْ ْالمعرفه(ِ َ ِ ْ َالعلم بالُمنادى: يعني) َ ْ ِ.  

ُوذو: (ًإذا ٍشارةِإ َ َ َكأي َ َ ْالصفة ِفي َ َ M ( ِفي لزوم وصفھا بمصحوب)ت ) أل lَأو الموص$ول إذا ك$ان ع$دم الوص$ف ُيف$و ُ َ
َ� ي$دري الُمخاط$$ب م$ا الُم$$راد باس$م: المعرف$ة، يعن$$ي ْ K اFش$$ارة، ف$$إذا ل$م ي$$در تع$ين الوص$$ف، ف$إن َدرى حينئ$$ذ � يتع$$ين َ Kَ ٍَ َ

  . الوصف

َكان ِْنإ( َتركھا َ ُْ ُيفيت َ ِ ْالمعرف7ه ُ َ ِ ْ ِب$أن تك$ون ھ$ي مق$ُصودة بالن$داء، واس$م اFش$ارة قبلھ$ا لُمج$رد الُوْص$لة � ن$َدائھا ) َ K َ
ٍكقولك لقائم بين قوم جلوس َم اFشارة ھو المق$صود بالن$داء ب$أن ق$درت الوق$وف علي$ه ف$. Kيا ھذا القائم، أما إذا كان اس: ٍ K َ
ٍإذا قيل يا ھذا القائم، إما أنك تقصد أن الُمنادى ھو القائم، حينئ$ذ ص$ارت لف$ظ : ٌيلزم شيء من ذلك، يعني َ َْ K)وْص$لة ) ھ$ذا

Kھو الُمنادى، إن عنيت ا=ول ف$. ُب$د م$ن ال$صف) ھذا(K، وإما أنك تقصد أن )أي(مثل  َ ٍة، وإن عني$ت الث$اني فحينئ$ذ ُيمك$ن ََ َ َ
ْأن ُيْستغنى عن الصفة َ.  

Kإذا كان المقصود بالنداء ھ$و لف$ظ اFش$ارة نف$سه، حينئ$ذ � يل$زم الوص$ف، ب$أن ص$ح الوق$ف علي$ه َ ي$ا ھ$ذا، وأن$ا : ٍ
ر ھ$ذا ھ$و المق$صود ٍ، حينئ$ذ ص$ا)الق$ائم(يا ھذا الق$ائم، يج$وز ح$ذف .. يا ھذا الرجل: َيا ھذا، � نحتاج أن نقول: َأعيlنك

Kبالنداء، فحينئذ � نحتاج إلى الوصف، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ � ُبد من الصفة ٍ ٍK.  
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َكان ِْنإ: (ًإذا َتركھا َ ُْ ُيفيت َ ِ ْالمعرفه ُ َ ِ ْ ، واس$م اFش$ارة قبلھ$ا )ال$صفة: (َ متى؟ بأن تكون ھ$ي مق$صودة بالن$داء يعن$ي)َ
ِلُمجرد الوْصلة إلى ندائھا، كقولك  Kٍلقائم بين قوم جلوس ٍيا ھذا القائم، فيتع$ين حينئ$ذ الوص$ف: ٍ K َ � ب$د م$ن ذك$ر ال$صفة؛ .. َ

ِفي كونه وْصلة ُيتوص$ل بھ$ا إل$ى ن$داء م$ا في$ه ) أي(مثل ) ھذا(=ن الوصف ھو المقصود بالنداء، فصار  َ K، أم$ا إذا )أل(َ
Kكان اسم اFشارة ھو المقصود بالنداء بأن قدرت الوقوف عليه، يعن ٌُيمكن الوقف عليه في$تم المعن$ى، ف$. يل$زم ش$يء : يَ َ

َمجموع ما ذكر، =ن بعضه يلزم وھو القرن بـ : من ذلك، أي ِ ً� ُب$د أن يك$ون ُمحل$ى ) أل(ص$فة ).. أل(منع$وت ).. أل(ُ K
  ).أل(بـ 

Kوإ� لصح َمصحوب(ھنا : ٌيا ھذا رجل وليس كذلك، لكن نقول: َ ُ ْ ْأل َ َ، وإنم$ا ُيْؤخ$ذ حكم$ه َ� ُيْؤخذ حكُمه م$ن ھن$ا) َ
ًاسم اFشارة � ُبد أن يكون ُمحل$ى ب$ـ .. َ أن النْعت؟؟؟من باب النعت،  K)ٌي$ا ھ$ذا رج$ل � : ، � يج$وز أن يك$ون نك$رة)أل

ًيصح، بل � ُبد أن يكون ُمحلى بـ  K)حينئذ يكون الحكم مأخوذ من حكم سابق)أل ،ٍ   .من باب النعت.. ٍ

ِإذا ق$$صد اس$$م : َ ف$$ي ص$$فة غي$$ره م$$ن الُمنادي$$ات المبني$$ات عل$$ى ال$$ضم، يعن$$يٍويج$$وز ف$$ي ص$$فته حينئ$$ذ م$$ا يج$$وز ُ
َاFشارة حينئذ � يلزم الصفة، لكن ل$و ذك$رت فيج$وز في$ه الوجھ$ان، مث$ل غي$ره م$ن ت$ابع الُمن$ادى، كأن$ك قل$ت َ ِ ُ ي$ا زي$د : ٍ

ُالظريُف الظريف، إذا قلت َ ِ ٍنئ$ذ � نحت$اج إل$ى الق$ائم، ل$و ذكرن$اه حي) ھ$ذا(يا ھذا القائم، وكان المقصود بالنداء ھو لف$ظ : ِ
ٌجاز فيه الوجھان، وأما إذا كان ھو المقصود تعين فيه الرفع وھو وجه واحد K َ .  

ُوذو( ٍشارةِإ َ َ ^كأي َ َ ْالصفة ِفي َ َ M (في لزومھا، ولزوم رفعھا، ولزوم كونھ$ا ب$ـ : يعني)عل$ى م$ا م$ر، نح$و) ألK ي$ا ذا : َ
َللتنبي$ه، واس$م اFش$ارة ُمن$ادى ) ھ$ا(ا الرجُل، ويا ھذا ال$ذي ق$ام، وي$ا ھ$ؤ�ء الك$رام، ف$ـ الرجل، ويا ذا الذي قام، ويا ھذ

َُمقدر فيه الضم، وما بعده صفة له مرفوعة باعتبار اللفظ للُمشاكلة ٌ K ٌ K.  

ُوذو ٍش77ارةِإ َ َ ^ك77أي َ َ ْال77صفة ِف77ي َ َ M *** َك77ان ِْنإ َتركھ77ا َ ُْ ِيفي77ت المعرف77.. (ت$$رك ال$$صفة: يعن$$ي..َ ْ َ ُُ َك77ان ِْنإ) .. (ْهِ َتركھ77ا َ ُْ َ( ،
َتركھا( ُْ ِيفيت المعرف(ھذا اسم كان، و) َ ْ َ ُُ ُيفيت (،)ْهِ ِ ِالمعرف(خبر كان، و): ُ ْ ت: ُِيفيت، أي.. َمفعول يفيت، فات): ْهَ lْعل$م  َُيف$و ِ

  . َالُمخاطب بالُمنادى

ِلة لندائ$ه، كم$ا يج$ب رف$ع ص$فة ُوْص$) ھ$ذا(ِيا ھذا الرجل، فيجب رفع الرج$ل إن ُجع$ل : ُيقال: " قال ھنا الشارح
َكان ِْنإ: (، وإلى ھذا أشار بقوله)أي( َتركھا َ ُْ ُيفيت َ ِ ِالمعرف ُ ْ ِ، فإن لم ُيْجعل اسم اFشارة وْص$لة لن$داء م$ا بع$ده ل$م يج$ب )ْهَ ِ َ

  ".رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب 

ِنحو ِفي ْ ُسعد َ َسعد ْ ِوسَا) ْ ْينتصب ْ ِ .وضم ٍثان *** َ ًأو) ْحَتْافَو ُ . ِتص َ   ْبُ

ِنحو ِفي ( ْ ٌفھم منه أنه ليس مقصورا على المذكور، بل فيه قياس كما سيأتي) َ ً ُِ.  

ِنحو ِفي( ْ ُعدَس َ َعدَس7 ْ ِھ$ذا ُمن$ادى ُح$ذف ) س$عد.. (ي$ا س$عد) ْ ُس7عد(الن$داء، ) ي$ا(َ َ س7عدْ ِاAوس ْ ْ ف$ي مث$ل ھ$ذا : يعن$ي) َ
ُس7عد: (التركيب انظ$ر ِاAوس َدْس7ع ْ ْ ًي$ا زْي$د زْي$د العل$م م$ث.: رد، والث$اني عل$م ُمف$رد، والث$اني م$ضافا=ول عل$م ُمف$) َ ْ ِ ُ َُ َ ..

  . ُمثله

ًمن كل تركيب وقع فيه الُمنادى ُمفردا ُمكررا ًK َ َ ُزي7د َي7ا: (نفس اللف$ظ.. ٍ ْ َزي7د َ ِال7يعم6ت ْ َ َ ْ َ م$ن ك$ل تركي$ب وق$ع في$ه ).. ْ
ٌالُمن$ادى ُمف$$ردا ُمك$$ررا، ووق$$ع بع$د الم$$رة الثاني$$ة م$$ضاف  ً ًK َ ِالث$$اني أض$$ْيف وق$ع م$$ضاف، وبع$$ضھم � يق$$ول : إلي$ه، يعن$$يَ ُ

ِالثاني أضْيف من أجل إدخال بعض المذاھب، ُيقال ٌووقع بعد المرة الثانية ُمضاف إليه: ُ َ.  

ًفي مثل ھذا التركيب ينتصب ثان وُجوبا، الذي ھو : ًإذا ٍْ َ ْينتصب(الثاني، ) سعد(َ ِ ھ$ذا فاع$ل، ) ٍث7ان(ًوُجوب$ا، ) ٍانَث َ
ًرفع؟ ُمقدر على الياء المحذوفة تخفيفا، أو ُيقالأين ال َ َK : َبأنه ُسكن l)ن ) ِيانَث lَثم نو ُ K   .فاعل ينتصب: ًإذا) ٍثان(ُ

ْنتصبَي( ِ ٍيا غ.م زيد: ًوجوبا، لماذا؟ =نه ُمضاف، مثل) ٍانَث َ َ ُيا صاحب علم، مثله مضاف.. ُ ٍْ ِ َ َ .  

.ضمَو( ًأو) ْحَتْافَو ُ . ُعدَس: (ز فيه الوجھانا=ول يجو:  يعني)َ ًالضم بناء عل$ى ا=ص$ل، والف$تح ھن$ا ج$اء في$ه ) َدْعَس ْ k َ
  .الخ.ف كما سيأتي

ِنحو ِفي(ًإذا  ْ ْنتصبَي: (lھذا جار ومجرور ُمتعلق بقوله): َ ِ َ( .  

ِنح7و ِف7ي( ْ ُس7عد( ي$ا )َ ْ َس77عد َ ْ ِاAوس َ ْ ْينت7صب َ َِ َ ٍث7ان ْ .وض7م( ًوجوب$ا،) َ ُ ْواف7تح (عل$$ى ا=ص$ل) َ ََ ًأو)(ل$ى اFتب$$اع  ع)ْ . َ( ،-

ًأو)( . .ضم(ھذا متنازع فيه ) َ ْوافتح ُ ََ ْت7صب(، -)ْ ِ ِھ$ذا ج$واب ا=م$ر، ُض$م ت$صب، ): ُ ُ K)ْت7صب ِ ھ$ذا فع$ل م$ضارع مج$زوم : )ُ
  .لوقوعه في جواب الطلب

َفإن ضمْمته ف5نه ُمنادى َ َ َمعرفة، وانتصاب الث$اني حينئ$ذ، =ن$ه ُمن$ادى م$ضاف، أو تو.. َُمفرد.. َ ٍ ِ ِكي$د، وھ$ذا انتق$د َ ُ ْ
َكما سيأتي، أو عطف بيان، أو بدل، أو بإْضمار    :كم وجه؟ خمسة) أعني(ِ
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ُس$ْعدي$ا : (َيجوز فيه أن يكون ُمنادى مضاف، يعن$ي كأن$ه ق$ال ِا=ْوس َس$ْعَد  ي$اَ َُمن$ادى م$ضاف فھ$و ) َس$ْعَد ي$ا).. (َ
  .منصوب

  .باعتبار المحل.. أو توكيد، وتوكيد المنصوب منصوب

ٍصار مقطوعا بتقدير عامل محذوف: ، يعني)أعني(َيان، أو بدل، أو بإْضمار أو عطف ب ً .  

ًفإن ُضم ا=ول ك$ان الث$اني من$صوبا عل$ى التوكي$د، وھ$ذا ُمْعت$رض، =ن$ه إم$ا أن يك$ون توكي$دا معنوي$ا أو لفظي$ا،  َ ً ً ًِ ِ Kَ َ ََ َ K
  .نفس، وعين إلى آخره: ھذا محصور في السبعة ا=لفاظ) ًمعنويا(

َ واحدا منھا، وتوكيد اللفظ بأن يكون الثاني ھو عْين ا=ول، وھنا ھل ھو عْينه؟ ليس: ًإذا َ َ ُيا سعد(ً ْ َ غي$ر ُم$ضاف ) َ
َسعد(مفرد،  ْ ْا)و َ ًيمتنع أن يكون توكيدا في اللفظي أو المعنوي، ولذلك أْعترض إعرابه توكيدا: ًإذا) ِسَ ُ ًِ ُ.  

َبيان، أو على النداء، وإن نصب ا=ولأو على البدلية، أو عطف ال) أعني(َ أو على إْضمار  ِ ، فم$ذھب )َيا سْعَد: (ُ
ٌأنه ُمنادى مضاف إل$ى م$ا بع$د ا�س$م الث$اني، وأن الث$اني ُمقح$م ب$ين الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه، وھ$ذا غري$ب: سيبويه َ ْ َ !

  .ف ل5وسا=ول مضا: ٌأنه مضاف إلى ما بعد ا�سم الثاني، يعني.. ٌأن ا=ول مضاف للثاني: لماذا؟ =نه يقول

ِا=ْوس َسْعَديا : أصل التركيب K سْعَد، ثم جيء بـَ ُ َفأقحم بين المضاف والمضاف إليه، وھذا ُمْعترض ب$أن ) سعد: (َ َ ِ ْ ُ

ٍالمضاف والمضاف إليه كالكلم$ة الواح$دة ف$. ُيف$صل بينھم$ا وھ$ذا أجنب$ي عن$ه، حينئ$ذ يك$ون ي$ا  َ ِا=ْوس َس$ْعَدْ َي$ا (َ س$ْعَد، َ
Kنصب ھنا على ا=صل، =نه مضاف ومضاف إليه، وھذا يتعين فيه النصب، وھذا ضعيفھذا يكون ال) َسْعَد َ.  

د.. المذھب الثاني lٌأنه ُمضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، والثاني م$ضاف إل$ى ا]خ$ر : َمذھب الُمبر ٍُ

َسْعَد ا�يا : كذلك، يعني كأن التركيب ِ=ْوسَسْعَد ايا .. ِْوسَا� َسْعَد يا ِْوسَ ِا=ْوس َسْعَد َ ِ، فُحذف من ا=ول لد�ل$ة الث$اني َ
ِا=ْوس: عليه، حذف ا=ول ِس$ْعَد ا=ْوس َس$ْعَدي$ا :  فقالَ َ ٌ، وھ$ذا ُمْعت$رض أن الح$ذف إنم$ا يك$ون م$ن الث$اني لد�ل$ة ا=ول َ َ

ِا=ْوس َس$ْعَدَي$ا ْس$عَد : َليس ھ$و ال$ذي ُيْح$ذف، وإنم$ا ل$و ق$ال.. َعليه، � العكس، =ن الذي يدل ليس في أول الك.م  بأن$ه َ
Kُحذف الثاني وَدل عليه ا=ول لصح K َِ ِا=ْوس َس$ْعَدي$ا : َ Kف$دل ) ا=وس(ُِح$ذف م$ن الث$اني : أن ُيق$ال.. ھ$ذا � ب$أس ب$ه: َ س$ْعَدَ َ

  . عليه ا=ول، أما بالعكس ھذا قليل نادر، ف. ُيْحمل عليه

َأن ا�س$$مين ُركب$$ا تركي$$ب خم$$سة: الم$$ذھب الثال$$ث l ع$$شر، ففتحتھم$$ا حينئ$$ذ فتح$$ة بن$$اء � إع$$راب، ومجموعھم$$ا ٍ ُ َْ
   .ا=علىَُمنادى مضاف، وھذا مذھب 

ِا=ْوس َس$$ْعَد َس$$ْعَدي$$ا : ًإذا ُس$$ْعدKإن ُض$$م ا=ول ي$$ا : َ ِج$$از ف$$ي الث$$اني خم$$سة أوج$$ه، وإن ف$$تح ا=ول َ  َس$$ْعَد َس$$ْعَدي$$ا : ُ
ِا=ْوس   .ھنا وقع اFشكال: َ

َليست فتحة إعراب، وإنما ھي حركة ُمشاكلة لم$ا بع$ده، وھ$و ُمن$ادى مبن$ي ف$ي المح$لبأن الفتحة ھنا : فلو قيل َ ..
ٍانتھينا من الخ.ف، وأما على رأي سيبويه حينئذ K : ِا=ْوس َسْعَد َسْعَديا ِي$ا س$ْعَد ا=وس س$ْعَد، ف$أقحم : أصله َ ْ ُ َ ب$ين ) س$عد(ََ

  .المضاف والمضاف إليه

د lِي$ا س$ْعَد ا=وس س$ْعَد ا=وس، فُح$ذف م$ن ا=ول: محذوف المضاف، يعن$يٌأنه مضاف : َوعلى مذھب الُمبر َ ي$ا : َ
ًوأبقي الثاني دلي. عليه، وھذا فيه ضعف) َيا سْعَد: (َسْعَد ا=وس، فقيل ُ .  

َأن ا�سمين ُركبا تركيب خمسة عشر، وكل ھذا فيھا إشكال: المذھب الثالث.. أو y.  

  ً:إذا

ِنحو ِفي ْ ُسعد َ َسعد ْ ِوسَا) ْ ْينتصب ْ ِ .وضم ٍثان *** َ ًأو) وافتح ُ . ْتصب َ ُ  

ًأما الثاني فھو منصوب ُمطلقا، وإنما الوجھان في ا=ول فحسب   ٌ.  

Kصرح في الكافية Kبأن الضم أمثل الوجھين، يعني قوله ھنا: َ .وضم: (َ ُ ْوافتح َ ََ َقدم ال$ضم ف$دل عل$ى أن$ه أرج$ح، ب$ل ) ْ K Kَ َK K
َصرح في الكافية َK :لضم أمثُل الوجھينبأن اK K.  

ًأنه � ُيشترط في ا�سم الُمك$رر أن يك$ون علم$ا ب$ل اس$م ج$نس: ومذھب البصريين َ َْ K ٍي$ا رُج$ُل رُج$ل ق$وم، ول$ذلك : َ َ َ َ
ِنحو ِفي: (قال ْ ِ، إذا يجوز القياس، ف. ُيشترط في ا=ول أن يكون علما، فھم منه)َ ُ ً َ ْ ًَ َأن ذلك جائز في العل$م، وف$ي النك$رة : ََ ٌ

َيا غ.م غ.م زيد: مقصودة، ُيقالال ُ ُي$ا غ$.م.. ُُ ًي$ا غ$.م، ب$الوجھين، إذا.. ُ َ َ� ُي$شترط أن يك$ون ف$ي العل$م، وھ$و م$ذھب : ُ َْ
  ً.البصريين كما ذكرناه سابقا
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ٍأنه � ُيشترط في ا�سم الُمكرر أن يكون علما، بل اسم جنس، نحو:  مذھب البصريين ً َ َْ K ٍيا رُجُل رُجل قوم، ھ$ذ: َ َ َ ا َ
ٍيا غ$.م غ$.م زج$ل أو زي$د، و: جائز مثل ٍ َ ُ ِي$ا ص$احُب ص$احب زي$د يج$وز في$ه الوجھ$ان، ي$ا ص$احُب : نح$و) الوص$ف(ُُ َِ َ ٍَ

َصاحب َصاحب زيد كالعلم.. َِ َ َ ٍَ ِ.  

ًإل$ى أن$ه � ُين$صب إ� ُمنون$ا، نح$و: فمنعوا نصبه، وفي الوص$ف ف$ذھبوا: وخالف الكوفيون ْK َي$ا ص$احبا ص$احب : َ ً
ِيا صاحب بدون تنوين كما ھو مذھب البصريين، بل � ُبد من تنوينه، ھذا إذا كان الثاني م$ضاف، :  ُيقالٍزيد، يعني � َ K َ َِ

َأما إذا كان الثاني غير مضاف K :يا زيد زيد، دون إضافة، جاز ضمه يعنيk َ ُ ًضمة بناء بد� ورفعه ونصبه عطف بي$ان : ُ K َ
ِيا زيد زيَد: على ا=ول أو المحل َِ ُ زيد زيد، يجوز فيه الوجھانيا.. َُ َُ َِ .  

ٍفأما البدل فُمنع =نه � يتحد لفظ بدل ومبدل منه، إ� ومع الثاني زيادة بيان  ٍ ِ ِ KK َ   .- وھذا ذكرناه من الفوارق -َ

ًوجوز بعضھم أن يكون ُمنادى ثانيا ً َ K ًي$ا زْي$د، كأن$ه م$ستقل، وأن يك$ون توكي$دا لفظي$ا، وھ$ذا � م$انع من$ه �تح$: َ ً ِ ُ اد َ
ِاللفظ، ورده في شرح الكافية َ K الث$اني توكي$د ) زي$د.. (ُي$ا زي$د: Kرد كونه عطف بيان، =ن الشيء � ُيبيlن نف$سه، ل$و قي$ل.. َ

Kكان جيد، أو ُيْجعل كأنه ُمنادى مستقل، أم$ا كون$ه عط$ف بي$ان ً َ عط$ف البي$ان إذا : زي$د وزي$د، ل$يس في$ه فائ$دة، ب$ل قلن$ا: َ
َاتحد اللفظ خرج عن ك ََ Kًونه بيانا، صار توكيدا ُ ًِ.  

ُسعدَيا : (ومثُل ْ َسعد َ ْ ِاAوس َ ْ ُتيم اَي.. ()َ ْ َتيم َ ْ ^عدي َ ُزيد َيا: (ومثله المثال المشھور، )َِ ْ َزيد َ َاليعم ْ ْ َ 6ِتْ َ.(  

َإذا خ.ص$ة ھ$$ذا الف$$صل، وھ$$و أحك$$ام ت$$ابع الُمن$$ادى، نق$$ول م$$ن أج$$ل .. َت$$ابع الُمن$$ادى المبن$$ي عل$$ى أربع$$ة أق$$سام: ً
Kويش الذي أْورَده النظمالتش َ :  

َما يجب نصبه مراعاة لمحل الُمنادى، وھو م$ا اجتم$ع في$ه ش$يئان: القسم ا=ول أن يك$ون ): أل(م$ضاف، ودون : ً
ًنعتا، أو بيانا، أو توكيدا ً ً.  

ًأن يكون ُمضافا أو ُمج$ردا م$ن : والثاني ًK)َت7ابع).. (أل ِ Mال7ضم ِ ذيَ َالم7ضاف . َ َدون ُ ْأل ُ م$ا يج$ب في$ه :  في$هْ، ُي$شترط)َ
َالن$صب مراع$$اة لمح$$ل الُمن$ادى، م$$ا اجتم$$ع في$$ه ش$يئان، ا=ول ًأن يك$$ون نعت$$ا، أو بيان$ا، أو توكي$$دا، يعن$$ي: ً ً ً� ب$$د�، أو : ً

  .ٍعطف نسق بالوجھين

ًأن يكون مضافا، أو ُمجردا من : الثاني ًK)ُيا زيد صاحب عمرو، ويا زي$د أب$ا عب$د '، وي$ا ت$يم : نحو) أل َ َ َُ ٍُ Kكلھ$م أو َ
َكلكم، ھذا ذكرناه فيما سبق، ووجوب النصب ھنا لتابع الُمنادى، بالشرطين المذكورين ھو مذھب جمھور النحاة K .  

Kوُحكي عن جماعة من الكوفيين م$نھم الك$سائي والف$راء ِ َِ ًج$واز ال$وجھين الن$صب والرف$ع، فأم$ا الن$صب مراع$اة : ٍ K
ًلمح$$ل الُمن$$ادى والرف$$ع تبع$$ا للفظ$$ه، يعن$$ي ٍحرك$$ة ُم$$شاكلة وإتب$$اع، =ن ھ$$ذه ال$$ضمة عارض$$ة، =ن المبن$$ي ط$$ارئ � : َ َ

ُأصلي، فتزول الضمة بزوال النداء، فأشبھت حركة اFعراب فجاز ُمراعاتھا، وحك$وا ذل$ك ف$ي النع$ت والتوكي$د � ف$ي 
ِعطف البيان؛ لقرب الشبه بالبدل، والبدل إذا كان ُمضافا وجب نصُبه، =نه كنداء مستقل، فم َ ً   . ا أشبھه وأخذ حكمهَ

ِما يجب نصُبه عند جمھور النحاة، خ.فا للكسائي وغيره، وھو ما ُوجَد فيه أمران: ِأن القسم ا=ول: الحاصل ِ ً َ:  

ً أن يكون توكيدا، أو نعتا، أو عطف بيان- ً.  

ً وأن يكون مضافا مقرونا بـ -   .يت ا=ولما يجب نصبه، وھو الذي عناه الناظم بالب: ھذا القسم ا=ول) أل(ً

َما يجب رفعه مراعاة للفظ الُمنادى، وھو نعت : القسم الثاني ٍأية(و) yأي(ً K) ..(ٍأية K :( ،ھ$ذه الت$ي ننب$ه عليھ$ا)أيتھ$ا (
  .نفسھا

Kيا أيھا الن$اُس (( : ِونعت اسم اFشارة إذا كان اسم اFشارة ُوْصلة لندائه، نحو َ َk ْي$ا أيتھ$ا ال$نف(( .. ]21:البق$رة))[َ ُK َ َK ُس َ
Kي$$ا ھ$$ذا الرج$$ل، إن ك$$ان الُم$$راد أو� ن$$داء الرج$$ل، ھ$$ذا يتع$$ين في$$ه الرف$$ع وھ$$و ص$$فة  .. ]27:الفج$$ر))[ َِ ) ذو(أو ) ّأي(ً

ِيلزم بالرفع.. ، ليس فيه إ� وجه واحد وھو الرفع)ّأي(ِاFشارة الذي ُعومل معاملة  ْ . َِ ُ َ ْ .  

  :ْما يجوز رفُعه ونْصُبه وھو نوعان: القسم الثالث

ِيا زيد الحسُن الوجه: نحو) أل(النعت المضاف المقرون بـ : ا=ول َ.  

ًما كان ُمفردا من نعت، أو بيان، أو توكيد، أو كان معطوفا مقرونا بـ : الثاني ً ً ٍْ َيا زي$د الْح$سُن الْح$سن، : نحو) أل(ٍٍ َ َ
ُيجوز فيه الوجھان، ويا غ.م بشر وبشرا، يج$وز في$ه الوجھ$ان، وي$ا ت$ْيم أجمع$ون وأج َُ ًُ مع$ين يج$وز في$ه الوجھ$ان، ق$ال ٌ

بي معُه والطْير ((: تعالى lَيا جباُل أو َ َ َ َ َK ِ َ ِ قراءة السبعة بالنصب وقرئ بالرفع]10:سبأ))[ ِ ُ .  

ًم$ا ُيْعط$ى تابع$ا م$ا ي$ستحقه إذا ك$ان ُمن$ادى م$ستق.، يعن$ي: القسم الرابع ً َ َ َ َھ$و ت$ابع، لكن$ه ُيعام$ل ُمعامل$ة الُمن$ادى : ًَ َ َ
ْ، ي$ا زي$د ب$شُر)أل(Kبدل، وعطف النسق الُمج$رد م$ن ال: المستقل وھو ْب$شُر.. (ِ ھ$و : ٍھ$ذا ب$دل ك$ل م$ن ك$ل، حينئ$ذ نق$ول) ِ
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Kعلى نية تكرار العامل ِيا زيد يا بشُر: ِ ُ ُويا زيد وبشُر، ويا زيد أبا عبد '، وي$ا زي$َد وأب$ا عب$د '، وھك$ذا حكمھم$ا م$ع . َ ُِ َ
  .َالُمنادى المنصوب

  . َم تابع الُمنادىھذا ما يتعلق بأحكا

  ...!!!ونقف على ھذا و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  99الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  : Kالحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

ْٱلمنادى ٱلمضاف إلى ياء ٱلمتكلم: (-مه ' تعالى  رح-فقال الناظم  M ََ َ َُ َ ُ َ ُ ُِ ِ َ(.  

lالمنادى قد يكون ُمجردا عن إضافة ُمطلقا، وق$د يك$ون ُم$ضافا، ث$م إذا أض$يف ق$د ُي$ضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلم، وق$د  َ K ُ ً ً ًٍ K
lيضاف إل$ى غي$ر ي$اء الُم$تكلم، لم$ا اخ$تص المن$ادى الم$ضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلم ب lَ َKٍأحك$ام أف$رَده بف$صل كعادت$ه فيم$ا س$بق َ ْ .

Kالمنادى المضاف إلى ياء الُمتكلم أفرده بالترجمة =ن له أحكاما تخصه، فتقدم فيما سبق ف$ي ب$اب اFض$افة َ َ َ َ َk ً l : أن ا=ص$ل
lفي ياء الُمتكلم، قيل السكون، وقيل الفتح ٌتح، ك$ل منھم$ا السكون والفتح، وأيھما أصل؟ قيل ال$سكون، وقي$ل الف$: لغتان.. َ

  .ٌادعي أنه أصل وا]خر ھو الفرع

ٌوُجمع بين القولين =ن السكون أص$ل أول، والف$تح أص$ل ث$اني، ال$سكون أص$ل أول، =ن ا=ص$ل ف$ي المبن$ي أن  ٌ ٌ َ ِ
Kُيسكن َواAصل في المبني أ: (َ M ْ َ ْ َِ ِْ ُ َن يسكناَ . َ ُ ٍ، والفتح أصل ثان إذ ھو ا=صل فيما وض$ع عل$ى ح$رف واح$د، ھ$ذ)ْ ا فيم$ا س$بق ٌٍ

ك بالفتح حينئ$ذ يك$ون : ًمعنا أيضا، قلنا lٍالتاء ضرْبت، ھنا ا=صل فيما وضع على حرف واحد يكون ُمحركا، ثم إذا ُحر ٍَ َ َ َK ُ ً K ُ
ك طلبا للخفة، يعني lًُحر   .ًطلبا للخفة: لماذا كانت الحركة فتحة؟ نقول: َ

ْٱلمنادى ٱلمضاف إلى ياء ٱلمتكلم( M ََ َ َُ َ ُ َ ُ ُِ ِ َ(.  

: ٍإذ � ُي$ضاف لي$اء المخاطب$ة، حينئ$ذ نق$ول! ال إلى الياء �حتمل أن$ه م$ضاف إل$ى ي$اء المخاطب$ة، ھك$ذا قي$للو ق
Mالم77تكلم(قول$$ه  َ َ ٌھ$$ذا لبي$$ان الواق$$ع، إذ � ُي$$ضاف لي$$اء المخاطب$$ة، ول$$يس ف$$ي ال$$ضمائر ي$$اء غيرھم$$ا، يعن$$ي) ْ◌ُ غي$$ر ي$$اء : َ

lالُمتكلم وغير ياء المخاطبة، لكن � يضاف إلى يا ٌء المخاطبة، =ن ي$اء المخاطب$ة ھ$ذه ع.م$ة عل$ى الفعلي$ة، ف$. ت$دخل َ
  ً.� تكون مضافا.. على ا�سم

  :قال رحمه '

  

َواجعل(ھذه خمس لغات  ْ َمن7اد(ًب$ا تق$ديره أن$ت ھذا فعل أمر، والفاعل ض$مير م$ستتر وجو) َ َ ٌھ$ذا مفع$ول أول، ) ًىُ
K=ن اجعل يتعدى إلى مفعولين،  َ ِكعبد(َ ْ َ ًھذا ُمتعلق بمحذوف ھو المفعول الثاني �جع$ل، إذا ) َ l َمن7اد(َ َ ھ$ذا مفع$ول أول، ) ًىُ

ِكعب77د( ْ َ ْجع77لٱ(ٌھ$$ذا مفع$$ول ث$$اني، ) َ َ َمن77اد ْ َ صحيح ا]خ$$ر، والمعت$$ل ي$$شمل المن$$ادى ال$$.. ھ$$ذا مفع$$ول أول، المن$$ادى يع$$م) ًىُ
ًإما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون معت.، وسبق بيان الحكم في النوعين، ماذا قال ھناك؟ : ا]خر، =نه نوعان K Kً  

ًفرق بين ما كان معت.، وما كان صحيح ا]خر: ًإذا َ K َ.  

َجع77لٱ: (ھن$ا ق$$ال َمن77اد ْ َ ٌفع$$م، والحك$$م الخ$$اص ھن$$ا وھ$$و جع$$ل خم$$س لغ$$ات ف$$ي الم$$ضاف إلي$$ه الُم$$تكلم خ$$اص ) ًىُ l َ َK َ
.صح: (ٍبالصحيح، حينئذ قال Kص$ح آخ$ره، ص$ح.. ًمنادى ص$حيح: يعني) َ ٌفع$ل ماض$ي، والفاع$ل ض$مير م$ستتر تق$ديره : َ

ٍقي$دا Fخ$راج المن$ادى المعت$ل الم$ضاف لي$اء الُم$تكلم، حينئ$ذ .. ًاٍھو، يعود على المنادى، والجملة صفة، حينئذ صار قيد l َ ً
  .ٌليس له إ� لغة واحدة، قبل النداء وبعد النداء حكمه واحد

.صح: (ًإذا قوله غير حرف علة، أو آخره حرف علة لكنه يك$ون س$اكن، : ًبأن يكون آخره حرفا غير لين، يعني) َ
ًأن يك$$ون م$$ا قبلھ$$ا م$$ن ج$$نس الح$$رف، إن ك$$ان واوا أن يك$$ون : ف العل$$ةم$$ا قبل$$ه يك$$ون س$$اكن، إذ ش$$رط ح$$رو: يعن$$ي

ٍمضموما، إن كان ياء أن يكون ما قبلھا مكسورا، وا=لف � يك$ون م$ا قبلھ$ا إ� مفتوح$ا، ول$ذلك ھ$ي ح$رف م$د ول$ين،  ًً ً ً
Kوأما الواو والياء فيفترقان، إن ُضم ما قبل الواو فھي حرف علة K ..ٍإن سكن حينئذ نقول   .ذا حرف لينھ: َ

.صح( ًليس حرفا من حروف العلة، أو كان آخره حرفا م$ن ح$روف العل$ة: ًبأن آخره صحيحا، يعني) َ ال$واو أو .. ً
ٍدل$و وض$بي، : ھذه يجري مجرى ال$صحيح، مث$ل: ٍالياء على التوسع، ولكن يكون ما قبلھا ليس من جنسھا، حينئذ نقول ٍ

ْواجع777777ل َ ْ َمن777777اد َ َ ِص777777ح إ ًىُ . ْي777777ضف ْنَ َ َلي777777ا ُ ِ  

  

ِكعب777777777د ْ َ ِعب777777777دي َ ْ َعب777777777د َ ْ َعب777777777د َ ْ َعب777777777ديا اَ ْ َِ  

  جج

َآخ7777777777ر م7777777777ا أض7777777777يف للي7777777777ا ٱك7777777777سر إذا ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ
  

  

ًّل77777777777777777777م ي77777777777777777777ك مع777777777777777777777ت6 َ ْ ُ َُ ْ َ. . . .... .   
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لنح$اة و� عن$د ال$صرفيين، =ن ش$رط المعت$ل أن يك$ون م$ا قبل$ه م$ن ج$نس ًھذا آخره واو، لكنه ليس مع$ت. عن$د ا) ٍدلو(
ٌحركته دلو: الحرف، يعني ُ َ ًضبي، إذا.. َ َھذا يجري مجرى الصحيح: ٌ .صح. (َ ًبأن يك$ون آخ$ره حرف$ا غي$ر ل$ين، أو لين$ا ) َ ً

َقبله ساكن، لين أو لين يجوز فيھما الوجھان ِ.  

Kيا قاضي، قاضي نق$ول.. Kيا فتاي: ة، وھي ثبوت ياءه مفتوحة، نحوٌالمعتل آخره ليس فيه إ� لغة واحد: ًإذا K : ھ$ذا
ٌيا قاض$ي ل$يس في$ه إ� لغ$ة واح$دة، فالمعت$ل ف$ي الن$داء كحال$ه ف$ي غي$ر الن$داء، الحك$م .. Kأدغمت الياء في الياء، يا فتاي K

ِصح إ: (واحد قبل النداء وبعد النداء، ھنا قال . ْيضف ْنَ َ َليا ُ َليا) ِ lياء؟ ياء الُمتكلم، =نه كم$ا س$بق � ي$ضاف إ� إليھ$ا،  أي ِ َ
Kھ$$ي ُمرك$$ب إض$$افي، يعن$$ي: ٌوھ$$ي اس$$م، ل$$ذلك نق$$ول Kھ$$ذا ُمرك$$ب : عب$$دي، نق$$ول.. غ.م$$ي: الم$$ضاف والم$$ضاف إلي$$ه: َ َ

Kذاك وذل$ك ُمرك$ب تركي$ب إض$افي، =ن الك$اف : إضافي، و� تركيب إ� بين اسمين، إذ � تركيب في حرف، � نق$ول َ
  .ٌھذه الياء اسم: Kوال.م حرفان، وأما ھنا غ.مي، نقول

ْيضف ِْنإ( َ َليا ُ ِكعبد ِ ْ َ Kكعبد قيد قوله: ھنا المثال) َ ْيضف ِْنإ: (َِ َ ْيضف ِْن إ؛ =ن)ُ َ ِھذا فعل، وھو ُمنسبك م$ن : َُيضف.. ُ
ِكعب7د: ( لك$ن بقول$هاFض$افة المح$ضة، واFض$افة اللفظي$ة،: َمصدر، وقع في حيlز الشرط فيعم نوعي اFض$افة ْ َ أخ$رج ) َ

: اFضافية اللفظية، إذ ھذه ا=وجه الخمسة المذكورة في الشطر الث$اني � تت$أتى إ� ف$ي اFض$افة المح$ضة، ول$ذلك ق$ال
ِعبد( ْ ٌھذا مثال =ي شيء؟ لmضافة المحضة، عبد لي) َ   .ھذا ا=صل: ٌ

Kينئ$ذ � ُب$د م$ن تقيي$د قول$هٌھذه ا=وجه الخمسة ا]تي$ة فيم$ا إض$افته إض$افة مح$ضة، ح: ًإذا ْي7ضف ِْنإ: (ٍ َ =ن ھ$ذا ) ُ
ْيضف ِْنإ(صيغة عموم .. عام َ كل إضافة لفظية أو معنوية، وھذه ا=وجه فيم$ا إض$افته إض$افة مح$ضة لي$ست لفظي$ة، ) ُ

ٌأشعر بھذا، أما الوصف المشبه للفعل، وھو اFضافة اللفظية فإن يائه ثابتة � غ.. ٌوھذا مشعر به التمثيل Kي$ر � تح$ذف :
.. ي$ا ض$اربي: الياء ثابتة � غير، � يجوز حذفھا إذا نودي: ًالفتح واFسكان، إذا: ًضاربي مطلقا، لكن في الياء وجھان

Kالياء ثابتة � غير، � ُبد من إثباتھا و� يجوز حذفھا، ثم فيھ$ا وجھ$ان: نقول.. يا مكرمي ُ K : س$كان والف$تح، في$اؤه ثابت$ةFا
  .Kمكرمي، ويا ضاربي.. يا مكرمي: ا مفتوحة أو ساكنة، نحو�K غير، وھي إم

Kوھذا إن لم يكن الوصف مثنى أو جمعا وإ� تعين الفتح، يعني َ ً ٍإذا كان الوصف مفردا حينئذ يكون فيه وجھ$ان: ً ً :
ًن الوص$ف ل$يس مثن$ى أو Kالياء ثابتة � غير، الك.م في حركة الياء، إما ساكنة أو مفتوح$ة، فيم$ا إذا ك$ا.. الفتح في الياء

ًجمعا، فأما إذا كان مثنى أو جمعا فليس فيه إ� الفتح ًً K.  

.ص77ح(ًإذا قول$ه  أخ$رج المعت$$ل فل$يس في$$ه إ� لغ$ة واح$$دة، قب$ل الن$$داء وبع$د الن$$داء، وھ$ي إثب$$ات الي$اء وتحريكھ$$ا ) َ
ْيضف ْإن: (بالفتح، قوله َ ِكعبد ُ ْ َ Kوجوب إثبات الي$اء و� يج$وز ح$ذفھا البت$ة، : أخرج اFضافة اللفظية، وما حكمھا؟ نقول) َ َ

ًاFس$$كان والف$$تح، وھ$$ذا إذا ل$$م يك$$ن الوص$$ف مثن$$ى أو جمع$$ا، يعن$$ي: ويج$$وز ف$$ي الي$$اء لغت$$ان .. مكرم$$ي: ًك$$ان مف$$ردا: ً
Kضاربي، وأما إذا كان مثنى أو مجموعا فالياء ثابتة كذلك، وليس فيه إ� الفتح، وأما اFسكان ف. يجوز Kً ً.  

َي7ض ِْنإ( َلي77ا ْفُ kأي ي$$اء؟ نق$$ول) ِ lي$$اء الُم$تكلم: َ ٍتقيي$$د بالترجم$$ة، =ن$$ه إذا قي$$د ف$ي الترجم$$ة حينئ$$ذ ُيحم$$ل م$$ا تح$$ت .. َ K
ٍالم$$ضاف إل$$ى ي$$اء الُم$تكلم، أخ$$رج الم$$ضاف إل$$ى غي$ر ي$$اء الُم$$تكلم، ك$$صاحب زي$$د : الترجم$ة عل$$ى الترجم$$ة، فلم$$ا ق$ال l lَ َ

ًفه إلى ياء الُمتكلم، فقيد الياء ھنا بالُمتكلم، إذاًوغ.م زيد، ھذا ليس داخ. معنا، ولذلك أضا l lَ َ َK : لم$ا أطل$قK)ْي7ضف ْإن َ َلي7ا ُ ِ (
ُُحمل على ما قيlد به في الترجمة َ ِ.  

ًھذا المضاف الصحيح ا]خر، إذا أضيف لياء متكلم وليس معت.، وليس وصفا مشبھا للفع$ل، في$ه خم$س لغ$ات،  ً ً
ُا سردا، ذكر ا=ولى، وھي ا=شھر وا=فصح، ثم ثنى بم$ا دونھ$ا، ث$م الثال$ث والراب$ع أشار إليھا بالشطر الثاني، وسردھ ً

: ُوالخامس لم يسوي بينھما، وإنما لم يستطع الترتيب من أجل الوزن، وإ� ا=صل أنھ$ا مرتب$ة، لكن$ه ق$دم ا=ول$ى وھ$ي
ِعبد( ْ ِيا عبد: ًى الكسرة دلي. عليھا، تقولَھذا ھو ا=كثر وا=فصح، أن ُيْحذف الياء وتبق: عبدي، نقول: ا=صل) َ َ َ.  

ِكعبد: (ُا=ولى أشار إليھا بقوله: ًإذا ْ َ ِكعبد(، وقلنا )َ ْ َ َجع7لٱ (لـlھذا ُمتعلق بمحذوف مفعول ثاني ) َ َجع7لٱ(؛ =ن )ْ◌ْ ْ◌ْ (
  .يطلب مفعوليه

ِكعب7د( ْ َ يح$$ذف وي$$ستغني .. سرةا�كتف$$اء بالك$$: ھ$$ذه اللغ$$ة ا=ول$$ى، وھ$$ي ح$$ذف الي$$اء وا�س$$تغناء بالك$$سرة، يعن$$ي) َ
ِعْبد: بالكسرة ِيا عْبد.. َ َ ِيا غ.م، تبقى الميم مكسورة وتبقى الدال مكسورة، نحو.. َ َ ُ يا عبد، وھذا ھ$و ا=كث$ر وا=ف$صح، : َ

ِي$ا عب$اد ف$اتقون (( : ومنه قول$ه تع$الى ُ K َ ِ َِ ً س$واء ك$ان ف$ي المف$رد أو الجم$ع، الم$ضاف ق$د يك$ون مف$ردا وق$د ]16:الزم$ر))[َ ً
lجمعا، وكل منھما قد ُيضاف إلى ياء الُمتكلميكون  َ ٌ ًغلمان، نقول حينئذ إذا أضيف مطلق$ا فا=ف$صح ا�س$تغناء بالك$سرة : ً ٍ ِ َ ْ ِ

ِيا عباد فاتقون (( : عن الياء ُ K َ ِ َِ   .]16:الزمر))[َ
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ِكعبد( ْ َ ِعبدي َ ْ ِعبدي: (ھذا الثاني، وھو إثبات الياء ساكنة) َ ْ اكنة، وھ$ذا دون ا=ول الياء ثابتة لم تح$ذف، لكنھ$ا س$) َ
َيا عباد � خْوف علْيكم اليْوم (( : في الكثرة، ومنه َ َ َ َْ ُ ُ َ ٌ َ ِ   . بإثبات الياء ساكنة]68:الزخرف))[ِ

Kالثالث مما أش$ار إلي$ه الن$اظم َعب7د: (ِ ْ ي$ا عب$دي، : ًوھ$و بقل$ب الي$اء ألف$ا وح$ذفھا وا�س$تغناء عنھ$ا بالفتح$ة، أص$له) َ
ًقلبت الياء ألفا، وا=لف  ُْ َ ْ� يناسبھا ما قبلھا إ� مفتوحا، ونقلت الكسرة صارت فتح$ة، ُح$ذفت ا=ل$ف فق$الِ َ ِْ َِ ُ َعب7د: (ً ْ َي$ا  .. ()َ

َيا غ.م) .. (عْبَد َ ًھذه الفتحة بدل عن الكسرة، لماذا قلبت الكسرة فتحة؟ =ن الياء انقلب$ت ألف$ا، وا=ل$ف � : ٍحينئذ نقول) ُ ٌ
  ً.يناسبھا ما قبلھا إ� أن يكون مفتوحا

ًحينئ$$ذ عْب$$د بالك$$سر اس$$تغناء بھ$$ا ع$$ن الي$$اء ھ$$ذا ُح$$ذفت الي$$اء أص$$.، يعن$$ي ْ َ ِ ًِ َلي$$ست ُمنقلب$$ة، وبقي$$ت الك$$سرة عل$$ى : ٍَ ْ
َعبد: (Kأصلھا، وأما ْ ٌُحذفت ا=لف لكنھا فرع عن الي$اء، وبق$ي دليلھ$ا وھ$و الك$سرة منقلب$ة إل$ى الفتح$ة: ٍحينئذ نقول ھنا) َ ْ َ ِ .

َي$ا عْب$َد، ھ$ذا أج$ازه ا=خف$ش، والم$ازني، والفارس$ي، ونق$ل : ا، وا�ستغناء عنھا بالفتحة، نح$وًقلب الياء ألفا وحذفھ: ًإذا َ َ َِ ُ َْ
َيا عْبَدا، و� تحذف: بأن تبقى ا=لف: عن ا=كثرين المنع َ.  

َي$ا ح$ْسرتا (( : وارد في فصيح الك$.م.. Kوأما قلبھا فھو وارد َ َ َي$ا أس$فى ((  .. ]56:الزم$ر))[َ َ ، ھ$ذا ]84:يوس$ف))[ََ
Kوارد في الفصيح، فقلب الياء ألفا � إشكال فيه ثابت في فصيح الك.م، وأم$ا ح$ذفھا وا�جت$زاء بالفتح$ة ھ$و ال$ذي منع$ه  ٌ ً

ًقلبت الياء ألفا وف$تح م$ا قبلھ$ا لمناس$بة ا=ل$ف فبقي$ت كم$ا ھ$ي، إذا: َعْبَد، يعني: َعْبَدا ھو أصل: الجمھور ُ ً َُ َِ أيھم$ا أص$ل، : ِْ
Kالتي ھ$ي ح$ذف ا=ل$ف وإبق$اء الفتح$ة دل$ي. عليھ$ا ھ$ذه ف$رع، ولك$ن ق$دم .. َدا با=لف أصل، والتي تليھاَوأيھما فرع؟ عْب َ ً

  .وأخر ھنا كما ذكرنا للنظم

ْعب: (أشار إليه بقوله: ًإذا الرابع ٍوھو قلبھا ألفا، لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، =ن ا=ل$ف أخ$ف م$ن الي$اء، حينئ$ذ ) َداَ ِ k َ َ ً
ِ اسم أم حرف؟ اسم =نھا ُمنقلبة عن اسم، ليست كالياء الُمنقلبة في ھذه ا=لف ھل ھي َِ َْ ٍْ ٌ : تل$ك نق$ول) رم$ى(ًمث. أو) فتى(ٌٌ

ِحرف، =نھا ُمنقلبة عن حرف َ َفتيا: ْ ٍرميا ھذا ا=صل، حينئذ.. َ َ ًتحرك$ت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا فقلب$ت ألف$ا، : رمي$ا نق$ول: َ ُْ َ ََ َِ K
K ُمنقلبة عن حرف، وأماھذه ا=لف حرف � شك، =نھا ِ َ ْعبدا: (ْ َعبدي، نقول: ا=صل) َ kقلب$ت الك$سرة فتح$ة لل$تمكن م$ن : ِ ً َ ِ ُ

ًتحركت الياء وانفتح ما قبلھا فقلبت ألفا فصار: ًقلب الياء ألفا، فقيل ُ َْ ِ Kَ   .َعْبدا، بقيت كما ھي: َ

َي$$ا ح$$ْسرتا (( : ومن$$ه قول$$ه تع$$الى َ َ َي$$ا أس$$فى (( .. ]56:الزم$$ر))[َ َ ھ$$ذا ا=ص$$ل، ي$$ا : ي$$ا ح$$سرتي.. ]84:يوس$$ف))[ََ
  .ھذا ا=صل، فحصل فيھا ما حصل.. يا أسفي على يوسف.. أسفي

ًقلُبھ$ا ألف$ا وإبقاؤھ$ا، وقل$ب الك$سرة فتح$ة، وقلب$ت لم$اذا؟ كم$ا ذكرن$ا: ًإذا ْ kلتحركھ$ا وانفت$اح م$ا قبلھ$ا، =ن ا=ل$$ف : َ َِ
َأخف من الي$اء، والظ$اھر أن ھ$ذه ا=ل$ف اس$م، =نھ$ا ُمنق ْ ٍلب$ة ع$ن اس$م، فھ$ي م$ضاف إلي$ه ف$ي مح$ل ج$ر، ٌ ٌ َي$ا ح$ْسرتا (( ِ َ َ َ

ھن$$ا من$$ادى من$$صوب =ن$$ه : Kھ$$ذا من$$ادى من$$صوب، ون$$صبه فتح$$ة ُمق$$درة، ح$$سرتا نق$$ول:  ح$$سرتا تق$$ول]56:الزم$$ر))[
َي$ا ح$سرتا: Kمضاف وم$ضاف إلي$ه، فھ$و من$صوب عل$ى ا=ص$ل، والفتح$ة ُمق$درة، وھ$ذه الفتح$ة الموج$ودة َي$ا غ.م$ا، .. َ ُ

ِليست حركة إعراب، وإنما ھي حركة مناسبة، =نھا في ا=صل ُمنقلبة عن الك$سرة الت$ي لمناس$بة الي$اء، وھ$ذه لمناس$بة  َ ْ
  .الفتحة

م$$ضاف، وا=ل$$ف : مناس$$بة ا=ل$$ف، وح$$سرتا.. من$$ع م$$ن ظھورھ$$ا اش$$تغال المح$$ل بحرك$$ة المناس$$بة: ٍحينئ$$ذ نق$$ول
ِا=ل$$ف الُمنقلب$$ة ع$$ن ي$$اء: م$$ضاف إلي$$ه، وإن ش$$ئت ق$$ل َ َي$$ا أس$$فى (( :  م$$ضاف إلي$$ه ف$$ي مح$$ل ج$$ر بالم$$ضاف، ومثل$$هْ َ ََ

  .]84:يوسف))[

َعبديا: (الخامس أشار إليه بقوله ْ َإثبات الياء ُمحركة بالياء، ) َِ K َعبديا(َ ْ َعْبدي: ا=لف ھذه لmط.ق، أصله) َِ َِ.  

ِعْب$$دي ًدي، ث$$م تقل$$ب الي$$اء ألف$$ا، َعْب$$: باFس$$كان وب$$الفتح لغت$$ان، باFس$$كان وھ$$ي ا=كث$$ر وھ$$ي ا=ف$$صح، وب$$الفتح: َ َ ْ ُ K ُ َ ِ
َھ$$ذه لغ$$ة، وتح$$ذف وُيكتف$$ى بالفتح$$ة قبلھ$$ا.. وتبق$$ى َ ْ ٌھ$$ذه لغ$$ة رابع$$ة، بق$$ي لغ$$ة واح$$دة.. َُ وھ$$ي ح$$ذف الي$$اء وا�جت$$زاء : ٌ

ُقْل يا عبادي الذين أْسرفوا (( بالكسرة، ھذه خمس لغات  َُ َ َ َ ََ ِ ِ ِK]((ھذا دليل على الخامسة]53:الزمر ٌ.  

ًوذكروا أيضا وجھا سادسا : " ھذه خمس لغات، قال في شرح الكافية ً ًلغة سادسة :  يعني-ً
ا�كتف$اء ع$ن :  وھ$و–

ًاFض$$افة بنيتھ$$ا، وجْع$$ُل ا�س$$م م$$ضموما كالمن$$ادى المف$$رد  َوى معن$$اه، حينئ$$ذ إذا ُح$$ذف ُْيح$$ذف الم$$ضاف وُين$$: ، يعن$$ي"َ ِ ٍ
ّالمضاف ونوي معناه ُبني ِ َ ًُبني على ماذا؟ على الضم تشبيھا له بالمفرد.. ُ ّ ِ.  

َواجع77777777ل ْ َمن77777777 َ ِص77777777ح إ ًىَادُ . ْي77777777ضف ْنَ َ َلي77777777ا ُ ِ  

  

ِكعب7777777777د ْ َ ِعب7777777777دي َ ْ َعب7777777777د َ ْ َعب7777777777د َ ْ َعب7777777777ديا اَ ْ َِ  

  ج
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ًا�كتفاء ع$ن اFض$افة بنيتھ$ا، وجْع$ُل ا�س$م م$ضموما كالمن$ادى المف$رد، ومن$ه ق$راءة: وھو kرب : (َ ْجُن أح$ب َ lال$سk َ َ
Kإلي َ kرب، .. ربي).. ِ kربَ ْ اْحكم َ ْبال ُ lحقِ ٍ، ھنا رب بالضم بناء على أنه ُحذف المضاف إليه وھو الياء ون$وي معن$اه، حينئ$ذ َ ًَ َ َُ ِ k

  .Kُضم كالمنادى المفرد

kرب اغفر لي، وا=ص$ل: يا أمي، ويقولون: يا أم � تفعلي، أصله: وحكا يونس عن بعض العرب ْرب$ي، ُح$ذفت : َ َ ِ
ُالياء ونوي معناھا، ويا قوم � تفعلوا، يا  َ َ ٍھذا ا=ص$ل، ھ$ذا كل$ه محك$ي ع$ن الع$رب، حينئ$ذ نجع$ل ھ$ذه سادس$ة، : قوميُ

Kإنھا شاذة أو نادرة، ھو قليل � شك، =ن الضم ثقيل: وإن كان بعضھم قال َ.  

Kويا قوم � تفعلوا، ويظھر أن قائل$ه يح$ذف الي$اء والك$سرة، ث$م يعامل$ه معامل$ة ا�س$م المف$رد، في$ضم آخ$ره ض$مة  َ K ُ ُ َ
ًالمبني فھو منصوب تقديرا، يعنيمشاكلة للمفرد  ٍأن$ه أبق$اه عل$ى أص$له، فحينئ$ذ :  Kأبقاه على أص$له، ھ$ذا ك$.م ال$صبان: ٌ

ًحذف الياء ونوى معناھا، ثم أعطى المضاف ما ُيْعطى المفرد وھو الضم تشبيھا له بالمفرد َ َُ َ َ ََ.  

kرب: ٍحينئ$$ذ ْ اْحك$$مَ k، ربُ من$$ادى من$$صوب، ون$$صبه فتح$$ة .. لھ$$ذا من$$ادى من$$صوب =ن$$ه م$$ضاف باعتب$$ار ا=ص$$: َ
ٌفھ$$و من$$صوب . الم$$شاكلة أح$$سن.. Kُمق$درة عل$$ى آخ$$ره، من$$ع م$$ن ظھورھ$$ا اش$$تغال المح$$ل بحرك$$ة الم$$شاكلة أو المناس$$بة

Kتقديرا بفتحة ُمقدرة، منع من ظھورھا ضمة المشاكلة ً.  

ًھذا المضاف إلى ياء الُمتكلم الصحيح ا]خر ل$يس مع$ت.، ول$يس الم$ضاف ش$: ًإذا l ًبيھا بالفع$ل، ولي$ست اFض$افة َ
  .ًفيه إضافة لفظية، فيه خمس لغات، وزاد في شرح الكافية لغة سادسة

Kثم قال ُ:  

ُالمنادى إذا كان مضافا عرفنا حكمه من البيت السابق، ثم المن lادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ي$اء الُم$تكلمً َ ٍ ً ..
lمضاف إلى مضاف إلى ياء الُمتكلم، ھنا َيا اْبن أمي: َ َابن َيا.. (َ .أم ْ َٱبن(، )ُ .أم(ھذا مضاف، و) ْ ي$ا : م$ضاف إلي$ه، أص$له) ُ

lھذا مضاف، وھو مضاف إلى مضاف إلى مضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلم: يا ابن عمي، ابن.. ابن أمي ، ا=ص$ل ف$ي ھ$ذا أن َ
Kحكم واحد، =نه غير م$ضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلم، لك$ن خ$ص ھ$ذان اللفظ$ان لكث$رة ا�س$تعمال .. حكمه حكم غير المنادى ُ l َ
  .بمزيد عناية عند العرب

lثم إن المنادى إذا كان مضافا إلى مضاف إلى ياء الُمتكلم، فإن حكم الياء منه كحكمھا ف$ي غي$ر الن$داء، � ف$ر َ ٍ ً K : قُ
يا ابن جاري، كلھا الحكم واحد، قب$ل الن$داء وبع$د الن$داء، وإنم$ا .. يا ابن خالي.. يا ابن عمي.. يا ابن أخي.. يا ابن أمي

lيختص المضاف إلى ياء الُمتكلم َ َ ْ ًھو نفسه المنادى يكون مضاف، وياء الُمتكلم تكون مضافا إليه.. َ l َ.  

ٍأما إذا كان المنادى مضافا إلى اسم صحي ً K ،ح، وليس ياء متكلم، ولكن ھذا المضاف إليه مضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلمl َ
ي$ا اب$ن أخ$ي، وي$ا : فإن حكم الياء منه كحكمھا ف$ي غي$ر الن$داء، نح$و. فالحكم � يدخل في الحكم السابق، بل ھو مستقل

ان فق$ط لكث$رة ا�س$تعمال lاب$ن ع$م، ھ$ذان اللفظ$ان مخت$ص.. lاب$ن أم.. اب$ن أم، واب$ن ع$م: اب$ن ص$احبي، إ� إذا ك$ان لف$ظ
Kخصا بمزيد عناية، ولذلك عناه بھذا البيت ُ.  

ٌوفتح( َْ ٌكسر َْوأ َ ْ ُوحذف(َيجوز الوجھان الفتح والكسر، : يعني) َ َ م$ع ح$ذف الي$اء، : م$ع، يعن$ي: ال$واو بمعن$ى) َالي7ا َْ
ٌوف77تح( َْ ٌك77سر َوأ َ ْ لي$$اء م$$ع الك$$سر، وا=ل$$ف م$$ع الف$$تح، الف$$تح والك$$سر، وح$$ذف ا: Kأن$$ت ُمخي$$ر ب$$ين ا�ثن$$ين، يعن$$ي لغت$$ان) َ

.استمر(وحذف الياء وا=لف كما سيأتي  َ َاطرد، في قولھم: يعني) َْ K) :َاب7ن َي7ا .أم ْ Kي$ا اْب$ن أم(lي$ا اب$ن أم، ) ُ ُ َي$ا اْب$ن (ب$الفتح و) َ
lمضاف إلى ياء الُمتكلم، وكذلك: يا ابن أمي، أم: بالكسر، وأصله) lأم َابن َيا: (َ .عم ْ lْبن عم، بكسر الم$يم وفتحھ$ا ف$ي يا ا) َ َ

َوفتح أو كسر للميم، وأجاز بعضھم الضم: اللفظين، ولذلك تقول ٌ kيا اْبن أم: ٌ ُ kيا اْبن عم، لكنه قليل ھ$ذا، والم$شھور ھ$و .. َ َ َ
  .الفتح والكسر

َابن َيا: (في قولھم .أم ْ َي$ا اْب$ن أم وي$ا اْبن$ة . K ُمؤن$ثالحكم واحد، =نه نفس اللف$ظ لكن$ه.. َاْبْن اْبنه، كما سبق: ومثل) ُ K ُ َ
lأم، ويا اْبن أم، ويا اْبنة أم، بالكسر فقط، ويا اْبن عم ويا اْبنة عم، ويا اْبن عم بالك$سر  دون ي$اء l lَ َ َ َ َ َ َK K Kَ َُ ُ م$ع ح$ذف الي$اء، وي$ا .. ُ

lاْبنة عم، � فرار عن ھذين الوجھين َ َ.  

َيا اْبن أم ويا اْبن ع: Kأما الفتح َ َK   : Kم ففيه قو�نَ

ٌوف77777777تح َْ ٌك77777777سر ْوٱ َ ْ ُوح77777777ذف َ َ ّس77777777تمرٱَلي77777777ا ٱ َْ َ َْ  

  

َف777777ي ي777777ا َاب777777ن ِ َأم ي777777ا ْ . َاب777777ن ُ َع777777م ) ْ . ّمف777777ر َ ََ  
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Kأن ا=صل أما وُعما، يعني: أحدھما K َيا عْبدا: ًبقلب الياء ألفا، مثل: ُ ْيا غ.ما، قلبت الياء ألفا، ث$م ُح$ذفت ا=ل$ف، .. َ َ ْ ُِ ِK ُ ً ُ ََ َ
َيا اْبن أم، ويا اْبن عم مثل عْب$دا: يعني َ َ َK K َمث$ل غ.م$ا.. ُ Kي$ا غ.م$ا، قلب$ت الي$اء ألف$ا ث$م ح$ذفت.. ُ ُ ً ُْ َُ ً ا=ل$ف فبقي$ت الفتح$ة دل$ي. ِ

ٌأم وعم بقلب الياء ألفا، فحذفت ا=لف وبقيت الفتحة دلي. عليھا، وھذا وجه حسن: أن ا=صل. ٌعليھا، ھذا وجه ً ً K Kَ ُ.  

ِأنھما ُجع. اسما واحدا ُمركبا وُبنيا عل$ى الف$تح، ھ$ذا بعي$د: والثاني ً ً ًK Kاْب$ن أم$ا: َ َأم$ا، فحينئ$ذ ُرك$ب تركي$ب .. َ l ٍ K خم$سة
َعشر الراء مفتوح ھذا مثله، وھذا بعيد: عشر، مثل ََ.  

َوا=ول ق$$ول الك$$سائي ُأم$$ا وعم$$ا، وح$$ذفت ا=ل$$ف ث$$م اكتف$$ي بالفتح$$ة، والث$$اني ق$$ول س$$يبويه : وھ$$و أن ا=ص$$ل: ِ K K
َوالبصريين، أنه ُمركب تركيب خمسة عشر، ھذان الوجھان في الفتح، لم فتحا يا اْبن أم، ويا اْبن ع َ َK ِ ِ ُ َ K َم؟ م$ذھب الك$سائي ِ K

Kبا=لف، قلبت الياء ألفا ثم ُحذفت، يا اْبن عما، ا=صل) Kأما(أن ا=صل : إمام الكوفيين ِ َِ َ K ُ ً Kيا ابن عمي، قلب$ت الي$اء ألف$ا ث$م : ُ ُ ً
ٌله أصل في الصحيح، وھذا ما دام أنه خارج ع$ن ا=ص$ل ف$ا=ولى أن ُيحم$ل عل$ى .. حذفت، وھذا جيد وله أصل ھناك ٌ

  .صل ذاك، ھذا جيدا=

Kأنه ُمركب تركيب خمسة عشر، وھو قول البصريين، وقول إمامھم سيبويه: والثاني َ.  

lيا اْبن أم: Kوأما الكسر Kيا اْبن عم، فظاھر مذھب الزجاج أنه مما اجت$زئ في$ه بالك$سرة ع$ن الي$اء المحذوف$ة م$ن .. َ ِ K َ l َ َ
lغير تركيب وھذا واضح، يا اْبن أم ِعْبد : مثل أصله ماذا؟ َ ِيا عباد ف$اتقون (( َ ُ K َ ِ َِ عب$د، ي$ا اب$ن أم$ي، ..  عب$اد]16:الزم$ر))[َ

ًبالي$اء ث$م ح$ذفت الي$اء، واكتف$ي بالك$$سرة دل$ي. عل$ى المح$ذوف، ي$ا اب$ن عم$$ي بالي$اء ح$ذفت الي$اء واكتف$ي بالك$سرة ع$$ن 
  .� إشكال ھذا واضح: ًالمحذوف، إذا

ِكعب77د: (ال$$سابقةھ$$ذان اللفظ$$ان محم$$و�ن عل$$ى بع$$ض اللغ$$ات : ًإذا ْ َ ِعب77دي َ ْ َعب77د َ ْ َعب77د َ ْ َعب77ديا اَ ْ ھات$$ان اللغت$$ان : ًإذا) َِ
lمأخوذتان مما س$بق، ف$القول فيھم$ا ق$ول ف$ي ال$سابق، وإنم$ا انف$ردا لك$ون المن$ادى ل$يس م$ضافا إل$ى ي$اء الُم$تكلم، وإنم$ا  َ ً ٌ

lمضاف إلى مضاف إلى ياء الُمتكلم، وا=صل أنه يستوي فيه قبل النداء وبعد    .النداءَ

ٌوفتح( َْ ٌكسر وٱ َ ْ ًللميم، وأجاز قوم ضمھا أيضا، إذا: يعني) َ ً   .ث.ث لغات: ٌ

ُوح77ذف ( َ ٌوف77تح .. َالي77ا َْ َْ ٌك77سر َوأ(ٌم$$ا إع$$راب ف$$تح؟ مبت$$دأ، ) َ ْ ُوح77ذف(ٌعط$$ف علي$$ه، ) َ َ ٌك$$ذلك عط$$ف علي$$ه، ) َالي77ا َْ
ُحذف(   .ٌمضاف إليه للضرورة الياء وكلھا لغة) َاليا(مضاف و) َْ

َاست( َالجملة خب$ر المبت$دأ، والم$راد با�س$تمرار ھن$ا ھ$و معن$ى اط$رد، يعن$ي) َمرْ K :ُِمط$رد، يعن$ي K : كثي$ر ف$ي ل$سان
Kيا اْبن أم: العرب، يستعملون ھذا اللفظ Kيا اْبن عم، يا ابن أم.. َ K َ Kي$ا اب$ن أم : ف$ي. lيا ابن أم، ول$ذلك ق$رئ بھم$ا ف$ي ال$سبع.. َ
Kويا ابن عم، لماذا خص ھذا ُ Kلكثرة ا�ستعمال، أما ما � يكث$ر اس$تعماله م$ن نظ$ائر ذل$ك نح$و: ن اللفظان؟ نقولK : ي$ا أب$ن

َف7ي ي7ا: (ٌأخي، ويا ابن خ$الي، فالي$اء ثابت$ة � غي$ر، ول$ذلك ق$ال الن$اظم ھن$ا َاب7ن ِ .أم ْ ف$ي نح$و كم$ا س$بق معن$ا : ول$م يق$ل) ُ
  : ًمرارا

ِنحو ِفي(قلنا  ْ َفي يا: (Kإشارة إلى أن غيره ُيقاس عليه مثله، وأما ھنا قال) َ َابن ِ ٌحينئذ َدل على أنه مق$صور عل$ى ) ْ ٍK
َابن َيا: (اللفظين المذكورين، وقوله َف7ي ي7ا: (ٌھذا خاص بالنداء، ول$ذلك ق$ال الن$اظم) ْ َاب7ن ِ .أم ْ ف$ي : لإل$ى آخ$ره، ول$م يق$) ُ

  .نحو

lإذا أض$يف المن$ادى إل$ى م$ضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلم وج$ب إثب$ات الي$اء إ� ف$ي : " قال الشارح ھنا َ َاب7ن(ٍ ّأم ْ َاب7ن(و) ُ ْ 
ّعم Kيا ابن أم أقبل، ويا ابن ع$م ي$ا اب$ن .. Kيا ابن أم: وتكسر الميم أو تفتح، فتقول" فتحذف الياء منھما لكثرة ا�ستعمال ) َ l

َمفَ )(lعم،  ٌھذا تابع للمثال، ويحتمل أنه تابع للحك$م، � مف$ر ع$ن ھ$ذين الن$وعين، يعن$ي) ّرَ اخت$صاص ھ$ذين الن$وعين : ٌَ
  .بھذين اللفظين � فرار عنه، يحتمل ھذا وذاك

ِابن أم في قول أبي زبي$د الط$ائي يرث$ي أخ$اه: بفتح الميم وكسرھا، وقد ورد ثبوت الياء في"  ُ l) :7أم7ي َاب7ن اَيM  اَوي7 ُ
َشق َيقُ M ِنفسي ْ Mأمي َابن اَي) " (َ .عم7ا َابن7ة اَي7: (ًبإثبات الياء، ھذا على ا=صل، وورد قلب الياء ألفا وبقاؤھا ف$ي ابن$ة ع$م) ُ َ 
ِتلوميَ ) ُ ِواھجعي َ َ ًكم لغة؟ أربع لغات، لكن المشھور ھو ما ذكره الناظم، وأما إبقاء الياء وقلب الياء ألف$اف حك$م : ًإذا) ْ K

ِمثلھما، وأبت وأمت: ضرورة أو شاذ، كما يأتي فيبعضھم بأنھا  ِ:  

ِوفي َالندا أب َ َ َ Mت أمـ. ُ ْت عرضـِ َ َ ْواكسر *** ِ َِ ِأو ْ ْافتح َ َ َومن ْ ِ ْعوض .التا َاليا َ َ ِ  

ُنح7777777و س7777777عد ِف7777777ي ْ َ ِْ َس7777777عد َ ْ ْ)وس ينت7777777صبٱ َ َِ َ ْ ِ َ  

  ج

   . . . . . . . . . .ٍانَث77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
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ِوف7ي ( ْالن77دا أب7ت أم77ت ع7رض َ َ َ . َِ ُِ َ َ M (ب$$أن ق$ول الن$$اظم ھن$$ا: ول$$ذلك ُيمك$$ن أن ُيق$ال) :اس7تمر. َ اط$رد ف$$ي ھ$$ذين : يعن$$ي) َْ
ُوحذف: (حذف الياء، ولذلك قال.. للفظين الحذفا َ قد ُيقال بأنه ُيفھ$م من$ه أن$ه ف$ي غي$ر ھ$ذين اللفظ$ين إثب$ات الي$اء ) َاليا َْ

ِفھم منه أن غيره وھو إثبات الياء غير ُمطرد ض$عيف، يعن$ي. فيه ضعف K َ ِ ي$ا اب$ن .. lي$ا اب$ن أم.. lف$ي ھ$ذين اللفظ$ين، أم: ُ
ًإثبات الياء أو قلبھا ألفا غير ُمطرد، فإذا لم يكن ُمطرد صار مسموعا: ًذااطرد حذف الياء، إ: lعم، قال ًِ ِK K.  

ِوفي َالندا أب َ َ َ Mت أمـ. ُ ْت عرضـِ َ َ ْواكسر *** ِ َِ ِأو ْ ْافتح َ َ َومن ْ ِ ْعوض .التا َاليا َ َ ِ  

َالندا ِفي ( M (وفي النداء، ھذا ُمتعلق بقوله: يعنيl ْعرض: (َ َ Kق$دم الج$ار والمج$رور ف$دل : ًاع$رض ف$ي الن$داء، إذ).. َ َ
Kعلى ا�ختصاص، على أن ھذين اللفظين يكونان باللغتين الم$ذكورتين ف$ي الن$داء فح$سب، أم$ا غي$ر الن$داء ف$.، ول$ذلك 

ِوف7ي(أن ھذين اللفظ$ين مم$ا اخت$صا بالن$داء، : سيأتي َالن7دا َ M ( � ٍَدل عل$ى أن التع$ويض ھن$ا م$ن ي$اء الُم$تكلم ف$ي أب وأم ٍ l َ K
  .ھو خاص: ًن إ� في النداء، إذايكو

ِأبت أمت( ِ. َُ ِأبت(، )َ َ ِأم7ت(ھذا مبتدأ، و) َ . ِي$ا أب$ت ي$ا أم$ت ھ$ذا : ٌھ$ذا معط$وف علي$ه بإس$قاط ح$رف العط$ف، يعن$ي) ُ ُِ

َع77رض(الم$$راد،  َ ْواك77سر(ھ$$ذا فع$$ل ماض$$ي، والجمل$$ة خب$$ر، ) َ َِ ِأو ْ ْاف77تح َ َ َوم77ن(أم$$ران، ) ْ ِ ْع77وض .الت77ا َالي77ا َ َ أ، الت$$اء مبت$$د) ِ
ْعوض(و َ َومن(خبر، ) ِ ِ lُمتعلق بقوله) َاليا َ ْعوض: (َ َ ِ.(  

ِيا أمت .. ِفي النداء � في غيره، يا أبت : ًإذا ْعرض(ُ َ ًما ھو الذي عرض؟ قلب الي$اء ت$اء، ال$سابق ف$ي اللغت$ين) َ َ َ :
ِابن عم وعْبد، المعروف المشھور َ l :ٌأن الياء تقلب ألفا، وأما أنھا تقلب ت$اء ھ$ذا خ$اص ً K ع$رض ف$ي : ً بھ$ذين اللفظ$ين، إذاً

ًأمت، بقلب الياء تاء، وا=صل.. ِالنداء � في غيره أبت    .أمي.. أبي : ِ

َفھم من قوله: ًإذا ِ َالندا ِفي: (ُ M ( ٍأن التعويض ھنا من ياء الُمتكلم في أب وأم � يكون إ� في الن$داء، لتقديم$ه الج$ار l َ
ًوالمجرور، وفھم أيضا من التنصيص عل$ى  َُ ِأب7ت أم7ت: (قول$ه، بقول$هِ ِ. َُ ف$ي : ٌأن$ه خ$اص بھ$ذين اللفظ$ين، ول$ذلك ل$م يق$ل) َ

ِأب7ت أم7ت: (نحو، وإنم$ا ق$ال ِ. َُ َف$دل عل$ى أن$ه خ$اص بھ$ذين اللفظ$ين، وفھ$م أي$ضا أن ذل$ك مخ$تص ب$ا=ب وا=م، وأفھ$م  ) َ ََ ْ ً ٌُ ٌِ
ْعرض: (ٍأن التعويض ليس ب.زم فيھما، =نه قال: ًأيضا َ َوالعرض ليس ب.) َ   .ٍزمَ

َأب$ي وأم$ي، ف$ي الن$داء � ف$ي غي$ره ع$رض، : أن اللفظين خاص$ان ب$أب وأم، أص$له: نأخذ من الشطر ا=ول: ًإذا َ َ
ْواكسر(ًليس ب.زم، تقلب الياء تاء، : ًإذا َِ ِأو ْ ْفتحٱ َ َ ِأبت، أمت.. ِالتاء أبت: يعني) ْ ِأمت، يا أب$ت.. َ ِي$ا أب$ت، ي$ا أم$ت.. َ ي$ا .. َ

ْنا قدم الكسر =نه أكثر، وأخر الفتح =نه أقل، وإن ك$ان الث$اني أق$يس م$ن ا=ول، الث$اني ال$ذي َأمت، بالفتح والكسر، وھ K َ
ْواكسر. (ھو الشائع في لسان العرب: ْھو الفتح أقيس، والكسر أكثر، يعني َِ ِأو ْ ْافتح َ َ ْوھو ا=قيس ال$ذي ھ$و الف$تح، =ن ) ْ

kالتاء عوض عن الياء، وحركتھا الفتح، وتحركھا بح َ ٌركة أصلھا ھو ا=صل، لماذا؟ =ن التاء عوض ع$ن الي$اء، والي$اء ٌ ِ
Kفي ا=صل أنھا ُمحركة، =ن ما نقلبھا تاء إ� إذا تحركت Kَوتحركت بالفتح ،K َ.  

ٍيا أمت، بالفتح لمناسبة الياء =نھا ُمنقلبة عن الياء، والياء حركتھ$ا حرك$ة ف$تح، فحينئ$ذ نق$ول.. َيا أبت: ًإذا نقول ِ َ ْ َ :
kوتحركھ$ا الف$تح، الي$اء وحرك$ة الي$اء ع$ن ٌعوض التاء =ن ْا=قيس، ھو الفتح ً:إذا ،َْعطى حكم ما انقلبت عنهُت  الت$اء :يعن$ي َ

  .أقيس :قيل لذلك واضح، وھذا ا=صل، ھو الياء وھو أصلھا بحركة

 ي$ا :قي$ل كأن$ه :عن$يي الي$اء، قب$ل م$ا ي$ستحقه كان الذي الكسر عن ٌعوض الكسر =ن العرب، لسان في أكثر والكسر

ْكسرت لماذا ِأمت، يا ..ِأبت َ ِ  ًقل$ي.، بعي$د ھ$ذا ًمك$سورا، يك$ون أن قبلھا ما يناسبھا الياء ھذه ياء، عن منقلبة التاء =ن التاء؟ ُ

ِف$أْعطيً مكسورا يكون الياء قبل ما أن راعوا كأنھم العرب، لسان في ٌمسموع الكسر ولكن التاء، ھو ْا=قيس :نقول ٍحينئذ ُ 

 م$ا =ن الت$اء مج$يء ح$ين وزال الي$اء، قب$ل م$ا ي$ستحقه كان الذي الكسر عن ٌعوض الكسر =ن أكثر والكسر للتاء، ًحركة

  .للتاء فأعطوھا الياء قبل التي الكسرة أخذوا كأنھم ًمفتوحا، إ� يكون � قبلھا

َُسمع ھكذا :كل على   .بھما وننطق والفتح، بالكسر ِ

ْواكسر( َِ ِأو ْ ْافتح َ َ Kقدم ً:اإذ )ْ   .العرب لسان في ًاستعما� أقل =نه به ثنى والفتح ْأقيس، يكن لم وإن أكثر =نه الكسر َ

َومن( ِ ْعوض .التا َاليا َ َ  وإذا الي$اء، ع$ن ٌع$وض التأني$ث، ت$اء أنھ$ا س$يأتي كما ِوأمت، ِأبت :في التي ھذه التأنيث تاء )ِ

 َُيْجم$ع � ٍحينئ$ذ الياء، عن ٌعوض التاء =ن والياء، التاء بين َنجمع أمتي، ياو أبتي يا :ُيقال ف. بينھما، َُيْجمع ف. كذلك كان

َالعوْض بين َوالُمعوض ِ  ع$ن التعلي$ل ف$ي قي$ل الي$اء؟ ع$ن التأنيث تاء اختير لماذا ..الياء عن التأنيث تاء َُعوض وإنما عنه، َ

ِمظن$$ة وا=م ا=ب =ن :إليھ$$ا أض$$يف إذا الي$$اء  المبالغ$$ة معن$$ى فيھ$$ا Kع.م$$ة، :ف$$ي ت$$ستعمل ھ$$ذه لت$$اءوا والتعظ$$يم، التفخ$$يم َ

ض وإنم$ا !قي$ل ھك$ذا ..ت$اء الي$اء ع$ن ُيْبَدل أن ناسب ٍحينئذ والتھويل، والتعظيم lإلي$ه أض$يف إذا الي$اء ع$ن التأني$ث ت$اء َُع$و 

ِمظنة منھما ًك. =ن وا=م، ا=ب   .ةKع.م :في كما عليه تدل والتاء وا=م، ا=ب ھو الذي التفخيم َ
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َوم77ن(ًإذا نأخ$$ذ م$$ن قول$$ه  ِ ْع77وض .الت77ا َالي77ا َ َ َالت$$اء ع$$وض م$$ن الي$$اء أنھم$$ا � يك$$ادان يجتمع$$ان، =ن الع$$وْض ) ِ ِ ٌ
َوالُمع$$وض � يجتمع$$ان ْويج$$وز ف$$تح الت$$اء وھ$$و ا=ق$$يس كم$$ا س$$بق، وك$$سرھا وھ$$و ا=كث$$ر وب$$الفتح ق$$رأ اب$$ن ع$$امر، . َ

َقال : (وبالكسر قرأ غيره من السبعة lيْبنُؤمَ َ ْ تأخذَ �َ ُ ْ    .]94:طه[)َ

ِوفي(ًإذا  ِالندا أبت أمت َ ِ. َُ َ َ M (ِيا أمت .. ِبالتاء فيھما على النداء يا أبت)َعرض َ ْع7رض(ًال$ذي ھ$و إب$دال الي$اء ت$اء، ) َ َ َ (
ٍأنه عارض ليس ب.زم، فلك أن تستعمله كما سبق: بمعنى ٍيا أب$ا، باللغ$ات الخم$س، حينئ$ذ تزي$د علي$ه .. َيا أب.. يا أبي: ٌ

ْواكسر(.. ھاتان اللغتان صار سبع، سيأتي مزيد لغتين َِ ِأو ْ ْافتح َ َ ْ.(  

ْع77رض: (ً إذا قول$$ه َ ٍأفھ$$م أن التع$$ويض ل$$يس ب$$.زم، فيج$$وز فيھم$$ا م$$ا ج$$از ف$$ي غيرھم$$ا م$$ن ا=وج$$ه ال$$سابقة، ) َ َ ْ
  .يا أبي ويا أمي: وا=صل

ِيا أبت ويا أمت بفتح التاء وكس: ُيقال في النداء:  قال الشارح ھنا ٍرھا، وكل منھما حينئذ منصوب عل$ى ا=ص$ل، ِ ٌ
ٍ=نه مضاف ومضاف إليه، والك.م في المنادى المضاف إلى ياء الُمتكلم، حينئذ ا=صل فيه أنه منصوب، ثم تنظر ف$ي  l َ

lالحركة وتقدر على حسب ما يظھر Kوكل منھما منصوب =نه ُمْعرب، فإنه من أق$سام الم$ضاف لفتح$ة ُمق$درة عل$ى م$ا . ُ َ ٌ
ي$ا أب$ي : ليس على التاء، =ن التاء ھذه منقلبة عن الياء، والتقدير إنما يكون على الحرف الذي ھو قبل الي$اء.. بل التاءق

Kيا أبت على الباء تقدره، وأما التاء فھي عوض عن الياء ف. تقدر عليه: ًالباء، إذا َ َُ ٌُ َ ِ K ِl.  

ال المحل بالفتحة =ج$ل الت$اء �س$تدعائھا ف$تح م$ا قبلھ$ا، � Kبفتحة ُمقدرة على ما قبل التاء منع من ظھورھا اشتغ
ِيا أمت، بفتح الت$اء وك$سرھا، .. ِيا أبت: على التاء =نھا في موضع الياء التي يسبقھا إعراب المضاف إليه، ولذلك ُيقال

َالع$وْض والُمع$وض من$ه، ٌيا أبتي ويا أمتي، =ن التاء عوض من الياء ف$. ُيجم$ع ب$ين : و� يجوز إثبات الياء، ف. تقول َ ِ
ِأبتي يا: (وقد ورد ثبوت الياء في الشعر َ ِ إلى آخره، يا أبتي، جاء فيه إثبات الياء)فإنما فينا َزلت ) َ َ.  

lوكذلك ورد ثبوت ا=لف المنقلبة عن ياء الُمتكلم َ.  

  

ُتق7777777777777ول ُ َبنت77777777777777ي ق77777777777777د أن77777777777777ى أن77777777777777اك َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ِ  

  

َي7777777777777777ا أبت7777777777777777ا عل7777777777777777ك أو ع7777777777777777ساكا ََ َ َ َ ََ ََ .  

  جج

َأبتا علك أو عساكاَيا   ََ َ َ ََ ََ   : وقول الراجز في البيت المشھور،.

ُالعينانھذا سبق معنا  َ ْ َ : " يا أبتاه، وھو يدل على أنھا تاء التأنيث، قال ف$ي الت$سھيل: ً، ويجوز إبدال ھذه التاء ھاءْ
ِ ھاء في الخط والوقف جائز، وق$د ق$رئ ب$الوجھين ف$ي ال$سبع، ورس$مت ف$ي الم$صحف بالت$اءوجعلھا ُ ٌ تقل$ب ھ$ذه : ً، إذا"ً

  .التاء ھاء، فدل على أنھا تاء التأنيث

ِ اختلف في جواز ضم التاء في أبت وأمت، مثل ِ ِ ُ cرب: ْ ْاحكم َ ُ ُفيه لغة سادس$ة، ھ$ل أب$ت وأم$ت مثلھ$ا، :  ھناك، قلناْ ُ َ
ِھما التاء أم �؟ اختلف في جواز ضم التاء في أبت وي$ا أم$ت، فأج$ازه الف$راء ومنع$ه الزج$اج، ونق$ل ع$ن تضم في: يعني K ِ ِ ُِ ُ َْ

ِأنه سمع من العرب من يقول: الخليل ًيا أبت ويا أمت بالضم، إذا: َ ُ َُ َُسمع ضم التاء: َ ِ.  

ِيا أبت: حقةست سابقة، وأربع �حقة، ا=ربع ال.: وعلى ھذا يكون في ندائھما عشر لغات ِي$ا أم$ت بك$سرھما، .. َ
َويا أبت ويا أمت بفتحھما َ ِالكسر والف$تح، وي$ا أبت$ي بإثب$ات الي$اء وي$ا أبت$ا بقل$ب الي$اء ألف$ا، ھ$ذه ع$شرة، ي$ا أب$ت ب$الفتح .. َ َِ َ ًَ َ

ْواكسر: (والكسر َِ ِأو ْ ْافتح َ َ   .ٌھي عشرًلغتان، وإثبات الياء لغة ثالثة، وقلب الياء ألفا لغة رابعة، مع الست ف) ْ

ِي$ا عْب$د، وھ$ذه ا=ربع$ة: الست ال$سابقة، ف$ي: وعلى ھذا يكون في ندائھما عشر لغات الف$تح : تثلي$ث الت$اء، يعن$ي: َ
ُوالكسر والضم، يا أبت يا أبت يا أبت َ َ ََ ُيا أمت يا أمت يا أمت، ھذه ث.ث لغات، والجمع بينھما وبين ا=ل$ف ف$ي نح$و.. ِ ُ ُ َُ ِ :

َيا أبتا ويا  ِأبتيَ   . كلھا عشر لغات، ھذهَ

  :المنادى المضاف للياء أربعة أقسام: ًإذا خ.صة ما سبق نقول

Kي$$ا فت$$اي وقاض$$ي، و� يج$$وز : ٌم$$ا في$$ه لغ$$ة واح$$دة، وھ$$و المعت$$ل، ف$$إن ي$$اءه واجب$$ة الثب$$وت والف$$تح، نح$$و: ا=ول َ
م$ا في$ه : ً فل$م يب$ق إ� الف$تح، إذاKإسكانھا لئ. يلتقي ساكنان، و� بالكسر وال$ضم =ن ھ$اتين الح$ركتين ثقيلت$ان عل$ى الي$اء

ُذانـِق7777777777777777ـال ىِنـ.أرق7777777777777777 تاـأب7777777777777777 َاـي777777777777777 ّ
  

  

َنومـال777777777777777777ـف ْ َطع777777777777777777ـَت ) ّ ُمهـْ ُالعين777777777777777777ان ُ َ ْ َ ْ  
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lلغة واح$دة، وھ$و المعت$ل الم$ضاف إل$ى ي$اء الُم$تكلم، ل$يس في$ه إ� إثب$ات الي$اء و� يج$وز ح$ذفھا، ب$ل إثباتھ$ا واج$ب ث$م  َ ٌ
Kتحرك بالفتح، وأما الكسر والضم فثقي.ن K K ُ.  

ضافته إضافة لفظية، ف$إن ي$اءه ثابت$ة � ما كانت إ: ما فيه لغتان، وھو الوصف المشبه للفعل، يعني: القسم الثاني
Kغير، وھي إما مفتوحة وإما مكسورة، مثل K :يا مكرمي ويا ضاربي.  

ًما فيه ست لغات، وھو ما عدى ذلك وليس أبا و� أما: القسم الثالث ًK ..ده، م$ا ع$دى ذل$ك، يعن$ي$lُب$د أن نقي �َ ُ K : م$ا
ً أما، فيه ست لغات، مثلًعدى المعتل، والوصف المشبه للفعل، وليس أبا و� K :غ.مي وعبدي.  

ض ت$اء التأني$ث ع$ن ي$اء الُم$تكلم، : الرابع lما فيه عشر لغات، وھو ا=ب وا=م، ففيھما م$ع اللغ$ات ال$ست أن تع$وl َ َ ُ
ٌثبة وھبة، وھ$و ش$اذ: وتكسرھا وھو ا=كثر، أو تفتحھا وھو ا=قيس، أو تضمھا على التشبيه بنحو : ش$اذ، يعن$ي: قي$ل.. ٍ

ُُيثبت لغة ثم بعد ذلك ھل يستعمل أو �؟ مسألة ثانية، نحن نتكلم في اللغات الواردة: ليل، يعنيق َْ.  

َوربما ُجمع بين التاء وا=لف فقي$ل Kي$ا أبت$ا وي$ا أمت$ا، وھ$ذا ف$ي ال$شعر خاص$ة، وأم$ا: ِ َ َ َُ ّاْب$ن أم واْب$ن ع$م، ف$ا=كثر : َ َّ َ َُ

lا�جتزاء بالكسرة عن الياء، يا اْبن أم lيا اْبن ع$م ا=كث$ر الك$سر وھ$ذا واض$ح، أو أن يفتح$ا للتركي$ب المزج$ي.. َ َ وھ$ذا .. َ
ِوق$د ق$رئ ب$الوجھين. على قول، سيبويه والبصريون على أنه تركيب، لكن المشھور أنه تركي$ب خم$سة ع$شر َق$ال (( : ُ َ

Kيْبنُؤم  َ lقال يْبنُؤم، وھذا تخريج سيبويه والبصريين.. ]94:طه))[َ َ Kي$ا اب$ن أم$ا، : ي والف$راء إل$ى أن ا=ص$لوذھب الك$سائ. َ
lبالياء ثم قلبت الياء ألفا، ابن عما بقلب ياء الُمتكلم ألفا، ث$م ح$ذفت ا=ل$ف المنقلب$ة ع$ن ي$اء الُم$تكلم وبقي$ت الفتح$ة : يعني lَ َK ُ ًُ ًK َ

  .ًالتي قبلھا دلي. عليه

ًاذا؟ =نه ليس منادى مضاف، وإنم$ا ھ$و ُي$ذكر فرع$ا Kابن عم من ا=قسام، لم.. Kأربعة أقسام، ولم نذكر ابن أم: ًإذا َ ْ
َو� يدخل ف$ي ا=ربع$ة ا=ق$سام، وإنم$ا ال$ذي ُيْعن$ى ب$ه ھ$و أن يك$ون الم$ضاف نف$سه ال$ذي يل$ي ح$رف الن$داء ُ ْ أن يك$ون : َ

ِمضافا، أما المضاف إلى مضاف إلى ياء الُمتكلم ھذا خارج، =ن ا=صل فيه عدم دخوله فيما ذكر Kُ l َ ً.  

  

  

ْأس ْماء )زمت النداءَ َ ُ ََ M َِ َ  

  

Kمم$ا ج$از ن$داؤه، أن ي$صلح أن ين$ادى وأ� ين$ادى، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، زي$د.. ً ا=صل في ا�سم أن يكون من$ادى ِ ..
ي$ا غ$.م زي$د، يج$وز في$ه الوجھ$ان ھ$ذا ا=ص$ل، ف$إذا ل$زم حال$ة واح$دة وھ$و الن$داء .. يا زيد، جاء غ.م زيد.. جاء زيد

  . عن ا=صل، ولذلك كلمات معدودة ھي التي لزمت النداءٌھذا خارج: ٍحينئذ نقول

ْأسماء )زمت النداء:   قال َ ُ َ َْ M َِ َ أو ال$ذي ين$ادى ھ$و ا�س$م .. ًالذي يكون مدخو� للن$داء ھ$و.. ، =ن الذي ي.زم النداءَ
K، ثم ھذا الم.زم للنداء على ث.ثة أقسام"�زمت النداء" ُ:  

ٌمسموع، ومقيس، وشائع غير مقيس   .منقول عن العرب، ومقيس، وشائع غير مقيس.. ، مسموعٌ

ُوفل( ُ ُبضمتين للُمذكر، وفلة) َ ُ K : ،للُمؤنثK)ُبعض ْ cيخص َما َ َبالندا َُ M Kُيفھم منه أن ھن$اك ألفاظ$ا أخ$ر تخ$تص بالن$داء، ) ِ َ ُ ً َْ
ِوفي: (وھذا ما أشار إليه، وقلنا يأتي ْالندا أبت أمت ع7رض َ َ َ . َِ ُِ َ َ M (َمم$ا يخ$تص بالن$د: ًإذا K ِأب$ت وأم$ت(اء ِ ِ ب$ا=حوال ال$سابقة، ) َ

ُبعض: (ًإذا قوله ْ ُإشارة إلى أن ھناك ألفاظا أخر تختص بالنداء كـ) َ   ).أبت وأمت: (ً

ُوف7ل( ُ ُفل$$ة(و) َ Kھ$ذا مم$$ا يخ$تص بالن$$داء، يعن$ي) ُ َ K �K ي$$ستعمل إ� من$ادى، و� ي$$أتي إ� م$سبوقا بح$$رف ن$داء، وأم$$ا : ِ ِ ً
ُفُل وفلة: (ح ھذا، لماذا؟ =نھا في ھذا اللفظجاء فلة، ما يص.. ھكذا جاء فل ُ َلم ُينقل ف$ي ل$سان الع$رب أن$ه م$ستعمل إ� ) ُ

ُفلة(و) ُفُل(في سياق النداء فيختص به، ما المراد بـ    :ٌ؟ مختلف فيه)ُ

ُوف77777777777ل ُ ْبع777777777777 َ cيخ777777777777ص َم77777777777ا ُضـَ َبالن777777777777دا َُ M ِ  

  ج

.ْؤمان نوم777777777777777ان ك777777777777777ذا واط777777777777777ـُل777777777777777 ََ َ ََ َُ   َداَرـُ

  

Mس77777777777ب ِف7777777777ي َنث7777777777ىُا) َ ُوزن ْ ْ ِخب77777777777اث َ ي77777777777اَ َ َ  

  ج

ُواAم7777777777777777ر ْ ِكذا م7777777777777777ـَھ7777777777777777 ََ َ 6ِث7777777777777777يcالث َنـَ َ  

  

َوش777777777777اع Mس777777777777ب ِف777777777777ي ََ ُكور فع777777777777لcال777777777777ذ َ َ ُ ِ ُ  

  

َو) .ق77777777777س وج77777777777رَت َ ُ َ ْ ِال77777777777شعر ِف77777777777ي ِ ْ M ُف77777777777ل ُ
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 � ي$ستعمل إ� وي$راد: ًس$بق أن الھ$ُن ھ$ذا كناي$ة، إذا) ھ$ُن(أنھما كنايتان عن نكرتين، يعني مث$ل : مذھب سيبويه
Kبه معنى آخر، إما اسم جنس ًإما الفْرج خاصة.. ً َ K .. إم$ا نك$رات، إل$ى آخ$ر م$ا ذكرن$اه س$ابقا، أو م$ا ي$ستقبح ذك$ره فُيكن$ىK َ ً K

ُفل$$ة(و) ُف$$ُل(عين$$ك ونح$$و ذل$$ك، ك$$ذلك : ، ھن$$ك، يعن$$ي)ھ$$ُن(عن$$ه بلف$$ظ  كنايت$$ان ع$$ن : كنايت$$ان، ع$$ن م$$اذا؟ ق$$ال س$$يبويه) ُ
Kيا رجل، فكنى عن كلمة: ُيا فُل يعني: عني إذا قالكناية عن رجل، ي) ُفُل(نكرتين فـ  َ ُفل$ة(و) ُف$ُل(رج$ل ب$ـ : َ ٌكناي$ة ع$ن ) ُ

ُيا فلة كأن$ه ق$ال: امرأة، فإذا قال ح ب$امرأة كن$ى: ُ lي$ا ام$رأة، وإنم$ا ل$م ُي$صرK ٍأت$ى بلف$ظ ي$صدق عل$ى ام$رأة، ھ$ذا م$ذھب .. َ
  .سيبويه وھو المشھور

ُيا ف.ن، ويا فل$ة، كأن$ه ق$ال: ُيا فُل، كأنه قال: ف.ن، فإذا قال) ُفُل(ٌنة، ٌف.ن وف.: أن أصلھما: ومذھب الكوفيين ُ :
  .Kُمؤنث ف.ن.. يا ف.نة

ًفُرخما ترخيما، يعني lَ ح$ذف من$ه : ، ف$.ن يعن$ي)ُف$ُل(ح$رف أو حرف$ان أو ث$.ث ف$صار .. حذف منھم$ا المت$أخر: َ
َا=لف والنون، ُرخ$م بح$ذف الح$رفين المت$أخرين ف$صار  l)ُفل$ة: ، وك$ذلك)ُف$ُل ٌف.ن$ة ح$ذف من$ه ا=ل$ف والن$ون، والت$اء .. ُ ُ

ُفلة(و) ُفُل(بقيت للتأنيث، للفرق بين  lف.ن فُرخم فقيل : ھذا مذھب الكوفيين، أصلھما) ُ l، وف.نة فُرخم وقيل )ُفُل(َ َ ُفلة(ٌ ُ.(  

ًمذھب الكوفيين، بأنه ل$و ك$ان ُمرخم$ا لقي$ل في$ه.. Kوُرد ھذا المذھب K Kن$ه يح$ذف الح$رف ا=خي$ر فق$ط، أم$ا ف$.، =: َ
س$عاد، يح$ذف الح$رف : ي$ا س$عا، وھ$ي: أربع$ة أح$رف، وھ$ذا � يح$ذف إ� الح$رف ا=خي$ر ك$ـ: حذف الح$رفين، ف$.ن

ًمكمK) :6ا=خير ھذا القياس، أما حذف الحرفين إنما يكون فيما زاد على أربعة M ًأربعة َُ َ َ ْ ًفصاعدا َ ِ َ   .كما سيأتي) َ

ُفلة: (ولما قيل في التأنيث) ُف.: ( =نه لو كان كذلك لقيلھذا مردود،: ًإذا ُ.(  

َھما كناية عن العلم، فـ : وقيل َ ًكناية عن زيد مث.، بد� من أن أق$ول) ُفُل(ٌ ً ًي$ا ف$ُل، أكن$ي ب$ه ب$د� : ي$ا زي$د، أق$ول: ٌ l َُ ُ

ُرجل، وھو نكرة يكون كناية عن العلم، يا فلة، يعني: عن كلمة ُ ًي$ا فل$ة، إذا: ُيا ھن$د، أق$ول: من أن أقولًبد� .. يا ھند: ً ُُ :
ْكناية عن العلم مقابل للقول ا=ول َ   .كناية عن النكرة.. َ

  .ف.ن وف.نة: زيد وھند، بمعنى: ٌھما كناية عن العلم نحو

ُيا ف$.ن، وي$ا فل$ة بمعن$ى: ُإن يا فُل بمعنى: "  قال في شرح التسھيل :  يعن$ي–ف.ن$ة، ف$. ي$ستعم.ن منقوص$ين : ُ
  " . في غير النداء إ� في ضرورة –محذوفين ا=خير 

ًف$$.ن وف.ن$$ة، ف$$دخلھما ُمج$$رد الح$$ذف تخفيف$$ا � : أنھم$$ا كنايت$$ان ع$$ن العل$$م فأص$$لھما: وحاص$$ل م$$ذھب الن$$اظم K َ
ًترخيما، إذا : مث$ل م$ذھب الك$وفيين، الك$وفيين يقول$ون أص$لھما: ف$.ن، يعن$ي: ھ$و أص$له) ُف$ُل(عل$ى م$ذھب الن$اظم أن : ً

ً لكن اختلفا في علة الحذف، فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيما، والصواب أنه ليس بت$رخيم وإنم$ا ھ$و تخفي$ف، ف.ن،
ًف$$.ن وف.ن$$ة ھم$$ا ا=ص$$ل، ف$$دخلھما ُمج$$رد الح$$ذف تخفيف$$ا � ترخيم$$ا، والكوفي$$ون : ًوھ$$ذا س$$ائغ ف$$ي ل$$سان الع$$رب، إذا ً K

َھم$$ا كنايت$$ان ع$$ن العل$$م، وأص$$لھما: يقول$$ون اتف$$ق م$$ذھب الن$$اظم م$$ع : ً، ف$$دخلھما خ$$صوص الت$$رخيم، إذاف$$.ن وف.ن$$ة: َ
ًأنھما كنايتان عن ف.ن وف.نة، واختلفا ف$ي عل$ة الح$ذف، ف$الكوفيون ي$رون أن الح$ذف ترخيم$ا، والن$اظم : الكوفيين في

  .ًيرى أنه تخفيفا وليس بترخيم

ُفلة(كناية رجل، و) ُفُل(أن : المشھور مذھب سيبويه: yعلى كل   .امرأةٌكناية عن ) ُ

ُوفل( ُ ُبعض َ ْ cيخص َما َ َبالندا َُ M ُلْؤمان( ،)ِ َ ُلْؤم7ان(ھذا الثالث، ) ُ َ lب$ضم ال$.م والھم$ز ال$ساكن، ) ُ َ ُلْؤم7ان(ِ َ : يعن$ي ُيق$ال) ُ
َفْع$.ن(عل$ى وزن ) لؤم$ان: (كثي$ر، ف$ـ.. للعظيم اللؤم) يا لؤمان( ُلْؤم7ان(� ي$ستعمل إ� ف$ي الن$داء خاص$ة، ) ُ َ : بمعن$ى) ُ

ُنومان(ظيم اللؤم، ع.. كثير َ َمفعال) (َ وھ$و واق$ف، .. ين$ام وھ$و ج$الس.. لكثير النوم، يا نومان استيقظ، ھذا كثير الن$وم) َْ
ُلْؤمان نومان( َُ ََ َك7ذا(ونومان بفتح الن$ون، : يعني) ُ Kمم$ا يخ$تص بالن$داء، : أي) َ َ K َلْؤم7ان نوم7ان ك7ذا(ِ َ َُ َُ َ ُلْؤم7ان ( ، م$ا إع$راب)ُ َ ُ

َنومان كذا َ َُ ُمانُلْؤ؟ َ ُنومان(مبتدأ، و) َ َ َكذا(ٌمعطوف عليھا بإسقاط حرف العطف، ) َ Kمثل ذا، مما يختص بالنداء: أي) َ ِ.  

ُوف7ل(ًإذا  ُ ُبع77ض(ھ$$ذا مبت$دأ، ) َ ْ ُوف7ل(ھ$ذا خب$$ره، ) َ ُ ًللُم$ذكر، وح$$ذف فل$ة بن$$اء عل$ى م$$اذا؟ عل$ى أن$$ه إذا عل$$م : قلن$$ا) َ ُ ُ K
Kالُمذكر حينئذ فھم الُمؤنث،  Kَ ِ ُ ُبعض(ٍ ْ cيخص َما(ذا خبر وھو مضاف، وھ) َ الذي، ف$ي مح$ل ج$ر : ٌما اسم موصول بمعنى) َُ

cيخص(مضاف إليه، و َبالندا(Kھذا ُمغير الصيغة، و) َُ M ٌُمتعلق به، والب$اء ھ$ذه داخل$ة عل$ى المق$صور علي$ه، يعن$ي) ِ ٌ l َق$صر : َ ِ ُ
ُبعض(ھذا : ٌعلى النداء، مقصور على النداء ْ cيخص َما َ َبالندا َُ M   .ف. يستعمل في غير النداء) ِ

َلْؤمان نومان كذا( َ َُ َُ َ َمما يختص بالنداء، ھذا كله سماعي) ُ K ِ.  

Kثم قال ُ:  

َ واط7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ر. . . . . . .  . . . . . . . . . .   َدا.َ
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Kھ$ذا مم$$ا �زم الن$$داء لكن$ه مق$$يس،  َواط77ر(ِ Mس77ب ِف77ي(فع$$ل ماض$ي، .. ا=ل$ف لmط$$.ق) َدا.َ َنث7ىُا) َ ش$$تمھا، : يعن$$ي) ْ
ُوزن( ْ َفعال َ ياَ ِكل فعل َدل على سب فأت به عل$ى وزن) َ Kٍ َفع$ال، فتق$ول: ٍ َ ِخب7اث َي7ا: (َ َ ٍي$ا ف$ساق، حينئ$ذ نق$ول.. َي$ا لك$اع) َ َ :

  .ٌھذا مقيس، لكنه م.زم للنداء، � يأتي إ� في سياق النداء، ما عداه ف.

Mسب ِفي( ُنثى وزنُا) َ ْ َْ ِخباث َ ياَ َ َيا فعال، معناه: يعني) َ َ َأن بناء وزن فعال : َ َ ٍ من ك$ل فع$ل -ھكذا بفتح الفاء والعين-َ
َِدال على السبl ُمطرد، ومعنى ا�طراد K َ y :ھذا المراد، أنك � تحت$اج في$ه إل$ى .. أنك � تحتاج فيه إلى السماع من العرب

َل كل فعل دال على السب يجوز أن ُيْبنى منه ھذا الوزن في النداءالسماع من العرب ب y َي$ا فع$ال: على وزن.. ٍ َ .. َلك$اع.. َ
  .َخباث إلى آخره.. َفساق

ُواAمر( ْ َھكذا من ََ َِ َ ِالث6ثي َ َ c (َلما ذكر فعال اس$تدرج ف$ذكر اس$م فع$ل ا=م$ر َ َ َ َ K .. اس$م فع$ل ا=م$ر ق$د يك$ون عل$ى وزن
َفعال، فناسب أن ي َ ُذكره وإ� ليس ھذا محله، َ ُواAمر(ْ ْ َھك7ذا(واس$م فع$ل ا=م$ر، : ھذا على حذف مضافين، يعني) ََ َ مث$ل ) َ

ِذا، ُمط$$رد وھ$$و عل$$ى وزن  K)َفع$$ال َ َم77ن(، )َ ِالث6ث77ي ِ َ c (َدراك � م$$سموع، ھ$$و ُيق$$ال.. َن$$زال: ٍعن$$د س$$يبويه، فحينئ$$ذ تق$$ول :
َم7ن (:دراك، لكن سيأتي أن$ه م$سموع ل$يس مق$يس، ول$ذلك ق$ال ِالث6ث7ي ِ َ c (إذا زاد ع$ن : ًأن يك$ون ث.ثي$ا، يعن$ي: ف$شرطه

َفع$ال إ� ال$سماع، ف$دراك: ٍث.ثة أحرف حينئذ � يجوز أن ي$ؤتى ب$ه عل$ى وزن ِھ$ذا اس$م فع$ل أم$ر م$ن أدرك، وأدرك : َ
  .ليس بقياسي: ًھذا رباعي، إذا

ِينقاس استعمال فعال : ًإذا َ َ َن$زال وض$راب :  ث.ثي للد�ل$ة عل$ى ا=م$ر، نح$وٍ من كل فعل-ًھكذا مبنيا على الكسر-َ َ
  .َانزل واضرب واقتل، وتراك من اترك: َوقتال، أي

ُواAم7ر( ْ َھك7ذا م7ن ََ َِ َ ِالث6ث7ي َ َ c( ،م7رAُوا ْ َھك7ذا(مبت$دأ، و ََ َ َم7ن (؟؟؟،) َ ِالث6ث7ي ِ َ c ( يعن$$ي؟؟؟ج$ار م$ومجرور متعل$ق ب$ـ  :
َاطرد من الث.ثي، يحتمل أنه  Kُمتعلقl ِطرد من الث.ثي، أما إذا لم يك$ن م$ن الث.ث$ي فغي$ر ُمط$رد، ي$شترط ف$ي باَ K KK ِفع$ال: (َ َ َ َ (

  :ًإذا كان أمرا أربعة شروط

َم7ن: (م$ا ن$$ص علي$$ه الن$$اظم بقول$$ه: ا=ول ِالث6ث77ي ِ َ c (ًأن يك$$ون ُمج$$ردا ع$$ن الزوائ$د، =ن$$ه إذا ق$$ال K :ث.ث$$ي، معن$$اه :
ً فأكثر، أن يكون ُمجردا أيKُمجرد، =ن المزيد يكون من أربعة أحرف K : عن الزوائد، فأما غي$ر الُمج$رد � ُيق$ال في$ه إ�K K

ِقياسا، إ� م$ا ُس$مع، نح$و: � ُيقال.. ِما ُسمع دراك عل$ى : دراك م$ن أدرك، أدرك ھ$ذا فع$ل أم$ر، اس$م فع$ل ا=م$ر من$ه: ً
ٌوزن فعال، لكنه مسموع � قي$اس، لم$اذا؟ =ن$ه م$ن الرب$اعي K ِ َ ِ َ َ زاد عل$ى ث.ث$ة أح$رف، وھ$ذا معل$وم م$ن اش$تراط مم$ا .. َ

َمن: (ًالناظم كونه ث.ثيا، =ن قوله ِالث6ثي ِ َ c (الث.ث$ي، � ي$دخل : وھو جرى على طريقة النحاة � يشمل المزيد، إذا ق$ال
  : ٌفيه المزيد، وھذا حتى عند الصرفيين، بل ھو خاص بمقابل المزيد، =ن المزيد نوعان

ٌمزيد ث.ثي، ومزيد ً رباعي، والُمجرد قد يكون ث.ثيا وقد يكون رباعياٌ ً K.  

ِأن يكون تاما، ف. يبنى من ناقص، كان وأخواتھا، وكاد وأخواتھا، � يبنى من$ه فع$ال: الشرط الثاني َ َ َ ك$واني م$ا : ً
  .كوادي ما يصلح.. يصلح

فا فخرج الجامد: الثالث lًأن يكون ُمتصر   .نعم وبئس ونحوھما: َ

َن كام$$ل الت$$صرف، ف$$. ُيْبن$$ى م$$ن ي$$َدع وي$$ذرأن يك$$و: الراب$$ع k َ ف كام$$ل .. ِداع: َ lَذار � ي$$صح، =ن$$ه غي$$ر ُمت$$صر ِ
kالتصرف َ َ.  

  

ُوفل: (ًإذا قوله ُ َكذا: (إلى قوله) َ   : ٌھذا مسموع، وقوله) َ

  ج

Mس777777777ب ِف777777777ي َنث777777777ىُا) َ ُوزن ْ ْ ِخب777777777اث َ ي777777777اَ َ َ  

  

. . . . . . . . .  

  

َوش777777777اع Mس777777777ب ِف777777777ي ََ ُال777777777ذكور فع777777777ل َ َ ُ cِ ُ  

  

َو) ْتقس  َ ِ َ. . . . . . .........  

. . . . . . . . . .....  

  

َ واط7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ر. . . . . . .   َدا.َ

  جج

Mس777777777ب ِف777777777ي َنث777777777ىُا) َ ُوزن ْ ْ ِخب777777777اث َ ي777777777اَ َ َ  . . . . . . . . .  
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  ھذا مقيس 

ًوم$ا ُعط$ف علي$ه م$ع فع$ُل ف$ي أن ك$. منھم$ا س$ماعي، ) ُفُل(ٌھذا شائع غير مقيس، يجتمع  َ َُ َلك$ن الث$اني ھ$ذا فع$ُل ِ ُ
َوما ُعطف عليه فھي كلمات مسموعة قليلة) ُفُل(Kكثير شائع، ولذلك قيل بقياسه، وأما  ِ.  

ٌمسموع قليل، ومسموع شائع � ينقاس عليه، ومقيس، المقيس: ًإذا ِھذا ماكان على وزن خباث: ٌ َ َ.  

َوشاع( َكث$ر، : يعني) ََ ُ Mس7ب ِف7ي(َ ِال7ذكور َ ُ c (Fكم$ا ُي$سب اk َفع$ق$سمان، .. ن$اثَ ً لك$ن جعل$وه ف$ي الن$ساء مقي$سا، وف$ي ُلُ
َو): (قال.. الرجال ْتقس َ ِ ًم$سموع ول$يس مقي$سا، : يعني) َ َوش7اع(ٌ Mس7ب ِف7ي ََ ُال7ذكور فع7ل َ َ ُ cِ َي$ا فع$ُل: يعن$ي) ُ ُي$ا خب$ث.. ُ َ ي$ا .. ُ

َيا لكُع، و� ينقاس ذلك، واختار ابن عصفور كونه قياسيا ونسب لسيبو.. ُغَدُر ِ ُ ً َ   .يهُ

َوشاع: (ًإذا َكثر، : يعني) ََ ُ Mسب ِفي(َ ِالذكور َ ُ c ( ،ًكما ك$ان قياس$يا ف$ي س$ب ا=نث$ى)ُفع7ل َ َي$ا فع$ُل : يعن$ي) ُ َو)(ُ ْتق7س َ ِ َ (
  .وإنما ھو سماعي

.وجر( ُ ِالشعر ِفي َ ْ M ُفل Kخ$ص بالن$داء ) ُف$ُل(ٌھذا عطف على ا=ول، و) ُ ُوف7ل(ُ ُ ُبع7ض َ ْ cيخ7ص َم7ا َ َبالن7دا َُ M ا=ص$ل : ًا، إذ)ِ
ٌفيه ماذا؟ ھو خارج عن ا=صل في كونه التزم النداء، ثم ُجر في الشعر على جھة الخ$صوص فھ$و ش$ذوذ بع$د ش$ذوذ،  K K ُ ٌ

.وجر( :ٍفھو ضرورة بعد ضرورة، حينئذ نقول ُ ِالشعر ِفي َ ْ M ُفل ُُجر فُل).. ُ K) ..ِال7شعر ِف7ي(ھذا نائ$ب فاع$ل، و) ُفُل ْ M (ُمتعل$قl َ 
  :ل القائلبه، وھو في قو

ٍلجة في . ْأمسك ُ ِ ْ ًف6نا َ َ ْعن ُ ِفل َ ُ..  

ْعن( ِفل َ ًاس$م مج$رور بع$ن، إذا: عن ح$رف ج$ر، وف$ل) ُ ٌ .. خ$رج ع$ن ا=ص$ل: ٍل$م ي$أت ف$ي الن$داء، حينئ$ذ نق$ول: ٌ
ًخروج عن خروج، وا=صل فيه أن يكون مخت$صا بالن$داء، فخ$رج ع$ن الن$داء فقي$ل ٌع$ن ف$ل، وھ$ذا مختل$ف في$ه، ھ$ل : ٌ

ْالذي ھ$و مج$زوء م$ن ف$.ن؟ في$ه ق$و�ن، ورج$ح ا=ش$ُموني) ُفُل(لذي يختص بالنداء، أوا) ُفُل(ھو َ K : ُف$ُل(أن$ه ل$يس ھ$و (
  .ف.ن: ٌالذي ھو مقتطع من) ُفُل(الذي يختص بالنداء، وإنما ھذا 

ْع7ن: (فال$شاھد ف$ي البي$$ت ِف$$ل(حي$$ث اس$تعمل ) ِ◌ُف7ل َ  Kف$ي غي$ر الن$$داء، وج$ره ب$الحرف وذل$$ك ض$رورة، ھ$$ذا إذا) ُ
Kس$لمنا أن$ه ھ$و ال$ذي يخ$تص بالن$داء، =ن م$ن حق$ه َأ� يق$ع إ� من$ادى، إ� إذا ادعيي$ا أن : َ َ K)ف$$.ن(ٌھن$ا مقتط$ع م$ن ) ُف$ُل (
ْبحذف النون وا=لف، وھذا صوبه ا=شُموني، قال َ َK " : ٌإذ معناھما مختلف عل$ى ال$صحيح، ف$الُمختص بالن$داء كناي$ة ع$ن K ٌ

  ".عن علم، ومادتھما مختلفة رجل، وف.ن كناية : اسم الجنس

Kي$ه، وأم$ا .. َل$ه.. َف$ه: ٌالذي ھو مختص بالنداء) ُفُل( َن$ه، .. َل$ه.. َف$ه: فھ$و) ف$.ن(ًال$ذي يك$ون مخت$صرا م$ن ) ُف$ُل(َ
ٌال.م ياء، ففرق بينھما من حيث الم$ادة وم$ن حي$ث المعن$ى، : ال.م نون، والذي يختص بالنداء.. آخر حرف نون: يعني

�Kم$ه ي$اء، ول$ذلك ُي$صغر عل$ى: يعن$ي" َي$ه .. َل$ه.. َف$ه: ف$المختص مادت$ه: " ولذلك ق$ال yفل$ي: (َ ِ بإرج$اع الي$اء المحذوف$ة ) ُ
  .وإدغامھا في ياء التصغير

َفلين: (نه، فالتصغير على.. له.. فه: وھذا مادته ِفعيل) ُ َ ُ.  

أن$ه : ل$يس عن$دنا اس$تثناء، وإذا قي$ل.. ٍوحذفت من$ه ا=ل$ف والن$ون حينئ$ذ � إش$كال) ف.ن(بأنه أصله : ًإذا إذا قيل
ٍالذي يختص بالنداء، حينئذ نقول) ُفُل(ھو ا=صل  َ ْ   .ًھذا استعمل ضرورة في الشعر: َ

ٌوھذا خ$روج ع$ن ا=ص$ل، وإ� ا=ص$ل ف$ي ا�س$م " من ا=سماء ما � يستعمل إ� في النداء : " قال الشارح ھنا
لكثي$ر الن$وم وھ$و : للعظ$يم الل$ؤم، وي$ا نوم$ان: ي$ا رج$ل، وي$ا لؤم$ان: ُي$ا ف$ُل، أي: نح$و. أنه يستعمل منادى وغير منادى

َمسموع، ويؤخذ ذلك من تعبيره ب$ا�طراد فيم$ا بع$دھا، =ن$ه ق$ال l) :َواط7ردا ْ ًأن م$ا قبل$ه ل$يس ُمط$ردا، يعن$ي: مفھوم$ه) .َ ِ K :
  ً.ليس مقيسا

َواطر: (وأشار بقوله ِدا في.َ Mسب َ َاAنثى َ ْ ًنداء اس$تعمال فع$ال مْبني$ا عل$ى الك$سر ف$ي ذم ا=نث$ى إلى أنه ينقاس في ال) ُ ِ ِ َ َ
َلك$اع(Kي$ا لك$اع، وأم$ا اس$تعمال .. ي$ا ف$ساق.. يا خب$اث: -وزدنا عليه ث.ثة شروط-ٍوسبھا، من كل فعل ث.ثي  ف$ي ق$ول ) َ

  :الشاعر

ٍبيت َإلي ْ ُقعيدته َ ُ َ ِلكاع َ َ َ..  

  ج  جججج

َوش7777777777اع Mس7777777777ب ِف7777777777ي ََ ُال7777777777ذكور فع7777777777ل َ َ ُ cِ ُ  

  

َو) ْتق7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777س  َ ِ َ. . . . . . .  
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Kھذه ُيخرج ٍخرُجوه على أنه على تقدير قول محذوف.. َ K ٍبيت قعيدته مقول لھا: ، أيَ ًل$يس م$ستعم. : ًيا لك$اع، إذا: ٍ
ِفع$ال(في غي$ر الن$داء، وك$ذلك ينق$اس اس$تعمال  َ نع$م الث.ث$ي .. المبن$ي عل$ى الك$سر م$ن ك$ل ث.ث$ي للد�ل$ة عل$ى ا=م$ر) َ

ِن$زال وض$راب وقت$ال، أي: نح$و. والشروط في ا=مر لي$ست ف$ي س$ب ا=نث$ى، أن$ا قل$ت ھن$اك ض$رب، ان$زل واقت$ل وا: ِِ
َاترك، وكثر استعمال : وتراك أي ُ َفعْل(َ ًفي النداء خاصة، مقصودا ب$ه س$ب ال$ذكور، نح$و) ُ ُي$ا ف$سق: ً َ ي$ا فاس$ق يعن$ي، .. ُ

َيا غادر، يا لكُع.. ُيا غَدُر ُيا �ك$ع، وي$ا خب$ث، يعن$ي.. ُ َ ًي$ا خبي$ث، و� ينق$اس ذل$ك، واخت$ار اب$ن ع$صفور كون$ه قياس$يا : ُ
َونسب لسيبويه ِ ُ.  

.وجر: (لهوأشار بقو ُ ِالشعر ِفي َ ْ M ُفل إلى أن بعض ا=سماء المخ$صوصة بالن$داء ق$د ت$ستعمل ف$ي ال$شعر ف$ي غي$ر ) ُ
  :النداء

ٍلجة في . ْأمسك ُ ِ ْ ًف6نا َ َ ْعن ُ ِفل َ ُ..  

ُلْؤمان : (ملئمان أن يأتي في الذم: نحو) مفع.ن: (وا=كثر في بناء َ ُنومانو ُ َ َمفع$.ن) (َ َ َوزن مفع$.ن، ا=).. َْ َ كث$ر َْ
َا=كث$$ر وزن مفع$$.ن أن يك$$ون ف$$ي ال$$ذم.. أن يك$$ون ف$$ي ال$$ذم َ ي$$ا : ملئم$$ان، م$$ن الل$$ؤم، وق$$د ج$$اء ف$$ي الم$$دح نح$$و: نح$$و. َْ

َمكرمان، وھو العزيز الُمكرم   .يا مكرمان، حكاه سيبويه وا=خفش، ويا مطيبان، طيب يعني، ھذا مدح.. ْ

َنْوم$ان ) مفع$.ن(م$ا ك$ان عل$ى وزن " بإجم$اع ھ$ذه ال$صفات مق$صورة عل$ى ال$سماع ): " شرح الكافية(قال في  َ
ًبالفتح، ھذه مقصورة على السمع بإجماع، وھو صحيح في غي$ر مفع$.ن ف$إن في$ه خ.ف$ا، أج$از بع$ضھم القي$اس علي$ه،  ٌ

  .يا مخبثانة: يا مخبثان، وفي ا=نثى: فتقول

َالذي ُسمع منه من : وحكا في الھمع مكرم$ان، وملئم$ان، : -ذا طي$بوھ$-فق$ط س$تة .. ستة ألفاظ فح$سب) مفع.ن(ِ
ًتحف$ظ و� ُيق$اس عليھ$ا، إذا: ومخبثان، وملعكان، ومطيبان، ومكذبان، ھذه كلھ$ا م$سموعة، يعن$ي ھ$ذه أس$ماء �زم$ت : ُ

ٌالنداء على الترتيب الذي ذكرناه، منھا ما ھو مسموع قليل، ومنھا ما ھو مقيس، ومنھا ما ھو شائع غير مقيس ٌ.  

  

ُا)ستغاثة( َ َ ِ ْ ِ(  

ٌيستعمل ويراد به ا�س$تغاثة، وا�س$تغاثة م$أخوذة م$ن الغ$وث، والغ$وث الم$راد : ًدى قد يكون استغاثة، يعنيالمنا
ٍنداء من ُيخلص من شدة ويعين على دفع مشقة، ھذا المراد با�ستغاثة، ولذلك قيل: به l :ٌمستغيث ومستغاث به ٌ.  

ًن$$داء م$$ن ُيخل$$ص، إذا l :ٍع الن$$داء، ولك$$ن اخت$$صت بوص$$ف أو ح$$ال دون ٌن$$وع م$$ن أن$$وا.. ٌھ$$ي ن$$وع م$$ن المن$$ادى ٍ K َ ْ
ًغيرھا، لما ك$ان المن$ادى ھن$ا إنم$ا ُين$ادى وي$ستغاث ب$ه لي$دفع م$شقة أو ُيخل$ص م$ن ش$دة، إذا l K : لھ$ا واقع$ة معين$ة، فل$ذلك

Kاختصت بحرف واحد، واختصت ببعض ا=حكام ا]تي ذكرھا Kَ َْ ٍْ.  

ُا)ستغاثة( َ َ ِ ْ ِ(  

 َذاِإ( 

َاستغيث ِ ُ ٌاسم ْ Kھذا ُمغير الصيغة، و: استغيث) ْ ٌاسم(َ yُمتع$د ): اس$تغاث(ٌأصله مفع$ول ب$ه، وعلي$ه ف$ـ : ًھذا نائب فاعل، إذا) ْ
ٍيتع$$دى بنف$$سه، حينئ$$ذ اس$$تعمال النح$$اة K َ ًي غي$$ر محل$$ه، إ� إذا ادع$$ي أن$$ه ي$$ستعمل �زم$$ا ھ$$ذا ف$$: الم$$ستغاث ب$$ه، نق$$ول: َ ِ k

ِوقد ادع$ي، أو ُيق$ال.. ًومتعديا k : ٍيتع$دى بنف$سه، حينئ$ذ � نحت$اج إل$ى ح$رف ج$ر، ) اس$تغاث(إن$ه م$ن ب$اب التوس$ع، وإ� K َ َ
ًوإنما نحتاج إلى حرف جر متى؟ إذا كان الفعل �زما، وأما إذا كان ُمتعديا بنفسه ف. ًl K.  

ُاس7ت َذاِإ( َغيثْ ٌاس77م ِ Kيتع$دى بنف$$سه، والنح$$اة يقول$$ون) اس$$تغاث(Kَدل عل$$ى أن : ًإذا) ْ َ ْإذ (( : ٌم$ستغاث ب$$ه، ق$$ال تع$$الى: َ ِ
ْتْستغيثون ربكم  ُ K َِ َ ُ َ   .ٌھذا مفعول به، فدل على أن ا�ستغاثة تتعدى بنفسھا: ربكم: يعني!  انتھينا]9:ا=نفال))[َ

َاستغيث َذاِإ( ِ ُ ٌاسم ْ ٍ لُيخلص من شدة أو يعين على مشقة، ِإذا نؤدي: يعني) ْ ٍ l ٌاسم(َ ًمنادى ْ ٌاس7م، )َُ نائ$ب فاع$ل، : قلن$ا ْ
ًمن77ادى(و ًيك$$ون مف$$ردا، ويك$$ون م$$ضافا، ويك$$ون ش$$بيھا : ھ$$ذا ش$$امل للم$$ضاف وش$$به الم$$ضاف، يعن$$ي: ٌنعت$$ه، اس$$م) َُ ً ً

مم$ا ي$صلح أن ي$ستغاث ب$ه أو Kبالمضاف، وأما النكرة غير المقصودة، فھذه وقع ت$ردد فيھ$ا عن$د ال$شاطبي وغي$ره، ھ$ل 
  .ٍاFقبال على المستغاث به، فحينئذ كيف يكون نكرة غير مقصودة؟ ھذا محل تردد.. �؟ =ن ا=صل ھنا اFقبال

َاستغيث َإذا: (ًإذا ِ ُ ٌاسم ْ Kھذا قد يكون مفردا، وأطلق ا�سم فيشمل المضاف والشبيه بالمضاف، وأما النك$رة غي$ر ) ْ ً
ي$ا زي$د، إنم$ا : ، وإيقاع ا�ستغاثة ھنا على ا�سم على جھة التأوي$ل، =ن$ك � ت$ستغيث با�س$مالمقصودة فھي محل نظر

ُإذا ٱس777777777777تغيث ٱس777777777777م م ْ ٌْ َ ِ ُ َ َن777777777777ادى خف777777777777ضاِ ًِ ُ ََ   

  ج

َب7777777777777ال6م مفتوح7777777777777ا كي7777777777777ا للمرت7777777777777ضى ْ ُ َ َ ََ َ ُْ َ ً ْ ِ . ِ  
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 َذاِإ(ٍال$ذي يرف$ع وي$دفع ھ$و الم$سمى ول$يس ب$اللفظ، حينئ$ذ .. بم$دلول اللف$ظ، والحقيق$ة إنم$ا تك$ون.. تستغيث بمسمى زي$د
َاستغيث ِ ُ ٌاسم ْ   .ھنا على جھة التأويل: نقول) ْ

ٌش$أنه اص$ط.ح عن$د النح$اة، ف$إن الم$ستغاث : عل$ى اللف$ظ، اص$ط.حي، يعن$ي: ل$ى ا�س$م، أي إيقاع ا�ستغاثة ع
َاس7تغيث َذاِإ.. (ٍالتق$دير م$دلول اس$م: م$دلول اللف$ظ، أو نق$ول: ًحقيقة المعن$ى، أي ِ ُ ٌاس7م ْ ٍم$دلول اس$م، وھ$ذا ح$سن : يعن$ي) ْ

  ً.أيضا

َاستغيث َذاِإ( ِ ُ ٌاسم ْ ًمنادى ْ لمستغاث � يكون إ� منادى، =نه قد يرد أنه ذكر المن$ادى ث$م وھو أن ا: ھذا فيه فائدة) َُ
ٌأتبعه بفصول المنادى، وھذه ع$ادة النح$اة، يب$دؤون بالمن$ادى ث$م ت$أتي الف$صول متتابع$ة، وا�س$تغاثة ن$وع منھ$ا، ول$ذلك 

ًغي$$ر من$$دوب وم$$ستغاث، فاس$$تثنى الم$$ستغاث ف$$دل عل$$ى أن$$ه ن$$وع م$$ن أن$$واع المن$$ادى، إذا: س$$بق  إل$$ى أن ھن$$ا تأكي$$د: ٌ
  .ا�ستغاثة من باب النداء

َاس77تغيث َذاِإ( ِ ُ ٌاس77م ْ ًمن77ادى ْ ًالتنبي$$ه عل$$ى أن الم$$ستغاث اص$$ط.حا � يك$$ون إ� : ھ$$ذا نع$$ت �س$$م، فائدت$$ه: ًمن$$ادى) َُ
  .ًمنادى

.خفضا بال6( ِ َ ِ َخفضا(، )ِمُ ِ خف$ض .. فعل ماضي، وا=لف ھذه لmط.ق، والفاعل ضمير مستتر يع$ود عل$ى ا�س$م) ُ
.خفضا بال6(الذي وقعت عليه ا�ستغاثة، : م، يعنيا�س ِ َ ِ َاس7تغيث َذاِإ).. (َذاِإ(والجملة جواب ) ِمُ ِ ُ َخف7ضا(أي$ن الج$واب؟ ) ْ ِ ُ 
.بال6 lُمتعلقجار ومجرور : ، بال.م)ِمِ ًليس ُمطردا غالبا، ولذلك سيأتي.. ً بخفض، غالباَ ً ِ K:  

ُو)م َ َاستغيث َما َ ِ ُ ْعاقبت ْ َ ْألف ََ ِ َ..  

.خفضا بال6.. (أنه قد � يكون فيه �م: نييع ِ َ ِ   .ًغالبا، فخفضه للتنصيص على ا�ستغاثة: أي) ِمُ

.ب77ال6( ًمفتوح77ا ِمِ ُ ْ ًھ$$ذا ح$$ال م$$ن ال$$.م، إذا: ًمفتوح$$ا) َ ًيتع$$يlن ف$$ي الم$$ستغاث أن ُيخف$$ض ب$$ال.م مفتوح$$ا، فيق$$ال: ٌ َْ ََ ي$$ا : َ
َي$$ا لزي$$د، ي$$ا ل$$ـ.. َللمرت$$ضى ًت$$دخل علي$$ه ال$$.م غالب$$ا، وھ$$ي : ًھ$$ذا مج$$رور، إذا الم$$ستغاث نق$$ول: ٍ زي$$دKب$$ال.م مفتوح$$ة،.. ٍَ

ًمفتوحة، وإذا دخلت عليه ال.م فھي حرف جر كما سيأتي، وإذا كانت حرف جر حينئذ صار مدخولھا مخفوضا ٍ.  

َخف777ضا: (ًإذا ِ .ب777ال6(ا�س$$$م الم$$$ستغاث، : أي) ُ ًمفتوح777ا ِمِ ُ ْ َكي777ا(ًح$$$ال ك$$$ون ال$$$.م مفتوح$$$ا، ) َ ُللم َ َرت777ضىَ فخف$$$ضه ) َْ
َللتنصيص على ا�ستغاثة، وفتح ال.م لوقوعه موقع الضمير الذي تفتح معه ال.م لكونه من$ادى، =ن المن$ادى قلن$ا ف$ي : ُ

ِالك$اف، ول$ذلك ُبن$ي، =ن$ه أش$به الك$اف ا�س$مية .. فيما سبق، المنادى في معن$ى ض$مير الخط$اب.. قوة ضمير الخطاب
ِحرفية لفظا ومعنى، حينئذ ماثله إفرادا وتعريفا، ولذلك ُبني المنادىًلفظا ومعنى، المشبھة للكاف ال ً ً ًٍ.  

ًُج$$ر ب$$ال.م للتن$$صيص، وكان$$ت ال$$.م مفتوح$$ة ت$$شبيھا لم$$ا بع$$ده بال$$ضمير، =ن$$ه ف$$ي ق$$وة المخاط$$ب: ھن$$ا نق$$ول K .
ِفخفُضه للتنصيص على ا�ستغاثة، وفتح ال.م معه لوقوعه موقع الضمير الذي تفتح معه ال.م ُ ْ  لكون$ه من$ادى، ليح$صل َ

ٍي$ا لزي$د لعم$رو، زي$د: ٌبذلك فرق بينه وبين المستغاث م$ن أجل$ه ٍٍ ِ ٍھ$ذا م$ستغاث ب$ه، ولعم$رو: َ ٌم$ستغاث ل$ه، ال$.م تك$ون : ٌ
ًمفتوحة مع المستغاث به، وأما مع المستغاث له فھذه تكون مكسورة، إذا K : ٌفتحت مع الم$ستغاث ب$ه ليك$ون ث$م ف$رق ب$ين K َ ْ َ ِ ُ

  .النوعين

ًحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله، وإنما أْعرب م$ع كون$ه من$ادى مف$ردا معرف$ة، =ن تركيب$ه م$ع لي ً ً َ ِ ُ ٌ
ًال.م أعطاه شبھا بالمضاف، إذا ًھذا في ا=ص$ل أن$ه إذا ن$ودي يك$ون مبني$ا، وھن$ا نق$ول: إذا قيل بأنه منادى، وزيد: ً ي$ا : ُِ

ٍلزيد، لماذا خفضناه، والخفض يكون إعراب؟  ٍلل$زوم ال$.م مع$ه غالب$ا كأن$ه ص$ار ش$بيھا بالم$ضاف، حينئ$ذ أش$به : ق$الواَ ً ً
  .المضاف

ِوإنما اختيرت ال.م دون غيرھا لمناسبة معناھا ل.ستغاثة، قالوا لم$ستغاث =ن �مھا للتخصيص، أدخلت عل$ى ا: ْ
ٌد�لة على أنه مخصوص من بين أمثاله، فتدل على التخصيص، ولذلك ھناك تدل على الملك، وتدل عل$ى ا�س$تحقاق،  ً

ًوتدل على ا�ختصاص، حينئذ لھا مزية على غيرھا من حروف الجر، فھي ت$دل عل$ى التخ$صيص، إذا ِك$أن المن$ادي : ٍ
Kزيد، وخصه با�ستغاثة.. أقبل على ف.ن َ.  

ًاختيرت ال$.م لمناس$بة معناھ$ا ل.س$تغاثة =ن �مھ$ا للتخ$صيص أدخل$ت عل$ى الم$ستغاث د�ل$ة، عل$ى أن$ه  وإنما  ُ

َمخصوص من بين أمثاله بالنداء، وكذا الُمتعجب منه كما سيأتي َ   .ٌمخصوص من بين أمثاله باستحضار غرابته.. ٌ

َإذا ٱس777777777777تغيث ٱس777777777777م من777777777777ادى خف777777777777ضا ُ ْ ِْ ُِ َ َُ ٌ َ َ ِ   

  ج

ًب77777777777777777777777777777ال6م مفتوح77777777777777777777777777777ا  َ َُ ْ ِ . ِ............  

  جججججج
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.خفضا بال6: (وقوله ِ َ ِ ًَدل على أن المستغاث معرب مطلقا، ) ِمُ ٌ Kواختلف في ھذه ال$.م الداخل$ة . لكنه يكون بالخفض
فأص$$ل ) آل(ٍي$$ا آل زي$$د، ف$$ال.م مقتطع$$ة م$$ن : وھ$$و م$$ذھب الك$$وفيين، وا=ص$$ل) آل(ھ$$ي بقي$$ة : عل$$ى الم$$ستغاث، فقي$$ل

ًيا آل زيد، فحذفت الھمزة تخفيفا لكثرة ا�ستعمال، ثم حذفت ا=ل$ف تخل$صا م$ن التق$اء ال$ساكنين وبقي$ت ال$.: العبارة ًK ُ م، ٍ
  .لكن ھذا ضعيف

َيا آل زيد، فزيد مخفوض باFض$افة، ون$سب للك$وفيين، وذھ$ب الجمھ$ور إل$ى أنھ$ا : فا=صل) آل(ھي بقية : فقيل ِ ُ ٌ ٌٍ
ف$إذا ح$ذف .. َال.م ليست حرف معنى، وإنما ھي حرف مبنى، فكي$ف خف$ضت) آل(�م الجر، وھو الصحيح، =ن تلك 

ِالمضاف حينئذ كيف عمل؟ ھذا يحتاج َ ھل ھ$ي زائ$دة � تتعل$ق ب$شيء، أم : لجمھور على أنھا �م الجر، ثم اختلفواوا.. ٍ
Kأنھا حقيقية أصلية تحتاج إلى ُمتعلق؟ إذا قيل َ ٍيا لزيد، ال.م حرف جر، مثل: َ ٍمررت بزيد، حينئذ إذا قيل: َ بأنھ$ا ح$رف : ٍ

ًجر، فالحرف قد يكون زائدا، وقد يكون أصليا، إذا قيل Kاج إلى ُمتعلق تتعلق به، نق$ولبأنھا زائدة � نحت: ً Kَ َ ٍَ ال$.م ح$رف : َ
lُمتعلقالجار والمجرور : مجرور وانتھينا، � نحتاج إلى أن نقول: جر زائد، وزيد   . بكذاَ

Kوھو الصحيح، حينئذ � ُبد من ُمتعلق تتعلق به، فما ھو ھ$ذا الُمتعل$ق؟ ف$اختلفوا .. وإذا قلنا بأنھا أصلية K Kَ ََ َ َ ٍَ K ن الق$ائلو-ٍ
ٍزائ$$دة � تتعل$$ق ب$$شيء، وھ$$ذا ض$$عيف =ن الزي$$ادة خ$$.ف ا=ص$$ل، � يحك$$م بزي$$ادة ش$$يء إ� : ، فقي$$ل-بأنھ$$ا �م الج$$ر

َبثبت، وقيل َ   :ليست بزائدة، وفيما تتعلق به قو�ن، إذا قيل أنھا أصلية: ِ

َاستغيث َذاِإ: (بالفعل المحذوف، =ننا قلنا: أحدھما ِ ُ ٌاسم ْ َمناد ْ َ ي$ا : الن$داء موج$ود، ول$ذلك.. ى موجودالمناد: ًإذا) ىُ
ٌھذه نائبة مناب أدع، حينئذ له أثر: ٍلزيد، يا ٍ   .بالفعل المحذوف، وھو مذھب سيبويه. ٌ

ھ$$ذا ض$$عيف، =ن ح$$رف الن$$داء � يعم$$ل، والفع$$ل م.ح$$ظ، ب$$دليل بق$$اء أث$$ره ف$$ي : بح$$رف الن$$داء، قلن$$ا: والث$$اني
  .المحل

Kن$ه ي$اء، لك$ن بت$ضمينه معن$ى فع$ل يتع$دى ب$الحرف، يعن$يأن$ه الفع$ل ال$ذي ناب$ت ع: وعلى مذھب سيبويه َ َ أدع$و : ٍ
ًزيدا، أدعو لزيد ما يأتي ھذا، � ُبد أن نضمlن أدع معنى فعل يتعدى بال.م، ألتجئ لزيد، إذا ُ ًٍ ٍK Kَ َ نه معن$ى : ٍَ lَأدعو زيدا نضم ُ ً

Kألتجئ فيتعدى بال.م ف. إشكال فيه، وعلى مذھب سيبويه َ نه معنى فعل يتعدى بالحرف كألتجئ ونح$وه، �K ُبد أن: َ lنضم K َ َ ٍَ ُ
Kيا لزيد، وأتعجب في نحو: في نحو َ َ ألتج$ئ .. أدع$و: ٍي$ا للم$صيبة، ھ$ذا م$ن ب$اب التعج$ب، حينئ$ذ.. ي$ا للعلم$اء.. يا للماء: ٍ

أتعج$ب ..  أتعج$ب:ٍتعج$ب م$ن كث$رة الم$اء، حينئ$ذ ي$ا للم$اء، أدع$و بمعن$ى.. ٍلزيد، =ن معنى ا�س$تغاثة ك$ذلك، ي$ا للم$اء
Kللماء، =نه يتعدى بال.م َ َ.  

.خفضا بال6: (ًإذا ِ َ ِ ُ، ث$م ال$صحيح أنھ$ا )آل: (ُھذا غالب، ثم الصحيح أن ھذه ال$.م �م الج$ر، ولي$ست بقي$ة: نقول) ِمُ
lُمتعلقُأصلية، ثم الصحيح أنھا    : ة بالفعل � بالياء، كل المسائل داخلة في قولهَ

َخفضا ِ .بال6 *** ُ َمفتوحا كيا ِمِ ََ ًُ َللمرتضى ْ ْ َُ َ.  

َكي77ا َللمرت77ضى َ ْ َُ ھ$$ذا خب$$ر مبت$$دأ مح$$ذوف، وذل$$ك : وذل$$ك كقول$$ك، والق$$ول وم$$ا دخ$$ل علي$$ه نق$$ول.. كقول$$ك:  يعن$$يَ
َللمرتضى َيا: كقولك ْ َُ َ.  

  :فيه أحكام: Kَدل لمثال على أمور، يعني

َللمرت7ضى.. (المرت$ضى: ؛ =ن$ه ق$ال)أل(ـ الم$ستغاث يج$وز اقتران$ه ب$: ، يعن$ي)أل(أنه يج$وز اقتران$ه ب$ـ : ًأو� ْ َُ َ( ،
وإن ك$ان ) أل(أن$ه يج$وز اقتران$ه ب$ـ ). أل(ًواس$تغيث بم$ا ھ$و محل$ى ب$ـ ) ي$ا(�م الجر ا�ستغاثة ھنا و.. دخلت ال.م: ًإذا

ي$ا .. الع$المي$ا : إ� بواسطة، � ُيقال) أل(ًالمنادى � يجوز أن يكون محلى بـ : منادى، وإن كان السابق معنا ھناك نقول
ًالرجل، لكن ھنا لما فصل بال.م حينئذ ساغ أن يكون م$دخول ال$.م محل$ى ب$ـ  َ َُ ٍَ ِ K)ًوإن ك$ان من$ادى =ن ح$رف الن$داء ). أل

  .ٌ� يباشرھا، وھذا ُمجمع عليه) يا(

  .ٌھذا متفق عليه).. أل(ًا�سم المستغاث محلى بـ .. ما ھو المجمع عليه؟ أن يكون المستغاث

أي$ا .. أ� المرت$ضى: ، و� يج$وز أن ُيق$ال)ي$ا(م من المثال أن المستغاث يختص من حروف الن$داء ب$ـ يفھ: الثاني
  .فوجب كون الحرف ياء). يا(ھيا المرتضى، كل ھذا غير جائز، وإنما يختص بـ .. المرتضى

 المستغاث، =ن$ه أو حرف النداء) يا(حذف .. كونھا مذكورة، و� يجوز حذفھا، وھذا سبق مما يمتنع حذفه: ًثالثا
َلو ُحذف التبس بغيره.. يلتبس ِ.  

َإذا ٱس777777777777تغيث ٱس777777777777م من777777777777ادى خف777777777777ضا ُ ْ ِْ ُِ َ َُ ٌ َ َ ِ   

  ج

َب7777777777777ال6م مفتوح7777777777777ا كي7777777777777ا للمرت7777777777777ضى ْ ُ َ َ ََ َ ُْ َ ً ْ ِ . ِ  

  ج
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ٌاسم: (قوله ًھذا يشمل الضمير، وھذا مختل$ف في$ه، يج$وز أن يك$ون ك$ل م$ن الم$ستغاث ل$ه والم$ستغاث ض$ميرا ) ْ ٌ ٌ
ًالي$اء ھن$ا م$ستغاث م$ن أجل$ه، إذا: ك$اف م$ستغاث ب$ه، ل$يال: يا لك لي، ل$ك: كقولك ًوق$ع ض$ميرا ف$ي الموض$عين، ھ$ذا : ٌ

ًيج$$وز أن يك$$ون ك$$ل م$$ن الم$$ستغاث ل$$ه والم$$ستغاث ض$$ميرا كقول$$ك. ٌج$$ائز عن$$د بع$$ضھم ي$$ا ل$$ك ل$$ي، ت$$دعو المخاط$$ب : ٌ
  .لنفسك

ٍيا لزيد لعمرو، فُيجر الم$ستغاث ب$.م مفتوح$ة : ُيقال: " قال الشارح َ ٍ َ ،وُيج$ر الم$ستغاث ل$ه –خل$ة عل$ى زي$د  الدا-ٍ
ٍلعمرو، فعمرو: وھذا سيأتي الذي ھو" ٍب.م مكسورة  ٌھذا ال$.م ھن$ا مك$سورة، وھ$و م$ستغاث ل$ه، أو م$ن أجل$ه، س$مه : ٍ

ًبذا أو ذاك، وال.م في الموضعين ت$سمى �م ا�س$تغاثة س$واء كان$ت داخل$ة عل$ى الم$ستغاث ب$ه أو الم$ستغاث ل$ه، لكنھ$ا 
وإنم$ا فتح$ت م$ع الم$ستغاث . تك$ون مفتوح$ة.. ي$ا [.. ي$ا للم$سلمين: تغاث وتكسر م$ع الم$ستغاث م$ن أجل$هتفتح مع المس

ل$ك : لي، وال.م تفتح م$ع الم$ضمر نح$و: له ولك، بخ.ف الياء.. ٌ=ن المنادى واقع موقع المضمر، والضمير تفتح معه
  .وله

  :ثم قال

َكررت ِْنإ: (قوله . َللمرتضى َيا: (lيؤكد معنى السابق وھو قوله) َيا َ ْ َُ عل$ى ) ي$ا(َ، أن الُمتعيlن من ح$روف الن$داء ھ$و)َ
�K يجوز غيرھا البتة.. جھة الخصوص، و� يجوز غيرھا َ.  

ْوافتح( ََ ْم7ع المع(افتح ماذا؟ اف$تح ال$.م، ) ْ َ َ ِط7وفَ Kأن$ت، المفع$ول ب$ه � ُب$د م$ن : ھ$ذا فع$ل أم$ر، والفاع$ل) اف$تح(، )ُ
ِمع المعطوف(تقديره، افتح ال.م مع المعطوف، ُ ْ َ َ َم7ع(مع المستغاث المعطوف، : يعني) َ lُمتعل$قٌمن$صوب عل$ى الحالي$ة ) َ َ 

  .افتح ال.م حال كونھا مع المعطوف.. ٌبمحذوف حال، حال من ال.م

َكررت ْإن( . Kإن كررت أنت) َيا َ Kمفعول به قصَد لفظه، ماذا تقول إن كررت ) َيا(فعل وفاعل، .. َ َِ ُ ٍ؟ يا لزي$د وي$ا )يا(ٌ َ
ٍلعمرو لبكر، إذا كان المستغاث به اثنين، إذا كان المستغاث به اثنين حينئذ تقول ٍ َ ِ ٍ Kيا لزيد ويا لعمرو لبك$ر، فيحتم$ل إم$ا : َ ٍِ َ ٍ َ ٍَ

ر الياء وإما أ�  lأنك تكرK رَ lَتكر ُ.  

ِوافتح مع المعطوف: (ھنا قال ُ ْْ َ َ َ ْ ْكرر ْإن ََ . ر اك$سر، يعن$ي: مفھومه) َتَ lٍي$ا لزي$د ولعم$رو لبك$ر، : إذا قل$ت: َإن لم تك$ر ٍ ٍ
َعطفت على ا=ول المستغاث به مع عدم تكرار  َ   .ٍحينئذ اكسر) يا(َ

ًكررتھ$ا حينئ$ذ وج$ب الف$تح، إذا).. يا(وإذا أعدت  ٍ K  ْإن( م$ع الم$ستغاث المعط$وف،.. المعط$وفواف$تح ال$.م م$ع : َ
ْكرر . َكررت ْإن(متى؟ ) َيا َتَ . ر : ، مفھوم$ه)َيا َ lٍي$ا لزي$د ولعم$رو لعم$رو : ٍحينئ$ذ � تف$تح ب$ل اك$سر، فتق$ول) ي$ا(َإن ل$م تك$ر ٍِ ِ ٍ َ

ًلبك$$ر، لم$$اذا؟ =ن$$ه � يلت$$بس حينئ$$ذ الث$$اني بالم$$ستغاث م$$ن أجل$$ه، كون$$ه معطوف$$ا عل$$ى ا=ول و�م$$ه مك$$سو ٍ ٍ رة، وا=ول ِ
  .ٌمستغاث به � يلتبس بالمستغاث من أجله، ھكذا عندنا التركيب

ًيا لزيد لعمرو، فتح$ت ال$.م ف$ي ا=ول فرق$ا بينھ$ا وب$ين �م الم$ستغاث م$ن أجل$ه، ق$د يق$ع الل$بس ھن$ا: ًأو� قلنا ٍَ ِ ٍ ..
ٍيا لزيد ولعمرو لبكر، ھل يقع لبس في الثاني: تقديم وتأخير، لكن إذا قيل ِ ٍِ ٍ ٌأن$ه م$ستغاث ب$ه؟ � يق$ع، =ن ال$واو ح$رف .. َ

ٍعطف، فحينئ$ذ لعم$رو معط$وف لزي$د ٍَ ٍ ٌي$ا لزي$د، وا=ول ُمتع$يlن أن$ه م$ستغاث ب$ه، وعطفن$ا علي$ه م$ا ل$م تت$صل ب$ه .. ِ ٍ ) ي$ا(َ
  .َ� لبس: ًوكسرنا ال.م، إذا

Kوأما إذا كررنا  Kَ)ُي$ا زي$د زي$د : ، مث$ل م$ا قلن$اٍفحينئ$ذ نبق$ى عل$ى ا=ص$ل، ھ$ذه جمل$ة منفك$ة وھ$ذه جمل$ة منفك$ة) ي$ا ُ
lالثاني نقدر له  َ   .في البدل) يا(ُ

ِوفي َسوى َ َذل7ك  ِ ِ َٱئتي7ا -التك$رار-َ ِ ِبالك7سر ْ ْ َ ْ ِوف7(� نحت$اج إلي$ه، إ� عل$ى تأوي$ل، : ٌ، ھ$ذا ت$صريح ب$المفھوم، يعن$يِ  يَ
َسوى َذلك ِ ِ lُمتعل$قفي سوى جار ومج$رور ) َ ھ$ذا فع$ل أم$ر، وا=ل$ف ھ$ذه منقلب$ة ع$ن ن$ون التوكي$د ) ائتي$ا(، و)ائتي$ا: ( ب$ـَ

َسوى ِفي(الخفيفة،  َذلك ِ ِ ِبالك7سر(م$ضاف إلي$ه، : م$ضاف، وذل$ك: في سوى الكرار، سوى.. المشار إليه ھنا التكرار) َ ْ َ ِ (
lُمتعلائتيا بالكسر، جار ومجرور    ).ائتيا: ( بـقَ

ِواف7777777تح م7777777ع المعط7777777وف ُ ْْ َ َ َ ْ َك7777777ررت ِْنإ ََ .   َي7777777ا َ

  

َس7777777777وى ِف7777777777يَو ِذل7777777777ك بالك7777777777سر ِ ْ َ ِ َ ِ َائتي7777777777ا َ ِ ْ  

  ج

ِواف7777777تح م7777777ع المعط7777777وف ُ ْْ َ َ َ ْ َك7777777ررت ِْنإ ََ .   َي7777777ا َ

  

ِوف77777777777777777ي َس77777777777777777وى َ َذل77777777777777777ك  ِ ِ َ.............  

  ج
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ِبالكسر( ْ َ ًالكسر واجب أو جائز؟ واجب، بالكسر وجوب$ا ائتي$ا عل$ى ا=ص$ل =م$ن الل$بس، =ن ا=ص$ل ف$ي ال$.م ) ِ
َھي �م الجر، وا=صل فيھا ھو الكسر، حينئذ لما أمن اللبس رجعنا إلى ا=صل وھو ك$سر ال$.م، وف$ي س$وى : ھنا قلنا ِ Kُ ٍ

  .، و� يجوز الفتحًذلك التكرار ائتيا بالكسر وجوبا

K إذا ُعط$$ف عل$$ى الم$$ستغاث م$$ستغاث آخ$$ر، فإم$$ا أن تتك$$رر مع$$ه  K َِ ٌ َإذا ُعط$$ف عل$$ى الم$$ستغاث ا=ول .. أو �) ي$$ا(َ ِ
Kمستغاث ثاني، فإن تكررت لزم الفتح َ Kيا لزيد ويا لعمرو لبكر، وھذا واض$ح ن$ص علي$ه بقول$ه: ٌ َِ ٍ ٍ َ ِواف7تح م7ع المعط7وف: (ٍَ ُ ْْ َ َ َ ْ ََ 

.كرر ْإن   ).َيا َتَ

َلقومي اَي: ومنه Aِمثال َويا َ َ ْ ْقومي َ ٍكررھ$ا، وف$تح ال$.م م$ع الث$اني كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي ا=ول، ي$ا لزي$د ) يا(، أعاد َ َ K َ
رت، وإن لم تكرر لزم الكسر نحو lويا لعمرو لبكر، ھذا إذا كرK َ ُ ُ ََ ٍ ٍيا لزيد ولعمرو لبكر، ومنه قوله: ٍ ِ ٍِ ٍ َ:  

ِللكھول يا ُ ُ ْ َوللشبا َ c ِللعجب ِبِ َِ َ ْ..  

ِللكھول يا ُ ُ ْ ِوللشباب( جمع كھل،.. الكبار :َ َِ c (َي$ا لل$شباب، ل$و أع$اد : لل$شباب، ل$م يق$ل: ٍحينئ$ذ نق$ول)َوج$ب ف$تح ) ي$ا َ َ
رھا وإنما عطفه على ا=ول حينئذ تعين الك$سر =م$ن الل$بس، =ن$ه � يلت$بس بغي$ره..Kال.م، ولما حذف ياء  lلم ُيكرK َ م$ع .. ٍَ

Kوإن لم تتكرر لزم الكسر، كما يل$زم ك$سر ال$.م م$ع الم$ستغاث ل$ه، �م الم$ستغاث ل$ه . العطف � يلتبس بغيرهالتكرار و َ َ َ
ٍيا لزيد لبكر، نق$ول: واجبة الكسر، الذي ھو يكون في ا=خير ِ ٍ ال$.م ھن$ا عل$ى ا=ص$ل، وإنم$ا فتح$ت ف$ي ا=ول لتنزي$ل : َ
  .Kالمستغاث منزلة الضمير، وأما الثاني ف.

Kالمستغاث له، واجب على ا=صل، وھو ظ$اھر ف$ي ا=س$ماء الظ$اھرة، وأم$ا ..  ال.م مع المستغاث من أجلهكسُر ٌ ٌ
َي$ا لزي$د ل$ك، ل$ك: عل$ى ا=ص$ل، نح$و.. ًل$و ك$ان ض$ميرا، فتف$تح مع$ه إ� م$ع الي$اء.. َالُم$ْضمر الك$$اف : َل$ك.. ال$.م ھ$ذه: ٍَ

ٍمستغاث من أجله، ھنا وجب فتحه، لقيام مانع من الك ٍسر، ا=صل الكسر إ� إذا منع منه مانع، فحينئذ رجعنا إلى الف$تح ٌ
Kيا لزيد لك، وأما.. لك: ْ=ن الكاف ضمير و� ُيكسر معه ال.م، فتقول َ ِيا لزيد لـ كسر على ا=صل: ٍَ ُِ ٍَ.  

ٍي$ا لزي$د، : لٌ�م المستغاث من أجله خ.ف لم$ا تتعل$ق ب$ه، ف$ي ا=و.. يا لك احتمل ا=مرين، وفي ال.م: وإذا قلت َ
َاختلف فيه على ما مضى، والصواب أنھا : قلنا ِ lُمتعلقُ م$ع الت$ضمين، و�م الم$ستغاث م$ن ) ي$ا(ة بالفع$ل ال$ذي ناب$ت عن$ه َ

ٍأجله كذلك مختلف فيما تتعلق به، فقي$ل بح$رف الن$داء، وقي$ل بفع$ل مح$ذوف، أي Kأدع$وك لزي$د، فُيق$در بع$د الم$ستغاث : ٌ َ ٍ ِ
Kُيق$$در ل$$ه فع$$ل غي$$ر ا=ول: يعن$$يٍوالك$$.م حينئ$$ذ جملت$$ان،  lغي$$ر ال$$ذي تعل$$ق ب$$ه لزي$$د الم$$ستغاث، حينئ$$ذ نق$$در ل$$ه بع$$د .. َ َ ُ ٍَ ٍ

ٍأدعوك لزيد: المستغاث، كأنه يقول َ Kأدعوك لبكر، فُيقدر فعل آخر وإن لم يكن ُمضمنا معنى ال.م، فھما جملتان.. َ َ K َ ٍ َ.  

ِوفي( :وإلى ھذا أشار بقوله َسوى َ ِذلك بالكسر ِ ْ َ ِ َ ِ َائتيا َ ِ َوفي سوى المستغاث والمعطوف علي$ه ال$ذي تك$ررت : أي) ْ K َ َ
Kاكسر ال.م وجوبا، فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه ) يا(معه  َ َ َ   .ومع المستغاث له) يا(ً

ُو)م َ َتغيثـْاس َما َ ِ ْعاقبت ُ َ ْألف ََ ِ ْومثله اس *** َ َُ ُ ْ ٍتعجب ُذو ٌمـِ c َ ْألف َ ِ ُ  

ُو)م ( َ َاس7تغيث َم7ا(أ، وھو م$ضاف، وھذا مبتد) َ ِ ُ ال$ذي، ف$ي مح$ل ج$ر م$ضاف إلي$ه، : م$ا اس$م موص$ول بمعن$ى) ْ
َاستغيث(و ِ ُ َفعل ماضي ُمغير ال$صيغة، فھ$م من$ه أن ال$.م غي$ر �زم$ة ف$ي قول$ه) ْ ِ ُ K) :ْعاقب7ت َ َخف7ضا (، ول$ذلك قلن$ا ھن$اك )ََ ِ ُ

.بال6 ًغالبا، لماذا غالبا؟ =نه استثنى ھنا: قلنا).. ِمِ ُ)مَو: (ً َاستغيث َما َ ِ ُ ْعاقبت ْ َ ْألف ََ ِ Kقد تْحذف ال.م وُيع$وض عنھ$ا أل$ف، ) َ َ َ ُ
ٍيا لزيد، ُيقال: ًفبد� من أن ُيقال ض .. يا زيدا، با=لف: َ lَا=لف ھذه ألف ا�س$تغاثة نائب$ة ع$ن �م الم$ستغاث ُح$ذفت وُع$و َ ِ ٌ

  .Kعنھا ألف، َدل على أنھا ليست ب.زمة، =ن الحذف ھنا قياسي

ُو)م( َ َاستغيث َما َ ِ ُ .خفضا بال6: (التي عناھا الناظم بقوله) ْ ِ َ ِ ًمفتوحا ِمُ ُ ْ ْعاقب7ت(، ھذه ال$.م )َ َ ْأل7ف ََ ِ ًعاقب$ت ألف$ا، ألف$ا) َ ً :
ْعاقبت(ٌھذا مفعول به، و َ َھذا مفعول به وقف عليه بال$سكون عل$ى لغ$ة ربيع$ة، ويحتم$ل أن : ًفعل وفاعل، وألفا) ََ َ ََ ْأل7ف(ٌ ِ َ (

ْاقبتَع.. فاعل ٌألف ََ ِ Kعاقبتھا ألف، ھذا ُمحتمل، وجوزه المكودي ھناك، وھذا � بأس به: َ َ ٌ.  

ْعاقبت( َ ْألف ََ ِ َوھذه ا=لف عوض عن ال.م، وفھم بھذا أن ال.م غير �زمة، =ن ا=لف تعاقبھا، وفھم من ك$ون ) َ َِ ُِ ُ ٌ َ ِ
ًا=لف عوضا عن ال.م أنه � يجوز الجمع بينھما، ف. ُيقال َ َا=لف ھ$ذه ع$وض ع$ن .. زيدا: َا لزيدا، ھذا ممنوع، =ني: ِ ِ

Kممتنع، =نه � ُيجمع بين العوض والُمعوض عنه.. يا لزيدا، ھذا غير جائز: ال.م، وأنت جمعت بينھما َِ َ.  

َإذا َدل علي$$ه دلي$$ل، ف$$. ت$$ذكر ال$$.م : ي$$ا لزي$$دا، وق$$د يخل$$وا منھم$$ا، يعن$$ي: و� يج$وز الجم$$ع بينھم$$ا ف$$. تق$$ول ْ ُ K و�
َالعوض عنه ِأ) ياقوم للعجب العجيب: ِ ِ َ ْ َ َ َْ ِ ُ َ ِ، أ� يا لقوم، أوَ ُ أ� قوما، ل$م ي$أت ب$ا=لف و� ب$ال.م، ھن$ا ال$شاعر ح$ذف ال$.م : َ

ِأ) ياقوم للعجب العجيب: وحذف ا=لف ِ َ َ َ َْ ِ ُ َ َ.  
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ُو)م( َ َاس77تغيث َم77ا َ ِ ُ ْعاقب77ت ْ َ ْأل77ف ََ ِ ُإذا نخل$$ص م$$ن ھ$$ذا) َ َ ًنائب$$ة ع$$ن ال$$.م الت$$ي ت$$دخل عل$$ى أن ا=ل$$ف ق$$د تك$$ون : ً
ي$ا زي$دا، وإذا وقف$ت عل$ى الم$ستغاث أو المتعج$ب من$ه : ٍالمستغاث، حينئذ تأخذ حكمھا في الد�لة على ا�س$تغاثة، نح$و

ًيا زيداه، جاز الوقف بھاء السكت، إذا يجوز.. يا زيدا: Kحالة إلحاق ا=لف جاز الوقف بھاء السكت، فيقال K :ٍيا لزي$د ي$ا .. َ
  .يا زيداه.. دازي

ًوإذا ُجعل الحذف قياسا يجوز َ   .ِيا زيد، وھذا فيه إشكال: ِ

ٌومثله اسم( ْ َُ ُ ْ ٍتعجب ُذو ِ c َ ْألف َ ِ ُواAمر: (ھذا استطراد، كما قال ھناك) ُ ْ ھنا استطرد كذلك، وإنما ذكر اس$م التعج$ب ) ََ
َلُمتعج$ب من$ه اس$تعظام أم$ر، كم$ا س$بقھنا وإن لم يكن من ھذا الباب �ش$تراكھما ف$ي الحك$م، وال$داعي إل$ى ن$داء ا أن : َ

Kي$ا لل$دواھي، .. َي$ا للعلم$اء: َي$ا للم$اء، ق$د ي$رى قل$ة العلم$اء: يرى الماء كثير يق$ول.. التعجب إنما ھو استعظام، قد يناديه َ
َونحو ذلك، قد ُيتعجب من شيء فينادى جنسه َ َْ.  

َوتعويض ا=لف عنھا، كله ثابت للُمتعجب منهمن حيث ال.م وفتحھا، ومن حيث حذفھا، : كل أحكام ا�ستغاثة َ.  

ٌومثله اسم( ْ َُ ُ ْ ٍتعجب ُذو ِ c َ ْألف َ ِ ًالنداء الُمتعجب منه سببه استعظام أمر بعده عظيم$ا، أو يُع$ود عظيم$ا، فين$اَدى : قلنا) ُ ًَ ٍَ َ
ب، كا ياللماء، ويا للعشب ونحو ذلك lَجنس ما رآه الُمتعج َ َ.  

ُومثله( ُ ْ ِ lھذا خبر ُمتقد) َ َ ٌاسم(مثله في ذلك، .. مَ ُومثله(ھذا مبتدأ، ) ْ ُ ْ ِ lخبر ُمتقدم، و� بأس ب$العكس، و) َ َ ٍتعج7ب ُذو(َ c َ َ (
َأل7ف(صفة �سم، .. نعت ِ Kم$ألوف، ص$ار مثل$ه مث$ل حك$م المت$سغاث، فا=لف$ة بينھم$ا ف$ي ت$ساوي ا=حك$ام س$وت : يعن$ي) ُ َ

ْألف(بينھما،  ِ ًفالجملة حينئذ تكون صفة لتعجب) ُ ٍ.  

ًتح$$ذف �م الم$ستغاث، وي$$ؤتى ب$ألف ف$$ي آخ$ره عوض$ا عنھ$$ا، نح$و: ھن$اق$ال  ٍي$$ا زي$دا لعم$$رو، ومث$ل الم$$ستغاث : ٍُ ِ
َالُمتعجب من$ه Kياللداھي$ة: َ َياللعج$ب، فُيج$ر ب$.م مفتوح$ة كم$ا ُيج$ر الم$ستغاث، وتعاق$ب ال$.م ف$ي ا�س$م الُمتعج$ب من$ه .. َ َ َ ََ ِ k kُ ٍَ

ًيا عجبا لزيد، يا عجبا: ٌألف، فتقول ًٍ ٍي$ا لعج$ب، ح$ذفت ال$.م ف$نص◌ب، لزي$د:  أصلھاِ ٍِ َ َِ ِ ُ َي$ا للم$اء، : ھ$ذا بالك$سر، كق$ولھم: َ
ِيا للعجب، ويا عجبا لزيد: َويا للدواھي، إذا تعجبوا من كثرتھما، وُيقال ً.  

  .ھذا ما يتعلق با�ستغاثة: ًإذا

Kثم قال ُالندبة: (ُ َ ْ c.(  

  ...!!!معينوصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أج
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  100الدرس 

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين          

  : أما بعد

َالنـدبة: (- رحمه ' تعالى -قال الناظم  ْ c.(  

َھذا باب ما يتعلق بأحكام الندب$ة: أي ْ k) ..َالن7ـدب ْ cب$ضم الن$ون، م$صدر) ةl َن$َدب المي$ت إذا ن$اح علي$ه وذك$ر خ$صاله : َ
kالحميدة، وأكثر من يتكلم بھا النساء لضعفھن عن احتم$ال الم$صائب، =ن$ه ف$ي مقاب$ل توج$ع و تفج$ع، وھ$ذا ف$ي الن$ساء  kَ َ َ

kغالب، =ن المرأة ضعيفة و� تقبل المصائب إذا وقعت عليھا وإنما يقع منھا توجع وتفجع kَ َ.  

  ) .أكثر من يتكلم بھا النساء لضعفھن عن احتمال المصائب: (ًإذا

َالنـدبة( ْ c ..(وأما في اصط.ح النحاةK : فالمراد)فھ$ا كثي$ر م$ن ) بالمندوب lالمتفج$ُع علي$ه والمتوج$ع من$ه، ھك$ذا ُيعرK Kَ َ َ
َأن الندب$ة إنم$ا تك$ون ب$: Kالنحاة، وھذا فيه نوع قصور، =ن � ُبد من التقيي$د ْ k ِإذا أم$ن ) ي$ا(ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل فيھ$ا، و) وا(ـ ُ

  .اللبس

Kالمتفجع عليه ب$ـ : ٍحينئذ ُيقال َ ٍتفجع$ت عل$ى زي$د، ھ$ذا ف$ي المعن$ى : ليخ$رج نح$و) ي$ا(أو) وا(َ K َ ٌأن$ا ُمتفج$ع ) من$دوب(َ K َ
َندبة(ھذا : عليه، نقول ْ َ=ن$ه ُي$شترطً� ي$سمى من$دوبا ف$ي اص$ط.ح النح$اة، : لكنه ليس في اصط.ح النحاة، يعني) ُ أن : ْ

  . بشرط أْمن اللْبس) يا(على جھة الخصوص أو) وا(يكون بـ

Kُمتفجع علي$ه( َ Kلفق$ده حقيق$ة، أو لتنزيل$ه ُمنزل$ة المفق$ود) َ َ ًَ ْ ًالُمتفج$ع علي$ه حقيق$ة.. (ِ K َ م$ات، .. ًأن يك$ون مفق$ودا: يعن$ي) َ
Kحينئذ ُيتفجع عليه َ ٍ.  

َقمتَو: كقول القائل ْ ِ� ِمرَأِب ِيهِف ُ َعمرا اَي . ً، كما سبق معنا أنه قاله عند موته، حينئذ صار مفقودا حقيقةُ ً ٍ.  

ٍأو لتنزيله ُمنزلة المفقود، كقول عمر وقد أخبر بجدب أص$اب بع$ض الع$رب ِ ْ ُ K واعم$راه، ھ$و موج$ود .. واعم$راه: َ
ُحي، لكنه يندب نفسه ْ َ Kواعمراه، تنزي. له ُمنزلة المفقود.. واعمراه: ّ َ ً.  

Kالمتفجع عليه بـ : (ًإذا َ Kلفقده حقيقة أو لتنزيله ُمنزلة المفقود) يا(أو) وا(ُ َ ً. (  

ًّوالُمتوجع منه( َ Kالمتفجع علي$ه.. (وامصيبتاه، ا=ول في الذوات.. واظھراه.. وارأساه): َ َ Kالُمتوج$ع(، )َ ا=ل$م، وھ$ذا ) َ
  :قسمان

  .واظھراه، وھذا محل ا=لم.. وارأساه: ما ھو محل ا=لم نحو

ًھ$$ذا س$بب ل5ل$$م، إذا: وام$$صيبتاه، نق$ول: م$$ا ھ$و س$$بب ا=ل$م: أو الن$وع الث$اني الُم$$صطلح علي$ه عن$$د ) المن$دوب: (ٌ
Kالُمتفجع عليه بـ : النحاة ھو َ kالتفجع(، ليخرج ما جاء لفظ )يا(أو) وا(َ َ   .ًومشتقاته، و� يسمى مندوبا عند النحاة) َ

Kتفجعت عليه( َ kالتفجع(و) َ َ Kالُمتوج$ع من$ه(وازي$داه، و:  إظھ$ار الح$زن:المراد ب$ه) َ َ .. واظھ$راه: بق$سميه ك$ذلك نح$و) َ
  .وامصيبتاه.. وارأساه

َالنـدبة: (ھذا المندوب، لذا قال الناظم ھنا: ًإذا ْ c ( َلكنه من إط$.ق الم$صدر وإرادة اس$م المفع$ول، =ن الندب$ة ل$يس ْ
  . ٍنئذ يكون من إط.ق المصدر وإرادة اسم المفعولھو عين ما أراده النحاة، =ن أحكامھم تتعلق با=لفاظ، حي

  : - رحمه ' تعالى -قال 

َللمنادى َما( َ ُ َاجعل ِ ٍلمندوب ْ ُِ ْ ْاجع7ل(، )ٍاجعل ما للمنادى لمن$دوب.. (ھذه قاعدة عامة): َ َ ھ$ذا فع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى ) ْ
: مفع$ول أول ل$ـ.. Kمفع$ول ُمق$دم.. ٌاسم موص$ول بمعن$ى ال$ذي) َما(أنت، : ًالسكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره

ْاجعل( َ َللمنادى(، و)ْ َ ُ ٍلمندوب(محذوف صلة الموصول، lھذا ُمتعلق ب) ِ ُِ ْ   .ھذا المفعول الثاني) َ

Kا=حك$$ام الت$$ي تعلق$$ت : واقع$$ة عل$$ى ا=حك$$ام، يعن$$ي) َم$$ا(م$$ا ھ$$و ال$$ذي للمن$$ادى؟ ف$$ـ ) ٍاجع$ل م$$ا للمن$$ادى لمن$$دوب( َ
  .َم الُمنادىواقعة على أحكا.. َالذي، ُمْبھم: ٌواقعة في ا�سم الموصول بمعنى) ما.. (ٍبالمنادى اجعلھا لمندوب، اجعل ما

َم777777777777ا للمن777777777777ادى ٱجع777777777777ل لمن777777777777دوب وم777777777777ا َ َ َ ْ ُ ٍَ ِ ُِ َْ َْ ْ   

  

َنك77777777777777ر ل77777777777777م ين77777777777777دب و) م77777777777777ا أبھم77777777777777ا ْ َ َ ْ ُ َِ ُ َ َ ْ M ُْ َ   

  

ْوين77777777777777دب ٱلموص77777777777777ول بال77777777777777ذي ٱش77777777777777تھر َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ََ ْ ِْ . ِ ُ َ   

  

ْكبئ7777777777777ر زم7777777777777زم يل7777777777777ي وا م7777777777777ن حف7777777777777ر  َ َ َ َ ْ ََ ْ ِ ٍ َ َ ْ َِ  
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َاجعل ا=حكام الثابتة السابقة التي ثبتت للُمنادى من حيث البن$اء، وم$ن حي$ث الن$صب، وم$ن حي$ث م$ا ي$صح : ًإذا
kنداؤه وما � يصح، جمي$ع ا=حك$ام ال$سابقة اجعل$ه لمن$دوب، فُي$ضم ف$ي نح$و َ َ Kُي$ضم، وإذا جئ$ت ب$ا=لف أب$دلت .. وازي$د: ٍ

Kالضمة فتحة Kلضمة ُمقدرة، إذا حذفتھا تق$ولَوازْيَدا، فتكون ا: َ K واُعم$ُر، وإذا جئ$ت ب$ا=لف وھ$ي لي$ست �زم$ة .. ُوازي$د: َ
  .َوا زْيَدا.. َواُعمرا: ٍإنما غالبة، حينئذ تقول

َُي$$ضم المن$$دوب كم$$ا ُي$$ضم الُمن$$ادى، وُين$$صب ف$$ي نح$$و: ً إذا ْ َ k kK K :ي$$ا أمي$$ر : وا أمي$$ر الم$$ؤمنين كم$$ا ين$$صب المن$$دوب
َه واض$$ح ب$$يlن، وُين$$صب إذا قي$$لَالم$$ؤمنين، ون$$ْصُب ًواطالع$$ا ج$$ب.، كم$$ا تق$$ول: َ ًي$$ا طالع$$ا ج$$ب.، لك$$ن قول$$ه: ً اجع$$ل م$$ا : (ً
ٍللُمنادى لمندوب َاستغيث َذاِإ: (وفي السابق قال) َ ِ ُ ٌاسم ْ ًمنادى ْ َ َھناك حكم على ا�سم الُمستغاث بأن$ه ُمن$ادى، وھن$ا ق$ال) ُ َ ََ َ :

ٍاجعل ا=حكام التي للُمنادى لمندوب َ، أليس فيه إشارة بأن المندوب ليس ُمنادى؟ أ� يفھم من عبارت$ه أن المن$دوب ل$يس َ
Kُمنادى؟ =نه لم يحكم أنه ُمنادى كما حكم في باب ا�ستغاثة؟ ا�ستغاثة عين َ ََ َجزم.. َ َ:  

َحكم بكون ا�سم المستغاث : ًإذا   ).ُمنادى(َ

َوھنا غاير ف$ي العب$ارة، فق$ال َللُمن$اَدى َم$ا َاْجع$ل: (َ ٍلمن$دوب ِ ُ ْ َ  ف$ي -المن$دوب :  يعن$ي-في$ه إش$ارة إل$ى أن$ه : نق$ول، )ِ
َالمعن$$ى ل$$يس بُمن$$ادى وھ$$و ك$$ذلك، =ن الُمن$$ادى في$$ه إش$$ارة إل$$ى أن$$ه ف$$ي المعن$$ى ل$$يس بُمن$$ادى وھ$$و ك$$ذلك، لم$$اذا؟ =ن  َ

َالُمنادى ھو طلب إقبال، وھنا ليس فيه طلب إقبال، =نه لم يطلب إقباله َْ َ َ َ.  

  . َمن الُمنادى: يعني) منه: (وقيل

ًالمندوب والمتعج$ب من$ه لي$سا من$اديين حقيق$ة، وإنم$ا ھم$ا منادي$ان مج$ازا، إذا: وقيل ً ھ$ل المن$دوب : في$ه خ$.ف: ً
َُمن$ادى أو �؟ لك$ن الظ$$اھر أن$ه ُمن$ادى، ول$$ذلك س$بق ِ ع$$د ح$روف الن$دب ف$$ي أح$رف الن$داء َ ْ K َإذا أم$ن الل$$ْبس، ) ي$$ا(و) وا(َ ِ ُ

Kولذلك صح أن ُيؤتى بـ  ٍوھي حرف نداء قطعا في الندبة، فَدل على أن$ه ج$زء من$ه، إذ ل$و ل$م يك$ن ك$ذلك حينئ$ذ لم$ا ) يا(َ ٌ K َِ َ ْ ً
Kصح أن يؤتى بـ  َلندب$ة، وھ$ذا في$ه ن$وع طل$ب إقب$ال، إذا أن ت$ستعمل ف$ي ا: kوھي ا=صل في النداء بل ھ$ي أم الب$اب) يا(َ ْ

َوارأساه، تنزي. للشيء المندوب ُمنزلة الشيء الذي ُيخاطب، وُيطلب إقباله أو دفعه ونحو ذلك: قيل ْ َ َK ً.  

Kعد : باب الُمنادى.. في قوله السابق في أول الباب: ًإذا Kإذا أم$ن الل$ْبس، وع$دھما ف$ي ب$اب ) ي$ا(ُلم$ن ن$دب، و) وا(َ َ َ ِ ُ

  .دىالُمنا

َلكونه في الظاھر ليس مندوبا، عامل$ه ھن$ا ُمعامل$ة المقابل$ة، فق$ال: ًإذا َ َ َللُمن$اَدى َم$ا َاْجع$ل: (ً ٍلمن$دوب ِ ُ ْ َ كأن$ه : يعن$ي) ِ
ٍبأن المندوب ُمنادى، وإن كان فيه نوع بحث: ٌُمقابل له، لكن في الحقيقة عند التأمل، قد ُيقال َ .  

َللمنادى َما( َ ُ َاجعل ِ ٍلمندوب ْ ُِ ْ Kا ُحك$م المن$دوب كُحك$م الُمن$ادى فُي$ضم ف$ي حال$ة ال$ضم، وين$صب ك$ذلك ف$ي حال$ة إذ) َ k َ َ ً
Kالنصب، وإذا اْضطر إلى تنوينه، إذا ضم  َ َ k)جاز ضمه ونصبه) ُوازيدk َوافقع$ُس ھ$ذا ا=ص$ل، مث$ل: َ َوازْي$د، إذا اْض$طر : ْ k ُ َ

  :إلى تنوينه جاز رفعه ونصبه، كما ھو الشأن فيما سبق، كقول الشاعر

ٌوافقعس َْ َوأين َ ْ Mمني ََ ُفقعس ِ َ ْ َ..  

َوافقع$$ُس(أص$$له ) ًوافقع$$سا( ْ Kفلم$$ا اْض$$طر إل$$ى تنوين$$ه حينئ$$ذ رده إل$$ى أص$$له وھ$$و الن$$صب، ويج$$وز) َ َ ٍَ k : ٌوافقع$$س ْ
  .بالرفع

َكل ما ثبت للُمنادى من ا=حكام يثُبت للمندوب، لكن من حيث ما يصح ندائه وما � ي$صح، وم$ا ي$صح ندب$ه : ًإذا ََ َ
َللمنادى َما: (وما � يصح، القاعدة ھذه َ ُ َاجع7ل ِ ٍلمن7دوب ْ ُِ ْ ْت$دل عل$ى أن ك$ل م$ا ن$ودي ھن$اك ي$صح ندُب$ه ھن$ا، ولك$ن ھ$ذا ) َ َُ َِ ِ Kَ ُ ُ

  :ليس على ظاھره، ولذلك استثنى الناظم بقوله

ٌليس كل ما صح نداؤه صح ندبه، بل ھو خاص بما سيذكره: ًإذا K ِ Kَ َ.  

َإذا ٱس77777777777777تغيث ٱس77777777777777م من77777777777777ادى خف77777777777777ضا ُ ْ ِْ ُِ َ َُ ٌ َ َ ِ   

  

َب777777777777777ال6م مفتوح777777777777777ا كي777777777777777ا للمرت777777777777777ضى ْ ُ َ َ ََ َ ُْ َ ً ْ ِ . ِ   

  ج

َوم77777777777777777777777777777777777777777777777777777ا..............................  َ   

  

َنك77777777777777ر ل77777777777777م ين77777777777777دب و) م77777777777777ا أبھم77777777777777ا ْ َ َ ْ ُ َِ ُ َ َ ْ M ُْ َ   

  

ْوين77777777777777 ُ ْدب ٱلموص77777777777777ول بال77777777777777ذي ٱش77777777777777تھرَ َ ْ ُ ْ َ َُ ْ ِ . ِ ُ َ   

  

 ........................................  
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َوما( َنكر َ M ْلم ُ َين7دب َ ْ Kبع$دما ب$ين الُحك$م نب$ه عل$ى م$ا يمتن$ع اFتي$ان ب$ه ف$ي حال$ة الن$دب، ق$ال: ًإذا) ْ◌ُ Kَ َ َ َوم7ا (:َ َنك7ر َ M ْل7م ُ َ 
َيندب ْ َوالذي نكر: يعني) ُ l lنكر(ھنا، و) ما.. (مبتدأ) الذي.. (ُ Kفع$ل ماض$ي ُمغي$ر ال$صيغة، وال$ضمير نائ$ب الفاع$ل يع$ود ) ُ
  ).ما(على 

ْل7م( ْين77دب َ َُ ً� يج$$وز ندُب$$ه، إذا: يعن$ي) ْ ًك$ل نك$$رة � يج$$وز ن$دبھا، س$$واء كان$$ت نك$رة مق$$صودة أو �، إذا: ْ َخ$$الف: ٌ َ 
َالمندوب الُمنادى في كونه يختص بالمعرفة، فالنكرة � وجود لھا في باب المندوب َ.  

َوما  َنكر َ M ْلم ُ َيندب َ ْ َو) ْ◌ُ َأبھما َما َ ِ َمعط$وف عل$ى م$ا نك$ر، ) َم7ا.. (ْو� ُين$َدب م$ا: ، ھذا الثاني، يعن$يُ l ُ َأبھم7ا(ٌ ِ م$ن ) ُ
اس$م اFش$ارة، وال$ضمير، : ة، والمبھم المراد به ھنا ث.ثة أشياءKوھو فعل ماضي ُمغير الصيغ: اFبھام، ا=لف لmط.ق
  .والموصول بما � يعيlنه

َو): (ًإذا َأبھما َما َ ِ ًالم$بھم وھ$و اس$م اFش$ارة � ي$صح ندُب$ه مطلق$ا، ف$. يق$ال) ُ ْ َ ِ : عل$ى أن$ه من$دوب، و�) واھ$ذاه: (َ
َأنت أتى بألف الندبة، نقول) واأنتاه( ْ Kال$ذي ذھ$ب، م$ن ھ$و ال$ذي ذھ$ب؟ غي$ر ُمع$ين، ) وامن ذھب$اه(: ھذا � يصح، و�: َ

ْس$$يأتي أن$$ه يج$$وز ن$$دُبھا لك$$ن ب$$شرط) َم$$ْن(، )َم$$ْن(ھ$$ذه ص$$لة موص$$ول  لة م$$شھورة: َ lن$$ة ب$$ذاتھا، .. َأن تك$$ون ال$$ص lُمتعي
  .مبھم) من(=ن ) من(موضحة لـ 

ًحينئذ إذا كانت الصلة Kصلة الموصول واضحة بيlنة ُمعية جاز ن$دبھا.. ٍ :  وإ� ف$.، فيك$ون ا=ص$ل ف$ي الموص$ولَ
ف بال$صلة، إ� إذا كان$ت ال$صلة م$شھورة تغن$ي ع$ن المعرف$ة،  lَأنه � يصح ندبه، =نه ُم$بھم ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، ول$و ُع$ر

  . في قوة المعرفة: يعني

َأبھم7ا َم7ا َو): (ھ$ذه الث.ث$ة داخل$ة ف$ي قول$ه) وام$ن ذھب$اه: (و�) واأنت$اه: (و�) واھذاه: (ًإذا � ُيقال ِ و� : يعن$ي) ُ
َوم7ا: (اس$م موص$ول، والموص$ول م$ع ص$لته ف$ي ق$وة الم$شتق، كأن$ه ق$ال) م$ا(ُْينَدب ما أبھم،  َنك7ر َ M ) المنك$ر ل$م ين$دب) (ُ

ٌ=ن غ$$رض الندب$ة وھ$$و اFْع$$.م بعظم$ة الم$$صاب مفق$ود ف$$ي ھ$$ذه : و� ين$دب الم$$بھم، لم$$اذا؟ ق$الوا) الم$بھم � ين$$دب(و َ َْ َ
ْمصيبة عظيم حلت بھا، حينئذ اFع.م بعظمة المصاب مفقود في ھذه الث.ث$ة، فل$ذلك � ُين$َدب إ� ) وامصيبتاه: (الث.ثة ٌ ٍ

َالمعرفة السالمة من اFبھام ھذه القاعدة، =ن ھذا معرفة لكنه ُمْبھم َِ .  

َوما: (ًإذا َنكر َ M ْلم ُ ْيندب َ َُ Kأنه � ُين$َدب إ� المعرف$ة، ث$م المعرف$ة ق$د تك$: مفھومه) ْ ُ ًون مبھم$ة، وق$د تك$ون س$المة م$ن ْ ً
َو): (اFبھام، =ن قوله َأبھما َما َ ِ   ) .� يندب إ� المعرفة: (اسم اFشارة وھو معرفة، ونحن نقول أخرج) ُ

  : المعرفة قسمان: ًإذا

اس$م اFش$ارة، وال$$ضمير، والموص$ول م$ن حي$ث ھ$$و موص$ول، فھ$ذه الث.ث$$ة : فيھ$ا إبھ$$ام، وھ$و.. معرف$ة مبھم$ة
َو): (قالُمْبھمة،  َأبھما َما َ ِ   .ٌھذا استثناء بعد استثناء: ًإذا) ُ

َللمنادى َما: (فقوله َ ُ َاجعل ِ ٍلمندوب ْ ُِ ْ َعام، حينئذ كم$ا أن$ه ُين$ادى النك$رة ين$دب النك$رة، وكم$ا أن$ه ُين$ادى الموص$ول ) َ َ ٍ
َبشرطه السابق، كذلك في الندبة، قال َوما: (ْ َنكر َ M ْلم ُ ْيندب َ َُ   .كرةأخرج الن: ًإذا) ْ

Kأنه � ُينَدب إ� المعرف$ة، والمعرف$ة منھ$ا م$ا ھ$و م$بھم، ومن$ا م$ا ھ$و واض$ح، حينئ$ذ لم$ا ك$ان الم$بھم � : مفھومه ٍ ْ
َو): (يصح نداؤه ولو كان معرفة، قال َأبھما َما َ ِ   .ْفلذلك � ُيندب إ� المعرفة السالمة من اFبھام: ًإذا، )ُ

  .فيه تفصيل: فقلنا) الموصول(Kوأما 

ٌاختار مذھب الكوفيين خ.ف$ا للب$صريين، وھ$ذا ت$صريح من$ه بتج$ويز م$ا منع$ه جم$اھير الب$صريين، ب$ل : ھناقال  ً
َو) : (ًيكاد يكون إطباق أنه � يج$وز ن$دب الموص$ول مطلق$ا، فھ$و داخ$ل ف$ي قول$ه َأبھم7ا َم7اَ ِ لك$ن اب$ن مال$ك من$صف، ) ُ

َراعى مذھب الكوفيون ھنا َ.  

ُوين77دب( ُ ََ ُالموص77ول ْ ُ ِبال77ذ َ . ْاش77تھر يِ َ َ ِالموص$$ول بال$$صلة أو بالوص$$ل الم$$شتھر، يعن$$ي) ْ َ .. ال$$صلة إذا كان$$ت ش$$ھيرة: ْ
lمشتھرة واضحة بيlن$ة، إذا تكل$م بھ$ا الم$تكلم علمھ$ا ك$ل س$امع ج$از، وم$ا � ف$.، لك$ن ھ$ل ك$ل موص$ول؟ قول$ه َ َK) :ُين7دب َُ ْ 

ُالموصول ُ م$ا ل$يس : ومن$ه) ال$ذين(و) الت$ي(و) ال$ذي: (ة ك$ـًمنه م$ا ك$ان مب$دوءا ب$الھمز: ھذا فيه تعميم، =ن الموصول) َ
  .كذلك

ًأجمع الكوفيون والبصريون قو� واحدا َم$ن حف$ر بئ$ر ) واال$ذي: (على أن$ه � ُين$َدب المب$دوء ب$الھمزة، ف$. يق$ال: ً َ َ
ًزمزم، ولو كان شھيرا، لكونه مبدوءا بالھمزة ً ٍ.  

Kالموصول المبدوء بالھمز، ھذا ممنوع مطلقا، ثم م: ًإذا ُ   :ھذا نوعان) ما(و) من(ًا لم يكن مبدوءا بالھمزة كـ ً

  .جملة الصلة شھيرة، ومنه ما ليس كذلك.. منه ما صلته
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ُعل$$ى المن$$ع مطلق$$ا س$$واء ك$$ان مب$$دوءا ب$$الھمزة أو �، والكوفي$$ون ف$$صلوا، ق$$الوا: الب$$صريون قلن$$ا K َ ً ْننظ$$ر إل$$ى : ًً َ
ْ اFبھ$ام ع$ن الموص$ول، ويعرفھ$ا ك$ل س$امع ج$از ندُب$ه، الموصول، ما ھي صلته؟ إن كانت شھيرة واضحة بيlنة ترف$ع َ

  .وإ� فالمنع على ا=صل

ُويندب: (ًإذا قوله ُ ََ ُالموصول ْ ُ َو): (ٌھذا فيه رجوع إلى قوله) َ َأبھما َما َ ِ =ن الموصول مبھم ع$ام، الن$اظم ي$ستثني ) ُ
  . جملة بعد جملة

َو)( َأبھم7ا َم7ا َ ِ Kدخ$ل في$ه الموص$$ول مطلق$ا، ث$م ) ُ ُ ُوين7دب: (اس$تثنى الموص$ول بال$$صلة الم$شتھرة، ق$الً ُ ََ ُالموص77ول ْ ُ َ 
ِبالذي . َاشتھر ِ َ َأبھما َما: (دخل في قوله: ًإذا) ْ ِ الموصول بالذي لم يشتھر، لكن بقي عليه تخ$صيص يؤخ$ذ م$ن المث$ال، ): ُ

ُالموص7ول: (وھ$و أن الم$راد بقول$$ه ُ ُوين7دب: (ًم$ا ل$$يس مب$دوءا بھم$زة الوص$$ل، =ن قول$ه) َ ُ ََ ُالموص77ول ْ ُ ع$ام، ي$شمل ك$$ل ) َ
َكبئ77ر: (ِالن$$اظم ُيْعط$$ي ا=حك$$ام با=مثل$$ة، =ن$$ه ق$$ال: ٌموص$$ول س$$واء ُب$$دء ب$$الھمزة أو �، لك$$ن نق$$ول ْ ٍزم77زم َِ َ ِيل77ي َْ ْم77ن َوا َ َ 

َحفر ْمن.. ()َ   .الذي: اسم موصول بمعنى) َ

ُفحينئذ نقيlد قوله ْلموصولٱ: (ٍ ُ َى عدم جواز ندب$ة الموص$ول المقت$رن ب$ـ بكونه لم يبدأ بھمزة الوصل، أجمعوا عل) َ ْ ُ
َ، واختلفوا في جواز ندبة الموصول غير المقترن بـ )الذين(و) التي(و) الذي): (أل( ْ ًفمنعه الب$صريون ُمطلق$ا دون ) أل(ُ

  .استثناء، وذھب بعضھم إلى الجواز إذا كانت الصلة لما اشتھر، كالمثال الذي ذكره الناظم

ُالموصول: (ًإذا قوله ُ   .عند الكوفيين، وھو عند البصريين شاذ: ، أي)أل(الخالي من : أي) َ

َواتف$$ق الجمي$$ع عل$$ى من$$ع ندب$$ة الموص$$ول المب$$دوء ب$$ـ  ْ : وإن اش$$تھرت ص$$لته، كالمث$$ال ال$$ذي ذك$$ره، ل$$و ق$$ال) أل(ُ
ب$د واع: (Kم$ن ال$ذي حف$ر بئ$ر زم$زم؟ عب$د المطل$ب، ول$ذلك لم$ا كان$ت ھ$ذه م$شتھرة، كأن$ه ق$ال) ٍوالذي حفر بئر زمزم(

َندب$ة ھ$$ذا، واتف$ق الجمي$ع عل$$ى من$ع ندب$$ة الموص$ول المب$$دوء ب$ـ ) ٍوام$ن حف$$ر بئ$ر زم$$زم.. المطلب$اه ْ وإن اش$$تھرت ) أل(ُ
َإذ � ُيْجمع بين حرف الندبة و) وا الذي حفر بئر زمزماه: (صلته ف. ُيقال   ).أل(َْ

ُويندب: (ًإذا ُ ََ ُالموصول ْ ُ ِبال7ذي َ . َاش7تھر ِ َ ِبال7ذي).. (ْ . ُالموص7ول: (lرور ُمتعل$ق بقول$هج$ار مج$) ِ ُ ھ$ذا ) الموص$ول(، و)َ
ُين77دب( نائ$$ب فاع$$ل َُ ُين77دب(و، )ْ َُ ِبال77ذي( ،Kُمغي$$ر ال$$صيغة) ْ . َاش77تھر(ٌمتعل$$ق ب$$ه، ) ِ َ ن$$ه ويرف$$ع : يعن$$ي) ْ lُالم$$شتھر اش$$تھارا ُيعي ً

  .ًاFبھام، فصار معرفة واضحة بينة

َكبئر( ْ ٍزمزم َِ َ ِيلي َْ َبئر(، )َ ْ Kمفعول به، حينئذ يكون مجرورا بالكاف، لكن الحركة ُمقدرةھذا حكاية =نه ) ِ ً ٍ ٌ.  

َبئر( ْ ٍزمزم ِ َ ِيلي َْ ْم7ن َوا: (ٍالذي ھو بئر زمزم، ق$ول القائ$ل) َ ْحف7ر َ ْم7ن َوا(، )ََ َحف7ر َ مفع$ول : َالجمل$ة ھ$ذه مْحكي$ة) ْ◌َ
ِيلي: (به لقوله َ. (  

َحرف ندبة، ) وا(، )ٍوا من حفر بئر زمزم( ْ ) ٍوا م$ن حف$ر بئ$ر زم$زم(، )أل(ًس مب$دوءا ب$ـ اسم موصول ل$ي) من(ُ
َوھو معرف$ة واض$ح ب$يlن، ) واعبد المطلباه(ًإذا قالوا بمنزلة : الذي حفر بئر زمزم معروف وھو عبد المطلب، كأنه قال

ٌكأنه عَدل عن العلم إلى وصف مختص بالعلم، وھذا جائز وھو بيlن واضح ٌٍ َ ََ َ َ ٍَ .  

َل$$يس ك$$ل من$$ادى ي$$: ًإذا الخ.ص$$ة ٍصح ندُب$$ه، ب$$ل إنم$$ا ُين$$دب م$$ا ل$$يس بنك$$رة، و� مبھم$$ا م$$ن عل$$م، وم$$ضاف إل$$ى ً ٍ َ ًَ ْ َ
ٍمعرفة توضُح بھا، وموصول بما ُيعيlنه خال م$ن  ٍ K ُ ) وام$ن حف$ر بئ$ر زمزم$اه).. (و غ$.م زي$داه).. (وازي$داه: (نح$و) أل(ٍ

Kھذا الذي يتعلق به من حيث ا=حكام العامة َ .  

Kالمتفج$$ُع علي$$ه نح$$والمن$$دوب ھ$$و : ق$$ال ال$$شارح ھن$$ا َ Kوالمتوج$$ُع من$$ه نح$$و) وازي$$داه: (َ َ و� ُين$$دب إ� ) واظھ$$راه: (َ
: َ و� الُم$بھم كاس$م اFش$ارة نح$و-ما ي$صح ھ$ذا ) وارج.ه.. ( رُجل–) وارج.ه: (ف. يقال.. المعرفة، ف. ُيندب النكرة

َيعن$$ي ل$$يس خاص$$ا بھ$$ا، إنم$$ا ھ$$و أع$$م، ن$$دخل مع$$ه: ، كاس$$م اFش$$ارة)واھ$$ذا( ھ$$ذا فاس$$د، ) وا أنت$$اه: ( ال$$ضمير، � ُيق$$الً
  ). وامن حفر بئر زمزماه: (واشتھر بالصلة كقولھم) أل(ًو� الموصول إ� إن كان خاليا من ) واھذاه(

  :ثم قال

  

ْومنتھ777777777777ى المن777777777777دوب ص777777777777له ب777777777777اAلف َ َ ُ َِ ِ َِ ِ ُ ْ ُ ْ َ ْ   

  ج

ْمتلوھ77777777777777ا إن ك77777777777777ان مثلھ77777777777777ا ح77777777777777ذف ُ َ c َِ َِ ُْ َ ْ ََ ِْ   

  ج

ِك777777777777ذاك تن777777777777وين ٱل777777777777ذ . ُ ِ ْ َ ََ ْي ب777777777777ه كم777777777777لَ َ َْ ِ ِ   

  

ْم7777777777ن ص7777777777لة أو غيرھ7777777777ا نل7777777777ت ٱAم7777777777ل َ ْ َْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َِ ِْ َ   

  جج
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َومنتھ77ى( ُ ََ ِالمن77دوب ْ ُ ْ ْص77ل(نھايت$$ه وآخ$$ره، وھ$$و الح$$رف ا=خي$$ر، : يعن$$ي) َ ْب77اAلف ُهِ ِ َ ٍوھ$$ي أل$$ف الندب$$ة، حينئ$$ذ إذا ) ِ َ ْ
ًوص$لته ب$$ا=لف، ا=ل$$ف � يناس$$بھا م$ا قبلھ$$ا إ� الف$$تح، ف$$إذا ك$ان م$$ضموما ف$$ي ا=ص$$ل ْ َللمن77ادى َم77ا: (، =نن$ا قلن$$اَ َ ُ َاجع77ل ِ ْ 

ٍلمندوب ُِ ْ ُفُيضم، في نحو) َ K) :ٍھ$ذا مبن$ي عل$ى ال$ضم، حينئ$ذ ق$ال) ُوازيد K) :ْص7ل ْب7اAلف ُهِ ِ َ وا=ل$ف � يناس$بھا م$ا قبلھ$ا إ� ) ِ
Kبا=لف، أين الضمة؟ نقول) وازيدا: (الفتح، فتقول ًھذه الحركة أْبدلت الضمة فتحا لمناسبة: َ َK َِ : نق$ول) زيدا: (ٍ ا=لف حينئذُ

kھنا ُمقدر الضم عليه لحركة المناسبة، وكذلك َ ٌ K) :واغ.م زيدا(بالنون ثابتة، ) واأمير المؤمنينا).. (واأمير المؤمنا.(  

َومنتھى( ُ ََ ِالمندوب ْ ُ ْ ْصل َ ْباAلف ُهِ ِ َ َومنتھى(، )ِ ُ ََ ِالمن7دوب(ٌھذا منصوب على ا�شتغال، وھ$و م$ضاف، و) ْ ُ ْ ف م$ضا) َ
ْص7ل(صل منتھى المن$دوب، : إليه، أي ْب7اAلف ُهِ ِ َ ْب7اAلف).. (ِ ِ َ ْص7ل: (lھ$ذا ُمتعل$ق بقول$ه) ِ ْص7ل(و، )ُهِ َ أم$ر لكن$ه الم$راد ب$ه )ُهِ ِ َ

kالجواز، إذ يجوز خلو المندوب عن ھذه ا=لف ُ.  

ًصله جوازا � وجوبا( َومنتھى(، )ً ُ ََ ِالمندوب ْ ُ ْ ًمنتھ$اه حقيق$ة : ًطلق$ا، أيٍآخر حرف من$ه، ومنتھ$ى المن$دوب م: أي) َ
أي$ن المن$دوب ) وامن حفر بئر زم$زم(ًأو حكما، كما في الموصول، فإن ا=لف تكون في آخر الصلة، المندوب ما ھو؟ 

ِما الذي نْعربه أنه مندوب؟ .. ھنا َإذا ألحقناه بألف الندبة ھل نلحقھا بـ : ًإذا) َمن(ُ   .أو بآخر الصلة؟ آخر الصلة) من(ْ

َمنتھىَو: (ًإذا قوله َُ ِالمندوب ْ ُ ْ ًلحق$ه ُحكم$ا، =ن : ھنا لحق صلة الموصول ول$م يلح$ق المن$دوب نف$سه، لك$ن نق$ول) َ
َمنتھ7ى: (ف$ي ق$وة الم$شتق، ول$ذلك يق$ول: الموصول مع صلته في قوة الكلمة الواحدة، وعند البيانيين َُ ِالمن7دوب ْ ُ ْ : يعن$ي) َ

ُصله(آخره،  ْباAلف ِ ِ َ ًھ$و المن$دوب آخ$ره ال$دال، وص$لته ب$ا=لف، وحكم$ا ) زيد).. (وازيدا: (اًمنتھاه حقيقة كقولن: يعني) ِ
وام$$ن حف$ر بئ$$ر : (� وإنم$$ا تق$ول) َوامن$ا حف$ر: (أن$$ت م$ا تق$$ول) وام$ن: (ص$$لة الموص$ول، =ن$$ك تق$ول.. ف$ي الموص$ول

َزْمزما َ ً فھ$ي ل$ه ُحكم$ا � ما لحقت المن$دوب، وإنم$ا لحق$ت ص$لة المن$دوب.. ٍتأتي با=لف بعد الميم، حينئذ لحقت ا=لف) َ
  . ًحقيقة

َمنتھى: (ًإذا َُ ِالمندوب ْ ُ ْ ًحقيقة أو حكما، و) َ المراد ب$ه ھن$ا كم$ا ف$ي الموص$ول، ف$إن ا=ل$ف تك$ون ف$ي آخ$ر ) ًحكما(ً
َومنتھ77ى(ًال$$صلة وھ$$و آخ$$ر الموص$$ول حكم$$ا،  ُ ََ ِالمن77دوب ْ ُ ْ ٍمطلق$$ا، حينئ$$ذ ي$$شمل المف$$رد، : أطل$$ق الن$$اظم ھن$$ا، نق$$ول) َ ً

  .ه بالمضافوالمضاف، والشبي

ُوازْي$د: (أصلھا) وازيدا: (فتقول في المفرد َألحقت$ه ووص$لته ب$ألف الندب$ة، قل$ت) َ فتح$ت ال$دال لمناس$بة ) وازي$دا: (ْ
َوصلته بالمضاف إليه، =نه كالكلمة الواحدة، ولذلك ُح$ذف التن$وين ھن$ا) يا غ.م زيدا: (الياء، وفي المضاف واغ$.م : (ِ

َھذا ا=صل، حذفت التنو) ٍزيد   :ين كما سيأتيَ

َكذاك َ ُتنوين َ ِ ْ ِالذي َ ِبه . َكمل ِ ٍتحذفه، حينئذ تقول.. ْ◌َ ) واعب$د المل$ك.. واعب$د الملك$ا: (وكذلك تقول).. واغ.م زيدا: (ِ
َوصلته بألف الندبة في آخره، وھو المضاف إليه َْ ْ.  

وام$ن : (ْ، وف$ي ال$صلة)وث.ثين$اهًواث.ث$ة (ًإذا ك$ان اس$م رج$ل ث.ث$ة وث.ث$ين،) ًواث.ث$ة وث.ثين$ا: (وفي المشبه ب$ه
ْيلح$ق ) واق$ام زي$دا: (وف$ي المحك$ي، ل$و ُس$مي رج$ل ب$ـقام زي$د) وامع$د كرب$ا: (با=لف، وفي المرك$ب) حفر بئر زمزما َ

  ). قام زيد: (ًا=خير أيضا، فيمن اسمه

َومنتھ77ى: (ًإذا قول$$ه ُ ََ ِالمن77دوب ْ ُ ْ ًُمطلق$$ا) َ ًُمف$$ردا، أو م$$ضافا، أو ش$$بيھا بالم$$ضاف.. ْ ً ً ً، أو ُمركب$$ا ع$$ددي، أو مركب$$ا َ ً
َمزجي، فيُعم ًكل ما صح ندُبه تصله با=خير، ثم قد يكون آخرا له حقيقة، وقد يكون ُحكما.. َْ ًً K ُ ُ ِ Kَ َْ َ.  

َوأجاز يونس وْصل ألف الندبة بآخر الصفة لو وصفته َْ ُھذا ُحكما أو حقيقة؟ قال ي$ونس) وازيد الظريفا: (ُ يج$وز : ًً
ِأن تلح$$ق ا=ل$$ف با ْ ت$$أتي ب$$ا=لف ف$$ي ) وازي$$د الظريف$$ا: (تق$$ول) وازي$$دا الظري$$ف: (ًب$$د� م$$ن أن تق$$ول) ظري$$ف: (ل$$صفةُ

ًتلحقھا بالصفة، ھذا آخر المندوب ُحكم$ا � حقيق$ة: الصفة، يعني ً ، وع$زاه ف$ي الھم$ع إل$ى الك$وفيين؛ )وازي$د الظري$ف: (ُِ
َ=ن مذھب الكوفيين جواز إلحاق ألف الندبة بالصفة، يعني ْ   .مندوبصفة ال: ُ

ًوحينئذ لم يتصل بالمندوب، وإنما اتصل بآخره ُحكما، والمشھور ھو ا=ول ْ ٍ.  

َومنتھى: (ًإذا ُ ََ ِالمندوب ْ ُ ْ ُصله(ًُمطلقا، ) َ ْباAلف ِ ِ َ ًصله جوازا با=لف، ).. ِ ْ ْباAلف(ِ ِ َ ٌھذا ُمتعلق به) ِ l.  

َمتلوھا( c َُ ْإن ْ َكان ِ َمثلھا َ َ ْ ْحذف ِ َمتلوھ7ا( ھ$ذا م$ا ُيمك$ن، واموسى، صل ب$ه ا=ل$ف؟): ُِ c َُ س$ابقھا إن ك$ان مثلھ$ا أل$ف، ) ْ
َتحذفھا، وتأتي بألف الندب$ة، =ن$ه ) موسى(تحذف ا=لف ا=صلية السابقة، ألف ) واموساه: (تقول) موسى(كما في ندبة  ْ

َ� يمكن أن يجتمعا البتة، حينئذ يتع$ين أن نح$ذ.. التقى عندنا ألفان ساكنان، و� يمكن التحريك K َ ف ا=ول$ى؛ =نھ$ا ح$رف ٍ
ِبنية، وأن نْبقي الثانية؛ =نھا حرف معنى فنقول ُ َْ ) واموس$ا: (ِبحذف ا=لف ا=ولى =نھا صارت ألف واح$دة) واموساه: (ِ

  .ُِحذفت، وھي ا=لف ا=صلية السابقة: ھذه ألف واحدة، أين ا=لف الثانية؟ نقول
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َمتلوھا: (ولذلك قال c َُ َمتلوھا(، )ْ c َُ ْذفُحمبتدأ ) ْ ْإن( ھذا الخبر، ِ َكان ِ َمثلھا َ َ ْ إن ك$ان ھ$و المتل$و، .. ًإن كان ألفا مثلھ$ا) ِ
َمثلھا(و َ ْ ْ حذف،ھذا خبر كان) ِ َ=جل ألف الندبة، =نه جيء بھا لمعنى نحو..  وجب حذفه، =جلھاُِ   ). واموساه: (ْ

ًوأجاز الكوفيون قلبه ياء قياسا فقالوا ً ياء، إذابقلب ا=لف ا=ولى) ِواُموسياه: (ً إذا ك$ان آخ$ر المن$دوب أل$ف عن$د : ً
Kأل$$ف موس$$ى، وج$$وز : kالب$$صريين وجم$$اھير النح$$اة يج$$ب ح$$ذف ا=ل$$ف ا=ول$$ى لل$$تخلص م$$ن التق$$اء ال$$ساكنين الت$$ي ھ$$ي

  .ًقلبت ا=لف ياء) ِواُموسياه(ًالكوفيون قلبھا ياء 

َمتلوھا: (ًإذا c َُ َمتلوھا.. (وھو منتھى ما يتلوھا) ْ c َُ َمتلوھا( تتلوه ھي، ما: يعني) ْ c َُ َمتلوھا.. (ھذا مبتدأ) ْ c َُ وھ$و منتھ$ى ) ْ
ِالمندوب إن كان ألفا مثلھا ُحذف =جلھا ً.  

َكذاك( َ َُيْحذف =جل ألف الندبة، قوله) َ ْ ْباAلف: (َ ِ َ : Kھنا للعھد الذھني، لي$ست أي أل$ف، وإنم$ا الم$راد بھ$ا) أل(ھذه ) ِ
َب$ألف الندب$ة، : العھ$د ال$ذھني، وھ$ي الم$سماة: اب، أيا=لف المعھودة عند النحاة في ھذا الب َك7ذاك(ْ َ َُيْح$ذف =ج$ل أل$ف ) َ

َالندبة ْ ُتنوين: ُ ِ ْ ِالذي َ ِبه . ْكمل ِ َ ُكم، َ ْكمل.. ْلَ َ   . يجوز فيه الوجھان، لكن ھنا بالفتح من أجل ا=ملَ

ْكذاك تنوين ٱلذي به كمل َ َْ ْ َ َِ ِِ ِ. ُ َ ْمن صلة أو غيرھا نل *** َ َ َِ ٍ ِ َِ ِْ ْ ْ ْت ٱAملَ َ َ َ  

ْنل     ( َاAمل َتِ َ َُيْح$ذف =ج$ل أل$ف الندب$ة التن$وين، مث$ل م$اذا؟ : ًتتم$يم للبي$ت، إذا.. ٌفع$ل وفاع$ل ومفع$ول ب$ه) َ ْ ي$ا غ$.م (َ
ِت$صله ا=ل$ف: Kمضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه ھنا ُمنون واج$ب التن$وين، قلن$ا) ٍغ.م زيد(، )ٍواغ.م زيد.. ٍزيد َ ..

َحذفت التنوين ) واغ.م زيدا: ( فتقولآخره ألف،.. صله ُُيْحذف التنوين =جل أل$ف الندب$ة كم$ا تح$ذف : ًإذا) زيدا.. ٍزيد(َ َ ْ َ
  .ا=لف إذا كانت أصلية في أصل الكلمة

ْمن: (كذلك إذا كان في الصلة، =نه قال ٍصلة ِ ھ$ل : في$ه وجھ$ان) ٍزم$زم(، )زمزم$ا.. ٍوامن حف$ر بئ$ر زم$زم)..  (َِ
َح$$ذفت التن$$وين =ج$$ل أل$$ف الندب$$ة، لم$$اذا ح$$ذفت ) زمزم$$ا.. ٍزم$$زم( أو �؟ لك$$ن عل$$ى الث$$اني، ھ$$و ممن$$وع م$$ن ال$$صرف َْ ْ َ

Kالتنوين؟ تخلصا من التقاء الساكنين، � يمكن الجمع، وُيذكر علة أخرى ِ َ ْ ً .  

ُكذاك تنوين( ِ ْ َ ََ َكذاك(َالتنوين الذي في آخر المندوب ُيْحذف، : يعني) َ َ ِتن7وي(وھذا خبر مقدم، ) َ ْ ھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر ) ُنَ
ِال77ذي(ٌوھ$و م$ضاف، و َكم7ل( وم$ضاف إلي$$ه،) . ِ ب77ه ..َ َكم7ل(ھ$ذا ص$لة الموص$$ول، و) ِ ال$ضمير يع$$ود .. المن$$دوب: أي )ْ◌َ

ْمن( على المندوب، ٍصلة ِ $ل مدخول$ه، =ن$ه ي$دل ) الذي: (ٌ بيان لـ)َِ lيعني ما ھو الذي كمل؟ =ن التنوين مع$روف أن$ه ُيكمk َ َ
kعلى تمكينه، ويد َ ٌل على كمام اسميته، وتمكنه في باب ا�سمية وباب اFعراب، فھو ُمكمlل له، وما عداه فھو ناقصَ َ َِ k َ .  

ْم7ن( ٍص7لة ِ َغيرھ7ا َأو(بئ$ر زمزم$$ا، : مث$$ل) َِ ِ ْغي$$ر ال$صلة، كم$$ا مثلن$اه بال$شبيه بالم$$ضاف: يعن$ي) َ K .. ٍواغ$.م زي$$د: (َ
  ).واغ.م زيدا

َنلت( ْاAمل ِ َ لف � يكون قبلھا إ� فتحة، والتنوين � حظ له في الحركة ب$ل ھ$و س$اكن، =ن قيل لضرورة أن ا=) َ
Kألف الندبة ألف، ومعلوم أن ا=لف � يناسبھا ما قبلھا إ� أن يكون ُمحركا، و� يناس$بھا أن يك$ون س$اكنا، ُمح$رك � ب$د  Kً ً ٌ ٌ َ ْ

Kأو�، أما الساكن ف.، حينئذ إذا كان ثم ساكن ف. يجتمعان،  َ ًٍ Kنه � ُيمكن أن ُيحرك ا=ول، =نه إذا كان أل$ف فا=ص$ل=K َ :
Kأن ا=لف � تقبل الحركة، فإذا كان تنوين فالتنوين كذلك ُم.زم لل$سكون ھ$ذا الغال$ب، =ن التن$وين ق$د ُيح$رك َ َِ ًع$ادا  ((: َ َ

َا=ولى  ك التنوين � إشكال فيه، لكن على جھة التعميم، قالوا]50:النجم))[ُ lٍلتنوين ساكن وا=لف ساكن، حينئذ م$ا ا:  ُحر
ِقبل ا=لف يلزم أن يكون ُمحركا والتنوين ليس بحركة ً K.  

ْل$ضرورة أن ا=ل$$ف � يك$ون قبلھ$$ا إ� فتح$$ة، والتن$وين � ح$$ظ ل$ه ف$$ي الحرك$$ة، فعل$ة وج$$ود ح$ذف التن$$وين ھ$$ي  َ K ِ
َالتنوين كما تْحذف ا=لفأنه يجب حذف : (التخلص من التقاء الساكنين، وھذا مذھب سيبويه والبصريين ُ.(  

Kج$وزوا م$ا ذھ$ب إلي$ه س$يبويه وھ$و: وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجھ$ين، يعن$ي ي$ا : (ح$ذف التن$وين، فُيق$ال: َ
Kعند الكوفيين كما ھو الشأن عند البصريين، لكن جوزوا مع ذلك وجھين) غ.م زيدا Kج$وزوا م$ع ح$ذف . فتحه وكسره: َ َ

َعادا ا=ولى  ((: Kيبقى التنوين وُيحرك) واغ.م زيدنا: (ولفتحه فتق: التنوين وجھين ًُ   .  ھذا بالكسر]50:النجم))[َ

ٍقد ُيحرك التنوين =نه نون، وإذا كان نونا فحينئذ النون تقبل الحركة، فأثبتوه كما ھو، قالوا: ًإذا ً K : ،ًبد� من حذف$ه
�k يجوز حذف$ه إ� عن$د ع$دم تمك$ن تحريك$ه، وق$د أمك$ن بقاؤه و: ٍ=نه حرف معنى، حينئذ إذا كان حرف معنى فا=صل َ

كه بالفتحة، ھذا مذھب جيlد: ٍزيد قالوا) واغ.م زيدناه: (تقول: فقالوا. تحريكه lُنبقيه ونحر.  

ِوكسره مع قلب ا=لف ياء، إذا كسر التنوين ُ ِن$ون مك$سورة وج$اء بع$دھا ا=ل$ف، معل$وم أن ا=ل$ف إذا ك$سر م$ا .. ً ُ
َقبلھ$ا قلب$ت ِ ً ا=ل$ف ي$اء، كم$ا أن$ه إذا ُض$م م$ا قبلھ$ا قلب$ت واوا، فقي$لُ َُ ِ K ِواغ$.م زيَدني$ه: (ً ِ ِ ِزيَدني$ْه).. (َ ھ$$اء .. بإس$كان الھ$اء) َ
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ِواغ.م زيَدنيْه(تكون ساكنة، .. السكت ھذه َالن$ون الت$ي ھ$ي التن$وين مك$سورة، ث$م ج$اءت بع$دھا أل$ف الندب$ة، فج$اءت ) َ ْ
ِواغ.م زيَدنيْه: (ًف ياء فقيلا=لف وقبلھا مكسور، وجب قلب ا=ل   . بإسكان الھاء) َ

َك7ذاك: (ًإذا قوله َ َُيْح$ذف =ج$ل أل$ف الندب$ة : أي) َ ْ ُتن7وين(َ ِ ْ ِال7ذي َ ِب7ه . َكم7ل ِ ْ م7نْ◌َ ٍص7لة ِ ْأو َِ َغيرھ7ا َ ِ ٌھ$ذا واج$ب عن$د ) َ
، يج$وز الك$سر ويج$وز Kسيبويه والبصريين، وأما عند الكوفيين فليس بواجب، وإنما ھو جائز م$ع ك$سر أو ف$تح التن$وين

ًالفتح، إ� أنه إذا فتح بقيت ا=لف على حالھا، وإذا كسر قلبت ا=لف ياء ِ ُِ َُ .  

ٌيلح$ق آخ$ر الُمن$ادى المن$دوب أل$ف: قال الشارح ھنا َ َحك$م بك$ون المن$دوب ُمن$ادى: انظ$ر.. َ َ ) وازي$دا: (ٌأل$ف نح$و. َ
ًوُيْحذف ما قبلھا إن كان ألفا كقولك ًف موسى وأتي با=لف للد�ل$ة عل$ى الندب$ة، أو ك$ان تنوين$ا ف$ي ِواموساه، فُحذف أل: َ َ ْ ُ

ْھاء السكت لي$ست ب.زم$ة، ونح$و) وامن حفر بئر زمزما: (ٍآخر صلة أو غيرھا، نحو K) :ف$أتي ب$ا=لف ) ي$ا غ$.م زي$داه
Kھن$$ا وُح$$ذف التن$$وين، وھ$$ذا عل$$ى م$$ذھب الب$$صريين واج$$ب، و� يج$$وز تحري$$ك التن$$وين البت$$ة، وج$$وزه الك ًوفي$$ون فتح$$ا َِ

  . ًوكسرا

 

َوالشكل( ْ .   ):الشكل(الحركة، ابن مالك ُيطلق على الحركة : أي) َ

ْوإن ِ ٍبشكل َ ْ َ َخيف ِ ٌلبس ِ ْ ْيجتنب َ ْ َُ َ..  

َوالشكل(الحركة، : فالشكل، يعني َْ K ًحتما ْ ِأوله َ ِ ًحْرفا ُمجان$سا َ ًِ ٍا=ل$ف يل$زم م$ا قبلھ$ا أن يك$ون مفتوح$ا، حينئ$ذ : قلن$ا) َ ً
  .كذلك � إشكال) وازيداه(جاءت ا=لف، ).. واأحمداه: (ًإذا كان المندوب مفتوحا في أصله ف. إشكال

ٍآخ$ره ك$سر أو ض$م، حينئ$ذ وج$ب قل$ب الك$سرة فتح$ة لمناس$بة ا=ل$ف، ووج$ب ق.. ًوإذا كان مك$سورا K ل$ب ال$ضمةK K
  . فتحة لمناسبة ا=لف

ًإذا جيء بألف الندبة وجب أن يكون ما قبلھ$ا مفتوح$ا، إن ك$ان مفتوح$ا حينئ$ذ � إش$كال، وإن ك$ان مك$سورا : ًإذا ً ًٍ َ ْ
Kأو مضموما حينئذ وجب قلب الكسرة والضمة فتحة K ٍ ِھذه القاعدة، إ� إذا وق$ع ل$بس أو خي$ف الل$بس، وھ$و م$ا إذا ك$ان .. ً ٌ

Kف ُمضافا إلى ضمير، وھذا ال$ضمير للمخاطب$ة أو للمخاط$ب، حينئ$ذ إذا غي$رت الك$سرة إل$ى الفتح$ة، أو ال$ضمة المضا َ ٍ ً
  .ٍإلى الفتحة أوقعنا في لْبس

ِغ.مك: (لو قلت َ ِواغ.مك.. ُ م$ضاف إلي$ه، الك$سرة ھ$ذه : ھذا منصوب بالفتحة، وھو مضاف والك$اف) غ.م(، )ُ
kھ$ل لھ$$ا معن$ى؟ ُمخاطب$$ة ت$دل عل$$ى َل$و أردت أن ت$$صله ب$ألف الندب$$ة، � ُيمك$$ن أن ) واغ.م$$ك: (ُتخاط$$ب ام$رأة..  ام$رأةَ َْ ِ َ

ِتصله إ� إذا قلبت الكسرة فتحة، ماذا يكون النتيجة؟  َواغ.مكا(َ ٍتخاطب رجل أو امرأة؟ أوقعنا في لْبس) َُ ُ .  

Kال$ضمير عائ$د عل$ى ُم$ذك.. الُمخاطب ھنا) َواغ.مُه.. َغ.مه: (كذلك إذا قلت َر، ف$إذا وص$لته ب$ألف الندب$ة وجئ$ت َ َ َْ ْ
Kبا=لف قلْبت ال$ضمة فتح$ة، فقل$ت K َ َواغ.مھ$ا: (َ Kانقل$ب المعن$ى م$ن ُم$ذكر إل$ى ُمؤن$ث، كم$ا أن ا=ول انقل$ب المعن$ى م$ن ) َ K َ

Kالمؤنث إلى الُمذكر Kَ.  

ٍحينئذ في ھاتين الحالتين إذا أوقعا في لْبس، قال الناظم َوالشكل: ٍ ْ . ًحتما َ ْ ِأول7ه َ ِ ًمجان7ساًحرف$ا  َ ِ َ ْإن ُ ِيك7ن ِ ُ ُالف7تح َ ْ ٍب7وھم َ ْ َ ِ 
َ)بسا ِ َإن أوقع في لْبس وجب أن تأتي ب$ـ.. قلب الكسرة فتحة، أو الضمة كسرة.. فتح المكسور..  إن أوقع الفتحَ َ ِأول$ه.. (ٍ ِ َ 
ًُمجانساًحرفا  ِ ًبأن تقلب ا=لف حرفا من جنس الحركة، فتقول في ) َ َْ َ ِ ِغ.مك(َ َ ٌب$ا=لف، ث$م أل$ف قبلھ$ا ك$سرة، فم$اذا ت$أتي ) ُ ُ

ِنصنع؟ نقلب ا=لف ياء، نقول ْ   .=نه � ُيمكن أن تبقى ا=لف كما ھي) واغ.مكيه: (َ

ِواغ.م زيَدنيه: (كما قال الكوفيون في ِ ِلم$ا ك$سروا التن$وين وج$ب قل$ب ا=ل$ف ي$اء، ھن$ا تقل$ب ا=ل$ف م$ن ج$نس ) َ Kْ َ ً َ َ
ٍة قلبت ا=ل$ف ي$اء، وإن كان$ت الحرك$ة ال$سابقة ض$مة، وامتن$ع قلبھ$ا ألف$ا، حينئ$ذ الحركة السابقة، إن كانت الحركة كسر ًً َK َ َ

ًوجب قلب ا=لف واوا، فتقول َ   ). واغ.مكيه.. واغ.مُھوه: (َ

َوالشكل( ْ . ِأول7ه(من ب$اب ا�ش$تغال، .. بالنصب) َ ِ ٍالحرك$ة، وھ$و من$صوب بفع$ل م$ضمر واج$ب : ِأول ال$شكل أي) َ ٌ
ًحتما( ال.حق، KاFضمار، َدل عليه ْ ِأوله(ٌھذا حال من الضمير في ) َ ِ   .المفعول ا=ول) َ

ِأول( ًحالة كونه حتما أي) ِهَ ِأوله(ًمحتوما، : ْ ِ ًُمجان$ساً حرف$ا َ ِ ًُمجان$سا) َ ِ ) مج$انس(ٍ ھ$ذا ص$فة لموص$وف مح$ذوف، وَ
  .ھذا المفعول الثاني

َوال77777777777777شكل حتم77777777777777ا أول77777777777777ه  مجان77777777777777سا َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ً ْ ْ .َ   

  

َإن يك777777777777777ن ٱلف777777777777777تح ب777777777777777وھم )ب777777777777777سا َ ُ َِ ِ َِ ٍ ْ ْ ْْ َُ ْ   

  جج
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ْأو( Kھذا يتعدى إلى مفعولين، فعل أمر، والفاعل ض$مير م$ست) ِلَ ِتر وجوب$ا تق$ديره أن$ت، والھ$اء َ ْ ِأول7ه(ًَ ِ ف$ي مح$ل ) َ
ًحتما(ونصب مفعول أول،  ْ ًمجان7سا(وٌحال منه، ) َ ِ َ ِأول7ه: (ٌھ$ذا مفع$ول ث$اني ل$ـ) ُ ِ ً، ُمجان$سا للحرك$ة ال$سابقة، ف$إن كان$ت )َ

Kكسرة حينئذ تأتي بالياء، وإن كانت ضمة جئت بالواو َ ٍ.  

ًفأول الكسرة ياء والضمة واوا( ً ِ َ ًفأول الكسرة ياء والضمة واوا: (ا كأنه قال، ھكذ)َ ً ِ َ ْإن(مت$ى؟ ) َ ِيك7ن ِ ُ ُالف7تح َ ْ ٍب7وھم َ ْ َ ِ 
َ)بسا ِ َ )بسا)َ ِ   . ًدفعا للْبس:  ا=لف ھذه بدل تنوين، يعنيَ

ْإن( ِيكن ِ ُ ْإن(ھذا قيد، ) َ ِيكن ِ ُ ُالف7تح َ ْ ً)ب7سا(اس$م يك$ن، ) َ َ ِ ٍب7وھم(ھ$ذا خب$ر يك$ن، ) َ ْ َ ًب7ساَ): (lھ$ذا ُمتعل$ق بقول$ه) ِ َ م$ن ) ِ
َلبست ا=مر عليه إذا خلطته فلم ُيْعرف وجھه،  َk َ َ ٍبوھم(ُ ْ َ َ)بسا: ( بـKجار مجرور ُمتعلقھذا :  قلنا)ِ ِ ، والوھم بسكون الھ$اء )َ
ُوھْمت: ٍذھاب ظن اFنسان إلى غير المراد، حينئذ ُيقال َ ُأھم.. َ ِ َوْھم$ا، بخ$.ف ال$وھم.. َ َ َال$وھم غل$ط، وأم$ا ال$وْھم.. ًَ َ َK غل$ط ٌ

ٌفي الذھن، والوھم غلط في اللسان َ َ .  

ْإن( ِيكن ِ ُ ُالفتح َ ْ ٍبوھم َ ْ َ َ)بسا ِ ِ ٍإن يكن الفتح �بسا بوھم) .. (َ ًوھ$ذا اFتب$اع متف$ق عل$ى التزام$ه، إذا معن$ى البي$ت ،)ً ٌ :
ًأن آخ$ر المن$دوب إذا ك$ان ُمحرك$$ا بالك$سر أو ال$ضم ف$إن أل$$ف الندب$ة تقل$ب حرف$ا ُمجان$$سا لل ً َ ْ ُ ًَ ْ K K ،َحرك$ة و� تْح$ذف الحرك$$ة ُ

Kوُيؤتى بالحركة المناسبة، =ن الندبة إن كانت ھذه الحركة وھي الفتح$ة ُموقع$ة ف$ي الل$ْبس حينئ$ذ � ُب$د م$ن قل$ب ا=ل$ف  ٍ َ ْ
ًواوا، أو ياء ً .  

ٍإذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندب$ة م$ن غي$ر تغيي$ر لھ$ا : قال الشارح َ َْ ًْ
 - ب$ين  وھ$ذا واض$ح-

َالدال مفتوحة، ف$إذا لحقت$ه أل$ف الندب$ة بق$ي كم$ا ھ$و ب$. تغيي$ر و� إش$كال، وإن ك$ان ) أحمَدا(، )واغ.م أحمداه: (فتقول ْ
َغير ذلك وجب فتحه، يعني َإن لم يكن مفتوحا بأن كان مضموما أو مكسورا وج$ب فتح$ه، =ن أل$ف الندب$ة � يناس$بھا : َ ْ ً ً ً

  . ما قبلھا إ� الفتح

ٍإ� إن أوقع قلب الكسرة أو الضمة فتحا ف$ي ل$ْبس، فمث$ال م$ا � ُيوق$ع ف$ي " ٌھذا استثناء من وجوب الفتح " إ� "  ً K َ
ٍلْبس قولك في غ.م زيد .. قلب$ت الك$سرة فتح$ة، وھ$ذا � إش$كال في$ه واض$ح ب$يlن، =ن$ه م$ضاف إلي$ه) " واغ$.م زي$دا: (ٍ

وا : (وأص$له) وا غ.مكي$ه.. وا غ.مھ$وه: (ٍق$ع فتح$ه ف$ي ل$بسومث$ال م$ا يو) وازي$داه: (المضاف إليه معل$وم، وف$ي زي$د
َبضم الھاء، الضمير ھنا للغْيبة) وا غ.مُه(بكسر الكاف خطاب لمؤنثة، ) ِغ.مك َُمذكر، فيج$ب قل$ب أل$ف الندب$ة بع$د .. َ ْ K َ

Kالكسرة ياء، ويجب بعد الضمة واوا، =نك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة، وفتحت و Kَ َأتيت بألف الندبة فقل$تًَ ْ :
Kالتبس المعنى ھل ھو لُمذكر أو لمؤنث، بل ظاھره أنه لُمذكر) وا غ.مكاه( K Kَ َ .  

�لتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب$ة، والت$بس ) واغ.مھاه(
َوال7شكل: (ائب$ة، وإل$ى ھ$ذا أش$ار بقول$هالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إل$ى ض$مير الغ ْ . ًحتم7ا َ ْ َ (

ِإذا شكل: إلى آخره، أي ك آخر المندوب بفتح أو ض$م أو ك$سر، فأول$ه مجان$سا ل$ه م$ن واو أو ي$اء، إن ك$ان الف$تح .. ُ lٍُحر ً ٍ y َ ٍ
ٍموقعا في لبس ً.  

َو� أدري لم$$اذا ذك$$ر الف$$تح ھن$$ا اب$$ن عقي$$ل، ا=ص$$ل ِح$$ذفھا، إذا ش$$ك◌ل آخ$$ر المن$$دو: َ ِ ٍب ب$$ضم أو ك$$سر، فأول$$ه ُ y
ٍمجانسا له من واو أو ياء، إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو ًٍ ًوإن لم يكن الف$تح ُموقع$ا ف$ي ) ِواغ.مكيه.. واغ.مھوه: (ً

َلبس فافتح آخره، وأوله ألف الندبة ْ   ).واغ.م زيداه.. وازيداه: (ٍ

ْھذا ما يتعلق بھاء السكت، قلنا َ K) :َھذا فيما مضى، يجوز أن ُينطق به دون إلح$اق أل$ف الندب$ة، ) وا زيدا.. وا زيد ْ َ ْ
Kثم قال ُصله: (ُ ِباAلف ِ َ َألف الندبة، تقول: يعني) ْ◌ِ   ) .وا زيدا: (ْ

ًوواقفا: (وھنا قال َ ِ َ ْزد َ َھاء ِ ٍسكت َ ْ َإذا وقفت على المندوب وقبله ألف : عنيي) َ ْ َھ7اء ِزد(َ ٍس7كت َ ْ ) وا زي$داه: (فتق$ول) َ
ًوواقفا(Kوأما في الوصل ف.،  َ ِ َ ْ زدَ ًزد واقفا() ِ ْ ًزد أن$ت ح$ال كون$ك واقف$ا.. ِ ْ ْأن ھ$اء ال$سكت � تك$ون ف$ي ح$ال : مفھوم$ه) ِ

  .َالوْصل، بل ھي في حال الوقف

ًوواقفا: (إذا َ ِ َ ْزد من فاعل ٌھذا حال: نقول) َ ْزد.. ِ َھاء ِ ٍسكت َ ْ َھ7اء(، وَ ٍس7كت َ ْ َم$ضاف وم$ضاف إلي$ه، ون$صبه ھن$ا  )َ
َعلى أنه مفعول به، والغرض منھا َ : ھ$ذا يحتم$ل أن$ه أش$بع الفتح$ة، لك$ن إذا ق$ال) زي$دا: (بيان ا=ل$ف، إذا ق$ال: فائدتھا.. ٌ

ْوواقف777777777777ا زد ھ7777777777777اء س777777777777كت إن ت7777777777777رد ْ َ ِْ ُِ ِْ ٍ َِ َ َ ًَ َ   

  

ْوإن ت7777777777777شأ َ َ ْ ِ ْ فالم7777777777777د والھ7777777777777ا ) ت7777777777777زدَ cِ َ َ َ َ َ َ   
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َيحتم$$ل أن$$ه أنق$$) وا زي$$دا: (علمن$$ا أن ا=ل$$ف مق$$صودة، إذا ق$$ال) زي$داه( ًص أو أش$$بع الفتح$$ة ش$$يئا م$$ن ا=ل$$ف، كأن$$ه أت$$ى ْ َْ
ًيأتي بھاء السكت تثبيتا ل5لف وبيان ل5لف: ٍبفتحتين، حينئذ نقول ْ .  

َوواقفا( ِ َ َھاءً واقفا ِزد(: ًإذا) ً◌َ ٍسكت َ ْ ً زد في آخر المندوب حال كونك واقفا ھاء س$كت بع$د الم$د مطلق$ا ألف$ا، أو ..َ ً ًl َْ ٍ ِ
ًواوا، أو ياء، ألفا إذ َا كانت أصلية كما ھي، واوا أو ياء إذا قلبت، كم$ا ذك$ر ھن$ا المث$الًً ِ ُ وا غ.مھ$وه، : ق$ال اب$ن عقي$ل.. ًً

ًجئت بھاء السكت بعد ا=لف أو بعد الواو المنقلبة ألف؟ بعد الواو، إذا م من أجل أن ألف الندب$ة ق$د تبق$ى : ْ lَبعد المد، نعم َْ lُ
ًعلى أصلھا، وقد تقلب واوا أو ياء، الوا َغ.مھوه الواو ھي ألف الندبة ُمنقلبة: و ھذهً ْ َ ْ.  

ًالياء ھذه ھي ألف الندبة، إذا) غ.مكيه: (وكذلك َ َمدة ثم تأتي بعدھا ھاء السكت، لو لم تكن ھذه أل$ف الندب$ة م$ن : ْ َْ ْ K ُ K
َھ$اء ال$سكت إنم$ا ت$أتي ف$ي الندب$: نقول) وا غ.مھوه: (جھة الحكم لما جاءت بعد ھاء السكت، إذا قيل ت$أتي بع$د .. ة ھن$اْ

َألف الندبة وھذه واو، نقول ًنعم، ھي ألف الندبة لكنھا ُمنقلبة واوا، وكذلك: ْ ِ َ ْھ$اء ال$سكت ھ$ذه .. الھاء: نقول) غ.مكيه: (ْ
َتأتي بعد ألف الندبة، وھنا ياء؟ نقول َنعم، ھذه الياء ُمنقلبة عن ألف الندبة: ْ ْ ِ.  

ٍزد واقفا في آخر المندوب ھاء سكت: (ًإذا ْ : ًوالمد يصدق على ا=ل$ف وال$واو والي$اء، بع$د الم$د ألف$ا ك$ـ)  بعد المدًَ
  .على ما سبق بيانه) وا غ.مُھوه: (ًأو واوا كـ) واغ.مكيه: (أو ياء كـ) وا زيداه(

ًواقفا( َ ِ ًفھم منه أنھا � تثبت وْص.، يعني) َ ِ Kإنما يكون في حالة الوق$ف، وأم$ا ف$ي حال$ة الوص$ل فتح$ذف، وربم$ا : ُ
ًت$$ت ف$$ي ال$$ضرورة م$$ضمومة أو مك$$سورة، م$$ضمومة ت$$شبيھا بھ$$اء ال$$ضمير، ومك$$سورة �لتق$$اء ال$$ساكنين، يعن$$يثب ً ق$$د : ً

ًتوصل، إما أنھا تضم تشبيھا بالضمير  ُ ُK K ك$ت حينئ$ذ ) ل$ُه(َ lٍش$بھت بال$ضمير ھ$اء ال$سكت، فُحمل$ت عل$ى ال$ضمير، ف$إذا ُحر َ َ ْ ُِ َ
Kتحرك بالضم، ويحتمل أنھا تحرك ب Kَ َ َ َُ ُl ،ْالكسر بناء على أن ھاء السكت س$اكتة، والتق$ى س$اكنان حينئ$ذ تك$سر ھ$اء ال$سكت ْ ُ َْ ٍ ً

ًربما في الضرورة وصلت في الشعر م$ضمومة أو مك$سورة، إن ُض$مت ت$شبيھا لھ$ا بھ$اء ال$ضمير: ًإذا َK ِ Kً) :غ.م$ه.. ل$ه (
kاتھا في الوْصل ب$الوجھين ال$ذي ھ$و ال$ضم kمضمومة ھذه مثلھا، وبالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وأجاز الفراء إثب َ َ

  .والكسر

ْترد ِْنإ( ِ ْزد( ..)ُ ْترد ِْنإ.. ِ ِ ْزد(، )ُ ْت7رد ِْنإ: (أنه واجب، لكن لم$ا ق$ال: ھذا فعل أمر فا=صل) ِ ِ Kأن$ت ُمخي$ر، : يعن$ي) ُ
ْإن شئت زد وإن شئت � تزد   .دون ھاء) وازيدا.. وازيداه: (ِ

ْترد ِْنإ( ِ Kب، وق$د ص$رح بھ$ذا المفھ$وم ف$ي قول$هٌفھو جائز � واج) ُ ْوإن: (َ ِ ْت7شأ َ َ cفالم7د َ َ َوالھ7ا َ ْت7زدَ ) َ ِ ْوإن(، )َ ِ ھ$ذا ) َ
ْتشأ(شرط،  َ cفالم7د(ع$دم الزي$ادة، ) َ َ cالم7د(والف$اء ھ$ذه واقع$ة ف$ي ج$واب ال$شرط، ) َ kالم$د : ھ$ذا مبت$دأ خب$ره مح$ذوف أي) َ

Kكاف، وھنا عبر بالمد ليشمل ا=لف والواو واليا َ   . ءٍ

َوالھا(ْيكفي عن ھاء السكت ف. تأتي بھا : يعني) ٍفالمد كاف( ْتزدَ ) َ ِ : َالھ7اًما إع$راب الھ$اء؟ � ت$زد الھ$اء، إذا ) َ
ْتزد( وناھية،) َ)( وٌمفعول به مقدم، ِ   .الناھية، والفاعل أنت، � تزد الھاء) �(فعل مضارع مجزوم بـ ) َ

ْوإن: (ًإذا ِ ْتشأ َ َ cفالمد َ َ َوالھا َ ْتزدَ ) َ ِ َالھ$اء ق$صره لل$ضرورة) َ ْت7زد: (Kمفع$ول ُمق$دم ل$ـ: َ ِ ٍ، ھ$ذا تقري$ر، حينئ$ذ ينط$وي )َ
  :َتحت ھذا البيت صورتان

  .اجتماع ا=لف والھاء: ا=ولى

َوواقفا(ا�ستغناء با=لف عن الھاء : الثانية ِ َ َھاء ِزد َ ْسكت َ ْترد ِْنإ َ ِ  ٌأل$ف: ًإن ل$م ت$رد � ت$زد الھ$اء، إذا ص$ورتان) ُ
َھ$$ذا إذا جعلن$$ا ) وازي$$دا: (� ت$$زد الھ$$اء.. ٌأل$$ف فق$$ط دون ھ$$اء) وازي$$داه: (وھ$$اء .الم77دَ  مرف$$وع، وإذا قي$$ل: مبت$$دأ، يعن$$ي:َ

.فالمد( َ َمفعول، والھاء معطوف عليه حينئذ َدرجت صورة ثالثة) َ ٍ ٌ.  

.فالم7د( َ َوالھ77ا ) َ َ ْت7زد َ ِ َ ص$ورة ثالث$$ة، إذا ن$صبنا الم$$د وھ$$ذا ھ$$ذه) وازي$د(ٍ� ت$$زد الم$د والھ$$اء، حينئ$ذ م$$اذا تق$$ول؟ ) َ َ
ِاستظھره المكودي في شرحه ٍأن ا=ولى أن المد ھنا منصوب، لكن أكث$ر ال$شراح عل$ى الرف$ع، حينئ$ذ يج$وز الن$صب: ُ K ُ َ :

.فالمد( َ .فالمد، )َ َ K مفع$ول ب$ه ُمق$دم لقول$هَ ْت7زد: (ٌ ِ َوالھ7ا(� ت$زد الم$د، ) َ وب ٌمعط$وف عل$ى الم$د، والمعط$وف عل$ى المن$ص) َ
  .منصوب

َحينئذ ص$ار عن$دنا ث$.ث ص$ور، وج$وز المك$ودي ن$ْصب  ِ Kُ َ .الم7د(ٍ ٌمعط$وف علي$ه، : بالفتح$ة، =ن$ه مفع$ول والھ$اء) َ
  :وعطف الھاء عليه أحسن ليندرج تحته ث.ث صور

َوواقفا: (ٌبين ا=لف والھاء، وذلك مفھوم من قوله.. الجمع بينھما: ا=ولى ِ َ َھاء ِزد َ ْسكت َ َ(.  

ْترد ْإن: (ٌدون الھاء، وھو مفھوم من قوله) وازيدا: (ا�ستغناء با=لف عن الھاء نحو: الثانية ِ ُ(.  
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Kالشطر ا=ول تضمن صورتين، بقوله: ًإذا ٍزد واقفا ھاء سكت: (َ ْت7رد ْإن(الجم$ع بينھم$ا، ) ً ِ زي$ادة الھ$اء، ف$إن ل$م ) ُ
ِترد فأبق ا=لف كما ھي، ھذه الصورة الثانية ُ.  

َعن ا=لف والھاء، � تزاد ا=لف و� الھ$اء، نح$و.. ًء عنھما معاا�ستغنا: الثالثة تق$ف علي$ه بال$سكون، ) ْوازي$د: (ُ
ْوإن: (وھذه مفھومة من قوله ِ ْتشأ َ َ .فالمد َ َ َوالھا َ ْتزدَ ) َ ِ ًإن شئت � تزد المد والھاء، فالبيت الثال$ث يك$ون م$ستق. : يعني) َ

ْوإن: (من قول$هوھذه مفھومة . بالصورة الثالثة وھذا أجود ِ ْت7شأ َ َ .فالم7د َ َ َوالھ7ا َ ْت7زدَ ) َ ِ � ت$زد ا=ل$ف والھ$اء، وھ$ذه : أي) َ
  . ٌجائزة في الوقف.. يعني الصورة الث.ث.. كلھا

ِأو ُوق$ف عل$ى ا=ل$ف، ) وازي$داه: (ْأي إذا وقف عل$ى المن$دوب لحق$ه بع$د ا=ل$ف ھ$اء ال$سكت، نح$و: قال الشارح
  .في الوصل إ� ضرورةو� تثبت الھاء ) وازيدا: (نحو

  .بالتحـريك

ٌقائل(ٌوقائل في ندبة المضاف للياء،  ِ َواعبديا(ھذا خبر، ) َ ْ َ ِقصد لفظه) َِ   . مؤخرمبتدأ: ُ

َواعب77دا( ْ َ ْ م77ن..َ َالن77دا ِف77ي َ M ٍس77كون َذا َالي77ا ُ َأب77دى ُ ْ َأب77دى(، )َ ْ ْم77ن(أظھ$$ر، : يعن$$ي) َ ھ$$ذا مبت$$دأ وھ$$و اس$$م موص$$ول، ) َ
َأبدى(و ْ َالندا ِفيِھذا صلة الموصول، من أبدى ) َ M ُمتعلق بقولهl) :َأبدى ْ َق$صره لل$ضرورة، أو لغ$ة عن$د بع$ضھم ) َاليا(و) َ َ َ

َأبدى(مفعول  ْ ٍسكون َذا (،)َ ُ Kإذا ن$دب الم$ضاف إل$ى ي$اء الم$تكلم عل$ى لغ$ة م$ن س$كن : ٍحال كونه صاحب سكون، يعن$ي) ُ َ ِ ُ
َعبدْي، جاز له لغتان في الندبة، فيقول: الياء َواعبديا: (َْ Kماذا صنع؟ حرك الياء بالفتحة) َ َ .  

Kعل$ى لغ$$ة م$ن س$$كن الي$$اء قي$ل في$$ه َواعْب$ديا: (َ Kدب$ة، ھ$$ي س$$اكنة ف$ي ا=ص$$ل، فحركھ$$ا بف$$تح الي$$اء، =ج$ل أل$$ف الن) َ َ َ ْ
َللتخلص من التقاء الساكنين، وإلحاق ألف الندبة، أو ْ k) :بحذف الياء، حذف الياء لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، ) يا عبداk

ٍوإلح$اق أل$ف الندب$ة، وأم$ا م$ا ع$داه ف$ي اللغ$ات ا=ربع$ة فتبق$ى كم$ا ھ$ي ب$دون تغيي$ر، حينئ$ذ نق$ول K َ غ$$ات ك$ل الل) عب$دا: (ْ
كھا ويزيد ألف الندبة) عبدْي(K، وأما )عبدا: (ا=خرى ا=ربع، يقول فيھا lَبإسكان الياء فيجوز أن ُيحر ، ويج$وز )عب$ديا: (ْ

  . ًويقلب الكسرة فتحة طبعا) عبدا: (له أن يحذف الياء

Kإذا ندب المضاف لياء المتكلم على لغة من سكن الياء قي$ل في$ه: قال الشارح َ ِ بف$تح الي$اء وإلح$اق أل$ف ) واعب$ديا: (ُ
َالندبة، أو ِبحذف الياء �لتقاء الساكنين وإلحاق ألف الندبة، وإذا ندب على لغة من يح$ذف الي$اء، أو ي$ستغني ) يا عبدا: (ْ ُ َ ْ ِ

ًبالكسرة، أو يقلب الي$اء ألف$ا، والك$سرة فتح$ة، ويح$ذف ا=ل$ف وي$ستغني بالفتح$ة، أو يقلبھ$ا ألف$ا، ويبقيھ$ا قي$ل ) واعب$دا: (ً
ِ، وإذا ندب على لغ$ة م$ن يف$تح الي$اء ُيق$ال-) وا عبدا: ( ليس له إ� لغة واحدة-إ� ليس  ، ھ$ذا عل$ى لغ$ة م$ن )واعب$ديا: (ُ

  .يفتح الياء ليس إ�

Kعل$ى لغ$ة م$ن س$كن الي$اء فق$ط وم$ا ع$داه �، ف$إن ) واعب$دا.. واعبديا: (Kأنه إنما يجوز الوجھان، أعني: فالحاصل َ
ِوإذا لم تكن مفتوحة بأن قلبت الياء ألفا، أو أكتف$ي بالك$سرة، أو بالفتح$ة ) وا عبديا.. عبديا: (كانت الياء مفتوحة ليس إ� ُِ ً ُُ َ

  ). وا عبدا: (ٍحينئذ وجب القول فيھا

ْمن( َالندا ِفي َ M ٍسكون َذا َلياٱ ُ َأبدى ُ ْ ٌوقائ7ل(Kولذلك قيده ھنا في ھاتين اللغت$ين ) َ ِ َ َف$ي ندب$ة الم$ضاف للي$اء ) َ ْ ْواعب7(ُ َ َدياَ ِ 
َعبدا َوا ْ َالندا ِفي(أظھر، :  يعني)َأْبَدىمن (ٌلغتان جائز عند من؟ ) َ M َأبدى(ھذا مفعول ) َلياٱ ْ ٍسكون َذا(، )َ ُ : ًاحت$رازا م$ن) ُ

Kذا فتح، أو قلب الياء ألفا ونحو ذلك، فكل اللغات � يجوز فيھا الوجھان، وإنما إما  K ً فق$ط، وھ$و ) عبديا(Kفقط وإما ) عبدا(ٍ
Kا إذا كان مضافا إلى ياء ُمحركة بالفتحفيم ً ً .  

ٌفھم منه أن باقي اللغات ل$يس فيھ$ا زي$ادة و� نق$ص م$ن قول$ه ِ ٍس7كون َذا: (ُ ُ Kوھ$ذا ونح$وه من$صوب بفتح$ة ُمق$درة ) ُ ٌ
 ٌھذا أص$ل: نقول) عبَدا(، )واعبَدا.. واعبديا: (منع من ظھورھا الفتحة =جل ا=لف، وليس بمبني =نه مضاف، إذا قيل

ٍمضاف، ھذه ا=لف ألف الندبة، حينئذ نقول َ Kھ$ذا من$صوب، ون$صبه فتح$ة ُمق$درة عل$ى آخ$ره، =ن ھ$ذه الفتح$ة ) عب$َدا: (ْ
َالفتحة ُمقدرة على الدال، =ن الياء ھذه ياء ُمتكلم مضاف، وا=لف ألف الندبة: نقول) عبديا(لمناسبة ا=لف، وكذلك  ْ l K .  

َأ) ُعم77777777777777777777777777ر َي77777777777777777777777777ا َ ْ ُعم77777777777777777777777777راه وَ َ ْ َ   

  

ُوعم77777777777777777777777رو ْ َ ُب77777777777777777777777ن َ ُلزبي77777777777777777777777راهٱ ْ َ َ c   

  

َوقائ77777777777777777777777ل واعب77777777777777777777777ديا واعب77777777777777777777777دا ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ٌِ َ   

  

َم7777777ن ف7777777ي الن7777777دا ٱلي7777777ا ذا س7777777كون أب7777777دى َ ْْ ُ َ ََ ٍ ُ Mَ ِ   
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ِٱلترخ:  قال رحمه ' تعالى ْ   .ُيم.

ًرخم ُيرخم ترخيما فھو مصدر، لك$ن إذا أطل$ق النح$اة ف$ي مث$ل ھ$ذه المواض$ع الم$صادر : تفعيل، مصدر: َتْرخيم l َ K
فل$$يس الم$$راد الم$$صدر، =ن الم$$صدر معن$$ى، وإذا ك$$ان معن$$ى � ين$$صب علي$$ه الحرك$$ات، وإنم$$ا تن$$صب الحرك$$ات 

  .وا=حكام على الملفوظات وأما المعاني ف.

ً رخ$م ُي$رخم ترخيم$ا، وھ$و ف$ي اللغ$ة:َالترخيم مْصدر l َ K :ٌس$ھل : ٌص$وت رخ$يم، أي: ترقي$ق ال$صوت وتليين$ه، ُيق$ال
ُرخم الك.م كـ: ليlن، وفي القاموس َ، رخم من باب)َكُرم: (َ ُ َفُعل: َ ُرخم الك.م ك$ـ. َ ِفھ$و رخ$يم) َك$ُرم: (َ : ج$اء عل$ى وزن.. َ
ِفعيل، =نه من باب َرخم: (�ن وسھل، كـ. َفُعل: َ َ َنصر: (كـ) َ َ َورخم كُرم) َ ُ َ.  

َفع$ل: (ي$أتي م$ن ب$اب: فيه وجھان: ًإذا ْن$صر ين$صر، وم$ن ب$اب) َ َ َ ْفُع$ل يفُع$ل: (َ َ الم$ضارع فيھم$ا عل$ى وزن : ًإذا) َ
ْيفُعل( َرخم، ورخم كـ.. َكُرم.. َفُعل: والماضي ھو الذي يقع فيه اخت.ف حركة العين) َ َ َ َنصر: (َُ َ ، المضارع فيھم$ا ي$أتي )َ

ْيفُعل(زن على و َ .(  

  : ومنه قوله الشاعر

ُرخيم ( ِ ِالحواشي َ َ ًرقيق الحواشي، ھذا م$ن حي$ث اللغ$ة، إذا: أي) َ في$ه معن$ى الترقي$ق، وفي$ه : الت$رخيم ف$ي اللغ$ة: َ
ا يناسبه المعنى ا�صط.حي ا]تي عند النحاة، =ن الت$رخيم � يخ$تص بب$اب الن$داء وإنم$ا معنى السھولة والتليين، وھذ

ٌحد عام وحد خاص، أما العام: َھو أعم، ولذلك له حدان ٍفھو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص، يعن$ي: ٌ ْ الوج$ه : َ
َثم قد ُيْح$ذف ح$رف، وق$د ُيْح$ذف المخصوص الشروط التي تأتي في كل باب، =ن الحذف ھنا قد يكون في باب النداء  َ K ُ

ٌحرف$$ان، وق$$د تْح$$ذف كلم$$ة، وق$$د تْح$$ذف ح$$رف وكلم$$ة َ َُ ٌإم$$ا ح$$رف، وإم$$ا : أربع$$ة أن$$واع ف$$ي ب$$اب الت$$رخيم ف$$ي الن$$داء.. ُ
  . ٌحرفان، وإما كلمة، وإما حرف وكلمة، أربعة أشياء، فالقسمة رباعية

ًْح$ذف بع$ض الح$روف كم$ا س$يأتي، وي$أتي أي$ضا ف$ي وھ$و الح$ذف ف$ي ب$اب الت$صغير، =ن$ه ُي: Kوأما النوع الثاني َ
ٍالن$سب، وف$$ي جم$ع التك$$سير، وق$د ُيْح$$ذف بع$ض الح$$روف، حينئ$$ذ نق$ول َث$$م ح$ذف ف$$ي غي$ر ب$$اب الن$داء، وھ$$ل ُي$$سمى : َ َ ٌ K َ

ًترخيم$ا أو �؟ أم$ر اص$ط.حي بي$نھم، إذا ت$رخيم ت$$صغير، : ٍح$ذف بع$ض الكلم$$ة عل$ى وج$ه مخ$صوص وھ$و نوع$ان: ً
  .وترخيم نداء

َأين الھمزة؟ ُحذفت، لماذا ُح$ذفت؟ ) أسود وسويد: (كـ: أي حذف بعض الحروف =جل التصغير: يم تصغيرترخ َِ ِ
َفعْي$ل(Kلتصغيره، =نه � ُب$د أن ي$أتي عل$ى وزن  ٌوالھم$زة محذوف$ة، إذا ح$صل ح$ذف) ُ ٍح$ذف بع$ض الكل$م عل$ى وج$ه .. ً

.. أس$ود(ت$رخيم الت$صغير : ھ$ذا ي$سمى) َعي$لُف(ًطلب$ا =ن يك$ون عل$ى وزن : يعني) ٍعلى وجه مخصوص.. (مخصوص
  . باب التصغير، واحد وعشرون بيت.. ، وھذا سيأتي له باب)سويد

Kوھو حذف آخر الُمن$ادى، وھ$و ال$ذي عرف$ه الن$اظم ھن$ا: وترخيم النداء َ ًترخيم7ا: (َ ِ ْ ْح7ذفٱ َ َآخ7ر ِْ َالمن7ادى ِ َ ول$ذلك ، )ُ
Kعرفه ابن عقيل ھنا ِبأنه حذف أواخر الكلم في : َ ًالنداء، ھذا نوع من نوعي الترخيم، =ن الب$اب ھن$ا معق$ود للن$داء، إذاَ ٌ ٌ :

  .يختص به

ٌحذف أواخر الكلم في النداء، فھو خاص بباب النداء: الترخيم ھنا في ھذا المحل نقول: ًإذا ِ َ .  

ًترخيم7ا( ِ ْ ْح77ذفٱ َ َآخ77ر ِْ َالمن77ادى ِ َ َلم$$اذا ُي$$رخم ف$$ي الُمن$$ادى؟ ق$$الوا) ُ K Kعل$$ة الح$$ذف ھن$$ا : .ل، يعن$$يللتخفي$$ف � لmع$$: َ ِ
َمن أجل أن يكون الك.م خفيفا على اللسان، فُيْحذف شيء من الُمنادى.. تخفيف ٌَ َ ِإما حرف وما ذك$ر مع$ه: ً Kُ . � للتخفي$ف

  .لmع.ل

ْحذفٱ( َآخ7ر(وفعل أم$ر والفاع$ل أن$ت،  ھذا) ِْ َالمن7ادى ِ َ َالمن7ادى(و م$ضاف) ِآخ7ر(وٌمفع$ول ب$ه ،) ُ َ م$ضاف إلي$ه، ) ُ
ًترخيما(و ِ ْ ًترخيم7ا(ً، اح$ذف ترخيم$ا، قي$ل -ً)تفع$ي.(=ن$ه ب$دأ ب$ه -ھ$ذا اختلف$وا في$ه عل$ى س$تة أق$وال، م$ا إعراب$ه؟ ) َ ِ ْ أن ) َ

  .ًيكون مفعو� =جله، احذف =جل الترخيم

ُومن اشترط أن يكون المفعول =جله قلبيا رد ھذا الق$ول، =ن الت$رخيم ل$يس بقلب$ي إنم$ا ھ$و لفظ$ي، ح$ذفك أن$ت ًْ َ َK :
ٌأنت الذي حذفت، ليس قلبيا بل ھو متعلق باللسان، وھو من أفعال الجوارح) َجْعُف َيا(   . ًحسية، فليس مفعو� =جله.. ً

َلھ777777777777ا ٌب777777777777شر َ ُمث777777777777ل ََ ْ ِلحري777777777777رٱ ِ ِ ٌومنط777777777777ق َ ِ ْ َ َ   

  

ُرخ777777777777يم ِ ِلحواش777777777777يٱ َ َ ٌھ777777777777راءَ ) َ َ َو) ُ ُن777777777777زر َ ْ َ   
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ًقيل مفعول له، أو مصدرا ف$ي موض$ع الح$ال، كأن$ه ق$ال: ًإذا ًاح$ذف ح$ال كون$ك ُمرخم$ا، وھ$ذا � ب$أس ب$ه، أو : ٌ l َ
  .ٍت ترخيم وھذا ضعيفوق: ًاحذف ترخيما، أي: ًظرفا على حذف المضاف

ًوأجاز الُمرادي وجھا رابعا ًوھو أن يكون مفعو� مطلقا وناص$به اح$ذف، يعن$ي م$ن ب$اب: ً ًقع$دت جلوس$ا، لك$ن : ً ُ َْ َ
م$ا : ھ$ذا ع$ام ي$شمل: الحذف والترخيم م$ا الع.ق$ة بينھم$ا؟ العم$وم والخ$صوص المطل$ق، =ن الح$ذف قلن$ا.. ھنا احذف

ً ھو أعم من ذلك، قد ُيْحذف � ترخيما يعن$يُِحذف للترخيم في باب النداء، وما ف$ي ب$اب الن$داء، وإنم$ا يك$ون ف$ي ب$اب : َ
ُأعم، فاعترض عليه بمثل ھذا: ًالتصغير، إذا َ .  

ً=نه ي.قيه في المعنى، وأجاز المكودي وجھا خامسا) احذف(وناصبه  ً ًوھ$و أن يك$ون مفع$و� مطلق$ا، وناص$به : ُِ ً
ًرخم ترخيما: =نه ي.قيه في المعنى، أي) احذف( l ًرخم اْحذف، وھذا أيضا ُمحتمل.. َ lِ َ.  

ًوجوز خالد ا=زھري، وجھا سادسا ً K ًأن يكون مفعو� به لفعل، وھذا الفعل فعل شرط مع أداته ُحذفا مع$ا : َ ِ ٍ ٍ ً
وھ$ذا -

Kأضعفھا ھذا، في كثرة الُمقدرات، وإذا كثرت الُمقدرات أضعف القول.. بعيد Kُ َ-.  

ًترخيما: (ًإذا ِ ْ ًإما أنه مفعول مطلق، أو مصدر أريد به الحال، ُمرخما: ا=حسن أن ُيقال) َ l َ ًحال كونك مرخما.. ٌ l.  

ْاح77ذف( َآخ77ر ِْ َالمن77ادى ِ َ ًترخيم77ا).. (ُ ِ ْ ًح$$ال كون$$ك مرخم$$ا ) َ l)ْاح77ذف َآخ77ر ِْ َالمن77ادى ِ َ الح$$ذف ھن$$ا للتخفي$$ف � : ًإذا) ُ
Kلmع.ل، ولم ُيقيlد ا]خر بكونه حرفا، ما قي َ َآخر الُمنادى، وآخر الُمنادى ي$شمل: ده، قالً الح$رف، والح$رفين، والكلم$ة : َ

ھو عام، فشمل ا=قسام ا=ربعة في باب ترخيم النداء، =نھم ث.ثة على الم$شھور، وف$ي ب$اب اثن$ا واثنت$ا : ًوما قبلھا، إذا
  .ٌحذُف كلمة وحرف وھو خاص باثني واثنتي

م$ن : َ الحرف، والحرفين، وعُج$ز المرك$ب، والح$ذف ھن$ا =ج$ل الُمن$ادى، أي:ًلم ُيقيlد ا]خر بكونه حرفا، فشمل
ُوي$ا دم، أي$ن الح$رف الثال$ث؟ .. ُي$ا ي$د: ف$إذا قي$ل) ٌي$دي: (أص$لھا) ي$د(ُيا ي$د، معل$وم أن : َحيث ھو آخر الُمنادى، فلو قال

لي$ه أن$ه ت$رخيم؟ �؛ =ن الح$ذف ھن$ا َيا أُب ھ$ل ي$صدق ع.. ُيا أخ.. ُيا دم.. ُيا يد.. َمحذوف، ھل يصدق عليه أنه ترخيم
ْي$ا م$نُص: من$صور، ث$م تق$ول.. جعف$ر: سابق على النداء، والحذف اعتباطي وليس =جل النداء، إنما تقول َي$ا جْع$ُف، .. َ

  . ھذا كله � يجوز إ� بعد نداءه) مسك(و) منص(و) جعف(ھكذا دون نداء ما يجوز، � يجوز حذف ) جعُف: (ًإذا

ًحذف من أجل الُمنادى من حي$ث ھ$و ُمن$ادى، وأم$ا إذا ك$ان الح$ذف اعتباطي$ا س$ابقا عل$ى الن$داء، أن يكون ال: ًإذا ً K َ َ
ًفإذا نودي$ت � نق$ول ھ$ذا م$ن ب$اب الت$رخيم، ول$و ك$ان آخ$ره مح$ذوفا، =ن الح$ذف س$ابق، ونح$ن ھن$ا ) أخ(و) يد: (مثل َُ ِ

َأن ُيْحذف =جل كونه ُمنادى، تقول: نقول   ). يا سعا.. سعاد).. ( جعفيا: (ثم تقول) جعفر: (َ

َترخيم777777777777777777ا ٱح777777777777777777ذف آخ777777777777777777ر المن777777777777777777ادى َ َُ َ ْ َ ِْ ِ ًِ  

  

َكياسعا ُ َ َ.........................................  

Kمثل لنا، ثم بعد ذلك سيذكر الشروط  ُ K َكيا(َ َسعا َ   ).يا سعا: (وذلك كـ: كقولك، أو: يعني) ُ

ْفيمن( َ َدعا ِ َسعادا َ َ َث$م ُيْح$ذف ال$دال ح$ذف ) ُي$ا س$عاد(مف$رد، .. Kمبن$ي عل$ى ال$ضم.. ن$اءبالب) ُي$ا س$عاد.. يا سعادا) (ُ K ُ
َُح$ذفت ال$دال تخفيف$ا وترخيم$ا ف$ي ب$اب الن$داء، ي$صدق علي$ه الح$ذف ) يا ُسعا: (ترخيم =جل النداء، فيقال ً ً َ  ِآخ$ر ِاح$ذْف(ِ

ًترخيما الُمناَدى ِ ًترقيقا وتسھي. وتليينا: يعني) َ ًً.  

َكيا( َسعا َ َكيا(فھو خبر مبتدأ محذوف، ) ا سعاي: (وذلك كـ) ُ َسعا َ وذل$ك lُمتعلق بمحذوف، خبر لمبت$دأ مح$ذوف،  )ُ
  .َكقولك، وإن كان يحتمل:  ما نقول، انظر ھنا)يا سعا: (كـ

ْفيمن( َ َدعا( واسم موصول في محل جر،) من(حرف جر، و) في() ِ : ، ف$ـن$ادى، =نن$ا ن$تكلم ف$ي الن$داء: بمعن$ى) َ
َدع77ا( ًت$$صريحا بأص$$ل الفع$$ل ُھن$$ا ُم$$راده ) َ ْف77يمن(َ َ َدع77ا ِ ف$$يمن ن$$ادى ُس$$عادا، =نن$$ا ف$$ي ب$$اب الن$$داء، وا=ل$$ف ھ$$ذه : يعن$$ي) َ

  .لmط.ق

Kثم قال ُ:  

ُوجوزن7777777777777ه ْ َ M َ َمطلق7777777777777 َ َْ Mك7777777777777ل ِف7777777777777يً اُ    َم7777777777777ا ُ

  

َأن7777777777777ث M َبالھ7777777777777ا ُ ِوال7777777777777ذي ِ . ْق7777777777777د َ َرخم7777777777777ا َ ُM   

  ج

َبح7777777777777777 َذفھاِ ِ ُوف7777777777777777ره ْ ْ َM ُبع7777777777777777د ْ َواحظ67777777777777777 َ ُ ْ َ   

  

َت77777777رخيم ِ ْ ْم77777777ن َم77777777ا َ ِھ77777777ذه ِ ِ ْق77777777د َلھ77777777اٱ َ   6ََخ77777777 َ

  ج

.لرب7777777777777777اعيٱ .ِ)إ َ cِ َفم7777777777777777ا ُف7777777777777777وق َ ْعل7777777777777777مْل ٱَ َ َ  

  

َدون ٍض77777777777777777777777افةِإ ُ َ ْإس77777777777777777777777َو َ ٍنادِ ّم77777777777777777777777تم َ َ ُ  
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ُوجوزنه( ْ َ M َ ز (،)َ lٌفعل أمر اتصلت به نون التوكيد الخفيفة فھو مبني معھا على الفتح) َجو.  

ُجوزن77ه( ْ َ M َالمن$$ع، ال$$صحيح ھ$$ذا، � ُيْح$$ذف ح$$رف، =ن : ال$$ضمير يع$$ود إل$$ى الت$$رخيم، كأن$$ه يق$$ول ل$$ك ا=ص$$ل) َ
ٍالحرف حرف مبنى، وھو أصل من الكلمة، وخاصة حذف كلمة كامل$ة كم$ا ف$ي المرك$ب المزج$ي، حينئ$ذ ا=ص$ل في$ه  ًٌ

ْوجوزنه: (المنع، قال َ M َ ِوإذا كان كذلك حينئذ � ُبد من شروط في التجويز) ُ◌َ َ ٍ ٍK.  

ْوجوزنه( َ M َ ًمطلقا(الترخيم، : أي) َ َ ْ ًمطلقا).. ُ َ ْ ْجوزن7ه: (ٌ ھذا حال من المفعول به، وھو قولهُ َ M ال$ضمير المت$صل ھن$ا ) َ
  . Kمبني على الضم في محل نصب

ًمطلقا( َ ْ Mكل ِفي ُ َأنث َما ُ M َبالھا ُ ًمطلقا ِ َ ْ ُ( ..lزنه في كل lكل ِفي( ،َجوM Mج7وز: (lجار مجرور ُمتعل$ق بقول$ه) ُ Mك7ل ِف7ي(، و)َ ُ (
kھو محل الجو Kاز، أين ُينزل؟َ Mك7ل ِف7ي( َ Mك7ل(، )َم7ا ُ ال$ذي، ف$ي مح$ل ج$ر م$ضاف : اس$م موص$ول بمعن$ى) َم7ا(م$ضاف و) ُ

  .إليه

َأنث( M َأنث(، )َما(يعود على .. ھو) ُ M   .Kھذا ُمغير الصيغة، والضمير نائب فاعل) ُ

َبالھا( َأنث بالھاء، ) ِ l   .اءَمربوطة، =نه ُيوقف عليھا بالھ.. بتاء التأنيث: يعنيُ

ْوجوزنه: (ًإذا قوله َ M َ ًمطلقا َ َ ْ Mك7ل ِفي ُ َأن7ث   *** َم7ا ُ M َبالھ7ا ُ ًيج$وز ت$رخيم المن$ادى إذا ك$ان مؤنث$ا بالت$اء مطلق$ا، : أي) ِ ً K
َبدون شرط أو قيد، يعني َ� ُيشترط فيه الشروط ا]تية فيما إذا لم تتصل ب$ه الت$اء، فك$ل مؤن$ث ف$ي ب$اب الُمن$ادى ج$از : ٍ ََ َK k ُ ْ

ِترخي ًُمه ُمطلقا، سواء كان معرفةَ ٌ ًث.ثيا رباعيا خماس$يا سداس$يا أو �.. ٌسواء كان نكرة أو �.. ًعلما أو لم يكن.. ً ً ً َعل$م .. ً َ
زنه بدون استثناء.. جنس lْعلم شخص مطلقا جو ً ََ َ .  

ْوجوزن77ه( َ M َ ًمطلق77ا َ َ ْ ًيج$$وز ت$$رخيم الُمن$$ادى إذا ك$$ان مؤنث$$ا بالت$$اء مطلق$$ا، أي: أي) ُ ً K ٍغي$$ر ش$$رط م$$ن ال$$شروط م$$ن : َ
ًمطلقا(المذكورة في غير ذي التاء،  َ ْ ًسواء كان علما، أو غير علم، علم كـ: أي) ُ   :ًمث.) فاطمة: (ٌ

ُأفاطم ِ َ ًمھ6 َ ْ َبعض َ ْ cالتدلل َھذا َ َ َ◌ِ..  

ُأفاطم( ِ َ ُأف$اطم(ح$ذف الح$رف ا=خي$ر وھ$و الت$اء، فق$ال ) َ ِ َ َأفاطم$.. َ ِ َ َ ٱح7ذف آخ7ر المن7ھ$ذا ا=ص$ل )ُةَ ُ َ ِْ ًادى ترخيم7اِ َ ِْ َ َ ..
ُأفاطم: (ٍحذفه وھو حرف، حينئذ نقول ِ َ ًمْھ. َ َ.(  

َأو غير علم كـ   : Kلُمعينة، كقوله) جاري: (َ

َجارى ِتستنكرىَ ) َِ ِ ْ َ ِعذيرى َْ ِ ِ َ..  

ًس$واء ك$ان علم$ا أو غي$ر عل$م: أي). فاطم$ة(ي$ا جاري$ة ھ$ذا ا=ص$ل، فح$ذف الت$اء كم$ا ح$ذف الت$اء م$ن : يعني َ َ ٌ ..
َيا ثب، .. ُثب: و �، مثلًث.ثيا أ ُثبة(ُ َ ُيا ثبت: (ھذا ا=صل) ُ َ َيا ث$ب.. ُ َي$ا ھب$ة) .. (ُ ًكم$ا س$يأتي، ث.ثي$ا أو زائ$دا ) ِي$ا ھ$ُب.. ِ ً

  .على الث.ثي

ًمطلقا: (وقوله َ ْ ًفي الجملة، وإ� �قتضى ج$واز ت$رخيم المؤن$ث بالھ$اء، ول$و ك$ان م$ضافا أو مركب$ا إس$ناديا : أي) ُ ً ً َ َ
  .وليس كذلك

ُجوزنه: (ًإذا ْ َ M ًمطلقا َ َ ْ ًإ� ما سيأتي استثناؤه، فيما إذا كان ُمركبا تركيبا إسناديا أو إضافيا ونحو ذلك، وھ$ذا يؤخ$ذ ) ُ ً ً ً
  . مما بعده

ُوجوزنه: (ًإذا ْ َ M َ ًمطلقا َ َ ْ َقيد في التسھيل ما أطلقه ھنا بالُمنادى المبني، Fخراج النكرة غير المق$صودة والم$ضاف، ) ُ َ َ K
ي$ا طل$ح (، )يا طلحة الخي$ر: (Kلغير ُمعينة، و� في نحو) ًيا جارية خذي بيدي: (ز الترخيم في نحو قول ا=عمىف. يجو

ًمطلقا: (َُيْستثنى من قوله: ً� يجوز، إذا) الخير َ ْ Kالنكرة غير المقصودة والمضاف، ولذلك قال الصبان) ُ   ".في الجملة: "َ

ھ$$ذا � ي$$صح =ن$$ه نك$$رة غي$$ر ) ي$$ا ج$$اري.. ًا جاري$$ة خ$$ذي بي$$ديي$$: (ف$$. يج$$وز الت$$رخيم ف$$ي نح$$و ق$$ول ا=عم$$ى
  . ھذا � يجوز: نقول) يا طلحة الخير: (Kمقصودة لغير ُمعينة، و� في نحو

ً� يخلو الُمنادى من أن يك$ون مؤنث$ا بالھ$اء أو �، ف$إن ك$ان مؤنث$ا بالھ$اء ج$از ترخيم$ه مطلق$ا، : قال الشارح ھنا ً ًَ ََ
ًسواء كان علما ك: أي َ َ َأو غير علم كـ) فاطمة: (ـٌ Kلُمعينة، أما غير معينة ف. يجوز: ، يعني)جارية: (َ K.  

ًزائدا على ث.ثة أحرف كما ُمثل، أو ثنائيا كما في ًُ l) :َيا ثبة، وھبة َِ ، )ٍش$اة: (ً، أو غير زائدا على ث.ثة أح$رف ك$ـ)ُ
َيا ف$اطم، وي$ا ج$اري، وي$ا ش$ا: (فتقول ه ث.ث$ي، فتح$ذف الت$اء فيبق$ى عل$ى ح$رفين، ھ$ذا � تح$ذف الت$اء =ن$) ي$ا ش$ا).. (َ

  .ٌإشكال فيه =نه مختوم بالتاء

َأدج$ن(أقيم$ي بالمك$ان، : يعني) ياشا ادجني: (ومنه قولھم َ ْأقيم$ي، بح$ذف ت$اء التأني$ث : أي. أق$ام بالمك$ان: يعن$ي) ْ ِ
ٌللتْرخيم، و� ُيحذف منه بعد ذلك شيء آخر ِ.  
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ِوالذي: (ولذلك قال . ْقد َ Mرخ َ َبحذفھا َماُ ِْ ْ ُوفره ِ ْ َM ُبعد ْ ًإذا حذفت من الُمنادى المختوم بتاء التأني$ث حرف$ا : يعني) َ َ َ ُوف7ره(َ ْ َM 
ْبعد ٌ� تحذف بعده حرفا آخر، ف. يجوز حذف حرفين منه البتة، وإنما يتعين أن ُيْحذف حرف واحد فحسب: يعني) ُ◌َ ٌ َ K َ K ً َ .  

ِوالذي( . ُفرهَو(ھذا منصوب على ا�شتغال، ) َ ْ M (وفْر الذي، : يعنيl)ْقد َرخما َ ُM ( ط.ق، والجمل$ة ص$لةmَا=لف ھذه ل ِ
َرخما(الموصول � محل لھا من اFعراب،  ُM ( ھذا فيه ضمير نائب فاعل يعود عل$ى ال$ذي، ھ$و العائ$د م$ن الجمل$ة ص$لة

  .الموصول

َبحذفھا( ِْ ْ َ الذي ُيْحذف التاء فقط، ويبقى ا�سم قب$ل الت$اء َبحذف الھاء، =ن الذي ُيْحذف إذا كانت مختومة بالتاء،) ِ
  .على حاله

َبحذفھا( ِْ ْ َرخما: (lجار مجرور ُمتعلق بقوله: بحذف الھاء: أي) ِ ُM.(  

ُوفره( ْ َM ْبعد ْوفر(، )ُ◌َ َM ( ھذا فعل أمر، والفاعل أنت، والھاء ھنا)ُوفره ْ َM ( ،ٌمفع$ول ب$ه)ْبع7د ھ$ذا ظ$رف، مقط$وع ) ُ◌َ
ًق$$ب. وبع$$دا بالن$$صب، إذا قل$$ت) ًوم$$ا كن$$ت ق$$ب. (ع$$ن اFض$$افة أو �؟ ًق$$ب. وبع$$دا: (ً ٍقب$$ل وبع$$د.. ً ص$$ار مقطوع$$ا ع$$ن ) ٍ

Kلفظا ومعن$ى، حينئ$ذ تع$ين إعرابھ$ا ون$صبھا: مقطوع عن اFضافة، يعني: اFضافة، إذا قيل َ ٍ ً ٍم$ن قب$ل وم$ن بع$د: ً ًق$ب. .. ٍ
ٍ. وغ.ما، حينئذ إذا قيلرج: ًوبعدا، فصار استعمالھا استعمال ا=سماء النكرات، مثل ً ُبْعد: ً   :قبل ذلك.. َوبْعَد.. َ

ْمن ِقبل ِ ْ َنادى َ َ..  

ًلم تنون، لو كانت مقطوعة عن اFضافة ُمطلقا لقال ُK) :ٍقْبل ِمْن ِقْبل ِمْن (لكن، )َ م$ن قب$ل ذل$ك، ھ$ذه : يعن$ي )َن$اَدى َ
ية: � نقول lضافة، بل ھي منوFأنھا مقطوعة عن ا.  

ُبْعد ِومْن َقْبُل ِمن( َھذه ھي ا=صل، وما عَداھا ھي الُمعربة..  ھذه مبنية)َ ِأربع$ة أح$وال، مت$ى تْبن$ى؟ إذا ُح$ذف .. َ َ ُ
ي معناه، إذا ليست مقطوعة، وھنا كذلك ُح$ذف الم$ضاف ون$وي معن$اه، والمعن$ى ھن$ا lِالمضاف ونو ال$ضمير بع$د ھ$اء : ً

  .يعني بعد حذف الھاء

ِوالذي( . ْقد َ َرخما َ ُM َبحذفھ ِْ ْ ُوف7ره اِ ْ َM (أبق$ه، : يعن$ي)ُبع7د ْ ً� تح$ذف من$ه ش$يئا بع$د ح$ذف الھ$اء، =ن : بع$د ح$ذفھا، أي) َ
Kالذي ُيْحذف في ھذا النوع ھو تاء التأنيث فحسب، وأما ما قبل تاء التأنيث فأبقه ُوفره.. (َ ْ َM ( ،تتع$رض ل$ه بح$ذف البت$ة �ٍ

ً� تحذف منه شيئا بعد حذف الھ$اء، ول$و ك$ان لين$ا: أي ًمكم$. أربع$ة ف$صاعدا، أي.. ًزائ$دا.. ً س$اكنا..ً ً َإذا ح$ذفت الھ$اء : ً َ
Kللت$$رخيم وف$$ر م$$ا بق$$ي م$$ن ا�س$$م الم$$رخم، أي َ l : ره، فتق$$ول ف$$ي ت$$رخيم$$ lي$$ا عقنب$$ا: عقنب$$ات(ً� تح$$ذف من$$ه ش$$يئا و� تغي (

  .با=لف، وھو حديدة المخالب

ًوأج$از س$يبويه أن ُي$رخم ثاني$ا، لك$ن ق$ول جم$اھير النح$$اة K َعل$ى أن$ه إذا ُح$ذفت الت$اء: َ � يج$وز ح$$ذف ) ُي$ا ف$اطم: (ِ
ِحرف بعده البتة، لكن نقل عن سيبويه ُ K َ ًأنه أجاز أن ُيرخم ثانيا على لغة من � ينتظر، كما سيأتي: ٍ K   :ومنه. َ

ِأحار َ ِبدر َبن َ ْ ْقد َ َوليت َ ِ ًو)ية َ َ َ ِ..  

ِأح$$ار( َ ِأح$$ار( ھ$$ذا حج$$ة قوي$$ة، )َ َ ِأح$$ار؟ ِ ُح$$ذفك$$م ح$$رف) أحارث$$ة: ( أص$$له)َ َ ِب$$در َب$$ن َ ْ : مث$$ل) حارث$$ة (:، أص$$لھاَ
ز يكون قلي.) فاطمة( lًُحذف منه التاء ثم رخمه مرة ثانية، لكن ھذا إن ُجو K َ K ُ ِغير ُمطرد، وأما ا=ول فھو الُمطرد.. ِ ِK K .  

ِوالذي( . ْقد َ َرخما َ ُM َبحذفھا ِْ ْ ُوفره ِ ْ َM ْبعد ْوجوزن7ه: (ٌيء آخر، وإلى ھ$ذا أش$ار بقول$هَ� ُيْحذف منه بعد ذلك ش: ًإذا) ُ◌َ َ M َ َ (
ْبعد: (إلى قوله َ◌ُ.(  

Kالنوع ا=ول من الُمنادى الذي ُيرخم: ًإذا َ ٍحينئذ ُيرخم بح$ذف ح$رف واح$د وھ$و ) تاء التأنيث(ًما كان مختوما بـ : َ ٍِ K َ
ِ� يجوز بعد ح$ذف الت$اء ت$رخيم آخ$ر، إ� م$ا ن$س: التاء، وعلى قول جماھير النحاة ُِ ًب ل$سيبويه أن$ه يج$وز ترخيم$ه م$رة ٌ

  .ثانية على لغة من ينتظر

Kوإذا ُوقف على المرخم بحذف الھاء فالغالب  َ ً الغالب ليس ُمط$ردا –ِ K
ٌ فالغال$ب أن تلحق$ه ھ$اء س$اكنة، فتق$ول ف$ي -

Kالمرخم ِم$ن أج$ل أن تظھ$ر ا) ي$ا طلح$ة: (ًوقفت بالسكون مث.، فإذا وقف$ت تق$ول) يا طلح.. يا طلحة: (َ لح$اء؛ =ن$ه عل$ى ُ
lين$وي أن المح$ذوف ك$الموجود، فُيبق$ي : ِينتظر المح$ذوف، أو لغ$ة م$ن ين$وي، ھ$ي نف$سھا، يعن$ي: لغة من ينتظر، يعني َ َ

  . يا طلحة، بالھاء: الحركة كما ھي

Kفتقول في المرخم ًھي ھاُء السكت، إذا: فقيل) يا طلحة: (َ   .تلحقه ھاء واختلف فيھا: ْ

َ =نھ$$ا رجع$$ت -�، ھ$$ي الت$$اء المحذوف$$ة : و ظ$$اھر ك$$.م س$$يبويه، وقي$$لْھ$$ي ھ$$اُء ال$$سكت وھ$$: قي$$ل َ  ھ$$ي الت$$اء –َ
lالمحذوفة أعيدت لبيان الحرك$ة، وإلي$ه ذھ$ب الم$صنف كم$ا ف$ي الت$سھيل، يعن$ي ِ  ف$ي الت$سھيل - رحم$ه ' -اب$ن مال$ك : ُ
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ًذھب إلى أن ھذه الھاء التي ُوقف عليھا بالسكون ھي التاء الت$ي ُح$ذفت ترخيم$ا، ِ ٍ فلم$ا وقفن$ا علي$ه ورجعن$ا الھ$اء حينئ$ذ ِ K
َبأنھا ھي التاء المحذوفة، رجعت ووقف عليھا بالسكون: أولى أن ُيقال ِ.  

ُإما أن يؤتى بھاء ساكنة ثم اختلف فيھ$ا، ظ$اھر م$ذھب س$يبويه: ٍأو تعويض ألف منھا، يعني K ُ ٍ K : ،ْأنھ$ا ھ$اء ال$سكت
ِھ$ي الت$اء المحذوف$ة أع◌ي$دت فرجع$ت، وق$يلإل$ى أنھ$ا : وذھب بعضھم منھم الن$اظم ف$ي الت$سھيل ِ

ٌُيع$وض أل$ف منھ$ا، : ُ K َ
Kونص سيبويه ًعلى أن ا=لف � تكون عوضا عن الھاء إ� في الضرورة: َ ِ .  

لوا ب$ين اللغت$ين: أطلقوا ف$ي لح$اق ھ$ذه الھ$اء، يعن$ي: قال أبو حيان lم$ن ينتظ$ر وم$ن � ينتظ$ر، : ًُمطلق$ا، ل$م يف$ص
  .وھو عنده تفصيل

إذا ك$$ان الت$$رخيم عل$$ى لغ$$ة م$$ن � : عن$$د أب$$ي حي$$ان. ِن ك$$ان الت$$رخيم عل$$ى لغ$$ة م$$ن � ينتظ$$ر ل$$م تلح$$قإ: ونق$$ول
ٍمن حذف وأجرى المحذوف نسيا منسيا فبنى آخر حرف على الضم حينئذ � تلحقه الھاء: ينتظر، يعني ّ K ً ً َ َ.  

ٌإذا وقف على المرخم بحذف الھاء فالغالب أن تلحقه ھاء ساكنة أو: ًإذا K َ َ ٌ ألف بدل عنھا، وبعض العرب يق$ف ب$. ِ ٌ
ِھاء و� عوض، حكا سيبويه َيا حْرمْل: (ٍ : أن ا=صل أن الع$رب تق$ف عل$ى الح$رف بال$سكون.. على ا=صل) ُحرملة.. َ

َيا حْرمْل( َ، فالوقف بغير ھاء و� عوض)َ ِ ٍ .  

ْوجوزنه: (ًإذا َ M َ ًمطلقا َ َ ْ Mكل ِفي ُ َأنث َما ُ M َبالھا ُ زنه ُمطلقا بدون شرط أو قيد: ولھذا النوع ا=) ِ lٍجو ً َ.  

ِوالذي( . ْقد َ َرخما َ ُM( ،ثم بين ُحكم ما قبل التاء المحذوفة للت$رخيم، فق$الK K ِوال7ذي: (ُ . ْق7د َ َرخم7ا بح7ذفھا َ ْ َ ُِ ْ ِ M ( ،بح$ذف الھ$اء
ُوفره( ْ َM ْبعد   .Kالحرف الذي قبل الھاء � تتعرض له البتة: حذفھا، يعنيبعد ) َ

Kثم ان َوھو م$ا ل$يس مختوم$ا بت$اء التأني$ث، =ن الُمن$ادى: تقل إلى النوع الثانيُ ًإم$ا أن يك$ون مختوم$ا بالت$اء أو �، : ً K
  .ا=ول عناه بالبيت السابق

َواحظ6: (ثم قال ُ ْ َترخيم***   َ ِ ْ ْمن َما َ ِھذه ِ ِ ْق7د َالھ7ا َ َخ67 َ َواحظ67(، )َ ُ ْ ٌا=ل$ف ھ$ذه ب$دل ع$ن ن$ون التوكي$د الخفيف$ة، ) َ َ
َاحظ677َو( ُ ّواْم$$نعن (:المن$$ع، يعن$$ي: الم$$راد ب$$ه) الحظ$$ل) (ْ َ ٌنھ$$ي م$$ن حي$$ث المعن$$ى وإ� لفظ$$ه أم$$ر، .. ٌھ$$ذا نھ$$ي مؤك$$د )ََ
َواحظ6( ُ ْ ّاْمنعن: أي) َ َ َترخيم (،َ ِ ْ   .ًفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتال) َ

َت77رخيم( ِ ْ يعن$$ي ) م$$ا(ر م$$ضاف إلي$$ه، َال$$ذي، ف$$ي مح$$ل ج$$: اس$$م موص$$ول بمعن$$ى) م$$ا(ٌمفع$$ول ب$$ه و) ت$$رخيم) (َم77ا َ
ْق7د(َالبحث ھنا في الُمنادى، : َمنادى قد خ. من ھذه الھاء، يعني).. َُمنادى(يصدق على .. منادى َخ67(للتحقي$ق،  ھن$ا )َ َ (

ْمن(ھذا فعل ماضي،  ِھذه ِ ِ َخ6: (lجار مجرور متعلق بقوله) َ قصره للضرورة نعت أو عط$ف بي$ان أو ب$دل، ) َالھا(و، )َ
ِبعد اسم اFشارة ا=كثر على تجويز عطف البيان والبدل، والنعت فيه ك.م، لك$ن أكث$ر الُمع$ربين ) أل(حلى بـ ا�سم الُم ِِ َ

  . إما نعت، وإما عطف بيان، وإما بدل: على أنه يجوز فيه ث.ثة أوجه

ًك$ل م$ا ك$ان م$ن الُمن$ادى ول$يس مختوم$ا بت$اء الت: ًإذا) ترخيم م$ا ق$د خل$ى م$ن ھ$ذه الھ$اء: (ًإذا أني$ث فا=ص$ل في$ه َُ
  .المنع

ھ$$و ) .ِ)إ(ھ$$و المن$$ع، وم$$ا بع$$د ) .ِ)إ(، وم$$ا قب$ل ).ِ)إ(نق$يض حك$$م م$$ا قب$$ل ) .ِ)إ(ٍاس$تثناء، حينئ$$ذ ُحك$$م م$$ا بع$$د ) .ِ)إ(
ًالجواز، حينئذ استثنى من المحظور فكان جائزا   : إ� ما اشتمل على أربعة أو ث.ثة شروط. ٍ

.الرباعي .ِ)إ ( َ cِ َفم7ا ُف7وق َ ْالعل7م(فم$ا فوق$ه وھ$و الخماس$ي وال$سداسي، : يعن$ي) َ َ َھ$ذا ب$َدل م$ن الرب$اعي أو عط$ف ) َ
َدون(بيان،  ٍضافةِإ ُ َ َدون(، )َ ٌھذا متعلق بمح$ذوف ح$ال م$ن الرب$اعي، ) ُ l)ٍوإس7ناد َِ ودون : ٍى إض$افة، يعن$يمعط$وف عل$) ِ
ٍإسناد َ ِ ّمتم( ،ِ َ ُأتمْم$ت(على زنة اسم المفع$ول م$ن ) ُ َ ٍوإس7ناد.. (ٍنع$ت إس$ناد) ْ َِ ّم7تم ِ َ ٌحينئ$ذ ھ$ذا نع$ت ل$ه، كأن$ه احت$رز ع$ن ) ُ ٍ

  .ةالنسبة اFضافية والتوصيفي

ِإ� ما وجَدت فيه ھذه الشروط ا=ربعة حينئذ يجوز تْرخيمه َ ٍ ِ :  

  .ا فوقًيكون رباعيا فم أن -

ً وأن يكون علما غير مضاف وغير تركيب إس$ناد، ب$أن يك$ون علم$ا منق$و� م$ن جمل$ة اس$مية أو فعلي$ة، فقول$ه- ً َ ً ََ ٍَ ٍ :
َدون( ٍضافةِإ ُ َ ْوإس َ ٍنادِ ْ إس)َ ٍنادِ   : في الغالب، =نه سيأتي أنه يقول: ھذا نقول َ

َوالعجز ُ َ ْاحذف َ ْمن ِْ ٍمركب ِ . َ ُ..  

.الرب7777777777777777اعي .ِ)إ َ cِ َفم7777777777777777ا ْعل7777777777777777مْال ُوقَف7777777777777777 َ َ َ   

  

َدون ٍض77777777777777777777777افةِإ ُ َ ْإس77777777777777777777777َو َ ٍنادِ ّم77777777777777777777777تم َ َ ُ   
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َوالعجز: (كيف تقول ھنا ُ َ ِوھنا تشترط) َ ٍوإس$ناد ف$ي الغال$ب، حينئ$ذ : �K ُب$د م$ن التقيي$د: ًإذا! أن يكون غير ُمسند؟: ْ ٍ
Kھل يصلح أن يكون شرطا؟ الظاھر �، ولذلك عدھا ابن عقيل ث.ثة َ ٍغير م$ضاف، .. ًعلما.. ًأن يكون رباعيا فما فوق: ً

  .وأدمج فيه اFسناد

K، وأكثر الشراح"إ� بث.ثة شروط : " قال ْالمكودي وا=شُموني.. ُ َدون إسناد، ث$م : على أنھا أربعة، لكن إذا قيل: ُِ ُ
ٍسيأتي أن العجز ُيْحذف من مركب، ومنه   .اFسنادي، ھذا محل إشكال: َ

.الرباعي .ِ)إ( َ cِ َفما ُفوق َ .الرباعي .ِ)إ: (ًإذا، )َ َ cِ ( ،ٌھذا منصوب عل$ى أن$ه ُم$ْستثنى)َفم7ا َفم7ا (ھ$ذه ف$اء عاطف$ة،) َف) (َ َ 
ُفوق   .فوق الرباعي وھو الخماسي والسداسي.. فوقه: فالذي فوق، يعني: يعني) َ

.الرب77اعي: (قول$$ه َ cِ (ِش$$مل الرب$$اعي ا=ص$$ول ك$$ـ ِوالث.ث$$ي المزي$$د بح$$رف، =ن الث.ث$$ي المزي$$د بح$$رف ) جعف$$ر: (َ
ِ، وش$مل م$ا ف$وق الخماس$ي بقول$ه)َيْعُم$ْر: (يصدق عليه أنه رب$اعي ك$ـ َفم7ا: (َ ُف7وق َ ِش$مل الخماس$ي وال$سداسي) َ ِش$مل .. َ َ

م$ستخرج : س$موأل وال$سداسي وال$سباعي، و� يكون$ان إ� مزي$دين، نح$و: والمزي$د ك$ـ) فرزدق: (الخماسي ا=صول كـ
ھذا على س$بعة أح$رف، و� يك$ون سداس$ي، : ًمستخرج كم حرف؟ ستة، إذا على ستة أحرف، وأشھيباب).. وأشھيباب

  ً.� يكون أصليا.. ًكون إ� مزيداوالسباعي إ� في ا�سم و� ي

محل اش$تراك، ويزي$د .. ٍا�سم والفعل يشتركان في كون الفعل وا�سم على أحرف أصول في الث.ثي والرباعي
: ا�سم في كونه يكون خماسي ا=صول والفعل � يكون كذلك، لخفة ا�سم جاز أن يكون فيه خماس$ي ا=ص$ول، يعن$ي

�K يوج$د فع$ل خماس$ي ا=ص$ول، وأم$ا ال$سداسي فاتفق$ا، وأم$ا .. Kخماسي، وأما الفعل ف.كلھا أصول ليس فيه زائد وھو  K
  .مزيد السباعي فھذا يوجد في ا=سماء و� يوجد في ا=فعال

.الرباعي .ِ)إ( َ cِ (َعرفنا أن الرباعي ھنا يشمل الرباعي ا=صول، والث.ثي المزيد بحرف، وقول$ه: ًإذا َفم7ا: (َ ُف7وق َ َ (
ًأن يك$$ون رباعي$$ا ف$$أكثر، . م$$ا زاد عل$$ى الرب$$اعي وھ$$و الخماس$$ي وال$$سداسي وال$$سباعي: ف$$أكثر، فم$$ا فوق$$ه يعن$$ي: ييعن$$

ٍلماذا؟ =نه لو كان ث.ثيا فُرخم حينئذ أقل ما يكون عليه ا�سم ھو ث.ث$ة أح$رف، ف$إذا ُرخ$م بح$ذف ح$رف وھ$و الثال$ث  ٍl l ًk َ
ًحينئذ صار إجحافا Kنقص عما يقتضيه.. ٍ َ ٍئ. يلزم نقص ا�سم عن أقل أبنية الُمعرب ب. موجبل. َ َ .  

.الرب77اعي .ِ)إ: (ًإذا مفھوم$ه َ cِ َفم7ا ُف77وق َ ًالرب$$اعي وم$ا زاد يج$$وز ترخيم$ه إذا ك$$ان خالي$$ا م$ن ت$$اء التأني$ث م$$ع بقي$$ة ) َ
ْأن ما كان على ث.ثة أحرف � يجوز مطلقا، سواء كان ُمحرك الوسط أم ساكن: الشروط، مفھومه K ٌ  الوسط، ف$. يج$وز ً

Kتْرخيمه البتة ِ   . فيه خ.ف.. َ

َف. يجوز ترخيم الث.ثي، سواء سكن وسطه كـ ََ ٌ Kأو تحرك وسطه كـ) َزْيد: (ِ َحكم: (َ ُي$ا حك$م.. َ َ ُي$ا زْي$د.. َ � يج$وز ) َ
ِح$ذف الثال$ث البت$ة، =ن$ه إجح$$اف ب$ه، أق$ل م$ا يوض$$ع علي$ه ا�س$م ث.ث$ة أح$رف، وإذا ُح$$ذف ص$ار عل$ى ح$رف ٌ K ين، ھ$$ذا

Kأن الث.ثي مطلقا، سواء كان ساكن الوسط، أم ُمحرك الوسط � يجوز ترخيمه البتة: (مذھب الجمھور ٌ ً .(  

َوأجاز الفراء وا=خفش َحك$م: (Kترخيم الُمح$رك الوس$ط ك$ـ: ْ  وھ$ذا ق$د يأتين$ا ف$ي -وأم$ا ال$ساكن ف$.، =ن عن$دھم ) َ
Kأن ُمح$رك الوس$ط ُين$ز: -باب الممنوع م$ن ال$صرف  َ K ل ُمنزل$ة ح$رف راب$ع، ول$ذلكK ٌحْم$ص ول$وط(َ ُ ٌ عل$ى الق$ول ب$أن ).. ِ

Kأن يك$ون رباعي$ا ف$أكثر، إذا ك$ان ُمح$رك الوس$ط ق$الوا.. ِأعجمي ھنا ُصرف =نه ث.ث$ي، وُي$شترط في$ه العلمي$ة) لوط( ً :
َنزل حركة العين ُمنزلة حرف رابع فُعومل ُمعاملة الرباعي ِ K َ l ُ .  

َإذا◌ Kراء استثنوا ما إذا كان الث.ثي ُمحرك الوسط حينئذ جوزوا أن ُيرخمھنا ا=خفش والف: ً َ َK Kٍ.  

ُوأجاز الفراء وا=خفش ترخيم المحرك الوسط، وأما الساكن الوسط فقال ابن عْصفور K" : يج$وز ترخيم$ه ق$و� �ً
  " .ًواحدا 

ٌول$$م ُي$$رخم نح$$و بك$$ر أح$$د : "ق$$ال ف$$ي الكافي$$ة ٍ l "خ$$ص ث.ث$$ي س$$اكن الوس$$ط، و: يعن$$يK ٍبك$$ر(َ ْ ٍفْع$$ل.. َ =ن م$$ا ك$$ان ) َ
ك الوسط ھذا جوزه الفراء وا=خفش lُمتحرK َ.  

Kجواز ترخيمه ولو كان ساكن الوس$ط، فنق$ل اFجم$اع إم$ا أن$ه ل$م يلتف$ت إل$ى : وأثبت بعضھم عن بعض الكوفيين ْ َ
ْھذا القول، وإما أنه لم يدر عنه َ K .  

.الرباعي .ِ)إ: (ًإذا َ cِ َفما ُفوق َ ٌ� يجوز مطلقا وھو الث.ثي سواء ك$ان س$اكن : ا دون الرباعي على قول الجمھورم) َ ً
ك الوسط lَالوسط أو ُمتحر.  

ْالعلم ( َ   .َدل من الرباعي أو عطف بيان عليهَھذا ب: إذا نقول) َ
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ًف. ُيرخم الُمنادى إ� إذا ك$ان علم$ا، يعن$ي َ َ ََ K :� ُي$رخم إ� العل$م ًبع$د أن يك$ون رباعي$ا ف$أكثر، إذا ثب$ت أن$ه رب$اعي َ َ َK
ٍسواء كان علم شخص كـ ْ ََ َ َجْعفر: (ٌ ٍأو علم جنس كـ) َ َ   ). أسامة: (َ

Kالنكرة � وجه لترخيمھا البتة ھنا، وفيه خ.ف: ًإذا َ.  

ٌالعل$م أخ$رج النك$رة، ث$م ھ$و ع$ام ف$ي نف$سه: ًإذا K َي$شمل العل$م الشخ$صي ك$ـ: ُ ) أس$$امة: (وعل$م الج$نس ك$ـ) جعف$ر: (َْ
  .بين النوعين في باب العلموسبق الفرق 

ًأن يك$$ون علم$$ا، وأج$$از بع$$ضھم ت$$رخيم النك$$رة المق$$صودة ًغ$$ضنفر، قياس$$ا عل$$ى : ف$$ي) ي$$ا غ$$ضنف.. غ$$ضنفر: (َ
ًھذا شذ فيه باصط.ح، إذا) يا صاح(السابق معنا، و) أطرق كرا: (قولھم K ًأن يكون علما، ف$إذا ل$م يك$ن علم$ا ب$أن ك$ان : َ َ ً ََ َ

  . Kى أنه � يجوز ترخيمه البتةعل: نكرة، فجماھير النحاة

َدون( ٍضافةِإ ُ َ ً� ُيرخم المضاف ولو كان علما، : يعني) َ َ َ َK)الرباعي .ِ)إ. َ cِ ( َثم قد يكون الرباعي علم، وقد يك$ون غي$ر َ ُ
َعلم، أخرجنا غير العلم بقولنا ََ ًعلم، ثم العل$م ق$د يك$ون م$ضافا: َ َ ََ K Kف$. ُي$رخم، =ن$ه ق$ا) عب$د ': (ُ َدون: (لَ ٍض7افةِإ ُ َ ِوش$مل ) َ َ

ْالعلم الكنية كـ ُ َ ًف. ُيرخم كذلك =نه مضاف، إذا) ٍأبي بكر: (َ K ِف$. ُي$رخم الم$ضاف ول$و ك$ان علم$ا، وش$مل قول$ه : َ َ ً َ K ْالعل7م(َ َ َ (
ْالكنية كـ   . وغيرھا) ٍأبي بكر: (ُ

َدون( ٍضافةِإ ُ َ ٍوإسناد َ َِ ٍإض7افة(ھ$ذا معط$وف عل$ى ) ِ َ ٍإس7ناد( ،)َ َِ َم7ت ِ ٍأن المرك$ب تركي$ب إس$ناد � يج$وز : يعن$ي) ّ◌مُ ِ K
َخ$$ص ن$$وعين، وس$$كت ع$$ن الثال$$ث والراب$$ع، س$$كت ع$$ن المزج$$ي والع$$ددي، مفھوم$$ه: ًترخيم$$ه، إذا َ ََ َ K : َأن$$ه يج$$وز ت$$رخيم

ِففھ$م من$ه. ل$و س$مي رج$ل خم$سة ع$شر) خمسة عشر: (العددي، فُيقال ًأن المرك$ب تركي$ب مزجي$ا � يمتن$ع ترخيم$ه، : ُ K
ٍ� يكون مركبا تركيب إضافة و� إسنادأ: ًإذا ٍ ً K .  

َدون: (قوله ٍضافةِإ ُ َ ِاFضافة المحضة، واFضافة اللفظية؟ نعم، يشمل النوعين، بل إذا ُمن$ع : ھل يشمل النوعين) َ
ٍاللفظي من باب أولى، =ن ت$سميته إض$افة ھ$ذا م$ن ب$اب المج$از، ھ$و .. ٍالمضاف إضافة محضة فالشبيه من باب أولى

ًية ا�نفصال، وليس بمضاف حقيقة، إذاعلى ن ً ٍ K :ًأ� يك$ون مركب$ا تركي$ب إض$افة حقيق$ة أو ُحكم$ا في$دخل ف$ي النف$ي ھن$ا ًً ٍ :
  . شبه المضاف

ًأ� يكون مركبا تركيب إضافة خ.فا للكوفيين في إجازتھم ترخيم المضاف إليه، نحو قول الشاعر ً:  

ُخذوا ْحذركم ُ ُ َ ْ َعكرَ آل َيا ِ ْ   ..َمِ

ِآل عكر( ْ ِعك$ر َآل َي$ا.. (ھذا ا=صل) مةِ ْ َعك$ر َآل َي$ا.. َمِ ْ ٌ عن$د الب$صريين ن$ادر، وھ$و. ھك$ذا بف$تح ال$راء موج$ود) َمِ
ِترخيم المضاف إليه بحذف آخره : يعني ِ Kوعلة منع ت$رخيم الم$ضاف، =ن المت$ضايفين . ھذا نادر و� يقاس عليه) التاء(َ ِ

ِكالشيء الواحد، فھو بمنزلة حذف حشو الكلمة  ْ َ، والحذف من المضاف إليه يمنع منه-ھذا من المضاف-ِ أن ت$الي أداة : َ
َالنداء المضاف، فالحذف من المضاف إليه بمنزلة الحذف من غير الُمنادى ِ ْ ِ .  

َعندنا مضاف ومضاف إليه، � ُيْح$ذف م$ن الم$ضاف، لم$اذا؟ =ن$ك ال$ذي س$تحذفه .. َ� ُيْحذف من المضاف: ًإذا
: ًھ$ذا ُممتن$ع، =ن الم$ضاف والم$ضاف إلي$ه ك$الجزء الواح$د، إذا) زي$د(م$ن ) الي$اء(أنك ح$ذفت ك.. ٌھذا حشو في الكلمة

َيمتنع أن تحذف الحرف ا=خير من المضاف، حينئذ � ُيْحذف لكونه حشوا في الكلمة، وإذا حذفت م$ن الم$ضاف إلي$ه،  ْ ًَ ََ ٍَ َ
َال$ذي يل$ي أداة الن$داء ھ$$و الم$ضاف، والم$ضاف إلي$ه ف$$صل ب$ين ا=داة  � : (ٍوالم$ضاف إلي$ه بالم$$ضاف، حينئ$ذ ص$ار ك$$ـَ

  . - ھذا التعليل جيد –َوالحذف إنما يكون من الُمنادى ) َُمنادى

ً� ُيْح$$ذف ترخيم$ا م$$ن المرك$ب تركي$$ب إض$$افي، � م$ن الم$$ضاف، و� م$ن الم$$ضاف إلي$ه، لم$$اذا م$$ن : ًإذا نق$ول َ
ھ$ذا م$ا ! تح$ذف الم$يم؟) ٍغ$.م زي$د: (ًم$ث...  آخ$رالمضاف؟ =ن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فإذا حذفت

Kوس$ط الكلم$ة ف$. يج$وز حذف$ه، ھ$ذا م$ن الم$ضاف وھ$و واض$ح، وأم$ا .. ك$الجزء م$ن الكلم$ة.. ًيصح، =نه صار حشوا
  . المضاف إليه فللفصل بين ا=داة وبينه بالمضاف، كأنه غير منادى، والحذف ھنا خاص بالمنادى

َيجوز الحذف، وھ$و م$ا إذا ك$ان المن$ادى غي$ر مخت$وم بت$اء التأني$ث، :  أو الث.ثة، نقولبھذه الشروط ا=ربعة: ًإذا
َ=ن ا=صل فيه المنع، وإنما يجوز باْستيفاء ھذه الشروط ا=ربعة ٍعلم$ا غي$ر م$ضاف، وغي$ر .. ًأن يكون رباعيا ف$أكثر: ِ ً

ِمسند إسناد ُمتم، على زنة اسم المفع$ول ٍ ْوإس7.. (لن$سبة اFض$افية والتوص$يفيةنع$ت إس$ناد كأن$ه احت$رز ع$ن ا.. ٍ ٍنادِ َم7ت َ ) ّمُ
  . كأنه أخرج التوصيفي كذلك: يعني
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َرباعي وھو علم، وغي$ر م$ضاف، وغي$ر م$سند، وغي$ر توص$يفي، ) َجْعفر(، )َعثمان وجْعفر: (وذلك كـ: ھنا قال َ
َخماس$$ي، وھ$$و عل$$.. ف$$وق الرب$$اعي) عثم$$ان: (ِعل$$ى الق$$ول بمن$$ع الع$$ددي، وك$$ذلك.. وغي$$ر ع$$ددي ًم، ول$$يس م$$ضافا و� َ
ُُعثم(يا : مسند، فتقول َيا ُعثم.. ْ َيا جْعف: (بحذف ا=لف والنون كما سيأتي، وتقول كذلك) ْ   ) .َيا جْعُف.. َ

َوخرج ما كان على ث.ثة أحرف ٍ، وما كان على أربعة أح$رف غي$ر عل$م ك$ـ)زيد وعمرو: (كـ: َ َ ، )ق$ائم وقاع$د: (َ
ٍ، وم$ا ُرك$ب تركي$ب إس$ناد، وھ$ذا قلن$ا)ٍسعب$د ش$م: (lوما ُركب تركيب إض$افة ك$ـ l :أ� : س$يأتي اس$تثناء م$ن الن$اظم، أي

ِيكون منقو� عن الجملة، =ن الجملة مْحكية، إذا كانت مْحكية صارت كالجزء الواحد، فإذ ُحذف منھا حينئذ ُحذف من  ِ ِ ٍِ َ َ ً
  . الحشو

ُأ� يكون منقو� عن الجملة، =ن الجملة محكية بحالھا ف. ت ٌ ِ َ َغي$ر، وھ$ذا ا�ش$تراط أكث$ريً ْ K ل$يس : أغلب$ي، يعن$ي.. َ
ًُمطردا K .ٌف. ُيرخم شيء من ذلك، وأما ما ُركب تركي$ب م$زج فُي$رخم بح$ذف عُج$زه، وھ$و مفھ$وم ) شاب قرناھا: (نحو ِ ِ K Kٍ l َ َK ٌ

أتي التن$صيص وھ$ذا س$ي) كرب: (تحذف) ِيا معدي: (من ك.م المصنف، =نه لم ُيخرجه، فتقول فيمن اسمه معد يكرب
  .عليه

َذك$ر لن$$ا ف$ي ھ$$ذه ا=بي$ات الث.ث$$ة م$$ا يج$وز ترخيم$$ه، =ن ا=ص$ل: ًإذا لم$$اذا ق$$ال : ھ$$و المن$$ع، =ن$ه ي$$رد ال$سؤال: َ
ُجوزنه: (الناظم ْ َ M ٍا=صل عدم حذف حرف من أجزاء الكلمة، حينئذ � ُيْعَدل إليه إ� بشروط: الترخيم؟ نقول: يعني) َ ٍ.  

أ� يك$ون : ْ� ُيق$َدم علي$ه ف$ي ب$اب الن$داء، م$ن ش$روطه: يعن$ي) ًمطلق$ا.. (ًرخيم مطلق$ام$ن ش$روط الت$: ولذلك قيل
ًُمختصا بالنداء، يعني K : الذي يقبل الترخيم أ� يكون ُمختصا بالنداء ف. ُيرخمK َ ًَ ْK)ُفُل وفلة َ ُ   .ھذا ما يقبل الترخيم) ُ

Kأ� يكون مندوبا، المندوب � ُيرخم، وھذا واضح: الثاني َ ً.  

ًأن � يك$ون ُمخت$صا بالن$داء : ًأ� يكون ُمستغاثا، وھذا يكاد يكون متفق علي$ه الث.ث$ة ا=ول$ى: الثالث K)ُفل$ة.. ُف$ُل َ ُ( ،
ًوأن � يكون مندوبا، وأن � يكون ُمستغاثا، ھذا محل وفاق ً .  

Kأ� يكون مبنيا قبل النداء، ف. ُيرخم نحو: الرابع َ ِحذام: (ً َ   ).سيبويه(Kخم َ، وسيأتي أنه ُير)َ

K إما أن ُيق$ال ب$أن ال$شرط ھن$ا ف$ي غي$ر - =نه اشترطه السيوطي في ھمع الھوامع -بأن الشرط ھنا : Kفإما أن ُيقال
Kالمركب تركيب مزجي، لذلك مثل بـ َ K) :ِحذام َ �l ُي$سلم بھ$ذا ال$شرط، ) س$يبويه(بأن القائل بج$واز ت$رخيم : K، وإما أن ُيقال)َ

ًُيرخم على الصحيح، إذا) هسيبوي(سيأتي أن  K : إما أن ُيْجعل ھذا الشرط بغير المركب المزجي المخت$وم ب$ـK َ K)وإم$ا )وي$ه ،K
  .أن يقال فيه نزاع، والصواب ما سيأتي

  ...!!!و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



                                                            
1501

  101الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

ِما زال الحديث في باب الترخيم، وقلنا Kالُمرخم: (َ   :على أربعة أنواع) َ

ٌما ُيْحذف منه حرف واحد، وھو الذي أشار إليه بقوله: النوع ا=ول َ :  

ْوجوزنه( َ M َ ًمطلقا َ َ ْ Mكل ِفي ُ َأنث  َما ُ M َبالھا ُ Kثم قال) ِ ُ:  

َ واحظ67777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777......................... ُ ْ َ  

ِلرباعٱ .ِ)إ َ cيـ...............................  

َت777777777رخيم م777777777ا م777777777ن ھ777777777ذه ٱلھ777777777ا ق777777777د خ6777777777 َ َْ َ َْ َ َ ْْ ِ ِ ِ َِ  

...........................................  

َذكر نوعين َ:  

ِتاء التأنيث، حينئذ ُيرخم بحذف التاء نفسھا، وم$ا قب$ل الت$اء ق$الًكل منادى اتصلت به : النوع ا=ول K َ ْوال7ذي ق7د : (ٍ َ ِ . َ
َرخما ُM َبحذفھا َِ ْ ُوفره(حذف الھاء ) ِ ْ َM ُبعد ْ ْبعَد حذفھا : يعني) َ ُوفره(َ ْ َM (أبقه على ما ھو عليه، ھذا النوع ا=ول.  

َواحظ6: (ثم قال ُ ْ : ًم$ث.، فھ$ذا ا=ص$ل في$ه) ُس$عاد وزين$ب: (ك$ـ) ھ$ذه الھ$اءترخيم م$ا ق$د خ$. م$ن (َامنعن، : أي) َ
ًأن يكون علما، وأن يكون غي$ر ُمرك$ب تركيب$ا إض$افيا .. ًأن يكون رباعيا فما فوق: المنع، إ� ما استوفى أربعة شروط ً ًٍ K َ

ًو� تركيب$$ا إس$$ناديا، ف$$إذا وج$$د ف$$ي ا�س$$م ُم$$ستكم. لھ$$ذه ال$$شروط ا=ربع$$ة ج$$از ترخيم$$ه وإ� ف$$.، ِ ً  وذكرن$$ا محت$$رزات ً
  .الشروط السابقة

َثم شرع في النوع الثاني َ K   .َوھو ما ُيْحذف منه حرفان: ُ

ٌما ُيْحذف منه حرف واحد، والنوع الثاني: على أربعة أقسام، النوع ا=ول: الترخيم قلنا َما ُيْحذف من$ه حرف$ان، : َ
  :قال

َوم7777777777ع اSخ7777777777ر ٱح7777777777ذف ٱل7777777777ذي ت67777777777 َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ. ِ  

  

ًإن زي77777777777777د لين77777777777777ا َ ْ َ َ ِْ َ س77777777777777اكنا مكم677777777777777ِ M ُ َِ ًِ  

  

ِأربع777777777777ة ف7777777777777صاعدا والخل777777777777ف ف7777777777777ي ُِ َ َ َ َ ْْ ُْ ً َ ً َ
  

  ج

ِواو وي77777777777777اء بھم77777777777777ا ف77777777777777تح قف77777777777777ي ُ ٌَ َ َ َ َْ ِ ِ ٍٍ  

  ج

َومع( َ ِ اSخر ٱَ ِحذفِ ِ ِلذيٱ) (واحذف مع ا]خر).. (ْ َت6 .   .ت.ه ا]خر: يعني) هَ

ِحذفٱ( اح$ذف م$ع ا]خ$ر ف$ي  (ٌليس على جھة الجواز، بل ھو أمر واج$ب،: ھذا فعل أمر ھنا للوجوب، يعني): ْ
  ). الترخيم

َومع( َ ِ اSخرَ ًمع حذف الحرف ا]خر في الترخيم احذف وجوب$ا الح$رف ال$ذي ت$.ه، : يعني) ِ ) ت$.ه ا]خ$ر.. ت$.(ِ
  .َتحذف الحرف ا=خير والذي قبله، ھنا على حذف موصوفات: الحرف الذي قبل ا=خير احذفه معه، يعني: يعني

َومع( َ ْخرا) َ ِال7ذي: (ًف الحرف ا]خ$ر ف$ي الت$رخيم ال$سابق، اح$ذف وجوب$ا الح$رف ال$ذي ف$ـمع حذيعني ) ِ ھ$ذا ) .
َت677(الح$$رف ال$ذي : ٍص$فة لموص$$وف مح$ذوف، أي ت$$.ه، فال$ضمير العائ$$د عل$ى ا�س$$م : يعن$ي) إي$$اه.. ت$. ا]خ$$ر ھ$و) (َ

ْخرا)(الموصول محذوف، والضمير المستتر الفاعل يعود على  ِ .(  

َمع(و ِاحذف: (قولهlھذا ُمتعلق ب) َ ِ ْخرا)(، وھو مضاف و)ْ ِاحذف(ٌمضاف إليه، ) ِ ِ ِال7ذي ْ ِال7ذي) (. ھ$ذا مفع$ول ب$ه، ) .
ًالذي ت$.ه ا]خ$ر، وھ$و م$ا قب$ل ا]خ$ر، لك$ن ل$يس مطلق$ا : � محل لھا من اFعراب صلة الموصول، أي) ت.ه(وجملة 

  :ٍبشروط أربعة: يعني) ِْنإ: (قال

َزيد ِْنإ( َينا ساكنا مكم6َلًإن كان زائدا ).. ِ M ُ َ ِْ ًِ ً ًأربعة فصاعدا .. َ ِ َ َ َ َْ ً َ
  

َزي7د ِْنإ(، ِإن ُوجَدت فيه ھذه الشروط ا=ربعة وج$ب ح$ذف م$ا قب$ل ا]خ$ر م$ع ا]خ$ر      : Kھ$ذا ُمغي$ر ال$صيغة) ِ
َزيد ِْنإ(الذي ت.ه ا]خر، : يعني) زيد ھو) (ِزيد.. زاد(   ً.إن كان زائدا) ِ

ْلي( Kحرف علة و: يعني) ًناَ ًساكنا(ليس بصحيح، ِ ِ كا، ) َ lًمكم6(ً� ُمتحر M ًأربعة َُ َ َ ْ ًفصاعدا َ ِ َ َحينئ$ذ ج$از أن ُيْح$ذف م$ع ) َ ٍ
  .ا]خر



                                                            
1502

َزي77د ِْنإ: (قول$ه ًإن ك$ان م$$ا قب$ل ا]خ$$ر حرف$ا زائ$$دا، و: أي) ِ ً َزي7د(َ َزي77د ِْنإ(، فع$ل ال$$شرط.. Kھ$$ذا ُمغي$ر ال$$صيغة) ِ ِ (
ًن أصليا لم يُجز حذف$ه، ول$و ك$ان ظ$اھره لين$ا س$اكنا، وھ$ذا فيم$ا إذا ك$ان ف$ي ًإن كان ما قبل ا]خر زائدا، فإن كا: يعني ً ًَ

ًا=صل عينا ثم قلب$ت ألف$ا نح$و ُ ل$ة أربع$ة، ) مخت$ار: (، ق$الوا)ُمخت$ار: (ًِ lتح$ذف ا=ل$ف ھ$ذه، ول$و كان$ت لْين$ا س$اكنا ُمكم �ً ً ً ُ
Kھ$ذا ا=ص$ل، تحرك$ت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا ) ع$لُمفت.. َُمختي$ر: (ھذا � يجوز حذفه، =ن ھذه ا=لف عين الكلم$ة: نقول َ

ًفقلبت ألفا ُِ .  

َإذا كان أصليا � ُيْحذف، نحو: ًإذا َُمنق$ود.. ق$اد يق$ود.. ُْمنقاد: (ومثله) ُمختار: (ً َ علم$ين =ن ا=ل$ف . ھ$ذا ا=ص$ل) ْ
ٌفُيْح$ذف من$ه ح$رف واح$د و� ) ا س$عاي$.. ُس$عاد.. ي$ا س$عا: (مثل) يا منقا.. يا مختا: (َفيھما ُمنقلبة عن عين الكلمة فتقول َ

ًأن يكون زائ$دا، ف$إذ ك$ان أص$ليا ول$و ف$ي ظ$اھره : َُيحذف الذي ت.ه ا]خر، لماذا؟ =ن شرط جواز حذف ما قبل ا]خر ً
ًلينا ساكنا ُمكمl. أربعة فصاعدا، نقول ً ًً ِ� يجوز حذفه، =ن ا=صلي أصلي كاسمه، حينئذ لو ُرخم بحذف ا=خير وھ$و : ً l ٍ

Kحرف أصلي، � ُيْحذف معه الحرف الذي قبله، وإنما ُيتوسع في اللين الساكن، وأما الصحيح ف. َ َ ٌ .  

ًھ$ذه ا=ل$ف ج$اءت رابع$ة وھ$ي ح$رف ل$ين وس$اكن، لكن$ه � ُيْح$ذف لكون$ه ُمنقلب$ا ع$ن ع$ين : نقول) ُمختار: (ًإذا َ
َفإذا رخمته وھو ع) منقود.. َمختير: (الكلمة، وعين الكلمة أصليه Kِبحذف الراء فقط) يا منقا.. يا مختا:(َلم تقول.  

ًزيد لينا ِْنإ( َ َ َزيد(، )ِ ًلين7ا(، Kھذا ُمغير الصيغة، والضمير الم$ستتر نائ$ب فاع$ل) ِ ٌھ$ذا ح$ال من$ه، إن زي$د الح$رف ) َ
ًساكنا(ًالذي ت.ه ا]خر، زيد حال كونه لينا، .. الذي قبل آخره ِ ًمكم6 (ٌنعت أول،.. نعت له) َ M   .ٌا نعت ثانيھذ) َُ

َزيد ِْنإ( ًلينا ِ ًأن يكون ألفا، أو واوا، أو ياء، ب$شرط أ� يك$ون : حرف لين، وھو ا=لف والواو والياء، يعني: أي) َ ً ً
ٍا=لف مث. ُمنقلبا عن واو أصلية أو ياء أصليه كما الشأن في  ً َ ٌ، ف$إن ك$ان ص$حيحا ل$م ُيْح$ذف، س$واء )منق$اد(و) مخت$ار(ً َ ً

ك$ا نح$و lَس$فْرجل: (ًك$ان ُمتحر َس$فْرجل(lإذا ُرخ$م ) ََ َس$فرُج: (يق$ال) ََ َس$فرج.. َ بح$ذف ال$.م فق$ط، و� يج$وز ح$ذف الج$$يم ) ََ
ٌمعه، =نه ليس بحرف لين بل ھو حرف صحيح ِ .  

ٌقمطر: (ًأو ساكنا نحو ْ َ ْيا قمط(ُيحذف الراء فقط : نقول) ِ َ َي$ا س$فرُج: (و� يجوز حذف ما قبل ا]خر، فتقول) ِ ي$ا .. َ
َسفر ْيا قمط(و) َجَ َ ُيا قمط.. ِ َ ٌقمطر(ًخ.فا للفراء في ) ِ ْ َ ْيا قم: (فإنه يجيز) ِ َقم.. ِ ُيا قم.. ِ ز فيه حذف الحرفين) ِ lُيجو.  

ْزيد لي ِْنإ: (ًإذا َ َ كا أو ساكنا لم يُجز حذفه: أي) ًناِ lَحرف لْين وھو ا=لف والواو والياء، فإن كان صحيحا ُمتحر ً ً ً.  

َزيد لينا س ِْنإ( ً َ َ ًاكناِ كا لم يُجز ول$و ك$ان ح$رف عل$ة) ِ lٍفإن كان ُمتحر K َ ك$ا ل$م ُيْح$ذف، .. واو أو ي$اء: ً lَف$إن ك$ان ُمتحر ً
Kھبيخ: (نحو َ ٍالياء الثانية ُمحركة =ن ا=ولى ُمدغمة فيھا، حينئ$ذ نق$ول: عندنا ياءان) َ َ ْ َ K : ،َلي$ست ب$ساكنة ف$. يج$وز ح$ذفھا

Kقن$$ور( K (ال$$واو ُم$$شددة، ح: نق$$ولKك$$ة، وش$$رط الح$$ذف lأن تك$$ون س$$اكنة، : ٍينئ$$ذ ال$$واو الثاني$$ة � يج$$وز ح$$ذفھا =نھ$$ا ُمتحر
Kھبيخ( َ َسفْرجل: (ِبزنة) Kقنْور(ُالغ.م السمين الممتلي، و: قيل) َ   .الصعب اليبوس من كل شيء): َ

ًمكم6( M ًأربعة َُ َ َ ْ َفصاعد َ ِ َ Kإن كان ث.ثيا ف. يج$وز الح$ذف من$ه البت$ة، ول$و ك$) ًاَ ول$و ك$ان م$ا قب$ل ا=خي$ر .. ان ا=ل$فً
ًواوا، أو ياء، ساكنا وھو حرف ل$ْين، ف$. يج$وز ح$ذف الثال$ث، خ.ف$ا للف$راء، كم$ا ف$ي نح$و ً َوقع$ت ال$واو ھن$ا ) َثُم$ود: (ًً َ

ًأن يقع ح$رف الل$ين رابع$ا، ول$يس الم$راد: ثالثة � رابعة، والشرط َ ٌُرب$اعي الكلم$ة، ث$م ق$د يتل$وه ح$رف أو حرف$ان، ف$: َ ْ َ K ـ ُ
ً� ي$صح ترخيم$ه بح$$ذف ح$رفين، وإنم$ا بح$$رف واح$د، لم$اذا؟ لك$$ون ال$واو ھن$ا وقع$$ت ثالث$ة، وال$شرط أن تق$$ع ) ثم$ود( ٍ ِ َ

ًرابعة فصاعدا ً.  

ِيا ثمي: َيا ثُمو، أو: (ٍحينئذ ُيقال َإذا � ُيْحذف منه الواو، وإنم$ا ُيْح$ذف من$ه ال$دال فق$ط، فيق$ال) َ َ بح$ذف ) َي$ا ثُم$و: (ً
  .الدال

لك$ون الي$اء ) ي$ا س$ع: (و� ُيق$ال) َيا سعي: (ُيقال) سعيد: (وكذلك) يا عم: (� يقال) ِيا عما: (ُيقال) ادِعم: (وكذلك
  .ًوقعت ثالثة، والشرط أن تقع رابعة

) من$صور: (أن يك$ون الت$رخيم بح$ذف ح$رفين، مث$ل.. ح$ذف ح$رفين.. َبھذه الشروط ا=ربعة يج$وز الح$ذف: ًإذا
lبح$ذف ال$واو وال$راء، ف$ُرخم ) ْيا منُص: (ٍوكذلك ساكنة، حينئذ تقول) مفعول( وزن وقعت رابعة وھي زائدة، =نه على َ

  . بحذف حرفين، ھذا في الرباعي

َف77صاعد( ِ َ ٌف$$ذھب الع$$دد ص$$اعدا، ھ$$ذه ح$$ال): ًاَ َف77صاعد(ٌمن$$صوب عل$$ى الحالي$$ة، .. ً ِ َ ِم$$صابيح: (مث$$ل) ًاَ َ َعل$$م، إذا ).. َ َ
ًجعلته علما وقعت خامسة ھنا، فتقول َ َ َ ِيا مصاب: (َ َ َيا مصاُب.. َ ي$ا .. ي$ا م$صابيح(بح$ذف الي$اء والح$اء، تح$ذف ح$رفين ) َ

ِمصاب َ َيا مصاُب.. َ َ.(  
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َاْستخراج: (والسادس نحو ْ َاْس$تخراج(، ل$و ُس$مي رج$ل ب$ـ )ِ ْ َوقع$ت ا=ل$ف خام$سة، حينئ$ذ تح$ذف ا=ل$ف والج$يم ) ِ ٍَ َ
ِيا اْستخر: (تقول ْ ْيا اْستخُر.. ِ   ً:على اللغتين، إذا) ِ

َوم7777777777 َع اSخ7777777777ر ٱح7777777777ذف ٱل7777777777ذي ت67777777777َ َ ْ َِ ِ ِ ِ. ِ  

  

َإن زي77777777777777د لين77777777777777ا س77777777777777اكنا مكم677777777777777 M ُ َ ِْ ًِ ً َ َ َ ِْ ِ  

  

ًأربع7777777777777777777777777777ة ف7777777777777777777777777777صاعدا  ِ َ َ َ َْ ً َ..........  

  ج

....................................  

  ج

ً     يجب أن ُيحذف م$ع ا]خ$ر م$ا قبل$ه إن ك$ان زائ$دا ليlن$ا، أي ًح$رف ل$ْين س$اكنا رابع$ا ف$صاعدا، وذل$ك نح$و: ً ً ً ٍ :
  :)أسماء(و) قنديل(و) ِشم.ل(و) مسكين(و) منصور(و) عثمان(

ُأسم َيا ْ ًصبرا َ ْ َعلى َ َكان َما َ ْمن َ ٍحدث ِ َ َ..  

ٍُحذفت ا=لف والھمزة، ھذا مستوف للشروط) يا أسماء.. ُيا أسم( ِ.  

ُأسم َيا ْ ًصبرا َ ْ َعلى َ َكان َما َ ْمن َ ٍحدث ِ َ َ..  

َيا مْرو.. َيا مْرُو.. مروان( َ(:  

ْمر َيا .إن َوَ ِمطيتي ِ ِ. ٌمحبوسة َ َ ُ ْ َ..  

ي$ا ).. (ُي$ا أس$م: (فتق$ول) عثم$ان: (ا=ل$ف والھم$زة، ك$ذلك) أس$ماء(ِجاز حذف ا=لف والنون كما ُحذفت م$ن : ًإذا
lبم$اذا ت$د[؟ ) م$سكين(ِمسكين ل$و ُس$مي رج$ل ).. يا مسُك) (يا منُص).. (ُعثم ) ِي$ا ش$مُل.. ِش$م.ل: (، وك$ذلك)ي$ا م$سُك(ُ

ٍقمط$$ر: (ٍأو غي$$ر ل$$ين ك$$ـ) ُمخت$$ار: (ٍف$$إن ك$$ان غي$$ر زائ$$د ك$$ـ) ُي$$ا قن$$د.. قن$$ديل(و ْ َ Kوھ$$و الجم$$ل الق$$وي ال$$ضخم، والرُج$$ل ) ِ
kقنور: (ٍالقصير، أو غير ساكن كـ   .لم يجز حذفه) مجيد: (ٍ، أو غير رابع كـ)َ

ٍليس المراد أنه لم ُيجز ترخيمه �، لم يجز حذفه بحرفين، وإنما ُيرخم بحذف حرف وا K Kَ ٍحد فحسب، والك$.م فيم$ا
ٍُيْحذف مع ا=خير ما قبله، وليس فيما ُيرخم بحرف أو � ِ K َ ِھذا سبق، فكل م$ا ذك$ر م$ن الممن$وع، نق$ول.. َ َُيْمن$ع ترخيم$ه : ُ

Kبح$ذف ح$$رفين، � أن$$ه � ُي$$رخم ٍ�، ُي$$رخم وإنم$$ا بح$$ذف ح$$رف واح$د فتق$$ول.. َ ٍ ِ K ي$$ا (و) Kي$$ا قن$$و(و) ي$$ا قم$$ط(و) ي$$ا مخت$$ا: (َ
  ). مجي: (ترخمه) مجيد. .مجي

Kثم قال ُ:  

  

ُوالخلف( ٍواو ِف7ي(، ھذا مبتدأ) َُ ٍوي7اء َ َ ٍواو ِف7ي(، )َ ٌمتعل$ق ب$الخلف =ن$ه م$صدر،) َ l) ٍوي7اء َ َبھم7ا(، معط$وف علي$ه) َ ِ ِ 
ٌفتح ْ َبھما(، )َ ِ ٌفتح(و، مKھذا خبر ُمقد) ِ ْ Kمبتدأ مؤخر، والجملة من المبت$دأ الم$ؤخر والخب$ر الُمق$دم ف$ي مح$ل خف$ض ص$فة ) َ

  .لواو وياء

ٍواو ِفي( ٍوياء َ َ ٍُمحركين بفتح) َ َ K ،)ِقفي ِتبع، يعني: أي) ُ ْالخلف قفي، ھذا خبر المبتدأ: ُ ُ .  

ًزيد لينا ِْنإ: (قوله َ َ Kحرف علة، فيكون ما قبل$ه : يعني) ِ َركت$ه َح:  يعن$ي–ِ ً م$ن ج$نس ح$رف الل$ين، إن ك$ان واوا -َ
َيكون ما قبله مضموما، وإن كان ياء كان ما قبله مكسورا، ھنا إذا كانت الواو والياء ما قبلھما مفت$وح ھ$ل ُيلح$ق بمث$ل  ْ ً ًً

ٌفيھم$$ا خل$$ف، يعن$$ي: ونح$$و ذل$$ك؟ ق$$ال) أس$$ماء(و) س$$لمان(و) من$$صور( ٌفيھم$$ا خل$$ف ب$$ين النح$$اة، مث$$ل: ُ ْ َفْرع$$ون: (ُ ِ (
َغْرنيق(و   .ٌھذا طير من طيور الماء، طويل العنق) ُ

َفْرعون( Kھل ُي$رخم أم �) ِ : ًال$صاد م$ضمومة، إذا) من$ُصور(�، : ؟ الج$واب)من$صور(ھ$ل ال$واو ھ$ذه مث$ل واو.. َ
ٌواو قبلھا ضمة، وھنا واو قبلھا فتحة،  ٌK َفْرعون(َ َغْرنْيق: (وكذلك) ِ ٌياء قبلھا فتحة، ففيه خ.ف بين النحا) ُ   . ةٌ

َُيرخمان بحذف حرفين، ُيْحذف م$ع : يعني) منصور(و) مسكين(أنھما ُيعام.ن ُمعاملة : فمذھب الفراء والجرمي ِ K َ
َي$ا ف$ْرع: (، فتق$ول عن$دھما) م$سكين(و) من$صور(ا]خر كالذي قبله حركة ُمجان$سة مث$ل  ي$ا (ب$الفتح وال$ضم، و) ِف$ْرُع.. ِ

َغْرن   . الواو والنونِبحذف) فرعون(ِبحذف الياء والقاف، و) ُ

ٍعدم جواز ذل$ك، حينئ$ذ ُي$رخم بح$ذف ح$رف واح$د، فتق$ول: ومذھب غيرھما من النحوييlن ٍِ K ي$ا (مث$ل ) ِي$ا فْرُع$و: (َ
َيا غْرني(، و)َثُمو   .بإثبات الياء) ُ

ْ والخل7777777777777777777 . . . . . . . . . ُ    ِف7777777777777777777ي ُفَ

  

ٍواو ٍوي7777777777777اء َ َ َبھم7777777777777ا َ ِ ٌف7777777777777تح ِ ْ ِقف7777777777777ي َ ُ   
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Kإذا كانت الواو والياء مفتوحا ما قبلھما حينئذ فيه خ.ف بين النحاة، منھم من جوز ترخيمه بحرفين: ًإذا َ ٍ ، وم$نھم ً
زه بل أبقاه على أصله lٍوھو بحذف حرف واحد: من لم ُيجو ٍ ِ .  

Kإذا النوع الثاني مما ُيرخم َ K ِ ِما ُيرخم بحذف حرفين، وھو ما اش$تمل عل$ى أربع$ة ش$روط: ً K : ًأن يك$ون زائ$دا، وھ$ذا
َساكنا، وما قبله وحركته ُمجانسة له.. الزائد يكون حرف لْين َ ًُمكمl. أربعة فصا.. ً ًأربع$ة ح$روف ف$صاعدا، : ًعدا، يعنيً

ِحينئذ يجوز ترخيمه بحذف حرفين َ   . يكون من النوع الثاني.. ٍ

ُوالخلف( ٍواو ِفي َُ ٍوياء َ َ َبھما َ ِ ٌفتح ِ ْ ِقفي َ َھذا أشار إلى أن حرف اللين إذا لم يكن ما قبله حرك$ة مجان$سة ل$ه، ھ$ل ) ُ
Kُي$رخم أم �؟ ففي$ه م$ذھبان للنح$اة، ول$ذلك أطلق$ه الن$ ح، َ lٌوالخل$ف قف$ي ب$واو وي$اء بھم$ا ف$تح(اظم ول$م ُي$رج ٍ ِالب$اء للتْعدي$$ة ) ٍ

ِقفي: (lالخاصة ُمتعلقة بـ ِأتبع$ا الف$تح، أي: ، ف$المعنى)ُ ْ َأن ح$رف الل$ْين إذا ك$ان قبل$ه حرك$ة : ُجع$. ت$ابعين للف$تح، يعن$ي: ُ َ
َغْرنْيق(و) ِفْرُعون: (غير ُمجانسة له، نحو   . ٌف بين النحاةِففي حذفھما مع ا]خر خ.) ُ

ّوالعج777777777ز ٱح777777777ذف م7777777777ن مرك777777777ب وق7777777777ل َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ. َْ ِ ِ ْ  

  

ُت777777777777رخيم ِ ْ ٍجمل777777777777ة َ َ ْ َوذا ُ َعم777777777777رو نق777777777777ل َ َ ٌ ْ َ◌ْ  

  

Kوھو ما ُيرخم بحذف كلمة وھو العُجز، وھذا في المركب تركي$ب مزج$ي أو تركي$ب إس$نادي، : ھذا النوع الثالث Kَ َِ
َفيحذف بحذف عُج$زه، المرك$ب ل$ه ص$در وعُج$ز، أول$ه ُي$سمى َ ًعُج$زا: ً ص$درا، وثاني$ه ُي$سمى:ِ ٍُم$ؤخره يعن$ي، حينئ$ذ .. َ

  . ِالترخيم يكون بحذف آخره

َوالعجز( ُ َ ْحذفٱ َ ْ منِْ ٍمركب ِ . َ َحذف العجزٱ(، )ُ ُ َ ْ ْمن(Kھذا مفعول ُمقدم، ) ِْ ٍمركب ِ . َ ْاح7ذف: lُمتعل$ق بقول$ه) ُ َاح$ذف أن$ت ( ،ِْ ْ
ْمن(، )Kعجز المركب.. َالعُجز ٍمركب ِ . َ ْم7ن(َبه ما يكون بيان للعجز، م$ن أي$ن؟ ْھذا أش) ُ ٍمرك7ب ِ . َ ٍتركي$ب م$زج، =ن$ه كم$ا ) ُ

ّدون إضافة وإسناد متم: (سبق أن الناظم اشترط َ ُ ْ َ ٍَ ٍِ َِ َ ُ. (  

ًاْحترز بھ$ذين الن$وعين ع$ن المرك$ب تركيب$ا مزجي$ا، : ٍحينئذ نقول ً K َ َوالعج7ز(َ ُ َ ْاح7ذف َ ْم7ن ِْ ٍمرك7ب ِ . َ Kأطل$ق المرك$ب، ) ُ
K اFض$افي واFس$نادي، ف$دل عل$ى أن$ه أراد ھن$ا المرك$ب المزج$ي، فنحمل$ه عل$ى المرك$ب المزج$ي نح$وواستثنى ھناك K K َ :

Kبْعلبك( َ Kبْعلبك(، ) وسيبويهَ َ Kبك(و) َبْعل: (Kھذا ُمركب من كلمتين) َ َاح$ذف العُج$ز م$ن المرك$ب : َ، إذا أرَدت الترخيم، ق$ال)َ
َبْعل: (اFضافي، فتقول Kب$ك (تح$ذف) َي$ا بع$ل.. َ َبع$ل(َ=ن ھ$ذا ھ$و العُج$ز و) َ َي$ا س$ْيب) (س$يبويه(ھ$و الج$زء ا=ول، و) َ ِ (

ٌ=نه ُمركب من كلمتين) َوْيه(َتحذف  K َسْيب: (َ   ). َوْيه(وھذا ھو المختوم بـ ) َوْيه(و) ِ

Kبْعلبك(َنحو: ًإذا َ  قب$ل الن$داء، وھن$ا ًأ� يك$ون مبني$ا: Kأن من شروط الترخيم الع$ام: ، وذكرنا في السابق)سيبويه(و) َ
Kجوزوا  Kمن جوزه ھنا لم يشترط ذاك ال$شرط ھن$اك: ٍحينئذ نقول) سيبويه(َ ال$شروط الث.ث$ة : ُح$ذف ال$شرط، ل$ذلك قلن$ا.. َ

  .ًأ� يكون مستغاثا ونحو ذلك.. ًأ� يكون مندوبا: َا=ولى ُمتفق عليھا

ًوأما أ� يكون مبنيا قبل النداء ھذا ليس ُمتفقا عليه، ف. ً K اعتراض حينئذ، فمن مثل بـ K َس$ْيبوْيه(ٍ ھ$ذا : ٍحينئ$ذ نق$ول) ِ
ِ� ُيشترط عنده أن الترخيم � يدخل ما كان مبنيا قبل النداء، ومن اشترط يحتمل أنه ُيمثل به على قلة، وإذا ك$ان ك$ذلك  l َ ً

  . ًفيكون نادرا ف. يقاس عليه

Kبْعلبك: (َنحو َ َس$ْيبوْيه(و) َ َي$ا بْع$ل: (فتق$ول) ِ َي$ا س$ْيب(و) َ خم$سة : (، وك$ذلك تفع$ل ف$ي المرك$ب الع$ددي، ل$و ُس$مي)ِ
ًعلما، تقول.. َرُجل) عشر َ ) خم$سة ع$شر(K، وكذلك تفعل في المركب العددي، فتق$ول ف$ي )عشرة(ِوتحذف ) يا خمسة: (َ
ًعلما َ ِبھ$اء ال$سكت: ٍحينئذ كيف تقف عليه؟ قي$ل) يا خمسة: (، إذا قيل)يا خمسة: (َ م$ن ينتظ$ر : لغت$ينف$ي ال) ي$ا خم$سه: (ْ

ًإذا وقفت على الُم$رخم ف$ي الع$ددي تق$ف علي$ه بھ$اء ال$سكت ُمطلق$ا، عل$ى اللغت$ين: ًومن � ينتظر، إذا ْ ْK َ لغ$ة م$ن ينتظ$ر : َ
  .ومن � ينتظر

Kبْعلبك(Kوأما  َ Kبْعلبك(و. Kإذا رخْمته ھذا فيه تفصيل) َ َ ُإذا ُرخم ثم وقفت) َ l : وف المح$ذ:  يعن$ي-فعلى لغة من ينتظر- 
َبھاء السكت، ويجوز أ� تأتي بھ$ا وتق$ف باFس$كان، فعل$ى لغ$ة م$ن ين$و المح$ذوف تق$ول) َيا بْعله: (َيجوز أن تقول ََ ِ ي$ا : (ْ

KباFس$$كان أو بھ$اء ال$$سكت، وأم$ا عل$$ى لغ$ة م$$ن � ينتظ$ر المح$$ذوف) َي$$ا بْع$ْل.. َبْعل$ه Kم$ن � ين$$وي المح$ذوف، فيتح$$تم .. ْ َ َ
ْو� يجوز أن تأتي بھاء السكت، =نه يقول) ْعْلَيا ب: (الوقف عنده باFسكان lبالضم كما سيأتي) َيا بْعُل: (َ K .  

Kإلى أنه ُيرد العُجز المح$ذوف م$ن الُمرك$ب الُم$رخم عن$د الوق$ف، ف$إذا قل$ت: وذھب ا=خفش Kَ َ َ k) :َي$ا بْع$ل.. َي$ا بْع$ُل َ (
Kبْعلب$كي$ا : (ٍحينئ$ذ إذا وقف$ت عن$د ا=خف$ش تق$ول َ ھ$$ل ).. فاطم$ة(ف$ي الوق$ف عل$ى .. ا ذكرن$اه ف$ي الت$اء ھن$اكَت$ُرده، كم$) َ

َالراجح أن ھاء ال$سكت ھ$ي ت$اء التأني$ث رجع$ت أم �؟ ھن$ا عن$د ا=خف$ش ي$رى أن$ه إذا وقف$ت عل$ى المح$ذوف الكلم$ة .. ْ
َا=خير، حينئذ تْرجع كما كانت ٍ.  
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Kومنع الفراء من ترخيم الُمركب العددي إذا ُسمlي به � ُيرخم Kَ َ ْ� ُي$رخم، ومن$ع أكث$ر الك$وفيين :  مlي ب$ه ق$اللوُس.. َ َ K َ
ِمن ترخيم ما آخره  تح$ذف الھ$اء فق$ط، ).. َي$ا س$يبوْي: (َ، وذھب الفراء إلى أنه � ُيْحذف منه إ� الھاء فق$ط فتق$ول)وْيه(َ

Kمما ُيرخم بحذف حرف واحد فح$سب، ول$يس مم$ا ُي$رخم بح$ذف ح$رفين أو بح$ذف كلم$ة، وإن: يعني Kَ َK ِ K ٍِ Kم$ا رده إل$ى الن$وع ٍ َ
  . ا=ول

ٍالُمركب تركيب مزج في ترخيمه خ.ف بين النح$اة، م$نھم م$ن ج$وزه وم$نھم م$ن منع$ه، ث$م إذا ُرخ$م حينئ$ذ : ًإذا ٌl ْK ُ K َِ َ ََ ٍ K
ٌُيرخم بحذف العُجز، ثم إذا ُوقف عليه ثم تفصيل على ما ذكرناه K Kَ ِ ُ َ َِ K .  

َوالعجز( ُ َ ْاح7ذف َ ْم7ن ِْ ٍمرك7ب ِ . َ Kالمنق$ول أن الع$رب ل$م ت$رخم الُمرك$ب، : ٍتركي$ب م$زج، ول$ذلك ق$ال بع$ضھم: ييعن$) ُ َ l ُ
ًوإنما أجازه النحاة قياسا، يعني َ Kلم ُي$ْسمع ف$ي ل$سان الع$رب أن$ه رخم$وا الُمرك$ب، وإنم$ا ج$وزه النح$اة م$ن ب$اب القي$اس : َ َ َ َK

َاجتھادا، وإ� لم ُيْسمع ً.  

َوقل( ُترخيم َ ِ ْ ٍجملة َ َ ْ ٍترخيم علم ُمركب تركيب إس$ناد، وھ$و المنق$ول م$ن جمل$ة، وھ$ذا : جملة، يعنيَترخيم   قليل):ُ ٍ K َ ٍ ِ َ
ٌوجملة: (كما سبق َ ْ ُ َوما َ ٍبمْ◌زج َ َ َركبا ِ ُM (وقبل ذلك قال:) ِوم ُنهَ ٌمنقول ْ ُ ْ ٍكفضل َ ْ َ ْوأسد َ َ ََ.(  

َقد يكون منقو� من جملة اسمية أو فعلية، حينئذ إذا رخْمت تحذف الجزء الث: ًإذا K ٍ ٍ ًاني، سواُء◌ ك$ان فع$. أو ك$ان ً ٌ
.وقل(، ًمطلقا في ا�سمية والفعلية.. ًاسما َ ُترخيم َ ِ ْ ٍجملة َ َ ْ ٍ ترخيم علم ُمركب تركيب إسناد، وھو منقول م$ن جمل$ة)ُ ٌ ٍ ٍ K َ Kت$أبط : (ٍ
ًيا ت$أبط ش$را.. ًشرا K (تق$ول) :ي$ا ت$أبطK ( وتح$ذف)ًش$را  يك$ون بح$ذف ً:، إذا)قرناھ$ا(وتح$ذف ) ي$ا ش$اب.. ش$اب قرن$اه(، )َ

  .الكلمة الثانية

ّوقل( َ ُترخيم َ ِ ْ ٍجمل7ة َ َ ْ Kھ$ل ب$ين كي$ف ُي$رخم أم �؟ ق$د ُيح$ال إل$ى ال$سابق) ُ َ K) :َوالعج7ز ُ َ ْاح7ذف َ َق$د ُيق$ال بأن$ه تح$ذف ).. ِْ
ٍالعُجز، لكن إذا رددناه إلى السابق حينئذ قوله ْمن: (َ ٍمركب ِ . َ �k نخصه بتركيب مزجي، وإنما نعم الطرفي) ُ َ َk ن من أج$ل أن

ًعاما، يشمل ما ُركب تركيب مزج وما ُركب تركيب إسناد، إذا تشمل ھذه) َاحذف العُجز: (يكون قوله l l ًٍ ٍ َ K : ْمن ٍمركبِ . َ ُ  

ّوقل: (إذا قلنا َ ُترخيم َ ِ ْ ٍجملة َ َ ْ ِحينئذ إما أن ندخله في قوله) ُ Kُ ٍمرك7ب: (ٍ . َ ُ، وإم$ا أن نحي$ل عل$ى م$ا س$بق، فنق$ول قول$ه)ُ K :
ٍذف العجز من ُمركباح( K ْتركيب مزج، وتركيب إسناد، ثم لئ. ُيفھم أنھما مستويان في القلة والكث$رة، ق$ال: فيُعم ھذا) َ K ُ ٍ ٍ ٍ :
ّوقل( َ ُترخيم َ ِ ْ ٍجملة َ َ ْ َھذا ُمحتمل و� إشكال، فإذا حملنا ) ُ ٍمركب(َ . َ ٍعلى أنه ُمرك$ب م$زج فق$ط، حينئ$ذ قول$ه) ُ ٍ K َوق7ل: (َ ُت7رخيم َ ِ ْ َ 

ٍجملة َ ْ Kلم ُيبيlن كيفية الترخيم، لكن لما كان ُمركبا تركيبا إسناديا فأقرب ما ُيحمل عليه ھ$و الُمرك$ب التركي$ب المزج$ي، ) ُ Kَ َ ًَ ً ً K
Kفيكون قد َدل با=ول على الثاني، وإن لم ينص عليه Kُ َ .  

ّوقل( َ ُترخيم   َ ِ ْ ٍجملة َ َ ْ َوذا ُ ْعمرو نقل َ َ َ ٌ ْ َ وذا)..َ َعمرو نقل َ َ ٌ ْ ٌعمرو( مبتدأ أول، و)َذا(، َ ْ ْنق7ل(مبتدأ ث$اني، و) َ َ : يعن$ي) َ
َنقل(نقل عن العرب،    .خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول) ْ◌َ

َوذا( ٌعم7رو َ ْ ًال$ذي ھ$و ت$رخيم الجمل$ة إذا كان$ت علم$ا) َذا(، )َ َ َ ِ ٌعم7رو(، َ ْ : ، س$يبويهھ$ذا اس$مه).. س$يبويه(ال$ذي ھ$و) َ
ْعمرو ب$ن عثم$ان ب$ن قنُب$ر الفارس$ي( ٍأب$و ب$شر: (وكنيت$ه) ُ ْ َس$ْيب(، )س$يبويه.. س$يب.. (لقب$ه) س$يبويه(و) ِ تف$اح : بمعن$ى) ِ
َرائحة التفاح، =ن اFضافة ف$ي لغ$ة العج$م عل$ى قلبھ$ا ف$ي لغ$ة الع$رب، عن$دھم الم$ضاف إلي$ه .. رائحة: بمعنى) وْيه(و َ

Kُمقدم على المضاف ُزي$د غ$.م.. ٍغ.م زيد: (َ رائح$ة التف$اح، .. تف$اح رائح$ة: يعن$ي) س$يبويه.. س$يب: (ھك$ذا، ھ$ذا مثل$ه) ِ
  . ھكذا قيل

َوذا( ٌعمرو َ ْ ْنقل َ َ ٍنقل$ه، ال$ضمير يع$ود عل$ى عم$رو، حينئ$ذ يك$ون ھ$و ال$رابط ب$ين المبت$دأ ا=ول والجمل$ة، : يعني) َ
َنقله، أي Kوأكث$ر النح$ويين � ُيجي$زون ت$رخيم الُمرك$ب الم$ضمن نقل ذا، الذي ھو ترخيم الجمل$ة، نق$ل ذا ع$ن الع$رب، : َ ِK َ َ

ًتأبط شرا(ًإسنادا كـ  K ( ٌوجوزه ابن مالك رحمه ' تعالى بناء على ما نقله عمرو وھو سيبويه، =نه في باب الت$رخيم ل$م ً K َ
ز، ھ$و س$يبويه نف$سه ف$ي الكت$اب، ق$ال lس$نادية: "َُيج$وFلن$سب لم$ا ذك$ر الُمرك$$ب ، وف$ي ب$اب ا"� يج$وز ت$$رخيم الجمل$ة اK َ َ َ K

ًتأبط شرا(اFسنادي  K (ُيقال في النسب إليه : " قال)ت$أبطيv ِ K ( حي$ث ق$ال الع$رب)ي$ا ت$أبطK"( ففھ$م اب$ن مال$ك م$ا ل$م يفھُم$ه ،َ َْ ِ َ َ
َوھو أنه في باب الترخيم منع، ولكنه في باب النسب نقل عن العرب: الكثير َ َK   .ًجعله أص. وقاس عليه النسب.. َ

ًتأبط شرا: (إذا قيل K (َوأردت النسبة إليه تحذف عُجز الكلمة، فتق$ول vت$أبطي: (َ ِ K ( ح$ذفت)قاس$ه س$يبويه عل$ى ) ًش$را
زه ف$ي ب$اب الت$رخيم، حينئ$ذ اب$ن مال$ك : ًإذا) Kيا تأبط: (في الترخيم.. ِما ُسمع في لسان العرب lٍھو مْسُموع، لكنه ل$م ُيج$و ٌK َ َ

َرأى أن عَدم تجويزه في با ٍب الترخيم ھذا رأي، وما ذك$ره ف$ي ب$اب الن$سب ھ$ذا نق$ل، حينئ$ذ � م$انع أن نق$ف م$ع نقل$ه َ ٌ َ َ
ٍو� نأخذ برأيه، ھو منع لكن$ه نق$ل، حينئ$ذ نق$ول K َ : ً� ب$أس أن نأخ$ذ بنقل$ه، =ن$ه خاط$ب وش$افه الع$رب ف$سمع م$نھم، إذا: َ
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Kبالترخيم، حينئذ ھو المعتمد، وأم) Kيا تأبط: (سمع أنھم قالوا ِالعب$رة بم$ا روى � : ا رأيه أجاز أو � ھذا رأي$ه ل$ه، ول$ذلكٍِ
ِبما رأى، فإذا نقل عن العرب فھو ا=صل ُ .  

lوالذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك � يجوز، وفھم الُم$صنف عن$ه م$ن ك.م$ه ف$ي بع$ض : ھنا قال ِ َ َK
ًأبواب النسب جواز ذلك، حيث قال نصا سيبويه، قال K ً في النسب إلى ت$أبط ش$راتقول: "َ K) :ت$أبطيv K ( ن م$ن الع$رب م$ن=

ًحينئذ حذف العُجز، ف$َدل عل$ى أن$ه ُي$رخم، إذا.. َُمنادى)" Kيا تأبط: (يقول K َ ََ ًت$أبط ش$را(ھ$ذا ھ$و ا=ص$ل، فتق$ول ف$ي : ٍ K) ( ي$ا
  ). Kتأبط

   ً:إذا

ّوالعج777777777ز ٱح777777777ذف م777777777ن مرك777777777ب وق777777777ل َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ. َْ ِ ِ ْ  

  

ُت7777777777777777777777777777777رخيم ِ ْ ٍجمل7777777777777777777777777777777ة َ َ ْ ُ... .......  

  

َج$$وزه اب$ن مال$$ك لكن$$ه عل$ى قل$$ة، نح$$و  قلي$ل ٍ ِ K ًت$أبط ش$$را: (َ K ..(فتق$$ول) :ي$ا ت$$أبطK(و ،)َوذا(، )ي$$ا ب$$رق.. ب$$رق نح$ره َ 
ٌعمرو ْ َنقل َ َنقله عن العرب: يعني) َ َ .  

َتقدم أن الُمركب تركيب مزج ُيرخم، وذكر ھنا أن ترخيمه يك$ون بح$ذف عُج$زه، تق$: قال الشارح َ َ ََ َ َِ K Kٍ K دم أن الُمرك$بK َ K
Kتركيب مزج ُيرخم، بالمفھوم َ ُلم ينص على ذلك ابن مالك قال.. ٍ َدون: (َ ٍإضافة ُ َ ْإس و َ ٍنادِ ْمتم َ َ ُحينئذ ب$المفھوم، ل$م ي$نص ) ُ َ ٍ

Kعلى ذلك، وھنا نص عليه، فصرح بالمفھوم السابق مع بيان كيفية الترخيم Kَ َ َ .  

Kف الج$زء الث$اني، وتق$دم أي$ضا أن الُمرك$ب تركي$ب إس$ناد � ُي$رخم، ، بح$ذ)يا معدي) (معدي كرب(فتقول في "  Kَ ٍَ ً K َ
ًوذكر ھنا أنه ُيرخم قلي.  K ّوقل (-َ َ Kنص) َ Kس$يبويه نق$ل ذل$ك عن$ه، وال$ذي ن$ص علي$ه س$يبويه ف$ي ب$اب : ًوأن عمرا يعن$ي.. َ َ
  .الترخيم أن ذلك � يجوز

  : ثم قال رحمه '

ْوإن نوي777777777ت بع777777777د ح777777777ذ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َ ْف م777777777ا ح777777777ذفِ ُ َِ ِ  

  

ْفالب777777777اقي ٱس777777777تعمل بم777777777ا في777777777ه أل777777777ف َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ َ
  

  

Kبقي ن$وع واح$د مم$ا ُي$رخم، وھ$و: ًإذا َ َK ِ ٍم$ا ُي$رخم بح$ذف كلم$ة وح$رف وھ$و: ٌِ ٍ ِ K فق$ط إذا ) اثنت$ا ع$شرة(و) اثن$ا ع$شر(َ
َُسمي بھما، حينئذ تحذف العُجز وا=لف، فتقول َ ٍ K) :ي$ا اثن$ا .. اثن$ا ع$شر(زء الث$اني، َ، تحذف ا=لف والج$)يا اثنت.. يا اثن

l، إذا أردت أن ترخمه تقول)عشر َيا اثن: (َُ َھذا ف$ي مق$ام التن$وين، ) عشر(لماذا؟ =ن ) عشر وا=لف(َوتحذف ) ْيا اثُن.. ْ َ
ٍف. يكفي أن يكون ترخيما، ف. بد من حذف شيء من الجزء ا=ول   . الصدر، فتحذف منه ا=لف.. ً

ٍما ُيرخم بحذف حرف واحد: عيةا=قسام صارت ربا: ًإذا K Kما ُيرخم بحذف حرفين.. َ Kما ُيرخم بحذف كلمة.. َ م$ا .. َ
ٍُيرخم بحذف كلمة وحرف K َ.  

Kثم في الُمرخم بعد الترخيم لغتان في لسان العرب وھما َ K َما ُيعنون لھما بلغة من ينتظر ولغة م$ن � ينتظ$ر، م$ن : ُ َْ
l، ول$ذا عب$ر ھن$ا الن$اظم بالني$ة، يعن$يينوي$ه.. ينتظر المحذوف: ينتظر يعني K lيح$ذف الح$رف والح$رفين وُيق$در وج$وده، : َ َ َ

َحينئ$$ذ المح$$ذوف ك$$الموجود ھن$$ا، وإن ل$$م يك$$ن لعل$$ة ت$$صريفية، وأم$$ا م$$ن � ينتظ$$ر فيقط$$ع الكلم$$ة، يجع$$ل الكلم$$ة كأنھ$$ا  K K ٍ
َي$ا جْعف$ُر: (بفتح الفاء =ن$ه يق$ول) َفَيا جْع: (موضوعة على تلك الحروف، ينبني عليه أنه إذا راعى المحذوف فيقول َ (

ِين$$وي المح$ذوف، إذا ن$$وى المح$$ذوف حينئ$ذ ُيبق$$ي الف$اء عل$$ى حالھ$ا، فيق$$ول: ح$ذف ال$$راء وھ$و ينتظ$$ر، يعن$ي: ًإذا ي$$ا : (ٍ
َجْعف   . و� يجوز تغييرھا، ھذا على لغة من ينتظر، ينتظر ماذا؟ ينتظر المحذوف أو ينوي المحذوف) َ

ٍظ$$ر المح$$ذوف حينئ$ذ جع$$ل المح$$ذوف ن$$سيا من$$سيا، ل$$م ين$وه ول$$م يلتف$$ت إلي$$ه، حينئ$$ذ ُيعام$$ل وعل$ى لغ$$ة م$$ن � ينت ًٍ ً َ َ
َالموجود ُمعاملة كلمة تامة، كأن الكلم$ة أول م$ا ُوض$عت ُزْي$د: (ٍحينئ$ذ ص$ار مث$ل) َجْع$ُف: (ِ ُزْي$د(، و)َ ًھ$ذا يك$ون مبني$ا ) َ

Kعلى الضم، فيبنيه على ال$ضم، فيق$ول Kl) :ْي$ا م$نُص.. اُرَي$ا ح$.. َي$ا جْع$ُف Kكلھ$ا يبنيھ$ا عل$ى ال$ضم، ك$أن آخ$ر ) ِي$ا م$ْسُك.. َ
Kكأنھا ھكذا ُوضعت ابتداء لم يح$ذف ش$يئا، حينئ$ذ يبني$ه عل$ى ال$ضم، يق$ول).. جعُف(من ) الفاء(الكلمة  ٍِ ًً َ ي$ا .. َي$ا جْع$ُف: (َ
ْمنُص   . ذوف� ينتظر المح: ھذه لغة من � ينتظر، يعني) الخ.. َيا حاُر.. ِيا مْسُك.. َ

ْوإن( ِ َنويت َ َ َبعد َ ْ ِحذف َ ْ ِبعد الترخيم بالحذف س$واء ال$ذي ُح$ذف ح$رف، أو حرف$ان، أو كلم$ة، أو كلم$ة وح$رف، ) َ ٌ
ٌش$$مل م$$ا ُح$$ذف من$$ه ح$$رف نح$$و. ف$$شمل الك$$ل ِ ِ َي$$ا جْع$$ُف ف$$ي جْعف$$ر: (َ َ َم$$ْرو ف$$ي .. َي$$ا م$$ْرُو: (ِ، وم$$ا ُح$$ذف من$$ه حرف$$ان)َ َ

Kبْعلبكْعْل في َيا ب: (ِ، وما ُحذف منه كلمة نحو)مروان َ ْوإن (،)َ ِ َنويت َ َ َبع7د َ ْ ِح7ذف َ ْ ِأطل$ق الح$ذف ھن$ا ف$شمل ا=ن$واع : ًإذا) َ َ
  .الث.ثة
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ْما حذف( ُ َنوي7ت: (ٌال$ذي، مفع$ول لقول$ه: ٌاسم موصول بمعنى) َما(، )َِ َ ِوإن نوي$ت م$ا ُح$ذف).. (َ َ ِال$ذي ُح$ذف م$ن ) َ
ِفالب77اقي ( نوي$$ت ثب$$وت المح$$ذوف بع$$د حذف$$ه للت$$رخيم، :ٍح$$رف، أو ح$$رفين، أو كلم$$ة، أو كلم$$ة وح$$رف، إن نويت$$ه، أي َ َ

ِاستعمل ْ َبما َْ ِفيه ِ ْألف ِ ِ yاستعمله بما فيه على حاله ألف، م$ن ف$تح أو ك$سر أو ض$م، يعن$ي.. فاستعمل الباقي بعد الحذف) ُ َ ٍ ٍ ِ ُ ِ :
َتبقيه على حاله، فتقول في ترخيم حارثة ِ َ ِ ِيا حار: (ُ التاء أبقه كم$ا ھ$و � تغي$ره، وف$ي حذف الثاء و.. الباقي بعد الحذف) َ

ِمْسك( ِيا مْسك: (َتحذف الياء والنون، فتقول) يا مسكين.. ِ ِبم$ا أل$ف علي$ه قب$ل الح$ذف، .. تبقي الكاف مك$سورة كحالھ$ا) ِ ُ

ْيا منُص: (ًوھو كونھا مكسورة، وتقول في منصور َُسعاد).. (َ   .ِتبقى كما ھي، ھذا في لغة من ينوي) َيا ُسعا.. َ

َوإن نو ٍْيت ما ُحذف بعد ح$ذف، َ ِ ِفالب7اقي(َ َ Kھ$ذا مفع$ول ُمق$دم لقول$ه) َ ِاس7تعمل: (َ ْ الب$اقي م$ن .. فاس$تعمل الب$اقي).. ْ◌َْ
Kالُمرخم ِاستعمل(، َ ْ َبما َْ ِفيه ِ ْألف ِ ِ ِبالذي ألف فيه، : يعني) ُ ْألف(ُ ِ َھذا صلة الموصول � محل لھ$ا م$ن اFع$راب) ُ ِفي7ه(و، ِ ِ (

ِاس7تعمل: (lجار مج$رور ُمتعل$ق بقول$ه: اء ھذه للم.بسةالب) .. َما(ٌمتعلق به، و ْ عل$ى : واقع$ة عل$ى ح$ال، يعن$ي) َم7ا(، و)َْ
ِحاله الذي ألف عليه قبل الحذف ًقبل الت$رخيم، إن ك$ان مك$سورا فأبق$ه مك$سورا.. ُ ًإن ك$ان مفتوح$ا فأبق$ه مفتوح$ا.. ً إن .. ً

ًكان مضموما فأبقه مضموما، ھذه لغة من ينتظر ً .  

َوإن نو ََ ْ ْي7777777777ت بع7777777777د ح7777777777ذف م7777777777ا ح7777777777ذفِ ُ َ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ َ  

  

ْفالب77777777777777اقي ٱس77777777777777تعمل بم77777777777777ا في77777777777777ه أل77777777777777ف َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ َ
  

  

ِبما ألف فيه قبل الحذف، وتسمى ھذه لغة من ين$وي، ولغ$ة م$ن ينتظ$ر، عب$ر الن$اظم ھن$ا بالني$ة، لغ$ة م$ن ين$وي،  ِK ُِ ُ

  .ينتظر المحذوف: ينوي المحذوف، أو لغة من ينتظر، يعني: يعني

ْواجعل77777777777ه إن ِ ُ ْ َ ْ َ ل77777777777م تن77777777777و مح77777777777ذوفا كم77777777777اَ ْ ََ ْ ًَ َ ُ ِ ْ َ  

  

َل7777777777777و ك7777777777777ان ب7777777777777اSخر وض7777777777777عا تمم7777777777777ا M َ ْ َ ُْ ًَ ِ ِ ِ َ َ  

  

ُواجعله( َ ْ Kالباقي من الُمرخم، أو الضمير عائد على الح$رف ال$ذي قب$ل المح$ذوف، : أي) َ ُاجعل7ه(َ َ الح$رف : يعن$ي) ْ
ْلم ْإن(الذي قبل المحذوف،  ِتنو َ ْ ًمحذوفا َ ُ ْ ن، أو الكلم$ة، أو الكلم$ة والح$رف، إن ما ھو المحذوف؟ الح$رف، أو الحرف$ا) َ

ُجعلهٱ(لم تنتظره، .. لم تنوه َ َكم7ا (مفع$ول أول،: الضمير ھن$ا) ْ َك7ان َل7و َ َكم7ا) .. (َ ِل7و َ َع7دما .ا) َ الك$اف ھن$ا ، ھ$ذا مثل$ه).. ُِ
Kھ$ذه م$صدرية، =ن الم$ْصَدري � ي$دخل عل$ى الح$رف الم$ْصَدري، حينئ$ذ إم$) َلو(زائدة، و) ما(داخلة على  ٍ َا أن نْجع$ل َ

  .واحد منھما.. زائدة) ما(زائدة أو) َلو(

َكما( ًكك$ون ا]خ$ر ُمتمم$ا : ٍح$رف م$صدر، حينئ$ذ الك$اف داخل$ة عل$ى الم$صدر، يعن$ي) َل7و(ھذه زائدة، و: نقول) َ َ K َ
ِتجع$ل ا]خ$ر كأن$ه آخ$ر م$ا ُوض$عت علي$ه الكلم$ة: ًوضعا، يعني ُواجعل7ه(، َ َ ْ ْل7م ْإن َ ِتن7و َ ْ ًمح7ذوفا َ ُ ْ َجعل7ٱ) َ الب$اقي م$ن : أي ُهْ

ّالُمرخم كما لو كان الباقي با]خر  م وضعا يعني-آخره بعد الحذف:  أي–َ lتم ً ًوضعا(في الوضع، : َُ ْ ھذا من$صوب عل$ى ) َ
َتمما(التمييز أو حال،  M كا�سم التام الموض$وع عل$ى تل$ك ال$صيغة، فُيْعط$ى آخ$ره م$ن البن$اء : ا=لف ھذه لmط.ق، أي) ُ

lعلى الضم وغير ذ   .ًلك من الصْحة واFع.ل ما يستحقه لو كان آخرا في الوضعَ

َجْعف(كأن : ًإذا ك$أن الواض$ع وض$ع ھ$ذه الكلم$ة عل$ى ث.ث$ة ).. زي$د(ھ$ذه ھ$ي آخ$ر الكلم$ة، كأنھ$ا مث$ل ) الفاء) (َ
َيا جْعف: (ٍأحرف، حينئذ ماذا تصنع إذا قلت ْي$ا م$ن.. ِيا مْسُك.. َيا جْعُف: (K؟ تبنيه على الضم فتقول)َ Kفتق$در ال$ضمة ) ُصَ َ l ُ

Kھنا، =ن ھذه الضمة في ا=صل ليست ضمة بناء Kَ ْمنُص: (َ َليست الضمة ضمة بناء، وإنما ھي حركة بنية، فإذا نوي$ت ) َ َ َ ََ ْ ِ K K
Kضمه حينئذ حذفت ھذه الضمة وجئت بضمة بناء، فقلت K Kَ َ ْيا منُص: (ٍَ َ.(  

ْيا منُص: (ًإذا ْمنُص(يحتمل على اللغتين، ) َ َبھذا اللفظ يحتمل أنه على لغة من ينتظ$ر، ولغ$ة م$ن � ينتظ$ر، إن ) َ
Kجعلت الضمة ھذه ضمة بنية فھي لغة من ينتظر، وإن جعلتھا ضمة بناء فھي لغة من � ينتظر K Kَ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ.  

ُواجعله( َ ْ ْلم ِْنإ َ ِتنو َ ْ ًمحذوفا َ ُ ْ ًاجعله ككون ا]خر ُمتمما وضعا، أي) َ ً َ K َ الموض$وع عل$ى تل$ك ال$صيغة، كا�سم الت$ام: َ ِ
َوحينئذ ُيبنى على الضم، وُيعامل معاملة الموضوع على ھذا اللفظ l K ٍ .  

ْفقل( ُ َعلى َ ِاAول َ . َف7ي ثم7ود(لغ$ة م$ن ينتظ$ر، .. وھو مذھب من ينتظر.. على الوجه ا=ول: أي) َ ُ َ ُثم7و ي7ا ِ َ ثم7ود،)َ ُ َ 
ًّاس$م ُمع$رب آخ$ره أل$ف �زم$ة البت$ة.. ج$د كلم$ةأن$ه � يو: بإثبات ال$واو، وا=ص$ل) َيا ثُمو: (تقول ٌ َ � يوج$د ف$ي ل$سان .. ٌ

K، أما اسم ُمعرب آخره واو �زمة قبلھا ضمة � يوجد إ� ويجب قل$ب ال$واو والي$اء )قمندو(و) سمندو(إ� : العرب، قيل َ ٌَ ٌ
ْوالضمة ك$سرة، � ُب$د م$ن القل$ب َ K ..ع$.ل، وحينئ$ذ إذا قي$لFعل$ى لغ$ة م$ن ينتظ$ر، ھ$ل ي$رد ھ$ذا ) َي$ا ثُم$و: (ٍ� ب$د م$ن ا

  اFيراد؟
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ِ�، � يرد؛ =ن الكلمة ھنا: نقول ٍمع انتظار وني$ة الح$رف المح$ذوف، حينئ$ذ ال$واو ھ$ذه ھ$ل ھ$ي آخ$ر ) َيا ثُمو: (َ
ٌحقيقة أم ح$شوا؟ ح$شوا، =ن$ه عل$ى لغ$ة م$ن ينتظ$ر، ف$. ي$رد اFي$راد بأن$ه كلم$ة ُمعرب$ة آخ$ره واو قبلھ$ا ض$مة �زم$ة،  َ َِ ً ً ً

  . ًھذا ليس بوارد، =ن ھذه الواو صارت حشوا على لغة من ينتظر: ولنق

ُفق7ل( ِولَٱA(ھ$$ذا الف$اء للتفري$$ع، ق$ل عل$$ى الوج$ه ا=ول، ) َ عل$$ى الوج$$ه ا=ول، .. ٍھ$$ذا ص$فة لموص$$وف مح$ذوف) .
ِبإبق$اء ال$واو =نھ$ا محك$وم لھ$ا بحك$م الح$شو) َيا ثُم$و) (َثُمود(وھو مذھب من ينتظر، في ترخيم  ني$ة المح$ذوف، فل$م ب.. ٌ
ْيلزم ُمخالفة النضير، يعني � نقول َ� نضير له في لسان العرب، كلمة اسم ُمْعرب آخره واو � نضير ل$ه، نق$ول: َ ٌ : ،�

  . ٍھذا اFيراد ليس بوارد

اھ$ا َعل$ى لغ$ة م$ن � ينتظ$ر، =نن$ا إذا عاملن) ًي$اء(بقل$ب ال$واو: ، يعن$ي)بي$اء(عل$ى الوج$ه الث$اني ) َيا ثم$ي: (ُوقل(
َُمعاملة اللفظ الموضوع حينئذ ورَد اFيراد ًليس عندنا اسم ُمْعرب آخره واو �زم$ة قبلھ$ا ض$مة، إذا وج$ب قل$ب ال$واو : ٍ K َ ٌَ ٌ

َياء كأن اللفظ ھكذا ُوضع أول ما تكلم الناطق به قال K َ ِ ًفوجب قل$ب ال$واو ي$اء، =ن$ه ل$يس عن$دنا ح$رف ُمنتظ$ر ) َيا ثُمو: (ً
  . على حالھاأو منوي، فبقيت الكلمة

َبي7ا(ًبقلب الواو ياء على الوج$ه الث$اني، ) َيا ثمي: (وقل َبقل$ب ال$واو ي$اء لتطرفھ$ا بع$د ض$مة وإ� ل$زم ع$َدم : أي) ِ َK ً
  .النضير

Kقسم لنا الناظم ھنا الُمرخم بعد ترخيمه إلى لغتين: ًإذا َ K م$ن ينتظ$ر، : ُلغة من ينوي المح$ذوف، وھ$ي الت$ي ت$سمى: َ
ْوإن : فأشار إلى ا=ول بقولهولغة من � ينتظر، ِ َنويت َ َ َبعد َ ْ ِح7ذف َ ْ ِح7ذف َم7ا َ ِفالب7اقيْ◌ ُ َ Kم$ن الُم$رخم- َ ِ اس$تعمل بم$ا أل$ف -َ ُ

َعلى حاله الذي نطق به الناطق، ومعنى البيت.. فيه أنك إذا نويت المح$ذوف للت$رخيم ف$اترك الح$رف ال$ذي قبل$ه عل$ى : َ
   .حاله قبل الحذف، واستعمله كما كان قبل الحذف

ُواجعله( َ ْ ْلم ِْنإ َ ِتنو َ ْ ًمحذوفا َ ُ ْ ًمحذوفا (،)َ ُ ْ ِتنو: (ھذا مفعول به لـ) َ ْ ِتنو(، و)َ ْ Kمجزوم بحذف حرف العلة) َ ِ.  

َكما( ْلو َ َكان َ ِباSخر َ ِ ًوضعا ِ ْ َتمما َ M م من جھة الوضع، ومعنى البي$ت، أي) ُ lَتم اجع$ل الح$رف ال$ذي قب$ل المح$ذوف : ُ
َإذا لم ُينو المحذوف كم kا لو كان آخ$ر الكلم$ة، فيتع$ين بن$اؤه عل$ى ال$ضم، كم$ا ت$ضم دال ْ َ ُ l K)قب$ل الت$رخيم، ) جعف$ر(و) َزْي$د

َيا جْعفُر: (تقول َھل يجوز فيه وجھان؟ � يجوز) َ َيا جْعفر: (� ُيقال.. َ َي$ا جْعف$ُر: (وإنما ُيق$ال) ََ lببنائ$ه عل$ى ال$ضم، =ن ) َ
َيا جْعف: (Kالكلمة ھكذا، لو رخمتھا َي$ا جْع$ف: (ٍجاز ل$ك الوجھ$ان، إذا نوي$ت المح$ذوف حينئ$ذ تق$ول) َ ِتبق$ي الف$اء عل$ى ) َ ُ

ِحالھا قبل الحذف، وھو كونھ$ا مفتوح$ة، حينئ$ذ كي$ف نعرب$ه  ُ َي$ا جْع$ف(ٍ ٌُمن$ادى مبن$ي ع$ل ) جع$ف(ح$رف ن$داء، ) ي$ا(؟ )َ َ
kأي$$ن ال$$ضم؟ عل$$ى ال$$راء المحذوف$$ة.. lال$$ضم lعل$$ى الح$$رف المح$$ذوف، لم$$اذا نق$$دره.. َ ي$$ا : ( علي$$ه؟ =ن$$ه من$$وي، وإذا قل$$تُ
  .ٌصار آخره، فرق بينھما في اFعراب: ًمبني على آخره، أين آخره؟ الفاء، إذا) َجْعُف

ْفق77777777777ل ُ َعل77777777777ى َ Aِول ٱَ . َف77777777777ي ثم77777777777ود َ ُ َ    اَي77777777777 ِ

  

َثم777777777و و ُ ِثم777777777ي َي777777777اَ َعل777777777ى َ ِلث777777777اني ٱَ َبي777777777ا . ِ  

  

Kيج$وز ف$ي الُم$رخم لغت$ان، إح$داھما: قال الشارح ھنا Kأ� ين$وى، وُيعب$ر ع$ن : لمح$ذوف من$ه، والثاني$ةَأن ين$وى ا: َ َ َ
 الب$اقي ترك$ت ينتظ$ر من لغة على تْمKرخ فإذاا=ولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من � ينتظر الحرف، 

 وف$ي، -ف$تح -أبقيت الف$اء عل$ى حالھ$ا ) َفْعَج يا( :ٍجعفر في فتقول ،سكون أو حركة من عليه كان ما على الحذف بعد
ْيا منُص: (وفي منصور) ْطَمِق يا: ( بالسكونٍرْطِ◌َمِق وفيبكسر الراء كما ھي، ) ِارَح يا: (ٍحارث   .بالضمة) َ

..  ف$ي الوض$ع-ً وض$عا الكلم$ة آخ$ر ھ$و ك$ان ل$و ب$ه عاملُي بما ا]خر لتَامَع ينتظر � من لغة على تْمKرخ وإذا
lب$ضم آخ$ره، كم$ا تق$ول) ُفْع$َج ي$ا( :فتق$ول لتاما ا�سم عاملةُم عاملهُوت lالضم على فتبنيه -التمييز ُي$ا زْي$د: (َ ) ُراح$ ي$ا(و) َ

ُقمط يا(و َ ْيا منُص(و) ِ ْيا منُص(ٍحينئذ ) َ Kتقدر الضمة) َ l َ ْي$ا م$نُص(، ووالط$اء والراء الفاء lمَبض. ُ lبال$ضم ف$ي الجمي$ع كم$ا ) َ ّ
َلو كانت أسماء تامة لم ُيْحذف منھا شيء ً.  

Kذوف ُمعت. قدرت فيه الضم على ھذه اللغة، فتقول في ناجيةلو كان ما قبل المح K َ ِيا ن$اجْي: (ً باFس$كان، =ن$ه م$ا ) َ
ٍيظھر عليه الضم، حينئذ على لغة من � ينتظر تقول ِيا ناجي: (ّ Kتق$در ال$ضمة) َ l ْم$نُص(ھ$ذا ص$ار مث$ل : ًتنويھ$ا، إذا.. ُ َ( ،

ْيا منُص(إذا سمعت  ِيا ناجي(ر ولغة من � ينتظر، =ن الحكم واحد، َيحتمل أنه على لغة من ينتظ) َ َيا ن$اجي.. َ ِ : نق$ول) َ
lھنا كذلك يحتمل، فتقدر الضمة كما تقدرھا في الصاد lُ ُK ًوھو ع.مة تقدير الضم، ول$و ك$ان م$ْضُموما ق$درت ض$ما غي$ر . َ ًK َ َ K َ l

Kضمة ا=ول نحو ْيا منُص: (َ َ .(  
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) يم$َث ي$ا( :تق$ول ينتظ$ر � م$ن لغ$ة وعل$ى ،ساكنة ٍبواو) ْوُمَث يا( :لحرفا ينتظر من لغة على) ودُمَث( في وتقول
َ، وإذا كان اسما تام$ا حينئ$ذ � يوج$د عن$دنا اس$م ُمْع$رب التام ا�سم معاملة عاملهُت =نك ،كسرة ةKوالضم ًياء الواو فتقلب ٌ ٍ ً ً

ٌآخره واو �زم$ة قبلھ$ا ض$مة، � يوج$د اس$م ُمْع$رب، أم$ا فع$ل فيوج$د ٌK Kَ Kآخ$ره واو �زم$ة، ُمْع$رب � مبن$ي، أم$ا ) ي$دعو (ٌَ َ
Kائيةَالط ُذو(و) ھو(المبني فيوجد    .في حالة البناء) ِ

Kآخره واو �زمة، أما غير ال.زمة فموجود Kھذه آخره واو لكنھا ليست �زم$ة؛ =نھ$ا تنقل$ب ) أخو) (ھذا أخوك: (ٌ ٌ
ًتنتقل عن ا=خ فيكون ياء أو ألفا: يست ب.زمة، يعنيًإذا ل) مررت بأخيك(ًوتنقلب ياء ) رأيت أخاك: (ًألفا ً .  

Kواو �زمة قبلھا ضمة، وأما إذا لم يكن قبلھا ضمة بل ساكن، فھو موجود في لسان العرب نحو K Kَ َ ٌدلو: (ٌ ٌدل$و ھ$ذا ) ْ ْ
Kاسم ُمْع$رب آخ$ره واو، لك$ن ل$يس قبل$ه ض$مة، وھ$ذه ال$واو �زم$ة، =نھ$ا م$ن أص$ل ال.. ٌآخره واو َ ٌَ ، وك$ذلك )ٌدل$و(كلم$ة ٌ

  ) .ٌضبي(

Kإذا ُوجد اسم ُمْعرب آخره واو �زمة قبلھا ضمة وجب قلب الواو ي$اء، وال$ضمة ك$سرة، ول$ذلك Kَ َ ًَ ٌ ٌ ال$واو ) َي$ا ثُم$ْو: (ِ
ٍساكنة وقبلھا ميم مضمومة، وجب قلب الواو ياء حينئذ ُيقال ً   . Kوجب قلب الضمة كسرة لمناسبة الياء) َيا ثُمي: (ٌ

ِوالت777777777777777777777ز َ Aَولٱ ِمَ . ْكم777777777777777777777سلمه ِف777777777777777777777ي َ َ ْ ُِ َ  

  

ِوج77777777777777وز M َ ِوجھينْل77777777777777ٱ َ َ ْ َف77777777777777ي كم77777777777777سلمه َ ْ ََ َ ِ  

  

ٌق$$د يعت$$ري اللغت$$ين م$$ا ُيوق$$ع ف$$ي الل$$ْبس، ف$$إن أوق$$ع ش$$يء م$$ن إح$$دى اللغت$$ين ال$$سابقتين ف$$ي الل$$ْبس وھ$$و : يعن$$ي ِ َ
ِالُم$$ذكر بالمؤن$$ث، والمؤن$$ث بالم$$ذكر، حينئ$$ذ الت$$زم أح$$د اللغت$$ين، وُيع$$َد: ا�خ$$ت.ط ُ ٍ K K K K ،َوالت77(ل إل$$ى ا=خ$$رى Aَولٱ ِمِزَ .  ِف77ي َ
ْكمسلمه َ ْ ُِ ٍما لحقه ت$اء الف$رق ب$ين الُم$ذكر والمؤن$ث، حينئ$ذ إذا قي$ل: يعني) َ K K lھن$ا يلت$زم الوج$ه ا=ول، ل$و ُرخ$م ) ُِم$ْسلمه: (َ

َيا ُمْسلم: (فقيل ُُمْسلمة: (Kھذا يتعين أن أصله) ِ َ َيا ُمْسلم: (إذا قيل) ِ K يتع$ين أن$ه مؤن$ث، =ن$ه ُم$رخم بح$ذف بفتح الميم ھ$ذا) ِ Kَ K
ٍآخره، ما الذي دلنا على أنه ُمرخم؟ فتح الحرف ا=خير، إذ ل$و ك$ان غي$ر ُم$رخم لق$ال K Kَ ُي$ا ُم$ْسلم: (َ ُي$ا زْي$د: (مث$ل) ِ ي$ا (و) َ

Kبفتح الميم حينئذ علْمنا أنه ُمرخم وأن أصله مؤنث) َيا ُمْسلم: (Kلكن لما قال) َجْعفُر K َ َ ٍ.  

عل$ى لغ$ة م$ن � ينتظ$ر، =ن$ك ) َي$ا ُم$ْسلم: ( ھذه الحالة يجب التزام لغة من ينتظر، � يجوز إجراء ھذا اللف$ظفي
ِلو عاملته بمعاملة لغة من � ينتظر لقلت Kحينئ$ذ � ُي$درى أن ث$م ترخيم$ا، ف$اختلط المؤن$ث بالم$ذكر، فيتع$ين ) ُيا ُم$ْسلم: (َ ِK Kَ ًَ َ K ْ ٍ

ِوالت77زم (:، ول$$ذلك ق$$الٍحينئ$$ذ الت$$زام اللغ$$ة ا=ول$$ى ِ َ Aَولٱ َ .  ِف77ي (Kوھ$$و لغ$$ة م$$ن ن$$وى المح$$ذوف، � ُب$$د أن تن$$و المح$$ذوف) َ
ْكمسلمه َ ْ ُِ َفي مثل ُمسلمة(الكاف اسمية، ..  في مثل)َ ًوھو ما ك$ان اللف$ظ ُمت$ص. ب$ه ت$اء التأني$ث الدال$ة عل$ى الف$رق ب$ين ) ِ

Kالمذكر والمؤنث، =نك لو ضممت آخره على لغة من � K K ينتظر حينئذ التبس المذكر والمؤنثَ K َ َ ٍ .  

ِوج7وز( M َ ِل77وجھينٱ َ َ ْ َكم77سلمه ِف77ي(لغ$$ة م$$ن ين$$وي وم$ن � ين$$وي عل$$ى ا=ص$$ل، ول$$و ترك$ه لبقين$$ا عل$$ى ا=ص$$ل، ) َ ْ ََ َ (
َمْسلمة وحْمزة وطلحة،  َ َْ َ َ َمسلمه(َ ٍھذا عل$م وھ$و مخت$وم بالت$اء، حينئ$ذ يج$وز في$ه الوجھ$ان، =ن ) ََ ٌ َ َم$ْسلم(َ َ ُم$ْسلم.. َ َ ھ$ذا � ) َ

Kيلتبس، أما ا=ول  ِ Kھذا واضح أن ضم الم$يم ف$ي ا=ول أن$ه اس$م فاع$ل م$ن) ُِمْسلم(ْ ِأس$لم ُي$ْسلم فھ$و ُم$ْسلم، والت$اء داخل$ة : َ ِ َ َ
َمْسلمة(للفرق، أما  َحْمزة(و) ََ َطلحة(و) َ ْ ٍإذا ُحذفت منه التاء حينئذ � يلتبس بغيره) َ ِ .  

ِوجوز( M َ ِلوجھينٱ َ َ ْ َكمسلمهِفي  َ ْ ََ َھنا داخلة على الكاف، حينئذ وجب أن نجعل الكاف ھن$ا اس$مية، ) ِفي.. (في مثل) َ َ َ ٍ
َمْسلمة(في مثل .. مثل: يعني َيا مْسلم: (بفتح ا=ول اسم رجل لعدم المحذور، فتقول) ََ َ ُمْسلميا .. َ َ ھذا � يلت$بس، بخ$.ف ) َ

ُيا ُمْسلم(   . ِلغة من ينو المحذوف.. جھان الوجه ا=ولھذا يلتبس، وا=كثر فيما جاز فيه الو) ِ

ِوالتزم: (ًإذا ِ َ َاAول َ . ِالتزم(، )َ ِ Kھذا فعل أمر مبني عل$ى ال$سكون الُمق$در، من$ع م$ن ظھ$وره اش$تغال المح$ل بحرك$ة ) َ َ
kال$$$تخلص م$$$ن التق$$$اء ال$$$ساكنين، و Aَولٱ(َ . ٍھ$$$ذا مفع$$$ول ب$$$ه، وھ$$$و ص$$$فة لموص$$$وف مح$$$ذوف ) َ ) والت$$$زم الوج$$$ه ا=ول(ٌ

  .وھو لغة من نوى المحذوف) المذھب ا=ول(وأ

ْكم77سلمه ِف77ي( َ ْ ُِ ِوج77وز(، )َ M َ ِال77وجھين َ َ ْ ز أن$$ت) َ lفع$$ل أم$$ر ك$$ذلك ُمق$$در ال$$سكون في$$ه �ش$$تغال المح$$ل بحرك$$ة .. َج$$وK َ
ِلوجھينٱ(kالتخلص من التقاء الساكنين،  َ ْ َمْسلمة(السابقين فيما ھو كـ ) َ َحْمزة(و) ََ َطلحة(و) َ ْ َ .(  

َُم$ْسلمه(ك$ـ  :ثKوالمؤن$ رKكَالمذ بين للفرق التأنيث تاء فيه ما مlخُر إذا: ارحقال الش  م$ن لغ$ة عل$ى ترخيم$ه وج$ب) ِ
) ُِملْسُم$ ي$ا( :تق$ول ف$. ،الح$رف ينتظ$ر � من لغة على ترخيمه يجوز و� ،الميم بفتح) َِملْسُم يا( :فتقول ،الحرف ينتظر

 ي$ا(ً م$اَلَع) ةَمَلْسَم$( ف$ي فتق$ول اللغت$ين على مKخَرفُي للفرق � التاء فيه كانت ما اKوأم ،رKكَالمذ بنداء يلتبس لئ. الميم lمَِضب
ُيا مسلم .. َمَمسل َ.(  

ٍو)ض7777777777777777777طرار َ ْ َِ ُرخم7777777777777777777وا ِ َدون .َ َن7777777777777777777دا ُ َللن777777777777دا َم777777777777ا  ِ M ُي777777777777صلح ِ ْ ُنح777777777777و َُ ْ َأحم777777777777دا َ َ ْ َ  
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  .ھذا خاتمة الباب

ٍو)ض77طرار( َ ْ َِ ُرخم77وا ِ ٍ)ض77طرار(، ).َ َ ِْ ٍ)ض77طرار(، )ٍرخم$$وا �ض$$طرار( مفع$$ول =جل$$ه، ف$$ي ا=ص$$ل ھ$$ذا) ِ َ ِْ ج$$ار ) ِ
ُرخموا: (lمجرور ُمتعلق بقوله َ..(  

Kرخُموا( ٍ�ْضطرار َ َ ِ lللنَدا َما ِ َللندا َما(دون نداء، ) ِ M ال$ذي، ف$ي مح$ل : اس$م موص$ول بمعن$ى) َما(ما يصلح للنداء، ) ِ
Kنصب مفعول به، رخموا ماذا؟ رخموا  K)ُيصلحَو(ٌا مفعول به، ھذ) َما ْ َللندا(صلة الموصول، و) َُ M ٌُمتعلق بـ ) ِ l)ُيصلح ْ َُ. (  

ٍرخم$وا م$ا ي$صلح للن$داء دون ن$داء �ض$طرار: (ًإذا تركيب الك$.م ُ َ K( ف$ذكر ش$رطين م$ن ش$روط ج$واز الت$رخيم ،َ َ
  :دون نداء

ًبشرط كون الُمرخم ص$الحا للن$داء، : يعني) ما يصلح للنداء: (ًأو� قال K َل$و َدخل$ت علي$ه : يعن$يَ ُص$لح، نح$و) ي$ا(َ َ :
َي$صلح أن ُين$ادى، تق$ول) يا أحمد.. أحمد( ُ lُمن$ادى مبن$ي عل$ى ال$ضم، : ًإذا) ي$ا أحم$د: (َ َ ِي$صح : ً� ي$صلح، إذا) ي$ا الغ$.م(َ َ

ِترخيم  َدون نداء، =نه لو َدخلت علي$ه ) أحمد(َ Kالن$داء ص$ح الن$داء، ) ي$ا(َ ) ي$ا الغ$.م(؟ ھ$ل ي$صح ترخيم$ه أو �) الغ$.م(َ
�Kض$طرار، � ُب$د أن ) الغ$.م(� يج$وز ت$رخيم : ًإذا) أل(وحرف الن$داء � ي$دخل عل$ى م$ا في$ه ) أل(دخلت عليه : نقول ٍ

  . ًيكون صالحا للنداء

ً� ُبد أن يكون ُمْضطرا إليه، ف. يجوز ذلك في السعة: ًإذا) ٍ�ضطرار � في السعة( K K.  

َ زائدا على الث.ثة، أو بتاء التأنيث، و� تشترط العلمية و� التأني$ث بالت$اء، يعن$يKأن يكون إما: الشرط الثالث ُ ًَ َ : �
ًُي$شترط ھن$$ا؛ =ن$$ه ل$$يس ترخيم$$ا اص$ط.حيا، وإنم$$ا ھ$$و م$$ن ب$$اب ال$ضرورة، وإذا قي$$ل ٍ)ض77طرار: (ً َ ِْ lف$$ي ال$$شْعر : يعن$$ي) ِ

ٍخاصة، � في سعة الك$.م، وإذا ك$ان ك$ذلك حينئ$ذ ل$م يك$ن الت$رخ َ وھ$و أن م$ا ج$اء : ًيم اص$ط.حيا ونرج$ع إل$ى ا=ص$لِ
ُِمرخم$ا ف$ي ال$$شْعر � ُب$د م$ن ض$$ْبطه بم$ا ورد في$$ه، يعن$ي ِ َ َK l ً K : ًُينظ$ر ف$$ي أحوال$ه فتؤخ$$ذ من$ه ال$شروط فتْجع$$ل ش$روطا ف$$ي َُ َ

  . صحته، وما عداه فيبقى على المنع

ٍ)ض7طرار: (قلن$ا َ ِْ ُرخم7وا ِ َأطلق$$ه فل$م ي$شترط العلمي$$ة و) .َ َ ََ ََ ٍورخم$وا �ض$$طرار : (التأني$ث بالت$اء، اقت$ضى ك.م$$ه ھن$اَ K
: ٌلغة من ينتظر، ولغة من � ينتظر، وھو على لغة التمام إجماع، يعن$ي: ٌأن ھذا الترخيم جائز على اللغتين): دون نداء

د lَعلى لغة من � ينتظر ھذا محل وفاق، وأما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه الُمبر K.  

ُرخموا (: قولهًإذا lثم في الترخيم لغتان، أطلق الناظم كأنه يجوز على اللغتين ُمطلقا، فإذا رخ$م ف$ي ال$شْعر ج$از ) .َ ًK َ K ُ
Kأن يرخمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من � ينتظر، أما لغة التمام وھي من � ينتظر، ھذا      l  

Kجائز باFجماع، وأما على لغة من ينتظر فھذا فيه  دٌ lَخ.ف، أجازه سيبويه ومنعه الُمبر .  

ٍو)ضطرار        ( َ ْ َِ ُرخموا ِ َدون .َ َندا ُ َدون(، )ِ َن7دا ُ َق$صره لل$ضرورة) ٍءِ َدون(و، َ ٌھ$ذا ظ$رف ُمتعل$ق بمح$ذوف ح$ال م$ن ) ُ ٌِ l
Kرخُموا: (من المفعول به، =ن أصل التركيب).. َما( ٍ ما يصلح للنداء دون نداء �ضطرارَ ٍ.(  

ُنحو( ْ َأحمدا َ َ ْ ُنحو(وذلك نحو، : ا=لف لmط.ق، يعني) َ ْ   .خبر مبتدأ محذوف) َ

ًھذا ا=صل، إذا إذا حصل � في النداء ل$م يك$ن . النداء في ِملَالك أواخر حذف الترخيم أن سبق قد: " قال الشارح
  .ھو الترخيم ا�صط.حي معنا ھنا

) أحم$د(ـ ك$ للن$داء ص$الحة كونھ$ا: ث.ث$ة، ب$شرط ٍطوب$شرلك$ن  ،النداء غير في الكلمة آخر للضرورة حذفُي وقد
Kف. ُيرخم، ) الغ.م(ٍف. يجوز حينئذ في    : � يصح، ومنه قوله) الغ.م(َ

َل77777777نعم ْ ِ َالفت77777777ى َ ُتع77777777شو َ ِض77777777وء َل77777777ىِإ َْ ِن777777777ار َ   ِهَ

  

ُطري7777777ف ِ ُب7777777ن َ ٍم7777777ال ْ َليل7777777ة َ َ ِلج7777777وعٱ َْ ُ   َصرَلخ7777777اَو ْ

  ج

َف وجعل ما بق$ي م$ن ا�س$م بمنزل$ة اس$م ل$م ُيْح$ذف من$ه ش$يء، فحذف الكا) ٍمالك.. ٍمال(ٍطريف ابن مالك، : أي ٍ ِ
  .Kولذلك نونه

َليس jحي َ َعلى َ ِبخال ِونُنَالم َ َ ٍبخالد: (يعني.. ِ ِ.(  

K إ� م$ا ش$ذال$شروط م$ن ٍع$ار من$ادى - ال$ضرورة غير في :يعني – غيرھا في مKخَرُي و�:  قال في التسھيل أي " َ
  .ًأن يكون إما زائدا على ث.ثة أحرف، أو بتاء التأنيث.. كلمة صالحة للنداء للضرورةكون ال: شروط؟ الث.ثة السابقة

ِصاح اَي).. يا صاح(سبق معنا و) أطرق كرا(، )كرا أطرق(و) صاح يا: (نحو من Kذَش ما إ�  َ    

ِط6حْاصِب ِيهِف ًلمعنى .شذ ِ  



                                                            
1511

lھ$ذا ش$اذ، لكن$ه لكث$رة اس$$تعماله وخاص$ة ف$ي ال$شْعر :  نق$ول ً K لكث$رة اس$$تعماله : نق$ول) ي$$ا ص$اح ش$مlر.. ي$ا ص$اح(َ
ُِعومل ُمعامل$ة العل$م، حينئ$ذ ُح$ذف من$ه ا=خي$ر وھ$ذه ھ$ي علت$ه، وإ� ف$ي ا=ص$ل ٍِ َ lأن$ه � ُي$رخم إ� ف$ي ال$شْعر خاص$ة : َ K َ

  .�ضطرار

lذا ُرخ$م � ف$ي ب$اب لكن ا=شھر أنه � ُي$شترط إ. ًشذوذا ميةَلَالع مَدَع مع ماlخُرَف) كروان(و) صاحب( :ا=صل إذ
ًالنداء أن يكون علما، و� مستوفيا للشروط السابقة، وأم$ا  ً َ ِص$اح(َ Kلم$اذا ن$ص اب$ن مال$ك ھن$ا عل$ى أن$ه ش$اذ؟ =ن$ه ل$يس ) َ َ

َبعلم، ونحن نقول ٍو)ضطرار: (َ َ ْ َِ ُرخموا ِ َدون .َ َندا ُ ِخالفوا ا=صل، =ن$ه إذا اْس$تْعمل ص$احب ف$ي ال$شعر ي$ؤتى ب$ـ: نقول) ِ ُ :
َالنداء، ونحن ا]ن بحثنا فيما ُرخم دون نداء، ف. ُيشترط فيه العلمية) اي( lَ.  

ًفُرخم مع عَدم العلمية شذوذا، إذا) صاحب: (إذ ا=صل) أطلق كرا(و) يا صاح: (وھنا قال في ً َ lَ َ ِص$احيا : َ ِص$اح (َ َ 
ْر lِھذا ُمنادى ُحذفت ) صاح: (نقول) َشم َليس بعلم ھو: ًالنداء، إذا) يا(َ   . شاذ، وليس بحثنا في ھذاَ

َو)ض777777777777777777777طرار رخم777777777777777777777وا دون ن777777777777777777777دا َ ُِ ُِ َ َ ْ َ. ٍ ِ  

  

َم7777777777ا للن7777777777دا ي7777777777صلح نح7777777777و أحم77777777777دا ََ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََ َ Mُ ِ  

  

  

ُٱ)ختصاص: ثم قال رحمه ' َ ِ ْ ِ .  

َٱ)خت777777777777777777777صاص كن7777777777777777777777داء دون ي7777777777777777777777ا ُ ََ ُ ٍَ ِ َِ ْ ِ  

  

َكأيھ77777777777777ا ٱلفت77777777777777ى ب77777777777777إثر ٱرجوني77777777777777ا ُ ْ َ cِ ِ ْ َِ ِ َ َْ َ
  

  

َوق77777777777777777777د ي77777777777777777777رى ذا دون أي تل77777777777777777777و أ ََ ^ َ ُ َْ ِ َ ُ َْ   ْلَ

  

ْكمث777777ل نح777777ن ٱلع777777رب أس777777خى م777777ن ب777777ذل َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْْ َُ َ ََ ْ ِ ِ  

  

  ...!!!   ونقف على، ھذا و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  101الدرس 

  

ِ                             بسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .   

َ الص.ةالحمد [ رب العالمين، و Kالس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و.  

  : أما بعد

ُ)ختصاصٱ: - رحمه ' -قال الناظم  َ ِ ْ ِ.  

Kھذا باب ذك$ر م$ا يتعل$ق با�خت$صاص، : أي َ ْ ُ)خت7صاصٱِ َ ِ ْ َافتع$ال (ِ ِ َافتع$ل: َكا�جتم$اع م$صدر) ْ َ ِيفتع$ل.. ْ َ ْ ًافتع$ا�، .. َ َ ِ ْ
َاْجتمع يْجتمع اْجتماع: َكما ُيقال َ َِ ِ َ ًأنه من اختص ف.ن ف.نا بكذا، أي: ًا، وا=صلَ ُ ٌْ K :َقصره عليه َ.  

ًمعن$ى لغ$وي، ومعن$ى اص$ط.حي، المعن$ى اللغ$وي: وھو في ا�صط.ح ُي.حظ فيه معني$ان َوھ$و ق$ْصر الحك$م : ً
$$ر ب$$ه البي$$انيون ع$$ن الح$$صر، وعن$$دھم الق$$ْصر والح$$ْصر، وھن$$ا ُع lَعل$$ى بع$$ض أف$$راد الم$$ذكور، وھ$$ذا إن ك$$ان ُيعب $$ر َ lَب

  . با�ختصاص

ًوھذا ُمناسب للفعل الذي ُيقدر ناصبا، =نه يق$ال كم$ا ف$ي الح$ديث K َ Kإن$ا{: ٌ َمعاش$ر ِ َ ِا=نبي$اء َِ َ ِ ْ َمعاش$ر(} َ َ ٌھ$ذا من$صوب ) َِ
Kعلى ا�ختصاص، لماذا ُسمlي من$صوبا عل$ى اخت$صاص؟ =ن الفع$ل الم$ضمر الُمق$در َ K : ول$م ُيعيlن$ه س$يبويه ب$ـ) kأخ$ص: (ً

Kولكن جماھير المتأخرين على أنه ُيقدر )" أعني(ٌمنصوب بـ : " وإنما قال) kأخص( ًاخت$صاصا، : ول$ذلك ُس$مlي) kأخ$ص(َ
  . ٌھو منصوب على ا�ختصاص: فُيقال

Kجع$$ل ب$$اب ا�خت$$صاص داخ$$. ف$$ي ب$$اب المفع$$ول ب$$ه وھ$$و ك$$ذلك، فلم$$ا ع$$رف ) جم$$ع الجوام$$ع(وال$$سيوطي ف$$ي  Kَ َ ًَ
ِومن$$ه م$$ا ن$$صب عل$$ى ا�خت$$صاص: "  ق$$الKالمفع$$ول ب$$ه وب$$ين أحكام$$ه، ِم$$ن المفع$$ول ب$$ه، م$$ا ن$$صب عل$$ى : أي) من$$ه" (ُ ُ

َلما عرف وذكر أحكام المفعول به قال) قطر الندى(ا�ختصاص، كما فعل ابن ھشام في  َ K Kَ" :َومنه الُمنادى."  

: ٌإذ ھ$و مفع$ول ب$ه. ت$صاصَالمفعول به أشبه ما يكون بالجنس العام، يدخل تحته الُمنادى، ويدخل تحته ا�خ: ًإذا
Kإن$$ا{ َمعاش$$ر ِ َ ِا=نبي$$اء َِ َ ِ ْ َمعاش$$ر: (نق$$و} َ َ ًھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه، إذا مث$$ل) َِ ًض$$رْبت زْي$$دا: (ٌ َ َ َلك$$ن لم$$ا اخ$$تص بكون$$ه ُين$$صب بفع$$ل ) َ ْ ْK K

Kُمضمر واجب اFضمار، ثم ھو ُمعين في كل موقع، فُيقال KK Kحينئذ اختص ببعض المسائل) أعني(و) kأخص: (ُ ْ ٍ.  

  .َقْصُر الحكم على بعض أفراد المذكور، ھذا معناه في اللغة: ًإذا

َولم يجتھد النحاة في تعريفه من جھة ا�صط.ح، وإنما يذكرون ھ$ذا المعن$ى الع$ام، ول$ذلك ا=ش$ُموني ذك$ر ھ$ذا  َ ْ ْ
َمعاش$ر َنْح$ُن{: وھ$ذا معن$ى" ق$ْصر الحك$م عل$ى بع$ض أف$راد الم$ذكور: ا�خت$صاص: " المعنى، قال َ ِنبي$اءَا= َِ َ ِ ھ$ذا في$ه } ْ

َمعاش$$ر{ُمعن$$ى التخ$$صيص، ومعن$$ى ق$$ُصور الحك$$م عل$$ى بع$$ض أف$$راد الم$$ذكور،  َ ِا=نبي$$اء َِ َ ِ ْ ُن$$ورث � َ َ نف$$ي : ھ$$ذا الحك$$م} ُ
ٍاFيراث ھذا ُمختص با=نبياء، حينئذ نقول v :ٌھذا قْصر للحكم على بعض أفراد المذكور َ.  

Kولك$$ن بع$$ضھم عرف$$ه بقول$$ه ٍل$$ق ب$$ضمير م$$ا ت$$أخر عن$$ه م$$ن اس$$م ظ$$اھر معرف$$ة، معم$$ول ٍھ$$و تخ$$صيص ُحك$$م ُع: َ ٍ ٍ ٍٍ َ ِ l
ٍھ$ذا واض$ح، =ن$ه اخت$صاص، و=ن$ه ق$ْصر ُحك$م عل$ى بع$ض ا=ف$راد، وھ$ذا ) ٍتخصيص ُحكم. (k=خص واجب الحذف َ

  .معناه اللغوي

َُعلق بضمير ما تأخر عنه( ِ l (أن يتق$دم ض$مير الم$تكلم : =نه ُيشترط كما س$يأتيl َ K َمع َنْح$ُن{َ َاش$رَ ِا=نبي$اء ِ َ ِ ْ ُن$ورث � َ َ ُ {
Kإنا{..  َمعاشر ِ َ ِا=نبياء َِ َ ِ ْ Kكما مث$ل الن$اظم ھن$ا، فيتق$دم أول الك$.م ض$مير ُم$تكلم، ث$م ي$أتي بع$ده ھ$ذا ) kارجوني أيھا الفتى(} َ ُ l K K َ

  .المفعول به المنصوب على ا�ختصاص

kمعم$ول =خ$ص(� يك$ون نك$رة، ) ف$ةمعر(ً� يكون ضميرا كما سيأتي، ) ٍتأخر عنه من اسم ظاھر( Kع$ين ھن$ا، ) ٍ َ
َباب ا�ختصاص، معمول لفعل ُمْضمر واجب اFضمار تقديره: ولذلك قيل   . kأخص: ٍ

َففي مثال الناظم ھنا  ِارجون) (ارجوني أيھا الفتى(ِ ُ َأيھا(ٌالياء ھذه مفعول به ) يْ c َالفتى َ َأيھ7ا(kأخ$ص : يعن$ي) َ c : ، ف$ـ)َ
cأي( Kوب على ا�ختصاص، لكنه من جھة المحل، =نه مبني في اللفظھذا منص) َ َ.  

  . ھذا حقيقته من حيث المعنى ا�صط.حي، والمعنى اللغوي: ًإذا

  :ٌمحصور في ث.ثة أمور: لماذا يؤتى به؟ قال النحاة: وأما الباعث له، يعني

ْفخ$$رال: (ا=ول Kعل$$ي َ َ َُيْعتم$$دk أيھ$$ا الك$$ريم َ ٌأت$$ى بي$$اء الُم$$تكلم، س$$واء كان$$ت ) Kعل$$ي.. (م أخ$$صKعل$$ي أيھ$$ا الك$$ري).. َ l
ِارجون(مجرورة أو منصوبة كما في  ُ ) ًّأيُ◌(و) kأي(وھ$و نع$ت ل$ـ ) أل(ًاسم جنس ُمحل$ى ب$ـ ) الكريم) (kأيھا الكريم(، )يْ

Kعلي: (َھو المنصوب على ا�ختصاص، يعني تقديره َ k أخص أيھا الكريم يعتمد الفقيرَ k.(  
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ٌأنا أيھا العبد الضعيف ُمفتقر إلى عفو '، : -ب التواضعمن با-الثاني  ِ kَ   ). أنا أخص أيھا العبد.. أنا أيھا العبد( ْ

نح$ن الُع$رب أق$رى الن$اس لل$ضيف، : َھ$ذا ُم$ْبھم، ال$ضمائر كلھ$ا مبھم$ة) َنح$ن: (بيان المقصود بال$ضمير: الثالث
Kوھذا مثل به الناظم لكن ُنحن (؟؟؟..َ ْ َالعرب َ ْ َس7خىَأ ُ ْم7ن ْ َب7ذل َ ٍج$اء لف$ظ الع$رب وھ$و مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف ! ف$انظر) َ ٌ

ُوجوبا تقديره أخص، فتقول  َالعرب(ً ْ ًھذا من$صوب عل$ى ا�خت$صاص، إذا) ُ الباع$ث عل$ى اFتي$ان بھ$ذا التركي$ب، وھ$و : ٌ
Kإن$ا{: ٌتركيب صحيح فصيح، ول$ذلك ج$اء ف$ي ال$سنة َمعاش$ر ِ َ ِا=نبي$اء َِ َ ِ ْ ُن$ورث � َ َ Kخ$ر، وإم$ا للتواض$ع، وإم$ا لبي$ان Kإم$ا للف} ُ K

  . المقصود بالضمير

ُ)ختصاصٱ َ ِ ْ ِ  

َوإنما ذكر ھذا الباب بعد أب$واب الن$داء، لم$اذا؟ ق$الوا َ Kل$شبھه ب$ه ف$ي اللف$ظ، كم$ا ن$ص الن$اظم ق$ال: ْ ُ)خت7صاصٱ: (َ َ ِ ْ ِ 
َكنداء ِ َوسيأتي أن ا�ختصاص ُيفارق النداء في ثم$اني ع$شرة موض$عا، والن$اظم ت$رك ) ٍ◌َ َ كثي$ر م$ن الم$سائل، أو بع$ض ً

ِالمسائل التي تتعلق بھذا الباب، ولذلك المكودي في شرحه قال ُ K َ   . =نه لم يذكر إ� بيتين" قد أجحف الناظم بھذا الباب: "َ

  : قال رحمه '

ُ)خت77777777777777777777صاصٱ َ ِ ْ ٍكن77777777777777777777داء ِ َ ِ َ دونَ   َي77777777777777777777ا ُ

  جج

َكأيھ777777777777777ا c َ َلفت777777777777777ىٱ َ ِب777777777777777إثر َ ْ ِ ِرجونٱ ِ ُ   َي777777777777777اْ

  

ْوق7777777777777777د َ َي7777777777777777رى َ َتل7777777777777777و َ̂يأ َنُدو َذا ُ   ْ◌َلأ ِ

  

ِكمث777777ل ْ ِ ُنح777777ن َ ْ َلع777777ربٱ َ ْ َس777777خىَأ ُ ْم777777ن ْ َب777777ذل َ َ◌ْ  

  ج

َا)خت77صاص( ِ ْ َكن77داء(مبت$$دأ وھ$$و خب$$ر، ) ِ ِ ُ)خت77صاصٱ(lج$$ار مج$$رور ُمتعل$$ق بمح$$ذوف خب$$ر المبت$$دأ، ) ٍ◌َ َ ِ ْ ٍكن77داء ِ َ ِ َ (
َدون(ِمثُل النداء، : يعني َدون) (َيا ُ َدون(وف نع$ت، وlھذا ظرف من$صوب عل$ى الظرفي$ة، ُمتعل$ق بمح$ذ) ُ ھ$ذا م$ضاف ) ُ

ِقصد لفظه) َيا(و   . ٌمضاف إليه: ُ

ٍكنداء: (ًإذا َ ِ َ دونَ َدون) (َيا ُ ٍالك$اف داخل$ة عل$ى ق$ول ) كقول$ك(م$ضاف إلي$ه ) َي7ا(ھذا نعت لنداء، وھو م$ضاف و) ُ
ًمحذوف، وھذا دائم$ا نق$دره إذا كان$ت الك$اف داخل$ة عل$ى جمل$ة  l َ َ َكأيھ7ا(ٍ مف$رد، بخ$.ف إذا كان$ت داخل$ة عل$ى) كقول$ك(ً c َ َ 

َلفتىٱ ِھذه الجملة في محل جر قصد لفظھا، ) َ ِبإثر(ُ ْ ِ   ).cأي(حال من ) ِ

ِرجونٱ( ُ َأيھ7ا: (ا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، يعن$ي) َي7اْ c َالفت7ى َ ِب7إثر َ ْ ِ ِرجونٱ(بع$د : يعن$ي) ِ ُ ِھ$ذا مث$ال ا�خت$صاص ال$ذي ) َي7اْ
ٍكنداء(ھو َ ِ َدون َ فع$ل أم$ر للجماع$ة مبن$ي عل$ى ح$ذف ) اْرُج$و) (kرج$وني أيھ$ا الفت$ىا: (كأن$ه ق$ال ف$ي تركي$ب المث$ال) َي7ا ُ

ِرج7ونٱ(مفع$ول، ) الياء(للوقاية و) النون(فاعل و) الواو(النون و ُ الي$اء ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل ) يْ
  . نصب مفعول به

ٌمبني على الضم في محل نصب على المفعولية بأخص، فھو مفعول به مثل ) cَيأ(و k l ًرْبت زيداَض(َ ، لك$ن الف$رق )َ
Kلبعض المسائل بينه وبين المفع$ول ب$ه، وال$ذي ُيْھ$تم ب$ه النح$اة أن العام$ل ھن$ا ُمع$ين وھ$و k ، وأن ھ$ذا )أعن$ي(أو) kأخ$ص(َ

أن .. المنصوب عل$ى اخت$صاص.. أن يكون المفعول به: العامل محذوف واجب الحذف، وا=كثر في باب ا�ختصاص
  . ھذا ھو الغالب، كثير كما سيأتي) تھاKأي(و) kأيھا: (يكون لفظ

َلفت7ىٱ(وح$رف تنبي$ه ) ھ$ا(وً وجوب$ا المحذوف kبأخص المفعولية على نصب محل في lمَالض على ٌمبني) cَيأ(فـ  َ (
َلفت7ىٱkأيھ$ا (، فق$ط للفظھ$ا ت$ابع )cَيأ: (ـل$ً نعت$ا ا=ل$ف عل$ى رةKقدُم ةKمَِضب مرفوع cأي(ًإذا ) ارج$وني أيھ$ا الفت$ى.. َ ھ$ذا ): َھ7اَ

ٌنصب على ا�ختصاص لكن مح.، =نه مبني في اللفظ، و ً َ َ ِ َأيھا(ُ c ُي$ا أيھ$ا ال$ذين آمن$وا ((ھ$ي الت$ي ف$ي ب$اب الن$داء ھن$ا ) َ َ َ َ َِ kK َ 
Kيا أيھا الناُس ((  .. ]104:البقرة))[ َ َk َ ھي نفسھا ولكن اْستعيرت ھنا لمعنى سيأتي وھو ]21:البقرة))[َ ِ Kث$م  الخطابي$ة، إف$ادةُ ُ

ٌاتفقوا ھناك على أنھا مبنية، وھنا ُمختلف َ َھل ھي مبنية أم ُمْعربه؟ كما سيأتي: ْ ٌ .  

َ)ختصاصٱ: (ًإذا ِ ْ ٍكنداء(ٌوھو خبر ) ُ◌ِ َ ِ َدون َ ٍكن7داء: (ٌأن ا�ختصاص شبيه بالنداء، =نه قال: يعني) َيا ُ َ ِ َُيفھ$م : ًإذا) َ ْ
ھ$و مث$ل الن$داء ف$ي بع$ض : ً إقبال، وھذا ليس فيه طلب إقب$ال، إذامنه أن ا�ختصاص ليس ُمنادى، =ن النداء فيه طلب
ًا=حكام اللفظية، وأما من حيث المعنى ف.، إذا يعني K : ِأن ا�خت$صاص ش$بيه بالن$داء، وفھ$م من$ه أن$ه ل$يس من$ادى، =ن$ه ُ ٌ

ٍكنداء: (قال َ ِ ُ)ختصاصٱ(وإذا قيل ) َ َ ِ ْ َكنداء ِ ِ ًمثل نداء، إذا: يعني) ٍ◌َ   . ذا ھو الظاھرليس منه، ھ: ٍ

ِوفھم من قول$ه َدون: (ُ َأش$به م$ا يك$ون بال$صفة الت$ي ُيْحت$رز بھ$ا ع$ن غيرھ$ا ب$ل ھ$ي ك$ذلك، : ھ$ذا قي$د، يعن$ي) َي7ا ُ َ
َدون( ٍو� أخواتھا، � لفظا و� تقديرا، حينئذ نقول) يا(ا�ختصاص � تدخل عليه : يعني) َيا ُ ً ِ=ن$ه ق$د ي$رد .. ول$و ك$ان: ً َ
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َكنداء(أنه  ِ �، � ُيمك$ن : عل$ى ا�خت$صاص، نق$ول) ي$ا(قد يتبادر للذھن أن$ه ُيمك$ن أن ت$دخل : ً أشبه النداء، إذا:يعني) ٍ◌َ
  . على المنصوب على ا�ختصاص) يا(أن تدخل 

ِوفھم من قوله: ًإذا َدون: (ُ ِأنه � يْصحب حرف النداء، وفھم من المثال قوله) َيا ُ ُ َأيھا: (َ k َالفتى َ ِب$إثر َ ْ ِ ِھ$م ُف) َاْرُجوني$ا ِ
.أي(أن : من المثال � توصف باسم اFشارة كما ھو الشأن في المنادى ھن$اك، ھن$اك يج$وز أن توص$ف باس$م اFش$ارة ) َ

ُي$$$ا أيھ$$$ا ال$$$ذين آمن$$$وا((Kوأم$$$ا ھن$$$ا ف$$$.، و� بالموص$$$ول، كم$$$ا ف$$$ي الن$$$داء  َ َ َ َِ kK cأي( وص$$$فت ]104:البق$$$رة))[َ بالموص$$$ول ) َ
  ).Kالذين(وھو

َأما ھنا في باب ا�خت$صاص، ول$و ك$ان ا�خت$صاص مث$ل الن$داء ) Kالذي(وصف بـ : نقول) بوهkيا أيھا الذي قام أ( ِ K
cأي(َيشبھه إ� أنه � ُيوصف  cأي(باسم اFشارة و� بالموص$ول كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي ) َ َ� توص$ف : ًف$ي ب$اب الن$داء، إذا) َ ُ

  .باسم اFشارة و� بالموصول كما في النداء

ِوفھم من قوله ِرجونٱ: (ُ ُ Kأنه � ُبد أن يتقدمھا ك.م وھو كذلك، =ن الفع$ل ال$ذي ُيق$در ف$ي ا=ص$ل، ف$ي ا=ص$ل ) يْ K Kَ َ
ًأنه � يكون إ� ُمتوسطا حشوا، إ� في ب$اب اFغ$راء كم$ا س$يأتي ْ َال$ص.ة(ال$زم أخ$اك، : يعن$ي) أخ$اك أخ$اك: (ًَ َ K ًجامع$ة َ َِ (

ِرجونٱ(احضروا الص.ة، فـ : يعني ُ Kد أن يتقدمھا ك.م، لذلك قيده الناظم قالأنه � ُب) يْ ٌ K Kَ) :َأيھا c َالفتى َ ِبإثر َ ْ ِ ِرجون ٱِ ُ   ).َياْ

�K ُبد أن يتقدم على المنصوب على ا�ختصاص ك.م، و� يك$ون ف$ي أول الك$.م، وأن$ه � ُب$د أن يك$ون في$ه : ًإذا K Kٌ َ
Kضمير المتكلم، ولذلك خصه من خصه في التعريف السابق Kَ َ َl : تخصيُص ُحك$م ُعل$ق ب$ضمير م$ا ت$أخر عن$ه، ال$ذي ت$أخرl ٍ ِ َ

َأيھا: (ھنا c َالفتى َ lتأخر عن الضمير الُمتقدم، وھو في ) َ َ ِرجونٱ(َ ُ   . الياء) يْ

ِوفھم من قوله َكنداء: (ُ ِ ٍأنه منصوب بفعل محذوف واجب الحذف، =ن المنادى قلنا) ٍ◌َ ًمنصوب لفظ$ا أو مح$.، : ٌٍ َ ً
ْح$ذوف واج$ب الح$ذف، مثل$ه ھن$ا =ن$ه ق$الٌوالعامل فيه فعل م ِ َكن7داء: (ٌ ِ َھ$ذه ا=حك$ام كلھ$ا م$أخوذة م$ن ت$ْصريح : ًإذا) ٍ◌َ

  :الناظم

ُ)خت777777777777777777777صاصٱ َ ِ ْ ٍكن777777777777777777777داء ِ َ ِ َ دونَ   َي777777777777777777777ا ُ

  

َكأيھ7777777777777777ا c َ َلفت7777777777777777ىٱ َ ِب7777777777777777إثر َ ْ ِ ِرجونٱ ِ ُ   َي7777777777777777اْ

  

ِرجونٱ( ُ ِرجونٱ(ا=لف ھذه لmط.ق، ) َياْ ُ   ).ادعوني(مثل ) يْ

ُ)ختصاصٱ( َ ِ ْ ٍكنداء(خبر وھو ) ِ َ ِ َكنداء: (لماذا قيل) َ ِ جاء على صورة النداء، تفسير وجه ال$شبه ھن$ا ب$ين : ؟ أي)ٍ◌َ
ًأن ا�خت$$صاص ج$$اء عل$$ى ص$$ورة الن$$داء لفظ$$ا، توس$$عا، وھ$$ذا وج$$ه ال$$شبه بينھم$$ا: ا�خت$$صاص والن$$داء ًk : كون$$ه عل$$ى

َص$ورته غالب$ا، =ن$ه س$يأتي أن$ه � ُي$ْستعمل  أن المفع$ول ال$$ذي : وا=ص$ل ف$ي ب$اب ا�خت$صاص، الغال$ب )Kأيتھ$ا(و) kأي(ً
ًا�ختصاص أشبه النداء في كونه على ص$ورته غالب$ا، وم$ن : ًھذا الغالب، إذا) Kأيتھا(و) kأيھا(ُينصب على ا�ختصاص 

ُنحن(غير الغالب  ْ َلعربٱ َ ْ   ).kأي(ما جاءت ) ُ

ھ$ذا وج$ه ال$شبه ب$ين الن$داء وا�خت$صاص، ) اKأيتھ(و) kأيھا(ًغالبا يكون المنصوب على ا�ختصاص : ٍحينئذ نقول
ِولذلك أرى أنه لو فصل الباب عن باب النداء لكان أولى، =ن ا=حكام كلھ$ا ال$سابقة � تت$أتى ف$ي الن$داء ُ � تت$أتى ف$ي .. َ

َأم$ا ا�س$$تغاثة ونحوھ$ا ا=م$$ر واض$ح، ُي$$ستعم! ًب$اب ا�خت$$صاص، لك$ن � أدري لم$$اذا جعل$وا الب$$اب مرتبط$ا بالن$$داء؟ K ل
yإذا ف$رق بينھم$ا، عل$ى ك$ل) أدع$و(وھن$اك ) kأخ$ص(Kبعض أحرف النداء، أما ھنا معمول لفعل محذوف  ٌ ھ$ذا م$ا ج$رى : ً

  . عليه النحاة

َكنداء( ِ ًجاء صورة النداء لفظا توسعا، وھذا وجه ال$شبه بينھم$ا: أي) ٍ◌َ ً ِكون$ه عل$ى ص$ورته غالب$ا، ل$ئ. ي$رد أن : َ َ ً
ُنحن).. (أل(ًليس على صورة المنادى، =نه � يكون تاليا لـ ) أل(بـ المنصوب على ا�ختصاص المقرون  ْ َلع7رب ٱَ ْ م$ا ) ُ

) Kأيتھ$ا(و) kأيھ$ا(K، وأم$ا )أل(ً=ن$ه ُمحل$ى ب$ـ ) يا(ًوجه الشبه ھنا؟ ليس فيه شبه، =ن الُعْرب ھنا � ُيمكن أن يكون تاليا لـ 
  .َوھذا واضح بيlن) يا(ًأن يكون تاليا لـ ) تھاKأي(و) kأي(ُيمكن أن يكون المنصوب على ا�ختصاص في 

ًأن ك$. م$ن ا�خت$صاص والن$داء ُيوج$د مع$ه ا�س$م ت$ارة : وُيمكن أن يكون وجه الشبه ب$ين ا�خت$صاص والن$داء ً ُ
ًمبنيا على الضم، وتارة منصوب، انظر K ًتكلف في جْعل شبه بين النداء وا�ختصاص، إذا! ً َ k ًنفصله ابتداء، ونق$ول: َ ْ ھ$و : َ
َنوع من المن$صوبات و� يل$زم أن نق$ول Kمث$ل الن$داء، ث$م نحك$م علي$ه بأن$ه كالمن$ادى، ث$م ن$أتي ونتكل$ف ف$ي وج$ه ال$شبه : ٌ K Kُ ُ َْ ِ

Kبينھما، =ن الشبه بعيد جدا، كل منھما ُمنف$صل ع$ن ا]خ$ر، ول$ذلك تكلف$وا؛ =ن$ه ف$ي وج$ه ال$شبه ا=ول ق$ول َ ٌ أن$ه ي$أتي : ً
Kيھا وأيتھاأ(المنصوب على ا�ختصاص بـ  k ( والمنادى كذلك)يا أيھاk ..يا أيتھاK ( قد يرد عليكم)ُنح7ن ْ َلع7رب ٱَ ْ ھ$ذا : ق$الوا) ُ

Kأيھا وأيتھا(من غير غالب، والغالب  k.(  
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ًأن المنصوب على ا�ختصاص ت$ارة يك$ون مبني$ا ف$ي اللف$ظ وھ$و: قول آخر في وجه الشبه Kأيھ$ا وأيتھ$ا(ً k( وت$ارة ،ً
ْنح(ًيكون منصوبا  َلعرب ٱُنَ ْ َظھر، مثل) ُ ًيا طالعا جب.: َ ًت$ارة يك$ون : ً، إذا)ي$ا زي$د(ھ$ذا مث$ل ) kي$ا أيھ$ا.. (ٍيا غ$.م زي$د.. ً

َمبنيا، وتارة يكون ُمعربا، يرد على ھذا وجه الشبه ًَ Kأن علة البن$اء ھن$اك لي$ست ھ$ي عل$ة البن$اء ھن$ا، : ًً Kِ ُِبني$ت ھن$اك ) kأي(ِ
ٍلعلة تقتضي البناء، وھنا  K   .ما وجه الشبه؟ � وجه: ًُمغايرة، إذاِ

ًأن ك. منھما منصوب بفعل محذوف وجوبا، وھذا � يقتضي أن يكون مثل$ه، =ن التح$ذير ق$د : كذلك قيل الثالث ْ ٍْ ِ ٌ ً
ًُينصب بفعل محذوف وجوبا، وكذلك اFغراء قد يكون ُمنصوبا بفعل محذوف وجوبا، إذا ً ً ً ٍْ ٍِ ٍِ َ Kوج$َدت العل$ة والحك$م ي$دو: َ ِ ر ِ

ًمع علته وجودا وعدما ً .  

َنتجاس$$$ر عل$$$ى النح$$اة ونق$$$ول: يعن$$$ي.. الظ$$$اھر و' أعل$$م: ٍعل$$ى ك$$$ل َ ب$$$اب : ً� وج$$$ه ش$$$به أص$$. ب$$$ين الب$$$ابين: َ
Kا�ختصاص ُمختص ُمنفصل، وب$اب الن$داء ُمنف$صل، ول$ذلك أح$سن ال$سيوطي أيم$ا إح$سان عن$دما ق$ال َ َْ :  أي–ومن$ه : " ْ

ِ ما نصب على ا�خ-المفعول به  Kتصاص، من المنصوب مفع$و� ب$ه بفع$ل واج$ب اFض$مار ب$اب ا�خت$صاص، وق$دره ُ َ ٍ ِ ً
  .ھذا أولى) أعني: (سيبويه بـ

ُ)ختصاصٱ: (ًإذا َ ِ ْ ٍكنداء ِ َ ِ َدون َ ِوأخواتھا لفظا ونية، كقولك) َيا ُ K ًِ َأيھا َيا: (ً c َالفتى َ ِبإثر َ ْ ِ ِرجون ٱِ ُ ِب7إثر) (َياْ ْ ِ َبْع$َده، : يعن$ي) ِ
Kحينئذ مث َ cأي(ل لك بـ ٍ   ).Kأيتھا(ومثلھا ) َ

Kث$$م ق$$ال ْوق77د: (ُ َ َي77رى َ َدون َذا ُ َتل77و ^أي ُ و� ) ّأي(الن$$وع الث$$اني م$$ن المن$$صوب عل$$ى ا�خت$$صاص ل$$يس : يعن$$ي) َْلأ ِ
K، ودائما النحاة إذا قدروا )Kأيتھا( Kحينئذ مثلھا المؤنث، يعني) أي(ً ُ ْ ِ �K نحتاج إل$ى أن ُي$نص عل$ى الن$وعين، : ٍ َ ) kأيھ$ا: (فيق$الَ

ْوق$د � يك$ون المن$صوب عل$ى ا�خت$صاص ھ$و ) Kأيتھا(ومثلھا  ً، وإنم$ا يك$ون اس$ما ي$أتي ب$د� ع$ن )Kأيتھ$ا(أو) أي(َ ً K)أيy (
ْوقد: (ولذلك قال) أل(ًمقرونا بـ  َ   . ھذا للتقليل) َ

ْوقد( َ َيرى َ ْوقد(الُمشار إليه؟ المنصوب على ا�ختصاص، ) َذا(ما ھو) َذا ُ َ َي7ر َ َي7رى) (َ ذاىُ Kھ$ذا مغي$ر ال$صيغة، ) ُ
َدون(اسم إشارة مبني عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل رف$ع نائ$ب فاع$ل، ) َذا(و ٌُمرك$ب إض$افي من$صوب عل$ى الظرفي$ة، ) َ̂يأ ُ K َ

  ). َذا(حال من 

ْوق7د( َ َي77رى َ َدون(المن$$صوب عل$$ى ا�خت$$صاص حال$$ة كون$ه ) َذا ُ َتل77و) (أي(م$$ن غي$$ر : يعن$$ي) َ̂يأ ُ َتل77و) (َْلأ ِ  ھ$$ذا )ِ
َي7رى(مفعول ث$اني ل$ـ  َ=ن$ه بمعن$ى ُيْعل$م، ) ُ َتل7و(ِ َتل7و) (َْلأ ِ ٌق$صد لفظ$ه م$ضاف إلي$ه، يعن$ي) َْلأ(م$ضاف و) ِ ِ ) ْ◌َلأ(بع$د : ُ

ِكمثل(مثل ماذا؟ ) َْلأ(ًمقرونا بـ  ْ ِ ُنحن َ ْ َالعرب َ ْ َالعرب) (ُ ْ َدون(ھذا جاء ) ُ َتلو َ̂يأ ُ   .ما جاء نكرة) َْلأ ِ

َلعربٱ: (ٍحينئذ نقول ْ ًھذا ج$اء عوض$ا ع$ن ) ُ أن يك$ون لف$ظ : =ن ا=ص$ل ف$ي المن$صوب عل$ى ا�خت$صاص) cَيأ(ِ
ْق77د(ٍ، حينئ$$ذ ).َيأ( َي77رى(تقلي$$ل ) َ ًأي$$ا(المن$$صوب عل$$ى ا�خت$$صاص م$$ن غي$$ر أن يك$$ون ) ُ ًولكن$$ه مقرون$$ا ب$$ـ ) Kأيتھ$$ا(و� ) ّ
  . =نه � يأتي نكرة كما سيأتي) ْ◌َلأ(

ِكمثل( ْ ِ ُنحن َ ْ َلعرب ٱَ ْ ْنح) (ُ َسخىَأ(مبتدأ ) ُنَ ْم7ن(أق$رى، : ھذا خب$ر بمعن$ى) ْ َب7ذل َ َس7خىَأ(م$ن أعط$ى، ) ْ◌َ م$ضاف ) ْ
ْم77ن(و ْب77ذل(ال$$ذي، م$$ضاف إلي$$ه و: اس$$م موص$$ول بمعن$$ى) َ َ أعط$$ى، الجمل$$ة ص$$لة الموص$$ول � مح$$ل لھ$$ا م$$ن : يعن$$ي) َ

 الع$رب أس$خى م$ن :يعن$ي) kأخ$ص الع$رب: (م$ن؟ ھ$ذا يحت$اج إل$ى بي$ان، ق$ال) نح$ن) (نحن أسخى من ب$ذل(اFعراب، 
َالعرب(أو) َبْرُالع(ٍبذل، حينئذ  َمن$صوب عل$ى ا�خت$صاص، وعامل$ه: نقول) َ ٌفع$ل م$ضمر واج$ب اFض$مار � يج$وز : ٌ ٌ

َالع77رب(ذك$$ره،  ْ ًھ$$ذا اس$$م ُمحل$$ى ب$$ـ ) ُ أن يك$$ون : ًھ$$ل ھ$$ذا مواف$$ق ل5ص$$ل؟ �، ل$$يس موافق$$ا ل5ص$$ل، =ن ا=ص$$ل) ْ◌َلأ(ٌ
ّأي( َ.(  

k وھو ا�سم الظاھر الواقع بعد ضمير يخصه، ھذا على أربعة أنواع، وكم$ا ذكرن$ا :ا�سم المخصوص: ًإذا نقول َ ٍ
ِأن الناظم أجحف بالباب كما قال المكودي ُ.  

Kأيھ$ا وأيتھ$ا(أن يكون المن$صوب عل$ى ا�خت$صاص ھ$و لف$ظ : بل ھذا ھو ا=صل) تھاKوأي ھاkأي( يكون أن: ا=ول k (
ًمبني$$ان عل$$ى ال$$ضم لفظ$$ا، : يعن$$ي، مKال$$ض وھ$$و الن$$داء ف$$ي حكمھم$$ا فلھم$$ا ْ l  �زم) َلأ(ـ ب$$ حل$$ىُم باس$$م الوص$$ف ويلزمھم$$اَ
ٌ� ُبد أن يتلوھما اسم ُمحلى بـ : يعني ،الرفع K)ْأل ًُيْعرب نع$ت، اس$م ج$نس ُمحل$ى ب$ـ ) َ ْأل(َ  أفع$ل أن$ا: (نح$و�زم الرف$ع، ) َ

Kك$ذا مث$ل ال$سيوطي ) العصابة تھاKأي لنا اغفر اللھم(، و)kأي(وھو نعت لـ ) أل(ٌاسم ُمحلى بـ : الرجل ھنا) الرجل ھاkأي كذا
ًُمحل$ى ب$ـ ) الع$صابة(ف$ـ ) أيتھ$ا الع$صابة(ع$صابة ي$دعون ' ع$ز وج$ل، ) الع$صابة تھ$اKأي لن$ا اغف$ر اللھم): (الجمع(في 

y، وأنث )Kأيتھا(، وجاء بعد )أل(   .ٌتابع له.. Kلماذا؟ =ن الصفة ھنا مؤنث) Kأيتھا(ُ
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Kأيا وأيتھا(أن يكون : صل في ا�سم المخصوص الظاھرا=: ًإذا Kللُمذكر و) kأيھا(و) ًّ ًللمؤنث ُمطلق$ا، يعن$ي) Kأيتھا(َ K :
ًللُم$ذكر ُمف$ردا أو ُمثن$ى أو جمع$$ا، و) Kأيھ$ا( ًً K K)أيتھ$اK ( ًللُمؤن$ث ُمف$ردا أو ُمثن$ى أو جمع$$ا، ھ$ذا ًً K K)أيk ..( ھ$ذا ھ$و ا�س$$م ا=ول

َ يأتي عليه، ف. يقع وھو ا=صل الذي   ).تھاkأي وھاkأي( بلفظ إ� lمَالض علىً مبنيا kالمختصَ

ًا�سم المخصوص قد يكون ُمعربا وقد يكون مبنيا، مت$ى يك$ون مبني$ا؟ إذا ك$ان لف$ظ : ًإذا ً ً َ ْ وم$ا ع$داه ) Kھ$ا وأيتھ$اkأي(َ
ًفھو ُمع$رب، والن$صب يك$ون ظ$اھرا،  وھ$ذا ) kأخ$ص( :تق$ديره ،الح$ذف واج$ب ٌفع$ل وناص$به ،ٌفمن$صوب غيرھم$ا اKوأم$ٌ

Kواضح بيlن، وإن كان سيبويه قدره  َ   ). أعني(َ

lووج$ه ال$$ضم ف$$ي  Kأيھ$$ا وأيتھ$$ا(َ k(ِاست$صحاب حالھم$$ا ف$$ي الن$$داء، ب$$أن نق$$. ب: ، لم$$اذا ُبني$$ا؟ ق$$الوا  الن$$داء ع$$ن حالھم$$اُ
لي$ست : ً، إذاالن$داء ف$ي) تھ$اKوأي ھ$اkأي( اللف$ظ يف$ م$شابھتھما lمَال$ض عل$ى بنائھم$ا وج$ه :المغن$ي، وف$ي غيره في .ِعمُواست

َالتي تنصب عل$ى ا�خت$صاص) kأيھا(ھي، وإنما أشبھت  ْ ًأي$ا(أش$بھت .. ُ َالت$ي ُين$ادى بھ$ا، ھن$اك ص$لة) ّ ِ ٍوْص$لة، حينئ$ذ .. َ
lلي$ست ھ$ي، و� ُيمك$ن أن تك$ون ھ$ي أص$.، =ن تل$ك تك$ون مبني$ة عل$ى ال$ضم: ًأشبھت ھذه التي معن$ا تل$ك، إذا ً ، =نھ$ا ً

  .  منادى وھنا �

 بِوج$ُم ھن$ا انتف$ى  وإن،الن$داء ف$ي) تھ$اKوأي ھ$اkأي( اللف$ظ ف$ي م$شابھتھما lال$ضم عل$ى بنائھم$ا وج$ه ):المغن$ي(وفي 
ٌُموج$ب البن$اء ھن$$اك مفق$ود ھن$ا، وإذا ك$ان ا=م$ر ك$ذلك لم$$اذا نق$ول: ً، إذاالن$داء ف$ي بنائھم$ا جئن$ا بھ$ا م$$ن .. ُھ$ي عينھ$ا: ِ

َليست مخلوق$ة للن$داء فح$سب، وإنم$ا ت$ْستعمل ف$ي الن$داء وف$ي غيرھ$ا، ت$أتي موص$ولة، وت$أتي ش$رطية، ) kيأ(المنادى؟  ُ
Kھذا الباب منف$ك، ولع$ل : � نقول ھي مختصة بالنداء، تقع منادى كذلك وْصلة، فا=صل أن نقول: ًوتأتي استفھامية، إذا

ُي نفسھا الندائية، ا=صلھ) kأي: (ھذه ھي الشبھة التي أوقعت النحاة، أنھم قالوا lأنه ُيعلل البناء بم$ا ُعل$ل ھن$اك، ق$الوا: َ ِ K :
�K، علة البناء غير موجودة، لماذا ُبنيت؟ أشبھت  yھي التي جئتم بھا، كيف أشبھتھا؟ على ك$ل الك$.م غي$ر ! طيب). kأي(ِ

ُِمنضبط َ .  

Kأيھا وأيتھ$ا(وموضع  k (ٌن$صب ب$ـ) :أيھ$ا وأيتھ$ا(ن أ: وھ$ذا م$ذھب الجمھ$ور) ُأخ$ْصK k ( ف$ي اللف$ظ م$ضمومان عل$ى
  .البناء، وفي المحل منصوبان، وھذا مذھب الجمھور

َوذھب ا=خفش ٌإلى أنه منادى، وإذا كان منادى لم يختص بباب ُمختص به، وإنما داخل في حد البناء: ْ ٍٍ َ.  

د ي$أتي ف$ي بع$ض المواض$ع أن$ه ُين$ادي ق$) kارج$وني أيھ$ا الفت$ى: (، يعني إذا قي$لنفسهاFنسان ينادي  أن رَكْنُي و�
َنفسه، وطبعا اFنسان � ينادي نفسه، ھذا ا=صل، ولو نادى نفسه حينئ$ذ � يك$ون حقيق$ة إنم$ا يك$ون مج$ازا، وا=خف$ش  ْ ً ًً ٍ

ًُينكر، لماذا؟ =ن النداء إذا كان حقيقة � ُيمكن أن ين$! ، �نفسهاFنسان ُينادي  أن رَكْنُي و�أنه منادى : يقول َ ادي نف$سه، ْ
Kالتي للبعيد، ثم نقول) يا(إذا كان طلب اFقبال ويستعمل  kنادى نفسه حقيقة، الجواب فيه تكلف: ُ َ ً .  

Kن$زل نف$سه : عمر ينادي نفسه، واضح ھ$ذا المث$ال، يعن$ي: ليس المراد" عمر يا منك أفقه الناس كل: "كقول عمر
Kُمنزلة البعيد أو الذي � يدري مثل ھذه المسألة ف   .ًيا عمر، وليس حقيقة: قالَ

ًياَأ( أن إلى :السيرافي وذھب   . وليست مبنيةبةَرْعُم ا�ختصاص في )ّ

Kثم ثم Kَ   . ھل ھو خبر مبتدأ محذوف أو بالعكس، يرجع إليه في مضآنه: وجوه في اFعراب ُ

cأي: (ًإذا Kنئذ سلط عليھا العام$ل مبنية وھو مذھب الجمھور، حي: ُالتي تنصب على ا�ختصاص فيھا ث.ثة أقوال) َ َ ٍ
ًأي7ا(أن : أنھا منادى، القول الثالث وھو ق$ول ال$سيرافي: في المحل، والقول الثاني وھو قول ا=خفش ّ ف$ي ا�خت$صاص ) َ

ًأيا(باب النداء وباب ا�ختصاص، أن : َُمْعربة، وھذا من الفوارق بين البابين ّ ٌھناك ُمجمع عل$ى بناءھ$ا، وھن$ا ُمختل$ف ) َ ٌَ ْ
َا، فقيل مْبنية، وقيل ُمْعربةفي بناءھ َِ .  

Kأيھ$$ا وأيتھ$$ا(ا�س$$م المخ$$صوص يك$$ون : ًإذا ھ$ذا الن$$وع ا=ول k ( ،فلھم$ا ُحكُمھم$$ا ف$$ي الن$$داء وھ$$و ال$$ضمK  ويلزمھم$$اْ
  .، كالمثال الذي ذكرناهالرفع �زم) أل(ـ ب ًحلىُم ٍباسم الوصف

ًأن يك$$ون ُمعرف$$ا ب$$ـ : الث$$اني K)أل ($$ش$$ارة بق$$ول النFاظموإلي$$ه ا) :ْوق77د َ َي77رى َ َدون َذا ُ َتل77و َ̂يأ ُ َي77رى) (َْلأ ِ : يعن$$ي) َذا ُ
َدون(المن$$صوب عل$$ى ا�خت$$صاص،  َتل77و) (yأي(َول$$م ي$$ؤت ب$$ـ ) yأي(مك$$ان : يعن$$ي) َ̂يأ ُ : مثال$$ه) َْلأ(ًتابع$$ا ل$$ـ : يعن$$ي) َْلأ ِ

  ). َالُعْرب َنْحُن(

ًأن يكون ُمعرفا باFضافة، لذلك انتبه أن المنص: الثالث Kوب على ا�ختصاص � يك$ون نك$رة البت$ة، ا=ولK) : أيھ$اk
َمعرفان، ثم الُمحلى بـ أْل) Kوأيتھا K ُ K) :َلعربٱ ْ K، ثم الُمعرف باFضافة كحديث)ُ K َمعاشر َنْحُن{: ُ َ ِا=نبياء َِ َ ِ ْ اللفظ المحف$وظ : قيل} َ
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َمعاشرKإنا { َ ِا=نبياء َِ َ ِ ْ َمعاش$ر(ٍعلى ك$ل ھ$ذا أو ذاك } َ َ ِنبي$اءَا= َِ َ ِ ِھ$ذا مْعرف$ة، =ن ) ْ ھ$ذا نك$رة ُم$ضاف ) مع$شر(أو) معاش$ر(َ
ِھو مْعرفة باFضافة: ًفاكتسب التعريف، إذا) أل(ًإلى ا=نبياء وھو ُمحلى بـ  َ .  

)" ف$.ن آل(و) البي$ت أھ$ل(و  ُم$ضافة)َمع$شر(و) ف$.ن بن$و( الب$اب ھ$ذا ف$يً دخ$و� ا=س$ماء وأكثر: "قال سيبويه
Kأربعة، بل نص ا ًلسُيوطي نق. عن سيبويهَ ْ فقط، كما س$يأتي ك$.م " أنه لم ينصب على ا�ختصاص إ� ھذه ا=ربعة : " َ

  . السُيوطي

ًأن يكون ُمعرفا باFضافة: ًإذا الثالث K.  

ًأن يكون علما وھو قليل، كقول الشاعر: الرابع َ َ:  

َبنا ًتميما ِ ِ ُيكشف َ َُ ُالضباب ْ َ ...  

َبنا( ًتميما (lضمير ُمتكلم،) َنا.. ِ ِ َھذا عل$م وھ$و من$صوب، و) َ َمع$شر(من$صوب، وك$ذلك ) َالُع$ْرب(َ من$صوب، =ن ) َ
Kأي وأيتھا(ٌالمبني ھنا في باب ا�ختصاص خاص بـ  k (َفقط، وما عداه فھو منصوب) .َبنا ًتميما ِ ِ ُيك7شف َ َُ ُال7ضباب ْ َ ، ھ$ذه ).

َأربعة أنواع للمخُصوص، وا=كثر في المختص أن يلي ضمير الُم َ ْ   . إلى آخره، ھذا ا=كثر) بنا.. Kإنا.. نحن: (lتكلمْ

مع$شر ا=نبي$اء : (� يتق$دم المخ$صوص عل$ى ال$ضمير، ف$. ُيق$ال: ٍو� يجوز حينئذ أن يتقدم على الضمير، يعن$ي
ٍ� يجوز، � ُبد أن يكون ُمت$أخرا، وق$د يل$ي ض$مير مخاط$ب لكن$ه عل$ى قل$ة) أيھا الفتى ارجوني(ھذا � يجوز، ) نحن ً K ،
  . ٍو� يكون بعد ضمير غائب) بك ' نرجو الفضل: (نحو

َا=صل في ا�سم المختص: ًإذا Kأن يكون تابعا لضمير، � �سم ظاھر، ثم ا=صل: ْ ُ ٍ ٍ ٍأن يك$ون لم$تكلم، وم$ا ع$داه : ً l َ
Kشاذ، لكن بعضھم حكم بأنه قليل في المخاطب، و� يتقدم عليه إذا ك: وھو المخاطب والغائب قيل َ َ lان لم$تكلم، و� يك$ون َ َ

ِبعد ضمير غائب، وجوزه السُيوطي في  K Kقل أن يأتي بضمير الغائب، لكن ا=كثر عل$ى أن$ه .. ًبناء على أنه قليل) الھمع(ٍ َ
lتخصيص ُحكم ُعلق بضمير ما تأخر عن$ه: (َشاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه، ولذلك قلنا ٍ Kض$مير ُم$تكلم، ث$م ق$د يك$ون : يعن$ي) َ ُ l

K لُمخاطب، ثم قد يكون لغائب، وا�ثنان المتأخران ا=ص$لًخطابا ُ َ ت$أخر . lأن يك$ون لُم$تكلم: Kأنھم$ا ش$اذان، وا=ص$ل في$ه: َ
ِعنه من اسم ظاھر معرفة � نكرة  َ ٍ َ � يكون المختص إ� معرفة -ٍ ٍ، معمول لـ-ْ Kأخص: (َ   .واجب الحذف) ُ

َعرفنا أن ا�ختصاص عند النحاة مثل النداء: ًإذا ، وانظ$ر إل$ى الف$وارق ب$ين الب$ابين عن$د -ش$بيه بالن$داء :  يعني- َ
ًثمان عشرة موضعا، أسردھا سردا: يفارق ا�ختصاص النداء في أمور. النحاة ترى العجب ً :  

ًلفظا �ٌنداء  معه َليس أنه: ا=ول ْ ًتقديرا و� َ ً� يدخل عليه حرف الن$داء، � لفظ$ا و� تق$ديرا : ، يعنيَ � :  يعن$ي–ً
  .-نوى ُي

َيقُع � Kأنه: الثاني ِأول في َ K ف$ي ) نح$ن( بع$د ك$الواقع أثنائه في بلإلى آخره، ) يا عمرو.. يا زيد( مثل النداء الك.م
َمعاشر َنْحُن{قوله صلى ' عليه وسلم  َ ِا=نبياء َِ َ ِ ْ ُنورث � َ َ ُ {.  

  .� بأس.. اتمةجاء خ) kارجوني أيھا الفتى( الناظم الَثِم في كما هِتمام بعَد أو

َمعاش$$ر َنْح$$ُن{: أو يق$$ع ف$$ي ا=ثن$$اء َ ِا=نبي$$اء َِ َ ِ ْ ُن$$ورث � َ َ َالُمخ$$تص ھن$$ا وق$$ع ف$$ي المنت$$صف! انظ$$ر} ُ ح$$شو الك$$.م، .. ْ
ًجاء متأخرا، إذا) kارجوني أيھا الفتى(و �K بأس أن يقع في ا=ثناء أو متأخرا، أما أن يتقدم ف.: ً َ K ً .  

َُيشترط Kأنه: الثالث ُالمقدم َيكون أن ْ K أيھ$ا الفت$ى(فإنھ$ا بمعن$ى ) ارج$وني(ف$ي ) الياء( كـ بمعناهً اْسما عليهk (أن : أي
ر للضمير يصدقان على شيء واحد: ٌالُمراد منھما شيء واحد، يعني lٍيكون الُمختص كالُمفس َ .  

kيقل أنه: الرابع والخامس ُكونه ِ َنصُي Kأنه وًماَلَع َ ًُمفردا ِكونه مع بْ ًلفظ$ا � مح$. فق$ط، م$ع كون$ه مف$ردا أي: ي، أَْ ًً :
ًُمعرفا، إذا ً K : ًيقل كون علما أنه ُينصب مع كونه ُمفردا، والمفرد في باب النداء مبني، ھنا ْ ً ََ َ مف$رد، ل$و ك$ان ) َبْرالُع َنْحُن(َ

  .  كذلك=ن المنادى ھناك المفرد مبني، وھنا مفرد وھو منصوب) ُبْرالُع َنْحُن: (ًشبيھا بالنداء لقال

ًقياسا) أل( بـ َيكون هأن: السادس   ).أل(� يكون بـ .. Kأما ھناك ف.) َبْرالُع َنْحُن( ِ

ًأيا(أن : السابع َتوصف بالنداء باسم اFشارة وھنا � توصف به) ّ َُ ُ.  

َأن المازني أجاز ن$صب ت$ابع : الثامن َا بْع$د َم$: ًف$ي الن$داء، ول$م يحك$وا ھن$ا خ.ف$ا ف$ي وج$وب رفع$ه، يعن$ي) yأي(َِ
ِھنا باتفاق أنه واجب الرفع، ولذلك ذكر في الحد السابق) ّأي( ُ .  

أن$ه � يك$ون : التاسع والعاشر، والحادي عشر، والث$اني ع$شر، والثال$ث ع$شر، والراب$ع ع$شر، والخ$امس ع$شر
Kنكرة، و� اسم إشارة، و� موصو�، و� ضميرا، وأنه � يستغاث به، و� يندب، و� ُيرخم َ ً أي$ن ال$شبه ھن$ا؟ .. بق$يما . ً

  !!سبحان '.. غريب ھذا
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ٌھنا اختلف في ضمتھا ھذه ھل إعراب أو بناء؟ ُمختلف فيھا كم$ا س$بق) Kأي(أن : السادس عشر ٌَ ْ ُ ْK َال$سيرافي ي$رى : ِ ِ
ٌأنھا ُمْعربة، وا=خفش يرى أنھا ُمنادى، والجمھور على أنھا مبنية، وفي النداء ضمتھا بناء ب. خ.ف K َ َ ْ َ .  

ھ$ذا الف$رق يكف$ي .. ٌأن الفعل المحذوف ھنا فعل ا�ختصاص، وفي النداء فعل الدعاء، فرق شاس$ع: السابع عشر
Kأن يفصل بين البابين، لو قيل باتحاد العامل تْمشي، لك$ن لم$ا ك$ان  ِ َِ ْ Kأخ$ص(َ ھ$ذا ص$ار ) أدع$و(Kھن$ا ھ$و الُمق$در، وھن$اك ) ُ

ًُمنفص. ْ.  

ض عن$ه ف$$ي الن$داء، قلن$اأن ھ$ذا العام$ل ل$م ُي: الث$امن ع$شر lع$$وض عن$ه ھن$ا ش$يء، وُع$وK) :ِھ$ذه ع$وض ع$$ن ) ي$ا
ًوھنا ُحذف فلم ُيعوض، إذا) أدعو( َK   . ٌفرق بينھما: َِ

ض عنه في النداء حرفه  lجميع ھ$ذه ا=حك$ام راجع$ة إل$ى جھ$ة اللف$ظ، ثم$اني ع$شرة -حرف النداء :  أي–وُعو ،
  ً.موضعا

  : ان فيھا فث.ثة أحكامKوأما ا=حكام المعنوية التي يفترق

kھ$ذا أي$ضا ت$ُضمه إل$ى م$ا س$بق- أن الك.م مع ا�ختصاص خبر وم$ع الن$داء إن$شاء، - َ ، أن الك$.م ھن$ا م$ن ق$سم -ً
  .الخبر، والنداء إنشاء

ِأن الغرض من ذكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه بخ.ف النداء، يعني:  الثاني- ُِ ْ َ َ َالغرض ھن$ا : َ َ
ٌفيه قْصر، إذا قيل : َتخصيص مدلوله، يعني: ْكر ا�ختصاصِمن ذ ارج$وني أن$ا � غي$ري، ھ$ذا ): ارج$وني أيھ$ا الفت$ى(َ

وھ$$ذا ل$$يس ) ارج$$وني � غي$$ري: (َق$$ْصر الحك$$م عل$$ى بع$$ض أف$$راد الم$$ذكور: الُم$$راد ب$$ه ف$$ي معن$$ى ا�خت$$صاص، قلن$$ا
ًموجودا في النداء، ھذا فارق جوھري أيضا ً.  

  .ٍ لفخر، أو تواضع، أو بيان مقصود، كما ذكرناه في اFغراءٌأنه مفيد:  الثالث-

ًھ$$ذه ف$$وارق لفظي$$ه ومعنوي$$ة تجع$$ل الن$$اظر أن$$ه يْج$$زم جزم$$ا بات$$ا ً ْ َ َ ٍأن � ع.ق$$ة � م$$ن قري$$ب و� م$$ن بعي$$د ب$$ين : َ
ٌالبابين، وأن ما ذكر من وجه الشبه إنما ھو تكلف وحسب k ِ ُ .  

  ً:إذا

َ)خت777777777777777777777صاصٱ ِ ْ ٍكن777777777777777777777داء ِ َ ِ َ دونَ   َي777777777777777777777ا ُ

  

َكأيھ777777777777777ا c َ َلفت777777777777777ىٱ َ ِب777777777777777إثر َ ْ ِ ِرجونٱ ِ ُ   َي777777777777777اْ

  

ْوق7777777777777777777د َ َي7777777777777777777رى َ َدون َذا ُ َتل7777777777777777777و َ̂يأ ُ   َْلأ ِ

  

ِكمث7777777ل ْ ِ ُنح7777777ن َ ْ َلع7777777ربٱ َ ْ َس7777777خىَأ ُ ْم7777777ن ْ ْب7777777ذل َ َ َ  

  

َسخىَأ(   . أقرى الناس للضيف: يعني) ْ

  :ًا�ختصاص يشبه النداء لفظا، ويخالفه من ث.ثة أوجه: "قال الشارح ھنا

  .نداء حرف معه ستعملُي � أنه :أحدھا

  .شيء يسبقه أن Kدُب � أنه :والثاني

 وقول$ه) الن$اس أس$خى الع$رب نح$ن(و) الرج$ل أيھا كذا أفعل أنا( كقولك وذلك ،وال.م ا=لف تصاحبه أن :الثالث
ِمعاش نْحَن{صلى ' عليه وسلم  َنورث � ا=نبياء رَ َتركن$اه اَم ُ َْ  kأخ$ص :روالتق$دي ،رَمْضُم$ فع$لل من$صوب وھ$و }َص$َدقة َ

   ".ا=نبياء معاشر kوأخص ،َبَرَالع

ِومن$$ه م$$ا ن$$صب عل$$ى ا�خت$$صاص: "وش$$رحه، ق$$ال) جم$$ع الجوام$$ع( ال$$سُيوطي يق$$ول ف$$ي  م$$ن : يعن$$ي) من$$ه" (ُ
  .المفعول به

َأي م$$ن المن$$صوب مفع$$و� ب$$ه بفع$$ل واج$$ب اFض$$مار ب$$اب ا�خت$$صاص، وق$$دره س$$يبويه ب$$ـ : "ف$$ي ال$$شرح ق$$ال K َ ٍ ً
kويختص بـ ) أعني( المفع$ول المن$صوب عل$ى المفعولي$ه : يعن$ي)". أنا أفعل كذا: (lالواقعة بعد ضمير الُمتكلم، نحو) yأي(َ

َ، وينوب عن$ه ك$ذلك الم$ضاف، ث$م العل$م، )أل( وقد ينوب عنه الُمحلى بـ -فقط ھذا ا=صل ) أي( ھو –) أي(kيختص بـ  َ K ُ
Kسواء كانت لُمذك) أي(ھو : فالقسمة رباعية، لكن ا=صل َ   .Kر أو مؤنثٌ

kويختص بـ : "ولذلك قال ٌخص ضمير الم$تكلم وواقع$ة بع$ده � قبل$ه" lالواقعة بعد ضمير الُمتكلم) yأي(َ l K � يج$وز .. َ
  .Kأن تتقدم
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َ، وإنم$ا اخ$تص بھ$ا =ن$ه لم$ا ج$رى مج$رى )Kاللھ$م اغف$ر لن$ا أيتھ$ا الع$صابة(و) kأنا أفعل كذا أيھ$ا الرج$ل: (نحو"  َ َ K K ْ ْ
ِ ل$$م يك$ن ف$$ي المنادي$ات م$$ا ل$زم الن$$داء عل$ى ص$$يغة الخاص$ة إ� الن$داء ف.زم$$ه معن$ى الخطابي$$ة ال$ذي ف$$ي ) kأيھ$$ا الرج$ل(َ

ًالنداء، فناسب أن يكون وحده مفسرا K "ھذه على رابعة، لكنھا أضعف مما سبق .  

َتعي$د نف$سك، وحك$م .. � ي$صح) ٌإني أفعل زي$د: (ف. يقال ْ ي ب$اب الن$داء م$ن بنائھ$ا ف$ي ھ$ذا الب$اب حكمھ$ا ف$) yأي(َُ
ًعلى الضم، محكوما على موضعھا بالنصب، إذا ً َ l :ھي مبنية على الضم في محل نصبl َ.  

المبن$ي إذا : ٌك$ل م$ا أش$بھه فھ$و ش$بيه بالن$داء، يعن$ي: وليس ھذا الحك$م خ$اص بالن$داء، ل$و انف$رد الن$داء بھ$ذا لقلن$ا
ٍتسلط العامل على محله حينئذ نقول مثل  َ َِ K َضرْب(َ ِت حذاميَ َ َ ِحذامي) (ُ َ ي$ا (ش$ابه : ًمبني على الك$سر ف$ي مح$ل ن$صب، إذا) َ

ًمبني في اللفظ لكن$ه ف$ي مح$ل ن$صب، إذا) زيد َ ً� يخ$تص بالن$داء، ل$و ك$ان ت$سليط العام$ل عل$ى المح$ل خاص$ا بالن$داء : ٌ K ِ kَ ََ َ
ًلكان كل ما أشبھه قلنا ھذا شبيه بالنداء، لكن الحكم ليس خاصا  ھذا الب$اب حكمھ$ا ف$ي ب$اب الن$داء م$ن في) yأي(وحكم . ٌ

ًبناءھا على الضم محكوما على موضعھا بالنصب، ووصفھا باسم الج$نس ُملتزم$ا في$ه الرف$ع ًِ َ َ َl . وھ$ذا ك$ذلك ل$يس خ$اص
  . بالنداء

lالُمتكلم، والُمتكلم � ينادي نفسه، ولذلك قيل: و� يدخل عليھا حرف النداء =ن المراد بھا l :ا ك$ـخبر، والنداء ھن :
  .ٌفرق بينھما: ً، إذا)إنشاء(

َويق$$وم مق$$ام  َ vف$$ي ا�خت$$صاص ُم$$صرحا بن$$صبه اس$$م َدال عل$$ى ) yأي(ويق$$وم مق$$ام ).. أي(ھ$$و: انظ$$ر ا=ص$$ل) yأي(َ Kٌ ً
ر ويكشف ويشرح الضمير، : ، يعنيمKمفھوم الضمير، ُمعرف بال. lُما يدل وُيفس َ Kُمْبھم، لم$ا ق$ال! من؟) نحن(َ ) َالُع$ْرب: (َ

ر لمفھوم الضمير الذي فيه اFبھام، ) َالُعْرب: (ًذاإ lَنحن الُعْرب أقرى الناس للضيف(ٌھذا ُمفس.(  

َمعاشرَنْحُن {: ھذا النوع الثالث..  أو اFضافة َ ِا=نبياء َِ َ ِ ْ َ  بن$و( الب$اب ھ$ذا ف$يً دخو� ا=سماء أكثرف: "قال سيبويه. }ْ
ِالع$رب تن$صب ف$ي ا�خت$صاص ھ$ذه ا=ربع$ة، و� ين$صبون : ، قال)نف. آل(و) البيت أھل(و) ُمضافة َمعشر(و) ف.ن ْ َ

ِباب اFضافة أغلق: ًفھي خاصة بباب اFضافة، إذا" غيرھا ْ   .أربعة فقط التي ذكرھا سيبويه، وما عداھا اجتھاد منه.. ُ

ًوقل كونه علما كقول رؤبة َ َ K:  

َبنا ًتميما ِ ِ ُيكشف َ َُ ُالضباب ْ َ ...  

َ غيره، و� نك$رة البت$ة، و� يج$وز تق$ديم اس$م ا�خت$صاص عل$ى ال$ضمير، وإنم$ا يك$ون و� يكون اسم إشارة و� K
ً بينه وبين ما نسب إليه أو آخرا-في أثناء الك.م :  يعني–ًبعده حشوا  َمتأخرا، كالمثال الذي ذكره الناظم.. ُِ َ ً.  

و� يك$ون بع$د ) ج$و الف$ضلب$ك ' نر(Kوقل وقوع ا�ختصاص بعد ضمير المخاط$ب، وبع$ضھم حك$م بأن$ه ش$اذ 
Kضمير غْيبة، ھذا ُملخص ما ذكره السُيوطي في  َ   ). جمع الجوامع(َ

K ثم قال رحمه ' ُلتحذيرٱ :ُ ِْ . Uِوا ُغراءَ َ ْ.  

ِھذا باب التحذير واFغراء، وجمع بينھما في باب واحد �ستواء أحكامھم$ا؛ =ن$ه إذا ُعلم$ت أحك$ام التح$ذير : أي ٍ ٍ َ َ
  .ا أحكام اFغراءٍحينئذ قيس عليھ

ُلتح77ذيرٱ ِْ . Uِوا ُغ77راءَ َ ٍقلن$$ا جمعھم$$ا ف$$ي ب$$اب واح$$د �س$$توائھما ف$$ي أحكامھم$$ا،: ْ ٍ َ  عل$$ى اFغ$$راء تق$$ديم ينبغ$$ي  وك$$انَ
ٍحث على التزام ش$يء محم$ود، والتح$ذير: حسن، اFغراء.. التحذير ْتخوي$ف، تف$اءلوا: َ lتق$دم اFغ$راء عل$ى التح$ذير، .. َ ُ

ٌإنم$ا ُيق$دم م$ا في$ه ُح$سن ) العق$اب والث$واب: (ھكذا ج$رى الب$صريون وغي$رھم، و� ُيق$ال) والعقابالثواب : (ولذلك ُيقال K َ
َ وب$ئسَمْع$ِن( :يقول$ون كم$ا به البداءة النحويين وعادة ،ًمعنى ا=حسن ھو اFغراء =نعلى ما فيه تخويف،  َنْع$م) (ِ ھ$ذا ) ِ

Kفي الذم، فيقدم ما ھو حسن على ما) بئس(وفي المدح  َ lليس كذلك  .  

ْوقد ُيقال Kإنما قدم : َ ِ، والتخلي$ة قب$ل التْحلي$ة ھك$ذا ش$اع، ي$ةِلْحَالت قبي$ل م$ن واFغراء ،يةِلْخَالت قبيل من =نه التحذيرَ َِ َْ
ِفيه نظر، بل الصواب التخلية مع التْحلية، والتْحلي$ة م$ع التخلي$ة ك$ل منھم$ا م$صاحب لiخ$ر، وأم$ا التخلي$ة : ونقول K ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ٌَ قب$ل ٌ

ُالتْحلية وُيراد بالقبلية المراد ذھنا ھذا فيه نظر، حت$ى ف$ي تزكي$ة النف$وس، التخلي$ة م$ع التحلي$ة وإن ش$ئت ق$ل ً ِ بالتحلي$ة، : َ
  . Kأما التخلية قبل التحلية ھذا فيه نظر

K=نه من قبيل التخلية، واFغراء من قبيل التْحلية، ثم ھم$ا وإن ت$ساويا حك: "yعلى كل ھنا قال ُ ِ َِ ًم$ا مفترق$ان معن$ىَْ ً "
  .Kمن جھة الحكم واحد، ا=حكام اللفظية اFعراب ونحوه، وأما من حيث المعنى بينھما فرق واضح: يعني
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َال$$ص.ة(الت$$سليط عل$$ى ال$$شيء : ًوھم$$ا مفترق$$ان معن$$ى، ف$$اFغراء َ K ًجامع$$ة َ َال$$ص.ة(أو) َِ َ K..ال$$ص.ة َ َ K (ال$$زم : يعن$$ي
Kعن الشيء الُمحذر منه، ويشتمل التحذير على ُمحذر وھو المتكلم، وُمحذر وھ$و : ياFبعاد عنه يعن: والتحذير. الص.ة Kl َ l

ًالمخاطب، وُمحذر منه، وھو الشر مث.، ومثله يجري في اFغراء َK ٌ K .  

َوھو المخاطب، و) Kُمحذر(lوھو الُمتكلم، و) lُمحذر: (ث.ثة أركان في التحذير: ًإذا ٌمح$ذر من$ه(َ K (وھ$و ال$شK ر) إي$اكK
Kوالشر K ( َأنا ُمحذر، وأنت الُمخاطب بـ l)إياكK (ٌُمحذر، والشر ُمحذر منه K KK.  

ُلتحذيرٱ( ِْ . Uِوا ُغراءَ َ ِالتْح$ذيُر) (ْ K (َم$صدر ح$ذر َK ..ُيح$ذُرl .. ،تح$ذيرا، م$صدر ح$ذرت ف.ن$ا ك$ذا، أو حذرت$ه م$ن ك$ذاK Kً ًَ َ
ْخوفته، فالتحذير في اللغة بمعنى: أي K Kالتخويف، وفعله يتع$دى إل$ى مفع$ولين: َ َوُيح$ذُركم ' نف$سُه((: َ َ َْ َُ ُ K ُ l]((28:آل عم$ران[ 
ُُيحذُركم( ُ l َنفسُه(الكاف مفعول، ) َ ْ ًمفعول ثاني، إذا): َ   .يتعدى إلى مفعولين: ٌ

ٍتنبي$ه المخاط$ب عل$ى أم$ر مك$روه ليجتنب$ه، ھ$ذا الم$ش: المشھور عند النحاة أنه التحذير: ًواصط.حا ھور، ولك$ن ٍ
ٍبأنه تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، نأتي على شرحه ثم ننقضه: إذا قيل ٍ َ .  

َاFغراُء(و ٍتنبيھه على أمر محم$ود ليفعل$ه، اFغ$راء): ْ ًم$صَدر أغري$ت ف.ن$ا بك$ذا إذا حملت$ه علي$ه، وألزمت$ه أن : ٍ َ
  .يفعله

ٍتنبي$$$ه المخاط$$$ب عل$$$ى أم$$$ر محم$$$ود ل: وف$$$ي ا�ص$$$ط.ح عن$$$دھم ٍ َ َك.ھم$$$ا تنبي$$$ه، وك.ھم$$$ا ُمتعلق$$$ان : ًيفعل$$$ه، إذاُ
ٌبالمخاطب، � المتكلم و� الغائب، إنما نصوا على المخاطب لما سيأتي، وھو مقيس فيه َ l َ َ ُ.  

Kإما عل$ى أم$ر محم$ود ليفعل$ه ويلتزم$ه وھ$و اFغ$راء، وإم$ا عل$ى أم$ر م$ذموم ليجتنب$ه، إم$ا ح$ث : تنبيه المخاطب K Kٍ ٍ ٍٍ
  . ا تحذير من شيء ليتركKعلى شيء ليفعل، وإم

َإنما اقتصر على المخاطب لماذا؟ قيل) تنبيه المخاطب: (وقوله َ ََ َ K :نه ھو المق$يس، والُم$تكلم والغائ$ب قي$ل=l : إنھم$ا
ًقلي.ن أو شاذان، إذا K :َتنبي$ه المخاط$ب إنم$ا اقت$صر عل$ى المخاط$ب، م$ع أن$ه يحتم$ل الُم$تكلم، ويحتم$ل الغائ$ب، اقت$صر َ َ َ َ ََ َ َ َl َ َ 

َعليه مع أن التحذير يكون لغيره، =ن تحذير المخاطب ھو الكثير المقيس، ما عداه قلي$ل  K ُس$مع لكن$ه قلي$ل -َ َ  وإذا ك$ان -ِ
ًقلي. � يكون مقيسا َ ً .  

َمع أن التحذير يكون لغيره، =ن تح$ذير المخاط$ب ھ$و الكثي$ر المق$يس، حينئ$ذ اخ$تص بھ$ذا الح$د، ذك$ُروه النح$اة  َK ْ ٍ َ َ
ًلما ذكْرناه من الفائدة، وُيقال أيضادون غيره  َ Kما كان صادرا من المتكلم لتخويف المخاط$ب، أم$ا : المقيس من التحذير: َ َ َ َl ً

ٌما صَدر من المتكلم كتحذير نفسه، أو غائب فليس بمقيس بل ھو ش$اذ ف$ي الح$الين  ٍ ٍ l َ َ أن$ه إذا ك$ان :  أن ُيق$ال-وھ$ذا أج$ود-َ
k التحذير للُمتكلم نفسه فھو شاذ، وإنما يخ$تص المق$يس ف$ي ل$سان الع$رب وھ$و الكثي$ر التحذير لغائب فھو شاذ، وإذا كان َ l

ِالمطرد K : ًأن يكون للمخاطب فقط، أما تحذير النفس فھذا بعيد، لو ُسمع حينئذ ُيْحمل على المجاز و� يكون حقيق$ة، كم$ا َ ٍَ ِ K َ َ
ًاFنسان � ينادي نفسه، و� ُيحذر نفسه حقيقة، =: قلنا lنه إذا علم الشر فا=صلK ِ   . العاقل أنه يبتعد: َ

lعلى أمر مكروه ولو في زْعم الُمحذر فقط أو المخاطب فقط، يعني َ ٍ َ� ُيشترط فيه أن يك$ون ھ$ذا المك$روه ال$ذي : ٍ
َُينبه المخاطب عليه َ َy :َأن يكون ُمتفقا بينھما، �، قد يكون مكروھ$ا عن$ده، غي$ر مك$روه عن$د المخاط$ب، يع َ ًَ َإذا نبھ$ت : ن$يًْ

ٍشخصا على أمر ترى أنه مكروه ًمذموم، ھل يلزم أن يكون المخاطب يْعلم ذلك وأنه يقر به؟ � يلزم، ُيسمى تح$ذيرا .. ً ََ َk َ َ
َولو لم يكن عنده مذموما مكروھا، والحكم حينئذ ُمنف$ك ْ ً lول$و ف$ي زْع$م الُمح$ذر فق$ط أو المخاط$ب فق$ط، ليجتنب$ه يعن$ي. ًٍ َ :

  .يبتعد ويتركه

ٍتنبيه المخاطب على أمر مذموم ليفعله، لو كان إنسان ھكذا نبه المخاطب على أمر مذموم ليفعل$ه، كم$ا أن$ه : بقي ٍَ ََ َ َ َK ٍ ْ
ًقد ُينبھه على أمر محمود ليتركه، ھل ُيسمى تحذيرا، وُيسمى إغراء؟ قالوا ًٍ َ   .نعم: ٍَ

ٍبقي تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليفعله، مع أن التحذير ٍ َ َ َنبي$ه المخاط$ب عل$ى أم$ر م$ذموم ليترك$ه ويجتنب$ه، َت: َْ ٍ َ َ ْ
Kلكن ھذا خالف العقل والفطرة والدين، فأمره ونبھه من أجل أن يفعله َ.  

َ وتنبيھه على أمر محمود ليجتنبه ال$ذي ھ$و : ا=ول من اFغراء والثاني من التح$ذير، ا=ول م$ن اFغ$راء: فقيل. ٍ
ٍتنبيه الُمخاطب على أمر مذموم ليف ٍ َ ْ ًعله، إذا كان الُمراد به الفع$ل حينئ$ذ ھ$و إغ$راء، ول$و ك$ان م$ذموما، والث$انيَ الت$رك : ٍ
ا=ول م$ن اFغ$راء والث$اني م$ن التح$ذير، ول$م ي$ذكرھما النح$اة ف$ي الح$د، =ن$ه � : ٍولو كان لمحمود فھ$و تح$ذير، فقي$ل

  .ينبغي صدورھما من عاقل

ِ� ت$$ؤذ أخ$$اك و� تع$$ص ': ودخ$$ل ف$$ي التعري$$ف، نح$$و أح$$سن إل$$ى أخي$$ك وأط$$ع ' واص$$بر، : ، وف$$ي اFغ$$راءِ
َما كان مؤدا بالجملة كما سبق في الندبة ھناك: يعني ْ k Kالُمتفجع عليه � بد من زيادة : ً َ   ). ياء(أو) وا(َ
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ِما ذك$ره النح$اة ف$ي التنبي$ه، لك$ن ي$رد اعت$راض، وھ$و أن ق$ولھم: ا=صل في التحذير واFغراء: ًإذا نقول ْتنبي$ه : َ َ
َمخاطب على أمر محم$ود ليفعل$ه، وتنبي$ه المخاط$ب عل$ى أم$ر م$ذموم ليْجتنب$ه، مبح$ث النح$اة ف$يال ٍ ٍَ ََ َ اFع$راب والبن$اء، : َْ

Kوھذا أشبه ما يكون بمعنى لغوي أو اصط.حي، أو معنى ع$ام، أو م$ؤدى لتركي$ب إس$نادي ونح$و ذل$ك، لك$ن � يتعل$ق  َ ً ً
  .بالمنصوب نفسه

Kإياك والشر: نحن نقول ھنا K ،)إياكK (منصوب على التح$ذير، ھ$ل تع$رض ل$ه التعري$ف؟ وھن$اك نق$ولK َال$ص.ة: (َ َ K (
ِمنصوب على اFغراء، ھل تعرض له التعريف؟ ولذلك انتقد ھذا التعريف، قيل Kُ َ ٌبأن$ه اس$م : Kا=ولى أن ُيع$رف التح$ذير: َ

ًمن$$صوب بأح$$ذر مح$$ذوفا وُجوب$$ا، ھ$$ذا  ً ُ lَ َ ْ بن$$اؤه وإعراب$$ه، وزد عل؟؟؟ُ ٍ ا]خ$$ر، تنبيھ$$ا للمخاط$$ب =م$$ر محم$$ود التتم$$يمي$$ه ِ ٍ َ َ ًَ ْ
Kاجعل ھذا ُمقدمة، =ن بحثنا في م$اذا؟ نح$ن نري$د ن$ْصب وإع$راب وج$ر، أم$ا ھ$ذه المع$اني العام$ة لي$ست : ليفعله، يعني َ َ l

َمن مصطلحنا، أثر ظاھر أو ُمقدر يجلبه العامل K ٌ   .Kوأما ا=مر العام ف.ھذا الذي يعني النحاة، : ٍإلى آخره، حينئذ نقول.. ٌ

ٌاسم منصوب بـ: كذلك في اFغراء، نقول ً، محذوفا وجوب$ا، لتنبي$ه المخاط$ب إل$ى آخ$ر التعري$ف، إذا)الزم: (ٌ ً ًَ َ َ : �
ًُبد من زيادة ھذين القيدين من أجل أن يكون البحث في اسم منصوب والعامل محذوف وجوبا ٍ ٍ K .  

ُلتحذيرٱ ِْ ُواUغراء . َ َْ.  

ٍوإنما ذكرا بعد النداء =ن ا�س$م ف$ي التح$ذير واFغ$راء مفع$ول ب$ه لفع$ل مح$ذوف، � يج$وز : ي فائدةقالوا ھنا ف ٌ ِ ُ
ٍإظھ$$اره كالمن$$ادى عل$$ى تف$$صيل آت، يعن$$ي ْ ُك$$أنھم أرادوا أن ُيلحق$$وا ھ$$ذا بالمن$$ادى: َ ِ ًّق$$د تك$$ون مناس$$بة بينھم$$ا، أن ك$$. .. ْ

ٍمنھما منصوب لعامل محذوف ٌ .  

ُلتحذيرٱ ِْ . Uِوا ُراءْغَ َ:  

َإي77777777777777777اك .وال77777777777777777شر . ُونح77777777777777777وه .َ َ ْ ْن77777777777777777صب ََ َ َ  

  

ٌمح777777777777777777ذر َ ُM َبم777777777777777777ا ُس777777777777777777تتاره ٱِ ُ َْ ْوج777777777777777777ب ِ َ َ  

  

َودون ُ ٍعط77777777777777ف َ ْ ْن77777777777777سبٱ .ي77777777777777اUِ َذا َ ُ َوم77777777777777ا ْ َ  

  

ُس77777777777777واه َ ُس77777777777777تر ِ ِفعل77777777777777ه َْ ِ ْل77777777777777ن ِْ ْيل َ َزم77777777777777اَ َ  

  

َم77777777777777777777777ع .ِ)إ ِعط77777777777777777777777فْلٱ َ ْ ِأو َ ِلتك77777777777777777777777رارٱ َ َ ْ .  

  

ْال77777777777777ضيَك َغم. َل77777777777777ضيغمٱ َ َ ِل77777777777777ساريٱ َذا َي77777777777777ا . .  

  

.والشر َاك.إي ( Kھذا مفعول به ُمقدر، ) .َ Kنصب ُمحذر إياك والشر ونحوه، (ٌ KK َ َ ٌَ l َبماَ َاْستتاُرهُ ِ َوجْب ِ َ.(  

َإياك( .والشر . ِقصد لفظه) .َ Kفھو مفعول به منصوب، وع.مة نصبه فتح$ة ُمق$درة عل$ى آخ$ره، : ُ َال$شر ُھن$ا(ٌ K ( ُمق$درةK
ُونح77وه(عل$$ى ال$$راء،  َ ْ َصبه، وال$$واو ح$$رف عط$$ف معط$$وف عل$$ى َن$$! انظ$$ر) ََ .إي77اك وال77شر(َ َ .. َ Kن$$صبه ف$$دل عل$$ى أن$$ه : ًإذا) ِ َ ََ َ

Kوھو مفعول ُمقدر: منصوب ٌ.  

َنصب( َ ٌ محذرَ َ ُM( )َنصب َ Kفعل ماضي مبني على فتح ُمقدر، منع من ظھ$وره س$كون ال$روي، ) َ ٌمح7ذر(ٍ َ ُM ( ،ھ$ذا فاع$ل
Kعندنا ُمحذر، وعندنا ُمحذ: ًإذا قلنا l ،ٌر، وُمحذر منه K)َإياك lھ$ذا ُمح$ذر، أن$ا الم$تكلم ُمح$ذر، ) . l َ K)ال7شر. ٌُمح$ذر من$ه، ) . K)َن7صب َ َ 
ٌمح77ذر َ ُM ( َن$$صب ب$$ـ ُاس77تتاره(ٍبعام$$ل وج$$ب اس$$تتاره، ) َم77ا(َ ُ َْ ْوج77ب ِ َ ُاس77تتاره(التق$$ديم أح$$سن، ) َ ُ َْ ْوج77ب(مبت$$دأ و) ِ َ خب$$ر، ) َ

ُاستتاره(و ُ َْ ْوجب ِ َ   . َ محل لھا من اFعراب صلة الموصولالجملة ا�سمية �) َ

ْشرع الناظم بذكر الوسيلة ا=ولى في التحذير وھي أھمھا، وھ$ي ب$ـ : ًإذا ِ ِ َ التح$ذير يك$ون : ، نق$ول)Kإي$اك وأخوات$ه(َ
  : ُله ث.ث طرق.. بث.ثة أشياء

  ).Kإياك وأخواتھا (-

َما ناب عنه من ا=سماء المضافة إلى ضمير المخاطب:  الثاني- َ   .كما سيأتي) َنفسك.. َنفسك(: َ

Kذكر الُمحذر منه، ھذه ث.ث طرق:  الثالث- ْ ِ .  

َإياك( .والشر . ) Kإي$اك وأخوات$ه: (ًأشار بھذا البيت إلى النوع ا=ول وھو ا=ھم وھو عليه الُعْمَدة =نه ا=ص$ل، إذا): .َ
  .ھي الطريقة ا=ولى في إيجاد وحصول تركيب التحذير

َإياك( .والشر . ُونح7وه .َ َ ْ َإي$اك: (نح$و م$اذا؟ نح$و) ََ K وال$شرK K ُإياك.. َ Kوال$شر َم$اK K ُإي$اك.. َ Kوال$شر مK K ُإي$اك.. َ KنK وال$شرK K نح$و : ً، إذا)َ
َإياك( Kَوھو ما كان لمخاطب)  أخواتھا َإياك: (َ K ..ِإياك K وال$شرK K ُإياك.. َ Kَإي$اك.. م$ا Kُإي$اك.. م KنK (أن قول$ك: ًإذا يعن$ي) َإي7اك .وال7شر . َ. 

ُونح7وه َ ْ Kإي$$ا(م$$ن ال$$ضمائر المن$$صوبة المنف$صلة ال$$ذي ھ$$و) ََ ِھ$$و ض$مير منف$$صل، إذا ُعط$$ف علي$$ه ) Kإي$$ا(، س$بق معن$$ا أن )ِ ٌ
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ٍن$صب بفع$$ل يج$$ب اس$$تتاره، =ن التركي$$ب ِ ِ َإي77اك(ِق$$س عل$$ى ھ$$ذا التركي$$ب وأن$$ت اس$$تنبط من$$ه، : كأن$$ه يق$$ول ل$$ك.. ُ ھ$$ذا ): .
َعطف عليه، ) َو(ضمير ُمنفصل نصب،  .الشر(ََ   . ٌھذا منصوب) .

َبم77ا: (ق$$ال ُاس77تتاره ِ ُ َْ ْوج77ب ِ َ ٌن77صب مح77ذر: ًإذا) َ َ ُ َ َM َي77اكِإ َ .وال77شر . َبم77ا .َ ُاس77تتاره ِ ُ َْ ْوج77ب ِ َ ْإياكم$$ا وا=س$$َد، وإي$$اكم : (، نح$$وَ ُ ُK K
Kإما أنك تغيlر في لفظ الشر، وإما أنك تأتي بمفر: ھذا نحوه، يعني) والمخالفة Kُ إيا(دات وأخواتK ِ.(  

ِوفھم منه ْأن العامل الُمقدر يجب تقديره بعد الضمير، =نه قال : ُ َ َ K)َبما ُاستتاره ِ ُ َْ َوجب ِ َ ًإذا كان اس$تتاره واجب$ا : ًإذا) َ
Kحينئذ � ُبد من تقديره، أين ُيقدر؟ يجب أن يتأخر و� يتقدم على  K Kَ َ َِ Kإيا(ٍ ج$ب ات$صاله بعامل$ه، لو) Kإي$ا(K=ن$ه ل$و تق$دم عل$ى ) ِ

ًونحن ا]ن تصورنا المسألة فيما جاز أن يكون الضمير ُمنفص.، فإذا أْمكن ا�تصال تعين، إذا K َ �l ُيمك$ن أن نق$در ھ$ذا : ً
ِفھم منه). Kإيا(العامل قبل  Kأن العامل المقدر ُيقدر بعد الضمير لما يلزم من تقديره قبله اتصاله به: ُ Kَ َ.  

ِوف77777777777777ي ٍختي77777777777777ارٱ َ َ ِ ُيج77777777777777يءَ ) ْ ْصلَف77777777777777ُلمنٱ َِ ِ  

  

.ت7777777777777777777777أتى َذاِإ َيج7777777777777777777777يء َْنأ ََ ْالمت7777777777777777777777صل َِ ِ . ُ  

  

lھذا القاعدة تطبقھا ھنا، فإذا قدرت الفعل المحذوف تقدره بعد  ُ K)إياK ( و� تق$دره قبل$ه، =ن$ك ل$و قدرت$ه قبل$ه لوج$بK َ l ُ
ِنحن نريد ھذا اللفظ بعين$ه، و� ُيمك$ن أن خرج عنه، و).. Kإيا(ٍاتصال الضمير، فإذا اتصل الضمير حينئذ انتقل عن لفظ 

Kنصل إليه إ� إذا تأخر العامل الُمقدر ٌفيلزم تعدي فعل الضمير المتصل لضميره المنفصل، وھ$و ممتن$ع ف$ي غي$ر ب$اب . َ ِ َِ K
  . سميه ھناك الذي ذكرناه استثناء ما عداه فھو ممتنع � يجوز) ظن وأخواتھا(

Kثم  َإياك(ُ K (َودون: ًذير معطوفا عليھا كما تقدمُتستعمل في التح ُ ٍعطف َ ْ َ.  

َإياك: (قال .والشر . ُونحوه .َ َ ْ ْنصب ََ َ ُنحوه(عرفنا المراد بـ ) َ َ ْ َإياك) (َ Kِإياك و Kُإياك و Kُإياكم و KنK.(  

ْنصب( َ ٌمحذر َ َ ُM َبما ُاستتاره ِ ُ َْ َوجب ِ َ ُ=ن$ه لم$ا كث$ر التح$ذير بھ$ذا: لماذا وجب استتاره؟ ق$الوا) َ K اللف$ظ جعل$وه ب$د� م$ن ً َ
ُاللفظ بالفعل، لما كثر التحذير بھ$ذا اللف$ظ ف$ي ل$سان الع$رب K) :إي$اك وال$شرK KK َإي$اك وا=س$د.. َ K ..َإي$اك والقت$ل K ( ُكث$ر التح$ذير َ
ًبھذا اللفظ، حينئذ جعلوا ھذا اللفظ الملفوظ به بَد� عن الفعل َ ٍ.  

Kقي نف$سك وال$شرَاْحذر ت.: (ًبد� من اللفظ بالفعل، وا=صل ِK ( ،ِث$م ُح$ذف الفع$ل وفاعل$ه K ِت.ق$ي(ُ ٌھ$ذا مفع$ول ب$ه، ) َ
ِنف$$سك(ُِح$$ذف وھ$$و م$$ضاف،  ْ َنف$$سك: (ھ$$ذا م$$ضاف إلي$$ه، انت$$صب انت$$صابه) َ ْ َنف$$س(ُِح$$ذف ) َ ْ ُث$$م أق$$يم ) َ K ُمقام$$ه ) الك$$اف(ُ

ِأح$$ذُر ت.ق$$ي نف$$سك، ُح$$ذف الفع$$ل : ، أص$$لھا)Kإي$$اك: (فانت$$صب فانف$$صل ف$$صار ِ ْ َ l َ lح$$ذرُأ(ُ م$$ع فاعل$$ه، م$$اذا ص$$ار عن$$دنا؟ ) َ
Kت.قي نف$سك وال$شر( ِK ْ ِنف$سك(ٌمفع$ول ب$ه، ھ$و م$ضاف و) ت.ق$ي) (َ ْ ُم$ضاف إلي$ه، ُح$ذف الم$ضاف وأق$يم الم$ضاف إلي$ه ) َ ِ ٌ

Kنف$$سك وال$$شر(ُمقام$$ه فانت$$صب انت$$صابه ف$$صار  K َ ْ َنف$$سك) (َ ْ ُم$$ضاف وم$$ضاف إلي$$ه، ُح$$ذف ا=ول وأق$$يم الك$$اف ُمقام$$ه ) َ ِ
Kإياك والشر(ٍ=نه سينتصب فإذا انتصب حينئذ نأتي بـ فانفصل؛  KK ِثم ُح$ذف الفع$ل وفاعل$ه، . ھذا أصل الموضوع عندھم) َ K ُ

ِثم المضاف ا=ول، وأنيب عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني، وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل ُِ ُK Kُ َُ َ ْ.  

َودون( ُ ٍعطف َ ْ ْانسب .ياUِ َذا َ ُ َإي7اك(ذا التركيب في مثل ھ: ًإذا) ْ .وال7شر . ِإذا ُعط$ف عل$ى ) .َ .إي7ا(ً Kب$الواو حينئ$ذ تع$ين ) ِ َ َ ٍ
َودون. (ًأن يكون العامل محذوفا ُ ٍعطف َ ْ ْان7سب .ياUِ َذا َ ُ ًالن$صب بعام$ل م$ستتر وجوب$ا، الن$اظم .. الحك$م: أي) َذا ْان$ُسْب) (ْ

ًمح$ذوف وجوب$ا، كم$ا أن$ه يك$ون الحك$م م$ع العط$ف ٍبعام$ل : يطلق ا�ستتار على الحذف وھ$ذا م$ن ب$اب التوس$ع، يعن$ي ٍ ُ َ
Kإياك الشر(كذلك دون العطف، لو قال  KK َ.(  

Kإيا(الحكم المذكور لـ : أي) َذا ْانُسْب( َدونھي موجودة � زالت، : ًإذا) ِ ٍعطف ُ ْ َإي$اك: ( تق$ولَ K ال$شرK K ..َإي$اك K ا=س$َد (
Kلعامل محذوفا واجب الحذف، � يجوز أن يظھر البتةٍبدون عطف، كذلك في ھذه الحالة الثانية يكون ا ْ َ ً.  

َودون( ُ ٍعطف َ ْ َدون) (َ lھذا منصوب على الظرفية ُمتعلق بقوله) ُ ْانسب: (ٌ ُ Kاسم إشارة مفعول ب$ه ُمق$دم عل$ى ) َذا(و) ْ َ
ْانسب( ُ َانُسْب ذا(، )ْ ْان7سب: (lُمتعل$ق بقول$هج$ار مج$رور ) .ي7اUِ(الن$صب عل$ى التح$ذير، : الم$شار إلي$ه الحك$م ال$سابق) ْ ُ ْ( ،
َدون( ٍعطف ُ ْ َ .(  

َإي77اك(م$$ن التركي$$ب ا=ول : ًإذا .وال77شر . ُب$$العطف عل$$ى ال$$ضمير المنف$$صل، ك$$ذلك مثل$$ه .. ب$$الواو) .َ َدون(ِ ٍعط77ف ُ ْ َ (
َإياك(فيستوي  K والشرK K َإياك.. َ K الشرK K (بالواو وبدونھا.  

َودون( ُ ٍعط77ف َ ْ ْان77سب .ي77اUِ َذا َ ُ ً ھات$$ان ص$$ورتان فيم$$ا يتع$$ين فيھم$$ا الن$$صب بفع$$ل ُم$$ضمر وجوب$$ا � يج$$وز ً:إذا) ْ ٍ ٍ K َ
  .إظھاره
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َوما( ُسواه َ َ ُستر(السابق ) Kإيا(ما سوى ما بـ : يعني) ِ ْفعله لن َْ َ ِ ِ َيلزما ِْ َمع .ِ)إ   ََ ِالعطف َ ْ ْأو َ ِالتكرار َ َ ْ إذا ك$ان : يعني) .
َأن$ه � يج$ب اس$تتار العام$ل المح$ذوف، : ٍلم$ضافة، حينئ$ذ ا=ص$ل في$ه م$ا ن$اب عن$ه م$ن ا=س$ماء ا- ھ$ذا الن$وع الث$اني -

  .فيجوز ذكره ويجوز حذفه

َوم77ا( ُس77واه(ھ$$ذا مبت$$دأ و) َ َ lمن$$صوب عل$$ى الظرفي$$ة، ُمتعل$$ق بمح$$ذوف ص$$لة الموص$$ول، ) س$$وى) (ِ ُس77واه َم77ا(ٌ َ ِ (
ُسواه َما(الضمير ھنا يعود على أي شيء؟  َ ِما نصب كـ : يعني) ِ ْست(، )Kإيا(ُ ْفعله لن ُرَ َ ِ ِ َيلزما ِْ ُس7تر) (ََ مبت$دأ ث$اني، وھ$و ) َْ

ِفعله(مضاف و ِ ْلن(ٌمضاف إليه، و) ِْ َيلزما َ ْل7ن(ا=لف ھذه لmط$.ق، جمل$ة ) ََ َيلزم7ا َ ُس7تر(خب$ر المبت$دأ الث$اني، و) ََ ِفعل7ه َْ ِ ِْ 
ْلن َيلزما َ   ). َما(ھذا خبر ) ََ

َ ما ن$اب عن$ه م$ن ا=س$ماء الم$ضافة إل$ى ض$مير المخاط$ب، � وھو النوع الثاني من التحذير،) Kإيا(ما عدى : ًإذا َ
Kال$شر(ٍدون تك$رار ودون عط$ف، ) ا=س$َد: (يلزم حذف العامل في ا�سم المنصوب على التحذير، مث$ل ل$و ق$ال K ( ٍحينئ$ذ

Kالشراحذر : (يجوز أن ُيقال: نقول K(وأن يقال ،) :الشرK K (يجوز ذكر العامل، ويجوز حذفه .  

َم77ع .ِ)إ( ِلعط77ف ٱَ ْ ِأو َ ِلتك77رار ٱَ َ ْ ) ا=س$$د وال$$ذئب(ِإ� إذا ُعط$$ف عل$$ى ا�س$$م المن$$صوب عل$$ى التح$$ذير غي$$ره، فقي$$ل ) .
ًحينئذ وجب أن يكون العام$ل مح$ذوفا  ِأو(ٍ ِلتك7رار ٱَ َ ْ ر لفظ$ه فقي$ل) . lَال7ضيغمَك(كم$ا ق$ال الن$اظم ) ا=س$د.. ا=س$د: (ُب$أن ك$ر َ . 

َلضيغمٱ َ َياذا(وھو ا=سد ) . ِلساري ٱَ ج$واز : يجب، وما ع$داھما فا=ص$ل الج$واز، يعن$ي: ٍحينئذ نقول في ھاتين الحالتين) .
  .الحذف وجواز الذكر

َمع .ِ)إ( ِلعطف ٱَ ْ ْلن(ٌھذا إيجاب لنفي ) .ِ)إ) (َ َمع(، )َ ِالعطف َ ْ Kلكن العطف إنما يتعين أن يكون بالواو، والن$اظم ھن$ا ) َ
َمع .ِ)إ(وص ھذا محل وفاق، أطلق، العطف بالواو على جھة الخص ِلعطف ٱَ ْ Kسواء ذكر الُمحذر منه نحو) َ ِ ُ ٌ:  

ِماز  َرأسكَ َ َوالسيف َْ ْ . َ..   

ِم77از( َرأس77ك(ي$$ا م$$ازن : يعن$$ي) َ َ َوال77سيف َْ ْ . يف: أي) َ lي$$ا م$$ازن ق رأس$$ك واح$$ذر ال$$سK َأم ل$$م ُي$$ذكر نح$$و. ِ ِناق$$ة ' ((ْ K َ َ َ
َوُسقياھا َ َناقة ]13:الشمس))[َْ َ Kمنصوب على التحذير، إذا سواء ذكر الُمحذر منه أو �، ھذا : َ ِ ُ ٌ َمع(ًٌ ِلعطف ٱَ ْ Kيتع$ين العام$ل ) َ َ

ِأو(و� يجوز ذكره،  ِلتكرار ٱَ َ ْ   حكمه كحكم سابقه .. كذلك مثله) .

َالضيغمَك( َ َلضيغم ٱ. َ َي7اذا(ا=س$د، .. الضيغم الضيغم، وھو ا=سد: كقولك) . ِل7ساري ٱَ ) َذا(اء وح$رف ن$د) َي7ا(ص$فة ) .
ِل77ساريٱ(اس$م إش$$ارة و جعل$$وا ) رأس$$ك رأس$$ك: (ًھ$$ذا ل$$يس تتميم$ا للبي$$ت ب$$ل ھ$و م$$ن تتم$$ة المث$$ال، ونح$و: نعت$ه، وقي$$ل) .

  . العطف والتكرار كالبدل من اللفظ بالفعل

َإذا خ.صة ما عينه الناظم ھنا  K َذك$ر ن$وعين اثن$ين:  نق$ول-كذلك الباب لم يعطه حقه-ً أن يك$ون المن$صوب عل$ى : َ
َإياك وأخواته(التحذير  K ( َحينئذ يتعين أن يكون العامل محذوفا واجب الحذف، سواء ُعطف على ال$ضمير أو ل$م ُيْعط$ف ِ Kٌ ًٍ َ

َإياك( K والشرK K َإياك.. َ K الشرK K(ثم النوع الثاني ،K َوھو أن � ُيذكر : ُ ٍوإنما يؤتى با�سم الموص$وف عل$ى التح$ذير، حينئ$ذ ) Kإيا(ْ
ٍُيعط$$ف علي$$ه أو ُيك$$رر أو �، إن ك$$ان ا=ول تع$$ين ك$$ا=ول، وإن ل$$م يك$$ن ا=ول حينئ$$ذ ج$$از في$$ه الوجھ$$ان، ھ$$ذا Kإم$$ا أن  K K

  . خ.صة ما ذكره الناظم

َودون( ُ ٍعطف َ ْ ْنسب ٱ.ياUِ َذا َ ُ غي$ر ) Kإي$اك وأخواتھم$ا(أن : ٍللنصب بإضمار فع$ل � يظھ$ر، يعن$ي) َذا(اFشارة بـ ) ْ
َإياك: (ٍ بفعل واجب الحذف نحوٍمعطوف عليھا، تنصب K الشرK K ( وبعضھم ُيقدره كما سيأتيl)َإياك K  الشرمنK K.(  

Kثم أشار إلى الثاني والثالث بقوله َوما: (ُ ُس77واه   َ َ ُس77تر ِ ِفعل77ه َْ ِ ْل77ن ِْ َيلزم77ا َ ُس77تر) (ََ َبف$$تح ال$$سين م$$صدر س$$تر، ) َْ َ
ْكالج$دار، ھ$و عين$ه ال$ستر، و: يْاسم للشيء الذي يق$ع ب$ه ال$ستر، يعن$) ْترِس(وبالكسر  ُ ُسترٱل7(َ ْل7ن(ھ$و الفع$ل، ) َْ َيلزم7ا َ ََ (

ِفشمل قوله  َ َوما(َ ُسواه َ َ Kم$ن ا=س$ماء الُم$ضافة ل$ضمير المخاط$ب والُمح$ذر ) Kإي$ا(النوعين الثاني والثالث، ما ن$اب ع$ن ) ِ
ْل7ن: (من$ه، وقول$ه َيلزم7ا َ ْل7ن (ٍأنھم$$ا من$صوبان بفع$ل م$ضمر ويج$وز إظھ$$اره،: يعن$ي) ََ َيلزم7ا َ : ا=ل$ف لmط$.ق، يعن$$ي) ََ

َُينصبان بفعل ُمْضمر ثم ھذا الُمْضمر � يجب حذفه بل يجوز ذكره، تقول َK   .نح رأسك، وھذا تحذير: يعني) رأسك: (ٍُ

) َاح$ذر ا=س$د: (اح$ذر ا=س$د، ھ$ذا ج$ائز، يج$وز أن تظھ$ر الفع$ل فتق$ول: يعن$ي) ا=س$د(Kوتقول ف$ي الُمح$ذر من$ه 
: يعن$ي) رأس$ك(احذر ا=س$د، : يعني) ا=سد(من الشر ونحوه و: يعني) اتق نفسك..) (نفسك.. رأسك: (ولويجوز أن تق

  .نح رأسك

َم7ع .ِ)إ: (وقد استثنى من ذلك نوعين أشار إليھما بقوله ِلعط7ف ٱَ ْ ِأو َ ِلتك7رار ٱَ َ ْ ، )الح$ائط(و) رأس$ك(ف$العطف نح$و ) .
Kوالتكرار نحو Kوقد مثل$) ا=سد.. ا=سد: (َ َال7ضيغمَك(ه بقول$ه َ َ َل7ضيغمٱ . َ ِل7ساريٱ َذا َي7ا . َال$ضيغم(و) . َ K (ا=س$د و)ِال$ساري K ( اس$م
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Kفاعل من سرى إذا مشى لي. وھو مضنة الخوف من الضْيغم، ِK َ ِلساريٱ َذا َ ياً  الذي يسري في الليل، وإنما وجب ح$ذف .
  . ِر فقد ُجعل كالبدل عن الفعللكثرة ا�ستعمال، وأما مع العطف والتكرا) Kإيا(العامل مع 

  :للتحذير ث.ث طرق: والخ.صة نقول

ْبذكر اللفظ: ًأو� ِ َأن ُيذكر بلفظ .. ِ َإي$اك(ول$ك ف$ي ھ$ذا الوج$ه أن تعط$ف المح$ذور عل$ى ) Kإياك وأخواته(ْ K (فتق$ول :
ْإياك وا=سد، ھذا وجه أول، أو تخفضه ب$ـ  َ ٌ َ K)َإي$اك : (ھ$ذا عل$ى ق$ول ي$راه بع$ضھم) ِم$ن Kْأو تن$صب المح$ذور ) م$ن ا=س$د َ

س$يأتي أن ال$صحيح يج$وز، الجمھ$ور عل$ى المن$ع، ) Kإي$اك ا=س$د: (ٍبغير ع$اطف عن$د س$يبويه، ومنع$ه الجمھ$ور، فتق$ول
ك$ذلك ) Kإي$اك م$ن ا=س$د(ٌمتفق علي$ه، ) Kإياك وا=سد(، )Kإيا(ث.ثة أوجه في ) Kإياك من ا=سد.. Kإياك وا=سد.. Kإياك ا=سد(

الجمھ$$ور عل$$ى المن$$ع، وس$$يبويه عل$$ى : ٌھ$$ذا مختل$$ف في$ه) م$$ن(و� ) واو(ب$$دون ) Kإي$$اك ا=س$د( علي$$ه ف$$ي الجمل$$ة، ٌمتف$ق
  . الجواز، والصحيح أنه يجوز

ٌأن ُيذكر اسم ظاھر نائب عن : الطريق الثاني َ َمضافا إلى ض$مير الُمح$ذر المخاط$ب، ول$ك ف$ي ھ$ذا الوج$ه) Kإيا(ْ َ K ً :
َأن تجيء بما ذكر من ِ ُ أو ) نف$سك وا=س$د(كما ذكرن$اه، أو م$ع العط$ف ) رأسك.. ا=سد.. نفسك(ٍ غير عطف و� تكرار ِ

  .ھذا الطريق الثاني) ا=سد.. ا=سد) (رأسك.. رأسك) (نفسك.. نفسك: (بالتكرار فتقول

ًأن ُيذكر الُمحذر منه ُمكررا أو معطوفا عليه أو بدونھما، فتقول: الثالث ً K K َ أو ) ا=س$د: ( أو تق$ول،)ا=س$د.. ا=سد: (ْ
  .والمشھور الذي عليه ا�عتماد ھو ا=ول) الكسل والتواني: (تقول

َياكِإ( .والشر . ھ$ذا ض$مير .. نف$سه ض$مير) Kإي$ا(إن ھذا التركيب فيه ضميران، ما ھما ال$ضميران؟ : قال بعضھم) .َ
: وا]خ$ر) Kإي$اك(صل المن$صوب وھ$وھذا الب$ارز المنف$: نصب، وبقي ضمير مستتر، في ھذا التركيب ضميران أحدھما

ٌضمير رفع مستكن فيه منتقل إليه من الفاعل الناصب له ٍ.  

Kُيحذف الفعل وفاعله، ثم بعد ذلك ينتقل الضمير من الفعل إلى : قلنا ٍ، فصار ھ$و ف$ي اللف$ظ ض$مير ن$صب، )Kإياك(ُ
َوتحمل كذلك ضمير رفع، حينئذ إذا أكدت  ْ K ٍ ٍ K َ إذا أكدت - جاء التفريع -) Kإياك(َ ْ K)إياكK ( ْوقلت بوج$ود ال$ضمير الُمنتق$ل ھ$ذا

َإياك نفسك، وأنت بالخيار في تأكيده بـ : ٍالرفع حينئذ قلت K)أنت ( قبل النفس، ھذا متى؟ إذا أكدتK)َإياك K (َن$ْصب، .. نف$سه
ْس$بق أن$$ه إذا أك$$َد ال$$ضمير الُمت$صل المرف$$وع ب$$النفس والع$$ين وج$ب أن ي$$ؤتى بال$$ضمير الم l َإي$$اك (Kنف$$صل، لك$ن ھن$$ا أك$$د ُ K

َإياك أنت نفسك.. نفسك ْ K (يجوز الوجھان .  

َإياك نفسك( K ( وأنت بالخيار في تأكيده بـ)َقبل ال$نفس، ھ$ذا إن أك$دت ) أنت ْ K)إي$اK ( َنف$سه، وإن أك$دت ض$مير الرف$ع ْ K
َإياك أنت نفسك(المستكن فيه قلت  K ( و� ُبد من تأكيده بـK)ٍحينئذ، =نه تأكيد لضمير مرفوع، فوج$ب أن قبل النفس ) أنت ٌ ٍ

َاْسكْن أنت وزْوُجك((: Kُيؤكَد أول َ َ ْ   . مثل العطف]35:البقرة))[َُ

َوأم$$ا العط$$ف فتق$$ول ف$$ي العط$$ف عل$$ى إي$$اك K K) :إي$$اك وزي$$دا وال$$شرK KK ٍج$$از دون ف$$صل؛ =ن$$ه عط$$ف عل$$ى ض$$مير ) ً ٌ ٍ
Kإي$اك وزي$دا وال$شر(منفصل بارز، وھو من$صوب،  KK ًإي$اك أن$ت وزي$دا :  وإن ش$ئت قل$ت)ً K– ف$صلت ْ َ K وال$شر، وتق$ول إن -َ K

ٌإي$اك أن$ت وزي$د: (عطفت على مرفوع K ( ھن$ا يق$ُبح أن تعط$ف دون فاص$ل، ويق$ُبح ب$دون تأكي$د أو فاص$ل عل$ى م$ا تق$دمK َ َ ٍ ٍٍ ْ َْ َ
  .بيانه في عطف النسق

َإي7777777777777777اك .وال7777777777777777شر . ُونح7777777777777777وه .َ َ ْ ْن7777777777777777صب ََ َ َ  

  

ٌمح77777777777777777ذر َ ُM َبم77777777777777777ا َس77777777777777777تت ٱِ ِ ُارهْ ْوج77777777777777777ب ُ َ َ  

  

َودون ُ ٍعط7777777777777777ف َ ْ ْان7777777777777777سب .ي7777777777777777اUِ َذا َ ُ ْ. . .   

  

......................... . . . . . . . . .  

  

Kثم انتقل إلى الثاني والثالث وقال ُ:  

.إ)(ما بعد :  يعني .إ)(ٌثابت له نقيض حكم ما قبل ) ِ ْلن: (، فا=ول)ِ َيلزما َ َمع .ِ)إ) (ََ َكال7ضيغم(يلزمه، : ًإذا) َ َ َال7ضيغم . َ َي7اذا . َ 
ِلساريٱ ..(  

َ وم77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا. . . . . . . . . . . َ   

  

ُس7777777777777واه َ ُس7777777777777تر ِ ِفعل7777777777777ه َْ ِ ْل7777777777777ن ِْ َيلزم7777777777777ا َ ََ   

  

َم7777777777777777777777ع .ِ)إ َلعط7777777777777777777777ف أوٱ َ ِ ْ ِلتك7777777777777777777777رارٱ َ َ ْ .  

  

..........................................  
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َتنبيه المخاطب : التحذير: "قال الشارح  ِاكKإي$( وھ$و) اك وأخوات$هKإي$(ـ ب$ ك$ان ف$إن ،من$ه ا�حت$راز يج$ب ٍأمر علىَ
ًوالناصب ھنا فعل، و� ُيقدر وصفا" الناصب إضمار وجب) KنُاكKوإي مُاكKوإي ماُاكKوإي K.  

  :ٌتكرار كقولك َدِوج سواء

ِفإ َياكَ َياكِإ . َلمراءٱ . َ ُنهِإَف ِ ...  

َإياك( K َإياك K (َحصل تكرار ھنا، حينئذ ُمطلقا وجب إض َ َ ًَ ٍ رت ) Kإي$ا(ناص$ب .. مار الناص$بَ lُس$واء ك$ر نف$سھا أو ) Kإي$ا(ٌ
َإياك(�،  K والشرK K ٍمنصوب بفعل محذوف واجب الحذف، ) Kإيا) (َ َإياك(ٍ K َإياك K َالمراءو َ   .العامل محذوف: كذلك نقول) Kفإنُه ِ

َإياك: (ْأم لم يوجد نحو Kِباع$د نف$سك م$ن ا=س$د: (وأص$ل التركي$ب)  من ا=سد ٌھ$ذا عن$د الجمھ$ور، ث$م ف$رق ب$ين ) َ K َ
ِباع$د نف$سك م$ن ا=س$د: (وا=ص$ل. ك.م سيبويه، وابن الن$اظم، واب$ن مال$ك، والجمھ$ور Kالجمھ$ور ق$دروا لف$ظ ! ، انظ$ر)َ َ

Kباعد يتعدى إلى مفعولين، تعدى إلى ا=ول بنفسه، والثاني بحرف جر) باعد( َ َ ََ َ.  

ِباعد نفسك من ا=سد: (ًإذا ِث$م ُح$ذف ) َ K ِباع$د(ُ lأح$ذرك م$ن ا=س$د(التق$دير : الفع$ل وفاعل$ه، وقي$ل) َ َإي$اك : (، فنح$و)ُ K
َإياك ا=س$د: (مذھب سيبويه جواز: ٌممتنع على التقدير ا=ول وھو قول الجمھور، ولذلك قلنا) ا=سد K ( وھ$ذا يمتن$ع عل$ى

ِباعد نفسك من ا=سد(مذھب الجمھور، =ن التقدير عندھم  َفقدروا فع. ي) َ ً K ٍتعدى إلى مفعول واحد بنفسه فح$سب، وھ$ذا َ ٍ K
ٍينبن$$ي علي$$ه ف$$ي تق$$دير العام$$ل المح$$ذوف ھ$$ل ھ$$و فع$$ل ُمتع$$د لواح$$د أو �ثن$$ين ينبن$$ي علي$$ه ت$$صويب ھ$$ذه الم$$سألة أو .. ٌ

  .تخطئتھا

ٌُممتنع على التقدير ا=ول وھو قول الجمھور، وجائز على الثاني ال$ذي ھ$و  lأح$ذرك م$ن ا=س$د(ٌ و� خ$.ف ف$ي ) ُ
َإياك أن تفعل(از جو K ( لص.حيته لتقدير)قبلھا قياسا) ِمن(يجوز حذف ) أن(=نه سبق أن ) من:ً  

ُنق6 وفي أن وأن يطرد ْ .ِ . َْ َ ََ َ ِ ً َ..  

�l شك ف$ي أن$ه ج$ائز، فل$و ق$درت ) Kإياك من أن تفعل(ٍحينئذ إذا قيل ھنا في ھذا التركيب  ھ$ذا � ب$أس ب$ه، ) م$ن(ُ
ٍفإذا نصب المصدر حينئذ ِ ِنصب بنزع الخافض وھو جائز:  نقولُ ِمقيس.. ُ َ .  

kوالحاص$$ل أن$$ه إذا ذك$$ر الُمح$$ذر من$$ه ب$$. عط$$ف فعن$$د الجمھ$$ور يتع$$ين ج$$ره ب$$ـ  K ٍ K Kإذا ذك$$ر الُمح$$ذر من$$ه ب$$. ) م$$ن(ُ ِ ُ
ٍذك$ر الُمح$ذر من$ه دون عط$ف، قلن$ا) Kإي$اك ا=س$د(مثل : ٍعطف، يعني K ِ َودون: (ھن$اك ق$ال: ُ ُ ٍعط7ف َ ْ ْن7سبٱ .ي7اUِ َذا َ ُ ْمثلن$ا ) ْ K َ

َإياك ا=سد( K (أنه يصح: َھذا على قول الجمھور � يصح، والصحيح .  

kذكر الُمحذر منه ب. عطف، فعند الجمھور يتعين جره بـ  K ٍِ K Kبناء على أن العامل عندھم ف$ي إي$اك باع$د؛ =ن$ه ) ِمن(ُ ً
�K يتعدى إلى الثاني بنفسه، وإنما يتعدى إليه بحرف ال Kَ ََ Kيج$وز ن$صبه و� تتع$ين : ج$ر، وقي$لَ ًبن$اء عل$ى أن العام$ل ) ِم$ن(َ

Kإياك أحذر ونحوه مما يتع$دى إل$ى اثن$ين وھ$ذا أْص$وب: عنده في َ ِ Kl Kأن ُيق$در العام$ل المح$ذوف يتع$دى إل$ى اثن$ين بنف$سه، : ُ Kَ َ
  .وھذا عند ابن الناظم

Kإما أن ُيجر بـ : وعند ابن مالك K)ٍأو ُينصب بفعل م) من َ   .دع، أو نحوه ويجوز إظھاره: ٍحذوف آخر تقديرهْ

Kإي$اك م$ن (، )أن(يج$وز تق$ديرھا قب$ل ) ِم$ن(أن : ٌفھذا جائز عن$د الجمي$ع، =ن ا=ص$ل) Kإياك أن تفعل: (Kوأما نحو
lفنقدر ) Kإياك أن تفعل.. (ھذا جائز) أن تفعل ًن$صوبا يك$ون م) من(المصدر أْن وما دخلت عليه إذا حذفنا : ثم نقول) من(ُ

  . على نزع الخافض

ًس$واء ق$در العام$ل فع$. يتع$دى إل$ى اثن$ين أو إل$ى ) م$ن(ُالمصدرية وص$لتھا، ج$از أن تح$ذف ) أْن(Kفالُمحذر منه  l ُ ً
  .ٌجائز في سعة الك.م) أْن(حذف حرف الجر قبل .. واحد، =ن الحذف

 من$صوب) اكKإي$( )KرKوال$ش اكKإي$( العط$ف م$ع فمثال$ه ،� أم ٌعط$ف دِوج$ ٌس$واء ،الناص$ب إض$مار وج$ب: ھنا قال
َأح$ذُرك(=ن$ه ي$صير ) Kإي$اك(� يج$وز تق$ديره قب$ل ) Kإياك(Kقدره بعد ! انظر). ُرlأحذ اكKإي( والتقديرً وجوبا رَمْضُم بفعل l ُ (

  ً.أن يكون منفص.: ًمتص. وا=صل) Kإيا(فصار 

Kق$دره ھن$ا مث$ال لم$ا دون عط$ف، ق$دره ! انظ$ر). كذا تفعل أن من اكKإي.. كذا تفعل أن اكKإي( العطف بدون ومثاله Kَ ٍ َ ِ
ِابن عقيل بما يجوز حذف  ًالمصدرية وصلتھا، وأما ما � يجوز فلم يجعله بن$اء عل$ى م$ذھب ) أْن(وھو أن يكون ) من(ِ K

  . ھذا المراد) Kإياك ا=سد: (الجمھور، يعني

َرأس$كم$از  (العطف مع إ� الناصب إضمار يجب ف. سواه اوم :بقوله المراد وھو وأخواته اكKإي بغير كان وإن َ َْ 
َوالسْيف َK (يف، : يعني lَال7ضيغم: (التك$رار أويا م$ازن ق$ي رأس$ك واح$ذر ال$س َ َال7ضيغم . َ َال$ضيغم اح$ذر :أي) . َ K، يك$ن ل$م ف$إن 
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ْل7ن(، أض$مرت ئتش$ وإن أظھرت شئت فإن - ا=سد رKاحذ.. ا=سد– وإظھاره الناصب إضمار جاز تكرار و� ٌعطف َ 
َيلزما َمع .ِ)إ   ََ   . فھو غير �زم) َ

َإياك ا=سَد( K ( ھذه حيرت النحاة، جوزه سيبويه وجعل العامل في ا=سد غي$ر العام$ل ف$يK K)إي$اكK ..( ،َف$صل بينھم$ا َ
ٌك.ھما من$صوبان، ھ$ل ھم$ا من$صوبان بعام$ل واح$د، أو ك$ل منھم$ا من$صوب بعام$ل؟ م$ذھب س$ي) Kإياك ا=سد( أن : بويهٌ

kك. منھما منصوب بعامل يختص به،  َ ٌ Kج$وزه س$يبويه، ) Kإي$اك ا=س$د. (ٌمنصوب بعامل) ا=سد(ٌمنصوب بعامل و) Kإياك(ً َ
  ).باعد نفسك واتقي ا=سد(تقديره ) Kإياك(َوجعل العامل في ا=سد غير العامل في 

ٍھذا مفعول لفعل محذوف تقديره ) نفسك: (ًإذا ِباعد(ٌ ٍھذا مفعول به لفعل محذوف تق$ديره ) دا=س(و) َ ٍحينئ$ذ ) ات$ق(ٌ
َإياك ا=سد(يكون  K ( صار جملتين، فُعطفت جملة عل$ى جمل$ة، وج$وزه اب$ن الن$اظمK َإي$اك ا=س$د(ِ K ( ًأي$ضا ج$ائز لك$ن عل$ى

  .ٍتفصيل آخر

ٍجوزه ابن الناظم على تقدير آخر وھو K : ،ًأن ُيقدر العامل فع. يتعدى إل$ى اثن$ين بنف$سه K ٍحينئ$ذ يك$ون الك$.م جمل$ة
lأحذرك ا=سد(واحدة، تقديره  ون$صب ) م$ن(َفھ$ل يج$وز ح$ذف ) Kإياك م$ن ا=س$د(ٍفالك.م حينئذ جملة واحدة، فإذا قيل ) ُ

َإي$اك م$ن ا=س$د(ا�سم المجرور بع$دھا؟  K ( ھ$ل ي$صلح عل$ى ھ$ذا التركي$ب ال$ذي ج$وزه س$يبويهK)َإي$اك ا=س$د K ( أن يك$ون
َإياك م: (أصله Kِثم ُحذفت ) ن ا=سد K ؟ � يجوز، =نه م$ن ب$اب ح$ذف ن$زع الخ$افض، ون$صب م$ا )ا=سد(وانتصب ) من(ُ

ٍبعده على نزع الخافض، وھذا إنما يكون سماعيا و� قياسيا، حينئذ � ُيحمل ھذا التركيب على شاذ ٍَ ً ً .  

lإن قدر العامل في : ، وجوابه)Kإياك ا=سد(فتقول  َفع. يتع$دى) Kإياك(ُ ً إل$ى مفع$ول واح$د، ول$م تق$در ل5س$د ع$ام. ً l ُ ٍ
ًآخر كما قدره سيبويه لم يجب النصب، =ن نصب ا=سد حينئذ يكون على نزع الخ$افض وھ$ذا ش$اذ، وإن ق$درت فع$.  K Kَ ٌَ ٍ

ٍيتعدى إلى اثنين بنفسه حينئذ جاز َ.  

َوش777777777777 .إي777777777777 .ذـَ .وإي777777777777 َايـِ َأش777777777777ُ اهـَِ   ّذـَ

  

ْوع777777777ن َ ِس777777777بيل َ ِ ِلق777777777صدٱ َ ْ ْم777777777ن َ ْانتب777777777ذ َاسَق777777777 َ َ َ ْ  

  

َإي$اك( K (َللمخاط$$ب: قلن$$ا .ش77ذ(تنبي$$ه المخاط$$ب، .. َ َإي77اي َ . َالم$$تكلم والغائ$$ب ش$$اذان، وحك$$م بع$$ضھم عل$$ى أن$$ه قلي$$ل) ِ ََ l :
.وشذ( َ َإياي َ . َياكِإ(ولذلك في ا�ختصاص ذكرناه، ) ِ .والشر .   .حصل تداخل.. ذاك في ا�ختصاص) .َ

َإياك( .والشر . ًالتحذير يك$ون لُمخاط$ب، ھ$ل ُيح$ذر نف$سه، أو ُيح$ذر غائب$ا؟ قلن$ا.. ھنا الخطاب) .َ l l أن$ه : ا=ص$ل في$ه: َ
ِشآذ، والعل$ة في$ه ال$سماع، إنم$ا ُس$مع  ِK َإي$اك(ٌ Kَإي$اك): ( وأخوات$ه K ..ِإي$اك K ..ُإي$اك Kُإي$اك.. م KنK( وأم$ا ،K)َإي$اي K lُيح$ذر : أي)  وا=س$دِ

Kإيا(نفسه ا=سد،    .  � يصلحكذلك) ه وا=سدِ

.شذَو َ التح$ذير بغي$ر ض$مير المخاط$ب وھ$و َ َإي7اي(َ . َش7ذ إي7اي.. ِ . ِ . .ش7ذ) (َ َإي7اي(ٌفع$ل ماض$ي و) َ . ق$صد لفظ$ه فاع$ل، ) ِ
ُوإياه(مثله إذا كان جماعة، ) Kإيانا(و . ّأشذ َِ َ lتحذير الغائب أشذ من تحذير المتكلم نفسه، : يعني) َ ُوإياه(َ . ّأش7ذ َِ َ ُإي7اه) (َ . بت$دأ م) ِ

ِقصَد لفظه و ّأشذ(ُ َ َإياي(kأشذ من : يعني) َ . َحذف ) ِ م$ن : (يعن$ي) ٌزي$د أف$ضل(ومدخول$ه، ھ$ذا ج$ائز كم$ا س$بق معن$ا ) ِمن(َ
ّأشذ(ِإذا ُعلم جاز حذفه، ھنا ) عمرو َ َإياي(من : يعني) َ . ِ.(  

ْوعن( َ ِسبيل َ ِ ِالقصد َ ْ ْمن َ َقاس َ ْنتبذٱ َ َ َ ْنتبذٱ) (ْ َ َ َاطرح فھو م: يعني) ْ ِ k ،ْعن(ْطُروح ِسبيل َ ِ ْانتبذ(lھذا ُمتعلق بقوله ) َ َ َ ْ.(  

ْمن( َقاس َ ْمن) (َ َقاس(مبتدأ و) َ ْنتبذٱ(صلة الموصول و) َ َ َ   .خبر المبتدأ) ْ

ْمن: (ًإذا َقاس َ ْنتبذ ٱَ َ َ ِاطرح، ) ْ k)ْعن ِسبيل َ ِ ِلقصد ٱَ ْ م$ن ق$اس عل$ى : ٌفھ$و منب$وذ مط$روح، أي.. الذي ھو ال$صواب) َ
َإياك( K) (إي. ُوإياه َايِ . ٌفيما ُحفظ من تحذير المتكلم نفسه أو الغائب، من ق$اس عليھم$ا فقول$ه ُمخ$الف لل$صواب، م$ن ق$اس ) َِ l َ َ ِ

َإياي(على  . ُوإياه ِ .   . الصواب: وما أشبھھما فقد حاد عن طريق القصد، أي) َِ

َيختص التحذير ھنا بالمخاطب وما ع$داه فھ$و ش$اذ : ًإذا َ َk Kإي$ا(َ Kإي$ا(Kم$ا فح$سب، وأ) َكِ َإي$اي.. ِنيِ K Kإيا(و) ِ ٌھ$ذا ش$اذ، ) َن$اِ
Kإي$$اهُ(ك$$ذلك  lح$$ق التح$$ذير أن يك$$ون للمخاط$$ب، ش$$ذ مجيئ$$ه للم$$تكلم ف$$ي ق$$ول. ٌھ$$ذا ش$$اذ) ِ َ َK َي77ايإ": َ ْوأن . َيح77ذف َ ْأح77دكم َِ ُ ُ َ َ 
َاAرنب َْ َإياي: ٌھذا منسوب لعمر، وا=صل: ، قيل"َ K َسكم ع$ن أن يح$ذف أح$دكم  باع$دوا ع$ن ح$ذف ا=رن$ب، وباع$دوا أنف$ِ

ِباع$د: (ا=رنب، ھذا عل$ى ق$ول الجمھ$ور ِباع$دوا.. َ Kث$م ُح$ذف م$ن ا=ول المْح$ذور وھ$و ا=رن$ب، وم$ن الث$اني الُمح$ذر ) َ ُ َُ ِ K
َبلغ َإذا(: مجيئه للغائب في قوله: kوھو أنفسكم، وأشذ منه َ ُالرجل َ ُ َال7ستين . ْ MM ُفإي7اه . .وإي7ا َ Mال7شواب َ َ : م$ع ش$ابة، ھ$ذاج:  يعن$ي).

ٍإياه وإيا الشواب أضافه �سم ظاھر، والتقدير K K :فليْحذر نفسه وأنفس الشواب، وفيه شذوذانK َ َ:  

  . مجيء التحذير فيه للغائب-

Kإي( وإضافته إلى - Kإلى ظاھر وھو الشواب، ھذا شاذ مع شاذ، و� يقاس على شيء من ذلك البتة).. اِ Kv ٍ.  
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ِوكمح7777777777777777777ذر ب67777777777777777777 إ َِ ٍ . َ ُ َي7777777777777777777ا ٱجع67777777777777777777ََ َ ْ .  

  

َمغ77777777رى ب77777777ه ف77777777ي ك77777777ل م77777777ا ق77777777د ف77777777ص6 M َ ً َ ُُ َْ M ُ ِ ِ ِ ْ  

  

ًاص$$ط.حا ولغ$$ة، وا=حك$$ام ال$$سابقة كلھ$$ا م$$ن حي$$ث إيج$$اب ح$$ذف العام$$ل، وم$$ن حي$$ث ) اFغ$$راء(عرفن$$ا معن$$ى  ً
َجواز ذكره، كله ُيذكر في اFغراء ْ ُ ِْ ِ .  

ٍوكمحذر( . َ ُ َجع6ٱ(ٍھذا مفعول ثان لقوله ) ََ َ َاْجع.) (ْ ًُمغرى َ ِبه ْ Kكُمحذ ِ َ َجع7لٱ(، )ٍرَ ًمغ7رى ْ ِب7ه ُْ ٍوكمح7ذر(مفع$ول أول ) ِ . َ ُ ََ (
  .مفعول ثاني

َب6( َجع67ٱ: (lھذا ُمتعلق بقول$ه) .ياِإ ِ َ ْق7د َم7ا Mك7ل ِف7ي(، )ْ َف7ص6 َ M ل س$ابقا، وا=ل$ف ھ$ذه : يعن$ي) ُ lًف$ي ك$ل ال$ذي ق$د ف$ص ْ َ
  .لmط.ق

. َقد ما كلl ِفي( lْس$تر عامل$ه إ� م$ع العط$ف، لك$ن ب$دون ف$. يل$زم )  من أحك$امَفص ال$ذي ھ$و الق$سم : يعن$ي) .ي7اِإ(َ
َوما: (َالثاني الذي يختص بقوله ُسواه   َ َ ُستر ِ ِفعله َْ ِ َيلزما لن ِْ ِأ� يلزم حذف عامل إ� إذا ُعط$ف علي$ه : ا=صل فيه: ًإذا) ََ ٍ

ر، وأما  lأو كرK َياكِإ(ُ .والشر . َإياك) (.َ K الشرK K) (الشرK K ( ًھذا ليس داخ. ھنا، وإنما الُمراد في قوله)َوما ُس77777واه     َ َ ُس77777تر ِ َْ 
ِفعل77ه ِ ْ ل77ن ِْ َيلزم77اَ Kال$$ذي ھ$$و الن$$وع الث$$اني م$$ن التح$$ذير والن$$وع الثال$$ث، حينئ$$ذ الن$$وع ا=ول يتع$$ين ح$$ذف العام$$ل ال$$ذي ) ََ َ ٍ

َإياك(ھو K (ًقو� واحدا، والثاني ھو الذي فيه التفصيل، فا=ص$ل َز ح$ذف العام$ل ويج$وز ذك$ره، إ� إذا ُعط$ف َأن$ه يج$و: ً ِ
ر أو ُعطف عليه lر، كذلك الُمغرى به ھنا يجوز ذكر عامله، ويجوز حذفه إ� إذا كر lِأو كر ُ َُ َ َ ْ.  

ْقد َما Mلُك ِفي( َفص6 َ M ْمن أحكام ف. يلزم ستر عامله ) ُ َ َمع .ِ)إ(ٍ ِالعطف َ ْ َالُمُروءة: (كقوله) َ  َأول$زم، ا: يعن$ي) Kوالنْجَدة َ
ِالتكرار َ ْ K :َأخاك َ َأخاك َ َ ْمن .ِنإ َ َال$ص.ة: (َالزم أخاك، ويجوز إظھار العام$ل ف$ي نح$و: أي.  إلى آخره..َله َأخاَ ) َ َ K ًجامع$ة َ َِ( ،

َالص.ة( َ K (َالص.ةاحضروا : يعني َ K ،ُالص.ة(ً حال كونھا جامعة َ K ٌجامعة َ َالص.ة.. َِ َ K ٌجامعة َ ُال$ص.ة.. َِ َ K ًامع$ةَج َ أربع$ة أوج$ه ) ِ
َالص.ة(فيھا،  َ K ( غراءFھو الشاھد الذي معنا بالنصب على ا) َالص.ةاحضروا َ Kَھن$ا يج$ب ) ًحال$ة كونھ$ا جامع$ة: ً جامع$ة

ر أو ُعطف علي$ه حينئ$ذ ك$ان ح$ذف العام$ل : الحذف؟ نقول lيجب، =ن الُمغرى به لم ُيكرر ولم ُيْعطف عليه، فإن كر �ٍ ِ Kُ َ َ َْ
ٍاFضمار واجب، وأما إذا لم ُيْعطف ولم ُيكرر حينئذ نقول. ً.واجبا K Kَ   . ْا=صل جواز الذكر وحذفه: َ

َالص.ة: (َويجوز إظھار العامل في نحو َ K ًجامعة َ َإذ ال$ص.ة ن$صب عل$ى اFغ$راء بتق$دير ) َِ ِ ) ًجامع$ة(و) اح$ضروا(ُ
ح بـ  lجاز) احضروا(حال، فلو ُصر .  

ٍكمحذر : (ًإذا . َ ُ َب6َ َب6: (Kقيد) .ياإ ِ ًفليس مثله، ھ$ذا قي$د احت$رازا م$ن ) .إيا(Kأما إذا كان بـ ) .إيا ِ ا=ص$ل ) ا.ي7ِإ(=ن ) ا.ي7ِإ(َ
ر: فيه lُأنه يجب حذف العامل ُمطلقا، وأما النوع الثاني فھو الذي يجوز ذكر العامل وحذفه إ� إذا ُعطف عليه أو كر ًِ K .  

 إض$مار وج$ب تك$رار أو عط$ف وج$د إن أن$ه ف$ي كالتح$ذير وھ$و ب$ه يحم$د ما بلزوم المخاطب أمر ھو: اUغراء
  : قولكالناصب إضمار معه يجب ما فمثال "إيا" فيه تستعمل و� ف. وإ� ناصبه

َأخ77777777777اك َ َأخ77777777777اك َ َ ْم77777777777ن .إن َ   َل77777777777ه َأخ77777777777اَ ) َ

  

ٍك77777777777ساع َ َالھيج77777777777ا إل77777777777ى َ ْ ِبغي77777777777ر َ ْ ِس677777777777ح ِ َ ِ  

  

َأخاك: (وقولك َ َعطف عليه،)  واFحسان إليهَ   ).الزم أخاك: (يجب حذف العامل: ً إذاَ

َأخاك: (ومثال ما � يلزم معه اFضمار قولك َ َالص.ة.. (فقط) َ َ K ( َذكره لوحده وھ$ذا يج$وز في$ه الوجھ$ان، ) ا=س$د(َ
ْيجوز الذكر وعدمه َ.  

Kقد ُيرفع المكرر في اFغراء والتحذير، ھذا وجه جوزه البعض،  Kٌ) ُإذا قال أخو َ َ َ َ ِالنْجَدةِ Kال lالَ.ُحس lُحس.َ .(  

َناق$ة ' وُس$قياھا((: وقال الف$راء ف$ي قول$ه تع$الى َ َ ِْ َK َ َ ن$ْصُب الناق$ة عل$ى التح$ذير ھ$ذا ا=ص$ل، وك$ل ]13:ال$شمس))[َ
ِتحذير فھو نْصب ولو ُرفع على إضمار ھذه لجاز، يعني ٌ ِھذه ناقة ': (في غير ھذا لو قرئ: َ ُ َ َھذا ج$ائز، ف$إن الع$رب ) ََ َ

  .يجوز على وجه آخر: َْرفع ما فيه معنى التحذير، يعنيَقد ت

َوكمح777777777777777777 ُ ٍذرـَ M 777777777777777777َع6ـْج777777777777777777ٱ اـ.ي777777777777777777ِإ 6َـِب َ  

  

ًمغ777777777رى ِب777777777ه ُْ ْق777777777د َم777777777ا Mلُك777777777 ِف777777777ي ِ َف777777777ص6 َ M ُ
  

  

  ...!!!وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.   و' أعلم
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  103الدرس 

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  

  . الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

ُسماءَأ: - رحمه ' تعالى -قال الناظم  َ ِ ٱAفعال واAصواتْ َ ْ َ ََ َِ ْ.  

Kسيذكر في ھذا الباب ما يتعلق بأسماء ا=فعال، وما يتعلق با=صوات، ھنا عطف: أي K َ فع$ال، ا=صوات عل$ى ا=: َ
ًليست أسماء، بل ليست كلمات لعدم صدق حد الكلمة عليھ$ا، =نھ$ا لي$ست َدال$ة بالوض$ع : وأسماء ا=صوات، وقيل: أي l ْ ِ ً

  . ِلم يضعھا الواضع، وإنما ُحكي فيھا ما � يعقل كما سيأتي: على معنى، يعني

 با=ص$وات بَاط$َوالمخ ،له تَعِوض بما بَاطَالمخ مْلِع على �لةKالد لتوقف ،ًمعنى على بالوضعً=نھا ليست دالة 
  .يعقل �ما : ھو

Kأنھ$ا لي$ست أس$$ماء، ب$ل � ي$ْصدق عليھ$$ا ح$د الكلم$ات، وإنم$$ا ھ$ي ُمج$رد أص$$وات، وأج$اب القائ$ل بأنھ$$ا : ًإذا قي$ل ُ َ
ِبأن الد�لة كْون اللفظ بحيث متى أطلق فھم منه: أسماء ُ ِ ُ َ K ..ِحينئذ العالم يفھم منه بالوض$ع معن$اه، و َ ُھ$ذا ال$ذي أري$د، لك$ن ٍ

َأن$ه إذا أطلق$ه ان$صرف إل$ى المعن$ى ال$ذي أراده، : بأنه ليس ھذا حقيقة لغوية، وإنما ھ$و حقيق$ة ُعْرفي$ة، بمعن$ى: قد ُيقال
ًحينئذ أراد حكاية صوت الغراب، ھذا لم يضعه العرب، وإنما ُحكي ُمحاكاة للغراب) غاق.. غاق: (فإذا قال َ ُ ٍ.  

ِإذا ما يْعرف أ: ٍحينئذ Kن الغراب يقول ھذا الصوت وأنه ُيْحكى له، من أين يْعل$م المخاط$ب؟ � ُب$د أن$ه ي$سبقه عل$م َ َ َ َُ َ
َسابق، حتى يْعرف أن ھذا اللفظ إنما ُيخاط$ب ب$ه الغ$راب،  ِ ٍ حينئ$ذ ،للبعي$ر أو ال$ذي ُي$راد أن ي$شرب الم$اء) ج$ئ.. ج$ئ(َ

ُ� ُبد أن يعرف أو� المخاطب أن ھذا اللفظ اْست: نقول َ ًَ ِ َ K � ُعمل في مثل ھ$ذا المعن$ى، ث$م بع$د ذل$ك يفھ$م الم$دلول، ول$ذلك ِ
  . َُيرجع إلى لسان العرب في مثل ھذا ا=مور

َأنھ$ا أس$ماء أْجري$ت ُمج$رى : kھل ھي أس$ماء أم �؟ لك$ن الم$شھور عن$د النح$اة: ٌأسماء ا=صوات مختلف فيه: ًإذا َ ِ ُ ٌ
ًأسماء ا=فعال، ولذلك عقد ھذا الباب جمعا بين ا َ أس$ماء ا=فع$ال وأس$ماء ا=ص$وات، وا=ص$وات جم$ع ص$وت : لنوعينَ

ٌكما سبق وھو صفة مسموعة وعرض مسموع، وكل ما ُيْسمع، سواء ك$ان مم$ا يعق$ل أو م$ا � يعق$ل، قلن$ا ٌ َ َ ع$ام ي$شمل : ٌ
  . ما يعقل وما � يعقل

ُسماءَأ َ َ اAفعالْ ْ K سبق ذكرھا في باب الُمْعرب والمبني، حيث بين أنھا مبنيَ   :ٌةَ

ٍوكنيابة َِ َ ِعن ََ ِلفعلٱ َ ْ ِ ٍتأثرَ 6ِب ْ c َ َ..  

K ا=فعال، فقدم الحكم على العلم بالمحكوم علي$ه، =ن الم$راد ھن$اكَ أْسماُءالُمراد به: قلنا َ َ َ تْع$َداد ا=س$باب الت$ي إن : ْ
Kُوج$$دت حينئ$$ذ انتق$$ل ا�س$$م م$$ن كون$$ه ُمعرب$$ا إل$$ى كون$$ه مبني$$ا، ول$$م يتع$$رض لبي$$ان حقيق$$ة أس$$م ً ً َ ٍ اء ا=فع$$ال ھن$$اك، =ن ِ

Kالمقصود ھو بيان ا=سباب التي من أجلھا ُيْبنى ا�سم، وبين أن م$ن ا=س$ماء م$ا يعم$ل ف$ي غي$ره و� يعم$ل غي$ره في$ه، 
ًبل � يدخل عليه عامل البت$ة، إذا ك$ان ع$ام. لفظي$ا ھ$ذا مح$ل وف$اق، والعام$ل المعن$وي ھ$ذا مح$ل خ$.ف، وال$صحيح  ً K

  .  ا=فعال، ولذلك ھي � محل لھا من اFعراب كما ھو مذھب جمھور البصريين والنحاةًأيضا � يدخل على أسماء

lم$ا ن$اب ع$ن فع$ل، وأس$ماء ا=فع$ال ل$و قي$ل بع$دھا وتميي$ز بع$ضھا ع$ن بع$ض: Kعرفه ابن مالك ھن$ا بأنھ$ا ِ اس$م .. ٍ
َمك$ن ح$ْصرھا كم$ا ھ$و ال$شأن اسم الفعل الماض$ي لك$ان أول$ى، =نھ$ا مع$دودة ُي.. الفعل ا=مر عن اسم الفعل المضارع 
َأنھا � تحد، وإذا كانت � تحد ي$أتي ال$سؤال: ِفي ألفاظ التوكيد المعنوي، قلنا ا=صل َُ َلم$اذا � تح$د؟ نق$ول: ُ =نھ$ا ألف$اظ : ُ

ٍمحصورة، ليست خارجة عن ا=صل، ھنا الذي ھو خارج عن ا=صل، فلما كان$ت ألفاظ$ا مع$دودة مح$صورة حينئ$ذ �  ًٌ K َ
kيحسن حد   . ھا وا�شتغال بالحدَ

منھا ما ھ$و س$ماعي، ومنھ$ا م$ا ھ$و قياس$ي، : Kكذلك أسماء ا=فعال ھي محصورة، وھي ُمقسمة على ث.ثة أقسام
َو� ُيْعرف القياس إ� ما سبق معنا في َ َ:  

ُواAمر ْ َھكذا ََ َ َمن َ ِلث6ثيٱ ِ َ c..  

َفعال(ما كان على وزن : يعني ًتبر مقيسا، فإذا ُبيlن المقيس فيقالَھذا مقيس، وما عداه � ُيْع) َ َ ٌم$ا ع$داه م$سموع، : َ
Kُيْحفظ في لسان العرب و� يقاس عليه غيره خ.فا للكسائي حيث جوز القياس كما سيأتي: يعني َِ َ ً َ .  
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ُسماءَأ َ ِ ٱAفعال واAصواتْ َ ْ َ ََ َِ ْ.  

  : قال

ْم7777777777ا ن7777777777اب ع7777777777ن فع7777777777ل ك7777777777شتان وص7777777777ه َ َ ْ َ َ ََ ْ. َ َ ٍَ ِ  

  

َھ7777777777777و ٱس7777777777777م فع7777777777777ل وك7777777777777 َ ْ ْ ٍَ ِ ُ ْذا أوه وم7777777777777هُ َ َ ْ . َ َ
  

  ج

ْوم7777777777777ا بمعن7777777777777ى ٱفع7777777777777ل ك7777777777777آمين كث7777777777777ر َ ْ َ َ َُ ََ َ ََ ِ ْ ِ  

  

ْوغي77777777777777777ره ك77777777777777777وي وھيھ77777777777777777ات ن77777777777777777زر َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ ََ َ َ  

  جج

َنزْر( ُنزْر.. َ ُونزْر أحسن) َ َ.  

َناب َما( ْعن َ ْفعل َ َكشتان ِ . َ ْوصه َ َ Kھذا الشطر بين فيه حد أسماء ا=فعال، ) َ K َناب َما(ْ ْع7ن َ ْفع7ل َ ، ف$ي العم$ل: يعن$ي) ٍ◌ِ
Kويتعل$ق ب$ه نظ$ر ) عم$ل(وھل ناب عنه في المعنى؟ ھ$ذا س$يأتي تف$صيله ف$ي محل$ه، لك$ن الم$شھور ھن$ا ال$ذي يعنين$ا ك$ـ 

  .أنه ناب عنه في العمل: ّالنحوي من حيث البناء واFعراب

ًفاسم الفْعل يعمل عم$ل الفع$ل ال$ذي ن$اب عن$ه ُمطلق$ا، إن ك$ان �زم$ا فيرف$ع ً َ َ إن ك$ان .. ًإن ك$ان ُمتع$ديا فين$صب.. ِ
ًُمتعديا بحرف كذلك يتع$دى بح$رف، إذا ًِ ًھ$ذا ال$ذي يعنين$ا، وأم$ا كونھ$ا نائب$ة ع$ن لف$ظ الفع$ل، أو معن$ى الفع$ل، أو ع$ن : ِ K

ّالمصَدر كما سيأتي، ھذه م$سألة أخ$رى ُمنفك$ة ع$ن م$سألة العم$ل، ول$ذلك ُيع$يlن النح$وي ف$ي الح$د .. ك$ون ھ$ذه ا=لف$اظ: ْ
ٍوكنياب7ة: ( ولذلك سبقا=سماء نابت عن الفعل في العمل، َِ َ ِع7ن ََ ِالفع7ل َ ْ ِ ٌف$ي كونھ$ا عامل$ة و� يعم$ل .. ف$ي العم$ل: يعن$ي) ْ

  . فيھا غيرھا

َناب َما( َالعمل في ٍفعل ِعن َ Kيتأثر ولم َ َ َ ِبالعوامل َ َ   .ھذا تعريف ابن مالك في التسھيل)  ولم يكن فضلةَ

َناب(الذي، و: ٌاسم موصول بمعنى) َما( والجمل$ة � مح$ل ) َم7ا(عل ضمير مستتر يعود على ٌفعل ماضي، والفا) َ
ًيرد اعتراض ف$ي الح$د، ق$ال م$ث.: فعل ماضي، يعني: َلھا من اFعراب صلة الموصول، لكن ھو ُيْعرب ِ Kكلم$ة َدل$ت : (َ ٌ

Kھ$ل َدل بمعن$ى أن$ه َدل ف$ي الماض$ي وا]: فعل ماض$ي، ي$أتي اعت$راض) Kَدل) (ًعلى معنى في نفسھا ولم تقترن بزمن K ن
�k يدل؟ =ن الفعل الماضي يدل على انقطاع، ھذا ا=صل Kَدل$ت ف$ي ال$زمن الماض$ي، وا]ن : ًحصل ووقع وانتھى، إذا: َ

ُوقت الك.م لم تدل مثل ًقبل الك.م، قبل أن تتكلم حصل القيام وا]ن � يوصف بكونه قائما إ� بدليل) قام زيد: (َ َ َ K .  

ٍأنھا � تدل على فعل ماض قد انقط$ع حدث$ه، ھ$ذا ُيج$اب : زوعة الزمن، بمعنىٍحينئذ في الحدود نقول ا=فعال من ٍ k َ
Kب$$ه م$$ن أج$$ل ا�عت$$راض فح$$سب، =ن الح$$د ل$$يس ل$$ه وق$$ت، � ُيوص$$ف بكون$$ه يق$$ع ف$$ي ال$$زمن الماض$$ي، أو الح$$ال، أو  َ

ُالمستقبل �، منزوع الزمن َليس له وقت، كلما نطق الناطق من$ذ أن وج$دت اللغ$ة إل$ى يو.. ْ Kَ ُمن$ا فالفع$ل الماض$ي ي$صدق َ
ٍعليه حد الماضي، والمضارع يصدق عليه حد المضارع، وكذلك ا=مر، حينئذ  ُ ھ$ذا ل$يس الم$راد : نق$ول) Kَدلت).. (Kَدل(َ

  .به الزمن الماضي

فعل ماضي مبني على الفتح إلى آخره، والفاعل إل$ى آخ$ره، : وھنا مثله، لكن اFعراب يبقى على ظاھره، فتقول
Kمن حيث التعليل وا�عتراض فُيجاب بم$ا ذكرن$ا، حينئ$ذ يك$ون اس$تعما� للف$ظ ف$ي غي$ر معن$اه الزمن$ي، أم$ا د�لت$ه Kوأما  ً ٍ

ِالمعنوي$ة ھ$$ذه حاص$لة، وأم$$ا المعن$ى م$$ن حي$ث وال$$زمن وُمتعل$ق ال$$زمن ھ$ذا ال$$ذي ن$زع من$$ه كم$ا ھ$$و ال$شأن ف$$ي  ُ K K) ك$$ان
  ).ا�ستمرارية

َناب(ٍعلى كل  Kأح$سن م$ا تف$سر ) َم7ا(ل والفاعل � محل لھا م$ن اFع$راب ص$لة الموص$ول، الجملة ھنا من الفع) َ ُ
م من أجل اFخراجات كما فعل ا=شُموني وغيره نقول lَاسم، لماذا؟ =نه ھو حك$م أنھ$ا : ھنا بمعنى) َما: (ْبه دون أن نعم َ

ُس7ماءَأ: (أسماء، قال َ َ ٱAفع7الْ ْ ُس7ماءَأ: (فيكف$ي أن$ه ق$ال ف$ي الترجم$ة) ِ◌َ َ ْAَفع7الَ ٱ ِ واAص7واتِ◌ْ َ ْ ف : ًإذا) ََ lھ$و يري$د أن يع$ر
ف كلم$$ة أو لفظ$$ا، ث$$م نق$$ول lُاس$$ما، � يري$$د أن يع$$ر ً Kاللف$$ظ دخ$$ل في$$ه الجمل$$ة، ودخل$$ت في$$ه المركب$$ات، ونحت$$اج إل$$ى : ً

ٌھنا اسم موصول بمعنى) َما: (احترازات، � نقول   .ٌاسم: الذي، أي: ٌ

Kاسم حددناه، وا=صل فيه أ: لماذا قلنا ُسماءَأ: (نھا ُمبھم؟ لكونه في الترجمة قالٌ َ َ ٱAفعالْ ْ : ويكف$ي م$ن أن نق$ول) ِ◌َ
Kأنه جنس ونحتاج إلى إخراج ا=فعال والحروف، ھذا كله اعتراض وك.م وارد لو عممنا  ٌ ٌاس$م ) َما: (ٍ، حينئذ نقول)َما(ٌ

  .بدليل الترجمة

َناب ( ْعن َ ْفعل َ ٍھذا جنس يشمل كل اسم،) َما: (قلنا) ِ ٍ سواء ناب عن فعل أو �ٌ ٌ .  

َناب( ْعن َ ْفعل َ َھنا خرج ما � ينوب عن الفعل، وھو ا=صل في ا�سم) ِ   .ًأن � يكون نائبا عن غيره: َ

َناب( ْعن َ ٍفعل َ ْ   :Kيشمل ث.ثة أنواع مما ينوب عن الفعل: قال النحاة) ِ
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  .َ وھو اسم الفعل الذي نريد حده-

  . والمصدر-

  .  ھذه =نھا تنوب عن الفعل واسم الفاعل، دخلت-

َكشتان: (قوله . َ ْوصه َ َ َ كشتان..َ . َ َن7اب.. َ ْع7ن َ ٍفع7ل َ ْ َ ك7شتانِ . َ َش7تان) (َ . ِج$ار مج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف ح$ال م$ن فاع$ل ) َ l
ًحينئذ صار وصفا للفاعل، وإذا كان ك$ذلك ص$ار داخ$. ف$ي الح$د، ل$م ) َما(من الضمير المستتر الذي يعود على .. ناب ً ٍ
َن7اب(ٍحينئذ انتھى الحد ع$ن قول$ه ) Kوذلك شتان(إذا قلنا ) Kوذلك شتان(له ونقول نفص ْع7ن َ ْفع7ل َ ج$ار مج$رور : وإذا قلن$ا) ِ

َن7اب(lُمتعلق بمحذوف صفة أو حال من فاع$ل  ًھ$ذا داخ$ل ف$ي الح$د ول$يس خارج$ا عن$ه، وال$صحيح: ٍحينئ$ذ نق$ول) َ أن$ه : ٌ
َك7شتان: (ٌداخل ف$ي الح$د، =ن قول$ه . َ ُس7مٱ(رج ب$ه الم$صدر واس$م الفاع$ل، =نن$ا قلن$ا أخ$) َ ھ$ذا ع$ام ي$شمل م$ا ن$اب ع$ن ) ْ

  . ُالفعل، وما لم ينْب عن الفعل

َناب( أسماء ا=فعال، والفاعلين، والمصادر، نري$د : أخرج ا�سم الذي � ينوب عن الفعل، دخل معنا) ِفْعلال َعْن َ
َكشتان: (إخراج المصادر، وأسماء الفاعلين نقول . َ   .ًي كونه عام.، و� يعمل فيه غيره، وليس بفضلةف) َ

َكشتان: (ًإذا . َ َكشتان: (أخرج به اسم الفاعل والمصدر، أي) َ . َ ٍفي كونه غير معمول و� فضلة، ف$أخرج الم$صدر ) َ
ًواسم الفاعل، فتعين أن يكون الحد صادقا على أسماء ا=فعال K.  

ٍكل اسم ناب عن فعل : ًإذا َكشتان(ٍ . َ ْوصه َ َ َش7تان(ھذا معطوف عل$ى ) َ . ) الت$سھيل(ٍفھ$و اس$م فع$ل، ھن$اك ق$ال ف$ي ) َ
َناب َما: "ْكذلك نقله ا=شُموني كما ھو ٍفْعل َعْن َ ْھ$ذا زاده ا=ش$ُموني " ف$ضلة يك$ن ول$م ،بالعوام$ل يت$أثر ول$م ،العمل في ِ

ْعن(بين قوله  ْفعل َ َكشتان ِ . َ َكشتان(وھذا فيه خلل =نه جعل ) َ . َ ٍ الحد، فإذا ك$ان داخ$. ف$ي الح$د حينئ$ذ � ُيق$ال ًداخ. في) َ ً
َشتان(ھذا قبل  . ًوإنما يذكره بعده، أو ُيذكر تتميما للحد) َ َ َكشتان. (ْ . َ ر مث$ل ) َ lَإذا قيل بأنه داخ$ل ف$ي الح$د فحينئ$ذ بم$اذا نف$س ُ ٍ ٌ

َشتان( . ً؟ في كونه عام.، و� يعمل فيه غيره، وفي كونه ليس فضلة، إذا)َ ً   .  الحدداخل في: ً

َناب َما: (Kفي العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة، فقوله" ..  ْعن َ ْفعل َ جنس يشمل اس$م الفع$ل وغي$ره مم$ا ) ِ
ًفصل ُمخرج للمصدر الواقع بد� من اللفظ بالفعل واسم الفاع$ل ونحوھ$ا) Kلم يتأثر بالعوامل: (ينوب عن الفعل، وقوله ٌ ٌِ ْ "

ًض$ربا زي$دا(أنه ينوب مناب الفع$ل : ًسبق معنا مرارا) المصدر( ًاض$رب زي$دا◌(يعن$ي ) ً ًھن$ا ج$اء الم$صدر ب$د� ع$ن ) َ
ًفعله، فحينئذ ي$صير الفع$ل المح$ذوف ع$ام. ف$ي  Kت$أثر بعام$ل أو �؟ ت$أثر بالعام$ل، : ًإذا) ًض$ربا(ٍ Kٍ)ٌھ$ذا معم$ول ل$ـ ) ًزي$دا

  . معمول للفعل المحذوف: وقيل) ًضربا(

ًف$$صل ُمخ$$رج للم$$صدر الواق$$ع ب$$د� م$$ن اللف$$ظ بالفع$$ل، وك$$ذلك اس$$م الفاع$$ل " عوام$$لKول$$م يت$$أثر بال: "ًإذا قول$$ه ٌ ٌ
ًض$$ربا زي$$دا: (ونحوھم$$ا، نح$$و ٌأق$$ائم(و) ً ِ ٌأق$$ائم: (ً، س$$بق معن$$ا م$$رارا أن)ْي$$َدانَالز َ ِ ُأيق$$وم (ف$$ي ق$$وة ) ْي$$َدانَالز َ ُ ) ْي$$َدانَالزَ

ُالعْبد ٌْضُروبَأم(و َ ُالعْبد َأُيْضرُب: (في قوة) ْ َ ًمل ھنا لكونه في معنى الفع$ل، وكأن$ه رف$ع ف$اع.، ول$ذلك م$ا بع$ده =نه ع) ْ
ًيكون فاع. 

ًبل رفع فاع.-
K، حينئذ ك$أن الق$ائم ھن$ا أق$يم ُمق$ام الفع$ل، ب$ل ن$ص اب$ن ھ$شام ف$ي - َِ ُ : عل$ى أن) ش$رح القط$ر(ٍ

ٌأقائم( ِ ُيقوم : (في قوة قولك) ْيَدانَالز َ ُ َالعْب$د ْضُروبَأم$(و) Kالزْي$َدانَ ُأُي$ْضرُب العْب$د: (ة قول$كف$ي ق$و) ْ َ ھ$و ف$ي معن$ى : ًإذا) َ
ٌالفعل، كأنه بدل عنه K.  

ٌأقائم(و..  ِ Kونحوھما مما يعمل عمل الفع$ل، ف$إن العوام$ل اللفظي$ة والمعنوي$ة ت$دخل عليھ$ا � ش$ك بھ$ذا، ) Kالزْيَدان َ َ
ًضْربا ( َ ٌق$ائم(ًھذا منصوب بعامل لفظي وإن ك$ان مح$ذوفا، و) ًْيَداَزَ ِ ن يعم$ل عم$ل الفع$ل، ق$د عم$ل في$ه العام$ل وإن ك$ا) َ

ًضرْبت زْيَدا قائما: (المعنوي وھو ا�بتداء، فتقول ًَ َ ُ َ ًقائما) (َ ًرفع ضميرا مستترا أو) َ َج$اء زْي$د راكب$ا عل$ى الف$رس(ً َ ََ ًَ ًم$ث. ) ٌ
ًراكب$$ا(ھ$ذا معُم$$ول ل$ـ ) عل$ى الف$$رس(و َ ًحينئ$$ذ يك$ون معم$$و� لعا) ٌج$$اء زي$د(ٌمعم$$ول ل$ـ ) ًراكب$ا(و) ِ م$ل لفظ$$ي أو لعام$$ل ٍ

  .معنوي

َتدخل عليھا فتعمل فيھا، فـ .. َ ًضْربا(ُ ٌمرفوع با�بتداء، وق$د يك$ون ) ٌقائم(و) اضرب(ٌمنصوب بما ناب عنه وھو) َ
Kفي العمل، ولم يتأثر بالعوام$ل، ول$م : ٍما ناب عن فعل نقول: ًونحوھا، إذا) كان(وقد يكون بـ ) Kإن(بعامل، وقد يكون بـ 

َكشتان(Fخراج الحروف، وعليه قوله : قيل) ولم يكن فضلة(وله يكن فضلة، ق . َ ٌتتميم للحد، إذا قيل) َ ْ : الحروف، معن$اه: َ
َ لم$اذا؟ =ن$ه ل$م يأخ$ذ ا�س$م جن$سا ف$ي الح$د ب$ل عم$م، - رحم$ه ' تع$الى -احتاجه ابن مال$ك ) ولم يكن فضلة.. (Kعمْمنا K l ً

  ).فضلة(ل نرتاح مباشرة و� نحتاج أن نقو: نحن نقول

ًاسم، إذا) َما( َخرج الحرف: ٌ ًكلم$ة، إذا) َم7ا(ل$م ي$دخل معن$ا، .. َ ول$م (ََدخ$ل معن$ا الح$رف ونحت$اج إل$ى إخراج$ه، : ٌ
َأخ$$رج الح$$رف ك$$ـ : ق$$ال) يك$$ن ف$$ضلة Kإن وأن: (ھ$$ذه تن$$وب من$$اب الفع$$ل) Kإن وأخواتھ$$ا(ْ K ( َكم$$ا س$$بق أنھ$$ا عمل$$ت، =نھ$$ا َ
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َش7تان(ھي مثل : ًفي اللفظ والمعنى، إذا.. ھته في اللفظأشبھت الفعل في المعنى، وكذلك أشب . ْص7ه(ومث$ل ) َ َقام$ت مق$ام ) َ َ
ًقامت مقام الفعل وھي حروف و� ت$سمى أس$ماء أفع$ال، إذا: الفعل، لكن ھناك نقول ُK ٌاس$م، ) َم7ا(نري$د إخراجھ$ا فنق$ول : َ

َوإذا عممنا نحتاج أن نقول K) :ولم يكن فضلة ( خراج الحروف، وعليهFفقوله) :َشتان . lتتميم للحد) َ ٌ .  

َن7777777777اب َم7777777777ا ْع7777777777ن َ ْفع7777777777ل َ َك7777777777شتان ِ . َ ْوص7777777777ه َ َ َ  

  

َھ7777777777777777777777777777777777و ُاس7777777777777777777777777777777777م ُ ٍفع7777777777777777777777777777777777ل ْ ْ ِ  

  

َ ا=فع$ال ھ$ي َأْس$ماُء: قال السُيوطي في شرحه على الجمع ٌأْس$ماءْ ٌأْس$ماء" (مق$ام ا=فع$ال: أي,  قام$ت مقامھ$اَ ًإذا ) َ
Kصدر با=سماء وھذا أولى فة � ت$صرف ا=فع$ال و� م: ٌأسماء قامت مقامھ$ا، أي. َ lق$ام ا=فع$ال ف$ي العم$ل، غي$ر مت$صرk

َتصرف ا=سماء كما سيأتي، وبھذا القْيد خرجت الصفات والمصادر، فإنھا وإن قامت مقام ا=فعال في العم$ل، إ� أنھ$ا  َ ََ َ َ k
Kتت$$صرف ت$$صرف ا=س$$ماء فتق$$ع مبتدئ$$ة، وف$$اع. ومفع$$و�، وأم$$ا أس$$ماء ا=فع$$ال، فھ$$ذه كم$$ا  k Kً َس$$يأتي � مح$$ل لھ$$ا م$$ن ً

kاFعراب، ف. تتصرف تصرف ا=فع$ال ف$ي كونھ$ا ت$أتي ب$صيغة الماض$ي والم$ضارع وا=م$ر، و� تت$صرف ت$صرف  K k Kَ َ
ًا=سماء في كونھا تأتي مبتدأ، وفاع.، وخبرا، ونحو ذلك ً ً .  

َھو( ُسمٱ ُ ٍفعل ْ ْ َھو) (ِ َھ7و(َما صدق عليه الحد ال$سابق، : ما ھو؟ يعني) ُ ُس7مٱ( مبت$دأ ث$اني وھ$ذا) ُ ٍفع7ل ْ ْ خب$ر مبت$دأ ) ِ
  ).َما(الثاني، والجملة خبر المبتدأ ا=ول الذي ھو 

َكشتان(ٍما ناب عن فعل في العمل : ًإذا . َ =نن$ا أخرجن$ا ) ًولم يكن فضلة(Kولم يتأثر بالعوامل، و� نحتاج أن نقول ) َ
ًاسم وليست صادقة على الكلمة) َما: (الحروف بقولنا ٌ .  

َھو( ُس7مٱ ُ ٍفع7ل ْ ْ َحكمن$ا علي$ه بكون$ه ) ِ ٍفْع$ل ُاْس$م(َ َم$ا الفائ$دة ف$ي ك$ون ھ$ذه ا=لف$اظ تك$ون قائم$ة مق$ام : ٍحينئ$ذ نق$ول) ِ َ ً
Kفائدة وض$عه، وع$دم ا�س$تغناء بم$سماه، =ن ُم$سمى اس$م الفع$ل ھ$و الفع$ل ول$يس ھ$و : ا=فعال وليست ھي بأفعال؟ قيل

ًر، م$$ا ُم$سماه؟ الم$صدر، إذاكم$ا قلن$ا ف$$ي اس$م الم$صد: ال$زمن والح$دث، يعن$$ي K : ُم$$سماه لف$ظ، ث$م د�ل$$ة اس$م الفع$ل عل$$ىK ُ ٌ K
ًاسم الم$صدر ي$دل عل$ى الح$دث، والم$صدر ي$دل عل$ى الح$دث، م$ا الف$رق؟ الم$صدر ي$دل مباش$رة، موض$وعه .. الحدث ُ ُ َُ َ َ
Kَدل عل$ى الح$دث بواس$طة : ًاالح$دث، إذ: Kلفظ المصدر، ولفظ المصدر ُمسماه: Kالحدث، واسم المصدر ُمسماه ھو: Kُمسماه

  .المصدر

Kكذلك ھنا اسم الفع$ل أق$يم ُمق$ام الفع$ل، حينئ$ذ ص$ار اس$ما ُم$سماه الفع$ل، وُم$سمى الفع$ل ھ$و الح$دث والزم$ان، ف$ـ  K ًِ ٍ َ ُ

ْصه( Kاسم، ُمسماه) َ   .طلب السكوت وھو الحدث في الزمن المستقبل: مسماه) ُاْسكت(ُاْسكت، : ٌ

َأقيم$$ت ھ$$ذه ا=س$$ماء ُمق$$ام ا=فع$$ال، م$$ا الفائ$$دة: ٍينئ$$ذك$$القول ف$$ي الم$$صدر، ح: ًإذا ِ : َص$$ْه، م$$ا نق$$ول: لم$$اذا نق$$ول.. ُ
Kفيھ$ا فائ$دة، فائ$دة وْض$عه وع$دم ا�س$تغناء بم$سماه ال$ذي ھ$و الفع$ل: ُاْسكت؟ ق$الوا: مباشرة َق$ْصد المبالغ$ة، ف$إن القائ$ل : ِِ

ّأف( ًأت$ضجُر كثي$را ج$دا(ًمث. كأنه ق$ال ) ُ ً K َ yأف: (فح$سب، نق$ول) Kأت$ضجر(المبالغ$ة، ل$يس الم$راد أف$اد : ًإذا) َ ٍاس$م فع$ل، ) ُ
Kأتضجر(Kھل مدلوله ُمجرد مدلول ) Kأتضجر(Kُمسماه  َ ٍفحسب؟ �، � ي$دل عل$ى الح$َدث فح$سب، وإنم$ا ي$دل عل$ى ح$دث ) َ ُ َُ َ َ

ًأتضجر كثيرا جدا: (Kمؤكد، كأنه قال ً K َ َأفاد المبالغة، فإذا أردت : ًإذا) َ ْ Kأت$ضجر م$ن : (الذي ليس ب$الكثير، تق$ول) رkالتضج(َ
yأف: (وإنما تقول) Kأتضجر(وإذا أردت المبالغة في ھذا ما تأتي بـ ) ھذا ا=مر Kأت$ضجر م$ن ! (بل$غ ال$سيل الزب$ى: يعن$ي) ُ

ًھذا الشيء كثيرا جدا ً .(  

َھْيھات: (والقائل َ ًبُعَد جدا: (فإنه قال) َ يحتم$ل أن$ه كثي$ر، =ن الح$دث ي$صدق عل$ى ھ$ذا م$ا ) َبُع$َد(َبَدل أن تقول ).. َ
َھْيھات: (فتقول) ُبْعد(lأقله ھذا ا=صل، أقل ما يصدق عليه أنه  َ ً وأما إذا أردت الُبْعد البعيد ج$دا فتق$ول)َ َ ْ َ K) :َھْيھ$ات َ ت$أتي ) َ

  .باسم الفعل

Kثم فائدة من وضع ھذه ا=لفاظ: ًإذا ُأسماء ا=فعال، حينئذ ت$دل عل$ى الم$سمى وھ$.. َ َ ٍو الفع$ل لك$ن م$ع زي$ادة تأكي$د، ٍ
  .ھذه الفائدة من وضع ھذه ا=لفاظ

ٌوھذه ا=لفاظ أسماء حقيقة على الصحيح، أسماء وليست بأفعال، ثم خ.ف بينھم ٌK َ ً .  

ًوھ$$ذه ا=لف$$اظ أس$$ماء حقيق$$ة عل$$ى ال$$صحيح، وھ$$و ق$$ول جمھ$$ور الب$$صريين، وقي$$ل ِأفع$$ال اْس$$تْعملت اس$$تعمال : ٌ ُ ٌ
ًإلى أنھا أفعال حقيقة لد�لتھا على الحَدث والزمان، إذا ث.ثة أقوال: ونا=سماء، وذھب الكوفي K َ ٌ :  

  .زيد وعمرو وخالد: اسم مثل: ً أسماء حقيقة، يعني-

ِأفعال اْستْعملت استعمال ا=سماء:  والقول الثاني- ُ ٌ.  

  .ٌأنھا أفعال حقيقة، مقابل قول البصريين، وھو قول الكوفيين:  والقول الثالث-
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ُأفع$$ال اْس$$تْعملت اس$$تعمال ا=س$$ماء.. أو الث$$اني والثال$$ث.. لف$$رق ب$$ين الق$$ول ا=ول والث$$انيم$$ا ا كي$$ف أفع$$ال .. ٌ
  ! َوُيْستعمل استعمال ا=سماء، الفعل وا�سم ما يجتمعان

ھي أسماء في اللفظ، لكن المراد بھا ما ُيراد بالفع$ل، ول$ذلك قي$ل : الظاھر و' أعلم أن مرادھم من حيث المعنى
Kأسماء ُمسماھا معنى الفعل، يعني: ٌلفظ الفعل، وقيل: ن أسماء ا=فعالأ ٌاس$م : المعن$ى، وقي$ل.. ٌاسم مدلوله مدلول الفعل: ٌ

مدلول$ه معن$ى الفع$ل : وب$ين أن ُيق$ال) ُاْس$كت(مدلول$ه لف$ظ الفع$ل ال$ذي ھ$و : ٌمدلوله لفظ الفعل نفسه، وفرق بين أن يقال
ٍ عل$ى ح$دث وزم$ن، حينئ$ذvوھ$ذا َدال) طل$ب ال$سكوت(الذي ھ$و  َك$أن اللف$ظ ُوض$ع وض$ع ا=س$ماء ولك$ن معن$اه معن$ى : ٍ ِ

َأسماء ا=فعال قيل كلھا معارف، وإن كان الصحيح التفصيل فيھا، لكن منھا م$ا ي$دخل علي$ه : ا=فعال، ولذلك سيأتي أن َ
yأف(و ) َصْه(التنوين كـ    .ونحوھا) ُ

ِأنھا أفعال اْستْعملت ا: ًإذا القول الثاني ٌستعمال ا=سماء، أفعال من حيث المعن$ى � م$ن حي$ث اللف$ظ، � ُيمك$ن أن ُ
Kاللفظ نفسه فعل، ثم نقول: ُيقال ُ ٌاستعمل استعمال ا=سماء ھذا جمع ب$ين نقي$ضين: ٌ ِ ھ$ذا ُيحم$ل عل$ى الق$ول : وإنم$ا نق$ول! ُ

ٍا]خر الذي ُيفسر بأن اللفظ ُوض$ع وھ$و اس$م لك$ن لمعن$ى الفع$ل، فھ$و ُم$ساو ل$ه  ٌ ِ K ف$ي اللف$ظ )  واس$كتَص$ْه(ف$ي الم$دلول َ
Kفع$ل، ومعناھم$ا ُمتح$د، وھ$ذا ض$عيف، لم$اذا؟ =ن معن$ى ا�س$م ُمغ$اير لمعن$ى الفع$ل، ) اسكت(ٌاسم و) َصْه(متغايران،  ٌ

Kكلمة دلت على معنى في نفسھا واقترنت yبأن المعنى ُمتحد؟ ھ$ذا ض$عيف، عل$ى ك$ل : كيف يقال: ً، وتلك لم تقترن، إذا..ٌ K
  . ب ھو ا=ولالصوا

ًإلى أنھا أفعال حقيقة، لد�لتھا على الحدث والزمان، والدليل على أنھا أسماء : وذھب الكوفيون  القول ال$راجح –ٌ
ْصه(ًأن منھا ما ھو على حرفين أصالة مثل : - ْص7ه(َو� يتصل بھا ضمائر الرفع البارزة، ولذلك ) َ ُي$ستعمل للواح$د، ) َ

Kوالمثنى، والجمع، والمذكر، K والمؤنث، تقول للرجل K)ْص7ه ْص7ه(وللم$رأة ) َ ْص7ه(ول.ثن$ين ) َ ْص7ه(وللجماع$ة ) َ ْول5ل$ف ) َ
ْصه( ْص7ه(كلمة واحدة).. َ ) اض$ربي.. اض$ربن.. اض$ربوا.. اض$ربا.. اض$رب(، � تحلقھ$ا ال$ضمائر الب$ارزة، بخ$.ف )َ

ْصه: (ًھذه تلحقھا الضمائر البارزة، إذا   . ر الرفع البارزةأسماء ا=فعال � يتصل بھا ضمائ) َ

ِنزال: (َما ُيخالف أوزان ا=فعال نحو: ومنھا َ ِفع$ال(ليس في الفعل ما ھو عل$ى وزن ) فعال.. َ َ ج$اء منھ$ا م$ا : ًإذا) َ
ُليس له نضير في ا=فعال، وھذا يدل على أنھا ليست أفعا�، وأن الطلبي منھا � تلحقه ن$ون التوكي$د َْ َ K ْص7ه.. (ً ُ� تلحق$ه ) َ َ

  .Kد، مع أن الفعل الطلبي تلحقه نون التوكيد كما سيأتينا إن شاء 'نون التوكي

ق بينھم$ا : ًإذا lُالطلبي من أسماء ا=فعال � تلحقه نون التوكيد، والفعل الطلب$ي تلحق$ه ن$ون التوكي$د، حينئ$ذ لم$ا ف$ر K kٍ K Kِ
Kمع أن ك. منھما طلبي َدل عل$ى أن م$ا � تلحق$ه ن$ون التوكي$د م$ع كون$ه v K K طلبي$ا ل$يس بفع$ل، ومنھ$ا م$ا ُين$ون ً ٍ ً ٍص7ه(َ ھ$ذا ) َ

  . ُكلھا معارف: التنوين تنوين تنكير، وھو من ع.مات ا=سماء، بل كما سيأتي أن بعضھم قال

ُال$$صحيح أنھ$$ا أس$$ماء أفع$$ال، لي$$ست بأفع$$ال اْس$$تْعملت اس$$تعمال ا=س$$ماء، ولي$$ست بأفع$$ال حقيق$$ة ت$$دل عل$$ى : ًإذا َ ً ٍ ٍُ
Kالزمان والحَدث، وأم$ َت$دل عل$ى أي ش$يء؟ فعل$ى ال$صحيح أن م$دلولھا لف$ظ الفع$ل، � الح$َدث و� والزم$ان، .. ا د�لتھ$اَ ُ َ

ًوليس المراد أنھا � تدل عل$ى الح$دث والزم$ان ُمطلق$ا، �، وإنم$ا � ت$دل مباش$رة، =نھ$ا ل$و دل$ت مباش$رة عل$ى الح$دث  ًK k ُ َُ ًَ
ٍوالزمان لكانت فع.، =ن ھذا مدلول الفعل، حينئذ إ ْصه(ذا قيل ً الح$دث والزم$ان، ) اس$كت(وم$دلول ) اس$كت(مدلول$ه ) َ

Kَدل على الحدث والزمان لكن بواسطة لفظ الفعل، فُمسمى : ًإذا K)ْصه ًلفظ، كم$ا س$بق معن$ا م$رارا) َ Kأن ُم$سمى اللف$ظ ق$د : ٌ
ٍيكون لفظا، كما أنه يكون معنى، ويكون زمنا، حينئذ ًً ْصه: (ً   .لوله الحدث والزمنمد) اسكت(و) اسكت(مدلوله ) َ

ُم$$دلول أس$$ماء ا=فع$$ال عل$$ى ال$$صحيح لف$$ظ الفع$$ل � الح$$دث والزم$$ان، ب$$ل ت$$دل عل$$ى م$$ا ي$$دل عل$$ى الح$$دث : ًإذا َُ َ
ُت$$دل عل$$ى(والزم$$ان،  ُم$$ا ي$$دل عل$$ى الح$$دث والزم$$ان وھ$$و لف$$ظ الفع$$ل، أي) عل$$ى.. َ ٌم$$ن حي$$ث ھ$$و َدال عل$$ى المعن$$ى : َ

ْصه(إذا قيل : ، يعنيٍالموضوع ھو له، � من حيث كونه ُمطلق لفظ ُي$دل عل$ى ) َ kمدلول$ه لف$ظ، أي لف$ظ أو : ًإذا) اس$كت(َ
ٌلفظ خاص؟ لفظ خاص، يعني ْص7ه: (ٌ ٍھ$ذا لف$ظ، حينئ$ذ م$دلول ) اس$كت(و) اس$كت(مدلول$ه ) َ ْص7ه(ٌ َلف$ظ ھ$ل ھ$و ُمطل$ق ) َ ٌ

ٍاللفظ أو لفظ خاص دال على طلب وھو السكوت في الزمن المستقبل؟ � شك أنه الثاني ٌ ٌ ٌ.  

ً م$ث. ُم$سمى ب$ه )آم$ين( ھو له، � من حي$ث كون$ه ُمطل$ق لف$ظ، ف$ـ الموضوعٌمن حيث ھو دال على المعنى : أي ً
ًاللف$ظ، � م$ن حي$ث كون$ه لفظ$ا : ً، إذا)اس$تجب(ٍنقول ھ$ذا اس$م فع$ل، م$ا مدلول$ه؟ ) آمين(ً، إذا )استجب(الفعل الذي ھو 

ًكون$ه لفظ$ا دا� عل$ى طل$ب ا�س$تجابةً� من حيث كون$ه لفظ$ا م$ن ا=لف$اظ، ب$ل م$ن حي$ث ).. استجب( بھ$ذا القْي$د ھ$ذا .. ً
ًواضح، ما أظن أن أحدا يخالف فيه K.  
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ُأنھا تدل على الحدث والزمان كالفعل، وھ$ذا الخ$.ف مبن$ي عل$ى الخ$.ف ال$سابق: وقيل ٌف$رع عن$ه، فم$ن ق$ال .. َ
ُد أنھا تدل على الحدث والزمانھناك أفعال � ُب: من قال.. � تدل على الحدث والزمن: ھناك أسماء، قال ھنا َ K.  

ُأنھ$$ا ت$$دل عل$$ى الح$$دث والزم$$ان كالفع$$ل، فھ$$ي أس$$ماء بمعن$$ى: قي$$ل ا=فع$$ال، لك$$ن بالم$$ادة لك$$ن بأص$$ل ال$$صيغة، : َ
ًما ذكرته سابقا أن بعضھم يرى أن أسماء ا=فعال مدلولھا معنى الفعل، وقيل: يعني ُ َ ْص7ه: (م$دلولھا الم$صادر، يعن$ي: َ َ (

ًي$$ستلزم زمان$$ا وف$$اع.، أي) ال$$سكوت(و) تال$$سكو(مدلول$$ه  : أي) أس$$ماء ا=فع$$ال(النائب$$ة ع$$ن أفعالھ$$ا، وعلي$$ه فق$$ولھم : ً
  .اللغوية التي ھي المصادر

ٍأي أفع$ال؟ ا�ص$ط.حية عل$ى الق$ول ا=ول وھ$و ال$صحيح، إذا قي$ل) أسماء ا=فعال(إذا قيل : يعني k : ب$أن م$دلول
  .اللغوية التي ھي المصادر: ء ا=فعال، يعنيٍأسماء ا=فعال ھي المصادر، حينئذ أسما

Kما سبق استعماله في ظرف أو مصدر باق على اسميته كـ : وقيل ٍ ٍ ٍ َ ًرويدا زيدا(َ ٌوما ع$داه فع$ل ك$ـ ) ًدونك زيدا(و) ً
َنزال( ْصه(و) َ Kبعض الباب: يعني) َ ٍمن$ه م$ا ھ$و اس$م، ومن$ه م$ا ھ$و فع$ل، م$ا ك$ان منق$و� ع$ن ظ$رف: Kق$سمه، ق$ال.. َ ً ٍ  أو ٌ

َوما ليس منقو� ب$ل ھ$و ُمْرتج$ل ك$ـ ) ٌاسم: (ٍظرف، حينئذ قال) دونك(ھذا منقول ) ًرويدا(مصدر،  ْص7ه(ً : ق$ال) ُأف(و) َ
  .ٌھو فعل، وھذا ما يستقيم

Kھي قسم برأسه ُيسمى : وقيل خليفته ونائبه في الد�لة عل$ى معن$اه، وھ$ذا م$ا زاداه ف$ي الق$سمة : أي) خالفة الفعل(ٌ
ٌاسم وفعل وحرف وخالفة(ابقة معنا الرباعية الس ٌ ٌ ٌوھو قول ش$اذ خ$الف اFجم$اع، ول$ذلك ) جعفر بن صابر(زاده : قلنا) ٌ

kوزاد من � ُيعتد بخ.فه : "Kأظن الصبان قال k أو � ُيْعتد به-َ ًلم ُيلتفتوا إليه أصالة: yك.م مثل ھذا القبيل، على كل" َ َ َ.  

ًم$$ا إل$$ى كون$$ه فع$$. أو اس$$ما، وال$$صحيح أن$$ه اس$$م، إذاھ$$ذا راج$$ع إ) وخالف$$ة(فالق$$سمة ث.ثي$$ة  ًٌ ً K : عرفن$$ا أنھ$$ا أس$$ماء
  .ًحقيقة، وعرفنا أن مدلولھا ھو لفظ الفعل � الزمان والحدث، وإنما تدل على الزمان والحدث بواسطة الفعل

Kثم المبحث الثاني ِم$ازنيجمھور النحاة على أن أسماء ا=فعال � موضع لھا من اFع$راب، وذھ$ب ال: ُ إل$ى أنھ$ا : ِ
َفي موضع ن$صب بم$ضمر، يعن$ي ِ ِفع$ل ُم$ْضمر، وھ$ذا ض$عيف، ونق$ل ع$ن س$يبويه الق$و�ن، وقي$ل: ٍ ُ ٍف$ي موض$ع رف$ع : ٍ

ٌأقائم: (با�بتداء، وأغناھا مرفوعھا عن الخبر كما في ِ َھْيھات(، )الزيدان َ َ َھْيھ$ات) ( العقي$قَ َ Kفاع$ل س$د ) ُالعقي$ق(مبت$دأ و) َ
َمسد الخبر مثل ٌقائمأ: (َ ِ   .والصواب أنھا � محل لھا من اFعراب وھو قول جمھور النحاة) الزيدان َ

َن7777777777اب َم7777777777ا ْع7777777777ن َ ٍفع7777777777ل َ ْ َك7777777777شتان ِ . َ ْوص7777777777ه َ َ َ  

  

َھ7777777777777و ُس7777777777777مٱ ُ ٍفع7777777777777ل ْ ْ َوك7777777777777ذا ِ َ ْأوه َ . ْوم7777777777777ه َ َ َ  

  

  

َوكذا( َ ْأوه(Kھذا خبر ُمقدم، ) َ . ْومه َ َ َشتان).. (َ . ْوص7ه(اسم فع$ل ماض$ي ) َ َ .ش7ت(اس$م فع$ل أم$ر، ) َ افت$رق، : بمعن$ى) َانَ
َشتان( K ٌ زيد وعمروَ ْوصه) (ٌ َ ْأوه(اسكت : بمعنى) َ . ْوم7ه(Kأتوجه : بمعنى) َ َ ْأوه(اكف$ف، : بمعن$ى) َ . ھ$ذا اس$م فع$ل م$ضارع ) َ
ْومه( َ ْصه(مثل ) َ   .اسم فعل أمر: يعني) َ

َوك77ذا( َ ْأوه َ . ْوم77ه َ َ َكأن$$ه ذك$$ر ل$$ك ف$$ي ھ$$ذا البي$$ت أربع$$ة أفع$$ال، اثن$$ين منھ$$ا اس$$) َ ْص77ه(م فع$$ل أم$$ر وھ$$و َ ْوم77ه(و) َ َ َ (
َشتان(و . ْأوه(اسم فعل ماض$ي و) َ . ِاس$م فع$ل م$ضارع، وعلي$ه تع$رف أن ھ$ذه ا=س$ماء تنق$سم إل$ى ث.ث$ة أق$سام، ول$ذلك ) َ َ

  :سبق ھناك

ُواAم777777777777ر ْ َ ْل777777777777م ِْنإ َ ُي777777777777ك َ ِللن777777777777ون َ c ّمح777777777777ل ِ َ َ  

  

ِفي7777777777ه َھ7777777777و ِ ٌس7777777777مٱ ُ ُنح7777777777و ْ ْ ْص7777777777ه َ ْوحيھ7777777777ل َ َ . َ َ  

  

ٌقسم من ا=قسام الث.ثية السابقة فاحكم عليه بأنه اسم لذلك الفع$ل، فم$ا � يقب$ل ع.م$ة فع$ل كل ما � يقبل ع.مة  ٍ
ِا=مر م$ع د�لت$ه عل$ى الطل$ب احك$م علي$ه بأن$ه اس$م فع$ل أم$ر، وك$ذلك الماض$ي، وك$ذلك الم$ضارع، وعلي$ه تع$رف أن  َ K

  .أسماء ا=فعال تنقسم إلى ث.ثة أقسام

  :قال ھنا

َوما َبمعنى َ ْ َ َفعٱ ِ َآمينَك لْ ْكثر ِ ُ َ..  

Kافع$ل، دال عل$$ى الطل$ب : ِالق$$ْسم ال$ذي ھ$$و اس$$م فع$ل أم$$ر، وھ$و ال$$ذي بمعن$$ى: يعن$ي َكث77ر(ٌ ُ كثي$ر ف$$ي ھ$$ذه : يعن$$ي) َ
ِا=فعال، أكثر أسماء ا=فعال أسماء فعل أمر، ويكفي كما قال المك$ودي ُ ًويكف$ي ف$ي الد�ل$ة عل$ى كثرت$ه أن نوع$ا من$ه : "ٍ K

ًمقيسا ِ ِمقيس، يعني) فعال(ى وزن وھو ما كان عل" َ َفعال(ائتي به على وزن : َ َ. (  
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َوأما اسم فع$ل الماض$ي، واس$م فع$ل الم$ضارع كل$ه م$ْسُموع، وھ$ذا اس$تد�ل جيl$د ف$ي الد�ل$ة عل$ى أن اس$م فع$ل  K
Kأن ما كان من اسم فع$ل الماض$ي والم$ضارع : ا=مر أكثر بكثير من اسمي فعل الماضي والمضارع، والدليل على ھذا

Kمنقول عن العرب، ليس قياسيا، وأما اسم فعل ا=مر فمن$ه القياس$ي، وھ$و م$ا ك$ان م$ن الث.ث$ي بال$شروط .. له مسموعك ً
َفعال(السابقة التي ذكرناھا، على وزن  ْصه(، ومنه ما ھو مسموع كـ)َ ْومه) (َ َ   .ونحوھما) َ

َوما( َبمعنى َ ْ َ َوما) (ِ َبمعنى(مبتدأ ) َ ْ َ َفعلٱ ِ َآمينَك( صلة الموصول، lُمتعلق بمحذوف) ْ◌ْ َ◌ ِآم7ين، )آم$ين: (وذلك كـ) ِ
َآم7ين(وكلتاھما م$سموعتان، إ� أن ) فعيل(على وزن ) أمين(و ) استجب: (بالمد بمعنى) َ◌ِآمين: (ھذا فيه لغتان قي$ل ) ِ

ل ب$أن ) فاعي$ل(وليس عندنا في لسان العرب ما ھ$و عل$ى وزن ) فاعيل(إنه أعجمي، =نه على وزن  lَينِآم7(ُول$ذلك أو (
ِأش$بعت فتح$$ة الھم$زة م$$دة ف$صارت  ً، أش$بعت الحرك$$ة ألف$$ا ف$صارت م$$دة )آم$$ين(ُ ً Kث$$م ُم$$دت ) أم$ين: (ً، إذا ا=ص$$ل)آم$ين(ُ K ُ

َآمين(الھمزة فصارت  ٌ، وإذا ُس$لم بھ$ذا ص$ار أعجمي$ا، إ� إذا قي$ل بأن$ه ف$رع � أص$ل، )فاعي$ل(وزن$ه : y، على كل قي$ل)ِ ً l
  .عKوالوزن يتعلق با=صل � بالفر

َوم77ا( َبمعن77ى َ ْ َ َآمينَك77.. ِ ْكث77ر(ھ$$ذا : نق$$ول) ِ ُ ًكثي$$ر ف$$ي ل$$سان الع$$رب، وكف$$ى بكثرت$$ه أن من$$ه نوع$$ا مقي$$سا : يعن$$ي) َ ًِ َ
ٍفعال(وھو َ   .وروده كثير.. َورَد اسم الفعل بمعنى ا=مر كثير: من الث.ثي، أي) َ

ُوغيره( ُ ْكوي(الماضي والمضارع : وھو ما كان بمعنى) ََ َ َأْعجُب: بمعنى) َ   . ، ھذا اسم فعل مضارعَ

َوھيھات( َ َشتان(ھذا مقابل لـ ) ََ . ْنزر(اسم فعل ماضي، ) َ ُ   .Kقل: يعني) َ

َافعل: أشار بھذا البيت إلى أن القسمة ث.ثية، بمعنى: ًإذا َفع$ل: بمعن$ى.. ْ َ ْيفُع$ُل، م$ا ك$ان بمعن$ى: بمعن$ى.. َ َافع$ل، : َ ْ
َفع$ال(كثي$ر ب$دليل أن من$ه م$ا ھ$و مق$يس عل$ى وزن  َفع$ل، وم$ا ك$ان بمعن$ى: وم$ا ك$ان بمعن$ى) َ َ ْيفُع$ُل، فھ$و قلي$ل، فھ$$و : َ َ

  .ٌمسموع � ُيقاس عليه

ٌ ا=فعال ألف$اظ َأْسماُء: "قال الشارح ھنا َ والق$ول بأنھ$ا ألف$اظ، ھ$ذا مح$ل إش$كال، ال$صواب أن " ا=فع$ال مق$ام تق$ومْ
ٌأْسماء: (ُيقال َ تقوم مقام ا=فعالَ  وف$ي معناھ$ا عل$ى الد�ل$ة ف$ي"ٌا ھ$و ق$ائم مق$ام الفع$ل =نه يدخل معنا حروف، منھ$ا م$) َ

ٍفي الد�لة على معنى الفعل ُمباشرة، إن ك$ان مباش$رة ھ$ذا مح$ل إش$كال، وإن ك$ان بواس$طة ف$. إش$كال، حينئ$ذ " عملھا ً
َ ا=فعالَأْسماُء: (نقول ًتدل عل$ى الح$دث والزم$ان، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، ب$ل ھ$ي ت$دل عل$ى لف$ظ الفع$ل، إذا ق) ْ ُ َُ ف$ي : "ول$هَ

  . استفصال.. ھذا يحتاج إلى تقييد" الد�لة على معناھا

ْم77ه(ك$$ـ فيھ$$ا الكثي$$ر وھ$$و"فع$$ل ا=م$$ر " ا=م$$ر بمعن$$ى وتك$$ونوف$$ي عملھ$$ا " َآم77ين(و، اكف$$ف :بمعن$$ى) َ : بمعن$$ى) ِ
َكشتان( الماضي بمعنى وتكون، استجب . َ َش$تان: (افترق، تقول :بمعنى )َ K َھيھ7ات(و، )ٌوُرْم$َوع ٌدْي$َز َ َ ْ  تق$ول، َدُع$َب :بمعن$ى) َ

َھْيھ$$ات( َ ْأوه(ـ ك$$ الم$$ضارع وبمعن$$ى، َدُع$$َب : ومعن$$اه)ُي$$قِقَالع َ . ، وھ$$ذا تلحق$$ه ك$$اف أعج$$ب :بمعن$$ى) ْ◌َوي(، وعKأتوج$$) َ
زق((: الخطاب كما قال أھل العلم، ومنه lَوْيكأن ' يْبُسط الر ْ ُ َ ََ K K َ Kأتعجب:  بمعنى]82:القصص))[َ َ َ َ.  

Kأن ا=مر كله مق$يس، ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، : ما ھو ك.ھما؟ الماضي والمضارع، مفھومه" مقيس غير وك.ھما" ُ
ِفع$ال(بل منه ما ھو مقيس وھو ما كان عل$ى وزن  َ َن$زال: (َك$ـ) َ َوَدراك(، )َ ، )أدرك(ھ$ذا ش$اذ =ن$ه م$ن الرب$اعي : قلن$ا) َ

ْصه(ٌومنه ما ھو مسموع كـ  ْومه) (َ َ َ .(  

ُوغيره: (ًإذا ُ َك7وي ََ َوھي َ َھ7اتَ ْن7زر َ ُ ُغي7ره) (َ ُ فع$ل : أو بمعن$ى) افع$ل: (غي$ر م$ا ھ$و م$ن ھ$ذه ا=س$ماء، بمعن$ى: أي) َ
Kقل(ا=مر    . وذلك ما ھو بمعنى الماضي والمضارع) َ

 ث.ث$ي ٍفع$ل ك$ل م$ن الك$سر علىً مبنيا فعل اسم) ِالَعَف( استعمال ينقاس أنه للنداء الم.زمة ا=سماء في قَبَس وقد
فا ت lًتام، ُمتصر ِض$راب(ِم$ا ُس$مع : ً، إذاً)اَدْيَز ِابَرَض( :فتقول kام التصرف، ھذه الشروط ا=ربعة،َ َ لك$ن ل$ك أن تقي$سه، ) َ

، أح$ال عل$ى م$$ا ھن$اك ب$ذكره ًاس$تغناء ھن$ا الم$$صنف كرهْذَي$ ول$م، ْبُت$ْاك :أي) ِابَت$َك(و ْلِزْان$ :أي) الَزَن$(و ْبِرْض$ا :أي
  . سبق

ُوالفع777777777777777777ل ْ ْأس777777777777777777 ْنـِم777777777777777777 َِ ِمائهـَ ِ َعل َ   َيك777777777777777777اَ

  

َوھك77777777777777777777 َ َدون77777777777777777777 َذاـَ ْليِإ ْعـَم77777777777777777777 َكـُ   َك77777777777777777777اَ

  

َروي7777777777777777777 َذاـَك7777777777777777777 ِاصبينـَن7777777777777777777 َهْلـَب7777777777777777777 َدـُ َ ِ  

  

َوي777777777777777777777 ِعم6نـَ َ َ ْلخف777777777777777777777ٱ ْ ْصدريـ777777777777777777777َم َضـَ َ   نَْ

  

ْعرفنا حد اسم الفعل، وعرفنا أنواعه الث.ثة: ًإذا َ َ.  
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َھي أسماء قامت مقام ا=فعال في العم$ل، غي$ر ُمت$صرl: "السُيوطي له ك.م جيlد ھنا يقول َ kفة، � ت$صرف ا=فع$ال ٌ َ ٍ
kو� تصرف ا=سماء kھ$ي ُم.زم$ة لحال$ة واح$دة، جام$دة، � تت$صرف ت$صرف : تعريف السُيوطي دقي$ق، يعن$ي! انظر" َ Kَ َ َ ِ

ُا=فعال و� تصرف ا=سماء، ما الُمراد بتصرف ا=فعال؟ إذ � تختلف أبنيتھا �خت.ف الزمان،  َ َk kِ)َفعل َ ِيفع$ُل.. َ ْ َافع$ل.. َ ْ (
Kالفعل يتصرف من حيث د�لته على الزمن، يأتي عل$ى ص$يغة  َفع$ل(َ َ َفُع$ل.. َ َفع$ل.. َ ِ ْيفُع$ُل(وي$أتي عل$ى ص$يغة ) َ وعل$ى ) َ

ُيتصرف، صيغه ليست واحدة: ًإذا) افعل( َ َِ K.  

ِوإذا أريد التعدية قيل َأفعل وافتعل وتفع$ل واْس$تفعل: (ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َK Kيت$صرف ف$ي الد�ل$ة عل$ى: ًإذا) َ  المعن$ى وف$ي الد�ل$ة عل$ى َ
ًالزمن، ھذا تصرف الفعل، إذا k :ُأسماء ا=فعال � تتصرف تصرف ا=فعال إذ � تختلف أْبنيتھا �خت.ف الزمان َ َ َ َk K.  

َ� تصرف ا=فعال و� تصرف ا=سماء، إذ � ُيْسند إليھا، بمعنى َk k : ،ًأنھ$ا � تك$ون ف$اع.، و� مبت$دأ، و� مفع$و� ًً

ًن ھي ُمسندة؟ نعم، =نه ترفع فاع.ھل تكو َ َھْيھات: (َ َ ًرفعت فاع.، إذا: ًإذا)  العقيقَ � . َھ$ي ُم$سندة لك$ن � ُي$ْسند إليھ$ا: ً
ًُيْسند إليھا فتكون مبتدأة، أو فاعلة، و� ُيخبر عنھا فتكون مفعو� بھ$ا أو مج$رورة، إذا ًْ َ ً� تج$ر، و� تك$ون ف$اع.، و� : َ ُ

ًدأ، و� خبراًمفعو� به، و� مبت ً.  

ٌولكن ھذا � يلزم منه أ� تكون ُمسندة بأن تعمل في غيرھا، إنما � يدخل عليھا عامل يقت$ضي رفعھ$ا عل$ى أنھ$ا 
ًفاعل ولو كانت اسما، حينئذ � يلزم أن تكون في محل ھي فاعل، =نه يستلزم أن يتقدم عليھ$ا عام$ل، إذا ًK َ y يعم$ل فيھ$ا، : ٍ

ٌأ� يعمل فيھا شيء البتة، � عامل لفظ$ي وھ$ذا مح$ل وف$اق، و� عام$ل معن$وي، فل$و قلن$ا: الضابط أسماء ا=فع: فقلنا ٌ ٌK :
Kھي مبتدأ إذا � ُبد أن يتقدم عليھا عامل ا�بتداء وھو معنوي، إذا قلنا Kَ Kمفعول، أو فاعل، أو خبر، � ُب$د أن يتق$دم علي$ه : ً Kَ

  .ُفع الخبر، وھذا كله ممتنعفعل فيرفع الفاعل، أو مبتدأ فير: ٌعامل لفظي

k وبھ$ذا القي$$د خرج$ت ال$$صفات والم$صادر، فإنھ$$ا وإن قام$$ت مق$ام ا=فع$$ال ف$ي العم$$ل إ� أنھ$ا تت$$صرف ت$$صرف  K َ َ َ َ
ًا=سماء فتق$ع مبت$دأ وف$اع. ومفع$و� ً َإل$ى آخ$ره، بھ$ذا القي$د.. ً kكونھ$ا � تت$صرف ت$صرف ا=فع$ال و� ا=س$ماء أخ$رج : ِ Kَ َ َ

K الفاعلين، وھذا أولى مما ذكره الناظم رحمه ' تعالىالمصادر وأسماء ِ.  

ُوأما قول زھير K:   

ْدعيت َ ِ ِزالَن ُ .ولج َ ِلذعرٱ ِفي َُ ْ c..  

ْدعيت( َ ِ ِزالَن(Kھذا ُمغير الصيغة، والتاء ھنا تاء التأنيث، و) ُ ْدعيت(نائب فاعل، ) َ َ ِ ِزالَن ُ ِج$اءت ن$زال، : كأن$ه ق$ال) َ َ َ
َدع$ي( نائب فاعل، فھو من اFسناد اللفظي، ل$يس المق$صود المعن$ى، إنم$ا صارت.. َأْسند إليھا ِ ِزالَن$ ُ َقْي$ل ن$زال : يعن$ي) َ ِ

ِفي الحرب، فحكى اللفظ كما ھو، فقصد لفظه � معناه، يعني   .ٌإسناد لفظي: ُ

َثم قال السُيوطي وھ$ي " ٌلف$اظھي أ: - التسھيل �بن مالك -والقول في الحد ھي أسماء أحسن من قول التسھيل : "ُ
ٍفإنھ$ا ألف$اظ ك$ذلك قام$ت مق$ام أفع$ال، ) إن وأخواتھ$ا(ٌھي ألف$اظ إل$ى آخ$ره، =ن$ه ي$دخل في$ه "التي أخذھا ابن عقيل ھنا،  َ ََ َ ٌ

فة تصرف ا=سماء، و� تصرف ا=فعال lفعملت غير ُمتصرk k َِ َ ٍَ َ فة � ) إن وأخواتھ$ا(ي$صدق عل$ى : ً، إذا"َ lأنھ$ا غي$ر ُمت$صر
kت$$صرف ا=س$$ماء  ٌألف$$اظ دخل$$ت معن$$ا، وإذا قلن$$ا أس$$ماء خرج$$ت، =نھ$$ا ح$$روف لي$$ست بأس$$ماء، : و� ا=فع$$ال، ف$$إذا قلن$$اَ

فة ت$$صرف ا=س$$ماء و� ت$$صرف ا=فع$$ال، وھ$$ي ح$$روف � أس$$ماء وأفع$$ال، ول$$ذا احت$$اج إل$$ى " lٌفعمل$$ت غي$$ر ُمت$$صر ٍk k َ
Fٌخراج الح$روف، =ن الح$رف أب$دا ف$ْضلة : ْالذي ذكره ا=شُموني ھناك} و� فضلة{: قوله) الكافية(إخراجھا فزاد في  َ ً

  ". في الك.م

ًم$ا ن$اب ع$ن الفع$ل معن$ى واس$تعما�: "بقول$ه) التوض$يح(Kوعرفه ابن ھشام في  م$ا ن$اب ع$ن الفع$ل : اس$م الفع$ل" ً
ًمعنى واستعما�، يعني lأدي به معنى الفعل، و: ً ُكون$ه : مالوالمراد با�س$تع"يعمل عمل الفعل، : بمعنى كونه) ًاستعما�(ُ َ

ٍعام. غير معمول، فخرجت المصادر والصفات، فإن العوامل تدخل عليھا   .على الصفات والمصادر" ً

َثم قال رحمه ' ُ:  

ُوالفع7777777777777777ل ْ ْأس7777777777777777 ْنـِم7777777777777777 َِ ِمائهـَ ِ ْعلي َ   َك7777777777777777اََ

  

َوھك777777777777777777 َ َدون777777777777777777 َذاـَ ْليِإ ْعـَم777777777777777777 َكـُ   َك777777777777777777اَ

  

ْروي777777777777777777 َذاـَك777777777777777777 َ ْاصبيـَن777777777777777777 َهْلـَب777777777777777777 َدُ َ   ِنِ

  

َوي7777777777777777777 ِعم6نـَ َ َ ْلخف7777777777777777777ٱ ْ ْصدريـ7777777777777777777َم َضـَ َ   ِنَْ

  

  :أشار بھذين البيتين إلى أن أسماء ا=فعال على ضربين

َُمْرتجل: أحدھما َ.  
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  .منقول: والثاني

ِوم$$ا الم$$راد بالُمْرتج$$ل؟ ابت$$داء ھك$$ذا ُوض$$ع ً َ َس$$بق ل$$ه اس$$تعمال: ، والمنق$$ول)اس$$م فع$$ل: (َ Kإم$$ا ظ$$رف، أو ج$$ار : َ
  :-نوعين-أن اسم الفعل على ضربين : ومجرور، أو مصدر، يعني

َما وضع من أول ا=مر كذلك، يعني: أحدھما َاسم فعل، وھذا ُيعبر عنه بالُمْرتجل: ِ ََ K ٍ:  

ِوم ُن77777777777777777هَ ٌمنق77777777777777777ول ْ ُ ْ ٍكف77777777777777777ضل َ ْ َ ْوأس77777777777777777د َ َ ََ
  

  

ُوذو ٍرتج7777777777777777777777777777777777الٱ َ َ َك77777777777777777777777777777777777سعاد ِْ َ ُ ْوأدد َ َ ُ َ  

  

  . وقوله ھنا كالقول ھناك

َما وضع من أول ا=مر كذلك، يعني: أحدھما َاسم فعل ُمْرتجل: ِ ٍ.  

ِما نقل عن غيره، وھذا نوعان: ٌمنقول، يعني: ثانيوال ُ:  

ٍمنقول عن ظرف، أو جار ومجرور، يعن$ي: ا=ول ِأص$له ظ$رف فنق$ل إل$ى اس$م الفع$ل، أو ج$ار مج$رور ونق$ل : ٌ ُِ ُ َ
فنقل$ت ) علي$ك.. (عل$ى والك$اف: ج$ار ومج$رور) علي$ك: (ال$زم نف$سك أص$ل: يعن$ي) َعليك نفسك: (إلى اسم الفعل، نحو

  .ُضمlنت المعنى: عل، يعنيإلى اسم الف

ْعلْيكم أنفسكم((: ومنه ُْ ُ ُ ََ   ).الزموا شأن أنفسكم(أي ) عليكم(ٌمفعول به لـ ) أنفسكم (]105:المائدة))[ََ

ِھذا جار ومجرور في ا=صل، نقل إلى اسم فعل أمر فصار معناه: نقول) عليك: (ً إذا : الزم، ومن$ه قول$ه تع$الى: ُ
ْعلْيكم أنفسكم(( ُْ ُ ُ ََ   ).الزموا شأن أنفسكم(ي  أ))ََ

ًودونك زي$دا( ُدْون ودْوُن) َ ِظ$رف مك$ان فنقل$ت إل$ى اس$م فع$ل أم$ر، : ُقب$ُل وبع$د، مثلھ$ا، أص$لھا.. َُ ًودون$ك زي$دا(ُ َ (
Kتقدم، و: بمعنى) أمامك(اثبت مكانك، و: بمعنى) مكانك(خذ، و: دونك بمعنى : بمعن$ى) إلي$ك(Kت$أخر، و: بمعن$ى) ورائ$ك(َ

Kتنح، ولذلك تعد K َ ًتنح عني، إذا: lإليك عني، يعني).. عن(ى بـ َ l K َ Kإما ج$ار ومج$رور نق$ل إل$ى اس$م الفع$ل، وإم$ا : ھذه ألفاظ: َ ِ Kُ
ِظرف في ا=صل فنقل إلى اسم الفعل ُ ٌ .  

ًوھ$ذا الن$وع � ُي$ْستْعمل إ� ُمت$ص. ب$ضمير المخاط$ب): "ش$رح الكافي$ة(قال في  ِ K َ � ) "أمام$ك.. دون$ك.. علي$ك" (َ
ًْعمل إ� ُمتص. بضمير المخاطبَُيْست ِ K   .ٌخفض، على ث.ثة أقوال.. ٌنصب.. ٌرفع: ، وسيأتي محل الضمير"َ

ِم$ا نق$ل م$ن ).. علي$ك ودون$ك(م$سموع .. � يق$اس" و� ُيقاس على ھذه الظروف غيره): "شرح الكافية(قال في  ُ
ِالظروف، والجار والمجرور، كله سماعي، ولذلك ھناك في المكودي قال وھذا النوع مسموع، والم$سموع من$ه أح$د ": ُ

ْعندك(فھو المذكورة ھنا، ث.ثة في البيت و" ًعشر لفظا َورائك(و) َلَدْيك(و) ِ َأمام$ك(و) َ َمكان$ك(و) َ ھ$ذه كلھ$ا ) َبع$َدك(و) َ
  . ُمسموعة تحفظ و� ُيقاس عليھا

َو� ُيقاس على ھذا الظروف غيره، إ� أن الكس): "شرح الكافية(ًإذا قال في  َذھ$ب إل$ى .. ذھب إل$ى القي$اس" ائيِ َ
ِأنه يصح القياس،  َإ� أن الكسائي يقيس على ما ُسمع ما لم ُيْسمع، ب$شرط"َ َِ ًكون$ه عل$ى أكث$ر م$ن ح$رف، احت$رازا م$ن : ِ ٍ

َعلى كل مذھب الكسائي ضعيف، والصواب)" لك(و) بك: (نحو ِ y : َأنھا سماعي، وما ذھب إلي$ه م$ن ج$واز القي$اس، وإذا ََ
Kقيده ب ٍشرط حينئذ نقولَ ُھذا التقييد دليل التضعيف، � ُبد من ثبت يدل عل أنه قياسي: ٍ َ ٍَ َ K .  

ًبشرط كونه على أكثر من حرف احترازا من نحو" ً، و� ُي$ستعمل ھ$ذا الن$وع إ� ُمت$ص. ب$ضمير )ل$ك(و) ب$ك: (ٍ ِ K
Kالمخاطب، وشذ قولھم َ ) علي$ك(َأن$ه يت$صل ب$ضمير الخط$اب، : َات$صل ب$ضمير الغْيب$ة، والقي$اس المحف$وظ" ًعليه رج$.: َ

Kعرفن$ا أن$ه � ُب$د م$ن ض$مير الخط$اب، : ًإذا. ًيلزم رج$. فھ$ذا ض$عيف، ُيحف$ظ و� ُيق$اس علي$ه: يعني) ًعليه رج.: (Kأما َ َ
َاختلف في محل ھذا الضمير ِ ُ   َما محله؟ .. ما إعرابه: ْ

َواختلف في الضمير الُمتصل بھ$ذه الكلم$ات، فموض$عه ِ ُ َد الف$راء عل$ى الفاعلي$ة وھ$و ض$عيف، ي$ُرده أن ٌرف$ع عن$: ْ َ
بأنھ$ا ف$ي مح$ل رف$ع : Kإما ض$مير ن$صب، أو ض$مير خف$ض، والق$ول: الكاف ھذه) عليك(الكاف ليس من ضمائر الرفع 

  .ھذا ضعيف: فاعل، نقول

َون$$صب عن$$د الك$$سائي عل$$ى المفعولي$$ة والفاع$$ل ُم$$ستتر، وي$$رد ھ$$ذا الق$$ول ق$$ولھم ِ َمكان$$ك وأمام$$ك: (ٌ َ ََ ا �زم، ھ$$ذ) َ
َمكانك( َ �K يتع$دى إل$ى مفع$ول ب$ه، : ً�زم؟ إذا) أمام$ك(�زم، فكيف الكاف تكون في مح$ل ن$صب وھن$ا �زم؟ وك$ذلك ) َ

َفكيف يقول الكسائي بأنه في محل نصب؟ ِ  

َوھ$ذا ھ$و الم$رجح، أن$ه ف$ي مح$ل ج$ر وھ$و ال$صحيح) ٌوجر عند البصريين( K .ض$افة ف$ي نح$وFعل$ى ا=ص$ل با :
َدونك( َ َعلْيك: (لحرف نحووبا) ُ ََدون$ك(على ا=صل قبل النق$ل، ) َ َھن$ا ف$ي مح$ل ج$ر ) الك$اف(َقب$ل أن تجعل$ه اس$م فع$ل ) َ َ
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ُمثله بعد النقل، : ًبالمضاف، إذا ْ ًھنا مجرور مح. بـ ) الكاف(قبل النقل ) عليك نفسك(ِ َ ًمثل$ه بع$د النق$ل، إذا: ً، إذا)على(َ ُ :
Kجر، إما باFضافة وإما بالحرف، عل$ى ح$سب ال$داخل علي$ه، إن كان$ت ف$ي ال: - الضمير–َالصواب أن محل ھذا الكاف  K

  .الظروف فھو الظرف، وإن كانت في الحروف فھو الحرف

َروى ا=خفش عن فصحاء العرب ًعلي عبد ' زيدا: (ْ ِ ِ K "( ،' عب$د lِبج$ر ِعل$ي عب$د '(ِ ِ K ( ،ْعل$ى أن$ه عط$ف بي$ان َ
ُيدل على أن الياء ھن$ا ف$ي مح$ل  ُھ$ذه ت$دل عل$ى ا=ص$ول، يعن$ي: ل$م يك$ن بالك$اف، لك$ن نق$ول) Kعل$ي(ًول$و ك$ان ش$اذا، َ َ :
َتفضح ا=صول من أين أخذت،  ِ ُ َ ْ ِعلي عبد '(َ K ( َھذا بَدل أو عطف بيان م$ن الي$اء، وج$ره بالك$سرة، ف$َدل عل$ى أن مح$ل َ ََ K

َالياء خفض بحرف الجر   . ٌخفض بالحرف، قبل النقل.. ٌ

َير مجرور الموضع � مرفوعه و� منصوبه، تبين بھذا النقل الذي حكاه ا=خف$ش Kفتبين أن الضم ْ K) ' ِعل$ي عب$د ِ K
ِبجر عبد ') ًزيدا َتبين أن الضمير مجرور الموضع � مرفوعه و� منُصوبه.. ِ َ َُ K.  

ٌفم$ع ك$ل واح$د م$ن ھ$ذه ا=س$ماء ض$مير م$ستتر مرف$وع الموض$ع بمقت$ضى ا: ومع ذلك قال النح$اة ٌ لفاعلي$ة، فل$ك ٍ
Kبأن$ه � ُب$$د أن يت$صل ب$ه ض$$مير : َف$$ي مح$ل ج$ر، وم$$ع الق$ول) الك$اف(ھ$$ذا الخط$اب : ٍحينئ$ذ ف$ي التوكي$$د ملحظ$ان، قلن$ا

َخطاب فيه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، حينئذ إذا أكدته فلك وجھان K ٍ ٌ Kإما أن ترف$ع وإم$ا أن تخف$ض، إن رفع$ت : ٌ Kَ َ
ٍم$ع ذل$ك فم$ع ك$ل واح$د م$ن ھ$ذه ا=س$$ماء . ًإن خف$ضت فمراع$اة لل$ضمير الظ$اھر الب$ارزًفمراع$اة لل$ضمير الم$ستتر، و

ٌضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية، فلك ف$ي التوكي$د أن تق$ول ًعل$يكم كلك$م زي$دا: (ٌ ُ K (و)ًعل$يكم كلك$م زي$دا ُ ُl (
ٌيجوز فيه الوجھان، بالجرl توكيد للموجود المجرور  ِ َ ِوكيد للُمْستكن المرفوعوبالرفع ت) الكاف(َ   .َيجوز فيه الوجھان.. ٌ

  : ھنا قال

ُوالفع777777777777777777ل ْ ْم777777777777777777ن َِ ِأس777777777777777777مائه ِ ِ َ ْ ْعلي َ   َك777777777777777777اََ

  

َوھك77777777777777777777ذا َ َ َدون777777777777777777777ك َ َ ْم77777777777777777777ع ُ ْليِإ َ   َك777777777777777777777اَ

  

ُوالفعل( ْ ْمن(ھذا مبتدأ أول، و ) َِ ِأسمائه ِ ِ َ ْ ْعلي(lھذا جار مجرور ُمتعلق بمحذوف خبر المبت$دأ الث$اني، ) َ ا=ل$ف ) َك7اََ
ْعلي(ق وھذه لmط. Kقصد لفظه مبتدأ ثان ُمؤخر، والجملة من الخبر ) َكََ ٍ ِ ْمن(ُ ِأسمائه ِ ِ َ ْ lوالمبتدأ المت$أخر ف$ي مح$ل رف$ع )  َ

ُلفعلٱ(خبر المبتدأ ا=ول الذي ھو  ْ ِ. (  

ُالفعلَو: (ًإذا ْ ْمن ِ ِأسمائه ِ ِ َ ْ ْعلي َ ْمن: (جملة) اَكََ ِأسمائه ِ ِ َ ْ ْعلي َ   .رفع خبر المبتدأَھذه مبتدأ وخبر في محل ) اَكََ

ُوالفع7ل( ْ ْم7ن َِ ِأس7مائه ِ ِ َ ْ ْعلي َ َوھك7ذا).. (َك7اََ َ َ َدون7ك َ َ َدون7ك(دون$ك ھك$ذا، ) ُ َ َوھك7ذا(مبت$دأ ) ُ َ َ ْم7ع(Kخب$ر ُمق$دم، ) َ ْليِإ َ م$ا ) َك7اَ
ْمع(إعراب  َدونك(ٌھنا؟ ھذا حال من ) َ َ ْليِإ(وھو مضاف و) ُ ِمضاف إليه قصد لفظه، وا=لف ھذه لmط$.ق، أ) اَكَ : ُص$لھاُ

َإليكا(Kبالكاف مفتوحة، فأطلق الروي من أجل الوزن ) َإليك(   .ھذه ا=لف لmط.ق) َ

Kأراد بھذا البيت أن ُيبيlن لك أن من أسماء ا=فعال ما ھو منقول ومثل له بـ : ًإذا َ ْعلي(ٌَ َدونك(و) َكََ َ َلي7كِإ(و) ُ ٍبمث$ال ) َ ِ
َدونك(واحد للمنقول عن الظرف وھو  َ ْعلي(نقول عن الجار والمجرور وھو ومثالين م) ُ َليكِإ(و ) َكََ   ). اَ

َكذا( َرويد َ َ ْبل ُ ِناصبين َهَ َ ِ ٍھذا إشارة إلى النوع الثاني من المنقول، وھو المنقول من م$صدر، قلن$ا: نقول) َ َ المنق$ول : ٌ
  :نوعان

  .ٌ منقول عن ظرف وجار ومجرور-

  :ٌل من مصدر، وھذا على قسمين والنوع الثاني، وأشار إليه بالبيت ا=ول، وھو منقو-

ُ مصدر اْستعمل فْعله- ِ ٌمصدر له فعل مستعمل.. ُ ٌ.  

ِ ومصدر أھمل فعله- ُ ٌ.  

َكذا ( َرويد َ َ َبله ُ ِناصبين(َوبله ) َ َ ِ َك7ذا(lھذا حال من الضمير المستكن في ُمتعلق الخب$ر، ) َ ُمث$ل ) َ يعن$ي ال$سابق ) ذا(ِ
َرويد(في كونه من أسماء ا=فعال،  َ َبله(ِأْمھل، : ىبمعن) ُ َمع بله بمعنى: يعني) َ   .دعا: َ

ِناصبين(حال كونھما، أو بشرط كونھما  َ ِ K ما بعدھما، لك$ن ب$دون أن ُين$ون )َ َروي7د(َ َ َبل7ه(و� ) ُ َوإنم$ا ُي$ذكرا ھك$ذا ) َ ْ
ُدون تن$وين، لم$$اذا؟ =ن أس$ماء ا=فع$$ال كلھ$$ا مبني$ة، وإذا كان$$ت ك$$ذلك حينئ$ذ � ي$$دخلھا التن$$وين ف$ي َ ٍ K K ا=ص$$ل، إ� تن$$وين 

  . ٌالتنكير ھذا خاص باسم فعل ا=مر على جھة القياس

َكذا( َرويد َ َ َبله ُ ِناصبين َ َ ِ ِويعم6ن(ما بعدھما بدون تنوينھما وإ� كانا مصدرين، ) َ َ َ ْ َ َالخفض مصدرين َ ْ َ ََ ْ ِويعم67ن) (َ َ َ ْ َ َ (
َرويد(ا=لف تعود على  َ َبله(و) ُ َروي7د(ھ$ذا س$بق معن$ا ھن$ا، لم$اذا؟ =ن لكن في اللفظ � في المعنى، و) َ َ َبل7ه(و) ُ الل$ذان ) َ

َمصدران، لي$سا باْس$مي فع$ل، حينئ$ذ رج$ع إل$ى اللف$ظ فق$ط، � : ٍعادا إليھما الضمير اسما فعل، واللذان يعم.ن الخفض َ ٍ ٍ
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َروي77د(لف$$ظ .. عل$$ى كونھم$$ا اْس$$مي فع$$ل وإنم$$ا عل$$ى اللف$$ظ َ ٍ.ن اْس$$مي فع$$ل َفق$$ط، ھ$$ذان اللفظ$$ان ُي$$ْستْعم) َبل77ه(ولف$$ظ ) ُ
Kوُيْستْعم.ن مصدرا، وشتان بين المصدر واسم الفعل ً َ .  

ِويعم677ن( َ َ ْ َ ِيعم677ن(ال$$ضمير ف$$ي ) َ َ َ ْ َروي77د(ٌعائ$$د عل$$ى ) َ َ َبل77ه(و) ُ ِويعم677ن(ف$$ي اللف$$ظ � ف$$ي المعن$$ى، ) َ َ َ ْ َ َالخف77ض َ ْ َ 
ْمصدري َ ْ ِفھم) نََ  فيھم$ا إذا كان$ا م$صدرين التن$وين ون$صب م$ا َيج$وز: َأنه يجوز فيھما التنوين ونصب ما بع$دھما، يعن$ي: ُ

ًض$ربا زي$دا(َبعدھما، وعَدم التنوين وخفض ما بعده، كما ھو الشأن في الم$صدر  َيج$وز في$ه الوجھ$ان، ) ٍض$رب زي$د.. ً
  : إذا كان مصدر جاز فيه الوجھان

  . التنوين ونصب ما بعده-

  . وحذف التنوين وإضافته إلى ما بعده-

ِويعم6ن( َ َ ْ َ َلخفضٱ َ ْ ْمصدري َ َ ْ ٍُمْعربين بالنصب دالين على الطلب أيضا، لك$ن � عل$ى أنھم$ا اْس$ما فع$ل، ب$ل : أي) ِنََ ً K K َ
ٌعلى أن ك. منھما بدل من اللفظ بفعله، نحو َ ًّ ٍزيد َُرويَد: (ُ ْبل(و) َ ٍ عْمروَهَ ِ ٍإمھال زيد، وترك عمر، : أي) َ ٍزْيد َُرويَد(ٍ ھ$ذا ) َ

ًزْيد عْمرا َُرويَد(إلى الفاعل ُمضاف إلى المفعول، وكذا ُيضاف  َ َ ٍ ُيعام$ل ُمعامل$ة الم$صادر ال$سابقة، ق$د .. مصدر: يعني) َ
ٍزْي$د َُروي$َد(ُيضاف إلى الفاع$ل  ٍزْي$د َُروي$َد(إمھ$ال زي$د، وق$د ُي$ضاف إل$ى المفع$ول، ) َ ھ$ذا ُم$ضاف إل$ى المفع$ول، وق$د ) َ
ًزْيد عْمرا َُرويَد(ُيضاف إلى الفاعل  َ َ ٍ ًعْمرا) (َ َ   . بالمصدرٌمنصوب) َ

َكذا: (ًإذا َرويد) (ذا(مثل ) َ َ ْبل ُ ِناصبين َهَ َ ِ ِويعم6ن(ما بعدھما، : يعني) َ َ َ ْ َ َلخفضٱ َ ْ ْم7صدري َ َ ْ : ھ$ذا الن$وع الث$اني قلن$ا) ِنََ
َمنقول عن المصدر، ثم ليس ُمطردا في كونه اسم فعل، بل قد يخرج عن كون$ه اس$م فع$ل .. ٌمما ھو مصدر في ا=صل ٍ Kً K ُ

  ً.رافيكون مصد

َرويد( َ ًأْرود زيدا إْرواَدا: (قيل أصله) ًاُ ً ٍأمھله إمھا�، ثم صغروا اFرواد تصغير ترخيم◌ وأق$اموه ُمق$ام : بمعنى) َ ٍ K َ َ َK ُ ً َ
ًفعل$$ه، واس$$تعملوه ت$$ارة ُم$$ضافا إل$$ى مفعول$$ه فق$$الوا ٍ زْي$$دَُروي$$َد: (ً ًُم$$ضاف إل$$ى المفع$$ول وم$$صدر، وت$$ارة ُمنون$$ا ناص$$با ) َ ً K ً

ًا زيَداَُرويَد: (اللمفعول فقالو َثم إنھم نقلوه وسمو به فعله فقالوا ) ًَ K ًا زْيَداَُرويَد(ُ َبله(Kوأما ) ًَ ٍم$ْصدر فع$ل : فھو ف$ي ا=ص$ل) َ َ
  .َُمْھمل

َرويد: (ًإذا َ ٌھذا مثال لمصدر له فعل في لسان الع$رب و) ُ ْبل7(ِ ٌمث$ال لم$صدر ل$يس ل$ه فع$ل ب$ل ھ$و مھم$ل) َهَ Kوأم$ا . ِ
ْبل( ٌ=صل مصدر فع$ل مھم$ل م$رادف ل$ـ فھو في ا) َهَ ْبل$(فقي$ل ) ات$رك(و) دع(ٍ ٍ زْي$دَهَ َباFض$افة إل$ى مفعول$ه، كم$ا ُيق$ال ) َ
Kثم قيل ) ٍترك زيد( َبله(ُ ً زْيَداَ َبله(نصب المفعول وبناء .. بالنصب) َ   . ٍعلى أنه اسم فعل) َ

ِأْسماء من: قال ھنا الشارح َ ا=فعالَ )" ًاَدْي$َز َكِي$َلَع( :نح$و) ٍبح$رف ٌج$رورم(ھ$و وم$ا، )ٌظ$رف( أص$له ف$ي ھو ما ْ
Kھذا يتعدى بنفسه  ٍعلي$ك بزْي$د(بالب$اء : قيلوً زيدا، الزم: يعني) ًاَدْيَز َكَِيلَع(َ َ ِ َِ : ، إلي$ك عن$ي، يتع$دى ب$ـKحَنَت$ :أي) َكْي$َِلإ(، و)ََ

  ً. زيداخذ.. خذه :أي) ًَ◌اَدْيَز َكَونُد(و، )عن(

َرويد(ـ ك ٍفعل واسمً مصدرا يستعمل ما :ومنھا َ َبله(و) ُ ِ، وفھم منه أن الفتحة في )َ َرويد(ُ َ ْبل(و) ُ فتحة بن$اء، =ن ) َهَ
ٌمبني على الفتح � محل له من اFعراب، وإذا كان$ا م$صدرين ص$ارت الفتح$ة : ًأسماء ا=فعال كلھا مبنية كما سبق، إذا

ِيعم6ن: (فتحة إعراب، ولذلك قلنا َ َ ْ  فح$سب، � عل$ى المعن$ى، =نن$ا إذا أع$دنا عل$ى ال$ضمير عل$ى اللف$ظ.. ا=ل$ف تع$ود) َ
ٍاللفظ والمعنى صار تناقض عندنا، كيف ھي ُمْعربة مبنية في وقت واحد K ٍكيف ھي اس$م فع$ل وھ$ي م$صدر ف$ي وق$ت .. َ ٍ

ِواحد؟ �، إنما أعيد على اللفظ فحسب ُ.  

ِيعم6ن: (ًإذا َ َ ْ َلخفضٱ َ ْ ِمصدرين َ َ ْ َرويد(ٍحينئذ ) ََ َ َبله(و) ُ وإذا كان$ا م$صدرين ففتحتھم$ا فتح$ة .  فتح$ة إع$رابالفتحة) َ
َإعراب، =ن المصادر ُمعربة ٍ.  

Kجرا  فإن  َل$هَب(و م$ضمر ٍبفع$ل من$صوب وھ$و، إمھال$ه :أي، ٍدْيَز واَدْرِإ :أي) ٍدْيَز يَدَوُر( مصدران فھما بعدھما ماَ
  . تركها :أي) ًعمرا بله(و، ًزيدا أمھل :أي) ًاَدْيَز َدْيَوُر( ٍفعل مااْس فھما عدھماَب ما انتصب  وإن،تركه :أي) ٍدْيَز

َوم77777777777ا َلم77777777777ا َ ُتن77777777777وب ِ ُ ُعن77777777777ه َ ْ ْم77777777777ن َ ْعم77777777777ل ِ َ َ  

  

َلھ777777777777ا وأ َ َ ْخ777777777777رَ M ِل777777777777ذي َم777777777777ا ِفي777777777777ه ِ ْلعم777777777777لٱ ِ َ َ  

  

  

ِھذه ا=سماء تعمل عمل الفعل الذي أنيبت عنه : يعني ُ َ َ َناب َما(َ ْعن َ ْفعل َ َإن كان فع$. �زم$ا عمل$ت عم$ل الفع$ل ) ِ َ ً ً
lن الفع$ل ُمتع$ديا عمل$ت عم$ل الفع$ل الُمتع$دي، ول$ذلك نق$ولال$.زم، وإن ك$ا َ ًِ Kَ َھْيھ$ات: (َ َ ْص7ه: (وتق$ول) ُ العقي$قَ ٍدون اس$$م ) َ
ًا زْي$$َداَُروي$$َد: (ظ$$اھر، وتق$$ول َھْيھ$$ات(، )ًَ َ ًرف$$ع اس$$ما ظ$$اھرا، و) ُ العقي$$قَ ٍص77ه(ً ًرف$$ع ض$$ميرا م$$ستترا واج$$ب ا�س$$تتار، ) َ ً
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ًا زْيَداَُرويَد(و l=ن ھذه ا=سماء تعمل عمل أفعالھ$ا المتع$دي متع$دي، : ، لماذا اختلف العمل ھنا؟ نقولًنصب مفعو� به) ًَ l
yوال.زم �زم، والمتعدي بحرف كذلك ھو ُمتعد بالحرف ٍ l.  

َوما( َلما َ ُتنوب ِ ُ ُعنه َ ْ ْمن َ َعمل ِ َلھا َ َلما(ھذا مبتدأ و) َما): (َ ُتنوب ِ ُ ُعنه َ ْ ٍ فع$ل لم$ا اسم) َما(ٍلفعل تنوب عنه، : يعني) َ
َلما(تنوب عنه،  ُتن7وب(ٍلفعل تنوب عن$ه، .. للذي: lھذا ُمتعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني) ِ ُ أس$ماء ا=فع$ال : يعن$ي) َ

ُعنه( ْ ْمن(عن الفعل ) َ َعمل ِ َلھا(مبين له، : يعني) َما(lُمتعلق بـ ) ْ◌َ َلم7ا(ھذا خبر المبتدأ، والذي ) َ ُتن7وب ِ ُ ُعن7ه َ ْ ْم7ن َ َعم7ل ِ َ 
َلھ7ا َلھ77ا(ثاب$ت لھ$ا، فال$ضمير ف$ي ) َ َلھ7ا(يع$ود عل$ى م$اذا؟ ) َ ُتن$وُبال$ذي (=س$ماء ا=فع$$ال، ) َ ْعن$ُه َ أس$$ماء : قلن$ا) ال$ذي) (َ

ْمن(ٍأسماء أفعال نابت عن فعل، .. ٍأفعال، تنوب عليه من فعل ٍعم7ل ِ َ َ لھ7اَ َلھ7ا(خب$ر المبت$دأ، : يعن$ي) َ =س$ماء ا=فع$ال، ) َ
ا=ول$ى مبت$دأ واقع$ة عل$ى ) َم7ا(ھذا تقدير البيت، ولذلك لو قيل .. فعال التي نابت عنھافيثبت =سماء ا=فعال ما ثبت ل5

َعملوال(َالعمل أْجود،  َلما الذي َ ُتنوُب ِ ْعنُه َ َلھ$ا(وھو الفع$ل ) َ " م$ا"أن يك$ون : ٌثاب$ت =س$ماء ا=فع$ال، ھ$ذا أج$ود: يعن$ي) َ
  . ًمبتدأ واقعة على العمل

ْم7ن(ع$ن الفع$ل، .. عنهوالعمل لما تنوب أسماء ا=فعال  َعم7ل ِ َالت$ي ھ$ي مبت$دأ، وجعل$ه ) َم7ا(ُمب$يlن ل$ـ : ھ$ذا قلن$ا) َ َ
ِالمكودي  ْمن(ُ َعم7ل ِ ًُمتعلق$ا بقول$ه) َ l) :ُتن7وب ُ ًيج$وز، لك$ن ا=ول$ى أن ُيْجع$ل بيان$ا ل$ـ ) َ َ َلھ7ا(، )َم7ا(َ : ھ$ذا خب$ر المبت$دأ، أي) َ

Kالعمل الذي اْستقر ل5فعال الت$ي ناب$ت عنھ$ا ھ$ذه ا= َ : لھ$ذه ا=س$ماء، فترف$ع الفاع$ل الظ$اھر نح$و: vس$ماء ُم$ستقر لھ$ا، أيَ
َھْيھات( َ َھْيھات.. ُ العقيق َ َ ٌ نْجدَ ًحينئذ رفعت اْسما ظاھرا و) َ ً َ ََ َشتان(ٍ K ٌ وعْمُروٌدْيَز َ َ .(  

ًوُم$$ْضمرا( ًترف$$ع ف$$اع. ُم$$ْضمرا، يعن$$ي) َ َ َن$$زال و ص$$ه: (ًض$$ميرا، نح$$و: ً َ ِ َ ِن$$زال(، )َ َ ستتر واج$$ب في$$ه ض$$مير م$$) َ
ِا�ستتار، =نه اسم فعل أمر، فكل اسم فعل أمر يرفع فاع. ضمير ُمستتر، و� يرفع ظ$اھر البت$ة، =ن$ه أق$يم مق$ام فع$ل  ُ ً َ

ًا=مر، وفعل ا=مر � يرفع اسما ظاھرا، ھذا مثله ِنزال(ٌالحكم ثابت له .. ً َ .. yمتع$د ع$ن ناب ما المفعول منھا وينصب، )َ
ًأدرك زيدا) (ًايَدَز ِاكَرَد( :نحوy المفعول ما ناب عن متعد ينصب من ھذه ا=سماء َ ِ َِدراك(ھذا ا=صل، فـ ) ْ في$ه ض$مير ) َ

ًزيَدا(مستتر فاعل و ِمفعول به، لماذا نصب مفعو� به؟ =نه قائم مقام ) َ َ ً ِأدرك(ٌ ٍھ$ذا يتع$دى إل$ى مفع$ول ) ًأدرك زي$دا(و) ْ K
  . به

Kإذا ك$$ان أص$$له يتع$$دى : ، يعن$$يالح$$رف ب$$ذلك ىKيتع$$د م$$ا بمعن$$ى ھ$$و ام$$ الج$$ر ح$$روف م$$ن ٍح$$رفِب منھ$$ا ىKويتع$د
ٍبحرف كذلك اسم الفعل يتعدى بحرف،  Kمَث ومنK دُعlيَح( َىKلَھ (لما بنفسهK عن ناب )يَح( :نح$و في) ائتK$الث َلَھKائ$ت ) ْي$دِر

Kتع$$دى : يعن$$ي ،وبالب$$اء، )ائ$$ت(Kيتع$$دى بنف$$سه، لم$$ا ن$$اب ع$$ن .. الثري$$د $$َع ع$$ن ن$$اب اKلم$$بالب$$اء ) َلَھ$$Kيَح(َ lَذك$$ر َإذا( لج ِ ُ 
ِالصالُحون K .ًفحيھ K َ َبُعمر َ $َعَف: يعن$ي) ِ lتع$دى بالب$اء، ،رَم$ُع ِكرِذِب$ ْلج K Kحي) (أقب$ل( ع$ن ن$اب اKلم$) ىعل$(ب$ـ وَ )  عل$ى ك$ذاَھ$لَ

َحيھل( َK ...ًحيھ َ K (يجوز فيه وجھان، حيھْلK : ،ث.ثة أوجه)حيK   .أقبل على كذا: Kتعدى بالباء، يعني)  على كذاًھ.َ

َوما( َلما َ ُتنوب ِ ُ ُعنه َ ْ ْم7ن َ َعم7ل لھ7ا ِ َ َوم7ا(Kعرفن$ا ف$ك البي$ت، ) ََ َلم7ا(ھ$ذا مبت$دأ ي$صدق عل$ى العم$ل، ) َ ُتن7وب ِ ُ ُعن7ه َ ْ َ (
َلم77ا( ُتن77وب(lج$$ار مج$$رور ُمتعل$$ق بمح$$ذوف ص$$لة الموص$$ول، و) ِ ُ ك$$م موص$$ول .. kھ$$ذا ص$$لة الموص$$ول، أي موص$$ول) َ

َلم7ا(يحت$اج إل$ى ص$لة موص$ول، أي$ن ص$لتھا؟ ) َم7ا(ا=ول مبت$دأ، والث$اني مج$رور، : نا؟ اثن$انعن$د ، الموص$ول الث$اني )ِ
Kاْستقر، ) َما(lُمتعلق بمحذوف، ) َما(المجرور ھو صلة  َلما(َ الثانية ھذه المجرورة تحتاج إلى ص$لة، أي$ن ص$لتھا؟ ) َما) (ِ

ُتنوب( ُ َلما.. َ ُتن7وب ِ ُ ُتن7وب(ض$مير ) َ ُ ال$ضمير، .. الثاني$ة ص$لتھا تن$وب، أي$ن العائ$د؟ ھ$و الفاع$ل" م$ا"يع$ود عل$ى م$اذا؟ ) َ
َوم7ا(ٌالثانية صادقة على اسم الفع$ل ) َما(تنوب ھي، فـ  َلم7ا(واق$ع عل$ى العم$ل، العم$ل .. ٌا=ول$ى ص$ادق عل$ى العم$ل) َ ِ (

ُتنوُبٍ�سم فعل،  َلھا(عن الفعل ..  أسماء ا=فعال عنهَ ْعمل(َ، ولذلك نجعل من )َ َ ر لقول$ه ) َ lٌھ$ذا ُمف$س ا=ول$ى المبت$دأ ) َم7ا(َ
ُتن$وُبٍوالعمل �سم فع$ل : الثانية واقعة على اسم الفعل، يعني) َما(و ْعن$ُه َ أس$ماء ا=فع$ال .. تن$وب ھ$ذه ا=س$ماء: ، يعن$يَ

َلھا(عن الفعل    .لھذه ا=سماء، فھو خبر المبتدأ) َ

َلم7ا(ظ$اھر ك$.م الن$اظم ھن$ا : ًُمطلق$ا، يعن$يٌ� يْبُرز معھا ضمير ب$ل ي$ستكن فيھ$ا : لكن قيل َ لھ7اِ لھ$ا م$ن : يعن$ي) َ
َالعمل ما ثبت لما نابت عنه، ُيفھم منه اFط.ق، لكن نقول .. اض$رب: (ٌأنه � يْبرز معھ$ا ض$مير، =ن$ك تق$ول. ُيستثنى: ْ

  ). اضرب(ناب مناب ) ابيَرَض(و) اضربن.. اضربوا.. اضربا.. اضربي

َما ثبت ل5صل : ًإذا َضرابي(ٌثابت لـ ) ِاْضرب(وھو َ ھذا ظ$اھر اللف$ظ، لك$ن ھ$ل ھ$ذا عل$ى إط.ق$ه؟ ل$يس عل$ى ) َ
ًإط.قه، اسم الفعل � يْبُرز معه الضمير البتة ُمطلقا، ولذلك  K)َضرابي Kتستعمله في الواح$د، وا�ثن$ين، والجم$ع الم$ذكر ) َ َ

ُوالمؤنث، تخاطب الجماعة تقول K :تخاط$ب المؤنث$ة تق$و.. ض$رابيKتخاط$ب المثن$ى تق$ول.. ض$رابي: لK ِ ض$رابي، اللف$ظ : ُ
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Kھ$ذا مم$ا ُيخ$الف : ًاختل$ف، إذا) اض$ربي.. اض$ربن.. اض$ربوا.. اضربا.. اضرب: (َيختلف تقول) ِاْضرب: (واحد، لكن ِ
  .اسم الفعل أصله الذي ناب عنه

ُإذا نقيlد قوله  َوما(ً َلما َ َلكن � يْبرز معھا ضمير بل ي: إلى آخره، تقول) ِ ِستكن فيھا ُمطلق$ا، بخ$.ف الفع$ل فتق$ولٌ ً ِ َ :
ْصه( َللواحد، وا�ثنين، والجمع، وللمؤنث والمذكر بلفظ واحد، أيضا مما ُيْستثنى أن) َ K ِ ً ٍ K K َھ$ذه ا=س$ماء � ت$ْضمر، يعن$ي: َ ُ :

ً� تعمل محذوفة، بخ.ف فعل ا=مر، قد يعم$ل مح$ذوفا  َ َ َْ َ َِ ًض$ْربا زْي$دا(ً ًَ ًض$ْربا: (قلن$ا) َ ِعم$ل : ًإذا) ِاْض$رب(من$صوب ب$ـ ) َ َ
ًمحذوفا وأمثلته كثيرة، أما أسماء ا=فعال �، فھي نائبة مناب فْعل ا=مر، لكنھا � تعمل محذوفة ٌK ِ Kَ ً.  

َو� تْضمر، أي َ� تعمل ُمضمرة، بأن تحذف ويبق$ى عملھ$ا ف$ي ا=ص$ح، وج$وز اب$ن مال$ك أنھ$ا ت$ضمر وتعم$ل : ُ َ َ َ َ َ ََ َُ ُK ُ َ ً
ِمحذوفة، بشرط ٌأن يكون ثم دليل قائم عليھا: ً ٌ K َ .  

ًجواز إعمال اسم الفعل ُمضمرا، قال في : مذھب ابن مالك  لد�ل$ةً ماKق$دُم الفع$ل اس$م إضمار إن): "شرح الكافية(َ
lأن يكون ثم متأخر مثله كما سيأتي في المث$ال، =ن معم$ول اس$م الفع$ل � : يعني بشرط" سيبويه عند ٌجائز عليه ٍرlمتأخ K َ

َتقدم عليه، فإذا وجد ُمقدما عليه أْضمرتَي َ ً K Kِ .  

K، وخ$رج س$يبويه عن$د ٌج$ائز علي$ه ٍرlمت$أخ لد�ل$ةً ماKق$دُم الفع$ل اس$م ارَمإْض إن): "شرح الكافية(قال ابن مالك في  َ
  :عليه قول الشاعر

َأيھا َيا c ِالمائ َ ْدل ُحَ َدونكا ِويَ َ ُ..  

ْدل7: (ق$ال ٍھ$ذا معم$ول �س$م فع$ل ) ِويَ ٌ َدون7ك(Kمح$ذوف َدل علي$ه الم$ذكور، وھ$و َ َ دون$ك دول$ي دون$ك، : والتق$دير) ُ
ِدونك َدلوي: (لماذا؟ =ن َ َ ٍبأن المعمول تقدم على عامله وھو اسم فعل وھذا � يجوز : Kإما أن تقول) ُ K ْوأخر(َ َM ِل7ذي َما ِفي7ه ِ ِ 

َالعمل ٍ� ُبد من تأخيره ف. يتقدم عليه على ا=صح، حينئذ ) َ K Kَإما أن تقولK : بأنه تقدم عليه وھ$ذا ُمْمتن$ع، وإم$ا أن تق$در ل$هl ُ K K َ
ِدلوي(فجعل . مثله َدونك(ًمفعو� بـ ) َ َ ُِمْضمرا لد�لة ما بعده عليه، على ك$ل الم$سألة فيھ$ا ن$زاع، لك$ن جم$اھير النح$اة ) ُ ِ y ً َ

ًعلى أنه � يعمل ُمضمرا َ .  

َوأ( ْخرَ M ِلذي َما ِفيه ِ َلعملٱ ِ K معموله يجب أن يتأخر و� يج$وز أن يتق$دم، ف$. ُيق$ال:يعني) َ َ K) :م$ع ك$ون ) ًزي$دا دراك
َا=صل الفعل الذي أقيم ا�سم ُمقامه يجوز تقديم المفعول عليه ُمطلقا، وحينئذ إذا أقيم$ت ھ$ذه ا=س$ماء ُمقامھ$ا فا=ص$ل َِ ِ ُِ ٍ ً َ َ :

َالمساواة، لكن ھذا ُيستثنى، =ن ھذه فرع، والفرع كما سبق م kعن$ا ض$عيف، � ُيت$صرف ف$ي معمول$ه ت$صرف ا=فع$ال، َ Kَ َ
ًالفعل قدم وأخر، بالشروط التي تذكر في كل باب، وأما ما ك$ان فرع$ا ع$ن الفع$ل ف$.، فيلت$زم الترتي$ب ا=ص$لي ُ lK َِ ْ l : ِتق$ديم َ

  .العامل على المعمول

َوأ( ْخرَ M ًأخر وجوبا، ) َما l)ْوأخر َM ِلذي َما ِفيه ِ َالعمل ِ َاسم موصول في محل نصب مفع$ول ب$ه، .. الذي: يعني) اَم) (َ
ْخرَأ Mِلذي.. ( الذي ِلذي(ما إعراب ) ِ Kموص$ولة تحت$اج إل$ى ُجمل$ة ال$صلة، أي$ن ُجمل$ة ال$صلة؟ � ُب$د أنھ$ا فع$ل، أو ) َما(؟ )ِ ِ ِ َ

ِأنھا ُجملة اسمية، أو ُمتعلق بمحذوف،  l)ِلذي َالعمل ِ ِلذي(ٌالعمل كائن ) َ   . ماءلذي ا=س: يعني) ِ

َلعملٱ: (ٍحينئذ نقول ِلذي(Kھذا مبتدأ مؤخر و) َ Kھذا جار مجرور ُمتعلق بمح$ذوف خب$ر ُمق$دم، والجم$ة ا�س$مية) ِ َ َ ِ l ..
َالمبتدأ المؤخر والخبر المقدم � محل لھا من اFعراب صلة الموصول، و K K)ا=س$ماء، : ھذا اسم إشارة، والمراد ب$ه) ِذي

  .لھذه ا=سماء: =سماءلذي ا.. لھذه ا=سماء: يعني

ْوأخر( َM ِلذي َما ِفيه ِ َلعملٱ ِ َالذي حصل فيه العم$ل، وھن$ا � إيط$اء ف$ي البي$ت؛ =ن قول$ه: الذي العمل فيه، يعني) َ َ :
َعمل( َالعمل(و ) َ ًلم يتحدا تعريفا وتنكيرا، فإذا اختلفا ولو اتحدا في الجملة � يسمى إيطاء) َ ً ً .  

ْوأخر( َM ِلذي َما َالعم7ل(ماء في$ه ا=س) ِ ِفي7ه(ال$ذي وق$ع العم$ل : يعن$ي) َ ِفي7ه).. (ِ ه lأخ$ْر).. َم7ا(ال$ضمير يع$ود عل$ى ) ِ
ًوجوبا، خ.فا للكسائي حيث جوز أن ُيتصرف فيھا بتقدم معمولھا عليھا إجراء لھا ُمجرى أص$ولھا، وجع$ل من$ه قول$ه k ِ K K َِ َ ً ً :

ْكتاب ' علْيكم(( ُ َ َ ِ َK َ َعل: ( قال]24:النساء))[ِ ْْيكمَ َكتاب(اسم فعل أمر ) ُ َ Kمفعول به ُمقدم لـ ) ِ ْعل$ْيكم(ٌ ُ َ ، والجمھ$ور عل$ى المن$ع )َ
َكتاب الزموا (والتأويل  َ ْعلْيكم' ِ ُ َ َالص.ة(من باب اFغراء مثل : الزموا يعني) َ Kجامعة ً .(  

Kأشار بھذا البيت إلى أنه يعمل اسم الفعل عمل فعل$ه ال$ذي ن$اب عن$ه، ث$م اس$: ًإذا أن$ه � : تثنى م$سألة واح$دة وھ$يُ
Kيتقدم عليه معموله َ.  

 الفع$ل ذل$ك ك$ان ف$إن، ا=فع$ال م$ن عن$ه تن$وب لما يثبت ما العمل من ا=فعال =سماء يثبت أي: "قال الشارح ھنا
 ك$ان اس$م الفع$ل"�زم : إذا كان ھذا الفعل الذي ناب عنه اس$م الفع$ل يرف$ع فق$ط، يعن$ي" كذلك الفعل اسم كان فقط يرفع

ْصه( كذلك، ْمه(و، اسكت :بمعنى) َ ٌبُع$َد زْي$د،  :بمعن$ى) ٌدْي$َز َاتَھ$ْيَوھ(، وْفُف$ْاك :بمعنى) َ َ ْص7ه( فف$يَ ْم7ه(و )َ  ض$ميران) َ
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 وين$صب يرف$ع الفعل ذلك كان وإن، )َبُعَد(بـ  ارتفع كما) َاتَھْيَھ( بـ ٌمرفوع) زيد(و، )واكفف اسكت( في كما ستترانُم
 ض$ميران) َِباَرَض$(و) َكاَرَد( فف$ي، اض$ربه :أي) ًاَرَم$َع َِباَرَض(و، أدركه :أي) ًاَدْيَز َِكاَرَد( ـك ،كذلك الفعل اسم كان

  . ھذا في الغالب، والحكم للغالب" بھما منصوبان) ًعمرا(و) ًزيدا(و ستترانُم

l غالبا في التعدي واللزوم حكم -أسماء ا=فعال :  يعني-وحكمھا ): "التسھيل(قال ابن مالك في  : م$ا ق$ال" ا=فعالً
َُمطردا، قال ِ K :ِغالبا، =نه ُس$مع كلمت$ان قامت$ا مق$ام فعل$ين ُمتع$ديين ول$م تن$صب، ول$ذلك ق$ال ِْ ًَ َl َغالب$ا، ل$ئ. ُيْعت$رض، مث$ل : َ َ ِ ً

اس$تجب، ھ$ذه ناب$ت ) آم$ين" (مفع$ول لھ$ا ْظَف$ْحُي ولم yمتعد عن نابت فإنھا) آمين( عن ً،غالبا :بقوله واحترز: "ماذا؟ قال
ْناب فعل متعد ولم ُيْحفظ لھا مفعولم َ l ٍ .  

َ، ھ$ذان الفع$.ن ناب$ا ع$ن متع$ديين ول$م ُي$ْسمع لھم$ا )الجم$ع(زدني، زاده السُيوطي في شرح : بمعنى) ِإيه: (وكذا l
ٍمفعول، حينئذ نقول ُِحكم أس$ماء ا=فع$ال ف$ي التع$دي والل$زوم حك$م ا=فع$ال، ُمطلق$ا ون$ستثني ھ$ذين الفعل$ين، أو ن: ٌ َ َ ًَ lق$ول :

: الحكم أغلبي، من أجل استثناء ھذين الفعلين، وإذا قيل بأنه � يوجد إ� ھ$ذين الفعل$ين فق$ط، � نق$ول أغلب$ي، ب$ل نق$ول
ُِمطرد، ونقول K :ًھذا ُسمع دون مفعول◌ ويبقى استثناء له ٍ ِ ِ .  

َوأ: (وأش$ار بقول$$ه" ْخ77رَ M ِل77ذي َم77ا ِفي77ه ِ َالعم77ل ِ أنھ$$ا فارق$$ت : يعن$$ي" ره عن$$هَإل$$ى أن معم$ول اس$$م الفع$$ل يج$$ب ت$$أخي) َ
Kا=فعال في كونھا � يتقدم عليھا منصوبھا كما يتقدم في الفعل Kَ ًَدراك زْيَدا: (فتقول" َ َ ِ َ ِو� يج$وز تقديم$ه علي$ه ف$. تق$ول) َ َ :

ِزْيَدا َدراك( َ َ ً k=نھا فرع في العمل عن الفعل فضعفت، مثل أفعال التعجب ھناك)" َ ٌ .  

َ خ.فا للكسائي "و� يجوز تقديمه عليه" ِ ِزْيَدا َدراك: (ف. تقول"ً َ َ ً ًزْيَدا أدرك: (ِ، وھذا بخ.ف الفعل إذ يجوز)َ َ."(  

ْواح77777777777777 ْكمـَ ِبتنكي777777777777777ر ُ ِ ْ َ ُين777777777777777ون ِذيـ.ل77777777777777ٱ ِ . َُ  

  

َنھا وت77777777777777ـِم77777777777777 َْ ُعريفـَ َواه ب77777777777777ـِس77777777777777 ِْ ُ ُينـَ M  

  

ْواحكم  ُ ْ ِبتنكير َ ِ ْ َ ُينون ِذيـ.لٱ ِ . َمنھا *** َُ ْ ِ..  

Kقد ُينوُن ب: ًإذا َع$ضھا، حينئ$ذ نحك$م بكون$ه نك$رة، وھ$ذا س$بق ف$ي بي$ان أق$سام التن$وينَ ِأن تن$وين التنكي$ر ھ$ذا م$ن : ٍ َ K
vأن التنوين دال على أن مدخوله نكرة، قلنا: Kإضافة الدال إلى المدلول، بمعنى K) :ٍصه ْص7ه(نكرة و) َ ي$دخل : ًمعرف$ة، إذا) َ

ٌالتنوين ھنا فرقا ب$ين النك$رات والمع$ارف، وھ$ذا خ$اص َعل$م ).. س$يبويه(أس$ماء ا=فع$ال، و:  بب$ابين اثن$ين � ثال$ث لھم$اً َ
  . أسماء ا=فعال تدخل عليه تنوين التنكير.. ً، أسماء ا=فعال ُمطلقا ليس خاص باسم فعل ا=مر)ويه: (َمختوم بـ

ْواحكم ُ ْ ِبتنكير َ ِ ْ َ ُينون ِذيـ.لٱ ِ . َ منھا  *** َُ ْ ِ..  

ِيص: ًمن أسماء ا=فعال، إذا: أي َح دخول التنوين على اسم الفعل، لكن ليس على كل اس$م فع$ل ب$ل ھ$و س$ماعي، َ ٍ
  .عدم إدخاله: َوما لم ُيْسمع فا=صل فيه

ُوتعريف ( ْ َِ َسواه َ Kسوى الُمنون، الضمير يعود على المصدر، : أي) ُ◌ِ ُين7ون ِذيـ.لٱ(َ . Kالُمن$ون : أي) َُ ْواْحك$م(َ ُ ِبتنكي$ر َ ِ ْ َ ِ 
Kنونُالمُ◌ ِوتعري) (َ ْ َسواه ُفََ Kسوى الُمنون : يعني) ِ ُبين(َ M ٌواضح ظاھر) َ ٌ .  

ْواحكم(عبارة الناظم ھنا : قيل ُ ْ ِبتنكير َ ِ ْ َ ُين7ون ِذيـ.لٱ ِ . َظ$اھر عبارت$ه ُم$شعرة ب$أن التن$وين وع$دم التن$وين س$ماعي، ) َُ ِ ْ
َإذا أردت ال: ًوھ$ذا واض$$ح، =ن$ه ل$$م يق$ل م$$ث. ْ ْتنكي$رَ ن، أو التعري$ف ف$$. تن$َ lفن$$و َ َ ْن، ف$$دل عل$ى أن م$$سألة التن$وين وع$$دم َُ lوK َ

ٍالتنوين إنما ھي سماعي، ما نقل تنوينه في لسان العرب تنط$ق ب$ه ُمنون$ا، وم$ا ل$م ُينق$ل تنوين$ه البت$ة حينئ$ذ ل$يس ل$ك أن  K ُ ْ ْ ً ْ َُ َ َ َK ِ ِ
ن من عندك، =ن القضية سماعية lَتنو ُ.  

لھ$$ا : ًإذا- ًأس$$ماء :اللف$$ظ قب$$ل وم$$ن، ًأفع$$ا� :المعن$$ى ب$$لِق م$$ن الكلم$$ات ھ$$ذه كان$$ت اKلم$$): "ش$$رح الكافي$$ة(ق$$ال ف$$ي 
 اس$تعماله: فيھ$ا النك$رة تنكي$ر وع.م$ة وين،ْن$َالت م$ن دهkج$رَت: المعرف$ة تعريف فع.مة وتنكير، ٌتعريف لھا لِعُج -جھتان

ِست ُم$شبھة أو قائم$ة ا=سماء المح$ضة الت$ي لي$" كالمضمرات التعريف مِ.زُي ما المحضة ا=سماء من كان اKولم، ًناKوَنُم ْ
َمقام الفعل سماھا   . َأسماء محضة: َ

 وم$$ا ،)ارKدي$$(و) ي$$ْبرlِع(و) أح$$د(ـ ك$$ التنكي$$ر .زمُي$$ وم$$ا ،اFش$$ارات وأس$$ماءِم$$ا ُي$$.زم التعري$$ف كالم$$ضمرات "
فع$ال عل$ى ث.ث$ة أس$ماء ا=فع$ال مثلھ$ا، غْي$ر أس$ماء ا=  ھذه ا=سماءجعلوا)"فرس(و) رجل(ـ كً وقتا ُرKكَنوُيً وقتا فKعرُي

  :أنواع

  .ِ منھا ما ُي.زم التعريف-

  .ِ ومنھا ما ُي.زم التنكير، وھذان على خ.ف ا=صل-
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ٍ ومنھا ما يكون في وقت نكرة وفي وقت معرفة، كـ - ھ$ذا معرف$ة، أس$ماء ا=فع$ال ) الرج$ل(ھ$ذا نك$رة و) ٌرجل(ٍ
ِكذلك، منھا ما ُي.زم التعريف، ومنھا ما ُي.زم التنكير، و ٍمنھا ما قد يكون في وقت نكرة وفي وقت آخر معرفةِ ٍ .  

َبل$$ه(و) َِلاَزَن$$(ـ ك$$ التعري$$فً بع$$ضا ف$$ألزموا ك$$ذلكجعل$$وا ھ$$ذه ا=س$$ماء " ًھ$$ذه معرف$$ة ُمطلق$$ا، مث$$ل )" آم$$ين(و) َ
  . المضمرات وأسماء اFشارات

َص$$ه(ك$$ـ  تنكي$$رهً داوق$$ُصَم َنوlُن$$َف ب$$وجھينً بع$$ضا واس$$تعملوا) وي$$ه(و) واه(ـ ك$$ التنكي$$رً بع$$ضا وألزم$$وا"  َدرlوُج$$) َ
ٍصه(بدون تنوين معرفة، و) َصْه: (ًإذا)" yُفأ(و) ْفُأ(و) ٍهَص(و) ْهَص(ـ ك تعريفهً وداقُصَم   .بالتنوين ھذا نكرة) َ

: من قبيل تعريف ا=ش$خاص، بمعن$ى: K � نكرة فيھا البتة، وقيل-كل أسماء ا=فعال معارف-كلھا معارف : وقيل
ٍذه ا=س$$ماء وض$$ع لك$$ل لف$$ظ م$$ن ھ$ذه ا=فع$$ال، وقي$$لٍأن ك$ل لف$$ظ م$$ن ھ$$ قي$$ل كلھ$$ا مع$$ارف، : ًھ$$ي أع$$.م وأجن$$اس، إذا: ِ

  . أع.م أجناس: أع.م أشخاص، وقيل: واختلفوا في وجه التعريف، فقيل

 ف$ي فتق$ول - ھذا بعض ا=سماء – لھا التنوين لحاق :أسماء ا=فعال بأسماء ىمlُس ما أن على الدليل: قال الشارح
ٍصه: (ْهَص َحيھْل وفي) َ َK) :.ًح$يھ َ َK (للد التن$وين فيلحقھ$اK�$ُن$ فم$ا ،التنكي$ر عل$ى ةلlوَن$ُي ل$م وم$ا ،نك$رة ك$ان منھ$ا َنوKك$ان ْن 

  .معرفة

ُوم777777777777ا ب7777777777777ه خوط777777777777ب م7777777777777ا) يعـ7777777777777ـقل ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ُ ِ  

  ج

ُم77777777ن م77777777شبه ٱس77777777م ٱلفع77777777ل ص77777777وتا يجع77777777ل َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ًُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ ْ  

  ج

َك777777777777ذا ٱل777777777777ذي أج777777777777دى حكاي777777777777ة ك َ ًَ َ ِْ َِ َ . ْق777777777777بَ َ
  

  

ْوال77777777زم بن77777777ا ٱلن77777777وعين فھ77777777و ق77777777د وج77777777ب َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ِ. َ َْ ْ  

  

ُسماءَأ: (ھذا النوع الثاني، قال في التبويب َ ِ ٱAفعال واAصواتْ َ ْ َ ََ َِ  ا=صوات، وأسماء ا=ص$وات ھ$ذا َأْسماُء: يعني) ْ
Kالذي يتعلق بالنحو أنھا مبني$ة فح$سب، � ح$ظ لھ$ا م$ن اFع$راب البت$ة، فھ$ي مبني$ة  KK K K Kكم$ا أن أس$ماء ا=فع$ال مبني$ة، وأم$ا َ K

kعدھا والنظر في معانيھا، قيل   . ُيرجع إلى المعاجم ونحوھا، وإنما يذكرون بعض ا=مثلة: ھو من علم اللغة، يعني: َ

ْوالزم: (ًإذا قال َ َبنا َ ِالنوعين ِ َ َفھو . ْ ْقد َ َوجب َ َبنا) (َ ِالنوعين ِ َ َظاھره أن المراد به ما عنون له ) . َ   .في البابَْ

K ا=فع$$ال مبني$$ة، وھ$$ذا س$$بق بيان$$ه ف$$ي أول الكت$$اب، وأس$$ماء ا=ص$$وات ك$$ذلك مبني$$ة لم$$شابھتھا الح$$روف َأس$$ماء Kَ َ َ
Kھ$ذه أول$ى، =نھ$ا ُمج$رد ح$روف : ٌ� عاملة و� معمولة، فھ$ي أح$ق بالبن$اء م$ن أس$ماء ا=فع$ال، يعن$ي: المھملة في أنھا

ٍق$الوا مثل$ه، حينئ$ذ ص$ارت ح$روف، ل$و نظرن$ا ) غاق.. غاق(ِ، ُسمع للغراب ًفقط، لم يوضع لھا معنى في لسان العرب
Kھل وضع لھذه ا=لفاظ معنى؟ ما وضع لھا، وإنما ُمجرد حكاية فقط: في لسان الواضع َ ً .  

ِفھ$$ي أح$$ق بالبن$$اء م$$ن أس$$ماء ا=فع$$ال، وھ$$ذه ا=س$$ماء � ض$$مير فيھ$$ا بخ$$.ف أس$$ماء ا=فع$$ال، فھ$$ي م$$ن قبي$$ل 
Kاء ا=فعال من قبيل الُمركباتالمفردات، وأسم َ.  

Kأسماء ا=فعال، وأسماء ا=صوات، أسماء ا=فعال تتحم$ل ض$ميرا فھ$ي ُمرك$ب يعن$ي: ٌكل منھما مبني: ًإذا َ ً K : فع$ل
ًوفاعل، وأسماء ا=صوات � تتحمل ضميرا فھي ُمفردة K .  

ُوم777777777777ا ب777777777777ه خوط777777777777ب م777777777777ا) يعـ777777777777ـقل ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ُ ِ  

  

ْم7777777ن م7777777شبه ٱس7777777م ٱلفع7777777 ْ ُِ ِ ِْ ِ ِ ْ ُل ص7777777وتا يجع7777777لْ َ ْ ُ ْ ًَ ِ  

  

Kاللْي$ل و: ما � يعق$ل م$ن الحيوان$ات ونحوھ$ا كالجم$اد، قي$ل.. ِما ُوضع لخطاب ما � يعقل: أسماء ا=صوات: قيل
َوالنھار Kوھذه ا=شياء؛ لكن ھذه يأتي إخراجھا ،.  

ِما ُوضع لخطاب ما � يعقل، أو ما ھو في ُحكم ما � يعقل من صغار ا]دميين، كالطفل  ْك$خ.. ْخُك(ِ ھ$ذا : ق$الوا) ُ
ًاللفظ ليس له معنى في لسان العرب، وإنما خوطب به الصغير الذي � يعقل تنزي. له ُمنزلة ما � يعقل أصالة K َ ً ِ ُ.  

  :ِ أو ما ھو في ُحكم ما � يعقل من صغار ا]دميين، أو لحكاية ا=صوات، ھذه ث.ث محال

  .ِ خطاب ما � يعقل كالجمل والفرس-

  .ْھو في ُحكم ما � يعقل كصغار ا]دميين أو ما -

  :ُأصوات الغراب ونحو ذلك، وھي نوعان.. ً أو حكاية =صوات-

ِما خوطب به ما � يعقل إما لزْجره كـ :  أحدھما- َ ِ K ِ ع$دس، : للبغل، البغل يخاط$ب إذا أرادوا زج$ره ق$الوا) َعَدْس(ُ
  .سللفر) أو (–العاطفة ) أو( مثل -) َأْو(وإما لدعائه كـ 
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لوق$وع ) ُق$ْب(ل$صوت الغ$راب، أو غي$ر حي$وان نح$و) غ$اق(ِما وضع لحكاية صوت حيوان ك$ـ :  والنوع الثاني-
ِالسيف، إذا وقع السيف ُيظھر صوتا، تْحكيه K Kَ ً   ).ُقْب: (ْ

َوما ِبه َ َخوطب ِ ِ ُيعقلَ ) َما ُ ِ ْ َ..  

ِخوطب به َما( ِِ َ ِيْعقُلَ � َما ُ ِخوط$ب ب$ه(وھ$و مبت$دأ ال$ذي، : اسم موصول بمعن$ى) َما) (َ ِِ َ Kھ$ذه الجمل$ة � مح$ل لھ$ا ) ُ
َمن اFعراب صلة الموصول،  َخوط7ب(الذي، في محل رفع نائب فاع$ل ل$ـ : ٌاسم موصول بمعنى) َما(ِ ِ َخوط$ب) (ُ ِ  ال$ذي ُ

�l يعقل من الحيوان، وما ُعطف عليه في الحد السابق ِ.(  

ْمن( ِمشبه ِ ِ ْ ِسمٱ ُ ِالفعل ْ ْ Kم الفعل، وھنا الشراح لم يعرفوا ما الذي احترز ب$ه اب$ن مال$كٌشيء أشبه اس: يعني) ِ ْم7ن: (ُ ِ 
ِمشبه ِ ْ ِسمٱ ُ ِالفعل ْ ْ   : احترز به من قول القائل: "قال) التوضيح(لكن ابن ھشام في ) ِ

َأيھاَ َ)أ c ُلليلٱ َ ِلطوٱ . َأ)ُ يل. ِنجل ٱَ َ   ..ي ْ

ُمه، أما اللفظ وحدهلكنه لم يكتف به، بل ) Kالليل(ھنا خاطب ما � يعقل وھو  lُبد من شيء ُيتم �K َ ٍ K :  

َأيھاَ َ)أ c ُلليلٱ َ ِلطوٱ . َأ)ُ يل. ِنجل ٱَ َ   ..ي ْ

  :�K ُبد من تمامه: قالوا

َدار َيا Mمي َ َعلى الب6 َ ِ َ َ..  

َدار َيا َمية َ . ِبالعلياء َ َ َْ ِفالسند ِ َ . َ..  

َھنا � ُيكتفى به، � ُبد من شيء ُمتمl: قالوا ٍَ K yم، لكن على كل ھذا فيه احتمالْ ُ .  

ْمن( ِمشبه ِ ِ ْ ِاسم ُ ِالفعل ْ ْ Kفي صحة ا�كتفاء به، =ن ھذا اللفظ قالوا � ُيكتفى به، � ُب$د م$ن إتمام$ه، ھ$ذا إذا : يعني) ِ َ ْ ِ
َخاطب ما � يعقل من غير ا=صوات،  ْمن(َ ِم7شبه ِ ِ ْ ٌھ$ذا ج$ار مج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف ح$ال م$ن ال$ضمير ف$ي ) ُ l)7ِهِب ..(

ِخوطب به ِِ َ ْمن( حال كونه ُ ِمشبه ِ ِ ْ ِسمٱ ُ ِلفعلٱ ْ ْ كأن اسم الصوت أشبه اسم الفعل، أش$بھه ف$ي أي ش$يء؟ ل$م يظھ$ر : يعني) ِ
Kوجه المشابھة بين النوعين، لكن قدر الشراُح ھنا  ُ K ْمن(َ ِمشبه ِ ِ ْ ِاسم ُ ِالفع7ل ْ ْ َُيكتف$ى : ف$ي ص$حة ا�كتف$اء ب$ه، يعن$ي: يعن$ي) ِ ْ

م لھذا اللفظ بخ.ف قول القائل) غاق: (به فيقال lَاكتفينا، � نحتاج إلى شيء ُمتم ٍ:  

َأيھاَ َ)أ c ُلليلٱ َ ِلطوٱ . َأ)ُ يل. ِنجل ٱَ َ    ..يْ

ًلكن اْعترض ھنا بأنه قد ُيكتفى به لكونه نداء  َ ْ َأيھاَ َ)أ(ُِ c ُللي7لٱ َ ِلطوٱ . َأيھ7اَي7ا َ َ)أ.. ُ ي7ل. c ُللي7لٱ َ أن اكتف$ى، لك$ن قي$ل ب$) .
م$ه، عل$ى ك$ل المق$ام يحت$اج إل$ى  lھذا لم ُيشبه الفع$ل، =ن$ه ل$م يق$ف علي$ه وق$ف انتھ$اء م$ن الك$.م، ف$. ُب$د م$ن ش$يء ُيتمy َ ٍ K ِ ْ

  . تحرير

ُِمشبه ِمْن( ِ ِالفْعل ِاْسم ْ ًُيْجعُل صوتا ِ َ َخوطب َما) َ ِ ِيْعقُلَ � َمابه  ُ ًصوتا(ٍ من حيوان ونحوه َ ُيجعل َ َ ْ س$م َُيْجع$ُل ا: يعني) ُ
ُيجعل(ٍصوت على حذف مضاف،  َ ْ ًصوتا(ھو ) ُ ًصوتا(، )َ ُيجع7ل(ٌ ھذا مفعول ثاني، وأين ا=ول؟ الضمير )َ َ ْ نائ$ب .. ھ$و) ُ

  . الفاعل

َكذا ِالذي َ َأجدى . ْ ًحكاية َ َ َ ْكقب ِ َ َ ..   

َوما: (ًإذا قوله Kاسم موصول عام شمل ما كان للزْج$ر كم$ا ذكرن$اه، ك$ـ ) َ ِ ف$إن ) َأو(عاء ك$ـ k، وم$ا ك$ان لل$د)َع$َدْس(َ
  .َكليھما ُيخاطب به ما � يعقل

َكذا ِالذي َ َأجدى . ْ ًحكاية َ َ َ ْكقب ِ َ َ ..   

َكذا( ٍمثُل ذا السابق في كون$ه اس$م ص$وت : أي) َ ِال7ذي(ِ َك7ذا(ال$ذي ك$ذا، ) . ِال7ذي(خب$ر و) َ َأج7دى(Kمبت$دأ م$ؤخر، ) . ْ َ (
ًحكاية(أفاد، : يعني َ َ ِأفاد حكاية، شمل قول$ه ) ِ َ َحك(ً ًاي7ةِ ول$صوت غي$ر حي$وان ) غ$اق(ًم$ا ك$ان حكاي$ة ل$صوت حي$وان ك$ـ ) َ

ْكقب( َ   .Kوقوع السيف) َ

َكذا( ِالذي َ َأجدى . ْ ًحكاية َ َ َ ًحكاية) ِ َ َ ٍع$ام، إم$ا ل$صوت حي$وان وإم$ا ل$صوت جم$اد إذا وق$ع، :  =ي شيء؟ قلن$اِ K K)ْكق7ب َ َ (
Kتحكي الصوت الذي تسمعه، لكن ثم ألفا: Kلوقوع السيف، يعني َ Kظ محفوظة عند العرب =شياء محدودة، إذا وق$ع ال$سيف َ

ْقب(� تأتي بلفظ من عندك تقول  يف إذا وقع؟ ) َ lْقب(ماذا قال الس ْقب(، )َ vھذا اسم صوت مبني عل$ى ال$سكون � مح$ل ) َ
ْكقب(له من اFعراب  َ َ .(  

ْوالزم َ َبنا َ ِالنوعين ِ َ َفھو . ْ ْقد َ َوجب َ َ..  

ْوالزم( َ َبنا َ َالنوع ِ ِلن7وعينٱ(Kبناء النوعين، قصره للضرورة، والمقصود بالظاھر : يعني) ِين. َ م$ا ھ$و؟ اس$م الفع$ل ) .
َواسم الصوت، ھذا الظاھر، ويحتمل وجھا آخ$ر ول$يس ببعي$د : ا=ول ھن$اك.. Kأن$ه ق$د ب$ين ُحك$م اس$م ا=فع$ال ف$ي ا=ول: ًَ
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ٍوكنيابة َِ َ ِعن ََ ِالفعل َ ْ ِ َب6 ْ ٍتأثر ِ c َ َبن7ا(� يكون تكرار، فنجعل عرفنا : ً، إذاَ ِالن7وعين ِ َ ِم$ا خوط$ب ب$ه م$ا � يعق$ل وال$ذي أف$اد ): . ُ
ِما خوطب به ما � يعقل، والثاني: ًحكاية، =ننا قلنا أسماء ا=صوات نوعان   . ِما وضع لحكاية صوت حيوان: ُ

ْوالزم: (ًإذا َ َبنا َ ِالنوعين ِ َ   :أسماء ا=فعال انتھى البحث فيھاأي النوعين؟ المذكورين في ھذين البيتين، =ن ) .

ْواح7777777777777 ْكمـَ ِبتنكي7777777777777ر ُ ِ ْ َ ُين7777777777777ون ِذيـ.ل7777777777777ٱ ِ . َُ  

  

َنھاـِم7777777777777 َوت7777777777777 ْ ُعريفـَ ُواهـِس7777777777777 ِْ ُب7777777777777ين َ M َ  

  

  .أسماء ا=صوات: كان في أسماء ا=فعال، انتقل إلى النوع الثاني

ْلزمٱ: (ًإذا َبنا َ ْلنوٱ ِ ِعين. Kُمتعل$ق بن$وعي أس$ماء ا=ص$وات، وأم$ا أس$ماء ا=) َ l ْفع$ال ھ$ذا انتھ$ى من$ه، لك$ن ا=ش$ُموني
ًعلى ما ذكْرناه أو�، وكذلك ابن عقيل ھنا َ َ َ .  

َفھو( ْ ْقد َ َوجب َ َفھو(Kالفاء للتعليل، ) ْ◌َ ْ ْقد َ َوجب َ َھ7و(ھذا تتم$يم، ) َ َق7د وج7ب(مبت$دأ و) ْ َ ْ لم$اذا نق$ول .. خب$ره، تتم$يم) َ
ْلزمٱ(تتميم؟ =ن الوجوب معلوم من قوله  ْلزمٱ(واجب ) َ َبنا َ ْلنوٱ ِ ِعين.   .Kھما مبنيان: ًإذا) َ

ْقد: (ًإذا ْوجب َ َ ًھذا ُيْعتبر حشوا: ٍھذا يمكن ا�ستغناء عنه، فإذا أمكن ا�ستغناء عنه حينئذ نقول) َ ْ َ َ .  

َھْيھات" (بھا ا�كتفاء في ا=فعال كأسماء لتِمْعُتاْس ٌألفاظ ا=صوات أسماء: "قال الشارح ھنا َ  ًةKدال$"فق$ط ) ُ العقي$قَ
َكون$ه ُيكتف$ى ب$ه .. وجه المشابھة بين اسم الصوت واسم الفعل في ا�كتف$اء بھ$ا: ًإذا" يعقل ما� خطاب على  عل$ى ًةKدال$"ْ

:  قي$ل-) أ�(مث$ل )" .َھ$( كقولك :-خطاب ما � يعقل- فا=ول ،ا=صوات من ٍصوت حكاية على أو ،يعقل ما� خطاب
Kتنون وقيل َ ْتنطق مثل : �، يعني: ُ  يفKال$س لوق$وع) ْبَق$(ـ ك$ والث$اني ،البغ$ل ج$رَِزل) ْسَدَع(و الخيل رْجَلز) "ھ.).. (أ�(ُ

  .لدعاء الفرس كما ذكرناه) َأْو(و" للغراب) قاغ(و

َك$$أن اFب$$ل تفھ$$م ھ$$ذا الخط$$اب : مھم$$وزين، يعن$$ي) ِج$$يء.. ِج$$يء: (وك$$ذلك ف$$ي ق$$ولھم ف$$ي دع$$اء اFب$$ل لت$$شرب ْ َ
غي$ر مھم$وزين ف$ي ) ع$ا.. عا(والمعز ) حا.. حا: (Kوفي دعاء الضأن!  سبحان 'تعالي اشربي،: يعني) ِجيء.. ِجيء(

ُحاحْيت( منھما ِالفْعُلالنوعين، و ُوعاعْيت َ َحْيحاء( والمصدر) َ َوعْيعاء َ Kھ$ذه كلھ$ا ُمول$دة، يعن$ي) َ k ل$م ي$سمع، ول$ذلك ق$ال : ُ
  :قائلھم

ُعن777777777777777ز َي77777777777777ا ْ ٌش777777777777777جر َذاَھ777777777777777 َ َ ُوم777777777777777اء َ َ َ  

  

ُعاعي7777777777777777ت ْ َ ْل7777777777777777و ََ ْين َ ِفعن7777777777777777يَ ُ ُلعيع7777777777777777اءٱ َ َ ْ َ  

  

ْعدس .لعب اَم ََ ِعليك ٍادِ ْ ٌمارةِإ ََ َ َ..   

ْوالزم(وأشار بقوله : ًإذا َ َبنا َ ِالنوعين ِ َ ًإلى أن أسماء ا=فعال وأسماء ا=صوات كلھا مبني$ة، إذا) . K : َحم$ل قول$ه َبن7ا(َ ِ 
ِلنوعينٱ َ Kك$م أس$ماء ا=فع$ال، وھن$ا ب$ين الن$وعين م$ن أس$ماء Kبأن$ه ب$ين ف$ي ا=ول ح: lعلى الباب كله، و� م$انع أن ُيق$ال) .

َا=صوات، وقد سبق في باب الُمْع$رب والمْبن$ى أن   وع$دم الفع$ل ع$ن النياب$ة ف$ي ب$الحرف ل$شبھھا مبني$ة ا=فع$ال أس$ماءَ
ٍوكنياب77ة: (ق$$ال حي$$ث ،رkالت$$أث َِ َ ِع77ن ََ ِالفع77ل َ ْ ِ َب677 ْ ٍت77أثر ِ c َ : ، وقي$$لا=فع$$ال بأس$$ماء ل$$شبھھا مبني$$ة فھ$$ي ا=ص$$وات أس$$ماء اKوأم$$) َ

: ً ومثلھ$ا، إذا]1:البق$رة))[ال$م  (( ..]1:غ$افر))[ح$م((: � عامل$ة و� معمول$ة، مث$ل: لمشابھتھا الحروف المھملة في أنھا
lھي مبنية ف. محل لھا من اFعراب، وشذ إعراب بعضھا لوقوعه موقع ا�سم المتمكن كقوله َ َK K:  

ِمتيَل ِْذإ ُمثل . ْ ِجناح ِ َ ِغاق َ َ ..  

ُمثل( ْ ِجناح ِ َ ِغاق َ ِمضاف إليه، لماذا أْعربه ھنا؟ أْعرب ) َ ُ َ ِغاق(َ k=نه ي$دل علي$ه) ُغْراب(لوقوعه موقع ) َ vخ$اص .. َ
ِفھم أنه يريد به الغراب) غاق: (به، إذا قال ) َق$ْب(وتنكيرھا بالتنوين كأسماء ا=فعال، وأص$ل بنائھ$ا عل$ى ال$سكون ك$ـ . ُ

َوما سكن وسطه ) َسْع(و ِمن ث.ثي ك$سر عل$ى أص$ل التق$اء ال$ساكنين ك$ـ َ ِط$اق(و) غ$اق(ُ لحكاي$ة ص$وت ال$ضرب، إذا ) َ
َضربت .. وقع الشيء ِطاق(َ   . َتحكيه بھذا اللفظ) َ

  ...!!!   و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  104الدرس 

  

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  . [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد 

  :Kأما بعد

ِنونا ٱلتوكيد: (- رحمه ' تعالى -قال الناظم  ِْ ْ . َ ُ.(  

َھذا باب بيان ا=حكام المتعلقة بنوني التوكيد، وھذا الباب ا=صل: أي ُ ِ l : أنه ليس من أبواب النحو، =ن$ه ل$يس في$هK K
َوآخر (:إ� ِكدُلمَؤٱ َِ ْفتحٱ . َ lھذا الذي يتعلق بالنحو، وبقي$ة ا=بي$ات � ع.ق$ة ل$ه ب$النحو، =ن الم$سألة متعلق$ة ) ْ K)بال$صرف (

ًما ُيْحذف وماذا إذا أْسند إلى المعت$ل ا]خ$ر ب$ا=لف، وم$اذا إذا ك$ان رافع$ا ل$واو أو ي$اء وأل$ف، ك$ل ا=حك$ام ھ$ذه : يعني ِ ُ َ
  .ليست من مجال النحو

ِونا ٱلتوكيدُن( ِْ ْ . َ(  

ًھذا باب بي$ان م$ا يتعل$ق بن$وني التوكي$د، التوكي$د س$بق أن$ه تقوي$ة، إذا: أي K K Kحينئ$ذ ق$د ُيق$وى الفع$ل: َ توكي$د الفع$ل .. ٍ
 م$ا إلى آخ$ر) إن(Kقد يؤكد بـ ).. قد(Kقد يؤكد بـ .. Kوإ� قد ُيؤكد الفعل بالقسم) نونا التوكيد: (Kتقويته بأشياء عدة، لكن منھا

  .kيذكره البيانيون

Kوأم$$ا ھن$$ا ف$$الك.م فيم$$ا يتعل$$ق بن$$وني التوكي$$د، ونون$$ا التوكي$$د الم$$راد بھم$$ا K : والم$$راد بالثقيل$$ة –الثقيل$$ة والخفيف$$ة 
كة(والنون الثانية ) ساكنة( النون ا=ولى -عبارة عن نونين : يعني) Kالمشددة( lِفأدغمت ا=ولى في الثانية) متحر ُ َ .  

ٍحرف واحد، وھي ساكنة، حينئذ نقول.. رادھم به نون واحدةوالخفيفة ُم النون الثقيلة والن$ون الخفيف$ة باس$تقراء : ٌ
Kك.م العرب � يوجد نون ثالثة ُيؤكد بھا إ� ھاتان النون$ان،  َ أو .. ، لك$ن ھ$ل أح$دھما أص$ل وا]خ$ر ف$رع)نون$ا التوكي$د(ٌ

ًكل منھما أصل؟ ھذا فيه أربعة مذاھب تقريبا ٌ :  

ٌلبصريون إلى أن ك. منھما أصل، يعنيذھب ا ٌ k : ًالنون الثقيلة أصل، والنون الخفيفة أص$ل، فل$يس أح$دھما فرع$ا
ٌعن ا]خر، كل منھما أصل برأسه منفصل عن ا]خر، لماذا؟ قالوا ٌ kث$م أحك$ام تخ$تص : لتخالف بعض أحكامھما، يعني: ٌ َ K َ

ٍبالثقيلة، وثم أحكام تختص بالخفيفة، حينئذ k َ َْ ٌ K ٌ لما تخالفا علمنا أن ك. منھما أصل برأسه لوجود المخالفة بين النونينَ ً K َ .  

ًكإبدال الخفيفة ألفا في الوقف، سيأتي أربعة أحك$ام تنف$رد الخفيف$ة ع$ن الثقيل$ة، إب$دال الخفيف$ة ألف$ا وقف$ا ف$ي نح$و ً ً :
ُوليكونا( َ   :وحذفھا في نحو) َ

َتھينَ ) َ َلفقيرٱ ُ ِ .عل َ ْأن َكَ َ..  

َ الثقيلة � تقلب ألف$ا ف$ي الوق$ف، وك$ذلك � تْح$ذف إذا لقي$ت س$اكن-لحكمان ممتنعان في الثقيلة وھذان ا ُ ً َ ْ تابعھ$ا .. ُ
ًھ$ذان حكم$ان مخت$$صان بالخفيف$ة، و� يوج$دان، ب$ل ممتنع$$ان ف$ي الثقيل$ة، إذا: ًس$اكن أو ج$اء بع$دھا س$$اكن، إذا ْK بينھم$$ا : َ

  . َتخالف

ٌللتخ$الف ُجع$ل ك$ل منھم$ا أص$ل، وھ$ذا م$ذھب جم$اھير : ًنع في الخفيفة، إذاKوكوقوع الشديدة بعد ا=لف وھو ممت ٌ ِ K
Kالبصريين بل نسب إلى البصريين على جھة العموم، وُعورض ھذا التعليل ِ ِ Kأن ك$. منھم$ا أص$ل لوج$ود التخ$الف ب$ين : ُ ً

  . النونين في بعض ا=حكام

Kإن وأن: (نق$$ول K (الثاني$$ة ف$$رع ع$$ن ا=ول$$ى وُوج$$د التK ِ kتف$$رد الف$$رع ب$$بعض ا=حك$$ام .. Kوج$$ود التخ$$الف: ًخ$$الف، إذاٌ َ
Kُمخالفا ل5صل � يجعله أص. ُمستق. بنفسه، بل تثبت له الفرعية ومع ذلك نحكم له ببعض التخالف مع ا=صل َ ً ً َ ً .  

Kُعورض التعليل Kح$ة فإنھ$ا المفتو) Kأن(kبأن الف$رع ق$د يخ$تص بأحك$ام لي$ست ف$ي ا=ص$ل وھ$ذا ص$حيح، كم$ا ف$ي : ِ
ًفرع المكسورة، ولھا أحكام تختص بھا وھذا واضح بيlن، إذا k َ ٌ ًتعلي$ل الب$صريين ب$أن ك$. منھم$ا أص$ل لوج$ود المخالف$ة : ٌ

ٌفي بعض ا=حكام ليس بجيlد، لماذا؟ =نه قد يكون ثم أصل وفرع، والفرع ينفرد ببعض ا=حكام � ينف$رد بھ$ا ا=ص$ل،  K َ K ِ
  . ليلKھذا التعليل ع: ًإذا

ِإل$$ى أن الخفيف$$ة ف$$رع الثقيل$$ة، فالثقيل$$ة ھ$$ي ا=ص$$ل ث$$م ُح$$ذفت منھ$$ا إح$$دى الن$$ونين ف$$صارت : kوذھ$$ب الكوفي$$ون K ُ
ِإن وإْن: (ٌأن الخفيفة أصل، كما نقول: وھذا ھو الظاھر) الخفيفة( ِK) (أنK َق$د ُيْح$ذف أح$د : ًب$التخفيف، إذا) َأْن(بالتثقي$ل و) َ
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Kأن(بالتخفيف فرع ) َأْن(ًه، إذا الحرفين ويبقى الحرف على أصل Kإن(بإس$كان الن$ون ف$رع .. ب$التخفيف) ِإْن(، و)َ ھ$ذا � ) ِ
  . إشكال فيه

الخفيف$ة .. ھ$ي ُمخت$صرة منھ$ا، =نھ$ا ج$زء: �ختصارھا منھا، يعني الثقيلة فرع الخفيفةkوذھب الكوفيون إلى أن 
ًلُي$ْسجنن وليكون$ا((:  ب$يlنداخلة في الثقيلة، و=ن التأكيد بالثقيلة أبلغ وھذا واضح ُ َ ََ َ َK k أيھم$ا أبل$غ ف$ي التأكي$د؟ ]32:يوس$ف))[َ

�K ش$ك أن ا=ول أبل$$غ، ف$دل عل$$ى أن$$ه أص$ل، =ن$$ه عب$$ارة ع$ن ح$$رفين، والث$اني عب$$ارة ع$$ن ح$رف واح$$د، و� ش$$ك أن  Kَ ٍَ K K
ًالعرب � تزيد حرفا إ� لفائدة، إذا   .ھذان قو�ن: ً

K=ن الخفيف$ة ب$سيطة والثقيل$ة ُمركب$ة، :  ھي ا=صل، والثقيلة ھي الفرع، لماذا؟ قالواالخفيفة: يعني ،بالعكس وقيل َ
Kوأيھما أصل؟ البسيط أصل للُمركب، ھذا تعليل لكنه فيه نظر K َ ٌ k .  

Kفالخفيفة بسيطة والثقيلة ُمركبة، فالخفيفة أحق با=صالة والثقيلة أحق بالفرعية: وقيل بالعكس َ.  

ٌأقوال للنحاة في أيlھما أصل لiخر، والصحيح أن ُيقال بأن الثقيلة أصل، والخفيفة فرعھذه ث.ثة : ًإذا ٌ ٌ .  

  : قال رحمه ' تعالى

َللفع77777777777777777ل توكي77777777777777777د بن77777777777777777ونين ھم77777777777777777ا ْ ْ ُْ ٌِ َِ ُ َِ ِ ِِ ْ  

  

َكن777777777777777777777وني ٱذھ777777777777777777777بن واق777777777777777777777صدنھما ُ َ َْ َ ُ ََ . َِ ْ ْ ِ  

  

َف$ة، ھ$ذا ُمتف$ق علي$ه ب$ين النح$اة، وس$بق ف$ي Kھذا باستقراء ك.م العرب، � يوجد ن$ون ُيؤك$د بھ$ا إ� الثقيل$ة والخفي َ ٌ
ًأن الن$ون ُمطلق$ا الخفيف$ة والثقيل$ة م$ن ع.م$ات الفع$ل، إذا: أول الكت$اب : �K ت$دخل عل$ى ا�س$م و� عل$ى الح$رف، وأم$ا: ً

.قائلنَأ( ُ ِ ُأحضروا َ ِْ َالشھودا َ ُ c(..ٍھذا شاذ ُيحفظ و� ُيقاس عليه، =نه دخ$ل عل$ى اس$م وھ$و اس$:  قلنا K kم فاع$ل، وال$ذي س$ھلهK َ :
ِأنه بمعنى الفعل، يعني K :الذي سھل مثل ھذه الضرورات وھذه ال$شذوذاتk K أن م$ا دخل$ت علي$ه الن$ون وھ$و اس$م الفاع$ل : َ

ِبمعنى الفعل، وكأنه لوحظ فيه معنى الفعل فدخلت عليه النون ُ K .  

ِللفعل( ْ ِ ٌتوكيد ِ ِ َتوكيد للفعل � لغيره، صحيح ھذا؟ ا]ن قر) َ � ت$دخل � عل$ى الح$رف و� : رن$ا ھ$ذه الم$سألة، قلن$اٌ
ًاختصت بالفع$ل، إذا: ًعلى ا�سم، إذا K :َأف$اد الح$ْصر .. أف$اد بتق$ديم الج$ار ھن$ا الخب$ر وحق$ه الت$أخير: ًللفع$ل � لغي$ره، إذا

ِتوكيد للفْعل(َوالقْصر  ِ ِ ٌِ ٌتوكيدللفعل � لغيره ) َ ِ   . بنونينَ

ٌتوكيد: ًإذا ِ Kون للفعل على جھة الخصوص، ولذلك ُيْعتب$ر م$ن ع.م$ة الفعلي$ة، دخ$ول الن$ون بنونين إنما يكَ َ ن$ون .. َ
Kالتوكيد الثقيلة أو الخفيفة ع.مة على أن الكلمة فعل وليست باس$م و� ح$رف، =ن الفع$ل ھ$و ال$ذي ُيؤك$د ب$النون، وأم$ا  َ ٍ ٌٍ ِ َ ٌ

lا�سم ُيؤكد لكن � ُيؤكد بالنون، ُيؤكد بُمؤكدات ع َ َ َ َK K Kٌديدة منھا ما ھو حرف ومنھا ما ھو اسم .  

َالفعل دون غيره م$ن الح$روف وا=س$ماء ھ$و ال$ذي ُيؤك$د ب$النونين، ول$ذلك قدم$ه ھن$ا ل.خت$صاص، : ٍحينئذ نقول َK َ K
ِللفعل( ْ ِ Kھذا خب$ر ُمق$دم، ج$ار مج$رور ُمتعل$ق بمح$ذوف خب$ر ُمق$دم، ) ِ Kَ l)ٌتوكي7د ِ ِبن7ونين(Kھ$ذا مبت$دأ م$ؤخر، ) َ َِ ٍبك$ل : ييعن$) ُ

ِبكل منھما على حَدة.. ًمنھما ليسا معا ٍ.  

ِتوكيد للفْعل( ِ ِ ٌِ ِلفْعلا جنس) َ ِبنونين(ٍ، حينئذ ِ َِ ًمعا أو بكل منھما على حدة؟ الثاني، إذا) ُ ِبنونين: (ًٍ َِ بمجم$وع : الم$راد) ُ
َھم77ا(ٌن$ونين، ك$ل منھم$ا عل$ى ح$دة،  ِبن7ونين(ھ$ذا مبت$دأ، ) ُ َِ ٌتوكي77د: (lُمتعل$ق بقول$ه) ُ ِ َھم7ا(K=ن$ه م$صدر، ) َ ِكن7وني ُ َ ُ َھم77ا) (َ ُ (

َھما(مبتدأ وخبر، .. الثقيلة والخفيفة ِكن7وني(مبت$دأ و) ُ َ ُ lُمتعل$ق بمح$ذوف خب$ر المبت$دأ، وجمل$ة المبت$دأ والخب$ر ف$ي مح$ل ) َ
ِنونين(جر صفة لـ  َ ُ.(  

ِكن7وني( َ ُ ِن$$ونين: أص$$لھا) َ َ .اذھ77بن(ِ، ُح$$ذفت الن$ون ھن$$ا لmض$$افة، وُ ََ ِق$$صد لفظ$) ْ َواق77صدنھما(ٌه فھ$$و م$$ضاف إلي$$ه، ُ ُ َْ َ ِ ْ (
.اذھبن(ٌمعطوف على  ََ Kمجرور لكن جره ُمقدر) ْ k .اذھ7بن(إح$داھما ثقيل$ة ك$ـ : يلحق الفع$ل للتوكي$د نون$ان: ًإذا. َ ََ وا=خ$رى ) ْ

َاق7777صدنھما(خفيف$$$$ة ك$$$$ـ  ُ ْ َ ِ Kلُي$$$$ْسجنن((: وق$$$$د اجتمع$$$$ا ف$$$$ي قول$$$$ه تع$$$$الى) ْ َ َ ُوليك(( ثقيل$$$$ة ھ$$$$ذه ]32:يوس$$$$ف))[َ ََ َون$$$$ا م$$$$ن َ ِ ً
َالصاغرين ِ ِ K]((ًوليكونا ]32:يوسف ُ ََ ًوليكُونا، إذا: في الوقف ،َ ُ ََ َ   .ھاتان نونان: َ

ِأنھم$ا ُيفي$دان تحقي$ق معن$ى الفع$ل، : Kما المراد أن الفعل ُيؤكد؟ معنى توكيد الفعل بھم$ا.. ومعنى توكيد الفعل بھما K
ْقد(ِوجد، مثلما نقول : يعني ْق$د(للتحقيق، وقلن$ا ) َ ًھ$ذه م$ن المؤك$دات، إذا) َ l :ب$أن الفع$ل يدخل$ه م$ا ي$دل : � ب$أس أن ُيق$الk

Kعلى أنه ُمحقق، يعني K :ُمؤكد، أنھما ُيفيدان تحقيق معنى الفعل، فإذا قلت.. موجود بالفعل K K) :اْض$ربنK َ ففي$ه توكي$د لقولن$ا ) ِ
Kج$$رد، أيھم$$ا أبل$$غ ف$$ي الد�ل$$ة عل$$ى تحقي$$ق الفع$$ل Kالُمج$$رد منھ$$ا فھ$$و أبل$$غ م$$ن الُم) ِاْض$$رْب(ففي$$ه توكي$$د ل$$ـ ) ِاْض$$رْب( k K
Kاْضربن(أو ) ِاْضرب( َ Kأنه ُيقويه في الد�لة عل$ى تحقي$ق م$دلول الفع$ل : ؟ الثاني، ھذا معنى توكيد الفعل)ِ k K)ھ$ذا ) ِاْض$رْب

Kاْضربن(Kُمجرد من النون،  َ   . ھذا أبلغ منه) ِ
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Kولما أفھم قوله  ِللفعل(َ ْ ِ ٌفعل م$اض، وفع$ُل أم$ر، وفع$ل م$ضارع، ھ$ل : ، معلوم أن الفعل ث.ثة أقسامتوكيد للفعل) ِ ٌٍ ٍ
Kكل ھذه ا=فعال تؤكد؟ ھو أطلق في ا=ول  ِللفعل(ُ ْ ِ ٌتوكيد ِ ِ ٍعمم حينئذ كل فع$ل تدخل$ه ن$ون التوكي$د ول$يس ا=م$ر ك$ذلك، ) َ ٍ َ K َ

ِيَؤكدان: (Kولذلك دفع ھذا اFبھام وأزال ھذا اللبس بقوله َ M َافعل ُ َويفعل ْ َ َْ◌ْ.(  

ِيَؤك77دان( َ M ِن77وني(فع$$ل م$$ضارع وا=ل$$ف ھ$$ذه فاع$$ل تع$$ود عل$$ى ) ُ َ .اذھ77بن ُ ََ َواق77صدنھما ْ ُ َْ َ ِ يعن$$ي نون$$ا التوكي$$د الثقيل$$ة ) ْ
ِيَؤكدان(والخفيفة  َ M ْافعل ُ َ   :فعل ا=مر وفعل الماضي وفعل المضارع، ھنا قسمان) فعل ا=مر(الذي ھو ) ْ

ًفع$ل ا=م$ر ُيؤك$د مطلق$ا يعن$ي K :ِيَؤك77دان(ًك$ل فع$$ل أم$ر يج$وز تأكي$ده مطلق$ا، ول$ذلك أطلق$ه الن$اظم .. ب$دون ش$رط َ M ُ 
ْافعل َ   .ًأي فعل ا=مر مطلقا بدون شرط و� قيد) ْ

�K ُيؤكد مطلقا، يتوسط بينھما الفعل المضارع فيؤكد لكن بشروط نظمھا الناظم فيم$ا : وأما الفعل الماضي فيقابله KK ً
ً ُيؤك$د مطلق$اًسيأتي، إذا فعل ا=م$ر K .. عل$ى الطل$بّدا�ٌك$ل فع$ل أم$ر س$واء ك$ان K .. ّتحقي$ق الطل$ب أو دا� K ،عل$ى ال$دعاء

  . Kويقابله الفعل الماضي ويتوسط بينھما الفعل المضارع

ِيَؤك77دان( َ M َافع77ل ُ ٍأي فع$$ل ا=م$$ر مطلق$$ا أي ب$$. ش$$رط، وش$$مل ) ْ◌ْ .اذھ77بن(ھن$$ا أطل$$ق الن$$اظم ش$$مل ا=م$$ر ) افع$$ل(ً ََ ْ (
ِمل ال$$دعاء، =ن ال$$دعاء أم$$ر ف$$ي المعن$$ى، وش$$مل أي$$ضا ا=م$$ر للواح$$د والواح$$دة، وا�ثن$$ين، والجم$$ع م$$ذكرين أو وش$$ َ K ً ٌ

Kمؤنثين، مذكرين أو مؤنثين سواء ك$ان المثن$ى أو المجم$وع، =ن$ه أطل$ق الن$اظم  K K Kٌ َ َِ ِ ِ في$شمل ا=م$ر الحقيق$ي وي$شمل ) افع$ل(َ
ًفي معنى الطلب، ويشمل ما إذا كان الفع$ل للواح$د أو الواح$دة، أو ا�ثن$ين م$ذكرا أو Kا=مر إذا كان بمعنى الدعاء، =نه  K K

ًمؤنثا، أو الجمع مذكرا أو مؤنثا ً ًK K .  

ُاْضربن يا زْيد(فتقول  َ K َ Kاْضربن) (ِ َ Kاْض$ربن ي$ا (Kھذا فعل أمر مؤك$د بن$ون التوكي$د الثقيل$ة والمخاط$ب ب$ه واح$د، و) ِ ِ ِ
ٌھن$$د ْ ِاْض$$ربي) (ِ lواْض$$رباني(و) ي$$ا ھن$$د( ھ$$ذا ا=ص$$ل بك$$سر الب$$اء )ِ َاْض$$رُبن ي$$ا زْي$$دون(و) ِ K ْاْض$$رْبنان ي$$ا ھن$$َدات(و) ِ ِ ًإذا ) ِ

ًسواء كان المخاطب به واحدا أو واحدة أو اثنين أو جمعا حينئذ يؤكد ا=مر مطلقا ً ًK ٍ ٌ.  

Kقلنا يقابل$ه الماض$ي ف$. ُيؤك$د مطلق$ا، م$ا العل$ة؟ ق$الوا ً ُ K :بنوعيھ$ا الثقيل$ة والخفيف$ة تخل$ص م$دخولھما ن$ون التوكي$د l ُ
Kاْض$ربن(lتخل$ص الفع$ل ل.س$تقبال، والماض$ي ھ$ل يقب$ل ذل$ك؟ � يقب$ل ذل$ك ) ل$ْن(ل.ستقبال يعن$ي مث$ل  َ Kھ$ذا مؤك$د ف$ي ) ِ

Kليقومن(المستقبل  َ   .قاب.نمت) ِالُمضي و ا�ستقبال(و) ِالُمضي(في المستقبل، أما الماضي ھذا � يقبل، =ن معناه ) َ

lو� ُيؤكدان الماضي مطلقا، =نھما يخل$صان م$دخولھما ل.س$تقبال، وذل$ك ين$افي  K ً l : ، وأم$ا ق$ول ال$شاعر)الم$ضي(َ
.دامن( ِسعدك ََ ُ ْ Kأكد وھو فعل ماضي، نقول ھذا ضرورة شاذ ُيْحفظ و� ُيقاس عليه، وس$ھلھا يعن$ي) َ ْ َ K : س$ھل دخ$ول الن$ونK

.دامن: (الكونه بمعنى ا�ستقبال =نه ق ِسعدك ََ ُ ْ : Kيعني في المستقبل، سھل دخول النون على فع$ل الماض$ي وإ� القاع$دة) َ
ٍأنه � ُيؤكد الفعل الماضي البتة، =ن الن$ونين يخل$صان الفع$ل م$دخولھما ل.س$تقبال والُم$ضي ق$د انتھ$ى حينئ$ذ � يك$ون  l K K

  . ًمستقب.

ْويفعل(و َ َ Kارع ھنا كنى عن الفعل فعل مض: ھذا النوع الثالث وھو) َْ ْافعل(ٌ َ ْويفعل(على ا=صل ) ْ َ َ ِيَؤك7دان(، )َْ َ M قلن$ا ) ُ
kفاعل، ض$مير مت$صل مبن$ي عل$ى ال$سكون ف$ي مح$ل رف$ع فاع$ل م$رده : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وا=لف ھذه K

  : النونان

َھما ِكنوني * * * ُ َ ُ .اذھبن َ ََ َواقصدنھما ْ ُ َْ َ ِ ْ
  

ْافعل( َ ِھذ قصد لف) ْ Kظه مفعول به منصوب وع.م$ة ن$صبه الفتح$ة المق$درة عل$ى آخ$ره ُ َويفع7ل(ٌ َ ٌمعط$وف علي$ه ) ْ◌َْ
ْيفعل(Kوالمعطوف على المنصوب منصوب، لكن قيد  َ َْ(  

َآتي77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا.......................  ِ   

  

َذا طل7777777777777777ب أو ش7777777777777777رطا ٱم7777777777777777ا تالي7777777777777777ا . ْ ِْ ٍَ ًَ َ َ َ َ
  

  

َأو مثبت7777777777777777ا ف7777777777777777ي ق7777777777777777سم م7777777777777777ستقب6 َ ْ ُ َ َ ُ ْْ َ َْ ٍَ ِ ً َ
  

  

َوق77777777777777ل ب َ. َع77777777777777د م77777777777777ا ول77777777777777م وبع77777777777777د )َ َ َْ َ َ َ َ ْْ َ  

  

َوغي777777777777ر إم777777777777ا م777777777777ن طوال777777777777ب ٱلج777777777777زا َ َ . ْ َْ َِ ِ َِ ْ ِ ِ  

  

............................. . . . . .  

  

ًھذه الشروط كلھ$ا تتعل$ق بالفع$ل الم$ضارع، ق$د يك$ون التأكي$د واجب$ا، وق$د يك$ون قريب$ا م$ن الواج$ب، وق$د يك$ون  ً K K
ًكثيرا، وقد يكون قلي.، وقد يكون نادرا   . ، فا=حوال خمسة كما سيأتيًً
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ْويفع77ل( َ َ ِيَؤك77دان(ًإذا ) َْ َ M ْافع77ل ُ َ ٌوأطلق$$ه الن$$اظم ف$$دل عل$$ى أن$$ه � ُي$$شترط في$$ه ش$$رط و� قي$$د، ) ْ K K)ْويفع77ل َ َ ُِيؤك$$َدانأي ) َْ l َ 
َيفع7ل( ًآتي77ا(ال$$ذي ھ$$و الفع$$ل الم$$ضارع، لك$$ن بال$$شرط ا]ت$$ي، ) َْ َ ْيفع77ل(ٌھ$$ذا ح$$ال م$$ن ) ِ َ  قي$$د لعاملھ$$ا ح$$ال من$$ه، والح$$ال) َْ

ًوصف لصاحبھا، إذا وصف  ْيفعل(ٌ َ ًآتيا(Kالذي ُيؤكد بالنونين، وصفه كونه ) َْ َ   :أي الفعل المضارع بالشرط ا]تي) ِ

ٍطل77ب َذا( َ ًأو آتي$$ا (ٍيعن$$ي ف$$ي ج$$واب طل$$ب) َ َ ِ َ ش$$ْرطا تالي$$اَ ِ َ إن ) .م77اِإ(ھ$$ذا الح$$ال الث$$اني، ) .م77اِإ(ًيعن$$ي تابع$$ا ل$$ـ ) اKإم$$ ًَ
  . الزائدة) اَم(الشرطية و

ْأو   ً:ثالثا َ

ًمثبتا َ ٍفي قسم ُْ َ َ َمستقب6 ِ َ ْ ُْ َ..  

ًمثبتا( َ ًشرطا(ھذا معطوف على ) ُْ ْ ٍفي قسم(، )َ َ َ َمستقب6(ٍيعني في جواب قسم، ) ِ َ ْ ُْ ًمثبتا(ٌحال من فاعل ) َ َ ٌأو نع$ت ) ُْ
ٍطل7ب َذا(له يجوز ھذا ويجوز ذاك،  َ Kبمعن$ى أن$ه يك$ون واقع$ا ف$ي ج$واب الطل$ب،) َ ً K أو بع$د أداة طل$ب، وھ$ذا ي$شمل س$تة 

Kا=مر، والنھي، والعرض، والتحضيض، والتمني، وا�ستفھام، والدعاء، ھذه كلھا ي$أتي الفع$ل الم$ضارع بع$دھا : أشياء l K K K
ًمؤكدا بإحدى النونين K.  

Kأن يقع الفعل المضارع بعد أداة طلب، والطلب يشمل ستة أشياء: ًإذا ٍ :  

ًو� تْحسبن ' غاف.((): Kالنھي: (ًأو� Kِ Kَ َ َ َ Kتْحسبن ]42:إبراھيم))[ََ َ َ lفعل م$ضارع أك$د بن$ون التوكي$د الثقيل$ة، م$ا ال$ذي : َ ُ

Kسوغ كونه مؤكدا بالنون؟ مجيئه بعد النھي  Kً K �K تْحسبن(َ َ َ Kتْحسبن(ناھية و) �) (َ َ َ فعل مضارع مبني على الف$تح ف$ي مح$ل ) َ
  . جزم

ُليق(نحو ) وا=مر( ٌومن زْيدَ َ K ٍال$.م ھ$ذه �م ا=م$ر، حينئ$ذ وق$ع الفع$ل الم$ضارع بع$د أداة طل$ب وھ$ي �م ا=م$ر، ) َ ٍ
Kليقومن(ٍحينئذ جاز تأكيده،  َ Kُمؤكد لوقوعه بعد �م الطلب) َُ K .  

َأ� تنزلن عنَدنا) (والعرض( َْ ِْ K َتنزلن عنَدنا(ھذا حرف عرض ) أ�) (ِ َْ ِْ K ِ.(  

ُتقومن يا زْي$دKھ. ) (ًتحضيضا( أو  َ َK َ Kتق$ومن(ھ$ذه أداة تح$ضيض ) Kھ$.) (ُ َ ُ ًفع$ل م$ضارع مؤك$د لكون$ه واقع$ا بع$د ) َ K ٌ
  . ٍأداة طلب

  : نحو قول الشاعر) lتمني(أو 

ِفليتك َ ْ َ َيوم َ ْ َالملتقى َ َ ْ ِترينن ُ .   ..يََ

ِليتك( َ ْ ِترينن(lتمني ) َ . Kفعل مضارع مؤكد بالنون لوقوعه بعد أداة الطل) يََ Kب.  

  : نحو) ا�ستفھام(و

ْوھل َ Mيمنعني َ ََ ْ ِارتيادي َ َِ َالب6 ْ   ..َدِ

Mيمنعني( ََ ْ   ).ا�ستفھام(Kھذا مؤكد لوقوعه بعد : نقول) َ

  ):دعاء(أو

ْيبعدنَ ) َ َ ْ ِقوم َ ْ َذين.ال يَ ُھم ِ ُ..  

Kُيؤكد الفعل المضارع لكنه ليس واجب التأكيد بل : ًإذا بعد ھذه ا=دوات الستة نقول Kُ   .Kھو جائز ولكنه كثيرَ

ًآتيا: (ًإذا َ ٍطلب َذا ِ َ ًيعني صاحب طلب، بمعنى أنه يكون مدلول ا=داة داخ. ف$ي مفھوم$ه، إذا قي$ل ) َ K Kھ$. تق$ومن(ٍ َ ُ Kَ (
Kتقومن ھذا الم$راد ب$ه التح$ضيض،  K َ ُ Kأ� تن$زلن(َ َ ِْ ٌتن$زلن الم$راد ب$ه التح$ضيض ف$الحرف م$ؤثر س$واء عم$ل أم ل$م يع) َ l K َ ِْ م$ل، َ

  .الحرف له دور في تغيير معنى الفعل

َيفع7ل(ٍ حينئذ نقول  ًآتي7ا َْ َ ًآتي7ا(ح$ال كون$ه ) ِ َ ًطل7ب أو ش7رطا َذا ِ ْ َ َ ٍ َ lوس$بق أن الن$ونين إنم$ا ُيؤك$دان الفع$ل ويخل$صانه ) َ l َ
Kل.ستقبال، حينئذ شرط ا�ستقبال يكون مأخوذا ف$ي ھ$ذه ا=ن$واع كلھ$ا، � يؤك$د الفع$ل الم$ضارع إ�  l ً ًإذا ك$ان دا� عل$ى ٍ K

ًآتي7ا(Kا�ستقبال، وھذا إما أنك تأخ$ذه م$ن قول$ه  َ ْطل7ب أو َذا(Kوإم$ا م$ن قول$ه ) ِ َ ٍ َ ً ش7رطاَ ْ K=ن الطل$ب إنم$ا يك$ون تحقيق$ه ف$ي ) َ
  .المستقبل، والشرط إنما يكون تحقيقه في المستقبل

Kإذا إم$$ا أن نق$$ول  ًآتي77ا(ً َ َيفع77ل(ٌھ$$ذا ح$$ال م$$ن ) ِ َآتي77(ح$$ال كون$$ه ) َْ ٍوإم$$ا أن$$ه دال عل$$ى ا�س$$تقبال، حينئ$$ذ الفع$$ل ) ًاِ v KK
Kالمضارع إذا كان بمعنى الحال � يؤكد، =نك تريد به الحال ا]ن،  K)تخل$صانه إل$ى الم$ستقبل فتنافي$ا) والنونانl .. ح$صل

ًالتنافي بينھما، وإنما يؤك$د م$ا ك$ان معن$اه ا�س$تقبال، إذا ك$ان معلق$ا عل$ى ش$رط  K K)إم$اK ِت$ري َ Kفإم$ا ن$ذھبن.. Kنَ Kَ َ ْ َ Kفإم$ا ت$ثقفن.. َِ Kَ َ َ َْ ِ( 
ًنق$$ول ھ$$ذا الم$$راد ب$$ه تحقيق$$ه ف$$ي الم$$ستقبل، إذا ج$$از تأكي$$ده إذا � تع$$ارض ب$$ين الفع$$ل الم$$ضارع إذا ك$$ان دا� عل$$ى  K ً ً
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Kا�ستقبال وبين تأكيده بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، =ن ك. منھما دال على ا�ستقبال فاتحدا، v K كأنه أك$د المعن$ى ال$دال ً K K
  . الحدث الذي سيقع في المستقبل.. في المستقبل

ًوأما إذا كان الفعل دا� على الحال فيمتنع لوقوع التنافي والتضاد بينھما كم$ا ھ$و ال$شأن ف$ي الفع$ل الماض$ي، إذا  K K ً K K
َويفعل( َ ًآتيا َْ َ ًطلب أو شرطا َذا ِ ْ َ َ ٍ َ Kإنما يكون الطلب في الم) َ K َستقبل وإنما يكون الشرط في المستقبل، إذا ُيشترط ف$ي ْ ً K)ْيفع7ل َ َْ (

وأم$ا الماض$ي ھ$ذا س$يأتي بع$د ) الحال(ًاحترازا من ما لو كان معناه ) ا�ستقبال(أن يكون معناه : الذي ذكره الناظم ھنا
َوقل بعد: (قوله ْ َ َ. ْما ولم َ َ َ َ.(  

َآتي77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777ا.......................  ِ   

  

َذا طل7777777777777777ب أ ٍ َ َ َو ش7777777777777777رطا ٱم7777777777777777ا تالي7777777777777777اَ . ْ ِْ َ ًَ  

  

ْفإم$ا تثقف$نُھم(() .ماِإ(بھذا اللفظ ) َما(الشرطية وزيدت عليھا ) ِإْن(أن يقع بعد : يعني K َ َ َ َْ K  ف$ي مث$ل ھ$ذا ]57:ا=نف$ال))[ِ
Kالتركي$$ب يؤك$$د الفع$$ل الم$$ضارع ب$$النونين، وال$$ذي س$$وغ ذل$$ك كم$$ا ذكرن$$اه K : وقوع$$ه بع$$د ال$$شرط وال$$شرط دال عل$$ىv

  . قبالا�ست

ْأو( ً شرطاَ ْ ًيعني أو آتيا شرطا) َ ٍأو ذا شرط يعن$ي ص$احب ش$رط، ) َذا(ھذا معطوف على : ً َتالي7ا .م7اِإ(ٍ ِ ًش$ْرطا) (ً◌َ َ 
Kتالي$ا إم$$ا َِ َتالي77ا(ف$ـ ) َ ِ ًش7رطا(ھ$ذا نع$$ت ل$$ـ ) ً◌َ ْ ً، أي ش$$رطا تابع$ا )َ زائ$$دة وأف$$ادت ) َم7ا(=ن ) َم77ا(Kال$$شرطية المؤك$$د ب$ـ ) ِإْن(ً
ْإما تثقفنُھمَف((التأكيد،  K َ َ َْ K ِفإ:  أصل التركيب]57:ا=نفال))[ِ ْما تثقف$نُھمن َ K َ َ ْتثقف$نُھمال$شرطية، ) إن (َْ K َ َ ھ$ذا فع$ل م$ضارع وقع$ت : َْ

ِفأدغمت النون في الميم) إن(ًزائدة بعد ) َما( ْ ُ .  

ْفإما تثقفنُھم((قيل  K َ َ َ َْ K Kفإما نذھبن(( ]57:ا=نفال))[ِ Kَ َ ْ َ ِفإم$ا ت$ري(( ]41:الزخرف))[َِ َِ َ َKحينئ$ذ نق$ول ھ$ذا فع$ل ]26:م$ريم))[َن ٌ ٍ
  . ٍالشرطية، حينئذ فيه خ.ف بين النحاة ھل ھو ضرورة أو يْحُسن؟ سيأتي) ا.ِمإ(ًمضارع تاليا لـ 

ًشْرطاKمن المواضع التي يؤكد فيھا الفعل المضارع إذا كان : ًإذا َتاليا َ ِ   )..ماِإ( لـ َ

  :فإن توكيده قليل، وھو الذي عناه بقوله) .ماِإ(بغير ً واحترز به من الواقع شرطا 

َوغير ْمن .ماِإ ََ ِطوالب ِ ِ َ َلجزاٱ َ َ..  

  :ھذا معطوف على قوله

َوقل بعد ْ َ َ. َما ولم وبعد َ ْ َ َ َ َْ َ (َ..  

ًشْرطاأو  َتاليا َ ِ .وقل(Kھذا كثير بدليل أن قوله ) .ماِإ (َ َ   :ِوما ُعطف عليه) َ

َوغير ْمن .إما ََ َطو ِ ِالبَ َالجزا ِ َ..  

  فالتوكيد بعده قليل

.................. . . . . . . . . .  

  

ْأو........    َياـِال7777777777777777ـَت اـ.م7777777777777777ٱً َاـْرط7777777777777777ـَش َ

  

ْأو ًثبتاـُ م77777777777777َ َ ٍف77777777777777ي ق77777777777777سم ْ َ َ َم77777777777777ستقب6 ِ َ ْ ُْ َ  

  

......................................  

  

ْأو( ً مثبت77اَ َ ًآتي$$اأو (يعن$$ي ) ُْ َ ًُمثبت$$ا ِ َ ًش77رطا(معط$$وف عل$$ى ) ْ ْ ًآتي$$اأو (، )َ َ ًُمثبت$$ا ِ َ ًآتي$$ا.. يعن$$ي الفع$$ل الم$$ضارع) ْ َ ًُمثبت$$ا ِ َ ْ � 
ٍفي قسم(ًمنفيا،  َ َ ًمثبتا(lجار مجرور متعلق بقوله : ٍيعني في جواب قسم) ِ َ ًمستقب6(، )ُْ َ ْ ُْ ًمثبت7ا(ھذا نع$ت ل$ـ ) َ َ أو ح$ال م$ن ) ُْ

ًمثبتا(الضمير المستتر في  َ ًمثبتا، )ُْ َ ْم7س( حال كون$ه ُْ َتقب6ُ َ ْ ًّيعن$ي دا� عل$ى ا�س$تقبال � عل$ى الم$ضي و� عل$ى الح$ال، ) َ
  : بھذه الشروط الث.ثة

ُْمثبت$أن يكون الفعل  َ ًّا، ف$ي ج$واب ق$سم، دا� عل$ى ا�س$تقبال، زد علي$ه ْ َغْي$ر(ًٍ ِمف$ُصول م$ْن َ ٍ ْ ِ�م$ه َ ِ أربع$ة ) ْلِاص$َِفب َ
َغْير(شروط،  ِمفُصول مْن َ ٍ ْ ِ�مه َ ِ ْت$ا[ =كي$َدن أْص$نامكم((نح$و ) ٍلِاص$َفِب(ني �م القسم يع) َ ُ ََ َِ ََ K ِ َ K]((ت$ا[ =كي$َدن ]57:ا=نبي$اءK ِ َ َ ِ K َ ،

Kأكيَدن( ِ ٌھذا فعل مضارع ) َ َُمثبتٌ َُمْستقبل في جواب قسم ْ ْ K=كيَدن(K اتصلت به ال.م َ ِ ِھل فصل بين ال$.م وب$ين الفع$ل؟ � ) َ ُ
  .يجب تأكيده: لموضع عند الكثيرٍحينئذ نقول في مثل ھذا ا. لم يفصل

  : ًإذا

ْأو ً مثبتاَ َ ٍفي قسم ُْ َ َ َمستقب6 ِ َ ْ ُْ َ..  

َغْي$$ر ِمف$$ُصول م$$ْن َ ٍ ْ ِ�م$$ه َ ِ ْت$$ا[ =كي$$َدن أْص$$نامكم(( نح$$و ٍلِاص$$َِفب َ ُ ََ َِ ََ K ِ َ K]((و� يج$$وز توكي$$ده بھم$$ا إن ك$$ان ]57:ا=نبي$$اء ،
Kمنفيا، =ننا اشترطنا ً K : ًمثبتا(أن يكون َ ً إذا كان منفيا ف. يجوز توكيده بھم$ا ًإذا) ُْ K))َت$ا[ تفت$أ ت$ذكُر ُيوُس$ف ُِ ْْ َ َ َ َُ K]((85:يوس$ف[ 
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ُتفتأ( َ ُتفت$أ(نقول ھذا � يجوز توكيده ولو ك$ان ف$ي ج$واب ق$سم، لم$اذا؟ منف$ي، أي$ن النف$ي؟ ) َْ َ ِت$ا[ (Kمثب$ت ھ$ذا، مق$در ) َْ K َ �
ُتفتأ َ K حينئذ � يؤكد بھما، إذ التقدير إذا كان في جواب قسم وھو منفي: ً، إذا)َْ ُتفتأَ� (ٍ َ َْ.(  

َول$سْوف ُيْعطي$ك رب$ك((ً أو ك$ان مف$صو� م$ن ال$.م  َ َ َ َ َk ِ َُيْعطي$ك (]5:ال$$ضحى))[ َ نق$ول ھ$ذا وق$ع ف$ي ج$واب ق$$سم، ) ِ
َولسْوف ُيْعطيك(�م القسم ) سوف(وال.م الداخلة على  َ َ َِ ن تكون ال$.م داخل$ة Kلكن ھذا � يجوز توكيده، =ننا اشترطنا أ) َ

�K يجوز التوكيد، بل � ب$د م$ن أن تك$ون ال$.م : ٍحينئذ نقول) سوف(على الفعل لم يفصل بينھما فاصل، فإذا فصل مثل 
  . ًداخلة على الفعل ولم يفصل بينھما فاصل

َول$$سْوف ُيْعطي$$ك رب$$ك فتْرض$$ى(( َ َ َ َ َ ََ َ k ِ ْول$$ئْن ُم$$تم أْو قتل$$تم(( ]5:ال$$ضحى))[َ ُْ ُ َْ ِ َِ k ُْم$$تم (]158:آل عم$$ران))[َ k ( � نق$$ول ھ$$ذا
ْأْو قتل$$تم(يج$$وز توكي$$ده  ُ ُْ ِ ُْم$$تم(Kلم$$اذا؟ لوج$$ود الفاص$$ل ھك$$ذا مثل$$وا و).. َ k ( ھ$$ذا فع$$ل م$$اذا؟)) ' ل$$ىF ِول$$ئْن ُم$$تم أْو قتل$$تم َK َ َ ُ ُ َِ ْ ْْ ِ َِ k

َتْحشُرون َ َتْحشُرون( ھل المراد ]158:آل عمران))[ُ َ ُِمتم أْو قت(أو ا=ول ) ُ ُ َ ْ kْلتم ُ   .؟ النحاة يذكرون ھذه ا]ية)ْ

ُْم$$تم أْو قتل$$تم( إن ك$$ان الم$$راد  ُْ ُْ ِ َ k ( ھ$$ذا � يؤك$$د، =ن$$ه فع$$ل ماض$$ي، وإن ك$$انK K)َتْح$$شُرون َ �K يؤك$$د فق$$د ي$$ستقيم ) ُ
Kا�ستد�ل لكنه بعيد أي$ضا، فا=ح$سن أن ُيمث$ل ب$ـ  ً K))َول$سْوف ُيْعطي$ك رب$ك فتْرض$ى َ َ َ َ َ ََ َ k ِ  أول$ى م$ن ا]ي$ة  ھ$ذا]5:ال$ضحى))[َ

  .التي ذكرھا ابن ھشام وغيره

َولسْوف ُيْعطيك( َ َ َِ َُيْعطيك(ًإذا ) َ َسْوف(Kھذا لم يؤكد لوجود الفاصل بين ال.م والفعل وھو) ِ َ.(  

ًمثبتا: (ً إذا َ ٍفي قسم ُْ َ َ َمستقب6(ٍيعني في جواب قسم، ) ِ َ ْ ُْ ٍطل$ببع$د : ھ$ذه الحال$ة الثالث$ة) َ َ ٍ أو ش$ْرط،َ َ َتالي$ا ،َ ِ َأو  ،)Kإم$ا (َ

ًُمثبتا َ ٍقسمجواب ِفي  ْ َ َُمْستقب. (َ َ ْ َ .(  

ٍالتوكي$$د الواق$$ع ف$$ي ج$$واب الق$$سم واج$$ب، =نھ$$م كرھ$$وا أن ُيؤك$$د الفع$$ل ب$$أمر منف$$صل وھ$$و الق$$سم م$$ن غي$$ر أن  ٍ K Kَ
lُيؤكدوه بما يتصل به وھو  lقالوا عندنا قسم ھو مؤكد للفع$ل، وعن$دن: Kبعد ص.حيته له، يعني) النون(َ ا م$ن ا=ش$ياء الت$ي َ

Kيؤك$د بھ$$ا الفع$ل  lإذا أك$د الفع$$ل ب$ـ : ًإذا) الن$$ون(َ ًحينئ$$ذ أك$د ب$$شيء منف$صل ع$$ن الفع$ل ل$$يس مت$ص. ب$$ه، وعن$$دنا ) الق$$سم(ُ K ٍ l ٍ
  .ٌوھي مما يتصل بالفعل وھي صالحة لتأكيد الفعل) النون(

Kيجب أن يؤكد الفعل لئ. ينفرد المنفصل بتأكيده ھكذا عللوه: ًإذا K Kوھذا مذھب البصريين لك$ن بال$شروط ال$سابقة ، :
ًُمثبت$ا :Kأنه يجب تأكيد الفعل إذا كان َ ٍ، واقع$ا ف$ي ج$واب ق$سم، ْ ًُم$ْستقب.ً َ ْ بھ$ذه ال$شروط . ٍ، غي$ر مف$صول م$ن �م$ه بفاص$لَ

  .ا=ربعة التوكيد واجب، وھذا مذھب البصريين

َفإن خ. منھما قدر ) ال.م والنون(K ف. بد عندھم من  l ٌو' يق$وم زْي$د: (قبل حرف النف$ي، ف$إذا قل$تُ َ ُ ُ ِھ$ذا ُوج$دت ) َ
ٌو' يق$وم زْي$د(فيه الشروط  َ ُ ُ ُيق$وم(ھ$ذا ق$سم ) و') (َ ُ يج$ب التق$دير : ق$الوا) �م(و� ) ن$ون(ج$واب الق$سم، ل$يس عن$دنا ) َ

lنقدْر النفي .. ھنا َ ٌو' يقوم زْيد(ُ َ ُ ُ ٌو' � يق$وم زْي$د(ق$الوا ) َ َ ُ ُ K الجمل$ة منفي$ة؛ =ن$ه ل$و ك$ان ك$ذلك لوج$ب دخ$ول ال$.م ھ$ذه) َ
kوأكد الفعل، فخلو الفعل عن ال.م والنون ھ$ذا � يج$وز، � ب$د م$ن دخ$ول ال$.م والن$ون عل$ى الفع$ل المثب$ت الواق$ع ف$ي  l ُ

ٌو' يق$وم زْي$$د(ج$واب الق$سم، ف$إذا ج$اء مث$$ل ھ$ذا الظ$اھر  َ ُ ُ ُو' � يق$$وم(lق$الوا نق$در النف$ي ) َ ُ ٌ زْي$دَ Kحينئ$ذ تخل$ف ال$$شرط ) َ ٍ
  ). اFثبات(ا=ول وھو

و' ( قل$ت ف$إذا النف$ي، ح$رف قب$ل َرlدُق$ منھم$ا خ$. ف$إن ،والن$ون ال$.م من عندھم Kبد ف.وھذا مذھب البصريين 
ٌيقوم زْي$د َ ُ ُ ٌو' يق$وم زْي$د (-ھ$ذا غري$ب-، عن$ه القي$ام نف$ي: المعن$ى ك$ان) َ َ ُ ُ َو' � يق$وم ز(يعن$ي ) َ ُ ُ K=ن : ، لم$اذا؟ ق$الوا)ٌْي$دَ

ًالتأكيد ھنا واج$ب، فلم$ا ل$م يوج$د إذا ص$ار الك$.م منفي$ا مث$ل ًK :))َت$ا[ تفت$أ ت$ذكُر ُيوُس$ف ُِ ْْ َ َ َ َُ K]((85:يوس$ف[) ُتفت$أ َ ھ$ذا فع$ل ) َْ
ِتا[(ٍمضارع وھو مثبت في الظاھر حينئذ نقول  K   .�K بد من التقدير: ًھذا قسم وقع في الجواب، إذا) َ

� .. ق$د ت$أتي ال$.م دون الن$ون وق$د ت$أتي الن$ون دون ال$.م: ، يعن$يالشعر في ورد وقد تعاقبھما الكوفيون أجازو
َُيشترط فيه فھو حسن لوجوده في الشعر ْ.  

Kو' =ْض$ربنه: (ًدون توكيد، لو كان واجبا لقال) هُبِر=ْض و' (:سيبويه اوحك َ �K ب$د م$ن التأكي$د لك$ن ھن$ا حك$ا ) ِ
ٍ�م قسم ووقع الفعل مثبتا، وفي جواب قسم حينئذ لم يؤكد فدل على أنه ليس بواجب: ًإذا) ِو' =ْضرُبه: (ويهسيب ٍK K ً.   

ًآتي7ا (ًاتفاقا بواجب فليسالسابق  لبKالط بعد التوكيد وأما َ ٍطل7ب َذا ِ َ ًھن$ا ل$يس بواج$ب اتفاق$ا ب$ين النح$اة، ) َ  واختلف$واٍ
ٍُيْستْحسن التوكيد وليس بواجب:  يعنيأحسن هKولكن ٍب.زم ليس Kأنه :هسيبوي فمذھب) .إما( بعد فيه َ َ.  

ًإ� مؤكدا، لم تأت .. كذلك إ� القرآن في يقع لم ولھذاKولكنه أحسن؛  K)الزائ$دة ف$ي الق$رآن إ� ) ام$(ال$شرطية و) ِإْن
Kمؤكدة فدل على أنه ھو ا=حسن وھو ا=فصح K .أخالمت$ وأكثر الفارسي ذھب وإليهlأن$ه ُيْستْح$سن التوكي$د بع$د رين َ َ K)إم7ا. (

ٌوليس بواجب، وأما بعد الطلب فمحل وفاق أنه ليس بواجب، وأما بعد القسم فمذھب البصريين أنه واجب ٍ ٍK KK K.  
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 أن وزع$$مKيج$$ب، وم$$ذھب الجمھ$$ور أن$$ه يستح$$سن، : يعن$$ي) .إم77ا( بع$$د الن$$ون ل$$زوم إل$$ى اجKوالزج$$ درlَب$$الُم وذھ$$ب
  : ً، إذا قولهرورةض حذفھا

ْ ويفع7777777777777777777777777ل. . . . . . . . . .... َ َ ًآتي7777777777777777777777777ا َْ َ ِ  

  

ٍطل77777777777777ب َذا َ ْأو َ َرط77777777777777ـَش َ   َياـِال77777777777777ـَت اـ.م77777777777777ٱً اـْ

  

ْأو ًثبتاـُ م7777777777777777َ َ ٍف7777777777777777ي ق7777777777777777سم ْ َ َ َم7777777777777777ستقب6 ِ َ ْ ُْ َ  

  

......................................  

  

ه بيان ما ال$ذي يج$ب، وم$ا ال$ذي يكث$ر، وم$ا Kأراد أن يبيlن لنا فقط ما الذي يؤكد من الفعل المضارع، وليس مراد
  : ٍالذي فيه خ.ف، وما الذي اتفقوا عليه، حينئذ نقول

ْأو ً مثبتاَ َ ٍفي قسم ُْ َ َ َمستقب6 ِ َ ْ ُْ َ..  

ٍطل77ب َذا(ھ$$ذا واج$$ب التأكي$$د،  َ ٌھ$$ذا ُمختل$$ف في$$ه وا=ح$$سن كم$$ا ق$$ال س$$يبويه وعلي$$ه ) .م77اِإ(ھ$$ذا كثي$$ر التأكي$$د، ) َ َ ْ
Kأنه يؤك: الجمھور K ،ًد، ولذلك لم يرد في القرآن إ� مؤكدا K)وقل. َ َبع7د( Kقل التوكيد،) َ ْ َم7ا ول7م وبع7د َ ْ َ َ َ َْ َوغي7رَ ) َ  ف$ي ھ$ذه ).م7اِإ ََ

ْول7م(النافي$ة ) َم7ا(المواضع ا=ربعة، توكيد الفعل الم$ضارع بع$د  َ َوغي7ر( النافي$ة َ))(النافي$ة و) َ ْم7ن .م7اِإ ََ ِطوال7ب ِ ِ َ َلج7زاٱ َ َ (
َحْيثما(الشرطية وبعد ) متى(يعني بعد  َغي7ر(بع$د . ك$ل ھ$ذه ا=لف$اظ) أي$ن(وبع$د ) َُ إن ال$شرطية الت$ي دخل$ت عليھ$ا ) .إم7ا َ

  . الزائدة التوكيد قليل) اَم(

.وقل(وقوله  َ َبع7د(أي التوكي$د بع$د ھ$ذه الم$ذكورات ا=ربع$ة ) َ ْ ْم7ا ول7م َ َ َ َق7ل بع7د(ٍحينئ$ذ نق$ول قول$ه ) َ ْ َ . م$راده أن ) َم7ا َ
ْطل7ب أو َذا: (Kالم$ذكورة قلي$ل بالن$سبة إل$ى م$ا تق$دم، ا=ح$وال الث.ث$ة ال$سابقة) َما(د بعد التوكي َ ٍ َ ً ش7رطاَ ْ ْأو َ ٍ مثبت7ا ف7ي ق7سمَ َ َ َُ ِْ ً 

ًمستقب6 َ ْ ُْ Kالنافية قليل أما ف$ي نف$سه فھ$و كثي$ر، فالقل$ة ھن$ا ن$سبية) َما(بالنسبة إلى ھذه الث.ث التوكيد بعد ) َ K . ٌقلي$ل بالن$سبة
Kم$ا تق$دم � قلي$ل مطلق$ا فإن$ه كثي$رإلى  ً ٌ K .. لم$ا �زم$ت ھ$ذه المواض$ع أش$بھت عن$دھم �م ) َم7ا(كثي$ر ف$ي نف$سه، وذل$ك أنK

ًالنافي$ة ُمنزل$ة الق$سم فل$ذلك أك$دوه كثي$را ف$ي نف$سه، أم$ا ) َم7ا(Kنزل$وا : القسم، فعاملو الفعل بعدھا معاملته بعد ال$.م يعن$ي K K َ
  . باعتبار السابق فھو قليل

َوقل بعد( ْ َ َ. ٌھ$ذه كم$ا س$بق مختل$ف ھ$ل يج$ب ) إن(أما الزائدة التي تصحب ) إن(الزائدة التي � تصحب ) َما) (َما َ
ٍبعْين: (نحو قولھم. أو �؟ وھو كثير َ َأرينك اَ مِ َ َKھاُھنا َ َأرينك(َھذا مثل، ) َ َ َK ( فعل مضارع مؤكد بالنون، م$ا ال$ذي س$وغ ل$هK ٌ K
  . الزائدة وھي منفية) َما(ذلك؟ وقوعه بعد 

ْولم(، )َما( بعد الواقع المضارع الفعل في النون دخول Kوقل َ ْل7م(يعني والواقع بع$د ) َ ) َم7ا(kأق$ل م$ن .. وھ$و قلي$ل) َ
K=ن مدخول$ه ف$ي المعن$ى ماض$ي، وإذا ك$ان ماض$يا حينئ$ذ وج$َدت في$ه العل$ة ف$ي من$ع : نادر، لم$اذا ن$ادر؟ ق$الوا: بل قيل ِ ٍ ً

kضي، قلنا الفعل الماضي � يؤكد مطلقا ب. خ.ف، حينئذ لماذا ُمن$ع الفع$ل الماض$ي؟ لك$ون الن$ون ت$دل توكيد الفعل الما ِ ٍ ً K
  . lتخلص الفعل ا�ستقبال.. على ا�ستقبال

ًماض$ي لفظ$ا ومعن$$ى، معن$ى � لفظ$ا، لفظ$ا � معن$ى(ٍحينئ$ذ ق$د يك$ون اللف$ظ كم$ا س$$بق ف$ي أول الكت$اب  ً ًً ً الق$$سمة ) ً
ْل7م( المضارع الت$ي دخل$ت علي$ه ث.ثية، والفعل ًل$م ي$ْضرب زي$د عم$را(ٍھ$و م$اض م$ن جھ$ة المعن$ى ) َ ٌ ِ ل$م ي$ضربه ف$ي ) َ

  . الماضي � في المستقبل

ْلم(الواقع بعد : ًإذا Kنقول قل دخول النون عليه والقلة ھنا بمعنى ) َ K)كقول الشاعر) الندور :  

ُيح77777777777777سبه ْ َ ْ ُالجاھ77777777777777ل َ ِ َ ْم77777777777777الم ْ َ َيعلم77777777777777ا َ َ ْ َ  

  

ِكرس777777777777777يه َلىـَع777777777777777ً يخاـَش777777777777777 ِM ْ َمعمم777777777777777ا ُ . َ ُ  

  

ْلم َما( َيعلما َ َ ْ ًا=لف ھذه ھي نون التوكيد الخفيفة انقلب$ت ألف$ا ف$ي الوق$ف كم$ا س$يأتي، إذا ) َ َيعلم7(ً ْ . ھ$ذا ا=ص$ل) نَ
Kونص سيبويه على أنه ضرورة يعني K : القلة ليستK)فحسب أنه ضرورة يعني يختص بالشعر فح$سب و� يج$وز ) ندورk K

ْلم(مدخول .. ٍأن مدخوله ماض: Kله في النثر للعلة التي ذكرناھا وھياستعما َ .(  

Kونص س$يبويه عل$ى أن$ه ض$رورة، =ن الفع$ل بع$د  K)ْل7م : Kك$ذلك، ُربم$ا ق$الوا) Kُربم$ا(ماض$ي المعن$ى ك$الواقع بع$د ) َ
يعن$ي " أح$سن) Kُربم$ا( بع$د وھ$و: "Kيمتنع أن يؤكد الفع$ل بع$دھا ب$ل قي$ل ھ$و ش$اذ، وإن ق$ال اب$ن مال$ك ف$ي ش$رح الكافي$ة

ْل$$م(م$$ع كون$$ه ض$$رورة أو ن$$ادر أو ش$$اذ أح$$سن م$$ن توكي$$د الفع$$ل بع$$د ) Kُربم$$ا(توكي$$د الفع$$ل بع$$د  ْل$$م(=ن ) َ تقل$$ب الفع$$ل ) َ
ًالمضارع من زمن الحال أو ا�ستقبال إلى الُمضي قطعا في كلl تركيب K.  
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ْقد(فھذه تدخل على الفعل الماضي و) Kُربما(وأما  م$ا ) Kُربم$ا(ً على الفعل المضارع، إذا ق$د يك$ون م$دخول تدخل) َ
ْلم(ھو مضارع بخ.ف  ٍوإن كان مضارعا لفظا إ� أن$ه ف$ي المعن$ى م$اض ) َ K ً َُربم$ا ي$ود ال$ذين كف$ُروا((ً َ َ َ َ َ َِ K k]((إذا ]2:الحج$ر ً

  . دخلت على الفعل المضارع

ْل$م(أحسن من توكيد الفعل بع$د ) Kُربما(توكيد الفعل بعد  ش$اذ ض$عيف � يق$اس، لك$ن م$ن ) Kُربم$ا(م$ع كون$ه بع$د ) َ
Kأح$$سن، =نھ$$ا ت$$دخل عل$$ى الماض$$ي وت$$دخل عل$$ى الم$$ضارع، ) Kُربم$$ا(حي$$ث القب$$ول وع$$دم مخالف$$ة القي$$اس التوكي$$د بع$$د 

ٌحينئذ بقي له جزء من المدخول) ا�ستقبال(والمضارع إذا دخلت عليه المراد به  ٍ .  

َوقل بعد( ْ َ َ. ْما ولم َ َ َ َقل بعدَو( قوله ًإذا) َ ْ َ . ْما ولم َ َ َ : Kليس على مرتبة واحدة بل القلة ھنا بمعنى الندور بل ق$ال س$يبويه) َ
َوبع77د. (Kأن$$ه ض$$رورة ْ َ ًواتق$$وا فتن$$ة � ت$$صيبن ال$$ذين ظلُم$$وا م$$نكم خاص$$ة((: النافي$$ة كقول$$ه تع$$الى) َ) َ ًK ِ ِ K ِ َِ َْ ُ ْ َ ُ ْ َُ Kَ َ َK]((25:ا=نف$$ال[)  �

Kتصيبن َِ ٌأنھ$ا نافي$ة، فھ$ي نف$ي � نھ$ي، =ن الجمل$ة ص$فة ل$ـ :  نافية أو ناھية؟ قي$ل نافي$ة وقي$ل ناھي$ة، وال$صواب� ھذه) ُ ٌ ٌ
ًفتنة( َ ْ Kواتقوا فتنة � تصيبن) (ِ ِ َِ َُ ْ ًُ َ K (الُجمل إذا وقعت بعد النكرات فھي صفات، وإذا قيل بأنھا ناھية صارت إنشائية طلبيةK K َ:  

ْوامنع ْ َھنا ََ َيقاعِإ ُ ِالطلب ِتَذا َ َ ...  

ًفتنة(لو كانت ناھية لصارت طلبية، وكيف تكون بعد  َ ْ ٍھي نافية حينئ$ذ تك$ون : ٌوھي صفة لھا، فا=ولى أن نقول) ِ
  خبرية، =نھا صفة

ْوامنع ْ َھنا ََ َيقاعِإ ُ ِذات َ ِالطلب َ َ ...  

Kالطلبية ومنھا الناھية � تقع صفة، وإذا وقعت حينئذ � ب$د م$ن التأ: ًإذا ٍ ً KK ،ًوي$ل، إذا ع$دم التأوي$ل أول$ى م$ن التأوي$ل
ًواتقوا فتنة(ًبد� من أن نقول  َ ْ ُِ K K تصيبنَ�(ًمقو� فيھا ) َ َِ ًھذا فيه بعد وفيه تكلف، بد� من ھذا التقدير ) ُ k)نق$ول ) ًمق$و� فيھ$ا

ًأنھا نافية و� نحمله على النھي إ� بثبت، إذا الواقع بعد : ا=صل فيھا K)� ( التوكيد فيھا قليلالنافية.  

ٌوس$بق أن النھ$ي داخ$ل ف$ي " Kبالنھيً تشبيھا ب. المنفي المضارع النونين بإحدى يؤكد وقد: "قال في شرح الكافية K
ًآتيا(الطلب  َ ٍطلب َذا ِ َ ًمنه النھي، النفي مشبه بالنھي، إذا ق$ال ف$ي ش$رح الكافي$ة) َ ٌ K" :الم$ضارع الن$ونين بإح$دى يؤك$د وق$د 
  . Kأنه يجوز لكنه على قلة: وھذا ما اختاره الناظم" بالنھيً يھاتشب ب. المنفي

Kجمھور النحاة على أنه � يؤكد بعد .. والجمھور على المنع K)�َ (عل$ى من$ع التوكي$د ب$النون بع$د : أي. النافي$ة)�َ (
ٌإذا ث$م خ$.ف ف$ي التوكي$د خ$.ف طوي$ل بي$نھم ف$ي ا]ي$ة، .. ًالنافية إ� في الضرورة ولھم في ا]ية تأوي.ت كثي$رة ج$دا K َ ً

  . النافية، الجمھور على المنع وابن مالك رأى الجواز وھو قليل) َ�(بعد 

َوغير( َوغير(ھذا النوع الرابع، ) .إما ََ َوغير(، َ))(ٌھذا معطوف على ) َغير) (.ماِإ ََ ق$صد لفظ$ه، ) .م7اِإ(مضاف و) ََ
ْمن( ِطوالب ِ ِ َ َالجزا َ ْمن(يعني ما ھو؟ حال كونه ) غير(Kھذا بين به ) َ ِطوالب ِ ِ َ َالجزا َ َوق$ل بْع$َد: أي) َ َK ال$شرطية ) .م7اِإ( َغي$ر َ
ْمن( ِطوالب ِ ِ َ َالجزا َ   . معطوف على السابق) َ

َوق$ل بْع$َد: أي َK ْم77ن(ال$شرطية ) .م7اِإ( َغي$$ر َ ِطوال7ب ِ ِ َ َالج77زا َ K، قلن$$ا الت$ي يؤك$$د )َم$ا(Kالمج$$ردة ع$ن ) إْن(وذل$ك ي$شمل ) َ K
) إن(وذل$ك ي$شمل . توكيد الفعل بعدھا قليل) َما(Kمجردة عن ) إن(إذا جاءت ! طيب) َما(بشرط زيادة ) إن(ل بعدھا الفع

  . وغيرھا ويشمل الشرط والجزاء) َما(Kالمجردة عن 

َوغير ْمن .ماِإ ََ ِطوالب ِ ِ َ َالجزا َ َ..  

ٌ عنه بأنه قليل ھنا ُيْحمل على أنه ج$ائز ف$ي Kكل ما عبر.. قليل: ٌأن ذلك جائز في ا�ختيار يعني: ومقتضى ك.مه َ
ْلم(ا�ختيار، وسبق أن    . الضرورة: سيبويه يرى أنھا من خصائص الشعر يعني) َ

Kأن ذلك جائز في ا�ختيار وبه صرح في الت$سھيل: مقتضى ك.مه  ال$شرط ج$واب تلح$ق وق$د: "ھ$و نف$سه فق$ال.. ٌ
  ًرط اختيارا يعني نون التوكيد قد تلحق جواب الش" ً اختيارا

ًإذا ن$وزع ف$ي موض$عين،  " ض$رورةً مطلق$ا ال$شرط وج$واب) Kإم$ا( ش$رط غير في دخولھا أن إلى غيره وذھب"
ْل7م(التوكي$د بع$د : ًبأنه � يجوز اختيارا وإنما ھو يكون من قسم الضرورات وھو َغي7ر(وبع$د ) َ ْم7ن .م7اِإ َ ِطوال7ب ِ ِ َ َلج7زاٱ َ َ (

Kمطلقا وإذا أكَد إنما يكون في الشعر على جھة الخصوص) .ماِإ( غير Kفذھب بعضھم إلى أنه � يؤكد بعد l ًُ.  

  :من أدوات الشرط كقوله) .ماِإ(والواقع بعد 

ْمن ْنثقفن َ َ َ ْ ْمنھم َ ُ ْ َفليس ِ ْ َ   .. ٍبِآيِب َ

ْمن( ْنثقفن(شرطية و) َ َ َ ْ lھذا فعل مضارع أكد بعد ) َ ْمن(ُ Kحينئ$ذ نق$ول ض$رورة وإن عب$ر عن$ه الن$اظم) َ  بأن$ه قلي$ل، ٍ
َغير(ھذا من توكيد الشرط بعد    : ، ومن توكيد الجزاء قوله).ماِإ َ
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َومھما ْ َ َتشأ َ ُمنه َ ْ ُفزارة ِ َ َ ًتمنعا َ َ َْ َ..  

َومھما ْ َ َتشأ َ ًتمنعا  ..َ َ َْ ً إذا أكده بعد الجواب، إذا نقول قول الناظم ھناَ ًK  

َويفع77777777777777777777777777777777ل آتي77777777777777777777777777777777ا . . . ..... . .  َ َِ ْ ْ   

  

ْذا طل7777777777777777ب أو ش7777777777777777ر َْ َ ٍ َ َ َطا ٱم7777777777777777ا تالي7777777777777777اَ .ِ َ ً  

  

َأو مثبت7777777777777777ا ف7777777777777777ي ق7777777777777777سم م7777777777777777ستقب6 َ ْ ُ َ َ ُ ْْ َ َْ ٍَ ِ ً َ
  

  

َوق7777777777777777777777777777ل بع7777777777777777777777777777د  ْ َ َ. َ......................  

  

ٍبين لنا ما يجب وما يكثر وما يقل، حينئذ عل$ى ك$.م الن$اظم ھن$ا أن بع$ض أن$واع الفع$ل الم$ضارع يج$ب توكي$ده  K
  :وھو الذي عناه بقوله

ْأو ً مثبتاَ َ ٍفي قسم ُْ َ َ َمست ِ ْ َقب6ُ َ ًآتيا(Kوإن لم ينص على أنه واجب،   ْ َ ٍطلب َذا ِ َ ًأو ش7رطا(ھ$ذا كثي$ر، ) َ ْ َ َتالي7ا .م7اِإ َ ِ ھ$ذا ) ً◌َ
Kحسن اختاره سيبويه وتبعه المتأخرون، وأما  l)َبعد ْ َما ولم وبعد َ ْ َ َ َ َْ َوغيرَ ) َ ھذه أربع$ة أن$واع توكي$د الفع$ل الم$ضارع ) .ماِإ ََ

ِيم$ا بينھ$ا ف$ي القل$ة فبع$ضه ن$ادر وبع$ضه ُحك$م علي$ه بال$ضرورة، وإن ك$ان ظ$اھر ك$.م بعدھا قليل، وق$د تختل$ف ھ$ي ف K
  . Kأنه يجوز في ا�ختيار ليس في الضرورة، =نه لو كان كذلك لوجب تقيده: الناظم

  : توكيد الفعل المضارع له حا�ت خمسة: lتوكيد الفعل المضارع له حا�ت، نلخص ما ذكره الناظم: نقول ھنا

ًُمثبت$$اًأن يك$$ون توكي$$ده بھم$$ا واجب$$ا، وھ$$ذا ل$$ه موض$$ع واح$$د، وذل$$ك إذا ك$$ان : ُلھ$$اKأو َ ًُم$$ْستقب. ْ َ ْ ٍ جواب$$ا لق$$سم غي$$ر َ ً
ًمفصول من �مه بفاصل، إذا قوله ٍ:  

ًأو مثبتا َ ُْ ٍفي قسم َ َ َ َمستقب6 ِ َ ْ ُْ َ..  

ًأن يكون توكيده بھما واجبا، وذلك إذا كان مثبت$ا م$ستقب.: Kھذا النوع ا=ول ً ٍ جواب$ا لق$سم غي$ر مف$صول م$ن �م$ه ً ٍ ً
ْتا[ =كيَدن أْصنامكم((بفاصل  ُ ََ َِ ََ K ِ َ K]((انظر]57:ا=نبياء ) !]كيَدن(ھذا قسم ) ٍوتا=K ِ َ وھ$و فع$ل م$ضارع : ھن$ا مح$ل ال$شاھد) َ

Kُمؤكد بالنون لوقوعه في جواب القسم ودخلت عليه ال.م مباشرة ولم يفصل بينھما فاصل، لو كان منفي K ا◌ ل$م يؤك$د، ل$وK ً َ
َكان فاصل بين ال.م والفعل لم يؤكد، لو كان دا� على الحال لم يؤكد، إذا كل قيد من ھذه القيود لھا ُمحترز ٍ ًٌ ّK Kً .  

ًو� يجوز توكيده بھما إن كان منفيا نحو K))ُتا[ تفتأ َ َ َْ ِ K]((ًدا� على الح$ال: ً أو كان حا� يعني]85:يوسف K .. ق$د يؤك$دK
Kھو دال على الحال، مثلوا له بقراءة ابن كثيرو v )) =ُ ِقسم بيْوم القيامة َ ِ َِ َ َْ ِ ِ ُ ھ$ذه �م الق$سم ودخل$ت عل$ى ) ال$.م (]1:القيام$ة)[ْ

  ).الحال: (الفعل والمراد به

  : وقول الشاعر

َيمين ِ ِبغAًُ اَ .كل ُضْ ِامر ُ   ..ٍئْ

ًيمينا( ِ ِبغAُ(ھذا قسم ) َ ًليه ال.م، إذا لم ُيؤكده، لكونه دا� على الح$ال، =ن$ه يخب$ر ھذا فعل مضارع دخلت ع) ُضْ K l ًَ
Kكلھو يبغض .. عن حاله ھو ِئ ما ترك أحدا، حينئذ وقت الك.م ُوجد البغض في قلبهِاْمر ُ ٍ ً ًأو كان مف$صو� م$ن ال$.م . ٍ

َولسْوف ُيْعطيك ربك فتْرضى((: نحو َ َ َ َ َ ََ َ k ِ   .ب التأكيدوجو:  ھذه الحالة ا=ولى]5:الضحى))[َ

ًأن يكون قريبا من الواجب، وذلك إذا كان شرطا لـ : الثانية ھذا قري$ب م$ن ) .إما(يعني بعد ) .ماِإ(Kالمؤكدة بـ ) إن(ً
َالواجب، ولذلك الذي يدل على أنه قريب من الواجب، فلو قيل بوجوبه لما امتنع أنه لم يرد ف$ي الق$رآن إ� ك$ذلك نح$و َ: 

Kوإم$$ا تخ$$افن(( Kَ َ َ ِ Kإم$$ا ن$$ذھبن ] ((58:ا=نف$$ال[))َ Kَ َ ْ َ ِفإم$$ا ت$$ري] ((41:الزخ$$رف))[ِ َِ َ َK فع$$ل م$$ضارع :  نق$$ول ھ$$ذا كل$$ه]26:م$$ريم)[َن
ٌليس بواج$ب وإنم$ا ھ$و قري$ب م$ن الواج$ب وھ$و خ$اص ب$ـ : Kُمؤكد بالنون وھو قريب من الوجوب يعني ٌ ٍK)ال$شرطية ) إن

َالمؤكدة، ومن تْرك توكيده بعد ) َما(بعدھا  ِ l)قول الشاعر) ا.إم:  

ِصاحَ يا .إما َ ِتجدني ِ ْ ِ َغير َ ْ َجد ِذي َ   .. ٍةِ

.إم77ا( ِتج77دني ِ ْ ِ lتج$$َدني(م$$ا ق$$ال  )َ ِ ِتج77دني(، )َ ْ ِ kعل$$ى ا=ص$$ل الن$$ون ھ$$ذه ن$$ون الوقاي$$ة، وھ$$و قلي$$ل وقي$$ل يخ$$تص ) َ
  . الواجبٌقريب من : kقليل وقيل يختص بالضرورة، ولذلك قيل) .ماِإ(ترك توكيده بعد : بالضرورة، يعني

Kأن يكون كثيرا، وذلك إذا وقع بعد أداة الطلب، وقلن$ا ھ$ذا ي$شمل س$تة، ھ$ذا كثي$ر ھ$ذا ول$يس بقلي$ل : الحالة الثالثة ً
  . Kومثلنا با=مثلة السابقة � نحتاج إلى اFعادة

َالزائدة التي لم تْسبق بـ ) َما(النافية أو ) َ)(ًأن يكون قلي. وذلك بعد : الحالة الرابعة ُواتق$وا ((: كقول$ه تع$الى) إن(ُ K َ
ًفتنة � تصيبن الذين ظلُموا منكم خاصة ًK ِ ِ K ِ َِ َْ ُ ْ َ ُ َْ Kَ   :  وقوله]25:ا=نفال))[َ

َقلي6 ِ ِبه َ َيحمدنك َما ِ . َ َ ْ ٌوارث َ ِ َ..  
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  .ھذا قليل

ْلم(Kأن يكون أقل من ذلك، وذلك بعد : الخامسة   ): .ماِإ(ٍوبعد أداة جزاء غير ) َ

ُيحسبه َ ْ ُاھلَالج َ َيعلما ْلم َما ِ ْ ََ..  

ٌإذا واجب، قريب من الواجب، كثير، الرابع َالزائ$دة الت$ي ل$م ت$ْسبق ) َم7ا(النافي$ة أو) َ)(ًأن يكون قلي. وذلك بعد : ً ُ
ْلم(Kأن يكون أقل من ذلك وذلك بعد : ، الخامس)إن(بـ    ). .إما(ٍوبعد أداة جزاء غير ) َ

ْف7أنزلن: (ومثل$ه ال$دعاء نح$و) " ًاَدْي$َز Kنَبِراْض( نحو ا=مر فعل وكيدالت نونا تلحق  أي: "قال الشارح ھنا َ ِ ْ َ ًس7كينة َ َ ِ َ 
َعلينا َ ْفأنزلن) (َ َ ِ ْ َ   . ھذا دعاء) َ

ًلت$$ضربن زي$$دا، و( نح$$و ٍطل$$ب عل$$ى الKال$$د الم$$ستقبل الم$$ضارع والفع$$ل"  K� ت$$ضربنK ًزي$$دا " (مث$$ل ب$$ا=مر وK)(َ (
  .Kتفھام وبقي التمني والعرض وإلى آخرهاس) ًزيدا Kتضربن وھل(الناھية 

ْفإم$ا تثقف$نُھم (( :تع$الى قول$ه ومن$ه )ُهْبِرأْض$ً اَدْي$َز Kنَبِرْضَت$ اKإم$( نح$و) َم7ا(ب$ـ  دةKكَالمؤ) إن( بعدً شرطا والواقع"  K َ َ َ َْ K ِ 
ِفإ ً)اَدْيَز Kنَبِرْضَلت و'( مستقب.ً مثبتا ٍقسم جواب الواقع أو .. ا]ية]57:ا=نفال))[  نح$و ب$النون دKك$َؤُي ل$مً مثبت$ا يك$نْل$م ن َ

 بع$د الواق$ع الم$ضارع الفع$ل ف$ي الن$ون دخ$ول Kوق$ل، )ا]ن ٌدْي$َز ُومُق$ََيل و'( نحوً حا� كان إن اَذَوك )اَذَك ُلَعْفَت � و'(
يعن$ي بع$د " ن التوكيد بعدھا شاذKوصرح في الكافية بأ) Kُرب(الواقعة بعد ) َما(وشمل  )إن( تصحب � التي الزائدة) َما(
  ).Kُربما(

ٍبعْين(نحو ) إن( تصحب � التي الزائدة) َما( بعد الواقع المضارع الفعل في النون دخولKوقل  َ َأرين$ك اَ م$ِ َ َKھاُھن$ا َ َ (
ْلم(والواقعة بعد    :كقول الشاعر) َ

ُيحسبه ْ َ ْ ُالجاھل َ ِ َ ْمالم ْ َ ًيعلم َ ْ   يعلمن.. اََ

Kواتق$وا فتن$ة � ت$صيبن ((  :النافي$ة ف$ي قول$ه تع$الى) َ)(والواقع بع$د  ِ َِ َُ ْ ًُ َ K]((والواق$ع بع$د ]25:ا=نف$ال )َغي7ر م$ن ) .م7اِإ َ
  :أدوات الشرط

ْمن ْنثقفن َ َ َ ْ ْمنھم َ ُ ْ َفليس ِ ْ َ   ..ٍبِآيِب َ

  . كذلك بعد الشرط

ًثم قال بعدما بين لنا متى تتصل النون بالفعل مطلقا قال K K ُ:  

َوآخر ِالمؤكد َِ . َافتح كابرزا ُ َ َُ ْ ْ   ً كابرزا..ْ

َافتْح( Kآخر الُمؤكد ْ َ ًفع$ل ا=م$ر وج$ب ف$تح آخ$ره، فيك$ون حينئ$ذ مبني$ا عل$ى .. Kإذا اتصلت نون التوكيد بالفعل: ًإذا) ِ ٍ
ُاْضربن يا زْيد(الفتح  َ K َ Kاْضربن) (ِ َ َاْض$ربْن ي$ا ز(lفعل أمر مبني على الفتح �تصاله بن$ون التوكي$د الثقيل$ة، ) ِ َ فع$ل أم$ر ) ُْي$دِ

ٌليق$ومن زْي$د(lمبني على الفتح �تصاله بنون التوكي$د الخفيف$ة،  َ K َ lفع$ل م$ضارع مبن$ي عل$ى الف$تح �ت$صاله بن$ون التوكي$د ) َُ v
Kوھلم جرا، وھذا سبق بحثه والخ.ف فيه وذكر المذاھب في أول الكتاب.. الثقيلة َ K.  

ْوأع77777777777777777777 ُربواـَ ًضارعاـ77777777777777777777ُم َ ِ َرياـَع77777777777777777777 ِْنإ َ ِ  

  

ًشترط حينئ$$ذ ف$$ي الن$$ون أن تك$$ون مباش$$رة، ف$$إن ل$$م تك$$ن مباش$$رة ب$$أن ك$$ان ث$$م فاص$$ل ملفوظ$$ا ب$$ه نح$$وفُي$$ ٌ ٍK َو� ((: َ
lَتتبع$$ان ِ K ً أو ُمق$$درا نح$$و]89:ي$$ونس))[َ K Kلتْبل$$ُون((: َ َ ُ ِفإم$$ا ت$$ري(( ]186:آل عم$$ران))[َ َِ َ َKحينئ$$ذ يك$$ون الفاص$$ل ]26:م$$ريم))[َن ٍ

ًُمقدرا، فالفعل في ھذه ا=حوا K ًل الث.ثة يك$ون ُمْعرب$ا � مبني$ا، َ ً َ)lَتتبع$ان ِ K ِت$ري(ا=ل$ف ھ$ذه فاص$ل، وك$ذلك ) َ َ نق$ول الي$اء ) Kنَ
Kلتْبلُون(فاصل،  َ ُ ٍالواو فاصل، =نه فاعل، حينئذ تأكيد الفعل في ھذه ا=حوال الث.ث$ة � يقت$ضي بن$اءه، وھ$ذا كم$ا س$بق ) َ K

  . بيانه

َوآخر( Kھذا مفعول ُمقدم وھو) َِ َ ِالمؤك7د( مضاف وٌ . ْاف7تح(ٌم$ضاف إلي$ه، ) ُ َ kلتركب$ه معھ$ا ترك$ب خم$سة ع$شر، و� ) ْ kَ َ
َك77ابرز(ًف$$رق ب$$ين أن يك$$ون ص$$حيحا  َُ َاخ$$شيْن، واْرم$$يْن، واغ$$زوْن: ًأو ُمع$$ت. نح$$و) ًاْ َ َُ ْْ ًأْم$$را، أو م$$ضارعا نح$$و.. َِ ھ$$ل : ً

Kتْبُرزن، وھل تْرمين؟ ولذلك قال الناظم  ِ Kَ َ َكابرزا(َ َُ   . ًنون التوكيد الخفيفة ألفا.. لب النون ھنابق) ْ

َآخر: (ًإذا ِالمؤكد ِ . ْافتح ُ َ ٌُمطلقا سواء كان فعل أمر، أو فعل مضارع بالشروط ال$سابقة، ) ْ َك7ابرزا(ً َُ َك$اْبُرز: أي) ْ .. ْنَ
َاب7رزا(كقول$ك  ُ ًفع$ل أم$ر مبن$ي عل$ى الف$تح �ت$صاله بن$ون التوكي$د الخفيف$ة الُمنقلب$ة ألف$ا، ھ$ذه) ْ ْ l لغ$ة جمي$ع الع$رب س$$وى 

َفزارة َ ً فإنھا تحذف آخر الفعل إذا كان ياء تلي كسرة نحوَ Kتْرمين: َ ِ ِتْرمن، بحذف الياء بشرط أن يكون آخره ي$اء قبلھ$ا .. َ K ِ َ
ًھل تْرمن يا زْيد؟ وھذا الحكم إذا كان الفعل ُمسندا لغير ا=لف والواو والياء، يعني: كسرة فتقول ُ َ َK َوآخ7ر(قول$ه : ِ ِالمؤك7د َِ . ُ 
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ْافتح َ ٌإذا كان الفعل غير مسند =لف أو واو أو ياء، وأما إذا أكَد ما ھ$و م$سند إل$ى ا=ل$ف أو ال$واو أو الي$اء فھ$ذا أش$ار ) ْ l ُ ٍ ٍ ٍ
كه: يعني) ُهْلُكْاشَو: (إليه بقوله lُحر.  

    :قال رحمه ' تعالى

َواش77777777777777كله قب77777777777777ل م77777777777777ضمر ل77777777777777ين بم77777777777777ا ْ َ ْ ُ ْ َِ ٍ َ ٍْ َ َ ُ ُ ْ  

  ج

َج777777777777777انس م777777777777777ن تح777777777777777 َ ََ َْ َرك ق777777777777777د علم777777777777777اِ ُ cِ ٍْ َ
  

  

ْوالم77777777777777777777777ضمر ٱحذفن77777777777777777777777ه إ) ٱAل77777777777777777777777ف ْ َ َ ْ ُِ َِ . ِ ُ . َ ْ  

  

ْوإن يك7777777777777ن ف7777777777777ي آخ77777777777777ر ٱلفع7777777777777ل أل77777777777777ف ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ ُْ ِ  

  

َفاجعل77777777777777ه من77777777777777ه رافع77777777777777ا غي77777777777777ر ٱلي77777777777777ـا َ ْ َ َ َ ْْ َ ًْ ِ ُِ ُْ َ
  

  

َوال777777777777777777واو ي777777777777777777اء كاس777777777777777777عين سعيـ777777777777777777ـا ْ َ َ َ ْ ً َ َ َ. َ ِ ْ  

  

ِواحذف7777777777777ه م7777777777777ن راف7777777777777ع ھ7777777777777اتين وف7777777777777ي ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ َ َ ِْ ُ ْ
  

  

ٌواو وي77777777777777777ا ش77777777777777777كل  ْ َ َ َ ِمج77777777777777777انس قف77777777777777777ـيٍَ ُِ ٌ َ ُ  

  

َنح7777777777و ٱخ7777777777شين ي7777777777ا ھن7777777777د بالك7777777777سر وي7777777777ا َ ْ َ ُ ِْ َ ْ َ ْ َْ ِ ُِ ِْ  

  

َق77777777777وم ٱخ77777777777شون واض77777777777مم وق77777777777س م77777777777سويا M َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ِْ ْ ُْ َ ْ َ
  

  

  

ُواشكله ( ُ ْ ْوإن(قلنا يعبlر ابن مالك بالشكل عن الحرك$ة ) َ ِ ٍب7شكل َ ْ َ َخي7ف ِ ٌل7بس ِ ْ ُواش7كله(يعن$ي بحرك$ة، ) َ ُ ْ ال$ضمير ) َ
َقبل(يعود على آخر الفعل  ْ ٍمضمر َ َ ْ ُ.(  

َقب7777777777777ل م7777777777777ضمر ل7777777777777ين بم7777777777777ا. . . .  ْ َ ْ ُ ِْ ٍ َ ٍ َ َ
  

  

َج777777777777777777انس م777777777777777777ن تح777777777777777777رك ق777777777777777777د علم777777777777777777ا ُ c َ َ َِ ٍ ِْ َْ َ َ  

  

ْواشكل( ُ ْ ًھذا فعل أم$ر مبن$ي عل$ى ال$سكون، والفاع$ل ض$مير م$ستتر وجوب$ا تق$ديره أن$ت ) َ v)ھن$اء ض$مير ) والھ$اء
Kمتصل مبني على ال$ضم ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول ب$ه  K)ُاش7كله ُ َوآخ7ر(K عل$ى آخ$ر الفع$ل، =ن$ه ق$ال ويع$ود ال$ضمير ھن$ا) ْ َِ 

ِالمؤكد . ْافتح ُ َ ُواش7كله(K=نه ھو محل البناء وھو محل اFع$راب، ) ْ ُ ْ َقب7ل(مت$ى؟ ) َ ْ ٍم7ضمر َ َ ْ ٍل7ين ُ Kقب$ل ض$مير، وإنم$ا يك$ون ) َ
ًذلك إذا كان واوا أو ألفا أو ياء ً ً.  

ٍلين( ٍم7ضمر(ھذا نع$ت ل$ـ ) َ َ ْ َبم7ا(، )ُ َج7انس ِ ُاش$كلُه.. سيعن$ي بال$ذي ج$ان) ََ َج$انس بال$ذي ْ َبم7ا: (ً، إذاََ lمتعل$ق بقول$ه ) ِ
ُاشكله( ُ َبما(وھي موصول واقع الحركات المجانسة ) ْ َجانس ِ َجانس) (ََ ) َم7ا(ھذا فعل ماض$ي والفاع$ل ھ$و يع$ود عل$ى ) ََ

َبم$ا جان$سه يعن$ي ج$انس ذل$ك الم$ضمر يعن$ي.. وھو العائ$د، والمفع$ول مح$ذوف َ َ فم$ن جن$سه ًم$ن جن$سه، إن ك$ان واوا : َ
ًالحركة تكون ضمة، وإذا كان ألفا واضح أن من جنسه تكون الفتحة، وإذا كان ياء كان من جنسه الكسرة K Kً ْ .  

ْمن( ٍتحرك ِ c َ ْم7ن(ًھنا واقع$ة عل$ى الحرك$ات المجان$سة، إذا ) َما(Kفدل على أن ) َما(ٌھذا بيان لـ ) َ ٍتح7رك ِ c َ ھ$ذا ج$ار ) َ
اش$كله بحرك$$ات : ًواقع$$ة عل$ى الحرك$ات المجان$سة، إذا) َم7ا(أن ا�س$م الموص$ول ھن$ا ف$دل عل$$ى ) َم7ا(ٌمج$رور بي$ان ل$ـ 

ًمجانسة من جنس حرف اللين، إن كان واوا فالحركة المجانسة ضمة، وإن كان ياء فالحركة المجانسة ھ$ي الي$اء،  K ً K)ْق7د َ 
َعلما ْقد(ا=لف لmط.ق و) ُِ ٍ تحركللتحقيق والجملة صفة لـ) َ c َ َ.  

ُواش7777777777777ك ْ َقب7777777777777ل ُلهَ ْ ٍم7777777777777ضمر َ َ ْ ٍل7777777777777ين ُ َبم7777777777777ا َ ِ  

  

َج77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777انس  ََ. . . . . . .  

  

ٌإذا ات$$صل بالفع$$ل الم$$ضارع ن$$ون التوكي$$د الثقيل$$ة أو الخفيف$$ة وك$$ان الفع$$ل ات$$صل ب$$ه ض$$مير أل$$ف أو واو أو ي$$اء  ٌ ٌ ٌ K K
ُاشكله( ُ َبحركة من جنس الواو أو الياء، والواو والي$اء تْح$ذف وا=ل$ف س$يأتي بحثھ$ا، يعن$ي) ْ Kع$ل المؤك$د بإح$دى أن الف: ُ َ

ًالنونين إذا كان فاعله ضميرا لينا فإنك تجعل في آخر الفع$ل ش$ك. مجان$سا ل$ذلك ال$ضمير، ف$إذا ك$ان الفع$ل م$سندا إل$ى  ً ً ًً K
َواو الجماع$$ة حينئ$$ذ تح$$ذف ال$$واو وت$$أتي بحرك$$ة م$$ن ج$$نس ال$$واو وھ$$ي ال$$ضمة تجعل$$ه عل$$ى آخ$$ر الفع$$ل  K Kاْض$$رُبن ي$$ا (ٍ ِ

ُزْيدوْن ُشكلهٱ (ماذا صنعت؟) َ ُ ُت$ْضرُبن ي$ا زْي$دوْن: (lيعني أخر الفعل الذي �بس النون، اشكله من جنس الواو تق$ول) ْ َ َK ِ ..
ُاْضربن يا ھند ْ ِ K ِ ُاْضربن يا ھند(ٌياء ومن جنسھا الكسرة فقلت .. شكلته بالكسرة) ِ ْ ِ K ِ ِ .(  

ًشك. ُمجانسا لذلك ال$ضمير، وش$مل قول$ه  َقب7ل(ً ْ ٍم7ضمر َ َ ْ ٍل7ين ُ ٍل7ين) (َ ٍل7ين(ھ$ذا نع$ت لم$ضمر، ش$مل قول$ه ) َ أل$ف ) َ
َھ$ْل تقوم$انl ي$ا زْي$َدان؟(Kالتثنية وواو الجماعة وي$اء المخاطب$ة، فتق$ول  َ ََ َتقوم$انl(Kھ$ذا واض$ح أن ا=ل$ف تبق$ى ) َُ ُ َ ..lَتتبع$ان ِ K َ (

ُھ$ل تق$وُمن ي$ا زْي$دوْن؟(ٍبقيت ا=لف وحينئذ يكون من جنسھا م$ا قبلھ$ا، و َ َK ُتق: (أص$لھا) ُ ُِح$ذفت ال$واو كم$ا س$يأتي ) وم$ونَ
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ك الحرف ا=خير بضمة من جنس الواو، وھذا يسھlل علي$ك المھم$ة ب$دل أن تع$رف التفاص$يل  lحينئذ تحرK K َ ُ ث$م ) تقوم$ون(ٍ
ًت$$والي ا=مث$$ال ث$$م التق$$ى س$$اكنا K ك الح$$رف ا=خي$$ر : � مباش$$رة.. ُ lِك$$ل فع$$ل أس$$ند إل$$ى واو الجماع$$ة اح$$ذف ال$$واو ث$$م ح$$ر ُ ٍ

Kبالضم Kتق$وُمن: ھ$ل تقوم$ون(ة وتنتھي َ ُ ُھ$ل ت$ْضربن ي$ا ھن$د.. َ ْ ِ K ِ ِ Kحركت$ه بالك$سرة، � يحت$اج أن تع$رف التف$صي.ت الت$ي ) َ K K
  . ستأتي معنا إن شاء '

ٍلين(وشمل قوله  َھل تقومانl ي$ا زْي$َداْن(Kألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ) َ َ ََ ُھ$ل تق$وُمن ي$ا زْي$د.. ُ َ َK .. وْنُ
Kھل تقومن يا ھند ِ ُ K، وشمل أيضا الصحيح كا=مثلة السابقة، والمعتل ا]خر نحو )َ َھل تغزوانl ي$ا زْي$َداْن(ً ْ Kھ$ل تغ$زن ي$ا .. َُ ُ ْ َ

ُزْيدوْن وھل تغزن يا ھند ْ ِ K ِ ْ َ Kحكم عام يشمل المعتل ويشمل الصحيح، إذا إذا كان الفعل المؤك$د ب$النون الثقيل$ة أو الخفيف$ة ) َ ً
َسندا إل$ى واو الجماع$ة أو ي$اء المؤنث$ة المخاطب$ة تح$ذف ال$واو وتح$ذف الي$اء وت$أتي بحرك$ة م$ن ج$نس ال$واو أو الي$اء م K َ ً

ك بھا آخر الُمؤكد، وھذا استثناء من القاعدة العامة lٌتحر K َ.  

َوآخر( ِالمؤك7د َِ . ْاف7تح ُ َ ُواش7كله(ھ$ذه قاع$دة عام$ة، ث$م اس$تثنى من$ه ھ$ذه الحال$ة ق$ال ) ْ ُ ْ ْقب7 َ ٍم7ضمرَ لَ َ ْ ُاش7كله) (ُ ُ يعن$ي ) ْ
كه  lَقبل(حر ْ ٍمضمر َ َ ْ ٍلين ُ َبما َ َجانس ِ ْمن(يعني من جنس ذلك المضمر، فالواو قبلھا ضمة والياء قبلھا كسرة ) ََ ٍتح7رك ِ c َ ْق7د َ َ 

َعلما ُِ.(  

ُواشكله( ُ ْ ك آخر الُمؤكد حالة كون ھذا ا]خر ) َ lأي حرK َقبل(َ ْ ٍمضمر َ َ ْ ٍلين ُ ٍلين) (َ ْن(Kح ال.م مخفف بفت) َ lقي$ل ھ$ذا ) لي
ھ$ذا ) ِل$ين(لك$ن ) ِ و ل$ينَل$ين(Kھو المسموع والظاھر وإن جاز ك$سرھا عل$ى أن$ه م$ن النع$ت بالم$صدر يعن$ي يج$وز في$ه 

ْن(Kھذا مخفف ) َلين(مصدر و lفيجوز فيھا الوجھان) لي.  

ُوالم77ضمر احذفن77ه( . َ ِ ْ َ َ ْ ُ ُاش77كله) .. (َ ُ ِْضمر اْحذف$$ُهالُم$$بحرك$$ة م$$ن ج$$نس الي$$اء ث$$م ) ْ ُوالم77ضمر احذفن77ه (َ . َ ِ ْ َ َ ْ ُ َالم77ضمر) (َ ْ ُ (
l الُمتق$دم وھ$و َالُم$ْضمرھنا للعھ$د، أي ) أل(المراد به المعھود السابق  َ َقب7ل(، قول$ه )Kالل$ين(َ ْ ٍم7ضمر َ َ ْ ٍل7ين ُ احذف$ه إذا ك$ان ) َ

ك آخر الفعل بالضمة إن كان واوا وبالك$سرة إن ك$ان ي$اء lًواوا أو ياء، وتحر ًً ُ ًK ْل7فَاA .ِ)إ (َ ھ$ذا اس$تثناء، فتبق$ى ا=ل$ف � ) ِ
  . Kتحذف، =نك لو حذفت ا=لف �لتبس بالمسند إلى الواحد

َ� تتبع$$انl: ( ل$$و قي$$ل ِ K َ� تت$$بعنl(اح$$ذف ا=ل$$ف ) َ ِ K Kلُينب$$ذن((مث$$ل ) َ َ َ ْ K حينئ$$ذ ص$$ار ظ$$اھره أن$$ه ُمح$$رك ]4:الھم$$زة))[َ َ ٍ
Kسندا إل$ى الواح$د، وأم$ا إل$ى المثن$ى حينئ$ذ � ُيْعل$م أن ھ$ذه الحرك$ة حرك$ة مناس$بة بالفتحة، وإنما يكون كذلك إذا ك$ان م$ Kَ ًٍ K

Kا=لف، =ن الواو يناسُبھا الضمة والياء يناسبھا الكسرة وا=ل$ف يناس$بھا الفتح$ة، فل$و ح$ذفناه وأبقين$ا الفتح$ة يلت$بس بف$تح  ِ
َالبناء، حينئذ � ندري ھل ھذه الفتحة فتحة بناء أو بني ْ ِ َ� تتبعنl(ة؟ ھذا يلتبس ٍ ِ K ھذا يلتبس، ھل ھو م$سند إل$ى الواح$د أم ) َ

  . �؟ فتبقى ا=لف � تحذف

ُوالمضمر احذفنه(ًإذا  . َ ِ ْ َ َ ْ ُ َوالم7ضمر(المضمر المسند إليه الفع$ل، ) َ َ ْ ُ Kللعھ$د، أي الم$ضمر الُمتق$دم ال$ذي حركن$ا ) أل) (َ l َ َ
ْالم77ضمر اح(م$$ا قبل$$ه م$$ن ج$$نس ذل$$ك الح$$رف،  َ َ ْ ُذفن77هُ . َ َالم77ضمر(م$$ا إع$$راب ) ِ َ ْ ِاْح$$ذف (ھن$$ا؟ من$$صوب عل$$ى ا�ش$$تغال، ) ُ

َالُم$ْضمر K بحرك$ة مجان$$سة ث$$م احذف$$ه ول$يس مطلق$$ا◌، اس$$تثني ا=ل$$ف، =ن$ك ل$$و ح$$ذفت ا=ل$$ف ْاش$$كلُهأي ال$$سابق يعن$$ي ) َ ً َ
  . ٍلوقعت في لبس وحرج

ُوالمضمر احذفنه( . َ ِ ْ َ َ ْ ُ ً التق$اء ال$ساكنين مبقي$ا حركت$ه دال$ة علي$ه كم$ا س$يأتي، يعني المضمر المسند إليه الفعل =جل) َ ً l
ْلفَاA .ِ)إ( Kأْبقھا لخفتھا) ِ ِ ِ   : ًودفعا للوقوع في اللبس والحرج، ثم قال َِ

ِوإ ْيكن ْنَ ُ ِالفعل ِآخر ِفي َ ْ ْلفَأ ِ ُفاجعله منه   ِ ُْ ِ َ ْ ًياء: َ َ..  

ُيكْن َوإْن( ٌأل$ف َ ِالفْع$ل ِآخ$ر ِ ف$يِ ْأل7ف(ًل مختوم$ا ب$ـ يعن$ي إذا ك$ان الفع$) ِ َيخ$شى(مث$ل ) ِ ْ Kھ$ذا فع$ل م$ضارع معت$ل ) َ
ٌا]خر وھو مختوم با=لف  ِوإ(ِ ْيكن ْنَ ُ ٌلفَأ َ ْيكن(ھذا اسم ) ِ ُ ِالفعل ِآخر ِفي(، )َ ْ ْيك7ن(lمتعل$ق بمح$ذوف خب$ر ) ِ ُ ويحتم$ل أن ) َ

ْيكن( ُ Kھنا تامة، وإن ُيوجد ألف في آخر الفعل، حينئذ له حكمان، ثم إن ) َ ُ ٍ ٌ K ًالفعل إن كان آخره ألف$ا ف$إن ل$ه حكم$ا غي$ر م$ا ً
Kتقدم وله حالتان َ َ:  

  .أن يكون مرفوعه غير الواو والياء: ا=ولى

  . أن يكون مرفوعه الياء والواو: الثاني

ًإذا إذا كان مختوما با=لف إما أن يرفع واوا أو ياء يعني ً ً ًK :$ًيكون الفاعل إم$ا ض$ميرا مت$ص. وھ$و ال$واو أو الي K ً K اء
  .ًيعني اقلب ا=لف ياء) ًاجعله منه ياء(أو غيرھما، إن كان غير الواو والياء قال 

ِوإ ْيكن ْنَ ُ ِالفعل ِآخر ِفي َ ْ ٌلفَأ ِ ِ..  
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ٍإذا كان آخر الفعل المضارع ألف أو ا=مر وُحذفت ترجع، حينئذ ماذا ن$صنع؟ نق$ول Kالفع$ل حينئ$ذ إم$ا أن يك$ون : ِ ٍ
ُفاجعله منه(Kه واو أو ياء، وإما أ� يكون كذلك قال فاعل: ًرافعا للواو والياء يعني ُْ ِ َ ْ ُفاجعل7ه) (َ َ ْ ُمن7ه(يعن$ي ا=ل$ف ) َ ْ يعن$ي ) ِ

َرافعا غير من الفعل السابق المختوم با=لف ََ ً ِوال7واو * * * َالي7ا ِ َ ًرافع7ا(ھ$ذه جمل$ة معترض$ة .. َ ِ يعن$ي ح$ال ك$ون الفع$ل ) َ
ًرافعا غير الياء والواو، فإن كان رافعا للو ًاو والياء فله حكم آخر، والحكم ھنا فيما إذا كان رافعا غير الواو والياء ق$ال ً

ْفاْجعلُه منُه( ِ َ .اسعين) (سعى(ًيعني اقلب ا=لف ياء فتقول في ) ً ياءَ َ َ   . ًرجعت ا=لف ثم قلبتھا ياء) ْ

ُفاجعله منه( ُْ ِ َ ْ ْاجعل) (َ َ ف$ي مح$ل ن$صب مفع$ول أول ) الھ$اء(ھ$ذا فع$ل أم$ر، والفاع$ل م$ستتر أن$ت وال$ضمير ھن$ا ) ْ
ًياء(و َفاْجعلُه(ھو مفعوله الثاني ) َ ُمنه(، )ً ياءَ ْ ُاجعل7ه(lھذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال م$ن ال$ضمير ف$ي ) ِ َ يعن$ي ) ْ

ُفاجعله منه(حال من المفعول ا=ول،  ُْ ِ َ ْ ًرافعا(أي من الفعل ) َ ِ َرافعا غيرأي حال كون الفعل ) َ ََ ً  إذا ل$م ٍالواو والياء، حينئ$ذ ِ
  : ًيكن رافعا للواو والياء يشمل ث.ثة أحوال

ًإما أن يكون رافعا =لف التثنية، أو الظاھر مطلقا، أو الضمير المستتر ث.ثة أحوال، إذا شمل غير ال$واو والي$اء  ً ًK K
َھل تخشيانK)lألف التثنية نحو  ِھل تخشيان.. َْ َ ِ، ھن$ا أس$ند الفع$ل إل$ى ًآخره ألف، ماذا صنعت؟ قلبت ا=ل$ف ي$اء) تخشى) (َْ ُ

ٍألف ا�ثنين، =نه استثنى ما كان رافعا للياء والواو، إذا كان رافعا ل5لف حينئذ تبقى ا=لف كما سبق ً ً.  

ِوالمضمر احذفنه إ ُ . َ ِ ْ َ َ ْ ُ َ(. Aْلفَا ِ..  

ًفتبقى ا=لف ثم ماذا تصنع؟ تقلب ألف الفعل ياء  K َتخشى (ُ َتخشيا.. ْ ِ وفتح$ت =ج$ل ا=ل$ف فقي$ل ًانقلبت ا=لف ي$اء) َْ ُ
)lَتخشيان Kقلبت ا=لف ياء، =ن الفع$ل ھن$ا مخت$وم ب$ألف ول$م يرف$ع ال$واو و� الي$اء وإنم$ا رف$ع أل$ف التثني$ة، أو الظ$اھر ) َْ ٍ ًٌ ِ ُ

ٌيخشين زْيد(ًمطلقا نحو  َ َK َ َيخشى.. َْ ْ lمختوم با=لف، أكد ) َ َ ٍنقول ھنا أسند إلى اسم ظاھر غير الواو ) يخشى(ٌ ِ   .والياءُ

Kيخ$شين(ًإذا ماذا تصنع؟ تأتي بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وتقلب ا=لف ي$اء فتق$ول  َ ََ ٌھ$ل يخ$شين زْي$د؟ : ، نح$و)ْ َ َK َ َْ
ٌتقلب ا=لف ياء وتفتحھا، وھل تخشين ھند عمرو؟  ْ ِْ K َ َ Kھل تخشين(ً َ َ ِأكد وأس$ند إل$ى الظ$اھر، وھ$ل تخ$شين الھن$دان، وھ$ل ) ْ K َِ َ ْ l ُ

َيخش ْ ًين الزيدون؟ كل ھذا أسند إلى ا�سم الظاھر مع اخت.فه من جھة كونه مف$ردا م$ذكرا أو مؤنث$ا أو مثن$ى أو جمع$ا، َ ً ً ًً K K Kِ Kِ َ
ًفالفع$$ل ف$$ي الجمي$$ع ُيؤك$$د ب$$النون م$$ع قل$$ب ا=ل$$ف ي$$اء لكون$$ه مختوم$$ا ب$$ا=لف ول$$م يرف$$ع واوا أو ي$$اء، أو رف$$ع ال$$ضمير  ً ً K َ

َھند ھل تخشي: المستتر نحو َ ْ ٌْ ًن؟ الفاعل ضمير مستتر وا=لف ھنا التي في الفعل قلبت ياء، فتقلب ا=لف ف$ي جمي$ع ذل$ك ِ ِ Kُ K
  . ًياء

Kأن الفعل الُمؤكد إذا كان مختوما با=لف يعني حرف عل$ة وھ$و أل$ف ول$م يك$ن الفاع$ل ال$واو أو الي$اء : ًإذا القاعدة ً K َ
ٌحينئذ وجب قلب ا=لف ياء في جميع ا=حوال، سواء رف ً ًع اسما ظاھرا أو رفع ضميرا مستترا أو ألف ا�ثن$ين ل$يس ل$ه ٍ ً ً ً

ٌمن الضمير ما يرفعه إ� ألف ا�ثنين وأما الواو والياء فإذا رفعھما حينئذ له حكم آخر ٍ .  

ِوإ ْيكن ْنَ ُ ِالفعل ِآخر ِفي َ ْ ْألف ِ ِ..  

ْيكن ِْنإ( ُ ٌل7فَأ(إن يوجد ) َ ُفاجعل7ه(ف$ي آخ$ر الفع$ل ) ِ َ ْ ُاجعل7ه( ج$واب ال$شرط، الف$اء واقع$ة ف$ي) َ َ يعن$ي اجع$ل ھ$ذا ) ْ
ِالفعل ِآخر ِفي(ا=لف  ْ ُمنه(، )ِ ْ .ياء كاسعين(من الفعل ) ِ َ َ ْ ً َرافعا غير(، )ََ ََ ً ِوالواو َاليا ِ َ  ما ھو غير الواو والياء؟ ھو ا=م$ور )َ

ٍالث.ثة التي ذكرناھا، حينئذ إذا أردت التفصيل تقول K : الفعل المختوم با=لف إما أنK يرفع واوا، وإما أن يرفع ي$اء، وإم$اK Kً ً
ًأن يرفع ألف ا�ثنين، وإما أن يرفع اسما ظاھرا، وإما أن يرف$ع ض$ميرا م$ستترا، ك$م ح$ال؟ خم$سة � س$ادس لھ$ا ً ً ًK K : إم$اK

ًألفا، وإما واوا، وإما ياء ھذه أحوال ث.ثة K Kً ًضمير، وإما اسم ظاھر، وإما مستتر، إن رفع واوا أو.. ً K K ي$اء ل$ه حك$م خ$اص ً
ًسيأتي، إن رفع ضميرا مستترا أو ألفا أو اسما ظاھرا حينئذ وجب قلب ا=لف ياء  ٍ ً ً ً ً Kيخشين(ً َ ََ ْ.(  

ُواحذفه ْ ِ ْ ْ منَ ِرافع ِ ِ َھات َ   ..ِينَ

ْاحذفه( ِ ًيعني احذف ا=لف، إذا إذا رفع الواو أو الياء تحذف ا=لف؛ =ن ا=لف ساكنة والواو الضمير س$اكنة ) ُ◌ْ
ٍياء ال$ضمير س$اكنة إذا التق$ى س$اكنان وا=ل$ف � تقب$ل الحرك$ة، حينئ$ذ ل$يس لن$ا إ� أن نح$ذف ا=ل$ف، وال ُواحذف7ه(ً ْ ِ ْ أي ) َ

َرافعا غير(Kا=لف ھذا إشارة للحالة الثانية التي ھي مفھوم قوله  ََ ً ِوالواو َاليا ِ َ َ .(  

ُواحذفه( ْ ِ ْ ْمن(أي ا=لف ) َ ِرافع ِ ِ َھات َ ٍمخت$وم ب$ألف ٍيعني من فعل ) ِينَ ِراف7ع(ٍ ِ َھ7ات َ َھ7ات(وھم$ا ال$واو والي$اء، ) ِينَ ) ِينَ
ْم7ن(ھذا اسم إشارة يعود على الياء والواو ال$ذي ھ$و الم$ضاف إلي$ه أض$يف،  ِراف7ع ِ ِ َھ7ات َ ال$واو والي$اء وتبق$ى الفتح$ة ) ِينَ

ٌن يبقى دلي$ل علي$ه م$ن جن$سه، Kأن يكون حرف علة وأ: ًقبلھما دلي. عليه، =ن القاعدة أنه � يجوز الحذف إ� بشرطين
ٍ حرف علة، حينئذ ما قبل ِا=لْفوھنا  Kوھو الفتحة وجب إبقاؤه كحاله دلي. على ا=لف المحذوفةِا=لْف ً.  

ْواحذفه( ِ ْ ْمن(أي ا=لف ) ُ◌َ ِرافع ِ ِ َھات َ َيعني من فعل رافع لھاتين اللذين ھما الواو والياء) ِينَ K ٍ ٍ.  
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ِوفي ٍواو* * *  َ َويا َ ْشك َ ٌمجانسٌ لَ َ ِقفي ُِ ُ ..  

ِاخشين: (ًإذا قيل مث. َ َاخشي(أصله ) ْ ِاْضربي(نقول ھذا فعل أمر مثل ) ْ ؟ )اخ$شي(Kات$صل ب$ه الي$اء، أي$ن ا=ل$ف ) ِ
ٍُحذفت للتخلص من التق$اء ال$ساكنين، ل$و أردت تأكي$ده ب$النون الثقيل$ة حينئ$ذ يجتم$ع مع$ك س$اكنان  k K َ الي$اء والن$ون ا=ول$ى (ِ

Kحينئ$ذ التق$ى س$اكنان ھ$ل يج$وز ح$ذف ا=ول؟ يج$وز لك$ن ف$ي ھ$ذا التركي$ب �، =ن$ه � يج$وز ) Kلمحرك$ةالمدغمة ف$ي ا ٍ
ٍالحذف إ� إذا َدل عليه دليل، وھنا لو حذفنا الياء الفتحة السابقة على الياء دليل على ا=لف المحذوفة، حينئذ لو ح$ذفناه  ٌ K

Kن وج$ود ال$شرط، ل$و حركن$ا الفتح$ة ك$سرة لت$دل عل$ى الي$اء ذھ$ب دون دليل وقعنا في المحضور وھو كوننا ح$ذفنا ب$دو K
ك الياء من جنسھا، وما ھو جنسھا؟ الكسرة ولذلك تقول  lِاخشيْن يا ھن$د(دليل ا=لف، ماذا نصنع؟ نحر َ بتحري$ك الي$اء، ) ْ

Kلماذا؟ =نه � يمكن التخلص من التقاء الساكنين إ� بتحرك ا=ول وھو الياء k k K K .  

َاخشو(له الفعل تقول ومث َاخشاْو: (أصلھا) ْ ًواو الجماعة ساكن وا=لف ساكن حذفناھا إذا الواو م$ا قبلھ$ا مفت$وح ) ْ
َاخشْوْن(Kوالفتحة ھنا من أجل الد�لة على ا=لف المحذوفة  kاجتمع عندك ساكنان الواو والنون ا=ولى، � يمكن ح$ذف ) ْ
kذف لك$$ن ف$$ي ھ$$ذا التركي$$ب � يج$$وز ح$$ذفھا، =ن$$ه � ب$$د م$$ن ت$$وفر ال$$واو ف$$ي ھ$$ذا التركي$$ب، ف$$ي بع$$ض المواض$$ع تح$$ KK

Kتكون حرف علة وھو كذلك، وأن يكون ما قبلھا دليل عند حذفھا، � ُبد أن يكون ض$مة موج$ودة، وھن$ا ل$يس : شرطين ْ ٌ K
kعندنا ضمة، و� يمكن تحريك الفتحة ھذه، =نھ$ا ت$دل عل$ى ا=ل$ف المحذوف$ة، إذا لل$تخلص  K Kً K ك lم$ن التق$اء ال$ساكنين نح$ر

ًالواو من جنسھا وھو الضمة، متى ھذا؟ إذا رفع الفعل المختوم با=لف واوا أو ياء، نحذف ا=لف ونبقي حرك$ة ا=ل$ف  ً K َ
ك الواو والياء من جنسھما، ولذلك قال lونحر :  

ِوفي ٍواو* * *  َ َويا َ ٌشكل َ ْ ٌمجانس َ َ ِقفي ُِ ُ ..  

ٌشكل(يعني  ْ ٌمجانس(ٌك الذي ھو تحري) َ َ Kللواو وھو الضمة وللياء وھو الكسرة ) ُِ ِقفي(َ ِيعني تبع) ُ ُ.  

ْواحذفه( ِ ْ ْمن(أي ا=لف ) َ َرافع ھات ِ َ ِ ِ Kوھما الواو والياء، ثم ماذا نصنع؟ عندنا ساكنان الواو والن$ون ا=ول$ى أو ) ِينَ ُ
ِوفي(النون الخفيفة قال  ٍواو َ ِقفي(lھذا متعلق بقوله ) َ ِوتبع ف) ُ ٍواو(ي ُ َوي7ا َ ٌش7كل َ ْ ٌمج7انس َ َ ٌش7كل(، )ُِ ْ ِقف7ي(مبت$دأ و) َ يعن$ي ) ُ

ِتبع ھذا خبر و ٌمجانس(ُ َ ِوفي(ھذا نعت ) ُِ ٍواو َ َويا َ ِقف7ي(lمتعلق$ان بقول$ه ) َ ٌش7كل(: يعن$ي) ُ ْ ٌمج7انس َ َ ِقف7ي(للح$رف ) ُِ يعن$ي ) ُ
ِتبع ُ.  

َأن الواو بعد حذف ا=لف تضم والياء تكسر ھذا مراده، وإ: يعني َْ ُ ِنما اْحتج إلى تحريكھما ولم يحذفا مع كون$ه ق$د ُ K
ِفتحة ا=لف المحذوفة فلو ُحذفا ل$م : أي.. Kيجوز في بعض المواضع، =ن قبلھما حركة غير مجانسة وھي حركة ا=لف

الفتح$ة، kيبق ما يدل عليھما، لو حذفنا الواو دون أن نغيlر ما قبلھ$ا م$ن جن$سھا م$ا بق$ي دلي$ل عن$دنا و� يمك$ن تحريكھ$ا ب
Kوكذلك لو حذفنا الياء لم يبق دليل يدل عليھا ف. يجوز حذف الياء وإنما تحرك من جنسھا أن : يعن$ي. من ج$نس الي$اء.. ُ

ٍا=لف الذي في آخر الفعل احذفه إذا رفع الفعل الياء وال$واو، واجع$ل ال$ضمير ال$ذي ھ$و ال$واو أو الي$اء محرك$ا بحرك$ة  ً K
ك الواو بمجانسھ lك الياء بمجانسھا وھو الكسرتجانسه فتحر lا وھو الضمة وتحرK َ .  

ُنحو( ْ ْاخشين َ َ ِھند بالكسر َيا ْ ْ َ ِْ ُ Kبكسر الياء للتخلص من التق$اء ال$ساكنين، =ن الي$اء س$اكنة فاع$ل، والن$ون الخفيف$ة ) ِ k K
كه بحركة مجانس lھذه ساكنة، التقى ساكنان � يمكن حذف ا=ول لعدم وجود الدليل وإنما حرKة للياء وھي الكسرة.  

َويا ُقوم* * *   َ ُاخشون َ َ ْ..  

ُاخشون َ K بتحريك الواو بالضمة، =ن نون التوكيد ساكنة والواو ساكنة فالتقى ساكنان فا=صلْ K Kح$ذف ا=ول لك$ن : َ
�K يمكن لعدم وجود دليل حينئذ وجب تحريك ال$واو بحرك$ة مجان$سة لھ$ا وھ$ي ال$ضمة َ ْوق7س. (ٍ َم7س(عل$ى ذل$ك ) َِ َوياُ M◌ً (

  . يعني بھما في الحكم

 قب$$ل م$ا َكرlُح$ مخاطب$ة ي$اء أو ٍجم$$ع واو أو اثن$ين أل$ف ب$ه صلKات$ إن ب$النون دKك$$َالمؤ الفع$ل: "ھن$ا ق$ال اب$ن عقي$ل
ًھو محرك � يحتاج إلى تحريك، =ن ا=لف � تكون ألف إ� إذا كان ما قبلھا مفتوحا" بالفتح ا=لف K.  

َيعن$$ي ُيح$$رك بال$$ضم م$$ا قب$$ل ال$$واو، وم$$ا قب$$ل الي$$اء بالك$$سر، ث$$م " بالك$$سر الي$$اء قب$$ل وم$$ا lبال$$ضم ال$$واو قب$$ل وم$$ا" َK
ك: تحذف، يعني lالك.م كله مستقيم بقوله.. تحرk:  

ُواش7777777777777كله ُ ْ َقب7777777777777ل َ ْ ٍم7777777777777ضمر َ َ ْ ٍل7777777777777ين ُ َبم7777777777777ا َ ِ   

  

ْج77777777777777انس م77777777777777ن ِ َ ٍتح77777777777777رك ََ c َ ْق77777777777777د َ َعلم77777777777777ا َ ُِ  

  

ُوالم7777777777777777777777777777777777777ضمر احذفن7777777777777777777777777777777777777ه . َ ِ ْ َ َ ْ ُ َ. . . .   

  

 . . . . . .. . . .  
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ك آخ$ر الفع$ل ال$ذي ھ$و الم$ستثنى م$ن قول$ه  lك واح$ذف، ح$ر lَوآخ7ر(يعني حر ِالمؤك7د َِ . ْاف7تح ُ َ ك$ه بال$ضمة م$ع ) ْ lحرK
كه بالكسرة مع حذف الياء، إذا التحريك والحذف مقترنان lًحذف الواو، وحر ْ.  

ھن$ا التق$ى س$اكنان عل$ى ) انlَبِرْضَت$ ْلَھ َِناَدْيَز يا: (فتقولً ألفا كان إن ويبقى ًياء أوً واوا كان إن الضمير ويحذف
Kح$$رك الب$$اء بال$$ضمة، م$$ع ح$$ذف ال$$واو! ، انظ$$رKنُبِرْضَت$$ ْلَھ$$ ونُدْي$$َز وي$$اlح$$ده،  Kَ :$$نُبِرْضَت$$ ْلَھK ،نِبِرْضَت$$ ْلَھ$$ ُدْن$$ِھ وي$$اK ،

ِھ$ذا فع$ل م$ضارع أس$ند إ) انَبِرْضَت$ (ّانَبِرْضَت$ ھ$ل :وا=ص$لبتحريك الباء بالك$سرة،  ُ َل$ى أل$ف ا�ثن$ين، وحينئ$ذ ُيْع$رب ٌ ٍ
  ).انَبِرْضَت: (ًبثبوت النون، إذا

ٍالنون ھذه مفتوحة أو مكسورة؟ مكسورة بعد ألف ا�ثنين، إذا أكد حينئذ اجتمع عندنا ث.ث نون$ات l ن$ون الرف$ع، : ُ
، ث$$َبِرْضَت$$ ْلَھ$$: ِونون$$ا التوكي$$د الثقيل$$ة، كراھ$$ة ت$$والي ا=مث$$ال ُح$$ذفت ن$$ون الرف$$ع فقي$$ل lِم ك$$سرت الن$$ون الثقيل$$ةُان ُ K .. ن$$ون

Kاْضربن(التوكيد وھي مفتوحة في ا=صل  َ َو� تتبع$انl: (بالفتحة، ونحن نق$ول) ِ َِ K ك$ت بالك$سر ت$شبيھا : بالك$سر، ق$الوا) َ lًُحر َ
Kلُي$ْسجنن  ((Kھ$$ي ُمحرك$ة ب$الفتح : Kلھ$ا بن$ون المثن$ى، وإ� ا=ص$ل َ َ ك$ت ب]32:يوس$ف))[َ lالك$سر ھن$ا بع$$د َ ب$$الفتح، لم$اذا ُحر

Kتشبيھا لھا بنون المثنى: ا=لف؟ قيل ً .  

، أص$$لھا : ًإذا lَي$$ا زي$$دان ھ$$ل ت$$ْضربان lھ$$ل ت$$ْضربانني(ِ ِ Kب$$ث.ث نون$$ات، وھ$$ل ت$$ْضرُبونْن، ب$$ث.ث نون$$ات، و) َ ِ  ھ$$لَ
َت$$ْضربانl( تق$$ول ٍ، حينئ$$ذ إذا أعربت$$ها=مث$$ال لت$$واليKالت$$ي ھ$$ي ن$$ون الرف$$ع  الن$$ون فتِذفُح$$، ب$$ث.ث نون$$ات، ْنKينَبِرْضَت$$ ِ َ (

  . ٌمرفوع ورفعه النون المحذوفة لكراھة توالي ا=مثال

 ف$صارK الذي ھو النون ا=ول$ى وال$واو نف$سھا الساكنين �لتقاء والياء الواو فتِذُح ثم ِفُحذفت النون لتوالي ا=مثال
) انlَبِرْضَت$ ھ$ل (ف$صار -kوھ$ذا أھ$م- الواح$د ول$ئ. يلت$بس بفع$ل تھ$اKلخف ا=ل$ف ح$ذفُت ول$م) Kنِبِرْضَت$ ھ$ل وKنُبِرْضَت$ھل (

ً، ھذا كله إذا ك$ان الفع$ل ص$حيحاالياء على ةKدال والكسرة الواو على ًةKدال ةKالضم وبقيت k .ًف$إن ك$ان مع$ت. نظ$رت K ! فإم$اK
ِأن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء، فإن كان آخره واوا أو ياء ُحذفت =جل واو الضمير أو يا ً ًً ً Kئه وُض$م م$ا بق$ي قب$ل واو ً

ِالضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول   Kي$ا زْي$دوْن ھ$ل تغ$زُوون(ُ ُ ْ َ Kھ$ل تغ$زون أو تغ$زُوون؟ ھن$ا فع$ل م$ضارع ) َُ Kُ ُْ َ ْ َ
َمعتل ا]خر بالواو، حينئذ أسند إليه أو ات$صل ب$ه ن$ون التوكي$د الثقيل$ة، تح$ذف ال$واو أو الي$اء =ج$ل ال$ضمير ويبق$ى  ُ K ٍ K م$ا

Kتغ$زُوون(vقبلھا دلي$ل عليھ$ا أص$لھا  ُ ْ ُتغ$زو(ب$واوين ) َ ْ ِھ$ذه واو الفع$ل ث$م ج$يء ب$الواو الت$ي ھ$ي ال$ضمير، ُح$ذفت ال$واو ) َ K K ُ
Kا=ولى التي ھي �م الكلمة وما قبلھا دليل عليھا، ثم جيء بواو الضمير ونون التوكي$د ف$التقى س$اكنان ال$واو وم$ا بع$دھا  ُ ٌ K

Kولى حينئذ تحرك الواو من جنسھا Kالتي ھي النون ا= Kتغزُون(ٍ ُ ْ َ.(  

َيا ھند ھل تغزين وھل تْرمين(و َِ َِ ْ َِ ُ ح$صل في$ه إع$.ل : فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعل$ت بال$صحيح يعن$ي) ْ
Kقبل التوكيد وأما بعد التوكي$د فحكم$ه حك$م ال$سابق م$ن أن$ه يح$رك ا]خ$ر إن ك$ان واوا بال$ضمة وإن ك$ان K Kً Kي$اء بالك$سرة ً .

ھ$ل ح$صل إع$.ل ھ$و يق$ول كال$صحيح؟ ھن$ا ) Kنُزْغ$َت ْلَھ$ َونُدْي$َز ي$ا( فتق$ول ي$اءه أوفتحذف نون الرف$ع وواو ال$ضمير 
�K ھ$و كال$صحيح، =ن اFع$.ل ال$سابق ال$ذي ح$صل بالتق$اء : � ليس كال$صحيح، نق$ول: التبس على بعض النحاة يقول

Kھ$ل ت$ْضرُبن(مث$ل ) Kنُزْغ$َت(Kقب$ل التوكي$د وأم$ا قب$ل التوكي$د فالفع$ل ج$ائز الساكن ونح$وه والح$ذف إل$ى آخ$ره ھ$ذا  ِ ھ$ل .. َ
Kتقوُمن ُ Kھل تْضرُبن(فالحكم واحد ) َ ِ ) وزْغ$َت(ح$ذفت ال$واو وض$ممت م$ا قبلھ$ا ) Kنُزْغ$َت ْلَھ(َضممت الباء وحذفت الواو، ) َ

ك$ه Kحذفت ال$واو ح$رف العل$ة وج$اء ن$ون التوكي$د وم$ا قبل$ه ا=خي$ر قل lك$ه بالب$اء إن ك$ان ال$واو ھ$و ال$ضمير، وحر lْن$ا حر
  . بالكسر إن كان الياء ھو الضمير

  : مثله مثل الحكم السابق، ولذلك قلنا ھنا: ھذا ك.مه مستقيم ھنا يعني" فعلت به ما فعلت بالصحيح: "ًإذا

ُواش777777777777كله ُ ْ َقب777777777777ل َ ْ ٍم777777777777ضمر َ َ ْ ٍل777777777777ين ُ َبم777777777777ا َ ِ   

  

َج7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777انس  ََ.....................  

  

ٌا عام في الصحيح وفي المعت$ل، أم$ا المعت$ل فيج$ري علي$ه إع$.ل قب$ل التوكي$د، فتق$ول ھذ K v)نُزْغ$َت ْلَھ$ َونُدْي$َز ي$اK 
Kوھل تْرُمن؟ lبضم ما قبل النون و) َ Kيا ھند ھل تغزن وھل ت$ْرمن؟(َ ِ K َِ ْ َِ ُ  والي$اء ال$واو إل$ى س$ندُأ إن ھ$ذا بك$سر م$ا قب$ل الن$ون) ْ

  .لواو والياءفتحذف مع النون الرفع ا

 ھ$ل: فتق$ول الفتح$ة وھي ا=لف جانسُت بحركة قبلھا ما لِكُوش لفا= وبقيت آخره يحذف لم ا=لف إلى أسند وإن
 Kأل$ف التثني$ة.. ك$ا=لف والي$اء ال$واو غي$ر الفع$ل رف$ع ف$إنً ألف$ا الفع$ل آخ$ر ك$ان وإن .، ھذا واض$حنlَياِمْرَت ھل.. وانlُزْغَت

 ،انlَيَعْسَت$ ھ$ل.. انlَيَعاْس$: ح$تُِتوف ي$اء الفع$ل آخ$ر ف$ي الت$ي ا=ل$ف انقلب$ت ه ا�س$م الظ$اھر، وبقي عليالمستتر والضمير
  ). ٌدْيَز يا Kنَيَعواْس
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Kھل يخشُون؟( ا=لف تَفِذُح ًياء أوً واوا رفع وإن َ ْ ًفلما لحقت ال$واو س$اكنة ح$ذفت ا=ل$ف �لتق$اء ) يخشى(أصله ) َ
ك lت ال$واو �لتق$اء ال$ساكنين وكان$ت الحرك$ة ض$مة لمجان$ستھا م$ع ال$واو، الساكنين، فلما لحقت النون ُحرKالفتح$ة وبقي$ت 

 التوكي$د ن$ون لحقت$ه إن ھ$ذا) Kنِيَشْاخ$ ُدْن$ِھ وي$ا Kنُوَشْاخ$ َونُدْي$َز ي$ا( فتق$ول الي$اء وك$سرت الواو تKموُض قبلھا كانت التي
ٍحينئ$ذ يك$ون الفع$ل مبن$ي عل$ى ) َنْوَشْخ$َت ھ$ل وْنُدْي$َز ي$ا( فتقول نھماlتسك بل الياء تكسر ولم الواو Kمَضُت لم تلحقه لم وإن

ٍإذا لم تؤكد حينئذ تكون : ماذا؟ النون ھذه ليست نون التوكيد ھذه نون الرفع ھو يقول l َتخشْون(َُ َ ُتفعلْوْن(مثل ) َْ َ ْ  ُدْن$ِھ وي$ا) َ
  . ْىَشْاخ ھند ويا ،واَشْاخ وْنُدْيَز ويا، َنِيَشْخَت ھل

ُواشكله: (ما ذكره ھنا بقولهًإذا خ.صة  ُ ْ َقبل َ ْ ٍمضمر َ َ ْ َوآخ7ر: (ٌيعني ھذا استثناء من القاعدة العامة بقوله) ُ ِك7دُالمَؤ َِ . 
ْاف77تح َ َإذا ق$$د � يف$$تح ب$$ل ُي$$ضم أو ُيك$$سر ف$$ي أحوال$$ه، ) ْ َْ ًk)ُواش77كله ُ ْ ك$$ه : ال$$ضمير عائ$$د عل$$ى آخ$$ر الفع$$ل يعن$$ي) َ lَقب77ل(ْحر ْ َ 

ٍم77ضمر َ ْ ٍل77ين(ٍقب$$ل ض$$مير ) ُ َبم77ا(ھ$$ذا ع$$ام ي$$شمل ا=ل$$ف وي$$شمل ال$$واو وي$$شمل الي$$اء، ) َ َج77انس ِ ٍيعن$$ي بحرك$$ة مجان$$سة ) ََ ٍ
ًللضمير إن كان واوا فضمة وإن كان ياء فكسرة وإن كان ألفا ففتحة  ًً K ْمن(َ ٍتحرك ِ c َ ْقد َ َعلما َ   .Kمما سبق) ُِ

ِوالمضمر احذفنه إ ُ . َ ِ ْ َ َ ْ ُ َ(. Aْلفَا ِ..  

ك$ه م$ن ج$$ن lْيعن$ي تحر س ذل$ك الح$رف ال$$ضمير ث$م تح$ذف ال$واو وتح$$ذف الي$اء إ� ا=ل$ف، وھ$$ذا الحك$م ع$ام ف$$ي َُ
  :ًّالصحيح والمعتل، ويستثنى ما كان معت. با=لف فقال

ِوإ ْيكن ْنَ ُ ِالفعل ِآخر ِفي َ ْ ْلفَأ ِ ِ..  

  : فله حا�ن

ًإما أن يرفع واوا وياء K ..يكون مسند إليھما، وإما أ� يكون كذلك، وإن لم يكنKكذلك حينئذ له ث.ثة أحوال ٍ :  

إما أن يرفع ألف ا�ثن$ين، أو ا�س$م الظ$اھر، أو ال$ضمير الم$ستتر، ف$إن رف$ع ا�س$م الظ$اھر أو الم$ستتر أو أل$ف 
ْك  lكھا ب$الفتح و� إش$كال، ف$إن رف$ع واوا أو ي$اء فحينئ$ذ م$اذا ت$صنع؟ ا=ل$ف تح$ذف وتح$ر lَا�ثنين فاقلب ا=لف ياء وحر ُ ُ ً ٍْ ً ً

kجنسھا والياء من جنسھا دفعا للتخلص من التقاء الساكنين، لذلك قالالواو من  K ً :  

ِوإ ْيكن ْنَ ُ ِآخر ِفي َ ِالفعل ِ ْ ْألف ِ ِ..  

ُواشكله(ًإذا أين دخل ما كان آخره واو أو ياء؟ في الحكم السابق  ُ ْ َقبل َ ْ ٍمضمر َ َ ْ Kقلنا ھذا ي$شمل ال$صحيح والمعت$ل ) ُ
َفاجعل7ه من7ه ي7ا: (خ$ره أل$ف فل$ه ح$ا�ن، ق$الKبالواو أو الياء، وأما ما ك$ان آ َ ُْ ُْ ِ ُاجعل7ه) (ًءَ َ ُمن7ه(ص$يlره : يعن$ي) ْ ْ م$ن الفع$ل ) ِ

ًمتى؟ إن كان رافعا لغير الياء والواو، واحذفه إن كان رافعا لھاتين ) ًءَيا( : احذف ا=لف، في ا=ول ق$ال) الواو والياء(ً
  .احذفه: ًاقلبه ياء وھنا قال

ِوفي ٍواو * * * َ َوي َ ٌشكل اَ ْ ٌمجانس َ َ ِقفي ُِ ُ..  

ِتبع في الواو والياء بعد حذف ا=لف فيما إذا رفع ا=لف أو الياء  ٌشكل(ُ ْ ٌمجانس َ َ ِقفي(للواو ) ُِ ِتبع، يعن$ي) ُ ك : ُ lح$ر
Kالواو بالضمة و ٌشكل(َ ْ ٌمجانس َ َ ِقفي(للياء ) ُِ ِتبع يعني) ُ ك الياء بالك$سرة، ھ$ذا م$ا يتعل$ق با�س$تثناء م$ن : ُ lحرK َوآخ7ر(قول$ه َِ 

ِالمؤكد . ْافتح ُ َ ْ.(  

  . ًبقي أبيات خفيفة جدا نمشي عليھا

ِول77777777777م تق77777777777ع خفيف77777777777ة بع77777777777د ٱAل77777777777ف ِ َِ َ ْ َ ْ ٌَ َ ََ َ ْ َ  

  

ْلك777777777777777777ن ش777777777777777777ديدة وك777777777777777777سرھا أل777777777777777777ف ُ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َ َْ ٌَ َ  

  

ٌيعني ثم فوارق بين النونين، فھذا شروع من الناظم رحمه ' تعالى في بيان ما تنفرد في$ه الخفيف$ة ع$ن الثقيل$   K ة َ
  :وھو أربعة أحكام

Kأن الخفيفة � تقع بعد ا=لف بخ.ف الشديدة: Kالحكم ا=ول K .. ،عبر عنھا بالشديدةK K)ْولم َ ْتق7ع َ َ ْخفي(الن$ون ) َ ِ ًف7ةَ ْ ول7م )َ َ َ
ٌتقع خفيفة  َ َِ َ ًولم تقع خفيفة.. َْ َ َِ َ َْ َْ ْخفي( يجوز في َ ِ ًف7ةَ ْتق7ع(الرف$ع والن$صب، إن جعل$ت : وجھ$ان) َ َ ٍل$ى ض$مير حينئ$ذ م$سند إ) َ

ْخفي( ِ ًفةَ ْخفي(ن$صبتھا، وإذا جعل$ت ) َ ِ ًف7ةَ ْول7م(ٍھ$و الفاع$ل وھ$و أح$سن حينئ$ذ رفع$ت، ) َ َ ْتق7ع َ َ ْخفي(الن$ون ) َ ِ ًف7ةَ َبع7د َ ْ ْاAل7ف َ ِ َ (
َصار ضميرا مستترا، وا=ولى أن ُيْجعل  ً ْخفي(ً ِ ٌفةَ   . ھو الفاعل) َ

ْولم( َ ْتقع خفي َ ِْ َ ٌفةََ ٌيعني نون خفيف$ة، ) َ ْبع7(ٌ ْاAل7ف َدَ ِ َ=ن$ه � ُيْجم$ع ف$ي غي$ر الوق$ف ب$ين س$اكنين ا=ول ح$رف ل$ْين ) َ K
َوالثاني ُمدغم، قوله َبعد: (ْ ْ ْاAلف َ ِ ًيشمل س$واء كان$ت ا=ل$ف اس$ما ب$أن ك$ان الفع$ل م$سندا : أطلق الناظم ھنا ا=لف يعني) َ ً ٌ

ًإليھ$$ا أو حرف$$ا ب$$أن ك$$ان الفع$$ل م$$سندا إل$$ى ظ$$اھر عل$$ى لغ$$ة ِأكل$$ون: (ً ُ ِبراغْي$$ْال يَ َ ً وفاق$$ااFن$$اث  لن$$ون التالي$$ة كان$$ت أو) ثَ
  .Kفا=لف عامة والبصريين لسيبويه
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ٌنون التوكيد الخفيفة بعد ا=لف مطلق$ا س$واء كان$ت ا=ل$ف فاع$ل ..  � تقع النون ً))lَتتبع$ان ِ K  م$ا ي$أتي ]89:ي$ونس))[َ
ِأكل$ون: (تثني$ة ف$ي لغ$ةKھنا النون الخفيفة؛ =نھما ساكنان و� تقع بعد ا=لف إذا كانت ح$رف  ُ ِالبراغْي$ يَ َ َ ، و� تق$ع بع$د )ثْ

Kا=لف الفاصلة بين النونين فيما إذا أكد الفعل المتصل بنون اFناث كما سيأتي l ٍ� بد م$ن فاص$ل بينھم$ا لكراھ$ة ت$والي .. ُ
lالنونات، ھذا مذھب سيبويه والبصريين وخ.فا للكوفيين، =ن فيه التقاء ساكنين عل$ى غي$ر ح$د K ه أي عل$ى غي$ر طريق$ه ً

  .ٍالجائز، =ن الساكن الثاني غير مدغم حينئذ يمتنع

ْولم: ًإذا َ ْتقع خفي َ ِْ َ ٌفةََ َبعد َ ْ ْاAلف َ ِ َ ..  

Kمفھ$وم المخالف$ة أن ال$$شديدة تق$ع، =ن$ه عل$$ق النف$ي بالخفيف$ة، وإذا عل$$ق النف$ي بالخفيف$ة فالق$$سمة ثنائي$ة مح$$صورة  K K KK K
Kتعين الثاني أنه يج Kوز أن يقع بعد ا=لف فصرح بھذا المفھومK.  

ٌلكن شديدة ( ََ ِْ ْلم(ٌھذا عطف على السابق ) َِ ْتقع خفي َ ِْ َ ٌفةََ ًلكْن تقْع شديَدة( )َ ِ َِ َ َ ٌلك$ْن تق$ْع ش$ديَدة(يجوز في$ه الوجھ$ان، ) َ ِ َِ َ َ َ (
ْوكسرھا ألف(وھذا باتفاق،  ُ ْ َِ ُ َ َو� ((: ًا بع$د ا=ل$ف وج$ب ك$سرھا فتق$ولKإذا وقعت النون المثقل$ة كم$ا ذكرن$اه س$ابق: يعني) َ

lَتتبعان ِ K   . ً بكسر النون تشبيھا لھا بنون اFناث]89:يونس))[َ

َوكسرھا( ُ ْ ْأل7ف(مبت$دأ و) ََ ِ َوك7سرھا(ھ$ذا خب$ر، ) ُ ُ ْ lواج$ب لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين، =ن$ه عل$ى ح$ده إذ ا=ول ) ََ K Kk ٌ
ًحرف لْين والثاني مدغم، إذا الحكم ا=ول  ٍأنھا � تقع بعد ا=لف مطلقا، أي ألف كان$ت : Kمما تفارق النون الخفيفة الثقيلةَ k ً

kبخ.ف الشديدة، ثم إذا وقعت ال$شديدة بع$د ا=ل$ف وج$ب ك$سرھا لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين وقي$ل K K KK ًحم$. عل$ى ن$ون : ُ
  . Kالمثنى

 كم$ا ف$ي شديدKالت$ يج$ب ب$ل مخفف$ة بن$ون) اْنَبِراْض$( تق$ول ف. ا=لف بعد الخفيفة التوكيد نون تقع �: قال الشارح
َو� تتبعانl((: قوله َِ K  لي$ونسً مك$سورة خ.ف$ا دةKم$شد ٍبن$ون. Kبالك$سر ل$شبھھا بن$ون المثن$ى) انlَبِراْض$( فتقول] 89:يونس))[َ
ح الفارس$ي أن ي$ونس K، وظ$اھر ك$.م س$يبويه وب$ه ص$رك$سرھا عن$ده ويج$ب ا=ل$ف بع$د الخفيفة النون وقوع أجاز فإنه

  : Kفي النقل عنه قو�ن: يبقي النون ساكنة يعني

كھ$ا بالك$$سر أو يبقيھ$ا س$$اكنة؟ ق$و�ن ف$$ي النق$ل ع$$نھم lج$وز أن ت$$أتي الن$ون الخفيف$$ة بع$د ا=ل$$ف، ث$م ھ$$ل ُيحرK K ُ K . أن
َمْحي$اْي((: ي$ونس يبق$ي الن$ون س$اكنة ونظ$ر ذل$ك لق$راءة ن$$افع ًھ$ذا ا=ص$ل، إذا عن$$د " َفت$اي" كم$ا س$بق ]162:ا=نع$ام))[َ

Kيونس فيه قو�ن من جھة التحري$ك، أم$ا ف$ي الوق$وع فھ$و ج$ائز عن$ده أن تق$ع الن$ون خفيف$ة بع$د ا=ل$ف، ث$م يج$ب عن$ده  ُ ٌ K
ِاْضربان(كسرھا  َ   .بالكسر) ِ

ز بقائھ$ا عل$ى ال$سكون نظ$را لق$راءة ن$افع lًونقل س$يبويه أن$ه ُيج$و َ K :))َمْحي$اْي  ب$ين ي$اء  يعن$ي جم$ع]162:ا=نع$ام))[َ
  . lالمتكلم ھنا وا=لف كما سبق في المضاف ياء المتكلم

lأن نون التوكيد الخفيفة � تؤكد الفعل المسند إلى نون اFناث، وإليه أشار بقوله: الحكم الثاني َُ K:  

َوألف7777777777777777777777777ا زد قبلھ7777777777777777777777777ا مَؤك7777777777777777777777777دا ْM ُ َ ْ ََ َ َِ ً ِ َ  

  

َفع6777777777777 إل777777777777ى ن777777777777ون ٱUن777777777777اث أس777777777777ندا ِ ِ ِْ ُْ َ ُِ ِ َِ ً  

  

  

ْزد( ًألفا ِ ِ ْزد() َ ًألفا(أنت ) ِ ِ َقبلھا(Kھذا مفعول ُمقدم ) َ َْ َمَؤك7د(يعني قب$ل ن$ون التوكي$د ح$ال كون$ك ) َ M َمَؤك7د(، )اُ M ٌح$ال ) اُ
ْزد(م$$ن الفاع$$ل الم$$ستتر ف$$ي  َقبلھ77ا(و) ِ َْ ٌمتعل$$ق ب$$ـ ) َ l)ْزد َمَؤك77د(وال$$ضمير يع$$ود عل$$ى ن$$ون التوكي$$د ) ِ M ًفع677 اُ ْ ًفع677) (ِ ْ ھ$$ذا ) ِ

َمَؤك7د (Mكداُ مَؤمفعول به لقوله M ًا فع67ُ ْ َأْس$نَدا إل$ى) (ِ ِ ِن$ون ُ ِاFن$اث ُ َأس7ندا) (َ ِ ْ َأْس$نَد إل$ىا=ل$ف ھ$ذه لmط$.ق، ) ُ ِ ِن$ون ُ ِاFن$اث ُ َ ،
َأسندا(lمتعلق بـ  ِ ْ َأسندا(و) ُ ِ ْ ًفع6(ٌھذا صفة لـ ) ُ ْ ًفع6) (ِ ْ َأْسنَدا إلى )ِ ِ ِنون ُ ِاFناث ُ   .K لئ. تتوالى ا=مثالَ

 التوكي$د ون$ون اFن$اث ن$ون ب$ين لَصْفُي أن وجب التوكيد بنون اFناث نون إلى المسند الفعل دlُكأ إذا: قال الشارح
َ، إذا لُيف$صل ب$ين ا=مث$ال وھ$ي ن$ون ال$ضمير ون$ون التوكي$د، ن$ون ال$ضميرا=مث$ال ت$والي كراھية بألف ْ ن$ون اFن$اث .. ً

  .ونون التوكيد

َ اْض$رْبن..انlَنْبِراْض( :فتقول ا=مثال توالي كراھية ا=ل$ف ھ$ذه زائ$دة لي$ست أل$ف ) انlَنْبِراْض$(ھ$ذا ن$ون اFن$اث ) ِ
ِن$ون اFن$اث ون$ون التوكي$د الثقيل$ة فف$صل بينھم$ا بھ$ذه : Kليست فاعل وإنما ھي زائدة فارقة بين الث.ث النونات.. ا�ثنين ُ َ

Kا=لف، إذا نون مشددة مكسورة قبلھا ألف ھل ُيت$صور وق$وع الخفيف$ة ھن$ا؟ َ َ K ٌ K � ُيت$صور، =ن ا=ل$ف ھ$ذه س$اكنة والن$ون ً K َ َ
  :ساكنة، وقلنا ھناك

ْولم َ ْتقع خفي َ ِْ َ ٌفةََ َبعد َ ْ ْاAلف َ ِ َ..  
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ْاAلف(قلنا  ِ ِأكل$ون: ألف ا�ثن$ين الفاع$ل وح$رف التثني$ة ف$ي.. ًمطلقا) َ ُ ِالبراغْي$ يَ َ َ ، والفاص$لة ب$ين الن$ونين ف$الحكم ثْ
  .� تقع بعد ھذه النون: ًعام إذا

K نون التوكيد الخفيفة � ُيؤكد بھ$ا الفع$ل الم$سند إل$ى ن$ون اFن$اث البت$ة، =ن$ه يؤك$د بالثقيل$ة فيج$ب الف$صل ب$ين ًإذا K K َ
ٍالنونين بألف، فإذا فصل حينئذ يمتنع وقوع الخفيفة بعد ا=لف ٍِ ُ.  

ًوألفا( ِ َ ْزد َ َقبلھا ِ َْ ًُمؤك$دا فْع$.(قبل ن$ون التوكي$د ح$ال كون$ك  )َ ِ l ِأْس$نَدا إ َ ِن$ون َل$ىُ ِاFن$اث ُ ل$ئ. تت$والى ا=مث$ال، وف$ي ) َ
  . جواز الخفيفة ھنا ھو الخ.ف السابق، يونس ھنا خالف كما خالف ھناك والخ.ف خ.ف

kأنھ$$ا تح$ذف قب$ل ال$$ساكن، =نھ$ا س$اكنة ف$$إذا ج$اء بع$دھا ح$$رف س$اكن ُح$ذفت لل$$تخلص م$ن التق$$اء : الحك$م الثال$ث K K Kِ ٌ
  :الساكنين بخ.ف الثقيلة

ْواح ْذفَ ًخفيفة ِ َ ِ ٍلساكن َ ِ ْردف َِ َِ..  

Kصار رديف$ا لھ$ا مت$أخرا عنھ$ا، الردي$ف ال$ذي ي$أتي بع$ده: يعني ً l ُكن$ت{: ً ْ َردي$ف ُ Kالنب$ي َِ ِ K ص$لىK َعلْي$ ' َ ْس$لمَو هَ K َعل$ى َ َ 
ٍحمار َ ًراكب$ا خلف$ه، إذا: يعني} ِ ْواح7ذف(ًالردي$ف م$ا يك$و تابع$ا : ً ْ ًخفيف7ة(ًھ$ذا وجوب$ا ) َِ َ ِ ِل7ساك َ : Kال$.م ھن$ا للتعلي$ل يعن$ي) نَِ
ٍساكن=جل  ِ ِردْف َ ٌلكون الساكن رديفا لھا، فالساكن متأخر عنھا..  بعدھاَ l ً.  

  : نعم مرادة =مرين: ٍتحذف النون الخفيفة وحينئذ ھل ھي مرادة أم �؟ نقول:  أي

ِل77ساكن(أن يليھ$$ا س$$اكن ول$$ذلك ق$$ال : ا=ول ًإذا ھ$$و معل$$ل، إذا الح$$ذف ع$$ارض ف$$) ٍ◌َِ ًK ٍإذا زال ال$$سبب حينئ$$ذ رج$$ع
  . ا=صل إلى ما كان عليه

Kأن يوقف عليھا تالية ضمة أو كسرة، ولذلك أشار بالشطر الثاني: والثاني ً:  

َينـُتھ777777777777777777777777َ) َالفقي777777777777777777777777ر َ ِ ِ ْأن َك.لـَع777777777777777777777777 َ َ  

  

َترك777777777777ع َْ ًيوم777777777777ا َ ْ ُوال777777777777دھر َ َْ ْق777777777777د . ْرفع777777777777ه َ َ ََ  

  

َتھينَ )( َ َالفقير ُ ِ ِ َ� تھينْن: (أصله) َ ِ ْأل(توكيد الخفيفة بنون ال) ُ Kالتقى ساكنان فُحذفت النون ا=ول$ى، م$ا ال$ذي دلن$ا ) َ K ِ
Kعلى أن ثم نونا ھنا خفيف$ة ُح$ذفت؟ بن$اء الفع$ل، =ن$ه ل$و ك$ان ك$ذلك لق$ال َ ِ Kً K َتھ7ين(ناھي$ة و) )(ھ$ذه ) � تھ$ن: (َ َ ھ$ذا فع$ل ) ُ

ِمضارع ُمؤكد بالنون حينئذ فتح آخره  ُ ٍ K َوآخر(َ ِالمؤكد َِ . ْتحْاف ُ kُحذفت النون للتخلص من التقاء الساكنين فبقي كم$ا ھ$و ) َ K ِ)( َ
َتھين َ َالفقير ُ ِ ِ ًإذ ل$و ك$ان معرب$ا � مبني$ا لق$ال) َ ًK) :( َ◌ِت7ه َالفقي7ر َنُ ِ ِ ك ) َ lَبح$ذف الي$اء لل$تخلص م$ن التق$اء ال$ساكنين ث$م ُيح$ر k K

kالنون بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين K .  

ْواح: (ًإذا ْذفَ ًخفيفة ِ َ ِ ٍلساكن َ ِ ًفھي م$رادة معن$ى، =ن ح$ذفھا ھن$ا لع$ارض اللف$ظ وھ$و التق$اء ال$ساكنين ) َِ ْواح7ذف(ٌ ْ َِ (
ِ=نھا لما لم تصلح للحركة ُعوملت معاملة حرف المد فُحذفت �لتقاء الساكنين، ھي نون لي$ست بح$رف م$د : لماذا؟ قيل ِ Kَ l َ َْ K

ًلكنھا لما لم تكن صالحة للحركة ُع K Kِوملت معاملة حرف المد .  

َوبعد ْ َ ِغير َ ٍفتحة َ َ ْ ْتقف َذاِإ َ ِ َ..  

ٍإذا ُوقف عليھا وكانت بعد ضمة أو كسرة ھذا في السابق قلنا: يعني K Kھ$ل تق$وُمن: (ِ ُ Kھ$ل ت$ْضربن.. َ ِ ِ lل$و أك$َد بن$ون ) َ ُ

ٍما قبلھا ض$مة ح$ذفتھا، وإذا ح$ذفتھا حينئ$ذ  وكان -في الوقف-ٍ، حينئذ إذا وقفت عليھا ْنُبِرْضَت ْلَھ: التوكيد الخفيفة فقيل K
ِھ$ْل ت$ْضرُبوا، بإرج$اع ال$واو، ھ$ْل ت$ْضربي، بإرج$اع الي$اء، لم$اذا؟ =ن الي$اء ُح$ذفت : يرجع المحذوف من أجلھا فتقول ِ ِ َِ ََ َ

ِ=جل التخلص من التقاء الساكنين النون والياء فُحذفت الياء، كذلك  k K)ِھْل تْضرُبوا َ kت ال$واو لل$تخلص م$ن ِنقول ھنا ُح$ذف) َ K
  .التقاء الساكنين

َوبعد ْ َ ِغير َ ٍفتحة َ َ ْ ْتقف َذاِإ َ ِ َ..  

َوبعد( ْ َ َاْحذْف بْع$َد: (lھذا متعلق بقوله) َ ِغي$ر ِ ٍفتح$ة َ َ ْ Kم$ا ھ$و غي$ر الفتح$ة؟ ال$ضمة والك$سرة يعن$ي) َ إذا وقع$ت ن$ون : َ
ِالتوكيد الخفيفة بعد ضمة وذلك إذا أسند الفعل إل$ى واو الجم Kُ ٍ Kاع$ة، أو بع$د ك$سرة وذل$ك إذا أس$ند الفع$ل إل$ى ي$اء المؤنث$ة َ ِ ُ ٍ

ك آخر الفعل بالضمة وبالكسرة، حينئذ قال lٍالمخاطبة، الحكم السابق قلنا إذا أسند حذفت الواو والياء، ونحر K َِ ُ ُ:  

َوبعد ْ َ ِغير َ ٍفتحة َ َ ْ ْتقف َذاِإ َ ِ َ..  

ٍإذا ُوق$$ف عليھ$$ا وكان$$ت بع$$د ض$$مة أو ك$$سرة تق$$ول  K ِھ$$ؤ�ء اخُرُج$$وا وي$$ا ھ$$ذه اخُرج$$ْيي$$ا (ِ ْ ِْ َ تح$$ذف الن$$ون : يعن$$ي) َ
  .ِما ُحذف =جلھا يرجع: الخفيفة وتأتي بالمحذوف =جلھا يعني

َأنھا تْعطى في الوقف حكم التنوين: -وھذا الحكم الرابع-ولذلك قال  ُ K:  

ْواردد ُ ْ َذفتھاَح7777777777777 َذاِإ َ َ ْ ِالوق7777777777777ف ِف7777777777777ي َ ْ ْم77777777ن  َم7777777777777ا َ َأجلھ77777777ا ِ ِْ ِالوص77777777ل ِف77777777ي َ ْ َع77777777دما َانَك77777777 َ ُِ  
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  :تابع لقوله.. ھذا تابع للبيت السابق

َوبعد ْ َ ِغير َ ٍفتحة َ َ ْ ْتقف َذاِإ َ ِ َ..  

  : الحكم الذي ھو ُيعامل معاملة التنوين كقوله

َوأبدلنھا ْ َْ َ ِ َبعد َ ْ ٍفتح َ ْ َلفاَأ َ ِ..  

ْواردد( ُ ْ ْاردد(lمتعلق بـ ) َذاِإ(ھذا فعل أمر ) َ ُ ْاْردد(إذا حذفتھا عند الوق$ف ) ْ ِالوق$ف  ِف$ي ُ ْ َأْجلھ$ا ِم$ْن K أي ال$ذي"َم7ا"َ ِ َ 
َكان ُِعدما في َ ِالوْصل َِ Kيعن$ي م$ا ُع$دم ف$ي الوص$ل م$ن أجلھ$ا للتخ$ل◌ص م$ن التق$اء ال$ساكنين ُرده حال$ة الوق$ف ل$زوال ) َ k ّ ِK

kالموجب لحذف ذلك المحذوف، =ننا حذفنا الواو للتخلص من التق$اء ال$ساكنين ف$النون موج$ودة، طي$ب K K !لن$ون ح$ذفناھا ا
ًعند الوقف إذا ما الموجب لحذف الياء؟ إذا ترجع إلى ما كانت عليه ً .  

ْواردد( ُ ْ ْاْردد: تقدير البي$ت) َ َالوق$ف إذا ِف$ي ُ ِ ْ َذفتح$ َ ْ ْواردد. (ِ الن$ون ال$شيء ال$ذي ُع$دم م$ن أجلھ$ا ف$ي الوص$لَ ُ ْ ) َذاِإ َ
ْاردد: (lھذا ُمتعلق بقوله) َذاِإ: (ُقلنا ُ ْذفَح َذاِإ(و) ْ َتھاَ ِالوقف ِفي(النون : يعني) َ ْ َذفتھاَح7: (lھذا ُمتعلق بقوله) َ َ ْ ِالوق7ف ِف7ي( )َ ْ َ (

ْ ارددوھذا مفعول: ٌاسم موصول بمعنى الذي) َما( ُ ْاردد.. ْ ُ  وھي موصولة واقعة على الواو والياء المح$ذوفتين =ج$ل َما ْ
ر  lَالنون، إذا نفس ُ Kه ما ُحذف من أجلھا إ� الواو والياء، إذا ُرده عند الوقفKھنا الموصولة بالواو والياء، =ن) َما(ً ً ِ.  

ْمن( َأجلھ7ا ِ ِْ َع7دما: (lھ$ذا ُمتعل$ق بقول$ه) َ ِالوص7ل ِف7ي(، )ُِ ْ َع7دما: (lك$ذلك ُمتعل$ق بقول$ه) َ َك$ان َم$ا: تق$دير الك$.م: ًإذا) ُِ َ 
ُِعدما مْن َأْجلھا َِ ِ ِالوْصل ِفي َ َعدما(، وألف َ   . لmط.ق) ُِ

ْواْردد: تًإذا البي ُ َذفتَح َإذا َ ْ ِالوقف ِفي  النونَ ْ َك$انال$واو والي$اء الل$ذان  َ ُِع$دما م$ْن َ َأْجلھ$ا َِ ِ ِالوْص$ل ِف$ي َ َع7دما (َ ھ$ذا ) ُِ
  . مصدقھا الواو والياء وھذا � بأس به) َما(يحتمل أن المراد به ألف ا�ثنين، =ن 

َوأبدلنھا ْ َْ َ ِ َبعد َ ْ ٍفتح َ ْ َلفاَأ َ ِ..  

َأنھا تْعط$ى ف$ي الوق$ف حك$م التن$وين، التن$وين: عھذا الحكم الراب ُ K :َاْض$رْب زْي$َدا َرأي$ت زْي$َدا، زْي$َدا قلب$ت الن$ون .. ِ ُ َ َ
َالساكنة وھي التنوين قلبت ألفا في الوقف وھذا ف$ي حال$ة الن$صب، ھن$ا ك$ذلك ف$ي الوق$ف دائم$ا يم$ر علين$ا  ً ً َاْعلم$ا(ُِ قلن$ا ) َ

َاْجعل$ْن: يعن$ي) ُاْحظ$... َاْجع$.(ھ$و ھ$ذا البي$ت وھ$ذا ال$ذي عن$اه ھذه ا=لف مبدلة من نون التوكيد الخفيف$ة،  َاْحظل$ْن، .. َ ُ
  . ًالنون في حال الوقف تقلب ألفا

َوأبدلنھا( ْ َْ َ ِ ْوأب7دلن(ھن$ا ال$ضمير يع$ود عل$ى ن$ون التوكي$د الخفيف$ة، ) الھاء(يعني نون التوكيد الخفيفة ) َ َ ِ ْ فع$ل أم$ر ) ََ
Kُمؤكد ب$النون الخفيف$ة وھ$و مبن$ي َأب7دلنھا( عل$ى الف$ت، َ ْْ َ ِ َبع7د: (مت$ى؟ ق$ال) َ ْ ٍف7تح َ ْ َأب7دلنھا(lھ$ذا متعل$ق بقول$ه ) َ ْْ َ ِ ًلف7اَأ) (َ َ ھ$ذا ) ِ

ِأب77دل(مفع$$ول  ْ ًوقف77ا: (، مت$$ى؟ ق$$ال)َ ْ ًوقف77ا(ًل$$يس مطلق$$ا ) َ ْ ِواقف$$ا، وذل$$ك ل$$شبھھا : ھ$$ذا م$$صدر ف$$ي موض$$ع الح$$ال يعن$$ي) َ َ َ ً
َأشبھت التنوين فُعوملت ُمعاملة ا.. بالتنوين ًوقفا(لتنوين في الوقف، ِ ْ   ً.أي في حال كونك واقفا) َ

َكما( ُتقول َ ُ ًقفا ِفي َ َ َقفا ِ ِ:(  

َقفا نبك من ذكرى ْْ َِ ِ ِ ِْ َ..  

َقف77ا( ًقف77ا(أي ) ِ َ َكم77ا(ھن$$ا أج$$رى الموق$$وف ُمْج$$رى الموص$$ول ) ِ ُتق77ول َ ُ ًقف77ا ِف77ي َ َ َقف77ا ِ َلن$$ْسفع: (ومن$$ه) ِ َ َلن$$ْسفعا).. ًاَ َ َ ..
َليكونْن ُ َليكونا.. ََ ُ ٍإذا وقع$ت الن$ون الخفيف$ة بع$د فتح$ة ووقف$ت : يعن$ي. ً، تقلب النون ألفا وتقف عليه كما تقف على التن$وينََ

ًعليھا أْبدلت ألفا نحو ِ َاْضربْن: ُ َاْضربا.. ِ َلنْسفع.. ِ َ َلنْسفعا.. ًاَ َ َ .  

 َبِراْض$ :فتق$ول ال$ساكنين اء�لتق النون حذف وجب ساكن الخفيفة بالنون َدKكَؤالُم الفعل Kولى إذا: Kقال الشارح ھنا
ك بالك$سر لل$تخلص : ، لو قالالباء بفتح، َلُجKالر lاْضرب الرُجل، ليس عندنا نون بل ھ$و فع$ل مبن$ي عل$ى ال$سكون وُح$رk K َ َ K ِ ِ

َقم اللْيل((من التقاء الساكنين مثل  K ِ K أما لما قال ]2:المزمل))[ُ K)الر َبِراْضKعلمنا أن ھذه الفتحة فت) َلُجKحة بناء.  

َ)تھ7ين (قول$ه ومن$ه التعري$ف �م وھ$و ال$ساكن اةق$لم. التوكي$د نون ْتَفِذُحَف) ْنَبِراْض( وا=صل ِ ُ َالفقي7ر َ ِ   وك$ذلك)َ
ِ، حينئ$ذ إذا وق$ف عليھ$ا ك$ذلك ك$سرة أو ض$مة بع$د أي ٍفتح$ة غي$ر بع$د وقعت إذا الوقف في الخفيفة التوكيد نون فَذْحُت ٍ
ُِح$ذفت ) ِاْض$رُبوْن: (K، ب$ضم الب$اء، =ن أص$لهْنُبِراْض$.. وْنُدْيَز  ياْنُبِراْض: فتقول التوكيد نون =جل فِذُح كان ما kردُي

kالواو للتخلص من التقاء الساكنين K .  

 ح$ذفُفت، بإرج$اع الي$اء، ِيبِراْض$.. ُدْن$ِھ ي$ا ْنِبِراْض$: وفيبإرجاع الواو الفاعل، ) واُبِراْض( الفعل على وقفت إذا
 بع$د الخفيف$ة التوكي$د ن$ون وقعت فإن الياء وكذلك التوكيد نون =جل حذفت التي الواو kدَرُوت للوقف لخفيفةا التوكيد نون
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، إذا وقفت عليه، وھذا بخ$.ف ن$ون التوكي$د اَبِراْض.. ُدْيَز  ياْنَبِراْض: في فتقولً ألفاً أيضا الوقف في النون َْتلِدْبُأ فتحة
  . الثقيلة

  : النون الخفيفة النون الثقيلةأربعة أحكام تخالف: ًإذا

Kأنھا � تقع بعد ا=لف بخ.ف الشديدة: Kا=ول K ..الثقيلة .  

ً� ُيؤكد الفعل المسند إلى نون اFناث بھا البتة، =نھا تلي ألفا: ًثانيا َ K K K َ.  

َأنھا تْحذف قبل ساكن: ًثالثا ُ K .  

َتْعطى في الوقف حكم التنوين: ًرابعا ُ .  

  ...!!! وصلى ' وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينو' أعلم،
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  105الدرس 

  

  

ِبسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ . ِْ ِِ .  

  . الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :   Kأما بعد

ْما ) ينصرف: (- رحمه ' تعالى -قال الناظم  َ َ َِ ْ َ.(  

Kھذا باب ما يتعلق با=سماء التي � تن$صرف، وھ$ذا الب$اب يتعل$ق با=س$ماء و� يتعل$ق با=فع$ال وھ$و خاتم$ة : أي K Kَ َ َ
مون ا�سم إلى: ا=بواب عند النحاة، يعني lَمبن$ي، وُمع$رب، والمع$رب : يذكرون ا=سماء كما جرى ابن مالك ھنا، وُيقس

َُمنصرف، وغير منصرف، ثم إذا انت: إلى K ُ َھوا من ھذه القسمة شرعوا في أبواب الفعل، ولذلك سيعقد بعد ھذا الب$اب م$ا ِ
ًيتعلق بإعراب الفعل المضارع، ثم ما قد يشترك أو يكون خارجا عن المسألتين K ُ K َ .  

ْما ) ينصرف( َ َ َِ ْ Kالذي، إذا كان الصْرف وعدمه من خواص ا=سماء حينئذ يتع$ين أن: اسم موصول بمعنى) َما) (َ Kٍ 
ُأراد أن ُيبيlن بھذا الباب الخواص الُمتعلقة با�سم ما يذكره م$ن : ً، إذا)ٌاسم � ينصرف(الموصولة ھنا على ) َما(نحمل  ْ َ l

ًالعلل التي ُيْحكم بوجودھا أن ا�سم ليس ُمنصرفا ُ َ .  

ُم77ا ) ين77صرف: (وقول$$ه َ َ َِ ْ Kأن ك$$ل م$$ن س$$بق ا=ص$$ل في$$ه ال$$صرف وھ$$ذا ف$$: ھ$$ذا نف$$ي، مفھوم$$ه) َ K ي الجمل$$ة، =ن م$$اK
  . ٌسيذكره في ھذا الباب بعضه داخل فيما سبق كأفعل التفضيل، ونحو ذلك

ُما ) ينصرف( َ َ َِ ْ   .Kما � يدخله الصرف: يعني) َ

ُم77ا ) ين77صرف ( َ َ َِ ْ Kاختل$$ف ف$$ي ح$$ده بن$$اء عل$$ى ا�خ$$ت.ف ف$$ي تعري$$ف ال$$صرف، ول$$ذلك ق$$دم الن$$اظم ھن$$ا تعري$$ف ) َ َ K ًِ l ُ ْ
  : قالKالصْرف، لماذا 

َٱل77777777777777777صرف تن77777777777777777وين أت77777777777777777ى مبين77777777777777777ا َ ْ َM َ ُ ْ ُ ْ .َ ٌ ِ  

  

َمعن7777777777777ى ب7777777777777ه يك7777777777777ون ٱ)س7777777777777م أمكن7777777777777ا َ ُ ًْ ْ َ ْ ََ ُ ِ ُ ِ ِ  

  

  

Kأن ُيب$$يlن ا=س$ماء الت$$ي � تن$$صرف، وإنم$$ا ذك$$ر ال$صْرف وعدم$$ه =ن$$ه بمعرف$$ة ال$$صرف : ق$صده ف$$ي ھ$$ذا الب$$اب KK Kَ
Kُيْع$$رف ا�س$$م ال$$ذي � ين$$صرف، فم$$ا وج$$د في$$ه التن$$وين ال$$ذي عن$$اه ھن$$ا ِ َ فھ$$و ُمن$$صرف، وم$$ا ل$$م يوج$$د في$$ه فھ$$و غي$$ر َ َِ

  .منصرف

ٌالن$$$اظم ذھ$$$ب إل$$$ى أن ال$$$صرف وعدم$$$ه ھ$$$و التن$$$وين، إن وج$$$د التن$$$وين المخ$$$صوص الم$$$ذكور فھ$$$و اس$$$م : ًإذا K Kِ K K
Kُمنصرف، إذا انتفى ولم يدخل ا�سم التنوين المذكور فھو غير منصرف، ولذلك نق$ول lاختل$ف ف$ي ح$د ا�س$م ال$ذي � : ِ ِ ُ ْ

Kنصرف بناء على ا�خت.ف في تعريف الصرفَي ً ِ .  

Kالذي � يدخله التنوين فحسب، بن$اء عل$ى أن ال$صرف م$ا ف$ي ا�س$م : Kھو المسلوب منه التنوين فقط، يعني: فقيل K ً K
ًمن الصوت أخذا من الصريف K :وھو الصوت الضعيف، يعنيK :ٌكأنه مشتق من شيء َدل عل$ى ذل$ك، فال$صرف م$أخوذ K K ٍ v K 

ِالصريف(من  K (و)ِالصريف K (ھو الصوت الضعيف، وا�سم يكون في آخره صوت ضعيفK :ٌزْيد ٌعْمرو.. َ ٌخال$د، إل$ى .. َ ِ َ
  .آخره ھذا فيه صوت

ًھو المسلوب منه التنوين والجر معا يعني: وقيل K : ُيْحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف إ� إذا ُس$لب التن$وين �K ِ K ً َ
ِما إذا ُسلب التنوين فقط حينئذ � ُيْحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف، � ُبد من أن يجتمعا، ف$إن وج$د ًوالجر معا، وأ K K ِ Kً َ ٍ K

Kالجر فقط دون التنوين حينئذ نحكم عليه بكونه مصروفا، =ن الممنوع � ُبد أن يجتمع فيه في ال$سلب K ً ٍ K : ،التن$وين والج$رK
Kفإن وجد الجر دون التنوين  Kحينئذ نحكم عليه بأنه مصروفِ ٍ .  

ًھو المسلوب منه التنوين والجر معا بناء على أن الصرف ھو التصرف في جمي$ع التراكي$ب، إذا: وقيل ًk KK Kً : ق$و�ن
  : Kفي تفسير الممنوع من الصرف

  . Kھو المسلوب التنوين فقط وحده، وھذا ظاھر ك.م الناظم كما سيأتي:  قيل-

ًلوب من التنوين والجر معاھو المس:  وقيل- K.  
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� ينبن$ي علي$ه ش$يء :  يعن$ي-وھذا الخ.ف � طائ$ل تحت$ه : K وھل ھذا الخ.ف ينبني عليه شيء؟ قال أبو حيان-
ٍف$$ي أْح$سن تق$$ويم  (( إ� ف$ي الحك$$م عل$ى الكلم$$ة ھ$ل ھ$$ي ممنوع$ة أم � فق$ط؟ -Kالبت$ة  ِ ِْ َ َ َ ِأْح$$سن (]4:الت$ين))[ِ َ عل$ى الق$$ول ) َ

Kفة، وعلى القول الثاني غير مصروفة، ما ُسلب منه التنوين والجر العكس ا=ول مصرو ٍفي أْحسن تقويم(ِ ِ ِْ َ َ َ  عل$ى الق$ول )ِ
Kما زال التنوين مسلوبا عنه، فھو ممنوع من الصرف، وعلى القول الث$اني: ا=ول ً K : ،ھ$و م$صروف، =ن$ه ُج$ر بالك$سرةK K

ٍفإذا ُجر بالكسرة حينئذ رجع إلى أصله وھو Kالصرف K.  

ِفي أْحسن(Kينبني عليه الحكم على الكلمة فقط، وأما من حيث اFعراب فيبقى على ما ھو عليه : ً إذا َ َ اس$م :  نقول)ِ
� زال : Kھ$ل ھ$و ممن$وع أم �؟ فعل$ى الق$ول ا=ول: kوجره كسرة ظاھرة على آخ$ره، لك$ن ي$رد ال$سؤال) ِفي(مجرور بـ 

Kممنوعا، =نه وجد فيه العلتا ِ ًّ ًن المانعتان من الصرف ولم يرج$ع إلي$ه التن$وين، فحينئ$ذ نحك$م علي$ه بأن$ه م$ا زال ممنوع$ا ً K Kٍ K
Kمن الصرف، =ن حقيقة الممنوع من الصرف K K : ◌ًھ$و س$لب التن$وين، إذا َ K)ِف$ي أْح$سن َ َ Kھ$و ممن$وع م$ن ال$صرف :  نق$ول)ِ

  . Kوإن ُجر بالكسرة

ًن والج$ر مع$ا نق$ول رج$ع إلي$ه الك$سر فحينئ$ذ ص$ار م$صروفا، وإعراب$ه Kالمسلوب منه التن$وي: وعلى القول الثاني ًٍ k
Kما يتعل$ق ب$ه، =ن الممن$وع : من حيث اFعراب والبناء فقط، يعني: � طائل تحته، المراد به: ًكإعراب ا=ول، إذا قوله K َ

kمن الصرف ُيجر بالفتح$ة، والم$صروف ُيج$ر بالك$سرة، ھ$ل الخ$.ف ھن$ا انبن$ى علي$ه k Kَ  تق$دير فتح$ة أو ك$سرة؟ ل$م ينبن$ي َ
ِفي أْحسن(عليه، لو قيل  َ َ ِ من قال بأنه ممنوع من الصرف مجرور وج$ره فتح$ة ُمق$درة عل$ى آخ$ره ق$د ُيق$ال بأن$ه وج$د )ِ K KK k K

ٍللخ$.ف أث$ر، ولك$ن لم$ا ل$م ينبن$ي علي$ه خ$.ف م$ن جھ$ة اFع$راب بالفتح$ة أو بالك$سرة حينئ$ذ نق$ول K الخ$.ف � طائ$$ل : َ
   إ� من جھة كون الكلمة ھل ھي مصروفة أم �؟تحته،

Kُحكم ما � ينصرف أن$ه عل$ى الق$ول ا=ول: ًإذا ُ Kم$ا ُس$لب من$ه التن$وين، وعل$ى الق$ول الث$اني: ْ kم$ا ُس$لب من$ه الج$ر : ِ ِ
kأن$ه � ُين$ون و� ُيج$$ر بالك$سرة، يعن$ي: Kوالتن$وين، حكم$ه Kَ َ K : د ك$.م أب$$ي حي$-عل$ى الق$$ولين$lمم$ا يؤيK K Kأن$ه عل$ى الق$$ولين : -انَِ

kُيْسلب التنوين والجر، اتفق القو�ن على سلب التن$وين، واختلف$ا ف$ي الج$ر، واتفق$ا عل$ى أن الممن$وع م$ن ال$صرف ُيج$ر  Kَ َ K K َ
Kاتفقوا على ھذا، ماذا بقي؟ بقي سلب الجر ھل ھو داخل في مفھ$وم الممن$وع م$ن ال$صرف أم �؟ ھ$ذا م$ل : ًبالفتحة، إذا ٌ

َع، وأما كونه ُيسلب الجر أيضا فھذا محل وفاقlالنزا ً َ K .  

Kع$دم الك$سر، ھ$$ل ھ$و داخ$ل ف$$ي مفھ$وم الممن$وع م$$ن ال$صرف أم �؟ أم$ا كون$$ه .. الخ$.ف ف$ي س$لب الك$$سر: ًإذا K ٌ
lُيْسلب الكسر، ھذا � خ.ف فيه، لكن ھل ھذا السلب داخل في مفھوم المن$ع م$ن ال$صرف أم �؟ ھ$ذا مح$ل الن$زاع ب$ين  َK ٌ

  .kالنحاة

ْما ) ينصرف(ُحكم : ًإذا َ َ َِ kأنه � ُينون و� ُيجر بالكسرة على القولين ھذه النتيجة، على قول ابن مالك رحم$ه ' ) َ Kَ َ K
ًأنه التنوين فقط، إذا: تعالى K K :ُبد من تعليل لماذا ُسلب الكسر مع كون الممنوع من الصرف ھو التنوين فحسب �K K َِ K .  

ِتلف ْواخ: قيل ًلشبه الفعل كما ُمنع التنوين، وإن لم يكن داخ. في مفھ$وم الممن$وع :  فقيل–ِ لم ُمنع منھا الكسرة -ُ K ِ َِ َ
Kمن الصرف، فلما وجد الشبه بالفعل أخذ حكمه، وأخذ الحكم إنما يكون بسلب التنوين وسلب الك$سرة، =ن الك$سرة م$ن  K KK K K

ِ ا=س$$ماء، ف$$. ي$$دخل الفع$ل � تن$$وين و� ك$$سر، فلم$$ا وج$د ال$$شبه ُمن$$ع م$$ن Kخ$صائص ا=س$$ماء والتن$$وين م$$ن خ$صائص KK ِ َ
ِالتنوين فُسمlي ممنوعا من الصرف، ومراعاة لھذا الشبه كذلك ُسلب عنه الكسرة، وھذا يؤيlد القول الثاني KK Kً ً .  

Kلئ. ُيتوھم أنه مضاف إلى ياء المتكلم، =نه سبق أن ياء ا: وقيل K Kl ٌ َ َ ًلمتكلم قد تحذف وتبقى الكسرة دلي. عل$ى الي$اء، َ ُ l
Kحينئذ لو ُجر بالكسرة على ما ھو عليه فقيل ٌمرْرت بأف$ضل، وأْحم$د، وإْب$راھيم، ق$د يظ$ن الظ$ان أن$ه م$ضاف إل$ى ي$اء : ٍ K K ِ ِK ِ َ َ َ َ َِ َ َِ ْ ُ

ٍالمتكلم، وُحذفت الياء وبقيت الكسرة دلي. عليھا، فدفعا لھذا الوھم حينئذ ان ً ً ِ lِتقل من الجر بالكسرة إلى الفتحة ُ.  

ِلئ. ُيتوھم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وأنھا ُحذفت واجتزئ بالكسرة: ًإذا قيل KK Kl ٌ َ َ.  

Kلئ. ُيتوھم أنه مبني مثل: وقيل K َ Kحذام وأْمس، ونح$و ذل$ك، =ن الك$سرة � تك$ون إعراب$ا إ� م$ع التن$وين: َ ً K ِ َ ِ َ ٍلعْم$ر: َ َ ِ ..
ٍلزْيد، أو َ ُمرْرت بالغ.م، أو اFضافة:  ا=لف وال.مِ ُ َ kبغ.م زْي$د، فلم$ا ُمن$ع الك$سرة ُحم$ل ج$ره عل$ى ن$صبه بالفتح$ة كم$ا : َ ِ ِ K ٍ َ ُِ ِ

ًُين$$صب بھ$$ا �ش$$تراكھما ف$$ي الف$$ضلية =ن ك$$. منھم$$ا ف$$ضلة، الك$$سر ف$$ضلة َ إع$$راب الف$$ض.ت، والن$$صب إع$$راب .. ْ
Kالفض.ت، حينئذ ُحمل الممنوع من الصرف على ِ ً المنصوب حم. للخفض على النصبٍ َ .  

ِبخ.ف الرفع فإن$ه ُعْم$َدة، كم$ا ُحم$ل ن$صب جم$ع المؤن$ث ال$سالم عل$ى خف$ضه ل$ذلك، ف$إن أض$يف الممن$وع م$ن  ِK K
ِالصرف أو صحب  Kَ)فة أم زائدة إلى آخره ُجر بالكسرة اتفاقا، وھذا قد ن$ص علي$ه ف$ي أول ) أل lُمطلقا، سواء كانت ُمعرK Kَ ً ًٌ

  :  عند قولهالكتاب
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ُوج777777777777 َبالف7777777777777 .رـَ ْ ِتحةـِ َ َم777777777777ا) ْ ْين7777777777777صرف َ َ َِ ْ  

  

ْم77777777777الم ْ ْي77777777777ضف َ َ ُأوي77777777777ك ُ َ ْ َبع77777777777د َ ْ ْأل َ ْردف َ َِ  

  

ٍفي أْحسن تقويم (( ِ ِْ َ َ َ lكا=ْعمى وا=صم (( .. ]4:التين))[ِ َ َ ََ َ   .]24:ھود))[ َ

ُرأيت ْ َالوليد ََ ْ َ َبن ْ ِاليز ْ ًمباركا ِيدَ َ َ ُ..  

ِاليز( ِيز) (ِيدَ ٍوع م$ن ال$صرف للعلمي$ة ووزن الفع$ل، وھ$و ب$اق حينئ$ذ عل$ى من$ع ص$رفه عل$ى الق$ول ھ$ذا ممن$) ِيدَ ٍ
ِلم$اذا الممن$وع م$ن ال$صرف عل$ى الق$ول بأن$ه م$ا ُس$لب التن$وين، لم$اذا ُمن$ع م$ن الك$سرة : الثاني، الك$.م ا]ن ف$ي تعلي$ل ِ KK K

lأيضا، وھو ليس داخ. في مفھوم الممنوع من الصرف؟ حينئذ ُعلل بھذه ا ٍ K ً   . لعللً

ٍوھو باق حينئذ على منع ص$رفه م$ع دخ$ول  Kوإنم$ا ُج$ر =م$ن دخ$ول التن$وين في$ه، أو م$صروف =ن$ه دخل$ه ) أل(ٍ K KK
kخاص$$ة م$$ن خ$$واص ا�س$$م ھ$$ذا خ$$.ف ب$$ين النح$$اة، والث$$اني ھ$$و المخت$$ار، ھك$$ذا ق$$ال ال$$سيوطي ف$$ي  ٌ وعلي$$ه ) الجم$$ع(ٌ

يرافي والزجاج والزجاجي lالسK K   . Kن ياء، والزجاجيبدو) Kالزجاج.. (َ

lثم خ.ف في مفھوم الممنوع من الصرف، وإن كان المشھور عند المتأخرين: ًإذا K ٌ K َ : lأن$ه م$ا ُس$لب التن$وين والج$رK ِ
  . ًمعا، وھذا ھو الظاھر و' أعلم

ْما ) ينصرف: (ھنا قال الناظم َ َ َِ ْ َ .(  

َٱل77777777777777777صرف تن77777777777777777وين أت77777777777777777ى مبين77777777777777777ا َ ْ َM َ ُ ْ ُ ْ .َ ٌ ِ  

  

ِمعن7777777777777ى ب7777777777777ه  ِ ً ْ َيك7777777777777ون ٱ)س7777777777777م أمكن7777777777777اَ َ ُْ ْ ََ ُ ِ ُ  

  

  

K       عرفنا أن$ه يق$صد بھ$ذا الب$اب أن ُيب$يlن ا=س$ماء الت$ي � تن$صرف، ودب$ج بھ$ذا الب$اب بھ$ذا البي$ت، لُيب$يlن لن$ا حقيق$ة  K
Kالصرف الذي ھو التنوين، وإنما ذكره في أول الباب، =نه إذا ُع$رف حقيق$ة تن$وين ال$صرف، ال$ذي ھ$و الم$سلو K Kِ K K K ب ع$ن

Kا�سم فُيحكم عليه بكونه ممنوعا من الصرف، إذا ُعرفت حقيقته حينئذ ميز الطالب بين الممنوع وغيره K Kَ ٍ َ ِ ً.  

ُال77صرف( ْ ٌتن77وين . ِ ْ ُال77صرف(ھ$$ذا تعريف$$ه ) َ ْ ٌتن77وين(Kأن$$ه : حقيقت$$ه) . ِ ْ ًمبين77ا َت77ىَأ َ M َ ٌتن77وين) (ُ ِ ْ Kھ$$ذا ج$$نس وس$$بق أن$$ه ف$$ي ) َ
ُنونت(مصدر : ا=صل َْ K (ًأدخلت الكلمة نونا، ثم غلب حتى صار اسما لنون تلحق ا]خر لفظا � خطا بغي$ر توكي$د، : أي ً ً َ ًٍ َ K ُ

Kن$ون تثُب$ت لفظ$ا � خط$ا، وُيطل$ق ك$ذلك عل$ى الت$صويت: Kبأن$ه) الجمع(Kوسبق أن السيوطي عرفه في  ً ً ِن$ون الط$ائر إذا : ٌ KK َ َ
ٌصوت، والتصويت ُيسمى نونا، وھو ملحظ ع ً K KK َ Kند بعضھم في توصيل الممنوع م$ن ال$صرف كم$ا س$بق، فُيطل$ق التن$وين َ

  : ٍحينئذ على شيئين

  .k إدخال النون-

  .K وعلى التصويت-

Kوھو فعل الفاعل، ثم نق$ل ھ$ذا اللف$ظ ال$ذي ھ$و التن$وين ) kإدخال النون( ِ ُ K ً وُجع$ل علم$ا بالغلب$ة عل$ى - فع$ل الفاع$ل -ُ ِ
ٌزْيد(kالنون نفسھا  ًأنك تدخل زيد ھذه النون، ثم نقل ف$صار علم$ا : Kھذا تنوين، وأصل التنوين: ھذه بعد زيد نقولالنون ) َ َ َُ ِ K ُ K

  . kبالغلبة على النون نفسھا

ِوُيطلق ويراد به التصويت K :َنون الطائر إذا صوت، وعليه K ِ Kَ َK kھل المعنيان موجودان في الن$ون الزائ$دة ھ$ذه أم �؟ : َ
Kُي.حظ فيه إدخال النون، وُي.حظ فيه أنه دال على الصوت: س بھذا أن ُيقالنعم، � بأ: نقول v K kُ َ َ.  

ُالصرف: (فقوله ْ ٌتن7وين . ِ ْ Kھن$ا ع$ين أن$ه تن$وين فق$ط، ول$م ي$ذكره مع$ه الك$سرة ف$َدل عل$ى أن الم$راد ھن$ا ) َ K KK)ُال7صرف ْ . 
ٌتنوين ِ ْ ُالصرف (:وحده فقط دون غيره، ف. يشترك معه الكسرة، فقوله) َ ْ ٌتنوين . ِ ْ ٌوح$ده، وأم$ا الج$ر بالك$سرة فت$ابع : أي) َ k K

َللتنوين، فسقوطه بتبعية التنوين، لماذا سقط الجر؟ نقول ََ َK KK ِ Kلكون التنوين ق$د س$قط فھ$و ت$ابع ل$ه، وھ$ذا التعلي$ل في$ه نظ$ر: ِ Kٌ .
ًمأخوذ من الصريف أو الصْرف وھو الفضل، =ن له فض. على : فقيل K K Kِ ِغير المنصرفٌ ْ.  

ُال7صرف: (ًإذا الناظم ھنا قال ْ ٌتن7وين . ِ ْ ِول$م ي$ذكر مع$ه الك$سرة، ف$َدل عل$ى أن الممن$وع م$ن ال$صرف م$ا ُمن$ع ھ$ذا ) َ K K K
  .Kالتنوين

ُسبق أن التنوين أنواع، والذي يكثر دخو َ K Kله على ا�سم أربعة، أشھرھا :  

Kتنوين الصرف، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التنكير َ ِ K .  

َمبين7777777777777777777777777777777777777 َت777777777777777777777777777777777777ىَأ . . . . . . . M َ   ًاُ

  

ًمعن777777777777ى ْ ِب777777777777ه ََ ُيك777777777777ون ِ ُ ُ)س777777777777مٱ َ ْ َأمكن777777777777ا ِ َ ْ َ  
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Kھ$$ذه أربع$$ة، المعن$$ي ب$$ه ھن$$ا ف$$ي ھ$$ذا المق$$ام ھ$$و تن$$وين ال$$صرف ال$$ذي ُي$$سمى K k : ،تن$$وين ال$$تمكن، وتن$$وين التمك$$ينK k K
Kوتنوين ا=مكنية، فھي أربعة أسماء والمسمى واحد، و K ًھو ال.ح$ق ل5س$ماء الُمعرب$ة المن$صرفة، فرق$ا ب$ين ك$ون ا�س$م ِ َ

Kُمنصرفا وبين كونه غير منصرف، فما دخل عليه التنوين فھو مصروف، وما لم يدخل علي$ه التن$وين فھ$و ممن$وع م$ن  K َ َ ً ِ
  .Kالصرف

kيدل على تمكن ا�سم في باب اFعراب، وھو المعنى ا: Kھذا التنوين فائدته: قلنا َ k ًمبين7ا َت7ىَأ(ل$ذي عن$اه َ M َ ًمعن7ى ُ ْ م$ا ) ََ
kھو ھذا المعنى؟ تمكن ا�سم في باب اFعراب قالوا Kبحيث إنه لم ي$شبه الح$رف فُيْبن$ى و� الفع$ل فيمن$ع م$ن ال$صرف، : َ K

  : K=ن ا�سم له ث.ثة أحوال

  .ٌ اسم أشبه الحرف-

  .ٌ واسم أشبه الفعل-

  . ٌ واسم لم يشبه الحرف و� الفعل-

ًھو ما وجد فيه واحد من ا=سباب ا=ربعة التي ذكرناھا سابقا: ما أشبه الحرف: لواقا ٌ بأن يوجد ش$به ف$ي ا�س$م : ِ
ٌإما وضعا، وإما معنى، وإما افتقارا، وإما استعما�، فواحد من ھذه ا=مور تقتضي أن يكون ا�س$م ق$د : ُِيلحقه بالحرف ً K K K Kً ًً

ًأشبه الحرف شبھا قويا والقاعدة ِأن الشيء إذا أشبه الشيء شبھا قويا أخذ حكم$ه، حينئ$ذ ُحك$م عل$ى ا�س$م :  عند العربً Kٍ ً ً
ًبكونه مبنيا، لماذا؟ لكونه أشبه الحرف K .  

ا�س$م : ٍإذا أش$به ا�س$م الفع$ل، حينئ$ذ يأخ$ذ حكم$ه، ف$ي م$اذا؟ ق$الوا: Kمثله الك$.م ُيق$ال ف$ي الممن$وع م$ن ال$صرف
ٍ� ُيمك$ن أن يأخ$ذ ا�س$م حك$م الفع$ل، إ� إذا اخ$تص ا�س$م ب$شيء ل$م ي$دخل : ًصب، إذاوالفعل يشتركان ف$ي الرف$ع والن$ K ْ

Kعلى الفعل، والذي اختص به الفعل من حيث العدم Kعدم الدخول ھو التنوين والخف$ض بالك$سرة، =ن الفع$ل � ُين$ون، .. ْ Kَ K
َ=ن التنوين من خصائص ا=سماء، وكذلك الفعل � ُيخفض، =ن ا K Kلخفض من ع.مات وخصائص ا=سماء.  

Kھ$ل ھ$و أن$ه � يرف$ع؟ �، ھ$ل أن$ه � ين$صب؟ �، وإنم$ا .. فإذا أشبه ا�سم الفعل أخذ حكمه، وما ھو حك$م الفع$ل K K
Kلكونه � يدخل عليه التنوين و� الخفض، فحينئذ ُيمنع ا�سم من دخول التنوين ومن الخف$ض بالك$سرة، مت$ى؟ إذا أش$به  Kٍ

ٌفعل شبھا قويا، ما وجه الشبه؟ عرفنا أن وجه الشبه في ا�سم إذا أش$به الح$رف مح$صور ف$ي أربع$ة، والم$راد ا�سم ال K K ً ً
  . البناء ا=صلي � البناء العارض: به

Kالفعل فيه علتان فرعيتان عن ا�سم، ما ھما ھات$ان العلت$ان؟ ق$الوا: Kما وجه الشبه بين ا�سم والفعل؟ قالوا Kِ K Kالعل$: ِ ة ِ
Kالفرعي$$ة الت$$ي ترج$$ع إل$$ى اللف$$ظ، وا=خ$$رى الت$$ي ترج$$ع إل$$ى المعن$$ى، الثاني$$ة المعنوي$$ة متف$$ق عليھ$$ا ب$$ين الب$$صريين 

Kوالكوفيين، وأما العلة ا=ولى التي ھي العلة اللفظية الفرعية، فعن$د الب$صريين Kِ K : ٌأن الفع$ل ُم$شتق م$ن الم$صدر، ومعل$وم v K
ٌأن المشتق أصل للمشتق منه، ف Kًحينئذ صار الفعل فرعا من جھة اللفظ ل.سم ٍ.  

Kوجد في كل فعل، ك$ل فع$ل تحك$م علي$ه بأن$ه ف$رع م$ن حي$ث اللف$ظ، لم$اذا؟ =ن : ًإذا K)َض$رب َ : ٌھ$ذا ف$رع، أص$له) َ
ِيْضرُب(Kالضرب،  ًال$ضْرب، إذا: ٌھ$ذا ف$رع أص$له): ِاْض$رب(Kالضْرب، : ٌھذا فرع أصله) َ K : َص$ار الم$صدر وھ$و ا�س$م

ً، والفعل بسائر أنواعه فرعا، إذاًأْص. ٌوجد في الفعل ما يدل على أنه فرع عن ا�سم، وھذه تؤخذ بالم$ادة كم$ا س$بق، : ً K ِ
Kب$أن أص$ل : Kبأن أصل ا�ش$تقاق ھ$و الم$صدر، وأم$ا عن$د الك$وفيين الق$ائلين: بالحروف، ھذا عند البصريين القائلين: أي

�K ُبد من علة لفظية أخرى حتى ُيعلق بھا الحكمٍا�شتقاق ھو الفعل والمصدر فرع، حينئذ  K ِ K .  

ٍكون الفعل مركبا من الحدث والزمن، وكل فع$ل دال عل$ى ح$دث وزم$ن : قالوا v ٍ ً K)َض$رب َ ِدال عل$ى ال$ضْرب ف$ي ) َ K v
ِيْضرْب(ٍزمن مضى، و ٍدال على حدث وھو الضْرْب في زمن حال، و) َ K vٍ)كذلك في المستقبل) ِاْضرْب .  

َإذا◌ ٌي$دل عل$ى ش$يء واح$د وھ$و الح$َدث، ومعل$وم أن المرك$ب ف$رع ع$ن : Kھو مركب، والمصدر؟ ب$سيط يعن$ي: ً K K kٌ َ َ ٍ
Kالفعل فرع عن المصدر، لكن الفرعية ھنا من حيث ماذا؟ � من حيث ا�شتقاق كما قال البصريون وإنم$ا : ًالبسيط، إذا k K ٌ

ِمن حيث كونه ُمركبا من حدث وزمن، يرد ا� َ ٍ ً Kبأن$ه كي$ف يق$ال : عتراضK- نح$ن ن$تكلم ف$ي العل$ة اللفظي$ة � المعنوي$ة K K K َ َ- 
Kوالحدث والزمن كيف يكون د�لة الفعل عليھما باللفظ؟ ھ$ذا جواب$ه س$ھل ومعل$وم مم$ا س$بق ِ ٌ Kوھ$و أن الفع$ل ي$دل عل$ى : َ

Kضرب، تْعلم أن$ه عل$ى :  اللفظ تقرأkالحروف، ويدل على الزمن بالصيغة، وھاتان معلومتان من: المصدر بالمادة، يعني َ َ َ َ َ
َفعل(وزن  َ َفعل(و) َ َ   . ٌھذا خاص بالفعل الماضي) َ

Kَدل عل$$ى ال$$زمن الماض$$ي ب$$صيغته، وھ$$ذه معلوم$$ة م$$ن اللف$$ظ � م$$ن جھ$$ة المعن$$ى، وك$$ذلك الح$$دث ال$$ذي : ًإذا
ِضرب، ويْضرُب، واْضرْب من جھة المادة التي ھي ال: ٌدال عليه) Kالضْرب(ھو ِ َ َ َ   . حروفَ
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ًمذھب الكوفيين مستقيم من ھذه الحيثية، � من حيثية كون المصدر أص. والفعل فرعا، =ن ھذا � يقول$ون : ًإذا ً K K
kبه، وإنما ذھبوا إلى التعليل السابق، =نھم ينفون ما ذھب إليه البصريون ُ ْ َ K K K.  

Kالعلة اللفظية الفرعية الموجودة في الفعل دل عليھا ا: ًإذا K ًلفعل بنفسه بذاته بلفظه، وھو كونه فرع$ا ع$ن الم$صدر
kمشتقا من الم$صدر، وھ$ذا م$ا عل$ل ب$ه الب$صريون، وكون$ه دا� عل$ى ح$دث وزم$ن وھ$و م$ا عل$ل ب$ه الكوفي$ون، ووج$ه  kK ً K Kٍ ٍ َ ً

ٍأن الفع$$ل دال عل$$ى ح$$دث وزم$$ن وھ$$و مرك$$ب، والم$$صدر ب$$سيط دال عل$$ى ش$$يء و: Kالتعلي$$ل ھن$$ا ف$$ي الث$$اني v v KK اح$$د وھ$$و ٍ
Kالحدث و� يدل على الزمن، ھذا من جھة اللفظ k.  

ٍوأما من جھة المعنى فاتفق الفريقان على أن كل فعل � ُبد له من فاعل، =نه حدث وكل ح$دث وق$ع أو س$يقع �  K KK ٍ ُ K K
kُبد له من ُمحدث، والُمحدث ھو الفاعل في اصط.ح النحاة، والفاعل في اص$ط.ح النح$اة � k ِ ِ Kيك$ون إ� اس$ما، إذا ً ثب$ت : ً

ٌمن جھة المعنى أن الفعل فرع عن ا�سم K .  

Kكل فعل فيه علتان فرعيتان: ًإذا ِK Kترج$ع إل$ى المعن$ى، أم$ا م$ا كون$ه يرج$ع : إحداھما ترجع إل$ى اللف$ظ، وا=خ$رى: ٍ
Kإلى اللفظ فعلى الصحيح أنه فرع عن المصدر، =نه مشتق منه، و� شك أن المش K َ ٌ K Kٌ تق ف$رع ع$ن الم$شتق من$ه، وأم$ا م$نK ٌ

ًحيث المعنى فكل حَدث � ُبد له من ُمحدث وھو الفاعل، إذا ٍ ٍK ٌكل فعل يفتقر إلى اس$م، إذ � ي$صح أن يق$ال ھ$ذا فع$ل � : َ ٍ
  . فاعل له

Kوج$د ف$ي الفع$ل علت$ان: ًإذا Kإح$داھما ترج$ع إل$ى اللف$ظ وا=خ$رى ترج$ع إل$ى المعن$ى، إذا وج$د ف$ي ا�س$م عل: ِ ت$ان ِ
Kُمطلق عل$ة م$ع خ$صوص : ِجنس بجنس، يعني: ًترجع إلى المعنى، إذا: ترجع إلى اللفظ، وا=خرى: Kفرعيتان، إحداھما ِ

ٌ� ُينظر إلى كون العلة الفرعية الموجودة في ا�سم أنه ُمشتق منه وأنه فرع ع$ن الم$صدر كم$ا ھ$و ال$شأن : Kعلة، يعني K Kٌ K َِ
  .تق ھذا ا=صل فيه، وكذلك � يلزم أن يكون له فاعلKفي الفعل، =ن ا�سم � يش

Kفإذا وجَد في ا�سم علتان فرعيتان ِK ترجع إلى المعن$ى، حكمن$ا عل$ى ا�س$م : إحداھما ترجع إلى اللفظ، وا=خرى: ِ
Kوجد في$ه علت$ان فرعيت$ان: Kبكونه قد أشبه الفعل، ما وجه الشبه؟ نقول K : ترج$ع إل$ى إح$داھما ترج$ع إل$ى اللف$ظ وا=خ$رى

Kالمعنى، ھل ُيشترط أن تكون نفس العلة ھي الموجودة في الفعل أو ُمطلق علة؟ ُمطلق العل$ة، =ن العل$ل الم$ذكورة ف$ي  ِ ِK K K َ ْ
  :ا�سم

ْاجم7777777777777ع َ ْوزن ْ ِ ًع7777777777777اد) َ ِ ْأن7777777777777ث َ M ٍبمعرف7777777777777ة َ ِ ْ ِ  

  

ْرك77777777ب َM ْوزد ِ ًعجم77777777ة َ َ ْ ُفالوص77777777ف ُ ْ َ ْق77777777د ْ َكم677777777 َ ُ َ  

  

  

ًصدر، ول$يس فيھ$ا كون$ه م$شتقا إل$ى الفاع$ل، إذاًليس فيھ$ا كون$ه م$شتقا م$ن الم$ Kل$م توج$د في$ه خ$صوص العلت$ين : ً ِ
ٍالموج$$ودتين ف$$ي الفع$$ل، وإنم$$ا الم$$راد ال$$شبه ف$$ي مطل$$ق العل$$ة فح$$سب، حينئ$$ذ نق$$ول K K K : ،وج$$َد ف$$ي ا�س$$م علت$$ان فرعيت$$انK ِ

  .وسيأتي شرح ھذا في ك.م الشيخ ھنا

K حكم$ه، إذا وج$د ف$ي ا�س$م علت$ان نق$ولإذا أش$به ا�س$م الفع$ل أخ$ذ: ٍفحينئذ نق$ول أش$به ا�س$م الفع$ل ف$ي وج$ود : ِ
Kعلتين فرعيتين، فيأخذ حكمه، وما ھو حكم الفعل؟ سلب التنوين والخفض بالكسرة، حينئذ ُيمنع ا�سم من التنوين وم$ن  Kٍ K ِ

َمرْرت بأْحمَد، نقول: الخفض بالكسرة َ Kُمنع من الصرف؟ =ن$ه أش$به الفع$ل ف$ي Kھذا ممنوع من الصرف، لماذا ) َأْحمَد: (َُ K ِ
Kوجود علتين فرعيتين Kإحداھما ترجع إلى اللفظ وا=خرى ترجع إلى المعنى، أخذ ُحكم الفعل في كون$ه � ُين$ون فيق$ال: ِ َ ْ :

َبأْحمَد( ٍبأْحم$د: (و� يصح أن ُيق$ال) ِ َ َبأْحم$َد: (ِوك$ذلك ُمن$ع الخف$ض بالك$سرة فيق$ال) ِ ِم$دِبأْح: (و� ُيق$ال) ِ K=ن التن$وين � ) َ K
  . ما أشبه الفعل فأخذ حكمه: Kيدخل الفعل، وكذلك الخفض � يدخل الفعل، ھذا النوع الثاني وھو

ٌاس$م خ$الص م$ن ش$به الح$رف وم$ن ش$به الفع$ل، : Kوھو الذي ليس من ا=ول و� من الث$اني، يعن$ي: Kالنوع الثالث ٌ
Kأعل$$ى ال$$درجات، =ن$$ه ل$$يس في$$ه ش$$ائ.. خ$$الص Kن lُبة الح$$رف، ول$$يس في$$ه ش$$ائبة الفع$$ل، فحينئ$$ذ ن$$و Kبتن$$وين ال$$صرف، : ٍ

kوالتمكين، وا=مكنية، وال$تمكن، والمعن$ى واح$د لي$ست أربع$ة أن$واع K Kَ K .. ن بھ$ذا؟ lُأربع$ة أس$ماء والم$سمى واح$د، لم$اذا ن$و K
Kھذا التنوين وضع ليدل على ھذا المعنى، وھو: قالوا ِ K :أنه لم ُيشبه الحرفK فيبن$ى، و� الفع$ل فُيْمن$ع م$ن ال$صرف، وھ$و K َ

Kھذا التنوين الصرف) َأتى: (الذي عناه بقوله K:  

  

َمبين7777777777777777777777777777777777777 َت777777777777777777777777777777777777ىَأ . . . . . . . M َ   ًاُ

  

ًمعن777777777777ى ْ ِب777777777777ه ََ ُيك777777777777ون ِ ُ ُ)س777777777777مٱ َ ْ َأمكن777777777777ا ِ َ ْ َ  
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َأمكنا ( َ ْ kفي باب اFعراب، ما وجه تمكنه في باب اFعراب؟ نقول) َ    :ا�سم على ث.ثة أنواع: َ

ٌاسم مبني لكونه أشبه الحرف، واسم ُمعرب لكنه نقص بعض إعرابه، وھو المتمكن غي$ر ا=مك$ن، وق$سم ثال$ث ٌ ٌl َ َ َK :
lُمع$$رب ك$$ذلك، لكن$$ه ُم$$تمكن ف$$ي ب$$اب اFع$$راب، وھ$$و َK ٍالم$$تمكن ا=ْمك$$ن، فحينئ$$ذ نق$$ول: َ َ l : أْعط$$ي ھ$$ذا الن$$وع الثال$$ث ھ$$ذاK ِ ُ

ٌزْيد: ذ أن تقرأKالتنوين ليدل على ھذا المعنى، فمن ًعْمرا.. َ ًخالَدا، إلى آخ$ره تق$ول.. َ ِ : Kھ$ذا التن$وين تن$وين ص$رف، يعن$ي: َ
Kزْيد وخالد لم يشبه الحرف فيبنى، و� الفعل فيمنع من الصرف: Kأن ِْ َْ َ.  

ًمبين77ا(Kھ$$ذا التن$$وين : أي) َت77ىَأ: (ُھ$$ذا ُم$$راده بقول$$ه M َ $$حا وكاش$$فا ) ُ lًح$$ال كون$$ه ُموض ًمعن77ى(ً ْ  ھ$$و ھ$$ذا المعن$$ى؟ م$$ا) ََ
  . َھو عَدم مشابھته للحرف والفعل: المعنى

ُيك77ون( ُ ُا)س77م َ ْ ِب77ه ِ َأمكن77ا ِ َ ْ ٌبھ$$ذا التن$$وين، ف$$َدل عل$$ى أن$$ه أْمك$$ن وُم$$تمكن وم$$صروف، م$$ا ھ$$ي أس$$مائه؟ تن$$وين : أي) َ l َ K KK
Kتنوين ا=ْمكنية.. Kالصرف Kتنوين التمكن والتمكين، فھو إذا وجد في$ه ھ$ذا الن$.. َ K k K ًوع حينئ$ذ حكْمن$ا علي$ه بكون$ه ُمتمكن$ا ف$ي l َ َ ٍ

  .باب اFعراب

ُال77صرف( ْ َتن77وين أ . ٌ ِ ْ ًمبين77ا َت77ىَ M َ ٌتن77وين) (ُ ِ ْ ْتن$$ويْن المقابل$$ة، وتن$$ويْن : ھ$$ذا ج$$نس ش$$مل ا=ن$$واع الداخل$$ة عل$$ى ا�س$$م) َ َْ َ
ْالعوض، وتنويْن  َ ِتنويْن، وKالصْرفِ ْ   . K التنكيرَ

ًمبينا َأتى( M َ ٌھذا فْصل) ُ K أخرج به ما سوى المعبر عنه بالصرف، يعن$يَ َ Kم$ا � ُيعب$ر عن$ه بال$صرف وھ$و المقابل$ة : َ َ
ًمبين7ا(Kذل$ك التن$وين : أي) َتىَأ(Kوالتنكير، والعوض خرج بقوله  M َ ًمعن7ى) (َت7ىَأ(ٌھ$ذا ح$ال م$ن فاع$ل ) ُ ْ ٌھ$ذا مفع$ول ب$ه ل$ـ ) ََ

ًمبينا( M َ ِبه) (ُ ُيكون ِ ُ ُا)سم َ ْ َأمكنا ِ َ ْ ُيك) َ ِوُن بهَ َا)سم يكون أمكنا(بدخوله .. Kبھذا التنوين: ، أيِ َ ُْ َ َْ ُ ُ َأمكنا(ا=لف لmط.ق و) ِ َ ْ ھ$ذا ) َ
ِمكن مكانة إذا بلغ الغاية في التمكن، � م$ن: ِاسم تفضيل مْن ِ k Kَ َ َ َ ََ َ ًُ َ Kتمك$ن، =ن$ه أفع$ل تف$ضيل، وأفع$ل التف$ضيل اش$تقاقه م$ن : َ K َ َ

  .Kغير الث.ثي المجرد شاذ

Kتمك$ن(kوھو الذي ج$رى علي$ه النح$اة � نق$ول أن$ه م$ن ) َأْمكن(ٍينئذ ح َ َمك$ن(Kوإنم$ا نق$ول ھ$و م$ن ) َ  غَل$َب إذا ًمكان$ة) َُ
Kخ.فا =بي حيان وم$ن وافق$ه،  )َنKكَمَت( نِم � ،ْنkكَمKالت في الغاية  ذاش$ دKالمج$ر الث.ث$ي غي$ر م$ن اس$م التف$ضيل بن$اء K=نًِ

Kتمكن(و ًھذا ليس ث.ثيا ُمجردا.. ھذا شاذ) َ ًK.  

ٍالناظم ھنا نص على أن الصرف ھو التنوين وحده، حينئذ مذھب ابن مالك ھنا ف$ي ھ$ذا الم$تن: ًإذا K K K K : أن الممن$وعK
Kھو ما ُمنع التن$وين فح$سب، م$ا ذك$ره الن$اظم: Kمن الصْرف Kم$ن أن ال$صرف ھ$و التن$وين، قي$ل: ِ K K : ،ھ$و م$ذھب المحقق$ينl

  :lالمتأخرين، لوجوه منھا: يعني

ِ أنه مطابق ل.شتقاق من الصريف الذي بمعنى - K K)َإذ � صوت ف$ي آخ$ر ا�س$م إ� التن$وين، إذا◌) الصوت ً K : ھ$ذا
Kھل ھو ُمشتق من الصريف، أو من الصْرف؟ م$ن ق$ال م$ن ال$صريف حينئ$ذ اخت$صه ب$التنوين، م$ن : ًبناء على الخ.ف K K K Kَ ٍ ِ ِ ٌ

  . ٍف وھو ا=فضل بمعنى الفضل، حينئذ � يلتزم ما ذكره الناظمKقال من الصر

ٌأنه متى اْضطر شاعر :  ومنھا- ُ Kوَن المنصوب أو المرفوع فْرَص إلىKالممن$وع م$ن ال$صرف، فَرَص :وقيل ،هَن K
ًالصرف ھو الجر والتنوين مع$ا، إذا :وقيل، فيه Kرَج � هKأن مع ً K k Kَ :ق$و�ن للنح$اة، وإن ك$انk الم$شھور أن$ه ق$د ُيطل$ق تن$وين َ K

Kالصرف على غير ما ذكر، لكن إذا جيء إلى تمحيص المصطلحات فيختص ھذا النوع بما ذكره الناظم ھنا َ َ ِ Kُ .  

Kتخ$$صيص تن$$وين التْمك$$ين بال$$صرف ھ$$و الم$$شھور، : قي$$ل ِ ِK ْ  ي$$رِكْنKالت تن$$وين م$$ن غي$$ره عل$$ى فْرKال$$ص طل$$قُي وق$$دَ
ًوھ$ذا ق$د س$بق بيان$$ه، إذا  ،الم$ذكور ن$وينKللت ٌفاق$د هKأن$ م$ع فِن$صرُم فإن$ه، ٍاتَِملْسُم$: ح$وَن ستثنىُي$و ،والمقابل$ة ضَوِوالع$

kھو التنوين الدال: Kالصرف K  ًمْعنىعلى َ ُيكوُن َ ُا�ْسم َ ِبه ِ َأْمكن ِ ٍزْي$د، : ھو عدم مشابھته للحرف وللفع$ل ك$ـ: ، وذلك المعنىَ َ
ٍوفرس َ َ.  

ٍُمْسلمات(Kالمنصرف؟ ھو الفاقد لھذا التنوين ما عدى وغير المنصرف، ما ھو غير  َ Kونحوھا، مم$ا ك$ان التن$وين ) ِ K ِ
  . ٍفيه تنوين مقابلة وليس تنوين صرف

ً ن$اlكَتمُم وأً ب$اَعرُم ىمlُس$ الح$رف شبهُي$ ل$م وإن ،ْنlتمكُم وغيرً اKمبني ىمlُس الحرف شبهأ إن ا�سم: قال الشارح ھنا
  : وعليه ا�سم قسمان

lُمتمكن وغير متمكن  l ُالذي خرج بالكلية عن باب اFعراب، =ن القسمة ثنائي$ة و� ثال$ث لھ$ا) lغير المتمكن(َ K K : إم$اK
Kمبني، وإما معرب، فإذا لم يكن ُمعربا بالكلية حينئذ صار مبنيا، ولذلك ُيعبر عن$ه K K Kَ ًَ lبأن$ه غي$ر م$تمكن، يعن$ي: ًٍ K : ح$ظ ل$ه �K َ

l اFعراب، والُمعرب ھو الُمتمكن ُمتمكن في الجملة، ثم ھذا المتمكْن على قسمينو� نصيب من l lَ ََ K ُ ٌ :  
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Kأن$ه م$أخوذ ) َأْمك$ن: (، س$بق أن الم$راد ب$ـنًك$أْم غي$رً ن$اlكَمَتوُم ،فِن$صرُم غير :ىKسموُي الفعل هَبْأش ما :أحدھما -
َمكن(من  َتمكن(� من ) َُ َK Kخ.فا =بي حيان، إذ) َ َھذا ُيسمى ماذا؟ أشبه الفعل، ثم ھو ُم$تمكن، لكن$ه غي$ر أْمك$ْن، بمعن$ى : ًاً K l ْK ُ َ K

Kأن$$ه ُمْع$$رب، واFع$$راب إنم$$ا يك$$ون ب$$الرفع والن$$صب والخف$$ض، والرف$$ع يك$$ون بال$$ضمة، والن$$صب يك$$ون بالفتح$$ة،  K K
  .والخفض يكون بالكسرة

Kوھذا النوع أْعطي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب ِ K لكنه ُسلب الكسرة مع أنه ي$ستحقھا، =ن$ه اس$م، حينئ$ذ ،ٍ ٌ K K Kِ
Kصار ُمتمكنا في باب اFعراب، =نه ُمعرب غير أْمكْن لفقده النوع الثالث وھو الكسرة، ھو مجرور لكنه بغير كسرة K Kَ ً lَ ََ َ.  

   :فِرَنصالُم وع.مة، ْنَكأْمً ناlكَمَتوُمًا فِرَنصُم :ىKسموُي ،الفعل هِبْشُي لم ما :والثاني -

ٍ زْي$د، وب$دون ِ.مُغ$ِب ُتْرَرَم :اFضافةبو، ِ.مُغالب ُتْرَرَم :وال.م ا=لف مع بالكسرة Kرَجُي أن - ): اFض$افة(و) أل(َ
ٍمرْرت بغ.م ُ ُ َ َ.  

َ، =ن الُمقابل$$ة إنم$$ا يك$$ون ف$$ي جم$$عتع$$ويض أو مقابل$$ة لغي$$ر ال$$ذي نِويْن$$Kالت وھ$$و :فْرKال$$ص يدخل$$ه وأن - K K المؤن$$ث K
ِالسالم، وھو ُمنصرف كذلك، أو تعويض وھذا يكون في المصروف وغير المصروف ك$ذلك، كم$ا س$يأتي ف$ي  ٍج$وار : َ َ َ

ٍوغواش،  َ ، ٍ.مُغ$ِب ُتْرَرَم$ :نح$و الفع$ل ش$بھه عدم ھو المعنى وذلك ،نَكأْم :ىKسمُي أن ا�سم به يستحق ًمعنى على اُلKالدَ
  . إلى آخره

 غي$ر حبطي$ص وھ$و ،ال$سالم ثKالمؤن$ جم$ع تن$وين هKفإن$ ،ونحوه اتَعِرْأذ: تنوين من :لةَقابُم يرلغ :بقوله رزَتواْح
K، ھ$$ذا ممن$$وع م$$ن ال$$صرف ودخل$$ه التن$$وين، نق$$ولْاتَع$$ِرْأذ: قلن$$ا ،المن$$صرف K : اْجتم$$ع مع$$ه التن$$وين لكون$$ه ل$$يس تن$$وينK َ

Kالصرف، والذي ُيْمنع منه الممنوع من ال$صرف ھ$و تن$وين ال$ص K Kََرف، وھ$ذا ل$يس بتن$وين ص$رف، مثل$ه مث$ل الع$وض ِ ِ ِْ ُْ :
ٍجوار و َ ٍغواش َ َ ٍليال◌وَ ِ َ Kھذه ممنوعة من الصرف وھي ُمنونة، لكن ليس المراد ھنا التنوين ھ$و تن$وين ال$صرف : ، نقولَ K KK َ

ًوإنما تنوين العوض، إذا َ ِ K :تنوين العوض والمقابلة قد ُيجامع الممنوع من الصرف، بمعنى أK   .Kنه يدخل عليهَِ

ٍإذا وجد أذرعات، وُم$ْسلمات، � نق$ول: ٍ حينئذ ٍَ َِ ِ Kبأن$ه غي$ر ممن$وع م$ن ال$صرف لوج$ود التن$وين، نق$ول: ْ KK : ھ$ذا ،�
Kالتنوين ليس ھو تنوين الصرف الذي ُيْحكم عل$ى الممن$وع م$ن ال$صرف بكون$ه ممنوع$ا م$ن ال$صرف ب$سببه، ل$يس ھ$و  K Kً َ K

Kھذا التنوين، =نه � K ع$راب، وإنم$ا ھ$و ف$ي ُمقابل$ة ن$ون جم$ع الم$ذكر ال$سالم، ك$ذلكFي$دل عل$ى تمك$ن ا�س$م ف$ي ب$اب ا K K k َ ََ k
َالع$$وض َع$$وض ع$$ن كلم$$ة: ِ ٍع$$وض ع$$ن ح$$رف.. ِ َ Kع$$وض ع$$ن جمل$$ة، ھ$$ذا التن$$وين ق$$د ي$$دخل الممن$$وع م$$ن ال$$صرف .. ِ ِK َ

  .ويدخل المصروف

َبغير ُمقابلة: (ًإذا ِأذرع: احترز به من تنوين) َ ٍج$وار وغ$واش ونحوھم$ا، : احترز به من تنوين) أو تعويض(َات، ْ َ ٍ َ َ
ٌفإنه عوض من الياء والتقدير َ َجواري وغواشي كما سيأتي، وھو يْصطحب غير المن$صرف، يعن$ي: ِ َ َ َ ٌَ ٌِ َ تن$وين التع$ويض : ِ

ِعن حرف وعن كلمة أو عن جملة، يْصطحب غير الُمنصرف كھذين المثالين َ َ ٍ.  

ِوأما المنصرف ف. َ Kيدخل عليه ھذا التنوين، يعني K : ٍتنوين العوض، إن كان يعني به م$ا ك$ان عوض$ا ع$ن ح$رف ً َ َِ ِ
Kقد ُيسلم له، وأما إن كان المراد به جنس تنوين الع$وض ف$. ُي$سلم ل$ه، =ن$ه س$بق معن$ا K Kَ K : أنK)التن$وين فيھ$ا ) ُك$ل وبع$ضK

َعن عوض و َكل وبعض(ِ �K شك أنھما مصروفان) ُ K َ .  

Kوأما المنصرف ف. يدخل عليه ھذا التنوين: (ًذا قولهإ ِ َ ْ K ( ھذا فيه تفصيل، وإن ك$ان بع$ضھم ذھ$ب إل$ى أن التن$وينK K
َونحوه، تنوين عوض وليس بتنوين صرف، والصواب) ٍقاض(في  ٍأنه تنوين صرف: ِ K.  

ًصرف ھو الذي ُيجر بالفتح$ة نياب$ة ع$ن الممنوع من ال: يعني) ْلَأ( عليه تدخل لم أو ،ْفَضُي لم إن بالفتحة kرَجوُي k Kَ
ٌالكسرة، وھذا ُمقيد إذا لم تدخل عليه  K)والصواب في التعليل ھنا) َُيضْف(أو) ْلَأK K : َُي$ضْف(أو) َأْل(بكونه لم ت$دخل علي$ه (

K=ن ا�سم ھنا إنما ُسلب الخفض بالكسرة وأْعطي الفتحة =نه أش$به الفع$ل، ف$إذا أش$به ا: نقول Kِ ِ K ٌلفع$ل حينئ$ذ ص$ار ل$ه بع$د ٍ
Kعن ا�سم، وإذا كان كذلك فإذا اتصل به ما ھ$و م$ن خ$صائص ا=س$ماء و� ي$دخل عل$ى ا=فع$ال حينئ$ذ ض$ُعف ال$شبه،  Kَ َ ٍ

ٍفإذا أضيف حينئذ نقول ٌوجد فيه شبه بالفعل لكنه ليس قويا، كما ھ$و ال$شأن ف$ي م$ا إذا وج$د ف$ي ا�س$م ش$به ب$الحرف، : ِ ٌِ ًِ K
ٍ في ا�سم شبھا بالحرف لكن$ه ل$يس قوي$ا، وحينئ$ذ � ي$ستلزم بن$اءه، وأم$ا إذا ك$ان قوي$ا فحينئ$ذ نق$ولقد يكون: قلنا ًٍ ً ًK ِ َ ََ K : ھ$ذا

  . يستلزم البناء

ًّأيا(Kأن : وقلنا ھناك ٌبجميع أحوالھا � تكون مبني$ة إ� ف$ي بع$ض ا=ح$وال، وس$بب ذل$ك أنھ$ا ُم.زم$ة لmض$افة، ) َ ًK K
Kضُعف الشبه: ًسماء، إذاواFضافة من خصائص ا= َ َ:  

ٍلشبه َِ َمن َ ِالحروف ِ ُ ُ ِمدني ْ ْ ُ ..  
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Kقد يوجد الشبه بالفعل لكنه ليس قويا، متى؟ إذا دخل على ا�سم ال$ذي وج$د في$ه علت$ان دخ$ل علي$ه م$ا : ھنا كذلك ِ ً K K
kحينئ$ذ ي$رده إل$ى أص$له وھ$و الج$ر بالك$سرة) اFض$افة(و) َأْل(ھو م$ن خ$صائص ا=س$ماء، وھ$و k Kأن$ه : ، ول$ذلك ال$صوابٍ

  . Kمصروف، =نه دخل عليه ما ھو من خصائصه

َوُيج$$ر بالفتح$$ة نياب$$ة ع$$ن الك$$سرة إن ل$$م ُي$$ضْف، أو ل$$م ت$$دخل علي$$ه  ًَ k)الب$$اء ح$$رف ج$$ر، ) َدَم$$ْحَأب ُتْرَرَم$$): (َأْل
ْأْحمد(و َ ًھذا اسم ممنوع الصرف مجرور بالباء، وجره فتحة ظ$اھرة عل$ى آخ$ره نياب$ة ع$) َ ٌ k Kٌ Kن الك$سرة، =ن$ه ممن$وع م$ن ٌ

ًالصرف للعلمية ووزن الفعل، إذا K K :وجد فيه علتانK ِ ِ .  

 ْمُكِدَم$$ْحَبأ ُتْرَرَم$$: عل$$ى ا=ص$$ل، فتق$$ول بالك$$سرة Kرُج$$َض$$ُعف ش$$بھه بالفع$$ل ف) ْلَأ( علي$$ه دخل$$ت أو يفِأض$$ ف$$إن
  . � تدخل على ا=ع.م) َأْل(كذلك ) ِدَمبا=ْح(َمن باب المثال فقط وإ� ا�سم � ُيضاف أو) ْمُكِدَمْحَبأ (ِدَموبا=ْح

 l الت$سعوالعل$ل ،ت$ينKالعل مقام تقوم منھاٌ واحدة أو ،ٍتسع ٍَللِع من تانKعل فيه دِوج إذا رفKالص من ا�سم عَنْمُي ماKوإن
  :قوله يجمعھا

  ٌةَف7777777777777ِرْعَوم ٌي7777777777777ثِْنأَوت ٌفْص7777777777777َوَوٌ لْدَع7777777777777

  

  ُبي7777777777777ِكْرَت .مُث777777777777 ٌعْم7777777777777َج .مٌث777777777777 ٌةَم777777777777ْجُوع

  

ُالن777777777777ونَو c ٌفِل777777777777َأ اَھ777777777777ِلْبَق ْنِم777777777777ٌ ةَدِائ777777777777َز  

  

  ُبْي7777777777777ِرْقَتُ ولَالق7777777777777 اَذَوھ7777777777777 ٍلْع7777777777777ِف ُنْزَوَو

  

  : وا=حسن من ھذا البيت المشھور

ْاجم7777777777777ع َ ْوزن ْ ِ ًع7777777777777اد) َ ِ ْأن7777777777777ث َ M ٍبمعرف7777777777777ة َ ِ ْ ِ  

  

ْرك77777777ب َM ْوزد ِ ًعجم77777777ة َ َ ْ ُفالوص77777777ف ُ ْ َ ْق77777777د ْ َكم677777777 َ ُ َ  

  

ِھذه كلھا علل k : ٌاللفظ، ومنھا ما ھو راجع إلى المعنىٌمنھا ما ھو راجع إلى.  

Kالعلمي$$ة والوص$$فية، ھات$$ان علت$$ان معنويت$$ان: Kال$$ذي يرج$$ع إل$$ى المعن$$ى علت$$ان فق$$ط ِ KK : والثاني$$ة ) الوص$$فية(ا=ول$$ى
Kوكل منھما فرع، وجه فرعية ) Kالعلمية( v)ٌأن الوصف ُمفتقر إلى موصوف، إذا ك$ان ك$ذلك ص$ار الموص$وف ) الوصفية K

ٍوالوصف فرع$ا، مث$ل الق$ول ف$ي الفع$ل لكون$ه ُمفتق$را إل$ى اس$مًأص.  ً إل$ى فاع$ل، والفاع$ل � يك$ون إ� .. ٍإل$ى مح$دث.. ً
ٍھذا صفة حينئذ يستلزم أن يك$ون ل$ه موص$وف، فك$ل ص$فة ُمفتق$رة إل$ى موص$وف، أي$ن يظھ$ر أثرھ$ا: ًاْسما، إذا قلت ٍِ ..

Kأين يتعلق ھذا المعنى Kبماذا يرتبط؟ � ُبد له .. َ ًمن موصوف يكون ُمتعلقا بھذه الصفةَ l ٍ.  

فة مفتقرة إلى موصوف فصارت : ًإذا lًفرعا بھذا ا�عتب$ار، فھ$ي معن$ى م$ن المع$اني، و) الوصفية(الص ) Kالعلمي$ة(ً
َكذلك فرع، =ن العلم معرفة، وا=صل في ا�سم َ K :ًالتنكير، إذا ِْ K :ًإذا وجد ا�سم معرفة، نقول ٍھذا فرع ع$ن أص$ل وھ$: ِ و ٌ

  .كونه نكرة

Kھات$ان علت$$ان ترجع$ان إل$$ى المعن$ى، وأم$$ا ك$ون الع$$دل فرع$ا ف$$5ن الع$دل خ$$.ف ا=ص$ل، وس$$يأتي أن$ه: ًإذا K Kً K : ھ$$و
ٍتحويل ا�سم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى ا=صلي، مثاله ِع$امْر(ٌھذا معدول ع$ن ) َُعمْر(َُعمْر : ٍ : ا=ص$ل) َ

ِعامْر( kأيھما أصل وأيھما فرع؟ � شك أن : ً إذامعدول،) َُعمْر(و) َ kٌ)ِعامْر المع$دول ) َُعم$ْر(المعدول عنه ھ$و أص$ل، و) َ
Kھذا فرع، إذا صار العدل فرعا من ھذه الحيثية ً ً .  

َأح$$اد(ك$$ذلك  َمْوح$$د(و) ُ َمثن$$ى(و) ُثن$$اء(و) َ ْ ْمثل$$ث : (وك$$ذلك) اثن$$ين.. اثن$$ين(و) ٍواح$$د.. ٍواح$$د(Kكلھ$$ا معدول$$ة ع$$ن ) َ َ ْ َ
Kالعدل فرع من ھذه الحيثية: ًكما سيأتي، إذا) َبْعَومْر ًأنه يستلزم معدو� عنه، سواء كان ملفوظا به موج$ودا ف$ي ل$سان : ٌ ً ٌ ً K

ًالعرب، أو كان ُمقدرا K .  

ًأنھا علة معنوية، وأنھا مفتقرة إلى موصوف، وھذا وجه كونھا فرعا) الوصفية(عرفنا ) ٌفْصَوَو( ٍ K KK ٌِ K.  

ًإذا وجد في ا�س$م عل$ة وھ$ي كون$ه مؤنث$ا، نق$ول) ٌيثِْنأَوت( K K ِ Kھ$ذه العل$ة س$واء كان$ت لفظي$ة أو معنوي$ة ھ$ذه العل$ة : ِ KK ٌِ
ًالتذكير، فالُم$ذكر أص$ل والمؤن$ث ف$رع، ف$إذا وج$د ا�س$م مؤنث$ا قلن$ا ھ$ذه عل$ة فرعي$ة، فرع$ا ع$ن : Kفرعية، =ن ا=صل ًٌ K َِ K K Kِ

Kالمذكر، =ن التذكير ھو ا=صل K .  

Kوس$يأتي لم$اذا اخ$تص العل$م فق$ط دون س$ائر المع$ارف ف$ي ھ$ذا الب$اب، ) Kالعلمي$ة( ھن$ا ةَفِرْعَمالمراد بال) ٌةَفِرْعَوم( َ
Kفرع، =ن ا=صل) Kالعلمية: (ًإذا) ٌةَفِرْعَم(   .Kھو التنكير: ٌ

Kوھو أن يكون اللف$ظ عل$ى ا=وض$اع ا=ْعجمي$ة، وھ$ذا واض$ح ب$يlن، =ن) ٌةَمْجُوع( K ٌِ  العرب$ي الف$صيح، أو العرب$ي َ
Kُمطلقا، إذا أراد أْن يتكلم فا=صل َ Kأنه ي$تكلم بل$سانه: ً K .. أن ي$أتي بك$.م عرب$ي م$ن ُم$سند وُم$سند إلي$ه، وك$ل م$ن الكلمت$ينv y Kٍ



                                                            
1573

ٍعربيتين، فإذا استعمل ما ليس بعربي، حينئذ نقول K :ِھذا عدول عن أص$ل إل$ى ف$رع، ف$إذا اس$تعمل كلم$ة أْعجم َ ً ٍ ٍ Kي$ة نق$ول ٌ
  . Kأنه يستعمل كلمة عربية، ھذا وجه الفرعية: ا=صل

َ� شك أنه فرع ع$ن الُمف$رد، فا=ص$ل ف$ي ا�س$م) ٌعْمَج) (ٌعْمَج .مٌث( ٌ K K :ًأن يك$ون ُمف$ردا، ف$إذا ج$اء جمع$ا قلن$ا ھ$ذا : ًَ
Kفرع إذا وجد فيه علة فرعية ِ ٌ.  

ِالُمركب المزج: والمراد به) ُيبِكْرَت .مُث( ْ َ َKِي كما سيأتي، الُمركب المزجي ْ َ َK :بْعلبكK َ َ، وح$ضرموت، وس$يبويه، ونح$و ََ َ َ َ َِ
ًذلك، حينئذ إذا كان ا�سم ُمركبا قلنا K َ ٌھذه علة فرعية وا=صل: ٍ K :ِعَدم التْركيب K .  

ُالنونَو c ٌِفَلأ اَِھلْبَق ْنِمٌ ةَدِائَز..  

ٍأن ا=ل$$ف والن$$ون يكون$$ان زائ$$دتين، حينئ$$ذ : يعن$$ي kَالمزي$$د علي$$ه دون زي$$ادة أص$$ل لم$$ا زي$$د، ف$$ـ ِ ٌ َُعثم$$اْن: (ٍ ا=ل$$ف ) ْ
Kوالنون زائدة، وأصل الكلمة ُمؤلفة من َ k :ًعدم الزيادة فما زيد عليه صار فرعا: ٍعين، وثاء، وميم، حينئذ نقول ا=صُل .  

Kلفرعي$ة ثبت$ت ھن$ا؟ =ن ا�س$م ٌھ$ذا ف$رع، لم$اذا ا: ٍإذا كان ا�سم عل$ى وزن م$ن أوزان الفع$ل نق$ول) ٍلْعِف ُنْزَوَو( K
ٍأن يكون على وزن خاص به، والفعل ا=صل فيه: ا=صل فيه ٍأن يكون عل$ى وزن خ$اص ب$ه، حينئ$ذ: ٍ ٍ إذا ج$اء ا�س$م : ٍ

ٍعلى وزن � يختص به وإنما جاء على وزن يختص بالفعل، حينئذ نقول ھن$ا k kَ َK ٍج$اء عل$ى ف$رع، فا=ص$ل ف$ي ا�س$م أن : ٍ
ٍ ھو الخاص به، فإذا جاء على وزن � يختص به حينئ$ذ نق$وليكون على وزنه k َ ٍع$َدل ع$ن أص$ل إل$ى ف$رع وھ$و كون$ه : ٍ ٍ َ
  .على وزن الفعل

Kوھذا الشرح مبسط) ُيبِرْقَتُ ولَالق اَذَھَو( K .  

ِھذه العلل التسعة إذا وجد منھا اثنتان إحداھما ترجع إل$ى اللف$ظ وا=خ$رى ترج$ع إل$ى المعن$ى،: ٍحينئذ نقول l ثب$ت 
Kكون ا�سم ممنوعا من الصرف، وُحصرت العلة المعنوية في اثنين � ثالث لھما وھما  ِ ِ KK وم$ا يق$وم ) Kالعلمي$ة والوص$فية(ً

Kمقام علتين منھا اثنان فقط، وھما ٌألف التأنيث ُمطلق$ا والجم$ع المتن$اھي، أل$ف التأني$ث ُمطلق$ا س$واء كان$ت مق$صورة أو : َ ً ًK K
ًلماَع.. ًاسما.. ممدودة ِمساجد ومصابيح، وھو م$ا ك$ان : معرفة إلى آخره كما سيأتي، أو الجمع المتناھي كـ.. أم نكرة.. َ َ َ َ َِ

ِمفاعل(على وزن  َ ِمفاعيل(أو) َ َ َ.(  

ًا�سم إذا وجد فيه علتان تدل على أنه فرع، وكانت إحدى العلت$ين راجع$ة إل$ى اللف$ظ وا=خ$رى راجع$ة إل$ى : ًإذا ً K Kٌ K k ِ
ًئذ نحكم عليه بكونه قد أشبه الفعل، إذامعناه، فحين َ Kھذه كلھا علل سيذكرھا الناظم علة علة، وبعد أن ننتھ$ي منھ$ا نأخ$ذ : ٍ K kِ ِ ًِ َ

  . حكمھا من حيث التنكير والتعريف

  :قال

ُف77777777777777ألف  ِ َ َني77777777777777ث مطلق77777777777777ْأ.لتٱَ َْ ُ ِْ ْا من77777777777777عِ ََ ً  

  

َص777777777777رف  ْ ْل777777777777ذي ح777777777777واه كيفم777777777777ا وق777777777777عٱَ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ ِ .  

  

ّھذا ما يقوم فيه عل Kة مقام علتين، وليس المراد علتان مقام علتين بالفعل، وإنما ُينظر إلى ھ$ذه العل$ة م$ن جھت$ينِ َ K K Kِ ِْ K َ َ ٌ :
Kإحدى الجھتين ترجع إلى اللفظ، وا=خرى ترجع إل$ى المعن$ى، فحينئ$ذ ب$النظريين با�عتب$اريين جعل$وا ھ$ذه العل$ة قائم$ة  ِ K ٍ

  .Kمقام علتين

Kثم اعلم أن تسميتھم  K َس$ببان قام$ا با�س$م، ھ$ذان : Kعلت$ان، يعن$ي: ھذا من قبيل المجاز فحسب، يعني إذا قيل) Kلةِع(ُ
ِالسببان ھو علة واحدة، ف$إذا قي$ل ُمن$ع للعملي$ة ووزن الفع$ل، العلمي$ة ج$زء عل$ة، ووزن الفع$ل ج$زء عل$ة، وإنم$ا أطل$ق  ِ ِ K K ِ KK K K Kٌ

Kعلى كل واحد من ھذين اللفظين أنه علة من باب K   . K التوسع والمجازٍ

ِفأل( ًالتأنيث مطلقا ُِفأل(الفاء ھذه فاء الفصيحة ) ُفَ َ ْ ُ ْمنع .   : Kسيأتي أن له ع.مة) .التأنيث(، )َ

ُع6م77777777777777ة َ ْلتأٱ ََ ْأو ٌاءَت77777777777777 ِي77777777777777ثِن. ْأل77777777777777ف َ ِ َ  

  

َأس7777777777 يِف7777777777َو ُق7777777777در ٍامَ . ْكتفْالَك7777777777 .لت7777777777اٱ واَ ِ َ  

  

ِفأل( َمما ُيعرف به أو ُيْحكم ) .التأنيث ُفَ َ K ٍبه على كون اللفظ مؤنثا، حينئذِ ً K : ًإذا وجد ا�سم مختوما بـ Kالتأني$ث  ُفِأل$(َ
ًُمطلق$$ا َ ًمطلق77ا(Kكم$$ا ق$$ال الن$$اظم ) ْ َ ْ ًمق$$صورة كان$$ت أو مم$$دودة، حينئ$$ذ حكمن$$ا عل$$ى ا�س$$م بكون$$ه ممنوع$$ا م$$ن : يعن$$ي) ُ َ َ َ ٍ ً

Kالصرف، فُيْسلب منه التنوين والخفض بالكسرة  َ K)ًمطلقا َ ْ َمن7 ُ : Kدون تف$صيل، فك$ل اس$م مخت$وم ب$ألف التأني$ث ك$ـ:  يعن$ي)ْعَ
َُحْبلى، وسلمى المقصورة، أو الممدودة ك$ـ َ َخ$ْضراء، وحْم$راء، وص$فراء، وص$ْحراء ونح$و ذل$ك، حكمن$ا علي$ه بكون$ه : َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ

Kممنوعا من ال$صرف، لقي$ام ھ$ذه ا=ل$ف ف$ي الموض$عين مق$ام العلت$ين، إح$داھما ترج$ع إل$ى اللف$ َ َ K ظ وا=خ$رى ترج$ع إل$ى ً
  . المعنى
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ِف77أل( ِني77ث ْأ.لتٱ ُفَ ًمطلق77اِْ َ ْ ًمطلق77ا) (ُ َ ْ َمن77(ٌھ$$ذا ح$$ال م$$ن ال$$ضمير ف$$ي ) ُ ھ$$ذا مبت$$دأ وھ$$و ) ُفِل77َأ(العائ$$د عل$$ى المبت$$دأ ) ْعَ
ِنيثْأ.لتٱ(مضاف و َمن(مضاف إليه، ) ِْ ِني7ثْأ.لتٱ ُفِل7َأ(فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود عل$ى ) َعَ  باعتب$ار Kوذك$ره) ِْ

َكونه ألفا ولم يقل  ْمنعت(ً ََ َمن(Kوإنما قال ) َ   . Kدليل على أنه راعى فيه الحرف) َعَ

ِفأل( ِنيث ْأ.لتٱ ُفَ ًمنع مطلقاِْ َ ْ ُ ْ َص7رف(العائ$د عل$ى المبت$دأ، " فاع$ل"ٌھذا حال من الضمير المستتر ) َ ْ ٌھ$ذا مفع$ول ب$ه ) َ
َصرف( ْ ِالذي َ ُحواه . َ ِالذي) (َ َحو . َصرف( جمع بمعنى) ىَ ْ ِالذي َ ِالذي(ما إعراب ) . َص7رف(؟ ). ْ ِال7ذي(م$ضاف و) َ م$ضاف ) .

ٍإليه، لكنه في المعنى صفى لموصوف محذوف  K)َصْرف َحواهُ ِالذي ِا�ْسم َ ِال7ذي(م$ا ھ$و في$ه : يعن$ي) َ ُح7واه . َ م$ا : يعن$ي) َ
ِال77ذي(ھ$$و في$$ه  ُح77واه . َ َح77و(في$$ه ض$$ميران ھن$$ا ) َ ٌض$$مير م$$ستتر وض$$مير ب$$ا) ىَ رز، ال$$ضمير الم$$ستتر ھ$$ذا يع$$ود عل$$ى ٌ

Kالموص$ول ال$ذي قلن$$ا ص$فة ل.س$م، والب$$ارز يع$ود عل$$ى أل$ف التأني$ث كأن$$ه ق$ال K َص$$ْرف: ٌ ح$$وى ذل$ك ا�س$$م  ال$ذي ِا�ْس$م َ
ٌصْحراء حوى ذلك ا=لف، يعني اتصلت به ا=لف فھو جامع لھا: ألف التأنيث، فا�سم.. ا=لف َ K َ َ َ.  

َكيفما( َ ْوقع َ َكيفم) (ََ َ ْوقع(ٍاسم شرط على مذھب الكوفيين و) اَ Kھذا فعل الشرط والجواب محذوف دل علي$ه قول$ه ) ََ K
َمن( َكيفما(والتقدير ) ْعَ َ َوقْع َ ِصْرف الذي َمنْع: (الجواب) Kالتأنيث ُفِ ألَ َ َحواهُ َ Kحوى ذلك ا�س$م ذل$ك ا=ل$ف، أو أن : يعني) َ َ َ

َحو ِالذيالضمير وقع ل.سم  َكيفما(، وتقدير الجواب على ھذا أنيثKالتى ا=لف َ َ َوقع َ َاْمتنع  ََ َ ُصْرفَ   ).هَ

َكيفما(وھنا تعميم  َ َوقع َ َكيفمايعني ) ََ َ ً كان حال ا�سم مع تلك ا=لف سواء كان اس$ما نك$رة أو معرف$ة َ ًمف$ردا أو .. ٌ
Kجمعا مطلقا بدون استثناء، كل ما كان اسما واتصلت به ھذه ا=لف فاحكم علي ً ُ ً ًَ k ٌه بكونه ممنوعا من ال$صرف س$واء وق$ع K ً

َذكرا و صحراء(نكرة كـ  ْ ِرْضوى و زكرياء(أو معرفة كـ ) ِ َ َ َ ًعلم مفردا كما مر أو جمعا ك$ـ : يعني) َ َجْرح$ى وأْص$دقاء (ً ِ َ َ
ًاسما كما مر أو صفة كـ ) وأنصباء   ). ُحْبلى وحمراء(ً

ًمطلق77ا( َ ْ Kكلم$$ا وج$$دت ا�س$$م مت$$ص. ب$$ألف التأني$$ث) ُ Kً ٌ مق$$صورة كان$$ت أو مم$$دودة ف$$احكم علي$$ه بأن$$ه ممن$$وع م$$ن ِ K ً
ٍالصرف، وسيأتي مواضع ا=لفين في باب خاص بھما في محله إن شاء ' تعالى K .  

ِعلت$ين يعن$ي وج$د ف$ي أل$ف  مقام تقام ھاK=ن: Kلماذا استقلت بالمنع؟ قالوا.. وھي صفة واحدة بالمنع تKاستقل ماKوإن K
 ھ$ي لم$ا �زم$ة ھ$اK=ن وذل$ك ش$يئين مق$ام ٌقائمة ھاK=ن أحدھما يرجع إلى اللفظ وا]خر يرجع إلى المعنى، :Kالتأنيث سببان

Kأنھ$ا تنف$صل وتت$صل، الع.م$ة: ا=ل$ف ا=ص$ل فيھ$ا:  يعنيفيه K .. ًإذا ُعل$م ال$شيء بكون$ه مؤنث$ا أو بك$ون مثن$ى أو بكون$ه K Kً l
ًجمعا أو بكون$ه م$ذكرا ونح$و ذل$ك ا=ص$ل ف$ ًKًي الع.م$ة أنھ$ا تنف$ك وتنف$صل، ف$إذا لزم$ت حينئ$ذ ص$ار فيھ$ا فرع$ا وھ$و ٍ K :

Kتنفك تارة وتتصل تارة، إذا اتصلت على جھة الل$زوم نق$ول ھ$ذا .. lا�تصال وا�نفكاك: ًكونھا �زمة لمدخولھا وا=صل Kً
ًخروج عن ا=صل وإذا كان كذلك صار فرعا ٌ .  

ٌإذا عندنا أصل وھو جواز الحالين، و ٍعندنا فرع وھو اللزوم، إذا لم$ا لزم$ت ھ$ذه ا=ل$ف نق$ول حينئ$ذ ص$ار فيھ$ا ً ٌK ً
ًفرع وھو كونھا �زمة ٌ.  

 رةKمق$د الغال$ب ف$ي ھ$اKفإن التاء بخ.ف فيه ھي لما ٌ�زمة ھاK=ن وذلك ،شيئين مقام ٌقائمة ھاK=ن بالمنع تKاستقل ماKوإن
ِفاطمة وعائ(K، تاء التأنيث مثل ا�نفصال َِ َ َشة وقائم$ةَ ِ َ Kالتأني$ث المق$صورة ..  أل$فب$ا=لف ثKن$َؤالُم فف$ي. ا�نف$صال رةK مق$د)َ
  .بالتاء المؤنث بخ.ف ع.مته لزوم جھة من ٌوفرعية Kالتأنيث جھة من ٌفرعية والممدودة

Kكونه ُمؤنثا ھذه علة معنوية وكون ا=لف �زمة ھذه علة لفظية، =ن ا=لف ملفو: ً إذا ٌ ً ٌK K ً K .. ُحْبل$ى.. ص$حراء(ٌظ بھا َ
َسلمى ِتلفظ با=لف، حينئذ كونھا �زمة و� تلفظ بھذه الكلم$ة دون ا=ل$ف مق$صورة أو مم$دودة ق$الوا) َْ ْ َ ٌھ$ذه عل$ة لفظي$ة : ٍ K

ٌترجع إلى اللفظ وھو كونھا �زمة، وكونھا مؤنثا قالوا ھذه علة معنوية ترجع إلى المعنى K ً K.  

   : لھا جھتانKالتأنيث ُفِأل

ٌالد�لة على أن مدخولھا ُمؤنث والمؤنث فرع عن المذكر: أو�ھما ٌ K Kَ َ K K K.  

Kلزوم ھذه ا=لف لمصحوبھا بخ.ف التاء تاء التأنيث فإنھا غير �زمة لمدخولھا: وثانيھما K .  

ٍعلتان أو سببان قاما مقام علة واحدة: ًإذا K K :$التأني$ث ولزوم$ه، وھ$ذا م$رادھم بك$ون ا=ل$ف ھنKا قام$ت مق$ام علت$ينK :
ًكونه مؤنثا وكونه �زما، إذا لو قيل لك ً ً K :ما ھما السببان اللذان ُمنع بسببھما صرف ما اتصلت به أل$ف التأني$ث؟ تق$ولK K َ ِ K :

ًالتأنيث ھذا أو�، وثانيا ً K : ر عن ا=ول بأنه معنوي والثاني بأنه لفظ$يlلزومه وإن كان بعضھم يعبK K K .. عل$ى ك$لy الحاص$ل
Kأن التأنيث لفظي K.  

  :ولذلك قال

َأس ِيفَو ُقدر ٍامَ . ْكتفْالَك .التا واَ ِ َ ..  



                                                            
1575

ٌفإذا لم توجد لفظا قدروھا، =ن التأنيث � بد أن يكون له ع.مة ملفوظا بھ$ا، إم$ا أل$ف بنوعيھ$ا وإم$ا ت$اء، إذا ل$م  ً ًK K K
ْھند(يكن مثل  ْ ٌُھنْيَدة(قالوا ) ِ Kالتصغير دل على أن) َ Kثم ھاء محذوفة كما سيأتي في محله، إذا العلة ھنا K ًَ K : التأني$ث ولزوم$هK

ٌفالتأنيث علة لفظية واللزوم علة معنوية K K K .  

َصرف     ْ ِالذي َ ُحواه . َ َكيفما(صرف ما ھي فيه :  يعنيَ َ ْوقع َ Kھذا تعميم من الناظم، ثم قال) ََ ٌ:  

َوز َ فع67777777777اَدِائ7777777777ـَ ْ ْن ف7777777777ي وص7777777777ف س7777777777لمَ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ  

  

َم77777777777ن أ ْ َن ي77777777777رِ ُ ِى بت77777777777اءْ َ ْأنيث خ77777777777تمـَ ت77777777777ِ ِ ٍ ُِ ْ ْ
  

  

َوزائدا(   ِ َ ْمنع(ھذا با=لف معطوف على الضمير المستتر في ) َ َ(  

ِزائَداَ َمنْعو َفْع.ن صْرف َ َ َ َ َح$واهُ ال$ذي َ K؛ =ن ال$ضمير ھن$اك م$ستتر، وس$وغ عط$ف ا�س$م الظ$اھر عل$ى ال$ضمير َ K
َصرف(المستتر الفصل بالمفعول به  ْ ِال7ذي َ ُح7واه . َ َص7رف) (َ ْ َوزائ7دا(ٌھ$ذا مفع$ول ب$ه ) َ ِ َ ٌمعط$وف عل$ى ال$ضمير الم$ستتر ) َ

ِوفصل بينھ َوزائدا(ما بالمفعول به، ويجوز أن يكون ُ ِ َ َوزائدا(ھذا مبتدأ خبره محذوف ) َ ِ َ َفع67ن َ َ ْ يمن$ع م$ن : ك$ذلك يعن$ي) َ
ًالصرف، إذا  K)َزائدا ِ َوفع67ن(وا=لف محذوفة لmض$افة فھ$و م$ضاف ) زائد(ھذا تثنية ) َ َ ْ ٌم$ضاف إلي$ه مج$رور بالفتح$ة ) ََ ٌ

ٌنيبابة عن الكسرة، =نه ممنوع من ا K   . Kلصرفً

َوزائ7دا: (ًإذا ِ َ َفع67ن َ َ ْ ٌأن$ه معط$$وف عل$ى ال$ضمير الم$$ستتر ف$ي : يحتم$$ل إع$رابيين) َ K)ْمن7ع Kوس$$وغ العط$ف الف$$صل ) َ
َأو فاصل ما{بالمفعول به  ٍْ ِ َ   . كما قال ابن مالك }َ

ًأن يك$$ون مبت$$دأ خب$$ره مح$$ذوف، : والوج$$ه الث$$اني وھ$$و ك$$ذلك ص$$حيح K)َوزائ77دا ِ َ َفع677ن َ َ ْ َمن77ع (ك$$ذلك يعن$$ي) َ ِال77ذي َ . 
ُحواه َ َ.(  

َوزائدا( ِ َ َفع6ن َ َ ْ َزائ7دا(ما ھما الـ ) َ ِ َفع67ن َ َ ْ َفع67ن(؟ )َ َ ْ م$ا ك$ان عل$ى ھ$ذا اللف$ظ ف$. يق$ال : ٌھ$ذا مق$صود لفظ$ه يعن$ي) َ
َفْع.ن أو فْع$.ن( ََ َِ kمثل$ه ب$ل ھ$و بف$تح أول$ه م$ع كون$ه زائ$د ا=ل$ف والن$ون، ) ُ K)َوزائ7دا ِ َ َفع67ن َ َ ْ  ِف7ي(k والن$ون، وھم$ا ا=ل$ف) َ
َزائدا(ٌھذا حال من ) ٍفْصَو ِ ٍ� ف$ي غي$ر وص$ف ف$إن ك$ان ف$ي غي$ر وص$ف كا�س$م ل$م يمن$ع ) ٍفْص7َو ِف7ي(حال كون$ه ) َ ٍ

Kوھ$$ذا قي$$د أول َس$$ْرحان(ًأن يك$$ون وص$$فا ف$$إن ك$$ان ف$$ي ا�س$$م ك$$ـ : ٌ ٍاس$$م للثْعب$$ان ونح$$وه حينئ$$ذ نق$$ول غي$$ر ممن$$وع م$$ن ) َ k ٌ
Kالصرف لھذه الحيثية ھنا K .  

ٍفھم منه أن الزيادة لو كانت في غير وصف لم يمنع نحو l ُK َسْرحان(ِ َ Kھذا قيد أول) ِفْوص ِفي) (َ ٌ:  

ْ س777777777777777777777777777777لم.................................... ِ َ  

  جج

َم77777777777ن أ ْ َن ي77777777777رِ ُ ِى بت77777777777اءْ َ ْأنيث خ77777777777تمـَ ت77777777777ِ ِ ٍ ُِ ْ ْ
  

  

َسلم ( ِ ْمن(الوصف : يعني) َ َيرى َْنأ ِ ِختم ب(يرى ذلك الوصف ) ُ ِ َي7رى(ًمختوم$ا بت$اء تأني$ث، و: يعن$ي) ِثِيْنأَت ِاءَتُ ُ (
  : Kتتعدى إلى مفعولين

  . ھو نائب الفاعل: Kا=ول

ْختم(جملة : والثاني ِ   . ًمختوما: أي) ُ

ٌھذا متعلق بـ ) ٍيثِْنأَت ِاءَتِب: (وقوله l)ْختم ِ ْختم).. (ُ ِ ًفعل ماضي مغير الصيغة، إذا) ُ K:  

َسلم ٍفوْص ِفي( ِ ِختم ىَُير أْن ِمْن َ َفع67ن(ف$شرط ل$ك ف$ي ب$اب  )ثِي$ِْنأَت ِاءَت$ِبًوما ُ َ ْ Kال$ذي ُيْمن$ع م$ن ال$صرف ب$سبب ) َ
َمنعو: ًأ� يكون مختوما بتاء التأنيث أي: lالزيادة مع الوصفية ِصْرف ا�ْسم َ ِ َ ِزائَداً أيضا َ َفْع$.ن َ َ  بھ$ذا ال$شرط وھ$و كون$ه َ

ًوصفا، زاد في العمدة ابن مالك شرطا ثانيا عل ً Kوھ$و أص$الة الوص$فية، احت$رازا عم$ا عرض$ت في$ه الوص$فية : ٍى وصفً ً
ْمرْرت برُجل صفوان قلُبه(نحو  َ ٍُ ْ َ َ َ ٍَ ٍصفوان) (ِ ْ َفع6ن(ھذا ) َ َ ْ ًأنه علم واسم للحجر ا=ملس، ل$و نق$ل وُجع$ل وص$فا : ا=صل) َ ِ ٌ ٌ K

ٌإذا ھو في ا=صل ليس بوصف ھو اسم للحجر ا=ملس، لو قيل  ٍ ْھذا قلب ص$ف(ً َ ٌ ْ ٍبمعن$ى أن$ه قاس$ي حينئ$ذ نق$ول ھ$ذا ) َوانَ K
ًوص$$ف، لك$$ن ھ$$ل الوص$$ف ھن$$ا أص$$لي أم ع$$ارض؟ ع$$ارض ل$$يس بأص$$لي، إذا ً ي$$شترط في$$ه أن يك$$ون أص$$ليا ٌفْص77َو: ٌ K

lاحترازا من الوصف العارض ف. يؤثر Kوھو أصالة الوصفية احترازا عما عرضت فيه الوصفية نح$و. ً ٍم$رْرت برُج$ل (ً َ َ َِ ُ
ْصفوان قلُب َ ٍ ْ   .ٍقلبه قاس: يعني) هَ

ُف77777777777777777ألف  ِ َ َني77777777777777777ث مطلق77777777777777777ْأ.لتٱَ َْ ُ ِْ ْا من77777777777777777عِ ََ ً   

  

َص77777777777رف  ْ ْل77777777777ذي ح77777777777واه كيفم77777777777ا وق77777777777عٱَ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ ِ .   

  ج

ُف77777777777777777ألف  ِ َ َني77777777777777777ث مطلق77777777777777777ْأ.لتٱَ َْ ُ ِْ ْا من77777777777777777عِ ََ ً   

  

َص777777777777777777رف  ْ ْل777777777777777777ذي ٱَ ِ ُح777777777777777777واه . َ َ............   
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َوزائدا( ِ َ َفع6ن َ َ ْ َفع6ن(ًإذا قوله ) َ ْ ٌنأخذ منه التنصيص على أن ھذا المنع مخصوص بھذا ال$وزن ف$. يمنع$ان ف$ي ) َ K K
َفْع$.ن(غيره من ا=وزان ك$ـ  َخْم$صان) (ُ Kم$ث. � يق$ال بأن$ه ممن$وع م$ن ال$صرف، =ن المخ$صوص ھن$ا ھ$و م$ا ك$ان ) ُ K ٌ K ً

  . لعدم شبھھما في غيره بألف التأنيث كما سيأتيمفتوح الفاء 

ْسلم(كذلك كونه  ِ ْسلم(جملة ) َ ِ ٍوص$ف س$الم) (ٍفْوص(ٌنعت لـ ) َ ْم7ن(ذل$ك الوص$ف ) ٍ َي7رى َْنأ ِ ًالوص$ف مختوم$ا ) ُ
َفع6ن(ًبتاء تأنيث، إذا  ْ Kإذا كان مختوما بتاء التأنيث فإنه مصروف مثل ) َ ٌندمان وندمانة(ً َ َ ََ َْ   :ذي عناه الناظم ھناKوأما ال) ْ

ْمن َيرى َْنأ ِ ْختم ٍيثِْنأَت ِاءَتِب ُ ِ ُ..  

  : ًأن يكون سالما من ختمه بتاء التأنيث ھذا �حتمالين: يعني

َإما =ن مؤنثُه ليس  K َ K K)َفع6ن َ ْ َفع6ن(، في اللغة )َ َ ْ   : على ث.ثة أحوال) َ

َفع6ن(Kإما أن يكون  ْ ُيعني ُمؤنثه على وز) َفْعلى) (َ K َغْضباْن) (َفْعلى(ن َ َغْضبى.. َ َسكراْن.. َ َس$كرى.. َْ َعط$شاْن.. َْ ْ ..
َعطشى ْ َ .(  

َفع6ن: (الثاني َ ْ �K مؤنث له) َ Kلم يسمع له مؤنث قالوا مثل.. َ َلْحيان: (َ kكثير اللحية ل$يس ل$ه مؤن$ث، ھ$ذان النوع$ان ) َ K َ
Kممنوع$$ان م$$ن ال$$صرف ا=ول اتفاق$$ا والث$$اني عل$$ى ال$$صحيح، ي K Kً َفع677ن(عن$$ي َ ْ َفْعل$$ى .. َ Kممن$$وع م$$ن ال$$صرف باتف$$اق، ) َ ٌ

َفع6ن(و َ ْ �K مؤنث له ممن$وع م$ن ال$صرف عل$ى ال$صحيح، بق$ي ) َ K K َفع67ن(َ َ ْ ٌفْع.ن$ة).. (َ َ ٌات$صلت ب$ه الت$اء ھ$ذا م$صروف ) ََ K
  . وھو الذي عناه الناظم ھنا

َفع6ن(ًإذا ث.ثة أحوال لـ  َ ْ K وا=ل$ف والن$ون زائ$دان حينئ$ذ مت$ى يمن$ع م$ن ال$صرف؟ Kوھذه كلھ$ا ف$ي مفت$وح الف$اء) َ ٍ k
َفع6ن( ْ َفْعلى .. َ َفع6ن(و) َ ْ �K مؤنث له، بقي ) َ َفع6ن(َ َ ْ ٌفْع.نة .. َ َ ًھذا مصروف، إذا) َ ٌ:  

ْ س777777777777777777777777777777لم.................................... ِ َ  

  

َم77777777777ن أ ْ َن ي77777777777رِ ُ ِى بت77777777777اءْ َ ْأنيث خ77777777777تمـَ ت77777777777ِ ِ ٍ ُِ ْ ْ
  

  

Kإما =ن مؤن K K َفْعلى(ثه َسكران وغْضبان وندمان(كـ ) َ َ َ َْ ََ Kمن الندم � من الُمنادمة وھذا متفق على منع ص$رفه، =ن ) ْ ٌ K Kَ
َس$$كران( ُمؤنث$$ه ) َْ K َس$$كرى(َ َغ$$ْضبان(و) َْ ُمؤنث$$ه ) َ K َغ$$ْضبى(َ ْن$$دمان(و) َ ُمؤنث$$ه ) َ K)ْن$$دمى ُ، إذا وج$$د مؤنث$$ه غي$$ر مخت$$وم بت$$اء )َ K ً

َفْعلى(Kالتأنيث وله مؤنث وھو ٌنظرنا فيه فإذا به ليس مختوما بتاء التأنيث إذا ھو داخل ف$ي ك$.م الن$اظم، طي$ب) َ ً إذا ل$م ! ً
Kوإما =نه � مؤن$ث ل$ه نح$و . Kيكن له مؤنث ھذا محتمل لدخوله ك.م الناظم وغير محتمل K K)َلْحي$ان فع$.ن لكبي$ر اللحي$ة ) َ

َفع6ن(kوھذا فيه خ.ف، ھذا النوع  ْ َفع67ن(ث ل$ه في$ه خ$.ف، فم$ن ل$م ي$شترط لمن$ع ص$رف �K مؤن) َ َ ْ إ� انتف$اء فع.ن$ة ) َ
  . Kمنعه من الصرف

َفع6ن(متى يكون  َ ْ ًممنوعا من الصرف؟ إذا لم يكن له مؤنث مختوما بالتاء) َ ًK K ..أن$ه ق$د يك$ون ل$ه : بالنفي، مفھومهK
Kمؤنث وقد � يكون، متى يمنع من الصرف  K)َفع6ن َ ْ   ؟ )َ

َسلم ٍفوْص ِفي:  الناظم ھنا قالك.م ِ َختمه بالتاء إذا كونه سالما م$ن أن ُيخ$تم بالت$اء مفھ$وم المخالف$ة ِمْن َ ْ ً Kأن$ه إذا : ً
Kك$$ان غي$$ر مخت$$وم بالت$$اء فھ$$و ممن$$وع م$$ن ال$$صرف، ي$$دخل في$$ه م$$ا ھ$$و؟ إن ل$$م يك$$ن ل$$ه مؤن$$ث، =ن$$ه م$$اذا اش$$ترط ف$$ي  K K ٌ

َفع6ن( َ ْ ً؟ أ� يكون مؤنثه مختوما )َ ُ Kٍبالتاء، ھذا يدخل فيه ما ل$يس ل$ه مؤن$ث، حينئ$ذ ف$ي ظ$اھر ك$.م الن$اظم K : أنK)َفع67ن َ ْ َ (
Kالذي � مؤنث له ممنوع من الصرف، =نه اشترط انتفاء فع.ن$ة فح$سب، ف$إذا اش$ترط انتف$اء  KK ٌفْع.ن$ة(ٌ َ َلْحي$ان(ٍحينئ$ذ ) ََ َ (

َلْحيانة(ليس له  َ Kإذا ھو ممنوع من الصرف، كذلك ) َ ٌ َسكران(ً َسكرانة(ليس له ) َْ َ ٌفي اللغة المشھورة، حينئذ ممن$وع م$ن ) َْ ٍ
َفع6ن(Kالصرف، فمن اشترط في منع صرف  ْ َفْع.نة(انتفاء ) َ◌َ َلْحيان(Kمنع من الصْرف ) ََ َ .(  

ًإذا◌ َوإم$$ا =ن$$ه � ُمؤن$$ث ل$$ه نح$$و : َ K Kَ K)َفع677ن(وھ$$ذا في$$ه ن$$زاع فم$$ن ل$$م ي$$شترط لمن$$ع ص$$رف ) َناَي$$ْحَل ْ إ� انتف$$اء ) َ◌َ
َفع.نة منعه الصْرف وھو ظاھر مذھب الناظم ھنا، ومن اشترط وجود  K)َفْعلى َلْحي$ان و: (ًتحقيقا ص$رفه يعن$ي) َ َفْع$.نَ َ (

Kالنظر إليھما باعتبار المؤنث من قال بأن  K)َفع6ن َ ْ ُ� يكون ممنوعا م$ن ال$صرف إ� إذا ك$ان مؤنث$ه عل$ى ) َ K K َفْعل$ى(ً ن$ص ) َ
ًنث، إذا ما ليس له مؤنث يكون مصروفاَعلى الُمؤ ًK K.  

kإذا نظر النحاة ھنا في  َفع6ن(ً َ ْ Kإما أنه اش$ترط ف$ي منع$ه ال$صرف انتف$اء ) َ ِ Kْ َْ ََ َ K)َفْعل$ى(في$صدق عل$ى ) فع.ن$ة وم$ا � ) َ
Kمؤنث له، وإما أنه اشترط وجود  KK)َفْعلى Kم$صروفا، والم$رجح عن$د Kوخرج ما � مؤنث له فيكون ) فع.نة(ٍحينئذ خرج ) َ ً

َلْحيان(ٍالذي ذكره الناظم ھنا، فيصدق حينئذ على ) فع.نة(Kھو أنه انتفاء : الجماھير Kأنه ممنوع من الصرف) َ ٌ K.  

َفْعلى( ومن اشترط وجود  َفْعل$ى(ًأيضا ولو اشترطنا وج$ود  صرفه منع حيحKوالص صرفهً تحقيقا) َ K=ن$ه وإن ل$م ) َ
َفْعلى(يكن له  َفْعلى(ًجودا فله و) َ َأكم$ر و آَدر(ًتقديرا، والتقدير في حك$م الموج$ود ب$دليل اFجم$اع عل$ى من$ع ص$رف ) َ ْ (
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َأفع$ل(Kھذا س$يأتي أن$ه م$ا ك$ان عل$ى وزن  ْ َممن7وع ت7) َ َُ ْ َأنيث بت7اـَ ِ ٍ ِْ Kأفع$ل التف$ضيل س$يأتي أن$ه يمن$ع إذا ك$ان م$ع الوْص$فية،  ،ْ ِ َِ َK Kْ ْ َ

ًحينئذ إذا ل$م يك$ن مختوم$ا بال Kھ$ذا ممن$وع م$ن ال$صرف، ش$مل م$ا ل$م يك$ن مختوم$ا بالت$اء ك$ـ : Kت$اء ق$الواٍ ً K َأفع$ْل(ٌ ْ َفْعل$ى.. َ ُ ..
َأفضْل ْ َفْضلى.. َ ًوشمل ما ليس له مؤنثا أْص. ف$دخل في$ه) ُ ً K :َأكم$ر، وآَدر، و َأكم$ر(ْ �K مؤن$ث لھم$ا ف$اتفقوا ھن$اك ) آَدر(و) ْ K

Kعلى أنه ليس له مؤنث ومنع من الصرف ِ K K وھنا ليس له مؤنث واختلفوا فيه، إذا ُيْحم$ل عل$ى ذل$ك م$ن ب$اب أول$ى، =ن$ه K Kٍ َ ً
َفْعلى(له    ً.تقديرا) َ

Kويدل على ذلك اFجماع على منع ال$صرف ف$ي k : أكم$ر، وآَدر، م$ع أن$ه � مؤن$ث ل$ه ول$و ف$رض ل$ه مؤن$ث لك$انK K Kَ َِ ُ َ ْ
َأْحمر(Kعلى مؤنث  َفع6( من واحترز لكثرة نظائره،) َ ْ  ةْم$اَدَنالُم م$ن) انَمْدَن(نحو مصروف فإنه) ةَنَ.ْعَف( هُثKنَؤُم الذي) َنَ

  ). ةَانَمْدَن(و

َوزائدا: (ًإذا ِ َ ِفع6ن في َ َ َ ْ َھذا قيد أول و� ُبد من تقييده) ٍفْصَو َ K K :ًبأن يكون الوصف أصليا � عارضا ً K.  

ْمن ( َيرى َْنأ ِ   :سلم ھذا الوصف) ُ

ْمن َيرى َْنأ ِ َث ختمِيِْنأَت ِاءَتِب ُ ِ ٍُ..  

Kحينئذ دخل فيه ما � مؤنث له أص.، وما له مؤنث ليس مختوما بالتاء وھو  K Kً ًَ َفع6ن(ٍ َ ْ َفْعل) (َ ْم7ن(وخ$رج بقول$ه ) ىَ ِ 
َيرى َْنأ فة وزيادة ا=) ثِيِْنأَت ِاءَتِب ُ lَما قد كان متص. بتاء التأنيث، إذا ُيْمنع ا�سم من الصرف للص َK ً K Kًلف والنونk.  

َوإنما ُمنع نحو : قالوا ِ K)َسكران Kمن الصرف لتحقق العلتين الفرعيتين، وما ھما؟ ) َْ KK
  

Kالوْصفية( ِ Kفرع ع$ن الموص$وف، =نھ$ا وص$ف إذا قي$ل ) َ َعط$شان(ٌ ْ ًھ$ذا وص$ف ل$شخص مت$صف ب$العطش، إذا ) َ K ٍ
kالوصف مفتقر إلى الموصوف، وكونه بزائدين وھما ا=لف والنون ِ ھذا فرع عن المزيد، وإنما ُمنع نح$وٌ K َس$كران(ٌ م$ن ) َْ

فة تحت$اج  lالصرف لتحقق العلتين الفرعيتين فيه، أما فرعية المعنى ف5ن فيه الوْصفية وھي فرع عن الجمود، =ن الصK K ِ K K K K Kٌ َ K
َإلى موصوف ُينسب معناھا إليه والجامد � يحتاج إلى ذلك ْ ٍ .  

Kوأما فرعية اللفظ K ف5ن فيه الزي$ادتين الم$ضارعتين =لف$ي التأني$ث ف$ي نح$و K l l K)َحْم$راء kف$ي أنُھم$ا ف$ي بن$اء يخ$ص ) َ ٍ K
lالمذكر كما أن ألفي  K K)َحْمراء ًفي بناء يخص المؤنث، إذا ) َ K k َحْمراء(ٍ   . Kھذا سيأتي التفصيل فيه) َ

Kقيل التأنيث ھنا حاصل بألف وھمزة وھذا في$ه نظ$ر، =ن$ Kٍ ٍه � يجتم$ع ع.مت$ان عل$ى اس$م واح$د، � ُب$د م$ن واح$د ٌ K ٍ
Kمنھما، على كل المراد ھنا أن  y َحْمراء(ُ Kفيه ع.متان زائدتان للد�لة عل$ى التأني$ث وھ$و خ$اص بالُمؤن$ث، ھن$ا ) َ َ v K)َفع67ن َ ْ َ (

Kله مؤنث إذا ھو صار خاصا بالُمذكر، إذا فيه زيادتان خاصتان بالُمذكر K Kَ َK ً ً ً َحْمراء وصْحراء(ً، إذا أشبه َ َ َ َ .(  

Kوأنھم$$ا � تلحقھم$$ا الت$$اء ف$$. يق$$ال  K)ْس$$كرانة َْ َحْم$$راءة(كم$$ا � يق$$ال ) َ َ lم$$ع أن ا=ول م$$ن ك$$ل م$$ن الزي$$ادتين أل$$ف) َ y K :
َسكراْن وحْمراء( َ َ lحرف ُيعبlر عن المتكلم في : ا=لف، والثاني) َْ َ َأفعل ونفعل(ٌ َْ َْ َحْم$راء(ال$ذي ھ$و ) َ kالھم$زة، والن$ون بع$د ) َ

َنفعُل(ا=لف  ْ َسكران(فلما اجتمعا في نحو) َ yالفرعيتان امتنعا من الصرف، على كل ھذا تعليل فيه نظر) َْ K Kُ .  

 اْنَشْط$$َوع اْنَرْكَس$$( نح$$و وذل$$ك التأني$$ث بت$$اء مختوم$$ا ذل$$ك ف$$ي ْثKن$$َؤالُم يك$$ونب$$شرط أ� : ھن$$ا ق$$ال اب$$ن عقي$$ل
َممن$$وع م$ن التن$$وين ول$$م ُيْمن$ع م$$ن الخف$$ض لع$$دم ) اُنَرْكَس$$(ً، إذا ھ$ذا )َانَرْكَس$$ ُتِي$$ْأَ وراُنَرْكَس$( ھ$$ذا فتق$$ول) اْنَبْضَوغ$ K ٌ

ن في ال$شعر وقي$ل ُص$رف حينئ$ذ ُص$رف لك$ون المقت$ضي للج$ر منتف$ي حينئ$ذ �  lٍوجود عامله ف. اعتراض حتى لو نو ٍَ َ َِ ِ ُ
ُِيْعترض بكونه ھذا ممنوعا من الصرف، نقول نعم ُصر K ً ف لع$دم وج$ود المقت$ضي للخف$ض لك$ن إذا اجتمع$ا ف$. إش$كال َ

  .؟؟؟

َس$$كران(ف$$ـ  Kممن$$وع م$$ن ال$$صرف للوص$$فية وزي$$ادة ا=ل$$ف والن$$ون وحينئ$$ذ ُي$$ْسلب التن$$وين و: ھن$$ا نق$$ول) َْ kٍ ٌK)ُتِي$$ْأَر 
 ا=ل$ف وزي$ادة ةَفلل$صl رفKال$ص م$ن  فتمنع$هًبالفتح$ة نياب$ة ع$ن الك$سرة) َانَرْكَسِب$ ُتْرَرَم$َو( ً)اانَرْكَس$(و� تقل ) َانَرْكَس

 انَشْط$َع( وك$ذلك) رىْكَس$( تق$ول م$اKوإنباللغة الف$صحى، ) ةَانَرْكَس( للمؤنثة تقول � كK=ن فيه ٌموجود والشرط، ونkوالن
ًليس فيه التاء، إذا) ىَبْضَوغ ىَشْطَعٌ َةرأاْم( فتقول) انَبْضَوغ K:  

ِ س777777777777777777777777777777ل....................................   ْمَ

  

َم77777777777ن أ ْ َن ي77777777777رِ ُ ِى بت77777777777اءْ َ ْأنيث خ77777777777تمـَ ت77777777777ِ ِ ٍ ُِ ْ ْ
  

  ج

ْفع67ن( عل$ى رKكَذالُم كان فإن، ةَانَبْضَغ و� ،ةَانَشْطَع: تقول و� َ ْ َفْع.ن$( عل$ى ْثKن$َؤوالُم) َ  ھ$ذا :فتق$ول َص$رفت) ةََ
: أي) ُةَانَيفَس$( ث$ةKللمؤن تق$ول كK=ن$ فت$صرفه، ٍناَيفَس$ ٍلُج$َِرب ُتْرَرَم$َ وً،اَناَيفَس$ً .ُج$َر ُتْي$َأَرَو ،طويل: ، يعنيٌانَيفَس ٌلُجَر

  .طويلة
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َفع6ن: (ًإذا ْ َفْع.ن$).. (َ ْفع67ن(ٌم$صروف و) ٌةََ َ ْ َفْعل$ى).. (َ َفع67ن(و) َ ْ �K مؤن$ث ل$ه ھ$ذا ممن$وع م$ن ال$صرف، وأم$ا ) َ K ٌ K َ
َفع6ن( ْ َفْع.ن).. (َ   :جمعھا ابن مالك في قوله) ًة لفظاأربع عشر(وقيل ) ًاثنا عشر لفظا(Kفھذا معدود قيل أنه ) ةََ

ِأج 6َناـْع7777777777777777777777777َـفـِل ىَلـْع7777777777777777777777777ـَف ْزـ7777777777777777777777777ـَ َ  

  

  َنا6َْبـَح77777777777777777777777777777777777 َتـْي77777777777777777777777777777777777ـَنْـثـَتـْاس َذاِإ

  

ْدخَو   اـَان7777777777777777777777777777777777777ـَنـْخـَوس اـَان777777777777777777777777777777777777ـَنـَ

  

  اـَان777777777777777777777777777777777777َيـْحـَصَوً اـَان777777777777777777777777777777777777ـَفِيـَوس

  

َوص 6َنــَعَوً اـَان777777777777777777777777777777777777ـَوجـَ   اـ777777777777777777777777777777777777ـ.

  ج

َوق َوانـْشـ777777777777777777777777777777777777َ   َاناـــ.صـ7777777777777777777777777777777777777َومً اـَ

  

َدم77777777777777777777777777777777777777ـَنَوً اـ77777777777777777777777777777777777777ـَانــَوتـَمَو   َاناـْ

  

ْوأت َرانـْصـ7777777777777777777777777777777777777َن .نـُھ7777777777777777777777777777777777777ـِْعـبـَ   اـَ

  

ْفع6ن(ھذه اثنا عشر  َ ْ َع6ناَف.. َ َ ًما عداھا ممنوع من الصرف، زاد الُمرادي لفظتين فتصير أربعة عشر لفظا) ْ َ K ٌ:  

ْوزد ِ   َاناَـصـ77777777777777777777777777777777777ْمـَخ .نـِيھ7777777777777777777777777777777777ـِف َ

  

َوأ ٍةـَغ7777777777777777777777777ـُل ىـَل7777777777777777777777777ـَع   اـَان7777777777777777777777777ـَيـلَ

  

Kحينئذ تعرف أن ما عداھا ممنوع من الصرفًأربعة عشر لفظا تحفظھا  Kٌ ٍ.  

  : ثم قال

ٌووص7777777777777777777ف ْ َ َص7777777777777777777لي ووزن أٱ َ ُ ْ َ َ ٌ َفع67777777777777777777ِْ َ ْ  

  

َممن777777777777777وع ت777777777777777 َُ ْ َأنيث بت777777777777777ا كأـَ َْ َ ِ ٍ َش777777777777777ھ6ِْ َ ْ  

  

َوو jصلي ٱٌفْصَ َوو ِْ َفع6َأ ُنْزَ َ ْ ..  

ًكون$$ه وص$$فا وقي$$َده بكون$$ه أص$$ليا احت$$راز: Kإذا اجتم$$ع ف$$ي ا�س$$م ھات$$ان العلت$$ان: ًإذا ًK K ًا م$$ن الوص$$ف الع$$ارض كم$$ا
َفعلَأ(سيأتي، وكونه على وزن  َ َفع7لَأ(أن يك$ون : ب$شرط. على ھذا الخصوص دون غي$ره) ْ َ Kأ� تت$صل ب$ه ت$اء التأني$ث ) ْ

Kحينئذ نْحكم عليه بكونه ممنوعا من ال$صرف يعن$ي ً ُ َ َفع7لَأ(Kأن الوص$ف إذا ك$ان عل$ى وزن : ٍ َ ًوك$ان مؤنث$ه ممنوع$ا م$ن ) ْ ُ K َ
Kنئذ � ينصرف، =نه قالKالتاء حي ُممن: (ٍ .وع تَ Kإذا لم ُيختم بالتاء، فھو كقوله) ٍيثِْنأَ َ ْ ً:  

َع6نا َف(vكل منھما : ًإذا َ َفعلَأو ْ َ ِا=ول بزيادة ا=لف والنون والثاني وزن الفْعل، ) ْ Kk)َعلَْفأ Kإذا لم يك$ن مختوم$ا بالت$اء ) َ ً
َع6نَف(فھو مثل  َ Kأ� يكون مختوما بالتاء، ذاك ي$شمل ث.ث$ة أن$واع وھن$ا ي$شمل أربع$ة : kالمزيد فيه ا=لف والنون بشرط) ْ ً

  . أنواع

َفعلَأ(Kأن الوصف إذا كان على زن : ًإذا يعني َ Kوكان ُمؤنثه ممنوعا من الت$اء) ْ Kً ُ Kلت$اء � ين$صرف، غي$ر مخت$وم با.. َ
Kففھم منه أن  ِ ُ َفعلَأ(َ َ Kإذا لم يكن وصفا انصرف =نه قال ) ْ َفع7لَأ(Kقي$ده ) ٌفْصَو(ً َأفك$ل(ًق$د يك$ون اس$ما ك$ـ ) ْ ْ ٌقي$ل ھ$ذا اس$م ) َ

ْعَدة حينئ$ذ يك$ون م$صروفا أو �؟ يك$ون م$صروفا، =نن$ا قي$دنا  lللرK K ً ً َفع7لَأ(ٍ ًبكون$ه وص$فا ف$إذا ل$م يك$ن وص$فا ك$ـ ) ْ َأفك$ل(ً ْ َ (
  . ًصار مصروفا

ِوفھم منه أن  َفعلَأ(ُ َوو(Kإذا كان الوصف به على خ.ف ا=صل لم يمتنع، =نه قال ) ْ jصليَأ ٌفْصَ احترز به ع$ن ) ِْ
  : ًالوصف غير ا=صلي، وذلك كما سيأتي مثاله في النظم أربعا

ُمررت ْ َ ٍبنسوة َ َ ْ َ ٍأربع ِ َ ْ َ..  

ْأرب77ع(قي$$ل  َ ْ ْفع77لَأ(عل$$ى وزن ) َ َ ِفق$$ط ھ$$ذا، حينئ$$ذ إذا اْس$$تْعمل اس$$تعمال .. مع$$دود.. ٌاس$$م للع$$دد: وھ$$و ف$$ي ا=ص$$ل) ْ ُ ٍ
فات وصف به  lٍبنْسوةِالص َ َ َأْربعٍمعدودات ب ِ Kة فصار وصفا، فھذا التركيب � شك أن$ه وص$ف َ KK ُم7ررت(ً ْ َ ٍبن7سوة َ َ ْ َ ٍأرب7ع ِ َ ْ ھ$ل ) َ

Kنصرفه أو نمنعه من الصرف؟ =نه على وزن  K)َفعلَأ Kصفة، نقول اْجتمع فيه العلت$ان وھو ) ْ ُم7ررت(َ ْ َ ٍبن7سوة َ َ ْ َ ٍأرب7ع ِ َ ْ ھ$ذا ) َ
َفعلَأ(على وزن  ٍوكذلك ھو وصف لكن الوْصفية ھنا عارضة وا=صل في$ه أن$ه اس$م ف$. ي$ضر حينئ$ذ ف$ي بق$اءه عل$ى ) ْ ٌٌ K K ِ َ

ِا=صل كونه موصوفا به في ھذا التركيب K ً .  

َفھم من قوله: ًإذا ِ ُ :  

ْس77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777لم. . . . . . . . . . .  ِ َ   

  

ْم77777777777ن َي77777777777رى َْنأ ِ ْخ77777777777تم ٍي77777777777ثِْنأَت ِاءَت77777777777ِب ُ ِ ُ  
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َوو ِصلَأ ٌفْصَ َوو jيْ َفع6َأ ُنْزَ َ ْ..  

ْفعلَأ(Kأنه إذا كان  َ َأْرب$ع(الوصف به عل$ى خ$.ف ا=ص$ل ل$م يمتن$ع ك$ـ ) ْ Kم$ن أس$ماء الع$دد، وفھ$م من$ه ك$ذلك أن ) َ ِ ُ
ْفعلَأ(الوصف إذا لم يكن على وزن  َ ْفاعل أو مفُعول(بل كان على وزن ) ْ َ ِ Kحينئ$ذ � يمن$ع م$ن ال$صرف، =ن الوص$ف ) َ K ٍ

َفعلَأ(ون على وزن أعم من أن يك ِضارب(أو غيره فـ ) ْ K لكن$ه � ُيْمن$ع م$ن ال$صرف، �نتف$اء القي$د ِْص$ليَأ ٌص$فَو ھذا) َ َ K
َفعلَأ(وھو كونه على وزن : الثاني ْ .(  

lفلم ُيؤثر ذلك الوصف في المنع كـ  ِضارب(َ ًوفھم منه أي$ضا) َ َفع7لَأ(Kأن : ُِ فة إذا أن$ث بالت$اء حينئ$ذ ان$ص) ْ lٍال$ص K َ l رف ُ
َأْرمل وأْرملة( َ َ ََ َأْرمل) (َ َھذا للفقير فإن ُمؤنثه ) َ K َأْرملة(َ ُممن(K=نه قال ) َ .وع تَ   ).ٍيثِْنأَ

َفع6َأ ُنْزَو: ( قوله َ َفعلَأ(شمل ) ْ َ َفْع.ء و : ْ َفعلَأَ َ َفْعلى.. ْ َفعلَأو ) ُ َ َ � ُمؤنث لھاْ K َ .  

ْفعلَأ( َ َأفع$ل :في اللغ$ة عل$ى أربع$ة أنح$اء � خ$امس لھ$ا) ْ َ َفْعل$ى.. ْ َأف$ضْل.. ُ ْ َف$ْضلى، يعن$ي.. َ ُُمؤنث$ه عل$ى : ُ K َفْعل$ى(َ ُ (
ْفعلَأ(و َ ُُمؤنثه على ) ْ K َفْع.ء(َ َأْحمْر): َ َحْمراء، وأْصفْر.. َ َ َ َصفراء.. َ َْ.  

ْفعلَأ(و َ َ� ُمؤن$ث ل$ه ك$ـ) ْ K ُآَدر، وأكم$ر، ھ$ذا � ُمؤن$ث ل$ه =نھ$ا ص$فات خاص$ة بال$ذكور، و: َ ْk ِ K K َ ْع7لْأف(َ َ أفع..َ ٌل$ةْ  يعن$ي )َ
َأفع$ْل: (Kبالت$اء ھ$ذه أربع$ة َفْعل$ى و.. ْ َ أفع$ْلُ َفْع$.ء.. ْ ْأفع7ل(و) َ َ َ� ُمؤن$ث ل$ه، و) ْ K ْأفع7ل(َ َ َأفع.. ْ ٌل$ةْ Kالث.ث$ة ا=ول ممنوع$ة م$ن ) َ K

ُممن(Kالصرف والرابع ا=خير ھو الذي احترز به بقوله  .وع تَ َبتا ٍيثِْنأَ ِ .(  

َفعلَأ (دخل في قوله: ًإذا َفع7لَأ(Kأطلق ھنا، =نه استثنى حالة واحدة و) ْ Kم$ا دام أن$ه عل$ى أربع$ة أنح$اء واس$تثنى ) َ◌ْ
َوو(ٍحالة واحدة حينئذ قوله  َفع6َأ ُنْزَ َ َأفعل(Kشمل الث.ثة ا=حوال ) ْ َفْع.ء و.. ْ َ أفعْلَ َفْعلى.. ْ ْفع7لَأ(و) ُ َ �k ُمؤن$ث ل$ه فكلھ$ا ) ْ َ K َ

Kممنوعة من الصرف ٌ.   

َوو( jصليَأ ٌفْصَ ٌھذا مبتدأ ويحتمل أنه معط$وف عل$ى قول$ه ) ِْ K)ْمن7ع Kال$ضمير الم$ستتر ويحتم$ل أن$ه مبت$دأ وس$وغ ) َ KK
jصليَأ(ا�بتداء به وصفه بـ  jصليَأ).. (ِْ Kشمل مااسميته عارضة كـ : ٌھذا نعت احترز به عن العارض يعني) ِْ ِ ْأدھم(َ َ ْ َ.(  

َوو( َأفع6 ُنْزَ َ َفع6َأ(مضاف و) ٌنْزَو(، )ٌفْصَو(ٌعطوف على ھذا م) ْ َ Kمضاف إليه ممن$وع م$ن ال$صرف مج$رور ) ْ ٌ ٌ
ُممن(بالفتحة وا=لف لmط.ق،  .وع تَ ُممن) (ٍيثِْنأَ َفع67َأ(بالنصب حال م$ن ) َوعَ َ َفع67َأيعن$ي ح$ال ك$ون ) ْ َ ُممن7: (ْ .وع تَ  ٍي7ثِْنأَ

َبتا َبتا ()ِ Kيعني بتاء قصره للضرورة، ) ِ َبت(ٍ َكأ(، )ٍيثِْنأ.ت(lھذا متعلق بقوله ) اِ َشھ6َ َ ا=ل$ف لmط$.ق، ف$ـ .. وذل$ك كأش$ھ.) ْ
َشھ6َأ( َ ًھذا ممنوع من الصرف لكونه وص$فا أص$ليا وعل$ى وزن ) ْ ً K َفع67َأ(ٌ َ َقي$ل ف$ي الع$ين أْن ي$شوب س$واَدھا : ُلَھKشوال$) ْ َ

ٌزْرقة، فھو وصف أصلي وجاء على وزن  َ َفع6َأ(ُ َ ْ .(  

ْووص7777777777777777777 َ َص7777777777777777777لي ووزن أٱ ٌفَ ُ ْ َ َ ٌ َفع67777777777777777777ِْ َ ْ  

  

َممن7777777777777777777وع ت7777777777777777777 َُ ْ َأنيث بت7777777777777777777ا ـَ ِ ٍ ِْ ْ..........  

  ج

ًويمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف ا=صلي : أي Kَوو َأفع. ُنْزَ َ َأ� يقب$ل التأني$ث بالت$اء، إم$ا =ن ُمؤنث$ه :  ب$شرطْ K K Kَ K K
َشھْلَأ(كـ ) ء.ْعَف( َشھْلَأ) (ء.ْھَ ش..ْ Kللُمذكْر ) ْ Kللُمؤنث، أو) ء.ْھَشو(َ َفْعلى(َ َأف$ضْل(ك$ـ ) ُ ْ َف$ْضلى.. َ َ، أو =ن$ه � ُمؤن$ث ل$ه )ُ K Kَ

َأكمر و آَدر(كـ  Kفھذه الث.ثة ممنوعة من الصرف للوصف ا=صلي ) ْ ٌ Kَوو َأفع. نْزَ َ َفع6َأ(، فإن وزن ْ َ Kھذا قي$ل أن الفع$ل ) ْ
kأولى به =نه فيه زيادة تدل على معنى K .  

َوو( َفعلَأ ُنْزَ ًفإن وزن الفعل به أولى، =ن في أوله زي$ادة ت$دل عل$ى معن$ى ف$ي الفع$ل دون ا�س$م، يعن$ي) ْ◌ْ k K Kً : إذا
ُأْحمد ' وأشكُر '(استعمله في الفعل  ْ َ ََ ْفع7لَأ(Kالھمزة ھذه الت$ي ف$ي ) َُ َ kاس$تعملت ف$ي الفع$ل ولھ$ا معن$ى وھ$ي ت$دل عل$ى ) ْ

َالُمتكلم، أثرت أو �؟ ھي ز K l َ lيادة أثرت في كونھا دلت على المتكلم َ K K َأشكُر وآكُل وأذھُب وأشرب إلى آخره(َ َ َْ ُ ُ َْ َ َْ.(  

Kھذه الزيادة التي في : ًإذا l)ْفعلَأ َ Kدخلت على الفعل فأثرت فيه، ودخولھا على ا�سم لم تؤثر، =ن في أول$ه زي$ادة ) ْ K l َ ُ K
ًتدل على معنى في الفعل دون ا�سم فكان ذلك  k ،ٌأص. ف$ي الفع$ل، =ن م$ا زيادت$ه لمعن$ى أص$ل لم$ا زيادت$ه لغي$ر معن$ى K ً

Kھذه الزيادة التي في  l)َفعلَأ lالھمزة زيَدت في الفعل وأثرت لھا معنى في الفعل ولم تؤثر في ا�سم) ْ َ ُ K َ َأفعل.. (ِ ْ ِالتفضيل) َ ْ K.  

lالزيادة التي تدل على معنى أصل للزياد: ٍ وحينئذ نقول lٌ k K � ة التي � ت$دل عل$ى معن$ى، وھ$ذا واض$ح، =ن الع$ربK k K
ٌتزيد حرفا إلى لمعنى، فإذا زيد � لمعنى نقول ھذا فرع أو أصل؟ نقول ِ   . ٍفرع وليس بأصل: ً

 ت$اء K=ن الم$ضارع، بلف$ظ ش$بھه ل$ضعف) ةَل$َمْرَأ( هَث$Kنَؤُم Kف$إن فقي$ر، بمعنى) لَمْرَأ( نحو انصرف اءKبالت َثlُنأ فإن
  . وزنه وعلى ٌوصف هK=ن) َرَمََحأ( مجرىلجريانه  منعه ا=خفش وأجاز تلحقه، � يثِْنأKالت

َأفعْل( وزن على � أولى به ھو الذي الفعل وزن على الحكم تعليق ا=ولىو   :ھذا ك.م ا=شموني وغيره) ْ

َوو jصليَأ ٌفْصَ َوو ِْ َفع6َأ ُنْزَ َ ْ..  
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َوو: ا=ولى أن نقول: يقول vْصليَأ ٌفْصَ َوو ِ K للفْعل ھ$و أول$ى ب$ه، =ن عن$دنا بع$ض الكلم$ات لي$ست عل$ى وزن ٌنْزَ ِِ
ْفعلَأ( َ َكما إذا ُصغر ) ْ l)ْفعلَأ َ ٍفحينئذ يمنع من الصرف للوصف وكونه على وزن الفعل أول$ى ب$ه وھ$و ل$يس عل$ى وزن ) ْ K ٍ
ْفعلَأ( َ   .ٌوھذا اعتراض دقيق) ْ

ْفع7لَأ(K، =ن أول$ى ب$ه ھ$و يالذ الفعل وزن على الحكم تعليق ا=ولىو َ َعرفن$ا أن في$ه زي$ادة إذا ك$ان فع$. أث$رت ) ْ K َ ً K
ٌھمزة الُم$تكلم ف$ي الفع$ل الم$ضارع ونف$ُسھا زائ$دة ف$ي : lھذه الزيادة فيه وھو َ َْ َ َ َl)َأفع$ل ْ Kالتف$ضيل ول$م ت$ؤثر، والزي$ادة الت$ي ) َ l ُ ْl َ ِ ِ K

lتؤثر في المعنى أصل والتي � تؤثر ھي lَ َُ ُK ْفعلَأ(ٌ فرع، فكون ٌ َ   .في الفعل أولى من كونھا في ا�سم) ْ

ْفع7لَأ( وزن عل$ى � أول$ى ب$ه ھ$و ال$ذي الفع$ل وزن عل$ى الحكم تعليق ا=ولىو َ : نح$و لي$شملً داKمج$ر الفع$ل و�) ْ
، ھ$ذا لِضْي$َُفأَو ،رِم$ْيَُحأ: ، نقولرِطْيَُبأ: نحو المذكور الوزن على لكونه ينصرف � هKفإن رKغَصالُم من، لِضْيَُفأَو ،رِمْيَُحأ

Kممنوع من الصرف َأْحمر، وأفضل، إذا ُص$غر : ٌ َ َ َl ْفع7لَأ(ل$يس عل$ى وزن ) رِم$ْيَُحأ(ْ َ  ،ْرِم$ْيَُحأ: ھ$ذا أش$به) رِط$ْيَُبأ(وك$ذلك ) ْ
  .ھذا فعل) ْرِطْيَُبأ(، وْرِطْيَُب أ..ْلِضْيَُفأَو

Kج$دْل، بف$تح وك$سر ال$دال، .. ْلَدَج$َو ْلَط$َب: ونح يرد  و�)ْرِطْيَُبأ: (لكونه على الوزن المذكور نحو ِ ِ ون$دْس ْسُدَن$َوَ َ َ
ِعُضد وكتف، : َكـ َ َ Kالوْصفية فيً أص. كان وإن منھا ٍواحد Kكل فإنَ ِ  الفع$ل ل$يس في$ه ٌم$شترك ٌوزن ُهKن$ِكَل ٍفعل وزن وعلى َ

  : ا=وزان على ث.ثة أنواعK ف. اعتداد به، ھذا سيأتي في الوزن الخاص بالفعل، أن ا�سم من به أولى

َفعْل وفعْل وفُع$ْل(ٌوزن مشترك بين الفعل وا�سم كـ  َ ََ َ َ ھ$ذه أس$ماء ج$اءت عل$ى ھ$ذا ال$وزن وج$اءت أفع$ال عل$ى ) ِ
yھذا الوزن، حينئذ إذا ُوجَد ا�سم عل$ى ھ$ذا ال$وزن � نق$ول ُيْمن$ع م$ن ال$صرف، =ن$ه ل$م ي$رد عل$ى وزن خ$اص بالفع$ل  Kٍ K َ ِ ٍ

  . ٍى وزن مشترك بينھماKوإنما جاء عل

ٍوقد يكون ا�سم على وزن خاص به فيبقى عل$ى ص$رفه و� إش$كال في$ه، وق$د ي$رد عل$ى وزن خ$اص بالفع$ل أو  ٍy
Kالفعل أولى به حينئذ ُيْمنع في الحالتين من الصرف َ ٍ.  

ٌووص77777777777777777777ف ْ َ َص77777777777777777777لي ووزن أٱ َ ُ ْ َ َ ٌ َفع677777777777777777777ِْ َ ْ  

  جج

َممن7777777777777777وع ت7777777777777777 َُ ْ َأنيث بت7777777777777777ا كأـَ َْ َ ِ ٍ َش7777777777777777ھ6ِْ َ ْ  

  ج

فة منعَتو: أي lأصلي كونھا بشرط أيضا الصKمَضْان إذا عارضة غير أي ةK ْفع7لَأ( وزن عل$ى اَھُونَك إليھا َ  تقب$ل ول$م) ْ
) ْةَل$َمْرَأ( للمؤنث$ة تق$ول َكK=ن$ فت$صرفه فقي$ر) ٍلَم$ْرَأ ٍلُج$َِرب ُتْرَرَم$( ْتَفِرُص$ اءKالت$ قبلت فإن) َرَضَْخأَو َرَمْحَأ( نحو اءKالت

َُمؤنثُھما على وزن  إذ ينصرفان � اَمُھKفإن) ْرَضَْخأَو ْرَمْحَأ( بخ.ف ََ K)67َفع ْ  ِةَفلل$صl اَع$ِنُمَف) ةَرَضْخ$َأَوٌ ةَرَم$ْحَأ( الَق$ُيو� ) ءَ
  .الفعل ووزن

فة كانت وإن lْعَبْرَأ(ـ ك عارضة الص (فإنKوھ$ذا احت$رز عن$ه بقول$ها=ص$ل في ًصفة ليس ه ،) :◌َص7ليَأj ب$المفھوم ) ِْ
ح lًفإنه ليس ص$فة ف$ي ا=ص$ل .  بھذا المفھوموسيصر Kمُث$ ٍع$دد اس$م ب$لK ُم7ررت( ق$ولھم ف$ي ص$فة اس$تعمل ْ َ ٍبن7سوة َ َ ْ َ ٍأرب7ع ِ َ ْ َ (

ٍأربع( َ ْ ْفعلَأ(ھنا يعرب صفة وھو على وزن ) َ َ فة : Kھل يمنع من الصرف؟ نق$ول) ْ lيمن$ع م$ن ال$صرف؛ لك$ون ال$ص � ،�K
K، وھذا المفھوم صرح به بقولهرفKالص من منعه في ذلك يؤثرKھنا عارضة � أصلية ف.  َ:  

َوأ َلغ77777777777777777777777يَ ِ َن ع77777777777777777777777ارض ْ َِ .لوص77777777777777777777777فيٱ. ْ َِ   ْهْ

  

َك7777777777777777777777أ ٍربعَ َ َ وع7777777777777777777777ارض ،ْ َ ْميهْسUِ7777777777777777777777ٱَِ . ِ  

  

Aَف77777777777777777ا ُدھم َ َ ِلقي77777777777777777د لكون77777777777777777هٱْ ِ َِ ُ ْ َ ْض77777777777777777عُ وْ ِ  

  

ْف77777777777ي  Aًص77777777777ل وص77777777777فا ٱِ ْ َ ِْ َن77777777777صرافه من77777777777عٱَ ُ َِ ُِ ُ ْ  

  

َوأ َج77777777777777777777777777دل وأَ َ ٌْ َخي77777777777777777777777777ل وأَ َ ٌَ َفع77777777777777777777777777ىْ ْ  

  

َم77777777777777777صروفة وق77777777777777777 ََ ُ ْ َد ي77777777777777777نلن ٌَ ْْ َ َلمنع77777777777777777اٱَ َْ ْ  

  

َغيَْلأَو( َھذا فعل أمر ُمؤكد بنون التوكيد الثقيلة ) .نِ ِ K K َغيَْلأ(َ kُحكم ُملغ$ى � ُيْعت$د ب$ه م$ن :  �K تعتد يعني: أنت، يعني) .نِ َ َ ْ ٌ ْ
َغيَْلأَو(اFلغاء،  َوو(ٌھذا تصريح بمفھ$وم قول$ه ) .نِ jص7ليَأ ٌفْص7َ َارضَع7(، ألغ$ين م$اذا؟ )ِْ .لوص7فيةا ِ ْ ٌھ$ذا ت$صريح : قلن$ا) ْ◌َِ

ّص7ليَ أ:بمفھوم قوله َارضَع7( وإض$افة ،ِْ .الوص7فية ِ ْ فة للموص$وف يعن$ي) ْ◌َِ lفة العارض$ة، : م$ن إض$افة ال$ص lَغ7يَْلأ(ال$ص  .نِ
َارضَع .الوصفية ِ ْ َغيَْلأ: أي) ْ◌َِ Kالوْصفية Kنِ ِ KالوْصفيةK العارضة واشترط أصلية َ ِ ًما ُوضع أص$الة :  يعنيَ Kالوْص$فيةف$ي ِ ِ K وأم$ا َ

فات ھذا � يمنع من الصرف lما وضع وھو خال عن الوصف ثم استعمل استعمال الصK K ٍُ .  

َارضَع(ٍحينئذ إضافة  .الوصفية ِ ْ فة للموصوف أو بمعنى ) َِ lٍارضَع).. ِمن(من إضافة الص Kالوْص$فية  منِ ِ ، ومثلھ$ا َ
َارضَع( ِ Uْسميةِا . ِْ.(  
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َوأ َلغ777777777777777777777يَ ِ ِن ع777777777777777777777ارْ َ .لوص777777777777777777777فيٱَض . ْ َِ   ْهْ

  

َك77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777أ ٍبع ْرَ َ. . . . . . .......  

  

  : في نحو قولك

ُمررت ْ َ ٍبنسوة َ َ ْ َ ٍأربع ِ َ ْ َ..  

ٌفإن$ه اس$م م$ن أس$ماء الع$دد لك$$ن الع$رب وص$فت ب$ه فھ$و من$صرف عل$$ى ا=ص$ل K ٌ K .. ًنظ$را ل5ص$ل، و� نظ$ر لم$$ا
Kالوْصفيةعرض له من  ِ K وأيضا فھو يقبل التاء فھ$و أح$ق بال$صرفَ K َأْرم$ل( م$ن ً K=ن في$ه م$ع قب$ول الت$اء كون$ه ع$ارض ) َ K

Kالوْصفية ِ َأْرنب( وكذلك َ َھ$ذا رُج$ل أْرن$ْب(ٌاسم للحيوان المعروف ف$إذا قي$ل ) َ َ ٌ َ Kذلي$ل نق$ول ھ$ذا ص$ار وص$فا لك$ن : يعن$ي) ََ ً
  . Kالوصفة ھنا عارضة ليست أصلية

َرُج$$$ل أْرن$$$ْب( ق$$$ولھم م$$$ن) ْبَن$$$ْرَأ( وك$$ذلك َ ٌ Kالوْص$$$فية لع$$$روض من$$$صرف فھ$$$و ذلي$$ل أي) َ ِ  ا=رن$$$ب :ص$$$لا= إذ َ
  . المعروف

َوأ َلغ77777777777777777777777يَ ِ َن ع77777777777777777777777ارض ْ َِ .لوص77777777777777777777777فيٱ. ْ َِ   ْهْ

  

َك7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777أ ٍبع ْرَ َ. . . . . . .......  

  

َغ77يَْلأ     ( َارضَع77 .نِ .الوص77فية(ٌھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه وھ$$و م$$ضاف و) ِ ْ َك77أ(ٌم$$ضاف إلي$$ه، ) َِ ٍربعَ ٍك77أربع(يعن$$ي وذل$$ك ) َ َ ج$$ار ) َ
َكأ(ذوف خبر مبتدأ محذوف، وذلك lمجرور متعلق بمح ٍربعَ َ.(  

َارضَوع( ِ Uْسميةِا . َارضَع(ھذا معطوف على قوله ) ِْ .الوص7فية ِ ْ َارضَوع7(، )َِ ِ Uْس7ميةِا . �k ُيْعت$د بع$ارض : يعن$ي) ِْ َ
Kا�ْسمية يعني َارضَع( ِوألغ: ِ ِ Uْسميةِا . َوو(ً. أن يك$ون الوص$ف أص$: ، يعني العكس، قلن$ا ا=ص$لالوصف على) ِْ  ٌفْص7َ

jصليَأ Kإذا لو كان اسما فعرضت عليه الوْصفية ملغى، طيب) ِْ ِ َ ً Kلو كان في ا=صل ھو وصف وعرض$ت علي$ه ا�ْس$مية ! ً ِ
Kھل نلغي ا�ْسمية ونراعي ا=صل أو نراعي الحال؟  ِ  

َغ77يَْلأَو(ھ$$و يق$$ول  َارضَع77 .نِ ِ Uْس77ميةِا . K علي$$ه ا�ْس$$مية أن$$ه وص$$ف وعرض$$ت: يعن$$ي م$$ا ك$$ان ا=ص$$ل في$$ه) ِْ َغ77يَْلأ(ِ  .نِ
َارضَع ِ Uْسميةِا . َغ7يَْلأَو(عك$س الم$سألة ا=ول$ى، .. K ال$صرفاعتبر ا=صل وھو أنه وصف فيمنع من: يعني) ِْ َارضَع7 .نِ ِ 

.الوصفية ْ ٌأنه اسم : يعني إذا كان ا=صل) َِ K)ٍكأربع َ Kفعرضت علي$ه الوْص$فية � اعتب$ار بالوْص$فية نراع$ي ) َ ِ K َِ وھ$و : ا=ص$لَ
ٌأنه اسم، فنمنعه أو نصرفه؟ نصرفه باعتبار ا=صل، والعك$س ك$ذلك إذا ك$ان ا=ص$ل في$ه K : ٌأن$ه وص$ف فعرض$ت علي$ه K

Kا�ْسمية حينئذ نلغي ا�ْسمية ونراعي ا=صل فنمنعه من الصرف K ِ K ٍِ.  

َارضَعَو( ِ Uْسميةِا . َارضَع( وألغ أي) ِْ ِ Uْسميةِا .  ا=ص$لي، رفKالص منع على ًباقية الكلمة فتكون، الوصف على) ِْ
Kا�ْس$$مية م$$ن لھ$$ا ع$$رض م$$ا إل$$ى ينظ$$ر و� K، مث$$ل ل$$ذلكِ َ) :Aَف77ا ْدھم القي77َ َ ُ َ َف77اA) (ُدْ ُدھمَ َ lالف$$اء ھ$$ذه تفري$$ع متعل$$ق بقول$$ه ) ْ

َارضَعَو( ِ Uْسميةِا . K=نه مثل ل5ول ) ِْ K َ K)ٍكأربع َ   . وانتھى) َ

َوأ َلغ7777777777777777777777يَ ِ َن ع7777777777777777777777ارض ْ َِ َلوٱ. .ص7777777777777777777777فيْ   ْهِْ

  

َك7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777أ ٍبع ْرَ َ. . . . . . .......  

  

Kانتھى من عروض الوْصفية، ثم قال  ِ َارضَوع(َ ِ UِاAَسمية فا َ ْ . ُدھمِْ َ َا=دھمك$(Kكأنه قال ) ْ ْ( ،)Aَف7ا ُدھمَ َ الف$اء ھ$ذه ف$اء ) ْ
َفاA(تفريع،  ُدھمَ َ ْالقي(مبتدأ و) ْ ُدھ7مَاA(ھذا بدل ك$ل م$ن ك$ل أو عط$ف بي$ان عل$ى ) ُدَ َ Kم$ن تف$سير ا=خف$ى ب$ا=ْجلى، =ن ) ْ

ْالقي( ُدھمَاA(أجلى من ) ُدَ َ ّالُبر(كما تقول ) ْ َالقْمح والعقار.. ْ َ ُ َالخْمُر.. ْ ْ .(  

Aَف77777777777777ا ُدھم َ َ ِلقي77777777777777د لكون77777777777777هٱْ ِ َِ ُ ْ َ ْض77777777777777عُ وْ ِ  

  

ْف77777777ي  Aًص777777777ل وص777777777فا ٱِ ْ َ ِْ َن777777777صرافه من777777777عٱَ ُ َِ ُِ ُ ْ  

  

) Aُدھمَا َ ْالقي ْ ِلكونه) (ُدَ ِ ْمنع(ق بقوله lھذا جار مجرور متعل) َِ   :Kكأنه قال) ُِ

ِفا=دھم ا( ُ َ ْ ُرافِصْنَ َُمنع ُهَ ِ لكونهِ ِ َُوضع َِ ًل وْصفاا=ْص ِ فيِ َ ًولو اْستْعمل اْستْعمال ا=سماء =نه صار اسما، ) ِ ُK َ َِ ِ)Aُدھ7مَا َ ْ (
َھذا من أسماء القيد فإنه صفة في ا=صل لشيء فيه سواد، ثم اْستْعمل اْس$تْعمال ا=س$ َِ ِ ُ ٌ K َماء فُيطل$ق عل$ى ك$ل ْ ْأدھ$م (ٍدَقْي$َ َ ْ َ( ،

ًحينئذ صار اسما م$ع كون$ه ف$ي ا=ص$ل َھ$و وص$ف لم$ا في$ه س$واد، ول$ذلك يق$ال للخي$ل : ٍ ْأدھ$م(ِ َ ْ ٌإذا ك$ان في$ه ش$يء م$ن ) َ
ٍالسواد، حينئذ نقول K :نراعي ا=صل وھو كونه وصفا ونلغي ما عرض عليه من ا�ْسمية ف. نمنعه من الصرفK K ِ ً.  

)Aَفا ُدھمَ َ ْالقي(الذي ھو ) ْ ُرافهِصْنِا) (ُدَ ْمنع َ ُرافِصْن7ِا(، )ُِ ْمن7ع(مبت$دأ و) ُهَ ِلكون7ه(خب$ر، لم$اذا؟ ) ُِ ِ َوض7ع َِ ) ِلْص7َاA ِف7ي ُِ
ًوصفا(في أصل الوضع في لسان العرب  ْ Kا�سميةو) َ ً طارئة عليه، حينئذ نمنعه من الصرف مراعاة ل5صلِ K ٍ ٌ .  
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ِلكون7ه(ًإذا  ِ ْمن77ع(ق بقول$$ه lھ$$ذا متعل$) َِ ِلكون7ه(، )ُِ ِ ُدھ7مَاA(الھ$$اء ھ$ذه تع$$ود عل$$ى ) َِ َ َلك$$ون ا=دھ$م(، )ْ َ ْ ِ َ ِلكون77ه) (ُِوض$$ْع ِ ِ َِ 
ْوض77ع ْوض77ع(م$$صدر ف$$ي مح$$ل رف$$ع، ) الك$$ون(الھ$$اء ھن$$ا م$$ا إعرابھ$$ا؟ اس$$م ) ُِ ْوض77ع(م$$ا إع$$راب ) ُِ ) الك$$ون(؟ خب$$ر )ُِ

ُدھمَاA(والضمير يعود على  َ ًوص7فا(Kل$سان الع$رب أول م$ا وض$ع .. الوض$عيعني أص$ل ) ِلْصَاA ِفي(، )ْ ْ ٌھ$ذا ح$ال م$ن ) َ
ْ وضعضمير ْوضع(، ُِ ًوصفا(حال كونه ) ُِ ْ َ.(  

َغيَْلأف( َارضَع Kنِ Kا�ْسمية ِ ُرافِصْن7ِافل$ذلك إذا ألغيت$ه ) ِ ْمن7ع ان$صرافه ا=دھ$م  ُهَ Kوھ$و أن$ه :  يعن$ي يبق$ى عل$ى ا=ص$لُِ
ٌممنوع من الصرف، يرد عليك أنه اسم ت K K �K ا�سمية عارضة وا�عتبار با=صل � بالفرع: قولٌ ِ.  

Aَف77777777777777777ا ُدھم َ َ ِلقي77777777777777777د لكون77777777777777777هٱْ ِ َِ ُ ْ َ ْض77777777777777777عُ وْ ِ  

  

ْف77777777ي  Aًص777777777ل وص777777777فا ٱِ ْ َ ِْ َن777777777صرافه من777777777عٱَ ُ َِ ُِ ُ ْ  

  

Kنظرا ل5صل وطرحا لما عرض من ا�سمية ِ ً ً .  

ٌنحكم عليھا بأنھا اسم، ليست ھذه ا=سماء صفات � ف$ي ا=ص$ل و� ف$ي : يعني..  من حيث اللفظ فقطھذه أسماء K
فة،  lَا�ستعمال فحقھا حينئذ الصرف ولذلك صرفھا أكثر العرب، ومنعھا بعضھم لما �حظ فيھا معنى الص ِ K ٍ k)ْج7دلَأ َ ھ$ذا ) ْ

Kاسم للصقر  َوأخي(ٌ ْ ُھذا قيل للطائر ذي ا) ٌلَ ِ ِ K لنقط ذي الخ$ي.ن جْم$ع خ$ال م$نقط ي$سمىK kَ ََ ِ ِ َأخي7(ِ ْ َوأ(، ْ)لَ َفع7ىَ Kاس$م للحي$ة ھ$ذه ) ْ َ ٌ
Kوض$عت أس$ماء ل$م توض$ع ص$فات ولك$ن فيھ$ا د�ل$ة عل$ى معن$ى الوص$فية، أكث$ر الع$رب : Kمصروفة، =نھا ف$ي ا=ص$ل ِ َ ٌ

�Kحظوا ا=صل وھو كونھا اسما فصرفوھا، أكث$ر الع$رب �حظ$وا أنھ$ا أس$ماء  يعن$ي ف$ي أص$ل الوض$ع فأخ$ذت الحك$م ً
ٌمصروفة(كونھا : ا=صلي وھو ُ َمصروف: (ولذلك قال) َ ُ   ). ٌةَ

ٌجدلَأ( َ َأخيَو(ھذا مبتدأ ) ْ ْ َل وأَ َ َفعىٌ َمصروف(معطوفان ) ْ ُ َمصروف(َھذا خبر، فحكم بكونھا ) ٌةَ ُ K، ثم ق$ال )ٌةَ ْوق7د(ُ َ َي7نلن َ َ َ 
َالمنعا فات، ًقد يعطى ھذه ا=لفاظ المنع نظرا ل) ْ lَمصروف(ما فيھا من الص ُ K=نھا أسماء ُمجرَدة عن الوصفية في أص$ل ) ٌةَ ِ Kَ َ ٌ K

َالوضع، و� أثر لما ُيلمح في  َْ َأجدل(َ َ Kمن الجدل وھو الشدة) ْ l .. فيه معنى الق$وة، و� ف$يK)7َأخي ْ ُم$ن الخُي$ول وھ$و كث$رة ) َلَ
َالخ$ي.ن جم$ع خ$ال، و� ف$$ي  َفع7ىَأ(ِ ٌج7دلَأ(K، =ن$ه إذا قي$$ل Kعل$يھن وض$هلعر اFي$$ذاء م$ن) ْ َ ْھ$ذا اس$$م لل$صقر فيھ$ا معن$$ى ) ْ K ٌ

Kالجدل وھو القوة ِفھم من$ه، وك$ذلك .. ُ َأخي7(َ ْ ٍلكث$رة الخ$ي.ن فھ$و ي$دل عل$ى وص$ف في$ه، وك$ذلك ) ْلَ k َفع7ىَأ(ِ ھ$ذه : إذا ق$ال) ْ
ِأفعى إذا ُمؤذية ً Kأنھا ملموح$ة؟ الث$اني، ل$ذلك أكث$ر الع$رب ٌفيھا وصف، ھذه ا=وصاف ھل وضعت ھذه ا=لفاظ لھا أم .. َْ ٌ َ K َ

فات =نھا طارئة وا=صل فيھا lلم ُيراعوا ھذه الصK   . Kأنھا أسماء: َ

Kليست ھذه ا=سماء صفات � ف$ي ا=ص$ل و� ف$ي ا�س$تعمال فحقھ$ا ال$صرف، ول$ذلك ص$رفھا أكث$ر الع$رب : ًإذا َ َk َ
فة، و lْوقد(لذلك قال ومنعھا بعضھم لما �حظ فيھا من معنى الص َ ِللتقليل ) َ K)َي7نلن المنع7ا َْ َالمنع7ا(يعن$ي ُيْعط$ان المن$ع و) ََ ْ (

فة فيھ$ا، ف) َأْل(ھنا  lط.ق وليست نائبة عن التنوين، للْمح معنى الصmِھذه مع ا=لف نقول ا=لف ل َ ِ ِ K َفع7ىَأ( اKأم$ً  ةKم$اد ف$.) ْ
َھ$ذه ك$أن فيھ$ا معن$ى الُم$شتق لك$ن ب$الطروء : ، يعن$يقَتْشالُم فأشبھت ائھاإيذ ُرkوَصَت يقارنه اَھُرْكِذ لكن ا�شتقاق في لھا ْ K

  .� بأصالة الوضع، فأشبھت المشتق وجرت مجراه على ھذه اللغة

َك7أ( ٌع$ارض ھ$و م$اKوإن ٍبأص$ل ل$يس ًص$فة) َلَع$َْفأ( وزن عل$ى ا�س$م اس$تعمال ك$ان إذا أي: Kقال ھنا ال$شارح ٍبعْرَ َ (
Kبع$$روض ا�ْس$مية kدَت$$ْعَت � كم$$ا رفKال$ص من$$ع ف$$ي ب$$ه Kدَت$$ْعَت � أي الوص$ف ألغ$$ي ھ$$ذا: ، يعن$$يفألغ$ه  ف$$ي ص$$فة ھ$$و فيم$$ا ِ

َأدھم(، ھذا من أسماء القيد للقيد مَھَْدأَك ا=صل ْ َأْرقم(ومثله قيل ) َ Kلنوع من الحيات و) َ َ َأْسود(ٍ Kللحية) َ َ.  

َأدھم( Kفإن ْ ٍ، فا�ْس$مية عارض$ة والوْص$فية حينئ$ذ ا=س$ماء الَمْعِتاْس لِمْعُتاْس Kمُث سواد فيه ٍلشيء ا=صل في ٌصفة) َ K ِ K َِ
  . ا=صل إلىً نظرا تمنعه ھذا ومع) مَھَْدأ( ٍدْيَق لlُك على ُقَلْطُيَفتكون ھي ا=صل، 

ُفراخ َ َالقطا ِ َ)قين َ ْ َ َأجدل َ َ ْ َبازيا َ َِ ..  

َوأ( بقول$$ه وأش$$ار َج77دلَ َ َج77دلَأ( ا=لف$$اظ ھ$$ذه Kأن إل$$ى آخ$$ره إل$$ى) ْ َ َوأخي77( ِقرKلل$$ص) ْ ْ َوأ( ِرائَط$$ِل) َلَ َفع77ىَ  لي$$ست ةKي$$َللح) ْ
ِ، لك$ن ھن$ا الوص$ف إذا نظ$ر إل$ى فيھ$ا الوص$ف ِلkي$َخَِتل بعضھم منعھا ولكن رفKالص من عَنْمُت � أن حقھا فكان بصفات ُ

ٍ ل$يس ب$شيء ط$ارئ ًالمنع يكون مقارنا =صل الوض$ع، ل$م يوض$ع اللف$ظ للوص$ف، لك$ن لم$ح الوص$ف مق$ارن للوض$ع، ٍ
ًوإنما وضع وضع ا=سماء واْستْعمل في مسماه ولوحظ فيه الوصف مع أصل الوضع فليس بطارئ مطلقا ٍُ ِ ِ ُِ َ َ K.  

َوأ َج777777777777777777777777دل وأَ َ ٌْ َخي7777777777777777777777777ل وأَ َ ٌَ َفع7777777777777777777777777ى ْ ْ  

  

ٌم7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777صروفة  َ ُ ْ َ. . . . . . . . .  
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ِليست بصفات فكان حقھا أن � تمنع من الصرف ولكن منعھا بعضھم لتخيل الوص$ف فيھ$ا،  k ِ Kَ ْج7دلَأ( ف$ي َلKي$َخَتَفَ َ ْ (
َوأخي( القوة معنى ْ َفع7ىَأ( وفي لkيَخKتال معنى) ْلَ  والكثي$ر ةَل$Kيَخَتالُم فةوال$صl الفع$ل ل$وزن فمنعھ$ا -اFي$ذاء- ثْب$ُالخ معن$ى) ْ
Kلكن ُسمع منعھا من الصرف كالبيت السابق. ةَقKقَحُم فيھا وصفية � إذ رفKالص فيھا ِ:  

ُفراخ َ َالقطا ِ َ)قين َ ْ َ َأجدل َ َ ْ َبازيا َ َِ..  

َفما ِطائري َ ِ ًيوما َ ْ ْعلي َ َبأخي6 ِكََ َ ْ َ ِ ..  

َبأخي6 َ ْ َ   . K منعه من الصرْفِ

َوو: (ًإذا قوله jصليَأ ٌفْصَ َبين المفھوم بقوله) ِْ َK:  

َوأ َلغ7777777777777777777777يَ ِ َن ع7777777777777777777777ارض ْ َِ .لوص7777777777777777777777فيٱ. ْ َِ   ْهْ

  

َك77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777أ ٍربعَ َ ْ. . . . . . . . .  

  

َأفع$$ْل(�K ُب$$د م$$ن أن يك$$ون وزن  ْ Kأن يك$$ون دا� عل$$ى ص$$فة أص$$لية) َ ٍ ن كان$$ت ف$$ي أص$$ل ف$$ي أص$$ل الوض$$ع، ف$$إ.. ً
َالوضع اسم ثم عرضت عليه َ َ K Kالوْصفية ُ ِ ُالوْصفية فَ K ِ   . ٌ ملغاةَ

َارضَع77َو( ِ Uْس77ميةِا . Kك$$ذلك ألغھ$$ا ومث$$ل ل$$ه ب$$ـ ) ِْ َ)Aُدھ77مَا َ ْ) (Aَف77ا ُدھمَ َ ْالقي77 ْ َف77اA) (ُدَ ُدھمَ َ ٌأن$$ه ص$$فة ف$$ي : ا=ص$$ل في$$ه) ْ َ ِ K
Kا=صل لكل ما فيه سواد، ثم  ُرافِصْنِا(ُ ْنعُم ُهَ ًم$ع كون$ه ُم$ْستعم. اْس$تْعمال ا=س$ماء لك$ون ا�س$م ھن$ا عارض$ا وا=ص$ل ) ِ َ َِ ً َ

ِأنه وصف فألغيت : فيه ْ ُ ٌ Kْسميةا�K ْرب7عَأ( كالعكس في ِ َج7دل وأخي7َأ(K، وأم$ا )َ ْْ َ ٌ َل وأَ َ َفع7ىٌ فھ$ذه م$صروفة ف$ي كثي$ر م$ن ل$سان ) ْ
Kموضوعة وضع ا=سماء، لكن لم: Kالعرب، =نھا في ا=صل َ ِا كان فيھا شيء من اللمح بالوصف، بع$ض الع$رب �ح$ظ ً َ K ٌ

ْوقد(Kذلك الوصف فمنعھا من الصرف، ولذلك قال  َ َينلن َ َ َالمنعا َ َُيْعطين المنع: يعني) ْ َ.  

Kثم قال ُ:  

ُومنع َ ٍعدل َْ ْ َمع َ ٍوصف َ ْ َ..   

َنقف على ھذا، و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا ُمحمد وعل َ َ َ ََ َK ِ َ K Kى آله وصحبه أجمعين!!!...  
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  106الدرس 

  

ِ                                بسم ٱ+ ٱلرحمن ٱلرحيم ِِ . َ .ِ ِِ .   

  .الحمد [ رب العالمين، والص.ة والس.م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

  :- رحمه ' تعالى –قال الناظم 

َسبق أن العل$ل الت$ي ُيمن$ع ا�س$م م$ن ال$صرف م$ن وجودھ$ا في$ه مح$صورة ف$ي ت$سع، منھ$ا اثنت$ان راجعت$ان إل$ى 
  :علل إنما ھي راجعة للفظالعلمية، و الوصف، وبقية ال: معنى، وھما

ٌسبق أيضا أن ما يقوم مقام علتين ھذا محصور في شيئين، وھما ً:  

  :ً ألف التأنيث ُمطلقا، وقد بدأ بھا الناظم في قوله-

  .ھذا النوع ا=ول

K ثم النوع الثاني- َفع.ن: (ما كان على وزن: ُ ْوص7بزيادة أل$ف ون$ون، وھ$و ) َ ِف س7لمَ ْم7ن  ***  ْ◌ٍَ َ ي7رَْن أِ ِى بت7اءُ َ ِ 
ْنيْأـَت ِث ختمِ ٍُ.  

َأفع.: (وھو الوصف ا=صلي مع وزن: Kم النوع الثالثُ ث-   .َا=ولى أن ُيعبر بكون الفعل أولى به: وقلنا) َ

K ثم الرابع-   : وھو الذي عناه بقوله: ُ

ْعد(الـ  ٍ ترج$ع إل$ى اللف$ظ، و� يك$ون الع$دل ف$ي المع$اني البت$ة، إ� عل$ى ق$ول قي$ل التي.. ھو من العلل اللفظية) لَ K
ٍتحوي$ل ا�س$م م$ن حال$ة إل$ى حال$ة أخ$رى : أن العدل إنما يكون في اللفظ، والمراد بالعَدل: به، لكن المشھور عند النحاة ٍ َ

ف به العدل، والع$دل ف$ي أص$له عل$ة lٌمع بقاء المعنى ا=صلي، ھذا أسھل ما ُعر َ َ َ K ُمتكلف$ة، يعن$يََ اعتباري$ة .. Kُمق$درة فق$ط: َ
في الذھن، وإ� � وجود لھا، وإنما ألجأ النحاة إلى ذلك لكونھم لم يجدوا في بعض ا=س$ماء م$ا ُيمن$ع م$ن ال$صرف م$ع 

ِالعلمية، لم ُيوجد إ� علة واحدة فابتكروا ھذه العلة، وقالوا ٌھذا اللفظ معدول عن كذا: ِ   .أصله كذا.. ُ

َحينئذ ي َحتاج إلى ثبت، أن أصل ُعمر ٍ َ ِعامر(َ َوأصل زحل ) َ َوقثم ) زاحل(ُ ِقاثم(ُ ِجاشم(َوُجشم ) َ م$ا ال$دليل : نق$ول) َ
َفعل(على أن أصل ھذه ا=سماء  Kھو ما ذكرتموه كونه مع$دو� ع$ن فاع$ل، حينئ$ذ لم$ا وج$دوا) ُ ٍ عم$ر، وزح$ل، وھب$ل، : ً

عم$ر ونح$وه إ� العلمي$ة فق$ط، ول$م يوج$د ف$ي : م يوج$د ف$يومثنى، وث.ث، ورباع، وجدوھا ممنوعة م$ن ال$صرف، ول$
  .مثنى ونحوه إ� الوصفية فقط

Kحينئذ إما أن ُيقال َالوصفية في مثنى وث.ث ورباع ونحوھ$ا، وإم$ا أن يق$ال ب$ثم عل$ة لكنھ$ا : ِبأنه ُمنع لعلة واحدة: ٍ ِ ّK َ ِ َ
َُمقدرة، فابتكروا علة  ِ K)ٌرباع، علة معنوي$ة وھ$ي الوص$فية، ومع$ه عل$ة أخ$رى وھ$ي في مثنى وث.ث و: ًقالوا إذا) َالعدل

ْومن7777777777 َ ْع ع77777777777دَ َ ْل م7777777777ع وص77777777777ُ َ َ َ َف معتٍ ُ ْب77777777777رٍ َ   

  

ْف77777777777ي لف77777777777 َ ْ مثِظِ َن77777777777ى وث677777777777َ ُ َ ُث وأَ َ ْخ77777777777رَ َ   

  

ْووز َ ْن مثَ َ َن77777777777777777777ى وث677777777777777777777ُ ُ َ َث كھم77777777777777777777ا َ ُ َ َ  

  

ْم7777777777777777ن ِA واح7777777777777777د َ ٍ ِ َب7777777777777777ع فلْرَ ٍ َلم7777777777777777اْعَتَ َ   

  

ْم777777777777عْجٱ ْزنَو َ               ٍةَف777777777777ِرْعَِمب ْثMن777777777777َأً )ِادَع777777777777 ِ
  

ْزدَو ْبMك77777777َر ْعج ِ ُكم677777777 ْدَق77777777 ُفْص77777777َوْالَف ًةَم77777777ُ َ  

  

ِفأل777777777777 ْتأـلٱ ُفـَ ْمط ِثْـي777777777777ِن. َلق777777777777ُ َمن777777777777ً اَ                عَ
  

ْل77777777777ذيٱ َفْـرَص77777777777 ِ ُح77777777777واه . َ ْكي َ َفم77777777777اَ َوق77777777777ع َ َ               
  

ْومن7777777777 َ ْع ع77777777777دَ َ ْل م7777777777ع وص77777777777ُ َ َ َ ْف معتب77777777777رٍ َ َُ ٍ   

  

ْف777777777777777777777777ي لف777777777777777777777777 َ ْ مثِظِ              . . . .َن777777777777777777777777ى َ
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َكونه معدو� عن اسم ا]خر، فأصل مثنى  ًَ ُِعدل ع$ن ا�س$مين مثن$ى : ًإذا) ث.ثة ث.ثة(وأصل مثلث كذلك ) اثنان اثنان(َ
َُعدل عنھما وُعبlر بـ) اثنين اثنين( َثنا(وكذلك ) مثنى: (ِ   .كما سيأتي) ُ

lًحينئ$$ذ كون$$ه مع$$دو� ُح$$و َ ٍل ا�س$$م م$$ن اس$$م إل$$ى اس$$م آخ$$ر م$$ع بق$$اء المعن$$ى ا=ص$$لي، ٍ ج$$اء : اثن$$ان اثن$$ان) مثن$$ى(ٍ
دخ$. اثن$ين اثن$ين، : Kھ$ذا َدل عل$ى كونھم$ا ق$د ج$اءا اثن$ين اثن$ين، يعن$ي) اثن$ين اثن$ين: (ٍالزيدون اثنين اثنين، حينئذ نقول

ٍحينئ$ذ المعن$$ى ب$$اق ف$$ي قولن$$ا َج$$اء الزي$$دون مثن$$ى، أو.. مثن$$ى: ٍ ًالمعن$$ى ب$$اق، إذا: لزي$$دان مثن$$ى، نق$$ولج$$اء ا: َ م$$ا ال$$ذي : ٍ
ل اللفظ م$ن لف$ظ إل$ى لف$ظ آخ$ر، نق$ول lٍحصل؟ ُحو ِھ$ذه العل$ة عل$ة مبتك$رة، وعل$ة ف$ي ا=ص$ل أنھ$ا معدوم$ة، ول$ذلك � : ٍ ِ َِ

ح النحاة.. يلجأ lُأنه � ُيق$ال بالع$دل إ� عن$د ع$دم إمك$ان وج$ود عل$ة ص$الحة ف$ي المح$ل، وھ$ذا ي$د: بل ُيصر َ َ ٍَ ل عل$ى أنھ$ا ِ
  .Kأمر في الذھن فحسب، وأما في الوجود ف. وجود لھا: خيالية، يعني.. َضعيفة، وأنھا ُمبتكرة

َالعدُل قد يكون مع الوصفية، وقد يكون مع العلمية، العلمية سيأتي في محله: ًإذا نقول َ َ ََ َِ.  

ْومن77: (ھن$$ا ق$$ال َ ْع ع77دَ َ ْل م77ع وص77ُ َ َ َ َإذا الع$$دل) ٍفٍ ٍن حال$$ة إل$$ى حال$$ة أخ$$رى، م$$ع بق$$اء المعن$$ى ھ$$و تحوي$$ل ا�س$$م م$$: ً ٍ
  .ٌا=صلي، وھو خاص باللفظ � يكون في المعاني

ْومن( َ ْع عدَ َ ْمن) (ٍلُ ْعد(ھذا مبتدأ، وھو مضاف، و) ُعَ َھذا مضاف إلي$ه، م$صَدر ُم$ضاف إل$ى فاعل$ه، الع$دل ھ$و ) ٍلَ
َيمنع العدل.. َالذي يمنع َ.  

ْمع وص( َ َ ْمن (َصفة، =نھا قيد،.. ھذا نعت) ٍفَ ْع عدَ َ ْل مع وصُ َ َ َ ٌوعرفنا الوصف المراد به، وھو عل$ة معنوي$ة، ) ٍفٍ ِ
َإحداھما ترجع إلى اللفظ، وا=خ$رى ترج$ع إل$ى المعن$ى، الع$دل يرج$ع إل$ى اللف$ظ،  والوص$ف : اجتمع عندنا علتان: ًإذا

  .يرجع إلى المعنى

ْمع( َتب77ُ ٌالمن$$ع ُمعتب$$ر، يعن$$ي) ْرَ َ ْف77ي لف77(َالع$$دل م$$ع الوص$$فية، : ت$$ين وھم$$اَيمن$$ع ا�س$$م وج$$ود ھ$$اتين العل: َ َ ج$$ار ) ِظِ
ْمع: (lومج$$رور ُمتعل$$ق بقول$$ه َتب77ُ ْمع: (قلن$$ا) ْرَ َتب77ُ ْف77ي لف77(ھ$$ذا خب$$ر، ) ْرَ َ ْ مثِظِ ِلف77ظ) (َن77ىَ ْمث(م$$ضاف، و) َ م$$ضاف إلي$$ه ) َن77ىَ

Kمجرور وجره فتحة ُمقدرة على آخ$ره، =ن$ه ممن$وع م$ن ال$صرف، ول$ذلك ق$ال k َث67ثَو: (َ َ وھ$و معط$وف عل$ى ب$الفتح، ) ُ
ْمث( َوالمعطوف على المجرور مجرور، وجره فتحة نائبة عن الكسرة =نه ممنوع من ال$صرف للع$دل والوص$فية، ) َنىَ ًَ k
ْأخرَو( َ َوأخر) ُ َ ْمث(ھذا معطوف على : ُ    .في أسماء العدد، يكون في غيره.. َكما يكون العدل في العدد: يعني) َنىَ

َالعدل يكون في المعارف وفي غيرھا، وغير المع$ارف يك$ون ف$ي ال$صفات : " قال) القطر(ولذلك ابن ھشام في 
ْمث: (والمراد بأسماء العدد ما ذكره بـ"  وغيرھا – أسماء العدد – َوث6 َنىَ ُ ع عليھما) َثَ lَوما فر ُ.  

ُوأ( ْخرَ ِسحر وأمس(Kالمراد به ھذا اللفظ بعينه فقط، وأما ) َ َ Kفھذا سيأتي في العلمية، وأم) َ َ .. ا ھنا في باب النك$راتَ
ْخرُأ(الصفات فليس عندنا إ� لفظ  َمما يمنع الصرف: ًمثنى وث.ث وأخر، إذا نقول).. َ K مم$ا .. َاجتماع الع$دل والوص$ف: ِ

ًيمنع ا�سم أن يكون ممنوعا من الصرف والتنوين والجر معا ً   :َالعدل والوصف، وذلك في موضعين: َ

َمثنى، أو : نحو) َفعلَم(ُالمعدول في العدد إلى : ا=ول َفعال(َ َمفع$ل(Kوزنان � ثال$ث ھم$ا، إم$ا : ًث.ث، إذا: نحو) ُ َْ (
َفعال(Kوإما    .َھذان الوزنان خاصان بالعدل في باب العدد: ً، إذا)ُ

َأخر(في : والثاني ْلف: (ولذلك قال) آخرين: (المقابل لـ) ُ ْ مثِظَ َنى وث6َ ُ َ ُث وأَ َ ْخرَ َ. (  

َوقع العدل : ًإذا َ َأخر(اسم العدد ولفظ : في ھذين النوعينَ   ).آخرين: (المقابل لـ) ُ

ُأما المعدول في العدد فالمناع له عند سيبويه والجمھور K :َأح$اد: (َالعدل والوصف، ف$ـ َموح$د(و) ُ ُمع$دو�ن ع$ن) َ َ :
َثناء(و) واحد واحد( َمثنى(و) ُ َث.ث ومثل$ث: (وكذلك) اثنين اثنين: (معدو�ن عن) َ ََ َاع ومرب$عَُرب$(و) ُ .. إل$ى ھن$ا باتف$اق) َ

ْمن: (من واحد إلى أربعة باتفاق، ولذلك قال ھنا ِخ$ص الن$اظم ھ$ذا الع$دد إل$ى ھن$ا � لكون$ه � ي$صح ف$ي ) ٍعَب7َْرA ٍدَاحَو ِ Kَ َ
Kغيره، وإنما ثم اتفاق وثم خ.ف، يعني Kَ َمفعل(ا=عداد التي يأتي على وزن : َ َفعال(و ) َ   .عليهمن واحد =ربع متفق ) ُ

َمخمس وخماس، ومْسَدس وُسَداس، ومْسبع وُسباع، ومثمن وثمان، ومتسع وتساع، ومْعشر وُع$شار، ھ$ذا : Kوأما َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُْ ْ
ٍأن$ه ُس$مع م$ن واح$د إل$ى ع$شر، كلھ$ا ت$أتي عل$ى ھ$ذا ال$وزن: محل نزاع عند النحاة ھل سمع أم �؟ والصحيح ٍ َمفع$ل : (ِ َْ

َوفعال Kولذلك نص ھنا ) ُ   : قالَ

َووزن مثن77777777777777777777ى وث677777777777777777777 ُ َْ َ َ ََ َث كھم77777777777777777777ا ُْ ُ َ َ  

  

A َم7777777777777777ن واح7777777777777777د ٍ ِ َِ ْرب7777777777777777ع فلْ َ ٍ َ َعلم7777777777777777ا َتْ َْ  
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Kوأما الوصف ف5ن ھذه ا=لفاظ لم تستعمل إ� نكرات، عرفنا العدل وأنه يأتي م$ن واح$د إل$ى ع$شر، وإنم$ا ن$ص  Kَ ََ ُ
  .ًالناظم إلى ا=ربع لكونه متفقا عليه، وما عداه فھو ثابت كما سيأتي

َمثن$ى(Kما الوصف ف5ن ھ$ذه ا=لف$اظ ل$م ت$ستعمل إ� نك$رات، ول$ذلك � تك$ون مع$ارف، وأ وإل$ى آخ$ره � تك$ون ) َ
َأخر: (Kمعارف البتة، وكذلك ًإما نعتا نحو) ُ K :))َأولي أْج ِ ْنحة مثُ َ ٍَ َنى وث.ِ ُ َ َث وُرباعَ َ َ َأول$ي أْج (]1:ف$اطر))[َ ِ ٍنح$ةُ َ أص$حاب أو ) ِ

َمثن$$ى(ص$$احبات أجنح$$ة،  َوث$$.(ن$$ين اثن$$ين، اث) َ ُ َث وُرب$$اعَ َ َ ث.ث$$ة ث.ث$$ة، وأربع$$ة أربع$$ة، م$$ن الم.ئك$$ة منھ$$ا م$$ا ھ$$و ذو ) َ
َأربع$ة أربع$$ة، َدل عل$ى ذل$ك ھ$$ذا الع$دل، =نن$ا قلن$$ا: ث.ث$$ة ث.ث$ة، ومنھ$ا م$$ا ھ$و: مثن$ى مثن$ى، ومنھ$$ا م$ا ھ$و: جن$احين K :

َمثنى( َمثلث(اثنان اثنان، وكذلك : معناه) َ ْ َمربع(و) َ َ.(  

َأولي أْج(( ً جاءت نعتا ً:إذا ِ ٍنحة ُ َ ً معرفة أو نكرة؟ نكرة، إذا]1:فاطر))[ِ َمثنى(وقع ھنا : َ ْ وم$ا عط$ف علي$ه ص$فة ) َ
ْفان(( : ًأو حا�، نحو. لنكرة فھو نكرة ْكُحوا ما طاب لكمَ ُ َ َ ََ ْ من النساء مثِ َ َ َِ l َنى وث.ِ ُ َ َث وُرباعَ َ َ  حال كونھم$ا نك$اح ]3:النساء))[َ

ً أو ث.ثة ث.ثة، أو أربعة أربع$ة، ھ$ل ھ$ذا الم$راد؟ نع$م، ھ$ذا الم$راد، لك$ن لي$ست ال$واو ھن$ا للجم$ع خ.ف$ا اثنتين اثنتين،
  .�بن حزم وغيره

ْمث (( َنى وث$.َ ُ َ َث وُرب$اع َ َ َ َيج$وز ت$سعة، إذا قلن$ا ال$واو ھن$ا : ًت$سعة، إذا: س$عبة، واثن$ان:  أرب$ع وث$.ث]3:الن$ساء))[َ
  .للجمع فقد قيل به

ًوإما حا� Kْفان(( :  نحو ْكُحوا ما طاب لكمَ ُ َ َ ََ َ من النساء مثنىِ َ َ َِ l ً حال كون المنكوح مثنى، وإما خب$را نح$و]3:النساء))[ِ K َ َ :
ِص.ة{ َ ِالليل َ K َمثنى َمثنى َ ِص.ة(} َ َ ِالليل َ K َمثنى   .ھذا خبر، والثاني توكيد له) َ

ًوإم$$ا خب$$را نح$$و K :}ِص$$.ة َ ِاللي$$ل َ K َمثن$$ى َمثن$$ى َ ر لق$$صد التأكي$$د، � Fف$$ادة التك$$رار، اثن$$ان اثن$$انوإنم$$} َ lَا ك$$ر ََ اثنت$$ين .. ُ
ِاثنتين، معلوم من ا=ولى، وأما الثانية قصَد بھا التوكيد، و� تدخلھما  ُ م$ا ك$ان عل$ى وزن : وإضافتھما قليلة، يعن$ي) أل(ٌ

َمثنى وثناء( َُ َمفعل وفعال.. َ َ َُ ٍإض$افتھا قليل$ة، وحينئ$ذ تبق$ى عل$ى ا=ص$ل، : � تضاف، وقيل: وقيل) أل(� تدخل عليھما ) ْ
  .Kفھي نكرة و� تقبل التعريف البتة

  : ًإذا

Kثم بين أن َ K ُ :  

 

َكھما.. مثلھما ُ K، ھنا الناظم اضطر إلى إدخال الكاف على الضمير، وھذا كما سبقَ   .أنه � يدخل عليه: َ

َووزن مثن7ى وث67( ُ َْ َ َ ََ َث كھم7اُْ ُ َ ْمث(ھ$ذا مبت$دأ، وھ$و م$$ضاف، و) ُنْزَو) (َ َث67َو(م$ضاف إلي$ه، ) َن7ىَ : ب$الفتح، يعن$$ي) َثُ
ْمث(ب$$ة ع$$ن الك$$سرة، =ن$$ه معط$$وف عل$$ى مج$$رور بالفتح$$ة نيا َالم$$ضاف إلي$$ه، وھ$$و ممن$$وع م$$ن ال$$صرف للع$$دل ) َن77ىَ

  .والوصفية

َكھما( ُ َمثلھما، وأدخل كاف التشبيه على المضمر ل$ضرورة ال$وزن، :  أي- مثلھما يعني -ھذا خبر المبتدأ ) َ ْم7ن(َ ِ 
َكھم7ا(ٌح$ال م$ن ال$ضمير الم$ستتر ف$ي الخب$ر، ) ٍعَب7َْرA ٍدِاحَو ُ ْم7ن(ٌك$ائن مثلھم$ا، .. ثلھم$ام) َ ھ$ذا ح$ال م$ن ) ٍعَب7َْرA ٍدِاح7َو ِ

ْفليع(ال$ضمير الم$ستتر ف$$ي الخب$ر،  ُ ًفلُيعلم$ا، الف$$اء ھ$ذه زائ$$دة، أو ح$رف عط$$ف، جمل$ة معترض$$ة ج$اءت مت$$أخرة، ) َم77اَلَ َ
َُيعلمن(وال.م ھذه �م ا=مر، و   ً.اًھذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة وقفا ألف) َ

ٍما وازن مثنى وث.ث من ألف$اظ الع$دد المع$دول م$ن واح$د إل$ى أرب$ع فھ$و مثلھم$ا ف$ي امتن$اع ال$صرف : ًإذا يعني
Kفي لفظ مثنى وث.ث � تظ$ن أن الحك$م خ$اص بھ$ذين اللفظ$ين فح$سب، ب$ل يتع$دى إل$ى غي$ره، =ن$ه : للعدل، يعني قوله َ َ ٌ

Kن$$ص عل$$ى ْلف77 ِف77ي: (َ ْمث ِظَ َث677ثَو ىَن77َ َ ْمث: (إنم$$ا أراد الح$$صر: ق$$د يق$$ول قائ$$لل$$و س$$كت ) ُ َث677ثَو ىَن77َ َ م$$ا ع$$داھما فھ$$و ) ُ
َوو(�، : مصروف، قال ْمث ُنْزَ َث6َو َنىَ ُ مثلھما - َثُ ْمن -ِ مثل$ث وث$.ث، ومرب$ع : زاد على م$ا س$بق: يعني) ٍعَبَْرA ٍدِاحَو ِ

  .ٍورباع فقط، زاد لفظتين فصارت حينئذ أربعة

ْومن7777777777 َ ْع ع77777777777دَ َ ْل م7777777777ع وص77777777777ُ َ َ َ ْف معتب77777777777رٍ َ َُ ٍ   

  

ْف7777777777777ي لف7777777777777 َ ْ مثِظِ َن7777777777777ى وث67777777777777َ ُ َ              .. . . .َث َ
  

َووزن مثن77777777777777777777ى وث677777777777777777777 ُ َْ َ َ ََ َث كھم77777777777777777777ا ُْ ُ َ َ  

  

A َم777777777777777777777ن واح777777777777777777777د ٍ ِ َِ ٍرب777777777777777777777عْ َ ْ..........                  
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َم$ررت بق$وم مْوح$دا وأح$اد، يعن$ي: َللعدل والوصف، تقولِفھو مثلھما في امتناع الصرف  َ َُ ً ب$الجر بالفتح$ة نياب$ة : ِ
َمثنى وثناء(عن الكسرة، و َُ َمثلث وث.ث(و) َ َُ َمربع وُرباع(و) َ َ ٌوھذه ا=لف$اظ الثماني$ة متف$ق عليھ$ا، ولھ$ذا اقت$صر عليھ$ا ) َ

  .الناظم، ھي ثمانية من حيث التفصيل،  وأربع من حيث الجملة

َمخم$س: (وروي ع$ن بع$ض الع$رب): "ش$رح الكافي$ة(ي ق$ال ف$ َمخم$س)" (َُع$شار(و) َ ) َُع$$شار(م$سموع، و: ًإذا) َ
َمعشر(مسموع، و Kكذلك مسموع، ثم قال) َ ا=ق$سام ال$سابقة الثماني$ة .. زي$ادة ع$ن ا=رب$ع: يعن$ي" ولم ي$رد غي$ر ذل$ك : " ُ

َمخمس وُعشار ومعشر(َعند التفصيل، ُيزاد عليھا  ََ َ   ).شرح الكافية(ھكذا نفاه في " رد غير ذلك ولم ي) " َ

َخم$اس(ِإن$ه ُس$مع : "قال) التسھيل(وفي  َمخم$س: (=ن$ه أثب$ت) ش$رح الكافي$ة(م$ع كون$ه نف$ى ف$ي " ًأي$ضا ) ُ ول$م ) َ
َخماس: (يثبت ُ.(  

َواختلف فيما ل$م ُي$سمع عل$ى ث.ث$ة م$ذاھب، يعن$ي ِ َم$ْسَدس وُس$َداس، وم$ْسبع وُس$باع، : إذا ل$م ي$سمع قي$ل: ُ َ َ َوم$ثمن َ َ
َوثمان، حينئذ إذا لم ُيسمع ھل ُيقاس عليه أم �؟ نقول ٍ َ   .فيه ث.ثة مذاھب: ُ

َواختل$$ف فيم$$ا ل$$م ُي$$سمع عل$$ى ث.ث$$ة م$$ذاھب، ا=ول ِ ِأن$$ه ُيق$$اس عل$$ى م$$ا ُس$$مع، وھ$$و م$$ذھب الك$$وفيين، لوض$$وح : ُ َ
ِالعل$ة موج$ودة، وھ$و كون$ه ع$دد، وُس$مع م$ن واح$د إل$ى أرب$ع،: طريق القياس في$ه، يعن$ي َمع$شر وُع$شار(ِ ب$ل وُس$مع ِ َ َ (

َحينئذ � مانع أن ُيقال ما بينھما مثل ا=ول والمنتھى، وھ$و مع$شر وع$شار، وھ$و م$ذھب الك$وفيين َ َ َأن$ه ُيق$اس عل$ى م$ا : ٍ
  .ُِسمع

َأنه � ُيقاس بل ُيقتصر على المسموع، وھ$و م$ذھب جمھ$ور الب$صريين، =ن$ك ل$و ق$ست أح$َدثت : المذھب الثاني ِ َ َ
َلفظا لم يت Kكلم به الواضع، ففيه إحداث لفظ لم تتكلم به العربً Kَ َ ٍ.  

َفع$ال(َأنه ُيقاس على : الثالث َلكثرت$ه � عل$ى ) ُ َمفع$ل(ِ َلقلت$ه، ) َ َفع$ال(ِ َفع$ال (– ھ$ي ع$شرة ألف$اظ –أكث$ر ) ُ أكث$ر ) ُ
َمفعل(و َفعال(ُيقاس على : ًقليل، إذا) َ َمفعل(� على ) ُ kوھذا تحكم =ن الب$اب واح$د، حي) َ ًنئ$ذ الف$صل بينھم$ا وخاص$ة أن$ه َ ٍ

َمفعل وفعال(َمسُموع بالفظين  َ ح الم$ذھب ا=ول أو ) َُ lَمن واحد =ربع، فا=صل حينئذ أن يكون$ا مت$ساويين، فإم$ا أن ن$رج ُ K ٍ
  .الثاني

َ مفع$ل وفع$ال –وال$صحيح أن البن$ائين : "والصحيح أنه مسموع في الكل، قال أب$و حي$ان َ  م$سموعان م$ن واح$د -َُ
ًوكل منھم أثبت، ھ$ذا س$مع مخم$س، وھ$ذا خم$اس، وھ$ذا مع$شر، يثب$ت م$ا س$معه وينف$ي ا]خ$ر بن$اء عل$ى " رةإلى عش َ َ َ َ َ ََ ُ ِ

ًعلمه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فأثبت ابن مالك بعضا، وأثبت غيُره بعضا آخر ً َ َِ.  

َمفعل وفع$ال: (وحكا البنائين أبو عمرو الشيباني، يعني َ ِحك$ا أب$و ح$اتم واب$ن ال$سكيتم$ن واح$د إل$ى ع$شرة، و) َُ ِ :
ًمن أحاد إل$ى ُع$شار، وم$ن حف$ظ حج$ة عل$ى م$ن ل$م يحف$ظ، إذا َ ََ ًال$صواب أن$ه � ُيقت$صر عل$ى ا=ربع$ة وإن ك$ان متفق$ا : ُ َ

  .عليھا

  

ْلف ِفي( ْمث ِظَ َث6ثَو ىَنَ َ ْأخرَو ُ َ ْأخر) (ُ َ ُُمؤن$ث آخ$ر، أخ$رى) أخرى(جمع : قيل) ُ K ..ٍم$ررت بزي$د وبرج$ل : أنث$ى آخ$ر
ًآخر، مررت بھند وبامرأة أخرى، إذا ِلمعنى ُمغ$اير، و) أخرى(مؤنثه ) آخر: (ٍ ْأخ7ر(َ َ ِفع$دة م$ن ((ممن$وع م$ن ال$صرف ) ُ ٌِ K َ

َأيام أخر َ ُ ٍ K َ ممنوع من الصرف، فالمانع ل$ه أي$ضا الع$د]185:البقرة))[َ ٍل والوص$ف، ول$ذلك جم$ع بينھم$ا ف$ي بي$ت واح$دً َ ..
  .العدل والوصف

ٌأما الوصف ھذا شأنه ظاھر، =نه على زنة اسم التفضيل، واسم التفضيل معلوم أنه من المشتقات K . ّأم$ا الوص$ف
ِفظاھر؛ =نه اسم تفضيل بمعنى ُمغاير َ.  

َوأما العدل قالوا K :ُفھو معدول، معدول عن أي شيء؟ تحويل ا َُ ٍسم إل$ى اس$م آخ$ر م$ع بق$اء المعن$ى ا=ص$ليَ Kوأم$ا . ٍ
ُإن$$ه مع$$دول ع$$ن ا=ل$$ف وال$$.م، ع$$ن: َالع$$دل فق$$ال أكث$$ر النح$$اة َا=خ$$ر: (َ َا=خ$$ر: (ا=ص$$ل أن يق$$ال: يعن$$ي) ُ : وإنم$$ا قي$$ل) ُ

َأخر( ُحينئذ معدول عن ) ُ َ َا=خر(ٍ ًث$م اس$تعمل نك$رة، فقي$ل) أل: (ًأصله مح. بـ: ًإذا) ُ ِ ُ K َأخ$ر: (ُ : ھ$ذا معن$ى الع$دل عن$دھمف) ُ
ٍتحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى ا=صلي، فقال أكث$ر النح$ويين ُإن$ه مع$دول ع$ن ا=ل$ف وال$.م، =ن$ه م$ن ب$اب : ٍ َ

ًأفعل التفضيل، فحقه أ� ُيجمع إ� مقرونا بـ Kَ   .اسم التفضيل: ھذا ا=صل، كما سبق في باب) أل: (َ

َووزن مثن77777777777777777ى وث677777777777777777 ُ َْ َ َ ََ َث كھم77777777777777777ا ُْ ُ َ َ  

  

A َم7777777777777777777ن واح7777777777777777777د ٍ ِ َِ ْرب7777777777777777777ع فلْ َ ٍ َ َعلم7777777777777777777ا َتْ َْ  
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Kإن$$ه مع$$دول عم$$ا ك$$ان ي$$ست: وقي$$ل َ Kأن الع$$دل ال$$ذي ھ$$و س$$بب وعل$$ة ف$$ي من$$ع : أكث$$ر النح$$اة: ًحقه م$$ن اس$$تعمال، إذاَُ ِ ٌ َ
َأخ$$ر( َ ُأن$$ه مع$$دول ع$$ن : م$$ن ال$$صرف م$$ع الوص$$فية) ُ َا=خ$$ر(َ َ َا=خ$$ر) (أل(وعن$$دنا ب$$دون ) أل(، عن$$دنا )أل: (ب$$ـ) ُ َ ھ$$و ) ُ

َأخر(ا=صل، و َ ًھذا فرع، إذا) ُ َفعدة من أيام أخ( : ِلماذا ُمنع: ٌ َُ
ٍ K ِ َِ ٌ Kٌلكون$ه مع$دول ع$ن : ؟ نقول]185:البقرة))[َر ُ َا=خ$ر(َ َ =ن ) ُ

Kأفعل التفضيل إذا كان جمعا يتعين في القاعدة السابقة معنا أنه ُيحلى بـ َ Kھذه علة) أل: (ًَ ِ.  

kإنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواح$د الم$ذكر ب$دون تغي$ر معن$اه، =ن : وقيل Kَ K َ ُ َأخ$ر(َ َ ) َآخ$ر(و) ُ
ًھ$$ذا ُمف$$رد وھ$$و ُم$$ذكر، حينئ$$ذ م$$ا ك$$ان ُمج$$ردا م$$ن  K ٍ K ًواFض$$افة ا=ص$$ل في$$ه أن$$ه يل$$زم اFف$$راد ُمطلق$$ا، س$$واء ك$$ان ) أل(َ ً

ًالموصوف مذكرا ُمفردا، أو مؤنث$ا ُمثن$ى أو جمع$ا، ھ$ذا ا=ص$ل في$ه، لك$ن قي$ل ً ً ًَ ًَ K K K : َم$ررت بزي$د وبرج$ل آخ$ر، وب$رجلين ٍ ِ ٍ َ
ِآخرين، وبرجال آخرين ٍ َ، وبامرأة أخرى، وا=صل في$ه أن ُيق$الَ ٍم$ررت بزي$د وبرج$ل آخ$ر، وب$رجلين آخ$ر، وبرج$ال : ُ ٍ ٍ

  .                 ومن اFضافة) أل(Kآخر، وبامرأة آخر، أن يلتزم ھذا ا=صل، =نه ُمجرد من 

ًوسبق أنه إذا كان ُمج$ردا م$ن  K َ ِواFض$افة يلت$زم اFف$راد والت$ذكير، فيوص$ف ب$ه الُم$) أل(َ Kذكر والمؤن$ث، والمثن$ى َ K
ًالُمذكر، والمثنى  الُمؤنث، والجمع الُمذكر، والجمع المؤنث ُمطلقا، لكن ھن$ا ُع$دل ب$ه ع$ن ھ$ذا ا=ص$ل فاس$تعمل مثن$ى  ِ ُِ ً K K K K

Kم$$ع المثن$$ى، والجم$$ع م$$ع الجم$$ع، والمؤن$$$ث م$$ع المؤن$$ث، فقي$$ل K) :َأخ$$رى َفت$$ذكر إح$$$َداُھما((: كم$$$ا ف$$ي قول$$ه تع$$الى) ُ َِ l َُ َ 
َا=خرى َأخ$رى( ج$اء بلف$ظ ]282:البق$رة))[ُ ِوآخ$ُرون اعترف$وا ب$ذنوبھم((: وك$ذلك ف$ي قول$ه) ُ ِ ُِ ُُ َ َ ََ َآخ$ُرون (]102:التوب$ة))[َ َ (

ِفآخران يقومان((: ُِجمع بالواو والنون، وكذلك َِ َ َُ َ َ ج$يء ب$ه ُمثن$ى حينئ$ذ ل$م ُيلت$زم القاع$دة ا=ص$لية]107:المائدة))[َ َ ٍ K : وھ$ي
ًراد والتذكير، ھذا ُعدول به عن أصله، فاستعمل مثنى ومجموعا ومؤنثاكونه يستحق اFف ً ُK K ِ ٌِ ُ.  

َھذا يصدق عليه حد العدل أم �؟ يصدق عليه حد العدل، =ن$ه إذا قي$ل َ َ َُ ھ$ذا ا=ص$ل أن : ب$رجلين آخ$رين، نق$ول: ُ
Kالُمذكر المفرد إل$ى المثن$ى، وك$ذلكُِعدل به في ھذا المحل عن : ًإذا) آخر(مقام ) آخرين(برجلين آخر، فاستعمل : ُيقال K :

ُوآخُرون اعترفوا(( َ َ ََ ھ$ذا : ب$امرأة آخ$ر، ق$الوا: ام$رأة أخ$رى، ا=ص$ل: وك$ذلك) وآخر: ( ا=صل أن يقول]102:التوبة))[َ
kھو ُعدول في ھذا المحل، وھذا مال إليه ابن مالك رحمه ' تعالى كما سيأتي نصه َ ٌ.  

Kإنه معدول عما : ًإذا قيل ُ ًكان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد الُم$ذكر ُمطلق$ا، س$واء ك$ان الموص$وف ُم$ذكرا َ ًK Kً
Kأو مؤنثا، مجموعا أو ُمثنى، فيلتزم اFفراد والتذكير Kً ًَ.  

kما للواحد الُمذكر بدون تغي$ر معن$اه، وذل$ك أن ..  َ K)َآخ$ر َم$ن ب$اب أفع$ل التف$ضيل، فحق$ه أ� ُيثن$ى و� ُيجم$ع و� ) َ K
ًيؤنث، إ� م$ع ا=ل$ف وال$.م أو اFض$افة، إذا ك$ان ُمج$ردا فحق$ه إ� ُيجم$ع و� ُيثن$ى، و� ُيؤن$ث، إ� إذا ك$ان ُمح$. ب$ـ K K Kُ ًَ K :

َآخر: (ًأو مضافا، وھنا) أل( ِوغير ُمضاف، ا=صل فيه أنه يلتزم اFفراد والتذكير، فُع$دل ف$ي ) أل: (ًھذا غير ُمح. بـ) َ ِ َ
kتجرده منھما و  م$ن ب$ه رادُي$ م$ا بح$سب ،والتأني$ث والجم$ع التثني$ة لفظ إلى )رَآخ( لفظ عن رKذكالُمَاستعماله لغير الواحد َ

  .أخر ونساء ،أخرى وامرأة ،ونُرَآخ ورجال ،انَرَآخ رج.ن نديِع :فقيل المعنى،

ُحينئذ ك$ل ھ$ذه معدول$ة َ K، وك$ان القي$اس أن ُيمن$ع م$ن ال$صرف الجم$ع، لك$ن تع$ذر ف$ي ٍ َآخ$را(َ =نن$ا ) آخ$ُرون(و) نَ
ٍنبح$$ث ع$$ن نياب$$ة حرك$$ة ع$$ن حرك$$ة، و َ َ َ� َدخ$$ل ل$$ه ف$$ي ب$$اب المن$$ع م$$ن ال$$صرف، : ًھ$$ذا مرف$$وع ب$$ا=لف، إذا) آخ$$ران(َ

َأخ$رى(كذلك � دخل له في المنع من ال$صرف، بق$ي ) آخُرون(و َإذا وج$َد عل$ة غي$ر الع$دل : فيھ$ا أل$ف التأني$ث، وقلن$ا) ُ K ِ ِ
َفھي ُمقدمة على العدل، إذ Kألف التأنيث تكفي فيھا، لم يبق معنا إ� ھذا اللفظ: ًا.  

 ف$ي إ� دلَوالع$ الوص$فية رَأث$ رَظھ$َي ل$م هKأن$ إ� ،)رَآخ$( :ع$ن ول$ةُعدَم ص$فة ا=مثل$ة ھ$ذه من فكل أخر، ونساء.. 
 ،ھم$اغيُر ال$صرف م$ن من$عَي م$ا في$ه ول$يس )آخ$رون(و )آخ$ران( خ$.فِب ،بالحرك$ات بَع$رُم =ن$ه فقط، لم$اذا؟) رَُخأ(
 ه م$$نومنع$ ،إلي$ه دلَوالع$ الوص$فية اجتم$اع بن$سبة )رَخ$ُأ( Kصُخ$ فل$ذلك ،التأني$ث أل$فً أي$ضا فيھ$ا ف$إن )ىَأخ$ر( خ$.فِب

  .الصرف

Kالعلة ھنا لي$ست العل$ة الت$ي عن$د الجمھ$ور، عن$د الجمھ$ور ك$ون : ٍحينئذ نقول Kِ َأخ$ر(ِ ًمع$دو� ع$ن ) ُ ُ َا=خ$ر(َ وھ$ذا ) ُ
ٍأن التحقيق أنه ُعدل به عن المفرد واستعمل جمعا، حينئ$ذ : مالكَواضح بيlن، وعلى رأي ابن  ً ُِ َأخ$ر(ِ َ َبن$ساء أخ$ر): ُ َ ُ ِ .. ))

َفعدة من أيام أخر  َ َُ
ٍ K ِ َِ ٌ K]((ا=صل أن يقول]184:البقرة ) :َآخر ًفُعدل به إلى الجمع، فا=صل فيه أن ُيستعمل ُمفردا ُم$ذكرا، ) َ ًK َ ِ

  .الصرففعدل به إلى الجمع، فھذا محل منع 

َأخ$ر): " (ھمع الھوام$ع(ھنا قال السيوطي في  ، )آخ$رين(ب$الفتح المجم$وع عل$ى ) َآخ$ر(أخ$رى، تأني$ث : جم$ع)  ُ
َأما كونه صفة فلكونه م$ن ب$اب أفع$ل التف$ضيل، تق$ول َِ K :ٍم$ررت بزي$د ورج$ل آخ$ر، أي ٍأن$ه أح$ق بالت$أخير م$ن زي$د ف$ي : ٍ َ K

kالذكر، =ن ا=ول قد اعتني به في التقدم  َ  =ن ،وال$.م ا=ل$ف ع$ن ٌولُع$دَم إن$ه النحويين أكثر فقال دلهَعKفي الذكر، وأما ُ
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ِ ول$$ذلك ُيغلط$$ون العُروض$$يين- )رَغوال$$ُص رَب$$ُالك: (ـك$$ بھم$$اً اقرون$$َم إ� جم$$عُي أ� التف$$ضيل أفع$$ل ف$$ي ا=ص$$ل َ ُ l : ٌفاص$$لة
ٌُصغرى، وفاصلة كبرى 

  .َعلى ما سبق" ًا قرونَم إ� غيره عطيُي � ام اَدKجرُم الجمعية من يِعطُوأ أصله عن لِدفُع -

ٌالتحقيق أنه معدول عن  : " - ھذا القول ا]خر –وقال ابن مالك ھنا  ُ َأخر(َ َ Kمرادا به جمع المؤن$ث، =ن ا=ص$ل ) ُ ً
َفع$ل(ع$ن ) َأفع$ل: (َأن ُي$ستغنى في$ه ب$ـ: في أفعل التفضيل Kُمج$ردا ُمف$ردا ُم$ذك) َأفع$ل: (ن$أتي ب$ـ: يعن$ي) " ُ ً ً K َفع$ل(ًرا ع$ن ُ (

ِالذي ھو جمع المؤنث، حينئذ لما استعمل  Kُ ٍ K َفعل(َ َصار عد�، وھذا واضح بيlن) َأفعل(محل ) ُ ٌ ً.  

َفع$ل(تفضيل ع$ن ) َأفعل: (أن ُيستغنى فيه بـ..  kلتج$رده ع$ن ا=ل$ف وال$.م واFض$افة، كم$ا ي$ستغنى ب$ـ) ُ ) َأكب$ر: (َ
َكبر(عن  َكبر: (ر منھا، ھكذا تقول، و� تقولَرأيتھا مع نسوة أكب: في نحو) ُ ًبالجمع، وإنما تأتي بالمفرد ُم$ذكرا) ُ K : َأكب$ر َ
  .منھا

َكب$ر(ع$ن ) َأكب$ر: (كما يستغنى بـ Kرأيتھ$ا م$ع ن$سوة أكب$ر منھ$ا، ف$. ُيثن$ى و� ُيجم$ع، لك$ونھم أوقع$وا : ف$ي نح$و) ُ َ
َفعل(موقع ) َأفعل( ٍفكان ذلك عد� م$ن مث$ال إل$ى مث$ال، ك$أن ال) ُ ً ِع$دل ھن$ا ح$صل ف$ي اس$تعمال ع$ن اس$تعمال، اس$تعمل َ ُ ٍ َ َ
َأخر( َ َفعل.. ُ Kمحل ) ُ ُفصار عد�، وكما ترى أنھا فيھا نوع تكلف) َأفعل(َ K َ ً َ.  

َعرفنا أن العدل مع الوصفية يقع في بابين: ًإذا ََ:  

ْأخر: (َ اسم العَدد والصفات، نحو- َ ْمث: (، والمنع في)ُ َث6ثَو ىَنَ َ َللوصفية، وھذا شأنه واضح، وف$ي الع$دل كون$ه ) ُ
Kاثنين اثنين، أو ث.ث ث.ث، إلى ما ذكرناه وھو مسموع من واحد إلى ع$شرة عل$ى ال$صحيح، وإنم$ا ن$ص : ًمعدو� عن َ َ K ٌ

ْلف7 ِف7ي(أربعة، بل لم ي$ذكر واح$د ھن$ا ٌالناظم ھنا على أنه مسموع من واحد إلى  ْمث ِظَ َث67ثَو ىَن7َ َ ْم7ن: (اس$تدرك ف$ذكر) ُ ِ 
ْمن: (ًإذا) ٍعَبَْرA ٍدِاحَو   .ٌأنه مسموع كذلك: ٌھذا مسموع باتفاق، وما عداه ففيه خ.ف، والصواب: نقول) ٍعَبَْرA ٍدِاحَو ِ

َفع$ال( أسماء الع$دد المبني$ة عل$ى مما يمنع صرف ا�سم العدل والصفة، وذلك في: " قال الشارح ھنا َمفع$ل(و) ُ َ (
َث.ث ومثلث: (كـ َث.ث: (فـ) َ ُمعدولة عن) ُ َمثن$ى(ث.ثة ث.ثة، و: َ ٌمعدول$ة ع$ن اثن$ين اثن$ين، فتق$ول) َ َج$اء الق$وم ث$.ث، : َ َ ُ

َدخلوا ث.ثة ث.ثة، ومثنى أي: يعني َفع$ال: (ِاثنين اثن$ين، وُس$مع اس$تعمال ھ$ذين ال$وزنين: َ م$ن واح$د واثن$ين ) َع$لَمف(و) ُ
َوث.ثة وأربعة، وُسمع أيضا في خمسة وعشرة، خماس ومخمس، وُعشار ومعشر ََ ُ ً ِ.  

ًوزعم بعضھم أنه ُسمع أيضا ف$ي س$تة وس$بعة وثماني$ة وت$سعة، نح$و ِ َ َُس$َداس وم$سَدس، وُس$باع وم$سبع، وثم$ان : َ َ َ َُ
َومثمن، وتساع ومتسع، وھو الصحيح َ َُ.  

َأخ$ر(ل والصفة َومما ُيمنع من الصرف للعد ٌم$ررت بن$سوة أخ$ر، وھ$ذا مع$دول ع$ن : الت$ي ف$ي قول$ك) ُ ُ َ َ َ ُ ) َا]خ$ر(ِ
ٌمعدول عن : وعلى رأي ابن مالك) أل: (ًمح. بـ ُ َآخر(َ َأخ$ر: (ً، إذا)أل(ب$دون : يعني) َ أنث$ى ) َأخ$رى(و) أخ$رى(جم$ع ) ُ

َفعلى(أن كل : والقاعدة) َآخر( َ� تستعمل ھ$ي و� جم) َأفعل(Kمؤنثة ) ُ الكب$رى : (عھ$ا إ� ب$ا=لف وال$.م أو اFض$افة، ك$ـُ
َوالصغرى، والكبر والُصغر َ ِإنھا Fحَدى الكبر(() ُ َِ َُ َ K   .]35:المدثر))[ِ

Kوتلخص من ك.م المصنف َ   : مع ا=لف والنون على ما سبق ھناك-الصرف: يعني-َأن الصفة تمنع : َ

َوز (- َ فع6اَدِائـَ ْ   .ا=لف والنون الزائدتين) َنَ

  . ومع وزن الفعل-

  .ّ ومع العدل-

ٍوم$$ع الع$$دل، ھ$$ذه ا=ح$$وال الث.ث$$ة تمن$$ع م$$ن ال$$صرف، إذا ُس$$مي ب$$شيء م$$ن ھ$$ذه ا=ن$$واع ) َأفع$$ل: ( وزن الفع$$ل
ُفيم$ا س$بق كل$ه نك$رة ل$م ي$ذكر : ذو الزي$ادتين، وذو ال$وزن، وذو الع$دل، بق$ي عل$ى من$ع ال$صرف، يعن$ي: الث.ثة، وھ$ي ُُ

  .َوصفية والعدل.. وصفية ووزن الفعل .. الزيادة وصفية و: ِالتعريف، إنما ھي

َمثن$ى: (لو ُسمي رجل بـ! طيب ًعط$شان، أو س$كران، ل$و ُس$مي علم$ا ب$ذلك ُيمن$ع م$ن ال$صرف أو : أو ُس$مي ب$ـ) َ َ َ
Kزالت إح$دى العلت$ين، ھ$ل ُي$صرف؟ قلن$ا.. زالت الوصفية.. � َمثن$ى(وزن الع$دل والوص$فية ف$ي : ِ ُموجب$ان للمن$ع م$ن ) َ

ً � ُبد منھما معا، لو زالت إحداھما اختل الحكم، لو ُسمينا به، رجل ُسميالصرف، K : َمثنى، أو ثن$اء، أو مثل$ث، ُيمن$ع أو َ ََ َُ
ِ� ُيمنع؟ نعم، ذھبت الوصفية وحلت العلمية َ َ َ َK ..ذھب م$انع وح$ل م$انع، قلن$اK َانتق$ل م$ن الوص$فية إل$ى العلمي$ة، والعلمي$ة : َ ََ َ ِ َ َ

َ كذلك تمنع من الصرفَمع العدل كما سيأتي َ.  

ْومن777777777777ع ع777777777777دل م777777777777ع وص777777777777ف معتب777777777777ر  َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ََ ٍْ ٍ ْ  

  

َف777777777777ي لف777777777777ظ مثن777777777777ى وث6777777777777 ُ ْ َْ ََ ٍ ُث وأَِ َ ْخ7777777777777ر َ َ  
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Kھذه الث.ث التي ذكرھا الناظم ھنا وعرج عليھا ابن عقيل، نقول: ًإذا َإذا ُسمlي ب$شيء م$ن ھ$ذه ا=ن$واع الث.ث$ة، : َ ٍ
  :وھي

َعط$$شان ھ$$ذا ممن$$وع م$$ن ال$$صرف، =ن ُمؤنث$$ه عل$$ى وزن : زي$$ادة ا=ل$$ف والن$$ون، قلن$$ا:  ذو الزي$$ادتين، يعن$$ي- K َ َ
َفعلى( َفع$.ن(فإذا ُسمlي رج$ل ) َ.نَفع: (ًإذا) َ َعط$شان.. َ .. ٌھ$و ممن$وع م$ن ال$صرف، =ن$ه بقي$ت الزي$ادة: ٍحينئ$ذ نق$ول) َ

َا=لف والنون وھي مانعة مع الوصفية، ثم زالت الوصفية وحلت محلھا العلمية، وك$. الوص$فية والعلمي$ة يعتب$ران م$ن  ََ َ َ َK K ِ َ K ُ
  .موانع الصرف

َرف، =ن الصفة لما ذھبت بالتسمية خلفتھا العلميةَ وذو العدل، بقي على منع الص- ََ َ ََ َ ِ Kِ َ.  

Kثم قال رحمه ' ُ:  

Kھ$ذا مم$ا يق$وم في$$ه عل$ة مق$ام علت$ين، وس$$بق أن ال$ذي يق$وم مق$ام علت$$ين ش$يئان فق$ط � ثال$ث لھم$$ا، وھ$و  Kِ م$ا ك$$ان ٌِ
ٌمختوما بألف التأنيث ُمطلقا سواء كانت ممدودة أو مقصورة ً ًُمطلق$ا س$واء كان$ت اس$ما أو ص$فة.. ً ً ًمف$ردا أو غي$ر ذل$ك .. ًٌ

  .نكرة أو معرفة، فھي تمنع الصرف مع النكرة ومع المعرفة، ف. تأثير للتنكير، و� تأثير للتعريف.. 

َھنا ذكر ما ُيسمى بـ َصيغة ُمنتھى الُج: (َ َ َمفاع$ل(م$ا ك$ان عل$ى وزن : وض$ابطه) م$وعِ ِمفاع$ل(أو ) َ َ ك$ل م$ا ك$ان ) َ
َعلى ھذا الوزن فھو ممنوع من الصرف، لقيام علة واحدة مقام علتين، كونه صيغة منتھى الجموع لخروجه عن آح$اد  َK Kِ َِ

ٌالمفردات ھذه علة، وكونه جمعا، وسبق أن الجمع فرع عن اFفراد، وكون$ه خارج$.. ا=فراد ً K ًا ع$ن نظ$ائر ا]ح$اد، ھ$ذا ِ
ًُيعتبر كذلك علة، فنظرا إلى الجھتين قالوا K ِ Kعلة قامت مقام العلتين: َ Kِ ِ.  

ِك$ل جم$ع بع$د أل$ف تك$سيره حرف$ان، أو ث.ث$ة أح$رف بينھ$ا س$اكن : "أن يق$ال: وضابطه من جھة أخرى َ وھ$ذا " ٍ
ِمفاعل: (أولى من أن ُيقال َ َمفاعيل(و) َ َ=نه قد ُيظ$ن ب$أن ) َ َمفاعي$ل(و) َفاع$لَم(َ أن يك$ون الجم$ع الممن$وع م$ن ال$صرف ) َ

َمخصوصا بما كان ُمفتتحا بالميم وليس ا=م$ر ك$ذلك، � ف$رق ف$ي من$ع م$ا ج$اء عل$ى أح$د ال$وزنين الم$ذكورين ب$ين أن  َُ ً ًَ َ َ ِ
ل$ى وزن دراھم ودنانير، فدراھم ممنوع من الصرف لكونه ع: مساجد ومصابيح، أو لم يكن نحو: ًيكون أوله ميما نحو

َمفاعيل(   .ألف تكسيره، حرفان.. ما كان بعد ألفه: يعني) َ

َمفاعيل(دنانير، ھذا ممنوع من الصرف لكونه على وزن : وكذلك وھو ما كان بعد ألف تك$سيره ث.ث$ة أح$رف ) َ
  .بينھا ساكن

lإذا قيل بھذا الضابط فھو أولى، وكثير من المسائل المتعلقة، بھذا المبحث ھنا : ًإذا َمف(َ َاع$ل ومفاعي$لَ kم$رده إل$ى ) َ َ َ
َ� ُبد من فھم بعض مسائل اFع.ل ھناك من أجل أن تضبط ھذه المسائل، ولن نذكرھا: ِعلم الصرف، يعني َُ َ K.  

ي ) ْ◌ُك77ن ( lك$$ن أن$$ت أيھ$$ا النح$$وK k ٍلجم77ع ُك77ن(َ ًمف77اع6 ٍهُم77شب ِ ِ : ُاس$$م ك$$ن ض$$مير م$$ستتر، خب$$ره: ُك$$ن) َالمفاعي77ل ِأو َ
َاف6َك( ِ.(  

َبم( َاف6َك: (lھذا ُمتعلق بـ) ٍعْنِ ًبمنع =ي شيء؟ لصرفه، إذا) ِ ٍ lُمتعلق المن$ع ھن$ا : ِ
l ُمتعلق$ه مح$ذور، - وھ$و م$صدر -

Kلمنع =ي شيء؟ منع لصرفه، ولذلك � ُبد من التقدير، وسبق ولم ننبه  ٍ   :عليهٍ

ْومن َ ْعد ُعَ َمع ٍلَ ْوص َ   ..ٍفَ

ْمن( ْعد ُعَ َومن$ُع: (ھ$ذا م$ن إض$افة الم$صدر إل$ى فاعل$ه، أي$ن مفعول$ه؟ مح$ذوف: قلن$ا) ٍلَ َ ص$رفَع$دل َ � ب$د م$ن ) َ
  .ٍتقدير مفعول محذوف

ٍكاف. بمنع: (وھنا قال ِ ً َلج(لصرفه، : يعني) َ َاف6َك: (lھذا ُمتعلق بقوله) ٍعْمِ ْمش(و) ِ   ).ٍعْمَج: (صفة لـھذا ) ٍِهبُ

ْم7ش( ًمف7اع6 ٍِهبُ ِ ْم7ش(م$ا إعراب$ه؟ ) َ ُِي$شبه، فھ$و ُم$شبه، .. َأش$به) ٍِهبُ ْم7ش(ِ ِاس$م فاع$ل، وھ$و ُمعتم$د ھن$ا الجم$$ع) ٍِهبُ َ ..
ًج$$اء ص$$فة، حينئ$$ذ ص$$ار ع$$ام. فين$$صب مفع$$و� ب$$ه .. الموص$$وف ًِ َِ َ ٍ ٍم77شبه(ً ًمف77اع6 ُ ِ َمف77) (َ ًاع6َ : ھ$$ذا مفع$$ول ب$$ه لقول$$ه) ِ

ْمش( ٌ أو المفاعيل معطوف عليه )ٍِهبُ َبم(َ َاف6َك ٍعْنِ ٍكاف. بمنع) ِ ِ ً.  

ِوكن كاف. بمنع لصرف جميع ُمشبه مفاع.، أو المفاعيل: (ًإذا ِ َِ َ َ ٍَ ٍ ِ ً َبم: (فـ) ُ َاف6َك7: (lجار ومجرور ُمتعلق بقول$ه) ٍعْنِ ِ (
ٍلجمع(و ْ َ َاف6َك: (lكذلك ُمتعلق بقوله) ِ Kأن مما يمنع من ا: يعني) ِ ِ K ِمفاعل(ِلصرف الجمع المشبه َ َمفاعيل(أو ) َ َ.(  

َوك77777777777777777ن لجم77777777777777777ع م77777777777777777شبه مف77777777777777777اع6 ِ ٍ َِ َ ُ ْ َ َِ ْ ٍُ ْ   

  

َأو ٱلمفاعي77777777777777777777777ل بمن77777777777777777777777ع ك77777777777777777777777اف6 ِ َِ ٍْ َ ْ َِ َِ َ َ   

  

َوك77777777777777777ن لجم77777777777777777ع م77777777777777777شبه مف77777777777777777اع6 ِ ٍ َِ ُ ْ َ َِ ْ ٍُ ْ   

  

َأو ٱلمفاعي77777777777777777777777ل بمن77777777777777777777777ع ك77777777777777777777777اف6 ِ َِ ٍْ َ ْ َِ َِ َ َ   
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ْمش: (Kوَدل بقوله ِأنه � ُيشترط أن يكون مبدوء بميم، بل قال) ٍِهبُ ٍم$ا أش$به ھ$ذين اللفظ$ين، حينئ$ذ يفھ$م أن الحك$م : ً
ًليس خاصا بما كان مفتتح$ا ب$الميم، يعن$ي ً K ِأن مم$ا يمن$ع م$ن ال$صرف الجم$ع الُم$شبه : َ َمفاع$ل(َ َمفا(أو ) َ َك$ون أول$ه ) عي$لَ

ُدراھم ودنانير، كون أوله مفتوحا، وثالثه ألف$ا غي$ر ع$وض، يليھ$ا ك$سر غي$ر ع$ارض، ملف$وظ أو : ًمفتوحا، وھذا شرط ً ًَ َ ٍَ ٍ ِ َِ َ
َُمقدر على أول حرفين بعدھا، أو ث.ثة أوسطھا ساكن غير منوي به وبما بعده �نفصال، فإن الجمع متى ما ك$ان بھ$ذه  ََ ُ K

ًية اللفظ بخروجه عن صيغ ا]حاد العربية، =نه قد يكون جمع جمع، وقد يكون جمعا فقطالصفة كان فيه فرع َ َ َ ٍَ ِ ِ.  

Kقد يكون جمع جمع ولذلك ُيعبر عنه بـ ٍ َ   :جمع المفرد على نوعين: الجمع) صيغة منتھى الجموع: (َ

  .ٌ جمع قياسي-

ِال$ذي � ين$ضبط كثي$ر، يعن$يٌ وجمع سماعي، ول$ذلك الم$ضبوط ف$ي ب$اب ال$صرف ف$ي جم$ع التك$سير قلي$ل، و- َ َ :
جم$ع التك$سير كل$ه س$ماعي، ل$يس في$ه قي$اس، : الخارج عن القياس أكثر مما يدخل تحت الضوابط، ولذلك ق$ال بع$ضھم

َ=ن القواعد الُمقعدة كما سيأتي في محله K َفي جمع التكسير، القواع$د الُمقع$دة م$ا يخ$ُرج عنھ$ا أكث$ر مم$ا ي$دخل تحتھ$ا، .. َ َK ِ Kَ
  .ي القول بأنه سماعيوھذا يقو

ٌمن$ه م$ا ھ$و قياس$ي، ومن$ه م$ا ھ$و س$ماعي، ث$م ھ$ذا الجم$ع ق$د يط$رأ علي$ه جم$ع : الجم$ع ا=ول للمف$رد: yعلى ك$ل َ K ُ
ٍ� ُبد من الرجوع إلى نقل ا=ئمة والحكم على كون ھ$ذا جم$ع جم$ع، حينئ$ذ � : َفُيجمع الجمع، وھذا كله سماعي، يعني ٍ َ َ َ K

Kعاجم، فيحكم على كون ھ$ذا الجم$ع جم$ع جم$ع، =ن الجم$ع ق$د ُيجم$ع، ث$م الجم$ع ق$د ُيجم$ع م$رة Kُبد من الرجوع إلى الم ُ ٍ
  .ثالثة

َكان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ ا]حاد العربية، � ُيوجد ُمفرد على ھذا الوزن ..  ِ ِِ َمفاع$ل(َ َمفاعي$ل(و) َ َ (
  .َكما سيأتي، وھو ُمفرد لكنه أعجمي) سراويل(إ� 

ًلمعنى بالد�لة على الجمعية فاستحق منع الصرف، إذاوفرعية ا K :علة قامت مقام العلتينK Kِ َِ َ ٌ :  

َ كونه جمعا، وھذا واضح أنه فرع عن الُمفرد، وھذا � إشكال فيه- ٌ َُمتفق عليه، .. ً K  

َكونه خارجا عن صيغ ا]حاد، يعني:  والعلة الثانية- ِ � ن$ضير ل$ه، ) مفاعي$ل(و) مفاع$ل(المفردات ال$وزن ھ$ذا : ً
َاتفقوا على أن إحدى العلتين ھي الجمع وھ$ذا ُمتف$ق، =نھ$ا واض$حة بيlن$ة : ًكونه خارجا جعلوه مقام علتين، ولذلك نقول َ K K ِ K

�K تحتاج، وھي علة فرعية بالمعنى، د�لة على الجمعية، واختلفوا في العلة الثانية، ما ھي؟ � ُب$د، =ن$ه � يك$ون عل$ة  K Kِ ِ ِK ٌ
َاحدة � تقوم مقام علتين أو � تكون مع علة أخ$رى م$ستقلة ويك$ون مانع$ا م$ن ال$صرف، � ُيمن$ع إ� بوج$ود عليت$ين، و َّ K Kِ ِ ًِ َ

K=نه إنما أشبه الفعل في د�لة الفعل على علتين ِ   .إحداھما لفظية، وا=خرى معنوية: َ

Kالتن$وين والخف$ض بالك$سرة لوج$ود ھ$اتين العلت$ين، �K ُبد أن يوجد في ا�سم من أجل أن ُيلحق بالفعل، فيمنع م$ن  ِ
Kإن ظھرت فبھا ونعمت، وإن ل$م تظھ$ر � ُب$د أن ن$أتي بعل$ة م$ن أج$ل أن نحك$م علي$ه بكون$ه ممنوع$ا م$ن ال$صرف، لم$ا  ًِ K K

Kليس فيه إ� ألف التأنيث، تكلفوا علة أخرى، ول$ذلك يختلف$ون ف$ي أيھم$) صحراء(وجدوا ألف التأنيث لوحدھا  Kِ ا اللفظي$ة َ
  .وا=خرى المعنوية

ٌالعلة الظاھرة أنه جم$ع، والجم$ع ف$رع : وكذلك الجمع ھنا مصابيح ومساجد ونحوھا ممنوعة من الصرف، قالوا K ِ
ِع$$ن اFف$$راد، ھ$$ذا واض$$ح ب$$يlن، م$$ا ھ$$ي العل$$ة الثاني$$ة؟ � ُب$$د م$$ن إيج$$اد عل$$ة، ول$$ذلك اتفق$$وا عل$$ى أن إح$$دى ھ$$ي الجم$$ع  K K ِ َ

Kاختلفوا في العلة الثانية، فقال أبو عل$ي الفارس$يلظھورھا ووضحوھا، و َھ$ي خروج$ه ع$ن ص$يغ ا]ح$اد، وھ$ذا ھ$و : " ِ ِ
  ".Kالُمرجح عند المتأخرين 

قال أبو علي، م$ن النح$اة، � تظ$ن أنھم$ا رج$.ن ب$ل : ًقال الفارسي، وأحيانا يقال: ًأبو علي الفارسي، أحيانا ُيقال
  .بو علي الفارسي وھذا قليل، لكن قد يطلق بالكنية، وقد يأتي باللقبقال أ: ًھو واحد، وأحيانا يجمع بينھما

إن ھ$ذه : Kوھذا ھ$و الُم$رجح عن$د المت$أخرين، وھ$و معن$ى ق$ولھم" ھي خروجه عن صيغ ا]حاد: " ٍفقال أبو علي
Kالجمعية قائمة مقام علتين ِ ٌِ َ :  

K العلة ا=ولى الجمعية- َ عن صيغ ا]حاد - عن نظائره من جھة المعنى، العلة الثانية خروجه.. ِ ِ-.  

K وقيل العلة الثانية- وق$ف الجم$ع عن$دھا، : يعن$ي) ُمنتھ$ى(ص$يغة ُمنتھ$ى الجم$وع، : َتكرار الجمع، ولذلك ُيسمى: ِ
ٍف$$. ُيجم$$ع م$$رة أخ$$رى، فحينئ$$ذ نق$$ول ًتك$$رار الجم$$ع ق$$د يك$$ون ظ$$اھرا، مث$$ل: ً ِأكل$$ب وأكال$$ب: (َ َ ِأكال$$ب، .. ُأكل$$ب.. َكل$$ب) ُ َ

ِأكال$$ب(نف$$سه ُيجم$$ع عل$$ى ) ُأكل$$ب(ھ$$ذا الجم$$ع ا=ول، ) ُأكل$$ب(م$$ع عل$$ى ُيج) َكل$$ب( َتك$$رار الجم$$ع واض$$ح ب$$يlن، لك$$ن ) َ َ
ِمساجد( َ Kليس فيه تكرار، ُيقدرون فيه التكرار من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلح العلة وتكون تامة) َ ِ َ َl.  
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ًتكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا، ودائم: العلة الثانية: وقيل ًِ َ َ َا ھذا تجدَ َتحقيقا أو تقديرا، =نه � ُبد من ش$واذ تخ$رج : ً َK ً ًِ
Kأو تقديرا، فُيتكلف لھا في كيفية الدخول: Kعن التحقيق، � ُبد من أدخالھا مرة أخرى في القاعدة، فقالوا َ ً.  

ًتكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا، فالتحقيق نحو..  ًِ َ ِأكالب) (ُأكلب: (َ ُجم$ع : َر واضح بيlن، يعن$يَجمع الجمع، التكرا) َ
ِأراھط(و. مرتين ُأكلب وأرُھط، والتقدير ف$ي نح$و: إذ ُھما جمع) َ ر م$رة أخ$رى: َ lَم$ساجد ومن$ابر، ھ$ذا ُمك$رر كأن$ه ك$ر ُ K َ .

Kفإنه وإن ك$ان جمع$ا م$ن أول وھل$ة، لكن$ه بزن$ة ذل$ك الُمك$رر وھ$و) منابر(و ِ ِ ِأكال$ب وأراھ$ط: (ً َِ َ ِفكأن$ه أي$ضا ُجم$ع م$رة ) َ ً
  .ٍى فيكون جمع جمع، وھذا اختيار ابن الحاجبأخر

ِمساجد(=ن  َ ِمفاع$ل(جاء عل$ى وزن ) َ َ ِمفاع$ل(و) َ َ ر م$رة أخ$رى، ھ$ذا في$ه تكل$ف ول$ذلك ) َ lيك$ون ُمك$ررا كأن$ه ك$رk َ ً َ ُ ً K
Kأن العل$ة الثاني$ة ھ$$ي خروج$ه ع$ن ص$يغ ا]ح$$اد، يعن$ي: الق$ول ا=ول أرج$ح ِ K :$$يوج$د ف$ي المف$$ردات م$ا ھ$و عل$ى زن �َ ة ِ

َمفاعل( ِمفاعيل(أو ) َ َ َوأما بالتكرار نقول) َ K : ھذا فيه نظر، =نه قد يتخلف عن بع$ضھاK َ ِم$ساجد(َ َ ٍل$م ُيجم$ع، فكي$ف حينئ$ذ ) َ
د قاعدة وھي: نقول lُھو ُمكرر؟ ثم نقع K ُ K : ٌأن جمع الجمع سماعي، وھذا يكاد يكون اتفاق، وأما الجم$ع نف$سه فھ$ذا مختل$ف K َ
  .فيه

  : ًإذا

ٍكن كاف. بمنع ( ِ ً َلج(لصرف، : يعني) ُ ْمش ٍعْمِ َمف ٍبهُ ًاع6َ َأو ٱلمفاعيل .. ِ ِ َ َ ِ ھذان الوزن$ان، موازن$ة ھ$ذين الجمع$ين ) َ
ًوك.ھم$ا � نظي$ر ل$ه ف$$ي ا]ح$اد، وھ$ي ُم$$ستقلة بمن$ع ال$صرف أي$$ضا، كم$ا ٍ أن أل$ف التأني$$ث م$ستقلة بمن$ع ال$$صرف، إذ ِ ِ ٌ K

: ٌا�سم بھا فرع من جھة الجمعية وجھة عدم النظير بخ.ف سائر الجموع، فإنھا قد يوجد لھا نظي$ر ف$ي ا]ح$اد، يعن$ي
ٌأن زنة جمع التكسير قد يكون مثله وزن ف$ي ا]ح$اد، يعن$ي: -كما يأتي معنا إن شاء '-قد تأتي  َ ََ ِ K :وأم$ا ف$ي المف$ردات ،K

َھذه �، خرجت عن ا]حاد ف. نظير لھا َ.  

ٍو� ُيشترط أن يكون في أوله ميم زائدة، بل أن يكون أوله حرف$ا مفتوح$ا، أي ح$رف ك$ان، وأن يك$ون بع$د أل$ف  K ً ً ٌ َ
َالجم$$ع ح$$رف مك$$سور لفظ$$ا أو تق$$ديرا، وھ$$ذا عل$$ى م$$ذھب س$$يبويه، اش$$تراط ك$$سر م$$ا بع$$د ا=ل$$ف، م$$ذھب س$$يبويه  ً ً ٌ ٌ

ِمفاعيل(�K ُبد أن يكون ما بعد ألف مكسور )  ِمفاعـ: ( يعنيوالجمھور، َ ًفلو لم يكن مكسورا لم ُيمنع من الصرف) َ َ.  

ًوأن يكون بعد ألف الجمع حرف مكسور لفظا أو تقديرا، لفظا واضح ً ً ٌ ِمساجد: (ٌ َ ِمصابيح.. َ َ : Kوأما التق$دير، فنح$و) َ
ً الباء، ثم أريد إدغامھا في الباء الثانية، ُسلبت ث$م أدغم$ت، إذاما بعد ا=لف مكسور وھو) ِدوابب: (أصله) دوآب( K Kُ َُ ِ ھ$و : ِ

ٍُمشدد ما بعد ا=لف، حينئذ نقول) Kدواب: (Kمكسور لكنه ُمقدر K :ٌھو مكسور في التقدير، =ن ھذا أصله.  

َفإن كان ال$ساكن بع$د ا=ل$ف � ح$ض ل$ه ف$ي الحرك$ة نح$و َ َK) :عب$الK ٍعبال$ة : جم$ع) َ K َ َالثق$ل، و: وھ$يَ l)حم$ارK : جم$ع) َ
ٍحمارة، ُيقال K َ Kحمارة القيض: َ َ Kشدة حره، فمصروف، لماذا؟ =ن: َ Kعب$ال: (ِ ك$ا، ) َ lًم$ا بع$د ا=ل$ف م$ا ھ$و؟ س$اكن ل$يس ُمتحر

كا بالك$سر، وھن$ا س$اكن  lكا، وُمتحر lًونحن نشترط أن يكون ُمتحر Kعب$ال(ً Kحم$ار.. َ اني، وھ$و َا=ول ُم$دغم ف$ي الث$: نق$ول) َ
kساكن فدل على أنه  ليس مكسورا، فحينئذ ھذا يكون مصروفا لتخلف الشرط، ھذا مذھب سيبويه والجمھور ِ ً ًٍ K َ.  

Kوذھب الزجاج إلى أنه � يشترط ذلك، يعني ٍ� يشترط أن يكون ما بع$د ألف$ه مك$سورا، فحينئ$ذ : َ Kحم$ار وعب$ال(ً Kَ َ (
Kيكون ممنوعا من الصرف عند الزجاج، و َ �K ُيعتد في ھذا الوزن بك$سرة عارض$ة، � ُب$د م$ن أن تك$ون الك$سرة أص$لية ً kٍ َ

ٍت$$وان وتغ$$از، =ن : ًاحت$$رازا م$$ن نح$$و َ ٍت$$وان(ٍَ ِالك$$سرة ھن$$ا م$$ن أج$$ل أن ت$$صح الي$$اء، =ن$$ه عل$$ى وزن ) َ َتفاُع$$ل(َ : أص$$له) َ
ِتوانُي( : لك$ن نق$ول) ِن$ُي(م$ا ي$أتي ) ِت$وانُي: (صلهKلو قيل بالضمة على النون وجب قلب الياء كسرة =نه من التواني، أ) َ

َتفاُعل: (الياء بعد الضمة، فأصله على وزن   .َالنون ُھنا مضُمومة) َتواني(ٍحينئذ أصله ) َ

ًإذا س$كنت الي$اء وُض$م م$ا قبلھ$ا وج$ب قل$ب الي$اء واوا، ف$رارا م$ن .. ٌياء ساكنة قبلھا ضمة، فيجب قلب الياء: ًإذا ً َ َ َK َ َ
Kھذه العلة قلبنا  Kالضمة كسرة، فقيلِ ٍتغاز: (دخل التنوين فحذفت الياء، ومثله: يعني) ٍتوان: (َ   )! ُتغازي: (أصله) َ

ِالواو الساكنة قبلھا ضمة، فوج$ب قل$ب الي$اء واوا، حينئ$ذ وج$ب قل$ب ال$ضمة ك$سرة لت$صح الي$اء: yعلى كل Kَ َ َ ٍَ ف$إن . ً
ِالكسرة فيھما ُمحولة عن ضمة �عت.ل ا]خر، إذ أصله K Kٍ َ َتفاُعل: (ً lبضم العين، مصدر ) َ َتفاعل(ِ َ ِتواني) (َ َ. (  

=ن الياء ھذه عارضة كما س$يأتي، ي$اء الن$سب يج$ب أن يك$ون م$ا قبلھ$ا )  وحواريمدائني: (و� ياء النسب نحو
yقرشي: (مكسور ِ َ   .-في بعضه سيأتي-) ُ

ُوك77777777777777777 َن لجم77777777777777777ع م77777777777777777شبه مف77777777777777777اع6َ ِ ٍ َِ َ ُ ْ َِ ْ ٍ ْ   

  

َأو ٱلمفاعي77777777777777777777777ل بمن77777777777777777777777ع ك77777777777777777777777اف6 ِ َِ ٍْ َ ْ َِ َِ َ َ   
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َلوجود ياء النسب فيھما قبل الجمع، و� بألف ُمعوضة م$ن ي$اء الن$سب، ن K ٍيم$ان وش$ام: (ح$وٍ فإنھم$ا م$صروفان، ) ٍ
َ=ن ا=لف عوض من ياء النسب وا=صل َ ٌَ ِيمني وشامي: (ِ َِ lويأتي في محله) َ َ.  

َمفاع$ل أو : ( ل$و دخل$ت ھ$ذا الجم$ع م$ا ك$ان عل$ى وزن-تاء التأني$ث ..  التاء- َفِرُص الجمع ھذا التاء دخلت ولو َ
ِمفاعيل َ َُصرف، يعني) َ ٌصياقلة: (، نحوارتفع المنع من الصرف: ِ ِ َ : ًإذا) ةاھي$َرَك: (=ن$ه ب$دخولھا أش$به المف$ردات، نح$و) َ

ُكل جمع أريد صرفه من ھذه ا=وزان  َ َِ ِمفاعل ومفاعيل(ٍ َ ََ ًحينئذ أدخل عليه التاء، إذا ص$ح لغ$ة حينئ$ذ يك$ون م$صُروفا، ) َ َ ٍَ ًٍ K َ
َولو ُحذفت التاء من كلمة فبقيت بوزن ھذا الجمع ُمنعت الصرف على ا ِ َلعكس، الممن$وع م$ن ال$صرف إذا َدخل$ت علي$ه ٍ َ َ

ِالتاء صرفته، ولو كان ھو مختوما بالتاء ثم ُحذفت التاء كـ K ُ ً َ ََ ِع.نية: (َ َ َع.ن$ي: (ٍحينئذ لو حذفت التاء ص$ار) َ َمنعت$ه م$ن ) ََ َ َ
ِمفاعل(َالصرف =نه صار على وزن  َ َ. (  

ِولو ُحذفت التاء من كلمة فبقي$ت ب$وزن ھ$ذا الجم$ع ُمن ٍِ Kع$ت ال$صرف، ك$أن ُي$سمى رج$لَ َع.ن$ي: (َ ٍع.ني$ة(م$ن ) َ َ َ (
ِمساجد: (ولو ُسمlي بھذا الجمع كـ ًسميت رج. ).. َ K ِمساجد(َ َف. خ.ف في منع صرفه، وقد منعت الع$رب) َ َ ََ ِش$راحيل: (ِ َ (

ٌمن الصرف وھو جمع ُسمlي به رجل، يعني َاجتمع فيه العلمية والجمع: َ َ.  

َلج(قوله  ًھذا اعترض =نه قد � يكون جمع$ا، وأرادوا ب$ه المنق$ول أو نح$و) ٍعْمِ َُ ِس$راويل: (ِ َ ِ=ن س$راويل مف$رد، ) َ َ َ
ِمفاعيل(ًوھو ممنوع من الصرف لكونه مشبھا  َ ْك7نَو(َھو ُمفرد، وأنت تق$ول : ًإذا) َ َلج ُ ٍوھ$و ل$يس بجم$ع، ك$ذلك ل$و ) ٍعْم7ِ ِ

ِمصابيح(ُسمlي به رجل  َ ٍسميت رج.، صار ليس بجمع) َ ِ ً K ٍصار ُمفردا، فكيف ُيقال بأنه لجمع؟.. َ ً  

َ اعت$رض ب$أن الجمعي$ة لي$$ست ش$رطا، ب$ل ك$$ل م$ا ك$ان عل$$ى ھ$ذين ال$وزنين، واس$$توفى ال$شروط الم$ذكورة ُمن$$ع  َِ ً ُِ
ِصرفه، وإن فقَدت الجمعية كان ا=ولى  ُ ُ َوكن للفظ ُمشبه مفاع.، ھذا أولى ليُعم ما ذكُروه: يعني) ٍللفظ: (أن يقولَ َ ًK َ َِ ٍ ٍ ُ.  

ًبأن الجمع في ك.مه تمثيل � تقييد، وإنما نظر إلى الغالب وا=كثر، بل نظر إل$ى ا=ص$ل، إذا ل$م يوج$د : وُيجاب َ َ ٌَ ِ
ًمن الُمفرد أصالة إ� سراويل فقط، والبقة كله جمع، إذا َ َ َ َِ ِذا يعتب$ر ھ$ذا المف$ردلما: ً ِھ$و واح$د لم$اذا يعتب$ره؟ ث$م م$ا نق$ل .. َ ُ K ُ ِ َ

ًللعلمية، ھذا خ.ف ا=صل، ا=صل اعتباره قبل النقل، فإذا نقل ھذا صار فرعا ُِ َ َ.  

ٌب$$أن الجم$$ع ف$$ي ك.م$$ه تمثي$$ل � تقيي$$د، ب$$دليل قول$$ه: وُيج$$اب ِ َول77سراويل : َ ِ َ َ المن$$ع، وإنم$$ا آث$$ر الجم$$ع بالتمثي$$ل =ن$$ه َِ
  .ب في الوزنينالغال

َھذه العلة الثانية التي تستقل بالمنع، وھي الجمع المتناھي : " قال الشارح ُھنا َ K  وعرفنا الم$راد ب$الجمع المتن$اھي –ِ
ً لكنه ليس ُمطردا، ا�سم ھذا ليس ُمطردا، في جميع ما كان على وزن – ً َِ ِK K K)ِمفاعل ومفاعيل َِ ََ ِوإنما ي$صح فيم$ا إذا ُجم$ع ) َ َ

َإ� إذا قلنا بأن الجمع انتھى عندالجمع،  ِمساجد ومنابر: (ِ َ َ َ ًفلم ُيجمع مرة أخرى ف. إشكال فيكون ُمطردا) َِ K ً.  

ٍكل جم$ع بع$د أل$ف تك$سيره حرف$ان أو ث.ث$ة، أوس$طھا س$اكن نح$و: وضابطه ِم$ساجد وم$صابيح: (َ َ َ َ Kونب$ه بقول$ه) َِ َ :
ْم77ش( َمف77 ٍِهبُ ًاع6َ ِذا ك$$ان الجم$$ع عل$$ى ھ$$ذا ال$$وزن ُمن$$ع، وإن ل$$م يك$$ن ف$$ي أول$$ه م$$يم، في$$دخل عل$$ى أن$$ه إ) َلْي77ِاعَفَلمٱ َِوأ ِ
ِضوارب( َ ِونحوه، فإن تحرك الث$اني ُص$رف نح$و) َ K َص$ياقل: (َ Kتح$رك الث$اني، وھ$ذا مت$ى يتح$رك؟ إذا دخل$ت علي$ه ت$اء ) َ Kَ ََ

ُالتأنيث، ولذلك مثل$وا K َص$يارف وأش$اعر، وأح$امر، وعب$اقر، ومي$اثر، وغ$: (َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ِساسنِ َھ$ذا إذا َدخل$ت : ونح$و ذل$ك، نق$ول)  َ
Kعليه تاء التأنيث، ھذا الضابط فيه، وأما إذا تحرك ھكذا Kَ..  

K فإن تحرك الثاني، يعني ِالثاني بعد ا=لف فيما إذا اشترط فيه ث.ثة: َ َفإن تحرك الثاني بعد ا=لف ُص$رف نح$و. ُ ِ K َ :
ِصياقل( َ َ:(  

 

ًما كان ُمعت. مختوما بياء مما كان على وزن : يعني َ ِمفاعل(ً َ ِمفاعيل(أو ) َ َ ًو� يكون ف$ي ل$سان الع$رب مختوم$ا ب$واو، ) َ َ
ٍوإنما دائما يكون مختوما بالياء، حينئذ قال في حالتي الجر واFضافة ً ِأجـره كساري: (ًَ َِ َْ ِ ھ$ذا ل$يس بجم$ع ممن$وع ) ٍارَس() َ

ًال$صرف، وإنم$ا الم$راد ب$ه أن يك$$ون محُم$و� عل$ى ٍس$ار وق$$اض: (َ kف$ي كون$ه ُين$ون وتح$$ذف الي$اء لل$تخلص م$ن التق$$اء ) ٍ K K
ِبعد ألف تكسيره حرفان، ) جواري(الساكنين، ولذلك  ِبعد ألف تكسيره حرفان، نحن نقول) غواشي(َ ٍغواش وج$وار: (َ َ َ ٍَ َ (

َن$$وع م$$ن ال$$صرف ويدخل$$ه التن$$وين، وس$$$بق معن$$ا أن تن$$وين الع$$وض وك$$ذلك تن$$وين المقابل$$ة ي$$$دخ.ن ٍحينئ$$ذ ھ$$و مم ِ ِ َ ٌ

ُوك77777777777777777ن لجم77777777777777777ع م77777777777777777 ْ َ ٍَ ِ ْ َشبه مف77777777777777777اع6ُ ِ ٍَ َ ِ ْ   

  

َأو ٱلمفاعي77777777777777777777777ل بمن77777777777777777777777ع ك77777777777777777777777اف6 ِ َِ ٍْ َ َِ َِ َ َ   

  

َوذا ٱع7777777777777777777ت6ل من7777777777777777777ه ك7777777777777777777الج ْ ََ ُْ ِ ٍِ َ ِواريَ َ   

  

ِرفع777777777777777ا وج777777777777777را أج777777777777777ـره ك777777777777777ساري َِ ْ ّ َ َ َ ََ ِ َ ً ً ْ   
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ٍعرف$ات: (ٍالمصروف وغير الم$صروف، ف$إذا وج$د التن$وين فحينئ$ذ ف$ي نح$و َ ھ$ذا ممن$وع م$ن ال$صرف، كي$ف : نق$ول) َ
  التنوين؟: ممنوع من الصرف، أي: دخله التنوين، ونحن نقول

َتن$وين التمك$ين، ول$يس بتن$وين الُمقابل$ة وتن$وين الع$وض، .. صرف الذي ھو تنوين الصرفالممنوع من ال: نقول َِ
َُمسلمات: (Kوأما َأذرعات(و) ِ َفالتنوين فيه تنوين ُمقابلة، و) ِ ٍممنوع من ال$صرف، حينئ$ذ كي$ف يك$ون )  ٍغواش(و) ٍجوار(َ َ

ٌھ$و ممن$وع م$ن ال$صرف، : نق$ول!  التن$وين؟ًممنوعا من الصرف وقد دخله التنوين، والمنع من الصرف ھو المن$ع م$ن
ِوھو تنوين الصرف ال.حق ل5سماء الُمعربة الُمنصرفة، وھذا التنوين الذي في  َ ِ K)ٍتنوين ع$وض ع$ن ) ٍغواش(و) ٍجوار

ِحرف، وتنوين العوض عن حرف وعن كلمة يدخل في الُمنصرف وغيره، على جھة اFجمال ٍ.  

ُوذا ٱعت6ل منه: (ھنا قال ْ ِ ٍِ َ ْ َوذا ()ََ ٍأجر ذا اعت.ل : ٌھذا منصوب على ا�شتغال) َ ِ َ ْمن(ِ ٍٱع7ت6ل(lھذا ُمتعلق بقول$ه ) ُهِ َ ِ ْ (
ْمن( ْمش ٍعْمَج(الضمير يعود إلى ) ُهِ َمف ٍِهبُ ًاع6َ ُوذا ٱعت6ل منه(، َ)لْيِاعَفَلمٱ َِوأ ِ ْ ِ ٍِ َ ْ lم$ن الجم$ع الُمتق$دم : يعن$ي) ََ ِك7الجواري(َ َ َ َ (

َذا ٱعت6(ٌحال من  ِ ْ   ).ٍلَ

.جرَوً اَعْفَر( َمنصوبان بنزع الخافض، يعني) ًاَ َفي حالة الرفع وفي حالة الج$ر، وس$كت ع$ن حال$ة الن$صب =نھ$ا : ِ َ َ
  .على ا=صل، تبقى الياء وتظھر الفتحة عليھا

.ج77رَوً اَع7ْفَر( َا أَ ِرهْج77ً َك7س ِ  ك$$ان عل$$ى وزن  ف$ي أن م$$ا-كا�س$$تثناء مم$$ا س$$بق-م$$راده بھ$$ذا البي$$ت أن ُيب$يlن : ًإذا) يِارَ
ِمفاع$$ل( َ ِمفاعي$$ل(أو ) َ َ َيدخل$$ه تن$$وين الع$$وض ع$$ن الح$$رف، يعن$$ي) َ ِمفاع$$ل(م$$ا ك$$ان م$$ن الجم$$ع الم$$وازن : ِ َ ًُمع$$ت. فل$$ه ) َ

  :حالتان

  ).ٍغواش(و) ٍجوار: (ًأن يكون  آخره ياء قبلھا كسرة نحو: ا=ولى

ِمفاع$ل(النوع الثاني من  َ ًأن تقل$ب ي$اؤه ألف$ا نح$و): َ َع$ذارى: (ُ َم$َدارى(و) ََ َتحرك$ت الي$اء وانف$تح م$ا قبلھ$ا : يعن$ي) َ َK
َمَدارى(ًفوجب قلبھا ألفا، وكذلك في  َ.(  

، ا=ول ھ$ذا الن$وع )ٍغ$واش(و) ٍج$وار: (ًوالشاھد ھناك في ا=ول، ا=ول الذي يكون آخره ي$اء قبلھ$ا ك$سرة، نح$و
ٌواFض$افة، حينئ$ذ ھ$و ممن$وع ) أل( م$ن ف$إذا خ$.) ِغواش$ي.. ِج$واري: (أن تبقى الكسرة كما ھ$ي: وھذا ھو الغالب فيه ٍَ

ه مج$$رى  lَم$ن ال$$صرف، يج$ري ف$$ي رفع$$ه وج$ر َ ٍق$$اض وس$ار(َ واFض$$افة والك$$سرة باقي$ة ف$$ي نح$$و ) أل(إذا خ$$. م$ن ).. ٍ
  ٍيجري في رفعه وخفضه قاض في الرفع والجر: نقول) ٍغواش(و) ٍجوار(

  .ُفي ھاتين الحالتين تبقى الياء، ثم تبقى الكسرة على ما ھي، كما سيأتي: ًإذا

ه مج$$$رى  lَيج$$$ري ف$$$ي رفع$$$ه وج$$$ر َ َ ٍق$$$اض وس$$$ار(َ ِوم$$$ن ف$$$وقھم ((: ف$$$ي ح$$$ذف ي$$$اءه وثب$$$وت تنوين$$$ه، نح$$$و) ٍ ِ َِ َ
ٍغواش َ ٍغواش (]41:ا=عراف))[َ َ kحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، ) َ ِلفج$ر َوا((َ ٍ ولي$ال ع$شر*َ َ َ ٍَ  ]2 - 1 :الفج$ر))[َ

َوفي النصب يجرى مجرى  َ َِدراھم(َ ِس$يُروا ((: تبقى على ما عليه الفتحة في س.مة آخره، وظھ$ور الفتح$ة نح$و: يعني) َ
َفيھا ليالي َ َِ ِوالفجر ((:  ھناك قال]18:سبأ))[َِ َ ٍ وليال*َ َ K حذف الي$اء ون$ون، وھن$ا ق$ال]2 - 1 :الفجر))[ََ َ َ َلي$الي((: َ َِ  ]18:س$بأ))[َ

  ما الفرق بينھما؟ 

َليالي(ُھنا : نقول َِ َفي حالة النصب، تبقى الياء كما ھي فُيعامل ُمعاملة ) َ َ َ َِدراھم(َ ًرأي$ت قاض$يا، تبق$ى الي$اء، : مث$ل) َ َ
Kوالتنوين ھذا تنوين صرف، وليس بتنوين عوض عن حرف على ال$صحيح، وأم$ا ھ$ذا  َِ ِ ِ ٍوم$ررت بق$اض حين) ٍق$اض(َ ٍئ$ذ ِ

kتحذف الياء والتنوين يكون تنوين صرف، والحذف إنما يكون للتخلص من التقاء الساكنين َ ٍ َ ُ.  

َعذارى(والثاني الذي ھو  َمدارى(و) َ Kُيقدر إعرابه و� ُينون، ھذا � إشكال فيه واضح، ُيق$در إعراب$ه و� ُين$ون ) َ KK K
ِواريَالجَك7: (ِبحال، و� خ.ف في ذلك، وھذا خرج من ك.م$ه بقول$ه َع$ذارى(ٍحينئ$ذ ) َ َم$دارى(و) َ ِل$م يق$صده الن$اظم، ) َ َ

K=ن الياء انقلبت ألفا، كل جمع ُمعتل بالياء وھو مما على صيغة  ِ َ ٍَ َ ً ِمفاعل(َ َ Kفقلبت الياء ألفا حينئذ � ُينون وإنم$ا ُين$ون م$ا ) َ K ٍ ً
ًبقيت فيه الياء ولم تقلب ألفا، والكسرة على حالھا قبل الياء، ف َ Kحينئذ في حالة الرفع والج$ر يك$ون ُمنون$ا، وأم$ا ف$ي حال$ة ُ Kً ٍ

  .النصب فيبقى على أصله

ٍجوار وغواش(تنوين  ٍتنوين عوض عن الياء المحذوفة في حالتي الرفع والجر، وھذا في كل اس$م ممن$وع م$ن ) ٍ ٍ ٍ َ ِ
ٍعواد: (ٍالصرف منقوص كـ َ ٍأعيم(و) َ ٍُيعيل(تصغير أعمى، ): َ   .قى التنوينَتصغير يعلى، يب): َ

ِن777777777777777777777ون َو M َلمنك777777777777777777777ر ٱَ ُ. َلمنقوص777777777777777777777ا ٱَ َُ
  

  

َف777777777777777ي ر َه وِع777777777777777ْفِ َ خ777777777777777صوصا ِهMرَج777777777777777ِ ُ ُ  
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ِأو� أعل، ثم بعد ذلك ُمنع من الصرف، وجھ$ه : ومذھب الجمھور على تقديم اFع.ل على منع الصرف، يعني K ِK ُ ً
ٌبأن منع الصرف ُمتعلق بحال الكلمة، وأما اFع.ل ُمتعلق بجوھر الكلمة، =ن اFع.ل قل$ب ح$رف أو ح$ذف : َأن ُيقال ٌ ٌl lّ ِ

ِوھ$ذا ُمتعل$ق بج$وھر الكلم$$ة l وأم$ا كون$ه ممنوع$ا م$$ن ال$صرف فھ$ذا ص$فة، حينئ$$ذ إذا اختل$ف أيھم$ا أول$ى ،ِ Kُ  والخ$$.ف –ًٍ
ٌ ھل اFع.ل ُمقدم  على منع الصرف، أو منع الصرف ُمقدم على اFع.ل؟ –موجود  K K  

ًالجمھور على أن اFع.ل ُمق$دم عل$ى من$ع ال$صرف، إذا K :ِأع$ل أو� ث$م ُمن$ع م$ن ال$صرف، لم$اذا قل K ِK ُ ً ن$ا بھ$ذا؟ =ن ُ
ٌاFع.ل ُمتعلق بذات الكلمة l ..ِبجوھرھا، وأما منع الصرف ھذا ُمتعلق بحال الكلمة.. ِبحرفھا ٌِ l K.  

ِم$$ذھب الجمھ$$ور عل$$ى تق$$ديم اFع$$.ل عل$$ى من$$ع ال$$صرف لتعل$$ق اFع$$.ل بج$$وھر الكلم$$ة، بخ$$.ف من$$ع : ً إذا k ِ َ
ٌال$$صرف فإن$$ه ح$$ال للكلم$$ة، فأص$$ل  ٍج$$وار(َ َ ٌج$$واري): (َ ِ ُ ي$$اء م$$ضمومة م$$ع التن$$وين، � تق$$ل)َ َ ممن$$وع م$$ن ال$$صرف و� : ٌ

ٌجواري: (ًيدخله التنوين �، ما نظرنا إلى الصرف، أو� تقول ِ ِبالضم والتنوين، واستثقلت الضمة على الي$اء فُح$ذفت، ) َ K ِ ُ l َ
َثم ُحذفت الياء �لتقاء الساكنين ِ K ُ.  

ٌجواري: (ًإذا ِ ٍھو باق على أصله، قبل أن تنظر في$ه م$ن جھ$ة من$ع : طوة تقولٌياء مضمومة مع التنوين، أول خ) َ
ٌجواري: (الصرف، فتقول أصله ِ َ.(  

ٍاس$تثقلت ال$ضمة عل$$ى الي$اء ث$$م ُح$ذفت، ف$صارت الي$$اء س$اكنة، حينئ$ذ التق$$ى س$اكنان الي$$اء : الخط$وة الثاني$ة تق$$ول َ ِ K ِK ُ َ
ًوالتنوين، حذفت الياء لما ذكرناه سابقا َ Kأن$ه ح$رف عل$ة وقبل$: ِ َه م$ا ي$دل علي$ه، ص$ار ِ َس$بق : ًإذا.. بع$د الح$ذف)   ٍج$وار(َ َ

ِجواري(اFع.ل ُھنا، بعده تنظر إلى كون  َ ِمفاعل(على وزن ) َ َ ِمفاع$ل(فتمنعه من الصرف، كيف يكون عل$ى وزن ) َ َ َ (
، فالي$اء كأنھ$ا ك$الموجود.. ٍالياء محذوفة ھنا لعل$ة ت$صريفية، والمح$ذوف لعل$ة ت$صريفية كالثاب$ت: والياء محذوفة؟ قالوا
ِجواري: (موجودة، فكأنك قلت َ   .ف.حظت فيه صيغة منتھى الجموع فمنعته من الصرف) َ

س$ترجع الي$اء، =ن الي$اء إنم$ا ح$ذفت ب$سبب التن$وين، ونح$ن منعن$اه : ًذھب السبب المقتضي لحذف الياء، إذا: ًإذا
ِقطع$ا لطم$ع رج$وع الي$$اء ن$أتي ب: س$ترجع الي$اء، ق$الوا: ًم$ن ال$صرف، إذا ٍع$وض ع$ن ھ$ذه الي$اء، ول$ذلك قي$لً َ ب$أن ھ$$ذا : ِ

َالتنوين تنوين عوض، يعني ًلئ. ترجع الياء طلبا للخف$ة : ِ َ
ً طلب$ا للخف$ة، فقطع$ا – م$ن جھ$ة اللف$ظ والمعن$ى كم$ا س$يأتي - ً َ

ًلطمع رجوع الياء جئنا بالتنوين عوضا عن ھذه الياء، ليبقى السبب الموجب لحذفھا، حينئذ صار اFع$.ل مق$دما ًٍ َ  عل$ى ِ
  .منع الصرف

ٍج$$وار(أص$$ل : ًإذا َ َبال$$ضم والتن$$وين، اس$$تثقلت ال$$ضمة عل$$ى الي$$اء فُح$$ذفت، ث$$م ُح$$ذفت الي$$اء �لتق$$اء ) ٌج$$واري) (َ ِ ِ KK ُ l َ
ًالساكنين، ث$م ُح$ذف التن$وين لوج$ود ص$يغة منتھ$ى الجم$وع تق$ديرا، =ن المح$ذوف لعل$ة كالثاب$ت، فخي$ف رج$وع الي$اء  َ ِ K ُ

Kالُمنصرف الُمستثقل لفظ$ا لكون$ه منقوص$ا، ومعن$ى لكون$ه فرع$ا، ھ$ذه عل$ة ح$ذف الي$اء، لم$اذا لزوال الساكنين في غير  ِ ً ً ًً َ َ ِ َ
ِنحذفھا والتنوين قد أزيل وا=صل أنھا ترجع؟ قالوا ُ َ�، الممنوع من الصرف ثقيل م$ن جھ$ة المعن$ى =ن$ه جم$ع، وم$ن : َ

ُجھة اللفظ، فالياء حينئذ ا=ولى أن تحذف ٍ.  

ًياء لزوال ال$ساكنين ف$ي غي$ر الُمن$صرف الُم$ستثقل لفظ$ا لكون$ه منقوص$ا، =ن المنق$وص ثقي$ل فخيف رجوع ال..  ً َ َ ِ َ
َآخره ياء ساكنة، ومعنى لكونه فرع$ا، فعوض$وا التن$وين م$ن الي$اء لينقط$ع طم$ع رجوعھ$ا، ھ$ذا تعلي$ل، وھ$ذا الم$شھور  َ ً ً ٌ

ٌعند المتأخرين، بأن اFع$.ل س$ابق عل$ى ال$صرف َ َ ُح$ذفت الي$اء تخفيف$ا، بن$اء عل$ى حم$ل م$ذھبھم :أو للتخفي$ف، يعن$ي. ِ ً ً َ َ ِ
ِج$وارُي(على تقديم منع الصرف على اFع.ل، فأصله بعد منع ص$رفه  بإس$قاط التن$وين، .. ھ$ذا ا=ص$ل ب$دون تن$وين) َ

َاستثقلت الضمة عل$ى الي$اء فُح$ذفت، أص$له ِ K َِ ِج$وارُي: (ُ َ ِممن$وع م$ن ال$صرف، اس$تثقلت ال$ضمة عل$ى الي$اء فُح$ذ) َ K َِ Kفت، ث$م ُ ُ َ
َُحذفت الياء تخفيفا وُعوض عنھا التنوين لئ. يكون في اللفظ إخ.ل بالصيغة ً َ ِ.  

Kأن التنوين عوض عن الياء، في ك. القولين، سواء قلنا اFع$.ل ُمق$دم عل$ى من$ع : ھذا مذھب سيبويه والجمھور ٌ َ ِ
ٌالصرف أو بالعكس، فالتنوين في الحالين عوض عن الياء ِ.  

lد والزجاجَومذھب المبرK : ٌأنه عوض عن حركة الياء، التنوين في ٍجوار، وغ$واش(ِ َ َ ََ ًل$يس عوض$ا ع$ن الي$اء ب$ل ) ٍ ِ
ٌعوض عن الحركة ِ.  

ِج$وارُي(Kومنُع الصرف ُمق$دم عل$ى اFع$.ل، فأص$له بع$د من$ع ص$رفه  َ Kبإس$قاط التن$وين، اس$تثقلت ال$ضمة عل$ى ) َ
Kري$$ب =ن التن$$وين � ُيع$$وض ع$$ن حرك$$ة، وإنم$$ا ُيع$$وض ب$$ه ع$$ن ًالي$$اء فح$$ذفت، وأت$$ي ب$$التنوين عوض$$ا عنھ$$ا، وھ$$ذا غ Kَ َ َ َ

َثم ُحذفت الياء �لتقاء الساكنين. ٍحرف ِ K ُ.  
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Kالتنوين جيء به عوضا عن الحركة، ثم التقى ساكنان: ًإذا ُ َالياء والتنوين، فُحذفت الي$اء �لتق$اء ال$ساكنين، وك$ذا : ً ِ
  .ُيقال في حالة الجر على ا=قوال الث.ثة

ِأج77ـره ِ ْ ِك77ساري(م$$ا س$$بق، : يعن$$ي: َ َ ه فتح$$ة ُمق$$درة عل$$ى الي$$اء، م$$ررت : ، ف$$إذا قل$$ت)َ lم$$ررت بج$$وار، فع.م$$ة ج$$رK َ ٍ ِ
ٍبجوار  ٍجوار(ِ َ Kھذا اسم مجرور بالباء، وج$ره فتح$ة ُمق$درة ع: تقول) َ k َ َ ِل$ى الي$اء نياب$ة ع$ن الك$سرة، =ن$ه غي$ر ُمن$صرف، ٌ َ ً

َوإنما قدرت مع خفة الفتحة =نھا نابت عن الكسرة، بعضھم رأى َ l َع$وض: أنه إذا ك$ان الفتح$ة � تظھ$ر، لم$اذا نق$ول: ُ ِ ..
َ�، كونھا نائبة عنھا فيه ثقل: لماذا � نأتي با=صل؟ نقول ِ ً.  

َوإنما قدرت مع خف$ة الفتح$ة =نھ$ا ..  l َناب$ت الك$سرة فاس$تثقلت لنيابتھ$ا ع$ن الُم$ستثقل، وق$د ظھ$ر أن ق$ول الن$اظمُ َ َ ُِ :
َكس( ٍس$ار(إنما ھو في اللفظ فقط، وليس المراد أنه ممنوع من الصرف، =ن ) ٍارَ ٍق$اض: (ھ$ذا اس$م فاع$ل ك$ـ) َ ف$المراد ) َ

ٍبه أنه مثله في اللفظ، فالتشبيه حينئذ يكون تشبيه لفظ بلفظ فق$ط دون التق$د ٍ ٍ َ ٍس$ار(ير، =ن ِ kُمن$صرف فج$ره ) ٍق$اض: (ك$ـ) َ ِ َ
ِكسرة ُمقدرة، وتنوينه تنوين التمكين � العوض =نه ُمنصرف َ َ ِ ِ K.  

ٌإذا ف$$رق ب$$ين ٍج$$وار: (ً َ ٍس$$ار(و) َ ٍج$$وار(، )َ َھ$$ذا ممن$$وع م$$ن ال$$صرف و) َ ٍس$$ار(ٌ ٍج$$وار(م$$صروف، ) َ َ التن$$وين في$$ه ) َ
َعوض عن حرف، و ٍسار(ِ ٍتنوين صرف) َ   .ِكينَتنوين تم.. َ

ِسكت عن حالة النصب ففھم منه أنه على ا=صل كالصحيح: قلنا ُ ِ.  

ِكالجواري: (قوله: ًإذا ًاحترز به مما إذا قلبت الياء ألفا كـ) َ K ِ َ َالعذارى: (َ َالمَدارى(و) ََ   .صلھذا يبقى على ا=) َ

ِمفاعل(فإذا كان  َ Kمنقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا، ف. ُينون نحو) َ ً ُ َعذارى: (ً َمَدارى(و) ََ َ.(  

َس77ر ( Kج$$ار ومج$$رور ُمتعل$$ق بمح$$ذوف خب$$ر ُمق$$دم، و.. ھ$$ذا خب$$ر) َاويلَ l)ٌش77به َ ِش$$به بھ$$ذا (ھ$$ذا مبت$$دأ م$$ؤخر، ) َ ٌ َ َ
َولسراويل شبه بھذا الجمع)..(الجمع َ َِ ٌِ َ ٍأي جمع؟ صيغة منتھى الجموع، ) ِ k َٱقتضى َ َھذا الشبه ْ ِعموم ٱلمن7ع(َ ْ َ ُ ُْ عم$وم : يعن$ي) َ

ٍبأنه ُيصرف أو أنه يحتمل الوجھين كما قاله بعضھم، حينئ$ذ : منع الصرف في جميع ا�ستعما�ت، ف. ُيقال َ َل7سراويل (َ ِ َ َ ِ
ِبھذا ٱلجمع ْ َ َْ َ ٌشبه ِ َ َلما أشبه ھذا اللفظ وھو لفظ : ًإذا) َ K َسر(َ ِمفاعي$ل(ما كان على وزن ) َيلِاوَ َ ٍحينئ$ذ اقت$ضى أن يمن$ع م$ن ) َ

  .الصرف

َسر( ِمفاعيل(اسم ُمفرد أعجمي، جاء على وزن ) َيلِاوَ َ َفُمنع من الصرف لشبھه بالجمع ف$ي ال$صيغة المعتب$رة، ) َ َ ِ
َلم َا سبقِ ِمفاعل(أن : َ َ ِمفاعيل(و) َ َ ٍ� يكونان في لسان العرب إ� لجمع، أو منقول م$ن جم$ع، ) َ ٍَ ِمفاع$ل(ٍ َ ِمفاعي$ل(أو) َ َ Kإم$ا ) َ

ًأصالة أو فرعا، أصالة kأن يكون المراد به حقيقة الجمع، أو أن يكون منقو� عن الجمع فُيسمى ب$ه، فح$ق م$ا وازنھم$ا : ًً َ K ً
َوإن فقدت منه الجمعية إذا تم شبھه بھماأن ُيمنع من الصرف،  َ َK ِ ُ.  

ِمفاعل(ما كان على وزن : ٍحينئذ نقول َ ِمفاعيل(أو ) َ َ ًُمطلقا ُيمنع من ال$صرف، س$واء ك$ان باقي$ا عل$ى الجمعي$ة، ) َ ًٌ َ
َلج ُوكن: (ولذلك قيل Kاعترض ھنا، =نه قد � يكون جمعا، ق$د يك$ون م$سماه ُمف$رد واح$د، ث$م ھ$ذا ) ٍمعِ ُ َ K ً المف$رد ق$د يك$ون ُِ

َسر(ًمسموعا في استعمال العرب، وھو َوليس له ثان، وقد يكون أصله الجمع لكنه نقل إلى العلمية) َاويلَ ُ ََ ِ K ٍ.  

َسميت زيدا واحدا من الناس سميته K Kَ ًَ ُمساجد ومنابر، حينئذ تمنع$ه م$ن ال$صرف، مدلول$ه جم$ع أو ُمف$رد؟ مدلول$ه : ً َُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َ ِ
َصرف، لكونه شابه َُمفرد، ُيمنع من ال ِمفاعل(َ َ ِمفاعيل(و) َ َ َحينئذ ُيمنع من الصرف) َ َ ٍ.  

َوإن فقَدت منه الجمعية إذا تم شبھه بھما َ َK ِ ُ.  

َلسرَو: (ًإذا َ ِبھذا ٱلجمعَ يلِاوِ ْ َ َْ َ ٌشبه***  ِ َ ِلسراويل شبه لسراويل بھذا الجمع، فھم من$ه أن$ه ل$يس بجم$ع، =ن$ه ق$ال) َ ِ ِ ِِ ُ َ َ َِ ٌِ َ :
ٌشبه( َ َوشب) َ Kه الشيء غيُره، َدل على أنه ل$يس بجم$ع، ف$َدل عل$ى أن اب$ن مال$ك َ Kَ ٍ K ي$رى أن - رحم$ه ' -ِ َ َس7ر(َ ٌُمف$رد ) َيلِاوَ َ

ٍوليس بجمع َ.  

َوذا ٱع7777777777777777777ت6ل من7777777777777777777ه ك7777777777777777777الجواري َ َ َ َِ َ ُْ ِ ٍِ َ َ   

  

ِرفع777777777777777ا وج777777777777777را أج777777777777777ـره ك777777777777777ساري َِ ْ ّ َ َ َ ََ ِ َ ً ً ْ   

  

َوذا ٱع7777777777777777777ت6ل من7777777777777777777ه ك7777777777777777777الجواري َ َ َ َِ َ ُْ ِ ٍِ َ َ   

  

ِرفع777777777777777ا وج777777777777777را أج777777777777777ـره ك777777777777777ساري َِ ْ ّ َ َ َ ََ ِ َ ً ً ْ   

  

ِول777777777777777777777777سراويل بھ777777777777777777777777ذا ٱلجم777777777777777777777777ع ْ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ   

  

ِش7777777777777777به ٱقت7777777777777777ضى عم7777777777777777وم ٱلمن77777777777777777ع ْ َ ََ ُ ُ َ َْ َ ْ ٌ   
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د-ومن النحاة من يقول  lَسر(إن : " -َوھو الُمبر ُجمع حقيق$ة، وُمف$رده) َيلِاوَ َ ًَ : يعن$ي" ُّس$مي ب$ه المف$رد ) ِس$ْروالة: (ٌ
ً لكنه نقل، مثل لو سميت رج.في ا=صل ھو جمع، K َِ ُ َK :مساجد، حينئذ صار في ا=صل ھو جمع، لكنه أريد به المفردK َ ٍ ِ َ َ.  

ُوُمفرده   : ِويستدل على ھذا بقول الشاعر) ِسروالة: (َ

ِعليه َ َمن َ ْسر ِمcللْؤٱ ِ ٌوالةِ َ َ..  

ْسر( ٌوالةِ َ Kسراويل، وُرد: جمعه على: قالوا) َ ِ َ ْسر(بأن : َ َوالةِ Kمصنوع � ُحج$ة في$ه : قالوا! َم ُيسمع، وھذا البيت؟ل) َ ُ َ
Kالبتة،  َُمولد، أصحابه ليسوا ممن ُيحتُج بقولھم، فحينئذ ُيقال: يعني) َمصنوع(َ ٍ K K ِ K Kھذا � ُيحتج به، =نه من الُمولد: َ K.  

َوذكر في  َ ْسر(أن ): " شرح الكافية(َ َوالةِ ِسراويل، =نھا بمعناه : ٌلغة في)  َ َ Kاب$ن مال$ك ي$رى أن " ًفليس جمع$ا لھ$ا َ
ْسر( َوالةِ Kثابت لكنه لغة أخرى في ) َ َ ِ َسر(َ ًفك.ھما ُمفرد، فليس جمع$ا ل$ه، إذا) َيلِاوَ ً ُِمختل$ف في$ه، لك$ن ا=كث$ر عل$ى أن$ه : َ َ ٌ

  .َُمفرد

ٌشبه(قوله : ًإذا َ ِفھم منه) َ ًأنه ليس بجمع، خ.فا لمن قال: ُ ٍ ِ K : َسروالة(أو ) والرِس(إنه جمع َ ِ.(  

ِالمن7ع َومُم7ُع اقتضى: (وقوله َعم$وم من$ع ال$صرف ف$ي جمي$ع ا�س$تعمال، خ.ف$ا لم$ن زع$م غي$ر ذل$ك م$ن : أي) َ َ َ ِ ً
  .َالصرف ومنعه: جواز الوجھين

ِسراويل(Kأن : يعني: " Kقال الشارح ھنا َ Kلم) َ َا كانت صيغته كصيغة منتھى الجموع امتنع م$ن ال$صرف ل$شبھه ب$ه، َ َ َ ََ
َوزعم بعضھم َ lأنه يجوز فيه الصرف وترك$ه، واخت$ار الُم$صنف: َ ُ ِأن$ه � ين$صرف، وھ$ذا ق$ول أكث$ر النح$اة، ب$ل ُحك$ي : َ ِ َ َ
  ".ٌإجماع عليه 

  ؟؟؟     

ُمنعه  .. ( ُ ّيحق(مبتدأ ثاني و) َْ ِ ّمنعه يحق(خبر الثاني، ) َ ُِ َ ُ   .َالجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ ا=ول) َْ

ِيرد إشكال في قوله ِبه: (َ ِبه ِْنإَو(ھذا سبق معنا ) ِ َسمي ِ M ِب7ه( به، ھذا ا=صل، وَُسمlي) ُ  ھ$ذا نائ$ب فاع$ل، ونائ$ب) ِ
َالفاعل يأخذ حكم الفاعل، والفاعل � يجوز تقديمه على عامله، ھل يصح أن ُيق$ال َ Kزي$د ُض$رب، عل$ى أن : ُ َ ِ نائ$ب ) زي$د(ٌ

Kُيتوسع في الجار والمجرور، حينئذ إذا كان نائب الفاعل جارا ومجرورا صح تقديمه: َفاعل؟ � يصح، قيل K Kَ َ ًَ ً ٍ.  

Kوإن ب$ه ُس$مlي ب$ه، ُح$ذف ح$رف الج$ر الب$اء، ث$م : ال، أصل التركي$بعلى الحذف واFيص.. َويحتمل أنه محذوف ُ َ ِ ِ ِِ ِ
Kحصل إيصال، ُيسمى َ َ َاتصل الضمير البارز بـ : الحذف واFيصال، يعني: َ K)يlٍفاس$تتر، حينئ$ذ ) ُسم َ في$ه ض$مير، ) ُس$مlي(َ

Kال$ذي أص$$له الب$ارز، وُح$$ذف ح$رف الج$$ر الب$اء، حينئ$$ذ ص$ح تقديم$$ه، ھن$ا التق$$دي َِ ًم ل$يس لنائ$$ب الفاع$ل، وإن ك$$ان ُمتعلق$$ا ٍَ l
  ).ُسمlي(بـ

ِبه ِْنإَو: (ًإذا َسمي ِ M ِوإن ُسمlي به، ُسمlي بماذا؟ بـ) ُ ِمفاعل: (ِ َ ِمفاعيل(و) َ َ َحينئ$ذ خ$رج ع$ن د�لت$ه عل$ى الجمعي$ة، ) َ َ َ ٍ
َھل ھذا الخروج منع صرفه أو � ًُيؤثر في كونه ممنوعا من الصرف أو.. َھل يمنع.. َ َ َ l ،؟ � ُيؤثر� l

  

ِبه ِْنإَو( َسمي ِ M ِإن ُسمlي به، يعني) ُ ِمفاعل(بالجمع المتناھي، أو بصيغة : ِ َ ِمفاعيل(أو ) َ َ َ.(  

ْأو( َبما(للتنويع ) َ ْلحق ِ ِ َبما) (َ ِب7ه(ھذا معطوف على ) ِ ج$ار ومج$رور معط$وف عل$ى ج$ار : معط$وف ب$ه، يعن$ي) ِ
ُومجرور، ف. تقل ِواقع$ة عل$ى م$ا لح$ق ب$ـ) َما(و! lُمتعلق بكذا: َ َ ِمفاع$ل: (َ َ ِمفاعي$ل(و) َ َ َس7ر: (ٌوھ$و لف$ظ واح$د) َ ً، إذا َ)يلِاوَ

َبما: (قوله َسر(ھنا واقعة على لفظ ) َما) (ِ Kالمذكور في البيت السابق، =نه ل$يس عن$دنا ُملح$ق، أل$يس عن$دنا ُمثن$ى ) َيلِاوَ َ
Kحقيقة، والملحق بمثنى ِمفاع$ل(؟ ص$يغة منتھ$ى الجم$وع أليس عندنا جمع، والملحق بالجمع.. ِ َ ِمفاعي$ل(و) َ َ الملح$ق بھ$ا ) َ

َسر(ٌلفظ واحد، وھو    .فقط) َيلِاوَ

ِمفاعل: (بـ: ما ألحق به، يعني: ًإذا َ ِمفاعيل(و) َ َ َسر: (وھو لفظ) َ   ).َاويلَ

َبما(ٍحينئذ  َسر(واقعة على ) َما) (ِ ِلحق(، َ)اويلَ َس7ر(الضمير عائد على ) َ ب$الجمع، : يعن$ي) ِهِب7) (َم7ا(وھ$و ) َيلِاوَ
ِلحق: (lجار ومجرور ُمتعلق بقوله ِمفاع$ل: (وإن ُسمlي ب$ه ب$ـ) َ َ ِمفاعي$ل(و) َ َ َوھ$و ف$ي ا=ص$ل جم$ع، أو ُس$مlي بم$ا لح$ق ) َ َ َِ ٌ

َسر: (بالجمع وھو لفظ ْمن ُافَرِصْنِا)َف) (َيلِاوَ ّيحق ُهُعَ ِ َفا�نصراف منُعه على ا=صل يحق، وھ$و الح$ق، يعن$ي: يعني) َ َ َِ :
ٌثابت كما ھو قبل النقل َ.  

ِول777777777777777777777777سراويل بھ777777777777777777777777ذا ٱلجم777777777777777777777777ع ْ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ   

  

ِش7777777777777777به ٱقت7777777777777777ضى عم7777777777777777وم ٱلمن77777777777777777ع ْ َ ََ ُ ُ َ َْ َ ْ ٌ   

  

ْوإن ب7777777777777777ه س7777777777777777مي أو بم7777777777777777ا لح7777777777777777ق  ِ َِ َ ْ َ M ُ َِ ِ َِ ْ  

  

ُب7777777777777777ه فا)ن7777777777777777صراف منع7777777777777777ه  ُ َ ُ َْ ِْ ِِ َ ّيح7777777777777777قِ ِ َ   
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ِمفاعل(Kأن ما ُسمlي به من مثال : يعني َ ِمفاعيل(و) َ َ ٍفحقه منع الصرف، سواء كان منقو� من جمع ك$ـ) َ َ ً ِم$ساجد، : ٌ َ َ
ٍم$ساجد، أو مم$ا لح$ق ب$ه م$ن لف$ظ أعجم$ي مث$ل: اسم رجل، ُسمlي رج$ل ب$ـ َ K ِ ِ َ َس7ر: (َ َس$ر: ُس$مlي) َيلِاوَ ٍ واح$د، أو لف$ظ َاويلَ

ِتجل للعلمية مثل ار ِ ِھوازن(ُ َ َھوازن ابتداء، لم ُينقل: ًابتداء، ُسمlي: ًإذا) َ ً ِ َ َ.  

Kوالعلة في من$ع ص$رفه َم$ا في$ه م$ن ال$صيغة م$ع أص$الة الجمعي$ة، يعن$ي: ِ ًنظ$را إل$ى أص$له قب$ل النق$ل، فالجمعي$ة : َ
ِمفاعل(ٌمنظور إليھا قبل المنع مع كونه صيغة  َ ِمفاعيل(و) َ َ Kعلة فيهوجدت ال: ًإذا) َ ِ.  

َأو قيام العلمية ُمقامھا، فلو طرأ تنكيُره انصرف عل$ى ُمقت$ضى التعلي$ل ا=ول دون الث$اني، وم$ذھب س$يبويه َ َ ََ َِ َ Kأن$ه : َ
ِ� ينصرف بعد التنكير لشبھه بأص$ل، يعن$ي Kأن$ه إنم$ا ُمن$ع م$ن ال$صرف مم$ا : Kالتعلي$ل ا=ول أص$ح عن$د س$يبويه، وھ$و: َ ِ ِ

َُسمlي به لما فيه من َ الصيغة مع أصالة الجمعية، صيغته على ِ ِمفاعل(َ َ ِمفاعي$ل(أو ) َ َ َوأص$الته ف$ي الجمعي$ة، =ن$ه قلن$ا) َ َ :
َمما خرج عن ا]حاد َ K ِ.  

Kحينئذ نظرا إلى ھذه العلة يبقى على منعه من الصرف ِ ً ٍ.  

د lِو� ين$$صرف بع$$د التنكي$$ر ل$$شبھه بأص$$له، وم$$ذھب الُمب$$ر ِ َ ََ َ ا=خف$$ش الق$$و�ن، ص$$رفه ل$$ذھاب الجمعي$$ة، وع$$ن: ِ
َأنه ل$و نك$ر يبق$ى عل$ى منع$ه م$ن ال$صرف، =نھ$م منع$وا : والصحيح قول سيبويه l َس7ر(ُ ِم$ن ال$صرف وھ$و نك$رة، ) َيلِاوَ َ

  .ًليس جمعا على الصحيح

Kإذا القاعدة العامة lأن ما ُسمlي به من ھذا الجمع، ومما ألحق به، فھو ممنوع من الصرف ُمطلق$ا، ول$و نك$: ً ُ ً ٌ َ K ِ َر بع$د ًّ
َالعلمية، يعني Kلو سميت رجل: َ Kمساجد، اجتمع فيه علتان: َ ِ ِ َ َ :  

ِمفاع$$ل(ا=ص$$ل، والنظ$$ر إل$$ى ال$$صيغة .. ال$$صيغة.. ً نظ$$را إل$$ى الجمعي$$ة-وھ$$و م$$ذھب س$$يبويه-Kإم$$ا أن ُيق$$ال  َ َ (
ِمفاعي$ل(و َ Kل$$و نك$$ر حينئ$$ذ ھ$$ل العلمي$$ة م$$أخوذة ف$$ي عل$$ة المن$$ع ھن$$ا؟ إذا قي$$ل: ً، إذا)َ ِ ُ l َُ ِ ب$$أن التعلي$$ل ُمن$$ع م$$ن ال$$صرف بع$$د :ٍَ

ًبعد كونه جمعا، سميت رج... النقل K َ ِمساجد، صار ماذا: ً َ Kم$ا العل$ة في$ه.. َ َھ$ل العلمي$ة وكون$ه ص$يغة منتھ$ى الجم$وع، .. ِ َ
ًھذا قول آخر، أو م.حظة =صله وھو الجمعية مع الصيغة؟

  

َھذا قول سيبويه، على قول سيبويه لو نكر، قيل l ِم$ساجد، ول$م تع$ن ب$ه رج$ل، م$ساجد م$ساجد م$ساجد، ِم$ررت ب: ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َ
ٍم$ررت بم$ساجد ول$م تع$ن ب$ه شخ$صا ُمعين$ا، حينئ$$ذ نق$ول: قل$ت ًٍ ًK ِ ٌھن$ا ُيمن$ع م$ن ال$صرف، لم$اذا؟ =ن ا=ص$ل أن$ه جم$$ع : َ َ

ِمفاعل(باعتبار ا=صل، وكونه على وزن  َ Kوھذه العلة باقية قبل التنكير وبعد التنكير) َ ِ.  

َبأن$ه أق$يم العلمي$ة ُمق$ام الجمعي$ة، حينئ$ذ ل$و نك$ر �ن$صرف: التعلي$ل ا]خ$ر.. على الق$ول الث$انيKوأما  l ُ ٍ َ ِ رج$ع إل$ى .. ُ
  .ا=صل

ِه عل$ى زنت$ه، ك$ـإذا ُسمlي بالجمع المتن$اھي أو بم$ا ألح$ق ب$ه لكون$: " Kقال الشارح ھنا َ ِش$راحيل: (ِ َ فإن$ه ُيمن$ع م$ن ) َ
ِ =ن ھ$ذا ل$يس م$ن ا]ح$اد العربي$ة م$ا ھ$و عل$ى زنت$ه، فتق$ول ف$يمن – وھذا في$ه نظ$ر -َالصرف للعلمية، وشبه الُعجمة  َ ِ

ِمساجد، أو مصابيح، أو سراويل: اسمه َِ َ َ َ َ َھذا مساجد، ورأيت مساجَد، ومررت بمساجَد، وكذا البواقي: َِ َ َ َ َِ ِ ُِ."  

 ...!!!ونقف على ھذا، و' أعلم، وصلى ' وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

ْوإن ب777777777777777ه س777777777777777مي أو بم777777777777777ا لح777777777777777ق ِ َِ َ ْ َ M ُ َِ ِ َِ ْ  

  

ّب777777777777777ه فا)ن777777777777777صراف منع777777777777777ه يح777777777777777ق ُِ ِ َِ ُ َ ُ َْ ْ ِ َ ِ  

  


