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  ھ١٤٣٣  )شوال(
  م٢٠١٢ )ستمرب(

            النحو:املوضوع
:نوانالع 

:احلاشية 
  عنه العطاري املدين عفي احلنفي  عبد الواحدموالنا ابن داود:    احملشي

   كراتشي باكستانمكتبة املدينة: اإلشراف الطباعي
  )الدعوة اإلسالمية( :  التنفيذ


 صفحة٢٨٨:  عدد الصفحات

مجيع احلقوق حمفوظة للناشر، مينع طبع هذا الكتاب أو جـزء           
رمجة، والنـسخ والتـسجيل     منه بكلّ طرق الطبع والنقل والت     

  : أو اإللكتروين أو احلاسويب إالّ بإذن خطي منامليكانيكي
  مكتبة املدينة، كراتشي، باكستان

  4921389/90/91-21-92+: هاتف
  4125858-21-92+: فاكس

 ilmia@dawateislami.net: يد اإلليكتروينالرب
  

  

  .أفنان مكتبة املدينة للطباعة والنشر والتوزيع.   بكراتشيمكتبة املدينة :يطلب من
   .٠٢١-٣٢٢٠٣٣١:هاتف. ىچشهيد مسجد كهارادر باب املدينه كرا، ىچ كرا:مكتبة املدينة
  .٠٤٢-٣٧٣١١٦٧٩: هاتف. الهور. ڈ، گنج خبش روکي مار الهور، دربار :مكتبة املدينة
  .٠٤١-٢٦٣٢٦٢٥: هاتف. أمني پور بازار): فيصل آباد( سردار آباد :مكتبة املدينة
  .٠٥٨٢٧٤-٣٧٢١٢: هاتف. ورپمري ، شهيداں کوچ،  كشمري:مكتبة املدينة
  .٠٢٢-٢٦٢٠١٢٢: هاتف.  اؤنفيضان مدينه آفندي :  حيدر آباد:مكتبة املدينة
  . ٠٦١-٤٥١١١٩٢: هاتف.  گي هؤاندرون بو، ل واىل مسجدپيپنزد ، ملتان:مكتبة املدينة
: هـاتف . نزد حتصيل كونسل هـال ،  باملقابل غوثيه مسجد   ڈكاجل رو ، هڑ اوكا :مكتبة املدينة 

٠٤٤-٢٥٥٠٧٦٧  
  .٠٥١-٥٥٥٣٧٦٥:هاتف. ڈ اقبال روکوچ كمي ي، فضل داد پالزه:  يلپنراو :مكتبة املدينة
  .٠٦٨-٥٥٧١٦٨٦: هاتف،  ر كنارهکوچدراين ،  خان پور:مكتبة املدينة
  ٠٢٤٤-٤٣٦٢١٤٥: هاتف . MCBنزد ، كرا بازارچ:  نوابشاه:مكتبة املدينة
  ٠٧١-٥٦١٩١٩٥: هاتف . ڈفيضان مدينه برياج رو:  سكهر:مكتبة املدينة
  ٠٥٥-٤٢٢٥٦٥٣: هاتف. هگجرانوالڑموفيضان مدينه شيخوپوره :  گجرانواله:مكتبة املدينة
  .صدر، س ري النور ، ١ منرب گفيضان مدينه گلرب:  پشاور:مكتبة املدينة
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  املدينةالعلمية
 أمـري أهـل الـسنة،    حمب أعلى حـضرة، شـيخ الطريقـة،       "دعوِت إسالمي " من مؤسس مجعية  

  :-دام ظلّه العايل-الرضوي الضيائي،  )١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادري العالمة موالنا
ام سـيدنا وموالنـا    احلمد هللا الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصالة والسالم على خير األن           

.  املصطفى أمحد اـتىب وعلـى آلـه الطيـبني الطـاهرين وصـحبه الـصديقني الـصاحلني                 نحممد
  :وبعد! ....برمحتك يا أرحم الرامحني

  لتبليغ "دعوِت إسالمي" غري الساسية احلركة  مجعية الدعوة العاملية-عزوجلّ-احلَمد هللا 

                                                
و بـالل العالّمـة موالنـا حممـد إليـاس عطّـار       بـ  قامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمري أهل الـسنة أ     )١(

   الرضـوي م العاليــة -القـادرياملبـارك عــام   رمــضان ٢٦يف " كراتـشي " ولـد يف مدينــة  -دامــت بركـا
 -عـز وجـلَّ  - اهللا شيةع، حياتـه املباركـة مظهـر خلـ    عامل، عامل، تقي، وِر .م١٩٥٠هـ املوافق ١٣٦٩

داعيـة للعـالَم    ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنـه -ى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم  صلّ-وعشق احلبيب املصطفى    
تبليغ القرآن والسنة، حماوالته غري السياسية العاملية ل" إسالميِت دعو"وأمري ومؤسس جلمعية  اإلسالمي

 )أسئلة حول أهم املسائل الدينيـة اليوميـة       ( املذاكرات املدنية : املخلصة املؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته    
واحملاضرات املليئة بالسنن النبوية، ورسائله اإلصالحية يف األردوية كثرية، ومن بعض رسائله يترجم إىل 

، وأسـلوب تربيتـه أدى إىل    "ضياء الصالة والسالم  "،  "مهوم امليت "،  "ام امللوك عظ: "اللغة العربية، منها  
 :حصول انقالب يف حياة املاليني من املسلمني، خاصة الشباب، وأعطى هذا املقصد املدينّ بأنه

"وجلَّ"  العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي إن شاء اهللا عز  
بتـاج العمـائم اخلـضر     املزينـون  اة املستفيضون منـه إىل أحنـاء العـامل   ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدع

عز -قوافل تسافر للدعوة إىل اهللا    " (القوافل املدنية "يف  ) السنن النبوية (" اإلنعامات املدنية "بـ واملعطّرون
ألحكام اإلهليـة واتبـاع   فالشيخ مع كونه كثري الكرامة فهو نظري نفسه يف أداء ا. الكتاب والسنةللدعوة إىل  ) -وجلّ

السنة، إنه صورة  للشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا بعهد السلف الصاحل، وتشرف باإلرادة من 
  القادريلمفيت األعظم لباكستان موالنا وقار الدينل، واخلليفة -رمحه اهللا-شيخ العرب والعجم ضياء الدين  املدين 

   أيضاً جـعله-رمحه اهللا-جمدي األشريف احلق " اهلند"ملفيت وفقيه ، وا-رمحه اهللا-
خليفــة لــه، وأخــذ اخلالفــة أيــضاً مــن عــدة مــن املــشايخ مــن الطــرق األخــرى كالقادريــة واجلــشتية      

نـسأل  . والنقشبندية مع إجازات يف احلديث النبوي الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط        والسهروردية  
آمني.  لنا جباه هؤالء األولياء وجلَّ أن يغفراهللا عز.  
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وإحيـاء الـسنة وإشـاعة علـم الـشرائع يف العـالَم، وألداء هـذه                القرآن والسنة تصمم لدعوة اخليـر       
وحبمـد  ، "املدينة العلميـة " جملس: اُألمور حبسن فعل وج متكامل أُقيمت االس، منها     

كثَّـرهم اهللا  -ظـام  رام واملفتيـون العِ العلمـاء الكِـ  :  أركـان هـذا الـس أي       - تبارك وتعاىل  -هللا  
  . إلشاعة األمر العلْمي اخلالصي والتحقيقي عزموا عزماً مصمماً-تعاىل

  :فهي، ستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
لكتب أعلى احلضرة، إمام أهل سنة، جمدد الدين وامللّة، حامي الـسنة، مـاحي        شعبةـ  ) ١(

 .-عليه رمحة الرمحن-  إمام أمحد رضا خانالبدعة، عامل الشريعة،
 .)من الكُتب العربية إىل اُألردوية(لتراجم الكتب  شعبةـ ) ٣( .يةللكتب اإلصالح شعبةـ ) ٢(
 .للتخريج شعبةـ ) ٦(  .لتفتيش الكتب شعبةـ ) ٥(  .للكتب الدراسية شعبةـ ) ٤(

أن يقدم التصانيف اجلليلة الثمينة ألعلى حضرة، إمام ، "املدينة العلمية" ترجيحات جملس ن أوِلوِم
ـيخ       أهل السنة، عظيم الربك    ـامل الـشريعة، ش ة، عظيم املرتبة، جمدد الدين وامللّة، حامي السنة، ماحي البدعـة، ع

 بأساليب -عليه رمحة الرمحن- اإلمام أمحد رضا خانالطريقة، العالمة، موالنا، احلاج، احلافظ، القاري، الشاه 
  .السهلة وفقاً لعصرنا اجلديد

ه اُألمور املدينية ببساطه، وليطالع بنفسه       وليعاونْ كلّ أحٍد من اإلخوة واألخوات يف هذ       
  .الكُتب الّيت مطبوعة من الس ولريغّب اُألخر أيضاً

ارتقـاءاً مـستمراً     "املدينـة العلميـة   "  االس األخرى ال سيما    - عزوجلّ -أعطا اهللا   
 - عزوجـلّ  -  وأعطانـا اهللا  . وجعل أُمورنا يف الدين مزيناً حبلْية اإلخالص ووسـيلة خليـر الـدارين            

 ، واملـدفن يف  )من املسجد النبوي على صاحبها الصالة والـسالم       (الشهادةَ حتت القبة اخلضرآء     
  ".روضة البقيع، واملسكن يف جنة الفردوس

  .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم

                                                                                              
 )املدينة العلمية: تعريب(
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  عملنا يف هذا الكتاب
 قد عرضنا الكتاب أمامكم علـى حنـٍو ليـسهل قراءتـه لطلبـة العلـم             -١

والعلماء وميكن فهمه بغري الزلّة واخلطأ، وهكذا عرضـنا اآليـات القرآنيـة،          
  .واآلحاديث النبوية ليسهل قراءما دون لَحنة وغَلطة

 الكتـب    وخرجنا آيات القـرآن الكـرمي واألحاديـث املباركـة مـن            -٢
  .األحاديث الشريفة 

  .فلهذا أوضحنا اآليات القرآنية باألقواس املزهرة ﴿       ﴾
  .½     ¼واألحاديث الشريفة بالقوسين الصغريين 

  . قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة-٣
  .اجلديد وأوردنا رموزاً وأوقافاً على وفقه قد التزمنا خط العريب -٤
  .رام سهالً جداًالكتاب إلخواننا الِك والتزمنا أن نسهل -٥
 قد التزمنا تفسري بعض األلفاظ الصعبة واالصـطالحات الفنيـة بـني             -٦

  .السطور بألفاظ سهلة، ليسهل فهم العبارة
باهللا حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حولَ وال قوة إالّ  

، وقـرة عيوننـا، سـيدنا وموالنـا              . العظيم وصلى اهللا تعاىل على حبيبنا، و
  .حممد النيب املختار، وعلى آله األطهار األنوار، وأصحابه األكْبار األبرار

  !       آمني، يا رب العلمني
   شعبة الكتب الدراسية:من أعضاء    

 )يدعوت إسالم: مجعية(" املدينة العلمية"
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احلمد ملن به اهلدية، ومنـه الدرايـة، وإليـه الغايـة، والـصالة والـسالم علـى                  

تـه  مصدر العلوم واحلكم، مرجع اخلالئق واألمم، وعلى آله وصحبه التـابعني يف ملّ        
  :ابعدأم. الناشرين لدينه

 ى بـابن داؤد   ه املقتـدر املكنـ    فيقول العبـد الـضعيف املفتقـر إىل رمحـة ربـ             
 ذي زيغ   به وستر عيوبه يف الدارين بلطفه اخلفي العلي العميم لكلّ         غفراهللا تعاىل ذنو  

    هـذه فوائـد ضـيائية، جـواهر المعـة، لقاصـدي           إنّ :د الـثقلني  وزين جباه حبيبه سـي 
  رت عـن  بتها يف سلك الشرح على هداية النحـو، بعـد مـا أنـين مشّـ          النحو كافية، رت

 ساق اجلد  وطويت كم ، عليـه،   الًتعاىل متوكّ  ى اهللا  عل ، وأخذت القلم معتمداً    الكد 
رت مِ وحرا وجدت يف اهلامية والدراية والغايـة والفوائـد الـضيائية وحواشـي عبـد              م

اء ق وغريهـا، والرجـاء مـن األحبــ   الغفـور وعبـداحلكيم ومولينـا نـور حممــد املـدقّ     
وا عثر خطيايت جبلباب العفو واإلحسان، ويستروا غويات سيايت         املكرمني أن يغطّ  

 ب من اخلطاء والنـسيان، ومـا النـصر إالّ      اإلنسان مركّ  برداء الصالح باإلذعان، فإنّ   
ق واملعـني، ونعـم املـوىل ونعـم     باهللا الرمحن، وهو خري مـن يـستعان، وهـو املوفّـ           

  . باهللا العلي العظيمة إالّلت وإليه أنيب، والحول وال قوالنصري، عليه توكّ
 شـئ قـدير   ك علـى كـلّ   لنجـايت فإنـ  ب وسـبباً ي واجعله نافعـاً للطـالّ  له من هم تقب اللّ

  .وباإلجابة جدير
  

  ابن داؤد احلنفي العطاري املدين
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  ............................................)١(بسم اهللا الرمحن الرحيم
                                                

 ابتدأ ،]بسم اهللا الرمحن الرحيم: [اهللا القويعليه رمحة  أبو حيان سراج الدين النحوي     قال املصنف   )١(
كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اهللا عزوجلّ حيث أتى ا ابتداء، وامتثاالً حبكم حديث رسول اهللا صـلى   

كـلّ أمـر ذي بـال اليبـدأ فيـه ببـسم اهللا          ½: له وسلم حيث قال عليه الـصالة والـسالم        اهللا تعاىل عليه وآ   
نقله سيدي ومرشدي العالّمة أبـو بـالل حممـد إليـاس العطـار القـادري                ."ث "¼الرمحن الرحيم أقطع  

، وإجراء على طريقـة الـسلف     "م"عن  " ف"بـاملسمى  الرضوي الضيائي أدام اهللا فيضه العايل يف كتابه         
 اهللا تعاىل حيث أتوا ِبها يف صـدر كتبـهم، و تيمنـاً باسـم اهللا يف بدايـة األمـر، ودفعـاً لوسوسـة          رمحهم

إذ قال العبد بسم اهللا الرمحن الرحيم يذوب   ½: الشيطن، وإذابة له حيث قال النيب عليه الصالة والسالم        
، "أ"عن " ف" يف كتابه  نقله أيضاً شيخ الطريقة أمري أهل السنة ¼الشيطن كما يذوب الرصاص يف النار     

ورغماً للكافرين املضلّني عن سبيل اهلدايـة والرشـاد حيـث ابتـدؤا بأمسـاء آهلتـهم البطَلَـة، وحتـصيالً          
مـن كتـب بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم      ½: قوله عليه الـصالة والـسالم  : للفضائل الواردة يف شأِنها، فمنها 

من قرأ بسم اهللا الرمحن ½: وله عليه الصالة والسالمق: ، ومنها"ب "".ث "¼جمودة تعظيماً هللا غفراهللا له
الرحيم كتب له بكلّ حرف أربعة آالف حسنة وحمي عنـه أربعـة آالف سـيئة ورفـع لـه أربعـة آالف                  

التسمية أيضاً أمر ذو بال فينبغي أن يبتدأ التسمية بالتسمية فيلزم :  إىل غري ذلك، فإن قلت".ث "¼درجة
املراد كـلّ أمـر ذي   : ة أخرى وهكذا فيلزم التسلسل وكالمها باطل، قلنا      ابتداء الشئ بنفسه أو بتسمي    

 ¼اسـم ½ حاصـل بلفـظ   ¼باسـم اهللا ½: االبتـداء يف قولـه  : فـإن قلـت  ". ه"إخل كـذا يف  ...بال غري البسملة  
االبتـداء باسـم اهللا تعـاىل إمـا أن يكـون      : ليس من أمساء اهللا تعاىل فاالبتداء ليس باسم اهللا، قلنـا         ولفظه  
 مـثالً أو بـذكر اسـم عـام مـضاف إىل امسـه        ¼الـرحيم ½ أو   ¼الـرمحن ½ أو   ¼اهللا½ر اسم خـاص كلفظـة       بذك

". ط"اخلاص فإنه يراد به مجيع أمسائه تعاىل لعموم اإلضافة ويستفاد منه التـربك جبميـع أمسائـه وهـو أوىل          
عل التسمية مبدأ له، وذلك ر كلّ فاعل ما جيبسم اهللا أكتب، وكذلك يضم: ديرهوالباء متعلّقة مبحذوف تق

إخل لَـم يلـزم   ¼أكتـب بـسم اهللا  ½: ، وإنما يقدر الفعل مؤخراً؛ ألنه لو قدم وقيل"ن "¼أبدأ½أوىل من أن يضمر  
وهـى إمـا لالسـتعانة أو للمـصاحبة       ". ط" فيخـلّ بـالغرض      ¼أكتـب ½االبتداء بسم اهللا تعاىل بل بالفعل وهـو         

 مبعـىن  ¼مسـو ½هللا تعاىل أكتب، واالسم عند أصحابنا البصريني نـاقص أصـله    مستعيناً متربكاً باسم ا   : واملعىن
 مبعىن العالمة؛ ألنه عالمة علـى مـسماه وهـو    ¼وسم½ أصله ،العلو؛ ألنه رفعة للمسمى، وعند الكوفيني مثال   
  وىف تـضعيفه نظـر؛ ألنّ وجـه التـسمية ال يـشترط فيـه       :أقـول ضعيف؛ ألنّ الفعل أيضاً عالمة على معنـاه،         

 علـم  ¼اهللا½ و وطولـت البـاء عوضـاً عنـها،    االطّراد تأمل، وإنما لَم تكتب مهزة يف التسمية لكثرة االستعمال      
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لذات الواجب الوجود املستجمع جلميع صفات الكمال، وهو علم مرجتل من غري اعتبار أصـل أخـذ    

زجـاج وابـن كيـسان    أبو حنيفة وحممد بن احلسن والشافعي واخلليل وال    : منه وعليه األكثرون، منهم   
، وبـه قـال اإلمـام أمحـد رضـا املاتريـدي       "ش"واحلليمي وإمام احلرمني والغزايل واخلطايب وغريهـم      

 بـأن حـذفت   ¼اإلله½من أنّ املشهور أنه مركّب بالم التعريف و  " ظ"احلنفي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه       
والً آخر وهو أنه غري مركّـب بـل   اهلمزة عنه وعوضت الالم فأدغمت الالم يف الالم، ولكن أستحسن ق    

 ¼أيهـا ½علم لذاته عزوجل باهليئة الكذائية، ويؤيده أنه يزاد بني املنادى املعرف بالالم وحـرف النـداء             
؛ ألنّ معناه ذات مبهمـة، وكيـف اإلـام ههنـا وهـو أعـرف        وههنا حرام بل كفر مع قصد املعىن    مثالً

مسعـت أبـا حنيفـة    : هشام عن حممد بن احلـسن قـال  روى  " ش"ىف: الفائدة اجلليلة ". ظ"املعارف  
اسم اهللا األعظم هو اهللا، وبه قال الطحاوي وأكثـر العـارفني حتـى أنـه ال ذكـر            : رمحه اهللا تعاىل يقول   

، قدم األول على الثاين؛ ألنه أبلغ منه بأنّ ¼الرمحن الرحيم½: قوله. به عندهم لصاحب مقام فوق الذكر
: زيادة املعاين، وألنه خمتص باهللا تعاىل كاسم ذاتـه عزوجـل كمـا قـال تعـاىل     زيادة املباين تدلّ على     

﴿     ـنمحواْ الرعأَِو اد واْ اللّهعاإلنـسان واحليـوان واملـؤمن         ]١١٠: سـورة األسـراء   [﴾قُِل اد ؛ ألنـه يعـم
ام املعـىن  خـرة فـالرمحن خـاص اللفـظ عـ     ، والرحيم خيتص باملؤمنني يف اآل   والكافر يف الدنيا واألخرة   
 ِلمبالَغة الفاعل فيفيد تكرار ¼فعيل½ ِلمبالَغة الفعل فيفيد جاللة الفعل، و¼فعالن½: والرحيم عكسه، وقيل

الفعل مرة بعد أخرى، ففي كلّ واحد منهما مبالغة ليست يف اآلخـر، واملبالغـة يف حقّـه تعـاىل لكثـرة           
املبالغـة يف التـواب لكثـرة مـن يتـوب      : موارد رمحته وكثرة املرحومني كما قال الزخمشري املعتزيل 

عليه، وكالمها مشتقّان من الرحم وهو رقّـة القلـب وانعطـاف يقتـضي املغفـرة واإلحـسان، والقلـب            
املراد ههنا هـو اإلحـسان واإلنعـام، وههنـا حبـث شـريف أورده        : واجلسم حمال يف حقه تعاىل فقيل     

ه تعاىل بالرمحة حقيقة وال جتوز فيه، وبيانه كما العالّمة الشامي وأطال بذكره من أنّ التحقيق أنّ وصف
إنّ الرمحة الّيت هي من األعـراض النفـسانية هـي    ": ق"قال العارف احملقّق إبراهيم الكوراين يف كتابه      

القائمة بنا واليلزم من ذلك أن يكون مطلق الرمحة كذلك حتى يلزم كوا يف حقّه تعـاىل جمـازاً، أال      
م بنا من األعراض النفسانية وقد وصف احلق تعاىل به ومل يقـل أحـد إنـه جمـاز يف          ترى أنّ العلم القائ   

ال جيـوز أن تكـون الرمحـة حقيقـة      حقّه تعاىل، وعلى هذا القياس اإلرادة وغريهـا مـن الـصفات، فلـم      
واحدة وهي العطف وختتلف أنواعه باختالف املوصوفني به، فإذا نسب إلينا كان كيفية نفسانية وإذا   

ب إليه تعاىل كان حقيقة فيما يليق جبالل ذاته من اإلنعام وإرادته، ويؤيـده أنّ األصـل يف اإلطـالق         نس
احلقيقة وال يصار إىل ااز إالّ إذا تعذّرت احلقيقة وال تتعذّرهنا، وكون الرمحة منحصرة وضـعاً يف           
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 ال يدلّ على كوا جمـازاً يف حقّـه   الكيفية النفسانية دونه خرط القتاد، وكوا يف حقّنا كيفية نفسانية   
تعاىل وإالّ كان وصفه تعاىل بالعلم والقدرة وغريمها جمازاً؛ ألنها فينا أعراض نفسانية وال قائل به أحد  

 يدلّ على ذاته األزلية املوجودة قبل ¼اهللا½خص األمساء الثلثة بالتسمية؛ ألنّ : النكتة اللطيفة". ت"اهـ 
 يدلّ على الـصفة  ¼الرحيم½لّ على الصفة املوجود أثرها عند وجودنا يف الدنيا و    يد ¼الرمحن½وجودنا و 

املوجود أثرها عند البعث يف اآلخرة، فنبه بذكر تلك الثالثة على استحقاقه تعـاىل التعظـيم قبـل الـدنيا          
  ".ر"وحني الدنيا وبعدها باعتبار الذات والصفتني، 

 باحلمد اقتداء بكتاب اهللا تعاىل فإنـه مفتـتح أوالً بالتـسمية وثانيـاً        ابتدأ بعد التسمية  ] احلمد هللا  [:قوله  )١(
كلّ أمر ذي بال ½: بالتحميد، وتيمناً بالقرآن؛ إذ ليس شئ يتيمن به أفضل منه، وامتثاالً باحلديث وهو   

، وإجراء على طريقة الـسلف رمحهـم اهللا تعـاىل حيـث صـدروا كتبـهم أوالً              ¼لَم يبدأ حبمد فهو أقطع    
احلمد رأس الشكر وبالشكر تزيد النعمة  تسمية وثانياً بالتحميد، واستبقاء ِلما وهب له من آالئه؛ إذبال

، وحتـصيالً للفـضائل الّـيت وردت يف شـأن     ]٧: إبـراهيم   [﴾لَِئن شكَرتم َألِزيـدنكُم ﴿: كما قال تعاىل  
التبجيل باللـسان وحـده سـواء    احلمد، ثُم احلمد هو الوصف باجلميل االختياري على جهة التعظيم و          

تعلّق بالنعمة أو بغريها، وضده الذم، والشكرعبارة عن معروف يقابـل النعمـة سـواء كـان باللـسان أو                
باجلنان أو باألركان، فموِرد احلمد اليكون إالّ اللسان ومتعلّقه يكون النعمة وغريها، ومـوِرد الـشكر         

مة، فاحلمد أعم من الشكر باعتبار املتعلّق وأخص باعتبار يكون اللسان وغريه ومتعلّقه اليكون إالّ النع
محـدت اللؤلـؤ واليواقيـت    : املوِرد والشكر بالعكس، ولَما كان املراد باجلميل االختياري فـال يقـال      

؛ ألنّ املدح أعم منهما، والثنـاء أعـم مـن    ¼مدحت اللؤلؤ واليواقيت½: على صفاءها؛ لعدم االختيار بل  
تعريف احلمد غري صادق على محده تعـاىل يف مقابلـة صـفاته الذاتيـة؛ ألنهـا ليـست       : الكل، فإن قلت 
املراد باجلميل االختياري ما يكون فاعله مستقال فيه، أو املراد باالختياري املختاري : باختيارية، قلنا

صفاته الذاتية واقـع  املنسوب إىل املختار ولو يف غري هذا اجلميل، أو إنّ احلمد الواقع يف مقابلة              : أي
احلمد ½:  ولَم يقل¼احلمد هللا½: املص: وقال". د"تعاىل،   وأفعاهلا اختيارية له،يف مقابلة أفعاهلا حقيقة 

؛ ألنه اسم ذاِتي جامع جلميع أمسائه تعاىل ذاتية كانت أو صفاتية؛ ألنه لومل يكـن          ¼للرمحن أو الرحيم  
 مؤمناً؛ ألنّ اإلميان كمـا وجـب بـاهللا تعـاىل     ¼اهللا حممد رسول اهللاال إله إال ½امساً جامعاً لَم يكن قائل    

جاء حـديث يف االبتـداء بالتـسمية وآخـر يف االبتـداء      : كذلك وجب جبميع صفاته وأمسائه، فإن قلت   
االبتــداء علــى : بالتحميـد واالبتــداء ال يكــون إالّ بـشئ واحــد فكيــف ميكـن العمــل باحلــديثني، قلنـا    
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، فاحلقيقي هو الّذي يكون مقدماً على املقصود وغري املقصود، واإلضاِفي هو حقيقي وإضاِفي:نوعني
الّذي يكون مقدماً على املقصود ومتأخراً عـن غـري املقـصود فحـديث التـسمية حممـول علـى األول            

  ".ه"وحديث التحميد على الثاين، 
 أنه صفة اسم اجلاللة، والرفع على أنه اجلر على: جيوز فيه ثلثة أوجه من اإلعراب] رب العلمني [:قوله  )١(

إنه اليصح : ، اليقال¼أعين½:  والنصب على أنه مفعول الفعل املقدر أعين،¼هو½خرب مبتدأ حمذوف وهو 
إنّ إضـافة الـرب إىل العلمـني    :  نكرة، ألنا نقول¼رب العلمني½الوجه األول؛ ألنّ لفظ اجلاللة معرفة و   

ن كان مبعىن الـراب اسـم الفاعـل إالّ أنـه مبعـىن املاضـي الكـائن يف ضـمن          معنوية؛ ألنّ الرب ههنا وإ    
واسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضى ال يعمل فيما بعده  ﴾ اللَّيلَ والنهارقِلاخ﴿:االستمرار حنو قوله تعاىل

عالم الغالبة فصار فال يكون مضافاً إىل معموِلها حتى يكون اإلضافة لفظية، وألنه بعد التخفيف مبنـزلة األ
ثُم الرب يف ". ه"كاالسم ال الصفة، والشرط يف اإلضافة اللفظية كون املضاف صفة مضافة إىل معموِلها 

: وقـال ". ه"هو املوجود املبقـي وال يفـين،     :  ويف االصطالح  ،¼پرورنده، ومالك را نيز گويند    ½: اللغة
 والغافر انتـهاء، وهواسـم اهللا األعظـم، وال جيـوز         الرب هو اخلالق ابتداء واملربي غذاء     : بعض العلماء 

 إىل غري ذلك، والعامل اسـم  ¼رب الْمال½ و¼رب الدار½: إطالقه على غري اهللا إالّ عند اإلضافة كما يقال      
 ِلما يتبع به ثُم غلب فيما يعلم به الصانع، وهو كلّ ما سواه ¼التابع½ ِلما خيتم به و¼اخلامت½ـِلما يعلم به ك

 إذا كان اللفظ املفرد يدلّ على مجيع ما سوى اهللا فال حاجة :فإن قلت". ية"واهر واألعراض، من اجل
مـا سـوى اهللا علـى    : األمر كذلك إالّ أنه مجع لكثرة أنواع العالَم وأجناسه، فإن قلت    : إىل مجعه، قلنا  

: م وبصفاِتهم، قلناذي علم وغري ذي علم، فال يصح مجعه بالواو والنون؛ ألنه خمتص بذوي العل: نوعني
مجعه بالواو والنون إما ألنّ فيه معىن الوصفية وهى الداللة على معىن العلم، وإما ألنه اسم لذوي العلم من 

هذا اجلمع من اجلمـوع  : الثقلني على قول، وإما لتغليب ذوي العلم على غريهم؛ ألنهم أشرف، وقيل     
  .دةبزيا" ه" وحنومها، ¼أرضني½ و¼سنني½ـالشاذّة ك

خري العاقبـة للمـتقني، فـإنّ العاقبـة متناولـة للخـري والـشر وإنمـا خريهـا             : أي] والعاقبة للمتقني  [:قوله  )٢(
خري الدرجات العالية املتعلّقة باألعمال الصاحلة للمتقني، وأما الدرجات العالية املتعلّقة : للمتقني، أي

ات، وهذه اجلملة ليست مبعطوفة على مجلة احلمـد  بفضل اهللا تعاىل فهي تعم سائر املؤمنني واملؤمن   
بل اعتراضية لبيان النكتة وهى إما إشارة إىل أنّ التقوى عمدة من بني األعمال، أو إشارة إىل أنّ النجاة     

رب احلمد هللا ½: من املهلك ليست إالّ بالتقوى، وإما دفع الوهم املستفاد من كالم سابق فإنه لَما قال
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  .......................................)١(رسوله على والسالم والصالة
                                                

والعاقبـة  ½: م أنه تعاىل لَما كان رب العلمني كان خري العاقبة للعالَمني أيضاً، فدفعه بقوله         توه ¼العلمني
، وإما للتصريح بأنّ خري درجات اآلخرة للخاشعني، أو للتخصيص بعد التعميم فإنه ذكر النِبي ¼للمتقني

هد الزاهدين ثُم خصصه بالصالة عليه عليه الصالة والسالم أوالً يف زمرة املتقني؛ ألنه أتقى املتقني وأز
صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صالة دائمة بدوام ملكه وسالماً "ه"لكمال املدح، 

  قني، ¼اجنام شئ½ العاقبةدائماً إىل يوم الدين، ثُمق½ مجع واملتوقـاه  ½:  وهو اسم فاعل مـن قـوهلم  ¼مت
:  فقلت¼االفتعال½ قلّبت الفاء تاء وأدغمتها يف تاء ¼افتعل½إذا بنيت من ذلك  فاءه واو والمه ياء، ف¼فاتقى

صيانة النفس من تعاطي ما تستحق به العقوبة من : فرط الصيانة، ويف الشريعة: ، والوقاية يف اللغة¼اتقى½
تعاىل يف الفعل أو الترك، وللتقوى درجات سبع ذكرها اإلمام أمحد رضا املاتريدي احلنفي رمحه اهللا        

الَّـِذين  ﴿: وعمدا اإلميان بالغيب وإقامة الصالة واإلنفاق ِمما رزق كما قال اهللا تبارك وتعاىل             ". ض"
  ].٣: البقرة[﴾يؤِمنونَ ِبالْغيِب ويِقيمونَ الصالةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ

م نازالن على رسوله، وإنما أردف التحميد الصالة والسال: أي] والصالة والسالم على رسوله [:قوله  )١(
قُِل الْحمد ِللَِّه وسلَام علَى ِعبـاِدِه  ﴿: بالصالة والسالم؛ ألنه ثابت بالنقل والعقل، أما النقل فلقوله تعاىل     

ِبي يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا       ِإنَّ اللَّه وملَاِئكَته يصلُّونَ علَى الن     ﴿:  وقوله تعاىل  ]٥٩: النمل  [﴾الَِّذين اصطَفَى 
أتاِني جربئيل عليه الـسالم  ½:  وقوله عليه الصالة والسالم]٥٦:  األحزاب[﴾صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليماً 

، ¼إذا ذكرت ذكـرت معـي  : اهللا أعلم، قال  : كيف رفعت لك ذكرك؟ قال    :إنّ ربي وربك يقول   : فقال
، وأما العقل فألنّ العبد بعيـد مـن اهللا    ]٤: الشرح  [﴾ورفَعنا لَك ِذكْرك  ﴿: تعاىلوِبهذا فسر قوله    ". ز"

تعاىل غاية البعد فال بد هناك من الواسطة حتى يصل إلينا الرمحة من ذلك الفياض؛ ألنّ إصابة الفـيض           
ض ِلمـا جـاء يف اآليـة    هذا مناق: العايل املستفيض السفلي البعيد ال يكون غالباً إالّ بالواسطة، فإن قلت  

فإذا كان الـرب أقـرب إىل العبـد مـن احلبـل      ] ١٦: ق[﴾ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريدِ    ﴿: الكرمية
إنّ اهللا تعاىل قريب إلينا بال شـك وريـب بـالنظر إىل علمـه وقدرتـه      : فكيف يكون العبد بعيداً منه، قلنا   
دم األعمال الالئقة حبال العبوديـة هللا تعـاىل فيكـون قريبـاً مـن جهـة          ولكن العبد بعيد منه بالنظر إىل ع      

الـصالة مـن اهللا   : ثُم الصالة حقيقة لغوية يف الـدعاء، وقـالوا     ". ه"وبعيداً من أخرى فال تناقض بينهما،       
املراد : تسبيح، وقيلتعاىل رمحة، ومن املالئكة استغفار، ومن املؤمنني دعاء، ومن الوحوش والطيور 

الصالة مبعىن الـدعاء  : ههنا املعىن العام على سبيل عموم ااز وهو إيصال اخلري إىل الغري، فإن قلت          
ال نـسلّم ذلـك فإنـه ال يكـون     :  يفيد الدعاء مبعىن الشر فال جيوز ههنـا، قلنـا      ¼على½واستعماله بكلمة   
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  ......................................)٢(وآله وأصحابه أمجعني)١(حممد
                                                

، ]١٠٣: التوبـة  [﴾ علَـيِهم ِإنَّ صـالَتك سـكَن لَّهـم    وصـلِّ ﴿: مبعىن الشر يف املواضع كلّها قال تعـاىل     
 ¼فعـول ½: والرسول يف اللغة. هذا إذا كان لفظ الدعاء صرحياً وليس كذلك ههنا: وعلى التسليم نقول  

هـو مـذكّر بعثـه اهللا تعـاىل إىل اخللـق لتبليـغ          : ، وىف االصطالح  ¼فرستاده شده ½:  أي ¼املفعول½مبعىن  
  .معه كتاب متجدد، والنِبي من أوحي إليه سواء نزل عليه الكتاب أو لَم ينـزلأحكام الشريعة 

هـو  : باجلر على أنه بدل أو عطف بيـان، وبـالرفع علـى أنـه خـرب مبتـدأ حمـذوف أي          ] حممد [:قوله  )١(
 البليغ يف كونه حمموداً، :  وهو يف اللغة   ،¼أعين½حممد، وبالنصب على أنه مفعول لفعل حمذوف أعين         

علم لرسول اهللا ابن عبد اهللا ابن عبد املطلب بـن اهلاشـم بـن عبـد املنـاف القريـشي           :  االصطالح ويف
 .األبطحي املضري املكي املدين قامت شريعته إىل يوم القيام

إفاضة اخلري من الرب املعبود نازلة على آله وأصحابه أمجعـني،  : أي ]آله وأصحابه أمجعني و [:قوله  )٢(
ال ½:  الصالة؛ ألنه أيضاً ثابت بالنقل والعقل، أما النقل فلقوله عليه الصالة والـسالم      وإنما ذكر اآلل يف   

تقولون اللهم صلّ علـى حممـد   : وما الصلوة البتراء يا رسول اهللا؟ قال    : تصلّوا علي الصلوة البتراء قالوا    
لكـون رسـول اهللا    وأمـا العقـل ف    ". ط"،  ¼اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد      : ومتسكون بل قولوا  

صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم يف غاية الكمال بالنسبة إلينا، فال بد من واسطة وهم اآلل واألصـحاب       
ت ل فأبـد ¼فعـل ½ علـى وزن  ¼أول½: الّذين فاضوا منه حبظّ جسيم؛ ألنهم أقرب إليه منا، ثُم اآلل أصـله  

ذريته : وآل الرجللت اهلاء مهزة واهلمزة ألفاً،  فأبد¼أهيل½ بدليل تصغريه على     ¼أهل½: الواو ألفاً وقيل  
، وآل النِبي هم ¼آل موسى وهارون½ و¼آل فرعون½:  مبعىن القوم والنفس كما يقالوأهل بيته، وجييء

آل النِبي متبعـوه يف التقـوى كمـا قـال عليـه الـصالة          : الّذين حيرم عليهم الصدقة وهم بنوهاشم، وقيل      
وعلى هذا يكـون األصـحاب داخلـني يف اآلل فيكـون ذكـرهم          ". ك"،  ¼آل حممد كلّ تقي   ½: والسالم

، وهو مـن شـرف     ¼صاحب½ أو   ¼بصِح½ أو   ¼صحب½بعده ختصيصاً بعد التعميم، واألصحاب مجع       
ال يـصح أن  : بصحبة النِبي عليه الصالة والسالم مع اإلميان ولو ساعة ومات على اإلسالم، فـإن قلـت         

وصـفي  : الفاعـل نوعـان  : ، قلنـا ¼أفعال½ ال جيمع على ¼فاعل½نّ  أل ؛¼صاحب½يكون األصحاب مجع    
 تأكيـد، ويف ذكـر اآلل   أمجعـني ، و¼ناصـر ½ مجـع  ¼أنـصار ½ـوامسي، فاألول ال جيمع والثاين جيمع ك   

 يف األول على الثـاين؛ ألـم كـانوا معانـدين بـاآلل،      ،واألصحاب مجيعاً رد على الروافض واخلوارج     
 ألم خصوا بعض الصحابة بالـصالة دون بعـض آخـر لغلـوهم يف حمبـة اآلل،        ويف الثاين على األول؛   

  ".ه"ولذا جاء بالتأكيد، 



  
  

 

  )٥(مهمات النحو مجعت فيه)٤(يف النحو)٣(مضبوط)٢(فهذا خمتصر :)١(أما بعد
  ............................................مبوباً)٦(على ترتيب الكافية

                                                
مهما يكن من شـيء بعـد البـسملة واحلمدلـة       :  متضمنة ملعىن الشرط أي    ¼أما½كلمة  ] أما بعد  [:قوله  )١(

نها معىن الشرط لزمهـا الفـاء    فلتضم،¼أما½إخل، أسقط اجلملة الشرطية ونابت منابها   ... والصالة فهذا 
ولتضمنها معىن االبتداء لَم يالحقها الفعـل، وقـد تـستعمل يف الكـالم لتفـصيل اإلمجـال وهـي األكثـر                

، وقـد تـستعمل   ¼جاءين القوم أما زيد فأكرمته وأما عمرو فأهنته وأما بـشر فأعرضـت عنـه             ½: كقولك
أوائـل الكتـب، ثُـم اختلـف يف أصـلها فعنـد        املـذكورة يف  ¼أمـا ½ـلالستيناف من غري سبق اإلمجال كـ    

 أبدلت اهلاء مهزة لقرب املخـرج ثُـم قـدمت اهلمـزة علـى املـيمني القتـضائها            ¼مهما½اخلليل أصلها   
 كـصريورة الطـني   ¼أمـا ½الصدارة وحركت لتعذّر االبتداء بالساكن، وأدغمت امليم يف امليم فـصارت      

 حرف واألصل يف احلروف عدم التصرف، وعنـد الـبعض   خزفاً، وعند سيبويه هي كلمة برأسها؛ ألا 
 كما يـزاد بعـد سـائر أدوات الـشرط وأدغمـت النـون يف املـيم لقـرب         ¼ما½ زيدت بعدها ¼إن½أصلها  

أصـلها  : ، وقيـل ¼أمـا ½ للترديد فصارت ¼إما½املخرج ثُم أبدلت كسرة اهلمزة فتحة لئالّ تلتبس بكلمة          
توايل امليمني ثُم قدمت اهلمـزة وأدغمـت املـيم يف املـيم، فـصار       فأبدلت األلف مهزة لكراهة   ¼ماما½
  ".ه" من الظروف الزمانية املنقطعة عن اإلضافة املبنية على الضم، ¼بعد½، و¼أما½

إخل على أنّ اخلطبة إحلاقية، وإن ... هذا الكتاب الّذي صنفه كتاب خمتصر: أي] فهذا خمتصر [:قوله  )٢(
 ههنا ليس يف حملّه إذ الشرط ¼هذا½إنّ استعمال : شارة إىل ما تقرر يف الذهن فال يقالكانت ابتدائية فاإل

إنّ احملـسوس علـى   : يف استعماله أن يكون يف احملسوس والكتاب ههنا ليس مبحسوس؛ ألنـا نقـول          
  ".ه"حقيقي وحكمي، والكتاب ههنا وإن لَم يكن حمسوساً حقيقة لكنه حمسوس حكماً، : نوعني

  .هذا كتاب خمتصر حمفوظ عن احلشو والتطويل وعما ال يليق: صفة ثانية أي] مضبوط [:لهقو  )٣(
  .¼خمتصر½: يف علم النحو، وهذا ظرف لقوله: أي] ىف النحو [:قوله  )٤(
، ¼مـسلمات ½ والنصب  فيه تابع للجر كمـا يف  ،¼مجعت½ـمقاصده، وهو مفعول به ل   : أي ]مهمات النحو  [:قوله  )٥(

  . مع أنه أخصر؛ ألنّ يف إقامة املظهر مقام املضمر زيادة التمكّن يف الذهن¼مهماته½: لوإنما مل يق
  مبعـىن البــاء؛ ألنّ املعــىن ههنــا علــى اإللــصاق ال علــى ¼علــى½كلمــة ] علــى ترتيــب الكافيــة [:قولـه   )٦(

ويف  ،¼ســاخنت شــئ½:  والترتيــب يف اللغــة،¼مجعــت½ـوهــي مــع جمرورهــا ظــرف لغــو لــ االســتعالء،
جعل األشـياء املتعـددة حبيـث يطلـق عليهـا اسـم واحـد        : كلّ شئ يف مرتبته، وقيل  جعل: الحاالصط
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  .........)٤(يف مجيع مسائلها)٣(مع إيراد األمثلة)٢(بارة واضحةبع)١(ومفصالً 

                                                
اسـم كتـاب للـشيخ ابـن احلاجـب يف النحـو           : ويعترب يف مفهومها النسبة بالتقدمي والتـأخري، والكافيـة        

 مشتمل على ترتيب يقتضيه الطبع السليم والذوق املستقيم، رتب هذا املختصر علـى ترتيـب الكافيـة           
 إىل أمـر عظـيم   يمـاً يف األذهـان؛ ألنّ إسـناد الـشيء     ليكون عمدة يف القواعد، وأسندها إليهـا ليقـع عظ         

 مع أنه ال بيت له وإنما نـسبتها إليـه تعـاىل    ¼هذا بيت اهللا½: يوجب عظمة ذلك الشئ كما يقال للكعبة 
  ".ه"يب املسائل اجلزئية، للتعظيم، واملراد بالترتيب املذكور ترتيب األقسام واألحباث الكلية ال ترت

مجـع كـردم   ½:  فيكون املعىن ¼مجعت½بكسر الواو والصاد حاالن من فاعل يف        ] مبوباً مفصالً  [:قوله  )١(
 ،¼ن مهمــات راب كننــده وفــصل فـصل كننــده بـودم مــن آ  مهمـات حنــو را دران حالتيكـه بــاب بـا   

ن مهمـات حنـو را دريـن خمتـصر     مجع كردم م½:  فيكون املعىن ¼فيه½وبفتحهما حاالن من ضمري يف      
  ".ه "،¼دران حالتيكه آن مهمات باب باب وفصل فصل كرده شده بود

علـى ترتيـب   ½:  وصرح به لـدفع وهـم فإنـه لَمـا قـال        ،¼مجعت½: متعلّق بقوله ] بعبارة واضحة  [:قوله  )٢(
تفـسري  : بارة يف اللغة، والع¼بعبارة واضحة½:  توهم أنّ عبارته أيضاً تكون كذلك، فدفعه بقوله   ¼الكافية

فسرتها، ويسمى األلفاظ الدالّة على املعـاين عبـارات؛ ألنهـا تفـسري      :  أي ¼عبرتها عبارة ½: الرؤيا يقال 
 صفة ¼واضحة½عما يف الضمري الّذي هو مستور كما أنّ املعبر مفسر ما هو مستور من عاقبة الرؤيا، و     

  ".ي"املعىن إالّ بصعوبة، البعبارة معقّدة ال يفهم منها :  أي¼عبارة½
:  أو صفة عبارة أيضاً تقديره،¼واضحة½الظرف مع املضاف إليه متعلّق بقوله ] مع إيراد األمثلة [:قوله  )٣(

 مـن قبيـل إضـافة املـصدر إىل     ¼األمثلـة ½ إىل ¼إيـراد ½إخل، وإضـافة   ... بعبارة واضحة كائنـة مـع إيـراد       
ما : ما يذكر إليضاح القاعدة، والشاهد  : إلمام، واملثال املفعول، واألمثلة مجع املثال كاألمية مجع ا      

يذكر إلثباا، فهو أخص من املثال؛ ألنّ كلّ مايصلح أن يكون شاهداً يصلح أن يكون مثاالً من غري              
عكس؛ ألنّ اإلثبات ال يتيسر بكلّ كالم بل ال بد له من أن يكون من التنـزيل أو احلديث أو من كالم 

  ".ي" خبالف اإليضاح؛ فإنه ال حيتاج إىل ذالك، من يوثق بعربيته
 مسائل املختصر، وتأنيث الضمري مع أنّ املختصر مذكّر باعتبار تأويله: أي] يف مجيع مسائلها[ :قوله  )٤(

  ¼مسئلة½:  أصله¼مسلة½مجع : جلميع مسائلها، واملسائل:  مبعين الالم أي¼يف½بالرسالة، وكلمة 
  ، فخفّف فيه بنقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة جوازاً، كما أنّ بسكون السني وفتح اهلمزة

   سوال ووقتئ جا½:  من األلوكة وهي الرسالة، وهي يف اللغة¼ملْأك½:  أصله¼ملَك½املالئكة مجع 
        Å j   ٨  
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لئالّ يشوش ذهن املبتدي عن فهم )١(والعلل من غري تعرض لألدلّة
  ....................................)٣("هداية النحو"ومسيته بـ)٢(املسائل

                                                
إسناد األمر إىل اهللا سبحانه وتعاىل أو إىل النيب عليه الصالة والسالم أو إىل رأي : ، ويف االصطالح¼سوال

اتهدين على االنفراد أو بطريق اإلمجاع، واملراد باملسائل ههنا القواعد، وادعـاء إيـراد األمثلـة يف        
  ".ي، ه"اجلميع حممول على األكثر؛ ألنه لَم يورد أمثلة بعض املسائل ولألكثر حكم الكلّ، 

من : ، أيم على الشيء اإلقدا:، والتعرض¼إيراد األمثلة½ـمتعلّق ب] من غري تعرض لألدلّة والعلل [:قوله  )١(
 ،¼راه منائيـدن ½: مجع دليل كاألجنة مجع جـنني، والـدليل يف اللغـة   : غري إقدام لألدلّة والعلل، واألدلّة    

مجع علّة كاهلمم مجع ِهمة، والعلّـة يف  : ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر، والعلل  : ويف االصطالح 
قد تعرض املص : وقّف عليه وجود الشئ أي املعلول، فإن قلتما يت:  ويف االصطالح،¼املؤثّر½: اللغة

هـذا أيـضاً   : إخل، قلنا... من غري تعرض: رمحه اهللا تعاىل لألدلّة يف بعض املواضع فكيف يستقيم قوله        
  "ه، ي"حممول على األكثر،  

اعل فالـضمري   بصيغة مبنية للف  ¼يشوش½إن كان   ] لئال يشوش ذهن املبتدي عن فهم املسائل       [:قوله  )٢(
راجع إما إىل املختصر أو إىل تعرض لألدلّة، وعلى كال التقديرين يكون ذهن املبتـدي منـصوباً علـى                 
املفعولية، وإن كان بصيغة مبنية للمفعول فال ضمري فيه ويكون ذهن املبتدي مرفوعاً على أنه مفعول              

: الفهـم، ويف االصـطالح  : الذهن يف اللغـة  و،¼پريشان كردن½: ما لَم يسم فاعله، ثُم التشويش يف اللغة  
هـو  :  ويف االصطالح،¼آغاز كننده½: قوة معدة الكتساب التصورات والتصديقات، واملبتدي يف اللغة       

طبعـي  : الّذي شرع يف اجلزء األول مـن الـشئ مـع قـصد حتـصيل بـاقي األجـزاء، وهـو علـى نـوعني                
عه وفهمه، واالكتساِبي الّـذي يكتـسبها مـن الغـري         واكتساِبي، فالطبعي هو الّذي يكتسب املسائل بطب      
 باملسائل ثُم بالدالئل والعلل يتشوش فإنه لو اشتغلكالتالميذ، واملراد ههنا هو االكتساِبي ال الطبعي؛ 

ذهنه عن فهم نفس املسئلة مع أنه هو املقصود األصلي؛ ألنّ هذه األمور مزيدة للتشويش موجبة لتغير 
  .ساطالنشاط واالنب

   متعد بنفسه إىل املفعولني،¼مسى يسمي½ الباء زائدة؛ ألنّ باب ]¼هداية النحو½ـوسميته ب[ :قوله  )٣(
  أن يكون من باب:  جهتان إحدامها¼النحو½ إىل ¼اهلداية½، ويف إضافة ¼سميته بكذا½ و¼ كذاهسميت½: يقال

  هدايته املبتدي يف½: مها حمذوفان تقديره والفاعل واملفعول به كال، إضافة املصدر إىل املفعول فيه
  أن يكون من باب إضافة املصدر إىل: إخل، والثانية...رجاء أن يهدي اهللا:  كما يدلّ عليه قوله¼النحو

        Å j   ٩  

k  l 

i  j  

 

 ٩  

 



  
  

 

j   ١٠  

k  l 

i  j  

 

 ١٠  

 

 )٣(ثالثة أقسامعلى مقدمة و)٢(ورتبته)١(أن يهدي اهللا تعاىل به الطالبني رجاء
 .)٤(بتوفيق امللك العزيز العالّم

                                                
 كأنّ النحو جمهول الطريـق  ¼هدايته النحو من يستحق اهلداية½:  والفاعل حمذوف تقديره   ،املفعول به 

  ".ه" على طريقه، يه أسلك النحوفهذا املختصر يكون هادياً له كأن
إخل، ودفع للوهم املستفاد من التسمية    ...سميته:  تعليل لقوله  ]رجاء أن يهدي اهللا به الطالبني     [ :قوله  )١(

إخل، ...رجاء: السابقة من أنّ اهلداية صارت صفة املختصر مع أنه صفة اهللا عزوجل حقيقة، فدفعه بقوله
السببية مبعىن أنّ اهلادي هو اهللا تعاىل ولكن أرجو أن يهدي اهللا للطالبني      أنّ هذه التسمية باعتبار     : يعين

  ".ه، ي"بسبب هذا املختصر، فيكون تسمية املختصر من قبيل تسمية السبب باسم املسبب، 
جعـل  : جعـل كـلّ شـئ يف مرتبتـه، ويف الـصناعة           : املختصر، والترتيـب يف اللغـة     :  أي ]ورتبته[ :قوله  )٢(

  ".ي"عددة حبيث يطلق عليها اسم واحد، األشياء املت
االستعالء؛ ألنّ االستعالء على  التبعيضية ال ¼من½ مبعىن¼على½ كلمة ]على مقدمة وثالثة أقسام [ :قوله  )٣(

يستلزم التغاير بني املـستعلي واملـستعلى عليـه وال تغـاير بـني املختـصر وبـني مقدمـة وثلثـة أقـسام،               
 والظاهر أنه ¼وخامتة½: م وقسم الفعل وقسم احلرف، ويف بعض النسخ   قسم االس  :واألقسام الثلثة هي  

إخل، إشـارة إىل أجـزاء   ...على مقدمة: من سهو الناسخ؛ ألنّ خامتة الكتاب لَم يوجد يف آخره، وقوله        
إنه ال بد للمـص مـن األمـور      : من الواجبات بناء على ما قيل     : املختصر، وهي من املستحبات، وقيل    

منها واجبة وهي البسملة واحلمدلة والصالة، وأربعة منها سنة وهي اسـم املـص واسـم             ثالثة   ،السبعة
  ."ه"الكتاب وتعيني مذهبه وأجزاء الكتاب، 

 لَما كان التأليف والتصنيف من األمور العظام وحمـلّ اخلطـرات       ]بتوفيق امللك العزيز العالّم   [ :قوله  )٤(
 بصيغة الـتكلّم، وفيـه نـسبة الفعـل إىل نفـسه           ¼رتبت½ و ¼مجعت½: استعان املص باهللا، وأيضاً لَما قال     

، ويف ¼ را دركـار دست دادن كسى½: ، والتوفيق¼إخل...بتوفيق½: وهي ليست من اهلضم والعجز فقال 
 ¼ارمجنـد ½: ، والعزيـز ¼بادشاه½: جعل أسباب العبد موافقة ِلما هو اخلري يف حقّه، وامللك : االصطالح

  ".ه"، ¼بسيار دان½: ه، والعالّمالغالب الّذي اليغلب علي: أي

 كأنّ النحو جمهول الطريـق  ¼هدايته النحو من يستحق اهلداية½:  والفاعل حمذوف تقديره  ،املفعول به 
  ".ه"لى طريقه،  عيفهذا املختصر يكون هادياً له كأنه أسلك النحو

إخل، ودفع للوهم املستفاد من التسمية   ...سميته:  تعليل لقوله  ]رجاء أن يهدي اهللا به الطالبني     [ :قوله  )١(
إخل، ...رجاء: السابقة من أنّ اهلداية صارت صفة املختصر مع أنه صفة اهللا عزوجل حقيقة، فدفعه بقوله

نّ اهلادي هو اهللا تعاىل ولكن أرجو أن يهدي اهللا للطالبني   أنّ هذه التسمية باعتبار السببية مبعىن أ      : يعين
  ".ه، ي"بسبب هذا املختصر، فيكون تسمية املختصر من قبيل تسمية السبب باسم املسبب، 

جعـل  : جعـل كـلّ شـئ يف مرتبتـه، ويف الـصناعة           : املختصر، والترتيـب يف اللغـة     :  أي ]ورتبته[ :قوله  )٢(
  ".ي"عليها اسم واحد، األشياء املتعددة حبيث يطلق 

االستعالء؛ ألنّ االستعالء على  التبعيضية ال ¼من½ مبعىن¼على½ كلمة ]على مقدمة وثالثة أقسام[ :قوله  )٣(
يستلزم التغاير بني املـستعلي واملـستعلى عليـه وال تغـاير بـني املختـصر وبـني مقدمـة وثلثـة أقـسام،              

 والظاهر أنه ¼وخامتة½: م احلرف، ويف بعض النسخ قسم االسم وقسم الفعل وقس   :واألقسام الثلثة هي  
إخل، إشـارة إىل أجـزاء   ...على مقدمة: من سهو الناسخ؛ ألنّ خامتة الكتاب لَم يوجد يف آخره، وقوله       

إنه ال بد للمـص مـن األمـور     : من الواجبات بناء على ما قيل     : املختصر، وهي من املستحبات، وقيل    
لبسملة واحلمدلة والصالة، وأربعة منها سنة وهي اسـم املـص واسـم         ثالثة منها واجبة وهي ا     ،السبعة

  ."ه"الكتاب وتعيني مذهبه وأجزاء الكتاب، 
 لَما كان التأليف والتصنيف من األمور العظام وحملّ اخلطرات ]بتوفيق امللك العزيز العالّم[ :قوله  )٤(

 التكلّم، وفيه نسبة الفعل إىل نفسه  بصيغة¼رتبت½ و¼مجعت½: استعان املص باهللا، وأيضاً لَما قال
، ويف ¼ را دركاردست دادن كسى½: ، والتوفيق¼إخل...بتوفيق½: وهي ليست من اهلضم والعجز فقال

 ¼ارمجند½: ، والعزيز¼بادشاه½: جعل أسباب العبد موافقة ِلما هو اخلري يف حقّه، وامللك: االصطالح
 ".ه"، ¼يار دانبس½: الغالب الّذي اليغلب عليه، والعالّم: أي



  
  

 

 )٣(لتوقّـف املـسائل عليهـا      تقدميها اليت جيب )٢(ففي املبادي )١(أما املقدمة 
  .............................علم)٦(لنحوا :)٥(. )٤(ثالثة فصول ففيها

                                                
هي مأخوذة من مقدمة اجليش لعالقة التشبيه بينهما يف كـون كـلّ واحـد منـهما         ]أما املقدمة [ :قوله  )١(

  .يهموقوفاً عل
 مجع مبدء، واملقدمة واملبادي مبعىن واحد لغة، وال يلزم ظرفية الشئ لنفـسه؛             ]ففي املبادي [ :قوله  )٢(

أمـا املعـاين   ½: ألنّ املراد باملقدمة املعاين املوقوف عليها، وباملبادي األلفاظ الدالّة عليهـا فالتقـدير           
مة الكتاب تطلق على ألفاظ خمصوصة وهي  ومقد،¼املوقوف عليها الشروع ففي األلفاظ الدالّة عليها     

الِّتي تقدم على املقصود لالرتباط بينهما، ولالنتفاع ِبها فيه فيكون بينهما تباين، ومقدمة العلـم تطلـق         
على معان خمصوصة وهي معرفة حد العلم وغايته وغرضه؛ ألنّ الشروع يف املسائل إنما يتوقّف عليها 

 إمـا املعـاين املخـصوصة    ¼أمـا املقدمـة  ½: نّ املراد باملقدمة يف قوله حقيقة، فإذا عرفت ذلك فاعلم أ     
  ".ه، ي"وباملبادي األلفاظ املخصوصة أو على العكس، 

 علّة لوجوب تقـدمي املبـادي أو املقدمـة، وإنمـا يتوقّـف الـشروع يف       ]لتوقّف املسائل عليها [ :قوله  )٣(
رضـه؛ ألنّ الـشارع إذا لَـم يعلـم تعريـف العلـم       املسائل على املبادي من تعريف العلم وموضـوعه وغ     

الّذي يشرع يف حتصيل مسائله لكان طالباً للشئ الْمجهـول وطلـب الـشئ اهـول عبـث، وإذا لَـم               
يعرف الغرض ال يزداد رغبته يف حتصيله ويتنفّر عنه مبا يعرضه عن مـشقّة التحـصيل، وإذا لَـم يعـرف         

غري؛ ألنّ تغاير علم من علم آخر إنما يكـون حبـسب تغـاير     املوضوع لَم يتميز علم ما شرع فيه من ال        
  ".ه"املوضوع، 

 الفصل األول يف بيان تعريـف علـم النحـو وغرضـه وموضـوعه، والفـصل الثـاين يف بيـان                ]ثلثة[ :قوله  )٤(
  .تعريف الكلمة وأقسامها، والفصل الثالث يف بيان تعريف الكالم

قطعتها، ويف :  أي¼فصلت الثياب½: القطع، يقال: صل يف اللغةهذا فصل أول، والف:  أي]فصل[ :قوله  )٥(
  .احلاجز بني احلكمني: االصطالح

قـصدت  :  أي¼حنـوت حنـواً  ½ـ كـ ¼القصد½: ل النحو يف اللغة جاء على تسعة معان األو   ]النحو[ :قوله  )٦(
وت حنـ ½ـ كـ ¼الـصرف ¼½: مثلـك، والثالـث  :  أي¼رأيت رجـالً حنـوك  ½:  حنو ¼املثل½: قصداً، والثاين 
إىل جانبـها،  :  أي¼سـرت إىل حنـو دارك    ½:  حنـو  ¼اجلانب½: صرفته إليك، والرابع  :  أي ¼بصرى إليك 
  ¼املقدار½: ثالثة أنواع منه، والسادس:  أي¼أكلت ثالثة أحناء من الطعام½:  حنو¼النوع½: واخلامس
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 .يلزم: أي

 .يف املبادي أو يف املقدمة: أي .تقدمي تلك املبادي أو املقدمة: أي

 .، وسيأيت معناه¼لأص½ مجع ¼أصول½ـ ك¼فصل½مجع 



  
  

 

مـن حيـث اإلعـراب     )٢(أحـوال أواخـر الكلـم الـثالث        يعرف ـا  )١(بأصول
  ........................... )٤(بعضع ا موكيفية تركيب بعضه ،)٣(والبناء

                                                
   حنو بيننظرت إىل½:  حنو¼القبيلة½: مقدارهم ألف، والسابع:  أي¼جاءين جيش حنوهم ألف½: حنو
  :إىل قبيلتهم، وقد مجع هذه املعاين السبعة شاعر:  أي¼متيم

  وجدم مريضاً حنو قلبـيحنوت حنو حنوك يا حبيـيب  
  تمنوا منك حنواً من زبيـيب  حنوت حنو ألف من رقيـيب

يـا  : تعـاىل  كما نقل أنه إذا جاء النحويون يوم القيامة يقال يف حقّهم من جانب اهللا          ¼الصيانة½: والثامن
: إخل، والتاسـع ...هم كمـا صـانوا  اصـنو : ما حنوا كالمي عـن اخلطـأ أي    هم من النار ك   مالئكيت احنو 

يتعـرض عنـه، ثُـم تـسمية هـذا العلـم       :  أي¼ثُم يتنحى عـن ذلـك املكـان   ½:  كقول الفقهاء  ¼اإلعراض½
 أشار إليه الشيخ رمحه ما: ؛ ألنّ فيه صيانة ذهن املبتدي عن اخلطأ اللفظي، وىف االصطالح¼النحو½ـب

  ".س"، ¼إخل... علم بأصول½: اهللا تعاىل بقوله
جنس يشتمل املقصود وغريه من علوم الصرف واملنطق واللغـة والعـروض وغريهـا،               ]علم بأصول [ :قوله  )١(

ما يبتين عليه غريه ويسند حتقّق ذلك الغري : مجع األصل كالفصول مجع الفصل، واألصل يف اللغة: واألصول
عبارة عن أمور كلية منطبقة : ، كما أنّ الفرع ما يبتين على غريه ويسند حتقّقه إىل ذلك الغري، ويف الصناعةإليه

  ".ي"على ما حتتها من اجلزئيات، ويرادفها القاعدة، والقانون، والضابطة، وما شاكلها، 
حـوال مـا يعـرف بـه      من االسم والفعل واحلرف، وخرج بقيد األ ]أحوال أواخر الكلم الثلث   [ :قوله  )٢(

 مـا يعـرف بـه أحـوال أوِلهـا      ¼األواخـر ½ذات الكلم أو معانيها كعلمي الصرف واملنطق، وخرج بقيد          
  ".ه"وأوسطها أو أحوال املكلّفني كعلمي اللغة والفقه 

 مـا يعـرف بـه أحـوال أواخـر      ¼حيثية اإلعراب والبنـاء ½خرج بقيد   ]من حيث اإلعراب والبناء   [ :قوله  )٣(
  ".ه"ن حيث اإلعراب والبناء بل من حيث موافقة القافية والوزن كعلمي العروض والقوايف، الكلمال م

 مـا يعـرف بـه كيفيـة املفـردات كعلـوم اهليئـة         ¼كيفية التركيـب  ½ آخر، خرج بقيد     ]مع بعض [ :قوله  )٤(
 ¼مشتمل½، أو ظرف مستقر لـ¼علم½ إما ظرف لغو لـ¼بأصول½: واألجبد واهلندسة واحلساب، ثُم قوله   

:  وقوله،¼أصول½ـ على البناء اهول أو املعلوم، وهو مجلة فعلية صفة ل¼يعرف½: الْمحذوف، وقوله
  على التقدير األول، أو منصوب على¼يعرف½:  مرفوع على أنه مفعول ما لَم يسم فاعله لقوله¼أحوال½

  ، ولَما فرغ من¼أخل...أحوال½: ه معطوف على قول¼وكيفية½: أنه مفعول له على التقدير الثاِني، وقوله
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 .باستحضار تلك األصول: أي

 .بعض الكلم: أي

 .علم النحو: أي



  
  

 

 .)٢( صــيانة الــذهن عــن اخلطــأ اللفظــي يف كــالم العــرب )١(والغــرض منــه
 لفـظ وضـع ملعـىن مفـرد       )٤(الكلمـة : .)٣(الكلمة والكالم  وموضوعه

                                                
  .¼اخل.. ضوالغر½: بيان تعريف علم النحو شرع يف بيان الفائدة املقصودة منه فقال

مـا يـصدر الفعـل عـن الفاعـل      : من حتصيل علم النحو أو تدوينه، والغرض:  أي]والغرض منه [ :قوله  )١(
  ".ي"ألجله، 

وقاية ذهن املبتدي عن اخلطأ اللفظي الواقع :  أي]العرب يف كالم  اللفظيصيانة الذهن عن اخلطأ[ :قوله  )٢(
 احتراز عن اخلطأ الصرِفي واملعنوي والفكري؛ ألنّ الصيانة ¼اللفظي½ـ ب¼اخلطأ½يف كالم العرب، ويف تقييد 

عن األول غرض علم الصرف وعن الثاين غرض علم املعاِني والبيان وعن الثالث غرض علم امليـزان، فـإن              
 لكـان صـواباً؛ ألنّ الـتلفّظ إنمـا حيـصل      ¼صيانة الـذهن ½:  مكان قوله ¼صيانة اللسان ½: قال املص لو  : قلت

ة صيانة الفرع أيضاً، أو ا اللسان مترجم له فصيانة احلقيقإنّ املتلفّظ يف احلقيقة هو الذهن وإنم: باللسان، قلنا
 كان الغرض من النحو والفائدة منه هو  وإذا،¼صيانة مترجم الذهن½: العبارة حبذف املضاف والتقدير: نقول

العصمة عن اخلطأ يف كالم العرب ومنه االعتماد على فهم نظم القرآن واحلديث والفقه كان النحو أشرف       
  ".ه، ي"العلوم؛ ألنّ شرف علم بشرف املعلوم منه وشرف الغاية منه، 

 من حيث اإلعراب والبناء وما يتعلّق  ألنّ النحوي يبحث يف النحو عن أحواهلما]الكلمة والكالم[ :قوله  )٣(
ما، وهذه األحوال عوارض ذاتية للكلمة والكالم، وما يبحـث يف علـم عـن عوارضـه الذاتيـة يكـون                    
موضوع ذلك العلم فكان الكلمة والكالم موضوعي هذا العلم، وجيوز أن يكون املوضوع متعدداً عند 

ظ املوضـوع كاألصـول الـشرعية األربعـة؛ فإنهـا      اشتراكه يف أمر يالحظ يف مجيع مـا يطلـق عليـه لفـ        
موضوعات علم أصول الفقه؛ ألنها تشترك يف كون كلّ واحد منها دليالً شرعيا مظهراً حلكم شرعي، على       
أنّ املوضوع يف احلقيقة هو الدليل الشرعي وهو واحد بالنظر إىل ذاته وإنما تعدد بالنظر إىل أنواعـه، فكـذا            

موضوعا النحو الشـتراكهما يف كـون كـلّ واحـد منـهما لفظـاً موضـوعاً للمعـىن، علـى أنّ               الكلمة والكالم   
املوضوع يف احلقيقة هو اللفظ املوضوع للمعىن وهو واحد بالنظر إىل ذاته وإنما تعـدد بـالنظر إىل نوعيـه،             

، ¼جالس وقاعد½ا يف ، ولفظية فقط، كم¼بالغ وعاقل½لفظية ومعنوية، كما يف  : التعدد على جهتني  : أو يقال 
فاألول ممنوع، وههنا من قبيل الثاين، ولَما فرغ عن الفصل األول يف بيان تعريف النحو وغرضه وموضوعه    

  ".ه، ي"، إخل ..الكلمة: أخذ يف الفصل الثاين وبيان تعريف الكلمة وأقسامها فقال
  كالم وتقدمي اجلزء على الكلّ ثابتقدم الكلمة على الكالم لكوِنها جزء ال ]إخل ...الكلمة[ :قوله  )٤(
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ألا إمـا أن ال تـدلّ      اسم وفعل وحرف؛   ،يف ثالثة أقسام  )١(وهي منحصرة 
                                                

الكلمة والكالم مشتقّان من الكلم بتسكني    : بعاًً فجاء بذكر الكلمة مقدماً ليوافق الذكر الطبع، وقيل        ط
الالم لوجود املناسبة بينهما لفظاً ومعىن، أما لفظاً فظاهر، وأما معـىن فـألنّ بعـض تـأثريات معانيهـا يف        

  :شعر:  عن تلك التأثريات بعني اجلرح حيث قالبعض، وقد عبر النفوس كاجلرح يف حصول األمل
  وال يلتام ما جرح اللسان  جراحات السنان لَها التيام

 للجـنس أو للعهـد اخلـارجي؛ ألنّ     ¼الكلمة½، والالم يف    ¼جراحة اللسان أصعب من جراحة السنان     ½: ويقال
نـة علـى مرادنـا تلـك الكلمـة أنّ العـاِلم حنـوي        املراد من الكلمة الكلمة اجلارية على ألسنة النحـاة، والقري         

 جنس يشتمل املوضـوعات  ¼لفظ½: واملتعلّم حنوي والكتاب مصنف يف النحو، والتاء فيها للوحدة، وقوله         
 فصل خرج به املهمالت وما وضع لغرض التركيب كحـروف اهلجـاء         ¼وضع ملعىن ½: واملهمالت، وقوله 

 ¼مفرد½: مة اإلعراب كاحلركات واحلروف اإلعرابية، وقولها، ب، ت إىل غري ذلك، وما وضع لعال        : حنو
      أن خيـرج مـن الفـم    :  أنّ لكون اللفظ كلمة شـرائط اعلمفصل آخر خرج به ما وضع للمعىن املركّب، ثُم

وأن خيرج من فم اإلنسان وأن يكون بقصد التكلّم وأن يكون له معىن، فالكلمـة مـا خيرجـه اإلنـسان مـن           
الرمي مطلقاً سواء كـان مـن الفـم أو مـن غـريه لفظـاً أو       : ال على معىن، واللفظ يف اللغة   فمه بقصد التكلّم دا   

أكلـت التمـرة   ½: ، ومثال رمـي غـري اللفـظ حنـو    ¼زيد قائم½: غريه، مثال رمي اللفظ من الفم كالتكلّم بقول   
مـا  : صـطالح ، ويف اال¼ الـدقيق لفظـت الرحـى  ½: ، ومثال رمي غري اللفظ من غري الفـم حنـو     ¼ولفظت النواة 

ختصيص شئ بشئ : جعل الشئ يف حيز الشئ اآلخر، ويف االصطالح      : يتلفّظ به اإلنسان، والوضع يف اللغة     
 اسم مكـان أو مـصدر ميمـي    ¼مفعل½ إما ¼الْمعنى½حبيث مىت أطلق أو أحس الشئ األول فهم منه الثاين، و          

:  يف معانيها األصلية يؤول عنه بـاملفعول حنـو     مبعىن املفعول؛ ألنه إذا تعذّر استعمال الظروف أو املصادر        
:  أي¼هذا ضرب األمـري ½: ، ويقال ¼ ومركوب فاره  ¼مشروب عذب ½:  أي ¼مركب فاره ½ و ¼مشرب عذب ½

 على صيغة اسم املفعـول قلّبـت الـواو يـاء مبوجـب اإلعـالل وأبـدلت الـضمة           ¼معنوي½مضروبه، أو أصله    
م ا كان هـذا التخفيـف غـري قياسـي لفقـدان نظـريه يف كـال       كسرة والكسرة فتحة على خالف القياس، وإنم  

 مـا لـيس   ¼املفـرد ½ـ عن اللفظ أو يفهم به ال مـا ألجلـه اللفـظ، واملـراد بـ      ما يعنى : العرب، ويف االصطالح  
  .وغريه" ه"مبركّب، 

منقسمة إىل هذه األقسام الثالثة، وإنما احنصرت يف ثالثـة أقـسام؛ ألنّ    : أي ]أخل... منحصرة[ :قوله  )١(
الكلمة الختلو إما أن تدلّ على معىن يف نفسها أو ال، فإن كان الثاين فهو احلرف، وإن كان األول فال 

األول ختلو إما أن يقترن معناها بأحد األزمنة الثالثـة أو ال، فـإن كـان الثـاين فهـو االسـم، وإن كـان               
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ويقتـرن    نفـسها  أو تدلّ على معىن يف     على معىن يف نفسها وهو احلرف،     
ولَـم   أو تدلّ على معىن يف نفسها،  معناها بأحد األزمنة الثالثة وهو الفعل     

كلمـة تـدلّ علـى معـىن يف         : االسـم )١( فحـد  .االسـم  ه وهـو  يقترن معناها بِ  
ــة     ــة الثالث ــد األزمن ــرن بأح ــري مقت ــسها غ ــين نف ــال  : أع ــي واحل املاض

زيـد  ½ :عنـه حنـو   )٢(وعالمته صحة اإلخبـار    ¼علم½ و ¼رجل½كـ واالستقبال
                                                

تقسيم الكلي إىل اجلزئيات كتقسيم احليوان إىل اإلنسان والفرس     : ثُم التقسيم على نوعني   .  الفعل فهو
والغنم وغريها، وتقسيم الكلّ إىل األجزاء كتقسيم السكنجبني إىل املاء واخللّ والعسل، واملراد ههنا              

 مـستغنياً عـن الفعـل، وقـدم الفعـل علـى       األول، ثُم املصنف قدم االسم على الفعل يف التقسيم لكونـه          
احلرف لكونه مستقال يف املعىن، وقدم احلرف يف وجه احلصر؛ ألنه يف اللغة الطرف، فذكره مـرة يف     
طرف االنتهاء وأخرى يف طرف االبتداء، وقدم الفعل على االسم؛ ألنّ تعريف الفعل وجودي وتعريف     

  .وغريه" ي"االسم عدمي واألعدام تعرف مبلكاِتها، 
املنع، سمي به التعريف؛ ألنـه مينـع دخـول الغـري فيـه، واملـراد        : احلد يف اللغة   ]إخل...فحد االسم [ :قوله  )١(

 عند البصريني مبعىن العلـو، وسـمي هـذا القـسم           ¼مسو½: ههنا باحلد املعرف اجلامع املانع، واالسم أصله      
 وأبنيـة اشـتقاق   ¼سـمي ½ ويف التصغري  ¼أمساء½يئه يف اجلمع    اسماً لسموه على أخويه، والدليل على ذلك جم       

: ، فكلّ هذا يدلّ على أنه ناقص ال مثال؛ ألنه لو كان مثاالً لقيل يف أمثلة اشتقاقه    ¼ يسمي سمى½االسم حنو   
لمـة  ك½:  مبعىن العالمة، وسمي به لكونه عالمة على مسماه، وقوله     ¼وسم½أصله  : ، وقيل ¼وسم يسم ومساً  ½

 فصل خـرج بـه احلـرف؛ ألنـه ال يـدلّ      ¼يف نفسها½:  جنس يشتمل احملدود وغريه، وقوله    ¼تدلّ على معىن  
 فصل آخر خرج بـه الفعـل، واملـراد بعـدم االقتـران مـا ال          ¼إخل...غري مقترن ½: على معىن يف نفسها، وقوله    

  ". يف احلد، ¼نعم½ و¼بئس½ و¼كاد½يكون مقترناً حبسب الوضع فال يدخل مثل 
 شرع املصنف بعد الفراغ عن تعريف االسم يف بعض خواصه إليضاح         ]إخل... صحة اإلخبار [ :قوله  )٢(

صـحة اإلخبـار   ½: التعريف؛ ألنّ الشئ كما يعرف حبده كذلك يعرف بعالمته وخواصه، ومعـىن قولـه           
نداً إليـه، وكـذا   أن يصح اإلخبار عنه، فكونه مسنداً إليه من خواصـه؛ ألنّ الفعـل ال يكـون مـس           : ¼عنه

اإلضافة؛ ألنها إما للتعريف أو للتخصيص أو للتخفيف وكلّ ذلـك ال يكـون إالّ يف االسـم، وكـذا الم       
التعريف؛ ألنّ الالم لتعيني املعىن املستقلّ وهو ال يكون إالّ يف االسم؛ ألنّ الفعـل وإن دلّ عليـه لكـن           
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ــ ودخول الم التعريـف      ،¼غالم زيد ½ :واإلضافة حنو  ،¼قائم  ،¼الرجـل ½ك
والنداء والتصغري والنعت واجلمع والتثنية ،¼بزيد½ :حنو والتنوين واجلر 

 عليه حمكوماً يكون أن)١(عنه اإلخبار ومعىن ،االسم خواص هذه كلّ فإنّ
 لكونـه  ال قـسيميه  على هلسمو مساًا ىويسم،  مبتدأً أو مفعوالً أو فاعالً لكونه
 داللـةً  نفـسها  يف معـىن  على تدلّ)٢(كلمة :الفعل وحد ،املعىن على ومساً
ــ  املعىن ذلك بزمان مقترنةً  أن وعالمتـه  ،¼اضـرب  يـضرب،  ضـرب، ½ك

                                                
لذات والذات ال يكون إالّ امسـاً، وكـذا اجلـر؛ ألنـه     داللة تضمنيا ال مطابقيا، وألنّ الالم لتعيني ا  

أثـر حـرف اجلـر فكمـا حـرف اجلـر خمـتص باالسـم فكـذا أثـره، وكـذا التنـوين؛ ألنـه يوجـب               
االنقطاع عما بعده والفعل يوجب االتصال ِبما بعده وهو الفاعل، وكذا التثنيـة واجلمـع؛ ألمـا        

:  وال تغـاير يف الفعـل، أمـا تثنيـة الفعـل واجلمـع حنـو        يستلزمان التعـدد والتعـدد يـستلزم التغـاير        
 فراجع إىل الفاعل، وكذا النعت والتـصغري؛ ألنّ الفعـل ال يوصـف وال يـصغر،              ¼ضربوا½ و ¼ضربا½

فـإنّ  ½: وكذا النداء؛ ألنّ املنادى كون االسم مدعوا مسماه وال ميكـن الـدعاء يف الفعـل، وقولـه                 
ملبتدي وللتنبيه على قصور فهمـه وقلّـة بـضاعته؛ فإنـه رمبـا ال       للتيسري للطالب ا   ¼إخل...كلّ هذه 

 ".ي، ه"يفهم شيئاً مالَم يصرح به، 
 لَما كان سائر اخلواص ظاهر املراد لَم حيتج إىل تفسريه ثانيـاً إالّ     ]إخل... ومعىن اإلخبار عنه  [ :قوله  )١(

ومعىن اإلخبـار عنـه كـذا    :  وإظهاره، فقال فإنه خفي املعىن، فأشار إىل بيانه¼صحة اإلخبار عنه ½: قوله
 املراد به مفعول ما يـسم فاعلـه وإالّ فاملفاعيـل اخلمـسة لـيس منـها شـئ          ¼أو مفعوالً ½: وكذا، وقوله 

االسم اخل، إشارة إىل أنّ املختار عنده ما ذهب إليه البصريون من :  أي¼يسمى½: حمكوماً عليه، وقوله
يعلـو علـى   : سني وسـكون املـيم مبعـىن العلـو؛ ألنـه يـسمو أي      أنّ االسم مأخوذ من السمو بكـسر الـ      

  ".ه"قسيميه، 
بنفـسها، صـفة   :  أي¼تدلّ على معـىن يف نفـسها    ½: موصوف جنس يشتمل املقصود وغريه، وقوله      ]كلمة[ :قوله  )٢(

ان مـا   فصل آخر خرج به االسم، واملراد باالقتر¼داللة مقترنة بزمان ذلك املعىن½: فصل خرج به احلرف، وقوله    
  ".ه "¼عسى½ و¼نعم½يكون حبسب الوضع فال خيرج مثل 
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واجلـزم  ¼سـوف ½و والـسني  ¼قـد ½ ودخـول  ،)١(عنـه  ال بـه  اإلخبار يصح، 
ــه ،واملــضارع املاضــي إىل والتــصريف ــراً وكون ــاً أو أم ــ ،ي صالوات 

 :حنـو  الـساكنة  التأنيث وتاء ،¼ضربت½ :حنو املرفوعة البارزة الضمائر
 بـه  اإلخبار ومعىن. الفعل خواص هذه كلّ فإنّ التأكيد ونوين ،¼ضربت½

                                                
ما يكون مع :  احلاصل أنّ صحة اإلخبار به على قسمني أحدمها ] أن يصح اإلخبار به ال عنه      [ :قوله  )١(

ما يكون مـع عـدم الـصحة، فـاألول مـن عالمـات االسـم، والثـاىن مـن             : صحة اإلخبار عنه، وثانيهما   
إنّ ½:  أو للتقليل حنو¼قد قامت الصلوة  ½: ؛ ألا إما للتقريب حنو    ¼دخول قد ½: عالمات الفعل، وقوله  

﴾ وكلّ ذلك ال يتـصور إالّ يف الفعـل،   قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني ﴿:  أو للتحقيق حنو   ¼الكذوب قد يصدق  
وذلك ال يكون إالّ  األوىل للقريب والثانية للبعيد، ،؛ ألما وضعتا لالستقبال   ¼والسني وسوف ½: وقوله

 أنّ الـسني جـاءت علـى سـتة أنـواع       ¼سـوف ½يف الفعل، واحلكمة يف ذكر الـسني معرفـاً بـالالم دون             
: لوجـود الـشئ علـى صـفة حنـو        : طلبـت العجلـة، والثـاين     :  أي ¼اسـتعجلت ½: للطلـب حنـو   : أحدها

جعلتـه  :  أي ¼اسـتحجرت الطـني   ½: للتحويـل حنـو   : وجدتـه عظيمـاً، والثالـث     :  أي ¼استعظمت زيداً ½
: سـني الزيـادة حنـو   : ، واخلـامس ¼سيـضرب زيـد  ½: سـني االسـتقبال كمـا مـر حنـو         : حجراً، والرابع 

السكتة، وهي الّـيت  : سني الكسكسة أي:  وهذه اخلمسة خمتصة بالفعل، والسادس¼استطاع يستطيع ½
عـيني،  ، فإذا كانت متنوعـة احتـاج إىل الت       ¼مررت بكس ½: تلحق آخر كاف املؤنث حالة الوقف حنو      

؛ ألنـه أثـر اجلـوازم واجلـوازم خمتـصة بالفعـل فكـذا أثرهـا،         ¼واجلزم½: فجاء باملعرف بالالم، وقوله   
 ؛¼اتـصال الـضمائر إخل  ½: أمراً أو ياً؛ ألما للطلب والطلـب ال يكـون إالّ يف الفعـل، وقولـه       ½: وقوله
ص األصـل باألصـل، وأمـا املرفوعـة     اإلبراز أصل يف الفاعلية والفعل أصل يف اقتضاء الفاعل، فاخت   ألنّ  

 عـن التـاء   ¼وتاء التأنيث الـساكنة ½: فألنّ الرفع عالمة الفاعل والفاعل إنما يكون للفعل، واحترز بقوله      
املتحركة الالحقة باالسم، وإنما لَم جيعل األمر بالعكس بأن ختتص التاء الساكنة باالسم واملتحركة 

 ثقيـل، فاملتحركـة باالسـم والـساكنة بالفعـل أوىل تعـادالً بينـهما،                بالفعل؛ ألنّ االسم خفيف والفعل    
 ¼يـسمى إخل ½: ؛ ألما لتأكيد الطلـب والطلـب ال يكـون إالّ يف الفعـل، وقولـه          ¼نوين التأكيد ½: وقوله
 الفعل؛ ألنه يف اللغة فعل الفاعل وهو احلدث، ال الزمان والفاعل، لكـن يـسمى بـه لتـضمنه فعـالً       :أي

  .وغريها" و"فيكون تسمية الفعل االصطالحي بتسمية الفعل اللغوي، لغويا، 
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 ألنّ املــصدر وهــو أصــله باســم فعــالً ىويــسم ،بــه حمكومــاً يكــون أن
 علـى  تـدلّ  ال ةكلمـ  :)١(وحـد احلـرف    ،حقيقـةً  الفاعـل  فعل هو املصدر

علـى  تدلّ بل نفسها يف معىن  معناهـا  فـإنّ  ¼نمِـ ½ :حنـو  غريهـا،  يف معـىن 
ــ  االبتـداء  منـه  مـا  ذكـر  بعـد  إالّ عليـه  تـدلّ  ال وهي االبتداء  ¼البـصرة ½ك

 ال أن وعالمتـه  ،¼الكوفـة  إىل البصرة من سرت½ :تقول ،مثالً ¼الكوفة½و
عالمـات  وال ألمسـاء ا عالمـات  يقبـل  ال وأن بـه،  وال عنه اإلخبار يصح 

 :حنـو  االمسـني  بـني  كـالربط  ،فوائد العرب كالم يف)٢(وللحرف ،األفعال
ــد½ ــدار يف زي ــني ،¼ال ــد½ :حنــو والفعل ــضرب أن أري  وفعــل اســم أو ،¼ت

 ،¼أكرمتـه  زيـد  جـاءين  إن ½ :حنـو  اجلملـتني  أو ،¼باخلـشبة  ضـربت ½كـ
. تعـاىل  اهللا شـاء  إن الثالـث  القـسم  يف تعرفها يتالّ الفوائد من ذلك وغري

                                                
يف طرفهـا، واملـراد   :  أي¼فالن يف حـرف الـوادي  ½:  وهو يف اللغة الطرف كما يقال  ]وحد احلرف [ :قوله  )١(

 جـنس يـشتمل   ¼ةمـ لك½: بالطرف أنّ االسم والفعل يقعان عمـدة يف الكـالم واحلـرف لـيس كـك، وقولـه             
احلـرف إذا  :  فصل خرج به االسم والفعل، فإن قلت¼ال تدلّ على معىن يف نفسها½:  وقولهاملقصود وغريه، 

إنّ : لَم يدلّ على معىن فكيف يصح كونه قسماً مـن الكملـة؛ ألـا ال تكـون إالّ مـا يـدلّ علـى معـىن، قلنـا              
غـري صـحيح،   احلرف ال يدلّ على معىن إذا لَم يطلق إطالقاً صحيحاً، وإطـالق احلـرف بـال ضـم ضـميمة            

أواملراد باإلطالق أن يستعمله أهل اللسان يف حماوراِتهم لبيان املقاصد، واستعمال احلرف يف املقاصد ال         
سرت من البـصرة إىل  ½: يكون بدون ضم ضميمة، فإذا ضممت الضميمة يدلّ احلرف على معىن، فإذا قلت      

  .وغريه" و" على االنتهاء، ¼إىل½ على االبتداء و¼من½ مثالً تدلّ ¼الكوفة
 توهم أنّ البحـث عنـه بـال    ¼إنّ احلرف ال يكون مخبراً عنه وال مخبراً به½:  لَما قال ]وللحرف[ :قوله  )٢(

للحرف يف كالم العرب أمور ثابتة بعيدة :  يعىن¼وللحرف يف كالم العرب فوائد    ½: فائدة، فاندفع بقوله  
  ".ي"ىل كثرة فوائده،  بصيغة مجع الكثرة إمياء إ¼فوائد½عن الشك، ويف ذكر 
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ــاً ىويــسم ــاً: أي حرفــاً الكــالم يف لوقوعــه حرف ــيس إذ طرف  مقــصوداً)١(ل
 كلمتني نتضم لفظ: )٢(الكالم :. إليه واملسند املسند مثل بالذات

 تفيــد حبيــث األخــرى إىل)٣(الكلمــتني حــدىإ نــسبة واإلســناد باإلســناد،
قـام  ½و¼ زيـد قـائم   ½: وحنـ )٤(عليهـا  الـسكوت  يـصح  ةًتام فائدةً باملخاطَ

                                                
أنـه ال نـسلّم أنّ احلـرف يف طـرف الكـالم؛ ألنّ           :  كأنه جواب سؤال تقديره    ]إخل... إذ ليس [ :قوله  )١(

 فـإذا لَـم يكـن    ¼إخل... إذ ليس½:  ليس يف طرف، فأجاب املص بقوله ¼زيد يف الدار  ½:  يف قولكم  ¼يف½
  ".ه"مقصوداً بذاته كان طرفاً من املقصود، 

 ¼لفـظ ½: ما قال املـص، وقولـه  : ما يتكلّم به، ويف االصطالح:  الكالم يف اللغة   ]إخل... كالمال[ :قوله  )٢(
 فصل خـرج بـه املهمـالت واملفـردات،         ¼تضمن كلمتني ½: جنس يشتمل املوضوع واملهمل، وقوله    

ِفي  فصل آخر خرج به املركّبات الغري الكالمية ِمما ال إسناد فيه كالتركيـب اإلضـا             ¼باإلسناد½: وقوله
 أعم مـن أن تكونـا حقيقيـتني أو    ¼كلمتني½ـوالتعدادي والصوِتي وغريها لعدم اإلسناد فيها، ثُم املراد ب       

ديـز  ½ و¼هذا اللفظ مهمـل ½ ألنه يف حكم ؛¼جسق مهمل ½حكميتني فال خيرج من تعريف الكالم مثل        
 جبامع ألفـراده؛ ألنـه   تعريف الكالم ليس  : ، فإن قلت  ¼هذا اللفظ مقلوب زيد   ½ يف حكم    ¼مقلوب زيد 

كلّ واحد :  ألنه ليس ههنا لفظ آخر حتى يكون متضمناً هلذين الكلمتني، قلنا؛¼زيد قائم½خرج منه مثل 
من الكلمتني فيه متضمن ألخرى كتضمن الكلّ للجزء كصورة اإلنسان من حيث امـوع متـضمن           

  ".ه"ألجزاءه كاليد والرجل وكذا البيت متضمن للسقف واجلدران، 
سواء كانت نسبة الكلمـة الثانيـة إىل األوىل كمـا  يف اجلملـة االمسيـة                ]نسبة إحدى الكلمتني  [: قوله  )٣(

  ".ه"، ¼قام زيد½: ، أو نسبة األوىل إىل الثانية كما يف اجلملة الفعلية حنو¼زيد قائم½: حنو
ــ     [: قوله  )٤( ب للفـظ آخـر، أو يـصح    سـكوت املـتكلّم حبيـث ال ينتظـر املخاطَـ       :  أي ]يـصح الـسكوت اه

نـسبة إحـدى   ½: سكوت املخاطَب حبيث ال حيتاج إىل املـتكلّم كالمـاً ثانيـاً علـى تلـك الفائـدة، وقولـه                    
 فصل خرج به ما ال يكون مفيـداً  ¼حبيث تفيد املخاطب فائدة تامة  ½:  جنس، وقوله  ¼خرىاألالكلمتني إىل   

احملكـوم عليـه واحملكـوم بـه     :  مـن أربعـة أمـور   للمخاطب كنسبة اإلضافة؛ ألنه ال بد يف النـسبة املفيـدة   
 حمكـوم بـه ونـسبة القيـام إىل     ¼قائم½ حمكموم عليه و   ¼زيد½ـ ف ¼زيد قائم ½: والنسبة احلكمية واحلكم، حنو   

  ".ه"كانت أو فعلية،  زيد نسبة حكمية والربط هو احلكم، فهذه األمور ال توجد إالّ يف اجلملة امسية
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 :حنـو  امسـني  مـن  إالّ حيـصل  ال الكـالم  أنّ فعلـم  ،مجلةً ىويسم ،¼زيد
 ¼زيـد  قـام ½ :حنـو  واسـم  فعـل  مـن  أو ،ةًامسيـ  مجلةً ىويسم ¼قائم زيد½

مجلةً ىويسم غريمهـا  يف معـاً  إليـه  واملـسند  املـسند  يوجد ال إذ ؛ةًفعلي 
: قلنـا  ،¼زيـد  يا½ :حنو بالنداء)١(نوقض قد :قيل فإن ،منهما للكالم بد وال

 ،عليـه  نقـض  فـال  الفعـل،  وهو ¼أطلب½و ¼أدعو½ مقام قائم النداء حرف
 .واملعني قاملوفّ واهللا الثلثة األقسام يف فلنشرع مةاملقد من فرغنا وإذا

                                                
: وقض ما ذكر من احنـصار الكـالم بأنـه ال حيـصل إالّ باسـم وفعـل، بالنـداء أي         ن:  أي ]قد نوقض [ :قوله  )١(

 وهمـا الفعـالن،   ¼أطلـب ½ و¼أدعـو ½حرف النداء قائم مقام  : قلنا: باملنادى، وكذا باملندوب، فأجاب قائالً    
ال نقـض؛   فـ ¼أتفجـع زيـداً  ½: ¼اهوا زيـد ½  فأصل¼أتفجع½، وكذا واو الندبة قائم مقام ¼أدعو زيداً ½أصله  : أي

حرف النـداء قـائم   : ألنّ الكالم حاصل من اسم وفعل ال من حرف وفعل، كما ذهب إليه املبرد، فإن قلت       
 حيـصل تركيـب فعـل واسـم     ¼أدعـو ½ ألنّ يف ؛¼زيـد ½ دون ¼يـا ½ فينبغي أن يتم الكالم مبجـرد   ¼أدعو½مقام  

. ¼ضربت زيـداً ½: ر سائر املفاعيل حنواألمر كذلك، لكن ذكر زيد كذك:  قلنا،¼أنا½منوي مستتر فيه وهو   
مـن اسـم واسـم، ومـن فعـل      : ثُم العقل يقتضي أن يكون الكالم ستة أنواع ثلثة منها مـن جـنس واحـد أي              

مـن اسـم وفعـل، ومـن اسـم وحـرف، ومـن فعـل          : وفعل، ومن حرف وحرف، وثلثة منها من جنسني أي        
إذ ال ½: ، ومن اسم وفعل ِلما بين املص بقولـه من اسم واسم: وحرف، لكنه ال حيصل إالّ من الِقسمني أي 

  ".ه"، ¼يوجد املسند واملسند إليه معاً إالّ فيهما

: نوقض ما ذكر من احنـصار الكـالم بأنـه ال حيـصل إالّ باسـم وفعـل، بالنـداء أي        :  أي ]قد نوقض [ :قوله  )١(
ا الفعـالن،   وهمـ ¼أطلـب ½ و¼أدعـو ½حرف النداء قائم مقام : قلنا: باملنادى، وكذا باملندوب، فأجاب قائالً    

 فـال نقـض؛   ¼أتفجـع زيـداً  ½: ¼اهوا زيـد ½  فأصل¼أتفجع½، وكذا واو الندبة قائم مقام ¼أدعو زيداً½أصله  : أي
حرف النـداء قـائم   : ألنّ الكالم حاصل من اسم وفعل ال من حرف وفعل، كما ذهب إليه املبرد، فإن قلت      

 حيـصل تركيـب فعـل واسـم     ¼أدعـو ½ ألنّ يف ؛¼زيـد ½ دون ¼يـا ½ فينبغي أن يتم الكالم مبجـرد  ¼أدعو½مقام  
. ¼ضربت زيـداً ½: األمر كذلك، لكن ذكر زيد كذكر سائر املفاعيل حنو:  قلنا،¼أنا½منوي مستتر فيه وهو  

مـن اسـم واسـم، ومـن فعـل      : ثُم العقل يقتضي أن يكون الكالم ستة أنواع ثلثة منها مـن جـنس واحـد أي             
مـن اسـم وفعـل، ومـن اسـم وحـرف، ومـن فعـل         : ا من جنسني أي   وفعل، ومن حرف وحرف، وثلثة منه     

إذ ال ½: من اسم واسم، ومن اسم وفعل ِلما بين املص بقوله     : وحرف، لكنه ال حيصل إالّ من الِقسمني أي       
 ".ه"، ¼يوجد املسند واملسند إليه معاً إالّ فيهما



  
  

 

األو القسم
ّ

 املعرب إىل)١(ينقسم وهو ،تعريفه مر وقد االسم يف :ل
 االسم يف لاألو الباب. وخامتة بابني يف أحكامه فلنذكر ،واملبين
. فصول ففيها مةاملقد اأم، وخامتة مقاصد وثالثة مةمقد وفيه املعرب
: وال غريه مع)٣(بركّ اسم كلّ وهو املعرب االسم)٢(تعريف يف 

                                                
 ألنّ االسم ال خيلو إما أن يكـون مفـرداً أو مركّبـاً، فـاألول مبِنـي، والثـاين ال       ]ينقسم إىل اهـ [ :قوله  )١(

 أنّ اإلعـراب يف  اعلـم  ملبِني األصل أو ال، فالثـاِني معـرب واألول مبِنـي، و      خيلو إما أن يكون مشاِبهاً    
  ع :اإلبانة واإلظهاركقول الشاعر: اللغة جاء باملعنيني األول

  وأُعِرب أحياَناً أناَ فَأصارح  وإني أكْنو عن قَذُور بغيرها
:  فسدت، فَالْمعرب باملعىن األول اسم ظرف أي إذا¼عربت معدته½: والثاين الفساد وااللتباس كقوهلم

ه بإظهـار املعـاين املعتـورة    ه والتباس  فساد الٌزم: حملّ إظهار املعاين، وباملعىن الثاين اسم مفعول أي       
بنى ½ من ¼مبنوي½: عليه، واملبِني مأخوذ من البناء وهو القرار وعدم االختالف واملبين كذلك، وأصله

ِنيبة  ف¼يأدغمت الياء يف الياء، وأبدلت الضم اجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة فأبدلت ياء، ثُم
  ".ي"، ¼مرِمي½ـبالكسر ملناسبة الياء ك

 قدم املعرب على املبِني لكونه أصالً؛ ألنّ املقصود من وضع األلفاظ إظهار ]إخل... يف تعريف[ :قوله  )٢(
  ".ي" إالّ باإلعراب؛ إذ به يعلم أنّ هذا فاعل، وذلك مفعول، وغريها، ما يف الضمري وهو ال حيصل

لعدم  ¼غالم زيد½ املراد بالتركيب تركيب يتحقّق معه العامل، فيخرج عنه حنو ]إخل... ركّب[ :قوله  )٣(
ال يناسـب مناسـبة مـؤثّرة يف منـع اإلعـراب،         :  أي ¼وال يشبه مبِنـي األصـل     ½: حتقّق العامل فيه، وقوله   

مخـسة  ½؛ ألنه يف تقدير ¼مخسة عشر½أن يتضمن احلرف كـ   :  أحدها ، أنّ املشابهة على أنواع    لماعو
أن يتـضمن معـىن مـبين األصـل كأمسـاء األفعـال؛ فإنهـا              :  فهو متضمن حرف العطف، والثاِني     ¼وعشر

رات، أن يشابه احلرف ِفي االحتيـاج كأمسـاء اإلشـا   : متضمنة ملعىن املاضي واألمر احلاضر، والثالث   
 ¼نـزال ½ و¼تـراك ½ـ املـشاِبهتني لـ   ¼فـساق ½ و ¼فجار½ـأن يشابه باملتضمن ملعىن مبِني األصل ك      : والرابع

 فإنـه يف  ¼يا زيـد ½: أن يقع موضع املبِني حنو: املتضمنني ملعىن األمر احلاضر عدالً ووزناً، واخلامس   
احلـرف  : أعِنـي ½: ، وقولـه  ¼كأدعـو ½: موضع الكاف االمسية املشاِبهة لكاف احلرف اخلطابيـة حنـو         

 هـذا هـو املـشهور عنـد مجهـور النحـاة، وإنمـا قيـد املـص األمـر            ¼إخل... واألمر احلاضر واملاضي  
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 ¼زيد½ :حنو واملاضي، احلاضر واألمر احلرف :أعين األصل بينم يشبه
 قام½ يف ¼هؤالء½ وال ،التركيب لعدم)١( وحده¼زيد ½ال ¼زيد قام½ يف

 خيتلف أن حكمه :. ¼نامتمكّ ½ىويسم، )٢(الشبه لوجود ¼هؤالء
 رأيت½و ¼زيد جاءين½ :حنو لفظياً اختالفاً)٣(العوامل باختالف آخره
 رأيت½و ¼موسى جاءين½ :حنو تقديرياً أو ،¼بزيد مررت½و ¼زيداً

                                                
باحلاضر؛ ألنّ األمر للغائب معرب باإلمجاع، وإنما لَم يعد اجلملة من املبنيات؛ ألنّ مبِني األصل ال           

  ".ه"جلملة معرب حمال فال يكون من مبنيات األصل، يكون له إعراب لفظاً وال تقديراً وال حمال وا
 بتأويـل  ¼زيـد ½ حـال عـن   ¼وحده½ال يعرب زيد حال كونه مفرداً، فكلمة    :  أي ]ال زيد وحده  [ :قوله  )١(

 ألنّ املعرب عنده ما له استحقاق اإلعـراب         ؛¼لعدم التركيب ½: مفرداً، وقوله : متوحداً أي : النكرة أي 
الّ بالتركيـب فلهـذا أخـذ التركيـب يف تعريـف املعـرب، وعنـد صـاحب         بالفعـل، وذلـك ال حيـصل إ   

 وحده معرب عنده لصالحية اإلعراب ¼زيد½ـالكشاف املعرب ما له صالحية اإلعراب بعد التركيب، ف
  ".ه"بعد التركيب، 

داللة يف الاملشابهة، وهذه املشابهة للحرف مبعىن أنّ احلرف كما حيتاج : أي ]لوجود الشبه[ :قوله  )٢(
 حيتـاج يف الداللـة علـى املعـىن إىل مـشار إليـه       ¼هـؤالء ½ آخر، كذالك لفظ     على املعىن إىل ضم شيء    

بإشارة حسية، وعدم مشابهة االسم مببِني األصل شرط لكونه معرباً، فإذا فقد الشرط فقد املشروط،            
كـلّ  ½: فعلـم بقولـه  وجودي وهو وجود التركيـب  :  أنّ املعرب ال حيصل إالّ بشرطني أحدمها  اعلمو

وال يـشبه مبِنـي   ½: عدمي وهو عدم املشابهة ِبمبِني األصل فعلـم بقولـه  : ، والثاين¼اسم ركّب مع غريه 
  ".ي"، ¼األصل

خيتلف إعراب االسم املعرب بسبب اختالف العوامل املختلفة يف العمل : أي ]باختالف العوامل[:قوله  )٣(
 يف ¼موسى½، أو تقديريا كما يف ¼مررت بزيد½ و¼رأيت زيداً½ و¼يدجاءين ز½ يف ¼زيد½ـاختالفاً لفظيا ك

 ¼إنّ زيـداً مـضروب  ½ يف مثل ¼زيد½ فال يرد بنحو ¼مررت مبوسى ½ و ¼رأيت موسى ½ و ¼جاءين موسى ½
 بأن دخل عليه العوامل املختلفة ولَم خيتلف آخره؛ ألنا قيدنا ¼إني ضارب زيداً½ و¼إني ضربت زيداً½و

  .وغريه" و"ختالف العوامل يف العمل وههنا ليست العوامل خمتلفة يف العمل تأمل، اختالفاً با



  
  

 

 املعرب، آخر خيتلف به)١(ما اإلعراب. ¼مبوسى مررت½و ¼موسى
على االسم وإعراب. والياء واأللف والواو والكسرة، والفتحة ةكالضم 
. جر أو نصب أو رفع به)٢(ما والعامل. وجر ونصب رفع أنواع ثالثة
 قام½ :حنو الكلّ مثال)٣(األخري احلرف هو االسم من اإلعراب وحملّ
 حملّ والدال ،إعراب ةوالضم معرب، ¼زيد½و عامل، ¼قام½فـ ¼زيد

 )٤(ناملتمكّ االسم إالّ العرب كالم يف يعرب ال أنه واعلم ،اإلعراب
.تعاىل اهللا شاء إن الثاين القسم يف حكمه يءوسيج املضارع والفعل
: اف،أصن تسعة وهي االسم إعراب)٥(أصناف يف يكون أن :لاألو 

                                                
 للسببية، واملتبادر من السبب    ¼به½:  عبارة عن الشئ، والباء يف قوله      ¼ما½كلمة   ]إخل... اإلعراب ما [ :قوله  )١(

يـدة فلـيس تعريـف     عبب ال السبب القريب وهي احلركات واحلروف اإلعرابية ال العوامل؛ ألا مـن األسـبا            
  ". غ، و"اإلعراب غري مانع عن دخول الغري فيه تدبر، 

 املراد من العامل ههنا عامل االسم بقرينـة البحـث عنـه، فـال يكـون تعريـف            ]إخل... والعامل[ :قوله  )٢(
نّ  أاعلـم  وغريها؛ ألا عوامل الفعل وليس البحث ههنا عنـه، ثُـم   ¼لَما½ و¼لَم½العامل غري جامع بنحو    

ختاره املصنف، ومنهم مـن ذهـب إىل   ريف العامل فمنهم من ذهب إىل ما ا     النحويني قد اختلفوا يف تع    
  ".ي"، كذا يف "ك"أنّ العامل ما به يتقوم املعىن املقتضي لإلعراب واختاره الشيخ ابن احلاجب يف 

لفصل للحصر ودفعـاً لتـوهم أنّ    ال األول وال األوسط، وإنما جاء بضمري ا       :  أي ]هو احلرف األخري  [ :قوله  )٣(
حملّ اإلعراب يف التثنية واجلمع املذكّر الساِلم هو ما قبل النون فال يكون حملّ اإلعراب حرفاً أخـرياً؛ ألنّ          

  ".ي"هذه النون عوض عن احلركة فهو ليس حبرف أخري بل احلرف األخري هو ما قبل النون، 
؛ ألنّ من األمساء مـامل يكـن متمكّنـاً لَـم يكـن معربـاً،           ¼تمكّنامل½ـ قيد االسم ب   ]االسم املتمكّن [ : قوله )٤(

؛ ألنّ من األفعال مامل يكن مضارعاً أو أمراً غائباً لَم يكن معرباً، هـذا إذا  ¼املضارع½ـووصف الفعل  ب  
  ".ي"لَم يتصل به نون التأكيد وال نون مجع املؤنث، 

  القسم، ولَما كانت األمساء ختتلف يف استحقاق األصناف مجع صنف وهو ]إخل... يف أصناف[ :قوله  )٥(
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 باملفرد)١(وخيتص بالكسرة، واجلر بالفتحة والنصب ةبالضم الرفع
 ةعلّ حرف آخره يف يكون ال ما النحاة عند وهو الصحيح، املنصرف

 أو واو آخره يف يكون ما وهو الصحيح،)٢(جمرى وباجلاري ،¼زيد½كـ
 نصرفامل)٣(راملكس وباجلمع ،¼ظيب½و ¼دلو½كـ ساكن قبلهما ما ياء
 ودلواً زيداً رأيت½و ¼ورجال وظيب ودلو زيد جاءين½ :تقول ¼رجال½كـ

 يكون أن :الثاين ،¼ورجال وظيب ودلو بزيد مررت½و ¼ورجاالً وظبياً
                                                

أقسام الرفع فبعضها يستحق الرفع بالضمة وبعضها بالواو وبعضها باأللف، وكذا ختتلف يف استحقاق      
أقسام النصب واجلر قسم املص باعتبار االستحقاق أصناف اإلعراب إليـضاح أحواِلهـا يف األصـناف             

ظي أصالً وأكثر قدمه يف البيان على اإلعراب التقديري، وقدم من تلك باإلعراب، ولَما كان اإلعراب اللف
كون ذلك اإلعراب باحلركات؛ فإنّ أصل     : األصناف األول على غريه لكونه أشرفها لوجهني أحدمها       

كونه باحلركات الثلث؛ فإنّ أصل   : اإلعراب أن يكون باحلركات واإلعراب باحلروف فرعه، والثاِني       
  ".ي"ون باحلركات الثلث، واإلعراب باحلركتني خالف األصل، اإلعراب أن يك

 املراد باملفرد ههنا ما يقابل املثنى واموع، فبقيد اإلفراد خـرج التثنيـة،           ]إخل... وخيتص[ :قوله  )١(
ويف قيد االنصراف احتراز عن غري املنصرف، ويف قيد الصحيح احتـراز عـن املفـرد املنـصرف الغـري             

 الستة؛ فإنها مفردة منصرفة لكنها غري صحيحة، فاألربعة منـها ناقـصة واويـة وهـي     الصحيح كاألمساء 
، والواحـد  ¼ذَوو½:  أصـله ¼ذو مـال ½، والواحد منها لفيف مقرون وهو  ¼أبوك وأخوك وهنوك ومحوك   ½

ري ، فحذفت اهلاء وأبدلت الواو ميماً يف غ¼أفواه½ بدليل ¼فوه½؛ إذ أصله ¼فوك½منها أجوف واوي وهو 
  ".ه"حالة اإلضافة، 

 إنما سمي هذا به لعدم ثقـل اإلعـراب عليـه بـسبب وجـود الـساكن           ]إخل... بالْجاري جمرى [ :قوله  )٢(
 ¼يـسري ½ و¼وصـول ½وحبصول استراحة اللسان بسكون ما قبل حرف العلّة، فيتحمل كلّ حركة حنـو               

  ".ه، ي"، ¼ِوقاية½و
، ¼عاملون½ و¼ضاربون½:  بقيد املكسر عن مجع السالمة حنو احترز]إخل... وباجلمع املكسر[ :قوله  )٣(

  ".ه"، ¼نواصر½ و¼ضوارب½: واحترز بقيد املنصرف عن اجلمع املكسر الغري املنصرف حنو



  
  

 

 السامل ثاملؤن جبمع وخيتص ،بالكسرة واجلر)١(والنصب ةبالضم الرفع
 :الثالث، ¼مبسلمات مررت½و ¼مسلمات رأيت½و ¼مسلمات هن½ :تقول
 املنصرف بغري وخيتص، )٢(بالفتحة واجلر والنصب ةبالضم الرفع يكون أن
 :الرابع ،¼بعمر مررت½و ¼عمر رأيت½و ¼عمر جاءين½ :تقول ¼عمر½كـ
 باألمساء وخيتص بالياء، واجلر باأللف والنصب بالواو الرفع يكون أن
ةالست ٣(ًرةمكب(وأبوك كأخو½ يوه م،املتكلّ ياء غري إىل مضافةً دةًموح 

                                                
 ¼إخل..خيـتص ِبجمـع املؤنـث الـساِلم      ½:  فالنصب ههنا تـابع للجـر، وقولـه        ]إخل... والنصب[ :قوله  )١(

الصطالحي وهو ما كان يف آخره ألف وتاء مع قطع النظر عن املفرد، املراد به مجع املؤنث الساِلم ا 
 ِممـا  ¼سـفرجالت ½ و¼سـجالت ½ و¼كوكبات½سواء كان مفرده مذكّراً أو مؤنثاً، فال خيرج مثل      : أي

  ".ي "،¼محراء½ مجع ¼حمر½ـمفرده مذكّر، واحترز بوصف اجلمع بالساِلم عن اجلمع املكسر ك
فاجلر تابع للنصب ههنا على عكـس مجـع املؤنـث الـساِلم، ووجـه متابعـة اجلـر              ]تحةواجلر بالف [ :قوله  )٢(

فيه سببان فمع السببني صار غـري املنـصرف مـشاِبهاً لألفعـال؛ ألنّ يف الفعـل               للنصب أنّ غري املنصرف ما    
منه اجلر كما امتنع احتياجه إىل االسم، فلما شابه الفعلَ امتنع     : اشتقاقه من املصدر والثاِني   : سببني أحدمها 

  ".ه"من الفعل، فجعل اجلر تابعاً للنصب للضرورة، 
: حال كوِنها مكبرة؛ ألا إذا كانت مصغرة كان إعرابها باحلركات حنو:  أي]مكبرة[ :قوله  )٣(

حال كوِنها مفردة؛ ألا :  أي¼موحدة½: ، وقوله¼مررت بأخيك½ و¼رأيت أخيك½ و¼جاءِني أُخيك½
حال كوِنها مضافة إىل غري ياء :  أي¼إخل..مضافة½: كانت مثنة كان إعرابها كإعراب املثنى، وقولهإذا 

 أنّ األمساء الستة لَها اعلماملتكلّم؛ ألا إذا كانت مضافة إىل ياء املتكلّم كان إعرابها تقديريا، و
سواء كان مكبراً أو مصغراً، فحال اإلفراد : مخس أحوال ولَها مخسة إعراب أما األحوال اخلمسة

وحال التثنية واجلمع، وحال اإلضافة إىل ياء املتكلّم، وحال اإلضافة إىل غري ياء املتكلّم، وحال قطع 
رأيت أخاً ½ و¼جاءِني أخ وأُخي½: اإلضافة، وأما اإلعراب اخلمسة ففي األول باحلركات الثلث حنو

جاءِني ½: ي باحلروف كإعراب سائر التثنيات واجلمعات حنو، ويف الثاِن¼مررت بأخ وأخي½ و¼وأخيا
   لوجود حرف اإلعراب يف آخرها، ويف الثالث باحلركات¼مررت بأبوين½ و¼رأيت أبوين½ و¼أبوان
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 رأيت½و ¼أخوك جاءين½ :تقول ،¼مال وذو وفوك ومحوِك وهنوك
 الرفع يكون أن)١(:اخلامس، البواقي وكذا ¼بأخيك مررت½و ¼أخاك
 ىباملثن وخيتص ،قبلها ما املفتوح بالياء واجلر والنصب باأللف

 الرجالن جاءين½: تقول ¼اثنتان½و ¼اثنان½و مضمر إىل)٢(مضافاً ¼كال½و
 مررت½و¼ واثنتني واثنني كليهما الرجلني رأيت½و ¼واثنتان ثنانوا كالمها
 بالواو الرفع يكون أن)٣(:السادس .¼واثنتني واثنني كليهما بالرجلني

                                                
  ".ه"التقديرية، ويف الرابع باحلروف، ويف اخلامس أيضاً باحلركات الثلث، 

فرغ عن بيان ما يعرب باحلروف اإلعرابيـة الثلثـة        الصنف اخلامس، لَما    :  أي ]إخل...اخلامس[ :قوله  )١(
أن يكـون الرفـع بـاأللف والنـصب واجلـر باليـاء       : اخلـامس : شرع يف بيان ما يعرب باحلرفني، فقـال     

 ¼كـال ½، ولَـم يـذكره؛ ألنـه فـرع     ¼كلتا½ وكذا ¼كال½املفتوح ما قبلها، وخيتص هذا القسم باملثنى و  
؛ ألمـا  ¼واثنان واثنتان½: وإنما لَم يكتف بذكر األصل يف قولهوذكر األصل يستغِني عن ذكر الفرع،     

  ".ه"من أمساء العدد وهو خمالف جلميع األمساء يف االستعمال، 
، وفيـه احتـراز عمـا إذا كـان مـضافاً إىل مظهـر فـإنّ حكمـه حينئـذ          ¼كال½ حال عن  ]إخل... مضافاً[ :قوله  )٢(

 بـسقوط  ¼مـررت بكـال الـرجلني   ½ و¼رأيـت كـال الـرجلني    ½ و ¼جاءِني كال الرجلني  ½:  حنو ¼عصاً½كحكم  
 باأللف يف حالـة الرفـع وباليـاء    ¼كال½ِلم قيد املص إعراب   : األلف عن التلفّظ يف األحوال الثلث، فإن قلت       

اعتبار اللفـظ واعتبـار املعـىن،    :  اعتبارين¼كال½ـإنّ ل: يف حالتِي النصب واجلر بقيد اإلضافة إىل الضمري؟ قلنا  
عتبار اللفظ مفرد وباعتبار املعىن مثنى، فلفظـه يقتـضي اإلعـراب باحلركـة ومعنـاه يقتـضي اإلعـراب        فهو با 

باحلرف، فَروِعي فيه كال االعتبارين حبيث لو كان مـضافاً إىل مظهـر أعـرب باحلركـة؛ ألنّ اإلضـافة إىل                   
 ولـو كـان مـضافاً إىل    املظهر أصل واإلعراب باحلركة أيضاً أصل فأعطي األصل األصـلَ رعايـة للتناسـب،      

مضمر أعرب باحلرف؛ ألنّ اإلضافة إىل مضمر خالف األصل واإلعـراب بـاحلرف أيـضاً خـالف األصـل            
  ".ه"فأعطي خالف األصل خالف األصل رعاية للتناسب، 

 الصنف السادس من األصناف املذكورة، لَما فرغ عن بيان األمساء الِّتي:  أي]إخل... السادس[ :قوله  )٣(
  :حلرفني ورفعهما باأللف أخذ يف بيان األمساء الِّتي تعرب باحلرفني ورفعهما بالواو، فقالتعرب با
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 )١(وخيتص ،قبلها ما املكسور بالياء واجلر والنصب قبلها ما املضموم
 أخواا، مع)٢(¼عشرون½و ¼ولوأ½و ¼مسلمون½ :حنو السامل راملذكّ جبمع
 وعشرين مسلمني رأيت½و ¼مال وأولو وعشرون مسلمون جاءين½ :ولتق

  .........)٣(واعلم، ¼مررت مبسلمني وعشرين وأويل مال½و¼ مال وأويل
                                                

  .¼إخل... السادس½
مناسـبة  : إنما اخـتص هـذا الـصنف مـن اإلعـراب جبمـع املـذكّر الـساِلم لـوجهني األول                     ]خيتص[ :قوله  )١(

 لإلعـراب يف أواخرهـا، واملـراد مـن     وجود احلرف الصاحل  : اإلعراب احلريف له يف كوما فرعني، والثاين      
مجع املذكّر الساِلم ما يكون اصطالحيا، وهو مـا يكـون يف آخـره واو أو يـاء ونـون مفتوحـة، أو العبـارة                   

: ، أو حبـذف املعطـوف تقـديرها       ¼وخيـتص بـصيغة مجـع املـذكّر الـساِلم         ½: حبذف املـضاف تقـديرها    
، فـال خيـرج مـن هـذا الـصنف مـن اإلعـراب مثـل         ¼وخيتص جبمع املذكّر الساِلم وما كان على صـيغته       ½
  ".ه"؛ ألا على صيغة مجع املذكّر الساِلم، ¼قلة½ و¼ثبة½ و¼سنة½ مجع ¼قلني½ و¼ثبني½ و¼سنني½

 وأخواِتهـا بعـد ذكـر مجـع         ¼عـشرون ½ و ¼أولـو ½إنّ ذكـر    :  فـإن قلـت    ]إخل... أولو وعشرون [ :قوله  )٢(
 وأخواتها من أفراده، ¼عشرون½ و¼أولو½ع املذكّر أفراده واملذكّر الساِلم مستدرك؛ ألنّ املراد من مج

ال نسلّم أا من أفراده بل من ملحقاته؛ ألنّ صورتها صورة اجلمع وليس لَها مفـرد مـن لفظهـا،           : قلنا
 ¼عـشرون ½ علـى غـري لفظـه، وال يـستقيم يف         ¼ذو½؛ ألنـه مجـع      ¼أولـو ½قـولكم يـستقيم يف      : فإن قلت 

:  وقس على هذا، قلنـا ¼ثلثة½ مجع ¼ثلثون½، و¼عشرة½ مجع ¼عشرون½يكون وأخواِتها؛ ألنه جيوز أن  
 على عدة عشرات وأقلّها ثلث عشرات فينبغي ¼عشرين½ لصح إطالق ¼عشرة½ مجع   ¼عشرون½لوكان  

إنّ هذه األلفـاظ  : ، أو نقول¼ثلثون½ على ثلثني وال قائل به أحد، وعلى هذا ¼عشرين½أن يصح إطالق  
:  وغريها تدلّ على كميات حمصورة وال يكون احلصر يف اجلمع، فإن قلت¼ثلثني½ و¼عشرين½: أعِني

التثنيـة واجلمـع فرعـا الواحـد       : األصل يف اإلعراب احلركة فلم أعرب التثنية واجلمـع بـاحلرف؟ قلنـا            
واإلعرا ب باحلرف فرع اإلعراب باحلركة فأعطي األصـل لألصـل والفـرع للفـرع رعايـة للتناسـب،          

 ـه لـيس يف آخـره حـرف                ومجع املؤنث الساِلم فرع املفرد أيضاً فكان ينبغي أن يعرب بـاحلرف لكن
  .وغريه" و"صاحل لإلعراب فأعرب باحلركة للضرورة، 

   خطاب عام لكلّ من يصلح أن خياطب به قارياً كان أو سامعاً حاضراً كان أو غائباً]واعلم[ :قوله  )٣(
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 وكالمها)٢(أبداً مفتوحة السالمة مجع ونون ،أبداً)١(مكسورة التثنية نون أنّ
  .¼مصر ومسلمو زيد غالما جاءين½ :تقول اإلضافة عند تسقطان

                                                
  ".ي" آثر صيغة املفرد على صيغة اجلمع، زماناً أو مكاناً على سبيل البدل، وهلذا

يف كلّ حال سواء كان رفعاً أو نصباً أو جراً، وإنمـا اخـتريت الكـسرة يف            : أي ]مكسورة أبداً [ :قوله  )١(
املثنى؛ ألنّ التثنية أوسط احلال بالنظر إىل املفرد واجلمع والكسرة أيضاً متوسـطة فخـص املتوسـط                 

ون عوض عن التنوين على مذهب بعض، والتنوين حرف سـاكن والـساكن       وسط، أو ألنّ هذه الن    تبامل
  ".ه"إذا حرك حرك بالكسرة، 

يف األحوال الثالث للفرق بينها وبني نون التثنية، ووجه الفتح خفّته بناء على :  أي]مفتوحة أبداً[ :قوله  )٢(
؛ ألنّ نـون  ¼مجـع الـسالمة  نـون  ½: أنّ اجلمع ثقيل من حيث املعىن والثقل يقتضي اخلفّة، وإنمـا قـال        

، ثُم ¼فريان½ و¼شياطني½: مجع التكسري ال تكون مفتوحة أبداً بل تكون مضمومة ومكسورة أيضاً حنو
مذهب الكيسان ومذهب الزجاج ومـذهب ابـن علـي         :  أنّ يف نوني التثنية واجلمع أربعة مذاهب       اعلم

ض عـن تنـوين املفـرد ال عـن احلركـة      ابن طاهر ابن والد و مذهب ابن مالك، فعند الكيسان أا عو        
فقط وال عنهما معاً، والدليل أنّ هذه النون تسقط حالة اإلضافة كما يسقط التنـوين فعلـم أـا عـوض       

التنوين يسقط بالالم أيضاً فلوكانت النون عوضاً عنه لسقطت أيضاً بالالم واحلال أا    : عنه، فإن قلت  
يف املفرد بالالم لكونه ساكناً ليناً، وأما يف التثنية واجلمع فصار إنما التنوين يسقط : ال تسقط ِبها، قلنا

متحركاً وهو قوي منه فال تؤثّر الالم يف إسقاطه فيهمـا، وأمـا عنـد الزجـاج فإنهـا عـوض عـن حركـة           
احلركة ال تسقط عند : املفرد ال عن التنوين؛ ألا توجد مع الالم كما توجد احلركة معها، فإن قلت

إنّ سـقوط النـون عنـد      : فة والنون تسقط عندها فلوكانت عوضاً عن احلركة لَما سـقطت، قلنـا            اإلضا
اإلضافة لتقصري الكالم ولتخفيفه ومن املعلوم أنّ الكالم القليل املفيد لتمام املعىن أوىل مـن اإلطنـاب         

كـة ولـسقوطها   الّذي ال طائل حتته، وأما عند ابن والد فإنها عوض عنهما لوجودها مـع الـالم كاحلر           
، وهو مـذهب سـيبوبه، وأمـا عنـد ابـن مالـك فإنهـا ال             "ص"عند اإلضافة كالتنوين، واختاره صاحب      

ال عن التنوين وال عـن احلركـة وال عنـهما معـاً بـل يكـون وجودهـا لـدفع         : يكون عوضاً عن شئ أي 
 ويلتـبس  ¼جـوزا ½  فإذا أريد تثنيتـه زيـدت يف آخـره ألـف التثنيـة فيـصري        ¼جوز½: االلتباس باملفرد حنو  

 وهي مفردة، فتزاد بعد األلف النون حتى يرفع االلتباس باملفرد، وما ال التباس فيه محل عليه ¼العصا½ـب
  .ملخصاً" من"طردا للباب، 



  
  

 

 واجلر الفتحة بتقدير والنصب ةالضم بتقدير الرفع يكون أن)١(:السابع
 مقصورة ألف آخره يف ما وهو ،)٢(باملقصور وخيتص ،الكسرة بتقدير
 السامل راملذكّ مجع غري ماملتكلّ ياء إىل وباملضاف ،¼عصا½كـ
 ¼وغالمي عصاً رأيت½و ¼وغالمي عصاً جاءين½ :تقول ¼غالمي½كـ
 واجلر ةالضم بتقدير الرفع يكون أن)٣(:ثامنال ،¼وغالمي بعصاً مررت½و

 يف ما وهو ،)٤(باملنقوص وخيتص ،لفظاً بالفتحة والنصب الكسرة بتقدير
                                                

 لَما فرغ عن بيان اإلعراب اللفظي شرع يف بيان اإلعراب التقديري، ومواضـع         ]إخل... السابع[ :قوله  )١(
 أربعة، موضعان منها ما تعذّر تلفّـظ اإلعـراب   " كا" على ما ذكر يف هذا املختصر و اإلعراب التقديري

االسم املضاف إىل يـاء املـتكلّم، وموضـعان منـها مـا اسـتثقل             : االسم املقصور والثاِني  : فيه أحدمها 
م، مجع املذكّر الساِلم املضاف إىل يـاء املـتكلّ  : االسم املنقوص والثاِني: تلفّظ اإلعراب فيه أحدمها   

ويعرب غري املنصرف حالة اجلر بالفتحة، ومجع املؤنث الساِلم حالة النصب بالكسر لفظاً ال تقديراً؛ 
  .وغريه" ي"ألنّ إعرابهما جار على خالف األصل، 

 إنما سمي باملقصور؛ ألنّ قصر الشئ حبسه عن الغري وهو أيـضاً حمبـوس              ]إخل... باملقصور[ :قوله  )٢(
، وإنمـا قـدر اإلعـراب      ¼عصاً½ أو حمذوفة كـ   ¼العصا½ـسواء كانت األلف ثابتة ك    عن احلركات الثلث    

فيه؛ ألنّ األلف اليقبل اإلعراب أصالً، وكذا يف االسم املضاف إىل ياء املتكلّم؛ ألنه لَما اشتغل آخـر         
ت االسم املضاف إىل ياء املتكلّم بالكسرة القتضاء الياء امتنع عليه دخـول حركـة أخـرى سـواء كانـ       

خمالفة أو موافقة، وإنما لَم جيعل املقصور واملضاف إىل ياء املتكلّم من قبيل املبنيات مع أنه امتنـع     
فيهما اإلعراب؛ ألنّ املمتنـع فيهمـا هـو ظهـور اإلعـراب يف اللفـظ ال تقـديره واملبِنـي مـا امتنـع فيـه                    

  .وغريمها ملخصاً" ح، غ"كالمها، 
يعرب باحلركات الثلث تقديراً شرع يف بيان ما يعرب باحلركتني  بيان مالَما فرغ عن  ]الثامن[ :قوله  )٣(

  .¼إخل... الثامن½: تقديراً فقال
  هو ما يف آخره ياء ما قبلها مكسور سواء كانت الياء أصلية أو وصفية أو عوضاً]باملنقوص[ :قوله  )٤(

  ر ال يف حالة النصب؛ ألنّ الضمةعن الواو أو األلف، وإنما قدر اإلعراب فيه يف حالتِي الرفع واجل
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 ¼القاضي جاءين½ :تقول ،¼القاضي½كـ مكسور قبلها ما ياء آخره
 بتقدير الرفع يكون أن)١(:التاسع ،¼بالقاضي مررت½و ¼ضياالق رأيت½و

 مضافاً السامل)٢(راملذكّ جبمع وخيتص ،لفظاً بالياء واجلر والنصب الواو
 )٣(اجتمعت ¼مسلموي½ :تقديره ¼مسلمي جاءين½ :تقول م،املتكلّ ياء إىل

                                                
  ".ه" ِبها يف النصب، اء خبالف الفتحة فإنها خفيفة فجيءوالكسرة تثقالن على الي

 لَما فرغ عن بيان ما يعرب باحلركات تقديراً شرع يف بيان ما يعرب باحلروف ورفعه ]التاسع[ :قوله  )١(
  .¼إخل... التاسع½: بالواو تقديراً فقال

 خرج بقيد اجلمع املفردات، وبقيد املذكّر املؤنثُ، وبقيـد الـسالمة          ]إخل... مع املذكّر جب[ :قوله  )٢(
املكسر، وإنما قيل بتقدير اإلعراب فيه يف حالة الرفع ال النصب واجلر؛ ألنّ يف حالة الرفع قلّبت الواو   

ر أدغمت الياء يف الياء ياء والقلب خيرج الشئ عن حقيقته فلم يبق الواو لفظاً، ويف حالة النصب واجل      
إنـه قـد يكـون    :  أنـه قـال بعـض النحـاة    اعلـم واإلدغام ال خيرج الشئ عن حقيقته فالياء باقية لفظاً، و        

اإلعراب باحلروف يف األحـوال الثلـث تقـديراً كمـا يف مجـع املـذكّر الـساِلم املـضاف إىل املعـرف           
رأيـت مـسلمي   ½ و¼جاءِني مسلمو القـوم   ½:  حنو بالالم، ويف األمساء الستة املضافة إىل املعرف بالالم       

، ¼مررت بـأيب القاسـم  ½ و¼رأيت أبا القاسم½ و¼جاءين أبو القاسم½، و¼مررت مبسلمي القوم  ½ و ¼القوم
جـاءِني غالمـا   ½: وقد يكون الرفع بتقـدير األلـف كمـا يف املثنـى املـضاف إىل املعـرف بـالالم حنـو             

  .وغريه ملخصاً" و"، ¼الرجل
أن جتتمعا يف كلمة :  أنّ هذه القاعدة املذكورة مشروطة بشرائط منها   اعلم ]إخل... جتمعتا[ :قوله  )٣(

، أو كانتا يف كلمـة واحـدة حكمـاً بـأن كانتـا يف      ¼مرموي½: ؛ إذ أصله¼مرِمي½واحدة مستقلّة كما يف  
احـد   فـإنّ كـلّ و  ¼رامـوي ½ و¼ضـاربوي ½:  أصلهما¼رامي½ و¼ضارِبي½كلمتني غري املستقلّتني كما يف      

منهما كلمة لكنهما يف حكم كلمة واحدة لشدة اتصال الضمري مع ما قبله، وخرج ِبهـذا الـشرط عـن             
؛ ألنّ اجتماعهما ليس يف كلمة واحدة،      ¼ترمي وتراً ½ و ¼يغزو يوماً ½: ، وكذا قوله  ¼قالوا ياويلنا ½اإلدغام  
أن ال تكون الياء مبدلة : ، ومنها¼واصرن½ تصغري ¼نويِصر½: أن ال تكون الياء مبدلة عن األلف حنو: ومنها

 ¼أيوم½:  حنو¼أفعل½تكون تلك الكلمة على وزن  أن ال: ، ومنها¼ِدووان½:  أصله¼ديوان½: عن الواو حنو
أن تكونا :  علماً المرأة، ومنها¼حيوة½: أن ال تكون تلك الكلمة علماً للمؤنث حنو: علماً للجبل، ومنها
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 يف الياء وأدغمت ياء الواو فقلبت ساكنة منهما واألوىل والياء الواو
 رأيت½و ،¼مسلمي½ :فصار الياء ملناسبة بالكسرة ةالضم وأبدلت الياء

مب مررت½و ¼مسلميسلمي¼ .: نوعني على املعرب االسم 
 األسباب من مقامهما يقوم واحد أو سببان فيه)٢(ليس ما وهو ،)١(منصرف
 احلركات يدخله أن وحكمه ،ناملتمكّ االسم ىويسم ،¼زيد½كـ التسعة
 ،¼بزيد مررت½و ¼زيداً رأيت½و ¼زيد جاءين½ :تقول التنوين مع الثالث

                                                
أن ال يلتـبس بـشئ آخـر، ثُـم هـذه      : ، ومنها¼خميوف½، و¼مقيول½: ط حنويف آخر الكلمة ال يف الوس     

  ".ع"الشرائط للوجوب ال للجواز، 
 هـو مـشتق مـن الـصرف مبعـىن الزيـادة، واملنـصرف يـشتمل علـى زيـادة الكـسرة                     ]منصرف[ :قوله  )١(

 أنّ هـذا  اعلـم  ووالتنوين، أو زيادة التمكّن، وإنما قدم املنصرف على غري املنصرف ألصالته وكثرته،       
التقسيم منحصر يف أنّ االسم إما منصرف أو غري منصرف وتفسري كلّ واحد من القـسمني ِممـا ينـايف         
احلصر واملنافاة؛ ألم فسروا املنصرف بأنه الّذي تدخله احلركـات الثلـث والتنـوين، وفـسروا غـري               

موضـع اجلـر، وعلـى هـذا قـد انتفـى         املنصرف بأنه الّذي يعتزل عنه الكسرة والتنوين وحيرك بالفتح          
أمساء كثرية ال تدخل عليها من احلركات حنو مجع املذكّر الساِلم فال يكون منصرفاً وال يعتزل عنـه   
اجلر وال حيرك بالفتح موضع اجلر فال يكون غري منصرف، احلاصـل أنّ تقـسيم االسـم املعـرب إىل              

بة ماليس مبنصرف وال بغري منصرف وهو مجيع املنصرف وغريه ليس للحصر؛ ألنّ من األمساء املعر      
ينبغـي أن حيمـل قـول    : ما أعرب باحلروف ومجع املؤنث أيـضاً ال يـدخل فيهمـا، وقـال أبـو البقـاء         

 على املعرب باحلركات ليخرج عنـه املعـرب      ¼املعرب على نوعني منصرف وغري منصرف     ½: النحاة
  ".ي"باحلروف، 

عريف املنصرف عدِمي، ومن حـق التعريـف أن يكـون وجوديـا؛        ت:  فإن قلت  ]إخل... ما ليس [ :قوله  )٢(
ألنه معرف واملعرف ال بد له من أن يكون وجوديـا؛ ألنّ املعـدوم ال يـصلح ألنْ يكـون معرفـاً؛ ألنّ          

إنّ املقـصود مـن التعريـف هـو التمييـز وهـو       : الّذي ال يكون موجوداً بنفسه كيف يعرف غـريه، قلنـا         
  ".ي"م أيضاً، ممكن باملعدو



  
  

 

 .مقامهما يقوم منها واحد أو)٢(انسبب فيه ما وهو ،)١(منصرف وغري
 والعجمة واملعرفة والتأنيث والوصف العدل هى)٣(التسعة واألسباب
 أن)٤(وحكمه الفعل، ووزن الزائدتان والنون واأللف والتركيب واجلمع

                                                
، وال خيفى أنّ املراد من االنصراف هو اشـتمال   ¼منصرف½:  عطف على قوله   ]وغري منصرف [ :قوله  )١(

اإلعراب الزائد على الفعل، واملراد بغري املنصرف عدم اشتمال االسم : االسم على األعاريب الثلثة أي
 والثاين ¼منصرفاً½أو ال، األول يسمى   على اإلعراب الزائد على الفعل، فاالسم إما مشتمل على الزيادة           

  ".ه "،¼غري منصرف½يسمى 
 لعـدم وجـود   ¼مـسلمة ½ املراد بالسببني السببان املعتربان، فال يرد بنحو    ]إخل... ما فيه سببان  [ :قوله  )٢(

تعريف الغري املنصرف ليس مبانع عن دخول الغري فيـه؛ ألنـه دخـل فيـه       : السببني املعتربين، فإن قلت   
:  ِممـا وجـد فيـه العلّتـان    ¼حـضار ½التأنيث ووزن الفعـل، وحنـو   :  ِمما وجد فيه العلّتان    ¼ربتض½حنو  

 عبـارة عـن االسـم     ¼مـا ½كلمـة   : العلمية والتأنيث، واحلال أما ليسا من أفـراد غـري املنـصرف، قلنـا             
  .وغريه" و" ليس مبعرب، ¼حضار½ ليس باسم و¼ضربت½املعرب، و

 وأحلق بعضهم ِبهذه التسعة ما شابه بـألف التأنيـث املقـصورة، وهـو كـلّ ألـف                ]ةاألسباب التسع [ :قوله  )٣(
 فـإنّ األلـف فيـه    ¼قَبعثَـرى ½، أو لغـريه كمـا يف   ¼اَرطـى ½زائدة يف آخر االسم سواء كانت لإلحلاق كمـا يف       

زاد علـى  هي أحد عشر سبباً و: لتكثري الكلمة وإمتام بنائها، فعلى هذا يكون األسباب عشرة، وقال بعضهم          
هي ثلثة عـشر سـبباً وزاد علـى األحـد          : بعضهم: ، وقال ¼أمحر½ يف حنو    ¼مراعاة األصل ½العشرة املذكورة   

  ".ي "،¼مصابيح½ و¼محراء½ كما يف ¼تكرار اجلمع½ و¼لزوم التأنيث½عشر املذكورة 
  :شعر: عنهاهذا احلكم منقوض بقول فاطمة رضي اهللا تعاىل :  فإن قلت]إخل... وحكمه أن ال[ :قوله  )٤(

  يا  غَواِلأَنْ الَ  يشم  مدى  الزماِن    من شم تربةَ أَحمدما ذَا علٰى
ياِم  ب لَو أَنهاصبت علَى مصاِئ   يارنَ لَياِل ِصصبت علَى اَأل

  شعر: وبقول الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه يف مدح أِبي حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه    
ها ِإنّ ِذكْراٍن لَنمعن ِذكْر أَِعد  عوضتي هترا كَرم كالِْمس وه  

  شعر: وبقول علي رضي اهللا تعاىل عنه يف مدح النِبي صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
  ِب ِإلَِه الْعالَِمين محمٍدـْحِبي   الْأَناِم وسيٍدسلَام علَى خيِر
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 :تقول ،أبداً مفتوحاً اجلر موضع يف ويكون والتنوين، الكسرة يدخله ال
 رتغي فهو)١(العدل اأم ،¼أمحدب مررت½و ¼أمحد رأيت½و ¼أمحد جاءين½

  ...........................................)٣(األصلية صيغته من)٢(اللفظ

                                                
ِشيٍمـبكَرم اِشِميٍر هِذيٍد  ٍر نمِبأَح مسي نٍف موؤٍف رطُوع  

لضرورة شعرية وهو االنكسار كما يف املثال األول، أو الزحاف كما يف املثـال           : جيوز صرفه للضرورة أي   : قلنا
 أنّ اعلـم ، و]٤: اإلنسان [﴾ سلَاِسلَا وأَغْلَاالً، أو رعاية القافية كما يف املثال الثالث، أو للتناسب كما يف ﴿             الثاين

  .وغريه" و"صرف غري املنصرف للضرورة واجب وللتناسب جائز، 
لعـدل يف   إنما قدمه على سائر األسباب؛ ألنه مؤثّر يف منع الصرف بدون الشرط، وا]أما العدل [ :قوله  )١(

: مـال إليـه، ومنـها   :  أي¼فالن عدل إليه½:  حنو¼إىل½ إن وقعت صلته     ¼امليل½: منها: اللغة جاء ملعان  
 إن ¼الـصرف ½: عـرض عنـه، ومنـها   :  أي¼فـالن عـدل عنـه    ½:  حنـو  ¼عن½ إن وقعت صلته     ¼اإلعراض½

:  حنو¼من½ إن كانت صلته ¼البعد½: صرف فيه، ومنها :  أي ¼فالن عدل فيه  ½:  حنو ¼ِفي½وقعت صلته   
عـدل األمـري   ½:  حنو¼بني½ إن وقعت صلته     ¼التساوي½: بعد منه، ومنها  :  أي ¼عدل اجلمال من البعري   ½

  ".ه"، ويف االصطالح ما ذكر املصنف، ¼بني كذا وكذا
: خروج االسم عن صورته األصلية مع بقاء املادة خروجاً غري قياسي حنـو :  أي]إخل... تغير اللفظ [ :قوله  )٢(

 إىل صـيغة  ¼العني وامليم والـراء ½مع بقاء املادة وهي ¼ عامر½ فإنه قد خرج عن صورته األصلية وهي       ¼عمر½
تعريف العدل يصدق على األمسـاء احملذوفـة     : ، وعلى هذا سائر أمثلة العدل، فإن قلت       ¼عمر½أخرى وهي   
 خروج االسم عن صيغته األصلية العدل: ؛ ألا أيضاً خمرجة عن ِصيغها األصلية، قلنا¼دم½ و¼يد½ـاألعجاز ك

 لعـدم بقـاء   ¼مثلث½ و¼ثُلث½تعريف العدل ال يصدق على   : مع بقاء املادة وليس فيها بقاء املادة، فإن قلت        
تعريف العدل يصدق : املراد ببقاء املادة بقاء مادة احلروف األصلية والتاء زائدة، فإن قلت: املادة فيهما، قلنا

 وكالمهـا أجـوف، والقاعـدة يف    ¼نـاب ½ مجع   ¼أنيب½ و ¼قوس½ مجع   ¼أقوس½ ألنّ   ؛¼أنيب½ و ¼أقوس½على  
هـذا إنمـا يـرد لـو اعتـرب      : ، قلنا¼أنياب½ و¼أقواس½ فعلم أما معدوالن من     ¼أفعال½األجوف أن جيمع على     

، ¼أنيـب ½ و¼أقـوس ½ وليس كك بل القوس والناب جمعا ابتداء على       ¼أنياب½ و ¼أقواس½مجعيتهما أوالً على    
 .وغريه" و"ولذا سميا باجلموع الشاذّة، واملعدول ال يسمى بالشاذّ فال إيراد 

   قياسيهو تغير اللفظ عن صيغته إىل صيغة أخرى تغيراً غري½:  لو قال]إخل... من صيغته األصلية[ :قوله  )٣(
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 أصالً الفعل وزن مع)٢(جيتمع وال تقديراً أو)١(حتقيقاً أخرى صيغة إىل
  ...........¼ثالث½كـ الوصف ومع)٣(¼زفر½و ¼عمر½كـ ةالعلمي مع وجيتمع

                                                
وإنمـا لَـم يتكلّـف     لكـان أوىل لعـدم االحتيـاج إىل القيـود،     ¼بال قلب وإعالل وختفيف مع بقاء املادة  

إما علـى وجـه   : املصنف؛ ألنّ الغرض من التعريف لشئ معرفة ذلك الشئ، ومعرفة الشئ على نوعني         
االمتياز عن كلّ ما عداه وهو مذهب املتأخرين، أو على وجه االمتياز عن بعض ما عداه وهو مـذهب     

يود، وإن كان الثاين فال حاجـة إليهـا   املتقدمني فإذا كان األول فحينئذ حيتاج إىل هذه التكلّفات والق      
وهذا القانون يف كلّ تعريف تأمل، فإذا قصد امتياز العدل من بني األسـباب التـسعة فقـط ال عـن كـلّ          

  .وغريه" قا"ماعداه فالتعريف بال اعتبار القيود كاف وواف، 
ا لَم يقدر أصـله لـضرورة    تغيراً حمقّقاً، والعدل الْمحقّق م    :  صفة مصدر حمذوف، أي    ]حتقيقاً[ :قوله  )١(

منع الصرف وال لضرورة البناء وال لتبع األخوات، أو العدل الْمحقّق مـا وجـد فيـه دليـل علـى وجـود           
العدل : ، والتغير التقديري أي¼حتقيقاً½:  عطف على قوله   ¼أو تقديراً ½: األصل غري منع الصرف، وقوله    

ر أصله لضرورة منـع الـصرف كمـا يف            : التقديريحـضار ½، أو لتحقيـق البنـاء كمـا يف      ¼عمـر ½ما قد¼ 
، أو العدل التقديري مـا لَـم يوجـد فيـه دليـل علـى وجـود        ¼قطام½، أو لتبع األخوات كما يف      ¼طمار½و

 ".ي"األصل غري منع الصرف، 
فُعـال  : العدل مع وزن الفعل؛ ألنّ أوزان العـدل حمـصورة يف سـتة وهـي          :  أي ]ال جيتمع [ :قوله  )٢(

، وفَعـال  ¼سـحر ½ـ، وفَعـل كـ   ¼أمـس ½ـ، وفَعـِل كـ    ¼عمـر ½ـ، وفُعل كـ   ¼مثْلَث½ـعل ك ، ومفْ ¼ثُلث½ـك
، وليس شئ من هذه األوزان على وزن الفعل، فثبت أنّ العدل ال جيتمع مع وزن الفعل ¼قطام½ـك

م أُ½ أنّ أوزان الفعل املعتـربة يف سـببية منـع الـصرف وزن              اعلمأصالً، و  ِمعلومـاً وجمهـوالً،   ¼كْـر 
ج ½ جمهـوالً، و   ¼دحِرج½ جمهوالً من الْمجرد، و    ¼بضِر½و ِرحُـدُمعلومـاً وجمهـوالً، وهـذا هـو         ¼ت 

 ".مق"املشهور فيما بينهم، 
 مثاالن الجتماع العدل مع العلمية، وأيضاً مثـاالن للعـدل التقـديري؛ ألمـا لَمـا           ]كعمر وزفر [ :قوله  )٣(

 سبب غري العلمية والـسبب الواحـد ال يكفـي يف منـع     وجدا يف كالمهم غري منصرفني ولَم يوجد فيهما  
الصرف قدر فيهما العدل التقديري؛ ألنّ العدل التقديري ما لَم يوجد فيه دليل على وجود األصل غـري        
منع الصرف وال شك أنّ ههنا أيضاً لَم يوجد دليل على وجـود األصـل غـري منـع الـصرف ففـرض أنّ                  

  ".ه"، ¼زافر½ و¼عامر½ معدوالن من ¼زفر½ و¼عمر½



  
  

 

  ........................................،)٣(¼عمج½و)٢(¼خرأ½و)١(¼مثلث½و
                                                

 مثاالن الجتماع العدل مع الوصف، وأيضاً للعدل التحقيقـي؛ ألمـا لَمـا وجـدا يف         ]كثلث ومثلث [ :قوله  )١(
كالمهم غري منصرفني، ولَم يوجد فيهما سبب ظاهر غري الوصفية والسبب الواحد ال يكفي يف منع الصرف         

 ؛ ألنّ العدل التحقيقير فيهما العدل التحقيقيما وجد فيه دليل علـى وجـود األصـل غـري منـع الـصرف،       قد 
معىن كلّ واحد منـهما ثلثـة ثلثـة،    : وفيهما أيضاً وجد الدليل على وجود األصل، وهو أنّ معنامها مكرر أي      

وتكرار املعىن يدلّ على تكرار اللفظ وليس التكرار فيهما فعلم أما معدوالن عن لفظ مكرر هو ثلثة ثلثـة،          
الوصف املعتـرب يف سـببية منـع الـصرف     : العدل التحقيقي اجتمع مع الوصف وهو ثلثية، فإن قلت فإذا تقرر   

 وضع ملرتبـة معينـة   ¼الثالثة½ عارضي؛ ألنّ   ¼مثلث½ و ¼ثلث½هو الوصف األصلي ال العارضي، والوصف يف        
إنّ األمر كـذلك إالّ أنـه   : من مراتب العدد وهو ما فوق اإلثنني وحتت األربعة فال وصفية فيهما وضعاً، قلنا    

 صار ذلك الوصف أصلهما علـى أنّ العـدل وضـع ثـان، وخـروج      ¼ثلثة ثلثة½ عن ¼مثلث½ و¼ثلث½لَما عدل   
  ".ه" ليس إالّ للموصوف فصار ذلك أصليا، ¼ثلثة ثلثة½ عن ¼مثلث½ و¼ثلث½

 وهـو  ¼أخـرى ½؛ ألنـه مجـع   مثال الجتماع العدل مع الوصف، وأيضاً مثال للعدل التحقيقـي   ]وأخر[ :قوله  )٢(
باإلضـافة  :  اسم التفضيل، وكان قياس اسم التفضيل أن يستعمل بأحد األمور الثالثة          ¼آخر½، و ¼آخر½مؤنث  
 يـستعمل  ¼اُخر½، ولفظ ¼أفضل من عمرو½:  حنو¼ِمن½ـ، أوِب¼األفضل½: ، أو بالالم حنو   ¼أفضل القوم ½: حنو

 ا يستعمل بالالم أيبغري أحد األمور الثلثة، فعلم أنه معدول إمووجهـه أنّ اسـتعمال اسـم    ¼األخر½عن : ا عم 
ــصفة مالتفــضيل بــالالم أصــل بالنــسبة إىل اآلخــرين؛ ألنــه يــستعمل مطابقــاً لل  وصــوف كمــا هــو قاعــدة ال

 على ما هو األصـل يف اسـم التفـضيل وهـو ذكـر          ¼أخر من ½عن  :  أي ¼ِمن½ملوصوفها، وإما عما يستعمل بِـ    
العـدل كمـا يكـون يف    : ، فـإن قلـت  ¼مـن ½ـيف استعمال اسم التفـضيل بـ  : موجود فيه أي  املفضل عليه وهو    

، فمـا الوجـه   ¼ضـربى ½ و¼نـصرى ½ مجـع    ¼ضـرب ½ و ¼نـصر ½ كذلك يف سائر اجلموع املؤنثـة مثـل          ¼اُخر½
 أنّ  لـدفع وهـم وهـو   ¼اُخـر ½سلّمنا أنّ العدل ثابت يف الكلّ لكـن ختـصيص    :  بالبيان؟ قلنا  ¼اُخر½لتخصيص  

معىن التفضيل زال عنه؛ ألنه يستعمل يف معىن غري، وهلذا ال يشترط أيـضاً فيـه خـواص اسـم التفـضيل وهـو                  
 ¼أخـر ½: ، وأما صيغ أخرى فباقية على معىن التفضيل فال شـبهة فيهـا، فـإن قلـت    ¼من½االستعمال بالالم أو بِـ  

 مبعـىن اجلماعـة   ¼أخـر مـن  ½: ، قلنـا  مفرد وال جيوز أن يكون اجلمع معدوالً عن املفـرد      ¼أخر من ½مجع و 
  .وغريه" ه "،¼علمائنا أفضل من علمائهم½:  يف قولنا¼أفضل½ـدون املفرد ك

 ¼مجعـاء ½؛ ألـا مجـوع     ¼جمعـاوات ½ أو عـن     ¼جمـاعى ½ أو عـن     ¼جمع½ فإنه معدول عن     ]ومجع[ :قوله  )٣(
ن كـان امسـاً حمـضاً جيمـع علـى         مجـع محـراء، وإ     ¼حمـر ½ـ ك ¼فُعل½واجلمعاء إن كان صفة جيمع على       
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 ١(الوصف اأم(مع جيتمع فال وشرطه .أصالً ةالعلمي)أن يكون وصفاً يف )٢
 ةللحي امسني صارا وإن منصرف غري ¼أرقم½و)٣(¼أسود½فـ أصل الوضع

                                                
 ثبت أنه معدول ¼فُعل½ مجع صحراء، ولَما جاء على ¼صحراوات½ أو  ¼صحارى½ـ ك ¼فعالوات½ أو   ¼فَعالَى½

 ألما أجوفان، والقاعدة يف األجوف واويا ؛¼أنيب½ و¼أقوس½هذا منقوض بنحو : عن أحد ما ذكر، فإن قلت
إنّ أوزان العـدل  :  فينبغي أن حيمال على العدل، قلنـا ¼أَفْعل½ ومها على   ¼أَفْعال½كان أو يائيا أن جيمع على       

  .وغريه" ه"حمصورة مشهورة ومها ليسا على شئ منها فيحمالن على الشذوذ دون العدل، 
كونـه تابعـاً   :  ويف االصطالح يطلق على معنـيني أحـدمها  ،¼ستودن شئ½:  هو يف اللغة  ]أما الوصف [ :قوله  )١(

كـون  ½: كونه داال على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صـفاِتها، فقـولُهم  :  يف متبوعه، والثاِني يدلّ على معىن  
 خـرج مـا يـدلّ علـى املعـاِني املـصادر،       ¼على ذات½:  جنس يشتمل جلميع األمساء، وبقوِلهم¼االسم داال 
 خرج مـا  ¼صفاِتهامأخوذة مع بعض ½: ، وبقوِلهم ¼زيد½ـ خرج ما يدلّ على ذات معينة ك       ¼مبهمة½: وبقوهلم

، فبقـي علـى هـذا مـا يـدلّ علـى       ¼رجـل ال½ـصفاِتها بل يدلّ على الذات فقط كـ    ال يدلّ على ذات مع بعض       
وضعيا كان أو عارضيا، لكوِنهما متـضادين؛  :  أي¼فال جيتمع مع العلمية أصالً½: الذات مع الوصف، وقوله  

  .وغريه" ي"ألنّ الوصف يقتضي العموم والعلمية تقتضي اخلصوص، 
مـا  : العالمـة، ويف االصـطالح  : شرط تأثري الوصف يف منع الصرف، والشرط يف اللغة   :  أي ]وشرطه[ :قوله  )٢(

وضعي وهو ما وضع لذات مبهمـة سـواء   :  أنّ الوصف على نوعنياعلميتوقّف عليه الشئ وال يكون منه، و    
 علمـني  ¼أرقم½ و¼أسود½علماً و ¼أمحر½ـ أو لَم يبق عليه ك  ¼مضروب½ و ¼ضارب½ـبقي على ذلك الوصف ك    

 فإذا كان ¼مررت بنسوة أربع½ يف ¼أربع½ـللحية، وعارضي وهو ما وضع لذات معينة ثُم صار لذات مبهمة ك
األمر كذلك فاملعترب يف سببية منع الصرف هو الوصف األصلي ال العارضي، وينبغي أن يشترط أيضاً بأن ال 

  ".ي"وأن يكون زائالً بالعلمية عند األخفش، يكون وضعاً يف العلم عند سيبويه 
 األول للحيـة  ،كلّ واحـد منـهما غـري منـصرف وإن صـارا امسـني للحيـة               :  أي ]إخل... فأسود[ :قوله  )٣(

كيـف يـصح كـون    : الِّتي فيها السواد، والثاين للحية الِّتي فيها السواد والبياض، فإن قلـت  : األسود أي 
سبب سوى الوصف األصلي، ألنّ وزن الفعل مشروط بعدم قبوله التاء  غري منصرف وليس فيه ¼أسود½
املراد بعـدم قبولـه التـاء أن ال يقبـل التـاَء         : ، قلنا ¼أسودة½:  قابل لَها حيث يقال للحية األنثى      ¼أسود½و

، ¼سـوداء ½:  تلحق التاء على خالف القيـاس؛ إذ القيـاس أن يقـال يف مؤنثـه         ¼أسود½الالحقةَ قياساً ويف    
ا التاء ملحقة بسبب غلبة االمسية العارضية فال عربة لقبوله التاء؛ ألنه ال يضره الغلبة العارضية، فإن وإنم
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 أنه مع منصرف ¼أربع بنسوة مررت½ يف ¼أربع½و ،ةالوصفي يف صالتهماأل
 فشرطه بالتاء)٢(يف الوصفية، أما التأنيث)١(لعدم األصالة الفعل ووزن صفة
  ....................................،¼طلحة½كـ علماً يكون أن

                                                
 علمـاً  ¼أجـدل ½ علماً للحيـة و ¼أفعى½لو أنّ غلبة االمسية ال يضر الوصف فِلم ضعف منع صرف         : قلت

 مضرة، فإن كان الوصف مشهوراً مضرة وغري: غلبة االمسية على نوعني :  للطائر، قلنا  ¼أخيل½للصقر و 
، وإن كـان غـري   ¼أرقـم ½ و¼أسـود ½وظاهراً قبل العلمية فغلبة االمسية ال يـضر ذلـك الوصـف كمـا ِفـي        

 ألنه تـوهم  ؛¼أخيل½ و¼أجدل½ و¼أفعى½مشهور وظاهر قبلها فغلبة االمسية يضر ذلك الوصف كما ِفي      
 مبعىن اخلبيـث، وسـمي بـه احليـة     ¼أفعى½بث فيكون  مشتقا من الفعوة وهو اخل¼أفعى½فيها أن يكون  

 مبعـىن القـوي سـمي بـه الـصقر      ¼أجـدل ½ من اجلدل وهو القوة فيكـون   ¼أجدل½خلباثتها، وأن يكون    
 من اخليالن مجع خال وهو ما يكون على اجلـسم مـن النقـوط والنقـوش،             ¼أخيل½لقوته، وأن يكون    

ذونقـوط  : ه الطـائر الّـذي سـمي بـه؛ ألنـه ذوخـيالن أي            مبعىن ذي خيالن، وسـمي بـ       ¼أخيل½فيكون  
وونقوش، وإنما ضعف منع صرف هذه األمساء؛ ألنه ال قطع بكوِنها أوصافاً يف األصـل، وإنمـا رجـح             
االنصراف فيها على عدم االنصراف مع أنه ال قطع بكوِنها غري أوصاف أيضاً؛ ألنّ االنصراف أصل يف      

  .وغريه" غ"األمساء، 
 ألنه وضع ملرتبة معينة من مراتب العدد، وهو ما فوق الثالثة ومـا دون            ]إخل... لعدم األصالة [ :ولهق  )١(

اخلمسة فال وصفية يف الوضع لكنه لَما جرى على النسوة صار اسم نسوة موصوفاً بصفة األربعية، فال      
من هذا التركيب فـإذا  يعترب هذا الوصف يف سببية منع الصرف؛ ألنّ الوصف لألربع حصل ونشأ يف ض     

جيوز : قطع عن هذا التركيب يعود إىل املعىن الوضعي وهو املرتبة املعينة من مراتب العدد، فإن قلت   
املراد بالتاء التاء الالحقـة  :  لكونه قابالً للتاء ال لعدم كون الوصف أصليا، قلنا¼أربع½أن يكون صرف  

يـاس؛ إذ القيـاس أن تلحـق للمؤنـث ال للمـذكّر ويف           تلحـق التـاء علـى خـالف الق         ¼األربع½قياساً ويف   
 ¼أربـع ½، فبهذه التاء ال يبطل الوزن، فانصراف ¼أربعة رجال½:  التاء عالمة املذكّر كما يقال    ¼األربعة½

  ".ه"ال يكون إالّ لكون الوصف عارضيا، 
منع الصرف أن يكون علماً، وإنما التأنيث الفظي احلاصل بالتاء، فشرطه يف :  أي]إخل... أما التأنيث[ :قوله  )٢(

اشترطت العلمية يف التأنيث بالتاء ليصري التأنيث الزماً بسبب العلمية؛ ألنه لو لَم يكن علماً لكان التأنيث يف            
معرض الزوال، فيكون معدوماً من وجه فال يؤثّر يف منع الصرف؛ ألنه ال بد من دليل قوي ملنع االسم عـن        
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 غري األوسط ساكن)٢(ثالثياً كان إن املعنوي مث ،)١(املعنوي وكذلك
 وإالّ ،¼هند½كـ السببني ووجود ةاخلفّ ألجل)٣(وتركه صرفه جيوز أعجمي
 باأللف والتأنيث ،¼جور½و ¼ماه½و ¼سقر½و ¼زينب½كـ، )٤(منعه جيب

                                                
الدليل القوي هو التأنيث من كلّ وجه، والعلمية توجب لزوم التأنيث؛ ألنه وضع ثان أصله وهو االنصراف و

 مع حتقّق الوصف والتأنيث لعدم العلمية، ¼مررت بامرأة قائمة½ يف مثل ¼قائمة½مانع عن التغير، ولذا صرف     
 فإنّ العلمية ¼حبلى½ و¼محراء½ـ احترازاً عن التأنيث باأللف املمدودة واملقصورة ك    ¼بالتاء½: وإنما قيد بقوله  

  .ملخصاً" ه"ال تشترط يف التأنيث ِبهما؛ ألنّ التأنيث باأللف الزم بدون العلمية، 
كالتأنيث بالتاء التأنيث املعنوي يف اشـتراط العلميـة لـسببية منـع الـصرف؛       :  أي ]وكذلك املعنوي [ :قوله  )١(

علمية فللمعنوي اشتراطها بالطريق األوىل؛ ألنه أمـر بـاطِني كـان يف        ألنّ التأنيث بالتاء لفظاً لَما اشترط لَها ال       
 مع حتقّق الوصفية والتأنيث لعدم العلميـة،     ¼مررت بامرأة جريح  ½ يف مثل    ¼جريح½غاية الزوال، ولذا صرف     

ر  مع حتقّق وزن الفعل والتأنيث لعدم العلمية، ثُم تـاء التأنيـث هـي زائـدة الحقـة آخـ       ¼أرنب½وكذا صرف   
، أو باعتبـار  ¼زينـب ½ـاالسم تصري هاء حالة الوقف، والتأنيث املعنوي ما كان مساعاً إما باعتبار املسمى ك         

، ولَما صار التأنيث اللفظي بالتاء والتأنيث املعنوي متحـدين يف اشـتراط العلميـة       ¼مشس½ و ¼نار½ـاجلنس ك 
ظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرف بال شـرط زائـد، ويف    أنّ الفرق بينهما أنّ العلمية يف التأنيث اللف     فاعلم

  ".ه"املعنوي شرط جلواز منع الصرف، ولوجوبه شرائط أخرى كما أشار إليها يف املنت، 
بالنسبة إىل الرباعي لئالّ يدخل    :  املراد بالثالثي احلقيقي ال اإلضايف أي      ]إخل... إن كان ثالثيا  [ :قوله  )٢(

 بفتح الثاء فضم الثاء يف لفظ ¼ثلثة½ منسوباً إىل ¼الثالثي½إن كان لفظ :  فيه، فإن قلتفيه الثالثي املزيد
½خطأ؛ ألنّ املنسوب جيب أن يكون موافقاً للمنسوب إليه يف احلركات واملعىن مع زيادة ياء  ¼ثُالثي 

غلـط  :  غـري قياسـي أي  ¼الثالثـي ½ منسوب إىل ثلثة بفـتح األوىل، والـضم يف        ¼الثالثي½إنّ  : النسبة، قلنا 
  ".ه"وخطأ لكنه مشهور، والغلط املشهور أفصح من الصحيح الغري املشهور، 

 أما صرفه فألجل اخلفّـة؛ ألنّ الكلمـة إذا كانـت موصـوفة ِبهـذه األمـور             ]جيوز صرفه وتركه  [ :قوله  )٣(
احد، والسبب الواحد ال تكون يف غاية اخلفّة، وهو تقاِوم أحد السببني الذَيِن يف الكلمة فيبقى سبب و           

  ".ي"ترك صرفه فلوجود السببني، : مينع عن الصرف، فلم جيب منع صرفه، وأما تركه أي
  وإن لَم يكن املعنوي ثالثيا ساكن األوسط غري أعجمي جيب منعه عن:  أي]وإالّ جيب منعه[ :قوله  )٤(
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 ألنّ ؛ةألبت)١(صرفهما ممتنع ¼محراء½كـ واملمدودة ¼حبلى½كـ املقصورة
 منع يف يعترب فال)٢(املعرفة اأم، ولزومه التأنيث السببني مقام قائم األلف
  ..............................................ةالعلمي إالّ منها الصرف

                                                
فّة بثقله، أما ثقل األمـر األول فظـاهر،   الصرف؛ ألنّ وجود أحد هذه األمور الثالثة خيرج املعنوي عن اخل        

وكذا الثاِني؛ ألنّ حركة األوسط يف حكم احلرف الرابع يف إفادة الثقـل، وأمـا الثالـث فـألنّ لـسان العجـم                
     ي به مذكّر فلمنع صرفه شرائط منـها         اعلمثقيل على العرب، ثُممإن س ث املعنويالزيـادة علـى   :  أنّ املؤن

 فإنه ممتنـع؛ ألنّ التأنيـث وإن زال   ¼عقرب½: الزيادة قائمة مقام ما فات من التأنيث حنو    الثالثة لتكون تلك    
أن ال يكون ذلك املؤنث مذكّراً حبـسب األصـل،       : بعلميته للمذكّر لكن احلرف الرابع قائم مقامه، ومنها       

إنه قبل التسمية كـان   اسم امرأة ف¼رباب½ـفاملؤنث الذي كان منقوالً عن مذكّر إذا سمي به رجل صرف ك  
 فـإنّ تأنيثـه بتأويـل    ¼رجال½ـأن ال يكون تأنيثه حمتاجاً إىل تأويل غري الزم ك: مذكّراً مبعىن السحاب، ومنها 

أن ال يغلب استعماله حبـسب معنـاه اجلنـسي     : اجلماعة وهو غري الزم، فإذا سمي به مذكّر صرف، ومنها         
  ".غ "يف الرجال فإذا سمي به مذكّر صرف فإنه غلب استعماله ¼القوم½ـيف املذكّر ك

 ¼ألبتـة ½: ممتنع يف كلّ زمان؛ ألنّ األلف قائمة مقام السببني، وقوله :  أي ]ممتنع صرفهما ألبتة  [ :قوله  )١(
التأنيثُ ولزومـه للكلمـة حبيـث ال ينفـك     : ، وإنما أقيم األلف مقام السببني  ¼ممتنع½: مفعول فيه لقوله  

 اللزوم مبنـزلة التأنيث اآلخر فتكرر التأنيث فيه، والسببان أعـم مـن أن يكونـا    عنها حبال، فجعل ذلك 
 إذا سـمي بـه أحـد لـزم لـه التـاء فينبغـي أن يكـون غـري          ¼ضاربة½: من جنسني أو من جنس، فإن قلت   
لسببني إنّ التاء عارضة فال تقوم مقام ا: التأنيث بالتاء ولزومه، قلنا: منصرف بعد العلمية لوجود السببني

وإن صارت الزمة بالعلمية لكنها ال تبلغ حد األلف الِّتي وضعت على اللزوم لعروضـها، وإنمـا يكـون          
جيـب أن يكـون يف   إذا كان اللزوم مبنـزلة التأنيث اآلخـر       : غري منصرف للتأنيث والتعريف، فإن قلت     

العلمية والتأنيـث  : باب الثالثة لوجود األس¼حضار½ البناء لوجود ثلثة أسباب كما أنّ البناء يف         ¼طلحة½
إنّ اللـزوم يف    : العلمية والتأنيث اللفظـي واللـزوم املـستفاد مـن العلميـة، قلنـا             : والعدل، وههنا كذلك  

  ".ه"األلفني وضعي ويف التاء طاري وعارضي، فال يكون لزومه سبباً آخر؛ ألنه نشأ من العلمية، 
رفة التعريف، وإذا كانت املعرفة على أقسام فال يعتـرب يف منـع الـصرف إالّ     املراد باملع ]أما املعرفة [ :قوله  )٢(

العلمية، وإنما لَم يعترب غري العلمية؛ ألنّ ماسوى العلمية غري مانع عن الصرف، أمـا اإلضـافة والـالم فألمـا           
 وأمسـاء  من خـواص االسـم، فـإذا وجـدتا يف االسـم قويـت جهـة االسـم وهـو االنـصراف، وأمـا الـضمائر                   
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 يف علماً تكون أن)٣(فشرطها)٢( أما العجمة،)١(وجتتمع مع غري الوصف
  ........................،¼إبراهيم½كـ أحرف ثالثة على وزائدةً العجمة

                                                
 واالنصراف وغريه من أحكام املعربات، وأما املنادى فهـو  ،اإلشارات واملوصوالت فلكوِنها من املبنيات    

داخل يف املعرف بالالم؛ ألنّ التعريف بالياء مؤول بالتعريف بالالم عند النحاة، ولَما بطل هذه األقسام تعين   
ِلم جعـل املعرفـة سـبباً والعلميـة شـرطاً ولَـم جيعـل        : لتأنّ التعريف املانع عن الصرف هو العلمي، فإن ق      

أسباب منع الصرف كلّها فروع فالعدل فرع املعدول عنه، والوصف فـرع املوصـوف،        : العلمية سبباً، قلنا  
والعجمة فرع العربية، والتركيب فرع اإلفراد، والتأنيـث فـرع التـذكري، ولَمـا كـان األمـر كـذلك فالعلميـة            

ا فرعا التنكري ويصلح كلّ واحد منهما سبباً إالّ أن فرعية املعرفة للتنكري أظهـر مـن فرعيـة         والتعريف كالمه 
هـذا  ½: ، وال يقال يف االسـتعمال ¼هذه معرفة ال نكرة½: العلمية له؛ ألنّ املعرفة تقع مقابالً للتنكري كما يقال   

  .وغريه" غ"، ¼علمية ال نكرة
جتتمــع مــع الوصــف؛ ألنّ الوصــف يــدلّ علــى ذات مبهمــة وال  ]جتتمــع مــع غــري الوصــف[ :قولــه  )١(

العلمي يدلّ على ذات معينة فيكون من قبيل األضداد، فـال جيتمعـان يف مكـان             : والتعريف املعترب أي  
  ".ه"واحد، 

كون االسم ِمما وضعه :  ويف االصطالح،¼تسكني زبان½: اللكنة أي:  هي يف اللغة]أما العجمة[ :قوله  )٢(
 واختلف يف األوزان العجمية فذهب قوم إىل أا ال توزن؛ ألنّ الوزن موقوف على معرفـة         غري العرب، 

األصل والزائد، وذلك يعلم باالشـتقاق واالشـتقاق منتـف يف العجمـة، وذهـب قـوم إىل أنـه ال ميكـن              
مـة  خمالفة أبنية العرب، واجتماع الصاد واجلـيم يف كل       : معرفة العجمة باألوزان بل تعرف بأمور منها      

، وتبع الـراء املعجمـة   ¼نرجس½:  وهو ما جيتمع فيه املاء واجلص، وتبع الراء للنون حنو ¼صريوج½ـك
 علمـاً فإنـه غـري منـصرف     ¼مـساجد ½ـ، واعترب أبوعلي شبه العجمة أيضاً ك    ¼مبدر½: للدال املهملة حنو  

د نظـري، كمـا أنّ   عنده للعلمية وشبه العجمة؛ ألنه يشابه األعجمـي مـن حيـث إنـه لـيس لـه يف اآلحـا                 
 أنّ مجيع أمساء املالئكة وكذا مجيع أمساء األنبياء  علـى أصـحاِبها      اعلماألعجمي ال يشبه العرِبي، و    

الصلوة والسالم ال ينصرف إالّ سبعة، ثلثة منها عربية وهو حممد صلى اهللا تعـاىل علـى صـاحبه وسـلم      
 أعجمية وهي نوح ولـوط وهـود وشـيث       وصاحل وشعيب على أصحاِبها الصالة والسالم، وأربعة منها       

  ".ي"على أصحاِبها الصلوة السالم، 
  شرط تأثري العجمة يف منع الصرف أن تكون علماً يف اللغة العجمية حقيقة:  أي]شرطهاف[ :قوله  )٣(

    Å         j   ٤٠  

k  l 

i  j  

 

 ٤٠  

 



  
  

 

j   ٤١  

k  l 

i  j  

 

 ٤١  

 

 العلمية، لعدم منصرف ¼جلام½ـف ،¼شتر½كـ األوسط كمتحر ثالثياً أو 
 على يكون أن)١(فشرطه اجلمع اأم األوسط، لسكون منصرف ¼نوح½و

 حرفان اجلمع ألف بعد يكون أن وهو ،جموعالْ ىمنته ةصيغ
 أوسطها أحرف ثالثة أو ¼دواب½ :مثل دمشد حرف أو ¼مساجد½كـ

 منصرف ¼فرازنة½و ¼صياقلة½ـف ،¼مصابيح½كـ)٢(للهاء قابل غري ساكن
 متناعاو ولزومها ةاجلمعي السببني مقام قائم أيضاً وهو ،اهلاء لقبوهلما

 اأم تني،مر مجع فكأنه التكسري عمج أخرى ةمر جيمع أن
                                                

، وإنما شرطت العلمية لتكون العجمة مصونة عن التغير؛ ألنّ األعالم ¼قالون½ـ أو حكماً ك¼إبراهيم½ـك
 فإنـه غـري   ¼إبـراهيم ½ـ كـ  ¼علمـاً ½:  عطف على قوله   ¼وزائدة½: وظة عن التغير بقدر اإلمكان، وقوله     حمف

إن لَم يكـن العلـم العجمـي زائـداً          :  أي ¼أو ثالثيا متحرك األوسط   ½: منصرف للعجمة والعلمية، وقوله   
 منصرف لعدم ¼ِلجام½ـ اسم حصن، ف¼شتر½ـعلى الثالث فشرط منع صرفه أن يكون متحرك األوسط ك

  ".ه" منصرف لعدم كونه متحرك األوسط، أو لعدم كونه زائداً على الثلث، ¼نوح½العلمية، و
: شرط تأثري اجلمع يف منع الصرف أن يكون علـى صـيغة منتـهى اجلمـوع، والـصيغة     :  أي ]فشرطه[ :قوله  )١(

يمـي مـضاف إىل    مـصدر م  : هي اهليئة احلاصلة من جمموع احلروف واحلركـات والـسكنات، واملنتـهى           
ما أوله مفتوح وثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلثـة أحـرف أوسـطها سـاكن،     : فاعله، وصيغة منتهى اجلموع   

وإنما شرط للجمع صيغة منتهى اجلموع لتكون صيغته مصونة عن التغير؛ ألا ال جتمع مجع التكسري مرة   
  .وغريه" غ"أخرى، 

اء اهلاء املنقلبة عن التاء حالة الوقف؛ ألنه لو كـان مـع اهلـاء كـان         املراد باهل  ]غري قابل للهاء  [ :قوله  )٢(
هـذه التـاء   :  فيقع يف قوة مجعيته خلل وفتور، فإن قلـت ¼كراهية½ و ¼طواعية½على وزن املفردات مثل     

األمـر كـذلك إالّ أنّ هـذه     : عارضية والعارضية يف حملّ الزوال أعِني كالعدم، فينبغي أن ال تعترب، قلنـا            
تاء مع كوِنها عارضية يشبه مدخوله باملفردات، فلم يبق اجلمعية ساِلماً بل صار مشاِبهاً باملفردات، ال

فال يكون ذلك اجلمعية معدوداً يف أسباب منع الصرف؛ ألنه ال بد لَها من أن تكون قوية؛ ألنّ إخراج 
  ".سن"دىن من السبب كاف، الشئ عن أصله يقتضي قوة األسباب، وأما عود الشئ إىل أصله فله األ
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 ،¼كبعلب½كـ إسناد وال إضافة بال علماً يكون أن فشرطه)١(التركيب
 ،مبين ¼قرناها شاب½و منصرف غري ¼معديكرب½و منصرف ¼اهللا عبد½ـف
٢(األلف اأم(..........................................................  

                                                
شرط تـأثريه يف منـع الـصرف أن      :  التركيب جعل الكلمتني كلمة واحدة، فشرطه أي       ]أما التركيب [ :قوله  )١(

يكون علماً ليلزم التركيب، أو ليتحقّق السبب الثاين، بال إضافة؛ ألنّ التركيب اإلضـاِفي خيـرج االسـم إىل             
ه، وبال إسناد؛ ألنّ التركيب اإلسنادي يوجب بناء املركّـب فـال   الصرف أو إىل حكمه، فكيف يؤثّر يف منع  

 األول اسم صنم كان لقوم إلياس علـى نبينـا    ¼بك½ و ¼بعل½ فإنه مركب من     ¼بعلَبك½ـيوجب منع الصرف ك   
هـذَا و﴿:  مبعىن الزوج حنو وجييء]١٢٥: الصافات [﴾أَتدعونَ بعالً ﴿:وعليه السالم أشري إليه بقوله تعاىل

ــ " مكّـة " مبعىن الدق ومنـه سـمي        ، والثاِني اسم كسرى، وجييء    ]٧٢: هود  [﴾بعِلي شيخاً  لـدقّها  " بكّـة "ب
 ¼معـدي ½ فإنه مركّب مـن  ¼معِديكَِرب½، و"الشام"ـأعناق اجلبابرة كما يف قصة الفيل، ثُم جعل علماً لبلدة ب     

والثـاِني مبعـىن الكربـة وهـو غـري منـصرف للعلميـة           األول قيل أصـله معـدي بالتـشديد فخفّـف،            ¼كرب½و
:  أصـله قرنـان أي  ¼قرناهـا ½ لكون تركيبـه باإلسـناد، وهـو لقـب امـرأة، و        مبِني ¼شاب قرناها ½والتركيب، و 

ابيـضت ضـفريتاها، سـميت بـه امـرأة؛ ألـا       :  أي¼شاب قرناها½: ضفريتان، فسقطت النون لإلضافة، يقال 
نّ التركيـب اإلضـاِفي واإلسـنادي ال يكـون سـبباً ملنـع الـصرف كـذلك         كمـا أ : كانت كذلك، فإن قلـت    

التركيب الوصفي والتعدادي والـصوِتي أيـضاً ال يكـون سـبباً إالّ االمتزاجـي، فِلـم لَـم خيـرج املـص هـذه                      
إنّ التركيب الوصفي داخل يف اإلضاِفي؛ ألنه كما أنّ املضاف إليه قيد للمضاف كذلك    : املذكورات، قلنا 

الصفة قيد للموصوف، فيكون لكلّ واحد منهما تركيب تقييدي، وأما التركيب التعدادي والصوِتي فـداخل         
يف اإلسنادي؛ ألنّ التركيب اإلسنادي ال يكون سـبباً لبنائـه إالّ بالعلميـة الوضـعية ومهـا مبنيـان وضـعاً قبـل             

  .وغريه" عق"، العلمية فال يكون سبباً ملنع الصرف فال حاجة إىل إخراجها
 أنّ للنحاة خالفاً يف سببيتهما ملنع الصرف، فذهب بعـضهم إىل أمـا سـبب لـه           اعلم ]إخل... أما األلف [ :قوله  )٢(

لكوِنهما مزيدتني واملزيد فرع املزيد عليه، وذهب بعـضهم إىل أمـا سـبب لـه ملـشابهتهما أللفـي التأنيـث يف           
 أنّ االسـم قـد   اعلـم  ¼إن كانتا يف اسـم  ½: ه، والراجح هو القول الثاِني، قوله     عدم قبول التاء واملشبه فرع املشبه ب      

يطلق على ما يقابل الفعل واحلرف، وقد يطلق على ما يقابل اللقب والكنية، وقـد يطلـق علـى مـا يقابـل الـصفة،              
لـى األصـل كانتـا يف    وهو املراد ههنا فشرطه أن يكون علماً، وإنما شرطت العلمية؛ ألما لَما كانتـا مزيـدتني ع        
  .وغريه" ه"موضع الزوال، فال بد من العلمية ليأمن منه؛ ألنّ األعالم حمفوظة عن التغير بقدر اإلمكان، 
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 ¼عمران½كـ علماً يكون أن)١(فشرطه اسم يف كانتا إن الزائدتان والنون
 يف كانتا وإن، ةالعلمي لعدم منصرف نبت اسم ¼سعدان½ـف ،¼عثمان½و

 ¼ندمان½ـف ،¼سكران½كـ فعالنة على ثهمؤن يكون ال أن فشرطه صفة
 وال بالفعل)٣(خيتص أن فشرطه)٢(الفعل وزن أما ،¼ندمانة½ لوجود منصرف

                                                
 ¼فعالنــة½ أنّ بعــضهم شــرطوا لتــأثري األلــف والنــون يف الــصفة انتفــاء اعلــم ]إخل... فــشرطه[ :قولــه  )١(

، وإنما شرط عدم حلوق التاء ليبقى ¼فعالن½ آخر  ههنا عدم حلوق التاء يف ¼فعالنة½واملقصود بانتفاء   
 ¼سـكران ½ـ، كـ ¼فعلـى ½املشابهة أللفي التأنيث يف عدم حلوق التاء يف اآلخر، وبعضهم شرطوا وجود         

، وإذا كان شرط األلف والنون الزائدتني يف الصفة أن ال ¼سكرى½بفتح الفاء فإنه غري منصرف لوجود  
 إن جعـل مـن   ¼حـسان ½، وكـذا  ¼ندمانـة ½ منصرف لوجـود  ¼ندمان½ـف ¼فعالنة½يكون مؤنثه على وزن     

، ¼فَعلَـان ½، وإن جعل من احلس ال ينصرف؛ ألنـه علـى وزن        ¼فَعال½احلسن ينصرف؛ ألنه على وزن      
  .وغريه" سن "،¼حسانة½: وال يقال يف املؤنث

 أنّ األوزان على ثلثـة   اعلم و كون االسم على وزن يعد من أوزان الفعل،       :  أي ]أما وزن الفعل  [ :قوله  )٢(
ما خيتص باالسم، وما خيـتص بالفعـل، ومـا يعـم االسـم والفعـل، فـاملعترب مـن بينـها الـوزن                : أقسام

املختص بالفعل ال غري، وإنما اعترب أوزان الفعل ال أوزان االسم مع أنّ أوزان االسم أقوى ليوافق هـذا     
 كلّها فروع من األصول واالسم أصل بالنسبة إىل الفعل فكذا السبب مع الباقية يف الفرعية بأنّ األسباب

وزنه أصل بالنسبة إىل وزن الفعل، فكان وزن الفعل فرعاً لوزن االسم، فلو جعل وزن االسم سبباً لـزم    
  ".ه"خمالفة هذا السبب عن األسباب الباقية، 

 الفعل إما موجود يف االسم أو إنّ وزن : خيتص ذلك الوزن بالفعل، فإن قلت     :  أي ]أن خيتص [ :قوله  )٣(
ال، فإن وجد فيه بطل اخلاصة؛ ألنّ خاصة الشئ ما يوجد فيه وال يوجد يف غـريه، وإن لَـم يوجـد فيـه      

إنّ الوزن املختص بالفعل ال يوجد يف االسم ابتداء بل على : فاالسم ال يكون وزن الفعل فيه سبباً، قلنا
 فإنه صيغة فعل ماض ¼ضرب½:  حنو¼إالّ منقوالً عن الفعل½: ولهسبيل النقل عن الفعل كما أشار إليه بق

العلميـة ووزن  : ابتداء ثُم جعل علماً لرجل وقع عليه كثري الضرب فصار غري منصرف لوجـود الـسببني    
 صيغة فعل ماض من التفعيل ابتداء ثُم جعل علماً لفرس حجاج ابن يوسف فصار          ¼شمر½الفعل، وكذا   

  ".ه"العلمية ووزن الفعل، : جود السببنيغري منصرف لو
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 ملَ وإن ،¼ضرب½و ¼رمش½كـ فعلال عن منقوالً إالّ االسم يف يوجد
يف يكون أن فيجب)١(به خيتص يدخله وال املضارعة حروف إحدى لهأو 
 منصرف ¼يعملٌ½ـف ،¼نرجس½و ¼تغلب½و ¼يشكر½و ¼أمحد½كـ اهلاء
 ةالعلمي فيه شرط ما كلّ أنّ)٢(واعلم ،¼يعملة ناقة½ :كقوهلم اهلاء هالقبوِل
 فيه الذي واالسم والتركيب ةوالعجم يواملعنو بالتاء ثاملؤن وهو
 سبب مع واجتمع ذلك، فيه يشترط ملَ أو ،الزائدتان والنون األلف

                                                
إن لَم خيتص الوزن يف االسم بالفعل بل يكـون مـشتركاً بـني االسـم             :  أي ]وإن لَم خيتص به   [ :قوله  )١(

والفعل فيجب لكونه غري منصرف أن يكون يف أوله أحد حروف املضارعة ليكون ذلك الوزن خمتصا 
فعل، فبوجوده يصري ذلك الوزن من حال االشتراك إىل حال بالفعل؛ ألنّ حرف املضارع من خواص ال

التخصيص، فكان كما أن خيتص بالفعل، وإنما شرط عدم دخول التاء عليه؛ ألا لو دخلت عليه يلزم 
خــروج وزن الفعــل عــن كونــه وزن الفعــل الختــصاص التــاء باالســم فــال يتحقّــق مــشابهته بالفعــل،  

 امساً لورد معين، كلّهـا غـري منـصرف، وإذا    ¼نرجس½ لرجال، و أعالماً¼تغلب½ و ¼يشكر½ و ¼أمحد½ـك
 وهو اجلمل القوي على ¼يعمل½ـكان عدم دخول التاء شرطاً لوزن الفعل املشترك بني االسم والفعل ف

  ".ي"، ¼ناقة يعملة½: العمل والسري منصرف لقبوله اهلاء كقوِلهم
ث بالتاء لفظاً واملعنوي، والعجمة، والتركيب، واالسم املؤن:  أنّ األساب األربعةاعلم ]واعلم[ :قوله  )٢(

الّذي فيه األلف والنون الزائدتان، يشترط فيها العلمية لتأثري كلّ واحد منها يف منع الصرف، ويـشترط           
العـدل ووزن الفعـل، ال يـشترط فيهمـا     : أيضاً أن يكون السبب اآلخر هو العلمية ال غري، وأنّ السببني      

ما يشترط فيه العلمية للتأثري ولـسببية   : ثرياً وال سبباً، فهذه الستة على قسمني القسم األول        العلمية ال تأ  
ما ال يشترط فيه العلمية ال للتأثري وال للسببية األخرى، فإذا نكّـر القـسم األول   : أخرى، والقسم الثاِني 

رطه فبقي حينئذ بال سـبب مـن   صرف؛ ألنّ العلمية قد زالت بالتنكري والسبب اآلخر قد فات بفوت ش   
حيث التأثري، وإذا نكّر القسم الثاِني صرف أيضاً لبقائه على سبب واحـد وهـو العـدل أو وزن الفعـل،        

  .والسبب الواحد ال مينع الصرف
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 يف اأم ،صرف)١(رنكّ إذا الفعل ووزن املعدول العلم وهو فقط، واحد
 سبب على فلبقائه الثاين يف اوأم سبب، بال سماال فلبقاء لاألو القسم
 ¼آخر وعمر عمر امق½و ¼آخر وطلحةٌ طلحة جاءين½ :تقول واحد،

 دخله أو أضيف إذا)٢(الينصرف ما وكلّ ،¼آخر وأمحد أمحد ضرب½و
 .¼وباألمحد بأمحدكم مررت½ :حنو الكسرة، فدخله الالم

                                                
أن يجعـل العلـم الواحـد عبـارة عـن          :  األول ، أنّ تنكري األعالم على ثلثة أقـسام       اعلم ]إذا نكّر [ :قوله  )١(

أن يجعل عبارة عـن الوصـف املـشتهر    :  عبارة عن كلّ فرد من اجلماعة، والثاِني    ¼فالن½مجلة كلفظ   
لكلّ مبطل محق؛ ألنّ فرعون مشهور بوصف اإلبطال        :  أي ¼لكلّ فرعون موسى  ½: صاحبه به كقوِلهم  

أن يجعـل تثنيـة أو مجعـاً      : وموسى على نبينا عليه الصالة والسالم مشهور بوصـف احلقيـة، والثالـث            
 بدليل دخول الالم عوضاً عن ذلك العلمية فلوكانت العلمية باقية يف التثنية ¼الزيدون½ و¼الزيدان½: وحن

  ".و، عبد"واجلمع لَم جيز عليهما دخولُها لئالّ يلزم تعريف املعرف، 
يف كلّ اسم غري منصرف إذا أضيف أو دخله الالم دخله الكسرة :  أي]إخل... كلّ ما ال ينصرف[ :قوله  )٢(

حالة اجلر؛ ألنّ اإلضافة والالم من خواص االسم املعظمة فبوجودِهما رجع االسم إىل أصـله املتـروك    
 أنه إن كان السببان باقيني بعد اإلضافة ودخول الالم فاالسم غري منصرف إالّ أنّ اعلموهو االنصراف، و

 أنّ االسم ال خيلو إما حكمه حكم املنصرف، وإن زاال أو زال أحدمها فاالسم منصرف، وبيان ذلك       
أن يكون أحد السببني علمية أو ال، فإن كان األول فال خيلو إما أن يكون ذلك العلمية بطريق الشرطية 
أو ال، فإن كان بطريق الشرطية زاال معاً، وإن كان بغري الشرطية زال أحدمها، وإن كان الثاِني فالسببان 

الْمـال  ½ يف ¼أمحـد ½ـرة حني اإلضافة ودخول الالم قد نوقض بـ       قولكم بدخول الكس  : باقيان، فإن قلت  
و¼ألمحد ½خول الالم، ويف الثاِني مضاف إليه ولَم يدخله الكسرة، قلنا¼غالم أمحددل م؛ ألنه يف األو :

الـنقض  : املراد بالالم الم التعريف، وباإلضافة إضافته إىل الغري ال إضافة الغري إليه فال نقض، فإن قلـت    
 ألنه منصوب مع أنه يف األول مدخول ؛¼دخلنا مساجدكم½ و¼رأينا املساجد½ يف ¼مساجد½ود يف موج

اجلر أثر اجلار واجلار ههنا منتف فكـذا   : الكسرة أي : الم التعريف، ويف الثاِني مضاف إىل الغري، قلنا       
  .وغريمها" مس، ه"يدخله الكسرة يف حالة اجلر، : أثره، نعِني



  
  

 

j   ٤٦  

k  l 

i  j  

 

 ٤٦  

 

املقصد األول
 ممالَ ومفعول الفاعل،)٢(أقسام مثانية املرفوعات األمساء :)١(ّ

ا، ¼إنّ½ وخرب واخلرب، واملبتدأ، فاعله، يسمكان½ واسم وأخوا¼ 
 لنفي يتالّ ¼ال½ وخرب ،¼ليس½بـ هتنياملشب ¼ال½و ¼ما½ واسم وأخواا،

                                                
 لَما فرغ عن املقدمة شرع يف املقاصد وهي املرفوعات واملنصوبات ]إخل... املقصد[ :قوله  )١(

: ما كان املرفوعات أصالً بالنسبة إىل املنصوبات وارورات لوجهني األولوارورات، ولَ
الشتماِلها على عمدة الكالم وهي املبتدأ والفاعل، وكان : الشتماِلها على احلركة القوية، والثاِني

مشتمل القوي والعمدة قويا وعمدة قدمها على املنصوبات وارورات، واملرفوعات مجع املرفوع 
جاءِني زيد وأبوه ½: ال املرفوعة، وهو ما اشتمل على عالمة الفاعلية، وهي الرفع والواو واأللف حنو

املرفوعات مجع املرفوع ال : ، وسواء كانت تلك العالمة لفظاً أو تقديراً، فإن قلت¼والزيدان
فكيف يصح أن املرفوعة على قولكم ومن املعلوم أنّ اجلمع باأللف والتاء ال يكون إالّ للمؤنث 

 أو ألنّ ،¼سنة½ مجع ¼سنون½ـإما لكونه شاذا ك: يصح لوجهني: يكون املرفوعات مجع املرفوع، قلنا
املرفوعية صفة االسم واالسم موصوف ِبها وذلك االسم مشاِبه لذات املؤنث يف نقصان العقل يف 

والتاء كذا صفات االسم الّذي املؤنث وعدم العقل يف االسم فكما أنّ صفات املؤنث جتمع باأللف 
، وإنما جاء املص بصيغة ¼الكواكب الطالعات½ و¼اجلبال الراسخات½: ال يعقل جتمع ِبهما حنو

اجلمع دون املفرد تنبيهاً على كثرة أنواعها ففيه براعة االستهالل، وهو اإلشارة على املقصود من 
  ".ه"أول األمر إمجاالً، 

ما احنصرت أقسام املرفوعات يف مثانية؛ ألنّ املرفوع ما اشتمل على عالمة  إن]مثانية أقسام[ :قوله  )٢(
كون الشئ جزء ثانياً : كون الشئ مسنداً إليه، والثاِني: الفاعلية على نهجني أحدمها: الفاعلية وهي أي

مسنداً  هي كون الشئ ¼كان½من اجلملة، فعالمة الفاعلية يف مفعول ما لَم يسم فاعله واملبتدأ واسم 
 هي كونه جزء ثانياً واقعاً بعد ¼إنّ½إليه، ويف خرب املبتدأ هي كونه جزء ثانياً من اجلملة، ويف خرب 

 هي كونه مسنداً إليه واقعاً ¼ليس½ـ املشبهتني ب¼ال½ و¼ما½كلمة ال تتم باملنصوب وحده، ويف اسم 
ه جزء ثانياً واقعاً بعد كلمة ال  لنفي اجلنس هي كون¼ال½بعد كلمة ال تتم باملنصوب وحده، ويف خرب 

تتم باالسم وحده، وهاتان اخلصلتان لَما لَم توجدا يف غري هذه املذكورات احنصرت املرفوعات يف 
  ".غ"مثانية أقسام، 
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 معىن على إليه أسند أوصفة فعل قبله)٢(كلّ اسم)١(الفاعل : .اجلنس
 ¼عمرواً أبوه ضارب زيد½و ¼زيد قام½ :حنو عليه وقع ال به قام أنه
 مظهر مرفوع فاعل من له البد)٣(فعل وكلّ ،¼عمرواً زيد ماضرب½و
 زيد½كـ مستتر أو ¼زيداً ضربت½كـ بارز مضمر أو ¼زيد ذهب½كـ

 ضرب½ :حنو أيضاً به مفعول له كان ياًمتعد الفعل كان وإن ،¼ذهب
                                                

مذهب اجلمهور ومذهب البعض، فمذهب :  أنّ يف أصل املرفوعات مذهبنياعلم ]الفاعل[ :قوله  )١(
فألنه جزء اجلملة الفعلية الِّتي هي : الفاعل باعتبار الوجهني أما األولأنّ أصل املرفوعات هو : اجلمهور

أصل اجلمل ملوافقتها غرض املتكلّم من اإلخبار واالستخبار عن احلدث الواقع يف أحد األزمنة الثالثة، 
: مذهب البعضفألنّ عامله لفظي وهو أقوى من معنوي وقوة العامل تدلّ على قوة املعمول، و: وأما الثاِني

فألنه باق على ما هو األصل يف املسند إليه : أنّ أصل املرفوعات هو املبتدأ باعتبار الوجهني أما األول
فألنه حمكوم عليه باحلكم املطلق سواء كان جامداً أو مشتقا، خبالف الفاعل : وهو التقدمي، وأما الثاِني

غلب، ولَما كان املختار عند املص مذهب اجلمهور قدم  باعتبار األفإنه حمكوم عليه باحلكم االشتمايل
  ".ي "،¼إخل... الفاعل½: الفاعل على سائر املرفوعات فقال

، ¼سرِني أن يقوم زيد½:  أو حكماً حنو¼قام زيد½: كلّ اسم حقيقة حنو:  أي]كلّ اسم[ :قوله  )٢(
 ذلك االسم، واملراد قبل ذلك االسم فعل أو صفة أسند ذلك الفعل أو الصفة إىل:  أي¼قبله½

 أو ¼لَم يضرب زيد½:  أو بالسلب حنو¼ضرب زيد½: باإلسناد أعم من أن يكون باإلجياب حنو
 يف ¼زيد½ عن مثل ¼ال على معىن أنه وقع عليه½: ، واحترز بقوله¼إن قام زيد قمت½: بالتقدير حنو

بله فعل يف األول ؛ ألنّ زيداً اسم ق¼زيد مضروب غالمه½ يف ¼غالم½ وعن مثل ¼ضرب زيد½
والغالم اسم قبله صفة يف الثاين أسندا إليهما لكن ال على معىن أما قائمان ما بل على معىن 

   ".ي"أما واقعان عليهما، فال يدخالن يف التعريف، 
 جامداً كان أو مشتقا الزماً كان أو متعدياً جمرداً كان أو مزيداً ساِلماً:  أي]كلّ فعل[ :قوله  )٣(

 كان أو غري ساِلم، ثُم½دله½:  يف قوله¼ب على الفتح بأنه اسم ¼ال بد لنفي اجلنس، ¼ال½ مبِني 
ا ممال خملص موجود له من فاعل؛ ألنّ الفعل عرض ووصف وال بد لألعراض والصفات : أي

  ".ه"يقوم به، 
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 ضرب½ :حنو أبداً)١( وحد الفعلمظهراً الفاعل كان وإن ،¼واًعمر زيد
 وحد مضمراً كان وإن ،¼الزيدون ضرب½و ¼الزيدان ضرب½و ¼زيد

 ومجع ¼ضربا الزيدان½ :حنو ىللمثن يوثن ¼ضرب زيد½ :حنو للواحد
 ما وهو احقيقي ثاًمؤن الفاعل كان وإن ،¼ضربوا الزيدون½ :حنو للجمع
 والفاعل الفعل بني تفصل ملَ إن أبداً)٢(الفعل ثأن حليوانا من ذكر بإزائه
 :حنو والتأنيث التذكري يف اخليار فلك فصلت وإن ،¼هند قامت½ :حنو

  .............،¼هند اليوم ضربت½ :قلت شئت وان ¼هند اليوم ضرب½
                                                

 لعدم االحتياج إىل تثنية الفعل سواء كان الفاعل مثنى أو جمموعاً،:  أي]إخل... وحد الفعل[ :قوله  )١(
ومجعه؛ ألما ليسا إالّ ألنْ يكونا مشِعرين بأحوال الفاعل فإذا كان الفاعل ظاهراً كانت أحواله ظاهرة 
من حيث التثنية واجلمع، أو ألنه لوثني الفعل أو جمع يلزم تعدد الفاعل واإلضمار قبل الذكر وكالمها 

  ".ه "خالف األصل، فوحد الفعل أبداً
قامت ½: سواء كان الفاعل املؤنث احلقيقي مظهراً أو مضمراً، حنو:  أي]أنث الفعل أبداً[ :قوله  )٢(

أن :  أنّ تأنيث الفعل إنما جيب بشرائط منهااعلم يف املضمر، و¼هند قامت½ يف املظهر، و¼هند
، ¼نعم اهلند½: قيقيا حنويكون الفعل متصرفاً، فال يؤنث الفعل اجلامد ولوكان الفاعل مؤنثاً ح

أتى ½: وأن يكون املؤنث احلقيقي من األناس، فلوكان من البهائم ال يلزم تأنيث الفعل حنو
، وأن ال يقع الفصل بني الفاعل والفعل، فلو وقع الفصل بينهما فال حاجة إىل تأنيث الفعل ¼النعجة
لك اخليار يف تذكري الفعل : ي أ¼ضربت اليوم هند½: ، و إن شئت قلت¼ضرب اليوم هند½: حنو

ع   لَقَد : وتأنيثه يف الصورة األخرية، وكذا جيوز تذكري الفعل يف املؤنث احلقيقي لضرورة حنو
 اسم ¼األحيطل½، و¼حِزنَ½ مبعىن ¼وِله½ إنما ذكّر الفعل ههنا للضروره، و سوٍءه الْاُحيطلُ اُموِل

 أنّ اخليار يف تذكري الفعل وتأنيثه يف املؤنث احلقيقي اعلما، و صفة مذمومة لَه¼أم سوء½امرأة، و
 فهذا اخليار غري ¼زيد½ـ، وأما إذا سميت امرأة ب¼زيد½عند الفصل ثابت إذا لَم يسم احلقيقي مبثل 

قامت اليوم يف الدار ½: ثابت فيه بل جيب تأنيث الفعل دفعاً لاللتباس الكائن بلفظ املذكّر حنو
  ".ي" ،¼زيد
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 شئت وإن ¼الشمس طلعت½ :حنو احلقيقى غريال ثاملؤن يف)١(وكذلك
 كان وإن ،املظهر إىل مسنداً الفعل كان إذا ذاه ¼الشمس طلع½ :قلت

 )٣(التكسري ومجع ،¼طلعت الشمس½ :حنو)٢(أبداً ثأن املضمر إىل مسنداً
غريال ثكاملؤن قامت½ :قلت شئت وإن ¼الرجال قام½ :تقول احلقيقى 

                                                
اخليار يف املؤنث الغري احلقيقي كاخليار يف املؤنث احلقيقي، لكن اخليار فيه :  أي]وكذلك[ :قوله  )١(

سواء فصلت بني الفعل والفاعل أو ال، إالّ أنّ تذكري الفعل فيه عند الفصل حسن؛ ألنه جائز يف : مطلق أي
، وإنما لَم يذكر املص تعريف ¼ليوم مشسطلع ا½: املؤنث احلقيقي أيضاً ففي غري احلقيقي أوىل حنو

: املؤنث الغري احلقيقي اكتفاء ِبما سبق من تعريف املؤنث احلقيقي؛ ألنّ الشئ رمبا يعلم بذكر ضده أي
  .ي، ه"يعرف بتعريف ضده 

نّ تأنيث أنث الفعل مطلقاً سواء كان الفاعل مؤنثاً حقيقيا أو غري حقيقي؛ أل:  أي]أنث أبداً[ :قوله  )٢(
الفاعل يف املضمر يسري إىل تأنيث الفعل لشدة االمتزاج، فيجب أن يؤنث فعله فال جيوز تذكري 

  ".ي "،¼الشمس طلعت½: الفعل يف حنو
 احترز بقيد التكسري عن السالمة، وإنما استثىن مجع املذكّر الساِلم ]ومجع التكسري[ :قوله  )٣(

 املذكّر فيه وهو الواو، وِلهذا ال يصح أيضاً إضافة أمساء المتناع تأويله باجلماعة لوجود عالمة
 ِلما قلنا، فال يوجد املطابقة بني العدد ¼ثلثة مسلمني½: العدد إىل مجع املذكّر الساِلم فال يقال

واملعدود يف التأنيث كما يوجد بني ثلثة ورجال، لصحة تأويل الرجال باجلماعة، وإنما لَم جيز 
 الساِلم باجلماعة كراهية اعتبار التأنيث مع بقاء عالمة املذكّر وهو الواو إالّ تأويل مجع املذكّر

 فإنّ حكمه حكم التكسري وإن كان صيغته مجع املذكّر الساِلم لعدم بقاء واحده ¼بنني½: حنو
 ، وكذا اجلمع بالواو والنون]٩٠:يونس[﴾آمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ﴿: ، قال اهللا تعاىل¼ابن½وهو 

 فإنّ حكمه حكم اجلمع باأللف ¼ثبني½ و¼قلني½ و¼أرضني½ و¼سنني½ـالّذي واحده مؤنث ك
والتاء؛ ألنّ حق هذا اجلمع أن يكون باأللف والتاء، فالواو والنون فيه عوض عن األلف والتاء 

 :يف جواز تذكري الفعل وتأنيثه حنو:  أي¼كاملؤنث الغري احلقيقي½: ، وقوله¼مضت سنون½: فيقال
 بتأنيث الفعل ¼قامت الرجال½:  بتذكري الفعل نظراً إىل ظاهر اللفظ، وإن شئت قلت¼قام الرجال½

  ".ي"نظراً إىل صحة تأويله باجلماعة، 
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 تقدمي)١(وجيب ،¼قاموا الرجال½ فيه وجيوز ¼قامت الرجال½و ¼الرجال
 ضرب½ :حنو اللبس وخفت مقصورين كانا إذا املفعول على الفاعل
 اللبس ختف ملَ إن الفاعل على املفعول تقدمي)٢(وجيوز ،¼عيسى موسى

                                                
 أنّ األصل يف الفاعل أن يتقدم على املفعول لكونه أقوى األركان، اعلم ]إخل... وجيب [ :قوله  )١(

جيب تقدمي : ما أشار إليه املص بقوله: فعول، منهالكن يف بعض املواضع جيب تقدميه على امل
الفاعل واملفعول اسمني مقصورين وخفت اللبس بأن ينتفي : الفاعل على املفعول إذا كانا أي

اإلعراب فيهما لفظاً وانتفى القرينة الدالّة على فاعلية الفاعل ومفعولية املفعول مقالية أو حالية 
د انتفى اإلعراب ههنا وكذا انتفى القرينة، فلو لَم جيب  فإنه ق¼ضرب موسى عيسى½: حنو

التقدمي لزم االلتباس بني الفاعل واملفعول، ومن حيث وجب التقدمي ارتفع االلتباس وتقرر كون 
، ¼ضربتك½: إذا كان الفاعل واملفعول ضمريين حنو: األول فاعالً وكون الثاِني مفعوالً، ومنها

 ، ¼ضربت زيداً½: مضمراً بشرط تأخري املفعول عن الفعل حنوإذا كان الفاعل وحده : ومنها
 لئالّ يفوت احلصر املقصود؛ ¼ما ضرب زيد إالّ عمرواً½:  حنو¼إالّ½إذا وقع املفعول بعد : ومنها

ألنّ مقصود املتكلّم احنصار ضاربية زيد يف عمرو مع جواز كون عمرو مضروباً لشخص آخر، 
 فالظاهر أنه ال يفوت احلصر لكنه يلزم قصر الصفة قبل ¼زيدما ضرب إالّ عمرواً ½: فلو قيل

متامها؛ ألنّ متامية الصفة ال حيصل إالّ بذكر املسند إليه وهو ليس مبذكور، وحيتمل أن يكون 
 فيفيد احلصر من اجلانبني واملقصود هو احلصر يف ¼ما ضرب أحد أحداً إالّ عمرواً زيد½: معناه

اإلعراب منتفياً يف الفاعل واملفعول لكن هناك قرينة من القرائن جانب الفاعل فقط، وإن كان 
  ".ه"مقالية أو حالية فيجوز تقدمي املفعول على الفاعل لعدم االلتباس، 

التباس الفاعل باملفعول أو :  تقدمي املفعول على الفاعل إن لَم ختف اللبس أي]جيوز[ :قوله  )٢(
أكل الكُمثْرى ½ية كانت أو حالية، أما القرينة احلالية فكما يف العكس، بأن هناك قرينة من القرائن لفظ

 فال يكون فاعالً، ¼هملُوك½ ال يصلح لألكل ألنه اسم ثَمر معين يقال بالفارسية رىمثْفإنّ الكُ ¼يحيى
ية يف ، فإن القرينة اللفظ¼هوت موسى سعدى½، و¼أكرم سلمى موسى½وأما القرينة اللفظية فكما يف 

األول هي تذكري الفعل ويف الثاِني تأنيثه، وإنما جاز تقدمي املفعول على الفاعل عند وجود القرينة ولَم 
جيب؛ ألنّ القرينة لَما وجدت هناك حصل العلم بالفاعل واملفعول فال حاجة إىل الوجوب فجاز لك 

  ".ه"أن جتعل املفعول مقدماً أو الفاعل، 



  
  

 

 حذف وجيوز ،¼زيد عمرواً ضرب½و ¼حيىي رىثْمالكُ أكل½ :حنو
 ،¼ضرب من½: قال من جواب يف ¼زيد½ :حنو)١(قرينة كانت حيث الفعل
 أقام½: قال من جواب يف ¼نعم½كـ معاً والفاعل الفعل حذف)٢(جيوز وكذا

                                                
القرينة الدالّة على تعيني الفعل احملذوف؛ ألنّ القرينة هي ما تدلّ على :  أي]قرينةحيث كانت [ :قوله  )١(

 ¼من ضرب؟½:  مقول يف جواب من قال¼زيد½: تعيني املراد باللفظ أو تدلّ على تعيني احملذوف حنو
: تقديره الواقع يف اجلواب فاعل الفعل احملذوف، ¼زيد½ خربه، و¼ضرب½ استفهامية مبتدأ و¼من½فكلمة 

 املذكور يف السؤال، وجيب حذف الفعل يف كلّ ¼ضرب½ فحذف الفعل لوجود القرينة وهو ¼ضرب زيد½
وِإنْ أَحد من  ﴿:قوله تعاىل: تركيب حذف فيه الفعل ثُم فسر لرفع اإلام الناشي عن احلذف حنو

شالْمهفَأَِجر كارجتاس ا القرينة فههنا حذف] ٧:سورة توبة[﴾ِرِكنيأم ،املسد الفعل واجب للقرينة وسد 
فهو دخول حرف الشرط على االسم؛ ألنه ال يدخل إالّ على الفعل وههنا ليس الفعل لفظاً بعد حرف 

إن استجارك أحد ½: الشرط فعلم أنه مقدر، وأما سد املسد فهو إقامة املفسر مقام املفسر فيكون تقديره
 األول وأقيم الثاِني مقامه لئالّ يلزم اجلمع بني املفسر ¼استجارك½ فحذف ¼فأجرهمن املشركني استجارك 

املفسر؛ ألنه ممتنع إذا كان علّة تفسري املفسر رفع اإلام الناشي عن احلذف وكان املفسر واملفسر و
ية عن قول يوسف على قد يتحقّق االجتماع بينهما كما يف قوله تعاىل حكا: متحدين يف املعىن، فإن قلت

: يوسف[﴾ر رأَيتهم ِلي ساِجِدينِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَم﴿: عليه الصالة والسالمونبينا 
 جواب سؤال مقدر؛ ألنه ¼رأيتهم يل ساجدين½: ال نسلّم أنه مجع بني املفسر واملفسر بل قوله: قلنا ،]٤

رأَيتهم ِلي  ﴿:  قال¼كيف رأيتهم½:  فكأنه قيل]٤: يوسف[﴾ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً ﴿: للَما قا
اِجِدينر بل يكون ذكرمها يف الكالمني ]٤: يوسف[﴾سر واملفسفال يكون من باب االجتماع بني املفس 

  ".ه"املستقلّني ال يف كالم واحد، 
فإنه جيوز ذلك حيث كانت قرينة إالّ أنه لَم يصرح املص بوجود القرينة  ]إخل... جيوز[ :قوله  )٢(

:  يف جواب من قال¼نعم½ـك: لظهور أنه ال معىن للحذف بدون القرينة وكثرياً ما ال يصرح به، وقوله
 حرف فال يقوم مقام ¼نعم½، فهذا احلذف جائز ال واجب لعدم الساد مسده؛ ألنّ كلمة ¼أقام زيد½

إنّ القول بعدم قيام احلرف مقام الفعل غري : فبقي القرينة وحدها وهي سؤال السائل، فإن قلتالفعل 
:  ولذا وجب حذفه يف املنادى، قلنا¼أدعو½صحيح؛ ألنّ حروف النداء قد أقيمت مقام الفعل وهو 

  إقامة: ة حروف النداء مقامه بل لكثرة االستعمال، أو قلنابوجوب حذف الفعل يف املنادى ليس لنيا
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 جمهوالً الفعل كان إذا مقامه املفعول ويقام الفاعل حيذف وقد ،¼؟زيد
 تنازع إذا :. املرفوعات من الثاين القسم وهو ¼زيد ضرب½ :حنو

 يعمل أن الفعلني من واحد كلّ)٤(أراد: أي)٣(بعدمها)٢(يف اسم ظاهر)١(الفعالن
                                                

  .ملخصاً" سن"حرف النداء مقام الفعل مساعي ال يقاس عليه غريه، 
توجه العاملني :  ويف االصطالح،¼نزاع ساخنت بايكد يگردر چيزى½:  التنازع يف اللغة]إذا تنازع[ :قوله  )١(

يف ك: حبسب املعىن إىل اسم يقع يف حملّ يصلح ملعمولية كلّ واحد منهما على سبيل البدل، فإن قلت
إنّ نسبة : يصح نسبة التنازع إىل الفعلني؛ ألنّ التنازع ال يصدر إالّ من ذوي الروح والفعالن ليسا منهم، قلنا

التنازع إليهما باعتبار املتكلّم نسبة جمازية، كما أنّ نسبة الدخول إىل العوامل ومن املعلوم أنّ العوامل ال 
التنازع كما جيري يف الفعلني كذلك جيري يف أكثر من ف: تدخل بنفسها بل يدخلها املتكلّم، فإن قلت

اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صلّيت وسلّمت ½: الفعلني كما ورد يف الصالة املاثورة
 فِلم اقتصر املص على ¼إبراهيم½ فهذه اخلمسة تنازعت يف لفظ ¼وباركت ورمحت وترحمت على إبراهيم

تصر على ذكر الفعلني بناء على بيان أقلّ ما حيصل به التنازع وهو إثنان، فإن إنما اق: ذكر الفعلني، قلنا
اختصاص التنازع بالفعل ال يصح؛ ألنّ التنازع كما يكون بني الفعلني كذلك يكون يف غري الفعلني : قلت

لفعلني املراد با: ، قلنا¼زيد كرمي وشريف أبوه½ و¼زيد معط ومكرم عمرواً½: أيضاً كما يف األمساء حنو
 اكتفاء بذكر األصل؛ ألنّ الفعل أصل يف العمل؛ ألنه ¼الفعالن½: العامالن، وإنما لَم يقل العامالن مقام قوله
  ".ه"وضع للعمل بدليل عدم خلوه عن العمل، 

 فيه احتراز عن املضمر؛ ألنه ال تنازع يف املضمر؛ ألنّ الضمري ال خيلو إما أن ]يف اسم ظاهر[ :قوله  )٢(
 متصالً أو منفصالً، فإن كان متصالً فهو معمول ِلما اتصل به فال يكون فيه جمال التنازع؛ ألنّ يكون

ذلك الضمري ليس يف مكان يتوجه إليه الفعالن بل يتوجه الفعل املتصل به، وإن كان منفصالً فهو 
  ".ه"حممول على املتصل طرداً للباب، 

 وفيه احتراز عما وقع مقدماً عليهما أو متوسطاً بينهما؛ ألنه تعين فيه بعد الفعلني،:  أي]بعدهما[ :قوله  )٣(
 فال يكون فيه جمال ¼ضرب زيد وأكرم½: إعمال الفعل األول؛ ألنه يستحق اإلعمال قبل الثاِني حنو

  ".ي"التنازع، ألنه ليس يف مكان يصح توجه الفعلني إليه 
نازع إىل الفعلني أنّ التنازع يكون حقيقة، فبين املص أنّ املراد  لَما نشأ من نسبة الت]أراد[ :قوله  )٤(

اقتضى أو توجه كلّ :  يعِني¼أراد½: القصد بقوله: بالتنازع ليس التنازع حقيقة بل املراد به اإلرادة أي
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 يتنازعا أن: )١(لألوا ،أقسام عةأرب على يكون ماإن فهذا االسم ذلك يف
 يف يتنازعا أن: )٢(الثاين¼ زيد وأكرمين ضربين½ :حنو فقط ةالفاعلي يف

يف يتنازعا أن: )٣(الثالث ،¼زيداً وأكرمت ضربت ½:حنو فقط ةاملفعولي 
ةالفاعلي ويقتضي ةواملفعولي حنو املفعول والثاين الفاعل لاألو: 

 وأكرمين ضربت ½:حنو عكسه: )٤(عالراب ،¼زيداً وأكرمت ضربين½
                                                

تنازع الفعلني إنما يكون على : واحد من الفعلني أن يعمل يف االسم الظاهر املتنازع فيه، فهذا أي
عة أقسام؛ ألنّ التنازع ال خيلو إما أن يكون يف الفاعلية فقط أو يف املفعولية فقط أو يف الفاعلية أرب

واملفعولية بأن يقتضي الفعل األول فاعلية االسم الظاهر والثاِني مفعوليته أو بالعكس، فصورة التنازع 
  ".ه"ال يكون خارجاً عن هذه الصور فاحنصرت يف هذه األربعة، 

الفعالن يف فاعلية االسم : القسم األول من أقسام التنازع األربعة أن يتنازعا أي:  أي]األول[ :قوله  )١(
اقتضى وأراد كالمها : الظاهر بأن يقتضي كلّ واحد منهما أن يكون الرفع على ذلك االسم بعمله أي

 التنازع يف الفاعلية عند من أدخله يف فاعليته ال مفعوليته، والتنازع يف مفعول ما لَم يسم فاعله داخل يف
، وال ¼ضرب و أُكرم زيد½: الفاعل، وعند من جيعل الفاعل أعم من أن يكون حقيقيا أو حكميا حنو

  ".ي"جيوز إدخاله يف املفعول؛ ألنّ إطالق املفعول على مفعول ما لَم يسم فاعله غري شايع، 
الفعالن يف مفعولية االسم : ن أقسام التنازع األربعة أن يتنازعا أيالقسم الثاِني م:  أي]الثاِني[ :قوله  )٢(

اقتضيا وأرادا : الظاهر بأن يقتضي كلّ واحد منهما أن يكون النصب على ذلك االسم بعلمه أي
  .مفعوليته ال فاعليته

يف الفاعلية الفعالن : القسم الثالث من أقسام التنازع األربعة أن يتنازعا أي:  أي]الثالث[ :قوله  )٣(
واملفعولية حال كوِنهما خمتلفني يف االقتضاء بأن يقتضي الفعل األول فاعلية االسم الظاهر 

 يقتضي ¼أكرم½ يقتضي فاعلية زيد و¼ضرب½ فإنّ ¼ضربِني وأكرمت زيداً½: والثاِني مفعوليته حنو
  .مفعوليته

عكس القسم الثالث يف : ربعة عكسه، أيالقسم الرابع من أقسام التنازع األ:  أي]الرابع[ :قوله  )٤(
، ¼ضربت وأكرمِني زيد½: االقتضاء بأن يقتضي الفعل األول مفعولية االسم الظاهر والثاِني فاعليته حنو

  . أن يكون مرفوعاً به يقتضي¼أكرمِني½ يقتضي أن يكون زيد منصوباً به و¼ضربت½فإنّ 



  
  

 

 لاألو الفعل إعمال)٢(جيوز األقسام هذه مجيع يف أنّ)١(واعلم ،¼زيد
 يعمل أن والثالثة األوىل الصورة يف اءللفر)٣(خالفاً الثاين الفعل وإعمال
 قبل اإلضمار أو الفاعل حذف اإم األمرين أحد لزوم ودليله ،الثاين
 خالف ففيه االختيار اوأم اجلواز يف)٤(وهذا ،حمظوران وكالمها الذكر

                                                
كلمة يف أول الكالم إليقاظ :  ويف االصطالح،¼دانسنت½:  يف اللغة¼اعلم½ أنّ اعلم ]واعلم[ :قوله  )١(

الغافلني على نكتة، أو تشويق السامعني إىل ما بعده، أو للتنبيه على أنّ ما بعده ِمما جيب احلفظ، 
  ".ه"هو خطاب لكلّ من يسمع ويقرء، : وقيل

لغى الفعل الثاِني عن العمل جيوز أن يعمل الفعل األول يف االسم الظاهر وي:  أي]إخل... جيوز[ :قوله  )٢(
ِفي ذلك االسم، وأن يعمل الفعل الثاِني يف ذلك االسم ويلغى األول عن العمل فيه، وال خالف بني 

  ".ي"البصريني والكوفيني يف جواز كلتا الصورتني 
ة الصورخيالف القول باجلواز خالفاً للفراء يف : منصوب على أنه مفعول مطلق، أي ]خالفاً[ :قوله  )٣(

ازع الفعالن يف الفاعلية فقط، ويف الصورة الثالثة وهي أن يتنازع الفعالن يف الفاعلية نتاألوىل، وهي أن ي
واملفعولية ويقتضي األول الفاعل والثاِني املفعول، فعند الفراء ال جيوز إعمال الفعل الثاِني يف هاتني 

ل الفراء على ذلك لزوم أحد األمرين على الصورتني بل جيب إعمال الفعل األول فيهما عنده، ودلي
حذف : تقدير إعمال الفعل الثاِني أما حذف فاعل الفعل األول أو إضماره قبل الذكر، وكالمها أي

  ".ي"ممنوعان، : الفاعل واإلضمار قبل الذكر حمظوران أي
يار ففيه خالف البصريني اخلالف بني اجلمهور والفراء ثابت يف اجلواز، أما االخت:  أي]وهذا[ :قوله  )٤(

بفتح الباء وكسرها وهو أفصح من فتحها ليتميز عن النسبة إىل احلجارة البيضاء، واملراد بالبصريني 
النحاة املنسوبة إىل البصرة ومن كان على مذهبهم، فإنهم خيتارون إعمال الفعل الثاِني مع جتويز 

 أشد اتصال من الغري فاألشد اتصاالً أحق بأخذ إعمال األول للقرب واجلوار؛ ألنّ يف القرب واجلوار
احلكم، وألنّ الفعل الثاِني أقرب للطالبني باملطلوب من األول فيكون الطالب أقدر على أخذه، وألنّ 
 ل يستلزم الفصل بني العامل واملعمول، والفصل بني العامل واملعمول بأجنِبيإعمال الفعل األو

األصل؛ ألنّ األصل يف املعمول أن يتصل بعامله، وألنّ استفاضة بالضرورة غري جائز وخالف 
 حيث ]١٩: احلاقة [﴾هاؤم اقْرؤوا ِكتاِبيه﴿: االستعمال على الفعل الثاِني يف التنـزيل حنو قوله تعاىل

    Å         j   ٥٤  

k  l 

i  j  

 

 ٥٤  

 



  
  

 

 ،واجلوار للقرب اعتباراً الثاين الفعل إعمال خيتارون همفإن البصريني
 ،واالستحقاق للتقدمي مراعاة لاألو الفعل إعمال خيتارون)١(والكوفيون

                                                
ثاِني،  الختيار إضمار املفعول يف الفعل ال¼اقرءوه½: أعمل الفعل الثاِني؛ إذ لو أعمل الفعل األول لقيل

 حيث أعمل الفعل الثاِني؛ إذ لو أعمل الفعل األول ]٩٦: الكهف [﴾أُفِْرغْ علَيِه ِقطْراً﴿: وقوله تعاىل
  ".غ" ِلما مر، ¼أفرغه½: لقيل

ومن كان على مذهبهم، فإنهم " الكوفة"واملراد بالكوفيني النحاة املنسوبة إىل ] :قوله  )١(
ألول مع جتويز إعمال الفعل الثاِني مراعاة للتقدمي واالستحقاق؛ ألنّ خيتارون إعمال الفعل ا

املقدم أحق بأخذ احلكم من املؤخر؛ ألنّ التقدمي من وظائف األصل، واألصل أوىل بأخذ 
احلكم، وألنّ إعمال الفعل األول ال يستلزم اإلضمار قبل الذكر وإعمال الثاِني يستلزمه، واستدلّوا 

   رأ القيس عأيضاً بقول ام
 لَوا أأومٰعنٰىنى ِلسِعاَدٍة مشقَِلكَفَاِن    ي اَطْلُب لَمو لٌ ِمياِليالْم ن  

 وامرأ القيس من شعراء العرب ¼قليل من املال½ تنازعا يف ¼لَم أطلب½ و¼كفاِني½إنّ : حيث قالوا  
ه بدليل أنّ الفصيح ال خيتار إالّ الوجه الفصحاء أعمل األول فلو لَم يكن إعمال األول أوىل لَما اختار

املختار، فلما اختاره دلّ على أنّ إعمال األول هو املختار، وأجيب عنه بأنّ قوله هذا ليس من باب 
 حيث ¼قليل من املال½ يف ¼لَم أطلب½ و¼كفاِني½التنازع ألجل فساد معىن البيت على تقدير تنازع 

 إذا دخلت على الشرط واجلزاء أو املعطوف على ¼لَو½لمة يلزم التناقض وخالف املقصود؛ ألنّ ك
 فاإلكرامان ¼لو أكرمتين أكرمتك½: أحدمها جتعل املثبت منها منفيا واملنفي منها مثبتاً، فإذا قلت

ولو أمنا أسعى ½:  فاإلكرامان مثبتان، فعلى هذا قوله¼لو لَم تكرمِني لَم أكرمك½: منفيان، وإذا قلت
انتفاء طلبه قليالً من املال؛ ألنه مثبت وقع يف : يستلزم انتفاء سعيه ألدنى معيشة أي ¼ألدنى معيشة

:  يستلزم انتفاء كفاية قليل من املال، فلوكان قوله¼كفاِني قليل من املال½: ، وكذا قوله¼لَو½سياق 
املال؛ ألنه صار  كما زعموا استلزم كونه طالباً لقليل من ¼قليل من املال½ متوجهاً إىل ¼ولَم أطلب½

، فيلزم من املصراع األول أن ال يكون الشاعر طالباً لقليل من املال، ¼لَو½مثبتاً بالعطف على جزاء 
ومن املصراع الثاِني أن يكون طالباً له وهذا تناقض بين، وكذا يلزم من املصراع األول انتفاء كفاية 

صود، فثبت أنّ الفعل الثاِني غري متوجه إىل ما توجه قليل من املال، ومن الثاِني ثبوت طلبه وهو غري مق
   الْمحذوف¼الْمجد املؤثّل½ والثاِني متوجه إىل ¼قليل من املال½إليه الفعل األول، بل األول متوجه إيل 
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 الفاعل يقتضي لاألو الفعل كان إن فانظر الثاين)١(فإن أعملت
 ¼زيد وأكرمين ضربين ½:املتوافقني يف تقول كمايف األول )٢(أضمرته

                                                
  شعر: بداللة البيت الثاِني وهو قوله  

  ي الْمؤثَّل أمثَاِلوقَد يدِرك الْمجد    مجٍد مؤثٍَّل ِلنما أَسعٰىولَِك
: أنه لو ثبت سعيي ألدنى معيشة كفاِني قليل من املال ولَم أطلب اد املؤثّل، أي: فكان املعىن  

  ".غ"امللك العظيم، ولكنما أسعى ِلمجد مؤثّل، فال يكون من باب التنازع، 
 جاء ¼إخل... إنهم خيتارونف½:  لَما جاء املص بتقدمي اختيار البصريني بقوله]فإن أعملت[ :قوله  )١(

 ليكون يف الكالم نشر على ترتيب اللف، وأيضاً فيه إشارة إىل أنّ ¼فإن أعملت الثاِني½: بتقدمي قوله
  .ملخصاً" ه"مذهب البصريني خمتار عنده، 

اد أضمرت الفاعل يف الفعل األول على موافقة االسم الظاهر ِفي اإلفر:  أي]أضمرته ِفي األول[ :قوله  )٢(
والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث كما تقول يف املتوافقني يف االقتضاء بأن يقتضي كلّ واحد من 

 يف األول موافقاً لالسم الظاهر يف التذكري ¼هو½ بإضمار ¼ضربِني وأكرمِني زيد½: الفعلني الفاعل
افقة لالسم الظاهر يف التذكري  بإضمار ألف التثنية ِفي األول مو¼ضرباِني وأكرمِني الزيدان½واإلفراد، و
 بإضمار الواو ِفي األول موافقة لالسم الظاهر ِفي اجلمع ¼ِني وأكرمِني الزيدونضربو½والتثنية، و

 ¼ضربتاِني وأكرمتِني اهلندان½ يف األول، و¼هي½ بإضمار ¼ضربتِني وأكرمتِني هند½والتذكري، وكذا 
 ¼ضربنِني وأكرمتِني اهلندات½الظاهر يف التأنيث والتثنية، وبإضمار ألف التثنية ِفي األول موافقة لالسم 

بإضمار النون يف األول موافقة لالسم الظاهر ِفي التأنيث واجلمع، وإنما أضمر الفاعل ِفي األول إذا 
حذف : اقتضاه األول عند إعمال الثاِني؛ ألنّ التنازع إذا حتقّق بينهما وأعملت الثاِني فلألول طرق ثلثة

اعله وذكره وإضماره، فإنْ حذفته يلزم حذف الفاعل وهو غري جائز، وإن ذكرته يلزم التكرار، فتعين ف
ذلك جيوز يف العمدة بشرط التفسري؛ ألنّ : اإلضمار قبل الذكر غري جائز، قلنا: اإلضمار، فإن قلت

  خبالف الفضلة؛كأنه مذكور بعد التفسري لكونه عمدة: الضمري إذا كان عمدة يظهر يف حملّ آخر أي
اإلضمار قبل : هذا خمالف ِملا قال الرضي فإنه قال: ألنه ال يظهر يف حملّ آخر لضعفه، فإن قلت

﴾ هو اللَّه أَحد﴿: ضمري الشأن كقوله تعاىل: ، واآلخر¼ربه رجالً½: الذكر جائز ِفي املوضعني أحدمها
ال : ة، فإن قلتضعني لكن جوز ههنا للضرورسلّمنا أنه ال جيوز إالّ ِفي املو: ، قلنا]١: اإلخالص[

 أن يأتى على مذهب الكوفيني فال يلزم اإلضمار قبل الذكر، وأيضاً أنّ التكرار وإن ضرورة؛ ألنه يؤتى
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 ويف ،¼الزيدون وأكرمين ضربوين½و ¼الزيدان وأكرمين ضرباين½و
 ¼الزيدين وأكرمت ضرباين½و ¼زيداً وأكرمت ضربين ½:املتخالفني

 املفعول يقتضي لاألو الفعل كان وإن ،¼الزيدين وأكرمت ضربوين½و
 كما الفعل من)١(املفعول حذفت القلوب أفعال من الفعالن يكن مولَ

                                                
إنّ الضرورة ماسة بعد أخذ مذهب :  بالتكرار، قلنا عن األوليحاً لكنه جائز، فينبغي أن يؤتىكان قب

قد :  قبح التكرار مشهور وماكان قبحه مشهوراً فهو فوق املمتنع، فإن قلتإنّ: البصريني، وعن الثاِني
ال يلزم التكرار فيه الختالفهما : ، قلنا¼حسبِني وحسبتهما منطلقني الزيدان منطلقاً½لزم التكرار ِفي 

الشنيع إفراداً وتثنية، أما حذف الفاعل فال جيوز أصالً خالفاً للكسائي فإنه اختار األشنع حترزاً عن 
القول بعدم جواز حذف الفاعل غري صحيح فإنه قد جاء : كأنه فر عن املطر إىل امليزاب، فإن قلت

 :قوله تعاىل:  ومنها]١٤: البلد [﴾أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة ﴿:قوله تعاىل: حذفه يف مواضع منها
﴿ِصرأَبو ِبِهم ِمعوهو فاعل على قول سيبويه، ¼أبصر½ عن ¼ِبهم½ حيث حذف ]٣٨: مرمي [﴾أَس 

 ¼وبدا لَهم½: قولُهم:  حيث حذف الفاعل وهو الواو، ومنها¼أكِرموا القوم½ و¼اضربن½حنو : ومنها
إنّ اإلطعام مصدر واملصدر قاصر يف العمل فالجيب فيه وجود : رأي، فإنه فاعله، قلنا عن األول: أي

 االقتضاء، وعن الباقية إنها حممولة على تقدير الفاعل ال على الفاعل فيكون من باب عدم الفاعل لعدم
ما تقولون يف : حذفه نسياً منسيا، والْمحذوف يف باب التنازع إنما هو حمذوف نسياً منسيا، فإن قلت

؛ ألنّ البصريني أيضاً قد ذهبوا فيه إىل مذهب الكسائي وهو حذف ¼ما ضرب وأكرم إالّ أنا½حنو 
 وإن ¼إال أنا½:  يف إعداد املستشنى أي¼ماضرب وأكرم إالّ أنا½إنه مثل : صل لألول، قلناالضمري املنف

  .وغريمها" ي، غ"كان فاعالً لكنه ِفي صورة املستثنى وهو من الفضالت، فيجوز حذفه، 
كر  ألنه لو أضمر لزم اإلضمار قبل الذكر ِفي الفضلة وهو غري جائز، ولو ذ]حذفت املفعول[ :قوله  )١(

لزم التكرار، فتعين احلذف؛ ألنّ حذف الفضلة جائز كما تقول ِفي املتوافقني يف االقتضاء بأن يقتضي 
 يف األول، ¼زيداً½ حبذف ¼ضربت وأكرمت زيداً½: كلّ واحد من الفعلني مفعولية االسم الظاهر

 حبذف ¼الزيِدينضربت وأكرمت ½ يف الفعل األول، و¼الزيدين½ حبذف ¼ضربت وأكرمت الزيدين½و
 يف األول، وتقول ِفي املتخالفني ِفي االقتضاء بأن يقتضي الفعل األول املفعول والثاِني ¼الزيِدين½

   حبذف¼ضربت وأكرمِني الزيدان½ ِفي األول، و¼زيداً½ حبذف ¼ضربت وأكرمِني زيد½: الفاعل
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 ¼الزيدين وأكرمت ضربت½و ¼زيداً وأكرمت ضربت ½:املتوافقني يف تقول
 ¼زيد وأكرمين ضربت ½:املتخالفني ويف ،¼الزيدين وأكرمت ضربت½و
 كان وإن ،¼الزيدون وأكرمين ضربت½و ¼الزيدان وأكرمين ضربت½و

 كما لاألو للفعل املفعول إظهار)١(جيب القلوب أفعال من الفعالن
 حذف جيوز ال إذ ؛¼منطلقاً زيداً وحسبت منطلقاً حسبين ½:تقول

 مذهب هو هذا الذكر قبل املفعول وإضمار القلوب أفعال من املفعول
 إن فانظر الكوفيني مذهب على لاألو الفعل أعملت إن اوأم البصريني،

  .....................)٢(الفاعل أضمرت الفاعل يقتضي الثاين الفعل كان
                                                

  ".ه" ِفي األول، ¼الزيِدين½ حبذف ¼ضربت وأكرمِني الزيدون½ ِفي األول، و¼الزيدين½
 وجب إظهار ¼حسبت½ وأعملت فيه ¼منطلقاً½ ِفي ¼حسبت½ و¼حسبِني½ لَما تنازع ]إخل... جيب[ :قوله  )١(

االقتصار على أحد مفعوليها،  املفعول للفعل األول؛ ألنه ال جيوز حذف املفعول من أفعال القلوب وال
ن فَضِلِه هو خيراً بن الَِّذين يبخلُونَ ِبما آتاهم اللّه ِموالَ يحس﴿: ينقض هذا القول بقوله تعاىل: فإن قلت

مخلهم هو خرياً لَهم½:  تقديره]١٨٠: آل عمران [﴾لَّهب نخلهم½: ، فأحد املفعولني أعِني¼وال حيسبب¼ 
الضمري  راجعاً إىل البخل، وجيوز وضع ¼هو½جيوز أن يكون املفعول األول ضمري : حمذوف، قلنا

ما ½: ، وحنو]٣٢: سورة البقرة[﴾ِإنك أَنت الْعِليم الْحِكيم﴿: املرفوع موضع املنصوب وارور حنو
لَما لَم جيز حذف أحد املفعولني فينبغي أن يضمر ِفي األول فِلم تعين اإلظهار، : ، فإن قلت¼أنا كأنت

  ".ي" غري جائز، على هذا يلزم اإلضمار قبل الذكر يف الفضلة وهو: قلنا
التثنية واجلمع والتذكري والتأنيث كما و على موافقة االسم الظاهر ِفي اإلفراد ]أضمرت الفاعل[ :قوله  )٢(

ضربِني ½: تقول ِفي املتوافقني ِفي االقتضاء بأن يقتضي كلّ واحد منهما فاعلية ذلك االسم الظاهر
 بإضمار ألف التثنية ِفي الثاِني، ¼أكرماِني الزيدانضربِني و½ ِفي الثاِني، و¼هو½ بإضمار ¼وأكرمِني زيد

 بإضمار الواو ِفي الثاِني، وإنما أضمر الفاعل ِفي هذه الصور لتقدم ¼ِني الزيدونضربِني وأكرمو½و
  مرجع الضمري مرتبة؛ ألنّ حق املعمول أن يتصل بعامله، وإذا كان االسم معموالً للفعل األول صار
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 ¼زيد وأكرمين ضربين ½:املتوافقني يف تقول كما)١(الثاين فعلال يف
 ويف ،¼الزيدون وأكرموين ضربين½و ¼الزيدان وأكرماين ضربين½و

 ¼الزيدين وأكرماين ضربت½و ¼زيداً وأكرمين ضربت ½:املتخالفني
 املفعول يقتضي الثاين الفعل كان وإن ،¼الزيدين وأكرموين ضربت½و
 املفعول حذف :الوجهان فيه جاز القلوب الأفع من الفعالن يكن مولَ

 اأم ،للمراد مطابقاً امللفوظ ليكون املختار هو والثاين ،واإلضمار
 ضربت½و ¼زيداً وأكرمت ضربت ½:املتوافقني يف تقول فكما احلذف
 ضربين ½:املتخالفني ويف ،¼الزيدين وأكرمت ضربت½و ¼الزيدين وأكرمت
 ،¼الزيدون وأكرمت ضربين½و ¼انالزيد وأكرمت ضربين½و ¼زيد وأكرمت

زيداً وأكرمته ضربت ½:املتوافقني يف تقول فكما)٢(اإلضمار اوأم¼ 
                                                

  ".ه"ان مؤخراً لفظاً، فال يلزم اإلضمار قبل الذكر، متقدماً رتبة وإن ك
الوجه الثاِني وهو اإلضمار هو الوجه املختار ال األول، وإنما كان اإلضمار :  أي]الثاِني[ :قوله  )١(

خمتاراً ليكون اللفظ مطابقاً ملقصود املتكلّم وال يلتبس مفعول الفعل الثاِني بغري ذلك الضارب، 
ملتكلّم مكرماً للضارب الّذي هو زيد مثالً، فإنه لو لَم يضمر املفعول بل حيذف واملقصود هو كون ا

عمرواً أو بكراً أو خالداً، وألنّ إضماره : لَم يعلم أنّ مفعول الفعل الثاِني أهو الضارب أو غريه أعِني
  ".ي"ليس قبل الذكر؛ ألنّ االسم لَما تعلّق بالفعل األول صار متقدما حكماً، 

إضمار املفعول ِفي الفعل الثاِني فهو يكون موافقاً لالسم الظاهر ِفي اإلفراد :  أي]أما اإلضمار[ :ولهق  )٢(
والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث كما تقول ِفي الفعلني املتناِزعني املتواِفقني ِفي االقتضاء بأن 

ضربت ½، وكذا ¼إخل... ضربت وأكرمته زيداً½: يقتضي كلّ واحد منهما مفعولية االسم الظاهر
، وتقول ِفي الفعلني ¼ضربت وأكرمتهن اهلندات½ و¼ضربت وأكرمتهما اهلندين½ و¼وأكرمتها هنداً

ضربِني وأكرمته ½: املتناِزعني املتخاِلفني ِفي االقتضاء بأن يقتضي األول الفاعل والثاِني املفعول
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 ويف ،¼الزيدين وأكرمتهم ضربت½و ¼الزيدين وأكرمتهما ضربت½و
 ¼الزيدان وأكرمتهما ضربين½و ¼زيد وأكرمته ضربين ½:املتخالفني

 القلوب أفعال نم الفعالن كان إذا اوأم ،¼الزيدون وأكرمتهم ضربين½و
 منطلقني وحسبتهما حسبين½: )١(تقول كما املفعول إظهار من بد فال

 ¼منطلقاً½ يف تنازعا ¼حسبتهما½و ¼حسبين½ ألنّ وذلك ؛¼منطلقا الزيدان
 حذفت فإن ،الثاين يف املفعول وأظهرت ¼حسبين½ وهو لاألو وأعملت

 قتصاراال يلزم¼ منطلقا الزيدان وحسبتهما حسبين ½:وقلت ¼منطلقني½
 فال أضمرت وإن ،جائز غري وهو القلوب أفعال يف املفعولني أحد على
 الزيدان اهإي وحسبتهما حسبين ½:وتقول مفرداً تضمر أن من خيلو

 وهو لاألو للمفعول مطابقاً الثاين املفعول يكون ال وحينئذ¼ منطلقاً
 :قولوت ىمثن تضمر أن أو ،ذلك جيوز وال¼ حسبتهما ½:قولك يف ¼مها½

                                                
ضربتِني وأكرمتهن ½ و¼ي وأكرمتهما اهلندانضربتِن½ و¼ضربتِني وأكرمتها هند½، وكذا ¼إخل... زيد

اهلندات¼.  
 هذه صورة قطع النـزاع، وأما ¼حسبِني وحسبتهما منطلقني الزيدان منطلقاً½ ]كما تقول[ :قوله  )١(

 تنازعا يف ¼حسبتهما½ و¼حسبِني½ فإنّ ¼حسبِني وحسبتهما الزيدان منطلقاً½: صورة النـزاع فهي
 مفعوالً ثانياً له وأضمرت املفعول ¼منطلقاً½ فجعلت ¼حسبِني½وهو  فأعملت األول ¼منطلقاً½

 وأظهرت املفعول الثاِني، وإنما وجب إظهاره؛ ألنه لو أضمرته مفرداً ¼حسبتهما½األول ِفي 
 ألنه تثنية، واالختالف بني ؛¼حسبتهما½خالف ذلك املفرد ِلمن هو له وهو للمفعول األول ِفي 

أفعال القلوب غري جائز؛ ألنّ أصلهما مبتدأ وخرب، فكما فيهما كذا فيهما، ولو مفعولَي الفعل من 
، فلما امتنع احلذف واإلضمار وجب ¼منطلقاً½أضمرت مثنى خالف ذلك املثنى معاداً، وهو 

  ".غ"اإلظهار، 



  
  

 

 الضمري عود يلزم وحينئذ¼ منطلقاً الزيدان امهاإي وحسبتهما حسبين½
وهذا التنازع فيه وقع ذيالّ ¼منطلقاً½ وهو املفرد اللفظ إىل ىاملثن 
 وجب عرفت كما واإلضمار احلذف جيز ملَ وإذا ،جيوز ال)١(أيضاً

  فاعله حذف مفعول كلّ وهو فاعله يسم ملَ ما مفعول: )٢( ،اإلظهار
                                                

ف الضمري عود الضمري املثنى إلَى املفرد ال جيوز لعدم املطابقة ِبخال:  أي]و هذا أيضاً[ :قوله  )١(
واللّه ورسولُه أَحق ﴿:املفرد إىل املثنى فإنه جائز إذا كان املراد هناك الشئ الواحد كما ِفي قوله تعاىل

وهضربناء على أنّ رضاء اهللا رضاء ¼اهللا ورسوله½ بإرجاع الضمري املفرد إىل ]٦٢: التوبة [﴾أَن ي 
  ".ه"الرسول والرضاء شئ واحد، 

:  لَما فرغ عن بيان القسم األول من املرفوعات شرع ِفي بيان القسم الثاِني منها فقال]فصل[ :قوله  )٢(
حذف الشئ متفرع : مفعول ما لَم يسم فاعله، وهوكلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، فإن قلت

له اسم فكيف  يقتضي أن ال يكون لفاعله اسم أصالً فإذا لَم يكن ¼لَم يسم فاعله½: على وجوده وقوله
:  ما لَم يذكر فاعله يعِني¼ما لَم يسم فاعله½: إنّ املراد بقوله: حيذف إذ حذف املعدوم معدوم، قلنا

إقامة املفعول مقام الفاعل غري متصور؛ ألنّ مقام : أنّ له امساً لكن لَم يذكر بل حذف، فإن قلت
ذا املقام؛ ألنّ مقامه إسناد الفعل اهول الفاعل هو إسناد الفعل املعلوم إليه وال يقوم املفعول ِفي ه

: املراد باإلقامة أنه أِقيم مقام الفاعل ِفي نفس اإلسناد واإلسناد غري خمتلف بينهما، فإن قلت: إليه، قلنا
 بصغية املاضي اهول املتكلّم، لعدم حذف الفاعل ¼ضِربت½ال يصدق التعريف املذكور على 

: نّ التاء هي الفاعل ِفي صيغة املعلوم وهي ثابتة ِفي اهول أيضاً، قلناوعدم إقامة املفعول مقامه؛ أل
: ، فإن قلت¼إياي½ وِفي اهول معدول عن ¼أنا½بني التائني فرق؛ ألنّ التاء ِفي املعلوم معدول عن 

: ي حيث كان ِفي األصل مفعوالً فيه أ¼أنبت الربيع البقل½:  ِفي قوِلهم¼الربيع½التعريف صادق على 
 فهو مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، فليس التعريف مانعاً عن ¼أنبت اهللا البقل وقت الربيع½

إنّ املراد بإقامة املفعول مقام الفاعل إقامته مع تغير الفعل إىل صيغة اهول : دخول الغري فيه، قلنا
انتفاء الشرط، فليس التعريف بشرط تغير الفعل إليها، وال يوجد الشرط ههنا، واملشروط ينتفي ب: أي

املراد بالفاعل الفاعل االصطالحي وهو الّذي يصدر عنه الفعل، : غري مانع عن دخول الغري فيه، أو قلنا
والربيع قد خرج عن كونه مفعوالً فيه ِفي املثال املذكور وصار فاعالً اصطالحيا لصدق حد الفاعل 
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 وتثنيته فعله توحيد يف وحكمه ،¼زيد ضرب½ :حنو مقامه هو وأقيم
 املبتدأ:  )٢(. الفاعل يف ماعرفت)١(قياس على وتأنيثه وتذكريه ومجعه
 إليه مسند أحدمها ةاللفظي العوامل عن دانجمر)٣(امسان مها واخلرب

                                                
، أو ¼سرق املتاع½: فاعل قد حيذف لعدم الِعلْم به حنو أنّ الاعلمعليه فلم يصدق عليه التعريف، و

قتل ½: ، أو الختيار غرض السامع حنو¼قطع اللص½: ، أو للتعظيم حنو¼شتم اخلليفة½: خلساسته حنو
، أو لقصد صدور الفعل ¼أقيمت الصالة½: ، أو لالختصار حنو¼ضرب زيد½: ، أو لإلبهام حنو¼عدوك

  ع: ، أو ملوافقة القواِفي حنو¼خلارجيقتل ا½: حنوعن أي فاعل كان 
  عوالَ بد يوما أَنْ يرد وداِئ  علَّا وداِئوما الْمالُ والْأَهلُ ِإ

، أو لعلم املخاطب به ]١٩:سورة الليل [﴾وما ِلأَحٍد ِعنده ِمن نعمٍة تجزى﴿: أو لرعاية السجع حنو  
  .وغريمها" ع، ي"، ]٩،١٠:سورة العاديات[ ﴾وحصلَ ما ِفي الصدوِر ِفي الْقُبوِر ِإذَا بعِثر ما ﴿ :حنو

 مظهراً وحد الفعل أبداً، وإن كان إذا كان مفعول ما لَم يسم فاعله:  أي]إخل... على قياس[ :قوله  )١(
 الفعل مظهراً كان أو مضمراً وحد للواحد وثُني للمثنى وجمع للجمع، وإن كان مؤنثاً حقيقيا أنث

مضمراً إن لَم تفصل، وإن فصلت فلك اخليار ِفي تذكري الفعل وتأنيثه، وكذا إن كان مؤنثاً غري 
حقيقي مظهراً، وإن كان مضمراً أنث الفعل، ولَما كان حوالة السابق من مترين املتعلّم من تذكري 

الة ِفي بيان حكم مفعول ما لَم يسم فاعله املسائل الِّتي يذهل عنها ذهنه أشار املص إلَى هذه احلو
  ".ي، ه "،¼على قياس ما عرفت ِفي الفاعل½: بقوله

 إنما مجع املبتدأ واخلرب ِفي الفصل الواحد مع أنّ تعريف الشئ على حدة أوضح ]فصل[ :قوله  )٢(
دمها ذكر وأحسن ِلمكان التالزم بينهما على ما هو األصل فيهما؛ إذ األصل فيهما أنه إذا ذكر أح

  ".ه"اآلخر، والشتراكهما ِفي كون عاملهما معنويا، 
وأَن تصومواْ  ﴿:  أو حكميني حنو¼زيد قائم½:  سواء كانا حقيقيني حنو]إخل... هما امسان[ :قوله  )٣(

لَّكُم ريه ِفي تأويل ] ١٨٤ :سورة البقرة[﴾خامسان½: صيامكم خري لكم، وقوله:  أي¼صيامكم½فإن¼ 
 فصل ¼مجردان عن العوامل اللفظية½:  يشتمل املقصود ومجيع األمساء الغري املقصودة، قولهجنس

التجريد يستدعي سبق الوجود وليس فيهما : آخر خرج به مجيع ماعدا املبتدأ واخلرب، فإن قلت
ن حقيقيا إنّ التجريد أعم من أن يكو: وجود العوامل اللفظية فكيف يصح القول بتجريدمها عنها، قلنا

 فإنّ ¼سبحان الّذي صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل½: أو حكميا واملراد ههنا الثاِني كما يقال
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به مسند والثاين ¼املبتدأ½ ىويسم قائم زيد ½:حنو ¼اخلرب½ ىويسم¼، 
 معرفة، يكون أن)٢(أاملبتد وأصل ،االبتداء وهو معنوي فيهما)١(والعامل
  ................................................)٣(اخلرب وأصل

                                                
صيغة التصغري والتكبري تقتضي املصغر واملكبر مع أنه ليست البعوضة ِبمكبرة وليس الفيل ِبمصغر، أو 

حينئذ ال يصدق التعريف على حنو : ، فإن قلتاملراد بالتجريد خلومها عن العوامل اللفظية أصالً: قلنا
املراد بالعامل اللفظي ما :  مبتدأ وليس خبال عن العامل اللفظي، قلنا¼حبسبك½؛ ألنّ ¼حبسبك درهم½

 أنّ هذا ما ذهب إليه مجاعة من النحاة، اعلميكون مؤثّراً ِفي املعىن ال زائداً، وههنا الباء زائدة، و
 اجلملة من غري جعلها امساً حكميا تقع خرباً وإالّ خيالف ما سبق من أنّ وذهب احملقّقون إلَى أنّ

الكالم ال حيصل إالّ من امسني أو اسم وفعل؛ ألنّ الكالم الّذي يكون خربه مجلة خيرج عن القسمني 
 ".غ"لعدم تأويل اجلملة باالسم، 

 أنّ النحويني قد اعلموال يتلفّظ به، والعامل املعنوي ما يدرك بالعقل :  قيل]إخل... والعامل[ :قوله  )١(
اختلفوا ِفي أنّ العامل ِفي املبتدأ واخلرب معنوي أم ال، فذهب البصريون إلَى أنّ العامل يف املبتدأ واخلرب 
معنوي وهو االبتداء، وهذا هو املشهور واملختار عند املص، وذهب الكوفيون إلَى أنّ العامل ِفي 

ئد من اخلرب ولذا اشترطوا الضمري ِفي اخلرب ولو جامداً، وذهب الكسائي والفراء املبتدأ هو الضمري العا
 إلَى أنّ املبتدأ عامل ِفي اخلرب واخلرب عامل ِفي املبتدأ، وذهب سيبويه إلَى أنّ العامل ِفي املبتدأ معنوي

  ".ه"ويف اخلرب مبتدأ، 
 أن يكون معرفة؛ ألنه حمكوم عليه وحق األوىل ِفي املبتدأ:  أي]إخل... أصل املبتدأ[ :قوله  )٢(

 اهول، واألصل الثاِني فيه أن يكون  معلوماً؛ ألنه ال يصح احلكم علىالْمحكوم عليه أن يكون
مقدماً على اخلرب ما لَم مينع مانع؛ ألنه ذات بالنسبة إلَى اخلرب واخلرب حال من أحواله ووصف من 

  . أوصافه والذات مقدمة على الصفة
ألنّ اخلرب ال يقع إالّ حمكوماً به والّذي حيكم به يصلح أن يكون معرفة ] إخل... أصل اخلرب [:قوله  )٣(

أوىل من املعرفة لوضع األلفاظ على التنكري، فإذا حصل الغرض باألصل : أو نكرة لكن النكرة أصل أي
 يكون مؤخراً عن املبتدأ؛ فهو أوىل، وألنه لو كان معرفة التبس بالصفة، واألصل الثاِني ِفي اخلرب أن

ألنه صفة له والصفة عقيب الذات، وِفي بيان املص أصلَ املبتدأ واخلرب إشارة إلَى أنّ املبتدأ قد يقع 
  ".ه "،¼أنا زيد½:  واخلرب قد يقع معرفة حنو¼يف الدار رجل½: نكرة حنو
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 قوله :حنو مبتدأ تقع أن جاز وصفت إذا)١(والنكرة نكرة، يكون أن
 صتختص إذا)٢(كذاو ]٢٢١ :البقرة[﴾ولَعبد مؤِمن خير من مشِرٍك﴿ :تعاىل
  ......................... ¼امرأة؟ أم)٣(الدار يف أرجل½ :حنو آخر بوجه

                                                
لة أو مصغراً؛ ألنّ التصغري النكرة إذا وصفت بصفة مفردة كانت أو مج:  أي]إخل... والنكرة[ :قوله  )١(

سورة [﴾ولَعبد مؤِمن خير من مشِرٍك ﴿: أيضاً ِبمنـزلة الوصف، جاز أن تقع تلك النكرة مبتدأ حنو
 قلّ اشتراكه وصار ¼مؤمن½ـيطلق على املؤمن والكافر، وحيث وصف ب¼ عبد½ـف] ٢٢١:البقرة

فيكون ¼ رجل حقري قاعد½:  كأنه قيل¼رجيل قاعد½ :خربه، وكذا حنو¼ خري½خمصصاً فيكون مبتدأ و
  ".ي"ِفي حكم الوصف، 

كما أنّ النكرة تقع مبتدأ إذا وصفت بصفة كذلك تقع مبتدأ أذا ختصصت بوجه :  أي]وكذا[ :قوله  )٢(
: توصيف النكرة أو إضافتها إىل نكرة أخرى، والثاِني: آخر غري الوصف، ووجوه التخصيص ستة األول

: وقوع النكرة ِفي سياق النفي، والرابع:  الْمتصلة، والثالث¼أم½النكرة مع اهلمزة املقارنة ِبها استعمال 
تقدم الظرف على النكرة، : وقوع النكرة ِفي اجلملة الِّتي  عدلت من الفعلية إلَى االمسية، واخلامس

أما عند الْمحقّقني فال حاجة  أنّ هذا عند املتأخرين، واعلمإسناد النكرة إىل املتكلّم، و: والسادس
إنّ املراد من باب املبتدأ واخلرب هو فائدة املخاطب فإذا حصلت الفائدة جاز : إليها؛ ألم يقولون

قرب باب كلّ أناس ½ و¼موت قدح كلّ أناس شاربوها½احلكم على شيء بغري ختصيصه فيصح مثل 
لعدم حصول الفائدة، وهذا هو أقرب إلَى  ¼رجل قائم½:  ِلحصول الفائدة، وال يصح أن يقال¼داخلوه

  ".ي، ه"الصواب، 
فإنّ الرجل واالمرأة نكرتان خمصصتان بالنظر إىل علم املتكلّم فإنّ  ]اهـ...أرجل ِفي الدار[ :قوله  )٣(

 الْمتصلة ¼أم½املتكلّم يعلم كون أحدمها خمصصاً وإنما يسئل املخاطَب عن تعيني أحدمها؛ ألنّ 
زة للسؤال عن التعيني والسوال عنه إنما يكون بعد العلم بثبوت اخلرب ألحدمها عنده، املتعادلة ِلهم

، فإذا كان اخلرب معلوماً صار مبنـزلة الصفة؛ ألنّ ¼نعم½ دون ¼امرأة½ أو ¼رجل½: وِلهذا يقال ِفي جوابه
ت قبل العلم الصفا: الصفة من شأِنها أن تكون معلومة للسامع قبل إجرائها على املوصوف، ولذا قيل

إنهما : ِبها أخبار واألخبار بعد العلم ِبها صفات، فصارا كأما ختصصا بالصفة، واألوىل أن يقال
ختصصا بوقوعهما ِفي سياق االستفهام؛ ألنّ النكرة ِفي سياقه ِفي تأويل املعرفة؛ إذ املعىن أهذا 

  .وغريه" لب"اجلنس ِفي الدار أم ذلك اجلنس فيها، كذا ِفي 



  
  

 

 ،)٣(¼رجل الدار يف½و ،¼ذاناب)٢(أهر شر½و ،)١(¼منك خري أحد ما½و
 فاجعل نكرة واآلخر معرفة االمسني أحد كان وإن .)٤(¼عليك سالم½و

 فاجعل معرفتني كانا وإن ،مر كما ةألبت خرباً والنكرة مبتدأ املعرفة
و¼ هلناإ  تعاىلاهللا ½:حنو خرباً واآلخر مبتدأً شئت)٥(هماأي½دحمم نانبي ¼

                                                
 املشبهتني، ¼ال½ و¼ما½ مبتدأ عند بِني متيم؛ ألم ال يعِملون ¼أحد½:  فإنّ قوله]ما أحد خري منك[ :قوله  )١(

بني التخصيص والتعميم منافاة :  لوقوعه ِفي سياق النفي عامةً فتعين وختصص؛ فإن قلت¼أحد½وكان 
عىن قطع الشركة وختصيص ختصيص مب: إنّ للتخصيص معنيني: فكيف حيصل التخصيص بالتعميم، قلنا

مبعىن رفع اإلام، واملراد بالتخصيص ههنا املعىن الثاِني؛ ألنه لَما نفي عن كلّ أفراد الناس اخلريية سوا 
  ".ه"املخاطب لَم يبق اإلام، 

، ¼شر عظيم أهر ذاناب½:  مبتدأ ختصص بالصفة املقدرة تقديره¼شر½  فت]إخل...  شر أهر[ :قوله  )٢(
 ¼أهر½ على ¼شر½ ثُم قدم ¼أهر شر ذا ناب½ختصص بكونه فاعالً ِفي املعنى حيث كان ِفي األصل أو 

  ".ه"، ¼ما أهر ذا ناب إالّ شر½: ليفيد احلصر؛ ألنّ تقدمي ما حقّه التأخري يفيد احلصر، فيكون املعىن
 علم منه أنه ¼ِفي الدار½:  ألنه لَما قيل مبتدأ ختصص بتقدمي اخلرب عليه؛¼رجل½ـ ف]ِفي الدار رجل[ :قوله  )٣(

رجل ½:  فهو ِفي قوة قوله¼رجل½: ما يذكر بعده ما يصح كونه حمكوماً عليه باستقراره ِفي الدار، فلما قيل
  ".ه"صاحل لصحة احلكم عليه باالستقرار يف الدار، 

 ¼سلّمت سالماً عليك½:  إذ أصله مبتدأ ختصص باإلضافة إلَى املتكلّم؛¼سالم½ـ ف]سالم عليك[ :قوله  )٤(
 واملؤكَّد واملؤكِّد ِفي احلقيقة شئ واحد فاملؤكَّد خمصص بالنسبة إلَى ، مصدر للتأكيد¼سالماً½ـف

املتكلّم فكذا املؤكِّد، ثُم عدل عن فعلية اجلملة إلَى امسيتها لقصد الداللة على الدوام واالستمرار، 
 أنه قد ختصص النكرة بكوِنها مضافة إلَى اعلم، وحة االبتداءوأبدل النصب بالرفع لصفحذف الفعل 
ضرب لزيد خري ½:  أو بكوِنها ِفي معىن اإلضافة حنو،¼غالم رجل خري من غالم امرأة½: نكرة أخرى حنو
  .وغريه" سن"، ¼راكب فرساً ذاهب إىل املدينة½: ، أو بكوِنها مشبهة باملضاف حنو¼من ضرب لعمرو

قدم ما شئت أن جتعله مبتدأ، وأخر ما شئت أن جتعله خرباً؛ ألنه :  أي]إخل...  أيهمافاجعل[ :قوله  )٥(
ما قدمت ههنا يكون مبتدأ وما أخرت يكون خرباً، فلهذا وجب تقدمي املبتدأ على اخلرب إذا لَم يكن 

: ملبتدأ حنوقرينة، أما إذا وجدت قرينة معينة على كون أحدمها مبتدأ واآلخر خرباً فيجوز تأخري ا
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 أو ،¼قائم أبوه زيد ½:حنو ،امسيةً مجلةً)١(اخلرب يكون وقد ،¼أبونا آدم½و
  ،¼فأكرمته جاءين إن زيد ½:حنو)٣(ةشرطي أو ،¼أبوه قام زيد ½:حنو)٢(فعلية

                                                
 خرباً ¼بنو أبنائنا½ مبتدأ و¼بنونا½ خربه؛ ألنه لو جعل ¼بنونا½ مبتدأ و¼بنو أبنائنا½ـ ف¼بنونا بنو أبنائنا½

النقلب املعىن؛ ألنّ أبناء األبناء منـزلون منـزلة األبناء ال أنّ األبناء منـزلون منـزلة أبناء األبناء، وكذا 
 خرب؛ ألنّ الغرض تشبيه أِبي ¼أبو حنيفة½ مبتدأ و¼أبو يوسف½نّ فإ¼ أبو حنيفة أبو يوسف½: قولُهم

يوسف بأِبي حنيفة ال تشبيه أِبي حنيفة بأِبي يوسف رمحهما اهللا تعاىل رمحة واسعة، فلو جعل األول 
  ".ي"مبتدأ والثاِني خرباً النقلب املعىن، 

ذلك يصح باجلملة، وألنّ تعريف  ألنّ احلكم كما يصح باملفرد ك]إخل... قد يكون اخلرب[ :قوله  )١(
اخلرب يصدق عليها فال مانع من خربيتها لكن املفرد أصل ِفي باب اخلرب لعدم االحتياج إلَى العائد 
: خبالف اجلملة الحتياجها إلَى العائد، واملراد باملفرد ما ال يكون مركّباً تاما فال خيرج حنو

ركّبات الناقصة والتثنية واجلمع، واجلملة االمسية ما  وغريهما من امل¼غالم رجل½ و¼حيوان ناطق½
 ¼أبوه½ مبتدأ و¼زيد½ـ ف¼زيد أبوه قائم½: يكون اجلزء األول منها امساً والثاِني امساً كان أو فعالً حنو

  ".ي" خرب املبتدأ الثاِني واجلملة االمسية خرب املبتدأ األول، ¼قائم½مبتدأ ثان و
قد يكون اخلرب مجلة فعلية وهي الِّتي يكون اجلزء :  أي¼امسية½: ف على قولهعط ]أو فعلية[ :قوله  )٢(

 فاعله واجلملة الفعلية ¼أبوه½ فعل ماض و¼قام½ مبتدأ و¼زيد½ـ ف¼زيد قام أبوه½: األول منها فعالً حنو
  ".ه"خرب املبتدأ، 

ن اخلرب مجلة شرطية وهي الِّتي قد يكو:  أي¼امسية½:  منصوب على العطف على قوله]أو شرطية[ :قوله  )٣(
 جزاءه ¼أكرمته½ شرط و¼إن جاءِني½ مبتدأ و¼زيد½ـ ف¼زيد إن جاءِني أكرمته½: يتوقّف عليها شئ آخر حنو

واجلملة الشرطية خرب املبتدأ، وقد اختلف النحاة ِفي وقوع اجلملة الشرطية خرباً فذهب بعضهم ومنهم 
وجههم أنّ اجلملة الشرطية هي الِّتي يتوقّف عليها شئ آخر فيكون املص إلَى أنّ اخلرب هو الشرط وحده، 

الشرط موقوفاً عليه واملوقوف عليه أصل وعمدة فتعين كونه مجلة، وعلى هذا يكون اخلرب ِفي املثال 
 فقط، وذهب بعضهم إلَى أنّ اخلرب هو اجلزاء وحده، وجههم أنّ املراد ¼إن جاءِني½املذكور هو 

 الشرط واجلزاء هو اجلزاء ال الشرط؛ ألنّ الشرط إنما هو القيد والعلّة للجزاء، وعلى واملقصود من باب
، وذهب بعضهم إلَى أنّ اخلرب هو الشرط واجلزاء ¼أكرمته½هذا يكون اخلرب ِفي املثال املذكور هو 

الئق أن يكون مجيعاً؛ ألنّ الشرط ال ينفك عن اجلزاء واجلزاء ال ينفك عن الشرط فكالهما شئ واحد فال
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 قمتعلّ)٢(والظرف .¼الدار يف عمرو½و ¼خلفك زيد ½:حنو)١( أو ظرفية
 :تقديره¼ الدار يف زيد ½:تقول مثالً¼ استقر ½وهي األكثر عند جبملة

                                                
جموعهما خرباً، ومنهم من ذهب إلَى أنّ اجلملة الشرطية ال يصح وقوعها خرباً كاألمر والنهي وغريِهما 

  ".ه"من اإلنشاءات، 
قد يكون اخلرب مجلة ظرفية وهي :  أي¼امسية½:  منصوب على العطف على قوله]أو ظرفية[ :قوله  )١(

الْمجرور سواء كانت ظرف زمان أو مكان، وحروف اجلر الِّتي الِّتي نشأت من تعلّق الظرف واجلار و
:  دون ما دونها، حنو¼عن½ و¼علَى½ والالم والباء والكاف و¼ِفي½ و¼ِإلَى½ و¼ِمن½تقع خرباً إنما هي 

 ¼ِفي الدار½ مبتدأ و¼عمرو½ خربه، وكذا ¼خلفك½ مبتدأ و¼زيد½ـ ف¼عمرو ِفي الدار½ و¼زيد خلفك½
 أنه قد اختلف النحاة ِفي وقوع الظرف خرباً فذهب بعضهم إلَى أنّ اخلرب هو الفعل اعلمخربه، و

املقدر ال الظرف القائم مقامه، وذهب بعضهم إلَى أنّ اخلرب هو الظرف القائم مقام الفعل املقدر ال 
ضاً ِفي الفعل املقدر، وذهب بعضهم إلَى أنّ اخلرب هو الفعل املقدر والظرف مجيعاً، واختلفوا أي

تقدير متعلّق الظرف فذهب البصريون إلَى أنّ الظرف متعلّق بالفعل؛ ألنّ الظرف معمول لذلك املقدر 
واألصل يف العمل هو الفعل، فإذا وجب التقدير فالفعل أوىل، ثُم إن كان هناك قرينة تدلّ على 

لَم يكن هناك قرينة على خصوصية الفعل وتعيينه فذلك الفعل اخلاص هو املتعلّق دون غريه، وإن 
ختصيص الفعل وتعيينه فاملتعلّق من األفعال العامة الِّتي هي الكون والثبوت والوجود واحلصول، 
وذهب الكوفيون إلَى أنّ الظرف متعلّق باالسم؛ ألنّ الظرف ِفي حملّ اخلرب واألصل ِفي اخلرب اإلفراد، 

الفعلية : ص اجلملةَ إلَى هذه الْجمل األربعة أيتقسيم امل: واملفرد ال يكون إالّ امساً، فان قلت
واالمسية والشرطية والظرفية باطل؛ ألنّ القاعدة ِفي باب التقسيم أن يكون قسم قسيماً وضداً آلخر، 

مندرجة حتتها، فال تكون قسيمة للجملة : واحلال أنّ اجلملة الشرطية والظرفية راجعة إلَى الفعلية أي
عد املص اجلملةَ الشرطية والظرفية على حدة بالنظر إلَى أنّ الشرطية مدخولة حرف : الفعلية، قلنا

الشرط ويتوقّف عليها مجلة أخرى، فصارت كأا غري الفعلية الِّتي ال تكون مدخولة حرف الشرط 
صارت وال يتوقّف عليها مجلة أخرى، وكذا بالنظر إلَى أنّ اجلملة الظرفية نشأت من تعلّق الظرف ف

كأا غري الفعلية الِّتي ال تكون نشأا من تعلّق الظرف، فبهذا االعتبار يكون كلّ واحدة من اجلمل 
  ".ه"األربعة متبايناً وقسماً على حدة، 

  بفعل مذكور: سواء كان ظرف زمان أو مكان أو ما جيري جمراه، متعلّق جبملة أي] والظرف [:قوله  )٢(
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 املبتدأ إىل يعود)١(ضمري من اجلملة يف بد وال ،¼الدار يف استقر زيد½
 منوان السمن ½:حنو قرينة وجود عند)٢( وجيوز حذفه،مر ما يف¼ اهلاء½كـ

  ............................،¼درمهاً نيبست لكرا الرب½و¼ بدرهم
                                                

؛ ألنه لَما تعلّق الظرف بالعامل املذكور كان ¼ظرفاً لغواً½باملذكور يسمى أو مقدر، والظرف املتعلّق 
 بفتح القاف؛ ¼ظرفاً مستقرا½العمل للعامل ال له فهو يلغى عن العمل، والظرف املتعلّق باملقدر يسمى 

  ".ي" الستقرار الضمري فيه، ¼مستقرا½ألنّ العامل لَما حذف انتقل ضمريه إلَى الظرف فيسمى 
من عائد يعود من اجلملة إلَى املبتدأ؛ ألنّ اجلملة من حيث إنها :  أي]من ضمرييف اجلملة ال بد [ :قوله  )١(

هي مستقلّة بنفسها ال حتتاج إلَى شئ آخر لكنها إذا تعلّقت بشئ آخر من املبتدأ أو ذي احلال فتحتاج 
 فإنّ ¼نعم الرجل زيد½: ، أو الم حنو¼ أبوه قائمزيد½: رابط يربطها، والرابط إما ضمري حنو: إلَى عائد أي

الالم فيه إما الستغراق اجلنس كما ذهب إليه البعض واجلنس مشتمل على املخصوص وغريه، أو للتعريف 
العهدي كما ذهب إليه اآلخر واملعهود هو املخصوص فال حاجة إلَى الضمري، أو وضع املظهر موضع 

 وإنما وضع املظهر ¼الْحاقّة ما هي½:  أصله]٢ /١:احلاقة [﴾ما الْحاقَّةُ ةُالْحاقَّ ﴿: املضمركقوله تعاىل
 خربه واجلملة خرب ¼هي½ استفهامية مبتدأ و¼ما½موضع املضمر لتعظيمه؛ ألنّ يوم القيامة معظم، ثُم كلمة 

، أو كون اخلرب ]١/٢ : القارعة[﴾الْقَاِرعةُ ما الْقَاِرعةُ ﴿: ، وكذلك قوله تعاىل¼الْحاقّة½املبتدأ األول وهو 
هذا ½ و]١: اإلخالص[﴾ قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿: كون اخلرب عني املبتدأ حنو قوله تعاىل: تفسرياً للمبتدأ أي

 ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِإنا لَا نِضيع أَجر من ﴿: قوله تعاىل: ، أو عموم اللفظ حنو¼زيد قائم
من اَحسن ½ وال ضمري ههنا إالّ أن عموم ¼ِإنَّ½ فإنّ اجلملة الثانية خرب ]٣٠:سورة الكهف [﴾أَحسن عمالً

ينتظمهما معىن واحد فبهذا  ¼الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت½ و¼من اَحسن عمالً½ قام مقامه؛ ألنّ ¼عمالً
 لكان أوىل ¼من ضمري½:  بدل قوله¼من عائد½:  السابقة، ولو قال املص¼نّإ½العموم يربط اجلملة باسم 

إنه صرح : وكان شامالً ِلما ذكرنا من الروابط؛ ألنّ العائد أعم من أن يكون ضمرياً أو غريه إالّ أن يقال
  ".ي"بالضمري لكثرة وقوعه بالنظر إلَى وقوع غريه من الروابط، 

وز حذف الضمري العائد من اجلملة إَىل املبتدأ عند وجود القرينة الدالّة على جي:  أي]جيوز حذفه[ :قوله  )٢(
السمن ½: هي أمر دالّ على تعيني شئ ال بالوضع، حنو: العالمة، وِفي االصطالح: حذفه، والقرينة ِفي اللغة

وهي  لوجود القرينة على حذفه ¼منه½ وإنما حذف ¼السمن منوان منه بدرهم½:  تقديره¼منوان بدرهم
 علم أما من السمن ال من اللنب أو ¼منوان بدرهم½صورة البائع؛ ألنه لَما ذكر السمن ثُم جرى بذكر 
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 )٢(أللمبتد وجيوز ،¼زيد الدار يف ½:حنو أاملبتد على اخلرب)١(وقد يتقدم
   ..................،¼عاقل فاضل عامل زيد ½:حنو كثرية أخبار الواحد

                                                
 خرب املبتدأ الثاِني واجلملة خرب املبتدأ األول ¼بدرهم½ مبتداء ثان و¼منوان½ مبتدأ و¼السمن½: الدهن، فقوله

البر الكُر ½:  تقديره¼البر الكُر بستني درمهاً½، وكذا  فلذا صح كونه مبتدأ¼املنوان½ الْمحذوف صفة ¼منه½و
 لوجود القرينة وهو صورة البائع؛ ألنه لَما ذكر البر ثُم جرى بذكر ¼منه½ وإنما حذف ¼منه بستني درمهاً

 خرب ¼بستني½ن و مبتدأ ثا¼الكُر½ مبتدأ و¼البر½: الكُر بعده علم أنه من البر ال من الشعري أو التمر، فقوله
 والالم فيه زائدة، ثُم الكُر إثنا عشر ¼الكُر½ الْمحذوف صفة ¼منه½املبتدأ الثاِني واجلملة خرب املبتدأ األول و

 ¼عصا½ على وزن ¼مناً½ تثنية ¼منوان½: وسقاً والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد، واملد الْمن، وقوله
ني" بالتشديد، والْمن رطالن والرطل مائة وثلثون درمهاً، وهو األفصح، وقد يقال الْم."  

 ِفي إدخال قد إشارة إلَى قلّة تقدمي اخلرب على املبتدأ؛ وذلك ألنّ األصل ِفي ]إخل... قد يتقدم[ :قوله  )١(
 والصفة لفظاً ومعىن جيب أن يكون مؤخراً كما أنّ األصل ِفي ،اخلرب التأخري لكونه صفة ِفي املعىن

بتدأ التقدمي لكونه موصوفاً واملوصوف جيب أن يكون مقدماً، ثُم تقدمي اخلرب على املبتدأ على امل
 فإنه إن ¼ِفي الدار رجل½: واجب وجائز، فإن كان املبتدأ نكرة جيب تقدمي اخلرب عليه حنو: نوعني

ثُم تقدمي الظرف ، ¼رجل زيد½: لَم يقدم ههنا يبقى املبتدأ بال ختصيص، وإن كان معرفة فجائز حنو
  ".ه"فإن كان املبتدأ نكرة فواجب، وإن كان معرفة فجائز، : على املبتدأ على نوعني

ال ميتنع للمبتدأ الواحد أخبار كثرية جلواز الصفات املتعددة لذات :  أي]إخل... جيوز للمبتدأ[ :قوله  )٢(
بشرط أن ال يكون التناقض واحدة، وألنّ اخلرب حكم وجيوز أن حيكم بأحكام كثرية على شئ واحد 

، ثُم تعدد األخبار قد يكون لفظاً ومعىن وهذا التعدد جائز؛ ألنه يتم ¼زيد عاِلم وجاهل½: بينها فال يقال
، وفيه إيراد العاطف أوىل مع جواز تركه بالنظر إىل ¼زيد عاِلم وفاضل وعاقل½: املعىن بدونه أيضاً حنو

املص أورد املثال بغري العاطف لدفع توهم وهو أنه كما أنّ التعدد ِفي التعدد ِفي اللفظ واملعىن، وإنما 
جانب املبتدأ ال جيوز بغري العاطف كذا ِفي جانب اخلرب أيضاً فدفع بإيراد املثال بغري العاطف تنبيهاً 

 حلو اخللّ½: على اجلواز، وقد يكون لفظاً ال معىن وهذا التعدد واجب؛ ألنه ال يتم املعىن بدونه حنو
مز، وفيه ترك العاطف أوىل مع جواز إيراده بالنظر إىل اتحادمها ِفي املعىن، فإنّ املقصود :  أي¼حامض

الشاة ½، وكذا ¼اخللّ مز½: ِبهما إثبات الكيفية املتوسطة بني احلالوة واحلموضة وهو املز، فالتقدير
  ¼الشاة بلقاء½حلو حامض، و:  أي¼لّ مزاخل½: بلقاء، وقد يكون معىن ال لفظاً حنو:  أي¼سوداء بيضاء
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 )١(صفة وهو ،إليه مسنداً ليس املبتدأ من آخر قسماً هلم أنّ واعلم 
 االستفهام حرف بعد أو)٢(¼زيد قائم ما ½:حنو النفي حرف بعد وقعت
 ما ½:حنو ظاهراً امساً الصفة تلك ترفع أن)٣(بشرط¼ زيد؟ أقائم ½:حنو
 :. ¼الزيدان ماقائمان ½خبالف ،¼الزيدان؟ أقائم½و ¼الزيدان قائم
 فهذه ،¼لعلّ½و ¼ليت½و ¼لكن½و ¼كأنّ½و ¼أنّ½ وهي وأخواا)٤(¼إنّ½ خرب

                                                
  .وغريه" ه"سوداء بيضاء، : أي

؛ ألنه معناه رجل منسوب إلَى ¼قرشي½ـ سواء كانت مشقّة أو جارية جمراها ك]إخل... وهو صفة[ :قوله  )١(
ه وال القريش، وإنما شرط وقوعها بعد حرف النفي أو االستفهام؛ ألنّ هذا القسم من املبتدأ عامل فيما بعد

يصح عمل الصفة بدون االعتماد، وإنما اعتمد عليهما دون غريمها؛ ألنه لو اعتمد على املبتدأ تكون تلك 
الصفة خرباً له ال مبتدأ، ولو اعتمد على ذي احلال تكون حاالً، ولو اعتمد على املوصوف تكون صفة، 

 لسيبويه واألخفش؛ ألنه جيوز ولو اعتمد على املوصول تكون صلة، فتعين النفي واالستفهام خالفاً
  ".ه"عندهما ابتدائية الصفة بال نفي واستفهام لكن عند سيبويه مع القبح وعند األخفش بال قبح، 

 ¼زيد½ مبتدأ وليس ِبمسند إليه، و¼قائم½ـمثال للصفة الِّتي وقعت بعد حرف النفي، ف] ما قائم زيد[ :قوله  )٢(
 مثال للصفة الِّتي وقعت بعد حرف ¼أقائم زيد½:  اجلملة، وقولهفاعله الساد مسد اخلرب ِفي إمتام

 ".ي" فاعله الساد مسد اخلرب ِفي إمتام اجلملة، ¼زيد½ مبتدأ وليس ِبمسند إليه، و¼قائم½ـاالستفهام، ف
 شرطُ كوِن صفٍة وقعت بعد النفي واالستفهام مبتدأً أن ترفع تلك الصفة امساً:  أي]إخل... بشرط[ :قوله  )٣(

 قَالَ أَراِغب أَنت ﴿: قوله تعاىل: ظاهراً، واملراد بالظاهر ما ال يكون مستتراً فيشتمل الظاهر املضمر حنو
راِهيما ِإبِتي يآِله ن؛ ألنّ الصفة رفعت مضمراً مستتراً، ¼أقائمان الزيدان½: ، وال يدخل حنو]٤٦: مرمي [﴾ع

 جاز فيه ¼أقائم زيد½: ام إن طابقت ظاهراً ِفي اإلفراد حنو أنّ الصفة الواقعة بعد النفي واالستفهاعلمو
أقائمان ½: ابتدائيتهما وخربيتهما لصالحية كلّ واحد منهما، وإن طابقت ِفي التثنية واجلمع حنو: األمران
 تعين كون الصفة خرباً وكون ما بعدها مبتدأ، وإن لَم تطابق ِفي اإلفراد ¼أقائمون الزيدون½ و¼الزيدان

  ".ه" تعين كون الصفة مبتدأ، ¼أقائم الزيدون½ و¼أقائم الزيدان½: لتثنية واجلمع حنووا
أنّ وكأنّ :  أو أمثاِلها، وأمثالُها مخسة وهي¼إنّ½ وخرب أشباه ¼إنّ½خرب :  أي]إخل... ¼إنّ½خرب [ :قوله  )٤(

ظاً ومعىن أما لفظاً ففي ؛ ألا مشاِبهة للفعل لف¼احلروف املشبهة بالفعل½ولكن وليت ولعلّ، وتسمى 
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 ¼إنّ اسم½ ىويسم)١(املبتدأ فتنصب واخلرب املبتدأ على تدخل احلروف
 هادخوِل بعد املسند هو)٢(¼إنّ½ فخرب ،¼إنّ خرب½ ىويسم اخلرب وترفع
 أو معرفة  أومجلة أو مفرداً كونه يف)٣(وحكمه ،¼قائم زيداً إنّ ½:حنو

                                                
 حتقق، ومعىن ¼أنّ½ و¼إنّ½الثالثية والرباعية واإلدغام، وأما معىن فألنّ معانيها معاِني األفعال فمعىن 

  ".سن" ترجى، ¼لعلّ½ متنى، ومعىن ¼ليت½ استدرك، ومعىن ¼لكن½ تشبه، ومعىن ¼كأنّ½
أصلي وفرعي، فالعمل األصلي تقدمي املرفوع : لني أنّ للفعل عماعلم ]إخل... تنصب املبتدأف[ :قوله  )١(

على املنصوب، والفرعي تقدمي املنصوب على املرفوع، فأعطي ِلهذه احلروف العمل الفرعي حطا 
ملرتبة الفرع عن مرتبة األصل، وهلذا كان امسها منصوباً وخربها مرفوعاً، وعند الكوفيني احلروف 

 النصب فقط، واخلرب مرفوع على ما كان قبل دخول هذه احلروف؛ املشبهة بالفعل تعمل ِفي االسم
  ".ه"ألا عاملة ضعيفة لكوِنها حروفاً فال تصلح للعمل ِفي املتعدد، 

 وكذا خرب أخواِتها هو املسند، هذا جنس شامل جلميع املسندات كخرب ]¼إنّ½فخرب [ :قوله  )٢(
تعريف :  فصل خرج به ما عدا خربها، فإن قلت¼بعد دخوِلها½:  وغريها، وقوله¼كان½املبتدأ وخرب 

 بل اخلرب هو ¼إنّ½ مع أنه ليس خبرب ¼إنّ زيداً يقوم أبوه½ ِفي ¼يقوم½ وأخواا يصدق على ¼إنّ½خرب 
املراد بدخول هذه احلروف على املبتدأ واخلرب ورودها عليهما إليراث األثر فيهما : اجلملة، قلنا

؛ ألنّ ¼يقوم½ ِفي ¼إنّ½وأما معىن فكالتأكيد وغريه، وال أثر حلرف لفظاً ومعىن، أما لفظاً فظاهر 
 جزء اجلملة ومن املعلوم أنه ال يؤثّر العوامل ِفي أجزاء اجلملة بل ِفي جمموعها حمال، فال ¼يقوم½

  ".ه"يصدق التعريف عليه تأمل، 
ِفي كونه مفرداً : األقسام أي وأخواِتها كأمر خرب املبتدأ ِفي ¼إنّ½أمر خرب :  أي]وحكمه[ :قوله  )٣(

ِفي كونه متعدداً أو متوحداً أو مثبتاً أو منفيا أو : أو مجلة أو معرفة أو نكرة، وِفي األحكام أي
 كحكم خرب ¼إنّ½ؤوالً به، وإنما صار حكم خرب ِفي كونه مشتقا أو م: شرائط أيحمذوفاً، وِفي ال

إذا كان حكمه : ن قبل دخول هذه احلروف، فإن قلتاملبتدأ لبقاء كونه حمكوماً به على ما كا
 ¼إنّ½كحكم خرب املبتدأ فيلزم أنّ كلّ ما يصح أن يقع خرباً للمبتدأ يصح أن يقع خرباً لباب 

إنّ : ، قلنا¼من أبوك½ و¼أين زيد½:  كما يقال¼إنّ من أبوك½ و¼إنّ أين زيد½: فينبغي أن يقال
 ¼من½ و¼أين½ للتحقيق و¼إنّ½ع وههنا وجد املانع؛ ألنّ حكمه كحكم خرب املبتدأ عند عدم املان

  ".سن"لالستفهام وبينهما تناف، 



  
  

 

 إذا إالّ مسائهاأ على أخبارها تقدمي)١(جيوز وال املبتدأ، خرب كحكم نكرة
  .............................. ¼زيداً الدار يف إنّ ½:حنو)٢(ظرفاً كان

                                                
 خرب املبتدأ، وقد ثبت املخالفة ¼إنّ½ شروع ِفي بيان ما خيالف به خرب باب ]إخل... وال جيوز[ :قوله  )١(

 فال ¼إخل... وال جيوز½:  من وجهني، بين املص منهما الوجه األول بقوله¼إنّ½بني خرب املبتدأ وخرب باب 
 وإنما لَم جيز تقدمي أخبارها على أمسائها؛ ألنّ ِفي تقدميها عليها قلب صورة عمله ¼إنّ قائم زيداً½: يقال

الفرعي املقصود؛ إذ املقصود ِفي الصورة تقدمي املنصوب وتأخري املرفوع ليدلّ على كون عملها فرعيا، 
 متصرفاً ¼إنّ½ألصلي وهو تقدمي املرفوع فكرهوا أن جيعلوا باب فلو قدم املرفوع خص لَها العمل ا

 فال ¼إنّ½أنه ال جيوز أن يقع اسم مفرد فيه معىن االستفهام خرباً عن باب : تصرف األفعال، والوجه الثاِني
  ".ي" وهو االستفهام، ¼أين½ وهو التحقيق وبني معىن ¼إنّ½ للتنايف بني معىن ¼إنّ أين زيد½: يقال

 ختالف خرب املبتدأ ِفي جواز التقدمي ِفي األوقات ¼إنّ½أخبار باب : أي] إالّ إذا كان ظرفاً [:قوله  )٢(
ع ِفي الظروف؛ وذلك ألنّ كلّ حدث اكلّها إالّ وقت كوظرفاً فحينئذ جيوز التقدمي ِلمجال التوس 

 رم للشخص يدخل من أن يكون ِفي زمان ومكان، فصار الظرف مع احلدث كالقريب احملله ال بد
حيث ال يدخل غريه من األجنِبي، واجلار وارور جار جمرى الظرف للمناسبة للظروف؛ إذ كلّ 

ِإنَّ  ﴿: قوله تعاىل: جائز إن كان االسم معرفة حنوظرف ِفي التقدير جار وجمرور، ثُم تقدمي اخلرب 
قوله عليه : ، وواجب إن كان االسم نكرة حنو]٢٦: غاشية ال[﴾م ِإنَّ علَينا ِحسابهمِإلَينا ِإيابهم ثُ

قاله عليه الصالة والسالم حني قدم : الفائدة املهمة". خ"، ¼إنّ من البيان لسحرا½: الصالة والسالم
رجالن من املشرق فخطبا ببالغة وحمسنات ألفاظ فعجب الناس من بياِنهما، ومعناه أنّ بعض 

إنّ ½: فوس تؤثّر ِفي النفوس تأثري السحر، وكذا قوله عليه الصالة والسالمالبيانات الصادرة من بعض الن
روي أنه عرض لواحد من الصحابة رعاف فعجزوا عن إسكانه وكانت ". دار"، ¼من الشعر حكمة

 ا مشّوه سكن بإذن اهللا تعال فقال لَها النِبيبنت امرئ القيس هناك حاضرة فقالت مشّوه الكافور، ولَم
ما أعرفِك بذلك، فقالت عرفت ذلك يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشعر أِبي ة والسالم عليه الصال

  شعر: فقرأت هذين البيتني
  فَجرت مداِمع مقْلَِتي كَالْعندِم  أَفْكَرت لَيلَةَ ِهجِرها ِفي  وصِلها

  ِة الْكَافُوِر ِإمساك الدِمِمن عادفَجعلْت أَمسح  ناِظري  ِبخدها  
  كالم: ، معناه إنّ بعض األشعار حكمة أي¼إنّ من الشعر حكمة½: فعند ذلك قال عليه الصالة والسالم  
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 صار وهي وأخواا ¼كان½)١(اسم :. الظروف يف عالتوس مجال ِل
 ومازال وغدا وعاد وآض وراح وبات وظلّ وأضحى وأمسى وأصبح
 على أيضاً تدخل األفعال فهذه وليس، ومادام وماانفك فتئ وما ومابرح
 اخلرب وتنصب ¼كان اسم½ ىويسم املبتدأ)٢(فترفع واخلرب أاملبتد
حنو دخوهلا بعد)٣(إليه املسند هو ¼كان½ فاسم ،¼كان خرب½ ىويسم: 

 :حنو أمسائها على أخبارها تقدمي)٤(الكلّ يف وجيوز، ¼قائماً زيد كان½
                                                

  .وغريه" عق"حق وأنفع على ج قانون الشرع،   
 وهو ¼كان½ شرع ِفي بيان اسم باب ¼إنّ½ لَما فرغ عن بيان خرب باب ]إخل... ¼كان½اسم [ :قوله  )١(

 وجعل ما عداها من أخواِتها ¼كان½ القسم السادس من املرفوعات، وإنما أسند املص االسم إىل
  .، واملراد باألخوات األشباه¼كان½لكثرة استعمال 

بالفاعلية ظاهراً؛ ألنّ مرفوعها ليس بفاعل ِفي احلقيقة؛ ألنّ الفاعل ِفي احلقيقة ]فترفع املبتدأ[ :قوله  )٢(
؛ ألنّ إسناد ¼كان زيد قائماً½: صدري الكائن ِفي خربها وهو القيام مثالً ِفي قولكهو املعنى امل

 إلَى زيد ليس مبقصود بل املقصود إسنادها إلَى املعىن املصدري وكذا منصوبها ال يكون ¼كان½
 أنّ ماعل دون الفاعل واملفعول، و¼اخلرب½ـ واملنصوب ب¼االسم½ـمفعوالً حقيقة، ولذا سمي املرفوع ب

جهة اإلسناد وجهة احلقيقة، فمن األول يكون فاعالً؛ ألنه اسم أسند إليه الفعل :  ذوجهتني¼كان½اسم 
على حد قيامه به، ومن الثاِني ال يكون فاعالً كما عرفت آنفاً، فجاز أن تعترب تارة فاعالً وتارة غري 

  ".تك"فاعل تأمل، 
 جنس يشمل كلّ ما هو ¼هو املسند إليه½:  فقوله¼كان½سم شروع ِفي حد ا] هو املسند إليه[ :قوله  )٣(

 وغريها، وال بد للحد أن يكون مانعاً عن دخول الغري فيه فجاء ¼إنّ½املسند إليه كاملبتدأ واسم 
  .¼كان زيد قائماً½ ِفي ¼زيد½:  حنو¼كان½ فخرج به كلّ ما سوا اسم ¼بعد دخوِلها½: بالفصل بقوله

جيوز ِفي كلّ أفعال ناقصة تقدمي أخبارها على أمساءها بال خالف بني : أي] كلّجيوز ِفي ال[ :قوله  )٤(
النحاة، وإنما جاز تقدمي املنصوب على املرفوع لقوِتها ِفي العمل؛ ألا أفعال فال يضرها تقدمي 

  .معموِلها



  
  

 

 قائماً ½:حنو لواُأل التسعة يف أيضاً)١(األفعال نفس وعلى¼ زيد قائماً كان½
 مازال قائماً ½:يقال فال¼ ما½ لهأو يف فيما)٢(ذلك جيوز وال ،¼زيد انك

 القسم يف يءجي األفعال هذه يف الكالم وباقي ،خالف ¼)٣(ليس ½ويف ،¼زيد
¼ ليس½بـ هتنياملشب)٤(¼ال½و ¼ما ½اسم :.تعاىل اهللا شاء إن الثاين

                                                
 على نفس جيوز تقدمي أخبارها:  أي¼على أمسائها½: عطف على قوله] وعلى نفس األفعال[ :قوله  )١(

تلك األفعال لكن ال مطلقاً كما ِفي تقدمي أخبارها على أمسائها بل ثبت جوازه ِفي التسعة اُألول، 
ولعله من سهو الناسخ؛ ألنه جيوز تقدمي األخبار على نفس تلك األفعال ِفي أحد عشر فعالً، وهي من 

  .¼غدا½ إىل ¼كان½
، فال ¼ما½خبار على نفس األفعال ِفي فعل ِفي أوله ال جيوز تقدمي األ: أي] وال جيوز ذلك[ :قوله  )٢(

 ال ختلو من أن تكون نافية كما ِفي األفعال األربعة وهي ¼ما½؛ ألنّ كلمة ¼قائماً مازال زيد½: يقال
، فإن كانت نافية فهي تقتضي ¼مادام½، أو تكون مصدرية كما ِفي ¼مازال ومابرح وماانفك ومافِتئ½

كَيسان فلو قدم اخلرب عليها لفاتت صدارا، وإن كانت مصدرية فمعمول الصدارة خالفاً البن 
 ¼ما½املصدر اليتقدم عليه لضعفه ِفي العمل، ووجه ابن كيسان أنّ معىن هذه األفعال هو النفي ودخول 

مازال زيد ½ فمعىن ¼كان½النافية عليها يدلّ على اإلثبات؛ ألنّ نفي النفي إثبات، فكانت مبنـزلة 
 الِّتي تستحق الصدارة كافية ِفي منع تقدمي ¼ما½، وأجيب بأنّ صورة ¼كان زيد عاِلماً دائماً½: ¼ماًعاِل

  ".ي"أخبارها عليها، 
 على نفسه ال على امسه خالف النحاة، فذهب ¼ليس½ِفي جواز تقدمي خرب : أي] ¼ليس½وِفي [ :قوله  )٣(

 مبعىن النفي وامتنع تقدمي معمول النفي عليه، وذهب  لكونه¼ما½سيبويه إلَى أنّ حكمه حكم ما ِفي أوله 
... وباقي الكالم½:  ِفي أوله، وقوله¼ما½ لعدم كون كلمة ¼كان½أكثر البصريني إلَى أنّ حكمه حكم 

 زائدة وغري زائدة وناقصة وتامة، ومن استعمال بعض األفعال مبعىن بعض ¼كان½ِمن كون :  أي¼إخل
  .وغريه" ه"بعضها حني قصد االستمرار والثبوت إلَى غريذلك، آخر، ومن لزوم حرف النفي 

، ¼الَ½ و¼ما½ شرع ِفي بيان اسم ¼كان½ لَما فرغ عن بيان اسم باب ]إخل... ¼الَ½ و¼ما½اسم [ :قوله  )٤(
 ِفي النفي والدخول ¼ليس½ـ ومشابهتها ب¼إخل... ما½اسم ½: وهو القسم السابع من املرفوعات، فقال

مذهب بِني متيم ومذهب احلجازيني، :  مذهبني¼الَ½ و¼ما½ أنّ ِفي عمل اعلمأ واخلرب، وعلى املبتد
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 أفضل رجلال½و ¼قائماً زيد ما ½:حنو دخوهلما بعد)١(إليه املسند وهو
  .............والنكرة باملعرفة¼ ما½ ويعم بالنكرة)٢(َ¼ال ½وخيتص ،¼منك

                                                
أنّ الشرط ِفي العامل اختصاصه بنوع :  ال عمل لَهما لوجهني األول¼الَ½ و¼ما½فبنو متيم ذهبوا إلَى أنّ 

دخالن على األفعال، واحد وهما ليستا مبختصتني بنوع واحد؛ ألما كما تدخالن على األمساء كذلك ت
 الداخلتني على األمساء ¼الَ½ و¼ما½وأجيب بأما أيضاً خمتصتان بنوع واحد لكن اشتبه عليك الفرق بني 

  بدليل قول الشاعر شعر:  الداخلتني على األفعال باعتبار مشاكلتهما ِفي الصورة، والثاِني¼الَ½ و¼ما½وبني 
  فَأَجاب ما قَتلُ الْمِحب حرام  نتِسبومهفْهٍف كَالْغصِن قُلْت لَه ا

وأجيب بأنّ فيه مصادرة على املطلوب؛ ألنّ الشاعر من بِني متيم، واحلجازيون ذهبوا إلَى عملهما 
بدليل قوله :  ِفي النفي والدخول على املبتدأ واخلرب، والثاِني¼ليس½ـألما مشاِبهتان ب: لوجهني األول

  ".سن"، واملختار هو مذهب احلجازيني ملوافقة التنـزيل، ]٣١: يوسف[﴾ذَا بشراً ما هـ ﴿: تعاىل
هو املسند ½: ، فقوله¼ليس½ـ املشبهتني ب¼الَ½ و¼ما½شروع ِفي بيان تعريف اسم ] هو املسند إليه[ :قوله  )١(

وا املقصود  فصل خرج به ما ِس¼بعد دخوِلهما½:  جنس يشتمل مجيع ما هو املسند إليه، وقوله¼إليه
ال رجل أفضل ½، و¼ليس½ـ املشبهة ب¼ما½ مسند إليه بعد دخول ¼زيد½ـ ف¼ما زيد قائماً½: واحملدود حنو

 ¼الَ½، فإن قلت قد نقض قولكم مبشاة ¼ليس½ـ املشبهة ب¼الَ½ مسند إليه بعد دخول ¼رجل½ـ ف¼منك
 املبتدأ ال يكون إالّ معرفة وهي داخلة على  ِفي الدخول على املبتدأ واخلرب باملثال الثاِني؛ ألنّ¼ليس½ـب

 عليها لكنها بعد الدخول تصلح لَها؛ ألنّ ¼الَ½إنّ النكرة وإن لَم تصلح لالبتدائية قبل دخول : النكرة، قلنا
إنّ هذه االبتدائية ثابتة على مذهب احملقّقني حيث لَم : النكرة إذا وقعت بعد النفي أفادت الشمول، أو قلنا

  ".ي، ه" تعريف املبتدأ بل اشترطوا أن حيصل فائدة للمخاطب ولو بالنكرة، يشترطوا
:  فالفرق بينهما من ثلثة وجوه، أحدها¼الَ½ و¼ما½إشارة إلَى الفرق بني ] إخل... ¼الَ½خيتص [ :قوله  )٢(

عارف  فإنها تدخل ِفي امل¼ما½ ال تدخل ِفي املعارف بل خيتص دخولُها بالنكرات خبالف ¼الَ½أنّ 
أنه ال جيوز دخول الباء على :  لنفي احلال، والثالث¼ما½ للنفي مطلقاً و¼الَ½أنّ : والنكرات، والثاِني

؛ ¼ليس½ـ بالنكرات لنقصان مشابهتها ب¼ال½، وإنما اختص دخول ¼ما½ وجيوز ذلك ِفي خرب ¼الَ½خرب 
 كما مر آنفاً وجيوز ¼الَ½الباء على خرب  لنفي احلال، وال جيوز دخول ¼لَيس½ للنفي مطلقاً و¼الَ½ألنّ 

 على النكرة، أو اختصاصها بالنكرة مفوض إَىل السماع حيث ¼الَ½ فاقتصر عمل ¼لَيس½ذلك ِفي خرب 
  رشع: وجد استعمالُها ِفي النكرات دون املعارف كما ِفي قول الشاعر
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: رجل ال ½:حنو هادخوِل بعد)٢(املسند وهو)١(اجلنس لنفي¼ ال ½خرب 
 .¼قائم

                                                
ص نماداِنهرِني نع   احرٍس الَ بقَي نا ابفَأَن  

  ".ه"أي ال براح ِلي، 
 شرع ِفي بيان خرب ¼ليس½ـ املشبهتني ب¼الَ½ و¼ما½لَما فرغ عن بيان اسم ]  لنفي اجلنس¼الَ½خرب [ :قوله  )١(

:  أيضاً، وهذا هو القسم الثامن من املرفوعات، فقال¼ال التربية½ هذه بـ¼الَ½ لنفي اجلنس، وتسمى ¼ال½
 مثالً لنفي القيام عن ¼ال رجل قائم½كم والصفة عن اجلنس؛ إذ لنفي احل:  أي¼خرب ال لنفي اجلنس½

اجلنس؛ ألنّ الشائع الكثري ِفي خربها أن يكون من األفعال العامة وهذه من الصفات الذاتية، فإذا انتفى 
تأويلكم لنفي اجلنس : الصفة انتفى الذات فيكون نفي الوجود عن اجلنس هو نفي نفس اجلنس، فإن قلت

 املشبهة أيضاً لنفي الصفة، قلنا ¼الَ½ هذه؛ ألنّ ¼ال½ و¼ليس½ـ املشبهة ب¼الَ½ة يستلزم االتحاد بني بنفي الصف
 لنفي ¼ليس½ـ املشبهة ب¼الَ½جهة العمل اللفظي وهو ظاهر عليك، وجهة أنّ : الفرق بينهما من جهتني

 فيها رجل واحد، وجاز أن يكون فيها  مبعىن أنه ليس¼ال رجلٌ ِفي الدار½: الصفة عن الفرد من األفراد حنو
 مبعىن أنه ¼ال رجل ِفي الدار½:  لنفي اجلنس ينفي الصفة عن حقيقة الشئ حنو¼ال½رجالن أو رجال، وأنّ 

  ".ه"ليس حقيقة الرجل ِفي الدار، فال جيوز أن يكون فيها رجالن أو رجال فافترقتا، 
 جنس يشمل مجيع ¼هو املسند½: ي اجلنس فقوله لنف¼ال½شروع ِفي تعريف خرب ] هو املسند [:قوله  )٢(

 فصل خرج به غري ¼بعد دخوِلها½:  وغريها، وقوله¼إنّ½ و¼كان½ما هو املسند كخرب املبتدأ و
 مسند بعد دخوِلها فهو خرب لَها، ¼قائم½ـ ف¼ال رجل قائم½: املقصود وانطبق احلد على احملدود، حنو

 من احلروف املشبهة بالفعل ِفي ¼إنّ½، و¼إنّ½ مبشاِبهة  الِّتي لنفي اجلنس تعمل¼الَ½ أنّ اعلمو
 ها لتأكيد النفي فيكون من باب محل النظري على النظري، ثُما لتأكيد اإلثبات وإنم اعلمالتأكيد؛ ألأ 

 هذه ناصبة المسها واختلفوا ِفي رفع خربها، فمنهم من ذهب إلَى أنه مرفوع على ¼الَ½اتفقوا على أنّ 
 هذه مع امسها ِفي حملّ الرفع باالبتداء وما بعده هو ¼الَ½ـ وهو قول سيبويه، ف¼الَ½ قبل دخول ما كان

خربه، وذهب األخفش واملبرد والزخمشري إلَى أنه مرفوع ِبها، وبنو متيم ال يظهرون خربها عاما 
 لفظاً وال تقديراً، كان أو خاصا؛ ألنّ كثرة احلذف عندهم دليل وجوب احلذف، أو ال يثبتون خربها

  ".ه، سن" فيتم بالفاعل فال حاجة إلَى اخلرب، ¼انتفى½ اسم فعل مبعىن ¼الَ½إنّ : فيقولون

دص ناماِنهرِني نع   احرٍس الَ بقَي نا ابفَأَن  
  ".ه"أي ال براح ِلي، 

 شرع ِفي بيـان خـرب    ¼ليس½ـ املشبهتني ب  ¼الَ½ و ¼ما½لَما فرغ عن بيان اسم      ]  لنفي اجلنس  ¼الَ½خرب  [ :قوله  )١(
:  أيضاً، وهذا هـو القـسم الثـامن مـن املرفوعـات، فقـال      ¼ال التربية½ هذه بـ¼الَ½ لنفي اجلنس، وتسمى     ¼ال½
 مـثالً لنفـي القيـام عـن     ¼قـائم ال رجـل  ½لنفي احلكم والـصفة عـن اجلـنس؛ إذ     :  أي ¼خرب ال لنفي اجلنس   ½

اجلنس؛ ألنّ الشائع الكثري ِفي خربها أن يكون من األفعال العامـة وهـذه مـن الـصفات الذاتيـة، فـإذا انتفـى             
تأويلكم لنفي اجلنس : الصفة انتفى الذات فيكون نفي الوجود عن اجلنس هو نفي نفس اجلنس، فإن قلت             

 املشبهة أيضاً لنفي الصفة، قلنا ¼الَ½ هذه؛ ألنّ ¼ال½ و¼ليس½ـشبهة ب امل¼الَ½بنفي الصفة يستلزم االتحاد بني   
 لنفـي  ¼لـيس ½ـ املـشبهة بـ   ¼الَ½جهة العمل اللفظي وهو ظـاهر عليـك، وجهـة أنّ            : الفرق بينهما من جهتني   

هـا   مبعىن أنه ليس فيها رجل واحد، وجاز أن يكون في¼ال رجلٌ ِفي الدار  ½: الصفة عن الفرد من األفراد حنو     
 مبعـىن أنـه   ¼ال رجل ِفي الدار½:  لنفي اجلنس ينفي الصفة عن حقيقة الشئ حنو¼ال½رجالن أو رجال، وأنّ  

  ".ه"ليس حقيقة الرجل ِفي الدار، فال جيوز أن يكون فيها رجالن أو رجال فافترقتا، 
يشمل مجيع  جنس ¼هو املسند½:  لنفي اجلنس فقوله¼ال½شروع ِفي تعريف خرب ] هو املسند [:قوله  )٢(

 فـصل خـرج بـه غـري      ¼بعـد دخوِلهـا   ½:  وغريهـا، وقولـه    ¼إنّ½ و ¼كـان ½ما هو املسند كخـرب املبتـدأ و       
 مسند بعد دخوِلها فهو خرب لَها، ¼قائم½ـ ف¼ال رجل قائم ½: املقصود وانطبق احلد على احملدود، حنو     

وف املـشبهة بالفعـل ِفـي     مـن احلـر  ¼إنّ½، و¼إنّ½ الِّتـي لنفـي اجلـنس تعمـل مبـشاِبهة       ¼الَ½ أنّ   اعلمو
 ها لتأكيد النفي فيكون من باب محل النظري على النظري، ثُما لتأكيد اإلثبات وإنم اعلمالتأكيد؛ ألأ 

 هذه ناصبة المسها واختلفوا ِفي رفع خربها، فمنهم من ذهب إلَى أنه مرفوع علـى          ¼الَ½اتفقوا على أنّ    
 هذه مع امسها ِفي حملّ الرفع باالبتداء وما بعده هـو  ¼الَ½ـ ف  وهو قول سيبويه،   ¼الَ½ما كان قبل دخول     

خربه، وذهب األخفش واملبرد والزخمشري إلَى أنه مرفوع ِبها، وبنو متـيم ال يظهـرون خربهـا عامـا              
كان أو خاصا؛ ألنّ كثرة احلذف عندهم دليل وجوب احلذف، أو ال يثبتون خربها لفظاً وال تقـديراً،   

 ".ه، سن" فيتم بالفاعل فال حاجة إلَى اخلرب، ¼انتفى½ اسم فعل مبعىن ¼الَ½ إنّ: فيقولون



  
  

 

 )٢(قسماً عشر اثنا املنصوبة االمساء :املنصوبات يِف :ِيالثان)١(املقصد
 واسم واملستثىن والتمييز واحلال ومعه وله وفيه وبه)٣(املطلق املفعول

                                                
 لَما فرغ عن بيان املقصد األول املشتمل على املرفوعات، شرع ِفي بيان ]إخل... املقصد[ :قوله  )١(

 وهو مجع منصوب ¼ي املنصوباتاملقصد الثاِني ِف½: املقصد الثاِني املشتمل على املنصوبات، فقال
ال منصوبة ِلما مر حتت املرفوعات، وإنما ذكرها عقيب املرفوعات الشتراكهما ِفي أنّ العامل 

 أنّ املنصوب لفظاً قد يكون مرفوعاً معىن ، ويف¼ضرب زيد عمرواً½: الواحد يعمل فيهما حنو
ما قدم املنصوبات على الْمجرورات ، وإن¼ضارب زيد عمرواً½:  حنو¼مفاعلة½وبالعكس كما ِفي باب 

إما الشتماِلها على احلركة اخلفيفة؛ ألنّ اخلفيف يعلو على الثقيل، أو لكثرة أنواعها بالنظر إلَى 
الْمجرورات، ألنّ كثرة الشئ املقصود بالبيان يقتضي كثرة االهتمام وكثرة االهتمام بذكر الشئ 

 ارورات فإنها معموالت احلرف، فكانت يوجب تقدميه، أو ألا معموالت الفعل خبالف
  ".ي"املنصوبات أقوى واألقوى أحق بالتقدمي، 

إنما احنصرت املنصوبات ِفي اثني عشر قسماً؛ ألنّ عامل االسم املنصوب ] اثنا عشر قسماً[ :قوله  )٢(
 ال خيلو إما ال خيلو إما فعل أو شبهه أو حرف، فإن كان العامل فعالً أو شبهه فمعمولُها املنصوب

من املفاعيل أو من امللحقات ِبها فإن كان من املفاعيل فال خيلو إما أن يكون جزء من مفهوم الفعل 
أو ال، فاألول مفعول مطلق، والثاِني ال خيلو إما أن يكون الفعل واقعاً عليه أو فيه أو له أو معه، 

 هو املفعول له، والرابع هو املفعول معه، فاألول هو املفعول به، والثاِني هو املفعول فيه، والثالث
وإن كان من ملحقات املفاعيل فأيضاً ال خيلو إما مبين أو ال، الثاِني هو املستثىن، واألول إما مبين 
للذات أو للصفة فاألول هو التمييز، والثاِني هو احلال، وإن كان عامله حرفاً فال خيلو ذلك االسم 

و مسند به فاألول ال خيلو إما ِفي كالم موجب أو غري موجب فاألول هو املنصوب إما مسند إليه أ
 الِّتي لنِفي اجلنس، وإن كان مسنداً به فأيضاً ال خيلو ¼ال½اسم احلروف املشبهة بالفعل، والثاِني اسم 

 ¼سلي½، والثاِني خرب ¼ليس½إما ِفي كالم موجب أو غري موجب فاألول هو خرب األفعال الناقصة سوى 
  ".سن"، ¼ليس½ـ املشبهتني ب¼الَ½ و¼ما½و

  شعر:  وقد أنشد الشاعر ذه املفاعيل اخلمسة بقوله]إخل... املفعول املطلق [:قوله  )٣(
  ِرعايةَ شكِْرِه دهراً مِديداً  حِمدت حمداً حاِمداً وحِميداً

  ]١٥٥ :األعراف[﴾واختار موسى قَومه ﴿:قوله تعاىل حنو ¼مفعول منه½ـوالسرياِفي زاد مفعوالً سادساً مساه ب  
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 لنفي يتالّ¼ ال½بـ واملنصوب وأخواا ¼كان½ وخرب وأخواا ¼إنّ½
 )١(املطلق املفعول :. ¼ليس½بـ هتنياملشب¼ال½و ¼ما ½وخرب اجلنس

 ،¼ضرباً ضربت½كـ للتأكيد ويذكر ،قبله مذكور فعل مبعىن)٢(وهو مصدر
  .......................،¼القاري جلسة جلست ½:حنو)٣(النوع لبيان أو

                                                
؛ ¼دخلت البيت½:  ِفي قوله¼مفعول إليه½من قومه، لكنه يِرد عليه بأنه لو صح ذلك لصح أن يقال : أي

ع   أَِبيت جنب الِْفراِق :  ِفي قول امللتمس¼مفعول عليه½، وأن يقال ¼دخلت إلَى البيت½إذ أصله 
رهالدهوماج أسقط املفعول معه واملفعول يعلى جنب الفراق، ولَم : أي.     أَطْعقل به أحد، والزج

  ".ي"له وأدخل األول ِفي املفعول به والثاِني ِفي املفعول املطلق، 
إنما مسي باملطلق لصحة إطالق صيغة املفعول عليه من غري تقييده بالباء أو ] املفعول املطلق[ :قوله  )١(

 أو الالم، خبالف األربعة الباقية فإنه ال يصح إطالق صيغة املفعول عليها إالّ بعد تقييدها ¼مع½ أو ¼يِف½
، وإنما ابتدأ من املنصوبات باملفاعيل لكوِنها أصل املنصوبات ِفي ¼مع½ أو الالم أو ¼ِفي½بالباء أو 

  ".ي"النصب وسائر املنصوبات حممول عليها، 
املفعول املطلق مصدر مبعىن فعل مذكور قبل ذلك املصدر سواء كان الفعل : يأ] هو مصدر[ :قوله  )٢(

فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب ﴿: ، أو حكماً حنو قوله تعاىل¼ضربت ضرباً½: مذكوراً حقيقة حنو
إذا : اهاضربوا ضرب الرقاب، والقرينة على حذف الفعل نصب املصدر، ومعن:  أي]٤: حممد[﴾الرقَاِب

، ¼زيد ضارب ضرباً½: لقيتم الذين كفروا فاقطعوا رؤسهم، أو كان امساً مشتمالً على معىن الفعل حنو
 ِفي ¼تأديباً½ فصل خرج به ¼مبعىن فعل مذكور½:  جنس شامل جلميع املصادر، وقوله¼هو مصدر½: وقوله
 فصل آخر خرج ¼قبله½: مذكور، وقوله مصدر لكن ال مبعىن فعل ¼تأديباً½ فإنّ ¼ضربت زيداً تأديباً½: قولنا
 فإنّ الضرب مصدر لكنه ليس قبله فعل أو شبهه بل بعده، ¼الضرب واقع على زيد½:  ِفي قولنا¼الضرب½به 

أصله :  مفعول مطلق مع أنه ليس مبعىن فعل مذكور قبله، قلنا¼ضربت سوطاً½ ِفي ¼سوطاً½إنّ : فإن قلت
  ".ي" فكان مبعىن فعل مذكور قبله تقديراً، ¼سوطضربته ضرب ½ أو ¼ضربته ضرباً بالسوط½

املفعول املطلق قد يذكر لبيان النوع من جنس الفعل املذكور قبله، : أي] لبيان النوع[ :قوله  )٣(
ويكون املفعول املطلق لبيان النوع إن دلّ على نوع، ومعرفته إما أن يكون على وزن النوع وهو ِفعلَة 

   فإنّ الشدة نوع من جنس¼ضربت ضرباً شديداً½:  مقيداً إما بالصفة حنوبكسر الفاء، وإما أن يكون
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 غري من)٢(يكونقد  ،¼جلسات أو جلستني أو جلسة جلست½كـ)١(العدد لبيان أو
 )٣(حيذف وقد ،¼نباتاً أنبت½و ¼جلوساً قعدت ½:حنو املذكور الفعل لفظ
 قدوماً قدمت½: أي¼ مقدم خري ½:للقادم كقولك جوازاً قرينة لقيام فعله
  ....................¼شكراً½و ¼سقياً ½:حنو)٤(مساعاً ووجوباً¼ مقدم خري

                                                
  ".ه" فإنّ قعود املصلّي نوع من جنس القعود، ¼قعدت قعود املصلّي½: الضرب، أو باإلضافة حنو

، إن دلّ على عدد، ومعرفته إما أن يكون على وزن املرة وهو فَعلَة بفتح الفاء] أو لبيان العدد[ :قوله  )١(
وإما أن يكون بصيغة التثنية أو اجلمع، وإنما احنصرت أغراض بيان املفعول املطلق ِفي الثلثة؛ ألنّ 
املفعول املطلق ال خيلو إما ِفي مفهومه زيادة على مفهوم الفعل أو ال، الثاِني للتأكيد، واألول إما أن 

  ".سن"، يكون فيه زيادة للنوع أو للعدد األول للنوع، والثاِني للعدد
هذا عند املبرد والكسائي، وعند سيبويه جيب أن يكون من لفظه ] إخل... وقد يكون [:قوله  )٢(

 عنده، ¼جلست½ـ عندمها وعليه األكثرون، وب¼قعدت½ـ منصوب ب¼قعدت جلوساً½ ِفي ¼جلوساً½فـ
مبعىن قليل وهو ¼ شيئاً½  واجلواب أنّ]١٧٦: آل عمران[﴾لَن يضرواْ اللّه شيئاً ﴿:ومنقوض بقوله تعاىل

إنّ تقدير العامل عند سيبويه فيما : اليضرونه ضرا قليالً، وقيل: صفة ملوصوف حمذوف وهو ضرا أي
يكون له فعل مستعمل ِفي كالم العرب، وإالّ فهو أيضاً قائل بأنّ العامل هو الفعل املذكوركما ِفي 

  ".سن"؛ إذ ال فعل له من لفظه، ¼حلفت مييناً½
وقت : حيذف الفعل الناصب للمفعول املطلق لقيام قرينة دالّة على احلذف أي: أي] قد حيذف[ :قوله  )٣(

 ]٧٨: اإلسراء[﴾أَِقِم الصالَةَ ِلدلُوِك الشمِس ﴿:قيام القرينة، فالالم اجلارة ههنا وقتية كما ِفي قوله تعاىل
، وإنما جاز احلذف ولَم جيب؛ ألنه ¼حيذف½:  مفعول مطلق لقوله¼ازاًوج½: وقت زواِلها، وقوله: أي

بالنظر إلَى أنّ القرينة الدالّة على احلذف تستغِني الفعل عن الذكر، والقرينة وإن كانت ِمما حيصل به 
: العلم بشئ آخر لكنها ليست بسادة مسد الشئ فيحصل اجلواز دون الوجوب كقولك للقادم أي

 مفعول مطلق باعتبار النيابة ¼خير½ـ ف¼قدمت قدوماً خري مقدم½: ه تقدير¼خري مقدم½: الراجع عن سفره
 وأقيم الصفة ¼قدوماً½ ثُم حذف ¼قدوماً خري مقدم½حذف فعله لقيام قرينة وهي قدومه عن السفر، فبقي 

  ".ه"مقامه؛ ألنّ الصفات الزمة، فإذا وجد الالزم وجد امللزوم، 
  قد حيذف العامل الناصب للمفعول املطلق: ، أي¼جوازاً½: ه عطف على قول]ووجوباً مساعاً[ :قوله  )٤(
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 محدتك½و ¼شكراً شكرتك½و ¼سقياً اهللا سقاك½: أي¼ رعياً½و ¼محداً½و 
 عليه وقع ما اسم وهو)١(به املفعول : .¼رعياً اهللا رعاك½و ¼محداً

                                                
حذفاً واجباً مفوضاً إلَى السماع، وهذا حمصورة ال يتجاوز عن أمثلة معدودة، منها : وجوباً مساعاً أي

: ، ومنها¼محداً½: ، ومنها¼شكراً½:  فهذا دعاء إما باعتبار ذات املخاطب أو باعتبار زرعه، ومنها¼سقياً½:
خاب : ، أي¼خيبة½:  هذا دعاء باعتبار ذات املخاطب بأن رزقه اهللا تعاىل أو باعتبار املواشي، ومنها¼رعياً½

جدع جدعاً، واجلدع قطع : ، أي¼جدعاً½:  يقال ِلمن لَم ينل ما طلب، ومنها¼خاب الرجل½خيبة، وهو من
نما وجب حذف أفعال هذه عجبت عجباً، وإ: ، أي¼عجباً½: األنف أو األذن أو الشفة أو اليد، ومنها

الوجوب يستلزم عدم إظهار : املصادر طلباً للتخفيف، لكثرة استعمال هذه املصادر على ألسنتهم، فإن قلت
 ¼سقاك اهللا سقياً½: الفعل فكيف يصح وجوب حذف هذه األفعال مع أنه قد جاء إظهارها كقوِلهم

 جيب إذا كان استعمال هذه املصادر مع الالم إنّ احلذف إنما: ، قلنا¼محدتك محداً½ و¼شكرتك شكراً½و
املراد من استعماله استعمال :  عز وجلّ، أو قلنا¼سبحان اهللا½ و¼شكراً لك½ و¼محداً لك½: أو باإلضافة حنو

الفصحاء والبلغاء، وذلك املذكور من كالم احملدثني املولّدين وليس من كالم العرب، وهم الذين كانوا 
  .وغريه" غ"العرب، أو من كان أبوه من العجم وأمه من العرب، من العجم وسكنوا ِفي 

وهو ما ½: لَما فرغ عن بيان املفعول املطلق شرع ِفي مباحث املفعول به، وقوله] املفعول به[ :قوله  )١(
تعلّق به الفعل نفياً أو سلباً حيث ال يتصور إالّ به، وهلذا لَم يكن املفعول :  أي¼وقع عليه فعل الفاعل

 أنّ تعلّق الفعل باملفعول به إما بغري واسطة حرف اجلر فيكون املفعول اعلمبه إالّ للفعل املتعدي، و
، وإما ¼أعلمت زيداً عمرواً فاضالً½ و¼أعطيت زيداً درهماً½ـ فصاعداً ك¼ضربت زيداً½ـبه واحداً ك

املفعول بواسطة عاملني  أيضاً، فإن كان ¼ظرفاً½ ويسمى هذا ¼مررت بزيد½ـبواسطة حرف اجلر ك
النصب؛ ألنّ االسم : ومها الفعل واجلار يظهر عمل اجلار لكونه أقرب وال يظهر عمل الفعل أي

الواحد ال يقبل إعرابني لكن يظهر عمل الفعل ِفي تابع املفعول، ولذا جيوز ِفي املعطوف اجلر وهو 
 بالنصب، ¼وعمرواً½: ن شئت قلت وإ¼مررت بزيد وعمرو½: األجود والنصب بتقدير الفعل، فتقول

، ثُم اختلفوا ِفي ناصب املفعول به فذهب سيبويه إلَى أنّ ناصبه هو ¼جاوزت عمرواً½: ويكون التقدير
الفعل، وذهب هشام إلَى أنه هو الفاعل، وذهب الفراء إلَى أنه هو جمموعهما، وذهب البعض إلَى أنه 

 املفعول به ليس جبامع لبعض أفراده خلروج قوله حد: هو الفاعلية وهي أمر معنوي، فإن قلت
 فإنه مفعول به وال يكون العبادة على اهللا عزوجل ]٥: الفاحتة[﴾ِإياك نعبد وِإياك نستِعني  ﴿:تعاىل
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 ضرب½كـ الفاعل على)١(ميتقد وقد ،¼عمرواً زيد ضرب½كـ الفاعل فعل
 يف¼ زيداً ½:حنو جوازاً قرينة لقيام)٢(فعله حيذف وقد ،¼زيد عمرواً
 لاألو مواضع، أربعة يف)٣(ووجوباً ،¼أضرب؟ من ½:قال من جواب

                                                
املراد بوقوع الفعل عليه تعلّق الفعل به، وال شك أنّ العبادة متعلّق به، : وعال بل يكون العبادة له، قلنا

فعلى هذا ال يكون احلد مانعاً عن دخول الغري فيه؛ فإنّ تعلّق الفعل ثابت لسائر املفاعيل، : فإن قلت
املراد بالتعلّق تعلّق ال يتصور الفعل بدونه كما ال يتصور الفعل بدون الفاعل خبالف الباقية؛ فإنها : قلنا

  ".ي،ه"ليست على هذا النمط، 
ألنّ الفعل عامل قوي فيعمل ِفي املفعول املتقدم واملتأخر، ثُم تقدمي ] علقد يتقدم على الفا[ :قوله  )١(

جائز وهو فيما إذا لَم يكن املفعول به ِمما يقتضي الصدارة كاالستفهام : املفعول على ثلثة أنواع
رة والشرط والقسم والتمنِّي والعرض وغريها، وواجب وهو فيما إذا كان املفعول به ِمما يقتضي الصدا

من الِبر أن تكف ½:  حنو¼أنْ½، وممتنع وهو فيما إذا وقع املفعول به ِفي سياق ¼من ضربت½: حنو
ما امتنع التقدمي ههنا ألنّ ،¼لسانكم ¼أنْ½ وإنجتعل املدخول بتأويل املصدر ومعمول املصدر ال يتقد 

  ".و"عليه لضعفه ِفي العمل، 
حذفاً جائزاً، لقيام قرينة : حيذف عامل املفعول به جوازاً أيقد : أي] إخل... قد حيذف فعله[ :قوله  )٢(

:  تقديره¼من اَضرب½:  ِفي جواب من قال¼زيداً½: وقت قيام القرينة مقالية كانت حنو قولك: أي
 ¼مكةَ½:  فحذف الفعل لقيام القرينة املقالية وهي سؤال السائل، أو حالية حنو قولك¼اضرب زيداً½

  ".ه" فحذف الفعل للقرينة احلالية وهي توجهه إليها، ¼تريد مكة½: رهملن يريد هلا، تقدي
ِفي ½: حيذف الناصب حذفاً واجباً، وقوله:  أي¼جوازاً½:  عطف على قوله]إخل... ووجوباً[ :قوله  )٣(

 ليس للحصر بل لكثرة مباحثها؛ ألنه كما حيذف الفعل ِفي هذه املواضع كذلك ¼أربعة مواضع
  شعر: غراء كقول الشاعرحيذف ِفي باب اإل

  أَخ لَه كَمن الَ سالَح معه  أَخاك أَخاك فَِإنَّ من الَ
، وكذا ِفي املنصوب على ¼الزم أخاك½:  الْمحذوف، أي¼الزم½ـ منصوب ب¼أخاك أخاك½: فإنّ قوله

أعوذ باهللا من ½: ، وِفي املنصوب على الذم حنو¼أعِني احلميد½:  أي¼احلمد هللا احلميد½: املدح حنو
أي¼الشيطن الرجيم  :½م حنو¼أعِني الرجيموِفي املنصوب على الترح ، :½أي¼مررت بزيد املسكني  :

، وإنما وجب حذف الفعل ِفي األول لضيق الوقت؛ ألنه لو اشتغل بالفعل لبعد األخ، ¼أعِني املسكني½
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والبواقي¼ الًوسه أهالً½و¼ لكم خرياً انتهوا½و¼ ونفسه إمرأ ½حنو مساعي 
بتقدير)٢(معمول وهو التحذير)١(:الثاين ،ةقياسي ½ِم حتذيراً ¼قاتبعده ام 
 راًمكر منه راحملذّ)٣(ذكر أو ¼واألسد قكات½ أصله¼ واألسد اكإي ½حنو
 التفسري شريطة على عامله أضمر ما)٤(: الثالث،¼الطريق الطريق ½حنو

                                                
 األصل بل يكون مجلة مستقلّة وال حيصل الكمال وِفي الباقية؛ ألنه لو ذكر الفعل لَم يعلم أنه صفة ِفي

 وغريه" غ"املقصود؛ ألنّ القطع عن النعت لكمال املدح والذم.  
املوضع الثاِني من املواضع األربعة الِّتي جيب فيها حذف ناصب : أي] إخل...  الثاِني[ :قوله  )١(

بعيده عنه، وِفي االصطالح ما ذكر ختويف الشئ عن الشئ وت: املفعول به هو التحذير، وهو ِفي اللغة
املص، وإنما وجب حذف الفعل ِفي التحذير لعدم الفرصة ِفي ذكره والقتضاء املقام حذفه؛ ألنّ 
التحذير يكون فيما إذا كانت البلية مشرفة والوقت ضيقاً والقائل خياف أنه إن اشتغل بإظهار الفعل 

أنه : ِفي بذكر الْمحذَّر منه، ثُم التحذير على قسمني األوليقع الْمحذَّر ِفي البلية، فيحذف الفعل ويكت
  ".غ"مفرداً، والثاِني أنه ذكر مكرراً، : ذكر احملذّر منه بدون التكرار أي

: ، وقوله¼جانب½ و¼باعد½ و¼احذر½ وحنوه من ¼اتق½مفعول به بتقدير : أي] وهو معمول[ :قوله  )٢(
حذّر ذلك املعمول بتقدير اتق حتذيراً ِمما ½: ، أي¼حذّر½  مفعول مطلق لفعل حمذوف وهو¼حتذيراً½

، ¼ذكر ذلك املعمول بتقدير اتق حتذيراً ِمما بعده½:  أي¼ذكر½، أو مفعول له لفعل حمذوف وهو ¼بعده
 لكنه لَما  لزم اجتماع ضمريي الفاعل واملفعول ِفي شئ ¼اتقك واألسد½:  أصله¼إياك واألسد½: حنو

 ولَما حذف الفعل وجوباً لضيق الوقت بقي ¼اتق نفسك واألسد½: ب الثاِني بالنفس فصارواحد وجب قل
الْمتصل بدون الْمتصل به، ولَما لَم جيز استعمال الْمتصل بدون الْمتصل به أبدل الْمتصل بالْمنفصل 

  .وغريه" و"، ¼اتق نفسك من األسد واألسد من نفسك½:  ومعناه¼إياك واألسد½: فصار
 حتذيراً ِمما بعده أو ¼اتق½هو معمول بتقدير :  أي¼حتذيراً½: عطف على قوله] إخل... أو ذكر[ :قوله  )٣(

 وذكر مكرراً، ¼اتق½ معمول بتقدير ¼الطريق½فإنّ ¼ الطريق الطريق½: ذكر الْمحذَّر منه مكرراً حنو
اتق ½ و¼اتق الصِبي أن تطأه½:  أي¼راجلدار اجلدا½ و¼الصِبي الصِبي½ وكذلك ،¼اتق الطريق½: أصله

  .وغريه" ه"، ¼اجلدار أن يسقط عليك
  املوضع الثالث من املواضع األربعة الِّتي جيب فيها حذف ناصب املفعول به: أي] الثالث[ :قوله  )٤(

    Å         j   ٨٢  

k  l 

i  j  

 

 ٨٢  

 



  
  

 

 االسم ذلك عن الفعل كذل يشتغل شبهه أو فعل بعده اسم كلّ)١(وهو
 زيداً ½:حنو لنصبه مناسبه أو هو عليه سلط لو حبيث قهمتعلّ أو بضمريه
¼ ضربت ½وهو مضمر حمذوف بفعل منصوب¼ زيداً ½فإنّ ¼)٢(ضربته

كثرية فروع)٣(الباب وهلذا ،¼ضربته ½وهو بعده املذكور الفعل رهيفس، 
  ........................النداء حبرف مدعو اسم وهو املنادى)٤(:الرابع

                                                
ده، على شرط تفسري العامل فيما بع: قدر عامل املفعول به على شريطة التفسري، أي: هو ما أضمر عامله أي

والشريطة والشرط لفظان مبعىن واحد، وإنما وجب احلذف ههنا لئالّ يلزم اجلمع بني املفسر واملفسر؛ 
ألنه لو لَم حيذف املفسر لَم يبق املفسر مفسراً بل صار عبثاً ال طائل حتته خبالف ما إذا حصل اإلام ِفي 

  ".ي"، ¼زيد: جاءِني رجل أي½: حنوالكالم من ذكر املفسر فحينئذ جيوز اجلمع بينهما 
ما أضمر عامله على شريطة التفسري هوكل اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك : أي] وهو[ :قوله  )١(

: يفرغ كلّ واحد منهما عن العمل ِفي ذلك االسم بضمريه أي: الفعل أو شبهه عن ذلك االسم، أي
ي متعلّقه حبيث لو سلّط عليه هو أو شبهه بسبب عمل ذلك الفعل أو شبهه ِفي ضمري ذلك االسم أو ِف

  .لنصبه على املفعولية
 بسبب ¼زيداً½فارغ عن العمل ِفي :  اسم بعده فعل مشتغل عنه أي¼زيداً½ـف] زيداً ضربته[ :قوله  )٢(

 اسم بعده شبه فعل مشتغل ¼زيداً½ـ ف¼زيداً أنت ضاربه½ضمريه حبيث لو سلّط بعينه عليه لنصبه، وكذا 
  .ه حبيث لو سلّط عليه بعينه لنصبهعنه بضمري

لباب ما أضمر عامله على شريطة التفسري فروع كثرية كاملناسب لذلك الفعل : أي] وهلذا الباب[ :قوله  )٣(
بالترادف واللزوم، وكوجوب النصب والرفع ِفي ذلك االسم وغريها، وقد أشار إليها ابن احلاجب ِفي 

  .، فإن شئت االطالع فلترجع إليهما"و"سره ِفي شرحه وإلَى توضيحها مولنا اجلامي قدس " كا"
املوضع الرابع من املواضع األربعة الِّتي جيب فيها حذف ناصب املفعول به هو : أي] الرابع[ :قوله  )٤(

 فصل خرج به ¼مدعو حبرف النداء½:  جنس شامل للمقصود ولغريه، وقوله¼هو اسم½: املنادى، وقوله
إنّ املنادى اسم ½: كيف يصح قوله: ، فإن قلت¼أقبل زيداً½: حبرف حنوما يطلب بصيغة الفعل ال 
 نائب بتقدير:  أي¼اسم مدعو مسماه½ـول بإنه مؤ:  ألن يكون مدعوا، قلنامدعو؛ ألنّ االسم ال يصلح

 إنّ: ينبغي أن يكون املندوب أيضاً منادى لوقوعه موقع املنادى، قلنا: ، فإن قلت¼مدعو½ـالفاعل ل
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 مقام قائم النداء وحرف ،اهللا عبد أدعو: أي ¼)١(اهللا ياعبد ½:حنو لفظاً
 املفتوحة، واهلمزة وأي وهيا وأيا يا :مخسة النداء وحروف ،¼أدعو½

 )٣(، واعلم¼هذا عن أعرض يوسف½ :حنو)٢(لفظاً النداء حرف حيذف وقد

 الرفع عالمة على)٤(بىني معرفة مفرداً كان فإن أقسام على املنادى أنّ
                                                

رد وقوع الشئ موقع املنادى ال يقتضي كونه منادى ما لَم يقصد إليه النداء، واملندوب وإن وقع جم
  ".ه"موقعه لكنه لَم يقصد إليه النداء بل قصد فيه التفجع والتحزن، 

إنّ :  مقامه، فإن قلت¼يا½فحذف الفعل وأقيم ¼ أدعو وأنادي عبد اهللا½: أصله] يا عبد اهللا[ :قوله  )١(
يا ½ ال حيتمل ذلك، فال يكون أصل ¼يا زيد½:  حيتمل احلكاية مع الغري، وقولكم¼أدعو زيداً½: كمقول
 أقيم ¼أصل يا زيد أدعو زيداً½:  وِفي قولنا،¼أدعوك½ :¼يا زيد½إنّ أصل : ، قلنا¼أدعو زيداً½: ¼زيد

 حذف الفعل  ال حيتمل احلكاية مع الغري، وإنما وجب¼أدعوك½: املظهر موضع املضمر، وقولنا
ههنا؛ ألنّ حرف النداء نائب منابه فلو ذكر الفعل يلزم اجلمع بني النائب واملنوب، وهذا ما ذهب 
إليه سيبويه؛ ألنّ ناصب املنادى عنده هو الفعل، وذهب املبرد إلَى أنّ ناصبه حرف النداء، وليس هذا 

نداء من حيث إنّ حروف النداء من ِمما حنن فيه، وذهب أبو علي إلَى أنّ املنادى منصوب حبرف ال
  .وغريه" ي"قبيل أمساء األفعال، 

عن املنادى على سبيل اجلواز للتخفيف إذا لَم يكن املنادى اسم اجلنس وال ] قد حيذف حرف النداء [:قوله  )٢(
 اسم اإلشارة وال مستغاثاً وال مندوباً؛ ألنه ال جيوز حذف حرف النداء عن هذه األشياء، وقد حيذف حرف

نا باخلري½أصله :  فامليم املشددة عوض عن حرف النداء، وقال الكوفيون¼اللهم½: النداء للعوض حنو يا اهللا أمـ¼ 
اقصدنا باخلري، فحذفت اهلمزة بعد حذف الضمري، وحذف حرف النداء جوازاً فاتصلت امليم باسم اهللا : أي

  ".ي"عن حرف النداء عندهم، سبحانه تعاىل وصار ككلمة واحدة، فامليم فيه ليست عوضاً 
 احتراز عن املضاف ¼مفرداً½: شروع ِفي بيان أقسام املنادى وأحكامه، وقوله] إخل... واعلم[ :قوله  )٣(

:  احتراز عن النكرة حنو¼معرفة½: والشبه به، واملراد باملفرد ما ال يكون مضافاً وال مشبهاً به، وقوله
ة أعم من أن يكون معرفة قبل النداء أوبعده وهلذا ذكر مثالني  لغري معين، واملراد باملعرف¼يا رجالً½

 ،على الضم غ"للمبِني."  
  املنادى املعرف املفرد على عالمة الرفع كالضمِة ِفي االسم املفرد الصحيح: أي] يبنى[ :قوله  )٤(
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زيدون يا½و¼ زيدان يا½و¼ رجل يا½و¼ زيد يا ½:حنو وحنوها ةكالضم¼، 
 يا ½حنو ألفها بإحلاق)٢(ويفتح ،¼لزيد يا ½:حنو االستغاثة بالم)١(وخيفض
 للمضاف هامشاِب أو¼ اهللا عبد يا ½:حنو مضافاً كان إن)٣(، وينصب¼زيداه

                                                
كّر الساِلم، وإنما واجلاري جمرى الصحيح واجلمع املكسر، واأللِف ِفي التثنية، والواِو ِفي مجع املذ

بنِي املنادى املعرف املفرد لوقوعه موِقع الكاف الِّتي هي أيضاً مبنية، وإنما بِني على الرفع؛ ألنه لو 
: بِني على الكسرة اللتبس باالسم املضاف إلَى ياء املتكلّم احملذوفة عنه الياء واكتِفي بالكسرة حنو

 باملنادى املضاف إلَى ياء املتكلّم وأبدلت ياءه ألفاً ثُم ، ولو بِني على الفتحة اللتبس¼يا غالم½
  ".ه "،¼يا غالمي½:  أصله¼يا غالم½: حذفت األلف واكتِفي بفتح ما قبلها حنو

خيفض املنادى إذا يدخله الالم اجلارة الِّتي تدخل وقت االستغاثة :  أي]إخل... وخيفض[ :قوله  )١(
 وهو استدعاء املظلوم ¼غوث½ من ¼االستغاثة½مثال ِفي االدعاء، وليخصص املنادى ويميزه من بني األ

أحداً يرفع الظلم عنه، وهو يقتضي مدعوا ومدعوا له فاألول مستغاث والثاِني مستغاث له، والالم ِفي 
األول مفتوحة وِفي الثاِني مكسورة للفرق بينهما، وإنما خفض املنادى بالم االستغاثة؛ ألنّ الالم 

ال أسلّم أنّ الالم جارة؛ ألا لوكانت كذلك لكانت مكسورة ال : ارة عملها اجلر، فإن قلتاجل
األمر كذلك إالّ أا ههنا للفرق بني الم االستغاثة والم املستغاث له فيما إذا حذف : مفتوحة، قلنا

ضمر من حيث وقوعه ، أو ألنّ هذا املظهر شابه امل¼يالَزيد للقوم½:  أصله¼يا لقوم½: املستغاث حنو
 فكذا إذا دخلت على ¼لَه½ و¼لَك½: موقعه فكما أنّ الالم إذا دخلت على املضمر كانت مفتوحة حنو

  ".ه"املظهر الْمشاِبه للمضمر كانت مفتوحة، 
 يفتح املنادى إذا حلقته ألف االستغاثة، وإنما تلحقه األلف وقت االستغاثة إلفادة:  أي]إخل... ويفتح[ :قوله  )٢(

مد الصوت املطلوب ِفي االستغاثة، وإنما بِني املنادى حني إحلاق ألف االستغاثة على الفتح؛ ألنّ األلف 
؛ لئالّ تلتبس ألف االستغاثة باأللف ¼يا زيداه½: تقتضي الفتحة، ويلزم اهلاء عند حلوق ألف االستغاثة حنو

  ".ه"، ¼يا غالما½: املنقلبة عن ياء املتكلّم حنو
 أنّ ما سوى املنادى املفرد املعرف اعلمينصب املنادى إن كان مضافاً، و: أي] وينصب[ :قوله  )٣(

، ¼يا عبد اهللا½: قسم ال يكون مفرداً بل كان مضافاً حنو: على أربعة أقسام واملنادى ِفي كلّها منصوب
رفة ال قبل يا طالعاً جبالً، وقسم ال يكون مع½: وقسم ال يكون مفرداً بل كان مشاِبهاً للمضاف حنو
 لغري معين، وقسم ال يكون مفرداً ¼يا رجالً½: دخول حرف النداء عليه وال بعده بل كان نكرة حنو
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 خذ رجالً يا ½:األعمى كقول نةمعي غري نكرة أو¼ جبالً طالعاً يا ½:حنو
 ،¼املرأة تهاأي يا½و¼ الرجل أيها يا½)١(:قيل بالالم فاًمعر كان وإن ،¼بيدي

 يف تقول كما للتخفيف آخره يف حذف وهو املنادى ترخيم)٢(وجيوز
 ،¼عثم يا ½:¼عثمان½ ويف¼ منص يا ½:¼منصور½ ويف¼ مال يا ½:¼مالك½

 يف تقول كما ةاألصلي واحلركة)٣(الضم ماملرخ املنادى آخر يف وجيوز
                                                

، وإنما أعرب هذا القسم من املنادى؛ ألنّ اإلضافة وشبهها ¼يا حسن وجهه ظريفاً½: وال معرفة حنو
ي االسم هو اإلعراب، وإنما من خواص االسم املعظّمة املكبرة يقوي ِبها جهة االمسية واألصل ِف

  ".سن"نصب؛ ألنّ املنادى مفعول به ِفي احلقيقة وإعراب املفعول به هو النصب عند عدم مانع، 
 مع هاء التنبية بني حرف النداء وبني املنادى املذكّر املعرف ¼أي½بتوسط : أي] إخل... قيل[ :قوله  )١(

رف النداء واملنادى املؤنث املعرف بالالم احترازاً عن  مع هاء التنبية بني ح¼أية½بالالم، وبتوسط 
  ".ه"اجتماع آلتِي التعريف؛ ألنه ممنوع، 

جائز مطلقاً سواء كان الترخيم للضرورة الشعرية أو ِفي سعة : أي] جيوز ترخيم املنادى[ :قوله  )٢(
 اعلم االسم للتخفيف، وحذف ِفي آخر:  وِفي االصطالح،¼دم بريدن½: الكالم، ثُم الترخيم ِفي اللغة

 وحذف ¼مالك½ ِفي ترخيم ¼مال½ـأنّ للحذف كما وكيفاً، أما الكم فهو حذف حرف واحد ك
حرفني فيما إذا كان املنادى علماً وأكثر من ثلثة أحرف بشرط أن يبقى ثالثة أحرف بعد حذف 

 آخره حرف صحيح قبله مدة ، أوكان ِفي¼أمساء½ ِفي ترخيم ¼اسم½ـكاحلرفني الّذَيِن ِفي حكم الواحد 
أن ال : ، وأما الكيف فهو شرائط جواز الترخيم فمنها¼عثمان½ و¼منصور½ ِفي ترخيم ¼عثم½ و¼منص½ـك

يكون املنادى مضافاً؛ ألنه لو حذف ِفي آخر املضاف فال يكون الترخيم ِفي آخر املنادى لشدة 
خر املضاف إليه يكون احلذف ِفي آخر االتصال بني املضاف واملضاف إليه لفظاً، ولو حذف ِفي آ

أن ال يكون مستغاثاً؛ ألنّ املستغاث ال يكون إالّ بزيادة الالم واأللف واحلذف : غري املنادى، ومنها
  ".ه"أن يكون زائداً على ثلثة أحرف : ينافيها، ومنها

رخم امساً مستقال أما ضم آخر املنادى املرخم فعلى أن جيعل املنادى امل] إخل... الضم[ :قوله  )٣(
بنفسه جبعل احملذوف نسياً منسيا كأنه لَم حيذف منه شئ، وأما احلركة األصلية فعلى جعل 

  ".ه"الْمحذوف ِفي حكم الثابت فبقي ما قبله على ما كان عليه 



  
  

 

 قد النداء حروف من¼ يا ½أنّ واعلم ،¼ياحاِر½و ¼ياحار ½:¼ياحارث½
 :يقال كما¼ وا½أو¼ يا½بـ عليه عاملتفج وهو أيضاً املندوب يف)١(تستعمل

 بني مشتركة¼ يا½و باملندوب ةخمتص¼ وا½فـ¼ زيداه وا½و ¼زيداه يا½
 .املنادى حكم مثل والبناء اإلعراب يف)٢(وحكمه ،واملندوب النداء
: واملكان الزمان من)٣(فيه الفاعل فعل وقع ما اسم هو فيه املفعول 
له يكون ال ما وهو مبهم :قسمني على الزمان وظروف ،¼ظرفا½ ىويسم 

حد له يكون ما وهو وحمدود، )٤(¼حني½و ¼دهر½كـ نمعي حد نمعي 
                                                

الياء كما تستعمل ِفي املنادى كذا قد تستعمل ِفي املندوب أيضاً : أي] إخل... تستعمل[ :قوله  )١(
ميت يبكي عليه أحد ½: الشتراكهما ِفي اختصاص كون كلّ واحد منهما مدعوا، واملندوب ِفي اللغة

: ليعلم الناس أنّ موته أمر عظيم فيعذروه ويشاركوه ِفي التفجع عليه، وِفي االصطالح¼ ويعد حماسنه
  ".ه"ما أشار إليه ِفي املنت، 

إن كان املندوب مفرداً : ب والبناء مثل حكم املنادى أيحكم املندوب ِفي اإلعرا: أي] وحكمه[ :قوله  )٢(
يبنى على عالمة الرفع، وإن كان مضافاً أو مضارعاً له ينصب، وإن كان مستغاثاً بالالم ينجر، وإن كان 
مستغاثاً باأللف يفتح، وجيوز لك زيادة األلف ِلمد الصوت املطلوب ِفي املندوب مع اهلاء فرقاً بني الوصل 

، ¼يا أمري املومنيناه½:  وكذا جيوز زيادة األلف مع اهلاء ِفي آخر الّذي أضيف املندوب إليه حنووالفصل،
  ".و"، ¼وا زيد الطويال½: وال جيوز زيادة األلف ِفي آخر صفة املندوب عند اجلمهور خالفاً ليونس فال يقال

احلدث ال االصطالحي الّذي هو مقابل : املراد بالفعل الفعل اللغوي أعِني] وقع فعل الفاعل فيه[ :قوله  )٣(
زيد ضارب ½: ، واسم الفاعل حنو¼أعجبِني ضرب زيد يوم اجلمعة½: لالسم واحلرف، فيعم املصدر حنو

من الزمان ½:  ِفي قوله¼ِمن½، و¼عمرو مضروب يوم اجلمعة½: ، واسم املفعول حنو¼عمرواً يوم اجلمعة
، والزمان ما له صالحية ¼خامت الفضة½ و¼سوار الذهب½ان من قبيل اسم الزمان واملك:  بيانية أي¼واملكان

، واملكان ماله ¼متى سرت½:  ِفي جواب من قال لك¼يوم اجلمعة½:  كقولك¼متى½أن يقع ِفي جواب 
  ".ه "،¼أين زيد½:  ِفي جواب من قال لك¼ِفي املدينة½:  كقولك¼أين½صالحية أن يقع ِفي جواب 

  إنّ رجالً جاء إلَى:  للزمان املبهم، وشهر مثال للزمان الْمحدود، وقال بعض الفضالءمثال] حني[ :قوله  )٤(
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 :تقول)١(¼يف ½بتقدير منصوب هاوكلّ ،¼سنة½و ¼شهر½و ¼ليلة½و ¼يوم½كـ
 وظروف ،¼وشهر دهر يف½: أي¼ شهراً سافرت½و ¼دهراً صمت½

 جلست ½:حنو¼ يف ½بتقدير أيضاً منصوب وهو مبهم :كذلك املكان
 ال بل¼ يف ½بتقدير منصوباً يكون ال ما وهو وحمدود ،¼وأمامك خلفك

ويف السوق ويف الدار يف جلست ½:حنو فيه¼ يف ½ذكر من)٢(بد 
  .....................)٣(ألجله ما اسم هو له املفعول :. ¼املسجد

                                                
 ة أشهر، ثُمي حلفت باهللا ال أتكلّم حيناً، فأجاب بأن ال تتكلّم ستأِبي بكر رضي اهللا تعالَى عنه فقال إن

م رجع إلَى عثمان رجع إلَى عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعالَى عنه وحدث احلال فأجاب له بالساعة، ثُ
رضي اهللا تعالَى عنه وحدث احلال فأجاب بأن ال تتكلّم شهراً، ثُم رجع إلَى علي رضي اهللا تعالَى عنه 
فأجاب بأن ال تتكلّم أبداً، ثُم رجع إلَى النِبي صلى اهللا تعالَى عليه وآله وسلم وحدث أجوبة اخللفاء 

  ".ف، ه"، ¼أصحاِبي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم½: ليه وسلمفقال النِبي صلّى اهللا تعالَى عالراشدين، 
 حرف اجلر وإلغاءه غري شائع، وِفي قول ¼ِفي½ألنه إذا أظهرتها لزم اجلر؛ ألنّ ] ¼ِفي½بتقدير [ :قوله  )١(

 يكون  إشارة إلَى أنه إذا أظهرتها كان مفعوالً فيه أيضاً إالّ أنه ال¼كلّها منصوب بتقدير ِفي½: املص
لكونه مفعوالً فيه، وإذا أظهرتها كان مفعوالً به  شرطٌ ¼ِفي½منصوباً لفظاً، واجلمهور على أنه تقدير 

 ".ي"بواسطة حرف اجلر ال مفعوالً فيه، 
 لعدم إعمال الفعل ِفي ظرف ¼ِفي½ال بد ِفي ظرف مكان حمدود من ذكر : أي] إخل... ال بد[ :قوله  )٢(

 الفعل ال يعمل إالّ ِفي جزءه حقيقة أو حكماً فالزمان املبهم جزء الفعل؛ مكان حمدود؛ وذلك ألنّ
ألنّ كلّ فعل ال خيلو عن زمان مبهم فكان ظرف الزمان املبهم من مدلوالت الفعل، وظرف الزمان 
الْمحدود حممول على ظرف الزمان املبهم الشتراكهما ِفي الزمان، وظرف املكان املبهم أيضاً 

ان املبهم الشتراكهما ِفي اإلام، وإنما لَم حيمل املكان الْمحدود على الزمان حممول على الزم
املبهم الختالفهما ذاتاً ووصفاً، ولَم حيمل على املكان املبهم أيضاً؛ ألنه حممول على الزمان املبهم 

  ".ي"ائز عليه لكان مبنـزلة السؤال من الفقري ومبنـزلة االستعارة من املستعري وهو غري جفلو محل 
  املفعول له اسم يقع الفعل املذكور قبله لقصد حتصيله أو بسبب: أي] إخل... ما ألجله[ :قوله  )٣(
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 )٢(¼تأديباً ضربته½ :حنو)١(الالم بتقدير وينصب قبله، املذكور الفعل يقع
 )٣(اجالزج عندو ،للجنب: أي¼ جبناً احلرب عن قعدت½و للتأديب،: أي
 هو معه فعولامل :. ¼جبناً جبنت½و ¼تأديباً بتهأد½ تقديره مصدر هو
 الربد جاء ½:حنو الفعل معمول)٤(ملصاحبة¼ مع ½مبعىن واو بعد يذكر ما

                                                
، ¼ضرب زيٍد عمرواً تأديباً½: احلدث، فيعم املصدر حنو: وجوده، واملراد بالفعل الفعل اللغوي أعِني

  ".ي"، ¼عمرو مضروب تأديباً½: ، واسم املفعول حنو¼زيد ضارب عمرواً تأديباً½: واسم الفاعل حنو
: ألنه إذا أظهرتها لزم اجلر؛ ألنّ إلغاء حرف اجلر غري شائع، وِفي قول املص ]بتقدير الالم[ :قوله  )١(

 كان مفعوالً له أيضاً إالّ أنه ال ¼جئتك للسمن½:  إشارة إلَى أنه إذا أظهرتها حنو¼إخل... وينصب½
فظاً، ولكن هذا خالف اصطالح اجلمهور؛ ألم ال يسمون مفعوالً له إالّ املنصوب يكون منصوباً ل

 ألا للتعليل وهي غالب ِفي تعليالت األفعال وإالّ ؛¼بتقدير الالم½: اجلامع للشرائط، وإنما قال املص
½والباء و¼ِمن ½ه قليل، فلذا لَم يقل¼ِفيمن تلك احلروفبتقدير أحد ½:  أيضاً تستعمل للتعليل لكن¼ ،

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل لَّرأَيته خاِشعاً ﴿:  املستعملة للتعليل كما ِفي قوله تعاىل¼ِمن½ومثال 
فَِبظُلٍْم  ﴿:خلشيته، ومثال الباء كما ِفي قوله تعاىل: أي] ٢١:سورة احلشر [﴾متصدعاً من خشيِة اللَِّه

 كما ِفي ¼ِفي½لظلم منهم، ومثال : أي] ١٦٠:سورة النساء [﴾ِذين هادواْ حرمنا علَيِهم طَيباٍتمن الَّ
  ".خ، ي، ه"ِلهرة، :  أي¼إن امرأة دخلت النار ِفي هرة½: قوله عليه  الصالة والسالم

 فإنّ التأديب حيصل بالضرب، وكذا مثال ِلما وقع الفعل املذكور قبله لقصد حتصيله،] ضربته تأديباً[ :قوله  )٢(
  ".ي"مثال ِلما وقع الفعل املذكور قبله بسبب وجوده ال لتحصيله تأمل، ف ¼قعدت عن احلرب جبناً½: قوله

املفعول له ِفي هذَين النظريين مفعول مطلق على غري لفظه عنده؛ ألنه قد : أي] عند الزجاج[ :قوله  )٣(
أدبته ½: ول املطلق، فتقدير املثالني املذكورين عند الزجاجأسقط املفعول له وأدخله ِفي املفع

قعدت عن احلرب ½ و¼ضربته ضرب تأديب½: ، أو التقدير¼جبنت بالقعود جبناً½ و¼بالضرب تأديباً
ا ذكره ال ة وعلى مب من إطالق هذا املنصوب هو العليبأنّ املفهوم عند العر:  ورد قوله،¼قعود جنب

  ".ي"ة، يفهم منه العلي
هي مـشاركة الـشيئني ِفـي نفـس الفعـل مـع اتحـاد الزمـان واملكـان، ثُـم                : املصاحبة] إخل... ملصاحبة[ :قوله  )٤(

  ".ي "،¼ درهمكفاك وزيداً½:  أو مفعوالً حنو¼جاء البرد واجلبات½: معمول الفعل أعم من أن يكون فاعالً حنو



  
  

 

مع: أي¼ وزيداً أنا جئت½و ¼اِتواجلب ١(كان فإن ،زيد ومع اتاجلب( 
 :حنو والرفع النصب: الوجهان فيه جيوز العطف وجاز لفظاً الفعل

 جئت ½:وحن النصب نتعي العطف)٢(جيز ملَ وإن ¼وزيد وزيداً أنا جئت½
 لزيد ما ½:حنو العطف نتعي العطف وجاز معىن)٣(الفعل كان وإن ،¼وزيداً

 ما½و¼ وزيداً مالك ½:حنو النصب نتعي العطف)٤(جيز ملَ وإن ،¼وعمرو
                                                

العطف : فظاً وكون العطف جائزاً جلواز الوجهنيكون الفعل ل: الشرطان: أي] إخل... فإن كان[ :قوله  )١(
؛ ألنّ ¼جئت وزيداً½ وبنحو ¼ضربت زيداً أو عمرواً½هذا احلكم منقوض بنحو : وكونه مفعوالً معه، فإن قلت

املراد جبواز العطف : الفعل فيهما لفظي والعطف جائز مع أنه تعين ِفي األول العطف وِفي الثاِني النصب، قلنا
 واجباً وال ممتنعاً، والعطف ِفي األول منهما واجب وِفي الثاِني ممتنع، ولك احلمل على أن ال يكون

  .وغريه" سن"املفعول معه إذا كان احتمال العطف مغلوباً، وعلى العطف إذا كان احتمال العطف غالباً، 
 تعين النصب على إن لَم جيز عطف ما بعد الواو على معمول الفعل: أي] إخل... وإن لَم جيز[ :قوله  )٢(

 فإنّ الفعل فيه مذكور لكنه لَم جيز العطف ¼جئت وزيداً½: أنه مفعول معه حيث ال وجه سواه حنو
لعدم تأكيد الضمري املرفوع املتصل بالضمري املرفوع املنفصل فتعين النصب على املفعولية وهذا 

ليس بواجب؛ ألنّ العطف على عند املص، أما عند اجلمهور فالنصب على أنه مفعول معه خمتار و
  ".ي"الضمري املرفوع املتصل بال تأكيده باملنفصل جائز على قبح وليس مبمتنع، 

ما ½: كون الفعل معىن وكون العطف جائزاً حنو: لتعيني العطف شرطان: أي] إخل... وإن كان[ :قوله  )٣(
 وإنما تعين العطف فيه ليكون أي شئ حصل لزيد،:  خربه أي¼لزيد½ مبتدأ و¼ما½ فكلمة ¼لزيد وعمرو

العامل لفظيا وهو الالم، فلو نصب على املفعولية لكان عامله فعالً معنويا، فإذا تعارض الظاهر 
واملعنوي فالظاهر أوىل بالعمل، وذهب الزخمشري إلَى أنّ العطف خمتار مع جواز النصب على 

  .وغريه" ي"املفعولية، 
إن كان الفعل معىن ولَم جيز عطف ما بعد الواو على معمول الفعل : أي]  إخل...وإن لَم جيز[ :قوله  )٤(

، وإنما لَم جيز العطف ¼مالك وزيداً½: تعين النصب على املفعولية؛ ألنه ال وجه حينئذ سواه حنو
ما ½: ههنا؛ ألنّ العطف على الضمري الْمجرور باحلرف بال إعادة اجلار ممتنع ِفي كالمهم، وكذا حنو

   فإنّ العطف ال جيوز ههنا أيضاً؛ ألنه لو عطف على الضمري الْمجرور وهو الكاف لزم¼أنك وزيداًش
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 على)١(يدلّ لفظ احلال : .تصنع ما املعىن ألنّ ؛¼وعمرواً شأنك
 ¼راكباً زيد جاءين ½:حنو)٢(كليهما أو به املفعول أو الفاعل هيئة بيان

                                                
  ".ه"عطف الكلّي على اجلزئي وهو ال جيوز، فلما امتنع العطف تعين النصب، 

صفتك، :  أي¼كيف حالك½: الصفة كما يقال: احلال ِفي اللغة] إخل... احلال لفظ يدلّ[ :قوله  )١(
 أنّ احلال على اعلمما أشار إليه املص، و: يضاً على الزمان الّذي أنت فيه، وِفي االصطالحوتطلق أ

، ¼جاءِني زيد راكباً½: حال منتقلة وهي الِّتي تصلح أن تنتقل عن صاحبها حنو:  األول،سبعة أقسام
إنّ العطوفية الزم  ف¼زيد أبوك عطوفاً½: مؤكِّدة وهي الِّتي ال تنفك عن صاحبها غالباً حنو: والثاِني

سورة [﴾وكَفَى ِباللِّه شِهيداً﴿ دائمة وهي الِّتي ال تنفك عن صاحبها أبداً حنو: لألب غالباً، والثالث
متداخلة وهي احلال الِّتي : مترادفة وهي أن تكون أكثر من واحدة، واخلامس: ، والرابع]١٦٦:النساء

 ¼زيد½ حالني عن ¼قاتالً½ و¼راكباً½ فإن كان ¼جاء زيد راكباً قاتالً½: جاءت عن ضمري احلال حنو
:  فهي حال متداخلة، والسادس¼راكباً½فهي حال مترادفة، وإن كان الثاِني حاالً عن الضمري ِفي 

: ، والسابع¼حاالً حمقّقة½ وتسمي ¼جاء زيد راجالً½: حقيقية وهي متحقّقة ِفي زمان التكلّم حنو
س مبتحقّق ِفي احلال لكن حتقّقه ِفي الزمان املستقبل يكون ال لي: مقدرة وهي مقدرة ومفروضة أي

سورة [﴾فَادخلُواْ أَبواب جهنم خاِلِدين﴿: حمالة فيصح فرضه ِفي زمان التكلّم حنو قوله تعاىل
  ".ه"مقدرين اخللود، : أي] ٦٩:النحل

إنهما فاعل ومفعول، فبذكر اهليئة احترز الفاعل واملفعول به مجيعاً من حيث : أي] أو كليهما[ :قوله  )٢(
عن التمييز؛ ألنه يدلّ على ذات الشئ دون اهليئة، وبإضافة اهليئة إلَى الفاعل واملفعول احترز عن صفة 

احلال ال تقع : ؛ ألا تدلّ على هيئة غري الفاعل واملفعول، وقيل¼زيد العاِلم أخوك½املبتدأ ِفي مثل 
أحدثت ½ إالّ بتأويل ¼ضربت الضرب شديداً½:  عما ِفي معنامها فال يقالعن غري الفاعل واملفعول إالّ

قد يقع احلال عن املضاف إليه حنو قوله :  فيكون حاالً عن املفعول به، فإن قلت¼الضرب شديداً
 يأْكُلَ لَحم أَِخيِه أَيِحب أَحدكُم أَن ﴿:وقوله تعاىل] ١٣٥:سورة البقرة[﴾بلْ ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفاً ﴿:تعاىل
احلال عن املضاف إليه إنما يصح وجيوز إذا كان املضاف فاعالً : قلنا] ١٢:سورة احلجرات[﴾ميتاً

أو مفعوالً حبيث لو حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه الستقام املعىن كما ِفي اآليتني فإنه لو 
، فيكون املضاف إليه ِفي ¼أن يأكل أخاه ميتاً½: ذا لو قيلملعىن وكا الستقام ¼نتبع إبراهيم حنيفاً½: قيل

  .وغريه" ي"مثل هذا املوضع ِفي حكم املضاف، فيكون فاعالً أو مفعوالً حكماً، 
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 الفاعل يكون وقد ،¼راكبني اًوعمر لقيت½و ¼مشدوداً زيداً ضربت½و
زيد معناه ألنّ ؛¼قائماً الدار يف زيد ½:حنو)١(امعنوي قائماً الدار يف استقر، 
 هو قائماً إليه املشار معناه فإنّ ،¼قائماً زيد هذا ½:حنو به املفعول وكذا

 وذو)٣(أبداً نكرة واحلال، )٢(فعل معىن أو فعل احلال يف والعامل ،زيد
                                                

غري : الّذي يدلّ احلال على بيان هيئته قد يكون معنويا، أي: أي] قد يكون الفاعل معنويا[ :قوله  )١(
 حال ¼قائماً½ـ ف¼زيد ِفي الدار قائماً½:  يفهم من فحوى الكالم حنوملفوظ ومنطوق ِفي نظم الكالم بل

 فيكون ¼زيد استقر ِفي الدار قائماً½: عن الفاعل املعنوي الّذي يفهم من فحوى الكالم؛ ألنّ معناه
ية  مثال للمفعول املعنوي؛ ألنّ مفعول¼هذا زيد قائماً½: ، وكذا قوله¼استقر½ حاالً عن فاعل ِفي ¼قائماً½

 من فحوى الكالم من غري التصريح والتقدير ¼اُنبه½ و¼اُِشير½: فهم باعتبار املعىن املستفاد أعِنييزيد 
 ¼أشري إلَى زيد½ ذا حال بتأويل ¼زيد½ فيكون ¼وهو زيد املشار إليه قائماً½: ِفي نظم الكالم، فمعناه

 املشار إليه هو معىن الفعل املأخوذ  فهو مفعول به بواسطة حرف اجلر؛ ألنّ عامل¼أنبه على زيد½و
  .وغريه" ي"من حرف التنبيه أو اسم اإلشارة، 

املراد مبعىن الفعل ما يستنبط منه معىن الفعل وال يكون من صيغته كالظرف املستقر ] أو معىن فعل[ :قوله  )٢(
، ¼يا زيد قائماً½: ء حنو، وحرِف الندا¼هذا زيد قائماً½: ، واسِم اإلشارة حنو¼زيد ِفي الدار قائماً½: حنو

، ¼كأنه أسد صائالً½: ، والتشبيِه حنو¼لعلّه ِفي الدار قائماً½: ، والترجي حنو¼ليتك عندي قائماً½: والتمني حنو
 والعامل املعنوي ،د واستقبحه اآلخر منهم املازِنيرواحلالُ عن املنادى خمتلف فيه فأجازه البعض منهم الْمب

  ".غ"احلال والظرف، ال يعمل ِفي غري 
ألنّ الغرض من احلال هو تقييد احلدث املنسوب إلَى ذي احلال وهو حيصل ] احلال نكرة أبداً[ :قوله  )٣(

 لكن ¼رأيت زيداً الظريف½: بالنكرة فال حاجة إلَى التعريف، ولئالّ يلتبس بالصفة ِفي حالة النصب حنو
: ن يقع الشئ حاالً عن النكرة املخصوصة متأخراً عنه حنواشتراط التنكري ال يدفع االلتباس مطلقاً جلواز أ

إنّ االلتباس مع تعريف احلال أكثر من االلتباس مع تنكريها؛ ألنّ ذا :  إالّ أن يقال¼رأيت غالم رجل ظريفاً½
ل  أنّ احلال ال تكون إالّ نكرة فلوكان معرفة تأواعلماحلال يكون معرفة غالباً فاختري التنكري على احلال، و

خالفاً " كا"منفرداً، وال يشترط االشتقاق ِفي احلال عند صاحب :  أي¼مررت بزيد وحده½: بالنكرة حنو
  .وغريه" غ"ولون باملشتق، ترطون االشتقاق فلوكانت جامداً يؤهور فإنهم يشمللج



  
  

 

 احلال ذو)١(كان فإن ،املذكورة األمثلة يف رأيت كما غالباً معرفة احلال
 تلتبس لئالّ¼ رجل راكباً جاءين ½:حنو عليه احلال تقدمي جيب نكرة

 تكون وقد ،¼راكباً رجالً رأيت ½:قولك مثل يف النصب حالة يف بالصفة
 يركب½ أو ¼راكب وغالمه زيد ينجاء ½:حنو)٢(ةخربي مجلة احلال

                                                
عرفة إن كان ذواحلال نكرة حمضة وال تكون احلال مشتركة بني امل: أي] إخل... فإن كان[ :قوله  )١(

رأيت رجالً ½: والنكرة جيب تقدمي احلال على ذي احلال؛ لئالّ تلتبس بالصفة ِفي حالة النصب حنو
 أو صفة له مع استقامة املعىن ِفي كال الصورتني، ¼رجالً½ حاالً عن ¼راكباً½ فإنه يصح أن يكون ¼راكباً

ابع ال يتقدم على املتبوع خبالف وإذا قدم ارتفع االلتباس بالصفة؛ ألنّ الصفة تابعة للموصوف والت
إذا كان ذواحلال نكرة : احلال، فإنها لَم تكن تابعة فال مانع من تقدميها على ذي احلال، فإن قلت

إنّ : ، قلنا¼مررت برجل راكباً½ ِفي مثل ¼رجل½ على ¼راكباً½وجب تقدمي احلال عليه فينبغي أن يقدم 
ة جمرورة امتنع تقدمي احلال عليه؛ ألنّ احلال متعلّقة لذي املراد بالنكرة غري جمرورة، وإن كان نكر

  .وغريه" ه"الْحال فلما امتنع تقديم الْمجرور على اجلار امتنع تقدمي متعلّقه، 
أما كونها مجلة فألنّ الغرض من احلال وهو بيان هيئة الفاعل واملفعول وهو ] مجلة خربية[ :قوله  )٢(

صل باجلمل، وأما كونها خربية فألنّ احلال مربوطة بذي احلال كما حيصل باملفردات كذلك حي
إن كانت :  أنّ للحال قواعد إذا كانت مجلة منهااعلمواإلنشاُء ال يقبل الربط فال يقع حاالً وصفة، و

احلال مجلة امسية فتكون مشتملة على الواو والضمري معاً؛ ألنّ اجلملة االمسية أكّدت ِفي االستقالل 
وهو الواو والضمري معاً حنوفال بد أو تكون مشتملة ¼جاءِني زيد وأبوه قائم½:  فيها من رابط قوي ،

على الواو وحده؛ ألنّ الواو تقع ِفي أول الكالم وجوباً فيدلّ على الربط من أول الوهلة حنو قوله عليه 
ملة على الضمري وحده أو تكون مشت". در"، ¼كنت نبيا وآدم بني الروح واجلسد½: الصالة والسالم

: لكنه على ضعف؛ ألنّ الضمري ال يقع ِفي أول الكالم وجوباً فال يدلّ على الربط من أول الوهلة حنو
أا إن كانت مجلة فعلية فإن كانت : ، ومنها¼كلّمته فوه إلَى ِفي½ وحنو¼جاءِني زيد غالمه راكب½

حده لشبه املضارع باسم الفاعل الّذي ال جيوز مضارعاً مثبتاً وجب أن تكون مشتملة على الضمري و
، وإن كانت مضارعاً منفيا فتكون ¼جاءِني زيد يركب غالمه½: الواو معه ِفي صورة احلال حنو

مشتملة على الضمري والواو أو على أحدمها؛ ألنّ اجلملة الفعلية ليست مبؤكّدة ِفي االستقالل فال 
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 معناه¼ قائماً زيد هذا ½:حنو الفعل معىن عاملها كان ما ومثال ،¼غالمه
ماًساِل ½:للمسافر تقول كما قرينة لقيام العامل)١(حيذف وقد ،وأشري هأنب 

  ........................)٢(التمييز :. ماًغاِن ماًساِل ترجع: أي¼ ماًغاِن
                                                
جاءِني زيد ما ½ و¼جاءِني زيد وما يتكلّم غالمه½: لضمري معاً حنوالواو وا: تقتضي الرابط القوي أعِني

 ظاهرة ¼قد½، وإن كانت ماضياً مثبتاً فال بد من دخول ¼جاءِني زيد وما يتكلّم عمرو½ و¼يتكلّم غالمه
 :سورة النساء[﴾آؤوكُم حِصرت صدورهمَ﴿ : أو مقدرة حنو¼جاءِني زيد وقد خرج غالمه½: حنو
  .وغريه" ه"إخل، والرابط فيها إما ضمري أو واو أو كالمها، ... قد حصرت: أي] ٩٠

حيذف عامل احلال عند حصول القرينة حالية كانت أو مقالية، أما : أي] إخل... قد حيذف[ :قوله  )١(
القرينة  و¼ترجع½ فحذف ¼ترجع ساِلماً غاِنماً½:  أصله¼ساِلماً غاِنماً½: احلالية فكقولك ِلمن يريد السفر

بلَى  أَيحسب الِْإنسانُ أَلَّن نجمع ِعظَامه﴿: على حذفه حال املخاطَب، وأما املقالية فكقوله تعاىل
هاننب يوسلَى أَن نع إخل، وجيب حذف ... جنمعها قادرينبل : أي] ٤-٣: سورة القيامة[﴾قَاِدِرين

 االمسية السابقة الِّتي هي مركّبة من األجزاء الِّتي ليست صاحلة العامل ِفي احلال املؤكّدة مفهوم اجلملة
 مجلة امسية سابقة مركّبة من األجزاء الِّتي ليست صاحلة ¼زيد أبوك½ـ ف¼زيد أبوك عطوفاً½: للعمل حنو
 حال مؤكّدة مفهوم تلك اجلملة، واملفهوم من اجلملة هو معىن العطف؛ ألنه من لوازم ¼عطوفاً½للعمل و

  .وغريمها" كا، غ"أثبت األبوة حال كونه عطوفاً، :  أي¼زيد أبوك أحقّه عطوفاً½: بوة، فتقديرهاأل
:  أيضاً، وِفي االصطالح¼التفسري½ و¼التبيني½ـ ويسمى ب¼جدائي كردن½: هو ِفي اللغة] زيالتمي[ :قوله  )٢(

 يكون إالّ من اجلنس املبهم سواء يز اليأنّ التم: يز قواعد منهاي أنّ ِفي التماعلمما أشار إليه املص، و
طاب زيد ½:  أو مقدراً كما يكون التمييز عن نسبة اجلملة حنو¼عندي رطل زيتاً½: كان مذكوراً حنو

ن التمييز معرفة فإن كان معرفة أن ال يكو: ، ومنها¼طاب املنسوب إلَى زيد نفساً½:  تقديره¼نفساً
:  عند اجلمهور كقوله تعاىل¼من½ـد يكون جمروراً ِبأنه يكون منصوباً وق: ول بالنكرة، ومنهايؤ
 ¼كم½ على ¼ِمن½وعند الزخمشري ال جيوز زيادة ] ٤:سورة االعراف[﴾ وكَم من قَريٍة أَهلَكْناها﴿

، ¼رأيت جارية ِفي املاء½ ِفي ¼ِفي املاء½أن يكون اإلام وضعاً فال يكون : االستفهامية، ومنها
يز؛ ألنّ اإلام ي من باب التم¼قام أبو حفص عمر½ ِفي ¼عمر½، و¼ ِبهذا الرجلمررت½ ِفي ¼الرجل½و

 ليس بوضعي بل عارضي نشأ من تعدد ¼أبو حفص½ و¼هذا½ و¼جارية½: ِفي هذه األشياء أعِني
  ".ه"املوضوع له ِفي االستعمال، أو نشأ من عدم شهرته كما ِفي عطف البيان، 



  
  

 

 غري أو مساحة أو وزن أو كيل أو عدد من مقدار بعد تذكر)١(نكرة هو
 ¼ماًدره عشرون عندي ½:حنو اإلام ذلك ترفع)٢(إام فيه امِم ذلك

 مثلها التمرة على½و ¼قطناً جريبان½و ¼مناس منوان½و ¼ابر قفيزان½و
 سوار½و ¼حديداً خامت هذا ½:حنو مقدار غري عن)٣(يكون وقد ،¼زبداً
 نسبتها عن اإلام لرفع اجلملة بعد)٤(يقع وقد أكثر، ضاخلف وفيه¼ ذهباً

                                                
ز اسم نكرة؛ ألنّ األصل ِفي التميز هو التنكري وتعريفه زائد على الغرض ييالتم: أي] هو نكرة[ :قوله  )١(

ما يقدر به : احلاصل منه وهذا عند البصريني، وجوز الكوفيون تعريفه بالالم واإلضافة، واملقدار
  شعر:  أنّ املقادير على مخسة أنواعاعلمالشئ، وجيمع على مفاعيل، و

  ل ووزن وذراع ومقياسعدد وكي  مقادير مهه پنج است بشناس
  

عن : من شئ فيه إام ترفع تلك النكرة ذلك اإلام عن ذلك املقدار، أي: أي] ِمما فيه إبهام[ :قوله  )٢(
: املقدر به ال عن نفس املقدار فإنه ال إام ِفي نفس املقدار بل اإلام ِفي املعدود واملوزون حنو

ذكرت بعد مقدار وهو عشرون ترفع اإلام ِفي املعدود ال  نكرة ¼رجالً½ فإنّ ¼عندي عشرون رجالً½
 تثنية ¼قفيزان½ مثال للتمييز الّذي يذكر بعد املقدار من الكيل، و¼قفيزان برا½: ِفي نفس املقدار، وحنو

 مثال ¼منوان مسناً½: قفيز والقفيز مكيال مثانية مكاكيك واملكوك مكيال يسع صاعاً ونصفاً، وحنو
 مثال لتمييز يذكر بعد املقدار من ¼جريبان قطناً½ يذكر بعد املقدار من املوزون، وللتمييز الّذي
 مثال ¼على التمرة مثلها زبداً½:  تثنية جريب واجلريب عشرة أقفزة، وحنو¼جريبان½املمسوح، و

  ".ه"لتمييز يذكر بعد املقدار من املقياس، 
عما ليس بعدد وال كيل وال وزن : ري املقدار أيالتمييز قد يكون عن غ: أي] إخل... قد يكون[ :قوله  )٣(

 فإنّ التمييز ِفي هذا املثال عن ¼هذا خامت حديداً½: وال مساحة وال مقياس، بل عن املبهم جنساً حنو
 رافع اإلام من ¼حديداً½ـخامت وهو مبهم من حيث اجلنس؛ ألنه ال يعلم منه أنه من الذهب أو الفضة ف

اجلر : در، وِفي التمييز الّذي يكون عن غري املقدار اخلفض أيحيث اجلنس ال من حيث الق
باإلضافة أكثر من النصب استعماالً، وإنما يستعمل غري املقدار باإلضافة غالباً لقصوره عن طلب 

  ".ي"ات هو املقادير، مالتمييز؛ ألنّ األصل ِفي املبه
  طاب½: ة لرفع اإلام عن نسبة تلك اجلملة حنوالتمييز قد يقع بعد اجلمل: أي] إخل... قد يقع[ :قوله  )٤(
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 بعد يذكر لفظ)١(املستثىن :. ¼أباً أو علماً أو نفساً زيد طاب ½:حنو
 على وهو ،قبلها ما إىل نسب ما إليه ينسب ال أنه ليعلم وأخواا¼ إالّ½

 :حنو وأخواا ¼إالّ½ـب)٣(دمتعد عن أخرج ما وهو متصل)٢(:قسمني
                                                

 وإنما أورد املص ثلثة أمثلة هلذا التمييز لإلشارة إلَى كثرة إضافة، وللتصريح بأنّ ¼زيد نفساً أو علماً أو أباً
عني إضاِفي وهو ما يكون قائماً بنفسه ويعترب ِفي مفهومه اإلضافة إلَى : التمييز عن النسبة على أربعة أقسام

 فالتمييز فيه عني إضاِفي، وعني غري إضاِفي وهو ما يكون قائماً بنفسه وال يعترب فيه ¼طاب زيد أباً½: لغري حنوا
 فالتمييز فيه عني غري إضاِفي، وعرض إضاِفي وهو ما ال يكون قائماً ¼طاب زيد داراً½: اإلضافة إلَى الغري حنو

 فالتمييز فيه عرض إضاِفي، وعرض ¼طاب زيد أبوة½: ى الغري حنوبنفسه بل بالغري ويعترب ِفي مفهومه اإلضافة إلَ
 فالتمييز ¼طاب زيد علماً½: فهومه اإلضافة إلَى الغري حنومييف غري إضاِفي وهو ما يكون قائماً بالغري وال يعترب 

، واسم ¼احلوض ممتلئ ماًء½: فيه عرض إضايف، وقد يقع التمييز بعد ماشابه اجلملة وهو اسم الفاعل حنو
: ، واسم التفضيل حنو¼زيد حسن وجهاً½: ، والصفةُ املشبهة حنو¼األرض مفجرة عيوناً½: املفعول حنو

  ".سن"، ¼يعجبِني طيبه أباً أو علماً أو نفساً½: ، وقد يقع بعد اإلضافة حنو¼زيد أفضل من عمرو علماً½
 ¼استثِني الشئ من هذا األمر½:  كما يقال¼عالصرف واملن½ هو مشتق من الثين وهو ]املستثنى[ :قوله  )١(

أن ال يكون املستثىن إالّ من األمر املتعدد وإالّ :  أنّ ِفي املستثنى قواعد منهااعلمإخل، و... منع: أي
أنه جيوز تقدمي املستثنى على املستثنى منه، ومنها أنه : لزم استثناء الشئ عن نفسه وذا باطل، ومنها

ى الواحد ثابت بتشبيه املفعول دون ال جيوز أن يتعدى بغري العطف؛ ألنّ نصب املستثند املستثن
جاءِني القوم إالّ زيداً وإالّ ½:  بدون العطف، بل يقال¼جاءِني القوم إالّ زيداً إالّ عمرواً½: الثاِني فال يقال

  ".ه" بالعطف، ¼عمرواً
خيلو إما أن يعلم دخوله ِفي املستثنى منه قبل وجه احلصر أنّ املستثنى ال ] وهو على قسمني[ :قوله  )٢(

 أنّ ِفي تفسريمها خالفاً بني العامة اعلماالستثناء أو علم خروجه منه قبله فاألول متصل، والثاِني منقطع، و
ما ال يكون : ما يكون من جنس املستثنى منه، واملنقطع: والْمحقّقني فمذهب العامة أنّ املستثنى الْمتصل

ما يكون داخالً ِفي املستثنى منه قبل االستثناء سواء : نسه، ومذهب الْمحقّقني أنّ املستثنى الْمتصلمن ج
  ".سن"ما يكون خارجاً منه قبله سواء كان من جنسه أو ال، : كان من جنسه أو ال، واملنقطع

ما جاءِني ½:  أو تقديراً حنو¼جاءِني القوم إالّ زيداً½: سواء كان املتعدد لفظاً حنو] عن متعدد[ :قوله  )٣(
 فإنّ ¼ما جاءِني أحد إالّ زيداً½:  أو جزئيات حنو¼ضربت زيداً إالّ رأسه½:  أو أجزاًء حنو¼إالّ زيداً
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 غري هاوأخواِت ¼إالّ½ بعد املذكور وهو ومنقطع ،¼زيداً إالّ القوم جاءين½
 إالّ القوم جاءين ½:حنو منه املستثىن يف دخوله لعدم دمتعد عن)١(خمرج

 صالًمت)٢(كان فإن :أقسام أربعة على املستثىن إعراب أنّ واعلم ،¼ماراًِح
 على)٣(ماًمقد أو مر كما منقطعاً أو موجب كالم يف ¼إالّ½ بعد وقع

                                                
 متعدد من حيث املفهوم الكلّي، والفرق بني اجلزء واجلزئي أنّ اجلزء ال يصح أن حيمل على ¼أحداً½

، ¼زيد إنسان½: ، واجلزئي يصح أن حيمل على الكلّي حنو¼زيدالرأس ½ و¼اليد عمرو½: الكلّ فال يقال
  .وغريه" ي"

حال كون املنقطع :  أي¼املذكور½ على احلالية عن ضمري ِفي ¼غري½ بانتصاب ]غري مخرج[ :قوله  )١(
غري خمرج عن متعدد لعدم دخوله ِفي املستثنى منه سواء كان املستثنى من جنس املستثنى منه 

 حال كونك مشرياً بالقوم إلَى مجاعة خالية عن زيد، أو لَم يكن من ¼جاءِني القوم إالّ زيداً½: كقولك
 فاحلمار لَم خيرج عن القوم لكونه غري متناول له؛ ألنّ القوم ¼جاءِني القوم إالّ محاراً½: جنسه حنو

  .وغريه" ي "¼أقوم آل حصن أم نساء½: خيتص باإلنسان بل جبماعة الذكور دون النساء حنو
لَما كان انتصاب املستثنى واجباً ِفي مخسة مواضع شرع ِفي بيان كلّ واحد منها على ] فإن كان[ :قوله  )٢(

:  فهذا موضع أول جيب فيه انتصاب املستثنى مع وجود ثلثة شروط¼إخل... فإن كان½: التفصيل فقال
 وإنما ،¼جاءِني القوم إالّ زيداً½:  حنو وكونه ِفي كالم موجب¼إالّ½كون املستثنى متصالً ووقوعه بعد 

وجب انتصاب املستثنى ِفي هذا املوضع؛ ألنه لو لَم ينصب فال خيلو إما أن يكون مرفوعاً أو جمروراً فإن 
كان األول فال خيلو إما أن يكون على البدلية أو على الوصفية فاألول ال جيوز؛ ألنه إنما يصح إذا كان 

 باقياً فيه وههنا لَم يبق معناه على حال االستثناء، والثاِني أيضاً ال جيوز ألنه ال يدلّ على معىن معىن االستثناء
كائن ِفي القوم، وإن كان الثاِني فال خيلو إما أن يكون باإلضافة أو حبرف اجلر فاألول ال يصح؛ ألنّ 

 ¼إالّ½لثاِني أيضاً اليصح؛ ألنّ كلمة  ال تصح لإلضافة؛ ألا حرف واإلضافة ِفي االسم، وا¼إالّ½كلمة 
  ".ه"ليست حبرف اجلر، فلما امتنع الرفع واجلر وجب النصب، 

إن كان املستثنى مقدماً على املستثنى منه جيب نصب املستثنى، سواء كان : أي] أو مقدماً[ :قوله  )٣(
 فهذا موضع ¼ جاءين إالّ زيداً أحدما½:  أو غري موجب حنو¼جاءِني إالّ أخاك قوم½: الكالم موجباً حنو

  ثالث جيب فيه النصب مع شرط واحد وهوكون املستثنى مقدماً على املستثنى منه، ووجوب النصب ِفي
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 ¼خال ½بعد)١(كان أو¼ أحد زيداً إالّ جاءين ما ½:حنو منه املستثىن
¼ يكون ال½و ¼ليس½و ¼ماعدا½و ¼ماخال½)٢(بعد أو األكثر عند¼ عدا½و

 ¼إالّ½ بعد)٣(كان وإن ،منصوباً كان ¼إخل... زيداً خال القوم جاءين ½:حنو
 فهامواست هيون نفي فيه يكون كالم كلّ وهو موجب غري كالم يف

                                                
  ".ه"هذا املوضع للوجهني املذكورين 

 فهذا موضع رابع جيب فيه نصب ¼عدا½ و¼خال½إن كان املستثنى بعد : أي] أوكان[ :قوله  )١(
ما ½:  أو غري موجب حنو¼جاءِني القوم خال زيداً½:  كان ِفي كالم موجب حنواملستثنى، سواء

: ، وإنما وجب النصب ِفي هذا املوضع لكونه مفعوالً به، وإنما قال املص¼جاءِني القوم عدا عمرواً
 احترازاً عن قول البعض فإنهم جيوزون اجلر لكوِنهما من حروف اجلر عندهم، وقال ¼عند األكثر½
  ".ي"لَم أعلم خالفاً ِفي جواز اجلر ِبهما إالّ أنّ النصب ِبهما أكثر، : سرياِفيال

إخل جيب النصب، فهذا موضع خامس جيب فيه ... إن كان املستثنى واقعاً بعد: أي] أو بعد[ :قوله  )٢(
ن كونهما فعالً  املصدرية، فإذا تعي¼ما½ـ فلتعيني فعليتهما ِب¼ماعدا½ و¼ماخال½النصب، أما النصب بعد 

ارتفعت شبهة احلرفية عنهما فتعين النصب على املفعولية، وهما ِفي الكالم ِفي حملّ النصب على 
وقت جماوزم أو جماوزة جميئهم ½ و¼جاءِني القوم وقت خلوهم أو خلو جميئهم من زيد½: الظرفية أي

 مزيدة، ولعلّ هذا لَم يثبت عند املص أو لَم ¼ما½، وروى ابن النباء عن األخفش اجلر ِبهما جبعل ¼زيداً
 فلكوِنهما من األفعال الناقصة ¼ال يكون½ و¼ليس½، وأما النصب بعد ¼عند األكثر½: يعترب خالفه فلم يقل

الناصبة للخرب، وهما ِفي التركيب ِفي حملّ النصب على احلالية، ولزم إضمار امسهما ِفي باب االستثناء 
جاءِني القوم ليس أو ال يكون بعضهم ½:  مضاف إلَى ضمري املستثنى منه أي¼ضبع½وهو راجع إلَى 

  ".ي"، ¼عدا½ و¼خال½ كما لزم إضمار فاعل ¼زيداً
لَما فرغ عن حبث املواضع الِّتي جيب فيها نصب املستثنى شرع ِفي ما جيوز فيه ] وإن كان[ :قوله  )٣(

: النصب والبدل ثلثة شروط: واز الوجهني أعِني فلج¼إخل...وإن كان½: النصب وخيتار البدل، فقال
، وكونه ِفي كالم غري موجب، وكون املستثنى منه مذكوراً، أما جواز ¼إالّ½كون املستثنى واقعاً بعد 

النصب ِفي هذا املوضع فعلى االستثناء املنصوِب على التشبيه باملفعول، وأما اختيار البدل فلكونه 
  ".ي"مقصوداً ِفي الكالم، 



  
  

 

 قبلها اعم والبدل النصب :الوجهان فيه جيوز مذكور منه واملستثىن
 يكون بأن غاًمفر)١(كان وإن ،¼زيد وإالّ زيداً إالّ أحد جاءين ما ½:حنو
 إعرابه كان مذكور غري منه واملستثىن موجب غري كالم يف ¼إالّ½ بعد

 ما½و ¼اًزيد إالّ رأيت ما½و ¼زيد إالّ جاءين ما ½:تقول العوامل حبسب
 عند ¼حاشا½و¼ سواء½و ¼سوى½و ¼غري½ بعد)٢(كان وإن ،¼بزيد إالّ مررت

 زيد وسواء زيد وسوى زيد غري القوم جاءين ½:حنو جمروراً األكثركان
 :تقول¼ إالّ½بـ املستثىن)٤(كإعراب¼ غري ½إعراب أنّ)٣(واعلم ،¼زيد وحاشا

                                                
لَما فرغ عن حبث املوضع الّذي جيوز فيه الوجهان شرع ِفي بيان ما جيوز فيه ] وإن كان[ :قوله  )١(

كون :  فلكون املستثنى معرباً حبسب العامل ثلثة شروط¼إخل... وإن كان½: األوجه الثالثة فقال
  . وكونه ِفي كالم غري موحب¼إالّ½املستثنى مفرغاً وكونه بعد 

لَما فرغ عن حبث املوضع الّذي جيوز فيه األوجه الثلثة شرع ِفي بيان ما جيب فيه ] كانوإن [ :قوله  )٢(
 ¼سوى½ و¼غري½ فلوجوب اجلر شرط وهو كون املستثنى بعد ¼إخل... وإن كان½: اجلر، فقال

كسر السني وهو املشهور، وضمها، :  مقصور وفيه لغتان¼سوى½: ، وقوله¼حاشا½ و¼سواء½و
 احترازاً عن قول املبرد فإنه عنده فعل ¼حاشا عند األكثر½و:  بفتح السني، وإنما قال ممدود¼سواء½و

 بنصب ¼اللهم اغفرِلي وِلمن مسع دعائي حاشا الشيطن½: متعد ينصب ما بعده كما ِفي الدعاء املنقول
  ".ي"الشيطن، 

عراب أدواته، وأخذ ببيان إعراب لَما فرغ عن بيان إعراب املستثنى شرع ِفي بيان إ] اعلم[ :قوله  )٣(
 أفعال ماضية هي أيضاً ¼حاشا½ و¼عدا½ و¼خال½ دون غريها؛ ألنّ احلرف ال يقبل إعراباً، و¼غري½كلمة 

 مقصوراً أو ممدوداً فال حاجة إلَى بياا، وأما كلمة ¼سوى½ال تقبل اإلعراب لبنائها، وأما كلمة 
 فهو مضارع فإعرابه إما الرفع بالتجرد عن العوامل ¼كونال ي½ فإنها أيضاً فعل ماض، وأما ¼ليس½

  ".ه "،¼غري½اللفظية وإما النصب بالنواصب وإما اجلزم باجلوازم، فبقيت من بينها بالبيان كلمة 
  على التفصيل الّذي سبق ذكره ِفي¼إالّ½ـمثل إعراب املستثنى ب: أي] إخل... كإعراب[ :قوله  )٤(

  ¼غري½؛ ألنه لَما كان املستثنى جمروراً بكلمة ¼إالَّ½ـ وإنما أعرب بإعراب املستثنى ب،¼إالَّ½ـاملستثنى ب
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 ¼لقوما زيد غري ماجاءين½و ¼محار وغري زيد غري القوم جاءين½
 رأيت ما½و ،¼زيد غري ماجاءين½و ¼زيد وغري زيد غري أحد ماجاءين½و

 موضوعة¼ غري ½لفظة أنّ واعلم ،¼زيد بغري مررت ما½و ¼زيد غري
 ستثناءلال موضوعة¼ إالّ ½لفظة أنّ كما ستثناء،لال تستعمل وقد)١(للصفة

هةٌ ِإلَّا اللَّه لَو كَانَ ِفيِهما آِل﴿ :تعاىل قوله يف كما)٢( للصفةتستعمل وقد
. ¼اهللا إالّ إله ال ½:قولك وكذلك اهللا، غري: أي ]٢٢: األنبياء[﴾لَفَسدتا
: زيد كان½ :حنو هادخوِل بعد)٣(املسند هو هاوأخواِت¼ كان ½خرب 

                                                
  ".سن"نقل إليها إعراب املستثنى، 

وهي املغائرة، وهي تستعمل مبعىن املغائر، وهو إما يكون ِفي الذات ] موضوعة للصفة[ :قوله  )١(
، أو ِفي الصفات ]٣٧:ابراهيم[ ﴾ِر ِذي زرٍعِبواٍد غَي﴿:  وكقوله تعاىل¼مررت برجل غري زيد½ـك
 إذا كانت وصفاً فما بعدها غري ¼غري½، وكلمة ¼دخلت الدار بوجه غري الوجه الّذي دخلت به½ـك

إذا لَم يكن : داخل ِفي ما قبلها، وإذا كانت استثناء فاملستثنى داخل ِفي املستثىن منه، وإن شئت قلت
 ¼جاءِني القوم غري أصحابك½:  للصفة حنو قولك¼غري½ا قبلها فكلمة  داخالً ِفي م¼غري½ما بعد كلمة 

 داخالً ِفي ما ¼غري½بالرفع على الصفة، فاألصحاب ليست من مجلة القوم، وإذا كان ما بعد كلمة 
 بالنصب على االستثناء، ¼جاءِني القوم غري أصحابك½:  لالستثناء حنو قولك¼غري½قبلها فكلمة 

  .وغريه ملخصاً" ي"قوم، فاألصحاب من مجلة ال
 للصفة ليس مطلقاً بل إذا وقعت بعد مجع منكور ¼إالّ½لكن استعمال كلمة ] قد تستعمل للصفة[ :قوله  )٢(

السماء واألرض :  أي]٢٢: األنبياء [﴾لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿: غري حمصور حنو قوله تعاىل
 واقعة ههنا بعد مجع منكور ¼إالّ½ام إلمكان التنازع والتخالف بني اآلهلة، فكلمة خلرجتا عن هذا االنتظ

  ".ي"لوكان فيهما آهلة غري اهللا لفسدتا، :  ويكون املعىن¼غري½ مبعىن ¼إالّ½غري حمصور فيكون 
 فصل ¼بعد دخوِلها½: جنس شامل جلميع املسندات كخرب املبتدأ وغريه، وقوله] هو املسند[ :قوله  )٣(

خرج به ما سوا املقصود، واملراد بالدخول الدخول إليراث األثر فيه، واملراد باإلسناد إسناد جديد، 
، ¼كان½ مسند بإسناد جديد بعد دخول ¼قائماً½ـ ف¼كان زيد قائماً½: فال يلزم إسناد املسند، حنو
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 أمساءها على)١(تقدميه جيوز أنه إالّ املبتدأ خرب كحكم وحكمه ،¼قائماً
 :. ¼زيد القائم كان ½:حنو املبتدأ خرب خبالف معرفة كونه مع

. ¼قائم زيداً إنّ ½:حنو هادخوِل بعد إليه)٢(املسند هو هاوأخواِت¼ إنّ ½اسم
: هادخوِل بعد إليه املسند هو اجلنس لنفي يتالّ)٣(¼ال½ـب املنصوب، 

                                                
كان زيد قائماً أو ِفي ½: أن يكون اخلرب امساً أو غريه حنو:  قواعد منها¼كان½ أنّ ِفي باب خرب اعلمو

أنه جيوز تقدمي اخلرب على اسم كلّ فعل من األفعال الناقصة، وكذا على نفس األفعال : ، ومنها¼الدار
أنّ له :  التامة، ومنها¼كان½ـ ال جيوز حذفه لاللتباس ب¼كان½أنّ خرب : ، ومنها¼ما½غري ما ِفي أوله 

  ".ه"ص وسيجئ بيانه،  ما استثنى امل¼إالّ½مجيع أحوال خرب املبتدأ 
 ¼كان½جيوز تقدمي خرب :  وخرب املبتدأ، أي¼كان½بيان للفرق بني حكم خرب ] جيوز تقدميه[ :قوله  )١(

على امسها مع كون اخلرب معرفة؛ ألنّ االلتباس يدفع باختالف اإلعراب خبالف خرب املبتدأ فإنه ال 
إنّ قولكم : س بينهما التحاد إعراِبهما، فإن قلتجيوز تقدميه على املبتدأ إذا كان معرفة للزوم االلتبا

كان الفىت ½ ِفي مثل ¼كان½ على امسها مع كونه معرفة غري صحيح؛ ألنّ خرب ¼كان½جبواز تقدمي خرب 
قولنا باجلواز فيما إذا كان اإلعراب فيهما أو ِفي : ، قلنا¼كان½ معرفة وال جيوز تقدميه على اسم ¼هذا

  .وغريه" ه"ب ههنا ِفي األول تقديري وِفي الثاِني حملي، أحدمها لفظيا، واإلعرا
 جنس شامل ¼هو املسند إليه½:  وأخواِتها، فقوله¼إنّ½شروع ِفي تعريف اسم ] إخل... هو املسند[ :قوله  )٢(

 فصل خرج به ما سوا ¼بعد دخوِلها½:  وغريِهما، وقوله¼كان½جلميع املسندات إليها كاملبتدأ واسم 
 ¼إنّ½ فهو امسها، وإنما انتصب اسم ¼إنّ½ مسند إليه بعد دخول ¼زيداً½ـ ف¼إنّ زيداً قائم½: واملقصود، حن

 غري ¼إنّ½تعريف اسم : وأخواِتها لشبهه باملفعول ِفي وقوعه بعد ما يقتضي ما وراء املرفوع، فإن قلت
 وليس امسها، ¼إنّ½يه بعد دخول  مسند إل¼إنّ زيداً أبوه قائم½ ِفي مثل ¼أبوه½مانع عن دخول الغري فيه؛ ألنّ 

  . فخرج ذلك حيث لَم يسند إليه خربها¼إنّ½املراد باملسند إليه الّذي أسند إليه خرب : يقال
؛ ألنّ امسها ال يكون منصوباً كليا وال ¼إخل... اسم الَ½: إنما لَم يقل] إخل... ¼ال½ـاملنصوب ب[ :قوله  )٣(

¼ الَـ نصوب ِبامل½ـاملنصوبات مطلقاً، فال بد من التفسري عنه بغالباً بل أحياناً فال جيوز عده من 
خبالف ما سواه من املنصوبات فإنّ بعضاً منها وإن لَم يكن من املنصوبات لكن األكثر منها فأعطي 

  .وغريه" ه"لألكثر حكم الكلّ، 



  
  

 

 :حنو هالَ هامشاِب أو ،¼الدار يف رجل غالم ال ½:حنو مضافة)١(نكرة يليها
 تبىن مفردة نكرة¼ ال ½بعد)٢(كان فإن ،¼الكيس يف مادره عشرين ال½

 مفصوالً نكرة أو)٣(معرفة كان وإن ،¼الدار يف رجل ال ½:حنو الفتح على
 ال ½:تقول آخر اسم مع¼ ال ½تكرير)٤(وجيب مرفوعاً كان¼ ال ½وبني بينه
 ال ½مثل يف)٥(وجيوز ،¼إمرأة وال رجل فيها ال½و¼ عمرو وال الدار يف زيد

                                                
 ال تعمل ِفي ¼الَ½ األول فألنّ إنما شرط اإليالء والنكارة واإلضافة أو املشاة لَها، أما ]نكرة[ :قوله  )١(

 ال تعمل ِفي املعرفة؛ ألا وضعت لنِفي صفة اجلنس، وأما ¼الَ½املفصول لضعفها، وأما الثاِني فألنّ 
  ".ه"الثالث والرابع فألنه لو لَم يكن االسم مضافاً أو مشاِبهاً لَها فهو مبِني على الفتح، 

 شرع ِفي بيان فوائد القيود املذكورة ¼الَ½ـن بيان حد املنصوب بلَما فرغ ع] إخل... فإن كان[ :قوله  )٢(
ال من رجل ِفي ½: ؛ إذ تقديره¼ِمن½ أما كونه مبنيا فلتضمنه معىن ¼إخل...فإن كان½: ِفي احلد فقال

 وأما كونه مبنيا على الفتح فألنّ الفتح أخف ¼أمن رجل ِفي الدار؟½كأنه جواب سؤال وهو ¼ الدار
  ".ه"ركات، احل

سواء كانت مفصولة أو غري مفصولة مضافة كانت أو غري مضافة كان ] وإن كان معرفة[ :قوله  )٣(
 ال تعمل ِفي املعرفة، ¼الَ½ فيها؛ ألنّ ¼الَ½مرفوعاً وجوباً، أما وجوب الرفع ِفي املعرفة فلفقدان عمل 

 ال تعمل عند حصول الفصل، ¼الَ½نّ وأما ِفي النكرة املفصولة فلضعف عملها ِفي النكرة املفصولة؛ أل
فإذا بطل عملها ِفي املعرفة والنكرة املفصولة عادت املعرفة والنكرة املفصولة إلَى أصلهما وهو 

  ".غ"الرفع، 
 مع ¼ال½ نكرة مفصولة أو كان معرفة وجب تكرير ¼ال½إذا كان اسم : أي] إخل... جيب[ :قوله  )٤(

أِفي الدار رجل ½:  ِفي جواب من قال¼ال ِفي الدار رجل وال امرأة½ :امسها ملطابقة السؤال؛ ألنّ قولنا
، وذهب ¼أزيد ِفي الدار أم عمرو½:  ِفي جواب من قال¼ال زيد ِفي الدار وال عمرو½:  وقولنا¼أم امرأة

  ".ي" مع امسها، ¼ال½أبو العباس وابن كيسان إلَى عدم وجوب تكرير 
 بال فصل مخسة أوجه ِفي ¼ال½ كلّ موضع كرر فيه النكرة مع جيوز ِفي: أي] إخل... جيوز[ :قوله  )٥(

 والنكرة ، ِفي كال املوضعني لنِفي اجلنس¼الَ½فتحهما على أنّ : املعطوف واملعطوف عليه، أحدها
رفعهما على احلمل على االبتداء ملطابقة :  تبنى على الفتح، والثاِني¼الَ½املفردة إذا وقعت اسم 
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 لاألو وفتح ورفعهما، فتحهما، :أوجه مخسة¼ باهللا إالّ ةقو وال حول
 وقد ،يالثاِن وفتح لاألو ورفع الثاين، ورفع لاألو وفتح الثاين، ونصب
 : .عليك بأس ال: أي)٢(¼العليك ½:حنو لقرينة)١(¼ال ½اسم حيذف

 ما ½:حنو همادخوِل بعد)٣(املسند هو¼ ليس½ـب هتنياملشب ¼ال½و ¼ما½ خرب
 زيد ما ½حنو¼ إالّ ½بعد اخلرب)٤(وقع وإن ،¼حاضراً رجل ال½و¼ ماًقائ زيد

                                                
 فإنهما مرفوعان ِفي السؤال على االبتداء ¼أحول لنا أم قوة؟½سؤال من يسأل السؤال؛ ألنه جواب 

 فيه لنِفي اجلنس ونصب ¼الَ½فتح األول على أنّ : فكذا ِفي اجلواب ليطابق اجلواب السؤال، والثالث
اِني على أنّ  ورفع الث¼الَ½فتح األول على أنه اسم :  فيه زائدة لتأكيد النفي، والربع¼الَ½الثاِني على أنّ 

:  فيه زائدة لتأكيد النِفي وأنه معطوف على حملّ األول؛ ألنّ حملّه الرفع على االبتداء، واخلامس¼الَ½
 قليل، وفتح الثاِني ¼ليس½ مبعىن ¼الَ½ وهذا ضعيف؛ ألنّ عمل ¼ليس½ فيه مبعىن ¼الَ½رفع األول على أنّ 

من معصية اهللا تعاىل إالّ بعصمته وال قوة على طاعته ال حول ½:  فيه لنِفي اجلنس، ومعناه¼الَ½على أنّ 
  .وغريه" ه "،¼إالّ بعونه وتوفيقه

 مشروط بذكر خربها، وأما عند حذف ¼الَ½ أنّ جواز حذف اسم اعلم] ¼ال½قد حيذف اسم [ :قوله  )١(
خلرب  فال نسلّم أنه ِمما حذف فيه االسم وا¼ال كزيد½: اخلرب فال جيوز حذف االسم، وأما قولك

ال ½: مجيعاً بل أحدمها؛ ألنّ الكاف إن جعلتها امساً كما هو مذهب األخفش فاخلرب حمذوف تقديره
ال أحد ½: ، وإن جعلتها حرفاً كما هو مذهب سيبويه فاالسم وحده حمذوف تقديره¼مثل زيد موجود

  ".و"، ¼كزيد
عليك، وهذا الكالم يقال ِلمن ال بأس :  على احلرف أي¼ال½القرينه ههنا دخول ] ال عليك[ :قوله  )٢(

  ".ي"خياف امرأة، 
 ¼هو املسند½: ، فقوله¼ليس½ـ املشبهتني ب¼ال½ و¼ما½شروع ِفي بيان تعريف خرب ] هو املسند[ :قوله  )٣(

 فصل خرج به غري املعرف وانطبق التعريف على ¼بعد دخوِلهما½: جنس شامل للمعرف وغريه، وقوله
  . فهو خربها¼ما½ مسند بعد دخول ¼قائماً½ـ ف¼ماًما زيد قائ½: املعرف حنو

:  ثلث صور األوىل¼ما½، فلبطالن عمل ¼الَ½ و¼ما½شروع ِفي بيان ما يبطل به عمل ] إن وقع اهـ[ :قوله  )٤(
 تعمل ¼ما½، وإنما بطل العمل ِفي هذه الصورة؛ ألنّ ¼ما زيد إالّ قائم½:  حنو¼إالّ½وقوع خربها بعد 
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¼ إنْ ½زيدت أو¼ زيد قائم ما ½:حنو االسم على اخلرب متقد أو¼ قائم إالّ
 وهذا ،األمثلة يف رأيت كما العمل بطل¼ قائم زيد إنْ ما ½:حنو¼ ما ½بعد
 عن الشاعر قال أصالً هماعملوني فال ميمت بنو اأم ،احلجاز أهل لغة

  :شعر ميمت بين لسان
  حرام احملب قتل ما فأجاب  انتسب له قلت كالغصن)١(ومهفهف

 .¼حرام ½برفع

                                                
 املوِجبة لإلثبات ¼إالّ½ـ ِفي النِفي والدخول على املبتدأ واخلرب، وقد انتقض النفي ههنا ب¼ليس½ـِلمشابهتها ب

تقدم خربها :  ِفي النفي الّذي هو العلّة لعملها، فإذا انتفى العلّة انتفى احلكم، والثانية¼ليس½ـفانتفى الشبه ب
 عامل ضعيف فال يعمل ¼ما½الصورة؛ ألنّ ، وإنما بطل العمل ِفي هذه ¼ما قائم زيد½: على امسها حنو
، وإنما بطل العمل ِفي هذه الصورة لوقوع ¼ما إنْ زيد قائم½:  بعدها حنو¼ِإنْ½زيادة : بالتقدم، والثالثة

كون امسها :  فلبطالنه صورتان األوىل¼الَ½ ومعموِلها مع ضعفها ِفي العمل، وأما عمل ¼ما½الفصل بني 
، وال ¼الَ½ بعد ¼ِإنْ½تقدم خربها على امسها، وال تزاد : تعمل إالّ ِفي النكرة، والثانية ال ¼الَ½معرفة؛ ألنّ 

  .وغريه" سن"مع خربها ِفي كالمهم،  ¼إالّ½يكون 
 واملهفهف اسم مفعول من اهلفهفة، وهي دقّة اخلاصرة ورقتها، ¼رب½الواو ِبمعىن ] ومهفهف[ :قوله  )١(

: والضمري املستتر ِفي قوله¼ نسبت داشنت بكسي½: وهو بالفارسية أمر من االنتساب ¼انتسب½: وقوله
 من قبيل إضافة املصدر إلَى املفعول، ¼الْمحب½ إلَى ¼قتل½ عائد إلَى مهفهف، وإضافة ¼فأجاب½

قتل الْمحبوب الْمحب، وقال بعض الفضالء ميكن أن حيمل االنتساب ههنا : والفاعل متروك، أي
 ارجع بالوصال وال تقتلِني بالفراق؛ فإنّ قتل النفس ¼انتسب½: ، فمعىن قولهعلى معىن امليل والرجوع

ما قتل الْمحب حبرام، يعِني لو قتلت ِفي الْمحبة فال جناح علي؛ : بغري حق حرام، فأجاب املهفهف
  ".ي"إذ رب محب يقتل ِفي الْمحبة، 

 املوِجبة ¼إالّ½ـ ِفي النِفي والدخول على املبتدأ واخلرب، وقد انتقض النفي ههنا ب¼ليس½ـِلمشابهتها ب
تقدم :  ِفي النفي الّذي هو العلّة لعملها، فإذا انتفى العلّة انتفى احلكم، والثانية¼ليس½ـلإلثبات فانتفى الشبه ب
 عامل ضعيف فال ¼ما½طل العمل ِفي هذه الصورة؛ ألنّ ، وإنما ب¼ما قائم زيد½: خربها على امسها حنو
، وإنما بطل العمل ِفي هذه الصورة ¼ما إنْ زيد قائم½:  بعدها حنو¼ِإنْ½زيادة : يعمل بالتقدم، والثالثة

كون :  فلبطالنه صورتان األوىل¼الَ½ ومعموِلها مع ضعفها ِفي العمل، وأما عمل ¼ما½لوقوع الفصل بني 
، ¼الَ½ بعد ¼ِإنْ½تقدم خربها على امسها، وال تزاد :  ال تعمل إالّ ِفي النكرة، والثانية¼الَ½ة؛ ألنّ امسها معرف
  .وغريه" سن"مع خربها ِفي كالمهم،  ¼إالّ½وال يكون 

 واملهفهف اسم مفعول من اهلفهفة، وهي دقّة اخلاصرة ¼رب½الواو ِبمعىن ] ومهفهف[ :قوله  )١(
والضمري املستتر ¼ نسبت داشنت بكسي½:  أمر من االنتساب وهو بالفارسية¼انتسب½: ورقتها، وقوله

 من قبيل إضافة املصدر إلَى ¼الْمحب½ إلَى ¼قتل½ عائد إلَى مهفهف، وإضافة ¼فأجاب½: ِفي قوله
قتل الْمحبوب الْمحب، وقال بعض الفضالء ميكن أن حيمل : املفعول، والفاعل متروك، أي

 ارجع بالوصال وال تقتلِني بالفراق؛ ¼انتسب½: عىن امليل والرجوع، فمعىن قولهاالنتساب ههنا على م
ما قتل الْمحب حبرام، يعِني لو قتلت ِفي الْمحبة : فإنّ قتل النفس بغري حق حرام، فأجاب املهفهف
 ".ي"فال جناح علي؛ إذ رب محب يقتل ِفي الْمحبة، 
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 إليه املضاف هي مجرورةالْ األمساء مجروراتالْ يف :الثالث املقصد
 :حنو لفظاً اجلر حرف بواسطة شئ إليه نسب)١(اسم كلّ وهو فقط
 جمرور، وجار بأنه االصطالح يف التركيب هذا عن)٢(رويعب ¼بزيد مررت½
 االصطالح يف عنه رويعب لزيد غالم تقديره ¼زيد غالم ½:حنو)٣(تقديراً أو
 ما أو التنوين عن املضاف)٤(جتريد وجيب ،إليه ومضاف مضاف أنهب

                                                
 تنبيهاً على أنّ املضاف إليه ال يكون إالً امسـاً، وقولـه           ¼كلّ اسم ½:  إنما قال  ]إخل... كلّ اسم [ :قوله  )١(

بتأويل ] ٧٣:األنعام[ ﴾يوم ينفَخ ِفي الصوِرو ﴿] ١١٩:املائدة [﴾ ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهميوم﴿: تعاىل
يوم نفع الصادقني، ويوم النفخ ِفي الصور، فاملراد باالسم أعم من أن يكـون حقيقـة أو     : املصدر، أي 

: والً باالسم حنـو كون فعالً مؤوقد ي تنبيهاً على أنّ املضاف قد يكون امساً     ¼شئ½: حكماً، وإنما قال  
 احترازاً عما نسب إليه شئ بال واسطة ¼بواسطة حرف اجلر½: ، وإنما قال  ¼مررت بزيد ½ و ¼غالم زيد ½

 .وغريه" سن"حرف اجلر كنسبة الفعل إلَى الفاعل، 
احلال أنـه غـري مـا     لَما أطلق اسم املضاف إليه على الْمجرور حبرف اجلر لفظاً و         ]و يعبر اهـ  [ :قوله  )٢(

: هو املصطلح املشهور بينهم بل املشهور هو إطالق اسم اجلـار والْمجـرور عليـه أشـار إليـه بقولـه                
 ِفي االصطالح املشهور فيما بني القوم بأنـه جـار وجمـرور ال        ¼مررت بزيد ½يعبر  :  أي ¼إخل...ويعبر½

ه؛ ألنـه أضـيف إليـه املـرور     بأنه مضاف ومضاف إليه، أما من حيث اللغة فهـو مـضاف ومـضاف إليـ     
 ،ي"بواسطة حرف اجلر."  

أو ½: حال كون ذلك احلرف مقدراً، وكان ينبغي أن يقال:  أي¼لفظاً½:  عطف على قوله]أو تقديراً[ :قوله  )٣(
 ¼ِفي½:  فإنه وإن نسب الصوم إلَى اليوم باحلرف املقدر أعِني¼صمت يوم اجلمعة½ ليخرج مثل ¼تقديراً مراداً

غري مراد؛ إذ لوكان مراداً لظهر أثره وهو اجلر، ويظهر من هذا الكالم أنّ اجنـرار املـضاف إليـه إنمـا       لكنه  
  ".ي"يكون بواسطة حرف اجلر املقدر املراد، 

 إنما وجب جتريد املضاف عن التنوين وما يقوم مقامه؛ ألنّ التنوين وما يقوم ]إخل... جيب جتريد[ :قوله  )٤(
م الكلمة وانقطاعها عما بعدها، واإلضـافة توِجـب االتـصال واالمتـزاج، فلمـا أراد النحـاة           مقامه يوِجب تما  

ألوىل االمتزاج بني الكلمتني حبيث تكسب األوىل من الثانية التعريف والتخصيص والتخفيـف حـذفوا مـن ا         
  .وغريه" ه"ها بالثانية، عالمة متام الكلمة وأتمو
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 زيد وغالما زيد غالم جاءين ½:حنو واجلمع التثنية نون وهو مقامه يقوم
 اأم ةلفظيو)١(ةمعنوي :قسمني على اإلضافة أنّ واعلم ،¼مصر ومسلمو
وهي ها،معموِل إىل مضافة)٢(صفة غري املضاف يكون أن فهي ةاملعنوي 

                                                
ة إىل املعىن إلفادِتها معـىن ِفـي املـضاف تعريفـاً وختصيـصاً، وإنمـا قـدم         املنسوب:  أي ]معنوية[ :قوله  )١(

املعنوية على اللفظية؛ ألنّ املعنوية أكثر فائدة من اللفظية، وإنما احنصرت اإلضافة يف القسمني؛ ألنّ              
ى معموله أو إلَى املضاف ال خيلو إما صفة أو ال الثاِني معنوية، واألول ال خيلو إما أن يكون مضافاً إلَ

  ".ه"غري معموله األول لفظية، والثاِني معنوية، 
 أو كان صيغة الـصفة   ¼غالم زيد ½ـال يكون املضاف صيغة الصفة بل كان جامداً ك        :  أي ]غري صفة [ :قوله  )٢(

س  فإنّ الكرمي صفة مضافة إلَـى غـري معموِلهـا؛ إذ لـي    ¼كرمي البلد½: لكن كان مضافة إىل غري معموِلها حنو    
املعىن أنّ الكرمي كرمي ِفي بلد، بل املعىن أنّ الكرمي أضيف إلَى بلده بأنه مسكنه، ثُم اإلضافة املعنويـة إمـا     

، فإن لَم يكـن املـضاف إليـه مـن جـنس املـضاف وال ظرفـاً لـه             ¼ِفي½ أو مبعىن    ¼ِمن½مبعىن الالم أو مبعىن     
 وإن كان املضاف إليه من جنس املضاف فاإلضافة غالم لزيد،:  أي¼غالم زيد½: فاإلضافة مبعىن الالم حنو

خامت من فضة، وإن كان املضاف إليه ظرف املضاف فاإلضافة مبعىن  :  أي ¼خامت فضة ½:  حنو ¼نِم½مبعىن  
صالة ِفي الليل، ووجه احلصر أنّ املضاف إليه ال خيلو إما أن يكـون ظرفـاً     :  أي ¼صالة الليل ½:  حنو ¼ِفي½

 كما مر آنفاً، والثاِني ال خيلو إما أن يكون بني املضاف واملـضاف إليـه   ¼ِفي½مبعىن للمضاف أو ال األول    
نسبة التباين أو نسبة املساواة أو نسبة عموم وخصوص مطلقاً أو نسبة عموم وخصوص من وجه، فإن كان  

ي اإلضـافة املمتنعـة   بينهما نسبة التباين فهي اإلضافة مبعىن الالم كما مر، وإن كان بينهما نسبة املساواة فه   
، وإن كان بينهما نسبة عموم وخصوص مطلقاً فأيضاً ¼حبس منع½ و¼ليث أسد½لعدم الفائدة ِفي اإلضافة مثل 

        إىل اخلـاص فإن كان إضافة العام ،إلَى العام أو إضافة اخلاص إىل اخلاص ا أن يكون إضافة العامال خيلو إم
، وإن كان إضافة اخلـاص إىل العـام فهـو اإلضـافة املمتنعـة لعـدم       ¼حديوم األ½: فهو إضافة مبعىن الالم حنو 
، وإن كان بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه فأيضاً ال خيلو إما أن ¼أحد اليوم½: الفائدة ِفي اإلضافة حنو

:  إضافة مبعىن الالم حنويكون املضاف أصالً بالنسبة إىل املضاف إليه أو بالعكس فإن كان األول فهو أيضاً
 كمـا مـر، واملـراد بكـون     ¼ِمـن ½، وإن كان الثاِني فهو إضـافة مبعـىن        ¼فضة خامتك خري من فضة خامتي     ½

املضاف أصالً بالنسبة إىل املضاف إليه أن يكون املضاف إليه متخذاً من املضاف، واملراد بكون املضاف 
  .وغريه" و"ف متخذاً من املضاف إليه، إليه أصالً بالنسبة إىل املضاف أن يكون املضا



  
  

 

فضة خامت½: حنو ¼من½ مبعىن أو ،¼زيد غالم ½:حنو الالم مبعىن اإم¼، 
 املضاف)١(تعريف اإلضافة هذه وفائدة ،¼الليل صالة ½:حنو ¼يف½ مبعىن أو
 غالم½كـ نكرة إىل أضيف إن)٢(ختصيصه أو مر كما معرفة إىل أضيف إن

 هامعموِل إىل مضافة صفة املضاف يكون أن فهي ةاللفظي اوأم ،¼رجل
 )٤(هاوفائدت ،¼الوجه حسن½و¼ زيد ضارب ½:حنو االنفصال تقدير يف)٣(يوه

                                                
فائدة اإلضافة املعنوية تعريف املـضاف إن أضـيف إىل معرفـة            :  أي ]إخل... تعريف املضاف [ :قوله  )١(

 ¼غالم زيد½: مضمراً كان املضاف إليه أو غريه من املعارف بال واسطة أو بواسطتني أو بوسائط حنو
 أنّ هذه اإلضافة تفيـد تعريـف املـضاف إن أضـيف إىل     ماعل، ثُم  ¼وجه فرس غالمه  ½ و ¼وجه غالمه ½و

 فإنّ هذه األمساء ال تعرف بإضافتها   ¼نظري½ و ¼حنو½ و ¼شبه½ و ¼مثل½ و ¼غري½معرفة يف كلّ اسم إال ِفي       
: إىل املعرفة؛ ألا متوغّلة يف اإلام لكوِنها مبعىن املغائر واملماثل واملشابه، فتقع صفة للنكرة حنـو           

  .وغريه ملخصاً" ه "¼ك أو مثلك أو شبهك أو حنوكمررت برجل غري½
وفائـدة اإلضـافة املعنويـة ختـصيص      :  أي¼تعريف املـضاف ½:  عطف على قوله ]أو ختصيصه [ :قوله  )٢(

 فإنـك إذا  ¼غالم رجـل  ½: املضاف إن أضيف اسم إىل نكرة، والتخصيص عبارة عن قلّة الشركاء حنو           
 ارتفـع عنـه بعـض الـشيوع     ¼غـالم رجـل  ½: امرأة، وإذا قلت كان شائعاً ِفي غالم رجل و ¼غالم½: قلت

  ".ه"حتى ال يبقى صاحلاً ألنْ يكون غالم امرأة، فحصل التخصيص وقلّ الشيوع الثابت ِفي النكرة، 
وإن كانـت اإلضـافة   : ِفي منـزلة االنفصال يعِني: اإلضافة اللفظية ِفي تقدير االنفصال أي    :  أي ]وهي[ :قوله  )٣(

ال واالمتزاج لكن هذا االتصال واالمتزاج مبنـزل االنفصال ِفي اإلضافة اللفظية ِفي حق املعىن      تقتضي االتص 
لبقاء العاملية واملعمولية الِّتي كانت قبل اإلضافة حتى أنّ الْمجرور ِبها لفظاً مرفوع أو منصوب معىن، فهذه         

التعريـف والتخـصيص، وِفـي    : ة معنوية ِبها أياإلضافة ِفي تقدير االنفصال ِفي حق املعىن، فال حيصل فائد         
  ".ه"التخفيف فقط، : تقدير االتصال ِفي حق اللفظ فيحصل ِبها فائدة لفظية أي

فائدة اإلضافة اللفظية ختفيف ِفي اللفظ فقط دون التعريف والتخصيص، وهـذا     :  أي ]وفائدتها[ :قوله  )٤(
نـونِي التثنيـة واجلمـع، أو ِفـي املـضاف إليـه فقـط           التخفيف إما ِفي املضاف فقط كسقوط التنوين و       

 فحـذف الـضمري   ¼القائم غالمـه ½:  أصله¼القائم الغالم½: كسقوط الضمري منه واستتاره ِفي الصفة حنو      
زيـد القـائم   ½:  إليـه للتخفيـف، أو ِفـي كليهمـا حنـو     ¼القائم½أضيف  و¼القائم½ واستتر ِفي  ¼غالمه½من  
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 أو الصحيح االسم أضفت إذا أنك واعلم فقط، اللفظ يف ختفيف
 الياء وأسكنت آخره كسرت املتكلم ياء إىل الصحيح جمرى اجلاري

 تثبت ألفاً االسم آخر كان وإن ،¼وظبيي ودلوي)١(غالمي½كـ فتحتها أو
 كان وإن ،¼رحي½و ¼عصي½ـك)٢(للهذيل خالفا¼ يرحا½و ¼عصاي½كـ
 الياء وفتحت الياء يف الياء أدغمت قبلها ما)٣(مكسوراً ياء االسم آخر

                                                
وِفـي املـضاف إليـه حبـذف     التخفيف ِفـي املـضاف حبـذف التنـوين           فـ  ¼قائم غالمه ½:   أصله ¼الغالم

ما وجه الفرق أنّ اإلضـافة املعنويـة مفيـدة الفائـدة ِفـي اللفـظ       : ستتاره ِفي الصفة، فإن قلت  الضيمر وا 
إنّ ِفي اإلضافة املعنوية انفصاالً ِفي : واملعىن واإلضافة اللفظية مفيدة الفائدة ِفي اللفظ دون املعىن، قلنا

اللفظ واملعىن بني املضاف واملضاف إليه قبل اإلضافة فلما أضيف حصل االتصال ِفي اللفظ واملعـىن     
فترتب عليه فائدة معنوية ولفظية، وِفي اإلضافة اللفظية انفصاالً ِفي اللفظ بني املضاف واملضاف إليه            

للفـظ فترتـب عليـه فائـدة لفظيـة       قبل اإلضافة مع االتصال ِفي املعىن فلما أضيف حصل االتصال ِفـي ا            
  .وغريه" و"فقط، 

 مثال لالسم الصحيح املـضاف إىل يـاء املـتكلّم، أمـا كـسر احلـرف الّـذي             ]¼غالمي½ـك[ :قوله  )١(
وقع قبل اليـاء فلمناسـبة اليـاء، وأمـا سـكون اليـاء فللتخفيـف، وأمـا حركتـها فـألنّ األصـل ِفـي                     

 لئالّ يلزم االبتداء بالـساكن، واألصـل ِفـي احلركـة           الكلمات الِّتي على حرف واحد هو احلركة؛      
  ".ي"هو الفتح للخفّة، 

 اهلذيل بضم اهلاء وفتح الذال اسم قبيلة، فإنهم يقلّبون األلـف الِّتـي كانـت ِفـي         ]خالفاً للهذيل [ :قوله  )٢(
اسـبة اليـاء ولَـم    آخر املضاف إلَى ياء املتكلّم ياء؛ ألم لَما أرادوا كسر األلف قبل يـاء املـتكلّم ملن            

، ¼رحـي ½ و ¼عـصي ½: يقدروا فقلّبوا األلف ياء، فاجتمع املتجانسان فأدغموا أحدمها ِفي اآلخـر حنـو            
؛ وذلك ألنّ ألف ¼غالماي½: وأما ألف التثنية ِفي آخر املضاف إلَى ياء املتكلّم فال تقلّب اتفاقاً فيقال        

  ".غ"باملنصوب والْمجرور، التثنية عالمة الرفع فلو قلّبت ياء اللتبس املرفوع 
 سواء كانت الياء للتثنية أو اجلمـع أدغمـت تلـك اليـاء ِفـي يـاء املـتكلّم                   ]إخل...ياء مكسوراً [ :قوله  )٣(

الجتماع املثلني مع سكون األول ِفي ما هوكالكلمة الواحدة، وفتحت ياء املتكلّم؛ لـئالّ يلـزم التقـاء         
 . وغريه"غ"الساكنني، وإنما اختري الفتح للخفّة، 
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 )١(آخره كان وإن ،¼قاضي ½القاضي يف :تقول الساكنان يلتقي لئالّ الثانية
 :تقول اآلن عملت كما وعملت ياء قلبتها قبلها ما مضموماً واواً
 :تقول ماملتكلّ ياء إىل مضافة الستة األمساء ويف ،¼مسلمي جاءين½
 ،قوم عند ¼فمي½و)٢(األكثر عند¼ يِف½و¼ يوهِن ¼ميح½و ¼يأِب½و ¼أخي½
  ع: القائل وقول أصالً مضمر ىإلَ يضاف ال¼ ذو½و

ذووه الناس من الفضل ذا يعرف ماإن  
 وهـن  وحـم  وأب أخ ½:قلـت  اإلضـافة  عن)٣(األمساء هذه قطعت وإذا،  شاذّ
 اأمـ  ،اجلـر  حرف بتقدير هكلّ هذا ،ةألبت اإلضافة عن يقطع ال¼ ذو½و ،¼فمو
 .تعاىل اهللا شاء إن الثالث القسم يف فسيأتيك لفظاً اجلر حرف فيه يذكر ما

                                                
إن كان آخر املضاف إىل ياء املتكلّم واواً مضموماً ما قبلها قلّبت تلك           :  أي ]إخل... إن كان [ :قوله  )١(

الواو ياء وأدغمت الياء املبدلة عن الواو ِفي ياء املتكلّم؛ ألنّ الواو والياء إذا اجتمعتا ِفي كلمة واحدة            
  .ء يف الياءواألوىل منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت اليا

األفـصح رد الـواو وقلبـها يـاء وإدغامهـا ِفـي يـاء        :  بكسر الفـاء وتـشديد اليـاء، أي      ]ِفي عند األكثر  [ :قوله  )٢(
 عنـد قـوم بقلـب الـواو ميمـاً      ¼فمـي ½ أيضاً بالرد والقلب واإلدغـام، و ¼أِبي½ و¼أخي½املتكلّم، وأجاز املبرد    

صيح؛ ألنّ قلب الواو ميماً ِفي اإلفراد للضرورة وهي أنّ الـواو لَـو لَـم    قياساً على حالة اإلفراد، ولكنه ليس بف  
قبلـها، فوجـب حـذف األلـف اللتقـاء الـساكنني ومهـا األلـف          تقلّب ميماً لقلّبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما    

والتنوين فبقي االسم املعرب على حـرف واحـد، وال ضـرورة ِفـي اإلضـافة لعـدم موجـب حـذف األلـف                    
  .وغريه" غ"ن الواو واملوجب هو التقاء الساكنني، فرد إلَى األصل وال يقلّب ميماً ِفي اإلضافة، املبدلة ع

 ¼إخل... أخ وأب½: األمساء اخلمسة األول إذا قطعتـها عـن اإلضـافة قلـت      :  أي ]هذه األمساء [ :قوله  )٣(
وضعها الزمة لإلضـافة إلَـى    ال يقطع عن اإلضافة ل    ¼ذُو½حبذف الماِتها وجبعل إعراِبها على عيناِتها، و      

  ".غ. "اسم اجلنس املظهر



  
  

 

 كان املعربة األمساء من تمر يتالّ أنّ اعلم التوابع يف)١(:اخلامتة
واملنصوبات املرفوعات من العوامل دخلتها بأن صالةباأل هاإعراب 

 ؛¼التابع½ ىويسم قبله، ما بتبعية االسم إعراب يكون فقد وارورات،
 نم سابقه بإعراب معرب ثاٍن كلّ)٢(وهو ،اإلعراب يف قبله ما يتبع ألنه

                                                
 لَما فرغ عن املقاصد الثلثة املشتملة على بيان املعربات باألصالة شرع ِفي ]إخل... اخلامتة[ :قوله  )١(

أقصى الشئ وآخرته :  واخلامتة¼إخل... اخلامتة½: ة، فقالاخلامتة احملتوية على بيان املعربات بالتبعي
 ¼فواعل½ ووزنه ال جيمع على وزن ¼فاعل½التابع على وزن : وعاقبته، والتوابع مجع تابع، فإن قلت

امسي ووصفي، فالوصفي ال : وزن الفاعل على قسمني: فكيف يصح أن يكون التوابع مجع تابع، قلنا
 امسي؛ ألنه جعل امساً ألمور مخسة فنقل ¼فاعل½مسي جيمع عليه، والتابع جيمع على هذا الوزن، واال

  .وغريه" سن "،¼كاهل½ مجع ¼كواهل½ـمن الوصفية إلَى االمسية، فلهذا جيمع عليه ك
 مبنـزلة اجلنس من حيث إنه ¼وهو كلّ ثان½:  هذا شروع ِفي تعريف التابع، فقوله]وهو[ :قوله  )٢(

 فصل ¼معرب بإعراب سابقه½:  وحنو ذلك، وقوله¼إنّ½ وخرب ¼كان½ن خربيشتمل التابع وغريه م
زيد قائم زيد ½ و¼إنّ إنّ زيداً قائم½ و¼ضرب ضرب زيد½خرج به ما ليس مبعرب بإعراب سابقه كـ

 الثانية واجلملة الثانية تابع؛ ألنه تأكيد لكنه ليس ¼إنّ½ الثاِني و¼ضرب½ فإنّ كلّ واحد من ¼قائم
 فإنّ كلّ واحد منهما وإن كان ثانياً لكنه ليس ¼إنّ½ وخرب ¼كان½، وكذا خرج خرب بإعراب سابقه

 ِفي مثل ¼عاقل½من مقتض واحد، فرفع :  أي¼من جهة واحدة½: مبعرب بإعراب سابقه، وقوله
من جهة فاعلية موصوفه ال من جهة فاعلية أخرى، وكذا :  من جهة واحدة أي¼جاءِني رجل عاقل½
املراد من جهة واحدة أن يكون إعراب : ، فإن قلت¼مررت برجل عاقل½ و¼اقالًرأيت رجالً ع½

الثاِني والسابق مبقتض واحد وخرب املبتدأ كذالك؛ ألنه ثان بإعراب سابقه وهو املبتدأ مبقتض 
 فإنه ثان بإعراب سابقه وهو ¼أعطيت½ و¼علمت½واحد وهو الفاعلية، وكذا املفعول الثاِني من باب 

املراد : ألول مبقتض واحد وهو املفعولية، فينبغي أن يكون كلّ واحد منها تابعاً، قلنااملفعول ا
باجلهة الواحدة وحدة فردية، فيخرج خرب املبتدأ؛ إذ جهة رفع املبتدأ واخلرب متحدة نوعاً وهو 

 جهة كونه مسنداً إليه الفاعلية ال فرداً؛ ألنّ فاعلية اخلرب غري فاعلية املبتدأ؛ ألنّ فاعلية املبتدأ من
 ¼علمت½وفاعلية اخلرب من جهة كونه جزء ثانياً من اجلملة، وكذا جهة نصب مفعولَي باب 
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 والتأكيد باحلروف والعطف النعت)١(:أقسام مخسة والتوابع واحدة، جهة
 متبوعه يف معىن على يدلّ تابع)٢(النعت : ،البيان وعطف والبدل
 رجل جاءين ½:حنو متبوعه)٣(قمتعلّ يف أو¼ عامل رجل جاءين ½:حنو

                                                
 متحدة نوعاً وهو املفعولية ال فرداً؛ ألنّ مفعولية الثاِني غري مفعولية األول؛ ألنّ مفعولية ¼أعطيت½و

 به ومفعولية املفعول األول من جهة كونه  من جهة كونه حمكوماً¼علمت½املفعول الثاِني من باب 
 من جهة كونه مأخوذاً ومفعولية املفعول ¼أعطيت½حمكوماً عليه، ومفعولية املفعول الثاِني من باب 

: وع كقوِلهمبتف منقوض بالتابع املقدم على املالتعري: األول من جهة كونه آخذاً، فإن قلت
جاءِني ½ ِفي مثل ¼بكر½ وبنحو ¼عليكم السالم ورمحة اهللا½ : فإنّ أصله¼ورمحة اهللا عليكم السالم½

إنّ املراد بالثاِني املتأخر ِفي : ، قلنا¼زيد½ فإنه تابع مع أنه ليس بثان بالنظر إىل ¼زيد وعمرو وبكر
خر ملراد بالثاِني املتأ متأخر رتبة ولوكان مقدماً ذكراً، وأيضاً أنّ ا¼ورمحة اهللا½ـالرتبة ال ِفي الذكر ف

  .وغريه" سن"بالنظر إلَى املتبوع ال بالنظر إىل غريه، 
التوابع مخسة ½:  لَما فرغ عن تعريف التابع شرع ِفي بيان تقسيمه فقال]مخسة أقسام[ :قوله  )١(

وع أو بت املقصود بالنسبة إما تابع أو م وإنما احنصر التوابع ِفي مخسة أقسام؛ ألنّ¼إخل... أقسام
قصود هو التابع فهو البدل، وإن كان املقصود هو املتبوع فالغرض من إيراد كالمها فإن كان امل

وع أو تقرره أو توضيحه، فإن كان الغرض هو األول فهو بتاللة على معىن هو ثابت ِفي املالتابع إما د
النعت، وإن كان الثاِني فهو التأكيد، وإن كان الثالث فهو عطف البيان، وإن كان املقصود كليهما 

  ".سن"فهو العطف باحلروف، 
 ¼تابع½:  قدمه على سائر التوابع لكونه أشد متابعة وأكثر استعماالً وأوفر فائدة، وقوله]النعت[ :قوله  )٢(

يدلّ على ½: جنس من حيث إنه شامل للتوابع كلّها، وفصل من حيث إنه خيرج عنه غري التوابع، وقوله
  .وغريه" ي"بع،  احتراز عن باقي التوا¼معىن ِفي متبوعه

النعت إما دالّ على معىن ِفي :  أي¼ِفي متبوعه½:  عطف على قوله]إخل... أو ِفي متعلّق متبوعه[ :قوله  )٣(
املنعوت وهذا قسم أول من النعت، أو دالّ على معىن هو ثابت ِفي متعلّق املنعوت بأن قام بالّذي بينه 

جاءِني رجل ½: تعلّق إما قريب من النسب حنووبني املنعوت عالقة وهذا قسم ثان من النعت، وامل
جاءِني رجل ½:  أو قريب من امللك حنو¼جاءِني رجل عاِلم غالم أبيه½:  أو بعيد عنه حنو¼عاِلم أبوه

  ".ي"، ¼جاءِني رجل طويل ثوبه½:  أو املخالطة حنو¼حسن غالمه
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 عشرة يف متبوعه يتبع)١(والقسم األول ،أيضاً ¼صفة½ ىويسم¼ أبوه عامل
 واجلمع والتثنية واإلفراد والتنكري والتعريف اإلعراب يف شياءأ

 ورجال عاملان ورجالن عامل رجل جاءين ½:حنو والتأنيث والتذكري
 يف متبوعه يتبع ماإن)٢(الثاين والقسم ،¼عاملة وامرأة العامل وزيد عاملون
 :تعاىل كقوله والتنكري والتعريف اإلعراب :أعين فقط لاألو اخلمسة

                                                
ي متبوعه يتبع متبوعه ِفي عشرة النعت الّذي يدلّ على معىن هو ثابت ِف:  أي]القسم األول[ :قوله  )١(

ِفي الرفع والنصب واجلر، والسبعة الباقية :  أي¼ِفي اإلعراب½: أشياء، ثلثة منها ذكر جمملة ِفي قوله
أحد من اإلعراب وثان من التعريف والتنكري : إخل، ويوجد أربع منها ِفي كلّ تركيب... هي التعريف

من التذكري والتأنيث، إالّ إذا كانت النعت مصدراً فحينئذ وثالث من اإلفراد والتثنية واجلمع ورابع 
 ¼امرأة عدل½ و¼رجال عدل½ و¼رجالن عدل½ و¼رجل عدل½: يستوي مجيع هذه األمور حنو

:  فإنه مفرد مذكّر ال غري حنو¼ِمن½ـ، أوكانت النعت أفعل التفضيل ِب¼نساء عدل½ و¼امرأتان عدل½و
نساء أفضل ½ و¼امرأة أفضل من أية امرأة½ و¼ من أي رجلرجال أفضل½ و¼رجل أفضل من أي رجل½

امرأة ½ و¼رجل عالمة½: ، أوكانت النعت صفة يستوي فيها املذكّر واملؤنث حنو¼من أية امرأة
:  أي¼امرأة صبور½ و¼رجل صبور½:  حنو¼فاعل½ مبعىن ¼فعول½، أو كانت النعت على وزن ¼عالمة

جمروح :  أي¼امرأة جريح½ و¼رجل جريح½ـ ك¼مفعول½عىن  مب¼فعيل½صابر وصابرة، أو على وزن 
وجمروحة، وإنما وجب تبعية النعت للمنعوت ِفي هذه األشياء ِفي القسم األول ملكان االتحاد بني 

  ".ي"الصفة واملوصوف فيما صدقا عليه، ولقيامها باملوصوف، 
 ثابت ِفي متعلّق متبوعه يتبع متبوعه النعت الّذي يدلّ على معىن هو: أي] والقسم الثاِني[ :قوله  )٢(

ِفي اإلعراب والتعريف والتنكري، وال يتبع ِفي اخلمسة األخرى بل : ِفي اخلمسة األول فقط أي
ه فيها حكم الفعل الّذي فاعله ظاهر؛ ألنّ النعت ِفي هذا القسم يشبه الفعل من حيث إنّ محك

تذكريه إذا كان الفاعل مذكّراً وتأنيثُه إذا كان كالّ منهما مسند إىل ما بعده، فكما أنّ الفعل جيب 
مؤنثاً حقيقيا وإفراده إذا كان مظهراً مثنى كان أو جمموعاً، فكذا النعت بالنسبة إىل ما بعده 

برجال ½ و¼برجلني قائم أبومها½ و¼بامرأة قائم غالمها½ و¼مررت برجل قائمة جاريته½: فتقول
  .وغريه" غ"، ¼ذاهب غالمهم
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﴿اِمنلُهِة الظَّاِلِم أَهيـِذِه الْقَرختصيص )١(النعت وفائدة، ]٧٥: النساء[﴾ ه 
 كانا إن وتوضيحه ،¼عامل رجل جاءين ½:حنو نكرتني كانا إن املنعوت
 )٢(الثناء دمجرِل يكون وقد ،¼الفاضل زيد جاءين ½:حنو معرفتني
 :حنو للذم ونيك وقد ،ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم﴿ :حنو واملدح

نفْخةٌ ﴿ :حنو)٣(قد يكون للتأكيد و،¼الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ½
  ..............................................،]١٣:قةاحلا[واِحدةٌ﴾

                                                
 سواء كانت النعت من القسم األول أو الثاِني تفيد التخصيص ِفي املنعوت إن كان ]فائدة النعت[ :لهقو  )١(

: املنعوت نكرة، والتخصيص عند النحاة عبارة عن تقليل الشيوع ِفي اإلام احلاصل ِفي املنكّرات حنو
 الرجل، فإذا وصف  كان حبسب الوضع حمتمالً لكلّ فرد من أفراد¼رجل½:  فإنّ قولك¼رجل عاِلم½
توضيح :  أي¼توضيحه½:  زالت الشيوع وختصص بفرد من األفراد الْمتصفة بالعلم، وقوله¼عاِلم½ـب

 فإنّ ¼زيد الفاضل½: إخل، والتوضيح عبارة عن رفع االحتمال احلاصل ِفي املعارف حنو... املنعوت
  ".غ"ال الغري،  رفع احتم¼الفاضل½ـ حيتمل الفاضل وغريه فلَما وصف ب¼زيد½: قولك

ِلمحض الثناء واملدح من غري ختصيص وتوضيح، وذلك إذا كان املوصوف :  أي]ِلمجرد الثناء[ :قوله  )٢(
معلوماً عند املخاطب بذلك الوصف قبل ذكره، فإن لَم يكن معلوماً عنده بذلك الوصف قبل الذكر لَم 

  .يكن النعت ِلمحض الثناء واملدح بل للثناء والتوضيح
:  فإنّ قوله¼نفخة واحدة½: يكون النعت للتأكيد إذا دلّ على معىن يدلّ عليه املنعوت حنو] للتأكيد[ :هقول  )٣(

 للوحدة فيدلّ على ¼نفخة½ نعت مؤكّد؛ ألنه يدلّ على معىن هو مدلول املوصوف؛ ألنّ التاء ِفي ¼واحدة½
النعت ½ ويسمى بـ¼عميقاجلسم الطويل العريض ال½: الواحد، وقد يكون النعت لكشف املاهية حنو

: ، والفرق بني النعت املؤكّد والنعت الكاشف أنّ األول يؤكّد بعض مفهوم املنعوت حنو¼الكاشف
، والثاِني يكشف متام ماهية املنعوت كما مر، وقد يكون النعت للتعميم ¼بدر رفيع½ و¼عذاب شديد½

يوماً ال أمر زائد على ذلك من كونه يوم  يقصد فيه مجرد كونه ¼كان زيد ِفي يوم من األيام½: حنو
 يقصد فيه جمرد كونه رجالً ال أمر زائد على ¼جاءِني رجل من الرجال½: اخلميس أو يوم اجلمعة، وحنو

  ".غ"، ¼أنا زيد الفقري½: ذلك من كون عاِلماً أو شاعراً، وقد يكون للترحم حنو
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 أبوه برجل مررت ½:حنو)١(ةاخلربي باجلملة توصف النكرة أنّ واعلم
:. به يوصف وال)٢(يوصف ال واملضمر ،¼أبوه قام أو عامل

وكالمها متبوعه إىل نسب ما إليه ينسب تابع باحلروف )٣(العطف 
                                                

النكرة، وال يوصف ِبها املعرف؛ ألنّ النكرة ال تقع  ألنّ اجلملة ِفي قوة ]باجلملة اخلربية[ :قوله  )١(
صفة للمعرفة، وإنما توصف النكرة باجلملة اخلربية أما باجلملة فألنّ الغرض من النعت هو 
الداللة على معىن هو ثابت ِفي املنعوت وهذا الغرض كما حيصل باملفرد كذلك حيصل 

مر والنهي والتمني وغريها ال تقع صفة وال صلة وال باجلملة، وأما باخلربية فألنّ اإلنشائية كاأل
  ".ي"حاالً فال خرباً، 

ال يكون شئ صفة للمضمر؛ ألنّ فائدة الصفة األصلية ِفي املعارف هو التوضيح :  أي]ال يوصف[ :قوله  )٢(
وضمري املتكلّم واملخاطب أعرف املعارف فتوضيحه حتصيل احلاصل، وأما ضمري الغائب فمحمول 

ه طرداً للباب، وكذا ال يوصف شئ باملضمر؛ ألنّ املوصوف جيب أن يكون أعرف من الصفة أو علي
يشكل هذا األصل ِفي : مساوياً لَها، وال شئ أعرف من املضمر وال مساو له حتى يوصف به، فإن قلت

  عند سيبويه؛ ألنّ املضاف إىل ضمري املخاطب أعرف من العلَم عنده،¼مررت بزيد صديقك½: حنو
 عند الكوفيني؛ ألنّ املوصول أعرف من املعرف بالالم ¼مررت بالرجل الّذي قام أبوه½: وِفي حنو

:  عند ابن السراج؛ ألنّ اسم اإلشارة أعرف من العلَم عنده، قلنا¼مررت بزيد هذا½: عندهم، وِفي حنو
ذلك املذهب ال إذا وجد األعرف ِفي مذهب حال كونه واقعاً صفة لغري األعرف فهو بدل عند صاحب 

 ِفي املثال الثاِني بدل عند ¼الّذي½ ِفي املثال األول بدل عند سيبويه ال صفة، وكذا ¼صديقك½ـصفة، ف
الكوفيني ال صفة، وكذا اسم اإلشارة ِفي املثال الثالث بدل عند ابن السراج ال صفة، فال يرد ما 

  .ملخصاً" و، مق"ذكرت، 
 إذا مالت إليها، ولقّب ¼عطفت النخلة إىل االرض½: إلمالة كما يقالا:  هو ِفي اللغة]العطف[ :قوله  )٣(

؛ ألنه مع متبوعه ¼عطف النسق½ـهذا القسم من التوابع به إلمالة املعطوف إىل ما قبله، وسمي أيضاً ب
 جنس ¼تابع½: على نسق واحد؛ ألنّ كال منهما مقصود بالنسبة، وِفي االصطالح ما قال املص، فقوله

 املراد بالنسبة أعم من أن تكون على وجه اإلجياب ¼إخل... ينسب إليه½: توابع كلّها، وقولهشامل لل
 فصل خرج به سائر التوابع غريه؛ ألنّ غريه إن كان بدالً ¼إخل... كالمها½: أو السلب، وقوله

  .وغريه" مق"فاملقصود هو التابع فقط، وإن كان غري البدل فاملقصود هو املتبوع فقط، 



  
  

 

 بينه يكون أن وشرطه ،¼النسق عطف ½ىويسم ،النسبة بتلك مقصودان
 إن الثالث القسم يف ذكرها وسيأيت العطف حروف أحد متبوعه وبني
 املرفوع ضمريال على عطف وإذا، )١(¼وعمرو زيد قام ½:حنو تعاىل اهللا شاء
 إالّ¼ وزيد أنا ضربت ½:حنو املنفصل بالضمري)٢(تأكيده جيب صلملتا
 مجرورالْ الضمري على عطف وإذا ،¼وزيد اليوم ضربت ½:حنو)٣(فصل إذا

 أنّ واعلم ،¼وبزيد بك مررت ½:حنو حرف اجلر)٤(إعادة جيب
                                                

 تابع ينسب إليه ما نسب إىل متبوعه وهو القيام وكالمها مقصودان ¼عمرو½ـ ف]زيد وعمرو[ :ولهق  )١(
  .بنسبة القيام

تأكيد ضمري مرفوع متصل بارزاً كان أو مستتراً بالضمري املرفوع املنفصل :  أي]جيب تأكيده[ :قوله  )٢(
الفعل لفظاً ومعىن فلو عطف عليه بال أوالً ثُم عطف عليه؛ ألنّ الضمري املرفوع املتصل كاجلزء من 

تأكيده أوالً مبنفصل لزم العطف على بعض حروف الكلمة وهو باطل فيجب تأكيده مبنفصل، وهذا 
عند املص، وذهب البصريون إىل أنه مستحسن ال واجب، فيجوز العطف على الضمري املرفوع املتصل 

على ½: إىل جوازه بال قبح، وإنما قال املصبال تأكيده باملنفصل عندهم لكن على قبح، والكوفيون 
 احترازاً عما إذا عطف على املنصوب املتصل أو على املرفوع املنفصل، فإنه جيوز ¼املرفوع املتصل

  .وغريه" ي"، ¼ما جاءِني إالّ أنت وزيد½ و¼ضربتك وزيداً½: مطلقاً سواء أكّد باملنفصل أو ال حنو
أكّد الضمري املرفوع املتصل باملنفصل قبل العطف عليه ِفي : اء مفرغ أياستثن ]إالّ إذا فصل[ :قوله  )٣(

مجيع األوقات إالّ وقت وقوع الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه فحينئذ جيوز ترك التأكيد، 
ما أَشركْنا والَ ﴿:  أو بعده كقوله تعاىل¼ضربت اليوم وزيد½: وسواء كان الفصل قبل العاطف حنو

، وإنما جاز ترك التأكيد عند الفصل لطريان فتور ِفي املعطوف باعتبار البعد ]١٤٨ :األنعام[﴾آباؤنا
  ".ي"عن املتبوع، 

 ألنّ االتصال بني اجلار والْمجرور أشد من االتصال الّذي بني الفعل ]إخل... جيب إعادة[ :قوله  )٤(
ل بال تأكيده باملنفصل كذلك ال جيوز والفاعل، فلما لَم جيز العطف على الضمري املرفوع املتص

 أنّ وجوب إعادة اجلار ِفي حال السعة، وجيوز اعلمالعطف على الضمري الْمجرور بال إعادة اجلار، و
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 أو لشئ صفة لاألو كان إذا :أعين)١(عليه املعطوف حكم يف املعطوف
 حيث أنه فيه)٢(والضابطة ،أيضاً كذلك فالثاين حاالً أو لةص أو ألمر خرباً
 ال وحيث العطف، جاز عليه املعطوف مقام املعطوف يقام أن جيوز
 املعطوف كان إن جائز خمتلفني عاملني معمويل على والعطف، )٣(فال

                                                
تركها ِفي حال االضطرار عند البصريني، وأجاز الكوفيون تركها مطلقاً، وعن اجلرمي أنه جيوز 

  ".ي "،¼مررت بك نفسك وزيد½:  بظاهر حنوالعطف بغري اإلعادة إذا كان الضمري جمروراً
إذا كان املعطوف عليه صفة لشئ أو خرباً ألمر أو صلة أو :  أي]ِفي حكم املعطوف عليه[ :قوله  )١(

زيد عاقل ½ و¼جاءِني زيد العاِلم والبالغ½: حاالً فكان املعطوف أيضاً صفة أو صلة أو حاالً حنو
، وكذا إذا وجب أن يكون ِفي ¼د مشدوداً وقائماًضرب زي½ و¼قام الّذي صلّى وصام½ و¼وشاعر

زيد قام أبوه وقعد ½: املعطوف عليه ضمري وجب أن يكون ِفي املعطوف أيضاً ضمري فيجوز أن يقال
 أنّ املعطوف ِفي حكم املعطوف عليه اعلم، ثُم ¼زيد قام أبوه وقعد أخ½:  وال جيوز أن يقال¼أخوه

 ¼يا زيد وعبد اهللا½ و¼ال رجلَ وزيد½: إالّ فيما خيتص باملعطوف عليه وال يتعداه إىل غريه كالبناء حنو
 الِّتي لنِفي اجلنس خيتص بامسها املنكّر فال يتعدى إىل ما عطف عليه من املعرفة، ¼الَ½فإنّ بناء اسم 

ى إىل ما عطف عليه من املضاف، وكذا وكذا بناء املنادى خيتصباملنادى املفرد املعرفة فال يتعد 
يا ½: التجرد عن الالم خيتص باملنادى لدفع اجتماع آلتي التعريف فال يتعدى إىل ما عطف عليه حنو

، وكذا اشتمال الضمري خمتص باخلرب املشتق فال يتعدى إىل ما عطف من اجلوامد ¼زيد واحلارث
  ".ي" فال يكون املعطوف ِفي هذه املواضع ِفي حكم املعطوف عليه، ¼زيد شجاع وغالم½: حنو

إخل، وبيان الضابطة إشارة إىل األصل الّذي يقتضي أن ... األصل والقاعدة:  أي]إخل... والضابطة[ :قوله  )٢(
فيكون يكون املعطوف ِفي حكم املعطوف عليه؛ ألنه إذا جاز إقامة املعطوف مقام املعطوف عليه 

املعطوف قائماً مقام املعطوف عليه تقديراً، وهو يقتضي أن يأخذ املعطوف حكم املعطوف عليه؛ ألنّ 
الشئ إذا قام مقام غريه يأخذ حكمه، أال ترى أنّ مفعول ما لَم يسم فاعله لَما قام مقام الفاعل أخذ حكمه، 

 لَما قام مقام املضاف ]٨٢ :يوسف[ِل الْقَريةَ﴾واسأَ﴿: وأنّ املضاف إليه الّذي هو القرية ِفي قوله تعاىل
  ".ي" أخذ حكمه وهو اإلعراب، ¼أهل½الْمحذوف وهو 

  حيث ال جيوز أن يقوم املعطوف مقام املعطوف عليه فال جيوز العطف،:  أي]حيث ال فال[ :قوله  )٣(
    Å         j   ١١٦  

k  l 

i  j  

يف 

 ١١٦  

 



  
  

 

 واحلجرة زيد الدار يف ½:حنو كذلك واملعطوف)١(ماًمقد جمروراً عليه
 عند )٢(مطلقاً جيوز أن ماوه آخران مذهبان سئلةامل هذه ويف ،¼عمرو
سيبويه عند)٣(مطلقاً جيوز وال اءالفر...................................  

                                                
 ¼عمرو½ربية عن  على اخل¼ذاهب½ وجب الرفع ِفي ¼ما زيد قائماً وال ذاهب عمرو½: فِفي مثل قولك

 ¼ما زيد ذاهباً عمرو½:  فيكون التقدير¼زيد½ لكان خرباً عن ¼قائماً½املبتدأ؛ إذ لو نصب عطفاً على 
 مقام ¼ذاهب عمرو½ فإذا لَم جيز أن يقوم ¼ما½وهو ممتنع ِلخلوه عن العائد الواجب ِفي اخلرب إىل اسم 

  ".ي"لى اجلملة،  لَم جيز عطفه عليه، بل الواجب عطف اجلملة ع¼قائماً½
 عطف ¼احلجرة½ـ ف¼ِفي الدار زيد واحلجرة عمرو½: مقدماً على املرفوع حنو:  أي]مقدماً[ :قوله  )١(

 والعامل فيه االبتداء، أو على املنصوب ¼زيد½ عطف على ¼عمرو½و¼ ِفي½ والعامل فيه ¼الدار½على 
علم وغريه من البصريني املتأخرين،  وهذا هو مذهب األ¼إنّ ِفي الدار زيداً واحلجرة عمرواً½: حنو

وهو الّذي اختاره املص، وإنما جاز العطف على معمولَي عاملني خمتلفني ِفي صورة تقدمي الْمجرور؛ 
  شعر: ألنه مسموع من العرب كما ِفي قول الشاعر

  والناِر توقَد ِباللَيِل ناراً  أَكُلَّ امرٍء تحسِبين امرًء
 ¼ِامرًء½ عطف على ¼ناراً½: ، وقوله¼كُلّ½ الْمجرور، والعامل فيه ¼ِامرٍء½ عطف على ¼الناِرو½: فقوله  

 فإنّ ¼وما كُلُّ سوداَء تمرةً والَ بيضاَء شحمةً½، وكما ِفي مثل ¼تحسِبين½املنصوب، والعامل فيه 
، ¼تمرةً½ عطف على ¼شحمةً½ و¼كُلّ½ والعامل فيه  الْمجرور،¼سوداَء½ الْمجرور عطف على ¼بيضاَء½

، فاقتصر اجلواز على صورة السماع؛ ألنّ ما خالف القياس يقتصر على موِرد ¼ما½والعامل فيه 
  ".ي "،¼إخل... جمروراً مقدماً½: السماع، ولَم يسمع إالّ ِفي صورة تقدمي الْمجرور، وهلذا قال املص

 جيوز الفراء العطف على معمولَي عاملني ،سواء كان املقدم جمروراً أو ال:  أي]مطلقاً[ :قوله  )٢(
إنّ زيداً ِفي ½: خمتلفني قياساً على معمولَي عامل واحد إالّ إذا وقع الفصل بني العاطف والْمجرور حنو

نّ ؛ ألنّ الواو حرف ضعيف فال تقوم مقام عاملني خمتلفني فتعمل عملهما، وأل¼الدار وعمرواً احلجرة
 ¼ِفي½ فقد وقع بني ¼ِفي½ و¼إنّ½ إذا قامت مقام ¼إنّ زيداً ِفي الدار وعمرواً احلجرة½الواو ِفي 

  ".ي" فال جيوز العطف باالتفاق، ¼ِفي عمرواً احلجرة½: وجمرورها فاصل أجنِبي؛ إذ التقدير
مولَي عاملني خمتلفني سواء كان املقدم جمروراً أوال، ال جيوز العطف على مع:  أي]مطلقاً[ :قوله  )٣(

عند سيبويه وغريه من البصريني املتقدمني؛ ألنّ الواو حرف علّة ضعيف العمل فال تقوم مقام العاملني 
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: ٣(أو على)٢(إليه نسب فيما املتبوع تقرير على يدلّ تابع)١(التأكيد( 
 )٤(:قسمني على والتأكيد املتبوع، أفراد من فرد لكلّ احلكم مشول
تكريراللفظ وهو)٥(لفظي جاء جاء½ ¼زيد زيد جاءين ½:حنو لاألو 
  .............................................................،¼زيد

                                                
املختلفني، ومحلوا األمثلة املذكورة قبل على حذف املضاف وإبقاء املضاف إليه على إعرابه 

باجلر ] ٦٧ :األنفال[﴾نيا واللّه يِريد اآلِخرِةدتِريدونَ عرض ال﴿: مستدلّني ِبما جاء ِفي بعض القرأة
  ".غ"عرض اآلخرة، حذف املضاف وأبقي املضاف إليه على إعرابه، : أي

 جنس شامل جلميع ¼تابع½:  فاألول مهموز الفاء والثاِني معتلّ الفاء، وقوله¼التوكيد½ ويقال ]التأكيد[ :قوله  )١(
 فصل خرج به مجيع  ماعدا التأكيد وانطبق احلد على ¼إخل...ر املتبوعيدلّ على تقري½: التوابع، وقوله

  ".ي"الْمحدود، 
: يدلّ التابع على تقرير املتبوع ِفي نسبة احلكم إىل املتبوع حنو:  أي]ِفي ما نسب إليه[ :قوله  )٢(

ن نسبة  وحيتمل أن تكو¼زيد½ موجب لنسبة الفعل إىل ¼جاءِني زيد½:  فإنّ قولك¼جاءِني زيد نفسه½
غالمه أو رسوله أو مكتوبه، وإنما نسب إىل زيد جمازاً فإذا : الفعل إىل غريه حقيقة وهو متعلّقه أي

  .ملخصاً" قط" تقررت نفس زيد ِفي نسبة الفعل إليه، ¼نفسه½: قلت
يدلّ على مشول نسبة الفعل إىل :  أي¼إخل...على تقرير½:  عطف على قوله]إخل... أو على[ :قوله  )٣(

 موجب الشمول واإلحاطة، لكنه ¼جاءِني القوم½:  فإنّ قولك¼جاءِني القوم كلّهم½: تبوع حنوامل
 دلّ ¼كلّهم½: حيتمل أن يكون املراد أكثر القوم جمازاً بطريق إطالق اسم الكلّ على األكثر، فإذا قلت

  .وغريه"غ"على تقرير أمر القوم ِفي الشمول، 
 التأكيد على قسمني؛ ألنّ التأكيد ال خيلو إما أن يكون بتكرير اللفظ األول  إنما احنصر]على قسمني[ :قوله  )٤(

 والثاِني معنوي ل تأكيد لفظيسن"لفظاً ومعىن أو معىن فقط فاألو."  
وهذا التأكيد جيري ِفي األلفاظ كلّها . إخل... أحدمها تأكيد لفظي: أي] إخل...لفظي[ :قوله  )٥(

ضرب ضرب ½ و¼جاءِني زيد زيد½: احلروف واجلمل وغريها حنوِفي األمساء واألفعال و: أي
  كَلَّا سوف تعلَمونَ﴿:، وقد تزاد ِفي التأكيد اللفظي حرف عطف حنو¼إنّ إنّ زيداً قائم½ و¼زيد

  .وغريه" ي"، ]٤- ٣: التكاثر[ ﴾ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ

و



  
  

 

للواحد¼ العني½و ¼النفس ½هي معدودة بألفاظ)١(وهو ومعنوي ىواملثن 
 والزيدان نفسه زيد جاءين ½:حنو والضمري الصيغة باختالف واموع

 أو وأعينهما عينه ½وكذلك ،¼أنفسهم والزيدون مانفساه أو نفسهماأ
أو أنفسهما اهلندان جاءتين½و ¼نفسها هند جاءتين½ ،¼وأعينهم ماعيناه 
٣(¼كلتا½و ¼كال½و ،¼أنفسهن اهلندات جاءتين½و)٢(¼مانفساه(ىللمثن ةخاص 
 )٤(¼كلّ½و ،¼كلتامها املرأتان قامت½و ¼كالمها الرجالن قام ½:حنو

                                                
خمصوصة حمدودة، وهي تسعة : فاظ معدودة أيالتأكيد املعنوي خمتص بأل:  أي]وهو[ :قوله  )١(

 مبنـزلة ¼عامة½ و¼مجيع½كلمة : مذكورة ِفي املنت وما أخذ منها بالتثنية واجلمع، وقال املالكي
ال نسلّم أنّ التأكيد املعنوي خمتص بألفاظ مذكورة ِفي املنت؛ ألنه قد :  عند سيبويه، فإن قلت¼كلّ½

إنّ املراد بالتأكيد املعنوي التأكيد الّذي يكون : ونون التأكيد، قلنا والم االبتداء ¼إنّ½حيصل بكلمة 
 ،ي"من التوابع ال مطلق التأكيد املعنوي."  

إذا أكّد بالنفس ": ذ" بإيراد صيغة التأكيد مثنى حكاه ابن كيسان، وقال ابن هشام ِفي ]أو نفسامها[ :قوله  )٢(
فراد والتثنية، أفصحها اجلمع، لكراهتهم اجتماع التثنيتني مع اجلمع واإل: والعني املثنى ففيهما ثلث لغات

  .¼قلبا كما½ أوىل من ¼قلوبكما½واألول أوىل؛ ألنّ ": رض"كمال االتصال، وِفي 
يستعمالن لتأكيد املثنى خاصة :  األول للمذكّر والثاِني للمؤنث املثنني خاصة، أي]كال وكلتا[ :قوله  )٣(

قامت ½ و¼قام الرجالن كالمها½: ار من هو غائب أو خماطب أو متكلّم حنوباختالف الضمري باعتب
 احترازاً عن ¼خاصة½: ، وإنما قال¼قمنا كالنا أوكلتانا½ و¼قمتما كالكما أوكلتاكما½ و¼املرأتان كلتامها

  .وغريه" ي"، ¼كلتا½ و¼كال½ـاملفرد واجلمع فإنهما ال يؤكّدان ب
 أو حكماً ¼جاءِني القوم كلّهم أمجعون½: املثنى ِمما هو مجع حقيقة حنو لغري ]إخل... كلّ[ :قوله  )٤(

اشتريت العبد ½ و¼قرأت الكتاب كلّه½: إذا كان مفرداً ذا أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكماً حنو
 دونها، وِفي الكلمات الباقية خيتلف ¼كل½، وخيتلف الضمري الراجع إىل املؤكّد ِفي آخر كلمة ¼كلّه
أمجع أكتع أبتع ½: صيغة باعتبار املؤكّد وال يلحق ِفي آخرها الضمري تقول ِفي املذكّر الواحدال

:  وِفي مجع املذكّر¼مجعاء كتعاء بتعاء بصعاء½:  وِفي املؤنث الواحد واجلمع بتأويل اجلماعة¼أبصع
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 يف الضمري باختالف ىاملثن لغري ¼أبصع½و ¼أبتع½و ¼أكتع½و ¼أمجع½و
 أكتعون أمجعون همكلّ القوم جاءين ½:تقول البواقي يف والصيغِة¼ كلّ½

 أردت وإذا ،¼صعب تعب تعكُ معج هنكلّ النساء قامت½و ¼أبصعون أبتعون
 )١(تأكيده جيب¼ العني½و ¼النفس½ـب صلاملت املرفوع الضمري تأكيد

 ¼كلّ½ـب يؤكد وال ،¼نفسك أنت ضربت ½:حنو املنفصل بالضمري
أو )٢(¼القوم½كـ احس افتراقها يصح وأبعاض أجزاء له ما إالّ¼ أمجع½و

 العبد أكرمت ½:تقول وال¼ هكلّ العبد اشتريت ½:تقول كما)٣(حكماً
                                                

ز األخفش  وأجا،¼جمع كُتع بتع بصع½:  وِفي مجع املؤنث¼أمجعون أكتعون أبتعون أبصعون½
  .وغريه ملخصاً" قط" وهو غري مسموع، ¼مجعاوات½ و¼مجعان½

تأكيد الضمري املرفوع املتصل بالضمري املرفوع املنفصل أوالً ثُم أكّد :  أي]جيب تأكيده[ :قوله  )١(
زيد ½:  يقعان فاعلني كثرياً حنو¼العني½ و¼النفس½، وإنما جيب تأكيده باملنفصل؛ ألنّ ¼العني½ و¼النفس½ـب

 فلو جعال تأكيدين للمتصل املستكن بغري التأكيد باملنفصل لزم التباس ¼بشر جاء عينه½ و¼ضرب نفسه
التأكيد بالفاعل، والتزموا أيضاً ِفي ما ال يلزم ذلك فيه وهو الضمري املرفوع املتصل البارز طرداً للباب، وال 

 لعدم االلتباس حيث ال يصح ¼أمجع½ و¼كلّ½ـحاجة إىل تأكيد املرفوع املتصل باملنفصل إذا أكّد ب
 جلواز تأكيد املضمر املنصوب والْمجرور ¼املرفوع½ـوقوعهما فاعلني، وإنما قيد املص املضمر ب

، وإنما قيد ¼مررت بك نفسك½ و¼ضربتك نفسك½:  بال تأكيدمها أوالً باملنفصل حنو¼العني½ و¼النفس½بـ
:  بال تأكيده أوالً باملنفصل اآلخر حنو¼العني½ و¼النفس½ـفصل ب جلواز تأكيد املضمر املن¼املتصل½ـب
  .وغريه" ي"، ¼أنت نفسك فاعل½

أفراده ِفي احلس، :  وكالرجال، فإنّ كلّ واحد منهما يصح افتراق أجزائه وأبعاضه، أي]كالقوم[ :قوله  )٢(
  .¼أكرمت القوم كلّهم½: وهي زيد وعمرو وبكر إىل غري ذلك فتقول

 كالعبد، فإنه يصح افتراق أجزائه حكماً بالنسبة إىل بعض األفعال كالشراء والبيع؛ ألنه ]أو حكماً[ :قوله  )٣(
 إىل بعض  وال يصح افتراق أجزائه بالنسبة¼اشتريت العبد كلّه½: ميكن شراء نصفه أو ثلثه أو ربعه فتقول

إذ ال ميكن إكرام نصفه أو ثلثه، وال ؛ ¼أكرمت العبد كلّه½:  والذهاب فال يقالاألفعال كاإلكرام وايء
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 معىن هالَ وليس ¼أمجع½ـل أتباع¼ وأبصع وأبتع أكتع ½أنّ واعلم ،¼هكلّ
 :. بدونه ذكرها وال¼ أمجع ½على تقدميها)٢(جيوز فال ،بدونه)١(ههنا
 دون بالنسبة املقصود وهو متبوعه إىل نسب ما إليه ينسب تابع)٣(البدل
ه مدلول ما وهو الكلّ من الكلّ بدل)٤(:أربعة البدل وأقسام، متبوعه

                                                
 نصف زيد أو ذهاب نصف بكر  ميكن جميء؛ إذ ال¼ذهب بكر كلّه½ و¼جاءِنى زيد كلّه½: يصح أن يقال

  .وغريه" شق"
 ألنّ هذه األلفاظ الثلثة موضوعة ملعان ِفي األصل سوا مجع، ؛¼ههنا½: إنما قال ]ههنا[: قوله  )١(

 مشتق من البتع وهو طول العتق مع شدة ¼أبتع½تام، و:  أي¼ول كتيعح½:  مشتق من قوِلهم¼أكتع½ـف
سال، وبالضاد املعجمة مشتق :  أي¼بصع العرق½:  بالصاد املهملة مشتق من قوِلهم¼أبصع½مغرزه، و
؛ ألا ال تدلّ على معىن ¼أمجع½روي، وال تستعمل هذه األلفاظ تأكيداً بدون :  أي¼بضع½: من قوِلهم
  .وغريه" غ "،¼أمجع½راً إالّ إذا ضمت إىل اجلمع ظاه

 لكوِنها أتباعاً له، ثُم ¼أمجع½ على ¼أبصع½ و¼أكتع½الجيوز تقدمي :  الفاء للنتيجة أي]إخل...فال جيوز[ :قوله  )٢(
جاءِني القوم كلّهم ½:  عند الزخمشري فيقال¼أبصع½ على ¼أبتع½ على أخويه ِفي الفصيح، ثُم ¼أكتع½يتقدم 

أبن كيسان : ، وقال¼أبتع½ على ¼أبصع½، وعند البغدادي واجلزويل يتقدم ¼أكتعون أبتعون أبصعونأمجعون 
  ".ي "،¼أمجع½ابتدء بأيتهن شئت بعد 

 احتراز عن ¼وهو املقصود بالنسبة½:  جنس شامل للتوابع كلّها، وقوله¼تابع½:  فقوله]البدل تابع[ :قوله  )٣(
هدون متبوع½: وع، وقولهبا ليست مبقصودة ِبما نسب إىل املتالنعت والتوكيد وعطف البيان؛ أل¼ 

احتراز عن العطف باحلروف؛ ألنه وإن كان تابعاً مقصوداً بالنسبة لكن املتبوع كذلك مقصود بالنسبة، 
؛ ألنه تابع ينسب ¼بل½ـهذا التعريف ليس مبانع عن دخول الغري فيه؛ ألنه دخل فيه املعطوف ب:فإن قلت

إنّ متبوعه مقصود ابتداء لكن أعرض : إىل متبوعه وهو املقصود بالنسبة دون املتبوع، قلناإليه ما نسب 
  .وغريه" غ"عنه لظهور الغلط وقصد املعطوف فكالهما مقصودان ِبهذا املعىن، 

ووجه الضبط أنّ البدل واملبدل منه ال خيلو إما أن يكون بينهما مالبسة أو ال الثاِني ] أربعة[ :قوله  )٤(
ل الغلط، واألول ال خيلو إما أن يكون البدل كلّ املبدل منه أو جزءه أو يكون أحدمها مشتمالً بد

  ".سن"على اآلخر فاألول بدل الكلّ، والثاِني بدل البعض، والثالث بدل االشتمال، 



  
  

 

 من البعض وبدل ،¼أخوك زيد جاءين ½:حنو )١(املتبوع  مدلول
 ،¼رأسه زيداً ضربت ½:حنو املتبوع مدلول ءجز مدلوله  ماوهو الكلّ
 ،¼ثوبه زيد سلب½كـ املتبوع قمتعلّ مدلوله ما وهو)٢(االشتمال وبدل
 رأيت½و ¼جعفر زيد يجاءِن ½:حنو الغلط بعد يذكر ما وهو)٣(الغلط وبدل
 :تعاىل كقوله)٤(نعته جيب معرفة من نكرة كان إن والبدل ،¼ماراًِح رجالً

                                                
ة  يدلّ على أخو¼جاءِني زيد أخوك½:  ِفي قولنا¼ أخوك½إنّ :  فإن قلت]وعبتمدلول امل[ :قوله  )١(

مراده أما : ، قلنا¼زيد½ عني مدلول ¼أخوك½ فكيف يكون مدلول ¼زيد½املخاطب وال يدلّ عليها 
  ".ي"يطلقان على ذات واحدة، : متحدان فيما صدقا عليه أي

 سمي به الشتمال املبدل منه على البدل باعتبار تشويقه إىل البدل حبيث يبقى ]بدل االشتمال[ :قوله  )٢(
:  منتظراً لذكر البدل، هذا هو الوجه املشهور وبه أخذ احلاجِبي وأبو البقاء، وقيلسامع املبدل منه

؛ ألنّ الثوب ¼سلب زيد ثوبه½: سمي به الشتمال البدل على املبدل منه، وقال اجلرجاِني ِفي قوِلهم
  ".ي"لَما اتصل بزيد واشتمل عليه صار مبنـزلة ما هو جزءه فصح البدل، 

 إنما سمي به لكون الغلط سبباً لإلتيان به ال أنه غلط وإالّ فالغلط ِمما ال ثبوت له ]لغلطبدل ا[ :قوله  )٣(
  ".ي"فينبغي أن لَم يذكر، 

نعت البدل النكرة من املعرفة واجب؛ لئالّ يكون املقصود أنقص من غري :  أي]جيب نعته[ :قوله  )٤(
حسن نعته وليس بواجب، : كارة، وقيلاملقصود فأتوا بصفة تكون كاجلابر ِلما فيه من نقص الن

 بدل من ¼أحد½: فإنّ قوله] ١ :اإلخالص[ ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿: يشكل هذا بقوله تعاىل: فإن قلت
تِرتيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز  حم ﴿:اجلاللة ِفي بعض الوجوه ولَم يوصف بشئ، وبقوله تعاىل

 بدل ¼شديد العقاب½:  فإنّ قوله]٣ :الغافر[﴾شِديِد الِْعقَاِب ﴿ :ىل قولهإ] ٢-١ :الغافر[ ﴾الْعِليِم
مررت بزيد ضارب ½: من اجلاللة وهو نكرة؛ ألنّ اإلضافة لفظية ولَم يوصف بشئ، وبنحو قوِلهم

إنّ كال من ذلك بدل على التسامح :  وهو نكرة، قلنا¼زيد½ بدل من ¼ضارب½ فإنّ ¼أبوه
مررت بزيد ½ و¼شِديِد الِْعقَاِبإله ½ و¼ أَحد إلهقُلْ هو اللَّه½: بدل والتقديروباحلقيقة هو صفة ال

رسي فإنه جيوز ترك الوصف إذا ، وميكن أن حيمل ذلك على قول أِبي الفا¼رجل ضارب أبوه
ِس ِبالْواِد الْمقَد﴿ : وحنو¼مررت باإلنسان رجل½: ستفيد بالبدل ما لَم يستفد باملبدل منه حنوا
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 يف ذلك جيب وال، ]١٦-١٥ :العلق[﴾يٍة كَاِذبٍة خاِطئٍَةناِصِبالناِصيِة ﴿
 يوضح صفة غري)٣(تابع البيان عطف :. )٢(املتجانسني يف وال)١(عكسه
قام عبد ½و)٤(¼عمر حفص أبو قام ½:حنو شيء مياس أشهر وهو متبوعه،

  .................................لفظاً بالبدل)٥(، وال يلتبس¼اهللا بن عمر
                                                

؛ ألنه قدس ¼املكرر تقديسه½ امساً للوادي بل مبعىن ¼طوى½إذا لَم جيعل  ]١٦ :النازعات[﴾طُوى
، ثُم ¼مررت بزيد رجل½: مرتني، وإن لَم يكن كذلك ال جيوز ترك الوصف عنده أيضاً حنو

 ال جيب النعت إنما جيب إذا أبدلت النكرة من املعرفة بدل الكلّ خبالف غريه من األبدال؛ فإنه
  ".ي"، ¼مررت بزيد محار½: النعت فيها حنو

 كرة، وهو أن يكون البدل من النكرةعكس ما إذا كان البدل من املعرفة ن:  أي]ِفي عكسه[ :قوله  )١(
  .¼قام أخ لك زيد½: معرفة حنو

 زيد ضرب½: ال جيب النعت ِفي املتماثلني بأن يكونا معرفتني حنو:  أي]وال ِفي املتجانسني[ :قوله  )٢(
 .¼جاءِني رجل غالم لك½: ، أو نكرتني حنو¼أخوك

يوضح ½:  احتراز عن النعت، وقوله¼غري الصفة½:  جنس شامل للتوابع كلّها، وقوله]تابع[ :قوله  )٣(
 احتراز عن باقي التوابع، وال يلزم أن يكون عطف البيان أوضح من املتبوع بل ينبغي أن ¼متبوعه

صل من أحدمها على االنفراد فيصح أن يكون األول أوضح من حيصل من اجتماعهما إيضاح لَم حي
  .وغريه ملخصاً" مخ، ي"الثاِني، 

 إن ذكر حبيث إنه يكون مقصوداً بالنسبة يكون بدالً، وإن ذكر ¼عمر½:  فقوله]عمرحفص أبو [ :قوله  )٤(
بني البدل وعطف حبيث إنه يوضح متبوعه يكون عطف البيان، وقال بعض النحويني ِفي توضيح الفرق 

 وكان امسها عائشة فإن أراد عطف البيان صح النكاح؛ ألنّ ¼زوجتك بنيت فاطمة½: إنه لو قال رجل: البيان
الغلط وقع فيما هو ليس مبقصود بالنسبة، وإن أراد البدل لَم يصح النكاح؛ إذ الغلط وقع فيما هو مقصود 

  ".غ"بالنسبة 
من حيث اللفظ، وذلك ِلما مر ِفي احلد من : لبيان بالبدل لفظاً أيعطف ا:  أي] وال يلتبس[ :قوله  )٥(

أنّ البدل مقصود بالنسبة وذكر املبدل منه للتوطية، وعطف البيان غري مقصود بالنسبة وذكره لتوضيح 
  . املتبوع
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  :شعر الشاعر قول)١(مثل يف
نا اب٢(أَن(اِرِكالت)ٍر)٣ِبش عاً    الِْبكِْريقُوو هقَبرت رِه الطَيلَيع  

 

                                                
إليه  املراد به كلّ ما كان عطف بيان فيه من املعرف بالالم الّذي أضيف ]إخل... ِفي مثل[ :قوله  )١(

  .¼الضارب الرجل زيد½: الصفة املعرفة بالالم حنو
 وال يصح أن يكون بدالً؛ إذ البدل ِفي ¼البكري½ـ عطف بيان ل¼بشر½:  فإنّ قوله]إخل... أنا ابن[ :قوله )٢(

: ، وقوله¼الضارب زيد½ فال يصح لكونه من باب ¼التارك بشر½: حكم تكرير العامل فيكون املعىن
 وإن كان ،¼البكري½ إن جعل مبعىن املصير ومفعوله األول هو ¼التارك½ـعول ثان ل مف¼عليه الطري½
 مبتدأ فهو حال من ¼الطري½، وإن كان ¼الطري½ حال من ¼ترقبه½:  مبعىن طرح فهو حال، وقوله¼التارك½

  .واقعة حوله:  أي¼ترقبه½ مجع واقع حال من فاعِل ¼وقوعاً½: ، وقوله¼عليه½الضمري ِفي 
نسبة إىل بكر بن وائل وهو من شجعان العرب :  التارك القاتل، والبكري]إخل...  التاركأنا ابن[ :هقول )٣(

أنا ابن من جعل البكري مع شجاعته : ولذا يفتخر الشاعر بأنه ابن قاتل هذا الرجل الشجاع فيقول
بة عليه خلروج روحه؛ جمتمعاً عليه الطري إذا ضربه بالسيف وألقاه ِفي املعركة واقعة حوله الطري مترقّ

  ".ي. "ألنّ احليوان ما دام به رمق ال تقربه الطري خصوصاً ِفي اإلنسان

املراد به كلّ ما كان عطف بيان فيه من املعـرف بـالالم الّـذي أضـيف إليـه               ] إخل... ِفي مثل [ :قوله  )١(
  .¼الضارب الرجل زيد½: بالالم حنوالصفة املعرفة 

 وال يصح أن يكون بدالً؛ إذ البدل ِفي ¼البكري½ـ عطف بيان ل¼بشر½: فإنّ قوله] إخل... أنا ابن[ :قوله   )٢(
: ، وقولـه ¼الـضارب زيـد  ½ فال يصح لكونه مـن بـاب   ¼التارك بشر½: حكم تكرير العامل فيكون املعىن  

 وإن كـان  ،¼البكـري ½ إن جعل مبعىن املـصير ومفعولـه األول هـو         ¼التارك½ـ مفعول ثان ل   ¼عليه الطري ½
 مبتدأ فهو حال من ¼الطري½، وإن كان ¼الطري½ حال من ¼ترقبه½:  مبعىن طرح فهو حال، وقوله¼التارك½

  .واقعة حوله:  أي¼ترقبه½ مجع واقع حال من فاعِل ¼وقوعاً½: ، وقوله¼عليه½الضمري ِفي 
نسبة إىل بكر بن وائل وهو من شجعان العرب : التارك القاتل، والبكري] إخل... ك التارأنا ابن[ :قوله   )٣(

أنا ابن مـن جعـل البكـري مـع شـجاعته      : ولذا يفتخر الشاعر بأنه ابن قاتل هذا الرجل الشجاع فيقول       
حـه؛  جمتمعاً عليه الطري إذا ضربه بالسيف وألقاه ِفي املعركة واقعة حوله الطري مترقّبة عليه خلروج رو   

 ".ي. "ألنّ احليوان ما دام به رمق ال تقربه الطري خصوصاً ِفي اإلنسان



  
  

 

 مـع غـريه    )٢(بمركّـ  غـري  وقـع  اسم وهو)١(ياملبِن االسم يِف :ِيالثان الباب
 وحـده  ¼زيد ½وكلفظ ¼ثالثة اثنان، أحد،½ :ومثل)٣(¼ا، ب، ت، ث   ½: مثل
مبِن هفإنومعرب السكون على)٤(بالفعل ي ة،بالقو........................  

                                                
ِفي األمساء اإلعراب وِفي األفعال واحلروف البناء؛ ألنّ  أنّ األصل اعلم ]ِفي االسم املبِني[ :قوله  )١(

 إالّ تاألمساء حملّ املعاِني املعتورة وهي تقتضي العالمات لئالّ يلتبس البعض ببعض وهي ليس
اإلعراب خبالف األفعال واحلروف؛ ألما ليسا حمال للمعاِني املعتورة فال حيتاج إلَى اإلعراب، 

 والبناء خفيف؛ ألنّ سلوك ، موضوع للحدث والزمان فاملناسب معه اخلفّةوأيضاً الفعل ثقيل؛ ألنه
 طريق واحد أسهل من سلوك طرق خمتلفة، ولو أعرب لثبت الثقل على الثقل وهو غري جائز، ثُم

مبِني األصل : املبِني املطلق عبارة عما كان حركته وسكونه من غري عامل، وهو على قسمني أحدمها
ي االسم، فاألول عبارة عن املاضي واألمر احلاضر واحلروف، والثاِني عبارة عن األمرين مبِن: والثاِني
ما شابه مبِني األصل كاملوصوالت، فإنها مبِني االسم ِلمشاِبهتها احلرف؛ ألنّ احلرف كما : أحدمها

أن يقع االسم : ِنيحيتاج ِفي الداللة على املعىن إلَى الضميمة كذلك املوصول حيتاج إلَى الصلة، والثا
 بالسكون، ثُم حكم مبِني األصل أن ال يتحقّق ¼بكر½ ¼عمرو½ ¼زيد½غري مركّب مع العامل مثل 

زيد ½املاضي قد يقع موضع اخلرب مثل : اإلعراب فيه أصالً ال لفظاً وال تقديراً وال حمال، فإن قلت
النسلّم أنّ ِفي : ي األصل، قلنافيكون له إعراب حملّي مع أنه مبِن¼ زيد ضارب½ِفي موضع ¼ ضرب
الفعل والفاعل ال : وقع املاضي ِفي موضع اخلرب بل الواقع ِفي موضعه هو اجلملة أي¼ زيد ضرب½

الفعل وحده، وحكم مبِني االسم أيضاً كذلك إن كان من األمر األول، وإن كان الثاِني فحكمه أنه إذا 
  ".مق"جاء عامل فال يبقى مبنيا، 

حال كونه غري مركّب مع غريه على وجه يتحقّق معه العامل، فعلى هذا :  أي]غري مركّب[ :قوله  )٢(
 مبِني، ¼غالم عمرو½ و¼غالم بكر½ و¼غالم زيد½ـاملضاف من املركّبات اإلضافية املعدودة ك

  .وغريه" سن"واملضاف إليه معرب، 
ألف وباء وتاء وثاء ال مسمياا وإالّ :  لعلّه أراد ِبها أمساء هذه احلروف أي]إخل... ا ب ت[ :قوله  )٣(

 ،ي"فال يستقيم التمثيل حبروف اهلجاء؛ ألنّ البحث ِفي االسم املبِني."  
  إلَى أنّ األمساء املعدودة العارية عن املشابهة ِبمبِني" كش" وذهب صاحب ]مبِني بالفعل[ :قوله  )٤(
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 قرينـة  إىل حمتاجـاً  معناه على الداللة يف يكون بأن األصل يمبِن)١(شابه أو
 أحـرف  ثالثـة  من)٢(أقلّ على يكون أو وحنوها، ¼هؤالء ½:حنو كاإلشارة،

 تـسعة ½ إىل)٣(¼عـشر  أحـد ½و ¼مـن ½و ¼ذا ½:حنو احلرف، معىن نتضم أو
 آخـره  خيتلـف  ال أن وحكمه ،أصالً معرباً يصري ال)٤(القسم وهذا ،¼عشر

  ..................................................،)٥(العوامل باختالف

                                                
  .ب بعد التركيباألصل معربة بالفعل اعتباراً ِلمجرد صالحية اإلعرا

ناسب مناسبة مؤثّرة، وهذه املناسبة قد حيصل باعتبار مشابهة االسم ِبمبِني األصل :  أي]أو شابه[ :قوله  )١(
كمشاِبهة أمساء اإلشارة واملضرات واملوصوالت باحلرف ِفي االحتياج، وقد حيصل باعتبار تضمن 

لشرط معنى حرف االستفهام والشرط، وقد حيصل االسم معنى مبِني األصل كتضمن أمساء االستفهام وا
، وقد حيصل ¼اُترك½ و¼ِانِزلْ½ الواقعني موِقع ¼تراك½ و¼نـزال½ـباعتبار وقوع االسم موِقع مبِني األصل ك

 ¼نزاِل½ و¼تراِك½ـ املشاِبهتني ب¼طَمار½ و¼حضار½ـباعتبار مشابهة االسم ِلما وقع موِقع مبِني األصل ك
 ِفي ¼زيد½ـ، وقد حيصل باعتبار وقوع االسم موقع ما شابه مبِني األصل ك¼ِانِزلْ½ و¼اُترك½الواقعتني موقع 

 الواقع موقع الكاف االمسية املشاِبهة بالكاف احلرفية اخلطابية، وقد حيصل باعتبار تضمن االسم ¼يا زيد½
، فهذه صور ¼ذا½لى أقلّ من ثالثة أحرف مثل ، وقد حيصل باعتبار بناء االسم ع¼أحد عشر½ـاحلرف ك

 ِلمنع اخللو ال ِلمنع اجلمع، فال يرد ¼أو شابه½:  ِفي قوله¼أو½ِني األصل، وكلمة بسبع ِلمشابهة االسم ِبم
  .وغريه" ص"، ¼هؤالء½ـاملناسبة وعدم التركيب ك: ِبما وجد فيه هذان األمران معاً أعِني

 مثاالن ِلما هو مبِني على أقلّ من ثلثة أحرف، فشابه ¼من½ و¼ذا½: و حن]إخل... أقلّ من[ :قوله  )٢(
  . ِفي البناء على ذلك فبِني¼عن½ و¼ِمن½احلرف كـ

 فبِني ِلهذه ¼أحد وعشر½:  مثال ِلما هو متضمن ِلمعىن حرف العطف؛ ألنّ معناه]أحد عشر[ :قوله  )٣(
  .املشابهة، ووجوه املشابهة تقدم ذكرها آنفاً فتفكّر

ال بالفعل وال بالقوة خبالف : ما شابه ِبمبِني األصل ال يكون معرباً أصالً أي:  أي]هذا القسم[ :قوله  )٤(
  .باإلمكان كما مر: ما وقع غري مركّب مع غريه؛ فإنه مبِني بالفعل ومعرب بالقوة، أي: القسم األول أي

  ف آخر املبِني لكنه ال باختالف العوامل بل مطلقاً إنما قاله؛ ألنه قد خيتل]باختالف العوامل[ :قوله  )٥(
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 علـى  وهو ،¼وقفاً½ وسكونه ¼كسراً½و ¼فتحاً½و ¼اًضم½ ىتسم)١(وحركاته 
 وأمسـاء  واملوصـوالت  اتاإلشـار  وأمسـاء  املـضمرات )٢(:أنـواع  مثانية
 :. الظـروف  وبعـض  والكنايـات  بـات واملركّ واألصـوات  األفعال

  ............غائب أو خماطب أو ممتكلّ على ليدلّ وضع اسم)٣(املضمر
                                                

 ِفي األول مكسور وِفي الثاِني مضمون وِفي ¼من½؛ فإن ¼من زيد½ و¼من امرء½ و¼مِن الرجل½: حنو
  ".غ"الثالث ساكن، 

 حركات املبِني، تسمى ضما وفتحاً وكسراً، وإنما سمي الضم ضما حلصوله:  أي]حركاته[ :قوله  )١(
بضم الشفتني، والفتح فتحاً النفتاح الفم ِفي التلفّظ به، والكسر كسراً النكسار الشفة السفلى ِفي 
التلفّظ به، وسكون املبِني وقفاً لتوقّف النفس به، وتسمية حركات املبِني ضما وفتحاً وكسراً على 

 ِبهذه األلقاب وهذه األلقاب كما اصطالح البصريني واملراد أم ال يعبرون عن احلركات البنائية إالّ
يعبرون ِبها عن احلركات البنائية كذلك يعبرون ِبها عن احلركات اإلعرابية، وأما الكوفيون فيذكرون 

  .وغريه" غ"ألقاب املبِني ِفي املعرب وبالعكس، 
 املبِني ال خيلو إما عدم  وإنما احنصر املبِني على مثانية أنواع؛ ألنّ علّة بناء]مثانية أنواع[ :قوله  )٢(

 وبعضها وإن ¼غاق½ـالتركيب أو مناسبته ِبمبِني األصل فاألول األصوات فإنّ بعضها غري مركّب ك
كان مركّبا لكنه حكاية عنه، والثاِني إما أن يكون مناسباً باملاضي أو األمر احلاضر، أو احلرف 

سباً باحلرف من حيث املعىن أو ال فإن كان األول فهي فاألول أمساء األفعال، والثاِني إما أن يكون منا
 ¼عن½ و¼منذ½ و¼مذ½ وغري ذلك ِمما يكون موضوعاً بوضع احلرف مثل ¼كذا½ و¼كم½الكنايات مثل 

، وإن كان الثاِني فأيضاً ال خيلو إما أن يكون متضمناً ملعىن احلرف أو يكون مناسباً باحلرف ¼على½و
ول فهي املركّبات، وإن كان الثاِني فاحملتاج إليه ال خيلو إما أن يكون ِفي االحتياج فإن كان األ

مجلة حقيقة أو حكماً أو ال فإن كان األول فهي املوصوالت، وإن كان الثاِني فذلك احملتاج إليه ال 
خيلو إما أن يكون مذكوراً أو غري مذكور فإن كان الثاِني فهي الظروف، وإن كان األول فاحملتاج 

ليه فيه ال خيلو إما أن يكون إشارة حسية أو قرينة الغيبة أو التخاطب أو التكلّم فاألول أمساء اإلشارة، إ
  ".سن. "والثاِني املضمرات

   قدمه على البواقي من املبنيات؛ ألا أعرف املعارف، أو ألنه ليس ِفي بنائه النـزاع]املضمر[ :قوله  )٣(
    Å         j   ١٢٧  

k  l 

i  j  

يف 

 ١٢٧  

 



  
  

 

١(ذكره متقد(ًأو لفظا قسمني على وهو ،حكماً أو معىن:)ـ )٢مـا  وهـو  صلمت 
ــستعمل ال ــده، ي ــ وح ــوع اإم ــو)٣(مرف ــربت ½:حن ــربن½إىل )٤(¼ض أو  ¼ض

                                                
املشاة باحلرف لكن احلرف حيتاج إلَى : ة بنائه هي االحتياج أيوليس ِفي شئ منه اإلعراب، وعلّ

ضرب زيد ½: املتعلّق ِفي الداللة وأما املضمر فإنه إن كان الضمري غائباً حيتاج إلَى تقدم الذكر مثل
  .وغريه" غ. "، وإن كان خماطباً أو متكلّماً حيتاج إلَى احلضور¼غالمه

، وفيه احتراز عن األمساء الظاهرة فإنها وإن كانت غائبة لكن ال ¼غائب½ـ صفة ل]تقدم ذكره[: قوله  )١(
 أو ¼ضرب زيد غالمه½: يشترط تقدم ذكرها، واملراد بتقدم ذكره لفظاً أعم من أن يكون حتقيقاً مثل

 لتقدم الفاعل مرتبة، واملراد بتقدم ذكره معىن أن يتقدم ما تضمن ¼ضرب غالمه زيد½: تقديراً حنو
 فإنّ مرجع الضمري هو العدل ]٨:املائدة[﴾اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى﴿: عىن الضمريكقوله تعاىلم

وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما  ﴿: إياه، أو يدلّ عليه سياق الكالم التزاماً كقوله تعاىل¼ِإعِدلُواْ½: لتضمن قوله
سدت، ألبوي ا: أي ]١١ :النساء[ ﴾الست؛ إذ سوق الكالم لبيان املرياث وهو يستلزم سبق امليملي

واملراد بتقدم ذكره حكماً أن يعود الضمري إلَى ما أحضر ِفي الذهن من الشأن أو القصة أو غريمها 
ولَم يصرح به أوالً؛ ألنّ ذكر الشئ مبهماً أوالً ثُم ذكره مفسراً ثانياً يوجب ِفي املفسر تفخيماً 

 ]١ :اإلخالص[﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿ :يماً فهو عائد إلَى ما تقدم ذكره حكماً كقوله تعاىلوتعظ
  ".ي ".¼نعم رجالً½: وكقولك

 إنما احنصر الضمري على قسمني؛ ألنه إما أن يكون حمتاجاً ِفي التلفّظ إلَى ضم ]على قسمني[ :قوله  )٢(
  ".ي. "منفصلكلمة أخرى أو ال فاألول متصل، والثاِني 

 ألنّ عامل الضمري الْمتصل إما مقتضي الرفع أو النصب أو اجلر فاألول مرفوع، ]إما مرفوع[ :قوله  )٣(
  ".ي. "والثاِني منصوب، والثالث جمرور

 بصيغة املعلوم واهول، وصورة ¼ضربن½ إلَى ضمري ¼ضربت½ضمري :  أي]ضربت اهـ[ :قوله  )٤(
 ضربت ضربتما ضربتم، ضربِت ضربتما ضربتن، ضرب ضربا ضربوا، ضربت ضربنا،: التصريف هكذا

ِلم خالف املص عن اصطالح : ضربت ضربتا ضربن، وعلى هذا القياس تصريف اهول، فإن قلت
إنّ املنظور ِفي نظر الصرِفي هو البحث : الصرفيني بأن ابتدء باملتكلّم ثُم املخاطّب ثُم الغائب، قلنا

ةُ الغائب أصل بالنظر إلَى املخاطَب واملتكلّم من حيث جتريدها عن الزوائد بالنظر عن الصيغة وصيغ
  إلَى أصل الصيغة، واملنظور ِفي نظر النحوي هو البحث عن الضمري وضمري املتكلّم أصل بالنظر إلَى
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 أو¼ هـــنإن½ إىل ¼يِنـــإن½و ¼هنضـــرب½ إىل ¼ضـــربين ½:حنـــو)١(منـــصوب
 ما وهو)٣(ومنفصل ،¼هنلَ½و ¼غالمهن½ إىل ¼يِل½و ¼غالمي ½:حنو)٢(جمرور
 :حنـو  منـصوب،  أو ،¼هـن ½ إىل ¼أنـا  ½:حنو مرفوع اإم وحده، يستعمل

½إىل ¼ايإي ½٤(فذلك ،¼اهنإي(ـ  املرفـوع  أنّ واعلم. ضمرياً ونستصلاملت 
                                                
  ".ي"ب أصل بالنظر إلَى الغائب، املخاطب، وضمري املخاط

، ¼إنهن½ إلَى ¼إنِني½ و¼ضربهن½ إلَى ¼ضربِني½: ل بالفعل أو باحلرف حنو وهو إما متص]أومنصوب[ :قوله  )١(
ضربِني ضربنا، ضربك ضربكما ضربكم، ضربِك ضربكما ضربكن، ضربه : وتصريف األول هكذا

إنكن، إنِني إننا، إنك إنكما إنكم، إنِك إنكما : ضربهما ضربهم، ضربها ضربهما ضربهن، وتصريف الثاني
  .إنه إنهما إنهم، إنها إنهما إنهن

، ¼لَهن½ و¼غالمهن½ إلَى ¼ِلي½ و¼غالمي½:  وهو إما متصل باالسم أو باحلرف حنو]أو جمرور[ :قوله  )٢(
غالمي غالمنا، غالمك غالمكما غالمكم، غالمِك غالمكما غالمكن، غالمه : وتصريف األول

ِلي لَنا، لَك لَكما لَكم، لَِك لَكما لَكن، : مها غالمهما غالمهن، وتصريف الثاِنيغالمهما غالمهم، غال
لَه لَهما لَهم، لَها لَهما لَهن.  

يصح التلفّظ به، : ، وهو الّذي يستعمل وحده أي¼متصل½:  عطف على قوله]ومنفصل[ :قوله  )٣(
 إلَى ¼ِإياي½: ، ومنصوب حنو¼هن½ إلَى ¼أَنا½: مرفوع حنو: وهو باعتبار اإلعراب قسمان

½ناهعلى ¼ِإي ا الضمري الْمجرور املنفصل فلم يأت ِفي كالمهم، وذلك لئالّ يلزم تقدمي اجلاروأم ،
 ا كان التلفّظ به مستقالرور؛ ألنّ معىن املنفصل أن ال حيتاج ِفي التلفّظ به إىل شئ، فلما

 تقدميه على العامل يلزم تقدمي الْمجرور على اجلار وهو غري جيوز أن يتقدم على العامل فإذا جاء
إنّ تقسيم الضمري إلَى املرفوع واملنصوب والْمجرور ال يصح؛ ألنّ هذه األقسام : جائز، فإن قلت

إنّ التقسيم إلَى هذه األقسام لقيام الضمري مقام الظاهر الّذي : أقسام املعرب والضمري مبِني، قلنا
  ".ي." هذه األقسامهو منقسم إلَى

اثنا عشر للمرفوع املتصل، واثنا عشر للمرفوع : الضمري مطلقاً ستون ضمرياً:  أي]فذلك[ :قوله  )٤(
، وإثنا عشر للمنصوب املنفصل، وإثنا عشر للمجرور املتصل،  املتصلاملنفصل، واثنا عشر للمنصوب

ا الضمري الْمجرور املنفصل فلم يأت ِفي كالمهم ِلما مرآنفاًوأم .  
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ــ  والغائبة)٢(للغائب املاضي يف مستتراً يكون)١(ةًخاص  هـو، : أي¼ ضـرب ½ك
: أي¼ بضِرأَ ½:حنو)٣(مطلقاً ماملتكلّ املضارع ويف هي،: أي¼ ضربت½و

 وللغائـب  أنت،: أي¼ بضِرت½كـ وللمخاطب حنن،: أي¼ بضِرن½و أنا،
 :أعـين  الـصفة  ويف هـي، : أي¼ تـضرب ½و هـو، : أي¼ يضرب½كـ والغائبة

 إالّ املنفصل استعمال)٥(وال جيوز )٤(مطلقاً ماوغريه واملفعول الفاعل اسم

                                                
ال املنصوب وارور، وإنما يستتر املرفوع املتصل؛ ألنه كاجلزء من الفعل :  أي]خاصة[ :قوله  )١(

  ".سن. "فيستتر فيه لداللة الفعل عليه
للغائب الواحد وللغائبة الواحدة دون تثنيتهما ومجعهما، وإنما يكون الضمري :  أي]إخل... للغائب[ :قوله  )٢(

هما تألنّ الغائب ضعيف فاخلفّة احلاصلة باالستتار مناسبة له، وإنما لَم يستتر ِفي تثنيلَهما مستتراً؛ 
ومجعهما دفعاً لاللتباس باملفرد، وإنما لَم يستتر ِفي املخاطَب واملتكلّم؛ ألما قويان فالقوة احلاصلة 

سبة إلَى لغائب أيضاً ضعيف بالنباإلبراز مناسبة لَهما، احلاصل أنّ الضمري املستتر ضعيف والبارز قوي وا
  ".ي. "ب وهما قويان فأعطي الضعيف للضعيف والقوي للقوياملتكلّم واملخاط

سواء كان املتكلّم واحداً أو مثنى أو جمموعاً مذكّراً أو مؤنثاً، وإنما استتر :  أي]مطلقاً[ :قوله  )٣(
قاً واملخاطب واحداً مذكّراً والغائب واحداً املتكلّم مطل: الضمري ِفي املضارع للصيغ املذكورة أعِني

 لوجود القرائن الدالّة على الضمائر وهي اهلمزة والنون والتاء والياء، خبالف املخاطبة ِفي األصح
  ".ي. "وتثنية الغائب والغائبة ومجعهما وتثنية املخاطَب واملخاطبة ومجعهما

فعول أو الصفة املشبهة أو اسم التفضيل مفرداً أو مثنى سواء كان اسم الفاعل أو امل:  أي]مطلقاً[ :قوله  )٤(
 مثالً ¼ضاربون½ و¼ضاربان½أو جمموعاً مذكّراً أو مؤنثاً، يكون الضمري فيها مستتراً، واأللف والواو ِفي 

 وليسا بضمريين بدليل ¼الزيدون½ و¼الزيدان½حرفان ِزيدا عالمة للمثنى واموع كاأللف والواو ِفي 
  .وغريه" سن. "ا بالعاملاختالفهم

ألنّ الضمائر لإلجياز واالختصار واملتصل أخصر من املنفصل لكونه أقلّ  ]إخل... وال جيوز[ :قوله  )٥(
 وال ¼ضربت أنت½: حروفاً من املنفصل فمتى أمكن استعمال املتصل ال جيوز العدول عنه، فال يقال

  ".سن. " لعدم تعذّر استعمال املتصل¼ضربت إياك½



  
  

 

¼ أنـا  إالّ ضـربك  مـا ½و ]٥ :الفاحتـة [﴾ِإياك نعبـد  كـ﴿ تعذّر املتصل )١(عند
 مجلـة  قبـل )٢(يقـع  ضـمرياً  هـم لَ أنّ واعلم. ¼قائماً إالّ أنت ما½و¼ زيد أنا½و

ــس ــسم ره،تف ــمري½ ىوي ــش ض ــذكّ يف)٣(¼نأال ــمري½و رامل ــص ض  يف ¼ةالق
                                                

ال جيوز استعمال الضمري املنفصل ِفي مجيع األحيان إالّ :  استثناء مفرغ أي]إخل... إالّ عند[ :قوله  )١(
؛ ﴾﴿ِإياك نعبد: حني تعذّر استعمال املتصل، والتعذّر إما يكون بسبب تقدم الضمري على عامله حنو

ل؛ إذ االتصل باألوم على عامله ال ميكن أن يتصال يكون بآخر العامل، أوبسبب الفصل ألنه إذا تقد
؛ إذ لو حصل الغرض ¼ما ضربك إالّ أنا½: بني الضمري وعامله لغرض ال حيصل إالّ بذلك الفصل حنو

وهو التخصيص ههنا بغري الفصل لَم يتحقّق التعذّر، وإنما تعذّر االتصال بالفصل؛ ألنّ الفصل يناِفي 
سبب كون عامل الضمري حرفاً والضمري املعمول له مرفوع االتصال وبترك الفصل يفوت الغرض، أوب

 والتعذّر ههنا لعدم ما يتصل به؛ إذ الضمري املرفوع ال يتصل إالّ بالفعل ¼ما أنت إالّ قائماً½: حنو
: واتصاله بغريه خالف لغتهم خبالف الضمري املنصوب والْمجرور فإنه جيوز استعمالُهما بغريه حنو

 والتعذّر ¼أنا زيد½: ، أوبسبب كون عامل الضمري معنويا وهو االبتداء حنو¼ابككت½ و¼لك½ و¼إنك½
ههنا لكون عامل الضمري معنويا؛ ألنّ االتصال إنما يكون بامللفوظ ال باملعنوي؛ إذ ليس له وجود ِفي 

، ¼والشرإياك ½: اللفظ، أوبسبب حذف عامل الضمري؛ ألنه إذا حذف عامله لَم يوجد ما يتصل به حنو
، فإنّ مجيع هذه الصور جيوز فيه استعمال الضمري ¼اتق½وإنما التعذّر ههنا حلذف عامل الضمري وهو 

  ".سن. "املنفصل لتعذّر استعمال الضمري الْمتصل
 وإنما يقع هذا الضمري قبل مجلة من غري تقدم معاد للتعظيم واإلجالل؛ ألنّ ذكر ]إخل... يقع[ :قوله  )٢(

اً أوالً ثُم ذكره مفسراً ثانياً يوجب ِفي املفسر تعظيماً وإجالالً، ولئالّ يفوت الكالم من الشئ مبهم
السامع عند غفلته، وإنما تقع اجلملة بعد الضمري لوجوب مفسر الشئ بعده، وهذه اجلملة امسية 

فَِإنها لَا تعمى ﴿ :وله تعاىلخربية إالّ إذا دخل عليه نواسخ املبتدأ فإنه حينئذ جيوز أن تكون فعلية كق
ارصي]. "٤٦ :احلج [ ﴾الْأَب."  

 ألنّ اجلملة الواقعة بعد الضمري ال ختلو إما أن تبين حال املذكّر فقط أو املؤنث ]ضمري الشأن[ :قوله  )٣(
، ¼ قائمةهي هند½: ، والثاِني ضمري القصة حنو¼هو زيد قائم½: فقط أو كليهما فاألول ضمري الشأن حنو

هو ضرب زيد ½: والثالث إما أن يكون العمدة ِفي اجلملة مذكّر أو مؤنث فاألول ضمري الشأن حنو
، وإنما سمي ضمري الشأن؛ ألنّ هذا الضمري ال ¼هي ضربت هند زيداً½: ، والثاِني ضمري القصة حنو¼هنداً
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حنو ث،املؤن: ﴿   دأَح اللَّه وو ]١: اإلخالص[﴾قُلْ ه½قائمة زينب هاإن¼، 
 إذا للمبتـدأ،  مطـابق  منفـصل )١(مرفـوع  ةصـيغ  واخلرب املبتدأ بني ويدخل

 بـني  يفـصل  ألنـه )٣(¼فـصالً  ½ىويـسم  كذا، من أفعل أو)٢(معرفة اخلرب كان
¼ عمـرو  من أفضل هو زيد كان½و ¼القائم هو زيد ½:حنو والصفة، اخلرب
  .]١١٧ :املائدة[﴾الرِقيب علَيِهم)٤(كُنت أَنت ﴿تعاىل اهللا وقال

                                                
 إالّ إذا كان قيام زيد أمراً عظيماً له ¼ئمهو زيد قا½: جيوز دخوله إالّ ِفي كالم له شأن عظيم، فال يقال

وقعة ِفي قلوب الناس، وخيتار تأنيث هذا الضمري لرجوعه إلَى القصة إذا كان ِفي اجلملة املفسرة مؤنث 
  .وغريه" مق. "غري فضلة لقصد املناسبة ال لقصد أنه راجع إلَى ذلك املؤنث

 ملكان االختالف ِفي كونه ¼ضمري مرفوع½:  ولَم يقل¼صيغة مرفوع½:  إنما قال]صيغة مرفوع[ :قوله  )١(
ضمرياً فإنه عند خليل حرف على صيغة الضمري، وعند بعضهم اسم مبِني ال مقتضي فيه لإلعراب كالفاعلية 
واملفعولية واإلضافة، وإنما تعين صيغة مرفوع؛ ألنه دالّ على اخلربية؛ ألنّ مرفوعيته كثري ِفي كالمهم، 

تعين صيغة مرفوع منفصل؛ ألنه إما حرف موضوع على صورة الضمري أو اسم مبتدأ، واملبتدأ إذا وإنما 
  ".غ"كان ضمرياً كان حقّه االنفصال، وإنما تعين صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ لكونه عبارة عنه، 

ليه إذا كان اخلرب معرفة؛ إذ إنما شرط أن يكون اخلرب معرفة؛ ألنّ الفصل إنما حيتاج إ ]معرفة[ :قوله  )٢(
 ملحق باملعرفة المتناع ¼أفعل من كذا½لو لَم يكن معرفة لَم يلتبس بالنعت فال حيتاج إلَى الفصل، و

زيد األفضل من ½:  فيه مقام الالم، وهلذا ال جيوز اجلمع بينهما فال يقال¼ِمن½دخول الالم فيه لقيام 
  ".ي. "¼عمرو

 فارقاً بني كون اخلرب خرباً أو نعتاً؛ ألنّ عند عدمه حيتمل أن يكون : أي]يسمى فصالً[ :قوله  )٣(
 أو خرباً له، وأما عند وجوده فال حيتمل ذلك المتناع الفصل ¼زيد½ـ صفة ل¼زيد القائم½ ِفي ¼القائم½

 عند الكوفيني لكونه حافظاً ِلما ¼عماداً½ عند البصريني، و¼فصالً½بني النعت واملنعوت، وهو يسمى 
  ".غ"بعده عن السقوط عن اخلربية مثل عماد البيت، 

االحتياج إلَى الفصل إنما يكون إذا اتحد إعراب املبتدأ واخلرب :  فإن قلت]إخل... كنت أنت[ :قوله  )٤(
: وكان املبتدأ ظاهراً حلصول اللبس، وأما إذا اختلف إعرابهما فال حيتاج إلَى الفصل لعدم اللبس حنو
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: مخـسة  وهـي  ،إليـه  مـشار  علـى  ليـدلّ  ضـع و مـا )١(اإلشارة أمساء 
ــاظ ــست ألف ــان ةل ــك )٢(مع ــذكّر و)٣(¼ذا½، وذل ــن½و ¼ذان½للم ــاه، )٤(¼ذي ِلمثن

                                                
: يوسف[﴾رِحيمالغفُور هو الْ هِإن، ﴿¼إنّ زيداً هو القائم½و] ١١٧: املائدة[﴾لرِقيب علَيِهمكُنت أَنت ا﴿
  .وغريه" سن. "لَما حصل اللبس ِفي بعض الصور محل صورة عدم اللبس عليه طرداً للباب: ، قلنا]٩٨

 شئ سواء كان ذهناً أو خارجاً أو كان الرجوع وامليل إلَى: اإلشارة ِفي اللغة ]أمساء اإلشارة[ :قوله  )١(
ما دلّ عليه كلمات معينة وهي : بالتلفّظ أو بتحريك العني أو بتحريك عضو آخر، وِفي االصطالح

 أو حكماً ¼هذا كتاب½:  وحنوه، واملراد باإلشارة إشارة حسية باجلوارح واألعضاء حقيقة حنو¼ذاَ½
؛ ألنّ ذلك حممول على التجوز بتنـزيله منـزلة الْمحسوس ]١٠٢ :األنعام[﴾ذَِلكُم اللّه ربكُم﴿: حنو

املشاهد؛ إذ ما من شئ إالّ ويدلّ عليه تعاىل، وإنما بنيت أمساء اإلشارة لكون وضع بعضها وضع 
 وحنوه، ومحل البقية عليه، أو الحتياجها إلَى ما تبين به من قرينة اإلشارة ¼ذا½: احلروف حنو

  .وغريمها" و، مق. "ي االحتياجفأشبهت باحلروف ِف
 وذلك ألنّ املشار إليه ال خيلو إما أن يكون مذكّراً أو مؤنثاً، وعلى كال التقديرين ]لستة معان[ :قوله  )٢(

ال خيلو من أن يكون مفرداً أو مثنى أو جمموعاً، واموع مشترك بني املذكّر واملؤنث فيحصل 
  ".ي. "مخسة ألفاظ لستة معان

بغري علّة موجبة، وقلّبت الواو األوىل :  بالواوين فحذفت الثانية اعتباطاً أي¼ذَوو½:  قيل أصله]ذاَ[ :ولهق  )٣(
 بالياءين فحذفت األخرية اعتباطاً ¼ذَيي½: أصله: ، وقيل¼ذا½: ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار

 بفتح العني فحذفت الياء وقلّبت ¼ذَوي½: هأصل: وقلّبت األوىل ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل
  ".غ"اسم اإلشارة الذال وحدها واأللف زائدة، : الواو ألفاً، وقيل

 ِفي حالتي الرفع والنصب واجلر، واختلف النحاة ِفي بنائه فذهب األكثرون إلَى بنائه ]ذان وذين[ :قوله  )٤(
معرب؛ ألنّ آخره خيتلف باختالف العوامل، : ج، وقيللقيام علّة البناء وهي املشابهة باحلرف ِفي االحتيا

 ¼أنا½واألصح األول، وإنما اختالفه صيغي وضعي غري مضاف إلَى العامل كاختالف ِصيغ الضمائر مثل 
 صيغة مرجتلة للمثنى ¼ذين½ صيغة مرجتلة للمثنى املرفوع غري مبنية على الواحد، و¼ذان½ فيكون ¼إياي½و

جرور، وعن أِبي إسحق الزجاج أنّ املثنى مطلقاً مبِني لتضمنه معىن واو العطف؛ إذ أصل املنصوب والْم
ِإنْ ﴿:  ِفي مجيع األحوال الثالث ومنه قوله تعاىل¼ذان½، وجيئ ِفي بعض اللغات ¼زيد وزيد½: ¼زيدان½

  .وغريه" غ" ]٦٣ :طه[﴾هذَاِن لَساِحراِن
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 ¼تـان ½و ،للمؤنـث ¼ ذهـي ½و ¼هـي ِت½و ¼ذه½و ¼تـه ½و ¼ذي½و¼ يِت½و)١(¼تا½و
 بأوائلـها )٣(يلحـق  وقـد  جمعهمـا، ِل)٢(والقصر مدبالْ¼ أوالء½و ،اهمثنِل¼ تني½و
 حـرف  بأواخرهـا  صلويت ،¼هؤالء½و ¼هذان½ و ¼هذا ½:حنو التنبيه¼ هاء½

 ¼كـم ½ ¼كمـا ½ ¼ك ½:حنـو  معـانٍ  ةلـست  ألفاظ مخسة أيضاً وهو)٤(اخلطاب
 يف مخــسة ضــرب مــن حاصــلالْ وعــشرون مخــسة فــذلك ،¼كــن½ ¼ك½

ــي مخــسة، ــن½ إىل ¼ذاك½)٥(وه ــك½و ¼ذاك ــن½ إىل ¼ذان ــذلك¼ ذانك  وك
                                                

 أصل فيها لكوِنها ¼ذي½:  املؤنث الواحدة؛ ألنه لَم يثن إالّ هي، وقيلهي أصل ِفي لغات:  قيل]تاَ[ :قوله  )١(
 بقلب ¼ذه½ و¼ته½، بقلب األلف ياء، و¼ِتي½: مها أصالن، وقوله:  ملذكّر فينبغي أن يناسبها، وقيل¼ذاَ½بإزاء 

  .وغريه" غ. "ء ِبها بقلب األلف والياء هاء وبوصل اليا¼ذهي½ و¼ِتهي½األلف والياء هاء بغري وصل الياء ِبها، و
ممدوداً ومقصوراً، وإذا كان مقصوراً يكتب بالياء ويكتب فيه الواو لئالّ :  أي]بالْمد والقصر[ :قوله  )٢(

  ".غ. "¼صٍه½ـ حرف اجلر، وقد ينون املمدود مكسوراً ك¼إلَى½ـ اسم اإلشارة ب¼أولَى½يلتبس 
ُء التنبيه ليدلّ على تنبيه املخاطَب، وإنما هو حرف يدخل أوائل أمساء اإلشارة ها: أي ]قد يلحق[ :قوله  )٣(

 ها زيد½: جئ به للتنبيه على املشار إليه قبل لفظه كما جئ به للتنبيه على النسب اإلسنادية كقولك
  .¼ها إنّ زيداً قائم½ و¼قائم

ع والتذكري وهو الكاف، تنبيهاً على حال املخاطَب من اإلفراد والتثنية واجلم ]حرف اخلطاب[ :قوله  )٤(
والتأنيث، وإنما جعلت هذه الكاف حرفاً المتناع وقوع الظاهر موقعها، ولوكانت امساً لَم ميتنع ذلك 

ضربت ½:  فإنّ الكاف فيهما اسم فيصح وقوع الظاهر موقعه فيقال¼مررت بك½ و¼ضربتك½: مثل
  .وغريه" ي. "¼ذلك½ خبالف الكاف ِفي ¼مررت بزيد½ و¼زيداً

ذاك ذاكما ذاكم، ذاِك ذاكما :  حنو¼ذاكن½ إلَى ¼ذاك½تلك اخلمسة والعشرون :  أي]وهي[ :قوله  )٥(
 إلَى ¼تاك½ذانك ذانكما ذانكم، ذانِك ذانكما ذانكن، وكذا :  حنو¼ذانكن½ إلَى ¼ذانك½ذاكن، و

½و:  حنو¼تاكن ،تاكما تاكم، تاِك تاكما تاكن إلَى ¼تانك½تاك ½تانكما :  حنو¼تانكن تانكم، تانك
أولئك أوالك أولئكما :  حنو¼أولئكن أو أوالكن½ إلَى ¼أولئك أو أوالك½تانِك تانكما تانكن، و

أوالكن غ. "أوالكما أولئكم أوالكم، أولئِك أوالِك أولئكن."  



  
  

 

. طللمتوســ¼ ذاك½و عيــدللب¼ ذلــك½و)١(للقريــب¼ ذا ½أنّ واعلــم ،البــواقي
: جزء يكون أن يصلح ال اسم)٢(املوصول بـصلة  إالّ مجلـة  من اتام 
 املوصـول،  إىل يعـود  فيهـا  عائـد  من بد وال)٣(ةخربي مجلة والصلة ،بعده
¼ ذيالّـ ½و ،¼أبـوه  قـام  أو قـائم  أبـوه  ذيالّ جاء ½:قولنا يف)٤(¼ذيالّ ½:مثاله

ــذانلا½و ،للمــذكر ــذَ½و ¼ل ــِل¼يِنالل ــالّ½و اه،مثن ــ¼ يِت ــان½و ،ثللمؤن  ¼اللت
ــت½و ــِذ½و اهــا،مثنِل¼ ِنيالل ــاُأل½و )٥(¼ينال ــ½و ،راملــذكّ جمــعِل¼ ىـٰل  ¼يالالِت

                                                
 للبعيد؛ ألنّ كثرة حروفه يدلّ ¼ذلك½ ألنّ قلّة حروفه يدلّ على قلّة املسافة، و]ذا للتقريب[ :قوله  )١(

 فيدلّ على توسط ¼ذلك½ و¼ذا½ للمتوسط؛ ألنّ حروفه متوسطة بني ¼ذاك½على كثرة املسافة، و
ِلم أخر املص املتوسط ِفي البيان عن البعيد مع أنّ املناسب تأخري البعيد عن : املسافة، فإن قلت

  ".غ. "عد تصور الطرفنيألنّ التوسط ال يتحقّق إالّ ب: املتوسط رعاية للمطابقة بني الوضع والتبع، قلنا
 جنس، ¼اسم½:  إنما بِني املوصول الحتياجه إلَى الصلة فشابه باحلروف، وقوله]املوصول[ :قوله  )٢(

 ¼زيد½ـ فصل خرج به ما يصح أن يكون جزء تاما من مجلة بدون الصلة ك¼إخل... ال يصح½: وقوله
  ".ي. "أ أو خرباً أو فاعالً أو حنو ذلك، واملراد باجلزء التام من اجلملة أن يكون مبتد¼رجل½و

 لغرض وصف ¼الِّتي½ و¼الّذي½ إنما وجب أن يكون الصلة مجلة؛ ألنّ وضع ]مجلة خربية[ :قوله  )٣(
املقصود هو توصيف املعرفة باجلملة لكن توصيفها ِبها ال جيوز لكون : املعارف باجلمل أي

 ليكون معرفة فيصح التوصيف، ¼الِّتي½ و¼الّذي½اجلملة ِفي حكم النكرة، فأورد ِفي صدر اجلملة 
  ".ي. "وإنما وجب أن يكون اجلملة خربية؛ ألنّ اإلنشائية ال ثبوت لَها ِفي نفسها فكيف يوضح الغري

 بتشديد الياء، ¼الِّذي½:  فهو اسم منقوص، وفيه لغات أخرى¼عمي½ـ ك¼لذي½ أصله ]الّذي[ :قوله  )٤(
  ".ي" بسكون الذال، ¼الّذْ½ الكسرة، و حبذف الياء وبقاء¼الِّذ½و

 مشتركة بني مجع ¼اهلدى½ و¼العلى½ على وزن ¼األوىل½ هو ِلجمع املذكّر خاصة، و]الذين[ :قوله  )٥(
 أنه إذا كان باأللف والالم كان اسم املوصول، اعلماملذكّر واملؤنث لكن استعماله ِفي األول أشهر، و

: ¼الالِتي½ جلمع املؤنث خاصة، وجاء ِفي ¼الالِتي واللواِتي½ة، ووإذا كان بدوِنها كان اسم اإلشار
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 ¼أي½و)١(¼مـن ½و ¼مـا ½و ،ثاملؤنـ  جمـع ِل¼ الالئـي ½و ¼الـالء ½و ¼ياللواِت½و
   شعر:الشاعر كقول طي يبِن لغة يف¼ يذالّ ½معىنِب)٣(¼ذو½، و)٢(¼ةأي½و

  طويت وذو حفرت ذو وبئري  يوجد يأِب ماء)٤(ماءالْ فإنّ
 صلته¼ ذيالّ ½معىنِب)٥(، واأللف والالمطويته ذيوالّ حفرته ذيالّ: أي
  يضرب ذيالّ: أي¼ زيداً الضارب يجاءِن ½:حنو املفعول، واسم الفاعل اسم

                                                
 ¼الالئي½ و¼الالء½ حبذف التاء والياء، و¼اللوا½: ¼اللواِتي½ حبذف الياء وإبقاء الكسرة، وجاء ِفي ¼الالِت½

  .وغريه" سن. "مشتركة بني مجع املذكّر واملؤنث لكن استعمالَهما ِفي الثاِني أشهر
 ¼من½ يستوي فيهما املفرد واملثنى واجلموع واملذكّر واملؤنث إالّ أنّ ¼الّذي½ هما ِبمعىن ]ما ومن[ :قوله  )١(

قوله :  بغريهم بطريق احلقيقة، وقد يستعمل أحدمها مكان اآلخر جمازاً حنو¼ما½خيتص بذوي العقول و
  ".غ]. "٤٥:النور[ ﴾ِمنهم من يمِشي علَى بطِْنِهفَ﴿: وقوله تعاىل] ٥:الشمس[﴾والسماء وما بناها﴿: تعاىل

اضرب الّذي ِفي :  أي¼اضرب أيهم ِفي الدار½:  للمذكّر وفرعه حنو¼الّذي½ األوىل مبعىن ]أي وأية[ :قوله  )٢(
  ".غ. "راضرب الِّتي ِفي الدا:  أي¼اضرب أيتهن ِفي الدار½:  للمؤنث وفرعه حنو¼الِّتي½الدار، والثانية مبعىن 

 كما مر ِفي األمساء الستة، ومبعىن ¼صاحب½مبعىن : نيي جيئ ملعن¼ذُو½ أنّ اعلم ]إخل... ذو[ :قوله  )٣(
 ِفي لغة بِني طي وهو املراد هنا، والفرق بينهما أنّ األوىل معربة وهذه مبنية ال تتغير، ¼الِّتي½ و¼الّذي½

، ويستوي فيه املذكّر واملؤنث والواحد ¼ذو قاممررت ب½ و¼رأيت ذو قام½ و¼جاءِني ذو قام½: تقول
  ".غ. "واملثنى واجلمع والغائب واحلاضر

إنّ معىن هذا البيت أنّ املاء الّذي فيه النـزاع ماء أِبي وجدي :  قال امليداِني]إخل... فإنّ املاء[ :قوله  )٤(
طويت البناء باملدر ½: ويتها، يقالورثته أباً وجدا، والبئر املتنازع فيها بريي الِّتي حفرتها وط: أي

  ".ي. "رت بناءهادو:  أي¼والبئر باحلجر
 وفرعهما، صلته اسم الفاعل واملفعول، ¼الِّتي½ و¼الّذي½جمموعهما مبعىن :  أي]األلف والالم[ :قوله  )٥(

 ِفي وإنما تكون صلة هذه الالم اسم الفاعل واملفعول؛ ألا تشبه الالم احلرفية وهي الم التعريف
الصورة وهي ال تدخل إالّ ِفي املفرد فجعلت صلتها ما كان مجلة معىن ومفرداً صورة عمالً بالشبه 
  واحلقيقة، وال جيوز أن تكون صلتها صفة مشبهة واسم التفضيل؛ ألما لبعدمها عن الفعل لعدم
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 إن اللفـظ  من العائد)١(حذف وجيوز ،¼غالمه املضروب جاءين½أو ،زيداً
 أنّ واعلـم  ،ضـربته  ذيالّـ : أي¼ ضـربت  ذيالّـ  قام½ :حنو ،مفعوالً)٢(كان

½و ¼اأي½تعـاىل  كقولـه  صـلتهما،  صـدر  حـذف )٤(إالّ إذا )٣(معربـة ¼ ةأي: ﴿  ثُـم

                                                
  ".ي. "ن الفعل فال يصريان مبعىن اجلملةالداللة على احلدث ال يتناوال

اللّه يبسطُ الرزق ﴿ : ألنّ املفعول فضلة وحذفه جائز حنو قوله تعاىل]إخل... جيوز حذف[ :قوله  )١(
؛ ألنّ ¼مسع اهللا ملن محده½: هذا منقوض بقوله: يشاءه، فإن قلت: أي] ٢٦ :الرعد[﴾ِلمن يشاُء 

املراد بالعائد ما يكون عائداً إلَى املوصول وههنا ليس : ذفه، قلناالعائد فيه مفعول وال جيوز ح
كذلك، وال جيوز حذف العائد إلَى األلف والالم خلفاء موصوليتهما والضمري أحد دالئل 

الّذي ما ضربت إالّ ½:  حنو¼إالّ½موصوليتهما، وكذا ال جيوز حذف الضمري املنفصل الواقع بعد 
 جلواز أن يكون احملذوف ضمرياً ¼إالّ½لم أنه حذف ضمري منفصل بعد ؛ إذ لو حذف لَم يع¼إياه

 وحينئذ يفوت الغرض الّذي ألجله االنفصال، وكذا ال جيوز حذف العائد إذا كان ¼إالّ½متصالً قبل 
  .¼الّذي ضربت عنده غالمه½: ِفي الصلة ضمريان حنو

 العائد إلَى املوصول مفعوالً جيوز حذفه حنو إن كان:  هذا شرط تقدم جزاءه أي]إخل... إن كان[ :قوله  )٢(
بعثه اهللا رسوالً، وإنما جاز حذف مثل هذا : أي] ٤١: الفرقان[﴾هذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسوالًَ﴿: قوله تعاىل

الضمري حلصول العلم به لكونه حمتاجاً إليه حيث حيتاج املوصول إليه فيدلّ على احلذف، وال خيفى أنّ 
إنّ احلذف فيه كثري فال ختصيص، : العائد مفعوالً جلواز احلذف ضعيف، واألوىل أن يقالقيد كون 

 ¼الّذي½فيحذف العائد املرفوع إن كان مبتدأ بشرط أن ال يكون اخلرب مجلة وال ظرفاً، وأن يكون بعد 
وحيذف العائد ارور بشرط ] ٨٤: الزخرف[﴾وهو الَِّذي ِفي السماء ِإلَه وِفي الْأَرِض ِإلَه﴿: كقوله تعاىل

به، أو بإضافة صفة : أي] ٦٠: الفرقان[﴾أَنسجد ِلما تأْمرنا﴿ :أن ينجر حبرف جر متعين كقوله تعاىل
  .وغريه" غ. "ضاربه:  أي¼الّذي أنا ضارب زيد½: ناصبة له تقديراً حنو

بة من بني املوصوالت وحدمها ال  معر¼أية½ و¼أي½كلّ واحدة من كلمة :  أي]معربة[ :قوله  )٣(
 من املوصوالت ِفي اإلعراب، وإعرابهما للزوم إضافتهما املانعة عن البناء لنـزوِلها  شيءيشاركهما

  ".ي. "منـزلة التنوين املناِفي للبناء
  ما فحينئذ جيوز أن يبنى على الضم إن كانت مضافة ويكون الصدر عائداً، وإن]إخل... إالّ إذا[ :قوله  )٤(
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     أَش مهٍة أَيِمن كُلِّ ِشيع نِرتعاً   لَنِن ِعِتيمحلَى الرع هو:  أي ]٦٩ :مرمي[﴾د 
أشد .: حنـو  واملاضـي، )٢(راألمـ  معىنِب اسم هوكلّ)١(األفعال أمساء: 

½رأي¼ زيـد  هيهـات ½و أمهله،: أي¼ زيداً ويد :ـ بوزن علـى  كـان  أو د،ع 
ــ )٣(قيـاس  الثالثـي  مـن  وهـو  األمـر  مبعىن ¼عاِلفَ½  نـزل، ا مبعـىن ¼ زاِلنـ ½ك

                                                
ناء فإذا حذف صدر صلتها بنيت بعد حذف صدر صلتها؛ ألنّ إعرابها كان لإلضافة املانعة عن الب

ها باحلرف الزدياد افتقارها حبذف صدر الصلة الِّتي هي موضحة لَها فعارضت هذه اجلهة ازداد شب
وإنما بنيت على الضم؛ جهةَ إضافتها فعاد مبنيا؛ ألنّ كلّ شئ مييل إلَى صفة أشباهه بأدنى سبب فيه، 

الصلة جِبر ذلك النقصان بالضم : ألنه لَما تمكّن فيها نقصان حبذف بعض ما يوضحها ويبينها أي
إنّ اإلعراب بعد حذف صدر صلتها أيضاً لغة جيدة، وقال : الّذي هو أقوى احلركات، وقال سيبويه

 إالّ ¼اضرب أيهم األفضل½: يقول" كةم"فلم أمسع أحداً إلَى " الكوفة"خرجت من خندق : اجلرمي
  .وغريه" ي. "منصوباً

 إنما بنيت لكوا مشاِبهة ملبِني األصل بأن وقعت موقع األمر واملاضي، ]أمساء األفعال[ :قوله  )١(
ولكون وضع بعضها وضع احلروف ثُم محل الباقي عليه، وإنما هي أمساء وليست بأفعال؛ ألنّ صيغها 

، وبعضها يدخل فيه الالم، وبعضها ¼صٍه½ و¼مٍه½: عال، وبعضها ينون عند التنكري حنوخمالفة لصيغ األف
 فإنه منقول عن املصدر؛ ألنه ِفي األصل ¼رويد½ـمنقول عن املصدر والظرف واجلار ارورك

 فإنه ¼عليك½ فإنه منقول عن الظرف، و¼وراءك½ تصغري الترخيم حبذف الزوائد، و¼إرواد½تصغري 
  ".غ. "ل عن اجلار وارور، وهذا دليل ظاهر على امسيتهامنقو

إن أمساء األفعال قد تكون مبعىن املضارع مثل : مبعىن أحدمها، فإن قلت: أي ]مبعىن األمر[ :قوله  )٢(
إما يف األصل مبعىن تضجرت : أف مبعىن اتضجر، وأوه مبعىن أتوجع، فكيف يصح احلصر؟ قلنا

املضارع احلايل، ألن معنامها على اإلنشاء، واحلال أنسب باإلنشاء، فإن وتوجعت، لكن عرب عنهما ب
: إن املراد بقوله: الضارب أمس مبعىن الذي ضرب، فينبغي أن يكون الضارب اسم فعل، قلنا: قلت

مبعىن األمر واملاضي أن يكون مبعىن أحدمها وضعا، والضارب هاهنا مبعىن املاضي بعارض حلوق 
  ."غ. "ضعاأمس، وليس مبعناه و

   مبعىن األمر من كلّ ثالثي جمرد قياسي، وِفي غري الثالثي مساعي لَم¼فَعال½ جميء:  أي]قياس[ :قوله  )٣(
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 مبعـىن ¼ جاِرفَ½كـ معرفة مصدراً¼ عاِلفَ½)١(به ويلحق ،اترك مبعىن¼ راِكت½و
¼ كاِعلَ يا½و فاسقة، مبعىن¼ ساِقفَ يا½ :حنو ث،للمؤن )٢(صفة أو الفجور،

 ،¼ضاِرحـ ½و ¼الِبغَ½و ¼طاِمقَ½ثة،كـاملؤن لألعيان)٣(علماً أو ،الكعة مبعىن
. للمناسـبة  ههنـا  ذكـرت  مـا وإن األفعـال،  أمساء من ليست)٤(الثالثة وهذه

                                                
 وهي ¼تالعبوا أيها الصبيان بالعرعرة½ مبعىن ¼عرعار½ من التصويت، و¼صوت½ مبعىن ¼قرقار½يأت إالّ 

 مبعىن األمر عنده ¼فَعال½الثي جمرد يصح أن يشتق منه أنّ كلّ فعل ث: لعبة لَهم، وهذا عند سيبويه يعِني
، ¼ِاعلَم½ مبعىن ¼عالَِم½، و¼اُكْتب½ مبعىن ¼كَتاِب½، و¼كُلْ½ مبعىن ¼أَكَاِل½، و¼ِاضِرب½ مبعىن ¼ضراِب½ـك

أما ال جييئان مبعىن  ب¼قَعاِد½ و¼قَواِم½:  مبعىن األمر للكثرة فال يرد بنحو¼فَعاِل½ونسبة القياس إلَى جمئ 
½و¼قُم ½دد جمئ ¼اُقْعرال½، وعند املبفَع¼وعند األخفش مطلقاً قياسي ،غ. " مبعىن األمر مطلقاً مساعي."  

علماً للمعاِني :  مصدراً معرفة أي¼فَعاِل½ مبعىن األمر ِفي البناء ¼فَعاِل½ـيلحق ب:  أي]يلحق به[ :قوله  )١(
 علماً للمعىن، أما كونه مصدراً فألنّ العدل يغير الصيغة بدون تغيري املعىن  مبعىن الفجور¼فجار½ـك

 بتعريف الصفة، وأما لزوم ¼فَجاِر القبيحةُ½: فيكون مبعناه، وأما كونه معرفة فألنه يدلّ على ذلك قوهلم
  ".غ" مؤنثة، ¼فَعاِل½التأنيث فيه فباعتبار أنّ سائر أقسام 

 حال ¼فَعاِل½ مبعىن األمر ِفي البناء ¼فعال½ـيلحق ب:  أي¼مصدراً½:  على قوله عطف]أو صفة[ :قوله  )٢(
  ".غ ".¼فاسقة½ مبعىن ¼يا فَساِق½: كونه صفة خمتصة بالنداء حنو

 حال ¼فَعاِل½ مبعىن األمر ِفي البناء ¼فَعاِل½ـيلحق ب:  أي¼مصدراً½:  عطف على قوله]أو علماً[ :قوله  )٣(
 ¼قَطَاِم½ مثل ¼غَالَِب½": صر"، قال ِفي ¼حضاِر½ و¼غَالَِب½ و¼قَطَاِم½ـن املؤنثة ككونه علماً لألعيا

 فإنها اسم املكان املرتفع ¼طَماِر½ـ اسم كوكب وتأنيثه بتأويل الكوكبة ك¼حضاِر½اسم امرأة، و
: أي] ٦٧: يس[﴾كَانِتِهمولَو نشاء لَمسخناهم علَى م﴿: وتأنيثه باعتبار املكانة، قال اهللا تعاىل

  ".ي. "مكام
فَعاِل املصدر وفَعاِل الصفةُ وفَعاِل العلم لألعيان املؤنثة ليست من أمساء :  أي]هذه الثالثة[ :قوله  )٤(

 ¼فَعاِل½ـملناسبة هذه الثالثة ب: ِفي فصل أمساء األفعال للمناسبة أي: األفعال، وإنما ذكرت ههنا أي
 مصدراً معدول ¼فَعاِل½ مبعىن األمر معدول عن األمر فكذا ¼فَعاِل½كما أنّ : الً ووزناً أيمبعىن األمر عد

 ".ي. " صفةً معدول عن فاعلة¼فَعاِل½عن املصدر املعرفة و



  
  

 

: الغـراب،  لـصوت ¼ اِقغَـ ½صوت،كـ به حكي لفظ كلّ)١(األصوات 
كـلّ اسـم    )٣(املركّبات: .البعري إلناخة¼ خن½كـ)٢(البهائم به تصو أو

 جيـب  حرفـاً  يالثـانِ  نتـضم  فإن نسبة، بينهما)٥(ليست)٤(ركّب من كلمتني   
                                                

 هي ليست بأمساء لعدم كوِنها دالّة على املعىن باعتبار أصل الوضع، وإنما ذكرت ِفي باب ]األصوات[ :قوله  )١(
بنية إلجرائها جمراها وأخذها حكمها، وإنما بنيت جلريها جمرى ما ال تركيب فيه من األمساء األمساء امل

لَما كان علّة بناء األصوات عدم التركيب مع الغري فإذا كانت مركّبة مع : ، فإن قلت¼عمرو½ و¼زيد½: حنو
هي ِفي هذه :  قلنا¼غاقصوت الغراب ½ و¼قال زيد عند التعجب وي½: الغري فينبغي أن تكون معربة حنو

  .وغريه" غ. "احلالة أيضاً مبنية لكنه ال من حيث إنها أصوات بل من حيث إنها حكاية عن األصوات
منقولة :  أنّ األصوات اجلارية على لسان اإلنسان على قسمنياعلم أو غريها، و]صوت به البهائم[ :قوله  )٢(

در فقط أو إلَى املصادر ثُم من املصادر إلَى أمساء األفعال فاألول وغري منقولة فاألول إما منقولة إلَى املصا
قسم جيري على لسان اإلنسان تشبيهاً بصوت الغري، : داخل ِفي أمساء األفعال، والثاِني على ثالثة أقسام

وقسم جيري على لسان اإلنسان للبهائم، وقسم جيري على لسان اإلنسان عند عروض املعىن له، وإنما لَم 
يتعرض املص للقسم الثالث؛ ألنه لَما كان القسمان األوالن ملحقني باألمساء املبنية مع تعلّقهما بالغري، 

  ".سن. "فهذا القسم الثالث كونه ملحقاً ِبها أوىل؛ ألنه صوت اإلنسان بغري أن يتعلّق بغريه
وذكر ههنا أنه مبِني فال بد من إنّ املركّب قد مر ِفي غري املنصرف، :  فإن قلت]املركّبات[ :قوله  )٣(

، ¼مخسة عشر½ـاملركّب املبِني هو الّذي تضمن اجلزء الثاِني منه حرفاً ك: فرق بني املركّبني، قلنا
 لكن اجلزء األول ¼بعلبك½ـواملركّب الغري املنصرف هو الّذي لَم يتضمن اجلزء الثاِني منه حرفاً ك

  .وغريه" سن. "وقوعه ِفي الوسط؛ ألنّ الوسط ليس مبحلّ لإلعرابمنه مبِني على الفتح ِفي األصح ل
 لئالّ خيرج من التعريف مثل ؛¼من امسني½:  ولَم يقل¼من كلمتني½:  إنما قال]من كلمتني[ :قوله  )٤(

؛ ألنّ اجلزء الثاِني منه فعل ال اسم، واملراد بالكلمتني أعم من أن يكونا حقيقة أو ¼خبت نصر½
 فإنّ اجلزء الثاِني منه صوت غري موضوع ملعىن فال يكون كلمة ¼سيبويه½ج مثل حكماً، فال خير

  .وغريه" ي. "حقيقة لكنه ِفي حكم الكلمة حيث أجري جمرى األمساء املبنية
ليست بني الكلمتني نسبة إسناد وال إضافة وال عمل وال :  أي¼كلمتني½ـ صفة ل]إخل... ليست[ :قوله  )٥(

 مبِني ¼تأبط شرا½:  أعالماً، فإن قلت¼النجم½ و¼يزيد½ و¼عبد اهللا½ و¼ط شراتأب½معىن، فيخرج منه 
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ــابناؤه ــى)١(م ــتح عل ـــ الف ــد½ك ــشر أح ــسعةَ½ إىل ¼ع ــشر ت ــ ½إالّ¼ ع ياثن 
٢(¼عشر(كالْ معربة هافإنمملَ وإن ى،ثن ففيها ذلك نيتضم)أفـصحها  لغـات )٣ 
ــ  منـصرف  غري الثاين وإعراب الفتح على لاألو بناء  :حنـو  ،¼بـك بعلَ½ك

 )٤(الكنايـات  :. ¼بكببعلَ مررت½و ¼بكبعلَ رأيت½و ¼بكبعلَ جاءين½
                                                

الكالم ههنا ِفي املركّب الّذي سبب بنائه التركيب وهو ليس : فكيف يصح االحتراز عنه؟ قلنا
  ".ي. "كذلك

 مبحلّ لإلعراب،  أما بناء اجلزء األول فألنه صار وسطاً بالتركيب والوسط ليس]جيب[ :قوله  )١(
 فحذفت الواو ¼أحد وعشر½:  فإنّ أصله¼أحد عشر½ـوأما بناء اجلزء الثاِني فألنه متضمن للحرف ك

  ".ي. "قصداً المتزاجهما وتركيبهما
 معربة كاملثنى ¼اثني عشر½إنّ كلمة :  أي¼جيب بناء مها½:  استثناء من قوله]إالّ اثني عشر[ :قوله  )٢(

ثنى معرب كذلك اجلزء األول من هذين اجلزءين معرب لشبهه باملضاف من حيث كما أنّ امل: يعِني
حذف النون؛ ألنّ حذفها من أحكام اإلضافة فأعطي له حكم املضاف، وبنِي اجلزء الثاِني على الفتح 

  ".ي. "لتضمنه احلرف
ة األول إلَى الثاِني ومنع إعراب اجلزءين معاً وإضاف: هااحدتلك الكلمة لغات، إِفي : أي ]ففيها[ :قوله  )٣(

إعراب اجلزءين معاً وإضافة األول إلَى الثاِني مع صرف املضاف إليه، : صرف املضاف إليه، والثانية
بناء اجلزء األول للتوسط املانع عن اإلعراب وعدم الواسطة بني اإلعراب والبناء وإعراب الثاِني مع : والثالثة

العلمية والتركيب، وهذا هو : ب البناء، وأما منع صرفه فلوجود السببنيمنع صرفه، أما إعرابه فلعدم موج
  .وغريه" سن. "أفصح اللغات

 ¼فالنة½ و¼فالن½: بعض الكنايات؛ إذ مجيع الكنايات ليست ِبمبنية حنو:  أي]الكنايات[ :قوله  )٤(
املراد بالبعض ال : قلت كنايتني عن األجناس فإنها معربة، فإن ¼هنه½ و¼هن½كنايتني عن األعالم و

خيلو إما بعض مطلق أو بعض معين فعلى األول يلزم احملذور املذكور، وعلى الثاِني يلزم التعريف 
ن، قلنابان، والقرينة عليه : هول؛ ألنه ال قرينة على البعض املعياملراد بالبعض ههنا بعض معي

 يريدوا ِبها ذلك البعض املعين، ولذا قال اصطالح النحاة؛ ألم اصطلحوا ِفي باب املبنيات أن
  ".سن. "¼بعض الظروف½:  كقوله¼بعض الكنايات½:  ولَم يقل¼الكنايات½: املص

امه بناؤ



  
  

 

 مبـهم  حـديث  أو،  )١(¼كـذا ½و ¼كم ½وهي مبهم عدد على تدلّ أمساء هي
 ومـا  ة،اسـتفهامي  :قـسمني  على¼ كم ½أنّ واعلم،  )٢(¼ذيت½و ¼كيت ½وهو

 وما ،ةوخربي ،¼عندك رجالً كم½ :حنو التمييز على مفرد منصوب)٣(بعدها
                                                

 اخلربيِة ¼كم½ االستفهاميةُ لكوِنها متضمنة ملعىن حرف االستفهام، وبناء ¼كم½بنيت  ]كم وكذا[: قوله  )١(
 لكوِنها مركّبة ¼كذا½ن وضعها وضع احلروف، وإنما بنيت لتشبيهها بأختها؛ ألا مثلها ِفي اللفظ، ولكو

 كناية عن يوم ¼خرجت يوم كذا½: من كاف التشبيه واسم اإلشارة، وجاءت أيضاً كناية عن األجناس حنو
  .وغريه" غ. "السبت أو اإلثنني أو حنومها

إالّ مكررتني بواو  بالتشديد فخفّفتا، وال تستعمالن ¼ذيت½ و¼كيت½:  أصلهما]كيت وذيت[ :قوله  )٢(
 كناية عما جرى بينك وبينه عن احلديث والقصة، ¼كان بيِني وبني فالن كيت وذيت½: العطف تقول

وإنما بنيتا لكوِنهما واقعتني موقع اجلملة، فلما وقع املفرد موقع اجلملة ولَم جيز خلوه عن اإلعراب 
  .وغريه" غ. "التركيبوالبناء رجح البناء الّذي هو األصل ِفي الكلمات قبل 

 عطف ¼وخربية½:  االستفهاميِة منصوب مفرد على التمييز، وقوله¼كم½ما بعد :  أي]وما بعدها[ :قوله  )٣(
 اخلربيِة جمرور مفرد أو جمرور جمموع، وإنما كان مميز ¼كم½، وما بعد ¼استفهامية½: على قوله

ربية جمروراً مفرداً أوجمموعاً؛ ألما لَما حملتا على  اخل¼كم½ االستفامية منصوباً مفرداً ومميز ¼كم½
املضاف إلَى املميز : العدد باعتبار كوِنهما كنايتني عنه أخذتا حكم العدد، وهو نوعان أحدمها

 االستفهاميِة واخلربيِة حيث أعطي األوىل حكم العدد ¼كم½والثاِني املميز باملنصوب، وفرق بني 
 فنصب مميزها، وأعطي الثانية حكم العدد املضاف إلَى املميز فخفض مميزها املميز باملنصوب

مضاف إلَى :  اخلربيةُ على العدد املضاف إلَى املميز وهو نوعان¼كم½على اإلضافة، ولَما حملت 
، اجلمع وهو من الثالثة إلَى العشرة،  ومضاف إلَى املفرد وهو املئة واأللف جرى فيها حكم كليهما

 وهو عند سيبويه، واخلليل جيره ¼بكم رجل مررت½:  االستفهامية حنو¼كم½وقد جاء اجلر ِفي متييز 
 ومميزها ¼كم½؛ ألنّ ¼كم½جره بالباء الداخلة على : ، وقال اجلزويل¼كم½ الْمحذوفة ال بإضافة ¼ِمن½ـِب

أنّ : ، واجلواب¼كم لك غلماناً½:  االستفهاميِة حنو¼كم½كشئ واحد، وأجاز الكوفيون مجع مميز 
 أنّ اجلر اعلم، ثُم ¼كم نفساً حصل لك مملوكني½:  أي¼نفسا½ حال واملميز حمذوف وهو ¼غلماناً½

 اخلربية إنما جيب إذا لَم يقع الفصل بينها وبني مميزها بشئ، وأما إذا وقع الفصل بينهما ¼كم½بعد 
كم ِفي ½: فهاميِة حيث ال جيوز اإلضافة مع الفصل حنو االست¼كم½فاملختار هو النصب محالً على 
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 كـم  ½:حنـو  جممـوع  أو ،¼أنفقتـه  ٍلمـا  كـم  ½:حنـو  مفرد جمرور بعدها
 مـن  كـم  ½:تقـول  امـ فيه¼ نمِـ ½)١(تـدخل و   ،التكـثري  ومعناه¼ لقيتهم رجاٍل
 قرينـة،  لقيـام  التمييـز  حيـذف  وقـد  ،¼أنفقتـه  مـال  من كم½و ¼لقيته رجل
 ضـربة  كم: أي¼ ضربت كم½و ،مالك ديناراً كم: أي)٢(¼كمال كم ½:حنو
 غري فعل بعده كان إذا منصوباً يقع)٣(الوجهني يف ¼كم½ أنّ واعلم ،ضربت
¼ ملكـت  غـالم  كـم ½و ¼ضـربت  رجـالً  كـم ½:حنـو  بضمريه، عنه مشتغل
 ،مـصدراً ¼ ضـربت  ضـربة  كـم ½و ¼ضربت ضربة كم ½:وحنو به، مفعوالً

                                                
 ¼ِمن½ـ اخلربيِة على اإلضافة عند األكثر، وعن الكوفيني أنّ جره ب¼كم½، ثُم جر مميز ¼الدار رجالً
  ".ي. "املقدرة

ِة جوازاً فيجران ِبها،  االستفهاميِة واخلربي¼كم½ البيانيةُ ِفي مميز ¼ِمن½تدخل كلمة :  أي]تدخل من[ :قوله  )١(
والفرق حينئذ بينهما يعرف من املقام، وإذا كان الفصل بينها وبني مميزها بفعل متعد وجب دخولُها؛ لئالّ 

وكقوله ] ٥٨: القصص[﴾وكَم أَهلَكْنا ِمن قَريٍة﴿: يلتبس مميزها مبفعول ذلك املتعدي، كقوله تعاىل
وتدخل ِمن ½: لو قيل املراد بقوهلم: وقال احلديِبي] ٢١١ :البقرة[﴾ آيٍة بينٍةيناهم منكَم آت﴿: تعاىل
 لكان حسناً؛ ألنّ سيبويه واخلليل وكثرياً منهم ال ¼ اخلربية املفرد واموع¼كم½أي ِفي مميز : ¼فيهما

 .وغريه" غ".  االستفهامية، وجوزواه مقدراً¼كم½ ظاهراً ِفي متييز ¼ِمن½جيوزون دخول 
 املراد به كلّ تركيب قامت فيه قرينة على حذف التمييز، وِفي هذين املثالني ]¼كم مالك½: حنو[ :قوله  )٢(

وجدت القرينة؛ ألنه إذا سئل عن كمية املال أو أخرب عن كثرته فظاهر احلال قرينة على أنّ املسؤول عنه 
كم درهم أو دينار ½ أو ¼كم درمهاً مالك½: يرأو املخرب عنه هوكمية الدراهم والدنانري، فيكون التقد

 وكذا إذا سئل عن كمية الضرب أو أخرب عن كثرته فظاهر احلال قرينة على أنّ املسؤول عنه أو ،¼مايل
كم مرة أو ضربة ½ أو ¼كم مرة أو ضربة ضربت½: املخرب عنه هي املرات والضربات، فيكون التقدير

سن ".¼ضربت." 
ِفي االستفهام واخلرب، يقع منصوباً حمال وكذا جمروراً ومرفوعاً، :  أي]ي الوجهني ِف¼كم½[ :قوله  )٣(

  . مفعوالً مطلقاً، أومفعوالً فيه: أن يقع مفعوالً به، أومصدراً أي:  منصوباً ثلثة¼كم½وصور وقوع 
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 كـان  إذا)١(وجمـروراً  ،فيـه  مفعوالً¼ تصم يوماً كم½و ¼سرت يوماً كم½و
 رجـل  كـم  علـى ½و ¼مـررت  رجالً بكم ½:حنو مضاف أو جر حرف قبله

ــت ــالم½و ¼حكم ــم غ ــالً ك ــال½و ¼ضــربت رج ــم م ــل ك ــلبت رج  ،¼س
 :حنـو  ظرفـاً  يكـن  ملَـ  إن مبتـدأً  األمـرين،  من يئاًش يكن ملَ إذا)٢(ومرفوعاً

 كـم  ½:حنو ظرفاً كان إن وخرباً ،¼ضربته رجل كم½و¼ أخوك رجالً كم½
 أقـسام،  علـى  ةمبنيالْ الظروف :. ¼صومي شهر كم½و¼ سفرك يوماً
ــ  إليـه  مـضاف الْ حـذف  بأن اإلضافة عن طعقُ ما :منها  ¼بعـد ½و)٣(¼قبـل ½ك

 ]٤ :الروم[﴾أَمر ِمن قَبلُ وِمن بعد    ِللَِّه الْ  ﴿ :تعاىل قال ،¼حتت½و ¼فوق½و
 محـذوف الْ كـان  إذا هـذا  شـىء،  كـلّ  بعـدِ  ومـن  شىء كلّ قبِل من: أى

مِونـلٍ    ِللَِّه الْـ  ﴿ :قرئ هذا وعلى معربة، كانتل وإالّ مللمتكلّ ايِمـن قَب رأَم 
                                                

  .إخل... ان ِفي الوجهني جمروراً إذا ك¼كم½يقع :  أي¼منصوباً½:  عطف على قوله]وجمروراً[ :قوله  )١(
...  ِفي الوجهني مرفوعاً إذا لَم يكن¼كم½يقع :  أي¼منصوباً½:  عطف على قوله]ومرفوعاً[ :قوله  )٢(

 ¼كم رجالً غالمك½:  أنه يرفع على الوجوب مرة كما ِفي حنو¼مرفوعاً½: إخل، واملراد بقوله
كم رجل ضربت ½و ¼كم رجالً ضربته½: ، وعلى األولوية أخرى كما ِفي حنو¼كم رجل غالمي½و

  ".ي. "¼غالمه
 بضم الدال، وكذا فوق، ¼من بعد½ بضم الالم، و¼جئتك من قبلُ½:  تقول]¼بعد½ و¼قبل½كـ[ :قوله  )٣(

أتيتك من ½: وحتت، وأمام، ووراء، وخلف، وأسفل، ودون، وأول مبعىن قبل، وعل مبعىن فوق، تقول
قبل فعلك، : أول فعلك أي:  بضم الالم أي¼ابتدء ذا أول½: من فوق، وتقول:  بضم الالم أي¼علّ

وإنما بنيت هذه الظروف لتضمنها معىن حرف اإلضافة، ولشبه احلرف ِفي االحتياج إلَى املضاف 
 مكّن فيه حبذف املضاف إليه، فجرب ذلك النقصان بالضمجلرب النقصان الّذي ت ما اختري الضمإليه، وإن

  .وغريه" غ. "لكونه أقوى احلركات



  
  

 

 تشبيهاً نيتب)٢(¼حيث ½:ومنها،  )١(¼الغايات½ ىوتسم ]٤ :الروم[﴾وِمن بعدٍ 
: قـال اهللا تعـاىل    )٣(األكثـر  يف جملـة الْ إىل اإلضـافة  مالزمتهاِل ياتابالغ هالَ
﴿نونَ    سلَمعثُ الَ ييح نم مهِرجدتيـضاف  وقـد ،  ]١٨٢:  األعـراف [﴾س 

  ع )٤(الشاعر كقول مفردالْ إىل
عاًا تٰرمأَ   ى حيثُ سهيٍل طَاِل

 إىل يـضاف  أن)٥(وشـرطه  ،مكـان  معـىن ِب هذا¼ حيث½ـف سهيل مكان :أي
  .............................،¼زيد جيلس حيث إجلس ½:حنو جملةالْ

                                                
 إنما سميت الظروف املبنية املقطوعة عن اإلضافة غايات؛ ألنّ غاية الكالم ِفي ]غاياتالتسمى [ :قوله  )١(

  ".غ. "النطق كانت ما أضيفت هي إليه فلما حذف املضاف إليه صرن غايات ِفي النطق ينتهي ِبها الكالم
غالبة اإلضافة إلَى اجلملة واإلضافة إلَى  على الضم كالغايات؛ ألا ¼حيث½ إنما بنيت ]حيث[ :قوله  )٢(

اجلملة كال إضافة؛ ألنّ املضاف إلَى اجلملة مضاف إلَى مضمون اجلملة ِفي احلقيقة وهو ليس 
. مبذكور فكأنه قطع عن اإلضافة حكماً فشات بالغايات ِفي اإلام وهي مبنية، فكذا هذه أيضاً مبنية

  .وغريه" ي"
  .إنما قيد به؛ ألا قد جاء إضافتها إلَى املفرد كما سيجئ ]ِفي األكثر[ :قوله  )٣(
 من الرؤية البصرية، ¼ترى½: جنماً يضئ كالشهاب ساطعاً، فقوله:  وآخره]كقول الشاعر[ :قوله  )٤(

 بالنصب مفعول ثان وباجلر بدل من ¼جنماً½ حال من سهيل، و¼طالعاً½ مفعول ترى، و¼حيث سهيل½و
 ¼ساطعاً½، و¼يضئ½ـ بالكسر شعلة من النار وهو متعلّق ب¼الشهاب½، و¼مجن½ صفة ¼يضئ½، و¼سهيل½

أما ترى مكان ½: ، وهو من السطوع مبعىن االرتفاع، واملعىن¼يضئ½ ثانية أو حال من فاعل ¼جنم½صفة 
 حيث ¼حيث½ وموضع االستشهاد ِفي البيت ¼سهيل حال كونه طالعاً جنماً ساطعاً يضيء كالشهاب

 وهو سهيل، ويعربها بعض العرب عند إضافتها إلَى املفرد لزوال علّة البناء وهي أضيف إلَى املفرد
  ".ي. "اإلضافة إلَى اجلملة لكن األشهر بقاءها على البناء لشذوذ اإلضافة إلَى املفرد

   ِفي االستعمال الغالب أن يضاف إلَى اجلملة امسية كانت أو فعلية¼حيث½شرط :  أي]شرطه[ :قوله  )٥(
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 مـستقبالً )٢(صـار  ماضيالْ على دخلت وإذا للمستقبل، وهي¼ إذا½)١(:ومنها
، )٣( وفيهـا معـىن الـشرط      ]١ :النـصر [﴾جاء نصر اللَِّه والْفَـتح    ِإذَا  ﴿ :حنو

 ،¼طالعة الشمس إذا تيكآ ½:حنو ة،االمسي جملةالْ بعدها تقع أن وجيوز
 )٥(،للمفاجـأة  تكـون  وقـد  ،¼الشمس طلعت إذا تيكآ ½:حنو ةالفعلي)٤(واملختار

                                                
اجلس مكان جلوس زيد، وإنما :  معنامها¼اجلس حيث زيد جالس½ و¼جلس حيث جيلس زيدا½ـك

 أن يضاف إىل اجلملة الحتياجه إليها لتعيني معناه كاحتياج املوصول إلَى ما يتم ¼حيث½كان شرط 
 للمكان، وقد يسعمل للزمان عند األخفش ¼حيث½ أنّ اعلمبه؛ ألنه موضوع ملكان يقع فيه النسبة، و

زماناً يكون حيا، وإنما حيث هنا :  أي¼للفىت عيش يعيش به حيث حترك ساقه½: ا ِفي قول الشاعركم
  .وغريه" غ. "للزمان؛ ألنّ انتهاء احليوة بانتهاء الزمان ال بانتهاء املكان

  من أنه مضاف إلَى¼حيث½، ووجه بناءها ما ذكر ِفي ¼إذا½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )١(
  ".سن. "اجلملة، واملضاف إليها كال إضافة فيه

يصري املاضي مستقبالً، وقد تستعمل ِفي املاضي أيضاً من غري أن يصري :  أي]إخل... صار[ :قوله  )٢(
 ﴾حتى ِإذَا بلَغَ بين السديِنو﴿] ٩٦: الكهف[﴾تى ِإذَا ساوى بين الصدفَيِنحَ﴿: مستقبالً كقوله تعاىل

: الكهف[﴾حتى ِإذَا جعلَه ناراًو﴿] ٨٦: الكهف[﴾حتى ِإذَا بلَغَ مغِرب الشمِسو﴿] ٩٣: الكهف[
  .وغريه" غ. "، فاملراد باستعماِلها ِفي املستقبل االستعمال على سبيل الكثرة ال على سبيل الكلّية]٩٦

مجلة أخرى، وكون معىن الشرط  والشرط ترتب مضمون مجلة على مضمون ]معىن الشرط[ :قوله  )٣(
  ".ي. " وجه آخر لبناءها¼إذا½ِفي 

 ¼لو½ و¼إن½ـ لَما لَم تكن موضوعة للشرط ك¼إذا½ ألنّ الشرط يقتضي الفعل لكن ]إخل... واملختار[ :قوله  )٤(
  ".ي. "ال يكون وقوع الفعل بعدها واجباً بل كان خمتاراً، ونقل عن الْمبرد اختصاصها باجلملة الفعلية

بغتة، واملفاجاة والفجأ مصدرا مهموِز الالم من : لوجود الشئ فجاءة أي:  أي]للمفاجاة[ :قوله  )٥(
اإلدراك : ، والفُجاء بالضم معناه¼كسي را نا گاه گرفنت½: األخذ بغتة أي:  ومعناه¼املفاعلة½باب 
خرجت ½: ائية ِفي قوله الفج¼إذا½، وأما الفاء ِفي ¼مسع½ و¼فتح½ من باب ¼ناگاه رسيدن½: بغتة أي

فللسببية فإنّ اخلروج سبب ملالقات السبع، ألنه لو لَم يتحقّق اخلروج لَم يالق  ¼فإذا السبع واقف
  .وغريه" غ. "السبع



  
  

 

 ¼إذ½)٢(:، ومنـها  ¼واقـف  الـسبع  فإذا خرجت ½:حنو املبتدأ بعدها)١(فيختار
 إذ جئتـك  ½:حنو ةوالفعلي ةاالمسي)٣(جملتانالْ بعدها وتقع للماضي، وهي

 للمكـان ¼ ىأنـ ½و ¼أيـن ½)٤(:ومنـها  ،¼طالعـة  الـشمس  وإذ الـشمس  طلعـت 
 :حنو الشرط معىنوِب ،¼تقعد ىأن½و ¼متشي أين ½:حنو االستفهام معىنِب
 أو شـرطاً  للزمـان ¼ مـىت ½)٥(:ومنـها  ،¼أقـم  تقم ىأن½و ¼أجلس جتلس أين½

¼ كيــف½)٦(:ومنــها ،¼تــسافر مــىت½و ¼أصــم تــصم مــىت ½:حنــو اســتفهاماً
                                                

 هذه وبني ¼إذا½ للمفاجاة فيختار املبتدأ بعدها فرقاً بني ¼إذا½إذا كان :  الفاء جزائية أي]فيختار[ :قوله  )١(
  ".غ. " الفجائية ليس بالزم¼إذا½ إشارة إلَى أنّ وقوع املبتدأ بعد ¼خيتار½: ي قوله الشرطية، وِف¼إذا½

، أو لكون وضعها ¼حيث½ ِلما مر ِفي ¼إذ½، وإنما بنيت ¼إذ½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٢(
:  أي¼دأتيت إذ يقوم زي½: وضع احلرف، وهي للماضي وإذا دخلت على املضارع جتعله ماضياً حنو

:  كما تكون للماضي كذلك تكون للمستقبل حنو قوله تعاىل¼إذ½إنّ : ، فإن قلت¼إذ قام زيد½
املراد بكوِنها للماضي : ، قلنا]٧١-٧٠ :غافر[﴾ِإِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَعناِقِهم والسلَاِسلُ فَسوف يعلَمونَ﴿

 ¼إذ½ تكون للمفاجاة كذلك ¼إذا½كما أنّ :  قلتكونها له على سبيل الكثرة ال على سبيل الكلّية، فإن
إنّ :  فِلم لَم يذكر املص كونها للمفاجاة؟ قلنا¼خرجت فإذ عمرو قائم½: أيضاً تكون للمفاجاة حنو

 ".غ. " للمفاجاة قليل غاية القلّة فهو ِفي حكم العدم فلم يذكره¼إذ½جمئ 
 معىن الشرط املقتضي اختصاصها ¼إذ½ة، لعدم اشتمال اجلملة االمسية والفعلي:  أي]اجلملتان[ :قوله  )٣(

  .باجلملة الفعلية
، وإنما بنيتا لتضمن حرف االستفهام أو الشرط، ¼أَنى½ و¼أَين½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٤(

كيف شئتم، : أي] ٢٢٣: البقرة[﴾واْ حرثَكُم أَنى ِشئْتمفَأْت﴿:  كقوله تعاىل¼كيف½ مبعىن ¼أَنى½وجيئ 
  .وغريه" غ. "ال من أين شئتم إالّ أن يكون املأتى موضع احلرث

  .، وبنيت لتضمن معىن حرف االستفهام والشرط¼متى½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٥(
  ِفي الظروف بناء على مذهب¼كيف½، وإنما عدت ¼كيف½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[: قوله  )٦(

كيف أنت أصحيح أم ½: األخفش، وأما عند سيبويه فهي اسم غري ظرف بدليل إبدال االسم منها حنو
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 )١(:ومنــها ،أنــت حــال أي يف: أي¼ أنــت كيــف ½:حنــو حــاالً لالســتفهام
 ،]١٢ :الــذاريات[﴾ الــديِنأَيــانَ يــوم﴿ :حنــو اســتفهاماً للزمــان¼ انأيــ½

 ما ½:حنو¼ مىت½لـ جواباً صلح إن ةمدالْ لأو معىنِب¼ منذ½و ¼مذ½)٢(:ومنها
                                                

، واألخفش ¼متى جئت أيوم أحد أم يوم السبت؟½:  ولو كانت ظرفاً ألبدل منها الظرف حنو¼سقيم؟
نما عدت إ:  بإبدال الظرف، أو يقال¼كيف أنت أِفي حال الصحة أم ِفي حال السقم؟½: معناه: يقول
على أي حال أنت ½:  فمعناه¼كيف أنت؟½:  فإذا قلت¼على أي حال½ ِفي الظروف؛ ألا مبعىن ¼كيف½

 واجلار وارور والظرف متقاربان ِفي أنّ كلّ واحد منهما يقتضي املتعلّق، أو ¼من الصحة أو السقم؟
أين ½ كما ِفي ¼ زيد ضاحكاً؟كيف½:  ظرف مكان بدليل عملها ِفي احلال ِفي قولك¼كيف½إنّ : يقال

 للشرط على ضعف عند البصريني، ومطلقاً عند الكوفيني، وإنما ¼ما½ مع ¼كيف½، وتستعمل ¼زيد قائما؟
  .وغريه" غ"بنيت لتضمنها معىن حرف االستفهام 

 حرف  للزمان املستقبل، وإنما بنيت لتضمنها معىن¼أيان½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[: قوله  )١(
 أنّ الثانية خمتصة بالزمان املستقبل وباألمور العظام كقوله ¼أيان½ و¼متى½االستفهام، والفرق بني 

و ] ١٢: الذاريات[﴾أَيانَ يوم الديِنو﴿] ١٨٧: األعراف[﴾يسأَلُونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها﴿: تعاىل
أي ½: ¼أيان½أصل : ، واألوىل أعم، ثُم قيل¼أيان قيام زيد½: واليقال] ٦: القيامة[﴾أَيانَ يوم الِْقيامِة﴿

 ¼أين½ِزيد ِفي :  فأدغم بعد قلب الواو ياء، وقيل¼أيوان½ فحذفت اهلمزة مع الياء األخرية فبقي ¼أوان
 أصل ¼أين½ للزمان فكيف يكون ¼أيان½ للمكان و¼أين½: ، فإن قلت¼أيان½: تشديد وألف فصار

  ".غ. "إنه ميكن التغير معىن بعد التغير لفظاً: ، قلنا¼ان؟أي½
 الّذَين مها ¼منذ½ و¼مذ½، وبنيتا ِلمشابهتهما ¼منذ½ و¼مذ½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٢(

 حرفَي جر جير ِبهما ما بعدمها، وحنيئذ يكون معناهما متضمناً ¼منذ½ و¼مذ½حرفان، فقد يكون 
، وقد يكونان امسني كما وقعا ههنا فريتفع ما بعدمها، فقد يكونان مبعىن أول مدة الفعل ¼نِم½ملعىن 

: الّذي قبلهما فيقع بعدمها املفرد املعرفة الواقعة خرباً عنهما ال املثنى وال اموع وال النكرة، حنو
 يوم اجلمعة، وقد يكونان مبعىن يِتي إياهؤأول مدة عدم ر:  بالرفع أي¼ما رأيته مذ أو منذ يوم اجلمعة½

مجيع مدة الفعل الّذي قبلهما فيقع بعدمها الزمان املقصود مع املدة الِّتي قصدت هي مع عددها، 
يِتي إياه يومان؛ وذلك ألنه لَما قصد بيان ؤمجيع مدة عدم ر:  أي¼ما رأيته مذ أو منذ يومان½: حنو

  ".غ. "يتعلّق جبميعها حتى يفيدمجيع املدة ال بد من ذكر املدة مع عدد 



  
  

 

¼ زيـداً  رأيـت  مـا  مـىت  ½:قال من جواب يف¼ اجلمعة يوم منذ أو مذ رأيته
 إن ةمـد الْ مجيـع  معـىن وِب جمعـة، الْ يوم اهإي يرؤيِت انقطاع ةمد لأو: أي
 مـن  جـواب  يف¼ يومـان  منـذ  أو مـذ  رأيتـه  مـا ½ :حنو¼ كم½لـ جواباً صلح
 )١(:ومنـها  ،يومـان  رأيتـه  ما ةمد مجيع: أي¼ زيداً رأيت ما ةمد كم ½:قال

 أنّ بينـهما  والفـرق  ،¼لـديك  مـال الْ ½:حنو¼ عند ½معىنِب)٢(¼نْدلَ½و ¼ىٰدلَ½
 وجـاء  ،¼لـدن ½و ¼لدى ½يف ذلك ويشترط احلضور، فيه اليشترط¼ عند½

 )٣(:ومنـها  ،¼دلُـ ½و ¼دلُـ ½و ¼دلَـ ½و ¼نْدلَـ ½و ¼نَِدلُ½و ¼ِندلَ ½:أخر لغات فيه
 للمـستقبل ¼ ضوعـ ½)٤(:ومنها ،¼قطّ رأيته ما ½:حنو منفيالْ للماضي¼ قطّ½

                                                
 بفتح الالم وضم الدال ¼نْلَد½ باأللف املقصورة، و¼لَدى½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )١(

  ".ي. "وسكون النون، وبناؤها لوضع بعض لغاِتها وضع احلروف والبقية حممولة عليها
 ¼لُد½ بفتح الالم والدال وسكون النون، و¼لَدنْ½ون، و بفتح الالم وسكون الدال وكسر الن]لَدِن[ :قوله  )٢(

 بفتح الالم وسكون الدال، وفيها لغات ¼لَد½ بفتح الالم وضم الدال، و¼لَد½بضم الالم وسكون الدال، و
 بضم الالم وسكون الدال وكسر ¼لُدِن½ بفتح الالم وكسر الدال وسكون النون، و¼لَِدنْ½: أيضاً حنو
  ".غ. " بفتح الالم وكسر الدال¼لَِد½النون، و

 بفتح القاف وضم الطاء املشددة، وفيها لغات أخرى ¼قَطُّ½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٣(
 ¼قُطَّ½ بضم القاف وكسر الطاء املشددة، و¼قُطِّ½ بضم القاف والطاء املشددة املضمومة، و¼قُطُّ½: وهي

 بضم القاف والطاء ¼قُطُ½ بفتح القاف وضم الطاء املخفّفة، و¼قَطُ½ة، وبضم القاف وفتح الطاء املشدد
 الّذي هو اسم فعل، وأفصح هذه ¼قَطْ½ بفتح القاف وسكون الطاء مثل ¼قَطْ½املخفّفة املضمومة، و

اللغات األوىل، وبناء املخفّفة لكوِنها موضوعة وضع احلروف، وبناء املشددة ملشابهتها بأختها 
  .وغريه" غ. "املخفّفة

، وبنيت ¼ال أضربه عوض½:  للمستقبل املنِفي حنو¼عوض½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٤(
ال ½ لتضمنها معىن حرف اإلضافة، ولشبه احلرف ِفي االحتياج إلَى املضاف إليه؛ إذ معىن ¼عوض½
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 إىل الظـروف )١(أضـيف  إذا أنـه  واعلـم  ،¼عوض أضربه ال ½:حنو ،منفيالْ
 ينفَـع   ومهذَا ي ﴿: تعاىل كقوله الفتح على بناؤها جاز ¼إذ½ إىل أو جملةالْ

 مقُهِصد اِدِقني٣(وكـذلك  ،¼حينئـذ ½و)٢(¼يومئـذ ½وكـ ]١١٩: املائدة[﴾الص( 
 زيـد  ضـرب  مـا  مثلَ ضربته ½:تقول¼ أنّ½و ¼أنْ½و ¼ما ½مع¼ غري½و ¼مثل½

حجازالْ أهل عند بالكسر ¼أمِس½)٤(:ومنها ،¼زيد ضرب أنْ وغري. 

                                                
وقت بقاء الباقني، : رض أي، والعائض الباقي على وجه األ¼ال أضربه عوض العائضني½ :¼أضربه عوض

  ".غ. "¼بعد½ و¼قبل½ـ، ولذا بنيت على الضم ك¼بعد½ و¼قبل½وحكمها حينئذ مثل 
الظروف املعربة ال الظروف املبنية املذكورة؛ ألا إذا أضيفت :  أي]إذا أضيف الظروف[ :قوله  )١(

لظروف املعربة املضافة إلَى ، وإنما جاز بناء ا¼حيثُ½ و¼ِإذَا½إلَى اجلملة جيب بناءها كما ِفي 
، "ص"اجلملة؛ ألا اكتسبت البناء من املضاف إليه وهو اجلملة، فإنها مبنية األصل عند صاحب 

 إشارة إلَى أنّ إعرابها أيضاً جائز لكوِنها أمساء مستحقّة لإلعراب، وكسب ¼جاز بناؤها½: وِفي قوله
لظروف الِّتي تكون مضافة إلَى اجلملة جوازاً البناء من املضاف إليه ليس بواجب، احلاصل أنّ ا

 جاز بناؤها، والظروف الِّتي تكون مضافة إلَى اجلملة ¼زمان½ و¼وقت½ و¼حني½ و¼ليلة½ و¼يوم½ـك
  ".غ. " وجب بناؤها كما عرفت¼حيثُ½ و¼ِإذَا½ و¼ِإذْ½: وجوباً مثل

 املضافِة إلَى اجلملة فجاز ¼إذا½ف إلَى  مضا¼يوم½ فإنّ ¼يوم إذا كان كذا½:  معناه]¼يومئذ½ـك[ :قوله  )٢(
  .¼حني إذا كان كذا½:  معناه¼حينئذ½بناؤه على الفتحة، وكذا 

كما أنّ الظروف املذكورة جاز بناؤها على الفتح مع جواز إعراِبها كذلك :  أي]وكذلك[: قوله  )٣(
 جواز بناءمها على الفتح،  املفتوحة املثقّلة واملخفّفة ِفي¼أنّ½ و¼ما½ مقرونة مع ¼غري½ و¼مثل½كلمة 
جيوز بناؤمها حال كوِنهما مضافتني إلَى أحدمها، وإنما جاز بناؤمها إلضافتهما إلَى اجلملة : أي

  .صورة لشبههما بالظرف ِفي اإلام وِفي االحتياج إلَى املضاف إليه لرفع اإلام
 خالفهم، فإذا أردت به اليوم ¼أَمِس½  أنّ ِفياعلم، و¼أَمِس½من الظروف املبنية :  أي]ومنها[ :قوله  )٤(

ما رأيته ½ و¼اعتكفت أَمِس½ و¼مضى أَمِس½: الّذي قبل يومك فأهل احلجاز يبنونه على الكسر فيقولون
  ع:  بالكسر ِفي األحوال الثالث، قال الشاعر¼مذ أَمِس



  
  

 

 وفيهـا  والبنـاء  اإلعـراب  غـري  ولواحقـه  االسـم  أحكـام  سائر يف :واخلامتة
 فـة معِرالْ رة،ونكِـ )١(فـة معِر :قـسمني  علـى  االسـم  أنّ اعلم :. فصول
 واألعــالم مــضمراتالْ :أقــسام ةســت وهــي)٢(،نمعــي لــشيء وضــع اســم

 )٤(،بـالالم  فواملعر ،واملوصوالت اإلشارات أمساء :أعين)٣(واملبهمات
                                                

  ومضى ِبفَصِل قَضاِئِه أَمِس  اَلْيوم أَعلَم ما يِجيُء ِبِه
 مكسوركما ترى، وافترقت بنو تميم فرقتني فمنهم من أعربـه        وهو ¼مضى½ـ ِفي البيت فاعل ب    ¼أَمِس½ـف

اعتكـف  ½ بالـضم، و   ¼مـضى أمـس   ½: بالضمة رفعاً وبالفتحة نصباً وجرا كإعراب غري املنصرف، فقال        
و ¼أمس ½   ا، وإذا          ¼ما رأيته مذ أمسة رفعاً وبناه على الكسر نصباً وجـربالفتح، ومنهم من أعربه بالضم 

ما ½ و¼اعتكفنا األمس½ و¼مضى أمسنا½: لالم أو كان نكرة كان معرباً باالتفاق، يقالأضيف أو دخله ا   
  .وغريه" شق. "¼كلّ غٍد صائر أمساً½ و¼رأينا مذ األمِس

 لكن هـذا معـىن لغـوي، وأمـا ِفـي االصـطالح فيطلـق علـى مـا فيـه                      ¼شناخنت½: مصدر معناه ]معرفة[ :قوله  )١(
  .وغريه"مق."املعرفة مبعىن املعرف: فعول أيمصدر مبِني للم: التعريف أي

، أو جنساً معيناً ¼الرجل½ و¼زيد½ـ املراد بشئ معين أعم من أن يكون فرداً معيناً ك     ]لشئ معين [ :قوله  )٢(
 علماً جلنس األسد، أو مجاعة معينة من كلّ أفـراد جـنس أو مـن بعـضها كـاملعرف بـالم          ¼أسامة½ـك

  ".ي. "وداالستغراق واجلمع املعه
، وإنمـا سـميت هـذه األمسـاء         ¼الـذي ½ و ¼هذا½: أمساء اإلشارة واملوصوالت حنو   :  أي ]املبهمات[: قوله  )٣(

مبهمات؛ ألنّ اسم اإلشارة من غري إشارة حسية إلَى املشار إليه مبهم عند املخاطَب؛ ألنّ حبضرة املتكلّم 
  .وغريه" سن. "بعند املخاطمن غري الصلة مبهم أشياء حيتمل أن تكون مشاراً إليها، وكذا اسم املوصول 

أَرسـلْنا ِإلَـى ِفرعـونَ رسـوالً     ﴿: سواء كانت الالم للعهد اخلارجي كقوله تعاىل ] املعرف بالالم [ :قوله  )٤(
 إذا كانـت معهـودة بينـك وبـني     ¼ادخل الـسوق  ½: ، وكقولك ]١٦-١٥ :املزمل[﴾ِفرعونُ الرسولَ فَعصى  

ِإنَّ الِْإنـسانَ   ﴿: ، أو لالستغراق حنو قولـه تعـاىل       ¼أهلك الناس الدينار والدرهم   ½: أو للجنس حنو  خماطبك،  
، وأما الالم الزائدة فهي لتحسني اللفظ وتزيينه وليست للتعريـف     ]٣-٢ :العصر[﴾ِإلَّا الَِّذين آمنوا   لَِفي خسرٍ 

إنّ الـالم فيـه زائـدة وِلهـذا     :  ألنـه قـال بعـضهم   ¼ يسبِنيولقد أمر على اللئيم   ½:  ِفي قوِلهم  ¼اللئيم½كالالم ِفي   
:  صفة له، وإنما مل يتعرض املص للمعرف بامليم كما ِفي قوله عليـه الـصالة والـسالم   ¼يسبين½جعل مجلة   
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 مـا )٤(والعلـم ،  )٣(واملعـرف بالنـداء   )٢(إضافة معنويـة،  )١(أحدها إىل فواملضا
  .......................،)٥(واحد بوضع غريه يتناول ال نمعي لشئ وضع

                                                
ليس من الرب الـصيام ِفـي   ½: ألنّ امليم مبدلة من الالم؛ إذ أصله     ". شف "¼ليس من امرب امصيام ِفي امسفر     ½

  .وغريه" و. "فال يعد ما دخلت عليه هي قسماً آخر من املعارف ¼السفر
  .إىل أحد املعارف املذكورة غرياملنادى؛ ألنّ اإلضافة إليه ممتنعة: أي ]إىل أحدها[: قوله  )١(
 ،¼إضـافة ½ صـفة   ¼معنويـة ½ منصوب على أنـه مفعـول مطلـق، و         ¼إضافة½:  فقوله ]إضافة معنوية [ :قوله  )٢(

، أو بواسطتني ¼فرس غالم زيد½: ، أو بواسطة حنو¼غالم زيد½: بال واسطة حنووسواء كانت اإلضافة 
 ¼غـري ½ و¼مثـل ½ و¼حنـو ½ إالّ  ¼جلام وجه فرس غـالم    ½: ، أو بوسائط حنو   ¼وجه فرس غالم زيد   ½: حنو
 احتراز عـن  ¼معنوية½:  فإنها ال تكون معرفة بإضافتها إىل املعرفة لتوغّل اإلام فيها، وِفي قوله     ¼شبه½و

  .وغريه" و. "اإلضافة اللفظية؛ فإنها ال تفيد التعريف
 عند قصد التعيني، وأما عند عدم قصد التعيني فيكون نكرة كقول ¼يا رجل½: حنو] املعرف بالنداء[ :قوله  )٣(

يـا  ½، وِفي ذكر املعرف بالنداء نظر؛ ألنه راجع إىل املعـرف بـالالم؛ إذ أصـل           ¼يا رجال خذ بيدي   ½: العمى
  .وغريه" غ. "أنه كان ِفي األصل معرفاً بالالم وهلذا مل يذكره املتقدمون: ، يعين¼يأيها الرجل½ :¼رجل

ــه  )٤( ــم[ :قول ــارة واملــ      ]إخل... العل ــف أمســاء اإلش ــالتعريف؛ ألنّ تعري ــم ب ــص العل ــا خ ضمرات  إنم
املعـارف غـري   صوالت مذكورة فيما سبق فال حاجة إىل تعريفها ثانياً، ومعىن املضاف إىل أحـد        ووامل

املنادى ظاهر، واملعرف بالالم والنداء مستغن عن التعريف، وتعريف العلم غري مذكور وال ظاهر وال       
 جـنس يتنـاول     ¼لـشئ معـين   ½: ، فقوله ¼خلإ... العلم ما ½: مستغن عن التعريف فخصه بالتعريف، فقال     

ألنـه ال يتنـاول غـريه، وإنمـا      فصل خرج به ما سـوى العلـم؛   ¼ال يتناول غريه½: املعارف كلّها، وقوله  
 إذا مسي به رجل مثّ مسي به ¼زيد½:  ليدخل فيه العلم الّذي وقع فيه االشتراك حنو     ¼بوضع واحد ½: قال

رجل آخر فإنه وإن كان متناوالً غريه لكنه ليس بوضع واحد بل بأوضاع كـثرية فيـصدق عليـه أنـه ال                
كنية ولقب وحمض؛ ألنّ العلـم ال خيلـو     :  أنّ العلم على ثلثة أقسام     اعلميتناول غريه بوضع واحد، مثّ      

إما أن يكون مصدراً باألب أو األم أو االبن أو البنت أو ال فاألول كنية، والثاِني إما قصد بـه مـدح أو      
  .وغريه"سن. "ذم أو ال فاألول لقب، والثاِني حمض

:  أنّ العلم املعـرف أعـم مـن أن يكـون منقـوالً حنـو          اعلم إنما قاله ِلما قلنا، مثّ     ]بوضع واحد [ :قوله  )٥(
، ومـن أن  ¼عبـد اهللا ½:  أو مركّباً حنو¼زيد½ـ، ومن أن يكون مفرداً ك  ¼عمران½ـ ك ¼مرجتالً½ أو   ¼فضل½
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 باملخاطَـ  مثُ ،¼حنن½و ¼أنا½ :حنو ماملتكلّ املضمر)١(وأعرف املعارف 
 مثُـ  ت،مبـهما الْ مثُـ  ،مالعلَـ  مثُـ  ،¼هـو ½ :حنـو  الغائـب  مثُـ  ،¼أنت½ :حنو
ثُ ،بالالم فاملعرم يف)٢(واملـضاف  ،بالنداء فاملعر  إليـه،  املـضاف  ةقـو 

ــ  نمعي غري لشيء وضع ما)٣(والنكرة  أمسـاء  :. ¼فـرس ½و ¼رجـل ½ك
  .......................،األشياء آحاد كمية على ليدلّ)٥(ما وضع)٤(العدد

                                                
 أو موضـوعاً  ¼غدوة½ و¼بكرة½ـ، ومن أن يكون وقتاً ك  ¼أيب بكر ½:  أو كنية حنو   ¼صديق½ـيكون لقباً ك  
  .ملخصاً" ي. " علماً للتسبيح¼سبحان اهللا½ـو ملعىن حدث ك أ¼زيد½ـملعىن ذات ك

د وقـوع االلتبـاس فيــه، مثّ   أكملـها تعريفـاً هــو املـضمر املـتكلّم لبعـ     :  أي]أعـرف املعـارف  [ :قولـه   )١(
مل يلتبس بغريه، وإذا ¼ أنا½: ب فإنه يعرض االلتباس فيه ِفي بعض األحيان أال ترى أنك إذا قلتاملخاط
 أن يلتبس بآخر فيتوهم أنّ اخلطاب له، واملراد باألعرفية إنما هوكون املعرفة أبعد         جاز ¼أنت½: قلت

  .وغريه" و. "من اللبس وههنا اختالفات كثرية
تعريفـه مثـل تعريـف    : املضاف إىل أحد املعارف ِفي قوة املـضاف إليـه أي        :  أي ]واملضاف[ :قوله  )٢(

  .املضاف إليه؛ ألنه ال يكتسب التعريف إالّ منه
، ¼ناشـناخنت ½:  اسم ملا يطلب، والنكرة والنكارة معنـاه       ¼طِلبة½ـ هي اسم ملا ينكر كال     ]النكرة[: قوله  )٣(

 فصل خرج به املعرفة، ومن ¼غري معين½:  جنس يتناول النكرة واملعرفة، وقوله¼ما وضع لشئ½: وقوله
يـزاً  ي، ووقوعهـا حـاالً ومت   اخلربية¼كم½ عليها و¼رب½عالمات النكرة قبوهلا حرف التعريف، ودخول   

  ".ي ".¼ليس½ مبعىن ¼الَ½واسم 
 ملّا فرغ عن تقسيم االسم باعتبار وضعه ملعين وغـري معـين شـرع ِفـي تقـسيمه         ]أمساء العدد [ :قوله  )٤(

  .¼إخل... أمساء العدد½: اآلخر باعتبار داللته على الكمية وعدمه فقال
 واأللفـاظ  ¼كـم ½ـ املرتبة الواقعة ِفي جواب سؤال السائل ب فالكمية عبارة عن  ] إخل... ما وضع [ :قوله  )٥(

: الدالة على تلك الكميات أمساء العدد، واآلحاد مجع األحد وهو الفرد، واألشياء هي املعدودات، أي
 ألنه ؛¼رجل½: أمساء العدد أمساء وضعت لتدلّ على مقدار أفراد املعدودات، وخرج بقيد الوضع حنو  

نه باعتبار سياق اإلثبات؛ ألنّ النكرة ِفي سياق اإلثبات خيص وليس فهم الكمية وإن فهم منه الكمية لك
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ــدد ــا)١(وأصــول الع ــةم½و)٢(¼عــشرة½ إىل ¼واحــدة½ :كلمــة عــشرة اثنت  ¼ئ
 رللمـذكّ  :أعـين  القيـاس  علـى  اثـنني  إىل واحـد  مـن  واستعماله ،¼ألف½و

ــاء بــدون ــ)٣(الت ــاء ثوللمؤن  :رجلــني ويف ،¼واحــد½ :رجــل يف تقــول بالت
 ومــن ،¼تــاننِث½و ¼اثنتــان½ :امــرأتني ويف ،¼واحــدة½ :امــرأة ويف ،¼اثنــان½
 :قـول ت بالتـاء  رللمـذكّ  :أعـين  القيـاس  خالف على ¼عشرة½ إىل)٤(¼ثالثة½
 ثــالث½ :تقــول هابــدوِن ثوللمؤنــ ،¼رجــال عــشرة½ إىل ¼رجــال ثالثــة½

 اثنا½و)٥(¼رجالً عشر أحد½ :تقول العشرة وبعد ،¼نسوة عشر½ إىل ¼نسوة
                                                

 ألنه مل يقصد فيه هذا القدر بل الكمية مع الذات، وال خيرج من احلد ؛¼رجالن½بالوضع، وكذا خرج 
ملقدار ، ومنهم من عرف العدد بأنه ا¼كم½ـالواحد واإلثنان؛ ألنه يصح وقوعها ِفي جواب سؤال السائل ب

  .وغريه" غ. "املنفصل الّذي ليس ألجزائه حد مشترك، ومنهم من عرفه بأنه كثرية مركّبة من اآلحاد
 ألفاظ العدد الّيت يرجع مجيع أمساء العدد إليها هي إثنتا عشرة كلمـة، ومـا  :  أي ]أصول العدد [ :قوله  )١(

 ¼آالف½ـ، أو بـاجلمع قياسـاً كـ      ¼ألفـان ½ و ¼مائتـان ½ـعدا تلـك الكلمـات متفـرع عنـها إمـا بالتثنيـة كـ              
 ¼ثلثـة وعـشرين  ½ـ وأخواا اجلارية جمرى اجلمع، أو بالعطف كـ ¼عشرين½ـ، أو غري قياس ك  ¼مئات½و
  .وغريه" غ ".¼أحد عشر½ـ، أو باالمتزاج ك¼ثلثة آالف½ و¼ثلثمائة½ـ، أو باإلضافة ك¼أحد ومائة½و

 على حذف املعطوف، فيدخل ¼واحد وغريه ½: معناه إسقاطية؛ ألنّ    ¼إىل½كلمة  ] واحدة إىل عشرة  [ :قوله  )٢(
  .وغريه" غ ".¼عشرة½:  ال على قوله¼واحدة½:  عطف على قوله¼ومائة½: ما بعدها ِفي ما قبلها، وقوله

يستعمل العدد من واحد إىل اثنني للمذكّر بدون التـاء وللمؤنـث بالتـاء؛ ألنّ             :  أي ]بدون التاء [ :قوله  )٣(
  ".ي. "ذكّر وتأنيث املؤنثاألصل والقياس تذكري امل

للمذكّر بالتاء وللمؤنث : يستعمل العدد من ثلثة إىل عشرة على خالف القياس أي: أي] ومن ثلثة[ :قوله  )٤(
ثة وما فوقها مجاعة فالالئق أن بدوا، وإنما أحلقت التاء ِفي املذكّر لتأويله باجلماعة؛ ألنّ مدلول الثل

  ".غ. "مدلوله، وإنما تركت ِفي املؤنث للفرق بينه وبني املذكّرول باجلماعة ليطابق اللفظ يؤ
  بتذكري اجلزئني للمعدود املذكّر من أحد عشر إىل إثين عشر، أما:  أي]أحد عشر رجالً[ :قوله  )٥(
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 إحـدى ½و ¼رجـالً  عـشر  تـسعة ½ إىل ¼رجـالً  عـشر  ثالثـة ½و ¼رجـالً  عشر
 تـسع ½ إىل ¼امـرأة  عـشرة  ثـالث ½و ¼امـرأة  عـشرة  اثنتا½و)١(¼امرأة عشرة
 بـال  ¼امرأة عشرون½و ¼رجالً عشرون½ :تقول)٢(وبعد ذلك  ،¼رأةام عشرة
 أحــد½و ،¼وامــرأة رجــالً تــسعني½ إىل ثواملؤنــ راملــذكّ بــني فــرق

  ¼رجالً وعشرون اثنان½و ¼امرأة  وعشرون  إحدى½و  ¼رجالً)٣(وعشرون

                                                
تذكري اجلـزء األول فـألنّ املركّبـات فـرع املفـردات واجلـزء األول يكـون ِفـي املفـردات بالقيـاس                    

ل، وقولهفكذالك ههنا، وأمثلثة عشر رجالً إىل تسعة عشر ½: ا تذكري اجلزء الثاِني فلموافقة اجلزء األو
بتأنيـث اجلـزء األول؛ ألنّ املركّبـات فـرع املفـردات واجلـزء األول منـهما يكـون ِفـي                  :  أي ¼رجالً

 فيما هواملفردات على خالف القياس فكذلك ههنا، وبتذكري اجلزء الثاين لئالّ جيتمع عالمتا التأنيث          
  .وغريه" سن. "كالكلمة الواحدة

اثنيت ½ إىل ¼إحدى عشرة امرأة½بتأنيث اجلزئني للمعدود املؤنث من :  أي]إحدى عشرة امرأة[ :قوله  )١(
ثلث عـشرة  ½:  ووجه تأنيث اجلزئني ما مر ِفي تذكري اجلزئني ِفي املذكّر، وقوله       ¼أو ثنيت عشرة امرأة   

بتذكري اجلزء األول وتأنيث الثاين، أما تذكري األول فألنّ املركّبـات       :  أي ¼امرأة إىل تسع عشرة امرأة    
فرع املفردات واجلزء األول منهما يكون ِفـي املفـردات علـى خـالف القيـاس فكـذلك ههنـا، وأمـا            

  .وغريه" سن. "تأنيث الثاِني فلعدم االلتباس؛ ألنه وقع الفرق باجلزء األول
تـسعني  ½ إىل ¼عـشرون امـرأة  ½ و¼عـشرون رجـالً  ½:  تقـول  ¼عة عـشر  تـس ½بعـد   : أي] بعد ذلك [ :قوله  )٢(

 بال فرق بني املذكّر واملؤنث، أو على سبيل تغليب املذكّر على املؤنـث، أو ألنـك             ¼رجالً أو امرأة  
إذا أردت الفرق بينهما فال ختلـو إمـا أن تـرد العالمـة قبـل النـون أو بعـدها فعلـى األول يلـزم أجـراء                      

الكلمة حكماً وهو ال جيـوز، وعلـى الثـاِني يلـزم أجرائهـا علـى كلمـة أخـرى وهـو          العالمة ِفي وسط   
  ".سن. "أيضاً ال جيوز

من واحدة إىل :  وأخواا على ما دون العشرة أي¼عشرين½إذا عطفت :  أي ]إخل... أحد وعشرون [ :قوله  )٣(
 ِفـي املـذكّر وبتأنيثهمـا    ¼إثـنني ½ و¼واحد½بتذكري : تسعة تستعمل ما دون العشرة على قياس ما عرفت، أي         

 . وأخواا¼عشرين½ِفي املؤنث، وتعطف عليه 



  
  

 

 وعـشرون  ثـالث ½و ¼رجـالً  وعـشرون  ثلثـة ½و ¼إمرأة وعشرون اثنتان½و
 مائـة ½ :تقـول  مثُـ  ،¼امرأة وتسعني تسع½و ¼رجالً وتسعني تسعة½ إىل ¼إمرأة
 مائتـا ½و ¼رجـل  مائتا½و ¼امرأة ألف½و ¼رجل ألف½و ¼امرأة مائة½و ¼رجل
 فـإذا  ،ثواملؤنـ  راملذكّ بني)١(فرق بال ¼امرأة ألفا½و ¼رجل ألفا½و ¼امرأة
 علـى  األلف مويقد،  )٢(عرفت ما قياس على يستعمل واأللف مئةالْ على زاد

 ألـف  عنـدي ½ :تقـول  العـشرات،  على واآلحاد اآلحاد على واملئة املئة
 ¼رجـالً  وعـشرون  اثنـان و ومئتـان  ألفـان ½و ¼رجـالً  وعشرون وأحد ومئة

، )٣(بالقيـاس  وعليـك  ¼إمـرأة  وأربعـون  ومخـس  مئـة  وتسع آالف أربعة½و
 ذكـر  عن يغِني زاملمي لفظ ألنّ ؛هلما زممي ال واالثنني الواحد أنّ لمواع

 بـد  فـال  األعداد سائر اوأم ،¼ورجالن رجل عندي½ :تقول ،فيهما)٤(العدد
                                                

ئة واأللف مشاتان بالعقود ِفي اشتماهلما على مراتب العدد، و مل  ألنّ امل]إخل... بال فرق[ :قوله  )١(
  .يفرق ِفي العقود بني املذكّر واملؤنث فكذا ههنا

 ِفي ما دون العشرة من التذكري ِفي املؤنث والتأنيث ِفي املذكّر، ]على قياس ما عرفت[ :قوله  )٢(
  .واإلفراد واإلضافة والتركيب والعطف كما عرفت

، وِفي ¼ئة وواحد وواحدة وإثنان وإثنتانألف وم½ِفي اإلفراد :  كما تقول]عليك بالقياس[ :هقول  )٣(
ئة وأحد عشر رجالً وإحدى ألف وم½: ، وِفي التركيب¼ئة وثلثة رجال وثلث نسوةألف وم½: اإلضافة

وثلثة ئتان ألفان وم½: ، وكما تقول¼ئة وثلثة عشر رجالً وثلث عشرة إمرأةم½ و¼ألف½ و¼عشرة إمرأة
واحد ½: ، وجيوز أن تعكس العطف ِفي الكلّ فتقول¼ئةف وتسعمتسعة آال½ إلَى ¼ئةف وثلث مآال

  ".ي. " إلَى آخر ما ذكر¼ئةألف وم½، و¼ئة وإثنتانألف وم½، و¼ئة واثنانوألف وم
 يفهم ¼رجالن½ يفهم اجلنس والوحدة ومن صيغة ¼رجل½ ألنّ من صيغة ]يغِني عن ذكر العدد[ :قوله  )٤(

  بذكر:  أي¼رجالن إثنان½ و¼رجل واحد½: جلنس واالثنينية فبذكرمها استغناء عن التمييز، وأما قوهلما
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 :تقـول )٢(جممـوع )١(خمفوض العشرة إىل الثالثة زممي فتقول زممي من هالَ
 فحينئـذ  املئـة  لفـظ  زاملميـ )٣(كـان  إذا إالّ ¼نـسوة  ثالث½و ¼رجال ثالثة½

 ثـالث ½)٤(والقياس ،¼مئة تسع½و ¼مئة ثالث½ :تقول مفرداً خمفوضاً يكون

                                                
  .العدد بعد ذكر املعدود الدالّ على ذلك العدد فمحمول على التأكيد

جمرور بإضافة األعداد إىل مميزاا، وإنما جعل مميز الثلثة إلَى العشرة :  أي]خمفوض[: قوله  )١(
 ِفي ¼ثلثة رجال½ ومل جيعل منصوباً كمميز ما بعد العشرة؛ ألنه موصوف مقصود معىن؛ ألنّ خمفوضاً
 فلو جعل هذا التمييز منصوباً لكان على صورة الفضالت فجعل خمفوضاً لئالّ ¼رجال ثلثة½األصل 

  .وغريه ملخصاً" ي. "يكون على صورا
، وإنما جعل مميز الثلثة إلَى ¼ثلثة رهط½: عىن حنو أو م¼ثلث نسوة½:  إما لفظاً حنو]جمموع[ :قوله  )٢(

العشرة جمموعاً ومل جيعل مفرداً كمميز ما بعد العشرة؛ ألنّ مدلول الثلثة وما فوقها مجاعة فاألوىل 
  ".ي. "أن يبين باجلماعة ليوافق العدد املعدود

ع ِفي مجيع املواضع إالّ إذا خمفوض جممو:  أي¼جمموع½:  استثناء من قوله]إخل... إالّ إذا[ :قوله  )٣(
 فحينئذ يكون ذلك املميز حمفوضاً مفرداً؛ ألم مل جيمعوا ¼ئةامل½كان مميز الثلثة إلَى العشرة لفظ 

 موضوعة لعقد ¼ئةامل½ئة؛ ألنّ ثة وأخواا بامل ال لفظاً وال معىن إذا أرادوا أن مييزوا الثل¼ئةامل½لفظ 
 لوجود الكثرة فيها فاشبهت ¼ئةامل½نما جوزوا إضافتها إلَى معين وال شئ من اجلمع كذلك، وإ

  .وغريه" غ ".¼األلف½ استغناء بلفظ ¼ئةعشر م½باجلمع، ومل يستعمل 
 للمؤنث ¼تثلث مئا½ املضاف إليه الثلث وما فوقها هو ¼املائة½قياس لفظ :  أي]والقياس[: قوله  )٤(

 ِفي حاليت ¼مئني½ حالة الرفع و¼مئون½: ، وقال بعضهم للمذكّر بكسر امليم ِفي كال التقديرين¼مئني½و
 جاز، وإنما ترك ¼مئني½ كميم ¼مئات½لو ضمت ميم : النصب واجلر بضم امليم، وقال األخفش

القياس لكراهتهم أن يرجعوا إلَى اموع الّذي طال عهده من الثلثة إلَى العشرة بعد ما التزموا إفراد 
 إلَى ¼أحد عشر½ فاستحسنوا احلمل على القريب وهو ¼تسعة وتسعني½ى  إلَ¼أحد عشر½التمييز من 

ثلثة ½: إضافة العدد إلَى اموع بالواو والنون غري جائز فال يقال: ، فإن قلت¼تسعة وتسعني½
مساه قياساً من حيث هو مجع بقطع : ، قلنا¼والقياس ثلث مئني½: ، فكيف يصح قول املص¼مسلمني

  .وغريه" ي. " بالواو والنون، ولو كان كذلك الكتفى بنظري واحدالنظر عن كونه مجعاً



  
  

 

 ،)١(مفـرد  منصوب ¼وتسعني تسعة½ إىل ¼عشر أحد½ زوممي ،¼مئني أو مئات
 وتــسعون تـسعة ½و ¼امـرأة  عــشرة إحـدى ½و ¼رجـالً  عــشر أحـد ½ :تقـول 
 ومجـعِ  اهمـ وتثنيِت ¼ألـف ½و ¼مئة½ زوممي ،¼امرأة وتسعون تسع½و ¼رجالً
 ¼رجـل  ألـف ½و ¼امـرأة  مئـة ½و ¼رجـل  مئة½ :تقول)٢(مفرد خمفوض ِفاأللْ
 ،¼امـرأة  وألفـا  ¼رجـل  ألفـا ½و ¼امرأة مئتا½و ¼رجل مئتا½و ،¼امرأة ألف½و
: .)٣(هـذا  علـى  وقـس  ،¼امـرأة  آالف ثالث½و¼ رجل آالف ثالثة½و

  ........................................،ثمؤن اوإم رمذكّ اإم)٤(االسم

                                                
تسعة ½ إلَى ¼أحد عشر½أما كون هذا التمييز منصوباً فالمتناع اإلضافة، أما ِفي ] منصوب مفرد[ :قوله  )١(

 ¼رينعش½ فالمتناع تركيب ثلثة أشياء مع االمتزاج املعنوي الناشي من اإلضافة إلَى املفسر، وأما ِفي ¼عشر
 فالمتناع حذف النون وإبقائها عند اإلضافة فإنك إذا أضفت فال ختلو ¼تسعة وتسعني½وما زاد عليها إلَى 

إما تسقط باإلضافة أو ال فاألول باطل؛ ألنّ هذا النون ليست نون مجع السالمة حتى تسقط باإلضافة، 
ة فينبغي أن تسقط باإلضافة فامتنع اإلضافة والثاِني أيضاً باطل؛ ألنّ هذه النون على صورة نون مجع السالم

بالكلّية، وأما كونه مفرداً فألنّ املفرد هو األصل وأخف من اجلمع، واملقصود من التمييز هو التفسري 
  .وغريه" سن. "والتبيني وهو حيصل باملفرد فال يسوغ العدول عنه من غري حاجة

 ِفي اللفظ من حيث إنهما من ¼العشرة½ إلَى ¼الثلثة½شبهان  ي¼األلف½ و¼املائة½ ألنّ ]خمفوض مفرد[ :قوله  )٢(
 ِفي الكثرة؛ ألنّ كالّ منهما عدد الكثرة ¼تسعة وتسعني½ إلَى ¼أحد عشر½أصول العدد مثلها، وكذا يشبهان 

فأعطي مميزمها أحد حكمي مميز الثلثة إلَى العشرة وهو اخلفض على اإلضافة، وأحد حكمي مميز أحد 
سعة وتسعني وهو اإلفراد توفيقاً بني الشبهني، ومل يعكس؛ ألنّ التمييز أصله اإلفراد مع حصول عشر إلَى ت

  ".غ. "غرض التفسري به
إذا علمت كيفية استعمال األعداد وحال املميزات ِفي بعض األمثلة فقس :  أي]قس على هذا[ :قوله  )٣(

  .عليه سائر األعداد
  م االسم باعتبار داللته على الكمية وعدمه وجرى ذكر التذكري ملّا فرغ عن تقسي]االسم[ :قوله  )٤(
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٣(واملذكّر مـا خبالفـه    ،  )٢(لفظاً أو تقديراً  )١(التأنيث عالمة فيه ما ثفاملؤن( ،
  ...............................................:ثالثة)٤(وعالمة التأنيث

                                                
 وإنما قدم املذكّر على املؤنث ِفي التقسيم ،¼إخل... فصل االسم½: والتأنيث فيه ذكرمها بعده فقال

ألصالته وتقدمه على املؤنث خلقة ورتبة، وقدم املؤنث على املذكّر ِفي التعريف؛ ألنّ تعريف 
ث وجوديا مل املؤن؛ ألنه عبارة عما وجد فيه عالمة التأنيث وتعريف املذكّر عدمي؛ ألنه عبارة عم

أشرف من العدمي ي. "يوجد فيه عالمة التأنيث، والوجودي."  
 املراد بعالمة التأنيث كما ذكره املص التاء واأللف املقصورة واملمدودة، ]عالمة التأنيث[ :قوله  )١(

 عند البعض، ومل يذكرها جلواز أن يكون التأنيث فيهما صيغيا عنده ال ¼يت½ و¼هذي½وكذا الياء ِفي 
  ".ي "¼أنِت½ و¼هي½بالعالمة كتأنيث 

 أو ¼غرفة½ و¼ناقة½ و¼امرأة½: سواء كانت تلك العالمة ملفوظة حنو:  أي]لفظاً أو تقديراً[ :قوله  )٢(
السماعية؛ فإنّ التاء ِفي مثل ذلك  وغريها من املؤنثات ¼مشس½ و¼قدم½ و¼نار½ و¼دار½: مقدرة حنو

 أعم من أن يكون حقيقة كما ذكر، أو ¼لفظاً½: مقدرة بدليل رجوعها ِفي التصغري، واملراد بقوله
؛ ألنّ احلرف الرابع ِفي حكم تاء التأنيث وهلذا ال يظهر التاء ِفي تصغري الرباعي من ¼عقرب½ـحكماً ك

 فإنها صفات ؛¼طالق½ و¼حامل½ و¼حائض½ـمتا التأنيث، وكاملؤنثات السماعية؛ لئالّ جيتمع عال
  . وغريه"ي. "ول باجلماعة مما هو مجع مكسر؛ ألنه مؤ¼حبار½ و¼أحبر½ـخمتصة باملؤنث، وك

ما مل يوجد فيه عالمة التأنيث ال : املذكّر اسم متلبس مبخالفة املؤنث أي:  أي]ما خبالفه[ :قوله  )٣(
  .حكماًلفظاً وال تقديراً وال 

التاء الّيت تصري هاء : العالمة الّيت ذكرت ِفي حد املؤنث ثلثة أشياء أحدها:  أي]عالمة التأنيث[ :قوله  )٤(
، وِفي ذكر التاء رد على الكوفيني حيث جعلوا اهلاء عالمة ¼مسلمات½عند الوقف فال يشكل بنحو 

يث هي التاء واهلاء مغيرة عنها، والتاء عالمة التأنيث والتاء مغيرة عنها، والبصريون على أنّ عالمة التأن
 فقد تكون للفرق بني املذكّر واملؤنث ِفي ،التأنيث وإن مل يكن مبعىن التأنيث، مثّ إنها تأيت ملعان

 ¼قائمة½ و¼قائم½ـ وهي مساعية، أو للفرق بينهما ِفي الصفة ك¼امرأة½ و¼امرء½ و¼شيخة½ و¼شيخ½ـاالسم ك
، أو ¼مةعالّ½ـ، وقد تكون لتأكيد الصفة ك¼بغالة½ و¼بغال½ـرق بني الواحد واجلمع كوهي قياسية، أو للف
، وقد تكون للنسبة ¼جوارب½ ِفي ¼جواربة½ـ، وقد تكون لعالمة العجمة ك¼نعجة½ـلتأكيد التأنيث ك

  ، وقد تكون¼فرازين½:  أصله¼فرزان½ مجع ¼فرازنة½ـ، وقد تكون للعوض ك¼مغريب½ مجع ¼املغاربة½ـك
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ــ )٢(املقـصورة  واأللف ،)١(¼طلحة½كـ التاء  )٣(املمـدودة  واأللـف  ،¼حبلـى ½ك
ــ  فقـط  التـاء  هـو  مـا إن )٤(رةواملقـد  ،¼محـراء ½كـ  بـدليل  ¼دار½و ¼أرض½ك
 ذكر)٥(بإزائه ما وهو حقيقي :قسمني على ثاملؤن مثُ ،¼دويرة½و ¼أريضة½

ــ )٦(خبالفـه  مـا  وهـو  ولفظـي  ،¼ناقـة ½و ¼امـرأة ½ـكـ  احليوان من  ¼ظلمـة ½ك
                                                

  ".ي"، ¼مجالة½ـأكيد اجلمع كلت
 هو التمثيل للمؤنـث بالعالمـة؛ ألنّ        ¼طلحة½ـ ألنّ املقصود ب   حال كونه اسم رجل    ]¼طلحة½كـ[ :قوله  )١(

 اسم رجل؛ ألنه إذا كان ¼طلحة½التعريف املذكور خمصوص به، وهذا املقصود إنما حيصل إذا كان 
  .ملخصاً¼ ي½ .ملؤنث بالعالمةمؤنثاً حقيقيا فال يصلح لتمثيل ا اسم امرأة كان

الّيت ال تكون : األلف املقصورة، أي: وثاِني عالمات التأنيث الثلث:  أي]واأللف املقصورة[: قوله  )٢(
، وال ¼جعفر½ـ ملحقاً ب¼أرطى½ و¼فىت½ فال يرد بنحو ¼سلمى½ و¼حبلى½ـلإلحلاق وال رد الزيادة ك

صورة؛ ألنّ املتكلّم مقصور ا ومل مير منها إلَى شئ ، وإنما مسيت هذه األلف مق¼قبعثرى½بنحو 
  .آخر خبالف املمدوة ملرورها إلَى اهلمزة

، وال ¼محراء½ـاأللف املمدودة ك: وثالث عالمات التأنيث الثلث:  أي]واأللف املمدودة[ :قوله  )٣(
واأللف ½: ي قولهخيِفى أنّ األلف املمدودة هي الّيت قبل اهلمزة، وعالمة التأنيث هي اهلمزة، فِف

األلف املمدودة ما :  نظر إالّ أن جيعل وصف األلف باملمدودة وصفاً حبال املتعلّق أي¼املمدودة
  ".ي. "قبلها

العالمة الّيت تقدر من عالمات التأنيث الثلث إنما هي التاء فقط ال غري :  أي]واملقدرة[ :قوله  )٤(
 ألنّ ؛¼دويرة½  و¼أريضة½ما بدليل تصغريمها على ، وإنما حكم بتقدير التاء فيه¼دار½ و¼أرض½ـك

  .التصغري والتكسري يردان الشئ إلَى أصله غالباً
املؤنث احلقيقي مؤنث مبقابلته ذكر من احليوان سواء وجد فيه عالمة التأنيث :  أي]ما بإزائه[ :قوله  )٥(

 ِفي ¼أم½ـ، أومل يوجد ك¼بعري½ و¼جلر½ ِفي البهائم ِفي مقابلتهما ¼ناقة½ ِفي األناس و¼امرأة½ـلفظاً ك
  ".ي. "كر ههنا خالف األنثى، واملراد بالذَ¼حصان½ و¼أب½ ِفي البهائم ِفي مقابلتهما ¼حجر½األناس و

ما ليس بإزائه : املؤنث اللفظي مؤنث متلبس مبخالفة املؤنث احلقيقي أي:  أي]ما خبالفه[ :قوله  )٦(
، مثال للمؤنث اللفظي حقيقة، ¼ظلمة½ـالمة حقيقة أومل يوجد كذكر من احليوان سواء وجد فيه الع
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. )١(نعيـدها  فـال  ثاملؤنـ  إىل سـند أ إذا الفعل أحكام عرفت وقد ،¼عني½و
 :ىونـون  قبلـها  مـا )٣(مفتـوح  يـاء  أو ألـف  رهبـآخ  حـق لْأُ اسم)٢(املثن 

                                                
، ومل يذكر املص مثاالً للمؤنث ¼عيينة½ مثال للمؤنث اللفظي تقديراً بدليل تصغريها على ¼عني½و

 لقلّة وقوعه، وكذا مجع املكسر ومجع املصحح باأللف والتاء مؤنث ¼عقرب½ـاللفظي حكماً ك
 أنّ املؤنث اللفظي إما أن يكون معناه مذكّراً حقيقيا اعلممؤنثاً حقيقيا، مثّ لفظي وإن كان واحدها 

 صفة للمذكّر، فهذا املؤنث اللفظي ال يؤثّر تأنيثه اللفظي إالّ ِفي ¼مةعالّ½ علماً للمذكّر و¼طلحة½ـك
أنيثه إلَى غريه  عن الصرف للتأنيث والعلمية وال يسري ت¼طلحة½حكم نفسه وهو منع الصرف فيمنع 
مررت بطلحة ½ و¼طلحة قائم½ و¼طلحة القائم½ و¼قام طلحة½: من فعل أو صفة أو خرب أو حال فيقال

؛ ألنّ التذكري احلقيقي ملّا طر عليه منع أن يعترب حال تأنيثه اللفظي ِفي غريه وأن يسري إليه، ¼قائماً
فيني إلَى أنّ تأنيثه يسري إلَى غريه وأما منع صرفه فحال متصلة به ال بغريه، وذهب بعض الكو

 علماً للمذكّر فإنّ تأنيثه يسري إلَى غريه ¼عقرب½ وقاسوا على تأنيث ¼إخل...قالت طلحة½: فيقولون
 صفة، ¼عالمة½ و¼عني½ و¼ظلمة½ـباالتفاق، وإما أن ال يكون معناه مذكّراً حقيقيا وال مؤنثاً حقيقيا ك

أن يسري تأنيثه اللفظي إلَى غريه، وعند ابن السكيب تأنيثه كتأنيث فهذا املؤنث اللفظي جيوز 
  .وغريه" غ. " علماً للمذكّر فال جيوز التاء ِفي فعله عنده¼طلحة½

إذا عرفت تلك األحكام فال نعيدها؛ ألنّ إعادة الشئ يوجب التكرار وهو :  أي]فال نعيدها[ :قوله  )١(
نا بعد ذكره ِفي حبث الفاعل فال يوجب التكرار؛ ألنه ذكره قبيح، وأما تعريف املؤنث احلقيقي هه

  ".ي. "هنالك تقريباً وذكره ههنا قصداً
 ملّا فرغ عن تقسيم االسم باعتبار التذكري والتأنيث شرع ِفي تقسيمه اآلخر باعتبار ]املثنى[ :قوله  )٢(

مفرد ومثنى وجمموع، وبين املص : اإلفراد والتثنية واجلمع، فإنّ االسم ذا االعتبار على ثلثة أقسام
املثنى واموع ليفهم أنّ ماعدامها مفرد طلباً لالختصار، وإنما قدم املثنى على اموع : القسمني

لسبق عدده على عدد اموع ولقربه باملفرد ولسالمة لفظ املفرد فيه ولكثرته لعدم اختصاصه بشريطة 
 وِفي االصطالح ما ذكر ،¼دوكردن½: ، وهو ِفي اللغة¼إخل. ..فصل املثنى½: خبالف اموع، فقال

  .وغريه" مق. "ِفي املنت
:  مفعول ما مل يسم فاعله لقوله¼ما½، وكلمة ¼ياء½:  صفة سببية لقوله¼مفتوح½: فقوله] ياء مفتوح[: قوله  )٣(

اجلمع ِفي حاليت النصب واجلر ، وإنما جعل ما قبل األلف أو الياء مفتوحاً ِفي املثنى؛ لئالّ يلتبس ب¼مفتوح½
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 هـذا  ،¼رجلـني ½و ¼رجـالن ½ :حنو مثله آخر)٢(على أنّ معه )١(ليدلّ مكسورة
ــصحيح يف وكــان )٤(واو عــن منقلبــة ألفــه كانــت فــإن)٣(املقــصور اأمــ، ال

                                                
فتحة ما : إن جعل مكسوراً، وإنما تكون نون املثنى مكسورة؛ لئالّ يلزم توايل الفتحات ِفي حالة الرفع أي

قبل األلف واأللف ِفي حكم الفتحتني وفتحة النون، وأما حال النصب واجلر فمحمولة على حالة الرفع، 
 حروف العلّة لكثرة دورها ِفي الكالم؛ ألنّ املتكلّم ال خيلو منها أو من وإنما اختري للتثنية ومجع السالمة

أبعاضها وهي احلركات الثلث فخص بعضها بالتثنية وبعضها باجلمع تقليالً لالشتراك، وخصت األلف 
، ¼تماأن½ و¼مها½ـبالتثنية لكثرا وخفّة األلف ولكوا ضمري التثنية ِفي الفعل، ولوفق آخر ضمري التثنية ك

وخصت الواو باجلمع؛ ألا ضمري اجلمع ِفي الفعل ولكوا للجمع ِفي العطف وحلصوهلا جبمع الشفتني 
  .وغريه" سن ".¼أنتمو½ و¼مهو½ولوفق آخر ضمري اجلمع ِفي الفعل وهو 

لك ليدلّ ذلك االسم بسبب ذ:  والضمري فيه راجع إلَى االسم، أي¼أحلق½: متعلّق بقوله ]ليدلّ[ :قوله  )١(
  .إخل... اإلحلاق على أنّ معه

 ما مياثله ِفي الوحدة واجلنس ¼مثله½: مع االسم املفرد آخر مثله، واملراد بقوله:  أي]معه[ :قوله  )٢(
 ويراد به ¼قرءان½: مجيعاً، وفيه إشارة إلَى أنه ال جيوز تثنية املشترك باعتبار معنيني خمتلفني فال يقال

 للشمس ¼القمرين½هذا منقوض بنحو :  أو طهران، فإن قلتاحليض والطهر بل يراد به حيضان
 ¼العينني½ لألب واألم، وكذا بنحو ¼األبوين½ أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، و¼العمرين½والقمر، و

إنّ األول من باب إطالق أحد : للشمس والباصرة إن ثبت جوازه كما هو مذهب األندلسي، قلنا
ذكّر على املؤنث كما ِفي القمرين واألبوين وتغليباً للمفرد على املركّب اللفظني على اآلخر تغليباً للم

املسميان بالعني، وهذا اجلواب يتأتى ِفي : كما ِفي العمرين، والثاِني حممول على عموم ااز أي
ة التغليب أيضاً بأن يراد بالقمرين نيرا كواكب السماء، وبالعمرين أفضال أمة حممد عليه أفضل الصال

  .وغريه" غ. "وأكمل التحيات وباألبوين املنتسبني بالوالدة
االسم املقصور، إنما مسي به؛ ألنه ضد املمدود؛ ألنه حمبوس من :  أي]أما املقصور[ :قوله  )٣(

  ".ي. "احلركات لكون إعرابه تقديريا والقصر احلبس
 أو حكماً بأن كان ¼عصا½ـ قلبت ألفاً كحقيقة بأن تكون ِفي األصل واوا مثّ ]منقلبة عن واو[ :قوله  )٤(

جمهول األصل ومل يسمع فيه اإلمالة من الفتحة إلَى الكسرة ومن األلف إلَى الياء ليعلم به األصل 
 .¼إلَى½ـكاملسمى ب



  
  

 

 واو أو يـاء  عـن )٢(كانت وإن ،¼عصاً½ يف ¼عصوان½كـ أصله إىل رد)١(ثالثيا
ــ  يـاء  بتقلّ شيء عن منقلبة ليست أو ،الثالثي من أكثر وهو  ¼رحيـان ½ك
 يف ¼حبليـان ½و ¼حبارى½ يف ¼حباريان½و ¼ملهى½ يف ¼ملهيان½و ¼رحى½ يف
ــ  تثبـت  ةأصـلي  مهزتـه  فإن كانـت  )٣(وأما املمدود  ،¼حبلى½  يف ¼قـراآن ½ك
 وإن ،¼محـراء ½ يف ¼محراوان½كـ واواً بتقلّ للتأنيث)٤(كانت وإن ،¼قراء½

                                                
  ذا ثلثة أحرف ال ثالثيا اصطالحيا فال: كان االسم املقصور ثالثيا جمرداً أي:  أي]كان ثالثيا[ :قوله  )١(

رد ذلك االسم إلَى أصله حال :  أي¼رد½: ، وقوله¼مصطفى½ و¼معلى½: يدخل الرباعي واملزيد حنو
التثنية رعاية لألصل حقيقة أو حكماً مع خفّة الثالثي، خبالف ما كان على أربعة أحرف فصاعداً 

  .¼مصطفى½ و¼معلى½ـحيث مل يرد فيه إلَى األصل ملكان الثقل ك
وإن كانت ألف االسم املقصور منقلبة عن ياء حقيقة بأن تكون ِفي :  أي]إخل.. .وإن كانت[ :قوله  )٢(

، أو ¼إىل½ و¼مىت½ـ أو حكماً بأن يكون جمهول األصل كاملسمى ب¼رحى½ـاألصل ياء مثّ قلّبت ألفاً ك
كانت منقلبة عن واو واحلال أنّ ذلك االسم املقصور أكثر من الثالثي بأن كان على أربعة أحرف 

األلف ياًء عند :  تقلّب أي¼حبلى½ و¼حباىل½ـ أو مل تكن ألفه منقلبة عن شئ ك¼ملهى½ـداً كفصاع
التثنية، وإنما قلّبت األلف ِفي هذه الصور ياء اعتباراً لألصل فيما أصله ياء وختفيفاً فيما زاد على ثلثة 

  ".غ. "أحرف وفيما مل تكن ألفه منقلبة عن شئ
غري زائدة وال منقلبة عن أصلية :  االسم املمدود، فإن كانت ألفه أصلية أي: أي]أما املمدود[ :قوله  )٣(

اهلمزة، ألصالتها، وحكى أبو علي الفارسي عن بعض العرب قلبها :  تثبت أي¼قارئ½ مجع ¼قراء½ـك
  ".غ ".¼الصفراء½ و¼احلمراء½ محالً على إخوا من ¼قراوان½: واواً حنو

 فإنّ أصلها كان ¼محراء½ـمنقلبة عن ألف التأنيث ك: هلمزة للتأنيث أيا:  أي]وإن كانت[ :قوله  )٤(
 باأللفني إحدامها للمد ِفي الصوت والثانية للتأنيث فقلّبت الثانية مهزة لوقوعها بعد ألف ¼محراا½

، وإنما مل تثبت اهلمزة بل قلبت لكراهة وقوع عالمة ¼محراوان½: اهلمزة واواً فيقال: زائدة، تقلّب أي
 ِفي الوسط فلئالّ يلتبس تثنية املؤنث بتثنية ¼مسلمتني½لتأنيث ِفي الوسط، وأما وقوع التاء ِفي ا

املذكّر، وإنما قلّبت واواً ال ياء لئالّ جيمتع الياءان ِفي حاليت النصب واجلر وألنّ الواو أقرب إلَى 
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 ¼كــساوان½كـــ الوجهــان فيــه جــاز يــاء أو اواًو أصــل مــن بــدالً)١(كانــت
 زيد غالما جاءين½ :تقول اإلضافة عند نونه)٢(حذف وجيب ،¼كساءان½و

ــسلما ــصر وم ــذلك ،¼م ــاء حتــذف وك ــث ت ــة يف التأني  ¼خــصيةالْ½ تثني
 همـا فكأن متالزمـان  همـا ألن ؛¼أليـان ½و ¼خصيان½ :تقول)٣(ةخاص ¼األلية½و

 لاألو عـن  ريعبـ  ىاملثن إىل ىمثن)٤(فةإضا أريد إذا أنه واعلم ،واحد شىء

                                                
 وحكى املبرد عن املازِني قلبها ياء ،¼أجوه½ و¼أقّتت½اهلمزة من الياء وهلذا قلّبت الواو مهزة ِفي مثل 

  ".غ. "، واألعرف قلبها واواً¼محرايان½: حنو
  وإن كانت مهزة االسم املمدود بدالً من حرف أصلي واواً كان كما ِفي:  أي]وإن كانت[ :قوله  )١(

ود  جاز ِفي ذلك االسم املمد¼رداي½ فإنّ أصله ¼رداء½ أو ياء كما ِفي ¼كساو½ فإنّ أصله ¼كساء½
ثبوت اهلمزة لكوا ِفي مكان األصلي باعتبار اإلحلاق به أو االنقالب عنه، والقلب لشبهها : الوحهان

  ".غ ".¼ردايان½ و¼كساوان½ و¼رداءان½ و¼كساءان½: مرة التأنيث ِفي عدم كوا أصلية فيقال
ام الكلمة وانقطاعها نون التثنية وقت اإلضافة؛ ألنّ النون توجب مت:  أي]جيب حذف نونه[ :قوله  )٢(

 صال واالمتزاج، فيتنافيان والكالم فيه مرلقيامها مقام التنوين الثابت ِفي الواحد، واإلضافة توجب االت
غ. "فيما مر."  

 ¼مترتني½ و¼شجرتني½ـدون غريمها من األمساء املثنيات الّيت فيها تاء التأنيث ك:  أي]خاصة[ :قوله  )٣(
؛ لئالّ يلتبس بتثنية املذكّر إالّ ¼األلية½ و¼اخلصية½ ال حتذف تاء التأنيث ِفي تثنية ، والقياس أن¼حتنيرجا½و

ني متالزم آلخر فإنّ اخلصيني اجللدتان اللتان تثنيتها؛ ألنّ كلّ واحد من اخلصيني واألليأنه جاز حذفها ِفي 
 فكأما شئ واحد ¼سرين½: اهفيهما بيضتان، وكذا واحد من األليني متالزم لآلخر فإنّ األليني بالفتح معن

  .وغريه" ي"لشدة اتصاهلما فنـزلتا لذلك منـزلة املفرد، وتاء التأنيث ال تقع ِفي وسط املفرد 
إضافة املثنى إلَى ضمري املثنى، وإنما نكّر املص املثنى ليعلم مراعاة :  أي]إخل... إضافة[ :قوله  )٤(

 ¼يعبر عن األول½: و مؤنثاً مرفوعاً أو منصوباً أو جمروراً، قولهاحلكم اآليت ِفي كلّ مثنى مذكّراً كان أ
قَد فََ﴿: عن املثنى األول املضاف ال عن املثنى الثاِني املضاف إليه بلفظ اجلمع كقوله تعاىل:أي

  .ايدامه:  أي]٣٨ :املائدة[﴾فَاقْطَعواْ أَيِديهما﴿قلباكما و:  أي]٤: التحرمي[﴾صغت قُلُوبكُما



  
  

 

ــظ ــع بلف ــه اجلم ــاىل كقول ــا  ﴿:تع كُمقُلُوب تــغ ص ــد ــرمي[﴾فَقَ  ]٤ :التح
 فيمـا  تثنيـتني  اجتماع لكراهة وذلك ]٣٨ :املائدة[﴾فَاقْطَعواْ أَيِديهما ﴿و

 علـى  دلّ اسـم  مجمـوع الْ :. )١(ومعـىن  لفظـاً  بينـهما  صالاالت دتأكّ
 ،¼رجـل ½ يف ¼رجال½كـ لفظي اإم)٣(بتغيرما )٢(مفرد روِفحب مقصودة آحاد

فلك½ أيضاً مفرده فإنّ ¼أسد½ وزن على ¼فلك½كـ أوتقديري¼ علـى  هلكن 
 لـيس  هلكنـ  آحـاد  علـى  دلّ وإن وحنـوه )٤(¼رهط½و ¼قوم½ـف ،¼قفل½ وزن

                                                
  . أما لفظاً فباإلضافة، وأما معىن فألنّ معىن املضاف جزء املضاف إليه]لفظاً ومعىن[ :قوله  )١(
 ¼رجال½مع حروف مفرده سواء كان حبروف مفرده احملقّق كما ِفي :  أي]حبروف مفرده[ :قوله  )٢(

 ¼نساء½عمال وهو  فإنه يقدر له مفرد مل يوجد ِفي االست¼نسوة½أو حبروف مفرده املقدركما ِفي 
  .¼فُعال½ من األوزان املشهورة جلمع املفرد على وزن ¼ِفعلَة½ فإنّ ¼غالم½بضم النون على وزن 

 أو باختالف ¼طَلَبة½ـ أو بنقصان ك¼ِرجال½ـبأي تغير كان سواء كان بزيادة ك:  أي]بتغير ما[ :قوله  )٣(
 ¼قُفْل½؛ ألنّ ضمته إذا فرضت كضمة ¼لْكفُ½ـ أو حكماً ك¼أُسد½ـاحلركات والسكنات حقيقة ك

 جنس يشمل اجلموع ¼دل على آحاد½:  يكون مجعاً، مثّ قوله¼أُسد½يكون مفرداً، وإذا فرضت كضمة 
 ¼ثلثة½ـ وبعض أمساء األعداد ك¼نفر½ و¼رهط½ـ وامساء اجلموع ك¼خنل½ و¼متر½ـوأمساء األجناس ك

 خرج به اسم اجلنس؛ ألنه ال خيلو إما أن يكون  فصل¼مقصودة حبروف مفرده½: ، وقوله¼عشرة½و
حبروف ½:  والثاِني خارج بقوله¼مقصودة½: املقصود به املاهية أو األفراد فاألول خارج بقوله

  .؛ إذ ليس له مفرد، وكذا خرج به اسم اجلمع والعدد؛ إذ ليس هلما مفرد¼مفرده
 مما هو اسم جنس، وإن تدلّ ¼خنل½ و¼رمت½مما هو اسم مجع، وكذا :  أي]فقوم ورهط[ :قوله  )٤(

إنّ مجيع أمساء اجلموع الّيت : تلك األمساء على آحاد لكنها ليست جبمع عند سيبويه، وقال األخفش
 ¼جاِمل½ـهلا آحاد من تراكيبها كجامل وباقر وركب وصحب وخدم وسفر مجع للداللة على اآلحاد ف

، ¼صاِحب½ مجع ¼صحب½، و¼راِكب½ مجع ¼ركْب½ و،¼بقّار½ مجع ¼باِقر½، و¼جمال½عنده مجع 
كذلك أمساء األجناس الّيت هلا آحاد من : ، وقال الفراء¼ساِفر½ مجع ¼سفَر½، و¼خاِدم½ مجع ¼ِخدم½و

  ¼غنم½ و¼إبل½، وأما اسم مجع أو اسم جنس ال واحد له من لفظه كـ¼خنل½ و¼متر½ـتراكيبها مجع ك
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 ريتغيـ  ملَ ما وهو حمصح :)١(قسمني على اجلمع مثُ له، مفرد ال إذ جبمع
 علـى  حواملـصح  ،واحـده  بنـاء  فيـه  رتغيـ  مـا  وهـو  رومكس ،واحده بناء

 مفتوحـة  ونـون  قبلـها  ما مضموم واو بآخره أحلق ما وهو رمذكّ :قسمني
 معـه  أنّ علـى )٢(ليـدلّ  كـذلك  ونون قبلها ما مكسور ياء أو ¼مسلمون½كـ

ـ  ،الـصحيح  يف وهـذا  ،¼مسلمني½ :حنو منه أكثرفتحـذف  املنقـوص  اأم 
 قبلـها  ما ويبقى)٤(ألفه حيذف واملقصور ،¼داعون½و ¼ضونقا½ :مثل)٣(ياؤه

 بـأوىل )٥(وخيـتص  ،¼مـصطفون ½ :مثـل  حمذوفـة  ألـف  علـى  ليدلّ مفتوحاً
  ..............................................................،مالعلْ

                                                
  ."غ. "فليس جبمع باالتفاق

 ألنّ مفرد اجلمع إما سامل عن التغير عند اجلمع أو ال فاألول مجع مصحح ]على قسمني[ :قوله  )١(
  .¼مجع التكسري½: ، والثاِني مجع مكسر ويقال¼مجع السالمة½: ويقال

ليدلّ املفرد بسبب ذلك اإلحلاق أو ليدلّ اإلحلاق وحده أو :  أي¼أحلق½:  متعلّق بقوله]ليدلّ[ :قوله  )٢(
  .وغريه" سن. " جنسهمن:  أنّ مع املفرد أكثر منه، أيالالحق وحده أو الالحق مع ملحوقه، على

ياء االسم املنقوص حال اجلمع اللتقاء الساكنني بعد النقل واإلسكان :  أي]هفتحذف ياؤ[: قوله  )٣(
كة الياء إلَى ما  فنقلت حر¼قاِضيون½:  أصله¼قاٍض½ مجع ¼قَاضون½: الستثقال الضمة على الياء مثل

  ".غ ".¼داع½ مجع ¼داعون½: قبلها لالستثقال وحذفت الياء اللتقاء الساكنني، وعلى هذا القياس قوله
ألف االسم املقصور حال اجلمع ويبقى ما قبل األلف مفتوحاً ليدلّ الفتح :  أي]ذف ألفهحي[ :قوله  )٤(

 فقلبت الياء ألفاً مثّ ¼مصطَفَيون½: أصله ¼مصطَفًى½ مجع ¼مصطَفَون½: على األلف احملذوفة مثل
  .حذفت األلف اللتقاء الساكنني، وبقي ما قبل األلف مفتوحاً للداللة على احلذف

اجلمع الّذي أحلق بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحة، بأوىل العلم لكون :  أي]خيتص[ :قوله  )٥(
املذكّر العامل العاقل أشرف من غريه، فأعطي هذا اجلمع أشرف اجلموع لصحة بناء الواحد فيه و

  ".غ. "األشرف لألشرف
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أن )٢(وجيـب  ،فـشاذّ  ¼لونَقُ½و ¼بونَثَ½و ¼أرضون½و ¼نونَِس½: )١(قوهلم اوأم
 ثـه مؤن)٤(¼عالنفَ½ وال ¼محراء½و ¼أمحر½كـ ¼عالءفَ½ مؤنثه ¼أفعل½)٣(ونال يك 

                                                
ملّا انتقضت القاعدة املذكورة من أنّ اجلمع بالواو والنون خيتص بأوىل العلم ] أما قوهلم[ :قوله  )١(

؛ ألا قد مجعت بالواو والنـون مـع انتفـاء الـشرط فأجـاب           ¼ثبة½ و ¼قلة½ و ¼أرضة½ و ¼سنة½ بنحو
 بفتح الراء وقـد     ¼أرضون½ بكسر السني مجع سنة، و     ¼سنون½:  وقوله ،¼إخل... قوهلم وأما½: بقوله

 مجع قلة وهي ¼قلون½ مجع ثبة جلماعة الناس، و¼ثبون½جاء بإسكاا مجع أرض بسكون الراء، و
 فمـن بـاب التغليـب حيـث غلـب العقـالء علـى        ¼عـالَمني ½عودان يلعب ما الصبيان، وأما حنـو     

املخلوقات، وأما قوله تعاىل حكاية عن قول يوسف على نبينا وعليه الصالة غريهم؛ ألم أشرف 
: ول جبماعة؛ فإنه ملّا صدر فعل العقالء أي  فمؤ ]٤: يوسف  [﴾رأَيتهم ِلي ساِجِدين  ﴿ :والسالم

  ".ي. "السجود من الكواكب أجريت جمرى العقالء فجمع بالواو والنون
رد الّذي أريد مجعه بالواو والنون إن كان صفة فلجمعه هذا اجلمع شرائط  أنّ املفاعلم] وجيب[ :قوله  )٢(

؛ فإنه ال جيمع بالواو ¼عالّمة½: أن ال يكون بتاء التأنيث مثل: أن يكون مذكّراً عاقالً ِلما مر، ومنها: منها
 اجتماع صيغة مجع والنون؛ ألنه لو مجع بذلك فال خيلو إما أن جيمع بالتاء أو بغريها فإن جمع بالتاء لزم

املذكّر وتأء التأنيث وهو مستكره، وإن مجع بغريها لفات الغرض وهو املبالغة، ولزم أيضاً اشتباه مجع ما 
  ".ي ".¼إخل... وجيب½: فيه التاء جبمع ما ال تاء فيه، والبواقي منها ما أشار إليه بقوله

 الّذي مؤنثه على ¼أفعل½النون، على صيغة االسم الّذي أريد مجعه بالواو و:  أي]أن ال يكون[ :قوله  )٣(
 الّذي مؤنثه على صيغة ¼أفعل½؛ ألنّ االسم الّذي يكون على صيغة ¼أمحر محراء½ـ ك¼فعالء½صيغة 

 ¼أفعل½ بالواو والنون لزم االلتباس بني ¼أفعل فعالء½ فلو مجع ¼أفضلون½ـ جيمع بالواو والنون ك¼علىفُ½
 حيث جاء مجعه ¼أمجع مجعاء½ـ، وال ينتقض هذا ب¼أمحرون½: ل الصفة، فال يقا¼أفعل½التفضيل و

 ¼أفعل½؛ ألنّ مجعه بالواو والنون على خالف القياس، أو هو ِفي األصل ¼أمجعون½ـبالواو والنون ك
  ".غ. " الصفة لعدم كونه من األلوان والعيوب¼أفعل½التفضيل ال 

 الّذي ¼فعالن½مجعه بالواو والنون على صيغة وال يكون االسم الّذي أريد :  أي]وال فعالن[ :قوله  )٤(
 الّذي ¼فعالن½ فرقاً بينه وبني ¼سكرانون½: ، فال يقال¼سكرى½ و¼سكران½ـ ك¼فعلى½مؤنثه على صيغة 

 ما لزم التباسه ¼فعالن فعلى½، فلو مجع ¼ندمانون½ـ فإنه جيمع بالواو والنون ك¼فعالنة½مؤنثه 
  ".غ ".¼فعالن فعالنة½ـب



  
  

 

ــ  مفعـول  مبعـىن )١(¼فعيالً½ وال ¼سكرى½و ¼سكران½كـ ¼علىفَ½  ¼جـريح ½ك
 ،¼صـابر ½ مبعىن ¼صبور½كـ ¼فاعل½ مبعىن ¼فعوالً½ وال ¼جمروح½ مبعىن
 مـا  وهـو )٣(ثومؤنـ  ،¼مـصر  مـسلمو ½ :حنـو  باإلضافة نونه حذف)٢(وجيب

 ولـه  صـفة  كـان  إن)٤(وشـرطه  ،¼مـسلمات ½ :حنـو  وتاء ألف بآخره حقألْ
                                                

 يستوي فيهما املذكّر ¼فاعل½ مبعىن ¼فعوالً½ و¼مفعول½ مبعىن ¼فعيالً½ ألنّ ]إخل... وال فعيالً[ :هقول  )١(
واملؤنث، وملّا مل خيتصا باملذكّر وال باملؤنث مل حيسن أن يجمعا مجعاً خمصوصاً بأحدمها؛ ألنه 

معا بالواو والنون باعتبار املذكّر أو باأللف والتاء باعتبار املؤنث الرتفع االستواء املقصود لو ج
  .وغريه" غ. "فيهما

نون مجع املذكّر املصحح لإلضافة؛ ألنّ نونه عوض عن التنوين :  أي]جيب حذف نونه[: قوله  )٢(
  ".ي. "املناِفي لإلضافة؛ ألنّ التنوين يقتضي االنقطاع واإلضافة يقتضي االتصال فبينهما تناف

مجع املؤنث املصحح وهو ما أحلق بآخر مفرده :  أي¼ذكّرم½: عطف على قوله ]ومؤنث[ :قوله  )٣(
، ويعم هذا لصفة غري أويل العلم وإن ¼هند½ مجع ¼هندات½ و¼مسلمة½ مجع ¼مسلمات½ـألف وتاء ك

  ".ي ".¼الكواكب الطالعات½: كان مذكّراً حنو
ما إن كان ذلك شرط االسم الّذي أريد مجعه باأللف والتاء لصحة اجلمع :  أي]وشرطه[ :قوله  )٤(

االسم صفة واحلال أنّ له مذكّراً، أن يكون مذكّره قد جمع بالواو والنون؛ ألنّ املذكّر أصل واجلمع 
املصحح أيضاً أصل لسالمة بناء الواحد فيه، واملؤنث فرع واجلمع املكسر أيضاً فرع لعدم سالمة 

املذكّر : تاء وجب أن مجع األصل أياملؤنث باأللف وال: بناء الواحد فيه، فلما مجع الفرع أي
قسم ما له مذكّر : بالواو والنون لئالّ يلزم مزية الفرع على األصل، واحلاصل أنّ األقسام ههنا ثلثة

 وقد مجع ¼أفضل½ مذكّره ¼ضلىفُ½ مجع ¼ضلياتفُ½ـجمع بالواو والنون، فإنه جيمع باأللف والتاء ك
مذكّر مل جيمع بالواو والنون، فإنه إن كان بالتاء جيمع ، وقسم ما له ¼أفضلون½ـبالواو والنون ك
، وأما ¼سكرى½ و¼محراء½ـ، وإن مل يكن ا مل جيمع ما ك¼صعبة½ مجع ¼صعبات½ـباأللف والتاء ك

 ومل ¼أخضر½ بدون التاء ومذكّره ¼خضراء½ حيث مجع باأللف والتاء مع أنّ مفرده ¼اخلضراوات½
مسية فأحلق باألمساء وخرج عن الصفات فلم يعترب فيه هذا الشرط، جيمع بالواو والنون فلغلبة اال

  ، وإن¼حائضة½ مجع ¼حائضات½ـوقسم ما ال مذكّر له أصالً، فإنه إن كان بالتاء مجع باأللف والتاء ك
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 وإن ،¼مـسلمون ½ :حنـو  والنـون  بالواو معج قد رهمذكّ يكون أن رمذكّ
ــ ــن ملَ ــه يك ــذكّ ل ــشرطه رم ــون ال أن ف ــاًمؤن يك ــن داًجمــر ث ــاء ع  الت
 والتـاء  بـاأللف  معج صفة غري امساً كان وإن ،¼احلامل½و)١(¼احلائض½كـ
 تعــرف كــثرية الثالثــي يف صــيغته واملكــسر ،¼اتهنــد½كـــ)٢(شــرط بــال

 وزن علـى  الثالثـي  غـري  ويف ،¼فلـوس ½و ¼أفـراس ½و ¼رجال½كـ بالسماع
 على أيضاً)٣(اجلمع مثُ ،التصريف يف عرفت كما قياساً ¼فعاليل½و ¼فعالل½

  ...............ها،دون فما)٤(العشرة على يطلق ما وهو ةقلّ مجع :قسمني

                                                
  ".ي. "¼مرضع½ و¼حائض½مل يكن ا مل جيمع ما كـ

 فلو قيل ¼حوائض½: ، وِفي مجع حائض¼حائضات½:  ألنه يقال ِفي مجع حائضة]كاحلائض[ :قوله  )١(
 لزم االلتباس وقد فرق بني احلائض واحلائضة واملرضع واملرضعة ¼حائضات½: ِفي مجع حائض أيضاً

ِفي املعىن؛ فإنّ ارد عن التاء اسم المرأة بلغت حد البلوغ والّيت شأا اإلرضاع، وبالتاء اسم المرأة 
 ِفي حالة احليض واإلرضاع فلو مل يفرق بينهما ِفي لفظ تكون: تكون حائضة ومرضعة بالفعل أي
  .وغريه" ي. "اجلمع اللتبس أحد املعنيني باآلخر

، ¼طلحة½ و¼هند½ ِفي مجع ¼طلحات½ و¼هندات½: من غري اعتبار الشرط مثل:  أي]بال شرط[ :قوله  )٢(
؛ ألنه أيضاً حيتاج إلَى عدم االشتراط ِفي اسم غري صفة لصحة اجلمع باأللف والتاء ليس حبسن: وقيل

 ¼السماوات½يتوقّف على السماع من العرب كما ِفي : الشرط وهو السماع من العرب أي
  . فهذا اجلمع غري قياسي¼الكون½ و¼السماء½ مجع ¼الكائنات½و

اجلمع مطلقاً ال املكسر خاصة، وتقييده باملكسر غري سديد؛ ألنه يوجب :  أي]مثّ اجلمع[ :قوله  )٣(
مجعي الصحيح ِفي املكسر حيث أدرجهما ِفي مجع القلّة الّذي هو القسم األول من القسمني دخول 

فيكون مجعا الصحيح اللذان مها قسيما اجلمع : القلّة والكثرة فيكون قسيم الشئ قسماً منه، أي
  ".ي. "املكسر قسماً من مجع املكسر وهو باطل

  .على العشرة والثلثة وما بينهما بطريق احلقيقة:  إلَى الثلثة أيوعلى ما دون العشرة] على العشرة[ :قوله  )٤(



  
  

 

ــ ــصحيح ومجعــا ¼فعلــة½و ¼أفعلــة½و ¼أفعــال½و ¼أفعــل½)١(هوأبنيت  بــدون ال
 فـوق  ما على يطلق ما وهو كثرة ومجع ،¼مسلمات½و ¼زيدون½كـ)٢(الالم

  ...............اسم يدلّ)٤(املصدر: . )٣(األبنية هذه عدا ما وأبنيته ،العشرة

                                                
 كأفراس مجع ¼أَفْعال½ كأفلس مجع فلس، و¼أَفْعل½: أبنية مجع القلّة هي ستة:  أي]ةتأبني[ :قوله  )١(

 كنسوة وغلمة مجع نساء وغالم، ومجعا الصحيح ¼ِفعلَة½ كأرغفة مجع رغيف، و¼أَفِْعلَة½فرس، و
أبنية مجع القلّة هذه األربعة املذكورة وكال نوعي مجع : ملؤنث كمسلمني ومسلمات، أياملذكّر وا

الظاهر أنّ مجعي السالمة ملطلق اجلمع من غري نظر إلَى القلّة والكثرة فيصلحان : السالمة، وقال الرضي
  ".غ. "صديق كأصدقاء مجع ¼أَفِْعالَء½ كأكلة مجع آكل، وزاد بعضهم ¼فَعلَة½هلما، وزاد الفراء 

هذه األبنية ومجعا السالمة تطلق على العشرة وما دوا إذا استعملت بدون : أي ]بدون الالم[ :قوله  )٢(
الم التعريف، وأما إذا استعملت بالالم فحكمها ليس كذلك، واالحتياج إلَى هذا القيد ثابت ِفي مجع 

ة بأنه ما غلب استعماله منكّراً ِفي العشرة القلّة والكثرة مجيعاً، ولذا عرف بعض املصنفني مجع القلّ
وما دوا، ومجع الكثرة بأنه ما غلب استعماله منكّراً فيما فوق العشرة إلَى ما ال اية له، واملص مل 

  ".ي. "يذكر هذا القيد ِفي مجع الكثرة اكتفاء بذكره ِفي مجع القلّة
ألبنية الستة املذكورة جلمع القلّة، وإذا مل يوجد ِفي أبنية مجع الكثرة ماعدا هذه ا:  أي]بنيةاأل[ :قوله  )٣(

 ¼رجل½ ِفي مجع ¼رجال½ـ، أو بناء مجع الكثرة ك¼ِرجل½ ِفي مجع ¼أرجل½ـاسم إالّ بناء مجع القلّة ك
 فهو مشرك بني مجعي القلّة والكثرة، وإذا وجد ِفي اسم مجع القلّة والكثرة مجيعاً فحينئذ خيص

 ]٢٢٨: البقرة[﴾ثَالَثَةَ قُروٍء﴿:  يطلق على غريه إالّ جمازاً كما ِفي قوله تعاىلإطالقه على معناه وال
  ".غ. " وهو من أبنية الكثرة¼فعول½فالقروء أطلق على الثلثة مع أنه على وزن 

املصدر وامسي :  شروع ِفي تقسيم آخر لالسم الّذي يكون فيه معىن احلدث أعِني]املصدر[ :قوله  )٤(
عول والصفة املشبهة واسم التفضيل، وأخر املص هذا التقسيم عن مجيع التقاسيم لالسم الفاعل واملف

ليكون حبث األمساء املتصلة بالفعل متصالً ببحث الفعل، وقدم املصدر على سائر متعلّقات الفعل 
ت الفعل لكونه أصالً ِفي االشتقاق على رأي البصريني، أو لكونه مظنا لألصالة خبالف سائر متعلّقا

املصدر وامسا الفاعل واملفعول والصفة : التفاقهم على فرعيتها، واألمساء املتصلة بالفعل مثانية
املشبهة وأمساء التفضيل والزمان واملكان واآللة، ومعىن االتصال أا ال تنفك عن معىن الفعل؛ ألنّ 
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ــ  األفعـال  منـه )٢(ويـشتق  فقـط )١(على احلدث   ،مـثالً  ¼النـصر ½و ¼الـضرب ½ك
 )٤(غـريه  ومـن  ،بالـسماع  تعـرف )٣(مضبوطة غري دمجرالْ الثالثي من وأبنيته
التفعلـل ½و ¼الفعللـة ½و ¼االسـتفعال ½و ¼االنفعـال ½و¼ اإلفعال½كـ ة،قياسي¼ 
 يرفـع  :أعـين )٥(فعلـه  عمـل  يعمل مطلقاً مفعوالً يكن ملَ إن فاملصدر ،مثالً

                                                
ول من وقع عليه الفعل، وكذا البواقي املصدر اسم الفعل، واسم الفاعل من يقوم به الفعل، واسم املفع

من الثمانية، وملّا كان املراد باألمساء املتصلة بالفعل ههنا العاملة ألجل داللتها على معاِني األفعال 
  ".غ. "خصها بالذكر ومل يذكر الظرف واآللة؛ ألما ال يعمالن

صدر منه كالضرب واملشي، أو ال  املراد باحلدث معىن قائم بالغري سواء كان ]على احلدث[ :قوله  )١(
كالطول والقصر، وإنما مل يقيد احلدث جبريانه على الفعل؛ لئالّ خيرج من التعريف املصادر الّيت ال 

:  ولكن بترك ذلك القيد دخل ِفي التعريف أمساء املصادر حنو¼ويلك½ و¼وحيك½: فعل هلا من لفظها مثل
  ".ي. " احتراز عن املشتقّات¼فقط½: حلدث أيضاً، وقوله؛ ألما يدالّن على ا¼الغسل½ و¼الوضوء½

من املصدر أفعال، وكذا يشتق منه متعلّقات األفعال؛ ألنه إذا كان أصالً :  أي]يشتق منه[ :قوله  )٢(
لألفعال يكون أصالً ملتعلّقاا أيضاً، واختار املص ههنا ما ذهب إليه البصريون من أنّ األصل ِفي 

در؛ ألنّ مذهب الكوفيني غري ثابت بل هم تكلّفوا ِفي إثبات مذهبهم بدالئل االشتقاق هو املص
  ".ي. "عورض ا بأجوبة قوية، واالشتقاق رد كلمة إلَى أخرى لتناسبهما ِفي اللفظ واملعىن

غري حمفوظة، حيفظ كما مسع من العرب وال يقاس عليه، وهي ترتقي إلَى :  أي]غري مضبوطة[ :قوله  )٣(
  ".ي. "الثني بناء عند سيبويهاثنني وث

من الثالثي املزيد فيه والرباعي : أبنية املصدر من غري الثالثي ارد أي:  أي]ومن غريه[ :قوله  )٤(
  .تثبت بالقياس من غري السماع: ارد واملزيد فيه قياسية أي

عىن املاضي أو احلال أو عمل فعله املشتق منه سواء كان املصدر مب:  أي]يعمل عمل فعله[ :قوله  )٥(
، وإنما مل يشترط إلعماله أن يكون مبعىن احلال ¼ضريب زيداً أمس أو األن أو غداً شديد½ـاالستقبال ك

أو االستقبال كما اشترط إلعمال امسي الفاعل واملفعول؛ ألنّ املصدر إنما يعمل لكونه ِفي تقدير 
أو استقبال فإذن يعمل مبعىن كلّ واحد منه، وإنما  مع الفعل، والفعل املقدر إما ماض أو حال ¼أنْ½

  .وغريه" ي. "؛ ألنه إذا كان مفعوالً مطلقاً فحكمه سيجئ¼إن مل يكن مفعوالً مطلقاً½: قيد عمله بقوله



  
  

 

 إن أيـضاً  مفعوالً وينصب ¼زيد قيام أعجبين½ :حنو الزماً كان إن فاعلال
 تقــدمي)١(جيــوز وال ،¼عمــرواً زيــد ضــرب أعجــبين½ :حنــو ياًمتعــد كــان

 ال½و ¼عمــرواً ضــرب زيـد  أعجــبىن½ :يقـال  فــال عليـه  املــصدر معمـول 
 ضـرب  كرهـت ½ :حنـو  الفاعل إىل إضافته)٢(وجيوز ،¼زيد ضرب عمرواً

وأما  ،¼زيد عمرو ضرب كرهت½ :حنو به املفعول)٣(إىل أو ¼عمرواً زيد
 ضـرباً  ضـربت ½ :حنـو  قبلـه  ذيالّـ  للفعـل )٤(فالعمل مطلقاً مفعوالً إن كان 

                                                
 ألنّ املصدر ضعيف العمل لنقصان مشاة الفعل لفظاً ومعىن، أما لفظاً فلعدم ]إخل... وال جيوز[ :قوله  )١(

 احلركات والسكنات، وأما معىن فلعدم وقوعه موقع الفعل، وألنّ املصدر ِفي حني العمل موازنته ِفي
 موصول حرِفي وما بعده صلته وتقدمي الصلة على املوصول ممتنع ¼أنْ½ مع الفعل، وكلمة ¼أنْ½بتأويل 

قدمي فاعل  بت¼أعجبِني زيد ضرب عمرواً½: فكذا تقدمي ما هو من معموالا بالطريق األوىل فال يقال
  .وغريه" غ. " بتقدمي مفعول املصدر عليه¼أعجبِني عمرواً ضرب زيد½املصدر عليه، وال 

كرهت ½: جيوز إضافة املصدر إلَى فاعله مع ذكر املفعول منصوباً حنو:  أي]إخل... جيوز[: قوله  )٢(
 من ، وإعمال املصدر منوناً أوىل¼كرهت ضرب زيد½: ، ومع ترك ذكره حنو¼ضرب زيد عمرواً

  .إعماله غري منون؛ ألنه حينئذ أقوى مشاة للفعل لكونه نكرة
وجيوز إضافة املصدر إلَى مفعوله مع ذكر الفاعل :  أي¼إلَى الفاعل½:  عطف على قوله]أو إىل[ :قوله  )٣(

، ومع ترك ذكره إذا قامت القرينة على كونه فاعالً حنو قوله ¼كرهت ضرب عمرو زيد½: مرفوعاً حنو
من دعائه اخلري، واملفعول أعم من أن :  أي]٤٩: فصلت[﴾لَا يسأَم الِْإنسانُ ِمن دعاء الْخيِر﴿: تعاىل

: ، أو مفعوالً له حنو¼ضرب يوم اجلمعة½: ، أو ظرفاً حنو¼ضرب اللص اجلالّد½: يكون مفعوالً به حنو
اعل؛ ألنّ إضافته إلَى الفاعل ، وإضافة املصدر إلَى املفعول أقلّ من إضافته إلَى الف¼ضرب التأديب½

واملفعول كإسناد الفعل إلَى الفاعل واملفعول واألول حقيقة والثاِني جماز، ومحل الكالم على احلقيقة 
  .أوىل من محله على ااز

  فالعمل للفعل الّذي قبل املصدر ال للمصدر؛ ألنّ املعمول ال يتعلّق:  أي]إخل... فالعمل[ :قوله  )٤(
 منصوب ¼اعمرو½ـ ف¼ضربت ضرباً عمرواً½: يف مع وجدان العامل القوي حنوبالعامل الضع
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 )١(مـشتق  اسـم  الفاعـل  اسـم  :. ¼ضربت½ـب منصوب فعمرو ¼عمرواً
 الثالثي من)٣(وصيغته حدوثالْ مبعىن الفعل به قام من على ليدلّ)٢(من فعل 
رصـيغة  على)٤(غريه ومن ،¼ناصر½و ¼ضارب½كـ ¼فاعل½ وزن على دا  

                                                
: ، وهذا إذا كان املصدر مفعوالً مطلقاً حقيقة، وأما إذا كان جمازاً حنو¼ضرباً½ـال ب ¼ضربت½ـب
  ".رض ".¼ضربت½ـ ال ب¼ضرب½ـ منصوب ب¼اللص½ فالعمل للمصدر، فـ¼ اللصضربت ضرب األمري½

  ¼ الفعلعلى من قام به½: احتراز عن اسم غري مشتق؛ فإنه ال يسمى اسم الفاعل، وقوله] تقاسم مش[ :قوله  )١(
احتراز عن اسم املفعول؛ فإنه اسم مشتق ملن وقع عليه الفعل، وعن اسم التفضيل؛ فإنه اسم مشتق ملن 

از عن الصفة املشبهة؛  احتر¼مبعىن احلدوث½: قام به الفعل مع الزيادة على الغري ال الفعل فقط، وقوله
 من ثبت له احلسن والكرم وليس ¼كرمي½ و¼حسن½ألا مبعىن الثبوت ال مبعىن احلدوث فإنّ معىن 

، وكذا ¼كارم اآلن أو غداً حاسن و½: معنامها من حدث له احلسن والكرم، وإذا أريد به احلدوث قيل
 ¼طالق½ و¼حائض½، وأما حنو ¼رمأك½ و¼أحسن½: احتراز عن اسم التفضيل الّذي مبعىن الثبوت حنو

 مما يدلّ على الثبوت مع أا أمساء الفاعلني فمعىن الثبوت فيها بعارض االستعمال ال بالوضع ¼طامث½و
؛ ألنه يدلّ ¼مستمر½ و¼راسخ½ و¼ثابت½ و¼دائم½ و¼خالد½فال خترج عن احلد، وكذا ال خيرج عنه حنو 

 ¼اخلالق½:  واالستمرار، وأما صفات اهللا تعالَى حنوعلى حدوث اخللود والدوام والثبوت والرسوخ
 فأمساء الفاعلني مع أا تدلّ على الدوام واالستمرار؛ ألنّ الدوام واالستمرار ¼القادر½ و¼العامل½ و¼الرازق½و

  .وغريه" غ. "فيها ليس بصيغي بل واقعي باعتبار املوصوف القدمي املنـزه عن التغري واحلدوث
من حدث وهو املصدر، فأراد من الفعل الفعل اللغوي؛ ألنّ اشتقاق اسم الفاعل :  أي] فعلمن[ :قوله  )٢(

 ¼من مصدر½:  ومل يقل¼من فعل½: منه ال من الفعل االصطالحي كما هو مذهب الكوفيني، وإنما قال
فات من مع أنّ الصفات كلّها مشتقّة من املصدر إشارة إلَى جريان االصطالح بالقول بأنّ اشتقاق الص

  .املصدر بواسطة الفعل
، واملراد بالصيغة الصيغة ¼فاعل½صيغة اسم الفاعل من الثالثي ارد على وزن : أي] وصيغته[ :قوله  )٣(

 أيضاً من صيغ أمساء الفاعلني من الثالثي ¼حذر½ و¼فعول½ و¼فعال½ـاملشهورة كثرية االستعمال وإالّ ف
  ".ي. "صيغة مع أنه من وظائف التصريف دون النحو استطراداً وضمناًارد، وإنما تعرض املص لبيان ال

  الثالثي املزيد فيه والرباعي ارد واملزيد فيه: من غري الثالثي ارد، يعِني:  أي]ومن غريه[ :قوله  )٤(
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 )١(وكـسر  املـضارعة  حـرف  مكان مضموم مبيم الفعل ذلك من املضارع
 )٣(املعـروف  فعلـه  عمـل  يعمل وهو ،¼مستخرج½و )٢(¼مدخل½كـ اآلخر قبل ما

 زيـد ½ :حنـو  املبتـدأ  على )٥(ومعتمداً االستقبال أو احلال مبعىن)٤(إن كان 

                                                
  .وامللحق به

  ضارع وإن ملوبكسر احلرف الّذي قبل احلرف اآلخر من صيغة امل: أي] إخل... وكسر ما[: قوله  )١(
قد جاء اسم الفاعل من الثالثي : ، فإن قلت¼يتقابل½ و¼يتقبل½يكن ذلك احلرف مكسوراً كما ِفي 

إنه قليل أو مستعار :  بالفتح، قلنا¼مشهب½ و¼أحصن½ من ¼حمصن½: املزيد فيه بفتح ما قبل اآلخر حنو
  ".غ. "مال حتى هجر األصل لكنه اشتهر بالتعارف وكثرة االستع¼سيل مفعم½ـمن اسم املفعول ك

 مثال ِلما على صيغة املضارع وال خيالفها إالّ بامليم مكان حرف املضارعة، ]¼مدخل½ـك[ :قوله  )٢(
 مثال ِلما على صيغة املضارع وخيالفها حبركة امليم أيضاً، وينبغي أن يذكر مثاالً ¼مستخرج½: وقوله

  ".ي ".¼متفاضل½: اآلخر حنوثالثاً ِلما خيالف صيغة املضارع ِفي حركة ما قبل 
عمل فعله املعلوم الّذي اشتق منه، فإن كان اسم الفاعل للفعل :  أي]عمل فعله املعروف[ :قوله  )٣(

، وإن كان للفعل املتعدي يعمل عمل ¼زيد قائم أبوه½: الالزم يعمل عمل الرفع ِفي الفاعل فقط حنو
  .¼يد ضارب أبوه عمرواًز½: الرفع ِفي الفاعل وعمل النصب ِفي املفعول حنو

اسم الفاعل مبعىن احلال أو االستقبال، وإنما اشترط ذلك لعمل اسم الفاعل؛ :  أي]إن كان[: قوله  )٤(
ألنه يعمل لشبهه باملضارع وهو جيئ مبعىن احلال واالستقبال، فيجب أن ال خيالف اسم الفاعل 

: ال، ولو خالفه لفاتت قوة املناسبة أياملضارع ِفي الزمان حتى يكون املشاة بينهما على الكم
زيد ضارب أبوه ½: املشاة لفظاً ومعىن، واملراد باحلال أو االستقبال أعم من أن يكون حقيقيا حنو

 فإنّ ]١٨: الكهف[﴾وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيِد﴿: ، أو حكاية كقوله تعاىل¼عمرواً اآلن أو غداً
كان ماضياً لكن املراد حكاية احلال، ومعىن حكاية احلال أنّ املتكلّم باسم الفاعل  ههنا وإن ¼باسط½

إنّ اسم الفاعل يعمل : يفرضه ِفي الزمان الّذي هو فيه كأنه موجود ِفي ذلك الزمان، وقال الكسائي
  ".غ. "مطلقاً سواء كان مبعىن املاضي أو احلال أو االستقبال

  ، وإنما اشترط أيضاً لعمل اسم الفاعل مبعىن احلال أو¼كان½ـ بعد خرب ل خرب]إخل... معتمداً[ :قوله  )٥(
االستقبال أن يكون معتمداً على املبتدأ أو ذي احلال أو موصول أو موصوف ليقوي فيه جهة الفعل 
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 أو ،¼عمـرواً  أبـوه  ضـارباً  زيـد  جـاءين ½ :حنـو  احلـال  ذي أو ،¼أبوه قائم
 :حنــو موصــوف أو ،¼عمــرواً أبــوه بالــضارب تمــرر½ :حنــو موصــول

 قـائم  أ½ :حنـو  االسـتفهام  مهـزة  أو ،¼عمـرواً  أبـوه  ضارب رجل عندي½
 املاضـي  مبعـىن  )١(كـان  فـإن  ،¼زيـد  قـائم  مـا ½ :حنـو  يالنفـ  حـرف  أو ،¼زيد

 كـان  إذا )٢(هـذا  ،¼أمـس  عمـروٍ  ضارب زيد½ :حنو معىن اإلضافة وجبت
 زيـد ½ :حنـو  األزمنـة  مجيـع )٣(فيه يستوي مبالال فاًمعر كان إذا اأم ،راًمنكّ

 اسـم  املفعـول  اسم :. ¼أمس أو غداً أو اآلن اًعمرو أبوه الضارب
فعل من)٤(مشتق مـن  وصيغته،  الفعل عليه وقع من على ليدلّ متعد  دجمـر 

                                                
من كونه مسنداً إىل صاحبه؛ إذ اإلسناد إلَى الشئ من لوازم الفعل فتصري املشاة بالفعل قوية، وأما 

ط اعتماده على مهزة االستفهام أو حرف النفي فألنّ االستفهام والنفي دخوهلما بالفعل أوىل فازداد شر
بدخوهلما عليه مشاته بالفعل، مثّ اشتراط اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر إنما هو مذهب سيبويه 

  ى شئ مما ذكر فكأموسائر البصريني، وأما األخفش والكوفيون فيجوزون إعماله من غري اعتماد عل
  ".غ. "اعتربوا إلعماله نفس الشبهة

اسم الفاعل مبعىن املاضي وجبت إضافته إلَى مفعوله إضافة معنوية لفوات :  أي]فإن كان[ :قوله  )١(
شرط اإلضافة اللفظية وهو إضافة الصفة إلَى معموهلا؛ ألنّ اسم الفاعل غري عامل حينئذ النتفاء شرط 

؛ ¼زيد ضارب عمرو أمس بالسوط½: ندئذ إالّ ِفي الظرف أو اجلار وارور حنوعمله، وال يعمل ع
  ".غ. "ألنه يكفيهما رائحة من الفعل

  .إعمال اسم الفاعل بشرط معىن احلال أو االستقبال وبشرط االعتماد:  أي]هذا[ :قوله  )٢(
لالم املوصولة عليه إالّ أنه  ألنّ اسم الفاعل فعل باحلقيقة حني دخول ا]إخل... يستوي فيه[: قوله  )٣(

عدل عن ذلك الفعل إلَى االسم لكراهتهم إدخال الالم على الفعل وإن كانت موصولة؛ ألا مشاة 
  .لالم التعريف ودخول الم التعريف عليه غري جائز فكرهوا إدخال ما هو مشابه ا عليه

  ¼من فعل متعد½: يسمى اسم مفعول، وقوله احتراز عما مل يكن مشتقا؛ فإنه ال ]اسم مشتق[ :قوله  )٤(
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ــ  لفظـاً )١(¼مفعول½ وزن على الثالثي ــ  تقـديراً  أو ¼مـضروب ½ك  ¼مقـول ½ك
ــ  اآلخـر  قبـل  مـا  بفـتح  الفاعل كاسم)٣(ومن غريه ،  )٢(¼مرمي½و  ¼مـدخل ½ك
 اسـم  يف املذكورة)٤(بالشرائط اهول فعله عمل ويعمل ،¼مستخرج½و

                                                
 ¼من مصدر½:  ومل يقل¼من فعل½: احتراز عن الفعل الالزم؛ فإنّ اسم املفعول ال يشتق منه، وإنما قال

 والضمري فيه راجع إلَى االسم، ¼مشتق½:  متعلّق بقوله¼ليدلّ½: ِلما مر ِفي حد اسم الفاعل، وقوله
 خيرج اسم الفاعل والصفة املشبهة واسم التفضيل الّذي صيغ ¼علعلى من وقع عليه الف½: وقوله

 ¼أعرف½ و¼مشهور½ مبعىن ¼أشهر½: لتفضيل الفاعل، لكنه بقي اسم التفضيل الّذي صيغ للمفعول حنو
 ¼أشهر½من حيث إنه وقع عليه الفعل خبالف :  إالّ أنه خيرج بقيد احليثية أي¼معروف½مبعىن 

 احليثية بل من حيث إنه وقع عليه زيادة الفعل على الغري، ويدخل ِفي احلد  فإنه ليس ذه¼أعرف½و
 وإالّ ¼الفرس مضروب½: أمساء املفاعيل الّيت من صفات غري العقالء تبعاً على سبيل التغليب حنو

  ".ي. " للعقالء ال يدخل فيه ذلك حقيقة¼من½ـف
:  حنو¼فعيل½ غالباً، وقد جيئ على وزن ¼لمفعو½واقعة على وزن :  أي]¼مفعول½على وزن [ :قوله  )١(

 ليصري ¼مفعل½، والقياس أن يكون صيغته على وزن ¼جمروح½ مبعىن ¼جريح½ و¼مقتول½ مبعىن ¼قتيل½
على وزن املضارع اهول لكنهم غيروها بزيادة الواو لئالّ يلتبس بالرباعي، وضم ما قبل الواو 

  .ح ثقل الواوللمناسبة وفتح امليم ليعادل خفّة الفت
  .¼وزن مفعول½ على ¼مرموي½ و¼مقوول½: فإنّ أصلهما]¼مرمي½ و¼مقول½ـك[:قوله  )٢(
صيغة اسم املفعول من غري جمرد الثالثي :  أي¼من جمرد الثالثي½: عطف على قوله] ومن غريه[ :قوله  )٣(

بينه وبني اسم الفاعل كصيغة اسم الفاعل من ذلك الغري الثالثي ارد بفتح ما قبل اآلخر للفرق 
املضارع اهول، وإنما أعطي الكسر على اسم الفاعل : وملوافقة مضارعه الّذي يعمل عمله أعِني

والفتح على اسم املفعول؛ ألنّ الفاعل قليل؛ ألنه واحد واملفعول كثري؛ ألنه مخسة فأعطي الثقيل القليل 
خر ِفي اسم املفعول من غري جمرد الثالثي قد يكون واخلفيف الكثري تعادالً بينهما، مثّ فتح ما قبل اآل

  . بفتح الياء¼خمتري½:  فإنّ أصله¼خمتار½ـ وقد يكون تقديراً ك¼مستخرج½ و¼مدخل½ـلفظاً ك
  من اشتراط كونه مبعىن احلال أو االستقبال إالّ إذا كان معرفاً بالالم،:  أي]إخل... بالشرائط[ :قوله  )٤(

اً على املبتدأ أو ذي احلال أو املوصول أو املوصوف أو مهزة الالستفهام ومن اشتراط كونه معتمد
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 الـصفة  :. ¼أمـس  أو غـداً  أو اآلن غالمـه  مضروب زيد½ :حنو الفاعل
١(هةاملشب( اسم مشتق)مبعـىن  الفعـل  بـه  قـام  مـن  علـى  ليـدلّ  الزم فعل من)٢ 
 تعـرف  مـا وإن واملفعول، الفاعل اسم صيغة خالف على)٣(وصيغتها،  الثبوت

ــ )٤(بالـسماع   فعلــها عمـل  تعمـل  وهـي  ،¼ظريــف½و ¼صـعب ½و ¼حـسن ½ك

                                                
أو حرف النفي، ومن وجوب اإلضافة معىن إن كان مبعىن املاضي، وإنما يعمل اسم املفعول بتلك 
الشرائط؛ ألنّ عمله ملشاة الفعل اهول مع احتياجه إلَى ما حيتاج إليه اسم الفاعل فيشاركه ِفي 

 أنه ليس ِفي كالم املتقدمني اعلملفعل واالحتياج إلَى الشرائط فيعمل بتلك الشرائط مثله، ومشاة ا
  ما يدلّ على اشتراط معىن احلال أو االستقبال ِفي اسم املفعول لكن املتأخرين كأيب علي الفارسي

  ".ي. "ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما ِفي اسم الفاعل
  .الّيت تشبه باسم الفاعل ِفي اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث:  أي]شبهةالصفة امل[ :قوله  )١(
 ¼من فعل الزم½:  احتراز عما مل يكن مشتقا فإنه ال يسمى صفة مشبهة، وقوله]اسم مشتق[ :قوله  )٢(

م من أن يكون احتراز عن اسم الفاعل واملفعول املشتقّني من فعل متعد، واملراد بالفعل الالزم أع
 منه الصفة  بالضم فيبىن¼فَعل½الزماً باألصالة أو بالرد، فإنّ الفعل املتعدي قد جيعل الزماً وينقل إلَى 

 ¼مشتق½:  متعلّق بقوله¼ليدل½:  وحنو ذلك، وقوله¼العليم½ و¼الرحيم½ و¼السيد½ و¼الرب½ـاملشبهة ك
 احتراز عن أمساء الزمان واملكان واآللة، ¼ قام به الفعلعلى من½: والضمري فيه راجع إلَى االسم، وقوله

 احتراز عن اسم الفاعل املشتق من فعل الزم؛ ألنه ال يدلّ على الثبوت، واجلار ¼مبعىن الثبوت½: وقوله
داال على : حال كون ذلك االسم مبعىن الثبوت أي:  حال أي¼مبعىن الثبوت½: قوله: وارور أعِني
حصل له الكرم بعد ما :  ثبت له الكرم، وليس معناه:¼زيد كرمي½لى صفة حادثة، فمعىن صفة ثابتة ال ع

مل يكن، ومعىن الثبوت اتصافه به مع قطع النظر عن التقييد بأحد األزمنة الثلثة، ولذا يقصد به 
  .وغريه" و. "االستمرار

ل واملفعول من حيث إنّ صيغة الصفة املشبهة على خالف صيغة اسم الفاع:  أي]صيغتها[ :قوله  )٣(
  .ا قياسية، أو من حيث إنّ صيغتها ليست على أوزان صيغهمامصيغها مساعية وصيغته

  إنّ صيغة الصفة املشبهة قد جاءت من األلوان والعيوب:  وقال الرضي]تعرف بالسماع[ :قوله  )٤(
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 اإم الصفة ألنّ ؛عشر مثانية)٣(ومسائلها ،املذكور عتماداال)٢(بشرط)١(مطلقاً
 أو بالالم أو مضاف اإم منهما واحد كلّ ومعمول ،عنها دةجمر أو بالالم
فهذه عنهما دجمر ـ  منـها  كلّ لومعمو ،ةستأو منـصوب  أو)٤(مرفـوع  اإم 

 ¼وجهه احلسن زيد جاءين½ :حنو وتفصيلها ،عشر مثانية فذلك جمرور
                                                

من اجلميع مبعىن ، وجتئ ¼أفعل½ على وزن ¼أعور½ و¼أعرج½ و¼أبيض½ و¼أسود½ـالظاهرة قياسية ك
  ".رض ".¼عطشان½ و¼انعبش½ و¼جوعان½ـ ك¼فعالن½اجلوع والشبع والعطش وضدها على وزن 

إنّ اسم الفاعل اليعمل إالّ بشرط كونه مبعىن احلال : من غري اشتراط الزمان، فإن قلت: أي] مطلقاً[ :قوله  )١(
إنّ : ئذ يلزم مزية الفرع على األصل، قلناأو االستقبال، والصفة املشبهة مع أا فرعه تعمل مطلقاً فحين

  املزية بكون إعماهلا من غري اشتراط الزمان فيها متحملة ضرورة؛ ألنّ اشتراط الزمان فيها خيرجها عن
  ".ي. " والزمان مستلزم للحدوث فال معىن الشتراطه فيها،كوا صفة مشبهة؛ ألا موضوعة للثبوت

:  أنه ال يشترط االعتماد أيضاً لعملها فدفعه بقوله¼مطلقاً½: وهم من قوله ملّا ت]إخل... بشرط[ :قوله  )٢(
 إالّ أنّ االعتماد على املوصول ال يتأتي فيها؛ ألنّ ¼بشرط االعتماد املذكور ِفي اسم الفاعل لعمله½

عل الالم الداخلة عليها ليست مبوصولة باالتفاق؛ ألنّ الالم املوصولة ال تدخل إالّ على اسم الفا
  ".ي. "واملفعول

أقسام الصفة املشبهة، ويسمى كلّ قسم مسئلة؛ ألنه يسأل عن حكمه ويبحث :  أي]مسائلها[ :قوله  )٣(
عنه، والشيخ ذكر ههنا أحد تقاسيم مسائلها، وهلا اعتبارات أخرى يرتقي مسائلها إلَى ألوف وهي 

  ".غ. "صعب تعدادها
، أو منصوب ونصبه على التشبيه مبفعول ¼حسن وجهه½: ة حنو ورفعه على الفاعلي]إما مرفوع[ :قوله  )٤(

 بالنصب، فإنه مشبه باملفعول به وليس مبفعول به؛ ¼احلسن الوجه½: اسم الفاعل إن كان معرفة حنو
ألنّ فعل الصفة املشبهة غري متعد فال يكون معموهلا مفعوالً به، لكنهم ملّا شبهوا الصفة املشبهة 

، ¼احلسن وجهاً½: بهوا منصوا مبفعول اسم الفاعل، وعلى التمييز إن كان نكرة حنوباسم الفاعل ش
بل هو منصوب على التمييز ِفي اجلميع معرفة كان املعمول أو نكرة؛ ألم جيوزون : وقال الكوفيون

ه هو منصوب على التشبيه باملفعول ِفي اجلميع، أو جمرور وجر: تعريف التمييز، وقال بعض النحاة
  .وغريه" غ. " باجلر¼حسن الوجِه½: على اإلضافة حنو



  
  

 

ــة حــسن ½و)٢(¼احلــسن وجــه½و)١(¼الوجــه احلــسن½ وكــذلك ،أوجــه ثالث
 أقـسام  مخـسة  علـى )٦(وهـي ،  )٥(¼حـسن وجـه   ½و)٤(¼حسن الوجه ½و)٣(¼وجهه
 حـسن ½)٧(فيـه  وخمتلـف  ،¼وجهـه  احلـسن ½و ¼وجه احلسن½ ممتنع :منها

  ............................................................،¼وجهه
                                                

 هذا مثال الصفة بالالم ومعموهلا أيضاً بالالم، فهو أيضاً ثلثة أوجه باعتبار ]احلسن الوجه[ :قوله  )١(
  .اختالف اإلعراب رفعاً ونصباً وجرا

  .إلضافة، فهو أيضاً ثلثة أوجههذا مثال الصفة بالالم ومعموهلا جمرد عن الالم وال] احلسن وجه[ :قوله  )٢(
  . هذا مثال الصفة اردة عن الالم واملعمول مضاف فهو أيضاً ثلثة أوجه]حسن وجهه[ :قوله  )٣(
  . هذا مثال الصفة اردة عن الالم واملعمول بالالم فهو أيضاً ثلثة أوجه]حسن الوجه[ :قوله  )٤(
م واملعمول أيضاً جمرد عن الالم واإلضافة فهو أيضاً  مثال الصفة اردة عن الال]حسن وجه[ :قوله  )٥(

  .ثلثة أوجه
األقسام الثمانية عشر على مخسة أقسام من حيث األحسنية واحلسن والقبح :  أي]وهي[ :قوله  )٦(

أن تكون الصفة : واالختالف واالمتناع، قسم منها ممتنع وهو قسمان من الثمانية عشر قسماً، األول
؛ ألنّ اإلضافة غري مفيدة ههنا للتخفيف، وهو ¼احلسن وجِهِه½:  جمرور مضاف حنوبالالم واملعمول

ِفي املضاف حذف التنوين وما يقوم مقامه وِفي املضاف إليه حذف الضمري واستتاره ِفي الصفة، 
؛ ألنّ ¼احلسن وجٍه½: أن تكون الصفة بالالم واملعمول جمرور جمرد عن الالم واإلضافة حنو: والثاِني

 وإن أفاد التخفيف ِفي املضاف إليه حبذف الضمري واستتاره ِفي الصفة ¼وجه½ إلَى ¼احلسن½افة إض
لكنهم مل جيوزوها؛ ألنه إضافة معرفة إلَى نكرة وهو خالف وضع اإلضافة؛ فإنها وإن كانت لفظية 

عنوية كذا ال جيوز لكنها جارية جمرى املعنوية فكما ال جيوز إضافة معرفة إلَى نكرة ِفي اإلضافة امل
  ".ي. "إضافتها إليها ِفي اإلضافة اللفظية

وقسم منها خمتلف فيه وهو أن تكون الصفة جمردة عن الالم واملعمول :  أي]وخمتلف فيه[ :قوله  )٧(
، فالبصريون جيوزونه على قبح؛ ألنّ فائدة اإلضافة اللفظية ¼حسن وجِهِه½: جمرور مضاف حنو

ضاف واملضاف إليه، وهو وإن مل حيصل ِفي املضاف إليه لبقاء الضمري فيه التخفيف ِفي جانب امل
لكنه حاصل ِفي جانب املضاف حبذف التنوين، والكوفيون جيوزونه بال قبح؛ ألنّ فائدة اإلضافة هو 
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 ،ضمريان فيه كان إن)٢(وحسن  واحد،ضمري فيه كان إن أحسن)١(والبواقي
 هـا معمولَ هـا ِب رفعـت  مـىت  أنك :والضابطة ،ضمري فيه يكن ملَ إن)٣(وقبيح

 ملوصـوف ا ضـمري  ففيهـا  جـررت  أو نـصبت  ومـىت  الصفة يف ضمري فال
 مـن فعـل   )٤(مـشتق  اسـم  التفـضيل  اسـم  :. ¼وجهه حسن زيد½ :حنو

                                                
إنه غري جائز؛ ألنّ هذه اإلضافة تستلزم إضافة الشئ إلَى : التخفيف املطلق وهو حاصل، وقال بعضهم

إنه جائز ومنعوا استلزام إضافة الشئ إلَى نفسه بكون احلسن أعم من الوجه، : ، وقال بعضهمنفسه
  .وغريه" غ. "وهو الصحيح وعليه األكثر

  اخلمسة عشر:  من األقسام الثمانية عشر الّيت خرجت عنها األقسام الثلثة املذكورة، يعىن]والبواقي[ :قوله  )١(
أحسن إن كان فيه ضمري : ث األحسنية واحلسن والقبح، فقسم منهاقسماً، وهي على ثلثة أقسام من حي

 بنصب املعمول، ¼احلسن الوجه½: واحد، والضمري إما ِفي الصفة أو ِفي املعمول فاألول سبعة أقسام
 جبر املعمول، ¼حسن الوجِه½ بنصب املعمول، و¼حسن الوجه½ جبر املعمول، و¼احلسن الوجِه½و
 برفع ¼احلسن وجهه½ : جبر املعمول، والثاِني قسمان¼حسن وجٍه½، و¼حسن وجهاً½، و¼احلسن وجهاً½و

 برفعه، واموع تسعة، وإنما كان هذا القسم أحسن حلصول املقصود وهو ¼حسن وجهه½املعمول، و
  ".غ"الربط باملوصوف لفظاً مع قلّة االعتبار، وخري الكالم ما قلّ ودلّ 

ها حسن إن كان فيه ضمريان أحدمها ِفي الصفة والثاِني ِفي املعمول، وقسم من:  أي]وحسن[ :قوله  )٢(
، وإنما كان هذا القسم حسناً ¼احلسن وجهه½ بنصب املعمول، و¼حسن وجهه½: وهو قسمان

  ".غ. "حلصول املقصود، وأما عدم األحسنية فلوجود الزائد على املقصود
 ¼احلسن الوجه½: كن فيه ضمري، وهو أربعة أقسامقبيح إن مل ي: وقسم منها:  أي]وقبيح[ :قوله  )٣(

 برفع املعمول ِفي الكلّ، وإنما كان هذا القسم قبيحاً ¼حسن وجه½ و¼احلسن وجه½ و¼حسن الوجه½و
 أنّ الضابطة ملعرفة األحسن واحلسن اعلملعدم حصول املقصود وهو الربط باملوصوف لفظاً، و

مول مضافاً مرفوعاً أو غري مضاف وال مرفوع فالضمري والقبيح حبسب الضمري أنه مىت كان املع
  .وغريه" غ. "واحد، وإن كان مضافاً غري مرفوع فضمريان، وإن كان مرفوعاً غري مضاف فال ضمري

 احتراز عن ¼من فعل½: احتراز عما مل يكن مشتقا فإنه ال يسمى اسم التفضيل، وقوله] اسم مشتق[ :قوله  )٤(
اول ن ليت¼على من وقع عليه½ أو ¼على من قام به½:  ومل يقل¼ليدل على املوصوف½: لاجلوامد، وإنما قا
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 إالّ يـبىن  فـال  ،¼أفعـل ½)١(وصـيغته  ،غريه على بزيادة املوصوف على ليدلّ
 أفــضلزيــد ½ :حنـو  عيــب وال)٣(بلـون  لــيس  الّــذيدمجـر الْ الثالثــي)٢(مـن 

  .............................................................،¼الناس

                                                
 ¼أضرب½ـما كان صيغته لتفضيل الفاعل وما كان صيغته لتفضيل املفعول ك: نوعي اسم التفضيل أعِني

يادة على بز½: ، وفيه احتراز عن أمساء الزمان واملكان واآللة؛ فإنها ال تدلّ على املوصوف، وقوله¼أشهر½و
 احتراز عن امسي الفاعل واملفعول والصفة املشبهة؛ ألا ليست مبوضوعة لزيادة على غريها، فإن ¼غريه
؛ ألا مشتقّة من ¼غالب½ و¼فاضل½ و¼زائد½التعريف ليس مبانع عن دخول الغري فيه؛ ألنه دخل فيه : قلت

الزيادة الزيادة ِفي أصل ذلك الفعل، وتلك إنّ املراد ب: فعل تدلّ على املوصوف بزيادة على الغري، قلنا
  .وغريه" سن. "األمساء تدلّ على مطلق الزيادة ال على زيادة ِفي أصل ذلك الفعل

 للمؤنث، ¼فعلى½ للمذكّر وعلى وزن ¼أفعل½صيغة اسم التفضيل واقعة على وزن :  أي]صيغته[ :قوله  )١(
  .¼أشري½ و¼أخري½: ؛ فإنّ أصلهما¼شر½ و¼خري½وال خيرج منه 

؛ ¼أخرج½ـ، وال من مزيد الثالثي ك¼دحرج½ـفال يبىن اسم التفضيل من الرباعي ك] إخل... إالّ من[ :قوله  )٢(
 من غري الثالثي ارد مع حمافظة متام احلروف متعذّر ومع إسقاط بعض احلروف يلزم ¼أفعل½ألنّ بناء 

نه كثري اخلروج أو كثري االستخراج، وأما ما جاء من  مل يفهم أ¼ِاستخرج½ من ¼أخرج½: االلتباس فلو قيل
هذا الكالم ½أشد إكراماً، و:  أي¼أوالهم للمعروف½ و¼أعطاهم للدنانري والدراهم½ـغري الثالثي ارد ك

املزاق اسم رجل مل جيد مدة -أشد إفالساً منه:  أي¼أفلس من ابن املزاق½أشد اختصاراً، و:  أي¼أخصر
أشد :  أي¼هذا املكان أقفر من غريه½ و- وليلة، وكان أبوه وأجداده معروفني باإلفالسعمره قوت يوم

  ".ي. "، فشاذّ ال يقاس عليه-من قفر وهو املوضع الذي ال ماء فيه وال كالء-قفاراً
 ؛¼أعور½ و¼أعمى½ عن حنو ¼وال عيب½: ، وبقوله¼أمسر½ و¼أمحر½ احترز به عن مثل ]ليس بلون[ :قوله  )٣(

 ¼أفعل½ الصفة، فلو بِني منهما ¼أفعل½يبىن منهما :  من اللون والعيب لغري التفضيل، أي¼أفعل½ألنّ 
 مل يعلم أنه ذو محرة أو أشد محرة، مثّ ¼هو أمحر½: التفضيل لزم التباس أحدمها باآلخر، فإنك إذا قلت

البالدة من العيوب الباطنة،  فإنّ اجلهل و¼أبلد½ و¼أجهل½املراد بالعيب هو العيب الظاهر، فال يرد بنحو 
 التفضيل من السواد والبياض الذَين مها أصل اللون، وقال غريهم ماجاء ¼أفعل½إنه جيئ : وقال الكوفيون

  .وغريمها" خ، ي. "¼ماُءه أَبيض ِمن اللَبِن½: منهما فشاذّ، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم ِفي حق الكوثر



  
  

 

 ¼أفعـل ½ يـبىن  أن جيـب  عيباً أو لوناً كان أو الثالثي على زائداً)١(فإن كان 
 مـصدر  بعـده  يـذكر  مثُـ  وكثـرة  ةوشد مبالغة على ليدلّ دجمر ثالثي من

 ¼إسـتخراجاً  أشـد  هـو ½ :تقـول  كمـا  ،التمييـز  علـى  منـصوباً  الفعل ذلك
 وقـد  ،مـر  ماك للفاعل يكون أن)٢(وقياسه ،¼عرجاً أقبح½و ¼محرة أقوى½و

علـى  )٤(واسـتعماله  ،¼أشهر½و ¼أشغل½و ¼أعذر½ :حنو قليالً للمفعول)٣(جاء

                                                
الفعل الذي أريد تفضيل أصله ألحد على غريه، زائداً على الثالثي بأن كان ثالثيا : أي] فإن كان[ :قوله  )١(

: إخل، وقوله... مزيداً فيه أو رباعيا جمرداً أو مزيداً فيه، أو كان الثالثي ارد لوناً أو عيباً جيب أن يبىن
  . مثال للعيب¼أقبح عرجاً½ل للون، و مثا¼أقوى محرة½ مثال لغري الثالثي ارد، و¼هو أشد استخراجاً½

قياس اسم التفضيل أن يكون اشتقاقه للفاعل ال للمفعول؛ ألنّ التفضيل ملن له تأثري :  أي]قياسه[ :قوله  )٢(
 أنّ اسم التفضيل كما جيئ لتفضيل اعلمِفي الفعل بالزيادة والنقصان، وهو الفاعل ال املفعول، و

، فكالم املص ¼أحسن½ و¼أكرم½: فة املشبهة قياساً حنوالفاعل قياساً كذلك جيئ لتفضيل الص
  ".ي. "قياسه أن يكون للفاعل والصفة املشبهة: حممول على حذف املعطوف أي

: وقلّما جيئ اسم التفضيل لتفضيل املفعول على غري القياس قليالً أي:  أي]إخل... قد جاء[ :قوله  )٣(
 ملن هو أكثر معذورية وأكثر مشغولية ¼أشهر½ و¼أشغل½ و¼أعذر½: زماناً قليالً أو جميئاً قليالً حنو

  ".ي. "وأكثر مشهورية
إما مضاف أو معرف : استعمال اسم التفضيل ِفي الكالم واقع على ثلثة أوجه:  أي]استعماله[: قوله  )٤(

غرض من ، وإنما وجب استعمال اسم التفضيل بأحد هذه األوجه الثلثة؛ ألنّ ال¼ِمن½ـبالالم العهدية أو ب
اسم التفضيل هو تفضيل املوصوف على غريه، وهذا الغرض ال حيصل إالّ بأحد هذه األوجه؛ ألا 

 واإلضافِة عليه فظاهر، وأما داللة الالم عليه فألنه يشار ا إلَى ¼ِمن½ أما داللة ،تدلّ على املفضل عليه
 ملنع اخللو واجلمع فال خيلو اسم التفضيل  وكلمة أو ههنامعهوداً منويا،املعين فيكون املفضل عليه 

 بدون أحد منها، وال ¼زيد أفضل½: من أحد هذه األوجه الثالثة وال جيتمع فيه اثنان منها فال يقال
ما إذا علم : إحديهما مع اثنني منها، ويستثىن عن هذه القاعدة صورتان ¼زيد األفضل من عمرو½

: أكرب من كلّ كبري، وحنو:  أي¼اهللا أكرب½: على القرينة حنو  بناء¼ِمن½ املفضل عليه فحينئذ يقدر
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 زيـد ½ :حنو بالالم فومعرأ ،¼القوم أفضل زيد½كـ مضاف اإم أوجه ثالثة
ــضل ـــ أو ،¼األف ــ½ب ــد½ :حنــو ¼نِم ــضل زي ــن أف ــرو م  يف وجيــوز ،¼عم

ضلأفــ زيـد ½ :حنـو  للموصـوف  التفـضيل  اسـم  ومطابقـة  اإلفـراد )١(لاألو 
 القـوم  أفـضل  الزيـدون ½و ¼القـوم  وأفضال القوم أفضل الزيدان½و ¼القوم

ــضلوا ــاين ويف ،¼القــوم وأف ــد¼ :حنــو املطابقــة جيــب)٢(الث ــضل زي  ¼األف
 كونـه  جيـب )٣(الثالـث  ويف ،¼األفضلون الزيدون½و ¼األفضالن الزيدان½و

                                                
ما إذا جرد اسم التفضيل عن معىن التفضيل بالعدل؛ : من زيد، والثانية:  أي¼زيد كرمي وعمرو أكرم½

ألنّ االستعمال بأحدها لبيان التفضيل فإذا زال عنه معىن التفضيل استغىن عن هذا االستعمال، كما ِفي 
 تأنيث األدىن من الدنو، ¼الدنيا½ فإنه خرج عن معىن التفضيل وصار مبعىن غري، وكذا ¼مجع½ و¼أخر½
 تأنيث األجل من اجلالل فإنهما خرجا عن معىن التفضيل فإنّ الدنيا صار امساً للزمان ¼اجللى½و

عن املتقدم على اآلخرة، واجللى صار امساً للخطّة العظيمة، وجيوز استعمال اسم التفضيل عارياً 
الوجوه الثلثة جبعله مبعىن اسم الفاعل قياساً عند املبرد، ومساعاً عند غريه وهو األصح ومنه قوله 

  .وغريه" ي. " إذ ليس شئ أهون عليه تعالَى من شئ]٢٧: الروم[﴾وهو أَهونُ علَيِه﴿: تعاىل
تذكري سواء كان املوصوف مفرداً أو تثنية ِفي اسم التفضيل املضاف اإلفراد وال: أي] جيوز ِفي األول[ :قوله  )١(

 ِفي ذكر املفضل عليه فيفرد كمثله، وكذا ¼ِمن½ـأو مجعاً مذكّراً أو مؤنثاً؛ ألنه مشاِبه باسم التفضيل املستعمل ب
جيوز مطابقة اسم التفضيل املضاف للموصوف ِفي اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث، وإنما جاز 

  ".ي. "¼أفعل ِمن½ ِفي اللفظ من حيث وجود اإلضافة وعدمها ِفي ¼أفعل من½ـلكونه خمالفاً لاملطابقة 
ِفي اسم التفضيل املعرف بالالم جيب مطابقته ِفي اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري : أي] وِفي الثاين[ :قوله  )٢(

 التفضيلية لفظاً ¼ِمن½ـ وهو االمتزاج بوالتأنيث للوصوف لوجوب مطابقة الصفة ملوصوفها مع عدم وجود املانع،
 التفضيلية معىن ¼ِمن½ـومعىن لعدم ذكر املفضل عليه بعد اسم التفضيل املعرف بالالم خبالف املضاف المتزاجه ب

  ".ي" التفضيلية لفظاً ¼ِمن½ـ المتزاجه ب¼ِمنـ½من حيث ذكر املفضل عليه بعده، وخبالف املستعمل ب
 جيب كون اسم التفضيل مفرداً مذكّراً ¼ِمن½ـِفي اسم التفضيل املستعمل ب:  أي] الثالثوِفي[ :قوله  )٣(

أبداً وإن كان املوصوف مثنى أو جمموعاً أو مؤنثاً، وإنما وجب كونه مفرداً مذكّراً؛ ألنه على تقدير 
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 والزيــدون واهلنــدان والزيــدان وهنــد زيــد½ :حنــو أبــداً راًمــذكّ مفــرداً
 الفاعـل  فيـه  يـضمر )١(الثلثـة  األوجـه  وعلـى  ،¼عمرو من أفضل نداتواهل
 مثـل  يف)٤(إالّ أصـالً  املظهـر  يف)٣(يعمـل  وال املـضمر  ذلـك  يف يعمـل )٢(وهو

                                                
ء العالمة ِفي وسط الكلمة  أو بعدها فعلى األول يلزم إجرا¼ِمن½لزوم املطابقة إما أن تورد العالمة قبل 

  .وغريه" سن. "حكماً وهو ال جيوز، وعلى الثاِني يلزم إجراء العالمة على كلمة أخرى وهو باطل
  .املذكورة الّيت جيب استعمال اسم التفضيل بأحدها:  أي]على األوجه الثلثة[ :قوله  )١(
عل بال شرط مع كونه ضعيفاً؛ ألنّ اسم التفضيل يعمل ِفي ذلك املضمر الّذي هو فا:  أي]وهو[ :قوله  )٢(

العمل ِفي املضمر أيضاً ضعيف ال يظهر أثره فال حيتاج إلَى قوة العامل، وأما الظرف واحلال والتمييز 
زيد أحسن منك ½: فيعمل فيها أيضاً بال شرط؛ ألنّ الظرف واحلال يكفيهما رائحة من الفعل حنو

 فنصبه مبا فيه معىن الفعل ¼رطل زيتاً½: معىن الفعل أيضاً حنو، والتمييز ينصبه ما خيلو عن ¼اليوم راكباً
أوىل، وأما املفعول معه واملفعول له فيعمل فيهما أيضاً؛ ألنّ العامل الضعيف يقوي على العمل 

  ".سن" .بواسطة حرف اجلر لفظاً كما ِفي املفعول معه أو تقديراً كما ِفي املفعول له
 التفضيل ِفي االسم املظهر أصالً فاعالً كان االسم الظاهر أو مفعوالً به، اسم:  أي]وال يعمل[ :قوله  )٣(

احلاصل أنّ اسم التفضيل ال يعمل ِفي املفعول مضمراً كان املفعول أو مظهراً إذا مل يكن بواسطة 
 حرف اجلر، وال يعمل ِفي الفاعل أيضاً إذا كان مظهراً إالّ بشرائط أشار إليها املص ِفي املنت؛ ألنّ
العمل ِفي املظهر قوي فاحتاج إلَى الشرط، وإنما ال يعمل اسم التفضيل ِفي املظهر غري ما استثين ِفي 
املنت؛ ألنّ الصفات إنما تعمل مبشاة الفعل كامسي الفاعل واملفعول أو مبشاة ما يشابه الفعل 

اسم التفضيل خيالف الفعل من كالصفة املشبهة؛ فإنها تعمل مبشاة اسم الفاعل املشابه الفعلَ، و
حيث إنه يدلّ على الزيادة وهو التفضيل والفعل ال يدلّ عليها، وكذا خيالف اسم الفاعل من حيث إنه 

، فألجل هذه املخالفة ال يعمل ِفي ¼ِمن½ـال يثنى وال جيمع فيما هو أصل استعماالته وهو استعماله ب
  ".ي. "؛ ألما من معموالت قويةاملفعول بال واسطة وال ِفي الفاعل مظهراً

اسم التفضيل ال يعمل ِفي :  أي¼وال يعمل ِفي املظهر½:  استثناء من قوله]إخل... إالّ ِفي مثل[ :قوله  )٤(
إخل، وِفي استثناء مثل قوهلم إشارة إلَى الشرائط الّيت يعمل ا اسم ... االسم الظاهر إالّ ِفي مثل قوهلم

 وهي أن يكون اسم التفضيل جارياً على شيء بأن يكون يف اللفظ صفة له التفضيل يف االسم الظاهر،
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 فـإنّ  ¼زيـد  عـني  يف منـه  الكحـل  عينـه  يف أحسن رجالً)١(رأيت ما½ :همقوِل
 .حبث)٢(وههنا ،¼أحسن½ـل فاعل الكحل

                                                
اسم التفضيل ِفي املعىن صفة ملتعلّق ذلك الشيء، ومتعلّق ذلك الشيء مفضل باعتبار ذلك : وهو أعِني

ما رأيت ½: الشيء ومفضل عليه باعتبار غري ذلك الشيء حال كون اسم التفضيل منفيا كما يف قوهلم
 حيث وقع يف ¼رجالً½ جاٍر على شيء وهو ¼أحسن½ـ ف¼حسن يف عينه الكحل منه يف عني زيدرجالً أ

 وهو مفضل ¼الكحل½ يف املعىن صفة ملتعلّق ذلك الشيء وهو ¼أحسن½: اللفظ صفة له وهو أي
باعتبار : فضل عليه باعتبار غريه أير رجل ما، ومباعتبار ذلك الشيء حيث نِفي كونه مفضالً باعتبا

ني زيد، حيث نِفي كون الكحل مفضالً عليه يف عينه حال كون اسم التفضيل منفيا، فاملقصود من ع
  ".ي. "هذا الكالم مدح الكحل يف عني زيد بنفي تفضيله يف عني رجل ما عليه

على أنه  منصوب ¼أحسن½:  وقوله،¼ما رأيت½ مفعول ¼رجالً½:  نافية، وقوله¼ما½كلمة ] إخل... ما رأيت[ :قوله  )١(
 ِفي اللفظ، وِفي املعىن صفة ملتعلّقه وهو الكحل، وهو مسبب مشترك بني عني الرجل ¼رجالً½ـصفة سببية ل

ِفي عني ½:  وقوله¼ِفي عينه½: وبني عني زيد، مفضل باعتبار عني الرجل ومفضل عليه باعتبار عني زيد، وقوله
صري مبعىن أصل الفعل؛ ألن النفي إذا دخل على املقيد يكون  ظرفان أو حاالن، وإنما اشترط كونه منفيا لي¼زيد

املتبادر رجوع ذلك النفي إلَى القيد، فاملقيد حينئذ باق على حاله ويزول عنه بالنفي الزيادةُ، فيكون معىن 
ق،  هو نفي حسن الزيادة من الرجل، ويكون النفي راجعاً إلَى الزيادة فأصل احلسن با¼إخل... ما رأيت½: قوهلم

 فإنه يرجع النفي إلَى العلم ال إلَى الرجل نفسه فإنه موجود ال حمالة، ¼ما رأيت رجالً عاملاً½: فهو مثل قولنا
   ".ي. "مبعىن فعل، فيعمل عمله مثله ظاهراً كان املعمول أو مضمراً:  أي¼حسن½فصار أحسن ِفي املثال مبعىن 

ث ِفي األصل عبارة عن اجلدل وهو تعارض ِفي مسئلة االستشهاد، والبح:  أي]ههنا[ :قوله  )٢(
املتنازعني ِفي الكالم لظهور احلق أو تغلب الظن، واملقصود منه ِفي مثل هذا املقام ما يتضمن شيئاً 

، وهو أنه "كا"من الكالم، مثّ البحث املتروك جممالً ههنا ما بني يف بعض كتب النحو سيما ِفي 
ما ½: رة أخرى أخصر من األوىل مع كون معنامها واحداً وهيجيوز ِفي هذه املسئلة أن يقال بعبا

 وهو ¼من½ فاختصاره حبذف املضاف من جمرور ¼رأيت رجالً أحسن ِفي عينه الكحل من عني زيد
 ألنّ املقصود من هذا الكالم تفضيل الكحل على الكحل ال ؛¼من كحل عني زيد½: العني؛ إذ التقدير

ما رأيت كعني زيد أحسن ½: وز أن يقال فيها بعبارة ثالثة وهيتفضيل الكحل على العني، وأيضاً جي
  ".ي. " معها¼ِمن½ التفضيل من غري ذكر ¼أحسن½بتقدمي ذكر العني على :  أي¼فيها الكحل



  
  

 

 ومضارع ماض :ثالثة)١(وأقسامه تعريفه، سبق وقد الفعل يف :ِيالثان القسم
 مبين)٣(وهو ،زمانك قبل زمان على)٢(َدلّ فعل وهو املاضي :لاألو ،وأمر
 ،¼ضرب½كـ)٥(واو وال كمتحر)٤(مرفوع ضمري معه يكن ملَ إن الفتح على
 )٧(لضما وعلى ،¼ضربت½كـ)٦(السكون على كاملتحر املرفوع الضمري ومع

                                                
أقسام الفعل، وإنما احنصر الفعل يف األقسام الثلثة؛ ألنه ال خيلو من أن يكون :  أي]أقسامه[ :قوله  )١(

إخباريا أو إنشائيا فإن كان األول فال خيلو أيضاً إما أن يتعاقب على أوله أحد الزوائد األربعة أو ال 
  ".ي"هو أمر ، وإن كان الثاين فماض، والثاين مضارعفاألول 

 خيرج ما عدا املاضي، مثّ املراد ¼قبل زمانك½:  شامل جلميع األفعال، وقوله]إخل... فعل دلّ[: قوله  )٢(َ
 مجعاً ومنعاً؛ ألنّ ¼مل تضرب½ و¼إن ضربت½بالداللة الداللة حبسب الوضع، فال ينتقض احلد بنحو 

بالوضع، والداللة على املاضي يف الثاين الداللة على االستقبال يف األول حصل بعارض أداة الشرط ال 
  ".ي. " ال بالوضع¼مل½حصل بعروض 

 أو تقديراً ¼ضرب½ـاملاضي، مبين على الفتح وهو أعم من أن يكون لفظاً ك:  أي]وهو[ :قوله  )٣(
، أما كون املاضي مبنيا فألنّ األصل يف األفعال البناء لعدم وجود علّة اإلعراب وهي عروض ¼رمى½ـك
عاين املعتورة عليه واملشاة باالسم مشاة تامة، وأما كونه مبنيا على احلركة مع أنّ األصل يف امل

 يف موقع ¼مررت برجل ضرب½: البناء السكون فلمشاته املضارع يف وقوعه موقع االسم حنو
  ".سن. "، وأما كونه مبنيا على الفتح فألنه أخف احلركات¼ضارب½

  . ألنه إذا كان معه ضمري مرفوع متحرك فال يكون مبنيا على الفتح]إخل... مرفوعضمري [ :قوله  )٤(
  .وال يكون معه واو؛ ألنه إذا كان معه واو فال يكون مبنيا على الفتح:  أي]وال واو[ :قوله  )٥(
ما إذا كان مع املاضي ضمري مرفوع متحرك فهو مبين على السكون، وإن:  أي]على السكون[ :قوله  )٦(

وجب أن يكون املاضي مع الضمري املرفوع املتحرك مبنيا على السكون؛ لئالّ يلزم توايل أربع 
حركات فيما هو كالكلمة الواحدة حكماً لكون الفاعل كاجلزء لشدة اتصال الفاعل بفعله، خبالف 

ئذ مل  أو ضمري مرفوع ساكن غري الواو فحين¼ضربه½ و¼ضربك½ما إذا كان معه ضمري منصوب كـ
  .وغريه" سن. "يتغير بناؤه عما كان عليه

  املاضي مبين على الضم إذا كان مع الواو؛ ألنّ الواو تقتضي الضمة قبلها؛:  أي]وعلى الضم[ :قوله  )٧(
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 بإحدى االسم يشبه فعل وهو)١(املضارع :والثاين ،¼ضربوا½الواوكـ مع
 :حنو والسكنات احلركات فاقات يف)٣(لفظاً لهأو يف ¼أتني½)٢(حروف

 الم)٤(دخول ويف ،¼مستخرج½و ¼ضارب½كـ ¼يستخرج½و ¼يضرب½
 ،¼لقائم زيداً إنّ½ :تقول كما ¼ليقوم زيداً إنّ½ :تقول هماِلأو يف التأكيد
 احلال بني مشترك أنه يف)٦(ومعىن ،احلروف عدد يف تساويهما)٥(ويف

                                                
 أو تقديراً ¼ضربوا½ـإذ اخلروج من الضمة إىل الواو خفيف، مثّ الضم أعم من أن يكون لفظاً ك

  ".سن ".¼يوارم½: ؛ إذ أصله¼رموا½ـك
إنما قدم املضارع على األمر؛ ألنّ األمر مأخوذ واملضارع مأخوذ منه واملأخوذ منه ] املضارع[ :قوله )١(

مقدم على املأخوذ، واملضارع مشتق من املضارعة وهي املشاة، وال شك أنّ املضارع مشابه 
 أيضاً وإن قلّ االستعمال ¼حاالً½اه، و أيضاً لوجود معىن االستقبال يف معن¼مستقبالً½باالسم، ومسوه 

  .وغريه" ي. "فيه
 ¼نأيت½ أو ¼أتني½ ابسبب زيادة أحد حروف املضارعة الّيت جمموعه:  أي]إخل... بأحد حروف[ :قوله )٢(

 ¼يشكر½ و¼يزيد½ يف أول املاضي لقصد املضارع، فال يدخل يف احلد مثل ¼أنيت½ أو ¼نأيت½أو 
ع مضارع مثّ نقل إىل االمسية فجعل علماً فال خيرج من احلد وال يضره علماً، أو هو يف أصل الوض

  .وغريه" ع. "؛ ألنه نونه أصلية¼إخل... بزيادة أحد½:  خرج بقوله¼نصر½غلبة االمسية، وحنو 
 ¼لفظاً½: لفظي ومعنوي أشار إىل بياما بقوله:  ملّا كان املضارع يشبه االسم من جهتني]لفظاً[ :قوله )٣(

يشبه املضارع االسم من حيث اللفظ يف اتفاق احلركات والسكنات، : وهو منصوب على التمييز أي
  .وغريه" ع"

املضارع يشبه االسم :  أي¼إخل... يف اتفاق احلركات½:  عطف على قوله]إخل... ويف دخول[ :قوله )٤(
  .لفظاً يف اتفاق احلركات والسكنات ويف دخول الم التأكيد يف أوهلما

املضارع يشبه االسم لفظاً يف تساويهما :  أي¼إخل... يف اتفاق½:  عطف على قوله]إخل... ويف[ :قوله )٥(
  .يف عدد احلروف

املضارع يشبه االسم معىن أيضاً يف أنّ املضارع مشترك :  أي¼لفظاً½:  عطف على قوله]ومعىن[ :قوله  )٦(
  .¼العني½ـين كبني احلال واالستقبال واالسم أيضاً مشترك بني املعا



  
  

 

 )٢(¼سوف½و والسني .¼مضارعاً½ وهمس)١(ولذلك الفاعل كاسم واالستقبال
املفتوحة والالم ،¼يضرب سوف½و ¼سيضرب½ :حنو باالستقبال صهخيص 
، )٤(الرباعي يف مضمومة املضارعة وحروف ،¼ليضرب½ :حنو، )٣(باحلال
 عداه ما يف)٦(ومفتوحة، )٥(¼يأخرج½ أصله ألنّ ؛¼خيرج½و ¼يدحرج½ :وحن

                                                
أي ألجل املشاة املذكورة مسوا املضارع مضارعا؛ ألنه مشتق من املضارعة  ]إخل... ولذلك[ :قوله  )١(

  ".ي. "وهي املشاة
 إذا أدخلتهما خيصص كلّ واحد منهما املضارع باالستقبال فاألول ]والسني وسوف[ :قوله  )٢(

، والثاين باالستقبال البعيد كقوله ]١٣٧: البقرة[﴾هم اللّهفَسيكِْفيكَ﴿: باالستقبال القريب كقوله تعاىل
 كما أنّ االسم خيتص بأحد معانيه بواسطة القرائن، وإنما ]٣: التكاثر[﴾كَلَّا سوف تعلَمونَ﴿: تعاىل

عرف املص املضارع مبشاته االسم؛ ألنّ املضارع مل يسم مضارعاً إالّ ذا املعىن؛ إذ معىن 
املشاة، وهي مشتقّة من الضرع كأنّ كال الشبيهني ارتضعا من ضرع واحد : رعة يف اللغةاملضا

  .وغريه" ع. "فهما أخوان رضاعاً
لوكانت الالم : الالم املفتوحة ختصص املضارع باحلال، ولقائل أن يقول:  أي]باحلال[ :قوله  )٣(

: هما وقد وقعت معه يف قوله تعاىل ملكان املنافاة بين¼سوف½خمصصة للمضارع باحلال مل تقع مع 
، وميكن أن جياب بأنّ الالم تفيد التأكيد واحلال، ]٥: الضحى[﴾ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى﴿

  ."ي". ويف اآلية قد جرد عن املعىن احلال ملعىن التوكيد
 ¼دحرج½ـء كانت أصلية ك املراد بالرباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف سوا]يف الرباعي[ :قوله  )٤(

  ".غ. " بالضم على حرف املضارعة¼خيرج½ و¼يدحرج½:  فيقال¼أخرج½ـأو ال ك
 مثّ حذفت اهلمزة الجتماع اهلمزتني، أو ثلث مهزات عند مهزة االستفهام يف صيغة ]يأخرج[ :قوله  )٥(

  ".ع". فالطّراد الباباملتكلّم الواحد، وأما حذف اهلمزة فيما سواه 
حروف املضارعة مفتوحة فيما عدا الرباعي سواء كان ثالثيا أو مخاسيا أو :  أي]ومفتوحة[ :قوله  )٦(

 فرع الثالثي وفتحوه فيما سواه؛ ألنّ الرباعي وا حرف املضارعة يف الرباعيما ضما، وإنسداسي
إىل وجود الثالثي؛ ألنّ أنّ وجود الرباعي يفتقر : أنّ الثالثي قبل الرباعي، والثاين: لوجهني أحدمها

 فرعاً، والضم أصالً والرباعي ر بدون وجوده فيكون مفتقراً إىل وجوده فكان الثالثيوجوده غري متصو
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 البناء الفعل أصل أنّ مع)١(أعربوه ماوإن ،¼يستخرج½و ¼يضرب½كـ
 اإلعراب، االسم وأصل عرفت ما يف االسم هتهمشابِل: أي عتهمضارِل

 ثلثة)٣(، وإعرابهثاملؤن مجع نون وال تأكيد نون به صليت ملَ إذا)٢(وذلك
                                                

الضم : أيضاً فرع الفتح؛ ألنّ الضم ثقيل والفتح خفيف والثقيل فرع اخلفيف، فناسب الفرع للفرع أي
إنّ ضم حرف املضارعة يف : رباعي، ومنهم من قالالفتح ِلما سوا ال: للرباعي واألصل لألصل أي

الرباعي لقلّة استعماله والفتح يف غريه لكثرة استعماله، وفيه نظر؛ ألنه لو كان ضم حرف املضارعة يف 
إنّ : الرباعي لقلّة استعماله لوجب ضمه يف اخلماسي والسداسي؛ ألنّ استعماهلما أقلّ منه إالّ أن يقال

داسي أثقل من الرباعي لكثرة حروفهما بالنسبة إىل حروفه فلو ضم حرف املضارعة اخلماسي والس
فيهما ألدى إىل اجلمع بني الثقلني، فأعطي فيهما ما هو أخف احلركات وهو الفتح دفعاً للثقل الكائن 

  ."ي". فيهما من كثرة احلروف
أنّ األصل يف الفعل البناء ملشاة املضارع إنما أعرب النحاة املضارع مع :  أي]إنما أعربوه[ :قوله  )١(

االسم مشاة تامة فيما عرفت آنفاً من وجوه املشاة باسم الفاعل، وأصل االسم اإلعراب فيكون 
  .املضارع به معرباً

إعراب املضارع إذا مل يتصل به نون التأكيد ثقيلة كانت أو خفيفة وال نون مجع :  أي]وذلك[ :قوله  )٢(
نه إذا اتصل أحدمها باملضارع صار مبنيا، أما بناؤه يف الصورة األوىل فألنّ نون التأكيد املؤنث؛ أل

لشدة االتصال مبنـزلة جزء الكلمة فلو دخل اإلعراب قبلها لزم إجراء اإلعراب يف وسط الكلمة حكماً 
ه يف الصورة الثانية ولو دخل عليها لزم إجراءه على كلمة أخرى حقيقة وكالمها حمظوران، وأما بناؤ

فألنّ نون مجع املؤنث يف املضارع مشاة لنون مجع املؤنث يف املاضي؛ ألنّ املاضي هو األصل 
يف حلوق الضمائر املتحركة وهلذه املشاة تقتضي نون مجع املؤنث يف املضارع أن يكون ما قبلها 

تنع أن يكون على حرف واحد السكون ساكناً فامتنع اإلعراب، أما امتناع الرفع والنصب فألنه مي
والرفع والنصب، وأما امتناع اجلزم فألنه أثر العامل فيمتنع أن جيعل ما هو قبل العامل أثر العامل، 

 ¼يضربون½ و¼يضربان½وليس املاضي بأصل يف حلوق الضمائر الساكنة وهلذا مل يعترب مشاة 
  .وغريه" غ ".¼ضربوا½ و¼ضربا½ـب

إعراب املضارع ثلثة أنواع؛ ألنّ املضارع ال خيلو إما أن يكون عامله معنويا أو : أي] إعرابه[ :قوله  )٣(
لفظيا فإعراب األول الرفع، والثاين ال خيلو إما أن يكون العامل اللفظي ناصباً أو جازماً فإعراب األول 
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 ملَ½و ¼يضرب لن½و ¼يضربهو ½ :حنو وجزم ونصب رفع أنواع
 يكون أن :لاألو أربعة وهي الفعل إعراب أصناف يف : .¼يضرب
 )١(مفردبالْ وخيتص بالسكون، واجلزم بالفتحة والنصب بالضمة الرفع

 ،¼يضرب ومل يضرب ولن يضرب هو½ :تقول بةاملخاطَ غري الصحيح
 حبذفها، واجلزم والنصب النون ثبوتب الرفع يكون أن :يوالثاِن

أو كان اًصحيح بةاملخاطَ واملفردة املذكر ومجع بالتثنية)٢(وخيتص 
 ولن يفعال ولن ،تفعلني وأنت يفعلون وهم يفعالن مها½ :تقول، غريه
 أن :والثالث ،¼تفعلي مولَ تفعلوا مولَ تفعال مولَ ،تفعلي ولن يفعلوا

                                                
جلزم خيتص به كاجلر واملضارع يشارك االسم يف الرفع والنصب، وا، النصب، وإعراب الثاين اجلزم

  .باالسم
 يف تقييد املضارع باملفرد احتراز عن التثنية واجلمع فإنهما ال يعربان ذا ]إخل... باملفرد[ :قوله  )١(

 بالصحيح احتراز عن الناقص؛ إذ الصحيح عند النحاة ما مل تقييدهالصنف من األصناف األربعة، ويف 
 بأنه معرب ذا الصنف من ¼خياف½ و¼يبيع½ و¼يقول½و يكن حرفه األخري حرف علّة، فال يرد بنح

حال كون :  حال أي¼غري املخاطبة½: اإلعراب مع أنه غري صحيح؛ ألنه صحيح عند النحاة، وقوله
  .وغريه" ي. "املفرد غري املخاطبة

ن أو غائباً، هذا الصنف بالتثنية مذكّراً كان أو مؤنثاً، وجبمع املذكّر خماطباً كا:  أي]خيتص[ :قوله  )٢(
مها ½ و¼أنتما تفعالن½: وباملفردة املخاطبة صحيحاً كان كلّ واحد منها أو غري صحيح تقول يف الرفع

 بثبوت النون يف الكلّ، ويف النصب واجلزم ¼أنِت تفعلني½ و¼هم يفعلون½ و¼أنتم تفعلون½ و¼يفعالن
نها شات صورة املثنى حبذف النون يف الكلّ، وإنما جعل إعراب هذه األمثلة باحلروف؛ أل

ما حذفت النون حال اجلزم؛ ألنموع من األمساء، وإناحلركة يف املفرد فكما حتذف ها مبنـزلةوا 
احلركة يف املفرد حال اجلزم فكذا حتذف النون ههنا حال اجلزم، وأما حذفها حال النصب فألنّ 

  ".ي. "لجرالنصب يف األفعال تابع للجزم كما أنه يف األمساء تابع ل



  
  

 

 الالم، حبذف واجلزم لفظاً بالفتحة والنصب ةالضم بتقدير الرفع يكون
١(بالناقص وخيتص(اليائي هو½ :تقول وخماطبة، ومجع تثنية غري والواوي 

يرمي ولن ويغزو يرمى يرِم مولَ ويغزو الرفع يكون أن :والرابع ،¼ويغز 
 وخيتص الالم، حبذف واجلزم الفتحة بتقدير والنصب ةالضم بتقدير

 ىيسع ولن ىيسع هو½ :حنو وخماطبة، ومجع نيةتث غري)٢(األلفي بالناقص
 الناصب عن دهجتر وهو معنوي عامله)٣(املرفوع :. ¼يسع مولَ

 )٤(املنصوب :. ¼ىويسع ،ويرمي ويغزو هويضرب½: وحن واجلازم،
                                                

 فيه احتراز عن غريه، ويف وصفه باليائي والواوي احتراز عن األلفي فإنّ إعرابه ليس ]بالناقص[ :قوله  )١(
حال كون الناقص اليائي والواوي غري تثنية وغري مجع :  حال أي¼إخل... غري تثنية½: كذلك، وقوله

: منها؛ فإنّ إعرابه ليس كذلك، تقول يف الرفعوغري خماطَبة، وفيه احتراز عما إذا كان الناقص واحداً 
 ¼لن يرمي½:  بالضمة على الياء والواو تقديراً الستثقاهلا عليهما، ويف النصب¼يغزوهو ½ و¼هو يرمي½
 حبذف الياء ¼مل يغز½ و¼مل يرم½:  بالفتحة على الياء والواو لفظاً خلفّتها، ويف اجلزم¼لن يغزو½و

  ".ي. " جيد حركة أسقط احلرف املناسب هلاوالواو؛ ألنّ اجلازم ملّا مل
حال كون الناقص :  حال أي¼غري تثنية½:  فيه احتراز عن اليائي والواوي، وقوله]بالناقص األلفي[ :قوله  )٢(

األلفي غري تثنية وغري مجع وغري خماطَبة، وفيه احتراز عما إذا كان الناقص األلفي واحداً منها؛ فإنّ 
 بتقدير الفتحة؛ ¼لن يسعى½:  بتقدير الضمة، ويف النصب¼هو يسعى½: فتقول يف الرفعإعرابه ليس كذلك 

 حبذف ¼مل يسع½: ألنّ األلف ساكن وضعي ال تقبل احلركة أصالً ثقيلة كانت أو خفيفة، ويف اجلزم
  .األلف ِلما مر قبيل

 هو جترد املضارع عن كلّ املضارع املرفوع عامله معنوي، والعامل املعنوي: أي] املرفوع[ :قوله  )٣(
، والبصريون ¼أتني½ناصب وجازم وهذا مذهب الفراء، وأكثر الكوفيني والكسائي منهم جيعل العامل حروف 

على أنّ عامله وقوعه موقع االسم؛ ألنه إذا وقع موقع االسم كان كاالسم فأعطي له أقوى إعراب االسم وهو 
  .¼و ويرمي ويسعىهو يغز½ وكذا ¼ضارب½موقع  واقع ¼يضرب½ـ ف¼هو يضرب½: الرفع حنو

   هي األصل يف هذا¼أنْ½ـإخل، ف... املضارع املنصوب عامله مخسة أحرف:  أي]املنصوب[ :قوله  )٤(
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 :حنو ،رةمقدالْ ¼أن½و ¼إذن½و ¼كي½و ¼لن½و ¼أن½:أحرف مخسة عامله
 ¼ةاجلن أدخل كي أسلمت½و¼ أضربك لن أنا½و ¼يإلَ حتسن أن أريد½
 :حنو)١(¼ىحت½ بعد :مواضع سبعة يف ¼أن½ روتقد ،¼لك اهللا يغفر إذن½و
 والم ،¼ليذهب زيد قام½ :حنو ¼كي½ والِم ،¼ةاجلن أدخل ىحت أسلمت½

 يف الواقعة)٢(والفاِء ،]٣٣:األنفال[﴾ما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم﴿: حنو اجلحد
                                                

 املخفّفة من املشددة لفظاً ومعىن، أما لفظاً فظاهر، وأما معىن فمن حيث ¼أنْ½الباب ملشاتها 
 حتماً إذا مل يكن ¼أنْ½ة يف العمل؛ ألنها لالستقبال، وتنصب كوما مصدريتني، ومحل عليها الباقي

 ¼الَ½: أصلها:  معناها نفي املستقبل وهي تنصب مطلقاً، وقال الفراء¼لَن½و، ¼ظن½ أو ¼علم½قبلها فعل 
 فقصر حبذف األلف واهلمزة لكثرة ¼الَ أَنْ½: أصلها: ، وقال اخلليل¼لَن½ت األلف نوناً فصار لفأبد

إنها حرف : ، وقال سيبويه¼على املاء½ يف ¼علماء½ و¼أي شيء½ يف ¼أيش½ـمال ختفيفاً، كاالستع
إنها ناصبة :  معناها سببية ما قبلها ِلما بعدها، وقيل¼كَي½و، برأسه غري متغير عن أصل وهو الصحيح

 بعدها خرباً للمبتدأ  تنصب إذا مل يعتمد ما بعدها على ما قبلها، بأن يكون ما¼ِإذَنْ½و، ¼أَنْ½بإضمار 
 أو جواباً للقسم ¼إن تاتين إذن أكرمك½:  أو جزاء للشرط السابق حنو¼أنا إذن أكرمك½: السابق حنو
 معتمداً على ¼ِإذَنْ½ فحينئذ ال تنصب املضارع، وال يقع املضارع بعد ¼واهللا إذن أفعلن½: السابق حنو

أصلها :  فخفّفت حبذفت األلف، وقيل¼إذان½ها أصل: ما قبلها يف غري هذه املواضع باالستقراء، وقيل
 الظرفية فحذف املضاف إليه وعوض منه التنوين لقصد جعلها صاحلة جلميع األزمنة بعد ما ¼ِإذْ½

  .وغريه" غ. "هي أيضاً حرف برأسه وال أصل هلا: كانت خمتصة باملاضي، وقال سيبويه
، واملوضع الثاين هو بعد ¼حتى½ هو بعد ¼أَنْ½ر فيه املوضع األول الّذي تقد:  أي]بعد حتى[ :قوله  )١(

بعد :  يف هذه املواضع أي¼أَنْ½، واملوضع الثالث هو بعد الم اجلحد، وإنما وجب تقدير ¼كَي½الم 
 والم اجلحد؛ ألنها من احلروف اجلارة وهي ال تدخل إالّ على االسم فال بد من ¼كي½ والم ¼حتى½

  .وغريه" غ. "فعل بتأويل املصدر ليجعل ال¼أَنْ½تقدير 
 هو بعد الفاء ¼أَنْ½واملوضع الرابع الّذي تقدر فيه : ، أي¼حتى½:  عطف على قوله]والفاء[ :قوله  )٢(

 هو بعد الواو الواقعة ¼أَنْ½إخل، واملوضع اخلامس الذي تقدر فيه ... الواقعة يف جواب األمر والنهي
 بعد الفاء والواو ¼أَنْ½مر إىل العرض، وإنما وجب تقدير يف جواب األمور الستة املذكورة من األ
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 أسلم½ :حنو والعرض يوالتمن والنفي واالستفهام النهيو األمر جواب
 ¼فنكرمك تزورنا ما½و ¼فتنجو معلّت هل½و ¼بفتعذّ تعص ال½و ¼فتسلم

 الواو وبعد ،¼خرياً فتصيب بنا زلـتن أال½و ¼فأنفقه ماالً يِل ليت½و
 إىل ¼وتسلم أسلم½ :حنو كذلك املواضع هذه جواب يف الواقعة
 أو كألحبسن½ :حنو ¼أن إالّ½ أو ¼أن إىل½ عىنمِب)١(¼أو½ وبعد ،آخره
اً صرحي امساً عليه املعطوف كان إذا)٢(العطف وواو ،¼يحقّ يتعطيِن
  .....................................،¼وخترج قيامك أعجبين½ :حنو

                                                
النفي واألمر والنهي واالستفهام والتمني : ألما عاطفتان واقعتان بعد األمور الستة الّيت هي إنشاء أي

والنفي وإن مل يكن إنشاء لكنه حممول على النهي للتناسب بينهما يف الداللة على العدم فهو ، والعرض
ول الفعل بتأويل  ليؤ¼أَنْ½إنشاء حكماً، وقد امتنع عطف اإلخبار على اإلنشاء فال بد من تقدير أيضاً 

:  مثالً¼أسلم فتسلم½: املفرد وعطف على السابق فيكون عطف املفرد على املفرد، فمعىن قولك
  .وغريه" غ. "ليكن منك إسالم فسالمتك من النار

 هو بعد ¼أَنْ½املوضع السادس الّذي تقدر فيه :  أي¼بعد حتى½:  عطف على قوله]¼أو½وبعد [ :قوله  )١(
 من أداة االستثناء وكالمها ¼إالّ½ من احلروف اجلارة و¼إىل½؛ ألنّ ¼إالّ أنْ½ أو ¼إىل أنْ½ مبعىن ¼أو½

 املصدرية ليجعل الفعل بتأويل املصدر ليصح دخول حرف ¼أَنْ½خمتصان باالسم فال بد من تقدير 
  ".سن. "ستثناء عليهاجلر واال

 هو بعد واو ¼أَنْ½املوضع السابع الّذي تقدر فيه :  أي¼أو½:  عطف على قوله]وواو العطف[ :قوله  )٢(
 بعد واو العطف بشرط كون ¼أَنْ½العطف إذا كان املعطوف عليه امساً صرحياً، وإنما وجب تقدير 

ول الفعل  بعدها ليؤ¼أَنْ½ال بد من تقدير املعطوف عليه امساً؛ ألنّ عطف اجلملة على املفرد ممتنع ف
أعجبين قيامك :  أي¼أعجبين قيامك وخترج½: بعد ها على ما قبلها، حنو باملصدر ويصح عطف ما

 بعد واو العطف إذا كان املعطوف عليه ¼أَنْ½ أنّ املضارع كما ينصب بتقدير اعلموخروجك، و
وبعد ½:  إذا كان املعطوف عليه امساً فلو قالامساً، كذلك ينصب بتقديرها بعد سائر حروف العطف

  ."ي".  لكان أصوب¼حروف العطف



  
  

 

j   ١٩٤  

k  l 

i  j  

يف 

 ١٩٤  

 

 ،¼ةاجلن أدخل ألنْ أسلمت½ :حنو)١(¼كي½ الم مع ¼أن½ إظهار وجيوز
 إظهار وجيب ،¼خترج وأنْ قيامك ينأعجب½ :حنو العطف واو ومع
 واعلم ،¼يعلم لئال½ :حنو النافية ¼ال½بـ)٢(صلتتا إذا ¼كى ½الم يف¼ أنْ½
 هي ماإنو املضارع للفعل الناصبة هي ليست)٣(ملْالِع بعد الواقعةَ ¼أن½ أنّ

عِلم أَن ﴿: تعاىل اهللا قال ¼سيقوم أنْ علمت½ :حنو لةاملثقّ من فةاملخفّ
                                                

، ومع ¼أردت ألن يقوم½:  مع الالم الزائدة حنو¼أَنْ½وكذا جيوز إظهار ] ¼كي½مع الم [ :قوله  )١(
 ¼كي½واو العطف بل مع مجيع حروف العطف، وإنما جاز إظهارها يف هذه الصور؛ ألنّ الم 

وحروف العطف تدخل على األمساء فيجوز معها إظهار ما تقلّب الفعل إىل االسم والالم الزائدة 
 املنفي إذا ¼كان½ املصدرية، وال جيوز إظهارها مع الم اجلحد الختصاصها خبرب ¼أَنْ½وهي 

  .ملخصاً" و. "كان فعالً
 يف هذه الصورة؛ ¼أَنْ½ار ، وإنما وجب إظه¼كَي½ النافية بعد الم ¼الَ½وقعت :  أي]إذا اتصلت[ :قوله  )٢(

ِلئَلَّا يعلَم أَهلُ ﴿:  والم النفي حنو قوله تعاىل¼كَي½لئالّ يلزم توايل الالمني املتحركتني ومها الم 
  ".و. "]٢٩: احلديد[﴾الِْكتاِب

نّ  وبعد ما مبعناه من التحقّق واليقني واالنكشاف والشهادة والظهور وحنو ذلك، فإ]بعد العلم[ :قوله  )٣(
 الواقعة بعدها ليست هي الناصبة للفعل املضارع وإنما هي املخفّفة من املثقّلة؛ ألنّ املخفّفة ¼أَنْ½

للتحقيق فتناسب العلم وما مبعناه، خبالف الناصبة فإنها للرجاء والطمع فال تناسبه، وحينئذ جيب 
عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم ﴿:  وقال اهللا تعاىل¼علمت أن سيقوم½: فصلها عن الفعل إما بالسني حنو

 ¼قد½ـ أو ب¼اعلم فعلم املرء ينفعه أن سوف يأيت لك½:  حنو¼سوف½ـ، أو ب]٢٠: املزمل[﴾مرضى
 ¼لَن½ و¼الَ½ و¼لَم½، أو حبرف النفي من ]٢٨: سورة اجلن[﴾ِليعلَم أَن قَد أَبلَغوا ِرسالَاِت ربِهم ﴿حنو
، وهذا ليكون ]٨٩: طه[﴾أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرِجع ِإلَيِهمقال اهللا تعاىل ﴿، ¼علمت أن مل يقم½: حنو

 املصدرية؛ ألنّ املصدرية ال ¼أَنْ½كالعوض من أحد نونيها، وامسها هو ضمري الشأن فرقاً بينها وبني 
 ¼بعد العلم½ : أنّ املراد بالعلم يف قولهاعلميفصل بينها وبني الفعل بشيء من احلروف املذكورة، و

علمت أن ½ املصدرية واملخفّفة بعده فيجوز ¼أَنْ½ول بالظن، فإن أُول به يصح وقوع العلم الغري املؤ
  ".غ. "¼ظننت½ بالنصب والرفع مبعىن ¼خيرج زيد



  
  

 

 فيه جاز)١(الظن بعد الواقعةَ ¼أنْ½و ،]٢٠:املزمل[﴾نكُم مرضىسيكُونُ ِم
 أنْ ظننت½ :حنو ملْالِع بعد كالواقعة جتعلها وأن ها،ِب النصب :الوجهان
 النهي يف ¼ال½و األمر والم ¼املَ½و ¼ملَ½ عامله)٢(مجزومالْ :. ¼سيقوم
 ¼أين½و)٤(¼حيثما½و ¼إذما½و ¼مهما½و ¼إن½ وهي، )٣(جازاتمالْ موكِل

                                                
يه ول بالظن، جاز ف مبعىن الظن الغالب وكالعلم املؤ وبعد ما مبعناه كاحلسبان إذا كان]بعد الظن[ :قوله  )١(

 بالرفع ¼ظننت أن سيقوم½: جاز أن تكون مصدرية وأن تكون خمفّفة من املثقّلة حنو: الوجهان أي
 املخفّفة الدالّة على التحقيق، وباعتبار ¼أَنْ½والنصب؛ ألنّ الظن باعتبار داللته على غلبة الوقوع يناسب 

 الّيت تقع بعد غري العلم ¼أَنْ½هما بعده، و املصدرية الدالّة على التوقّع فجاز وقوع¼أَنْ½عدم اليقني يناسب 
: والظن من الطمع واخلشية واخلوف والشك والوهم واإلعجاب وحنوها فمصدرية ال خمفّفة حنو

  ".غ ".¼خشيت أن ال تفعل½
 ¼الَ½:  يف النهي أي¼الَ½ والم األمر و¼لَما½ و¼لَم½املضارع ازوم عامله :  أي]ازوم[ :قوله  )٢(

ة يف النهي، وفيه احتراز عما استعملت يف النفي، فهذه الكلمات األربع جتزم فعالً واحداً لمعاملست
" غ" الختصاصهما بالفعل، ويف ¼لَما½ و¼لَم½باألصالة وإالّ فقد يتعدد جمزومها بالعطف، وإنما جتزم 

باً بشهادة االستقراء، أنّ كلّ ما اختص بشيء وهو خارج عن حقيقته يؤثّر فيه ويغيره غال": مف"عن 
 يف النهي؛ ¼الَ½وإنما تعين اجلزم ليكون األثر على وفق املؤثّر يف االختصاص، وإنما جتزم الم األمر و

 الشرطية ¼ِإنْ½ الشرطية يف نقل املضارع وإخراجه عن أصله، حيث تنقل ¼ِإنْ½ألنهما تشبهان 
 يف النهي ¼الَ½إىل الشك وتنقل الم األمر واملضارع من احلال إىل االستقبال وخترجه من القطع 

  .وغريه" غ. "املضارع من احلال إىل االستقبال وخترجانه من اخلرب إىل اإلنشاء
الكلم الدالّة على كون اجلملة الثانية جزاء :  الكلم مجع الكلمة أو جنس أي]كلم اازات[ :قوله  )٣(

ء الّيت بعضها من األمساء وبعضها من احلروف كلمات الشرط واجلزا: ومسبباً للجملة األوىل، أي
وهلذا اختار لفظ الكلم؛ ألنه يعم االسم واحلرف خبالف لفظ احلرف، وإنما جتزم كلم اازات 

  .وغريه"و. " الشرطية¼ِإنْ½املضارع لتضمنها معىن 
 ¼متى½ و¼أَين½و، وا فال، وأما بد¼ما½ جتزمان املضارع مع ¼حيثُ½ و¼ِإذْ½ـ ف]إذما وحيثما[ :قوله  )٤(

؛ ألنّ اجنزام ¼ِإذَا½ و¼كَيفَما½ أو ال، وإنما مل يذكر املص ¼ما½جتزمانه مطلقاً سواء كانتا مع 
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 ¼يضرب ملَ½ :حنو رة،مقدالْ ¼إن½و ¼ىأن½و ¼أي½و ¼من½و ¼ما½و ¼مىت½و
 ،آهـ¼ أضرب تضرب إن½و¼ التضرب½و ¼ليضرب½و ¼يضرب املَ½و

 فيها أنّ إالّ)١(كذلك ¼املَ½و ،امنفي ماضياً مضارعالْ بتقلّ ¼ملَ½ أنّ واعلم
 جيوز وأيضاً ،¼يركب املَ األمري قام½ :حنو قبله، ودواماً بعده عاًتوقّ

 ينفعه امولَ: أي ¼امولَ زيد ندم½ :تقول)٢(ةخاص ¼املَ½ بعد الفعل حذف
                                                

 فألنه لعموم األحوال كما يف قول ¼كيفما½املضارع معهما شاذّ مل جيئ يف كالمهم، أما الشذوذ يف 
اء قراءة القارئني يف مجيع األحوال والكيفيات، وأما الشذوذ ويتعذّر استو، ¼كيفما تقرء أقرء½: القائل

 ال ¼ِإذَا½ الشرطية، و¼ِإنْ½ فألنّ كلمات اازات إنما جتزم املضارع الشتماهلا على معىن ¼إذا½يف 
 للقطع؛ ألنه ¼إذا½ لإلام؛ ألا للشرط والشرط مفروض وجوده، و¼ِإنْ½يشتمل على معناها؛ ألنّ 

  .وغريه" و. "ر املقطوع وجوده يف اعتقاد املتكلّم يف املستقبل فبينهما منافاةموضوع لألم
 بعد ¼ملّا½ـ يف قلب املضارع ماضياً منفيا، مثّ أشار إىل ما خيتص ب¼لَم½مثل :  أي]وملّا كذلك[ :قوله  )١(

 فعل متوقّع غالباً ¼ملّا½ـ بينفى:  توقّعاً بعده، أي¼ملّا½يف : إالّ أنّ فيها أي: اشتراكهما يف ما ذكر، بقوله
 ¼توقّعاً بعده½:  عطف على قوله¼ودواماً قبله½: ، وقوله¼ملّا يركب½: فتقول ملن يتوقّع ركوب األمري

 من االبتداء إىل زمان ¼ملّا½ـاستمرار الفعل الّذي ينفى ب:  استمراراً وامتداداً يعين¼ملّا½إنّ يف : أي
 مل يلزم استمرار انتفاء نفع الندم إىل ¼دم فالن ومل ينفعه الندمن½: ، فإذا قلت¼لَم½التكلّم، خبالف 

:  أفاد استمرار ذلك إىل وقت التكلّم ا أي¼ندم فالن وملّا ينفعه الندم½: وقت التكلّم ا، وإذا قلت
 .وغريه" و. "مل ينفعه إىل اآلن

 ¼مل½ :¼ملّا½ ؛ وذلك ألنّ أصل¼لَم½ال جيوز حذف الفعل بعد :  يعين¼لَم½دون :  أي]خاصة[ :قوله  )٢(
وملّا أدخلها، وأيضاً خيتص :  أي¼املدينة وملّاشارفت ½:  فناب مناب الفعل حنو¼ما½ عليها زيدت

إن ½:  كما يقال¼من ملّا يضرب½ و¼إن ملّا يضرب½:  بعدم دخول أدوات الشرط عليها فال يقال¼ملّا½
 بني كونه امساً وحرفاً فإذا كان حرفاً فهو  مشترك¼ملّا½ أنّ اعلم، و¼من مل يضرب½ و¼مل يضرب

، ويلزم بعده املاضي لفظاً أو معىن وجوابه ¼ِإذْ½خمصوص باملضارع، وإذا كان امساً فهو ظرف مبعىن 
فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ ِإذَا فَِريق ﴿:  املفاجاة قال اهللا تعاىل¼إذا½أيضاً مجلة امسية مقرونة مع 

مهني" ]٧٧: النساء[﴾م".  



  
  

 

 أو كانت حرفاً جازاتمالْ مكِل اوأم ،¼مولَ زيد ندم½ :تقول وال الندم،
 للثانية، سبب األوىل أنّ على)١(لتدلّ جملتنيالْ على تدخل فهي امساً
ثُ ،¼جزاء½ نيةوالثا ¼شرطاً½)٢(األوىل ىوتسمواجلزاء الشرط كان إن م 

 وإن ،¼أكرمك تكرمين إن½ :حنو لفظاً فيهما)٣(جزمالْ جيب مضارعني
 كان وإن ،¼ضربت ضربت إن½: حنو لفظاً فيهما تعمل ملَ ماضيني)٤(كانا

 تضربين إن½ :حنو الشرط يف اجلزم جيب ماضياً وحده)٥(اجلزاء
 :حنو الوجهان جزاءالْ يف جاز ماضياً وحده)٦(الشرط كان وإن ،¼ضربتك

                                                
لتدلّ الكلمات بسبب دخوهلا على اجلملتني على أنّ اجلملة :  أي¼تدخل½:  متعلّق بقوله]لتدلّ[ :قوله  )١(

األوىل سبب للثانية، واملراد جبعل كلمات اازات اجلملة األوىل سبباً والثانية مسبباً أنّ املتكلّم 
ن األوىل سبباً حقيقيا للثانية بل ينبغي أن يعترب املتكلّم بينهما اعترب سببية األوىل للثانية، واليلزم أن يكو

 فالشتم ليس ¼إن تشتمين أكرمك½: نسبة يصح ا أن يوردمها يف صورة السبب واملسبب كقولك
سبباً حقيقيا لإلكرام وال اإلكرام مسبب حقيقي له لكن املتكلّم اعترب تلك النسبة بينهما إظهاراً 

املتكلّم مبكارم األخالق مبرتبة يصري الشتم الّذي هو سبب اإلهانة عند الناس : خالق، يعىنملكارم األ
  .وغريه" سن. "سبب اإلكرام عنده

 من حيث إنها مشروطة ¼شرطاً½اجلملة األوىل بعد دخول كلم اازات :  أي]تسمى األوىل[ :قوله  )٢(
  . حيث إنها تبتين على األوىل ابتناء اجلزاء على الشرط من¼جزاء½لتحقّق الثانية، وتسمى اجلملة الثانية 

 لوجود اجلازم وكون املضارع معرباً صاحلاً للجزم بكلم اازات، ]إخل... جيب اجلزم[ :قوله  )٣(
  .وعن سيبويه أنّ اجلزاء جمزوم بكلم اازات والشرط مجيعاً

م اازات فيهما لفظاً ال يف الشرط وال الشرط واجلزاء ماضيني مل تعمل كل:  أي]وإن كانا[ :قوله  )٤(
  .يف اجلزاء؛ ألنّ املاضي مبين فال يظهر أثر العامل

كان الشرط مضارعاً جيب اجلزم يف الشرط :  وحده ماضياً دون الشرط أي]وإن كان اجلزاء[ :قوله  )٥(
  .فقط لكونه معرباً صاحلاً للجزم بكلم اازات

  اجلزم لتعلّقه: اضياً وكان اجلزاء مضارعاً جاز يف اجلزاء الوجهان وحده م]وإن كان الشرط[ :قوله  )٦(
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 ملَ ¼قد½ بغري)٢(ماضياً جزاءالْ كان إذا أنه)١(واعلم ،¼أكرمك جئتين إن½
﴿ومن دخلَه : تعاىل  اهللاقال ¼أكرمتك أكرمتين إن½ :حنو فيه الفاء جيز

 ¼ال½بـ امنفي أو مثبتاً مضارعاً)٣(كان وإن ،]٩٧: عمران آل[كَانَ آِمناً﴾
 تشتمين إن½و ¼فأضربك أو أضربك تضربين إن½ :حنو نالوجها فيه جاز
 القسمني أحد جزاءالْ)٤(يكن ملَ وإن ،¼أضربك فال أو أضربك ال

                                                
، والرفع؛ ألنّ ¼إن أتاين زيد آته½: باجلازم وهو أداة الشرط مع كونه معرباً صاحلاً للجزم به حنو

  ."ي". اجلزم ملّا بطل يف الشرط لكونه ماضياً يبطل يف اجلزاء أيضاً تبعا له، واألول هو األفصح
ملّا فرغ عن بيان صور جزم الشرط واجلزاء وعدم اجنزامهما شرع يف بيان دخول  ]واعلم[: قوله  )١(

 أنّ الضابطة ههنا أنّ حرف اعلم و،¼إخل... واعلم½: الفاء على اجلزاء وعدم دخوهلا عليه، فقال
ول الشرط إن كان مؤثّراً يف اجلزاء مل جيز دخول الفاء عليه، وإن كان غري مؤثّر فيه قطعاً جيب دخ

  ".و. "الفاء عليه، وإن كان حيتمل التأثري وعدمه جاز فيه الوجهان دخول الفاء عليه وعدمه
: ، وقوله¼إن قمت مل أقم½:  أو معىن حنو¼إن أكرمتين أكرمتك½: سواء كان لفظاً حنو] ماضياً[ :قوله  )٢(

 لفظاً أو ¼قد½كائناً بغري إن كان اجلزاء ماضياً لفظاً كان أو معىن :  أي¼ماضياً½:  صفة لقوله¼بغري قد½
معىن، مل جيز دخول الفاء فيه لتحقّق تأثري حرف الشرط فيه معىن حيث جعل املاضي مستقبالً فاستغنوا 

 ليخرج عنه املاضي املتحقّق الّذي ال يستقيم أن يكون ¼قد½بغري : فيه عن الربط بالفاء، وإنما قال
  .وغريه" و. " لوجوب دخول الفاء فيه¼تك أمسإن أكرمتين فقد أكرم½: للشرط تأثري فيه، كقولك

اإلتيان بالفاء يف اجلزاء :  جاز فيه الوجهان¼الَ½ـاجلزاء، مضارعاً مثبتاً أو منفيا ب: أي] وإن كان[ :قوله  )٣(
كما ؛ ألنّ حرف الشرط مل يؤثّر يف تغيري معناه ]٩٥: املائدة[﴾ومن عاد فَينتِقم اللّه ِمنه﴿: كقوله تعاىل

 ﴾ن يكُن منكُم أَلْف يغِلبواْ أَلْفَيِنِإ﴿:  بالفاء، وترك اإلتيان ا عليه كقوله تعاىلىيؤثّر يف املاضي فيوت
؛ ألنّ حرف الشرط يؤثّر يف تغيري املعىن حيث خيص املضارع لالستقبال فيترك الفاء ]٦٦: األنفال[

 فإنه ¼لَم½ـ، احترازاً عما إذا كان منفيا ب¼منفيا ِبالَ½: ا قاللوجود التأثري من وجه وإن مل يكن قويا، وإنم
  .وغريه" سن. " حيث جيب فيه الفاء، وسيأيت يف املنت¼لَن½ـمندرج يف املاضي معىن أو منفيا ب

 لفظاً أو ¼قد½ي مل يكن اجلزاء أحد القسمني املذكورين ومها املاضي بغري أ ]وإن مل يكن[ :قوله  )٤(
 ¼ما½ـ لفظاً أو معىن أو مضارعاً منفيا ب¼قَد½ـ بل كان ماضياً ب¼الَ½ـواملضارع املثبت أو املنفي بمعىن 
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 يكون أن :األوىل ،روص أربع يف)١(وذلك فيه، الفاء فيجب ينوراملذك
ن يسِرق فَقَد سرق أَخ لَّه ِمن إِِ﴿ :تعاىل كقوله ¼قد½ مع ماضياً جزاءالْ

 كقوله ¼ال½ بغري امنفي مضارعاً يكون أن)٢(:والثانية ]٧٧: يوسف[﴾قَبلُ
 ،]٨٥ :عمران آل[﴾ومن يبتِغ غَير اِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبلَ ِمنه﴿: تعاىل
من جاء ِبالْحسنِة فَلَه ﴿: تعاىل كقوله ةامسي مجلة يكون أن: )٣(والثالثة

 اإم ة،إنشائي مجلة يكون أن: )٤(والرابعة ،]١٦٠ :األنعام[﴾عشر أَمثَاِلها
                                                

 أو مجلة امسية أو أمراً أو ياً أو دعاء إىل غري ذلك فيجب الفاء يف اجلزاء؛ ألنّ يف ¼لَن½ أو ¼لَم½أو
  ".و. "ال معىنمجيع هذه الصور ال تأثري ألداة الشرط يف اجلزاء ال لفظاً و

عدم كون اجلزاء أحداً من القسمني املذكورين حاصل يف أربع صور، الصورة :  أي]وذلك[ :قوله  )١(
د سرق أَخ لَّه ِمن ِإن يسِرق فَقَ﴿:  لفظاً كقوله تعاىل¼قد½أن يكون اجلزاء ماضياً مع : األوىل
:  أي]٢٦: يوسف[﴾ه قُد ِمن قُبٍل فَصدقَتيصِإن كَانَ قَِم﴿:  أو معىن كقوله تعاىل]٧٧: يوسف[﴾قَبلُ

  ."ي"فقد صدقت 
 أو ¼ما½ـ بأن يكون منفيا ب¼الَ½الصورة الثانية أن يكون اجلزاء مضارعاً منفيا بغري :  أي]والثانية[ :قوله  )٢(

  .]٨٥: آل عمران  [اآلية... ﴾ومن يبتِغ﴿:  كقوله تعاىل¼ مل½ أو بـ¼لَن½ـب
من جاء ِبالْحسنِة فَلَه ﴿: الصورة الثالثة أن يكون اجلزاء مجلة امسية كقوله تعاىل:  أي]الثالثة[ :هقول  )٣(

: ، وجيوز العطف عليها باجلزم لكوا يف حملّ اجلزم، ومنه قوله تعاىل]١٦٠: األنعام[﴾عشر أَمثَاِلها
 على قراءة من جيزم، وقرء مرفوعاً محالً ]١٨٦ :األعراف[﴾ِفيهم لّه فَالَ هاِدي لَه ويذَرمن يضِلِل ال﴿

، ¼من يفعل احلسنات اهللا يشكرها½: على ظاهر اجلملة، وجيوز حذف الفاء يف الشعر عند سيبويه كقوله
ذَا ِإ و﴿]٣٧: الشورى[﴾وِإذَا ما غَِضبوا هم يغِفرونَ﴿: ومطلقاً عند الفراء، وأما ترك الفاء يف قوله تعاىل

 هذه رد ¼ِإذَا½ مع كون اجلزاء مجلة امسية فألنّ ]٣٩: الشورى [﴾أَصابهم الْبغي هم ينتِصرونَ
  ."ي" ]١: الليل [﴾واللَّيِل ِإذَا يغشى﴿: الظرفية وال شيء فيها من معىن الشرط كقوله تعاىل

قُلْ ِإن كُنتم ﴿: مجلة إنشائية إما أمراً كقوله تعاىلالصورة الرابعة أن يكون اجلزاء :  أي]الرابعة[ :قوله  )٤(
فَِإنْ عِلمتموهن مؤِمناٍت فَلَا ﴿: ، أو يا كقوله تعاىل]٣١: آل عمران[﴾تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني
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 ،]٣١: عمران آل[﴾﴿قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني: تعاىل كقوله أمراً
اوإم ِإلَى : تعاىل كقوله هياًن نوهِجعراٍت فَلَا تِمنؤم نوهمتِلمِنْ ع

 موضع ةاإلمسي اجلملة مع)١(¼إذا½ قعي وقد ،]١٠ :املمتحنة[﴾الْكُفَّاِر
﴿وِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ِإذَا هم : تعاىل كقوله الفاء

 هي يِتالّ خمسةالْ األفعال بعد ¼إن½)٢(رتقد ماوإن ،]٣٦: الروم[﴾يقْنطُونَ
                                                

 نوهِجعروكذا ¼فريمحك اهللاإن أكرمتنا ½: ، أو استفهاماً أو دعاء حنو]١٠: املمتحنة[﴾ِإلَى الْكُفَّاِرت ،
 ¼سوف½ أو ¼السني½ـجيب الفاء يف اجلزاء يف الصورة اخلامسة وهي أن يكون اجلزاء مضارعاً مثبتاً ب

  ]٦: الطالق [﴾وِإن تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرى﴿: كقوله تعاىل
وقعت جزاء موضع الفاء كقوله إذا الّيت للمفاجاة مع اجلملة االمسية الّيت : أي] ¼إذا½قد يقع [ :قوله  )١(

فهم يقنطون، وإنما :  أي]٣٦: الروم [﴾ِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ِإذَا هم يقْنطُونََ﴿: تعاىل
 الفجائية مقام الفاء يف اجلملة االمسية؛ ألنها تدلّ على التعقيب كالفاء؛ ألنّ املفاجاة يبتين ¼ِإذَا½أقيمت 

، ¼خرجت فإذا السبع واقف½: لى حدوث أمر عادة فأشبه اجلزاء وهلذا قارنتها أيضاً الفاء غالباً حنوع
 الفجائية ال تدخل إالّ على اجلملة االمسية فال تقع ¼ِإذَا½؛ ألنّ ¼مع اجلملة االمسية½: وإنما قال املص

يل إشارة إىل أنّ وقوع الفاء أكثر من  املفيدة للتقل¼قد½موضع الفاء يف غريها، وإنما جاء املص بكلمة 
 الفجائية والفاء ال جيتمعان مع اجلملة االمسية ¼ِإذَا½ إشعار بأنّ ¼موضع الفاء½: ، ويف قوله¼ِإذَا½وقوع 

  .وغريه" غ. " مع أنه أخصر¼ الفجائية مع اجلملة االمسية¼إذا½ـوقد يكتفي ب½: الواقعة جزاء وهلذا مل يقل
 الشرطية ¼ِإنْ½ملّا فرغ عن ذكر معاين اجلوازم أراد أن يذكر املوضع الّيت تقدر فيها  ]وإنما تقدر[ :قوله  )٢(

: األمر حتقيقاً كان حنو:  بعد األفعال اخلمسة، األول¼ِإنْ½وإنما تقدر : الّيت ينجزم ا املضارع، فقال
 ¼أكتف½ ينـزل منـزلة ¼حسبك½ فإنّ ¼ناسحسبك يتم ال½: إن تتعلّم تنج، أو قوة حنو:  أي¼تعلّم تنج½

إن ال تكذب يكن :  أي¼ال تكذب يكن خرياً لك½: النهي حنو: ، والثاين¼أكتف يتم الناس½: كأنه قال
فيما إذا كان السبب ترك الفعل كما يف املثال :  يف بعض املواضع أي¼ِإنْ½خرياً لك، ويف النهي يقدر 
إن ال تدن من األسد ½:  فإنه ال جيوز؛ ألنّ التقدير¼سد يأكلكال تدن من األ½: املذكور، خبالف حنو

هل ½: االستفهام حنو:  وال خفاء يف فساد املعىن؛ ألنّ سبب األكل الدنو ال ترك الدنو، والثالث¼يأكلك
، ¼إن يكن عندكم ماء أشربه½:  أي¼هل عندكم ماء أشربه½، و¼إن تزرنا نكرمك½:  أي¼تزورنا نكرمك
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 ،¼لك خرياً يكن تكذب ال½ :حنو والنهى ،¼تنج متعلّ½ :حنو األمر
 عندي ليتك½ :حنو يوالتمن ،¼نكرمك تزورنا هل½ :حنو واالستفهام
 يف النفي وبعد ،¼خرياً تصب بنا زلتن أال½ :حنو والعرض ،¼أخدمك

 أنّ صدقُ إذا)١(وذلك ،¼لك خرياً يكن اشر تفعل ال½ :حنو املواضع بعض
تنج متعلّ½ :قولنا معىن فإنّ األمثلة، يف رأيت كما يللثاِن سبب لاألو¼ 
 تكفر ال½ :قولك امتنع)٢(فلذلك البواقي، وكذلك ¼تنج متتعلّ إن½ هو

                                                
إن ½:  أي¼ليت يل ماالً أنفقه½إن تكن عندي أخدمك، و:  أي¼ليتك عندي أخدمك½: ني حنووالرابع التم

إن تنـزل بنا تصب خرياً، :  أي¼أال تنـزل بنا تصب خرياً½: العرض حنو: ، واخلامس¼يكن يل مال أنفقه
ة العرض وهي مهزة وإنما قدر الشرط مثبتاً يف العرض مع أنه منفي والنفي ال يدلّ على اإلثبات؛ ألنّ كلم

  .وغريه" رض"االستفهام دخلت على حرف النفي ونفي النفي يفيد اإلثبات 
 بعد األشياء اخلمسة املذكورة إذا كان املضارع الواقع بعد هذه ¼ِإنْ½تقدير :  أي]وذلك[ :قوله  )١(

 األمثلة، مثّ أثبت اخلمسة صاحلاً ألنْ يكون مسبباً ِلما تقدم وقصد أنّ األول سبب للثاين كما رأيت يف
؛ إذ التعلّم سبب للنجاة، وأما ¼إن تتعلّم تنج½ هو ¼تعلَّم تنج½: فإنّ معىن قولنا½: سببية األول للثاين بقوله

إذا مل يقصد السببية مل جيز اجلزم يف اجلميع بل جيب أن يرفع املضارع بعد هذه األشياء اخلمسة إما 
وليا وارثاً، :  أي]٦-٥: مرمي[﴾يِرثُِني هب ِلي ِمن لَّدنك وِلياًفَ﴿: بالصفة إن صلح للوصفية كقوله تعاىل

العبني، أو باالستيناف :  أي]٩١: األنعام[﴾هم ِفي خوِضِهم يلْعبونَثُم ذَر﴿: أو باحلال كقوله تعاىل
خاطَب يسأل عن  كالم مستأنف مقطوع عما قبله كأنّ امل¼يدعوك½؛ فإنّ ¼قم يدعوك األمري½: حنو

  .وغريه" رض. " وهو كالم مستأنف¼يدعوك األمري½: سبب القيام، فيقول
ال تكفر ½:  امتنع قولك¼ِإنْ½فألجل أنّ قصد سببية األول للثاين شرط لتقدير :  أي]فلذلك[ :قوله  )٢(

 تكفر تدخل إن ال½:  المتناع كون األول سبباً للثاين؛ إذ ال يصح حبسب املعىن أن يقال¼تدخل النار
؛ ألنّ عدم الكفر ليس بسبب لدخول النار وإنما سببه الكفر، وهذا عند اجلمهور خالفاً ¼النار

 فالعرف يف مثل ¼إن تكفر تدخل النار½: للكسائي فإنه ال ميتنع ذلك عنده؛ ألنّ معناه حبسب العرف
  ".غ، و. "هذا املوضع قرينة الشرط املثبت عنده
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 تدخل تكفر ال إن½ :يقال أن يصح ال إذ ؛ةالسببي متناعال ¼النار تدخل
 الفاعل من الفعل هاِب يطلب صيغة وهو األمر: )١(والثالث .¼النار

 كان فإن تنظر مثُ املضارعة حرف مضارعالْ من)٢(حتذف بأن باملخاطَ
 انضم إن مضمومةً الوصل مهزة زدت ساكناً املضارعة حرف بعد ام

 ¼بضِرِا½و ¼معلَِا½كـ انكسر أو انفتح إن ومكسورةً ،¼رنصاُ½ :حنو ثالثه

                                                
 ¼الثالث½: ا فرغ عن القسم الثاين من الفعل شرع يف القسم الثالث منه فقالملّ] والثالث[ :قوله  )١(

باستعانتها : األمر، وهو يف اصطالح النحاة صيغة يطلب ا أي: القسم الثالث من الفعل: أي
 شامل لكلّ أمر غائباً كان أو ¼صيغة يطلب ا½: صدور الفعل من الفاعل املخاطَب، فقوله

 احتراز عن اهول مطلقاً، ¼من الفاعل½:  معلوماً كان أو جمهوالً، وقولهخماطباً أو متكلّماً
 احتراز عن الغائب واملتكلّم لدخوهلما يف املضارع لبقاء حرف املضارعة ¼املخاطَب½: وقوله
  ."ي". فيهما

شروع يف كيفية اشتقاق األمر، وإنما حذف حرف املضارعة؛ ألنه إمارة ] بأن حتذف[ :قوله  )٢(
ضارعة فال بد من إزالتها حتى ال يكون أثر الصيغة باقياً، مثّ بعد ذلك ينظر فإن كان ما بعد حرف امل

املضارعة ساكناً زيدت مهزة الوصل يف أوله؛ لئالّ يلزم االبتداء بالساكن، وإنما تعين اهلمزة لالبتداء 
ضمومة إن انضم ثالث املضارع؛ للمناسبة؛ إذ اهلمزة خمتصة باالبتداء من املخارج، وزيدت اهلمزة م

لئالّ يلزم االلتباس باملضارع اهول املتكلّم على تقديركون ثالث املضارع مفتوحاً ولئالّ يلزم 
: وقوله، استثقال اخلروج عن الضمة إىل الكسرة على تقدير كون ثالث املضارع مكسوراً

ل املضارع مكسورة إن انفتح أو وزيدت اهلمزة يف أو:  أي¼مضمومة½:  عطف على قوله¼ومكسورة½
انكسر ثالث املضارع، أما زيادة اهلمزة مكسورة يف مكسورالعني فلئالّ يلتبس باألمر من باب 

 على تقدير اهلمزة مفتوحة، وباملاضي اهول من ذلك الباب على  تقدير اهلمزة ¼اإلفعال½
تبس باملاضي املعلوم من باب مضمومة، وأما زيادة اهلمزة مكسورة يف مفتوح العني فلئالّ يل

على تقدير اهلمزة مفتوحة، وباملضارع اهول املتكلّم من ذلك الباب على تقدير اهلمزة  ¼اإلفعال½
  ".ع. "مضمومة
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 ¼عد½ :حنو اهلمزة إىل حاجة فال كاًمتحر)١(كان وإن ،¼خرجستِا½و
 على يمبِن وهو)٢(الثاين القسم من اإلفعال باب من واألمر ،¼حاسب½و

 ¼اضربوا½و ¼اضربا½و ¼اسع½و ¼ارِم½و ¼اغز½و ¼اضرب½كـ)٣(جزمالْ مةعال

                                                
ما بعد حذف حرف املضارعة حرفاً متحركاً فال حاجة إىل زيادة مهزة :  أي]وإن كان[ :قوله  )١(

  . حينئذالوصل؛ ألنه ال يلزم االبتداء بالساكن
أنّ ما ذكرمت من أنّ مهزة :  هذا جواب سؤال مقدر وتقرير السؤال]من القسم الثاين[ :قوله  )٢(

 أمراً من اإلكرام؛ ¼أكرم½الوصل مكسورة إذا كان عني املضارع غري مضموم منقوض مبثل 
 بكسر ¼إكرم½:  وعني املضارع فيه غري مضموم فكان ينبغي أن يقال¼تكرم½ألنه مأخوذ من 

أنّ اهلمزة مكسورة إذا كان ما بعد حرف املضارعة ساكناً وكان : هلمزة، وتقرير اجلوابا
 ليس بساكن؛ ألنّ ما بعده ¼تكرم½عني املضارع غري مضموم، وما بعد حرف املضارعة يف 

 لكون ماضيه ¼تأفعل½ على وزن ¼تأكرم½ :¼تكرم½حمذوف وهو اهلمزة املفتوحة؛ ألنّ أصل 
 يف أوله من غري حذف ¼أتني½ هو املاضي بزيادة أحد حروف املضارعإذ ؛ ¼أفعل½على وزن 

شيء منه إالّ أنّ اهلمزة ملّا حذفت من املتكلّم الواحد كراهة اجتماع اهلمزتني أو ثلث 
 طرداً للباب ¼إخل... يكرم يكرمان½: مهزات عند مهزة االستفهام حذفت من البواقي، حنو

 واحدة يف حذف اهلمزة، فإذا أراد النحاة أن يبنوا منه  على وترية¼اإلفعال½ليكون باب : أي
األمر حذفوا حرف املضارعة وأعادوها وأبقوها على احلركة األصلية، فإذا كان كذلك فال 

 مهزة وصل بل مهزة قطع، فال يرد السؤال؛ ألنّ كالمنا يف مهزة الوصل ¼أكرم½يكون مهزة 
  .وغريه"ع. "ال يف مهزة القطع

، وحذف حرف العلّة ¼اضرب½ـ وهي إسكان اآلخر يف املفرد الصحيح ك] عالمة اجلزمعلى[ :قوله  )٣(
، وسقوط نون اإلعراب يف التثنية واجلمع ¼اسع½ و¼ارم½ و¼اغز½ـيف الناقص الواوي واليائي واأللفي ك

يث إنّ كلّ ، وإنما بين األمر على عالمة اجلزم؛ ألنه ملّا شابه ما فيه الالم من ح¼اضربوا½ و¼اضربا½ـك
واحد منهما مشتمل على طلب الفعل أعطي حكمه وهذا عند البصريني، وأما عند الكوفيني فهو 

 عندهم، فحذفت الالم منه يف اخلطّ ¼لتضرب½:  مثالً¼اضرب½معرب جمزوم بالم مقدرة فإنّ أصل 
  ."ي". ختفيفاً لكثرة االستعمال
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 وأقيم فاعله ذفح فعل هو فاعله)١(يسم ملَ ما فعل :. ¼يضرِبا½و
 يكون أن املاضي يف)٤( وعالمته،)٣(يمتعدبالْ وخيتص مقامه،)٢(املفعول

يف تليس يِتالّ األبواب يف مكسوراً آخره قبل وما فقط مضموماً لهأو 
 ،¼مكِرأُ½و ¼جحِرد½و ¼بِرض½ :حنو زائدة تاء وال وصل مهزة أوائلها

                                                
 ¼فاعله½: والضمري يف قوله، عول الّذي مل يذكر فاعلهفعل املف:  أي]إخل... فعل ما مل يسم[ :قوله  )١(

فاعل : راجع إىل املفعول، وإضافة الفاعل إىل املفعول ألدىن مالبسة، أو على حذف املضاف أي
  ".و. "فعله الواقع عليه

 إنما جاز إقامة املفعول مقام الفاعل وأن يرتفع ارتفاعه؛ ألنّ للفعل ]إخل... أقيم املفعول[ :قوله  )٢(
طرف الصدور وهو الفاعل وطرف الوقوع وهو املفعول، فبينهما مشاة من حيث الطرفية : طرفني

 ¼زيداً½فيصح أن يقوم مقامه ويرتفع ارتفاعه؛ ألنّ فاعلية الفاعل بإسناد الفعل إليه ال بإحداثه شيئاً فإنّ 
اهللا تعاىل أماته، ففاعليته إنما  فاعل مع أنه مل حيدث شيئاً بل هو مفعول يف املعىن؛ ألنّ ¼مات زيد½يف 

 فال يبعد أن يرتفع ¼رب زيدض½ يف حنو ¼زيد½لوجود اإلسناد إليه، وقد حتقّق اإلسناد إىل 
  ."ي".ارتفاعه

خيتص بناء فعل ما مل يسم فاعله بالفعل املتعدي؛ إذ لو بين غري املتعدي للمفعول : أي ]باملتعدي[: قوله  )٣(
  .اً منسيا ال يبقى ما يسند إليه الفعل وهو غري جائزوجعل ذكر الفاعل نسي

عالمة فعل ما مل يسم فاعله يف املاضي أن يكون أول املاضي مضموماً فقط ال :  أي]وعالمته[ :قوله  )٤(
حرف آخر ويكون ما قبل آخر املاضي مكسوراً، وهذه العالمة ثابتة يف األبواب اليت ليست يف أوائلها 

 ¼أكرم½يف الرباعي ارد، و ¼دحرج½ارد، و يف الثالثي ¼ضرب½:  زائدة حنومهزة وصل وال تاء
يف الثالثي املزيد فيه، وإنما غيرت الصيغة لئالّ يلتبس املاضي اهول باملاضي املعروف، وإنما 

وكسر ما قبل ضم األول : اختري التغير يف اهول؛ ألنه فرع، وإنما اختري هذا النوع من التغير أعين
اآلخر للماضي اهول؛ ألنّ معناه غريب وهو إسناد الفعل إىل املفعول واألصل إسناد الفعل إىل 
الفاعل، واخلروج من الضمة إىل الكسرة غريب أيضاً؛ ألنه ثقيل وكلّ ما هو ثقيل فهو غريب، فاختري 

 الصيغة من وظائف التصريف  أنّ بياناعلمله وزن غريب ليدلّ غرابة الوزن على غرابة املعىن، و
  .وغريه" حد. "وذكره يف النحو ضمناً واستطراداً



  
  

 

 تاء لهأو يف فيما كذلك آخره قبل وما مضموماً وثانيه لهأو)١(يكون وأن
 وما مضموماً وثالثه لهأو)٢(يكون وأن ،¼بوِرضت½و ¼لضفُت½ :حنو زائدة
 ¼جخِرتساُ½ :حنو وصل مهزة لهأو يف ما يف كذلك آخره قبل
 أن)٤(املضارع ويف ،تدرج ملَ إن املضموم تتبع)٣(واهلمزة ،¼رِدقتاُ½و

                                                
وعالمة فعل مامل يسم :  أي¼ مضموماً وثانيهأن يكون أوله½:  عطف على قوله]وأن يكون[ :قوله  )١(

كما : فاعله يف املاضي أن يكون أول املاضي وثانيه مضموماً ويكون ما قبل آخر املاضي كذلك، أي
 ¼التفعل½يف : مكسوراً، وهذه العالمة ثابتة فيما يف أوله تاء زائدة أي: بواب املذكورة أييف األ

، وإنما مل يقتصروا على ضم األول يف هذين البابني بل ضموا ثانيه أيضاً؛ لئالّ يلتبس ¼التفاعل½و
 على تقدير فتح ¼لالتفعي½ باملضارع املعلوم من باب ¼التفعل½ املاضي اهول من باب ¼تفُضل½

 باملضارع املعلوم من ¼التفاعل½ املاضي اهول من باب ¼تقُوِبل½ثانيه عند الوقف، ولئالّ يلتبس 
  ."ي".  على تقدير فتح ثانيه عند الوقف¼املفاعلة½باب 

 وعالمة فعل ما مل يسم فاعله يف: ، أي¼أن يكون أوله مضموماً½: عطف على قوله] وأن يكون[ :قوله  )٢(
مكسوراً، وهذه العالمة : املاضي أن يكون أول املاضي وثالثه مضموماً ويكون ما قبل آخره كذلك أي

 ¼االفعنالل½ و¼االنفعال½ و¼االفتعال½ و¼االستفعال½ثابتة يف األبواب الّيت يف أوائلها مهزة وصل، وهي 
؛ لئالّ يلتبس املاضي اهول من ، وإنما مل يقتصروا على ضم األول بل ضموا الثالث أيضاً¼االفعيعال½و

 بفتح الثالث بالوقف ¼زيد استخِرج½: هذه األبواب باألمر منها حالة الوصل عند الوقف؛ فإنك إذا قلت
  ".ي. "مل يعلم أنه أمر أو ماض جمهول فضموا الثالث أيضاً لئالّ يلزم االلتباس

وم ال املكسور وإن كان األصل يف مهزة مهزة الوصل تتبع احلرف املضم:  أي]واهلمزة[ :قوله  )٣(
 ¼إن مل تدرج½: الوصل الكسرة؛ لئالّ يلزم اخلروج من الكسرة إىل الضمة فإنه مستكره عندهم، وقوله

إن مل تسقط تلك اهلمزة يف اللفظ وال يف اخلطّ، فإن تدرج فال تتعلّق باالتباع : شرط تقدم جزاءه أي
  ".ي. "أصالً

وعالمة فعل ما مل يسم فاعله يف املضارع :  أي¼يف املاضي½:  عطف على قوله]عويف املضار[ :قوله  )٤(
أن يكون حرف املضارعة مضموماً ويكون ما قبل آخر املضارع مفتوحاً، وإنما ضم حرف 
املضارعة محالً على املاضي؛ ألنه أول املضارع، وفتح ما قبل اآلخرخلفّة الفتحة وثقل املضارع 
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 ¼بضري½ :حنو مفتوحاً آخره قبل وما مضموماً املضارعة حرف يكون
 وملحقاا والفعللة والتفعيل واإلفعال املفاعلة باب يف إالّ ¼جستخري½و

¼ بحاسي½ :حنو اآلخر قبل ما فتح فيها العالمة فإنّ ؛الثمانية
 ¼قيل½)٢(وباإلمشام .¼بيع½و ¼قيل½ هماضي)١(األجوف ويف ،¼جدحري½و
 دون ¼أنقيد½و ¼أختري½ باب كذلك ،¼بوع½و ¼قول½)٣(وبالواو ،¼يعب½و

                                                
 ¼تفعيل½ و¼إفعال½ و¼مفاعلة½: لعالمة جارية يف مجيع األبواب إالّ يف أربعة أبواببالزيادة، وهذه ا

 وملحقاا الثمانية، فإنّ العالمة يف هذه األبواب فتح ما قبل اآلخر فقط؛ ألنّ ضم حرف ¼فعللة½و
  .وغريه" و. "املضارعة فيها مشترك بني املعروف واهول

 ¼قيل½: يف ماضيه:  األجوف الّذي انقلب عينه ألفاً ماضيه أيوتقول يف:  أي]ويف األجوف[ :قوله  )١(
 ياء لسكوا ¼قول½ فأعالّ بنقل الكسرة من العني لالستثقال وإبدال واو ¼بيع½ و¼قول½:  أصلهما¼بيع½و

، وقد جاء يف املاضي األجوف ثلث لغات وهذه إحداها وهي ¼بيع½ و¼قيل½: وانكسار ما قبلها فصار
 خللو ¼األجوف½ـإخل، وإنما مسي معتلّ العني ب... وباإلمشام: ان أشار إليهما بقولهاألفصح، والباقيت

  .وغريه" ي. "جوفه عن احلرف الصحيح، أو لوقوع حرف العلّة يف جوفه
تقول يف املاضي اهول األجوف بالنقل واإلبدال :  عطف على مقدر أي]وباإلمشام[ :قوله  )٢(

 فاء الفعل إىل جانب الضمة فحينئذ متيل الياء الساكنة بعد الفاء حنو وباإلمشام، وهو أن متيل كسرة
الواو قليالً؛ إذ الياء تابعة حلركة ما قبلها وحركة ما قبلها متيل إىل الضمة قليالً فهي أيضاً متيل إىل 

اإليذان الواو قليالً ضرورة، وهذا مراد النحاة والقراء باإلمشام يف هذا املوضع، والغرض من اإلمشام 
  ".رض. "اإلشعار بأنّ األصل يف أوائل هذه احلروف الضم: أي

: تقول يف املاضي اهول األجوف بالواو حنو:  أي¼باإلمشام½:  عطف على قوله]وبالواو[ :قوله  )٣(
مثل :  بإسكان الواو بال نقل وجبعل الياء واواً لسكوا وانضمام ما قبلها، وكذلك أي¼بوع½ و¼قول½

 ¼االفتعال½املاضي اهول األجوف من باب :  أي¼انقيد½ و¼اختري½ باب ¼بيع½ و¼قيل½باب 
 ¼انقيد½ و¼اختري½ وباب ¼بيع½ و¼قيل½ يف جواز الوجوه الثلثة ملكان املشاركة بني باب ¼االنفعال½و

  ."ي". التعليليف 
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 ألفاً العني تقلب)٢(مضارعه ويف ،فيهما ¼لِعفُ½ لفقد ¼أقيم½و)١(¼تخري½
 الفعل : .مستقصى التصريف يف عرفت كما ¼يباع½و ¼يقال½ :حنو
اإم كـ الفاعل غري قمتعلّ على معناه فهم فيتوقّ ما وهو متعد½ضر٣(¼ب( ،
قَ½كـ)٤(خبالفه ما وهو الزم اوإمعقام½و ¼د¼، إىل يكون قد يواملتعد 

                                                
؛ فإنه ال جيوز ¼اإلفعال½ و¼االستفعال½دون معتلّ العني من باب :  أي]إخل... ¼استخري½دون [ :قوله  )١(

لعدم حترك ما قبل حرف :  أي¼فُعل½فيهما الوجوه الثلثة إالّ الكسرة، وإنما جاء فيها لغة واحدة لفقد 
 بالياء والواو املكسورتني، والقياس فيهما إذا ¼أُقِْوم½ و¼اُستخِير½: العلّة فيهما يف األصل؛ إذ أصلهما

 لغة ¼أُِقيم½ و¼اُستِخير½: ه وتقلب العني ياء إذا كانت واواً فيقالسكن ما قبلهما أن تنقل حركتهما إلي
  .وغريه" و. "واحدة

 ¼يقال½: يف مضارع األجوف اهول واويا كان أو يائيا تقلّب العني ألفاً حنو:  أي]ويف مضارعه[ :قوله  )٢(
مستوفياً : ما عرفت يف التصريف مستقصى أي فقلّبت الواو والياء ألفاً ك¼عيبي½ و¼لُوقْي½:  أصلهما¼يباع½و

من أنّ كلّ واو أو ياء إذا كانت مفتوحة وكان ما قبلها ساكناً قلّبت الواو والياء ألفاً بعد نقل حركتها إىل 
  ".غ"ماقبلها على الوجوب 

 فإنّ الضرب يتوقّف فهم معناه على متعلّق غري الفاعل؛ ألنه ال يتم بدون ]¼ضرب½ـك[ :قوله  )٣(
 فإنّ الرغبة واإلعراض ال ¼أعرض عنه½ و¼رغب إليه½ـاملضروب، وكذا املتعدي بواسطة احلروف ك

يتمان وال يتحقّقان بدون املرغوب إليه واملعروض عنه فهما متعديان بالوسائط، خبالف حنو 
ويكون مبعىن  بدون متعلّق غري الفاعل إالّ أن يلحق به الباء فيصري متعدياً بالعارض تام فإنه ¼ذهب½
  ".غ. "¼أذهب½

ال يتوقّف فهم معناه على متعلّق غري الفاعل : الالزم ما خبالف املتعدي أي:  أي]ما خبالفه[ :قوله  )٤(
 أنّ الالزم يصري متعدياً اعلم فإنّ القعود والقيام ال يتوقّف فهم معنامها على متعلّق، و¼قام½ و¼قعد½ـك

: ، أو بألف املفاعلة حنو¼فرحت زيداً½: و بتضعيف العني حنو، أ¼أذهبت زيداً½: إما باهلمزة حنو
½ماشيرته خارجاً، أو :  أي¼استخرجته½: صاحبته يف املشي، أو بسني االستفعال حنو:  أي¼تهصي

، ¼انقطع½: أذهبته، واملتعدي يصري الزماً إما بنون االنفعال حنو:  أي¼ذهبت بزيد½: حبرف اجلر حنو
  ".و ".¼تدحرج½:  حنو¼لالتفعل½أو بتاء 

سا



  
  

 

 زيد أعطى½كـ مفعولني وإىل ،¼عمرواً زيد ضرب½كـ واحد مفعول
 أعطيت½كـ مفعوليه أحد على االقتصار)١(فيه وجيوز ،¼ماًدره عمرواً
 مفاعيل)٢(ثالثة وإىل ،¼علمت½ باب خبالف ¼ماًدره أعطيت½ أو ¼زيداً
 ¼أَبن½و ¼أَبنأَ½و ¼ىٰرأَ½ ومنه ،¼فاضالً عمرواً زيداً اهللا أعلم½ :حنو
 األخريين مع لاألو هامفعولُ)٣( وهذه السبعة،¼ثَدح½و ¼ربخ½و ¼ربخأَ½و

 اهللا أعلم½ :تقول ماأحدِه على االقتصار جواز يف ¼أعطيت½ كمفعويل
 االقتصار جواز عدم يف ¼علمت½ كمفعويل الثالث مع)٤(والثاين ،¼زيداً

                                                
:  االقتصار على أحد مفعوليه سواء اقتصر على األول حنو¼أعطيت½يف باب :  أي]جيوز فيه[ :قوله  )١(

 ؛¼علمت½؛ ألنّ ثانيهما غري األول، خبالف باب ¼أعطيت درمهاً½:  أو على الثاين حنو¼أعطيت زيداً½
  ".غ. "ألنّ ثاين مفعوليه هو األول فيما صدقا عليه

من املتعدي إىل : املتعدي قد يكون متعدياً إىل ثلثة مفاعيل، ومنه أي:  أي]إخل... وإىل ثلثة[ :قوله  )٢(
 ومها أصالن يف التعدية إىل املفاعيل الثلثة؛ ألنهما كانا يف األصل ¼أعلم½ مبعىن ¼أرى½: ثلثة مفاعيل

 ¼أنبأ½آخر، وأما األفعال األخرى وهي متعديني إىل املفعولني فلما أدخلت عليهما اهلمزة زاد مفعول 
 فليست أصالً يف التعدية إىل املفاعيل الثلثة بل تعديتها إليها إنما هي ¼حدث½ و¼خبر½ و¼أخرب½ و¼نبأ½و

 ¼أخال½ و¼أظن½، وزاد األخفش ¼أرى½ و¼أعلم½الشتماهلا على معىن اإلعالم فأجريت جمرى 
  .وغريه" و. "قياساً ال مساعاً ¼أعلم½ مبعىن ¼أوجد½ و¼أزعم½ و¼أحسب½و

الّيت هي املتعدية إىل املفاعيل الثلثة مفعوهلا األول مع املفعولني األخريين :  أي]وهذه السبعة[ :قوله  )٣(
 يف جواز االقتصار على أحدمها، فيجوز االقتصار على املفعول األول بدون ¼أعطيت½ثابت كمفعويل 

أعلم بكر زيداً ½: ، تقديره¼أعلم بكر زيداً½:  حنو¼أعطيت½اب املفعولني األخريين كما يف مفعويل ب
أعلم ½:  تقديره¼أعلم بكر عمرواً فاضالً½: ، وعلى املفعولني األخريين بدون األول حنو¼عمرواً فاضالً

  .وغريه" غ. "¼بكر زيداً عمرواً فاضالً
لثالث ثابت كمفعويل باب  مع املفعول ا¼أعلم½املفعول الثاين من باب :  أي]والثاين[ :قوله  )٤(

 يف عدم جواز االقتصار على أحدمها، فال جيوز االقتصار على الثاين بدون الثالث وال على ¼علمت½
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 أعلمت½ :تقول بل ¼الناس خري زيداً أعلمت½ :تقول فال ماأحدِه على
 ¼ظننت½و ¼علمت½)١(القلوب أفعال :. ¼الناس خري عمرواً زيداً
 أفعال وهي ،¼زعمت½و ¼وجدت½و ¼رأيت½و ¼تلِْخ½و ¼حسبت½و

 زيداً علمت½ :حنو ةمفعوليالْ على)٢(فتنصبهما خربوالْ املبتدأ على تدخل
 أحد على صرتتق ال أن: )٤(منها)٣(خواص األفعال هذهِل أنّ واعلم ،¼ماًعاِل

                                                
؛ وذلك ألنّ ¼علمت½الثالث بدون الثاين بل إذا ذكر الثاين ذكر الثالث وبالعكس كما يف باب 

حلقيقة، وإذا مل جيز االقتصار على  يف ا¼علمت½ مفعوال باب ¼أعلم½املفعول الثاين والثالث من باب 
 باالقتصار على املفعول األول من األخريين، ¼أعلمت زيداً عمرواً½: أحد املفعولني األخريين فال تقول

  .وغريه" غ. " باالقتصار على املفعول الثاين من األخريين¼أعلمت زيداً خري الناس½وال 
؛ ألنّ القلوب حملّ ¼أفعال القلوب½ـت هذه األفعال ب وهي سبعة، وإنما مسي]أفعال القلوب[ :قوله  )١(

 ¼خلت½ و¼حسبت½ و¼ظننت½هلذه األفعال، أو لتعلّقها بالقوى الباطنة؛ ألنّ بعضها للشك وهي 
 يصلح لكلّ ¼زعمت½، و¼وجدت½ و¼رأيت½ و¼علمت½، وبعضها لليقني وهي ¼أفعال الشك½وتسمى 

ال تعمل باألعضاء، وما :  أيضاً أي¼أفعال غري العالج½ـمنهما، وكالمها من أفعال القلوب، وتسمى ب
، واحنصار أفعال القلوب يف السبعة اصطالحي واستقرائي ال ¼فعل العالج½يعمل باألعضاء يسمى 

 من أفعال القلوب أيضاً وال يتعديان إىل املفعولني استعماالً وال ¼اعتقدت½ و¼عرفت½ـعقلي وإالّ ف
  .وغريه" ي. "القلوبجيري فيهما أحكام أفعال 

على أنّ كلّ واحد منهما : تنصب تلك األفعال املبتدأ واخلرب على املفعولية أي: أي] فتنصبهما[ :قوله  )٢(
  .¼علمت علم زيد½: ¼علمت زيداً عاملاً½مفعوهلا أو جمموعهما مفعول هلا من حيث املعىن، فإنّ معىن 

مجع خاص ][ :قوله  )٣(   .لشئ وال يوجد يف غريهة وهي ما خيتص باهي 
من خصائص أفعال القلوب أن ال يقتصر على أحد مفعوليها بأن يذكر أحدمها :  أي]منها[ :قوله  )٤(

: الكهف[﴾ويوم يقُولُ نادوا شركَاِئي الَِّذين زعمتم﴿: وحده وإن جاز أن حيذفا معاً كقوله تعاىل
ظننتم الباطل حقا :  أي]١٢: الفتح[﴾ظَننتم ظَن السوِءو﴿: زعمتموهم آهلة، وكقوله تعاىل: أى]٥٢

ظن السوء، وإنما مل جيز االقتصار على أحد مفعويل أفعال القلوب؛ ألنّ ذكر األول توطية ووسيلة إىل 
ذكر الثاين؛ ألنّ تأثريها يف الثاين دون األول، وذكر املفعول الثاين مقصود فلو اقتصر على ذكر الثاين 
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: )٢(ومنها ،¼زيداً علمت½: )١(تقول فال ¼أعطيت½ باب خبالف مفعوليها
 زيد½ :حنو رتتأخ أو ¼قائم ظننت زيد½ :حنو تتوسطّ إذا اإللغاء جواز
 علمت½ :حنو االستفهام قبل وقعت إذا قلَّعت هاأن: )٣( ومنها،¼ظننت قائم

                                                
لزم املقصود بدون ما هو توطية ووسيلة، ولو اقتصر على ذكر األول يلزم ذكر التوطية والوسيلة ي

وترك املقصود، وألنّ هذه األفعال تدخل على املبتدأ واخلرب فكما أنّ املبتدأ ال بد له من خرب 
احد؛ ألنّ وبالعكس فكذا ال بد ألحد مفعوليها من اآلخر، وألنّ املفعولني معاً مبنـزلة اسم و

مضموما معاً هو املفعول به يف احلقيقة فلو حذف أحدمها كان كحذف بعض أجزاء الكلمة 
  .وغريه" غ. "الواحدة

 باالقتصار ¼علمت زيداً½: وإذا مل جيز االقتصار على أحد مفعوليها فال تقول:  أي]فال تقول[ :قوله  )١(
  .ى املفعول الثاين باالقتصار عل¼علمت فاضالً½على املفعول األول، وال 

جواز إبطال عملها لفظاً ومعىن إذا توسطت :  أفعال القلوب جواز اإللغاء أيصوامن خ:  أي]ومنها[ :قوله  )٢(
، وإنما جاز ¼زيد قائم ظننت½:  أو تأخرت عنهما حنو¼زيد ظننت قائم½: تلك األفعال بني املفعولني حنو

ستقلّ لصحة احلمل فيمتنعان عن كوما معمولني مع ضعف اإللغاء يف الصورتني؛ ألنّ مفعوليها كالم م
 إشارة إىل جواز عملها فيجوز الوجهان إالّ أنّ اإلعمال ¼جواز اإللغاء½: العامل بالتوسط والتأخر، ويف قوله

 ¼إذا توسطت أو تأخرت½: إنهما متساويان، ويف قوله: أوىل عند التوسط واإللغاء أوىل عند التأخر، وقيل
ظننت زيد ½: شارة إىل أا إذا تقدمت ال جيوز اإللغاء، وقد نقل عن البعض جواز اإللغاء عند التقدم حنوإ

:  مثالً¼زيد ظننت قائم½ أنّ هذه األفعال عند اإللغاء تكون مبعىن املصدر الواقع ظرفاً فمعىن اعلمو، ¼قائم
  .وغريه" غ. "¼زيد قائم يف ظني½

جيب إبطال عملها لفظاً دون معىن إذا :  أفعال القلوب أا تعلّق، أيصواخمن :  أي]ومنها[ :قوله  )٣(
وقعت قبل االستفهام أو قبل النفي أو قبل الم االبتداء، وإنما تعلّق هذه األفعال قبل هذه احلروف؛ ألنّ 
هذه احلروف تقع يف صدر اجلملة وضعاً فاقتضت بقاء صورة اجلملة على حاهلا، وهذه األفعال 

نصب اجلزئني، فوجب التوفيق بينهما فروعيت احلروف من حيث اللفظ حيث :  تغيريها أيتوجب
أبطل إعمال األفعال لفظاً، وروعيت األفعال من حيث املعىن حيث أعملت معىن، وإنما مسي إبطال 

غاة ؛ ألنها عند تعليقها ال هي ذات عمل وال هي مل¼تعليقاً½عمل أفعال القلوب لفظاً وإعماهلا معىن 
فشات باملرأة املعلّقة وهي الّيت يدعها زوجها من غري طالق، فال هي ذات زوج وال هي فارغة 
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 ،¼الدار يف زيد ما علمت½ :حنو النفي وقبل ،¼عمرو أم عندك أزيد
 أن جيوز أا: )١(ومنها ،¼منطلق لزيد علمت ½حنو االبتداء الم وقبل
 ¼منطلقاً يِنعلمت ½:حنو واحد لشئ ضمريين هاومفعولُ هافاعلُ يكون

 )٢(¼إمت ½معىنِب¼ ظننت ½يكون قد أنه واعلم ¼فاضالً كظننت½و
 معىنِب¼ وجدت½و¼ أبصرت ½معىنِب¼ رأيت½و¼ عرفت ½معىنِب¼ علمت½و
 من حينئٍذ تكون فال فقط، واحداً مفعوالً فتنصب ،¼ةالضالّ أصبت½

 الفاعل لتقرير وضعت أفعال هي)٣(الناقصة األفعال :. القلوب أفعال
                                                

أنّ اإللغاء جائز ال واجب والتعليق واجب، : والفرق بني اإللغاء والتعليق من وجهني أحدمهاعنه، 
  .وغريمها" شق، غ. "معىنأنّ اإللغاء إبطال العمل لفظاً ومعىن والتعليق إبطال العمل لفظاً ال : والثاين

 أفعال القلوب أا جيوز أن يكون فاعلها ومفعوهلا األول ضمرين صواخمن :  أي]ومنها[ :قوله  )١(
؛ ألنّ ¼ينين وشتمتضربت½: متصلني لشئ واحد ومفعوهلا الثاين مظهراً، خبالف سائر األفعال فال يقال

 واملؤثّر يغاير املتأثّر لفظاً ومعىن ومها ههنا متحدان األصل أن يكون الفاعل مؤثّراً واملفعول متأثّراً،
شتمت ½ و¼ضربت نفسي½: معىن، فال بد من تغايرمها لفظاً حلصول املغايرة بقدر اإلمكان، فيقال

؛ ألنّ مفعول هذا الباب يف احلقيقة هو الثاين وذكر األول توطية إىل ¼علمت½ خبالف باب ¼نفسي
  ".غ. " الباب اتحاد الفاعل واملفعولذكر الثاين فال يلزم يف هذا

 ﴾وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني﴿: فهو من الظنة مبعىن التهمة، ومنه قوله تعاىل ]مبعىن اتهمت[ :قوله  )٢(
 ومنه ¼عرفت½ مبعىن ¼علمت½و، مبتهم:  بالظاء املعجمة على بعض القراءة أيِنٍنيظََِب ]٢٤: التكوير[

 وإن كان من أفعال ¼عرفت½ و]٦٥: البقرة [﴾قَد عِلمتم الَِّذين اعتدواْ ِمنكُم ِفي السبِتولَ﴿: قوله تعاىل
فَانظُر ﴿ : ومنه قوله تعاىل¼أبصرت½ مبعىن ¼رأيت½القلوب لغة لكنه ال يتعدى إىل املفعولني استعماالً، و

 ¼صرت ذا حسبة½ مبعىن ¼حسبت½ و،¼أصبت½ مبعىن ¼وجدت½، و]١٠٢: الصافات[﴾ماذَا ترى
 فإذا كانت هذه األفعال هلذه ¼كفلت به½ مبعىن ¼زعمت½خئيالً، و:  أي¼صرت ذا خال½ مبعىن ¼خلت½و

  ".غ. "املعاين فتنصب مفعوالً واحداً فقط ال مفعوالً آخر فال تكون حينئذ من األفعال القلوب
  فعل شرع يف تقسيم آخر له باعتبار التمام ملّا فرغ عن التقسيم املذكور لل]األفعال الناقصة[ :قوله  )٣(
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 ¼بات½و ¼ظل½و ¼صار½و ¼كان½ وهي مصدرها،)١(صفة غري صفة على
 ،معناها حكم نسبتها إلفادة ةاإلمسي اجلملة على)٢(تدخل ،آخرها إىل

 على ¼كان½و ،¼قائماً زيد كان ½:فتقول يالثاِن وتنصب لَاألو )٣(فترفع
 املاضي يف اعلهالف خربها ثبوت على تدلّ وهي ناقصة: )٤(أقسام ثالثة

                                                
، وإنما ¼األفعال الناقصة½: والنقصان، مثّ الناقصة معدودة فآثرها بالذكر ليعلم أنّ ما سواها تامة فقال

 لنقصاا من سائر األفعال؛ ألنّ سائر األفعال يدلّ على احلدث والزمان وهذه األفعال ¼ناقصة½مسيت 
 فقط، وألنّ سائر األفعال يتم مبرفوعه وهذه األفعال ال تتم مبرفوعها بل حتتاج ال تدلّ إالّ على الزمان

إىل املنصوب، وعن الزجاج ومن تابعه أا حروف لكوا دالّة على معىن يف غريها حيث جاءت 
 ."ي". لتقرير خرب املبتدأ على صفة غري صفة املصدر

فعال الناقصة، وإنما وصف الصفة ذا؛ ألنه ما من غري صفة مصدر األ:  أي]إخل... غري صفة[ :قوله  )١(
 مثالً يدلّ على تقرير فاعله على صفة ¼ضرب½ـفعل إالّ وهو موضوع لتقرير الفاعل على صفته ف

الضرب إالّ أنّ تلك الصفة مصدره، وأما الصفة الّيت يدلّ األفعال الناقصة على تقرير فاعلها عليها هي 
  ".ي. "غري مصدرها وهي األخبار

:  إنما تدخل هذه األفعال على اجلملة االمسية إلفادة نسبتها حكم معناها أي]إخل... تدخل[ :قوله  )٢(
 ¼صار½، أوانتقال كما يف ¼كان½لتفيد هذه األفعال حكم معناها يف خربها من مضي كما يف 

، أونفي كما يف ¼دامما½، أوتوقيت كما يف ¼ما برح½ و¼ما فتئ½ و¼مازال½دوام كما يف  ومرادفاا، أو
انتقل زيد ½: ¼صار زيد غنيا½، ومعىن ¼زيد قائم يف الزمان املاضي½: ¼كان زيد قائماً½، فمعىن ¼ليس½

  ".ي. " وعلى هذا فقس¼من الفقر إىل الغناء
هذه األفعال اجلزَء األول من اجلملة االمسية لكونه فاعالً هلا ويسمى امساً هلا، :  أي]فترفع[ :قوله  )٣(

كان ½: وتنصب اجلزَء الثاين لكونه مشبهاً باملفعول به يف توقّف الفعل عليه ويسمى خرباً هلا، فتقول
  ".و. "، برفع األول ونصب الثاين¼زيد قائماً

تامة وإنما مسيت هذه تامة؛ ألا : ناقصة والثاين: بل هي على أربعة أقسام األول] على ثلثة أقسام[ :قوله  )٤(
وكَانَ ِمن ﴿: كقوله تعاىل¼ صار½مبعىن : زائدة والرابع: اعل فال حيتاج إىل اخلرب، والثالثتتم بالف
٣٤: البقرة [﴾الْكَاِفِرين[صار منهم، ومثال الكلّ قوله تعاىل:  أي :﴿قَلْب ن كَانَ لَهِلم﴾]غ. "]٣٧: ق."  
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ِكيماً﴿ :حنو دائماً اإمِليماً حع حنو منقطعاً أو ]١٧: النساء[﴾كَانَ اللّه: 
: أي¼ القتال كان ½:حنو¼ حصل½و ¼ثبت ½معىنِب وتامة ،¼اشاب زيد كان½

  :شعر الشاعر كقول جملةالْ معىن سقاطهاإب ريتغي ال وزائدة القتال، حصل
اد١(ِجي(ِبأَ يِنبي ٍركْب تسىام  الْ انَكَ ىلَعمسوِعالْ ِةماِبر  

 ¼أصبح½و ،¼اغني زيد صار ½:حنو)٢(لالنتقال ¼صار½و مة،املسو على: أي
 األوقات بتلك اجلملة مضمون اقتران على)٣(تدلّ ¼أضحى½و ¼أمسى½و

 معىنوِب الصبح، وقت يف ذاكراً كان: أي¼ ذاكراً زيد أصبح ½:حنو
                                                

 من التسامي مبعىن الرفعة ¼تتسامى½:  اجلياد هي اخليل السريعة، وتسامى أصله]إخل... جياد[ :قوله  )١(
والعلو فحذفت إحدى التائني ختفيفاً، واملسومة بفتح الواو اخليل الّيت جعل عليها عالمة، والِعرب 

: ، وقوله¼ أيب بكربين½ مبتدأ مضاف إىل ¼جياد½: بكسر العني مجع عريب وهو صفة املسومة، وقوله
 زائدة ال يتغير حبذفها معىن أصل ¼كان½لّق به، ولفظة  متع¼إخل... على كان½:  خربه، وقوله¼تسامى½

  ."ي" .¼أي على املسومة½: اجلملة كما بينه بقوله
انتقل من الفقر إىل الغناء، أو من :  أي¼صار زيد غنيا½:  إما من صفة إىل صفة حنو]لالنتقال[ :قوله  )٢(

صار زيد من مكّة إىل ½: كان حنو، أو من مكان إىل م¼صار الطني خزفاً½: حقيقة إىل حقيقة حنو
، وإنما ¼إىل½ـ، وعالمته أن يتعدى ب¼صار زيد من بكر إىل عمرو½: ، أو من ذات إىل ذات حنو¼املدينة

:  أي¼آل زيد غنيا½:  حنو¼صار½ مع أا مبعىن ¼استحال½ و¼ارتد½ و¼رجع½ و¼آل½مل يذكر املص 
صار يعقوب : أي ]٩٦ :يوسف[﴾فَارتد بِصرياً، و﴿صار مقيماً:  أي¼رجع زيد مقيماً½صار غنيا، و

يصري مؤدة؛ ألنّ هذه األفعال :  أي¼إنّ العداوة يستحيل مؤدة½على نبينا وعليه الصالة والسالم بصرياً، و
  ".و. "¼صار½ـ فلم يذكرها اكتفاء ب¼صار½ـملحقة ب

ملة الواقعة بعدها بتلك األوقات، وهي تلك األفعال الثلثة على اقتران مضمون اجل:  أي]تدلّ[ :قوله  )٣(
 ¼أضحى زيد حريناً½ و¼أمسى زيد مسروراً½ و¼أصبح زيد ذاكراً½: الصباح واملساء والضحى حنو

 على اقتران مضمون اجلملة وهو ذكر زيد بوقت الصباح، وعلى هذا ¼أصبح½فاملثال األول يدلّ فيه 
  ."ي". القياس املثاالن األخريان



  
  

 

 الصباح يف دخل½ معىنِب ةوتام ،¼اغني زيد أصبح ½:حنو)١(¼صار½
 جملةالْ مضمون اقتران على)٢(نيدالّ ¼بات½و ¼ظلّ½و ،¼واملسا والضحى
 ¼فتئ ما½و)٣(¼مازال½و ،¼صار½ معىنوِب ،¼كاتباً زيد ظلّ ½:حنو بوقتيهما

 لهِبقَ مذ لفاعلها خربها ثبوت استمرار على تدلّ ¼انفك ما½و ¼برح ما½و
 على)٥(يدلّ ¼دام ما½و ،النفي حرف)٤(ويلزمها ،¼أمرياً يدز مازال ½:حنو

                                                
أصبح وأمسى ½:  حنو¼صار½وقد تكون هذه األفعال الثلثة مبعىن :  أي]¼صار½ىن ومبع[ :قوله  )١(

:  حنو¼دخل يف الصباح واملساء والضحى½صار غنيا، وقد تكون تامة مبعىن :  أي¼وأضحى زيد غنيا
  ".ي. "دخل زيد يف الصباح واملساء والضحى:  أي¼أصبح وأمسى وأضحى زيد½

 على اقتران مضمون اجلملة الواقعة بعدمها بوقتيهما ومها النهار والليل ¼بات½ و¼ظلّ½:  أي]دالّني[ :قوله  )٢(
حصل نومه يف متام الليل، : أي¼بات زيد نائماً½حصل كتابته يف متام النهار، و:  أي¼ظلّ زيد كاتباً½: حنو

 ¼شاب شيخاًبات ال½صار شابا، و:  أي¼ شاباالصيبظلّ ½:  حنو¼صار½ مبعىن ¼بات½ و¼ظلّ½وقد يكون 
  ".ي. "¼بت بيتاً طيباً½ و¼ظلت مبكان لطيف½: صار شيخاً، وقد يكونان تامتني على قلّة حنو: أي

 تدلّ هذه األفعال األربعة على استمرار ثبوت خربها لفاعلها مذ قبل الفاعل ]إخل... ما زال[ :قوله  )٣(
رار مذ كان الفاعل قابالً وصاحلاً له أنّ ذلك اخلرب ثابت للفاعل على وجه االستم: ذلك اخلرب، يعين
 فإنه ال يفهم منه أنه كان أمرياً يف حال كونه طفالً بل يفهم أنه ¼ما زال زيد أمرياً½: يف املعتاد حنو

  ".غ. "مازال أمرياً مذ كان قابالً وصاحلاً لإلمارة
لثبوت النفي بدخول أدواته عليها ويلزم هذه األفعال األربعة إذا أريد ا استمرار ا:  أي]ويلزمها[ :قوله  )٤(

وإنما ، ال تفتأ:  أي]٨٥: يوسف[﴾اهللا تفْتأُ تذْكُر يوسفت﴿: لفظاً وهو ظاهر، أو تقديراً كقوله تعاىل
لزمها النفي بدخول أدواته عليها؛ ألنّ معىن هذه األفعال النفي ودخول النفي عليها يفيد اإلثبات؛ ألنّ 

 يلزمها النفي بدخول أدواته مل يلزم نفي النفي املستلزم لالستمرار املقصود نفي النفي إثبات، فلو مل
 أو ¼الَ½ أو ¼لَن½، وإن كانت مضارعة يلزمها ¼الَ½ أو ¼ما½منها، مثّ إن كانت األفعال ماضية يلزمها 

  .وغريه" و. "¼ما½
 ثبوت خربها لفاعلها، فمعىن على تعيينه مبدة:  على توقيت أمر أي¼مادام½كلمة :  أي]دلّي[ :قوله  )٥(

؛ ألنها ¼مادام½، وال بد من كالم مستقلّ باإلفادة قبل ¼أقوم مدة جلوس زيد½: ¼أقوم مادام زيد جالساً½
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 ،¼جالساً األمري دام ما أقوم ½:حنو لفاعلها خربها ثبوت ةمدِب أمر توقيت
 عرفت وقد ،مطلقاً :وقيل حاالً جملةالْ معىن نفي على يدلّ)١(¼ليس½و
٢(أحكامها ةبقي(القسم يف نعيدها فال لاألو .: الْ أفعالمبةقار)هي)٣ 

 )٥(لاألو أقسام، ثالثة وهي ،لفاعلها)٤(خربالْ دنو على للداللة وضعت أفعال
                                                

ظرف والظرف معمول وفضلة فال بد من عامل من حيث إنه معمول وال بد من تقدم الكالم من حيث 
 من غري تقدم الكالم ¼ما دمت جالساً½: ، وال تقول¼اًاجلس مادام زيد جالس½: إنه فضلة كما يف قولك

  ".غ ".¼خرجت يوم اجلمعة½:  فقط بل ال بد من فعل حنو¼يوم اجلمعة½: كما ال تقول
اآلن، وهذا :  أي¼ليس زيد قائماً½: يف زمان احلال حنو: يدلّ على نفي معىن اجلملة حاالً أي] وليس[ :قوله  )١(

غري مقيد بكونه حاالً أو غريه، ولذلك :  على نفي معىن اجلملة مطلقاً أيهو يدلّ: مذهب اجلمهور، وقيل
: ، وتارة بزمان املاضي كما يف قول القائل¼ليس زيد قائماً اآلن½:  تارة بزمان احلال كما تقول¼ليس½يقيد 

: هود [﴾ لَيس مصروفاً عنهمأَالَ يوم يأِْتيِهم﴿: ، وتارة بزمان االستقبال كما يف قوله تعاىل¼ليس خلق اهللا مثله½
 فهذا نفي لكون العذاب مصروفاً عنهم يوم القيامة فهو للنفي ىف املستقبل، وهذا مذهب سيبويه، وأجيب ]٨

  .وغريه" و"بأنّ كالمنا يف الوضع وما ذكرمت يف االستعمال والوضع يف احلال فقط 
 الناقصة من جواز تقدمي أخبارها على أمسائها يف الكلّ، بقية أحكام األفعال:  أي]بقية أحكامها[ :قوله  )٢(

 قد ¼ليس½، واخلالف يف ¼ما½وعلى نفس األفعال يف العشرة األول، وعدم جواز ذلك فيما يف أوله 
  .إخل... عرفت

. ..أفعال املقاربة½:  ملّا فرغ عن األفعال الناقصة شرع يف أفعال املقاربة فقال]أفعال املقاربة[ :قوله  )٣(
وإنما ذكرها بعد األفعال الناقصة؛ ألنها مثلها يف اقتضاء االسم واخلرب؛ ألنها وضعت لتقرير ، ¼إخل

وهو كونه فعالً مضارعاً، وخرب األفعال الناقصة أعم الفاعل على صفة خمصوصة، إالّ أنّ خربها أخص.  
صوالً أو أخذاً فيه، فهي على ثلثة للداللة على قربه للفاعل رجاء أو ح:  أي]على دنو اخلرب[ :قوله  )٤(

  .أقسام األول لقرب رجاء اخلرب للفاعل، والثاين لقرب حصوله له، والثالث لقرب األخذ والشروع فيه
غري متصرف؛ ألنه :  وهو فعل جامد أي¼عسى½القسم األول املوضوع لقرب الرجاء :  أي]األول[ :قوله  )٥(

، واإلنشاءات يف األغلب من معاين احلروف واحلروف ال ¼لعلّ½ـمتضمن إلنشاء الطمع والرجاء ك
  عسى½أنه يتصرف يف بعض صيغ املاضي املعلوم، صيغتان منها للغائب ومها ": مح"يتصرف فيها، ويف 
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 )١(وهو املاضي غري منه يستعمل ال جامد فعل وهو ،¼عسى½ وهو للرجاء
 عسى ½:حنو ¼أنْ½ مع مضارع فعل خربه أنّ إالّ ¼كاد½ مثل العمل يف
 يقوم أن عسى ½:حنو امسه على خربالْ تقدمي وجيوز ،¼يقوم أن زيد
 للحصول)٣(يوالثاِن ،¼يقوم زيد عسى ½:حنو ¼أن½)٢(حيذف وقد ،¼زيد
 وقد ،¼يقوم زيد كاد ½:حنو ¼أن½ دون مضارع وخربه ،¼كاد½ وهو
 يف والشروع لألخذ)٤(والثالث ،¼يقوم أن زيد كاد ½:حنو ¼أن½ تدخل

                                                
  .¼عسيت½: ، وواحدة للمتكلّم يقال¼ عسيتما عسينتعسيِت½: ، وثلث للمخاطبة يقال¼عست هند½ و¼زيد

 يف رفع االسم وكون خربه فعالً مضارعاً إالّ أنّ خرب ¼كاد½ يف العمل مثل ¼ىعس½:  أي]وهو[ :قوله  )١(
:  أي¼عسى زيد أن يقوم½:  حنو¼أنْ½ فعل مضارع بغري ¼كاد½ وخرب ¼أنْ½ فعل مضارع مع ¼عسى½

 يف حملّ النصب على أنه خربه، ¼أن يقوم½ و¼عسى½ مرفوع على أنه اسم ¼زيد½ـقارب زيد القيام، ف
 على هذا االستعمال تام، وعلى ¼عسى½ـ خروج زيد، فبرقَ:  أي¼أن خيرج زيدعسى ½: وتقول

  .وغريه" غ"االستعمال األول ناقص 
 ¼عسى½ فخرب ¼أنْ½ بغري ¼كاد½ وخرب ¼كاد½ـ؛ ألنه مشابه ب¼عسى½ من خرب ]¼أنْ½وقد حيذف [ :قوله  )٢(

  :، ومنه قول الشاعر¼أنْ½أيضاً قد يكون بغري 
 مى الْهسِهعِفي تيسأَم الَِّذي  بقَِري جفَر اَءهرنُ وكُوي  

  

، وخربه فعل مضارع ¼كاد½القسم الثاين املوضوع لقرب حصول اخلرب للفاعل :  أي]والثاين[ :قوله  )٣(
 على خربه تشبيهاً له ¼أنْ½ تدلّ على االستقبال املنايف للحال، وقد تدخل ¼أنْ½؛ ألنّ ¼أنْ½بدون 

، فلما كان كلّ واحد منهما ¼كاد½ـ تشبيهاً له ب¼عسى½ عن خرب ¼أنْ½ما أنه حتذف  ك¼عسى½ـب
  ".و. "مشااً لآلخر أعطي لكلّ واحد منهما حكم اآلخر من وجه

 مبعىن ¼طفق½القسم الثالث املوضوع لقرب األخذ والشروع يف اخلرب وهو :  أي]والثالث[ :قوله  )٤(
 مبعىن ¼كرب½ و¼طفق½ مبعىن ¼جعل½، و¼ضرب½د جاء من  وق¼مسع½أخذ يف الفعل، وهو من باب 

، واستعمال هذه األفعال ¼شرع½ مبعىن ¼أخذ½ إذا دنت للغروب، و¼كربت الشمس½:  يقال¼قرب½
   يف اقتضاء كلّ واحد منهما امساً وخرباً، ويف كون خربمها فعالً مضارعاً¼كاد½األربعة مثل استعمال 
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 ¼كاد½ مثل هاواستعمالُ ،¼أخذ½و ¼كرب½و ¼جعل½و ¼طفق½ وهو الفعل
. ¼كاد½و ¼عسى½ مثل هاواستعمالُ)١(¼أوشك½و ،¼يكتب يدز طفق ½:حنو
: فعال إلنشاء)٣(ما وضع)٢(بالتعج أفعله ما½ :صيغتان وله ب،التعج¼ 
 ضمري ¼أحسن½ ويف ،زيداً أحسن شيء أي: أي)٤(¼زيداً أحسن ما ½:حنو
 امِم إالّ بنياني وال، )٥(¼بزيد أحسن ½:حنو ¼به أفعل½و ،فاعله وهو

                                                
  .]٢٢: األعراف [﴾ِفقَا يخِصفَاِنوطَ﴿: ، قال اهللا تعاىل¼أنْ½دون 

 فتكون من القسم الثالث، واستعماهلا مثل ¼طفق½:  مبعىن أسرع، عطف على قوله]¼أوشك½و[ :قوله  )١(
أوشك ½: ضية للخرب حنوتقيف كوا م:  يف وجهيها أي¼عسى½ فتارة تستعمل مثل ¼كاد½ و¼عسى½

 يف اقتضاء ¼كاد½، وتارة تستعمل مثل ¼أوشك أن جيئ زيد½:  وكوا مستغنية عنه حنو¼زيد جيئ
  .¼أوشك زيد جييء½:  حنو¼أنْ½االسم واخلرب ويف كون اخلرب بدون 

، وجيوز ¼فعال التعجب½:  ملّا فرغ عن أفعال املقاربة شرع يف فعلي التعجب فقال]فعال التعجب[ :قوله  )٢(
أفعال ½: نما يكون للجنس، وأن يقال بصيغة اإلفراد نظراً إىل أنّ التعريف إ¼فعل التعجب½: أن يقال
 بصيغة التثنية بالنظر إىل نوعي صيغته، ¼فعال التعجب½:  بصيغة اجلمع نظراً إىل كثرة أفراده، وقوله¼التعجب

  ".غ. " عند استعظام شئ خرج عن حد نظائره وخفي سببهحيصلوالتعجب انفعال النفس 
 ¼أنا متعجب½ و¼عجبت½ب، وفيه احتراز عن حنو ما وضع إلجياد التعج:  أي]ما وضع[ :قوله  )٣(

  .؛ ألنها ألفاظ إخبارية واإلنشاء إثبات أمر مل يكن¼أنت متعجب½و
 ¼شئ أحسن زيداً½:  إما مبتدأ نكرة عند سيبويه واخلليل، وأصله¼ما½ـ ف]ما أحسن زيداً[ :قوله  )٤(

 ¼الّذي½أو موصولة مبعىن ،  على اخلربيةالفعل والفاعل واملفعول به مرفوع: واجلملة الّيت بعده أعين
عند األخفش واجلملة الّيت بعدها صلة وهي مع الصلة يف موضع الرفع على االبتداء، وخربه حمذوف 

أي ½: ، أو استفهامية عند البعض فهي مبتدأ وما بعدها خربها وتقديره¼الذي أحسن زيداً شئ½: تقديره
  ."ي" .¼شئ أحسن زيداً

 ارور ههنا فاعل عند سيبويه فاهلمزة للصريورة، والباء زائدة كما يف قوله ]ن بزيدأحس[ :قوله  )٥(
، ¼صار زيد ذا حسن½ :¼أحسن بزيد½ فيكون معىن ]٧٩: النساء[﴾وكَفَى ِباللِّه شِهيداً﴿: تعاىل

والَ ﴿:  عند األخفش فاهلمزة للتعدية، والباء زائدة للتأكيد يف املفعول كما يف قوله تعاىلومفعول
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١(بىني(التفضيل، أفعل نهم لويتوص)ما½ مثلِب املمتنع يف)٢ استخراجاً أشد¼ 
 التفضيل، اسم يف عرفت كما يالثاِن يف ¼باستخراجه أشدد½و ل،األو يف
 أجاز يمازِنوالْ، )٤(فصل وال تأخري وال بتقدمي)٣(فيهما فالتصر جيوز وال

  .¼زيداً اليوم أحسن ما ½:حنو بالظرف)٥(الفصل
                                                

أَسِمع ِبِهم ﴿: ، ويؤيده جواز حذفه كما جاء يف قوله تعاىل]١٩٥: البقرة[﴾أَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِةِبتلْقُواْ 
ِصرأَباجعله حسناً :  أي¼أحسن أنت بزيد أو زيداً½:  فيكون الضمري فيه فاعله أي]٣٨: مرمي [﴾و

  ".ي. "مبعىن ِصفْه به
 التفضيل منه ¼أفعل½وإنما ال يبىن فعل التعجب إالّ من شئ يصح بناء  ]إخل... يبىنا ممإالّ [ :قوله  )١(

ملشاته له من حيث إنّ كال منهما للتأكيد واملبالغة، فال يبىن فعل التعجب إالّ من الثالثي ارد 
 حيث ال ¼مات زيد½ احترازاً عن ¼القابل للتفاوت½: القابل للتفاوت ليس بلون وال عيب، وإنما قلنا

؛ ألنّ املوت ال يقبل الزيادة والنقصان فال يكون موت شخص أزيد من ¼ما أموت زيد½: يقال فيه
 التفضيل، وقلّ ¼أفعل½موت آخر أو أنقص منه، واألكثر أن يتعجب من الفاعل ال من املفعول كما يف 

  ".غ. " وجوزه سيبويه قياساً¼ما أعطاه½، وشذّ ¼ما أشغله½ و¼ما أشهره½
الرباعي أو الثالثي : يتوصل يف الفعل الّذي امتنع بناء فعل التعجب منه أي:  أي]إخل... يتوصل[ :قوله  )٢(

أشدد ½ و¼ما أشد استخراجاً½املزيد فيه أو الثالثي ارد مما فيه لون أو عيب ظاهري مبثل 
ءه منه ويوقع بعد ذلك مصدر فعل امتنع  أوالً فعل التعجب من فعل ال ميتنع بنايبىن:  أي¼باستخراجه

 ¼ما أحسن استغفاراً½: بناءه منه منصوباً على سبيل املفعول يف األول، وجمروراً بالباء يف الثاين حنو
  ".غ. " وحنو ذلك¼أقبح بدحرجته½ و¼ما أقبح دحرجة½، و¼أحسن باستغفاره½و

 وال ¼ما زيد أحسن½: قدمي وتأخري فال يقاليف فعلي التعجب بت:  أي]ال جيوز التصرف فيهما[ :قوله  )٣(
  . بتقدمي املفعول وارور وتأخري الفعل عنهما¼بزيد أحسن½

 والفعل ¼ما½وال جيوز التصرف فيهما بإيقاع الفصل بني فعل ومعموله، وبني :  أي]وال فصل[ :قوله  )٤(
النقل إىل التعجب جريا جمرى ؛ ألنهما بعد ¼ما زيداً أحسن½ وال ¼ما أحسن اليوم زيداً½: فال يقال

  ".غ. "األمثال فال يتغيران كما أنّ األمثال ال تغير
  ، وأجاز¼ما أحسن بالرجل أن يصدق½:  ِلما مسع من العرب قوهلم]إخل... أجاز الفصل[ :قوله  )٥(
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 :١(أفعال(ملدحا إلنشاء وضع ما والذم)أو مدح)٢ ذم، فله املدح اأم 
أو  ،¼زيد الرجل نعم ½:حنو بالالم فمعر اسم)٤(وفاعله)٣(¼معِن½ :فعالن

                                                
 خالفاً البن ¼يكون½ وال يقاس عليه لفظ ¼ما كان أحسن زيداً½:  حنو¼كان½األكثرون الفصل بكلمة 
ما أمسى ½و-الضمري للغداوة- ¼ما أصبح أبردها½:  حنو¼أمسى½ و¼أصبح½ـكيسان، وشذّ الفصل ب

وهو مقصور على السماع، مثّ املراد بالظرف الظرف املتعلّق بصيغيت -الضمري للعشية-¼إدفائها
: فال يقالالتعجب خبالف الفصل بالظرف الّذي ال يكون متعلّقاً ما فإنه ال جيوز به الفصل باالتفاق 

  .وغريه" غ ".¼أحسن½ـ ال ب¼لقيته½ـ متعلّق ب¼أمس½؛ ألنّ ¼لقيته فما أحسن أمس زيداً½
:  ملّا فرغ عن بيان فعلي التعجب شرع يف بيان أفعال املدح والذم فقال]إخل... أفعال[ :قوله  )١(

  .¼إخل... أفعال½
د مدحته وأنشأت مدحه بأنه نعم الرجل،  فق¼نعم الرجل زيد½:  فإذا قلت]إخل... إلنشاء مدح[ :قوله  )٢(

 أيضاً ¼ذممت½ و¼مدحت½ و¼عور خالد½ و¼قنع بكر½ و¼شرف عمرو½ و¼كرم زيد½حنو : فإن قلت
 ¼نعم الرجل½إنّ املدح والذم الزم له لكنه غري موضوع هلما خبالف : كذلك فيصدق احلد عليه، قلنا

 بأنّ األول ¼كثري من الرجال لقيتهم½ و¼لقيتهمكم رجل ½حيث وضع هلذا الالزم، وهذا هو الفرق بني 
موضوع إلنشاء التكثري خبالف الثاين فإنه وإن كان الزماً لذلك لكنه غري موضوع لإلخبار عن 

  ".غ. "التكثري، فاعرف فهذا فرق دقيق
ح الفاء  بفت¼نِعم½:  وهو فعل ماض وقد جاء فيه أربع لغات¼نعم½أحد فعلي املدح :  أي]¼نعم½[ :قوله  )٣(

 بكسر الفاء وإسكان العني وهي ¼ِنعم½ بفتح الفاء وإسكان العني، و¼نعم½وكسر العني وهي األصل، و
 بكسر الفاء والعني، مثّ اختلفوا يف فعليته فزعم غري ¼ِنِعم½األكثر عند بين متيم إذا قصد به املدح، و

، ¼يا نعم املوىل½: النداء عليه حنوالكسائي من الكوفيني أنه اسم، واستدلّوا على ذلك بدخول حرف 
واجلواب أنه حممول على حذف املنادى، واتصالُ تاء التأنيث الساكنة واستتار الضمري فيه حجة 

  ".غ. "عليهم، والباقون على أنه فعل، واستدلّوا باتصال تاء التأنيث الساكنة واستتار الضمري فيه
ف بالالم، وهذه الالم للعهد الذهين ليحصل املبالغة يف  اسم معر¼نعم½فاعل :  أي]فاعله[ :قوله  )٤(

املدح؛ ألنّ الالم ملّا كانت للعهد الذهين يكون املعهود ا واقعاً على واحد غري معين ابتداء مثّ 
معيناً بذكر املخصوص بعده فيكون الكالم مشتمالً على اإلمجال والتفصيل وهو أوقع يف يصري 

  .وغريه" و. "¼نعم الرجل زيد½:  حنو¼نعم½باب النفس، وهذا هو املناسب ل
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 يكون وقد ،¼زيد الرجل غالم نعم ½:حنو بالالم فاملعر إىل)١(مضاف
 أو¼ زيد رجالً نعم ½:حنو منصوبة بنكرة متييزه وجيب مضمراً)٢(فاعله
 هي، شيئاً نعم: أي ]٢٧١: البقرة[﴾فَِنِعما ِهي﴿:تعاىل قوله حنو)٣(¼ما½بـ
 ،¼زيد ذاحب ½:حنو)٤(¼ذاحب½و ،¼باملدح املخصوص½ ىيسم ¼زيد½و

                                                
فاعله معرف بالالم أو مضاف إىل املعرف :  أي¼معرف بالالم½:  عطف على قوله]أو مضاف[ :قوله  )١(

 أو ¼نعم ابن غالم الرجل عمرو½:  أو بواسطة حنو¼نعم غالم الرجل زيد½: بالالم، إما بغري واسطة حنو
نعم ابن غالم وزير ملك الشام ½:  أو بوسائط حنو¼ أخي الرجل بكرنعم ابن غالم½: بواسطتني حنو

  ".غ. " وهلم جرا¼خالد
نعم ½ أخصر من ¼نعم رجالً زيد½ مضمراً لالختصار؛ إذ ¼نعم½فاعل :  أي]قد يكون فاعله[ :قوله  )٢(

تفسري : أي، وألنه إضمار على شريطة التفسري وفيه مبالغة يف املدح، وحينئذ جيب متييزه ¼الرجل زيد
 أو مضافة إىل نكرة ¼نعم رجالً زيد½: املضمر بنكرة منصوبة على التمييز مفردة كانت النكرة حنو

، وإنما وجب ¼نعم حسن الوجه أنت½:  أو إىل معرفة إضافة لفظية حنو¼نعم ضارب رجل زيد½: حنو
  .ملخصاً" ي. " ضمرياً¼نعم½متييزه بالنكرة؛ ألنه لو مل يذكر متييز مل يفهم أنّ يف 

 ¼ما½ـجيب متييز ذلك املضمر بنكرة منصوبة أو ب: ، أي¼بنكرة½:  عطف على قوله]¼ما½ـأو ب[ :قوله  )٣(
: نعم شيئاً هي، أي:  أي]٢٧١: البقرة[﴾ِنِعما ِهيَ﴿: املنصوبة احمللّ على التمييز حنو قوله تعاىل

 والصلة ¼نعم½ـ فاعل ل¼الذي½ولة مبعىن  موص¼ما½: إبداءها، وقال الفراء وأبو علي: الصدقات، أي
، وقال سيبويه ¼نعم الذي فعله هي الصدقات½:  خمصوصة باملدح أي¼هي½بتمامها حمذوفة؛ ألنّ 

 ¼هي½ فاعل لكونه ذا الالم و¼ما½ـ ف¼نعم الشئ هي½:  معرفة تامة مبعىن الشئ أي¼ما½: والكسائي
عد الفاعل يف األمثلة املذكورة يسمى املخصوص زيد الواقع ب:  أي¼وزيد½: خمصوصة باملدح، قوله

  .وغريه" مد ".¼زيد نعم الرجل½: باملدح، وقد جاء جواز تقدميه فيقال
، وهو مركّب من فعل ماض ومن ¼حبذا½وثاين فعلي املدح :  أي¼نعم½:  عطف على قوله]وحبذا[:قوله  )٤(

 فاعله، وال يتغير عن حاله فال يثنى وال ¼ذا½ فعل املدح و¼حب½ـ ف¼حبذا زيد½:  اسم اإلشارة حنو¼ذَا½
 جلريانه جمرى األمثال ¼حبذا هند واهلندان واهلندات½ و¼حبذا زيد والزيدان والزيدون½: جيمع فيقال
  .وغريه" و. "الّيت ال تغير
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½١(وجيوز ،¼زيد½ باملدح واملخصوص ¼ذا½ وفاعله املدح فعل ¼حب( 
 زيد ذاحب½و ¼زيد رجالً ذاحب ½حنو متييز بعده أو خمصوص قبل يقع أن

 فله الذم اوأم ،¼راكباً زيد ذاوحب ¼زيد راكباً ذاحب ½:حنو)٢(حال أو ،¼رجالً
 الرجل غالم بئس½و ¼عمرو الرجل بئس ½حنو)٣(¼سئِْب½ :أيضاً فعالن
 غالم ساء½و ¼زيد الرجل ساء ½حنو)٤(¼اَءس½و ،¼عمرو رجالً بئس½و ¼عمرو
 .األقسام سائر يف ¼بئس½ مثل ¼ساء½و ،¼زيد رجالً ساء½و ¼زيد الرجل

                                                
 أو بعده متييز مطابق لذلك ¼حبذا½جيوز أن يقع قبل خمصوص :  أي]إخل... وجيوز[ :قوله  )١(

 ¼حبذا رجالً زيد½:  يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث لكون فاعله مبهماً حنواملخصوص
حبذا ½ و¼حبذا رجاالً الزيدون½، و¼حبذا الزيدان رجلني½ و¼حبذا رجلني الزيدان½، و¼وحبذا زيد رجالً
  .وغريه" غ. "¼حبذا هند إمرأة½ و¼حبذا امرأة هند½، و¼الزيدون رجاالً

 أو بعده حال ¼حبذا½وجيوز أن يقع قبل خمصوص :  أي¼متييز½: عطف على قوله] أو حال[ :قوله  )٢(
 ¼حبذا راكباً زيد½: مطابقة لذلك املخصوص يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث حنو

 ¼ون راكِبنيحبذا الزيد½، و¼حبذا راكبني الزيدان½ و¼حبذا الزيدان راكبني½، و¼حبذا زيد راكباً½و
يز ما ي، والعامل ىف احلال أو التم¼حبذا هند مغنية½ و¼حبذا مغنية هند½، و¼حبذا راكِبني الزيدون½و

؛ ألنّ زيداً خمصوص باملدح واملخصوص ال ¼زيد½ ال ¼ذا½ من الفعلية، وذواحلال هو ¼حبذا½ىف 
 ال من ¼حبذا½فاعل  يف جيىء إالّ بعد متام املدح والركوب من متامه فالراكب حال من ال

  ."ي" .املخصوص
بئس الرجل ½:  يف سائر األحكام حنو¼نعم½ وهو مثل ¼بئس½أحد فعلي الذم :  أي]¼بئس½[ :قوله  )٣(

 مثال لفاعله املضاف إىل ¼بئس غالم الرجل زيد½ املعرف بالالم، و¼بئس½ مثال لفاعل ¼عمرو
  ."ي". ملضمر املميز بنكرة منصوبة مثال لفاعله ا¼بئس رجالً زيد½املعرف بالالم، و

 مثال لفاعل ¼ساء الرجل زيد½:  حنو¼نعم½ وهو أيضاً مثل ¼ساء½ثاين فعلي الذم :  أي]َساءو[ :قوله  )٤(
ساء ½ مثال لفاعله املضاف إىل املعرف بالالم، و¼ساء غالم الرجل زيد½ املعرف بالالم، و¼ساء½

  . بنكرة منصوبة مثال لفاعله املضمر املميز¼رجالً زيد



  
  

 

 :عشر سبعة)١(وأقسامه تعريفه، مضى وقد احلروف يف :الثالث القسم
 وحروف العطف وحروف بالفعل هةاملشب واحلروف اجلر حروف
 وحرفا الزيادة وحروف اإلجياب وحروف النداء وحروف التنبيه
 وحرفا عالتوقّ وحروف التحضيض وحروف املصدر وحروف التفسري

 الساكنة التأنيث وتاء الردع وحرف الشرط وحروف االستفهام
 إلفضاء وضعت حروف)٢(اجلر حروف :.التأكيد ونونا والتنوين

                                                
 أحد تنحصر يف سبعة عشر بل تتزايد إىلال  احلروفأقسام أنّ اعلم أقسام احلرف، :  أي]وأقسامه[ :قوله )١(

عل أو يف االسم فالعاملة يف ن قسماً؛ ألنها ال ختلو إما عاملة أو غري عاملة فالعاملة إما عاملة يف الفوعشري
حروف النواصب، وحروف اجلوازم، والعاملة يف االسم ال ختلو إما عاملة يف االسم : الفعل قسمان

حروف النواصب، وحروف اجلر، والعاملة يف : الواحد أو يف االمسني فالعاملة يف االسم الواحد قسمان
، والثاين إما يف ¼لَيس½ـ املشبهتان ب¼الَ½ و¼ما½ فاألول االمسني إما رافعة لألول وناصبة للثاين أو بالعكس

 الّيت لنفي اجلنس، وغري ¼الَ½كالم موجب أو يف غري موجب فاألول احلروف املشبهة بالفعل، والثاين 
العاملة إما من دواخل الفعل فقط أو من دواخل االسم فقط أو غري خمتصة بأحدمها فاألول ال خيلو إما 

 وروده أول الفعل أو آخره فإن كان حملّ وروده أول الفعل فأيضاً ال خيلو إما أن يكون لتحقيق حملّ
الفعل أو تعليقه أو حتضيضه فاألول حرف التوقّع، والثاين حروف الشرط، والثالث حروف التحضيض، 

يده فاألول تاء وإن كان حملّ وروده آخر الفعل فأيضاً ال خيلو إما أن يكون لتأنيث الفعل أو تأك
التأنيث، والثاين نونا التأكيد، وإن كان من دواخل االسم فقط فهو حرف التنكري، وهو التنوين بأقسامه 
سوى تنوين الترنم، وإن كان غري خمتص بأحدمها فأيضاً ال خيلو إما أن خيلّ املعىن بسقوطه أو ال 

شتراك ما بعده ِلما قبله أو ال فاألول احلروف الثاين حروف الزيادة، واألول ال خيلو إما دالّ على ا
العاطفة، والثاين ال خيلو إما إليقاظ املخاطَب أو لزجره أو لشك املتكلّم أو إلجياب ما قبله أو لتعيني 
املبهم أو لتأويل املركّب باملفرد فاألول حروف التنبيه، والثاين حرف الردع، والثالث حرفا االستفهام، 

  ".سن. "اإلجياب، واخلامس حرفا التفسري، والسادس حروف املصدروالرابع حروف 
  كان األنسب تقدمي احلروف املشبهة بالفعل على حروف اجلر على طبق ]حروف اجلر[ :قوله  )٢(
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 مار أنا½و ¼بزيد مررت ½:حنو تليه ما إىل)٢(الفعل معىن أو وشبهه)١(الفعل
 :حرفاً عشر تسعة وهي ،فيها إليه أشري: أي¼ أبوك الدار يف هذا½و ¼بزيد
 كما االنتهاء مقابلته يف صحي أن وعالمته الغاية، البتداء وهي)٣(¼من½

 وضع يصح أن وعالمته)٤(وللتبيني ،¼الكوفة إىل البصرة من سرت ½:تقول
                                                

تقدمي املرفوع واملنصوب على ارور إالّ أنه قدمها عليها مراعاة ألصالتها يف العمل وفرعيتها فيه، 
يف الكالم، أو قدمها على سائر األقسام؛ ألا كثرية والعزة للتكاثر، وإنما مسيت أو لكثرة دورها 

½ى ¼حروف اجلرمعاين األفعال إىل مدخوهلا، وتسم األمساء وجتر ها جترحروف اإلضافة½؛ ألن¼ 
 ثلثة أقسام أنّ احلروف اجلارة علىاعلم تليه، مثّ  أيضاً؛ ألنها تضيف الفعل أو شبهه أو معناه إىل ما

من وإىل وحتى ويف والباء والالم ورب وواورب وواوالقسم وتاء ½: األول حروف فقط وهي عشرة
، والثالث ¼عن وعلى والكاف ومذ ومنذ½: ، والثاين مشترك بني احلرفية واالمسية وهي مخسة¼القسم

  ".سن" .¼خال وعدا وحاشا½: مشترك بني احلرفية والفعلية وهي ثلثة
: تليه، ولو قال ليصل الفعل أوشبهه أو معناه إىل ما:  اإلفضاء هو الوصول أي]إلفضاء الفعل[ :قوله  )١(

  ".ي. " لكان أوىل ليكون مبعىن اإليصال¼إلفضاء الفعل½:  مكان قوله¼لإلفضاء بالفعل½
ار كلّ شئ استنبط منه معىن الفعل ومل يكن من تركيبه كالظروف واجل:  أي]معىن الفعل[ :قوله  )٢(

وارور والنداء والتنبيه واسم اإلشارة واسم الفعل والتمني والترجي والتشبيه وحنو ذلك مما يدلّ 
على معىن الفعل، واألول من األمثلة الثلثة يف املنت إلفضاء الفعل والثاين منها إلفضاء شبه الفعل 

  ".ي. "والثالث إلفضاء معىن الفعل
 قدمها على سائر حروف اجلر؛ ألنها لالبتداء فهي األوىل باالبتداء، ،¼من½ أوهلا:  أي]¼ِمن½[ :قوله  )٣(

النهاية، فال تستعمل يف ابتداء ال اية له، مثّ هذا االبتداء إما من : وهي موضوعة البتداء الغاية أي
صمت من يوم اجلمعة إىل يوم ½:  أو من الزمان حنو¼سرت من البصرة إىل الكوفة½: املكان حنو

إنها لالبتداء يف غري : هو الصحيح، وقال البصريون:  وهذا مذهب الكوفيني وقال ابن مالك¼خلميسا
الزمان، وقد جتئ رد االبتداء من غري قصد إىل انتهاء خمصوص مع صحة أن يكون يف مقابلتها 

  ".ي ".¼ إليهالتجئ½ :¼أعوذ باهللا½ فإنّ معىن ¼أعوذ باهللا من الشيطن الرجيم½: االنتهاء كما تقول
   للتبيني أيضاً سواء كان موضوعاً له¼ِمن½وجتئ :  أي¼لالبتداء½:  عطف على قوله]وللتبيني[ :قوله  )٤(
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 ﴾فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن﴿: تعاىل كقوله مكانه ¼الذي½ لفظ
 :حنو مكانه ¼بعض½ لفظ يصح أن وعالمته)١(وللتبعيض ،]٣٠: احلج[
 سقاطهاإب املعىن خيتلّ ال أن عالمتهو)٢(وزائدة ،¼الدراهم من أخذت½

                                                
كما هو مذهب اجلمهور، أو كان راجعاً إىل معىن االبتداء كما ذهب إليه الزخمشري، والتبيني إظهار 

فَاجتِنبوا الرجس ِمن  ﴿:ه حنوموضعاملقصود من أمر مبهم، وعالمته أن يصح وضع املوصول يف 
  .وغريه" تك. "ثنفاجتنبوا الرجس الذي هو الو:  فإنه يصح أن يقال]٣٠:احلج[﴾الْأَوثَاِن

 للتبعيض، وجيوز أن يكون موضوعاً له وأن يكون راجعاً إىل ¼ِمن½وقد جتئ :  أي]وللتبعيض[ :قوله  )١(
أخذت من ½:  يف قولك¼الدراهم½ر والزخمشري؛ ألنّ االبتداء كما ذهب إليه املربد وعبد القاه

:  أي¼أخذت من الدراهم½:  مكانه حنو¼بعض½ مبدأ األخذ، وعالمته أن يصح وضع لفظ ¼الدراهم
  .وغريه" تك. "بعض الدراهم

، والزائدة ما لو ¼ الغايةبتداءال½: مرفوع على اخلربية على أنه عطف على قوله] وزائدة[ :قوله  )٢(
 يف ¼ِمن½تقام املعىن، وفائدته التأكيد غالباً كما هو شأن احلروف الزائدة، وال تزاد أسقط الس

الكالم املوجب عند البصريني خالفاً للكوفيني واألخفش فإنهم جوزوا زيادا يف الكالم املوجب 
: ليل قوله تعاىل بد]٤: حون[ ِمن ذُنوِبكُم﴾ لَكُميغِفر﴿: أيضاً، واستدلّوا على ذلك بقوله تعاىل

قد كان :  أي¼قد كان من مطر½: ، وبقول العرب]٥٣: الزمر[﴾ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعاً﴿
 خطاب ألمة نوح على نبينا  ِمن ذُنوِبكُم﴾ لَكُميغِفر﴿: مطر، وأجيب عن اآلية بأنّ قوله تعاىل

﴾ ألمة حممد عليه أفضل ه يغِفر الذُّنوب جِميعاًِإنَّ اللَّ﴿: وعليه الصالة والسالم وقوله تعاىل
الصالة والتسليم وغفران مجيع ذنوب أمته صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ال يوجب غفران مجيع 

 ِمن  لَكُميغِفر﴿:  يف قوله تعاىل¼ِمن½ذنوب أمة نوح عليه الصالة والسالم فعلم أنّ كلمة 
﴾ِبكُموا قوهلم: للزيادة، وأجاب املص عن قوهلم بقوله للتبعيض ال ذُنقد كان من مطر½: وأم¼ 

قد ½:  يف الكالم املوجب فمتأول باحلمل على التبعيض أي¼ِمن½وشبهه مما يتوهم منه زيادة 
، أو هو وارد على سبيل احلكاية ¼قد كان شئ من مطر½:  أو على التبيني أي¼بعض مطركان 

 ¼ِفي½ مبعىن ¼ِمن½ فأجاب بأنه قد كان من مطر، وقد جتئ ¼ من مطرهل كان½: كأنّ قائالً قال
ذَا نوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة﴿: كقوله تعاىل يف يوم اجلمعة، ومبعىن :  أى]٩: اجلمعة[﴾ِإ

ي، ومبعىن البدل بطرف خف:  أي]٤٥: الشورى [﴾ينظُرونَ ِمن طَرٍف خِفي﴿: كقوله تعاىلالباء 
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 خالفاً املوجب الكالم يف ¼من½ تزاد وال ،¼أحد من جاءين ما ½:حنو
 وهي)١(¼إىل½و ،لفمتأو وشبهه ¼مطر من كان قد½ :قوهلم اوأم ،للكوفيني
فاغِْسلُواْ ﴿: تعاىل كقوله قليالً)٢(¼مع½ ومبعىن ،مر كما الغاية النتهاء

و كُموهجوِدياِفِقأَيرِإلَى الْم و ،]٦ :املائدة[﴾كُم½مثل وهي)٣(¼ىحت 
 :حنو كثرياً ¼مع½ ومبعىن ،¼الصباح ىحت البارحة منت ½:حنو ¼إىل½

                                                
 ¼علَى½بدل اآلخرة، ومبعىن :  أي]٣٨: التوبة [﴾أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة﴿: قوله تعاىلك

على القوم، :  أي]٧٧: األنبياء  [﴾ ونصرناه ِمن الْقَوِم﴿: قوله تعاىل: على قول اجلوهري حنو
: ا، ولالنتهاء على قول احلدييب حنو بكسر امليم وضمه¼مُِن ربي ألفعلن كذا½: وللقسم حنو

واللّه ﴿: قربت إليه، وللفصل إذا دخلت على ثاين املتضادين حنو قوله تعاىل:  أي¼قربت منه½
 ¼ما جاءين من رجل½: ، ومبعىن الالستغراق حنو]٢٢٠: البقرة [﴾يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح

ستغراق مل تكن زائدة فإنك لو حذفتها كان املعىن نفي  هذه من حيث إنها تفيد معىن الال¼ِمن½و
، ومن حيث إنّ أصل الكالم مستقيم ¼ما جاءين رجل بل رجالن½: ائ عن رجل واحد حنو

 فإنها زائدة البتة؛ ألنّ ¼ما جاءين من أحد½:  الّيت يف قولك¼ِمن½بدوا كانت زائدة، خبالف 
  .وغريه" رض. "نفي ال يستعمل إالّ يف العموم وال¼أحداً½

النتهاء املغيا سواء كان االنتهاء :  وهي موضوعة النتهاء الغاية أي¼إىل½وثانيها :  أي]¼إىل½و[ :قوله  )١(
أو يف الزمان ] ٦: املائدة [﴾فاغِْسلُواْ وجوهكُم وأَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق﴿: يف املكان كقوله تعاىل

 فإنّ القلب منته إىل ¼قليب إليك½:  أو يف غريمها حنو]١٨٧: البقرة [﴾ى الَّليِلأَِتمواْ الصيام ِإلَ﴿:حنو
 يف ما قبلها إن كان جنساً له ¼إىل½يدخل ما بعد : املخاطب باعتبار الشوق وامليل، وقال البعض
  .وغريه" و. "كاملرافق يف الغسل وإالّ فال كالليل يف الصوم

 والَ تأْكُلُواْ ﴿: جميئاً قليالً كقوله تعاىل:  قليالً أي¼مع½ مبعىن ¼إىل½وجتئ :  أي]¼مع½ومبعىن [ :قوله  )٢(
اِلكُموِإلَى أَم مالَهومع أموالكم:  أي]٢: النساء [﴾ أَم.  

 ¼مع½ يف كوا موضوعة النتهاء الغاية، ومبعىن ¼إىل½ وهي مثل ¼حتى½وثالثها :  أي]¼حتى½و[ :قوله  )٣(
 ¼كثرياً½: ، ويف قوله¼قدم احلاج حتى املشاة½: اً فيدخل ما بعدها فيما قبلها حنوجميئاً كثري: كثرياً أي

  .وغريه"ي. "¼إىل½ مبعىن ¼حتى½إشارة إىل قلّة جمئ 
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¼ اهحت ½:يقال فال الظاهر على إالّ)١(تدخل وال ،¼شاةمالْ ىحت احلاج قدم½
  :شعر الشاعر وقول ،درللمب خالفاً

  اديِز يِبأَ ناب اي اكتح ىتفَ  اسنأُ ىقَبي الَ اِهللاو الَفَ
 ،¼الكوز يف املاء½و ¼الدار يف زيد ½:حنو للظرفية وهي)٢(¼يف½شاذّ، و
ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع ﴿: تعاىل قوله حنو قليال)٣(¼على½ ومبعىن
: أي¼ بزيد مررت ½:حنو لإللصاق وهى)٤(¼الباء½و ،]٧١: طه[﴾النخِل
  ...............................زيد، منه يقرب مبوضع مروري التصق

                                                
 ¼حتاه½:  إالّ على الظاهر، وإذا امتنع دخوهلا على غري الظاهر فال يقال¼حتى½:  أي]وال تدخل[ :قوله  )١(

 مستدال بقول الشاعر الّذي نقله املص ¼إىل½ـه أجاز دخوهلا على املضمر ك خالفاً للمربد فإن¼حتاك½و
أنه قياس غري الشعر على الشعر وهو ضعيف؛ ألنه جيوز : يف املنت، لكن استدالله ضعيف بوجوه منها

عدم معلومية صاحبه ولذلك قال : أنه قليل والقليل كاملعدوم، ومنها: فيه ما ال جيوز يف غريه، ومنها
  .وغريه" رح. "إنّ اجلمهور حيكمون بشذوذه": و"

جتعل ما بعدها ظرفاً ملا قبلها إما حقيقة :  وهي موضوعة للظرفية أي¼يف½ورابعها :  أي]¼يف½و[ :قوله  )٢(
  ".و ".¼النجاة يف الصدق½:  أو جمازاً حنو¼املاء يف الكوز½: حنو

: جميئاً قليالً أو زماناً قليالً كقوله تعاىل: قليالً، أي ¼على½ مبعىن ¼يف½وجيئ : أي ]¼على½ومبعىن [ :قوله  )٣(
:  كقوله تعاىل¼مع½ مبعىن ¼يف½على اجلذوع، وجيئ :  أي]٧١: طه [ النخِل﴾ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع﴿
ذْتم عذَاب لَمسكُم ِفيما أَخ﴿: مع أمم، وللتعليل كقوله تعاىل:  أي]٣٨: األعراف[﴾ ادخلُواْ ِفي أُمٍم﴿

ِظيمِة ِإالَّ قَِليلٌ﴿: ِلما أخذمت، وللمقابلة كقوله تعاىل:  أي]٦٨: األنفال [﴾عا ِفي اآلِخريناِة الديالْح اعتم﴾ 
  .وغريه" و "]٣٨: التوبة[

 أو ¼به داء½: وخامسها الباء وهي موضوعة إللصاق الفعل بارور إما حقيقة حنو:  أي]والباء[ :قوله )٤(
التصق مروري مبكان يقرب منه زيد، واملص ذكر مثال اإللصاق :  أي¼مررت بزيد½: جمازاً حنو

  ".سن. "اازي وترك مثال اإللصاق التحقيقي خلفاء ذلك وظهور هذا



  
  

 

: تعاىل كقوله للتعليل يكون وقد ،¼بالقلم كتبت ½:حنو)١(ولالستعانة
﴿اِذكُمخِبات كُمأَنفُس متظَلَم كُم٢(ِإن(َلوللمصاحبة]٥٤: البقرة[﴾الِْعج ،)٣( 
 )٥(لتعديةول ،¼بذاك هذا بعت½كـ)٤(وللمقابلة ،¼بعشريته زيد خرج½كـ
 يف قياساً)٧(وزائدة ،¼باملسجد جلست½كـ)٦(وللظرفية ،¼بزيد ذهبت½كـ

                                                
: وجيئ الباء للداللة على أنّ ما دخلت هي عليه يستعان به على الفعل حنو:  أي]ولالستعانة[ :قوله  )١(

  ".ي. "كتبت مستعيناً به:  أي¼كتبت بالقلم½
  .التخاذكم العجل إهلاً:  أي]باتخاذكم[ :قوله  )٢(
جلعل ما بعدها مصاحباً ِلما قبلها يف تعلّق الفعل : وجيئ الباء للمصاحبة أي:  أي]وللمصاحبة[ :قوله  )٣(

در من إنّ املتبا: مع عشريته، فإن قلت:  أي¼خرج زيد بعشريته½:  حنو¼مع½منهما فتكون مبعىن 
خروج زيد مع عشريته كونه ملصقاً بالعشرية وهذا بعينه معىن اإللصاق فيلزم التكرار يف عبارة املص، 

إنه ال يستلزم أن يكون العشرية حال خروج زيد ملصقاً به؛ ألنّ املصاحبة ال يستلزم اإللصاق : قلنا
دون املصاحبة؛ ألنّ اخلاص خبالف العكس، فإن اإللصاق يستلزم املصاحبة؛ إذ ال يتصور اإللصاق ب

  ".سن. "ال يتصور بدون العام خبالف العكس
بعت هذا ½: جلعل مدخوهلا عوضاً عن شئ آخر حنو: وجيئ الباء للمقابلة أي:  أي]وللمقابلة[ :قوله  )٤(

  .]٣٨: التوبة [﴾أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة﴿ :، وكقوله تعاىل¼بذلك
جلعل الفعل الالزم متعدياً بتضمنه معىن التصيري بإدخال : وجيئ الباء للتعدية أي:  أي]وللتعدية[ :قوله  )٥(

تضمني : أنّ للتعدية معينني أحدمهااعلم صيرته ذاهباً، و:  أي¼ذهبت بزيد½: الباء على املفعول حنو
ههنا املعىن األول، فإنه خمتص الفعل معىن التصيري، والثاين إيصال الفعل إىل معموله، فاملراد بالتعدية 

وغريه" مل. "بالباء، واملعىن الثاين مشترك فيه مجيع حروف اجلر.  
  .يف املسجد:  أي¼جلست باملسجد½: وجيئ الباء جلعل ما بعدها ظرفاً ِلما قبلها حنو: أي] لظرفيةول[ :قوله  )٦(
ما زيد ½ و¼ليس زيد بقائم½:  حنو¼ما½ و¼لَيس½ـوالباء زائدة قياساً يف خرب النفي ب:  أي]وزائدة[ :قوله  )٧(

:  ال مطلقاً حنو¼هل½ـ النافية، وكذا تزاد الباء يف االستفهام ب¼إنْ½، وزيادة الباء مل يثبت يف ¼براكب
قسنا :  منصوب على أنه مفعول مطلق أي¼قياساً½: ، وقوله¼أزيد بقائم½:  فال يقال¼هل زيد بقائم½

: ، أو على نزع اخلافض أي¼وتلك الزيادة يكون قياساً½: ذوف تقديره احمل¼يكون½قياساً، أو خرب 
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 ،¼بقائم زيد هل ½:حنو االستفهام ويف¼ بقائم زيد ما ½:حنو النفي خرب
وكَفَى  ﴿و زيد، حسبك: أي¼ زيد حبسبك ½:حنو املرفوع يف)١(ومساعاً

 ألقى ½:حنو)٢(املنصوب ويف اهللا، ىكف: أي ]٢٨: الفتح[﴾ِباللِّه شِهيداً
 ¼للفرس جلّالْ ½:حنو لالختصاص يوه)٣(والالم يده، ىألق: أي ¼بيده
  ........................،¼للتأديب ضربته½كـ)٤(وللتعليل ،¼لزيد املال½و

                                                
عرفنا تلك الزيادة يف خرب النفي واالستفهام بالقياس، فحذف الفعل والفاعل واملفعول مع اجلار نسياً، 

هام ؛ ألنه لعلّه أراد النفي واالستف¼هلْ½ـ واالستفهام ب¼ما½ و¼لَيس½ـوإنما مل يقيد املص النفي ب
  ".ي. "املعهودين يف هذا الباب يف عرفهم املشهور وهو النفي املذكور

والباء زائدة مساعاً يف املرفوع سواء كان املرفوع :  أي¼قياساً½:  عطف على قوله]ومساعاً[ :قوله  )١(
، أو فاعالً ¼حسبك بزيد½: ، أو خرباً لكن ال يف النفي واالستفهام حنو¼حبسبك زيد½: مبتدأ حنو

  .]٧٩:النساء[﴿كفى باهللا شهيدا﴾ :حنو
والباء زائدة مساعاً يف املنصوب قال اهللا :  أي¼يف املرفوع½:  عطف على قوله]ويف املنصوب[ :قوله  )٢(

ال تلقوا أنفسكم إىل اهلالك بترك اجلهاد :  أي]١٩٥: البقرة[﴾والَ تلْقُواْ ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة﴿: تعاىل
سأَلَ ساِئلٌ ﴿:  كقوله تعاىل¼عن½اجلهاد غلب األعداء فهلكتم، وجيئ الباء مبعىن فإنكم إذا تركتم 

ويوم تشقَّق السماء ﴿:  كقوله تعاىل¼ِمن½عن عذاب، ومبعىن :  أي]١: املعارج[﴾ِبعذَاٍب
هِل الِْكتاِب من ِإن وِمن أَ﴿:  حنو قوله تعاىل¼علَى½من الغمام، ومبعىن :  أي]٢٥: الفرقان[﴾ِبالْغماِم

كِه ِإلَيدؤاٍر الَّ يِبِدين هنأْمِإن ت نم مهِمنو كِه ِإلَيدؤِبِقنطَاٍر ي هنأْمعلى :  أي]٧٥: آل عمران[ إخل﴾ت
  .وغريه" غ. "جمرداً خالياً عن العلم:  أي¼رأيت زيداً بالعلم½: قنطار، وقد جتئ للتجريد حنو

سادسها الالم وهي لالختصاص، وهو إثبات شئ لشئ آخر والنفي عن غريه، :  أي]والالم[ :قوله  )٣(
 أو ¼املال لزيد½:  أو اختصاص ملك حنو¼اجللّ للفرس½: وسواء كان اختصاص استحقاق حنو

  .وغريه" غ ".¼زيد ابن لعمرو½: اختصاص نسبة حنو
: علّية شئ لشئ، سواء كانت العلّة غائية حنولبيان : وجيئ الالم للتعليل أي:  أي]وللتعليل[ :قوله  )٤(

؛ فإنّ التأديب علّة غائية للضرب باعتبار أنه موِرث لألخالق احلسنة يف املضروب، ¼ضربته للتأديب½
  ".غ. " فإنّ املخافة علّة داعية إىل اخلروج¼خرجت ملخافتك½: أو كانت داعية حنو



  
  

 

 ومبعىن ،ردفكم: أى ]٧٢: النمل[﴾رِدف لَكُم ﴿: تعاىل كقوله)١(وزائدة
الَ الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين وقَ﴿: تعاىل كقوله القول مع استعمل إذا)٢(¼عن½

 ومبعىن ،نظر وفيه ]٦: االحقاف[ ﴾آمنوا لَو كَانَ خيراً ما سبقُونا ِإلَيِه
  :شعر اهلزيل كقول بللتعج القسم يف)٣(الواو

  اآلسو انُيالظَ ِهِب رِخمشمِب  ٍديحوذُ اِمياَأل ىلَع ىقَبي)٤(ِللَِّه
                                                

: الالم زائدة كقوله تعاىل: مرفوع على اخلربية أي ¼لالختصاص½:  عطف على قوله]وزائدة[: قوله  )١(
  .ردفكم؛ ألنّ ردف متعد بنفسه:  أي]٧٢: النمل[﴾رِدف لَكُم﴿

 إذا استعملت مع القول وما يشتق منه كقوله ¼عن½وجيئ الالم مبعىن :  أي]¼عن½ومبعىن [ :قوله  )٢(
، ويف االستدالل باآلية على الَِّذين آمنواعن :  أي]٧٣: مرمي[﴾قَالَ الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنوا﴿: تعاىل

 ¼قال له½:  نظر؛ ألنّ صلة القول إذا وقعت الالم فهو مبعىن اخلطاب، فإذا قيل¼عن½كون الالم مبعىن 
 ".رح ".¼خاطبه½: كان معناه

 وإنما تستعمل الالم وجيئ الالم مبعىن الواو الكائنة يف القسم للتعجب،:  أي]ومبعىن الواو[ :قوله  )٣(
هللا لقد طار ½: مبعىن الواو يف القسم للتعجب يف األمور العظام الّيت يستحق أن يتعجب منها فال يقال

  ".غ ".¼الذباب
ال :  بتقدير حرف النفي أي¼يبقى½: ، وقوله¼أقسم½ـ متعلّق ب¼هللا½:  فالالم للقسم وقوله]إخل... هللا[ :قوله  )٤(

، ¼يبقى½ـ فاعل ل¼ذو حيد½: على مرور األيام، وقوله:  حبذف املضاف أي¼يامعلى األ½: يبقى، وقوله
، واحليد بفتح ¼مشمخر½ـ مجلة امسية صفة ل¼به الظيان واآلس½:  متعلّق به، وقوله¼مبشمخر½: وقوله

احلاء املهملة مجع حيدة وهي عقد يف قرين الوعل، واملشمخر بالشني واخلاء املعجمتني والراء 
 اجلبل العايل، والظيان بفتح الظاء املعجمة اسم نبت طيب الرائحة، واآلس ¼مطمئن½هملة على وزن امل

اآلس قطرة من العسل تقع من النخل على احلجر فيستدلون بتلك : شجر معروف وهو الرحيان، وقيل
ئ وال يسلم من واهللا ال يبقى على مرور األيام يف الدنيا ش: القطرة على مواضع النحل، ومعىن البيت

اآلفات الّيت تقع يف الدهر حتى هذا الوعل الّذي يعتصم بشواهق اجلبل ال يبقى له ما يرعاه وما يشرب به 
فَالْتقَطَه آلُ ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدواً ﴿: فهو تعجب، وقد جيئ الالم للصريورة كقوله تعاىل

ونضع ﴿:  كقوله تعاىل¼ِفي½، ومبعىن ¼الم العاقبة½ه الالم ليصري، وتسمى هذ:  أي]٨: القصص[﴾وحزناً
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 صدر)٢(وتستحق للتكثري، ةاخلربي ¼كم½ أنّ كما للتقليل ىوه)١(¼رب½و
¼ لقيته كرمي رجل رب ½:حنو موصوفة نكرة على إالّ تدخل وال الكالم،

 ¼رجالً هرب ½:حنو منصوبة بنكرة زميم أبداً رمذكّ مفرد مبهم)٣(مضمر أو
                                                
:  كهذه اآلية؛ ألنه قيل¼ِعند½يف يوم القيامة، ومبعىن :  أي]٤٧: األنبياء[﴾الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة

إىل :  أي]٢: الرعد [﴾سمىكُلٌّ يجِري َألجٍل م﴿:  كقوله تعاىل¼إىل½عند يوم القيامة، ومبعىن : معناها
أَِقِم الصالَةَ ِلدلُوِك ﴿: إىل هذا، وللتوقيت كقوله تعاىل:  أي¼احلمد هللا الذي هدانا هلذا½أجل مسمى، و

 ﴾فَلَما أَسلَما وتلَّه ِللْجِبِني﴿:  كقوله تعاىل¼مع½وقت زواهلا، ومبعىن :  أي]٧٨: اإلسراء [﴾الشمِس
:  أي¼حنن لكم يوم القيامة أفضل½:  كقول اجلرير¼ِمن½مع اجلبني، ومبعىن : ي أ]١٠٣: الصافات[

فسوف، :  أي]٦٦: مرمي [﴾أَِئذَا ما ِمت لَسوف أُخرج حياً﴿ : إخل، مبعىن الفاء كقوله تعاىل... منكم
  ".ي. "أن يعبدوا اهللا:  أي]٥: البينة[﴾وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه﴿:  كقوله تعاىل¼أنْ½ومبعىن 

 ¼كم½ وهي إلنشاء تقليل أفراد ما دخلت هي عليه كما أنّ ¼رب½وسابعها :  أي]¼رب½و[: قوله  )١(
اخلربية إلنشاء تكثري أفراد ما دخلت هي عليه، وهذا هو املوضوع له األصلي هلا مثّ استعملت لكثرة 

حلقيقة ويف معىن التقليل كااز احملتاج إىل االستعمال يف ضده حتى صارت يف معىن التكثري كا
  ".غ"كذا يف " مف" اسم، وهو خمتار صاحب ¼رب½القرينة، وذهب األخفش إىل أنّ 

 ¼كم½ صدر الكالم لتدلّ على إنشاء التقليل من أول األمر كما أنّ ¼رب½:  أي]وتستحق[ :قوله  )٢(
 إالّ على نكرة موصوفة، وإنما ختتص ¼رب½خل وجب هلا صدر الكالم لكوا إلنشاء التكثري، وال تد

½ها تدلّ على ¼رببنكرة لعدم احتياجها إىل املعرفة؛ ألنّ الغرض منها وهو التقليل حيصل بالنكرة؛ ألن 
؛ ألنّ الشئ ¼رب½القلّة فال حاجة إىل املعرفة، أما كوا موصوفة فليتحقّق التقليل الّذي هو مدلول 

من غري املوصوف أال ترى أنّ الرجل العامل أخص من مطلق الرجل، والرقبة املوصوف أخص وأقلّ 
 ¼على األصح½": كا"ال جيب ذلك، واألوىل الوجوب فلذا قال : املؤمنة أقلّ من مطلق الرقبة، وقيل

  ".غ. "وهذا عند أيب علي وابن السراج ومن تابعهما
 على مضمر مبهم مفرد ¼رب½ وتدخل : أى¼نكرة موصوفة½:  عطف على قوله]أو مضمر[ :قوله  )٣(

مذكّر أبداً وإن كان التمييز مثنى أو جمموعاً أو مؤنثاً مميزاً بنكرة منصوبة على التمييز؛ ألنّ املضمر 
ملّا كان مبهماً احتاج إىل التمييز وهذا عند البصريني، وعند الكوفيني جيب مطابقة املضمر التمييز يف 

  ربه½: التذكري والتأنيث؛ ألنّ األصل مطابقة التمييز مع املميز فيقولوناإلفراد والتثنية واجلمع و
        Å j   ٢٣٠  

k  l 

i  j  

يف 

 ٢٣٠  

 



  
  

 

 الكوفيني وعند ،كذلك¼ إمرأة هرب½و ،¼رجاالً هرب½و ¼رجلني هرب½و
 وقد ،¼إمرأة هارب½و ¼رجاالً همرب½و ¼رجلني همارب ½:حنو املطابقة بجي

 مارب½و ¼زيد قام مارب ½:حنو اجلملتني على فتدخل ةالكافّ ¼ما½)١(تلحقها
 وهو قمحقّالْ للتقليل ¼رب½ ألنّ ؛ماض فعل من)٢(هالَ بد وال ،¼قائم زيد
¼ أكرمين رجل بر ½كقولك غالباً الفعل ذلك وحيذف به، إالّ قيتحقّ ال
 أكرمين رجل رب½: أي¼ أكرمك من لقيت هل ½:قال من جواب يف

 وواو ،حمذوف وهو فعلها ¼لقيته½و الرجل صفة ¼أكرمين½ـف ،¼لقيته
½يتالّ الواو وهى)٣(¼رب يف هاِب بتدأت الكالم لأو.......................  

                                                
  ".غ ".¼ربهن نساء½ و¼ربهما امرأتني½ و¼ربها امرأة½، و¼ربهم رجاالً½ و¼ربهما رجلني½ و¼رجالً

موصولة  الكافّة ¼ما½املانعة عن العمل وتكتب :  الكافّة أي¼ما½ ¼رب½تلحق :  أي]قد تلحقها[ :قوله  )١(
 الكافّة ا على اجلملتني االمسية والفعلية؛ ألنها بسبب ¼ما½ بعد حلوق ¼رب½، وتدخل ¼رب½ـب

ربما يود   ﴿: الكافّة خرجت عن العمل فال يشرط أن يكون مدخوهلا صاحلاً لعملها حنو¼ما½حلوق 
  .]٢ :احلجر[﴾الَِّذين كَفَرواْ

 للتقليل املتحقّق ¼رب½؛ ألنّ ¼رب½ من فعل ماض تتعلّق به ¼رب½ـال بد ل:  أي]وال بد هلا[ :قوله  )٢(
يف غالب االستعماالت لوجود القرائن، : وهو ال يتحقّق إالّ يف املاضي، وحيذف ذلك الفعل غالباً أي

كاملاضي لصدق امليعاد به  ف]٢: احلجر[﴾ربما يود الَِّذين كَفَرواْ لَو كَانواْ مسِلِمني﴿: أما قوله تعاىل
فَسوف ﴿: ويؤيده قوله تعاىل¼ودوا½ مبعىن ¼يود½وحتقّقه فهو إذن مبنـزلة املوجود املتحقّق فيكون 

 الّذي هو للماضي وبني ¼إذ½ حيث مجع بني ]٧١/ ٧٠: غافر[﴾ِإِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَعناِقِهم يعلَمونَ
½فويه عن الريب الّذي هو لالستقبال لكونه ¼سي. "مبنـزلة املوجود لتعر."  

 وهلذا تستحق صدر الكالم كما ¼رب½ الّيت تكون مبعىن ¼رب½وثامنها واو :  أي]¼رب½وواو [ :قوله  )٣(
دأ ا يف أول الكالم، وال تدخل إالّ على مظهر نكرة موصوفة، تبتوهي الواو الّيت : أشار إليه بقوله

 لئالّ يتوهم ¼رب½ يف حكم ¼رب½واو ½: لباً، وإنما مل يقل املصوحتتاج إىل فعل ماض حيذف غا
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  :شعر الشاعر كقول
  سيِعالْ الَِّإو رياِفعيالْ إالَّ  سيِنأَ اهِب سيلَ)١(وبلْدٍة
 فال ،¼ألضربن والرمحن واهللا½ :حنو بالظاهر ختتص وهى)٢(وواو القسم

 ،¼تالرمحن½ :يقال فال وحده باهللا ختتص وهى القسم)٣(وتاء ،¼كو½ :يقال
 الظاهر على تدخل وهى)٤(القسم وباء ،شاذّ ¼الكعبة ربت½ :هموقولُ

                                                
 الكافّة ا، مثّ هذه الواو للعطف عند سيبويه وليست جبارة فإن مل تكن يف أول الكالم ¼ما½حلوق 

فكوا للعطف ظاهر، وإذا كانت يف أول الكالم يقدر له معطوف عليه، وعند الكوفيني إنها حرف 
، فال يقدرون له ¼رب½ جارة بنفسها لصريورا مبعىن ¼رب½صل مثّ صارت قائمة مقام عطف يف األ

  ".و. "معطوفاً عليه؛ ألنّ التقدير خالف األصل
رب بلدة، والبلدة كلّ جزء من األرض مستجري عامر، واألنيس كلّ ما يوانس به، :  أي]وبلدة[ :قوله  )١(

ن التراب، وبضم الياء اخلشف، والعيس بالكسر مجع عيساء واليعافري مجع يعفور وهو ولد الظيب بلو
  ".ي. "وهي اإلبل األبيض الّيت خيالط بياضها شئ من الصفرة

 ¼أقسمت واهللا½: وتاسعها واو القسم وهي إنما تكون عند حذف فعل القسم فال يقال: أي]وواو القسم[:قوله  )٢(
 أو غريه، ¼واهللا ألفعلن كذا½: هر سواء كانت اسم اهللا حنولكثرة استعماهلا يف القسم، وهي خمتصة باالسم الظا

وك ½: واختصاص الواو بالظاهر حلطّ مرتبتها عن رتبة األصل وهو الباء، وإذا كان الواو خمتصة بالظاهر فال يقال
  ".و ".¼باهللا أخربين½:  كما يقال¼واهللا أخربين½: ، وال تستعمل يف السؤال أيضاً فال يقال¼ألفعلن كذا

السؤال فال وعاشرها تاء القسم وهي مثل الواو يف حذف الفعل وعدم االستعمال يف : أي] وتاء [:قوله  )٣(
، وخمتصة باسم اهللا وحده دون غريه من األمساء املظهرة ¼تاهللا أخربين½ وال ¼أحلف تاهللا½: يقال

ا ببعض املظهر، وخص منه واملضمرة وذلك حلطّ مرتبة التاء عن مرتبة األصل الّذي هو الواو بتخصيصه
ما هو أصل يف باب القسم وهو اسم اهللا تعاىل، وأجاز األخفش دخول تاء القسم على غري اسم اهللا تعاىل 

 واجلمهور حكموا بشذوذه، وملّا كان املختار عند املص قول ¼ترب الكعبة½: مستدال بقول العرب
  .وغريه" ي. " األخفش شاذّ ال يقاس عليه غريهقول العرب الّذي استدلّ به: وقوهلم أي: اجلمهور قال

الواو  واحلادي عشر باء القسم وهي تدخل على الظاهر واملضمر فهي أعم من: أي] وباء القسم[ :قوله  )٤(
  باهللا½: ، وجيوز استعماهلا يف السؤال حنو¼أقسمت باهللا½: والتاء، وجيوز فيها إظهار الفعل حنو
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 اجلواب من للقسم بد وال ،¼بك½و ¼بالرمحن½و ¼باهللا ½:حنو واملضمر
 الالم دخول جيب موجبة)١(كانت فإن عليها، املقسم ىتسم مجلة وهى
 ¼إنّ½و ،¼كذا ألفعلن واهللا½و ¼قائم لزيد واهللا ½:حنو ةوالفعلي ةاالمسي يف
 دخول جبو ةمنفي)٢(وإن كانت، ¼لقائم زيداً إنّ واهللا ½:حنو ةاالمسي يف
 قد أنه واعلم ،¼زيد يقوم ال واهللا½و ¼بقائم زيد ما واهللا ½:حنو ¼ال½و ¼ما½

اهللا تفْتأُ تذْكُر ت﴿: تعاىل كقوله اللبس لزوال النفي حرف حيذف
فوسإن القسم جواب)٤(وحيذف)٣(،أتفت ال: أي ]٨٥:يوسف[﴾ي ما متقد 

                                                
  ".غ ".¼باهللا وبالرمحن وبك ألفعلن كذا½:  أو مضمراً حنو ويف كلّ مقسم ظاهراً كان¼اجلس

إن كانت اجلملة الواقعة جواباً للقسم مجلة مثبتة جيب دخول الالم يف :  أي]فإن كانت[ :قوله  )١(
 تولُّوا وتاللَِّه لَأَِكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَن﴿:  والفعلية كقوله تعاىل¼واهللا لزيد قائم½: اجلملة االمسية حنو

ِبِريندة، حنو قوله ¼إنّ½، وجيب دخول ]٥٧: األنبياء [﴾مة دون الفعلياملكسورة يف اجلملة االمسي 
  .]١ :الليل[﴾واللَّيِل ِإذَا يغشى ﴿ يف جواب]٤: الليل [﴾ِإنَّ سعيكُم لَشتى﴿: تعاىل

لقسم منفية، امسية كانت أو فعلية وجب وإن كانت اجلملة الواقعة جواباً ل:  أي]وإن كانت[:قوله  )٢(
 /١:الضحى[﴾ماودعك ربك وما قَلَى واللَّيِل ِإذَا سجى والضحى﴿: كقوله تعاىل¼ الَ½ أو ¼ما½دخول 

، وإنما وجب يف اجلملة املقسم عليها أحد األشياء املذكورة للربط بني اجلملتني الستقالل كلّ ]٣
  .وغريه"غ. "ون األخرىواحدة منهما بد

 ألنّ املضارع املثبت ال بد له من أن يقترن بالالم وهو ههنا منتف، فعلم أنه منفي ]التفتأ: أي[ :قوله  )٣(
  ".ي. "وحرف النفي عنه حمذوف

إذا تقدم على القسم ما يدلّ على :  إنما حيذف جواب القسم يف هاتني الصورتني أي]حيذف[ :قوله  )٤(
ط القسم بني اجلزءين الدالّني على جواب القسم الستغنائه عن اجلواب لوجود ما يدلّ جوابه أو توس

عليه، واجلملة املذكورة وإن كانت جواباً للقسم حبسب املعىن لكنه حبسب اللفظ ال تسمى إالّ 
  ".و. "الدالّ على اجلواب ال اجلواب وهلذا ال جيب فيها عالمة جواب القسم
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 هللاوا زيد ½:حنو القسم طتوس أو ،¼واهللا قائم زيد ½:حنو عليه يدلّ
 ،¼الصيد إىل القوس عن السهم رميت ½:حنو للمجاوزة)١(¼عن½و ،¼قائم
 ¼على½و ¼عن½ يكون وقد ،¼السطح على زيد ½:حنو لالستعالء)٢(¼على½و

¼ ميينه عن من جلست ½:تقول كما ¼من½ عليهما)٣(دخل إذا امسني
                                                

اوزة شئ وتعديته عن شئ آخر، :  وهي للمجاوزة، أي¼عن½ والثاين عشر : أي]¼عن½و[ :قوله  )١(
: وجماوزة الشئ عن الشئ إما يكون بزوال الشئ األول عن الشئ الثاين ووصوله إىل الشئ الثالث حنو

: ، أو بوصول الشئ األول إىل الثالث بدون زواله عن الثاين حنو¼رميت السهم عن القوس إىل الصيد½
أديت عنه ½: ، أو بزوال الشيء األول عن الثاين بدون الوصول إىل الثالث حنو¼ عنه العلمأخذت½

، ]٤٨: البقرة  [﴾يوماً الَّ تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئاً﴿:  للتعهد كقوله تعاىل¼عن½، وقد جيئ ¼الدين
وما كَانَ ﴿: ليل كقوله تعاىلباستعانة القوس، وللتع:  أي¼رميت السهم عن القوس½: ولالستعانة حنو

:  كقوله تعاىل¼بعد½ملوعدة، ومبعىن :  أي]١١٤: التوبة  [﴾اسِتغفَار ِإبراِهيم ِلأَِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة
ال يكون عن ½:  كقولك¼ِفي½بعد طبق، ومبعىن :  أي]١٩: االنشقاق  [﴾لَتركَبن طَبقاً عن طَبٍق ﴿

  .وغريه" ي. "يف ذلك األمر:  أي¼ذلك األمر ويلّ
: الستعالء شئ على شئ حقيقة حنو:  وهي لالستعالء أي¼على½والثالث عشر :  أي]¼على½و[ :قوله  )٢(

الْحمد ﴿:  للمصاحبة كقوله تعاىل¼علَى½، وقد جيئ ¼عليه دين½: أو حكماً حنو¼ زيد على السطح½
وِلتكَبرواْ اللّه علَى ما ﴿: ، وللتعليل كقوله تعاىل]٣٩: إبراهيم  [﴾ِللِّه الَِّذي وهب ِلي علَى الِْكبِر

اكُمد١٨٥: البقرة [﴾ه[ة كقوله تعاىلانَ﴿: ، وللظرفيملَيلِْك سلَى مع﴾]  وقوله ]١٠٢: البقرة ،
علَى أَن الَّ أَقُولَ علَى حِقيق ﴿: ، ومبعىن الباء كقوله تعاىل]٦: املؤمنون [﴾ِإلَّا علَى أَزواِجِهم﴿: تعاىل

قي. "بأن ال أقول:  أي]١٠٥: األعراف [﴾ اللِّه ِإالَّ الْح."  
نزلت من ½:  مبعىن الفوق حنو¼علَى½ فيكون ¼علَى½ اجلارة على ¼ِمن½إذا دخل :  أي]إذا دخل[ :قوله  )٣(

  شعر: من فوقه، ومنه قول الشاعر:  أي¼على الفرس
  وعن قَيٍض يِليداَء ِمجهل  بعد ما تم ظَمؤهاغَدت ِمن علَيِه 

جلست ½:  مبعىن اجلانب حنو¼عن½ فيكون ¼عن½ اجلارة على ¼ِمن½إخل، وإذا دخل ..من فوقه: أي
  ".غ".¼من عن مييين مرة وأمامي½: من جانب ميينه، ومنه قول الشاعر:  أي¼من عن ميينه



  
  

 

 ،¼كعمرو زيد ½:حنو للتشبيه)١(والكاف ،¼الفرس على من نزلت½و
، وقد ]١١:الشورى[﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء ﴿: تعاىل هكقول)٢(،وزائدة
  ........................................................ امساً)٣(تكون

                                                
، وال بد للتشبيه من ¼زيد كاألسد½: الرابع عشر الكاف وهي للتشبيه حنوو:  أي]والكاف[ :قوله  )١(

املشبه كزيد، واملشبه به كاألسد، ووجه التشبيه كالشجاعة، وأداة التشبية كالكاف يف : أربعة أشياء
  .املثال املذكور

لَيس كَِمثِْلِه ﴿:  مرفوع على اخلربية، حنو قوله تعاىل¼للتشبيه½:  عطف على قوله]وزائدة[ :قوله  )٢(
ليس مثله شئ، وإنما حكم بزيادة الكاف دون املثل؛ ألنّ زيادة ما هو :  أي]١١: الشورى [﴾شيٌء

على حرف واحد ال سيما إذا كان من قسم احلروف أوىل من زيادة االسم، وألنّ زيادة املثل توجب 
 املقصود نفي املثل ال نفي مثل دخول الكاف على املضمر يف التقدير وهي خمتصة بالظاهر، وأيضاً

املثل زائد دون الكاف؛ : ، وقيل¼ليس مثل مثله شئ½: املثل، ولومل يكن الكاف زائدة لكان تقديره
ليس : ألنّ احلكم بزيادة الكاف حكم قبل احلاجة إليه؛ ألنّ احلاجة إنما تثبت عند ذكر املثل، وقيل

ل وال يستلزم هذا ثبوت املثل؛ ألنّ نفي مثل املثل شئ منهما زائداً؛ ألنّ اإلعمال أوىل من اإلمها
يستلزم نفي املثل بطريق الكناية فيكون نفي مثل املثل بالصراحة ونفي املثل بالكناية والكناية أبلغ من 

  .وغريه" سن. "الصريح
  شعر: الكاف امساً مبعىن املثل إذا دخل عليها حرف اجلر، كقول الشاعر:  أي]وقد تكون[ :قوله  )٣(

ماٍج جثَالَثٌ كَِنع ضِبي  مهنِد الْمركَالْب نع كْنحضي  
، ¼يضحكن½نساء بيض، وهو مبتدأ وخربه :  بكسر الباء مجع بيضاء، وهو صفة حملذوف أي¼البيض½
 بالضم مجع مجاء وهي الّيت ال ¼اجلم½ بالكسر مجع نعجة بالفتح وهي ههنا أنثى بقر الوحش، و¼النعاج½و
:  بتشديد امليم الثانية من االمام الذائب، ومعىن البيت¼املنهم½ بالتحريك حب الغمام، و¼الربد½ن هلا، وقر

نساء بيض ثالث مشبهات بنعاج ال قرن هلا يضحكن عن أسنان مثل الربد الذائب يف الصفاء والنقاء، 
وال خيفى أنّ الكاف ال تقع  من حيث إن الكاف فيه اسم مبعىن مثل، ¼كالربد½وموضع االستشهاد فيه 

امساً عند سيبويه واحملقّقني إالّ يف الضرورة، وذهب كثري منهم األخفش والفارسي إىل جواز وقوعها امساً 
 أن يكون الكاف يف موضع رفع على اخلربية واألسد خمفوضاً ¼زيد كاألسد½يف السعة فجوزوا يف 

ِلما هداكم، :  أي]١٩٨: البقرة  [﴾ذْكُروه كَما هداكُموا﴿: باإلضافة، وجيئ الكاف للتعليل كقوله تعاىل
        Å j   ٢٣٥  

k  l 

i  j  

يف 

 ٢٣٥  

 



  
  

 

j   ٢٣٦  

k  l 

i  j  

يف 

 ٢٣٦  

 

  :شعر الشاعر كقول
يضكْحن عالْكَ نبالْ ِدرمنهم  

 :شعبان يف تقول كما املاضي يف لالبتداء اإم للزمان ¼منذ½و)١(¼مذ½و
 شهرنا مذ رأيته ما ½:حنو احلاضر يف للظرفية أو ،¼رجب ذم مارأيته½

 ¼حاشا½و ¼عدا½و)٢(¼خال½و ،يومنا ويف شهرنا يف: أي¼ يومنا ومنذ
  .¼بكر وعدا عمرو وحاشا زيد خال القوم جاءين½ :حنو لالستثناء

                                                
كيف ½:  يف جواب من قال¼كخري½:  كقول بعض العرب¼علَى½قد جيئ الكاف مبعىن : وقال الفراء
  .وغريه" ي. "أصبحت على خري:  أي¼أصبحت

إما البتداء الغاية يف  ومها للزمان ¼منذ½ والسادس عشر ¼مذ½واخلامس عشر : أي] ¼مذ½و[: قوله  )١(
ابتداء انتفاء رؤييت إياه من رجب إىل :  أي¼ما رأيته مذ رجب½: الزمان املاضي كما تقول يف شعبان

الّذي اعتربته حاضراً : من غري اعتبار معىن االبتداء يف الزمان احلاضر أي¼ ِفي½اآلن، أو للظرفية مبعىن 
 الذي اعترب حاضراً فاملراد أنّ مجيع زمان الفعل هو إذا أريد ما الزمان: وإن مضى بعضه، يعين

مجيع : يف شهرنا ويف يومنا، أي:  أي¼ما رأيته مذ شهرنا ومذ يومنا½: ذلك الزمان احلاضر حنو
ا على املستقبل؛ مزمان انتفاء رؤييت إياه هو هذا الشهر أو اليوم احلاضر عندنا، وال جيوز دخوهل

إن أريد مبدخوهلما ابتداء الزمان املاضي واالنتهاء : ال احلدييبألنّ وضعهما للماضي واحلال، وق
فتكونان لالبتداء، وإن أريد ما الزمان احلاضر من غري تعرض لالبتداء واالنتهاء فتكونان للظرفية 

  ".ي. "¼ِفي½مبعىن 
ذه الثلثة ، فه¼حاشا½ والتاسع عشر ¼عدا½ والثامن عشر ¼خال½والسابع عشر :  أي]¼خال½و[ :قوله  )٢(

 يستعمل يف االستثناء عن السوء لتنـزيه ¼حاشا½الستثناء ما بعدها عن حكم ما قبلها لكن : لالستثناء أي
صلّى الناس ½:  ولذلك ال حيسن قولك¼أساء القوم حاشا زيد½: املستثىن عن حكم املستثىن منه حنو

 فتكون حروف اجلر وهلذا عدها  لفوات معىن التنـزيه، وإذا جررت ذه الثلثة ما بعدها¼حاشا زيد
 من حروف اجلر على األصح، ¼حاشا½أنّ اعلم املص منها، وإذا نصبت ا ما بعدها فتكون أفعاالً، و

  ".غ. " منها على األضعف¼خال½ و¼عدا½و



  
  

 

: احلروف بالفعل)١(هةاملشب وكأنّ وأنّ إنّ :ةست وليت ولكن 
 وترفع االسم تنصب ةاالمسي اجلملة على تدخل احلروف هذه ،ولعلّ
 )٢(ةالكافّ ¼ما½ يلحقها وقد ،¼قائم زيداً إنّ ½:حنو عرفت كما اخلرب
 ،¼زيد قام ماإن ½:تقول األفعال على تدخل)٣(وحينئذ العمل، عن هافتكفّ
 ،دهاتؤكّ بل)٤(اجلملة معىن رتغي ال اهلمزِة املكسورةَ ¼إنّ½ أنّ واعلم

 ،)٥(املفرد حكم يف واخلرب االسم من بعدها ما مع هلمزِةا املفتوحةَ ¼أنّ½و
                                                

 ملّا فرغ عن بيان حروف اجلر شرع يف بيان احلروف املشبهة ]إخل... احلروف املشبهة[ :قوله  )١(
 ملشاتها ¼املشبهة بالفعل½ـ، وإنما مسيت هذه احلروف ب¼إخل... احلروف املشبهة½: فقالبالفعل 

بالفعل لفظاً ومعىن واقتضاًء، أما لفظاً فالنقسامها إىل الثالثي والرباعي ولبنائها على الفتح كالفعل، وأما 
، ومعىن ¼شبهت½: ¼كَأَنَّ½، ومعىن ¼أكّدت½: ¼أَنَّ½ و¼ِإنَّ½معىن فألنّ معانيها معاين األفعال فمعىن 

½لَِكن¼ :½كْتردتومعىن ¼ِاس ،½تيت½: ¼لَيلَّ½، ومعىن ¼متنيت½: ¼لَعا اقتضاًء فالقتضائها ¼ترجوأم ،
  .وغريه" و. "االمسني االسم واخلرب كاقتضاء الفعل املتعدي لالمسني الفاعل واملفعول

متنعها عن العمل على :  موصولة، وإذا حلقت ذه احلروف فتكفّها أي هذه¼ما½ ] الكافّة¼ما½[ :قوله  )٢(
 الكافّة خترجها عن بعض وجوه املشاة بالفعل وهو اقتضاءها االسم واخلرب، وألا ¼ما½األصح؛ ألنّ 

إذا دخلت عليها صارت فاصلة فال تعمل لصريورا ضعيفة، وال يلزم حينئذ أن يكون مدخوهلا صاحلاً 
 الكافّة ذه احلروف احلصر والتأكيد وإفادة معناها يف اجلملتني ¼ما½مثّ الغرض من إحلاق للعمل، 

  .وغريه" ي. "االمسية والفعلية
 الكافّة ¼ما½ الكافّة تدخل هذه احلروف على األفعال؛ ألنّ ¼ما½حني إذا حلقتها : أي] وحينئذ[ :قوله  )٣(

  ".غ "]١٧٣: البقرة [﴾إنما حرم علَيكُم الْميتةَ﴿:  تعاىلمتنعها عن وجوب دخوهلا على االسم، قال اهللا
إنّ ½: تقرره، فإذا قلت: وال خترجها عن كوا مجلة بل تؤكّد معناها أي]ال تغير معىن اجلملة[:قوله  )٤(

  .  مع زيادة التأكيد¼زيد قائم½:  أفدت به ما أفدت بقولك¼زيداً قائم
   املفتوحةُ اجلملةَ الواقعة بعدها يف تأويل املفرد، وطريق¼أنّ½ بأن جتعل ]يف حكم املفرد[ :قوله  )٥(

  بلغين½: ¼بلغين أنّ زيداً قائم½تأويل اجلملة باملفرد أن يجعل مصدر اخلرب مضافاً إىل االسم فيقال يف 
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 ،¼قائم زيداً إنّ ½:حنو الكالم ابتداء يف كان إذا الكسر جيب)١(ولذلك
 وبعد ،]٦٨: البقرة[﴾يقُولُ ِإنها بقَرةٌ  ﴿:تعاىل كقوله القول وبعد

 خربها يف كان وإذا ،¼املساجد يف هإن الذي رأيت ما ½:حنو املوصول
                                                

اً إىل اسم  بإضافة مصدر اخلرب وهو القيام إىل االسم وهو زيد، أو يجعل مصدر جزء اخلرب مضاف¼قيام زيد
 بإضافة مصدر جزء اخلرب ¼بلغين إكرام زيد عند تعليمك إياه½: ¼بلغين أنّ زيداً إن تعلّمه يكرمك½فيقال يف 

وهو اإلكرام إىل االسم وهو زيد، أو يجعل مصدر اخلرب مضافاً إىل ما يضاف إىل االسم إذا كان ما يضاف 
 بإضافة املصدر وهو القيام إىل ¼بلغين قيام أيب زيد½: ¼أبوه قائمبلغين أنّ زيداً ½إىل االسم متعلّقاً له فيقال يف 

األب املضاف إىل االسم وهو متعلّق له، وإن مل يكن للخرب وجزئه مصدر يقدر فعل عام ويضاف إىل االسم 
لغين ب½: ¼بلغين أنّ زيداً غالم عمرو½أو إىل ما يضاف إىل االسم إذا كان ما يضاف إليه متعلّقاً له فيقال يف 

  ".غ" بإضافة مصدر فعل عام وهو الكون إىل االسم وهو زيد، وعلى هذا فقس ¼كون زيد غالم عمرو
 املفتوحة مع ما ¼أنّ½ املكسورة ال تغير معىن اجلملة بل تؤكّدها، و¼إنّ½ألجل أنّ : أي] ولذلك[ :قوله  )١(

 املكسورة إذا كان يف  ابتداء ¼إنّ½ـاإلتيان ب: بعدها من االسم واخلرب يف حكم املفرد جيب الكسر أي
، وبعد القول وما ]١٧٣: البقرة  [﴾ِإنَّ اللّه غَفُور رِحيم﴿: الكالم لكونه موضع اجلملة كقوله تعاىل

، ]٦٨: البقرة  [﴾قَالَ ِإنه يقُولُ ِإنها بقَرةٌ﴿: يشتق منه؛ ألنّ مقول القول ال يكون إالّ مجلة كقوله تعاىل
، ¼جاءين الرجل الّذي إنّ أباه قائم½: م املوصول؛ ألنّ صلة املوصول ال تكون إالّ مجلة حنووبعد االس

أنّ املص اعلم ، و¼إنّ زيداً لقائم½: وإذا كان يف خربها الالم؛ ألنّ الالم لتأكيد معىن اجلملة أيضاً حنو
يف أول مجلة وقعت  املكسورة وهي ليست مبختصة ا بل يكسر إذا كان ¼إنّ½ـذكر أربعة مواضع ل

، أو جواب ¼جاءين زيد وإنه لراكب½: ، أو وقعت حاالً حنو¼إن ضربتين فإنّ زيداً ضاربك½: جزاء حنو
، وإذا كان بعد حرف التنبيه ]٣ /١:يس [﴾ِإنك لَِمن الْمرسِلني والْقُرآِن الْحِكيِم يس﴿: قسم حنو

، وإذا وقعت يف حملّ القطع ]٦٢: يونس  [﴾ف علَيِهم والَ هم يحزنونَأَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خو﴿:حنو
، وبعد ]٧٦: يس  [﴾فَلَا يحزنك قَولُهم ِإنا نعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ﴿: عن الكالم السابق كقوله تعاىل

تعلّم إنّ العلم خري من ½: ، وبعد األمر حنو]٢٦: شية الغا [﴾مثّ ِإنَّ علَيناِحسابهم﴿:  كقوله تعاىل¼مثّ½
، وبعد الدعاء ]١٣: لقمان  [ ﴾ ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم شيأًلَا تشِرك ِباللَِّه﴿: ، وبعد النهي حنو¼املال

داء، وبعد النداء، وقال  لالبت¼مىت½، وبعد ]١٩٣: آل عمران  [﴾ربنا ِإننا سِمعنا مناِدياً﴿: كقوله تعاىل
  ".ي ".¼إذا½ عند من يضيفه إىل اجلملة، وبعد ¼حيث½بعد : صاحب اهلادي



  
  

 

 بلغين ½:حنو فاعالً يقع حيث)١(الفتح وجيب ،¼لقائم زيداً إنّ ½:حنو مالال
 وحيث ،¼قائم كأن كرهت ½:حنو مفعوالً يقع وحيث ،¼قائم زيداً أنّ
 :حنو إليه مضافاً يقع وحيث ،¼قائم كأن عندي ½:حنو مبتدأ يقع
 عجبت ½:حنو جمروراً يقع وحيث ،¼قائم بكراً أنّ طول من عجبت½
 وبعد ،¼ألكرمتك عندنا أنك لو ½:حنو)٢(¼لو½ وبعد¼ قائم اًبكر أنّ من
 اسم على العطف وجيوز ،¼زيد لغاب حاضر هأن لوال ½:حنو)٣(¼لوال½
 زيداً إنّ ½مثل واللفظ)٤(محلّالْ باعتبار والنصب الرفعب املكسورة ¼إنّ½

                                                
 املفتوحة حيث تقع مع امسها وخربها فاعالً أو ¼أنّ½ـجيب اإلتيان ب:  أي]وجيب الفتح[ :قوله  )١(

ل واملفعول مفعوالً أو مبتدأ أو مضافاً إليه، وإنما وجب يف هذه الصور الفتح لوجوب كون الفاع
  ".ي. "واملبتدأ واملضاف إليه مفرداً

:  حنو¼ثبت½؛ ألنّ ما بعدها فاعل لفعل حمذوف وهو ¼لَو½وجيب الفتح بعد :  أي]¼لَو½وبعد [: قوله  )٢(
 ولَو أَنهم إخل، والفاعل ال يكون إالّ مفرداً، قال اهللا ﴿...لو ثبت قيامك:  أي¼لو أنك عندي ألكرمتك½

  ".غ. "لو ثبت صربهم:  أي]٥: احلجرات [﴾صبروا
 االمتناعية؛ ألنّ ما بعدها مبتدأ حمذوف اخلرب عند ¼لَوالَ½وجيب الفتح بعد :  أي]¼لَوالَ½وبعد [ :قوله  )٣(

 التحضيضية؛ ألنّ ما بعدها فاعل لفعل ¼لَوالَ½البصريني وكون املبتداء مفرداً واجب، وكذلك بعد 
أنّ املص ذكر للفتح سبعة مواضع وليس الفتح اعلم الّ مفرداً، وحمذوف والفاعل ال يكون إ

العجب أنّ الضرب ½:  مع امسها وخربها خرباً للمبتدأ حنو¼أنّ½خمصوصاً ا بل تفتح حيث تقع 
 العاطفة واجلارة، وإذا كانت ¼حتى½؛ ألنّ أصل اخلرب أن يكون مفرداً، وحيث تقع بعد ¼ضرب بكر

وأَنك لَا تظْمأُ   تعرىاِإنَّ لَك أَلَّا تجوع ِفيها ولَ﴿: قوله تعاىل: ملكسورة حنو ا¼إنّ½معطوفة على اسم 
وِإذْ يِعدكُم ﴿: ، وإذا أبدلت من االسم كقوله تعاىل¼مذ½، وبعد ]١١٩ /١١٨:طه  [﴾ِفيها ولَا تضحى

ا لَكُمهِن أَنى الطَّاِئفَِتيدِإح حنو]٧ :األنفال  [﴾اللّه القول أنّ زيداً ½: ، وبعد القول إذا كان مبعىن الظن
  ".ي. "¼الظن أنّ زيداً قائم½:  كما تقول¼قائم

   املكسورة ال تغير معىن اجلملة فهي يف حكم العدم فاعترب يف امسها¼إنّ½ ألنّ ]باعتبار احمللّ[ :قوله  )٤(
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 الالم دخول)١(جيوز املكسورة ¼إنّ½ أنّ واعلم ،¼وعمرواً وعمرو قائم
ال لَّما  كُـوِإنْ ﴿: تعاىل كقوله الالم فيلزمها)٢(فختفّ وقد ،هاخرب على

                                                
اجلملة فلم تكن يف حكم العدم فلم يعترب يف امسها  املفتوحة؛ فإنها تغير معىن ¼أنّ½الرفع احمللّي دون 

 املكسورة بالرفع ذكر اخلرب قبل املعطوف لفظاً ¼إنّ½الرفع احمللّي، ويشترط يف العطف على اسم 
إنّ زيداً قائم وعمرو، وإنما :  أي¼إنّ زيداً وعمرو قائم½:  أو تقديراً حنو¼إنّ زيداً قائم وبكراً½: حنو

إنّ ½:  مل يذكر اخلرب قبل املعطوف لزم اجتماع العاملني على إعراب واحد مثلاشترط ذلك؛ ألنه لو
 خرب عن كلّ واحد من املعطوف واملعطوف عليه، ¼ذاهبان½ فإنه ال شك أنّ ؛¼زيداً وعمرو ذاهبان

، ومن حيث إنه خرب ¼إنّ½ املكسورة يكون العامل يف رفعه ¼إنّ½فمن حيث إنه خرب عن اسم 
 فلزم اجتماع العاملني على إعراب ¼االبتداء½ يكون العامل يف رفعه ¼إنّ½حملّ اسم املعطوف على 

واحد وهو باطل، والكوفيون ال يشترط عندهم ذكر اخلرب قبل املعطوف لصحة هذا العطف بل 
 ال تعمل عندهم إالّ يف االسم، واخلرب مرفوع على ¼إنّ½جوزوا العطف على احمللّ مطلقاً؛ ألنّ 

إنّ :  كما كان قبل دخوهلا عليه فال يلزم اجتماع العاملني على إعراب واحد، ومنهم من قالاالبتداء
 املكسورة مثلها املفتوحة يف جواز العطف على امسها مطلقاً، ومل جيوز السريايف العطف على ¼إنّ½

لّ امسها  املكسورة يف جواز العطف على حم¼إنّ½ مثل ¼لكن½أنّ اعلم  املفتوحة أصالً، و¼أنّ½اسم 
؛ ألنها موضوعة لالستدراك وهو ال ¼ما خرج زيد لكن بكراً خارج وعمرو½: بعد مضي اخلرب حنو

ينايف معىن االبتداء كما ال ينافيه التأكيد، وأما سائر احلروف املشبهة بالفعل دوما فال جيوز العطف 
  ".ي. "على حملّ امسها لزوال معىن االبتداء بعد دخوهلا خالفاً للفراء

 املكسورة؛ ألنّ الم االبتداء إنما ¼إنّ½جيوز دخول الم االبتداء على خرب :  أي]إخل... جيوز[ :قوله  )١(
 املفتوحة لكوا مبعىن ¼أنّ½ املكسورة مع امسها وخربها مجلة خبالف ¼إنّ½تدخل لتأكيد اجلملة و

 وهو قليل، وقد تدخل الالم ¼لقلبك لراغبإنّ زيداً ½: املفرد، وقد يتكرر الالم يف اخلرب واملتعلّق حنو
  ".ي ".¼هلنك زيد½:  املكسورة إذا قلّبت مهزا هاء حنو¼إنّ½على 

 املكسورة لثقل التشديد وكثرة االستعمال فلزمها الالم؛ ¼إنّ½وقد ختفف :  أي]وقد ختفّف[ :قوله  )٢(
عمال حممولة على صورة اإللغاء طرداً  النافية يف صورة اإللغاء، وصورةُ اإل¼إنْ½ـلئالّ يلزم االلتباس ب

 ¼إنْ½للباب، وذهب اجلمهور إىل أنّ الالم يف صورة اإلعمال غري الزمة حلصول الفرق بينها وبني 
النافية باإلعمال فال حاجة إىل الالم، وذهب ابن مالك إىل أا الزمة عند اإلعمال إذا خيف اللبس 
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مهنفِّيوِإن كُلٌّ  ﴿: تعاىل كقوله إلغاؤها جيوز)١(وحينئذ ،]١١١:هود[﴾لَيو
 األفعال على دخوهلا)٢(وجيوز ،]٣٢:يس[﴾ جِميع لَّدينا محضرونَلَّما

ن قَبِلِه لَِمن وِإن كُنت ِم﴿: تعاىل هقول حنو واخلرب املبتدأ على الداخلة
اِفِلني٣: يوسف[﴾الْغ[ ِإن ﴿ووالْكَاِذِبني لَِمن كظُنن﴾]١٨٦: الشعراء[، 

 شأن ضمري يف إعماهلا جيب فحينئذ فختفّ قد املفتوحة ¼أنّ½)٣(وكذلك

                                                
فوا يف الالم فذهب مجاعة إىل أا الم االبتداء، وذهب أبو  يف االسم املبين واملقصور، مثّ اختلكما

  .وغريه" غ. "علي ومن تابعه إىل أا ليست بالم االبتداء
إبطال عملها وهو الغالب : ها أي املكسورة جيوز إلغاؤ¼إنّ½حني إذا خفّفت :  أي]وحينئذ[ :قوله  )١(

ها عند الكوفيني لكن اآلية خر، وجيب إلغاؤ ثلثية مفتوحة اآللفوات الشبه اللفظي بالفعل وهو كوا
  ".غ. "حجة عليهم

 املكسورة جيوز دخوهلا على ¼إنّ½حني إذا خفّفت :  أي¼حينئذ½:  عطف على قوله]وجيوز[ :قوله  )٢(
؛ ألنّ األصل دخوهلا على املبتدأ ¼علمت½ و¼كان½األفعال الداخلة على املبتدأ واخلرب من باب 

ا عليهما فجاز دخوهلا على ما يدخل عليهما رعاية لألصل بقدر اإلمكان واخلرب فلما فات دخوهل
خالفاً للكوفيني يف تعميم الدخول وعدم ختصيصه باألفعال الداخلة على املبتدأ واخلرب، ال يف أصل 
الدخول على الفعل؛ فإنه متفق عليه، فالكوفيون خالفوا البصريني يف جتويز دخوهلا على غري األفعال 

  رشع: داخلة على املبتدأ واخلرب متمسكني بقول الشاعرال
  وجبت علَيك عقُوبةُ الْمتعمِد  تاِهللا ربك ِإنْ قَتلْت لَمسِلماً

  ".غ. "وهو شاذّ عند البصريني
 املفتوحة وحينئذ جيب إعماهلا يف ضمري ¼أنّ½ املكسورة ختفّف ¼إنّ½مثل :  أي]وكذلك[ :قوله  )٣(

 املفتوحة املخفّفة عاملة يف الظاهر للزم ¼أنّ½شأن مقدر؛ إذ لومل يقدر لعملها ضمري شأن ومل توجد 
 املفتوحة الّيت هي أقوى تشبيهاً به ¼أنّ½ املكسورة الّيت هي أضعف تشبيهاً بالفعل على ¼إنّ½مزية 

ل على اجلملة امسية  املفتوحة املخفّفة يف ضمري شأن مقدر فتدخ¼أنّ½منها، وإذا وجب إعمال 
  ".ي. "كانت أو فعلية
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اجلملة على فتدخل رمقد أو¼ قائم زيد أنْ بلغين ½:حنو كانت ةامسي 
أو ¼سوف½ أو السني دخول وجيب ،¼زيد قام قد أنْ بلغين ½:حنو ةفعلي 
عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم ﴿: تعاىل كقوله)١(الفعل على النفي حرف أو ¼قد½

 ،خربها واجلملة ¼أنّ½ اسم املستتر والضمري ،]٢٠:املزمل[﴾مرضى
 بيهالتش كاف من بمركّ وهو ،¼األسد اًزيد نّأك ½:حنو)٢(للتشبيه ¼كأنّ½و
 زيداً إنّ½ تقديره عليها الكاف ملتقد)٣(فتحت ماوإن ،املكسورِة ¼إنّ½و

                                                
عِلم أَن سيكُونُ ﴿ : املفتوحة املخفّفة حنو¼أنّ½على الفعل الّذي تدخل عليه :  أي]على الفعل[ :قوله  )١(

  شعر:  وكقول الشاعر]٢٠ :املزمل[﴾ِمنكُم مرضى
لَماعو هفَعنِء يرالْم كُلُّ  فَِعلْم أِتيي فواأَنْ سرا قُدم   

 ¼أنْ½، فلزوم هذه األمور الثلثة للفرق بني ]٢٨ :اجلن[﴾أَبلَغوا ِرسالَاِت ربِهمِليعلَم أَن قَد ﴿: وحنو
:  املصدرية الناصبة، وليكون كالعوض من النون احملذوفة، وأما لزوم حرف النفي حنو¼أنْ½املخفّفة و

فليس إالّ ليكون كالعوض من النون؛ ألنّ الفرق بني املخفّفة ] ٨٩ :طه[﴾لَيِهمأَفَلَا يرونَ أَلَّا يرِجع ِإ﴿
واملصدرية الناصبة ال حيصل مبجرد حرف النفي؛ ألنه جيتمع مع كلّ واحدة منهما فالفارق بينهما إما 

اصبة، وإما من حيث املعىن؛ ألنه إن عين حبرف النفي االستقبال فهي املخفّفة وإالّ فهي املصدرية الن
  ".ي. "من حيث اللفظ؛ ألنه إن كان الفعل املنفي منصوباً فهي املصدرية الناصبة، وإالّ فهي املخفّفة

  .¼كأنك متشي½: إلنشاءه، وقد تكون للشك حنو:  أي] للتشبيه¼كأنّ½و[ :قوله  )٢(
 تكن حرفاً برأسها بل كانت  ملّا مل¼كأنّ½جواب سؤال ظاهر وهو أنّ كلمة ] إخل... وإنما فتحت[ :قوله  )٣(

وإنما ½:  على اهلمزة؟ فأجاب بقوله¼كأنّ½ املكسورة فمن أين جاء الفتح يف ¼إنّ½مركّبة من كاف التشبيه و
 بعد حرف اجلر كما عرفت؛ ألنّ حرف اجلر ال يدخل ¼أنّ½، وتفتح مهزة ¼فتحت لتقدم الكاف عليها

 :¼كأنّ زيداً األسد½ورة وإن كان املعىن على الكسر، فتقدير  ههنا رعاية للص¼أنّ½إالّ على املفرد فتفتح 
 مركّبة من ¼كأنّ½كون :  مثّ قدمت الكاف ليعلم إنشاء التشبيه من أول األمر، وهذا أي¼إنّ زيداً كاألسد½

 املكسورة ما ذهب إليه اخلليل وتابعه املص، واجلمهور على أا حرف برأسها ¼إنّ½كاف التشبيه و
  .وغريه" ي. "نظائرها وليست مبركّبة، وألنّ األصل عدم التركيب وهو الصحيحمحالً على 



  
  

 

 )٢(لالستدراك ¼لكن½و ،¼أسد زيد كأنْ ½:حنو فتلغى)١(وقد ختفّف ،¼كاألسد
 لكن القوم جاءين ما ½:حنو املعىن يف رينئمتغا كالمني بني)٣(ويتوسط
 :حنو الواو)٤(هامع وجيوز ،¼حاضر بكراً لكن زيد غاب½و ¼جاء عمرواً

 لكن زيد مشى ½:حنو فتلغى)٥(فختفّقد و ،¼قاعد عمرواً ولكن زيد قام½
                                                

مل عن العمل على االستعمال األفصح خلروجها :  فتلغى أي¼كأنّ½كلمة :  أي]وقد ختفّف[ :قوله  )١(
  شعر: عن املشاة لفوات فتحة اآلخركقول الشاعر
  ِنكَأَنْ ثَدياه ِحقَّا  ونحٍر مشِرِق اللَوِن

 املخفّفة، وجيوز أن ال يقدر فيها ذلك لعدم ¼أنْ½وجيوز أن يقدر فيها ضمري الشأن بعد التخفيف كما يف 
    ".غ" املخفّفة ¼أنْ½الداعي إليه، وهو كمال املشاة بالفعل كما كان يف 

نّ األصل عدم  مفردة عند البصريني محالً على أخواا، وأل¼لكن½كلمة ]  لالستدراك¼لكن½و[: قوله  )٢(
الَ ½:  املكسورة املصدرة بالكاف الزائدة وأصلها¼إنّ½ و¼الَ½هي مركّبة من : التركيب، وقال الكوفيون

 فنقلت كسرة اهلمزة إىل الكاف وحذفت اهلمزة، واالستدراك دفع توهم ينشأ من الكالم السابق فإذا ¼كَِإنّ
: اءك ِلما بينهما من األلفة، فدفعت ذلك الوهم بقولك توهم السامع أنّ عمرواً أيضاً ج¼جاءين زيد½: قلت
  ".و. "، وهذا إنما يكون إذا كان بني زيد وعمرو مالزمة يف ائ وعدمه¼لكن عمرواً مل جيئ½

تغايراً معنوياً والواجب :  بني كالمني متغائرين نفياً وإثباتاً معىن، أي¼لكن½تقع كلمة : أي] توسطيو[: قوله  )٣(
وِإنَّ ربك لَذُو فَضٍل علَى ﴿: ير املعنوي ولذا اقتصر عليه، والتغاير اللفظي قد يوجد كقوله تعاىلهو التغا

 فإنه ¼زيد حاضر لكن عمرواً غائب½:  وقد ال يوجد حنو]٧٣: النمل [﴾ الناِس ولَِكن أَكْثَرهم لَا يشكُرونَ
ير املعنوي الّذي هو الواجب وهو الغيبة واحلضور، وينبغي ليس فيه تغاير لفظي بل هو مقصور على التغا

أن تعرف أنّ الكالمني املتغائرين ال جيب أن يتضادا تضاداً حقيقيا بل يكفي تنافيهما يف اجلملة كما يف 
  .وغريه" ي. " يناسبه؛ إذ الالئق أن يشكراآلية الكرمية؛ فإنّ عدم الشكر ال ينايف الفضل بل

 أو خمفّفة، والواو هذه إما لعطف ¼لكن½ الواو مشددة كانت ¼لكن½مع كلمة : أي] ز معهاجيو[ :قوله  )٤(
ال جيوز معها الواو : اجلملة على اجلملة وإما اعتراضية وجعل الشارح الرضي األخري أظهر، ومنهم من قال

  ".ي. "مثلهإذا كانت خمفّفة؛ ألنها حينئذ تصري حرف العطف فال جيوز دخول حرف العطف على 
   فتلغى عن العمل خلروجها عن املشاة بالفعل لفوات الفتحة¼لكن½كلمة :  أي]وقد ختفّف[ :قوله  )٥(
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 اءالفر جازأو¼ عندنا هنداً ليت ½:حنو)١(يللتمن ¼ليت½و ،¼عندنا بكر
  :شعر الشاعر كقول يللترج ¼لعلّ½و ،ىأمتن مبعىن)٢(¼قائماً زيداً ليت½

  احاًلَص يِنقُزري اَهللا لَّعلَ  مهنِم تسلَو نيِحاِلالص بِحأُ
٣(وشذّ الْجر(لَ½ ويف ،¼قائم زيٍد لعلّ ½:حنو هاِبلَّع¼)لغات)٤: لَّع، وعن،  

                                                
 العاطفة لفظاً ومعىن فأجريت جمراها، وعن األخفش ويونس أنه جيوز إعماهلا ¼لكن½ـيف اآلخر وأشبهت ب

  .وغريه" رض. "ال أعرف له شاهداً:  الرضيبعد التخفيف أيضاً قياساً على أخواا املخفّفة، وقال الشارح
إلنشاء التمني وهو طلب حصول الشيء على سبيل احملبة سواء كان املطلوب : أي]  للتمني¼ليت½و[ :قوله  )١(

  .وغريه" ي. "¼ليت الشباب يعود½:  أو ممتنع احلصول عادة حنو¼ليت زيداً قائم½: ممكن الوجود حنو
 أو ¼أمتنى زيداً قائماً½:  للتمني فكأنه قيل¼ليت½ب اجلزئني بناء على أنّ  بنص]زيداً قائماً[ :قوله  )٢(

  شعر:  وهو متعد إىل مفعولني، ومتسك الفراء بقوله¼متنيت زيداً قائماً½
  أَو كُنت ِفي واِدي الْعِقيِق رواِقعا  يا لَيت أَيام الصباِء رواِجعا

يا ليت أيام : ب على احلالية من الضمري املستتر يف اخلرب احملذوف يعين منصو¼رواجعا½وأجيب أنّ 
ليت زيداً كان ½:  أي¼كَانَ½الصباء كائنة حال كوا رواجعاً، وأجازه الكسائي أيضاً لكن بتقدير 

 عنده، وأجازه احملقّقون أيضاً لكن نصب اجلزء الثاين ¼كَانَ½ فهذا من مواضع وجوب حذف ¼قائماً
حلالية عندهم فهذا من مواقع وجوب حذف عامل احلال عندهم، وعلم من هذا أم اتفقوا على على ا
  ".تك، ند. " لكن اختلفوا يف توجيه نصبه¼ليت زيداً قائماً½جواز 

 من احلروف املشبهة بالفعل ال يصح بل ¼لعلّ½أنّ عد :  جواب سؤال مقدر تقديره]شذّ اجلر[ :قوله  )٣(
  شعر:  اجلارة كما يف قول الشاعرهي من احلروف

  فَلَم يستِجبه ِعند ذَاك مِجيب  وداٍع دعانا  من  يِجيب   ِإلَى  الندى
  لَعلَّ أَِبي الِْمغواِر ِمنك  قَِريب  فَقُلْت ادع أُخرى وارفَِع الصوت دعوةً

 شاذّ ال اعتبار له، وأجيب أيضاً بأنّ ¼لعلّ½اجلر بكلمة :  أي¼اوشذّ اجلر ½: فأجاب املص عنه بقوله
أنّ الشاعر حكاه عما وقع يف موضع آخرجمروراً، وبأنه حيتمل أن : اجلر فيه على سبيل احلكاية يعين

  .وغريه" سن. " بالياء، فيجب أن حيكى يف األحوال الثلث بالياء¼أيب املغوار½ـيكون هذا الرجل مشهوراً ب
  ¼عن½:  بدون الالم األوىل، والثانية¼علَّ½:  لغات أخر إحداها¼لعلّ½وجاء يف : أي ]¼لعلّ½ويف [:قوله  )٤(
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 والبواقي الالم فيه يدِز ¼لَّع½ :أصله دربمالْ وعند .نعولَ ،نَّأَولَ ،نَّوأَ 
 اوإم وأو ىوحت موثُ والفاء الواو :عشرة العطف حروف :.فروع
فاألربعة ،ولكن وبل وال وأم حنو مطلقاً للجمع فالواو للجمع،)١(لاألو: 
 عمرو، أو مجيءالْ يف ماًقدتم زيد كان سواء¼ وعمرو زيد جاءين½

 ماًمتقد زيد كان إذا¼ فعمرو زيد قام ½:حنو)٢(مهلة بال للترتيب والفاء
 مثُ زيد دخل ½:حنو)٣ (مبهلة للترتيب ¼مثُ½و ،مهلة بال راًمتأخ وعمرو
 الترتيب يف)٤(¼مثُ½كـ ¼ىحت½و ،مهلة وبينهما ماًمتقد زيد كان إذا¼ عمرو

                                                
 بدون ¼أَنَّ½:  بقلب الالم الثانية نوناً، والرابعة¼لَعن½: بدون الالم األوىل وقلب الالم الثانية نوناً، والثالثة

 بقلب العني ألفاً وقلب الالم الثانية ¼لَأَنَّ½: ثانية نوناً، واخلامسةالالم األوىل وقلب العني ألفاً وقلب الالم ال
، والبواقي من اللغات ¼لَعلَّ½:  بدون الالم األوىل فزيدت فيه الالم فصار¼علَّ½: نوناً، وعند املربد أصلها

  ".ي. "املذكورة فروع
: ، للجمع أي¼حتى½، وهي من الواو إىل ىل مجع األو¼األول½ الفاء للتفسري، و]فاألربعة األول[ :قوله  )١(

الشتراك املعطوف واملعطوف عليه فيما حصل للمعطوف عليه من احلكم، فالواو للجمع مطلقاً من 
غري تقييد بترتيب وقران وتراخ مبعىن أا ال يفهم منه الترتيب والقران والتراخي ال مبعىن أا تنافيها يف 

  ".ي. "صالتها يف باب العطفنفس األمر، وإنما قدم الواو أل
: للجمع مع الترتيب بال تراخ بني املعطوف واملعطوف عليه أي:  أي]للترتيب بال مهلة[ :قوله  )٢(

مثّ خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً ﴿: لتعليق احلكم باملعطوف بعد تعلّقه باملعطوف عليه بغري مهلة كقوله تعاىل
أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَتصِبح الْأَرض  ﴿و ]١٤ :املؤمنون[﴾خلَقْنا الْمضغةَ ِعظَاماًفَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَ

  .]٦٣ :احلج[﴾مخضرةً
 ¼مثّ½للجمع مع الترتيب بتراخ بني املعطوف واملعطوف عليه، وقد جيئ :  أي]للترتيب مبهلة[ :قوله  )٣(

 ]١٧: اإلنفطار[ ﴾ما أَدراك ما يوم الديِن مثّ أَدراك ما يوم الديِنوما ﴿: رد التعظيم حنو قوله تعاىل
  .]١١٨ :التوبة[﴾مثّ تاب علَيِهم ِليتوبواْ﴿: وقد جيئ زائدة عند األخفش حنو قوله تعاىل

   متوسطة¼حتى½ـ ف¼مثّ½  أقلّ من مهلة¼حتى½مثله يف الترتيب واملهلة إالّ أنّ مهلة :  أي]¼مثّ½ـك[ :قوله  )٤(
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 معطوفها يكون أن ويشترط ¼مثُ½ مهلة من أقلّ مهلتها أنّ إالّ واملهلة
 مات½ :حنو املعطوف يف ةقو تفيد)١(، وهيعليه املعطوف يف داخالً
 ¼أو½و ،¼شاةمالْ ىحت حلاجا قدم ½:حنو ضعفاً أو¼ األنبياء ىحت الناس

  ...................................احلكم لثبوت)٢(ثالثتها ¼أم½و ¼اإم½و
                                                

 داخالً يف ¼حتى½ـ املفيدة للمهلة، ويشترط أن يكون املعطوف ب¼مثّ½بني الفاء الّيت ال مهلة فيها وبني 
 العاطفة جيب أن يكون املعطوف ا ¼حتى½املعطوف عليه لكوا للغاية، واتفق النحاة على أنّ 

هذا منقوض بنحو :  ما قبلها صرح به الرضي، فإن قلتداخالً يف ما قبلها أو جزء له أو ِلما دلّ عليه
اجلزء أعم من أن يكون : ؛ ألنّ الصباح ليس جبزء من البارحة، قلنا¼منت البارحة حتى الصباح½

 أو حكماً كما يف مثالك؛ فإنّ الصباح جزء البارحة؛ ألنه ¼أكلت السمكة حتى رأسها½حقيقة كما يف 
  .وغريه" رض. "يعطى حكمهقريب منها والقريب من الشيء 

 على ¼حتى½ـيدلّ العطف ب:  العاطفةُ تفيد قوة يف املعطوف أو ضعفاً فيه أي¼حتى½:  أي]وهي[ :قوله  )١(
القوة والضعف حتى يتميز اجلزء بالقوة والضعف عن الكلّ ويدلّ انتهاء الفعل إليه على مشول مجيع 

؛ فإن الفعل وهو املوت تعلّق ¼قدم احلاج حتى املشاة½ و¼مات الناس حتى األنبياء½: أجزاء الكلّ حنو
جبميع الناس على وجه يكون األنبياء داخالً فيه ففي هذا املثال يكون املعطوف جزء قويا خبالف 

 فإنه جزء ضعيف يف اخلارج حبسب الظاهر، مثّ املشاة مجع املاشي كالقضاة والنحاة مجع ¼املشاة½
بعد اشتراكهما يف الترتيب واملهلة من وجهني ¼ حتى½ و¼مثّ½نّ الفرق بني أاعلم القاضي والناحي، و

أنّ : ، والثاين¼مثّ½ جزء من املعطوف عليه وال يشترط ذلك يف ¼حتى½اشتراط كون معطوف : أحدمها
 حبسب ¼حتى½ ويف ¼جاءين زيد مثّ عمرو½:  إنما هي حبسب اخلارج حنو¼مثّ½املهلة املعتربة يف 

  . وغريه ملخصاً"غ. "الذهن
ثلثة هذه احلروف مشتركة يف كوا لثبوت احلكم ألحد األمرين أو أحد األمور :  أي]ثلثتها[ :قوله  )٢(

 إذا كانت ألحد ¼أَو½إنّ : غري متعين عند املتكلّم، فإن قلت: حال كون ذلك األمر مبهماً ال بعينه أي
 فإنّ معناه ]٢٤: اإلنسان[﴾هم آِثماً أَو كَفُوراًولَا تِطع ِمن﴿: ألمرين فما تقول يف قوله تعاىلا

از آجنماعت نه آمث آجنماعت را ونه كفور آجنماعت ) كسي باشد(اطاعت مكن تو ½: بالفارسية
 يف هذه األية مستعملة ألحد ¼أَو½إنّ :  ههنا ألحد األمرين بل موعهما، قلنا¼أَو½ فال يكون ¼را
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 ماإن ¼اإم½و ،¼إمرأة أو برجل مررت ½:حنو بعينه ال)١(مبهماً األمرين ألحد
 زوج اإم العدد ½:حنو أخرى ¼اإم½)٢(متهاتقد إذا العطف حرف تكون
أن وجيوز ،¼فرد اوإم ميتقد ½زيد ½:حنو ¼أو½ على ¼اإم أو كاتب اإم 
و ،¼يأم½قسمني على ¼أم: أحد تعيني عن هاِب يسأل ما وهى)٣(صلةمت 

 ¼اإم½و ¼أو½ خبالف مبهماً ماأحدِه ثبوت يعلم هاِب والسائل األمرين،
 ،شرائط بثلثة)٥(وتستعمل، )٤(أصالً ماأحدِه ثبوت يعلم ال هماِب السائل فإنّ

                                                
اعلم  املبهم ىف سياق النفي، و¼أحد½ والعموم مستفاد من وقوع ¼أَو½األمرين على ما هو األصل ىف 

: الصافات  [﴾وأَرسلْناه ِإلَى ِمئَِة أَلٍْف أَو يِزيدونَ﴿:  حنو قوله تعاىل¼بلْ½ قد جتئ مبعىن ¼أَو½أنّ 
: عىن بقوله بعد اشتراكهما يف امل¼إما½ و¼أو½بل يزيدون، مثّ أشار املص إىل الفرق بني :  أي]١٤٧

 من احلروف العاطفة ال يصح؛ ألنه لو كان للعطف مل يقع ¼إما½إنّ عد : ، فإن قلت¼إخل... وإما إنما½
قبل املعطوف عليه، وأيضاً يدخل عليه حرف العطف فلو كان هو أيضاً للعطف يلزم تكرار العاطف، 

لعطف بل للتنبيه على الشك من أول  السابقة على املعطوف عليه ليست ل¼إما½عن األول إنّ : قلنا
 الثانية لعطف ما ¼إما½ األوىل و¼إما½الثانية لعطفها على ¼ إما½األمر، وعن الثاين إنّ الواو الداخلة على 

  .وغريه" غ. "قبلها فال يلزم التكرار بعدها على ما
  .حال كون أحد األمرين مبهماً عند املتكلّم:  أي]مبهماً[ :قوله  )١(
 وإنما يلزم ذلك تنبيهاً على ثبوت احلكم ألحد األمرين من أول األمر، ]إخل... هاتإذا تقدم[ :لهقو  )٢(

، مثّ أشار املص ¼زيد كاتب أو أمي½:  وجيوز أيضاً أن ال يتقدم حنو¼أَو½ على ¼إما½وجيوز أن يتقدم 
  ".ي ".¼إخل...  على قسمنيوأم½:  بقوله¼إما½ و¼أَو½ للفرق بينها وبني ¼أَم½إىل حتقيق معىن 

ليس :  هذه ا؛ ألنّ ما بعدها متصل ِلما قبلها أي¼أَم½متصلة ومسيت : مهااحدإ:  أي]متصلة[ :قوله  )٣(
  . املنقطعة¼أَم½ما بعدها وما قبلها كالمني مستقلّني بل اموع كالم مستقلّ خبالف 

  . أحد األمرين ال معيناً وال مبهماً¼ماإ½ و¼أَو½ـال يعلم السائل ب:  أي]أصالً[ :قوله  )٤(
أن يقع قبلها مهزة االستفهام، واملراد :  املتصلة بثلثة شرائط الشرط األول¼أَم½:  أي]تستعمل[ :قوله  )٥(

  الشاعر شعر:  أو تقديراً كقوله¼أزيد عندك أم عمرو½: باهلمزة أعم من أن تكون لفظاً حنو
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قبلها يقع أن :لاألو عندك أزيد ½:حنو مزةه أن: )١(يوالثاِن ،¼عمرو أم 
 فكذلك اسم اهلمزة بعد كان إن :أعين اهلمزة يلي ما مثل لفظ يليها
 أقام ½:حنو بعدها فكذلك فعل اهلمزة بعد كان وإن ،مر كما ¼أم½ بعد
 يكون أن: )٢(والثالث ،¼عمرواً أم زيداً أرأيت ½يقال فال ،¼قعد أم زيد
 التعيني، عن االستفهام يكون ماوإن قاًحمقّ املستويني األمرين أحد

 فإذا ،¼ال½ أو ¼نعم½ دون بالتعيني ¼أم½ جواب يكون أن جيب فلذلك
 ¼أو½بـ سئل إذا اأم أحدمها، بتعيني فجوابه¼ عمرو أم عندك أزيد ½:قيل

                                                
  ِبسبٍع رمين الْجمر أَم ِبثَماٍن  نت داِرياًلَعمِري ما أَدِري ِإنْ كُ

  ".غ. " فإنه ال يشترط ذلك فيهما¼إما½ و¼أَو½إخل، خبالف ... أبسبع: أي
إن كان :  املتصلة لفظ مثل ما يلي اهلمزة، يعين¼أَم½أن يلي : والشرط الثاين: أي] والثاين[ :قوله  )١(

مجلة :  املتصلة اسم مفرد، وإن كان بعدها فعل أي¼أَم½ بعد بعد اهلمزة اسم مفرد فكذلك يكون
فعلية فكذلك بعدها يكون فعل، وكذا إذا كان بعد اهلمزة مجلة امسية فكذالك بعدها يكون 

:  فإنه ال يلزمهما ذلك، وملّا كان الشرط كذلك فال يقال¼إما½ و¼أَو½مجلة امسية خبالف 
 يف هذا التركيب ال يليها لفظ مثل ما يلي اهلمزة؛ ألنّ ما ويل ¼أَم½ ؛ ألنّ¼أرأيت زيداً أم عمرواً½

 هو اسم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن احلاجب وتابعه املص، ¼أَم½اهلمزة هو فعل وما ويل 
 أحسن ¼أزيداً رأيت أم عمرواً½واملنقول عن سيبويه أنّ هذا التركيب جائز حسن فصيح و

  . وغريه"غ. "وأفصح، وهذا هو الصحيح
ثابتاً عند املتكلّم، وإنما : أن يكون أحد األمرين حمقّقاً أي: الشرط الثالث:  أي]والثالث[ :قوله  )٢(

 ¼أَم½فألجل أنّ : يكون استفهام املتكلّم عن املخاطَب عن طلب تعيني أحد األمرين، فلذلك أي
م جيب أن يكون جواب السائل املتصلة لطلب التعيني بعد العلم بثبوت أحد املستويني عند املتكلّ

؛ ألنّ املتكلّم ¼الَ½ أو ¼نعم½بتعيني أحد املستويني؛ ألنّ السؤال ثابت عنه دون :  بالتعيني أي¼أَم½ـب
 ال يكون ¼الَ½ أو ¼نعم½ـيعلم بوجود أحدمها إالّ أنه يسأل من املخاطب عن التعيني فلو أجيب ب

  ".ي. "دان التعينياجلواب مطابقاً للسؤال؛ ألنهما ال يفي



  
  

 

 مع لب½ مبعىن تكون ما وهى)٢(ومنقطعة ،¼ال½ أو)١(¼نعم½ فجوابه¼ اإم½و
 القطع، سبيل على ¼لٌإلِب هاإن ½:قلت بعيد من)٣(حاًبش رأيت كما ¼اهلمزة

 عن اإلعراض تقصد¼ شاة هى أم ½:فقلت شاة، هاأن شك لك حصل مثُ
 أنّ واعلم ،¼شاة هى بل ½:معناه آخر بسؤال نافيواالست لاألو اإلخبار

½كما اخلرب يف إالّ تستعمل ال املنقطعةَ ¼أم حنو االستفهام ويف ،مر: 
 عن أضربت مثُ زيد حصول عن الًأو سألت¼ عمرو أم زيد أعندك½

 )٤(¼بل½و ¼ال½و عمرو، حصول عن السؤال يف وأخذت لاألو السؤال
                                                

  ؛ ألنّ املقصود بالسؤال¼إما½ و¼أَو½ـ للسؤال ب¼الَ½ أو ¼نعم½ـيصح اجلواب ب:  أي]إخل...فجوابه[: قوله  )١(
 ¼الَ½ أو ¼نعم½ـما أنّ أحدمها جاءك أو ال مثالً فيكون السؤال عن أصل النسبة فيصح اجلواب ب

 ¼أجاءك زيد أو عمرو½:  يف جواب من قال¼الَ½ أو ¼نعم½: لكلداللتهما على ثبوت النسبة أو نفيها كقو
  ".ي ".¼أجاءك إما زيد وإما عمرو½و

:  هذه ا؛ ألنّ ما بعدها منفصلة عما قبلها أي¼أَم½منقطعة ومسيت : والثاين:  أي]ومنقطعة[ :قوله  )٢(
 مع ¼بلْ½ما تكون مبعىن : طعة املنق¼أَم½، و¼منفصلة½كلّ واحد منهما كالم مستقلّ، وتسمى أيضاً 

 املنقطعة رد ¼أَم½لإلضراب واإلعراض عن األول والشك يف الثاين، وقد جيئ : اهلمزة أي
أَم أَنا خير من هذَا الَِّذي هو مِهني ﴿: اإلضراب دون الشك إذا كان ما بعدها مقطوعاً به كقوله تعاىل

ِبنيي كَادلَا يوغريه" ي. " إذ ال معىن لالستفهام ههنا]٥٢: فالزخر [﴾و.  
على :  على سبيل القطع أي¼إنها إبل½: صورة من بعيد فقلت بعد رؤيتك إياها:  أي]شبحاً[ :قوله  )٣(

وجه اليقني؛ ألنك ملّا رأيتها اعتقدت أا إبل بال شك، مثّ حصل لك شك أا شاة أو شيء آخر إذا 
:  فقلت¼إنها إبل½: عن قولك: يست بإبل، فأعرضت عن اإلخبار األول أيقربت منها أو علمت أا ل

أم هي ½:  وأنت تقصد اإلعراض عن اإلخبار األول واالستيناف بسؤال آخر، ومعىن قولك¼أم هي شاة½
  ".ي. "¼بل هي شاة أو شيء آخر½: ¼شاة

 كوا لثبوت احلكم ألحد  مجيع هذه احلروف الثلثة مشتركة يف]إخل... ¼بلْ½ و¼الَ½و[ :قوله  )٤(
لنفي ما ثبت من :  فلنفي ما وجب لألول عن الثاين أي¼الَ½األمرين حال كونه معيناً عند املتكلّم، أما 
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 ما فلنفي ¼ال½ اأم ،ناًمعي األمرين ألحد احلكم لثبوت مجيعها ¼لكن½و
 )١(¼بل½و ،¼عمرو ال زيد جاءين ½:حنو الثاين عن للألو وجب

¼ عمرو بل زيد جاءين ½:حنو للثاين واإلثبات لاألو عن ضرابلإل
 جاء ما بل :معناه¼ خالد بل بكر جاء ما½و عمرو، جاءين بل :معناه
 زيد جاءين ما ½:حنو قبلها النفي ويلزمها لالستدراك،)٢(¼لكن½و خالد،
.¼يقم ملَ خالد لكن بكر قام ½:حنو بعدها أو¼ جاء عمرو لكن

                                                
: احلكم للمعطوف عليه عن املعطوف، فيكون احلكم ثابتاً للمعطوف عليه دون املعطوف حنو

  ."ي. " فحكم ائ ثابت لزيد ال لعمرو¼جاءين زيد ال بكر½
لصرف احلكم عن املعطوف :  لإلضراب عن األول إىل الثاين أي¼بل½وكلمة :  أي]¼بل½و[ :قوله  )١(

جاءين زيد بل ½: عليه إىل املعطوف، واملعطوف عليه مسكوت عنه إن كانت بعد اإلثبات حنو
 إىل ، وإن كانت بعد النفي ففيه خالف فذهب بعضهم¼الَ½ يف هذا املعىن نقيض ¼بلْ½: ، وقيل¼عمرو

أا لصرف احلكم املنفي عن املعطوف عليه إىل معطوف واملعطوف عليه مسكوت عنه فمعىن 
، وذهب بعضهم إىل أا إلثبات احلكم املنفي ¼ما جاءين عمرو½ :¼ما جاءين زيد بل عمرو½: قولك

ما ½ :¼ما جاءين زيد بل عمرو½عن املعطوف عليه للمعطوف واملعطوف عليه مسكوت عنه فمعىن 
  ".غ. " إما يف حكم املسكوت عنه أو ايئةُ منفي عنه¼زيد½ و¼اءين عمروج

 إما لعطف ¼لكن½ وهي لالستدراك ويلزمها النفي قبلها أو بعدها، وتفصيل املقام أنّ ]¼لكن½و[ :قوله  )٢(
ي املفرد على املفرد أو لعطف اجلملة على اجلملة، فإذا عطف املفرد على املفرد لزم أن يكون النف

ما جاءين زيد لكن ½:  فتكون إلثبات ما نفي عن األول للثاين حنو¼الَ½قبلها وحينئذ هي نقيضة 
، وإذا عطف اجلملة على اجللمة لزم أن يكون النفي قبلها وبعدها ¼جاءين عمرو½:  معناه¼عمرو

ما ½:  حنو يف جميئها بعد النفي واإلثبات فهي بعد النفي إلثبات ما بعدها¼بلْ½وحينئذ هي نظرية 
 ¼جاءين زيد لكن عمرومل جيئ½:  وبعد اإلثبات لنفي ما بعدها حنو¼جاءين زيد لكن عمرو قد جاء

  .ملخصاً" ي. "فعلى كلّ تقدير غري مستعملة بدون النفي



  
  

 

: لتنبيه وضعت ،¼ها½و ¼أما½و ¼أال½ :ثالثة)١(لتنبيها حروف 
 على إالّ يدخالن ال¼أما½و)٢(¼أال½ـف الكالم، من شيء يفوته لئالّ باملخاطَ
أَال ِإنهم هم ﴿: تعاىل قوله حنو كانت ةامسي اجلملة

  :شعر الشاعر وقول ]١٢: البقرة[﴾الْمفِْسدونَ
  رماَأل هرمأَ يِذالَّو ىيحأَو اتمأَ  يِذالَّو كحضأَو ىكَبأَ يِذالّو)٣(امأَ
  .........¼ها½)٤(:والثالث ،¼تضرب ال أال½و ¼تفعل ال أما ½:حنو ةفعلي أو

                                                
إنّ الظاهر أا ليست حروف املعاين بل هي أصوات ½:  قال بعض احملقّقني]حروف التنبيه[ :قوله  )١(

، وإنما مسيت ا لتنبيه املخاطب ا، وال ¼ فاألليق أن جتعل من حروف الزيادةوضعت لغرض التنبيه
 املتصلة باسم اإلشارة فإنها تقع حيث يقع اسم ¼ها½تكون هذه احلروف إالّ يف صدر الكالم سوى 

ا إذا فصل بينها وبني اسم اإلشارة فهي تقع يف صدر الكالم أيضاً، ويفصل بينهما إما اإلشارة، وأم
آل  [﴾هاأَنتم هؤالء﴿:  أو بالضمري املرفوع املنفصل حنو قوله تعاىل¼ها واهللا ذا½: بالقسم حنو

  شعر:  أو بغريمها قليالً كقول الشاعر]٦٦: عمران
  فَقُلْت لَهم هذَا لَها وذَا ِليا    قَسمنا الْمالَ ِنصفَيِن بيننا

هذا النصف :  راجع إىل املرأة أي¼هلا½: ، والضمري يف قوله¼ذا يل½: ه لإلشباع وأصل¼ذا ليا½األلف يف 
 واسم اإلشارة حبرف العطف وهو الواو ¼ها½لتلك املرأة وذلك النصف يل، فإنه فصل ههنا بني 

  ".غ"كذا يف .  مبعىن واحد¼ها وذا½ و¼هذا½فلفظة 
 بفتح اهلمزة وختفيف ¼أما½ة وختفيف الالم، و بفتح اهلمز¼أالَ½ الفاء للتفصيل و]إخل... ¼أال½ـف[ :قوله  )٢(

امليم، مها ال تدخالن إالّ على اجلملة؛ ألنهما وضعتا لتأكيد مضمون اجلملة، ويبتدأ الكالم ما 
  .إليقاظ املخاطب أو السامع أو تنبيهه عليه ليتمكّن اجلملة يف ذهنه

 للتنبيه، والواو للقسم، والباقي ¼أما½م باهللا، و البيت أليب الصخر اهلذيل وهو يقس]إخل... ¼أما½[ :قوله  )٣(
  ".ي. " حيث دخلت على اجلملة االمسية¼أما½من الكالم صالت املوصوالت، وموضع االستشهاد 

، وهي تدخل على اجلملة مثل ¼ها½: احلرف الثالث من حروف التنبيه: أي] والثالث[ :قوله  )٤(
 وعلى املفرد ،¼ها افعل كذا½:  املنت أو فعلية حنو امسية كانت اجلملة كما يف،¼أالَ½ و¼أما½
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 .¼هؤالء½و ¼هذا ½:حنو واملفرد ،¼قائم زيد ها ½:حنو اجلملة على تدخل
 :ة،املفتوح واهلمزة وأي، وهيا، وأيا، يا، :مخسة)١(النداء حروف 

 ط،وللمتوس)٤( لَهما¼يا½و)٣(للبعيد ¼هيا½و ¼أيا½و، )٢(للقريب ¼اهلمزة½و ¼أي½ـف
 وبلى،، )٦(نعم: ستة)٥(اإلجياب حروف :.املنادى أحكام مر وقد

                                                
 وغريها، فحروف التنبيه كلّها تدخل على ¼هؤالء½ و¼هاتا½ و¼هذا½: الّذي يكون اسم اإلشارة حنو

  ".ي. "¼أالَ½ و¼أما½ على املفردات من أمساء اإلشارة خاصة دون ¼ها½اجلمل، وتدخل 
 ¼أَيا½ و¼يا½: ، وله مخسة أحرف¼أدعو½بال حبرف نائب مقام  النداء طلب اإلق]حروف النداء[ :قوله  )١(

 ¼أَ½ بفتح اهلمزة وسكون الياء، و¼أَي½ بفتح اهلاء وختفيف الياء، و¼هيا½بفتح اهلمزة وختفيف الياء، و
  .اهلمزة املفتوحة: أي

سافة، والقريب إما يستعمالن لنداء القريب؛ ألنّ قلّة احلروف تدلّ على قلّة امل:  أي]للقريب[ :قوله  )٢(
  .، أو متصف بزيادة القرب فله اهلمزة¼أي½متصف بأصل القرب من غري زيادة فله كلمة 

  .يستعمالن لنداء البعيد؛ ألنّ كثرة احلروف تدلّ على كثرة املسافة:  أي]للبعيد[ :قوله  )٣(
عم مجيع حروف النداء  تستعمل للقريب والبعيد وللمتوسط فهي أ¼يا½و:  أي] هلما¼يا½و[ :قوله  )٤(

حبسب املعىن وحبسب موارد االستعمال فتكون حمذوفة أو مذكورة، وال حيذف من حروف النداء 
  ".ي. "الواوبغريها، وال ينادى اسم اهللا تعاىل واسم املستغاث إالّ ا أو 

؛ إذ ¼نعم½اول لو أريد باإلجياب إجياب النفي السابق مل يتن:  لقائل أن يقول]حروف اإلجياب[: قوله  )٥(
: هي ليست إلجياب النفي السابق بل هي مقررة ِلما سبق إجياباً أو سلباً، ولو أريد به إثبات ما قبلها أي

؛ إذ هي خمتصة بإجياب النفي فلو ¼بلَى½تقرير ما قبلها وحتقيقه كما هو نفياً كان أو إثباتاً مل يتناول 
حروف ½أمشل، وميكن أن يراد به األوىل، وإنما مساها  لكان أوىل و¼حروف التصديق واإلجياب½: قال

  .وغريه" غ. " تغليباً¼اإلجياب
: فتح النون وكسر العني، والثالثة: فتح النون والعني، والثانية: فيه أربع لغات، اللغة املشهورة] ¼نعم½[ :قوله  )٦(

 بفتح الباء واأللف املقصورة، ¼بلَى½و بفتح النون وقلب العني حاء، ¼نحم½: كسر النون والعني، والرابعة
 بفتح اجليم ¼جيِر½ بفتح اهلمزة واجليم وسكون الالم، و¼أَجلْ½ بكسر اهلمزة وسكون الياء، و¼ِإي½و

  ".غ، رض، عص. " بكسر اهلمزة والنون املشددة املفتوحة¼ِإنَّ½وسكون الياء وكسر الراء وقد تفتح، و



  
  

 

 أو كان مثبتاً سابق كالم)١(فلتقرير ¼نعم½ اأم وإي، ،وإنّ وجري، وأجل،
نعم½ :قلت ¼دزي جاء أما½و ¼نعم½ :قلت ¼زيد أجاء ½:حنو امنفي¼، 
أَلَست ِبربكُم  ﴿: تعاىل كقوله استفهاماً نفي ما)٢(بإجياب ختتص ¼بلى½و

 :قلت ¼زيد يقم ملَ ½:يقال كما خرباً أو ،]١٧٢: األعراف[﴾قَالُواْ بلَى
 كما، )٤(ويلزمها القسم)٣(االستفهام بعد لإلثبات ¼إي½و ،قام قد: أي¼ بلى½
 ¼إنّ½و)٥(¼جري½و ¼أجل½و ،¼واهللا يإ½ :قلت¼ كذا كان هل ½:قيل إذا

                                                
 لتثبيت مضمونه مثبتاً كان ما سبقها أو منفيا، خرباً أو استفهاماً، فهي :أي] إخل... فلتقرير[ :قوله  )١(

: ، وإنما مل يقل¼ما جاء½ مبعىن ¼أما جاء زيد½ ويف جواب ¼قام زيد½ مبعىن ¼أقام زيد½يف جواب 
" ي. " يعم القسمني اخلرب واالستفهام¼نعم½؛ ألنّ التصديق إنما يكون للخرب و¼لتصديق كالم سابق½
  .غريهو

أا تنقض نفياً سابقاً وتصيره إثباتاً : بإثبات ما نفي من الكالم السابق، يعين:  أي]بإجياب[ :قوله  )٢(
 ]١٧٢:األعراف[﴾أَلَست ِبربكُم ﴿  يف باب¼بلَى½سواء كان ذلك النفي استفهاماً أو خرباً، فمعىن 

  شعر: ، وقد شذّ استعماهلا لتصديق اإلجياب كقوله¼أنت ربنا½
  بلَى ِإنَّ من رأَى الْقُبور لَيبعدنْ  وبعدت ِبالْوصِل بيِني وبينها

  .وغريمها ملخصاً" و، غ. "بالنون اخلفيفة
أا : غلب استعماهلا لإلثبات مسبوقة باالستفهام، وذكر بعضهم:  أي]لإلثبات بعد االستفهام[ :قوله  )٣(

  . وهذا خمالف ِلما ذكره املص¼نعم½ مبعىن ¼ِإي½أنّ :  وذكر ابن مالكجتئ لتصديق اخلرب أيضاً،
 وال ¼إي وربي½ و¼إي واهللا½:  إالّ مع القسم فيقال¼ِإي½ال تستعمل كلمة :  أي]يلزمها القسم[ :قوله )(

 ¼إي اهللا½: ، وجاء حبذف حرف القسم حنو¼إي أقسمت باهللا½: يصرح بفعل القسم بعدها فال يقال
 فإنه حينئذ جمرور ال غري؛ ¼إي ها اهللا½:  التنبيه حنو¼ها½نصب اسم اهللا، إالّ إذا كان قبل اسم اهللا ب

  ".ي. " مناب اجلار¼ها½لنيابة حرف 
 ثلثة هذه احلروف لتصديق اخلرب سواء كان اخلرب مثبتاً أو منفيا، وقال ]إخل... ¼جري½ و¼أجل½[ :قوله  )٥(

 يف ¼جيِر½ أحسن يف االستخبار و¼نعم½إنّ :  منهم األخفش وهو يقول¼منع½ مثل ¼أجل½إنّ : بعضم
        Å j   ٢٥٣  

k  l 

i  j  

يف 

 ٢٥٣  

 

٤



  
  

 

 ¼إنّ أو جري أو أجل½ :قلت¼ زيد جاء ½:قيل إذا كما ،اخلرب قيلتصد
 وأن، إن، :سبعة)١(الزيادة حروف :.اخلرب هذا يف قكأصد: أي
 إن ما ½:حنو النافيِة ¼ما½ مع تزاد)٢(¼إن½ـف .والالم والباء، ومن، وال، وما،
 ومع ،¼األمري جيلس إن ما إنتظر ½:حنو ِةصدريامل)٣(¼ما½ ومع ،¼قائم زيد
 كقوله ¼املَ½ مع تزاد)٥(¼أنْ½و ،¼جلست جلست إن املَ ½:حنو)٤(¼املَ½

                                                
 لتصديق ¼إنّ½، وقد جاء ¼حقا½ مبعىن ¼جيِر ألفعلن كذا½:  اسم قسم للعرب فيقال¼جيِر½: اخلرب، وقيل

أله شيئاً فلم ، وقصته أنّ أعرابياً جاءه فس¼إنّ وراكبها½: بن الزبري رضي اهللا عنهالدعاء كقول عبد اهللا 
لعن :  أي¼إنّ وراكبها½:  فقال ابن الزبري رضي اهللا عنه¼لعن اهللا ناقة محلتين إليك½: يعطه فقال األعرايب

  شعر:  بعد االستفهام أيضاً كقول الشاعر¼إنّ½اهللا الناقة وراكبها، وجاء 
  قَاءِمن جوى حبِهن ِإنَّ الِل  لَيت ِشعِري هلْ ِللْمِحب ِشفَاٌء

  .وغريه" غ. "نعم اللقاء والوصل إىل احملبوبة شفاء حسن للمحب: أي
احلروف الّيت من شأا أن تقع زائدة ال أا ال تقع إالّ زائدة، ومعىن :  أي]حروف الزيادة[:قوله  )١(

  أيضاً، وهلا فوائد يف كالم العرب¼حروف الصلة½زيادا أن ال خيتلّ أصل املعىن بسقوطها، ومسيت 
لفظية ومعنوية فاللفظية حتسني اللفظ، واملعنوية التأكيد، وال جيوز خلوها من الفائدتني وإالّ لعدت 

 مع أا تفيد التأكيد وحتسني النظم ¼زائدة½عبثاً وذلك ال جيوز يف كالم الفصحاء، وإنما مسيت 
  ".غ. "لكوا زائدة على أصل املعىن

  : النافية كثرياً لتأكيد النفي كقوله¼ما½ بكسر اهلمزة وسكون النون تزاد مع ¼ِإنْ½صيل، والفاء للتف] ¼إنْ½ـف[ :قوله  )٢(
قَالَِتيداً ِبممحم تحدا ِإنْ مِد  ممحِبم قَالَِتيم تحدم لَِكن  

  

:  أي¼ن جيلس األمريانتظر ما إ½:  املصدرية قليالً حنو¼ما½ مع ¼إنْ½وتزاد :  أي]إخل...¼ما½ومع [:قوله  )٣(
ولَقَد مكَّناهم ِفيما ِإن مكَّناكُم ﴿: االمسية كقوله تعاىل¼ما½ مع ¼إنْ½انتظر مدة جلوسه، وتزاد 

  .¼أال إن قام زيد½:  للتنبيه حنو¼أالَ½ ومع ]٢٦: األحقاف[﴾ِفيِه
  .¼ملّا إن قام زيد قمت½: و احلينية قليالً حن¼ملّا½ مع ¼إنْ½تزاد :  أي]¼ملّا½ومع [:قوله  )٤(
  فَلَما أَن جاء﴿:  كثرياً كقوله تعاىل¼ملّا½ بفتح اهلمزة وسكون النون تزاد مع ]¼أنْ½و[ :قوله  )٥(
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 ماملتقد والقسم)١(¼لو½، وبني ]٩٦ :يوسف[﴾جاء الْبِشري فَلَما أَن﴿ :تعاىل
 ¼مىت½و ¼اإذ½ مع)٢( تزاد¼ما½و ،¼قمت قمت لو أنْ واهللا ½:حنو عليها
 صمت ما اإذ ½:تقول كما شرطياٍت ¼إن½و ¼أين½و ¼ىأن½و ¼أي½و

: تعاىل قوله :حنو جرالْ حروفبعض )٣(وبعد ،البواقي وكذا ،¼صمت
 ﴾عما قَِليٍل لَيصِبحن ناِدِمني﴿و ]١٥٩: عمران آل[﴾فَِبما رحمٍة من اللِّه﴿
 ،]٢٥ : نوح[﴾ فَأُدِخلُوا ناراًِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا﴿و. ]٤٠: املؤمنون[
 :حنو النفي بعد الواو مع)٤(تزاد وال ،¼أخي اًوعمر أنّ كما صديقي زيد½و

                                                
ِشري٩٦: يوسف[﴾الْب[.  

  واهللا أن½:  وبني القسم املتقدم عليها حنو¼لو½ املفتوحة بني ¼أن½وتزاد :  أي]إخل... ¼لو½وبني [ :قوله )(
  شعر: ، وقلّت زيادا مع كاف التشبيه كقول أرقم ابن علباء اليشكري¼ زيد قمتلو قام  

قَسٍه مجا ِبوناِفيوت موةٌ  ٍمييلَِمكَأَنْ ظَباِضِر السا ِإلَى نطُوعت   
  

:  حنو¼مىت½، ومع ¼إذا ما خترج أخرج½:  حنو¼إذا½زيادة حاصلة مع :  أي]إخل... تزاد¼ما½و[ :قوله  )٢(
: اإلسراء [﴾فَلَه اَألسماء الْحسنى﴿أيا ما تدعوا :  كقوله تعاىل¼أي½، ومع ¼مىت ما تذهب أذهب½

أَينما تكُونواْ يدِرككُّم ﴿ :  كقوله تعاىل¼أَين½، ومع ¼أنى ما تفعل أفعل½:  حنو¼أنى½، ومع ]١١٠
تو٧٨: النساء  [﴾الْم[ ِر﴿:  كقوله تعاىل¼إنْ½، ومعشالْب ِمن ِينرا تفَِإم﴾]ا½، وتزاد ]٢٦: مرميمع ¼م 

  .وغريه" غ. "هذه األدوات حال كوا شرطيات كما لعلّك فهمت من األمثلة
بعد بعض حروف ½:  بعد بعض حروف اجلر مساعاً، وإنما قال¼ما½وتزاد :  أي]إخل... وبعد[ :قوله  )٣(

ها ال تزاد بعد مجيع¼اجلروتزاد ؛ ألن ،ا½ حروف اجلرمع املضاف قليالً كقوله تعاىل¼م :﴿ برفَو 
 يف املواضع ¼ما½كلمة :  وقيل]٢٣:  الذاريات [﴾السماء والْأَرِض ِإنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنِطقُونَ

  ".ي. "املذكورة يف األمثلة يف املنت نكرة جمرورة وارور بعدها بدل منها
:  تزاد زيادة حاصلة مع الواو العاطفة بعد النفي لفظاً أو معىن حنو¼الَ½كلمة :  أي] تزاد¼الَ½و[ :قوله  )٤(

 فإنّ ]٧: الفاحتة  [﴾غَِري املَغضوِب علَيِهم والَ الضالِّني﴿:  وكقوله تعاىل¼ما جاءين زيد وال عمرو½
  ".غ ".¼ال تضرب زيداً وال عمرواً½: ي حنو بعد النه¼الَ½ النافية، وتزاد كلمة ¼ما½ مبعىن ¼غري½

١
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: تعاىل قوله :حنو ةاملصدري)١(¼أنْ½ وبعد ،¼عمرو وال زيد جاءين ما½
﴿دجسأَالَّ ت كعنا ملَا ﴿: تعاىل كقوله)٢(القسم وقبل ،]١٢: األعراف[﴾م

 فقد والالم والباء ¼من½ اوأم ،أقسم مبعىن ]١: البلد[﴾ا الْبلَِدأُقِْسم ِبهذَ
٣(ذكرها مر(الْ حروف يفنعيدها فال جر .: التفسري حرفا)وأن، أي)٤ 
 القرية، أهل :أي ]٨٢: يوسف[﴾واسأَِل الْقَريةَ﴿: تعاىل كقوله)٥(¼أي½ـف

                                                
ص  [﴾ تسجد لَاما منعك أَن﴿:  املصدرية كقوله تعاىل¼أنْ½ بعد ¼الَ½وتزاد :  أي]¼أنْ½وبعد [: قوله  )١(

  .أن تسجد:  أي]٧٥: 
 جوابه  قبل القسم قليالً وإن كثر زيادا قبل القسم الذي كان¼الَ½وتزاد :  أي]وقبل القسم[ :قوله  )٢(

 قبل القسم التنبيه على ¼الَ½، والسر يف زيادة ¼ال واهللا ال أفعلن كذا½: نفياً لإلشعار بأنّ جوابه نفي حنو
ظهور مضمون املقسم عليه حبيث يستغين عن القسم فيربز ذلك يف صورة نفي القسم وإن مل يكن 

 وشذّ زيادا مع ]١: البلد  [﴾ِبهذَا الْبلَِدلَا أُقِْسم ﴿: نفياً حقيقة؛ ألنّ معىن القسم مقصود كقول تعاىل
  شعر: املضاف كقول الشاعر

  ِفي ِبيِرالَ حوٍر سرى وما شعر  ِبِإفِْكِه حتى ِإذَا الصبح جشر ِمن الرجِز
  ".ي. " زائدة¼الَ½اهلالك، و:  بضم احلاء¼احلور½

 يف حروف اجلر فال نعيدها، وإنما خص زيادة هذه ذكر زيادة تلك احلروف:  أي]ذكرها[ :قوله  )٣(
 ¼ما½احلروف بالذكر لكون زيادا كثرية خبالف الكاف فإنه مل يذكر زيادا؛ ألنّ زيادا قليلة، و

علوها منها؛ ألنّ هلا أثراً يف الكالم وهو  احلروف الزائدة إالّ أم مل  جيالكافّة تستحق أن جتعل من
  ".ي. "عن العملكفّها ما حلقته 

أنّ إعراب ما بعد حرف اعلم  سقطت النون باإلضافة، و¼حرفان½:  أصله]حرفا التفسري[ :قوله  )٤(
: ويعرب املفسر بإعراب املفسر؛ ألنه تابع له، وقال املالكي: التفسري تابع ملا قبله، قال احلدييب

  ".ي. "ف يقتضي املغائرة عاطفة، وفيه نظر؛ ألنّ ما بعد ها يبين ما قبلها والعط¼أي½
:  بفتح اهلمزة وسكون الياء مفسرة لكلّ مبهم مفرداً كان حنو¼أي½ الفاء للتفسري، و]¼اَي½ـف[ :قوله  )٥(

: أي½: ]٨٢: يوسف [﴾واسأَِل الْقَريةَ﴿:  وكقولك يف تفسري قوله تعاىل¼أبو عبد اهللا: جاءين زيد أي½
  .وغريه" غ. "¼مات: قطع رزق اللص أي½:  أومجلة كما تقول،¼أهل القرية½ ه كأنك تفسر¼أهل القرية
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 كقوله القول معىنِب فعل هاِب)١(ريفس ماإن ¼أن½و ،القرية أهل رهتفس كأنك
 له :قلت ½: )٢(يقال فال ،]١٠٤ :الصافات[﴾وناديناه أَنْ يا ِإبراِهيم ﴿: تعاىل

 ما :ثالثة)٣(املصدر حروف :.معناه ال القول لفظ هو إذ ¼اكتب أنْ
ضاقَت علَيِهم ﴿: تعاىل كقوله ةالفعلي للجملة وليانفاُأل ،وأنّ وأن

ا رِبم ضاَألرتبشعر الشاعر وقول برحبها،: أي ]١١٨ : التوبة[﴾ح:  
                                                

 املخفّفة مفعول فعل هو مبعىن القول سواء كان ذلك ¼أَنْ½يفسر بكلمة :  أي]يفسر ا[ :قوله  )١(
﴾ اهونادين﴿:  فقوله تعاىل]١٠٤: الصافات [﴾وناديناه أَنْ يا ِإبراِهيم﴿: املفعول مقدراً حنو قوله اهللا

﴾ لتفسري مفعول ذلك الفعل أَنْ﴿:فعل وهو مبعىن القول؛ ألنّ النداء ال يكون إالّ بالقول، وقوله تعاىل
يا ﴿: ﴾ بلفظ وهو قولناوناديناهو﴿: ﴾ تفسريه أييا ِإبراِهيم﴿: ، وقوله تعاىل¼بشيء½ أو ¼بلفظ½وهو 
اِهيمرأو ظاهراً كقوله تعاىلِإب ،﴾ :﴿ ا قُلْتمواْ اللّهدبِني ِبِه أَِن اعترا أَمِإالَّ م م١١٧: املائدة [﴾لَه[ ،
 وهو مفعول به ظاهر لفعل مبعىن القول وهو ¼به½﴾ تفسري للضمري يف اعبدواْ اللّه﴿ أن :فقوله
: ﴾، فقوله تعاىل]٣٩ /٣٨:طه [أَِن اقِْذِفيِه  ِإذْ أَوحينا ِإلَى أُمك ما يوحى﴿: ﴾، وقوله تعاىلأَمرتِني﴿
  ".غ. "¼أوحينا½ـ﴾ وهو مفعول ظاهر لما يوحى﴿: ﴾ تفسري لقوله تعاىلاقِْذِفيِه﴿

ال يفسر ا صريح القول وال ما :  يفسر ا فعل مبعىن القول أي¼أنْ½إذا علمت أنّ : أي] فال يقال[ :قوله  )٢(
 ¼أَنْ½لفظ القول ال معناه، ويشترط أيضاً لكون ؛ إذ هو ¼قلت له أن اكتب½: ليس مبعىن القول فال يقال

 وآِخر دعواهم أَِن الْحمد ِللِّه ﴿: مفسرة أن ال يكون ما بعدها متعلّقاً مبا قبلها خبربية أو عمل فقوله تعاىل
الَِمنيالْع برة؛ لكون ما بعدها خرباً ِلما قبلها¼أنْ½ ليست ]١٠: يونس  [﴾رغ. " فيه مفس."  

احلروف الّيت جتعل مدخوهلا يف حكم املصدر، فإضافة احلروف إىل :  أي]حروف املصدر[ :قوله  )٣(
 املفتوحة املشددة، فُألوليان ¼أنّ½ املفتوحة املخفّفة و¼أنْ½ و¼ما½: املصدر ألدىن مالبسة، وهي ثلثة

 فتجعالا يف حكم املصدر، ال تدخالن إالّ على اجلملة الفعلية:  للجملة الفعلية أي¼أنْ½ و¼ما½: أي
:  املصدرية بالفعلية إنما هو عند سيبويه، وجوز غريه بعدها االمسية، وقال الرضي¼ما½واختصاص 

 جعلت ¼ما½ فكلمة ¼بقَوا يف الدنيا ما الدنيا باقية½": ج"وهو احلق وإن كان قليالً كما وقع يف كتاب 
بقي هلم يف الدنيا مدة بقاء الدنيا، وتقدير : ر خربها، أيهذه اجلملة يف حكم املصدر الّذي هو مصد

  .وغريه" رض. "املدة لكون الزمان والوقت شائعاً منهم
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ِسيالْ رمَءر ذَ امهاللَ باِليي  ذَ انَكَوهابهلَ نذَ ههااب  
 ]٥٦ :النمل[﴾فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِإلَّا أَن قَالُوا﴿: تعاىل قوله حنو ¼أنْ½و
 .قيامك: أي¼ قائم كأن لمتع ½:حنو ةاالمسي)١(للجملة ¼أنّ½و ،قوهلم: أي

: صدر)٣(هالَ ولوما، ولوال وأالّ هالّ :أربعة)٢(التحضيض حروف 
 هالّ ½:حنو املضارع على دخلت إن)٤(الفعل على حض ومعناها الكالم،
 ،¼زيداً ضربت هالّ ½:حنو املاضي على دخلت إن ولوم ،¼تأكل

 على إالّ تدخل وال ،فات ما باعتبار إالّ حتضيضاً تكون ال)٥(وحينئذ
 ضرب منِل تقول كما فعل فبإضمار اسم بعدها وقع وإن ،مر كما)٦(الفعل

                                                
 املفتوحة املشددة خمتصة للجملة االمسية فتدخل عليها وجتعلها ¼أنّ½:  أي]إخل... للجملة[ :قوله  )١(

 الكافّة أما إذا خفّفت أو ¼ما½ ومل يلحقها يف حكم املصدر، واختصاصها باالمسية إذا مل تكن خمفّفة
  ".ي. " الكافّة فيجوز بعدها االمسية والفعلية¼ما½حلقتها 

هالّ ½: احلروف الّيت تدلّ على التحضيض على الفعل اآليت حنو:  أي]حروف التحضيض[ :قوله  )٢(
  .احلثّ عليه، واحلض على الشيء طلبه و¼التفعيل½، والتحضيض مصدر من ¼تتوب قبل املوت

حلروف التحضيض صدر الكالم؛ ألنها تدلّ على أحد أنواع الكالم وهو التحضيض :  أي]هلا[ :قوله  )٣(
  .فتصدر لتدلّ على كون الكالم من ذلك النوع من أول األمر

طلبه واحلثّ عليه، وهذا املعىن ثابت فيها إذا دخلت تلك احلروف :  أي]حض على الفعل[ :قوله  )٤(
  .ارع، وإن دخلت على املاضي فمعناها لومعلى املض

حني إذا دخلت هذه احلروف على املاضي ال يكون معناها حتضيضاً إالّ باعتبار ما فات : أي] حينئذ[ :قوله  )٥(
  .من الفعل حيث ميكن تداركه يف املستقبل، فكأا من حيث املعىن للتحضيض على فعل مثل ما فات

 أو تقديراً حنو قولك ملن ¼هالّ ضربت زيداً½:  كان ذلك الفعل حنو لفظاً]على الفعلإالّ [ :قوله  )٦(
؛ وذلك ألنّ التحضيض واحلثّ إنما ¼هالّ ضربت زيداً½:  أي¼هالّ زيداً½: ضرب قوماً سوى زيد منهم

  .يتعلّق بالفعل



  
  

 

 الثاين جزؤها بةمركّ)١(ومجيعها ،زيداً ضربت هالّ: أي¼ زيداً هالّ ½:قوماً
 ،املصدر حرف أو االستفهام أو الشرط حرف لواألو النفي حرف

 األوىل اجلملة لوجود الثانية اجلملة امتناع هو)٢(آخر معىن ¼لوال½ـول
 أوالمها اجلملتني إىل حتتاج)٣(وحينئذ ،¼عمر هللك علي لوال ½:حنو

 لتقريب املاضي يف وهي ¼قد½)٤(عالتوقّ حرف :.أبداً ةمسيا
 وألجل هذا، بيلقُ: أي¼ األمري ركب قد ½:حنو احلال إىل املاضي

 يقع أن ليصلح املاضي تلزم هذاوِل ،أيضاً ¼التقريب حرف½ يتمس)٥(ذلك
                                                

  مجيع هذه احلروف مركّبة من اجلزئني جزءها الثاين حرف النفي يف مجيعها،: أي]مجيعها[ :قوله  )١(
  ¼هالّ½ أو حرف االستفهام يف بعضها وهو ¼لَوما½ و¼لَوالَ½واجلزء األول حرف الشرط يف بعضها وهو 

  .¼أَالّ½أو حرف املصدر يف بعضها وهو 
لوال علي ½: تحضيض وهو امتناع اجلملة الثانية لوجود اجلملة األوىل حنو سوى ال]معىن آخر[: قوله  )٢(

 هذه ¼لَوالَ½لوال علي موجوداً هللك عمر، ففيه إشعار بالوجود، والفارق بني : ، أي¼هللك عمر
مل يتم الكالم ¼لوال علي½:  متّ الكالم، وإذا قلت¼لوال ضربت زيداً½:  للتحضيض أنك إذا قلت¼لَوالَ½و
هللك عمر½: ى مل تقلحت¼.  

 للمعىن اآلخر حتتاج إىل اجلملتني أوالمها امسية أبداً امسية ¼لوال½حني إذا كانت : أي] حينئذ[ :قوله  )٣(
 كما هو مذهب البصريني، وأما على قول ¼لوال½كانت الثانية أو فعلية، وهذا إذا قدر خرب املبتدأ الّذي بعد 

 على هذا وإن حتتاج إىل ¼لوال½ـ ف¼لوال علي هللك عمر½فعل مقدر كما يف الكسائي فاالسم بعدها فاعل ل
  ".ي. "لوال هي الرافعة لالسم الّذي بعدها: اجلملتني لكن ال يكون أوالمها امسية، وقال الفراء

 قبل يكون مصدره متوقّعاً:  ا؛ ألنه خيرب ا ملتوقّع  اإلخبار أي¼قَد½ مسيت ]حرف التوقّع[ :قوله  )٤(
 ¼قد ركب½: اإلخبار للمخاطب واقعاً يف الزمان املاضي القريب كما تقول ملن يتوقّع ركوب األمري

:  أي¼قد قامت الصالة½: حصل عن قريب ما كنت تتوقّعه وهو ركوب األمري، ومنه قول املؤذّن: أي
  .وغريه" ي. "حصل عن قريب ما كنت تتوقّعه وهو قيام الصالة

  حرف½ يف املاضي لتقريب املاضي إىل احلال مسيت ¼قَد½ألجل كون :  أي]ألجل ذلك[ :قوله  )٥(
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 قد½ :تقول¼ زيد قام هل ½يسأل منِل جواباً)١(كان إذا للتأكيد جتئ وقد، حاالً
 إنّ½و ¼يصدق قد ذوبالكَ إنّ ½:حنو للتقليل)٢(املضارع ويف ،¼زيد قام
قَد يعلَم اللَّه ﴿: تعاىل كقوله)٣(للتحقيق يءجت وقد ،¼يبخل قد جوادالْ

ِقنيوعقد ½:حنو بالقسم الفعل وبني)٤(بينها الفصل وجيوز ،]١٨: األحزاب[﴾الْم 
  :شعر الشاعر كقول القرينة ندع ¼قد½ بعد الفعل حيذف وقد ،¼أحسنت واهللا

٥(أَِفد(الترغَ لُحيكَِر نّأَ رابلَ  انام تِرِب لْزاِلحان نِْدقَ نْأَكَو  
.زالت قد وكأن: أي 

                                                
 املاضي ليصلح املاضي ¼قد½ يف املاضي لتقريبه إىل احلال تلزم ¼قَد½ألنّ :  أيضاً، وهلذا أي¼التقريب

 ¼جاء زيد ركب أبوه½: أن يقع حاالً؛ ألنّ املاضي الواقع حاالً سابق على زمان العامل فإنك إذا قلت
   املقربة ¼قَد½كان الركوب مقدماً على ايء وقد منع اختالف احلال والعامل زماناً، فالتزمت 

  .للماضي إىل احلال لتقريبه إىل زمان العامل فيتحد زماما حكماً؛ ألنّ القريب من الشيء يعطى حكمه
 تقول جواباً ¼هل قام زيد½: يقول جواباً ملن يسأل و¼قَد½إذا كان ما دخل عليه :  أي]إذا كان[ :قوله  )١(

  .¼قد قام زيد½: له
 يف املضارع تكون ¼قَد½إذا دخلت :  أي¼يف املاضي½:  عطف على قوله]ويف املضارع[ :قوله  )٢(

قَد يعلَم اللَّه الَِّذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ﴿: للتقليل، وقد تكون للتكثري يف مقام املدح حنو قوله تعاىل
  ".غ "]٦٣: النور[﴾ِلواذاً

قَد نرى ﴿:  للتحقيق جمردة عن معىن التقليل حنو قوله تعاىل¼قَد½قد جتئ :  أي]وقد جتئ[ :قوله  )٣(
  . ألنّ الفاعل هو الواجب تعاىل فال يصح التقليل ههنا]١٤٤ :البقرة [﴾تقَلُّب وجِهك ِفي السماء

–. ¼واهللا وقد لعمري بت ساهراً½ع : عله بالقسم حنو قوله وبني ف¼قد½بني :  أي]إخل.. بينها[ :قوله  )٤(
  .-¼يب خواب شدن½: السهر

قرب :  أي¼قرب½ مبعىن ¼علم½ فعل ماض على وزن ¼أفد½:  البيت للنابغة، وقوله]إخل... أفد[ :قوله  )٥(
نا لصحة عزمنا ملّا تذهب برحالنا وكأنْ قد ارحتل: ارحتالنا إالّ أنّ اإلبل الّيت نسري عليها ملّا تزل أي

  ".ي. "على االرحتال



  
  

 

: علـى  وتدخالن الكالم، صدر همالَ وهل، اهلمزة)١(االستفهام حرفا 
 ،¼زيـد  قـام  هـل  ½:حنـو  ةفعليـ  أو¼ قائم أزيد ½:حنو كانت ةامسي اجلملة

 تـدخل  وقـد  أوىل، بالفعـل  االسـتفهام  إذ ؛أكثـر  ةالفعليـ  على)٢(ودخوهلما
 ¼ضـربت  أزيـداً  ½:حنـو  فيهـا  ¼هـل ½ دخـول  جيـوز  ال)٣(مواضع يف اهلمزة

                                                
، ¼هلْ½: اهلمزة والثاين:  سقطت النون باإلضافة، أوهلما¼حرفان½:  أصله]حرفا االستفهام[ :قوله  )١(

ال يتقدمهما ما يف حيزمها؛ ألنهما تدالّن على نوع من أنواع الكالم وهو : وهلما صدر الكالم أي
  . أول األمراالستفهام فتصدران لتدالّ على ذلك من

دخول حريف االستفهام على اجلملة الفعلية أوىل من دخوهلما على اجلملة :  أي]ودخوهلما[ :قوله  )٢(
االمسية؛ إذ االستفهام بالفعل أوىل من االستفهام باالسم، وهلذا إذا كان بعد اهلمزة اسم فتقديره فاعالً 

  .¼أ زيد قام½: أحسن من تقديره مبتدأ حنو
 يف تلك املواضع وهي ¼هلْ½يف املواضع من الكالم الّيت ال جيوز دخول : أي]  مواضعيف[ :قوله  )٣(

:  وال جيوز أن يقال¼أ زيداً ضربت½: أن تدخل اهلمزة على االسم مع وجود الفعل حنو: أحدهاأربعة 
هلْ ﴿:  كما جاء على األصل يف قوله تعاىل¼قَد½ أن تكون مبعىن ¼هلْ½؛ ألنّ أصل ¼هل زيداً ضربت½

 ¼هلْ½ وهي خمتصة بالفعل فإن رأت ¼قَد½قد أتى، فلما كان أصلها :  أي]١: لدهرا [﴾علَى الِْإنساِنأَتى 
:  ومالت إليه فاقتضت االتصال به، فال يقال¼قد½فعالً يف حيزها تذكّرت العهد السابق وهوكوا مبعىن 

، وإن مل تر ¼قد زيداً ضربت½ و¼د خرجقد زي½:  كما ال يقال¼هل زيداً ضربت½ و¼هل زيد خرج½
: أن تستعمل اهلمزة لإلنكار حنو:  يف حيزها فعالً تسلّت عن أصلها ذاهلة، واملوضع الثاين¼هلْ½
؛ ألنّ املستفهم عنه يف ¼هل تضرب زيداً وهو أخوك½:  وال جيوز أن يقال¼أتضرب زيداً وهو أخوك½

 فالالئق به ما هو أقوى يف ¼داً وهو أخوكأ ترضى بضربك زي½: مثل هذا املوضع حمذوف أي
أن :  ضعيفة فيه فال حيذف فعلها، خبالف اهلمزة فإنها قوية فيه، واملوضع الثالث¼هلْ½واالستفهام 

هل زيد عندك أم ½:  وال جيوز أن يقال¼أزيد عندك أم عمرو½:  املتصلة حنو¼أَم½تستعمل اهلمزة مع 
ا املوضع متعدد فالالئق به ما هو األصل يف باب االستفهام وهو ؛ ألنّ املستفهم عنه يف هذ¼عمرو

أن تدخل اهلمزة على :  املتصلة ال تقابل إالّ املهمزة، واملوضع الرابع¼أَم½، وألنّ ¼هلْ½دون اهلمزة 
هل ومن ½:  وال جيوز أن يقال¼أمثّ إذا ما وقع½ و¼أفمن كان½ و¼ كاننموأَ½: حروف العطف حنو
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 ¼كـان  أومـن ½و¼ عمـرو  أم عنـدك  أزيـد ½و  ¼أخوك وهو زيداً أتضرب½و
 ،املواضـع  هـذه  يف ¼هل½ تستعمل وال ،¼وقع ما إذا مأثُ½و ¼كان أفمن½و
 صــدر)٣(هــالَ ا،وأمــ ولــو، إن: )٢(الــشرط حــروف :. حبــث)١(هاهنــاو

 تنيفعليـ  أو كانتـا  تنيامسي ملتنياجل على منها واحد كلّ ويدخل الكالم،
 إن ½:حنـو  املاضـي  علـى  دخلـت  وإن لالسـتقبال )٤(¼إن½ـفـ  ،خمتلفتني أو

                                                
 ¼هلْ½؛ ألنّ اهلمزة أصل يف باب االستفهام وأخصر من ¼هل مثّ إذا ما وقع½ و¼ فمن كانهل½و ¼كان

  .وغريه" ي. "¼هلْ½فهي األليق بكثرة االستعمال، وعلم من هذا أنّ اهلمزة أعم تصرفاً يف االستعمال من 
الم وبيان يوجب ك:  حبث أي¼هلْ½يف مسئلة دخول اهلمزة فيما ال يدخل فيه :  أي]وههنا[ :قوله  )١(

 وهذا إشارة إىل ما ذكرنا يف احلاشية السابقة من ¼هلْ½دخول اهلمزة يف املواضع املذكورة دون 
، وميكن أن يكون هذا إشارة إىل املداخل الّيت ¼هلْ½وجوه دخول اهلمزة يف املواضع األربعة دون 

 للتقرير يف اإلثبات دون ¼هلْ½أا ختتص :  فيها وال جيوز دخول اهلمزة فيها، فمنها¼هلْ½تدخل 
: مل يثوب، ومنها:  أي]٣٦: املطففني  [﴾هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ﴿: اهلمزة كقوله تعاىل

هلْ جزاء ﴿:  قصداً لإلجياب كقوله تعاىل¼إالّ½أا تفيد النفي حتى جاز أن جيئ بعدها كلمة 
ساِن ِإلَّا الِْإحسا تدخل الباء : ما جزاء اإلحسان إالّ اإلحسان، ومنها:  أي]٦٠: الرمحن  [﴾انُالِْإحأ

 أعم ¼هلْ½، وعلم من هذا أنّ ¼هل زيد بقائم½:  حنو¼هل½للنفي يف خرب املبتدأ الّذي بعد املؤكّدة 
  ".ي. "تصرفاً يف االستعمال من اهلمزة، فيكون كلّ واحدة منهما أعم من اآلخر من وجه

الشرط إلزام الشيء، ونقل يف االصطالح إىل تعليق حصول مضمون ": قم" يف ]حروف الشرط[: قوله  )٢(
 بكسر ¼ِإنْ½: احلروف الدالّة على التعليق، وهي ثلثة: اجلملة حبصول مضمون اجلملة األخرى أي

  . بفتح اهلمزة وتشديد امليم¼أما½ بفتح الالم وسكون الواو، و¼لَو½اهلمزة وسكون النون، و
حلروف الشرط صدر الكالم؛ ألنها تدلّ على نوع من أنواع الكالم وهو سببية :  أي]هلا[ :قوله  )٣(

. األول للثاين فتصدر لتدلّ على ذلك النوع من أول األمر فال يستعمل ما قبلها فيما بعدها وال بالعكس
  .وغريه" غ"

  إن½: بال سواء دخلت على املضارع أو املاضي حنو لالستق¼إنْ½ الفاء للتفصيل، و]إخل... ¼إنْ½ـف[ :قوله  )٤(
  إن وقع منك إكرامي:  فمعىن املثال الثاين بعينه معىن املثال األول يعين¼إن أكرمتين أكرمتك½ و¼تكرمين أكرمك  
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 لـو  ½:حنـو  املضارع على دخلت وإن)١(للماضي ¼لو½و ،¼أكرمتك زرتين
 إن ½:حنـو  تقـديراً  أو ،مـر  كما لفظاً الفعل)٢(ويلزمهما ،¼كرمتكأ تزورين

ــري أنــت ــا زائ ــم ،¼أكرمــك فأن ــستعمل ¼إنْ½ أنّ واعل  األمــور يف إالّ الت
 إذا آتيك ½:يقال بل ،¼الشمس طلعت إن آتيك½: )٣(يقال فال املشكوكة

 اجلملة نفي بسبب الثانية اجلملة نفي على تدلّ ¼لو½و ،¼الشمس طلعت
: األنبيـاء [﴾ِفيِهما آِلهـةٌ ِإلَّـا اللَّـه لَفَـسدتا        )٤(لَو كَانَ ﴿: تعاىل كقوله األوىل
 أن)٥(جيــب الـشرط  علـى  موتقـد  الكـالم  لأو يف القـسم  وقـع  وإذا ،]٢٢

                                                
  .يف االستقبال وقع مني أيضاً إكرامك فيه

: املاضي أو املضارع حنوسواء دخلت على : ولو دخلت على املضارع أي ] للماضي¼لَو½و[ :قوله  )١(
لو وقع :  فمعىن املثال الثاين بعينه معىن املثال األول، أي¼لو تضربين أضربك½ و¼لو ضربتين ضربتك½

:  للمستقبل كقوله تعاىل¼لَو½منك ضريب يف املاضي فقد وقع مني ضربك أيضاً فيه، وقد تستعمل 
 الناصبة كقوله ¼أنْ½، وقد جتئ مبعىن ]٢٢١: البقرة[﴾و أَعجبتكُموَألمةٌ مؤِمنةٌ خير من مشِركٍَة ولَ﴿

  ".ي. "]٩: القلم[﴾ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ﴿: تعاىل
 الفعل لفظاً أو تقديراً أما لفظاً فكما مر من األمثلة، وأما معىن فنحو ¼لَو½ و¼إنْ½يلزم :  أي]ويلزمهما[: قوله  )٢(

إن أنت ½: وإن استجارك أحد، وحنو:  أي]٦ :التوبة [﴾وِإنْ أَحد من الْمشِرِكني استجارك﴿: قوله تعاىل
إخل، فلما حذف الفعل ومل جيز استعمال املتصل بدون ... إن كنت زائري:  أي¼زائري فأنا أكرمك

  ".ي. "املتصل به أبدل الضمري املتصل مبنفصل
ألنّ طلوع الشمس من األمور املقطوع ا وليس من األمور املشكوكة ] إخل... فال يقال[ :قوله  )٣(

  ".ي. " إنما تستعمل يف األمور املقطوع ا¼ِإذَا½؛ ألنّ ¼آتيك إذا طلعت الشمس½: احملتملة، بل يقال
من  ههنا تدلّ على لزوم الفساد لتعدد اآلهلة، والفساد منتف قطعاً فعلم ¼لَو½ ]إخل... لو كان[ :قوله  )٤(

  .ذلك انتفاء التعدد
إنما وجب أن يكون مدخول حرف الشرط ماضياً لفظاً أو معىن إذا تقدم القسم على ] إخل... جيب [:قوله  )٥(

  .الشرط؛ ألنه ملّا امتنع عملها يف اجلواب وجب كون الشرط ماضياً؛ لئالّ يعمل فيه أيضاً ليتوافق يف عدم العمل
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 إن واهللا ½:حنـو  لفظاً ماضياً الشرط حرف عليه تدخل ذيالّ الفعل يكون
 ،¼ألهجرتــك تــأتين مل إن واهللا ½:حنــو معــىن أو ،¼ألكرمتــك أتيــتين
 للـشرط،  جـزاء  ال للقـسم  جوابـاً  اللفظ يف الثانية اجلملة تكون)١(وحينئذ
 كمـا  وحنوهـا  الـالم  مـن  القـسم  جواب يف وجب ما فيها وجب)٢(فلذلك
 يعتـرب  أن جـاز  )٣(الكـالم  وسـط  يف القـسم  وقـع  إن اأم ،املثالني يف رأيت
 أن وجـاز  ،¼كتينـ آل واهللا أتيـتين  إن ½:حنـو  له اجلواب يكون بأن القسم
 :حنـو  جممـالً  ذكر ما)٤(لتفصيل ¼اأم½و ،¼واهللا تأتين إن ½:حنو يلغى

                                                
وقع القسم يف أول الكالم وتقدم على الشرط تكون اجلملة الثانية يف حني إذا :  أي]حينئذ[ :قوله  )١(

اللفظ جواباً للقسم ال جزاء للشرط؛ لئالّ يلزم كون الفعل الواحد جمزوماً وغري جمزوم، وتكون يف 
املعىن جواباً للقسم والشرط مجيعاً أما كونه جواباً للقسم فلكون اليمني عليه، وأما كونه جزاء للشرط 

  .كونه مشروطاً بالشرطفل
فألجل أنّ اجلملة الثانية حينئذ تكون يف اللفظ جواباً للقسم ال جزاء للشرط :  أي]فلذلك[ :قوله  )٢(

  .وجب فيها ما جيب يف جواب القسم من الالم وحنوها
 بأن يتقدم عليه الشرط أو غريه، جاز أن يعترب القسم ويلغى الشرط بأن يكون ]وسط الكالم[ :قوله  )٣(

  .اجلواب للقسم، وجاز أن يلغى القسم ويعترب الشرط بأن يكون اجلواب جزاء للشرط
: ما ذكر جممالً كقولك: لتفصيل ما أمجله املتكلّم يف الذكر أي:  أي]إخل...لتفصيل ¼أما½[ :قوله  )٤(

تفصيل  ل¼أما½، وقد جيئ ¼جاءين إخوتك أما زيد فأكرمته وأما عمرو فأهنته وأما بكر فأعرضت عنه½
أما زيد ½: ما أمجله املتكلّم يف الذهن ويكون معلوماً للمخاطَب بواسطة قرائن كما إذا ابتدأت بقولك

 إخوته، وقد جتئ لالستيناف من غري أن يتقدمها إمجال يء يعلم املخاطَب جم¼إخل... فأكرمته
فصيلية واستينافية واألوىل ت:  على قسمني¼أما½إنّ كلمة :  الواقعة يف أوائل الكتب، فإن قلت¼أما½ـك

:  شرطية مشروط بشرطني¼أما½إنّ كون : شرطية والثانية غري شرطية، فال بد من الفرق بينهما، قلنا
  .وغريه" تك. "لزوم الفاء يف جواا، وسببية األول للثاين

تكآ 
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 ففـي  شـقوا  الـذين  اوأمـ  ةاجلن ففي سعدوا الذين اأم وشقي سعيد الناس½
 وأن ،للثـاين  سـبباً  لاألو يكـون  وأن ،الفـاء  )١(هـا جواِب يف وجيـب  ،¼النار

 علـى  تنبيهاً ليكون ذلكو ،فعل من له بد ال الشرط أنّ مع فعلها)٢(حيذف
¼ فمنطلـق  زيـد  اأمـ  ½:حنـو  بعـدها  الواقـع  االسـم  حكـم  هاِب املقصود أنّ

 واجلــار)٣(الفعــل فحــذف¼ منطلـق  فزيــد شــيء مـن  يكــن مهمــا ½:تقـديره 
 ملَـ  امولَ¼ منطلق فزيد اأم½ بقى ىحت ¼مهما½ مقام ¼اأم½ أقيمو مجروروالْ

 الثـاين  اجلـزء  إىل الفاء انقلو اجلزاء فاء على الشرط حرف دخول يناسب
 مثُـ  ،محـذوف الْ الفعل عن عوضاً والفاء ¼اأم½ بني لاألو اجلزء ووضعوا

                                                
 ¼أمـا ½واب  جواب سؤال أشرنا إليه آنفاً، وإنما وجـب الفـاء يف جـ          ]إخل...  يف جواا  وجيب[ :قوله  )١(

 كلمة الشرط ومـا يـستدلّ علـى ذلـك،         ¼أما½وسببية األول للثاين؛ ألنّ بكليهما يعلم كون         الشرطية
فَـِإذَا  ﴿:  للشرط مع أنه قد جيئ الفاء يف جوامـا كقولـه تعـاىل       ¼حيثُ½ و ¼ِإذَا½وإنما مل حيكم بكون     

 بفَانص غْتمـا،  ¼فأنا أكرمهحيث زيد لقيته   ½: ، وكقولك ]٧: الشرح [﴾فَرلعدم لزوم الفاء يف جوا 
  ".ي. "فجعلومها حني ائ بالفاء ظرفني جاريني جمرى الشرط

من :  مع أنّ الشرط ال بد له من فعل أي¼أما½وجيب أن حيذف فعل :  أي]إخل...وأن حيذف[ :قوله  )٢(
ذف تنبيهاً على وجوب حذف فعلها ليكون ذلك احل: أن يدخل حرف الشرط على الفعل؛ وذلك أي

  . حكم االسم الواقع بعدها ال الفعل¼أما½ـأنّ املقصود ب
 وحذف أيضاً اجلار ¼مهما من شيء فزيد منطلق½ فبقي ¼يكن½وهو ] فحذف الفعل[ :قوله  )٣(

أما فزيد ½:  فصار¼مهما½ مقام ¼أما½ وأقيم ¼مهما فزيد منطلق½ فبقي ¼من شيء½وارور ومها 
 يناسب دخول حرف الشرط على فاء اجلزاء قلّبوا الفاء من اجلزء األول إىل  وملّا مل¼منطلق

، وإنما وضعوا اجلزء األول بني ¼أما زيد فمنطلق½:  فصار¼منطلق½ إىل ¼زيد½من : اجلزء الثاين أي
 وبني الفاء، ليكون عوضاً من الفعل احملذوف ولئالّ يلزم التوايل بينه وبني حريف الشرط ¼أما½

  .وغريه" غ. "زاءواجل
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 وإالّ ،مـر  كمـا  مبتـدأ  فهـو  لالبتـداء  حاًصـالِ  كـان  إن لاألو)١(اجلزء ذلك
 ¼منطلـق ½ـفـ ¼ منطلـق  فزيـد  اجلمعـة  يوم اأم½ـك الفاء بعد يكون ما فعامله
 )٢(¼كــالّ½ الــردع حـرف  : .فيـة الظر علــى ¼اجلمعـة  يــوم½ يف عامـل 

وأَمـا ِإذَا مـا    ﴿: تعاىل كقوله به ميتكلّ اعم وردعه ماملتكلّ لزجر وضعت
 ميتكلّ ال: أي ]١٦: الفجر[﴾كَلَّا ابتلَاه فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ      

 كمـا  أيـضاً  مراأل بعد ءيجت وقد اخلرب، بعد)٣(هذا ،كذلك ليس هفإن هذاِب
     ،قــطّ هــذا أفعــل ال :أي ¼كــالّ½ :فقلــت¼ زيــداً إضــرب ½:لــك قيــل إذا

                                                
 إن كان صاحلاً لالبتداء بأن مل يكن ظرفاً فهو ¼أما½االسم الواقع بعد :  أي]إخل...ذلك اجلزء[ :قوله  )١(

، وإن مل يكن صاحلاً لالبتداء بأن كان ظرفاً فعامله ما يكون بعد الفاء ¼أما زيد فمنطلق½: مبتدأ حنو
  .وغريه" غ ".¼أما يوم اجلمعة فزيد منطلق½: حنو

مهچنني ½:  أي¼ليس كذلك½: ¼كالّ½ الردع هو الزجر واملنع، ومعىن ]¼كالّ½حرف الردع [ :قوله  )٢(
 مثّ ¼الَ½إنها مركّبة من كاف التشبيه و: ، وهي بسيطة على مذهب اجلمهور، وقال ابن يعيش¼نيست

وأَما ِإذَا ما ابتلَاه فَقَدر  ﴿:شدد ليخرج عن التشبيه، وهي موضوعة لزجر املتكلّم وردعه كقوله تعاىل
ال يتكلّم ذا فإنّ األمر :  أي]١٧ /١٦ :الفجر[﴾كَلَّا بل لَّا تكِْرمونَ الْيِتيم علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربي أَهانِن

على من ليس كذلك؛ فإنه سبحانه تعاىل قد يوسع يف الدنيا على من ال يكرمه من الكفّار وقد يضيق 
  ".ي. "يكرمه من األنبياء والصاحلني لالمتحان

 بعد اخلرب كما مر، ¼كالّ½ لزجر املتكلّم وردعه ثابت إذا جاءت ¼كالّ½وضع :  أي]هذا[ :قوله  )٣(
 ¼اضرب زيداً½: وقد جتئ بعد األمر أيضاً وحينئذ تكون لنفي إجابة الطالب كما إذا قيل لك

أا تكون بعد األمر ": رض"ال أفعل هذا قطّ، ويف : لزيد أي نفياً إلجابة الضرب ¼كالّ½: فقلت
 ﴾لَعلِّي أَعملُ صاِلحاً ِفيما تركْت كَلَّا قَالَ رب ارِجعوِن﴿: أيضاً ردعاً للطالب كقوله تعاىل

، والظاهر األول؛ ألنّ املقصود نفي إجابة الطالب إىل مسؤله ال زجره عن ]٩٩/١٠٠ :املؤمنون[
  ".تك ".الطلب
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 :التكـاثر [ ﴾كَلَّا سوف تعلَمونَ  ﴿ :تعاىل كقوله ¼احق½ مبعىن)١(ءيجت وقد
 :وقيـل  ،حرفـاً  ¼كـالّ ½ـلـ  هامـشابِ  لكونـه  يـبىن  امسـاً  تكـون )٢(وحينئذ ،]٣

كَلَّـا ِإنَّ الِْإنـسانَ      ﴿ :حنـو  جلملـة ا لتحقيق ¼إنّ½ مبعىن أيضاً حرفاً)٣(تكون
 تلحــق الـساكنةُ )٤(نيـث أالت تــاء :. ¼إنّ½ مبعـىن  ]٦: العلـق [﴾لَيطْغـى 

 وقـد  ،¼هنـد  ضربت ½:حنو الفعل إليه أسند ما نيثأت على لتدلّ املاضي
  ...........................................وجوب مواضع عرفت

                                                
 ¼إنّ½، واملقصود منه حتقيق معىن اجلملة مثل ¼حقا½ مبعىن ¼كالّ½كلمة :  أي]وقد جتئ[ :قوله  )١(

  ".غ "]٦: العلق [﴾كَلَّا ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى﴿: كقوله تعاىل
   هذا¼كالّ½ تكون امساً ال حرفاً، ويبىن لكون ¼حقا½ مبعىن ¼كالّ½حني إذا كانت :  أي]حينئذ[: قوله  )٢(

 امساً فلم مل يعرب؟ ¼كالّ½ حرفاً، وكأنّ قوله هذا جواب سؤال باهر وهو أنه إذا كان ¼كالّ½ـمشاِبهاً ل
 وقعت يف ثلثة وثلثني موضعاً يف القرآن وال يصح يف ¼كالّ½أنّ اعلم إخل، و...فأجاب أنه يبىن لكونه

إنها : حقا، وقال أبو حامت½ قد تكون مبعىن إنها: مجيعها كوا للردع فزادوا معىن ثانياً فقال الكسائي
 ¼إي½إنها قد تكون حرف جواب مبنـزلة : بن مشيل االستفتاحية، وقال نصر ¼إالّ½قد تكون مبعىن 

  ".تك ".¼نعم½و
 من احلروف املشبهة بالفعل املفيدة ¼إنّ½ حرفاً أيضاً مبعىن ¼كالّ½كلمة :  أي]وقيل تكون[ :قوله  )٣(

 يف قوله ¼كالّ½، و]٦: العلق[﴾كَلَّا ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى﴿: اجلملة كقوله تعاىللتحقيق مضمون 
كوا للردع :  حيتمل الوجهني]١٦: املدثر [﴾كَلَّا ِإنه كَانَ ِلآياِتنا عِنيداً مثّ يطْمع أَنْ أَِزيد﴿:تعاىل

  ".غ. "¼حقا½ومبعىن 
ساكنة صفة تاء، وإنما قيد التاء بالساكنة؛ ألنّ املتحركة خمتصة  ال]تاء التأنيث الساكنة[: قوله  )٤(

: باالسم، واملراد ا الساكنة يف أصل الوضع وإن صارت متحركة بعارض األلف بعدها حنو
، وإنما أسكن تاء ¼غزتا½ و¼رمتا½: ، ولذا مل يرد الالم احملذوفة اللتقاء الساكنني يف حنو¼ضربتا½

بالفعل املاضي، حلصول الفرق بينها وبني تاء االسم، أو لكوا حرفاً وأصل احلرف التأنيث الالحقة 
  ."ي". السكون
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 الـساكن  ألنّ ؛بالكسر حتريكها وجب دهابع ساكن)١(لقيها وإذا ،إحلاقها
 توجـب  ال وحركتـها  ،¼الـصالة  قامِت قد ½:حنو بالكسر كحر كحر إذا
ما رد يقـال  فـال  هاسكوِن ألجل ذفح:½ ـ ر٢(حركتـها  ألنّ ؛¼املـرأة  اِتم( 

ضعيف،¼ رماتا املرأتان½: )٣(فقوهلم ،الساكنني التقاء لرفع واقعة ةعارضي 
ـ  ومجـع  راملـذكّ  ومجع تثنيةال عالمة إحلاق اوأمفـال  فـضعيف،  ثاملؤن 

                                                
لقي التاء حرف ساكن بعدها وجب حتريك التاء بالكسر ال بالضم أو الفتح، :  أي]وإذا لقيها[ :قوله  )١(

كن إذا حرك حرك وإنما وجب حتريكها لدفع التقاء الساكنني، وأما حتريكها بالكسر فألنّ السا
  .بالكسر؛ ألنّ الكسر أصل يف حتريك الساكن؛ ألنّ الكسر لقلّته يناسب العدم وهو السكون

حركة التاء بعد حلوق الساكن ا ال توجب رد حرف حذف لسكون التاء، فال :  أي]حركتها[ :قوله  )٢(
 وهو أنّ علّة احلذف وهو التقاء  برد األلف احملذوفة، كأنه أشار إىل سؤال مقدر¼رمات املرأة½: يقال

الساكنني إذا زالت بتحريك التاء وجب رد ما حذف؛ ألنّ احلكم يفوت بفوات العلّة فلم مل يرد األلف 
، فأجاب عنه بأنّ حركة التاء إنما ال توجب رد احملذوف؛ ألنّ حركتها عارضية ¼رمت املرأة½يف مثل 

والعارض كاملعدوم فهي يف حكم السكون؛ إذ كلّ حركة حتصل واقعة لرفع التقاء الساكنني ال أصلية 
 ¼قوال½بعارض فهي يف حكم السكون، فعلّة احلذف باقية مل تزل فلم يرد احملذوف فيه، وهذا خبالف 

 باتصال ضمري الفاعل ¼قوال½ حيث يرد الواو فيهما؛ ألنّ حركة الالم يف الألصل قد حصلت يف ¼قولن½و
صال نون التأكيد به، وكلّ واحد من ضمري الفاعل ونون التأكيد مبنـزلة اجلزء من  بات¼قولن½به، ويف 

 مع ¼رمتا½ و¼دعتا½الكلمة الّيت اتصال ا، فال يكون حركة الالم فيهما بالعارض، وإنما حذفت األلف يف 
صال ضمري الفاعل؛ ألنّ التاء ليست من نفس الكلمة بل إنما هي حلقتها أنّ حركة التاء حصلت فيهما بات

  .¼رمتا½ و¼دعتا½ رد األلف يف ¼قولن½ و¼قوال½لبيان أنّ فاعلها مؤنث فال يلزم من رد الواو يف 
قول : إذا عرفت أنّ حركة التاء ال توجب رد ما حذف لسكوا فقوهلم أي:  أي]فقوهلم[ :قوله  )٣(

مجعي :  عالمة التثنية واجلمعني أي برد األلف احملذوفة ضعيف، وأما إحلاق¼املرأتان رماتا½: العرب
املذكّر واملؤنث ليدلّ على أنّ ما أسند إليه الفعل مثنى أو جمموع مع كون الفاعل ظاهراً فضعيف؛ 
لعدم احتياج التثنية واجلمعني إىل هذه العالمات مثل احتياج املسند إليه إىل عالمة التأنيث؛ ألنّ تأنيثه 

  .وغريه" و. "وعالمة التثنية واجلمع ظاهرة غالباً غاية الظهورقد يكون معنويا أو مساعيا، 
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ــال ــا ½:يق ــدان قام ــاموا½و ¼الزي ــدون ق ــن½و ¼الزي ــساء قم ــدير ،¼الن  وبتق
 عالمـاتٍ  بـل  الـذكر  قبـل  اإلضـمار  يلزم لئالّ الضمائر تكون ال)١(اإلحلاق

 تتبـع )٣(نون سـاكنة  )٢(التنوين:  .نيثأالت كتاء الفاعل أحوال على ةًدالّ
ــسام، مخــسة وهــي ،الفعــل لتأكيــد ال الكلمــة آخــر حركــة : )٤(لاألو أق
 أنـه  :أي ةاالمسيـ  مقتضى يف نمتمكّ االسم أنّ على يدلّ ما وهو نللتمكّ

                                                
بتقدير إحلاق عالمة التثنية واجلمعني بالفعل مع كون الفاعل ظاهراً ال :  أي]بتقدير اإلحلاق[ :قوله  )١(

تكون تلك العالمات ضمائر؛ لئالّ يلزم إضمار الفاعل قبل الذكر من غري فائدة بل هي عالمات دالّة 
ل الفاعل من أول األمر كتاء التأنيث، وهذا ما قاله النحاة، وال منع من جعل هذه العالمات على أحوا

  ضمائر وإبدال الظاهر منها فيكون االسم الظاهر بدالً من العالمة فال يلزم حينئذ اإلضمار قبل الذكر
  ".رض، و، تك. "من غري فائدة فإنّ الفائدة يف مثل هذا اإلبدال التقرير والتوضيح

أدخلته نوناً، فسمي به ما ينون به الشيء إشعاراً :  أي¼نونته½ هو يف األصل مصدر ]التنوين[ :قوله  )٢(
  .وغريه" سن. "حبدوثه وعروضه ِلما يف املصدر من معىن احلدوث، وهلذا مسى سيبويه املصدر حدثاً

زيدِن ½: لساكنني حنوالتنوين نون ساكنة وضعاً ولو حركت الجتماع ا:  أي]نون ساكنة[ :قوله  )٣(
 ¼لَم يكن½ و¼لَدنْ½ و¼ِمن½ شامل لنون ¼نون ساكنة½:  فال خترج من حد التنوين، وقوله¼العامل

 وأمثاهلا ¼لَم يكن½ و¼لَدنْ½ و¼ِمن½ فإنّ نونات ؛¼تتبع حركة آخر الكلمة½: وأمثاهلا، وخرجت بقوله
 ومل ¼تتبع حركة آخر الكلمة½: إنما قالنفسها أواخر تلك الكلمات ال توابع حركات أواخرها، و

:  تنبيهاً على أنّ التنوين يسقط يف حالة الوقف بإسقاط احلركة، وإنما قال¼تتبع آخر الكلمة½: يقل
 احتراز ¼ال لتأكيد الفعل½:  ليشمل تنوين الترنم يف الفعل، وقوله¼آخر االسم½:  ومل يقل¼آخر الكلمة½

  .غريهو" غ. "عن نون التأكيد اخلفيفة
القسم األول من األقسام اخلمسة للتمكّن وهو تنوين يدلّ على أنّ االسم الّذي :  أي]األول[ :قوله  )٤(

تنوين ½إنه منصرف، ويسمى هذا التنوين : راسخ يف مقتضى االمسية أي: دخل عليه هو متمكّن أي
 أن يكون تنوين واحد ال أرى منعاً من:  أيضاً لفصله بني املنصرف وغريه، وقال الرضي¼الصرف

 يفيد التنكري أيضاً فإذا جعلته  علماً لشخص متحض ¼رجل½للتمكّن والتنكري معاً فأقول التنوين يف 
  .وغريه" رض. "للتمكّن
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 أنّ علـى  يـدلّ  ما وهو للتنكري: )١(والثاين ،¼رجل½و ¼زيد ½:حنو منصرف
 ¼هصـ ½ اوأم ،ام وقٍت يف ام سكوتاً اسكت :أي¼ صٍه ½:حنو نكرة االسم

 مـا  وهـو  للعـوض : )٢(والثالـث  اآلن، الـسكوت  أسكت :ناهفمع بالسكون
 ،¼يومئـذ ½و ¼سـاعتئذ ½و ¼حينئـذ  ½:حنـو  إليـه  املـضاف  عن عوضاً يكون

 مجـع  يف ذيالّـ  التنـوين  وهـو  للمقابلة: )٣(والرابع كذا، كان إذ حني: أي
ــ ــساِل ثاملؤن ــسلمات ½:حنــو مال  ،باالســم ختــتص)٤(األربعــة وهــذه ،¼م

                                                
القسم الثاين من األقسام اخلمسة للتنكري وهو ما يدلّ على أنّ االسم الّذي دخل :  أي]والثاين[ :قوله  )١(

تنوين التنكري خمتص بالصوت : وين فارق بني املعرفة والنكرة، وقال الرضيعليه هو نكرة، فهذا التن
 للفرق بني الوصل والوقف، ¼صٍه½التنوين يف : ، وقال يف الصحاح¼صٍه½ و¼ويٍه½: واسم الفعل حنو

  .وغريه" ي. "وظاهر كالمه يقتضي ثبوت القسم السادس الفارق بني الوصل والوقف
الثالث من األقسام اخلمسة للعوض وهو ما يكون عوضاً عن املضاف إليه القسم : أي]الثالث[:قوله  )٢(

 املضافة إىل اجلملة بعدها فلما حذف ¼ِإذْ½ مضاف إىل ¼يوم½ـيوم إذ كان كذا، ف:  أي¼يومئذ½ـك
 ¼حينئذ½ عوضاً عن اجلملة؛ لئالّ يبقى الكلمة ناقصة، وكذلك ¼ِإذْ½ـاجلملة للتخفيف أحلق التنوين ب

بكلّ :  أي¼مررت بكلّ قائماً½فوق بعضهم، و:  أي¼جعلنا بعضهم فوق بعض½ و¼عامئذ½و ¼ساعتئذ½و
  ".و. "واحد، وحنو ذلك

القسم الرابع من األقسام اخلمسة للمقابلة وهو التنوين الّذي يف مجع املؤنث :  أي]الرابع[ :قوله  )٣(
نّ األلف والتاء يف مجع املؤنث السامل؛ فإنّ التنوين فيه مبقابلة النون يف مجع املذكّر السامل؛ أل

السامل عالمة اجلمع كما أنّ الواو يف مجع املذكّر السامل عالمة اجلمع؛ فإنه ملّا لَم يوجد يف مجع 
املؤنث السامل ما يقابل النون يف مجع املذكّر السامل ِزيد يف آخره التنوين ليقابل النون يف مجع 

  .ه ملخصاًوغري" ي. "املذكّر فهو تنوين املقابلة
املذكورة ختتص باالسم، وقد عرفت وجه اختصاصها باالسم يف بيان : أي] هذه األربعة[ :قوله  )٤(

 إشارة إىل أنّ اخلامس مشترك بني االسم ¼إخل... هذه األربعة½: عالمات االسم، ويف قوله
  .والفعل
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 كقـول  واملـصاريع  األبيـات  آخـر  يلحـق  ذيالّ وهو مللترن: )١(واخلامس
  :شعر الشاعر
  نابصأَ دلقَ تبصأَ نِْإ يِلوقُو  نابتِعالْو لُاِذع مواللَ يلِِّقأَ

 كان إذا لمالع من)٢(وقد حيذف. ناكَسع وأَ كلَّع اتبأَ اي  ع وكقوله
 ¼عمرو بن زيد جاءين ½:وحن آخر لمع إىل مضافاً ¼ابنة½ أو ¼ابن½ـب موصوفاً

                                                
لّذي يلحق آخر األبيات القسم اخلامس من األقسام اخلمسة للترنم وهو ا:  أي]اخلامس[ :قوله  )١(

واملصاريع لتحسني اإلنشاء؛ ألنه حرف يسهل به ترديد الصوت يف اخليشوم وذلك الترديد من 
  شعر: أسباب حسن الغناء كقول الشاعر وهو جرير
نابالِْعتاِذلُ وع مأَِقلِّي اللَو  نابأَص لَقَد تبِإنْ أَص ِليقُوو  

  :¼العتاب½ فرخم وحذف حرف النداء، و¼يا عاذلة½:  أصله¼عاذل½ واملالمة،:  بالفتح¼اللوم½
أقلّي لومِك وعتابِك يا : ، واملعىن¼قويل½: املواخذة والغضب، وجواب الشرط حمذوف يدلّ عليه قوله

، ¼أصابن½ و¼العتابن½عاذلة على ما أفعله وتأملي فيه فإن كنت مصيباً فيه فصوبيين، وموضع االستشهاد فيه 
 منادى مضاف إىل ¼أبتا½ حرف النداء، و¼يا½: فقوله. ع يا أَبتا علَّك أَو عساكَن: ول الشاعر وهو رؤبةوكق

 عطف عليه، ¼عساكن½، و¼لعلّك½ مبعىن ¼علّك½ياء املتكلّم والتاء واأللف فيه عوض عن ياء املتكلّم، و
ل جرير مثال تنوين الترنم الّذي دخل علّك جتد رزقاً أو عساك جتده، وقو: وخربمها حمذوف، والتقدير

  .وغريه" ي. "على االسم والفعل، وقول رؤبة مثال تنوين الترنم الّذي دخل على الفعل
 حال ¼ابنة½ و¼ابن½ـتنوين التمكّن وجوباً من العلَم إذا كان ذلك العلَم موصوفاً ب: أي] وقد حيذف[:قوله  )٢(

 وإنما وجب حذف التنوين ههنا لقصد التخفيف وطول اللفظ كون كلّ واحد منهما مضافاً إىل علَم آخر،
 يف الكتابة قصداً للتخفيف يف اخلطّ والداللة على شدة ¼ابن½وكثرة االستعمال، وحتذف حينئذ ألف 
؛ ألنه كناية عن العلَم، وعلم من قول ¼هذا فالن بن فالن½: اتصال املوصوف بالصفة، وكذلك قوهلم

 أنّ االبن إذا مل يكن صفة أو كان صفة لغري العلَم أو كان مضافاً إىل غري ¼إخل... إذا كان موصوفاً½: املص
، ¼زيد½ خرباً عن ¼ابن عمرو½ على تقديركون ¼زيد ابن عمرو½: العلم مل حيذف التنوين من اللفظ حنو

زا فإنها ال ، واالبنة مثل االبن يف مجيع ما ذكر إالّ يف حذف مه¼زيد ابن عامل½ و¼جاءين رجل ابن زيد½و
  .وغريه ملخصاً" غ ".¼هند ابنة عاصم½ يف مثل ¼بنت½ـحتذف حيثما كانت؛ لئالّ يلتبس ب



  
  

 

 األمر لتأكيد وضعت وهي التأكيد)١(نون: .¼بكر بنة اهند½و
 على)٣(وهي، املاضي لتأكيد ¼قد½ بإزاء طلب)٢(فيه كان إذا واملضارع

 دةمشد: أي وثقيلة ،¼اضربن ½:حنو أبداً ساكنة: أي خفيفة :ضربني
 كان إن)٤(ومكسورة ،¼اضربن ½:حنو ألف قبلها يكن ملَ إن أبداً مفتوحة

 والنهي األمر يف)٥(وتدخل ،¼اضربنانِّ½و ¼اضربانِّ ½:حنو ألف قبلها
 :حنو طلباً منها كلّ يف ألنّ)٦(جوازاً والعرض يوالتمن واالستفهام

                                                
الثقيلة أصل ومعنامها التأكيد، :  وقسماها أصل عند البصريني، وقال الكوفيون]نون التأكيد[ :قوله  )١(

  ".تك. "التأكيد بالثقيلة أبلغ: وقال اخلليل
  نون: يف املضارع طلب وال يؤكّد ذه النون إالّ ما كان مطلوباً، وهى أي:  أي]إذا كان فيه[:قوله  )٢(

 وضعت لتأكيد املاضي ¼قد½كما أنّ :  الّيت لتأكيد املاضي أي¼قَد½مبقابلة :  أي¼قَد½التأكيد بإزاء 
  .كذلك وضعت هذه النون لتأكيد املضارع بشرط الطلب

خفيفة ساكنة أبداً؛ ألنها مبنية : قسمني أحدمها: ني أينون التأكيد على ضرب:  أي]وهي[ :قوله  )٣(
ثقيلة مشددة مفتوحة إن مل يكن قبلها ألف مطلقاً، وإنما فتحت : واألصل يف البناء السكون، والثاين

  .املشددة لثقلها وخفّة الفتحة
ها ألف سواء النون الثقيلة مكسورة إن كان قبل:  أي¼مفتوحة½:  عطف على قوله]ومكسورة[ :قوله  )٤(

، وإنما كسرت النون عند كون ¼ِاضِربنانِّ½: ، أو زائدة حنو¼ِاضِربانِّ½: كانت األلف ضمرياً حنو
األلف قبلها ملشاتها بنون التثنية من حيث وقوعها بعد األلف صورة وإن ثبت بينهما فرق من حيث 

  ".ي. "التشديد والتخفيف
يف آخره مطلقاً سواء معلوماً كان األمر :  أو ثقيلة يف األمر أينون التأكيد خفيفة:  أي]وتدخل[ :قوله  )٥(

  .أو جمهوالً، حاضراً كان أو غائباً
تدخل نون التأكيد يف هذه املواضع اخلمسة من األمر إىل العرض دخوالً جائزاً؛ :  أي]جوازاً[ :قوله  )٦(

أما وجود الطلب يف األمر ألنّ يف كلّ واحد من تلك املواضع طلباً فيناسب تأكيداً فتدخل فيها، 
  والنهي واالستفهام فظاهر، وأما يف التمني والعرض فألما مبنـزلة األمر، وقلّت نون التأكيد يف النفي
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½ال½و ¼اضربن هل½و ¼تضربن ليتك½و ¼تضربن أال½و¼ تضربن تنبنا زلن 
يكون ما على لوقوعه جوباًو سمالقَ يف)١(تدخل وقد ،¼خرياً فتصيب 
 معىن عن خالياً القسم آخر يكون ال أن فأرادوا غالباً مللمتكلّ مطلوباً
 جيب أنه واعلم ،¼كذا ألفعلن واهللا ½:حنو منه، لهأو خيلو ال كما التأكيد

حنو راملذكّ مجع يف)٢(قبلها ما ضم:½ اضربمحذوفة،الْ الواو على ليدلّ¼ ن 
 ،محذوفةالْ الياء على ليدلّ¼ ناضرِب ½:حنو بةاملخاطَ يف قبلها ما)٣(وكسر

 جبمع اللتبس مض لو فألنه)٥(املفرد يف اأم ؛ماعداه ما يف قبلها ما)٤(وفتح
                                                

  . إالّ قليالً خللوه عن معىن الطلب، وإنما جاز قليالً تشبيهاً له بالنهي¼زيد ما يقومن½: فال يقال
  يد يف جواب القسم وجوباً إذا كان جواب القسم مثبتاً لوقوعنون التأك:  أي]وقد تدخل[ :قوله  )١(

  النحاة أن ال يكون آخر: القسم على ما يكون مطلوباً وجوده وحتصيله للمتكلّم غالباً، فأرادوا أي
  .القسم خالياً عن معىن التأكيد كما ال خيلو أوله منه

ع املذكّر غائباً كان أو خماطباً ليدلّ ضم ما ضم ما قبل نون التأكيد يف مج:  أي]ضم ما قبلها[ :قوله  )٢(
كيف جيوز : حرِف العلّة وأول نون التأكيد، فإن قلت: قبلها على الواو احملذوفة الجتماع الساكنني

ال نسلّم أنّ الواو حمذوفة ههنا؛ :  مع أا فاعل وحذف الفاعل الجيوز، قلنا¼ِاضِربن½حذف الواو يف 
ضم موجود فكأنه مل حيذف، وهذا كاإلمياء يف صلوة املريض يقوم مقام ال: ألنّ الدالّ عليها أي

  .األركان فال يعد تركاً كفاية بالقدر املمكن والكفاية عنه كافية
وجيب كسر ما قبل نون التأكيد يف الواحدة :  أي¼ضم ما قبلها½: عطف على قوله] إخل... وكسر [:قوله  )٣(

  .حرف العلّة وأول نون التأكيد: ء احملذوفة الجتماع الساكننياملخاطَبة ليدلّ هذا الكسر على اليا
وجيب فتح ما قبل نون التأكيد فيما عدا :  أي¼ ما قبلهاكسر½: عطف على قوله] إخل... وفتح[ :قوله  )٤(

  .مجع املذكّر واملخاطَبة، وعدامها املفرد املذكّر غائباً كان أو خماطَباً، واملفردة الغائبة واملثنى مطلقاً
أما وجوب فتح ما قبل النون يف املفرد فألنه لو ضم ما قبلها اللتبس املفرد جبمع ] يف املفرد أما[ :قوله  )٥(

املذكّر، ولوكسر اللتبس باملخاطبة، ولو سكن للزم اجتماع الساكنني، وألنّ نون التأكيد كلمة برأسها 
  . أخرى فتحوا آخر الكلمة األوىلانضمت إىل كلمة أخرى ومن عادم أم إذا ركّبوا كلمة مع



  
  

 

 ثاملؤن ومجع ىاملثن يف)١(اوأم بة،باملخاطَ اللتبس سركُ ولو ر،املذكّ
 النون قبل ألف وزيدت ،¼انِّاضربن½و ¼انِّاضرب ½:حنو ألف قبلها ما فألنّ

 ونونا الضمري نون: )٢(نونات ثلث اجتماع لكراهة ثاملؤن مجع يف
 ألنه ؛ثاملؤن مجع يف وال أصالً التثنية يف تدخل ال)٣(اخلفيفة ونون التأكيد،

 ساكنة أبقيتها وإن ،األصل على تكن فلم خفيفة تبق ملَ النون كتحر لو
  .سنوهو غري ح)٤(هحد غري على الساكنني لتقاءا يلزم

                                                
أما وجوب فتح ما قبل النون يف املثنى ومجع املؤنث فألنّ ما قبل النون ألف : أي] إخل... يف أما[ :قوله  )١(

واأللف يف حكم الفتح أو يف حكم العدم؛ ألنها غري حاجز حصني ألجل سكوا وما قبلها مفتوح، وإنما 
  .لحوق النون املشددة؛ لئالّ يلتبس املثنى باملفرد، وألنّ األلف خفيفال حتذف األلف يف املثنى ب

 إحداها نون الضمري والثانية والثالثة نونا التأكيد املدغم واملدغم فيه؛ ألنّ النون ]ثلث نونات[ :قوله  )٢(
ري الثقيلة مبنـزلة النونني، واجتماع ثلث نونات يوجب الثقل فزيدت األلف الفاصلة بني نون الضم

  .والنون الثقيلة دفعاً للثقل، وإنما اختريت األلف للفصل لكوا أخف حروف الزوائد
 ملّا جاز دخول النون اخلفيفة يف مداخل الثقيلة إالّ يف املوضعني فإنّ ]إخل... والنون اخلفيفة[ :قوله  )٣(

ثنية أصالً مذكّراً كان التثنية اخلفيفة ال تدخل فيهما أشار إىل بياما بأنّ النون اخلفيفة ال تدخل يف الت
أو مؤنثاً، وال تدخل أيضاً يف مجع املؤنث، وإنما ال تدخل اخلفيفة يف هذين املوضعني؛ ألنه لو 
حركت اخلفيفة مل تبق خفيفة فلم تكن على أصلها، وإن أبقيتها ساكنة على األصل لزم التقاء 

  .األلف والنون على غري حده وهو غري حسن: الساكنني
: على غري حملّ جواز التقاء الساكنني وذلك غري جائز، وإنما عبر عنه بقوله:  أي]على غريحده[ :قوله  )٤(

 اكتفاء بأدىن ما يكتفي به، وأما التقاء الساكنني على حده وهو أن يكون الساكن األول ¼غري حسن½
؛ ألنّ املد يف احلروف مبنـزلة ¼ةداب½: حرف مد والثاين مدغماً وكالمها يف كلمة واحدة فجائز حنو

أنّ النون اخلفيفة إنما ال تدخل يف التثنية ومجع املؤنث اعلم التحريك فكان الساكن األول متحركاً، مثّ 
على مذهب غري يونس، وأما على مذهب يونس فتدخل عليهما قياساً ومحالً للخفيفة على الثقيلة؛ ألنّ 

:  بسكون الياء يف قوله تعاىل¼وحمياي½احلركة خلفّة املدة كقراءة من قرء املد الّذي يف األلف مبنـزلة 
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﴿الَِمنيالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمو ِلِمنيسلُ الْماْ أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريك١٦٢ :االنعام[﴾ الَ ش /
حد األول من احملرم احلرام سنة  األ يوموقد فرغت من التعليقات على املختصر بعد املغرب] ١٦٣

عناية النحو على هداية "عشرين وأربع مائة وألف من اهلجرية على صاحبها الصالة والسالم، ومسيتها بـ
واحلمد هللا الّذي وفّق عبده الضعيف إلمتامها بفضله، وأعانه على مجعها بكرمه، ويسر له أمره " النحو

ه، والصالة والسالم على نبيه املبعوث باملعجزات، وعلى آله بإذنه، وعظم أمره وأتاه مبسؤله جبود
وأصحابه املخصوصني بالكرامات، أللّهم متع طالبيها بفوائدها، وزين قاصديها بفرائدها، وارزق الراغبني 
إليها من مقاصدها، واملرجو منهم أن يدعوا للعبد الضعيف وحملبيه وحمبوبيه يف اهللا تعاىل باخلري 

 .، عسى أن خيتم اهللا سبحانه تعاىل بالسعادة مع اإلميان باملدينةوالغفران
 ِبحق الْمصطَفَى مولَى الْجِميِع ِإلَِهي نجِني  ِمن  كُلِّ  كَرٍب

بهاروِتِه قَـرنِديم ِفي اً ِلي فْـٍن ِبالْبدـاٍن ومِعـِبِإيِقي 
       
 ر إىل رمحة ربه املقتدرالعبد الضعيف املفتق       
 ابن داود احلنفي العطاري املدين                                                 
  هـ على صاحبها الصالة والسالم١٤٢٠                          
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