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 ? ٣      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة
  مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

  %مقدمة مكتبة أهل البيت 

احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني 

   وبعد:، الطاهرين
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إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من ÷:((ولقول رسول اهللا 

بعدي أبداً كتاب الّله وعرتيت أهل بيتي، إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا 

((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ÷: حتى يردا عّيل احلوض))، ولقوله 

((أهل بيتي أمان ÷: قوله ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى))، ول

من ّرسه أن ((÷: ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء))، ولقوله 

حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول علياً 

وذريته من بعدي؛ وليتوّل وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من 

 وفاطمة، عيل، :بأهنم÷ وقد بّني ، اخلرب)) طينتي؛ وُرزقوا فهمي وعلمي

 وقال: ((الّلهم ÷ عندما جلَّلهم  - %وذرّيتهام  واحلسني واحلسن
ٍ
بكساء

  هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا)).

  مكتبة أهل البيت(ع). استجابًة لذلك كّله كان تأسيس



 % البيت أهل مكتبة مقدمة   ٤

ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتلّقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 

ُممثالً يف الزيدية، أنواَع اهلجامت الرشسة، رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل 

وشيعتهم  %َعْرب نَْرشِ ما خّلفه أئمتهم األطهار  ¢البيت املطهرين 

تِنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها أهل ، وما ذلك إال لثِقَ ¤ األبرار

هي مراد اهللا تعاىل يف أرضه، ودينه القويم، ورصاطه املستقيم، وهي  % البيت

تُعربِّ عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة، وملا ورد يف كتاب اهللا عّز 

     ÷.وجل وسنة نبيّه 

، وشفقة منهم بأمة  تعاىلألوامر اهللا ¢واستجابًة من أهل البيت 

، كان منهم تعميُد هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيّة ÷ جّدهم

الطاهرة عىل مرور األزمان، ويف كّل مكان، ومن تأّمل التاريخ وَجَدهم قد 

ضّحوا بكل غاٍل ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين عىل العقائد 

امة، منادين بالتوحيد والعدالة،  توحيد اهللا عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل، اهلدَّ

  واإليامن بصدق وعده ووعيده، والرضا بخريته من َخْلِقه.

وإْرُثه، ÷  اهللا  ديُن اهللا تعاىل ورشعه، ومراُد رسول ¢وألن مذهبهم 

فهو باٍق إىل أن يرث اهللا األرض ومْن عليها، وما ذلك إال مصداق قول رسول 

  احلوض)).  نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلّ ((إن اللطيف اخلبري ÷:   اهللا

(واعلم أن اهللا جّل  قال والدنا اإلمام احلّجة/ جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع): 

جالله مل يرتِض لعباده إال دينًا قويًام، ورصاطًا مستقيًام، وسبيالً واحداً، وطريقًا 

 ﴿قاسطًا، وكفى بقوله عّز وجل: 
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علًام بذلك، وعقلَت عن اهللا وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك، علمَت أنه 
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االعتامد عىل حجج اهللا الواضحة، وبراهينه البيّنة تتمكن من معرفة احلق وأهله إال ب

الالئحة، التي هدى اخللق هبا إىل احلق، غري معّرج عىل هوى، وال ملتفت إىل جدال وال 
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  وقد َصَدَر بحمد اهللا تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):

هـ، مذّيالً بالتعليق ٦١٤تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن محزة(ع)  ،الشايف-١

الوايف يف ختريج أحاديث الشايف، تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/ 

  هـ.١٣٨٨¦احلسن بن احلسني بن حممد 

                                                             
 اإلمامية. التحف الفاطمية رشح الزلف  – )١(



 % البيت أهل مكتبة مقدمة   ٦

َمطْلَُع البُُدْوِر َوَجمَْمُع البُُحْوِر يف تراجم رجال الزيدية، تأليف/ القايض العالمة - ٢

ـ ١٠٢٩، ¦ملؤّرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ا ـ.١٠٩٢- ه   ه

ديوان اإلمام املنصور باهللا  -الّشُمْوِس َواألَْقَمْاِر  ُق َمَطْالُِع األَنَْوْاِر َوَمَشْارِ -٣

  هـ.٦١٤ - عبداهللا بن محزة(ع) 

ـ ٣٧٦جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) - ٤   هـ.٤٠٤ - ه

ِة األَْطَهْاِر، رشح القصيدة التي نظمها  األَْزَهارِ  َحمَاِسنُ -٥ يف تَْفِصيِْل َمنَاِقِب الِعْرتَ

اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة(ع)، تأليف/ الفقيه العالمة الشهيد محيد 

  هـ.٦٥٢ - ¦بن أمحد املحّيل اهلمداين الوادعي 

عامل نور الدين أيب عبداهللا محيدان بن جمموع السيد محيدان، تأليف/ السيد ال - ٦

  حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهللا تعاىل عنه.

السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية، تأليف/ اإلمام أمحد بن -٧

  هـ.١٢٦٩ت  - هاشم(ع) 

 لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار، تأليف/ - ٨

  هـ.١٤٢٨ هـ١٣٣٢جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)  احلجة/اإلمام 

تأليف/  جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع)، - ٩

  هـ.١٢٢ - هـ ٧٥اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 

بداهللا بن رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة، تأليف/ اإلمام احلجة ع-١٠

  هـ.٦١٤ت  -محزة(ع) 

اإلمام احلجة عبداهللا بن /صفوة االختيار يف أصول الفقه، تأليف-١١

  هـ.٦١٤ت محزة(ع)

املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم  -١٢

ِه/ السيّد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه  األخيار، لُِمْختَِرصِ

اهللا تعاىل، اخترصه من الصحيح املختار للسيد العالمة/ حممد بن حسن 



 ٧      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

  .¦العجري 

أليف/ السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين، ت- ١٣

  هـ.٨٢٢ت - الوزير(ع) 

اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة، تأليف/ اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني -١٤

  هـ. ٤٢٤ -اهلاروين(ع) 

عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم  -املنري -١٥

  .¥تأليف/ أمحد بن موسى الطربي  (ع)

اية التنويه يف إزهاق التمويه، تأليف السيد اإلمام/ اهلادي بن إبراهيم هن -١٦

  هـ.٨٢٢ - الوزير(ع) 

تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني، تأليف/ احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد  - ١٧

  هـ.٤٩٤ -  ¦بن كرامة 

عيون املختار من فنون األشعار واآلثار، تأليف اإلمام احلجة/ جمدالدين  -١٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢ن منصور املؤيدي(ع) بن حممد ب

(ع) وأخيه إدريس بن عبداهللا(ع)، -١٩ أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهللا 

  .¦تأليف/ أمحد بن سهل الرازي 

الوافد عىل العاِمل، تأليف/ اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -٢٠

  هـ. ٢٤٦ -الريس(ع) 

  بن إبراهيم الريس(ع). اهلجرة والوصية، تأليف/ اإلمام حممد بن القاسم - ٢١

اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن -٢٢

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

املخترص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به لكّل مكلف من العبيد، تأليف/ القايض - ٢٣

  هـ.١٢٨٢ت  ¥العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي 

  خطبة للجمع واألعياد.مخسون -٢٤



 % البيت أهل مكتبة مقدمة   ٨

رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن -٢٥

  هـ.٦١٤محزة(ع) ت

الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ - ٢٦

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

حتقيق أحكام العدالة، تأليف/ اإلمام احلجة جمدالدين  إيضاح الداللة يف-٢٧

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن -٢٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

  هـ.١٣٤٣سمي(ع) النور الساطع، تأليف/ اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القا- ٢٩

سبيل الرشاد إىل معرفة رّب العباد، تأليف/ السيد العالمة حممد بن احلسن -٣٠

  هـ.١٠٧٩ - هـ ١٠١٠بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)

ويليه/ اجلواب  - لتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس اجلواب الكاشف لال-٣١

الراقي عىل مسائل العراقي، تأليف/ السيد العالمة احلسني بن حييى بن 

  .هـ)١٤٣٥ - هـ ١٣٥٨((ع)  احلسني بن حممد

ـ ٢٤٥أصول الدين، تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)- ٣٢   هـ.٢٩٨ - ه

الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القايض العالمة عبداهللا بن -٣٣

  هـ.٦٦٧ -  ¦زيد العنيس 

احلسني بن بدرالدين العقد الثمني يف معرفة رب العاملني، تأليف األمري -٣٤

  هـ.٦٦٣حممد بن أمحد(ع) 

اإلمام القاسم بن  /تأليف ،الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع)-٣٥

  هـ.٢٤٦إبراهيم الريس (ع) 

كتاُب التَّْحِرْيِر، تأليف/ اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني - ٣٦

  هـ.٤٢٤ - اهلاروين(ع) 



 ٩      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

  هـ.١٣١٩حممد بن القاسم احلسيني(ع)  جمموع فتاوى اإلمام املهدي-٣٧

القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد العالمة احلسني -٣٨

  .هـ)١٤٣٥ - هـ ١٣٥٨((ع) بن حييى بن احلسني بن حممد 

قصد السبيل إىل معرفة اجلليل، تأليف السيد العالمة/ حممد بن عبداهللا -٣٩

  عوض حفظه اهللا تعاىل.

هب الزيدي وخصائصه، تأليف السيد العالمة/ نظرات يف مالمح املذ-٤٠

  حممد بن عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.

معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني، مجعه السيد العالمة/ حممد بن -٤١

  عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.

االختيارات املؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/ -٤٢

  هـ).١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢مد بن منصور املؤيدي(ع)، (جمد الدين بن حم

من ثامِر الِعْلِم واحلكمة (فتاوى وفوائد)، تأليف السيد العالمة/ حممد بن -٤٣

  عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.

تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن ، التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية-٤٤

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد املؤيدي(ع) 

م واجلَْهِر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وإثبات املنهج األقوم -٤٥ فع والضَّ يف الرَّ

، األََعمُّ  حيَّ َعَىل َخْريِ اْلَعَمِل يف التأذين، وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّْفعُ 

  تأليف/ اإلمام احلجة/ جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).

 حممد (ع). األساس لعقائد األكياس، تأليف/اإلمام القاسم بن-٤٦

البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين -٤٧

 هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن حممد املؤيدي(ع) 

األحكام يف احلالل واحلرام، لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن -٤٨

 هـ.٢٩٨ - هـ ٢٤٥القاسم بن إبراهيم(ع) 



 % البيت أهل مكتبة مقدمة   ١٠

 هـ). ٩٠٠ت)ع(احلسن بن عزالدين يف/اإلماماملعاد، تأل وزاد الرشاد املختار من(كنز- ٤٩

شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل، تأليف/ العالمة الفاضل: عيل بن -٥٠

 صالح بن عيل بن حممد الطربي. 

  تأليف السيد العالمة/ حممد بن عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.الفقه القرآين، - ٥١

 تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). - ٥٢

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني/ اجلزء األول احلروف - ٥٣

 اهلجائية، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

)، ١٠إىل  ١سلسلة تعليم مبادئ احلساب/ اجلزء األول األعداد احلسابية من (- ٥٤

 إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

 ).ع( البيت أهل مكتبة إصدارات اآلجرومية، متن عىل التسهيل تسهيل- ٥٥

 الصالة أفضل وآله صاحبها عىل النبوية احلكمة حدائق من وأثامر أزهار- ٥٦

  . تعاىل اهللا حفظه عوض عبداهللا حممد/ العالمة السيد تأليف والسالم،

العالمة حممد بن حييى متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول، تأليف/  - ٥٧

 . هـ)٩٥٧(ت:  هبران

ـ.١٣١٩- اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) املوعظة احلسنة، تأليف/  - ٥٨  ه

 عبداهللا حممد/ العالمة السيد تأليفأسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء، - ٥٩

 .تعاىل اهللا حفظه عوض

/ العالمة السيد تأليف املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط،- ٦٠

 .تعاىل اهللا حفظه عوض عبداهللا حممد

اجلزء الثاين احلركات وتركيب سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني/ - ٦١

 إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).الكلامت، 

سلسلة تعليم مبادئ احلساب/ األعداد احلسابية اجلزء الثاين، إصدارات - ٦٢

 مكتبة أهل البيت (ع). 



 ١١      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

 عبداهللا حممد/ عالمةال السيد تأليف املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس، - ٦٣

 .تعاىل اهللا حفظه عوض

املناهل الصافية رشح املقدمة الشافية، تأليف/ العالمة لطف اهللا بن حممد الغياث   - ٦٤

ـ.١٠٣٥الظفريي، ت   ه

الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل، تأليف/ السيد  - ٦٥

ـ.١٠٣٧العالمة أمحد بن حممد لقامن، ت   ه

تأليف/ السيد العالمة احلسني بن حييى بن احلسني رشح قطر الندى وبل الصدى، - ٦٦

ـ ١٣٥٨( بن حممد (ع)   هـ).١٤٣٥ - ه

 وهناك الكثري الطيّب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهللا تعاىل، نسأل اهللا تعاىل

  اإلعانة والتوفيق.

إخراج هذا العمل اجلليل إىل ونتقّدم يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل لكّل من ساهم يف 

يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات، وأن جيزل هلم  نسأل اهللا أن - وهم ُكثُر- النور 

  واملثوبة.   األجر

وختامًا نتّرشُف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/ 

 -سالم اهللا تعاىل عليه ورضوانه- جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 

كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم، وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل  باعِث 

  .¤البيت(ع) وشيعتهم األبرار 

وأدعو اهللا تعاىل بام دعا به(ع) فأقول: اللهم صلِّ عىل حممد وآله، وأمتم علينا نعمتك يف 

وانفعنا بام الداَرْين، واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم عّلمنا ما ينفعنا، 

 ﴿عّلمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛ 
َ
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التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه، واَهللا أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي 



 % البيت أهل مكتبة مقدمة   ١٢

املتقبّل، وأن يتداركنا برمحته يوم القيام، وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام، إنه 

 ا﴿ويل اإلجابة، وإليه منتهى األمل واإلصابة، 
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  وصىل اهللا عىل سيّدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

      مدير املكتبة/                                               

  ديإبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤي

 
 

  

   



 ١٣      ]المؤلف مقدمة[

? 
  [مقدمة املؤلف]

مقدمة المؤلف] ]  

وعىل آله  ،وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد األمني ،احلمد هللا رب العاملني

  .. وبعد، الطاهرين

كثريًة فوائُده، إال  صغًريا حجُمه،» متن قطر الندى وبل الصدى«فإنه ملا كان 

َصُعَب عىل الطلبة  رشٌح ملؤلفه ورشٌح للفاكهي :نأنه قد ُرشح برشحني معقدي

أردت أن  -  فوائده اجلمة، التي حواها رسمهاملبتدئني َدْرُسُه، والوصوُل إىل

 ؛ما ال حيتاج إليه املبتدئ أجرده ر رشح مؤلفه، ومن التعقيد واخلوض يفـختصأ

بتدي، كام يستفيد من رشح مؤلفه املنتهي، ونسأل اهللا وذلك ليستفيد منه امل

  اإلعانة والتسديد، وأن جيعله للطالبني خري مفيد، خالصًا لوجهه الكريم.

  

!!!!! 

  

   



 وأقسامها الكلمة   ١٤

  الكلمة وأقسامها
  تعريف الكلمة

 ص: اْلَكِلَمُة: َقْوٌل ُمْفَرٌد.
 ،قولفإن مل يدل عىل معنى فال يقال له  ،اللفظ الدال عىل معنى : القول:ش

  ».وبيق ديز وديج«مثل:  ،كاأللفاظ املهملة

فصوت املكينة والسيارة  ،: الصوت املشتمل عىل بعض احلروفواللفظ

وإن كان  والكتابة ليست بكلمة ،ونحوهام ليس بكلمة؛ ألنه ليس فيه حروف

  فيها حروف؛ ألهنا ليست بصوت.

فإنه يدل عىل القيـام، » قام«مثل:  ،الذي ال يدل بعضه عىل بعض معناه :واملفرد

كلمـة؛ » قـام«، فـ»واأللف امليم«تدل عىل بعض القيام، وكذا ال  وحدها» القاف«و

  ألنه مفرد.

وحـدها ال تـدل عـىل بعضـه، » الزاي«فإنه يدل عىل شخص، و» يدز«وكذا 

  ، فزيد كلمة؛ ألنه مفرد.»والدال الياء«وكذا 

، فعل القيام  القيام، وعىل شخصفإنه يدل عىل» قام زيد«: مثل: واملركب

» قام«و، بكلمة ال مفرد، فليس فهو مركب ،فقد دل بعضه عىل بعض معناه

ألنه  ؛كلمة» زيد«فـ ؛لشخصوحده يدل عىل ا» زيد«وحده يدل عىل القيام، و

  .)١(كلمة وحدها» قام«لفظ مفرد دل عىل معنى، وكذا 

  ثم قال:

                                                             
، ولكنه احتاج إىل تفسريه بحدِّ ابن احلاجب، -بزعمه-وقد اختار املؤلف هذا احلد اختصارًا  -)١(

لفظ وضع «فجمع بني احلدين، وكان يغنيه حدُّ ابن احلاجب؛ فهو أخرص من حدين، وهو: 

ى لكان أوىل؛ ألن املثن» لفظ مفرد وضع ملعنى«، وكذا لو قال ابن احلاجب: »ملعنى مفرد

  واجلمع خارج عن حده. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.



 ١٥      ]الكلمة أقسام[

  [أقسام الكلمة]

 َوفِْعٌل، َوَحْرٌف.ص: َوِهَي اْسٌم، 
ومل جيدوا غريها يف ، : اسم وفعل وحرفثالثة أقسامقسم الكلمة إىل  ش:

  كالم العرب.

أنك كنت تعرف االسم قبل أن تدرس يف النحو،  - أهيا الطالب-  واعلم

  لكنك حني درست تصورته شيئا آخر غريبا.

  [تعريف االسم]

: ما - مثال- فتقول  فيجاب عليك: اسمه كذا، كل ما تسأل عن اسمه فاالسم

أو زيد،  ذه املرأة؟ فيقال: فاطمة أو عائشة، وهذا اسمه حسن أو عيلاسم ه

، وهذه رمانة، وهذه ةوهذه الشجرة اسمها نخلة، وهذه الشجرة اسمها تفاح

ال حتتاج إىل عالمة. فعىل اجلملة فهذا يكفيك و ؛الدواب بقٌر، ونحو ذلك

  وكل يشء فيهام فله اسم. الساموات واألرض

فكل حدث له اسم، فهذا احلدث اسمه  ،لألحداث أيًضا وقد وضعوا أسامءً 

  ونحو ذلك. وهذا رضب ،وهذا أكل وهذا رشب ،وهذا قعود ،قيام

  ونحوها. يوم وليلة وشهر وسنة وأمس وغد ، مثل:وكذا وضعوا لألزمان أسامء

  [تعريف الفعل]

زمان : فهو كل كلمة تدل عىل احلدث والالذي أراده أهل النحو وأما الفعل

والزمان الذي يدل  .وهذا يكفيك وال حتتاج إىل عالمة .ومل تدل عىل ذات فقط

ويسمى  ،قام وقعد وخرج ، مثل:إما الزمان الذي قد مىض وانقىض عليه الفعل:

 الفعل املايض.

 ،ويقعد يقوم ، مثل:وإما أن يدل عىل الزمان الذي حيتمل احلال واالستقبال

 ويسمى الفعل املضارع. .أنه يقوم حال التكلم أو بعدهفإنه حيتمل أنه أراد 



 وأقسامها الكلمة   ١٦

  فيسمى فعل األمر. مثل: ُقْم واقعد ،وإن دلت عىل طلب يشء يف املستقبل

  والزمان. فهذه كلها أفعال ألهنا دلت عىل احلدث

 وأمس. مثل: غد واليوم ،وأما إن دلت الكلمة عىل الزمان وحده فهي اسم

 مثل: الضـرب والقيام والقعود ،دلت عىل احلدث وحده فهي اسموكذا إن 

  .ليخرج نحو: ضارب؛ ألنه دال عىل ذات» فقط«وقويل:  ونحوها، كام مر.

  [تعريف الحرف]

وال حتتاج إىل  ،وهذا يكفيك- فقط،  يف غريه : ما دل عىل معنىواحلرف

االسم، وال مثل  ىل ذات، ومل يدل ع- واالستفهام مثل النفي والرشط ،عالمة

 ،عىل معنى دل» ما«فلفظ  ،»ما قام زيد«تقول:  ،الفعلمثل  عىل احلدث والزمان

  وهو نفي القيام عن زيد.

فإن دلت الكلمة عىل معنى  . االستفهامدلت عىل» هل«فـ» هل قام زيد؟«و

ء اإلشارة؛ ألن َكـ: أسامء االستفهام، وأسامء الرشط، وأسام ،وذات فهي اسم

  ثم قال : ومعنى. تهذه تدل عىل: ذا

  [عالمات االسم]

ا االْسُم َفُيْعَرُف بِـ: ُجلِ «َكـ »أْل «ص:َفَأمَّ ، »لٍ َرج«َكـ ، وبالتَّْنِوينِ »الرَّ
بُْت » «َتاءِ «َكـ َوبِاَحلِدْيِث َعْنهُ   ».َرضَ

هذا  ذكر يفواملصنف  .يح، وإال ففيام عرفناه الكفايةوهذه العالمات زيادة توض ش:

  :- عند ذكرهام وسيذكر عالمات الفعل واحلرف ثالث عالمات لالسم يعرف هبا

يه من الكلامت فهو عالمة من أوله؛ فكل ما يصلح دخوهلا عل»: أل« فأوهلا:

فكل كلمة من هذه  ،»فرس«و» مسجد«و» دار«و» بيت«و» رجل«َكـ ،اسم

  عىل كل واحدة منها.» أل«؛ ألنه صح دخول الكلامت اسمٌ 

تلحق اآلخر يف اللفظ وهي نون ساكنة  ،، وهي عالمة من آخرهالتنوين: والثانية



 ١٧      ]االسم عالمات[

ً «فتكتب فتحتني  ،ال يف اخلط ٌ «أو ضمتني  »ــ فكـل  ،عوضا عنهـا »ــٍ «أو كرستني » ــ

  ، ونحوهام.»رجلٍ «و »زيدٍ «َكـ ،لحقها التنوين فهي اسميكلمة 

» مات زيد«َكـ ،اإلخبار عنه: ومعناه ،، وهي احلديث عنهعالمة معنوية: والثالثة

  والقيام. امن؛ ألنك قد أخربت عنهام باملوتاس» وعمرو زيد«فـ ،»قام عمرو«و

  فهي اسم؛ ألنك قد أخربت عنها بالرضب. و رضبِت  رضبُت » تاء«و

   ثم قال: وله عالمات أخرى غري هذه.

  االسم املعرب واملبني

بَاِن:  ص: وُهَو َرضْ
اِخَلِة َعَلْيهِ ُمْعرٌب: وُهَو ما  ُ آِخُرُه بَِسَبِب اْلَعَواِمِل الدَّ  ».َزْيدٍ «، كـَيَتَغريَّ

: َوْهَو بِِخَالفِهِ  ، َوَكَذلَِك َحَذاِم َوَأْمسِ ِيف » َهُؤالءِ «َكـ ،وَمْبنِيٌّ   ُلُزوِم اْلَكْرسِ
، َوكَ  ْنيَ َجاِزيِّ  »َقْبُل «ْتِح، َوَكـُزْوِم اْلفَ ِيف لُ  َوَأَخَواتِهِ » َأَحَد َعَرشَ «ـِيف ُلَغِة اْحلِ

مِّ » بَْعدُ «وَ  َوُنِوَي َمْعَناُه، إَِذا ُحِذَف اْلُمَضاُف إَِلْيِه  َوَأَخَواِهتَِما ِيف ُلُزْوِم الضَّ
ُكْونِ » َكمْ «وَ » َمنْ «َوَكـ  َوْهَو َأْصُل اْلبَِناِء. ؛ِيف ُلُزْوِم السُّ

  ومبني. ،معرب :م االسم إىلقسَّ  ش:

» جـاء زيـدٌ «، تقـول: »زيـد«َكــ ،بسـبب العوامـل: الذي يتغري آخره فاملعرب

ألنه فاعل، والفاعل  : مرفوعاألول ،، فقد تغري آخره»مررت بزيدٍ «و» رأيت زيداً «و

خمفـوض  والثالـثألنـه مفعـول، واملفعـول منصـوب.  منصوب والثاينمرفوع. 

  .)١(بحرف اخلفض، وهو الباء

                                                             
مجع  -٣». الزيدان«املثنى، مثل:  -٢». حممد«االسم املفرد، مثل:  -١أقسام االسم املعرب:  -)١(

مجع املذكر السامل، مثل:  -٤». ِشفاه«، و»جبال«، و»الزيود«التكسري للمذكر واملؤنث، مثل: 

وال خيرج ». أبو«األسامء الستة، مثل:  -٦». اهلندات«مثل: مجع املؤنث السامل،  -٥». الزيدون«

 االسم املعرب عن أيِّ هذه األقسام الستة.



 والمبني المعرب االسم   ١٨

  [تعريف المبني وأقسامه]

  وهو أربعة أقسام:: الذي ال يتغري آخره بسبب العوامل. واملبني

 مبني عىل الكرس. -

 ومبني عىل الفتح. -

 ومبني عىل الضم. -

  .ومبني عىل السكون -

رأيت «و، »جاء هؤالءِ «تقول:  ،»أمسِ «و» حذامِ «و» هؤالءِ «مثل:  فاألول

 مكسور يف األحوال الثالثة، مل يتغري» هؤالءِ «فـ ،»مررت هبؤالءِ «، و»هؤالءِ 

 ويف الثاين مفعول به، ويف الثالث فاعل، بب العوامل، وهو يف املثال األولبس

  جمرور بحرف اجلر.

  يف لغة أهل احلجاز. مثله» أمسِ «و» حذامِ «و

؛ »تسعَة عشـرَ «إىل » ثالثَة عشـرَ «وهي:  ،وأخواته» أحَد َعَرشَ «: مثل: والثاين

، فإن الكلمة األوىل »ثنا عرشا« وأما .يف كل واحدة منه تبنى عىل الفتح فإن الكلمتني

  تعرب مثل إعراب املثنى. منه

 »وراء«و» حتت«و» فوق«وهي:  ،وأخواهتام» بعد«و» قبل«مثل  :والثالث

، »أول«، كـ، وكل ما ال يتم معناه إال باملضاف إليه»أسامء اجلهات الست«و

  وأن ينوى معناه. ،حذف املضاف إليه :برشط، ونحوها؛ »حذاء«، و»دون«و

  فال تبنى؛ ألن اإلضافة ضد البناء. أو لفظه مقدراً  أما إذا كان املضاف إليه موجوداً 

نصبهام عىل  :جازأنه إذا ذكر املضاف إليه  »بعد«و» قبل«يف  واحلاصل

ِ ﴿ ، نحو:أو خفضهام بمن ،الظرفية
ْ َ ْ

ةِ ا
َ َ  ِ

ْ َ  ِ)١(
  ...الخ. ]٥٨[النور ﴾

                                                             
اإلعراب: من: حرف جر. قبل: اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، وهو مضاف  -)١(

وصالة: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. الفجر: مضاف إليه جمرور وعالمة 

  الكرسة الظاهرة.جره 

 : قوله تعاىل: ﴿قبِل﴾ املخفوضة بـ﴿ِمن﴾، حيث أعربت ومل ُتْبَن، إلضافته.الشاهد فيها  



 ١٩      ]الماضي الفعل: األول[

 .وبغري تنوين بتنوين )منـ(أو خفضهام ب ،وبغري تنوينبتنوين  نصبهام :جازوإذا ُحذف 

ُ ﴿نحو:  ،أن تبنيهام عىل الضمو ْ َ  ِ  َو
ُ ْ َ  ِ  ُ ْ َ ْ

ِ ا ِ)١(
  .]٤[الروم ﴾

 ،ن عىل السكون يف األحوال الثالثةفإهنام مبنيتا »َكمْ «، و»َمنْ «: مثل: والرابع

  .)٢(والسكون أخفها ،البناء؛ ألن البناء ألجل التخفيفوهو أصل 

!!!!! 

  باب األفعال
  [األول: الفعل الماضي]

 ص: وَأّما اْلِفْعُل فَثَالثُة َأْقَساٍم:
اِكَنةِ «َماٍض: َوُيْعَرُف بِـ  ».َتاِء التَّْأنِيِث السَّ

َب «وبِنَاُؤُه: َعَىل اْلفْتح َكـ ، َفُيَضمُّ  »َواِو اْجلََماَعةِ «الَّ َمَع ، إِ »َرضَ
بُْوا«كـ مِ  وأ، »َرضَ كِ الضَّ بُْت «، كـَفُيَسكَّنُ  ِري اْلَمْرُفوِع اُملَتَحرِّ  ».َرضَ

 
: ما دل عىل حدٍث مىض وانقىض، وذكر له وهوبدأ بالفعل املايض؛  ش:

بَْت « ، نحو:: قبول تاء التأنيث الساكنةوهيعالمة واحدة،  بَْت «، و»َرضَ ». َرشِ

  ».قمِت «، »قمَت «، »قمُت «نحو:  ،تاء الضمري ، مثل:وله عالمات غريها

                                                             
اإلعراب: هللا: الالم: حرف جر، اهللا: لفظ اجلاللة اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة،  -)١(

الضمة الظاهرة. وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم. األمر: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه 

من: حرف جر. قبل: ظرف زمان مبني عىل الضم يف حمل جر. ومن: الواو حرف عطف، من: 

  حرف جر، بعد: ظرف زمان مبني عىل الضم يف حمل جر.

 : قوله تعاىل: ﴿من قبُل .. من بعُد﴾، حيث بنيتا عىل الضم؛ حلذف املضاف إليه.الشاهد فيها  

) األسامء املوصولة، ٢». (تاء الفاعل«، و»أنت«امئر، مثل: ) الض١واالسم املبني أقسام: ( -)٢(

) أسامء ٥». (متى«) أسامء الرشط، مثل: ٤». (هذا«) أسامء اإلشارة، مثل: ٣». (الذي«مثل: 

 وغريها.». َمنْ «) أسامء االستفهام، مثل: ٦». (هيهات«األفعال، مثل: 



 األفعال باب   ٢٠

؛ ألن الواو فيضم »واو اجلامعة«إال مع  ،بل يبنى عىل الفتح وهو ال يعرب

كراهة توايل أربع  يناسبها ضُم ما قبلها، أو مع الضمري املرفوع املتحرك، فيسكن

  .حركات فيام هو كالكلمة الواحدة

ئب الفاعل، فال يسكن مع ونا : ضمري الفاعلواملراد بالضمري املرفوع

بََك « ، مثل:املنصوب بَِك «، و»َرضَ ألف «رك عن الساكن، مثل: واحرتز باملتح .»َرضَ

بَا«وإن كان فاعالً َكـ »املثنى بُوا«َكـ» واو اجلامعة«، و»َرضَ   ، فال يسكن معهام.»َرضَ

 
 .حِّ َص  اْألَ ِيف » َس يْ لَ «وَ » ىَس عَ «وَ » َس بِئْ «وَ » مَ نِعْ « :هُ نْ مِ ص: وَ 

، بأهنا أفعاٌل؛ لدخول »ليس«، و»عسى«، و»بئس«، و»نعم«وَحَكَم عىل:  ش:

  تاء التأنيث الساكنة عليها، وألنه يقع بعدها الفاعل، وإن كان فيها خالف.

  [الثاني: فعل األمر] 

 ».َياَء اُملَخاَطَبةِ « ص: َوَأْمٌر: وُيْعَرُف بِِدَالَلتِِه َعَىل الطََّلِب َمَع َقُبِولِهِ 
ُكونِ  ْب «، كـوبِنَاُؤُه َعَىل السُّ ، »اْغزُ «، كـ، إِالَّ اُملْعَتلَّ َفَعَىل َحْذِف آِخِرهِ »اْرضِ

 ، َفَعَىل َحْذِف النُّوِن.»ُقْوِمي«، وَ »ُقْوُموا«، وَ »ُقْوَما«، َوَنْحَو: »اْرمِ «، وَ »اْخَش «وَ 

 
َر املضارع لكثرة الكالم فيه، وجعل ل :ش فعل ثم َثنَّى بفعل األمر، وَأخَّ

 مع قبوله ياء املخاطبة، وهي داللته عىل الطلب، األمر عالمة مركبة من شيئني:

، وإن دل عىل الطلب ومل »تقومني«َكـ، فإن َقبَِلها ومل يدل عىل الطلب فليس بأمر

  .)١(»َمهْ «و »َصهْ «َكـ ،فعلعندهم بفعل أمٍر، بل هو اسم  فليس يقبلها

                                                             
معاملتها؛ فلم تعرته العوامل، ومل  وفيه نظر؛ ألنه ليس وضعه وضع األسامء، ومل يعاملوه -)١(

ُحيّدث عنه، وليس اسام ليشٍء يعرف به، وال يعود عليه ضمري، ووضعه وضع األفعال؛ لداللته 

 عىل احلدث والزمان. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.



 ٢١      ]المضارع الفعل: الثالث[

 
–، إال الذي آخره حرف علة »ارضْب «: البناء عىل السكون، كـوحكمه

فيبنى عىل حذف حرف العلة،  - »الياء«، و»األلف«، و»الواو«وحروف العلة هي: 

أو ياء  أو واو اجلامعة لف املثنى، وإال إذا اتصلت به أ»ارمِ «، و»ادعُ «، و»اخَش «كـ

  ».ارضيب«، و»ارضبوا«، و»ارضبا«، كـفيبنى عىل حذف النون - املخاطبة

 
.»َتعاَل «، وَ »َهاِت «ِيف ُلَغِة َمتِيم، وَ » َهُلمَّ «ص: َوِمْنُه:   ، يف األََصحِّ

  ؛ لوجود العالمة فيهام.»َتَعاَل «، و»هات: «ومنه :ش

المة؛ لقوهلم: أمر عندهم؛ لوجود العيف لغة متيم؛ فهي فعل » َهُلمَّ «وكذا 

ي يا هند« َهُلّم يا «وأما  احلجازيون فليست فعل أمر عندهم؛ لقوهلم:  .»َهُلمِّ

، بغري ياء؛ لكن معناها عندهم مجيعًا واحد، ووضعها وضع األفعال، »هند

  وداللتها داللتها، فهي أقرب إىل الفعل.

  ثم قال:

  [الثالث: الفعل المضارع] 

ْ «ص: َوُمَضاِرٌع: وُيْعَرُف بِـ َنُقوُم «َنْحُو: » َنَأْيُت « واْفتَِتاُحُه بِحْرٍف ِمن» َمل
 ».وَأُقوُم وَيُقوُم وَتُقومُ 

 ».ُيْكِرمُ «، وَ »ُيَدْحِرُج «وُيَضمُّ َأّوُلُه إِْن كاَن ماِضيِه ُرباعيا َكـ
ِه َكـ ُب «وُيْفَتُح يف َغْريِ  ».َيْسَتْخِرُج «، وَ »َيْرضِ

ُن آِخُرُه َمَع ُنوِن النِّْسوةِ  َ َ ﴿ ، نحو:وُيَسكَّ
َ

  َ ْ
ِ ﴿، و]٢٢٨[البقرة ﴾   إ

َ
  أ

ْ
 ن

 َ ْ 
ُ

 
َ
 ، نحو:. َوُيْفَتُح َمَع ُنوِن التَّْوكِيِد اُملَباِرشِة َلْفًظا َوَتْقِديراً ]٢٣٧[البقرة ﴾ْن

﴿ ُ
َ

 
ْ

ن َ 
َ

 وَ ﴿، و»َيُقوُم َزْيدٌ « ، نحو:. وُيْعَرُب فِيَما َعَدا َذلَك ﴾
َ

 َ    ِ َ ِ
ّ
، ]٨٩[يونس ﴾ن

ُ ﴿و
َ

ُن ْ   ﴿و، ]١٨٦[آل عمران ﴾َ
َ

 ِ  َ   ِ
 وَ ﴿، و]٢٦[مرمي ﴾َ

َ
 َ  .]٨٧[القصص ﴾َ ُ  



 األفعال باب   ٢٢

 
  وأتى هنا باملضارع، وهو: ما دل عىل حدث يقبل احلال أو االستقبال. ش:

ْب «، تقول: »يرضب«عليه، كـ» َلـمْ «: جواز دخول وعالمته ، وال »َلـْم َيْرضِ

  تدخل عىل غريه، وتقلب معناه ماضيًا.

وال بد أن يكون يف أول الفعل املضارع: إما اهلمزة، أو النون، أو التاء، أو 

  ».ترضب«، و»يرضب«و» نرضب«، و»أرضب« ، مثل:الياء

 »ْحَرَج دَ « ، مثل:فيضم أول املضارع منه وإذا كان املايض أربعة أحرف

ُب «، كـفافتح أوله أو ستة ، وإن كان ثالثة أو مخسة»ُيَدْحِرُج « ، »َيْرضِ

  ، هذا حكم أوله.»َيْستَْخِرُج «، و»َيـْجتَِمعُ «و

، »نون اإلناث«آخره فيبنى عىل السكون إذا اتصلت به حكمه باعتبار وأما 

َ ﴿، و»النسوة يقمن«نحو:  ِ ا َ
ْ
َ َوا ْ ِ ْ ُ )١(اُت 

  .]٢٣٣[البقرة ﴾

و اخلفيفة، ومل يفصل أ ذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلةويبنى عىل الفتح إ

وهذا أوضح من عبارة املؤلف، فهو يريد ما  ،)٢(وال تقديراً  بينهام ضمري ال لفظاً 

مل تؤِد هذا املعنى، ففي عبارته ركاكة؛ إذ ال تبارشه عبارته ذكرنا، وإن كانت 

ن ﴿نحو:  يف تقديراً 
َ َ ْ ُ َ)٣(

 ﴿، ]٤[اهلمزة﴾
َ َ ْ ُ َ

  
ً َ ُ َ َ )٤(َو

، ]٣٢[يوسف ﴾
                                                             

اإلعراب: والوالدات: الواو: حرف استئناف، الوالدات: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -)١(

. يرضعن: فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة، والنون يف حمل رفع الظاهرة

  فاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب.

: قوله تعاىل: ﴿يرضعن﴾ حيث جاء الفعل املضارع مبنيا عىل السكون التصاله الشاهد فيها  

 بنون النسوة.

  أهنا بارشته لفظا ًوتقديرًا. »: ومل يفصل بينهام ضمري ال لفظًا وال تقديرًا «معنى  –) ٢(

اإلعراب: لينبذن: الالم: واقعة يف جواب قسم. ينبذن: فعل مضارع مبني للمجهول مبني عىل  -)٣(

  الفتح التصاله بنون التوكيد، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع.

﴾ حيث بارشت نون التوكيد الفعل لفظا وتقديرا، فبني الفعل : الشاهد فيها   قوله تعاىل: ﴿ينبذنَّ

 املضارع عىل الفتح.

اإلعراب: ليسجنن: الالم: واقعة يف جواب قسم، يسجنن: فعل مضارع مبني عىل الفتح  -)٤(

= 



 ٢٣      ]المضارع الفعل: الثالث[

ِ ﴿و َ ِ ِ  
ً َ َ ْ َ َ)١(

  .]١٥[العلق﴾

بينه وبني نون التوكيد  وال نون التوكيد، أو َفَصَل  وإذا مل تلحقه نون النسوة

ُن ﴿ ، نحو:فهو معرب -ضمري َ ْ ُ َ)٢(
، َفَصَل بينهام واو اجلامعة، ]١٨٦عمران[آل  ﴾

ألفعال اخلمسة، حذفت ، فهو مرفوع بثبوت النون؛ ألنه من ا»تبلوونن«أصله 

هذه  :الواو األخرية اللتقاء الساكنني لتوايل األمثال، ثم حذفت نون اإلعراب

  الواو، والنون املشددة؛ ألن املشددة حرفان أوهلام ساكن.

ِ ﴿و
ّ
ن َ

ِ
َ  

َ
)٣(َو

حذفت نون اإلعراب »، تتبعاننّ «، أصله: ]٨٩[يونس ﴾

  للجازم، وَفَصَل بينهام ألف املثنى.

ِ ﴿و
َ َ  ِ

َ)٤(
، َفَصَل بينهام ياء املؤنثة، ثم حذفت »تريينن«، أصله ]٢٦[مريم ﴾

                                                                                                                                               
التصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع، واجلملة يف حمل جزم 

جواب الرشط. وليكونا: الواو:حرف عطف، الالم: موطئة للقسم، يكونا: فعل مضارع مبني 

  عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، واسم كان ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع.

﴾ و﴿يكوًنا﴾ حيث بارشت نون التوكيد الفعل لفظا الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿يسجننَّ

 عىل الفتح.» يكون«و» يسجن«رع وتقديرا، فبني الفعل املضا

اإلعراب: لنسفًعا: الالم: واقعة يف جواب قسم، نسفًعا: فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله بنون  - )١(

  ».نسفًعا«التوكيد، والفاعل ضمري مسترت تقديره نحن يف حمل رفع. بالناصية: جار وجمرور متعلق بـ

بارشت نون التوكيد الفعل لفظا وتقديرا، فبني الفعل : قوله تعاىل: ﴿نسفًعا﴾ حيث الشاهد فيها  

 عىل الفتح.» نسفع«املضارع 

اإلعراب: لتبلون: الالم: الم جواب القسم، تبلون: فعل مضارع مبني للمجهول، مرفوع  -)٢(

: يف -املحذوفة اللتقاء الساكنني-وعالمة رفعه ثبوت النون املحذوفة لتوايل األمثال، والواو 

  فاعل ونون التوكيد: ال حمل هلا من اإلعراب. حمل رفع نائب

دا بنون التوكيد؛ ألنه فصل بني الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿تبلون﴾ حيث جاء الفعل معربًا مع كونه مؤكَّ

ل املؤلف رمحه اهللا تعاىل.  النون والفعل واو اجلامعة املقدر، فأعرب الفعل ومل ُيبَن، كام فصَّ

حرف عطف، ال: حرف جزم وهني.تتبعان: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه اإلعراب: وال: الواو  - )٣(

حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، وألف االثنني: ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع 

  فاعل، والنون للتوكيد، كرست بدال من الفتح، تشبيها هلا بنون املثنى، ال حمل هلا من اإلعراب.

دا بنون التوكيد؛ ألنه : قوله تالشاهد فيها   عاىل: ﴿تتبعان﴾ حيث جاء الفعل معربًا مع كونه مؤكَّ

ل املؤلف رمحه اهللا تعاىل.  فصل بني النون والفعل ألف االثنني، فأعرب الفعل ومل ُيبَن، كام فصَّ

اإلعراب: فإما: الفاء حرف استئناف، إما: إن: حرف رشط جازم، ما: زائدة ال عمل هلا. ترين:  -)٤(

= 



 األفعال باب   ٢٤

  ، وحذفت ياء املؤنثة اللتقاء الساكنني.للجازمنون اإلعراب 

﴿ َ ُ َ  
َ
)١(َو

، َفَصَل بينهام واو اجلامعة، ثم »يصدوننك«، أصله: ]٨٧[القصص ﴾

  نون اإلعراب، فحذفت النون للجازم، وهو ال الناهية، والواو اللتقاء الساكنني.

َل ِص فعل، بل فُ فهو يف هذه األمثلة معرب مع نون التوكيد؛ ألهنا مل تبارش ال

  بينها وبينه بألف املثنى، وواو اجلامعة، وياء املؤنثة املخاطبة.

  [الحرف وعالمته] 

ا اَحلْرف َفُيْعَرُف بََأْن َال َيْقَبَل َشيئًا ِمْن َعَالَماِت االْسِم واْلِفْعلِ  ، ص: وَأمَّ
 ».بَْل «، و»َهْل « نحو:

ة دخول أي ذكر يف هذا املوضع احلرف، وجعل عالمته: عدم صال حي ش:

» هل«؛ فـ»بل«و »هل«عالمة من عالمات االسم والفعل عليه، وَمثََّل له بـ

  معناها: اإلرضاب.» بل«معناها: االستفهام، و

واإلرضاب نحو: أن تريد اإلخبار بمجيء زيد، ثم ترضب عن اإلخبار 

بمجيء زيد، وتتحول إىل اإلخبار بمجيء عمرو، أليِّ األسباب، فتقول: 

  ».بل َعمراً  أكرم زيداً «، وأوضح من هذا: »بل عمرو ين زيدجاء«

                                                                                                                                               
وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، وياء املخاطبة: » إن«مضارع جمزوم بـفعل 

  ضمري متصل مبني عىل الكرس يف حمل رفع فاعل، والنون للتوكيد ال حمل هلا من اإلعراب.

دا بنون التوكيد؛ ألنه الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿ترين﴾ حيث جاء الفعل معربًا مع كونه مؤكَّ

 النون والفعل الياء، فأعرب الفعل ومل ُيبَن. فصل بني

اإلعراب: وال: الواو حرف استئناف، ال: حرف جزم وهني، يصدنك: فعل مضارع جمزوم  -)١(

وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو املحذوفة اللتقاء الساكنني » ال«بـ

  إلعراب، والكاف: يف حمل نصب مفعول به.يف حمل رفع فاعل، والنون للتوكيد ال حمل هلا من ا

دا بنون التوكيد؛ ألنه الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿يصدنك﴾ حيث جاء الفعل معربًا مع كونه مؤكَّ

 فصل بني النون والفعل واو اجلامعة املحذوفة املقدرة، فأعرب الفعل ومل ُيبَن.



 ٢٥      ]حروفا كونها في المختلف الكلمات[

  ونها حروفا][الكلمات المختلف في ك

ا«، واْلَمْصَدِريَّة» َما«، بَْل »اإِْذمَ «، و»َمْهَما«ص: َوَلْيَس ِمْنُه:  ابَِطة » َلمَّ الرَّ
.  يف األََصحِّ

  إىل: -فيام مر- هذا، وقد أرشنا  ش:

 وما جيري جمراها. أن األسامء وضعت للذوات -

 والزمان. وأن األفعال وضعت للحدث -

 عن الداللة عىل الذات.وأن احلروف وضعت للمعاين املجردة  -

والعالمات إنام هي زيادة توضيح للطالب الذي ال يفهم إال هبا، وقد اشتبه عىل 

، »مهام«أو حرف؟ فاختلفوا فيها، مثل:  هذا الفن بعض الكلامت هل هي اسم علامء

   .)١(الرابطة، وال يرض املبتدئ اجلهل هبا» ملا«املصدرية، و» ما«، و»إذما«و

  [حكم الحرف]

  .َمْبِنيَّةٌ  الُحُروفِ  جِميعُ و ص: 
فيتغري آخرها بسبب  ية؛ ألهنا ال تدخل عليها العواملاحلروف مبن ش:

اختالف العوامل؛ بل هي العوامل أنفسها، وألن معانيها ال تتغري غالبًا لكن ال 

  يميزها اإلعراب حتى حتتاج إىل اإلعراب.

  ثم قال:

  الكالم، ومم يتألف
، َكـ ، َأْو فِْعٍل »َزْيٌد قائمٌ «ص: َواْلَكَالُم: َلْفٌظ ُمِفيٌد، َوأَقلُّ ائِتِالفِِه ِمِن اْسَمْنيِ

 ».َقاَم َزْيدٌ «واْسٍم َكـ

                                                             
رتن هبا معنى من املعاين التـي والذي يظهر: أن أي كلمة دلت عىل ذات فهي اسم، وإن اق -)١(

الرشطية، أو » َمنْ «وضع هلا احلرف، سيام إذا حكم عليها، واعتورهتا بعض العوامل، مثل: 

 االستفهامية. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.



 اإلعـــراب   ٢٦

َثنَّى بالكالم، وعرفه بأنه: اللفظ املفيد،  - ملا فرغ من الكلمة وأقسامها ش:

ه، فال حيتاج إىل أن وما قصد أن السامع يعرف ما أراده املتكلم: واملراد باملفيد

.   يسأله ما أراد بكالمه، وال أن ينتظره حتى يتم كالمه، فقد تمَّ

  وال تتم الفائدة إال إذا تركب من كلمتني فأكثر، فالكلمة الواحدة ال تتم هبا الفائدة.

!!!!! 

  رابـــاإلع
  [أنواع اإلعراب وعالماته] 

 ص: َفْصٌل:
»، َزْيٌد َيُقومُ « ، نحو:َرْفٌع، َوَنْصٌب، ِيف اْسٍم، َوفِْعلٍ َأْنَواُع اِإلْعَراِب َأْربََعٌة: 

َملْ «، وَجْزٌم يف فِْعٍل َنْحُو: »بَِزْيدٍ «، وَجرٌّ يف اْسٍم نْحُو: »إِنَّ َزْيدًا َلْن َيُقومَ «و
َزُم بََحْذِف َحَرَكةٍ » َيُقمْ  ٍة وُجيْ ٍة وُيْنَصُب بَِفْتَحٍة وُجيَرُّ بَِكْرسَ َفُع بَضمَّ  .َفُريْ

هو: تغيري أواخر الكلم بسبب اختالف العوامل الداخلة  اإلعراب ش:

عليها، وذكر هنا أنواع اإلعراب األربعة، وأن األسامء واألفعال تشرتك يف الرفع 

والنصب، وأن االسم خيتص باجلر، والفعل باجلزم، وذكر عالمات اإلعراب 

: الضمة األصول وهي السكون،  ، والفتحة، والكرسة، وحذف احلركةوهي 

  وسيذكر فيام بعد العالمات النائبة عنها مفصلة.

   .ومقدرة ،ظاهرة وهذه العالمات األربع تكون:

فعل مضارع مرفوع؛ لتجرده عن  »يقومُ «فـ» يقوُم زيدٌ «: نحو: فالظاهرة

فاعل مرفوع بضمة  »زيدٌ «مة رفعه الضمة الظاهرة، والناصب واجلازم، وعال

مة ، وعال»لنْ «منصوب بـ »يضـرَب «، فـ»َعمراً  يرضَب زيدٌ  لن«ظاهرة. و: 

منصوب بفتحة  به مفعول »َعمراً «فاعل مرفوع، و» زيدٌ «نصبه الفتحة الظاهرة، و

جمرور بالباء، وعالمة جره الكرسة الظاهرة.  »زيدٍ «، فـ»مررُت بزيدٍ «هرة. و: ظا

 وعالمة جزمه» َلـمْ «فعل مضارع جمزوم بـ»: يرضْب «، فـ»َلـْم يرضْب «و:



 ٢٧      ]الستة األسماء إعراب - ١[

  ».حذف حركةبو«السكون، وهو معنى قوله: 

جاء «الذي آخره ألف، فإن احلركات متعذرة عليها، تقول:  مثل واملقدرة:

، فال تظهر العالمات؛ بل تقدر، »مررت بالفتى«، و»رأيت الفتى«، و»الفتى

غري » تىالف«أنه لو كان آخر  ويعني بالتقدير:فتقول: مرفوع بضمة مقدرة، 

  وسيأيت للتقدير باب منفصل. .اإلعراب عليهاأللف لظهر 

، »رضب زيـدًا عمـٌرو«: فهم املعـاين؛ ألنـك إذا قلـَت: وفائدة اإلعرابهذا، 

املرضـوب؛ ألن الفاعـل مرفـوع، » زيـداً «الضارب، وأن » عمراً «عرف السامع أن 

  واملفعول منصوب.

ُفِهَم التعجب من حسنِه؛ ألنه ينصب يف » ما أحسَن زيداً «وإذا قلت: 

  .، وأحسن فعل ماٍض مبني عىل الفتح»ما التعجبية«هي » ما«التعجب، و

  عن زيد. اإلحساننافية، وُفِهَم نفي » ما«بالرفع، فـ» زيدٌ «وإذا قلت: 

ِهَم البحث استفهامية، وفُ » ما«، فـبالرفع» أحسنُ «، وباجلر» زيدٍ «وإذا قلت: 

  عن أحسن يشء يف زيد.

رشع يف تعداد املواضع التي عالمات اإلعراب فيها نائبة عن احلركات  ثم

  األصلية، فقال:

  إعراب األسماء الستة] -١[ 

تََّة وِهَي:  » وُفوهُ » َهُنوهُ «و» َمحُوَها«و» َأُخوهُ «و» َأبُوهُ «ص: إال األسَماَء السِّ
رُّ بِاْلَياِء، واألََفَصُح اْستِْعَماُل »َمالٍ  ُذو«و َفُع بِاْلَواِو وُتْنَصُب بِاأللِِف وُجتَ ، فُرتْ
  .»َغدٍ «َكـ» َهنٍ «

هذا أول باب نابت فيه احلروف عن احلركات. ذكر يف هذا أن األسامء  ش:

الستة تعرب باحلروف نيابة عن احلركات، فرتفع بالواو نيابة عن الضمة، 

وهلا رشوط  ،كرسةف نيابة عن الفتحة، وجتر بالياء نيابة عن الوتنصب باألل

  حتى تعرب هذا اإلعراب:



 اإلعـــراب   ٢٨

 
باأللف رفًعا، وبالياء  عربت إعراب املثنى:أُ  ْت يَ نِّ ن ثُ األول: أن تكون مفردة، فإ - 

 .نصبًا وجرا. وإن مجعت مجع مذكر سامل أعربت بالواو رفًعا، وبالياء نصبًا وجرا

: أن تكون مضافة، فلو كانت غري مضافة أعربت باحلركات ثاينال -

 ».مررت بأٍب «، و»رأيت أباً «، و»هذا أٌب «الظاهرة، فتقول: 

املتكلم، فلو أضيفت إليها أعربت : أن تكون إضافتها إىل غري ياء لثالثا -

ر ما قبلها، فتقول: ـباحلركات املقدرة عىل ما قبل الياء؛ ألن الياء يناسبها كس

 ».مررت بأيب«، و»رأيت أيب«، و»هذا أيب«

 : أن تكون غري مصغرة، فلو صغرت أعربت باحلركات الظاهرة،رابعال ·

  ».كمررت بُأبيِّ «، و»رأيت ُأبيَّك«، و«هذا ُأبيَُّك «تقول: 

 ، فرييد بذلك إعرابه باحلركات،»غدٍ «كـ» هنٍ «واألفصح استعامل  وأما قوله:

  .»هنِك«، و»هنَك«، و»هنُك«فيقال:  ،وإن أضيف وحذف الالم

  قليٌل. - باأللف، وجره بالياءورفعه بالواو، ونصبه 

  إعراب المثنى وجمع المذكر السالم] -٣ -٢[

  باحلروف نيابة عن احلركات فقال:ثم ذكر املثنى واجلمع، وأهنام يعربان 

ْيَدانِ «ص: َواُملَثنَّى َكـ اِملِ َكـ» الزَّ ِر السَّ َفُع بِاألَلِِف، وَمجَْع اُملَذكَّ ْيُدونَ «َفُريْ » الزَّ
اِن وُيْنَصَباِن بِاْلَياِء. رَّ َفُع بالواو، وُجيَ  َفُريْ

نيابة املثنى يعربان بـاحلروف ذكر يف هذا أن مجع املذكر السامل و ش:

  :احلركات عن

 ، نحـو:، واجلمـع بـالواو»كتـب الزيـدان« ، نحو:املثنى باأللف فريفع ·

 ».صىل املسلمون«

 بالياء. وينصبان وجيران ·



 ٢٩      ]السالم المذكر وجمع المثنى إعراب - ٣ - ٢[

 
ِمِري َكاْلُمَثنَّى، َوَكَذا » ِكْلَتا«و» ِكَال «ص: وَ   ُمْطَلقاً » اْثنََتانَ «و» َنانِ اثْ «َمَع الضَّ

َبا.  وإِْن ُركِّ
 ، نحو:با مع العرشةكِّ إعراب املثنى، وإن رُ » اثنتان«و »اثنان«: وأعربوا ش

  ».اثنتا عرشة«، و»اثنا عرش«

، وأما »كلتاهام«، و»كالهام« ، نحو:إذا أضيفتا إىل الضمري» كلتا«، و»كال«و

لف يف باأليكونان ف» كلتا املرأتني«، »كال الرجلني« ، نحو:إذا أضيفا إىل الظاهر

  واجلر، ويكون اإلعراب بحركات مقدرة عىل األلف. : الرفع والنصبحاالت

وهذه األربعة ليست بمثناة؛ ألنه ال مفرد هلا من لفظها، وإنام هي ملحقة 

  باملثنى يف إعراهبا، ومدلوهلا مدلوله.

 
ونَ «، و»أُْوُلو«ص: وَ  ، »َوابُِلونَ «، و»ْهُلونَ أَ «، وَ »َعاَلُمونَ «، وأََخَواتُُه، و»ِعْرشُ

 َكاْجلَْمِع. ، وِشبُْههُ »ونَ ِعلِّيُّ «، و»بَنُْونَ «بَابُُه، و، و»ِسنُونَ «، و»ُضونَ َأرَ «و
، »أربعون«، »ثالثون«وهي:  ،، وأخواهتا»عشـرون«، و»أولوا«: وأعربوا: ش

  وليست بجمع؛ إذ ال مفرد هلا. ،إعراب اجلمع، »التسعني«إىل 

؛ ألن رشط اجلمع أن »أرضون«، و»وابلون«، و»أهلون«، و»عاملون«وكذا 

  يكون مفرده َعَلَمًا ملذكٍر عاقٍل، أو صفًة ملذكٍر عاقٍل، وهذه ليست كذلك.

 
، »)٢(ِعَضةٍ «، و»)١(ُثَبةٍ «مثل:  - يعني به: وما كان مثله-  وبابه» سنون«وأما 

                                                             
 .ُثَبة بالضم: اجلامعة،  ومجعها: ثُبُون، يقال: الطالب خمتلفون: ثبٌة مقيمٌة، وُثبٌة مسافرٌة، وهم ُثبون - )١(

ِعَضة واجلمع: ِعضون، بكرس العني فيهام من الَعْضِه، وهو: الكذب واالفرتاء، أو بمعنى  -)٢(

 التفريق، يقال فالن كالمه ِعضٌه، أى: كذب، وعمله ِعَضو بني اإلخوان، أى: تفريق وتشتيت.



 اإلعـــراب   ٣٠

وعوض عنه  ،اسم ثالثي حذف احلرف األخري منه كل :، وهو»)١(ُقَلةٍ «و

غري » سنهٌ «، واهلاء يف: »َسنَهٌ «، أو »سنوٌ «؛ فإن أصله: »سنة«التأنيث، مثل:   هاء

هاء التأنيث، ثم » سنة«آخر الكلمة، واهلاء يف » سنه«؛ ألن اهلاء يف »سنة«اهلاء يف 

  ر.وهذه مؤنثة، فليست بجمع مذك ،قالوا: سنة

وشبهه، فهو كل مفرد سمي بجمع، مثالً: إذا سميت رجال » ونِعلِّيّ «وأما 

فهذه كلها ليست بجمع مذكر سامل،  .؛ فإنك تعربه إعراب اجلمع»زيدون«بــ

 وإنام أعربت إعرابه، فسموها ملحقات باجلمع.
  إعراب ما جمع بألف وتاء] -٤[ 

َي بِِه ِمنُْهَما َع بَِألٍِف وتَاءٍ ص: َوُأوَالت، وَما ُمجِ   ،مزيَدتَْني، وَما ُسمِّ
ِة َنحُو:   َ ﴿َفيُنَْصُب باْلَكْرسَ

َ
 َ  ُ )٢(اتِ َ َ ا  ا

 ﴿، و]٤٤[العنكبوت ﴾
َ
 َ ْ أ

َ
 

 َ
ْ
)٣(تِ َ ا

  .]١٥٣[الصافات ﴾
هذا الباب نابت حركة عن هذا هو الباب الرابع مام إعرابه بالنيابة، ويف  ش:

فنابت فيه الكرسة عن الفتحة يف النصب، فجمع املؤنث السامل ينصب  ،حركة

  بالكرسة نيابة عن الفتحة.

                                                             
بيان، وأصلها ُقْلٌو، واجلمع: ِقـُلون، بكرس وضم ا -)١(  لقاف.الُقَلة: عودان يلعب هبام الصِّ

اإلعراب: خلق: فعل ماض مبني عىل الفتح. اهللا: لفظ اجلاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه  -)٢(

الضمة الظاهرة عىل آخره. السموات: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكرسة ألنه مجع 

  مؤنث سامل.

من : قوله تعاىل: ﴿السموات﴾، حيث جاءت منصوبة وعالمة نصبها الكرسة بدال الشاهد فيها  

 الفتحة؛ ألن عالمة النصب يف مجع املؤنث: الكرسة.

الستغنائه عنها هبمزة » اصطفى«اإلعراب: أصطفى: اهلمزة حرف استفهام، وحذفت مهزة الفعل  -)٣(

االستفهام، اصطفى: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر، والفاعل ضمري مسترت 

  وعالمة نصبه الكرسة ألنه مجع مؤنث سامل.تقديره هو. البنات: مفعول به منصوب 

: قوله تعاىل: ﴿البنات﴾، حيث جاءت منصوبة وعالمة نصبها الكرسة بدال من الشاهد فيها  

 الفتحة؛ ألهنا مجع مؤنث سامل.



 ٣١      ]ينصرف ال ما إعراب - ٥[

أن ال تكون األلف أو التاء يف مفرِدِه؛ فإذا كانت »: مزيدتني«وله واملراد بق

، »بيت«فال ينصب بالكسـرة؛ بل بالفتحة، نحو:  التاء أو األلف يف مفرده

؛ ألن األلف يف »قضاة«و »قاضٍ «ونحو:  ،»اً سكنُت أبيات«، فتقول: »أبيات«و

فإذا كانت األلف والتاء  ،قاٍض، وإنام قلبت ألفًا يف اجلمعقضاة هي الياء يف 

  ».اماتَمحَّ «و» امَمحَّ «، كـوإن كان مدلوله مذكراً  مزيدتني ُأعرب هذا اإلعراب

واجلمع؛ ألن بنت مؤنث  فردفإن التاء زائدة يف امل »بنات«و »بنت«وأما 

فإن التاء فيه أصلية، وهذا  »بيت«تاء يف بنت للتأنيث، بخالف زيدت ال ،»ابن«

  بأن التاء يف اجلمع غري التاء يف املفرد. ام متحلوا له من التأويلأوىل م

أو » هندات«بـ - مثال-أو امرأًة  أنك إذا سميت رجالً »: ما سمي به«واملراد بـ

  ذا اإلعراب.فإنه يعرب ه »فاطامت«

  إعراب ما ال ينصرف] -٥[

  ثم ذكر اخلامس مام اإلعراب فيه بالنيابة فقال:

ُف َفُيجرُّ بِ  ، »َأْل «إِالَّ َمَع » ِمْنهُ  بَِأْفَضَل «اْلَفْتَحِة َنْحُو: ص: َوَما َال َيْنَرصِ
 ».بَِأْفَضلُِكمْ «َنْحُو:  ،، َأْو بِاِإلَضاَفةِ »بِاألَْفَضلِ « نحو:

وهو امتناع  ،شاهبته الفعَل أُعطي بعض أحكامههذا باب ما ال ينرصف، ومل ش:

فيجر بالفتحة نيابة عن  ،نوين. وقد نابت فيه حركة عن حركةوالت بالكرسة اجلر

اسم جمرور بالباء وعالمة جرة الفتحة »: أمحد«، فـ»مررت بأمحدَ « ، نحو:الكرسة

 فيجر بالكرسة؛ ألن اإلضافة ضافةأو اإل مع األلف والالم نيابة عن الكرسة؛ إال

  من خصائص األسامء؛ فيضعف شبهه بالفعل، فال يمتنع اجلر بالكرسة. »أل«و

 
: هو ما اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة وما ال ينرصف

  منها تقوم مقامهام، وجيمعها قول الشاعر:

١ -  ،
ً

دال  
ْ
 وزِن

ْ
ـــع ـــةٍ ا  بمعرف

ْ
ـــث   ن

  

  

وصـ ، فا
ً
 عجمـة

ْ
 وزِد

ْ
ب   ف قـد كمـالر

  



 اإلعـــراب   ٣٢

 
 ، نحو:»َمَفاِعْيل«، أو »َمَفاِعل« صيغة؛ وهو ما كان عىل اجلمع: األوىل

لك املؤنث بألف وهذا ينوب مناب علتني، وكذ .»مصابيح«، و»مساجد«

  املقصورة. وأ التأنيث املمدودة

  ».َأْفَعل«عىل وزن:  »أفضل«، و»أمحد« ، نحو:الفعلوزن : الثانية

إىل كلمة  عدلوا عن اثنني اثنني» جاء القوم مثنى« ، نحو:العدل: الثالثة

  واحدة تقوم مقامهام، وهي مثنى.

  ».فاطمة« ، نحو:التأنيث: الرابعة

  ».فاطمة«واملراد هبا: العلمية، نحو:  ،املعرفة: اخلامسة

  اسم مدينة. »بعلبك« ، نحو:املركب من كلمتني: السادسة

  ».سكران«و »عثامن« ، نحو:زيادة األلف والنون: السابعة

  ».يعقوب«و »إسحاق«و» إبراهيم« ، نحو:وهي األعالم العجمية ،الُعجمة: الثامنة

  وسيأيت له باب خيصه. .»أفضل« ، نحو:الوصف: التاسعة

  إعراب األمثلة الخمسة] -٦[

  بالنيابة فقال: ثم ذكر السادس مام اإلعراب فيه

بِاْلَياِء والتَّاِء فِيهَما » َتْفَعُلونَ «و» َتْفَعَالنِ «ص: َواألَْمثِلَة اْخلََمْسَة وِهَي 
َزُم وُتْنَصُب بَِحْذفَِها َنْحو: » َتْفَعلنيَ «و َفُع بُثُبوِت النُّوِن، وُجتْ ِن﴿َفُرتْ

َ
  ْ 

 
ْ
ا

ُ َ ْ َ
 

َ
  َو

ْ
ا

ُ َ ْ َ)١(
 .]٢٤[البقرة ﴾

                                                             
اإلعراب: فإن: الفاء استئنافية، إن حرف رشط جازم. مل: حرف جزم ونفي وقلب. تفعلوا:  -)١(

جزمه حذف النون، ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فعل مضارع جمزوم وعالمة 
فاعل. ولن: الواو اعرتاضية، لن حرف نفي ونصب. تفعلوا: فعل مضارع منصوب وعالمة 

  نصبة حذف النون، ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل.
، ومنصوبا »مل«الفعل جمزوما بـ : قوله تعاىل: ﴿مل تفعلوا .. لن تفعلوا﴾، حيث جاءالشاهد فيها  

 وكانت عالمة اجلزم والنصب فيه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة.» لن«بـ



 ٣٣      ]اآلخر المعتل المضارع الفعل إعراب - ٧[

عل مضارع اتصل بآخره ألف وهي: كل ف ،ذكر هنا األفعال اخلمسة ش:

  ، نحو:أو ياء املؤنثة املخاطبة أو واو اجلامعة االثنني

  ».ترضبني«و »ترضبون«و» يرضبون«و» ترضبان«و» يرضبان«

  ».تقومني«و »تقومون«و» يقومون«و» تقومان«و» يقومان«وما ماثله، نحو: 

  وجتزم بحذفها. فإهنا ترفع بثبوت النون، وتنصب

فثبوت النون نائب عن الضمة يف الرفع، وحذف النون نائب عن الفتحة يف 

  النصب، وعن السكون يف اجلزم. 

  إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر] -٧[ 

  ثم ذكر السابع مام اإلعراب فيه بالنيابة، فقال:

 ، نحو:بَِحْذِف آِخِرهِ ص: َواْلِفْعَل اْلُمَضارَع اْلُمْعَتلَّ اآلِخِر، َفُيْجَزُم 
» ْ  ».َملْ َيْرمِ «و» َملْ َخيَْش «و» َيْغزُ  َمل

: ما آخره حرف وهو ،لباب السابع، وهو املضارع املعتلثم ذكر هنا ا ش:

، »يرمي«و »يغزو«و» خيشى« نحو: ،»الياء«و »األلف«و» الواو«علة، وهي: 

  ».)٣(مل يرمِ «و، »)٢(مل يغزُ «، و»)١(مل خيَش «فيجزم بحذف حرف العلة، نحو: 

                                                             
اإلعراب: مل: حرف جزم ونفي وقلب. خيش: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف  -)١(

  العلة األلف، والفاعل ضمري مسترت تقديره: هو.

، وكانت عالمة جزمه حذف حرف »مل«الفعل املضارع بـ ، حيث جزم»خيش«: قوله: الشاهد فيه  

 العلة، بدال من السكون؛ ألنه معتل اآلخر.

اإلعراب: مل: حرف جزم ونفي وقلب. يغُز: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف  -)٢(

  العلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره: هو.

، وكانت عالمة جزمه حذف حرف »مل«، حيث جزم الفعل املضارع بـ»يغز«: قوله: الشاهد فيه  

 العلة، بدال من السكون؛ ألنه معتل اآلخر.

اإلعراب: مل: حرف جزم ونفي وقلب. يرِم: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف  -)٣(

  العلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره: هو.

جزمه حذف حرف ، وكانت عالمة »مل«، حيث جزم الفعل املضارع بـ»يرم«: قوله: الشاهد فيه  

 العلة، بدال من السكون؛ ألنه معتل اآلخر.
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  والفرق بينه وبني األفعال اخلمسة:

، واأللف كلمة أخرى ألهنا ضامئريف األفعال اخلمسة  أن األلف والواو والياء

هنا ليست ضامئر، وليست زائدة؛ بل هي آخر الكلمة، تقول:  والواو والياء

؛ فليست األلف للمثنى، وال الواو »يرمي زيد«، و»يغزو زيد«، و»خيشى زيدٌ «

  للجمع، وال الياء للمؤنثة.

  [اإلعراب بتقدير الحركات]

رُ  ى وُيَسمَّ » اْلَفَتى«، و»ُغَالِمي«َنْحِو: مجِيُع اْحلََركاِت يف  ص: َفْصٌل: ُتَقدَّ
ةُ  َمْقُصورًا. الثَّاين ُة واْلَكْرسَ مَّ ى» اْلَقاِيض «ْحِو: ِيف نَ  َوالضَّ  َمْنُقوصًا. وُيَسمَّ

ةُ  مَّ ُة يف ».َخيَْشى«واْلَفْتَحُة يف َنْحِو:  َوالضَّ مَّ ، »َيْدُعو«َنْحِو:  َوالضَّ
 ».َوَلْن َيْدُعوَ  إِنَّ اْلَقاِيضَ َلْن َيْقِيضَ «َوَتْظَهُر اْلَفْتَحُة يف َنْحِو:  ».َيْقِيض «و

  واألفعال. فيها احلركات يف األسامءذكر يف هذا، املواضَع التي تقدر  ش:

وهو كل اسم أضيف إىل ياء املتكلم، فتقدر فيه مجيع  ،»غالمي«: نحو: فاألول

  .)١(احلركات؛ ألن الياء يناسبها كرس ما قبلها، فكرسُة املناسبة منعْت من ظهور احلركة

 ، أي:: كل اسم آخره ألف، ويسمى مقصوراوهو، املقصوراالسم : الثاين

ُر فيه مجيع احلركات» الفتى«و» موسى«، نحو: )٢(غري ممدود   للتعذر. ؛فتَُقدَّ

» القايض« ، نحو:وهو كل اسم آخره ياء قبلها كرسة ،املنقوص: الثالث

  .)٣(لثقلهام، وتظهر الفتحة خلفتها فتقدر فيه الضمة والكرسة ،»الداعي«و

                                                             
هذا كالمهم، وقد يقال: إنه ال حيتاج إىل حركة املناسبة يف حالة اجلر، فقد أغنت عنها حركة  -)١(

 اإلعراب. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.
رمحه اهللا تعاىل. والثاين:أنَّ  َوِيف معنى َتْسِمَيته َمْقُصورا َأْربََعة أوجه: َأحدَها: ما قاله املؤلف -)٢(

ْعَراب، ثمَّ حذف، َوجعل اْسام لالسم  ْعَراب ُقرص فِيِه، َفيكون َتْقِديره: اْلَمْقُصور فِيِه اْإلِ اْإلِ
ْعَراب ِيف َلفظه.  ْعَراب؛ َأي ُحبس َعن ُظُهور اْإلِ ِذي َهِذه صفته. َوالثَّالث: أنَّه ُقرص َعن اْإلِ الَّ

ْأللف املفردة أقرص من َصوَهتا إِذا َوقعت بْعدَها مهَزة، َفَكاَن َصوَهتا َحمُْبوًسا َوالرابع: أنَّ َصوت ا
تِي بْعدَها مهَزة.  َعن َصوت اْأللف الَّ

، َوبَِقي َلُه النصب. -)٣(  وسمي منقوًصا ألنه نقص ِيف إعرابه الضمُّ َواْلَكْرسُ
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فتقدر فيه الضمة  ،»خيشى« ، نحو:: الفعل املضارع الذي آخره ألفالرابع

  ، وأما اجلزم فيظهر؛ ألنه بحذف آخره.والفتحة

ُر فيه الضمة، نحو: َفتُ  ،: الفعل املضارع الذي آخره واو أو ياءاخلامس َقدَّ

  خلفتها، واجلزم ألنه بحذفهام. وتظهر الفتحة فيهام، »يرمي«و »يدعو«

  الفعل املضارعإعراب  
 ».َيُقوُم َزيدٌ « نحو: ،وَجاِزمٍ  ُمَضارُع َخالًِيا ِمْن َناِصٍب ص: ُيْرَفُع الْ 

وأحكامهام، وأنَّ املضارع يبنى مع  قد تقدم ذكر الفعل املايض واألمر ش:

مر، وذكر هنا غري املنفصلة بضمري كام  ، أي:نون النسوة، ونون التوكيد املبارشة

  وجازم.  فقال: يرفع إذا خيل من ناصبأنواع إعرابه مفصلة 

اتفق النحويون أنه يرفع إذا خيل منهام، واختلفوا يف رافعه، وصار يف املسألة 

  جدال ونقاش قليل الفائدة، ال حيتاج إليه الطالب.

  ]الفعل المضارع[نواصب 
 ﴿، َنْحُو: »َلنْ «ص: َوُيْنَصُب بِـ

َ
 ْ  

َ
 َ )١(حَ ْ

ِة » َكْي «، َوبِـ]٩١[طه ﴾ اْلَمْصَدِريَّ
 ِ ﴿«َنْحُو: 

َ
 ْ 

َ
 َ   

ْ
  .]٢٣[احلديد ﴾اَ 

  :والنواصب أربعةذكر هنا نواصب الفعل املضارع،  ش:

«األول بلن  فعل مضارع منصوب»: يقوم«، فـ»لن يقوَم زيدٌ «، نحو: »َلنْ : 

  النفي واالستقبال.»: لن«ومعنى  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

«والناصب الثاين إال إذا  املصدرية، ال التعليلية، وال تكون مصدرية» كي: 

ل، والفعل بعدها للتعلي» كي«أو مقدرة، وإال فـ كانت قبلها الم التعليل ظاهرة

  وما بعدها علة ملا قبلها. .منصوب بأن مضمرة

                                                             
منصوب بلن، وعالمة  اإلعراب: لن: حرف نفي ونصب واستقبال. نربح: فعل مضارع -)١(

  ».نحن«نصبة الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.» لن«: قوله تعاىل: ﴿نربح﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  
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مثال كي:  .مضمرة» َأنْ «أو بِـ دها منصوب دائًام إما هبا: َأنَّ الفعل بعواحلاصل

﴿ ِ 
َ

 ْ 
َ

 َ   
ْ

)١(اْ َ 
  وعالمة نصبه حذف النون. »كي«منصوٌب بـ»: تأسوا«، فـ﴾

 
َرةً » إَِذنْ «ص: وبـ َنْحُو:  ،َأْو ُمْنَفِصٌل بَِقَسمٍ  وُهَو ُمْسَتْقَبٌل ُمتَِّصٌل  ،ُمَصدَّ

 و:». إَِذْن ُأْكِرَمَك «
 واهللاِ  - ٢

ْ
ن

َ
ٍب  إِذ

ْ
ــــر

َ
ِ  

ْ
م

ُ
ه
َ
مِي

ْ
ــــر

َ
ن

)٢(
  

  

  

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

  :بثالثة رشوط، وال تعمل إال »إذن: «والناصب الثالث :ش

رةاألول أزورك «يف أول اجلواب، فإذا قال لك رجل:  ، أي:: أن تكون مصدَّ

  ».ُأكرَمَك «، بنصب »إذن ُأْكِرَمَك «، فتقول: »غداً 

: أن يكون الفعل بعدها مستقبالً بالنسبة إىل ما قبلها، كاملثال املذكور؛ الثاين

» إَِذْن تَْصُدُق «، أو: »إَِذْن أظنُّك صادقاً «ألن اإلكرام بعد الزيارة. وإن قلت: 

                                                             
اإلعراب: لكيال: الالم حرف جر وتعليل، كي حرف مصدري ونصب، ال حرف نفي.  -)١(

ضارع منصوب بكي وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو تأسوا: فعل م

  فاعل يف حمل رفع، واملصدر املؤول من كي والفعل يف حمل جر بالالم.

 القرتاهنا بالالم لفظا.» كي«: قوله تعاىل: ﴿تأسوا﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  

  .ْبِل املشيِب عجز البيت: ُتِشيُب الطفَل ِمْن قَ  -)٢(

اللغة واملعنى: نرميهم: نصيبهم، وأصل الرمي: الطرح عىل اليشء والقذف، احلرب: يذكر 

  ويؤنث، تشيب، أي: تصريه أشيبا.

اإلعراب: إذن: حرف جواب وجزاء ونصب. واهللا: الواو: حرف قسم وجر. اهللا: لفظ اجلاللة 

اسم مقسم به جمرور. واجلار واملجرور متعلق بفعل القسم املحذوف. نرميهم: نرمي: فعل 

مضارع منصوب بإذن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره: 

به، وامليم عالمة اجلمع. بحرب: جار وجمرور متعلق بنرمي. تشيب: فعل نحن. واهلاء مفعول 

مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري 

مسترت جوازًا تقديره هي، يعود إىل احلرب. الطفل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

وقبل: ». تشيب«ب. من قبل: جار وجمرور متعلق بـالظاهرة. واجلملة يف حمل جر صفة حلر

  مضاف واملشيب: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

، ومل يؤثر الفصل بينها »إذن«، فنصب الفعل املضارع بـ»إذن واهللا نرميهم«: قوله الشاهد فيه

 وبني الفعل بالقسم.
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تقبال بالنسبة إىل قوله: فارفع الفعل الذي بعدها؛ ألن ظنَّ الصدق ليس مس

، فهو مستقبل بالنسبة إىل »تصدقإذن «هذا كالم املؤلف، وأما:  ،»أزورك«

  الزيارة، ففي متثيله به نظر.

فاصل غري القسم،  وبني الفعل الذي بعدها صل بينها: أن ال يف الثالث

 ».إذن واهللا أكرمك«كاملثال األول، أو: 

إذْن يا « ، نحو:فارفع الفعل -لت بنداء، أو جار وجمرور، أو ظرففإذا فص

فارفع  ،»إذن يوم اجلمعة أكرُمك«أو:  ،»إذن يف الدار أكرُمك«، أو: »زيُد أكرُمَك 

  وبني الفعل بغري القسم، خالفا البن عصفور. أكرُمك؛ ألنه قد فصل بينه

  وجزاء؛ ألن اإلكرام جزاء الزيارة. حرف جواب»: إذنْ «ومعنى 

  فهي حرف جواب فقط.» إذن تصدُق «وإن قلت: 

 
ِة َظاِهَرةً » َأنِ «ص: وبِـ  ﴿ ، نحو:اْلَمْصَدريَّ

َ
 أ

ْ
 َ  ن

ْ
 ِ َ  ِ

)١(
، َما َملْ ]٨٢[الشعراء ﴾

َ ﴿ ، نحو:ُتْسَبْق بِِعْلمٍ  ِ َ  
ْ
ن

َ
  أ

ُ
ن

ُ َ َ ُ ِ  
َ ، َفإن ُسبَِقْت ]٢٠[املزمل ﴾ْ

 ﴿ ، نحو:بَِظنٍّ َفَوْجَهانِ 
ْ
ا ُ ِ َ   َو

َ
  أ

َ
ن ُ َ  

ٌ َ ْ ِ)٢(
 .]٧١[املائدة ﴾

أم الباب؛ ألهنا تعمل  وهي ،املصدرية» أن«، وهو: الناصب الرابعهذا  ش:

                                                             
عل مضارع منصوب بأن وعالمة اإلعراب: أن: حرف مصدري ونصب واستقبال. يغفر: ف -)١(

نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، واملصدر املؤول من أن وما بعدها يف 
  حمل نصب بنزع اخلافض، والتقدير: أطمع يف غفرانه.

 ، ظاهرة يف الكالم.»أن«، حيث نصب الفعل املضارع بـ»يغفر«: قوله الشاهد فيه  
او حرف استئناف، حسبوا فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بواو اإلعراب: وحسبوا: الو -)٢(

اجلامعة، والواو ضمري يف حمل رفع فاعل. أال: الوجه األول عىل نصب تكون: أن: حرف 
مصدري ونصب واستقبال، ال نافية. تكون: فعل مضارع تام منصوب بأْن وعالمة نصبه 

مة الظاهرة، واملصدر املؤول من أن الفتحة الظاهرة. فتنة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الض
والفعل يف حمل نصب سد مسدَّ مفعويل حسب. والوجه الثاين عىل رفع تكون: أال: أن: خمففة 
من الثقيلة، واسمها: ضمري الشأن حمذوف، ال: نافية. تكون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 

واملصدر املؤول من أن  الضمة الظاهرة. فتنة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 والفعل يف حمل رفع خرب أن املخففة من الثقيلة.
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  ومضمرة، وإنام أخرها لطول الكالم عليها. ظاهرة

فليست  ؛ ألهنا إن سبقت به»علم« أن ال تسبق بـ :ويشرتط يف إعامهلا ظاهرة

تنصب  ،من نواسخ املبتدأ ،ففة من الثقيلةالناصبة للفعل، وإنام هي املخ» أنْ «

، وخربها: اجلملة، اً وترفع اخلرب، واسمها يكون: ضمري الشأن حمذوف االسم

 ﴿وهلذا يرفع الفعل بعدها، نحو: 
َ ْ  ُ ِ  

ُ
ن

ُ َ َ ن 
َ
َ أ ِ َ)١(

﴾.  

ن ﴿ ، نحــو:والرفــع فــإن ســبقت بظــن جــاز النصــب
َ
ُس أ ــ َ ا ــ ِ َ َ

أ

ا
ُ َ ْ ُ)٢(

  .]٢[العنكبوت ﴾

 
وُلْبُس «َنْحُو:  ،ص: َوُمْضَمَرًة َجَوازًا بَْعَد َعاِطٍف َمْسُبوٍق باْسٍم َخالِصٍ 

 ».َعَباَءٍة وَتَقرَّ َعْيني
  ، نحو:وتضمر جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل ش:

٣ -  
َ

 
ُ

س ـــ
ُ
ـــول

َ
 ةٍ وَ اءَ ب

َ
ـــ

َ
 ق

َ
ِ ر ع ـــ   ي

  

ـــ نأحـــب إ ِمـــ
ُ
شــــل  ِس ا

ُ
وِف ف

)٣(  

                                                             
اإلعراب: علم: فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. أن:  -)١(

خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن حمذوف، والتقدير: أنه. سيكون: السني حرف 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. منكم: جار استقبال، يكون: فعل مضارع ناقص 

وجمرور، وشبه اجلملة يف حمل نصب خرب يكون مقدم. مرىض: اسم يكون مؤخر مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف للتعذر، ومجلة يكون يف حمل رفع خرب أن املخففة، 

  علم. واملصدر املؤول من أن واسمها وخربها يف حمل نصب سد مسد مفعويل
، وقد فصل »علم«خمففة من الثقيلة بعد » أن«، حيث جاءت ـ»أن سيكون«: قوله الشاهد فيه  

 بينها وبني الفعل بالسني.
اإلعراب: أحسب: اهلمزة لالستفهام، وحسب فعل ماض مبني عىل الفتح. الناس: فاعل مرفوع  - )٢(

مضارع مبني للمجهول وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أن: حرف مصدري ونصب. يرتكوا: فعل 
منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو نائب فاعل يف حمل رفع، 
واملصدر املؤول من أن والفعل سد مسد مفعويل حسب. هذا عىل الوجه األول. أما عىل الوجه الثاين: 

ضارع مبني للمجهول أن: حرف ناسخ، واسمها ضمري الشأن املحذوف. يرتكوا: يرتكوا: فعل م
منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو نائب فاعل يف حمل رفع، 

  واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل رفع خرب أن املخففة من الثقيلة.
 ، مصدرية ناصبة بعد الظن عىل الوجه الراجح.»أنْ «، حيث جاءت »أن يرتكوا«: قوله الشاهد فيه  

اللغة واملعنى: العباءة بفتح العني: كساء معروف من الصوف، الشفوف: مجع: شف بفتح  -)٣(

= 
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  مضمرة جوازا.» أنْ «بـ» تقر«، ونصب »لبس«عىل » تقر«فعطف 

  ثم قال:

َ ﴿ص: وبَْعَد الالَِّم َنْحُو:  ِ
ّ َ ُ ِس  ِ َ ﴿، إالَّ ِيف َنْحِو: ﴾ِ ِ  

 َ ْ 
َ

َ ﴿، و]٢٩[احلديد﴾َ  ِ  َ   ُ 
َ
، َوَنْحُو:  ]١٥٠[البقرة ﴾ن ﴿َفَتْظَهُر َال َغْريُ

َ   َو
َ
ن

َ
 

ْ  ا  ُ َ ِ
ّ َ ُ ، َكإْضَماِرَها بَْعَد  ]٣٣[األنفال ﴾ِ إذا َكاَن » َحتَّى«َفُتْضَمُر ال َغْريُ

َ  َ ﴿ َنْحُو: ،ُمْسَتْقَبالً  ِ
ْ َ َ ْ َ ِ َ  إ ُ

  .]٩١[طه ﴾
بعد » َأنْ «إىل أنَّ لـ جوازا، وأشار» الم اجلر«ثم ذكر هنا أهنا تضمر بعد  ش:

  ثالث حاالت: اجلرالم 

ْ ﴿جواز اإلضامر، نحو  · ِ
ْ َ ِ  إ

َ
ِل ّ ُ  َ ِس  ِ  َ

ِ
ّ َ ُ ِ)١(

 .]٤٤[النحل ﴾

 ﴿، نحو: »ال«ووجوب اإلظهار، وذلك إذا اقرتنت هبا  ·
ُ ْ َ

َ أ َ ْ َ  َ ِ

                                                                                                                                               
الشني أو كرسها وهو الثوب الرقيق الشفاف الذي يظهر ما حتته. تقر عيني: تسكن نفيس 

ل لبس عباءة من صوف غليظ مع راحة نفسها  وتسرتح. يقول الشاعر: إن هذه املرأة تفضِّ

  لثياب الرقيقة الناعمة التي تدل عىل الرفاهية ودعة العيش.وسكينتها عىل لبس ا

اإلعراب: ولبس: الواو حرف عطف، لبس: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ولبس 

: الواو حرف عطف،  مضاف وعباءة: مضاف إليه جمرور وعالمة جرة الكرسة الظاهرة. وتقرَّ

الواو. عيني: فاعل مرفوع بضمة مقدرة عىل تقر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازًا بعد 

ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة. وعني مضاف والياء يف حمل 

: جار وجمرور  : خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. إيلَّ جر مضاف إليه. أحبُّ

مضاف والشفوف: مضاف إليه  متعلق بأحب. من لبس: جار وجمرور متعلق بأحب. ولبس

  جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

، حيث نصب الفعل املضارع بأن مضمرة جوازا بعد واو العطف التي »وتقر«: قوله: الشاهد فيه

 ».لبس«تقدمها اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو 

ملضمرة جوازا، اإلعراب: لتبني: الالم حرف تعليل وجر، تبني: فعل مضارع منصوب بأن ا -)١(

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف حمل رفع. للناس: جار 

ما: اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به. نزل: ». تبني«وجمرور متعلق بـ

فعل ماض مبني للمجهول مبني عىل الفتح، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل 

  واجلملة: صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب. إليهم: جار وجمرور. رفع،

 مضمرة جوازا بعد الم التعليل.» أن«: قوله تعاىل ﴿لتبني﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  
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بِ  َ ِ
ْ
)١(ا

 ﴿، و ﴾
َ
ن ُ َ  َ ِ)٢(

﴾. 

، نحو: »مل يكن«، أو: »ما كان«ووجوب اإلضامر، وذلك إذا سبقت بـ ·

﴿ ْ ِ ِ  َ َ
ْ َوأ ُ َ ِ

ّ َ ُ ِ  ا 
َ
ن

َ
 َ )٣(َو

َ ﴿ ، و]٣٣[األنفال ﴾ ِ
ْ َ ِ ِ ا 

ُ َ  ْ

 ْ ُ َ)٤(
  وهو النفي. ،»الم اجلحود«، وتسمى هذه الالم ]١٣٧[النساء ﴾

                                                             
اإلعراب: لئال: الالم حرف جر وتعليل، أن: حرف مصدري ونصب واستقبال، ال: حرف  -)١(

ل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة، واملصدر املؤول زائد للتوكيد. يعلم: فع

من أن والفعل يف حمل جر بالالم. أهل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. الكتاب: 

  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

اهرة وجوبا بعد الظ» أن«: قوله تعاىل ﴿لئال يعلم﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  

 الزائدة.» ال«الالم القرتان الفعل بـ

اإلعراب: لئال: الالم حرف جر وتعليل، أن: حرف مصدري ونصب واستقبال، ال: حرف  -)٢(

  نفي. يكون: فعل مضارع ناقص منصوب بأن وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة.

ظاهرة وجوبا بعد » أن«: قوله تعاىل ﴿لئال يكون﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  

 النافية.» ال«الالم القرتان الفعل بـ

اإلعراب: وما: الواو استئنافية، ما نافية. كان: فعل ماض ناقص. اهللا: لفظ اجلاللة اسم كان  -)٣(

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ليعذهبم: الالم الم اجلحود، يعذب: فعل مضارع 

جلحود، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع، منصوب بأن املضمرة وجوبا بعد الم ا

وهم ضمري يف حمل نصب مفعول به، واملصدر املؤول من أن وما بعدها يف حمل جر بالالم، 

وشبه اجلملة متعلق بمحذوف يف حمل نصب خرب كان. وأنت: الواو حالية، أنت: ضمري 

، وشبه اجلملة متعلق بمحذوف منفصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع مبتدأ. فيهم: جار وجمرور

  يف حمل رفع خرب املبتدأ، واجلملة يف حمل نصب حال.

مضمرة وجوبا بعد » أن«: قوله تعاىل ﴿ليعذهبم﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  

 الم اجلحود.

اإلعراب: مل: حرف جزم ونفي وقلب. يكن: فعل مضارع ناقص جمزوم وحرك اللتقاء  -)٤(

اهللا: لفظ اجلاللة اسم يكن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ليغفر: الالم الم الساكنني. 

فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوبا بعد الم اجلحود، والفاعل ضمري  اجلحود، يغفر: 

مسترت تقدير هو يف حمل رفع، واجلملة يف حمل نصب خرب يكن، واملصدر املؤول من أن وما 

  ».يغفر«هلم: جار وجمرور متعلق بـ بعدها يف حمل جر بالالم.

 مضمرة وجوبا بعد الم اجلحود.» أن«: قوله تعاىل ﴿ليغفر﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها  
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وجوبا، فقال: كإضامرها » أنْ «ثم استطرد يف ذكر املواضع التي تضمر فيها 

َ  َ ﴿إذا كان الفعل مستقبال ، نحو:  »حتى«بعد  ِ
ْ َ َ ْ َ ِ َ  إ  ، ]٩١[طه ﴾ُ

  وللفعل بعدها حالتان:

بالنسبة  الذي بعدها مستقبالً  : وجوب النصب، وذلك إذا كان الفعُل األوىل

َ ﴿وإىل زمن التكلم، نحو:  إىل ما قبلها ْ َ ِ  إ
َ
ِ

ْ َ  َ  َ ِ ِ َ  ِ ْ َ َ ََح  ْ  
َ

 َ ُ)١(
مستقبل بالنسبة إىل زمن تكلمهم،  #فإن رجوع موسى ؛ ]٩١[طه ﴾

 وبالنسبة إىل ما قبلها.

إذا كان ما بعدها مستقبال بالنسبة إىل ما قبلها؛ لكنه ليس مستقبال وأما 

 ﴿ ، نحو:، فيجوز النصب والرفعن التكلمبالنسبة إىل زم
َ

ل
ُ َ  َ  

ْ
ا
ُ
ِ
ْ
َوُز

 
ُ

ل ُ )٢(ا
زال وقول الرسول، وإنام ألن زمن التكلم بعد الزل وذلك ؛]٢١٤[البقرة ﴾

 اهللا حالة ماضية. ىحك

                                                             
اإلعراب: لن: حرف نفي وجر واستقبال. نربح: فعل مضارع ناقص منصوب، واسمه ضمري  -)١(

عاكفني. عاكفني: خرب نربح مسترت تقديره نحن يف حمل رفع. عليه: جار وجمرور متعلق ب
منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة يف حمل نصب مقول القول. حتى: 
حرف غاية وجر. يرجع: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد حتى وعالمة نصبه 

ضمة الفتحة الظاهرة. إلينا: جار وجمرور متعلق بريجع. موسى: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال
املقدرة للتعذر، ألنه اسم مقصور، ووجب النصب للفعل املضارع بعد حتى ألنه مستقبل 
بالنسبة إىل زمان تكلم أصحاب موسى، وبالنسبة إىل الفعل الذي قبل: حتى، وهو العكوف 

  عىل عبادة العجل.
عد مضمرة وجوبا ب» أن«: قوله تعاىل ﴿حتى يرجَع﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيها

 ».حتى«
اإلعراب: وزلزلوا: الواو حرف عطف، زلزلوا: فعل ماض مبني للمجهول مبني عىل الضم  -)٢(

التصاله بواو اجلامعة، والواو نائب فاعل يف حمل رفع. حتى: حرف غاية ونصب. يقول: فعل 
  مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

مضمرة وجوبا بعد » أن«يقول﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـ : قوله تعاىل ﴿حتىالشاهد فيها
، هذا عىل قراءة اجلمهور، وأما عىل قراءة نافع: حتى: حرف ابتداء، واجلملة ابتدائية أو »حتى«

 مرفوع.» حتى«استئنافية، والفعل بعد 
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 زيادة رشطني:وجوب الرفع: ولرفع الفعل الذي بعد حتى  احلالة الثانية:

: أن يكون ما قبلها كالما تامًا، الثاين سببا ملا بعدها.: أن يكون ما قبلها األول

ْي حتى َأْدُخَلَها«فال ترفع يف قولك:  ي حتى َأْدُخَلَها« ، أو»َسْريِ إذا  »كان َسْريِ

  ناقصة.» كان«كانت 

  ثم قال:

 َنْحُو: ،»إَىل «ي بَِمْعَنى الت» َأوِ « ص: َوبَْعدَ 
ْعَب َأْو  -٤   )١(ْدِرَك اْلُمنَىأُ ألَْستَْسِهَلنَّ الصَّ

 

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

تي بَِمْعَنى  أوِ   َنْحُو: ،»إالَّ «الَّ
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  عجز البيت: فام انقادِت اآلماُل إال لصابرِ  -)١(

عدنه وأصرينه سهال بالصرب، والصعب: األمر العسري. اللغة واملعنى: ألستسهلن الصعب: أل

أدرك: أبلغ. املني: ما يتمناه اإلنسان ويرغب فيه، مجع منية. انقادت: سهلت وتيرست اآلمال: 

مجع أمل وهو ما يرجى من املطالب. يقول إنه يستحمل الشدائد حتى يبلغ ما يتمناه ويرجوه. 

  ابرونفإن ما يرجى من املطالب ال يناله إال الص

اإلعراب: ألستسهلن: الالم واقعة يف جواب قسم مقدر. واستسهل: فعل مضارع مبني عىل 

الفتح التصاله بنون التوكيد. ونون التوكيد حرف ال حمل له من اإلعراب، والفاعل ضمري 

مسترت وجوبًا تقديره: أنا. الصعب: مفعول به. أو: حرف عطف بمعنى إىل. أدرك: فعل مضارع 

ضمرة وجوبا بعد أو، والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره أنا. املنى: مفعول به منصوب بأن م

فام: الفاء استئنافية و ما: نافية. انقادت: فعل ماض مبني عىل الفتح، والتاء ». أدرك«للفعل: 

  ».انقاد«للتأنيث اآلمال: فاعل. إال: أداة حرص ملغاة. لصابر: جار وجمرور متعلق بـ

، حيث نصب املضارع بأن مضمرة وجوبًا بعد أو التي بمعنى حتى »أو أدرك« : قوله:الشاهد فيه

 أو إىل.

اللغة واملعنى: غمزت: الغمز اجلس باليد. قناة: رمح، كعوهبا: مجع كعب وهو النشوز بني -)٢(
مفاصل العود، واملراد هنا طرف الرمح. املعنى: يصف الشاعر نفسه بأنه يعالج أموره مع 

م ما َنَشَز من الرمح حتى يستقيم.أعدائه بقوة وصال   بة حتى يقيض مراده، كمن يقوِّ
اإلعراب: وكنت: الواو بحسب ما قبلها، كان فعل ماض ناقص، والتاء اسمه. إذا: ظرف ملا 
يستقبل من الزمان متضمن معنى الرشط، مبني يف حمل نصب عىل الظرفية الزمانية. غمزت: 

اء، والتاء فاعل يف حمل رفع، والفعل والفاعل يف حمل فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بالت
جر بإضافة إذا إليها، وهو فعل الرشط. قناة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
وقناة مضاف وقوم: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. كرست: فعل ماض 

= 
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، »إىل«التي بمعنى: » أو«مضمرة وجوبًا بعد » أن«أي: وينصب املضارع بـ ش:

؛ ألن املعنى: أنه سيبقى الزما له إىل أن يقضيَه »أللزَمنََّك أو تقضيَنِي حقي« نحو:

  ».إىل«؛ فإنه ال يمكن أن يكون بمعنى »ألقتلنَّ الكافَر أو يسلمَ « ، نحو:»إال«دينه، أو 

  ثم قال:

َببيَّةِ «َوبَْعَد  ص: َأْو َطَلٍب  َمْسُبوَقَتني بَِنْفٍي َحمْضٍ  »َواِو اْلَمِعيَّةِ «أْو » َفاِء السَّ
 ﴿ ، نحو:بِاْلِفْعلِ 

َ
  َ ْ ُ  ْ ِ

ْ َ ا َ ُ ُ َ َ)١(
 َ وَ ﴿، و ]٣٦[فاطر ﴾

َ
 َ 

)٢(َ ِ ِ ا 
 ﴿، ]١٤٢[آل عمران ﴾

َ
ْا َو

َ ْ َ
  ِ ِ  ِ َ َ)٣(

َال َتأُكِل «، و]٨١[طه ﴾
َب اللَبنَ  َمَك وَتْرشَ  ».السَّ

                                                                                                                                               
حمل رفع. واجلملة ال حمل هلا جواب إذا. مبني عىل السكون التصاله بالتاء، والتاء فاعل يف 

كعوهبا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وكعوب مضاف واهلاء مبني يف حمل 
جر باإلضافة. أو: حرف عطف بمعنى إال. تستقيام: فعل مضارع منصوب بـأن مضمرة 

ل رفع. واملصدر وجوبًا بعد أو، واأللف لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي يف حم
املؤول من أن وما بعدها مصدر معطوف بأو عىل مصدر الفعل السابق، أي: حصل مني كرس 

  لكعوهبا أو استقامة منها. وإذا ورشطها وجواهبا يف حمل نصب خرب كان.
» أو«املضَمرة ُوجوبًا بعد » أن«، حيث نصب الفعل املضاِرع بـ»أو تستقيام«: قوله: الشاهد فيه

 إال.التي بمعنى 
اإلعراب: ال: حرف نفي. يقىض: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -)١(

املقدرة للتعذر. عليهم: جار وجمرور، وشبه اجلملة يف حمل رفع نائب فاعل. فيموتوا: الفاء فاء 
السببية، يموتوا: فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعالمة نصبه حذف 

  النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل.
مضمرة وجوبا بعد » أن«: قوله تعاىل: ﴿فيموتوا﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيه

 املسبوقة بنفي حمض.» فاء السببية«
اإلعراب: ويعلم: الواو واو املعية، يعلم: فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوبا بعد واو  -)٢(

املعية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع. الصابرين: 
  مفعول به منصوب وعالمة نصبة الياء ألنه مجع مذكر سامل.

واو «مضمرة وجوبا بعد » أن«: قوله تعاىل: ﴿يعلَم﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيه
 املسبوقة بنفي.» املعية

ب: وال: الواو حرف عطف، وال حرف جزم وهني. تطغوا: فعل مضارع جمزوم اإلعرا -)٣(
وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل. فيه: جار 

فيحل: الفاء فاء السببية، حيل: فعل مضارع منصوب بأن املضمرة ». تطغوا«وجمرور متعلق بـ
  ة بعد فاء السببية.وجوبا وعالمة نصبه الفتحة الظاهر

﴾، حيث نصب الفعل املضارع بـالشاهد فيه فاء «مضمرة وجوبا بعد » أن«: قوله تعاىل: ﴿فيحلَّ
 ».وال تطغوا«املسبوقة بنهي » السببية



 المضارع الفعل إعراب   ٤٤

ا الفعل املضارع جواهب أشار هنا إىل املواضع التسعة التي ينصب يف ش:

، وهي النفي، والثامنية »واو املعية«أو  »فاء السببية«بعد  مضمرة وجوباً » أنْ «بـ

التي هي: األمر، والدعاء، والنهي، واالستفهام، والعرض، والتحضيض، 

وليست  ،»طلب بالفعلأو «الثامنية بقوله: والتمني، والرتجي، وقد عرب عن هذه 

  كلها طلبًا كالعرض والتمني، وتأمل البقية، فهذه العبارة مل يبلغ هبا ما أراده.

فال  »َصهْ «، و»دراكِ «عن نحو: » الفعلأو طلب ب«بقوله:  - أيضا- وقد احرتز 

ينصب الفعل املضارع بعدها، وهي أقرب إىل الفعل من أكثر هذه املواضع، والطلب 

  هبا أوضح وأكثر.

 ،»أسلْم فتدخَل اجلنةَ « ، نحو:: طلب الفعل من األعىل إىل األدنىمرفاأل

رب وفقني فال أعدَل « ، نحو:من األدنى إىل األعىل الفعل: طلب والدعاء

 ».عن سبيلك

 ».ال تعِص اهللا فيغضَب « ، نحو:: طلب الرتك من األعىل إىل األدنىوالنهي

هل عندك « ، نحو:قبل: طلب العلم بيشء مل يكن معلوما من واالستفهام

 ».طعام فتطعَمني

 ».أال تنزُل عندنا فنكرَمك« ، نحو:: طلب برفق ولنيوالعرض

 ».اتقيت اهللا فيغفَر لك الَّ هَ « ، نحو:: طلٌب بَِحثٍّ وإزعاجوالتحضيض

روالتمني  ».ليت يل ماالً فأحَج منه« ، نحو:أو ما فيه عرس : طلب املتعذِّ

  ».فأطيَعه عظني لعيل أخاف اهللا« نحو:، : طلب األمر املتوقعوالرتجي

مضمرة وجوبا، » أن«، والفعل بعدها منصوب بــ»فاء السببية«هذه أمثلة 

  .)١(وتبدهلا بواو املعية بأن حتذف الفاء »واو املعية«ح أن تكون أمثلة لــوتصل

                                                             
مقدرة يف هذه املواضع نظر؛ ألهنا ُتْسَبُك هي والفعل الذي تدخل » أْن املصدرية«ويف كون  -)١(

ى يف بعض املواضع، ولو قدرناه مصدرًا، كالعرض ونحوه؛ عليه بمصدر، وال يستقيم املعن
 فاألقرب أنه منصوب بالفاء، أو الواو، فتأمل!!. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.



 ٤٥      ]المضارع الفعل جوازم[

عن الطلب بغريه؛ فإن الفعل ال ينصب » أو طلب بالفعل«واحرتز بقوله: 

  وفيه خالف. .»صْه فنحدُثك«، و»نزاِل فنكرُمك« ، نحو:بعده

  [جوازم الفعل المضارع]

  رشع يف اجلوازم، فقال: ا انتهى من نواصب الفعل املضارعومل ،هذا

 ﴿ ، نحو:ص: َفإْن َسَقَطِت اْلَفاُء بَْعَد الّطَلِب وُقِصَد اجلزاء ُجِزمَ 
ُ

 
ْ

  
َ

 َ 
َ

ا 

 
َ

 
ْ

 
ُ

َال « ، نحو:َحمَلَّهُ » إِْن َال «ِصْحُة ُحُلْوِل  بَْعَد النَّْهِي ُط اْجلَْزِم ، َوَرشْ ]١٥١[األنعام ﴾
 ».َيْأُكُلَك «، بِِخَالِف »َتْدُن ِمَن األََسِد َتْسَلمْ 

  قسامن: واجلوازم ش:

 .وقسم جيزم فعلني ،قسم جيزم فعالً واحداً 

» أنْ «التي ينصب بعدها بـ» فاء السببية«وبدأ باألول، واملراد بسقوط الفاء 

  . إال النفي؛ ألنه ليس طلباً  ضمرة، وهي املواضع املتقدمة كلهام

ها ومعنى ذلك: أن يكون ما قبل ،أن يكون ما بعدها جزاء ملا قبلهاورشطها: 

 ﴿ ، نحو:الفعل فاجزم ام بعدها، فإذا حذفتسببًا في
ُ ْ َ

ا 
َ َ َ

 
ْ ُ)١(

، فجزم ﴾

﴿ 
َ

 
ْ

 
ُ

  لوقوعه يف جواب الطلب، وعالمة جزمه حذف الواو. ﴾

ال تدن من «حمل النهي، فتقول يف  ، أي:حمله» إْن ال«: حلول ورشط النهي

واملعنى مستقيم، بخالف:  »إِْن ال تدن من األسد تسلم»: «ماألسد تسل

مل يستقم؛ ألن عدم » إن ال تدن من األسد يأكلك«فإنك إذا قلت: » يأكلك«

  سد ليس سببا لألكل، فال جتزم هذا؛ ألنه مل يقصد اجلزاء.القرب من األ

                                                             
اإلعراب: قل: فعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف حمل رفع.  -)١(

اجلامعة، والواو يف حمل رفع فاعل. أتل: تعالوا: فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله بواو 
فعل مضارع جمزوم لوقوعه جوابا للطلب، وعالمة جزمه حذف حرف العلة الواو، والفاعل 

  يف حمل رفع.» أنا«ضمري مسترت تقديره 
: قوله تعاىل: ﴿اتُل﴾، حيث جزم الفعل املضارع لوقوعه يف جواب الطلب، وعالمة الشاهد فيه

 ».واوال«جزمه حذف حرف العلة 
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  [الجازم لفعل واحد]

َزُم َأْيًضا بِـ ْ «ص: َوُجيْ  ﴿ ، نحو:»َمل
َ

 ْ  َ ْ  وَ  ِ
َ

 ْ  ُ ْ
َ

ا«وَ  ﴾ ﴿َنْحُو:  ،»َلمَّ
َ

 

 ِ
ْ َ

َلبيََّتْنيِ » َال «وَ  »الالَّم«، َوبـ﴾ ُ ﴿ ، نحو:الطَّ ِ ِ ْ﴾ ﴿ َ ِ ِ﴾ ﴿ 
َ

 
ُ
 ﴾كْ ِ  

﴿ 
َ

 ُ   َ ِ  ا
َ

﴾. 
  هذه بقية اجلوازم التي جتزم فعال واحدا، وهي أربعة: ش:

ْ ﴿ ، نحو:»مل: «األول
َ ُ  ْ

َ
ْ َو ِ َ  ْ

َ)١(
 .]٣[اإلخالص﴾

«والثاين ا:  ِ ﴿ ، نحو:»لـمَّ
ْ َ  

َ)٢(
حرف نفي وجزم، »: ملا«، فـ]٢٣[عبس﴾

  الياء. وهو حذف حرف العلة وعالمة جزمه» امَّ لَ «فعل مضارع جمزوم بـ»: يقض«و

«والثالث ِ ﴿ ، نحو:»األمر الم:  ِ َ َ  ِ ّ  ٍ َ َ و 
ُ
ْ ذ ِ ُ ِ)٣(

، ]٧[الطالق ﴾

  وعالمة جزمه السكون. ،فعل مضارع جمزوم بالم األمر»: ينفق«فـ

َ ﴿ ، نحو:»الدعاء الم«و َ َر ْ َ َ  ِ
ْ َ ِ)٤(

فعل »: يقضِ «، فـ]٧٧[الزخرف ﴾

  ، وعالمة جزمه حذف الياء.»الم الدعاء«بـمضارع جمزوم 

                                                             
اإلعراب: مل: حرف نفي وجزم وقلب. يلد: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون  -)١(

الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع. ومل: الواو حرف عطف، مل حرف نفي 

وجزم وقلب. يولد: فعل مضارع مبني للمجهول جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، 

  ترت تقديره هو يف حمل رفع نائب فاعل.ونائب الفاعل ضمري مس

 وعالمة جزمه السكون.» مل«: قوله تعاىل: ﴿يلد .. يولد﴾، حيث جزم الفعل املضارع بـالشاهد فيه

اإلعراب: ملا: حرف جزم ونفي وقلب. يقض: فعل مضارع جمزوم بلام وعالمة جزمه حذف  -)٢(

  رفع. حرف العلة الياء، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل

وعالمة جزمه حذف » ملا«: قوله تعاىل: ﴿يقِض﴾، حيث جزم الفعل املضارع بـالشاهد فيه

 ».الياء«حرف العلة 

وعالمة جزمه » الم األمر«اإلعراب: لينفق: الالم الم األمر، ينفق: فعل مضارع جمزوم بـ -)٣(

وضاف. سعة:  السكون، ذو: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسامء الستة، وهو

  ، وسعة مضاف، واهلاء: مضاف إليه.»ينفق«مضاف إليه. من سعته: جار وجمرور متعلق بـ

 اجلازمة.» الم األمر«: قوله تعاىل: ﴿لينفق﴾، حيث جزم الفعل املضارع بـالشاهد فيه

وعالمة جزمه حذف » الم الدعاء«اإلعراب: ليقض: الالم الم األمر، يقض: فعل مضارع جمزوم بـ - )٤(

  ، ربك: فاعل، والكاف مضاف إليه.»يقيض«حرف العلة الياء. علينا: جار وجمرور متعلق بـ

 اجلازمة.» الم الدعاء«: قوله تعاىل: ﴿ليقِض﴾، حيث جزم الفعل املضارع بـالشاهد فيه



 ٤٧      ]فعلين يجزم ما[

«والرابع ِ ﴿ ، نحو:»الناهية ال:  ِ ِْك 
ْ ُ

 
َ)١(

فعل »: ترشك«، فـ]١٣[لقامن ﴾

  ، وعالمة جزمه السكون.»ال الناهية«مضارع جمزوم بـ

﴿ ، نحو:»الدعائية ال«و
َ

ِ ا َ ُـ  )٢(
فعل »: تؤاخذنا«، فـ]٢٨٦[البقرة ﴾

  مضارع جمزوم، وعالمة جزمه السكون. 

  [ما يجزم فعلين]

  ثم ذكر ما جيزم فعلني فقال:

: ِزُم فِْعَلْنيِ  ص: َوَجيْ
» َمنْ «وَ » َمْهَما«وَ » َمَتى«و» َأيَّانَ «و» َأنَّى«و» َأْينَ «و» َأيُّ «وَ » إْذَما«وَ » إِنْ «

  إِن﴿، َنْحُو: »َحْيُثَما«وَ » َما«وَ 
ْ َ َ  ْ ُ ْ ِ

ْ ُ
﴿، ]١٣٣[النساء ﴾

َ  
ْ َ ْ َ  

ً
ءا ُ 

 َ ْ ُ   ِ ﴿، ]١٢٣[النساء ﴾ِ
َ  

ْ َ َ
  ْ ِ  ٍ َ وْ  آ

َ
َ أ ِ

ُ
تِ  

ْ َ
  ٍ ْ

َ
ِ َ ْ ِ وْ  ّ

َ
َ أ ِ

ْ
 .]١٠٦[البقرة ﴾ِ

ًطا، َوالثَّاين ُل َرشْ ى األَوَّ  َجَوابًا َوَجَزاًء. وُيَسمَّ
  فهذه التي جتزم فعلني، وكلها أدوات رشط، وهي إحدى عرشة أداة: ش:

ْ ﴿نحو:  ،»إنْ « - )١( ُ ْ ِ
ْ ُ  

ْ َ َ )٣(إِن 
فعل الشـرط جمزوم » يشأ«، فـ﴾

وعالمة  ،»إن«جمزوم بـ جوابه وجزاؤه» يذهب«ه السكون، ووعالمة جزم، »إن«بـ

  جزمه السكون.

                                                             
وعالمة جزمه » ال الناهية«اإلعراب: ال: حرف جزم وهني. ترشك: فعل مضارع جمزوم بـ -)١(

  ».ترشك«ضمري مسترت تقديره أنت. باهللا: جار وجمرور متعلق بـالسكون، والفاعل 
 اجلازمة.» ال الناهية«: قوله تعاىل: ﴿ترشك﴾، حيث جزم الفعل املضارع بـالشاهد فيه

وعالمة جزمه » ال«اإلعراب: ال: حرف جزم ودعاء. تؤاخذنا: فعل مضارع جمزوم بـ -)٢(
   مسترت تقديره أنت.السكون، نا: يف حمل نصب مفعول به، والفاعل ضمري

الطلبية الدالة » ال«بـ» تؤاخذ«: قوله تعاىل: ﴿تؤاخذنا﴾، حيث جزم الفعل املضارع الشاهد فيه
 عىل الدعاء ألهنا جتزم الفعل املضارع.

وهو » ال الناهية«اإلعراب: إن: حرف رشط جازم جيزم فعلني. يشأ: فعل مضارع جمزوم بـ -)٣(
، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. يذهبكم: فعل مضارع فعل الرشط، وعالمة جزمه السكون

  جمزوم جواب الرشط، والفاعل: ضمري مسترت تقديره هو، كم: يف حمل نصب مفعول به.
.. يذهبكم﴾، حيث جزم الفعلني لتقدم حرف الرشط اجلازم الشاهد فيه : قوله تعاىل: ﴿يشأ 

 ، الذي جيزم فعلني.»إنْ «
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  نحو: ،»ما إذ«و  - )٢(

١٠ -  
ْ
 إِذ

َ
ــك ِن ــرٌ َو ِ  آ

َ
ــت

ْ
ن
َ
ــا أ

َ
ِت م

ْ
ــأ

َ
ــا ت

َ
  م

  

ـــا  
َ
ِي ُر آ

ُ ْ
ـــأ

َ
 ت
ُ
ـــاه  إِي

ْ
ـــن

َ
ـــِف م

ْ
ل
ُ
ِـــِه ت ب

)١(
  

 

َ ﴿نحو:  ،»أّي «و - )٣(  ْ ُ ْ ء ا َ ْ َ ُ ا َ َ  
ْ
ا ُ ْ َ   

ً ّ َ
، ]١١٠[اإلرساء ﴾

يف  »فله األسامء احلسنى«نون، ومجلة فعل الرشط، جمزوم بحذف ال »تدعوا«فـ

 حمل جزم جواب الرشط.

ُْت ﴿نحو:  ،»أين«و - )٤(  َ ْ ُ ا
رِ

ْ ُ  
ْ
ا

ُ ُ َ  َ َ ْ َ)٢(
، ]٧٨[النساء ﴾

 »يدرك«وعالمة جزمه حذف النون، و ،»أين«فعل الرشط جمزوم بـ »تكونوا«فـ

 وعالمة جزمه السكون. ،»أين«جوابه جمزوم بـ

  نحو:  ،»أنَّى«و - )٥( 

ــا - ٨
َ
 بِه

ْ
ِس ــ

َ
ت
ْ
ل
َ
ــا ت

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
ــك لِ

ْ
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ْ َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
 

َ
ِ

)٣(
  

                                                             
ْد. آتِيا: فاِعًال. يقول الشاعر: إذا كنت تفعل ما تأمر غريك بفعله، اللغة واملعنى: تلف: َجتِ  -)١(

  وكنت قدوة يف ذلك، فسيسمع قولك، ويستجاب ألمرك ونصحك.
اإلعراب: وإن: الواو بحسب ما قبلها، إن: حرف توكيد ونصب، والكاف: يف حمل نصب اسم   

الرشط وعالمة جزمه إن. إذ ما: حرف رشط جازم. تأت: فعل مضارع جمزوم عىل أنه فعل 
حذف الياء والكرسة قبلها دليل عليها، والفاعل: أنت. ما: اسم موصول يف حمل نصب مفعول 
به. أنت: ضمري منفصل يف حمل رفع عىل االبتداء. آمر: خرب املبتدأ مرفوع. به: جار وجمرور 

ه حذف تلف: فعل مضارع جمزوم عىل أنه جواب الرشط وجزاؤه، وعالمة جزم». آمر«متعلق بـ
إياه: ضمري ». تلف«الياء، والفاعل: أنت. من: اسم موصول يف حمل نصب مفعول به أول لـ

، واهلاء حرف دال عىل الغيبة. تأمر: فعل مضارع مرفوع، »تأمر«مبني عىل السكون مفعول لـ
  منصوب.» تلف«آتيا: مفعول ثان لـ

وهو فعُل الّرشط، » تأت«فعلني؛ أّوهلام: » إْذما«، حيث جزم بـ»إذ ما تأِت .. تلِف : «الشاهد فيه  
 وهو جواب الّرشط.» تلف«وثانيهام: 

، »يدرككم«اإلعراب: أينام: أين: اسم رشط جازم يف حمل نصب عىل الظرفية املكانية متعلق بـ -)٢(
ما: حرف زائد ال حمل له من اإلعراب. تكونوا: فعل مضارع تام جمزوم وعالمة جزمه حذف 

لرشط، والواو: فاعل. يدرككم: فعل مضارع جمزوم جواب الرشط، وعالمة النون، وهو فعل ا
  جزمه السكون، كم: يف حمل نصب مفعول به. املوت: فاعل.

: قوله تعاىل: ﴿تكونوا .. يدرككم﴾، حيث جزم الفعلني لتقدم اسم الرشط اجلازم الشاهد فيه
 ، الذي جيزم فعلني.»أين«

إذا فرق بينهام إذا ركب. مركبيها: ناحيتيها. يقول الشاعر: اللغة واملعنى: شجر بني رجليه:  -)٣(
  إنك جتد مصيبة عظيمة من اقرتب منها وقع فيها، ومل حيسن اخلالص منها

اإلعراب: فأصبحت: الفاء بحسب ما قبلها، أصبح: فعل ماض ناقص، والتاء: اسمها. أنى:   

= 



 ٤٩      ]فعلين يجزم ما[
   

اَن ف«نحو:  ،»أيَّانَ «و - )٦(   .»ما تعدل به الريح تنزلأيَّ

  نحو قول الشاعر: ،»متى«و - )٧(

  نـاِرهِ  ضـوءِ  إَِىل  تَعُشو تَْأتِهِ  متَى -٩
  

  )١(ُموِقـدِ  َخـريُ  عنـَدها نارٍ  خريَ  َجتدْ   
  

  نحو قول الشاعر: ،»َمْهَما«و - )٨(
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وجزاؤه، يف حمل نصب عىل اسم رشط جازم جيزم فعلني، األول فعل الرشط، والثاين جوابه 

الظرفية املكانية. تأهتا: فعل مضارع فعل الرشط، جمزوم وعالمة جزمه حذف الياء، وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت، واهلاء: مفعوله. تلتبس: جواب الرشط جمزوم، والفاعل: 

لضمة املقدرة عىل كال: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ا». تلتبس«أنت. هبا: جار وجمرور متعلق بـ
األلف للتعذر. وهو مضاف. ومركبي من مركبيها: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء؛ ألنه 

، »شاجر«مثنى، ومركبي مضاف واهلاء مضاف إليه. حتت: مفعول فيه ظرف مكان متعلق بـ
وهو مضاف ورجل من قوله رجلك: مضاف إليه، ورجل مضاف والكاف مضاف إليه. 

  تدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.شاجر: خرب املب
«الشاهد فيه   وهو فعُل الّرشط، » تأت«فعلني؛ أّوهلام: » أّنى«، حيث جزم بـ»أّنى تأهتا تلتبس: 

 وهو جواب الّرشط.» تلتبس«وثانيهام: 
اللغة واملعنى: تعشو: األعشى: يسء البرص بالليل، واملقصود بالفعل تعشو هنا: اإلتيان يف  -)١(

من غري قصد، يقول الشاعر عن ممدوحه: إنك إذا أتيته ليال من غري قصد منك، جتد ما الليل 
  يرسك من كرم وحسن وفادة، يعدها وجيهزها ألي ضيف يطرقه ليال.

اإلعراب: متى: اسم رشط جازم، جيزم فعلني األول فعل الرشط، والثاين: جوابه وجزاؤه، وهو   
تأته: فعل مضارع فعل الرشط ». جتد«ل نصب بـمع هذا ظرف زمان مبني عىل السكون يف حم

جمزوم وعالمة جزمه حذف الياء، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت، واهلاء: مفعوله. 
تعشو: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عىل الواو للثقل، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره 

اف ونار: مضاف إليه جمرور وعالمة وضوء مض». تعشو«أنت. إىل ضوء: جار وجمرور متعلق بـ
جره الكرسة الظاهرة، ونار مضاف، واهلاء مضاف إليه. جتد: فعل مضارع جواب الرشط 
جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، وفاعله: ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت. خري: 

خرب ، وهو مضاف. نار: مضاف إليه. عند: ظرف متعلق بمحذوف »جتد«مفعول به أول لـ
مقدم، وهو مضاف، وها: مضاف إليه. خري: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، 

  ».جتد«وهو مضاف. وموقد: مضاف إليه، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب مفعول ثان لـ
«الشاهد فيه   لّرشط، وهو فعُل ا» تْأتِه«فعلني؛ أّوهلام: » متى«حيث جزم بـ» َمَتى َتْأتِِه ... َجتِدْ : 

 وهو جواب الّرشط.» جتد«وثانيهام: 
اللغة واملعنى: خليقة: عادة وخلق، خاهلا: ظنها. يقول الشاعر: إن اإلنسان إذا ما اتصف  -)٢(

بصفة من الصفات التي ال حيب إظهارها، فمهام حاول إخفاءها عن الناس، فال بد من أن 
  تظهر، يف بعض ترصفاته.

اإلعراب: ومهام: الواو استئنافية، مهام اسم رشط جازم، جيزم فعلني األول فعل الرشط، والثاين: جوابه   
وجزاؤه. تكن: فعل مضارع ناقص فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون،. عند: ظرف مكان 

= 
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  جوابه.» تعلم«فعل الرشط، و »يكن«فـ
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 جوابه جمزومني.»: يعلمه اهللا«فعل الـرشط، و»: تفعلوا«فـ

  نحو قول الشاعر: »: َحْيُثـَما«و -)١١( 

رْ  تَْستَِقمْ  َحيْثَُما -٧   اللَّــ َلـَك  ُيَقـدِّ
  

ــهُ    ــا ـ ــابِرِ  ِيف  نََجاًح ــانِ  َغ   )٢(األَْزَم
  

                                                                                                                                               
منصوب متعلق بمحذوف وجوبا، خرب: تكون مقدم. امرئ: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة 
الظاهرة. من: حرف جر زائد. خليقة: اسم تكون مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال املحل 
بحركة حرف اجلر الزائد. وإن: الواو عاطفة، إن حرف رشط جازم جيزم فعلني األول فعل الرشط، 

ل والثاين: جوابه وجزاؤه. خاهلا: فعل ماض مبني عىل الفتح يف حمل جزم وهو فعل الرشط، والفاع
ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو، ها: ضمري مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به أول. ختفى: 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر، وفاعله ضمري مسترت جوازا تقديره هي يعود 

رور متعلق عىل الناس: جار وجم». خال«عىل خليقة، واجلملة الفعلية يف حمل نصب مفعول به ثان ـل
حمذوف يدل عليه جواب الرشط ملهام اآليت. تعلم: فعل مضارع » إنْ «، وجواب الرشط لـ»ختفى«بـ

جمزوم وعالمة جزمه السكون املقدر ملراعاة القافية، ونائب » مهام«مبني للمجهول جواب الرشط لـ
  الفاعل ضمري مسترت تقديره هي يف حمل رفع.

 ».مهام«جمزومني بـ » تعلم«وجواب الرشط وهو » تكن«: وقوع فعل الرشط وهو الشاهد فيه  
اإلعراب: وما: الواو حرف استئناف، ما اسم رشط جازم مبني يف حمل نصب مفعول به لفعل  -)١(

تفعلوا: فعل مضارع جمزوم فعل الرشط وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال ». تفعلوا«
يعلمه: فعل ». تفعلوا«ر وجمرور متعلق بـاخلمسة، والواو فاعل يف حمل رفع. من خري: جا

مضارع جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، واهلاء ضمري يف حمل نصب 
  مفعول به. اهللا: لفظ اجلاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

، »ما«م : قوله تعاىل: ﴿تفعلوا ..يعلمه﴾، حيث جزم الفعلني لتقدم اسم الرشط اجلازالشاهد فيه
 الذي جيزم فعلني.

اإلعراب: حيثام: اسم رشط جازم جيزم فعلني: األول فعل الرشط، والثاين جوابه وجزاؤه،  -)٢(
»: تستقم«، وما: زائدة. »يقدر«مبني عىل الضم يف حمل نصب؛ ألنه ظرف زمان، والعامل فيه 

ضمري مسترت  ، وعالمة جزمه السكون، وفاعله»حيثام«فعل مضارع فعل الرشط، جمزوم بـ
فعل مضارع جواب الرشط، جمزوم وعالمة جزمه السكون، »: يقدر«وجوبا تقديره أنت. 

اهللا: لفظ اجلاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ». يقدر«جار وجمرور متعلق بـ»: لك«
الظاهرة. نجاحا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. يف غابر: جار وجمرور 

  ، وغابر مضاف. واألزمان: مضاف إليه.»دريق«متعلق بـ
«الشاهد فيه ر:  وهو فعُل » تستقم«فعلني؛ أّوهلام: » حيثُام«حيث جزم بـ» حيثام تستقم يقدِّ

ر«الّرشط، وثانيهام:   وهو جواب الّرشط.» يقدِّ



 ٥١      ]بالفاء الشرط جواب اقتران وجوب مواضع[

  جمزوم بالسكون. جوابه»ر يقدِّ «فعل الـرشط جمزوم بالسكون، و»: تستقم«فـ

  [مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء]

ِة األََداِة ُقِرَن بالَفاءِ  ْ َيْصُلْح لُِمَباَرشَ َ  ن﴿َنْحُو:  ،ص: َوإَِذا َمل ْ َ ْ َ  ٍ ْ
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 أداة الرشط ويكون رشطاً  تبارشهجواب الرشط أن  يعني إذا مل يصلح ش:

  ، وذلك بأن يكون:»إذا الفجائية«أو بـ قرن بالفاء
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اإلعراب: وإن: الواو حرف عطف، إن حرف رشط جازم جيزم فعلني. يمسسك: فعل مضارع -)١(

جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل فعل الرشط 
فهو: ». يمسسك«رفع، والكاف ضمري يف حمل نصب مفعول به. بخري: جار وجمرور متعلق بـ

الفاء رابطة جلواب الرشط، هو: ضمري يف حمل رفع مبتدأ. عىل كل: جار وجمرور متعلق 
ه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. قدير: خرب وكل مضاف ويشء: مضاف إلي». قدير«بـ

  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
: قوله تعاىل: ﴿فهو عىل كل يشء قدير﴾، حيث اقرتنت مجلة جواب الرشط بالفاء الشاهد فيه

 وجوبا؛ ألنه مجلة اسمية.
ط جازم جيزم فعلني. تصبهم: فعل مضارع اإلعراب: وإن: الواو حرف عطف، إن حرف رش-)٢(

فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، وهم: ضمري متصل يف حمل نصب مفعول 
به. سيئة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. بام: الباء حرف جر، ما: اسم موصول يف 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه حمل جر. قدمت: فعل ماض مبني عىل الفتح والتاء للتأنيث. أيدهيم: 
الضمة املقدرة للثقل، وأيد مضاف وهم: ضمري يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة صلة 
املوصول ال حمل هلا من اإلعراب. إذا: فجائية. هم: ضمري يف حمل رفع مبتدأ. يقنطون: فعل 

فاعل،  مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع
  واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الرشط.

» إذا«: قوله تعاىل: ﴿إذا هم يقنطون﴾، حيث أتى جواب الرشط مجلة اسمية فاقرتن بـالشاهد فيه
 الفجائية جوازا.

ره أنت يف حمل رفع. إن: اإلعراب: قل: فعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضمري مسترت تقدي -)٣(
حرف رشط جيزم فعلني. كنتم: فعل ماض ناسخ فعل الرشط مبني عىل السكون يف حمل جزم، تم: 
ضمري يف حمل رفع اسم كان. حتبون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال 

= 
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لفظ اجلاللة مفعول به  اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل، واجلملة يف حمل نصب خرب كان. اهللا:
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. فاتبعوين: الفاء رابطة جلواب الرشط، اتبعوين: فعل أمر 
مبني عىل حذف النون، والواو يف حمل رفع فاعل، والنون: للوقاية، والياء: ضمري يف حمل نصب 

م ألنه جواب الطلب مفعول به، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط. حيببكم: فعل مضارع جمزو
وعالمة جزمه السكون، كم: ضمري يف حمل نصب مفعول به. اهللا: لفظ اجلاللة فاعل مرفوع وعالمة 

  رفعه الضمة الظاهرة.
: قوله تعاىل: ﴿فاتبعوين﴾، حيث وقع جواب الرشط مجلة فعلية فعلها طلبي، فاقرتن هذا الشاهد فيه

 الفعل بالفاء وجوبًا.
رشط جازم. َتَرِن: فعل مضارع فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف اإلعراب: إن: حرف  -)١(

حرف العلة، والنون: للوقاية، والياء املحذوفة ضمري يف حمل نصب مفعول به، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره أنت يف حمل رفع. أنا: ضمري يف حمل نصب توكيد للياء املحذوفة يف ترن. أقل: مفعول 

ماال: متييز ». أقل«ه الفتحة الظاهرة. منك: جار وجمرور متعلق بـبه ثان منصوب وعالمة نصب
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وولدا: الواو حرف عطف، ولدا: معطوف عىل ماًال 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. فعسى: الفاء رابطة جلواب الرشط، عسى: فعل ماض جامد 

وع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل ما قبل الياء، ورب ناقص يفيد التمني. ريب: اسم عسى مرف
مضاف والياء: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. أن: حرف مصدري ونصب. يؤتني: فعل مضارع 
منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والنون للوقاية، والياء املحذوفة يف حمل نصب مفعول 

ع، واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل نصب خرب به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رف
عسى. خريا: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. واجلملة من عسى وما بعدها يف 

  حمل جزم جواب الرشط.
: قوله تعاىل: ﴿فعسى ريب أن يؤتيني﴾، حيث أتى جواب الرشط مجلة فعلية فعلها جامد: الشاهد فيه

 ا الفعل بالفاء وجوبًا.، فاقرتن هذ»عسى«
اإلعراب: وما: الواو استئنافية، ما: اسم رشط جازم يف حمل رفع مبتدأ. أفاء: فعل ماض فعل  -)٢(

الرشط مبني عىل الفتح. اهللا: لفظ اجلاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. عىل: حرف 
اء يف حمل جر مضاف إليه. جر. رسوله: رسول: اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، واهل

فام: الفاء رابطة جلواب الرشط، ما: حرف نفي. أوجفتم: فعل ». أفاء«منهم: جار وجمرور متعلق بـ
ماض مبني عىل السكون التصاله بتاء الفاعل، تم: ضمري يف حمل رفع فاعل، واجلملة يف حمل جزم 

  جواب الرشط.
، »ما«حيث جاء جواب الرشط مجلة فعلية منفية بـ : قوله تعاىل: ﴿فام أوجفتم عليه ..﴾،الشاهد فيه

 فاقرتنت اجلملة بالفاء وجوبًا.

اإلعراب: وما: الواو استئنافية، ما: اسم رشط جازم يف حمل نصب مفعول به مقدم. يفعلوا:  -)٣(

فعل مضارع فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو 

فلن: الفاء رابطة جلواب الرشط، ». يفعلوا«. من خري: جار وجمرور متعلق بـفاعل يف حمل رفع

لن: حرف نفي ونصب واستقبال. يكفروه: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعالمة 

= 



 ٥٣      ]بالفاء الشرط جواب اقتران وجوب مواضع[

 إِن ﴿ نحو: ،»حرف تنفيس«أو » قد«وكذا إذا كان مقرونا بـ
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نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو نائب فاعل يف حمل رفع، واهلاء ضمري يف 

  جزم جواب الرشط.حمل نصب مفعول به، واجلملة يف حمل 

: قوله تعاىل: ﴿فلن يكفروه﴾، حيث جاء جواب الرشط مجلة فعلية فعلها مضارع الشاهد فيه

 ، فاقرتنت اجلملة بالفاء وجوبًا.»لن«منفية بـ

اإلعراب: إن: حرف رشط. يرسق: فعل مضارع فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون  -)١(

يف حمل رفع. فقد: الفاء: رابطة جلواب الرشط، قد: الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو 

حرف حتقيق. رسق: فعل ماض مبني عىل الفتح. أخ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

الظاهرة، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط. له: جار وجمرور متعلق بـمحذوف صفة 

  من: حرف جر. قبل: ظرف مبني عىل الضم يف حمل جر.». أخ«لـ

..﴾، حيث جاء جواب الرشط مجلة فعلية اقرتن فعلها هالشاهد في : قوله تعاىل: ﴿فقد رسق 

 ، فاقرتنت اجلملة بالفاء وجوبا.»قد«بـ

اإلعراب: ومن: الواو استئنافية، َمن: اسم رشط يف حمل رفع مبتدأ. يقاتل: فعل مضارع فعل  -)٢(
ديره هو يف حمل رفع. الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تق

وسبيل مضاف ولفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور ». يقاتل«يف سبيل: جار وجمرور متعلق بـ
وعالمة جره الكرسة الظاهرة. فيقتل: الفاء حرف عطف، يقتل: فعل مضارع مبني للمجهول 

: جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع. أو
حرف عطف. يغلب: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمري 
مسترت تقديره هو يف حمل رفع. فسوف: الفاء رابطة جلواب الرشط، سوف: حرف استقبال 
للتنفيس. نؤتيه: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر، والفاعل ضمري 

فاعل، واهلاء ضمري يف حمل نصب مفعول به أول، والرشط مسترت تقديره نحن يف حمل رفع 
وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ َمن. أجًرا: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

  الظاهرة. عظيام: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
قرتن فعلها : قوله تعاىل: ﴿فسوف نؤتيه ..﴾، حيث جاء جواب الرشط مجلة فعلية االشاهد فيه

 فاقرتنت اجلملة بالفاء وجوبا.» سوف«بـ



 والنكرة المعرفة باب   ٥٤

  باب املعرفة والنكرة

 ص: َفْصٌل:
بَاِن: َنِكَرةٌ ْسُم اال رٍ »َرُجلٍ «، كـوُهَو َما َشاَع يف ِجْنٍس َمْوُجودٍ  َرضْ ، ، أْو ُمَقدَّ

 ».َشْمسٍ «كـ
  [تعريف االسم النكرة]

؛ فإنه وضع لإلنسان الذكر، »رجل«، كـ: ما وضع لغري معنيالنكرة ش:

  فكل فرد وجدت فيه هذه احلقيقة فهو رجل.

وضعت لكل كوكب هناري عمَّ ضياؤه األرض، فكل فرد » شمس«وكذا 

جدت فيه هذه احلقيقة فهو شمس، بحيث لو رؤي مثلها ألطلق عليه اسم و

  شمس، وال حيتاج إىل تسمية جديدة.

  أقسام املعرفة
  [األول: الضمير]

 وِهَي ِستٌَّة: ،ص: وَمْعِرفةٌ 
ِمريُ  ا ُمْسَتِرتٌ  ،ٍم َأْو ُخمَاَطٍب َأْو غاِئٍب وُهَو َما َدلَّ َعَىل ُمَتَكلِّ  ،الضَّ َوُهَو إِمَّ

، أْو »َزْيٌد َيُقومُ «، َأْو َجَوازًا يف نْحِو: »ُقومُ نَ «و» َأْقومُ «ِر ُوُجوبًا يف نْحِو: كاُملَقدَّ 
ا ُمتَِّصٌل  ، »غَالِمهِ «، وَهاِء »َأْكَرَمَك «، وَكاِف »ُقْمُت » «َتاءِ «، كـبَاِرٌز، وُهَو: إمَّ

اَي إِ «و »ُهوَ «و »أَنا«، كـَأْو ُمْنَفِصٌل   ».يَّ
 كالضامئر واإلشارة ،ا وضع ملعني، أو ليستعمل يف معني: مواملعرفة: ش

  :ستة أنواعونحوهام؛ وهي 

، أو غائب مذكر أو مؤنث ما دل عىل متكلم أو خماطب: وهو ،بالضمريبدأ 

  وسواء كان ملفرد أو مثنى أو مجع. ،»هو«، و»أنت«، و»أنا«كـ

  : مسترت، وبارز.قسامنوهو 



 ٥٥      ]الضمير: األول[

: وينقسم إىل قسمنيما ليس له صورة يف اللفظ،  :وهو ،املسترت: فاألول

  .واجب االستتار، وجائز االستتار

  : هو الذي ال يقوم االسم الظاهر مقامه، وله أربعة مواضع: وواجب االستتار

 ».اِرضْب «نحو:  ،) فعل األمر للواحد١

 ».تقوم يا زيدُ « ، نحو:) املضارع املبدوء بالتاء الدالة عىل املخاطب٢

 ».أقوم« :نحو ،) املضارع املبدوء باهلمزة٣

  ».نقوم« ، نحو:) املضارع املبدوء بالنون٤

وذلك كالضمري  ،فهو ما يقوم االسم الظاهر مقامه :جائز االستتارأما 

  ».زيد يقوم غالُمهُ «فإنه جيوز لك أن تقول فيه:  ،املرفوع بفعل الغائب

  ما له صورة يف اللفظ، وينقسم إىل: :وهو البارز: والثاين

 متصل. ·

 ومنفصل. ·

: هو الذي ال ينفصل عن عامله، وال يصح االبتداء به، وال وحقيقة املتصل

  ».إال ُت  َب ما َرضَ «، وال: »َب ُت َرضَ «، فال يقال: »إال«يقع بعد 

واعلم أن ضامئر الرفع املتصلة: متكلم، وخماطب، وغائب، وكذا ضامئر 

، املحل واملنفصلة كذلك، وال تكون ضامئر الرفع إال مرفوعةالنصب املتصلة. 

  ، أو خمفوضة.املحل وال ضامئر النصب املتصلة إال منصوبة

  ال غري.املحل وأما ضامئر النصب املنفصلة فمنصوبة 

  واملتصل يكون إما:

 .فإنه فاعل »قمت«يف » التاء«، كـمرفوعا -

 .فإنه مفعول »أكرمك«يف » الكاف«، كـأو منصوبا -

 فإنه مضاف إليه. »غالمه«يف » اهلاء«، كـأو خمفوضا -

«البارز املتصل املرفوعتقول يف  بُْت، َرضبْنَا، َرضبَْت، َرضبِْت، :  َرضَ

  َرضبْتَُما، َرضبْتُْم، َرضبْتُن.



 المعرفة أقسام   ٥٦

بَتَا، الزيدون «وتقول:  بَا، اهلندان َرضَ بَْت، الزيدان َرضَ ب، هنٌد َرضَ زيٌد َرضَ

بُوا، اهلندات  بْنَ َرضَ ؛ فقد مجعت هذه: املتكلم، واملخاطب، والغائب، »َرضَ

بَْت «املذكر، واملؤنث؛ لكن الضمري يف:  ب، هنٌد َرضَ   مستٌرت.» زيٌد َرضَ

«البارز املتصل املنصوب ومثال بَِك، :  بََك، َرضَ بَنَا، َرضَ بَنِي، َرضَ َرضَ

َهبُ  َهبَا، َرضَ بَُه، َرضَ بَُكْن، َرضَ بَُكْم، َرضَ بَُكَما، َرضَ َهبُنَرضَ َهبُْم، َرضَ   ».َما، َرضَ

  وقس الباقي.». مرَّ يب، مرَّ بنا، مرَّ بك: «البارز املتصل املجرور ومثال

: عكس املتصل، فيصح االبتداء به، ويقع بعد وحقيقة البارز املنفصل

  ».إياك رضبُت، وما رضبُت إال إياك«؛ فتقول: »إال«

مذكر، ومؤنث،  :ع، وإىلإىل: مفرد، ومثنى، ومج - مثل املتصل- وهو ينقسم 

  متكلم، وخماطب، وغائب. :وإىل

  فقط، وال يوجد منفصل خمفوض. منصوباً و والضمري املنفصل يكون: مرفوعاً 

أنا، نحن، أنَت، أنِت، أنتام، أنتم، أنتن، هو، «تقول يف ضامئر الرفع املنفصلة: 

  ».هي، هام، هم، هنَّ 

اُكام، إيَّاُكم،  ا،ان، إيَّ ايإيَّ «وتقول يف ضامئر النصب املنفصلة:  اِك، إيَّ اَك، إيَّ إيَّ

اُهن اُهم، إيَّ اَها، إيَّاُهام، إيَّ اه، إيَّ اُكن، إيَّ   ».إيَّ

 
» َسِلنيهِ «ِمْن » اْهلَاءِ «ِو: إالَّ يف َنحْ  ،ص: وَال َفْصَل َمَع إِْمَكاِن الَوْصلِ 

 بُِرْجَحاٍن.» ُكنُْتهُ «و »َظَنْنُتَكهُ «و، بَمْرُجوِحيَّةٍ 
فال جيوز  بالضمري املتصلأن يؤتى  مهام أمكن هأن من أحكام الضمري ش:

  العدول عنه إىل املنفصل.

  :مسألتانويستثنى من ذلك 

، وضابط هذا الباب: أن يكون الضمري ثاين ضمريين، »َسْلنِيْه«: باب األوىل ·

 .ال يكون الفعل من أفعال القلوب أوهلام أعرف من الثاين، وليس مرفوعا، وأن



 ٥٧      ]العلَم: الثاني[

: أن يكون الضمري خربا اوضابطه، »َظنَّ «و» كان«: باب الثانية ·

 وإذا كان الفعل يف املسألةأم ال،  أخواهتا، سواء قبله ضمري إحدىأو » كانَ «لـ

  ».كان«فحكمه عند اجلمهور حكم خرب  قلبياً 

كان «و القلوب ويف أفعالضعيف، » َسْلنِْيه«: أن الفصل يف باب واحلاصل

  راجح.» وأخواهتا

  [الثاني: العلَم]

ا َشْخِيصٌ َكـ ا اَْسٌم َكَما »ُأَسأَمةَ «أَْو ِجنٌْيس َكـ ،»َزْيدٍ «ص: ُثمَّ اْلَعَلُم َوُهَو: إِمَّ ، َوإِمَّ
 ».أَمِّ ُكْلُثومٍ «وَ » َأِيب َعْمٍرو«أَْو ُكنَْيٌة َكـ ،»ُقفَّةَ «وَ  »َزْيِن الَعابِِدينَ «َلَقٌب َكـَمثَّْلنَا، أَْو 

 عنيي: ما وضع لوهو ،وهو العلم ،النوع الثاين من أنواع املعارفهو : هذا ش

  .مسامه بدون قيد

لألسد، » أسامة«، كـوعلم جنس .»زيد«، كـعلم شخص وينقسم إىل: ،هذا

أعطي  وهو يف الشياع كالنكرة، إال أنه .للذئب» ذؤالة«للثعلب، و» ثعالة«و

هذا «تقول:  ،ال، واحلال ال يكون إال من معرفةفيأيت منه احل ؛أحكام املعارف

 أسامةُ «تقول:  ،دأ، وال يبتدأ بالنكرة إال بمسوغويستعمل مبت .»أسامة مقبال

  .والعلمية لتأنيث بالتاءلف، ويمنع من الرص .»من ثعالة أشجعُ 

  ، ومركب.»زيد«، كـوينقسم إىل: مفرد ،هذا

 
  ينقسم إىل: واملركب

 ؛ فريفع اجلزء األول منه وينصب وجير»بد اهللاع«، كـتركيب إضافةمركب 

 بحسب العوامل، والثاين جير باإلضافة دائام.

وهو أن  ،»بعلبك«، و»حرضموت«، و»سيبويه«، كـمزجتركيب مركب و

   .لرجل أو بلد وجتعلهام علامً  ختلط كلمتني

فإنه  »ويه«رصف، إال أن يكون خمتوما بـوحكمه: أن يعرب إعراب ما ال ين



 المعرفة أقسام   ٥٨

، فإن آخره يكون مكسورا يف »عمرويه«، و»سيبويه«، كـيبنى عىل الكرس

 األحوال الثالثة.

 فعلبجملة مركبة من  رجالً  وذلك إذا سميَت  ،تركيب إسنادمركب و

  . »زيد قائم«، كـ، أو مبتدأ وخرب»قام زيد«، كـوفاعل

، »زيدٌ  جاءين قامَ «فتقول:  ،قبل التسمية كان عليه حكمه: أن حيكى عىل ماو

 فرتفع زيدا يف األحوال الثالثة.، »زيدٌ  مررت بقامَ «، و»زيدٌ  رأيت قامَ «و

 
  اسم، وكنية، ولقب. :وينقسم أيضًا إىل

  ».قفة«، كـ، أو ِضَعتِهِ »زين العابدين«، كـ: ما َأشـَعَر بمدح املسمىفاللقب

  ».أم كلثوم«و» أيب احلسن«، كـ»أم«أو  »أب«بدئ بـا : موالكنية

***  

ُر اللََّقُب َعِن اِالْسِم َتابًِعا َلُه ُمْطَلًقا، َأْو َخمُْفوًضا بإَِضاَفتِِه إِْن  ص: َوُيّؤخَّ
  .»َسِعيِد ُكْرزٍ «ُأْفِرَدا َكـ

ِر اللقَب، فإن كانا مفردين وإذا اجتمع االسم واللقب: ش سعيد «كـ فأخِّ

أن  - واختاره املصنف- إضافة األول إىل الثاين، وجيوز عند الكوفيني جاز » كرز

  أو بدل. لألول عىل أنه عطف بيان يكون الثاين تابعاً 

 لألول عطف بيان تعني كون الثاين تابعاً  - وإن كانا مضافني، أو أحدهام مضافاً 

  منه. ، أو بدالً عليه

  [الثالث: اسم اإلشارة] 
ِر، و» َذا«وِهَي:  ،ص: ُثمَّ اإلَشاَرةُ  » َتا«و »تِهْ «و» ِيت «و» ِذهْ «و» ِذي«لْلُمَذكَّ

ًا ونصْباً  ،بِاألَلِِف َرْفعاً  :لِْلُمَثنَّى» َتانِ «و »َذانِ «و .لِْلُمَؤنَِّث   .وباْلَياِء َجرَّ
َدًة ِمَن الالَِّم ُمْطَلقًا، َأْو » اْلَكاِف «َواْلَبِعيُد بِـ .ِجلَْمِعِهَما» ُأوَالءِ «و َمْقُروَنًة ِهبَا ُجمَرَّ

هُ إالَّ يف اْلُمَثنَّى ُمْطَلقًا، وِيف اجلَْ  َمْتُه ، ْمِع ِيف ُلَغِة َمْن َمدَّ   .التَّْنبِيهِ  َهاوفِيَما َتَقدَّ
  . وهو ما وضع ملشار إليه ،اسم اإلشارةهذا هو النوع الثالث من املعارف، وهو  ش:



 ٥٩      ]الموصول االسم: الرابع[

  والبعيد. : القريبوإىلومؤنث،  : مذكروإىلومجع،  : مفرد ومثنىوينقسم إىل

 ».ذا«فللمفرد املذكر: 

» ذِهْ «بالكرس، و» ذِهِ «، وباإلشباع »ِذهي«، و»ذِي« : عرشة ألفاظ:وللمفردة املؤنث

ذات «، كـ، وهي لغة غريبة، واملشهور استعامهلا بمعنى صاحبة»َذاُت «و باإلسكان،

 ».تَا«باإلسكان، و» تِهْ «بالكرس، و» تِهِ «باإلشباع، و» تِـِهي«، و»تِـي«و ،»جامل

 .وجراً  نصباً  »َتْنيِ «و »َذْينِ «، ورفعاً » َتانِ «و »َذانِ « :واملؤنث وللمثنى املذكر

  ».ُأْوَالءِ «وجلمعهام: 

  ، وقس الباقي.»هذه«و »هذا«، كـ»التنبيه هاء« وتلحق مجيع أسامء اإلشارة

  وهذه األلفاظ كلها للقريب.

، »ذاك«، كـيف مجيعها» الكاف« فتلحقهاوتستعمل أسامء اإلشارة للبعيد 

، وما تقدمته »أوالء«، وهذا يف غري املثنى، ويف غري »كذلك«وتكون مع الالم: 

  ال تدخلها الالم. الثالثةفهذه  .»ها التنبيه«

  [الرابع: االسم الموصول]

-» اللَّتانِ «و» اللَّذانِ «و ،»الَّتي«و» الَِّذي«ص: ُثمَّ اْلَمْوُصوُل، وُهَو 
ِر:  -ًا، وبِاْلَياِء َجرا وَنصْباً َرْفع بِاألَلِِف  ْلَياِء ُمْطَلقًا، بِا» الَّذينَ «وِجلَْمِع اْلُمَذكَّ

  ».ِيت اْلالَّ «، و»الالَّئِي«اْلُمؤنَِّث وِجلَْمِع  .»األُْوَىل «و
ِميعِ  يف وْصٍف َرصيِح لَِغْريِ » ْل أَ «و ،»يُّ أَ «و ،»امَ «و ،»نْ مَ « :َوبَِمْعنى اْجلِ

اِرِب «، كـَتْفضيل وِب «و» الضَّ » َما«بَْعَد » ذا«ٍء، وِيف ُلَغِة َطيِّ » ُذو«و ،»اْلَمْرضُ
 .االْستِفَهاِميََّتْنيِ » َمنْ «َأْو 

وهو الذي  ،سم املوصولاالن املعارف، وهو هذا هو النوع الرابع م ش:

  وعائد. يفتقر إىل صلة

  ومشرتك. : خاصوإىل ومجع. : مفرد ومثنىوإىل ومؤنث. مذكر: ينقسم إىلوهو 
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 .للمفرد املؤنث» التي«للمفرد املذكر، و» الذي« هي: فألفاظ اخلاص

 وبالياء نصباً  املؤنث، باأللف رفعاً  للمثنى» اللتان«للمثنى املذكر، و» اللذان«و

 »الالئي«، ووجراً  ونصباً  جلمع املذكر، رفعاً » األُْوَىل «و »الذين«و .وجراً 

  جلمع املؤنث. بالياء وحذفها» الاليت«و

«واملوصول املشرتك فهذه  ».ذا«، و»ذو«، و»أل«، و»أي«، و»ما«، و»من: 

رأيُت َمْن »: «َمنْ «تقول يف  واجلمع. واملفرد واملثنى ،مشرتكة بني املذكر واملؤنث

» َمْن ُقمنْ «، و»من قاموا«، و»َمْن قامتا«، و»َمْن قاما«، و»َمْن قامْت «، و»قام

  وقس الباقي.

 االستفهاميتني.» َمنْ «أو  »ما«إذا وقعت بعد:  موصوالً  اسامً  »ذا«وتكون 

من «و »ما الذي صنعت؟« أي: »من ذا َفَعَل هذا؟«و »ماذا صنعت؟«تقول: 

  ».الذي فعل هذا؟

  يف لغة طيء، قال شاعرهم:» ذو«وكذا 

ـإن  - ١١ ـــاءَ  فــ
َ
م ــــدي أ مـــاءُ  ا

َ
  وج

  

ي   ـــ و و
ُ
و حفـــرت ذ

ُ
  وذ

ُ
ــــت

ْ َ
و

َ
ط

)١(
  

 

موصولة إذا كانت يف وصف رصيح لغري تفضيل، وهو اسم » أل«وإنام تكون 

الصفة املشبهة و، »املضـروب«اسم املفعول كـو، »الضارب«الفاعل كـ

                                                             
  املعنى: إن هذا املاء كنت أِرُدُه من عهد أيب وجدي، وأنا الذي حفرت هذه البئر وبنيتها باحلجارة. - )١(

اإلعراب: فإن: الفاء للتعليل. إن حرف توكيد ونصب. املاء: اسمه. ماء: خربه، وهو مضاف 

الواو عاطفة، وجد: معطوف » وجدي«والياء: مضاف إليه. وأيب: مضاف إليه، وإن مضاف 

مبتدأ، ومضاف إليه. »: بئري«عىل أيب، وجد مضاف والياء مضاف إليه. وبئري: الواو عاطفة، 

ذو: اسم موصول بمعنى التي خرب املبتدأ أو معطوف عىل خرب إن. حفرت: فعل ماٍض وفاعل، 

عاطفة، ذو: معطوف عىل ذو السابقة. طويت: واجلملة صلة للموصول ال حمل هلا. وذو: الواو 

فعل وفاعل، واجلملة: صلة للموصول، ال حمل هلا، وحذف العائد عىل املوصولني من مجلتي 

  الصلة، واألصل: وبئري ذو حفرهتا وذو طويتها.

يف اجلملتني اسًما موصوالً » ذو«، حيث استعمل »ذو حفرت .. وذو طويت«: قوله: الشاهد فيه

 ، وأجراه عىل غري العاقل؛ ألّن املقصود هبا البئر، وهي ُمؤّنثة.»ياّلت«بمعنى 



 ٦١      ]الموصول سماال: الرابع[

، أو وصف غري رصيح، »الرجل«، فإذا دخلت عىل غري وصف، كـ»احلسن«كـ

  ، فهي حرف تعريف.»األفضل«، أو عىل وصف التفضيل، كـ »الصاحب«كـ

 
 َوِصَلُة أْل: اْلَوْصُف.

ٌة َذاُت َضمري ُمَطابٍِق لْلَمْوُصوِل ُيَسْمى  يَّ ا ُمجَْلٌة َخَربِ َها: إِمَّ وِصَلُة َغْريِ
 ﴿ ، نحو:َعاِئدًا، َوَقْد ُحيَْذُف 

َ
  ُ 

َ
  أ

َ
َ َ وَ ﴿، ]٦٩[مرمي ﴾    ِ 

َ
 ْ  

َ
 ْ ِ ِ﴾ ،

﴿ ِ
ْ َ

 َ  َ
َ
ٍض  أ

َ
َُب ﴿، ]٧٢[طه ﴾

ْ َ   ِ َو
َ
ن ُ َ ْ َ

َأو  ، أو َظرٌف ]٣٣[املؤمنون ﴾
 َحمُْذوفًا.» اْسَتَقرَّ «متعلِّقان بِـ تاّمان َجاٌر َوَجمُْرورٌ 

، أو اسم »الضارب«، كـالوصف الرصيح؛ إما اسم الفاعل» أل«وصلة  ش:

  ».احلسن الوجه«، كـ، أو الصفة املشبهة»املرضوب«، كـاملفعول

واجلار  وإما شبه مجلة، وهو الظرف أو اسمية. إما مجلة فعلية :وصلة غريها

  واملجرور.

  :رشطانويشرتط يف اجلملة 

 حمتملة للصدق والكذب. ، أي:أن تكون خربية -١

للموصـول يف  أن تكون مشتملة عىل ضـمري عائـد عـىل املوصـول مطـابق -٢

، »جاءين الـذي أكرمتـه« ، نحو:واجلمع، والتذكري والتأنيث اإلفراد والتثنية

، »الـذين أكـرمتهم«، و»اللتـان أكـرمتهام«، أو »اللذان«، و»تهاالتي أكرم«و

  ».الالئي أكرمتهن«و

جاء الذي يف «، كـأن يكونا  تامني واجلار واملجرور: يف الظرف ويشرتط

  ».الذي عندك«، أو »الدار

 قان بفعل يعمل يف حملهام النصـبيتعلإذا وقع الظرف واجلار واملجرور صلة فو

  .»استقر«تقديره: 
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  ».غداً «أو  »جاء الذي بك«لفائدة، فال تقول: : أن تتم هبام اومعنى تامَّني

، أو باإلضافة بحرف أو خمفوضاً  أو منصوباً  وجيوز حذف العائد مرفوعاً 

 ﴿ نحو:
َ َ
ُ أ َ

)١(
ِ﴿هو أشد،  أي: ﴾ ِ ْ َ  ْ َ

ِ
َ  َ )٢(َو

عىل قراءة محزة  ﴾

  عملته. ، أي:والكسائي وشعبة

 ﴿ونحو: 
َ
ن ُ َ ْ َ

 ِ َُب 
ْ َ )٣(َو

ٍض ﴿منه، و ، أي:﴾
َ
 َ َ

َ أ  ِ
ْ َ)٤(

﴾ 

  أي: قاضيه.

                                                             
اإلعراب: أهيم: أّي: اسم مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به، وأي مضاف وهم: ضمري يف  -)١(

  حمل جر مضاف إليه. أشد: خرب مرفوع ملبتدأ حمذوف تقديره هو، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

، جوازا، »أي«: ﴿أهيم أشد﴾، حيث حذف العائد الذي يعود عىل : قوله تعاىلالشاهد فيه

 تقديره: هو.

اإلعراب: وما: الواو حرف عطف، ما اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل جر معطوف.  -)٢(

عملت: فعل ماض مبني عىل الفتح، والتاء للتأنيث. أيدهيم: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

ني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة صلة املوصول املقدرة، وهم ضمري متصل مب

  ال حمل هلا من اإلعراب.

، جوازا، »ما«: قوله تعاىل: ﴿وما عملت﴾، حيث حذف العائد الذي يعود عىل الشاهد فيه

 تقديره: هو.

اإلعراب: ويرشب: الواو حرف عطف، ويرشب فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -)٣(

آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. مام: من حرف جر، وما اسم موصول الظاهرة عىل 

مبني عىل السكون يف حمل جر. ترشبون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من 

األفعال اخلمسة، والواو ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، واجلملة صلة 

  ».منه«والعائد حمذوف تقديره:  املوصول ال حمل هلا من اإلعراب،

: قوله تعاىل: ﴿مام ترشبون ..﴾، حيث حذف العائد الذي يعود عىل االسم املوصول الشاهد فيه

 جوازا، واألصل: ترشبون منه.

اإلعراب: فاقض: الفاء رابطة، واقض: فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة، والفاعل ضمري  -)٤(

م موصول مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به. أنت: مسترت وجوبًا تقديره أنت. ما: اس

ضمري منفصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع مبتدأ. قاض: خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة املقدرة عىل الياء املحذوفة، واجلملة صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، والعائد عىل 

  املوصول حمذوف، وتقديره: قاضيه.

جوازا، » ما«: قوله تعاىل: ﴿ما أنت قاض ..﴾، حيث حذف العائد الذي يعود عىل فيهالشاهد 

 وأصله: قاضيه.



 ٦٣      ]»أل«بــ المعرف: الخامس[

  ]»أل«[الخامس: المعرف بــ

 ،وْحَدها» الالَّمُ «َال  ،ِعْنَد اخلَِليل وسيَبوْيهِ » َأْل «وِهَي  ،ص: ُثمَّ ُذو األََداةِ 
ٍ  ِ ﴿ِخالفًا ْلَألْخَفش، وَتُكوُن لِْلَعْهِد َنْحُو:  َ َ   ُز

ُ َ َ َجاَء «، و]٣٥[النور﴾ا
ْرُهم«، أْو لِْلِجْنس َكـ»اْلَقاِيض  ينَاُر والدِّ ﴿، »َأْهَلَك النَّاَس الدِّ

َ ْ َ َ َ  َو ء ِ َ ْ  ا

 
ُ

ءٍ   ْ َ
  ٍّ َ)١(

َ ﴿، َأْو ِالْستِْغَراِق َأْفَراِدِه َنْحُو: ]٣٠[األنبياء﴾ ِ ُ   َو
ُ
ن َ

ِ  ا

 
ً

ِ
َ)٢(

ُجُل «، َأْو ِصَفاتِِه نْحُو: ]٢٨[النساء ﴾  ».َزيٌد الرَّ
هذا هو النوع اخلامس من أنواع املعارف، وهو املعرف باأللف والالم،  ش:

  إىل: التعريف العهدي، والتعريف اجلنيس.» أل«وينقسم التعريف بـ

  ينقسم إىل: ذكري، وذهني. والعهد

 ﴿: نحو: فالذكري
ُ َ َ ٍ ا َ َ ِ ُز

)٣(
الثانية هي األوىل » الزجاجة«، فـ﴾

  املعهودة بالذكر.

  ، ِملْن بينك وبينه عهد يف قاٍض خاص.»جاء القايض«: نحو: والذهني

                                                             
اإلعراب: وجعلنا: الواو حرف عطف، جعلنا: فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بضمري  -)١(

الرفع املتحرك، والنون: ضمري يف حمل رفع فاعل. من املاء: جار وجمرور متعلق بمحذوف 

كل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل مضاف ». جعل«ثان لـمفعول 

ويشء: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. حي: نعت جمرور وعالمة جره 

  الكرسة الظاهرة.

التي لتعريف اجلنس، أو لبيان احلقيقة، » أل«: قوله تعاىل: ﴿املاء﴾، حيث اقرتنت بـالشاهد فيه

 املاهية.أو لبيان 

اإلعراب: وخلق: الواو استئنافية، خلق: فعل ماض مبني للمجهول مبني عىل الفتح.  -)٢(
اإلنسان: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ضعيفا: حال منصوب وعالمة 

  نصبه الفتحة الظاهرة.
اإلنسان؛ ألن كل هنا الستغراق أفراد » أل«: قوله تعاىل: ﴿اإلنسان﴾، حيث جاءت الشاهد فيه

، فتقول: وخلق كل إنسان »أل«حمل » كل«واحد من جنس اإلنسان ضعيف، ويمكن أن حتل 
 ضعيفا، دون أن يفسد املعنى.

اإلعراب: يف زجاجة: جار وجمرور، وشبه اجلملة متعلق بمحذوف يف حمل رفع خرب املبتدأ  -)٣(
  ظاهرة.وهو املصباح. الزجاجة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ال

العهدية هنا للذكري؛ ألن الزجاجة » أل«: قوله تعاىل: ﴿الزجاجة﴾، حيث جاءت الشاهد فيه
 الثانية هي املذكورة يف الكالم.
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  قد يكون: والتعريف اجلنيس

ٍ ﴿الستغراق األفراد؛ كقوله تعاىل:  · ْ ُ  ِ
َ
 
َ
ن َ

ِ
ْ
)١(إِن ا

 .]٢[العرص ﴾

 : صحة االستثناء.وعالمته

الرجُل خٌري من «كام يقال:  ،به اجلنس من دون اعتبار لألفراد وقد يراد ·

 ، فليس املراد أن كل رجل خري من كل امرأة، بل هذا اجلنس خري من هذا.»املرأة

اجلامع  ، أي:»زيٌد الرجل«كام يقال:  ،وقد يراد استغراق الصفات ·

 حتى كأن غريه ليس برجل، مبالغة يف املدح. ،دةللصفات احلمي

ٌة.ص:  يَّ  وإبَْداُل الالَّم ميًام ُلَغٌة ِمحَْريِ
، »امرجل«لغة محري إبدال الالم ميام، فيقولون يف الرجل والبيت:  ش:

  بل هي شائعة يف الكثري من ُقبُِل اليمن. ،، وليست هذه خاصة بحمري»امبيت«و

  [السادس: المضاف إلى معرفة]
بَِحَسِب َما ُيَضاُف إَلْيه إالَّ اُملَضاَف ص: َواُملَضاُف إَىل َواحٍد ِممَّا ُذكَِر، وُهَو 

ِمِري َفكاْلَعَلِم.  إَىل الضَّ
واحد من املعارف هذا هو النوع السادس من املعارف، وهو املضاف إىل  ش:

، »م الذي قام أبوهغال«، و»غالم هذا«، و»غالم زيد«، و»غالمي«، كـاملتقدمة

اكتسب التعريف وهو يف التعريف يف رتبة ما يضاف إليه؛ ألنه  .»غالم الرجل«و

والضمري أعرف املعارف، ثم الذي بعده، إىل آخرها، فاملعرف  .مام أضيف إليه

  .)٢(أضعفها» أل«بـ
                                                             

اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب. اإلنسان: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -)١(
مة جره الكرسة الظاهرة. لفي: الالم: املزحلقة، يف: حرف جر. خرس: اسم جمرور وعال

  الظاهرة، وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب إن.
هنا التي لتعريف اجلنس، الستغراق » أل«: قوله تعاىل: ﴿اإلنسان﴾، حيث جاءت الشاهد فيه

التي » أل«أفراد جنس اإلنسان، وعالمته: أنك يصح أن تستثني فردا أو أكثر منه، بخالف 
نسان ضعيفا﴾، فال يصح أن تستثني؛ ألنك تنظر لتعريف اجلنس كام يف قوله تعاىل: ﴿وخلق اإل

 إىل حقيقة أو ماهية اإلنسان، ال إىل أفراده.

ويل يف هـذا الرتتيب نظر؛ وجه النظر: أنه ليس أعرف املعارف إال ضمري املتكلم، واملخاطب،  -)٢(

نكرة  واسم اإلشارة إىل احلارض، أما ضمري الغائب فهو يف رتبة من يعود إليه، أما العائد إىل

= 



 ٦٥      ]معرفة إلى المضاف: السادس[

 فاملضاف كان ،وة والضعف عىل ما رتَّبها املؤلفوعندهم أن رتبتها يف الق

  ف منها.قبُل نكرة، فإذا أضيف إىل معرفة اكتسب التعري

؛ لكنه أشكل عليهم »غالم زيد«، و»غالم رجل«أال ترى إىل الفرق بني: 

لزم أن  »جاء زيٌد صاحبُك« نحو: إذا وصف به العلم،ألنه املضاف إىل الضمري، 

وقد حكموا عليه بأنه  ،وهو ال جيوز عندهم، تكون الصفة أعرف من املوصوف

إذا وصف به اإلشارة أو  ، أي:يف رتبة العلم، وهذا ال خيلصهم من البواقي

صارت الصفة أعرف من  - أو ذو األداة، وهو مضاف إىل الضمري املوصول

  املوصوف؛ ألنه يف رتبة العلم، وهو أعرف مام بعده عندهم.

وال أرى امتناع ذلك؛ ألن العلة يف اكتسابه رتبة ما أضيف إليه من سائر 

  .إضافته إىل الضمري ه عنداملعارف موجودة في

  

!!!!! 

   

                                                                                                                                               
، فهو يف رتبة الرجل فكيف يكون أعرف املعارف؟! وكذا اإلشارة »جاءين رجل فأكرمته«نحو: 

من املؤلف ». رمت هـذا الرجلجاءين رجل فأك«إىل غري احلارض يف رتبة املشار إليه نحو: 

 اهللا تعاىل.  رمحه



 المرفوعات   ٦٦
 [   [المرفوعات

  املرفوعات
  ]باب المبتدأ والخبر[

ٌد َنبِيُّنا«، و»َربُّنا اهللاُ«َكـ ،: بَاٌب: اُملْبَتَدأ واْخلَُرب َمْرُفوعانِ ص  ».ُحممَّ
خفوضات، وقد وامل هذا رشوع منه يف مرفوعات األسامء واملنصوبات ش:

وحرف، وذكر أحكام احلروف، وأهنا مبنية، ثم  تقدم أن الكلمة: اسم وفعل

 ، وذكر أن االسم ينقسم إىل: معربواألمر فعال، املايض واملضارعأحكام األ

ر املعرب لطول الكالم عليه، وكان  ومبني، وقدم املبني لقلة الكالم فيه، وأخَّ

ا  األوىل تقديمه؛ ألن البناء عدم اإلعراب، وكيف يعرف الطالب عدم يشء ولـمَّ

  يعرف ذلك اليشء؛ ولكنه حذا حذو ابن مالك يف ألفيته.

  :واملرفوعات سبعةهذا، 

ا، وخرب إنَّ وأخواهتا، املبتدأ وخربه، والفاعل ونائبه، واسم كان وأخواهت

وهي أربعة، وبعضهم عدها مخسة، كاملصنف، فكل اسم مرفوع ال  ،والتوابع

  خيرج عن واحد من هذه السبعة.

 
مل اللفظية لإلسناد، فاالسم : هو االسم املرفوع املجرد عن العواتدأفاملب

ٌ ﴿نحو:  ،واملؤول به .»زيد قائم«نحو:  يشمل االسم الرصيح ْ َ  
ْ
ا ُ ُ َ ن 

َ
َوأ

 ْ ُ)١(
  ».صياُمُكم خٌري لكم« ؛ ألنه يف تأويل]١٨٤[البقرة ﴾

وخرجت عن حدِّ املبتدأ األسامُء التي دخلت عليها العوامل اللفظية، 
                                                             

: فعل مضارع تصوموا: الواو استئنافية، أن: حرف مصدري ونصب. وأن: اإلعراب -)١(

منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل، 

: خرب مرفوع وعالمة خريواملصدر املؤول من أن والفعل املقدر بصيامكم يف حمل رفع مبتدأ. 

  : جار وجمرور متعلق بخري.لكمرفعه الضمة الظاهرة. 

 حيث جاء املبتدأ مصدرا مؤوال، والتقدير: صومكم.: قوله تعاىل: ﴿أن تصوموا﴾، الشاهد فيه



 ٦٧      ]والخبر المبتدأ باب[

، لعدم اإلسناد، وإن قلنا: إهنا »واحد، اثنان، ثالثة« ، نحو:وكذلك أسامء العدد

وقد مثل له  .هذا واحد فهي أخبار، ال مبتدءات أخبار عن مبتدأ حمذوف تقديره

مرفوع وعالمة رفعه الضمة، مبتدأ »: اهللا«، فـ»حممد نبينا«، و»اهللا ربنا«بـ

  مضاف إليه. والضمريوهو مضاف خرب، »: رب«و

 
وإن متت به فإنه ؛ فخرج الفاعل .بتدأ فائدة: هو املسند الذي تتم به مع املواخلرب

لكنه غري مسند، بل مسند إليه؛ ألهنم  - »أقائم الزيدان«مع املبتدأ فائدة يف باب 

  سد مسد اخلرب، وسيأيت تفصيله. فاعل»: الزيدان«مبتدأ، و»: قائم«قالوا: إنَّ 

***  

ارِ «َنْحُو:  ،ص: وَيَقُع اُملْبَتَدُأ َنِكَرًة إْن َعمَّ َأْو َخصَّ  ٌ ﴿، و»َما َرُجٌل يف الدَّ
َ
ِ إ
َ
 أ

 َ  ِ )١(ا
ٌ ﴿، و]٦٠[النمل ﴾ ْ َ َ ٌ  َو ِ ْ  ٌ ْ َ ِ ِكٍ  ّ

ْ)٢(
 َمخُْس «، و]٢٢١[البقرة ﴾

  .»َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ اهللا
ليه، واحلكم األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة ال نكرة؛ ألنه حمكوم ع ش:

ا فاملحكوم عليه غري جمهول؛ أو خاص لكنه إذا كان عاما ،عىل املجهول ال يفيد

فقد  »ما رجل يف الدار«فإذا قلت:  ،عىل أفراد مسامه يف العموم حكمٌ  اخلرب ألن

  نفيت الكون يف الدار عن كل رجل.
                                                             

اإلعراب: أإلٌه: اهلمزة لالستفهام، إله: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. مع: ظرف  -)١(

مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف واهللا: لفظ اجلاللة مضاف إليه 

لة متعلق بمحذوف تقديره: كائن أو استقر يف جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، وشبه اجلم

  حمل رفع خرب املبتدأ.

 : قوله تعاىل: ﴿أإلٌه﴾، حيث جاء مبتدًأ، وهو نكرة عام؛ ملجيئه يف سياق االستفهام.الشاهد فيه

اإلعراب: ولعبد: الواو حرف عطف، والالم حرف ابتداء، عبد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه  -)٢(

نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. خري: خرب مرفوع وعالمة الضمة الظاهرة. مؤمن: 

  رفعه الضمة الظاهرة. من مرشك: جار وجمرور متعلق بخري.

 ».مؤمن«: قوله تعاىل: ﴿لعبد﴾، حيث جاء مبتدًأ، وهو نكرة خاص؛ لوصفه بـالشاهد فيه



 المرفوعات   ٦٨

رجٌل «قلت: فأشبه املعرفة، فإذا  ؛ويف اخلصوص ُحْكٌم عىل يشء خاص

مبتدأ، »: رجل«، فـ»مؤمن«فقد ختصص رجل بوصفه بـ »مؤمٌن خٌري من مرشكٍ 

  خربه.»: خري«و

، »صلوات«بإضافتها إىل  »مخس«مبتدأ، وقد ختصصت  »مخس صلوات«و

  يف حمل رفع خرب املبتدأ. ، واجلملةض ومفعول به وفاعلمافعل »: كتبهن اهللا«

: مبتدأ وهو نكرة، »إله«اهلمزة  لالستفهام االستنكاري، و»: أإله مع اهللا«و

جاز وقوع  استنكارياً االستفهام وإن مل يكن  .وهو عام ،إلهٌ  الأي:  ،فمعناه: النفي

  .»رجل يف الدار؟ هل«، و»أرجل يف الدار«نحو:  ،النكرة بعده مبتدأ

 
ُس وَ ﴿و »َزْيٌد َأبُوُه قائمٌ «َكـ ،ابِطٌ ص: َواْخلََربُ ُمجَْلٌة َهلَا رَ  َ َىَ  ِ ْ

َ  ا ِ
َ
 ذ

 ٌ ْ َ
 ﴿و ]٢٦[األعراف ﴾

ُ َ ْ   َ ا
ُ َ ْ ُجُل «و ]٢- ١[احلاقة ﴾ا ، إِالَّ يف »َزْيٌد نِْعَم الرَّ

 ﴿نحِو: 
ْ ُ

  َ ُ  ُ ٌ  ا َ َ
)١(أ

 .]١[اإلخالص ﴾
وذلك أن اخلَرب خٌرب عن املبتدأ، فإذا  ؛رابط اأي: ويقع اخلرب مجلة هل ش:

  صح؛ ألنك أخربت عن زيد بالقيام.» زيد قائم«قلت: 

أن يكون ال يصلح » قام رجل«فـ »زيد قام رجل«ن اخلرب مجلة مثل: أما إذا كا

زيد؛ ألن زيدا مل خترب عنه بيشء، وإنام أخربت بأن الرجل قام، فإذا عن  خرباً 

فال  ؛عن زيد بأن الرجل قام يف دار زيدفقد أخربت » قام رجل يف داره«قلت: 

  حتى تكون خربًا عنه. بد إذاً من رابط يربطها باملبتدأ

                                                             
تقديره أنت يف حمل رفع. هو: اإلعراب: قل: فعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضمري مسترت  - )١(

ضمري يف حمل رفع مبتدأ. اهللا: لفظ اجلاللة مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أحد: خرب 

  للمبتدأ الثاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ومجلة اهللا أحد يف حمل رفع خرب املبتدأ هو.

وخربه الواقع مجلة؛ » هو«ج إىل رابط بني املبتدأ : قوله تعاىل: ﴿اهللا أحد﴾، حيث مل حتتالشاهد فيه

 الذي بمعنى الشأن.» هو«ألهنا نفس املبتدأ 



 ٦٩      ]والخبر المبتدأ باب[

  :والروابط أربعة

  كام مثلنا. : الضمرياألول

َ وَ ﴿نحو:  ،: اسم اإلشارةالثاين ِ ٌ ْ َ  َ ِ
َ
ََى ذ ْ

)١(ُس ا
»: لباس«، فـ﴾

اإلشارة؛ ألن  ، والرابطهُ من مبتدأ وخرب خربُ  مجلةٌ  »ذلك خري« مبتدأ، ومجلةُ 

  أي: اللباس. ،املراد ذلك

 ﴿ ، نحو:: إعادة املبتدأ بلفظهوالثالث
ُ َ ْ َ ا  

ُ َ ْ )٢(ا
»: ما احلاقة«، فجملة: ﴾

  الثانية هي األوىل.» احلاقة«إعادة املبتدأ بلفظه؛ ألن  ، والرابط»احلاقة« خرب عن

 »نعم الرجل«مبتدأ، و» زيد«، فـ»زيد نِْعَم الرجل« ، نحو:: العمومالرابع

ألن زيدًا داخل يف عموم والرابط بينهام العموم  ،»زيد«وفاعل خٌرب عن  فعل

بل هو  ،يف عمومه وليس داخالً  زيد هو الرجل الرجل، هذا كالمه، والظاهر أن

» زيد«املخصوص باملدح، ثم قدم » زيد«، فـ»نعم الرجل زيد« نفسه؛ ألن أصله

  فصار مبتدأ.

الذي هو اجلملة - وإذا كان املبتدأ ضمري الشأن فال حيتاج إىل رابط؛ ألن اخلرب 

ر الذي أي: الشأن واألم ،هو مري الشأن يف املعنى؛ ألن املرادنفس ض وه -بعده

  ».هو«هي نفس » اهللا أحد« ، فجملة»اهللا أحد«أريده: 

                                                             
اإلعراب: ولباس: الواو استئنافية، لباس: مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -)١(

ل التقوى: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة للتعذر. ذلك: ذا: اسم إشارة يف حم

رفع مبتدأ ثان، والالم للبعد، والكاف: حرف خطاب. خري: خرب املبتدأ الثاين مرفوع وعالمة 

  رفعه الضمة الظاهرة، ومجلة ذلك خري يف حمل رفع خرب املبتدأ لباس.

، وخربه »لباس«: قوله تعاىل: ﴿ذلك﴾، حيث جاء اسم اإلشارة رابطا بني املبتدأ الشاهد فيه

 الواقع مجلة.

اب: احلاقة: مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ما: اسم استفهام يف حمل اإلعر -)٢(

رفع مبتدأ ثان. احلاقة: خرب ما مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ومجلة ما احلاقة يف حمل رفع 

  خرب املبتدأ احلاقة.

 ، هو إعادة املبتدأ بلفظه.»اقةاحل«: قوله تعاىل: ﴿ما احلاقة﴾، حيث جاء الرابط بني املبتدأ الشاهد فيه



 المرفوعات   ٧٠

 
ُ ﴿ ، نحو:ص: َوَظْرفًا َمْنُصوباً 

ْ
  َوا

َ َ ْ َ
ْ  أ ُ ِ)١(

، وَجارًا ]٤٢[األنفال﴾
ُ ﴿، كـوَجمُْروراً  ْ َ ْ ِ  ا َ  رَّبِ  ّ ِ

َ َ ْ )٢(ا
ُقُهَما  .]٢[الفاحتة﴾  أو» ُمْسَتِقرٍ «بِـوَتَعلُّ

 َحمُْذوَفِني. »رَّ اْستقَ «
 وراً، وال بد من عامل ينصب الظرفوجاراً وجمر أي: ويقع اخلرب ظرفاً  ش:

  ويقدر العامل: ،ويعمل يف حمل اجلار واملجرور

 إما فعالً؛ ألن األصل يف العامل الفعل. ·

  اخلرب اإلفراد.وإما اسًام؛ ألن العامل املحذوف هو اخلرب يف احلقيقة، واألصل يف  ·

، وإنام اختلفوا يف األرجح أو فعل باسمٍ  وقد اتفقوا عىل أنه جيوز أن يقدر

متعلق بفعٍل حمذوف  خربٌ  مكان ظرُف »: أسفل«مبتدأ، و»: الركب«فـ .منهام

  اسم يعمل عمل الفعل.بينصبه، أو 

أو ما شاهبه ودل عليه الكالم؛  بل هو ،»استقر«أو » مستقر«فظ وال يشرتط ل

أو حاصل؛ ألنه يلزم من  فقد دل عىل أنه مستقر أو كائن» زيد عندك«فإذا قلت: 

  .كونه عندك أّي هذه

أو  »قاعداً «يدل عليه الكالم؛ فال تقدر  الوال يصح أن يقدر كونا خاصا؛ ألنه 

وأما الكون  ومل يدل عليه، تضمنهمل ي» عندك«؛ ألن قولك: »قائام«، أو »مضطجعا«

  ودل عليه؛ ألنه كون عام ال خيلو عنه. فقد تضمنه واحلصول واالستقرار
                                                             

اإلعراب: والركب: الواو حالية، الركب: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أسفل:  -)١(
ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بمحذوف خرب املبتدأ. منكم: جار 

  ».أسفل«وجمرور متعلق بـ
 جاء اخلرب ظرفا.: قوله تعاىل: ﴿أسفل﴾، حيث الشاهد فيه

: الالم حرف جر، واهللا: هللا: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. احلمد: اإلعراب -)٢(
لفظ اجلاللة اسم جار جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف 

مضاف : نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. ورب ربخرب املبتدأ يف حمل رفع. 
  : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل.العاملنيو

 : قوله تعاىل: ﴿هللا﴾، حيث جاء اخلرب شبه مجلة جارا وجمرورا.الشاهد فيه



 ٧١      ]والخبر المبتدأ باب[

 
ات، و ماِن َعِن الذَّ ٌل.» اللَّيَلَة اِهلَالُل «ص: َوَال ُخيُْرب بالزَّ  ُمَتأوَّ

اخلرب ال يصح اإلخبار عن اجلسم بالزمان؛ ألن أي  .املراد بالذات: اجلسم ش:

  صح؛ ألن القائم هو زيد، وزيد هو القائم.» زيٌد قائمٌ «هو نفس املبتدأ، فإذا قلت: 

كائن «فإن تقديره: » زيٌد عندك«أما ظرف املكان فيصح؛ ألنك إذا قلت: 

  ، واملقدر هو اخلرب يف الواقع.»مستقر«أو » عندك

  ».الصيام يوم كذا«، و»السفُر غداً «فتقول:  ،َعَرُض فيصح اإلخبار عنه بالزمانأما ال

» الليلَة طلوع اهلالل«مؤول، وتقديره: » الليلة اهلالل«وقول العرب: 

  .)١(مبتدأ مؤخر»: طلوع«خرب مقدم، و»: الليلة«فـ

***  

 ، نحو:أْو َنْفٍي  ْعَتِمٍد َعَىل اْستِْفَهامٍ ِن اْخلََربِ َمْرُفوُع َوْصٍف مُ عَ  يص: َوُيْغن
 ».َما َمْرضوٌب اْلَعْمرانِ «، و»َأقاِطٌن َقوُم َسْلَمى«

إذا اعتمد » مرضوب«، واسم املفعول مثل: »ضارب«اسم الفاعل مثل:  ش:

فيحتاج اسم الفاعل إىل فاعل،  ؛الفعل املضارع َعِمَل َعَمَل  عىل نفي أو استفهام

  واسم املفعول إىل نائب فاعل.

 ،فاعٌل سدَّ مسدَّ اخلرب »الزيدان«مبتدأ و» مقائ«، فـ»أقائم الزيدان«فإذا قلت: 

؛ ألنه ال يقال: اً مقدم اً خرب» قائم«، واً مبتدأ مؤخر» الزيدان«وال يصح أن يكون 

فلام أفرد الوصف عرفنا أنه حل حمل الفعل؛ ألن  ،»قائامن«الزيدان قائم، بل 

  الفعل يفرد مع املثنى واجلمع.

                                                             
تسامح؛ ألن الذات تطلق عىل اجلسم والعرض، ولو » وال خيرب بالزمان عن الذات«ويف قوله:  -)١(

؛ ألن طلوع اهلالل ذات وقد أخرب عنه بالزمان، وكذا السفر قال: عن العني أو اجلسم لكان أوىل

 عرض، فهو ذاٌت، ويصح اإلخبار عنه بالزمان. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.



 المرفوعات   ٧٢

 
ُد اْخلَربُ ص: َوَقْد  َُدودُ ﴿ ، نحو:َيتَعدَّ

ْ
ُر ا

ُ َ ْ
َ ا ُ )١(َو

 .]١٤[الربوج﴾
ثان، خرب  »الودود«خرب أول، و» الغفور«اآلية، فـ ، نحوجيوز تعدد اخلرب ش:

   .خامسخرب » فعال«رابع، وخرب  »املجيد«، وثالثخرب  »العرش  ذو«و

ر لكل خرب مبتدأ حمذوفاً وبع ذو هو «، و»الودود هو«تقديره: و، ضهم قدَّ

  .، ... الخ، ونفى التعدد»العرش

معطوف عىل  »شاعر«؛ ألن »زيد كاتب وشاعر«و: هذا، وال تعدد يف نح

خرب عن أحدهام، » كاتُب «؛ ألن »لزيدان كاتب وشاعرا«اخلرب، وال يف نحو: 

 ؛ ألن التقدير: هذا»هذا حلو حامض«خرب عن اآلخر، وال يف نحو:  »شاعر«و

  ألنه خرب. رفوعان، فرفع كل واحدديرهم، والظاهر التعدد؛ ألهنام م. هذا تقمرٌّ 

 
مُ  ار َزْيدٌ «نْحُو:  ،ص: َوَقْد َيَتَقدَّ  ».َأْيَن َزْيدٌ «، و»يف الدَّ

  أي: قد يتقدم اخلرب: ش:

  ».يف الدار زيد« ، نحو:إما جوازاً 

االستفهام له صدر الكالم، فال ؛ وذلك ألن »أين زيد«نحو:  وإما وجوبا:

  يعمل فيه ما قبله.

نكرة، ومل جيز االبتداء به إال »: رجل«؛ وذلك ألن »يف الدار رجل«ونحو: 

  حني تأخر.

 ،يف املبتدأ ضمري عائد عىل اخلرب ، وهو إذا كان»عىل التمرة مثلها زبداً «ونحو: 

                                                             
اإلعراب: وهو: الواو حرف عطف، هو: ضمري يف حمل رفع مبتدأ. الغفور: خرب مرفوع  -)١(

  ة رفعه الضمة الظاهرة.وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. الودود: خرب ثان مرفوع وعالم

 : قوله تعاىل: ﴿الغفور الودود ..﴾، حيث أخرب عن املبتدأ بعدة أخبار.الشاهد فيه



 ٧٣      ]والخبر المبتدأ باب[

عاد الضمري ِمن » مثُلها زبدا عىل التمرة«وذلك ألنك لو قدمت املبتدأ وقلت: 

  متقدم لفظا ورتبة عىل متأخر لفظا ورتبة، وهو ال جيوز عندهم.

 
ــْد  ــلٌّ ِمــَن اُملْبَتــَدأص: َوَق ــربِ  ُحيْــَذُف ُك مٌ ﴿ ، نحــو:واْخلَ

َ
ــ ْمٌ  َ ــ

َ
 

 
َ
ون ُ َ)١(

 َعَلْيُكْم َأنُتْم. ، أي:]٢٥[الذاريات ﴾
َ ﴿نحو:  فاألول .واخلرب إذا فهم من الكالم قد حيذف كل من املبتدأ ش: َو

 ْ َ ِ  َ دَْراَك 
َ
  أ

ٌ َ ِ َ ٌر 
َ)٢(

رَةٌ ﴿أي: هي نار، ونحو:  ]١١- ١٠[القارعة ﴾ ُ

َ َ َ َ
)٣(أ

  أي: هذه سورة، فحذف املبتدأ هنا. ]١[النور﴾

﴿نحو:  والثاين
َ ِ ٌ وِ

ِ َ دَآ ُ ُ ُ
)٤(أ

أي: وظلها دائم، فحذف  ]٣٥[الرعد ﴾

  اخلرب هنا.

                                                             
اإلعراب: سالم: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واخلرب حمذوف تقديره: عليكم.  -)١(

ون: نعت قوم: خرب مبتدأ حمذوف تقديره أنتم، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. منكر
  مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل.

.. قوم﴾، حيث حذف اخلرب يف األوىل، وتقديره: عليكم، الشاهد فيه : قوله تعاىل: ﴿سالم 
 وحذف املبتدأ من الثانية، وتقديره: أنتم، كل ذلك جوازا.

راك: فعل ماض اإلعراب: وما: الواو حرف عطف، ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ. أد -)٢(
مبني عىل الفتح املقدر للتعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف حمل رفع، والكاف ضمري 
يف نصب مفعول به، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ ما. ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ. 

ر: خرب ملبتدأ هيه: هي: خرب ما يف حمل رفع، واهلاء للسكت، واجلملة يف حمل نصب مفعول به. نا
حمذوف تقديره هي، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. حامية: نعت مرفوع وعالمة رفعه 

  الضمة الظاهرة.
 املقدر.» هي«املبتدأ:  -جوازا-: قوله تعاىل: ﴿نار﴾، حيث حذف الشاهد فيه

ة. اإلعراب: سورة: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذه، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر -)٣(
أنزلناها: فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بنون العظمة، والنون يف حمل رفع فاعل، ها: 

  ضمري يف حمل نصب مفعول به، واجلملة يف حمل رفع نعت لسورة.
 ، جوازا.»هي«: قوله تعاىل: ﴿سورة﴾، حيث حذف املبتدأ املقدر: الشاهد فيه

الضمة الظاهرة، وأكل مضاف وها: ضمري يف حمل : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه أكلها: اإلعراب -)٤(
: الواو حرف عطف، ظل: وظلها: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. دائمجر مضاف إليه. 

معطوف عىل أكل، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وظل مضاف وها: ضمري يف حمل جر 
  مضاف إليه، واخلرب حمذوف تقديره: دائم، دل عليه ما قبله.

 ، جوازا.»دائم«: قوله تعاىل: ﴿وظلها﴾، حيث حذف اخلرب املقدر: الشاهد فيه



 المرفوعات   ٧٤

 
يِح، واْحلَاِل اُملْمتَنِع »َلْوَال «ص: َوَجيُِب َحْذُف اْخلََربِ َقْبَل َجَواَيبْ  ِ ، واْلِقَسِم الرصَّ

َحيةِ » َواِو اُملَصاَحَبةِ «َكْوُهنا َخَربًا، وبَْعَد  ِ  ﴿ ، نحو:الرصَّ
َ ْ َ  ْ ُ َ

 أ
ُ َ

 

 َ ِ ِ ْ ُ
ِيب َزَيدًا قائامً «، و»َلُعْمُرَك ألَفَْعَلنَّ «، و]٣١[سبأ﴾  ».ُكلُّ َرُجٍل وَضيَْعتُهُ «، و»َرضْ

  يف هذه املواضع، وهي أربعة: وجوباً  أي: وحيذف اخلرب ش:

 ، نحو:: قبل جواب لوال؛ ألنه قد فهم املقصود فال حيتاج إىل ذكرهاألول

﴿ ْ ُ َ
 أ

َ ْ َ َ ِ ِ ْ ُ  
ُ َ)١(

، مبتدأ، وخربه مقدر دل عليه الكالم»: أنتم«فـ ﴾

  .امأو نحوه أو أضللتمونا صددمتونا أي:

»: عمرك«، فـ»علنَّ َلَعْمُرَك ألف« ، نحو:قبل جواب القسم الرصيح]: الثاين[

  ال يستعمل إال يف القسم.» لعمرك«تقديره: قسمي؛ ألن  ،حمذوف مبتدأ، واخلرب

 نحو: القسمفإنه يستعمل يف » عهد اهللا« ، نحو:بالرصيح عن غريهواحرتز 

أنه إذا  لكن يلزمهم ،»عهُد اهللا جيب الوفاء به«نحو:  ويف غريه »عهُد اهللا ألفعلن«

وليس  جوبا؛ ألنه كالم قد دل عىل القسماستعمل يف القسم أنه حيذف اخلرب و

  ».عهد اهللا ألفعلن«حمتمالً نحو: 

، »أكيل السويق ملتوتاً « ، نحو:ل املمتنع كوهنا خرباً : قبل احلاوالثالث

حال؛ ألن األكل ال يوصف »: ملتوتاً «مفعول، و»: السويق«مبتدأ، و»: أكيل«فـ

 إذا كان وت، فاخلرب حمذوف تقديره: ثابت إذا كان ملتوتًا، أو: حاصلبأنه ملت

، وكذلك حيذف اخلرب مع احلال التي يصلح ألن تكون خربًا إذا نصبت ملتوتا

  هذه احلال؛ ألنه يمتنع كوهنا خربًا إذا نصبت. 
                                                             

اإلعراب: لوال: حرف امتناع لوجود. أنتم: ضمري يف حمل رفع مبتدأ خلرب حمذوف تقديره: صددمتونا.  -)١(

خرب لكنا: الالم واقعة يف جواب لوال، كنا: فعل ماض ناسخ، نا: ضمري يف حمل رفع اسم كان. مؤمنني: 

  كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة: جواب لوال.

.. لكنا﴾، حيث حذف اخلرب وجوبا قبل جواب الشاهد فيه ، »لوال«: قوله تعاىل: ﴿لوال أنتم 

 والتقدير: لوال أنتم صددمتونا لكنا ...



 ٧٥      ]والخبر المبتدأ باب[

مبتدأ، »: كل«، فـ»كلُّ رجٍل وَضيَعتُهُ « ، نحو:»واو املصاحبة«: بعد الرابع

دلت عىل اخلرب، بمعنى املعية، فاملعية قد  والواو، »كل«معطوف عىل »: ضيعته«و

  أي: مع ضيعته. ،يره: مقرونانفتقد

 هو اخلرب، فكأنه قال: »وضيعته«بمعنى مع، فيكون » الواو«: إن وقد يقال

كون تونصبت ضيعته، ويبعد أن  ، هذا إذا مل تكن الواو عاطفة»تهمع ضيع«

  فتكون الواو عاطفة. إال أن يكون السامع برفع ضيعة حرًفا بمعنى املعية،

  

!!!!! 

   



 النواسخ باب   ٧٦

  باب النواسخ

 النَّواِسُخ ِحلُْكم اُملَبَتدأ واْخلَِرب َثَالَثُة َأْنَواٍع:ص: 
» بَاَت «و» َظلَّ «و» َأَضْحى«و» َأْصَبَح «و» َأْمسى«و» َكانَ «َأَحُدَها: 

 ،»َما َدامَ «و» َما بَِرَح «و» َما اْنَفكَّ «و» َما َفتَِئ «و» َما َزاَل «و» َليَس «و» َصارَ «و
نَّ  ، وَيْنِصْبَن اْخلََربَ َخَربًا َهلُ َفعَن اُملَبَتدَأ اْسًام َهلُنَّ  ﴿ ، نحو:َفَريْ

َ
ن

َ
َ  َو  َر

 
ً
ا ِ

َ)١(
 .]٥٤[الفرقان﴾

وتنسـخ  هذه نواسخ املبتدأ واخلرب، وسميت نواسخ ألهنا تدخل عليهام ش:

ويسـمى تشبيها بالفاعل وهي ترفع املبتدأ  ،»كان وأخواهتا: «فاألول حكمهام.

  .تشبيها باملفعول به ويسمى خربها، وتنصب اخلرب اسمها

  .هلا اً روترفع اخلبـر خبـ هلا، وهي تنصب املبتدأ اسامً  ،»إنَّ وأخواهتا: «والثاين

  .نتنصبهام مجيعًا عىل أهنام مفعوالوهي  »َظنَّ وأخواهتا: «والثالث

  كان وأخواتها] -١[

منها تعمل بغري رشط،  ثامنية :لفظةً فهي ثالث عرشة » ن وأخواهتاكا«فأما 

 ».ليس«و »صار«و» بات«و» ظل«و» أضحى«و »أصبح«و »أمسى«و» كان«وهي: 

زال، «والدعاء، وهي:  وهو النهي ،النفي أو شبهه ابرشط أن يدخل عليه وأربعة

َ ﴿نحو:  فالنفي». برحوفتئ، وانفك، و ِ ِ َ ْ ُ  
َ
ن

ُ
َا َ  

َ
)٢(َو

» ال«فـ؛ ]١١٨[هود ﴾

                                                             
كان مرفوع وعالمة  اإلعراب: وكان: الواو استئنافية، كان: فعل ماض ناسخ. ربك: اسم -)١(

رفعه الضمة الظاهرة، الكاف: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. قديرا: خرب كان منصوب وعالمة 

  نصبه الفتحة الظاهرة.

  ».قديرا«، ونصبت اخلرب »رب«املبتدأ » كان«: قوله تعاىل: ﴿رب .. قديرا﴾، حيث رفعت الشاهد فيه

اإلعراب: وال: الواو حرف عطف، ال: حرف نفي. يزالون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  -)٢(

ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع اسم يزال. خمتلفني: خرب يزال 

  منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل.

 ».ال النافية«؛ ألنه سبق بـ»كان«عمل » لونيزا«: قوله تعاىل: ﴿ال يزالون﴾، حيث أعمل الشاهد فيه



 ٧٧      ]وأخواتها كان - ١[

اسمها،  وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو : فعل مضارع مرفوع،»يزالون«ونافية، 

  : خرب يزال منصوب وعالمة نصبه الياء.»خمتلفني«و

  : نحو قول الشاعر:والنهي

ــ - ١٢
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  كقول الشاعر: والدعاء

١٣ -  
َ
 أ

َ
ـال

َ
ـ ي

َ
ِ ي

َ
ـل

ْ
 ا اس

َ
ِـ  ا

َ َ
 

َ
 
َ
ار

َ
  ا د

  

 وَ   
َ

 ال
َ
  ز

َ
ـــرُ  ال

ْ
ط

َ
ِـــِك الق ئ

َ ْ
ر
َ
ِ ال 

َ
ه
ْ
ـــن

ُ
م

)٢(
  

 

                                                             
املعنى: يطلب الشاعر إىل صاحبه أن يستعد للموت ويكثر من ذكره ألن نسيان املوت وعدم  -)١(

ذكره جيعالن صاحبهام منغمسا يف الشهوات وحمبا للدنيا، فيضل ضالال واضحا ويبعد عن 

  سبيل اهلدى.

، منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة اإلعراب: صاح: منادى مرخم بحرف نداء حمذوف

منع من ظهورها اشتغال املحل باحلركة املناسبة  -املحذوفة ختفيفا-عىل ما قبل ياء املتكلم 

للياء، وياء املتكلم املحذوفة يف حمل جر مضاف إليه. شمر: فعل أمر مبني عىل السكون، 

: الواو حرف عطف، ال: والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنت يف حمل رفع فاعل. وال

ناهية. تزل: فعل مضارع ناقص جمزوم، واسمه ضمري مسترت تقديره أنت. ذاكر: خرب تزل 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف واملوت: مضاف إليه جمرور وعالمة جره 

لظاهرة، الكرسة الظاهرة. فنسيانه: الفاء استئنافية، نسيان: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا

ونسيان مضاف واهلاء يف حمل جر مضاف إليه. ضالل: خرب نسيان مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

  الظاهرة. مبني: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

االسم الذي هو الضمري املسترت، » زال«، حيث رفعت »وال تزل ذاكر املوت«: قوله: الشاهد فيه

 ، الذي هو أخو النفي.»ال«بحرف النهي » زال«سبقت  عىل أنه خربها، وقد» ذاكر«ونصبت 

املعنى: ينادي الشاعر دار حبيبته، ويدعو هلا بالسالمة من عوادي الدهر، وأن يظل املطر  -)٢(

  منسكبا يف ربوعها لتبقى خرضة نرضة.

: اإلعراب: أال: أداة استفتاح وتنبيه. يا: حرف نداء، واملنادى حمذوف والتقدير: يا هذه. اسلمي

فعل أمر مبني عىل حذف النون، والياء ضمري يف حمل رفع فاعل. يا: حرف نداء. دار: منادى 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ودار مضاف ومي: مضاف إليه جمرور وعالمة جره 

الفتحة ألنه ممنوع من الرصف. عىل: حرف جر. البىل: اسم جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة 

الواو حرف عطف، ال: حرف دعاء. زال: فعل ماض ناقص. منهال: خرب زال  للتعذر. وال:

مقدم، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. بجرعائك: جار وجمرور، وجرعاء مضاف 

  والكاف يف حمل جر مضاف إليه. القطر: اسم زال مؤخر، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

االسم ، ونصبت اخلرب، وقد تقدم » زال«حيث رفعت  ،..»وال زال منهال «: قوله: الشاهد فيه

 ».ال«حرف يدل عىل الدعاء وهو » زال«عىل 
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ِ ﴿ ، نحو:الظرفية املصدريةفرشطها أن تدخل عليها ما » دام«وأما 
َ ْو

َ
َوأ

 
ً ّ َ  ُ ْ َ ُد ةِ 

َ
ةِ َوا

َ
ِ

)١(
  مدة دوامي حيا. ، أي:]٣١[مريم ﴾

 »كان«مثل:  ،م أن هذه األفعال تعمل هذا العمل هي وما تصـرف منهاواعل

يع األحكام اآلتية، ، وقس الباقي فيام يمكن، وله مج»كائن«، و»كن«و »يكون«و

  ونحوها. »صار«إال ما اختص كالتي اختصت بمرادفة 

  [أحكام خبر كان وأخواتها]

  
ُط اْخلَربُ ص: وَقْد   ، نحو:َيَتَوسَّ

١٤ - ...............................  
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خرب  »سواء«فـ ،عىل االسم كام مثل خرب كان وأخواهتاوز تقدم أي: جي ش:

ُ ﴿قال اهللا تعاىل:  ،ها مؤخراسم »عامل«مقدم، و» يسل« ْ َ
 َ ْ َ َ  

ً ّ َ  
َ
ن

َ
َو

 َ ِ ِ ْ ُ ْ )٣(ا
  اسم كان مؤخر. »نرص«خرب مقدم، و» حقا«، فـ]٤٧[الروم ﴾

                                                             
: الواو حرف عطف، أوصاين: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر وأوصاين: اإلعراب -)١(

والنون للوقاية، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع، والياء يف حمل نصب مفعول به. 
: الواو حرف عطف، الزكاة: معطوف جمرور والزكاة: جار وجمرور متعلق بأوصاين. بالصالة

: فعل ماض ناقص. والتاء يف حمل رفع دمتمصدرية ظرفية.  ماوعالمة جره الكرسة الظاهرة. 
  : خرب دام منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.حيااسم دام. 

» ما«؛ ألنه تقدم عليه »كان«عمل » دام«: قوله تعاىل: ﴿ما دمت حيا﴾، حيث أعمل الشاهد فيه
 املصدرية الظرفية.

اإلعراب: سيل: فعل أمر مبني عىل حذف النون، وياء املخاطبة يف حمل رفع فاعل. إن: حرف  -)٢(
رشط جازم. جهلت: فعل ماض مبني عىل السكون والتاء يف حمل رفع فاعل، وهو فعل الرشط 

مفعول به منصوب لسيل وعالمة نصبه الفتحة وجوابه حمذوف دل عليه السياق. الناس: 
الظاهرة. عنا جار وجمرور متعلق بسيل. وعنهم: معطوف عىل املجرور السابق. فليس: الفاء 
للتعليل، ليس فعل ماض ناقص. سواء: خرب ليس مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

ول: معطوف عليه الظاهرة. عامل: اسم ليس مؤخر، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وجه
  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 ».عامل«عىل اسمها » سواء«: تقدم خرب ليس الشاهد فيه
اإلعراب: وكان: الواو حرف عطف، كان: فعل ماض ناسخ. حقا: خرب كان مقدم منصوب  -)٣(

نرص: اسم كان مؤخر ». نرص«وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. علينا: جار وجمرور متعلق بـ

= 



 ٧٩      ]وأخواتها كان خبر أحكام[

  
ُم اْخلََربُ   .»َلْيَس «و» َدامَ «إالَّ َخَربَ  ؛ص: وَقْد َيَتَقدَّ

ا أنه جيوز تقدم اخلرب عىل ذكر يف املوضع األول تقدم اخلرب عىل االسم، وذكر هن ش:

 باالتفاق.تقدمه فإنه ال جيوز  »دام«إال خرب  ،»عاملا كان زيد«كقولك:  ،واالسم الفعل

  وبعضهم أجاز، والعربة بالسامع. ففيه خالف، فبعضهم منع» ليس«وأما خرب 

 
 .»َصارَ «ص: وختَتصُّ اْخلَْمَسُة األَُوُل بَُمراَدَفِة 

 كان وأمسى وأصبح وأضحىوهي:  ،»صار«تستعمل بمعنى  أي: ش:

 ﴿ ، نحو:وظل
ً ّ َ ء  َ َ  ْ َ َ َ)١(
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رفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ونرص مضاف واملؤمنني: مضاف إليه جمرور وعالمة جره م

  الياء ألنه مجع مذكر سامل.

 واسمه، جوازا.» كان«بني الفعل » حقا«: قوله تعاىل: ﴿كان حقا .. نرص﴾، توسط اخلرب الشاهد فيه

ا ضمري مسترت اإلعراب: فكانت: الفاء حرف عطف، كانت: فعل ماض ناسخ، واسمه -)١(

تقديره هي يف حمل رفع. هباء: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. منبثا: نعت 

  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 ».صار«بمعنى » كان«: قوله تعاىل: ﴿كانت هباء﴾، حيث جاءت الشاهد فيه

ضمري يف حمل رفع  اإلعراب: فأصبحتم: الواو حرف عطف، أصبحتم: فعل ماض ناسخ، تم: -)٢(

اسم أصبح. بنعمته: جار وجمرور، متعلق بمحذوف حال. ونعمة مضاف واهلاء: يف حمل جر 

  مضاف إليه. إخوانا: خرب أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 ».صار«بمعنى » أصبح«: قوله تعاىل: ﴿أصبحتم﴾، حيث جاءت الشاهد فيه

اسم ظل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،  اإلعراب: ظل: فعل ماض ناسخ. وجهه: -)٣(

ووجه مضاف واهلاء ضمري يف حمل جر مضاف إليه. مسودا: خرب ظل منصوب وعالمة نصبه 

الفتحة الظاهرة. وهو: الواو حالية، هو: يف حمل رفع مبتدأ. كظيم: خرب مرفوع وعالمة رفعه 

  الضمة الظاهرة. واجلملة يف حمل نصب حال.

 ».صار«بمعنى » ظل«تعاىل: ﴿ظل﴾، حيث جاءت : قوله الشاهد فيه

اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب. عذاهبا: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،  -)٤(

= 
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أي: االْستِْغَناِء َعن  ،التَّاممبَجَواز  »َزاَل «و» َفتَئ «و» َلْيَس «ص: وَغُري 
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 التامة فاعل كان»: ذو«فـ ،﴾

  من األسامء الستة.مرفوع بالواو؛ ألنه 

 ﴿و
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َ
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َ
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ُ

رْض
َ

َواُت َوا َ ِ ا َ )٣(َدا
فاعل إال لكل واحد منها ليس  فاألفعال الثالثة، ﴾

  ».دامت« يف» الساموات«و ،»تصبحون«و» متسون«، وهو الواو يف: فقط

                                                                                                                                               
وعذاب مضاف واهلا: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. كان: فعل ماض ناسخ، واسمها ضمري 

به الفتحة الظاهرة. ومجلة مسترت تقديره هي يف حمل رفع. غراما: خرب كان منصوب وعالمة نص
  كان يف حمل رفع خرب إن.

 ».صار«بمعنى » كان«: قوله تعاىل: ﴿كان غراما﴾، حيث جاءت الشاهد فيه
اإلعراب: وإن: الواو حرف عطف، إن: حرف رشط. كان: فعل ماض تام فعل الرشط. ذو:  -)١(

ة: مضاف إليه فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسامء الستة. وذو مضاف وعرس
  جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

 فعال تاما؛ الستغنائه عن اخلرب.» كان«: قوله تعاىل: ﴿كان ذو عرسة﴾، حيث جاءت الشاهد فيه
اإلعراب: فسبحان: الفاء استئنافية، سبحان: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -)٢(

ه وعالمة جره الكرسة الظاهرة. حني: الظاهرة. وسبحان مضاف ولفظ اجلاللة مضاف إلي
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. متسون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 
ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل. وحني: الواو حرف عطف، 

ع مرفوع حني: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تصبحون: فعل مضار
  وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل.

 : قوله تعاىل: ﴿متسون .. تصبحون﴾، حيث جاءا فعلني تامني؛ الستغنائهام عن اخلرب.الشاهد فيه
اإلعراب: خالدين: حال منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل. فيها: جار وجمرور  -)٣(

ما: مصدرية ظرفية. دامت: فعل ماض تام، والتاء للتأنيث. السموات: ». خالدين«لق بـمتع
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الضمة الظاهرة. واألرض: الواو حرف عطف، األرض: 

  معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الضمة الظاهرة.

 فعال تاما؛ الستغنائه عن اخلرب.» ما دام«: قوله تعاىل: ﴿ما دامت السموات﴾، حيث جاء الشاهد فيه



 ٨١      ]وحدها كان تخص التي األحكام[

  التي تخص كان وحدها] [األحكام 

 
َطًة نْحُو: » انَ كَ «ص:و  .»َأْحَسَن َزْيداً  انَ ا كَ مَ «بَِجَواِز ِزَياَداِهتا ُمَتَوسِّ

   .وال تعمل ،خربإىل فال حتتاج إىل اسم وال  ة كانأي: جيوز زياد ش:

  : ورشط زيادهتا

  أن تكون بلفظ املايض.- )١

  .ليسا جاراً وجمروراً ، وأن تكون بني شيئني متالزمني- )٢

  ».أحسن«وفعل التعجب، وهو  التعجبية» ما«، فإهنا توسطت بني مثل ما مثل به

  
ْ َيْلَقَها َساِكٌن وَال َضِمُري ْص ها اَملْجُزوِم وَ ص: وَحْذِف ُنوِن ُمَضاِرعِ  ًال إْن َمل

 .َنْصٍب ُمتَِّصٌل 
نون مضارعها املجزوم، إن مل يوقف  بجواز حذف» كان«أي: وختتص  ش:

  :وبرشطعليها، 

وا﴿ ، مثل:أن ال يكون بعدها حرف ساكن ُ َ َ  َ ِ ِ ا
ُ َ  ْ

َ)١(
  .]١[البينة ﴾

  ».إن يكنه فلن تسلط عليه« ، مثل:وال ضمري نصب متصل

                                                             
اإلعراب: مل: حرف جزم ونفي وقلب. يكن: فعل مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه  -)١(

السكون، وحرك اللتقاء الساكنني. الذين: اسم موصول يف حمل رفع اسم كان. كفروا: فعل 

هلا من ماض مبني عىل الضم، والواو يف حمل رفع فاعل. واجلملة صلة املوصول ال حمل 

اإلعراب. من أهل: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من املوصول. وأهل مضاف، 

والكتاب: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. واملرشكني: الواو حرف عطف، 

املرشكني: معطوف جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل. منفكني: خرب يكن، منصوب 

  ه مجع مذكر سامل.وعالمة نصبه الياء ألن

غري حمذوفة النون؛ التصال » يكن«قوله تعاىل: ﴿مل يكن الذين﴾، حيث جاءت  :الشاهد فيه

 الساكن هبا.
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ـــــن ـــــاءُ  و  واإلخ

ُ
ة
ّ
د
َ
ـــــو ا

)٢(
  

 

  
ضًا َعَنها  ا َأْنَت َذا َنَفرٍ «يف ِمْثل: » َما«ص: وَحْذفِها وْحَدَها ُمَعوِّ ، »)٣(أمَّ

                                                             
اإلعراب: ومل: الواو حرف عطف، مل: حرف نفي وجزم وقلب. أك: فعل مضارع جمزوم بلم  -)١(

مسترت تقديره أنا. وعالمة جزمه السكون عىل النون املحذوفة للتخفيف، واسم أكن: ضمري 
  بغيا: خرب أكن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

، فحذفت »أكونُ «؛ ألن أصلها »أكن«: قوله تعاىل: ﴿مل أك﴾، حيث حذفت نون الشاهد فيه
 الضمة للجازم، والواو اللتقاء الساكنني، والنون للتخفيف.

لكم ونازال يف جواركم، وكان بيني وبينكم املعنى: يوبخ الشاعر من خياطبه، قائال له: كنت مواليا  -)٢(
  ألفة ومودة، ثم انحرفت عنكم إىل غريكم، وما ذاك إال ألنكم غري أهل للجوار واملودة.

اإلعراب: أمل: اهلمزة لالستفهام اإلنكاري، مل: حرف نفي وجزم وقلب. أك: أصلها: أكن، 
، وهو جمزوم وعلمة وحذفت النون للتخفيف، فعل مضارع ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب

جزمه سكون النون املحذوفة للتخفيف، واسمه: ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنا.. جاركم: 
جار خرب أكن منصوب بالفتحة الظاهرة، وجار مضاف والكاف ضمري املخاطب مضاف إليه، 

أن «وامليم للجمع. ويكون: الواو واو املعية، يكون: فعل مضارع ناقص، وهو منصوب بـ
املضمرة وجوبا بعد واو املعية، وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة. بيني: بني ظرف » صدريةامل

متعلق بمحذوف خرب يكون مقدم، وهو مضاف وياء املتكلم مضاف إليه مبني عىل السكون 
يف حمل جر. وبينكم: الواو حرف عطف، بني: ظرف معطوف عىل الظرف السابق، وبني 

مبني عىل الضم يف حمل جر، وامليم للجمع. املودة: اسم  مضاف وضمري املخاطب مضاف إليه
يكون تأخر عن اخلرب، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. واإلخاء: الواو حرف عطف، 

  واإلخاء معطوف عىل املودة، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 ».أكن«، حيث حذف نون »أك«: قوله: الشاهد فيه

ا أنت ذا نفٍر ... فإنَّ قومَي مل تأُكْلُهُم الّضُبعُ البيت كامال: أبا ُخرَ  -)٣(   اَشَة أمَّ
اللغة واملعنى: أبا خراشة: كنية خفاف بن ندبة، أسلم وشهد حنينًا، وقيل: شهد فتح مكة. وذا 
نفر: النفر: الرجال من ثالثة إىل تسعة، ويريد به ذا رهط كثري العدد، وأصل الضبع: احليوان 

إن كنت تفخر علينا بكثرة عدد قومك فإنه ال املعروف ثم استعري لل سنة املجدبة، يقول الشاعر: 
فخر لك يف ذلك؛ ألنني أفاخر بقومي أصحاب القوة واملنعة، الذين مل تأكلهم السنوات 

  املجدبة، ومل تؤثر فيهم األرزاء واألزمات.
: منادى بحرف نداء حمذوف، منصوب وعالمة نصبه األلف؛ ألنه من األسامء أبا: اإلعراب

: مضاف إليه جمرور، وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من وأبا مضاف وخراشةالستة. 
: اسم أنت: مركبة من أن املصدرية املدغمة يف ما الزائدة النائبة عن كان املحذوفة. أماالرصف. 

كان املحذوفة، وذا مضاف ونفر مضاف إليه، واملصدر املؤول من : خرب ذا نفركان املحذوفة. 
: الفاء فإنأن وما دخلت عليه يف حمل جر بالم تعليل حمذوفة، والتقدير: لكونك ذا نفر. 

= 



 ٨٣      ]ليس عمل العاملة الحروف[

 ».وَلْو خاَتًام ِمْن َحديدٍ  اْلَتِمْس «، و»إِْن خريًا َفَخريٌ «وَمَع اْسِمَها يف ِمْثِل: 
املصدرية يف كل » أن«ويبقى اسمها وخربها بعد  حتذف كان وحدها ش:

ألن «، أصله: »أما أنت منطلقا انطلقت« ، نحو:تعليل فعل بفعل فيهموضع أريد 

وعوض  حرف اجلر وهو الالم، ثم حذفت كانفحذف » كنت منطلقا انطلقت

  ».أما أنت«وانفصل الضمري، فصار ، وأدغمت النون يف امليم، »ما«عنها 

الناُس جمزيون «يف مثل:  الرشطيتني» لو«و» إن«سمها بعد وجيوز حذفها مع ا

أي: إْن كان عمُلهم خًريا فجزاؤُهم  ،»ْن خًريا فخٌري وإْن رشاً فـٌرش بأعامهلم إِ 

ومثل: ، »الناس جمزيون بأعامهلم«خٌري، وقد دل عىل املحذوف أول الكالم، وهو 

أي: ولو كان ما تلتمسه خاتام من حديد، وقد دل  ،»ولو خاتام من حديد التمس«

  عليه أول الكالم.

  [الحروف العاملة عمل ليس]

  
َم االسم»: َلْيَس «كـِعْنَد اِحلجاِزيَِّني » َما النَّافَِيةُ «ص: وَ  ْ ُيْسَبْق  ،إْن َتَقدَّ وَمل

َن اْخلَُرب  وَال بَِمْعُمول اْخلَرب إالَّ َظْرفاً  ،»إنْ «بِـ أْو جارًا وجمْرورًا، وال اْقَرتَ
﴿نْحُو:  .»إالَّ «بِـ

ا َ
َ
ـ َ  

ً
ا َ َ

 .]٣١[يوسف ﴾

 
، وتنصب اخلرب وتسمى ما احلجازية، ترفع االسم، »ما النافية«هذه  ش:

﴿ نحو:
َ  

ً
ا َ َ ا 

َ
ـ َ)١(

﴾.  
                                                                                                                                               

: مل: قوم اسم إن ، وهو مضاف والياء مضاف إليه. قوميتعليلية. إن: حرف توكيد ونصب. 
: فاعل، ومجلة: مل تأكلهم الضبعهم مفعول به، : فعل مضارع جمزوم، وتأكلهمنافية جازمة. 

  الضبع يف حمل رفع خرب إن.
الزائدة » ما«الناقصة، وعوض عنها بـ» كان«، حيث حذف »أما أنت ذا نفر«: قوله: الشاهد فيه

 املصدرية، وأبقى عملها كام لو كانت ظاهرة.» أنْ «بعد 

لتنبيه، وذا: اسم إشارة مبني عىل : اهلاء لهذا: حرف ناسخ يعمل عمل ليس. ما: اإلعراب -)١(

  : خرب ما منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.برشاالسكون يف حمل رفع اسم ما. 

= 
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  :ثالثة رشوط وإلعامهلا

، »ما قائٌم زيد« ، نحو:فارفعهام يتقدم خربها عىل اسمها، فإن تقدمأن ال  - )١

كان معمول اخلرب ظرفًا أو إذا ، إال »ما اخلبَز أنت آِكٌل « ، نحو:وال معمول اخلرب

عندك  ما«، و»ما يف الدار زيد جالساً «جمروراً فإن تقدم عىل اسمها نحو: جاراً و

  ، عملت كام مثلنا.»بكٌر مقيام

  كقوله: ،فارفعهام فإن اقرتن ،الزائدة» إن«ن ال يقرتن اسمها بـوأ - )٢
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ِ ﴿ ، نحو:فارفعهام ؛ فإن اقرتن»إال«يقرتن خربها بـ أن ال - )٣  إ
ٌ َ ُ  َ َو

 
ٌ

ل ُ )٢(َر
  .]١٤٤[آل عمران ﴾

                                                                                                                                               
عىل لغة احلجازيني، » ليس«عمل » ما«: قوله تعاىل: ﴿ما هذا برشا﴾، حيث أعملت الشاهد فيها  

 وهبا نزل القرآن العظيم، وبنو متيم هيملوهنا.

: حي من يربوع. الرصيف: الفضة. -بضم الغني وفتح الدال خمففة-انة : غداللغة واملعنى -)١(

اخلزف: ما عمل من الطني وشوي بالنار فصار فخارا. هيجو الشاعر بني غدانة، ويقول: لستم 

يا بني غدانة من كرام الناس، وال من أوساطهم، ولكنكم من الطبقة الدنيا ومن األسقاط، فلم 

الذهب مثال لألرشاف، والفضة مثال ملن دوهنم، وأراد باخلزف هذا التفاخر والتعاظم؟ وجعل 

  حثالة الناس.

: منادى بحرف نداء حمذوف، منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه بني: اإلعراب

: مضاف إليه جمرور بالفتحة ألنه ممنوع من غدانةملحق بجمع املذكر السامل، وهو مضاف. و

: الواو عاطفة، وال: خرب. ذهب: ضمري رفع مبتدأ. أنتم: زائدة: إن: نافية مهملة. ماالرصف. 

: الواو عاطفة، لكن: حرف ولكن: معطوف عىل ذهب. رصيفال: زائدة لتأكيد النفي، 

  : خرب املبتدأ.اخلزف: ضمري رفع منفصل مبتدأ. أنتماستدراك: 

» إنْ «ها، وذلك سبب وجود فلم يعمل» ما النافية«، حيث أمهل ..»ما إن أنتم «: قوله: الشاهد فيه

 الزائدة بعدها.

اإلعراب: وما: الواو حرف عطف، ما: حرف نفي. حممد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -)٢(

  الظاهرة. إال: حرف استثناء. رسول: خرب املبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

النافية ومل تعمل عمل » ما«: قوله تعاىل: ﴿ما حممد إال رسول﴾، حيث أمهلت الشاهد فيها  

 ».إال«القرتان خربها بـ» ليس«



 ٨٥      ]ليس عمل العاملة الحروف[

  
ْعرِ  ِط َتْنكِِري َمْعُموَلْيَها ،ص: وَكَذا َال النَّافِيِة يف الشِّ  :نْحوُ  ،بَِرشْ
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رتط النافية، ويشرت ط فيها ما يش» ال«احلرف الثاين مام يعمل عمل ليس:  ش:

وأن يكون ، أن يكون معموالها نكرتني وهام: ،، وزيادة رشطني»ما«يف أختها 

  كام مثل به املؤلف. ،عملها يف الشعر

  
، وَال ُجيَْمُع بَْنيَ »َالَت «ص: و ْنيِ ُجْزَءْهيَا، والَغالُِب َحْذُف ، َلِكْن يف اْحلِ

َت ﴿َنْحُو:  ،اَملْرُفوعِ 
َ
َ  َو ٍص  ِ َ َ)٢(

 .]٣[ص ﴾
زيدت عليها » ال«، وهي »الت«احلرف الثالث مام يعمل عمل ليس:  ش:

أو خربها، وال جيمع  ال تعمل إال يف لفظ احلني، وحيذف إما اسمها، و»التاء«

: -واهللا أعلم- ومعنى اآلية  ،املؤلفغالب حذف املرفوع كام مثل بينهام، وال

  ليس احلُني حَني فراٍر، واهللا أعلم. ، أي:والت احلني حني مناص

                                                             
ْ عىل ما يصيبك من الكوارث واملصائب، فكل يشء إىل زوال. وال يبقى  -)١( املعنى: تسلَّ وتصربَّ

  عىل وجه األرض يشء، وليس هنالك ملجأ يقي اإلنسان، وحيفظه مام قضاه اهللا وقدره
: فعل أمر مبني عىل حذف  حرف العلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف اإلعراب: تعزَّ

حمل رفع. فال: الفاء تعليلية، ال: نافية، تعمل عمل ليس يشء: اسمها مرفوع وعالمة رفعه 
باقيا: خرب ال ». يشء«الضمة الظاهرة. عىل األرض: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة لـ

: نافية عاملة عمل ليس. وزر: منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وال: الواو عاطفة، ال
اسم ال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. مام: جار وجمرور متعلق بواقيا. قىض اهللا: فعل 
ماٍض وفاعل، واجلملة: صلة للموصول، ال حمل هلا. واقيا: خرب ال منصوب وعالمة نصبه 

  الفتحة الظاهرة.
عمل ليس يف » ال النافية«، حيث أعمل ». واقًياوال يشٌء .. باقًيا، وال وزٌر .«: قوله: الشاهد فيه

 املوضعني، فرفع هبا االسم ونصب اخلرب.
اإلعراب: والت: الواو حالية، الت: حرف ناسخ يعمل عمل ليس، واسمها: حمذوف  -)٢(

تقديره: احلني. حني: خرب الت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وحني مضاف 
  وعالمة جره الكرسة الظاهرة.ومناص: مضاف إليه جمرور 

 يف ظرف الزمان.» ليس«عمل » الت«: قوله تعاىل: ﴿الت حني مناص﴾، حيث أعملت الشاهد فيها  
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  إنَّ وأخواتها] -٢[

لِلَّتْشبِيِه » َكَأنَّ «لِالْستِْدَراِك، و» لِكنَّ «لِلتَّْأكِيِد، و» َأنَّ «و» إِنَّ « :ص: الثَّاِين 
، و ِي َأو اِإلْشَفاِق َأو التَّْعلِيِل، َفَيْنِصْبَن » َلَعْل «ولِلتََّمنِّي، » َلْيَت «َأو الظَّنِّ جِّ َ لِلرتَّ

 .اُملْبَتَدَأ اسًام َهلُّن، وَيْرَفْعَن اْخلََربَ َخَربًا َهلُنَّ 
، وهي »إنَّ وأخواهتا«الثاين من النواسخ لالبتداء، وهو هو الباب هذا  ش:

ء ثالثة: املبتدأ تنصب االسم، وترفع اخلرب، وقد تقدم من مرفوعات األسام

وذكر املصنف هنا الرابع من املرفوعات وهو خرب وخربه، واسم كان وأخواهتا، 

  ».ولعل إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ وليت«وهي ستة حروف:  ،وأخواهتا» إنّ «

 
يف تأكيد وقوع اخلرب يف أول درجات الشك أي  ،التأكيد»: أنَّ «و »إنَّ « ومعنى

قلت:  فإذا ارتاب السامع»،  يف الداراألمريُ «تقول:  ،وبالقسم يف آخر درجاته وقوعه،

  .)١(»واهللا إنَّ األمَري يف الدار«قلت:  فإذا زاد شكه وارتيابه»،  الدارإنَّ األمَري يف«

، »زيد عامل«أو نفيه؛ تقول:  وهو رفع ما يتوهم وقوعه ،ستدراكلال »لكنَّ «و

  ».لكنَُّه فاسٌق «فيظن صالحه، فتقول : 

ٌ « ، نحو:أو: للظن»، كأنَّ زيدًا أسدٌ «تقول:  ،للتشبيه» كأنَّ «و   ».كأنَّ زيداً عامل

َ ﴿  كقول الكافر: ،وهو طلب املمتنع حصوله أو ما فيه ُعْرسٌ  ،للتمني »ليت«و

 
ً

ا َ ُ  ُ ُ
 ِ

َ ْ َ)٢(
  ».ليت يل قنطارا من الذهب«، وقول الفقري: ]٤٠[النبأ ﴾

                                                             
يرسين «املفتوحة؛ إذ ال جيد السامع وال املتكلم فرقًا، بني » أنَّ «هذا كالمهم! ومل يظهر التأكيد يف  -)١(

 مصدرية. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل. فينظر، وهي»، يرسين أنك منطلق«، وبني: »انطالقك

اإلعراب: يا: حرف تنبيه. ليتني: حرف متن ونصب، والنون للوقاية، والياء ضمري يف حمل  -)٢(

فعل ماض ناسخ، والتاء ضمري يف حمل رفع اسم كان. ترابا: خرب كان  نصب اسم ليت. كنت: 

  ع خرب ليت.منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ومجلة كنت .. يف حمل رف

» إن«التي للتمني عمل » ليت«: قوله تعاىل: ﴿ليتني كنت ترابا﴾، حيث أعملت الشاهد فيها  

 فنصبت املبتدأ ورفعت اخلرب.



 ٨٧      ]وأخواتها إنَّ - ٢[

وهو  ،ولإلشفاق .ب حصولهوهو طلُب املحبوب املستقر ،للرتجي »لعل«و

  وللتعليل. .توقع املكروه

 ».لعل املريض هالك« نحو: ،والثاين ».لعل اهللا يرمحني« ، نحو:فاألول

 ﴿ ، كقوله تعاىل:والثالث
َ ْ َ

ْو 
َ
ُ أ

َ َ َ  ُ َ)١(
  .]٤٤[طه ﴾

 
ْن ِهبنَّ  ْ َتْقَرتِ َ﴿احلَْرفِيَُّة، َنْحُو: » َما«ص: إِْن َمل ِ ٌ  ا  إ ـ

َ
ِ ٌ  إ ِ )٢(َوا

، ]١٧١[النساء ﴾
 َفيَُجوُز فيها األَْمَراِن.» َليَْت «  إِالَّ 

» ما«ط أن ال يدخل عليها إنام تعمل هذه احلروف هذا العمل برش :ش

وجاز دخوهلا عىل اجلملة الفعلية، قال تعاىل:  فإن دخلت بطل عملها ،احلرفية

﴿ ٌ ِ ٌ َوا َ ِ  إ
ْ ُ ُ َ

ِ َ إ َ
 

َ
ِ  إ

َ ُ  َ ِ  إ
ْ ُ)٣(

َ﴿، وقال تعاىل: ]١٠٨[األنبياء ﴾ َ َ
 

 
َ
ن

ُ َ ُ  
َ
ِ ْتِ  إ َ ْ )٤(ا

  .]٦[األنفال ﴾

                                                             
: فعل مضارع يتذكر: حرف تعليل ونصب، واهلاء يف حمل نصب اسم لعل. لعله: اإلعراب -)١(

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري يف حمل رفع تقديره هو، واجلملة يف حمل 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة خيشى: حرف عطف. أورفع خرب لعل. 

  للتعذر، والفاعل ضمري يف حمل رفع تقديره هو.
فنصبت املبتدأ » إن«التي للتعليل عمل » لعل«: قوله تعاىل: ﴿لعل﴾، حيث أعملت الشاهد فيها  

 ورفعت اخلرب.
اإلعراب: إنام: حرف مشبه بالفعل كف عن العمل بام، ما: حرف كاف يفيد احلرص. اهللا: لفظ  -)٢(

اجلاللة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. إلٌه: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
 عه الضمة الظاهرة.الظاهرة. واحد: نعت مرفوع وعالمة رف

اإلعراب: قل: فعل أمر مبني عىل السكون الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف حمل  -)٣(
رفع. إنام: حرف مشبه بالفعل كف عن العمل بام، ما: حرف كاف يفيد احلرص. يوحى: فعل 

: جار وجم رور متعلق مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر. إيلَّ
أنام: حرف مشبه بالفعل كف عن العمل بام، ما: حرف كاف يفيد احلرص. إهلكم: ». يوحى«بـ

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وإله مضاف والكاف ضمري يف حمل جر مضاف 
إليه، وامليم عالمة اجلمع. إلٌه: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. واحد: نعت مرفوع 

  ة رفعه الضمة الظاهرة. وأن وما بعدها يف تأويل مصدر نائب فاعل لفعل يوحى.وعالم
 الزائدة الكافة.» ما«: قوله تعاىل: ﴿إنام .. أنام﴾، حيث بطل عملهام التصاهلام بـالشاهد فيها  

اإلعراب: كأنام: كأن حرف تشبيه مهمل، ما: كافة. يساقون: فعل مضارع مبني للمجهول  -)٤(
  ».يساقون«لنون، والواو: نائب فاعل. إىل املوت: جار وجمرور متعلق بـمرفوع بثبوت ا

 الزائدة الكافة.» ما«: قوله تعاىل: ﴿ كأنام﴾، حيث أبطل عملها التصاهلام بـالشاهد فيها  



 النواسخ باب   ٨٨

  وقال الشاعر:
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واإلهامل؛ واإلعامل أرجح، وقد روي بالوجهني  فيجوز فيها اإلعامل» ليت«إال 

  قول الشاعر:

١٩ -  َ تمــا هــذا ا ــقالــت: أال 
َ
Ÿَم

ُ
  ــا ام

  

   
َ

 إ 
َ
 تِ ام

َ
ــــا أو نصــــف  ن

ُ
  ه

َ
ــــ

َ
دِ ق

)٢(
  

 

  ونصبه.» احلامم«برفع 

 
َفةً » إنِ «ـص: كَ   .اَملْكُسوَرِة ُخمَفَّ

 ، مثلواإلهامل كسورة إذا خففت جاز فيها اإلعاملامل» إنَّ «يعني أن  ش:

إذا حلقتها ما احلرفية، ولكن اإلهامل أرجح، عكس ليت، قال اهللا تعاىل: » ليت«

﴿ 
ُ
 ن 

َ
ون ُ َ ْ ُ

 َ ْ َ  ٌ ِ
َ  )٣(

  .]٣٢[يس ﴾

                                                             
اإلعراب: أعد: فعل أمر، والفاعل: أنت. نظرا: مفعول به منصوب. يا: حرف نداء. عبد:  -)١(

يس: مضاف إليه جمرور. لعلام: حرف ترٍج، وما: الكافة. منادى منصوب، وهو مضاف. ق
أضاءت: فعل ماض، والتاء للتأنيث. لك: جار وجمرور متعلقان بـأضاءت. النار: فاعل 

  مرفوع. احلامر: مفعول به منصوب املقيدا: نعت احلامر منصوب، واأللف: لإلطالق.
زائدة، فكفتها عن العمل يف االسم ال» ما«، حيث اقرتنت ..»لعلام أضاءت «: قوله: الشاهد فيه  

 ».أضاءت«واخلرب، ودخلت عىل اجلملة الفعلية، وهي مجلة: 
: ليتام: حرف استفتاح وتنبيه. أالفعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل هي.  قالت: اإلعراب -)٢(

: اسم إشارة يف حمل نصب اسم ليت، إذا روي احلامم هذاحرف متن ونصب. وما: زائدة. 
: بدل من هذا منصوب عىل رواية اإلعامل احلاممبالنصب، أو مبتدأ إذا روي احلامم بالرفع. 

: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب لناوالنصب، أو بدل مرفوع عىل رواية اإلهامل والرفع. 
علق بمحذوف حال من اسم ليت، وهو : جار وجمرور متحاممتنا إىلليت أو خرب املبتدأ. 

: معطوف نصفه: حرف عطف. أوضمري متصل مبني يف حمل جر باإلضافة. »: نا«مضاف، و
: الفاء: فاء الفصيحة. قد: اسم بمعنى فقدعىل هذا، وهو مضاف واهلاء يف حمل جر باإلضافة. 

  كاف، مبني يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف، والتقديره: وإن حصل فهو كاف.
، »إنَّ «عمل » ليت«، حيث روي بنصب احلامم عىل إعامل ..»ليتام هذا احلامم «: قوله: الشاهد فيه  

 ».ليت«وروي برفع احلامم عىل إهامل 

: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه كل: الواو: استئنافية، إن: خمففة من الثقيلة. وإن: اإلعراب -)٣(

: مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة مجيع : الالم لالبتداء، ما: زائدة.ملاالضمة الظاهرة. 

= 



 ٨٩      ]وأخواتها إنَّ - ٢[

  ساكنة. »كأنَّ «و» لكنَّ «و» أنَّ «و» إنَّ «: أن تنطق بنون ومعنى التخفيف

 
ا  َفًة فُتْهَمُل » لِكنَّ «ص: َفَأمَّ  .ُخمَفَّ

، قال اهللا تعاىل: »إنَّ «إذا خففت، أمهلت ليست َكـ» لكنَّ «يعني: أن  ش:

﴿ ِ
ْ
ِ
ْ
ِ ا  

َ
ن

ُ
ِ ا ِ ا ِ )١(ـ

  واالسمية. ، وتدخل عىل اجلملة الفعلية]١٦٢[النساء ﴾

 
ا  وِرَة َحْذُف اسمَها َضِمري » َأنْ «ص: َوَأمَّ ُ َفَتْعَمُل، وَجيُِب يف َغْريِ الرضَّ

ٍف غْريِ ُدَعاٍء بـ َها ُمجَْلًة َمْفُصوَلًة إْن بُِدَئْت بِِفْعٍل ُمَتَرصِّ ْأِن، وَكْوُن َخَربِ » َقدْ «الشَّ
 .»َلوْ «َأْو َتْنِفيٍس َأْو َنْفي َأْو 

أن يكون وجب إعامهلا، ووجب  إذا خففتهنا فإاملفتوحة » َأنَّ «وأما  ش:

فإن  ،وأن يكون خربها مجلة، الشعر رضورة يف إال اسمها ضمري الشأن حمذوفا

أو حرف » قد«بـ وجب أن يفصل من أن - غري دعاء- ف بدأت بفعل مترص

  ».لو«أو  تنفيس أو نفي

  الفعل املترصف الذي حيتاج إىل الفصل: مثال

﴿ ، نحو:»قد«إما بـ
َ َ ْ َ َ  ْ

َ
ن 

َ
َ أ

َ ْ َ
)٢(َو

  .]١١٣[املائدة ﴾

                                                                                                                                               
: لدى ظرف متعلق بمحرضون منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل لديناالظاهرة. 

األلف املنقلبة ياء التصاهلا بالضمري، وهو مضاف ونا: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. 

  : خرب املبتدأ الثاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.حمرضون

خمففة من الثقيلة وأمهلت وذلك عىل » إن«: قوله تعاىل: ﴿إن كل﴾، حيث جاءت شاهد فيهال  

 ».ملا«قراءة من خفف امليم من 

اإلعراب: لكن: حرف استدراك. الراسخون: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر  -)١(

  ».الراسخون«سامل. يف العلم: جار وجمرور متعلق بـ

 خمففة من الثقيلة، فأمهلت.» لكن«ه تعاىل: ﴿لكن﴾، حيث جاءت : قولالشاهد فيه  

اإلعراب: و: للمعية. نعلم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة،  -)٢(

أن: خمففة، واسمها ضمري الشأن حمذوف. قد: » نحن«والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره 

= 



 النواسخ باب   ٩٠

 ﴿ ، نحو:أو حرف تنفيس
َ ْ  ُ ِ  

ُ
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ُ َ َ ن 
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َ أ ِ َ)١(

  .]٢٠[املزمل ﴾
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ْ َ ِ  إ
ُ
ِ

ْ َ  
َ
 
َ
ْون َ َ  

َ َ َ
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  .]٨٩[طه ﴾

ا﴿ ، نحو:»لو«أو  ُ َ َ ْ ِ ا
َ
)٣(َو

  .]١٦[اجلن ﴾

َ ﴿اجلملة االسمية، نحو:  :وتدخل عىل ِ
َ َ ْ ِ رَّبِ ا ّ ِ  ُ ْ َ ْ ِن ا

َ
)٤(أ

  .]١٠[يونس ﴾
                                                                                                                                               

يف حمل رفع » قد صدقتنا«ونا مفعول به، ومجلة حرف حتقيق. صدقتنا: فعل ماض، والتاء فاعل، 

  خرب أْن، واملصدر املؤول من أن وما بعدها يف حمل نصب سدَّ مسد مفعويل نعلم.

خمففة من الثقيلة، واسمها » أن«: قوله تعاىل: ﴿أن قد صدقتنا﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

 با.وجو» قد«ضمري الشأن حمذوف، وخربها: مجلة فعلية، فصل بينهام بـ

اإلعراب: أن: خمففة، واسمها ضمري الشأن حمذوف، سيكون: حرف استقبال، يكون فعل  -)١(

مضارع ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب. مرفوع بالضمة. منكم: جار وجمرور خرب يكون 

مقدم. مرىض: اسمها مؤخر. واجلملة يف حمل رفع خرب أنَّ املخففة، واملصدر املؤول أن سيكون 

  مسّد مفعويل علم. يف حمل نصب سد

خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن » أن«: قوله تعاىل: ﴿أن سيكون﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

 ، وجوبا.»السني«املحذوف، وخربها: مجلة فعلية فعلها مترصف غري دعائي، ففصل بينهام بـ

ن: فعل مضارع اإلعراب: أفال: اهلمزة لالستفهام، والفاء حرف عطف، ال حرف نفي. يرو -)٢(

مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل. أال: أن: حرف توكيد ونصب خمففة، واسمها 

ضمري الشأن حمذوف. ال: حرف نفي. يرجع: فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت 

  تقديره هو. واجلملة يف حمل رفع خرب أن.

خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري » نأ«: قوله تعاىل: ﴿أن ال يرجع﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

» ال«الشأن املحذوف، وخربها: مجلة فعلية فعلها مترصف، ال يفيد الدعاء ، ففصل بينهام بـ

 النافية، وجوبا.

اإلعراب: ألو: أن خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن حمذوف، لو: حرف رشط غري  -)٣(

اعل. عىل الطريقة: جار وجمرور. جازم. استقاموا: فعل ماض فعل الرشط، والواو ف

ألسقيناهم: الالم واقعة يف جواب لو، أسقيناهم: فعل ماض، نا فاعل، هم مفعول به أول،  

  ومجلة الرشط وفعله وجوابه يف حمل رفع خرب أْن.

خمففة من الثقيلة، واسمها » أن«: قوله تعاىل: ﴿أن لو استقاموا﴾، حيث جاءت الشاهد فيه  

، وخربها: مجلة فعلية فعلها مترصف، ال يفيد الدعاء، ففصل بينهام ضمري الشأن املحذوف

 ، وجوبا.»لو«بـ

اإلعراب: أن: املخففة من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن املحذوف، والتقدير: أنه، وحركت  -)٤(

اللتقاء الساكنني. احلمد: مبتدأ مرفوع. هللا: جار وجمرور متعلق بخرب حمذوف، تقديره: كائن أو 

: صفة للفظ اجلاللة، ورب مضاف والعاملني: مضاف إليه جمرور بالياء؛ ألنه ُمْستَ  َحٌق. ربِّ

  ملحق بجمع املذكر السامل.

خمففة من الثقيلة، وبقي عملها، وجاء » أن«: قوله تعاىل: ﴿أن احلمد﴾، حيث جاءت الشاهد فيه  

  حتتج إىل فاصل.اسمها ضمري الشأن حمذوفا، ووليتها اجلملة االسمية بال فاصل؛ ألهنا مل



 ٩١      ]وأخواتها إنَّ - ٢[

َ ﴿والفعلية، نحو:  َ  َ  ِ ِن إ
َ

ِ
ْ
ِ  َ ْ ن 

َ
)١(َوأ

–، تقديره: وأنه ]٣٩[النجم ﴾

  ليس لإلنسان إال ما سعى، وقس. -الشأن :أي

  كقول الشاعر: ،يف الشعرمذكوراً غري ضمري الشأن وقد جاء اسمها 
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ا  ْ «وُيْفَصُل اْلِفْعُل ِمنَْها بِـ ،َهامِ وَيِقلُّ ذِْكُر اْس  ،فتَْعَمُل » َكَأنَّ «ص: َوأمَّ  .»َقدْ «َأْو » َمل

لكن ال جيب كون اسمها  ،»َأنْ «عملت مثل » كأنَّ «ذا خففت أي: إ ش:

، وإذا مل يكن خربها مجلة فعلية مل حتتج إىل فاصل، »َأنْ «ضمري الشأن حمذوفا مثل 

  كقوله: ،وذلك بأن يكون خربها مفردا
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اإلعراب: أن: خمففة، واسمها: ضمري الشأن املحذوف. ليس: فعل ماض ناقص. لإلنسان:  -)١(

خرب ليس مقدم. إال: حرف استثناء ملغى. ما: اسم موصول يف حمل رفع اسم ليس مؤخر، 

  ومجلة سعى صلة املوصول، ومجلة ليس مع اسمها وخربها يف حمل رفع خرب أْن املخففة.

خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري » أن«: قوله تعاىل: ﴿أن ليس﴾، حيث جاءت هد فيهاالشا  

 الشأن املحذوف، وخربها: مجلة فعلية فعلها جامد، فاتصلت هبا، ومل حتتج إىل فاصل.

اللغة واملعنى: ربيع: يعني كثري اخلري. الغيث: املطر، املريع: اخلصيب. الثامل: اُملعني. يقول  -)٢(

  ممدوحه: أنه كثري العطاء، يغيث امللهوف ويعني املحتاج. الشاعر عن

اإلعراب: بأنك: الباء حرف جر، وأنك: خمففة عن أن املشددة، والكاف: ضمري متصل مبني يف 

حمل نصب اسم أن. ربيع: خرب أن مرفوع بالضمة. وغيث: الواو حرف عطف، وغيث معطوف 

عىل ربيع مرفوع بالضمة. مريع: نعت غيث مرفوع بالضمة. وأنك: الواو حرف عطف، وأنك 

وتعرب إعراهبا. هناك: ظرف مكان متعلق بالفعل تكون. تكون:  معطوفة عىل أنك األوىل،

فعل مضارع ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت. الثامال: خرب تكون منصوب 

  بالفتحة، واأللف لإلطالق.

يف املوضعني، وجاء اسمها » أنَّ «، حيث خفف »بأْنك ربيع .. وأْنك هناك«: قوله: الشاهد فيه

؛ ويف الغالب »تكون الثامل«، وخربها يف األول: مفردا وهو ربيع، ويف الثاين: مجلة ضمريا ظاهرا

 ضمري شأن حمذوف.» أن«أن يكون اسم 

بضم امليم وفتح القاف وتشديد السني: -اللغة واملعنى: توافينا: جتيئنا وتزورنا، وجه مقسم  -)٣(

السلم شجر العضاة الواحدة مجيل حسن، تعطو: تتناول، وارق السلم: شجر السلم املورق، و

= 
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عىل أهنا خرب، واسمها مقدر، وتقديره: كأن هذه املرأة » ظبية«يف رواية من رفع 

فهو اسمها، وخربها مقدر تقديره: كأن ظبيًة تعطو إىل » ظبية«ظبية، وأما من نصب 

  وارق السلم هذه املرأة.

  وكذا إذا كان اخلرب مجلة اسمية مل حتتج إىل فاصل؛كقوله:
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  خرب.»: ثدياه حقان«واسمها: ضمري الشأن، ومجلة 

خرب؛ ألن موضوع »: حقان«مبتدأ، و»: ثدياه«مهملًة، و» كأن«واألقرُب أنَّ 

ن ، وليس املراد هنا تشبيه الشأ»كأن زيدًا أسد« ، نحو:تشبيه االسم باخلرب» كأن«

   باحلقني فتأمل.نيبل تشبيه الثدي» ثدياه حقان«بـ

                                                                                                                                               
سلمة. يقول الشاعر: إن هذه املحبوبة تأيت إلينا يف بعض األحيان بوجه نرض، كأهنا يف قدها 

  واعتداهلا وخفتها ظبية تتناول الشجر املخصوص.

توافينا: توايف فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة ». توافينا«اإلعراب: ويوما: ظرف منصوب بـ

مسترت جوازا تقديره هي ونا: مفعول به. بوجه: جار وجمرور متعلق  عىل الياء وفاعله ضمري

مقسم: صفة لوجه. كأن: حرف تشبيه ونصب خمفف من املثقل. ظبية: بالرفع: خرب ». توايف«بـ

كأن، واسمها حمذوف كأهنا ظبية، وبالنصب: اسم كأن واخلرب حمذوف، وباجلر: الكاف حرف 

تعطو: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا  جر وأن حرف زائد وظبية جمرور بالكاف.

ووارق مضاف ». تعطو«يعود عىل الظبية، واجلملة صفة لظبية. إىل وارق: جار وجمرور متعلق بـ

  والسلم: مضاف إليه.

 حيث خففت كأن، وحذف اسمها، وجاء خربها مفردا.» كأن«: يف الشاهد فيه

القالدة من العنق. حقان: تثنية حق، وهو  اللغة واملعنى: مرشق: ميضء. النحر: موضع -)١(

الوعاء املعروف.. يقول الشاعر: هذه الفتاة هلا صدر، أعاله ناصع البياض كأن الثديني فيه 

  حقان يف االستدارة والصغر. والعرب كثريا ما تشبه الثدي بحق العاج.

من ظهورها  اإلعراب: وصدر: الواو واو رب، صدر: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة عىل آخره منع

، وهو مضاف. النحر: »صدر«اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الشبيه بالزائد. مرشق: صفة لـ

مضاف إليه. كأن: خمففة من الثقيلة، واسمها: ضمري الشأن حمذوف. ثدياه: مبتدأ، وثديا 

يف حمل رفع خرب كأن املخففة، » ثدياه حقان«مضاف واهلاء: مضاف إليه. حقان: خرب، ومجلة 

»: ثدييه«يف حمل رفع خرب املبتدأ. وعىل رواية: كأن ثدييه حقان: فـ »: كأن ثدياه حقان«لة ومج

  اسم كأن منصوب، وحقان: خرب. 

، حيث خّففت كأّن، وحذف اسمها، ووقع خربها مجلة اسمّية؛ »َكأْن ثدياه ُحّقان«: قوله: الشاهد فيه

 وأصُله: كأنه ثدياه حّقان.



 ٩٣      ]وأخواتها إنَّ - ٢[

ال يصلح أن يكون اسمها ضمري الشأن؛ ألن معناها » كأن«واعلم أنَّ 

  التشبيه، والتشبيه معه ممتنع يف كل األمثلة؛ إال إذا كانت للظن.

َ ﴿كقوله تعاىل:  ،»مل«رب مجلة فعلية فصل بينهام بـوإن كان اخل ْ َ
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واسمها: ضمري يعود  ،املحذوفة خرب» زالت«ت، فجملة أي: وكأن قد زال

  قد زالت بالرحال، وهي احلمولة. - الركاب :أي-وكأهنا  ، أي:إىل الركاب

                                                             
تشبيه ونصب خمفف، واسمها ضمري الشأن حمذوف والتقدير: كأنه. مل: اإلعراب: كأن: حرف  -)١(

حرف نفي وجزم. تغن: فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل 

  ضمري مسترت تقديره هي. باألمس: جار وجمرور.

ري خمففة من الثقيلة، واسمها ضم» كأن«: قوله تعاىل: ﴿كأن مل تغن﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

 ، وجوبا.»مل«الشأن حمذوف، وخربها مجلة فعلية مفصولة بـ

اللغة واملعنى: أزف: قُرب ودنا، الرتحل: االرحتال، أي: االنتقال، الركاب: اإلبل، تزل بضم  -)٢(

الزاي: مضارع زال، الرحال: مجع رحل، وهو ما يوضع عىل ظهر املطية لرتكب، وكأن قد" أي: 

ا تزل. يقول: قرب الرتحل ومفارقة الديار، ولكن اإلبل مل تزل وكأن قد زالت وذهبت، قرينة مل

  فيها وكأهنا قد فارقتها لقرب وقت االرحتال.

اإلعراب: أزف: فعل ماض. الرتحل: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. غري: مستثنى منصوب 

بالفتحة، وهو مضاف. أن: حرف توكيد ونصب. ركابنا: اسم أن منصوب بالفتحة، وهو 

ونا: ضمري متصل مبني يف حمل جر باإلضافة. ملا: حرف جزم. تزل: فعل مضارع مضاف، 

جمزوم بلام وعالمة جزمه السكون، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هي. برحالنا: الباء 

حرف جر، ورحالنا: اسم جمرور بالباء وعالمة جرة الكرسة، وهو مضاف، ونا ضمري متصل 

واجلار واملجرور متعلقان بالفعل تزل. وكأن: الواو حرف عطف، مبني يف حمل جر باإلضافة. 

كأن: حرف تشبيه ونصب خمفف من كأن، واسمه ضمري شأن حمذوف. قد: حرف حتقيق مبني 

  عىل السكون، وحرك بالكرس للرضورة الشعرية، وقد حذف مدخوله، تقديره: قد زالت.

سمها، ووقع خربها مجلة فعلية، ، حيث خّففت كأّن، وحذف ا»وكأن قد«: قوله: الشاهد فيه

 ، وحذف الفعل الذي تدخل قد عليه.»قد«وفصل بني كأن وخربها بِـ
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اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب. لدينا: لدى: ظرف مكان منصوب بفتحة مقدرة عىل  -)١(

  األلف املنقلبة ياء، ولدى مضاف ونا: مضاف إليه، وهو خرب مقدم. أنكاالً: اسم إن مؤخر.

» أن«: قوله تعاىل: ﴿إن لدينا أنكاال﴾، حيث تقدم اخلرب الواقع شبه مجلة بني يهاالشاهد ف  

 واسمها جوازا.

اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب. يف ذلك: جار وجمرور خرب إنَّ مقدم. لعربة: اسمها  -)٢(

  مؤخر، والالم لالبتداء.

واسمها، جوازا؛ » أن«بني  »يف ذلك«: قوله تعاىل: ﴿إن يف ذلك﴾، حيث تقدم اخلرب الشاهد فيها  

 ألنه شبه مجلة.

اإلعراب: إنا: حرف توكيد ونصب، نا: اسمها. أعطيناك: فعل ماض مبني عىل السكون، نا:  -)٣(

ضمري يف حمل رفع فاعل، والكاف يف حمل نصب مفعول به. الكوثر: مفعول به ثان منصوب 

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة يف حمل رفع خرب إن.

مكسورة وجوبا لوقوعها يف » إنَّ «: قوله تعاىل: ﴿إنا أعطيناك﴾، حيث جاءت مهزة الشاهد فيها  

 أول الكالم.



 ٩٥      ]وأخواتها إنَّ - ٢[
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ُ ﴿ ، نحو:املعلقة عن العمل: قبل الالم اخلامس · َ ْ َ  ُ َ إِ َوا

 ُ
ُ ُ َ َ)٤(

﴾. 

                                                             
اإلعراب: أال: حرف استفتاح. إن: حرف توكيد ونصب. أولياء: اسمها منصوب وعالمة  -)١(

ة. ال: نصبه الفتحة الظاهرة. اهللا: لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهر

حرف نفي. خوف: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. عليهم: جار وجمرور، يف حمل 

رفع خرب خوف، واجلملة يف حمل رفع خرب إن. وال: الواو حرف عطف، ال: حرف نفي. هم: 

ضمري يف حمل رفع مبتدأ. حيزنون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو يف 

  ، واجلملة يف حمل رفع خرب هم.حمل رفع فاعل

مكسورة وجوبا لوقوعها يف » إنَّ «: قوله تعاىل: ﴿أال إن أولياء﴾، حيث جاءت مهزة الشاهد فيها  

 االستفتاحية التي ال تغري االبتداء.» أال«أول الكالم حكميا بعد 

اإلعراب: حم: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: هذه حم مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل  -)٢(

آخره منع من ظهورها حركة األداء. والكتاب: الواو حرف قسم وجر. والكتاب: اسم مقسم 

به جمرور. املبني: نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. إنا: حرف توكيد ونصب، نا: 

ل ماض مبني عىل السكون، نا: ضمري يف حمل رفع فاعل، واهلاء: ضمري يف اسمها. أنزلناه: فع

  حمل نصب مفعول به. واجلملة يف حمل رفع خرب إن، ومجلة: إنا أنزلناه جواب القسم ال حمل هلا.

مكسورة وجوبا لوقوعها يف » إنَّ «: قوله تعاىل: ﴿إنا أنزلناه﴾، حيث جاءت مهزة الشاهد فيها  

 جواب القسم.

إلعراب: قال: فعل ماض مبني عىل الفتح. إين: إن: حرف توكيد ونصب، والياء: ضمري ا -)٣(

املتكلم يف حمل نصب اسم إن. عبد: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اهللا: لفظ 

اجلاللة مضاف إلية جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.  واجلملة من إن واسمها وخربها يف 

  ول.حمل نصب مقول الق

 مكسورة وجوبا لوقوعها بعد القول.» إنَّ «: قوله تعاىل: ﴿قال إين﴾، حيث جاءت مهزة الشاهد فيها

اإلعراب: واهللا: الواو للحال، اهللا: لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة. يعلم: فعل  -)٤(

مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. إنك: إن حرف توكيد ونصب، والكاف: اسمها. 

  لرسوله: الالم معلقة، رسوله: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة، واهلاء مضاف إليه.

: قوله: ﴿إنك لرسوله﴾، حيث جاءت مهزة إن مكسورة جواًزا؛ لدخول الالم الشاهد فيها

 املعلقة عن العمل



 النواسخ باب   ٩٦

  المكسورة على أربعة أشياء] »إن«دخول الم االبتداء بعد [

َر ِمْن  :ص: َوَجيُوُز ُدُخوُل الالَّم أو  ،اَملْكُسوَرة» إنَّ «َخَربِ َعَىل َما َتَأخَّ
طَ  ،اسمَها  .أِو اْلَفْصلِ  ،ِمْن َمْعُموِل اخلََربِ  أْو َما َتَوسَّ

  :الم االبتداء بعد إن املكسورة عىل أربعة أشياءجيوز دخول  ش:

 ».إنَّ زيداً لقائمٌ « ، نحو:املكسورة» إنَّ «خرب ما تأخر من  -١

ِ ﴿ ، نحو:وعىل اسمها إِْن تأخر -٢ َةً إِن  ْ ِ
َ
 َ ِ

َ
)١(ذ

﴾. 

  ».ك آكٌل إنَّ زيًدا َلطعامَ « ، نحو:وعىل معمول اخلرب إن توسط -٣

إىل » إِنَّ «زحلقتها » الم االبتداء«، وأصلها »الم املزحلقة«وتسمى هذه الالم 

، »إنَّ زيًدا َلقائمٌ «، ثم تقول: »َلزيٌد قائمٌ «تقول:  ،ما تأخر من معموليها

 كام ترى.» إنَّ «فأخرهتا 

 ﴿ ، نحو:وعىل ضمري الفصل -٤
َ
ن ُ ا ْ َ َ  )٢(

َ  إِن ﴿، ]١٦٥[الصافات ﴾ ُ َ ا 
َ
ـ َ

 َ ْ ُ ا َ َ ْ
)٣(ا

الفصل؛ ألنه فصل بني اسم  ويسمى هذا ضمري .]٦٢[آل عمران ﴾

ضمري  »هو«خربها، و» القصص«، و»إن«م اس »هذا«ـ، ف»إن وخربها«

  فصل ال حمل له من اإلعراب.

                                                             
اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب. يف: حرف جر. ذلك: اسم إشارة مبني عىل الفتح يف حمل  -)١(

ر، وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب إن مقدم. لعربة: الالم: الم االبتداء، عربة: اسم إن مؤخر ج
  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

مكسورة جوازا؛ » إنَّ «: قوله تعاىل: ﴿إن يف ذلك لعربة﴾، حيث جاءت مهزة الشاهد فيها  
 لدخول الالم عىل اسمها املؤخر.

اإلعراب: وإنا: الواو حرف عطف، إنا: حرف توكيد ونصب، نا: اسمها. لنحن: الالم  -)٢(
املزحلقة للتوكيد، نحن: ضمري فصل يفيد التوكيد. الصافون: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه 

  الواو ألنه مجع مذكر سامل.
 ».نحن«الفصل  مقرتنة جوازا بضمري» الالم«: قوله تعاىل: ﴿إنا لنحن﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب. هذا: اسم إشارة يف حمل نصب اسم إن. هلو: الالم  -)٣(
املزحلقة للتوكيد، هو: ضمري فصل يفيد التوكيد. القصص: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه 

  الضمة الظاهرة. احلق: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 ».هو«مقرتنة جوازا بضمري الفصل » الالم«ن هذا هلو﴾، حيث جاءت : قوله تعاىل: ﴿إالشاهد فيها  



 ٩٧      ]أشياء أربعة على المكسورة »إن« بعد االبتداء الم دخول[

َفِة إْن   .ْمهَِلْت وَملْ َيْظَهِر اَملْعَنىأُ ص: وَجيُِب َمَع اُملَخفَّ
ومل يظهر قصد  وأمهلت» إنَّ «م، وذلك إذا خففت وقد جيب دخول الال ش:

نٍ ﴿ ، نحو:»إْن النافية«اإلثبات؛ ألهنا تلتبس بـ َ ْ ُ  ِ ّ  ُ َ ِ  
ْ
)١(إِن

، ]٦٨[يونس ﴾

﴿ 
َ
ن ُ ِ

ْ َ  ِ  إ
ْ ُ َ

 أ
ْ
)٢(إِن

  فرقا بني النافية واملخففة.» إْن زيٌد ملنطلق«، فتقول: ]١٥[يس ﴾

  كقول الشاعر: ،إلثبات لقرينة مل جيب دخول الالمفإن ظهر قصد ا

ـِـٍك  - ٢٤ ــن آِل ما ِم ِم
ْ
ــي ض ـاة ا بـ

ُ
 أ

ُ
ــن

ْ
ــا ا

َ
  أن

  

ــادِنِ   
َ
ع

َ
م  ا

َ
ــرام  كِ

ْ
ــت ن  

ٌ
ــك  ما

ْ
ِن و

)٣(
  

 

نافية كان األمر » إن«كانت  ألنه ال يفتخر بقوم ليسوا بكرام املعادن، ولو

النافية، واملخففة » إن«، ألهنا فرقت بني وتسمى هذه الالم الالم الفارقة .كذلك

  من الثقيلة.

                                                             
اإلعراب: إن: حرف نفي. عندكم: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،  -)١(

وعند مضاف والكاف: ضمري يف حمل جر مضاف إليه، وامليم عالمة اجلمع، وشبه اجلملة يف 

  : مبتدأ مؤخر جمرور لفظا مرفوع حمال.حمل رفع خرب مقدم. من: حرف جر زائد. سلطان

 نافية ال عمل هلا.» إن«: قوله تعاىل: ﴿إْن عندكم من سلطان﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

اإلعراب: إن: حرف نفي. أنتم: ضمري يف حمل رفع مبتدأ. إال: حرف استثناء. تكذبون: فعل  -)٢(

  فاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب أنتم.مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو يف حمل رفع 

 نافية ال عمل هلا.» إن«: قوله تعاىل: ﴿إْن أنتم إال تكذبون﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

اإلعراب: أنا: ضمري منفصل مبني يف حمل رفع مبتدأ. ابن: خرب املبتدأ مرفوع بالضمة، وهو  -)٣(

مضاف. الضيم: مضاف إليه مضاف. وأباة: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة، وهو 

جمرور وعالمة جره الكرسة. من: حرف جر. آل: اسم جمرور بالكرسة. واجلار واملجرور 

متعلقان بمحذوف حال من اخلرب. وآل مضاف ومالك: مضاف إليه جمرور بالكرسة. وإن: 

الواو حرف عطف، إن حرف توكيد ونصب خمفف من إن املشددة، غري عامل. مالك: مبتدأ 

الضمة. كانت: فعل ماض ناقص. واسمه ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هي. والتاء مرفوع ب

للتأنيث. كرام: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. واملعادن: مضاف إليه 

  جمرور وعالمة جره الكرسة.

الواقع بعد "إن" حيث ترك الم االبتداء التي جتتلب يف خرب املبتدأ » إن مالك كانت«: قوله الشاهد فيه  

املخففة املهملة؛ لِلتفريق بينها وبني "إن" النافية، واستغني عن الالم؛ لِوجود قرينة معنوية تدل عىل أن 

 "إن" غري نافية؛ وذلك ألن املقام للمدح واالفتخار، كام يدل عليه صدر البيت، ال للنفي.



 النواسخ باب   ٩٨

  [ال النافية للجنس العاملة عمل إِنَّ]

َلِكْن َعَمُلَها َخاٌص بِالنَِّكَراِت اُملتَِّصَلِة » َال النَّافَِيُة لْلِجْنسِ «ص: َوِمْثُل إِنَّ 
ا ِعْنِدي«وَ ». َال َصاِحَب ِعْلٍم َممُْقوٌت «ِهبَا َنْحُو:  يَن ِدْرَمهً  ».َال ِعْرشِ

؛ تنصب االسم، وترفع »إن«تعمل عمل » ال النافية للجنس«يعني أن  ش:

  ط ثالثة:اخلرب بشـرو

: أن تكون نافيه للجنس، والقصد أن تستغرق مجيع أفراد اجلنس الذي األول

دخلت عليه، فإذا أتيت بام يدل عىل عدم االستغراق جلميع األفراد فال تعمل؛ 

 ، وتسمى النافية للوحدة.»ال رجل يف الدار بل رجالن«نحو أن تقول: 

خربها نكرة؛ فهي تعمل  : أن يكو ن اسمها نكرة، وال يشرتط أن يكونالثاين

 ».ال رجل عندي«يف االسم، ويكون اخلرب يف حمل رفع مثل: 

 ﴿ ، نحو:: أن ال يتقدم خربها عىل اسمها، فإن تقدم مل تعملالثالث
ٌ

ْل َ
 َ ِ  

َ

 
َ
ن

ُ َ ُ  َ ْ َ  ْ ُ  
َ
)١(َو

، ووجب تكرارها كاملثال املذكور، وكذا إذا كان ]٤٧[الصافات ﴾

 ».ال زيد يف الدار وال عمرو«مل تعمل، ووجب تكرارها مثل: اسمها معرفة 

 ، أو شبيهاً فإذا استوفت الرشوط املتقدمة، فال خيلو اسمها: إما أن يكون مضافاً 

  .به، أو مفرداً 

ال «، فاملضاف نحو: فيه فإن كان اسمها مضافا، أو مشبها به ظهر النصب

ال «مثل:  ،ما اتصل به يشء من تامم معناه ، واملشبه باملضاف»َم رجٍل عندي غال

  .»ال عرشين رجال«، و»خريا من زيد ال«، و»طالًعا جبًال 

                                                             
ع خرب مقدم. غول: مبتدأ مؤخر اإلعراب: ال: نافية ملغاة. فيها: جار وجمرور يف حمل رف -)١(

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وال: الواو عاطفة، ال: مؤكدة للنفي. هم: ضمري يف حمل 

رفع مبتدأ. عنها: جار وجمرور. ينزفون: فعل مضارع مبني للمجهول، مرفوع وعالمة رفعه 

  خرب.ثبوت النون، والواو يف حمل رفع نائب فاعل، ومجلة ينزفون يف حمل رفع 

النافية للجنس مهملة؛ لتقدم اجلار » ال«: قوله تعاىل: ﴿ال فيها غول﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

 واملجرور عىل اسمها.



 ٩٩      ]إِنَّ عمل العاملة للجنس النافية ال[

َال «بُنَِي َعَىل اْلَفْتِح يف َنْحِو:  هِ هِ َها َغْريَ ُمَضاٍف َوَال ِشبْ ص: َوإِْن َكاَن اْسمُ 
، َوَعَىل » ُمْسِلَماٍت َال «، َوَعَلْيِه َأْو َعَىل اْلَكْرسِ يف َنْحِو: »َال ِرَجاَل «وَ  »َرُجَل 

 .»َال ُمْسِلمنيَ «وَ  »َال َرُجَلْنيِ «اْلَياِء يف َنْحِو: 
وال مشبها به بني عىل ما ينصب به،  وإذا كان اسم ال غري مضاف ش:

يعني غري مضاف وال مشبها به، ولو كان مثنى أو مجعا فإنه  ،ويسمى مفرداً 

  ».ال«يسمى مفردا يف باب 

  ».مسلِمني  ال«و »ال رجلَْني « ، نحو:يبنيان عىل الياء الساملفاملثنى ومجع املذكر 

مجـع املؤنـث السـامل ، وأمـا »ال رجاَل «و» ال رجَل « ، نحو:عىل الفتح لتكسريومجع ا واملفرد

  ».ال مسلامِت «، و»ال مسلامَت « ، نحو:والبناء عىل الكرس فيجوز فيه البناء عىل الفتح

ةَ َال َحْوَل «ص: َوَلَك يف َنْحِو:  ِل، َويف الثَّاِين اْلَفْتُح » َوَال ُقوَّ َفْتُح األَوَّ
ْفعُ  َفِة يف َنْحو:  ،َوالنَّْصُب َوالرَّ  .َفَيْمَتنُع النَّْصُب  ،َوَرْفُعهُ  .»َال َرُجَل َظِريٌف «َكالصِّ

مخسة » ال حول وال قوة«اعلم أنه قد اشتهر بني النحويني أنَّ لك يف نحو:  ش:

 - وال شبيه باملضاف غري مضاف أي: سم نكرة مفردأوجه، والقصد بذلك كل ا

وال  ال رجل«نحو:  ،»ال«، وعطف عليه اسم مفرد، وتكررت »ال«دخلت عليه 

  وإليك تفصيلها. ،، فاألحكام هذه له»وال امرأة ال رجل«، و»رجال

باملضاف يبنى عىل ما  إذا كان غري مضاف وال شبيه» ال«دم أن اسم قد تق

ال «يف قولك:  »حوَل «وهو  االسم األولفلك يف  إذا عرفت ذلك ينصب به،

لرتكبه مع  - ؛ ألنه ينصب بالفتحة؛ فيكون مبنيا عىل الفتحالفتح »حول وال قوة

 .يف حمل نصب، وخربه حمذوف - »مخسة عرش«و »أحد عرش«تركيب » ال«

ن هذان احلكام. مهملة، وهو مرفوع عىل أنه مبتدأ »ال«ولك فيه الرفع عىل أن 

  لالسم األول.

  أوجه: ثالثةفلك فيه إذا فتحت األول » وال قوة«وهو:  االسم الثاينوأما 

: الفتح؛ ألنه اسم مفرد ينصب بالفتحة؛ فيبنى عىل الفتح يف حمل نصب األول

 مثل األول.
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» ال«األوىل، وتكون » ال«: النصب عىل أنه معطوف عىل حمل اسم والثاين

 الثانية مهملة.

الثانية، وتعطف » ال«وخربه حمذوف، وإهامل  الرفُع عىل أنه مبتدأ: والثالث

 ».ال حول«عىل مجلة » ال قوة«مجلة 

  وهي كام ييل: أوجه ثالثةفتحصل لك مع فتح األول 

 بفتحهام.» ال حوَل وال قوةَ «- 

 بفتح األول ونصب الثاين.» ال حوَل وال قوةً «و- 

 .بفتح األول ورفع الثاين» ال حوَل وال قوةٌ «و- 

  :وجهانوإن رفعت األول فلك يف الثاين 

 .الثانية مثل األوىل» ال«وإهامل  الرفع عىل االبتداء،- 

 .وهو مفرد فيبنى عىل الفتح ،»ال«والفتح عىل أنه اسم - 

األوىل مهملة وليس اسمها مبنيا » ال«ويمتنع النصب مع رفع األول؛ ألن 

  :وجهانألول عىل الفتح حتى تعطف عىل حمله، فتحصل لك مع رفع ا

 برفعهام.» ال حوٌل وال قوةٌ «- 

 .برفع األول وفتح الثاين» ال حوٌل وال قوةَ «و- 

، »ال«وإنام نسخت حكمه  ،ألنه كان مبتدأ وإنام رجحنا أن الرفع عىل االبتداء

 .احلرفية» ما«إذا دخلت عليها » إنَّ «كـ ،فلام أمهلت وارتفع زال املانع من االبتداء

إذ مل يوجد يف  ؛واسمها يف حمل رفع عىل االبتداء» ال«بأن  وهذا أوىل من القول

  العربية مبتدأ مركب من حرف واسم.

ْر  ِفةُ  ،»َال «ص: وإِْن َملْ تَُكرَّ  .أَْو َكانَْت َغْريَ ُمْفرَدٍة اْمتَنََع اْلَفُتُح  ،أَْو ُفِصَلت الصِّ
لفتح، وال يف مع النكرة الثانية، مل جيز يف األول إال ا» ال«فإن مل تتكرر  ش:

لرتكبه معها » ال«والنصب، وامتنع الفتح؛ ألنه كان جيوز مع  الثانية، إال الرفع

، وهو الذي أوجب فتح األول؛ فلام زال السبب زال »مخسة عرش«تركيب 

  .والرفع عىل حملهاحلكم، وجاز النصب عطفا عىل حمل النكرة األوىل ، 



]٣ - ١٠١      ]وأخواتها ظن 

 
، ونُِعَت بمفرد مفرًدا اسمها أحكام العطف، وأما أحكام النعت إذا كانهذه 

  :ثالثة أوجهجاز يف النعت » ال رجَل ظريَف يف الدار« نحو:

  تركيب مخسة عرش.» ال«لرتكبه مع اسم  الفتح - )١(

  ؛ ألنه نعت له.»ال«بالتبعية عىل حمل اسم  النصب - )٢(

وهو االبتداء، ويكون  حكم األصلملغاة ويعود له » ال«عىل أن  الرفع - )٣(

  تابعا له عىل حمله؛ ألنه مبتدأ.

، أو كانت الصفة »ال رجل يف الدار ظريف« ، نحو:فإن فصل بينهام فاصل

لزوال السبب، وبقي امتنع الفتح  - »ال رجَل طالًعا جبًال « ، نحو:غري مفردة

  والنصب كام مر. الرفع

 - فقالوا: إن التابع سواء العطف والنعتون ، فأما النحويون املتأخرهذه وجهة نظر

ن ، وإذا كا»ال«أنه إذا كان منصوبا فهو تابع لالسم األول عىل حمله؛ ألن حمله النصب بـ

  فإن حمله الرفع عىل االبتداء عند سيبويه. ،واسمها» ال«مرفوعا فهو تابع ـل

  ظن وأخواتها] -٣[ 

» َوَجدَ «و» َزَعمَ «و» َخاَل «و» َرىدَ «و» َحِسَب «و» َرأَى«و» َظنَّ « :ص: الثَّالُِث 
ءٍ  أَْكَرب ُكلِّ  َرأَْيُت اهللاَ « ، نحو:َفتَنِْصُبُهام َمْفُعوَلْني  ،الَقْلبِيَّاُت » َعلِمَ «و  .»َيشْ

هذا هو الباب الثالث من النواسخ، وهو ما ينصب املبتدأ واخلرب معا  ش:

  وهي: ،أفعال القلوب وأهنام مفعوالن، وه عىل

 ﴿ ، نحو:»ظن«
ً
را ُ ْ َ  

ُ
ن َ ْ ِ  َ  َ ُ َ َ

 ِ
ّ)١(

» الكاف«، فـ]١٠٢[اإلرساء ﴾

                                                             
: الواو حرف عطف، إن: حرف توكيد ونصب، والياء: ضمري املتكلم يف حمل وإين: اإلعراب -)١(

رفوع، والفاعل ضمري : الالم املزحلقة للتوكيد، أظنك: فعل مضارع مألظنكنصب اسم إن. 
: فرعون: أداة نداء. يامسترت تقديره أنا يف حمل رفع، والكاف يف حمل نصب مفعول به أول. 

: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة مثبورامنادى مبني عىل الضم يف حمل نصب. 
  الظاهرة، واجلملة يف حمل رفع خرب إن.

.. مثبورالشاهد فيها   مفعولني، أصلهام » أظن«ا﴾، حيث نصب بالفعل : قوله تعاىل: ﴿أظنك 

= 
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  املفعول الثاين. »مثبوراً «املفعول األول، و

 ﴿ ، نحو:»رأى«و
ً
ا ِ َ  ُ َ ْو َ َ  ْ ُ

ِ إ
)١(

املفعول األول،  »اهلاء«، فـ]٦[املعارج ﴾

  املفعول الثاين. »بعيداً «و

هُ ﴿ ، نحو:»حسب«و ُ َ ْ َ  
َ

 ُ  
ً
ا ّ

َ)٢(
  .]١١[النور ﴾

  ، نحو:»زعم«و

  بَِشيٍْخ  سُت لَ َزَعَمتْني َشيْخًا، وَ  -٢٥
  

ــِدبُّ [   ــْن َي ــيُْخ َم ــام الشَّ ــبِ دَ إنَّ   )٣(]ايبَ
  

  وقس الباقي.

                                                                                                                                               
 من أفعال القلوب.» ظن«مبتدأ وخرب؛ ألن 

: إن: حرف توكيد ونصب، هم: ضمري الغائبني يف حمل نصب اسم إن. إهنم: اإلعراب -)١(
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو يف حمل رفع فاعل، واهلاء يف حمل يرونه

: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة يف بعيدانصب مفعول به أول. 
  حمل رفع خرب إن.

.. نراه قريبا﴾، حيث نصب بالفعل الشاهد فيها   فعولني، م» يرى«: قوله تعاىل: ﴿يرونه بعيدا 
 أصلهام مبتدأ وخرب؛ وجاء ﴿يرونه﴾ بمعنى: يظنونه، و﴿نراه﴾ بمعنى: نتيقنه.

: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون، حتسبوه: حرف هني وجزم. ال: اإلعراب -)٢(
: مفعول به ثان منصوب رشاوالواو يف حمل رفع فاعل، واهلاء يف حمل نصب مفعول به أول. 

  الظاهرة. لكم: جار وجمرور متعلق برش.وعالمة نصبه الفتحة 
مفعولني، ألنه بمعنى: » حتسب«: قوله تعاىل: ﴿حتسبوه رشا﴾، حيث نصب بالفعل الشاهد فيها  

 تظنوه.
زعم: شيخا، الشيخ: هو الذي ظهر عليه الضعف والشيب، ويغلب أن يكون  اللغة واملعنى: -)٣(

يميش مشيا وئيدا. يقول الشاعر:  من سن اخلمسني وجيمع عىل أشياخ وشيوخ. يدب دبيبا:
ظنت هذه املرأة حني رأت الشيب برأيس، أين أصبحت شيخا ضعيفا منهوك القوى، وهي يف 
ذلك خمطئة؛ ألن الشيخ من ضعفت قوته، وَكلَّ عزمه، وتقاربت خطاه وأضحى ال يستطيع 

  السري لشدة ضعفه فأخذ يدب عىل عصاه؛ أما أن فأقوى وأشد مام تظن.
والفاعل » زعم«: فعل ماٍض، والنون: للوقاية، والياء: مفعول به أول لـزعمتني: اإلعراب

: الواو حالية. لست: فعل ولست: مفعول ثان منصوب، شيًخاضمري مسترت تقديره هي. 
: الباء زائدة، شيخ: اسم جمرور لفظا منصوب حمال عىل أنه بشيخماٍض ناقص، والتاء: اسمه. 

: يدب: اسم موصول، خرب. من: مبتدأ. الشيخ، تفيد احلرص. خرب ليس. إنام: كافة ومكفوفة
: مفعول مطلق؛ ومجلة: يدب دبيبا: صلة للموصول ال دبيبافعل مضارع مرفوع، والفاعل: هو. 

  حمل هلا.
بمعنى ظن، فنصب به مفعولني؛ » زعم«، حيث استعمل فعل »زعمتني شيخا«: قوله الشاهد فيه

 ».شيخا«له: أحدهام: ياء املتكلم، والثاين: قو



]٣ - ١٠٣      ]وأخواتها ظن 

 
ْرنَ  ، »الَقْوُم يف َأَثري َظنَْنُت « ، نحو:ص: َوُيْلَغْنيَ بُِرْجَحاٍن إْن َتَأخَّ

ْطنَ   ، نحو:وبُِمَساَواٍة إْن َتَوسَّ
٢٦ -      ..................................  

  

ـــــــَورُ    ـــــــُت اللُّـــــــْؤمُ والَخ )١(وفـــــــي األَرَاِجيـــــــِز ِخْل
  

  

  . والتعليق أنه جيوز فيها اإللغاء من أحكام هذه األفعال: ش:

حل؛ وذلك األفعال يف اللفظ وامل ذههل: عبارة عن إبطال العمل فاإللغاء

  أو تأخرها عنهام. لتوسطها بني املفعولني

واإللغاء؛  أو أيُّ أخواهتا جاز اإلعامل» ظن«فإذا تقدم املبتدأ واخلرب وتأخرت 

  ».القوُم يف أثري ظننت« ، نحو:لكن اإللغاء أرجح

إللغاء وا أيُّ أخواهتا بني املبتدأ واخلرب كان اإلعاملأو  »ظن«وإذا توسطت 

زيٌد ظننت «، وتقول: »ورُ ويف األراجيز خلت اللؤُم واخل« ، نحو:عىل السواء

 ٌ   باإلعامل.» زيًدا ظننت عاًملا«باإللغاء، و:  »عامل

                                                             
ْؤِم توعُدِين    ...................... -)١(   صدر البيت:    َأبِاألراجيِز يا ابَن اللُّ

: األراجيز: مجع أرجوزة، وهي ما كان من الشعر من بحر الرجز، وقد كان من اللغة واملعنى

الشعراء من ال يقول غري الرجز، كالعجاج، وابنه رؤبة، ومنهم من يقول الشعر ال غري. 

وآخرون يقولون النوعني. توعدين: تتهددين. اللؤم: دناءة األصل وشحُّ النفس. اخلور: 

باألراجيز، يا دينء األصل، ويا وضيع النسب؟ ويف هذه الضعف. يقول الشاعر: أتتهددين 

األراجيز الدناءة والضعف. "ربام ألن الرجز ال ينزل منزلة الشعر يف نظره"؛ وجعله ابنا للوم 

  مبالغة يف هجائه.

: اهلمزة لالستفهام، والباء حرف جر.، األراجيز: اسم جمرور. متعلق أباألراجيز: اإلعراب

: مضاف إليه. اللؤم: منادى منصوب. وابن مضاف وابنحرف نداء، : يابالفعل. توعدين، 

: فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره أنت، والنون توعدين

: الواو للحال، يف األراجيز: جار وجمرور يف حمل رفع ويف األراجيزللوقاية، والياء مفعول به. 

: مبتدأ مؤخر اللؤمال حمل هلا من اإلعراب معرتضة. : فعل وفاعل. واجلملة خلتخرب مقدم. 

  : معطوف عىل اللؤم مرفوع مثله. ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال.واخلورمرفوع. 

، حيث توسط خلت مع فاعله بني املبتدأ الذي هو »ويف األراجيز خلت اللؤم«: قوله الشاهد فيه

 ط الفعل بينهام، ألغي الفعل عن العمل فيهام، فلام توس»األراجيز«واخلرب الذي هو » اللؤم«
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 االبْتَِداِء، َأوِ » َالمُ «النَّاَفياُت، َأْو  »إنْ «أو » ال«َأْو » َما«َوإْن َولَِيُهنَّ ص: 

َي َذلَِك َتْعلِيقاً  -اْلَقَسُم، َأْو االْستِْفَهامُ  لْفِظ ُوجوبًا، وُسمِّ ، بََطَل َعَمُلُهنَّ يف الَّ
َ ﴿ نحو:

َ ْ َ ي  ِ
َ
ِ  أ ْ َ ْ ِ

ْ
َ  ا ْ َ

 .]١٢[الكهف ﴾أ
كاالستفهام، -  هن وبني معموهلن ماله صدر الكالمأي: إذا توسط بين ش:

عملهن يف اللفظ، ويعملن يف فال جيوز  -االبتداء، والقسم موحروف النفي، وال

  ويسمى ذلك: تعليًقا. ،املحل

  وإنام بطل عملهن يف اللفظ ألن الذي له صدر الكالم ال يعمل ما قبله فيام بعده.

َ ﴿قوله تعاىل:  :مثال ما علق عن العمل
َ ْ َ ي  ِ

َ
ِ  أ ْ َ ْ ِ

ْ
َ  ا ْ َ

)١(أ
﴾ ،

يف اللفظ، ومل تنصب » علم«خربه، وقد بطل عمل »: أحىص«مبتدأ، و»: أيُّ «فـ

  ».أحىص«و »أيُّ «

 ﴿ونحو: 
ٌ َ ِ َ ٌر 

َ
 ْ َ ِ  َ ْدَراَك 

َ
َ أ )٢(َو

 ﴿، ]١١-١٠[القارعة ﴾
ُ َ ْ َ  َ ْدَراَك 

َ
َ أ َو

رِ 
ْ َ ْ

)٣(ا
  .]٢[القدر ﴾

                                                             
اإلعراب: لنعلم: الالم: حرف تعليل ونصب، نعلم: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه  -)١(

الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره: نحن. أي: اسم استفهام يف حمل رفع 
ثنى. أحىص: خري املبتدأ مرفوع مبتدأ، وهو مضاف. احلزبني: مضاف إليه جمرور بالياء ألنه م

وعالمة رفعه الضمة املقدرة ألنه اسم مقصور ، واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل نصب سد 
  ».نعلم«مسد مفعويل 

عن العمل » نعلم«: قوله تعاىل: ﴿لنعلم أي احلزبني أحىص﴾، حيث علق فعل الشاهد فيها  
 لفظا؛ لوقوعه قبل اسم االستفهام العمدة.

عراب: وما: الواو حرف عطف، ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ. أدراك: فعل ماض اإل -)٢(
مبني عىل الفتح املقدر للتعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع، والكاف ضمري 
يف حمل نصب مفعول به، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ. ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ. 

يف حمل رفع، واهلاء للسكت، واجلملة يف حمل نصب مفعول به. نار: خرب » ما« هيه: هي: خرب
ملبتدأ حمذوف تقديره هي، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. حامية: نعت مرفوع وعالمة 

  رفعه الضمة الظاهرة.
 االستفهامية بعدها.» ما«: قوله تعاىل: ﴿أدراك﴾، حيث علق عملها لوقوع الشاهد فيها  

اإلعراب: وما: الواو حرف عطف، ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ. أدراك: فعل ماض  -)٣(

مبني عىل الفتح املقدر للتعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع، والكاف ضمري 

= 
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عىل حمل نصب بالوالدليل عىل أن الفعل عامل يف املحل: أنه جيوز العطف 

  اجلملة؛ كقول الشاعر:

ُـ - ٢٧ ْ  مـا ا
َ
ـزة

َ
 ع

َ
ل

ْ
ب
َ
رِي 

ْ
د
َ
 أ

ُ
ت

ْ
ن
ُ
  وما ك

  

   
َ

وِجعــاتِ وال
ُ
لــِت   

َ
و
َ
ــ ت

َ
ــِب ح

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال

)١(
  

  

ه: الذي ُعلَِّق عن العمل فيه قول» اما البك«عطفا عىل حمل » موجعات«فنصب 

عرشهتا، وهذه ال ال أحسن وشبهوه باملرأة التي ال طلقها زوجها و .»أدري«

  وال أعملوها يف اللفظ. أمهلوها

  

ول ء ا ّٰ ا     ا
ء ا   و ا
!!!!! 
!!! 
!  

                                                                                                                                               
يف نصب مفعول به، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ ما. ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ. 

ما يف حمل رفع، واجلملة يف حمل نصب مفعول به. وليلة مضاف والقدر: مضاف إليه  ليلة: خرب

  جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

 : قوله تعاىل: ﴿أدراك﴾، حيث علق عملها لوقوع ما االستفهامية بعدها.الشاهد فيها  

اإلعراب: وما: الواو: بحسب ما قبلها، ما: حرف نفي. كنت: فعل ماض ناقص، والتاء:  -)١(

ضمري يف حمل رفع اسم كان. أدري: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء 

، وهو مضاف. وعزة: مضاف إليه جمرور »أدري«للثقل، والفاعل: أنا. قبل: ظرف متعلق بـ

وع من الرصف للعلمية والتأنيث. ما: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ، البكى: بالفتحة ألنه ممن

خرب املبتدأ مرفوع. أو: ما: يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأ، والبكى: مبتدأ مؤخر مرفوع. وال: 

الواو: حرف عطف، ال: حرف لتأكيد النفي. موجعات: معطوف عىل حمل مجلة ما البكى 

فتحة ألنه مجع مؤنث سامل، وهو مضاف. والقلب: مضاف إليه منصوب بالكرسة بدال من ال

جمرور. حتى: حرف غاية وجر. تولت: فعل ماض، والفاعل: هي، والتاء: للتأنيث. واملصدر 

املنسبك من أن املضمرة بعد حتى وما بعدها يف حمل جر بحتى، واجلار واملجرور متعلقان 

  ري.يف قوله : ما كنت أد» ما«بالنفي الذي دل عليه 

عن العمل يف لفظ » أدري«، حيث علق الفعل القلبي »أدري ما البكى وال موجعات«: قوله الشاهد فيه  

 ما املبتد واخلرب، وعمل النصب يف حمل اجلملة؛ ودليل ذلك عطف "موجعات" بالنصب عىل حملها.
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  الفاعل
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 ».َماَت َعْمٌرو«وَ  »َقاَم َزْيدٌ «ُل َمْرُفوٌع َكـص: الَفاعِ 
: هذا هو اخلامس من مرفوعات األسامء، وقد تقدم أربعة: املبتدأ، وخربه، ش

  واسم كان وأخواهتا، وخرب إنَّ وأخواهتا.

 
، أسند إليه الفعـل أو مـا املؤول بهأو الرصيح : هو االسم املرفوع، والفاعل

  منه، أو قاِئام به. واقعاً يعمل عمله، وُقِدم عليه، 

  فاعله. »زيد«فعل، و» قام«فـ» قام زيد«نحو:  فاالسم

أن  فاعـٌل؛ ألنَّ  »َأْن تقـومَ «، فــ»ومرين أن تقــيسـ«نحـو:  واملؤول باالسم

  تقديره: قيامك، وهو الفاعل.والفعل يف تأويل مصدر 

؛ »قـائم«فالزيدان فاعـل لــ »أقائم الزيدان« عمل عمل الفعل نحو:والذي ي

  يعمل عمل فعله. »قائم« ألن

  ، فإن املوت قائم بعمرو وليس واقعا منه.»مات عمرو«والذي هو قائم به نحو: 

 
ُر َعاِملُه َعْنهُ ص: وَ  بَْل ُيَقاُل:  ،َوَال َتْلَحُقُه َعَالَمُة َتْثنَِيٍة وَال َمجْعٍ ، َال َيتَأخَّ

:  ».َقام َرُجٌل «كام ُيَقاُل:  ،»نَِساءٌ ِن َوِرَجاٌل وَ َقاَم َرُجَال « َيَتَعاَقُبوْن «َوَشذَّ
 ».َأَو ُخمِْرِجيَّ ُهمْ «، »فِيُكْم َمَالِئَكٌة بِاللَّْيلِ 

  :أنه هي ،للفاعل أحكام :ش

أن  »زيد ، أو يقومقام زيد«فال جيوز يف نحو قولك:  ،) ال يتأخر عامله عنه١(

بل إذا تأخر  ،اً مؤخر فعالً  »قام«و اً مقدم فاعالً  »زيد«ويكون  »قام زيد«تقول: 
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مبتدأ، والفعل فاعله ضمري مسترت عائد إىل  فاالسم - العامل وتقدم االسم

   .»زيد قام، أو: يقوم« ، نحو:ااملبتدأ، وتكون اجلملة خرب

وال » قاما الزيدان«، فال يقال: عامله عالمة تثنية وال مجع) وال يلحق ٢(

إذا كان الفاعل اسام ظاهرا؛ ألن الضمري يكون فاعال، واالسم  »قاموا الزيدون«

  الظاهر فاعال، وال جيمع بني فاعلني، وقد ورد قليال وهو معنى الشاذ.

  :معنيانوالشاذ له 

  : املخالف للقياس.أحدهام- 

وهو  ،املعنينيوهذا الشاذ قد مجع بني  .عرب: الذي قل وروده عن الوالثاين- 

َأَو ُخمِْرِجيَّ «، وقوله: »يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار: «÷قوله 

 »:خمرج«ين معك إذ ُخيِْرُجك قومك، فـأ قال له ورقة بن نوفل: َوِددُت ، حني»ُهم؟

، »هم ُمـْخِرُجوَي  أَوَ «واو اجلامعة؛ ألن أصله:  اسم فاعل يعمل عمل فعله، وفاعله

قد تأولوهام و .ضمري اجلامعة فاعل ثانٍ » هم«وأدغمت يف الياء، و الواو ياءفقلبت 

  فاعل. عالمة اجلمع، والثاين» يَّ ُهم؟أََو ُخمِْرجِ « بأن أحد الضمريين يف

  فاعل.»: مالئكة«عالمة اجلمع، و»: يتعاقبون« والواو يف

 »ُخمِْرِجيَّ «، ومبتدأ مؤخر»: هم َأَو ُخمِْرِجيَّ « يف» هم«ويمكن َأْن تقول: إنَّ 

  خبـر مقدم تقديره: أو هم خمرجي.

بالليل ومالئكة بالنهار  مثله، تقديره: مالئكةٌ  »...إلخ يتعاقبون« ويف

  يتعاقبون فيكم.

 َطَلَعِت «، وَ »َقاَمْت ِهْندٌ «ص: َوَتْلَحُقُه َعَالَمُة تْأنِيٍث إِْن َكاَن ُمَؤنًثا َكـ
ْمُس  ْ ﴿ ، نحو:، َوَجيُوُز الَوْجَهاِن يف َجمَاِزيِّ التَّْأنِيِث الَظاِهرِ »الشَّ

َ
 ُ ْ

ء َ 

 
ٌ َ

ِ ْ ِ ّ  ْ ُ
ِ
ّ ْ ﴿، ]٥٧[يونس ﴾ر

َ َ
 ُ ء َ  

ٌ َ
ِ
ّ َ)١(

، َوِيف اَحلِقيِقيِّ ]١٥٧[األنعام ﴾
                                                             

تح، كم: اإلعراب: فقد: الفاء رابطة، والفاء حرف حتقيق. جاءكم: فعل ماض مبني عىل الف -)١(

= 
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ِت الَقاِيضَ اْمَرأٌة، َواُملتَِّصِل يف بَاِب  ، نحو:اُملْنَفِصلِ  ، »بِْئَس «وَ » نِْعمَ «َحَرضَ
ِ ﴿ ، نحو:نِْعَمِت اَملْرَأُة ِهْنٌد، ويف اَجلْمعِ  نحو:

َ َ
َاُب   ْ َ ْ
، ]١٤[احلجرات ﴾ا

ْيُدونَ « ، نحو:إال َمجَْعي التَّْصِحيِح َفَكُمْفَرَدْهيَِما  ».اِهلْنَداُت  َقاَمِت «، وَ »َقاَم الزَّ
  ال تلحق الفعل. خر عامله عنه، وأن عالمة التثنية واجلمع: تقدم أن الفاعل ال يتأش

إن كان الفاعل مؤنثًا،  ث الساكنة تلحق آخر الفعل املايض) وذكر هنا أن تاء التأني٣(

  عل قد يكون جائًزا، وقد يكون واجبًا.ثم إن حلوق التاء للف ».قامت هند«نحو: 

  :مسألتني فالواجب يف

 حقيقي التأنيث مؤنثًا ساملاً  مفرًدا أو مجًعاؤنث اسًما ظاهًرا : إذا كان الفاعل املاألوىل

أو  »نِْعمَ «فاعل فاصل، ومل يقع بعد ومل يفصل بني الفعل وبني ال - وهو الذي له فَْرٌج - 

 ﴿، و »قامت هند« ، نحو:»بِئَْس «
ْ
ِ  إِذ

َ َ
ةُ  

َ
َأ ْ   ا

َ
َان ْ ِ)١(

، ونحو:  - ]٣٥عمران [آل ﴾

  .يف مجع املؤنث السامل» جاءت اهلندات«

 ، نحو:أم جمازيا : إذا كان الفاعل املؤنث ضمريًا، سواء أكان حقيقياً والثانية

  ، فالفاعل ضمري مسترت تقديره: هي.»هند قامت«و »الشمس طلعت«

  :وأما اجلائز: فيكون يف حاالت

طلعت « ، نحو:جمازيَّ التأنيث: إذا كان الفاعل املؤنث اسًما ظاهًرا األوىل

ْ ﴿، وقال تعاىل: »الشمس
َ

 ُ ْ
ء َ  

ٌ َ
ِ ْ)٢(

﴾.  

                                                                                                                                               
  ضمري يف حمل نصب مفعول به. بينة: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿جاءكم بينة﴾، حيث مل يؤنِّث الفعل الذي جاء بعده الفاعل ﴿بينة﴾ الشاهد فيها  
 وهو مؤنث جمازي، فلم تلحق الفعل تاء التأنيث جوازا.

مبني عىل السكون يف حمل نصب عىل الظرفية : ظرف ملا مىض من الزمان إذ: اإلعراب -)١(
: فعل ماض مبني عىل الفتح، قالتالزمانية، والظرف متعلق بفعل حمذوف تقديره: اذكر. 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. امرأةوالتاء للتأنيث، حركت اللتقاء الساكنني. 
  : مضاف إليه ممنوع من الرصف.وامرأة مضاف وعمران

: قوله تعاىل: ﴿قالت امرأة﴾، حيث أنََّث الفعل ﴿قالت﴾ بتاء التأنيث وجوبا؛ ألن يهاالشاهد ف  
 الفاعل حقيقي التأنيث، ومل يفصل بينه وبني الفعل فاصل.

اإلعراب: قد: حرف حتقيق. جاءتكم: فعل ماض مبني عىل الفتح، والتاء للتأنيث، كم:  -)٢(

= 



 الفاعل   ١١٢

وفصل بني الفعل والفاعل  كان الفاعل املؤنث حقيقي التأنيث: إذا والثانية

  ، فلحوق التاء هنا جائٌز ال واجب.»حرض القايض امرأة« ، نحو:بفاصل

، فلحوق التاء جائٌز ال »َس بِئْ «أو » نِْعمَ «عل املؤنث بعد ا: إذا وقع الفوالثالثة

، »نِْعَم املرأة فاطمةٌ « ، نحو:مؤنثًا حقيقيا، ولو مل يفصل بينهام فاصلكان ولو  واجب

  ».بِئَْست املرأة هندٌ «و

ِ ﴿ ، نحو:ملذكر كان : إذا كان الفاعل مجع تكسري، سواءوالرابعة
َ َ

َاُب  ْ َ ْ
)١(ا

  ».قامت اهلنود« ، نحو:، أم ملؤنث﴾

، وإن »قام الزيدون« ، نحو:وإْن كان مجع تصحيح فإن كان مذكرًا مل تلحق

  .كام تقدم »قامت اهلندات« ، نحو:كان مؤنثًا ومل يفصل بينهام فاصل فهو واجب

 

ٌر َحمْذوٌف، كَ » َما َقاَمْت إِالَّ ِهنْدٌ «ص: وإِنََّما اَمَتنََع يف النَّثْر  َحْذفِِه ألنَّ الَفاِعَل ُمَذكَّ
وْ ﴿يف نَحِو: 

َ
مٌ  أ َ ْ

ِ ٍ  ِ  إ ْ ٍ  ذِي َ َ َ ْ َ
َ ﴿، ]١٤[البلد ﴾ ِ

ُ
ُ  َو ْ َ )٢(ا

، ]٢١٠[البقرة ﴾
ْ ﴿و ِ ْ َ

ْ  أ ِ ِ  ْ ِ ْ َ .]٣٨[مرمي ﴾َو ِهنَّ  ، َوَيْمَتنُِع ِيف َغْريِ
وهي أربعة،  ،فيها حذف الفاعل جيوزاملواضَع التي  ذكر يف هذا املوضع ش:

  هذه الثالثة وهي:

                                                                                                                                               
    وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ضمري يف حمل نصب مفعول به. موعظة: فاعل مرفوع

: قوله تعاىل: ﴿جاءتكم موعظة﴾، حيث أنََّث الفعل بتاء التأنيث جوازا؛ ألن الفاعل الشاهد فيها

 جمازي التأنيث.

اإلعراب: قالت: فعل ماض مبني عىل الفتح، والتاء للتأنيث. األعراب: فاعل مرفوع وعالمة  -)١(

  رفعه الضمة الظاهرة.

له تعاىل: ﴿قالت األعراب﴾، حيث أنََّث الفعل ﴿قال﴾ جوازا؛ ألن الفاعل مجع : قوالشاهد فيها  

 تكسري.

اإلعراب: وقيض: الواو استئنافية، قيض: فعل ماض مبني للمجهول مبني عىل الفتح. األمر:  -)٢(

  نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 عل ﴿قيض﴾؛ لنيابة املفعول به مكانه.: قوله تعاىل: ﴿قيض األمر﴾، حيث حذف فاالشاهد فيها  
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 »أحد« ما قام أحد إال هند، فحذف ، أي:»ما قام إال هند«ول: األ

  الفاعل. وهو

ٍ ﴿ ، نحو:فاعل املصدر الثاين: َ َ ْ َ ٍ ذِي 
ْ َ  ِ ٌم  َ ْ

ِ ْو إ
َ
)١(أ

، ففاعل ﴾

  فاعل.»: اهلاء«اإلنسان يتيًام، فـ ، أي:تقديره: أو إطعامه ،حمذوف »إطعام«

فإنه قد استغنى عنه بنائب الفاعل، وال  : فاعل الفعل املغري الصيغةالثالث

َب َزيدٌ « ، نحو:جيوز اجلمع بينهام   ».ُرضِ

ٌم مثله» أفعل«فاعل  الرابع: ْ ﴿ ، نحو:يف التعجب إذا دلَّ عليه مقدَّ ِ ْ َ
ْ  أ ِ ِ 

 ْ ِ ْ َ )٢(َو
 .]٣٨[مريم ﴾

 وعدمُ  »قام«أن جيوز اتصال التاء بِـ» دما قام إال هن«وكان الظاهر يف نحو: 

 ، كام جاز الوجهان يف»إال«مل بِـعن العا مفصوالً  ون الفاعللك ؛االتصال

يف النثر؛ » ما قامت إال هند«، لكنهم هنا منعوا أن يقال: »حرض القايض امرأة«

ر ليس الفاعل يف احلقيقة، وإنام » إال«وذلك ألن ما بعد  هو بدل من فاعل مقدَّ

ٌر، فلذلك ُذكَِر العامل،  ، وذلك املقدر»إال«قبل  هو املستثنى منه، وهو ُمَذكَّ

  والتقدير: ما قام أحٌد إال هنٌد.

                                                             
اإلعراب: أو: حرف عطف. إطعام: معطوف عىل ﴿فك﴾ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -)١(

الظاهرة. يف يوم: جار وجمرور متعلق بـ﴿إطعام﴾. ذي: نعت ليوم وعالمة جره الياء ألنه من 
  األسامء الستة. مسغبة: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿إطعام يف يوم﴾، حيث حذف فاعل املصدر ﴿إطعام﴾ وأصله: الشاهد فيها  
 إطعامه يتيام.

اإلعراب: أسمع: فعل ماض جامد جاء عىل صيغة األمر مبني عىل الفتح املقدر إلنشاء  -)٢(
التعجب. هبم: حرف جر زائد، هم ضمري مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل. وأبرص: الواو 

عطف، أبرص: فعل ماض جامد مبني عىل الفتح املقدر إلنشاء التعجب ملجيئه عىل حرف 
  صورة األمر، والفاعل حمذوف تقديره: هبم.

: قوله تعاىل: ﴿أسمع هبم وأبرص﴾، حيث حذف فاعل ﴿أبرص﴾ الذي يفيد الشاهد فيها  
الثاين  من» هبم«التعجب؛ ألنه دل عليه متقدم مثله يفيد التعجب وهو ﴿أسمع هبم، فحذف 

 لداللة األول عليه.
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ر َجَواًزا ْ ﴿َنْحُو:  ،ص: َواألَْصُل َأْن َيِيلَ َعاِمَلُه، َوَقْد َيَتَأخَّ

َ َ
ء َو َ  

َ
 آل

 
َ
ْن َ ْ رُ  ِ

ُ
 ذِ ﴿َنْحُو:  ،، َوُوُجوبًا»َكَما َأَتى َربَُّه ُموسى َعَىل َقَدرٍ «و ]٤١[القمر ﴾ا

 
َ َ ْ َ  ا ِ ا َ ْ ِ ُ  إ بَنِي َزْيدُ «وَ  ]١٢٤[البقرة ﴾َر  ».َرضَ

يأيت بعد الفعل ثم يذكر املفعول به، وال أن  ذكر هنا أن األصل يف الفاعل ش:

الكالم إال به، أو بنائبه، وقد يستغني عن ؛ ألنه عمدة ال يتم جيوز حذف الفاعل

فيتم الكالم بدون املفعول، وال يتم الكالم بدون » قام زيد«املفعول؛ تقول: 

  ويتم به الكالم.» رضب زيداً «الفاعل؛ فال تقول: 

ْ ﴿نحو:  فاجلواز ،جوازا أو وجوبابه عىل الفاعل وقد يتقدم املفعول 
َ َ

َو

رُ 
ُ

 ا
َ
ْن َ ْ ِ  

َ
ء آل َ)١(

  ، وقول الشاعر:﴾

٢٨ - ................................  
  

 

  

رٍ 
َ
ــد

َ
 ق

َ َ
ــو 

ُ
 
ُ
ــه

َ
 ر

َ َ
ــا أ

َ
م

َ
ك

)٢(
  

  

                                                             
: فعل جاء: الواو جر وقسم، الالم: الم جواب القسم، قد: حرف حتقيق. ولقد: اإلعراب -)١(

وآل : مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. آلماض مبني عىل الفتح. 
: ذرالن: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الرصف. مضاف وفرعون

  فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
 : قوله تعاىل: ﴿ولقد جاء آل فرعون النذر﴾، حيث تقدم املفعول به عىل الفاعل جوازاً.الشاهد فيها  

  صدر البيت:    َجاَء اخلالفَة َأْو كانْت َلُه َقَدًرا     ................... -)٢(
: فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يف حمل رفع. جاء: اإلعراب

: كان كانت: حرف عطف. أو: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. اخلالفة
: جار وجمرور متعلق لهفعل ماض، والتاء للتأنيث ، واسم كان ضمري مسترت تقديره هي. 

: ما: الكاف حرف جر. وكاموعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. : خرب كان منصوب قدراً بقدًرا. 
: منصوب عىل التعظيم وعالمة ربه: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر للتعذر. أتىمصدرية. 

: فاعل موسىنصبه الفتحة الظاهرة، ورب مضاف واهلاء: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. 
وما » ما«، و»أتى«جار وجمرور متعلق بـ :عىل قدرمرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر. 

دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بالكاف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف نعت ملصدر 
  حمذوف والتقدير: جاء اخلالفة إتيانًا كإتيان موسى ربه عىل قدر.

وقد  »موسى«عىل الفاعل » ربه«، حيث تقدم املفعول به »أتى ربَُّه ُموسى«: قوله: الشاهد فيه
أعاد الضمري املتصل باملفعول املتقدم عىل الفاعل املتأخر لفظًا؛ وهذا شائع يف كالم العرب؛ 

 ألن الضمري ولو عاد عىل متأخر لفظًا لكنه متقدم رتبة.



 ١١٥      ]الفاعل[

ُ ﴿ : نحو:والوجوب َ َر ِ ا َ ْ ِ  إ
َ َ ْ )١(ذِ ا

-؛ ألنه لو قدم الفاعل هنا ﴾

  عاد الضمري عىل متأخر لفظا ورتبة، وهو ال جيوز. - »ربه«وهو 

انفصل » رضب زيد إياي«فقيل:  ؛ ألنه لو قدم الفاعل»زيدرضبني «ونحو: 

  الضمري، وال جيوز فصله مع إمكان الوصل.

 
بُْت َزْيداً «ص: َوَقْد َجيُِب َتْأِخُري اَملْفُعوِل َكـ ، »َما َأْحَسَن َزْيًدا«، وَ »َرضَ

َب ُموسى ِعيسى«وَ  ىَأْرَضَعِت ال« ، بِخالِف »َرضَ ُم ». ُصْغَرى الُكْربَ َوَقْد َيَتَقدَّ
 ﴿َنْحُو:  ،َعَىل الَعاِمِل َجَواًزا

ً
ِ
َ

َى  َ
 ﴿َنْحُو:  ،، َوُوُجوبًا]٣٠[األعراف ﴾

ً ّ َ  

 
ْ
ا ُ ْ َ

 .]١١٠[اإلسراء ﴾
؛ ألنه لو قدم انفصل الضمري »رضبت زيدا«، كـوقد جيب تأخري املفعول ش:

وألن فعل  ؛ ألن فاعله مسترت فيه،»أحسن زيدا ما«نحو: و وهو ال جيوز كام مر.

وكذا إذا مل يظهر  التعجب غري مترصف يف نفسه فال يترصف يف معموله،

  .»رضب موسى عيسى« ، نحو:اإلعراب حتـى يعرف به الفاعل من املفعول

نحو:  فاللفظية ،جاز تقديم املفعول فإن وجدت قرينه لفظية أو معنوية

عت منصوب، فعرف أن ما قبله ن »العاقل«ألن  ؛»وسى العاقَل عيسىرضب م«

عالمة تأنيث » رضبت«؛ ألن التاء يف »َرضبْت موسى سلمى«ونحو:  ،منصوب

  ؛ ألن الصغرية ال ترضع.»أرضعت الصغرى الكربى«نحو:  واملعنوية .الفاعل

                                                             
: فعل ماض ابتىل: الواو استئنافية، إذ: مفعول به لفعل حمذوف تقديره: اذكر. وإذ: اإلعراب -)١(

: مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة إبراهيملتعذر. مبني عىل الفتح املقدر ل

: فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واهلاء ضمري يف حمل جر ربهالظاهرة. 

  مضاف إليه.

: قوله تعاىل: ﴿ابتىل إبراهيم ربه﴾، حيث تقدم املفعول به عىل الفاعل وجوبا؛ ألنه الشاهد فيها  

 لعاد الضمري املتصل به عىل متأخر لفظا ورتبة، وذلك ال جيوز.لو تقدم الفاعل ﴿ربه﴾ 



 الفاعل   ١١٦

ى﴿ ، نحو:جوازاً  وقد يتقدم املفعول عىل الفعل َ َ  
ً

ِ
َ)١(

، ووجوبا .﴾

 ﴿ نحو:
ً ّ َ َ ْ ُ ْ ء ا َ ْ َ ُ ا َ َ  

ْ
ا ُ ْ َ  )٢(

اسم رشط،  »أّياً «؛ ألن ]١١٠[اإلرساء ﴾

  وله صدر الكالم.

 
ٌف بِـ» بِْئَس «َأْو » نِْعمَ «ص: َوإَذا َكاَن الِفْعُل  ا ُمَعرَّ » أل«َفاْلَفاِعُل: إِمَّ

َ ﴿َنْحُو:  ،اِجلْنِسيَّةِ  ْ ِ  ُ ْ َ ْ َ ﴿َنْحُو:  ،، َأْو مَضاٌف لَِما ِهَي فِيهِ ]٣٠[ص ﴾ا ْ ِ
َ
 َدارُ  َو

 َ ِ ُ ْ ٌ بَِتْمييٍز ُمطاِبٍق لِْلَمْخُصوصِ ]٣٠[النحل ﴾ا  َنْحُو: ،، َأْو ضمٌري ُمْسَتِرتٌ ُمَفرسَّ
﴿ َ ْ

ِ  َ ِ ِ ِ  
ً َ َ

 .]٥٠[الكهف ﴾
  وجب أن يكون: »بِئَْس «أو » نِْعمَ «وإذا كان الفاعل لـ ش:

  ».أل«معرفا بـإما  - )١(

َ ﴿، »نِْعَم الرجُل زيدٌ « ، نحو:أو مضافًا ملا هي فيه - )٢( ِ ُ ْ َ دَاُر ا ْ ِ
َ
)٣(َو

﴾.  

)٤(بِْئَس لِلظَّالِِمَني بََدالً ﴿ ، نحو:أو ضمرياً مسترتاً مفرسًا بتمييز - )٣(
﴾ ،

                                                             
: فعل ماض هدى: مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. فريقا: اإلعراب -)١(

  مبني عىل الفتح املقدر للتعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع.
 دم املفعول به عىل الفعل والفاعل معا جوازا.: قوله تعاىل: ﴿فريقا هدى﴾، حيث تقالشاهد فيها  

: ما: اسم رشط جازم مفعول به مقدم، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. أيا: اإلعراب -)٢(
: فعل مضارع فعل الرشط، جمزوم بـ: أيا وعالمة جزمه حذف النون، والواو يف تدعوازائدة. 

: الفاء رابطة، له: حار وجمرور، وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم. فلهحمل رفع فاعل. 
: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واجلملة يف حمل جزم جواب األسامء
  : نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر.احلسنىالرشط. 

فعول به عىل الفعل وجوبا؛ ألنه وقع : قوله تعاىل: ﴿أيا ما تدعوا﴾، حيث تقدم املالشاهد فيها  
 اسم رشط جازم له الصدارة يف الكالم.

اإلعراب: ولنعم: الواو حرف عطف، والالم: واقعة يف جواب قسم مقدر، نعم: فعل ماض  -)٣(
مبني عىل الفتح يفيد املدح. دار: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ودار مضاف 

وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل، واملخصوص باملدح واملتقني: مضاف إليه جمرور 
  حمذوف تقديره هي.

 ».أل«: قوله تعاىل: ﴿نعم دار املتقني﴾، حيث جاء فاعل ﴿نعم﴾ مضافا إىل اسم حمىل بـالشاهد فيها  

اإلعراب: بئس: فعل ماض مبني عىل الفتح يفيد الذم. للظاملني: جار وجمرور متعلق  -)٤(

: متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وفاعل ﴿بئس﴾ مسترت وجوبا تقديره: بـ﴿بدال﴾. بدالً 

= 



 ١١٧      ]الفاعل[

  البدُل بدًال. أي: تقديره: بئس هو

وال عىل التمييز،  املخصوص باملدح أو الذم عىل الفاعلوال جيوز تقديم 

 ﴿خالفًا للكوفيني، و
ً َ َ  َ ِ ِ ِ  َ ْ

ي كالمهم. ﴾ِ   يقوِّ

واٌب ﴿ ، نحو:وقد حيذف املخصوص إذا دل عليه دليل
َ
ُ أ ِ  إ

ُ ْ َ ْ َ ا ْ ِ)١(
، ]٣٠[ص ﴾

  نعم العبد أيوب. أي:

  باب النائب عن الفاعل

ْ ُيوَجْد ص: ُحيَْذُف  َها َمْفُعوٌل بِِه، فإِْن َمل اْلَفاِعُل َفَيُنوُب َعْنُه ِيف َأْحَكاِمِه ُكلِّ
 َأْو َمْصَدٍر. َف ِمْن َظْرٍف َأْو َجمُْرورٍ َفَما اْخَتصَّ وَتَرصَّ 

هذا هو السادس من مرفوعات األسامء، وهو النائب عن الفاعل،  ش:

إما للجهل به، أو لقصد  :قد حيذف الفاعل لغرض من األغراض وذلك أنه

  :ويعطى مجيع أحكامهإخفائه، أو غري ذلك، فينوب عنه املفعول به، 

  ) فيصري عمدة بعد أن كان فضلة.١(

  ) ومرفوعا بعد أن كان منصوبا.٢(

بَْت هندٌ «تقول:  ،الفعل إذا كان مؤنثاً له ) ويؤنث ٣(   ».ُرضِ

 ،جرور أو املصدروإذا مل يوجد املفعول به ناب إما الظرف أو اجلار وامل

  :بشـروط ثالثة

                                                                                                                                               
  هو، والتقدير بئس البدل بدل الظاملني.

: قوله تعاىل: ﴿بئس للظاملني بدال﴾، حيث جاء فاعل ﴿بئس﴾ اجلامد ضمريا الشاهد فيها  

 مسترتا وجوبا مفرسا بنكرة، جاءت متييزا، والتقدير: بئس هو بدال، أي: البدل.

اإلعراب: نعم: فعل ماض مبني عىل الفتح يفيد املدح. العبد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه  -)١(

الضمة الظاهرة، واملخصوص باملدح حمذوف تقديره هو. إنه: إن حرف توكيد ونصب، واهلاء: 

  ضمري يف حمل نصب اسم إن. أواب: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

حمذوفا لداللة » أيوب«: ﴿نعم العبد﴾، حيث جاء املخصوص باملدح : قوله تعاىلالشاهد فيها  

 السياق عليه.



 الفاعل عن النائب باب   ١١٨

به الفائدة، فال فال ينوب غري املختص؛ ألنه ال تتم  ،خمتصاً النائب أن يكون  - )١

، فإذا »زمانٌ ِصيَْم «صح، وال:  »مكاٌن حسنٌ «، فإذا قيل: »مكانٌ  ْعتُكَِف اُ «يقال: 

 .»بزيد ُمرَّ «و »ُكتَِب بالقلم«وتقول:  .صح »ِصيَْم رجٌب «أو » زماٌن طويٌل «قيل: 

املصدرية أو أن يكون مترصفًا، فال يكون مالزما للنصب عىل و - )٢

نائب فاعل، وال:  »سبحان«عىل أن  »سبحاُن اهللا ُح بَّ َس يُ «فال يقال:  ،الظرفية

الذي يصح  :رفـواملتص .ونحوهام من أسامء اجلهات »بعد«أو » قبل َب ُرضِ «

 .»مقعد زيد«و »يوم اخلميس«نصبه ورفعه وجره كـ

َب يومُ «أن ال يكون املفعول به موجودا، فال يقال: و - )٣ ، »اجلمعة زيداً  ُرضِ

  والكوفيني. خالفًا لألخفش

 
ُل اْلِفْعِل ُمْطَلقًا، وُيَشارُكُه َثاِين َنْحِو:  وَثالُِث نْحِو:  ،»ُتُعلَّمَ «ص: َوُيَضمُّ َأوَّ

وَلَك ِيف  .ْفَتُح َما َقبَِل اآلخِر ِيف اْلُمَضارع، وُيْكَرسُ ِيف اْلَماِيض ، ويُ »اْنُطلَِق «
مُّ ُخمَْلصًا. ،اْلَكْرسُ ُخمَْلصًا وُمَشما َضامً » بَاعَ «و» َقاَل «َنْحِو:   والضَّ

أو مضارعا، ويكرس ما قبل آخره يف  ويضم أول الفعل ماضيا كان ش:

َب زيدٌ «نحو:  ،املايض ُب زيدٌ «نحو:  ،، ويفتح يف املضارع»ُرضِ   ».ُيْرضَ

َل «عىل وزن وما كان  َ «و» تََكلَّمَ «و» تََعلَّمَ « نحو: »َتَفعَّ ول فضم األ -»تََكرسَّ

َ «و »تُُكلِّمَ «و» تُُعلِّمَ «والثاين، فتقول:    ».تُُكرسِّ

 ،فضم األول والثالث - »انَْفتََح «و» انَطَلَق « ، نحو:»اْنَفَعَل «كان عىل وزن  وما

  ».ُانُْفتَِح «و »ُانُطلَِق «فتقول: 

فاكرس  :-»سار«و »باع«و» قال« نحو: فإن كان الفعل معتال وسطه باأللف

وجيوز . واقلب األلف ياء، وإنام كرس أوله ألن الياء يناسبها كرس ما قبلهاأوله، 

، وضم أوله وقد ورد قليال قلب األلف واواً  إشاممها الضم، وهي لغة صحيحة.

  .»بُوعَ «و »ُقوَل « نحو:



 ١١٩      ]وأحكامه االشتغال، تعريف[

  باب االشتغال
بُْتهُ « َنْحِو: ص: َجيُوُز ِيف  بُْت َأَخاهُ «َأْو » َزْيدًا َرضَ َرْفُع  »َمَرْرُت بِهِ «َأْو » َرضَ

، وَنْصُبُه بِإْضَماِر  ؛بِاالبْتَِداءِ » َزْيدٍ « بُْت «َفاْجلُْمَلُة بَْعَدُه َخَربٌ » َأَهْنُت «وَ » َرضَ
 َفَال َمْوِضَع لِْلُجْمَلِة بَْعَدُه. ؛َواِجَبُة اْحلَْذِف  »َجاَوْزُت «و

  ، وأحكامه]شتغالاال [تعريف

االشتغال: أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعٌل عامل يف ضمري ذلك االسم،  ش:

 فلوال الضمري أو االسم املضافىل ضمري ذلك االسم، أو عامل يف اسم مضاف إ

غل لكنه اشت ،النصب عىل أنه مفعول مقدمملتقدم لعمل يف االسم ا إىل ضمريه

واستغنى عن  ،أو يف االسم املضاف إىل ضمريه عن العمل فيه بالعمل يف ضمريه

  العمل يف االسم املتقدم.

فاعلم أنه جيوز يف االسم املتقدم أن ترفعه عىل أنه مبتدأ واجلملة  إذا عرفت هذا

الفعل املذكور، فتقدر يف  بعده خربه، وجيوز أن تنصبه بفعل حمذوف وجوبا يفسـره

أهنت زيداً رضبت »: زيًدا رضبُت أخاه« رضبُت زيداً رضبته، ويف»: بتُهُ زيدا رض«

  . ؛ ألنك مل ترضبه»رضبت«وال تقدر  أخاه، أو أغضبت زيداً، أو نحوهام،

ألن ؛ »مررت«جاوزُت زيًدا مررُت به، وال تقدر »: زيًدا مررُت به« وتقدر يف

  .وجاوزت بمعناهإال بحرف جر، فال تنصبه،  مفعولهتعدى إىل يمررت ال 

  
ُح النَّْصُب ِيف َنْحِو:  جَّ بْهُ «ص: َوَيَرتَ  ﴿لِلطََّلِب. وَنْحُو: » َزْيدًا اْرضِ

ُ
رِق  َوا

 
ُ َ

رِ   َوا
ْ
ا ُ َ ْ َ

 َ ُ َ ِ ْ َ)١(
ٌل. وِيف َنْحِو:  ]٣٨[املائدة ﴾ مَ ﴿ُمَتَأوَّ َ ْ َ َ َوا َ َ َ 

                                                             
اإلعراب: والسارق: الواو استئنافية، السارق: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  -)١(

والسارقة: الواو حرف عطف، السارقة: معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وخرب 

= 



 االشتغال باب   ١٢٠

 ْ ُ َ
ا﴿لِلََّتناُسِب، وَنْحِو:  ]٥[النحل ﴾

ُ َ َ
  

ً
ا َ َ َ ِ ّ  

ً
ا ِ ُ  َوا ُ

َما «و ]٢٤[القمر ﴾ِ
 لَِغَلَبِة اْلِفْعِل.» َزْيدًا َرَأْيُتهُ 

واعلم أنه تارة يتـرجح النصب يف االسم املتقدم عىل الفعل، وتارة  ش:

  جيب، وتارة يتـرجح الرفع، وتارة جيب.

  :فيتـرجح النصب يف

  ؛ ألنا لو رفعناه كان اخلبـر مجلة طلبية وهو ضعيف.»زيداً ارضبه«) نحو: ١(

) وإذا كان قبل االسم مجلة فعلية فيتـرجح النصب لتكون قد عطفت ٢(

ْ ﴿نحو:  ،عىل فعليةفعلية  ُ َ
 َ َ َ َ َم  َ ْ َ )١(َوا

 ﴿؛ ألن قبلها ﴾
َ
ن َ

ِ َ ا َ َ

 ٌ ِ  ٌ ِ
َ  َ ُ ا 

َ
ِذ

َ
 ٍ

َ ْ  ِ)٢(
  .]٤[النحل ﴾

                                                                                                                                               
ره: مام يتىل عليكم، أو: فيام فرض عليكم السارق والسارقة فاقطعوا ...، السارق حمذوف، تقدي

، وأقيم املضاف اليه مقامه، وهو السارق » حكم«أي: حكمهام، فحذف املضاف الذي هو 

والسارقة، وحذف اخلرب وهو اجلار واملجرور. فاقطعوا: الفاء استئنافية ألن املبتدأ متضمن 

مبني عىل حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو يف حمل معنى الرشط، اقطعوا: فعل أمر 

رفع فاعل. أيدهيام: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وأيدي مضاف وهام: 

  ضمري يف حمل جر مضاف إليه.

: قوله تعاىل: ﴿السارق والسارقة﴾، حيث جاء املبتدأ ﴿السارق﴾ حمذوف اخلرب؛ إذ الشاهد فيها  

فيام يتىل عليكم، أو: فيام فرض عليكم السارق والسارقة...، أي: حكمهام، فحذف  التقدير:

، وأقيم املضاف إليه مقامه، وهو السارق والسارقة، وحذف اخلرب »حكم«املضاف الذي هو 

 وهو اجلار واملجرور.

اإلعراب: واألنعام: الواو حرف عطف، األنعام: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -)١(

لظاهرة لفعل حمذوف يفرسه ما بعده. خلقها: فعل ماض مبني عىل الفتح، ها: ضمري يف حمل ا

  نصب مفعول به، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع.

: قوله تعاىل: ﴿واألنعام خلقها﴾، حيث نصب ﴿األنعام﴾ ترجيحا؛ القرتان االسم الشاهد فيها  

 نسان﴾.بعاطف مسبوق بجملة فعلية، وهي: ﴿خلق اإل

اإلعراب: خلق: فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع.  -)٢(

اإلنسان: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. من نطفة: جار وجمرور. فإذا: الفاء 

= 



 ١٢١      ]وأحكامه االشتغال، تعريف[

ملة الفعلية ) وكذا إذا كان االسم بعد أداة الغالب عليها الدخول عىل اجل٣(

ُ ﴿ ، نحو:»ما النافية«و »مهزة االستفهام«كـ ُ
ِ  

ً
ا ِ ِ َوا ّ  

ً
ا َ َ َ ا 

ُ َ َ)١(
﴾ 

  ».ما زيدا رأيته«و

  
 لُِوُجِوبِه.» َهالَّ َزْيدًا َأْكَرْمَتهُ «، و»إْن َزْيدًا َلقيَِتُه َفَأْكِرْمهُ « ِيف َنْحوِ ص: َوَجيُِب 

؛ ألن »أكرمته هال زيداً «و »لقيته فأكرمه إْن زيداً «أي: وجيب النصب يف  ش:

أدوات الرشط والتحضيض ال تدخل إال عىل فعل، فإذا نصبت كانا داخلني عىل 

  فعل مقدر.

  
ْفُع ِيف َنْحوِ  ص: بُُه َعْمروٌ « َوِجيُب الرَّ  الْمتَِناِعِه. ؛»َخَرْجُت َفإَذا َزْيٌد َيْرضِ
  ال تدخل إال عىل اسم.» إذا الفجائية«؛ ألن »فإذا زيد« وجيب الرفع يف نحو ش:

  
 لِلتَّكاُفِؤ. ؛»َزيٌد َقاَم َأبُوُه وَعْمرٌو َأْكَرْمُتهُ «ص: َوَيْسَتِوَياِن ِيف َنْحِو: 

وال يتـرجح أحدهام عىل اآلخر،  وأما الذي يستوي فيه الرفع والنصب ش:

                                                                                                                                               
حرف عطف، إذا: فجائية. هو: ضمري يف حمل رفع مبتدأ. خصيم: خرب مرفوع وعالمة رفعه 

 ضمة الظاهرة. مبني: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.ال

اإلعراب: فقالوا: الفاء حرف عطف، قالوا: فعل ماض مبني عىل الضم، والواو يف حمل رفع  -)١(

فاعل. أبرشا: اهلمزة لالستفهام، برشا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة لفعل 

جمرور متعلق بمحذوف صفة لبًرشا. واحدا: نعت لبرشا حمذوف يفرسه املذكور. منا: جار و

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. نتبعه: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

  الظاهرة، واهلاء: ضمري يف حمل نصب مفعول به، والفاعل ضمري يف حمل رفع تقديره نحن.

سم املشتََغل عنه ﴿برشا﴾ بعد مهزة : قوله تعاىل: ﴿أبرشا.. نتبعه﴾، حيث جاء االالشاهد فيها  

 االستفهام، وحكم نصب االسم يف هذه احلالة: اجلواز مع الرتجيح؛ لغلبة دخول اهلمزة عىل األفعال.



 االشتغال باب   ١٢٢

االسم املشتغل عنه عاطف مسبوق بجملة فعلية خمرب هبا عن فذلك إذا تقدم عىل 

كنت قد » َعْمًرا«، فإذا رفعت »زيد قام أبوه وعمرو أكرمته« ، نحو:اسم قبلها

، فتكون قد عطفت مجلة »زيد قام أبوه«عىل مجلة » عمرو أكرمته«عطفت مجلة 

» كرمت عمرا أكرمتهوأ«بتقدير: » اً عمر«اسمية، وإن نصبت ة عىل مجلة اسمي

فتكون قد  ،وحدها» قام أبوه«عىل مجلة  »عمراً أكرمته«مجلة  كنت قد عطفت

واجلملة االسمية مجلة املبتدأ واخلبـر؛ ألنَّ أوهلا  ،هذا .عطفت فعلية عىل فعلية

كلها مجلة اسمية، » زيد قام أبوه«فجملة  ،فعل اسم، واجلملة الفعلية التي أوهلا

  .)١(مجلة فعلية وحدها» قام أبوه«ومجلة 

 ﴿ ص: َوَلْيَس ِمْنهُ 
ُ
ءٍ  َو ْ َ

هُ  
ُ َ َ

  ِ  ِ
ُ  ».َأَزْيٌد ُذِهَب بِِه؟«و ]٥٢[القمر ﴾ا

ِ ﴿وليس منه:  ش:
ُ ِ ا  

هُ
ُ َ َ

ٍء  ْ َ
 

ُ
)٢(َو

؛ لفساد املعنى؛ ألن من رشط ﴾

االشتغال أنَّ الفعل لو سلط عىل االسم املتقدم لنصبه عىل أنه مفعول مقدم، وهنا لو 

ء﴿سلط الفعل عىل  وهي - علوا كل يشء يف الزبر صار املعنى: أهنم ف ﴾ 

                                                             
هذا كالم املصنف يف أنه يستوي يف هذا املثال الرفع والنصب، وفيه نظر؛ ألنك إذا نصبت  -)١(

خرب عن » قام أبوه«، فجملة »ام أبوهق«عىل مجلة » عمرا أكرمته«تكون قد عطفت » عمراً «

، وال يصح »زيد«خرباً ً عن »: عمرًا أكرمته«، واملعطوف عىل اخلرب خرب مثله، فتكون مجلة »زيد«

أن تكون اجلملة خبـرًا إال برابط يربطها باملبتدأ، وليس يف هذه اجلملة رابط، فالرفع يف مثل هذا 

وأما الذي يتـرجح فيه  ».يف دارهعمرا أكرمته و«املثال واجب، وال يصح النصب إال إذا قلت: 

الرفع ففي غري هذه املواضع املذكورة؛ ألن النصب حيتاج إىل تقدير فعل، والرفع ال حيتاج، 

 من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.». زيد رضبته«واألصل عدم التقدير، نحو: 

الضمة الظاهرة. وكل اإلعراب: وكل: الواو حرف عطف، كل: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه  -)٢(

مضاف ويشء: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. فعلوه: فعل ماض مبني عىل 

الضم، والواو يف حمل رفع فاعل، واهلاء: ضمري يف حمل نصب مفعول به. يف الزبر: جار وجمرور 

  متعلق بمحذوف خرب املبتدأ.

ىل االبتداء وجوبا؛ ألن الفعل التايل : قوله تعاىل: ﴿كل﴾، حيث جاء مرفوعا عالشاهد فيها  

 لالسم وهو ﴿فعلوه﴾ يف حمل رفع صفة له، وال يصح أن يعمل فيه.



 ١٢٣      ]وأحكامه االشتغال، تعريف[

أنَّ كل ما فعلوا فهو  علوها يف الزبر، وليس املعنى إالوهم مل يف - أو الصحف الكتب

  عليهم يف الزبر، وهي الصحف التي تكتب فيها أعامهلم. مرصود

لو سلط عىل زيد مل ينصبه، وألن » ُذِهَب «؛ ألن »أزيد ُذِهَب به«وكذا ليس منه: 

  يطلب نائب فاعل، والنائب ال يتقدم عىل فعله، فال يصح تسليطه عليه.» ُذِهَب «

 

!!!!! 

 

   



 التنازع في باب   ١٢٤
ي التنازع    باب ف

  باب يف التنازع

 التَّنَاُزع:ص: باٌب يف 
بَنِي وَ « وِ َجيُوز يف نحْ  بُْت َزْيداً َرضَ واْخَتاَرُه -ِل ، إْعَماُل األوَّ »َرضَ

واْخَتاَرُه -َفُيْضَمُر يف الثَّاِين ُكلُّ ما َحيَْتاُجُه، َأِو الثَّاِين  ؛-الُكوفيُّونَ 
يُّونَ  ِل َمْرُفوُعه َفَقطْ -اْلَبْرصِ َجَفْوين وملْ َأْجُف « ، نحو:، َفُيْضَمُر يف األوَّ

 ؛ لِفَساِد اَملْعنى.»َكَفاِين وَملْ َأْطُلْب َقلِيٌل ِمَن اَملالِ «َوَلْيَس ِمْنُه: ». األِخالَّءَ 

 
أو أكثر، وكل عامل من  : أن يتقدم عامالن أو أكثر، ويتأخر معمولالتنازع ش:

﴿ ، نحو:هذه يطلب املتأخَر معموال له
ُ  آ

ً
ا ْ ِ  ِ ْ َ َ  

ْ
ِغ

ْ ُ
ِ أ

)١(
 ، فكل من]٩٦[الكهف ﴾

غ﴿و ﴾آ﴿ اللهم صِل وبارك «ونحو:  ،معموال له ﴾ا﴿ يطلب ﴾أ

، فكل من األفعال اخلمسة »وسلم عىل حممد وعىل آل حممد وترحم وحتنن

  الخ.» .. عىل حممد«املتقدمة يطلب: 

 ايف اللفظ فال يصح إعامهلى، وأما فهو معمول للكل يف املعن إذا عرفت هذا

أحدهام يطلبه فاعال، واآلخر يطلبه مفعوال، فال كان مجيعا إذا اختلف الطلب ف

  يصح أن يكون مرفوعا منصوبًا يف حالة واحدة.

                                                             
اإلعراب: آتوين: فعل أمر مبني عىل حذف النون، والواو يف حمل رفع فاعل، والنون للوقاية،  -)١(

اهر ألنه والياء: يف حمل نصب مفعول به. أفرغ: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون الظ

جواب الطلب، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره أنا يف حمل رفع. عليه: جار وجمرور متعلق 

  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.» أفرغ«قطرا: مفعول به لـ». أفرغ«بِـ

، كالهام -فعالن–: قوله تعاىل: ﴿آتوين أفرغ عليه قطرا﴾، حيث تقدم عامالن الشاهد فيها  

ر يطلب املفعول  املتأخر عنهام؛ فـ﴿آتوين﴾ يطلب مفعوال ثانيا، و﴿أفرغ﴾ يطلب مفعوال، فقدِّ

 ، وأعمل الفعل الثاين يف املفعول، لقربه منه.»آتونيه«املفعول الثاين للعامل األول: 



 ١٢٥      التنازع في باب

وقد اتفق النحويون عىل أنه جيوز إعامل أحدهام، والراجح عند الكوفيني 

، »رضبني ورضبته زيدٌ «تقول: إعامل األول؛ لسبقه، فتضمر يف الثاين ما حيتاجه، 

ورفعت زيدا، والثاين يطلبه مفعوال،  فاعال، فأعملته» زيًدا«ل يطلب فاألو

بُْت ورضباين الزيدين«وتقول: » زيد«له ضمريًا يعمل فيه يعود إىل  فأضمرت ، »َرضَ

بالياء، والثاين يطلبهام الزيدين  ونصبت ول يطلب الزيدين مفعوال، فأعملتهفاأل

يعود الضمري من متقدم إىل  مرت فيه ضمريًا يعود إليهام. وإنام جاز أنفاعال، فأض

 ،ألنه متقدم يف اللفظ ال يف الرتبة؛ ألن حق املعمول أن يكون بعد عامله متأخر

  ، وكذا يف الثاين.»رضبني زيد ورضبته«فكأنك قلت يف املثال األول: 

أن تضمر يف األول لكن ال يصح  ،لقربه ؛عند البرصيني إعامل الثاينوالراجح 

  ورتبة، وهو ال جيوز. إال الفاعل فقط؛ ألنه يلزم عود الضمري إىل متأخر لفظاً 

رضباين «تقول:  ،ألنه عمدة ال يتم الكالم بدونه وإنام اغتفر يف الفاعل

  ، فأضمرت يف األول، وأعملت الثاين، قال الشاعر:»ورضبت الزيدين

ــالءَ  - ٢٩  األِخ
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اللغة واملعنى: اجلفاء: أن تفعل بغريك ما يسوءه أن ترتك مودته، وتقول: جفاه جيفوه جفاء  -)١(

: مجع خليل، وهو كالصديق وزنا ومعنى. مجيل: اليشء احلسن، من اجلامل، وجفوة. األخالء

وهو احلسن، مهمل: اسم فاعل من اإلهامل وفعله أمهل، يقال: أمهلت اليشء، إذا خليت بينه 

وبني نفسه. يقول الشاعر: إن األصدقاء مل يلتزموا واجب الصداقة من الرب والوفاء وعدم تتبع 

  فقد التزمت برهم، ومل أنظر إال للحسن من أفعاهلم.هفوات الصديق، أما أنا 

اإلعراب: جفوين: فعل ماض، والواو يف حمل رفع فاعل، والنون للوقاية، والياء يف حمل نصب 

مفعول به. ومل: الواو حرف عطف، ومل حرف جزم ونفي. أجف: فعل مضارع جمزوم وعالمة 

ًا تقديره أنا. األخالء: مفعول به جزمه حذف حرف العلة الواو. والفاعل ضمري مسترت وجوب

ألجُف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. إنني: إن حرف توكيد ونصب، والنون للوقاية، 

وياء املتكلم يف حمل نصب اسمها لغري: جار وجمرور. وغري مضاف ومجيل: مضاف إليه جمرور 

صفة جلميل، وخليل وعالمة جره الكرسة الظاهرة. من خلييل: جار وجمرور متعلق بمحذوف 

  مضاف والياء يف حمل جر مضاف إليه. مهمل: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

يف  - »مل أجف«وهو -حيث أعمل الثاين » جفوين ومل أجف األخالء«: قوله: الشاهد فيه

 يف ضمريه، وهو واو اجلامعة.» جفوين«فنصبه عىل أنه مفعول به، وأعمل األول وهو » األخالء«



 التنازع في باب   ١٢٦

  . وأعمل الثاين فأضمر يف األول

رضبته «فال تقول:  ،وال يصح أن تضمر يف األول مفعوال؛ ألنه فضلة

  بل حتذف الضمري؛ ألنه يعود من متقدم إىل متأخر.» ورضبني زيد

املحذورة يف وهذا من املرجحات لكالم الكوفيني؛ ألنه ال يلزمهم اللوازم 

  إعامل األول كام لزم البرصيني.

  :- وهو من فصحاء العرب املشهورين- وقد احتجوا بقول امرئ القيس 

ــ ِأل - ٣٠ ــو أن مــا أس ــةٍ [و ش   ]د مع
  

 

  

م أطلب- كفا    - و
ٌ

ـال قليل مـن ا
)١(

  
  

  ».قليل«فأعمل األول، ورفع لفظ 

ال يليق هبذا  ل البرصيون وأتباعهم يف اجلواب عىل هذا متحالتومتحَّ 

  املخترص ذكرها.

، وخرب »كان«وخربه، واسم  ،املبتدأ :وهي ،ةإىل هنا انتهت املرفوعات الست

ن عطف، أو نعت، أو ؛ منائبه، والسابع: التابع للمرفوعو ،، والفاعل»إنَّ «

                                                             
اللغة واملعنى: أسعى: أجد، أعمل. أدنى معيشة: حياة عادية. يقول الشاعر: لو أنه يسعى  -)١(

حلياة عادية لكفاه قليل من املال، ولكنه يسعى يف طلب امللك والسيادة لذلك يتوجب عليه 

  اجلد والسعي املستمر.

ف مشبه بالفعل اإلعراب: ولو: الواو: بحسب ما قبلها، لو: حرف امتناع المتناع. أن: حر

ينصب االسم ويرفع اخلرب. ما: مصدرية. أسعى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

املقدرة للتعذر، والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره أنا يف حمل رفع. وما وما دخلت عليه يف 

تأويل مصدر منصوب ألنه اسم أن. ألدين: جار وجمرور يف حمل رفع خرب أن، وأن وما دخلت 

عليه يف تأويل مصدر فاعل لفعل حمذوف تقديره: لو ثبت كون سعيي ألدنى معيشة. وأدنى 

مضاف ومعيشة: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. كفاين: فعل ماض، والنون 

للوقاية، والياء يف حمل نصب مفعول به. ومل: الواو عاطفة. مل: أداة جزم. أطلب: فعل مضارع 

زمه السكون الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا يف حمل رفع. قليل: جمزوم وعالمة ج

  فاعل كفاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. من املال: جار وجمرور صفة لقليل.

، وليس »كفاين«فاعال لـ» قليل«، حيث جاء قوله: »كفاين ومل أطلب قليل«: قوله: الشاهد فيهو

رشط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملني إىل املعمول  البيت من باب التنازع، ألن من

 املتأخر مع بقاء املعنى صحيحا، واألمر ههنا ليس كذلك، ألن القليل ليس مطلوبا.



 ١٢٧      ]به المفعول - ١[

بحث له  مرفوعاً  ويف حفظها للطالب فائدة؛ ألنه إذا وجد اسامً  .تأكيد، أو بدل

ا كان قبله اسم مرفوع بحث له يف أي التوابع، وكذا حفظ عدد يف أيِّ هذه، وإذ

  وإليك املنصوبات: ،واملخفوضات وباتاملنص

  اتنصوبامل 
  ]المفعول به -١[ 

 : اَملْفُعوُل َمْنُصوٌب وُهَو َمخَْسٌة.ص: باٌب 
املفعول به، واملفعول  وهي املفاعيل اخلمسة: ،هذا أول املنصوبات ش:

وهو الظرف، واملفعول من أجله، واملفعول  ،وهو املصدر، واملفعول فيه ،املطلق

  معه، وستأيت بقية املنصوبات.

  
بُْت َزْيداً «َكـ .َما َوَقَع َعَلْيِه فِْعُل اْلَفاِعلِ  :ص: اَملْفُعوُل بِِه، وُهوَ   ».َرضَ

فزيد مفعول ؛ »رضبت زيدا«كـ ،: ما وقع عليه فعل الفاعلاملفعول به ش:

  ألن الضـرب وقع عليه.به؛ 

ما رضبت «، فال يشكل عليه وإثباتاً  : تعلق الفعل به نفياً واملراد بالوقوع

  ».ال ترضب زيداً «و» زيدا

  [المنادى]

، َأْو َشبِيهًا »هللاَيا َعْبَد ا«َكـ ،َدى، وإنََّما ُيْنَصُب ُمَضافاً اُملنَا ص: َوِمْنهُ 
ْو َنِكَرًة ، أَ »َيا َرفِيقًا بِاْلِعَبادِ «وَ  »َيا َطالِعًا َجَبالً «و» َيا َحَسنًا َوْجُههُ «َكـ ،بِاُملَضاِف 

 ».َيا َرُجًال ُخْذ بَيِدي«َكَقْوِل األْعَمى:  ،َغْريَ َمْقُصوَدةٍ 
  معناه: أدعو زيداً.» يا زيد«؛ ألن قولك: املنادىومنه:  ش:

  يف ثالث مسائل: وإنام ينصب املنادى لفظاً 

  ».يا غالَم زيدٍ «كـ ،إذا كان مضافاً  - 



 المنصوبات   ١٢٨

يا «و »يا خًريا من زيدٍ «و» ا رفيًقا بالعبادِ ي«و »يا طالًعا جبًال «أو شبيها به كـ - 

 .»ثالثة وثالثني« يف رجل اسمه» ثالثًة وثالثني

؛ ألنه مل »يا رجًال خْذ بيدي«كقول األعمى:  ،أو نكرة غيـر مقصودة - 

  يقصد واحداً بعينه، بل من سمعه وأجابه.

  ».يا زيد«كـ ،»هيا«و» أي«و» اهلمزة«و» أيا«و »يا« فهي: حروف النداءوأما 

َيا «، وَ »َيا َزْيَدانِ «و ،»َيا َزْيدُ «َكـ ،ص: واُملَفرُد اَملْعِرَفُة ُيْبَنى َعَىل َما ُيْرَفُع بِهِ 
.» َيا َرُجُل «، و»ُدونَ َزيْ  ٍ  لُِمَعنيَّ

  .وإفراده تعريفه يستحق املنادى البناء بأمرين: ش:

أو نكرة مقصودة؛ ألهنا  كون ملعني، سواء كان معرفةي: أن واملراد باملعرفة

  قد تعرفت بالنداء.

ا من كلمتني، : الذي ليس مركب- أعني يف باب النداء- هنا  واملراد باملفرد

مجعا، فإنه يبنى عىل ما  أو به، ولو كان مثنى وال شبيهاً  ،مضافاً وهو الذي ليس 

 . يرفع به
 ، : يبنى عىل األلفواملثنى ،يبنى عىل الضم؛ ألنه يرفع بالضمة: فاملفرد

  : يبنى عىل الواو يف حمل نصب؛ ألنه مفعول يف املعنى كام مر.املذكر السامل  ومجع

 
 وبِاألَلِِف. ،وباْلَياِء َفْتحًا وإِْسَكاناً  ،بِالثَّالِث » َيا ُغالمُ َِ «وَتُقوُل: ص: َفصٌل: 

 :، وذكر أنه جيوز فيه ست لغات»ياء املتكلم«هذا الفصل يف املنادى املضاف إىل  ش:
 ﴿: كقوله تعاىل ،إثبات الياء الساكنة: إحداها ·

ٌ
ْف َ  

َ
دِي  َ ِ  َ

ْمَ  َ ْ ُ ا ُ ْ َ َ)١(
  [يف قراءة نافع]. ]٦٨[الزخرف ﴾

                                                             
: عباد منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما عبادي: حرف نداء. يا: اإلعراب -)١(

قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة، وهو مضاف وياء املتكلم 

= 



 ١٢٩      ]المنادى[

دِ ﴿عليها؛ كقوله تعاىل:  : حذف الياء، وإبقاء الكرسة دليالً الثانية · َ ِ  َ

نِ 
ُ َ)١(

  .]١٦[الزمر ﴾

يا أمُّ ال «حكي من كالمهم  ،: ضم احلرف الذي كان مكسوراً الثالثة ·

 ﴿، وقرئ: »تفعيل
ُ

ْ  ر  ِ ُ ب ا   َ
ْ

 ِّ)٢(
﴾ . 

 ﴿قال تعاىل:  ،الياءفتح الرابعة:  ·
ْ ُ

 َ  َ ِ 
َ َ

ا 
ُ َ ْ َ

َ أ ِ دَِي ا

 ْ ِ ِ
ُ َ

)٣(أ
 .]٥٣[الزمر ﴾

                                                                                                                                               
: مبتدأ مرفوع وعالمة خوف: حرف نفي. الضمري مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه. 

بمحذوف خرب املبتدأ. اليوم: ظرف زمان  : جار وجمرور متعلقعليكمرفعه الضمة الظاهرة. 

: ضمري أنتم: الواو حرف عطف، ال: حرف نفي. والمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال حتزنونيف حمل رفع مبتدأ. 

  اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل. واجلملة يف حمل رفع خرب أنتم.

: قوله تعاىل: ﴿يا عبادي﴾، جاء املنادى مضافا إىل ياء املتكلم، وأثبت ياء املتكلم الشاهد فيها  

 الساكنة عىل األصل.

: منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما عباد: حرف نداء. يا: اإلعراب -)١(

قبل ياء املتكلم املحذوفة للتخفيف، منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة، والياء 

: الفاء رابطة، اتقون: فعل فاتقوناملحذوفة ضمري مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه. 

رفع فاعل، والنون للوقاية، والياء املحذوفة ضمري يف  أمر مبني عىل حذف النون والواو يف حمل

  حمل نصب مفعول به.

: قوله تعاىل: ﴿يا عباد﴾، حيث جاء املنادى ﴿عباد﴾ مضافا إىل ياء املتكلم، الشاهد فيها  

 فحذفت الياء ختفيفا، وبقيت الكرسة دليال عليها، وحكم هذا احلذف اجلواز.

السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف حمل رفع. : فعل أمر مبني عىل قل: اإلعراب -)٢(

: منادى مضاف بحرف نداء حمذوف مبني عىل الضم، يف حمل نصب النقطاعه عن اإلضافة رب

لفظا، ال معنى، وقيل: منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة منع من ظهورها الضمة التي 

: فعل أمر مبني عىل السكون، حكماجاءت لشبهه بالنكرة املقصودة، واملضاف إليه حمذوف. 

  : جار وجمرور متعلق بقوله: احكم.باحلقوالفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. 

﴾، حيث جاء املنادى ﴿رب﴾ مبنيا عىل الضم، وهو منادى الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿ربُّ

 مضاف، جوازا، عىل قراءة أيب جعفر املدين وابن حميصن.

: فعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت يف حمل رفع. قل: اإلعراب -)٣(
: منادي منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم عبادي: حرف نداء. يا

منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة، وهو مضاف وياء املتكلم ضمري مبني عىل 
: اسم موصول يف حمل نصب الذينه، وحرك اللتقاء الساكنني. السكون يف حمل جر مضاف إلي

= 



 المنصوبات   ١٣٠

 ﴿قال تعاىل:  ،قلب الياء ألفا: اخلامسة ·
َ ُ ُ  

َ َ
 

َ َ َ
)١(َ أ

 .]٨٤[يوسف ﴾

 قال الشاعر: ،: حذف األلف وإبقاء الفتحة دليال عليهاالسادسة ·

٣١ -  
ُ

ــت س ِ  و ــعٍ ب ــ راج
َ
ــا ف  م

َ
ــ ات    ِم

  

   ِ  ب
َ
ــــل

ْ
 ه

َ
ِ  ف  وال ب

َ
ــــل

ْ
 ي

َ
  ت

ْ
 ا
َ
ــــو

َ
  )٢(وال 

  

أي: وما قد فات عيل ال يرجع بقويل: يا ليت، وال بقويل: يا هلف، وال لو أين 

» يا هلف«بقلب الياء ألفا، ثم » يا هلفا«، ثم »يا هلفي«فعلت كذا وكذا؛ أصله: 

  بحذف األلف وإبقاء الفتحة دليال عليها.

                                                                                                                                               
: فعل ماض مبني عىل الضم، والواو يف حمل رفع فاعل، واجلملة صلة املوصول أرسفوانعت. 

  : جار وجمرور، هم: ضمري يف حمل جر مضاف إليه.عىل أنفسهمال حمل هلا من اإلعراب. 
ملنادى مضافا إىل ياء املتكلم، وفتح الياء جوازا : قوله تعاىل: ﴿عبادَي﴾، حيث جاء االشاهد فيها  

 اللتقاء الساكنني.
: منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، أسفى: حرف نداء. يا: اإلعراب -)١(

وياء املتكلم املنقلبة ألًفا ضمري مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه. (أو يقال: وعالمة 
ن ظهورها الكرسة املنقلبة فتحة ملناسبة الياء املنقلبة ألًفا. واأللف نصبه الفتحة املقدرة منع م

: اسم جمرور وعالمة جره يوسف: حرف جر. عىلاملنقلبة عن الياء يف حمل جر مضاف إليه). 
  الفتحة ألنه ممنوع من الرصف.

تحة؛ ف -قبل ياء املتكلم املفتوحة-: قوله تعاىل: ﴿يا أسفا﴾، حيث قلبت الكرسة الشاهد فيها  
 فانقلبت الياء ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، واحلكم اجلواز.

: الواو بحسب ما قبلها. لست: فعل ماض ناقص، والتاء ضمري متصل ولست: اإلعراب -)٢(
: الباء حرف جر زائدة، وراجع: اسم جمرور لفًظا منصوب براجعمبني يف حمل رفع اسم ليس. 

: اسم موصول يف حمل ماضمري مسترت فيه جوازا تقديره أنا . حمال عىل أنه خرب ليس، وفاعله 
: فعل ماٍض مبني عىل الفتح، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا فاتنصب مفعول به لراجع. 

: من حرف جر، والياء ضمري متصل مبني يف حمل جر بحرف اجلر. واجلار منيتقديره هو. 
جر، واملجرور حمذوف، تقديره بقويل: يا : الباء حرف بلهفواملجرور متعلقان بالفعل فات. 

هلفا، وهلف: منادى منصوب ألنه أضيف إىل ياء املتكلم املحذوفة، وعوض عنها باأللف التي 
: بليت: الواو: حرف عطف، ال: حرف نفي. والحذفت أيًضا، وبقيت الفتحة للداللة عليها. 

حرف نداء، واملنادى حمذوف. الباء حرف جر واملجرور حمذوف، تقديره بقويل: يا ليتني، يا: 
: الواو والليت: حرف متن ونصب، واسم ليت وخربها حمذوفان والتقدير: ليتني فعلت ...، 

: حرف توكيد ونصب، والياء أين: حرف امتناع المتناع. لوحرف عطف، ال: حرف نفي. 
  ضمري متصل يف حمل نصب اسم إن، وخربها حمذوف.

، حيث أتى بكل منهام مضافا إىل ياء املتكلم املنقلبة ألفا، »بليَت بلهَف .. «: قوله: الشاهد فيه  
لتحركها، وانفتاح ما قبلها، بعد قلب الكرسة فتحة قبل ياء املتكلم، ثم حذفت األلف املنقلبة 

 عن الياء واكتفى بالفتحة قبلها لتدل عليها



 ١٣١      ]المنادى[

»«»« 
ِت «و» َيا َأبَِت «ص: وَ  ، وإْحلَاُق » َيا ابَْن َعمَّ «و» ابَْن ُأمَّ «و» َيا ُأمَّ بِفْتٍح وَكْرسٍ

َلْنيِ قبيٌح، ولِآلَخَرْيَن َضِعيٌف.  األلِِف أِو اْلَياِء لَألوَّ
ففيه عرش  »أما«أو » أبا»: «املتكلمياء «إذا كان املنادى املضاف إىل  ش:

  الست املذكورة، وأربع لغات أخرى: ،لغات

 ».يا أبَت « ، نحو:: إبدال الياء تاء مفتوحةاألوىل

 ».يا أبِت « ، نحو:: بتاء مكسورةالثانية

 ».يا أبتي« ، نحو:: إحلاق الياء هباالثالثة

تان قبيحتان؛ ألنه مجع ، وهاتان اللغ»يا أبتا« ، نحو:: قلب الياء ألفاالرابعة

   واملبدل منه. البدلبني 

فليس فيه  »يا غالم غالمي« ، نحو:وإذا كان املنادى مضافا إىل مضاف إىل الياء

  ففيه أربع لغات:» ابن عم«أو  »ابن أم«إال إذا كان  ،إال إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة

  ».يا ابنة أمَّ «كـ ،: فتح امليماألوىل

  ».يا ابنة أمِّ «كـ ،امليم : كرسوالثانية

  ».يا ابن أمِّي«كـ ،: إثبات الياء الساكنةوالثالثة

  قال الشاعر: ،فا: قلب الياء ألوالرابعة

ــا َال تَُلــومي واْهَجعــي -٣٢ ــَة َعمَّ   .............................    )١(َيــا ابْنَ

                                                             
ْوُم ِحجاَب ِمْسَمعي -)١( ُرُق اللَّ   عجز البيت: ال َخيْ

نى: ال تلومي: من اللوم؛ وهو كثرة العتاب. اهجعي: من اهلجوع، وهو الرقاد بالليل، اللغة واملع
واملراد: ترك ما هي فيه من لوم وتعنيف. حجاب مسمعي. كناية عن األذن. يقول: دعي واتركي 

ابنة عمي، وخذي نفسك بالراحة، ونامي؛ فإن لومك هذا ال يصل إىل سمعي وال   لومي وعتايب يا
  كثرية اللوم له لكربه وضعفه وال سيام وقت النوم والراحة.- كانت أستمع له، و

اإلعراب: يا: حرف نداء. ابنة: منادى منصوب، وهو مضاف. عام: مضاف إليه جمرور بالكرسة 
املقدرة عىل ما قبل الياء املقلوبة ألًفا، وهو مضاف، والياء املقلوبة ألًفا ضمري يف حمل جر 

مي: فعل مضارع جمزوم بحذف النون، والياء ضمري متصل مبني باإلضافة. ال: حرف هني. تلو
يف حمل رفع فاعل. واهجعي: الواو حرف عطف، اهجعي: فعل أمر مبني عىل حذف النون، 

= 



 المنصوبات   ١٣٢
  

 
 نَْعِت اَملْبنيِّ وَتْأكِيِدهِ  نْ مِ » أْل «ـَوْجيِري َما ُأْفِرَد أَْو ُأِضيَف َمْقرونًا بِ  ص: َفصٌل:

دًا َعَىل َحمَّلِه، » أْل «ـوبََيانِِه وَنَسِقِه اَملْقُروِن بِ  َعَىل َلْفظِِه َأْو َحمَلِِّه، وَما أِضيَف ُجمَرَّ
ُد َكاُملنَاَدى اُملْسَتِقلِّ ُمْطَلقًا.  ونَْعُت أيٍّ َعَىل َلْفظِِه، واْلَبَدُل والنََّسُق اُملَجرَّ

ل مذكور فيه أحكام توابع املنادى املبني، وتوابع املنادى املبني هذا الفص ش:

  هي: النعت، التوكيد، عطف البيان، عطف النسق، والبدل.

، وكان التابع »يا رجل«و »يا زيد« ، نحو:أن املنادى إذا كان مبنيا واحلاصل

، أو كان التابع »الظريف« ، نحو:باملضاف غري مضاف وال مشبه ، أي:مفردا

فإنه جيوز يف التابع أن يتبع  - »احلسن الوجه« ، نحو:مضافا وفيه األلف والالم

  املنادى املبني عىل اللفظ فريفع، أو يتبعه عىل املحل فينصب:

ُ : «تقول يف النعت َ «بالرفع عىل اللفظ، و» يا زيُد العامل   بالنصب عىل املحل. »العامل

بالنصب » أمجعني«بالرفع عىل اللفظ، و» يا متيُم أمجعون«: وتقول يف التأكيد

  عىل املحل.

  بالنصب عىل املحل.» كرًزا«بالرفع عىل اللفظ، و »كرزٌ  سعيديا «: وتقول يف البيان

«وتقول يف النسق اكَ «بالرفع عىل اللفظ، و» كُ ايا زيُد والضحَّ :  » الضحَّ

  .لكن يشرتط يف عطف النسق أن يكون باأللف والالم ،بالنصب عىل املحل

املبني، وبيانه، وتأكيده،  : وجيري ما أفرد من نعتاملصنفولو قال  ،هذا

لكان  -»أل«له، وكذا ما أضيف مقرونًا بـأو حم عىل لفظه» أل«ونسقه املقرون بـ

  وركاكة! أوضح؛ ففي كالمه تعقيد

دًا َعَىل َحمَّلهِ   .ص: وَما أِضيَف ُجمَرَّ
                                                                                                                                               

  والياء ضمري متصل مبني يف حمل رفع فاعل.
كراهة حيث قلب الياء ألًفا للرضورة؛ » يا ابنة عمي«، واألصل: »يا ابنة عام«: قوله: الشاهد فيه

 الجتامع الكرسة والياء.



 ١٣٣      ]المنادى[

يا زيد « ، نحو:: وإذا كان التابع مضافا بغري األلف والالم تعنيَّ نصبه عىل حملهش

  ».يا زيد وأخاه«و ،يف البيان» يا زيد أبا عبد اهللا«و ،»يد نفَسهُ يا ز«و ،»صاحَب عمرو

 َعَىل َلْفِظِه. ص: وَنْعُت أيٍّ 
﴿، وبالرفع »يا أهيا الرجُل « ، نحو:عىل لفظه» أي«ونعت  ش:

َ  َ َ

ُس  )١(ا
ءُ ﴿، و ]٢١[البقرة ﴾ ِ َ ا َ

 َ)٢(
  .بالرفع، كلها ]٦٤[األنفال ﴾

***  

ُد َكاُملَناَدى اُملْسَتِقلِّ ُمْطَلقًا.  ص: واْلَبَدُل، والنََّسُق اُملَجرَّ
  فكاملنادى املستقل: وأما البدل املجرد والنسق املجرد ش:

كام  ،بالنصب» يا زيُد أبا عبد اهللا«نصب، تقول يف البدل:  إن كان مضافا

  ».يا أبا عبد اهللا«تقول: 

  ».يا زيُد وأبا عبد اهللا«وتقول يف النسق: 

كام  ،بالضم»  يا رجُل زيدُ «م، تقول يف البدل: بني عىل الض وإن كان مفردا

  ».يا زيدُ «يبنى لو قلت: 

  ».يا عمُرو«ل: كام تقو» وعمُرو يا زيدُ «وتقول يف النسق: 

***  

   

                                                             
اإلعراب: يا: حرف نداء. أهيا: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، ها: حرف تنبيه. الناس:  -)١(

  نعت ألي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿يا أهيا الناس﴾، حيث أتى املنادى ﴿أي﴾ مبنيا يف حمل نصب، الشاهد فيها  

 ، فرفع مثله، وحكم هذا الرفع الوجوب.»أل«و حمىل بـو﴿الناس﴾ نعت، وه

اإلعراب: يا: حرف نداء. أهيا: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، ها: حرف تنبيه. النبيء:  -)٢(

  نعت ألي مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

نصب،  : قوله تعاىل: ﴿يا أهيا النبيء﴾، حيث أتى املنادى ﴿أي﴾ مبنيا يف حملالشاهد فيها  

 ، فرفع مثله، وحكم هذا الرفع الوجوب.»أل«و﴿النبيء﴾ نعت، وهو حمىل بـ
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ِل. َفْتُحُهَما »:َيا َزْيُد زْيَد اْلَيْعَمَالِت «ص: وَلَك يف َنْحِو:   َأْو َضمُّ األوَّ
  :يف األول جاز لك والثاين مضافاً  وكان األول مفرداً  إذا تكرر املنادى ش:

  الضم. - )١

  والفتح. - )٢

  وليس يف الثاين إال الفتح: ،: فعىل أنه منادى مفردأما الضم

 إما عىل أنه عطف بيان. - )١(

 أو أنه منادى حذف منه حرف النداء. - )٢(

  ».أعني«أو مفعوال بتقدير:  - )٣(

: فعىل تقديره: يا زيد اليعمالت زيد اليعمالت، فيكون وأما فتح األول

  منادى مضافًا.

 
ِفيفًا، َفُذو َوَجيُوُز َتْرِخيُم اُملنَاَدى املَ  ص: َفصٌل: ْعرَفِة، وَهُو َحُذُف آِخِرِه َختْ

ِط َضمِّ ». َيا ُثَب «وَ  »َيا َطْلَح «تَّاِء َمْطَلًقا كـال ُه بَِرشْ ِه وَعَلميَّتِه َوُجمَاَوَزَتِه َوَغْريُ
ا َوَفتحاً » َيا َجْعُف «َكـ ،َثَالَثَة أْحُرٍف   .َضمَّ

فال  »تاء التأنيث«فإذا كان آخره  .فاً التـرخيم: حذف آخر املنادى ختفي ش:

يا «و ،»طلحة«يف » يا طلح«كـ ،مية، وال الزيادة عىل ثالثة أحرفيشرتط فيه العل

  وغريه يشرتط فيه: ،- امعةوهي اجل-  »ثبة«يف » ثب

  ) أن يكون مبنيًا عىل الضم.١(

  .أن يكون علامً  )٢(

» يا حار«و» جعفر«يف  ،»يا جعف«كـ ،عىل ثالثة أحرفأن يكون زائدًا ) ٣(

  ».حارث« يف

يا «الكلمة، فتقول: ولك يف احلرف الذي قبل املحذوف الضم كأنه آخر 

  لغة من ال ينتظر. ، وتسمى»جعُف 



 ١٣٥      ]االستغاثة[

ي حركة احلرف الذي قبله عىل ما  ولك أن تراعي احلرف املحذوف َفتُبَقِّ

  لغة من ينتظر. ، وتسمى»يا جعَف «احلذف، فتقول:  كانت عليه قبل

َذُف ِمْن َنْحِو:  َحْرفاِن، َوِمْن » ِكنيٍ ِمْس «وَ » َمْنُصورٍ «وَ » َسْلَمانَ «ص: َوُحيْ
 الَكِلَمُة الثَّاَنَيُة.» َكِرَب  يَمْعدِ « َنْحوِ 

 ، وقبلها ثالثة»ياء ساكنة«أو  »واو«أو » ألف«لكلمة: كان قبل آخر اإذا  ش:

ولك أن تبنيه  .رمخته احذف احلرفني األخريين إذاف - أحرف فام فوق، وكان علامً 

 ،ذي قبل املحذوف عىل ما كانت عليهعىل الضم، وأن تبقي حركة احلرف ال

  كام مثََّل به املصنف. »يا مسِك «و» يا منُص «و» يا سلم«تقول: 

 -»حرضمـوت«و »معدي كرب« ، نحو:وإذا كان االسم مركبا من كلمتني

  ».يا حرض«، و»يا معدي«فاحذف الكلمة األخرية؛ فتقول: 

  [االستغاثة]

ِه لِْلُمْسِلِمنيَ «َوَيُقوُل اُملْسَتِغيُث:  ص: َفصٌل:  ،َفْتِح َالم اُملْسَتَغاِث بِهِ بِ » َياَللَّ
ْر َمَعُه  ْ َيَتَكرَّ ِذي َمل َيا «وَ  »لَِعْمٍرو اَيَا َزْيدَ «ْحُو: ، َونَ »َيا«إِالَّ يف َالِم اَملْعُطوِف الَّ

 ».َقْوِم لِْلَعِجِب الَعِجيِب 
: هي النداء ألحد ليخلص من شدة هذا من أقسام املنادى، واالستغاثة ش:

ْ ﴿قال تعاىل:  ،أو يعني عىل دفع مشقه ِ ِي   ا
َ َ

 ِ ِ َ ِ  ِ ِي  ُ ا َ َ َ ْ َ

 ِ ّوِه ُ َ
  .ومعناه: أستغيث باهللا للمسلمني، »ياَللَِّه لِلمسلمني«كقول عمر:  ]١٥[القصص﴾

كرس الم تيف املثال، و» اهللا«الم املستغاث به، وهو  أن تفتح :ومن أحكامه

  املستغاث له، وهو املسلمني.

 عىل اآلخر، فإن كررت حرف النداء وعطفت أحدهام وإذا استغثت باثنني

، ، وإال فاكرس الثانية وافتح األوىل»لِبكرٍ  و وياَلزيدٍ ياَلعمرٍ « ، نحو:منيفافتح الّال 

  ».لِبكرٍ  و ولِزيدٍ ياَلعمرٍ « نحو:
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ويعوض عنها  الالم، وقد حتذف الم املستغاث بهجمرور بتغاث به واملس

  ».يا زيدا لعمرو« ، نحو:هاأللف يف آخر

حينئذ وقد حتذف الالم من أوله، وال يعوض عنها بألف يف آخره، فحكمه 

 بني عىل الضم، وإال نصب.  حكم املنادى، إن كان غيـر مضاف وال شبيه به

  الشاعر:قال 

٣٣ -  
َ
 أ

َ
  قــومِ   يــاال

َ
ــِلع

َ
  بِ ج

ْ
 ال

َ
  جيــبِ ع

  

 

  

ِ  وَ 
ْ
 ل

َ
ــــغ

َ
  التِ ف

َ
ــــ

ْ
 رِ ع

ُ
 ِ  ض

َ
ــــرِ أل

ْ
بِ 
)١(

  
  

وا ليخلصوا من وليس من االستغاثة؛ ألهنم مل يدع ،هذا الذي مثل به املؤلف

  وحكمه حكمه، وإال فهو خارج عن حقيقتها. لكنه يشبهه ،شدة، أو لدفع مشقة

  [الندبة]

 ، َوَلَك إِْحلَاُق اهلَاِء َوْقفًا.»َرْأَسا َوا«، »َأِمَري اُملْؤِمنِينَا َوا«، »اَزْيد َوا« ص: َوالنَّاِدُب:
مثل أن تنادي صديقا  .: املنادى املتفجع عليه أو املتوجع منهاملندوب ش:

فتقول:  ،، ولك إحلاق اهلاء»وازيدا«فتقول:  ،وقع عليه مصيبة أو مات

                                                             
اللغة واملعنى: الغفالت: مجع غفلة؛ مصدر غفل عن اليشء: مل يلتفت إليه، ومل ُيْلِق إليه باله.  -)١(

تعرض له: تنزل به. األريب: العامل باألمور، البصري بالعواقب. يدعو الشاعر قومه للتنبه إىل 

وف الدهر، وأن يتدبروا أمورهم، ألنه اإلنسان مهام كان بصًريا وجمربًا قد تعرض له رص

  غفالت تغري له جمرى حياته.

اإلعراب: أال: حرف استفتاح. يا: حرف نداء واستغاثة. قوم: مستغاث به منصوب بالفتحة   

ل جر باإلضافة، املقدرة عىل ما قبل الياء املحذوفة وتقديره: يا قومي، والياء املحذوفة يف حم

وجيوز أن يكون مبنًيا عىل الضم يف حمل نصب. للعجب: الالم: حرف جر، العجب: اسم 

جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، واجلار واملجرور متعلقان بفعل حمذوف تقديره: أدعو. 

العجيب: نعت العجب جمرور بالكرسة الظاهرة. وللغفالت: الواو حرف عطف، للغفالت: 

 للعجب. تعرض: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمري مسترت فيه معطوف عىل

جواًزا تقديره هي. لألريب: الالم حرف جر، األريب: اسم جمرور بالكرسة الظاهرة. واجلار 

  واملجرور متعلقان بالفعل تعرض.

املفتوحة يف أوله، خاليا من الالم » قوم«، حيث جاء املستغاث به »يا قوم«: قوله: الشاهد فيه

 ومن األلف يف آخره؛ وحكم جميئه عىل هذه احلالة نادر، وخالف املألوف.



 ١٣٧      ]المطلق المفعول - ٢[

  ذلك. ، ونحو»وارأساه«وإذا أوجعك رأسك فتقول:  ».وازيداه«

  أو يف رضورة الشعر. وإنام تلحق اهلاء يف الوقف

إذا مل يلتبس » يا«وهو الغالب، أو  ،»وا«ال يستعمل له من حروف النداء إال و

وحكمه حكم املنادى، يضم إذا كان مفردا، وينصب إذا كان  .املحضباملنادى 

  ».واعبَد اهللا«، و»وازيدُ « ، نحو:مضافا

  قال الشاعر:، هامولك إحلاق األلف واهلاء وحذف

٣٤ -  
َ
ــن ق ـاه  ــر قلبـ  واح

ْ
ــل

ُ
 ب

ُ
ــ ه

َ
 بِ ش

ُ
  م

  

  

ــقم] ــده س ــا عن ــ وح س ــن    [وم
  

  المفعول المطلق] -٢[

َلُط َعَلْيِه َعاِمٌل ِمْن َلْفِظِه  :ص: واَملْفُعوُل اُملْطَلُق، َوُهوَ  اَملْصَدُر الَفْضَلُة اُملسَّ
باً «كـ بُْت َرضْ  ».َقَعْدُت ُجُلوساً «كـ، َأْو ِمْن َمْعنَاُه »َرضَ

ومعنى املطلق: أنه ليس  ،وهو املفعول املطلق الثاين من املفاعيل،هذا هو  ش:

كسائر املفاعيل، وهو املفعول  بكونه املفعول به أو فيه أو معه أو من أجله امقيد

هو احلدث الذي هو  »رضَب حممٌد زيًدا«اعل يف قولك: ألن فعل الف ؛احلقيقي

إال  ،ذا قيدوا سائر املفاعيل بكونه به أو فيهليس زيدا وال غيـره، وهل ،الرضب

  .فهو مفعول حقيقة املفعول من أجله

 
لط عليه عامل من لفظه أو من إذا عرفت هذا، فهو املصدر الفضلة املس

 مصدرا ألهنم يشتقون منه األفعال واسم وإنام سمي .كام مثل املؤلف .معناه

َب « :الرضب الفاعل واسم املفعول واسم الزمان واملكان، فاشتقوا من » َرضَ

ُب «و ْب «و» َيـْرضِ وٌب «و» َضاِرٌب «و» اْرضِ ٌب «و »َمْرضُ ، فهي صادرة »َمْرضَ

  عنه، وهو مصدرها.
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ُه كـ بُْتُه َسْوطاً «ص: َوَقْد َيُنوُب َعْنُه َغْريُ ْ ﴿، »َرضَ ُ و ُ ِ ْ َ

  َ ِ َ َ
 

ةً  َ ْ َ)١(
 ﴿ ]٤[النور﴾

َ َ
  

ْ
ا

ُ
ِ
َ  

ُ
  ِ ْ َ ْ ْ ﴿ ]١٢٩[النساء﴾ا

َ
  َو

َ
ل

َ َ
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 ِ وِ
َ َ ْ

)٢(ا
 ﴿، َوَلْيَس ِمْنُه: ]٤٤[احلاقة﴾

َ ُ
َ َو ْ ِ  

ً
ا

َ
 .]٣٥[البقرة ﴾َر

  وقد ينوب عن املصدر ما ييل: ش:

ِ ﴿ ، نحو:إذا أضيفا إىل مصدر العامل »بعض«و »كل) «١( ْ َ ْ  ا
ُ
 
ْ
ا
ُ

ِ
َ  

َ َ)٣(
﴾.  

  ».رضبته عرشين رضبة«كـ ،) والعدد٢(

  ».رضبته سوطا«كـ ،) واآللة٣(

 ﴿ وأما صفته مثل
ً
ا

َ
َ َر ْ ِ  

َ ُ
)٤(َو

من قال: إنه  فمنهم ،فاختلفوا فيه ﴾

  من قال: إنه حال. ومنهمنائب عن املصدر، 

                                                             
اإلعراب: فاجلدوهم: الفاء رابطة، اجلدوهم: فعل أمر مبني عىل حذف النون، والواو يف حمل  -)١(

رفع فاعل، هم: ضمري يف حمل نصب مفعول به. ثامنني: نائب مفعول مطلق منصوب وعالمة 

ياء؛ ألنه ملحق بجمع املذكر السامل، واألصل: جلًدا ثامنني، فحذف املصدر، وأقيم نصبه ال

  العدد مقامه. جلدة: متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿ثامنني جلدة﴾، حيث جاء ﴿ثامنني﴾ نائبا عن املصدر؛ ألن األصل: الشاهد فيها  

 صدر، وناب عنه عدده.فاجلدوهم جلدا ثامنني جلدة؛ فحذف امل

اإلعراب: ولو: الواو استئنافية، لو: حرف رشط. تقول: فعل ماض فعل الرشط مبني عىل  -)٢(

». تقول«الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع. علينا: جار وجمرور متعلق بـ

بعض: نائب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وبعض مضاف 

  واألقاويل: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

 : قوله تعاىل: ﴿بعض األقاويل﴾، حيث جاء ﴿بعض﴾ نائبا عن املصدر.الشاهد فيها  

اإلعراب: فال: الفاء رابطة، ال: حرف هني وجزم. متيلوا: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه  -)٣(

عن املفعول املطلق منصوب وعالمة نصبه  حذف النون، والواو يف حمل رفع فاعل. كل: نائب

  الفتحة الظاهرة. وكل مضاف وامليل: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿كل امليل﴾، حيث جاءت ﴿كل﴾ نائبا عن املصدر، حيث أضيفت الشاهد فيها  

 إىل املصدر فنابت عنه.

اإلعراب: وكال: الواو حرف عطف، كال: فعل أمر مبني عىل حذف النون، وألف االثنني يف حمل  -)٤(

رغدا: نائب عن املفعول املطلق منصوب وعالمة ». ُكال«رفع فاعل. منها: جار وجمرور متعلق بـ

= 



 ١٣٩      )]ألجله( له المفعول - ٣[

  المفعول له (ألجله)] -٣[

 ،ص: َواَملْفُعوُل َلُه، َوُهَو اَملْصَدُر اُملَعلُِّل ِحلََدٍث َشاَرَكُه َوْقًتا َوَفاِعالً 
 ».ُقْمُت إْجَالالً َلَك «كـ

 
 ،ويسمى املفعول ألجله، ومن أجله، الثالث من املفاعيل: املفعول له ش:

 ، نحو:املصدر الذي جعل علة حلدث وفاعلهام واحد وزمنهام واحد :وهو

  هو املفعول ألجله، وقد متت فيه الرشوط: »إجالال«، فـ»قمت إجالال لك«

 ، وفاعلهام واحد وهو املتكلم ،ه مصدر، وهو علة حلدث وهو القيامفإن

وط لرشوزمنهام واحد؛ ألن القيام واإلجالل زمنهام واحد، فلام استوفيت هذه ا

  يف املثال.» إجالال«انتصب 

***  

ًطا ُجرَّ بَِحْرِف التَّْعلِيلِ  َ ﴿ ، نحو:ص: َفإِْن َفَقَد اُملَعلُِّل َرشْ
َ َ ُ َ

 ،]٢٩[البقرة﴾
ا«و ،»ةٌ َوإِينِّ َلَتْعُروِين لِِذْكَراِك ِهزَّ «و ْت لَِنْوٍم ثَِياَهبَ  ».َفجْئُت َوَقْد َنضَّ

﴿ نحو:جر بحرف التعليل،  فإذا نقص رشط ش:
ُ َ

 َ َ َ)١(
، فإن ﴾

ومثال ما  .بالالم لكن ليس بمصدر فجر ،هو العلة يف اخللق» لكم«مري يف: الض

  اختلف فيه الفاعل قوله:

                                                                                                                                               
نصبه الفتحة الظاهرة، عند من يقول: إن مام ينوب عن املصدر صفته. وأما من مل يقل بذلك 

  حال، والتقدير: ُكال حالة كون األكل رغدا، منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.»: رغدا«فـ

: قوله تعاىل: ﴿رغدا﴾، حيث جاء ﴿رغدا﴾ نائبا عن املصدر، عند من يقول: إن مام ينوب الشاهد فيها  

 .عن املصدر صفته. أو حال من مصدر الفعل عند من يقول إن ﴿رغدا﴾ ليس صفة مصدر

: لكم: فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري تقديره هو يف حمل رفع. خلق: اباإلعر -)١(
  جار وجمرور متعلق بخلق.

: قوله تعاىل: ﴿خلق لكم﴾، حيث املخاطبون هم العلة يف اخللق، وخفض الشاهد فيها  
 ضمريهم بالالم، ألنه ليس مصدرا، ولذا مل تنتصب مفعوال ألجله؛ الختالل الرشوط.



 المنصوبات   ١٤٠

َ  ِ وَ  - ٣٥
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لعروِّ اهلزة وزمنها واحد،  ةبالالم وإن كانت الذكرى عل» ذكرى«فإنه جر: 

اهلزة، وفاعل  »:تعروين«، ففاعل اً لكنه نقص رشط؛ ألن فاعلهام ليس واحد

  ومثال ما فقد احتاد الزمان قوله: .املتكلم»: الذكرى«

٣٦ -  
َ
 جِ ف

ُ
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لكن وقتهام ليس  ،وهو االمرأة واحٌد،» النوم«، و»الثياب«فإن فاعل َخْلِع 

  .النوم بعد زمن اخللع، فجر بالالمبواحد، فزمن 

                                                             
: حركة واضّطراب. انتفض: -بفتح اهلاء وكرسها-: تعروين: ُتصيبني. هّزة واملعنى اللغة -)١(

ارتعد وارتعش. القطر: املطر. يقول الشاعر: إنه يصاب هبزة عنيفة إذا ما تذكر حبيبته، وينتفض 
  كالطري الذي بلله املطر. وهذا كناية عن شدة حبه وولعه هبا.

إين: حرف توكيد ونصب، والياء: ضمري يف حمل  : الواو: بحسب ما قبلها،وإين: اإلعراب
: الالم: املزحلقة. تعروين: فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة عىل لتعرويننصب اسم إن. 

: الالم لذكراكالواو للثقل، والنون: للوقاية، والياء: ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به، 
عىل األلف للتعذر. وذكرى اسم حرف جر. وذكرى: جمرور بالالم وعالمة جره كرسة مقدرة 

: كام: فاعل تعرو مرفوع. هزةمضاف والكاف مضاف إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله 
: فعل ماض. العصفور: فاعل مرفوع. انتفضالكاف: حرف جر، ما: حرف مصدري. 

واملصدر املؤول من ما وما بعدها يف حمل جر بحرف اجلر. واجلار واملجرور متعلقان بمحذوف 
: فعل ماض، واهلاء: ضمري يف حمل نصب بللهة هلزة تقديره: هزة كائنة كانتفاض العصفور. صف

  : فاعل مرفوع.القطرمفعول به. 
 التعليل؛ أي ألجل ذكراك.» لذكراك«، حيث أفادت الالم يف قوله: »لذكراك«: قوله: الشاهد فيه

ِرت إِالَّ  -)٢( لِ عجز البيت: .....................   َلَدى السِّ    ُلْبَسَة الـُمَتَفضِّ
: نضت، بالضاد املعجمة مشددة أو خمففة، أي: خلعت. لدى السرت: عند الستار. اللغة واملعنى

لبسة املتفضل، بكرس الالم: هيئة من اللبس. واملتفضل: هو الذي بقي يف ثوب واحد. يقول 
ب واحد تتوشح به. يشري الشاعر: إنه أتى إليها وقد ألقت ثياهبا للنوم، ومل يبق عليها سوى ثو

  هبذا إىل أهنا وليدة نعمة.
: الواو: وقد: الفاء: بحسب ما قبلها، جئت: فعل ماض، والتاء: فاعل. فجئت: اإلعراب

: جار لنوم: فعل ماض، والتاء: للتأنيث، والفاعل: هي. نضتحالية، قد: حرف حتقيق. 
: مفعول به منصوب وهو مضاف، واهلا: ضمري يف حمل جر ثياهباوجمرور متعلقان بنضت. 

: أداة إال: مضاف إليه جمرور. السرت: ظرف متعلق بنضت، وهو مضاف. ولدىباإلضافة. 
  : مضاف إليه جمرور.واملتفضلاستثناء. لبسة: مستثنى بإال منصوب، وهو مضاف. 

متأخر  -أي زمن النوم- أنه علًة خللع الثياب، غري» نوم«حيث جاء »، لنوم«: قوله: الشاهد فيه
 عن زمن خلع الثياب، فجرَّ بالم التعليل؛ لعدم احتاد الوقت.



 ١٤١      ]فيه المفعول - ٤[

  المفعول فيه] -٤[

ِمن اْسم » يف« َمْعَنى ص: َواَملْفُعوُل فِيِه، َوُهَو َما ُسلَِّط َعلْيه َعاِمٌل َعَىل 
 ،َأِو اْسِم َمكاٍن ُمْبَهم ،»أْسُبوًعا«َأْو  »َأْو ِحينًا» َيْوَم اخلَِميس ُصْمُت «َكـ ،َزمانِ 

تُّ   ،، َوَعْكِسِهنَّ »الَيِمنيِ «وَ  »الَفْوِق «وَ » األََمام«َكـ ،َوُهَو اِجلَهاُت السِّ
ا ِصيَغ ِمْن َمْصَدِر ، َومَ »الَفْرَسِخ «َكـ .، واَملَقاِديرِ »َلَدى«وَ » ِعْندَ «َكـ :َوَنْحِوِهنَّ 

 ».َقَعْدُت َمْقَعَد َزْيدٍ «كـ ،َعاِمِلهِ 

 
 كانأو م كل اسم زمان :وهو ،بع من املفاعيل، وهو املسمى ظرفاهذا هو الرا ش:

  ».جلست أمامك«و »صمت يوم اخلميس« نحو: .»يف«ط عليه عامل عىل معنى سلّ 

إال إذا  وال مفعوال فيهواعلم أن اسم الزمان واملكان ال يسمى كل واحد منهام ظرفا 

  ».يف«كاألمثلة املذكورة، وهو معنى قوهلم: ُسلَِط عليه عامل عىل معنى  ،وقع الفعل فيه

يوُم اجلمعة «كام إذا قلت:  ،اسم زمان واسم مكانفهو  فإذا مل يقع الفعل فيه

خبـره، وليس ظرفا وال »: فضيل يومٌ «مبتدأ، و»: يوُم اجلمعة«، فـ»يوٌم فضيل

  مفعوال فيه.

مثله، وكذا إذا سلط عليه  »مكاُن املسجد مكاٌن رشيٌف «قلت: وكذا إذا 

 ﴿كقوله تعاىل:  ،»يف«مل ونصبه لكنه ليس عىل معنى عا
ً ْ َ  َ

ِ
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ً ُ َ)١(

عوال فيه؛ ألن اليوم مف مفعول به، وليس»: يوماً «، فـ]١٠[اإلنسان ﴾

  بل وقع اآلن. ،واخلوف مل يقع فيه، يوم القيامة
                                                             

: ضمري نصب متصل مبني عىل السكون يف حمل اإلعراب: إنا: إن: حرف توكيد ونصب، نا -)١(
نصب اسم إن. نخاف: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري 
مسترت وجوبا تقديره: نحن يف حمل رفع، واجلملة يف حمل رفع خرب إن. من: حرف جر. ربنا: 

جر مضاف إليه  اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، ورب مضاف ونا: ضمري يف حمل
متعلق بنخاف. يوما: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. عبوسا: نعت منصوب 

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. قمطريرا: نعت ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
ة، : قوله تعاىل: ﴿نخاف يوما﴾، حيث انتصب ﴿يوما﴾ عىل املفعولية، ال عىل الظرفيالشاهد فيها  

= 



 المنصوبات   ١٤٢

 
  إذا عرفت هذا فأسامء الزمان كلها تصلح ظروفا.

وهو الذي ليس إال املبهم منها؛  ينصب عىل الظرفيةوأما أسامء املكان فال 

  ثالثة أنواع: ، وهياسام ملكان خاص، بل ال يتخصص إال باإلضافة

، »وراء«، و»قدام«، و»حتت«، و»فوق«وهي:  ،أسامء اجلهات الست) ١(

  ، ونحوها.»لدى«، و»حذا«، و»تلقاء«، و»عند«، كـ، وما أشبهها»شامل«، و»يمني«و

ذهبت «، و»قعدت مقعد زيد«، كـ) اسم املكان الذي عامله من لفظه٢(

  ».مذهب عمرو

، »رست فرسخا«، كـ»البـريد«، و»مليلا«، و»الفرسخ«، كـ) أسامء املقادير٣(

  .)١(أما هي فال حتتاج إىل اإلضافة

  المفعول معه] -٥[ 

َملِعيَِّة، أُِريَد ِهبَا التَّنِْصيُص َعَىل ا» َواوٍ «ص: َواَملْفُعوُل َمَعُه، َوُهَو اْسٌم َفْضلٌة بَْعَد 
ُت َوالنِّيَل «كـ ،أَْو َما فِيِه ُحُرَوُفُه َوَمْعنَاهُ  َمْسُبوَقٍة بِفْعلٍ   ».َأنَا َسائٌِر َوالنِّيَل «و» ِرسْ

ثامنية: اسم  فقد صار ما تقدم من املنصوبات ،يلاخلامس من املفاعهو هذا  ش:

 فاعيل اخلمسة، وبقي، وهذه امل»ال«، واسم »كان وأخواهتا«، وخرب »إنَّ وأخواهتا«

حرز عددها أهيا اف، والتابع للمنصوب، وهو أربعة، احلال، والتمييـز، واالستثناء

                                                                                                                                               
وإن كان يتضمن معنى الزمان؛ ألن املراد: أهنم خيافون اليوم، فتسلط الفعل عليه من دون أن 

ر:   ».يف«نقدِّ

يريد رست يف الفرسخ، بل » رست فرسخا أو بريداً «هذا كالم املؤلف، وال أظن الذي يقول:  -)١(

 من سار خطوات يريد أن يبني مقدار السري، فيكون من باب املفعول املطلق، وإال فيصدق عىل

وهو خالف القياس، » رست فرسخاً «فيصح أن يقول: يسرية أنه قد سار يف الفرسخ والربيد، 

أن هذه ليست » دخلت املسجد أو مكة«أو » سكنت الدار«وال أرى أن من قال:  فتأمل!

، والظرفية »يف«بظروف، وإن مل تكن من األسامء املبهمة؛ ألن العوامل سلطت عليها عىل معنى 

 املظروفية حاصلة فيها. من املؤلف رمحه اهللا تعاىل.و



 ١٤٣      ]معه المفعول - ٥[

ا، وال مرفوع إال من  الطالب، واعلم أنه ال يوجد اسم منصوب يف العربية إال من أهيِّ

  وهي ثالثة. ،املرفوعات املتقدمة، وال خمفوض إال من املخفوضات التي ستأيت

 
تم من  يعني: أن الكالم قد ،رشط يف املفعول معه أن يكون فضلةهذا، وقد 

اشرتك زيد « ، نحو:»واو املعية«، فإذا كان عمدة فليس مفعوال، ولو كان بعد دونه

فقط؛ ألن االشرتاك ال يكون إال » اشرتك زيد«؛ ألنه ال يصح أن تقول: »وعمرو

كل « ، نحو:وكذا إذا مل يكن قبله فعل ».اصطف زيد وعمرو«وكذا:  بني اثنني.

  مع ضيعته؛ ألن ما قبله ليس فعالً ينصبه. ولو كان املعنى »رجل وضيعته

ُت والنيَل «نحو:  فالذي كملت فيه الرشوط : هنر ماء، فال تريد ، والنيل»ِرسْ

  بل مشيت مع جانبه. ،أنه سار معك

ُقْمُت «، َوِمْنُه: »َال َتْنَه َعِن الَقبيح َوإِْتَياَنهُ «ص: َوَقْد َجيُِب النَّْصُب َكَقْولَِك: 
ُح يف نْحِو َقْولَِك: » َمَرْرُت بَِك َوَزْيًدا«و» َوَزْيًدا جَّ َعَىل األََصحِّ فِيهَما، َوَيَرتَ

 ».َقاَم زْيٌد وَعْمٌرو«وَيْضُعُف ِيف َنْحِو: ». ُكْن َأْنَت وَزْيًدا كاألخِ «
العطف، وجيب حينئٍذ أن  األصل يف الواو أن تكون عاطفة، وقد يمتنع ش:

  العطف. وقد يكون الراجح، أن تكون للمعيةوقد يكون الراجح ، للمعية تكون

  ففي هذا البحث ذكر الثالثة:

، قال املؤلف: ألن »ال تَنَْه عن القبيح وإتيانه«: وجوب النصب، نحو: األول

 ،وعن إتيانه، وهو تناقض فة صار املعنى: ال تنه عن القبيحالواو لو كانت عاط

  هذا كالمه.

ال تنه عن «هو معنى  »ن إتيانهال تنه ع«قض؛ ألن معنى وليس عندي بتنا

القصد أنك ال تنه عن القبيح  ، وكان األوىل يف التوجيه أن يقال: ليس»القبيح

تفعله؛ ألنه عيب وعار، وإذا  ، أي:بل املراد: ال تنه عن القبيح وأنت تأتيه ،فقط
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  كانت عاطفة اختل املعنى املراد.

؛ ألنه ال جيوز أن يعطف عىل »مررت بك وزيدا«و »قمُت وزيدا«وكذا: 

دة اجلار، الضمري املتصل إال بعد تأكيده بمنفصل، وال عىل املجرور إال بإعا

بل يلزم أن تكون الواو للمعية، وهذا عىل األصح  ،يصح أن تكون عاطفة فال

  عنده، وإال ففي املسألة خالف.

فلو كانت الواو عاطفة  ،»كن أنت وزيدا كاألخ« : ترجيح النصب يفالثاين

بل  ،س القصد هذا وإال لقال: كاألخوينكونا كاألخوين، ولي صار املعنى

  القصد كن مع زيد كاألخ، سواء صار زيد معك كاألخ أم ال.

؛ ألن األصل العطف، وال »قام زيٌد وعمٌرو«: ترجيح الرفع يف نحو: الثالث

  .للنصبمرجح 

  ]الحال -٦[ 

بُْت «َكـ ،ضَلٌة َيَقُع يف َجَواِب َكْيَف وْصٌف فَ  :َوُهوَ  ،ص: بَاُب اَحلالِ  َرضَ
 ».اللِّصَّ َمْكُتوًفا

 
هذا هو التاسع من منصوبات األسامء، وهو الوصف الفضلة الواقع يف  ش:

 ﴿وقد يرد إشكال يف اشرتاط الوصف، وهو قوله تعاىل: ». كيف«جواب 
ْ
وا ُ ِ

َ

ٍت  َ ُ)١(
  جامعة بعد جامعة، وهو ليس بوصف.، أي: ]٧١[النساء ﴾

  . متفرقني وهو ،بأنه مؤول بالوصف وأجيب

                                                             
اإلعراب: فانفروا: الفاء حرف عطف، انفروا: فعل أمر مبني عىل حذف النون، والواو يف حمل  -)١(

  رفع فاعل. ثبات: حال منصوب وعالمة نصبه الكرسة، ألنه مجع مؤنث سامل.
متفرقني، فهي وصف تقديرا، ولذا : قوله تعاىل: ﴿ثبات﴾، حيث جاءت بمعنى: الشاهد فيها  

 وقعت حاال؛ ألن من رشوط احلال: أن يكون وصفا.



 ١٤٥      ]الحال - ٦[

ِ ﴿وكذا قد يرد إشكال عىل قوله: فضلة، وهو قوله تعاىل:   ِ ْ َ
 

َ
َو

 
ً َ َ رِْض 

َ
)١(ا

د وال يتم املعنى املقصود إال به؛ ألنه ال يري ،، فإنه حال]٣٧[اإلرساء ﴾

  بل ميش املرح. ،النهي عن امليش يف األرض مطلقا

تامم الكالم، وهو  ، أي:بأن املراد بالفضلة: الواقع بعد تامم اجلملة وأجيب

  الفعل والفاعل.

رِْض ﴿قوله تعاىل:  »كيف«يف جواب  يقععىل قوله:  وقد يرد
َ

ِ ا  
ْ
ْا َ ْ َ

 
َ
َو

 َ ِ ِ
ْ ُ)٢(

  هو الفساد، فال يقال: كيف العثو. ؛ ألن العثو]٦٠[البقرة ﴾

دة كهذه اآلية، وحال ُمبَيِّنَة، واملراد هنا:  وأجيب بأن احلال حاالن: حاٌل مؤكِّ

  احلال املبينة.

من اهليئات أو  املؤكد لعامله أو املبني ملا انبهمهو االسم املنصوب  ولو قال:

  لسلم من هذه اإلشكاالت. - من هيئات صاحبه

 
ُطَها التَّْنكُِري.  ص: وَرشْ

املتقدمة، فإن جاءت بلفظ كهذه األمثلة  ،أن تكون نكرة احلال ورشط ش:

وهو معرفة  حال »وحدك«، فإن »اجتهد وحدك« ، نحو:ُأِوَلْت بنكرة املعرفة

لوه بمنفرد.   إلضافته إىل الضمري، وقد أوَّ

                                                             
اإلعراب: وال: الواو حرف عطف، ال: حرف هني وجزم. متش: فعل مضارع جمزوم وعالمة  -)١(

جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. يف األرض: جار وجمرور متعلق 
  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. مرحا: حال منصوب». متش«بـ

: قوله تعاىل: ﴿مرحا﴾، حيث جاءت حاال واقعة بعد تامم اجلملة، وال يصح الشاهد فيها  
 ، فيفسد املعنى.»وال متش يف األرض«االستغناء عنها؛ ألننا لو حذفناها لبقيت اجلملة: 

ع جمزوم وعالمة اإلعراب: وال: الواو حرف عطف، ال: حرف هني وجزم. تعثوا: فعل مضار -)٢(
». تعثوا«جزمه حذف النون، والواو يف حمل رفع فاعل. يف األرض: جار وجمرور متعلق بـ

  مفسدين: حال منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل.
ًة عىل معنى العامل: ﴿تعثوا﴾ وخالفته الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿مفسدين﴾، حيث جاءت دالَّ

 العامللفظا، فهي مؤكدة أكدت 
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لكنه  ،وهو معرفة حال »األول«، فـ»دخلوا األول فاألولا«وكذا قوهلم: 

  مرتبني، ومرتبني نكرة.دخلوا امؤول بنكرة؛ ألن املعنى: 

 
ُط َصاِحبَِها:  ، نحو:أو التَّأِخريُ  التَّْعِريُف أو التَّْخِصيُص أو التَّْعِميمُ  ص:وَرشْ

﴿ 
ً ُ  ْ ُ ُر َ ْ َ  

َ
ن ُ ُ ْ ِ  ِ ﴿، ]٧[القمر ﴾َ َ َ ْر

َ
ٍ  أ

َ
َاء  َ  َ ِ ِ ِ

ّ
، ]١٠[فصلت ﴾

﴿
َ َ َو ْ َ ْ َ

ٍ  ِ أ َ ْ َ  ِ َ إ َ  
َ
ُرون ِ ُ

 ».لَِميََّة ُموِحشًا َطَلُل «، و]٢٠٨[الشعراء ﴾
كانت قليلة  صاحبها، فإذا كان صاحبها جمهوال وضعت احلال لتبني هيئة ش:

  الفائدة، فلهذا اشرتط يف صاحبها:

 ﴿ ، نحو:إما التعريف- 
َ
ن ُ ُ ْ َ  ْ ُ ُر َ ْ َ  

ً ُ)١(
حال من  »خشعاً «، فـ﴾

 ».خيرجون«الضمري يف 

َ ﴿ ، نحو:أو التخصيص-  ِ ِ ِ
ّ
َاء  َ  ٍ

َ
 ِ َ َ ْر

َ
ِ أ

)٢(
 حال »سواء«، فـ﴾

 ».أيام« من أربعة، وقد ختصص بإضافته إىل

 ﴿ ، نحو:أو التعميم- 
َ
ُرون ِ ُ  َ َ  ِ ٍ إ َ ْ

َ
 ِ  َ ْ َ ْ َ

َ أ )٣(َو
، فجملة ﴾

                                                             
اإلعراب: خشعًا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. أبصارهم: فاعل للصفة  -)١(

املشبهة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وأنصار مضاف وهم: يف حمل جر مضاف إليه. 
  خيرجون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل يف حمل رفع.

تعاىل: ﴿خشعا﴾، حيث جاءت حاال من الضمري يف ﴿خيرجون﴾؛ والضمري : قوله الشاهد فيها  
 أعرف املعارف، فصاحب احلال يف اآلية معرفة عىل األصل.

اإلعراب: يف أربعة: جار وجمرور. وأربعة مضاف وأيام: مضاف إليه جمرور وعالمة جره  -)٢(
سائلني: جار وجمرور الكرسة الظاهرة. سواء: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. لل

  ».سواء«متعلق بـ
صت باإلضافة الشاهد فيها   : قوله تعاىل: ﴿سواء﴾، حيث جاءت حاال من ﴿أربعة﴾؛ ألهنا خصِّ

 إىل ﴿أيام﴾.
اإلعراب: وما: الواو استئنافية، ما: حرف نفي. أهلكنا: فعل ماض مبني عىل السكون، نا:  -)٣(

فاعل. من: حرف جر زائد. قرية: اسم جمرور ضمري رفع متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع 
لفظا منصوب حمال، وعالمة جره الكرسة الظاهرة. إال: حرف استثناء. هلا: جار وجمرور، 
واجلملة يف حمل رفع خرب مقدم. منذرون: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع 

  يف حمل نصب حال من قرية.» هلا منذرون«مذكر سامل، ومجلة: 
: قوله تعاىل: ﴿هلا منذرون﴾، حيث وقعت مجلة ﴿هلا منذرون﴾ حاال من ﴿قرية﴾؛ لشاهد فيهاا  

 لكوهنا نكرة عامة؛ لوقوعها يف سياق النفي.
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 قرية، وهي عامة لكوهنا بعد نفي. حال من»: منذرون هلا«

  ، نحو:أو التأخري- 

٣٧ -  
ُ
 
َ
ـــــة ي

َ
 وحِ ِم

ُ
ـــــل

َ
ل

َ
ـــــا ط

ً
  ش

  

 

  

 
َ
ـــــــي

ُ
 ل

ُ
  وح

َ
ـــــــك  ن

ُ
  ه

ُ
ـــــــل

َ
ِخل

)١(
  

  

  ، وصح لكون صاحبها متأخراً.»طلل«حال من  »موحشا«فـ

حال من  »راكباً «، فـ»جاء زيد راكبا« ، نحو:من الفاعل وقد يكون احلال

 »مكتوفاً «فـ »رضبت اللص مكتوفاً « ، نحو:املفعولومن  ».زيد«وهو  ،الفاعل

 وهو مفعول. ،»اللص«حال من 

َ ﴿ ، نحو:ومن املجرور-  ِ ِ ِ
ّ
َاء  َ  ٍ

َ
 ِ َ َ ْر

َ
حال  »سواء«، فـ﴾ِ أ

  ».أربعة« من

  ]التمييزباب  -٧[ 

ٌ لَِما انْبََهَم ِمَن الَذواِت. اْسٌم َفْضلٌة نَكَِرٌة َجاِمدٌ  والتَْميِيُز، وُهوَ  :ص: بَاٌب   ُمَفرسِّ
بعد  ، أي:وهو اسم فضلة ،التمييزالعارش من املنصوبات، وهو هو هذا  ش:

  تامم الكالم، نكرة، فال يكون معرفة، جامد مفرس ملا انبهم من الذوات.

لكن ذات العرشين مبهمة،  ،فقد تم الكالم» اشرتيت عرشين«فإذا قلت: 

                                                             
اللغة واملعنى: ميَّة: اسم امرأة. املوحش: املقفر الذي ال أنيس فيه. الطلل: ما يبقى قائام من  -)١(

اجللة املنقوشة. يصف الشاعر ديار حبيبته التي الديار بعد اندراسها. خلل: مجع خلة، وهي 

  أصبحت موحشة بعد ارحتاهلا عنها.

اإلعراب: ملية: الالم: حرف جر، ومية: اسم جمرور بالفتحة نيابة عن الكرسة ألنه ممنوع من 

الرصف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف، خرب مقدم. موحًشا: حال من طلل مقدم عليه، 

فتحة الظاهرة. طلل: مبتدأ مؤخر، مرفوع وعالمة رفعه الضمة منصوب وعالمة نصبه ال

الظاهرة. يلوح: فعل مضارع. وفاعله ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره: هو، يعود إىل طلل، 

واجلملة صفة لطلل. كأنه: حرف تشبيه ينصب االسم ويرفع اخلرب. واهلاء اسمه. خلل: خرب 

  وح.كأن. واجلملة حال من الضمري املسترت يف يل

َغ ذلك: تقدم » طلل«، حيث وقعت حاال من »موحشا«: قوله: الشاهد فيه وهو نكرة، وسوَّ

 احلال عليها.
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  فقد تبينت.» كبشاعرشين «فإذا قلت: 

نصوب املفرس واحلد مل يشملها، ولو قال: هو االسم امل لكن التمييز ثالثة أنواع

لسلم مام ورد عليه من اإلشكاالت يف  - ملا انبهم من الذوات أو النسب أو املؤكد

ِه املذكور.   حدِّ

، »جاء زيد راكبا«كـ ، تعلق به عامله: مفرس حلال صاحبه حنيواحلالهذا، 

  د حني جاء حالة ركوب.فحالة زي

اشرتيت عرشين «كـ ،رس لذات صاحبه حني تعلق به عامله: مفوالتمييز

ومفرس للنسبة يف متييز  مفرسة لذات العرشين املشرتاة.» نعجة«، فـ»نعجة

 ، أي:»زيد أكثر منك ماال«كـ ،انتسب إليه ما نسبت من جهة كذا ، أي:النسب

ُس ﴿أن األكثرية انتسبت إىل زيد من جهة املال، وهكذا يف: 
ْ
أ  ا

َ َ َ ْ
َوا

 
ً ْ َ)١(

  وقد يقع مؤكدا غري مفرس. ونحوهام. »طاب حممد نفساً «و ]٤[مريم ﴾

 
َمَنَوْيِن «و »َصاٍع َمتْراً «و» َجْريٍب نْخالً «َكـ ،ُر وُقوِعِه بَْعَد املَقاِديرِ ص: َوَأْكثَ 

َ ﴿ ، نحو:، واْلَعَددِ »َعَسالً  َ َ
َ  أ َ َ  

ً َ ْ َ
ٌ ﴿، و]٤[يوسف ﴾ ْ ِ  

َ
ن ُ ْ ِ  َو

 
ً َ ْ َ

 ».؟َكْم َعْبدًا َمَلَكَت « ، نحو:االْسْتْفَهاِميةَ » كم«. وِمْنُه: َمتْييُز ]٢٣[ص﴾
ا َمتْيِيُز اخلَربيِة َفَمْجروٌر ُمفرٌد َكَتْمييْز الْ  َفْوَقَها، أو َجمُْموٌع َكَتْمييِز  ِة وَماائَ مِ فأمَّ

ِة وَما ُدوَهنا  وَلَك يف َمتْيِيِْز االْستِْفَهاِميَّة اْلَمْجُرِوَرِة باحلْرِف َجٌر وَنْصٌب. ،الَعَرشَ
  ويقع التمييز املفرس للذات: ش:

 ».الوزن«و »الكيل«و» الذرع«كـ ،بعد املقادير - )١(

                                                             
اإلعراب: واشتعل: الواو حرف عطف، اشتعل: فعل ماض مبني عىل الفتح. الرأس: فاعل  -)١(

  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. شيبا: متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿شيبا﴾، حيث جاءت متييز نسبة حموال عن فاعل؛ إذ األصل فيه: الشاهد فيها  

 اشتعل شيب الرأس، فجعل املضاف إليه فاعال، واملضاف متييزا.



 ١٤٩      ]التمييز باب - ٧[

صاعني «و» رطلني سمناً «و» خالً ب نجري«كـ ،) بعد العدد املفرس واملؤكد٢(

املفرس » كم االستفهامية«و يف املؤكدة.» ثامنني جلدةً «و »عرشين نعجةً «و» برا

 ».كم عبدًا ملكَت « ، نحو:للذات

ِ ﴿ ، نحو:أو املغايرة وبعد ما يدل عىل املامثلة- )٣( ِ
ْ
ِ ِ  َ ْ

ِ  ْ َ َو

 
ً
دا َ َ)١(

  ».إن لنا غريها شاءً «و »إبالً ثاهلا إن لنا أم«، وقوهلم: ]١٠٩[الكهف  ﴾

 
، قال »عشـرة أعبدٍ «جمموع جمرور، تقول:  فام دوهنا »العرشة«متييز  - )١(

﴿تعاىل: 
َ ِ َ ْ َ ُ أ ْ َ  ُ َ َ)٢(

اٍت ﴿، ]١٦٠[األنعام ﴾ َ
َ َ  َ ْ َ َرى 

َ
ِ أ

ّ
ِ  إ

ُ ِ َ ْ  ا
َ

ل
َ
َو

نٍ  َ ِ)٣(
 ﴿وقال تعاىل:  ]٤٣[يوسف ﴾

َ َ َ َ
 ِ ِ

ُ َ
ِ  َ ْ َ َ َ ُت 

َ َ ُ ْ َوا

وَءٍ  ُ ُ)٤(
  .]٢٢٨[البقرة ﴾

                                                             
: فعل ماض مبني عىل جئنا: الواو حالية، لو: حرف رشط غري جازم. ولو: اإلعراب -)١(

: ضمري رفع متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، واجلملة يف حمل نصب ناالسكون، 
: متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وجواب مددا: جار وجمرور. بمثلهحال. 

  الرشط حمذوف يفرسه ما قبله.
 مفرد.: قوله تعاىل: ﴿مددا﴾؛ حيث جاء منصوبا عىل التمييز بعد ﴿مثله﴾ عىل أنه متييز الشاهد فيها

اإلعراب: فله: الفاء رابطة جلواب الرشط، له: جار وجمرور، واجلملة يف حمل رفع خرب مقدم.  -)٢(
عرش: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وعرش مضاف وأمثاهلا: مضاف إليه 
جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، وأمثال مضاف واهلا: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. 

ة فله عرش أمثاهلا يف حمل جزم جواب الرشط. والرشط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ ومجل
  ﴿َمْن﴾ التي يف بداية اآلية املذكورة.

 : قوله تعاىل: ﴿أمثاهلا﴾، حيث جاءت مجع تكسري جمرورا باإلضافة.الشاهد فيها  
: فاعل مرفوع امللك: الواو استئنافية، قال: فعل ماض مبني عىل السكون. وقال: اإلعراب -)٣(

: إن حرف توكيد ونصب، والياء يف حمل نصب اسم إن. إينوعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أرى

: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وسبع مضاف سبعأنا يف حمل رفع. 
: نعت جمرور وعالمة جره سامن: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. بقراتو

  الكرسة الظاهرة.
 : قوله تعاىل: ﴿بقرات﴾، حيث جاءت مجعا مؤنثا ساملا جمرورا باإلضافة.الشاهد فيها  

: الواو حرف عطف، املطلقات: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة واملطلقات: اإلعراب -)٤(
: فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة، والنون يف حمل رفع رتبصنيالظاهرة. 

: جار وجمرور، وأنفس مضاف وهن: يف حمل جر بأنفسهنفاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب. 

= 



 المنصوبات   ١٥٠

 ﴿قال [تعاىل]:  ،فام فوقها جمرور مفرد» املائة«ومتييز  - )٢(
ُ َ ِ ّ  ٍ

َ ُ ُ  ِ
ّ ُ

 ِ

 ٍ َ)١(
ٍ ﴿وقال [تعاىل]:  ]٢٦١[البقرة ﴾ ْ َ

 ِ
ْ َ

 ْ ِ ّ  ٌ ْ َ رِ  ْ َ ْ
 ا
ُ َ ْ َ)٢(

  .]٣[القدر ﴾

َ ﴿قال تعاىل:  ،مفرد منصوب» تسعة وتسعني« إىل» أحد عرش« ومتييز - )٣( َ َ
أ

 
ً َ ْ َ

 َ َ َ)٣(
ةً ﴿وقال [تعاىل]: ، ﴾ َ ْ َ  َ ِ َ َ  ْ ُ و ُ ِ ْ َ)٤(

وقال [تعاىل]:  ]٤[النور ﴾

﴿ 
ً َ ْ َ

 
َ
ن ُ ْ ِ ٌ َو ْ ِ  ُ

َ
 ِ

َ
ا أ

َ َ )٥(إِن 
  .]٢٣[ص ﴾

[تعاىل]:  ُت ﴿وقال 
َ

ِ  َ َ  ٍ
ْ َ

ِ  
َ َ ْ َ ْ َ

 َو
ً َ ْ َ  َ ِ

َ َ
 َ ُ  

َ ْ َ َوَوا

 
ً َ ْ َ  َ ِ َ ْر

َ
ِ أ ِ

ّ )٦(َر
  .]١٤٢[األعراف ﴾

                                                                                                                                               
: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه ثالثةمضاف إليه، واجلار واملجرور متعلق بيرتبصن. 

  : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.وءقرالفتحة الظاهرة. وثالثة مضاف و
 : قوله تعاىل: ﴿قروء﴾، حيث جاءت مجع تكسري جمرورا باإلضافة.الشاهد فيها  

: سنبلة: جار وجمرور، واجلملة يف حمل رفع خرب مقدم. وكل مضاف وكل يف: اإلعراب -)١(
مرفوع وعالمة رفعه : مبتدأ مؤخر مائةمضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. 

  : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.حبةالضمة الظاهرة. ومائة مضاف و
 : قوله تعاىل: ﴿حبة﴾، حيث جاءت مفردا جمرورا باإلضافة.الشاهد فيها  

: مضاف القدر: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وليلة مضاف وليلة: اإلعراب -)٢(
 من: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. خريإليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. 

  : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.شهر: جار وجمرور. وألف مضاف وألف
 : قوله تعاىل: ﴿شهر﴾، حيث جاء متييز األلف مفردًا جمرورًا باإلضافة.الشاهد فيها  

: متييز كوكبا: اسم مبني عىل فتح اجلزأين يف حمل نصب مفعول به. عرش أحد: اإلعراب -)٣(
  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 : قوله تعاىل: ﴿كوكبا﴾، حيث جاء متييزًا أحد عرش منصوبا مفردا.الشاهد فيها
يف  : الفاء رابطة، اجلدوهم: فعل أمر مبني عىل حذف النون، والواوفاجلدوهم: اإلعراب -)٤(

: نائب عن املفعول املطلق منصوب ثامننيحمل رفع فاعل، هم: ضمري يف حمل نصب مفعول به. 
وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بجمع املذكر السامل، واألصل: جلًدا ثامنني، فحذف املصدر، 

  : متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.جلدةوأقيم العدد مقامه. 
 تعاىل: ﴿جلدة﴾، حيث جاء متييز ثامنني منصوبا مفردا.: قوله الشاهد فيها  

: اهلاء للتنبيه وذا: اسم إشارة مبني عىل السكون يف هذا: حرف توكيد ونصب. إن: اإلعراب -)٥(
: خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة الشتغال املحل بحركة أخيحمل نصب اسم إن. 

: جار وجمرور، وشبه اجلملة يف حمل لهمضاف إليه.  مناسبة الياء، وأخ مضاف والياء يف حمل جر
: الواو وتسعون: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. تسعرفع خرب مقدم. 

: متييز منصوب وعالمة نعجةحرف عطف، تسعون: معطوف مرفوع وعالمة رفعه الواو. 
  نصبه الفتحة الظاهرة.

 اءت متييزا منصوبا مفردا.: قوله تعاىل: ﴿نعجة﴾، حيث جالشاهد فيها  
: الواو استئنافية، واعدنا: فعل ماض مبني عىل السكون، نا: ضمري يف وواعدنا: اإلعراب -)٦(

: ثالثني: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة للتعذر. موسىحمل رفع فاعل. 

= 



 ١٥١      ]التمييز باب - ٧[

  ».كم عبدا ملكَت «تقول:  ،منصوب مفرد» كم االستفهامية«يز وكذا متي

 ،مفردا، وتارة يكون جمموعاً ن فمجرور، وتارة يكو »كم اخلربية«وأما متييز 

  ».كم درهم أنفقُت «و »كم إماء ملكُت «تقول: 

 ،»من«إذا جرت بحرٍف النصُب واجلرُّ بتقدير: » كم االستفهامية« ولك يف متييز

  بكم من درهم. ، أي:»بكم درهم اشرتيت«و »بكم درهام اشرتيت«تقول: 

 
ًا للنِّْسَبةِ ص: َوَيُكوُن التَّْمييُز مُ  الَّ  :فرسِّ  ﴿كـ ،ُحمَوَّ

َ َ َ ْ
ُس  وَا

ْ
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ً ْ َ
، ]٤[مرمي ﴾

﴿
َ ْ َ

  َو
َ

رْض
َ ْ

  ا
ً ُ ُ

 ﴿، و]١٢[القمر ﴾
َ َ

 ُ
َ ْ َ

َ  أ ِ  
ً َ  َ َ

  َوأ
ً
ا

َ َ
، ]٣٤[الكهف ﴾

لٍ   ».اْمَتأل اإلَناُء َماءً «َنْحُو:  ،َأْو َغْريَ ُحمَوَّ
َدانِ   ﴿ :َنْحوُ  وَقْد ُيؤكِّ

َ
  َو

ْ
ْا َ ْ َ

رِْض  ِ  
َ

َ  ا ِ ِ
ْ ُ

ِمْن «وَقْوَله:  ]٦٠[البقرة ﴾
ة ِديناً  يِّ  .هِ يْ وَ بَ يْ ِس الفًا لِ ِخ  ،»بِْئَس اْلَفْحُل َفْحُلُهُم َفْحالً «وِمْنُه:  .»َخْريِ َأْدَياِن اْلَربِ

  وقوعه. د تقدم رشح املفرس للذات، وحمالق ش:

  فقد يقع: وأما متييز النسبة

 ﴿ ، نحو:حموال عن فاعل - )١(
ً ْ َ

ُس 
ْ
أ  ا

َ َ َ ْ
)١(َوا

واهللا -أصله  ﴾

: اشتعل شيب الرأس، فكان الشيب فاعال، ثم قدم لفظ الرأس وارتفع - أعلم

  الفاعلية، وانتصب الشيب متييزا. عىل

                                                                                                                                               
: متييز منصوب يلةلمفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع املذكر السامل. 

: الواو حرف عطف، أمتمناها: فعل ماض مبني عىل وأمتمناهاوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
: جار وجمرور بعرشالسكون، نا: ضمري يف حمل رفع فاعل، ها: ضمري يف حمل نصب مفعول به. 

: فاعل ميقات: الفاء حرف عطف، تم: فعل ماض مبني عىل الفتح. فتممتعلق بأمتمناها. 
: مضاف إليه، ورب مضاف واهلاء: ربهمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وهو مضاف  و

: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق أربعنيضمري يف حمل جر مضاف إليه. 
  : متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.ليلةبجمع املذكر السامل. 

 ث جاءت متييزا منصوبا مفردا يف املوضعني.: قوله تعاىل: ﴿ليلة﴾، حيالشاهد فيها  
 سبق إعراهبا. -)١(



 المنصوبات   ١٥٢

 ﴿ ، نحو:عن مفعول وحموالً  - )٢( 
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َ ْ
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، أصله: ﴾

  وفجرنا عيون األرض.
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  مايل أكثر من مالك.

 ».امتأل اإلناُء ماءً « ، نحو:وغري حمول - )٤(

  وال لنسبٍة؛ نحو قول الشاعر: لتمييز مؤكدا غري مفرس، ال لذاٍت وقد يكون ا
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اإلعراب: وفجرنا: الواو حرف عطف، فجرنا: فعل ماض مبني عىل السكون، نا: ضمري يف  -)١(

حمل رفع فاعل. األرض: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. عيونا: متييز 

  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿عيونا﴾، حيث جاءت متييز نسبة، حموال عن املفعول به، إذ األصل الشاهد فيها  

 فيه: فجرنا عيون األرض، فجهل املضاف إليه مفعوال، واملفعول متييزا.

: جار وجمرور منك: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. أكثر: أنا: مبتدأ، اإلعراب -)٢(

: الواو حرف عطف، وأعزييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. : متماالمتعلق بأكثر. 

: متييز منصوب وعالمة نفراأعز: معطوف عىل أكثر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

  نصبه الفتحة الظاهرة.

حموال عن املبتدأ؛ ألن  حيث جاءتا متييز نسبة منصوبا: قوله تعاىل: ﴿ماال .. نفرا﴾، الشاهد فيها  

 األصل: مايل أكثر من مالك، ونفري أعز من نفرك.

: علمت: الواو بحسب ما قبلها. والالم: موطئة للقسم، قد: حرف حتقيق. ولقد: اإلعراب -)٣(

: الباء حرف بأنفعل ماٍض مبني عىل السكون، والتاء: ضمري متصل مبني يف حمل رفع فاعل. 

: حممد: اسم أن منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف. ودين جر، أن: حرف مشبه بالفعل.

: اسم جمرور بالكرسة الظاهرة، واجلار خري: حرف جر. منمضاف إليه جمرور بالكرسة. 

: مضاف إليه جمرور بالكرسة، أديان، وخرب مضاف. و»أن«واملجرور متعلقان بمحذوف خرب 

  متييز منصوب بالفتحة الظاهرة. :دينا: مضاف إليه جمرور بالكرسة. والربيةوهو مضاف. 

 ، حيث جاء متييًزا مؤكًدا ملا سبقه.»دينا«: قوله: الشاهد فيه  

بفتح الزاي -اللغة واملعنى: التغلبيون: نسبة إىل بني تغلب، قوم من نصارى العرب. زالء  -)٤(

اطق، : مبالغة ن-بكرس امليم-: املرأة إذا كانت قليلة حلم األليتني، منطيق -وتشديد الالم

= 



 ١٥٣      ]االستثناء باب - ٨[
    

َ ﴿ ، نحو:وأما يف احلال فقد تقدم ِ ِ
ْ ُ رِْض 

َ
ِ ا  

ْ
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 ﴿أو لفظي كقوله تعاىل:  يف احلال معنوي،
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 ،]٧٩النساء:[ ﴾وَأ

  لفظي كام ترى. التمييز ويف

  ]ستثناءباب اال -٨[ 

 ﴿ ، نحو:ِمْن َكالم تامٍّ ُموَجٍب » إِال«ص: واُملْسَتْثَنى بـ
ْ
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ِ
َ َ

  ُ ْ ِ  ِ   إ
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ِ
َ

 

 ْ ُ ْ ِ َح الَبَدُل يف اُملتَِّصلِ ]٢٤٩[البقرة ﴾ّ هُ  ﴿ ، نحو:. َفإِْن ُفِقَد اإلَجياُب َتَرجَّ
ُ َ َ
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  ْ ُ ْ ِ ، والنَّْصُب يف اُملْنَقِطِع ِعْنَد بَنِي َمتِيِم، وَوَجَب ِعْنَد ]٦٦[النساء ﴾ّ
َني، نْحُو:  ﴿اِحلَجاِزيِّ

َ ُ َ  ِ ِ  ْ ِ  ٍ
ْ
ِ  ِ ِ  إ

ّ
 ا

َ
ع َ  ِّ ْم ]١٥٧[النساء ﴾ا ، َما ملْ َيَتَقدَّ

 فِيِهَما فالنَّْصُب؛ نْحُو َقْولِِه:
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﴿ ، نحو:أْو ُفِقَد التََّماُم َفَعَىل َحَسِب الَعَواِملِ 
َ  َو

َ ُ ْ َ ِ  أ ةٌ  إ َ ِ  ،]٥٠[القمر ﴾َوا
ًغا. ى ُمَفرَّ  وُيَسمَّ

 
هذا هو احلادي عرش من املنصوبات، وهو املستثنى إذا كملت رشوط  ش:

، ا لواله لدخلملأو إحدى أخواهتا  »إال«: هو اإلخراج بـواالستثناء النصب.
                                                                                                                                               
ويستوي فيه املذكر واملؤنث، وهو البليغ، واملراد هنا املرأة التي تأتزر بحشية تعظم هبا عجيزهتا. 

الشاعر يذمهم بدناءة األصل، وبأهنم يف شدة الفقر وسوء العيش حتى إن املرأة منهم لتمتهن يف 

  األعامل وتبتذل يف اخلدمة، فيذهب عنها اللحم، فتضطر إىل أن تتخذ حشية.

: الواو بحسب ما قبلها، التغلبيون: مبتدأ مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر والتغلبيون: عراباإل

: فحل خرب ملبتدأ فحلهم: فاعل مرفوع. الفحل: فعل ماض جامد إلنشاء الذم. بئسسامل. 

: متييز منصوب. فحًال حمذوف تقديره: هو، وهو مضاف، وهم: ضمري يف حمل جر باإلضافة. 

نافية، أمهم: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف، وهم: ضمري يف حمل جر باإلضافة. : الواو استئأمهمو

  : خرب ثان للمبتدأ.منطيق: خرب املبتدأ مرفوع. زالء

 ، فإنه متييز عند بعض النحاة وهو مؤكد.»فحًال « : قوله: الشاهد فيه  

 سبق إعراهبا. -)١(



 المنصوبات   ١٥٤

احلكم ولواله لدخل يف  ،فأخرج زيداً من القوم» إال زيدا قام القوم« نحو:

  .عىل القوم بالقيام

  ومنفصل. : متصلقسامنواالستثناء 

، »قام القوُم إال زيداً «: ما كان املستثنى من جنس املستثنى منه؛ نحو فاملتصل

  من القوم.» زيداً «فإن 

قام القوُم إال « ، نحو:: ما كان املستثنى من غري جنس املستثنى منهواملنفصل

  امر ليس من القوم.، فإن احل»حامراً 

 
  »:إال«وحكم املستثنى بـ

أم  كالم تام موجب، سواًء كان متصالً  ) وجوب النصب إذا كان من١

 .يف املثال السابق» القوم«وهو ، : أن يذكر املستثنى منهومعنى التام .منقطعاً 

  أو استفهام. : أال يكون دخل عليه نفي أو هنيومعنى موجب

عىل االستثناء والبدلية، وذلك إذا مل يكن الكالم موجبًا،  ِب ) جواز النص٢

من  النصب عىل االستثناء، وأن يكون بدالً  فيجوز فيه ،بأْن دخل عليه أي الثالثة

ما قام القوم « ، نحو:فإن أبدلته من مرفوع رفعت .املستثنى منه، والبدلية أرجح

ال « ، نحو:صوب نصبتوإن أبدلته من من بدل من القوم.»: زيد«، فـ»إال زيد

منصوب عىل كل حال: إما عىل االستثناء، وإما »: زيداً «، فـ»تكرم أحدا إال زيدا

، وإن أبدلته من خمفوض خفضت : منصوب.»أحد«، و»أحد«عىل أنه بدل من 

  ، هذا يف املتصل.»ما مررت بأحد إال بزيد« نحو:

 ، نحو:ي متيمفيجب النصب فيه عند احلجازيني، وجيوز عند بن وأما املنقطع

﴿ ِّ  ا
َ
ع َ ِ

ّ
ِ ا ٍ إ

ْ
ِ  ْ ِ  ِ ِ  

ُ َ  َ)١(
  ليس من جنس العلم.» الظن«، فإن ﴾

                                                             
مقدم. به: جار وجمرور متعلق اإلعراب: ما: حرف نفي. هلم: جار وجمرور يف حمل رفع خرب  -)١(

= 



 ١٥٥      ]االستثناء باب - ٨[

  كقوله: ،تقدم املستثنى عىل املستثنى منه وجب النصب يف املتصل واملنقطع فإن
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.[   أصله: وما يل شيعة إال آل أمحد [وما يل مذهٌب إال مذهَب احلقِّ

) وقد يكون عىل حسب العوامل، وذلك إذا كان االستثناء من كالم غري ٣( 

وال موجب وهو الذي تقدمه نفي أو هني  تام، وهو الذي مل يذكر املستثنى منه،

  »:إال«فعىل حسب العامل الذي قبل  أو استفهام،

، »ما قام إال زيد« ، نحو:فارفعه عىل أنه فاعل ب فاعالً كان يطلفإن  §

  فاعل. »زيد«فـ

ٌ ﴿ ، نحو:رفعَت  وإن كان مبتدأ يطلب خرباً  § َ َ  ِ ا إ
َ
ـ َ  

ْ
إِن

 ٌ ِ
َ)٢(

 .]٣١[يوسف ﴾

                                                                                                                                               
بمحذوف حال من علم. من: حرف جر زائد. علم: مبتدأ مؤخر جمرور لفظا مرفوع حمال. إال: 

حرف استثناء. اتباع: مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. واتباع مضاف والظن: 

  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

﴿اتباع﴾، حيث جاءت مستثنًى بـ﴿إال﴾ منصوبا؛ ألنه يف سياق : قوله تعاىل: الشاهد فيها  

 االستثناء املنقطع.

اللغة واملعنى: آل أمحد: هم أهل بيته، عرتته؛ وهم أمري املؤمنني، والزهراء، واحلسنان،  -)١(

وذريتهام عليهم السالم. الشيعة: األنصار املتبعون ملن شايعوه. مذهب احلق: طريقه وِرشعته. 

، وليس يل ÷ميت مادحا آل حممد: ليس يل أنصار وأعوان إال شيعة آل حممد يقول الك

  مذهب أسلكه وأهتدي به إال مذهب احلق.

اإلعراب: وما: الواو: بحسب ما قبلها، ما: حرف نفي. يل: جار وجمرور متعلقان بمحذوف 

، وهو خرب املبتدأ. إال: حرف استثناء. آل: مستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

مضاف. وأمحد: مضاف إليه جمرور بالفتحة ألنه ممنوع من الرصف للعلمية ووزن الفعل. شيعة: 

مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وما: الواو: حرف عطف، ما: حرف نفي. 

يل: جار وجمرور متعلقان بمحذوف خرب املبتدأ. إال: حرف استثناء. مذهب: مستثنى منصوب 

به الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. واحلق: مضاف إليه جمرور. مذهب: مبتدأ مؤخر وعالمة نص

  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

، حيث تقدما، وهام املستثنيان، ونصبهام وجوبا عىل االستثناء؛ ألنه »آل .. مذهب«: قوله: الشاهد فيه  

 ال جيوز أن يتقدم عىل املتبوع.لو مل ينصب عىل االستثناء ألعرب بدال، والبدل تابع، والتابع 

اإلعراب: إن: حرف نفي. هذا: اهلاء للتنبيه، وذا: اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع  -)٢(

مبتدأ. إال: أداة حرص. ملك: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. كريم: نعت مرفوع 

= 



 المنصوبات   ١٥٦

 مفعول. »زيدا«، فـ»ما رضبت إال زيدا« ، نحو:وإن كان يطلب مفعوال نصبت §

، ويسمى »ما مررت إال بزيد« نحو:، وإن كان يطلب جمرورا خفضت §

 قد تفرغ للعمل فيام بعدها.» إال«االستثناء املفرغ؛ ألن ما قبل 

»«»« 
ِذي  ،َخافَِضْنيِ » ُسوى«وَ » َغْريِ «ص: وُيْسَتْثَنى بـ ُمْعَربَْنيِ بِإْعَراِب االْسِم الَّ

 ».إِالَّ «بَْعَد 
» سوى«و »غري«لكن  ،جمرور بإضافتهام إليه» سوى«و» غري«املستثنى بـ ش:

، فإن كان من كالم تام موجب فانصبهام ،»إال«ام أنفسهام حكم املستثنى بـهل

  ».زيد«وخفض  »غري«بنصب » قام القوم غَري زيدٍ « نحو:

االستثناء، واإلتباع عىل وإن كان من كالم تام غري موجب جاز النصب عىل 

عىل أنه بدل من » غري«، برفع »غَري زيد«و »ما قام القوُم غُري زيد«تقول:  ،البدلية

عىل أنه » غري«بنصب  »ما أكرمت أحداً غَري زيد«ناء، والقوم، ونصبه عىل االستث

إما » غري«بنصب » دما مررت بأحد غري زي«أو عىل االستثناء، و بدل من أحد

هوإما عىل أنه بدل من ا عىل االستثناء   .جلار واملجرور عىل املحل، أو جرِّ

برفع » ما قام غُري زيد« ، نحو:وإن كان من كالم غري تام فعىل حسب العوامل

مفعوال » غري«بنصب  »أيت غري زيدما ر«، و»قام«عىل أنه فاعل » غري«

  ».ما مررت بغري زيد«، و»رأيت«لـ

 »َما َخال«بِـَض. وَ َأْو َخَوافِ  َنَواِصَب  »َحاَشا«وَ » َعَدا«وَ » َخال«ـص: وبِ 
 َنَواِصَب. »َال َيُكونُ «وَ » َلْيَس «وَ » َما َعَدا«َوبِـ

فينصب عىل أهنا أفعال  »حاشا«و» عدا«و» خال«وأما املستثنى بـ ش:

                                                                                                                                               
  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

﴾، حيث املبتدأ، الذي قبل ﴿إال﴾ قد تفرغ لطلب اخلرب : قوله تعاىل: ﴿ملكالشاهد فيها  

 ﴿ملك﴾، الذي بعد ﴿إال﴾.



 ١٥٧      ]المخفوضات باب[

  واملستثنى مفعول، وجيوز جره هبا عىل أهنا حروف جر.

ال غري فمنصوب  »ال يكون«و» ليس«و» ماعدا«و» ماخال«وأما املستثنى بـ

واسمهام  ،»ال يكون«و »ليس«وخرب لـ ،»ما عدا«و» ما خال«عىل أنه مفعول لـ

 مسترت فيهام.

!!!!! 

  املخفوضاتباب 
باب    ]المخفوضات[

  الخفض بالحروف، وتعدادها] -١[
ا بَِحْرٍف ُمْشَرتكٍ  ص: بَاٌب: ُخيَْفُض اِالْسُم: » َعنْ «وَ » إَِىل «وَ » ِمنْ « :َوُهوَ  ،إِمَّ

َال «وَ  ،»ِيف «وَ » َعَىل «وَ  اِهرِ » اْلَباءُ «و »مُ الَّ ِه، َأْو ُخمَْتصٍّ بالظَّ  :َوُهوَ  ،لِْلَقسم َوَغْريِ
 .»َتاُؤهُ «وَ » َواُو الَقسمِ «وَ  »ىَحتَّ «وَ  »الكاُف «و» ُمْنذُ «و» ُمذْ «و» ُربَّ «

 تقدم ذكر املرفوعات واملنصوبات، وهذا رشوع يف املخفوضات. :ش

  وخمفوض باإلضافة. ،خمفوض باحلرف وتنقسم املخفوضات إىل قسمني:

 ؛»حاشا«و» عدا«و» خال«واحد وعرشون، أسقط املؤلف  وحروف اجلر

» لعلَّ «وذلك ألن ؛ لشذوذها ؛»لوال«و »كي«و» متى«و» لعلَّ «و ،لتقدم ذكرها

  قال شاعرهم: ،ال جيرُّ هبا إال عقيل
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اللغة واملعنى: الرشيم من النساء: التي احتد مسلكاها، أي: مسلك البول ومسلك الغائظ، أو األنف  - )١(

الذي قطعت أرنبته. يقول الشاعر: قد يكون اهللا فضلكم علينا بيشء هو أن أمكم رشماء، وهذا 
  ؛ حيث أوهم أنه يمدح يف حني أنه يريد الذم.»فضلكم«أسلوب ذم يف معرض املدح، وذلك باستعامله 

اإلعراب: لعل: حرف ترٍج وجر شبيه بالزائد، اِهللا: لفظ اجلاللة مبتدأ جمرور لفظا مرفوع حمال. 
ه فضلكم: فعل ماٍض مبني عىل الفتحة، وكم: ضمري متصل مبني يف حمل نصب مفعول به، وفاعل

ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره هو. علينا: عىل حرف جر، ونا: ضمري متصل مبني يف حمل جر 
بحرف اجلر، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل فضلكم. بيشء: الباء حرف جر، يشء: اسم جمرور 
بالكرسة، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل فضلكم. أن: حرف توكيد ونصب. أمكم: أم اسم أن 

بالفتحة وهو مضاف، وكم: ضمري متصل مبني يف حمل جر باإلضافة. رشيم: خرب أن  منصوب
  مرفوع بالضمة الظاهرة.

 حرف جر عىل لغة عقيل.» لعل«، حيث جاءت »لعل اهللا«: قوله: الشاهد فيه



 المخفوضات باب   ١٥٨

  ال جيرُّ هبا إال هذيل، قال شاعرهم:» متى«و
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  ».جلج«فجرَّ 

مله، فلام حلت  ، أي:»َكيَْمهْ «يقولون:  ،»ما االستفهامية«رُّ هبا إال ال ُجيَ » كي«و

. حمل الم اجلر ومعناها معناها   حكم عليها بأهنا حرف جرٍّ

  قال الشاعر: ،»لواله«و» لوالك«و» لوالي«ا إال الضمري يف قوهلم: ال جيرُّ هب» لوال«و
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  بضمري الرفع املنفصل.» لوال هو«و »لوال أنت«و» لوال أنا«واألكثر يف العربية 

                                                             
وهي لغة هذيل. وجلج: » من«اللغة واملعنى: ترّفعت: تصاعدت وتباعدت. َمَتى: حرف جّر بمعنى:  - )١(

ة؛ وهي: معظم املاء. ونئيج: صوٌت عال. يقول الشاعر: إّن الّسحب رشبت من ماء البحر، مجع ُجلَّ 
  وأخذت ماءها من جلجه اخلرض الغزيرة، وهلا يف تلك احلالة صوٌت عال، ثّم تباعدت عنه.

اإلعراب: رشبن: فعل ماض مبني عىل السكون، والنون ضمري متصل مبني يف حمل رفع فاعل. بامء: 
رف جر زائد، ماء: اسم جمرور لفًظا منصوب حمال عىل أنه مفعول به، وقد تكون الباء حرف جر الباء ح

بمعنى من، وماء: اسم جمرور بالكرسة واجلار واملجرور متعلقان بالفعل رشب، وماء مضاف. والبحر: 
يث، مضاف إليه جمرور بالكرسة. ثم: حرف عطف. ترفعت: فعل ماض مبني عىل الفتحة والتاء للتأن

وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره هي. متى: حرف جر بمعنى من. جلج: اسم جمرور بالكرسة، 
واجلار واملجرور متعلقان بالفعل ترفعت. خرض: نعت للجج جمرور بالكرسة. هلن: الالم حرف جر، 
 وهن ضمري متصل مبني يف حمل جر بحرف اجلر. واجلار واملجرور متعلقان بمحذوف خرب مقدم.

  نئيج: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.
 حرف جر عىل لغة هذيل.» متى«، حيث جاءت »متى جلٍج «: قوله: الشاهد فيه

اللغة واملعنى: أومت: أشارت، وأصله: أومأت، فخفف اهلمزة. اهلودج: مركب خاص بالنساء  - )٢(
برمش عينها من هودجها  يوضع عىل ظهر البعري. يقول الشاعر عمن الكالم عنها: إهنا أومأت إليه

إعجابا به، وخمافة أن يلحظها أحد من احلجاج، وكان معنى هذه اإليامءة: أهنا ما أتت إىل احلج إال رغبة 
  يف رؤيته ولقائه، ولوال ذلك مل حتج.

اإلعراب: أومت: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف املحذوفة اللتقاء الساكنني، والتاء 
، وعسى مضاف »أومأ«اعل: ضمري مسترت تقديره هي. بعينيها: جار وجمرور متعلق بـللتأنيث، والف

لوالك: حرف جر شبيه بالزائد، ». أومأ«واهلاء: مضاف إليه. من اهلودج: جار وجمرور متعلق بـ
، ويف حمل رفع مبتدأ، واخلرب حمذوف وجوبًا، والتقدير: »لوال«والكاف: ضمري متصل يف حمل جر ـب

جمرور. مل: حرف » ذا«اآليت. العام: بدل من » أحجج«د. يف ذا: جار وجمرور متعلق بـلوالك موجو
جازم. أحجج: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، وحرك بالكرس ملناسبة الروي، والفاعل: 

  ضمري مسترت أنا.
ته.»الكاف«عىل الضمري املتصل: » لوال«، حيث دخلت »لوالك«: قوله: الشاهد فيه  ، فجرَّ



 ١٥٩      ]وأنواعها باإلضافة، الخفض - ٢[

 »إىل«و »من« واملضمر، وهي: ما جيرُّ الظاهر امنه هذا، واحلروف التي ذكرها

، »اشرتيت منه ومن زيد«تقول:  ،»الالم«و »الباء«و» يف«و »عىل«و »عن«و

  والظاهر، وقس الباقي. فدخلت عىل الضمري

رب رجل « ، نحو:وال جترُّ إال النكرة ،»ُربَّ « وهي: ،ومنها ما خيتص بالظاهر

 ، نحو:املتكلم لياءًا للكعبة أو مضاف» رب«و» هللا«ـبوختتص  ،»التاء«و ».كريم لقيته

منذ يوم «أو  »يومني أيته مذما ر« ، نحو:تصان بالزمانخيو ،»منذ«و» مذ«و ».تاهللا«

بلفظ اجلاللة ولفظ الرب ختتص لكن ال  ،به قسموختتص بامل» الواو«و ،»اجلمعة

ٍل ﴿ ،»واهللا« ، نحو:بل تدخل عىل كل ما يقسم به ،»التاء« مثل َ َ ِ َو
ْ َ ْ

َوا
)١(ٍ ـْ َ

َ ﴿ ]٢- ١[الفجر ﴾ َ دْ
َ
 أ
ْ
ِ إِذ

ْ )٢(َوا
﴿ ]٣٣[املدثر ﴾

َ َ ُ ِ َو ْ )٣(َوا
 .]١[الشمس ﴾

  كل ظاهر.جيران بل  ،وال خيتصان بيشء ،»حتى«و »الكاف«و

  الخفض باإلضافة، وأنواعها] -٢[

َخاتِِم «، َأْو ِمْن َكـ»ُغالِم َزْيدٍ «َكـ َىل اْسم َعَىل َمْعنَى الَّالمص: َأْو بِإَضاَفٍة إِ 
ُ ﴿، َأْو ِيف َكـ»َحِديدٍ 

ْ َ  ِ ْ ى َمعْ ]٣٣[سبأ ﴾ا ةً ، َوُتَسمَّ َا لِلَتْعِريِف  ؛َنويَّ َأِو  ألهنَّ
َ ﴿، كـالتَّْخِصيص، َأْو بَإَضاَفِة الَوْصِف إَِىل َمْعُمولِهِ  ِ َ  ِ َ ْ َ ْ

، ]٩٥[املائدة ﴾ا

                                                             
اإلعراب: والفجر: الواو حرف قسم، الفجر: مقسم به جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.  -)١(

وليال: الواو حرف عطف، ليال: معطوف جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل الياء 
  املحذوفة. عرش: نعت جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

للقسم، ومل ختتص بلفظ » الواو«: قوله تعاىل: ﴿والفجر وليال﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  
 اجلاللة؛ فكان املقسم به: ﴿الفجر﴾، و﴿ليال﴾.

اإلعراب: والليل: الواو حرف قسم، الليل: مقسم به جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.  -)٢(
الفاعل ضمري تقديره إذ: ظرف زمان ماض يف حمل نصب. أدبر: فعل ماض مبني عىل الفتح، و

  هو يف حمل رفع.
للقسم، ومل ختتص بلفظ اجلاللة؛ » الواو«: قوله تعاىل: ﴿والليل﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  

 فكان املقسم به: ﴿الليل﴾.
اإلعراب: والشمس: الواو حرف قسم، الشمس: مقسم به جمرور وعالمة جره الكرسة  -)٣(

معطوف جمرور وعالمة جره الكرسة املقدرة  الظاهرة. وضحاها: الواو حرف عطف، ضحاها:
  ألنه اسم مقصور، وضحى مضاف واهلا: ضمري يف حمل جر مضاف إليه.

للقسم، ومل ختتص » الواو«: قوله تعاىل: ﴿والشمس وضحاها﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  
 بلفظ اجلاللة؛ فكان املقسم به: ﴿الشمس﴾، و﴿ضحاها﴾.



 المخفوضات باب   ١٦٠

ارِ «وَ  ى َلْفِظيَّةً »َحَسِن الَوْجهِ «وَ  »َمْعُموِر الدَّ ِد التَّْخِفيِف. ؛، َوُتَسمَّ َا لُِمَجرَّ  ألهنَّ
  جمرور باإلضافة. »زيد«، فـ»غالم زيدٍ «باإلضافة كـأي: وجير االسم  ش:

  :واإلضافة قسامن

ملضاف تعريفا إذا أضيف إىل : وهي التي تكسب ا[القسم األول]: معنوية

، أو »زيد«اكتسب التعريف بإضافته إىل » غالم«، فإن »غالم زيد«كـ ،معرفة

قد ختصص  »الغالم«فإن ، »غالم رجل«كـ ،تكسبه ختصيصًا إذا أضيف إىل نكرة

  قليال بإضافته إىل رجل.

إذا كان املضاف إليه جنسا ، وذلك »من«إما عىل معنى  وهذه اإلضافة تكون:

  ومن ساج. ، أي: من حديد»باب ساج«و ،»خاتم حديد«كـ ،للمضاف

مكر «كـ ،إذا كان املضاف إليه ظرفا للمضاف ، وذلك»يف«وإما عىل معنى 

  ».صالة املغرب«و »صالة الظهر«و» صيام النهار«و» الليل

  ».دار زيد«كـ ،، وذلك يف ما بقي»الالم«ىل معنى وإما ع

 اللفظ، وذلك : وهي التي ال تفيد إال التخفيف يفاللفظية: والقسم الثاين

ً ﴿كـ ،الصفة املشبهة إىل معموالهتاواسم املفعول وكإضافة اسم الفاعل  َ

 ِ َ ْ َ ْ
َ ا ِ َ)١(

  ».حسن الوجه«و »معمور الدار«و ﴾

 
اِمُع اإلَضاَفُة َتْنِوينًاص: َوال  » َأْل «َوال  ،َوال ُنوًنا َتالِيًة لِإلْعَراِب ُمْطَلًقا ُجتَ

اِربَا َزْيدٍ « َنْحِو: إِال ِيف  اِربُو َزْيدٍ «وَ » الضَّ ُجلِ «و »الضَّ اِرُب الرَّ اِرُب «وَ » الضَّ الضَّ
ُجلِ  اِرِب ُغالِمهِ «وَ  »َرأِس الرَّ ُجِل الضَّ  ».بالرَّ

                                                             
لغ: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو اإلعراب: هديا: حال منصوب. با -)١(

  مضاف. الكعبة: مضاف إليه وعالمة جره الكرسة الظاهرة.
: قوله تعاىل: ﴿بالغ الكعبة﴾، حيث أضيف ﴿بالغ﴾ اسم فاعل، إىل ﴿الكعبة﴾ الشاهد فيها  

وهي معرفة، وهذه اإلضافة لفظية، حيث ال تفيد تعريفا وال ختصيصا، وهلذا وصف ﴿هديا﴾ 
 بـ﴿بالغ﴾ عىل الرغم من إضافته إىل املعرفة.



 ١٦١      ]وأنواعها باإلضافة، الخفض - ٢[

رأيت غالمًا «اعلم أنَّ املضاف ال يصح أن يكون منونًا، فال تقول:  ش:

واإلضافة تدل عىل عدم  ،ن التنوين يدل عىل انتهاء االسم؛ وذلك أل»زيدٍ 

انتهائه؛ ألن اإلضافة ضم اسم إىل اسم حتى يصريا كاليشء الواحد، فكأنَّ آخر 

  املضاف وسط الكلمة.

نون مجع املذكر «وال  »ملثنىنون ا«يصح أن تلحق املضاف وكذلك ال 

فال  ،مثله ؛ ألن هذه النون عوض عن التنوين، وهي تدل عىل كامل االسم»السامل

  ».الضاربا زيد«بل  ،»الضاربان زيدٍ «تقول: 

وال نونًا تالية «هام املقصودتان بقوله:  ونون املثنى ونون مجع املذكر السامل

  ».لإلعراب مطلًقا

، »الغالم زيدٍ «يف اإلضافة املعنوية، فال تقول: عىل املضاف » أل«وال تدخل 

َف » أل«؛ ألن »الغالم رجلٍ «وال  تدخل عىل النكرة للتعريف، واملضاف قد تعرَّ

اخلة عىل وال عىل اسم اإلشارة، وأما الد وهلذا ال تدخل عىل الَعَلمِ  ؛ضافةباإل

 فال تدخل عىل املعرفة.» أل«فليست  »احلسن«و» العباس«بعض األعالم كـ

 ما قرروه، مضاف إال يف اإلضافة اللفظية؛ ألن املضاف فيها ليس بمعرفة عىل

  ا.وإال ففيها تعريٌف مَّ 

  :وكان املضاف أحد مخسة أشياءاملضاف إىل معموله  الوصُف  ويستثنى من املسألة

  ».الضاربا زيد«نحو:  ،) املثنى١(

  ».زيد الضاربو«نحو:  ،مجع املذكر السامل) ٢(

  ».الضارب الرجل«كـ ،»أل«مضافا إىل ما فيه ) أو كان ٣(

  ».الضارب غالم الرجل«كـ ،»أل«مضافا إىل مضاف إىل ما فيه  ) أو٤(

مررت بالرجل «كـ ،»أل«ف إىل ضمري عائد إىل ما فيه ) أو مضافا إىل مضا٥(

  وهذا املستثنى يف اإلضافة اللفظية. .»الضارب غالمه

!!!!! 



 الفعل عمل تعمل التي األسماء   ١٦٢

  عمل الفعلاألمساء التي تعمل  
  اسم الفعل] -١[

 »َصهْ «وَ » َهْيَهاَت «َكـ ،ْعِلِه َسْبَعٌة: اْسُم الِفْعلِ َيْعَمُل َعَمَل فِ  ص: بَاٌب:
 َأْعَجُب. بَِمْعنَى: بَُعَد َو اْسُكْت وَ  ،»َوْي «وَ 

قد انتهت املرفوعات  هذا باب ما يعمل عمل فعله، وهو سبعة، ش:

واملخفوضات، وكان األوىل أن يأيت بالتوابع بعدها قبل هذا الباب،  واملنصوبات

فكأهنا  - كانت هذه السبعة تعمل عمل الفعل فتارة ترفع وتارة تنصب لكن ملا

  فكان األوىل أن تقع قبل املخفوضات. ،من لواحق املرفوعات واملنصوبات

  واألمر. ، وهو للاميض واملضارعاسم الفعل: وأوهلا

  بَُعد، قال الشاعر: بمعنى» هاتهي: «فللاميض
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  يف الثاين. »خلٌّ «فاعل يف األول، و» العقيق«فـ

  اسكت، وفاعله مسترت فيه، تقديره: أنت. بمعنى» َصهْ : «ولألمر

«وللمضارع ُ ﴿قال تعاىل:  ،بمعنى أعجب »َوْي :  ِ
ْ ُ  

َ
 ُ َ َ ْ َو

 
َ
ون ُ ِ

َ ْ
)٢(ا

  .]٨٢[القصص ﴾

                                                             
: هيهات: اسم فعل ماٍض بمعنى بعد. العقيق: مكان باحلجاز. خل: خليل اللغة واملعنى -)١(

وصديق. نواصله: نصله من املواصلة والوصال. يقول الشاعر: بَُعَد عنا كثريا ذلك املوضع 
  كنا نأنس به، ويصلنا ونصله. ومن يقطن به من األحباب واألصدقاء، وبعد الصديق الذي

: فاعل العقيق: توكيد لألول. هيهات: اسم فعل ماٍض بمعنى بعد. هيهات: اإلعراب
هيهات األول. وهيهات الثاين ال فاعل له؛ ألنه إنام أتى به لتقوية معنى البعد املسند إىل العقيق. 

: متعلق بمحذوف هب: الواو عاطفة، من: اسم موصول معطوف عىل العقيق يف حمل رفع. ومن
: فاعل هيهات خل: الواو عاطفة. هيهات: اسم فعل ماٍض. وهيهاتصلة االسم املوصول. 

: فعل مضارع نواصله». خل«: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة لـ بالعقيقاألخري مرفوع. 
  مرفوع، والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره: نحن، واهلاء: يف حمل نصب مفعول به.

اسم فعل » هيهات«، حيث جاءت »هيهات هيهات العقيق .. هيهات خل«: قوله: الشاهد فيه
 ، وقد َعِمَل َعَمَل الفعل الذي بمعناه.»بَُعدَ «ماٍض بمعنى: 

: وي: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، ويكأنه: اإلعراب - )٢(

= 



 ١٦٣      ]الفعل اسم - ١[

  قال الشاعر: ،»وا«ويقال فيه: 
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  قال الشاعر: ،»واها«و
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ــــت  ــــا  ــــاي ــــا وفاه ــــا    عيناه
  

 

  

ــــو أننــــا نلناهــــا[ ــــ     ا

ـــــثمٍن  ـــــ ب
ُ
ـــــه أباهـــــا رن   ]ب

  ج

  وفاعله مسترت فيه، تقديره: أنا؛ ألنه بمعنى أعجب.

                                                                                                                                               
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنا يف حمل رفع، كأن: حرف تشبيه ونصب، واهلاء يف حمل نصب 

: فاعل الكافرون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. يفلح: حرف نفي. الاسم كأن. 
  مة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب كأن.مرفوع وعال

، »أعجب«اسم فعل مضارع بمعنى: » وي«: قوله تعاىل: ﴿ويكأنه﴾، حيث جاءت الشاهد فيها  
 وهو مبني عىل السكون، ال حمل له من اإلعراب.

وبة يف الريق، ذر: نثر، : األشنب: األبيض األسنان الرقيقة، وقيل هو العذاللغة واملعنى -)١(
الزرنب: نبات طيب الرائحة. يقول الشاعر إنه يفدهيا بأبيه ويفدي فمها املرصع باألسنان 

  البيضاء الذي كأنه نثر عليه الزرنب.
: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، وا: اإلعراب

: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، بأيبوفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنا. 
: ضمري رفع منفصل يف حمل رفع مبتدأ أنتوأب مضاف والياء ضمري يف حمل جر باإلضافة. 

معطوف عىل أنت مرفوع بالواو ألنه من األسامء  : الواو حرف عطف، فوك:وفوكمؤخر. 
: صفة األشنبالستة، وهو مضاف، والكاف: ضمري متصل مبني يف حمل جر مضاف إليه. 

لفوك مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. كأنام: حرف مشبه بالفعل بطل عمله التصاله 
: عىل: حرف جر، عليه : فعل ماض للمجهول مبني عىل الفتح.ذرالكافة، وما زائدة. » ما«بـ

: نائب الزرنبواهلاء: ضمري متصل مبني يف حمل جر، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل ذر. 
  فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

 ».أعجب«اسم فعل مضارع بمعنى: » وا«، حيث جاءت »وا بأيب«: قوله: الشاهد فيه
إلنسان، مجع ُمنَْية، نلناها: ظفرنا هبا، : سلمى: اسم امرأة، املنى: ما يتمناه االلغة واملعنى -)٢(

والنيل: الظفر واملراد. يقول الشاعر: إنه يعجب حلسن حمبوبته سلمى، ويؤكد عجبه بذلك 
  ويقول: إهنا كل ما يتمناه ويرجوه لو ظفر هبا.

: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، واها: اإلعراب
: حرف ثم: جار وجمرور متعلق بواها. لسلمىسترت فيه وجوبا تقديره: أنا. وفاعله ضمري م

: توكيد واها: اسم فعل مضارع، والفاعل: ضمري مسترت وجوبًا، تقديره: أنا. واهاعطف. 
  السم الفعل السابق.

 ».أعجب«اسم فعل مضارع بمعنى: » واها«، حيث جاءت »واها«: قوله: الشاهد فيه  
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ُر َعْن َمْعُمولِهِ وَ  ،ص: َوَال ُحيَْذُف  َب ﴿و ،ال َيَتَأخَّ َ ِ  ِ ّ ْ  ا ُ ْ َ َ

، ]٢٤[النساء ﴾
ٌل  ُز َضِمُريهُ  .ُمَتَأوَّ َلبِيِّ ِمْنهُ  .َوَال َيْربُ َزُم اُملَضارُع يف َجَواِب الطَّ نْحُو:  ،َوُجيْ

حيِي« َمِدي َأْو َتْسَرتِ  َوال ُيْنَصُب. .»َمَكاَنِك ُحتْ
  :من أحكام اسم الفعل  ش:

بل البد من ذكره، وهذا بخالف الفعل فإنه يعمل [ ،أنه ال حيذف- )١(

  .]مذكوًرا وحمذوًفا

بمعنى: الزم زيًدا،  »عليك زيًدا« فال جيوز يف ، يتأخر عن معمولهال أنه- )٢(

  .»زيًدا عليك«أن يقال: 

َب ﴿واحتج بقوله تعاىل:  ،وقد أجاز الكسائي ذلك َ ِ  ِ ّ ْ  ا ُ ْ َ َ
، ]٢٤[النساء ﴾

َب ﴿ وعند البرصيني أن .الزموه ، أي:فقال: إن معناه: عليكم كتاب اهللا َ ِ  ِ ّ  ﴾ا

ْ ﴿وف العامل، ومصدر حمذ ُ ْ َ َ
  أو بالعامل املقدر. جار وجمرور متعلق به ﴾

  قال الشاعر: ،فإن املضارع جيزم يف جوابه كان اسم الفعل داال عىل الطلب وإذا- )٣(
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  ».لزمي مكانكا«؛ ألنه بمعنى: »مكانك«يف جواب  بحذف النون» حتمدي«فجزم 

يف مثل هذا:  تقولال فال يصح أن ُينصب الفعُل بعد الفاء يف جوابه، - )٤(

  ، خالفا للكسائي.»مكانك فتحمدي«

                                                             
جشأت: ارتفعت وثارت من فزع ونحوه، جاشت: غلت من الغليان، حتمدي:  اللغة واملعنى: -)١(

حيصل لك الثناء بالثبات يف القتال، تسرتحيي: تطمئني مام يعرتيك من الثورة والغليان. خياطب 
  الشاعر نفسه بأن تثبت للقتال كلام جشأت وجاشت، فإما الثناء وإما الراحة.

ثبتي، مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب، اإلعراب: مكانك: اسم فعل أمر بمعنى: ا
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، والكاف: للخطاب. حتمدي: فعل مضارع مبني 
للمجهول جمزوم يف جواب األمر، وعالمة جزمه حذف النون، وياء املؤنثة املخاطبة: نائب 

فعل مضارع معطوف عىل  فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع. أو: حرف عطف. تسرتحيي:
  حتمدي جمزوم بحذف النون، وياء املؤنثة املخاطبة: ضمري مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل.

، حيث جزم بحذف النون لوقوعه يف جواب اسم الفعل األمر؛ »حتمدي«: قوله الشاهد فيه
 لداللته عىل الطلب.



 ١٦٥      ]المصدر -٢[ 

الفعل املضارع يف جواب وليس قول الكسائي عندي ببعيد، كيف وقد نُِصَب 

  .اسم الفعل عىل الطلب أقوىوداللُة ألجل الطلب،  االستفهام والتمني والرتجي

  المصدر] -٢[ 

ٍب «ص: َواَملْصَدُر َكـ ُه فِْعٌل َمَع » إِْكَرامٍ «وَ » َرضْ َوَملْ » َما«َأْو » َأنْ «إِْن َحلَّ حمَلَّ
ًرا  ،َوال َحمُْذوًفا ،َوَال َمنُْعوًتا َقْبَل الَعَملِ  ،َوال َحمُْدوًدا ،َوال ُمْضَمًرا ،َيُكْن ُمَصغَّ
ًرا َعْنُه. ،ِمَن اَملْعُمولِ  َوال َمْفُصوالً   َوال ُمَؤخَّ

  هذا هو الثاين من األسامء العاملة عمل الفعل. ش:

فإذا عرض هلا ما يقرهبا واعلم أن هذه األسامء تعمل عمل الفعل ملشاهبتها له، 

األسامء قلَّ فقويت، وإذا عرض هلا ما هو من خصائص  من الفعل عظم شبهها

فلهذا اشرتط يف عمل املصدر رشوٌط أكثر مدارها عىل  ؛تقوَ ومل  شبهها وضعفت

  هذين الشيئني، وبعضها ضعفته عن التوسع يف العمل توسع األفعال.

 
ٍب « ، نحو:: هو االسم الدال عىل احلدث فقطواملصدر   ».إكرام«و »َرضْ

 
  :برشوطويعمل املصدر عمل الفعل 

، فإذا صح أن حيل »ما«، أو فعل مع »َأنْ «: أن حيل حمله فعل مع ولاأل الرشط

حمله فعل فقد حل املصدر حمل الفعل، وال حيل حمله إال ويدل عىل ما يدل هو 

  فيعمل عمله. ؛وهو احلدث مع الزمان ،عليه

بَُك زيداً اآلن«بنحو: » ما«وقد َمثََّل املصنف للذي حيل حمله فعل مع   ،»ُيْعِجبُنِي َرضْ

  ؛ ألنه للمستقبل.»أن ترضب«؛ ألنه للاميض، وال »أن رضبت«فال يصح أن تقدر 

  واالستقبال، فيصح أن يقيد باآلن. يه نظر؛ ألن املضارع حيتمل احلالوف
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فيبعد عن  ،ا؛ ألن التصغري من خصائص األسامء: أن ال يكون مصغرالثاين

ْيبَُك زيًدا«مشاهبة الفعل، فال تقول:    ».يعجبني ُرضَ

تعريف والتخصيص من : أن ال يكون مضمرا، ألن الفعل مبهم، والالثالث

  ، وأيضًا لزوال حروف الفعل باإلضامر.خصائص األسامء

 »رضبة«كـ ،دا، فال يعمل الذي يدل عىل املرة أو املرتني: أن ال يكون حمدوالرابع

ألن املصدر املحدود قد بعد شبهه بالفعل ألن الفعل يدل عىل ؛ »رضبتني«أو 

احلدث من غري تقييد بمرة واحدة أو مرتني، وهذا املصدر ذو التاء يدل عىل احلدث 

  ؛ وهلذا جعلوا من الشواذ قول الشاعر:مقيدًا باملرة الواحدة أو املرتني

ــ - ٤٨
ُ

 ِ ــا ِ ــ هِ  ب َ ُ ا
ْ

ــ 
َ
ــو ح ي ه  ازِ ا

ٌ
  م

  

  

ةِ ـبضــ   هِ يــكف ر
َ

ــال  ا
َ

راكــبِ   نفــس
)١(

  
  

  ألن الرضبة بمعنى املرة.

 ؛ئال يقرص الشعر عليهإنام اضطر إىل التاء ل ،: إن الشاعر مل يرد به املرةوقد يقال

وهو  ،وأحيا به نفس راكب، وعدل إىل التيمم باملاء ؤألنه أراد أنه ترك التوضوذلك 

 ،تيمم ال يرضب الرتاب رضبة واحدةوامل ،الرتاب :رضب الرتاب بكفيه؛ ألن املال

  أو أكثر. بل رضبتني

                                                             
القادر عىل حتمل املصاعب. احلازم: الضابط اللغة واملعنى: حيايي: أي حييى، ينعش. اجللد:  -)١(

ألموره. املال: الرتاب. يصف الشاعر رجًال كان معه ماء، فجاء به إىل آخر عطشان، وتيمم بدًال 
من أن يتوضأ، وبذلك أحيا الرجل العطش الذي كان بحاجة إىل ذلك املاء. وهكذا يكون 

  معه. الرجل اجللد واحلازم حييي نفس الراكب باملاء الذي كان
: الباء حرف جر، به: فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة عىل الياء للثقل. حيايي: اإلعراب

واهلاء: ضمري متصل مبني يف حمل جر بحرف اجلر، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل حيايي. 
: هو: اسم موصول مبني يف حمل رفع نعت للجلد. الذي: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. اجللد

: برضبة: خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. حازممنفصل مبني يف حمل رفع مبتدأ. ضمري 
الباء حرف جر، رضبة: اسم جمرور بالكرسة، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل حيايي، ورضبة 

: مضاف إليه جمرور بالياء ألنه مثنى، وهو مضاف، واهلاء: ضمري متصل مبني يف حمل كفيهمضاف و
: مفعول نفس: مفعول به لـرضبة، منصوب بالفتحة املقدرة عىل األلف للتعذر. املال. جر باإلضافة

ـيحايي منصوب بالفتحة، وهو مضاف.    : مضاف إليه جمرور بالكرسة.راكببه ل
مصدر حمدود أضيف إىل فاعله، ونصب » رضبة«، حيث إن »برضبة كفيه املال«: قوله الشاهد فيه

 النصب شاذ؛ ألن املصدر املحدود ال يعمل، فإذا ورد حكم بشذوذه.وهو مفعوله، وهذا » املال«



 ١٦٧      ]المصدر -٢[ 

يكون موصوفا قبل العمل؛ ألن الوصف من خواص : أن ال اخلامس

  األسامء؛ ألنه ختصيص.

  ألنه قد عمل وهو مبهم قبل أن يوصف وخيصص. وإنام جاز إذا وصف بعد العمل

  : أن ال يكون حمذوفا؛ ألنه ضعيف ال يقوى عىل العمل وهو حمذوف.السادس

الذي  : أن ال يكون مفصوال، وال أرى هلذا الرشط وجها إال الوجهالسابع

  فإن الفصل ال يرض كرض احلذف.، ذكرناه يف الرشط السادس، وليسا سواء

يف قوله » رجعه«معمول لـ» يوم«قال يف رشحه: وهلذا ردوا عىل من قال: إن 

 ا ﴿تعاىل: 
َ ْ ُ َْم  َ دٌِر 

َ َ
 ِ ِ ْ  َر

َ َ
 ُ

ِ ُ ـإ ِ ا َ)١(
. لكنهم إذا منعوا ]٩- ٨[الطارق ﴾

، »نارص«، وإما »قوة«فال بد ليوم من عامل يعمل فيه إما » رجعه«لـكونه معموال 

وال يصح؛ ألن املراد: فامله من قوة، وال نارص بعد رجعه يف ذلك اليوم، فظرفهام 

» قوةً «وألن ، »بعد«املقدرة؛ ألن الفاء للتعقيب، فقد دلت عىل لفظة » بَْعدُ «لفظة 

صح أن يعمل فيه؛ ألنه قد اختل ، وقد ُفصل بينهام فال ي»يوم«مصدر مؤخر عن 

  .فيه رشطان: الفصل، وتقدم املعمولجواز العمل رشوط من 

، »: قادر«ألن وذلك  »يوم«و» رجعه«ليس َثمَّ فاصل حقيقة بني : ونقول خرب إنَّ

، وإنام ومن حقه أن ييل اسمها، فكأنه قال: إنه لقادر عىل رجعه يوم تبىل الرسائر

  .صل، فال فصل بني املصدر ومعموله يف التقديرتقدم عىل رجعه لرعاية الفوا

، فكان حقه التأخري أيضا، فإذا حقه »قادر«معمول لـ» عىل رجعه«وألن 

                                                             
اإلعراب: إنه: إن حرف توكيد ونصب، واهلاء ضمري نصب متصل مبني عىل الضم يف حمل  -)١(

نصب اسم إن. عىل رجعه: جار وجمرور متعلق بقادر، واهلاء: يف حمل جر مضاف إليه. لقادر: 

إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. يوم: ظرف زمان الالم املزحلقة للتوكيد، قادر: خرب 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. تبىل: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة املقدرة للتعذر، الرسائر: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. واجلملة 

  الفعلية يف حمل جر مضاف إليه.

 ».رجعه«منصوبًا بـ» يوم«قوله تعاىل: ﴿يوم تبىل الرسائر﴾، : الشاهد فيها
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  التأخري من اجلهتني فجاز الفصل؛ ألنه يف نية عدم الفصل.

: ال بد لرجعه من زمان فام هو؟ وما الزمان الذي وقع اخلالف فيه ويقال هلم

وهو يوم تبىل الرسائر الذي وقع  ،ر؟! أليس يوم القيامةوبني الكفا بني اهللا تعاىل

  . ، وهو الذي أخرب اهللا برجعه فيهفيه النزاع

  : إنه جيوز يف الظروف ما ال جيوز يف غريها.أو نقول

: أن ال يتقدم معموله، وأجازه السهييل يف اجلار واملجرور، واستدل الثامن

 ﴿بقوله تعاىل: 
ً َ ِ  َ ْ َ  

َ
ن

ُ ْ َ  
َ)١(

  ، وكالمه قوي.]١٠٨[الكهف ﴾

 
 ﴿ ، نحو:ص: َوإِْعَماُلُه ُمَضاًفا أْكَثرُ 

َ ْ َ ُ  َو
ْ
ِ  َد ّ َس  ا ، وَقْوِل ]٢٥١[البقرة ﴾ا

اعِر: ٌ    الشَّ  ***   َأالَّ إنَّ ُظْلَم َنْفِسِه اَملْرُء بَنيِّ
ًنا َأْقَيُس  وْ ﴿ ، نحو:َوُمَنوَّ

َ
مٌ  أ َ ْ

ِ ٍ  ِ  إ ْ ٍ  ذِي َ َ َ ْ َ  
ً ْ ِ َ

» َاْل «وبـ، ]١٤[البلد ﴾
 .هْ بُ اكِ رَ  َت نْ ا أَ مَ  رَ هْ ي ظَ وقِ التَّ  َف يْ وكَ  ، نحو:َشاذٌ 

  :ثالثة أقسامينقسم املصدر العامل إىل  ش:

ِ ﴿كقوله تعاىل:  ،وإعامله أكثر ،) املضاف١
َ  ِ ْ َ ْ ِ ا ِس   ا

َ َ
 ِ ّ ِ َو

 
َ
ع َ َ ْ  ا

ً
ِ

َ  ِ ْ َ ِ إ
)٢(

  ، وهو مضاف إىل مفعوله.]٩٧[آل عمران ﴾

                                                             
اإلعراب: ال: حرف نفي. يبغون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه من األفعال  -)١(

اخلمسة، والواو يف حمل رفع فاعل. عنها: جار وجمرور متعلق بحوال. حوال: مفعول به منصوب 

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿عنها حوال﴾، حيث استدل السهييل عىل جواز تأخر املصدر عن هد فيهاالشا  

معموله هبذه اآلية، إذا كان جارا وجمرورا، حيث عد ﴿عنها﴾ متعلقا باملصدر ﴿حوال﴾، خالفا 

 للجمهور الذين يشرتطون تقديم املصدر عىل معموله.

رف جر، اهللا: لفظ اجلاللة اسم جمرور، وشبه اإلعراب: وهللا: الواو استئنافية، هللا: الالم ح -)٢(

اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم. عىل الناس: جار وجمرور. حج: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة الظاهرة. وحج مضاف والبيت: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. من: 

نني. هذا املشهور، وقيل: فاعل من الناس، وحرك اللتقاء الساك بدلاسم موصول يف حمل جر 

= 
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َس ﴿ وقوله تعاىل: ِ ا ّ ُ ا
ْ
 َد

َ ْ َ )١(َو
  ، وهو مضاف إىل الفاعل، وقول الشاعر:﴾
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، ورفع »نفسه«مصدر عامل وهو مضاف إىل املفعول، وهو قوله: »: ظلم«فـ

  ».املرءُ «وهو قوله:  ،الفاعل

ر فأشبه الفعل) املنون، وإعامله ٢ وْ ﴿كقوله تعاىل:  ،أقيس؛ ألنه منكَّ
َ
مٌ  أ َ ْ

ِ  ِ  إ

 ٍ ْ ٍ  ذِي َ َ َ ْ َ ً ْ ِ َ)٢(
  ، تقديره: أو أن يطعم يف يوم ذي مسغبة يتيًما.]١٤[البلد ﴾

ألهنا معرفة، شاذ؛ ألهنا من خصائص األسامء؛ وإعامله  ،»أل«) املعرف بِـ ٣

  والتعريف يباعده عن الفعل.

  اسم الفاعل] -٣[ 

َعِمَل ُمْطَلًقا، » َاْل «، َفإِْن َكاَن بـ»ُمْكِرمٍ «وَ » َضارٍب «ص: َواْسُم الَفاِعِل َكـ
َطْنيِ  ًدا َفبَِرشْ َأْو  ، َواْعتَِماُدُه َعَىل َنْفٍي َأِو اْستِْفَهامٍ َأِو اْستِْقَباالً  َكْوُنُه َحاالً  :َأْو ُجمَرَّ

ٌ ﴿َأْو َمْوُصوٍف. و ُخمَْرب ٍَعْنهُ  ِ َ  ِ ْ َ َعَىل ِحَكاَيِة احلَاِل، ِخالًفا  ]١٨[الكهف ﴾ذَِرا
» َظِهريٍ «َعَىل التَّْقِديِم َوالتَّأِخِري، َوَتْقِديُرُه: َخبٌِري َكـ» بَُنو ِهلٍْب  َخبِريٌ «لِْلِكَسائي. وَ 

 ِخالًفا لِألْخَفِش.
                                                                                                                                               

باحلج، أي: وهللا عىل الناس أن حيج مستطيعهم. وقال الكسائي: إهنا رشطية مبتدأ، واجلواب 

حمذوف، أي: من استطاع فليحج. استطاع: فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مسترت 

وجمرور. سبيال: مفعول يف حمل رفع، واجلملة صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب. إليه: جار 

  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

: قوله تعاىل: ﴿حج البيت﴾، حيث جاء املصدر ﴿احلج﴾ عامال عمل فعله، الشاهد فيها  

 فأضيف إىل مفعوله ﴿البيت﴾، وجيء بعده بفاعله ﴿من استطاع﴾.

مبتدأ مرفوع اإلعراب: ولوال: الواو حرف عطف، لوال: حرف رشط غري جازم. دفع:  -)١(

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، واخلرب حمذوف تقديره: موجود. اهللا: لفظ اجلاللة مضاف إليه 

اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. الناس: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

  الظاهرة للمصدر دفع.

﴾ عامال عمل فعله، : قوله تعاىل: ﴿دفع اهللا الناس﴾، حيث جاء املصدر ﴿دفعالشاهد فيها  

 فأضيف إىل فاعله ﴿اهللا﴾، ونصب ﴿الناس﴾ مفعوال به.

 سبق إعراب اآلية يف أحكام الفاعل. -)٢(



 الفعل عمل تعمل التي األسماء   ١٧٠

 
الوصف  :وهو ،اسم الفاعلهذا هو الثالث مام يعمل عمل الفعل، وهو  ش:

  .)١(احلدث وصاحبهالدال عىل 

وسكناته، وهلذا  جلريه عليه يف حركاته ؛وإنام يعمل لشبهه بالفعل املضارع

» باً َضارِ «لشبه بينهام، أال ترى أن ليتم ا أن يدل عىل احلال أو االستقبالاشرتط فيه 

  ».ُيْكِرمُ «جياري » ُمْكِرم«يف احلركات والسكون، وكذلك » َيْضـِرُب «جياري 

 
  وقد يكون جمرًدا عنها. »أل«اسم الفاعل قد يكون متصال بـو

وفاعله صلتها،  موصولة، والوصف» أل«فـ ،رشط عمل بال» أل«فإن كان بـ

ن الفعل املايض يصح أن يكون والصلة ال يشرتط فيها احلال واالستقبال؛ أل

  ».جاءين الذي أكرمك«تقول:  ،صلة

  :برشطنيمل يعمل إال » أل«وإن كان اسم الفاعل جمردا عن 

   استقباال، وذلك ليتم الشبه بني اسم الفاعل والفعل املضارع.كونه حاال أو  )١

وقد أجاز الكسائي إعامله وإن كان بمعنى املايض، واستدل بقوله تعاىل: 

﴿ ِ ْ َ ٌ ذَِرا ِ َ)٢(
﴾.  

                                                             
» رشب«، و»ضاِرب«فهو: » رضب«، نحو: »َفاِعل«واشتقاقه: من الفعل الثالثي عىل وزن  -)١(

ة ميًام مضمومة واشتقاقه من غري الثالثي بصيغة املضارع بإبدال حرف املضارع». شاِرب«فهو: 

 ».ُخمِْرج«فهو: » أخَرَج «، و»ُمْكِرم«فهو: » َأْكَرمَ «وكرس ما قبل اآلخر، نحو: 

اإلعراب: باسط: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. ذراعيه: مفعول به منصوب  -)٢(

وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى وحذفت نونه لإلضافة، وذراعي مضاف » باسط«السم الفاعل 

  ء ضمري يف حمل جر مضاف إليه.واهلا

: قوله تعاىل: ﴿باسط ذراعيه﴾، حيث استدل البعض باآلية عىل عمل اسم الفاعل الشاهد فيها  

: بأنه ال حّجة فيها؛ ألنه عىل حكاية احلال ألّن املعنى: يبسط  وإن كان بمعنى املايض، وُردَّ

َكْلُبُهْم﴾ واو احلال؛ إْذ حيُسن أْن ذراعيه؛ فيصّح وقوع املضاِرع موقعه؛  بدليل أّن الواو يف ﴿َو 

؛ ولذا قال سبحانه وتعاىل: »وأبوه ضحك«، وال حيُسن: »جاء زيد وأبوه يضحك«يقال: 

= 
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  وأجيب بأنه عىل حكاية احلال.

وقد أجاز األخفش  أو موصوف. ) اعتامده عىل نفي أو استفهام أو خمرب عنه٢

  مل يعتمد، واستدل بقول الشاعر: إعامله وإن
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  مبتدأ مؤخر. »بنو هلب«خرب مقدم، و» خبري«وأجيب بأن 

  مفرد.» خبري«واعرتض عليهم بأنه ال خيرب باملفرد عن اجلمع، و

ستعمل يف املفرد واجلمع؛ قال اهللا ي» فعيل«وأجيب بأن ما كان عىل وزن 

ٌ ﴿تعاىل:  ِ
َ  َ ِ

َ
َ ذ ْ َ  

ُ َ
ِ

َ َ ْ )٢(َوا
  .]٤[التحريم ﴾

                                                                                                                                               
ُبُهْم﴾ باملضارع الّداّل عىل احلال، ومل يقل:   باملايض.» وقلبناهم«﴿َوُنَقلِّ

عة من بني نرص من األزد، اللغة واملعنى: خبري: من اخلربة. وهي العلم باليشء. بنو هلب: جام -)١(

يقال: إهنم أزجر قوم، وأعيفهم وأعرفهم، بام تدور عليه حركات الطري. ملغيا: من اإللغاء، 

يقال: ألغيت كالمه إذا عددته ساقطا. يقول: إن بني هلب عاملون بزجر الطري فإذا قال لك 

  أحدهم قوال فصدقه، وال تتغافل عنه.

ة. بنو: فاعل خبري مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع املذكر اإلعراب: خبري: مبتدأ مرفوع بالضم

السامل، وهو مضاف. هلب: مضاف إليه جمرور بالكرسة. فال: الفاء حرف استئناف، ال: ناهية. 

تك: فعل مضارع ناقص جمزوم بالسكون عىل النون املحذوفة للتخفيف، واسمه ضمري مسترت 

منصوب » ملغيا«بالفتحة. مقالة: مفعول به لـخرب تك منصوب  فيه وجوبا تقديره أنت. ملغيا:

بالفتحة، وهو مضاف. هلبي: مضاف إليه جمرور بالكرسة. إذا: ظرف يتضمن معنى الرشط 

متعلق بجوابه. الطري: فاعل لفعل حمذوف يفرسه ما بعده مرفوع بالضمة. مرت: فعل ماض 

تقديره هي. وجواب إذا مبني عىل الفتحة، والتاء للتأنيث، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا 

  حمذوف تقديره: إذا مرت الطري فال تك ملغيا.

عامًال » خبري«، حيث استدل األخفش هبذا الشاهد عىل جميء »خبري بنو هلب«: قوله: الشاهد فيه
فاعل سدَّ » بنو«فيام بعده من دون أن يعتمد عىل نفي أو استفهام؛ ألنه ال يشرتط ذلك، وعليه فـ

مبتدأ مؤخر، » بنو«خرب مقدم، و» خبري«ن البرصيني عدا األخفش يرون أن مسدَّ اخلرب، غري أ
وهذا الراجح لدى مجهور العلامء، ورد البرصيون عىل من قال: إنه يشرتط أن يتطابق املبتدأ 

عىل زنة فعيل، » خبري«بأن » بنو«و» خبري«واخلرب يف اإلفراد والتثنية واجلمع، وهنا ال تطابق بني 
خمربا هبا عن اجلامعة، كام يف » فعيل«لمفرد واملثنى واجلمع، وقد وردت صيغة وفعيل يستعمل ل

 قوله تعاىل: ﴿َواْلَمالئَِكُة بَْعَد َذلَِك َظِهٌري﴾، ويف هذا إبطال حلجة األخفش.
اإلعراب: واملالئكة: الواو حرف عطف، املالئكة: معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -)٢(

نصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ذلك: اسم إشارة مبني عىل الظاهرة. بعد: ظرف زمان م
السكون يف حمل جر مضاف إليه، والالم للبعد، والكاف حرف خطاب. ظهري: خرب مرفوع 

= 
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  أمثلة البالغة] -٤[

َل لِلُمبَاَلَغِة ِمْن  أَْو  »َفُعولٍ «أَْو » فَعَّالٍ «إِىل » َفاِعلٍ «ص: َواِملثَاُل: َوُهَو َما ُحوِّ
اٌب « ، نحو:بِِقلَّةٍ » َفِعلٍ «أَْو  »َفِعيلٍ «بِكثَْرٍة، أَْو » الٍ ِمْفعَ «  ».َأمَّا الَعَسَل َفَأنَا َرشَّ

هذه األمثلة تعمل عمل اسم الفاعل؛ ألهنا هو، وإنام حولت إىل صيغه  ش:

َق بني من يكثر من ذلك ا اب«وبني من يقل، فـ لفعلأخرى لِيَُفرَّ ملن يكثر » رشَّ

  ال يدل عىل الكثرة، وكذا البواقي، قال الشاعر: »شارب«من الرشب، و
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  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 : قوله تعاىل: ﴿ظهري﴾، ووجه االستشهاد كام بينه املؤلف رمحه اهللا تعاىل.الشاهد فيها  
واملعنى: أخو احلرب: خائض غامرها. اللباس: كثري اللبس. اجلالل: هو ما يوضع عىل اللغة  -)١(

ظهر الدابة، وهنا بمعنى الدروع. والج: كثري الولوج، أي الدخول. اخلوالف: مجع اخلالفة، 
وهي عامد البيت، أو البيت جماًزا، أو النساء. األعقل: الكثري اخلوف. يقول الشاعر: إنه رجل 

لبوسها، وخيوض غامرها، وليس بضعيف أو جبان خيتبئ يف البيوت بني النساء  حرب، ويلبس
  جتنبا ملقارعة األبطال.

يف البيت السابق، منصوب باأللف ألنه من األسامء » إنني«: حال من الياء يف أخا: اإلعراب
: جار وجمرور إليها: حال ثانية. لباًسا: مضاف إليه جمرور. احلربالستة، وهو مضاف. 

: مفعول به منصوب، وهو مضاف، وها: ضمري يف حمل جر جالهلا». لباس«لقان بـمتع
: الواو: حرف عطف أو استئناف، ليس: فعل ماض ناقص، واسمه: هو. وليسباإلضافة. 

: الباء: حرف جر زائد، والج: اسم جمرور لفًظا منصوب حمال عىل أنه خرب ليس، وهو بوالج
  منصوب.» ليس«: خرب ثان لـأعقال. : مضاف إليه جمروراخلوالفمضاف. و
وهو صيغة مبالغة عمل الفعل، » لباسا«، حيث أعمل »لباسا .. جالهلا«: قوله: الشاهد فيه

 ».أخا احلرب«وقد اعتمد عىل وصف مذكور وهو »، جالهلا«فنصب به املفعول وهو 
: رضوب: كثري الرضب. نصل السيف: حديدته. السوق: الساق. سامهنا: اللغة واملعنى -)٢(

سمينها. عدموا: فقدوا.. يقول الشاعر عن ممدوحه: إنه كريم يعقر اإلبل السامن للضيفان إذا 
  أعرس الناس، ومل جيدوا زادا.

، »رضوب«اإلعراب: رضوب: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: هو. بنصل: جار وجمرور متعلقان بـ
مضاف. والسيف: مضاف إليه جمرور. سوق: مفعول به لصيغة املبالغة رضوب، وهو  وهو

مضاف. سامهنا: مضاف إليه جمرور، وهو مضاف، وها: ضمري يف حمل جر باإلضافة. إذا: ظرف 
يتضمن معنى الرشط متعلق بجوابه. عدموا: فعل ماض، والواو: فاعل. زاًدا: مفعول به 

جواب الرشط، إن: حرف مشبه بالفعل، والكاف: يف حمل  منصوب. فإنك: الفاء: واقعة يف

= 



 ١٧٣      ]المفعول اسم - ٥[
  ج  ج

  ».إِنَُّه َلـِمنَْحاٌر بََواِئَكَها«وقالوا: 

  وقال الشاعر:
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ٌ ﴿وقال تعاىل: 
ِ َ ٍء  ْ َ

 ِ
ّ ُ

 
َ َ

 َ )٢(َوَر
  .]٢١[سبأ ﴾

  سم المفعول]ا -٥[

وٍب «َكـ ،ص: َواْسُم اَملْفُعولِ  ، وَيْعَمُل َعَمَل فِْعِلِه، وُهَو »ُمْكَرمٍ «و »َمْرضُ
 كاْسِم الَفاِعِل.

هذا هو النوع اخلامس من األسامء التي تعمل عمل الفعل، وهو اسم  ش:

وهو كاسم الفاعل يف مجيع  .)٣(املفعول: وهو ما دلَّ عىل احلدث ومن وقع عليه
                                                                                                                                               

  عاقر: خرب إن مرفوع.». إن«نصب اسم 
صيغة مبالغة للضارب، وقد َعِمل » رضوب«، حيث إن »رضوب .. سوق«: قوله: الشاهد فيه

 ، وقد اعتمد عىل خمرب عنه حمذوف، أي: أنت رضوب.»سوق«َعَمل فعله حيث نصب 
مجع َمِزق صيغة مبالغة ملاِزق، وهو شق الثوب ونحوه. جحاش: مجع  : مزقون:اللغة واملعنى -)١(

جحش وهو احلامر، أو الصغري من احلمري. الكرملني: ماء بجبل من طيء. الفديد: الصوت. 
يقول الشاعر: بلغني أن هؤالء الناس قد هتكوا عريض، فلم أهتم ألقواهلم ألهنم بمثابة 

  لرشبأصوات اجلحاش التي ترد ماء الكرملني ل
اإلعراب: أتاين: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر عىل األلف للتعذر، والنون: للوقاية، والياء: 
ضمري يف حمل نصب مفعول به. أهنم: حرف توكيد ونصب، هم: ضمري يف حمل نصب اسم أن. 
مزقون: خرب أن مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل. عريض: مفعول به السم املبالغة مزقون، 

مضاف، والياء: ضمري يف حمل جر باإلضافة. جحاش: خرب مبتدأ حمذوف ، والتقدير : هم  وهو
جحاش، وهو مضاف. الكرملني: مضاف إليه جمرور بالياء ألنه مجع مذكر سامل. هلا: جار 

  وجمرور متعلقان بمحذوف خرب مقدم. فديد: مبتدأ مرفوع.
» عريض«الذي هو صيغة مبالغة يف قوله: » مزقون«، حيث أعمل »مزقون عريض«: قوله: الشاهد فيه

 ».عريض«؛ فنصب هبا املفعول به »إن«عمل فعله، وقد اعتمد عىل خمرب عنه، وهو اسم 
اإلعراب: وربك: الواو استئنافية، ربك: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف  -)٢(

. يشء: مضاف إليه جمرور ضمري يف حمل جر مضاف إليه. عىل كل: جار وجمرور متعلق بحفيظ
  وعالمة جره الكرسة الظاهرة. حفيظ: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

حفيظ﴾، ألنه مبالغة من اسم الفاعل، فعمل عمل الفعل وفاعله : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  
 ضمري مسترت.

َب «، نحو: »َمْفُعول«واشتقاقه من الفعل الثالثي عىل وزن  -)٣( َب «، و»َمْضـُروب« فهو» َرضَ » َرشِ

وب«فهو  ومن غري الثالثي: بصيغة مضارعه وإبدال حرف املضارعة ميًام مضمومة ». َمْرشُ

 ».ُخمَْرج«فهو: » أْخَرَج «، و»ُمْكَرم«فهو: » أكَرمَ «وفتح ما قبل اآلخر، نحو: 



 الفعل عمل تعمل التي األسماء   ١٧٤

  :ويشرتط فيه الرشوط، وحيتاج إىل نائب الفاعل.

  ».أل«إن مل يكن بـ ن يكون بمعنى احلال أو االستقبالأ - )١(

تقول:  ،تامده عىل نفي أو استفهام أو خمرب عنه أو موصوفواع - )٢(

كام  »زيد ُمْكَرٌم أبوه«و ،»أيرضب العمران«كام تقول: » أمضـروب العمران«

  ».زيد يكرم أبوه«تقول: 

  الصفة المشبهة] -٦[

َفُة اُملَشبَّهَ  ي لَِواِحٍد، َوِهَي ص: َوالصِّ َفُة اَملُصوَغُة  :ُة بِاْسِم الَفاِعِل اُملَتَعدِّ الصِّ
ال وَ ». َضاِمرٍ «وَ  »َطاِهرٍ «وَ » َظِريٍف «و» َحَسنٍ «َكـ ،َتْفِضيٍل إلَفاَدِة الثُُّبوِت  لَِغْريِ 

ُمَها َمْعُموُهلَا الَفاِعِليَِّة أَو اِإلبَْداِل، وُينَْصُب ُكوُن َأْجنَبِيا، َوُيْرَفُع َعَىل َوال يَ  ،َيَتَقدَّ
ُ يف اَملْعِرَفِة، وُخيَْفُض: باِإلَضاَفِة. ،ُعوِل بِهِ َأِو التَّْشبِيِه بِاَملفْ  َعَىل التَّْميِْيزِ   َوالثَّاِين َيَتَعنيَّ

شبهة باسم هذا هو النوع السادس مام يعمل عمل فعله، وهو الصفة امل ش:

  . وتؤنث وتذكر ،ع وتثنىالفاعل يف كوهنا تفرد وجتم

  :وختالفه

  بأهنا مأخوذة من فعل قارص، وهو يؤخذ من القارص واملتعدي.- )١(

  وأهنا تفيد الثبوت والدوام، وهو يفيد احلدوث والتجدد.- )٢(

الصفة املشبهة تكون اسم الفاعل يكون للاميض واحلال واالستقبال، و- )٣(

  يقع.مل وال ملا  ،وال تكون للاميض املنقطع ،للحال الدائم

عن  اً معمول الصفة املشبهة ال يتقدم عليها؛ وذلك لضعفها لكوهنا فرع- )٤(

وجهه، وجيوز يف اسم الفاعل أن  بنصب »زيٌد وجَهُه حسنٌ «فرع، ال تقول: 

 .»زيٌد أباه ضارٌب «تقول: 

: ، سببيا، ومعموله يكون سببيا وأجنبياومعموهلا ال يكون إال- )٥(   ويعني بالسببيِّ

  ».وجُههُ  مررت برجل حسنٍ «كـ ،أن يكون مضافا إىل ضمري موصوفها - 



 ١٧٥      ]المشبهة الصفة - ٦[

  ؛ ألن املراد بالوجه وجهه.»حسن الوجهمررت برجل «، كـ»أل«أو بـ - 

مررت برجل «كـ ، املوصوفو يكون بعده ضمري مقدر عائد إىلأ- )٦(

  . وجها منه ، أي:»حسن وجها

  ».ت برجل حسن عمرامرر«وال يكون أجنبيا، فال تقول: 

 :أن يكون معموله أجنبيًا، وأن يكون سببيًا، تقول وجيوز يف اسم الفاعل

  ».ضارٍب غالمه«، أو »مررت برجٍل ضارٍب عمًرا«

والذي أوجب أن يكون سببيا يف الصفة أهنا ال تكون إال من فعل قارص، وال 

 ،سببيا كالصفة يكون معموله إال جيوز يف اسم الفاعل إذا كان من فعل قارص أن

، وإنام جيوز إذا »قائم عمرو«وال جيوز أن تقول:  ،»مررت برجل قائم أبوه«كـ

  ».ضارب«كـ ،كان من فعل يتعدى

 
  ولك يف معموهلا:

الرفع عىل الفاعلية، أو أن فيها ضمرياً مسترتًا هو الفاعل، ووجُهُه بدل - )١(

  ».مررت برجٍل حسٍن وجُههُ «كـ ،بدل بعض من كل .منه

أو التمييز، وإذا  ، ونصبه عىل التشبيه باملفعول»هاحسن وج«النصب كـ - )٢(

فعىل التشبيه باملفعول به، وال جيوز أن يكون متييزا؛ ألنه » حسن الوجهَ «قلت: 

  معرفة، والتمييز ال يكون إال نكرة.

  ثالثة، والرفع األصل.وهو أضعف ال .»حسن الوجه«تقول:  ،باإلضافة اجلر - )٣(

   



 الفعل عمل تعمل التي األسماء   ١٧٦

  اسم التفضيل] -٧[ 

َياَدةِ  :ص: واْسُم التَّْفِضيِل، َوُهوَ  ُة َعَىل اُملَشاَرَكِة َوالزِّ الَّ َفُة الدَّ  ،الصِّ
 ».َأْكَرم«َكـ

 
هذا هو السابع من األسامء التي تعمل عمل الفعل، وهو الوصف الدال  ش:

، فقد دل عىل اشرتاك زيد »زيٌد أكرُم من عمرو« نحو:، عىل املشاركة والزيادة

  لكن لزيد زيادة عليه. ،وعمرو يف الكرم

 
رُ » ِمنْ «ص: َوُيْسَتْعَمُل بـ َفُيَطابُِق، » َاْل «َوبـ ،َوُمَضاًفا لِنَِكَرٍة َفُيْفَرُد َوُيَذكَّ

 َوُمَضاًفا َملْعِرَفٍة َفَوْجَهاِن.
  :حاالت ثالثوالسم التفضيل  ش:

  ».زيٌد أفضُل من عمرو« ، نحو:جارة للمفضول» ِمن«) أن يستعمل بـ١

 اتنيه ويذكر يف ، فيفرد»زيد أفضل رجلٍ « ، نحو:أو يضاف إىل نكرة

الزيدان أفضُل «، و»زيٌد أفضل من عمرو«تقول:  ،احلالتني، وال يطابق موصوفه

  ».ندات أفضل من عمرواهل«، و»هند أفضل من عمرو«، و»من عمرو

  ، وقس الباقي.»الزيدون أفضل رجال«، و»زيد أفضل رجل«وتقول: 

الزيدون «و» زيد األفضل«تقول:  ،فيطابق» أل«ـ) وحالة يكون ب٢

  ، وقس الباقي.»اهلندات الفضليات«و »هند الفضىل«و» األفضلون

فضل زيد أ« معرفة فيجوز الوجهان: املطابقة وعدمها، تقول: ) ويضاف إىل٣

وعدم  .»فضال القومأ«، وإن شئت قلت: »الزيدان أفضل القوم«و »القوم

  املطابقة أفصح.



 ١٧٧      ]التفضيل اسم - ٧[

 
ص: َوال َيْنِصُب اَملْفُعوَل ُمْطَلًقا، َوال َيْرَفُع يف الَغالِِب َظاِهًرا إِال يف َمْسَأَلِة 

 الُكْحِل.
  :والسم التفضيل أحكام :ش

  فعول به.امل ال ينصب) ١

 ال يرفع اسامً و» زيد أفضُل من عمٍرو«يرفع الضمري املسترت، نحو و )٢

  إال يف مسألة الكحل. ،ظاهراً 

، بعده موصوٌف باسم التفضيل جنسٍ  بعده اسمُ  ،: أن يتقدم نفيوضابطها

لكحُل ما رأيت رجال أحسَن يف عينه ا« ، نحو:ل عىل نفسه باعتباريناسم ُمْفضَّ 

فاعٌل مفضٌل عىل نفسه باعتبارين، يعني: أن  »الكحل«فـ» منه يف عني زيد

  يف عني غريه.نفسه من أحسن الكحل يف عني زيد 

رجل أحب إليه  نْ ال يك« ، نحو:أو استفهام وكذا لو كان مكان النفي هني

  ، فـاخلري إىل عمرو أحب من اخلري إىل غريه.»اخلري منه إليك يا عمرو

  

  

!!!!! 



 التوابع باب   ١٧٨

  باب التوابع
بع   باب التوا

 َيْتَبُع َما َقْبَلُه يف إِْعَرابِِه َمخَْسٌة:ص: 
: هو الذي يتبع ما قبله يف إعرابه، فإن كان مرفوعا رفعته، وإن كان التابع ش:

النعت، والتأكيد،  :وهي مخسةمنصوبا نصبته، وإن كان خمفوضا خفضته؛ 

لكل واحد منها باب  ،والبدل، وعطف البيان، وعطف النسق، وستأيت مفصلة

  هللا تعاىل.إن شاء ا

  النعت] -١[

ُل بِِه اُملَبايُِن لَِلْفِظ َمْتُبوِعِه.  ص: النَّْعُت، َوُهَو التَّابُع اُملْشَتقُّ َأِو اُملَؤوَّ
هي: اسم  املشتقات، و التابعة ملوصوفهااملشتقة هو الصفة  النعت ش:

ا ملبالغة، فإهنالفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة، واسم التفضيل، وأمثلة ا

  ، فإنه مصدر يشتق منه:»َفْضل«كـ ،مشتقة من مصادرها

 .، واألقرب أنه صفة مشبهة»فاضل« ، نحو:اسم فاعل - 

 .»مفضول« ، نحو:اسم مفعولو - 

 .»فضيل« ، نحو:صفة مشبهةو - 

 .»مفضال« ، نحو:أمثلة املبالغةو - 

  .»أفضل« ، نحو:اسم تفضيلو - 

أو » فضيٌل «أو » مفضوٌل «أو » جاءين رجٌل فاضٌل «تقول:  ،تتبع ما قبلهاف

  . نعت له تبعه يف رفعه، وكذا البواقي »فاضٌل «فاعل مرفوع، و »رجٌل «فإنَّ ، »مفضاٌل «

، »مررت برجٍل فاضلٍ «، فتبعه يف نصبه و»رأيت رجال فاضال«وتقول: 

  مثله.»: فاضل«جمرور، و»: رجل«فـ

، ومن »قائم«ه إال لقيام ال يشتق منفا ،وال تشتق هذه كلها من كل مصدر

بعد االشتقاق إن كانت تفيد رصة ، واألفعال القا»حسن«و »أحسن«احلسن: 



 ١٧٩      ]النعت - ١[

واسم تفضيل، وإن كانت تفيد احلدوث  اشتق منها صفة مشبهة الثبوت والدوام

  والتجدد اشتق منها اسم فاعل وغريه.

 
ٌم، أَْو َتْوكِيٌد.ص: َوَفائَِدتُُه: َختِْصيٌص، أَْو  ، أَْو تََرحُّ  َتْوِضيٌح، أَْو َمْدٌح، أَْو َذمٌّ

  فائدة النعت هي: ش:

  ».جاءين رجٌل فاضٌل « ، نحو:ل شياعهاتقلي) ختصيص النكرة، و١

  ».جاءين زيٌد التاجرُ « ، نحو:) التوضيح يف املعرفة٢

ِ ﴿ :نحو ،املدح) ٣ ِ ِ ا
ْ

ِ ا ِ ا ْ
ِ

)١(
﴾ .  

  ».أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم« نحو:، الذم) ٤

  ».اللهم ارزق عبدك املسكني« ، نحو:) الرتحم٥

ٌة َكاِمَلةٌ ﴿ ، نحو:) التوكيد٦ )٢(تِْلَك َعَرشَ
  .]١٩٦[البقرة ﴾

 
َوالتَّْنِكِري، ص: َوَيْتَبُع َمنُْعوَتُه يف َواِحٍد ِمْن َأْوُجِه اِإلْعَراِب، َوِمَن التَّْعريِف 

ُثمَّ إِْن َرَفَع َضِمريًا ُمْسَتِرتًا َتبَِع يف واِحٍد ِمَن التَّْذكِِري َوالتَّْأنِيِث، َوَواِحٍد ِمَن 
ُثمَّ » َجاَءِين َرُجٌل ُقُعوٌد ِغْلَماُنهُ «اِإلْفَراِد َوَفْرَعْيِه، َوإِالَّ َفُهَو َكالِفْعِل، َواألَْحَسُن 

 ».ونَ َقاِعدُ «ُثمَّ » َقاِعدٌ «
                                                             

ديره: اإلعراب: بسم: جار وجمرور، وشبه اجلملة يف حمل مفعول به مقدم لفعل حمذوف تق -)١(

أبتدئ. اهللا: لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. الرمحن: نعت جمرور 

  وعالمة جره الكرسة الظاهرة. الرحيم: نعت ثان جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.

 الرمحن الرحيم﴾، حيث جاءت الصفتان إلفادة املدح.: قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

تلك: اسم إشارة مبني عىل الكرس يف حمل رفع مبتدأ، والالم للبعد، والكاف حرف اإلعراب:  -)٢(

خطاب. عرشة: خرب مرفوع وعالمة رفعه الفتحة الظاهرة. كاملة: نعت مرفوع وعالمة رفعه 

  الفتحة الظاهرة.

 عرشة كاملة﴾، حيث جاءت الصفة ﴿كاملة﴾ إلفادة التوكيد.: قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  
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  هذا حكم النعت مع منعوته، وذلك أنه يتبعه يف: ش:

إذا  - وإفراده، وتثنيته، ومجعهإعرابه، وتعريفه، وتنكريه، وتذكريه، وتأنيثه، 

، »مررت بزيٍد العاملِ «تقول:  ،رفع ضمًريا مستًرتا، ومل يكن مرفوعه اسًما ظاهًرا

  فقد تبعه يف إعرابه، وتعريفه، وتذكريه، وإفراده.

  التأنيث، والتنكري، واإلعراب، واإلفراد. ، فقد تبعه يف»بامرأٍة قائمةٍ «و

  التنكري، و اإلفراد، واإلعراب، والتذكري. ، فقد تبعه يف»برجٍل قائمٍ «و

بالزيِدين «و» بالزيَدين العاملني«و» برجاٍل علامء«و» برجلني عاملني«و

  فقد تبعه يف أربعة من عرشة؛ ألن:، »العاملني

  ثالثة، وقد تبعه يف واحد منها. اإلعرابأنواع - 

  ثالثة، وقد تبعه يف واحد منها. واإلفراد وفرعاه- 

  اثنان، وقد تبعه يف واحد منهام. والتأنيث والتذكري- 

  اثنان، وقد تبعه يف واحد منهام. والتعريف والتنكري- 

  واملجموع عرشة، تبعه يف أربعة منها.

 ، أي:فقط لتعريف والتنكري واإلعراباسًما ظاهًرا تبعه يف ا النعت وإن رفع

  يف اثنني من مخسة.

 ،عىل حسب املنعوت وليسفعىل حسب االسم الظاهر،  أما التأنيث والتذكري

، »بامرأة قائم أبوها«تقول و »قائم«، وال تقول: »هُ قائمٍة أمُّ مررت برجٍل «تقول: 

  .»قائمة«وال تقول 

مررت برجلني «الفعل، تقول: بل يفرد ك ،ابقهامفال يط وأما املثنى واجلمع

 نيمررت برجلٍ « ، نحو:، كام تقول يف الفعل»همآباؤُ  قائمٍ برجاٍل «و »أبواهام قائمٍ 

 »مٍل قياٍم آباؤهامررت برج« نحو: ، إال مجع التكسري»مآباؤهقام «و »اهامقام أبو

فقد أجاز اجلميع أن جتمع الصفة مجع تكسري إذا كان ، »قعوٍد غلامنُهُ برجٍل «و

  وهو أوىل من اإلفراد.االسم املرفوع مجعًا، 



 ١٨١      ]التوكيد - ٢[

فيجوز أن نثني الوصف وأن جتمعه مجع  السامل واجلمع وجيوز يف التثنية

شذوذا عىل ذلك لكن  ، »قائمني آباؤهم«و» قائمني أبواهام«السالمة فتقول: 

  بني الفاعلني.يف اجلمع » أكلوين الرباغيث«لغة: 

َعاءً  َفِة اَملْعُلوم َمْوُصوُفَها َحِقيَقًة َأِو ادِّ َرْفًعا بَِتْقِديِر  :ص: َوَجيُوُز َقْطُع الصِّ
 ».َأْرَحمُ »َأْو » َأُذمُّ «َأْو » َأْمّدُح «َأْو » َأْعنِي«، َوَنْصًبا بَِتْقِديِر: »ُهوَ «

ادعاًء بأن أي: وجيوز قطع الصفة املعلوم موصوفها للسامع حقيقة، أو  ش:

اإلعراب، فال ومعنى قطعها: هو قطعها عن التبعية يف  ،املعلومه منزلة تنزل

ُ «تقول:  ،تعرب إعراب موصوفها هو «تقدير: بالرفع ب» مررت بزيٍد العامل

  خربه. »العامل«املقدر: مبتدأ، و» هو«، فيكون »العامل

َ «ـأو ب ، فيكون »أمدح العامل« أو» العامل أعني«النصب بتقدير: ب »زيٍد العامل

  املقدرين. »أمدح«أو » أعني«بـ منصوباً  مفعوالً  »العامل«

أو بالنصب بتقدير: » هو«بالرفع بتقدير: » أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«و

  ».أذم الرجيم«

، أو بالرفع »ارحم«بالنصب بتقدير: » اللهم اغفر لعبدك املسكني«وتقول: 

  ».هو«بتقدير: 

  التوكيد] -٢[

ا َلْفظِيٌّ  ،ص: َوالتَّْوكِيدُ   ،»َأَخاَك َأَخاَك ِإنَّ َمْن ال َأخا َلهُ «نْحُو:  ،َوُهَو إِمَّ
َال َال َأبُوُح بُِحبِّ بَْثَنَة «َونْحُو:  ،»َأَتاِك َأَتاِك الَّالِحُقوَن اْحبِِس اْحبِسِ «َونْحُو: 

َا  ﴿َوَلْيَس ِمْنُه: ». إِهنَّ
ً ّ

  َد
ً ّ

 ﴿، و]٢١ٍ[الفجر ﴾َد
ً ّ َ  

ً ّ َ
  .]٢٢[الفجر ﴾

 
وهو ، ومعنوي، وبدأ باللفظي  من التوابع: التأكيد، وهو لفظيالثاين ش:

 ارضْب «يف األسامء، و» أخاكأخاك «نحو:  ،إعادة الكلمة بلفظها لقصد التوكيد

  يف احلروف.» ال ال تكرْم حممًدا«يف األفعال، و» ارضْب زيًدا



 التوابع باب   ١٨٢

 ﴿ وليس منه:
ً ّ

 َد
ً ّ

)١(َد
 ﴿و ﴾

ً ّ َ  
ً ّ َ)٢(

راد به الثاين ليس امل» دكا«؛ ألن ﴾

،  آخر؛ ألن املراد به: دكاً » دكاً «بل أراد به  ،له األول حتى يكون توكيداً  بعد دكٍّ

  .صفاً  وكذا صفاً 

 
َرًة َعنَْها إِِن اْجَتَمَعَتا، » الَعْنيِ «وَ » النَّْفسِ «ص: َأْو َمْعَنوٌي، َوُهَو بِـ ُمَؤخَّ

َمَعاِن َعَىل  َأ بِ » ُكلٍ «َوبِـ .َأْفُعٍل َمَع َغْريِ اُملْفَردِ َوُجيُ زَّ َنْفِسِه َأْو لَِغْريِ ُمَثنَّى إِْن َجتَ
 .َعُه َواَحتَد َمْعنَى اُملْسَندَلُه إِْن َصحَّ ُوُقوُع اُملْفَرِد َمْوقِ » ِكْلَتا«وَ » ِكال«وبِـ .بَِعاِمِلهِ 

دِ وَ   َوَمجِْعِهَما َغْريَ ُمَضاَفٍة.» َمجَْعاءَ «وَ » َأْمجَعَ «َوبِـ .ُيَضْفَن لَِضِمِري اُملَؤكَّ
قد تقدم القول يف اللفظي، وهذا هو التوكيد املعنوي، وذلك أنك إذا  ش:

  واحد، ولفظهام خمتلف.» نفسه«و »زيد«، فإن مدلول »ء زيٌد نفُسهُ جا«قلت: 

  :ومن ألفاظ التوكيد

، وإذا مجعت »عينُهُ «أو » جاء زيٌد نفُسهُ «تقول:  ،»العني«و »النفس«- )١(

أنفُسهم «إذا مجعت فقل: و .»جاء زيد نفُسه عينُه«تقول:  ،بينهام فأخر العني

وال بد من  ،مع ال املفردؤكد هبام املثنى واجلوي .»أنفُسهام أعينُهام«أو » أعينُهم

  اتصاهلا بضمري عائد عىل املؤكد.

                                                             
اإلعراب: دكا: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. دكا: حال منصوب  -)١(

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واملعنى: مكررا عليهم الدك.

دكا دكا﴾، حيث ﴿دكا﴾ الثانية ليست توكيدا لفظيا مفرسا ملا سبقه؛ : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

 دك.ألهنا غري األوىل؛ ألن املراد: دكا بعد 

اإلعراب: صفا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. صفا: حال ثان منصوب  -)٢(

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

صفًا صفًا﴾، فإن ﴿صفًا﴾ الثانية ليست توكيدًا لفظيًا مفرسًا ملا : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

 سبقه؛ ألهنا غري األوىل؛ ألن املراد: صفًا بعد صف.



 ١٨٣      ]التوكيد - ٢[

 ﴿بنفسه نحو : إن جتزأ  اجلمع واملفرد» كل«ويؤكد بـ- )٢(
َ
 ف

ُ
ة

َ
ِ ئ

َ
ال

َ
م
ْ
 ا

َ
د

َ
ج

َ
س

 
ْ
م

ُ
ه

ُ
؛ ألنه يصح أن »اشرتيت العبد كله« نحو: بعامله]، أو ٣٠[احلجر: ﴾

  ».جاء زيد كُلهُ «تشرتي بعضه، وال يصح: 

، مضافني إىل الضمري» ِكلتا«بـ ، واملؤنث»ِكال«بـ ويؤكد املثنى املذكر- )٣(

  :برشطني »ِكالهام« نحو:

ه يصح أن ؛ ألن»جاء الزيدان كالهام« ، نحو:: إن حل املفرد حمل املثنىاألول

، فإنه ال يصح اشرتك زيد؛ ألن »اشرتك الزيدان« بخالف، »جاء زيد«تقول: 

  االشرتاك ال يكون إال بني اثنني فأكثر، فال حيتاج إىل تأكيد.

 ،إما واحداً أو غري خمتلف يف املعنىن يكون الفعل املسند إليهام : أالثاين

قام «أما إذا قلت: ، »انطلق زيٌد وذهب عمرو كالهام«ونحو: ، »قام الزيدان«كـ

  ».كال«فال يؤكدان بـ» وذهب عمروزيد 

جاء القوُم «ول: تق ،»أمجعون« ومجعهام، وهو »مجعاء«و »أمجع«ويؤكد بـ- )٤(

األمة كلها «و» اشرتيت العبد كله أمجع«و، »النسوة ُكلُُّهنَّ ُمجَعُ «و» ونكلُُّهم أمجع

  .أي: أمجع، ومجعاء، ، وال يثنيان»كل«إال بعد  - غالبا- وال يؤكد هبام  .»مجعاء

 
َداُت، َوال َأْن َيْتَبْعَن  :ص: َوِهَي بِِخالِف النُُّعوِت  َال َجيُوُز َأْن َتَتَعاَطَف اُملَؤكِّ

َة َحْوٍل ُكلِّ «َنكَِرًة، َوَنَدَر:   ».َرَجُب  هِ َيا َلْيَت ِعدَّ
  جيوز يف النعوت: ش:

  نحو قول الشاعر: ،خمتلفة، والعطف يقتيض التغاير أن تتعاطف؛ ألهنا - )١(

لـــِك  - ٥٤ ـــ إ ا
َ
 الق

ْ
مـــام وابـــنِ  مِ ر   ا

 

  

ــــِث  ــــةِ  و ب كت ــــزدحم ا  ا
)١(

  

                                                             
واملعنى: القرم: الرجل العظيم. ليث الكتيبة: الشجاع البطل، ويف األصل الليث:  اللغة -)١(

األسد، والكتيبة: الفرقة من اجليش. املزَدَحم: مكان ازدحام األبطال يف احلرب. يقول الشاعر 
عن ممدوحه: إنه بطل ابن بطل، وأنه شجاع فاتك بأعدائه إذا ما تالقى األبطال يف ساحة احلرب 

= 
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ٍ ﴿ ، نحو:وأن ال تتعاطف ِ َ
ِ ء  ٍز  َ  ٍ

َ ْ ُ  ِ
ْ َ ْ

ِ
ّ
ٍع  َ

 ٍ ِ
َ
)١(أ

  .[القلم] ﴾

  تبع املعرفة كام مر.تتبع النكرة كام توأن  - )٢(

  :وأما ألفاظ التوكيد

فال جيوز التعاطف فيها؛ ألهنا بمعنى واحد، واليشء ال يعطُف عىل نفسه، - 

  ، وكذا البواقي.»هُ نفُس جاء زيٌد «ه هو نفسه يف قولك: فعين

وندر قول  ،»جاء رجٌل نفُسهُ «رف، فال يقال: وال أن تتبع نكرة؛ ألهنا معا- 

  تب.، ولعلها عدة حويل فغلط الكا»يا ليت عدة حوٍل كله رجب«الشاعر: 

  عطف البيان] -٣[

ٌح ص: َوَعْطُف البَ  ٌص  َياِن، َوُهَو َتابٌع ُمَوضِّ ٍل،  ،َأْو ُخمَصِّ َجاِمٌد َغْريُ َمَؤوَّ
 َفُيَوافُِق َمْتُبوَعُه.

والتخصيص إال  مل يشاركه من التوابع يف التوضيحهذا عطف البيان، و ش:

لكن النعت مشتق، أو جامد مؤول باملشتق، وعطف البيان جامد غيـر  ،النعت

خمصص يف النكرات، فيوافق متبوعه يف:  ،مؤول، وهو موضح يف املعارف

  التنكري، والتذكري، واإلفراد، وفروعهن، واإلعراب.

                                                                                                                                               
  حم باألبطال والفرسان وكتائبهم.التي تزد

اإلعراب: إىل امللك: جار وجمرور متعلق بفعل مقدر، والتقدير: أقدم أو أهدي. القرم: صفة للملك 
جمرورة. وابن: الواو: عاطفة، ابن: معطوف عىل القرم، جمرور مثله. وابن مضاف واهلامم: مضاف 

القرم جمرور مثله، وهو مضاف. الكتيبة: إليه جمرور. وليث: الواو: عاطفة، ليث: معطوف عىل 
  ».ليث الكتيبة«مضاف إليه جمرور. يف املزدحم: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من 

صفات » ليث«، و»ابن«، و»القرم«، حيث جاءت »امللك القرم، وابن، وليث«: قوله: الشاهد فيه
 ، وجاءت معطوفة عىل بعضها، وذلك جائز اتفاقا.»امللك«لـ

اإلعراب: هامز: نعت ثان جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة. مشاء: نعت ثالث جمرور  -)١(
وعالمة جره الكرسة الظاهرة. بنميم: جار وجمرور متعلق بمشاء. مناع: نعت رابع جمرور 
وعالمة جره الكرسة الظاهرة. للخري: جار وجمرور متعلق بمناع. معتد: نعت خامس جمرور 

  اهرة. أثيم: نعت سادس جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة.وعالمة جره الكرسة الظ
هامز مشاء .. معتد أثيم﴾، حيث جاءت هذه الصفات من دون : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

 عطف بعضها عىل بعض.



 ١٨٥      ]البيان عطف - ٣[

 ».هَذا َخاَتٌم َحِديدٌ «، وَ »َأْقَسَم بِاهللاِ َأبُو َحْفٍص ُعَمرُ «ص: َكـ
  موضح؛ ألنه تابع ملعرفة. فاألولواملخصص،  هذان مثاالن للموضح ش:

  خمصص؛ ألنه تابع لنكرة. والثاين

ِل َكَقْولِِه:  ْ َيْمَتنِْع إِْحالُلُه َحمَلَّ األَوَّ َأَنا «ص: َوُيْعَرُب بََدَل ُكٍل ِمْن ُكلٍّ إِْن َمل
 ».َأَيا َأَخَوْينَا َعْبَد َشْمٍس َوَنْوَفالً «َوَقْولِِه: » ابُْن التَّاِرِك الَبْكِريِّ بِْرشٍ 

، إال إذا منع إنه بدل :صح أن يقال - إنه عطف بيان :كل ما صح أن يقال ش:

من حلوله حمل األول مانع كالبيتني املذكورين؛ ألن البدل عىل نية حلوله 

، ويف »جاء أخوك«، فكأنك قلت: »جاء زيد أخوك«األول، فإذا قلت:  حمل

  البيت األول، وهو قول الشاعر:

ِشـــْرٍ  أنــا - ٥٥ ــرِي 
ْ
َك ــارِِك ا  ا

ُ
ــن

ْ
ا

)١(
  

  

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

، وإضافة »بشـر«إىل » التارك«لزم إضافة  »البكري«حيل حمل » برش«ذا جعلنا إ

                                                             
  عجز البيت: عليه الطري ترقبه وقوعا -)١(

ن وائل، ترقبه: تنتظره. اللغة واملعنى: التارك: اسم فاعل من ترك، البكري: املنسوب إىل بكر ب

يصف الشاعر نفسه بالشجاعة وأنه ابن الذي ترك البكري برشا جمندال يف العراء، مثخنا باجلراح 

يف حالة يرثى هلا، تنتظر الطري خروج روحه لتهبط عليه وتنهش من جسده، فهو شجاع من 

  نسل شجاع.

: خرب مرفوع، ابنتدأ. : ضمري رفع منفصل مبني عىل السكون يف حمل رفع مبأنا: اإلعراب

: مضاف إليه جمرور، وعالمة جره والتاركوعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. 

: مضاف إليه جمرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة؛ البكريالكرسة الظاهرة، وهو مضاف. و

: عطف بيان عىل البكري جمرور، وعالمة جره برشوهو من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله. 

: مبتدأ مؤخر مرفوع؛ الطري: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم. عليهرسة الظاهرة. الك

: فعل مضارع مرفوع، ترقبه». التارك«ومجلة: عليه الطري: يف حمل نصب مفعوال ثانيا لـ

والفاعل: ضمري مسترت جوازا؛ تقديره: هي، واهلاء: ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل 

: حال منصوب، وعالمة وقوعاترقبه: يف حمل نصب عىل احلال.  نصب مفعوال به؛ ومجلة:

نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره؛ وجيوز أن يكون مفعوال ألجله؛ حذف متعلقه؛ والتقدير: 

  ترقبه ألجل وقوعها عليه.

يتعني فيه أن يكون عطف بيان عىل » برش«، فإن »التارك البكري برش«: قوله: الشاهد فيه

 ز أن يكون بدال.وال جيو»، البكري«
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  وز، فال يصح أن يكون بدال.جتإىل اخلايل عنها ال » أل«ما فيه 

  وأما يف البيت الثاين، وهو قوله:

  ................................    )١(َأَخَوينَا َعبَْد َشمٍس َونَوَفال أيا -٥٦

إذا -  »أخوينا«حمل » نوفل«و» عبد شمس«وب، وإذا حلَّ منص» نوفالً «فألن 

، وهو منصوب عىل املنادى، وقد تقدم أن »نوفل«لزم عطف  - قدرناهام بدالً 

كاملنادى املستقل، فكان جيب بناؤه » أل«املعطوف عطف نسق إذا كان جمردا من 

  عىل الضم، وهذا هو املانع من أن يكونا بدلني.

  عطف النسق] -٤[ 

، وهو: التابع املتوسط بينه عطف النسقهذا هو الرابع من التوابع: وهو 

  بوعه أحد حروف العطف اآليت ذكرها.وبني مت

                                                             
  عجز البيت: أعيذكام باهللا أن حتدثا حربا -)١(

اللغة واملعنى: عبد شمس: فصيلة من قريش، منهم بنو أمية. نوفل: فصيلة أخرى من قريش 

أيضًا. أعيذكام باهللا: يريد: أجلأ إىل اهللا من أجلكام، أو أحصنكام باهللا وأجعلكام يف رعايته؛ خمافة 

  بينكام.أن تشعال نار احلرب 

اإلعراب: أيا: حرف نداء. أخوينا: منادى منصوب بالياء ألنه مثنى، وهو مضاف، ونا: ضمري 

، وهو مضاف. وشمس: »أخوينا«متصل مبني يف حمل جر باإلضافة. عبد: عطف بيان عىل 

منصوب » عبد«مضاف إليه جمرور بالكرسة. ونوفال: الواو حرف عطف، نوفال: معطوف عىل 

. أعيذكام: فعل مضارع مرفوع بالضمة، و"كام": ضمري متصل مبني يف حمل بالفتحة الظاهرة

نصب مفعول به، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبًا تقديره: أنا. باهللا: الباء حرف جر، اهللا: اسم 

أن: حرف نصب. حتدثا: ». أعيذ«اجلاللة جمرور بالكرسة، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل 

لنون، واأللف ضمري متصل مبني يف حمل رفع فاعل. حربًا: فعل مضارع منصوب بحذف ا

  مفعول به منصوب بالفتحة.

عطف بيان عىل » عبد شمس«، فإن قوله: »يا أخوينا عبد شمس ونوفال«: قوله: الشاهد فيه

، وال جيوز أن يكون بدًال منه؛ ألنه لو كان بدًال لكان حكمه وحكم املعطوف »أخوينا«قوله: 

ا. واستلزم ذلك أن يكون كل واحد منهام كاملنادى املستقل؛ ألن البدل من عليه بالواو واحدً 

املنادى يعامل معاملة نداء مستقل لكونه عىل نية تكرار العامل الذي هو هنا حرف نداء، وهو 

مبنيا عىل الضم لكونه علًما مفرًدا، لكن الرواية وردت » نوفًال «يستدعي أن يكون قوله: 

 ه ال يكون حينئذ بدًال.بنصبه، فدلت عىل أن
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جاء زيد «فإذا قلت:  ،وذكر هنا أربعة منها، وهي تقتيض املشاركة يف احلكم

  يف املجيء.» زيد«مشارك لـ» عمٌرو«، فـ»وعمرو 

  :ولكل واحد من حروف العطف معنى

: اشرتاك املعطوف واملعطوف عليه يف ومعناه، ملطلق اجلمع»: الواو«فـ )١

فقد اشرتكا يف » جاء زيد وعمرو«فإذا قلت:  ، أو معية؛ترتيباحلكم من دون 

  املجيء، سواء تقدم زيد، أو تأخر، أو اجتمعا.

أبدأ بام بدأ اهللا به:  ÷ذا قال النبي : إهنا للرتتيب رشعا؛ وهلوقد يقال

وَةَ ﴿ ْ َ ْ  َوا
َ

)١(إِن ا
َ ﴿، فبدأ بالصفاء يف السعي، وقال اهللا تعاىل: ]١٥٨[البقرة ﴾

 ِ ِ ا َ َ ْ  ا
َ
ِ  إ

ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َو ُ َ ُ  ُو
ْ
ا

ُ
ِ

ْ
ةِ   ا

َ
ِ  إ

ْ ُ ْ ُ
ا 
َ
 إِذ

ْ
ا ُ َ َ آ ِ َ ا َ

 ْ ُ َ ُ ْر
َ
ْ َوأ ُ ِ و

ُ
ؤ ُ

ِ  
ْ
ا ُ َ ْ )٢(َوا

 عىل »أرجلكم«، فعطف ]٦[املائدة ﴾

وَسِلَم  ، فلوال أهنا للرتتيب لقال: وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم،»وجوهكم«

                                                             
: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة. الصفا: حرف توكيد ونصب. إن: اإلعراب - )١(

  : الواو حرف عطف، املروة معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.واملروة
كام بني املؤلف رمحه الصفا واملروة﴾، حيث استدل هبا عىل أن الواو للرتتيب : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

 اهللا تعاىل.
: اسم الذين: يا حرف نداء، أّي: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، ها: للتنبيه. أهيا يا: اإلعراب - )٢(

: فعل ماض مبني عىل الضم، والواو يف حمل رفع فاعل، واجلملة آمنواموصول يف حمل نصب نعت. 
: فعل ماض فعل قمتمزمان رشطي يف حمل نصب.  : ظرفإذاصلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب. 

: جار وجمرور متعلق بمحذوف الصالة إىلالرشط مبني عىل السكون، تم: ضمري يف حمل رفع فاعل، 
: الفاء رابطة جلواب الرشط، اغسلوا: فعل أمر مبني عىل حذف النون وواو اجلامعة فاغسلواحال. 

ب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ووجوه : مفعول به منصووجوهكمضمري يف حمل رفع فاعل. 
: الواو حرف عطف، أيديكم: معطوف وأيديكممضاف والكاف: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. 

 إىلمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وأيدي مضاف والكاف ضمري يف حمل جر مضاف إليه. 
امسحوا: فعل أمر مبني  : الواو حرف عطف،وامسحوا: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال. املرافق

: جار وجمرور، ورؤوس مضاف برؤوسكمعىل حذف النون وواو اجلامعة ضمري يف حمل رفع فاعل. 
: الواو حرف عطف، أرجلكم: معطوف عىل وأرجلكموالكاف: ضمري يف حمل جر مضاف إليه. 

وجوهكم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وأرجل مضاف والكاف:  ضمري يف حمل جر 
  : جار وجمرور متعلق بمحذوف حال.الكعبني إىلضاف إليه. م

وجوهكم .. وأرجلكم﴾، حيث استدل هبام عىل أن الواو للرتتيب : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

 كام بني املؤلف رمحه اهللا تعاىل.
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÷ ، والنبي »وامسحوا«من الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه بجملة: 

  رتب الوضوء يف فعله عىل ترتيبه يف اآلية.

»«»« 
تِيِب والتَّْعِقيِب، و» الَفاءِ «ص: و اِخي، و» ُثمَّ «لِلَرتْ تِيِب والَرتَ ْ » َحتَّى«للرتَّ

 ال للَرتتيِب. ،لِْلَغاَيِة والَتْدِريِج 
 ش: 

فالرتتيب: جميء » جاء زيد فعمرو«؛ تقول: للرتتيب والتعقيب»: الفاء«) و٢

  عمرو بعد زيد، والتعقيب بدون مهلة.

  للرتتيب بمهلة.»: ثم«) و٣

  غاية اليشء آخره. ،للغاية والتدريج»: حتى«) و٤

أن يبلغ ما قبلها ينقيض شيئا فشيئا إىل  أنبوقد فرس املؤلف التدريج يف رشحه 

بل هي ملطلق اجلمع، فهذا يتناىف  ،الغاية، وهذا معنى الرتتيب، ثم قال: ال للرتتيب

  مع التدريج هبذا التفسري.

، يعني: »زارين الناس حتى العلامء« ، نحو:ولو فرس التدريج بالرتتيب املعنوي

 - تقتيض الرتتيب يف الزيارة والفعلأهنم زاروين من أدنى مرتبة إىل أعالها، فال 

  لسلم من هذا اإلشكال.

»«»« 
يئِني أو األَشياءِ » َأوْ «ص: و أو  الَتخيريَ  :ُمفيدًة بَْعَد الطَّلِب  ،ألََحِد الشَّ

كَّ أو الَتْشكِيَك إلباحة، وبَعَد ا َزٍة  »َأمْ «و .اخلِرب: الشَّ لَِطَلِب التَّْعيِني بَْعَد َمهْ
.  َداِخَلٍة َعَىل َأَحِد اُملْسَتِوَيْنيِ

 ش:
، أو »تزوْج هنداً أو أختها« ، نحو:: إما للتخيريبعد الطلب» أو«) و٥

  ».أو ابن سريين جالس احلسن« ، نحو:اإلباحة
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د وأختها، ويصح هنتزوج أنه ال يصح يف األول أن جيمع بني  والفرق بينهام

  ابن سريين.احلسن وجمالسة اجلمع بني 

إذا كنت ال » جاءين زيد أو عمرو« ، نحو:أو التشكيك : للشكوبعد اخلرب

  تدري من هو الذي جاء.

«نحو ،والتشكيك إذا كنت تعلم ولكنك تريد التشكيك عىل السامع جاء : 

  .مع علمك بمجيء أحدهام» زيٌد أو عمٌرو

أزيٌد عندك أم « ، نحو:بعد مهزة االستفهام ،لطلب التعيني»: أم«) و٦

  ، أي: لطلب التعيني إذا كنت قد عرفت أن أحدهام عنده لكن التبس.»عمٌرو؟

»«»«»«[ 
بَْعَد » بَْل «و» َلِكنْ «بَْعَد إَِجياب. و» ال«ص: َولِلَردِّ َعْن اْخلََطأِ يف اْحلُْكِم 

ِف اْحلُْكِم إىل َما  بَْعَد إَِجياٍب.» بَْل «بَْعَدَها  َنْفي، ولَِرصْ
  بقية حروف العطف: هذه ش:

، ردا عىل »جاءين زيد ال عمرو«تقول:  ،إال بعد إجياب» ال«) وال يعطف بـ٧

  أو أن عمرا هو الذي جاء. ،من اعتقد أهنام جاءاك معاً 

ما جاءين زيد بل «تقول:  ،يعطف هبام بعد نفي» لكن«و »بل«) و٩)، ٨

  ، ردا عىل من اعتقد العكس.»عمرولكن «، أو »عمرو

بعد اإلجياب لرصف احلكم إىل ما بعدها، وهو معنى » بل«وتستعمل 

تقول:  ،، ويصري ما قبلها كاملسكوت عنه»لب«اإلرضاب الذي اشتهرت به 

  ».جاءين زيد بل عمرو«

، واإلجياب إلثبات احلكم ملا بعدهايعطف هبا بعد النفي » بل«واحلاصل أن 

  عكسها يف االستعامل واملعنى.» ال«ال يعطف هبا إال بعد نفي، و» لكن«و

» أو«و» حتى«و» ثم«و» الفاء«و» الواو«وهي تسعة:  ،هت حروف العطفانت
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، وعدها عرشة، وهو قوي؛ ألن »إما«، وبعضهم زاد »بل«و »لكن«و» ال«و» أم«و

العطف، وإال ما بعدها شارك ما قبلها يف اإلعراب، وهو اجلامع بني حروف 

فلكل حرف معنى، فإذا وجدوا حرفا ما بعده تابع ملا قبله يف اإلعراب سموه 

  كذلك.» إما«حرف عطف، و

  : حرف العطف الواو.فإن قيل

»  إما«ليس عىل معناه، وهو مطلق اجلمع بل هو مع » إما«: الواو مع قيل له

  عىل غري معناها األصيل.» إما«للتخيري، فقد صارت مع 

  دل]الب -٥[ 

 ص: َواْلَبَدُل، َوُهَو َتابٌع َمْقُصوٌد بِاحلْكِم بِال َواِسَطٍة.

 
: وهو التابع املقصود باحلكم البدلاخلامس من التوابع: وهو هو هذا  ش:

  بال واسطة.

هذا حد املؤلف، وقد أخرج عطف النسق؛ ألنه مقصود باحلكم لكن بواسطة 

 »لكن«و» ال«كاملعطوف بـق مقصودا باحلكم حرف العطف، وليس كل عطف نس

ولكنه مل خيرج التوكيد وال عطف البيان، وإن قال: إنه قد خرج . بعد نفي» بل«و

يف بابه،  وكأنه أراد أنه ما جيء هبا ليحكم عليها بل لغرض آخر، وهو التوكيد

  أو التخصيص يف البيان. والتوضيح

 ،، وإال كان عريا عن الفائدةولكنا نقول: وكذا البدل ما جيء به إال لغرض

 سيام يف بدل كل من كل الذي يريدون أن يفرقوا بينه وبني البيان، ومل يظهر إال

  أهنام يشء واحد.

بل هام يشء واحد، وهلذا يمثلون  ،ففي كل منهام تبيني وتوضيح أو ختصيص

  : إن عطف البيان يعرب بدل كل من كل؛ ألنه هو.هلام بمثال واحد قالوا
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يلزم من عدم جواز حلوله حمل األول يف بعض األحوال ملانع صناعي وال 

  أهنام اثنان، بل الرأي رأي من جعل التوابع أربعه.

 
َ ﴿ ، نحو:ص: َوُهَو ِستٌَّة: بََدُل ُكلٍّ  ِ ا َ َ  

ً
زا

َ َ
 ، نحو:، َوبَْعضٍ ]٣٢-٣١[النبأ ﴾

 َ َ ْ ا ِ َ ﴿
َ
لٍ ﴿ ، نحو:، َواْشتَِمالٍ ﴾ع َ ِ  ِ اٍب، َوَغَلٍط، ]٢١٧[البقرة ﴾ِ ، َوإِْرضَ

ْقُت بِِدْرَهٍم ِدينَارٍ « ، نحو:َونِْسَيانٍ  ِل َوالثَّاِين، َأِو » َتَصدَّ بَِحَسِب َقْصِد األَوَّ
ِ اخلََطإِ. ِل َوَتَبنيُّ  الثَّاِين َوَسْبِق اللَِّساِن، َأِو األوَّ

  :ستة البدل أنواع ش:

جاء «كـ ،منه بدلكان البدل فيه نفس امل ]: بدل كل من كل: وهو مااألول[

  ».أخوك  زيد

  ».أكلت الرغيف ثلثه« ، نحو:: بدل بعض من كلالثاين

، ومام صفات املبدل منه: بدل االشتامل: وهو ما كان البدل فيه من الثالث

  ».نصُحه«، أو »وعُظه«، أو »نفعني زيد علُمه« ، نحو:اشتمل عليه

  :»تصدقُت بدرهٍم دينارٍ «وإذا قلت: 

فهـو بـدل  -بالـدينار ختـربَ  أنْ  ثم بدا لـك بعـدُ  ،فإن أردت أن خترب بالدرهم

  .الرابعوهو  ،اإلرضاب

هم، فأصلحت الغلط فنطق بالدر ت أن خترب بالدينار ثم سبق لسانكوإن أرد

  .اخلامس، وهو الغلطفهو بدل  - »دينار«بقولك: 

َ لك بعُد، فقلت:  ، ثم»بدرهم«وإن نسيت أنك تصدقت بدينار، فقلت:  تبنيَّ

 .السادس، وهو النسيانفهو بدل  - »دينار«

«: أن تقولوأوضح من هذا والنسيان  فإن الغلط» تصدقت بدينار درهم: 

 لك يف هذا املثال أعظم من األول. انيتضح

!!!!! 



 العدد باب   ١٩٢

  باب العدد 

 ص: بَاُب اْلَعدِد:
ُر َمَع اُملَؤنَِّث َداِئًماُيؤنَُّث َمَع » تِْسَعةٍ «إَىل » َثالَثةٍ «الَعَدُد ِمْن  َكِر، َوُيَذكَّ ، اُملذَّ

َ ﴿ نحو: ْ لٍ  َ َ َ  
َ َ ِ َ َ

ٍ  َو
َ

ةُ «، َوَكَذلَِك ]٧[احلاقة ﴾ ْب، َوَما » الَعْرشَ إِْن مل ُتَركَّ
ْو أَ  ،»َفاِعٌل «َعَىل الِقَياس َدائًما، َوُيْفَرُد » َرابعٍ «وَ » َثالٍِث «ُدوَن الثَّالَثِة َوَفاِعٌل َكـ

 َأْو َيْنِصُب َما ُدوَنُه. ،ُيَضاُف لَِما اْشُتقَّ ِمْنُه َأْو َملا ُدوَنهُ 
، »ثالث بنات: «تقول ،يذكر مع املؤنث» تسعة«إىل » ثالثة«العدد من  ش:

، عىل خالف القياس، وقال تعاىل: »أربعة رجال«تقول:  ،ويؤنث مع املذكر

﴿
َ َ َ  ْ ِ

ْ َ َ  َ ْ لٍ  َ َ َ  
َ َ ِ َ َ

ٍ  َو
َ

)١(
  .]٧[احلاقة ﴾

ر مع املؤنث، وتؤ- أيًضا-فهي عىل خالف القياس » العرشة«وأما  نث ؛ تذكَّ

فإن ؛ ما مل تركب ،»ثالثة« ، مثل»نسوةعرش «و »عرشة رجال«مع املذكر، تقول: 

  ».ثالث عرشة امرأة«و »ثالثة عرش رجًال «القياس، تقول: بت فهي عىل كِّ رُ 

 ،»فاعل«، وما كان عىل وزن »اثنان«و »واحد«، وهو »الثالثة«وما دون 

عىل القياس دائًما،  ،مع املؤنث ويؤنث ،يذكر مع املذكر» رابع«و »ثانٍ «و »ثالث«كـ

  ».رابعة«و »رابع«و ،»ثانية«و »اثنتني«و ،»ثانٍ «و »اثنني«و ،»واحدة«و» واحد«تقول: 

  :أربع حاالت »خامس«و »رابع«كـ »فَاِعل«وزن الذي عىل العدد السم واعلم أن 

  ».خامس«و »رابع«كـ ،يفرد- )١(

                                                             
اإلعراب: سخرها: سخر: فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمر مسترت جوازا تقديره  -)١(

هو واهلاء ضمري مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول به. عليهم: جار وجمرور متعلق بسخر. 

سبع: ظرف زمان متعلق بسخرها. وسبع مضاف وليال: مضاف إليه جمرور وعالمة جره 

رف عطف، ثامنية معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة. وثامنية الكرسة. وثامنية: الواو ح

  مضاف وأيام: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة.

سبع ليال .. ثامنية أيام﴾، حيث جاءت ﴿سبع﴾ مذكرة مع املؤنث : قوله تعاىل: ﴿الشاهد فيها  

 ﴿ليال﴾ و﴿ثامنية﴾ مؤنثة مع املذكر ﴿أيام﴾، عىل خالف القياس.



 ١٩٣      ]الصرف موانع[

  واحد من ثالثة. ، أي:»ثالثةٍ  ثالُث «كـ ،ويضاف إىل ما اشتق منه- )٢(

  جاعل األربعة مخسة. ، أي:»أربعةٍ  خامُس «كـ ،ويضاف إىل ما دونه- )٣(

  ».ثالثةً  رابعٌ «كـ ،أو ينصب ما دونه- )٤(

  يذكر دائام. فام فوقها» العرشون«و

  مؤنثتان دائام. »املائتان«و »املائة«و

  مذكر دائام.وما فوقه » األلف«و

  موانع الصرف 
[ موانع الصرف ]  

َمُعَها: ِف االْسِم تِْسَعٌة َجيْ  ص: بَاٌب: َمَوانُِع َرصْ
 َعْدٌل َوَوْصُف اَجلْمِع ِزْد َتْأنِيَثا    َوْزُن اُملَركِب ُعْجَمٌة َتْعِريُفَها

 ،»ُأَخرَ «وَ  ،»ُعَمرَ «وَ  ،»إِبَْراِهيمَ «وَ  ،»بَْعَلَبكَّ «وَ  ،»َأْمحَرَ «وَ  ،»َأْمحَدَ «ـكَ 
» َسلََّمانَ «وَ  ،»َدَنانِريَ «وَ » َمَساِجدَ «إِىل األَْربََعِة، وَ ..» َمْوِحدَ «وَ  ،»ُأَحادَ «و
، فَألُِف »َصْحَراءَ «وَ » َسْلمى«وَ  ،»َزْيَنَب «وَ » َطْلَحةَ «وَ » َفاِطَمةَ «وَ  ،»َسْكَرانَ «وَ 

ِذي ال َنظَِري َلُه يف اآلحاِد ُكلٍّ التَّْأنِيِث  ِمْنُهام َيْسَتأثُِر بِاَلْمنِع، َوالَبَواِقي  َواَجلْمُع الَّ
َفِة َأِو الَعَلِميَّةِ  ٍة ِمنُْهنَّ لِلصِّ  .البُدَّ ِمْن ُجمَاَمَعِة ُكلِّ ِعلَّ

ِكيِب َوالتَّأنِيِث َوالُعْجَمةِ  ْ ُ الَعَلِميَُّة َمَع الرتَّ  .َوَتَتَعنيَّ
إذا اجتمع  ا باب موانع رصف االسم، فال ينون وجير بالفتحة، وذلكذه ش:

  ا تقوم مقامهام، وهي:رعيتان من علل تسع، أو واحدة منهفيه علتان ف

، ، وحقيقته: أن يكون االسم عىل وزٍن خاصٍّ بالفعلوزن الفعل]: األوىل[

  ».أمحر«مثل:  ، ومع الصفة»أمحد«مثل:  ،ويمنع مع العلمية

مثل:  ،وتركبهام وجتعلهام اسام ، واملراد به: أن جتمع كلمتنيالرتكيب: الثانية

» ْيهْ ِسيْبَوَ «كـ »َوْيه«، فإن كان خمتوما بـ»كرب معدي«و »حرضموت«و» بعلبك«

  بُني عىل الكرس. »َعْمَرَوْيهَ «و



 الصرف موانع   ١٩٤

 - ، إذا سميت به رجال»قام زيد«و» َشاَب قرناها«ان تركيب إسناد كـوإن ك

  ن عليه، وليس من هذا الباب.فإنه حيكى عىل ما كا

إعراب ما ال تفتح واجلزء الثاين يعرب األوىل  فالكلمة» بعلبك« وإن كان مثل

  لرتكيب مع العلمية.لويمنع  ،ينرصف

  ».إسحاق«و »إبراهيم«ملراد هبا: أن يكون االسم أعجميا كـ، واالعجمة: الثالثة

  :ورشطه

 »امجَ ـلِ «كـ علم عندهمو كان غري فل ،ا يف العجميةمً لَ أن يكون عَ - )١(

  .رفـمل يمتنع من الص »اجبَ يْ دِ «و

مل  »لوط«و »نوح«كـيًا عىل ثالثة أحرف، فإن كان ثالث زائداً أن يكون و - )٢(

  .يمنع من الرصف

  ».إبراهيم«كـ الَعَلِميَّة ، واملراد بهالتعريف: الرابعة

وهوداً، ، وصاحلاً، $عجمية، إال حممدًا  ¢هذا، ومجيع أسامء األنبياء 

  وعىل الطاهرين من آهلم وأصحاهبم. ،صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، وشعيباً 

 ،عدل بكلمة إىل كلمة أخرى ومعناها باق، واملراد: أن تالعدل: اخلامسة

ومل  ،»ُربَاَع وَمْربَعَ «، و»ُثَالَث وَمثَْلَث «و ،»َمثْنَىُثنَاء و«، و»حاد وموحدأ«كـ

فمعناه: جاؤوا ثالثة  »َمثَْلَث «أو قلت: » جاء القوُم ُثَالَث «فإذا قلت:  يتجاوزوها،

  ».َمثَْلَث «أو  »ُثَالَث «كلمة قصرية وهي: ثالثة، فعدلوا عن هذه الكلمة الطويلة إىل 

 امهنفإ» قطامِ «و» حذامِ «تقديرا، و» عامر«ل به عن فإنه معدو» ُعَمر«وكذا 

عن  عند بني متيم معدول» أمسِ «ًرا، وتقدي» ةقاطِم«و» حاِذمة« عن نمعدوال

، »أل«إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، فقد صار معرفة مستغنيا عن  األمس

  فكأهنم عدلوا به عام هي فيه.

َحر؛ ألهنم مل يمنعوهام من الرصف  عن لَِسَحٍر معني معدول» َسَحرُ «وكذا  السَّ

  إال إذا كانا ملعينني.



 ١٩٥      ]الصرف موانع[

  ، ويشرتط هلا:»سكران«و »أمحر«كـ ،الصفة: السادسة

ثم استعملت  لو كانت الكلمة موضوعة اسام ليشءاألصالة يف الوصفية، ف - )١(

  قاس. بمعنى» صفوان«بمعنى ذليل، و» أرنب«كـ ،متنع من الرصف صفة مل

بخالف  ،»أرمل وأرملة«و» عريان وعريانة«وأال يكون مؤنثها بالتاء كـ - )٢(

  ».أمحر محراء«، و»سكران سكرى«كـ فإنه باأللف» سكران«

 أن ال يكون له نظري يف اآلحاد، وهو ما كان عىل ورشطه ،اجلمع: السابعة

، »مفاتيح«و »دنانري«و» قناديل«و» مساجد«كـ ،»مفاعيل«و» مفاعل«وزن 

  ويمنع الصـرف وحده بدون علة أخرى.

  ».سكران«و »سلامن«كـ والنون األلف زيادة: الثامنة

  وهو: ،التأنيث: التاسعة

  .»طلحة«و »محزة«كـ ،إما بالتاء- 

  .»هند«و »زينب«و» َدْعد«كـ ،وإما باملعنى- 

  .»صحراء«و »سلمى«كـ ،باأللف وإما- 

  وإن مل توجد معه علة أخرى، وبدون رشط. فام كان باأللف فيمنع الرصف

أو  ،وزيادة عىل الثالثة األحرف، الَعَلِميَّة :، فرشطهأو باملعنى وما كان بالتاء

  واملنع. جيوز فيهام الرصف» هند«و» َدْعد«فـ ،أعجمياً حمرك الوسط أو أن يكون 

مع -ن يف بلخ ؛ أل»بَْلخ«جيب املنع؛ لتحرك الوسط، وكذا » سقر«ويف 

 ساكن الوسطثالثيًا وإن كان  نع من الرصفالعجمة، فيم - العلمية والتأنيث

  ألجل العجمة، فقد صار فيه ثالث علل.

 

طُ  َفِة:  ص: َوَرشْ الُعْجَمِة: َعَلِميٌَّة ِيف الَعَجِميَِّة، َوِزياَدٌة َعىل الثَّالَثِة، والصِّ
-» َأْرَنٌب «وَ  »َصْفَوانٌ «وَ » َأْرَمٌل «وَ » ُعْرَيانٌ «وِهلَا التَّاَء، َفـَأَصاَلُتَها، َوَعَدُم َقبُ 
 ُمنَْرصَفٌة. - بَِمْعنَى َقاٍس َوَذلِيلٍ 



 التعجب باب   ١٩٦

 »بَْلَخ «وَ » َسَقرَ «وَ » َزْيَنَب «َوْجَهاِن، بِِخَالِف » ِهْندٍ «َوَجيُوُز يف َنْحِو: 
َتْم بَِراٍء َكـ ِعْنَد َمتِيم، وبَاُب » ُعَمرَ «َوَكـ ْ ُخيْ ٍ » َأْمسٍ «وَ » َسَفارِ «َحَذاِم إِْن َمل لُِمَعنيَّ

ْط فِْيِهام، وَ  ْ َيْشَرتِ َكاَن ِعْنَد اَجلِميِع إِْن » َسَحرُ «إِْن َكاَن َمْرُفوًعا، َوبَْعَضُهْم َمل
 .َظْرًفا ُمَعيَّنًا

قد تقدم رشح هذا يف رشح تعداد العلل، وذكرنا فيه رشوط التي هلا  ش:

  رشوط. هذا، وهذه العلل عىل ثالثة أقسام:

  والتأنيث باأللف. وهو اجلمع ،: ما يمنع الرصف وحدهاألولالقسم 

، وهي وزن الفعل، الرتكيب، العجمة، األلف العلل اللفظية: الثاينالقسم 

  والنون، والعدل.

  والَعَلِميَّة. وهي الصفة العلل املعنوية: الثالثالقسم 

!!!!! 

  باب التعجب 
ُب َلُه ِصيَغَتاِن:  ص: باب: التََّعجُّ

فِْعٌل » َأْفَعَل «ُمْبَتَدٌأ بَِمْعنَى َيشٌء َعِظيٌم، وَ » َما«، َوإِْعَرابُُه:  »اَما َأْفَعَل َزْيدً «
 َواُجلْمَلُة َخَربُ ما. ،َمْفُعوٌل بِهِ » َزْيًدا«َماٍض َفاِعُلُه َضِمُري َما، وَ 

 ،َصاَر َذا َكَذا :، َأْي »َأْفَعَل «َوُهَو بَِمْعنى: َما َأْفَعَلُه، َوَأْصُلُه  ،»َأْفِعْل بِهِ «وَ 
َ اللَّْفظُ َصاَر ذَ  ، أي:»َأَغدَّ اْلَبِعريُ «َكـ ٍة، َفُغريِّ ُوِزيَدِت اْلَباُء ِيف الَفاِعِل  ،ا ُغدَّ

ْفِظ، َفِمْن َثمَّ َلِزَمْت ُهَنا، بِِخالفَِها ِيف َفاِعِل   ».َكَفى«ِإلْصالِح اللَّ
 ،ُمْثَبٍت  ،ُثالثِي ،ِمْن فِْعلٍ  َما ُيْبَنى فِْعَال التََّعُجِب َواْسُم التَّْفِضيلِ َوإِنَّ 

 ».َأْفَعَل «يَس اْسُم َفاِعِلِه َعَىل َمْبنِيٍّ لِْلَفاِعِل، َولَ  ،َتامٍّ  ،ُمَتَفاِوٍت 

 
: انفعال يف قلب املتعجب لصفة زائدة يف املتعجب منه: إما التعجب ش:

  ».أغفله!!قتل اإلنسان ما « ، نحو:وإما قبيحة »!!ى زيداً قَ تْ ما أَ « ، نحو:حسنة



 ١٩٧      ]التعجب صيغ[

  [صيغ التعجب]

  ».أفعل به«و »ما أفعله« :صيغتانوله 

ما «وإن اختلفوا يف منصوب  »ما أحسن زيدا«يف » زيدا«أن وقد أمجعوا عىل 

ري يعود إىل وفاعله ضم ،فعل» أحسن«مبتدأ، و» ما«فبعضهم قال:  ،»أحسن

  مفعول، واجلملة خبـر. »زيدا«، و»ما«

 ،صلته، واخلرب حمذوف »أحسن زيدا«موصول، ومجلة » ما«وبعضهم قال: 

َن زيًدا يشُء عظيم.   تقديره: الذي َحسَّ

صفتها، واخلرب  »أحسن زيدا«نكرة موصوفة، ومجلة » ما«ضهم قال: وبع

  لعدم احلذف. ؛واألول أوىل، تقديره: يشء حسن زيدا يشء عظيم ،فحمذو

 يف» زيًدا«بمعنى األول، إال أن  ، فهي»ما أفعله«فمعناه: » أفعل به«وأما 

فاعل، بخالف الصيغة األوىل فهو مفعول منصوب، وأصله: »: َأْحِسْن بزيدٍ «

 »َأْجَدبَْت األرُض «و» أََغَد البعيـرُ «صار ذا حسن، كـ ، أي:»َأَحَسَن زيدٌ «

  صار ذا غدة، وَجْدٍب، وَجَرٍب. ، أي:»َأْجَرَب الغنمُ «و

 
  ب من:وإنام يبنى فعال التعج

، فال يبنيف- )١(   ونحوه. »دحرج«من  انعٍل ثالثيٍّ

  مثبٍت؛ ألن املنفي ال ُيتعجب منه.- )٢(

  أو أي أخواهتا. »كان«من  انتام، فال يبني- )٣(

يادة متفاوٍت يقبل الزيادة والنقصان حتى يسوغ التعجب من الز- )٤(

  . ونحوها »قام«اخلارقة، فال تبنه من 

، وكذا »أسود«فهو » سود« ، نحو:»أفعل«عىل اسم فاعله أن ال يكون  - )٥(

قال احلريري يف  ،»أبرص«و »أجذم«و» أعرج«و» أدعج«و» أصفر«و» أمحر«

  ملحة اإلعراب:



 الوقف باب   ١٩٨
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فال تبِن فعال منها، ولكن ابِن فعال من  : إذا أردت التعجب من املذكوراتومعناه

أن الفعل الثالثي املوافق هلا، ثم ائِت هبا بعده مضافة إىل صاحبها، كام َمثََّل، ونحو 

  ، ونحو ذلك.»أشدَّ بََرَصهُ «و ،»عظم َجَذَمهُ ما أ«و ،»ما أمجل َدَعَج عينيه«تقول: 

!!!!! 

  باب الوقف 
باب الوقف] ]  

 
بِاَهلاِء، َوَعَىل َنْحِو: » َرْمحَةٍ «الَوْقُف يف األَْفَصِح َعَىل َنْحِو:  ص: بَاٌب:

 بِالتَّاِء.» ُمْسِلَماٍت «
وقف  تتحرك فإن كانت ساكنة ال »:تاء التأنيث«إذا وقف عىل ما فيه  ش:

  ».قعدت«و »قامت« ، نحو:عليه بالتاء

   :وإن كانت متحركة

  وقف عليه باهلاء. »مسلمة«و» فاطمة« نحو: فإن كانت يف مفرد

، »مسلامت« ، نحو:وقف عليه بالتاء مزيدتني» ألف وتاء«ان مام مجع بـوإن ك

  هذا األفصح.

مع من كالم ، وس»َدْفُن البناه من املكرماه«فقالوا:  ك،وقد ورد عكس ذل

«فقال بعض من سمعه، »يا أهل سورة البقرت«بعضهم:  واهللا ما أحفظ منها : 

  ، قال الشاعر:»آيت
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: اسم شخص، وأصله: مسلمة. بعد مت: أي -بفتح امليم والالم -: مسلمتاملعنىاللغة و -)١(

= 



 ١٩٩      ]المنقوص االسم على الوقف[
    

  [الوقف على االسم المنقوص]

 فِيهَما بِاِإلثْبَاِت.» الَقاِيض «بِاحلَْذِف، َونَْحُو:  َرفًْعا َوَجرا» َقاضٍ «َوَعَىل نَْحو:  ص:
يف حالة الرفع واجلر بحذف » أل«الذي جترد من  املنقوصيوقف عىل  ش:

هذا هو  .فبإثباهتا» أل«؛ فإن دخلت عليه »والٍ «و »هادٍ «و» قاضٍ « ، نحو:الياء

، وحذفها »والٍ «و »هاد«يف نحو: » الياء«كس بإثبات األفصح املشهور، وقد يع

  وهذا معنى قوله: ،»الوايل«و» اهلادي«و» القايض«يف نحو: 

.  ص: َوَقْد ُيْعَكُس فِيِهنَّ
  ، كام قدمنا رشحه.»مسلامت«و »رمحة«و ،»القايض«و» اضٍ ق«أي: يف  ش:

 إِال الَياُء.» الَقاِيض «وَ » َقاضٍ «ص: َوَلْيَس يف َنْصِب 
                                                                                                                                               

بعد ما. الغلصمت: أي: الغلصمة، وهي رأس احللقوم، أو أصل اللسان. أمت: أي: أمة، وهي 

  غري احلرة.

: فعل ماض مبني أنجاك: مبتدأ مرفوع بالضمة وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. اهللا: اإلعراب

عىل الفتحة املقدرة عىل األلف للتعذر، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هو، والكاف 

: الباء حرف جر، كفي: اسم جمرور بالياء بكفيضمري متصل مبني يف حمل نصب مفعول به. 

: مضاف إليه مسلمتألنه مثنى، واجلار واملجرور متعلقان بالفعل أنجى، وهي مضاف. و

ر بالفتحة بدال من الكرسة ألنه ممنوع من الرصف للعلمية والتأنيث، وسكن للرضورة جمرو

: ظرف جمرور بحرف اجلر واجلار واملجرور متعلق بالفعل بعد: حرف جر. منالشعرية. 

: الواو حرف عطف. بعدما: معطوفة عىل بعدما السابقة. وبعد ما: مصدرية. ماأنجى. 

تاء » ما«معطوفة عىل بعدما، وقد قلبت األلف يف : الواو حرف عطف، بعدمت: وبعدمت

: اسم كاد مرفوع بالضمة، نفوس: فعل ماض ناقص، والتاء للتأنيث. كادتساكنة للوقف. 

: ظرف مكان متعلق بمحذوف خرب عند: مضاف إليه جمرور بالكرسة. القوموهو مضاف. و

ها السكون مراعاة : مضاف إليه جمرور بالكرسة منع من ظهورالغلصمتكاد، وهو مضاف. و

: الواو حرف عطف، كادت: من أفعال املقاربة، والتاء للتأنيث، وحركت وكادتللروي. 

: حرف نصب. أن: اسم كاد مرفوع بالضمة الظاهرة. احلرةبالكرس منعا من التقاء الساكنني. 

: فعل مضارع للمجهول منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة عىل األلف للتعذر، ونائب تدعى

: مفعول به ثان منصوب بالفتحة منع من أمتفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره هي. 

  ظهورها السكون مراعاة للروي.

بل  ، حيث مل تبدل تاء التأنيث يف الوقف هاء،»مسلمت، الغلصمت، أمت«: قوله: الشاهد فيه

 أبقيت عىل حاهلا.
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لكن  ،يعني: أن املنقوص إذا كان منصوبا فال حتذف الياء يف حالة الوقف ش:

وهو - فأبدل التنوين ألفا، وإن كان غري منون » رأيت قاضيا«إذا كان منونا مثل: 

  .»رأيت القايض«كـ ،فقف عليه بالياء الساكنة - والالمالذي دخلت عليه األلف 

  على ما آخره نون التوكيد] [الوقف 

 ﴿َوَنْحِو: » إًِذا«ص: َوُيوَقُف َعَىل 
ً َ ْ َ َ

 ،بِاألَلِِف » َرأَْيُت َزْيًدا«وَ  ]١٥[العلق ﴾
 َكَما ُيْكَتْبَن.

 التي» نون التوكيد اخلفيفة«أو عىل ما آخره » إًذا«يوقف باأللف عىل  ش:

 ﴿ ، نحو:قبلها فتحة
ً َ ْ َ َ)١(

 ﴿ ]١٥[العلق ﴾
ً ُ َ َ )٢(َو

، بقلب النون ألفاً  ]٣٢[يوسف ﴾

، إال ربيعة بقلب التنوين ألفاً  »رأيت زيداً « نحو: وعىل االسم املنصوب املنون

  قال شاعرهم: ،باحلذف» رأيت زيداً «فإهنم وقفوا عىل نحو: 

  [أال حبذا ُغنُْم وحسن حديثها] -٥٩
  

  )٣(دنف لقد تركت قلبي هبا هائامً   
  

أهنن يكتبن باأللف؛ ألن اخلط تابع للوقف، ويف  يعني» يكتبنكام «وقوله: 

  يكتب التنوين نونا.فإهنم قالوا:  ،املسألة خالف الكوفيني

                                                             
اإلعراب: لنسفًعا: الالم الم جواب القسم، نسفعن: فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله  -)١(

  بنون التوكيد، والفاعل ضمري مسترت تقديره نحن يف حمل رفع.

 : قلب نون التوكيد ألفا يف الوقف، وجوبا.الشاهد فيها  

م: واقعة يف جواب القسم، يكونن: فعل مضارع اإلعراب: وليكونا: الواو حرف عطف، والال -)٢(

  مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، واسم كان: ضمري مسترت تقديره هو يف حمل رفع.

 : قلب نون التوكيد ألفا يف الوقف، وجوبا.الشاهد فيها  

الالم: واقعة يف جواب قسم مقدر. تركت: ترك فعل ماٍض مبني عىل الفتح، والتاء للتأنيث،  –) ٣(

قلبي: قلب مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة ». هي«والفاعل ضمري مسترت تقديره 

عىل ما قبل الياء ، وقلب مضاف والياء يف حمل جر باإلضافة. هبا : جار وجمرور متعلق هبائًام. 

  : حال منصوب. دنف: صفة هلائم.هائامً 

صفة هلائم منصوبة؛ غري أن الشاعر وقف عليها بالسكون عىل لغة ربيعة ومجهور » دنف: «الشاهد فيه

  العرب يقفون عليها باأللف.



 ٢٠١      ]األصلية واأللف الجماعة واو ألف كتابة[

  واأللف األصلية] [كتابة ألف واو الجماعة

 َزْيدٌ «ُدوَن األَْصلِيَِّة َكـ ،»َقاُلوا«ص: َوُتْكَتُب األَلُِف بَْعَد َواِو اَجلَماَعِة َكـ
اَوَزِت الثَّالَثَة، َكـ»َيْدُعو  ،»اُملْصَطَفى«وَ » اْسَتْدَعى«، َوُتْرَسُم األَلُِف َياًء إِْن َجتَ

ِه َكـ»اْلَفَتى«وَ » َرَمى«َأْو َكاَن َأْصُلَها الَياَء َكـ  ،»الَعَصا«وَ » َعَفا«، َوَألِفًا يف َغْريِ
ْثنَِيِة »َعَفْوُت «وَ » ُت َرَميْ «َوَيْنَكِشُف َأْمُر َألِِف الِفْعِل بِالتَّاِء َكـ ، َواالْسِم بِالتَّ

 ».َفَتَيْنيِ «وَ » َعَصَوْينِ «َكـ
 بينها وبني األصلية فرقاً  ؛»قالوا«كـ ،ألفا» واو اجلامعة«كتبوا بعد  ش:

  . »يدعو  زيد«ـك

  »:ياء«وكتبوا األلف 

ياء َرَمَي، حتركت ال ؛ ألن أصله»رمى«كـ ،إذا كانت منقلبة عن ياء- )١(

أهنا تقلب ألفا إذا حتركت  وهذه قاعدة، أعني ،قبلها فقلبت ألفا وانفتح ما

  وانفتح ما قبلها.

  ».رمى«مثل ألف  َفتٌَي، ففعل به أصله» الفتى«و

  يف االسم.» املصطفى«يف الفعل، و» استدعى«كـ ،أو جتاوزت الثالثة- )٢(

  ». عفا«و »عصا«كـإذا كانت ثالثة منقلبة عن واو،  :وتكتب َألًِفا

 تاء«؟ فأحلقها يف الفعل بـ»واو«أو  »ياء«جهلت أمر األلف: هل أصلها  وإذا

 ،»واو«فأصلها » واواً «، وإن انقلبت »ياء« فأصلها» ياء«، فإن انقلبت »فاعل

  ».فتيني«، و»عصوين«كـ ،وتعرف يف االسم بالتثنية .»عفوت«و »رميت«كـ

، »رميت«و »رموت«يه األمُر يمكنه أن يقول: : فإن امللتبَس علفإن قيل

  وال تفيد هذه القاعدة معرفًة، وكذا يف املثنى. »عفوت«و» عفيت«و

عامل، فإذا فتشت يف كالم العلامء ويف كالم العرب أو يف االست : املعتبـرقيل له

َ ﴿فإن اهللا يقول:  ،جتد احلل القرآن ْ َ  َر
ْ
َ إِذ ْ َ َ َر ويقول:  ]١٧[األنفال ﴾َو

﴿ َ ْ ِ ّ ُ ا َ َ  
َ َ  َوَد

َ
ن َ َ َ ﴿، ويقول: ]٣٦[يوسف ﴾َ ِ

َ
َ ذ  

َ ْ َ َ َ
، ]١٥٣[النساء ﴾
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حِ ﴿ويقول: 
َ
ِ ّ ةُ ا َ ْ ُ  ِ ه ِ َ

ِ ِي  َ ا ُ ْ َ ْو 
َ
 ﴿، ]٢٣٧[البقرة ﴾أ

ً َ ْ ُ  َ ُ  َ ْ َ َوآ

 
ً

عرفت ثالثة  وهي »ياء«مكتوبة يف املصحف ، وكذا إذا وجدهتا ]١٥٣[النساء ﴾ِ

  ».واو« عرفت أن أصلها ألفاً كتبت وإن  ،»ياء« أن أصلها

  [همزة الوصل، ومواقعها، وحركاتها] 

 ص: َفْصٌل:
َزُة  » اْمِرئٍ «وَ » ابَْنةٍ «وَ » ابْنِم«وَ » ابْنٍ «وَ » اْسٍت «وَ  -بَِكْرسٍ َوضمٍ -» اْسمٍ «َمهْ

، وَ » اْمَرَأةٍ «وَ   - ِيف الَقسمِ - » اْيُمِن اِهللا«وَ » الُغالم«وَ » َاْثَنَتْنيِ «وَ » اْثَنْنيِ «َوَتْثَنَيتِِهنَّ
َزُة َوْصِل، َأْي  -»اْيُمنِ «بَِفْتِحِهَما َأْو بَِكْرسٍ يف  َذُف َوْصًال،  :َمهْ تْثُبُت ابْتَِداًء َوُحتْ

َزُة اَملاِيض اُملَتَجاِوِز أْربََعَة َأْحُرٍف َكـ َوَأْمِرِه َوَمْصِدِرِه، » اْسَتْخَرَج «َوَكَذا َمهْ
، وَ » اْغِزي«وَ » اْغزُ «وَ » اْقُتْل «َوَأْمِر الثَُّالثِيِّ َكـ ِهنَّ ْب «بََضمِّ » اْمُشوا«وَ » اْرضِ

 بَِكٍرس َكالَبَواِقي.» اْذَهْب «وَ 
 وهي التي حتذف يف الدرج ،استعرض يف هذا الفصل مهزات الوصل ش:

   نوعني: وتثبت يف االبتداء، وذكر من األسامء

» ابنة«و» ابنم«و» ابن«و» اسم« :ةعرش ، وهيري املصادرغ النوع األول: أسامء

يف القسم، » ايمن اهللا«و ،»اثنتني«و» اثنني«و ،وتثنيتهن» امرأة«و» امرئ«و

  بالكرس. وكلها

  ، والكرس ضعيف.»ايمن«يف لغة ضعيفة، واألفصح فتح مهزة » اسم«وتضم مهزة 

النوع الثاين: أسامء هي مصادر وهي: مصادر األفعال اخلامسية كاالنطالق، 

  والسداسية كاالستخراج. 

  . املعرفة وهي مفتوحة» أل« مهزة مهزة وصل، إالوليس يف احلروف 

: »انطلق«وأما يف الفعل فهمزة املايض اخلاميس نحو  ، والسدايس نحو 

  فكلها مهزات وصل. » اقتل«، وأمرهام وأمر الثالثي نحو: » استخرج«



 ٢٠٣      ]وحركاتها ومواقعها، الوصل، همزة[

: »أعوذ، وأستغفر«وأما مهزة املضارع نحو:  ، وكذا املايض الثالثي نحو 

  ». أخرج«، والرباعي نحو: »أخذ«

  فهذه كلها مهزات قطع. » أكرم زيداً «واألمر من الرباعي نحو : 

وإن كرس ، »ادع«كـ ،إن كان ثانيه مضموما فاهلمزة تضمومهزة أمر الثالثي 

بضم الزاي وكرس الواو، فالواو  أغزوي، ؛ ألن أصله»اغزي يا هند«لعارض كـ

، وكرست أصلها مكسورة فأسكنت لالستثقال، ثم حذفت اللتقاء الساكنني

  الزاي ملناسبة الياء.

؛ ألن »امشوا«كـ ،وإن ضمت لعارض ،را أو مفتوحًا ُكرستوإن كان مكسو

فسكنت الياء لالستثقال، ثم حذفت ، ، بكرس الشني وضم الياءأصله: امشيوا

  .، ولتسلم من القلب ياءضمت الشني لتناسب الواوثم  اللتقاء الساكنني

قطر الندى وبل «فهذا آخر ما تيرس لنا إمالؤه عىل هذه املقدمة املسامة بـ

، ونسأل اهللا أن جيعله خالصا لوجهه الكريم، متقبال مذخوراً ليوم »ىالصد

الدين، وأن ينفع به إخواين املؤمنني، وال حول وقوة إال باهللا العيل العظيم، 

وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد، وعىل آله الطيبني الطاهرين، وسالم عىل 

  املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني.

لة اجلمعة لعله رابع يوم يف شهر رمضان املعظم سنة لي وتم الفراغ منه

  هجرية.١٤٢٦
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