




ـ   ٣   ـ

مقدمة
أهل  من  طائفة  خلدمته  وقيض  مبني،  عريب  بلسان  الكتاب  أنزل  الذي  هللا  احلمد 

العلم املخلصني، الذين عرفوا أرسار العربية وبينوا سبلها للسالكني.
وأصحابه  آله  وعىل  األمني  العريب  النبي  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة 

ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين . وبعد،،،
فهذا هو اجلزء املقرر عىل طالب الصف األول الثانو من كتاب "رشح ابن عقيل 
عىل ألفية ابن مالك"وهذا الكتاب ذو قيمة علمية فائقة، وصلة وثيقة بالرتاث العربى 
األصيل؛ وقد متيز بالسهولة، وإرشاد املتعلمني إىل معرفة املراد من األلفية بأيرس الطرق، 
فيه  وتتجىل  الثاين،  النصف  يف  وخمترص  األول،  النصف  يف  متوسط  حسن  رشح  وهو 
مواءمة ابن عقيل للناظم، وقد اهتم العلامء هبذا الرشح، وكتبوا عليه احلوايش الكثرية. 
أمهيته  له  كرتاث  به  تليق  صورة  يف  الكتاب  هذا  بإخراج  التطوير  جلنة  قامت  وقد 

يف معرفة اللغة العربية وإدراك مراميها. ومن أهم ما قامت به اللحنة: 
تأليف  إىل  الدافع  عىل  اشتمل  ومتهيد  عقيل  وابن  مالك،  ابن  باإلمامني:  التعريف 
أهم  وبيان  وتقعيدها،  اللغة  مجع  ىف  عليها  اعتُمد  التى  املصادر  وأهم  النحو،  علم 
لَّ  كُ اللجنة  صدرت  وقد  علامئها.  بأشهر  التعريف  مع  واجتاهاهتا.  النحوية  املذاهب 
لَّ درسٍ بأساليب تقويم تربوية خمتلفة، تقيس فهم  درسٍ بأهدافه الرتبوية، وذيلت كُ
الطالب للموضوعات، وقد أبقت اللجنة عىل رشح ابن عقيل وتركه دونَ برت أو حذف 

أو تبديل كقيمة تراثية.    
هذا مع عظيم تقديرنا للعلامء السابقني الذين أعدوا هذا الكتاب قبل تطويره.

وعىل اهللا قصد السبيل ،،،، 
جلنه إعداد وتطوير املناهج 

                                                                            باألزهر الرشيف
 * *
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أهداف التمهيد

: ا عىل أنْ بدراسة هذا التمهيد يتوقع أن يكون الطالب قادرً
يتعرف أسباب نشأة النحو العريب وواضعه.ـ  ١
يتعرف القبائل التي أخذت عنها اللغة.ـ  ٢
حيدد موضوع كتاب رشح ابن عقيل.ـ  ٣
ا ملؤلف كتاب رشح ابن عقيل.ـ  ٤ ا موجزً يكتب تعريفً
يذكر ثالث فوائد لدراسة كتاب رشح ابن عقيل.ـ  ٥
يُميز بني املوضوعات األصلية واملوضوعات الفرعية لعلم النحو.ـ  ٦
يدرك أثر النحو يف فهم املعنى ووضوحه.ـ  ٧
يوضح أثر النحو يف قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة.ـ  ٨
يذكر مؤلفات بعض رجال النحو العريب.ـ  ٩
يعتز باللغة العربية لغة القرآن الكريم.ـ  ١٠
يُتقن قراءة ألفية ابن مالك.ـ  ١١
يُقبل عىل دراسة ألفية ابن مالك.ـ  ١٢
يوضح أثر اختالط العرب باألعاجم.ـ  ١٣
يُميز بني مذاهب النحو العريب، وخاصة مذهبي البرصة والكوفة.ـ  ١٤



ـ   ٦   ـ

التعريف باإلمامني: ابن مالك، وابن عقيل
ابن مالك: هو اإلمام أبو عبد اهللا حممد مجال الدين بن مالك الطائي. ولد بمدينة 
جيان (بلدة باألندلس) سنة ٦٠٠هـ ستامئة من اهلجرة، ثم انتقل إىل دمشق ونشأ هبا، 
النحو  يف  وكان  الغاية،  بلغ  حتى  فيها  وبرز  فأتقنها،  العربية  العلوم  إىل  انرصف  وقد 

ا يف القراءات، وإليه املنتهى يف اللغة.  ا ال يشق جلجه(١)، كام كان إمامً والرصف بحرً
وفصاحة  اللهجة،  يف  صدق  مع  ا،  طيِّعً وله   ، سهالً عليه  فكان  الشعر  نظم  أما 
يف اللفظ واألسلوب، وتلمذ عىل يده كثري من طالب العلم، وأشهر مؤلفاته: الكافية 
عنها،  الكالم  بصدد  نحن  التي  الشافية  الكافية  خالصة  وهي  واأللفية؛  الشافية، 
عَدُّ ابن مالك من أشهر علامء النحو  والتسهيل ورشحه، والمية األفعال وغري ذلك، ويُ

يف خمتلف العصور وقد قدم إىل القاهرة، وعاد إىل دمشق، وتويف هبا سنة ٦٧٢هـ .
ومن رشاح األلفية قايض القضاة: عبد اهللا هباء الدين، املشهور بابن عقيل املرصي، 
بالعلوم  واشتغل   ، ٦٩٨هـ  سنة:  املحرم  يف  ولد   . طالب  أيب  بن  عقيل  نسل  من 
ا يف القراءات والفقه والتفسري. أما النحو والرصف فكان  الدينية والعربية، فكان مربزً

ال يبار فيهام. 
 ، عاليةً العربية  اللغة  منارة  رفعوا  الذين  املرصيني،  العلامء  من  عقيل  ابن  عَدُّ  ويُ
وله مؤلفات كثرية، من أشهرها وأجلها املساعد عىل تسهيل الفوائد ورشحه عىل ألفية ابن 
مالك، وقد انترش وذاع صيته  يف مجيع األقطار، وهو بذلك جدير، وقد علق عليه بام يسمى 
حاشية كثريون؛ منهم: الشيخ اخلرضي الدمياطي املتوىف سنة: ١١٨٨هـ، وتويف ابن عقيل 
ا باقيًا عىل يً وِّ دَ ا وصيتًا مُ ا عطرً  يف شهر ربيع األول سنة: ٧٦٩هـ ، وترك وراءه ذكرً

مر السنني. 
* * *

(١) جلجه: مجع جلة ، وهي ماء كثري تصطخب أمواجه، وجلة األمر : معظمه .



ـ   ٧   ـ
متهيد عن أمهية النحو ومذاهبه، وأشهر علامئه:

ا عىل كل لسان،  لقد كرمنا اهللا تعاىل بالنطق والبيان، وجعل اللسان العربى مقدمً
اجلنان،  أهل  ولغة  بل  األنام،  سيد  املصطفى  لغة  وأنه  القرآن،  به  نزل  أن  ا  رشفً وكفاه 

ل ديننا . فهى جزء من إيامننا، وباحلفاظ عليها يكمُ
نِىَ هبا املسلمون ىف صدر اإلسالم وعىل مر العصور-  ومن أهم العلوم العربية التى عُ
النحو ، ملا له من األثر ىف تقويم اللسان، وصيانة اللغة من التحريف والنسيان، وتوجيه 

معانى القرآن، واحلديث الرشيف، وفهم نصوص الشعر والنثر.
وقد رو أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس:(١) كنت عند أبى العباس (ثعلب)(٢) 
احلديث  أهل  واشتغل   ، ففازوا  بالقرآن  القرآن  أصحاب  اشتغل  بكر،  أبا  يا  فقال: 
وعمرو،  بزيد  أنا  واشتغلت  ففازوا،  بالفقه  الفقه  أهل  واشتغل  ففازوا،  باحلديث 
فليت شعر ما يكون حاىل ىف اآلخرة؟ فانرصفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبى
: له  وقل  السالم،  منى  العباس  أبا  أقرئ  ىل:  فقال  املنام،  ىف  وسلم)  عليه  اهللا  (صىل 

"أنت صاحب العلم املستطيل" .
قال الروذبار (أمحد بن عطاء(٣)): أراد أن الكالم به يكمل، واخلطاب به جيمل، 

أو أراد أن مجيع العلوم مفتقرة إليه(٤).
املرشع  وأداة  البالغى،  وعامد   ،اللغو وسالح   ، املستعرب  وسيلة  النحو  إن 
 واملجتهد، واملدخل إىل العلوم العربية واإلسالمية، فهو ميزان العربية، والقانون الذ

حتكم به كل صورة من صورها.
ويرفعون  قواعده،  ثبتون  ويُ أصوله،  جيمعون  أسالفنا  من  العباقرة  له  تفرغ  ولذا   
 بنيانه شاخمًا ركينًا، ىف إخالصٍ نادر، وصرب ال ينفد، وتسابقوا خملصني دائبني فراد
الدعامة،  وطيد  البناء،  شاهق  فأقاموه  أركانه،  وتشييد  رصحه  إقامة  ىف  ومجاعات 
ا، ووجهوا إليه بالغ الرعاية فاستحقوا منا عظيم التقدير،  ا قويً متني األساس، راسخً

وخالص الثناء.
(١)  هو أبو العباس أمحد بن حيي بن زيد بن سيار البغداد النحوي الشيباين، إمام الكوفيني.

عنه  ورو كثري،  خلق  عنه  ث  حدَّ احلديث،  أئمة  أحد   املقر موسى  بن  أمحد  بكر  أبو  هو    (٢)
الدار قطنى وغريه، وكان ثقة مأمونـًا عاش ىف بغداد وتوىف هبا سنة ٣٢٤ هــ .

(٣) هو أمحد بن عطاء اهللا الروذبار، من أهل احلديث عاش بصور، وتوىف هبا سنة ٣٦٩ هــ .
(٤) البداية والنهاية البن كثري ١٩٧/١١ ، دار الكتب العلمية ط ..الثالثة.



ـ   ٨   ـ
ومن املعلوم أن العرب يف جزيرهتم كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، وكان 
خارج وانترش  اإلسالم،  جاء  حتى  ذلك  عىل  واستمروا   ، قليالً حوهلم  بمن  اتصاهلم 
األعاجم من  كثريون  عليهم  ووفد  بغريهم.  لالختالط  فاضطروا  العربية،  اجلزيرة 

وضع  ىف  ففكروا  ألسنتهم،  إىل  يدب  اللحن  فأخذ  املنافع،  وتبادل  والتجارة  للحج 
الدؤىل  األسود  أبو  فقام  النطق؛  ىف  اخلطأ  من  اللسان  تعصم  التى  والقواعد  القوانني 
البرصي املتوىف سنة ٦٧ هـ بوضع أسس النحو بإشارة من اإلمام «عيل بن أيب طالب» 
ـ كرم اهللا وجهه ـ ، ثم جاء معجزة القرن الثاين اخلليل بن أمحد، املتوىف سنة ١٧٥ هـ ، 
فعكف عىل دراسة هذا العلم، وأعمل فكره وذكاءه، وكان له الفضل األكرب يف إرساء 
ا فيه، وإنام أوىف بعلمه ونتائج دراسته إىل تلميذه سيبويه، الذي  قواعده، ومل يؤلف كتابً
ضم إىل آراء أستاذه علمه ودراساته، وعلم العلامء يف عرصه، ثم رتب ذلك كله، وأودعه

لِقَ عليه (قرآن النحو).  ىف مصنفه املعروف بـ(الكتاب)، الذي أُطْ
بصحته،  املوثوق  العريب  والشعر  الرشيف،  واحلديث  الكريم،  القرآن  وكان 
ومشافهة العرب والرحلة إليهم يف بوادهيم ـ أساس تلك الدراسات املختلفة، وحتمل 

ا مضنية يف سبيل ذلك.  العلامء املشاق واملتاعب، وبذلوا جهودً
وملا كانت قبائل العرب ليست يف مستو واحد من الفصاحة والسالمة من اخلطأ؛ 
وهى:  هبا،  املوثوق  القبائل  عن  األخذ  العلامء   حتر ـ  باألعاجم  االختالط  بسبب 
قبائل:  واستبعدوا  الطائيني،  وبعض  كنانة،  وبعض  وهذيل،  وأسد،  ومتيم،  قيس، 
محري، وخلم وجذام، وقضاعة، وغسان، وأياد، وثقيف، وغريها ملجاورهتا األعاجم، 

وترسب اللحن إليها. 
وختتلف  اآلراء  فيه  وتتشعب  ويتزايد  ينمو  أخذ  حتى  العلم،  هذا  ينشأ  يكد  ومل 
املذاهب، وتعقد له املناظرات ىف الكوفة والبرصة وبغداد، وىف مرص والقريوان وبالد 

األندلس، وغريها من العواصم العربية، ثم وضعت فيه الكتب واملصنفات .
وبدأ البرصيون بوضع علم النحو، وتعهدوه بالرعاية قرابة قرن من الزمن؛ وهلذا 
يعدون املؤسسني احلقيقيني لعلم النحو العريب بمعناه الدقيق، فقد أقاموا رصح النحو 
بكل ما يتصل به من نظرية العوامل واملعموالت، وبكل ما يسنده من سامع وتعليل 

وقياس سديد. 
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نزال  ال  التي  املتصلة  احلياة  هذه  يف  له  ومكنوا  وقواعده،  النحو  أصول  فوضعوا 
تالية  وثمرة  له  فرع  هو  فإنام  البرصيني  مذهب   سو مذهب  وكل  اليوم،  إىل  نحياها 

من ثامره. ويعد اخلليل بن أمحد الفراهيدي وسيبويه من أشهر علامئه. 
ومن علامء البرصة :

املتوىفـ  احلرضمي،  آل  موىل  إسحاق،  أيب  بن  اهللا  عبد  إسحاق:     أيب  ابن 
                                      سنة ١١٧ هـ .

عيسى:                           عيسى بن عمر الثقفي، املتوىف سنة ١٤٩ هـ .ـ 
أبو عمرو:                      زبان بن العالء املازين التميمي، املتوىف سنة ١٥٤هـ .ـ 
ـ .ـ  اخلليل:                             هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي البرصي، املتوىف سنة ١٧٥ ه
ـ .ـ  األخفش األكرب:               أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد املجيد، املتوىف سنة ١٧٧ ه
سيبويه:                         أبو برش عمرو بن عثامن، املتوىف سنة ١٨٠ هـ .ـ 
املتوىفـ  املرصي،  حبيب  بن  يونس  الرمحن  عبد  أبو  يونس:         

                                      سنة ١٨٢ هـ .
األخفش األوسط:       أبو احلسن سعيد بن مسعدة، املتوىف سنة ٢١٥ هـ .ـ 
ـ .ـ  اجلرمي:                            هو أبو عمر اجلرمي صالح بن إسحق، املتوىف سنة ٢٢٥ ه
مازن              ـ  بني  من  بقية  بن  حممد  بن  بكر  هو  املازين  عثامن  أبو  املازنى:                  

                                      الشيبانيني، املتوىف سنة ٢٤٩ هـ .
الريايش:                         أبو الفضل العباس بن الفرج، املتوىف سنة ٢٥٧ هـ .ـ 
املربد:                             حممد بن يزيد األزدي، املتوىف سنة ٢٨٥ هـ .ـ 

وتلميذه  هو  استطاع  فقد  الكسائي،  عند  ا  متأخرً الكويف  املذهب  نشاط  بدأ  ثم   *
الفراء أن يستحدثا يف الكوفة مذهبًا نحويا يستقل بطابع خاص، من حيث االتساع 
العوامل  ورسم  اجلديدة،  االصطالحات  بعض  وضع  حيث  ومن  الرواية،  يف 

واملعموالت، وغري ذلك. 
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ومن علامء الكوفة: 

الرؤايس:          حممد بن احلسن بن أيب سارة الرؤايس أبو جعفر، املتوىف بعدـ 
                                 سنة١٨٢ هـ .

املتوىفـ  الكويف،  النحوي  اهلراء  مسلم  بن  معاذ  مسلم  أبو  اهلراء:   معاذ 
                          سنة ١٨٧ هـ .

الكسائي:          أبو احلسن عيل بن محزة بن عبد اهللا بن فريوز، املتوىف سنة ١٨٩هـ.ـ 
األمحر:              عيل بن احلسن األمحر النحوي .ـ 
الفراء:                 أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور بن مروان الديلمي،  ـ 

                          املتوىف سنة ٢٠٧ هـ .
اللحياين:          أبو احلسن عيل بن حازم اللحياين . ـ 
ابن سعدان:       أبو عبد اهللا حممد بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عيد بن سعدان،ـ 

                                 املتوىف سنة ٢٣١ هـ .
ال:            أبو عبد اهللا الطوال النحوي، املتوىف سنة ٢٤٣ هـ .ـ  الطُّوّ
ثعلب:              أبو العباس أمحد بن حيي الشيباين، املتوىف سنة ٢٩١ هـ .ـ 

:املذهب البغداد
ائتلف الفريقان البرصيون والكوفيون يف بغداد، ونشأ من هذا االئتالف نزعات ثالث: 

١ـ فممن غلبت عليهم النزعة البرصية: 
النحوي، الزجاج  سهل  بن  الرسي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الزجاج:      ـ 

                                   املتوىف سنة ٣١٦ هـ .
ـ ابن الرساج:         أبو بكر حممد بن الرسي البغدادي النحوي، املتوىف سنة ٣١٦ هـ .

ـ الزجاجي:        أبو القاسم عبد الرمحن الزجاجي، املتوىف سنة ٣٣٧ هـ .
ـ . ـ ابن درستويه:     أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي، املتوىف سنة ٣٤٧ ه



ـ   ١١   ـ
٢ـ وممن غلبت عليهم النزعة الكوفية: 

ـ أبو موسى احلامض     أبو موسى سليامن بن حممد بن أمحد احلامض البغدادي،  
                                              املتوىف سنة ٣٠٥ هـ .

املتوىف األنباري،  بشار  بن  حممد  بن  القاسم  بن  حممد  األنباري:      ابن  ـ 
                                                     سنة ٣٢٧ هـ.

٣ـ وممن مجع بني النزعتني:
 ـ ابن قتيبة:                     أبو حممد بن قتيبة الدينوري، املتوىف سنة ٢٧٦ هـ .

املتوىف النحوي،  كيسان  بن  إبراهيم  بن  حممد  احلسن  أبو  كيسان:          ابن  ـ 
                                                     سنة ٢٩٩هـ

ـ األخفش الصغري:        عيل بن سليامن بن الفضل أبو احلسن، املتوىف سنة ٣١٥ هـ
النحوي، شقري  بن  العباس  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو              : قري  شُ ابن  ـ 

                                              املتوىف سنة  ٣١٧ هـ .
املتوىف اخلياط،  بابن  املعروف  أمحد  بن  حييى  بكر  أبو  اخلياط:        ابن  ـ 

                                              سنة ٣٢٠ هـ 
األزدي، العتكي  عرفة  بن  حممد  بن  إبراهيم  اهللا   عبد  أبو  نفطويه:                  ـ 

                                              املتوىف سنة ٣٢٣ هـ .
املذهب األندلسى:

املتتبع لنشاط األندلسيني النحو. جيد استظهار نحاهتا آلراء أئمة النحو السابقني 
برصيني وكوفيني وبغداديني، مع االجتهاد الواسع ىف الفروع، ومع وفرة االستنباطات 
وكثرة التعليالت واالحتجاجات. وأكرب أئمتهم عىل اإلطالق ابن مالك الذ خلفه 

أبو حيان.
ومن علامء األندلس واملغرب (ىف ظل الدولة اإلسالمية):

املتوىف املغريب،  القريواين  اهللا  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  محدون:              ـ 
                                              سنة ٢٠٠هـ 



ـ   ١٢   ـ
بيدي:                       أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي، املتوىف سنة ٣٧٩هـ. ـ الزُّ

ري:       يوسف بن سليامن بن عيسى الشنتمري األندليس، املتوىف  نْتَمَ ـ األعلم الشَّ
                                              سنة ٤٧٦هـ  .

يد:                        عبداهللا بن حممد بن السيد البطليويس، املتوىف سنة ٥٢١هـ . ـ ابن السِّ
املتوىف املالقي،  عبداهللا  بن  حممد  بن  سليامن  احلسني  أبو  الطراوة:         ابن  ـ 

                                              سنة ٥٢٨هـ .
السهييل، أمحد  بن  اهللا  عبد  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أبو  السهييل:             ـ 

                                              املتوىف سنة ٥٨١هـ .
املتوىف اجلزويل،  العزيز  عبد  بن  عيسى  مويس  أبو  اجلزويل:        ـ 

                                              سنة ٦٠٥ هـ .
املتوىف اإلشبييل،  خروف  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  خروف:        ابن  ـ  

                                               سنة ٦٠٩هـ .
املتوىف الفايس،  العبدري  حممد  بن  حممد  عبداهللا  أبو  احلاج:       ابن  ـ 

                                               سنة ٦٤٧ هـ .
املتوىف اإلشبييل،  النحوي  عصفور  بن  مؤمن  بن  عيل  عصفور:      ابن  ـ 

                                                      سنة ٦٦٩هـ
املتوىف الطائي،  مالك  بن  الدين  مجال  حممد  عبداهللا  أبو  مالك:          ابن  ـ 

                                               سنة ٦٧٢هـ 
املتوىف ي،  األُبَّدِ الكتامى  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الضائع:     ابن  ـ 

                                               سنة٦٨٠هـ .
ـ ابن أيب الربيع:               عبيد اهللا بن أمحد األموي اإلشبييل، املتوىف سنة  ٦٨٨هـ .

الصنهاجي، داود  بن  عبداهللا  بن  حممد  بن  عبداهللا  أبو  آجروم:        ابن  ـ 
                                               املتوىف سنة ٧٢٣هـ .



ـ   ١٣   ـ
ـ أبو حيان:                            حممد بن يوسف الغرناطي األندليس، املتوىف سنة٧٤٥هـ .
ـ الشاطبي:                               أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي القرطبي،

                                               املتوىف سنة٧٩٠هـ .
املذهب النحو ىف مرص والشام:

منذ  ـ  يمزج  أخذ  ثم   ،البرص باملذهب  االقتداء  شديد  نشأته  أول  ىف  كان 
آراء  اآلراء  تلك  إىل  وضم  والكوفيني،  البرصيني  آراء  بني  ـ   اهلجر الرابع  القرن 
ازدهاره  تكامل  ما  ورسعان  األيويب،  العرص  ىف  إال  يزدهر  مل  أنه  غري  البغداديني، 
إحاطته  ومن  النادرة،  العقلية  ملكاته  من  هشام  ابن  له  أتاحه  بام  اململوكى؛  العرص  ىف 
من  به  امتاز  ما  مع   ، وبلداهنم  وأعصارهم  مذاهبهم  اختالف  عىل  له  السابقني  بآراء 
حتى  بعده  نشطـًا  مذهبه  وظل  واألداء،  العرض  ومجال  واالستنباط  التحليل   طرافة 

العرص احلديث.

ومن أشهر النحاة يف مرص والشام من سنة ٦٤٨ حتى سنة ٩٢٣ هـ :
املتوىف مالك،  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  بن  عبداهللا  أبو  الناظم:       ابن  ـ 

                                               سنة ٦٨٦هـ .
ـ ابن النحاس:                           حممد بن إبراهيم أبو عبداهللا هباء الدين بن النحاس احللبي،

                                               املتوىف سنة ٦٩٨هـ .
ـ املرادي:                         احلسن بن قاسم املرادي، املتوىف سنة ٧٤٩هـ .

ـ ابن هشام:                                             مجال الدين عبداهللا بن يوسف بن أمحد بن هشام األنصاري،
                                               املتوىف سنة ٧٦١هـ .

ـ ابن عقيل:                     عبداهللا هباء الدين، املتوىف سنة ٧٦٩هـ .
ـ ابن الصائغ:                  حممد بن عبد الرمحن، املتوىف سنة ٧٧٦هـ .

ـ ناظر اجليش:                 حممد حمب الدين بن يوسف، املتوىف سنة ٧٧٨هـ .



ـ   ١٤   ـ
املتوىف اإلسكندري،  عمر  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الدماميني:      ـ 

                                               سنة ٨٣٧هـ .
الشمني، حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  نِّي:       مُ الشُّ ـ 

                                               املتوىف سنة ٨٧٢هـ.
اجلرجاوي حممد  بن  بكر  أيب  بن  عبداهللا  بن  خالد  األزهري:    خالد  ـ 

                                               األزهري، املتوىف سنة ٩٠٥هـ .
املتوىف حممد،  بن  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي:            ـ 

                                               سن ٩١١هـ .
ـ األشموين:                    نور الدين عيل بن حممد بن عيسى، املتوىف سنة ٩٢٩هـ .

وأشهر النحاة يف عرص الرتك من سنة: ٩٢٣ حتى سنة ١٢٢٠هـ .
ـ ابن قاسم العبادي:              أمحد بن قاسم الصباغ العبادي املرصي الشافعي األزهري،

                                               املتوىف سنة ٩٩٤ هـ .
ـ الشنواين:                                                أبو بكر بن إسامعيل بن شهاب الدين عمر بن عيل الشنواين، 

                                               املتوىف سنة ١٠١٩هـ .
ـ الدنورشي:                   عبداهللا بن عبد الرمحن، املتوىف سنة ١٠٢٥هـ .

ـ يس:                                       يس بن زين الدين احلميص العليمي، املتوىف سنة ١٠٦١هـ .
نِي:                              نجم الدين أبو املكارم حممد بن سامل بن أمحد احلفني الشافعي،  فَ ـ احلَ

                                               املتوىف سنة ١١٧٨هـ .
ـ الصبان:                        حممد بن عيل الصبان املرصي، املتوىف سنة ١٢٠٦هـ .

رمحهم اهللا مجيعـًا، ونفعنا بعلمهم
* * *



ـ   ١٥   ـ

األهداف العامة للقواعد النحوية للصف األول الثانوي

حتديد فوائد دراسة كتاب رشح ابن عقيل، يف القواعد النحوية.ـ  ١
االعتزاز بدراسة القواعد النحوية، يف ظل عرص تراكم املعلومات.ـ  ٢
التمييز بني الكلمة، والكالم، والكلم، والقول، يف األمثلة والنصوص العربية.ـ  ٣
حتديد عالمات األسامء، واألفعال، واحلروف.ـ  ٤
التمييز بني أنواع األفعال: املايض، واملضارع، واألمر.ـ  ٥
التمييز بني املعرب، واملبني، من األفعال واألسامء.ـ  ٦
أثناء ـ  ٧ القلم  وضبط  النطق،  أثناء  اللسان  عصمة  يف  النحوية  القواعد  توظيف 

الكتابة.
استخراج ما يُعرب بعالمات فرعية يف األمثلة والنصوص الفصيحة.ـ  ٨
التمييز بني املفرد، واملثنى، واجلمع السامل بنوعيه، يف األمثلة والشواهد النحوية.ـ  ٩
استخراج امللحق باملثنى، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل من الشواهد ـ  ١٠

النحوية.
التمييز بني املقصور، واملنقوص، واملمنوع من الرصف، يف الشواهد النحوية.ـ  ١١
التمييز بني الضامئر: (متصلة ـ منفصلة)، (واجبة االستتارـ جائزة االستتار).ـ  ١٢
استخراج أقسام العلم، يف نصوص لغوية فصيحة. ـ  ١٣
إتقان قراءة ألفية ابن مالك، واستخراج القواعد املتضمنة هبا.ـ  ١٤
املبتدأ، ـ  ١٥ عىل  والتقديم  التعدد،  حيث  من  املبتدأ،  خرب  أنواع  بني  التمييز 

أو التأخري عنه.



ـ   ١٦   ـ

التمييز بني نواسخ االبتداء، من حيث عملها، وترصفها، وعدمه.ـ  ١٦
التمييز بني عمل كل من: ما احلجازية، وال النافية، والت.ـ  ١٧
توجيه الشواهد النحوية الواردة يف القواعد النحوية، املقررة عىل الطالب.ـ  ١٨
التمييز بني عمل األفعال، واحلروف الناسخة لالبتداء يف األمثلة، والنصوص ـ  ١٩

الفصيحة.
إدراك أثر القواعد النحوية يف فهم اللغة العربية، والتمكن منها وتذوقها.ـ  ٢٠
العربية ـ  ٢١ والنصوص  األمثلة  يف  واجلمل،  للكلامت  اإلعرايب  احلكم  توضيح 

الفصيحة.
وتقديم ـ  ٢٢ اخلالفية،  النحوية  واملسائل  القواعد  يف  النحويني  آراء  توضيح 

شواهد تؤيد كال منها.
واجلمل، ـ  ٢٣ للكلامت  النحوي  والضبط  اإلعراب،  مهارات  من  التمكن 

يف النصوص العربية الفصيحة.
اللغة ـ  ٢٤ فهم  يف   (...... تثنية   – (إفراد   ألخر حالة  من  التحويل  أثر  بيان 

العربية، واستيعاهبا، وتذوقها .
* * *



ـ   ١٧   ـ
 :  وابتدأ ابن مالك ألفيته قائالً

(١)
*** الِكِ و ابْــنُ مَ ــَ ـدٌ هُ َمَّ ـالَ حمُ الِكِقَ يْـرَ مَ بِّـي اهللا خَ َــدُ رَ أمحْ

(٢)
*** طَفَى صْ ىلَ النبي الْـمُ يًـا عَ لِّ صَ امُ فَ ـرَ مـلِيـنَ الشَّ تَـكْ سْ هِ الْـمُ آلـِ وَ

(٣)
*** ــــهْ يــَّ تَعِيــنُ اهللا يف ألْفِ أسْ هْوَ يَّ ْوِ ا حمَ َ هبِ ــدُ النحو:  ـاصِ قَ مَ

(٤)
*** زِ وجَ ـظٍ مُ فْ ـى بِلَ بُ األَقْصَ ـرِّ قَ ـزِتُ نْجَ ـدٍ مُ عْ لَ بِوَ ـطُ الْبَـذْ بْسُ تَ وَ

(١) قال حممد: فعل ماض وفاعل، هو ابن مالك: مبتدأ وخرب ومضاف إليه، واجلملة ال حمل هلا 
من اإلعراب: وهي معرتضة بني القول ومقوله: وهو: أمحد... إلخ، لتمييز الناظم ممن يشاركه يف 
ذكرنا،  ملا  لضمريه؛  ا  خربً وجعله  عنه  قطعه  ولكن  ملحمد،  نعتًا  يعرب  أن  ابن:  حق  وكان  االسم، 
ا تقديره: أنا، ريب: مفعوله منصوب بفتحة مقدرة عىل ما  أمحد: فعل مضارع وفاعله مسترت وجوبً
قبل ياء املتكلم املضاف إليها، اهللا: بدل من ريب أو عطف بيان له، خري مالك: حال الزمة ومضاف 
إليه، ومجلة أمحد... إلخ يف حمل نصب مفعول قال، ويقال هلا مقول القول، وجيوز يف خري أن يكون 

ا تقديره: أمدح. ا بفعل حمذوف وجوبً منصوبً
(٢) مصليًا: حال من ضمري أمحد، عىل النبي: جار وجمرور متعلق بمصليا، املصطفى: نعت للنبي 
جمرور بكرسة مقدرة عىل األلف للتعذر، وآله: معطوف عىل النبي واهلاء مضاف إليه، املستكملني: 
نعت آلل جمرور بالياء؛ ألنه مجع مذكر سامل، وهو اسم فاعل حيتاج إىل فاعل هو ضمريه املسترت، 
ويكون  آلل،  ثان  نعت  الشني  وبضم  لإلطالق،  واأللف  املستكملني  مفعول  الشني  بفتح  الرشفا: 

ا، أي : املستكملني أنواع الفضائل. مفعول املستكملني حمذوفً
التعظيم،  عىل  منصوب  اهللا:  أنا،  والفاعل  مضارع  فعل  أستعني:  عاطفة،  الواو:  وأستعني:   (٣)
يف  القول،  مقول  الواقعة  السابقة  اجلملة  عىل  معطوفة  نصب  حمل  يف  هبا  تعلق  وما  أستعني  ومجلة 
أغراضه  النحو  بمقاصد  واملراد  إليه،  ومضاف  مبتدأ  النحو:  مقاصد  بأستعني،  متعلق  ألفية: 
ا ملقاصد وسكنت للرضورة، ومعنى حموية  ومسائله، هبا: جار وجمرور متعلق بمحوية الواقعة خربً
جمموعة، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جر نعت أول أللفية، واملعنى: أطلب العون من اهللا عىل نظم 

أرجوزة عدهتا ألف بيت حتوي أغراض النحو.
(٤) تقرب: فعل مضارع وفاعله يعود عىل ألفية، األقىص: مفعول تقرب ومعناه األبعد، بلفظ: 
ومجلتا  األول،  كالشطر  إعرابه  منجز:  بوعد  البذل  وتبسط  للفظ،  نعت  موجز:  بتقرب،  متعلق 
املعاين  تقرب  أهنا  واملراد  األول،  النعت  عىل  معطوفان  أللفية  نعتان  هبام  يتعلق  وما  وتبسط  تقرب 
العطاء  يبذل  الذي  كالكريم  سامعها،  بمجرد  كثرية  فوائد  قارئها  ومتنح  خمترصة،  بألفاظ  البعيدة 

وفاء بوعده.



ـ   ١٨   ـ
(١) *** طِ خْ ريِ سُ ــا بِغَ ضً ـي رِ تَضِ قْ تَ ــطِوَ عْ يَّـــةَ ابْـــنِ مُ ــةً ألْفِ ائِقَ فَ
(٢) *** يال ضِ ائِزٌ تَفْ بْــقٍ حَ ـــوَ بِسَ هْ يالوَ مِ ـيَ اجلَ نَائـِ ــبٌ ثَ جِ تَوْ سْ مُ
(٣) *** هْ افِرَ اتٍ وَ ِبــَ ــي هبِ قْضِ هْواَهللاَُ يَ رَ اتِ اآلخِ جَ رَ لَـهُ يف دَ لـِي وَ

* * *

ا: فعل مضارع وفاعله يعود عىل ألفية ومفعول به، بغري: متعلق بمحذوف نعت  (١) وتقتيض رضً
ا، سخط: مضاف إليه، فائقة: حال من فاعل تقتيض وهو اسم فاعل وفاعله يعود عىل ألفية، لرضً

ألفية: مفعول السم الفاعل، ابن معط: مضاف إليه، ومجلة تقتيض وما تعلق هبا نعت أللفية.
وابن معط: هو اإلمام العالمة الشيخ زين الدين أبو احلسني حييى بن معط، ولد سنة: ٥٦٤ هجرية، 
، ثم قدم القاهرة وتصدر لتدريس العلوم العربية بجامع عمرو بن العاص،  وسكن دمشق طويالً
إىل أن تويف يف شهر ذي القعدة من سنة: ٦٢٨هـ، ودفن بقرب اإلمام الشافعي، وله ألفية مشهورة 
ورشح  دريد،  البن  اجلمهرة  كتاب  نظم  حمسنًا؛  ا  شاعرً العربية،  يف  ا  مربزً ا  إمامً كان  فقد  النحو؛  يف 
أبيات سيبويه، ويعترب ابن مالك من تالميذه، وهلذا نوه بفضله، وإن كان ذكر أن ألفيته تفوق ألفية 

ا ومسائل أكثر. ابن معط؛ ألهنا استوعبت أحكامً
ا للمبتدأ،  (٢)  وهو: الواو لالستئناف، هو ضمري منفصل مبتدأ، بسبق: متعلق بحائز الواقع خربً
: مفعوالً حلائز ألنه اسم الفاعل وفاعله مسترت تقديره هو مستوجب: خرب  والباء للسببية، تفضيالً
ثان هلو وفاعله مسترت كذلك فيه، ثنائي: مفعوله، وهو مصدر مضاف لياء املتكلم، اجلميال: نعت 

لثناء واأللف لإلطالق. 
(٣) واهللا: الواو استئنافية ولفظ اجلاللة مبتدأ. يقيض: اجلملة خرب املبتدأ، هببات: متعلق بيقيض، 
وافرة: نعت هلبات، وسكن للروي، يل وله: يف درجات: كل منها متعلق بيقيض، أو بمحذوف 
أي:  الدعاء؛  هبا  أريد  لفظًا  خربية  إلخ  يقيض ...  واهللا  ومجلة  إليه،  مضاف  اآلخرة:  هلبات،  صفة 
اللهم اقض بذلك، وقدم نفسه؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم كان إذا دعا بدأ بنفسه، ولو عمم 

الدعاء للمسلمني؛ لكان أقرب لإلجابة، غفر اهللا لنا وله وللمسلمني آمني. 



ـ   ١٩   ـ

الكالم وما يتألف منه
أهداف املوضوع:

: ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ  قادرً
حيدد املقصود بالكالم املصطلح عليه عند النحاة.ـ  ١
يُميز بني الكلمة، والكالم، والكلم، والقول.ـ  ٢
حيدد أنواع التنوين.ـ  ٣
يُميز بني تنوين التمكني، وتنوين املقابلة، وتنوين التنكري، وتنوين العوض، ـ  ٤

يف األمثلة.
يُعلل الختصاص األسامء بالتنوين.ـ  ٥
يُدخل كلامت منونة يف مجل من إنشائه.ـ  ٦
يُميز يف األمثلة بني تنوين الرتنم، والتنوين الغايل.ـ  ٧
يستخرج أسامء معرفة بـ (أل) يف أحد النصوص.ـ  ٨
يكتب أسامء معرفة بالنداء يف مجل من إنشائه.ـ  ٩
يُمثل ألسامء جمرورة بعوامل خمتلفة، يف أمثلة من إنشائه.ـ  ١٠
يُميز بني أنواع اإلسناد.ـ  ١١
يستخرج أسامء معرفة باإلسناد من نصوص لغوية.ـ  ١٢
يكتب رسمـًا توضيحيا لعالمات االسم.ـ  ١٣
يوضح أثر دخول تاء الفاعل عىل الفعل املايض.ـ  ١٤
يستنتج أثر دخول تاء التأنيث املفتوحة عىل الفعل املايض.ـ  ١٥
يُميز بني دخول قد عىل املايض واملضارع.ـ  ١٦
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يُميز بني ياء املخاطبة، وياء املتكلم، من خالل األمثلة.ـ  ١٧
ا دخلت عليه نون التوكيد يف األمثلة.ـ  ١٨ يستخرج أمرً
يُميز بني نوين التوكيد اخلفيفة والثقيلة.ـ  ١٩
يُميز بني ما يدخل عىل األفعال واألسامء من احلروف.ـ  ٢٠
يذكر معاين احلروف املختلفة.ـ  ٢١
حيدد املشرتك من احلروف الداخلة عىل األسامء واألفعال.ـ  ٢٢
يعلل خللو احلروف من عالمات األسامء واألفعال.ـ  ٢٣
يُميز بني الفعل املايض، واملضارع، واألمر، واسم الفعل.ـ  ٢٤
يُميز بني الفعل واسم الفعل يف األمثلة.ـ  ٢٥
ا.ـ  ٢٦ ا صحيحً يُعرب األمثلة يف النصوص، إعرابً
يُقبل عىل دراسة النحو العريب.ـ  ٢٧
يستشعر أمهية القواعد النحوية، يف نطق اللغة العربية وفهمها.ـ  ٢٨
حيرص عىل قراءة ألفية ابن مالك قراءة صحيحة.ـ  ٢٩

الكالم وما يتألف منه
(١) *** مْ تَقِ اسْ : كَ فيدٌ ـظٌ مُ ا لَفْ نـَ لِمْكَالمُ فٌ ـ  الْكَ رْ مَّ حَ ، ثُ فِعْلٌ ، وَ مٌ اسْ وَ (ص) 
(٢) *** مْ عَ لُ  وْ الْقَ وَ  ، ةٌ لِمَ كَ هُ  دُ احِ مْوَ ؤَ يُ دْ  قَ المٌ  كَ ا  َ هبِ ةٌ  وكِلْمَ                  
(١) كالمنا: كالم: مبتدأ مرفوع، ونا: مضاف إليه مبني عىل السكون يف حمل جر، لفظ: خرب املبتدأ 
تقديره:  حمذوف  ملبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  كاستقم:  للفظ،  نعت  مفيد:  مرفوع، 

وذلك كاستقم، واسم:خرب مقدم، وفعل ثم حرف: معطوفان عليه، الكلم: مبتدأ مؤخر. 
: فعل ماض فاعله ضمري  مْ ه: مبتدأ ومضاف إليه، كلمة: خرب املبتدأ، والقول: مبتدأ، عَ (٢) واحدُ
ا تقديره: هو يعود إىل القول، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، وكلمة: مبتدأ أول، هبا:  مسترت جوازً
م: فعل مضارع مبني للمجهول  ؤَ م، كالم: مبتدأ ثان، قد: حرف تقليل، يُ جار وجمرور متعلق بيُؤَ
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة من الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ=
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نُ  ْسُ حيَ فائدةً  املفيدِ  (اللفظِ  عن:  عبارة  النحاة  عند  عليه  طَلَحُ  املُصْ الكالمُ  (ش) 
لَ  مَ املُهْ ويشمل   ، والكلمَ  ، والكلمةَ  ، الكالمَ يشمل  جنس   : اللفظُ فَ عليها)  السكوتُ 
السكوتُ  حيسنُ  و(فائدة   ، لَ مَ املُهْ أخرج  ومفيد:   ، و  رُ مْ عَ كَ ـ  لَ  مَ تَعْ واملُسْ  ،(١) يزٍ  دَ كَ ـ 
ومل  فأكثر  كلامتٍ  ثالثِ  نْ  مِ تركبَ  ما  وهو  ـ  الكلم  وبعضَ  الكلمة،  أخرج  عليها): 

. ( دٌ يْ نِ السكوت عليه، نحو: (إنْ قامَ زَ ْسُ حيَ
امَ  )، أو من فعل واسم ـ كـَ(قَ دٌ قائمٌ يْ وال يرتكب الكالم إال من اسمني، نحو: (زَ
، فإنه كالم مركب من فعلِ أمرٍ وفاعلٍ مسترت، والتقدير:  مْ تَقِ ) وكقول املصنف: اسْ دٌ يْ زَ
؛ فاستغنى باملثال عن أن يقول: (فائدة حيسن السكوت عليها) فكأنه قال:  مْ أنتَ تَقِ اسْ

. مْ تَقِ ةً كفائدة اسْ اَئِدَ الكالم هو اللفظ املفيد فَ
اصطالح  يف  للكالم  هو  إنام  التعريف  أن  ليعلم  (كالمنا)  املصنف:  قال  وإنام 
ا كان  مُ به، مفيدً لَّ تَكَ النحويني؛ ال يف اصطالح اللغويني، وهو يف اللغة: اسم لكل ما يُ

 . أو غري مفيدٍ
ا فعل، وإما حرف؛ ألهنا  ا اسم، وإمَّ ، وهي: إمَّ ةٌ نْسٍ واحده كلمَ : اسمُ جِ لِمُ والْكَ
نًى يف نفسها غري مقرتنة بزمان فهي االسم، وإنْ اقرتنت بزمان فهي  عْ لَّتْ عىل مَ إن دَ

الفعل، وإن مل تدل عىل معنًى يف نفسها ـ بل يف غريها ـ فهي احلرف.
. دٌ يْ اَمَ زَ : ما تركب من ثالث كلامتٍ فأكثر، كقولك: إنْ قَ لِمُ  والْكَ

لَ  والكلمة: هي اللفظ املوضوعُ ملعنى مفرد؛ فقولنا: (املوضوع ملعنى) أخرج املهمَ
يْز، وقولنا: (مفرد) أخرج الكالم؛ فإنه موضوع ملعنى غري مفرد. دَ كَ

عىل  يقع  أنه  واملراد   ، اجلميعَ مُّ  عُ يَ القول  أن  ـ  تعاىل  اهللا  رمحه  ـ  املصنف  ذكر  ثم 
لَ  األصْ أن  هم  بعضُ عم  وزَ قول،  أنه  ة  لِمَ والكَ لِمِ  الكَ اعىل  أيضً ويقع  قول،  أنه  الكالم 

استعاملُه يف املفرد.
، كقوهلم: يف: ال إلهَ إال اهللا: (كلمة  دُ هبا الكالمُ قْصَ دْ يُ ثم ذكر املصنف أن الكلمة قَ
= الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، ومعنى البيت: أن لفظ الكلمة قد يطلق 

ويقصد هبا املعنى الذي يدل عليه لفظ الكالم.
(١) ديز مقلوب (زيد) وهو مهمل غري مستعمل.
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اإلخالص) .

، وقد ينفرد أحدمها. قِ دْ لِمُ يف الصِّ  وقد جيتمع الكالمُ والكَ
عليه،  السكوتُ  حيسنُ  نًى  عْ مَ إلفادته  كالم؛  فإنه   ( دٌ يْ زَ قام  اجتامعهام: (قد  فمثال   

لِم؛ ألنه مركب من ثالثِ كلامتٍ . وكَ
. ( دٌ يْ اَمَ زَ لِم: (إنْ قَ  ومثالُ انفرادِ الكَ
. ( ائمٌ دٌ قَ يْ : (زَ  ومثالُ انفرادِ الكالمِ

[عالمات االسم]
(١) *** أَلْ وَ ا،  النِّدَ وَ  ، ينِ والتَّنْوِ رِّ  لْباجلْ صَ يِيزٌ حَ مِ تَمْ نَدٍ ـ لالِسْ سْ ومُ (ص) 

. (ش): ذكر املصنف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف هذا البيت عالماتِ االسمِ
تُ بِغُالمِ  رْ رَ ، نحو: (مَ ، والتبعيةِ ، واإلضافةِ رَّ باحلرفِ   فمنها: اجلر، وهو يشمل اجلَ
جمرور   : والفاضلِ  ، باإلضافةِ جمرر   : وزيدٍ باحلرف،  جمرور  فالغالم:   ( لِ اضِ الْفَ زيدٍ 
 ، رَّ باإلضافةِ لُ اجلَ تَنَاوَ لُ من قول غريه: (بحرف اجلر)؛ ألن هذا ال يَ مَ بالتَّبِعِية، وهو أشْ

 . رَّ بالتبعيةِ وال اجلَ
، وهو عىل أربعة أقسام :  ومنها: التنوينُ

، إال مجعَ املؤنثِ  لٍ جُ ، ورَ دٍ يْ زَ ، كَ ةِ بَ رَ : (٢) وهو الالحقُ لألسامءِ املُعْ  تنوينُ التمكنيِ
) وسيأيت حكمهام.  اَشٍ وَ ، وغَ ارٍ وَ )، وإِالِّ نحو: (جَ تٍ لِامَ سْ الساملِ، نحو: (مُ

َا، نحو:  ا ونَكِرهتِ تِهَ فَ رِ عْ ا بنيَ مَ قً رْ : وهو الالحقُ لألسامءِ املبنية،ِ فَ  وتنوينُ التنكريِ
ر) تُ بسيبويهِ وسيبويهٍ آخَ رْ رَ (مَ

 
(١) باجلر: جار وجمرور متعلق بقوله: حصل اآليت يف آخر البيت، والتنوين والندا وأل ومسند: 
عطف عىل قوله: اجلر، لالسم: جار وجمرور خرب مقدم، متييز: مبتدأ مؤخر، حصل: فعل ماض 

ا تقديره: هو يعود إىل متييز واجلملة يف حمل رفع نعت لتمييز. وفاعله ضمري مسترت جوازً
وتقدير البيت: التمييز احلاصل باجلر والتنوين والندا وأل واإلسناد كائن لالسم. 

(٢) سمي بذلك: لداللته عىل متكن االسم يف باب االسمية، وعـدم مشـــاهبته الفعل أو احلرف.
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تٍ (فإنه يف مقابلة  لِامَ سْ : وهو الالحقُ جلمعِ املؤنثِ السامل، نحو: مُ ابلةِ تنوينُ املُقَ

. نيَ لِمِ سْ مُ النون يف مجع املذكر السامل) كَ
: وهو عىل ثالثة أقسام:  ضِ  وتنوينُ العِوَ

ا عن مجلة تكون بعدها، كقوله  عوض عن مجلة، وهو الذي يلحق (إِذ)، عوضً
فحذفَ  ؛  قُومَ لْ احلُ وحُ  الرُّ لَغَتِ  بَ إذْ  حنيَ  أي:  مث(١)   D  C  B نث  تعاىل: 

ا عنه. بلغت الروح احللقوم ،وأتى بالتنوينِ عوضً
ا عامَّ تضافُ إليه، نحو:  )عوضً لٍّ ، وهو الالحق (لكُ ا عن اسمٍ وقسم يكون عوضً

ا عنه. ان)، وأتى بالتنوينِ عوضً لُّ إنسانٍ قائمٌ ،فحذف( إنْسَ ) أي: كُ ائمٌ لٌّ قَ (كُ
ا  ا رفعً ومهَ ) ونَحْ اشٍ وَ ارٍ وغَ وَ ا عن حرف، وهو الالحقُ لـ (جَ وقسم يكون عوضً
ا عنها.  ذفت الياء وأُتِىَ بالتنوينِ عِوضً ) فَحُ وارٍ تُ بِجَ رْ رَ ، ومَ ارٍ وَ وجرا، نحو: (هؤالءِ جَ

، كقوله:  ةٍ لَّ ة بِحرفِ عِ قَ نم(٢): وهو الذي يلحق القوايف املُطْلَ  تنوينُ التَّـرَ
(٣) ابَنْ ـ  لقد أَصَ بْتُ ـ  إِنّْ أصَ ويلِ وقُ تَابَنْ والعِ ـ  اذِلَ  عَ ـ  اللَّومَ  ***أقِيلِّ 

(١) سورة الواقعة. اآلية: ٨٤.
(٢) الرتنم: هو التغني، ويكون بمد الصوت بحركة متاثل حركة الروي. 

(٣) البيت جلرير بن عطية. 
اللغة: أقيل: اتركي، اللوم: العذل والتعنيف، عاذل: اسم فاعل من العذل وهو اللوم يف تسخط، 

والعتابا: التقريع عىل فعل يشء أو تركه.
املعنى: اتركي اللوم والتعنيف فإين لن أستجيب ملا تطلبني، وخري لك االعرتاف بأن ما أفعله هو 

الصواب. 
اإلعراب: أقيل: فعل أمر مبني عىل حذف النون، وياء املخاطبة ضمري مبني عىل السكون يف حمل 
ضم  عىل  مبني  النداء  ياء  منه  حذفت  مرخم   مناد عاذل:  ألقيل،  به  مفعول  اللوم:  فاعل،  رفع 
، والعتابا: الواو عاطفة، والعتابا: معطوف عىل  احلرف املحذوف يف حمل نصب، وأصله: يا عاذلةُ
والتاء  الرشط  فعل  ماض  فعل  أصبت:  رشط،  حرف  إن:   ، فاعلهُ والياء  أمر  فعل  وقويل:  اللوم، 
ابَن: اجلملة يف حمل نصب مقول القول والالم موطئة لقسم حمذوف وجواب الرشط  فاعل، لقد أَصَ
حمذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير: إن أصبت فقويل: لقد أصابا، ومجلة الرشط وجوابه ال حمل هلا 

من اإلعراب معرتضة بني القول ومقوله.
الشاهد فيه: (والعتابن، وأصابن) حيث دخلهام يف اإلنشاد تنوين الرتنم، وآخرمها حرف العلة، 

وهو هنا ألف اإلطالق، والقافية التي آخرها حرف علة تسمى مطلقة. 
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، وكقوله:  نمِ َ فجيء بالتنوين بَدالً من األلفِ ألجلِ الرتَّ

(١) نْ دِ قَ أنْ  كَ وَ ـا  الِنـَ حَ بِرِ لْ  تَــزُ ملََّا  نَا ابَ كَ رِ أَنَّ   َ ــريْ غَ لُ  الرتحُّ فَ  ***أَزِ

ة، كقوله:  يَّدَ َ املُقَ ايفِ وَ قُ القَ لْحَ : وهو الذي يَ ، وأثبتَه األَخفشُ ايلِ  التنوينُ الغَ
نْ (٢) قْ َ رتَ اوي املُخْ قِ خَ امَ قاتِمِ األَعْ وَ

(١) البيت للنابغة الذبياين أحد فحول شعراء اجلاهلية، والبيت من بحر الكامل.
: بضم الزاي، أي: تنتقل وتذهب، الرحال: مجع  لْ اللغة: أزف: دنا وقرب، الرتحل: االرحتال، تزُ

رحل، وهو يف األصل: مسكن الشخص، ومنزله واملراد به هنا: أمتعة املسافر.
املعنى: لقد قرب موعد الرحيل، إال أن الركاب مل تغادر مكان أحبابنا بام عليها من الرحال، وكأن 

قد زالت لقرب موعد الفراق.
توكيد  حرف   : أَنَّ االستثناء،  عىل  منصوب  غري:  فاعل،  الرتحل:  ماض،  فعل  أزف:  اإلعراب 
نفي وجزم  حرف  ملَّا:  إليه،  مضاف  املتصل  والضمري  أن  اسم  ركابنا:  اخلرب،  ويرفع  املبتدأ  ينصب 
مضاف،  ورحال  بتزل،  متعلق  وجمرور  جار  برحالنا:   ، بلامَّ جمزوم  مضارع  فعل  تزل:  وقلب، 
الشأن  ضمري  واسمها  خمففة،  ونصب  تشبيه  حرف  كأن:  عاطفة،  الواو  وكأن:  إليه،  مضاف  ونا: 
حمذوف، وخربها مجلة حمذوفة، تقديره: وكأن قد زالت: وقدن: حرف حتقيق، والنون عوض عن 

الياء الناشئة من إشباع الدال.
ال  التنوين  هذا  أن  عىل  يدل  وذلك  قد:  احلرف،  عىل  الرتنم  تنوين  لدخول  فيه: (قدن):  الشاهد 

خيتص باالسم.
األطراف  األعامق:  ومحرة،  غربة  فيه  لون  وهي  القتمة،  لوه  تَعْ الذي  كاألقتم  القاتم:  اللغة:   (٢)
البعيدة من الصحراء مجع عمق: بفتح العني وضمها، خاوي: خالٍ من الـامرة، املخرتقن: الطريق 

الذي خترتقه املارة.
قطعتها  قد  ـ  وخفائها  التباسها  لشدة  أحد  فيها  السري  إىل   هيتد ال  التي  األمكنة  من  كثري  املعنى: 

براحلتي ومل أخف، يريد أن يقول: إنه شجاع شديد االحتامل، عظيم اخلربة بمسالك الصحراء.
، قاتم مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال  بَّ  اإلعراب: وقاتم: الواو: واو رُ
املخرتق:  لقاتم،  صفة  خاوي:  إليه،  مضاف  األعامق:  بالزائد،  الشبيه  اجلر  حرف  بحركة  املحل 
وفاعل  فعل  من  مجلة  املبتدأ  وخرب  الوقف،  ألجل  وسكنه  الظاهرة،  بالكرسة  جمرور  إليه  مضاف 

يف حمل رفع يأيت بعد ذلك يف القصيدة .
الشاهد فيه: دخول التنوين الغايل يف (املخرتقن) وهذا التنوين ال خيتص باالسم؛ ألنه دخل عىل 

ا باالسم ما دخل عىل املقرتن بـ(أل).  اسم مقرتن بـ(أل)، ولو كان خمتصً



ـ   ٢٥   ـ
هُ من خواصِّ االسم، وليس كذلك، بل الذي  لَّ وظاهرُ كالم املصنفِ أنَّ التنوينَ كُ
تنوينُ  ا  وأمَّ  ، ضِ والعِوَ  ، واملقابلةِ  ، والتنكريِ  ، التمكنيِ تنوينُ  هو  إنام  االسم  به  ْتَصُّ  خيَ

 . انِ يف االسمِ والفعلِ واحلرفِ مِ والغايلِ  فيكونَ نُّ التَزَ
ل، واإلسناد  جُ ، واأللف والالم، نحو: الرَّ دُ يْ ، نحو: يا زَ ومن خواص االسم: النداءُ
) فمعنى البيت: حصل لالسم متييزٌ عن الفعلِ واحلرفِ باجلر،  دٌ قائِمٌ يْ إليه، نحو: (زَ

والتنوين، والنداء، واأللف والالم، واإلسناد إليه: أي: اإلخبار عنه.
بعضِ  عبارة  يف  ذلك  وقع  وقد  والالم،  األلف  مكان   ( (ألْ املصنفُ  واستعمل   

) مكان (اإلسناد له). نَدٌ سْ املتقدمنيَ ـ وهو اخلليل ـ واستعمل املصنف (مُ
[عالمات الفعل]

(١) ينجيلِ لٌ  فِعْ ـ  بِلَنَّ  أَقّ نُونِ  وَ عَيلِ يا افْ أَتَتْ وَ ، وَ لْتَ عَ ***بِتَا فَ (ص) 
) واملراد  لْتَ عَ (ش) ثم ذكر املصنفُ أن الفعلَ يمتازُ عن االسمِ واحلرفِ بـ (تاء فَ
للمخاطب،  واملفتوحة   ( لْتُ عَ (فَ نحو:  للمتكلم،  املضمومة  وهي:  الفاعل،  تاء  هبا: 
 ،( أَتَتْ بـ(تاء  ا  أيضً ويمتاز   ( لْتِ عَ فَ نحو: (  للمخاطبة،  واملكسورة   ( كْتَ بَارَ نحو: (تَ
الالحقة  عن  بالساكنة  ا  فاحرتزنَ  ( تْ بِئْسَ و  تْ  مَ نحو: (نِعْ  ، الساكنةِ التأنيثِ  تاءُ  وهي 
 ، ةً سلِمَ ، ورأيْت مُ ةٌ لِمَ سْ لألسامء؛ فإهنا تكون متحركة بحركة اإلعراب، نحو: (هذه مُ
وأما   ،( تَ وثُمَّ  ، بَّتَ ورُ  ، (التَ نحو:  للحرف،  الالحقة  ومن   ،( ةٍ لِمَ سْ بِمُ تُ  رْ رَ ومَ

. ( تْ بَّتْ وثُمَّ مَّ فقليل، نحو: (رُ بَّ وثُ تسكينها مع رُ
وتلحقُ  املخاطبة)  ياء  (وهي  الفاعلة،  ياءُ  هبا  واملراد   ( يلِ عَ (افْ بياء  ا  أيضً ويمتاز 

 . َ )، وال تلحق املايضِ بِنيَ ِ ، نحو: ( تَرضْ )، والفعلَ املضارعَ يبِ ِ ، نحو: (ارضْ فعلَ األمرِ

: الواو حرف عطف،  : قصد لفظه مضاف إليه، وأتتْ لْتُ عَ (١) بتا: جار وجمرور متعلق بينجيل، فَ
ا معطوف عىل فعلت، ويا: معطوف عىل تا وهو مضاف، افعيل: مضاف إليه  أتت قصد لفظه أيضً
ا، ونون: الواو حرف عطف، نون معطوف عىل تا، وهو مضاف و أقبلن:مضاف  قصد لفظه أيضً
يل: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عىل آخره منع  : مبتدأ مرفوع، ينْجَ لٌ ا، فِعْ إليه قصد لفظه أيضً
من ظهورها الثقل وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل فعل، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.



ـ   ٢٦   ـ
ياءُ  فيها  تدخلُ  هذه  ألن  الضمري)  لْ (ياء  قُ يَ وملْ   ،( يلِ عَ افْ : (يا  املصنفُ قال  وإنام 
نحو:  االسم،  ويف  نِي)  مَ رَ (أكْ نحو:  فيه،  تكون  بل   ، بالفعلِ ختتصُ  ال  وهي   ، لِّمِ املُتَكَ
الفاعلة  ياء  هبا  املرادَ  فإنَّ   ( يلِ عَ افْ (ياء  بخالف    ( (إينِّ نحو:  احلرف،  ويف  مِي)  الَ (غُ

 . علِ ، وهي ال تكونُ إال يف الفِ مَ دَّ قَ (املخاطبة) عىل ما تَ
أو   ، كانتْ خفيفةً   : التوكيدِ نونُ  هبا  واملراد   ( بِلَنَّ (أقْ نونُ  لَ  الفعْ يميز  ومما 
تعاىل:  قوله  نحو   ، والثقيلةُ مث(١)   ¶ μ نث  تعاىل:  قوله  نحو   ، فاخلفيفةُ ؛  ثقيلةً

نث) (   مث(٢).
املخاطبة،  وياء  الساكنة،  التأنيث  وتاء  الفاعل،  بتاء  الفعل  ينجيل  البيت:  فمعنى 

ونون التوكيد.
[عالمة احلرف، وأقسامه]

(٣) مْ يَشَ ْ) كَ ـيلِ (ملَ لٌ مضارعٌ يَ فِعْ ْ يف وملَ لْ وَ هَ فُ كَ رْ ا احلَْ امهُ وَ ***سِ (ص) 
نْ عالماتِ األسامءِ،  ه عَ لُوِّ (ش) يشريُ إىل أنَّ احلرفَ يمتازُ عن االسمِ والفعلِ بِخُ
 : نيِ ىل أنَّ احلرفَ ينقسمُ إىل قِسمَ ا عَ نَبِّهً ْ) مُ لْ ويفِ وملَ ثَّلَ بـ(هَ مَّ مَ ، ثُ وعالماتِ األفعالِ
عىل  يدخلُ  الذي  وهو   ، املختصِ غريِ  إىل   ( لْ بـ(هَ فأشارَ   ٍ خمتصٍّ وغريُ   ، ْتَصٌّ خمُ
إىل   (ْ وملَ (بفِي  وأشار  )؟  دٌ يْ زَ اَمَ  قَ لْ  (هَ و  )؟  ائِمٌ قَ دٌ  يْ زَ لْ  (هَ نحو:   ، واألفعالِ األسامءِ 
دٌ يفِ  يْ )، نحو:(زَ رِّ كـ(يفِ ْتص باألسامءِ، وهي حروفُ اجلَ تَص، وهو قسامن: خمُ املُخْ
. ( دٌ يْ مْ زَ قُ ْ يَ ْ)، نحو: (ملَ ،كـ (ملَ زمِ والنصبِ ْتَص باألفعالِ وهي أدواتُ اجلَ )، وخمُ ارِ الدَّ

(١) سورة العلق. اآلية: ١٥.
(٢) سورة األعراف. اآلية: ٨٨.

(٣) سوامها: سو: خرب مقدم مرفوع بضمة مقدرة عىل األلف منع من ظهورها التعذر، وسو مضاف 
: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف  لْ هَ والضمري مضاف إليه، احلرف: مبتدأ مؤخر، كَ
ْ): قصد لفظها معطوفان عىل هل، فعل: مبتدأ، مضارع: نَعت له، ييل:  ، (ويف) (وملَ لْ هَ تقديره: وذلك كَ
ا تقديره: هو ، واجلملة خرب املبتدأ، ملْ: مفعول به لَـ(ييل) قصد لفظه، فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت جوازً

ا ملبتدأ حمذوف، تقديره: وذلك كيشم. كيشم: جار وجمرور متعلق بمحذوف يقع خربً



ـ   ٢٧   ـ
[أقسام الفعل وعالمة كل قسم]

(١) مْ هِ رٌ فُ ، إن أَمْ رِ لَ األَمْ باِلنُّونِ فِعْ مْ ، وسِ زْ الِ بِالتَّا مِ عَ ***ومايضَ األَفْ (ص) 
؛ فجعل عالمة املضارع  ثم رشع يف تبيني أن الفعل ينقسم إىل ماضٍ ومضارعٍ وأمرٍ
وإليه   ، بْ ِ يَرضْ ملْ  ب):  (يَرضْ ويفِ   ، مْ يَشَ مل   : مُ يَشَ يف  كقولك  عليه،   (ْ (ملَ دخول  صحة 

. ( مْ ار بِقوله: (فعل مضارع ييل ملْ كيَشَ أَشَ
 َ ايضِ يِّز مَ ) أي: مَ زْ  ثم أشار إىل ما يُميز الفعلَ املايضِ بقوله: (ومايضِ األفعال بالتا مِ
امَ ال يدخل إال  ، وكلٌّ منهُ ، وتاءُ التأنيثِ الساكنةِ األفعالِ بالتاءِ، واملراد هبا تاءُ الفاعلِ
 ،( نْدٌ هِ املرأةُ  تْ  مَ و(نِعْ  ،( واإلكرامِ اجلاللِ  ذا  يا  كْتَ  بَارَ (تَ نحو:   ، اللفظِ مايضِ  عىل 

د) . عْ تْ املرأةُ دَ و(بِئسَ
، والداللة عىل األمرِ  ثم ذكر يف بقية البيتِ أنَّ عالمةَ فعلِ األمر: قبولُ نونِ التوكيدِ

. ( نَّ جَ ، واخرُ بَنَّ ِ ، نحو: (ارضْ بصيغتِهِ
، وإىل  فإن دلتْ الكلمةُ عىل األمرِ وملْ تقبلْ نونَ التوكيدِ ـ فهي اسمُ فعلٍ

ذلك أشار بقوله: 
(٢) لْ يَّهَ حَ هْ وَ ، نحو: صَ مٌ وَ اسْ فِيهِ هُ َلْ حمَ للنُّونِ  يَكُ   ْ ملَ إِنْ  رُ  األَمْ ***وَ (ص) 

زْ اآليت، واألفعال: مضاف إليه،  (١) ومايض: الواو لالستئناف، مايض: مفعول به مقدم لقوله: مِ
 : مْ ا تقديره: أنت، وسِ : فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبً زْ ، مِ زْ بالتا: جار وجمرور متعلق بـ مِ
عىل  مبني   ( عالمةً له  جعل  إذا  ا،  فًَ صْ وَ هُ  يصفُ ه  وصفَ مثل   ً امَ سْ وَ هُ  مُ يَسِ اليشءَ  مَ  سَ وَ أمر(من  فعل 
 : لَ فِعْ  ، مْ سِ بـ  متعلق  وجمرور  جار  بالنون:  أنت،  تقديره:  ا  وجوبً مسترت  ضمري  وفاعله  السكون 
: حرف رشط،  ، وفعل مضاف واألمر: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسةِ، إنْ مْ مفعول به بِسِ
ماض  فعل  فهم:   ، رٌ أمْ مْ  هِ فُ إن  والتقدير:  بعده،  املذكور  ه  ُ رسِّ فَ يُ حمذوف  لفعل  فاعل  نائب   : رٌ أمْ
ا، تقديره: هو، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب  مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً

تفسريية، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه املذكور.
ومعنى البيت: ميز املايض من األفعال بقبول التاء، وميز فعل األمر بقبول النون إن فهم منه الطلب.

وجزم  نفي  حرف  مل:  رشط،  حرف   : إنْ مبتدأ،  األمر  لالستئناف،  أو  للعطف  الواو  واألمر:   (٢)
ا، للنون،  مه سكون النون املحذوفة ختفيفً وقلب، يك: فعل مضارع ناقص جمزوم بلم وعالمة جزْ
للوقف،  وسكن  الظاهرة،  بالضمة  مرفوع  اسمها  حمل:  يك،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار 
فيه: جار وجمرور متعلق بمحذوف نعت ملحل، هو اسم: مبتدأ وخرب، واجلملة منهام يف حمل جزم = 



ـ   ٢٨   ـ
فال  ؛  التوكيدِ نونَ  قبوهلام  لعدم  ؛  األمرِ عىل  الَّ  دَ وإن  اسامن   : لْ يَّهَ حَ وَ هْ  فَصَ (ش) 
)؛  بِلْ لْ بمعنى (أقْ يَّهَ هْ بمعنى (اسكت)، وحَ ، وإن كانت صَ لَنَّ يَّهَ نَّ وال حَ هَ تقول: صَ
ذلك  جيوز  وال   ،( بِلَنَّ وأقْ تَنَّ  كُ (اسْ نحو:  ه،  مُ دَ عَ وَ التوكيدِ  نونِ  قبولُ  بينهام  فالفارقُ 

. ( لْ يَّهَ هْ وحَ يف (صَ
* * *

= جواب الرشط، وإنام مل يقرتن اجلواب بالفاء للرضورة، واجلملة من الرشط وجوابه يف حمل رفع 
خرب املبتدأ الذي هو (األمر) يف أول البيت، نحو: خرب مبتدأ حمذوف تقديره: وذلك (نحو) ونحو 

ه: مضاف إليه مقصود لفظه، وحيهل: معطوف عليه. مضاف، وصَ



ـ   ٢٩   ـ

أسئلة ومترينات
١ـ ختري اإلجابة الصحيحة ملا حتته خط مما بني القوسني فيام ييل :

(  أ  ) إن قام حممد            ( كالم - كلم - كالمها) .
مد             ( كلم - كالم - كالمها) . (ب) قد قام حمُ
(جـ) زيد قائم                  ( كالم - كلم - كالمها) .

٢ـ ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ فيام يأتى:
ا كان أو غري مفيد . (      ) (  أ  ) الكالم ىف اصطالح النحويني : كل ما يتكلم به مفيدً
(ب) قد يطلق عىل الكالم كلمة.                                                                          (      )
(جـ) ينقسم الكلم إىل اسم وفعل وحرف.                                                         (      )
) للتمكني.                                                      (      ) (  د ) التنوين ىف كلمة (مسلامتٍ
) عوض عن اسم.                                                               (      ) (هـ) التنوين ىف (كلٍّ
( و ) تنوين الرتنم والغاىل من خصائص األسامء.                                                (      )
( ز ) من عالمات الفعل املضارع قبوله تاء التأنيث.                                         (      )
(حـ) (هل) من احلروف املختصة.                                                                       (      )
( ط ) (صه) فعل أمر.                                                                                             (      )
(  ) ال يرتكب الكالم إالمن اسمني.                                                                  (      )

٣ـ اكتب قول ابن مالك الذ تشري إليه القاعدة التالية :
من عالمات االسم: اجلر والتنوين والنداء و(أل) واإلسناد . 

 ...........................................................
اسم فعل األمر يدل عىل معنى فعله إال أنه ال يقبل عالمته .

...........................................................
٤ـ اذكر القاعدة التى يشري إليها قول ابن مالك اآلتى:

مْ هِ رٌ فُ ، إن أَمْ رِ لَ األَمْ باِلنُّونِ فِعْ مْ ، وسِ زْ الِ بِالتَّا مِ عَ ***ومايضَ األَفْ (  أ  ) 
...........................................................



ـ   ٣٠   ـ
مْ يَشَ كَ  (ْ (ملَ يلِ  يَ مضارعٌ  لٌ  فِعْ ْ يف وملَ لْ وَ هَ فُ كَ ا الْـحـَرْ امهُ ـوَ ***سِ (ب) 

...........................................................
٥- بني نوع التنوين يف الكلامت التي حتتها خط مما يأيت: 

قال تعاىل:  نث Õ Ô Ó Ò مث  (سورة يس. اآلية: ٤٠)
قال تعاىل: نث HG  F E D C B Aمث (سورة اإلرساء. اآلية: ٢٠)

قال تعاىل: نث r q p o n  m l مث
(سورة الزخرف. اآلية: ٦٧). 

 قال تعاىل: نث z y x    } | {  ~  ے ¡ ¢ مث
(سورة التحريم. اآلية: ٥)

قال الشاعر: 
وإنن قالت  ا  معدمً ا  فقريً كان  وإنن سلمى  يا  العم  بنات  ***قالت 

 قال الشاعر: 
ابَنْ أَصَ لقد  ـ  بْتُ  أصَ إِنّْ  ـ  ويلِ  وقُ تَابَنْ والعِ ـ  اذِلَ  عَ ـ  اللَّومَ  ***أقِيلِّ 

 ـ نجح حممدٌ
 ـ أثنيتُ عىل سيبويهِ العامل وسيبويهٍ آخر.

٦- استخرج مما يأيت ثالثة أسامء خمتلفة العالمات، وأعرب ما حتته خط: 
 ْ نْ ملَ مَ ، وَ جْ وَّ يَتَزَ لْ ةَ فَ مُ البَاءَ نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ بَابِ مَ َ الشَّ عْرشَ ا مَ  قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ

(١) « اءٌ جَ هُ لَهُ وِ إِنَّ مِ فَ وْ يْهِ بِالصَّ لَ عَ تَطِعْ فَ سْ يَ
أمر،  والثالث  مضارع،  والثاين  ماض،  أحدها  أفعال:  ثالثة  يأيت  مما  استخرج   -٧

وبني العالمة املميزة لكل منها، وأعرب ما حتته خط: 

 
. (١)  صحيح البخار



ـ   ٣١   ـ
 hg  f  e  d  c  b   a  `  _ نث  تعاىل:  قال 
 t s  r q p o n m l k  j i
z y   x w v u   }  | { ~ ے ¡ 
  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

± μ      ´ ³ ²   مث  (سورة التحريم. اآليتان :١١،١٠).
٨-استخرج من البيت اآليت االسم، والفعل، واحلرف، مع بيان عالمة لنوع واحد منها: 

صديق ثياب  يف  عدو  عن  له  تكشفت لبيب  الدنيا  امتحن  ***إذا 

٩- حدد فيام يأيت مما حتته خط املحذوف، ونوعه: 
قال تعاىل: نث z y x w v u } مث (سورة األعراف. اآلية: ٤١)

قال تعاىل: نث D C B مث (سورة الواقعة. اآلية: ٨٤)
١٠- ارشح قول ابن مالك اآليت مبينًا ما اشتمل عليه من أحكام: 

لْ يَّهَ وحَ صه  نحو:  اسم،  هو  فيه  حمل للنون  يك  ملَ  إنْ  رُ  ***واألَمْ

١١- ما أقسام احلرف، من حيث االختصاص؟ مثل ملا تقول.
١٢- اذكر العالمات املختصة باملايض واملضارع واألمر ـ مثل ملا تقول.

١٣- ما الفرق بني تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ وضح ما تقول باألمثلة.
١٤- بني األسامء واألفعال، وعالمة كل منها فيام يأيت: 

ـ قد يسود املرء بعمله ـ قيمة كل امرئ ما حيسنه.
ا به. ـ اتبع النظام يف أعاملك، فإين رأيْت النجاح معقودً

ـ اتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه ينظر بنور اهللا.



ـ   ٣٢   ـ

املعرب واملبني
أهداف املوضوع:

: ا عىل أنْ بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ قادرً
 يُميز بني املعرب، واملبني من األسامء.ـ  ١
يوضح املعنى اللغوي واالصطالحي لإلعراب.ـ  ٢
يُعلل ألصالة اإلعراب يف األسامء.ـ  ٣
يُميز بني أقسام االسم املعرب، من حيث التمكن من االسمية وعدمه.ـ  ٤
حيدد أوجه شبه االسم باحلرف.ـ  ٥
يستخرج أسامء أشبهت األفعال يف النيابة عن الفعل، وعدم التأثر بالعامل.ـ  ٦
يستشهد ألسامء أشبهت احلروف يف االفتقار إىل غريها.ـ  ٧
يُميز بني أنواع املبني من األسامء.ـ  ٨
يستخرج كلامت مبنية من نصوص.ـ  ٩
حيدد حاالت بناء الفعل املايض.ـ  ١٠
يوضح أسباب بناء املضارع، عند اتصاله بنوين التوكيد والنسوة.ـ  ١١
يعلل لبناء فعل األمر.ـ  ١٢
حيدد رشوط إعراب الفعل املضارع.ـ  ١٣
يُميز بني املضارع عند اتصاله بنون التوكيد ونون النسوة.ـ  ١٤
يستخرج أفعاالً مبنية يف األمثلة.ـ  ١٥
يعلل لبناء احلروف.ـ  ١٦
حيدد أنواع البناء املشرتكة بني االسم والفعل واحلروف.ـ  ١٧
حيدد أنواع البناء املختصة باالسم واحلرف فقط.ـ  ١٨



ـ   ٣٣   ـ
[املعرب واملبني من األسامء]

(١) ينِ دْ مُ وفِ  ـرُ الْـحُ نَ  مِ بَهٍ  لِشَ بْنِي مَ وَ بٌ  رَ عْ مُ منْهُ  مُ  االسْ ***وَ (ص) 
نْ  مِ لِمَ  سَ ا  مَ  : وَ هُ وَ  ، بُ رَ املُعْ ا  َ أحدمهُ  : قسمنيِ إِىل  ينقسمُ  االسمَ  أنَّ  إىل  يشري  (ش) 
من  بَه  (لشَ بقوله:  نِيُّ  املَعْ وهو   ، احلروفَ أشبَهَ  ما  وهو:  املبني،  والثاينِ  احلروف،  بَهِ  شَ
ـ  املصنفِ  عند  منحرصةٌ  البناء  ةُ  علَّ فَ ؛  احلروفِ من  بٍ  رِّ قَ مُ بَه  لشَ أي:   ( ينِ دْ مُ احلروفِ 
بعد  اللذينِ  البيتنيِ  يف  بَهِ  الشَّ وجوهَ  َاملصنفُ  ع  نوَّ ثمَ  احلرف،  بَه  شَ يف  ـ  تعاىل  اهللا  رمحه 
يف  ا  ً منحرصِ البناءَ  جعلَ  حيثُ  الفاريسِ  عيل  أيب  مذهب  من  قريب  وهذا   ، البيتِ هذا 
ا ترجعُ  هَ نَ معناه، وقد نَصَّ سيبويهِ $ عىل أنَّ علةَ البناءِ كلَّ مَّ بَهِ احلرفِ أو ما تَضَ شَ

بِيع . ه ابن أيب الرَّ رَ كَ بَه احلرف، وممن ذَ إىل شَ
[وجوه شبه االسم باحلرف]

نَا(٢) يف هُ تَــى وَ نَويّ يف مَ عْ الْـــمَ وَ ئْتَنَا يْ جِ مَ عِيِّ يف اسْ ضْ بَهِ الْوَ الشَّ ***كَ (ص) 
ــال(٣) ــارٍ أصِّ ــقَ ــتِ ــافْ ، وكَ ــرٍ ــأثُ تَ بــال ـــل  عْ الْفِ ـــنِ  عَ نِيَابةٍ  ***وكَ

(١) واالسم الواو لالستئناف، االسم: مبتدأ أول، منه: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، 
،وخربه  مبتدأ  ومبني:  األول.  املبتدأ  خرب  وخربه  الثاين  املبتدأ  من  واجلملة  مؤخر،  مبتدأ  معرب: 
حمذوف تقديره: ومنه مبني، لشبه: جار وجمرور متعلق بمبني، من احلروف: جار وجمرور متعلق 

بشبه، أو بمدين، مدين: نعت لشبه، والياء فيه زائدة لإلشباع.
لقرب  ثابت  املبني  ذلك  وبناء  مبني،  اآلخر  وبعضه  معرب،  بعضه  واالسم  البيت:  ومعنى 

شبهه من احلرف.
به: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك كالشبه، الوضعي:  (٢) كالشَّ
ي مضاف وجئتنا:  مَ اسْ نعت للشبه، يف اسمي: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة للوضعي، وَ
مقصود لفظه مضاف إليه، واملعنوي: معطوف عىل الوضعي، يف متى، ويف هنا: جاران وجمروران  

قصد لفظها متعلقان بمحذوف نعت للمعنوي.
ومعنى البيت: والشبه من احلروف مثل الشبه يف االسمني املوجودين يف جئتنا: ومها: تاء 

املخاطب ونا، ومثل الشبه املعنوي يف متى: االستفهامية والرشطية، ويف هنا: اإلشارية.
(٣) وكنيابة: الواو عاطفة، واجلار واملجرور معطوف عىل كالشبه، عن الفعل: جار وجمرور متعلق 
بنيابة، بال تأثر: الباء حرف جر، وال اسم بمعنى غري جمرور بالباء ظهر إعرابه عىل ما بعده، واجلار 
عاطفة،  الواو  وكافتقار:  إليه،  مضاف  وتأثر  مضاف  وال  لنيابة،  نعت  بمحذوف  متعلق  واملجرور 
لإلطالق،  واأللف  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  ال:  وأُصِّ كنيابة،  عىل  معطوف  واملجرور  واجلار 
ا تقديره: هو يعود عىل افتقار، واجلملة يف حمل جر صفة الفتقار. = ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً



ـ   ٣٤   ـ
ةِ مواضع:   عَ بَ بَهِ االسمِ باحلرفِ يف أرْ وهَ شَ جُ (ش) ذكر يف هذين البيتني وُ

 ، واحدٍ حرفٍ  عىل  ا  موضوعً االسمُ  يكونَ  كأن   ، الوضعِ يف  له  هُ  بَهُ شَ فاألول 
بقوله:  أشار  ذلك  وإىل  نَا).  مْ رَ (أَكْ يف  ا)  (نَ كـ  رفنيِ  حَ عىل  أو   ، بْتُ َ رضَ يف  كالتاءِ 
عِ  بَهَ احلرفَ يف الوضْ ئْتَنَا) فالتاء يف جئتنا اسم؛ ألنه فاعل، وهو مبني؛ ألنه أشْ يْ جِ مَ (يف اسْ
هِ باحلرفِ  بَهِ ؛ ألنه مفعول، وهو مبني؛ لشَ ، وكذلك (نا) اسمٌ يف كونه عىل حرفٍ واحدٍ

. يف الوضعِ يف كونهِ عىل حرفنيِ
ا،  موجودً ا  حرفً بَهَ  أشْ ما  ا  أحدمهُ قسامن:  وهو  نَى،  املَعْ يف  له  االسمِ  بَه  شَ والثاين 
 ، رفَ احلَ لشبهها  مبنية  فإهنا  تَى)  (مَ األولِ  فمثالُ  موجودٍ؛  غريَ  ا  حرفً أشبه  ما  والثاين 
 ، مْ مْ أَقُ قُ تَى تَ ؟ وللرشط، نحو: مَ قُومُ تَى تَ يف املعنى؛ فإهنا تستعمل لالستفهام، نحو: مَ
 ، رفٍ موجودٍ؛ ألهنا يف االستفهام كاهلمزة، ويف الرشط كإنْ بِهة حلَِ شْ ويف احلالتني هي مُ
ا كان ينبغي أنْ يوضعَ فلمْ يوضع، وذلك  نَا) فإهنا مبنية لشبهها حرفً ومثالُ الثاين ( هُ
وا  وضعُ كام  عليها،  يدلُّ  حرفٌ  هلا  يوضعَ  أنْ  ا  هَ فحقُّ ؛  املعاينِ من  نىً  عْ مَ اإلشارةَ  ألنَّ 
فبنيت  ذلك؛  ونحو   ،( (لعلَّ ي  جِ وللرتَّ (ليت)،  نِّي  وللتَّمَ (ال)،  وللنهي  ا)،  (مَ للنفي 

ا.  رً دَّ قَ ا مُ أسامءُ اإلشارةِ لشبهها يف املعنى حرفً
 ، ، وذلك كأسامءِ األفعالِ بَههُ له يف النِّيابة عن الفعلِ وعدم التأثر بالعاملِ والثالث شَ
ريه، كام  لُ فيه غَ مَ عْ لُ وال يَ مَ عْ هِ باحلرفِ يف كونه يَ بَهِ : مبني لشَ راكِ دَ ا؛ فَ اكِ زيدً رَ نحو: دَ

أنَّ احلرفَ كذلك.
ا  بً ْ رضَ نحو:   ، بالعاملِ متأثرٌ  وهو  الفعلِ  عن  ناب  عام  تَأثر)  (بال  بقوله:  واحرتز 
بالفعل  منصوبٌ  فإنه   ، بالعاملِ لتأثره  بمبنى؛  وليس  ب)  ِ نَابَ (ارضْ مَ نائب  فإنِّه  ا  دً يْ زَ

ا بالعامل.  ) فليس متأثرً كْ رِ اك) فإنه وإن كان نائبًا عن(أَدْ رَ املحذوف، بخالفِ (دَ
عَ الفعلِ وأسامءَ األفعالِ  ضِ وْ : أنَّ املصدرَ املوضوعَ مَ وحاصلُ ما ذكره املصنفُ
مشاهبته  لعدم  فأعرب  بالعامل؛  متأثر  املصدر  لكن   ، الفعلِ نَابَ  مَ النيِّابَة  يف  ا  اشرتكَ
= ومعنى البيت: ومن الشبه املدين للحروف الشبه املعنوي كالنيابة عن الفعل يف العمل مع عدم التأثر 

بالعامل، وكاالفتقار املتأصل الذي ال يفارقه يف حالة من حاالته، كافتقار املوصول إىل الصلة. 



ـ   ٣٥   ـ
نائبة  أهنا  يف  احلرفَ  ملشاهبتها  فبنيت  بالعامل؛  متأثرة  غري  األفعالِ  وأسامءَ   ، احلرفَ
َل  عن الفعل وغريُ متأثرة به، وهذا الذي ذكره املصنفُ مبني عىل أن أسامء األفعال ال حمَ

، واملسألة خالفية، وسنذكر ذلك يف باب أسامء األفعال. هلا من اإلعرابِ
ال)  أُصِّ (وكافتقار  بقوله:  أشار  وإليه   ، الالزمِ االفتقار  يف  احلرفِ  بَهُ  شَ والرابعُ   
؛  الصلةِ إىل  ا  أحواهلِ سائر  يف  مفتقرة  فإهنا  (الذي)  نحو:  املوصولة،  كاألسامء  وذلك 

ت احلرفَ يف مالزمة االفتقار، فبنيت. فأشبَهَ
الرشط،  وأسامء  املضمرات،  أبواب:  ستَّةِ  يف  يكونُ  البناءَ  أنَّ   : البيتنيِ وحاصلُ 

وأسامء االستفهام، وأسامء اإلشارة، وأسامء األفعال، واألسامء املوصولة.
[املعرب من األسامء وأقسامه]

(١) امَ ضٍ وسُ أرْ فِ كَ بَهِ  الْـحـَرْ نْ شَ مِ لِامَ دْ سَ ا قَ ءِ مَ امَ عْربُ األَسْ ***ومُ (ص) 
؛ فاملعربُ  بَهَ احلرفَ م أن املبني ما أشْ (ش) يريدُ أنَّ املعربَ خالفُ املبني، وقد تقدَّ
، كأرض. وإىل  ، وينقسم إىل صحيحٍ ـ وهو: ما ليس آخره حرف علةٍ بِه احلرفَ شْ ما ملْ يُ
: اسمْ   : لغة يف االسم، وفيه ستُ لغاتٍ ، وسامً امً ،كسُ معتلٍ ـ وهو: ما آخره حرفُ علةٍ
ا. امً بضم السني وكرسها أيضً ـ بضم اهلمزة وكرسها، وسم بضم السني وكرسها، وسُ

وإىل  رو،  مْ وعَ دٍ  يْ كزَ ـ  ف  املنْرصِ وهو  ـ  نَ  كَ أمْ متمكنٍ  إىل  ا  أيضً املعربُ  وينقسم   
؛ فغريُ املتمكنِ  متمكنٍ غري أمكنـ  وهو غري املنرصفـ  نحو: أمحدَ ومساجدَ ومصابيحَ
، وهو قسامن: متمكن أمكن(٢)، ومتمكن غري أمكن(٣). : هو املعربُ هو املبني، واملتمكنُ

(١) معرب: مبتدأ وهو مضاف واألسامء: مضاف إليه، ما: اسم موصول يف حمل رفع خرب املبتدأ، قد 
ا تقديره: هو يعود إىل ما، واجلملة  سلام: قد: حرف حتقيق وسلم فعل ماض وفاعله ضمري مسترت جوازً
ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول واأللف يف سلام لإلطالق، من شبه: جار وجمرور، واحلرف: 
مضاف إليه، كأرض: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك كأرض، 
وسام: الواو عاطفة، سام معطوف عىل أرض جمرور بكرسة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها التعذر.

(٢) املتمكن األمكن هو الذي يدخله التنوين إذا خال من أل واإلضافة، وجير بالكرسة، ويسمى املنرصف.
أضيف،  أو  بأل  اقرتن  إذا  إال  بالكرسة  جير  وال  ن  نَوَّ يُ ال  الذي  هو  األمكن  غري  واملتمكن   (٣)

ويسمى: االسم املمنوع من الرصف.



ـ   ٣٦   ـ
[املعرب واملبني من األفعال]

ا(١) يَ رِ ا: إِنْ عَ عً ارِ ضَ بُوا مُ رَ وأَعْ نيِا بُ  ٍّ يضِ مُ وَ رٍ  أَمْ لُ  ***وفِعْ (ص) 
(٢) تِنْ نْ فُ نَ مَ عْ ُ ريَ نُونِ إناث، كَ نْ مِ ، وَ ٍ بَارشِ كيدٍ مُ نْ نُونِ تَوْ ***مِ

واملبني  ب  املُعْرَ بيان  يف  عَ  َ رشَ األسامءِ،  من  واملبني  املعرب  بيانِ  من  غَ  رَ فَ ملا  (ش) 
 . من األفعالِ

فاألصلُ  ؛  األفعالِ يف  فرعٌ  األسامءِ،  يف  أصلٌ  اإلعرابَ  أنَّ  البرصينيَ  ومذهبُ 
يف الفعل: البناءُ عندهم.

هو  واألولُ   ، األفعالِ ويف  األسامءِ  يف  أصلٌ  اإلعرابَ  أن  إىل  الكوفيونَ  وذهب 
أنَّ  إىل  ذَهبَ  النحويني  بعضَ  أنَّ  البسيط  يف  العِلْجِ  بن  الدين  ضياءُ  لَ  قَ ونَ  ، الصحيحُ

 . ، فرعٌ يف األسامءِ اإلعرابَ أصلٌ يف األفعالِ
واملبني من األفعال رضبان: 

بَ  َ (رضَ نحو:  الفتح،  عىل  مبني  وهو  املايض،  وهو   ، بنائِهِ عىل  قَ  فِ اتّ ما  أحدمها 
، أو ضمريُ رفعٍ متحرك؛ فيسكن. )، ما مل يتصلْ به واوُ مجعٍ ؛ فيضمُ وانْطَلقَ

ب)  ِ ، نحو: (ارضْ هُ مبني، وهو فعلُ األمرِ تُلِفَ يف بنائه، والراجحُ أنَّ والثاين ما اخْ
وهو مبني عند البرصيني، ومعربٌ عند الكوفيني. 

ماض  فعل  بنيا:  أمر،  عىل  معطوف  ومُيض:  إليه،  مضاف  أمر:  مضاف،  وهو  مبتدأ  فعل:   (١)
مبني للمجهول وألف االثنني نائب فاعل، ومجلة (بنيا) يف حمل رفع خرب وأعربوا: فعل وفاعل، 
ا: فعل ماض مبني عىل الفتح يف حمل جزم فعل الرشط  : حرف رشط، عريَ ا: مفعول به إنْ مضارعً

وألفه لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت تقديره: هو.
ي، ونون مضاف، توكيد: مضاف إليه، مبارش: صفة لنون،  رِ (٢) من نون: جار وجمرور متعلق بِعَ
وإناث:  مضاف،  ونون  السابق،  واملجرور  اجلار  عىل  بالواو  معطوف  وجمرور  جار  نون:  ومن 
مضاف إليه وجواب الرشط حمذوف تقديره: أعرب، كريعن: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب 
، مبني  : اسم موصول مفعول به لريعن باعتباره فعالً نْ ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك مثل يرعن، مَ
ا،  عىل السكون يف حمل نصب، فتن: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً

واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول. 



ـ   ٣٧   ـ
 ، التوكيدِ نونُ  به  تتصل  مل  إذا  إال  يعرب  وال  املضارع،  هو  األفعال  من  واملعربُ 
مبني  معها  والفعلُ   ( بَنَّ ِ تَرضْ لْ  (هَ املبارشة:  التوكيد  نون  فمثال  ؛  اإلناثِ نونُ  أو 
، وذلك كام  بْنَ ، فإنْ ملْ تتصلْ به ملْ يُ عىل الفتح، وال فرقَ يف ذلك بني اخلفيفةِ والثقيلةِ
 ، انِنَّ بَ ِ تَرضْ لْ  هَ  : هُ وأصلُ  ،( انِّ بَ ِ تَرضْ لْ  (هَ نحو:  اثنني،  ألفُ  وبينها  بينه  لَ  فَصَ إذا 
األمثال؛  توايل  ةَ  كراهَ ـ  الرفع  نون  وهي  ـ  األوىل  فَتْ  ذِ فحُ ؛  نوناتٍ ثالثُ  فاجتمعتْ 

 . ( انِّ بَ ِ لْ تَرضْ فصار (هَ
مجعٍ  واوُ  التوكيد  نون  وبني  بينه  لَ  فَصَ إذا  املضارعُ  الفعلُ  يُعربُ  وكذلك 
 ( بُنَّ ِ (تَرضْ وأصل  نْدُ  هِ يا  بِنَّ  ِ تَرضْ لْ  وهَ ون،  دُ يْ زَ يا  بُنَّ  ِ تَرضْ لْ  هَ نحو:   ، خماطبةٍ ياء  أو 
 ، بُونَّ ِ تَرضْ فصار،  سبق،  كام  األمثال،  لتوايل  األويل  النون  فحذفت   ،( بُونَنَّ ِ (تَرضْ
؛  بِينَنَّ ِ هُ تَرضْ ) أصلُ بِنَّ ِ )، وكذلك (تَرضْ بُنَّ ِ فحذفت الواوُ اللتقاء الساكنني فصار (تَرضْ

.( بُونَنَّ ففعل به ما فعل بـ(تَرضْ
طَ  َ فَرشَ مبارش)  توكيد  نون  من  عريا  إن  ا  عً ارِ ضَ مُ بقوله: (وأعربوا  املرادُ  هو  وهذا 

بْنيا . رَ منه يكون مَ عْ ه أنه إذا مل يَ  من ذلك، ومفهومُ عْرَ يف إعرابه أنْ يَ
نحو:   ، التوكيدِ نونُ  هُ  تْ َ بَارشَ إذا  إال  يبنى  ال  املضارع  الفعلَ  أن   : مذهبَهُ أنَّ  فعلم   

، وهذا هو مذهب اجلمهور. ) فإنْ ملْ تبارشهُ أعربَ دُ يْ بَنَّ يا زَ ِ لْ تَرضْ (هَ
، سواء اتصلتْ به نونُ التوكيدِ أو مل  بنيّ مع نون التوكيدِ وذهب األخفشُ إىل أنه مَ

م أنه معربٌ وإن اتصلت به نونُ التوكيد. ، ونقل عن بعضهِ تتصلْ
عىل  مبنيّ  معها  والفعلُ   ( بْنَ يَرضْ نَداتُ  ِ (اهلْ  : اإلناثِ نونُ  به  اتصلت  ما  ومثال   
السكون، ونقل املصنفُ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف بعضِ كتبه أنه ال خالفَ يف بناء الفعل 
األستاذُ  نقله  وممن  موجود،  اخلالف  بل  كذلك،  وليس  اإلناث،  نون  مع  املضارع 

أبو احلسن بن عصفور ـ يف رشح اإليضاح.



ـ   ٣٨   ـ
[احلروف كلها مبنية]

نا(١) كَّ لُ يف املبني أَنْ يُسَ األصْ وَ بِنَا للْ تَحقٌّ  سْ مُ فٍ  رْ حَ لُّ  كُ ***وَ (ص) 
(٢) مْ اكِنُ كَ ، والسّ يْثُ ، حَ سِ أينَ أمْ كَ مْ ضَ وَ  ٍ كَرسْ ذُو  وَ تْحٍ  فَ ذُو  نْهُ  مِ ***وَ

، نحو:  ؛ إذ ال يعتورها ما تفتقر يف داللتها عليه إىل إعرابٍ ا مبنيةٌ هَ (ش) احلروفُ كلُّ
) بدون اإلعراب.  نْ (أخذت من الدراهم) فالتبعيض مستفاد من لفظ (مِ

كُ املبني  َرَّ ، وال حيُ واألصلُ يف البناء أن يكونَ عىل السكون؛ ألنه أخفُّ من احلركةِ
اَمَ  وقَ كـ(أينَ   ، فتحةً احلركةُ  تكون  وقد  الساكنني،  التقاء  من  لُّصِ  كالتخَ لسبب  إال 
)، وهو اسم،  يْثُ ، كـ(حَ )(٣)، وقد تكونُ ضمةً ِ ريْ جَ سِ وَ ، كـ(أْمْ )، وقد تكونُ كرسةً وإِنَّ

. ( لْ ، وأجَ بْ ِ مْ وارضْ رتَ به)، وأما السكون، فنحو: (كَ رَ (إذا جَ ) وهو حرفٌ نْذُ و(مُ
االسم  يف  بل  الفعل،  يف  يكون  ال  والضم  الكرس  عىل  البناءَ  أنَّ  به  مثلنا  مما  لِم  وعُ  

، واحلرف(٤). ، والفعلِ : يكونُ يف االسمِ واحلرف، وأن البناءَ عىل الفتحِ أو السكونِ
بمستحق،  (١) كل: مبتدأ، حرف: مضاف إليه، مستحق: خرب املبتدأ، للبنا: جار وجمرور متعلق 
واألصل: مبتدأ، يف املبني: جار وجمرور متعلق باألصل، أن: مصدرية ناصبة، يسكنا: فعل مضارع 
ا تقديره: هو  مبني للمجهول، منصوب بأن، واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً

يعود إىل املبني، وأن ومدخوهلا يف تأويل مصدر خرب املبتدأ، والتقدير: واألصل يف املبني تسكينه.
عن  نيابة  بالواو  مرفوع  مؤخر  مبتدأ  ذو:  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  ومنه:   (٢)
وكرس:  عليه،  معطوف  وذو:  إليه،  مضاف  وفتح:  مضاف،  وذو  الستة،  األسامء  من  ألنه  الضمة 
بمحذوف  متعلق  كأين:  ضم،  وذو  أي  مضاف:  بتقدير  كرس  عىل  معطوف  وضم:  إليه،  مضاف 
خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: وذلك كقولك أين، أمس حيث: معطوفان عىل (أين) بحرف عطف 

حمذوف، والساكن: الواو عاطفة أو لالستئناف، الساكن: مبتدأ، كم: خربه.
: حرف جواب كنعم. ريِْ (٣)  جَ

عىل  بناؤه  يكون  ما  ومنه  السكون،  عىل  بناؤه  يكون  ما  املبنيات  من  أن  والشارح  الناظم  ذكر   (٤)
يف  يقع  واحلذف  احلذف،  البناء  يف  السكون  عن  ينوب  أنه  واعلم  الثالث،  احلركات  من  حركة 
االثنني ألف  إىل  املسند  األمر  والثاين:  اسع،  ارم  اغز  نحو:  اآلخر،  املعتل  األمر  األول  موضعني: 
أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة،نحو: اكتبا، اكتبوا، اكتبي، وأنه ينوب عن الفتح شيئان: أوهلام الكرس، 
وذلك يف مجع املؤنث السامل إذا وقع اسامً لال النافية للجنس نحو: ال مسلامت، وثانيهام الياء، وذلك 
يف مجع املذكر السامل واملثنى إذا وقع أحدمها اسامً لال النافية للجنس نحو: ال مسلمني، وأنه ينوب 
 عن الضم يف البناء شيئان: أحدمها األلف وذلك يف املثنى إذا وقع مناد، نحو: يا حممدان، وثانيهام 

ا، نحو: يا حممدون. الواو، وذلك يف مجع املذكر السامل إذا وقع مناد أيضً



ـ   ٣٩   ـ

أسئلة ومترينات
١- مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدة مع الضبط بالشكل :

( أ ) فعل ماض معتل اآلخر باأللف .
(ب) فعل ماض أسند إىل ألف االثنني .

(جـ) فعل مضارع مبني عىل الفتح .
( د ) فعل مضارع مبني عىل السكون .
(هـ) فعل أمر مبني عىل حذف النون .

( و ) فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة .
٢- ضع خطًا حتت األفعال املبنية فيام يأتى :

قــال ۵ : نث z y x  w v  } |{ ~ ے ¡ 
[النحـل  مث    ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢

  <  ;  :  9  8  76  5  4  3    2  1 نث  اآلية:١٢٥]، 
 BA نث  ،  [٣٢  : اآلية  [األحزاب  مث   E D C B A @ ? > =

K J I H G  F E D C مث [اهلمزة اآليتان :٥،٤] .
٣- هات من األفعال اآلتية فعل األمر وضعه ىف مجلة مفيدة :

( يرجو - يسعى - يقيض - تستغفرون - تتوبان - تؤمنني ) .
ا مناسبًا ىف املكان اخلايل ، مبينًا عالمة بنائه : ٤- ضع حرفً

( أ ) االعتامدُ ..... اهللا واجبٌ .           (ب) ... أديتَ الواجبَ ؟
نى حممدٌ . (جـ) ... يؤدِّ حممدٌ واجبَه .            ( د )  ... يزورَ

(هـ) كانت رحلةُ اإلرساء ... مكة ... بيت املقدس .
( و ) انترص املسلمون ... غزوة بدر .

زْْ بالنجاح .         (حـ)... ينجحُ الكسولُ . فُ ( ز ) ... تؤدِ واجبَك تَ



ـ   ٤٠   ـ
 Q P O N M L  K بْ ما حتتة خطّ ىف قوله  ۵ : نث أعرِ

Z Y X W V U T  S R] مث [النساء/ ١٣٦].
٥- عني األفعال املبنية ونوعها، واألفعال املعربة ونوعها فيام يأيت: 

 U TS R Q PO N M L K  J I  H G نث تعاىل:  قال 
متضِ  وال  فتندم،  هواك  التطع   ،[٨٧ اآلية:  القصص.  مث[سورة   X   W  V

ا حتى تفكر فيه، وعارش الناس باحلسنى تسلم.  أمرً
٦ـ ما سبب بناء احلروف؟ وما األصل يف بنائها؟وما أنواع البناء؟ 

االسم  يف  منها  يشرتك  وما  البناء،  أنواع  من  واحلرف  االسم  خيص  ما  اذكر  ٧ـ 
والفعل واحلرف مع التمثيل. 

٨ ـ هل اإلعراب أصل يف األسامء أو يف األفعال؟ علل ملا تقول.
ـ اذكر مذهب البرصيني والكوفيني يف ذلك، مع ترجيح أحد املذهبني.

٩ـ  ما املعرب من األفعال؟ وما املتفق عىل بنائه منها عند النحويني؟ مثل ملا تذكر.
١٠ـ متى يبنى الفعل املضارع ؟ وما عالمات بنائه؟ مع التمثيل. 

١١ ـ ارشح بيتي ابن مالك اآلتيني مع التمثيل:
واملعنــوي يف متــى ويف هنــا ***كالشبه الوضعي يف اسمي جئتنا
ــال ــقــار أصِّ ــت ــر، وكــاف ــأث ت ***وكنيابــــة عــــن الفعل بـال

١٢ـ عرف املعرب واملبني من األسامء، واذكر أربعة من األسامء املبنية مع التمثيل.
١٣ـ ما علة بناء األسامء؟ اذكر موضعني من وجوه شبه االسم باحلرف مع التمثيل 

ملا تذكر. 
* * *



ـ   ٤١   ـ

[أنواع اإلعراب وعالماته]

أهداف املوضوع:
: ا عىل أنْ بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ قادرً

يوضح أنواع اإلعراب يف األسامء واألفعال.ـ  ١
يوضح العالقة بني اإلعراب، وعالماته.ـ  ٢
حيدد عالمات اإلعراب األصلية.ـ  ٣
ا لألسامء الستة.ـ  ٤ يكتب تعريفا صحيحً
يوضح رشوط إعراب األسامء الستة بعالمات فرعية (باحلروف).ـ  ٥
يُعرب شواهد نحوية واردة يف موضوع األسامء الستة.ـ  ٦
حيدد رشوط إعراب (ذو - فو) باحلروف.ـ  ٧
يوضح اللغات الواردة يف األسامء الستة.ـ  ٨
يوضح تعريف املثنى وامللحق به.ـ  ٩
يوضح عالمات إعراب املثنى.ـ  ١٠
يُبني مذاهب النحويني يف إعراب املثنى.ـ  ١١
حيدد امللحق باملثنى.ـ  ١٢
يُبني رشوط إعراب امللحق باملثنى باحلروف.ـ  ١٣
يُميز بني املثنى وامللحق به.ـ  ١٤
يعرب أمثلة مشتملة عىل مثنى وملحق باملثنى.ـ  ١٥
ا إىل مثنى ويُبني ما حدث من تغيري.ـ  ١٦ حيول مفردً
يوضح املثنى وامللحق به يف األمثلة.ـ  ١٧



ـ   ٤٢   ـ

ا(١) ابَ أَهَ لَنْ   : وُ نَحْ  ، فِعْلٍ وَ مٍ  السْ ابَا رَ لَنْ إعْ عَ بَ اجْ النَّصْ عَ وَ فْ الرَّ ***وَ (ص) 
ا(٢) مَ زِ لُ بِأَنْ ينْجَ عْ صَ الْفِ صِّ دْ خُ قَ امَ كَ رِّ  باجلَ ص  صِّ خُ دْ  قَ مُ  االسْ ***وَ
(٣) ْ يَرسُ هُ  بْدَ عَ اهللا  رُ  ذِكْ ـ:  كَ ا،  ً كَرسْ رْ جُ ا وَ تْحً بَنْ فَ انْصِ مٍّ وَ عْ بِضَ فَ ارْ ***فَ
(٤) رْ نِي نَمِ و بَ ا أخُ : جَ ، نحوُ نُوبُ يَ كِرْ ذُ ا  مَ  ُ ريْ غَ وَ  ، ٍ كنيِ بِتَسْ مْ  زِ اجْ ***وَ

 (ش) أنواع اإلعراب أربعة: الرفع، والنصب، واجلر، واجلزم؛ فأما الرفع والنصب 
.( ا لنْ يقومَ إِنَّ زيدً ، وَ دٌ يقومُ يْ فيشرتك فيهام األسامء واألفعال، نحو: (زَ

(١) الرفع: مفعول به أول الجعلن مقدم عليه، والنصب: معطوف عليه، اجعلن: فعل أمر مبني 
الجعلن،  ثان  مفعول  ا  إعرابً وجوبًا،  مسترت  والفاعل  اخلفيفة،  التوكيد  بنون  التصاله  الفتح  عىل 
السم: جار وجمرور متعلق بإعرابا، وفعل: معطوف عىل اسم، نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: 
واأللف  بلن  منصوب  مضارع  فعل  أهابا:  واستقبال،  ونصب  نفي  حرف  لن:  نحو:  وذلك 

ا تقديره: أنا. لإلطالق، والفاعل مسترت وجوبً
(٢) االسم: مبتدأ، قد: حرف حتقيق، خصص: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري 
مسترت جوازًا تقديره: هو يعود إىل االسم، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، باجلر: جار وجمرور متعلق 
مبني  ماض  فعل  خصص:  حتقيق،  حرف  قد:  مصدرية،  وما  جر،  حرف  الكاف  كام:  بخصص، 
للمجهول، الفعل: نائب فاعله، وما ومدخوهلا يف تأويل مصدر جمرور بالكاف، أي: كتخصيص، 
بأن: الباء حرف جر أن: حرف مصدري ونصب، ينجز ما: فعل مضارع منصوب بأن، الفاعل ضمري 
ا تقديره: هو يعود إىل الفعل، وأن ومدخوهلا يف تأويل مصدر جمرور بالباء أي: باالنجزام.  مسترت جوازً
(٣) ارفع: فعل أمر، بضم: جار وجمرور، وانصبن: الواو عاطفة، انصب فعل أمر مبني عىل الفتح 
ر: الواو عاطفة،  ا: منصوب عىل نزع اخلافض، أي: بفتح، وجُ التصاله بنون التوكيد اخلفيفة، فتحً
ا: منصوب عىل نزع اخلافض، كذكرُ اهللاِ عبدهَ يرس: الكاف حرف جر وجمروره  ر فعل أمر، كرسً جُ
حمذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك كقولك، ذكر: مبتدأ ولفظ اجلاللة مضاف إليه من إضافة 
ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  ويرس  إليه،  مضاف  والضمري  لذكر  به  مفعول  وعبد  لفاعله،  املصدر 

ا تقديره: هو، عائد عىل ذكر اهللا واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ. مسترت جوازً
الواو  جار وجمرور، متعلق به، وغري:  بتسكني:  الواو عاطفة، اجزم فعل أمر،  واجزم:   (٤)
لالستئناف، غري: مبتدأ، ما: اسم موصول مضاف إليه مبني عىل السكون يف حمل جر، ذكر: فعل 
ا واجلملة يف حمل رفع خرب  ماض مبني للمجهول، ينوب: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت جوازً
غري، نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: وذلك نحو، جا: فعل ماض قرص للرضورة، أخو: فاعل 
مرفوع بالواو ألنه من األسامء الستة وأخو مضاف وبني: مضاف إليه جمرور بالياء ألنه مجع مذكر 

سامل، وبني مضاف ونمر: مضاف إليه جمرور بالكرسة الظاهرة، وسكن للوقف.   



ـ   ٤٣   ـ
نحو:  باألفعال،  فيختصُّ  اجلزم  وأما  ـ  بزيدٍ  ـ  نحو:  باألسامء،  فيختص  اجلر  وأما 

. بْ ِ ملْ يَرضْ
والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، واجلر يكون بالكرسة، واجلزم يكون 
بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبًا عنه، كام نابت الواو عن الضمة يف (أخو) والياء 
رُ بعد هذا مواضعَ النيابة. كُ يَذْ سَ عن الكرسة يف (بني) من قوله: (جا أخو بني نمر) وَ

[إعراب األسامء الستة]
(١) فْ امَ أَصِ نَ األَسْ ا مِ رْ بِيَاءٍ مَ رُ واجْ بَنَّ بِاأللِفْ ، وانْصِ اوٍ عْ بِوَ فَ ***وارْ (ص) 

امَّ سبق ذكره، واملراد باألسامء التي سيصفها:  بُ بالنيابة عَ رَ عْ عَ يف بيان ما يُ َ  (ش) رشَ
بالواو،  ترفع  فهذه  ؛  مالٍ وذُو   ، وهُ وفُ  ، وهنٌ  ، مٌ وحَ  ، وأخٌ  ، أبٌ وهي:  الستة،  األسامء 
نحو:  بالياء،  وجتر  أباه)،  (رأيْت  نحو:  باأللف،  وتنصب   ،( زيدٍ أبو  (جاء  نحو: 
). واملشهورُ أهنا معربة باحلروف؛ فالواو نائبة عن الضمة، واأللف نائبة  تُ بِأَبِيهِ رْ رَ (مَ
عن الفتحة، والياء نائبة عن الكرسة، وهذا هو الذي أشار إليه املصنف بقوله: (وارفع 
ةٍ عىل الواو واأللف والياء؛  رَ دَّ قَ بواوـ  إىل آخر البيْت) والصحيحُ أهنا معربة بحركاتٍ مُ
بكرسة  واجلر  األلف،  عىل  مقدرة  بفتحة  والنصب  الواو،  عىل  مقدرة  بضمة  فالرفع 
ذكره. سبق  مما  يشء  عن  يشء  نُبْ  يَ مل  الصحيحِ  املذهبِ  هذا  فعىل  الياء؛  عىل  مقدرة 

ا تقديره أنت، بواو:  (١) وارفع: الواو لالستئناف، ارفع: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبً
بنون  التصاله  الفتح  عىل  مبني  أمر  فعل  وانصب  عاطفة،  الواو  وانصبن  به،  متعلق  وجمرور  جار 
ا  التوكيد الثقيلة، وهي حرف مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب وفاعله ضمري مسترت وجوبً
تقديره: أنت، باأللف: جار وجمرور متعلق بانصب، واجرر: الواو عاطفة، اجرر: فعل أمر مبني 
ما:  باجرر،  متعلق  وجمرور  جار  بياء:  أنت،  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  ا  وجوبً السكون  عىل 
موصولة، مفعول به، من األسام :جار وجمرور متعلق بأصف، أصف: فعل مضارع وفاعله ضمري 
حمذوف  والعائد  املوصول  صلة  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال  واجلملة  أنا،  تقديره:  ا  وجوبً فيه  مسترت 

تقديره: الذي أصفه.



ـ   ٤٤   ـ
[إعراب ذو وفم]

ا(١) انَ بَ منه  ِيمُ  املْ يْثُ  حَ مُ  الفَ وَ انا بَةً أَبَ حْ اكَ ـ ذُو ـ إنْ صُ نْ ذَ ***مِ (ص) 
 ، مٌ رُّ بالياءِ ـ ذُو، وفَ َ ، وجتُ بُ باأللفِ نْصَ عُ بالواو، وتُ فَ رْ (ش) أي: من األسامءِ التي تُ
ولكن يشرتط يف (ذو) أن تكون بمعنى صاحب، نحو: (جاءين ذُو مال) أي: صاحبُ 
، واحرتز بذلك عن (ذو)  بَةً حْ مَ صُ هَ ا) أي: إنْ أَفْ انَ بَةً أبَ حْ ، وهو املراد بقوله: (إنْ صُ مالٍ
بمعنى  (ذي)  مثل:  تكونُ  فال  الذي؛  بمعنى  هي  بل   ، بَةً حْ صُ مُ  هِ فْ تُ ال  فإهنا  الطائية؛ 
 ، امَ اءين ذُو قَ ا، ونصبًا، وجرا، ونحو: (جَ ا الواوُ رفعً هَ ، وآخرُ صاحب، بل تكون مبنيَّةً

)، ومنه قوله:  امَ و قَ تُ بِذُ رْ رَ مَ ، وَ امَ ورأيْت ذُو قَ
انِيَا(٢) فَ ا كَ مْ مَ هُ نْدَ نْ ذُو عِ بِيَ مِ سْ فَحَ مْ يتُهُ لَقِ ونَ  ُ ــورسِ مُ امٌ  كِرَ ا  ***فإمَّ

ه،  وُ فُ ا  (هذَ نحو:  منه،  امليمِ  الُ  وَ زَ فِ  رُ األحْ هبذه  الفم  إعراب  يف  طُ  َ رتَ يُشْ وكذلك 
أي:  ا)  انَ بَ نْهُ  مِ املِيمُ  يْثُ  حَ مُ  (الفَ بقوله:  أشار  وإليه  فِيِه)؛  إىل  ونَظَرتُ   ، فاهُ ورأيْت 
 ، مٌ ا فَ ذَ ، نحو: (هَ بَ باحلركاتِ رِ لْ منه أُعْ زُ انفصلت منه امليم، أي: زالت منه؛ فإنْ ملْ تَ

. ( مٍ ، ونَظَرتُ إىل فَ امً ورأيْت فَ
(١) من ذاك: من ذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم والكاف حرف خطاب، ذو: مبتدأ 
ضمري وفاعله  ماض  فعل  أبان:  أبانا:  ألبان،  مقدم  به  مفعول  صحبة:  رشط،  حرف   : إنْ مؤخر، 

ا تقديره: هو يعود إىل ذو: وهو فعل الرشط يف حمل جزم واجلواب حمذوف تقديره:   مسترت فيه جوازً
: معطوف عىل ذو، حيث: ظرف مكان، امليم: مبتدأ، منه:  إن أبان ذو صحبة فارفعه بالواو، والفمُ
امليم،  عىل  يعود  مسترت  ضمري  والفاعل  انفصل  معناه  ماض  فعل  بانا:  ببان،  متعلق  وجمرور  جار 

واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جر بإضافة، حيث: إليها.  
(٢) اللغة: كرام: مجع كريم، مورسون: ذوو ميرسة وغنى.

إما  تقديره:  السياق،  يفرسه  حمذوف  لفعل  فاعل  كرام:  ورشط،  تفصيل  حرف  إما:  اإلعراب: 
مذكر  مجع  ألنه  الضمة  عن  نيابة  الواو  رفعه  وعالمة  مرفوع  لكرام،  نعت  مورسون:  كرام،  لقيني 
سامل، لقيتهم: فعل وفاعل ومفعول به، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب تفسريية، فحسبي: الفاء 
مبني  إليه،  مضاف  املتكلم  وياء  مقدم،  خرب  كاف  بمعنى  اسم  حسب:  الرشط،  جواب  يف  واقعة 
عىل الفتح يف حمل جر، من: حرف جر ذو: اسم موصول بمعنى الذي مبني عىل السكون يف حمل 
جر، عندهم: عند ظرف متعلق بمحذوف صلة املوصول، وضمري الغائبني مضاف إليه، ما: اسم 

موصول مبتدأ مؤخر، كفانيا: كفى فعل ماض، والنون للوقاية ، وياء املتكلم مفعول به. 
الشاهد فيه: (فحسبي من ذو عندهم)، فإن (ذو) يف هذه العبارة اسم موصول بمعنى الذي مبنية عىل 
السكون يف حمل جر، وأهنا جتيء بالواو يف حالة الرفع وحالة النصب وحالة اجلر، فلزمت حالة واحدة. 



ـ   ٤٥   ـ
[ اللغات الواردة يف أب، وأخ، وحم، وهن]

(١) نُ سَ ريِ أَحْ ا األَخِ ذَ والنَّقْصُ يف هَ نُ ، وهَ مٌ ـ كذاكَ ، حَ ، أخٌ ***أبٌ (ص) 
(٢) رُ هَ أَشْ هنَّ  نَقْصِ نْ  مِ ا  هَ ُ قَرصْ وَ رُ ـدُ نـْ يَ الِيَيْــهِ  وتَ أبٍ  يفِ  ***وَ

ذكرمها،  سبق  نِ  يْ اللذَ وفم)  (ذو،    ْرَ جمَ ْري  جتَ ًا)  ومحَ ا،  وأخً (أبًا،  أن  يعني  (ش) 
ا، ورأيْت  ُوهَ وهُ ومحَ رُّ بالياء، نحو: (هذا أبوه وأخُ َ بُ باأللف، وجتُ نْصَ عُ بالواو، وتُ فَ ْ رتُ فَ
هذه  يف  املشهورة  اللغة  هي  وهذه  ا)  ِيهَ ومحَ وأخيه  بأبيه  ومررت  ا،  َاهَ ومحَ وأخاه  أباه 

  . يَنيِ رَ الثالثة، وسيذكر املصنف يف هذه الثالثة لغتني أُخْ
يف  يكون  وال  النون،  عىل  الظاهرة  باحلركات  بَ  رَ عْ يُ أن  فيه  فالفصيحُ   ( نُ وأما (هَ
وإليه   ( زيدٍ هبَنِ  رتُ  رْ مَ وَ  ، زيدٍ نَ  هَ ورأيْت   ، زيدٍ هنُ  (هذا  نحو:  علة،  حرف  آخره 
نُ من اإلمتام،  سَ ) أحْ نٍ ) أي :النقصُ يف (هَ نُ سَ أشاربقوله: (والنقص يف هذا األخري أحْ
) وأنكر  نِيهِ ، ونظرتُ إىل هَ نَاهُ ه، ورأيْت هَ نُوُ واإلمتام جائز لكنه قليل جدا، نحو: (هذا هَ
ةٌ  جَّ ظَ حُ فِ نْ حَ وجٌ بحكاية سيبويهِ اإلمتامَ عن العرب، ومَ ْجُ اءُ جواز إمتامه، وهو حمَ رَّ الفَ

نْ ملْ حيفظ. عىل مَ
 وأشار املصنفُ بقوله: (ويف أب وتالييه يندر ـ إىل آخر البيت) إىل اللغتنيِ الباقيتنيِ 
، وهو حذف الواو واأللف   اللغتنيَ النقصُ دَ ) فإحْ يف (أب) وتالييهـ  ومها (أخ، وحمٌ
هُ  وأخُ هُ  أبُ نحو: (هذا  وامليم،  واخلاء  الباء  عىل  الظاهرة  باحلركات  واإلعرابُ  والياء، 

ه ومحِها) وعليه قوله:  هُ ومحَها، ومررت بأبِه وأخِ هُ  وأخَ بَ ُها، ورأيْت أَ ومحَ
(٣) مْ لَ ــام ظَ ــهُ فَ ــابِهْ أَبَ ــنْ يُشَ مَ وَ مْ رَ الكَ يف  يٌّ  ــدِ عَ   تَدَ اقْ ـهِ  ***بِأَبـِ

(١) أب: مبتدأ، أخ، حم: معطوفان عىل أب بحرف عطف حمذوف، كذاك: جار وجمرور متعلق 
: الواو عاطفة وهن مبتدأ خربه حمذوف تقديره: وهن كذاك، والنقص:  نُ هَ بمحذوف خرب املتبدأ، وَ
اسم  من  بيان  عطف  أو  بدل  األخري:  بأحسن،  أو  بالنقص  متعلق  وجمرور  جار  هذا:  يف  مبتدأ،   

اإلشارة، أحسن: خرب املبتدأ.
(٢) ويف أب: جار وجمرور متعلق بيندر، وتالييه: معطوف عىل أب جمرور بالياء ألنه مثنى، يندر: 
عاطفة،  الواو  وقرصها:  النقص،  إىل  يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل 
قرص: مبتدأ، والضمري مضاف إليه، من نقصهن: من نقص جار وجمرور متعلق بأشهر، والضمري 

مضاف إليه، أشهر: خرب املبتدأ.
(٣)    البيت لرؤبة بن العجاج يمدح عدي بن حاتم الطائي.

اإلعراب: بأبه: جار وجمرور متعلق باقتد، وأب مضاف والضمري مضاف إليه، اقتد عدي:=



ـ   ٤٦   ـ
أي :يندر  يندر)  وتالييه  أب  قال: (ويف  وهلذا  وتالييه،  يف(أب)  نادرةٌ  اللغةُ  وهذه   
وجرا،  ونصبًا،  ا،  رفعً باأللف:  يكون  أن  وتالييه  (أب)  يف    األخرَ واللغة  النقص، 
اهُ  وأَخَ اهُ  بِأَبَ تُ  رْ رَ ومَ ا،  َاهَ ومحَ اهُ  وأخَ اهُ  أبَ ورأيْت  ا،  َاهَ ومحَ اهُ  وأخَ اهُ  أبَ (هذا  نحو: 

ا)، وعليه قول الشاعر:  َاهَ محَ وَ
ايتاها(١) ــدِ غَ ـــا يف املَْجْ لَغَ ــدْ بَ قَ ـا أَبَـــاهَ وأَبَــــا  ــــا  اهَ أبَ ***إنّ 

، وهذه  رُ يف املقصورِ دَّ قَ ةٌ عىل األلف كام تُ رَ فعالمة الرفع والنصب واجلرِّ حركةٌ مقدَّ
. اللغة أشهرُ من النقصِ

ا أنْ تكونَ بالواو  رهَ هَ : أشْ وحاصلُ ما ذكرهُ أنَّ يف (أب، وأخ، وحم) ثالث لغاتٍ
األحرفُ  منها  فَ  ذَ ْ حتُ أن  والثالثة  ا،  مطلقً باأللف  تكون  أن  والثانية  والياء،  واأللف 
والثانية:   ، األشهرُ وهو   ، النقصُ ا  َ امهُ دَ إحْ لغتني:   ( نٍ (هَ يف  وأنَّ   ، نادرٌ وهذا   ، الثالثةُ

. ، وهو قليلٌ اإلمتامُ

= فعل وفاعل، يف الكرم: جار وجمرور متعلق باقتد، ومن: اسم رشط جازم مبتدأ، يشابه: فعل 
مضارع فعل الرشط جمزوم، وفاعله مسترت، أبه: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة عىل لغة النقص، 
واهلاء: مضاف إليه، فام: الفاء واقعة يف جواب الرشط وما نافية، ظلم: فعل ماض وفاعله ضمري 
ا واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، ومجلة الرشط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ. مسترت جوازً

ا باحلركات الظاهرة. الشاهد فيه: (أبه) حيث جاء عىل لغة النقص يف املوضعني ومعربً
(١) اإلعراب: إن: حرف توكيد ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، أباها: اسم إن منصوب بفتحة مقدرة 
عىل األلف ومضاف إليه، وأبا: معطوف منصوب بفتحة مقدرة عىل األلف، أباها: الثالثة مضاف 
إليه جمرور بكرسة مقدرة عىل األلف، ومضاف إليه، قد: حرف حتقيق، بلغا: بلغ فعل ماض وألف 
االثنني فاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب إن، يف املجد: جار وجمرور متعلق ببلغ، غايتاها: مفعول به 
منصوب بفتحة مقدرة عىل األلف منع من ظهورها التعذر وضمري الغائبة مضاف إليه، وذلك عىل 
لغة من يلزم املثنى األلف، واملراد بالغايتني: املبدأ والنهاية، أو هناية جمد النسب، وهناية جمد احلسب.

بحركات  وتعرب  القرص،  لغة  عىل  الثالثة  األحوال  يف  باأللف  جاء  حيث  فيه: (أباها):  الشاهد 
مقدرة عىل األلف.



ـ   ٤٧   ـ
الرشوط العامة يف إعراب األسامء الستة باحلروف 

تِال(١) اعْ ا  ذَ أَبِيكَ  و  أخُ كجا  يا،  للْ نَ ال فْ ابِ أَنْ يُضَ رَ عْ ا اإلِ طُ ذَ ْ ***ورشَ (ص) 
ا أربعة:  وفِ رشوطً رُ  (ش) ذكر النحويون إلعراب هذه األسامء الستة باحلُ

تعرب  حينئذ  فإهنا  تضاف؛  أال  من  بذلك  واحرتز  مضافة،  تكون  أن  أحدها: 
. ( ، ورأيْت أبًا، ومررتُ بأبٍ ا أَبٌ ذَ باحلركات الظاهرة، نحو: (هَ

فإن  )؛  ُوهُ ومحَ وأخوهُ  زيدٍ  أبو  (هذا  نحو:  املتكلم،  ياء  غري  إىل  تضاف  أن  الثاين: 
تُ  رْ رَ ، ومَ ة، نحو: (هذا أيب، ورأيْت أيبِ رَ دَّ قَ أضيفت إىل ياء املتكلم أعربت بحركات مُ

ب به حينئذ. وف، وسيأيت ذكر ما تُعْرَ رُ ) ومل تعرب هبذه احلُ بِأَيبِ
ة، فإهنا حينئذٍ تعربُ  رَ غَّ صَ ة، واحرتز بذلك من أن تكون مُ َ ربَّ كَ الثالث: أن تكون مُ
 ، مالٍ يَّ  وَ وذُ  ، زيدٍ  َّ أُيبَ ورأيْت   ، مالٍ يُّ  وَ وذُ  ، زيدٍ  ُّ أُيبَ هذا  نحو:  الظاهرة،  باحلركات 

. يِّ مالٍ وَ ، وذُ ِّ زيدٍ ومرت بأُيبَ
؛ فإن كانت  ثَنَّاةً الرابع: أن تكون مفردة، واحرتز بذلك من أن تكون جمموعة أو مُ
م،  هُ اءَ أبَ ورأيْت   ، ينَ دِ يْ الزَّ اءُ  آبَ (هؤالءِ  نحو:  الظاهرة،  باحلركات  أعربت  جمموعةً 
ا، وبالياء جرا  ثَنَّاة أعربت إعرابَ املثنى: باأللف رفعً م)، وإن كانتْ مُ ائِهِ رتُ بِآبَ رَ ومَ

ه) . يْ وَ تُ بأَبَ رْ رَ ، ومَ هِ ، ورأيْت أَبَويْ ا زيدٍ وَ ونصبًا، نحو: (هذان أَبَ
 ، ِ لَنيْ األَوَّ الرشطنيِ    وَ سِ األربعة  هذه  من  ـ  تعاىل  اهللا  رمحه  ـ  املصنف  يذكر  ومل   
نَ ال لليَا) أي: رشط إعراب هذه  فْ ثم أشار إليهام بقوله: (ورشط ذا اإلعراب أنْ يُضَ
اف إىل غريِ ياء املتكلم؛ فَعلم من هذا أنَّه البد من إضافتها،  األسامء باحلروف أن تُضَ

وأنه البد أن تكون (إضافتها) إىل غري ياء املتكلم.
مصدري  حرف  أن:  بيان،  عطف  أو  بدل  اإلعراب:  إليه،  مضاف  ذا:  مبتدأ،  رشط:   (١)
النسوة  بنون  التصاله  السكون؛  عىل  مبني  وهو  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل  يضفن:  ونصب، 
ونون النسوه ضمري مبنى يف حمل رفع نائب فاعل يف حمل نصب بأن وأن ومدخوهلا مصدر مؤول 
كجا:  للياء،  ال  اسم  لكل  تقديره:  حمذوف  عىل  معطوف  لليا:  عطف،  حرف  ال:  املبتدأ،  خرب 
حمذوف  ملبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  واملجرور  واجلار  حمذوف  واملجرور  جر  حرف  الكاف 
أبيك:  من  وأيب  مضاف  وهو  جاء  فاعل  أخو:  ماض،  فعل  وجاء  كقولك:  وذلك  والتقدير: 
وهو  باأللف،  منصوب  حال  ذا:  إليه،  مضاف  املخاطب  وضمري  بالياء  جمرور  إليه  مضاف 
 مضاف، اعتال: مضاف إليه، ومعنى البيت: ورشط هذا اإلعراب: كوهنا مضافة إىل أي اسم من 

األسامء ال لياء املتكلم. 



ـ   ٤٨   ـ
قوله:  يف  الضمري  أن  وذلك  كالمه،  من  اآلخران  الرشطان  يفهم  أن  ويمكن   
بَقَ ذكرها، وهو مل يذكرها إال مفردة مكربة؛ فكأنه  ) راجعٌ إىل األسامء التي سَ نَ فْ (يُضَ

قال: ورشط ذا اإلعراب أن يضاف أبٌ وأخواتُه املذكورة إىل غري ياء املتكلم. 
، بل إىل اسم جنسٍ  رٍ مَ ضْ واعلم أن (ذُو) ال تستعمل إال مضافة، وال تضاف إىل مُ

)؛ فال جيوز (جاءين ذو قائم) . ة، نحو: (جاءين ذُو مالٍ فَ ظاهرٍ غري صِ
* * *



ـ   ٤٩   ـ

أسئلة ومترينات
١- اجعل كلَّ كلمة من الكلمتني اآلتيتني ىف ثالث مجل ، بحيث تكون ىف األوىل 
معربة باحلروف ، وىف الثانية معربة باحلركات الظاهرة ، وىف األخرية معربة باحلركات 

املقدرة : ( أب - أخ) .
٢- ضع ىف املكان اخلايل اسامً مناسبًا من األسامء الستة :

(ب) كلُّ فتاةٍ بــ ... معجبة . ( أ ) إنَّ ... املروءة حمبوبٌ .   
(د) احلديث ... شجون . (جـ) املؤمن جيبُّ لــ ... ما حيب لنفسه . 

(هـ) تـجـنَّب أنْ تضعَ لقمةَ احلرام ىف ... .
٣- عنيِّ كلَّ اسم من األسامء الستة فيام يأتى وبني عالمة إعرابه :

( أ ) ضع يدك عىل فيك عند التثاؤب .      (ب) انصح أخاك باحلسنى .
(جـ) أخوك املؤمن حيبُّ لك اخلري .      (د) ذو العلم عزيز بني الناس .

نْ ذي اخللق الرفيع .      (و) ال ترفع صوتك عىل صوت أبيك . (هـ) اقرتب مِ
٤- أعرب ما حتته خطِّ فيام يأتى : قال ۵ : نث { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ¼ » º    ¹ ¸ ¶ μ  ´³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥
ÍÌ مث       Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½
z  y x w v u } |{مث [يوسف: ٥٩] ،   t [النساء: ١١] ، نث
نث Ò Ñ Ð Ï Î   مث [يوسف: ٧٨] ، نث Z ] \ [ مث [يوسف: ١٠٠] ،
 B A مث [الكهف: ٩٤] ، نث  ¾ ½ ¼  »  º ¹ ̧  ¶ μ نث
 ¾ ½ ¼ »        º ¹ مث [مريم: ٢٨] ، نث L K J          I H G  F E           D C
¿  مث [األحزاب: ٤٠] ، نث Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î      Í Ì مث [عبس: ٣٤  ، ٣٥] ،

نث t s r q p o n  m            l k j   i مث [التكوير: ١٩ ، ٢٠] .



ـ   ٥٠   ـ
٥ـ اذكر الشاهد يف األبيات اآلتية، وأعرب ما حتته خط: 

فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا لقيتهم مــورسون  كرام  ***فإما 
ظلم فــام  ــهُ  ـ أبَ يشابهْ  ــن  وم ***بأبــه اقتد عـــديٌّ يف الكرم
غايتاها املجــد  يف  بلغــا  قــد  أباهــا وأبـــــا  أباهـــــا  ***إن 

٦- جاءين ذو مالٍ ـ جاءين ذو قام.
(ذو) يف اجلملة األوىل معربة، ويف اجلملة الثانية مبنية، فلامذا؟

٧- اذكر أنواع اإلعراب، وعالماته األصلية، وبني ما هو خاص باالسم، وما هو 
خاص بالفعل، وما هو مشرتك بينهام مع التمثيل.

ا ما يرتتب عىل ذلك، وما  ٨- بني آراء النحويني يف إعراب األسامء الستة، موضحً
رشوط إعراهبا باحلروف عىل املشهور، مع التمثيل. 

٩- ما الفصيح يف إعراب (هن)؟ وما رأي: الفراء وسيبويه يف إمتامه؟ وأي الرأيني 
ثِّل. أرجح؟ مَ

١٠- ارشح قول ابن مالك اآليت واستنتج منه إعراب األسامء الستة: 
ف واجرر بياء ما من األســام أصِ ***وارفــع بواو، وانصبــنَّ باأللف

١١- أعرب ما حتته خط فيام يأيت: 
 قال تعاىل: نث p    o n   m l     k j i h g مث 
                                                [سورة ص. اآلية: ٢٣].

 قال الشاعر: 
لينفعك نفســـه  يـــرض  ومن  ***إن أخاك الصدق من كان معك

قال تعاىل عىل لسان إبراهيم  نث . /    0     1 2 3    مث
[سورة: الشعراء. اآلية: ٨٦]. 

نث Ó Ò  Ñ Ð Ï Î      Í Ì مث       [سورة عبس. اآليتان: ٣٥،٣٤].
١٢- اذكر اللغات الواردة عن العرب يف إعراب (أب، أخ، حم) مع بيان األشهر 

والنادر منها، مع التمثيل.
* * *



ـ   ٥١   ـ
[إعراب املثنى وما أحلق به] 

ال(١) صِ وُ ا  افً ضَ مُ مرٍ  ضْ بِمُ ا  إِذَ وكِال املْثَنَّى،  فع  ارْ ***باألَلِفِ  (ص) 
(٢) ِانِ ْريَ جيَ  ِ نَتَــنيْ وابْ  ِ ـنيْ نـَ كابْ نَانِ واثنَتَانِ ، اثْ اكَ ــذَ تَا كَ ***كِلْ
(٣) دْ أُلِفْ تْحٍ قَ بًا بعد فَ را ونَصْ جَ ِيعِها األَلِفْ لُف الْيَا يف مجَ ْ ختَ ***وَ

احلركات،  عن  احلروفُ  فيه  تنوبُ  مما  أنَّ  ـ  تعاىل  اهللا  رمحه  ـ  املصنفُ  ذكر  (ش) 
 : هُ دُّ األسامء الستة، وقد تقدم الكالم عليها، ثم ذكر املثنى، وهو مما يعرب باحلروف، وحَ
ثلِه عليه). طْف مِ (لفظ دالٌّ عىل اثنني، أو اثنتني، بزيادة يف آخره، صالح للتجريد، وعَ
) واأللفاظُ املوضوعة  لُ يف قولنا: (لفظ دال عىل اثنني) املثنى، نحو: (الزيدانِ فيدخُ
ع، وخرج بقولنا: (صالح  فْ نحو: شَ ع)، وخرج بقولنا: (بزيادة)،  فْ نحو: (شَ الثنني، 
) وخرج  للتجريد)، نحو: (اثنان) فإنه ال يصلح إلسقاط الزيادة منه؛ فال تقول: (اُثْنٌ
فإنه  ؛  يْنِ رَ مَ اْلقَ كَ عليه،  غريه  وعطف  للتجريد  لَحَ  صَ ما  عليه)  مثله  طْفِ  (وعَ بقولنا 
ايره ال مثله، نحو: قمر وشمس،  غَ عْطَف عليه مُ صالح للتجريد، فتقول: قمر، ولكن يُ

. ( نِ يْ رَ مَ وهو املقصود بقوله: (القَ

(١) باأللف: جار وجمرور متعلق بارفع، ارفع: فعل أمر، املثنى: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة 
عىل األلف، وكال: معطوف عىل املثنى، إذا :ظرف للزمان املستقبل، بمضمر: جار وجمرور متعلق 
ا: حال من الضمري املسترت يف وصل، وصال: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب  بوصل، مضافً
ا تقديره: هو يعود إىل كال، ومجلة الفعل ونائب فاعله يف حمل جر بإضافة  فاعله ضمري مسترت جوازً

ا إليه فارفعه باأللف.  لَ كال بالضمري مضافً صِ إذا إليها، وجواهبا حمذوف تقديره: إذا وُ
معطوف  واثنتان  مبتدأ  اثنان:  خرب،  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  كذاك:  مبتدأ،  كلتا:   (٢)
يف  االثنني  ألف  هو  الذي  الضمري  من  حال  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  كابنني:  عىل(اثنان)، 
االثنني  وألف  النون،  بثبوت  مرفوع  مضارع  فعل  جيريان:  ابنني،  عىل  معطوف  وابنتني:  جيريان، 

فاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
(٣) وختلف: فعل مضارع، اليا: فاعل، يف مجيعها: اجلار واملجرور متعلق بتخلف، ومجيع مضاف 
بعد:  عليه،  معطوف  ونصبًا:  ألجله،  مفعول  ا:  جرً به،  مفعول   : األلف  إليه،  مضاف  والضمري 
: فعل ماض مبني  ظرف متعلق بتخلف، وهو مضاف وفتح: مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، أُلِفْ
للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو يعود عىل فتح، واجلملة يف حمل جر صفة لفتح.



ـ   ٥٢   ـ
باأللف،  فَع  رْ يُ املثنى  أن  إىل  وكال)  املثنى  ارفع  (باأللف  بقوله:  املصنفُ  وأشار 
ق عليه حدُّ املثنى، وأشار إليه املصنفُ بقوله:  دُ بْهُ املثنى، وهو: كلُّ ما ال يَصْ وكذلك شِ
شبهها،  أو  بزيادة  اثنتني  أو  اثنني  عىل  دل  مما  املثنى  حدُّ  عليه  يصدق  ال  فام  (وكِال)؛ 
قة باملثنى؛ ألهنا ال يصدق عليها  لْحَ ق باملثنى؛ فكال وكلتا، واثنان واثنتان مُ لْحَ فهو مُ
نحو: (جاءين   ، رٍ مَ ضْ مُ إىل  أضيفا  إذا  إال  باملثنى  وكلتا  كال  ق  لْحَ يُ ال  لكن  املثنى،  دُّ  حَ
تُ  رْ رَ ، ومَ امَ تِيهِ ا، ورأيْت كِلْ َ تامهُ ، وجاءتني كِلْ امَ يْهِ تُ بِكِلَ رْ رَ ، ومَ امِ يْهِ ا، ورأيْت كِلَ َ كِالْمهُ
كِال  (جاءين  نحو:  وجرا،  ونصبًا  ا  رفعً باأللف  كانا  ظاهر  إىل  أضيفا  فإن   .( امَ بِكِلتَيْهِ
الرجلني  بِكِال  تُ  رْ رَ ومَ املرأتني،  تا  وكِلْ الرجلني  كِال  ورأيْت  املرأتني،  تا  وكِلْ الرجلني 
َ أن اثنني  ال) ثم بَنيَّ صِ ا وُ تَا املرأتني)؛ فلهذا قال املصنف: (وكال إذا بمضمر مضافً وكِلْ
وابنانِ  تقدم،  كام  باملثنَّى  انِ  قَ لْحَ مُ واثنتان  فاثنان  وابنتني؛  ابنني    ْرَ جمَ جيريان  واثنتني 

وابنتانِ مثنى حقيقة.
به  قِ  وامللحَ املثنى  يف  األلفَ  ختلف  الياء  أن  ـ  تعاىل  اهللا  رمحه  ـ  املصنف  ذكر  ثم 
نِ  يْ دَ يْ الزَّ نحو: (رأيْت  ا،  مفتوحً إال  يكون  ال  قبلها  ما  وأن  والنصب،  اجلرِّ  حالتي  يف 
)، واحرتز بذلك عن ياء اجلمع؛ فإن ما قبلها ال يكون  امَ يْهِ نِ كِلَ يْ دِ يْ تُ بالزَّ رْ رَ ، ومَ امَ يْهِ كِلَ

)، وسيأيت ذلك. ينِ دِ يْ تُ بالزَّ رْ رَ ا، نحو: (مَ إال مكسورً
بالياء،  رُّ  ويجَ بُ  نْصَ يُ وَ باأللف،  عُ  فَ رْ يُ به  ألحق  وما  املثنى  أن  ذكره:  ما  وحاصلُ 
عىل  مقدرة  بحركة  به  وامللحق  املثنى  يف  اإلعراب  أن  والصحيحُ  املشهور،  هو  وهذا 

ا والياء نصبًا وجرا. األلف رفعً
نصبًا  وبالياء  ا،  رفعً باأللف  يكونان  به  قَ  واملُلحَ املثنى  أن  من  املصنف  ذكره  وما 
باأللف  به  قَ  واملُلْحَ املثنى  جيعل  من  العرب  ومن  العرب،  لغة  يف  املشهور  هو  وجرا 
كالمها،  الزيدان  ورأيْت  كالمها،  الزيدان  فيقول: (جاء  وجرا؛  ونصبًا  ا،  رفعً ا:  مطلقً

ومررت بالزيدان كالمها)
* * *
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أسئلة ومترينات
وج ) . ثَنِّ الكلامت السابقةَ ، واستعمل كل مثنى ىف ثالث  ١- ( الوالد - الولد - الزَّ

ا . ا ، وىف األخرية جمرورً ا ، وىف الثانية منصوبً مجل ، بحيث يكون ىف األوىل مرفوعً
٢- اجعل اجلملتني اآلتيتني للمثنى املذكر مرة ، وللمثنى املؤنث مرة أخر وغريِّ ما يلزم .

( أ ) إنَّ الطالبَ املجتهد حيققُّ اخلريَ ألمته .
(ب) املسلمُ الصادقُ خيلصُ النصيحةَ إلخوانه .

٣- عنيِّ املثنى وامللحق به ، واذكر عالمة إعراهبام فيام يأتى:
( أ ) جاء ىف احلديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار».

(جـ) أطع أبويك كليهما . (ب) تزوج جار بامرأتين اثنتين . 
٤- فى الجمل اآلتية أخطاء نحوية ، فأعد كتابتها صحيحة :

(ب) نجح اثنين وستون طالبًا . ( أ ) تعاهد الصديقين على التعاون . 
(د) إن المسلمان متحابان . (جـ) قرأت كتابان نافعين .  

(و) إنَّ كتابينِ النحوِ مفيدان . (هـ) ما زال الالعبين يتدربان . 
٥- أعرب كلمة (كال ) فى هذين المثالين التاليين :

(ب) حضر كال الطالبين . ( أ ) حضر الطالبان كالهما .  
(د) العامالن كالهما صالحٌ . (ب) العامالن كالهما صالحان . 

٦- ضع عالمة ( √ ) أو (×) أمام العبارات اآلتية :
( أ ) ( كالِ وكِلتا ) تُعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى الضمير .        (         )
(ب) عالمة نصب المثنى الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها .          (         )
ف النون من (اثنان واثنتان) ألجل التركيب العددي .                       (         ) (جـ) تُحذَ
ا .                                    (         ) تا) يُعربان إعراب االسم المقصور مطلقً ( د ) (كِال وكِلْ
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٧- قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

[نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس الصحة والفراغ]. ●
[ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال...]. ●
[اللهم أعز اإلسالم بأحب العمرين إليك]. ●
[إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا]. ●

عني فيام سبق املثنى ، أو امللحق به ، مع بيان موقعه ، وعالمة إعرابه .
٨- عرف املثنى، وأخرج حمرتزات التعريف، واذكر حكمه اإلعرايب مع التمثيل.

٩- اذكر ما يلحق باملثنى برشط، وما يلحق به دون رشط مع التمثيل، ملا تذكر.
 عني فيام سبق املثنى، أو امللحق به، مع بيان موقعه، وعالمة إعرابه.
١٠- نجحت الطالبتان كلتامها ـ كلتا الطالبتني نالتا جائزة التفوق.

  أعرب ما حتته خط يف اجلملتني السابقتني.
ا ما فيه من قواعد نحوية، ممثالً ملا تقول:  ١١- ارشح بيت ابن مالك اآليت مستخرجً

جـرا ونصبًا بعــد فتـح ٍقد أُلِفْ األلف مجيعها  يف  اليا   ***وختلفُ 

* * *
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[مجع املذكر السامل وإعرابه ورشوطه]
أهداف املوضوع:

: ا عىل أنْ بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ قادرً
يوضح تعريف مجع املذكر السامل.ـ  ١
يُميز بني أقسام ما جيمع مجع مذكر سامل.ـ  ٢
مع مجع املذكر السامل.ـ  ٣ يوضح رشوط ما جيُ
يوضح آراء النحاة يف مجع اجلامد مجع مذكر ساملًا.ـ  ٤
يعدد آراء النحاة يف مجع الصفة مجع مذكر ساملًا.ـ  ٥
حيدد أنواع امللحق بجمع املذكر السامل.ـ  ٦
يُميز بني مجع املذكر السامل وما أحلق به.ـ  ٧
يوضح آراء النحاة يف بعض األسامء امللحقة بجمع املذكر السامل.ـ  ٨
يُميز بني حركة نون اجلمع السامل، وحركة نون املثنى.ـ  ٩
يعرب الشواهد الواردة يف موضوع مجع املذكر السامل.ـ  ١٠
يُعلل إلحلاق (أولو – عرشون – عاملون - أرضون) بجمع املذكر السامل.ـ  ١١
يستخرج مجع املذكر السامل وامللحق به من األمثلة.ـ  ١٢
بَة).ـ  ١٣ ا لـ (ظُ يُبني وجه الشذوذ يف ظبون مجعً
يوضح تعريف مجع املؤنث السامل.ـ  ١٤
يُبني عالمات إعراب مجع املؤنث السامل.ـ  ١٥
يوضح عالمة مجع املؤنث السامل.ـ  ١٦
يوضح اللغات الواردة يف مجع املؤنث السامل.ـ  ١٧
يُبني امللحق بجمع املؤنث السامل.ـ  ١٨
يوضح الشواهد النحوية الواردة يف مجع املؤنث السامل وامللحق به.ـ  ١٩
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(١)( ـبِ نـِ ذْ ، ومُ ـرٍ امِ ْـعِ (عَ َ مجَ املِ سَ بِ رْ وانْصِ رُ بيَا اجْ اوٍ وَ عْ بِوَ فَ ارْ ***وَ (ص) 

(ش) ذكر املصنف قسمني يعربان باحلروف: أحدمها: األسامء الستة، والثاين املثنى، 
، وهو مجع املذكر السامل،  مَ الكالم عليهام، ثم ذكر يف هذا البيت القسمَ الثالثَ دَّ قَ وقد تَ

ا، وبالياء نصبًا وجرا. ِل عليه، وإعرابه : بالواو رفعً وما محُ
ع هذا اجلمع، وهو قسامن: جامد، وصفة. ْمَ ) إىل ما جيُ نِبِ ذْ رٍ ومُ امِ وأشار بقوله: (عَ

ومن  التأنيث،  تاء  من  خاليًا  عاقل،  ملذكر،   ، لَامً عَ يكون  أن  اجلامد:  يف  فيشرتط 
، نعم  لونَ جُ امً مل جيمع بالواو والنون؛ فال يقال يف (رجل): رَ لَ الرتكيب؛ فإن مل يكن عَ
امً لغري مذكر  لَ ، وإن كان عَ فٌ صْ يْلُون، ألنه وَ جَ يْل)، ورُ جَ غِّر جاز ذلك، نحو: (رُ إذا صُ
مل جيمع هبام؛ فال يقال يف (زينب): زينبون، وكذا إن كان علامً ملذكر غري عاقل؛ فال يقال 
قٍ ـ اسمَ فرس: الحقون، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك ال جيمع هبام؛ فال  يف الحِ
ة): طَلْحون، وأجاز ذلك الكوفيون، وكذلك إذا كان مركبًا؛ فال يقال  يقال يف (طلْحَ

هم. يف (سيبويه): سيبوهيون، وأجازهُ بعضُ
ويشرتط يف الصفة: أن تكون صفة، ملذكر،عاقل، خالية من تاء التأنيث، ليست من 
، وال مما يستوي فيه املذكر واملؤنث؛ فخرج  عْىلَ عْالَنَ فَ ، وال من باب فَ عْالَءَ لَ فَ عَ باب أفْ
وخرج  حائضون،  حائض:  يف  يقال  فال  ملؤنث؛  صفة  كان  ما  ملذكر)  (صفة  بقولنا: 
: سابقون.  سٍ رَ ةَ فَ ؛ فال يقال يف سابقـ  صفَ عاقلٍ بقولنا: (عاقل) ما كان صفة ملذكرغريِ
تاء  فيه  ولكن  ملذكرعاقل  صفة  كان  ما  التأنيث)  تاء  من  (خالية  بقولنا:  وخرج 

مون.  الَّ ة)؛ فال يقال فيه: عَ مَ الَّ التأنيث، نحو: (عَ
فإن   ( رَ َ (أَمحْ نحو:  كذلك،  كان  ما  عْالَء)  فَ أفْعَل  باب  من  (ليست  بقولنا:  وخرج 
نحو:   ، عْىلَ فَ عْالَنَ  فَ باب  من  كان  ما  وكذلك  أمحرون،  فيه:  يقال  فال  اء)  ْرَ (محَ مؤنثه 

)؛ فال يقال: سكرانون. رَ كْ سَ ان وَ رَ كْ (سَ

(١) وارفع: فعل أمر، بواو: متعلق به، بيا: متعلق بـ ( اجرر ) وقرص للرضورة، وانصب: معطوف 
عىل اجرر، ومتعلقة بمحذوف ـ أي : وانصب بيا، سامل: مفعول به تنازعه كل من: ارفع واجرر 
وعامر:  مضاف  وهو  إليه  مضاف  ْعِ  مجَ األولني،  يف  الضمري  وحذف  األخري،  وأعمل  وانصب، 

مضاف إليه، مذنب: معطوف عىل عامر.
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يح) فإنه يقال:  رِ بُور وجَ وكذلك إذا استو يف الوصف املذكرُ واملؤنث، نحو: (صَ
املذكر  مجع  يف  يقال  فال  يح؛  رِ جَ وامرأة  يح،  رِ جَ ورجل  بُور،  صَ وامرأة  بُور،  صَ رجل 

السامل: صبورون، وال جرحيون.
وأشار املصنف $ إىل اجلامد اجلامع للرشوط التي سبق ذكرها بقوله: (عامر) 

لَم ملذكر عاقل خالٍ من تاء التأنيث ومن الرتكيب؛ فيقال فيه: عامرون. فإنه عَ
) فإنه صفة ملذكرعاقل خالية من  نِبِ ذْ وأشارإىل الصفة املذكورة أوالً بقوله: (ومُ
، وال مما يستوي فيه  عْىلَ عْالَء، وال من باب فعْالَن فَ لَ فَ عَ تاء التأنيث وليست من باب أفْ

نِبُون. ذْ املذكر واملؤنث، فيقال فيه: مُ
[امللحق بجمع املذكر السامل وإعرابه]

ا(١) لُونَ واألَهْ  ، ــقَ أُحلِ ــهُ  ابُ بَ وَ ا ونَ ُ عرشْ بِهِ  وَ  ، يْنِ ذَ ــبْهِ  ***وشِ (ص) 
ا ــنُونَ ــذَّ والسِّ ونَ شَ وأَرضُ يُّونَا علِّ  ، املَُــونَ عَ وَ ***أولُــو، 
دْ  مٍ يطَّرِ وْ نْدَ قَ وَ عِ ، وهْ ا البابُ ذَ دْ رِ دْ يَ نيٍ قَ ثْــلَ حِ ، ومِ هُ بابُ ***وَ

علم  كل  وهو   ، عامرٍ شبه  إىل  ذين)  (وشبه  بقوله:   $ املصنف  (ش)أشار 
ها، كمحمد وإبراهيم؛ فتقول: حممدون وإبراهيمون،  مستجمع للرشوط السابق ذكرُ
اب ونحومها،  َّ لِ والرضّ األَفْضَ نِب، وهو كل صفة اجتمع فيها الرشوط، كَ ذْ وإىل شبه مُ
، وأشار بقوله: (وبه عرشون) إىل ما أحلق بجمع املذكر  ابُونَ َّ لُونَ والرضَّ فتقول: األَفْضَ

ا، وبالياء جرا ونصبًا. السامل يف إعرابه: بالواو رفعً
(١) وشبه: الواو عاطفة، شبه معطوف عىل عامر ومذنب وهو مضاف، ذين: اسم إشارة مضاف 
الواو  وبابه:  مبتدأ،  عرشونا:  بأحلق،  متعلق  وجمرور  جار  وبه:  جر،  حمل  يف  الياء  عىل  مبني  إليه 
ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل   : قَ أُحلِ إليه،  مضاف  واهلاء  عليه،  معطوف  وباب  عاطفة 
املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  واجلملة  (عرشون)،  إىل  يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  فاعله 
عىل  معطوفات  وأرضون:  عليون،  وعاملون،  أولو  (عرشون).  عىل  معطوف   : واألهلون 
(عرشون)، شذ: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت يعود عىل أرضون والسنون وبابه: معطوفان 
: الواو عاطفة أو لالستئناف، مثل: منصوب عىل احلال من الفاعل املسترت  عىل (عرشون). ومثّلَ
إشارة  اسم  ذا  مضارع،  فعل  يرد:  تقليل،  حرف  قد:  إليه،  مضاف  حني:  مضاف،  وهو  يرد  يف 
بيطرد  متعلق  ظرف  عند  مبتدأ،  وهو:  اإلشارة،  السم  بيان  عطف  أو  بدل  الباب:  يرد،  فاعل 
ا  جوازً مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  يطرد:  إليه،  :مضاف  قوم  مضاف،  وعند:  اآليت، 
وتقدير  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  واجلملة  مبتدأ  الواقع  املنفصل  الضمري  عىل  يعود  هو  تقديره: 
حني. إعراب  مثل  الياء،  لزوم  مع  النون  عىل  ظاهرة  بحركات  ا  معربً سنني  باب  يرد  وقد  البيت: 
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سبق  التي  الرشوط  فيه  دَ  جِ ووُ الواحد،  بناءُ  فيه  لِمَ  سَ ما  هو:  السامل  املذكر  ومجع 
دَ له من لفظه، أَوْ لهُ واحدٌ غريُ مستكملٍ للرشوط ـ فليس بجمع  امَ ال واحِ ذكرها؛ فَ
ق بجمع  لْحَ ق به؛ فعرشون وبابه ـ وهو ثالثون إىل تسعني ـ مُ لْحَ مذكر سامل، بل هو مُ
قٌ  لْحَ ) مُ لُونَ ، وكذلك (أَهْ ٌ املذكر السامل؛ ألنه ال واحد له من لفظه؛ إذ ال يقال: عِرشْ
لٌ ـ ليس فيه الرشوط املذكورة؛ ألنه اسم جنس جامد كرجل،  به؛ ألن مفرده ـ وهو أَهْ
املَ كرجل اسمُ  ، وعَ املَ ) مجع عَ املَُونَ وكذلك (أولو) ؛ ألنه ال واحد له من لفظه، و(عَ
ىلَ اجلنة، وليس فيه الرشوط املذكورة ؛ لكونه ملا ال  ): اسم ألَعْ يُّونَ ، و(علِّ جنسٍ جامدٌ
نَة،  نُون: مجع سَ نث، والسِّ ضٌ :اسم جنس جامد مؤَ ، وأرْ ون: مجعُ أرضٍ ضُ أَرَ عْقل، وَ يَ
غري  أهنا  من  سبق  ملا  املذكر؛  باجلمع  قة  لْحَ مُ كلها  فهذه  مؤنث؛  جنسٍ  اسم  والسنة: 

مستكملة للرشوط. 
ضَ  وِّ ه، وعُ فَتْ المُ ذِ نَة، وهو: كلُّ اسم ثالثي، حُ بابه) إىل باب سَ وأشار بقوله: (وَ

. بِنيَ ثُ (١) وَ بَةٍ ثُ : كامئة ومئني وَ رسَّ عنها هاء التأنيث، ومل يُكَ
كذلك  يستعمل  مل  اه  فَ وشِ فةٍ  كشَ  َ كُرسِّ فإن  ونحوه؛  هذا  يف  شائعٌ  االستعامل  وهذا 
ا وبالياء نصبًا  ا بالواو رفعً عُوه أيضً مجََ بَاة، وَ وه عىل ظُ ؛(٢) فإهنم كَرسَُّ ا، كظُبَةٍ إال شذوذً

. بِنيَ ، وظُ بُونَ وجرا، فقالوا: ظُ
. نِنيَ ونحوه قد تلزمه الياءُ ) إىل أنَّ سِ ثْلَ حني قد يرد ذا البابُ وأشار بقوله: (ومِ

نِني،  بِسِ ومررت  سنينًا،  ورأيْت   ، ننيٌ سِ هذه  فتقول:  ؛  النونِ عىل  اإلعرابُ  لُ  ْعَ وجيُ
، وهو أقل من إثباته، واختلف يف اطِّراد هذا، والصحيحُ أنه  وإن شئت حذفت التَّنوينَ
نِنيِ  نِينًا كسِ الَ يَطرد، وأنه مقصور عىل السامع، ومنه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: [اللهم اجعلها عليهم سِ

] يف إحد الروايتني، ومثله قولُ الشاعر:  يُوسفَ
ا(٣) دَ رْ ــيَّبْنَنَا مُ ــيبًا وشَ بْنَ بنا شِ لَعِ ــنيِنَهُ ؛ فإِنَّ سِ دٍ ــنْ نجْ اينِ مِ عَ ***دَ

(١) ثبة: بمعنى مجاعة.
(٢)  ظبة: حدَّ السيف والسهم.

حليته،  تنبت  مل  الذي  الشاب  وهو  د  رَ أمْ مجع  ا  مردً أشيب،  مجع  شيبا  اتركاين،  دعاين:  اللغة:   (٣)
أضحوكة  جعلها  وقحط  جدب  من  أصاهبا  ما  فإن  البالد،  هذه  ذكر  من  خلييل  يا  اتركاين  املعنى: 
ونحن شيوخ، وشيبننا من هوله ونحن شباب.                                                                                      =
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، يف اإلعراب باحلركاتِ وإلزام النون مع   احلنيِ ْرَ الشاهد فيه: (إجراء السنني جمُ

اإلضافة) .
[حركة نون اجلمع ونون املثنى]

(١) هِ نَطَقْ ِ رسْ نْ بِكَ لَّ مَ قَ ، وَ تَحْ فافْ قْ وع وما بِهِ الْتَحَ ْمُ ***ونُونَ جمَ (ص) 
(٢) تَبِهْ لُوهُ فانَ مَ تَعْ سِ ذاكَ اسْ بِعَكْ بِهْ قِ  واملُْلْحَ نِّي  ثُ ما  نونُ  ***وَ

ا، ومنه قوله:  ُ شذوذً رسَ ، وقد تُكْ (ش) حقُّ نونِ اجلمع وما أحلق به الفتحُ
(٣) يــنِ رِ آخَ ـفَ  انـِ عَ زَ نــا  وأنْكرْ ـي أبِيــه نـِ ا وبَ ــرً فَ عْ ـا جَ نـَ فْ رَ ***عَ

= اإلعراب: دعاين: فعل أمر مبني عىل حذف النون وألف االثنني فاعل، والنون للوقاية  والياء 
: الفاء للتعليل،  مفعول به مبني عىل الفتح يف حمل نصب. من نجد: جار وجمرور متعلق بدعاين فإنَّ
: حرف توكيد ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، سنينه: سنني اسم إنَّ منصوب بالفتحة الظاهرة وسنني  إنَّ
مضاف واهلاء مضاف إليه، لعبن: فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب إنَّ  بنا: جار وجمرور متعلق 
بلعبن، شيبا: حال من الضمري املجرور حمال بالباء يف بنا،  وشيبننا: فعل وفاعل ومفعول واجلملة 

ا: حال من املفعول به يف شيَّبْننا. دَ رْ معطوفة عىل لعبن، مُ
الضمري،  إىل  اإلضافة  مع  النون  بقاء  بدليل  بالفتحة  سنني  نصب  حيث  سنينه)  فيه: (إن  الشاهد 

فجعل هذه النون الزائدة عىل بِنْيَةِ الكلمة كالنون التي من أصل الكلمة يف نحو مسكني.
اسم  وما  عاطفة  الواو  وما:  إليه،  مضاف  جمموع:  مضاف،  وهو  الفتح،  مقدم  مفعول  نون:   (١)
من  هلا  حمل  ال  واجلملة  ماض  فعل  التحق:  وجمرور،  جار  به:  جمموع،  عىل  معطوف  موصول 
 : نْ : فعل ماض، مَ اإلعراب صلة املوصول، فافتح الفاء زائدة لتزيني اللفظ وافتح فعل أمر، وقلَّ
اسم موصول يف حمل رفع فاعل، بكرسه: جار وجمرور ومضاف إليه، نطق: فعل ماض، واجلملة 
ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول. ومعنى البيت: افتح نون االسم املجموع وامللحق به، وقل 

من العرب من نطق هبذه النون مكسورة. 
(٢) ونون: الواو استئنافية، نون مبتدأ، ما: اسم موصول مضاف إليه، ثني: فعل ماض مبني للمجهول 
ا واجلملة الحمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، وامللحق: معطوف  ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً
عىل ما، به: جار وجمرور، بعكس: جار وجمرور، وعكس مضاف وذا من ذاك: مضاف إليه والكاف 
أمر.  فعل  فانتبه:  خرب،  رفع  حمل  يف  واجلملة  ومفعول،  وفاعل  فعل  استعملوه:  خطاب،  حرف 
ومعنى البيت: أن لغة مجهور العرب جارية عىل أن ينطقوا بنون املثنى مكسورة، وقليل منهم من 

ينطق هبا مفتوحة.
، وهم األتباع، ويف القاموس: الزعنفة: القصري والقصرية، ومجعه:  ةَ نِفَ عْ (٣) اللغة: زعانف، مجع زِ
ا وإخوته  ا. املعنى: لقد عرفنا جعفرً زعانف، وهي أجنحة السمك، وكل مجاعة ليس أصلهم واحدً

ألهنم سادة عظامء، وأنكرنا غريهم، ألهنم أتباع أدعياء، ليس هلم أصل معروف. =
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وقوله: 

ينِي؟(١) قِ ّ وال يَ ــيلَ ــي عَ بْقِ ــا يُ أمَ ــالٌ ــلٌّ وارحتَ ــرِ حِ هْ لَّ الدَّ ***أَكُ
بَعِنيِ ــدَّ األَرْ تُ حَ زْ اوَ ــدْ جَ قَ وَ نِّي مِ راءُ  ــعَ الشُّ تبْتَغِــي  ***وماذا 

ا ملن زعم ذلك. ، خالفً ها لغةً  وليس كرسُ
، ومنه قوله:  ها لغةٌ تْحُ ، وفَ ق به الكرسُ قُّ نون املثنى واملُلْحَ  وحَ

(٢) غِيــبُ تَ ــةٌ وَ ــامَ هــي إالَّ ملَْحَ فَ شيَّةً لَّتْ عَ ــتَقَ َ اسْ ذِيَّنيْ وَ ىلَ أحْ ***عَ

ا: مفعول به، وبني أبيه: بني معطوف عليه وهو مضاف  = اإلعراب عرفنا: فعل وفاعل، جعفرً
به،  مفعول  زعانف:  وفاعل،  فعل  أنكرنا:  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف  وأيب  إليه  مضاف  وأيب 

آخرين: صفة له منصوب بالياء نيابة عن الفتحة ألنه مجع مذكر سامل.
الشاهد فيه: (كرس نون اجلمع يف آخرين) بدليل أن القافية مكسورة.

(١) اللغة: حل: احللول النزول يف املكان، ارحتال :سفر ورحيل، يقيني: حيفظني، يبتغي :يطلب.
املعنى: كيف يطلب الشعراء خديعتي، وقد بلغت سن التجربة واالختبار التي متكنني من تقدير 

األمور، ورد كيد األعداء إىل نحورهم.
لّ مضاف،  لَّ ظرف زمان متعلق بمحذوف خرب مقدم وكُ : اهلمزة لالستفهام، وكُ لَّ اإلعراب: أَكُ
وما:  لالستفهام  اهلمزة  ا:  أَمَ عليه،  معطوف  وارحتال:  مؤخر،  مبتدأ   : حلٌّ إليه،  مضاف  الدهر: 
عاطفة  الواو  وال:  وجمرور،  جار   : ّ يلَ عَ ا،  جوازً مسترت  ضمري  والفاعل  مضارع  فعل  يبقي:  نافية، 
اسم  ما  وماذا:  به،  مفعول  والياء  للوقاية  والنون  مضارع  فعل  يقيني:  النفي  لتأكيد  زائدة  وال: 
الشعراء:  مضارع،  فعل  تبتغي:  خرب،  رفع  حمل  يف  الذي  بمعنى  موصول  اسم  ذا  مبتدأ،  استفهام 
 : دَّ حَ وفاعل،  فعل  جاوزت:  حتقيق،  حرف  قد:  حالية،  الواو  وقد:  وجمرور،  جار  مني:  فاعل، 

مفعول به وهو مضاف واألربعني: مضاف إليه جمرور بالياء، واجلملة يف حمل نصب حال. 
الشاهد فيه: (األربعني) حيث وردت الرواية فيه بكرس النون.

(٢) اللغة: أحوذيني: مثنى: أحوذي وهو اخلفيف الرسيع يف امليش، واملراد به هنا: جناحا الطائر، 
استقلت: ارتفعت يف اهلواء، عشية ما بني الزوال إىل املغرب، اللمحة النظرة الرسيعة، املعنى: أن 
هذه القطاة طارت وارتفعت وقت العيش بجناحني رسيعني، فام تر وقت الطريان إال  مقدار ملحة 

ثم تغيب لرسعتها وخفتها.
للتأنيث والتاء  ماض  فعل  استقلت:  باستقلت،  متعلق  عىل أحوذيني: جار وجمرور  اإلعراب:   
ا، عشية: ظرف زمان، فام: الفاء عاطفة وما نافية، هي: مبتدأ، إالَّ:  والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
أداة استثناء ملغاة ال عمل هلا، ملحة: خرب املبتدأ، وتغيب: الواو عاطفة، تغيب فعل مضارع واجلملة 

معطوفة عىل مجلة املبتدأ واخلرب.=
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لَّة،  القِ يف  اجلمع  نون  ككرس  التثنية  يف  النون  فتح  أن   $ املصنف  كالم  وظاهر 
وهل  نَاه،  مْ دَّ قَ كام  لغة،  التثنية  يف  ا  هَ وفتْحُ  ، اذٌ شَ اجلمع  يف  ا  هَ ُ كَرسْ بل  كذلك،  وليس 

خيتص الفتح بالياء أو يكون فيها ويف األلف؟ قوالن؛ وظاهر كالم املصنف الثاين.
 ومن الفتح مع األلف قولُ الشاعر: 

بْيَانَــا(١) ظَ ا  ــــبَهَ أشْ ـنِ  يْ رَ نْخِ ومَ يْنَانَا يــدَ والْعَ ِ ا اجلْ نهَ فُ مِ ــرِ ***أعْ

تَجُّ به. ْ  وقد قيل: إنه مصنوع؛ فال حيُ
* * *

= الشاهد فيه: (فتح نون املثنى يف أحوذيني) وهي لغة، وليست برضورة ؛ألن كرسها يتأتى معه  
الوزن، ال يفوت به غرض.

(١) البيت لرجل من ضبة، وقيل لرؤبة. 
اللغة: اجليد: العنق، منخرين: «بزنة مسجد» األنف، ظبيان: اسم رجل، وقيل: مثنى ظبي. 

اإلعراب: أعرف: فعل مضارع وفاعله مسترت وجوبًا، منها: جار وجمرور متعلق بأعرف، اجليد: 
وفاعل،  فعل  أشبها:  اجليد،  عىل  معطوف  ومنخرين:  اجليد،  عىل  معطوف  العينان:  به،  مفعول 

ظبيانا: مفعول به، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل نصب صفة ملنخرين.
الشاهد فيه: (والعينانا) حيث فتح نون املثنى وحقها الكرس عىل لغة. 
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أسئلة ومترينات
عالمة  ا  ذاكرً  ، به  أُحلقَ  وما  السامل  املذكر  مجع  اآلتية  اآليات  من  استخرج   -١

اإلعراب مع التعليل :
 ® ¬ « ª قال ۵ : نث & ' ) ( *  مث [الفاحتة: ٢] ، نث
نث ! " # $ %& مث  ،  [٢٢٢ [البقرة:  ̄  °    ±  مث 
[الكهف: ٤٦] ، نث ! " # $ % & ' ) ( *  + , - 
 9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /      .
 H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?   >  =   <  ;  :
 U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I
 a  `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
مث   {  z  y  x نث   ،  [١١  -  ١ [املؤمنون:  مث   d  c  b

[العنكبوت: ٤٣] ، نث !  "   # $ مث [النبأ: ٣١] .
ىف اجلمل اآلتية أخطاء نحوية ، فأعد كتابتها صحيحة :

( أ ) نجح اثنان وستني طالبًا .
(ب) عاقبة املؤمنني اجلنة ، وعاقبة الكافرون النار .

ا إىل رهبم . (جـ) يتلو املؤمنني القرآن تقربً
( د ) الصبورون مأجورون .

(هـ) الندواتُ الشعريةُ فرصةٌ ملُِحبِّنيَ اللغة العربيةِ .
( و ) قام الغيورون بالدفاع عن الوطن .

٢- أعرب ما يأتى : «كل بنى آدم خطاء ، وخير الخطَّائين التوابون».
٣ـ قال تعاىل: نث r q p o n m l k  j i hمث

[سورة املطففني. اآليتان: ١٩،١٨]
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 <  ;  :  9  8   7 نث6  تعاىل:  قال   

= <  ?  @ B  Aمث [سورة النساء. اآلية: ٨] 
 قال الشاعر: 

الودائع ترد  أن  ا  يومً بد  وال  ودائع إال  واألهلون  املال  ***وما 
وتقول: حيرتم الناس املعتدلني يف دينهم، وينفرون من املتاجرين به.

استخرج مما سبق مجع املذكر السامل، وما أحلق به، وبني موقعه، وعالمة إعرابه. 
نة)؟ ومتى يلحق بجمع املذكر السامل؟ وما اللغات الواردة اجلائزة   ٤ـ ما باب(سَ

يف هذا الباب؟ مع التمثيل.
ا لـ (ظبة)؟ ٥ـ ما وجه الشذوذ يف (ظبون) مجعً

٦ـ اذكر موضع الشاهد فيام يأيت وأعرب ما حتته خط: 
 قال رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص: [اللَّهم اجعلها عليهم سنينًا كسنني يوسف].

قال الشاعر: 
يقيني؟! وال  عيلّ  يبقي  أما  وارحتال: حل  الدهر  ***أكل 

األربعني حد  جاوزت  وقد  مني الشعراء  تبتغي  ***وماذا 
آخرين زعانف  وأنكرنا  أبيه وبني  ا  جعفرً ***عرفنا 

٧- (أ) عرف مجع املذكر السامل، واذكر إعرابه، وأقسامه، ورشوط كل قسم، ممثالً 
ملا تقول.

(ب) اذكر رشوط االسم الذي جيمع مجع مذكر ساملًا.
٨- قال ابن مالك: 

هِ نَطَقْ ِ رسْ نْ بِكَ لَّ مَ قَ ، وَ تَحْ فافْ قْ وع وما بِهِ الْتَحَ ْمُ ***ونُونَ جمَ

لُوهُ فانتَبِهْ مَ تَعْ سِ ذاكَ اسْ بِعَكْ بِهْ قِ  واملُْلْحَ نِّي  ثُ ما  نونُ  ***وَ

املثنى، ونون  اجلمع،  نون  بني  الفرق  ا  موضحً السابقني،  مالك  ابن  بيتي  ارشح 
يف حركة كل منهام.

* * *
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[مجع املؤنث السامل وإعرابه]

ا(١) عَ بِ مَ يف النّصْ رِّ وَ ُ يف اجلَْ رسَ يُكْ ا ِعَ مجُ دْ  قَ وأَلفٍ  بِتَا  ا  مَ ***وَ (ص) 
عَ يف ذكر ما  َ غَ من الكالم عىل الذي تَنوب فيه احلروفُ عن احلركات رشَ رَ (ش) ملا فَ

، وهو قسامن:  نابت فيه حركةٌ عن حركةٍ
مجع  عن  ا  احرتازً  (ِ بالساملِ و(قيدنا   ، تٍ لِامَ سْ مُ نحو:   ،ُ الساملِ املؤنثِ  مجعُ  أحدمها: 
نود)، وأشار إليه املصنف ـ رمحه  مْ فيه بِنَاءُ الواحد، نحو: (هُ لَ التكسري، وهو: ما مل يَسْ
ا) أي: مجع باأللف والتاء املزيدتني، فخرج  ِعً دْ مجُ ا بِتَا وأَلِفٍ قَ اهللا تعاىل ـ بقوله: (ومَ
 ، يَةٌ هُ قُضَ ه غريُ زائدةٍ، بل هي منقلبة عن أصلٍ وهو الياء؛ ألنَّ أصلَ اة؛ فإنَّ ألفَ نحو: قُضَ
لَته عىل  الَ ، واملراد منه، ما كانت األلفُ والتاء سببًا يف دَ ه أصليةٌ اءَ و نحو: أبياتٍ فإنَّ تَ
واحد  كلَّ  فإن  )؛  يَاتٍ وأبْ اةٍ،  نحو: (قُضَ عن  بذلك  فاحرتز  )؛  اتٍ نْدَ نحو: (هِ اجلمع، 
تَبِسٌ باأللف والتاء، وليس مما نحن فيه؛ ألن داللة كل واحد منهام عىل  لْ منهام مجعٌ مُ
عىل  االعرتاضُ  التقرير  هبذا  فاندفع  ؛  ةِ يغَ بالصِّ هو  والتاء،وإنام  باأللف  ليس  اجلمع 
) وعلم أنه ال حاجة إىل أنْ يقول: بألف وتاء مزيدتني؛  يَاتٍ اةٍ، وأبْ املصنفِ بمثل: (قُضَ

.( ِعَ فالباءُ يف قوله: (بِتَا) متعلقة بقوله: (مجُ
(جاءين  نحو:  بالكرسة،  وجير  وينصب  بالضمة،  عَ  فَ رْ يُ أنْ  اجلمع  هذا  وحكم 
وزعم  الفتحة،  عن  الكرسةُ  فيه  فنابت   ( هبنداتٍ ومررت   ، هنداتٍ ورأيْت   ، هنَداتٌ

؛ إذ ال موجب لبنائه. بْني يف حالة النصب، وهو فاسدٌ هُ مَ هم أنَّ بعضُ
وألف  عاطفة  الواو  وألف:  وجمرور،  جار  بتا:  مبتدأ،  موصولة  وما  لالستئناف،  الواو  وما:   (١)
: فعل مضارع  رسَ معطوف عىل تا، وقد: حرف حتقيق، ومجعا: مجع فعل ماض مبني للمجهول، يُكْ
ا تقديره: هو يعود عىل االسم املوصول الواقع  مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمري مسترت فيه جوازً
وجمرور،  جار  اجلر:  يف  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  فاعله  ونائب  املضارع  الفعل  من  واجلملة  مبتدأ، 
متعلق بيكرس، ويف النصب الواو عاطفة، ويف النصب: جار وجمرور معطوف عىل اجلار واملجرور 

ا: ظرف متعلق بمحذوف حال. السابق، معً



ـ   ٦٥   ـ
[امللحق بجمع املؤنث السامل]

(ص)
(١) بِلْ قُ ا  أيضً ا  ذَ فِيهِ  ـ  اتٍ  عَ رِ أذْ كَ عِلْ دْ جُ امً قَ الذي اسْ ***كذا أوالتُ وَ

 مجع املؤنث السامل  ْرَ ي جمَ رِ ْ (ش) أشار بقوله: (كذا أوالت) إىل أنَّ (أوالت) جتَ
ة به، وذلك ألهنا ال  قَ لْحَ ة، وليست بجمع مؤنث سامل، بل هي مُ َ رسْ يف أهنا تنصب بالكً

مفرد هلا من لفظها.
يَ به من هذا اجلمع وامللحقِ  مِّ ثم أشار بقوله: (والذي اسام قد جعل) إىل أن ما سُ

بُ بالكرسةِ كام كان قبل التسمية به.  ) يُنصَ به، نحو: (أذرعاتٍ
ومررت   ، أذرعاتٍ ورأيْت  أذرعات،  (هذه  نحو:   ، التنوينُ منه  حيذف  وال 

)، هذا  هو املذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران:  بأذرعاتٍ
، نحو: (هذه  الُ منه التنوينُ زَ عُ بالضمة، ويُنصب وجير بالكرسةِ، ويُ رفَ أحدمها: أنه يُ

.( ، ومررت بأذرعاتِ ، ورأيْت أذرعاتِ اتُ عَ رُ أذْ
والثاين: أنه يرفع بالضمة، وينصب وجير بالفتحة، وحيذف منه التنوين، نحو: (هذه 

. ( ، ومررت بأذرعاتَ ، ورأيْت أذرعاتَ أذرعاتُ
 

الواو  والذي  مؤخر،  مبتدأ   : أوالتُ مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  كذا:   (١)
ماض  فعل  جعل:  حتقيق،  حرف  قد:  جلعل،  ثان  مفعول  اسام:  أول،  مبتدأ  والذي:  لالستئناف، 
مبني للمجهول، كأذرعات: جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك كأذرعات، فيه: جار 
للمجهول،  مبني  ماض  فعل  قبل:  عامله،  حذف  مطلق  مفعول  ا:  أيضً ثان،  مبتدأ  وذا:  وجمرور، 

واجلملة خرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ الثاين وخربه خرب املبتدأ األول.
وتقدير البيت: وأوالت كاجلمع باأللف والتاء، واجلمع الذي جعل اسامً حكمه كذلك. 



ـ   ٦٦   ـ
 قوله:  وَ رْ يُ وَ

(١) ايلِ عَ نَظَرٌ  ا  هَ ارِ دَ نَى  أَدْ  ، بِيَثْربَ ا هَ لُ وأَهْ  ، أذرعاتٍ نْ  مِ ا  َ هتُ رْ نَوَّ ***تَ

 بكرس التاء منونة كاملذهب األول، وبكرسها بال تنوين كاملذهب الثاين، وبفتحها 
بال تنوين كاملذهب الثالث.

* * *

(١) البيت المرئ القيس بن حجر الكندي.
 اللغة: تنورهتا: نظرت إىل نارها من بعد، واملراد النظر بقلبه ال بعينه فكأنه من شدة الشوق ير
نارها، أذرعات: بلد يف أطراف الشام، يثرب: اسم ملدينة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أدنى: أقرب، نظر عايل: يريد 

أنه بعيد.
املعنى: نظرت إىل دارها بقلبي، وكيف يل بلقائها؟ وأقرب مكان من دارها بعيد، فكيف هبا، ودوهنا 

املسافات البعيدة، فأنا بأذرعات بالشام، وهي بيثرب يف احلجاز.
الكرسة  جره  وعالمة  وجمرور،  جار  أذرعات:  من  به،  ومفعول  وفاعل  فعل  تنورهتا:  اإلعراب: 
عن  نيابة  الفتحة  جره  فعالمة  بالفتح،  قرأته  فإن  تنوين،  غري  من  أو  ا  منونً باجلر  قرأته  إذا  الظاهرة 
متعلق  واملجرور  واجلار  والتأنيث،  العلمية  الرصف  من  له  واملانع  ينرصف،  ال  اسم  ألنه  الكرسة 

بتنور، وأهلها: الواو: حالية وأهل مبتدأ وهو مضاف، وها: مضاف إليه.
بيثرب: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، أدنى: مبتدأ مضاف، ودار: من دارها مضاف 

إليه، ودار مضاف، وها: مضاف إليه، نظر: خرب املبتدأ، عال: صفة لنظر.
وبفتحها  تنوين،  وبدون  منونة،  التاء  كرس  أوجه:  بثالثة   يرو حيث  (أذرعات):  فيه:  الشاهد 

بدون تنوين، وكل وجه من هذه األوجه قد جاء عىل لغة من لغات العرب.



ـ   ٦٧   ـ

أسئلة ومترينات
م) . امجع الكلامتِ السابقةَ باأللف والتاء ، ثم أدخل  ١- (الوالدة - زينب - احلامَّ
ا ، واألخري  ا والثانى منصوبً كل مجع ىف مجلة مفيدة برشط أن يكون اجلمع األول مرفوعً

ا . جمرورً
٢- أعرب اجلمل اآلتية :

(ب) عرفْتُ األمهاتِ رحيامتِ . ( أ ) إنَّ املحجباتِ حمرتماتٌ .   

( د ) أثنيت عىل أوالتِ الفضل . (جـ) أكرمَت الطبيباتُ املريضاتِ . 
٣- ضع عالمة (√) أو (×) أمام كل عبارة من العبارات اآلتية :

ى تنوين عوض .                                                         (              ) ِع بألف وتاء يسمَّ ( أ ) تنوين ما مجُ
بُ بعالمةِ إعرابِ أصلية ىف مجيع أحواله .                     (              ) ِع بألف وتاء يُعرَ (ب) ما مجُ
ِع بألف وتاء أنْ تكونَ األلفُ والتاءُ مزيدتني .                             (              ) طُ فيام مجُ (جـ) يُشرتَ
( د ) نحو : ( أبيات ، قضاة ) يعرب إعراب مجع التكسري .                                            (              )
ِع بألفٍ وتاءٍ ( ذَوات ) بمعنى ( صاحبات ) .                              (              ) قُ بام مجُ لحَ (هـ) مما يُ
ِعَ بألفٍ وتاءٍ ( عرفات ، عطيات ) .                                                (              ) قُ بام مجُ لحَ ( و ) مما يُ

ا  ٤- عندما وصلت الطائرة التي تقل الوفد إىل املطار، انطلقت محامة السالم ابتهاجً
بوصوله.

سبب  وبيان  بالشكل  ضبطه  مع  ساملًا،  مؤنث  مجع  سبق  فيام  خط  حتته  ما  اجعل   
الضبط.

٥- اذكر موضع الشاهد فيام يأيت، وأعرب ما حتته خط: 
ايلِ ا نَظَرٌ عَ هَ ارِ نَى دَ ، أَدْ بيثــربَ ا هَ لُ أَهْ ، وَ ـاتٍ عَ ـا مـن أذرِ َ هتُ رْ نَوَّ ***تَ



ـ   ٦٨   ـ
٦- ارتفعت أصواتُ احلق ضد املعتدين.

مت الدولة املعلامت املثاليات.         كرَّ
 أعجبت بأبياتٍ من الشعر قيلت يف مولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

هؤالء قضاة عدول.
 بني اجلموع ونوعها يف األمثلة السابقة ثم أعرهبا. 

٧- اذكر مذاهب النحويني يف إعراب (أذرعات)، مع بيان الصحيح منها مثل.
٨- ارشح بيت ابن مالك اآليت مبينًا ما فيه من قواعد نحوية مع التمثيل:
يكرس يف اجلر ويف النصب معًا مجعا ــد  ق ــف  وألـ بــتــا  ***ومـــا 

* * *



ـ   ٦٩   ـ

[إعراب املمنوع من الرصف واألمثلة الخمسة]
أهداف املوضوع:

: ا عىل أنْ بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ قادرً
حيدد عالمات إعراب املمنوع من الرصف.ـ  ١
ا عربية فصيحة، تشتمل عىل ممنوع من الرصف.ـ  ٢ يعرب نصوصً
يوضح رشوط إعراب املمنوع من الرصف بعالمة فرعية.ـ  ٣
ا لألمثلة اخلمسة.ـ  ٤ ا صحيحً يكتب تعريفً
يُبني سبب تسميتها باألمثلة اخلمسة.ـ  ٥
يعرب مجالً تشتمل عىل أمثلة مخسة.ـ  ٦
يوضح عالمات إعراب األمثلة اخلمسة.ـ  ٧
يُميز بني املنقوص واملقصور من األسامء.ـ  ٨
يوضح عالمات إعراب املقصور.ـ  ٩
يُعرب أسامء مقصورة، واردة يف أمثلة ونصوص.ـ  ١٠
حيدد عالمات إعراب املنقوص.ـ  ١١
يُمثل ألفعال معتلة يف مجل من إنشائه.ـ  ١٢
حيدد األفعال املعتلة اآلخر، التي يقدر فيها الرفع فقط.ـ  ١٣
حيدد عالمات جزم املعتل اآلخر.ـ  ١٤
هيتم بدراسة موضوع اإلعراب والبناء.ـ  ١٥
يستشعر أمهية اإلعراب والبناء يف فهم اللغة العربية.ـ  ١٦
يتقن قراءة ألفية ابن مالك.ـ  ١٧
حيرص عىل حل تدريبات املعرب واملبني.ـ  ١٨



ـ   ٧٠   ـ
(ص)

(١) دِفْ ـ   رَ ـ  أَلْ دَ عْ فْ أَوْ يَكُ بَ ْ يُضَ ا ملَ مَ فْ ِ نْرصَ يَ الَ  ا  مَ ةِ  تْحَ بالْفَ رَّ  جُ ***وَ

، وهو االسم  (ش) أشار هبذا البيت إىل القسم الثاين مما ناب فيه حركةٌ عن حركةٍ
َد)، وينصب بالفتحة، نحو:  الذي ال ينرصف، وحكمه أنه يرفع بالضمة، نحو: (جاء أمحْ
، فنابت فيه الفتحة عن الكرسة. َدَ تُ بأمحْ رْ رَ ا، نحو: مَ رُّ بالفتحة أيضً َ دَ ـ وجيُ رأيْت أمحَ
تُ  رْ رَ رَّ بالكرسة، نحو: مَ فْ أو يقع بعد األلف والالم؛ فإن أضيف جُ هذا إذا مل يضَ

)؛ فإنه جير بالكرسة. دِ َ رتُ باألمحْ رَ ، نحو: (مَ كُم ـ وكذا إذا دخله األلفُ والالمُ َدِ بِأَمحْ

ال:  به،  مفعول  موصولة  ما:  وجمرور،  جار  بالفتحة:  أمر،  فعل  رَّ  جُ استئنافية،  الواو  رَّ:  جُ وَ  (١)
مسترت  ضمري  وفاعله  للوقف،  وسكن  الظاهرة،  بالضمة  مرفوع  مضارع  فعل  ينرصف:  نافية، 
ا واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، ما :مصدرية ظرفية، مل: حرف نفي وجزم  جوازً
وقلب، يضف: فعل مضارع مبني للمجهول جمزوم بلم، أو: عاطفة، يك: معطوف عىل يضف 
ظرف   : دَ عْ بَ هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  واسمها  للتخفيف،  املحذوفة  النون  بسكون  جمزوم 
مبني  ماض  فعل  ردف:  لفظه،  قصد  إليه  مضاف  ال:  مضاف،  وبعد  يك،  خرب  بمحذوف  متعلق 
ا تقديره: هو، واجلملة يف حمل نصب حال  عىل الفتح، وسكن للوقف، والفاعل ضمري مسترت جوازً

من االسم املوصول وهو (ما).



ـ   ٧١   ـ
[األمثلة اخلمسة وإعراهبا]

ا(١) ألونَ تَسْ وَ نيَ  عِ تَدْ وَ ا،  عً فْ رَ ا ) النونَ عَالنِ فْ و: (يَ لْ لِنَحْ عَ اجْ ***وَ (ص) 
(٢) هْ ظْلَمَ مَ ومي  لرتُ  ِ وينِ تكُ مْ  لَ كَ هْ مَ بِ سِ مِ والنَّصْ زْ ا لِلْجَ هَ فُ ذْ حَ ***وَ

عَ يف ذِكر ما يعربُ من  َ بُ من األسامء بالنِيَابَة رشَ رَ عْ (ش) ملا فرغ من الكالم عىل ما يُ
عَالن) إىل كل فعل اشتمل  فْ ؛ فأشار بقوله:  (يَ األفعالِ بالنِيَابَة، وذلك األمثلة اخلمسةُ
 ،( انِ بَ ِ ) أو التاء، نحو: (تَرضْ انِ بَ ِ عىل ألف اثنني: سواء كان يف أوله الياء، نحو: (يَرضْ
 ،( بِنيَ ِ تَرضْ (أنتِ  نحو:   ، خماطبةٍ ياءُ  به  اتصل  فعل  كل  إىل  عِني)  (وتَدَ بقوله:  وأشار 
 ( بُونَ ِ تَرضْ تُم  (أنْ نحو:  اجلمع،  واوُ  به  اتصل  فعل  كل  إىل   ( ألُونَ (وتَسْ بقوله:  وأشار 

.( بُونَ ِ ونَ يَرضْ دُ يْ ، أو الياء، نحو: (الزَّ ثِّلَ لِهِ التاءُ كام مُ سواء كان يف أوَّ
لِنيَ  عَ فْ وتَ لُون،  عَ فْ وتَ  ، لُونَ عَ فْ ويَ  ، عَالنِ فْ وتَ  ، عَالنِ فْ يَ وهي:  ـ  اخلمسة  األمثلة  فهذه 
نابَتْ النونُ فيه عن احلركة التي هي  ا؛ فَ ، وتنصبُ وجتزمُ بحذفِهَ عُ بثبوتِ النونِ فَ رْ ـ تُ
: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت  )، فيفعالنِ عَالنِ فْ انِ يَ دَ يْ الضمة، نحو: (الزَّ
ا) فعالمة النصب  جَ ْرُ ا، وملْ خيَ قُومَ انِ لنْ يَ دَ يْ النون؛ وتنصب وجتزم بحذفها، نحو: (الزَّ

 Ì Ë Ê É ا) ومنه قوله  تعاىل: نث جَ ْرُ ا)، و(خيَ قُومَ قُوطُ النونِ من (يَ واجلزم سُ
Ï Î Íمث (٣)

(١)  واجعل: الواو لالستئناف، اجعل فعل أمر، لنحو: جار وجمرور، يفعالن: قصد لفظه مضاف 
ا: مفعول ألجله أو منصوب عىل نزع اخلافض، وتدعني: الواو  إليه، النونا: مفعول به الجعل، رفعً
عاطفة، تدعني معطوف عىل يفعالن مقصود لفظه، وتسألون: معطوف عىل يفعالن، مقصود لفظه 

ا، وأراد من ذلك: كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنني أو ياء املخاطبة أو واو اجلامعة. أيضً
للجزم،  عىل  معطوف  والنصب:  وجمرور،  جار  للجزم:  إليه،  مضاف  وها  مبتدأ  وحذفها:   (٢)
سمه: خرب املبتدأ كلم: الكاف حرف جر واملجرور هبا حمذوف تقديره: وذلك كقولك، ومل: حرف 
نفي وجزم وقلب، تكوين: فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة اجلزم حذف النون وياء املخاطبة اسمها 
ا بعد  يف حمل رفع، لرتومي: الالم الم اجلحود، وترومي فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوبً

الم اجلحود، وعالمة النصب حذف النون، وياء املخاطبة فاعل، مظلمة: مفعول به لرتومي.
(٣) سورة البقرة. اآلية: ٢١.



ـ   ٧٢   ـ
[إعراب املعتل من األسامء]

ا(١) مَ ارِ كَ تَقِي مَ املُْرْ طَفى وَ املُْصْ كَ ا مَ ءِ  امَ األَسْ نَ  مِ تَال  عْ مُ مِّ  سَ ***وَ (ص) 
ا(٢) َ دْ قُرصِ وَ الذي قَ هْ ، وَ هُ يِعُ مجَ را دِّ قُ فِيهِ  اإلعرابُ  لُ  ***فاألَوَّ
(٣) رّ َ اجيُ ا أيضً ، كذَ نْوَ هُ يُ عُ فْ رَ وَ ر بُهُ ظَهَ نَصْ ، وَ نْقُوصٌ الثْانِ مَ ***وَ

مثل:  كان  ما  أن  رَ  فذكَ واألفعال،  األسامء  من  املعتلِّ  إعراب  ذكر  يف  عَ  َ رشَ (ش) 
هِ ألفٌ  رِ طَفَى) إىل ما يف آخِ ى معتال، وأشار بقوله: (باملُصْ مَّ تَقِي) يُسَ املُرْ ى، وَ طَفَ (املُصْ
تَقِي) إىل ما يف آخره ياء مكسور  )، وأشار(باملُرْ حىً ا، رَ صً الزمة قبلها فتحة، مثل: (عَ

اعِي). ، والدَّ ما قبلها، نحو: (القَايضِ
 : رُ فيه مجيعُ حركاتِ اإلعرابِ دَّ قَ ثم أشار إىل أن ما يف آخره ألفٌ مفتوحٌ ما قبلها يٌ

، وأنه يُسمى املقصور.  ، واجلرُّ ، والنصبُ الرفعُ
من  بـ(االسم)  فاحرتز   ، الزمةٌ ألفٌ  آخره  يف  الذي  املعرب  االسم  هو:  فاملقصورُ 
املنقوص،  من  (وباأللف)  إذا،  نحو:  املبني،  من   ( بِ رَ و(باملُعْ  ، ىضَ يَرْ نحو:  الفعل، 
، نحو: الزيدان؛ فإن ألفه  نحو: القَايضِ كام سيأيت، وبـ(الزمة) من املُثَنَّى يف حالة الرفعِ

.( نِ يْ دَ يْ ال تلزمه إذ تقلب ياءً يف اجلر والنصب، نحو: (رأيْت الزَّ
مِّ مقدم عىل املفعول األول، من األسامء: جار وجمرور  تَال: مفعول ثان لِسَ عْ : فعل أمر، مُ مِّ (١)  سَ
، كاملصطفى: جار وجمرور متعلق بمحذوف صلة املوصول،  مِّ ما: اسم موصول مفعول أول لِسَ
ا  ألفً آخره  كان  ما  مِّ  سَ املعنى:  للمرتقي،  به  مفعول  مكارما:  املصطفى،  عىل  معطوف  واملرتقي: 

. كاملصطفى أو ياء كاملرتقي حال كونه من األسامء ال من األفعال معتالً
(٢) األول: مبتدأ أول، اإلعراب: مبتدأ ثان، فيه: جار وجمرور، قدرا: فعل ماض مبني للمجهول، 
مجيعه:  لإلطالق،  واأللف  اإلعراب  عىل  يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب 
توكيد لنائب الفاعل املسترت، واهلاء: مضاف إليه، واجلملة خرب املبتدأ الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه 
ا :فعل ماض مبني للمجهول،  خرب املبتدأ األول، وهو الذي: مبتدأ وخرب، قد :حرف حتقيق، قرصَ
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول املعنى: أن 

االسم املقصور تقدر عليه حركات اإلعراب مجيعها. 
وخرب،  :مبتدأ  ينوي  ورفعه  وخرب،  مبتدأ  ظهر:  ونصبه  وخرب،  مبتدأ  منقوص:  الثان   (٣)
مبني  مضارع  فعل  جير:  حمذوف،  لفعل  مطلق  مفعول  ا:  أيضً بيجر،  متعلق  وجمرور  وكذا:جار 

ا. للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً
 املعنى: أن االسم املنقوص: ينصب بفتحة ظاهرة، ويرفع وجير بحركات مقدرة عىل الياء. 



ـ   ٧٣   ـ
تَقِي، فاملنقوصُ هو: االسم املعرب الذي  وأشار بقوله: (والثانِ منقوص) إىل املُرْ
نحو:  الفعل،  عن  بـ(االسم)  فاحرتز  تَقِي؛  املُرْ نحو:  كرسة،  قبلها  الزمة  ياء  آخره 
قبلها  التي  عن  كرسة)  وبقولنا: (قبلها  الذي،  نحو:  املَبنِي،  عن  وبـ (املعرب)  ي،  مِ رْ يَ
: يف رفعه بالضمة، ونصبه   الصحيحِ ْرَ ؛ فهذا معتلٌّ جارٍ جمَ يٌ مْ بْيٌ ورَ سكون، نحو: ظَ

بالفتحة، وجره بالكرسة.
الَ اهللا تعاىل:  ) وقَ َ وحكم هذا املنقوص أنه يظهر فيه النصب، نحو: (رأيْت القَايضِ
نحو: الياء،  عىل  ام  لثَقلِهِ واجلرُّ  الرفعُ  فيهِ  رُ  دَ قَ ويُ مث(١)،   L  K  J  I نث 
ةٌ عىل الياء، وعالمة اجلر  رَ دَّ قَ )؛ فعالمة الرفع ضمةٌ مُ تُ بالقَايضِ رْ رَ ، ومَ (جاء القَايضِ

كَرسةٌ مقدرةٌ عىل الياء.
كِرَ أنَّ االسمَ ال يكون يف آخره واوٌ قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيًا نجد  َّا ذُ لِمَ ممِ وعُ
الرفع،  حالة  يف  الستة  األسامء  يف  إالَّ  املعرب  يف  ذلك  يوجد  ومل   ، وَ نحو:هُ فيه،  ذلك 
به  ي  مَ سُ ما  أحدمها:  آخرين؛  موضعني  يف  الكوفيون  ذلك  وأجاز  ه)  أبُوُ نحو: (جاء 

و(٢). نْدُ مَ و، وقَ نْدُ مَ و، والثاين: ما كان أعجميا، نحو: سَ زُ غْ و، ويَ عُ دْ من الفعل، نحو: يَ
[املعتل من األفعال وعالمته]

(٣) فْ رِ تَال عُ ، فَمعْ اءٌ ، أَوْ يَ اوٌ أَوْ وَ ـهُ أَلِفْ نـْ رٌ مِ ــلٍ آخِ ***وأيُّ فِعْ (ص) 
(ش) أشار إىل أن املعتلَّ من األفعالِ هو: ما كان يف آخره واو قبلها ضمة، نحو: 

ى. ْشَ ي، أو ألف قبلها فتحة، نحو: خيَ مِ رْ و، أو ياء قبلها كرسة، نحو: يَ زُ غْ يَ
(١) سورة األحقاف: اآلية (٣١).

اإلعراب يا: حرف نداء، قوم: مناد منصوب ألنه مضاف ونا :مضاف إليه، أجيبوا: فعل أمر 
مبني عىل حذف النون وواو اجلامعة فاعل، داعي: مفعول به ومضاف ولفظ اجلاللة مضاف إليه.

األسامء  من  النوع  هذا  إعراب  عن  النحاة  وسكت  طائر،  اسم  وقمندو:  طائر،  اسم  و:  نْدُ مَ سَ  (٢)
وأمهلوا حكمه، ولكن اإلعراب املقبول هو: أن يبقى االسم عىل صيغته األصلية ويعرب بحركات 

مقدرة عىل آخره. 
(٣) أي: اسم رشط مبتدأ، فعل: مضاف إليه، آخر: مبتدأ، منه: جار وجمرور، ألف: خرب املبتدأ، 
أو واو أو ياء: معطوفان عىل ألف، فمعتال: الفاء واقعة يف جواب الرشط معتال حال من الضمري 

ف: فعل ماض مبني للمجهول. رِ املسترت يف عرف مقدم عليه، عُ
املعنى: أن املعتل من األفعال املعربة هو: ما آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء.



ـ   ٧٤   ـ
[إعراب املعتل من األفعال]

(ص)
مِي(١) رْ يَ و  عُ يَدْ كَ ما  بَ  نَصْ دِ  أَبْ وَ مِ زْ اجلَْ  َ ريْ غَ فِيهِ  وِ  انْ األَلِفَ  ***فَ
ا(٢) مَ الَزِ امً  كْ حُ تَقْضِ   ، نَّ ثَالثَهُ ا مَ ازِ فْ جَ ذِ ، واحْ امَ انْوِ عَ فِيهِ فْ الرَّ ***وَ

ر  دَّ قَ (ش) ذكرَ يف هذين البيتني كيفيةَ اإلعرابِ يف الفعل املعتل؛ فذكر أن األلفَ يُ
، وعالمة  فُوعٌ رْ ى) فيخشى: مَ ْشَ دٌ خيَ يْ فيها غريُ اجلزم ـ وهو الرفع والنصب، نحو: (زَ
ى) فيخشى: منصوب، وعالمة النصب فتحة  ْشَ هِ ضمةٌ مقدرة عىل األلف، و(لنَ خيَ عِ فْ رَ
. ( ْشَ ْ خيَ ، نحو: ( ملَ ف له احلرفُ اآلخرُ ْذَ مقدرة عىل األلف، وأما اجلزمُ فيظهر؛ ألنه حيُ
واوٌ  آخره  فيام  يظهر  النصبَ  أن  إىل  مِي)  رْ يَ و  عُ كيَدْ ما  بَ  نَصْ دِ  بقوله: (وأَبْ وأشار 

. ( يَ مِ ، ولنْ يرْ وَ عُ دْ أو ياء، نحو: (لَنْ يَ
و،  عُ دْ ر يف الواو والياء،نحو: (يَ دَّ قَ ) إىل أن الرفع يُ وِ عَ فِيهامَ انْ فْ وأشار بقوله: (والرَّ

مِي) فعالمة الرفع ضمة مقدرة عىل الواو والياء. ويرْ
) إىل أن الثالثَ ـ هي األلف، والواو، والياء  نَّ ا ثَالثَهُ مً ازِ وأشار بقوله: (واحذف جَ
) فعالمة اجلزم حذف األلف والواو  مِ ، ومل يرْ زُ ، ومل يغْ ـ حتذف يف اجلزم، نحو: (مل خيشَ

والياء.
يظهرُ  اجلزمَ  وأن  والياء،  والواو  األلف  يف  رُ  دَّ قَ يُ الرفع  أن  ذكره:  ما  لُ  اصِ وحَ

ر يف األلف. دَّ قَ يف الثالثة بحذفها، وأن النصبَ يظهر يف الياء و الواو، ويُ
(١) األلف: مفعول به لفعل حمذوف يفرسه املذكور، انو: فعل أمر، فيه: جار وجمرور، غري: مفعول 
دِ فعل أمر، نصب: مفعول به، ما: موصولة  : الواو عاطفة، أَبْ دِ به النو، اجلزم: مضاف إليه، وأبْ
مضاف إليه، كيدعو: مقصود لفظه جار وجمرور متعلق بمحذوف صلة ملِا، يرمي: معطوف عىل 

يدعو مع إسقاط حرف العطف. 
املعنى: أن ما كان من األفعال معتال آخره باأللف يقدر فيه الرفع والنصب، وما كان آخره واوا أو 

ياء يقدر فيه الرفع ويظهر النصب.
(٢) الواو: حرف عطف، الرفع: مفعول به مقدم، فيهام: جار وجمرور، انو: فعل أمر، واحذف: 
نَّ مضاف إليه، تقض: فعل مضارع جمزوم  ا: حال، ثالثهن: مفعول به الحذف وهُ فعل أمر، جازمً

 . ا: نعت حلكامً : مفعول به، الز مً يف جواب األمر الذي هو: احذف، حكامً



ـ   ٧٥   ـ

أسئلة ومترينات
١- استخرج الفعل املضارع ، وبنيِّ نوع إعرابه ، وعالمة إعرابه ىف اجلمل اآلتية :

ي املتقني ، ويرىض عن املخلصني . - يعفو اهللا عن التائبني ، ويُنجِّ
قَ أمةٌ متفرقة . رْ - مل تَ - لن ينجو من العذاب ظاملٌ .   

عَ مؤمنٌ إىل الرشِّ . - مل يَسْ - يعجبني أن يسعى املؤمنُ ىف اخلري .   
- مل يؤدِ الكسول واجبه . - لن يميش صالحٌ بني الناس بنميمة .  

٢- ( هد - ريض - دعا ) .
يكون  بحيث  مجل  ثالث  ىف  مضارع  كل  وضع   ، السابقة  األفعال  مضارع  هات 

ا . ا ، واألخري جمزومً ا ، والثانى منصوبً األول مرفوعً
٣- بنيِّ إعراب الفعل املضارع ، وعالمة اإلعراب ىف احلالتني اآلتيتني ، مع التمثيل :

( أ ) إذا كان صحيح اآلخر ، ومل يتصل آخره بيشء .
(ب) إذا كان معتل اآلخر ، ومل يتصل آخره بيشء .
٤- ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :

( أ ) عالمة جزم املضارع املعتل اآلخر هي حذفُ حرفِ العلة .                           (        )
(ب) عالمة نصب املضارع املعتل اآلخر باأللف الفتحة الظاهرة .                     (        )
(جـ) عالمة رفع املضارع املعتل اآلخر بالياء الضمة املقدرة .                               (        )
ا أو ياءً .       (        ) ا أو واوً ( د ) املضارع املعتل اآلخر ما كانتْ عينُه حرفَ علةِ : ألفً
(هـ) إعراب املضارع املعتل اآلخر باأللف يكون تقديريا ىف كل األحوال .    (        )
( و ) عالمة نصب املضارع املعتل اآلخر بالياء الفتحة املقدرة .                            (        )



ـ   ٧٦   ـ
٥- استخرج الفعل املضارع ، وبنيِّ نوع إعرابه ، وعالمة إعرابه ىف اجلمل اآلتية :

( أ ) اهللا يعلم ما تقولون وما تفعلون .
(ب) إن جتتهدوا تبلغوا آمالكم .

(جـ) املجتهدون مل يقرصوا ىف أداء الواجب .
( د ) ما أمجل أن تعفوا وأنتم تقدرون .

م ) . هات مضارع األفعال السابقة ، ثم أسند األول إىل  هِ ٦- ( أقام - استغفر - فَ
ألف االثنني ، والثاين إىل واو اجلامعة ، واألخري إىل ياء املخاطبة ، وأدخل كل فعل بعد 

اإلسناد ىف مجلة مفيدة .
٧- مثِّل ملا يأيت ىف مجل مفيدة مع الضبط بالشكل :

( أ ) مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون .
(ب) مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون .

(جـ) مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون . 
٨- ما ضابط األمثلة اخلمسة؟ وما إعراهبا؟ مع التمثيل.

واذكر  التعريف،  حمرتزات  وأخرج  األسامء،  من  واملنقوص  املقصور  عرف   -٩
إعراب كل منهام مع التمثيل.

١٠- ما املعتل من األفعال؟ وما إعراب املعتل اآلخر باأللف أو بالواو أو بالياء؟ 
ومتى تظهر الفتحة عىل آخره؟ وما عالمة جزم املعتل اآلخر؟ مثل.

* * *



ـ   ٧٧   ـ

النكرة واملعرفة
أهداف املوضوع: 

: ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ  قادرً
يُميز بني النكرة واملعرفة.ـ  ١
يعدد أقسام املعرفة.ـ  ٢
يكتب تعريفا صحيحا للضمري.ـ  ٣
يُميز بني أقسام الضمري.ـ  ٤
حيدد أقسام الضمري البارز.ـ  ٥
يُميز بني أقسام الضمري املتصل.ـ  ٦
يوضح حكم املضمرات من حيث اإلعراب والبناء.ـ  ٧
يعلل بناء املضمرات.ـ  ٨
يُبني ما يشرتك فيه اجلر والنصب من املضمرات.ـ  ٩
يُبني ما يشرتك فيه الرفع والنصب واجلر من املضمرات.ـ  ١٠
يوضح ما خيتص بمحل الرفع من املضمرات.ـ  ١١
يُبني أقسام الضمري من حيث االستتار والربوز.ـ  ١٢
يُميز بني الضمري واجب االستتار وجائز االستتار.ـ  ١٣
حيدد مواضع وجوب استتار الضمري.ـ  ١٤
ا واجب االستتار يف نصوص فصيحة.ـ  ١٥ يستخرج ضمريً
يُمثل لضمري جائز االستتار.ـ  ١٦
يعدد ضامئر النصب املنفصلة.ـ  ١٧



ـ   ٧٨   ـ

يعلل عدم جواز العدول عن الضمرياملتصل إىل الضمري املنفصل.ـ  ١٨
يوضح احلكم اإلعرايب إذا اجتمع ضمريان وكانا منصوبني واحتدا يف الرتبة.ـ  ١٩
يعدد مواضع جواز اتصال الضمري وانفصاله.ـ  ٢٠
يستخرج ضامئر جيوز اتصاهلا وانفصاهلا يف األمثلة.ـ  ٢١
ا من اإلفراد إىل التثنية واجلمع يف مجل مفيدة.ـ  ٢٢ حيول ضمريً
هيتم بدراسة النكرة واملعرفة.ـ  ٢٣
يستشعر أمهية دراسة النكرة واملعرفة يف فهم اللغة العربية.ـ  ٢٤
يدرك أمهية القواعد النحوية يف فهم اللغة العربية وتذوقها.ـ  ٢٥
حيرص عىل حل تدريبات أقسام املعرفة.ـ  ٢٦
يدرك أثر الضامئر يف تذوق اللغة واستيعاهبا.ـ  ٢٧

* * *



ـ   ٧٩   ـ

النكرة واملعرفة
[تعريف النكرة]

ا(١) كِرَ ذُ دْ  قَ ا  مَ قِعَ  وْ مَ اقِعٌ  وَ أَوْ  ا رَ ثِّ ؤَ مُ  ، أَلْ قابلُ   : ***نكرةٌ (ص) 
)، فمثالُ  وقِعَ ما يقبل (أَلْ ، أو يقع مَ ثِّر فيه التعريفَ ) وتُؤَ (ش) النكرة: ما يقبل (ألْ
، فتقول: الرجل، واحرتز بقوله: (وتُؤثر فيه  لٌ جُ : رَ ) وتؤثر فيه التعريفَ ما يقبل (ألْ
بَّاس،  ؛ فإنك تقولُ فيه: العَ لَامً بَّاس عَ عَ ، كَ ) وال تؤثر فيه التعريفَ ) مما يقبل (ألْ التعريفَ
ومثالُ  عليه،  دخوهلا  بْلَ  قَ معرفة  ألنه  ؛  التعريفَ فيه  تؤثر  مل  لكنها   ( عليه (ألْ لُ  خِ فتُدْ
)، أي:  ينِ ذُو مالٍ اءَ ): ذُو: التي بمعنى صاحب، نحو: (جَ ما وقع موقع ما يقبل (ألْ
وصاحب  صاحب،  موقع  واقعة  لكنها  تقبل (أل)  ال  وهي  نكرةٌ  و  فذُ  ، مالٍ بُ  صاحِ

)، نحو : الصاحب. يقبل (ألْ
[املعرفة وأقسامها]

، والذي(٢) نْد، وابْني، والغُالمِ وهِ ذِي وَ  ، مْ كهُ  : معرفةٌ ريهُ  ***وغَ (ص) 
اإلشارة  واسم   ، مْ هُ كَ املضمر   : أقسامٍ ستة  ،وهي  ةُ فَ رِ املَعْ ةِ  النَكرَ :غريُ  أي  (ش) 
يفَ  ي، وما أُضِ ولُ كالَّذِ صُ ، واملَوْ ىلَّ باأللف والالم كالغُالمِ نْد، واملُحَ هِ مُ كَ لَ ي، والعَ ذِ كَ

ابِني، وسنتكلم عىل هذه األقسام. إىل واحدٍ منها كَ
***

موصوف  عىل  جارية  لكوهنا  أو  التقسيم،  معرض  يف  ألهنا  هبا؛  االبتداء  وجاز  مبتدأ،  نكرة:   (١)
ا: حال من أل،  حمذوف، أي :اسم نكرة، قابل: خرب املبتدأ، أل: مضاف إليه مقصود لفظه، مؤثرً
موصول  اسم  ما:  بواقع،  منصوب  مكان  ظرف  موقع:  قابل،  عىل  معطوف  واقع:  عاطفة،  أو: 
مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، ذكرا: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري يعود عىل 

(ما).
: جار وجمرور  مْ هُ (٢) وغريه: غري مبتدأ، وهو مضاف والضمري مضاف إليه، معرفة: خرب املبتدأ، كَ
، وذي، وهند، وابني، والغالم، والذي:  مْ متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: ذلك كهُ

كلهن معطوفات عىل هم.



ـ   ٨٠   ـ

الضمري
[الضمري وتعريفه]

مِّ بالضمري(١) ـ  سَ وَ هْ أنْت، وَ كَ ورِ ضُ حُ أوْ  يْبَةٍ  غَ ي  لِذِ ***فامَ  (ص) 
مها  دُ ور، وهو قسامن: أحَ ضُ ، أو حُ وَ هُ يْبَةٍ كَ لَّ عىل غَ ريُ إىل أن الضمري: ما دَ (ش) يُشِ

، والثاين ضمريُ املتكلم، نحو: أنا. ، نحو: أنْتَ ضمري املخاطَبِ
[أقسام الضمري البارز]

ا(٢) أَبَــدَ ا  تِيَــارً اخْ إال  يــيل  الَ  وَ ا بْتَدَ ــا الَ يُ نْهُ مَ ــالٍ مِ ذُو اتِّصَ ***وَ (ص) 
(٣) لَكْ ا مَ لِيهِ مَ نْ سَ ا مِ الْيَاءِ والْـهَ وَ كْ مَ رَ ***كالياء والكافِ من ابْني أكْ (ص) 

أ به،  بْتَدَ ل؛ فاملتصل هو: الذي ال يُ صِ نْفَ ل، ومُ تَّصِ زُ ينقسم إىل: مُ (ش) الضمريُ البارِ
تُ  مْ رَ ا أكَ ) ونحوه، وال يقع بعد (إال) يف االختيار؛ فال يقال: مَ كَ مَ رَ كالكافِ من (أكْ

ا يف الشعر، كقوله:  ، وقد جاء شذوذً إالَّكَ

، لذي: جار وجمرور متعلق بمحذوف صلة ملا، وغيبة: مضاف  مِّ (١)  ما: اسم موصول مفعول أول لسَ
إليه، أو حضور: معطوف عىل غيبة، كأنت: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، 
مِّ وهو املفعول الثاين . : فعل أمر، بالضمري: جار وجمرور متعلق بسَ وهو: معطوف عىل أنت، سمِّ

(٢)  ذو: مبتدأ، اتصال: مضاف إليه، منه: جار وجمرور، ما: اسم موصول خرب املبتدأ، ال: نافية، 
صلة  واجلملة  ا  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  مرفوع  مضارع  فعل  يبتدا: 
ا:  املوصول، وال: الواو عاطفة، وال نافية، ييل: فعل مضارع، إال: قصد لفظه مفعول به لِييل، اختيارً

ا: ظرف زمان متعلق بييل. منصوب عىل نزع اخلافض، أي: يف االختيار، أبَدً
(٣) كالياء: جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف أي :وذلك كائن كالياء، والكاف: معطوف عىل الياء، 
من: حرف جر وجمروره قول حمذوف واجلار واملجرور متعلق بمحذوف حال من الياء والكاف، 
به،  مفعول  والكاف  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض  فعل  أكرم  اكرمك:  إليه،  ومضاف  مبتدأ  ابني: 
واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو ابني، والياء واهلاء: معطوفان عىل الياء السابقة، من: حرف 
من  كوهنام  حال  واهلاء  والياء  أي:  حال  بمحذوف  متعلق  واملجرور  واجلار  حمذوف،  لقول  جار 
قولك ... إلخ، سليه: فعل أمر وياء املخاطبة فاعل، واهلاء مفعول أول، ما: اسم موصول مفعول 
من  هلا  حمل  ال  واجلملة  هو  تقديره:  جوازا  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل  ملك:  لسيل،  ثان 

اإلعراب صلة ما، والعائد إىل املوصول حمذوف، أي :سليه الذي ملكه.



ـ   ٨١   ـ
(١) ُ نَارصِ هُ  إِالَّ ضُ  وْ عَ يلِ  امَ  فَ ؛  َّ يلَ عَ شِ من فِئَةٍ بَغَتْ رْ بِّ الْعَ وذُ بِرَ ***أَعُ

قوله: وَ
(٢) ــارُ يّ دَ كِ  إِالَّ ــا  نَ رَ ــاوِ َ جيُ ال  أَن  نَا ارتَ جَ نْتِ  كُ ا  مَ ا  إِذَ ـ  بَايلِ  نُ ***وما 

[إعراب الضمري املتصل ـ ما يصلح للجر والنصب]
(٣) بْ ا نُصِ ظِ مَ فْ لَ رَّ كَ ا جُ ظُ مَ لَفْ وَ جيَبْ الْبِنَا  لَهُ  رٍ  مَ ضْ مُ لُّ  كُ ***وَ (ص) 

رُ  غَّ تُصَ ال  ألهنا  وذلك  اجلمود،  يف  باحلروف  لشبهها  ؛  مبنيةٌ ا  هَ لُّ كُ املضمراتُ  (ش) 
وهو:   ، والنصبُ اجلرُّ  فيه  يشرتك  ما  فمنها  مبنية:  أهنا  ثبت  وإذا   ، عُ مَ ْ جتُ وال  ثَنَّى  تُ وال 
فالكافُ  ؛  ولَهُ  ، هُ إنَّ وَ  ، بكَ تُ  رْ رَ مَ وَ  ، تُكَ مْ رَ أكْ نحو:   ، لٍ تَّصِ مُ جر  أو  نَصبٍ  ضمري  كل 
(١) اللغة: أعوذ: ألتجئ، فئة: مجاعة، عوض: ظرف للزمان املستقبل،  إال أنه خمتص بالنفي وهو 

مبني عىل الضم كقبل وبعد.
، فليس يل نارص سواه. واملعنى: أحتصن برب العرش من مجاعة ظلمتني واعتدت عيلّ

اإلعراب: أعوذ: فعل مضارع، فاعله مسترت وجوبًا، برب: جار وجمرور، العرش: مضاف إليه، 
: جار وجمرور، فام: ما: نافية،  ا، عيلَّ من فئة: جار وجمرور، بغت: فعل ماض وفاعله مسترت جوازً
يل: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، عوض: ظرف زمان مبني عىل الضم متعلق بنارص، 

إالَّه: إال أداة استثناء والضمري مستثنى مبني عىل الضم يف حمل نصب، نارص: مبتدأ مؤخر.
الشاهد فيه: (إاله)، حيث وقع الضمري املتصل بعد إال، لرضورة الشعر وهو شاذ، والقياس: إال 

إياه.
ار: أحد، وال يستعمل إال بعد النفي. (٢) اللغة: نبايل: نكرتث وهنتم، ديَّ

واملعنى: ال هنتم وال نبايل بعدم جماورة سواك، إذا كنت أنت جارتنا أيتها املحبوبة.
ظرف  إذا:  نحن،  تقديره:  وجوبا  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  نبايل:  نافية،  ما:  اإلعراب: 
تضمن معنى الرشط، ما: زائدة، كنت: كان واسمها، جارتنا: خرب كان وهو مضاف ونا مضاف 
نافية،  ال:  مصدرية،  أن:  إليها،  إذا  بإضافة  جر  حمل  يف  وخربها  واسمها  كان  من  واجلملة  إليه، 
مستثنى،  والكاف  استثناء  أداة  إال  إالك:  به،  مفعول  ونا:  بأن،  منصوب  مضارع  فعل  جياورنا: 

: اآليت وديار فاعل جياور. ارُ واملستثنى منه، ديَّ
ا.  الشاهد فيه: (إالك): حيث وقع الضمري املتصل بعد إالَّ شذوذً

: مبتدأ أول، مضمر: مضاف إليه، له: جار وجمرور، البنا: مبتدأ ثان، جيب: فعل مضارع  (٣) كلّ
األول،  املبتدأ  خرب  وخربه  الثاين  واملبتدأ  الثاين،  املبتدأ  خرب  واجلملة  مسترت  ضمري  وفاعله  مرفوع 
ولفظ: مبتدأ، وهو مضاف، ما: مضاف إليه اسم موصول، جر: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب 
ا واجلملة صلة املوصول، كلفظ: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب  الفاعل ضمري مسترت جوازً
املبتدأ، ما: اسم موصول مضاف إليه، نصب: فعل ماض مبني للمجهول واجلملة صلة املوصول.



ـ   ٨٢   ـ
) يف موضع  هُ يف (أكرمتك) يف موضع نصب، ويف (بك) يف موضع جر، واهلاء يف (إنَّ

نصب، ويف (له) يف موضع جر.
ومنها ما يشرتك فيه الرفع والنصب واجلر، وهو (نا) وأشار إليه بقوله: 

[ما يستعمل للرفع والنصب واجلر]
(١) ِنَحْ املْ نَا  نِلْ نَا  فإنَّ بِنَا  فْ  رِ اعْ كَ لَحْ ا) صَ رِّ (نَ بِ وجَ النَّصْ عِ وَ فْ ***لِلرَّ (ص) 
نا، وللجر، نحو: بِنَا. نَا، وللنصب، نحو : فإنَّ لَح لفظُ (نا) للرفع، نحو: نِلْ (ش) أي :صَ
)، ومثالُ  يبِ ِ ومما يستعمل للرفع والنصب واجلر: (الياء)؛ فمثال الرفع، نحو: (ارضْ
 ( مْ ا(هُ )، ويستعمل يف الثالثة أيضً رَّ يبِ ، نحو: (مَ نِي)، ومثالُ اجلرِّ مَ رَ النصب، نحو: (أَكْ

. ( مْ : (هلَُ رِّ )، ومثالُ اجلَ مْ تُهُ مْ رَ : (أَكْ مْ قائمون)، ومثالُ النصبِ فمثالُ الرفع: (هُ
ألن  وجه؛  كل  من  ا)  (نَ انِ  بِهَ شْ يُ ال  ألهنُامَ   ( مْ و(هُ  ( (الياءَ املصنفُ  يذكر  مل  وإنام 
األحوال  يف  لٌ  تَّصِ مُ ضمري  وهي   ، واحدٌ واملعنى  واجلر  والنصب  للرفع  تكونُ  (نا) 
ا  الثالثة، بخالف الياء؛ فإهنا ـ وإن استعملت للرفع والنصب واجلر، وكانت ضمريً
حالة  يف  ألهنا  الثالثة؛  األحوال  يف  واحد  بمعنى  تكن  مل  ـ  الثالثة  األحوال  يف  متصالً 
وإن  ـ  ألهنا  (هم)؛  وكذلك  للمتكلم،  واجلر  النصب  حالتي  ويف   ، للمخاطَبِ الرفع 
كانت بمعنى واحد يف األحوال الثالثة ـ فليست مثل (نا)؛ ألهنا يف حالة الرفع ضمريٌ 

. ؛ ويف حالتي النصب واجلر ضمريٌ متصلٌ منفصلٌ

(١) للرفع: جار وجمرور متعلق بصلح، والنصب وجر: معطوفان عىل الرفع، نا: مبتدأ، صلح: 
جر  حرف  الكاف  كاعرف:  املبتدأ،  خرب  واجلملة  هو  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  ماض  فعل 
واملجرور حمذوف تقديره: كقولك، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: 
ذلك كقولك، اعرف: فعل أمر، بنا: جار وجمرور، فإننا: الفاء تعليلية، إن حرف توكيد ونصب، 
ونا اسمها، نلنا: فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب إن، املنح: مفعول به لنال منصوب بالفتحة 

الظاهرة، وسكن للوقف



ـ   ٨٣   ـ
[ما خيتص بمحل الرفع ويأيت للغائب واملخاطب]

(١) امَ لَ اعْ ا وَ ــامَ قَ هِ، كَ يْــرِ غَ ابَ وَ غَ ملَِا ـونُ  والنـُّ والْــواوُ  ***وألـــفٌ  (ص) 
(ش) األلف والواو والنون من ضامئر الرفع املتصلة، وتكون للغائب واملخاطب؛ 
 : املخاطبِ ومثالُ   ،( نَ مْ قُ اتُ  نْدَ واهلِ قاموا،  ون  يْدُ والزَّ قاما،  ان  دَ يْ (الزَّ الغائب:  فمثال 

.( نَ لَمْ وا، واعْ لَمُ ، واعْ لَامَ (اعْ
ألن  بجيد؛  هذا  وليس   ، واملتكلمُ املخاطبُ  (وغريه)  املصنف  قول  حتت  لُ  ويدخُ

، بل إنام تكون للغائبِ أو املخاطبِ كام مثلنا. هذه الثَّالثةَ ال تكون للمتكلمِ أصالً
[الضمري املسترت وأقسامه ومواضع كل قسم]

(٢) رُ كُ تَبِط إِذ تَشْ غْ افقْ نَ لْ أُوَ عَ افْ كَ ُ تَرتِ سْ يَ ا  مَ عِ  فْ الرَّ ريِ  مِ ضَ نْ  مِ ***وَ (ص) 
، واملسترتُ إىل واجب  االستتار وجائزه. (ش) ينقسم الضمريُ إىل مسترتٍ وبارزٍ

ُلُّ  ، واملراد بجائز االستتار: ما حيَ رُ َلَّه الظاهِ ُلُّ حمَ  واملرادُ بواجب االستتار: ما ال حيَ
. رُ َلهُ الظاهِ حمَ

 : وذكر املصنفُ يف هذا البيتِ من املواضع التي جيبُ فيها االستتار أربعةً
الضمريُ  وهذا   ، أنتَ التقدير:   ، عَلْ كافْ املخاطبِ  دِ  للواحِ األمرِ  فعلُ  األول: 
) فأنت  لْ أنْتَ عَ ، فأما (افْ دٌ يْ لْ زَ عَ ؛ فال تقول: افْ رُ َّلهُ الظاهِ ُلُّ حمَ ؛ ألنه ال حيَ هُ ازُ رَ ال جيوز إبْ
؛ لصحة االستغناء عنه؛ فتقول:  عَلْ ) وليس بفاعل الفْ لْ عَ تأكيدٌ للضمريِ املسترت يف (افْ
(١) ألف: مبتدأ، وهو لفظ نكرة سوغ االبتداء به عطف املعرفة عليها، والواو والنون: معطوفان 
عىل ألف، ملا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، غاب: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت 
الكاف  كقاما:  إليه،  مضاف  والضمري  ما  عىل  معطوف  وغريه:  املوصول،  صلة  واجلملة  ا  جوازً
جارة لقول حمذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك كقولك، قاما: فعل وفاعل، واعلام: فعْل أمر 

وفاعله واجلملة معطوفة بالواو عىل مجلة، قاما. 
(٢) من ضمري: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، الرفع: مضاف إليه، ما: اسم موصول 
ا واجلملة صلة املوصول، كافعل:  مبتدأ مؤخر، يسترت: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت جوازً
الكاف جارة لقول حمذوف وافعل فعل أمر، أوافق: فعل مضارع جمزوم يف جواب األمر، نغتبط: 
ا  وجوبً مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع،  فعل  تشكر:  املايض،  للزمان  ظرف  إذ:  أوافق،  من  بدل 

تقديره: أنت، واجلملة يف حمل جر بإضافة إِذْ إليها.



ـ   ٨٤   ـ
بَا،  ، وارضْ يبِ ِ ، نحو: ارضْ زَ الضمريُ رَ رُ لواحدةٍ أو الثنني أو جلامعة بَ عَل؛ فإن كانَ األمْ افْ

. بْنَ ِ بُوا، وارضْ وارضْ
فإن  أنا،  والتقدير:   ،( افِقُ (أُوَ نحو:  اهلمزة،  لِه  أوَّ يف  الذي  املضارعُ  الفعلُ  الثاين: 

ا للضمري املسترت. قلت: (أوافق أنا) كان (أنا) تأكيدً
تَبِطْ )، أي : نحن. غْ لهِ النون، نحو: ( نَ الثالث: الفعلُ املضارعُ الذي يف أوَّ

)، أي:  رُ كُ ، نحو: ( تَشْ دِ احِ لهِ التاء خلطاب الوَ الرابع: الفعلُ املضارع الذي يف أوَّ
 ، لِنيَ عَ فْ ، نحو: أنتِ تَ زَ الضمريُ رَ أنت؛ فإن كان اخلطاب لواحدة أو الثنني أو جلامعة بَ

. لْنَ عَ فْ تُنَّ تَ ، وأنْ لُونَ عَ فْ تُمْ تَ نْ ، وأَ عَالنِ فْ تُامَ تَ نْ وأَ
 هذا ما ذكره املصنف من املواضع التي جيب فيها استتار الضمري.

ألنه  االستتار؛  جائز  الضمري  وهذا  أي: (هو)،   ، قُومُ يَ دٌ  يْ زَ االستتار:  جائز  ومثال 
؛ فتقول: زيد يقوم أبوه، وكذلك كلُّ فعلٍ أسند إىل غائب أو غائبة،  رُ هُ الظاهِ َلَّ ُلُّ حمَ حيَ

، أي: (هو). اَئِمٌ دٌ قَ يْ ، وما كان بمعناه، نحو: زَ قُومُ نْدٌ تَ نحو: هِ
[الضمري املنفصل، وأنواعه، وألفاظ كل نوع]

(١) تَبِهُ تَشْ ال  وعُ  رُ الْفُ وَ  ، أنْتَ وَ و ، أَنَا، هُ الٍ صَ انْفِ اعٍ وَ تِفَ ذُو ارْ ***وَ (ص) 
املسترت،  يف  الكالمُ  وسبق   ، بارزٍ وإىل  مسترتٍ  إىل  ينقسمُ  الضمريَ  أنَّ  مَ  دّ قَّ تَ (ش) 
ا،  وجمرورً ومنصوبًا،  ا،  مرفوعً يكون  ل  فاملتَّصِ ومنفصل؛  متصل،  إىل:  مُ  ينقسِ والبارزُ 

ا. ا ومنصوبًا، وال يكون جمرورً وسبق الكالم يف ذلك، واملنفصلُ يكون مرفوعً
 ، هُ دَ حْ ا) للمتكلم وَ  وذكر املصنف يف هذا البيت املرفوع املنفصل، وهو اثنا عرش: (أنَ
) للمخاطبة،  ) للمخاطب، و(أنْتِ ، و(أنْتَ هُ سَ فْ ظِّمِ نَ كِ أو املُعَ ارِ ) للمتكلم املُشَ نُ و(نَحْ
وَ  بَات، وهُ اطَ خَ ) للمُ تُنَّ ، و(أنْ بِنيَ اطَ خَ تُم) للمُ ، و(أنْ ِ بَتَنيْ اطَ ِ أو املُخَ اطبَنيْ خَ و(أنتام) للمُ

. ائِبَاتِ ) للغَ نَّ ، و(هُ ائِبِنيَ ) للغَ مْ ، و(هُ ائِبنيِ ا) للغَ َ ائِبَة، و(مهُ ) للغَ يَ ائِب)، و(هِ ( للغَ
(١) ذو: مبتدأ، وهو مضاف، ارتفاع: مضاف إليه، وانفصال: معطوف عىل ارتفاع، أنا: خرب املبتدأ، 
هو وأنت: معطوفان عىل أنا، والفروع: مبتدأ، ال: نافية، تشتبه: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه 

ا تقديره: هي يعود إىل الفروع، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو الفروع.  جوازً



ـ   ٨٥   ـ
[الضمري املنصوب املنفصل]

(١) كِالَ شْ يعُ لَيْسَ مُ رِ التَّفْ : وَ ايَ إيَّ عِال الٍ جُ صَ ابٍ يف انْفِ تِصَ ذُو انْ ***وَ (ص) 
: (للمتكلِّم)  ايَ (ش) أشار يف هذا البيت إىل املنصوب املنفصل، وهو اثنا عرش: إيَّ
 ( اكِ و(إيَّ  ، خاطَبِ للمُ و(إيَّاك)   ، هُ سَ فْ نَ املُعَظِّم  أو  كِ  ارِ املُشَ للمتكلم  ا)  انَ و(إيَّ  ، هُ دَ حْ وَ
 ( نَّ اكُ و(إيَّ  ، بِنيَ اطَ خَ للمُ  ( مْ اكُ و(إيَّ  ، املخاطبتنيِ أو  للمخاطبنيِ   ( امَ اكُ و(إيَّ  ، بَةِ خاطَ للمُ
 ، ِ ائِبَتَنيْ الغَ أو   ِ للغائبَنيْ ا)  امهَ و(إيَّ للغائِبَة،  اها)  و(إيَّ للغائِب،  اه)  و(إيَّ  ، بَاتِ اطَ خَ للمُ

. ) للغائِبَاتِ اهنَّ ) للغائِبنيَ (وإيَّ اهمْ و(إيَّ
[اتصال الضمري بعامله وانفصاله]

ل(٢) تَّصِ المُ ِيءَ  جيَ أَنْ  أتَّى  تَ ا  إذَ لْ صِ يء املْنْفَ تِيَارٍ ال جيَ يف اخْ ***وَ (ص) 
إىل  عنه  العدولُ  ُوزُ  جيَ ال  لِ  املُتَّصِ بالضمريِ  فيه  يُؤتَى  أنْ  نَ  كَ أمْ موضع  كلُّ  (ش) 
) ألنه يمكن  اكَ تُ إيَّ مْ رَ ؛ فال تقول يف أكرمتك: (أكْ املنفصل، إال فيام سيذكره املصنفُ

. تُكَ مْ رَ اإلتيان باملتصل ؛ فتقول: أكْ
ريُ  مِ ، وقد جاء الضَ تُ مْ رَ اكَ أكْ ، نحو: إيَّ فإن مل يمكن اإلتيانُ باملتصلِ تَعَنيَّ املنفصلُ

، كقوله:  يف الشعر منفصالً مع إمكان اإلتيان به متصالً
(٣) يرِ هارِ الدَّ ــرِ  هّْ دَ يف  ضُ  األَرْ إياهــمُ  نَتْ مِ دْ ضَ ثِ األمواتِ قَ ***بِالبَاعِثِ الْوارِ

(١) ذو: مبتدأ وهو مضاف وانتصاب: مضاف إليه، يف انفصال: جار وجمرور متعلق بمحذوف 
لإلطالق،  واأللف  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  جعال:  اآليت،  عل  جُ يف  املسترت  الضمري  من  حال 
ا، إيا: مفعول ثان جلعل، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ،  ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
مسترت  ضمري  واسمه  اخلرب  وينصب  االسم  يرفع  ناقص  ماض  فعل  وليس:  مبتدأ،  والتفريع: 

ا، مشكال: خرب ليس، واجلملة من ليس واسمها وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ. جوازً
فعل  جييء:  نافية،  ال:  جييء،  فاعل  من  حال  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  اختيار:  ويف   (٢)
مصدري  حرف  أن:  ماض،  فعل  تأيت:  املستقبل،  للزمان  ظرف  إذا:  فاعل،  املنفصل:  مضارع، 
ونصب، جييء: فعل مضارع منصوب بأن، املتصل: فاعل وأن ومدخوهلا يف تأويل مصدر فاعل 
تأيت، تقديره: تأيت جميء املتصل. واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها وجواب إذا حمذوف لداللة ما 

قبله عليه والتقدير: إذا تأيت جميء املتصل فال جييء املنفصل. 
(٣) البيت للفرزدق من قصيدة يمدح فيها يزيد بن عبد امللك بن مروان، ويفتخر فيها.

اللغة: الباعث الذي يبعث املوتى وحيييهم، الوارث: الذي ترجع إليه األمالك بعد فناء املالك،=



ـ   ٨٦   ـ
[جواز انفصال الضمري واتصاله]

ى(١) تَمَ لفُ انْ نْتُهُ اخلُ ، يف كُ هُ بَهَ أَشْ ا مَ نِيهِ، وَ لْ اءَ سَ لْ هَ لْ أوِ افْصِ صِ ***وَ (ص) 
االَ(٢) صَ تَارَ االنْفِ ِي اخْ ريْ ، غَ تَارُ أَخْ ــاال ، واتِّصَ تَنِيــهِ لْ اكَ خِ ــذَ ***كَ

(ش) أشار يف هذين البيتني إىل املواضع التي جيوز أن يؤتى فيها بالضمري منفصالً 
. مع إمكان أنْ يُؤتَى به متصالً

ا يف األصل، ومها   إىل مفعولني الثاين منهام ليس خربً تَعدَّ نِيه) إىل ما يَ لْ فأشار بقوله: (سَ
، نحو:(سلنيه)  ) فيجوز لك يف هاء(سلنيه) االتصالُ نِيهِ لْ مُ سَ هَ رْ ضمريان، نحو: (الدِّ
 ، طَيْتُكهُ أعْ مُ  هَ رْ الدّ نحو:  ه،  بَهَ أشْ فعلِ  كلُّ  وكذلك  إياه،  نِي  لْ سَ نحو:   ، واالنفصالُ
واالتصالُ  االنفصالُ  املسألة  هذه  يف  جيوز  أنه  املصنف  كالم  وظاهر  إياه،  طيتُكَ  وأعْ
عىل السواء، وهو ظاهر كالم أكثر النحويني، وظاهر كالم سيبويهِ أنَّ االتصالَ فيها 

، وأن االنفصالَ خمصوصٌ بالشعر. بٌ واجِ

= ضمنت: اشتملت، أو تكلفت، الدهارير: الزمن املايض، أو الشدائد، وهو مجع ال واحد له من لفظه.
الباعث  عىل  معطوف  الوارث:  قبله،  بيت  يف  بحلفت  متعلق  وجمرور  جار  بالباعث:  اإلعراب: 
بحذف حرف العطف، األموات: جمرور بالكرسة عىل أنه مضاف إليه، وجيوز نصبه بالفتحة عىل 
أنه مفعول به تنازعه الوصفان فأعمل فيه الثاين، وحذف ضمريه من األول لكونه فضلة، ضمنت: 
جار  دهر:  يف  فاعل،  األرض:  الفاعل،  عىل  تقدم  به  مفعول  إياهم:  للتأنيث،  والتاء  ماض  فعل 

وجمرور، الدهارير: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (ضمنت إياهم)، حيث فصلَ الضمري مع إمكان اتصاله لرضورة الشعر، ولو جاء به 

عىل القياس لقال: ضمنتهم.
: مفعول تنازعه الفعالن فأعمل فيه  (١) صل: فعل أمر، أو: حرف عطف، افصل: فعل أمر، هاءَ
الثاين، وها مضاف وسلنيه قصد لفظه مضاف إليه، وما: الواو عاطفة، وما موصولة، أشبهه: فعل 
انتمي:  مبتدأ،  اخللف:  بانتمي،  متعلق  وجمرور  جار  كنته:  يف  صلة،  واجلملة  به،  ومفعول  ماض 

ا يف هذه املسألة. فعل ماض وفاعله مسترت واجلملة خرب املبتدأ، املعنى: أن بني العلامء خالفً
(٢) كذلك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، خلتنيه: قصد لفظه: مبتدأ مؤخر، واتصاال: 
ا  الواو عاطفة، اتصاال مفعول به مقدم ألختار وأختار: فعل مضارع مرفوع وفاعله مسترت وجوبً
تقديره: أنا، غريي: مبتدأ وهو مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، اختار فعل ماض، وفاعله مسترت 

ا، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، االنفصاال: مفعول به الختار واأللف لإلطالق. جوازً



ـ   ٨٧   ـ
ا،  ى) إىل أنه إذا كان خرب (كان) وأخواهتا ضمريً تَمَ لْفُ انْ نْتُهُ اخلُ وأشار بقوله: (يف كُ
، نحو:  تُلِفَ يف املختار منهام؛ فاختار املصنفُ االتصالَ فإنِّه جيوز اتصالُه وانفصالُه، واخْ
نْتُ إياه). ، وكُ نْتَهُ يقَ كُ دِ ، نحو: كنت إياه، تقُول: (الصَّ ، واختار سيبويه االنفصالَ كنْتُهُ
 إىل  )، وهو: كلُّ فعلٍ تَعَدَّ تَنِيهِ لْ وكذلك املختار عند املصنفِ االتصالُ يف نحو: (خِ
، ومها ضمريان، مذهبُ سيبويهِ أنَّ املختارَ يف هذا  ربٌ يف األصلِ مفعولني الثاين منهام خَ
؛ ألنه هو الكثري يف لسان  حُ جَ تِنِي إياه، ومذهبُ سيبويهِ أرْ لْ ، نحو: خِ ا االنفصالُ أيضً

، قال الشاعر:  مْ افِه هلُ م وهو املـُشَ اه سيبويه عنْهُ كَ العرب عىل ما حَ
(١) امِ ذَ الَـــتْ حَ ــا قَ لَ مَ ـوْ فإنَّ القَ ا وهَ قُ فصدِّ امِ  ذَ حَ الَتْ  قَ ا  ***إِذَ

[الرتتيب بني الضامئر]
(٢) الِ صَ انْفِ يف  ئتَ  شِ ا  مَ نْ  مَ دِّ قَ وَ الِ اتَّصَ يف  صَّ  األَخَ مِ  دِّ ***وقَ (ص) 

منْ  صُّ  أخَ املخاطَبِ  وضمريُ   ، املخاطَبِ ضمريِ  منْ  أخصُّ  املتكلم   ُ ضمريْ (ش) 
ا  انَ كَ فإنْ  ؛  اآلخرِ منَ  صُّ  أخَ أحدمها  وبَان  منْصُ ان  ريَ ضمِ عَ  تَمَ اجْ فإنْ  الغائب؛  ضمري 
بتقديم   ، طَيْتَنِيهِ أَعْ وَ هُ  طَيْتَكَ أعْ م  هَ رْ الدَّ فتقول:  منهام؛  صِّ  األخَ يمُ  دِ قَ تَ بَ  جَ وَ لنيِ  تَّصِ مُ
والياءُ   ، للمخاطَبِ الكافَ  ألن  اهلاء؛  من  صُّ  أخَ ألهنام  اهلاء؛  عىل  والياء  الكاف 
 ، وكَ ؛ فال تقول: أعطيْتُهُ الِ ، وال جيوزُ تقديمُ الغائبِ مع االتِّصَ ائِبِ ، واهلاءُ للغَ للمتكلمِ
(١) اللغة: حذام: اسم امرأة زعموا أهنا كانت تبرص عىل مسرية ثالثة أيام، وهذا مثل يرضب لكل 

من يعتد بكالمه وال يلتفت إىل ما يقوله غريه ..
اإلعراب: حذام: فاعل قال مبني عىل الكرس يف حمل رفع، فصدقوها: الفاء واقعة يف جواب إذا، 
: الفاء عاطفة فيها  وصدقوا فعل أمر مبني عىل حذف النون وواو اجلامعة فاعل واهلاء مفعول، فإنَ
معنى التعليل، إن: حرف توكيد ونصب، القول: اسمها، ما: موصول خرب إن، قالت حذام: مجلة 

صلة املوصول. 
الراجح، هو  سيبويه  مذهب  أن  ليزعم  به  جيء  وإنام  نحوي،  شاهد  البيت  هذا  يف  ليس 
بل األرجح ما ذهب إليه ابن مالك وهو أن االتصال أرجح يف املسألتني لوروده يف القرآن الكريم،

كقوله تعاىل نث v u t   s  rq p o n m l مث  [األنفال : ٤٣] ومل يرد 
االنفصال يف القرآن الكريم.

م فعل أمر، األخص: مفعول به، يف اتصال: جار وجمرور، وقدمن: فعل أمر مبني عىل الفتح  (٢) قدّ
التصاله بنون التوكيد اخلفيفة، ما: اسم موصول مفعول به، شئت: فعل وفاعل صلة املوصول،

يف انفصال: جار وجمرور.



ـ   ٨٨   ـ
، ومنه ما رواهُ ابن األثري يف غريب احلديث من قول عثامن   ، وأجازه قومٌ وينِ طَيْتَهُ وال أعْ
تَ  مْ قدَّ ئتَ  شِ فإن  ؛  باخليارِ نتَ  كُ ا  َ مهُ دُ أحَ لَ  فُصِ فإنْ  ا)  يْطانً شَ البَاطِلُ  نِي  ُ امهُ (أَرَ  
غريَ  تَ  مْ قدَّ شئت  وإن  إياه،  طَيْتَنِي  وأعْ اه،  إيَّ طَيْتُكَ  أعْ همَ  رْ الدِّ  : فقلتَ  ، صَّ األخَ
ئتَ  شِ ا  مَ نْ  مَ دِّ بقوله: (وقَ أشار  وإليه   ، ايَ إيَّ طَيْتَهُ  وأعْ  ، أياكَ طَيْتُهُ  أعْ  : فقلتَ  ، صِّ األخَ
صِّ يف  ) وهذا الذي ذكره ليس عىل إطالقه، بل إنام جيوز تقديمُ غريِ األخَ يف انفصالٍ
زْ  ُ طَيْتُكَ إياه، مل جيَ دٌ أَعْ يْ : زَ ؛ فإن قلتَ ُزْ يفَ لبْسٌ مل جيَ ، فإن خِ نِ اللبسِ االنفصال عندَ أمْ

؟ ذٌ دٌ مأخوذٌ أو آخِ يْ لْ زَ لَم هَ عْ طَيْتَهُ إياك؛ ألنَّه ال يُ دٌ أَعْ يْ ، فال تقول: زَ تقديمُ الغائبِ
[الرتتيب بني الضامئر املتحدة يف الرتبة]

ال(١) صْ يْبُ فِيهِ وَ بيحُ الغَ دْ يُ قَ وَ الَ فَصْ مْ  الْزَ بَةِ  تْ الرُّ ادِ  احتِّ يفِ  ***وَ (ص) 
بِةِ ـ كأن يكونا ملتكلمني،  تْ ا يف الرُّ دَ َ ، واحتَّ ِ ريان، وكانا منصوبَنيْ مِ عَ ضَ تَمَ (ش) إذا اجْ
 ،: ايَ إيَّ طَيْتَنِي  أَعْ فتقول:  ا؛  مهِ أحدِ يف  لُ  صْ الفَ يلزم  فإنه  ـ  غائبني  أو  خماطبني،  أو 
طَيْتَنِينِي، وال  طَيْتُهُ إياه، وال جيوز اتصالُ الضمريين، فال تقول: أَعْ طَيْتُكَ إياك، وأَعْ وأَعْ

. وهُ ، وال أعطيتُهُ كَ طَيْتُكَ أَعْ
 ، هُ امَ طَيْتُهُ مُ أَعْ هَ رْ انِ الدَّ دَ يْ الن، نحو: الزَّ امَ فقد يَتصِ تَلَفَ لفظُهُ نعم إن كانا غائبني واخْ

وإليه أشار بقوله يف الكافية : 
تْ تَضَ ةُ    اقْ رَ وُ ُ ) الرضَّ ضُ إياهمُ األرْ نَتْ مِ : (ضَ وَ نَحْ ا، وَ تِالَفٍ مَ عَ اخْ ***مَ

بقوله: (ونحو  وأشار  منها،  وليس  األلفية،  نسخ  بعض  يف  البيت  هذا  أثبت  وربام 
الُهُ  رِ البيت) إىل أن اإلتيانَ بالضمريِ منفصالً يف موضع جيبُ فيه اتِّصَ نَتْ ـ إىل آخِ مِ ضَ

، كقوله:  رضورةٌ
يرِ        ارِ هَ الدَّ رِ  هْ دَ يف  ضُ  األرْ إياهمُ  نتْ مِ دْ ضَ اتِ قَ وَ ثِ األَمْ ارِ ***بِالبَاعِثِ الوَ

وقد تقدم ذكر ذلك.

(١) يف احتاد: جار وجمرور، الرتبة: مضاف إليه، الزم: فعل أمر، فصال: مفعول به اللزم، وقد: 
فيه: جار  فاعل،  الغيب:  مرفوع،  فعل مضارع  يبيح:  دال عىل التقليل،  قد: حرف  الواو عاطفة، 

وجمرور، وصال: مفعول به ليبيح.



ـ   ٨٩   ـ

أسئلة ومترينات
 Ã  Â  Á À ¿ ¾½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶  ١- قال ۵ : نث
 ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë ÊÉ È Ç Æ   Å   Ä

ß Þ Ý Ü Û Ú  ÙØمث [البقرة: ٢٨٦] .
( أ ) تكررت ( نا ) ىف  اآلية الكريمة . فام املوقعُ اإلعرابى هلا ىف كلِّ ؟

(ب) استخرج من اآلية الكريمة ما يأتى :
(جـ) ضمريين مسترتين ، وبني حكم استتارمها .

( د ) ضمريين للمخاطَب : أحدمها متصل ، واآلخر منفصل .
٢- مثِّل ملا يأتى ىف مجل مفيدة مع الضبط بالشكل :
( أ ) ثالثة ضامئر خمتلفة ختتص بمحل الرفع فقط .

(ب) ثالثة ضامئر خمتلفة تشرتك بني حميل النصب واجلرّ .
(جـ) ضمري يشرتك بني حمالّ الرفع والنصب واجلرّ .

٣- عنيِّ الضامئر فيام يأتى مبينًا ما يدل عليه كل ضمري :
( أ ) أنتِ امرأةٌ صاحلةٌ .

يخُ . مَ الشَّ رَ (ب) يا طالباتُ إياكنَّ أكْ
لِكَ وأنبيائك . سُ (جـ) اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عىل سيِّدنا حممدٍ ، خاتمِ رُ

٤- أعرب اآليات اآلتية :
( أ ) قال ۵ : نث 2 3 4 5 6 مث [الفاحتة: ٥] .

(ب) قال ۵ : نث ed cمث [البقرة: ١٣٧] .
(جـ) قال ۵ : نث Ö Õ Ô ×مث [هود: ٢٨] .

( د ) قال ۵ : نث ½    ¾ ¿ Æ Å Ä Ã ÂÁ Àمث [طه: ١٢] .



ـ   ٩٠   ـ
٥- اذكر موقع الياء من اإلعراب فيام يأتى :

( أ ) قال ۵ : نث ے ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ مث [آل عمران: ٤٣] .
 } |{  z y x w v u t     s r q p (ب ) قال ۵ : نث

~  ے  ¡مث [األنعام: ١٦١] .
(جـ ) قال ۵ : نث    ¾ ¿ À مث [النمل: ٣٣] .

( د ) يقينى باهللا يقيني .
٦- ضع عالمة (√) أو (×) أمام كل عبارة من العبارات اآلتية :

( أ ) مما يميز النكرة عن املعرفة أهنا تقبل دخول ( أل ) الزائدة .                          (           )
ا مع املضارع املبدوء بالنون .                                       (           ) (ب) يسترت الضمري وجوبً
ا مع املضارع املبدوء اهلمزة .                                        (           ) (جـ) يسترت الضمري جوازً
( د ) من الضامئر املنفصلة نون النسوة .                                                                  (           )
(هـ) ( إياي ، إيانا ) خيتصان بمحل النصب .                                                       (           )
( و ) ياء املتكلم من الضامئر املشرتكة بني حمال الرفع والنصب واجلر .          (           )
( ز ) ياء املخاطبة مشرتكة بني حميل النصب واجلر .                                              (           )
(حـ) الضمري ( هم ) ضمري منفصل ىف حالة الرفع فقط .                                    (           )

٧- عني اجلائز وغري اجلائز يف التعبريات اآلتية، مع ذكر السبب: 
أكرمت إيَّاك ـ أكرمتك ـ إيَّاك نعبد.

٨- متى جيوز اإلتيان بالضمري منفصال، مع إمكان اإلتيان به متصال؟ وما رأي : 
النحويني يف مثل: (الصديق كنت إياه)؟

٩- يقول ابن مالك يف ألفيته: 
املنـح           نلنـا  فإننـا  بنـا  كاعـرف  ***للرفع والنصب وجر (نا) صلح



ـ   ٩١   ـ
ونص ابن مالك عىل أن (نا) يشرتك يف الرفع والنصب واجلر، ومل ينص عىل 

الضمريين: (هم)، ( الياء) مع أهنام يشرتكان مع (نا) يف الثالثة، فهل هناك فرق؟
١٠- قال ابن مالك: 

كافعــل أوافــق نغتبــط إذ تشــكر ــترت ــا يس ــع م ــري الرف ــن ضم ***وم

ا  استنتج من بيت ابن مالك السابق املواضع التي جيب فيها استتار الضمري موضحً
إجابتك باألمثلة.

١١- قال الشاعر: 
ال تر الرشق يرفع الرأس بعدي ممــايت اإللــه  قــدر  إن  ***أنــا 

مــن قديــم عنايــة اهللاّ جندي سليام وراح  رام  رمــاين  ***مــا 

( أ ) استخرج من البيتني: ضمريان متصالن وعني موقع كل منهام من اإلعراب  ـ 
ا منفصالً وأعربه. ضمريً

(ب) أعرب ما حتته خط يف البيتني. 
١٢- اذكر موضع الشاهد فيام يأيت وأعرب ما حتته خط: 

نارص إاله  عــوض  يل  فـــام  عيل؛  بغت فئة  مــن  العرش  بــرب  ***أعوذ 

إياهــمُ األرضُ يف دهــر الدهاريــر ***بالباعث الوارث األموات قد ضمنت

ديــــــارُ إالكِ  جياورنــــــا  ال  أن  ***ومــا نبــايل ـ إذا مــا كنــت جارتنا

١٣- عني فيام يأيت الضمري البارز ونوعه، واملسترت وحكمه وحمله اإلعرايب: 
قال الشاعر يف احلكم: 

فليس لـه يف معرض احلق نارص ***وإن هـو مل يصـرب عىل مـا أصابه

فـام هـو إال طائـش اللـب نافـر ***ومـنْ مل يـذق حلو الزمـان ومره

١٤- (أنت مستقيم يف معهدك، وقد نلت جائزة الطالب املثايل).
خاطب بالعبارة السابقة املثنى واجلمع بنوعيهام، مع تغيري ما يلزم تغيريه. 



ـ   ٩٢   ـ
١٥- ( أ ) ما الفرق بني النكرة واملعرفة؟ وما أنواع املعرفة؟ مع التمثيل.

(ب) (رجل) نكرة ألنه يقبل (أل) فلم ال يكون: (عباس) نكرة مع أنه يقبل (أل) 
) نكرة مع أهنا ال تقبل (أل)؟  و(ذو) يف نحو: (جاءين ذو مالٍ

١٦- ما أقسام الضمري البارز؟ وما تعريف كل قسم؟ مع التمثيل.
١٧- بنيت الضامئر ألهنا أشبهت احلروف، فام وجه الشبه؟ وما احلكم

 املرتتب عىل ذلك؟
١٨ـ  ما حكم ترتيب ضمريين منصوبني أحدمها أخص من اآلخر يف حال االتصال 

أو االنفصال؟ مع التمثيل.
* * *



ـ   ٩٣   ـ
[ نون الوقاية قبل ياء املتكلم]

أهداف املوضوع:  
 : ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ قادرً

يُفرس تسمية نون الوقاية هبذا االسم.ـ  ١
يوضح آراء النحاة يف لزوم نون الوقاية ألفعل التعجب.ـ  ٢
يُبني آراء النحاة يف حكم نون الوقاية مع احلروف.ـ  ٣
يوضح آراء النحاة يف حكم نون الوقاية مع األسامء.ـ  ٤
يوضح الشواهد الواردة يف موضوع نون الوقاية.ـ  ٥
يستخرج أفعاالً تلزمها نون الوقاية.ـ  ٦
يُميز بني احلروف التي تكثر معها نون الوقاية، واحلروف التي جتوز معها.ـ  ٧
يعرب ما حتته خط يف النص املعروض أمامه.ـ  ٨



ـ   ٩٤   ـ
[لزوم نون الوقاية مع الفعل]

نُظِم(١) قَد  ولَيْــيسِ  وقاية  نُونُ  مْ عْل الْتُزِ عَ الْفِ سِ مَ ا النَّفْ بْلَ يَ قَ ***وَ (ص) 
يَتْ  مِّ ى نُونَ الوقاية، وسُ مَّ ا نُونٌ تُسَ مِ حلقتْهُ لزومً لِّ ل بالفعلِ ياء املُتَكَ (ش) إذا اتَّصَ

نِي) . مْ رِ نِي وأكْ مُ رِ كْ نِي، ويُ مَ رَ ، وذلك نحو: (أَكْ بذلك ألهنا تَقِي الفعلَ من الكرسِ
ا، كام قال الشاعر: ) شذوذً عَ (ليسَ ا مِ هَ فُ ذْ وقد جاء حَ

(٢) لَيْيسِ امُ  ـرَ الكـِ ومُ  الْقَ ــبَ  هَ ذَ إذْ  الطَّيْسِ يد  كعدِ مــي  وْ قَ دْت  دَ ***عَ

ينِ إىل عفو  رَ قَ ب: هل تلزمه نونُ الوقايةأم ال؟ فتقول: ما أَفْ تُلِفَ يف أَفْعَل التَعَجُ واخْ
ي إىل عفو اهللا، عند من ال يلتزمها فيه، والصحيح أهنا تلزم. قَرِ اهللاِ، وما أَفْ

[حكم نون الوقاية مع احلروف]
ا(٣) َ َريَّ نْ خمُ كِسْ وكُ ) اعْ لَّ عَ (لَعَ مَ وَ ا رَ ا، و(لَيْتي) نَدَ ***(ولَيْتَني) فَشَ (ص) 

(١) قبل: ظرف زمان متعلق بالتزم، يا: مضاف إليه، النفس: مضاف إليه، مع: ظرف متعلق بمحذوف 
حال من يا النفس، وهو مضاف، والفعل: مضاف إليه، التزم: فعل ماض مبني للمجهول، مبني عىل 
الفتح، وسكن للوقف، نون: نائب فاعل، وقاية: مضاف إليه، ولييس: قصد لفظه: مبتدأ، قد: حرف 
ا يعود عىل لييس واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ. حتقيق: نظم: فعل ماض ونائب الفاعل مسترت جوازً

(٢) اللغة: العديد: العدد، الطيس: الرمل الكثري، لَيْيس: أراد غريي. املعنى: يفخر بقومه ويتحرس 
: فإين بقيت بعدهم خلفا عنهم. ايَ عىل ذهاهبم فيقول: قومي الكرام كثريون ولكنهم ذهبوا إال إيَّ

جار  كعديد:  إليه،  مضاف  املتكلم  وياء  به  مفعول  قومي:  وفاعل،  فعل  عددت:  اإلعراب: 
ا مثل عديد، والطيس:  وجمرور متعلق بمحذوف صفة ملوصوف حمذوف والتقدير: عددهتم عددً
مضاف إليه، إذ: ظرف للزمان املايض، ذهب القوم الكرام: فعل وفاعل ونعْت، واجلملة يف حمل 
جر بإضافة إذْ إليها، لييس: فعل ماض ناقص واسمه ضمري مسترت تقديره: هو يعود عىل البعض 

املفهوم من القوم، والياء خربها مبني عىل السكون يف حمل نصب.
) حيث ورد خاليًا من نون الوقاية مع وجوهبا يف الفعل، وذلك شاذ لرضورة  الشاهد فيه: (لَيْيسِ
ا متصالً مع وجوب الفصل يف أفعال االستثناء. الشعر، وهناك شذوذ آخر: وهو جميء خرب ليس ضمريً

ا واجلملة يف حمل رفع  (٣) ليتني: قصد لفظه: مبتدأ فشا: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت جوازً
خرب،  رفع  حمل  يف  واجلملة  ماض  فعل  ندرا:  مبتدأ،  لفظه  قصد  عاطفة  الواو  وليتي:  املبتدأ،  خرب 
ومع: ظرف متعلق باعكس، لعل: قصد لفظه مضاف إليه، اعكس: فعل أمر، وكن: الواو عاطفة 

ا: خربه. كن فعل أمر ناقص واسمه ضمري مسترت وجوبًا، خمريً



ـ   ٩٥   ـ
ا(١) فَ لَ دْ سَ نْ قَ نِّي وعنِّي بَعْضُ مَ مِ ا فَ فَّ ا خَ ارً طِرَ ، واضْ ***يف الْبَاقِياتِ

؛ فذكر(ليت) وأنَّ نونَ  (ش) ذكر يف هذين البيتني حكم نون الوقاية مع احلروفِ
ا، كقوله:  فُ منها إال نادرً ذَ ْ الوقاية ال حتُ

(٢) ايلِ مَ ــلَّ  جُ ـفُ  لـِ أُتْ وَ ــهُ  ادِفُ أُصَ ـي ــال: ليْتـِ ـرٍ إذْ قَ ابـِ نْيَــةِ جَ مُ ***كُ

، قال اهللا تعاىل:  نث±  دَ القرآنُ الكريمُ رَ َا، وبه وَ بُوهتُ والكثريُ يف لسان العربِ ثُ
² ³مث(٣)

، كقوله تعاىل: ـ  ا من النونِ هَ يدُ رِ ْ ؛ فالفصيحُ جتَ ) فذكر أهنا بعكس ليْتَ لّ ا (لَعَ وأمَ
، كقول الشاعر:  حكاية عن فرعونـ  نث d c bمث(٤)ويقلُّ ثبوتُ النونِ

(١) يف الباقيات: جار وجمرور متعلق بمخري يف البيت السابق، واضطرارا: مفعول ألجله، خففا: 
فعل ماض واأللف لإلطالق، مني: قصد لفظه مفعول به، وعني: معطوف عليه، بعض: فاعل، 
من: اسم موصول: مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، سلفا: فعل ماض واأللف لإلطالق والفاعل 

، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول. نْ ا يعود عىل مَ ضمري مسترت جوازً
(٢) اللغة: املنية: اليشء الذي تتمناه، جابر: رجل من غطفان كان يتمنى لقاء زيد فلام تالقيا قهره 
ا ألقتله وأفقد  زيد وغلبه املعنى: متنى زيد لقائي ليقتلني: كتمني جابر حني قال: ليتني أجد زيدً

لَّ مايل. جُ
متنى زيد متنيا  كمنية: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة ملوصوف حمذوف تقديره:  اإلعراب: 
ليت  ليتي:  ماض،  فعل  قال:  املايض  للزمان  ظرف  إذ:  إليه،  مضاف  وجابر:  جابر،  ملنية  مشاهبا 
فعْل مضارع وفاعله  به، وأتلف: الواو حالية، أتلف:  فعل مضارع ومفعول  أصادفه:  واسمها، 
ا تقديره: أنا واجلملة يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: أنا أتلف، واجلملة  ضمري مسترت وجوبً
ا. : مفعول به، مايل: مضاف إليه، وياء املتكلم من مايل: مضاف إليه أيضً لَّ يف حمل نصب حال، جُ

 الشاهد فيه: (ليتي): حيث حذفت منه نون الوقاية، وهو نادر. وهذا احلذف ليس شاذا عند ابن 
عقيل وابن مالك، بل قليل، وعند سيبويه: شاذ.

(٣) سورة النساء. اآلية: ٧٣. 
 ، للوقاية  والنون  واسمها  ليت  ليتني:  قوم،  تقديره:  حمذوف   واملناد نداء،  حرف  يا:  اإلعراب: 

كنت معهم: كان واسمها وخربها، يف حمل رفع خرب ليت.
(٤) سورة غافر. اآلية: ٣٦.

ا تقديره:  اإلعراب: لعيل: لعل واسمها، أبلغ: فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمري مسترت وجوبً
أنا، األسباب: مفعول به واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب لعل. 



ـ   ٩٦   ـ
(١) اجدِ مَ يَــضَ  ألبْ ا  ً ربْ قَ َــا  هبِ طُّ  أخُ نِي لَّ لَعَ ومَ  ــدُ القَ اينِ  ريَ أعِ  : لْتُ قُ ***فَ

 ، إنَّ وهي:  ـ  لَّ  لعَ وَ ليتَ  أخوات  باقي  :يف  أي  الباقيات،  يف  باخليار  أنك  ذكر  ثم   
نِي، ولكنّي ولكنّنِي ثم  نِي، وأينَّ وأَنَّني، وكأينِّ وكأنِّ ، فتقول: إينِّ وإنَّ ، ولكِنَّ ، وكأنَّ وأَنَّ
نِّي (بالتشديد)، ومنهم من  ) تلزمهام نونُ الوقاية؛ فتقول: منِّي وعَ نْ ، وعَ نْ ذكر أنَّ : (مِ

نِي (بالتخفيف) وهو شاذ، قال الشاعر:  : منِي وعَ ؛ فيقولُ حيذفُ النونَ
نِي(٢) يْسُ مِ يْسَ وال قَ نْ قَ ــتُ مِ لَسْ ـي نـِ ــمْ وعَ نْهُ ــائلُ عَ ***أهيــا السَّ

[حكم نون الوقايةمع األسامء]
دْ يَفي(٣) اقَ فُ أيضً ذْ طْنِي احلَْ ينِ وقَ دْ قَ يفِ وَ ــلَّ  قَ ينِ  ــدُ لَـ ينِّ  ــدُ لَـ يفِ  ***وَ (ص)

) إثبات النون، كقوله تعاىل: نث 5 6 7  ينِّ (ش) أشار هبذا إىل أن الفصيحَ يف (لَدُ

(١) اللغة: أعرياين: أمر من العارية، وهي إعطاء اليشء لالنتفاع به ثم رده بدون مقابل، القدوم: 
ا، ألبيض ماجد: أي :لسيف صقيل عظيم. اآللة التي ينجر هبا اخلشب، أخط هبا: أنحت هبا قربً

حقيقيًا  ا  قربً حيفر  أن  يريد  ولعله  عظيم،  لسيف  ا  وجرابً ا  الفً غُ به  ألنحت  القدوم  أعطياين  املعنى: 
لرجل رشيف.

والياء  للوقاية،  والنون  فاعل  االثنني  وألف  أمر،  فعل  أعرياين:  وفاعل  فعل  فقلت  اإلعراب: 
اسمها،  والياء  للوقاية   والنون  ونصب  تعليل  حرف  لعلني:  ثان،  مفعول  القدوم:  أول،  مفعول 

ط هبا قربا: اجلملة خرب لعل، ألبيض: متعلق بمحذوف صفة لقرب، ماجد: صفة ألبيض. أخُ
الشاهد فيه: (لعلني): حيث أثبت نون الوقاية مع لعلَّ وهو قليل، والكثري جتردها من النون.

والتأنيث  للعلمية  هنا  منرصف  غري  وهو   ، رضَ مُ من  قبيلة  أبو  عيالن  قيس  هو  قيس:  اللغة:    (٢)
املعنوي.

اإلعراب: أهيا: أي: مناد حذف منه حرف النداء مبني عىل الضم يف حمل نصب، وها: للتنبيه، 
السائل: صفة ألي: عنهم: جار وجمرور، وعني: معطوف عليه، لست: ليس واسمها، من قيس: 
وجمرور  جار  مني:  مبتدأ،  قيس  نافية،  ال  قيس:  وال  ليس،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار 

متعلق بمحذوف خرب املبتدأ.
الشاهد فيه: (عنِي ومنِي) حيث حذف نون الوقاية منهام شذوذا للرضورة.

ين: قُصد لفظه مبتدأ، قل: فعل ماض وفاعله ضمري  : جار وجمرور، لدُ (٣) اإلعراب: ويف لدينِّ
ا واجلملة خرب املبتدأ، ويف قدين: جار وجمرور، وقطني: معطوف عىل قدين، احلذف:  مسترت جوازً
ا: مفعول مطلق لفعل حمذوف، قد: حرف تقليل، يفي: فعل مضارع واجلملة يف حمل  مبتدأ، أيضً

رفع خرب املبتدأ، الذي هو: احلذف.  



ـ   ٩٧   ـ
 ، ) بالتخفيف. والكثري يف (قدْ ينِ 8 9   مث(١)، ويقل حذفها، كقراءة من قرأ (من لَدُ
سبِي. ي وقطِي: أي: حَ ينِ وقطْنِي، ويقل احلذف، نحو: قدِ ) ثبوت النون، نحو: قدْ طْ وقَ

وقد اجتمع احلذف واإلثبات يف قوله: 
(٢) دِ املُْلْحِ يح  ــحِ بالشَّ اإلمامُ  لَيْس  ي دِ ِ اخلبيبني قَ نْ نَــرصْ ينِ مِ ــدْ ***قَ

(١)  سورة الكهف. اآلية: ٧٦.
(٢) اللغة: قدين: حسبي، أراد باخلبيبني: عبد اهللا بن الزبري، ومصعبًا أخاه، أراد أن يعرض بعبد اهللا 

ا ال يمد يده بعطاء. ابن الزبري، وكان قد نصب نفسه للخالفة بعد معاوية، ومع ذلك كان شحيحً
اإلعراب: قدين: قد: اسم بمعنى حسب مبتدأ، والنون للوقاية، والياء مضاف إليه، من نرص: جار 
وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، اخلبيبني: مضاف إليه، قدي: توكيد لقدين األول، وجيوز أن 
يكون قدين اسم فعل مضارع أو ماض بمعنى يكفي أو كفاين، ومن نرص: فاعل عىل زيادة من، 
للشحيح. صفة  امللحد:  ليس،  خرب  يف  زائدة  والباء  واسمها وخربها  ليس  بالشحيح:  اإلمام  ليس 
ين وقدي): حيث أثبت النون يف األوىل عىل الكثري، وحذفها يف الثانية عىل القليل. الشاهد فيه: (قدْ



ـ   ٩٨   ـ

أسئلة ومترينات
١ـ ما نون الوقاية؟ ومل سميت بذلك؟ ومتى تلزم الفعل؟ وما حكمها يف (أفعل 

التعجب)؟ مع التمثيل.
؟ ، لكنَّ ، كأنَّ ، أنَّ ٢ـ ما حكم نون الوقاية مع: إنَّ

٣ـ أي حروف اجلر تلزمه نون الوقاية؟ وما موضع الشاهد يف: 
منِي؟ قيسُ  وال  قيسَ  من  لستُ  وعني م  عنهُ السائل  ***أهيا 

٤ـ اذكر موضع الشاهد فيام يأيت، وأعرب ما حتته خط: 
ــيسِ  إذ ذهــب القــوم الكــرام ليْ ***عـددت قومـي كعديـد الطيس

أصادفــه وأتلــف جــل مــايل  ***كمنيــة جابــر إذ قــال: ليتــي

أخــط هبــا قــربا ألبيــض ماجــدِ  ***فقلت: أعــرياين القدوم؛ لعلني

ليــس اإلمــام بالشــحيح امللحدِ  ***قــدين مــن نــرص اخلبيبــني قدي

قال تعاىل: نث 5 6 7 8 9   مث [الكهف: اآلية:٧٦]
٥ـ ارشح بيت ابن مالك اآليت مبينًا ما فيه من أحكام خاصة بنون الوقاية:
ا قد يفي قدين وقطني احلذف أيضً ـــي قــل، ويف نـِ ***ويف لدنِّــي لدُ

* * *



ـ   ٩٩   ـ

العلم
أهداف املوضوع:

 : ا عىل أنْ بدراسة الطالب هلذا املوضوع يتوقع أن يكون قادرً
يوضح حمرتزات تعريف العلم.ـ  ١
يُميز بني أقسام العلم يف األمثلة.ـ  ٢
هيتم بدراسة العلم وأقسامه.ـ  ٣
يستشعر دور العلم وأقسامه يف تذوق اللغة وفهمها.ـ  ٤
يدرك دور العلم وأقسامه يف الضبط اللغوي.ـ  ٥
يوضح آراء النحاة يف حكم اجتامع االسم واللقب املفردين أو غري املفردين.ـ  ٦
يُميز بني العلم املرجتل واملنقول يف األمثلة.ـ  ٧
يستخرج علامً مركبًا تركيبًا إضافيًا يف مجل مفيدة.ـ  ٨
يُميز بني العلم لشخص، والعلم جلنس يف األمثلة.ـ  ٩
يوضح حكم علم الشخص املعنوي.ـ  ١٠
يستخرج علم اجلنس يف األمثلة املعروضة أمامه.ـ  ١١
يُعني االسم واللقب والكنية يف النص املعروض أمامه.ـ  ١٢
يعرب أمثلة تشمل عىل علم مركب إضايف أو مزجي.ـ  ١٣

* * *



ـ   ١٠٠   ـ
[تعريف العلم]

ا(١) نِقَ رْ ، وخِ ــرٍ فَ عْ جَ ــه: كَ لَمُ عَ ا قَ طْلَ ى مُ ــمَّ ُ املُْسَ عَنيِّ ــمٌ يُ ***اسْ (ص) 
قِ اشِ وَ وَ  ، ةٍ يْلَ وهَ  ، مٍ ــذقَ وشَ ، قِ والحِ  ، نٍ ــدَ عَ وَ نٍ  ــرَ قَ ***وَ

يْدِ التكلم أو اخلطاب  ا، أي: بال قَ عَنيِّ مسامه مطلقً لَم هو: االسم الذي يُ (ش) العَ
جَ النكرة،  رَ ل أخْ ، فاالسم: جنس يشمل النكرة واملعرفة، و(يعني مسامه): فَصْ يْبَةِ أو الغَ
كـ(أنا)،  التكلم  بقيد  مسامه  يعني  فإنه  كاملضمر؛  املعارف،  بقية  جَ  رَ أخْ قيد)  و(بال 
وغريهم،   ِّ األنايسِ بأعالم  الشيخ  ثَّل  مَ ثم  كـ(هو)،  الغيبة  أو  كـ(أنت)  اخلطاب  أو 
م من املألوفات؛ فجعفر: اسم رجل،  يَاتِ األعالم العقالءُ وغريهُ مَّ سَ ا عىل أن مُ تنبيهً
: اسم  نُ رَ ، وقَ هِ بْدِ ألمِّ ةَ بن العَ فَ رَ : اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طَ نِقُ رْ وخِ
يْلَة: اسم شاة،  قم: اسم مجل، وهَ ذْ ، وشَ ق: اسم فرسٍ ن: اسم مكان، والحِ دَ قبيلة، وعَ

ق: اسم كلب. اشِ ووَ
[أقسام العلم، وترتيب هذه األقسام]

بَا(٢) حِ اهُ صَ ــوَ ا إِنْ سِ نْ ذَ رَ وأَخِّ بَا لَقَ ، وَ نْيــةً ــامً أَتَى، وكُ اسْ ***وَ (ص) 
، واملراد باالسم هنا:  ، ولقبٍ نْيَةٍ ، وكُ (ش) ينقسمُ العلمُ إىل ثالثة أقسام: إىل اسمٍ
، كأيب عبد  نْيَة: ما كان يف أوله أبٌ أو أمُّ : كزيد وعمرو، وبالكُ ما ليس بكنْيَة وال لَقَبٍ

. ةِ مٍّ  كأنْفِ النَّاقَ رَ بمدحٍ كزين العابدين، أو ذَ عَ اهللا وأُمِّ اخلري، وباللقب: ما أشْ

السم،  صفة  رفع  حمل  يف  واجلملة  به،  مفعول  ى:  املسمَّ مضارع،  فعل  يعني:  مبتدأ،  اسم:   (١)
كجعفر:  إليه،  مضاف  والضمري  املبتدأ،  خرب  علمه:   ، عَنيِّ يُ يف  املسترت  الضمري  من  حال  ا:  مطلقً
جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: وذلك كقولك، وخرنقا وما بعده كلهن 

معطوفات عىل جعفر.
قوله:  عىل  معطوفان  ولقبا،  وكنية  ماض،  فعل  أتى:  أتى،  يف  املسترت  الضمري  من  حال  اسام:   (٢)
رن: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة، ذا: مفعول به، وهو اسم  اسام، وأخِّ
إشارة مبني عىل السكون يف حمل نصب، إن: حرف رشط، سواه: مفعول به مقدم لصحب وضمري 
الغائب مضاف إليه، صحبا: صحب فعل ماض فعل الرشط يف حمل جزم، وجواب الرشط حمذوف 

تقديره: إن صحب اللقب سواه فأخره.



ـ   ١٠١   ـ
ه،  تأخريُ ب  جَ وَ االسمَ  بَ  حِ صَ إذا  اللقبَ  أنَّ  إىل  إلخ)  ا  ذَ نْ  ـرَ بقوله: (وأَخِّ وأشار 
؛  ه عىل االسم؛ فال تقول: أنف الناقة زيد إال قليالً كزيد أنف الناقة، وال جيوز تقديمُ

ومنه قوله: 
(١) يبُ لَهُ الذِّ وْ ي حَ عْوِ انَ يَ يَ ْ ببْطنِ رشِ سبًا م حَ هُ ريَ ا خَ رً مْ ا الكلبِ عَ ***بأنَّ ذَ

، ويدخل حتت قوله:   وظاهرُ كالمِ املصنف أنه جيب تأخريُ اللقب إذا صحبَ سواهُ
ا مع الكنية فأنت باخليار  ه مع االسم، فأمَّ ، وهو إنام جيب تأخريُ (سواه) االسمُ والكنيةُ
نْيَةَ عىل اللقب؛ فتقول: أبو عبد اهللا زين العابدين، وبني أن تقدم اللقب  م الكُ دِّ قَ بني أن تُ

نُ العابدين أبوعبد اهللا. يْ عىل الكنية؛ فتقول: زَ
ا  لْ آخرً عَ بَا)، (وذا اجْ حِ اهُ صَ وَ ا إِنْ سِ نْ ذَ رَ ويوجد يف بعض النسخ بدل قوله: (وأَخِّ
دَ عىل هذا؛ فإنه نصٌّ يف أنه إنام جيب  رَ نُ منه؛ لسالمته مما وَ سَ بَا)، وهذا أَحْ حِ إذا اسامً صَ
هُ أنه ال جيب ذلك مع الكنية، وهو كذلك،  ، ومفهومُ مَ ، إذا صحب االسْ تأخريُ اللقبِ
دَ عليه يشء؛ إذ يصري التقدير:  رَ بَا) ملََا وَ حِ ا صَ اهَ وَ كام تقدم، ولو قال: (وأخرن ذا إن سِ
إن  اللقب  وأخرن  قال:  فكأنه  االسم،  وهو  الكنية،   سو صحب  إذا  اللَّقَبَ  رِ  وأخِّ

صحب االسم.
* * *

(١) اللغة: ذا الكلب لقب هلذا امليت، بطن رشيان: موضع دفن فيه عمرو، ورشيان اسم شجر،  
يب كناية عن موته. يعوي حوله الذِّ

منصوب  أن  اسم  ذا  الكلب:  ذا  ونصب،  توكيد  حرف  وأن:  جر،  حرف  الباء:  بأن:  اإلعراب: 
ضاف إليه، عمرا: بدل أو عطف بيان  باأللف ألنه من األسامء الستة بمعنى صاحب، والكلب: مُ
، رشيان: مضاف إليه ممنوع من الرصف،  هم: صفة لعمر، وحسبا: متييز، ببطن: خرب أنَّ من ذا، خريَ

ويعوي حوله الذيب: اجلملة حال من عمرو.
والشاهد فيه: (ذا الكلب): حيث قدم اللقب عىل االسم، وهو قليل.



ـ   ١٠٢   ـ
[أحوال اجتامع االسم مع اللقب واإلعراب يف كل]

(١) دِفْ ي رَ ــع الّــذِ بـِ إال أَتْ ، وَ تْامً حَ فْ فَأضِ يــن  دْ رَ فْ مُ ونَــا  كُ يَ إِنْ  ***وَ (ص) 
االسمُ  أو  بني،  مركَّ أو  مفردين،  يكونا  أن  فإما   : واللقبُ  االسمُ  اجتمع  إذا  (ش) 

ا واللقب مركبًا. ا، أو االسم مفردً مركبًا واللقب مفردً
(٢)، ورأيْت سعيدَ  زٍ رْ ، نحو: هذا سعيدُ كُ ةُ افَ بَ عند البرصيني اإلضَ جَ  فإن كانا مفردين وَ
، ورأيْت  زٌ رْ بَاَع؛ فتقول: هذا سعيدٌ كُ ، وأجاز الكوفيون اإلتْ زٍ رْ ، ومررت بسعيدِ كُ زٍ رْ كُ
، ووافقهم املصنف عىل ذلك يف غري هذا الكتاب . زٍ رْ ا، ومررت بسعيدٍ كُ زً رْ ا كُ سعيدً

ا،  بًا ومفردً ، أو مركَّ وإن مل يكونا مفردينـ  بأن كانا مركبني، نحو: عبداهللا أنْفُ الناقةِ
تُتْبِعُ الثاين األولَ يف إعرابه،  ؛ فَ نحو: عبد اهللا كرز، وسعيد أنف الناقة ـ وجب اإلتباعُ
دٍ أنْفُ الناقة، وأنْفَ الناقة؛ فالرفع  يْ وجيوز القطع إىل الرفع أو النصب، نحو: مررت بزَ
، والتقدير: أعني  عىل إضامر مبتدأ، والتقدير: هو أنْفُ الناقة، والنصب عىل إضامر فعلٍ
أنْفَ الناقة؛ فيقطع مع املرفوع إىل النصب، ومع املنصوب إىل الرفع، ومع املجرور إىل 
دٍ  يْ بِزَ مررت  الناقة،  أنفُ  ا  زيدً ورأيْت   ، الناقةِ أنفَ  دٌ  يْ زَ هذا  نحو:  الرفع،  أو  النصب 

. ، وأنفُ الناقةِ أنفَ الناقةِ

(١) إن :حرف رشط، يكونا: فعل مضارع ناقص فعل الرشط جمزوم بإن وعالمة جزمه حذف النون 
وألف االثنني اسمها، مفردين: خربها منصوب بالياء ألنه مثنى، فأضف: الفاء واقعة يف جواب 
الرشط، وأضف فعل أمر، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، حتام: مفعول مطلق، وإال: إن حرف 
: فعل أمر واجلملة يف حمل  رشط، وال: نافية، وفعل الرشط حمذوف مفهوم من الكالم السابق، أتبعْ
جزم جواب الرشط، الذي: اسم موصول مفعول به، ردف:فعل ماض واجلملة صلة املوصول.

ج الراعي. رْ (٢) كرز: خُ



ـ   ١٠٣   ـ
[تقسيم العلم إىل منقول ومرجتل، ومركب ومفرد]

(١) دْ وأُدَ ادَ  ــعَ سُ كَ  : الٍ َ جتِ ارْ وذُو  ــدْ أَسَ لٍ وَ ضْ فَ نْقُولٌ كَ نْهُ مَ مِ ***وَ (ص) 
با(٢) رِ أُعْ مَّ  تَ  ( ــهِ يْ ِ (وَ ريْ بِغَ إِنْ  ا  ذَ بَا كِّ جٍ رُ ــزْ ــا بِمَ مَ ، وَ لَــةٌ مجُ ***وَ
(٣) هْ افَ حَ أيبِ قُ سٍ وَ ــمْ بْــدِ شَ عَ كَ هْ افَ الَمِ ذُو اإلضَ اعَ يف األعْ شَ ***وَ

، وإىل منقول . لٍ َ جتَ رْ لَم إىل: مُ (ش) ينقسم العَ
د . أُدَ اد وَ عَ سُ ية يف غريها، كَ لَمِ بِقْ له استعاملٌ قبل العَ سْ لُ هو: ما مل يَ َ فاملرجتَ

ث، أو من  ارٍ حَ ية، والنقل إما من صفة كَ لَمِ بَقَ له استعاملٌ يف غري العَ : ما سَ واملنقولُ
 ، دٌ يْ امَ زَ قَ ، وهذه تكون معربة، أو من مجلة: كَ دٍ أَسَ ، أو من اسم جنس كَ لٍ ضْ فَ ر كَ دَ صْ مَ
تُ  رْ رَ ، ومَ ائِمٌ دٌ قَ ، رأيْت زيْ ائِمٌ دٌ قَ يْ ينِ زَ اءَ ى؛ فتقول: جَ كَ ْ ا أهنا حتُ هَ مُ كْ ، وحُ ائِمٌ دٌ قَ يْ وزَ

، وهذه من األعالم املركبة. ائِمٌ دٌ قَ يْ بزَ
رَ  كَ وذَ  ، هِ يَبَويْ وسِ ب،  رِ كَ ي  عْدِ مَ وَ  ، بَكَّ لَ بَعْ كَ  ، جٍ زْ مَ تركيبَ  ركب  ما  ا:  أيضً ومنها 
ختم  إن  أنه  هُ  ومفهومُ أعرب،   ( هِ يْ (وَ بغريِ تِمَ  خُ إن   : جٍ زْ مَ تركِيبَ  املركب  أن  املصنفُ 
 ، لبَكَّ عْ بَ ورأيْت   ، بَكُّ لَ عْ بَ ينِ  اءَ جَ فتقول:  ذكره؛  كام  وهو  يبنى،  بل  يعرب،  ال  ه)  يْ بوَ  )
الفتح؛  عىل  البناءُ  ا  أيضً فيه  وجيوز  ف،  ينْرصَ ال  ما  إعرابَ  فتعربه  ؛  لبَكَّ بِبَعْ رتُ  رْ مَ وَ
ابَ  رَ ا أن تعرب إعْ ، وجيوز أيضً لبَكَّ رتُ بِبَعْ رْ مَ ، وَ لبَكَّ عْ ، ورأيْت بَ بَكَّ لَ عْ ينِ بَ اءَ فتقول: جَ
تٍ . وْ ِ مَ رضْ تُ بِحَ رْ رَ ، ومَ َ موتٍ رضْ ، ورأيْت حَ تٍ وْ ُ مَ رضْ ينِ حَ اءَ املتضايفني؛ فتقول: جَ

ملبتدأ  خرب  وجمرور،  جار  كفضل:  مؤخر،  مبتدأ  منقول:  مقدم،  خرب  وجمرور  جار  ومنه،   (١)
حمذوف، وأسد: معطوف عىل فضل، وذو: معطوف عىل منقول، ارجتال: مضاف إليه، كسعاد: 

جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف، وأدد: معطوف عليه.
(٢) ومجلة: مبتدأ خربه حمذوف تقديره، ومنه مجلة، وما: الواو عاطفة وما اسم موصول، بمزج: 
: حرف رشط، بغري:   جار وجمرور، ركبا: فعل ماض مبني للمجهول، ذا: اسم إشارة مبتدأ، إنْ
يف  واجلملة  للمجهول  مبني  ماض  فعل  أعربا:  ماض،  فعل   : تمَّ إليه،  مضاف  ويه:  وجمرور،  جار 

حمل رفع خرب املبتدأ، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه خرب املبتدأ.
(٣) وشاع: فعل ماض، يف األعالم: جار وجمرور، ذو: فاعل، اإلضافة: مضاف إليه، كعبد: جار 
وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، شمس: مضاف إليه، وأيب: معطوف عىل عبد جمرور 

بالياء ألنه من األسامء الستة، وقحافة: مضاف إليه.



ـ   ١٠٤   ـ
؛ فتبنيه  تُ بسيبويهِ رْ رَ ، ومَ ، ورأيْت سيبويهِ ينِ سيبويهِ اءَ ه): جَ يْ تِمَ بِوَ وتقول: (فيام خُ
 ، سيبويهُ جاءين  نحو:  ينرصف،  ال  ما  إعرابَ  هُ  ابَ رَ إعْ م  هُ بعضُ وأجاز  الكرس،  عىل 

. هَ تُ بسيبويْ رْ رَ ، ومَ ورأيْت سيبويهَ
ة، وهو معرب؛ فتقول:  افَ حَ ، وأيبِ قُ سٍ مْ بْدِ شَ ومنها: ما ركب تركيبَ إضافة: كعَ
سٍ  مْ بْدِ شَ عَ تُ بَ رْ رَ ، ومَ ةَ افَ حَ ا قُ سٍ وأبَ مْ بْدَ شَ ، ورأيْت عَ ةَ افَ حَ سٍ وأَبُو قُ مْ بْدُ شَ ينِ عَ اءَ جَ
 ،( بْدِ ـ(عَ كَ باحلركات،  ا  عربً مُ يكون  األول  اجلزء  أن  عىل  باملثالني  بَّهَ  ونَ  : ةَ افَ حَ قُ وأيبِ 
ة. افَ قُحَ س، وغريَ منرصف، كَ مْ شَ ا، كَ فً ِ نْرصَ )، وأن اجلزءَ الثاين يكون مُ وباحلروف، كـ(أَيبِ

* * *



ـ   ١٠٥   ـ
[تقسيم العلم إىل علم شخص، وعلم جنس]

(١) مْ وَ عَ ظًا، وهْ اص لَفْ خَ مِ األشْ لَ كعَ لَمْ نَاسِ عَ وا لِبَعْضِ األَجْ عُ ضَ وَ ***وَ (ص) 
(٢) لَبِ للثَّعْ ــةٌ  ــالَ ــعَ ثُ ا  ــذَ ــكَ هَ وَ بِ رَ قْ عَ للْ ــطٍ  يَ رْ عِ أمُّ   : اكَ ذَ ــنْ  ***مِ
(٣) رهْ لِلْفجْ لَــمٌ  عَ ــــارِ  فَجَ كــذا  هْ َّ ـــربَ لِلْمَ ةُ  بَــــــرَّ ثْلـــــهُ  مِ ***وَ

لَم جنس.  لَم عىل قسمني: علَم شخص، وعَ (ش) العَ
 ، َدَ وأَمحْ يْد،  كزَ بعينه:  واحدٌ  به  ادَ  رَ يُ أن  وهو:  عنَوي،  مَ حكامن:  له  الشخص  لَم  عَ فَ
هُ من  نْعُ مَ ا)، وَ كً احِ دٌ ضَ يْ ينِ زَ اءَ ال متأخرةً عنه، نحو: (جَ ، وهو صحة جميء احلَ ظِيٌّ ولفْ
والالم  األلف  دخول  نع  ومَ  ،( دُ َ أَمحْ نحو: (هذا  العلمية،  غري  رَ  آخَ سببٍ  مع  فِ  ْ الرصَّ

و. رُ مْ عليه؛ فال تقول: جاء العَ
 ،( بِالً قْ مُ ةُ  امَ أُسَ فتقول: (هذا  )؛  ظِيِّ فْ حكمه (اللَّ يف  الشخص  مِ  لَ كعَ اجلنس  لمُ  وعَ
تقول:  فال  ؛  والالمَ األلفَ  عليه  لُ  خِ تُدْ وال  بعده،  باحلال  وتأيت  الرصف،  من  فتمنعه 
ُصُّ  خيَ ال  أنه  جهة  مِن   : النَكِرةِ كحكمَ  املعنى  يف  اجلنسِ  مِ  لَ عَ وحكم  األسامة)  (هذا 
 ، يَطٍ رْ عِ أمُ  عليها  يصدق  بٍ  رَ قْ عَ وكلُّ   ، ةُ امَ أُسَ عليه  قُ  دُ يَصْ أسدٍ  فَكلُّ  بعينه،  ا  واحدً

. الَةُ عَ وكلُّ ثعلبٍ يصدقُ عليه ثُ
ة  رَّ ثَّلَ بقـوله: (بَ نَى كـام مَ : يكون للشخص، كام تقدم، ويكونُ للمعْ مُ اجلنسِ لَ  وعَ

ة). رَ جْ ارِ للفَ ة، وفَجَ َّ للمربَ
(١) ووضعوا: فعل وفاعل، لبعض األجناس: جار وجمرور ومضاف إليه، علم: مفعول به لوضعوا، 
واألشخاص:  لعلم،  صفة  وجمرور  جار  كعلم:  بالسكون،  عليه  فوقف  منون  منصوب  وأصله 

مضاف إليه، لفظا: متييز، وهو عم: مبتدأ وخرب.
(٢) من: حرف جر، ذاك: اسم إشارة يف حمل جر والكاف حرف خطاب، واجلار واملجرور خرب 
من  حال  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  للعقرب:  إليه،  ومضاف  مؤخر  مبتدأ  عريط:  أم  مقدم، 
الضمري املستكن يف اخلرب، وهكذا: ها للتنبيه، والكاف حرف جر، وذا اسم إشارة يف حمل جر واجلار 
واملجرور خرب مقدم، ثعالة: مبتدأ مؤخر، للثعلب: جار وجمرور حال من ضمري اخلرب كام تقدم.
ة: مبتدأ مؤخر، للمربة: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال، كذا: جار  (٣) ومثله: خرب مقدم، برَّ
: مبتدأ مؤخر مبني عىل الكرس يف حمل رفع، علم: مبتدأ خربه حمذوف،  وجمرور خرب مقدم، فجارِ
موضوع  علم  وهو  كذلك  فجارِ  والتقدير:  املحذوف،  اخلرب  بذلك  متعلق  وجمرور  جار  للفجرة: 

للفجرة وجيوز أن يكون قوله: للفجرة صفة لعلم.



ـ   ١٠٦   ـ

أسئلة ومترينات
١- عنيِّ األعالم ىف األمثلة اآلتية ، وبني املرجتل منها واملنقول ، واملفرد واملركب ، 

واالسم والكنية واللقب :
( أ ) اللهم صلِّ عىل سيدنا حممد الصادق األمني ، كام صليتَ عىل سيدنا إبراهيم اخلليل .

(ب) زرتُ حرض موت ، وعشت ىف القاهرة ، مع أخي عبد اهللا ، وأختي أم شيامء .
٢- مثِّل ملا يأتى ىف مجل مفيدة مع الضبط بالشكل :

لَم مركب تركيبًا مزجيا ، وآخر مركب تركيبًا إضافيا . ( أ ) عَ
لَم مفرد مرجتل ، وآخر مفرد منقول . (ب) عَ

لم يكون لقبًا ، وآخر يكون كنية . (جـ) عَ
٣- ضع عالمة (√) أو (×) أمام كل عبارة من العبارات اآلتية :

( أ ) متى اجتمع اللقبُ مع االسمِ وجب تأخريُ اللقبِ .                                     (            )
ه املعنويّ .                                                      (            ) لَم اجلنسِ كالنكرة ىف حكمِ (ب) عَ
مِ الشخص ىف حكمه اللفظي .                                         (            ) لَ لَم اجلنس كعَ (جـ) عَ
بَ األول منهام عطفَ بيانٍ أو بدالً .        (            ) نية إذا اجتمعا أُعرِ ( د ) االسم والكُ
ها .      (            ) نية مع غريها (االسم واللقب) وجب تقديمُ (هـ) متى اجتمعت الكُ

نْ ه منع مِ بُ بحركاتٍ مقدرةٍ عىل آخرِ ( و ) املركبِ اإلسنادي يُعرَ
ها الثقل .                                                                                  (            )                 ظهورِ

٤- أعرب ما حتته خط فيام يأيت: 
) ـ زرت بعلبك ـ مررت بسيبويه.    نجح زيد قائم (علامً



ـ   ١٠٧   ـ
٥- ضع مكان النقط يف اجلمل اآلتية ما هو مطلوب مما أمامها بني القوسني: 

 ............ موسى بن عمران                                                                 (لقبا)
 ............ من بنات النبي ملسو هيلع هللا ىلص                                                                      (كنية)
 تزوج.......... بنتني من بنات النبي ملسو هيلع هللا ىلص                                                           (اسام)
٦- ما الفرق بني العلم الشخيص والعلم اجلنيس، وحكم كل منهام مع التمثيل؟ 

٧- عرف العلم وأخرج حمرتزات التعريف، واذكر أقسامه مع التمثيل.
إضافته؟  جتب  ومتى  الكنية؟  أو  االسم  مع  اجتمع  إذا  اللقب  تقديم  حكم  ما   -٨

ومتى جيب فيه اإلتباع؟ مع التمثيل.
٩- ما إعراب العلم يف احلاالت اآلتية: 

العلم املنقول من صفة ـ العلم املنقول عن مجلة ـ العلم املركب تركيبًا إضافيا .
يف  اجلائزة  واألوجه  مزجيا  تركيبًا  املركب  العلم  حاالت  بالتفصيل  اذكر   -١٠

إعرابه مع التمثيل.
١١- عني فيام يأيت االسم واللقب والكنية، واذكر إعرابه: 

 آمن برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر الصديق، وابنته أسامء، وعائشة أم املؤمنني، وكذلك 
آمن الفاروق عمر. 

١٢- ارشح أبيات ابن مالك اآلتية، مبينًا أحكام العلم الشخيص والعلم اجلنيس.
كعلم األشخاص لفظا وهو عمْ ***ووضعوا لبعض األجناس علمْ
للثعلب ــة  ــعــال ث وهــكــذا  للعقرب عريــط  أم  ذاك:  ***مــن 
للفجره عــلــمٌ  ــجــارِ  ف ــذا  ك للمــــربة بـــــــرة  ***ومثلـــه 

* * *



ـ   ١٠٨   ـ

اسم اإلشارة
أهداف املوضوع: 

ا عىل أن:  بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالب قادرً
يعدد أسامء اإلشارة للقريب والبعيد.ـ  ١
يُميز بني مواضع أسامء اإلشارة، من حيث اإلفراد والتثنية واجلمع.ـ  ٢
حيدد احلروف التي تلحق اسم اإلشارة.ـ  ٣
يميز بني مواضع اجتامع الالم والكاف مع اسم اإلشارة، ومواضع امتناعها.ـ  ٤
يمثل الجتامع الالم والكاف مع اسم اإلشارة ملواضع امتناعها.ـ  ٥
حيول اسم اإلشارة من اإلفراد ايل التثنية واجلمع ويغري ما يلزم.ـ  ٦
يوجه الشواهد الواردة يف أسامء اإلشارة.ـ  ٧
يعرب أمثلة تشتمل عىل أسامء إشارة يف حاالت متنوعة .ـ  ٨
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[ما يشار به إىل املفرد]

(١) ْ تَرصِ ثَى اقْ ىلَ األُنْ ا عَ ذِهْ يتِ تَ ي وَ بذِ ْ ـــرٍ أَرشِ كَّ ذَ دٍ مُ ـــرَ ا ملُِفْ ــذَ ***بـِ (ص) 
بُ البرصيني أن األلف من نفس الكلمة،  هَ ذْ ا)، ومَ ر بـ(ذَ كَّ ارُ إىل املفرد املُذَ (ش) يُشَ

وذهب الكوفيون إىل أهنا زائدة. 
) بكرس اهلاء:  ) بسكون اهلاء، و(يت)، و(تا)، و(ذِهِ ارُ إىل املؤنثة بـ(ذِي)، و(ذِهْ ويُشَ
 ( اتُ )، بسكون اهلاء، وبكرسها، باختالس، وإشباع، و(ذَ ، وبإشباع، و( تِهْ باختالسٍ

[ما يشار به للمثنى]
(٢) تُطِعْ رْ  كُ اذْ  ِ تَنيْ نِ  يْ ذَ اهُ  وَ سِ يفِ  وَ ــع فِ تَ ــى املُْرْ ثنَّ ــانِ للْمُ انِ تَ ذَ ***وَ (ص) 

) ويف حالة النصب واجلر انِ ارُ إىل املثنى املذكر يف حالة الرفعِ بـ (ذَ (ش) يُشَ
) يف النصب واجلر. ِ ) يف حالة الرفع، و(تَنيْ انِ ) وإىل املؤنثتني بـ (تَ نِ  بـ (ذيْ

[ما يشار به للجمع ورتبة املشار إليه]
ا(٣) دِ انْطِقَ  البُعْ لَدَ ، وَ ىلَ واملَْدُّ أَوْ ا قً طْلَ مُ عٍ  مْ جلَِ  ْ أَرشِ بِأويل  ***وَ (ص) 
(٤) هْ ْتَنِعَ ا ـ ممُ تَ هَ مْ دَّ الَّالمُ ـ إِنْ قَ وَ هْ عَ ونَ المٍ أوْ مَ ا دُ فً رْ افِ حَ ***بِالْكَ

(١) بذا: جار وجمرور، متعلق بأرش، ملفرد: جار وجمرور، مذكر: صفة ملفرد، أرش: فعل أمر، بذي: 
جار وجمرور متعلق بقوله: اقترص، وذه: معطوف عىل ذي، يت: تا معطوفان عىل ذي بإسقاط حرف 
العطف، عىل األنثى: جار وجمرور، اقترص: فعل أمر، ومجلة اقترص معطوفة عىل مجلة أرش بإسقاط 

حرف العطف.
للمثنى،  صفة  املرتفع:  خرب،  وجمرور  جار  للمثنى:  عىل (ذان)،  معطوف  تان:  مبتدأ،  وذان:   (٢)
: معطوف  ِ ويف سواه: جار وجمرور وضمري الغائب مضاف إليه، ذين: مفعول به مقدم الذكر، تنيْ

عىل ذين بحرف عطف حمذوف، اذكر: فعل أمر، تطع: فعل مضارع جمزوم يف جواب األمر. 
من  حال  مطلقا:  وجمرور،  جار  جلمع:  أمر،  فعل  أرش:  بأرش،  متعلق  وجمرور  جار  وبأوىل:   (٣)
مجع، واملد أوىل: مبتدأ وخرب، ولد: ظرف بمعنى عند متعلق بقوله: انطقا اآليت وهو مضاف، 
الفتح  عىل  مبني  أو  لإلطالق  واأللف  السكون  عىل  مبني  أمر  فعل  انطقا:  إليه،  مضاف  والبعد: 

التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املبدلة ألفا للوقف.
الكاف،  من  ثان  حال  بمحذوف  متعلق  ظرف  دون:  حال،  حرفا:  وجمرور،  جار  بالكاف:    (٤)
والضمري  حاال،  هُ  قُ لَّ تَعَ مُ الواقع  الظرف  عىل  معطوف  معه  عاطفة،  أو:  معه:  أو  إليه،  مضاف  الم: 
جزم  حمل  يف  املايض  والفعل  وفاعل  فعل  قدمت:  رشط،  حرف  إن:  مبتدأ.  والالم:  إليه،  مضاف 

فعل الرشط، ها: مفعول به ممتنعة: خرب املبتدأ.
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) وهلذا قال املصنف: (أرشْ  ا كان أو مؤنثًا ـ بـ(أُويلِ ارُ إىل اجلمع ـ مذكرً (ش) يُشَ
ولكن  كذلك،  وهو  وغريهم،  العقالء  إىل  هبا  ار  يُشَ أنه  هذا  ومقتىض  ا)  مطلقً جلمع 

اقِلِ قوله:  ودها يف غري العَ رُ نْ وُ ا يف العاقل، ومِ األكثر استعامهلَُ
ـكَ األيام(١) ــدَ أُولَئـِ عْ يـشَ بَ الْعَ وَ  اللِّوَ لَةِ  نْزِ مَ دَ  عْ بَ لَ  املَنَازِ مَّ  ***ذُ

 ، ُ ي لُغة أهل احلجاز، وهي الواردة يف القرآن العزيز، والقَرصْ ، وهِ وفيها لُغتان: املَدُّ
وهي لُغة بني متيم.

له  إليه  ارَ  املُشَ أن  إىل  البيت)  آخر  إىل  ـ  بالكافِ  انطقا  البُعْد    لَدَ بقوله: (وَ وأشار 
إىل  اإلشارةُ  أُريدَ  فإذا  القريب،  إىل  به  ارُ  يُشَ تقدم  ما  فجميعُ  ؛  والبعدُ  ، القُربُ بَتَان:  تْ رُ

. ( لكَ ، نحو: (ذَ ) أو الكافِ والالمِ اكَ ا؛ فتقول: (ذَ هَ دَ حْ البعيد أُيتِ بالكافِ وَ
عَ هلا من اإلعراب، وهذا ال خالف فيه. ضَ وْ ؛ فال مَ وهذه الكافُ حرفُ خطابٍ

ا؛  هَ دَ حْ وَ بالكافِ  يْتَ  أتَ اإلشارة  اسم  عىل  ا)  (هَ هو  الذي  التنبيه  حرفُ  مَ  تَقدَّ فإن 
فتقول: (هذاك) وعليه قوله: 

(٢) دِ دَّ افِ املُمَ اكَ الطِّرَ ذَ لُ هَ ال أَهْ وَ نِي ونَ نْكِرُ يُ ال  اءَ  َ ربْ غَ نِي  بَ ***رأيْتُ 

(١) اللغة: املنازل مجع منزل، واللو: اسم موضع بعينه، العيش أراد به احلياة. املعنى: ذم كل 
املواضع التي تنزل فيها بعد هذا املوضع الذي لقيت فيه اهلناء والرسور.

: فعل أمر مبني عىل السكون وحرك آخره بالفتح اللتقاء الساكنني ، املنازل: مفعول  مَّ اإلعراب: ذُ
به، بعد: ظرف متعلق بمحذوف حال من املنازل وهو مضاف ومنزلة: مضاف إليه ومنزلة: مضاف 
واللو: مضاف إليه، والعيش: معطوف عىل املنازل، بعد: حال من العيش، أولئك:مضاف إليه 

والكاف حرف خطاب، األيام: بدل من اسم اإلشارة أو عطف بيان. 
الشاهد فيه: (أولئك)، حيث أشار به إىل غري العقالء وهي األيام.

(٢) البيت لطرفة بن العبد من معلقته املشهورة.
التصقوا  الذين  الفقراء  الغرباء:  ببني  وأراد  لغربهتا،  بذلك  وسميت  األرض،  الغرباء:  اللغة: 

: املتسع.  دِ ـدَّ باألرض لشدة فقرهم، الطِّراف: البيت من اجللد، وأهل الطراف هم األغنياء، املُمَ
العرشة  وحسن  للفقراء  واملواساة  الكرم  من  مكانته  ينكرون  وال  يعرفونه  الناس  مجيع  أن  املعنى: 

وطيب الصحبة لألغنياء، وكأنه يتأمل من صنيع قومه معه. 
أيْت، منصوب بالياء وحذفت النون لإلضافة، وهو  أيْت: فعل وفاعل، بني: مفعول رَ اإلعراب: رَ
مضاف، وغرباء: مضاف إليه ممنوع من الرصف ثم إذا كانت رأ برصية فجملة (ال ينكرونني)= 
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الِك) . ذَ ؛ فال تقول: (هَ وال جيوز اإلتيانُ بالكافِ والالمِ

 ، اهُ نَ رْ رَّ ، كام قَ بَى، وبُعْدَ رْ رُ كالم املصنف أنه ليس للمشار إليه إال رتبتان: قُ وظاهِ
بَى بام  رْ نْ يفِ القُ ارُ إىل مَ يُشَ ؛ فَ بُعْدَ طى وَ سْ وُ بَى وَ رْ : قُ واجلمهورُ عىل أن له ثالثَ مراتبَ
ا، نحو:  هَ طَى بِامَ فيه الكافُ وحدَ سْ نْ يف الوُ ا، وذِي، وإىل مَ ـ: ذَ ليس فيه كافٌ وال المٌ كَ

. ( لِكَ ، نحو: (ذَ  بام فيه كافٌ والمٌ نْ يف البُعْدَ ذاك، وإىل مَ
[ما يستعمل لإلشارة إىل املكان القريب والبعيد]

ال(١) افَ صِ بِه الْكَ ، وَ انِ اينِ املَْكَ دَ إِىل  ْ أَرشِ ـا  نـَ هُ هَ أَوْ  ـا  نـَ ُ هبِ ***وَ (ص) 
نَّا(٢) ، أَوْ هِ ـكَ انِطِقنْ نَالـِ ُ أَوْ هبِ نَّا هْ أو هَ دِ أَوْ بِثَــمَّ فُ ***يفِ البُعْ

ار  نا)، ويُشَ هُ ؛ فيقال: (هَ اءُ التنبيهِ ا هَ هَ مُ دَّ تَقَ نَا) ويَ ارُ إىل املكانِ القريبِ بـ (هُ (ش) يُشَ
نَّا) بفتح اهلاء وكرسها مع تشديد  نَالِك، وهَ ، وهُ نَاكَ إىل البعيدِ عىل رأي: املصنفِ بـ(هُ

) للمتوسط، وما بعده للبعيد. نَاكَ ) وعىل مذهبِ غريه (هُ نَّتْ )، و(هَ مَّ النون، وبـ (ثَ
* * *

الواو  وال:   ،لرأ  ، ثانٍ مفعول  نصب  حمل  يف  فاجلملة  علمية،  كانت  وإن  غرباء،  بني  من  =حال 
عاطفة، وال زائدة لتأكيد النفي، أهل: معطوف عىل الواو الذي هو ضمري اجلامعة يف ال ينكرونني. 
أو  بدل  الطراف:  خطاب،  حرف  والكاف  إليه  مضاف  اإلشارة:  اسم  وهذاك:  مضاف  وأهل 

عطف بيان من اسم اإلشارة. املمدد: صفة للطراف.
الشاهد فيه: (هذاك): حيث جاء هبا التنبيه مع الكاف وحدها، ومل جييء بالالم. 

(١) هبنا: جار وجمرور متعلق بأرش، أو ههنا: معطوف عىل هنا، أرش: فعل أمر. إىل داين املكان: 
أمر  فعل  وصال:  لصال،  مقدم  به  مفعول  الكاف  وجمرور،  جار  وبه:  إليه،  ومضاف  وجمرور  جار 

واأللف لإلطالق، وجيوز أن تكون مبدلة من نون التوكيد اخلفيفة للوقف.
وجمرور  جار  بثم:  عاطفة،  أو  السابق،  البيت  يف  صال  بقوله:  متعلق  وجمرور  جار  البعد:  يف   (٢)
نَّا معطوف عىل ثمَّ السابق، هبنالك:  هْ اآليت، فه: فعل أمر والفاعل أنت، أو: عاطفة، هَ متعلق بِفُ
اخلفيفة،  التوكيد  بنون  التصاله  الفتح  عىل  مبني  أمر  فعل  انطقن:  بانطق،  متعلق  وجمرور،  جار 

نَّا: معطوف عىل قوله هنالك. وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، أو: حرف عطف هِ
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أسئلة ومترينات
١ـ بم يشار إىل املفرد املذكر، واملثنى املؤنث، واجلمع مطلقًا؟ مثل ملا تذكر.
٢ـ ما احلروف التي تلحق أسامء اإلشارة ؟ وما معناها؟ وما إعراهبا ؟ مثل.

٣ـ متى جتتمع الالم والكاف مع اسم اإلشارة؟ ومتى متتنع الالم مع  الكاف؟ مثل.
٤ـ هذا احلارس األمني الذي محى الصديق من املعتدين.

اجعل اسم اإلشارة يف اجلملة السابقة للمثنى املذكر واجلمع املذكر وغري ما يلزم.
٥- مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدةٍ مع الضبط بالشكل :

- اسم إشارة ملفرد مذكر للبعيد واملخاطب مفرد .
- اسم إشارة للمفرد املذكر واملخاطب مثنى .

- اسم إشارة للبعيد للمثنى املذكر واملخاطب مثنى .
- اسم إشارة للمثنى املذكر واملخاطب مجع مذكر .

- اسم إشارة للبعيد مثنى مذكر واملخاطُب مجع مؤنث .
: اآلتية  اآليات  ىف  املخاطب  ونوع  إليه  املشار  ذكر  مع  اإلشارة  اسمَ  عنيِّ   -٦
قال ۵ : نث  Û      Ú Ù Ø × Ö Õ Ôمث [األعراف: ٤٣] ،
 z y  x نث  ،  [٢١ [مريم:  مث  ے¡   ~   } | {   z y نث
 Á À ¿ ¾ ½  ¼  »     º ¹ نث  ،  [٣٢ [القصص:  مث   {

Ä Ã  Âمث [القصص: ٨٣] .
٧- ( هذا هو الطالبُ احلافظ للقرآنِ الكريمِ ) .

اجعل اسم اإلشارة ىف اجلملة السابقة للمفردة املؤنثة ، واللمثنى بنوعيه وللجمع 
بنوعيه ، وغري ما يلزم مراعيًا الضبط بالشكل .

ذكر أمثلة  مع   ، والبعيد  القريب  املكان  إىل  هبا  يُشار  التى  اإلشارة  أسامءَ  اذكر   -٨
توضح ذلك .
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٩- ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :

( أ ) أسامء اإلشارة املختصة باملكان ىف حمال نصب عىل الظرفية .                       (          )
دِ .          (          ) (ب) إذا تقدمت ( ها ) التنبيه عىل اسم اإلشارة جاز جميء الم البُعْ
لُ ىف العاقل وغري العاقل .                          (          ) (جـ) مجيع أسامء اإلشارة تُستعمَ
مَّ ) بمعنى ( أيّ ) .                                                                       (          ) ( د ) تستعمل ( ثَ

١٠- عني املخاطب واسم اإلشارة، واملشار إليه فيام يأيت: 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ نث²  تعاىل:  قال 

Àمث[سورة األعراف. اآلية: ٢٠].
 z  y  x  wv  u  t  s  rنث تعاىل:  قال 

} |  { ~  مث [سورة القصص. اآلية:٣٢].
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú نث  تعاىل:  قال 

åمث[سورة األعراف. اآلية: ٢٢].
١١- عني اسم اإلشارة وما يشري إليه فيام يأيت: 

 قال تعاىل: نث ¥ ¦ § ¨ ©مث[سورة الفرقان. اآلية: ٤١] .
 أولئك املعلامت املثاليات كرمتهن الدولة.

 هؤالء الطالب الذين تصدوا لإلرهاب.
١٢- أعرب ما يأيت: هذان طالبان مستقيامن ـ إن هذين مستقيامن.

١٣- حدد موضع الشاهد فيام يأيت، وأعرب ما حتته خط: 
األيام  أولئــك  بعد  والعيــش  ذم املنــازل بعد منزلــة اللِّو***

وال أهل هــذاك الطراف املدد  ينكرونني ال  غرباء  بني  ***رأيْت 
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١٤- قال الشاعر: 

ولديـــا إىل  أخلـــو  عشـــية  لديا  احليــاة  ســاع  ***وأطيــب 

ـــا ـــك عـــىل ركبتي وأجلـــس ذل ــي ــذا إىل جانبـ ــسُ هـ لـِ ***فأُجْ

من  منهام،  كل  إليه  يشري  ما  وحدد  إشارة،  اسمي  السابقني  البيتني  من  استخرج 
حيث القرب أو البعد.

١٥- ارشح بيتي ابن مالك اآلتيني، وبني ما فيهام من أحكام: 
داين املــكان، وبه الكاف صال إىل أرش  ههنا  أو  ــا  ــن ***وهب

ـا أو هبنالــك انطقــن، أو هنـَّ نَّا ***يف البعــد، أو بثــم فــه أو هُ

* * *
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ولُ صُ وْ المَ
أهداف املوضوع: 

ا عىل أن: بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالب قادرً
يُميز بني املوصول االسمي، واحلريف.ـ  ١
يستخرج األسامء املوصولة يف النص اللغوي املعروض.ـ  ٢
يميز بني اللغات الواردة يف الذين مجع الذي، وإعرابه مع كل لغة.       ـ  ٣
يوجه الشواهد الواردة يف املوصول االسمي واحلريف.ـ  ٤
يعدد ألفاظ املوصول االسمي العام.ـ  ٥
حيدد رشوط مجلة صلة املوصول.ـ  ٦
يوضح رشوط استخدام (ما) موصولة بعد (ذا).ـ  ٧
يميز بني صلة املوصول اجلملة وشبه اجلملة.ـ  ٨
نْ ـ ما ـ أل) املوصولة.ـ  ٩ يوضح املواضع التي تتفق فيها (مَ
نْ ـ ما ـ أل) املوصولة.ـ  ١٠ يوضح املواضع التي ختتلف فيها (مَ
.ـ  ١١ حيدد رشوط إعراب (أل) اسامً موصوالً
يوضح رأي: أيب احلسن بن عصفور يف (أل) الداخلة عىل الصفة املشبهة.ـ  ١٢
يوضح رشوط شبه اجلملة الصلة.ـ  ١٣
يوضح رشوط صلة (أل).ـ  ١٤
يوضح أحوال (أي) املوصولة.ـ  ١٥
حيدد رشوط حذف العائد  املرفوع.ـ  ١٦
يوضح رشوط حذف العائد املنصوب.ـ  ١٧



ـ   ١١٦   ـ

يوضح رشوط حذف صدر صلة املوصول.ـ  ١٨
يُميز بني الضمري املجرور باحلرف، والضمري املجرور باإلضافة.ـ  ١٩
ا باحلرف يف األمثلة.ـ  ٢٠ ا جمرورً يستخرج ضمريً
يُمثل لضمري جمرور باإلضافة يف مجل مفيدة من إنشائه.ـ  ٢١
يوجه الشواهد الواردة يف الضمري املرفوع، أو املنصوب، أو املجرور.ـ  ٢٢
يميز بني أنواع صلة املوصول ورشوط كل نوع.ـ  ٢٣
يوضح حاالت (أي) املوصولة لغري املفرد، ويغري ما يلزم.ـ  ٢٤

[أقسامه]
(ص)

(١) ـتِ ثْبـِ تُ ال  نّيــا  ثُ مــا  ا  إذَ والْيَــا  ي، األُنْثى الَّتي ءِ الذِ امَ ولُ االسْ صُ وْ ***مَ  
(٢) هْ المَ مَ فَــال  دْ  ــدَ تُشْ إنْ  ـونُ  والنـُّ هْ الْعَالمَ ــهِ  لـِ أوْ لِيهِ  تَ ــا  مَ ــلْ  ***بَ

حمذوف  وخربه  ثان،  مبتدأ  الذي:  إليه،  مضاف  األسامء  أول،  مبتدأ  موصول:  اإلعراب:   (١)
تقديره: منه، واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه: خرب األول. األنثى: مبتدأ: خربه التي، وهي معطوفة 
عىل مجلة الذي بحرف عطف مقدر، والرابط بني اجلملتني مقدر، أي: واألنثى منه التي أو يقال: إن 
أل يف األنثى نابت عن املضاف إليه، والتقدير: موصول األسامء أنثاه التي، وجيوز أن يكون األنثى: 
األنثى،  من  بدالً  التي:  قوله:  التقدير  هذا  عىل  فيكون  منه،  كائنة  تقديره:  حمذوف،  وخربه  مبتدأ 
واليا: مفعول مقدم لقوله: ال تثبت، إذا :ظرف تضمن معنى الرشط، ما: زائدة، ثنيا: فعل ماض 
ناهية،  ال:  إليها،  (إذا)  بإضافة،  جر  حمل  يف  واجلملة  فاعل  نائب  االثنني  وألف  للمجهول،  مبني 
الرشط  وجواب  للوزن،  بالكرس  وحرك  السكون،  اجلزم  وعالمة  بال  جمزوم  مضارع  فعل  تثبت: 

حمذوف دل عليه الكالم، والتقدير: وال تثبت اليا إذا ثنيتهام، أي: الذي والتي فال تثبتها.
(٢)  اإلعراب: بل: حرف عطف لالنتقال، ما: اسم موصول مفعول لفعل حمذوف يفرسه املذكور 
بعده، والتقدير: بل أول ما تليه، فهو مبني عىل السكون يف حمل نصب، تيل، فعل مضارع مرفوع 
صلة  هلا  حمل  ال  واجلملة،  به،  مفعول  واهلاء  ا،  جوازً فيه  مسترت  ضمري  والفاعل  مقدرة،  بضمة 
: فعل أمر، والفاعل أنت، واهلاء مفعول أول، والعالمة: مفعول ثان، والنون:  املوصول، أوله :أولِ
مبتدأ، إن: رشطية، تشدد :مضارع مبني للمجهول فعل الرشط، ونائب الفاعل مسترت يعود عىل 
املبتدأ، فال: الفاء رابطة للرشط باجلواب، وال: نافية للجنس، مالمه: اسمها، مبني عىل الفتح =



ـ   ١١٧   ـ
ا(١) ــدَ قُصِ اكَ  ـذَ بـِ يــضٌ  وِ تَعْ وَ أيضــا،  ا دَ ــدِّ شُ  ِ تــنيْ وَ ــنِ  يْ ذَ ــنْ  مِ ـونُ  ***والنـُّ

(ش) ينقسم املوصول إىل: اسمي، وحريف. 
، وهي مخسة أحرف:  وملْ يذكر املصنفُ املوصوالت احلرفيةَ

نْ أنْ  بْتُ مِ جِ لُ بالفعل املترصف: ماضيًا، مثل: (عَ أحدها: (أنْ ) املصدرية، وتُوصَ
تُ إلَيْه بِأَنْ  ْ ا، نحو: (أَرشَ )، وأمرً نْ أنْ يقومَ زيدٌ ا، نحو: (عجبتُ مِ ) ومضارعً دٌ يْ امَ زَ قَ

 × Ö Õ Ôنحو: قوله تعاىل: نث ، قُم)، فإنْ وقع بعدها فعل غريُ مترصفٍ
ةٌ  فَ فَّ خَ ي مُ Ù Ø مث(٢)  وقوله  تعاىل: نث ¦ § ¨ © ª » ¬ مث(٣) فَهِ

من الثقيلة.
ومنه  قائِمٌ )،  ا  زيدً أَنَّ  نْ  مِ بْتُ  جِ نحو: (عَ وخربها،  باسمها  لُ  وتوصَ  ( ومنها: (أنَّ
صلُ باسمها  لة، وتُوَ فة كاملُثَقَّ فَّ قوله تعاىل: نث ¦ § ¨ ©  مث(٤) وأَنْ املُخَ

ا. كورً ذْ لة مَ ا، واسم املُثَقّ ا يكون حمذوفً هَ مُ وخربها، لكن اسْ
ا) . دً يْ مَ زَ رِ لُ بفعلٍ مضارعٍ فقط، مثل: (جئْتُ لِكَي تُكْ ومنها: (كَي) وتُوصَ

أي:  ا)  نْطَلقً مُ تَ  مْ دُ ما  بُكَ  حَ أصْ (ال  نحو:   ، ظرفيةً مصدريةً  ونُ  وتَكُ ا)  ومنها:(مَ
صلُ باملايض،  ا) وتُوَ دً يْ بْتَ زَ َ َّا رضَ بْتُ ممِ جِ ، نحو: (عَ ا ـ وغريَ ظرفيةٍ نْطَلِقً كَ مُ وامِ ةَ دَ دَّ مُ
ا)  دً يْ بُ زَ ِ بْتُ مما تَرضْ جِ )، (وعَ دٌ يْ ومُ زَ قُ بُكَ ما يَ حَ كام مثل، وباملضارع، نحو: (ال أصْ

= يف حمل نصب، وسكن للوقف، وخرب (ال) حمذوف أي: فال مالمة عليك، واجلملة من (ال) واسمها 
وخربها يف حمل جزم جواب الرشط، ومجلة الرشط واجلواب يف حمل رفع خرب املبتدأ. 

(١) اإلعراب: النون: مبتدأ، من ذين: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال، وتني: معطوف عىل 
ذين، شددا: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت، واأللف لإلطالق، واجلملة 
متعلق  وجمرور  جار  بذاك:  مبتدأ،  وتعويض:  حمذوف،  عامله  مطلق:  مفعول  ا:  أيضً املبتدأ،  خرب 
بقصد، اآليت: قصد: فعل ماضٍ مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه، واجلملة خرب 

املبتدأ: تعويض.
(٢) سورة النجم. اآلية: ٣٩.

(٣) سورة األعراف. اآلية: ١٨٥.
(٤) سورة العنكبوت. اآلية: ٥١. 



ـ   ١١٨   ـ
 ،( ائِمٌ دٌ قَ يْ َِّا زَ بْتُ مم جِ ومنه:  نث ç æ å ä مث(١)، وباجلملة االسمية، نحو: (عَ
باملايض  املصدرية  الظرفية  تُوصلُ  ما  وأكثر  قليل،  وهو   ( ائِمٌ قَ دٌ  يْ زَ ا  مَ بُكَ  حَ أصْ (وال 
ا ـ أعنِي  هَ لُ ا)، ويقلُّ وصْ ب زيدً ِ ْ تَرضْ ا ملَ بُكَ مَ حَ ، نحو: (ال أصْ أو باملضارعِ املنفِي بلمْ
ومُ  قُ ا يَ بُكَ مَ حَ ، نحو: (ال أصْ املصدرية الظرفية ـ بالفعل املضارع الذي ليس منفيا بلمْ

)  ومنه قوله:  زيدٌ
(٢) ــــاعِ لَكَ هُ  تُ عِيــدَ قَ يْـــتٍ  بَ إىلَ  ي آوِ مَّ  ثُ فُ  أُطوِّ ا  مَ فُ  ***أُطَــــوِّ

نحو:  واملضارع،   ،( زيدٌ قامَ  لَوْ  دِدْتُ  (وَ نحو:  باملايض،  لُ  وتُوصَ  ،( (لَوْ ومنها: 
 . ( دِدْتُ لَوْ يقومُ زيدٌ (وَ

 ، ، وأنَّ ) احرتازٌ منْ املوصول احلريف ـ وهو (أنْ ، (موصولُ االسامءِ فقولُ املصنفِ
)، أي:  ، نحو: (ودِدْتُ لو تقومُ هُ قِعَ وْ : صحةُ وقوعِ املصدر مَ ) وعالمتهُ لَوْ ا، وَ ، ومَ يْ وكَ

(١) سورة ص. اآلية: ٢٦. 
(٢)  البيت للحطيئة هيجو امرأته.

 إىل منزله إذا أقام فيه، قعيدة البيت:  ي مضارع أوَ اللغة: أطوف: أكثر التطواف والتجوال، آوِ
جتوايل  أكثر  أنا  البيت:  معنى  اخلبث،  يف  متناهية  أي:  لكاع:  فيه،  القعود  تطيل  ألهنا  املرأة،  هي 
وارتيادي األماكن عامة النهار يف طلب الرزق، ثم أعود إىل منزيل ألقيم فيه، فال تقع عيني إال عىل 

امرأة شديدة اخلبث واللؤم والدناءة.
ا تقديره: أنا، ما: مصدرية، موصول حريف،  اإلعراب: أطوف: فعل مضارع وفاعله مسترت وجوبً
ألطوف  مطلق  مفعول  مصدر  تأويل  يف  مدخوهلا  مع  وما  أنا،  والفاعل  مضارع،  فعل  أطوف: 
وجمرور  جار  بيت:  إىل  وجوبًا،  مسترت  أنا  فاعله،  مضارع.  فعل  آوي:  عطف،  ثم:حرف  األول، 
متعلق بآوي، قعيدته: قعيدة مبتدأ والضمري مضاف إليه، لكاع: خرب املبتدأ، واجلملة يف حمل جر 
ا، ولكاع: مناد بحرف نداء  نعت لبيت وهذا ظاهر الكالم، واألحسن أن يكون خرب املبتدأ حمذوفً
حمذوف، ومجلة النداء يف حمل نصب مفعول به للخرب املحذوف، وتقدير ذلك، قعيدته مقول هلا يا 

لكاع.
الشاهد فيه: للنحاة يف هذا البيت شاهدان: األول يف قوله (ما أطوف) حيث دخلت ما املصدرية 

الظرفية عىل مضارع غري منفي بلم، وهو املطلوب هنا.
فظاهره  قوله، (لكاع)  يف  وهو  للنداء  مالزمة  أسامء  ذكر  يف  النداء  باب  آخر  يف  الثاين:  والشاهد 
با  عَال مما كان سَ أنه استعمله يف غري باب النداء للرضورة، والكثري يف كالم العرب أن ما عىل زنة فَ
لإلناث ال يستعمل إال مناد، فال يؤثر فيه عامل ما غري حرف النداء تقول: يا لكاع ويا فساق ويا 

دفار، وال جيوز أن تقول: جاءتني دفار، ومن أجل هذا جعل لكاع مناد بحرف نداء حمذوف.



ـ   ١١٩   ـ
 ( ومَ قُ ، وأريدُ أنْ تَ ائِمٌ بُنِي أنَّكَ قَ أ، ويُعجِ رَ ، وجئتُ لِكَي أقْ جبْتُ مما تصنَعُ ، و(عَ كَ قِيَامَ

ه. رُ وقد سبق ذِكْ
فإن  املؤنَّثة،  للمفردة  و(التي)  املذكر(١)،  للمفرد  فـ(الذي)  االسمي  املوصولُ  وأما 
 ،( ، والّلتَانِ انِ نَّيْتَ أسقَطْتَ الياء، وأتيت مكاهنا: باأللف يف حالة الرفع، نحو: (اللَّذَ ثَ

. ( تَنيْ ، واللَّ يْنِ الَتي اجلر والنصب؛ فتقول: (اللَّذَ وبالياء يف حَ
 ،( انِّ والَّلتانِّ فقلت: (اللَّذَ املحذوفة ـ  الياء  ا عن  عوضً دتَ النونَ ـ  دَّ شَ شئت  وإنْ 
ـ  الياء  مع  ا  أيضً التشديد  وجيوز  مث(٢)،   ;  :  9 نث  قرئ:  وقد 
 (٣)( نِّ يْ اللَّذَ ا  نَ أرِ نَا  بْ (رَ قرئ:  وقد   ( ِّ تَنيْ واللَّ  ، (اللَّذيْنِّ فتقول:  ـ  الكوفيني  مذهب  وهو 
فتقول:  اإلشارة؛  اسمي  تا)  وَ ا،  تثنيةِ (ذَ يف  ا  أيضً جيوز  التشديدُ  وهذا  ـ  النون  بتشديد 
) وهو مذهب الكوفيني ـ واملقصودُ  ِّ نِّ وتَنيْ يْ ) وكذلك مع الياء؛ فتقول: (ذَ ، وتانِّ (ذانِّ

ا عن األلف املحذوفة كام تقدم يف(الذي، والتي). بالتشديد أن يكون عوضً
[موصول مجع املذكر، ومجع املؤنث]

ا(٤) نَطَقَ ا  عً فْ رَ اوِ  بالْوَ مْ  هُ وبَعْضُ ا طْلقَ ْعُ الذي األُىلَ الذيِنَ مُ ***مجَ (ص) 

حكام،  يكون  أو  كريم،  رجل  يزورنا  الذي  زيدٌ  تقول:  كام  حقيقة،  املفرد  كون  بني  فرق  ال   (١)
األمثلة، يف  كام   . عاقالً يكون  أن  بني  فرق  ال  أنه  كام  نافع،  فريق  إليه  أنتمي  الذي  الفريق  كقولك: 

ا. ا مباركً أو غري عاقل مثل: الشهر الذي ولدت فيه كان شهرً
. ( (٢) سورة النساء. اآلية: ١٦ بتشديد نون (واللذانِّ

(٣) إعراب اآلية: ربنا: مناد بحرف نداء حمذوف وهو مضاف وضمري املتكلمني مضاف إليه، 
أرنا: فعل دعاء مبني عىل حذف حرف العلة و، نا: مفعول به، اللذين: مفعول ثان ومجلة، أضالنا: 

صلة ال حمل هلا من اإلعراب، سورة فصلت. اآلية: ٢٩ .
العرب،  بعض  نطقها  وقد  ا،  وجرً ونصبًا  ا  رفعً املذكر  جلمع  والذين:  ىلَ  األُ أنْ  البيت،  مفهوم   (٤)

ا. اللذون: رفعً
: خربه، الذين: معطوف عىل اخلرب بتقدير حرف  اإلعراب، مجع: مبتدأ، الذي: مضاف إليه، األيلَ
إليه،  مضاف  والضمري  مبتدأ  بعض:  عاطفة،  الواو  وبعضهم:  الذين،  من  حال  ا:  مطلقً العطف، 
بنزع  ا  منصوبً يكون  وأن  حاالً  يكون  أن  جيوز  ا:  رفعً نطقا،  بقوله:  متعلق  وجمرور  جار  بالواو: 
ا تقديره: هو،  اخلافض أو مفعوالً ألجله، نطقا: فعل ماض واأللف لإلطالق وفاعله مسترت جوازً

واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.



ـ   ١٢٠   ـ
ا(١) عَ قَ وَ ا  رً نَــزْ ينَ  كالَّذِ والَّالءِ  ا ِعَ دْ مجُ ***بالالتِ والَّالءـ  الَّتِي قَ

، نحو: (جاءين األىل  هُ ا: عاقالً كان، أو غريَ ) مطلقً : يف مجع املذكر (األُىلَ قالُ (ش) يُ
لُوا)، وقد يستعمل يف مجع املؤنث، وقد اجتمع األمران يف قوله:   عَ فَ

بْل(٢) أ الْقُ دَ ِ احلْ عِ كَ وْ مَ الرَّ وْ نَّ يَ اهُ رَ تَ ىلَ األُىلَ ونَ عَ ئِمُ تَلْ سْ بْيلِ األُىلَ يَ ***وتُ

نَّ ). ) ثم قال: (تراهُ ونَ ئِمُ تلْ فقال: (يَسْ
ا، ونصبًا، وجراـ  فتقول:  اـ  أي: رفعً ) مطلقً ويقال للمذكر العاقل يف اجلمع: (الّذيِنَ

وه). مُ رَ موه، و مررت بالذين أكْ رَ ا، ورأيْت الذين أكْ وا زيدً مُ رَ اءَين الّذيِنَ أكْ (جَ
بنو  وهم  واجلر؛  النصب  يف   ( ينَ (الَّذِ و  الرفع  يف   ( ونَ (الَّذُ  : يقولُ العرب  وبعضُ 

، ومنه قوله: يلٍ ذَ هُ
(١) مفهوم البيت أنه يقال يف مجع املؤنث، الالت والالء بحذف الياء وإثباهتا، كام ورد جميء الالء 

بمعنى الذين.
قد:  مبتدأ،  التي:  الالت،  عىل  معطوف  والالء:  بجمع،  متعلق  وجمرور  جار  بالالت:  اإلعراب: 
مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  لإلطالق  واأللف  للمجهول  مبني  ماض  :فعل  مجعا  حتقيق،  حرف 
ا  تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، والالء: الواو حرف عطف، الالء مبتدأ،  فيه جوازً
ا: حال ثانية،  كالذين: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من الضمري املسترت يف وقع اآليت، نزرً

وقعا: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
يل. (٢) البيت أليب ذُؤيب اهلذَ

اللغة تبيل: ختترب، يستلئمون: يلبسون الدرع، يوم الروع: أي: يوم اخلوف والفزع، ومراده: يوم 
احلرب، احلدإ مجع حدأة وهو طائر، واملراد هبا اخليل، القبل: هي التي يف عينها احلور.

يوم  تراها  التي  اخليول  فوق  واملقاتلني  الدارعني  بيننا  من  تبيل  الزمان  حوادث  إن  العام:  املعنى 
احلرب كاحلدإ يف رسعتها.

يستلئمون:  به،  مفعول  األىل:  هي  تقديره،  مسترت  ضمري  مضارع: وفاعله  فعل  تبيل:  اإلعراب: 
: جار  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، عىل األىلَ
نّ  وجمرور متعلق بمحذوف حال، تراهن: فعل مضارع: والفاعل ضمري مسترت تقديره: أنت، وهُ
مفعول أول، يوم، ظرف زمان متعلق بقوله: تر، الروع: مضاف إليه كاحلدإ :جار وجمرور متعلق 

برت. وهو املفعول الثاين، القبل صفة للحدإ. 
ا ملذكر عاقل، ويف   الشاهد فيه: (األىل يستلئمون واألىلَ تراهن)؛ حيث جاءت األىلَ يف األول: مجعً
ا ملؤنث غري عاقل، بدليل أن الضمري يف األول جلامعة الذكور، ويف الثاين جلامعة اإلناث.  املرة الثانية: مجعً
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ا(١) احَ لْحَ مِ ةً  ــارَ غَ يْلِ  النُّخَ مَ  ــوْ يَ ا بَاحَ الصَّ بَّحوا  صَ الَّذون  نُ  ***نَحْ

 ، لْنَ ) بحذف الياء؛ فتقول: (جاءَين الَّالتِ فعَ ، والَّالءِ قالُ يف مجع املؤنث: (الَّالتِ ويُ
دَ (الَّالء) بمعنى  رَ ، والَّالئِي)، وقد وَ ) وجيوز إثبات الياء؛ فتقول: (الاليتِ لْنَ عَ والَّالءِ فَ

الذين، قال الشاعر: 
ا(٢) ورَ جُ احلُْ وا  دُ هَ مَ دْ  قَ الَّالء  ينْا  لَ عَ ــــهُ نـْ ــــنَّ مِ نـــــا بِأمَ اؤُ ــامَ آبَ ***فَ

) كقوله:  كام قد جتيء (األىل) بمعنى (الَّالءِ
(٣) امَ ل أَقْصَ جْ كُ احلِ ُ تَاةٍ تَرتْ ــلُّ فَ كُ فَ ةٍ امَ رَ هتِ ــوْ نَّ غَ ــكُ ا األُىل يَسْ ***فأَمَّ  

(١) اختلف يف نسبة هذا البيت إىل قائله: فقيل : هو للييل األخيلية، أو أبو حرب األعلم. أو رؤبة بن 
العجاج.

يْل: اسم مكان، غارة من  دِهم صباحا مباغتني للعدو، النُّخَ دَ دِهم وعَ دَ اللغة: صبحوا، جاءوا بعُ
. ا غارة تدوم طويالً اإلغارة عيل العدو، ملحاحا، هو من قوهلم ألَحَّ املطر: إذا استمر، أي: أهنَّ

 اإلعراب: نحن: ضمري منفصل مبتدأ، اللذون: اسم موصول خرب املبتدأ مرفوع بالواو، صبحوا:  
فعل وفاعل واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، الصباحا،  ويوم: ظرفان متعلقان بصبحوا، ويوم مضاف 
والنخيل: مضاف إليه،  غارة: مفعول ألجله، وجيوز أن يكون حاالً أي: مغريين، ملحاحا: نعت لغارة.

الشاهد فيه: (الذون)، حيث جاء به بالواو يف حالة الرفع كجمع املذكر السامل يف رأ، والصحيح أنه 
ا والياء نصبًا وجرا وروي (الذين) فال شاهد فيه. مبني عىل صورة املعرب، والظاهر أنه مبني عىل الواو رفعً
نْ  مِ املفتوحة.  اهلاء  بتخفيف  وا:  دُ هَ مَ عليه،  أنعم  إذا  عليه  نّ  مَ من  تفضيل  أفعل   : نَّ أمَ اللغة:   (٢)
مهدت الفراش إذا هيأته وبسطته، احلجور: مجع حجر بتثليث احلاء: وهو حضن اإلنسان، ويقال 

نشأ فالن يف حجر فالن أي :يف رعايته وحفظه.
املعنى: ليس آباؤنا، وهم الذين أصلحوا شأننا، ومهدوا أمرنا وأحاطونا بالرعاية  واحلامية، أكثر 

نعمة وفضال علينا من هذا املمدوح.
: الباء زائدة وأمن خرب  نّ اإلعراب: ما: نافيه بمعنى ليس، آباؤنا: اسمها والضمري مضاف إليه، بِأمَ
(ما)، منه، علينا: كالمها جار وجمرور متعلق بأمن، الالء: اسم موصول صفة آلباء، قد: حرف 
حتقيق، مهدوا: فعل وفاعل، احلجورا: مفعول به، واأللف لإلطالق، واجلملة ال حمل هلا صلة (الالء).

ا آلباء. الشاهد فيه: (الالء)، حيث استعمله جلامعة الذكور، فجاء به وصفً
احلر،  شدة  وهو  التهم  من  هتامة:  النجد.  بخالف  األرض  من  املطمئن  الغور:  اللغة:   (٣)
احلجل: بفتح احلاء وكرسها وسكون اجليم: أصله القيد ونقل إىل اخللخال وهو املراد هنا. 
أقصام: بالقاف أو الفاء والفرق بينهام أن فصم الشىء كرسه بال إبانة، وأما القصم فهو الكرس 

باإلبانة، وبالقاف أظهر - هنا - ألن معناه أن سيقان الفتاة لضخامتها تكرس اخلالخيل.
اإلعراب: أما: حرف عطف، األىل: مبتدأ، يسكن: فعل وفاعل، غور: مفعول وهو مضاف وهتامة: 
إليه،  مضاف  فتاة:  كل،  هن  تقديره:  حمذوف  ملبتدأ  خرب  كل:  املبتدأ،  خرب  واجلملة  إليه،  مضاف 

ترتك: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت تقديره هي، احلجل: مفعول، أقصام: حال.
الشاهد: األىل حيث جاءت بمعنى الالء.
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[املوصول االسمي العام]

(ص) 
(١) رْ هِ شُ طَيىءٍ  نْدَ  عِ (ذُو)  ا  ذَ كَ وهَ كِرْ ا ذُ ي مَ اوِ ـ  تُسَ ا، وأَلْ مَ ، وَ نْ مَ ***وَ

اتُ               وَ ذَ أتَــى  الَّاليتِ  ــعَ  ضِ وْ مَ وَ ذاتُ مْ  هيْ لَدَ ـ  ا  أيضً ـ  التِي  ***وكَ

ا) واأللف والالم، تكون بلفظ  ، ومَ نْ ار بقوله: (تساوي ما ذكر) إىل أنَّ (مَ (ش) أشَ
نْ  نْ قام، ومَ اءَين مَ واحد: للمذكر، واملؤنث ـ (املفرد و املثنى واملجموع) ـ فتقول: جَ
 ، كِبَتْ ، وما رُ كِبَ بَنِي ما رُ جَ ؛ وأعْ نَ مْ نْ قُ وا، ومَ امُ نْ قَ تَا، ومَ امَ نْ قَ ا، ومَ امَ نْ قَ ، ومَ امتْ قَ
 ، نِ ائامَ والقَ  ، ائِمةُ والقَ القائم،  ينِ  وجاءَ ؛  كِبْنَ رُ وما  كِبُوا،  رُ وما  كِبَتَا،  رُ وما  كِبَا،  رُ وما 

تُ . ائامَ ، والقَ ونَ ائمُ ، والقَ تَانِ ائمَ والقَ
قوله  ومنه  العاقل(٢)،  يف  تستعمل  وقد  العاقل،  غري  يف  (ما)  تستعمل  ما  وأكثر 
نَّ لنا،  كُ رَ خَّ ا سَ بْحانَ مَ تعاىل: نثZ  ] \ [ ^ _ `مث(٣) وقوهلم: سُ
املؤنث  واجلمع،  واملثنى  للمفرد  تستعمل  موصولة  أسامء  وأل:  وما  من  أن  هو  البيتني  مفهوم   (١)
للمفردة  موصول  اسم  ذات  وتستعمل  طيىءٍ،  لغة  يف  ذو  وكذلك،  العاقل،  وغري  العاقل  واملذكر 

وذوات جلمع اإلناث.
مسترت،  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  تساوي:  عليه،  معطوفان   : وألْ ا  ومَ مبتدأ،   : نْ مَ اإلعراب: 
واجلملة يف حمل رفع خرب، ما: اسم موصول مفعول به  ذكر: فعل ماض مبني للمجهول، ونائبه 
ضمري مسترت واجلملة ال حمل هلا صلة، (ما): وهكذا: اهلاء حرف تنبيه، وكذا جار وجمرور متعلق 
ر: فعل ماض مبني  هِ : مضاف إليه، شُ ، طيىءٍ هرِ بمحذوف حال، ذو: مبتدأ، عند: ظرف متعلق بشُ

للمجهول، ونائبه مسترت، واجلملة يف حمل رفع خرب.
ا: مفعول مطلق، عامله حمذوف، لدهيم:  كالتي: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، أيضً
ب عىل  ظرف ومضاف إليه: متعلق بتعلق اجلار واملجرور املتقدم، ذات: مبتدأ مؤخر، موضع: نُصِ

: مضاف إليه، وأتى ذوات: فعل ماض وفاعله. الظرفية املكانية بأتى، وموضع مضاف والَّاليتِ
(٢) تستعمل ما للعاقل يف ثالثة مواضع:

١ـ أن يكون املراد صفات من يعقل، نحو قوله تعاىل: نثZ  ] \ [ ^ _مث.
سورة النساء. اآلية: ٣ .
٢ـ أن خيتلط العاقل مع غري العاقل، نحو قوله تعاىل: نث ! " # $ % & '  ) مث

سورة اجلمعة. اآلية: ١.
ا من بعيد أن تقول: انظر ما ظهر يل. أيْت شبحً ٣ـ أن يكون أمره مبهام عىل املتكلم، مثل: إذا رَ

(٣) سورة النساء. اآلية: ٣ . =



ـ   ١٢٣   ـ
ه. دِ مْ دُ بِحَ عْ بِّحُ الرَّ سَ انَ ما يُ بْحَ وسُ

) بالعكس؛ فأكثر ما تستعمل يف العاقل، وقد تستعمل يف غريه(١). نْ (مَ
كقوله  تعاىل: نث< ? @ HG F E D CB Aمث(٢)  ومنه قولُ الشاعر: 

(٣) ديِرُ جَ بِالْبُكاءِ  ثْيلِ  مِ وَ لْتُ  قُ فَ نَ يبِ رْ ب الْقَطا إِذْ مرَ ْ ىل رسِ يْتُ عَ ***بَكَ

؟ أَطِريُ ويِتُ  هَ دْ  قَ نْ  مَ إِىلَ  يلِّ  لَعَ هُ نَاحَ عِريُ جَ نْ يُ لْ مَ بَ الْقَطا، هَ ْ ***أرسِ

= اإلعراب، فانكحوا: فعل أمر وفاعل، ما: اسم موصول مفعول به، ومجلة طاب لكم من النساء: 
ال حمل هلا صلة، ما، ومثنى: حال.

نْ يف غري العاقل يف ثالثة مواضع: (١)  تستعمل، مَ
١ـ أن يشبه غري العاقل بالعاقل، مثل قوله تعاىل: نث Ç  Æ   Å  Ä مث سورة األحقاف. اآلية: ٥ .
  E  D  C  B  A  @  ? نث  تعاىل:  قوله  مثل  العاقل،  بغري  العاقل  خيتلط  أن  ٢ـ 

Fمث. سورة الرعد. اآلية: ١٥.
نْ يعقل يف عموم فصل بمن اجلارة، مثل قوله تعاىل: نث 9 :  ;   > =  ٣ـ أن يقرتن مع مَ

< ? @ B A مث .
: مبتدأ مؤخر، ومجلة يميش عىل أربع: صلة (من). نْ  اإلعراب: ومنهم: خرب مقدم ، ومَ

(٢) سورة النور. اآلية ٤٥.
(٣) البيتان للعباس بن األحنف، وقيل ملجنون لييل:

هويت  حقيق،  وجدير  الطري،  من  نوع  والقطا:  ونحومها،  والظباء،  القطا  مجاعة  الرسب  اللغة: 
أحببت. 

اإلعراب: بكيت: فعل وفاعل، عىل رسب: جار وجمرور، متعلق ببكيت، والقطا: مضاف إليه، 
: فعل وفاعل، يب: جار وجمرور متعلق بمر. رنْ رَ إذ: ظرف زمان متعلق ببكيت، مَ

فقلت: فعل وفاعل، ومثيل: الواو للحال، مثل مبتدأ، والياء مضاف إليه، بالبكاء: جار وجمرور متعلق 
بجدير، وجدير: خرب املبتدأ، أرسب: اهلمزة حرف نداء ورسب: مناد منصوب، مضاف والقطا: 
نْ مبتدأ، يعري: مضارع وفاعله ضمري مسترت، واجلملة خرب املبتدأ،  مضاف إليه، هل: استفهامية، مَ
 ، : حرف ترج ونصب، والياء اسمها، إىل: حرف جرّ يلِّ جناحه: مفعول به. واهلاء مضاف إليه، لَعَ
: اسم موصول جمرور بإىل متعلق املبتدأ. قد: حرف حتقيق، هويت: فعل وفاعل واجلملة ال حمل هلا  نْ مَ
صلة من والعائد حمذوف، أطري: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت، واجلملة يف حمل رفع خرب لعل.

نْ يف غري العاقل، فأطلقه عىل القطا الذي ال يعقل. نْ يعري): حيث استعمل مَ الشاهد فيه: (مَ
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 ( كوبُ املََرْ وَ اَئِمُ  الْقَ ينِ  اءَ (جَ نحو:  ولغريه،  للعاقل،  فتكون  والالمُ  األلفُ  وأما 
تُلِفَ فيها؛ فذهب قوم إىل أهنا اسم موصول، وهو الصحيح، وقيل: إهنا حرفٌ  اخْ وَ

، وليست من املوصولية يف يشء. موصول، وقيل: إهنا حرفُ تعريفٍ
ف،  رْ ا، وأما (ما) املصدرية فالصحيح أهنا حَ نِ اتفاقً امَ نْ وما غريُ املصدرية فاسْ وأما مَ

وذهب األخفش إىل أهنا اسم.
فيها  لغاهتم  وأشهر  ولغريه،  للعاقل،  وتكون   ، موصولَةً (ذو)  استعاملُ  طيّئ  ولغةُ 
ا؛ فتقول: (جاءين  ا، ومثنى، وجمموعً أهنا تكون بِلفظ واحد: للمذكر، واملؤنث، مفردً
نْ يقول  )، ومنهم مَ نَ مْ وا، وذُو قُ امُ تَا، وذُو قَ امَ ا،  وذُو قَ امَ ، وذُو قَ تْ امَ ، وذُو قَ امَ ذُو قَ
وهو   ( نَ قمْ اتُ  وَ ذَ املؤنث: (جاءين  مجع  ويف   ،( تْ امَ قَ اتُ  ذَ : (جاءين  املؤنثِ املفردِ  يف 
ا،  وَ فيقول: (ذَ وجيمعها  ا  ثَنِّيهَ يُ من  ومنهم  البيت)،  ـ  ا  أيضً بقوله: (وكالتي  إليه  ار  املُشَ
 ( ايتَ وَ و(ذَ الرفع،  يف  ا)  اتَ وَ و(ذَ واجلر،  النصب  يف  ي)  وذَوِ ي،  وَ و(ذَ الرفع،  يف  و)  وُ ذَ وَ
هباءُ  الشيخ  وحكى   ، الضمِّ عىل  مبنية  وهي  اجلمع،  يف   ( (وذواتُ والنصب،  اجلر  يف 

الدين ابن النحاس أن إعراهبا كإعراب مجع املؤنث السامل.
هبا بالواو  رِ عْ واألشهر يف (ذو) هذه ـ أعني املوصولة ـ أن تكون مبنية، ومنهم من يُ
، ومررت  امَ ا قَ ، ورأيْت ذَ امَ ا، وباأللف نصبًا، وبالياء جرا؛ فيقول: (جاءين ذُو قَ رفعً

) فتكون مثل (ذِي) بمعنى صاحب، وقد روي قوله:  امَ ي قَ بِذِ
انِيَا(١) فَ ا كَ مْ مَ هُ نْدَ نْ ذِي عِ بِيَ مِ سْ فَحَ مْ يتُهُ ونَ لَقِ ُ رسِ ــوِ امٌ مُ ـرَ ا كـِ ***فإمَّ

بالياء عىل اإلعراب، وبالواو عىل البناء.
 ،( اتُ وَ ا ونصبًا وجرا، مثل: (ذَ )، فالفصيح فيها أن تكون مبنية عىل الضم رفعً اتُ وأما (ذَ
بالكرسة. وجيرها  وينصبها  بالضمة،  فريفعها  ؛  مسلامتٍ إعرابَ  هبا  رِ عْ يُ من  ومنهم 

* * *

(١)  تقدم هذا البيت ىف األسامء الستة صـ٤٤.



ـ   ١٢٥   ـ
[ما ختتص به (ذا) ورشط موصوليتها]

(١) المِ الْكَ يف  غَ  لْ تُ  ْ ملَ إِذا   ، نْ مَ أوْ  امِ تِفهَ اسْ ا  مَ دَ  عْ بَ ا)  (ذَ ما  ثْلُ  ***ومِ (ص) 
 ، تْ من بني سائر أسامء اإلشارة بأهنا تستعمل موصولَةً تصَّ (ش) يعني أن (ذا) اخْ
كان،  ا  مفردً ـ  واملؤنث  للمذكر،   :( دٍ (واحِ بلفظٍ  تستعمل  أهنا  يف  (ما)  مثل  وتكون 
عنده  ما  كان  سواء  ك)؟  نْدَ عِ ماذا  (وَ )؟،  كَ نْدَ عِ ا  ذَ نْ  (مَ فتقول:  ا  جمموعً أو  مثنى،  أو 
 ( نْ أو(مَ ا)  بـ(مَ مسبوقة  تكون  أنْ   : موصولةً استعامهلا  طُ  ْ ورشَ غريه.  أو  ا  مذكرً ا  مفردً
، وهو مبتدأ،  : اسمُ استفهامٍ نْ مَ )؟ فَ لْتَ عَ ا فَ اذَ ، ومَ ا جاءكَ نْ ذَ االستفهاميتني، نحو: (مَ
التقدير:  املوصول،  صلة  و (جاءك)   ،( نْ ُ (مَ ربَ خَ وهو  الذي،  بمعنى  موصولَةٌ  و(ذا) 
خرب  وهو  الذي)،  موصولٌ (بمعنى  و(ذا)  مبتدأ،  وكذلك (ما)  جاءك)؟  الذي  نْ  (مَ
عَلْت) صلته، والعائد حمذوف، تقديره: (ماذا فعلته)؟ أي: ما الذي فعلته؟ (ما)، و (فَ
ن) مع (ذا) ا) أو (مَ نْ أنْ جتعل (ما) مع (ذَ غَ يف الكالم) مِ لْ واحرتز بقوله: (إذا مل تُ

كلمةً واحدةً لالستفهام، نحو: (ماذا عندك؟) أي: أي يشء عندك؟
مبتدأ   ا)  ذَ نْ  وكذلك: (مَ خربه،  و(عندك)  مبتدأ،  فامذا:  ؟)  عندكَ ا  ذَ نْ  وكذلك (مَ
اسم  املجموع  ألن  ؛  كلمةٍ ء  زْ جُ ألهنا  اة؛  غَ لْ مُ املوضعني  هذين  يف  فذا  خربه   ( و(عندكَ

استفهام.
* * *

من  حال  بمحذوف  متعلق  ظرف  بعد:  مؤخر،  مبتدأ  ذا:  إليه،  مضاف  ما:  مقدم،  خرب  مثل:   (١)
 : نْ ذا، وهو مضاف وما: مضاف إليه، وما مضاف واستفهام: مضاف إليه، أو: حرف عطف، مَ
مبني  مضارع  فعل  تلغ:  وجزم،  نفي  حرف  مل:  الرشط،  معنى  فيه  ظرف  إذا:  ما،  عىل  معطوف 
للمجهول جمزوم بلم وعالمته حذف األلف، ونائب الفاعل ضمري مسترت يعود إىل ذا، واجلملة يف 
حمل جر بإضافة (إذا) إليها وهي فعل الرشط، وجوابه حمذوف تقديره: (ذا)، مثل (ما) حال كوهنا 
نْ االستفهاميتني، إذا مل تلغ يف الكالم فهي كذلك، يف الكالم: جار وجمرور متعلق بـ ،  بعد ما أو مَ

تلغ.



ـ   ١٢٦   ـ
[لزوم الصلة، ورشط املوصول االسمي]

(١) لهْ تَمِ شْ مُ الئِقٍ  ريٍ  مِ ضَ ىلَ  عَ هْ لَ صِ هُ  دَ عْ بَ مُ  زَ لْ يَ ا  هَ لُّ ***وكُ (ص) 
ةٌ تبني  لَ ا ـ حرفيةً كانت، أو اسميةً ـ يلزم أن يقع بعدها صِ هَ لُّ (ش) املوصوالتُ كُ
مِي: أن تشتمل عىل ضمري الئق باملوصول:  معناها. ويشرتط يف صلة املوصول االسْ
ينِ  اءَ ا فمذكر، وإن كان غريمها فغريمها، نحو: (جَ ا فمفرد، وإنْ كانَ مذكرً إن كانَ مفردً
والذينَ  ام،  تُهُ بْ رضَ اللّذانِ  ينِ  اءَ (جَ نحو:  واملجموع،  املثنى  وكذلك   ،( تُهُ بْ َ رضَ الذي 
يتِ  ، والالَّ امَ تُهُ بْ َ تَانِ رضَ ا، واللَّ تُهَ بْ تِ التي رضَ اءَ )، وكذلك املؤنث، تقول: (جَ مْ تُهُ بْ َ رضَ
ا أو غريمها،  موعً ا ومعناه مثنى أو جمَ ا مذكرً )، وقَد يكون املوصول لفظُه مفردً نَّ تُهُ بْ َ رضَ
مراعاة  حينئذ  فيجوز  املذكر؛  املفرد  غري  هبام  قصدت  إذا  وما)   ، نْ (مَ نحو:  وذلك 
تَا،  امَ نْ قَ ا، ومَ امَ نْ قَ ، ومَ تْ امَ نْ قَ ، ومَ امَ نْ قَ بَنِي مَ جَ اللفظ، ومراعاة املعنى؛ فتقول: (أَعْ

نَى هبام(٢). عْ ) عىل حسب ما يُ نَ مْ نْ قُ وا، ومَ امُ نْ قَ ومَ
[رشوط مجلة الصلة]

(٣) لْ فِ نُهُ كُ ي الَّذي ابْ نْدِ نْ عِ مَ بِهِ كَ لْ صِ ا الَّذي وُ هَ بْهُ ةٌ أو شِ لَ ْ ***ومجُ (ص) 
الظرفَ  اجلملة  بشبه  ونعني   ، مجلةٍ بْهَ  شِ أو  مجلةً  إال  تكون  ال  املوصولِ  لَة  صِ (ش) 

واجلارَّ واملجرور، وهذا يف غري صلة األلف والالم، وسيأيت حكمها.
(١) وكلها: الواو: لالستئناف، كل: مبتدأ، والضمري مضاف إليه، يرجع عىل املوصوالت االسمية 
بيلزم، والضمري  متعلق  ظرف  بعده:  مضارع،  فعل  يتعرض للحريف، يلزم:  مل  املصنف  ألن  فقط؛ 
مضاف إليه، صلة: فاعل يلزم، ومجلة يلزم خرب املبتدأ، عىل ضمري: جار وجمرور متعلق بمشتملة، 

الئق: نعت لضمري، ومشتملة: نعت لصلة.
(٢) أمثلة ما: رسين ما فعل، رسين ما فعلت، رسين ما فعال، رسين ما فعلتا، رسين ما فعلوا، رسين 

ما فعلن.
والضمري  مجلة  عىل  :معطوف  شبهها  عطف،  حرف  أو:  مقدم،  خرب  مجلة:  استئنافية،  الواو:   (٣)
مضاف إليه، الذي: اسم موصول مبتدأ مؤخر، وصل: فعل ماضٍ مبني للمجهول، ونائبه ضمري 
هذا  عىل  الكالم  وتقدير  بوصل،  متعلق  به :جار وجمرور  السابق،  البيت  يف  كلها  عىل  يعود  مسترت 
الوجه: والذي وصل به كل واحد من املوصوالت السابق ذكرها مجلة، أو شبه مجلة، وقيل: قوله 
جارة  الكاف:  كمن:  به،  يف  بالباء  املجرور  الضمري  وصل:  فاعل  ونائب  خربه  والذي  مبتدأ  مجلة 
ملحذوف هو قولك، و من اسم موصول مبتدأ، عندي: ظرف متعلق بفعل حمذوف مجلته صلة، 
ونائبه  للمجهول.  مبني  ماض  فِل:  كُ إليه،  مضاف  والضمري  مبتدأ  ابن  ابنه:  املبتدأ،  خرب  الذي: 

ملة يف حمل رفع خرب، واملبتدأ وخربه صلة الذي . ضمري مسترت واجلْ



ـ   ١٢٧   ـ
؛ أحدها: أن تكون خربية . طُ يف اجلملةِ املوصول هبا ثالثةُ رشوطٍ َ رتَ ويُشْ

ا خاليةً من معنى التعجب، الثالث: كوهنا غري مفتقرة إىل كالم قبلها،  الثاين: كوهنُ
 ( هُ بْ ِ ينِ الذي ارضْ اءَ بِية واإلنشائية؛ فال جيوز (جَ واحرتز (باخلربية) من غريها، وهي الطَّلَ
ا هلشام، واحرتز بـ(خالية من معنى  ) خالفً ائِمٌ ينِ الذي ليْتَهُ قَ اءَ ا للكسائي، وال (جَ خالفً
) وإنْ قلنا : إهنا خربية . نَهُ سَ ا أَحْ ي مَ ينِ الّذِ اءَ التعجب) من مجلة التعجب؛ فال جيوز (جَ

فإن  )؛  ائِمٌ قَ لَكِنَّهُ  الّذي  ينِ  اءَ نحو: (جَ من  قبلها)  كالم  إىل  مفتقرة  بـ(غري  واحرتز 
. ( ائِمٌ يْدٌ لَكنَّهُ قَ دَ زَ عَ بْقَ مجلةٍ أخر، نحو: (ما قَ هذه اجلملة تستدعِي سَ

يكون  أنْ  بالتامِّ  واملَعنيُّ   ، ِ نيْ تامَّ يكونا  أن  واملجرور:  واجلار  الظرف  يف  ويشرتط 
فعلٌ  فيهام  والعاملُ  ار)  الدَّ يف  والذي   ، كَ نْدَ عِ الذي  (جاء  نحو:  فائدة،  به  الوصلِ  يف 
)، فإنْ  رَّ يف الدارِ تَقَ ) أو (الذي اسْ كَ نْدَ رَّ عِ اءَ الذي استَقَ حمذوف وجوبًا، والتقدير: (جَ
. ( اءَ الذي اليومَ )، وال (جَ اءَ الذي بِكَ زْ الوصلُ هبام؛ فال تقول (جَ ُ ِ ملْ جيَ نيْ ملْ يكونا تامَّ

[رشط صلة ـ أل ـ ]
(١) لْ الِ قَ عَ بِ األَفْ رَ عْ ا بمُ هنُ وْ كَ وَ ألْ ةُ  لَ صِ ةٌ  حيَ ِ رصَ ةٌ  فَ صِ ***وَ (ص) 

لُ إال بالصفة الرصحية، قال املصنف يف بعض كتبه: وأعني  (ش) األلفُ والالمُ ال تُوصَ
(املرضوب)  نحو:  املفعول،  واسمَ  (الضارب)  نحو:  الفاعل  اسمَ  الرصحية  بالصفة 
) ويف كون  لِ ، واألفْضَ يشِ ه) فخرج، نحو: (القُرَ جْ نِ الوَ سَ ةَ املشبهة، نحو: (احلََ والصفَ
اختيار  اضطرب  وقد   ، خالفٌ موصولةً  املشبهة  الصفة  عىل  الداخلتني  والالم  األلف 
الشيخ أيب احلسن بن عصفور يف هذه املسألة؛ فمرة قال: إهنا موصولة، ومرة منع ذلك(٢).
لُ األلف والالم بالفعل املضارع، وإليه أشار بقوله: (كوهنا بمعرب  صْ ذَّ وَ وقد شَ

)، ومنه قوله:  لَّ األفعال قَ
(١) وصفة: الواو: استئنافية، صفة خرب مقدم، رصحية: نعته، صلة: مبتدأ مؤخر، أل: قصد لفظها 
إضافة  من  وهو  إليه،  مضاف  والضمري:  مبتدأ،  كون:  لالستئناف،  الواو:  وكوهنا:  إِليه،  مضاف 
املصدر لفاعله وهو هنا اسم كان، بمعرب: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب كون، ومعرب: 

مضاف واألفعال: مضاف إليه، قَل: فعل ماض وفاعله مسترت واجلملة خرب املبتدأ كون.
(٢) اختلف العلامء يف وصل (أل) بالصفة املشبهة، فاجلمهور منع واعترب (أل) الداخلة عىل الصفة 
معرفة، وأجاز البعض أن تكون الصفة املشبهة صلة ألل، ألهنا أشبهت الفعل يف العمل أما أفعل 

التفضيل فال يمكن أن يكون صلة ألل، ألنه مل يشبه الفعل ال يف املعنى وال يف العمل.



ـ   ١٢٨   ـ
تُــهُ ومَ ـكُ ـى حُ ضَ ـــــمِ التُّـرْ كَ ــــا أنْــتَ بالْـحَ مَ

(١) لِ ــــدَ أي والْـجَ الَ ذِي الـــــرَّ ال األصيـــــلِ وَ وَ
وهذا عند مجهور البرصيني خمصوصٌ بالشعر، وزعم املصنفـ  يف غري هذا الكتاب 
ا باجلملة االسمية، وبالظرف  هَ لُ صْ ـ أنه ال خيتص به، بل جيوز يف االختيار، وقد جاء وَ

ا؛ فمن األول قوله:  شذوذً
(٢) دِّ عَ ـي مَ نـِ ــابُ بَ قَ انَــتْ رِ ــمْ دَ هلَُ مْ نْهُ ــولُ اهللاِ مِ سُ مِ الرَّ ــوْ ــنَ الْقَ ***مِ

 ومن الثاين قوله: 
(٣) هْ ــعَ اتِ سَ ــةٍ ذَ ــرٍ بِعِيشَ ــوَ حَ هْ فَ هْ ــىلَ املَْعَ ا عَ الُ شــاكِرً زَ ــنْ الَ يَ ***مَ

(١) البيت للفرزدق، هيجو رجال من بني عذرة.
اخلصومة  اجلدل:  احلسب،  ذو  األصيل:  بينهام،  ليفصل  اخلصامن  حيكمه  الذي  احلكم:  اللغة: 

الشديدة.
املعنى: يقول الشاعر: لست من الرجال املطلوبني لفض اخلصومة بنيَ الناس، وال أنت من ذوي 

احلسب والرشف الرفيع والعقل الراجح، وال صاحب جدل.
اإلعراب: ما: نافية تعمل عمل ليس، أنت: اسمها، باحلكم: الباء زائدة، احلكم: خرب ما النافية، 
: موصول اسمي نعت للحكم، تُرْىض فعل مضارع مبني للمجهول، حكومته: نائب  الرتيض: ألْ
فاعل، واهلاء مضافٌ إليه، واجلملة ال حمل هلا صلة (أل)، وال: الواو: عاطفة، ال: لتأكيد النفي األصيل: 
معطوف عىل احلكم، ذي: معطوف عىل احلكم، الرأي: مضاف إليه، اجلدل: معطوف عىل الرأي .

الشاهد فيه: (الرتىض حكومته)، حيث جعل أل موصولة وصلتها مجلة فعلية فعلها مضارع.
: هم قريش وهاشم. دّ عَ (٢) اللغة: دانت أي: خضعت، ومعد: ابن عدنان، وبنو مَ

 اإلعراب: من القوم الرسول اهللا: اجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف وتقديره: هو 
من القوم، وأل يف الرسول، موصولة صفة للقوم ورسول مبتدأ ولفظ اجلاللة مضاف إليه، منهم: جار 
وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ واجلملة ال حمل هلا صلة أل، هلم: جار وجمرور متعلق بدانت، ودانت: 
فعل ماض، والتاء للتأنيث، رقاب: فاعل، وبني: مضاف إليه، وبني مضاف، ومعد: مضاف إليه.

الشاهد فيه: (الرسول اهللا منهم): حيث وصل (أل) باجلملة االسمية.
وير بعض العلامء أن(أل) هذه بعض كلمة وأصلها: الذين فحذف ما عدا  أل.

ة: اتساع. : حقيق وجدير، سعَ رٍ (٣) اللغة: املعه أي: الذي معه، حَ
املعني: من يداوم عىل شكر اهللا يستحق الزيادة وطيب العيش.

ا خربه  : اسم موصول مبتدأ، ال يزال مضارع ناقص، واسمه ضمري مسترت، وشاكرً نْ اإلعراب: مَ
واجلملة: صلة، عىل: حرف جر، املعه: هي، أل املوصولة املجرورة بعىل، واجلار واملجرور متعلق 
بشاكر، ومع، ظرف متعلق بمحذوف صلة، ألْ واهلاء مضاف إليه، فهو: الفاء زائدة، وهو مبتدأ، 
نْ ودخلت الفاء عىل مجلة اخلرب لشبه املبتدأ بالرشط، بعيشة: جار= : خربه، واجلملة خرب، مَ رٍ وحَ



ـ   ١٢٩   ـ
[أي املوصولة وحكمها]

(١) فْ ذَ ريٌ انْحَ مِ ا ضَ لِهَ صْ رُ وَ دْ صَ وَ فْ ْ تُضَ ا ملَ بَتْ مَ رِ أُعْ ، وَ امَ : كَ ***أيٌّ (ص) 
ا  (ش) يعني أن(أيـا) مثلُ (ما) يف أهنا تكون بلفظ واحد: للمذكر، واملؤنث ـ مفردً

. ( وَ قائِمٌ بُنِي أيُّـهم هُ عْجِ ا ـ ، نحو: (يُ كان أو مثنى، أو جمموعً
نحو:  صلتها،  رُ  دْ صَ كر  ذْ ويُ تضاف  أن  أحدها:  ؛  أحوالٍ أربعةُ  هلا  (أيـا)  إن  ثم 
بُني  عْجِ )، الثاين: أال تضاف وال يذكر صدر صلتها، نحو: (يُ ائِمْ وَ قَ بُنِي أيُّـهم هُ عْجِ (يُ

بُني أيٌّ هو قائم) عْجِ ) الثالث: أال تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو: ( يُ أيٌّ قائِمٌ
و  م هُ ويف هذه األحوال الثالثة تكون معربة باحلركات الثالث، نحو: (يعجبني أهيُّ
، وأيـا  : قائمٌ )، وكذلك: (أيٌّ و قائمٌ م هُ تُ بِأهيِّ ررْ مَ ، وَ و قائِمٌ أيْتُ أيَّـهم هُ رَ )، (وَ ائمٌ قَ

 ( )، وكذا (أيٌّ هو قائٌم، وأيـا هو قائمٌ وأيٍّ هو قائمٌ ائِمّ وأٍّ قائمٌ قَ
) ففي هذه احلالة  الرابع، أنْ تضاف وحيذف صدر الصلة، نحو: (يعجبني أيُّـهم قائِمٌ
 ( ، ومررت بأيُّـهم قائمٌ أيْتُ أيُّـهم قائمٌ ، ورَ عْجبُني أيُّـهم قائمُ تبنى عىل الضم؛ فتقول: (يُ
وعليه قوله  تعاىل: نث U      T S  R Q P O N M Lمث(٢)ـ

، ذات: صفة لعيشة، وسعه: مضاف إليه وسكن للوقف. = وجمرور متعلق بحرٍ
الشاهد فيه: (املعه): حيث جعل الظرف صلة، ألَلْ وهو شاذ.

(١)  أي: مبتدأ.، كام: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب، وأعربت: الواو عاطفة، أعربت: فعل 
ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث ونائب الفاعل ضمري مسترت، ما مصدرية ظرفية.، مل: نافيه 
صدر:  للحال،  الواو  وصدر:  مسترت،  ضمري  ونائبه  للمجهول.  مبني  مضارع  تضف:  جازمة، 
نصب  حمل  يف  واجلملة  املبتدأ،  خرب  ضمري:  لوصل،  مضاف  وها:  إليه،  مضاف  ووصل:  مبتدأ، 
ا للمفرد  حال، انحذف: فعل ماض، وفاعله مسترت، والتقدير أي :مثل ما، يف كوهنا موصوالً صاحلً
ا  ضمريً صلتها  صدر  كون  حال  يف  إضافتها  عدم  مدة  وأعربت  مؤنثًا،  أو  ا  مذكرً واجلمع  واملثنى 

ا. حمذوفً
(٢) سورة مريم. اآلية: ٦٩ .

إعراب اآلية: ثم: حسب ما قبلها، الالم: موطئة للقسم، ننزعن: فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله 
اسم  أي:  إليه،  مضاف  وشيعة  مضاف  وكل  وجمرور  جار  كل:  من  نحن،  والفاعل  التوكيد،  بنون 
موصول مفعول لننزعن مبني عىل الضم يف حمل نصب وهو مضاف وهم مضاف إليه، أشد: خرب ملبتدأ 
حمذوف تقديره: هو، واجلملة صلة أي، عىل الرمحن: جار وجمرور متعلق بأشد، عتيا: متييز منصوب.
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وقولُ الشاعر: 

(١) ــلُ ــضَ ــمْ أفْ ـــىلَ أهيُّـ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ فَ مــالِــكٍ ــنــي  بَ ــيــتَ  ــقِ لَ ــا  م ***إذا 

بَتْ أي إذا  رِ بَتْ ـ ما مل تضف ـ آخر البيت) أي: وأُعْ رِ وهذا مستفاد من قوله: (وأُعْ
رِ الصلة؛ فدخل يف هذه األحوال الثالثة السابقة، وهي ما  دْ فْ يف حالة حذف صَ ملْ تُضَ
كِر  فْ وذُ ، أو مل تُضَ رُ الصلةِ دْ ر صَ كَ ذْ فْ ومل يُ ، أو مل تُضَ ر صدرُ الصلةِ كَِ ذُ إذا أضيفت وَ
ذف صدر الصلة، فإهنا  ، وخرج احلالةُ الرابعة، وهي: ما إذا أُضيفت وحُ صدرُ الصلةِ

. ينئذٍ ال  تعرب حَ
[إعراب أي، وحكم حذف العائد املرفوع أو املنصوب]

(ص)
تَفي(٢) قْ ُ أيٍّ يَ ــريْ فِ أيـــا غَ ذْ ا احلَْ ذَ يفِ ا  وَ قً طْلَ بَ مُ ــرَ ــمْ أعْ هُ بَعْضُ ***وَ
(٣) لْ تزَ خيُ أنْ  ا  أَبَــوْ وَ  ، رٌ زْ نَ فُ  ذْ فاحلَْ تطَلْ يُسْ  ْ ملَ وإنْ  لٌ  صْ وَ تَطَلْ  سْ يُ ***إنْ 

ان بن وعلة من بني مرة، وهو شاعر خمرضم. (١) البيت لغسَّ
جر  حمل  يف  واجلملة  وفاعل  فعل  لقيت:  زائدة،  ما  الرشط،  معنى  تضمن  ظرف  إذا  اإلعراب: 
بإضافة إذا إليها، مجلة الرشط، بني مالك: مفعول ومضاف إليه، فسلم: الفاء داخلة عـىل جواب 
الرشط، سلم فعل أمر. فاعله ضمري مسترت، عىل: حرف، جار، أهيم: يرو بضم، أي، وبجره، 
وهو موصول عىل احلالني، فعىل الضم هو مبني، وعىل اجلر معرب بالكرسة. الضمري مضاف إليه، 

أفضل: خرب ملبتدأ حمذوف، أي :هو أفضل، واجلملة ال حمل هلا صلة. 
ا وقد حذف  م أفضل) حيث جاء بأي: مبنيا عىل الضم. وهو األكثر، لكونه مضافً الشاهد فيه: (أهيُّ
صدر صلته، وذهب اخلليل ويونس إىل أن أيـا ال جتيء موصولة، وذهب الكوفيون إىل أهنا قد تأيت 

موصولة، ولكنها معربة يف مجيع أحواهلا.
رب: أيـا يف مجيع أحواهلا. (٢) أشار ابن مالك يف هذه الشطرة إىل أن بعض العرب أعْ

اإلعراب: وبعضهم: الواو استئنافية، بعض: مبتدأ، وهم: مضاف إليه، أعرب: فعل ماض وفاعله 
ذا: الواو  ا، ويف  وبعضهم أعرب أيـا مطلقً ا: حال: أي:  رفع خرب، مطلقً مسترت، واجلملة يف حمل 
حرف عطف، يف ذا جار وجمرور متعلق بيقتفي، احلذف بدل أو عطف بيان، أيـا: مفعول مقدم، 
غري: مبتدأ، وهو مضاف وأي: مضاف إليه، يقتفي: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت، واجلملة 

يف حمل رفع خرب.
(٣) إنْ يستطل وصل: أداة رشط ومضارع ونائبه، وهو فعل الرشط، واجلواب حمذوف، أي :إن 
يستطل وصل فغري أي :يقتفي، وإن: الواو عاطفة، إن، رشطية، مل: نافيه جازمة يستطل: مضارع فعل 
الرشط ونائبه ضمري مسترت، فاحلذف: الفاء واقعة يف جواب الرشط واحلذف مبتدأ، خربه نزر:=
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(١) يلِ نْجَ مُ ثريٌ  كَ مُ  نْدهُ عِ فُ  ذْ احلَْ وَ لِ مِ كْ مُ لٍ  صْ لِوَ الْبَاقِي  لَحَ  صَ ***إنْ 
(٢) َبْ و هيَ جُ نْ نَرْ مَ : كَ فٍ صَ ، أو وَ عْلٍ بفِ ـبْ تَصَ انْ إنِ  ـلٍ  تَّصِ مُ دٍ  ائـِ عَ ***يفِ 

ف  ذِ وحُ أضيفت  وإن  أي:  ا،  مطلقً (أيـا)  بَ  رَ أعْ العرب  بعض  أن  يعني  (ش) 
، ومررت بأيِّـهم قائِم)  م قاَئِمٌ رُ صلتها؛ فيقول: (يعجبني أيُّـهم قائم، ورأيت أهيَّ دْ صَ
ىل أيِّـهم  مْ عَ لِّ ء                                                          (٣) بالنصب، وروي ـ فَسَ رِ وقد قُ

لُ ـ باجلر. أفْضَ
ف فيها العائدُ عىل  ْذَ وأشار بقوله: (ويف ذا احلذف ـ إىل آخره) إىل املواضع التي حيُ
ا مل حيذف، إال إذا كان  ا، أو غريه؛ فإن كان مرفوعً املوصول، وهو: إما أن يكون مرفوعً
؛ فال تقول:  دُّ مبتدأ وخربه مفرد، نحو: نث z y x w v      مث(٤) وأيُّـهم أَشَ
بل  بالنيابة،  والثاين  بالفاعليَّةِ  األول  لرفع  )؛  بَ ِ رضُ (اللذان  وال   ( امَ قَ انِ  اللَّذَ (جاءين 
ا) وأما املبتدأ فيحذف مع (أي) وإن مل تَطُلِ الصلة، كام تقدم من  بَ ِ ا، ورضُ امَ يقال: (قَ
إذا  إال  غري (أي)  مع  الصلة  صدرُ  فُ  ذَ حيُ وال  ونحوه،   ( ائمٌ قَ أيُّـهم  عْجبُنِي  قولك: (يُ
ا) فيجوز حذف (هو) فتقول: (جاء  دً يْ وَ ضاربٌ زَ طالت الصلة، نحو: (جاء الذي هُ
ا) التقديرُ (بالذي هو قائل  وءً ا) ومنه قوله: (ما أنا بالذي قائلٌ لك سُ الذي ضارب زيدً
نحو: (جاء  ا،  قياسً الكوفيون  وأجازه  قليل،  فاحلذف  الصلة  تَطُلِ  مل  فإن  ا)  وءً سُ لك 
= واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، وأبوا: فعل وفاعل، أن: مصدرية، خيتزل: مبني للمجهول 
، ومدخوهلا يف تأويل مصدر مفعول ألبوا. منصوب بأن وسكن للوقف. ونائبه ضمري مسترت، وأنْ
: رشطية، صلح: ماض فعل الرشط مبني يف حمل جزم، وجوابه حمذوف يدل عليه ما قبله،  (١) إنْ
أي: إن صلح الباقي بعد احلذف للوصل فقد أبوا احلذف، الباقي: فاعل، لوصل: جار وجمرور 
متعلق بصلح، مكمل: نعت لوصل، واحلذف: مبتدأ، عندهم: ظرف متعلق باحلذف أو بمنجيل 

والضمري مضاف إليه، كثري: خرب، منجيل: خرب ثانٍ أو نعت لكثري.
(٢) يف عائد: جار وجمرور متعلق بمنجيل، متصل: نعت لعائد، إن: رشطية انتصب: فعل الرشط 
ا، بفعل جار وجمرور متعلق بانتصب، أو  مبني يف حمل جزم، وسكن للوقف، وفاعله ضمري جوازً
وصف: معطوف عليه، كمن: الكاف جارة ملحذوف، ومن اسم موصول مبتدأ، نرجو: مضارع 
وفاعله مسترت وجوبًا، ومفعوله حمذوف وهو العائد، والتقدير، كمن نرجوه، واجلملة ال حمل هلا 

صلة، هيب: مضارع مرفوع وسكن للوقف، وفعله مسترت، واجلملة خرب املبتدأ.
(٣)  سورة مريم. اآلية: ٦٩ .

(٤)  سورة الزخرف. اآلية: ٨٤ .
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    d  c  b نث  تعاىل:  قوله   ومنه   ( قائمٌ هو  الذي  (جاء  التقدير:   ( قائمٌ الذي 

. (٢)( نُ سَ e مث(١) يف قراءة الرفع، التقدير: (هو أَحْ
ا ً ربَ ، وزيد: خَ : أن تكون (ما) موصولةً فع زيدٌ ) إذا رُ دٌ يْ يام زَ وقد جوزوا يف(السِ

ـ  املبتدأ  هو  الذي  العائد  فحذف   ( دٌ يْ زَ هوَ  الذي   َّ يسِ التقدير: (ال  حمذوف،  ملبتدأ 
ا ومل  رُ الصلة مع غري(أي) وجوبً دْ فَ فيه صَ ذِ ع حُ وهو قولك هو وجوبًا؛ فهذا موضِ

قِيس وليس بشاذ(٣). ، وهو مَ ةُ تَطُلِ الصلَ
) إىل أنَّ رشط حذف  لِ مِ كْ لٍ مُ صْ لَحَ الْبَاقِي لِوَ لْ إنْ صَ تزَ وْ أنْ خيُ أَبَ وأشار بقوله: (وَ
، كام إذا وقع بعده مجلة، نحو:  ةً ا ألن يكون صلَ رِ الصلة أالَّ يكون ما بعده صاحلً دْ صَ
ان، نحو:  امَّ نْطَلِق)، أو ظرف، أو جار وجمرور، تَ وَ يَ ) أو (هُ نْطَلِقٌ و أبُوهُ مُ اء الذي هُ (جَ

(١) سورة األنعام. اآلية: ١٥٤.
ا، سواء أكان اسم املوصول أيـا أم غريها،  (٢) ير الكوفيون حذف العائد املرفوع باالبتداء مطلقً
طالت الصلة أم ال؛ أما البرصيون فلم جييزوا هذا إال مع أي: بغري رشط؛ أما إذا كان املوصول غري 

أي: فلم جييزوا احلذف إال إذا طالت الصلة.
اجلر،  أوجه:  ثالثة  فيه  جاز  نكرة   كان  فإن  نكرة،  وإما  معرفة  إما  السيام  بعد،  الواقع  االسم   (٣)
ويس  للجنس،  نافية  ال  تكون  اجلر:  فعىل  ل؛  لْجُ جُ بِدارةِ  ا  يومً يَّام  سِ وال  مثل:  والنصب،  والرفع، 
اسمها منصوب، وما زائدة، ويس مضاف ويوم مضاف إليه، وخرب ال حمذوف، أي: وال مثل يوم 

بدارة جلجل موجود. 
وفيه رأي: آخر وهو أن تكون يس: مضافا، وما نكرة غري موصوفة مضاف إليه، ويوم بدل من ما، 
ومع الرفع وجهان األول: ال نافية ويس اسمها، وما نكرة موصوفة يف حمل جر بإضافة يس إليها، 
ويوم خرب مبتدأ حمذوف أي: هو يوم، الثاين، ال نافية للجنس، ويس اسمها، وما موصول بمعنى 
الذي مضاف إىل يس، ويوم خرب مبتدأ حمذوف: هو يوم، واجلملة صلة، وخرب ال حمذوف، وهذا 

ا: الوجه هو ما أشار إليه الشارح، ومع النصب وجهان أيضً
١ـ ما نكرة غري موصوفة يف حمل جر بإضافة يس إليها، ويوما مفعول به لفعل حمذوف، التقدير وال 

مثل يشء أعني يوما بدارة جلجل.
٢ـ تكون، ما نكرة غري موصوفة، ويوما متييز هلا.

اجلر  فيه  جاز  منهم:  املمتاز  السيام  الطالب  أكرم  مثل:  معرفة  السيام  بعد،  الواقع  االسم  كان  وإن 
والرفع باإلمجاع، واختلفوا يف جواز النصب فهو ال يصح إال برشطني: التزام كون املنصوب متييزا، 

والتزام كون التمييز نكرة.
أما إذا اعتربت املنصوب أعني، املمتاز: نصب عىل أنه مفعول فيجوز. وكذلك جيوز عىل التمييز 

نْ جييز يف التمييز أن يكون معرفة. عند مَ
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رِ  دْ فُ صَ ذْ )؛ فإنه ال جيوز يف هذه املواضع حَ ارِ و يف الدَّ ) أو (هُ كَ نْدَ وَ عِ ي هُ اءَ الذِ (جَ
)؛ ألن الكالم  نْطَلِقٌ ) تعني (الذي هو أبُوهُ مُ نْطَلِقٌ ي أبُوهُ مُ اء الَّذِ لة؛ فال تقول: (جَ الصِّ
قَ يف  رْ فَ منه يشء أم ال؟ وكذا بقية األمثلة املذكورة، وال فَ ذِ  أحُ رَ دْ يتمُّ دونه، فال يُ
ذلك بني (أي) وغريها؛ فال تقول يف (يعجبني أيُّـهم هو يقوم): (يعجبني أيُّـهم يَقوم)؛ 
ألنه ال يعلم احلذف، وال خيتص هذا احلكم بالضمري إذا كان مبتدأ، بل الضابط أنه 
، وذلك كام إذا كان يف الصلة  . مل جيز حذفُ العائدِ هُ مَ دَ عَ متى احتمل الكالمُ احلذفَ وَ
دِهِ عىل املوصول، نحو: (جاء الذي  وْ ضمريٌ ـ غري ذلك الضمري املحذوف ـ صالحٌ لعَ
بْت  َ رضَ الذي  (جاء  تقول:  فال  ؛  تُهُ بْ َ رضَ من  اهلاء  حذفُ  جيوز  فال  )؛  هِ ارِ دَ يف  تُهُ  بْ َ رضَ

) ألنه ال يعلم املحذوف . هِ يف دارِ
ْ أنه متى صلح ما بعد  وهبذا يظهر لك ما يف كالم املصنف من اإلهيام؛ فإنه مل يبنيِّ
ا،  ا أو جمرورً ا أو منصوبً الضمري ألن يكون صلة ال حيذف، سواء كان الضمري مرفوعً
هِ بأنَّ احلكمَ خمصوصٌ  وسواء كان املوصول أيـا أم غريها، بل ربام يشعر ظاهرُ كالمِ
بالضمري املرفوع وبغريِ أي من املوصوالت؛ ألن كالمه يف ذلك، واألمر ليس كذلك، 
لَحَ ما بعدها ألن يكون صلة كام تقدم،  ف مع (أي) وال مع غريها متى صَ ْذَ بل ال حيُ
وكذلك   ،( منطلقٌ أبوهُ  هو  أيُّـهم  (ويعجبني  منطلق)،  أبوه  هو  الذي  (جاء  نحو: 
به  تُ  ررْ مََ بالذي  ومررت  هِ،  ارِ دَ يف  تُهُ  بْ َ رضَ الذي  (جاء  نحو:  واملجرور،  املنصوب 

هِ، ومررت بأيِّـهم مررت به يف داره) . ارِ تُهُ يف دَ بْ )، و( يعجبني أيُّـهم رضَ هِ يف دارِ
يلِ ـ إىل آخره) إىل العائد املنصوب . نْجَ م كثريٌ مُ هُ نْدَ وأشار بقوله: (واحلذفُ عِ

اءَ  ورشط ُ جواز حذفه أن يكون: متصالً منصوبًا، بفعل تام أو بوصف، نحو: (جَ
م) . هَ ه دِرْ طِيكَ عْ ، والذي أنا مُ تُهُ بْ َ الذي رضَ

قوله  ومنه   ،( بْتُ َ رضَ الذي  اءَ  (جَ فتقول:   ( تُهُ بْ َ (رضَ مِن  اهلاء  فُ  ذْ حَ فيجوز 
نث ¥  ¦  §  ¨  تعاىل:  وقوله   مث(١)   Ç  Æ  Å  Äنث تعاىل: 

ثَه. عَ ته، وبَ قْ لَ ©مث(٢) التقدير: خَ
(١) سورة املدثر. اآلية: ١١ . 

(٢) سورة الفرقان. اآلية: ٤١.



ـ   ١٣٤   ـ
م) ومنه  هَ عْطِيكَ دِرْ )؛ فتقول: (الذي أنا مُ هُ طِيكَ عْ وكذلك جيوز حذفُ اهلاء من(مُ

قوله: 
(١) رُ رضَ الَ  وَ نَفعٌ  هِ  ِ ــريْ غَ   ــدَ لَ امَ  فَ بِهِ هُ  نْ ِدَ فامحْ لٌ  فَضْ وليكَ  مُ اهللاُ  ا  ***مَ

، فحذفت اهلاء. لٌ هُ فَضْ ولِيكَ تقديره: الذي اهللا مُ
هُ من الفعل املذكور،  فُ ذْ وكالمُ املصنفِ يقتيض أنه كثري، وليس كذلك؛ بل الكثري حَ

. وأما مع الوصف فاحلذفُ منه قليلٌ
) فال جيوز  بْتَ َ اءَ الذي إياه رضَ ، نحو: (جَ  فإنْ كانَ الضمريُ منفصالً مل جيز احلذفُ
ـ  وصفٍ  أو  فعل  بغري  ا  منصوبً متصالً  كان  إن  احلذفُ  يمتنع  وكذلك  حذف(إياه)، 
)، فال جيوز حذف اهلاء، وكذلك يمتنعُ  نْطَلِقٌ هُ مُ وهو احلرف ـ ، نحو: (جاء الذي إنَّ

.( دٌ يْ ا متصالً بفعل ناقص، نحو: (جاء الذي كانَه زَ احلذفُ إذا كان منصوبً
[رشط حذف العائد املجرور]

(٢) نْ قَىضَ رٍ مِ دَ أمْ عْ أنْتَ قاضٍ بَ كَ ا ضَ فِ فٍ خُ ا بِوصْ فُ مَ ذْ ذاكَ حَ ***كَ (ص) 
(١) هذا البيت مل يعرف قائله.

اللغة: موليك: اسم فاعل أي: معطيك النعمة، فضل: إحسان.
الذي  هو  ألنه  فامحده  عليه،  واجبًا  وليس  عليك،  منه  فضل  فهو  النعم  من  اهللا  منحك  ما  املعنى: 

ينفعك أو يرضك دون غريه.
اإلعراب: ما: موصول. مبتدأ، لفظ اجلاللة: مبتدأ، موليك: خربه، وفاعله ضمري مسترت والكاف 
مضاف إليه وهي مفعوله األول، ومفعوله الثاين حمذوف وهو العائد، أي: موليكه واجلملة صلة، 
د فعل أمر. والنون للتوكيد والفاعل  فضل: خرب، ما: املوصولة، فامحدنه: الفاء حرف عطف، امحْ
مسترت. والضمري مفعوله الفاء للتعليل، ما: نافية تعمل عمل ليس، لد: ظرف متعلق بمحذوف 
خرب (ما) مقدم عىل اسمها ولد مضاف وغري: مضاف إليه، وغري مضاف واهلاء مضاف إليه نفع: 

اسم (ما) مؤخر، الواو عاطفة، ال نافية، رضر: معطوف عىل نفع.
 وجيوز، أن تكون، ما نافية مهملة، ولد متعلق بمحذوف خرب مقدم، نفع مبتدأ مؤخر.

رشط  وقد  وليكه:  مُ بوصف  منصوب  ألنه  العائد؛  حذف  حيث  موليك)  اهللا  (ما  فيه:  الشاهد 
النحويون عند حذف العائد املنصوب بالوصف ـ أالّ يكون الوصف صلة ألل.

(٢) كذلك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، والكاف للخطاب، حذف: مبتـدأ مؤخر، 
ما: مضاف إليه اسم موصول مبني يف حمل جر، بوصف: جار وجمرور متعلق بخفض، خفضا: 
فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل مسترت، واجلملة ال حمل هلا صلة، كأنت: الكاف جارة 
لقول حمذوف أي: كقولك: أنت مبتدأ. خربه، قاض، بعد: ظرف متعلق بمحذوف نعت للقول =



ـ   ١٣٥   ـ
(١) رْ بَ وَ  هْ فَ تُ  رْ مــرَ بِالذي  رَّ  مُ كَ رْ ولَ جَ صُ رَّ بِامَ املوْ ا الذي جُ ذَ ***كَ

عىل  الكالم  يف  عَ  َ رشَ واملنصوب  املرفوع  الضمري  عىل  الكالم  من  فرغ  ملا  (ش) 
املجرور.

، أو باحلرفِ . ا باإلضافةِ ا أنْ يكونَ جمرورً وهو إمَّ
ا بإضافة اسم فاعل بمعنى  ، إال إذا كان جمرورً فْ ْذَ ا باإلضافة مل حيُ فإن كان جمرورً
ا)؛ فتقول: جاء الذي  ، أو غدً : اآلنَ هُ بُ ارِ احلال أو االستقبال، نحو: (جاء الذي أنا ضَ

فِ اهلاء. ذْ ، بِحَ بٌ ارِ أنا ضَ
 ، هُ وبُ ُ رضْ ، أو أنا مَ هُ الَمُ ، نحو: (جاء الذي أنا غُ فْ ْذَ ا بغري ذلك مل حيُ وإن كان جمرورً

نث ® ¯ °  تعاىل:  قوله   إىل   ( قاضٍ بقوله: (كأنتَ  وأشار   ( أمسِ هُ  بُ ارِ ضَ أنا  أو 
نفَ استغنى باملثال عن  ) فحذفت اهلاء، وكأنَّ املُصَ يهِ اضِ ±مث(٢) التقدير (ما أنت قَ

يِّدَ الوصفَ بكونه اسمَ فاعلٍ بمعنى احلال أو االستقبال ... قَ أنْ يُ
ظًا،  ا بحرفٍ فال حيذف إال إنْ دَخل عىل املوصول حرفٌ مثلُه: لفْ وإنْ كان جمرورً
= املقدر، وأمر: مضاف إليه، من قىض: جار وجمرور متعلق بمحذوف نعت ألمر يشري بذلك إىل 

قوله تعاىل، نث ® ¯ ° ± مث.
: فعل ماض مبني  رَّ (١) كذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، الذي: مبتدأ مؤخر، جُ
للمجهول ونائبـه ضمري مسترت، واجلملة ال حمل هلا صلة، بام جار وجمرور متعلق بالفعل الذي قبله، 
الكاف  كمر:  صلة،  واجلملة  مسترت،  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل   : رَّ جَ مقدم،  مفعول  املوصول: 
جارة لقول حمذوف. وهي وجمرورها يتعلقان بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، أي :وذلك كقولك، 
مر فعل أمر، بالذي: جار وجمرور متعلق به، مررت: فعل وفاعل، واجلملة صلة والعائد حمذوف، 
خربه،  رْ  بَ مبتدأ.،  ضمري  هو  حمذوف،  رشط  جواب  يف  واقعة  الفاء  بر:  فهو  وقوله:  به:  تقديره: 

واجلملة جواب الرشط املحذوف، أي :إن مررت به فهو بر. 
(٢) سورة طه. اآلية: ٧٢ .



ـ   ١٣٦   ـ
به)  ارٌّ  مَ أنتَ  أو  به،  رتَ  رَ مَ بالذي  (مررتُ  نحو:   ، مادةً فيهام  العاملُ  واتفق  نًى،  عْ ومَ

    p o قال اهللا تعاىل: نث ( فيجوز حذف اهلاء؛ فتقول: (مررتُ بالذي مررتَ
) أي: به ومنه قوله:  ارٌّ رتُ بالذي أنتَ مَ رَ q مث(١) أي :منه، وتقول: (مَ

(٢) ائِحُ بَ أنْت  بالذي  ا  نْهَ مِ النَ  بُحْ  فَ بَة قْ راءَ حِ مْ بَّ سَ ْفي حُ نْتَ ختُ دْ كُ قَ ***وَ

أي: أنت بائح به.
لَيه) فال جيوز  بتَ عَ ضِ تُ بالذي غَ رْ رَ ، نحو: (مَ فإن اختَلَفَ احلرفان مل جيز احلذفُ
منه؛  حذف (به)  جيوز  فال   ( دٍ يْ زَ عىل  به  رتَ  رَ مَ بالذي  تُ  رْ رَ وكذلك (مَ عليه،  حذف 
عىل  والداخلة  لإللصاق،  املوصول  عىل  الداخلة  الباء  ألن  احلرفني  معنى  الختالف 
بالذي  تُ  رْ رَ (مَ نحو:  أيضا،  احلذف  جيز  مل  العامالن  اختلف  وإن  للسببية،  الضمري 

تُ به) فال جيوز حذف (به). فَرحْ
) أي: كذلك حيذفُ  رَّ رَّ بِام املوصولَ جَ وهذا كلُّه هو املشار إليه بقوله: (كذا الذي جُ
وَ بَر) أي:  هُ تَ فَ رْ رَ تُ بالذي مَ رْ رَ رَّ املوصولُ به، نحو: (مَ رَّ بمثل ما جُ الضمريُ الذي جُ

(بالذي مررت به) فاستغنى باملثال عن ذكر بقية الرشوط التي سبق ذكرها. 
* * *

(١) سورة املؤمنون. اآلية: ٣٣ .
(٢) البيت لعنرتة العبيس.

: أي :اآلن. ، النَ رْ هِ ، أو أظْ لِنْ بُحْ أعْ بة أي: املدة الطويلة، فَ قْ اللغة: حِ
اإلعراب: الواو: حسب ما قبلها، قد: حرف حتقيق، كنت: كان واسمها، ختفي: فعل مضارع، 
متعلق  ظرف  حقبة:  إليه،  مضاف  سمراء:  به،  مفعول   : بَّ حُ كان،  خرب  واجلملة  مسترت،  فاعله 
متعلق  وجمرور  جار  بالذي:   ،. بِبُحْ متعلق  زمان  ظرف  النَ  أنت،  وفاعله  أمر  فعل  فبح:  بتخفي، 

: مبتدأ وخرب. واجلملة صلة. والعائد حمذوف، أي: فبح اآلن بالذي أنت بائح به. بْح، أنت بائحُ بُ
الشاهد فيه: (بالذي أنت بائح) حيث حذف العائد املجرور؛ ألنه جمرور بمثل ما جرّ املوصول، 

، وبائح. والعامل فيهام متحد مادة ومعنى، ومها: بُحْ



ـ   ١٣٧   ـ

أسئلة ومترينات
١- ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :

نْ ) اسم موصول خمتص .                                                                        (             )(أ)   ( مَ
) من األحرف املصدرية التى تؤول وما بعدها بمصدر .                (             )(ب)   ( إنَّ
،(جـ)    ِ نيْ تامَّ يكونا  أنْ  برشط  للموصولِ  صلةً  واملجرورُ  واجلارُّ  الظرفُ  يقعُ 

أي : أن يكون للوصل هبام فائدة .                                                       (             )
ما (د)   أو  ملبتدأ  خرب  عىل  تشتمل   : أي   ، خربية  تكون  أن  الصلة  مجلة  رشوط  من 

يقوم مقامه .                                                                                                    (          )
نْ ) أو ( مــا ) الرشطيتني .   (             )(هـ)   مما يشرتط لعدّ ( ذا ) موصولة أنْ تُسبَق بــ ( مَ
( الذين ) اسم موصول يأيت جلمع املذكر العاقل وغريه .                         (             )(و)  
( األُىل ) اسم موصول يأيت جلمع املذكر ، ويستعمل للعاقل بكثرة ، ولغريه (ز)  

بقلة ، وقد يستعمل جلمع اإلناث .                                                          (             )
أطالت (حـ)   سواء   ( أي   ) املوصول  كان  إن  الرفع  حمله   الذ العائد  حذف  جيوز 

الصلة أم مل تطل .                                                                                       (             )
( ما ) الظرفية ليستْ مصدريةً .                                                          (             )(ط)  
( ذو ) املوصولة هى التى يسميها النحويون : "ذو" الطائية .                  (             )(ي)  
ال جيوز جميء صلة املوصول مجلة اسمية .                                                    (             )(ك)  



ـ   ١٣٨   ـ
وعائده، اإلعرايب،  وموقعه  وصلته،  ونوعه،  املوصول،  اسم  يأيت  فيام  بنيِّ   -٢
القصص.  [سورة  مث  نث ! " # $ % & ' )(  تعاىل:  قال 
املجادلة.اآلية:١]    [سورة  )مث   '  &  %  $  #  "  ! نث  اآلية:٨٥] 
نث9 : ; >مث[سورة النساء. اآلية: ١٦] نث® ¯ ° 

±²مث[سورة طه. اآلية: ٧٢] .
٣- العامل الذي يؤدي واجبه بإتقان خملص.

اجعل العبارة السابقة لغري املفرد، وغري ما يلزم.
٤- ارشح البيت اآليت واستخرج ما فيه من قواعد نحوية. 

: يقتفي  ذا احلذف (أيـا) غري أيٍّ ***وبعضهـم أعــرب مطلقــا ويف

٥- بني العائد ووضح موضعه اإلعرايب فيام يأيت:
 [٣ اآلية:  الطالق.  [سورة  ±مث   °  ¯  ®  ¬  « نث  تعاىل:  قال 
 C  B  A  @ نث   [٤٢ اآلية:  يونس.  [سورة  ïîمث    í  ì  ë نث 
 æ  å  ä نث   [٦ اآلية:  لقامن.  [سورة  Iمث   H  G  F  E  D

çمث[سورة ص. اآلية: ٢٦] نث 5 6 7مث
 [سورة التوبة. اآلية: ٦٩] .

٦- عالم استشهد ابن عقيل بام يأيت:
ــلُ ــضَ أفْ أيُّـهم  ــىلَ  عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ مــالِــكٍ ــنــي  بَ ــيــتَ  ــقِ لَ ــا  م ***إذا 

ائِحُ بَ أنْت  بالذي  ا  نْهَ مِ النَ  بُحْ  فَ بَة قْ راءَ حِ مْ بَّ سَ ْفي حُ نْتَ ختُ دْ كُ قَ ***وَ



ـ   ١٣٩   ـ
قال تعاىل: نث U      T S  R Q P O N M L مث

[سورة مريم. اآلية: ٦٩ ] .
قال تعاىل: نث Ç Æ Å Ä مث [سورة املدثر. اآلية: ١١]  .

قال تعاىل: نث q    p o مث [سورة املؤمنون. اآلية: ٣٣ ].
٧- اذكر الشاهد فيام يأيت:-

تُــهُ ومَ ــكُ حُ ْىضَ  الرتّ ـــمِ  كَ باحلَْ أنْـــتَ  ـــــا  مَ
لِ ــــدَ واجلَْ أي  ــرَّ ــ ال ذِي  الَ  وَ ــلِ  ــي األص ال  وَ

دِّ عَ ـي مَ نـِ ــابُ بَ قَ انَــتْ رِ ــمْ دَ هلَُ مْ نْهُ ــولُ اهللاِ مِ سُ مِ الرَّ ــوْ ــنَ الْقَ ***مِ

هْ ــعَ اتِ سَ ــةٍ ذَ ــرٍ بِعِيشَ ــوَ حَ هْ فَ هْ ــىلَ املَْعَ ا عَ الُ شــاكِرً زَ ــنْ الَ يَ ***مَ

٨- ما موضع الشاهد يف البيتني اآلتيني:
ــــاعِ لَكَ هُ  تُ عِيــدَ قَ يْـــتٍ  بَ إىلَ  ي آوِ مَّ  ثُ فُ  أُطوِّ ا  مَ فُ  ***أُطَــوِّ

بْل أ الْقُ دَ ِ احلْ عِ كَ وْ مَ الرَّ وْ نَّ يَ اهُ رَ تَ ىلَ األُىلَ ونَ عَ ئِمُ تَلْ سْ ***وتُبِيل األُىلَ يَ

٩- اذكر الشاهد فيام يأيت، وأعرب ما حتته خط: 
ديِرُ جَ بِالْبُكاءِ  ثْيلِ  مِ وَ لْتُ  قُ فَ نَ يبِ رْ ب الْقَطا إِذْ مرَ ْ ىل رسِ يْتُ عَ ***بَكَ

؟ أَطِريُ ويٍتُ  هَ دْ  قَ نْ  مَ إِىلَ  يلِّ  لَعَ هُ نَاحَ عِريُ جَ نْ يُ لْ مَ بَ الْقَطا، هَ ْ ***أرسِ

١٠- ما الشاهد يف البيت اآليت: 
انِيَا فَ ا كَ مْ مَ هُ نْدَ نْ ذِي عِ بِيَ مِ سْ فَحَ مْ يتُهُ لَقِ ونَ  ُ رسِ وِ مُ امٌ  كِرَ ا  ***فإمَّ

١١- ما الفرق بني املوصول احلريف واملوصول االسمي؟ وضح إجابتك باألمثلة، 
واذكر ثالثة أمثلة خمتلفة للموصوالت اخلاصة ومثلها للمشرتكة.
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١٢- ما اللغات الواردة يف (الذين) مجع (الذي)؟ وما إعرابه يف كل لغة؟ مع التمثيل.
) املوصولة يف أمور، وختتلف يف أخر، اذكر أوجه االتفاق  ، ما، ألْ نْ ١٣- تتفق (مَ

واالختـالف، مع التمثيل.
نْ تستعمل (ذو) اسامً موصوالً؟ مثل ملا تذكر. ١٤- ( أ ) يف لغة مَ

يِّئ استعامالت متعددة، اذكرها مع التمثيل.          (ب) (لذو) عند طَ
؟ وفيم تستعمل؟ وما إعراب ما يأيت: من ذا جاءك؟ ا موصوالً ١٥- متى تكون (ذا) اسمً

إذا كانت (من) وحدها أو مركبة مع (ذا) وجعلتا كلمة واحدة لالستفهام؟ 
١٦- لكل موصول صلة. فام أنواع هذه الصلة؟ وما رشوط كل نوع؟ مع التمثيل.

يف (أل)  عصفور  بن  احلسن  أيب  رأي:  وما  صلة (أل)؟  يف  يشرتط  الذي  ما   -١٧
الداخلة عىل الصفة املشبهة؟ مع التمثيل لكل ما تذكر.

١٨- اذكر حاالت (أي) املوصولة، ثم بني يف أي احلاالت تكون معربة، ويف أهيا 
تكون مبنية مع التمثيل.

ا مع التمثيل؟ ١٩- ما الذي يشرتط يف حذف العائد مرفوعـًا ومنصوبـًا وجمرورً
٢٠- ما رشط حذف صدر الصلة؟ وضح ذلك باألمثلة.

) املوصولتني، وبني حكم الضمري العائد إليهام من  نْ ٢١- وضح الفرق بني (ما و مَ
حيث املطابقة مع التمثيل.

٢٢- ارشح قول ابن مالك: 
ــتَملةْ              شْ مُ ــقٍ  الئَ مــري  ضَ ىلَ  عَ لهَ صَ ه  ــدَ بَعْ مُ  لْــــزَ يَ ـــا  لُّهَ ***وكَ

* * *



ـ   ١٤١   ـ

يِف رِ اةِ التَّعْ المعرف بِأَدَ
أهداف املوضوع: 

 : ا عىل أنْ بدراسة هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالب قادرً
يوضح آراء النحاة يف حرف التعريف (أل).ـ  ١
يُميز بني أل املعرفة للعهد، والستغراق اجلنس ولتعريف احلقيقة يف األمثلة.ـ  ٢
يُميز بني أل الزائدة والالزمة يف مجل تامة.ـ  ٣
يستخرج أل زائدة غري الزمة يف نصوص لغوية فصيحة.ـ  ٤
يستخرج أسامء معرفة خمتلفة يف نص لغوي.ـ  ٥
حيول اسمني نكرتني إىل معرفتني يف مجلتني.ـ  ٦
يمثل السم حمىل بأل التي للعهد، والتي لتعريف اجلنس، والتي لالستغراق.ـ  ٧

انِيها] عَ فةُ ومَ رَّ عَ [(أل) المُ
(ص)

ط(١) النَّمَ  : فِيِهِ لْ  قُ فْتَ  رَّ عَ طٌ  نَمَ فَ ، قَطْ ، أَو الَّالمُ فَ يفٍ رِ فُ تَعْ رْ ) حَ ***(أَلْ

اخلليل:  فقال  ونحوه؛  (الرجل)  يف  التعريف  حرف  يف  النحويون  اختلف  (ش) 
؛  طْعٍ قَ مهزةُ  اخلليل  عند  فاهلمزةُ  دها؛  حْ وَ الالم  هو  سيبويه:  وقال   ،( (ألْ هو  فُ  رِّ املُعَ

تُلِبَتْ للنطق بالساكن. صلٍ اجْ وعند سيبويه مهزةُ وَ
(١)  أل: مبتدأ، حرف تعريف: حرف خرب املبتدأ وهو مضاف وتعريف: مضاف إليه، أو: عاطفة، 
الالم: مبتدأ خربه حمذوف التقدير: أو الالم حرف تعريف، فقط: الفاء للتزيني، قط: بمعنى حسب 
حال، أي: أو الالم حال كونه كافيك، أو الفاء داخلة يف جواب رشط حمذوف. وقط: اسم فعل 
بمعنى انته أو اسم بمعنى كاف خرب ملبتدأ حمذوف، أي: إذا عرفت ذلك فهو كافيك، فنمط: مبتدأ، 
عرفت: فعل وفاعل نعت لنمط، قل: فعل أمر وفاعله أنت، واجلملة خرب املبتدأ، فيه: جار وجمرور 

متعلق بقل، النمط: مفعول به.
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لَ وقوله   جُ تُ الرَّ رمْ أكْ الً فَ جُ يتُ رَ فة تكون للعهد، كقولك: لَقِ واأللف والالم املُعرِّ

تعاىل: نث §  ¨ © ª »3® ¯ °مث(١).
ا  ا أن يصلح موضعهَ )(٢) وعالمتهَ ٍ رسْ انَ لَفي خُ نْسَ ، نحو: (إَّن اإلِ نْسِ اقِ اجلِ رَ تِغْ والسْ

 ( (كلٌّ
ةِ ) أي: هذه احلقيقة خري من هذه  أَ نَ اْملََرْ ٌ مِ ريْ لُ خَ جُ ولتعريفِ احلقيقة، نحو: (الرَّ
بَب وأسباب ـ والنَّمط ـ  طٌ ـ مثل سَ ، واجلمع أَنْامَ طِ ) رضب من البُسُ طُ احلقيقة و(النَّمَ

، كذا قاله اجلوهري. دٌ هم واحِ رُ أيضا ـ اجلامعة من الناس الذين أمْ
[أل: الزائدة]

، تِ ــالَّ ــال ــا: كَ ـ مً ــزادُ الزِ ـ ــدْ تُ ـ قَ (ص) وَ
(٣) تِ ــالَّ ال ــمَّ  ثُ  ، ــنَ ي ــذِ والَّ  ، اآلنَ وَ

ـــرِ بَ األوْ بَنَاتِ  كَ  : ـرارٍ ــطـِ الضْ وَ
ي (٤) ِ يْسُ الرسَّ ا قَ سَ يَ طِبْتَ النَّفْ ا، وَ ذَ كَ
ـ  وهي   ،( (زائدة  تأيت  والالم  األلف  أن  البيتني  هذين  يف  املصنف  ذكر  (ش) 

يف زيادهتا ـ عىل قسمني: الزمة، وغري الزمة. 
وهو  وبـ(اآلن)  بمكة،  كان  نَم  صَ اسم  وهو:  ت)  بـ(الالَّ الالزمة  للزائدة  ثَّلَ  مَ ثم 
ظرف زمان مبني عىل الفتح، واختلف يف األلف والالم الداخلة عليه؛ فذهب قومٌ إىل 

(١) سورة املزمل. اآلية: ١٥: ١٦.
(٢) سورة العرص. اآلية: ٢ .

يعود  هي  تقديره:  مسترت  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  مضارع  تزاد:  تقليل،  حرف  قد:   (٣)
عىل (ال)، الزما: حال من مصدر الفعل السابق، وقيل، مفعول مطلق أي: زيدا الزما، كالالت: 
جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك، كائن كالالت، واآلن والذين ثم 

الالت: معطوفات عىل الالت.
(٤) الضطرار: جار وجمرور متعلق، بتزاد، كبنات: الكاف جارة لقول حمذوف يتعلقان بمحذوف 
خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك كقولك: األوبر: مضاف إليه، كذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف 
زائدة، فيه  أل  ألن  متييز  النفس:  وفاعل،  :فعل  طبت  ا،  أيضً حمذوف  القول  مادة  من  ملبتدأ  خرب 

يا: حرف نداء.، قيس: مناد مبني عىل الضم يف حمل نصب، الرس نعته. 
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ل )؛ ألن قولك ( اآلن) بمعنى  جُ ا الرَّ َذَ تُ هبِ رْ أهنا لتعريف احلضور كام يف قولك: ( مرَ

هذا الوقت، وعىل هذا ال تكون زائدة، وهو مبني لتضمنه معنى احلرف.
من  (أل)  عليه  لَ  دَخَ ما  هبام:  واملراد  والالت)  بـ(الذين،  ـ  أيضـًا  ـ  ثَّل  ومَ
والالم  األلف  فتكون  بالصلة؛  املوصول  تعريف  أنَّ  عىل  مبني  وهو  املوصوالت، 
املوصول  تعريف  أن  إىل  قوم  وذهب  املصنف،  واختاره  قوم،  مذهب  وهو  زائدة، 
ا) إال(أيـا)  مَ ، وَ نْ ا، نحو: (مَ بِنِيَّتِهَ (بأل) إن كانت فيه، نحو: (الذي) فإن مل تكن فيه فَ
ا  هَ افة؛ فعىل هذا املذهب ال تكون األلف والالم زائدة، وأما حذفُ فإهنا تتعَّرفُ باإلضَ
تَ عليهم) (١) فال يَدلُّ عىل أهنا زائدة؛ إذْ حيتمل أن  مْ يِنَ أَنْعَ اطَ لذَ َ يف قراءة من قرأ: (رصِ
) من غري  مْ يْكُ لَ الَمُ عَ فة، كام حذفت من قوله: (سَ رَّ عَ ا وإنْ كانت مُ ذفت شذوذً تكون حُ

الم عليكم). تنوين ـ يريدون (السَّ
نَاتِ  بَ يف(  كقوهلم  مِ  لَ العَ عىل  ـ  ا  اضطرارً ـ  الداخلة  فهي  الالزمة  غري  الزائدة  وأما 

) .ومنه قوله:  رَ بَ نَاتِ األَوْ أَةِ (بَ مَ ) علم لرضب من الكَ رَ بَ أَوْ
رِ (٢)              بَ األَوْ ـاتِ  نـَ بَ نْ  عَ َيْتُكَ  هنَ دْ  لَقَ وَ ســاقِالً وعَ ا  ؤً مُ أَكْ نَيْتُكَ  جَ دْ  لَقَ ***وَ

ليس  بر)  أوْ (بنات  أن  د  ِّ املربَ وزعم   ، والالمُ األلفُ  تِ  يدَ فزِ  ( رَ بَ أوْ واألصل(بنات 
لَم؛ فاأللف والالم ـ عنده ـ غري زائدة. بِعَ

ا عىل التمييز، كقوله:  ومنه الداخلة اضطرارً
و(٣) رِ مْ نْ عَ ا قيسُ عَ سَ يَ طِبتَ النَّفْ دْتَ وَ دَ صَ نَا وهَ جُ وُ ــتَ  فْ ــرَ عَ أنْ  ــا  ملَّ ــكَ  ــتُ أي ***رَ

(١) سورة الفاحتة. اآلية:٧.
(٢) املعنى: لقد جنيت لك اجليد من الكمأة وهنيتك عن جني الرديء منها.

ا: مجع، كمء وهو نبات يف البادية له ثمر كالقلقاس، عساقال:  ؤً مُ اللغة: جنيتك: جنيت لك، أَكْ
مجع عسقُول وهو نوع من الكمأة، وبنات األوبر: نوع من الكمأة رديء الطعم صغري.

ا: فعل وفاعل  ؤً مُ اإلعراب: ولقد: الواو للقسم والالم للتوكيد، وقد حرف حتقيق، جنيتك أَكْ
وقد  للقسم،  موطئة  والالم  عاطفة  الواو  ولقد:  عليه،  معطوف  وعساقال:  وثان،  أول  ومفعول 

حرف حتقيق، هنيتك: فعل وفاعل ومفعول، عن بنات األوبر: جار وجمرور ومضاف إليه.
الشاهد فيه: (بنات األوبر) حيث زيدت فيه (أل) للرضورة؛ ألنه علم لنوع من الكمأة ، والعلم 

ال تدخله (أل).
(٣) البيت لرشيد بن شهاب اليشكري.

ا عزيزً ا  صديقً كان  عمرو  رضيت،  طبت:  وابتعدت،  أعرضت  صددت:  ذواتنا،  وجوهنا  اللغة: 
لقيس، وقد قتله قوم الشاعر                                                                                                                    =
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، وهذا بناء عىل أن التمييز ال يكون إال  ا) فزاد األلفَ والالمَ واألصل (وطبت نفسً
؛ فاأللف والالم  ةً فَ رِ عْ نكرة، وهو مذهب البرصيني، وذهب الكوفيون إىل جواز كونه مَ

. عندهم غريُ زائدةٍ
)، وقوله:  رِ بَ بَنَات األوْ وإىل هذين البيتني اللذين أنشدنامها أشار املصنف بقوله: (كَ

. (وطبت النفس يا قيس الرس)
حِ الصفة ] [أل: التي لِلَمْ

نْهُ نُقِال(١) انَ عَ ــدْ كَ ــا قَ حِ مَ لِلَمْ ال دَخَ يْهِ  لَ عَ ــالَمِ  األعْ بَعْضُ  ***وَ (ص) 
(٢) يَّانِ سِ ــهُ  فُ ــذْ حَ وَ ذا  ــرُ  كْ ــذِ فَ ؛ نِ امَ ، والنعْ ثِ ارِ ، واحلََ لِ ضْ الفَ ***كَ

زائدة،  وتكون   ، ةً فَ رِّ عَ مُ تكون  والالم  األلف  أن  ـ  تقدم  فيام  ـ  املصنف  ذكر  (ش) 
ة، واملراد هبا:  فَ ح الصِّ وقد تقدم الكالم عليهام، ثم ذكر يف هذين البيتني أهنا تكون لِلَمْ
ي به من األعالم املنقولة، مما يصلح دخول (أل) عليه، كقولك:  مِّ ةُ عىل ما سُ لَ الداخِ

) (احلسن) وأكثرُ ما تدخل عىل : نٍ سَ يف(حَ
ارِث) (احلارث)  املنقول من صفة، كقولك: يف (حَ

ا؛ ألنه فر عن صديقه ملا رأ وقع أسيافهم، وريض من الغنيمة باإلياب. = املعنى: يلوم الشاعر قيسً
أيْتك: فعل وفاعل ومفعول به، ملََّا :ظرفية بمعنى حني تتعلق برأ، أن: زائدة، عرفت:  اإلعراب: رَ
فعل وفاعل، وجوهنا: مفعول به ومضاف إليه، صددت: فعل وفاعل جواب ملَّا، وطبت: فعل 
واجلملة   .ومناد نداء  حرف  قيس:  يا  صددت،  عىل،  معطوفة  واجلملة  متييز،  النفس:  وفاعل، 

معرتضة بني العامل ومعموله، عن عمرو: جار وجمرور متعلق بصددت أو بطبت.
أما  البرصيني،  عند  التنكري  واجب  متييز  وهو  للرضورة)،  النفس  عىل  أل  (زيادة  فيه:  الشاهد 

الكوفيون فريون أن التمييز قد يكون معرفة، وعىل ذلك ال تكون (أل) زائدة بل معرفة.
(١) بعض األعالم: مبتدأ ومضاف إليه، عليه: جار وجمرور متعلق بدخل، دخال: فعل ماض، واأللف 
لإلطالق، وفاعله، هو: واجلملة خرب، للمح: جار وجمرور متعلق بدخل، وما: مضاف إليه، قد: حرف 
حتقيق، كان: ناقصة، واسمها مسترت، عنه: جار وجمرور متعلق بنقل، نقال: فعل ماض مبني للمجهول، 

واأللف لإلطالق، ونائبه مسترت، واجلملة خرب كان، ومجلة كان، ال حمل هلا صلة.
(٢) كالفضل: جار وجمرور، متعلق بمحذوف خرب، واحلارث والنعامن: معطوفان عىل الفضل، 
خرب  سيان:  إليه،  مضاف  والضمري  ذكر،  عىل  معطوف  وحذفه:  إليه،  مضاف  ذا:  مبتدأ،  فذكر: 

املبتدأ، وما عطف عليه.
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ل) . ضْ ل) (الفَ در، كقولك: يف(فَضْ صْ وقد تدخل عىل املنقول من مَ

ن) وهو يف   امَ وعىل املنقول من اسم جنس، غري مصدر، كقولك: يف (نُعامن) (النُّعْ
ا  هَ فُ ذْ ا إىل األصل، وحَ األصل من أسامء الدم؛ فيجوز دخولُ (أل) يف هذه الثالثة نظرً

ا إىل احلال.  نظرً
وأشار بقوله: (للمح ما قد كان عنه نُقِال) إىل أن فائدة دخول األلف والالم الداللة 

عىل االلتفات إىل ما نُقِلت عنه: من صفة، أو ما يف معناها.
: أنك إذا أردت باملنقول من صفة ونحوه أنه إنام سمي به تفاؤالً بمعناه  هِ وحاصلُ
سمي  إنام  أنه  إىل  ا  نظرً (احلارث)  كقولك:  ذلك،  عىل  للداللة  والالم  باأللف  يْتَ  أتَ
به  فُ  يُوصَ مما  وهو  نًى  عْ مَ عىل  دل  ما  كلُّ  وكذا   ، ثُ ْرُ حيَ وَ عِيشُ  يَ أنه  وهو  للتفاؤل،  به 
خل األلفَ  لامً مل تدْ تَ إىل كونه عَ ل ونحوه، وإن مل تنظر إىل هذا ونَظَرْ ضْ يف اجلملة، كفَ
عنًى ال يستفاد  ، بل تقول: فضل، وحارث، ونعامن؛ فدخول األلف والالمِ أفاد مَ والالمَ
وإثباهتام  حذفهام  ليس  ا  أيضً وكذلك  ذلك،  زعم  ملن  ا  خالفً بزائدتني،  فليستا  بدوهنا؛ 
ل عىل احلالتني اللتني  نَزَّ عىل السواء كام هو ظاهر كالم املصنف، بل احلذفُ واإلثباتُ يُ

تَ هبام. ؤْ ح مل يُ لْمَ ِحَ األصل جيء باأللف والالم، وإن مل يُ سبق ذكرمها، وهو أنه إذا ملُ
[أل: التي للغلبة، أنواعها، حذفها]

(ص)
(١) بَهْ قَ اْلَعَ وبُ ألْ كَ حُ صْ افٌ أوْ مَ ضَ مُ لبَــة لــامً باْلَغَ ***وقــدْ يَصــريُ عَ
(٢) فْ ذِ نْحَ دْ تَ ا قَ مهَ ريْ يفِ غَ ، وَ بْ جِ أوْ فْ نَادِ أوْ تُضِ فَ ألْ ذِيـ  إنْ تُ ذْ حَ ***وَ

متعلق  وجمرور  جار  بالغلبة:  مقدم،  :خربه  علام  ناقص،  مضارع  يصري:  للتقليل،  قد:   (١)
أل:  مضاف،  عىل  معطوف  مصحوب:  عطف،  حرف  أو:  يصري،  اسم  مضاف:  بيصري، 
كائن  ذلك  وتقديره:  حمذوف،  ملبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  كالعقبة:  إليه،  مضاف 

كالعقبة. 
(٢) حذف: مفعول مقدم، أل: مضاف إليه، ذي :اسم إشارة نعت، ألل إن: رشطية، تناد: مضارع 
جمزوم  تناد  عىل،  معطوف  تضف:  عاطفة،  أو:  أنت،  وفاعله،  الرشط  فعل  الياء  بحذف  جمزوم 
بالسكون وفاعله ضمري مسترت تقديره أنت، أوجب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت تقديره أنت، 
وجواب الرشط حمذوف لداللة هذا عليه، أو اجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، وحذف الفاء=
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)؛ فإنَّ  )، و(الكِتَابُ ينَةُ بَة نحو: (املَدِ لَ (ش) من أقسام األلف والالم: أهنا تكون للغَ
الرسول  مدينة  عىل  غلبت (املدينة)  لكن  كتاب،  وكل  مدينة  كل  عىل  قُ  دْ الصِّ هامَ  قَّ حَ
ا مل يتبادر إىل  لِقَ ملسو هيلع هللا ىلص، و(الكتاب) عىل كتاب سيبويه (رمحه اهللا تعاىل)، حتى إهنام إذا أُطْ

الفهم غريمها.
 ،( عِقُ وحكم هذه األلف والالم أهنا ال حتذف إال يف النداء أو اإلضافة، نحو: (يا صَ

(١)، و(هذه مدينةُ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص).  عِقِ يف الصِّ
ا)(٢)، واألصل:  اِلعً يُّوقُ طَ ا عَ ذَ عَ من كالمهم: (هَ مِ ا، سُ فُ يف غريمها شذوذً ذَ ْ وقد حتُ

مٍ . مُ نَجْ يُّوق، وهو اسْ العَ
عُودٍ؛ فإنه  سْ ، وابْنِ مَ بَّاسٍ ، وابْنِ عَ رَ مَ ا: كابْنِ عُ امضافً لبَة أيضً وقد يكون العلم بالغَ
لكن  عليهم،  قَ  دْ الصِّ ه  قُّ حَ كان  وإن  أوالدهم،  من  غريهم  دون  بَادِلة(٣)  العَ عىل  لَبَ  غَ
(ابن عمر) ال يفهم منه غري عبد اهللا، وكذلك (ابن  لِقَ غلب عىل هؤالء حتى إنه إذا أطْ
عباس) و(ابن مسعود) ريض اهللا عنهم أمجعني؛ وهذه اإلضافة ال تفارقه، ال يف النداء، 

وال يف غريه، نحو: (يا ابن عمر)(٤)
* * *

إليه،  مضاف  والضمري  وجمرور  جار  غريمها  عطف،  حرف  الواو:  غريمها:  ويف  =للرضورة، 
واملتعلق: تنحذف، قد: للتقليل، تنحذف :مضارع والفاعل، هي وتقدير البيت: إن تناد أو تضف 

فأوجب حذف (أل) هذه وقد تنحذف يف غري النداء واإلضافة.
عادته  من  وكان  نفيل  بن  خلويلد  علام،  صار  ثم  بصاعقة،  رمي  من  عىل  أصال  يطلق  الصعق   (١)
إطعام الناس يف هتامة، فألقت الريح الرتاب يف جفانه، فسبها، فرمي بصاعقة فأطلق عليه، الصعق.
(٢) العيوق من اإلعاقة وهو هبذا يطلق عىل كل معوق لغريه ولكنهم جعلوه خاصا بنجم قريب من 

نجم الثريا ونجم الدبران: العتقادهم بأن الدبران يطلب الثريا والعيوق حيول بينه وبني إدراكها.
(٣) العبادلة مجع، عبدل وهو اسم منحوت من عبد اهللا: كام قالوا، بسملة يف بسم اهللا ومحدلة يف 

احلمد هللا.
احب هذا، وصديق الذي  ي، صَ ومن املعارف ما أضيف إىل واحد من هذه اخلمسة، كأخِ  (٤)

نجح، وصديق حممد ، وطالب العلم.



ـ   ١٤٧   ـ

أسئلة ومترينات
١- ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :

كْري هى التى سبق ملا دخلتْ عليه ذِكرٌ ىف الكالم . (              ) ( أ ) ( أل ) التى للعهد الذِّ
(ب) ( أل ) التى للعهد الذهنى التى تدل عىل تعني مدخوهلا عىل أساس احلضور 
واملشاهدة.                                                                                                                    (              )

تعيّنًا للمخاطب عىل  (جـ) ( أل ) التى للعهد احلضوري هى التى يكون مدخوهلا مُ
رٌ .                                                             (              ) نْ غريِ أنْ يسبقَ له ذِكْ مٍ سابقِ مِ لْ أساسِ عِ
     ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  μ نث  تعاىل:  اهللا  قال  ٢ـ 
 Î   Í Ì Ë    Ê É È   Ç Æ    Å  Ä  Ã ÂÁ À ¿ ¾

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ     Ð Ï مث[سورة لقامن. اآلية: ١٧ ، ١٨]  
استخرج من اآليتني الكريمتني السابقتني ما ييل: 
(أ) أربعة أسامء معرفة خمتلفة، واذكر نوع كل اسم منها.

(ب) اسمني نكرتني وأدخلهام يف مجلة.
(جـ) أعرب ما حتته خط.

٣ـ اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ملا حتته خط يف اجلمل اآلتية: 
(أ) قضية اإلصالح االقتصادي هتم كل مواطن.

(مضاف إىل نكرة ـ مضاف إىل معرفة ـ غري مضاف)
(ب) ال يوجد يف معهدنا مهمل.

(مضاف إىل علم ـ مضاف إىل اسم موصول ـ مضاف إىل ضمري)
(جــ) دول العامل تسعى إىل سالم دائم

(مضاف إىل املحىل بأل ـ مضاف إىل ضمري ـ مضاف إىل نكرة)
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(د) كتاب هذا الكاتب مفيد.

(مضاف إىل اسم إشارة ـ مضاف إىل علم ـ مضاف إىل موصول).
 ٤ـ ارشح قول ابن مالك اآليت، واستنتج ما فيه من أحكام، مع التمثيل.

مضاف أو مصحوب (أل) كالعقبة بالغلبة ــامً  ــل ع ــصــري  ي ــد  ***وقـ
تنحذف قد  غريمها  ويف  أوجب،  ***وحذف(أل) ذيـ  إن تناد أو تضف

٥- اذكر نوع (أل) يف اآليات اآلتية: 
  [٢  ،  ١ اآليتان:  العرص.  [سورة  نث! % # $ % &مث  تعاىل:  قال 
̈ © Å « ª® ¯ °مث[سورة املزمل.اآليتان: ١٥، ١٦]  نث§ 
 o nنث  [٧  ،  ٦ اآلية:  العلق.  , k j iمث[سورة   g f e dنث

v u ts r  q pمث[سورة األنبياء. اآلية: ٣٠] .
٦- مثل ملا يأيت يف مجل مفيدة: 

( أ ) اسم حمىل (بأل) التي للعهد.
(ب) اسم حمىل (بأل) التي لتعريف اجلنس. 

(جـ) اسم حمىل (بأل) التي لالستغراق.
٧- متى تثبت (أل) يف العلم املنقول؟ ومتى حتذف؟ مع التمثيل لكل ما تذكر.

فة، ومثل لكل. ٨- خلصْ خالف النحويني يف املعرف (بأل)ْ، واذكر معاين (أل) املعرِّ
) اجلنسية والعهدية، موضحا ذلك باألمثلة. فْ كال من (ألْ رِّ ٩- عَ

) للمح الصفة، ارشح ذلك باألمثلة. ١٠- تستعمل (ألْ
١١- ما نوع (أل) الداخلة عىل الكلامت اآلتية :

اإلنسان - احلديث - الكتاب - املهتدي باهللا - العباس.
* * *
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االبتداءُ  
أهداف املوضوع: 

 : ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ  قادرً
ا للمبتدأ واخلرب.ـ  ١ يكتب تعريفً
حيدد أقسام املبتدأ.ـ  ٢
يوضح املراد باملرفوع الذي سد مسد خرب املبتدأ.ـ  ٣
يوضح آراء النحاة يف املرفوع الذي يسد مسد خرب املبتدأ.ـ  ٤
حيدد األوجه اجلائزة يف الوصف املطابق للمرفوع.ـ  ٥
يوضح األوجه اجلائزة يف الوصف املثنى أو املجموع املطابق للفعل.ـ  ٦
يوضح األوجه اإلعرابية يف الوصف غري املطابق للمرفوع.ـ  ٧
ا.ـ  ٨ ا أو تثنية أو مجعً ا ملرفوعه إفرادً ا مطابقً يستخرج وصفً
يوجه الشواهد الواردة يف تطابق الوصف مع مرفوعه.ـ  ٩
يوضح أراء النحاة يف العامل يف املبتدأ واخلرب.ـ  ١٠
يُميز يف األمثلة بني أقسام اخلرب.ـ  ١١
حيدد أنواع الروابط بني مجلة اخلرب واملبتدأ.ـ  ١٢
يُميز بني أنواع خرب املبتدأ يف األمثلة.ـ  ١٣
يوضح آراء النحاة يف اخلرب اجلامد من حيث احتياجه لرابط من عدمه.ـ  ١٤
 يعدد أنواع اخلرب املشتق اجلاري جمري الفعل.ـ  ١٥
ا جمر الفعل يف األمثلة.ـ  ١٦ ا ليس جاريً يستخرج خربً
عند ـ  ١٧ يتحمله  وال  الكوفيني،  عند  ا  مطلقً الضمري  يتحمل  ا  خربً يستخرج 

البرصيني إال إذا أول بمشتق.
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يُميز بني احلكم اإلعرايب للخرب املشتق إذا أجري عىل من هو له وإذا أجري ـ  ١٨
عىل غري من هو له.

يوجه الشواهد الواردة يف درس استتار الضمري وإبرازه يف اخلرب املشتق.ـ  ١٩
يوضح آراء النحويني يف مسألة استتار الضمري وإبرازه يف اخلرب املشتق.ـ  ٢٠
).ـ  ٢١  يُبني حكم حمذوف اخلرب شبه اجلملة (اسامً ـ فعالً
يوضح آراء النحويني يف حتديد نوع اخلرب املحذوف يف اخلرب شبه مجلة.ـ  ٢٢
ا أو صفة.ـ  ٢٣ يوضع عامل الظرف واجلار واملجرور إذا وقعا خربً
يميز بني ظريف الزمان واملكان من حيث اإلخبار هبام عن املعنى أو اجلثة.ـ  ٢٤
 حيدد مواضع االبتداء بالنكرة.ـ  ٢٥
يُبني حكم االبتداء بالنكرة إذا تقدم عليها استفهام أو نفي.ـ  ٢٦
يُبني حكم االبتداء بالنكرة إذا قصد هبا التنويع أو كانت عامة.ـ  ٢٧
يُوجه الشواهد الواردة يف موضوع االبتداء بالنكرة.ـ  ٢٨
يُبني حكم االبتداء بالنكرة إذا كانت مصغرة.ـ  ٢٩
يوجه الشواهد الواردة يف االبتداء بالنكرة املبهمة، والواقعة بعد لوال.ـ  ٣٠
يوضح آراء النحويني يف حكم تقديم اخلرب عىل املبتدأ.ـ  ٣١
يوجه الشواهد الواردة يف موضوع تقديم اخلرب عىل املبتدأ.ـ  ٣٢
 يوضح أقسام اخلرب من حيث تقديمه عىل املبتدأ أو تأخريه عنه.ـ  ٣٣
يبني مواضع اخلرب الواجب التأخري عن املبتدأ.ـ  ٣٤
ا واجب التأخري عن موضعه يف األمثلة.ـ  ٣٥ يستخرج خربً
يُمثل ملبتدأ له صدر الكالم يف مجل مفيدة من إنشائه.ـ  ٣٦
يعدد مواضع ورود تقديم اخلرب عىل املبتدأ.ـ  ٣٧
يوجه الشواهد الواردة يف موضوع وجوب تقديم اخلرب عىل املبتدأ.ـ  ٣٨
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حيدد مواضع وجوب تأخري اخلرب عن املبتدأ.ـ  ٣٩
يستخرج مبتدأ يشتمل عىل ضمري، يعود عىل يشء يف اخلرب.ـ  ٤٠
يُمثل خلرب حمصور بإنام أو بإال.ـ  ٤١
ا.ـ  ٤٢ ا، أو وجوبً يعلل حذف كل من املبتدأ، أو اخلرب جوازً
ا.ـ  ٤٣ يوجه الشواهد الواردة يف موضوع حذف املبتدأ أو اخلرب جوازا أو جوبً
ا.ـ  ٤٤ حيدد مواضع حذف املبتدأ واخلرب جوازً
ا.ـ  ٤٥ يعدد مواضع حذف اخلرب وجوبً
يُمثل ملبتدأ نصٍّ يف اليمني بجمل مفيدة.ـ  ٤٦
ا، وبعده حال سد مسد اخلرب.ـ  ٤٧ يستخرج مبتدأ مصدرً
ا.ـ  ٤٨ يعدد مواضع حذف املبتدأ وجوبً
ا من األمثلة.ـ  ٤٩ ا حذف وجوبً يستخرج خربً
ا.ـ  ٥٠ يستخرج مبتدأ حذف وجوبً
يمثل خلرب مصدر نائب مناب الفعل.ـ  ٥١
ا إىل الرفع.ـ  ٥٢ يستخرج نعتًا مقطوعً
يوضح آراء النحاة يف جواز تعدد خرب املبتدأ الواحد من غري حرف عطف.ـ  ٥٣
ا، تعدد خربه، بغري حرف عطف.ـ  ٥٤ يستخرج مبتدأ واحدً
يُمثل خلرب خمصوص (نعم ـ بئس).ـ  ٥٥
يعرب أمثلة يف موضوع االبتداء وأقسامه.ـ  ٥٦
يعلل لعدم االبتداء بالنكرة.ـ  ٥٧
يتقن قراءة ألفية ابن مالك.ـ  ٥٨
يستخرج القواعد املتضمنة يف ألفية ابن مالك.ـ  ٥٩
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يُميز بني مواضع احتياج مجلة اخلرب إىل رابط أو عدم احتياجها.ـ  ٦٠
يوضح آراء الكوفيني والبرصيني يف جواز أو وجوب إبراز الضمري يف اخلرب ـ  ٦١

اجلملة.
ا ملبتدأ.ـ  ٦٢ يعني الرابط يف مجل وقعت خربً
 يُمثل لألخبار بظرف الزمان عن الذات.ـ  ٦٣
يعلل لتقدم اخلرب عىل املبتدأ يف اجلمل املعروضة أمامه.ـ  ٦٤
يوضح باألمثلة آراء النحويني يف تعدد اخلرب.ـ  ٦٥
هيتم بدراسة االبتداء وأقسامه.ـ  ٦٦
يدرك دور االبتداء وأقسامه يف فهم اللغة وتذوقها.ـ  ٦٧

[أقسام املبتدأ]
(١)( رْ تَذَ نِ اعْ دٌ عاذرٌ مَ يْ لْتَ (زَ إِنْ قُ ْ خربَ ــاذِرٌ  ـ عَ وَ ــدٌ  يْ زَ بْتدأٌ  ***مُ (ص) 
(٢)( انِ ذَ ارٍ  أسَ (يف  نَى  أَغْ لٌ  اعِ فَ ــاينِ والــثّ ــدأٌ،  ــتَ ــبْ مُ لٌ  أَوَّ ***وَ
(٣)( دْ شَ ائِزٌ أولُو الرَّ وُ (فَ ُوزُ نَحْ جيَ دْ قَ ، وَ امٍ النَّفيُ هَ تِفْ اسْ كَ ، وَ قِسْ ***وَ

فعل  قلت:  رشطية،   : إنْ مبتدأ وخرب،  وعاذر خرب:  مبتدأ مؤخر،  زيد:  خرب مقدم،  مبتدأ:   (١)
عاذر ضمري مسترت  خرب واجلملة مقول القول وفاعل،  مبتدأ، عاذر:  زيد:  وفاعل .فعل الرشط، 
نْ اعتذر: فعل ماض، وفاعله، هو واجلملة صلة من، وجواب الرشط حمذوف يدل  فيه ومفعوله، مَ

عليه ما قبله .أي :إن قلت زيد عاذر من اعتذر: فزيد مبتدأ وعاذر خرب.
فعل ماض .وفاعله مسترت  أغنى:  مبتدأ وخربه،  فاعل:  والثاين  مبتدأ وخربه،  مبتدأ:  أول   (٢)
 : وذاَنَ سار: مبتدأ،  اهلمزة لالستفهام،  أسار:  جارة لقول حمذوف،  يف:  صفة الفاعل،  واجلملة: 
فاعل سد مسد اخلرب، واجلملة مقول القول، والتقدير: وأول اللفظني مبتدأ، وثانيهام فاعل أغنى 

عن اخلرب يف قولك: أسار ذان. 
أي :قس عىل  الواو عاطفة، قس فعل أمر وفاعله أنت، ومفعوله ومتعلقه حمذوفان،  وقس:   (٣)
ذلك ما أشبهه، وكاستفهام: الواو عاطفة، كاستفهام جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، 
النفي: مبتدأ مؤخر، وقد: حرف تقليل، معطوف بالواو جيوز: مضارع فاعله، نحو فائز: مبتدأ، 
وقد  تقديره:  مضاف إليه، واجلملة مقول لقول حمذوف،  فاعل سد مسد اخلرب، والرشد:  أولو: 

جيوز نحو قولك: فائز أولو الرشد.
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دَّ  سَ دَّ مَ اعِل سَ ، ومبتدأ له فَ ربَ (ش) ذكر املصنف أن املبتدأ عىل قسمني: مبتدأ له خَ
ا مشتمالً  ) واملراد به: ما مل يَكن املبتدأ فيه وصفً رْ تَذَ نِ اعْ اذِرٌ مَ دٌ عَ يْ ل: (زَ اخلرب؛ فمثالُ األَوَّ
، ومن اعتذر: مفعول لعاذر. : مبتدأ، وعاذر: خربهُ زيدٌ ر يف القسم الثاين؛ فَ عىل ما يُذكَ
دَّ  سَ دَّ مَ اعِل سَ : فَ ذانِ : مبتدأ، وَ ارٍ ) فاهلمزة: لالستفهام، وسَ انِ ومثال الثاين: (أسارٍ ذَ
دَ عىل استفهام، أو نفي،  تَمَ فٍ اعْ صْ قَاس عىل هذا ما كان مثله، وهو: كل وَ اخلرب، ويُ
وهذا  مبتدأ،  يكن  مل  فُ  الوصْ يعتمد  مل  فإن  ـ  يْدان  الزَّ قائِمٌ  ا  مَ وَ ان،  دَ يْ الزَّ ائِمٌ  أقَ نحو: 
 ، منفصالً ا  ضمريً أو  ثل،  مُ كام  ا،  ظاهرً فاعالً  ورفعَ  ـ  األَخفش  إِال  البرصيني  مذهب 
ائمٌ  ؟) وتم الكالم به؛ فإن مل يتم ـ الكالم ـ به مل يكن مبتدأ، نحو: (أقَ تُامَ نحو: (أقائمٌ أنْ
جيوز  وال  بقائم،  فاعل  وأبواه:  مقدم،  خرب  وقائم:  مؤخر،  مبتدأ  فزيد:  ؟)  يْدٌ زَ أبواهُ 
أن يكون (قائم) مبتدأ، ألنه ال يستغني بفاعله حينئذ؛ إذ ال يقال: (أقائِم أبواهُ؟) فيتمَّ 
يقال  فال  ا؛  مسترتً ا  ضمريً رفع  إذ  مبتدأ  الوصف  يكون  أن  جيوز  ال  وكذلك  الكالم، 
ا مبتدأ، والضمري املسترت فيه فاعل أغنى عن اخلرب؛  ): إنَّ قاعدً دٌ اعِ ال قَ دٌ قائمٌ وَ يْ يف (ما زَ
ا، وال فرق بني أن يكون االستفهام باحلرف  ألنه ليس بمنفصل، عىل أن يف املسألة خالفً
يكون  أن  بني  فرق  ال  وكذلك  ؟  انِ رَ مْ العَ الِس  جَ يْفَ  كَ كقولك:  باالسم  أو  مثل،  كام 
) فليس: فعل ماض  دانِ يْ النفيُ باحلرفِ كام مثل، أو بالفعلِ كقولك: (ليس قائِمٌ الزَّ
يدان  ريُ قائِم الزَّ دَّ خرب ليس، وتقول: غَ سَ دَّ مَ ناقص، وقائم: اسمه، والزيدان: فاعل سَ
د خرب غري؛ ألن  سَ دَّ مَ : مبتدأ، وقائم: خمفوض باإلضافة، والزيدان: فاعل بقائم سَ ريُ غَ فَ

) ومنه قوله:  ائمٌ عُومِل: (غريُ قِائم) معاملة (ما قَ ) فَ يدانِ ائِمٌ الزَّ املعنى (ما قَ
(١) مِ لْ سَ ضِ  ــارِ ــعَ بِ رْ  ِ ــرتَ ــغْ تَ والَ  وَ ح اللَّهْ ـاطَّــرِ اكَ فَ يْــرُ الهٍ عـدَ ***غَ

(١) اللغة: «هلا» «يلهو» فهو «اله» قصد بذلك الغفلة، «اطَّرح» اترك: «سلم» صلح 
واملعنى: إن أعداءك غري غافلني عنك. فال تغفل؛ ألهنم يرصدون حركاتك. ال تغرت بام يظهرونه 

من الوداعة. 
إليه،  مضاف  والكاف:  اخلرب،  مسد  سد  فاعل  عداك:  إليه،  مضاف  اله:  مبتدأ،  غري:  اإلعراب: 
مضارع  تغرتر:  ناهية،  ال:  عاطفة،  الواو  وال:  ومفعوله «اللهو»،  أنت،  فاعله  أمر  فعل  فاطرح: 
جمزوم بال، وفاعله: أنت، بعارض: جار وجمرور متعلق بتغرتر، وهو مضاف وسلم مضاف إليه. 

الشاهد: (غري اله عداك) حيث جعل عداك فاعالً سد مسد خرب «غري اله» ؛ ألن املبتدأ املضاف 
السم الفاعل دال عىل النفي. 
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غري،  خرب  دَّ  سَ مَ دَّ  سَ بالهٍ  فاعل   : اكَ دَ وعِ باإلضافة،  خمفوض   : والهٍ مبتدأٌ،   : فغريُ

ومثلُه قوله: 
(١) نِ ـــــزَ احلْ مِّ وَ ــقَيضِ بِالْـــــهَ نـْ يَ نٍ مَ زَ علـــى  ــوفٍ  مأسُ يْـــرُ  ***غَ

موضع  يف  وجمرور  جار   : زمنٍ وعىل  باإلضافة،  خمفوض  أسوف:  ومَ مبتدأ،  فغري: 
دَّ خرب غري. سَ دَّ مَ ، وقد سّ نَابَ الفاعلِ رفع  بمأْسوف لنيابته مَ

هُ عن إعراب هذا البيت؛ فارتبك يف إعرابه. لدَ أَلَ أبو الفتح بن جني وَ وقد سَ
ومذهب البرصيني ـ إال األخفش ـ أن هذا الوصف ال يكون مبتدأ إال إذا اعتمد 
فأجازوا  ذلك؛  اشرتاط  عدم  إىل  والكوفيون  األخفش  وذهب  استفهام،  أو  نفي  عىل 

. دَّ اخلربِ سَ دَّ مَ ) فقائم: مبتدأ، والزيدان: فاعل سَ دانِ يّْ (قائِمٌ الزَ
د) أي: وقد جيوز  شَ وإىل هذا أشار املصنف بقوله: (وقد جيوز، نحو: فائز أُولُو الرَّ

يٌّ أو استفهامٌ .  فْ استعامل هذا الوصف مبتدأ من غري أن يسبقه نَ
، ومما ورد منه قوله:  عْفٍ وزعم املصنفُ أن سيبويه جييزُ ذلك عىل ضَ

ياال(٢)  : الَ قََ بُ  املُْثَوِّ اعِي  الدَّ  إذا  ــمْ نْكُ دَ النَّاسِ مِ نـْ نُ عِ يْـرٌ نَحْ ***فَخَ
(١) البيت أليب نواس اللغة: مأسوف: من األسف، وهو احلزن الشديد املعنى: ال حتزن عىل زمن 

كله مهوم وأحزان ال تنتهي، بل استقبل الزمان بغري اكرتاث أو مباالة.
اإلعراب: غري مأسوف: مبتدأ ومضاف إليه، عىل زمن: جار وجمرور متعلق بمأسوف، ينقيض: 
واحلزن:  حال،  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  باهلم:  لزمن،  صفة  واجلملة  هو  فاعله  مضارع 

معطوف عىل اهلم.
الشاهد فيه: (غري مأسوف عىل زمن ) حيث جعل (عىل زمن) جار وجمرور متعلق بمأسوف، 

عىل أنه نائب فاعل سد مسد خرب املبتدأ.
ا بثوبه لريوه، ثم  (٢) البيت لزهري بن مسعود الضبي اللغة: املثوب: الذي يسترصخ الناس ملوحً

سمي الدعاء تثويبًا لذلك. قال «ياال» أي: يا لفالن. 
منكم:  إليه،  مضاف  والناس  ظرف  عند:  اخلرب،  مسد  سد  فاعل  نحن:  مبتدأ،  خري:  اإلعراب: 
يفرسه  حمذوف  لفعل  فاعل  الداعي:  الزمان،  من  يستقبل  ملا  ظرف  إذا  بخري،  متعلق  وجمرور  جار 
ضمري  فاعله  ماض،  فعل  قال:  صفة،  املثوب:  إليها،  (إذا)  بإضافة  جر  حمل  يف  واجلملة  املذكور 
مسترت تقديره هو، واجلملة ال حمل هلا مفرسة، ياال: مقول القول.                                                        =
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استفهامٌ  وال  نفيٌ  بق(خري)  يَسْ ومل   ، ِ ربَ اخلَ دَّ  سَ مَ دَّ  سَ فاعلٌ  ونحن:  مبتدأ،  فخري: 

عِلَ من هذا قوله:  جُ وَ
(١) تِ رَّ مَ  ُ الطَّــريْ ا  إِذَ ـيٍّ  بـِ هلِْ الَــةَ  قَ مَ غِيا لْ مُ فَالتكُ  ؛  بٍ لِهْ نُو  بَ بِيـــرٌ  ***خَ

. ربِ دَّ اخلَ سَ دَّ مَ فخبري: مبتدأ، وبنو هلب: فاعلٌ سَ
[أحوال الوصف مع املرفوع بعده ووجوه إعرابه]

(٢) *** ْ ربَ فُ خَ صْ ا الْوَ ذَ ا، وَ بْتَدً تَقـروالثَّانِ مُ ادِ طِبْقـًا اسْ رَ  اإلفْ وَ إنْ يف سِ (ص) 

= الشاهد: يف هذا البيت شاهدان: أحدمها: دليل للكوفيني عىل جعل الوصف مبتدأ بدون اعتامد 
مرفوع  يكون  أن  جواز  عىل  للجمهور  دليل  والثاين:  اخلرب،  مسد  سد  فاعل  ونحن  نحن»  «فخري 

ا «نحن».  ا بارزً الوصف الذي يغني عن خربه ضمريً
(١) هذا البيت ينسب ألحد الشعراء الطائيني. 

اللغة: خبري: من اخلربة أي: العلم باليشء، بنو هلب: قوم من األزد مشهورون بزجر الطيور. 
املعنى: أنَّ بني هلب يعلمون زجر الطري، فإذا أخربك هلبي بيشء من هذا فال تلغ مقالته، بل استمع 

إليه.
اإلعراب: خبري: مبتدأ، واملسوغ االبتداء بالنكرة عمله فيام بعده، بنو هلب: فاعل سد مسد اخلرب 
مضاف ومضاف إليه، فال: الفاء: عاطفة، ال ناهية، تك: فعل مضارع ناقص جمزوم، واسمه أنت 
وخربه: ملغيا، مقالة: مفعول به، وهلبي: مضاف إليه، إذا: ظرف ملا يستقبل من الزمان، الطري: فاعل 
لفعل حمذوف يفرسه املذكور بعد أي: إذا مرت الطري: واجلملة يف حمل جر بإضافة (إذا) إليها وهي 
مجلة الرشط، إذا اعتربنا (إذا) متضمنة ملعنى الرشط وجواب الرشط حمذوف يدل عليه الكالم: أي: إذا 
مرت الطري فال تك ملغيا، مرت: فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل هي، واجلملة ال حمل هلا مفرسة.
الكوفيني  عند  اعتامد  بدون  اخلرب  عن  خبري  بفاعل  فاستغنى  هلب)،  بنو  (خبري  فيه:  الشاهد 
اعرتض  فإن  األرجح.  وهو  مؤخر  مبتدأ  وبنو  مقدم،  خرب  ا  خبريً أن  البرصيون   ورأ واألخفش، 
واملفرد  واملؤنث  املذكر  فيه  يستوي  البيت  هذا  يف  خبري  بأن  أجيب  التطابق  لعدم  ذلك  عىل  أحد 
والدليل،  واحد  بلفظ  الكل  عن  به  خيرب  واملصدر  كصهيل  املصدر،  زنة  عىل  ألنه  واجلمع،  واملثنى 

قوله تعاىل: نث v u t  s مث سورة التحريم. اآلية: ٤.
بدل الوصف  مبتدأ،  إشارة  اسم  ذا  عاطفة،  الواو  الوصف:  وذا  وخرب،  مبتدأ  مبتدأ:  الثان   (٢)
مضاف،   سو باستقر  متعلق  وجمرور  جار   :سو يف  رشطية،  إن:  ذا،  خرب  خرب:  بيان،  عطف  أو 
اإلفراد: مضاف إليه، طبقا: قيل متييز حمول عن الفاعل استقر: فعل ماض فعل الرشط فاعله ضمري 

ا استقر فالثان مبتدأ، إلخ. مسترت، وجواب الرشط حمذوف والتقدير، إنْ يف سو اإلفراد طبقً
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ا،  يتطابقَ أو ال  ا،  مجعً أو  تثنية  أو  ا  إفرادً يتطابقا  أن  إما  الفاعل:  مع  فُ  صْ الوَ (ش) 

وهو قسامن: ممنوع، وجائز.
يكون  أن  أحدمها:  وجهان؛  فيه  جاز  ـ  ؟)  يْدٌ زَ ائِمٌ  (أَقَ نحو:  ا،  إفرادً تطابقا  فإن   
مبتدأ  بعده  ما  يكون  أن  والثاين:   ، ِ ربَ اخلَ دَّ  سَ مَ دَّ  سَ فاعل  بعده  وما  مبتدأ،  الوصف 

  z y x w ا، ومنه قوله  تعاىل: نث ا مقدمً ا، ويكون الوصف خربً مؤخرً
 ، بَرِ الخَ دَّ  سَ مَ دَّ  سَ اعِل  فَ و(أنت)  مبتدأ،  (أراغب)  يكون  أن  فيجوز  }|مث(١)، 
ا واألول ـ يف هذه األيةـ  ا مقدمً ا، و(أراغب) خربً وحيتمل أن يكون (أنت) مبتدأ مؤخرً
لُ  صْ الفَ األول  الوجه  يف  يلزم  فال  معمول (لراغب)؛  آهلتي)  قوله: (عن  ألن  يل؛(٢)  أوْ
فليس  لـ(راغب)؛  فاعل  التقدير  هذا  عىل  أنت)  بأجنبي؛ (ألن  واملعمول  العامل  بني 
بأجنبي منه، وأما عىل الوجه الثاين فيلزم فيه الفصل بني العامل واملعمول بأجنبي؛ ألن 
لٌ فيه؛ ألنه  مَ أنت أجنبي من(راغب) عىل هذا التقدير ؛ ألنه مبتدأ؛ فليس لـ(راغب)عَ

خرب، واخلرب ال يعمل يف املبتدأ عىل الصحيح.
الزيدون)؟  (أقائمون  نحو:  ا،  مجعً أو  الزيدان)؟  (أقائامن  نحو:  تثنيةً  ا  قَ تَطَاَبَ وإن 
فام بعد الوصف مبتدأ، والوصفُ خرب مقدم، وهذا معنى قول املصنف: (والثانِ مبتدأ 
وذا الوصف خربـ  إلخ) البيت أي: والثاين: ـ  وهو ما بعد الوصفـ  مبتدأـ  والوصف 
خرب عنه مقدم عليه، إن تطابقا يف غري اإلفراد ـ وهو التثنية واجلمع ـ هذا عىل املشهور 
وما  مبتدأ،  الوصفُ  يكون  أن   ،( يثُ اغِ َ الربَ لُوينِ  (أَكَ لغة  عىل  وجيوز  العرب،  لغة  من 

بعده فاعلٌ أغنى عن اخلرب.
)؟  وإن مل يتطابقاـ  وهو قسامن : ممتنع، وجائز، كام تقدمـ  فمثال املمتنع (أقائامن زيدٌ
: (أقائم الزيدان)؟، و(أقائم  ، ومثال اجلائزِ و(أقائمون زيدٌ )؟ فهذا الرتكيبُ غريُ صحيحٍ
.(٣) ِ ربَ دَّ اخلَ سّ دَّ مَ الزيدون)؟ وحينئذ يتعني أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سَ

(١) سورة مريم. اآلية: ٤٦، .
(٢) ويقال ال جيوز ىف اآلية إال وجه واحد، وهو أن يكون (أنت) فاعالً لراغب، وعىل ذلك فينبغي 

للشارح أن يقول: واألول يف هذه اآلية واجب؛ ال جيوز غريه وليس أوىل للسبب الذ ذكره .
(٣) ومتتنع حينئذٍ اخلربية: لئال جيد باملفرد عن غريه .



ـ   ١٥٧   ـ
   [العامل يف املبتدأ واخلرب]

(١) *** ا دَ تـِ بِاالبْ بْتَــدأً  مُ ـوا  فعُ رَ اوَ بْتَـدَ بَـرٍ بالْـمُ عُ خَ فْ اكَ رَ ذَ كْ (ص) 
اخلرب  وأن  باالبتداء،  مرفوعٌ  املبتدأ  أن  البرصيني  ومجهور  سيبويه  مذهب  (ش) 

مرفوعٌ باملبتدأ. 
غريِ  اللفظية  العوامل  عن  ا  ردً جمُ االسم  كون  وهو:  ـ  معنوي  املبتدأ  يف  فالعامل   
بِكَ  سْ فبِحَ  ( مٌ هَ دِرْ بِكَ  سْ (بِحَ مثل:  من  الزائدة  بغري  واحرتز  ـ  أشبهها  وما  الزائدة، 
الباء  فإن  الزائدة؛  عن  يتجرد  ومل  الزائدة،  غري  اللفظية  العوامل  عن  رد  جمُ وهو  مبتدأ، 
مبتدأ،  فرجل:   ( قائمٌ  جلٍ  رُ بَّ  (رُ ثل:  مِ من  (بشبهها)  واحرتز  زائدة؛  عليه  الداخلة 

. ( جلٍ قائمٌ وامرأةٌ بَّ رُ عُ املعطوف عليه، نحو:  (رُ فْ : خربه؛ ويدل عىل ذلك رَ ائِمٌ وقَ
والعامل يف اخلرب لفظي، وهو املبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه رمحه اهللا.

وذهب قوم إىل أن العامل يف املبتدأ واخلرب االبتداء؛ فالعامل فيهام معنوي. 
وقيل: املبتدأ مرفوع باالبتداء، واخلرب مرفوع باالبتداء واملبتدأ.

وقيل: ترافعا؛ ومعناه: أن اخلرب رفع املبتدأ، وأن املبتدأ رفع اخلرب.
، وهذا اخلالف ال طائل فيه .  وأعدل هذه املذاهب مذهبُ سيبويهِ

* * *

(١) ورفعوا: الواو استئنافية، رفعوا: فعل وفاعل، مبتدأ: مفعول به، باالبتدا: جار وجمرور متعلق 
برفعوا، كذلك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، رفع: مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وخرب: 

مضاف إليه، باملبتدأ: جار وجمرور متعلق برفع.



ـ   ١٥٨   ـ
[تعريف اخلرب]

(١) *** هْ دَ ائـِ ءُ املُتِمُّ الْفَ زْ : اجلُ ربُ اخلَْ هْوَ دَ اهِ األيادِي شَ ،  وَ رٌّ اهللاُ        بَ كَ (ص) 
(قـَامَ  نحو:   ، الفاعلُ عليه  دُ  رِ ويَ للفائدة،  املكمل  اجلزء  بأنه  اخلربَ  املصنفُ  فَ  رَّ عَ
دٍ أنه اجلزء املُتِمُّ للفائدة، وقيل يف تعريفه: إنه اجلزء املنتظم منه  يْ قُ عىل زَ دُ ) فإنه يَصْ دٌ يْ زَ
 ، دُ الفاعلُ عىل هذا التعريف؛ ألنه ال ينتظم منه مع املبتدأ مجلةٌ رِ مع املبتدأ مجلة، وال يَ
دُ فيه ويف غريه،  فَ اخلربَ بام يُوجَ رَّ بل ينتظم منه مع الفعل مجلة، وخالصة هذا: أنه عَ

فِ دون غريه. رَّ والتعريفُ ينبغي أن يكون خمتصا باملُعَ
[أقسام اخلرب]

(٢) ْ *** ـهْ لَ ْ ي مجُ أتـِ يَ ي، وَ أتـِ ا يَ دً فرَ مُ يقَتْ لَهوَ عنَى الذي سِ يةً مَ اوَ حَ (ص) 
(٣) *** تَـفَى نًى اكْ عْ اه مَ ـنْ إيَّ ىوإنْ تَكُ فَ بِي وكَ سْ نُطْقِي اهللاُ حَ ا: كَ هبَ      

(ش) ينقسم اخلرب إىل: مفرد ومجلة، وسيأيت الكالم عىل املفرد.
ا أن تكون هي املبتدأ يف املعنى، أوْ ال. ا اجلملةُ فإمَّ فأمَّ

(١) اخلرب: مبتدأ، اجلزء: خرب، املتم: نعته وهو مضاف، والفائدة :مضاف إليه، كاهللا: الكاف: جارة 
مبتدأ  بعدها  وما  عاطفة،  شاهدة :الواو:  واأليادي  خرب،   : برٌّ مبتدأ،  اجلاللة  ولفظ  حمذوف،  لقول 

وخرب، واجلملة معطوفة علــــى ما قبلها.
يأيت  عاطفة،  الواو  الثاين  ويأيت:  هو،  فاعله  مضارع  فعل  يأيت:  يأيت،  فاعل  من  حال  ومفردا:   (٢)
وسكن  حال،  مجلة:  قبلها،  ما  عىل  معطوفة  واجلملة  هو،  تقديره  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع 
للوقف، حاوية: نعت جلملة، وفاعله مسترت، معنى: مفعول به حلاوية، وهو مضاف، الذي: مضاف 
هي،  تقديره  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للتأنيث،  والتاء  للمجهول،  مبني  ماض  سيقت:  إليه، 

واجلملة صلة، له: جار وجمرور متعلق بسيق.
(٣) إن: رشطية: تكن: فعل مضارع ناقص فعل الرشط واسمه، هي وخبــره، إياه، معنى: متييز، 
أو منصوب بنزع اخلافض، اكتفى: فعل ماض جواب رشط يف حمل جزم، هبا: جار وجمرور متعلق 
باكتفى، كنطقي: الكاف جارة لقول حمذوف، نطق: مبتدأ أول، والياء مضاف إليه ولفظ اجلاللة: 
فعل  وكفى:  األول،  املبتدأ  خرب  واجلملة  إليه  مضاف  والياء  الثاين،  املبتدأ  خرب  حسبي:  ثان،  مبتدأ 

ماض وفاعله هو.



ـ   ١٥٩   ـ
معنى  وهذا  باملبتدأ،  ا  يربطُهَ رابطٍ  من  فيها  بد  فال  املعنى  يف  املبتدأ  هي  تكن  مل  فإن 

قوله: (حاوية معنى الذي سيقت له) .
الضمريُ  يكون  وقد  أبوه)  قام  (زيدٌ  نحو:  املبتدأ،  إىل  يرجع  ضمري  إما  والرابط: 

) التقدير: منوان منه بدرهم.  مٍ هَ رْ ان بِدِ نَوَ نُ مَ مْ ا، نحو: (السَّ رً دَّ قَ مُ
من  قراءة  نث RQP O Nمث(١)يف  تعاىل:  كقوله  املبتدأ،  إىل  إشارة  أو 
التفخيم مواضع  يف  يكون  ما  وأكثر  بلفظه،  املبتدأ  تكرار  أو  (لباس)  [كلمة]  رفع 
/مث(٣)،   .  -  , نث  £مث(٢)و   ¢  ¡ ے  تعاىل:نث  كقوله 
نحو:  املبتدأُ،  حتتَهُ  يدخل  أوعمومٌ   ،( دٌ يْ زَ ا  مَ دٌ  يْ (زَ كقولك:  غريها  يف  يستعمل  وقد 

.( لُ جُ مَ الرَّ دٌ نِعْ يْ (زَ
تَجْ إىل رابط ـ وهذا معنى  ْ ا هي املبتدأ يف املعنى مل حتَ وإن كانت اجلملة الواقعة خربً
املعنى  يف  ـ  املبتدأ  أي  ـ  إياه  اجلملة  تكن  أي :وإن  البيت)  آخر  إىل  ـ  تكن  قوله: (وإن 
الكريم:  واالسم  مبتدأ  فنطقي  حسبي)؛  اهللا  كقولك: (نطقي  الرابط،  عن  هبا  اكتفي 
مبتدأ ثان، وحسبي: خرب عن املبتدأ الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه خرب عن املبتدأ األول، 
يل  (قوْ وكذلك  (نطقي)  معنى  هو  حسبي)  (اهللا  قولك:  ألن  الرابط؛  عن  واستغني 

ال إلَهَ إال اهللا).
* * *

(١)  سورة األعراف . اآلية: ٢٦.

(٢) سورة احلاقة . اآليتان: ١: ٢.
(٣) سورة القارعة . اآليتان: ١: ٢.



ـ   ١٦٠   ـ
[حكم اخلرب املفرد من حيث حتمله للضمري]

(١) *** إِنْ وَ  ، فـَارغٌ دُ  ـامِ اجلَْ دُ  رَ املُْفْ تَكِنْوَ سْ يـرٍ مُ مِ ـوَ ذُو ضَ هْ تَـقَّ فَ شْ يُ (ص) 
ا  جامدً يكون  أن  فإمـا  املفردُ  وأما  مجلة،  كان  إذا  اخلرب  يف  الكالم  تقدم  (ش) 
(زيدٌ  نحو:  الضمري،  من  ا  فارغً يكون  أنه  املصنفُ  فذكر  ا  جامدً كان  فإن  مشتقا.  أو 
ُّ ومجاعة إىل أنه يتحمل الضمري؛ والتقدير عندهم:  اينِ مَّ وك)، وذهب الكسائي والرُّ أخُ
ا أن يكون اجلامدُ متضمنًا معنى املشتق،  (زيدٌ أخوك هو)، وأما البرصيون فقالوا: إمَّ
تَضمنَ  ، وإن مل يَ لَ الضمريَ مَّ َ عناُه، نحو: (زيد أسد)ـ  أي: شجاعـ  حتَ ن مَ مَّ ال؛ فإن تَضَ أوْ

. ثِّلَ معناه مل يتحمل الضمري كام مُ
هو،  أي:  قائم)  نحو: (زيد  الضمري،  يتحمل  أنه  املصنفُ  فذكر  مشتقا  كان  وإن   

ا. هذا إذا مل يرفع ظاهرً
: كاسمِ الفاعل، واسم املفعول،   الفعلِ ْرَ وهذا احلكمُ إنام هو للمشتق اجلاري جمَ
فال  املشتقات  من  الفعل   جمر ا  جاريً ليس  ما  فأما  التفضيل؛  واسم  املشبهة،  والصفة 
ا، وذلك كأسامء اآللة، نحو: (مفتاح) فإنه مشتق من الفتح، وال يتحمل  يتحمل ضمريً
عَل)  فْ ا؛ فإذا قلت: (هذا مفتاح) مل يكن فيه ضمري، وكذلك ما كان عىل صيغة (مَ ضمريً
ا؛ فإذا  وقصد به الزمان أو املكان كـ (مرمى) فإنه مشتق من(الرمي) وال يتحمل ضمريً
) تريد مكان رميه أو زمانَ رميه كان اخلربُ مشتقا وال ضمريَ فيه. ى زيدٍ مَ رْ قلت: (هذا مَ
فإن ا؛  ظاهرً يرفع  مل  إذا  الضمريَ  الفعلِ   جمر اجلاري  املشتقُّ  يتحمل  وإنام 

) فغالماه: مرفوع بقائم؛ فال  اهُ الَمَ ائِمٌ غْ دٌ قَ يْ ا، وذلك، نحو: (زَ رفَعه مل يتحمل ضمريً
ا.  يتحمل ضمريً

وحرك  جمزوم،  الرشط  فعل  يشتق:  رشطية،  إن:  فارغ :خربه،  اجلامد :نعته،  مبتدأ،  املفرد:    (١)
بالفتح للتخلص من التقاء الساكنني، ونائب الفاعل مسترت تقديره: هو، فهو: الفاء لربط اجلواب 
بالرشط، وهو: مبتدأ، ذو ضمري: خربه، ذو مضاف وضمري مضاف إليه، مستكن: نعت ضمري، 
ا للثاين، وهو وخربه  واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط ، وجيوز جعل اجلامد مبتدأ ثانيا وفارغ خربً
يف حمل رفع خرب للمفرد والرابط بينهام حمذوف: أي: واملفرد اجلامد منه فارغ، والشاطبي ير أن 

هذا الوجه واجب. 



ـ   ١٦١   ـ
يتحمل  وال  الكوفيني،  عند  ا  مطلقً الضمري  يتحمل  اجلامدَ  أنَّ  ذكر:  ما  وحاصلُ 
، وأن املشتق إنام يتحمل الضمري إذا مل يرفع  لَ بمشتقٍّ ا عند البرصيني، إال إن ْ أُوِّ ضمريً
ا  جاريً يكن  مل  فإن  هو،  أي:   ( نْطَلِقٌ مُ دٌ  يْ زَ  ) نحو:   ، الفعلِ   ْرَ جمَ ا  جاريً وكان  ا  ظاهرً

 . ( دٍ يْ ى زَ مَ رْ )، و( هذا مَ تَاحٌ فْ ا مِ ذَ ل شيئًا، نحو: ( هَ مَّ تَحَ  الفعلِ مل يَ ْرَ جمَ
[استتار الضمري وإبرازه يف اخلرب املشتق]

(١) *** تَال يْثُ  حَ طْلَقـًا  مُ نْـــهُ  زَ رِ أَبْ ــالَوَ َصَّ حمُ لَـهُ  نـَاهُ  عْ مَ لَيْـسَ  ا  مَ (ص) 
نْ هوله استرت الضمريُ فيه، نحو: (زيد قائم) أي:   اخلرب املشتق عىل مَ رَ (ش) إذا جَ
زَ  وَّ جَ فقد  و)  هُ قائم  فقلت: (زيد  هُ  وأبرزتَ ونحوه   ( وَ بـ(هُ املشتق  بعد  يْتَ  أتَ فلو  هو، 
ا للضمري املسترت يف ( قائم) والثاين:  سيبويه فيه وجهني؛ أحدمها: أن يكون(هو) تأكيدً

نْ هو له.  عىل مَ رَ أن يكون فاعالً بـ(قائم) هذا إذا جَ
الضمري،  إبرازُ  وجب  ـ  البيت  هبذا  املراد  وهو  ـ  له(٢)  هو  نْ  مَ غري  عىل   جر فإن 
) ومثالُ  وَ ا هُ َ هبُ ارِ نْدٌ ضَ دٌ هِ يْ : ( زَ نَ فيه اللبسُ ثَالُ ما أَمِ مِ ن؛ فَ مَ ؤْ نَ اللبس، أو مل يُ سواء أَمِ
الضمري  إبراز  فيجب   ( وَ هُ هُ  بُ ارِ ضَ و  رٌ مْ عَ دٌ  يْ (زَ الضمري  الَ  لَوْ اللبسُ  فيه  نْ  مَ ؤْ يُ مل  ما 
 ، نَ اللبسُ ا) أي: سواء أمِ طْلقً هُ مُ زنْ رِ يف املوضعني عند البرصيني، وهذا معنى قوله: (وأَبْ

ن. مَ ؤْ أو مل يُ
واهلاء  أنت،  والفاعل  بالنون،  مؤكد  أمر،  فعل  أبرزن  استئنافية،  الواو  وأبرزنه:  اإلعراب:   (١)
مفعوله، مطلقا: حال، حيث: ظرف متعلق بأبرز، تال: فعل ماض، فاعله: هو واجلملة يف حمل جر 
بإضافة حيث إليها، ما: اسم موصول مفعول لتال، ليس: فعل ماض ناقص، معناه: اسمها واهلاء 

مضاف إليه، له :جار وجمرور متعلق بقوله: حمصال: الذي هو خرب ليس، واجلملة صلة (ما).
ثان  مبتدأ  (عمرو)  مبتدأ  (زيد)  فكلمة  ضاربه)  عمرو  (زيٌد  للتوضيح:  املثال  هذا  إليك   (٢)

(ضارب) خرب الثانى ، واجلملة من املبتدأ الثانى وخربه خرب املبتدأ األول.
ا عىل  ولكن ما املراد من هذا املثال ؟ أتريد احلكم عىل (زيد) بأنه يرضب (عمرو) فيكون اخلرب جاريً
غري من هو له ، وىف هذه احلالة جيب إبراز الضمري منفصالً ليكون إبرازه دليالً عىل جريان اخلرب عىل 

غري من هو له ؛ فتقول: زيٌد عمرو ضاربه هو .
بأن  احلكم  تريد  أم  إىل (عمرو)  راجع  البارز (ضاربه)  والضمري  إىل (زيد)  راجع  فالضمري (هو) 
ا عىل من هوله ، وىف هذه احلالة جيب استتار الضمري؛ فتقول: (عمرو) يرضب (زيد) فيكون اخلرب جاريً

ىف (ضاربه)  البارز  والضمري  إىل (عمرو)  عائد  املسترت  املرفوع  الضمري  وهذا   ، ضاربه  عمرو  زيد 
عائد إىل  (زيد) .



ـ   ١٦٢   ـ
نْدٌ  دٌ هِ يْ نَ اللبس جاز األمران كاملثال األولـ وهو (زَ  وأما الكوفيون فقالوا: إن أُمِ
) وإن شئت مل تأتِ به، وإن خيف اللبس وجب  وَ ) فإن شئت أتيـتَ بـ(هُ وَ ا هُ َ هبُ ارِ ضَ
) الحتمل  هُ بُ ارِ و ضَ رٌ مْ دُ عَ يْ اإلبراز كاملثال الثاين؛ فإنك لو مل تأتِ بالضمري فقلت: (زَ
و  رٌ مْ دٌ عَ يْ ا، فلام أتيت بالضمري فقلت: (زَ ا، وأن يكون عمرً أن يكون فاعلُ الرضب زيدً

دٌ هو الفاعل. يْ ) تعني أن يكون زَ وَ هُ هُ بُ ارِ ضَ
طْلَقـًا)  ـهُ مُ نْ زَ رِ أَبْ  واختار املصنف يف هذا الكتاب مذهب البرصيني، وهلذا قال: (وَ
، واختار يف غري هذا الكِتاب مذهب الكوفيني، وقد  َفْ ْ خيُ يعني سواء خيف اللبس أوملَ

ورد السامع بمذهبهم؛ فمن ذلك قولُ الشاعر: 
(١)

*** تْ لِمَ دّْ عَ قَ ا وَ انُوهَ دِ بَ ا املَْجْ رَ وْ مِي ذُ طَــانُقَ حْ قَ انٌ وَ نَ ـــدْ كَ عَ لـِ ـهِ ذَ نـْ بِكُ
ن اللبس. م؛ فحذف الضمري ألمْ ا هُ انُوهَ التقدير: بَ

[اخلرب شبه اجلملة]
(٢) *** ر فِ جَ رْ ، أوْ بِحَ فٍ وا بِظَرْ ُ ربَ )وأَخْ رْ تَقَ اسْ ائِنٍ أَوِ  نَى(كَ عْ ينَ مَ اوِ نَ (ص) 
حقيقة وغاية،  كنه:  زادوا عليها ومتيزوا،  ىل كل يشء، املجد الكرم، بانوها:  أعْ ا:  رَ ذُ اللغة:   (١)

عدنان وقحطان: أبوا قبيلتني من قبائـــل العرب.
املعنى: إن قومي هم الذين أسسوا أعايل املجد والرشف، وقد علمت بحقيقة ذلك العرب مجيعا.

واجلملة  بانوها: خرب الثاين  مبتدأ ثان ومضاف إليه،  املجد:  ذرا  مبتدأ أول،  قومي:  اإلعراب: 
خرب األول، وها عائدة عىل ذرا، وعائد املبتدأ األول حمذوف تقديره: هم، قد: حرف حتقيق، علم: 
فعل ماض، والتاء: للتأنيث، والفاعل: عدنان وقحطان معطوف عليه، بكنه: جار وجمرور متعلق 

بعلمت، وذلك: مضاف إليه، قحطان: فاعل، عدنان: معطوف عىل ما قبله. 
الشاهد فيه: (قومي ذرا املجد بانوها) فقد جاء اخلرب مشتقا ومل يربز الضمري لعدم االلتباس وهذا 

مذهب الكوفيني، والبرصيون يوجبون إبراز الضمري بكل حال .ويرون أن هذا البيت شاذ.
(٢) وأخربوا: الواو: استئنافية، أخربوا: فعل وفاعل، بظرف: جار وجمرور متعلق بأخربوا، أو: 
حال، وفاعله  ناوين:  مضاف إليه،  جر:  جار وجمرور معطوف عىل ما قبله، و  بحرف:  عاطفة، 
قصد لفظه  استقر:  عاطفة،  أو:  مضاف إليه،  مفعوله، ومعنى مضاف وكائن:  مسترت، ومعنى: 

معطوف عىل كائن.
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البيت  هذا  يف  املصنفُ  رَ  كَ وذَ مجلة،  ويكون  ا  مفردً يكون  اخلرب  أن  تقدم  (ش) 
لِّقٌ  تَعَ ) فكل منهام مُ ارِ دٌ يفِ الدَّ يْ )، و(زَ كَ نْدَ دٌ عِ يْ ا، نحو: (زَ ْرورً ارا وجمَ ا أو جَ أنه يكون ظرفً
بمحذوفٍ واجب احلذفِ وأجاز قوم ـ منهم املصنف ـ أن يكون ذلك املحذوف اسامً 
، نحو: (كائن أواستقر)، فإن قدرت(كائنًا) كان من قبيل اخلرب باملفرد، وإن  أو فعالً

) كان من قبيل اخلرب باجلملة. رَّ تَقَ قدرت (اسْ
وأن  باملفرد،  اخلرب  قبيل  من  أنه  إىل  األخفشُ  فذهب  هذا؛  يف  النحويونَ  واختلف 
دٌ كائن عندك،  يْ ، التقدير(زَ لٍ كال منهام متعلق بمحذوف، وذلك املحذوفُ اسمُ فاعِ

بَ هذا لسيبويه. أو مستقر عندك، أو يف الدار) وقد نُسِ
التقدير  فِعْل،  هو  بمحذوف  متعلق  منهام  كال  وأن  اجلملة،  قبيل  من  إهنام  وقيل:   
البرصيني،  مجهور  إىل  هذا  بَ  ونُسِ  ( ارِ الدَّ يف  أو   ، كَ نْدَ عِ ـ  رُّ  تَقِ سْ يَ أو  ـ  رَّ  تَقَ اسَ دٌ  يْ (زَ

وإىل سيبويه أيضا.
ْعَال  جيُ وأن  ونحوه،  مستقرا  املقدر  فيكون  املفرد؛  قبيل  من  ْعَال  جيُ أن  جيوز  وقيل:   
(ناوين  املصنف  قولِ  ظاهر  وهذا  ونحوه،   ( رَّ تَقَ التقدير(اسْ فيكون  اجلملة؛  قبيل  من 
اجِ إىل أن كُال من الظرف واملجرور  معنى كائن أو استقر)، وذهب أبو بكر بن الرسَّ
ه  هبَ تلميذُ لَ عنه هذا املذَ قَ مٌ برأسه، وليس من قبيل املفرد وال من قبيل اجلملة، نَ قِسْ

أبو عيل الفاريسُّ يف الشريازيات 
واجب  املحذوف  وذلك  بمحذوف،  متعلق  وأنه   ، املذهبِ هذا  خالفُ  واحلقُّ   

ا، كقوله:  ح به شذوذً ِّ احلذف، وقد رصُ
(١)

*** ُنْ إِنْ هيَ ، وَ ـزَّ الكَ عَ وْ نُلَكَ الْعِـزُّ إنْ مَ ائـِ ـونِ كَ ـةِ اهلُْ بُوحَ  بُحْ أنْتَ لَدَ فَ
(١) اللغة: موالك: املوىل له معان كثرية، مثل: السيد والعبد واحلليف واجلار، بحبوحة كل يشء: 

وسطه، اهلون: الذل.
رشطية،  إن:  مؤخـر،  مبتدأ  العز:  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  لك:  اإلعراب: 
ماض  فعل   : زَّ عَ إليه،  مضاف  والكاف  بعده  ما  يفرسه  الرشط  فعل  حمذوف  لفعل  فاعل  موالك: 
وفاعله هو واجلملة ال حمل هلا مفرسة، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه الكالم أي :إن عز موالك 
ُن: فعل الرشط جمزوم بالسكون، وفاعله: هو، فأنت  : رشطية، هيَ فلك العز، وإنْ الواو عاطفة، إنْ
إليه،  مضاف  بحبوحة:  بكائن،  متعلق  ظرف   :لد مبتدأ،  أنت  بالرشط،  اجلواب  لربط  الفاء 

واهلون: مضاف إليه، كائن: خرب، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
ا. ا وقد رصح به شذوذً الشاهد فيه: (كائن)، حيث إنه متعلق الظرف الواقع خربً
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ا ـ كذلك جيـب  فُ عامل الظرف واجلار واملجرور ـ إذا وقعا خربً ذْ وكام جيب حَ
نحو:   ، حاالً أو  الدار)  يف  أو  عندك،  برجل  (مررت  نحو:   ، ةً فَ صِ وقعا  إذا  حذفه 
الدار)  يف  أو  عندك،  الذي  (جاء  نحو:   ، ةً لَ صِ أو  الدار)  يف  أو  عندك،  بزيد  (مررت 
عندك  رَّ  استَقَ الذي  (جاء  التقدير:   ، فعالً املحذوف  يكون  أن  الصلة  يف  جيب  لكن 

أو يف الدار)، وأما الصفةُ واحلالُ فحكمهام حكم اخلرب كام تقدم.    
[اإلخبار بالظرف عن اجلثة واملعنى]

(١) *** ربا انٍ خَ مَ ـمُ زَ ـونُ اسْ الَ يكُ اوَ َ ربِ أخْ دْ فَ فِ إنْ يُ ، وَ ةٍ ثــَّ ـنْ جُ عَ (ص) 
نحو:  املعنى،  وعن  عندك)  (زيدٌ  نحو:  اجلثة،  عن  ا  خربً يقع  املكانِ  ظرف  (ش) 
بفي،  ا  جمرورً أو  ا  منصوبً املعنى  عن  ا  خربً فيقع  الزمان  ظرف  وأما  عندك)  (القتالُ 
ا عن اجلثة، قال املصنف:  مَ اجلمعة، أو يف يوم اجلمعة) وال يقع خربً وْ نحو: (القتالُ يَ
عن  ا  خربً يقع  مل  يفد  مل  فإن   ( بيعٍ رَ يْ  رَ هْ شَ طَبُ  والرُّ  ، الَلُ اهلِ ةَ  يْلَ نحو: (اللْ  ، أفادَ إذا  إال 
هؤالء  غري  وذهب   ، املصنفُ منهم  قوم  ذهب  هذا  وإىل   ( اليَومَ (زيدٌ  نحو:  اجلثة، 
طَب  والرُّ  ، اللُ ِ اهلْ ةَ  يْلَ اللَّ قوهلم:  نحو  ل،  وَّ ؤَ يُ ذلك  من  يشء  جاء  فإن  ا؛  مطلقً املنع  إىل 
؛ هذا مذهب  بِيعٍ ي رَ رَ هْ ودُ الُّرطَبِ شَ جُ وَ ، وَ اللِ الليلةَ ؛ التقدير: طلوعُ اهلِ بِيعٍ ي رَ رَ هْ شَ

مجهور البرصيني. 
وذهب قومٌ  منهم املصنف  إىل جواز ذلك من غري شذوذ (لكن) برشط أن يفيد، 
ا)  َ ربِ دْ فأخْ فِ يِّب، ويف شهر كذا)، وإىل هذا أشار بقوله: (وإنْ يُ مٍ طَ وْ كقولك: (نحن يف يَ

. ( ةِ عَ مْ مَ اجلُُ وْ دٌ يَ يْ فإن مل يفد امتنع، نحو: (زَ
* * *

(١) الواو: لالستئناف، ال: نافية، يكون: مضارع ناقص، اسم: اسم يكون، وزمان: مضاف إليه، 
يفد:  رشطية،   : إنْ لالستئناف،  الواو  خربا،  بقوله:  متعلق  وجمرور  جار  جثة:  عن  خربه،  خربا: 
مضارع فعل الرشط، الفاء لربط اجلواب بالرشط، أخربا: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون 

ا للوقف، والفاعل، أنت واجلملة جمزومة جواب رشط. التوكيد اخلفيفة، املنقلبة ألِفً
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[مواضع االبتداء بالنكرة]

(ص)
(١) *** هْ رَ بِالنَّكـِ ا  دَ تـِ بْ االِ ُوزُ  جيَ الَ  هْوَ رَ نَمِ ـدٍ  يْ زَ نْدَ  عِ كَ  : ـدْ فِ تُ  ْ ملَ ا  مَ
(٢) *** لٌّ لَنَا، ـا خِ مَ ؟ فَ مْ تًى فِيِكُ لْ فَ هَ اوَ نَ ـدَ نـْ امِ عِ رَ ـنَ الْكـِ ـلٌ مِ جُ رَ وَ
(٣) *** لْ مَ عَ ، وَ ٌ ريْ ِ خَ ريْ بَةٌ يفِ اخلَْ غْ رَ قَلْوَ ْ يُ ا ملَ لْيُقَسْ مَ ، وَ ـزيـنُ رٍّ يَ بـِ

 ، يدَ فِ تُ أن  برشط  لكن  نكرة،  يكون  وقد  معرفة  يكون  أن  املبتدأ  يف  لُ  األصْ (ش) 
رَ املصنفُ منها ستة:  كَ لُ الفائدة بأحد أمور ذَ ْصُ حتَ وَ

 ، لٌ جُ ارِ رَ أحدها: أن يتقدم اخلرب عليها، وهو ظرف أو جار وجمرور، نحو: (يف الدَّ
ائمٌ  (قَ نحو:  جيز،  مل  جمرور  وال  جار  وال  ظرف  غري  وهو  تقدم  فإن   ( ةٌ رَ نَمِ دٍ  يْ زَ نْدَ  وعِ

(. لٌ جُ رَ
)؟ الثاين: أن يتقدم عىل النكرة استفهام، نحو: (هل فتًى فِيكمْ

لٌّ لنَا ) . ا خِ ي، نحو: ( مَ الثالث: أن يتقدم عليها نَفْ
ا). نَ نْدَ امِ عِ لٌ من الْكِرَ جُ ، نحو: ( رَ فَ الرابع: أن تُوصَ

.( ُ ريْ ِ خَ ريْ بَةٌ يف الْـخَ غْ اخلامس: أن تكون عاملة، نحو: (رَ
ما:  باالبتدا،  متعلق  وجمرور  جار  بالنكرة:  فاعل،  االبتدا:  مضارع،  فعل  جيوز:  نافية،  ال:   (١)
الكاف  كعند:  هي،  والفاعل،  جمزوم.  مضارع  تفد:  وجزم،  نفي  حرف  ملْ:  ظرفية،  مصدرية 
جارة لقول حمذوف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، وعند: ظرف متعلق 
بمحذوف خرب مقدم وهو مضاف، وزيد: مضاف إليه، نمرة: مبتدأ مؤخر، واجلملة يف حمل نصب 

مقول القول.
(٢) هل: حرف استفهام، فتى: مبتدأ، فيكم: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب، فام خل لنا: ما: نافية 
خل: مبتدأ، لنا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، ورجل: مبتدأ، من الكرام: جار وجمرور 

متعلق بمحذوف نعت، عندنا: ظرف متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، والضمري مضاف إليه. 
 : وبِرٍّ مضاف  مبتدأ  وعمل:  خربه،  خري:  به،  متعلق  وجمرور  جار  اخلري:  يف  مبتدأ،  رغبة:   (٣)
مضاف إليه، يزين: مضارع وفاعله، هو واجلملة خرب، وليقس: الالم لألمر، يقس: مضارع جمزوم 
: مضارع مبني للمجهول جمزوم، ونائب  لْ قَ نفي وجزم، يُ بالالم، ونائبه، ما املوصولة، مل: حرف 

الفاعل ضمري يعود عىل ما، واجلملة صلة.
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. ( ينُ زِ لُ بِرٍّ يَ مَ افة، نحو: (عَ ضَ السادس: أن تكون مُ

وثالثني  يِّفٍ  نَ إىل  املصنف  غري  أهناها  وقد  الكتاب،  هذا  يف  املصنف  ذكره  ما  هذا 
. ةَ تَّةَ املذكورَ ا، وأكثر من ذلك، فذكر هذه السِّ موضعً

. ( هُ عَ مْ مَ مْ أقُ قُ نْ يَ طًا، نحو: (مَ ْ السابع: أن تكون رشَ
التقدير:   ،( (رجلٌ فتقول:  ؟  كَ نْدَ عِ نْ  مَ يقال:  أن  نحو  ابًا،  وَ جَ تكون  أن  الثامن: 

ي) . نْدَ لٌ عِ جُ (رَ
. ( وتُ مُ لٌّ يَ ، نحو: (كُ ةً امَّ التاسع: أن تكون عَ

، كقوله:  دَ هبا التَّنويعُ قْصَ العارش: أنْ يُ
(١) *** بَتَنيِ الركْ ىلَ  عَ ـا  فً حْ زَ بَلتُ  اَقْ ــرُّفَ أجُ بٌ  وثَــوْ تُ  لَبِسْ بٌ  ثَـوْ فَ

.( فقوله: (ثوب) مبتدأ، و(لبست) خربه، وكذلك (ثوب أجرُّ
، نحو: نث / 0 1 2 مث(٢). احلادي عرش: أن تكون دُعاءً

ا! ) دً يْ نَ زَ سَ ا أَحْ الثاين عرش: أن يكون فيها معنى التعجب، نحو: (مَ
.( افرِ نْ كَ نٌ خريٌ مِ مِ ؤْ ا من موصوف، نحو: (مُ لفً الثالث عرش: أن تكون خَ

فائدة  فيه  التصغري  ألن  عندنا)،  يْل  جَ (رُ نحو:  مصغرة،  تكون  أن  عرش:  الرابع 
لٌ حقري عندنا)(٣). جُ معنى الوصف تقديره (رَ

يشء  و  نَاب،  ا  ذَ رَّ  أهَ  ٌّ (رشَ نحو:  املحصور،  معنى  يف  تكون  أن  عرش:  اخلامس 
.( اءَ بِكَ جَ

(١) هذا البيت المرء القيس.
إما حال أو مفعول مطلق،  الفاء للعطف، أقبلت، فعل وفاعل، زحفا:  فأقبلت:  اإلعراب: 
عىل الركبتني، جار وجمرور متعلق بـ: زحفا، فثوب: مبتدأ، لبَست: فعل وفاعل، واجلملة خرب 
فعل مضارع   : رُّ ثوب: مبتدأ، أجُ الواو: عاطفـة،   : وثوبٌ لبسته،  والرابط ضمري حمذوف، أي: 

ه واجلملة معطوفة عىل السابقة. رُّ فاعله: أنَا، واجلملة خرب، والرابط ضمري منصوب، أي: أجُ
الشاهد فيه: (ثوب) يف املوضعني: فهو مبتدأ نكرة، والذي سوغ هذا قصد التنويع.

(٢) سورة الصافات . اآلية: ١٣٠.
(٣) املوضع الثاين عرش، والرابع عرش، داخالن يف املوضع الرابع، وكذلك الثالث عرش، واخلامس 

عرش، لوجود معنى الوصف.
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، والقول  ِ لَنيْ وْ ) عىل أحد القَ اءَ بِك إالَّ يشءٌ ا جَ مَ ، وَ ٌّ ا نَابٍ إال رشَ رَّ ذَ ا أهَ  التقدير: (مَ
داخالً  فيكون  )؛  بِكَ اءَ  جَ عظيم  ويشء   ، نَابٍ ا  ذَ رَّ  أَهَ عظيمٌ   ٌّ (رشَ التقدير:  أن  الثاين: 
ا  ظاهرً يكون  أن  من  مُّ  أعَ الوصف  ألن  ا؛  موصوفً لكونه  به  االبتداء  جاز  ما  مِ  قِسْ يف 

ر. دَّ قَ ا، وهو هاهنا مُ أو مقدرً
السادس عرش: أن يقع قبلها واو احلال، كقوله: 

(١) *** ا ذْ بَدَ مُ ؛ فَ اَءَ ـدْ أضَ ـمٌ قَ نَجْ ا وَ نـَ يْ َ قِرسَ ـارِ ـلَّ شَ هُ كُ ؤُ وْ فى ضَ َيَّـاك أَخْ حمُ
.( نِ ائِامَ جلٌ قَ رَ دٌ وَ يْ السابع عرش: أن تكون معطوفة عىل معرفة، نحو: (زَ

.( ارِ لٌ يف الدَّ جُ رَ الثامن عرش: أن تكون معطوفة عىل وصف، نحو: (متيميٌّ وَ
ار) . يلةٌ يف الدَّ أةٌ طَوِ رَ لٌ وامْ جُ عْطَفَ عليها موصوف، نحوه: (رَ التاسع عرش: أن يُ

العرشون: أن تكون مبهمة، كقول امرئ القيس: 
(٢) *** هِ ــاغِ سَ أَرْ  َ بَنيْ ـــةٌ  عَ سَّ رَ بَــامُ نَ بْتَغِـي أَرْ مٌ يَ سَ ـهِ عَ ـِ بـِ

بالبدر  املمدوح  شبه  وجهك.  حمياك:  ظهر،  بدا:  أنار،  أضاء:  ليالً،  السري  من  رسينا  اللغة:   (١)
تشبيها ضمنيا وجعل ضوء وجهه أقو من نور البدر والكواكب املرشقة.

حتقيق،  حرف  قد:  مبتدأ،  نجم:  للحال،  الواو:  وفاعل،  فعل  رسينا:  ونجم:  رسينا  اإلعراب: 
أضاء: فعل ماض، وفاعله هو واجلملة خرب نجم، فمذ: ظرف زمان يف حمل رفع مبتدأ، بدا: فعل 
 : ماض فاعله حمياك، والكاف: مضاف إليه، واجلملة يف حمل جر بإضافة مذ إليها، أخفى ضوؤهُ

فعل وفاعل، واهلاء مضاف إليه، كلَّ مفعول به، وشارق: مضاف إليه، واجلملة خرب، مذ.
الشاهد فيه: (ونجم قد أضاء) حيث جعل النكرة مبتدأ، لتقدم واو احلال عليها. 

(٢) هذا البيت المرئ القيس بن حجر الكندي، وقيل: ابن مالك احلمريي.
يعلق  يعني  أرساغه،  بني  احلسد،  من  خوفا  الساعد،  طرف  عىل  تعلق  التميمة  هي  مرسعة:  اللغة: 

التميمة يف هذا املكان، عسم اعوجاج يف الرسغ ويبس، أرنبا احليوان املعروف.
املعنى: يقول ألخته: ال تتزوجي رجال جاهال جبانا يضع التامئم ويعتقد يف اخلرافات وال يشرتك 

يف احلروب، ويبحث عن األرانب ليتخذ منها التامئم.
مضاف  واهلاء  مضاف،  وأرساغ:  خرب،  بمحذوف  متعلق  ظرف  بني:  مبتدأ،  مرسعة:  اإلعراب: 
إليه، واجلملة صفة، والرابط هو الضمري يف أرساغه، واملوصوف يف بيت سابق، به: جار وجمرور 
هو:  فاعله  مضارع  يبتغي  ثانية،  صفة  واجلملة  مؤخر،  مبتدأ  عسم:  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق 
صفة ثالثة، أرنبا: مفعول به.                                                                                                                  =



ـ   ١٦٨   ـ
احلادي والعرشون: أن تقع بعد (لوال)، كقوله: 

(١) *** ةٍ قَ لُّ ذِي مِ دَ كُ طِبَارٌ ألَوْ الاصْ ـنِلَوْ طَاياهـنَّ لِلظَّعَ لَّـتْ مَ تَقَ ملَّا اسْ
 ٌ ريْ عَ فَ  ٌ ريْ عَ بَ  هَ ذَ (إِنْ  كقولهم:  الجزاء،  فاء  بعد  تقع  أن  والعرشون:  الثاين 

باط)(٢). يف الرِّ
.( لٌ قائِمٌ جُ الثالث والعرشون: أن تدخل عىل النكرة المُ االبتداء، نحو: (لَرَ

) اخلربية، نحو :قوله:  مِ الرابع والعرشون: أن تكون بعد( كَ
(٣) *** اَلةٌ خَ وَ ريرُ  جَ ا  يَ لَكَ  ةٌ  مَّ عَ مْ  يكَ ارِ شَ َّ عِ يلَ بَتْ عَ لَ ـدْ حَ ـاءُ قَ عَ دْ فَ

= الشاهد فيه: (مرسعة) حيث وقعت النكرة مبتدأ، لإلهبام.
ب، استقلت: مهت بالسري، الظعن: الرحيل.  : حُ ةٍ قَ لَك، مِ (١) اللغة: أود: هَ

املعنى: أنه صرب عىل سفر األحبة وفراقهم وتشجع عند الرحيل. 
موجود،  تقديره:  وجوبا  حمذوف  خربه  مبتدأ  اصطبار:  لوجود  امتناع  حرف  لوال:  اإلعراب: 
ألود: الالم واقعة يف جواب لوال، أود: فعل ماض، فاعله، كل، وذي: مضاف إليه، ومقة: 
فاعل،  مطاياهن:  للتأنيث،  وتاؤه  ماض  فعل  استقل:   ،بأود متعلق  ظرف  ملَّا:  إليه،  مضاف 
متعلق،  وجمرور  جار  للظعن:  إليها،  احلينية  (ملا)،  بإضافة،  جر  حمل  يف  واجلملة  إليه،  ومضاف 

باستقلت.
الشاهد فيه: (اصطبار)، حيث جعل النكرة مبتدأ لوقوعها بعد( لوال) .

(٢) هذا مثل عريب مشهور، والعري: احلامر، والرباط: هو احلبل الذي تشد به الدابة ونحوها، وهذا 
املثل يرضب للرضا بالواقع وعدم األسف عىل الغائب.

(٣) البيت للفرزدق.
وراء  امليش  كثرة  من  رجلها  أو  ـ  احللب  كثرة  من  صوابعها  اعوجت  التي  املرأة  الفدعاء:  اللغة: 

اء، وهي التي أتى عىل وضعها عرشة أشهر.  رشَ الغنم للرعي، عشاري: مجع عُ
احلالتني  ويف  للتهكم،  استفهامية  تكون  وأن  كثري،  بمعنى  خربية  تكون  أن  جيوز  كم:  اإلعراب: 
ا هلا عىل أهنا خربية، ألن متييز اخلربية  فهي: إما مبتدأ خربه مجلة قد حلبت، وتكون عمة باجلر متييزً
فدعاء:  عمة،  عىل  معطوفة  منصوب، وخالة:  متييزها  ألن  استفهامية  أهنا  عىل  وبالنصب  ـ  جمرور 
صفة هلا ممنوع من الرصف أللف التأنيث املمدودة ـ وإما أن تكون (كم) يف حمل نصب عىل الظرفية 
حلبة،  كم  أي:  ـ  كذلك  حمذوف  واملميز  ا،  مطلقً مفعوالً  أو  وقتًا،  كم  والتقدير:  حمذوف،  ومميزها 
بمحذوف  متعلق  وذلك:  مبتدأ،  بالرفع  هذا  عىل  عمة  وتكون  حلبت.  احلالتني  يف  فيها  والعامل 

نعت هلا وخربها مجلة قد حلبت، عشاري: مفعول حلبت مضاف إىل ياء املتكلم. 
الشاهد فيه: (عمة) عىل رواية: الرفع؛ حيث وقع مبتدأ وهو نكرة، واملسوغ له وقوعه بعد «كم» 

أو وصفه بام بعده. 



ـ   ١٦٩   ـ
منها  أذكره  مل  وما  ا،  موضعً وثالثني  يِّفٍ  نَ إىل  ذلك  املتأخرين  بعضُ  أهني  وقد 

طْتُه؛ لرجوعه إىل ما ذكرته؛ أو ألنه ليس بصحيح. قَ أسْ
[جواز تقديم اخلرب]

(١) *** ا رَ خَّ بَارِ أنْ تُوَ لُ يف األخْ اواألصْ رَ َ يِمَ إذْ ال رضَ دِ وا التَّقْ زُ ـوَّ جَ وَ (ص) 
، وذلك ألن اخلرب وصفٌ يف املعنى للمبتدأ،  (ش) األصلُ تقديمُ املبتدأ وتأخريُ اخلربِ
عىل  نحوه،  أو  لَبْسٌ  بذلك  حيصل  مل  إذا  ه  تقديمُ وجيوز  كالوصف،  التأخريَ  فاستحقَّ 
كَ  نْدَ ، وعِ دٌ يْ ارِ زَ ، ويفِ الدَّ دٌ يْ نْطَلقٌ زَ يْد، وأبُوهُ مُ امَ أبُوهُ زَ ، وقَ دٌ يْ ؛ فتقول: (قائم زَ يُبَنيَّ ما سَ
م اخلرب اجلائز التأخري  دُّ قَ نْعُ تَ و)، وقد وقع يف كالم بعضهم أن مذهب الكوفيني مَ رُ مْ عَ
، والكوفيني ـ عىل  [عند البرصيني] وفيه نظر؛ فإن بعضهم نقل اإلمجاع ـ من البرصينيَ
ا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم،  ) فنقلُ املنع عن الكوفيني مطلقً دٌ يْ هِ زَ ارِ جواز( يفِ دَ
دٌ أبُوهُ  يْ امَ أَبُوهُ و زَ دٌ قَ يْ ، وزَ ائِمٌ دٌ قَ يْ وفيه بحث، نعم منع الكوفيون التقديم يف مثل: (زَ
يِمَ إذْ ال  دِ وا التَّقْ زُ وَّ جَ ) واحلقُّ اجلواز؛ إذ ال مانع من ذلك، وإليه أشار بقوله: (وَ نْطَلِقٌ مُ
: خرب  نُوءٌ شْ : مبتدأ ومَ نْ مَ ) فَ كَ نؤُ نْ يشْ نُوءٌ مَ شْ ا) فتقول: (قائم زيد) ومنه قوله: (مَ رَ َ رضَ

) ومنه قوله:  دٌ يْ امَ أَبُوهُ زَ مقدم، و(قَ
(٢) *** هُ ـدَ احِ نْتَ وَ نْ كُ ـهُ مَ لَتْ أُمُّ دْ ثَكـِ ــدِقَ ثُـــنِ األسَ رْ بـًا يفِ بُ نْتَشِ بَاتَ مُ وَ

: مصدريــة، تُؤخرا: مضارع مبني  (١) األصل: مبتدأ، يف األخبار: جار وجمرور متعلق به، أنْ
للمجهول، ونائبه مسترت، وألفه: لإلطالق، وأن ومدخوهلا يف تأويل مصدر خرب، جوزوا التقديم: 
اسمها،  رضرا:  للجنس،  نافية  ال:  بجوزوا،  متعلق  زمان،  ظرف   : إذْ به،  ومفعول  وفاعل  فعل 

وألفها لإلطالق، وخربها حمذوف، أي :ال رضر موجود، واجلملة يف حمل جر بإضافة، إذ، إليها.
(٢) البيت حلسان بن ثابت.

الربثن:  وقيل:  خملب  برثن:  داخال،  عالقا  منتشبا،  ولدها،  املرأة  فقد  من  هو  أمه:  ثكلت  اللغة: 
الكف بكامهلا مع األصابع.

واهلاء  ومضاف  فاعل  أمه:  للتأنيث،  والتاء  ماض  فعل  ثكلت:  حتقيق،  حرف  قد:  اإلعراب: 
: اسم موصول مبتدأ مؤخر، كنت، كان واسمها، واحده:  نْ مضاف إليه، واجلملة خرب مقدم، مَ
واسمها  ناقص،  ماض  فعل  بات:  من  صلة،  هلا  حمل  ال  واجلملة  إليه،  مضاف  واهلاء  خربها، 

هو منتشبا: خربها، يف برثن: جار وجمرور متعلق بمنتشب، وبرثن مضاف واألسد مضاف إليه.
الشاهد فيه: (وقد ثكلت أمه من كنت واحده)، حيث قدم اخلرب، وهو مجلة ثكلت أمه:=



ـ   ١٧٠   ـ
نْطَلِقٌ  مُ و(أَبُوهُ  مقدم،  خرب   :( هُ أُمُّ لَتْ  ثَكَ دْ  مؤخر،(قَ مبتدأ  واحده)  نْتَ  كُ نْ  ـ(مَ فَ

) ومنه قوله:  دٌ يْ زَ
 (١) *** بٍ َارِ ــنْ حمُ هُ مِ ــا أُمُّ ـكٍ مَ لـِ رهْإِىلَ مَ ـاهِ ليْـبٌ تُصَ ـانَتْ كُ الَ كَ ، وَ أَبُوهُ

): خرب مقدم.  بٍ َارِ هُ من حمُ ، و (ما أُمُّ رٌ  فـ (أبُوهُ ): مبتدأ مؤخّ
ي اإلمجاعَ من البرصيني والكوفيني  رِ جَ بَة اهللا بن الشَّ لَ الرشيفُ أبو السعادات هِ قَ ونَ
، وليس بصحيح، وقد قدمنا نقلَ اخلالف يف ذلك  عىل جواز تقديم اخلرب إذا كان مجلةً

عن الكوفيني.
* * *

نْ كنت واحده، ويف اخلرب ضمري يعود عىل املبتدأ ، والذي جعل ذلك مستساغا  = عىل املبتدأ وهومَ
هو أن املبتدأ وإن تأخر لفظا رتبته التقديم.

(١) هذا البيت للفرزدق يمدح الوليد بن عبد امللك.
اللغة: حمارب: ورد يف حمارب بن فهر، وحمارب بن خصفة، وحمارب بن عمر وكليب: ورد كذلك 

يف عدة قبائل، كليب بن حبشة، كليب بن يربوع، كليب بن ربيعة.
اإلعراب: إىل ملك: جار وجمرور متعلق بالبيت السابق، ما: تعمل عمل ليس، أمه: اسمها، واهلاء، 
مضاف إليه، من حمارب: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ما، وما ومعموالها خرب مقدم، أبوه: 
مبتدأ مؤخر، واهلاء مضاف إليه، واجلملة صفة مللك، وال: الواو: عاطفة، ال: نافية، كانت: ناقصة 
والتاء للتأنيث، وكليب: اسمها ومجلة تصاهره: من الفعل والفاعل املسترت، واملفعول يف حمل نصب 

خربها، ومجلة كان معطوفة عىل مجلة الصفة.
الشاهد فيه: (ما أمه من حمارب)؛ حيث قدم اخلرب عىل املبتدأ «أبوه» والتقدير: إىل ملك أبوه ليست 

أمه من حمارب، ويستشهد به البالغيون عىل التعقيد اللفظي بسبب التقديم . 



ـ   ١٧١   ـ
[وجوب تأخري اخلرب]

(ص)
(١) *** ـزآنِ اجلُْ تَـوي  يَسْ نيَ  حِ ـهُ  نَعْ يَـانِفامْ بَ ـي  ادِمَ عَ ا،  ـرً نُكْ وَ فـًا،  رْ عُ
(٢) *** بَـرَ ا، ـانَ اخلَْ لُ كَ عْ ـا الْفِ ا مَ ا إذَ ذَ اكَ َ رصِ نحَ مُ لُـهُ  امَ تعْ اسْ دَ  ــصِ قُ أوْ 
(٣) *** ـدا، تـِ ي الَمِ ابْ ا : لِذِ نـَدً سْ انَ مُ اأوْ كَ ـدَ نْجِ نْ يلِ مُ مَ ، كَ رِ ـدْ مِ الصَّ أوْ الَزِ
 : ةَ أَقْسـامٍ (ش) ينقسم اخلرب ـ بالنظر إىل تقديمه عىل املبتدأ أو تأخريه عنه ـ ثالثَ

 قسم جيوز فيه التقديم والتأخري، وقد سبق ذكره.
    .  وقسم جيب فيه تأخريُ اخلبـرِ

.  وقسم جيب فيه تقديمُ اخلربِ
 : عَ ةَ مواضِ سَ فأشار هبذه األبيات إىل اخلرب الواجب التأخري، فذكر منه مخَ

مبتدأ،  جلعلها  صاحلةً  ةً  نكرَ أو  ةً  معرفَ واخلرب  املبتدأ  من  كلٌّ  يكون  أن  األول: 
و)  رُ مْ عَ نْ  مِ لُ  أفضَ دٍ  يْ زَ نْ  مِ لُ  وأفْضَ  ، وكَ أَخُ دٌ  يْ نحو: (زَ اخلرب،  من  للمبتدأ   َ مبنيِّ وال 
مته فقلت: (أخوك زيدٌ وأفضل من  وال جيوز تقديم اخلرب يف هذا ونحوه؛ ألنك لو قدَّ
ا، من غري دليلٍ يدل  مُ مبتدأ وأنت تريد أن يكون خربً عمرو أفضل من زيد) لكان املقدَّ
ة)  نِيفَ فَ أبُو حَ دَ دليل يدلُّ عىل أن املتقدم خرب جاز، كقولك: (أبُو يُوسُ جِ عليه؛ فإن وُ
مضارع،  يستوي:  ظرف متعلق بامنع،  حني:  أنت،  فعل أمر ومفعول وفاعله،  فامنعه:   (١)
ا: معطوف عليه، عادمي:  اجلزآن: فاعله، واجلملة يف حمل جر، مضافة إىل حني، عرفا، متييز، ونكرً
حال، وبيان مضاف إليه، والتقدير: فامنع تقديم اخلرب يف وقت استواء جزأي : اجلملة، من جهة 

التعريف والتنكري، بدون قرينة تعني املبتدأ منهام. 
(٢) كذا: جار وجمرور متعلق بامنع، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، ما: زائـدة، الفعل: اسم لكان 
ا، واجلملة جمرورة بإضافة إذا إليها، كان: ناقصة،  املحذوفة املفرسة بام بعدها واخلرب حمذوف أيضً
واسمها مسترت، واخلربا: خربها واأللف لإلطالق، واجلملة مفرسة، أو: عاطفة، قصد استعامله: فعل 

ونائب فاعل ومضاف إليه، منحرصا: حال من املضاف إليه، ألن املضاف عامل فيه. 
(٣) أو: عاطفة، كان مسندا: كان ناقصة، واسمها مسترت، ومسندا خربهــا، لذي، جار وجمرور، 
م الصدر: معطوف بأوْ عىل ذي  متعلق بمسند، والم: مضاف إليه، وابتدا: مضاف لـالم، أَو الَزِ
نْ اسم استفهام مبتدأ، يل: جار وجمرور  الصدر مضاف إليه، كمن: الكاف جارة لقولٍ حمذوف، مَ

متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، منجدا: حال.



ـ   ١٧٢   ـ
فيجوز تقدم اخلربـ وهو أبو حنيفة ألنه معلوم أن املراد تشبيه أيبِ يوسف بأيب حنيفة، 

ال تشبيه أيب حنيفة بأيب يوسف، ومنه قوله: 
(١) *** نَا بنَاتُ نَائِنــا، وَ ــو أبْ نـُ نُونَـــا بَ ـدِ بَ اعِ الِ األبَ جَ اءُ الرِّ نـَ بْ ـنَّ أَ نُوهُ بَ

بني  عىل  احلكم  املراد  ألن  مؤخر،  مبتدأ  نَائِنَا)  أبْ نُو  (وبَ مقدم  خرب  ا)  نُونَ فقوله:(بَ
م بأهنم كبَنيهم، وليس املراد احلكم عىل بنيهم بأهنم كبني أبنائِهم.  أبنَائِهِ

فقام   ( امَ قَ دٌ  يْ نحو: (زَ ا،  مسترتً املبتدأِ  لضمريِ  ا  رافعً فعالً  اخلرب  يكون  أن  والثاين: 
يكون  أن  عىل   ( دٌ يْ زَ امَ  (قَ يقال  فال  التقديم،  جيوز  وال  زيد،  عن  خرب  املقدر:  وفاعله 
؛ فال يكون من باب  ا، والفعل خرب مقدم، بل يكون زيد فاعالً لقامَ ) مبتدأ مؤخرً دٌ يْ (زَ
ا لظاهرٍ ـ نحو: (زيد  املبتدأ واخلرب، بل من باب الفعل والفاعل، فلو كان الفعلُ رافعً
ذلك(٢)،  يف  اخلالف  ذكر  تقدم  وقد   ( دٌ يْ زَ أبُوهُ  امَ  فتقول: (قَ التقديم:  جاز  ـ  أبُوه)  قامَ 
أن  فيجوز  قاما)  نحو: (الزيدان  ا،  بارزً ا  ضمريً الفعلُ  رفع  إذا  التقديمُ  جيوز  وكذلك 
ا  خربً و(قاما)  ا،  مؤخرً مبتدأ  (الزيدان)  ويكون  الزيدان)  (قاما  فتقول:  اخلربَ  مَ  دِّ قَ تُ

ا، ومنع ذلك قوم.  مقدمً
وإذا عرفتَ هذا فقول املصنف: (كذا إذا ما الفعل كان اخلربا) يقتيضِ (وجوب)

ا للمبتدأ  ا، وليس كذلك، بل إنام جيب تأخريه إذا رفع ضمريً تأخري اخلرب الفعيل مطلقً
ا، كام تقدم. مسترتً

دٌ  يْ ا زَ ) أو بإال، نحو: (مَ ائمٌ امَ زيدٌ قَ ا بإنام، نحو: (إنَّ الثالث: أن يكون اخلربُ حمصورً
ائِم) عىل  ا): فال جيوز تقديم (قَ ) وهو املراد بقوله: (أو قصد استعامله منحرصً إال قائمٌ

ا، كقول الشاعر:  ) يف املثالني، وقد جاء التقديم مع (إال) شذوذً دٌ يْ (زَ
(١) البيت للفرزدق، وقيل ال يعلم قائله.

ونا:  إليه  ومضاف  مؤخر  مبتدأ  أبنائنا:  بنو  إليه،  مضاف  والضمري  مقدم  خرب  بنونا:  اإلعراب: 
مضاف إليه، وبناتنا: مبتدأ أول ومضاف إليه، بنوهن: مبتدأ ثان، ومضاف إليه، أبناء الرجال: خرب 

املبتدأ الثاين ومضاف إليه ومجلة املبتدأ الثاين وخربه: خرب األول، األباعد: صفة للرجال.
الشاهد فيه: (بنونا بنو أبنائنا): قدم اخلرب عىل املبتدأ، مع استوائهام يف التعريف لوجود قرينة معنوية 

تبني املقصود.
(٢) اخلالف هو: أن البرصيني جوزوا التقديم، ومنعه الكوفيون.



ـ   ١٧٣   ـ
(١) *** َى جتَ رْ ُ يُ لْ إِال بِكَ النَّرصْ بِّ هَ يَارَ ؟فَ لَيكَ املُْعَـولُ لْ إالَ عَ هَ ؟ وَ يْهمْ لَ عَ

األصل: (وهل املعول إال عليك)؟ فقدم اخلرب.
دٌ قائم ) وهو  يْ لتْ عليه المُ االبتداءِ، نحو: (لَزَ ا ملبتدأ قد دَخَ الرابع: أن يكون خربً
؛  الالمِ عىل  اخلرب  تقديم  جيوز  فال  ابتدا)  الم  ي  لِذِ ا  مسندً كان  (أو  بقوله:  إليه  املشار 
ا،  شذوذً التقديم  جاء  وقد  ؛  الكالمِ صدرُ  هلا  االبتداء  الم  ألن   ( دٌ لزيْ ائِمٌ  تقول: (قَ فال 

كقول الشاعر: 
(٢) *** الُهُ رٌ خَ ريـِ نْ جَ مَ ، وَ ـايلِ ألنْـتَ االخَ وَ األخْ مِ  ـرُ كْ ويَ الْعَـالءَ  لِ  نـَ يَ  

فـ (ألنت) مبتدأ(مؤخر) و (خايل) خرب مقدم. 
يلِ  نْ  (مَ نحو:  االستفهام،  كأسامء   : الكالمِ رُ  دْ صَ له  املبتدأ  يكون  أن   : اخلامسُ
)؛  نّْ عىل (مَ اخلرب  تقديمُ  جيوز  وال  حال،  ا:  ومنجدً خرب،  ويل:  مبتدأ،   : نْ مَ فَ ا)؟  دً نجِ مُ

ا). نْ منجدً فال تَقل: (يلِ مَ

(١) البيت للكميت بن زيد األسدي.
ل: هو السند وامللجأ.   اللغة: املُْعَوّ

حرف استفهام،  : لْ هَ مناد منصوب بفتحة مقدرة،  رب:  حرف نداء،  يا:  اإلعراب: 
يرجتى:  مبتـدأ مؤخر،  النرص:  جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  بك:  ملغاة،  إال: 
استفهام تضمن معنى  وهل:  جار وجمرور متعلق بريجتـى،  عليهم:  هو  مضارع ونائب الفاعل، 
مبتدأ مؤخر.  املعول:  جار وجمرور متعلق بمحذوف خري مقدم،  عليك،  ملغاة،  إال:  النفي 

الشاهد فيه: (بك النرص عليك املعول): حيث قدم اخلرب املحصور بإالَّ شذوذا.
(٢) مل يعرف قائل هذا البيـت،

اللغة: العالء: الرشف والرفعة. 
اإلعراب: خايل: مبتدأ ومضاف إليه، والالم: لالبتداء، وأنت: خرب وجيوز أن يكون خايل خربا 
نْ  : الواو لالستئناف مَ منْ مقدما، وألنت: مبتدأ مؤخرا، وهذا هو قصد الشارح لالستشهاد به، وَ
فعل  ينل:  واجلملة صلة،  خرب جرير ومضاف إليه ضمري،  خاله:  مبتدأ،  جرير:  موصول مبتدأ، 
مضارع جمزوم تشبيها للموصول بالرشط، وفاعله: هو العالء: مفعول به، واجلملة خرب من ويكرم: 
الكوفيني،  مذهب  عىل  متييز  األخواال:  هو،  وفاعله  ينل  عىل  معطوف  مضارع  يكون  عاطفة  الواو 

أو عىل زيادة أل عىل مذهب البرصيني.
ا. الشاهد فيه: (خايل ألنت): حيث قدم اخلرب خايل عىل املبتدأ املتصل بالم االبتداء ـ شذوذً



ـ   ١٧٤   ـ
[وجوب تقديم اخلرب]

(ص)
(١) *** ، رْ طَ يلِ وَ ، وَ مٌ هَ ي دِرْ نْدِ : عِ وُ بَـــروَ نَحْ مُ اخلَْ ـدُّ قَ ـهِ تَ مٌ فِيـِ ـتـزَ لْ  مُ
(٢) *** ــرُ مَ ضْ يْـهِ مُ لَ ـادَ عَ ا عَ ا إذَ ـذَ ُكَ ْــربَ بـيـــنًا خيُ ـهُ مُ نـْ ـهِ عَ َّا بـِ ممِ
(٣) *** ا ديِرَ ـبُ التْصْ جِ توْ ا يسْ ا إذَ ـذَ اكَ يـرَ نَصِ تُـهُ  مْ ـلـِ عَ نْ  مَ نَ  أيْ كَ
(٤) *** ا أبَدَ مْ  دِّ قَ ورِ  صُ املْحْ بَــرَ  خَ اوَ َدَ أمحْ بَـاعُ  اتِّ إال  ـا  لَنـَ ــا  مَ كَ

فذكر  اخلرب؛  تقديم  وجوب  وهو  الثالث،  القسم  إىل  األبياتِ  هذه  يف  أشار  (ش) 
أنه جيب يف أربعة مواضع: 

، واخلرب ظرف أو جار  مُ اخلربِ غٌ إال تقدُّ وِّ سَ األول: أن يكون املبتدأ نكرةً ليس هلا مُ
تقل:  فال  هنا؛  اخلرب  تقديم  فيجب  )؛  أةٌ رَ امْ الدار  ويف   ، لٌ جُ رَ ك  نْدَ (عِ نحو:  وجمرور، 
)، وأمجع النحاةُ والعربُ عىل منع ذلك، وإىل هذا  ارِ أةٌ يفِ الدَّ رَ )، وال (امْ كَ نْدَ (رجل عِ
(١) نحو: مبتدأ، عندي: ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، وياء املتكلم مضاف إليه، ودرهم: مبتدأ 
مؤخر، ويل: الواو عاطفة يل جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، وطر: مبتدأ مؤخر، ملتزم: 
خرب نحو، فيه: جار وجمرور متعلق بملتزم، تقدم اخلرب: نائب فاعل مللتزم، مضاف ومضاف إليه .
(٢) كذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة ملوصوف حمذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير: يلتزم 
فعل  عاد:  الرشط،  معنى  فيه  الزمان  من  يستقبل  ملا  ظرف  إذا:  االلتزام،  هلذا  ـ  اما  التزَ اخلرب  تقدم 
ماض، عليه: جار وجمرور متعلق بعاد، مضمر: فاعله، مما: جار وجمرور متعلق بعاد، وما: اسم 
موصول، به، عنه: متعلقان، بيخرب، مبينا: حال، خيرب: مضارع ونائب الفاعل هو واجلملة صلة 
ما، ومجلة عاد يف حمل جر بإضافة إذا إليها، وهي رشطها، وجواهبا حمذوف يدل عليه الكالم املتقدم.
فعل  يستوجب:  ظرف،  إذا:  حمذوف،  ملوصوف  صفة  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  كذا:   (٣)
: الكاف جارة لقول حمذوف،  نَ مضارع فاعله هو، التصديرا: مفعول به، واجلملة جمرورة بإذا، كأيْ
: اسم موصول مبتدأ مؤخر، علمته: فعل وفاعل ومفعول، صلةَ  نْ أين اسم استفهام خرب مقدم، مَ

: نصريا: مفعول ثان لعلم.  نْ مَ
أنت،  وفاعله  أمر،  فعل  قدم:  إليه،  مضاف  واملحصور:   ، مْ دِّ لقَ مقدم  مفعول  وخرب:   (٤)
متعلق  وجمرور  جار  لنا:  نافية،  ما:  حمذوف،  لقول  جارة  الكاف  كام:  بقدم،  متعلق  ظرف  أبدا: 
واأللف  إليه،  مضاف  وأمحد:  مؤخر  مبتدأ  اتباع:  ملغاة،  استثناء  أداة  إال:  مقدم،  خرب  بمحذوف 

لإلطالق. 



ـ   ١٧٥   ـ
غ جازَ  وِ سَ طَر ـ البيت)؛ فإن كان للنكرة مُ ي درهم، ويلِ وَ نْدِ أشار بقوله: ونحو: (عِ

يف) . نْدي رجل ظَرِ ي)، و (عِ نْدِ يف عِ ، نحو: (رجل ظَرِ انِ األمرَ
ا)،  بُهَ احِ ارِ صَ الثاين: أن يشتملَ املبتدأ عىل ضمريٍ يعودُ عىل يشء يف اخلرب، نحو: (يف الدَّ
فصاحبها: مبتدأ، والضمري املتصل به راجع إىل الدار، وهو جزء من اخلرب؛ فال جيوز 
ورتبةً . لفظًا  متأخر  عىل  الضمري  يعودُ  لئال  )؛  ارِ الدَّ يف  ا  بُهَ احِ نحو: (صَ اخلرب،  تأخري 
جيبُ  أي:كذلك  البيت)  ـ  مضمر  عليه  عاد  إذا  بقوله: (كذا  املصنف  مراد  وهذا   
بُ  جيَ قال:  فكأنه  املبتدأ،  وهو  عنه،  باخلربِ  خيرب  مما  مضمر  عليه  عادَ  إذا  اخلربِ  تقديمُ 
تقديمُ اخلرب إذا عاد عليه ضمري من املبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور يف بعض كتبه، 
ا) إنام هو عائد عىل جزء  بُهَ احِ ارِ صَ وليستْ بصحيحة؛ ألن الضمري يف قولك: (يف الدِّ
ا يف قول املصنفِ (عاد عليه)،  ا حمذوفً افً ضَ ر مُ دِّ قَ من اخلرب، ال عىل اخلرب؛ فينبغي أن نُ
وأقيم  ـ  البِس  مُ و  هُ الذي  ـ  املضاف  فَ  ذِ حُ ثم   ( هِ البِسِ مُ عىل  ادَ  عَ إذا  (كذا  التقدير: 

؛ فصار اللفظُ (كذا إذا عاد عليه) . هُ امَ قَ املضاف إليه ـ وهو اهلاء ـ مُ
ا) وقوله:  بْدً ثّْلُها زُ ة مِ رَ ىلَ التَّمْ ا)، (عَ بُهَ  ومثل قولك: ( يف الدار صاحِ

(١) *** ةٌ رَ دْ قُ بِِكِ  ا  ومَ  ، الالً إِجْ ابُكِ  اأَهَ بِيبُهَ ٍ حَ نيْ ء عَ ـلْ لَكــنْ مِ ، وَ َّ يلَ عَ  
الضمري  ألن  تأخريه؛  جيوز  وال  مقدم،  خرب  عني:  وملء  مؤخر  مبتدأ  فحبيبها: 
قلت: (حبيبها  فلو  باخلرب؛  متصل  وهو   ( ٍ نيْ عىل(عَ عائد  ـ  وهو(ها)  ـ  باملبتدأ  املتصل 
بَ  َ ملء عني) عاد الضمري عىل متأخر لفظًا ورتبةً ، وقد جر اخلالف يف جواز (رضَ

(١) البيت نسب إىل نصيب بن رباح، وقيل: إىل جمنون بني عامر.
اللغة: أهابك: أخافك، إجالال: إعظاما.

. يلَّ املعنى: إين أخافك إعظاما وحمبة لقدرك عندي وليس لقدرتك عَ
حالية،  الواو  وما:  ألجله،  مفعول  إجالال:  أنا،  والفاعل  ومفعوله،  مضارع  أهابك:  اإلعراب: 
: جار وجمرور  يلَّ ما: نافية، بك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، قدرة: مبتدأ مؤخر، عَ
مضاف  عني:  مقدم،  خرب  ملء:  استدراك،  حرف  ولكن:  هلا،  نعت  بمحذوف  أو  بقدرة،  متعلق 

إليه، حبيبها: مبتدأ مؤخر، وها: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (ملء عني حبيبها): حيث قدم اخلرب عىل املبتدأ حبيبها؛ التصال املبتدأ بضمري يعود 

عىل جزء من اخلرب وهو املضاف إليه ؛ وذلك لئال يعود الضمري عىل متأخر لفظًا ورتبة. 
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فيام  ـ  خالفٌ  يِجرِ  وملْ   ، ورتبةً لفظًا  متأخر  عىل  عائد  فيه  الضمري  أن  مع  ا)  دً يْ زَ هُ  الَمُ غُ
قُ  رْ والفَ فليتأمل،  ظاهر،  وهو  بينهام؟  رقُ  الفَ فام   ( ارِ الدَّ يف  ا  بُهَ احِ (صَ منع  يف  ـ  أعلم 
بَ  َ بينهام أنَّ ما عاد عليه الضمري وما اتصل به الضمري اشرتكا يف العامل يف مسألة (رضَ
ل به الضمري وما  ا) بخالف مسألة (يف الدار صاحبها) فإن العاملَ فيام اتَّصَ دً يْ هُ زَ الَمُ غُ

ْتَلف.  عاد عليه الضمريُ خمُ
يَستوجب  إذا  (كذا  بقوله:  املراد  وهو   ، الكالمِ رُ  دَ صَ له  اخلرب  يكون  أن  الثالث: 
؛ فال  رُ خَّ ؤَ قَدم، وال يُ : خرب مُ ر)، وأينَ خَّ ؤَ )؟ فزيد: مبتدأ (مُ دٌ يْ ا)، نحو: (أين زَ يرَ التصدِ
ا)؟  ريَ تُهُ نَصِ لمْ نْ عَ ، وكذلك (أينَ مَ رُ الكالمِ دْ )؛ ألن االستفهام له صَ دٌ أينَ يْ : (زَ لْ قُ تَ

 . نْ ا) صلة مَ ريِ تُهُ نَصِ لمْ : مبتدأ مؤخر، و (عَ نْ فأين: خرب مقدم، ومَ
 ( دٌ يْ ارِ إال زَ ا يفِ الدَّ ، ومَ دٌ يْ ارِ زَ امَ يفِ الدَّ ا، نحو: (إنَّ ورً صُ الرابع: أن يكون املبتدأ حمَ

.( دَ َ بَاعُ أمحْ ا لَنَا إال اتِّ ومثله: (مَ
ا] [حذف املبتدأ واخلرب جوازً

(ص)
(١) *** ـامَ كَ  ، ـائِزٌ جَ مُ  لَ عْ يُ ا  مَ فُ  دْ حَ نْدَ كُام؟)وَ نْ عِ دَ (مَ عْ ) بَ : (زيدٌ تقُولُ
(٢) *** نِفْ ـلْ (دَ ) قُ يْفَ زيدٌ ابِ (كَ وَ يف جَ فْوَ ـرِ عُ إذْ  هُ  نـْ عَ ي  نـِ تُغْ اسْ  ( دٌ يْ ـزَ فَ

(١) وحذف: مبتدأ، وما: اسم موصول مضاف إليه، يعلم: مضارع، ونائب الفاعل هو واجلملة 
صلة، جائز: خرب، كام: الكاف جارة، ما: مصدرية، تقول: مضارع وفاعله أنت، و (ما) وما دخلت 
عليه يف تأويل مصدر جمرور بالكاف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، أي: 
 : نْ وذلك كائن كقولك، زيد: مبتدأ وخربه حمذوف، أي :زيدٌ عندنا،  بعد: ظرف متعلق بتقول، مَ

اسم استفهام مبتدأ، عندكام: ظرف متعلق بمحذوف خرب، والضمري مضاف إليه. 
مؤخر  مبتدأ  زيد:  مقدم،  خرب  استفهام  اسم  كيف:  بقل،  متعلق  وجمرور  جار  جواب:  ويف   (٢)
واجلملة يف حمل جر بإضافة جواب إليها، قل: فعل أمر، وفاعله أنت، دنف: خرب ملبتدأ حمذوف، 
نائب  عنه:  للمجهول،  مبني  ماض  استغني:  مبتدأ،   : زيدٌ تعليلية،  الفاء:  فزيد:  دنف،  زيدٌ  أي: 
ف: ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مسترت،  رِ فاعل، واجلملة خرب، إذا: ظرف، أو للتعليل، عُ

واجلملة يف حمل جر بإضافة إذ إليها.
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فذكر  وجوبًا،  أو  ا،  جوازً دليل:  عليه  لَّ  دَ إذا  واخلرب  املبتدأ  من  كلٌّ  حيذفُ  (ش) 
)؟ فتقول:  امَ كُ نْدَ نْ عِ ا؛ فمثالُ حذفِ اخلرب: أنْ يقال: (مَ يف هذين البيتني احلذف جوازً
التقدير:   ( بُعُ السَّ فإذا  (خرجتُ  ـ:  رأي  يف  ـ  ومثله   ، نا)  نْدَ عِ (زيدٌ  التقدير:   ،( (زيدٌ

 : ) قال الشاعرُ ارضٌ بْعُ حَ (فإذا السَّ
(١) *** امَ بَ أَنْــتَ  وَ نَــا،  ندَ عِ ـامَ  بـِ نُ  ْتَلِفُنَحْ خمُ أي:  والرَّ  ، اضٍ رَ كَ  نْدَ عِ  

ون) . التقدير: (نحن بام عندنا راضُ
يح) أي: هو صحيح.  حِ )؟ فتقول: (صَ ومثال حذف املبتدأ: أن يقال: (كيف زيدٌ

تَ بكل واحد منهام فقلت: (زيد عندنا، هو صحيح).  حْ َّ وإن شئت رصَ
عمل  (من  أي:   (٢)Zç æ å äã â á à[ تعاىل:  قوله  ومثلُه 

ا ). ليْهَ هُ عَ نْ أساء فإساءتُ ، ومَ هِ ا فعملُه لنفسِ صاحلً
تعاىل:  كقوله   عليهام،  للداللة  ـ   َ واخلربَ املبتدأ  أعني  ـ  اجلزآن  حيذف  وقد  قيل: 
 (٣)Zº ¹ ¸¶μ´³²±°¯® ¬ «[
ـ  أشهر)  ثالثة  (فعدهتن  وهو  ـ  واخلربَ  املبتدأ  فحذف  أشهر)  ثالثةُ  ُنَّ  هتُ (فعدَّ أي: 
مفرد،  املحذوفَ  أنَّ  والظاهرُ  مفرد،  موقع  لوقوعهام  فا  ذِ حُ وإنام  عليه،  قبله  ما  لداللة 
عىل  معطوف   ( نَ ِضْ حيَ مل  (والالئي  وقوله:  كذلك)  نَ  ِضْ حيَ مل  (والالئي  والتقدير: 
)؟  قائِمٌ (أزيدٌ  جواب  يف   ( مْ عَ (نَ قولك:  بنحو  مثَّلَ  يُ أن  ىل  واألوْ  ،( نَ يئسْ (والالئي 

. ( ائمٌ دٌ قَ يْ مْ زَ عَ إذ التقدير: (نَ
(١) هذا البيت لقيس بن اخلطيم .
اللغة: الرأي :املراد هنا: االعتقاد.

اإلعراب: نحن: ضمري مبتدأ، خربه حمذوف: دل عليه ما بعده أي: نحن راضون، بام: جار وجمرور 
متعلق باخلرب املحذوف، عندنا: ظرف متعلق بمحذوف صلة، ما: والضمري مضاف إليه، وأنت: 
مبتدأ، بام: جار وجمرور متعلق براض، عندك: ظرف متعلق بمحذوف صلة ما، وضمري املخاطب 

مضاف إليه، راض، خرب، أنت،  والرأي: خمتلف: مبتدأ وخرب.
عليه،  لداللة خرب املبتدأ الثاين  اختصارا؛  حيث حذف اخلرب،  عندنا)،  بام  (نحن  فيه:  الشاهد 

وهذا شاذ، ألن األصل احلذف من الثاين لداللة األول.
(٢) سورة فصلت. اآلية: ٤٦.

(٣) سورة الطالق. اآلية: ٤.
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ا] [مواضع حذف اخلرب وجوبً

(ص)
(١) *** بـَر فُ اخلَْ ذْ الِبًا حَ ال غَ دَ لَوْ عْ بَ تقروَ ا اسْ نيٍ ذَ مِ يف نصِّ يَ ، وَ تْمٌ حَ
(٢) *** عْ ومَ مَ هُ فْ ـيَّنَتْ مَ اوٍ عَ دَ وَ عْ بَ )وَ نَعْ ا صَ مَ انِعِ وَ لُّ صَ ثْلِ ( كُ مِ كَ
(٣) *** ا ـبَـرَ ونُ خَ الٍ الَ يكُ ـبْلَ حَ قَ اوَ ـرَ مِ أضْ دْ  قَ هُ  ُ ربَ خَ ي  الذِ نِ  عَ
(٤) *** ـَمْ أَتَ يئـًا، وَ سِ بْدَ مُ يبِ الْعَ ْ مْكَرضَ كَ ِ ا بِاحلْ نُوطً قَّ مَ بْـيِينِيَ احلَْ  تَ

هُ يف أربعةِ مواضعَ :  فُ ذْ لُ ما يف هذه األبيات أن اخلرب جيب حَ (ش) حاصِ
) التقدير:  يْتُكَ ا ملبتدأ بعد (لَوال)، نحو: (لوال زيدٌ ألَتَ املوضع األول: أن يكون خربً
ا، كقوله:  )، واحرتز بقوله: (غالبًا) عام ورد ذكره فيه شذوذً يْتُكَ وجودٌ ألتَ دٌ مَ يْ الَ زَ (لَوْ
(١) بعد: ظرف متعلق، بحتم، لوال: قصد لفظه مضاف إليه، غالبا: منصوب عىل نزع اخلافض، 
حذف اخلرب: مبتدأ ومضاف إليه، حتم: خرب، ويف نص: الواو عاطفة، يف حرف جر، نص،  جمرور 
واجلار واملجرور متعلق، باستقر، ويمني: مضاف إليه، ذا: اسم إشارة مبتدأ، استقر: فعل ماض 
غالب  يف  لوال  بعد  حتم  اخلرب  وحذف  البيت:  وتقدير  خرب،  رفع  حمل  يف  واجلملة  مسترت،  وفاعله 

أحواهلا وهذا احلكم قد استقر يف نص يمني.
(٢) و بعد: الـواو عاطفة، بعد ظرف متعلق باستقر يف البيت السابق، وواو مضاف إليه، عينت: 
ومضاف  به،  مفعول  مع:  مفهوم  لواو  صفة،  واجلملة  فاعله،  وهي،  للتأنيث،  والتاء  ماض،  فعل 
إليه، كمثل: الكاف زائدة، مثل، خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك مثل، كل صانع: مبتدأ ومضاف 
إليه، و: حرف عطف، ما: جيوز أن تكون اسم موصول معطوف عىل كل، وجيوز أن تكون حرفا 
مصدريا هي وموصوهلا يف تأويل مصدر معطوف عىل كل، ومجلة، صنع: وفاعله املسترت ال حمل 

هلا صلة املوصول، وخرب املبتدأ حمذوف وجوبا.
(٣) وقبل: الواو عاطفة، قبل ظرف متعلق باستقر، حال: مضاف إليه، ال: نافية، يكون: مضارع 
ناقص، اسمه هو، خربا: خربه، واجلملة صفة حلال، عن الذي: جار وجمرور متعلق بخرب، خربه: 
مرا: ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق ونائب  مبتدأ ومضاف إليه، قد: حرف حتقيق، أُضْ

الفاعل هو، واجلملة خرب، ومجلة املبتدأ واخلرب، صلة الذي .
(٤) كرضيب: الكاف جارة لقول حمذوف، رضب، مبتدأ، والياء مضاف إليه، وهي فاعل، رضب، 
دَ هو: أي:  جِ والعبد: مفعوله، مسيئا: حال، وخرب املبتدأ مجلة حمذوفة، والتقدير: إذا كان، أي: وُ
العبد: مسيئا، وأتم: الواو عاطفة، أتم، مبتدأ، وهو مضاف إىل تبيني من تبييني: وتبيني مضاف، 
بمنوط:  متعلق  وجمرور  جار  باحلكم:  حال،  ا:  منوطً مفعوله،  احلق:  إليه،  مضاف  املتكلم  وياء 

والتقدير، أتم تبييني احلق إذا كان، أي :وجد هو: أي :احلق حال كونه منوطا باحلكم. 
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(١)

*** ر مَ عُ هُ  بْلَ قَ الَ  لوْ وَ أَبُوكَ  الَ  الِيدلَوْ قَ بِالْـمَ دٌّ  عَ مَ إِلَيْكَ  ألْقَتْ 
بْلَه) خرب.  فـ(عمر) مبتدأ، و(قَ

واجب  (لوال)  بعد  احلذف  أن  مِن  ـ  الكتاب  هذا  يف  املصنفُ  ذكره  الذي  وهذا 
إال قليال ـ هو طريقة لبعضِ النحويني، والطريقةُ الثانية: أن احلذف واجب دائامً وأن 

ل. وَّ ؤَ ما ورد من ذلك بغري حذف يف الظاهر مُ
ا  ا؛ فإن كان كونً يَّدً قَ ا مُ ا، أو كونً ا مطلقً والطريقة الثالثة: أن اخلرب: إما أن يكون كونً
كان  وإن   ، موجودٌ زيدٌ  لوال  أي:  ا)  ذَ كَ انَ  لَكَ دٌ  يْ زَ الَ  (لَوْ نحو:   ، هُ فُ ذْ حَ بَ  جَ وَ ا  طلقً مُ
بَ ذكره، نحو:  جَ ا؛ فإما أن يدلَّ عليه دليل، أوال، فإن مل يدل عليه دليل وَ يَّدً قَ ا مُ نً وْ كَ
نحو:   ، هُ فُ ذْ حَ وَ هُ  إثباتُ جاز  دليلٌ  عليه  دلَّ  وإن   ،( يْتُ أَتَ ما  إيلَّ  نٌ  ْسِ حمُ يدٌ  زَ (لوال 
 ،( نٌ إيلَّ ْسِ لكت) أي: (لوال زيد حمُ نٌ إليك؟ فتقول: (لوال زيد هلَ ْسَ أن يقال: هل زيدٌ حمُ

، وإن شئت أثبتَّه، ومنه قول أيب العالء املعري:  فإن شئت حذفت اخلربَ
(٢) *** بٍ ضْ عَ لَّ  كُ نْهُ  مِ بُ  عْ الرُّ يب  االَيُذِ لَسَ هُ  سكُ يُمْ دُ  الْغِمْ الَ  لَوْ فَ

(١) البيت أليب عطاء السندي.
اللغة: معد: هو معد بن عدنان، املقاليد: املفاتيح، واملراد هنا اخلضوع وامتثال أمر املمدوح.

إليه،  مضاف  والكاف  مبتدأ  أبوك:  األول،  لوجود  الثاين  امتناع  عىل  يدل  حرف  لوال:  اإلعراب: 
وخربه حمذوف وجوبا ولوال: الواو: حرف عطف، لوال حرف امتناع لوجود، قبله: ظرف متعلق 
: مبتدأ مؤخر، ألقت: فعل ماض، وتاؤه للتأنيث،  بمحذوف خرب مقدم، واهلاء مضاف إليه، عمرُ
إليك: جار وجمرور متعلق بألقت، معد: فاعل، واجلملة جواب لوال، باملقاليد: جار وجمرور متعلق 

بألقت.
الشاهد فيه: (ولوال قبله عمر): حيث ذكر خرب املبتدأ، مع وقوعه بعد لوال التي جيب حذف خرب 
ضَ عنه بجملة اجلواب، وال جيمع يف الكالم بني العوض واملعوض  وَّ املبتدأ الواقع بعدها، ألنه عَ

عنه، وقيل: إن اخلرب حمذوف؛ ألن قبله، ظرف متعلق بمحذوف حال، وال شاهد هنا.
 وهذه الطريقة هي رأي: مجهور النحاة، والفرق بني الطريقة األوىل والثانية أن ذكر اخلرب بعد لوال 
قليل عند أصحاب الطريقة األوىل، أما يف الثانية فإن ذكر اخلرب بعد (لوال) إما حلن إن كان الكالم 
ممن ال يستشهد بكالمهم، أو مؤول، أو شاذ، إن كان ممن يستشهد بكالمهم، ففي األوىل قليل، ويف 

الثانية شاذ.    
: الفزع، عضب، قاطع، الغمد، قراب السيف. = : يسيل، الرعبُ (٢) اللغة: يذيبُ
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وقد اختار املصنف هذه الطريقة يف غري هذا الكتاب.

) التقدير:  لَنَّ عَ كَ ألَفْ رُ مْ املوضع الثاين: أن يكون املبتدأ نَصا يف اليمني، نحو: (لَعَ
مِي) فعمرك: مبتدأ، وقسمي: خربه، وال جيوز الترصيح به. سَ كَ قَ رُ مْ (لعَ

مِي) وهذا ال يتعني أن يكون  سَ ) التقدير: (يمني اهللا قَ لَنَّ عَ نيُ اهللاِ ألَفْ مِ  قيل: ومثله (يَ
 ( كَ رُ مْ نيُ اهللاِ) بخالف ( لَعَ مِ مِي يَ سَ ا؛  جلواز كونه مبتدأ، والتقدير( قَ املحذوفُ فيه خربً
ا  هَ قُّ وحَ عليه،  دخلت  قد  االبتداء  الم  ألن  ا؛  خربً يكون  أن  يتعني  معه  املحذوف  فإن 

الدخول عىل املبتدأ.
 ( لَنَّ عَ ألَفْ اهللاِ  دُ  هْ (عَ نحو:  اخلرب،  حذف  جيب  مل  اليمني  يف  نصا  املبتدأ  يكن  مل  فإن 

ه. هُ وحذفُ : خربه، ولك إثباتُ َّ يلَ ) فعهد اهللا: مبتدأ، وعَ يلَّ د اهللاِ عَ هْ التقدير: (عَ
ل  جُ رَ لٌّ  (كُ نحو:  املعية،  يف  نصٌّ  هي  اوٌ  وَ املبتدأ  بعد  يقع  أن  الثالث:  املوضع 
حمذوف،  واخلرب  كل،  عىل  معطوف  (وضيعته)  وقوله:  مبتدأ،   : فكلُّ  ( ضيْعتُهُ وَ

رُ اخلربُ بعدَ واو املعيَّة. دَّ قَ يُ ) وَ انِ نَ ِ رتَ قْ تُهُ مُ ضيْعَ لٍ وَ جُ والتقدير: (كلُّ رَ
رجلٍ  كلٌّ   ( تُهُ يْعَ وضَ لٍ  جٌ رَ (كلُّ  معنى  ألن  اخلرب؛  تقدير  إىل  حيتاج  ال  وقيل: 
ورٍ  فُ صْ بَ ابن عُ ، واختار هذا املذهَ ، وهذا كالم تام ال حيتاج إىل تقديرِ خربٍ تُهُ يْعَ عَ ضَ مَ

يف رشح اإليضاح .
وبًا، نحو: (زيد وعمرو قائامن). جُ فإن مل تكن الواو نَصا يف املعية مل حيذف اخلرب وُ

، فعل وفاعل، منه: جار وجمرور متعلق بيذيب، كلَّ عضب: مفعول به،  = اإلعراب: يذيبُ الرعبُ
: مبتدأ، يمسكه: فعل مضارع ومفعوله،  مضاف ومضاف إليه، فلوال: حرف امتناع لوجود، الغمدُ
والفاعل هو، واخلرب هو مجلة، يمسكه، لساال: الالم واقعة يف جواب لوال، وسال فعل ماض، وألفه 

لإلطالق، والفاعل هو، واجلملة جواب لوال.
كون  اإلمساك  ألن  لوال؛  بعد  يمسكه  وهو  اخلرب  ذكر  حيث  يمسكه)  الغمد  فيه: (فلوال  الشاهد 

خاص، دل عليه دليل وهو املبتدأ؛ ألن شأن الغمد اإلمساك. واجلمهور عىل وجوب احلذف. 
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وهي  اخلرب،  دَّ  سَ مَ دَّ  سَ حالٌ  وبَعده  ا،  رً دَ صْ مَ املبتدأ  يكون  أن  الرابع:  املوضع 
يبِ  ْ ه، وذلك، نحو: (رضَ دَّ سَ ا؛ فيحذف اخلرب وجوبًا؛ لسدِّ احلال مَ ال تصلح أن تكون خربً
اخلرب،  دَّ  سَ مَ تْ  دَّ سَ حال  يئًا:  سِ ومُ له،  معمول   : والعبدَ مبتدأ،  فرضيب:  يئًا)  سِ مُ العبْدَ 
 ، االستقبالَ أردتَ  إذا  مسيئًا)  كان  إذا  العبد  والتقدير(رضيبِ  وجوبًا،  حمذوف   ُ ربَ واخلَ
الضمري  من  حال  فمسيئًا:  مسيئًا)،  كان  إذ  العبد  فالتقدير: (رضيب   َّ املُيضِ أردتَ  وإن 
. ِ ربَ املسترت يف (كان) املفرس بالعبد و(إذا كان) أو (إذ كان) ظرف زمان نائب عن اخلَ
التي  احلال  قبل  ر  دَّ قَ مُ املَحذوفَ   َ ربَ اخلَ أن  حال)عىل  (وقبل  بقوله:  املصنفُ  بَّهَ  نَ وَ

مَ تقريره. دَّ اخلربِ كام تقدَّ سَ تْ مَ دَّ سّ
ا عن املبتدأ  ا) عن احلال التي تصلح أن تكون خربً واحرتز بقوله: (ال يكون خربً
ائِام) فزيد: مبتدأ،  دٌ قَ يْ كَى األخفش ـ رمحه اهللا ! ـ من قوهلم: (زَ املذكور، نحو: ما حَ
فتقول:  ا؛  خربً تكون  أن  تصلح  احلال  وهذه   ( قائامً والتقدير: (ثبت  حمذوف،  واخلرب: 
يئًا) فإن احلال  سِ بْدَ مُ يبِ العَ ْ (زيد قائم) فال يكون اخلرب واجبَ احلذف، بخالف (رضَ
 ( يئٌ سِ يبِ العبدَ مُ ا عن املبتدأ الذي قبلها؛ فال تقول: (رضَ فيه ال تصلح أن تكون خربً
ء،  واملضاف إىل هذا املصدر حكمه كحكم املصدر،  يسِ ألن الرضبَ ال يوصف بأنه مُ
واحلق:  إليه،  مضاف  وتبييني:  مبتدأ،   : فأتمُّ  ( مِ كَ بِاحلِ ا  نُوطً مَ قَّ  احلَ تبييني  مُّ  (أتَ نحو: 
قَّ إذا كان ـ  ، والتقدير: (أتمُّ تبييني احلَ دَّ خربِ أَتَمُّ سَ دَّ مَ ا: حال سَ مفعول لتبييني، ومنوطً
) ، وملْ يذكر املصنف املواضع التي حيذف فيها املبتدأ وجوبًا،  مِ كَ ا باحلِ أو إذ كان ـ منوطً

ا يف غريِ هذا الكتاب أربعة. هَ دَّ وقد عَ
ا] [مواضع حذف املبتدأ وجوبً

 ،( يمُ رِ دٍ الكَ يْ تُ بِزَ رْ رَ املوضع األول: النعتُ املقطوعُ إىل الرفع: يف مدح، نحو: (مَ
كِنيُ ) فاملبتدأ  دٍ املِسْ يْ تُ بِزَ رْ رَ م، نحو: (مَ حُّ )، أو تَرَ بِيثُ دٍ اخلَ يْ تُ بِزَ رْ رَ أو ذم، نحو: (مَ
وهو  اخلبيث،  وهو   ، الكريمُ (هو  والتقدير:  وجوبًا،  ا  ونحـوهَ املُثُل  هذه  يف  حمذوف 

.( املسكنيُ
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 ، لُ زيدٌ جُ مَ الرَّ )، نحو: (نِعْ مَ أو بِئسَ املوضع الثاين: أن يكون اخلرب خمصوص (نِعْ
 ( دٌ يْ وَ زَ انِ ملبتدإٍ حمذوف وجوبًا، والتقدير: (هُ َ ربَ و) فزيد وعمرو: خَ مرٌ لُ عَ جُ وبِئسَ الرَّ

أي: املمدوح زيد، (وهو عمرو أي: املذموم).
تِي:  ) ففي ذمْ لَنَّ عَ تي ألَفْ كَى الفاريسِ من كالمهم: (يف ذِمَّ املوضع الثالث: ما حَ
أشبهه،  ما  وكذلك:   ( نيٌ مِ يَ تِي  ذِمَّ (يفِ  والتقدير:   ، احلذفِ واجبِ  حمذوف  ملبتدأ  خرب 

وهو ما كان اخلرب فيه رصحيًا يف القسم.
يلٌ )،  ٌ مجَ ربْ ، نحو: (صَ نَابَ الفعلِ ا نائبًا مَ املوضع الرابع: أن يكون اخلرب مصدرً
) فصربي: مبتدأ، وصرب مجيل: خربه، ثم حذف املبتدأ ـ  ِيلٌ ٌ مجَ ربْ ي صَ ِ ربْ التقدير: (صَ

ا. ي) ـ وجوبً ِ ربْ الذي هو (صَ
[جواز تعدد اخلرب]

(١) *** ا ـثَـرَ ِ أَوْ بِأَكْ نَنيْ وا بِاثْ بـَرُ أخْ اوَ ـرَ عَ اةٌ شُ َ مْ رسَ ـهُ دٍ كَ احِ نْ وَ عَ (ص) 
عطف،  حرف  بغري  الواحد  املبتدأ  خرب  تعدد  جواز  يف  النحويون  اختلف  (ش) 
از ذلك، سواء كان  وَ فذهب قومٌ ـ منهم املصنفُ ـ إىل جَ  ( نحو: (زيد قائمٌ ضاحكٌ
ا كذلك،  ) أمْ مل يكونَ زّ ) أي: (مُ امِضٌ وٌ حَ لْ ، نحو: (هذا حُ دٍ احِ ٍ وَ ربَ عْنى خَ اخلربانِ يفِ مَ
 ٍ ربَ انِ يف معنى خَ َ ربَ دُ اخلربُ إال إذا كان اخلَ دَّ تَعَ هم إىل أنه ال يَ بَ بعضُ هَ كاملثال األول، وذَ
؛ فإن جاء من لسان العرب يشء بغري عطف  َ العطفُ ، فإن مل يكونا كذلك تَعَنيَّ دٍ احِ وَ

رَ له مبتدأ آخر؛ كقوله  تعاىل: نث ~    ے        ¡  ¢  £    ¤ ¥  مث(٢). دِّ قُ
وقول الشاعر: 

(٣) *** تِّي بَ ا  ـذَ ـهَ فَ بَتٍّ  ا  ذَ يَكُ  نْ  تـيمَ ـشَ ــيِّفٌ مُ ــصَ ــيِّظٌ مُ ــقَ   مُ
جار  بأكثرا:  حرف عطف،  أو:  جار وجمرور متعلق به،  باثنني:  فعل وفاعل،  وأخربوا:   (١)
وجمرور، معطوف عىل ما قبله، عن واحد: جار وجمرور متعلق بأخرب، كهم: الكاف جارة لقول 
حمذوف متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، هم مبتدأ، رساة: خرب أول، شعرا: خرب ثان، واجلملة 

يف حمل نصب مقول القول املقدر أي :وذلك كائن كقولك: ، هم رساة شعرا.
(٢) سورة الربوج. اآليتان: ١٤: ١٥.

(٣) قائله رؤبة بن العجاج، =
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وقوله: 

(١) *** يتَّقِي وَ  ، تَـيْـهِ لَ ـقْ مُ   بإحدَ نَامُ  ائِمُيَ نَ ظَانُ  قْ يَ وَ  هْ فَ املنايا     رَ بأخْ
انِ  َ ربَ ، كأنْ يكون اخلَ دُ اخلرب إال إذا كان من جنسٍ واحدٍ تَعدَّ م أنه ال يَ هُ وزعم بعضُ
 .( كَ حِ ضَ قام  (زيدٌ  نحو:  مجلتني،  أو   ،( كٌ احِ ضَ ائِمٌ  قَ دٌ  يْ (زَ نحو:  مفردين،  مثالً 
 ( كَ حِ رُ مجلةً فال جيوز ذلك؛ فال تقول: (زيدٌ قائِمٌ ضَ ا واآلخَ فأما إذا كان أحدمها مفردً
ا،  ثريً ه جتويزُ ذلك كَ بِنيَ للقرآن الكريم وغريِ ، ويقع يف كالم املُعرِ هكذا زعم هذا القائلُ
ثانيًا،  ا  خربً (تسعى)  كونَ  جوزوا   (٢) dمث   c  b  a نث  تعاىل:  قوله   ومنه 

. وال يتعني ذلك؛ جلواز كونه حاالً
* * *

= اللغة: بت :كساء غليظ مربع، وقيل طيلسان من خز. 
املعنى: إن يل كساء حيميني صيفا وشتاء، أي :الدهر كله.

الرشط،  فعل  جمزوم  ناقص  مضارع  يك:  مبتدأ،  رشطية  أو  مبتدأ،  موصول  نْ :اسم  مَ اإلعراب: 
واسمه ضمري، يعود عىل من، ذا :خرب يك، وبت: مضاف إليه واجلملة من يك واسمها وخبـرها 
نْ رشطية، وزائدة إن قدرهتا  يف حمـل جزم صلة، فهذا: الفاء واقعة يف جواب الرشط إذا قدرت مَ
مصيف:  مقيظ،  إليه،  مضاف  وياؤه  خرب  بتي:  مبتدأ،  إشارة  اسم  وذا  تنبيه،  حرف  ها،  موصولة، 
: نْ مشتي: أخبار متعددة ملبتدأ واحد وهو اسم اإلشارة، واجلملة من املبتدأ وخربه: خرب املبتدأ، مَ

يف حالة املوصولية، ويف حمل جزم يف حالة الرشطية جواب ومجلة الرشط خرب، من الرشطية.
عاطف  غري  من  واحد  ملبتدأ  متعددة  أخبار  فهي  مشتي)  مصيف  مقيظ  بتي  (فهذا  فيه:  الشاهد 

ا.  ا وتنكريً الختالفهام، وال يمكن أن يكون الثاين نعتًا لألول ؛ الختالفهام تعريفً
(١)  البيت حلميد بن ثور اهلاليل. 

اللغة: مقلتيه: عينيه، املنايا: املوت.
اإلعراب: ينـام: فعـل مضـارع، فاعلـه،هو بإحد: جار وجمرور متعلق بينام: إحد: مضاف، 
ومقلتيه: مضاف ومضاف إليه، ويتقي: الواو عاطفة، يتقي مضارع فاعله هو، واجلملة معطوفة عىل 
مجلة ينام، بأخر: جار وجمرور متعلق بيتقي، املنايا: مفعوله، فهو يقظان: مبتدأ وخرب، نائم: خرب ثان.

الشاهد فيه: (فهو يقظان نائم) حيث أخرب عن مبـتدأ واحد بخربين دون عطف الثاين.
(٢) سورة طه. اآلية: ٢٠.
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أسئلة ومترينات
به مجلةٍ فيام  ا أو مجلةً أو شِ نْ حيثُ كونُه مفردً ه مِ ١ - عنيِّ خربَ املبتدأ وبنيِّ نوعَ

يأتى :
  L  K  J  I  H  G  F   E نث   :  ۵ قوله   ( أ   )

ON M مث [األنفال من:٤٢] .
مث     (  '  &  %  $  #    "  ! نث   :  ۵ قوله  (ب) 
[األنبياء:١] .

ائِي ،  دَ اءُ رِ يَ ِ  ، والكِربْ ارِ زُّ إزَ قُولُ اهللاَُّ ۵ : العِ ولِ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : « يَ سُ ( جـ) قول رَ
تُهُ » . بْ ذَّ امَ عَ نِي فِيهِ ازَ عَ نْ نَ مَ فَ

اءُ نَّةِ ، والبَذَ نُ ىفِ اجلَ نِ ، واإليامَ نَ اإليامَ يَاءُ مِ ولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : « احلَ سُ ( د ) قول رَ
اء ىفِ الناَّرِ » . فَ اء ، واجلَ فَ نَ اجلَ مِ

كم ، والبحرُ وراءَكم » . (هـ) قول أحدِ القادةِ جلنودِه : « العدوُّ أمامَ
( و ) قول الرشيف املرتىض :

*** قةٌ فرِّ والعمرُ يذهبُ واأليامُ ختتلسُاملرءُ جيمــعُ والدنيــا مُ
مِ . كَ زيدَ بنِ احلَ (ز) قول يَ

*** ــهُ ــلَ ــيُ يـــرصعُ أهْ ــغْ ــبَ يْمُال وخِ ــهُ  ــعُ ــرتْ مَ ــمُ  والــظُّــلْ
والتأخري التقديمِ  حيثُ  نْ  مِ ه  مَ كْ حُ رْ  واذكُ  ، يأتى  فيام  املبتدأ  خربَ  عنيِّ   -  ٢

مع التعليل :
( أ ) قوله ۵ :  نث p    o n   m l     k j i h g مث   [ص : ٢٣] .

(ب) قوله ۵ : نث  K      J I     H G F  مث [غافر : ١٠] .
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(جـ) قول أبى دالمة :

*** ا عَ تَمَ يَا إذا اجْ نْ ينَ والدُّ نَ الدِّ سَ لِما أحْ جُ رَ واإلفْالسَ بِالرَّ فْ بَحَ الكُ وأقْ
: ( د ) قول الكميت بن زيد األسد

*** نــا كَالمُ اةِ  ــدَ اهلُ النَّبِيــنيَ  نَفعَلُكالمُ  اجلاهليَّــةِ  أهــلِ  وأفعالَ 
م . نْ إىل الناسِ يَستعِبدْ قلوهبَ سِ نْ حيُ (هـ) مَ

ة ، وىف العجلةِ الندامةُ . ( و ) ىف التأنِّى السالمُ
ةٌ . لُ شنيٌ ومرضَ هْ مُ زينٌ ومنفعةٌ ، واجلَ لْ (ز) العِ

٣ - عنيِّ الرابطَ جلملة اخلرب فيام يأتى :
( أ ) قوله ۵ : نث 8 9 : ; >مث [الزمر : ٢٣] .

(ب) قوله ۵ : نث z  y } | { ~ ے ¡ 
¢ £    ¤ ¥ مث [الواقعة: ٩،٨] .

نَبٍ »(١) . رْ يحُ زَ يحُ رِ نَبٍ ، والرْ سُّ أرْ ي املَسُّ مَ جِ وْ (جـ) قول امرأةٍ يف زوجها : « زَ
لُ ذلكَ أساسُ املُلكِ . دْ ( د ) العَ

مَ القائدُ . (هـ) خالدُ بن الوليدِ نِعْ
ح الشاهدَ فيام يأيت : ٤ - وضِّ

*** نًا عَ ا ظَ وْ ى أمْ نَوَ لْمَ مُ سَ وْ اطِنٌ قَ طَنَاأقَ نْ قَ يْشُ مَ يبٌ عَ عَجِ نُوا فَ ظْعَ إنْ يَ
*** تُامَ أنْ ي  ــدِ هْ بِعَ افٍ  وَ مــا   َّ لييلَ أُقاطِعُخَ نْ  مَ ىلَ  عَ يلِ  ونا  تَكُ  ْ ملَ إذا 
*** ةٍ قَ لُّ ذِي مِ دَ كُ طِبارٌ ألوْ ال اصْ نِلَوْ ــنَّ لِلظَّعَ اهُ طَايَ لَّتْ مَ ــتَقَ ملََّا اسْ
*** نــا ناتُ وبَ  ، نائِنــا  أبْ ـو  نـُ بَ نُونــا  دِبَ ــالِ األباعِ جَ ناءُ الرِّ ــنَّ أبْ نُوهُ بَ

بٌ من الطِّيبِ . ْ نَبُ  رضَ رْ (١) الزَّ
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ب اجلملَ اآلتية : ٥ - أعرِ

( أ ) قال ۵ : نث R Q P O مث [الرمحن: ٢٦] .
(ب) قال ۵ : نث o n m مث [الرمحن: ٥٤] .

. « (جـ) قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص : « إنَّام األعاملُ بالنيات وإنَّام لكلِّ امرئ ما نو

لِقَ له . ٌ ملِا خُ يرسَّ فىل .          (هـ) كلّ مُ ليا خريٌ مِن اليدِ السُّ ( د ) اليدُ العُ
نْ أحبَّ . عَ مَ نقطعِ .         (ز) املرءُ مَ نْ كثريٍ مُ ( و ) قليلٌ دائمٌ خريٌ مِ

بْغِضُ كلَّ ما يَشنيُ املروءةَ . (حـ) املرءُ العاقلُ يُ
نْ أنْ آخذَ لِلْمعروفِ ثمنًا . (ط) لَلْموتُ أهونُ عىلَّ مِ

ل اخلرب املفرد إىل مجلة ، فيام يأيت  ٦ - حوِّ
فتان .                              (ب) املجتهدون متفوقون . ثَقَّ ( أ ) الفاطمتان مُ

(جـ) املؤمن كريم اخللق .                             (د) نبيُّنا رشيف النسب .
ملة إىل مفرد ، فيام يأتى  ل اخلرب اجلَ ٧ - حوَّ

( أ ) نبينا أصله كريم .                                   (ب) الكتاب أسلوبه مجيل .
(جـ) البنت البارة تساعد أمها .                     (د) القرآن حفظه سهل .

ه . (هـ) املسلمُ يكرم أباه وأمَّ
ل اجلمل الفعلية اآلتية إىل مجل اسمية ، مع تغيري ما يلزم : ٨ - حوِّ

( أ ) يتقدم الطالبُ عىل الطالبات ىف الدخول .
بُ األمهاتُ أوالدهنَّ . (ب) حتُ

(جـ) مل يكرم املعلمون الطالبَ املهملني .
( د ) يتكفَّل الوالدان برتبية األبناء .
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٩ - ( اجلنود - العِلْم - مرسورات - متفتحتان ) .

من  كال  واجعل   ، بمفرد  الثانية  وعن   ، مجلة  بخرب  األوىل  الكلمة  عن  أخرب 
ا عن مبتدأ مناسب . الثالثة واألخرية خربً

١٠ - مثِّل ملـا يأيت يف مجل مفيدة ، مع الضبط بالشكل :
( أ ) مبتدأ جيب تقديمه عىل اخلرب ؛ حتى ال يلتبس باخلرب .

(ب) مبتدأ جيب تقديمه عىل اخلرب ؛ حتى ال يلتبس بالفاعل .
(جـ) خرب جيوز تقديمه عىل املبتدأ وتأخريه .

( د ) مبتدأ له حق الصدارة .
(هـ) مبتدأ جيب تأخريه ؛ ألنه متصل بضمري يعود عىل بعض اخلرب .

( و ) مبتدأ واقع بعد (لوال) واخلرب كون عام .
ا لغرض الرتحم . ( ز ) خرب يكون نعتًا مقطوعً
( ) أو (بِئْسَ مَ ا لـ (نِعْ (حـ) خرب يكون خمصوصً

(ط) مبتدأ معطوف عليه بواو هي نصٌّ يف املعية .
ر املحذوف ، واذكر نوعه ، وحكم حذفه فيام يأيت : ١١ - قدِّ

ه .                      (ب) احلمدُ هللاِ العظيمُ الشأن . ( أ ) والدُ زيدٍ صادقٌ وأمُّ
(جـ) يف ذمتي ألتصدقن بفضل ماىل .      (د) لوال املاءُ هللك الناس .
منَّ املسكنيَ .              (و) عهدُ اهللا ألتقننَّ عميل . رِ (هـ) لعمرُ اهللاِ ألُكْ

ملة الصحيحة ، وعالمة (×) أمام اجلملة اخلطأ ، ١٢ - ضع عالمة (√) أمام اجلِ
فيام يأيت :

[١٤  : [الربوج  مث    ¢   ¡ ے             ~ نث    :  ۵ قوله  يف  (الودود)   ( أ   )
                      خربٌ ثانٍ .                                                                                                               (                    )
(ب) لوال األستاذ شارحٌ لك النحوَ ما استقام لسانُك .                  (                    )



ـ   ١٨٨   ـ
ا ال عامد هلا .                  (                    ) (جـ) لعمرُ اهللا قسمي إنَّ العلمَ لريفعُ بيوتً
( د ) يف ذمتي قسم ألحافظنَّ عىل الصالة .                                      (                    )
نُقي ألجتهدنَّ يف درويس .                                                  (                    ) (هـ) يف عُ
( و ) كلُّ شيخ وأسلوبُه مقرتنان .                                                      (                    )
ا .        (                    ) ( ز ) جيوز أن خيرب عن املبتدأ الواحد بخربين فصاعدً

١٣ - يقع اخلربُ مجلةً . فمتى حيتاج إىل رابط ؟ ومتى ال حيتاج ؟ وضح إجابتك 
باألمثلة .

املبتدأ  عن  اخلرب  تأخريُ  فيهام  جيب  موضعني   - التمثيل  مع   - اذكر   -  ١٤
نِ جيب فيهام تقديمُ اخلرب عىل املبتدأ . وآخريَ

 ، ا  وجوبً املبتدأ  حذف  مواضع  من  موضعني   - التمثيل  مع   - اذكر   -  ١٥
ا . وآخرين من مواضع حذف اخلرب وجوبً

١٦- عرف املبتدأ، واذكر أقسامه، مع التمثيل.
١٧- متى يستغني املبتدأ عن اخلرب؟ وما رشط ذلك؟ مثل ملا تذكر.

١٨- أعرب ما يأيت: 
( أ ) أقائم املحمدان؟   ـ   أقائم أبواه حممد؟  ـ    ما حممد قائم وال قاعد.

(ب) اذكر الشاهد يف األبيات اآلتية : 
*** واحلــــزنغــيــر مــأســوف عىل زمن بالـهـم  ينقـــيض   -
*** ياالفـخيـر نحن عند الناس منكم قال:  ب  املثوِّ الداعي  إذا   -
*** ملغيا تك  فال  هلب  بنو  مـرتخبري  الطري  إذا  هلبي  مقـالة   -

ومتى  اخلرب؟  مسد  سد  فاعالً  بعده  وما  مبتدأ  الوصف  إعراب  يتعني  متى   -١٩
ا؟ ومتى جيوز فيه الوجهان؟ مثل لكل  ا وما بعده مبتدأ مؤخرً ا مقدمً يتعني إعرابه خربً

 x w v ما تذكر وما الوجه الصحيح إلعراب الوصف يف قوله  تعاىل : نث
z y  }| مث؟ [سورة مريم . اآلية: ١٤٦] وملاذا؟



ـ   ١٨٩   ـ
٢٠- أي اجلملتني صحيح، وأهيام غري صحيح؟ وملاذا؟

أقائمون حممد؟       ـ  أقائم املحمدون؟.
مسوغات  من  أربعة  اذكر  هبا؟  االبتداء  يصح  ومتى  بالنكرة؟  يبتدأ  ال  ملاذا   -٢١

االبتداء بالنكرة مع التمثيل.
٢٢- اذكر الشاهد فيام يأيت وأعرب ما حتته خط: 

*** فـثـوب لبـست وثـوب أجــرفـأقبلت زحـفا عىل الركبـتـني 
*** فدعاء قد حلبت عيل عشـاريكم عـمـة لك يا جـريـر وخـالةٌ

٢٣- املبتدأ فيام يأيت نكرة، فام املسوغ لذلك؟
تَطرف ننبذه ـ لوال حياء لعمت الرذيلة. نْ يَ هل فتى فيكم؟ ـ مَ

 V نث   ،[١٣٠ اآلية:  الصافات.  2مث[سورة   1  0  / نث  تعاىل:  قال   
Z Y   X Wمث [سورة البقرة. اآلية:٢٢١].

٢٤- ارشح بيت ابن مالك اآليت مستنتجا ما فيه من أحكام: 
*** بالنكره: االبتــدا   جيــوز  مــا مل تفــد كعند زيــد نمرهوال 

٢٥- اذكر موضع الشاهد فيام يأيت، وأعرب ما حتته خط: 
*** بكنـه ذلك          عــدنـان وقـــحطانقومي ذرا املجد بانوها وقد علمت
*** فأنت لد بحبـوحة اهلـون كائـنلك العز إن مــوالك عــز وإن هين

ا فيام يأيت:  ٢٦- ( أ ) عني الرابط، ونوعه، يف كل مجلة وقعت خربً
ـ حممد قام أبوه    ـ     القارعة ما القارعة؟

ـ األزهري نعم الطالب.
(ب) اخلرب فيام يأيت مجلة ال حتتاج إىل رابط فلامذا؟

ـ نطقي اهللا حسبِي ـ قويل : ال إله إال اهللا.
 ٢٧- قال ابن مالك : 

*** عــن جثــة وإن يفــد فأخرباوال يكون اســم زمــان خربا 
عن  الزمان  بظرف  اإلخبار  جيوز  متى  مبينا:  السابق  مالك  ابن  بيت  ارشح 

الذات؟ مع التمثيل.



ـ   ١٩٠   ـ
٢٨- يف اجلمل اآلتية تقدم اخلرب عىل املبتدأ وجوبا، اذكر السبب يف ذلك: 

يف الدار امرأة ـ يف املصنع صاحبه ـ أين من تربع بامله؟
ما لنا إال اتباع أمحد.

٢٩- (أ) متى جيوز حذف املبتدأ أو اخلرب جوازا؟ مع التمثيل.
(ب) عني املحذوف يف قوله  تعاىل: 

  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬ نث» 
¸ º  ¹« مث [سورة الطالق. اآلية:٤].

٣٠- يف األمثلة اآلتية حذف اخلرب وجوبا. بني السبب يف ذلك:
 ـ  لوال عناية اهللا لنجح املجرمون ـ يمني اهللا ألدافعن عن احلق.

ـ  كل عامل وصنعته ـ كل طالب وكتبه.
٣١- رضيب العبد مسيئا ـ زيد قائام

، األويل تسد مسد اخلرب، والثانية ال تصلح لذلك، فلامذا؟. مسيئًا،  قائام : تعربان حاالً
٣٢- اذكر موضع الشاهد يف األبيات اآلتية، وأعرب ما حتته خط: 

*** أبوه، وال كانت كليب تصاهرهإلـى ملك مـا أمـه من حمـارب  -
*** وبنـاتنــا أبنـائنـا،  بنـو  بنوهن أبناء الرجـــال األبـاعـدبنـونا   -
*** فلوال الغـمـد يمسكه لســــااليذيب الرعب منه كل عـــضب  -
*** بأخـر املنايا فهو يقظان نائـمينام بإحد مقـلـتـيـه ويتــقي  -

  L نث  اآلية:٢٣]  فاطر.  [سورة  مث   F    E  D   C نث  تعاىل:  قال   -٣٣
ON M مث [سورة األنفال. اآلية:٤٢]



ـ   ١٩١   ـ
¹ مث [سورة الرعد. اآلية:٢٦] نث _̀    ̧   ¶   μ  ́³ ² نث

cb  a مث [سورة البقرة. اآلية:١٨٤] 
 املؤمنون أخالقهم فاضلة، العلامء يسامهون يف حضارة الدولة.

عنيِّ فيام سبق املبتدأ واخلرب. ثم اذكر نوع اخلرب. والرابط إن كان اخلرب مجلة.
* * *



ـ   ١٩٢   ـ

نواسخ االبتداء

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يُميز بني أقسام نواسخ االبتداء.ـ ١
يعدد األفعال الناسخة لالبتداء .ـ ٢
يوضح عمل كان وأخواهتا حال دخوهلا عىل املبتدأ واخلرب.ـ ٣
يُميز بني كان وأخواهتا من حيث رشوط عملها.ـ ٤
يعدد رشوط األفعال الناسخة لالبتداء.ـ ٥
يوجه الشواهد الواردة يف األفعال الناسخة لالبتداء (كان وأخواهتا).ـ ٦
يُميز من خالل األمثلة بني (دام) العاملة وغري العاملة.ـ ٧
يُميز بني كان وأخواهتا من حيث الترصف وعدمه.ـ ٨
 يفصل القول يف ترتيب خرب كان معها ومع اسمها.ـ ٩

 حيدد األقسام التي ال جيوز فيها تقديم اخلرب عىل ما النافية.ـ ١٠
 يوضح حكم تقديم خرب ليس عليها.ـ ١١
 يُميز بني كان وأخواهتا من حيث متامها أو نقصاهنا.ـ ١٢
 يستخرج كان التامة من األمثلة.ـ ١٣
 يُمثل لكان الناقصة بأمثلة.ـ ١٤
 يوضح حكم تقديم معمول اخلرب عىل االسم.ـ ١٥
 يوجه الشواهد الواردة يف تقديم معمول اخلرب عىل االسم.ـ ١٦



ـ   ١٩٣   ـ

حيدد ما ختتص به كان دون أخواهتا.ـ ١٧
يُميز يف األمثلة بني كان التامة والناقصة والزائدة.ـ ١٨
يوجه الشواهد الواردة فيام ختتص به كان دون أخواهتا.ـ ١٩
يعدد مواضع حذف كان مع اسمها وبقاء خربها.ـ ٢٠
يستخرج كان حمذوفة مع اسمها وبقي خربها يف األمثلة والنصوص.ـ ٢١
يعلل حذف كان وحدها يف األمثلة.ـ ٢٢
يستخرج كان حمذوفة يف األمثلة والنصوص.ـ ٢٣
حيدد رشوط حذف النون من مضارع كان.ـ ٢٤
يعلل لتسمية األفعال الناسخة هبذا االسم.ـ ٢٥
 يوضح مواضع جواز تقديم خرب كان وأخواهتا عليها.ـ ٢٦
 يستخرج من األمثلة ما يمتنع فيه تقديم خرب ليس عليها.ـ ٢٧
 يُميز بني مواضع حذف نون مضارع كان وامتناع حذفها.ـ ٢٨
 يعرب مجالً توضح عمل كان وأخواهتا ورشوط عملها.ـ ٢٩
 يتقن قراءة ألفية ابن مالك.ـ ٣٠
 يستخرج القواعد املتضمنة يف ألفية ابن مالك.ـ ٣١
 يوضح نوع كان يف األمثلة من حيث الزيادة والتامم والنقصان.ـ ٣٢
 هيتم بدارسة نواسخ االبتداء.ـ ٣٣
 حيرص عىل تعلم قواعد اللغة العربية.ـ ٣٤
 يدرك دور القواعد يف تذوق اللغة وفهمها.ـ ٣٥
 يقبل عىل إجابة تدريبات القواعد النحوية.ـ ٣٦
 هيتم بقراءة ألفية ابن مالك قراءة صحيحة.ـ ٣٧



ـ   ١٩٤   ـ

كان وأخواهتا 
[عملها ورشطها ومعانيها]

(ص)
(١) *** ْ ربَ اخلَ ، وَ امً ا اسْ انَ املُبْتَدَ عُ كَ فَ رْ ـرتَ ـمَ ا عُ ـيِّـدً ، ككانَ سَ ـبُهُ نْـصِ   تَ
(٢) *** ـا  ـبَحَ ى أَصْ حَ انَ ظَلَّ بَاتَ أَضْ كَ اكَ حَ الَ بَرِ ، زَ ارَ ليْسَ ى وصَ سَ أَمْ
(٣) *** هْ عَ بَ ي األرْ ذِ هَ ، وَ كَّ انْفَ ، وَ تِئَ هفَ تبعَ مُ لنفيٍ  أوْ  يِ  فْ نَ بْهِ  لشِ
(٤) *** ـا) ـا (بِمَ بُوقً ـسْ امَ مَ انَ دَ ثْلُ كَ مِ اوَ َ مهَ يبًـا دِرْ ـصِ تَ مُ مْ أَعطِ مـَا دُ كَ

ر نواسخ االبتداء.  عَ يف ذكْ َ غَ من الكالم عىل املبتدأ واخلرب رشَ رَ (ش) ملا فَ

(١) ترفع: فعل مضارع، كان: قصد لفظه: فاعل، املبتدأ :مفعول به، اسام: حال من قوله املبتـدأ، 
وتنصب  والتقدير:  بعده  املذكور  يفرسه  حمذوف  لفعل  به  مفعول  اخلبـر  عاطفـة،  الواو  واخلرب: 
كان  عىل  يعود  هي  تقديره:  جوازا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع،  فعل  تنصب  تنصبه:  اخلرب، 
والضمري البارز املتصل مفعول به، واجلملة ال حمل هلا تفسريية، ككان: الكاف جارة لقول حمذوف، 
واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب مبتدأ حمذوف، أي :وذلك كائن كقولك، كان: فعل ماض 

ا: خرب كان مقدم، عمر: اسمها مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، وسكن للوقف. ناقص، سيِّدً
لفظه  قصد   : ظلَّ لفظه،  قصد  هنا  وكان  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  ككان:   (٢)
ا: مبتدأ مؤخر، بات، أضحى، أصبحا، أمسى، وصار، ليس، زال، برحا: كلهن معطوفات  أيضً

عىل ظل بإسقاط حرف العطف مما عدا اخلامس.
(٣) فتئ، وانفك: كلهن معطوفات عىل، ظلَّ بإسقاط حرف العطف يف أكثرهن، وهذي: الواو 
استئنافية، ها حرف تنبيه مبني ال حمل له من اإلعراب: وذي: اسم إشارة مبتدأ، األربعة: بدل من 
اسم اإلشارة أو عطف بيان، أو نعت، لشبه: جار وجمرور متعلق بقوله: متبعة اآليت، وشبه مضاف 
ونفي: مضاف إليه، أو :حرف عطف، لنفي :جار وجمرور معطوف عىل اجلار واملجرور السابق، 

: خرب املبتدأ الذي هو اسم اإلشارة .                                 هْ تْبَعَ مُ
مبتدأ  ا:  أيضً لفظه  دام :قصد  إليه،  مضاف  لفظه  قصد  كان:  مضاف،  وهو  مقدم  خرب   : ثْلُ مِ  (٤)
مؤخر، مسبوقا: حال من دام، بام: الباء حرف جر، وما: قصد لفظه جمرور بالباء، واجلار واملجرور 
فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعْل  اعط:  حمذوف،  لقول  جارة  الكاف  كأعط:  بمسبوقا،  متعلق 
ظـرفية،  مصـدرية  ما:  املحتاج،  طِ  أَعْ والتقدير،  حمذوف،  األول  ومفعوله  أنت  تقديره:  وجوبا 
دمـت :فعـل ماض ناقص، والتاء ضمري املخاطب اسمه، مصيبا :خربه، درمها: مفعول ثان ألعط.



ـ   ١٩٥   ـ
 ، بةِ املقارَ وأفعالُ  وأخواهتا،  كان  فاألفعال:  وحروف؛  أفعال،  قسامن:  وهي 

ا، وال التي لنفي اجلنس، وإنَّ وأخواهتا. : ما وأخواهتُ َا، واحلروفُ وظَنَّ وأخواهتُ
ا، إال (ليس)، فذهب اجلمهور  ا أفعالٌ اتفاقً هَ فبدأ املصنفُ بذكر كان وأخواهتا، وكلُّ
ريْ ـ يف أحد قوليه ـ إىل  قَ لَيْهِ ـ وأبو بكر بن شُ وْ إىل أهنا فعل، وذهب الفاريسِ ـ يف أحد قَ

. أهنا حرفٌ
ا هلا. امً هلا، واملنصوبُ هبا خربً وهي ترفع املبتدأ، وتنصب خربه،  ويسمى املرفوعُ هبا اسْ
ظل،  كان،  وهي:  رشط،  بال  لَ  مَ العَ هذا  يعمل  ما  منها  قسامن:  األفعالُ  وهذه 
لَ إال  مَ وبات، وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس، ومنها ما ال يعمل هذا العَ
بْهُ  ا، أو شِ ، وهو قسامن: أحدمها ما يشرتط يف عمله أن يسبقه نَفيٌ لفظًا أو تقديرً برشطٍ
 ،( ، وفتئ، وانفك؛ فمثالُ النفي لفظًا: (ما زال زيدٌ قائامً حَ ، وهو أربعة: زال، وبَرِ يٍ فْ نَ
ا: قوله تعاىل: نث ½ ¾ ¿ Á Àمث (١) أي:ال تفتؤ،  ومثالُه تقديرً
بِدون  ذف  احلَ ذَّ  شَ وقد  الكريمة،  كاآلية  مِ  القَسَ بعد  إال  ا  قياسً معها  النايف  ذف  حيُ وال 

، كقولِ الشاعر:  القَسمِ
(٢) *** ـي مِ وْ امَ اهللاُ قَ ـــا أَدَ حُ مَ أَبْـــرَ اوَ يـدً ِ جمُ ـا  نْتَطِقــً مُ اهللاِ  ـــدِ  مْ بِحَ

(١) سورة يوسف: اآلية: ٨٥.
(٢) البيت خلداش بن زهري.

ا، والنطاق: احلزام الذي يشد به الوسط، وحيتمل أنه أراد أن يقول قوال  ا نطاقً ا : البسً نْتَطِقً اللغة: مُ
ذكرنامها  اللذين  املعنيني  عىل  جيري  امليم:  بضم  جميدا:  :ناطقا،  أي  قومه،  عىل  الثناء  يف  ا  مستجادً

ا وهو وصف الفرس عىل األول ووصفه لنفسه عىل الثاين. يف منتطقً
م، ألهنا كثرية ال تفنى  هُ َادِحَ ا ممَ املعنى: يريد أنه سيبقى مد حياته فارسا، أو ناطقا بمآثر قومه ذاكرً

م بارع الثناء عليهم. وسيكون يف جيد احلديث عنْهُ
اإلعراب: أبرح: فعل مضارع ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنا، ما: مصــدرية 
ظرفية، أدام: فعل ماض، اهللا :فاعله، قومي: مفعول وياء املتكلم مضاف إليه، بحمد: جار وجمرور 
لفظ  واهللا  مضاف،  ومحد  بحمد  أمحد  والتقدير،  حمذوف،  بفعل  متعلق  هو  أو  أبرحُ  بقوله:  متعلق 
اجلاللة مضاف إليه، منتطقا : اسم فاعل فعله انتطق، خرب أبرح السابق وفاعله ضمري مسترت فيه، 

جميدا: مفعول به ملنتطق عىل املعنى األول وهو خرب بعد خرب عىل املعنى الثاين .
الشاهد فيه: (أبرح): حيث استعمله دون نفي أو شبه نفي، مع كونه غري مسبوق بالقسم.



ـ   ١٩٦   ـ
نَى  عَ وَ قومي،  اهللا  أدام  ما  اد،  وَ وجَ نِطَاقٍ  صاحبَ  أي:  ا،  جميدً ا  منتطقً أبرح  ال  أي: 

 . ِلَ عليه البيتُ نُ ما محُ سَ ه، وهذا أَحْ نِيًا ما بقي له قومُ تَغْ سْ بذلك أنه ال يزال مُ
)، ومنه قوله:  لْ قائامً زَ ومثالُ شبه النفي ـ واملرادُ به النهيُ كقولك: (ال تَ

(١) *** وْ اكِر الْـمَ لْ ذَ زَ الَ تَ رْ وَ مِّ احِ شَ بِنيٌصَ مُ ـــالَلٌ  ضَ يـَــانُه  نِسْ فَ تِ 
)، وقول الشاعر:  نًا إِلْيْكَ ْسِ الُ اهللا حمُ زَ والدعاء، كقوله: (الَ يَ

(٢) *** ، ىلَ البِىلَ ، عَ يَّ ارَ مَ ا دَ ي، يَ لَمِ ا اسْ طْـرُأَالَ يَ ـائِكِ القَ عَ رْ ال بِجَ نْهَ الَ مُ الَ زَ وَ
ي األربعة ـ إىل آخر البيت). هذِ وهذا الذي أشار إليه املصنفُ بقوله: (وَ

وهو (دام)  الظرفية،  رية  دَ املَصْ يسبقه (ما)  أن  عمله  يف  َط  رتَ يُشْ ما  الثاين:  القسم 
كقولك: 

(١) املعنى: يا صاحبي اجتهد واستعد للموت، وال تنس ذكره فإن نسيانه ضالل ظاهر.
أمر  فعل  ر:  شمِّ قيايس،  غري  ترخيام  مرخم  وهو  النداء،  ياء  منه  حذف   مناد صاح:  اإلعراب: 
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، وال: ناهية، تزل فعل مضارع ناقص جمزوم بحرف 
مضاف  واملوت:  مضاف  وهو  خربه  ذاكر:  أنت،  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت  ضمري  واسمه  النهي، 
إليه، فنسيانه: نسـيان مبتدأ واهلاء العائدة إىل املوت مضاف إليه، ضالل: خرب املبـتدأ، مبنيٌ :نعت 

مرفوع .
الشاهد فيه: (وال تزل ذاكر املوت)، حيث أجر فيه مضارع زال جمر كان يف العمل، لكوهنا 

مسبوقة بحرف النهي، وهو شبه النفي .  
. مة غيالن بن عقبة يقوله يف صاحبته ميّ (٢) البيت لذي الرُّ

: منسكبًا، جرعائك:  نهالً ، عىل وزن ريض يرىض، أي: خلق ورث، مُ اللغة: الْبِىل: من بيل الثوب يبْىلَ
نْبِتُ شيئا، القطر: املطر. اجلرعاء: رملة مستوية ال تُ

املعنى: يدعو لدار حبيبته مي بأن تدوم هلا السالمة من النوازل عىل مر الزمان، وأن يدوم نزول املطر 
بساحتها ، ليدوم فيها اخلري والنعمة.

اإلعراب: أال: أداة استفتاح وتنبيه، يا: حرف نداء واملناد حمذوف، والتقدير: يا دار مي، اسلمي: 
فعل أمر مقصود منه الدعاء، وياء املؤنثة املخاطبة فاعل، يا دار: يا حرف نداء ودار مناد منصوب 
وهو مضاف، ومي: مضاف إليه، عىل البىل: جر وجمرور و ال: الواو حرف عطف، وال حرف دعاء، 
زال: فعـل ماض ناقص، منهال: خرب زال مقــدم، بجرعائك: اجلار واملجرور متعلق بقوله: منهال: 

وجرعاء: مضاف والكاف مضاف إليه، القطر: اسم زال مؤخر.
الشاهد فيه: (وال زال، إلخ): حيث أجر زال: جمر، كان: يف رفعها االسم ونصبها اخلرب لتقدم 

(ال): الدعائية عليها والدعاء شبه النفي.



ـ   ١٩٧   ـ
قوله   ومنه  ا،  دِرمهَ مصيبًا  كَ  امِ وَ دَ ةَ  دَّ مُ طِ  أعْ أي:  ا)؛  َ مهَ دِرْ يبًا  صِ مُ تَ  مْ دُ ا  مَ طِ  (أعْ

ة دوامي حيا.  دَّ تعاىل: نث l k j i h gمث(١) أي: مُ
، وأضحى:  ه به ليالً افُ ا، ومعنى بات: اتِّصَ ِ عنه باخلرب هنارً ربَ افُ املُخْ : اتِّصَ معنى ظَلَّ
ه به يف املساء،  افُ ه به يف الصباح، وأمسى: اتِّصَ افُ حى، وأصبح: اتِّصَ ه به يف الضُّ افُ اتِّصَ
عند  وهي   ، النفيُ ليس:  ومعنى   ،أخر ةٍ  فَ صِ إىل  ةٍ  فَ صِ من  لُ  التَّحوُّ صار:  ومعنى 
بِه،  سَ نٍ عىل حَ مَ ، وعند التقييد بِزَ ) أي: اآلنَ اإلطالق لِنفي احلال، نحو: (ليس زيدٌ قائامً
عىل  عنه   َ ربَ املُخْ  ِ ربَ اخلَ ةُ  مَ الَزَ مُ وأخواهتا:  زال  ما  ومعنى  ا)  غدً قائامً  زيدٌ  (ليس  نحو: 
العينني)  قَ  رَ أزْ عمرو  زال  وما  ا،  ضاحكً زيدٌ  نحو: (مازال   ، احلالُ يقتضيه  ما  بِ  سَ حَ

. رَّ تَمَ ومعنى دام: بقي واسْ
[أقسامها من حيث الترصف وعدمه]

(٢) *** ـال مِ ـدْ عَ ـهُ قَ ثْلَ اضٍ مِ ُ مَ ريْ غَ الوَ تُعْمِ نْهُ اسْ ُ املَاضِ مِ ريْ انَ غَ إنْ كَ (ص) 
، وهو ما عدا ليس ودام. فُ َّ تَرصَ ا يَ ا: مَ (ش) هذه األفعال عىل قسمني: أحدمهَ

نَبَّه املصنفُ هبذا البيتِ عىل أن ما يترصف  ، وهو ليس ودام، فَ فُ َّ تَرصَ  والثاين: ما ال يَ
، نحو: (يكون  لُ غريُ املَايضِ منه عملَ املايض، وذلك هو: املضارعُ مَ عْ من هذه األفعال يَ
نحو:   ، واألمرُ Eمث(٣)   D  C  B نث  تعاىل:  اهللا  قال   ،( قائامً زيدٌ 

(١)سورة مريم. اآلية: ٣١.
(٢)  غري: مبتدأ، وهو مضاف، وماض: مضاف إليه، مثله: حال مقدم عىل صاحبها، وصاحبها 
تفيدها  فال  اإلهبام  يف  املتوغلة  األلفاظ  من  ومثل  إليه،  مضاف  والضمري  اآليت،  فاعل، (عمل)  هو 
ضمري  فاعله  ماض،  فعل  عمل:  عمال:  حتقيق،  حرف  وقد:  حاال،  وقعت  فلهذا  تعريفا  اإلضافة 
مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل غري املايض، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، إن: رشطية، 
كان: فعل ماض ناقص، فعل الرشط، غري: اسم كان، وهو مضاف، واملايض: مضاف إليه، منه: 
جار وجمرور متعلق باستعمل، استعمال: فعل مايض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت 
الرشط  وجواب  كان،  خرب  نصب  حمل  يف  واجلملة  املايض،  غري  إىل  يعود  هو  تقديره:  جوازا  فيه 
حمذوف يدل عليه الكالم، والتقدير: إن كان غري املايض مستعمال فإنه يعمل مشاهبا املايض واأللف 

يف استعمال: لإلطالق .
(٣) سورة البقرة. اآلية: ١٤٣.



ـ   ١٩٨   ـ
واسمُ  &مث(٢)،   %  $  # نث"  تعاىل:  اهللا  قال  ط)(١)  بِالْقسْ نيَ  وامِ قَ ونُوا  (كُ

 .( اكَ دٌ كائِنٌ أَخَ يْ الفاعل، نحو: (زَ
 قال الشاعر: 

(٣) *** ا ةَ كائنـً اشَ ي البَشَ بْدِ اوما كلُّ منْ يُ ـدَ نْجِ ـهِ لَكَ مُ فِ لْ ا مل تُ ، إِذَ اكَ أخَ
ال؟  أم  رٌ  دَ صْ مَ هلا  هل  الناقصة:  (كان)  يف  الناسُ  واختلف  كذلك،  ر  دَ واملَصْ

ا، ومنه قوله:  والصحيحُ أن هلا مصدرً
(٤) *** هِ الْفتَى مِ وْ ادَ يف قَ مٍ سَ لْ لٍ وحِ يَسيــرُبِبَذْ يْـكَ  لَ عَ إياه  نُـكَ  ـوْ كَ وَ

(١)  سورة النساء. اآلية: ١٣٥.
(٢)  سورة اإلرساء. اآلية: ٥٠.

ا. ا: مساعدً بْدي: يظهر، البشاشة: طالقة الوجه، تلفه: جتده، منجدً (٣) اللغة: يُ
املعنى: ليس كل أحد يلقاك بوجه ضاحك أخاك الذي تركن إليه وتعتمد يف حاجتك عليه، ولكن 

أخوك الذي جتده عند احلاجة.
مضاف  موصول  اسم  ومن:  مضاف،  وهو  اسمها،  كل:  ليس،  عمل  تعمل  نافية  ما:  اإلعراب: 
إليه، يبدي: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود عىل (من)، واجلملة ال 
حمل هلا صلة، البشاشة: مفعول به ليبدي، كائنا: خرب ما النافية، وهو اسم فاعل مترصف من كان 
الستة،  األسامء  من  ألنه  باأللف  منصوب  خربه  أخا:  أخاك:  فيه،  مسترت  ضمري  واسمه  الناقصة، 
 : لْفِ والكاف مضاف إليه، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، مل: حرف نفي وجزم وقلب، تلفه: تُ
فعل مضارع جمزوم بلم، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول أول، لك: 

جار وجمرور متعلق بقوله منْجدا اآليت، منجدا: مفعول ثانٍ لتلفي.
الشاهد فيه: (كائنا أخاك): فإن كائنا: اسم فاعل من كان الناقصة وقد عمل عملها فرفع اسام 

ونصب خربا: أما االسم فهو ضمري مسترت فيه، وأما اخلرب فهو قوله: أخاك.
(٤) اللغة: بذل: عطاء، ساد: من السيادة، وهي الرفعة وعظم الشأن.

املعنى: إن الرجل يسود يف قومه ويرفع ذكره يف عشريته ببذل املال واحللم ، وهو يسري عليك إن 
أردت أن تكون ذلك الرجل.

اإلعراب: ببذل: جار وجمرور متعلق بساد، وحلم: معطوف عىل بذل، ساد: فعل ماض، يف قومه: 
ا بساد، الفتى: فاعل ساد، وكونك: مبتدأ، وهو مصدر كان الناقصة فمن  جار وجمرور متعلق أيضً
اآليت، ومن حيث كونه مصدر كان الناقصة  (يسري)  حيث كونه مبتدأ حيتاج إىل خرب وهو قوله 
لفاعله، وأما خربه  املصدر  إضافة  من  فأما اسمه فالكاف املتصلة به، وهو  حيتاج إىل اسم وخرب: 
فقوله (إياه)، وقوله، عليك: جار وجمرور متعلق بيسري، وقوله، يسري: هو خرب املبتدأ عىل ما تقدم 

ذكره=.



ـ   ١٩٩   ـ
ـ  فيه  ا  رشطً ه  بْهُ شِ أو  النفيُ  كان  وما  ـ  وليس  دام،  وهو  ـ  منها  يترصف  ال  وما 

رٌ وال مصدر..  لُ منه أمْ مَ تَعْ سْ ا ـ ال يُ َ وهو مازال وأخواهتُ
[توسط اخلرب بني كان واسمها]

(١) *** ْ ربَ اخلَ طَ  سُّ تَوَ ا  ِيعِهَ مجَ ظَــرويف  امَ حَ ــهُ دَ بْقَ لٌّ سَ كُ ، وَ زْ أجِ (ص) 
ا  هَ ، وال تأخريُ ا عىل االسمِ هَ اده أن أخبار هذه األفعال ـ إن مل جيب تقديمُ رَ (ش) مُ
 : قولُكَ سم  االِ عىل  تقديمها  وجوب  فمثالُ  واالسم؛  الفعل  بني  ا  طُهَ سُّ تَوَ جيوز  ـ  عنه 
بُها ) فال جيوز ههنا تقديمُ االسم عىل اخلرب، لئال يعود الضمريُ عىل  ارِ صاحِ انَ يفِ الدَّ (كَ
فِيقِي)  ي رَ ، ومثالُ وجوبِ تأخريِ اخلرب عن االسم قولك: (كان أخِ متأخر لفظًا ورتبةً
فال جيوز تقديم رفيقيـ  عىل أنه خربـ  ألنه ال يعلم ذلك، لعدم ظهور اإلعراب، ومثالُ 

). قال اهللا تعاىل: نث } | { ~  دٌ يْ انَ قائِامً زَ ما توسطَ فيه اخلربُ قولُك: (كَ
طُ  سُّ تَوَ جيوز  وغريه،  املترصف،  من  الباب  هذا  أفعال  سائر  وكذلك  مث(٢)  ے 
ا يف جواز تقديم خرب (ليس)  لَ صاحبُ اإلرشاد خالفً قَ ور، ونَ كُ أخبارها بالرشط املَذْ

، قال الشاعر:  هُ عىل اسمها، والصوابُ جوازُ
(٣) *** مُ نْهُ عَ نَّا وَ ـ  النَّاسَ عَ لْتِ هِ ـ  إِنْ جَ يلِ ــولُسَ ـهُ الـمٌ وجَ اءً عَ وَ يْـسَ ســَ لَ فَ

الشاهد فيه: (وكونك إياه): حيث أجر مصدر كان الناقصة جمراها يف رفع االسم ونصب اخلرب، 
وقد تبينت اسمه وخربه يف إعراب البيت.

(١) يف مجيعها: جار وجمرور متعلق بتوسط، ومجيع مضاف، واهلاء: مضاف إليه، توسط: مفعول 
ألجز، اخلرب: مضاف إليه، أجز: فعل أمر، وفاعله مسترت فيه، وكل: مبتدأ، سبقه: سبق: مفعول 
مقدم حلظر، وضمري الغائب العائد إىل اخلرب مضاف إليه من إضافة املصدر إىل فاعله، دام: قصد 
لفظه مفعول لسبق، حظر: فعل ماض، وفاعله مسترت فيه، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو كل.

(٢) سورة الروم. اآلية: ٤٧.
اين ، املرضوب به املثلُ يف الوفاء. (٣) البيت من قصـيدة للسموءل بن عادياء الغسّ

م بنا إن مل تكوين عاملة بحالنا مدركة  ارنينهُ قَ سيل الناس عنا وعمن تُ يقول ملن خياطبها:  املعنى: 
للفرق العظيم الذي بيننا وبينهم، لكي يتضح لك احلال فإن العاملِ بحقيقة األمر ليس كمن جهلها.
اإلعراب: سيل: فعل أمر، وياء املخاطبة فاعله، إن: رشطية، جهلت: فعل ماض فعل الرشط، وتاء املخاطبة 
=، فاعل، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه ما قبله الناس: مفعول به ، عنا: جار وجمرور متعلق بقوله سيلِ



ـ   ٢٠٠   ـ
مُ عىل اسمها؛ فال تقول: (ال أصاحبك ما دام  تَقدَّ رَ ابنُ معطٍ أن خرب (دام) ال يَ ذكَ وَ

، قال الشاعر:  هُ ازُ وَ ) ، والصوابُ جَ قائامً زيدٌ
(١) *** ةً نَغَّصَ ـتْ مُ امَ ادَ يْشِ مَ عَ مِالَ طِيبَ للْ ـرَ تِ والـْهَ ـارِ املَـوْ كَ ـهُ بادِّ اتُ لَذَّ  

بْق  نَعَ سَ لَّ العرب ـ أو كلَّ النحاة ـ مَ ) إىل أن كُ ظَرْ امَ حَ هُ دَ بْقَ وأشار بقوله: (وكلٌّ سَ
هبا،  املتصلة  عىل (ما)  دام  خرب  تقديم  منعوا  أهنم  به  أراد  إنْ  وهذا  عليها،  ِ (دام)  خربَ
)، فمسلَّم، وإن أراد أهنم منعوا تقديمه عىل (دام)  نحو: (ال أَصحبك قائِامً ما دام زيدٌ
هِ ـ ففيه  حِ هُ يف رشَ لَدُ هُ وَ لَ َ ) ـ وعىل ذلك محَ بك ما قائِامً دام زيدٌ ا، نحو: (ال أصحَ هَ دَ حْ وَ
بُكَ  حَ امَ وحدها ؛ فتقول: (ال أصْ ِ دام عىل دَ ربَ نظر، والذي يظهر أنه ال يمتنع تقديم خَ

.( تَ لَّمْ ا كَ دً يْ بُكَ ما زَ حَ ) كام تقول: (ال أصْ دٌ يْ امَ زَ ائِامً دَ ا قَ مَ
* * *

: خرب ليس مقدم،  = وعنهم: جار وجمرور معطوف عىل ما قبله، فليس: فعل ماض ناقص، سواءً
الشاهد فيه: (فليس سواءً عامل وجهول): حيث قدم خرب ليس وهو( سواء) عىل اسمها وهو، عاملٌ: اسم ليس مؤخر، وجهول: معطوف عىل عامل.

(عامل) وذلك جائز سائغ يف الشعر وغريه، خالفا ملَِنْ نقل املنع عنه صاحب اإلرشاد.
(١) البيت من الشواهد التي مل يعني أحد (ممن اطلعنا عىل كالمه) قائلها.

اللغة: طيب: املراد به اللَّذة وما ترتاح إليه النفس وهتفو نحوه، منغصة: اسم مفعول من التنغيص، 
وهو التكدير، بادكار: بتذكر، وأصله، باذتكار: فقلبت تاء االفتعال داال، ثم قلبت الذال داال، ثم 
أدغمت الدال يف الدال، وجيوز فيه، اذكار: بالذال املعجمة، عىل أن تقلب املهملة معجمة بعكس 
األول ثم تدغم، وجيوز بقاء كل من املهملة واملعجمة عىل حاله؛ فتقول: اذدكار: وبالوجه األول 
أصله مذتكر، فقلبت التاء داال ثم قلبت املعجمة مهملة ثم،  كر)  (فهل من مدّ ورد قوله تعاىل 

أدغمتا عىل مثال ما ذكرناه أوال.
املعنى: ال يرتاح اإلنسان إىل احلياة وال يستطيب فيها العيش ما دام يتذكر أيام اهلرم التي تأيت عليه 

بأوجاعها وآالمها، وما دام ال ينسى أنه مقبل ال حمالة عىل املوت ومفارقة أحبائه ومالذه.
اإلعراب: ال: نافية للجنس تعمل عمل إن، طيب: اسمها مبنى عىل الفتح، للعيش: متعلق بمحذوف 
خربها، ما: مصدرية ظرفية، دامت: فعل ماض ناقص ناسخ، والتاء: عالمة التأنيث، منغصة: خرب مقدم، 
لذاته: اسم دام مؤخر ومضاف إليه، بادكار: متعلق بمنغصة، املوت: مضاف إليه، واهلرم: معطوف عىل 

املوت.



ـ   ٢٠١   ـ
[ال جيوز تقديم اخلرب عىل (ما) النافية]

(١) *** النَّافِيِهْ ا  مَ  ٍ ربَ خَ بْقُ  سَ اكَ  ذَ تالِيـَهْكَ الَ   ، ةً تْلُـوَّ مَ ـا  هبَ ئْ  فَجِ (ص) 
ا النافية، ويدخل حتت هذا قسامن:  ُ عىل مَ ربَ مَ اخلَ دَّ تَقَ (ش) يعني أنه ال جيوز أن يَ

ائِام  ا يف عمله، نحو: (ما زال) وأخواهتا؛ فال تقول: (قَ طً أحدمها: ما كان النفي رشْ
ا يف  ان والنحاس، والثاين: ما مل يكن النفي رشطً يْسَ ) ، وأجاز ذلك ابن كَ دٌ يْ الَ زَ ما زَ

)، وأجازه بعضهم. دٌ يْ انَ زَ ا كَ ائِامً مَ )؛ فال تقول: (قَ ائِامً دٌ قَ يْ انَ زَ ا كَ عمله، نحو: (مَ
يَزل   ْ ملَ ائِامً  (قَ فتقول:  ؛  التقديمُ جيوز  (ما)  بغري  النفي  كان  إذا  :أنه  هِ  كالمِ ومفهومُ 
ا: جوازُ تقديم  هِ أيضً ، ومفهومُ كَالمِ رو)، ومنعهام بعضهمُ مْ نْ عَ كُ ْ يَ ا ملَ نْطَلِقً )، (ومُ دٌ يْ زَ
انَ  كَ ائِامً  قَ و(ما   ،( زيدٌ الَ  زَ ائِامً  قَ ا  نحو:(مَ بام،  النفي  كان  إذا  هُ  دَ حْ وَ الفعل  عىل   ِ ربَ اخلَ

)، ومنعه بعضهم. دٌ يْ زَ
[حكم تقديم خرب ليس عليها]

(ص)
(٢) *** طُفِي ِ لَيْسَ اصْ ربَ بْقِ خَ نْعُ سَ مَ يوَ فِ تــَ كْ ـعٍ يَ فْ ـا بِرَ ـامٍ مَ ـَ وذُو متَ
(٣) *** ، والنَّقْـصُ يفِ اهُ نَاقِصٌ وَ ا سِ مَ يوَ ـفِ ــا قُ ائِمً الَ دَ ئَ ليْـسَ زَ تـِ فَ

مبتدأ مؤخر، وهو مضاف وخرب  سبق:  جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  كذاك:   (١)
فعل أمر،  فجئ:  صفة ملا،  النافية:  مفعول لسبق،  ما:  لفاعله،  املصدر  إضافة  مضاف إليه، من 
حال من  متلوة:  جار وجمرور متعلق بجيء،  هبا:  أنت،  ا تقديره:  وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً

الضمري املجرور، ال: عاطفة، تالية: معطوف عىل متلوة.
(٢) منع: مبتدأ، سبق: مضاف إليه، خرب: مضاف إليه من إضافة املصدر لفاعله، ليس: مقصود 
لفظه مفعول سبق، اصطفي: مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود عىل منع واجلملة خرب املبتدأ، وذو: 

مبتدأ ، متام: مضاف إليه، ما: اسم موصول خرب املبتدأ، برفع: متعلق بيكتفي تكتفى: مضارع مرفوع 
(٣) ما: اسم موصول مبتدأ، سواه: ظرف متعلق بمحذوف صلة ما، واهلاء مضاف إليه، ناقص: 
: جار وجمرور متعلق بقوله: قفي: اآليت، ليس زال: معطوف  تِئَ خرب املبتدأ، النقص: مبتدأ، يف فَ
عىل، فتئ: بإسقاط حرف العطف، دائام: حال من الضمري املسترت يف قوله: قفي: اآليت، قفي: فعل 
هو يعود عىل النقص،  مسترت فيه جوازا تقديره:  للمجهول، ونائب الفاعل ضمري  ماض مبني 

واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، وهو كلمة، النقص.



ـ   ٢٠٢   ـ
الكوفيون  فذهب  عليها؛  خرب(ليس)  تقديم  جواز  يف  النحويون  اختلف  (ش) 
وذهب  املنع،  إىل  ـ  املصنف  ومنهم  ـ  املتأخرين  وأكثر  الرساج  وابن  والزجاج  واملربد 
النقل  واختلف  زيد)،  ليس  (قائامً  فتقول:  اجلواز؛  إىل  ان  هَ بَرْ وابن   ُّ الفاريسِ عيل  أبو 
ا  هَ ربِ مُ خَ دُّ قَ د من لسان العرب تَ رِ ، ومل يَ ، وقومٌ املَنْعَ عن سيبويه؛ فنسبَ قومٌ إليه اجلوازَ

م معمولِ خربها عليها، كقوله  تعاىل: نث`  عليها، وإنام ورد من لساهنم ما ظاهره تقدُّ
عليها،  خربها  يم  دِ قْ تَ ازَ  أجَ نْ  مَ لَّ  تَدَ اسْ وهبذا  مث(١)   e  d  c  b  a
ا) وقد تقدم عىل (ليس) قال:  وفً ُ رصْ وتقريره (أن يوم يأتيهم) معمول اخلرب الذي هو(مَ

لُ . مُ العامِ مُ املعمولُ إال حيثُ يتقدَّ دَّ تَقَ وال يَ
وقوله: (ذو متامـ  إىل آخره) معناه أن هذه األفعالَ انقسمتْ إىل قسمني؛ أحدمها: ما 
ا، واملراد بالتام: ما يكتفي بمرفوعه،  ا، والثاين: ما ال يكون إال ناقصً ا وناقصً يكون تامً
وبالناقص: ما ال يكتفي بمرفوعه، بل حيتاج معه إىل منصوب. وكلُّ هذه األفعال جيوز 
ولُ  زُ يَ مضارعها  التي  ال   ، الُ زَ يَ ها  مضارعُ التي  و(زال)  إال (فتئ)،   ، ةً تامَّ تَعمل  تُسْ أن 

فإهنا تامة، نحو: (زالت الشمس) وليس فإهنا ال تستعمل إال ناقصة.
ومثال التام قوله تعاىل: نثº ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ مث(٢) أي: وإن 
جـد ذو عرسة، وقوله  تعاىل: نث¼ ½ ¾ ¿ Á Àمث(٣)،  وُ

وقوله تعاىل: نث- . / 0 1 2مث(٤).

(١) سورة هود. اآلية: ٨.
(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٠.

(٣) سورة هود. اآلية: ١٠٧.
(٤) سورة الروم ١٧،

فسبحان: مفعول مطلق لفعل حمذوف، ولفظ اجلاللة مضاف إليه، حني ظرف زمان، متسون: فعل 
وفاعل، وحني: ظرف زمان وتصبحون: فعل وفاعل ولفظ احلني مضاف إىل اجلملة بعده.



ـ   ٢٠٣   ـ
[حكم تقديم معمول اخلرب عىل االسم]

(١) *** ربَ اخلَْ ولُ  مُ عْ مَ لَ  امِ العَ يلِ  يَ الَ  ـرْوَ فَ جَ ـرْ ا أَتَـى أَوْ حَ فً رْ ا ظَ إالإذَ (ص) 
ا معمولُ خربها الذي ليس بظرفٍ  (ش) يعني أنه ال جيوز أن ييل (كان) وأخواهتِ
عىل  ه  دَ حْ (وَ اخلربَ  معمولُ  يتقدم  أن  أحدمها:  حالني:  يشمل  وهذا  جمرور؛  جار  وال 
) وهذه ممتنعة  كَ زيدٌ آكالً امَ عَ ا عن االسم، نحو: (كان طَ االسم) ويكون اخلرب موخرً
االسم  عىل  واخلربُ  املعمولُ  يتقدم  أن  والثاين:  الكوفيون،  وأجازها  البرصيني،  عند 
)، وهي ممنوعة عند سيبويه،  كَ آكال زيدٌ ويتقدم املعمول عىل اخلرب، نحو: (كان طعامَ

وأجازها بعضُ البرصيني.
وخيرج من كالمه أنه إذا تقدم اخلربُ واملعمولُ عىل االسم وقدم اخلرب عىل املعمولُ 
 ،( زيدٌ كَ  طعامَ آكِالً  فتقول: (كان  ا؛  هَ خربِ معمولُ  لِ (كان)  يَ مل  ألنه  املسألة؛  جازت 

وال يمنعها البرصيون.
البرصيني  عند  (كان)  أيالؤه  جاز  ا  وجمرورً جارا  أو  ا  ظرفً املعمولُ  كان  فإن 

دٌ راغبًا) . يْ ، وكان فيك زَ دٌ مقيامً يْ ك زَ نْدَ والكوفيني، نحو: (كان عِ
* * *

اخلرب:  فاعل،  معمول:  الفاعل،  عىل  مقدم  به  مفعول  العامل:  مضارع،  فعل  ييل:  نافية،  ال:   (١)
مضاف إليه، إال: أداة استثناء، إذا: ظرف ملا يستقبل من الزمان تضمن معنى الرشط، ظرفا: حال 
فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض  فعل  أتى:  اآليت،  أتى  يف  املسترت  الضمري  وهو  صاحبه  عىل  مقدم 
ا: وهو مضاف  يعود عىل معمول اخلرب السابق، أو: حرف عطف، حرف: معطوف عىل قوله: ظرفً
وجر: مضاف إليه، ومجلة، أتى: وفاعله يف حمل جر بإضافة إذا إليها وهي فعل الرشط، وجواب 
الرشط حمذوف، وتقديره: فإنه يليه وهذه اجلملة كلها يف موضع االستثناء من مستثنى منه حمذوف 
أو  ظرفا  جميئه  وقت  إال  ما  وقت  يف  العامل  اخلرب  معمول  ييل  ال  قال:  وكأنه  األوقات،  عموم  وهو 

حرف جر.



ـ   ٢٠٤   ـ
[احلكم إذا ويل كان معمول خربها]

(١) *** عْ وِ إنْ وقَ امً انْ أن اسْ رَ الشَّ مَ ضْ مُ ـعْوَ تَنـَ ــهُ امْ تَبَـانَ أَنَّ ـمُ مـا اسْ وهِ مُ (ص) 
معمولُ  ا  َ وأخواهتِ َ (كان)  يلِ وَ أنه  ه  رُ ظاهِ ما  العرب  لسان  من  دَ  رَ وَ إذا  أنه  يعني  (ش) 

ا هو ضمري الشأن، وذلك نحو: قوله:  ا مسترتً لْهُ عىل أنَّ يف (كان) ضمريً خربها فأوِّ
(٢) *** يُوهتِمْ بُ لَ  ــوْ حَ ونَ  اجُ هدَّ نافِذُ  اقَ دَ ـوَّ عَ عطِيَّـةُ  إياهـــمْ  ان  كَ بِامَ 

إليه،  مضاف  والشأن:  مضاف  وهو  اآليت:  (انو)  وهو  عامله  عىل  مقدم  به  مفعول  مضمر:   (١)
: حال من مضمر، انو: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، إن: رشطية،  وقع: فعل ماض فعل الرشط مبني عىل الفتح يف حمل جزم، وسكن للموقف، موهم: فاعل، ما: اسامً
حرف  أن  أنه:  ماض،  فعل  استبان:  جر،  حمل  يف  السكون  عىل  مبني  إليه  مضاف  موصول  اسم 
ماض  فعل  امتنع:  نصب،  حمل  يف  الضم  عىل  مبني  اسمها  الغائب  ضمري  واهلاء  ونصب،  توكيد 
وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب أن، وأنَّ 
ومعموالها يف تأويل مصدر فاعل الستبان، وتقديره: استبان امتناعه، ومجلة استبان: وفاعله الحمل 
هلا صلة املوصول، وتقدير البيت: وانو مضمر الشأن حال كونه اسام لكان إن وقع يف بعض الكالم 

ما يوهم األمر الذي وضح امتناعه، وهو إيالء كان معمول خربها.
(٢) البيت للفرزدق من كلمة هيجو فيها جريرا وعبد القيس.

بضم القاف وسكون النون وفتح الفاء،  بينهام سكون، أو  نْفذ، وهو بضمتني  اللغة: قنافذ: مجع قُ
اج، وهو:  اجون: مجع هدَّ وآخره ذال معجمة أو دال مهملة، حيوان يرضب به املثل يف الرس، هدَّ

مشية الشيخ، أو مشية فيها ارتعاش. 
أبيهم تعويد  ذلك  يف  السبب  وإنام  بالليل  سريهم  يف  القنافذ  يشبهون  فجار  خونة  إهنم  املعنى: 

هلم ذلك.
اإلعراب: قنافذ: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: هم قنافذ، وأصله هم كالقنافذ فحذف حرف التشبيه 
اجون: صفة، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن  مبالغة، هدّ
التنوين يف االسم املفرد، حول: ظرف متعلق هبداجون، وهو مضاف، وبيوت من بيوهتم: مضاف 
إليه، والضمري مضاف إليه، بام: الباء حرف جر، وما: حيتمل أن تكون موصوال اسميا، واألوضح 
عود:  وهو،  عامله  عىل  مقدم  مفعول  إياهم:  ناقص،  ماض  فعل  كان:  حرفيا،  موصوال  تكون  أن 
وستعرف ما فيه، وقوله: عطية: اسم كان، عودا: فعل ماض مبني عىل الفتح، واأللف لإلطالق، 
والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود عىل عطية، ومجلة الفعل والفاعل يف حمل نصب 
خرب، كان: وهذا اإلعراب إنام هو بحسب الظاهر، وهذا إعراب غري مرضٍ عند مجهرة علامء النحو 

وستعرف اإلعراب املقبول عندهم.
م معمول خرب كان  الشاهد فيه: (بام كان إياهم عطية عود): حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدَّ

وهو إياهم: عىل اسمها وهو عطية: مع تأخري اخلرب وهو مجلة عود. 



ـ   ٢٠٥   ـ
ا  ) ويتخرج عىل أنَّ يف (كان) ضمريً دٌ آكِالً يْ كَ زَ امَ عَ فهذا ظاهره أنه مثل: (كان طَ

ا هو ضمري الشأن (هو اسمُ كان)  مسترتً
دٌ ) قوله:  يْ كَ آكِالً زَ امَ عَ هُ أنه مثل: (كان طَ رُ وممَّا ظاهِ

(١) *** هم  سِ رَّ عَ وا والنَّو عايلِ مُ بَحُ اكِيـنُفاصْ لْقِي املَسَ  تُ لَّ النَّوَ لَيْسَ كُ وَ
والتقدير  الشأن،  إضامر  عىل  البيتان  ج  يُخرَّ فَ ـ  قُ  وْ فَ من  املثناة  بالتاء  قريء  إذا  ـ 
 : دَ وَّ ؛ فضمري الشأن اسم كان، وعطية: مبتدأ، وعَ يف األول: (بام كان هو) أي: الشأنُ
د، واجلملة من املبتدأ وخربه خرب كان، فلم يفْصل بني كان  خربه، وإياهم: مفعول عوَّ
الثاين:  البيت  يف  والتقدير  املعمول،  قبل  ر  مَ ضْ مُ اسمها  ألن  اخلرب؛  معمول  واسمها 
وتلقي  بتُلْقِي،  منصوبٌ   : وكلَّ ليس،  اسم  الشأن  فضمري  الشأن،  أي:  هو)  (وليس 

املساكني فعل وفاعل (واملجموع) خرب ليس.
هذا بعض ما قيل يف البيتني.

ا. رً (١) البيت حلميد األرقط، وكان بخيال فنزل به أضياف فقدم هلم متَْ
س باملكان بتشديد الراء،  اسم مكان من عرَّ معرسهم:  دخلوا يف الصباح،  فأصبحوا:  اللغة: 

أي: نزل به ليال. 
ملا أصبحوا ظهر عىل مكان نزوهلم نو التمر  ا، يقول:  يصف أضيافا نزلوا به فقراهم مترً املعنى: 
 كومة عالية مرتفعة، مع أهنم مل يكونوا يرمون كل نواة يأكلون ثمرهتا، بل كانوا يلقون بعض النو

ويأكلون بعضا ، إشارة إىل كثرة ما قدم هلم منه.
اإلعراب: أصبحوا: فعل وفاعل، الواو: حالية، النو: مبتدأ، عايل: خربه وهو مضاف ومعرس 
من معرسهم: مضاف إليه ومعرس مضاف والضمري مضاف إليه، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل 
: مفعول  نصب حال من الواو يف أصبحوا، وليس: فعل ماض ناقص واسمها ضمري الشأن، كلّ
مقدم لقوله: تلقى وهو مضاف والنو مضاف إليه، تلقى: فعل مضارع، املساكني: فاعل واجلملة 

من الفعل والفاعل يف حمل نصب خرب (ليس): وهذا اإلعراب جارٍ عىل الذي اختاره العلامء.
ولكي يتَضح لك أمر االستشهاد هبذا املساكني):  تلقي   النو كل  (وليس  فيه:  الشاهد 
 ،يلقى املساكني: كام يُرو ،برفع (كل) وبنصبه ويُرو البيت متام االتضاح نبني لك أوال أنه يُرو

تلقى املساكني: فهذه أربع روايات. 
أما رواية رفع كل: سواء أكانت، وليس كل النو يلقي املساكني، أم كانت، وليس كل النو تلقي 
املساكني: فليس: فعل ماض ناقص، وكل اسم ليس، وهو مضاف والنو مضاف إليه، ويلقي أو 
تلقي: فعل مضارع واملساكني: فاعله، ومجلة الفعل والفاعل يف حمل نصب خرب ليس، وال شاهد يف هذا 
البيت عىل هاتني الروايتني ملا نحن فيه، وليس فيه إهيام ألمر غري جائز، غري أن يف الكالم تقدير ضمري 
يربط مجلة خرب ليس باسمها، وأصل الكالم، وليس كل النو يلقيه املساكني، أو تلقيه املساكني.



ـ   ٢٠٦   ـ
[ما ختتص به (كان) دون أخواهتا]

(١) *** كام ـوٍ شْ حَ يف  انَ  كَ ادُ  زَ تُ ــاوقد  مَ دَّ قَ ـمَ مـنْ تَ لْ ـحَّ عِ انَ أَصَ كَ (ص) 
، وقد تقدم ذكرمها،  ، والثاين: التامةُ (ش) كان عىل ثالثة أقسام؛ أحدها: الناقصةُ
بني  تزاد  أهنا  عصفورٍ  ابنُ  ذكر  وقد  البيت،  هبذا  املقصودة  وهي  الزائدة،  والثالث: 
نحو:  ومرفوعه؛  والفعل   ( ائمٌ قَ انَ  كَ نحو: (زيدٌ  وخربه؛  كاملبتدأ  املتالزمني:  الشيئني 
الصفةِ  وَ  ( تُهُ مْ رَ أَكْ كاَنَ  الذي  (جاءَ  نحو:  واملوصول؛  والصلةِ   ( ثْلُكَ مِ انَ  كَ دْ  يُوجَ  ْ (ملَ
قول  إطالق  من  ا  أيضً يفهم  هذا  وَ ائم)  قَ ان  كَ لٍ  جُ بِرَ تُ  رْ رَ (مَ نحو:  ؛  املوصوفِ وَ
التعجب؛  وفعل  (ما)  بني  ا  زيادهتُ تنقاسُ  وإنام   ،( وٍ حشْ يف  كان  تُزاد  (وقد  املصنف: 

ا.  ا)، وال تُزاد يف غريه إال سامعً مَ منْ تَقدمَ حَّ علْ نحو: (ما كان أصَ
ب  شُ رْ ةُ بنت اخلُْ اطِمَ تْ فَ لَدَ ا بني الفعل ومرفوعه؛ كقوهلم: (وَ مِعت زيادهتُ وقد سُ
زياداهتا  أيضـًا  وسمع  م)  منهْ لُ  أَفْضَ انَ  كَ دْ  يُوجَ مل  بْسٍ  عَ بني  من  لَة  مَ الكَ األنامريةُ 

بني الصفةِ واملوصوفِ كقوله: 
(٢) *** مٍ وْ ارِ قَ ـدَ تُ بـِ رْ رَ ا مَ يْــفَ إذَ كَ امِفَ ـرَ انُـوا كـِ ـــا كَ انٍ لَنـَ يـرَ جِ وَ

فاعل،  نائب  لفظه:  قصد  كان:  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل  تزاد:  تقليل،  حرف  قد:   (١)
بية، وهي نكرة  يف حشو: جار وجمرور متعلق بتزاد، كام: الكاف حرف جر لقول حمذوف، ما: تعجُّ
: فعل ماض وفاعله  حَّ تامة مبتدأ، وسوغ االبتداء هبا ملا فيها من معنى التعجب، كان: زائدة، أصَ
لْم: مفعول به، واجلملة من الفعل  ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: هو يعود عىل، ما: التعجبية، عِ
ما:  : اسم موصول مضاف إليه، تقدَّ نْ والفاعل واملفعول يف حمل رفع خرب املبتدأ، وعلم مضاف ومَ
نْ املوصولة  فعل ماض واأللف لإلطالق، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل مَ

واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول.
عبد  بن  سليامن  يمدح  وقيل:  امللك،  عبد  بن  هشام  فيها  يمدح  قصيدة  من  للفرزذق،  البيـت   (٢)

امللك.
اإلعراب: كيف: اسم استفهام أُرشب معنى التعجب، وهو مبني عىل الفتح يف حمل نصب حال 
 : من فاعل فعل حمذوف، وتقدير الكالم: كيف أكون مثال، إذا: ظرف ملا يستقبل من الزمان، مررتُ
فعل وفاعل واجلملة يف حمل جر بإضافة، إذا إليها، بدار: جار وجمرور متعلق بمررت، ودار مضاف، 
قوم: مضاف إليه، وجريان: معطوف عليه، لنا: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة جلريان، كانوا: 

زائدة، كرام: صفة جلريان.
كرام،  قوله:  وهي  الصفة  بني  (كانوا)  زيدت  حيث  كرام):  كانوا  لنا  (وجريان  فيه:  الشاهد 

واملوصوف وهو قوله: جريان.



ـ   ٢٠٧   ـ
ا بني حرف اجلر وجمروره، كقوله: َ هتُ ذَّ زيادَ وشَ

(١) *** ــامى  ــرٍ تَسَ ـي أَيبِ بَكْ نـِ اةُ بَ َ الْعِـرابِرسَ ــةِ  مَ وَّ املُسَ ــانَ  كَ ىلَ  عَ
قِيل بن  ت زيادهتا بلفظ املضارع يف قول أمِّ عَ وأكثر ما تُزاد بلفظ املايض، وقد شذَّ

أيب طالب: 
(٢) *** بِيلٌ .. ــدٌ نَ اجِ ــونُ مَ بلِيـــلُأنْــتَ تَكُ ــــأَلٌ  مْ شَ ُـــبُّ  هتَ ا  إذَ

أصلة تتسامى  تسامى:  مجع رس، وهو مجع عزيز يندر مجع فعيل عىل فعلة،  رساة:  اللغة:   (١)
بتاءين فحذف إحدامها ختفيفا املسومة: اخليل التي جعلت هلا عالمة ثم تركت يف املرعى، العراب: 

الب . مة الصّ هي خالف الربازين والنجايت ويرو، عىل كان املطهَّ
واملطهمة: البارعة التامة من كل يشء. ، والصالب: مجع صلب، وهو القوي الشديد.

املعنى: من رواه، رساة بني أيب بكر، إلخ، فمعناه، إن سادات بني أيب بكر يركبون اخليول العربية 
التي جعلت هلا عالمة تتميز هبا عام عداها من اخليول، ومن رواه، جياد بني أيب بكر، إلخ: فمعناه: 
يريد  إن خيول بني أيب بكر لتسمو قيمتها ويرتفع شأهنا عىل مجيع ما عداها من اخليول العربية، 

أن جيادهم أفضل اجلياد وأعالها.
مضاف إليه مضاف إليه، وهو مضاف، وأيب:  مبتدأ، وهو مضاف وبني:  رساة:  اإلعراب: 
ا تقديره:   وهو مضاف، وبكر: مضاف إليه، تسامى: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
هي يعود إىل رساة، واجلملة يف حمل رفْع خرب املبتدأ، عىل حرف جر، كان: زائدة، املسومة: جمرور 

مة. بعىل، العراب: نعت للمسوَّ
الشاهد فيه: (عىل كان املسومة): حيث زاد، كان: بني اجلار واملجرور، ودليل زيادهتا أن حذفها 

ال خيل باملعنى .
بن عبد  ألم عقيل بن أيب طالب، وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم  البيت (كام قال الشارح)   (٢)
مناف، زوج أيب طالب بن عبد املطلب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (ريض اهللا 

عنه)، تقوله وهي ترقص ابنها عقيال.
ا وهبيبا إذا هاجت، مضارع هبت الريح هبوبً هتب:  فاضل رشيف،  نبيل:  كريم،  ماجد:  اللغة: 

. يةُ شامل: هي ريح هتب من ناحية القطب، بليل: رطبة نَدِ
اإلعراب: أنت: ضمري منفصل مبتدأ، تكون: زائدة، ماجد: خرب املبتدأ، نبيل: صفة، إذا: ظرف 
ملا يستقبل من الزمان، هتب: فعل مضارع، شامل: فاعل، بليل: نعت، واجلملة من الفعل والفاعل 
يف حمل جر بإضافة (إذا) إليها، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه الكالم، والتقدير: إذا هتب شامل 

بليل فأنت ماجدٌ نبيل.
حيث زيدت تكون بني املبتدأ وخربه وهي بلفظ املضارع،  ماجد):  تكون  (أنت  فيه:  الشاهد 

وهو قليل؛ ألنه يشرتط لزيادة كان أن تكون بلفظ املايض وأن تكون يف حشو.



ـ   ٢٠٨   ـ
[حذف (كان) مع اسمها]

(١) *** : ربْ  اخلَْ بْقُون  ويُ َا  فُوهنَ ـرْوحيْذِ تَهَ ا اشْ ا ذَ ثِيـرً دَ إنْ ولَـوْ كَ عْ بَ وَ (ص) 
)؛ كقوله:  ا بعد (إِنْ فُ (كان) مع اسمها ويبقى خربها كثريً ذَ ْ (ش)  حتُ

(٢) *** ا بً ذِ إنْ كَ ا وَ قً دْ ا قِيلَ إنْ صِ دْ قِيلَ مَ ؟قَ ا قِيـالَ لٍ إِذَ ـوْ نْ قَ كَ مِ ارُ ذَ تـِ ـا اعْ مَ فَ
تِني  ، كقولك: (ائْ ا)، وبعد لَوْ ا، وإن كان املَقُولُ كذبً التقدير: (إن كان املَقُولُ صدقً

ن، كقوله:  ا). وقد شذَّ حذفها بعد لَدُ ارً ُّ به محِ ا) أي: (ولو كان املأْيتِ ارً لَوْ محِ ةٍ وَ بدابَّ
ا .(٣) الً فإِىل إتْالَئِهَ وْ نْ لَدُ شَ مِ

مفعول به،  العائدة عىل كان:  حيذفون فعل مضارع، وواو اجلامعة فاعله، واهلاء:  حيذفوهنا:   (١)
ويبقون: الواو حرف عطف، يبقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو اجلامعة فاعله، اخلرب: 
قصد لفظه مضاف إليه،  اآليت وهو مضاف، وإن:  اشتهر:  ظرف متعلق بقوله:  وبعد:  مفعول، 
اشتهر:  اسم إشارة مبتدأ،  ذا:  حال من الضمري املسترت يف اشتهر،  كثريا:  معطوف عليه،  ولو: 

فعل ماض وفاعله ضمري مسترت يعود إىل(ذا) واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
(٢)  البيت للنعامن بن املنذر ملك العرب يف احلرية، من أبيات يقوهلا للربيع بن زياد العبيس، وهو 

من شواهد سيبويه، ونسب يف الكتاب لشاعر يقوله للنعامن.
اسم موصول نائب فاعل،  ما:  للمجهول،  فعل ماض مبني  قيل:  حرف حتقيق،  قد:  اإلعراب: 
ا تقديره: هو يعود عىل،  قيل: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
ما: واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، إن: رشطية، صدقا: خرب كان املحذوفة مع اسمها، التقدير، 
ا: مثل قوله، إن صدقا، وكان املحذوفة يف املوضعني فعل الرشط  إن كان املقول صدقا، وإن كذبً
وجوابه حمذوف يف املوضعني لداللة سياق الكالم عليه، فام: اسم استفهام مبتدأ، اعتذارك، اعتذار: 
إذا:  جار وجمرور متعلق باعتذار،  قول:  من  خرب املبتدأ والكاف ضمري املخاطب مضاف إليه، 
للمجهول، واأللف لإلطالق ونائب الفاعل  فعل ماض مبني  قيال:  ظرف تضمن معنى الرشط، 
ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل قول، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها، وجواب 

(إذا) حمذوف يدل عليه سابق الكالم، وتقديره: إذا قيل قول فام اعتذارك منه؟
ا): حيث حذف، (كان) مع اسمها، وأبقى خربها بعد إن  ا وإن كذبً قً الشاهد فيه: (إن صدْ

الرشطية وذلك كثري وشائع مستساغ.
(٣) هذا كالم تقوله العرب وجيري بينها جمر املثل، وهو يوافق بيـتا من مشطور الرجز. 

هو اسم مجع  رفعته للرضاب، وقيل:  أي:  نبها:  مصدر شالت الناقة بذَ قيل هو  شوال:  اللغة: 
مصدر اتَلت  إتالئها:  لبنها وارتفع رضعها،  الناقة التي خف  والشائلة:  عىل غري قياس،  لشائلة، 

الناقة: إذا تبعها ولدها.
اإلعراب: من لد: جار وجمرور متعلق بمحذوف، والتقدير: ربيتها من لَدُ ـ   ونحو ذلك ـ  شوال: خرب =



ـ   ٢٠٩   ـ
. الً وْ انت (هي) شَ نْ لَدُ أَنْ كَ التقدير: مِ

[حذف (كان) وحدها]
تُكِبْ ا ارْ نْهَ ا) عَ يضُ (مَ وِ ) تَعْ دَ (أَنْ عْ بَ (ص)  وَ

(١) ( بْ ِ رتَ اقْ فَ بَــرا  أَنْتَ  ـا  (أَمَّ ثْـلِ  مِ كَ
نْها (ما)  ضُ عَ عَوَّ يُ ) املصـدرية وَ فُ بعد (أنْ ـذَ ْ رَ يف هذا البيت أن (كان) حتُ كَ (ش) ذَ
 ( بْ ِ رتَ اقْ نْتَ بَرا فَ لُ (أن كُ ) ، واألصْ بْ ِ رتَ اقْ ا أنْتَ بَرا فَ ا، نحو: (أمَّ هَ ها وخربُ مُ ويبقى اسْ
ا وهو التاء، فصار(أنْ أنْتَ بَرا) ، ثم أتى  فحذفت(كان) فانفصل الضمريُ املتصلُ هبِ
ا  ا أنْتَ بَرا) ثم أدغت النونُ يف امليم، فصار (أمَّ ا عن (كان) فصار (أنْ مَ ضً وَ ا) عِ بـ(مَ

أنتَ بَرا) ومثلُه قولُ الشاعر: 
(٢). *** رٍ فَ نَ ا  ذَ أنْــتَ  ا  أَمَّ ــةَ  اشَ رَ خُ ا  بُعُأَبَ مُ الضَّ هُ لْ ـي لَـمْ تأكُ مِ وْ إِنَّ قَ فَ

= لكان املحذوفة مع اسمها، والتقدير، من لد أن كانت الناقة شوال، فإىل: حرف جر، إتالئها: 
عىل  مضاف إليه، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف معطوف بالفاء  إتالء جمرور بإىل، واهلاء: 
متعـلق اجلار واملجرور األول، والتقدير: ربَّيتُ هذه الناقة من لد كانت شوال فاستمر إىل إتالئها.

الشاهد فيه: (من لد شوال): حيث حذف (كان) واسمها وأبقى خربها وهو شوال: بعد لدُ وهذا 
شاذ.

(١)   بعد: ظرف متعلق بقوله: (ارتكب) اآليت، وهو مضاف، وأن: قصد لفظه: مضاف إليه، تعويض: 
مبتدأ، وهو مضاف، وما: قصد لفظه: مضاف إليه، عنها: جار وجمرور متعلق بتعويض، ارتكب: 
فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود عىل تعويض.

هي أن  أما:  خرب ملبتدأ حمذوف،  الكاف زائدة، مثل:  كمثْل:  واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، 
املصدرية املدغمة يف ما الزائدة النائبة عن كان املحذوفة، أنت: اسم كان، برا: خربها، فاقرتب: 

فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت.
شاعر  بزنة غراب،  وخفاف،  البيت للعباس بن مرداس خياطب خفاف بن ندبة أبا خراشة،   (٢)
مشهور، وفارس من فرسان قيس .وهو ابن عم صخر ومعاوية وأختهام اخلنساء الشاعرة املشهورة، 

وندبة بضم النون أو فتحها، أمه، واسم أبيه عمري.
ر: يريد ذا قوم تعتز هبم، الضبع: أصله احليوان املعروف ثم يستعملونه يف السنة الشديدة  فَ اللغة: ذا نَ
املجدبة، قال محزة األصفهاين: إن الضبع إذا وقعت يف الغنم عاثت، ومل تكتف من الفساد بام يكتفي 

به الذئب، ولذلك استعارت العرب اسمها للسنة املجدبة فقالوا: أكلتنا الضبع.
يا أبا خراشة، إن كنت كثري القوم، وكنت معتزا بجامعتك، فإن قومي موفورون كثريو  املعنى: 

العدد مل تأكلهم السنة الشديدة ومل يضيعهم اجلدب، ومل تنل منهم األزمات=.
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رٍ  : اسمُ كانَ املحذوفة، وذا نفَ ا عن (كان)، وأنتَ فأَنْ مصدرية، وما: زائدة عوضً
ا عنها، وال جيوز اجلمع بني  ا، وال جيوز اجلمع بني كان وما؛ لكون (ما) عوضً هَ ُ ربَ خَ

. ( ا انْطَلقتُ نْطَلقً نْتَ مُ ا كُ ، وأجاز ذلك املربدُ فيقول: (أمَّ ضِ العوض واملعَوَّ
(ما) عنها وإبقاءُ اسمها وخربها  (كان) وتعويضُ فُ ذْ ع من لسان العرب حَ مَ ومل يُسْ
املتكلم؛  ضمري  مع  يسمع  ومل  املصنف،  به  ثّلَ  مَ كام  َاطَبٍ  خمُ ضمريَ  ها  مُ اسْ كان  إذا  إال 
ا) وال مع الظاهر، نحو:  نْتُ منطلقً )، واألصل(أن كُ ا انطلقْتَ ا منطلــقً ا أَنَ نحو: (أَمَّ
انَ  مها كام جاز مع املخاطب، واألصلُ (أن كَ ازُ وَ )، والقياسُ جَ بًا انطلقْتُ اهِ دٌ ذَ يْ (أما زَ

بًا)     اهِ دٌ ذَ يْ ثَّلَ سيبويه ـ رمحه اهللا! ـ يف كتابه بـ (أما زَ )، وقد مَ زيد ذاهبًا انطلقْتُ
* * *

= اإلعراب: أبا: مناد حذفت منه يا النداء، وهو مضاف، وخراشة: مضاف إليه، أما: هي عبارة 
ذا:  اسم لكان املحذوفة،  أنت:  الزائدة النائبة عن كان املحذوفة،  ما  عن أن املصدرية املدغمة يف 
خربها وهو مضاف، ونفرٍ مضاف إليه، فإن: الفاء تعليلية، إن حرف توكيد ونصب، قومي: اسم 
فعل مضارع  تأكل:  تأكلهم:  حرف نفي وجزم وقلب،  مل:  إنَّ والياء ضمري املتكلم مضاف إليه، 

. جمزوم بلم والضمري مفعول به، الضبع: فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل خرب، إنَّ
الشاهد فيه: (أما أنت ذا نفر): حيث حذف (كان) التي ترفع االسم وتنصب اخلرب، وعوض عنها 
(ما) الزائدة، وأدغمها يف أن املصدرية، وأبقى اسم (كان) وهو الضمري البارز املنفصل وخربها، 

وهو قوله: ذا نفر. 
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[حذف النون من مضارع (كان)]

(١) *** مْ ــزِ نْجَ ــانَ مُ ارعٍ لِكَ ضَ نْ مُ مِ مْوَ ا الْتُزِ فٌ مَ ذْ وَ حَ هْ فُ نُونٌ وَ ذَ ْ حتُ (ص) 
فَ  ذَ فَحَ  ، ونُ يَكُ واألصل   ، نْ يَكُ مل  قيل:  (كان)  من  املضارعُ  الفعلُ  مَ  زِ جُ إذا  (ش) 
مُ الضمةَ التي عىل النون، فالتقى ساكنان: الواو، والنون؛ فحذف الواو اللتقاء  اجلازِ
يشء  ذلك  بعد  منه  حيذف  أالَّ  يقتيض  والقياس   ،( نْ كُ يَ (مل  اللفظ  فصار  الساكنني؛ 
وهو   ( يَكُ (مل  فقالوا:  االستعامل؛  لكثرة  ا  ختفيفً ذلك  بعد  النون  حذفوا  لكنهم  آخر، 
نْ تابعه أن هذه النونَ ال حتذف عند مالقاة  بُ سيبويه ومَ ، ال الزم، ومذهَ فٌ جائزٌ ذْ حَ
ْ يَكُ  ، وقد قرئ شاذا: (ملَ ونُسُ ) وأجاز ذلك يُ ائامً لُ قَ جُ ْ يَكُ الرَّ ؛ فال تقول: (ملَ اكِنٍ سَ
ا  وا) وأما إذا القت متحركا فال خيــلو: إما أن يكون ذلك املتحرك ضمريً رُ فَ الَّذيِنَ كَ
لعمر   ملسو هيلع هللا ىلص  كقوله  ا،  اتفاقً النونُ  حتذف  مل  متصال  ا  ضمريً كان  فإن  ال،  أو  متصال، 

.( تْلِهِ نْهُ فال خري لك يف قَ كُ لّطَ عليه، وإال يَ نْهُ فلن تُسَ كُ يف ابن صياد: (إن يَ
ه) وإن كان غري ضمري متصل  ، وإال يكُ هُ كُ فال جيوز حذف النون؛ فال تقول: (إن يَ

.( ، ومل يَكُ زيد قائامً ، نحو: (مل يكن زيد قائامً جاز احلذفُ واإلثبَاتُ
رُ كالم املصنف أنه ال فرق يف ذلك بني (كان) الناقصة والتامة، وقد قرئ:  وظاهِ

ٌ  P مث(٢)  برفع حسنة، وحذف النون، وهذه هي التامة.  N M نث
* * *

(١) من مضارع: جار وجمرور متعلق بقوله: حتذف: اآليت، لكان: جار وجمرور متعلق بمحذوف 
نائب  نون:  للمجهول،  فعل مضارع مبني  حتذف:  صفة ثانية ملضارع،  منجزم:  صفة ملضارع، 
للمجهول، ونائب  فعل ماض مبني  التزم:  نافية،  ما:  خرب املبتدأ،  حذف  مبتدأ،  وهو:  فاعل، 

الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو واجلملة من الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع صفة حلذف.
(٢) سورة النساء. اآلية: ٤٠
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أسئلة ومترينات
ه فيام يأيت : ه وخربَ ١ - عنيِّ الفعلَ الناسخَ واسمَ

 ¬ « ª         © ¨ § ¦ ¥ ¤       £ ¢ ( أ ) قال ۵ : نث
®      ¯ °مث [آل عمران : ٦٧] .

(ب) قال ۵ : نث *  + , - . / 10 مث  [املائدة : ٩٦] .
(جـ) قال ۵ : نث s  r q p o n مث  [األعراف : ٧٨] .

( د ) قال ۵ : نث ì ë ê éè ç æ  مث [هود : ٨١] .
(هـ) قال ۵ :  نث  ÊÉ  È Ç Æ Å Ä Ãمث    [طه : ٩٧] .

نث ! " # $ % & ' ) ( *  +    :  ۵ قال   ( و   )
, -.مث [غافر : ٣٤] .

٢ - أدخل (كان) أو إحد أخواهتا عىل كل مجلة من اجلمل اآلتية ، مع تغيري 
ما يلزم ، والضبط بالشكل :

تصافحانِ . ( أ ) املؤمنون متحابُّون .                                 (ب) املسلامنِ مُ
مُ نافعٌ . لْ لُقٍ عظيم .                             ( د ) العِ (جـ) أنتَ ذو خُ

(هـ) املجتهدون يعتمدون عىل أنفسهم .        ( و ) الطالبان يتسابقانِ .
٣ - احذف الفعل الناسخ من اجلمل اآلتية ، وأعد كتابتها، مع تغيري ما يلزم ، 

والضبط بالشكل :
ينِ . ينَ .                                  (ب) مازلنا جمتهدَ نا مرسورِ ( أ ) أصبحْ
ا . (جـ) ما زال العدلُ أساسَ امللكِ .                   ( د ) صار املاءُ عذبً

لْم . نتُنَّ مهذباتٍ .                                         ( و ) ما بَرح حممدٌ ذا عِ (هـ) كَ
ا عىل راحة املرىض . (ز) بات الطبيبُ ساهرً
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ه : نْ حيثُ الترصفُ وعدمُ ٤ - اذكر نوع األفعال الناسخة فيام يأيت مِ

( أ ) قال ۵ : نث   ` d c   b a مث [البقرة : ٦٥] .
(ب) قال ۵ : نث *  + , - . / 10 مث [املائدة : ٩٦] .

(جـ) قال ۵ : نث z  y x w  v u t }مث [التوبة : ١١٠] .
( د ) قال ۵ :  نث ó ò    ñ ð  ï î íمث  [الصف : ١٤] .

نْ حيثُ التاممُ والنقصانُ والزيادةُ فيام  ٥ - اذكر نوعَ األفعال التي حتتها خطّ مِ
يأتى :

 Î Í Ì Ë Ê    É È Ç Æ ( أ ) قال ۵ : نث
Ñ Ð          Ï  مث [البقرة : ١٦] .

(ب) قال ۵ : نث º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³«مث
[البقرة : ٥٧] .
 v u t s    r    q p o n m l  (جـ) قال ۵ : نث

z  y x w } | {        ~ ے ¡ ¢£  مث [آل عمران : ٧٥] .
( د ) قال ۵ : نث Î  Í Ì مث [الشعراء : ١٥٧] .

فقــد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ســولُ  رَ ـا  أمَّ عنهـام - : «  اهللا  رضـي  ر -  مَ عُ ابنُ  قـال  (هـ) 
نى».                                                ( و ) زالت الشمسُ عن كبد السامء . باتَ بِمِ

مَ . دَّ قَ نْ تَ مَ مَ لْ ( ز ) بات عابرُ السبيلِ يف بيتنا .           (حـ) ما كان أصحَّ عِ
( ط ) إذا كان رمضانُ فاجتهد يف العبادة .

( ي ) « أصبحنا وأصبح امللكُ هللا ، وأمسينا وأمسى امللكُ هللا » .
ح الشاهدٌّ فيام يأيت : ٦ - وضِّ

*** امةً مِ( أ ) فإنْ مل تَكُ املِرآةُ أبدتْ وسَ يْغَ بْهــةَ ضَ فقد أبــدتِ املــرآةُ جَ
*** رٍ فَ ا نَ ا أنْــتَ ذَ ــةَ أمَّ اشَ رَ بُعُ(ب) أبا خُ ــمُ الضَّ هُ لْ أْكُ مِي لَـــمْ تَ وْ فــإنَّ قَ
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*** تُ بدارِ قومٍ ــرام(جـ) فكيفَ إذا مــررْ كِ ــوا  ــانُ كَ لَنا  ــريانٍ  ــ جِ وَ

َ جاز حذف نون مضارع (كان) يف قوله ۵ : نث 5 6   7        8  ٧ - ملِ
 N 9 : ; > = < ?مث [النحل : ١٢٠] ، وامتنع يف قوله : نث
وقوله :   ، من ٤١]  YX   W V U T S R Q  P Oمث [البقرة 

نث Ô Ó Ò Ñ     Ð Ï Î Í     مث [املعارج : ٨-٩] ؟
٨ - اذكر احلكمَ فيام يأيت مع التعليل :

نث ) (  *  +   : قوله ۵  يف  واسمه  الفعل  بني  اخلرب  ط  توسُّ  ( أ   )
, -   . / مث [يونس : ٢] .

ف نون مضارع (كان) يف قوله ۵ : نث ñ  ð   ï    î í   مث  (ب) حذْ
[املدثر : ٤٣] .

. ( ف (كان) مع خربها يف نحو : (أال طعامَ ولو مترٌ (جـ) حذْ
٩ - ضع عالمةَ (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :

( أ ) (ليس ، زال ، فتئ) ال تستعمل إال ناقصة .                                           (          )
(ب) تُزاد (كان) بني اجلارّ واملجرور .                                                            (          )
) يف : نث   w v uمث [مريم : ٢٠] ألجل اجلازم . (          ) ف نون (أكُ (جـ) حذْ
( د ) خرب (ليس) ال جيوز أن يتقدم عليها عىل األصح .                                (          )

١٠- ما األفعال الناسخة؟ ومل سميت بذلك؟ وما عملها؟ مثل ملـا تقول.
رشط. دون  تعمل  وأفعال  برشط  تعمل  كان  أخوات  من  أفعال  هناك   -١١

بني ذلك مع التمثيل .
به: رِ ١٢- بني الشاهد يف البيت اآليت، وأعْ
*** قومـي اهللا  أدام  ما  يداوأبرح  جمُ نْتَطَقا  مُ اهللا  بحمد 
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١٣- بني الشاهد يف البيت اآليت، وأعرب ما حتته خط: 

*** ةَ كائنا ي البَشاشَ بْدِ اوما كل من يُ ـدَ نْجِ لْفــه لك مُ أخاكَ إذا لـم تُ
ومتى  جيب تأخريه عنه؟  كان عىل اسمها؟ ومتى  تقديم خرب  جيب  متى  بني   -١٤

جيوز توسطه؟ مثل ملا تقول.
١٥- مثل ملا يأيت ىف مجلة تامة:

ا. (ب) كان الزائدة قياسً ( أ  ) كان تامة.      
( د ) أصبح تامة.  (جـ) فعل من أخوات كان غري مترصف. 

هـ) كان حمذوفة مع اسمها وخربها.
١٦-  بني حكم تقديم خرب ليس عليها مع التمثيل.

١٧- قال ابن مالك: 
*** إال إذا ظرفا أتى أو حرف جروال ييل العامل معمول اخلبــر

ارشح قول ابن مالك. مبينا ما اشتمل عليه من قواعد. مع التمثيل.
 ١٨- حتذف النون من مضارع كان فام رشوط حذفها؟ وما سبب هذا احلذف؟ 

مثل ملا تذكر.
ا فاقرتب ـ التمس ولو خامتا من حديد ـ  جاء الذي كان أكرمته.  ١٩- أما أنت برً
حه. يستدل عىل اختصاص كان يف كل مثال من األمثلة السابقة بحكم نحوي، وضِّ
٢٠- قال تعاىل: نثº ¹ « ¼ ½ ¾ ¿مث[سورة البقرة. اآلية:٢٨٠ ] 
 <  ; نث   [٣٩ األية:  األنفال.  سورة  ©مث[   ̈  §  ¦ نث¥ 
 a  ̀ نث   [١١٠ اآلية:  عمران.  آل  Aمث[سورة   @  ?  >  =
نث } | {  اآلية: ٧١]  مريم.  i h g f e dc bمث [سورة 

~  ےمث[سورة الروم. اآلية: ٤٧]
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ما كان أطيب حديثـه!

وضح حكم كان فيام سبق من حيث الزيادة، والتامم، والنقصان.
٢١-  بني حكم تقديم اخلرب يف األمثلة اآلتية :

ب) ما كان مهمالً عيل . ا أخوك.  أ ) ما زال جمتهدً

د)  مهمالً ما كان حممد. ا مازال أخوك .  ج) جمتهدً
٢٢-  أعرب ما يأيت:   

٩٠] نث _̀   اآلية:  طه.  نث Q P O N M مث [سورة  تعاىل:  قال 
مث[سورة   V  U  T  S  R نث   [١٨٤ اآلية:  البقرة.  bمث[سورة    a

 M  LKJ  I  H  G  F  E  D نث   [٧٦ اآلية:  النساء. 
 (  '  &  %  $   #  " نث   [١ اآلية:  البينة.  Oمث[سورة   N

( مث[سورة البقرة. اآلية: ١٧٧].
* * *
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) املشبهات بليس فصل يف  (ما ـ  ال ـ  الت ـ  إنْ

أهداف الدرس
ا عىل أن:  بنهاية هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالبُ قادرً

١ـ يُميز بني لغة بني متيم، ولغة أهل احلجاز، يف عمل ما احلجازية.
٢ـ حيدد رشوط عمل ما احلجازية .

٣ـ يوضح احلكم اإلعرايب إذا تكررت ما احلجازية.
٤ـ يوضح حكم املعطوف عىل خرب ما.

ا منفيـًا بليس أو ما زيدت فيه الباء. ٥ـ يستخرج خربً
٦ـ يوجه الشواهد الواردة يف زيادة الباء يف خرب ليس أو ما.

٧ـ يوضح ما ختتص به (الت)؛ لتعمل عمل ليس.
٨ـ يستخرج اسم وخرب (الت) يف األمثلة والنصوص.

٩ـ يُمثل ملواضع زيادة الباء بكثرة وبقلة يف اخلرب.
١٠ـ يوضح آراء النحويني يف إعامل إن النافية عمل ليس.

١١ـ يُعرب أمثلة تشتمل عىل (ما)احلجازية ؛(ال) النافية، والت.
١٢ـ يستشعر أمهية دراسة (ما) احلجازية



ـ   ٢١٨   ـ
( ونَ (إنْ ا) دُ لَتْ (مَ مِ )أُعْ لَ (لَيْسَ امَ (ص)  إِعْ

ــنْ (١) كـِ تِيــــبٍ زُ رْ تَ ي، وَ ـا النَّفِ قَ ـعَ بَ مَ
ا فٍ كـ (مَ فِ جـرٍّ اوْ ظَــرْ ـرْ بْـقَ حَ سَ وَ

ا (٢) لَمـــَ ــازَ العُ نِيـــا) أَجَ عْ ي أَنْـتَ مَ بـِ
أفعال  إىل  تنقسم  االبتداء  نواسخ  أن  وأخواهتا  (كان)  باب  أول  يف  تقدم  (ش) 
وسيأيت  الناسخة،  األفعال  من  وهي  وأخواهتا،  (كان)  عىل  الكالم  وسبق  وحروف، 
الكالم عىل الباقي، وذكر املصنف يف هذا الفصل من احلروف قسامً يعمل عمل كان، 

وهو: ما، وال، والت، وإن.
مرفوع  فزيد:   ( ائِمٌ قَ دٌ  يْ زَ (ما  فتقول:  شيئًا؛  تعمل  ال  أهنا  متيم  بني  فلغةُ  (ما)  ا  أمَّ
ال  حرف  (ما)  ألن  وذلك  منهام؛  يشء  يف  لـ(ما)  لَ  مَ عَ وال  خربه،  وقائم:  باالبتداء، 
 ( دٌ يْ ومُ زَ قُ خيتص؛ لدخوله عىل االسم، نحو: (ما زيد قائم) وعىل الفعـــل، نحو: (ما يَ
ا كعمل (ليس) لشبهها هبا يف  ، ولغةُ أهل احلجاز إعامهلُ وما ال خيتص فحقه أال يعملَ
قصد لفظه:  وليس:  اآليت، وهو مضاف،  أُعملت:  مفعول مطلق منصوب بقوله،  إعامل:   (١)
مضاف إليه، أعملت: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء للتأنيث، ما: قصد لفظه: نائب فاعل، 
: قصد لفظه مضاف إليه، مع:  دون: ظرف متعلق بمحذوف حال من ما: وهو مضاف، وقوله: إنْ
ا، وهو مضاف، وبقا: مقصور من ممدود للرضورة: مضاف إليه،  ظرف متعلق بمحذوف حال أيضً
فعل ماض مبني   : كنْ زُ معطوف عىل بقا السابق،  وترتيب:  مضاف إليه،  وهو مضاف، والنفي: 
للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل ترتْيب، واجلملة يف حمل جر 
صفة لرتتيب، وحاصل البيت: أعملت ما النافية إعامل ليس حال كوهنا غري مقرتنة بإن الزائدة، 

وحال كون نفيها باقيا، وكون اسمها مقدما عىل خربها.
مضاف  حرف:  و  اآليت، وهو مضاف،  أجاز:  مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله،  سبق:   (٢)
إليه، وهو مضاف، وجر: مضاف إليه، أو ظرف: معطوف عىل حرف، كام: الكاف جارة لقول 
نيا اآليت، أنت: اسم ما، معنيا: خرب،  عْ حمذوف، ما: نافية حجازية، يب: جار وجمرور متعلق بقولنا مَ
ما: منصوب بالفتحة الظاهرة، أجاز: فعل ماض، العلام: مقصور من ممدود رضورة: فاعل أجاز 
وحاصل البيت وأجاز النحاة العاملون بام يتكلم العرب به تقدم معمول اخلرب عىل اسم ما، برشط 
ا أو ظرفـًا ألنه يتوسع فيهام ماال يتوسع يف غريمها .وذلك نحو  ا وجمرورً أن يكون ذلك املعمول جارً
أصله ما أنت معنيا يب، تقدم اجلار واملجرور عىل االسم مع بقاء اخلرب  ما يب أنت معنيـًا:  قولك: 

: هو الوصف من عنى فالن بفالن، بالبناء للمجهول، إذا اهتم بأمره. نِيّ عْ ا عن االسم، ومَ مؤخرً



ـ   ٢١٩   ـ
، نحو: (ما زيد  ، وينصبون هبا اخلربَ أهنا لنفي احلال عند اإلطالق؛ فريفعون هبا االسمَ
) قال اهللاّ تعاىل: نث : ; >مث(١) وقال تعاىل: نث  : ; > مث      (٢). وقال  قائامً

الشاعر: 
(٣) *** ـــمُ  اهُ ــون أبَ تَكنِّفَ ــا مُ نَاؤهَ اأبْ هَ الدَ مُ أَوْ ا هُ مَ ، وَ دورِ نِقُو الصُّ حَ

لكن ال تعمل عندهم إال برشوط ستة، ذكر املصنف منها أربعة: 
) برفع  ائِمٌ دٌ قَ يْ ا إنْ زَ ) ؛ فإن زيدت بَطلَ عملُها، نحو: (مَ اد بعدها (إنْ زَ األول: أال يُ

قائم، وال جيوز نصبه، وأجاز ذلك بعضهم.
(قائم)  نصب  جيوز  فال  )؛  ائمٌ قَ إال  زيد  (ما  نحو:  بِإال،  النَّفيُ  ينتقض  أال  الثاين: 
مث(٥)   o     n   m  l نث  (٤)وقوله:  مث   ;  :  9  8  7 نث  تعاىل:  وكقوله 

ا ملن أجازه. خالفً
مَ  الثالث: أال يتقدم خربها عىل اسمها وهو غري ظرف وال جار وجمرور؛ فإن تقدَّ
) ويف ذلك خالف، فإن كان  دٌ يْ ائِامً زَ ) فال تقول:  (ما قَ دٌ يْ ائِمٌ زَ ، نحو: (ما قَ هُ عُ فْ بَ رَ جَ وَ
مرو) فاختلفَ  كَ عَ نْدَ ا عِ )، و (مَ دٌ يْ ار زَ ا يفِ الدَّ مته فقلت : (مَ دَّ قَ ا فَ ا أوجارا وجمرورً ظرفً
: إن الظرف واجلار  الَ نْ جعلها عاملةً قَ مَ : هل هي عاملة أم ال؟ فَ النَّاسُ يف (ما)  حينئذٍ
عىل  رفع  موضع  يف  إهنام  قال:  عاملة  لها  ْعَ جيَ ملْ  نْ  ومَ هبا،  بِ  نَصْ موضع  يف  واملجرور 
رشط  فإنه  املصنف؛  كالم  ظاهر  هو  الثاين  وهذا  بعدمها،  الذي  للمبتدأ  انِ  ربَ خَ أهنام 

(١) سورة يوسف. اآلية: ٣١
(٢) سورة املجادلة. اآلية: ٢

(٣) اإلعراب: أبناؤها: أبناء: مبتدأ، وهو مضاف، وضمري الغائبة العائد إىل احلرة مضاف إليه، 
ألنه مجع اسم فاعل وهو مضاف  متكنفون:  مفعول لقوله،  أبا:  أباهم:  خرب املبتدأ،  متكنفون: 
نافية  وما:  خرب ثان، وهو مضاف والصدور مضاف إليه،  حنقو:  وضمري الغائب مضاف إليه، 

حجازية، هم: اسم ما، أوالدهـا: أوالد: خرب، ما: منصوب بالفتحة الظاهرة وها: مضاف إليه. 
الشاهد فيه: (وما هم أوالدها) حيث أعمل (ما) النافية عمل (ليس) فرفع هبا االسم حمال، ونصب 

خربها لفظًا، وذلك لغة أهل احلجاز.
(٤) سورة يس. اآلية: ١٥

(٥) سورة األحقاف. اآلية: ٩



ـ   ٢٢٠   ـ
املراد  هو  وهذا   ، كِنْ زُ الذي  الرتتيب  عىل  بعد (ما)  واخلرب  املبتدأ  يكون  أن  إعامهلا  يف 
مؤخرا،  واخلرب  ا  مً دَّ قَ مُ املبتدأ  يكون  أن  به  ويعني  لِم،  :عُ أي  كِن)  زُ (وتَرتِيبٍ  بقوله: 
جارا  أو  ا  ظرفً اخلرب  كان  سواء  شيئًا،  (ما)  تعمل  ال  اخلرب  مَ  تقدَّ متى  أنه  ومقتضاه: 

حَ هبذا يف غري هذا الكتاب. َّ ا، أو غري ذلك، وقد رصَ وجمروً
جار  وال  ظرف   غيـر  وهو  االسم  عىل  اخلرب  معمولُ  يتقدم  أال  الرابع:  الرشط 
) فال جيوز نصب (آكل)،  دٌ آكِلٌ يْ كَ زَ امَ عَ وجمرور؛ فإن تقدم بطلَ عملُها، نحو: (ما طَ
؛  ىلَ ِيزُ بقاء العمل مع تقدم املعمول بطريق األوْ نْ أجاز بقاء العمل مع تقدم اخلرب جيُ ومَ
م املعمول من الفصل بني  لتأخري اخلرب، وقد يقال: ال يلزم ذلك؛ ملا يف اإلعامل مع تقدُّ

احلرف ومعموله، وهذا غريُ موجود مع تقدم اخلرب.
 ، يامً قِ دٌ مُ يْ كَ زَ نْدَ ا عِ بْطُلْ عملُها، نحو: (مَ ا ملَ يَ ا أو جارا وجمرورً  فإن كان املعمولُ ظرفً

عُ فيها ما ال يُتوسع يف غريها. سَّ تَوً ا يبِ أنتَ معنيا)؛ ألن الظروف واملجرورات يُ ومَ
 وهذا الرشطُ مفهومٌ من كالم املصنف؛ لتخصيصه جوازَ تقديم معمولِ اخلرب بام 

ا. ا أو جارا وجمرورً إذا كان املعمولُ ظرفً
 ،( ائمٌ دٌ قَ يْ ا زَ ا مَ الرشط اخلامس: أال تتكرر (ما)؛ فإن تكررت بَطَلَ عملُها، نحو: (مَ

ا فال جيوز نصب (قائم) وأجازه بعضهم . ؛ فبقي إثباتً تِ النفيَ فاألوىل نافية، والثانية نَفَ
، فإن أبدل بطل عملُها، نحو: (ما  بٌ وجَ ل من خربها مُ بْدَ الرشط السادس: أال يُ
 ( دٌ يْ ) فبيشء: يف موضع رفع خربٌ عن املبتدأ الذي هو (زَ عبَأُ بِهِ ءٌ الَ يُ دٌ بيشءٍ إال يشَ يْ زَ
ـ  سيبويه  وكالمُ  قوم،  وأجازه  (ما)،  عن  ا  خربً نصب  موضع  يف  يكون  أن  جيوز  وال 
رمحه اهللا تعاىل ـ يف هذه املسألة حمتملٌ للقولني املذكورين ـ أعني القولَ باشرتاط أال 
ب، والقول بعدم اشرتاط ذلك ـ فإنه قال بعد ذكر املثال املذكور  وجَ يبدل من خربها مُ
متيم،  ولغة   احلجاز  لغة  يعني  اللغتان،  تِ  تَوَ اسْ آخره):  إىل  ـ  ءٍ  بِيشَ دٌ  يْ زَ (ما  وهو  ـ 
احُ الكتاب فيام يُرجع إليه قوله: (استوت اللغتان) فقال قوم: هو راجع  َّ واختلف رشُ
أنه  يف  اللغتان  فاستوت  فيه،  (ما)  لـ  لَ  مَ عَ ال  أنه  واملرادُ  (إال)  قبل  الواقع  االسم  إىل 
ب، وقال  وجَ ل من خربها مُ بْدَ طُوا يف إعامل (ما) أال يُ َ مرفوع، وهؤالء هم الذين رشَ
جعلت  سواء  ا،  مرفوعً يكون  أنه  واملراد  بعد (إال)  الواقع  االسم  إىل  راجع  هو   : قومٌ



ـ   ٢٢١   ـ
من  ل  بْدَ يُ أال  إعامل (ما)  يف  يشرتطوا  مل  الذين  هم  وهؤالء  متيمية،  أو  حجازية،  (ما) 
ب، وتوجيهُ كل من القولني، وترجيحُ املختار منهام ـ وهو الثاين ـ ال يليق  وجَ خربها مُ

هبذا املخترص.
[حكم املعطوف عىل خرب (ما)]

(ص) 
(١) *** لْ بِبـِ أوْ  ـنْ  بلكـِ عْطُـوفٍ  مَ عَ  فْ رَ لْوَ يْثُ حَ مْ حَ وبٍ بِامَ الزَ نْصُ دِ مَ عْ نْ بَ مِ

، أوال. (ش) إذا وقع بعد خرب(ما) عاطف فال خيلو: إما أن يكون مقتضيًا لإلجيابِ
نحو:  وذلك،  ـ  بعده  الواقع  مِ  سْ االِ فْع  رَ تعني  لإلجياب  مقتضيًا  كان  فإن 
)؛ فيجب رفع االسم عىل  دٌ اعِ )، أو (بَلْ قَ دٌ ائِامً لكن قاعِ دٌ قَ يْ (بل، ولكن) فتقول: (ما زَ
بُ  نَصْ جيوز  وال  قاعد)،  هو  وبل  قاعد،  هو  والتقدير: (لكن  حمذوف،  مبتدأ  خرب  أنه 

ا عىل خرب (ما)؛ ألن  (ما) ال تعمل يف املوجب. (قاعد) عطفً
بُ  تَضٍ لإلجياب ـ كالواو ونحوها ـ جاز النصْ قْ  وإن كان احلرفُ العاطفُ غريَ مُ
فتقول:  الرفع؛  وجيوز  ا)  دً اعِ قَ الَ  وَ ائِامً  قَ دٌ  يْ زَ (ما  نحو:  النصب،  واملختار   ، عُ والرفْ

اعِد). وَ قَ الَ هُ ) وهو خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: (وَ دٌ (وال قاعِ
عِ بام إذا وقع االسم بعد (بل ولكن) أنه  وبَ الرفْ جُ  ففهم من ختصيص املصنف وُ

ال جيب الرفع بعد غريمها.
* * *

(١) رفَع: مفعول به مقدم عىل عامله، وهو، الزم: اآليت، وهو مضاف و، معطوف: مضاف إليه، 
: معطوف عىل قوله: بلكن: السابق، من بعد: جار  بلكن: جار وجمرور متعلق بمعطوف، أو ببلْ
جار وجمرور،  بام:  مضاف إليه،  وجمرور، متعلق برفع أو بمعطوف، وبعد مضاف، ومنصوب: 
ظرف  حيث:  أنت،  فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره:  الزم:  متعلق بمنصوب، 
ا  فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً حل:  عىل الضم يف حمل نصب،  متعلق بالزم، مبني 

تقديره: هو، واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث إليها. 



ـ   ٢٢٢   ـ
[زيادة (باء اجلر) عىل األخبار املنفية]

(١) *** ْ ربَ رَّ البَا اخلَْ ليْسَ جَ ا وَ دَ مَ عْ َـرّْوبَ ـدْ جيُ انَ قَ يِ كَ فْ نَ دَ ال وَ عْ بَ وَ (ص) 
 Tنث تعاىل:  قوله  نحو:  وما)،  (ليس،  بعد  اخلرب  يف  ا  كثريً الباء  اد  زَ تُ (ش) 
 )  (  '  & نث   (٣) rمث      q  p  o  n نث  مث(٢)   W  V  U
(ما)  بعد  الباء  زيادة  ختتص  وال  مث(٥)،   ì  ë  ê  é نث  مث(٤)   *
ا لقوم ،بل تزاد بعدها وبعد التميمية، وقد نقل سيبويه والفراء  بكوهنا حجازية خالفً
نَعَ ذلك،  نْ مَ ـ رمحهام اهللا تعاىل ـ!زيادة الباء بعد (ما) عند بني متيم؛ فال التفات إىل مَ

وهو موجود يف أشعارهم.
ادُ الباء إال بعد احلجازية،  زَ ِّ يف ذلك، فمرةً قال: ال تُ يسِ وقد اضطرب رأي: الفارِ

ادُ يف اخلرب املنفي. زَ ومرةً قال: تُ
 وقد وردت زيادةُ الباء قليالً يف خرب (ال) كقوله: 

(٦) *** ة اعٍ فَ شَ ذُو  الَ  مَ  وْ يَ ا  يعً فِ شَ يلِ  نْ  كُ بِفَ ـوادِ بـْنِ قـَارِ نْ سَ تِيالً عَ نٍ فَ غْ بِمُ
وليس:  مضاف إليه،  قصد لفظه:  اآليت، وهو مضاف، وما:  جر:  ظرف متعلق بقوله:  بعد:   (١)
، اخلرب: مفعول  رّ ا: معطوف عليه، جر: فعل ماض، الباء: قرص للرضورة: فاعل جَ قصد لفظه أيضً
به جلر، وبعد: ظرف متعلق بقوله: جير: اآليت وهو مضاف وال: قصد لفظه: مضاف إليه، ونفي: 
معطوف عليه، وهو مضاف وكان: قصد لفظه مضاف إليه، قد: حرف تقليل، جير: فعل مضارع 

مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل اخلرب.
(٢) سورة الزمر. اآلية: ٣٦
(٣) سورة الزمر. اآلية: ٣٧

(٤)  سورة البقرة. اآلية: ١٤٤
(٥)   سورة فصلت. اآلية: ٤٦

(٦) البيت لسواد بن قارب األسدي خياطب فيه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
: هو اخليط الرقيق الذي يكون يف شق النّواة. اللغة: فتيالً

اإلعراب: كن: فعل أمر ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه وجوبًا، تقديره: أنت، يل: جار وجمرور 
قوله  ناصبه  الزمانية،  الظرفية  عىل  منصوب  يوم:  كان،  خرب  ا:  شفيعً اآليت،  ا:  شفيعً بقوله،  متعلق 
و،  مضاف  وهو  الضمة،  عن  نيابة  بالواو  مرفوع  اسمها  ذو:  ليس،  عمل  تعمل  نافيه  ال:  ا،  شفيعً
= ، شفاعة: مضاف إليه، بمغن: الباء زائدة، مغن: خرب ال وهو اسم فاعل يرفع فاعالً وينصب مفعوالً



ـ   ٢٢٣   ـ
ويف خرب (كان) املنفية بـ (ملْ) كقوله:

(١) *** نْ ْ أَكُ ادِ ملَ ي إىلَ الزَّ تِ األيدِ دُّ إنْ مُ ـلُوَ جَ مِ أعْ ـوْ عُ الْقَ شَ لِهمْ إذْ أجْ جَ بِأَعْ
[رشط إعامل: (ال) النافية و( الت) و (إن) ]

يْسَ (ال) كلَ لَتْ  مِ أُعْ اتِ  النَّكِرَ (ص) يفِ 
ال (٢) العَمَ ا  ذَ  ( (إنْ وَ  ( (التَ تَيلِ  دْ  قَ وَ

ملْ نيٍ عَ  حِ وَ ) يف سِ ا لـِ (التَ مَ وَ
(٣) لْ سُ قَ ا، والعَكْ فُ ذِي الرفع فَشَ ذْ وحَ
: مفعوله، عن سواد: جار وجمرور متعلق بمغن بن: صفة لسواد،  = وفاعله ضمري مسترت فيه، فتيالً

وهو مضاف، وقارب: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (بمغن): حيث أدخل الباء الزائدة عىل خرب ( ال) النافية كام تدخل عىل خرب، (ما) 

(١) البيت للشنفر األزدي
اللغة: الزاد: األكل، وجشع: اشتد حرصه يف طلب األكل أو الكسب عىل نحو سيئ.

املعنى: حني يتقدم الناس للطعام مل أتعجل األكل قبلهم حيث ال يتعجل إال الرشه.
يف  الفتح  عىل  مبني  للمجهول  مبني  الرشط،  فعل  ماض،  فعل  مدت:  رشطية،  إن:  اإلعراب: 
حمل جزم، والتاء للتأنيث، األيدي: نائب فاعل ملد، إىل الزاد: جار وجمرور متعلق بقوله: مدت: 
ضمري  واسمه  الرشط،  جواب  ناقص  مضارع  فعل  أكن:  وقلب،  وجزم  نفي  حرف  مل:  السابق، 
مسترت فيه وجوبا تقديره: أنا، بأعجلهم: الباء زائدة، أعجل: خرب أكن منصوب بفتحة مقدرة عىل 
مضاف  والضمري  مضاف  وهو  الزائد،  اجلر  حرف  بحركة  املحل  اشتغال  ظهورها  من  منع  آخره 
إليه، إذ: كلمة دالة عىل التعليل، قيل: هي حينئذ حرف، وقيل: هي ظرف وعليه فهو متعلق بقوله: 

أعجل: وأجشع: مبتدأ، وهو مضاف، والقوم: مضاف إليه، أعجل: خرب املبتدأ.
الشاهد فيه: (بأعجلهم): حيث أدخل الباء الزائدة عىل خرب مضارع ( كان) املنفي بـ(مل ).

فعل ماض مبني  أعمل:  أعملت:  اآليت،  أعملت:  جار وجمرور متعلق بقوله،  يف النكرات:   (٢)
للمجهول والتاء للتأنيث، كليس: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من ال: أو صفة ملوصوف 
حرف  وقد:  نائب فاعل أعملت،  قصد لفظه:  ال:  إعامالً مماثالً إعامل ليس،  حمذوف، والتقدير: 
اسم إشارة مفعول به  ذا:  معطوف عليه،  وإن:  فاعل تيل،  الت:  فعل مضارع،  تيل:  تقليل، 
أعملت يف النكرات،  بدل أو عطف بيان أو نعت السم اإلشارة، وتقدير البيت:  العمال:  لتيل، 

ال: إعامالً مماثالً إلعامل ليس، وقد تيل، الت وإن: هذا العمل.
جار وجمرور متعلق   :يف سو جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  لالت:  نافية،  ما:   (٣)
مبتدأ،  وحذف:  مبتدأ مؤخر،  عمل:  مضاف إليه،  اآليت، وسو مضاف، وحني:  عمل:  بقوله، 
وهو مضاف، وذي: مضاف إليه وذي مضاف، والرفع: مضاف إليه، فشا: فعل ماض وفاعله =



ـ   ٢٢٤   ـ
(ما)  عىل  الكالمُ  مَ  دَّ قَ تَ وقد   ، أربعةٌ (ليس)  عملَ  العاملة  احلروفَ  أن  مَ  دَّ تقَ (ش) 

. ( هنا  (ال) و(الت) و (إنْ رَ وذكَ
ا، وال تعمل  بُ متيم إمهاهلُ هَ ذْ ل (ليس)، ومَ مَ ا عَ بُ احلجازيني إعامهلَُ ا (ال) فمذهَ أمَّ

عند احلجازيني إال برشوط ثالثة: 
) ومنه قوله:  نْكَ لَ مِ لٌ أفْضَ جُ أحدها: أن يكون االسم واخلرب نكرتني، نحو: (ال رَ
(١) *** ــا اقِيً ضِ بَ ــىلَ األرْ ءٌ عَ َ يشَ ــالَ ــزَّ فَ عَ اتَ اقِيـــً وَ اهللا  ــــى  قَضَ ـا  ـَّ ممِ رٌ  زَ وَ الَ  وَ

وقوله: 
(٢) *** اذِلٍ خَ  َ ريْ غَ بٌ  احِ صَ الَ  إذْ  تُكَ  ْ ينـَانَرصَ صِ حَ ـاةِ  مَ بالْكُ نــًا  صْ حِ ئْـتَ  بُوِّ فَ

ا تقديره: هو يعود إىل حذف، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، والعكس:  = ضمري مسترت فيه جوازً
مبتدأ، قل: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل العكس، واجلملة يف 
حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو العكس، وتقدير البيت: وما، (لالت): عمل يف غري لفظ حني أو ما 
وهو حذف املنصوب،  كان بمعناه، وحذف صاحب الرفع من معموليها فاش كثري، والعكس، 

وإبقاء املرفوع قليل 
(١) اللغة: تعز: أمر من التعزي. وأصله من العزاء، وهو التصرب والتسيل عىل املصائب، وزر: هو 

امللجأ، والواقي، واحلافظ، واقيا: اسم فاعل من الوقاية، وهي الرعاية واحلفظ.
املعنى: اصرب عىل ما أصابك، وتسل عنه، فإنه ال يبقى عىل وجه األرض يشء وليس لإلنسان ملجأ 

يقيه وحيفظه مما قضاه اهللاّ تعاىل.
اإلعراب: تعز: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، فال: الفاء تعليلية، وال: 
اآليت،  بقوله، (باقيـًا):  متعلق  وجمرور  جار  األرض:  عىل  اسمها،  يشء:  ليس،  عمل  تعمل  نافية 
وجيوز أن يكون متعلقا بمحذوف صفة ليشء، باقيـًا: خرب ال، وال: نافية، وزر: اسمها، مما: من: 
حرف جر، وما: اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل جر بمن واجلار واملجرور متعلق بقوله، 
واقيـًا اآليت، قىض اهللا: فعل وفاعل، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول والعائد حمذوف تقديره: مما 

قضاه اهللاّ، واقيا: خرب ال.
ليس،  عمل  املوضعني  يف  ال)  أعمل(  حيث  واقيـًا):  وزر  وال  باقيـًا،  يشء  (ال  فيه:  الشاهد 

واسمها وخربها نكرتان..
(٢) الشاهد: قد أنشده أبو الفتح ومل ينسبه إىل قائل.

الكامة:  :أسكنه إياه،  ، أي  بوأه اهللاّ منزالً للمجهول من قوهلم:  فعل ماض مبني  بوئت:  اللغة: 
مجع كمي، وهو الشجاع املتكمي يف سالحه، أي :املسترت فيه املتغطي به، وكان من عادة الفرسان 
املعدودين أن يكثروا من السالح وعدد احلرب، ويلبسوا الدرع والبيضة واملغفر وغريهن، ألحد =



ـ   ٢٢٥   ـ
وزعم بعضهم أهنا قد تعمل يف املعرفة، وأنشد للنابغة:

(١) *** ا تُهَ بِعْ تَ امَّ  لَ فَ  ، دٍّ وُ ذِي  لَ  فِعْ تْ  ادِيــَابَدَ ؤَ ي يفِ فُ تـِ بَقَّتْ حاجَ لَّتْ وَ توَ
*** يًا اغِ ا بَ ، ال أنَ لْـبِ ادَ القَ ـــوَ لَتْ سَ حَ يَـاوَ اخِ رتَ مُ ا  بِّهَ حُ ـنْ  عَ وال  ا،  اهَ وَ سِ

ل، ومرة قال: إنَّ القياسَ  وّ ؤَ واختلف كالم املصنف يف(هذا) البيت؛ فمرة قال: إنه مُ
عليه سائغ.

ا من فرسان أعدائهم  ألهنم قتلوا كثريً األول: الداللة عىل شجاعتهم الفائقة، والثاين:  = أمرين: 
فلكثري من الناس عندهم ثارات، فهم يتحرزون من أن يأخذهم بعض ذوي الثارات عىل غرة.

اإلعراب: نرصتك: فعل وفاعل ومفعول به، إذ: ظرف للاميض من الزمان متعلق بنرص، ال: نافية 
تعمل عمل ليس، صاحب: اسمها، غري: خربها، وهو مضاف، وخاذل: مضاف إليه، فبوئت: 
مفعول ثان،  حصنا:  للمجهول، وتاء املخاطب نائب فاعل، وهو مفعول أول،  فعل ماض مبني 
بالكامة: جار وجمرور جعله العيني متعلقا بقوله، (نرصتك): يف أول البيت، وعندي أنه جيوز أن 

يتعلق بقوله، (حصينا): الذي بعده، بل هو أوىل وأحسن.
الشاهد فيه: (ال صاحب غري خاذل): حيث أعمل( ال) عمل ( ليس) فرفع هبا ونصب، واسمها 

ا كالبيت السابق. وخربها نكرتان، وهو أيضً
(١) البيتان للنابغة اجلعدي: أحد الشعراء املعمرين، أدرك اجلاهلية ووفد عىل النبي وأنشده من 

شعره، فدعا له، والبيتان من خمتار أيب متام. 
اللغة: فعل ذي ود: أراد أهنا تفعل فعل صاحب املودة، فحذفه وأبقى املصدر، والود (بتثليث الواو) 
املحبة، ومثله الوداد، تولت: أعرضت ورجعت، بقت حاجتي: بتشديد القاف، تركتها باقية، سواد 

ا فيه. القلب: سويداؤه، وهي حبته السوداء، باغيا: طالبا، مرتاخيا: متهاونً
اإلعراب: بدت: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت، فعل: قال العيني: منصوب 
بنزع اخلافض، أي :كفعل، وعندي أنه منصوب عىل أنه مفعول مطلق لفعل حمذوف، أي :تفعل 
فعل إلخ، وفعل مضاف، وذي: مضاف إليه، وذي مضاف، وود: مضاف إليه، فلام: ظرف بمعنى 
فعل وفاعل ومفعول، واجلملة يف حمل جر  تبعتها:  هو جوابه،  الذي  تولت:  حني ناصبه قوله: 
ا تقديره:  فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً تولت:  بإضافة ملا إليها، 
هي، وبقت: مثله، حاجتي: مفعول، وياء املتكلم مضاف إليه، يف فؤاديا: جار وجمرور متعلق 
ا  فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً السابق، وحلت:  بقت:  بقوله، 
نافية تعمل عمل  ال:  مضاف إليه،  مفعول به، وهو مضاف، والقلب:  سواد:  هي،  تقديره: 
مفعول به لباغ،  :سو سواها:  خربها، وفاعله ضمري مسترت فيه،  باغيـًا:  اسمها،  أنا:  ليس، 
اجلار واملجرور متعلق بقوله،  عن حبها:  الواو عاطفة، وال نافية،  والضمري مضاف إليه، وال: 
معطوف عىل  (مرتاخيًا):  اآليت، وحب مضاف وضمري املؤنثة الغائبة مضاف إليه،  (مرتاخيـًا) 

قوله، (باغيـًا)السابق.
الشاهد فيه: (ال أنا باغيا): حيث أعمل، ال: النافية عمل، ليس: مع أن اسمها معرفة وهو، أنا: 

وهذا شاذ.



ـ   ٢٢٦   ـ
.( لٌ جُ ائِامً رَ ا عىل اسمها؛ فال تقول: (ال قَ هَ ُ ربَ الرشط الثاين: أال يتقدم خَ

 ( دٍ يْ نْ زَ لَ مِ لٌ إال أفْضَ جُ يُ بإال، فال تقول: (ال رَ الرشط الثالث: أال ينتقض النَّفْ
ه ومل يتعرض املصنف هلذين الرشطني. عُ فْ بنصب (أفضل)، بل جيبُ رَ

بُ  ومذهَ شيئًا،  تعملُ  ال  أهنا  اء  والفرَّ البرصيني  أكثر  بُ  فمذهَ النافية   ( (إنِ وأما 
لَ (ليس)، وقال به من البرصيني أبو العبـاس  مَ اء ـ أهنا تعمل عَ رَّ الَ الفَ الكوفيني ـ خَ
واختاره  جني،  بن  الفتح  وأبو   ، الفاريسُّ عيل  وأبو  اج،  ـرَّ السَّ بن  بكر  وأبو  املربد، 
دَ السامعُ  رَ املصنف، وزعم أن يف كالم سيبويه ـ رمحه اهللا تعاىل! ـ إشارة إىل ذلك وقد وَ

به؛ قال الشاعر: 
(١) *** ــدٍ أحَ ــىلَ  عَ لِيًا  ــتَوْ سْ مُ ــوَ  هُ انِيــنإنْ  املَجَ ـــفِ  عَ أَضْ لَـــى  عَ إال 

وقال اآلخر: 
(٢). *** يَاتِهِ حَ ــاءِ  بانْقِضَ يْتًــا  مَ ءُ  املَــرْ الَإنِ  ــذَ يُخْ ليْـــهِ فَ بْغَـى عَ لَكِنْ بِأَنْ يُ وَ

(١) يكثر استشهاد النحاة هبذا البيت، ومع هذا مل يذكره أحد منهم منسوبـًا إىل قائل معني:
هو اسم فاعل من استوىل، ومعناه كانت له الوالية عىل اليشء وملك زمام  مستوليـًا:  اللغة: 
مجع جمنون، وهو من ذهب عقله، وأصله عند العرب من خبله اجلن،  املجانني:  الترصف فيه، 

واملناحيس يف الرواية األخر: مجع منحوس، وهو من حالفه سوء الطالع.
املعنى: ليس هذا اإلنسان بذي والية عىل أحد من الناس إال عىل أضعف املجانني.

جار وجمرور  عىل أحد:  خربها،  مستوليـًا:  اسمها،  هو:  نافية تعمل عمل ليس،  إن:  اإلعراب: 
متعلق بقوله، مستوليـًا، إال: أداة استثناء، عىل أضعف: جار وجمرور يقع موقع املستثنى من اجلار 

واملجرور السابق، وأضعف مضاف، واملجانني: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (إن هو مستوليـًا): حيث أعمل، إن: النافية عمل، ليس: فرفع هبا االسم الذي هو 

الضمري املنفصل. 
ا  (٢) املعنى: ليس املرء ميتـًا بانقضاء حياته، وإنام يموت إذا بغى عليه باغ فلم جيد عونـًا وال نصريً

يأخذ بيده، وينتصف له ممن ظلمه.
ميتـًا:  بقوله:  متعلق  وجمرور  جار  بانقضاء:  خربها،  ميتـًا:  اسمها،  املرء:  نافية،  إن:  اإلعراب: 
ولكن:  إليه،  مضاف  والضمري  مضاف  وحياة  إليه  مضاف  حياته:  من  وحياة  مضاف،  وانقضاء 
منصوب  للمجهول  مبني  مضارع  فعل  يُبغي:  مصدرية،  وأن  جارة  الباء  بأن:  استدراك،  حرف 
بأن وعالمة نصبه فتحة مقدرة عىل األلف منع من ظهورها التعذر، عليه: جار وجمرور نائب عن 
واملجرور  واجلار  عليه،  أي :بالبغْي  بالباء،  جمرور  مصدر  تأويل  يف  عليه  دخلت  وما  وأن  الفاعل، 
وخيذل= عاطفة  الفاء  فيخذال:  وقوله:  عليه،  بالبغي  يموت  ولكن  والتقدير،  بمحذوف  متعلق 



ـ   ٢٢٧   ـ
بريْ  قرأ: نثإنِ ° ±  بِ ـ أن سعيد بن جُ وذكر ابن جني ـ يف املحتَسَ

Y L ´ ³ ² مث بنصب العباد(١) [وختفيف النون].
واملعرفة،  النكرة  يف  تعمل  بل  نكرتني،  يكونا  أن  وخربها  اسمها  يف  َط  رتَ يُشْ وال   

                  ( ائِامً دٌ قَ يْ ، وإنْ زَ دٌ القاَئِمَ يْ ، وإنْ زَ ائِامً لٌ قَ جُ فتقول: (إنْ رَ
بُ اجلمهور  هَ ذْ ؛ ومَ تْ عليها تاء التأنيث مفتوحةً يدَ ) فهي (ال) النافيةُ زِ تَ وأما (الَ
يذكرُ  ال  بأهنا  اختصت  لكن   ، اخلربَ وتنصب   ، االسمَ فرتفع  لَ (ليس)؛  مَ عَ ل  تَعْمَ أهنا 
فُ  ذْ ا، والكثريُ يف لسان العرب حَ َ مهُ دُ ا، بل إنام يذكر معها أحَ عً معها االسمُ واخلربُ مَ
فَ  اسمها وبقاءُ خربها، ومنه قوله  تعاىل: نث 5 6 7 مث(٢) بنصب احلني؛ فحذِ
نَاصٍ  : اسمها، وحنيَ مَ ) فاحلنيُ االسمُ وبقي اخلربُ والتقدير: (والت احلنيُ حنيَ مناصٍ
) برفع احلني عىل أنه اسم (الت) واخلرب  نَاصٍ نيُ مَ تَ حِ الَ ا (وَ خربها، وقد قرئ شذوذً
نَاصٍ كائِنًا هلم، وهذا  مْ ) أي :والتَ حنيُ مَ نَاصٍ هلَُ نيُ مَ تَ حِ الَ حمذوف، والتقدير: (وَ

فْع ـ إىل آخر البيت). فُ ذِي الرَّ ذْ حَ هو املراد بقوله: (وَ
وأشار بقوله: (وما لالت يف سو حني عمل) إىل ما ذكره سيبويه من أن (الت) 
ال تعمل إال يف احلني، واختلف الناسُ فيه؛ فقال قوم: املراد أهنا ال تعمل إال يف لفظ 
: كالساعة ونحوها، وقال قوم: املراد أهنا ال تعمل إال يف  هُ فَ ادَ احلني، وال تعمل فيام رَ
هُ  فَ ادَ نْ عملها فيام رَ هُ من أسامء الزمان، ومِ فَ ادَ أسامء الزمان؛ فتعمل يف لفظ احلني وفيام رَ

: قولُ الشاعرِ
(٣) *** مٍ نْدَ مَ ةَ  اعَ سَ تَ  الَ وَ اةُ  البُغَ مَ  يمُنَدِ خِ بْتَغِيــِه وَ تـَـعُ مُ رْ والبَغْي مَ

= مضارع مبني للمجهول، معطوف عىل يبغي ونائب الفاعل ضمري مسترت، واأللف لإلطالق.

الشاهد فيه: (إن املرءُ ميتـًا): حيث أعمل إنْ النافية عمل، ليس: فرفع هبا االسم ونصب اخلرب.
(١) سورة األعراف . اآلية: ١٩٤.

عىل الفتح يف حمل رفع اسم إن،  اسمها مبني  الذين:  نافية تعمل عمل ليس،  إن:  إعراب اآلية، 
خرب إن منصوب، وأمثال  ا:  عبادً متعلق بتدعون،  من دون اهللا:  مجلة صلة الذين،  تدعون: 

بالنصب نعت لعباد وهو مضاف وضمري اجلمع مضاف إليه.  
(٢) سورة ص . اآلية: ٣ 

(٣) قيل: إن هذا الشاهد لرجل من طيئ، ومل يسموه، وقال العيني: قائله حممد بن عيسى بن= 
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بُ األخفش أهنا  هَ ذْ مَ بالثاين يف التسهيل، ومَ زَ جَ وكالمُ املصنف حمتملٌ للقولني، وَ
والتقدير:  ر،  مَ ضْ مُ فعلٌ  فناصبُهُ  ا  منصوبً بعدها  االسمُ  دَ  جِ وُ إنْ  وأنه  شيئًا،  تعمل  ال 
والتقدير:   ، حمذوفٌ واخلربُ  مبتدأ  فهو  ا  مرفوعً دَ  جِ وُ وإنْ   ،  ( نَاصٍ مَ نيَ  حِ   أَرَ (التَ 

) واهللا أعلم. مْ ائِنٌ هلَ نَاصٍ كَ نيُ مَ تَ حِ (الَ
***

والت  مهلهل بن مالك الكناين، واستشهد الفراء بقوله،  ، ويقال:  يّ  = طلحة بن عبيد اهللاّ التَّيِمْ
ساعة مندم: ثم قال: وال أحفظ صدره.

منـدم:  يتجاوز قدره،  الذي  البغـاة مجع باغ، مثل قاض وقضاة وداع ودعاة، والباغي:  اللغة: 
مصدر ميمي بمعنى الندم، مرتـع: اسم مكان من قوهلم: رتع فالن يف املكان، من باب فتح، إذا 
جعله ملهي له وملعبا، ومنه قوله تعاىل: (نرتع ونلعب)، وخيم: أصله أن يقال وخم املكان، إذا مل 

ع كلؤه أو مل يوافقك مناخه. ينْجَ
نافية تعمل عمل  الواو واو احلال، والت:  والت:  فاعل،  البغاة:  فعل ماض،  ندم:  اإلعراب: 
ندم البغاة واحلال أن  خربها، واجلملة يف حمل نصب حال، أي:  ساعة:  ليس، واسمها حمذوف، 
الوقت ليس وقت ندم، ألن وقته قد فات، مندم: مضاف إليه، والبغي: مبتدأ أول، مرتع: مبتدأ 
ثان وهو مضاف ومبتغي من مبتغيه: مضاف إليه، مبتغي مضاف واهلاء مضاف إليه، وخيم: خرب 

املبتدأ الثاين، واجلملة من الثاين وخربه يف حمل رفع خرب األول.
الشاهد فيه: (والت ساعة مندم): حيث أعمل، (الت) يف لفظ (ساعة) وهي بمعنى احلني، وليست 
من لفظـه، وهو مذهب الفراء، فيام نقله عنه مجاعة كالريض، إذ ذهب إىل أن الت: ال خيتص عملها 

بلفظ احلني، بل تعمل فيام دل عىل الزمان كساعة ووقت وزمان ونحو ذلك .
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أسئلة ومترينات
١ - أعرب ما حتته خط فيام يأيت :

( أ ) قال ۵ : نث & ' ) (  * مث [األنعام : ١٣٢] .
(ب) قال ۵ : نث : ; > = < ?    @   A مث [يوسف : ٣١] .

(جـ) قال ۵ : نث p o    n  m l مث [األحقاف : ٩] .
( د ) قال ۵ : نث  : ; >= مث [املجادلة  : ٢] .

: (هـ) قال الشاعرُ
*** بٌ هَ ةَ ، مــا إنْ أنتُم ذَ دانَ فُبَني غُ زَ يفٌ ، ولكنْ أنتمُ اخلَ وال رصَ

( و ) قال الشاعرُ :
*** ـــمُ اهُ ــونَ أبَ نِّفُ تَكَ ــا مُ هَ نَاؤُ هاأبْ الدَ مُ أوْ ورِ ، وما هُ دُ نِقُو الصُّ حَ

( ز ) قال الشاعرُ :
*** َ خاذِلٍ ريْ بٌ غَ احِ تُكَ إذْ ال صَ صيِنانَرصَ ةِ حَ امَ نًا بِالكُ صْ ئْتَ حِ بُوِّ فَ

(حـ) قال رجلٌ من طيئ :
*** م نْدَ مَ البُغاةُ ، والتَ ساعةَ مَ يمُندِ يهِ وخِ بْتَغِ تَــعُ مُ رْ ــيُ مَ والبَغْ

( ط ) قال الشاعرُ :
*** حياتهِ بانْقِضاء  يْتًــا  مَ ءُ  املَرْ الإنِ  يُخذَ فَ يْهِ  لَ عَ بْغَى  يُ بأنْ  ولكنْ 

األسلوب  أمام   (×) وعالمة   ، الصحيح  األسلوب  أمام   (√) عالمةَ  ضع   -  ٢
اخلطأ ، فيام يأيت ، مع التعليل :

ا .                                                                                        (              ) ( أ ) ما أنا كِتابَك آخذً
(ب) ما احلقٌ إال غالبٌ .                                                                                        (              )
ا عند اهللا معروفٌ .                                                                         (              ) (جـ) ال ضائعً
ا .                                                                                  (              ) ( د ) إنِ التبذيرُ إال مذمومً
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كَ .                                                                         (              ) (هـ) إنْ ذلك نافعَكَ وال ضارَّ
ا .                                                                                        (              ) ( و ) التَ احلقُ ضائعً
(ز) ما أحدٌ أفضلَ من املُخلصِ يف عمله .                                                            (              )

٣ - ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :
ــلَ (ليــس) يف لغــة التميميــني وال تعمــلُ شــيئًا يف لغة مَ ( أ ) تعمــلُ (مــا) عَ
احلجازيني .                                                                                                                                       (          )
(ب) جيوز أنْ يكونَ اسمُ (ما) معرفةً وأنْ يكونَ نكرةً .                                         (          )
ها نكرتنيِ .              (          ) ها وخربُ لَ (ليس) برشط يكونَ اسمُ مَ (جـ) تعمل (ال) عَ
( د ) تُزادُ الباءُ بقلة يف خرب (ليس) ، و(ما) .                                                           (          )
٤- قال تعاىل: نث : ; > مث[سورة يوسف. اآلية: ٣١] نث : ; >مث 
 [٤٦ اآلية:   فصلت.  [سورة  ìمث   ë  ê  é نث   [٢ اآلية:   املجادلة.  [سورة 
 (  '  &  % نث   [١٤٤ عمران  آل  مث[سورة   F  E  D  C نث 

(مث[سورة يوسف . اآلية:  ٤٤].
بني يف اآليات السابقة (ما) العاملة واملهملة واملحتملة مع ذكر السبب .

٥- العامرة عالية الطوابق ـ الورد مزدهر يف احلـدائق ـ أقالمنا مربية .
اجلمل السابقة ال تصلح لدخول ال العاملة عليها فلامذا؟ اجعلها صاحلة وأدخل 

ال عىل كل مجلة .
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٦- أعرب ما يأيت:         

  ê  é ـ  نث  [  ٣٦ اآلية:   الزمر.  قال تعاىل :  نثW   V  U  T مث [سورة 
ì  ë  مث. [سورة فصلت. اآلية:   ٤٦] 

وقيل: ما باألحساب فخركم
٧- قال الشاعر: 

*** باقيـًا األرض  عىل  شئ  فال  واقيـًاتعز  اهللا  قضــى  ممــا  وزر  وال 
وقال آخر: 

*** حصينــًانرصتُك إذ ال صاحب غري خاذل بالكامة  حصنًا  ئت  فبُوِّ
بني الشاهد يف البيتني السابقني مع إعراب ما حتته خط فيهام .

٨-  أعرب قوله تعاىل:  نث5  6  7  مث [سورة ص. اآلية:  ٣].
٩- ير بعض النحويني إعامل (ال) عمل ليس وير البعض اآلخر إمهاهلا. فبامذا 

استدل من يعملها ؟ وما دليل من أمهلها؟ مثل لكل ما تذكر .
١٠- قال ابن مالك: 

*** ببــلْ أو  بلكــن  معطــوف  نصوب بـ ما الزم حيث حلورفــع  نْ بَعدِ مَ مِ
ارشح قول ابن مالك مبيِّنـًا حكم املعطوف عىل خرب (ما) مع التمثيل.

مثل املعارف؟  يف  تعمل  وهل   . ليس  عمل  النافية  (ال)  عمل  رشوط  اذكر   -١١
ملا تذكر . 

* * *
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أفعال املقاربة
أهداف الدرس

ا عىل أن:  بنهاية: هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالبُ قادرً
يُميز بني أفعال املقاربة والرجاء واإلنشاء.ـ ١
يوضح حكم اقرتان خرب أفعال املقاربة بأن.ـ ٢
يوجه الشواهد الواردة يف أفعال املقاربة.ـ ٣
يُميز بني مواضع جواز ووجوب اقرتان خرب أفعال املقاربة بأن.ـ ٤
يُميز من خالل األمثلة بني عمل أفعال املقاربة، وعمل كان وأخواهتا.ـ ٥
يُبني حكم اقرتان اخلرب بأن يف األمثلة.ـ ٦
يوضح األفعال الناقصة والتامة يف األمثلة، أو النصوص املعروضة أمامه.ـ ٧
يعرب أمثلة تشتمل عىل أفعال املقاربة.ـ ٨

[معانيها، عملها، رشوط عملها]
(ص)

(١) *** رْ ـى، لَكنْ نَـدَ سَ ادَ وعَ انَ كَ كَ بَـرْكَ خَ ـنِ  يْ هلذَ عٍ  ارِ ضَ مُ يْــرُ  غَ
ا . َ (ش) هذا هو القسم الثاين من األفعال الناسخة لالبتداء، وهو (كاد) وأخواهتُ

(١) ككان: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، كاد: قصد لفظه مبتدأ مؤخر، وعسى: 
معطوف عليه، لكن: حرف استدراك، ندر: فعل ماض، غري: فاعل، وهو مضاف، و مضارع: 
مضاف إليه، هلذين: جار وجمرور متعلق بقوله: ندر ، وقيل متعلق بقوله: خرب: اآليت، خرب: حال، 
وقد وقف عليه بالسكون عىل لغة ربيعة التي تقف عىل املنصوب املنون بالسكون، كام يقف سائر 

العرب عىل املرفوع واملجرور املنونني .
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دُ  ى؛ فنقل الزاهِ سَ ، وال خالف يف أهنا أفعال، إال عَ َ فِعْالً رشَ دَ عَ وذكر املصنفُ منها أحَ
ال  اج، والصحيح أهنا فعل؛ بدليل اتِّصَ َّ اإىل ابن الرسَّ بَ أيضً نُسِ ، وَ عن ثعلب أهنا حرفٌ
 .( يْتُنَّ سَ وعَ يْتُم،  سَ وعَ  ، يْتُامَ سَ وعَ  ، يْتَ سَ وعَ  ، يْتُ سَ (عَ نحو:  هبا،  وأخواهتا  الفاعل  تاء 
ثالثة  عىل  هي  بل  للمقاربة،  كلها  وليست  املقاربة،  أفعال  تسمى  األفعال  وهذه 

أقسام: 
، وأوشك . بَ رَ ، وكَ لَّ عىل املقاربة، وهي: كادَ أحدها: ما دَ

لَقَ . وْ لَ ، واخْ رَ ى، وحَ سَ لَّ عىل الرجاء، وهي: عَ والثاين: ما دَ
. أَ ، وأنْشَ لِقَ ، وعَ ـذَ ، وأَخَ ـقَ فِ ، وطَ ـلَ عَ لَّ عىل اإلنشاء، وهي: جَ والثالث: ما دَ

ةِ من باب تسمية الكلِّ باسم البعض. بَ ا أفعالَ املقارَ فتسميْتُهَ
يف  هلا  ا  خربً خربه  ويكون  هلا،  امً  اسْ املبتدأ  فرتفع  واخلرب؛  املبتدأ  عىل  تدخل  وكلها 
موضع نصب، وهذا هو املراد بقوله: (ككان كاد وعسى) لكن اخلرب يف هذا الباب ال 
ر جميئه اسامً بعد  )،  ونَدَ ومَ قُ دٌ أنْ يَ يْ ى زَ سَ عَ ، وَ قُومُ دٌ يَ يْ ادَ زَ ا، نحو: (كَ يكون إال مضارعً

(عسى، وكاد)، كقوله: 
(١) *** ائِامً  لِحـــا دَ لِ مُ ــذْ تَ يف العَ ثَــرْ ـاأكْ ائمً يْـتُ صَ سَ نْ إنِّـي عَ ــرَ ثـِ ال تُكْ  

وقوله: 
(٢) *** آئِبًا تُ  ـدْ كـِ ا  ومَ م،  هْ فَ إىلَ  أُبْــتُ  ـرُفَ فِ تَصْ يَ  هْ وَ ـا  تُهَ قْ فارَ ثْلِها  مِ مْ  كَ وَ

ا، أي :أكثر.  (١) اللغة: العذل: املالمة، ملحا: اسم فاعل، من ألح يلح إحلاحً
حال من التاء  ملحا:  جار وجمرور متعلق بأكثر،  يف العذل:  فعل وفاعل،  أكثرت:  اإلعراب: 
يف أكثرت، دائام: صفة للحال، ال تكثرن: ال: ناهية، والفعل املضارع مبني عىل الفتح التصاله بنون 
اإلعراب،  من  عىل السكون ال حمل له  التوكيد اخلفيفة يف حمل جزم، ونون التوكيد: حرف مبني 
حرف توكيد ونصب، والياء اسمها،  إن:  إين:  أنت،  والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: 

عسيت: فعل ماض ناقص، وتاء املتكلم اسمه، صائمـًا: خربه واجلملة يف حمل رفع خرب (إن) .
الشاهد فيه: (عسيت صائمـًا): حيث أجر (عسى) جمر (كان) فرفع هبا االسم ونصب اخلرب، 
ا، واألصل أن يكون خربها مجلة فعلية فعلها مضارع . ومثل البيت قوهلم  وجاء بخربها اسمـًا مفردً

يف املثل: عسى الغوير أبؤسا. 
ا .                                                                                                                        = (٢) البيت لتأبط شـرً
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ر ـ إىل آخره) لكن يف قوله: (غري مضارع)   اد املصنف بقوله:( لكن نَدَ رَ وهذا هو مُ
ية، واجلملةُ  مِ ، واجلارُّ واملجرور، واجلملةُ االسْ ، والظرفُ إهبام؛ فإنه يدخل حتته: االسمُ
ر  ا عن (عسى، وكاد) بل الذي نَدَ الفعليةُ بغري املضارع، ومل يندر جميء هذه كلها خربً

ا عن هذين. ع جميئها خربً مَ ، وأما هذه فلم يُسْ جميء اخلرب اسامً
[( [حكم اقرتان خربها (بأنْ

(ص)
(١) *** ى سَ عَ دَ  عْ بَ  ( (أنْ ونِ  بِدُ ونُه  كَ ــاوَ كسَ ـرُ فِيـه عُ ـادَ األَمْ كَ ، وَ رٌ زْ نَ

بُ  ذهَ ، وهذا مَ ) قليلٌ يدهُ من (أَنْ ) كثري، وجترِ (عسى) بـ(أَنْ (ش) أي : اقرتانُ خربِ
) إال يف الشعر، ومل يرد  ا من  (أَنْ هَ دُ خربُ رَّ تَجَ بُ مجهور البرصيني أنه ال يَ ذهَ سيبويه، ومَ

= اللغة: أبت: رجعت، فهم: اسم قبيلته، تصفر: أراد تتأسف وتتحزن عىل إفاليت منها بعد أن 
ظن أهلها أهنم قد قدروا عيل. 

املعنى: يقول: إين رجعت إىل قومي بعد أن عز الرجوع إليهم، وكم مثل هذه فارقتها وهي تتأسف 
وتتعجب مني كيف أفلت منها. 

اإلعراب: فأبت: الفاء عاطفة، آب: فعل ماض، وتاء املتكلم فاعله، إىل فهم: جار وجمرور متعلق 
بأبت، وما: نافية، كدت: كاد: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه، آئبا: خربه واجلملة يف حمل نصب 
متييز لكم،  مثل:  مثلها:  عىل السكون يف حمل رفع،  خربية بمعنى كثري مبتدأ، مبني  وكم:  حال، 
والضمري مضاف إليه، فارقتها: فعل وفاعل ومفعول، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو 
كم، وهي: الواو واو احلال، والضمري مبتدأ، تصفر: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا 

تقديره: هي، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتـدأ، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل نصب حال. 
فرفع هبا االسم ونصب اخلرب  عمل (كان)  كاد)   ) حيث أعمل  آئبا):  كدت  فيه: (وما  الشاهد 
ولكنه أتى بخربها اسام مفردا، والقياس أن يكون مجلة فعلية فعلها مضارع، وهلذا أنكر بعض 

النحاة هذه الرواية، وزعم أن الرواية الصحيحة هي  (وما كنت آئبا).
وهو مصدر كان الناقصة فيحتاج إىل اسم وخرب سو خربه من جهة  كون مبتدأ،  كونه:   (١)
االبتداء، والضمري املضاف إليه هو اسمه، وخربه حمذوف أي :وكونه واردا، بدون: جار وجمرور 
ا بذلك  متعلق بذلك اخلرب املحذوف، ودون مضاف، وأن: مضاف إليه، بعد: ظرف متعلق أيضً
اخلرب املحذوف، وهو مضاف، وعسى: قصد لفظه: مضاف إليه، نزر: خرب املبتدأ، وكاد: الواو 
عاطفة، كاد: قصد لفظه: مبتدأ أول، األمر: مبتدأ ثان، فيه: جار وجمرور متعلق بقوله: عكس: 
ا  اآليت، عكسا: فعْل ماض مبني للمجهول، واأللف لإلطالق ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
تقديره: هو يعود إىل األمر، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل 

رفع خرب املبتدأ األول. 
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) قال اهللا تعاىل: نث M L K J I مث (١) وقال عز  ا بـ (أَنْ يف القرآن إال مقرتنً

) قوله:  ودِه بدونِ (أَنْ رُ نْ وُ وجل: نث ! " # $ مث(٢) ومِ
(٣) *** يتَ فِيهِ سَ ي أمْ بُ الذِ رْ ــى الكَ سَ يـــبُعَ رِ قَ جٌ  ـــرَ فَ هُ  اءَ رَ وَ ــونُ  كُ يَ  

وقوله: 
(٤) *** هُ إنَّ اهللاُ؛  ـه  بـِ أيتِ  يَ جٌ  رَ فَ ــى  سَ رُعَ ه أمْ تــِ ليقَ ـومٍ يفِ خَ لَّ يــَ لَهُ كُ  

ى) ؛ فيكون الكثريُ يف خربها أن يتجرد  سَ (عَ سُ كْ كر املصنفُ أهنا عَ ذَ ) فَ وأما (كادَ
ها  َ ربَ لُّ اقرتانهُ هبا، وهذا بخالف ما نصَّ عليه األندلسيُّون من أن اقرتان خَ قِ يَ ) وَ من  (أَنْ

 K J I قوله  تعاىل: نث ( وصٌ بالشعر، فَمن جتريده من (أَنْ ْصُ ) خمَ بـ (أَنْ

(١) سورة املائدة. اآلية: ٥٢
(٢)  سورة اإلرساء. اآلية:  ٨

(٣) البيت هلدبة بن خرشم العذري، من قصيدة قاهلا وهو يف احلبس.
اللغة: الكرب: اهلم والغم، أمسيت: يُرو بضم التاء وفتحها.

اسم عسى، الذي: اسم موصول صفة للكرب،  اإلعراب: عسى: فعل ماض ناقص، الكرب: 
أمسيت: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه، فيه: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب أمسى، واجلملة 
فعل مضارع ناقص، واسمه ضمري  يكون:  من أمسى واسمه وخربه ال حمل هلا صلة املوصول، 
مبتدأ  فرج:  ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، واهلاء مضاف إليه ،  وراء:  وراءه:  مسترت فيه، 
واجلملة من  يكون:  صفة لفرج، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب خرب،  قريب:  مؤخر، 

يكون: واسمها وخربها يف حمل نصب خرب عسى. 
ا من (أن) املصدرية، وذلك  ا جمردً الشاهد فيه: (يكون وراءه)، حيث وقع خرب عسى فعالً مضارعً

قليل.
(٤) اإلعراب: عسى: فعل ماض ناقص، فرج: اسمه، يأيت: فعْل مضارع، به: جار وجمرور متعلق 
بيأيت، لفظ اجلاللة: فاعل يأيت، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل نصب خرب عسى، إنه: إن: حرف 
كل:  جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  له:  توكيد ونصب واهلاء ضمري الشأن اسمه، 
منصوب عىل الظرفية الزمانية متعلق بام تعلق به اجلار واملجرور قبله، وهو مضاف ويوم: مضاف 
إليه، يف خليقته: اجلار واملجرور يتعلق بام تعلق به اجلار واملجرور السابق، وخليقة مضاف والضمري 
املوضوع للغائب العائد إىل اهللا تعاىل مضاف إليه، أمر: مبتدأ مؤخر واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل 

رفع خرب إن .
ا من أن املصدرية، وهذا قليل. ا جمردً الشاهد فيه: (يأيت به اهللا): حيث جاء خرب، عسى: فعالً مضارعً
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ومن  ¾مث(٢)    ½  ¼  »  º  ¹  ¸ نث¶  Lمث(١)وقال: 
  (٣)( بَ رُ تَغْ أَنْ  سُ  مْ الشَّ ادَت  كَ حتى  العَرص  يلِ  أُصَ أَنْ  كِدتُ  ا  قوله: (مَ  ( بـ (أَنْ اقرتانه 

وقوله: 
(٤) *** يْهِ لَ عَ يضَ  فِ تَ أَنْ  سُ  النَّفْ ادَت  ودِكَ طَــةٍ وبُــرُ يْ ـوَ رَ شْ ا حَ ـدَ إذْ غَ  

(ص)
(٥) *** عِال جُ ولِكنْ   ، رَ حَ ى  عَسَ كَ الوَ تّصِ مُ  ( بـ(أَنْ ـا  تْمً حَ ا  هــَ ُ ربَ خَ  
(٦) ***  ـرَ ثْلَ حَ ) مِ لَـقَ (أَنْ وْ لَ وا اخْ مُ أَلْزَ راوَ ) نَـزَ ــَا (أَنْ تَفَ كَ انْ شَ ــدَ أوْ عْ وبَ

(١) سورة البقرة. اآلية:  ٧١
(٢) سورة التوبة. اآلية:  ١١٧ 

(٣) أخرجه الشيخان
يْطة: بفتح الراء وسكون الياء ، املالءة إذا كانت قطعة واحدة ، وأراد هبا هنا: األكفان  (٤) اللغة: رَ

التي يلف فيها امليت.
اإلعراب: كادت: كاد فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث، النفس: اسمه، أن: مصدرية، تفيض: 
ا تقديره: هي يعود للنفس، واجلملة خرب  فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
: ظرف للاميض من الزمان  كاد يف حمل نصب، عليه: جار وجمرور متعلق بقوله: تفيض: السابق، إذْ
ا تقديره:  ا، غدا: فعل ماض بمعنى صار، واسمه ضمري مسترت فيه جوازً متعلق بقوله تفيض أيضً

هو يعود عىل عبد املجيد املرثي، حشو: خرب غدا، ريْطَة: مضاف إليه، وبرود: معطوف عليه.
ا مقرتنـًا بأن وذلك قليل، واألكثر  الشاهد فيه: (أن تفيض): حيث أتى بخرب، كاد:  فعالً مضارعً

أن يتجرد منها.
(٥) كعسى: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، حر: قصد لفظ مبتدأ مؤخر، ولكن: 
حرف استدراك، جعال: فعل ماض مبني للمجهول، واأللف لإلطالق، خربها: نائب فاعل، مفعول 
أول، والضمري مضاف إليه، حتام: صفة ملوصوف حمذوف يقع مفعوال مطلقا، أي :اتصاال حتام، 
بأن: جار وجمرور متعلق بقوله، متصال: اآليت، متصال: مفعول جلعل وكان يف األصل مفعوالً ثانيًا.

ا: مفعول ثان،  (٦) ألزموا: فعل وفاعل، اخلولق: قصد لفظه: مفعول أول، أن: قصد لفظه أيضً
مضاف إليه،  قصد لفظه:   :حر السابق، ومثل مضاف و  اخلولق:  حال صاحبه قوله،  مثل: 
وبعد: ظرف متعلق بقوله، (انتفا): اآليت، وهو مضاف وأوشك: قصد لفظه: مضاف إليه، انتفا: 
فعل ماض، واأللف  نزرا:  مضاف إليه،  قصد لفظه:  وهو مضاف وأن:  مبتدأ،  قرص للرضورة: 
هو يعود إىل انتفا، واجلملة يف حمل رفع خرب  ا تقديره:  لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
 ،املبتدأ الذي هو انتفا، وتقدير البيت: وألزم العرب اخلولق أن حال كونه مشبهـًا يف ذلك حر

وانتفاء أن بعد أوشك قد قل. 
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اء الفعل، ولكن جيب اقرتان  جَ ى) يف الداللة عىل رَ سَ ثلُ (عَ ) مِ رَ (ش) يعني أن (حَ
) ال يف الشعر وال  د خربها من (أَنْ رَّ )، وملْ جيُ ومَ قُ دٌ أنْ يَ يْ  زَ رَ )، نحو: (حَ خربها بـ(أَنْ
) وهو  ْطِرَ لَقَتِ السامءُ أَنْ متُ وْ لَ ها، نحو: (اخْ ربَ ) خَ ) تلزم (أَنْ لَقَ وْ لَ يف غريه، وكذلك (اخْ
نْ  مِ ا منه؛ فَ هَ فُ ذْ لُّ حَ قِ ) ويَ ها بـ (أَنْ ِ ربَ ) فالكثريُ اقرتان خَ كَ شَ من أمثلة سيبويه، وأما (أَوْ

ا قوله:  اقرتانهِ هبِ
(١) *** وا  كُ شَ ابَ ألوْ ئِلَ النَّاسُ الرتَ لو سُ ـواوَ نَعُ مْ يَ لُّوا وَ مَ اتُـواـ  أَنْ يَ ا قِيلَ هَ إِذَ

دِهِ منها قوله:  رُّ َ نْ جتَ مِ وَ
(٢) *** نِيَّتِهِ رَّ مــن مَ نْ فَ ــكُ مَ ـايُوشِ هَ افِقُ وَ ــه يُ اتـِ رَّ يفِ بَعْضِ غِ  

ا وأقلها قيمة ملا  (١) املعنى: إن من طبع الناس أهنم لو سئلوا أن يعطوا أتفه األشياء وأهوهنا خطرً
أجابوا، بل إهنم ليمنعون ويملون السؤال. 

اإلعراب: ولو: رشطية غري جازمة، سئل: فعل ماض مبني للمجهول فعل الرشط، الناس: نائب 
فاعل، وهو املفعول األول، الرتاب: مفعول ثان، ألوشكوا: الالم واقعة يف جواب لو وأوشك: 
فعل ماض مبني  قيل:  ظرف للمستقبل من الزمان،  إذا:  فعل ماض ناقص، وواو اجلامعة اسمه، 
فعل أمر وفاعله، ومجلتهام يف حمل رفع نائب فاعل لقيل، ومجلة الفعل ونائب  هاتوا:  للمجهول، 
إليها، وجواب الرشط حمذوف ومجلة الرشط وجوابه ال حمل  (إذا)  الفاعل يف حمل جر بإضافة، 
هلا معرتضة بني أوشك مع مرفوعها وخربها، أن: مصدرية، يملوا: مضارع منصوب بأن، وواو 

اجلامعة فاعل واجلملة يف حمل نصب خرب أوشك، ويمنعوا: معطوف عىل أوشكوا.
الشاهد فيه: يستشهد النحاة هبذا البيت ونحوه عىل أمرين: األول: يف قوله (ألوشكوا) حيث ورد، 
أوشك: بصيغة املاىض وسيأتى إيضاح ذلك قريبًا واألمر الثاين: وهو املراد هنا يف قوله: أن (يملوا): 

حيث أتى بخرب أوشك: مجلة فعلية فعلها مضارع مقرتن بأن، وهو الكثري.
(٢) البيت ألمية بن أيب الصلت، أحد شعراء اجلاهلية.

يصيبها ويقع  يوافقها:  مجع غرة، بكرس الغني، وهي الغفلة،  غراته:  املوت،  املنية:  منيته:  اللغة: 
عليها.

املعنى: إن من فر من املوت يف احلرب لقريب الوقوع بني براثنه يف بعض غفالته، والغرض تشجيع 
املخاطبني عىل اقتحام أهوال احلروب وخوض غامرها، إذ كان املوت البد نازالً بكل أحد.

فعل ماض والفاعل  فر:  اسم موصول اسمها،  من:  فعل مضارع نـاقص،  يوشـك:  اإلعراب: 
، من منيته:  نْ ا تقديره هو يعود إىل االسم املوصول، واجلملة ال حمل هلا صلة مَ ضمري مسترت فيه جوازً
اجلار واملجرور متعلق بفر، ومنية مضاف، واهلاء مضاف إليه، يف بعض: جار وجمرور متعلق بقوله، 
يوافقها: اآليت، وبعض مضاف وغرات من غراته: مضاف إليه وهو مضاف، وضمري الغائب =
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(ص)

(١) *** ـا بَ رَ كَ حِّ  األصَ يفِ  ادَ  كَ ثلُ  مِ بَاوَ جَ وعِ وَ ُ عْ ذِي الرشّ ) مَ (أَنْ كُ رْ وتَ
(٢) *** ـقْ فِ و، وطَ ْـدُ قُ حيَ ائـِ أ السَّ أَنشَ قْكَ لـِ ، وعَ تُ ذْ ، وأخَ لـْتُ عَ ذاَ جَ كَ

حَّ  ) وزعم املصنفُ أنَّ األصَ نْ (أَنْ ا مِ هَ ِ ربَ دَ خَ رُّ َ ) إال جتَ بَ رَ (ش) مل يذكر سيبوبه يف(كَ
َا؛  لُّ اقرتانُه هبِ قِ ها من أَنْ ويَ يد خربِ رِ َ : (كاد)؛ يكون الكثريُ فيها جتَ ، وهو أهنا مثلُ هُ خالفُ

فمن جتريده قوله: 
(٣) *** وبُ ــذُ يَ اهُ  ــوَ جَ ــنْ  مِ القَلبُ  بَ  ــرَ وبُكَ ضُ غَ دٌ  نـْ هِ ــاةُ  شَ الوُ ـالَ  قَ نيَ  حِ  

هو، والضمري  ا تقديره:  فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً يوافقها:  = مضاف إليه، 
البارز الذي للغائبة مفعول به، واجلملة يف حمل نصب خرب يوشك. 

ا من أن: وهذا  الشاهد فيه: (يوافقها): حيث أتى بخرب (يوشك) مجلة فعلية فعلها مضارع جمردً
قليل.

جار وجمرور  يف األصح:  مضاف إليه،  قصد لفظه:  خرب مقدم، وهو مضاف، وكاد:  مثل:   (١)
متعلق بقوله مثل لتضمنه معنى املشتق، كربا: قصد لفظه: مبتدأ مؤخر، وترك: مبتدأ، أن: قصد 
لفظه: مضاف إليه، مع: ظرف متعلق برتك، ذي: مضاف إليه، الرشوع: مضاف إليه، وجبا: فعل 

ماض، واأللف لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت فيه، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
(٢) كأنشأ: الكاف جارة لقول حمذوف، أنشأ: فعل ماض ناقص، السائق: اسمه، حيدو: فعل مضارع 
فاعله ضمري مسترت فيه، واجلملة خرب أنشأ، وطفق: معطوف عىل أنشأ، كذا: جار وجمرور متعلق 
بمحذوف خرب مقدم، جعلت: قصد لفظه: مبتدأ مؤخر، وأخذت وعلق: معطوفان عىل جعلت.

بُوعِي أحد فرسان بني  بَة الريَْ لْحَ (٣) قيل: إن هذا البيت لرجل من طيئ، وقال األخفش: إنه لِلْكَ
متيم وشعرائهم املجيدين. 

اللغة: جواه: اجلو: شدة الوجد، الوشاة: مجع واش، هو النامم الساعي باإلفساد بني املتوادين، 
ويرو، حني قال العذول: وهو الالئم، غضوب: صفة من الغضب يستوي فيها املذكر واملؤنث 

كصبور.
املعنى: لقد قرب قلبي أن يذوب من شدة ما حل به من الوجد واحلزن، حني أبلغني الوشاة الذين 

يسعون بالفساد بيني وبني من أحبها أهنا غاضبة عيل.
اإلعراب: كرب: فعل ماض ناقص، القلب: اسمه، من جواه: جار وجمرور متعلق بقوله: يذوب 
اآليت أو بقوله كرب السابق، وجو مضاف وضمري الغائب العائد إىل القلب مضاف إليه، يذوب: 
ا تقديره: هو يعود إىل القلب، واجلملة يف حمل نصب  فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
خرب كرب، حني: منصوب عىل الظرفية الزمانية متعلق بقوله يذوب، قال: فعل ماض، الوشاة: 
= ومجلة  القول،  مقول  نصب  حمل  يف  واخلرب  املبتدأ  ومجلة  خربه  غضوب:  مبتدأ،  هند:  فاعل، 



ـ   ٢٣٩   ـ
عَ من اقرتانه هبا قوله. مِ وسُ

(١) *** ىلَ الظَّامَ الً عَ جْ الَمِ سَ و األحْ وُ ا ذَ اهَ قَ ـــاسَ طَّعَ قَ ا أنْ تَ هَ نَاقُ بَـــتْ أعْ رَ ـــدْ كَ قَ وَ  
عْ  كُ أَنْ مَ رْ ها أيضا، ومعنى قوله: (وتَ لَ كرسُ قِ ) فتحُ الراء، ونُ بَ رَ واملشهورُ يف (كَ
يْنَه  ) ملِا بَ ه بـ(أَنْ ربَ ا دلَّ عىل الرشوع يف الفعلِ ال جيوز اقرتانُ خَ بَا) أَنَّ مَ جَ وعِ وَ ُ ذِي الرشّ
نحو: (أنشأ  وذلك،  لالستقبال،   ( و(أَنْ احلالُ  به  املقصودَ  ألن  املُنَافاة؛  من   ( وبَني (أَنْ

لُ كذا). عَ فْ لِقَ يَ نْظِم، وعَ ذَ يَ أَخَ لم، وَ تَكَ لَ يَ عَ جَ و، وَ عُ دْ يدٌ يَ و، وطَفق زَ ْدُ السائقُ حيَ
* * *

= قال وفاعله ومفعوله يف حمل جر بإضافة، حني: إليها.
ا من أن: وهذا كثري  ا جمردً الشاهد فيه: (يذوب): حيث أتى بخرب، (كرب) مضارعً

(١)  البيت أليب زيد األسلمي.
اللغة: سقاها: يريدون ذاق حلوه ومره، ذوو األحالم: أصحاب العقول، ويرو، ذوو األرحام: 
بفتح فسكون الدلو ما دام فيها ماء، فإن مل يكن فيها ماء   : سجالً وهم األقارب من جهة النساء، 

أصال فهي دلو ال غري، وال يقال حينئذ سجل.
املعنى: أَنَّ هذه العروق التي مدحتها فردتني، إنام هي عروق ظلت يف الرض والبؤس حتى أنقذها 

ذوو أرحامها بعد أن أوشكت أن متوت، ويقصد بذوي أرحامها بني مروان. 
اإلعراب: سقاها: سقى: فعل ماض، وضمري الغائبة مفعوله األول، ذوو: فاعل، وهو مضاف، 
: مفعول ثان لسقى، عىل الظام: جار وجمرور متعلق بسقاها، وقد:  واألحالم: مضاف إليه، سجالً
الواو واو احلال، قد: حرف حتقيق، كربت: كرب: فعل ماض ناقص والتاء تاء التأنيث، أعناقها: 
أعناق: اسم كرب، وهو مضاف والضمري مضاف إليه، أن: مصدرية، تقطعا: فعل مضارع حذفت 
منه إحد التاءين، وأصله: تتقطعا، منصوب بأن، واأللف لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت فيه 
ا تقديره: هي يعود إىل أعناق واجلملة يف حمل نصب خرب (كرب)، واجلملة من كرب واسمها  جوازً

وخربها يف حمل نصب حال.
ا بأن، وهو قليل، حتى إن  ا مقرتنً الشاهد فيه: (أن تقطعا): حيث أتى بخرب (كرب) فعالً مضارعً

سيبويه مل حيك فيه غري التجرد من أن.



ـ   ٢٤٠   ـ
[حكم أفعال الباب من حيث الترصف واجلمود]

(١) *** ا كَ شَ ألَوْ ا  عً ارِ ضَ مُ لُوا  مَ تَعْ اسْ ـاوَ كَ وشِ وا مُ ادُ زَ ، وَ ادَ الَ غيْــرُ كَ وَ (ص) 
منهام  استعمل  قد  فإنه   ( وأوشك  كاد،   ) إال  ف،  َّ تَتَرصَ ال  الباب  هذا  أفعالُ  (ش) 

، نحو: قوله  تعاىل: نث Ê É مث (٢) وقول الشاعر:  املضارعُ
(٣) نِيّتِهِ نْ مَ رَّ مِ نْ فَ كُ مَ يُوشِ

) إال بلفظ املضارع، (ومل تستعمل) أوشك  كُ عِيُّ أنه مل يستعمل( يُوشِ مَ مَ األصْ عَ زَ وَ
دَ يف الشعر  رَ كَى اخلليلُ استعاملَ املايض، وقد وَ ، بَل قَد حَ يِّدٍ (بلفظ املايض) ولَيسَ بِجَ

كقوله: 
(٤) *** وا كُ شَ ابَ ألوْ َ ئلَ النَّاسُ الرتُّ لوْ سُ واوَ نَعُ مْ يَ وَ يَملُّوا  أَنْ  اتُوا  هَ قِيلَ  ا  إذَ

وا  ادُ زَ لَّ استعامل املايض)، قول املصنف: (وَ نعم الكثريُ فيها استعاملُ املضارع (وقَ
ا استعامل اسم الفاعل من (أوشك) كقوله:  دَ أيضً رَ موشكا) معناه أنه قد وَ

(٥) *** ودَ تَعُ أنْ  ـا  نـَ ضُ أرْ ـــكةٌ  وشِ باَبـافمُ شـًا يَ حوُ الَفَ األنِيسِ وُ خِ  
جار وجمرور متعلق بقوله،  ألوشكا:  مفعول به،  ا:  مضارعً فعل وفاعل  واستعملوا:   (١)
عىل الضم  معطوف عىل أوشك مبني  غري:  عاطفة،  ال:  أوشك،  معطوف عىل  وكاد:  استعملوا، 

لقطعه عن اإلضافة يف حمل جر، وزادوا: فعل وفاعل، موشكا: مفعول به لزاد.
(٢) سورة احلج اآلية: ٧٢. 

ا  حيث استعمل فعالً مضارعً يوشك:  هنا قوله:  سبق رشحه قريبا، فانظره وحمل الشاهد   (٣)
ألوشك، كام بيناه يف املوضع الذي أحلناك عليه.

(٤) سبق رشحه قريبا، فانظره واالستشهاد به ههنا لقوله: أوشكوا: حيث استعمل الفعل املايض، 
وفيه رد عىل األصمعي حيث أنكر: استعامل الفعل املايض وصيغة املضارع املبني للمجهول عىل ما 

حكاه ابن مالك عنه .
(٥) هذا البيت أليب سهم اهلذيل.

ا خالية، وقد ضبطه بعض العلامء بضم  قفرً ا:  وحوشًَ :بعد املؤانس،  أي  خالف األنيس:  اللغة: 
أرض وحش، تريد خالية، وضبطه  صفة مشبهة، تقول:  الواو عىل أنه مجع وحش، والوحش: 

آخرون بفتح الواو عىل أنه صفة كصبور، اليباب عند العرب: الذي ليس فيه أحد. 
اإلعراب: فموشكة: خرب مقدم، وهو اسم فاعل من أوشك وحيتاج إىل اسم وخرب واسمه ضمري 
مسترت فيه، أرضنا: أرض: مبتدأ مؤخر، والضمري مضاف إليه، أن: مصدرية، تعود: فعل مضارع 
وشكة،  ا تقديره: هي يعود إىل أرض والتقدير : أرضنا مُ منصوب بأن، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
 = مضاف إليه،          وهو مضاف واألنيس:  (تعود)  منصوب عىل  الظرفية وناصبه  خالف: 



ـ   ٢٤١   ـ
رُ ختصيصهُ (أوشك) بالذكر أنه ملْ يُستعمل اسم الفاعل من (كاد)، وليس  عِ وقد يُشْ

كذلك، بل قد ورد استعامله يف الشعر، كقوله: 
(١) *** ، وإِنِّني امِ جَ م الرِّ وْ ى يَ وتُ أسً دُأمُ ي أنا كـائـِ نٌ بالَّذَ هْ ا لَـرَ قينـً يَ  

رَ املصنفُ هذا يف غري هذا الكتاب. كَ وقد ذَ
نه املضارعُ  دْ مِ رِ ك) من أفعالِ هذا الباب ملْ يَ شَ ادَ وأَوْ مَ كالم املصنف أن غري (كَ هَ وأَفْ
استعاملَ  اإلنصاف  صاحبُ  فحكى  ذلك؛  خالفَ  ه  غريُ وحكى  الفاعل،  اسمُ  وال 
، وحكى اجلوهريُّ  اسٍ ى فهو عَ عْسَ ى يَ سَ ى) قالوا: عَ سَ املضارع واسم الفاعل من (عَ

. ( لَ عَ )، وحكى الكسائِي مضارعَ (جَ قَ فِ عَ (طَ مضارِ
* * *

ا: حال من الضمري املسترت يف تعود: وقوله، يبابا: حال ثانية، وقيل: تأكيد ألنه بمعناه،  =وحوشً
وقيل: معطوف عليه بعاطف مقدر، وأن وما دخلت عليه خرب موشك.

الشاهد فيه: (فموشكة): حيث استعمل اسم الفاعل من أوشك.
موضع بعينه،  بالراء املهملة املكسورة واجليم،  الرجام:  حزنا وشدة لوعة،  أسى:  اللغة:   (١)

ويصحفه مجاعة بالزاي: واحلاء املهملة.
مفعول  ى:  أسً أنا،  فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره:  أموت:  اإلعراب: 
منصوب عىل الظرفية الزمانية،  يوم:  :حزينا،  أي  آسيـًا:  ألجله، وجيوز أن يكون حاالً بتقدير، 
حرف توكيد ونصب، والياء  إن:  وإنني:  مضاف إليه،  وهو مضاف والرجام:  أموت،  وناصبه: 
اسمها، يقينـًا: مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره: أوقن يقينـًا، لرهن: الالم مؤكدة، ورهن: خرب 
إن، بالذي: جار وجمرور متعلق برهن، أنا: مبتدأ، كائد: خربه، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، 
والعائد إيل املوصول ضمري حمذوف منصوب بفعل حمذوف تقع مجلته يف حمل نصب خرب لكائد من 

حيث نقصانه، واسمه ضمري مسترت فيه، وتقدير الكالم: بالذي أنا كائد ألقاه.
حيث استعمل الشاعر اسم الفاعل  هبمزة بعد ألف فاعل منقلبة عن واو  فيه: (كائد):  الشاهد 
من كاد: هذا توجيه كالم الشارح العالمة، وقد تبع فيه قومـًا من النحاة، وقيل: إن الصواب أنه، 

(كابد) بالباء املوحدة من املكابدة، فال شاهد فيه. 



ـ   ٢٤٢   ـ
[حكم أفعال الباب من حيث التامم والنقصان]

(ص) 
(١) *** دْ رِ دْ يَ شكَ قَ لَولَقَ أوْ ى اخْ سَ دَ عَ عْ دْبَ قِ ـانٍ فُ نْ ثَ ) عَ ــلَ عَ فْ نـًى بـ(أَنْ يَ غِ

فأما  وتامة،  ناقصةً  تُستعمل  بأهنا  وأوشك)  واخلولق،  (عسى،  تْ  تَصَّ اخْ (ش) 
ى أنْ  سَ ، نحو: (عَ ) والفعلِ ةُ إىل (أَنْ نَدَ الناقصة فقد سبق ذكرها، وأما التامة فهي املسْ
) والفعلُ يف موضع رفع فاعل  ) فـ(أنْ لَ عَ فْ ، واخلولق أن يـأيت، وأوشـك أنْ يَ ـومَ قُ يَ

نَتْ به عن املنصوب الذي هو خربها. تَغْ (عسى، واخلولق، وأوشك) واسْ
نحو:  وليه،  فإن  به؛  هُ  عُ فْ رَ يَصحُّ  ظاهر  اسمٌ   ( بعد (أنْ الذي  الفعلَ  لِ  يَ مل  إذا  وهذا 
بني إىل أنه جيب أن يكون الظاهر  لَوْ )، فذهب األستاذ أبو عيل الشَ دٌ يْ ومَ زَ قُ ى أنْ يَ سَ (عَ
) وما بعدها فاعل لعسى، وهي تامة، وال خرب  ا بالفعل الذي بعد (أن)، فـ(أنْ مرفوعً
بنيُ وجتويز وجهٍ آخر،  لَوْ هلا، وذهب املربد والسريايفُّ والفاريسُّ إىل جتويز ما ذكره الشَ
) والفعل  ى اسامً هلا، و(أنْ ا بِعَسَ ) مرفوعً علِ الذي بعد (أنْ دَ الفِ عْ ا بَ وهو: أن يكونَ مَ
) فاعلُه ضمري يعود  مَ عىل االسم، والفعلُ الذي بعد(أنْ دَّ قَ ى، وتَ يف موضع نصب بِعَسَ

مٌ يف النية. دَّ قَ ـ ألنه مُ رَ أَخَّ هُ عليه ـ وإن تَ دُ وْ از عَ جَ عىل فاعل (عسى)، وَ
مذهب  عىل  ـ  فتقول:  والتأنيث؛  واجلمع  التثنية  يف  اخلالف  هذا  فائدة  وتظهر 
أن  وعسى  الزيدون،  يقوموا  أن  وعسى  الزيدان،  يقوما  أن  (عسى  ـ  الشلوبني  غري 
مرفوع  هو  بل  به،  ا  مرفوعً ليس  الظاهر  ألن  الفعل؛  يف  بضمريٍ  فتأيت   ( اهلنداتُ ن  قُمْ يَ
ى أن  سَ ى)، وعىل رأي: الشلوبني جيب أن تقول: (عسى أن يقوم الزيدان، وعَ سَ بـ( عَ
عَ الظاهرَ  فَ ؛ ألنه رَ ) فال تأيت يف الفعل بضمريٍ يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم اهلنداتُ

الذي بعده.

(١) بعد: ظرف متعلق بقوله، يرد: اآليت وهو مضاف وعسى: قصد لفظه مضاف إليه، اخلولق، 
أوشك:معطوفان عىل قوله، عسى: بعاطف مقدر، قد: حرف حتقيق، يرد: فعل مضارع، غنى: 
فاعل، بأن يفعل: جار وجمرور متعلق بقوله (غنى) ومثله قوله: عن ثان  فقد: فعل ماض مبني 
هو يعود إىل ثان واجلملة يف حمل جر  للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: 

صفة لثان.



ـ   ٢٤٣   ـ
[ما ختتص به عسى]

(١) *** ا رَ مَ ضْ عْ مُ فَ ى، أَوِ ارْ سَ نْ عَ دَ رِّ جَ اوَ رَ كـِ ـدْ ذُ بْلَهــا قَ ـمٌ قَ ا اسْ َـا، إذَ هبِ (ص) 
: جاز  تْ (عسى) من بني سائر أفعال هذا الباب بأهنا إذا تقدم عليها اسمٌ تَصَّ (ش) اخْ
عن  ا  هَ جتريدُ وجاز  متيم،  لغة  وهذه  السابق،  االسم  عىل  يعود  ضمري  فيها  يضمر  أن 
) فعىل لغة متيم يكون  ومَ قُ ى أَنْ يَ سَ دٌ عَ يْ الضمري، وهذه لغة احلجاز، وذلك، نحو: ( زَ
يف (عسى) ضمري مسترت يعود عىل (زيد) و (أن يقوم) يف موضع نصب بعسى، وعىل 

لغة احلجاز ال ضمري يف (عسى) و (أن يقوم)  يف موضع رفع بعسى.
هند  ـ  متيم:  لغة  عىل  ـ  فتقول:  والتأنيث؛  واجلمع  التثنية  يف  ذلك  فائدة  وتظهر   
تَا  سَ ا أن يقوموا، واهلندان عَ وْ سَ ا، والزيدون عَ قُومَ يَا أنْ يَ سَ تْ أن تقوم، والزيدان عَ سَ عَ
، وتقولـ  عىل لغة احلجازـ  : (هند عسى أن تقوم،  نَ مْ قُ َ أنْ يَ نيْ سَ قُوما، واهلنداتُ عَ أنْ تَ

.( نَ مْ قُ ى أن يَ سَ والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، واهلنداتُ عَ
عَال  وأما غري(عسى) من أفعال هذا الباب فيجب اإلضامر فيه؛ فتقول: (الزيدان جَ
لَ ينظامن) كام تقول: (الزيدان  عَ كُ اإلضامر؛ فال تقول: (الزيدان جَ رْ ن)، وال جيوز تَ ينْظِامَ

ا) . قُومَ ى أن يَ سَ عَ
* * *

(١)  جردن: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا 
فعل أمر،  ارفع:  حرف عطف معناه التخيري،  أو:  مفعول به،  قصد لفظه:  عسى:  أنت،  تقديره: 
ا: مفعول به الرفع، هبا: جار وجمرور متعلق  وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، مضمرً
نائب فاعل لفعل حمذوف  اسم:  ظرف ملا يستقبل من الزمان، تضمن معنى الرشط،  إذا:  بارفع، 
يفرسه املذكور بعده، أي :إذا ذكر اسم، قبلها: قبل: ظرف متعلق بذكر اآليت، وهو مضاف وها: 
مضاف إليه، قد: حرف دال عىل التحقيق، ذكرا: فعل ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق، 
هو يعود إيل اسم، واجلملة ال حمل هلا تفسريية.  ا تقديره:  ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً



ـ   ٢٤٤   ـ
[حكم عسى عند إسنادها إىل الضامئر]

نْ مِ نيِ  السِّ يف  زْ  أجِ  َ رسْ والْكَ تْحَ  (ص) والفَ
نْ (١) كـِ تْـحِ زُ ا الفَ )، وانتِفَ يـتُ سِ  نحو: (عَ
 ( يْتُ سَ عَ نحو: (  ملتكلم،  وهو  للرفع،  موضوع  ضمريٌ  ى)  سَ بـ(عَ اتصل  إذا  (ش) 
لغائبات،  أو   ( يْتُنَّ سَ وعَ  ، سيْتُمْ وعَ  ، وعسيتُامَ  ، يْتِ سَ وعَ  ، يْتَ سَ (عَ نحو:  ملخاطب،  أو 

يتُمْ  سِ ، وقرأ نافع: نث N عَ رُ هَ ا، والفتحُ أشْ هَ تْحُ فَ ُ سينها وَ ) جاز كَرسْ َ نيْ سَ نحو: (عَ
Q P مث (٢) ـ بكرس السني ـ وقرأ الباقون بفتحها.

***

(١)  الفتح: مفعول به مقدم عىل عامله وهو قوله، (أجز): اآليت، والكرس: معطوف عليه، أجز: 
فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، يف السني: جار وجمرور متعلق بأجز، من 
نحو: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من السني: ونحو مضاف وقوله، عسيت: قصد لفظه: 
مضاف إليه، وانتفا: مبتدأ والفتح: مضاف إليه، زكن: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 

ضمري مسترت واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
(٢) سورة حممد. اآلية: ٢٢.



ـ   ٢٤٥   ـ

أسئلة ومترينات
ه فيام يأيت : ١ - بنيِّ معاينَ األفعال الناسخة، ثم عنيِّ اسم كل فعلٍ ، وخربُ

( أ ) قال ۵ : نث SR    Q P O مث [البقرة : ٢٠] .
(ب) قال ۵ : نث   ¨ © ª » ¬ ® ¯° مث [النساء : ٨٤] .

مُ يرشحُ الدرسَ . لِّ قَ املُعَ (جـ) هبَّ الشتاءُ ينتهي .                                 (د) طفِ
٢ - استعمل كلَّ فعل من األفعال اآلتية يف مجلتني بحيث يكون يف إحدامها تاما ، 

ا معناه يف احلالني : ا ، ذاكرً ويف األخر ناقصً
بَّ ) . ( أنشأ - أخذ - جعل - كاد - هَ

ا مناسبًا لكل فعل ناقص من اجلمل اآلتية : ٣ - ضع يف املكان اخلايل خربً
بُ ... . حُ ( أ ) عسى الفرجُ ... .                                     (ب) أوشكت السُّ

(جـ) رشع الشيخُ ... .                                   ( د ) كاد احلاكمُ ... .
 العدلُ ... .                                   ( و ) اخلولقت السامءُ ... . رَ (هـ) حَ
٤ - أعرب ما يأتى : ( أ ) قال ۵ : نث X W V  U T S مث

[سورة اإلرساء اآلية : ٧٩].
( أ ) عسى الصفاء أنْ يدوم .                         (ب) كادت الشمس تغيب .

(جـ) أخذ الطالبُ  الكتابَ ، وأخذ يكتبُ الدرسَ .
) فيام يأيت : ٥ - اذكر حكم اقرتان خرب األفعال الناسخة بـ (أنْ

( أ ) قال ۵ : نث Õ Ô  Ó    Ò   Ñ Ð Ï مث [النساء : ٧٨] .
(ب) قال ۵ : نث  % & ' ) ( *    + مث [القصص : ٢٢] .

(جـ) قال الشاعرُ :
*** وا ــكُ شَ ابَ ألوْ ــئِلَ النَّاسُ الرتُّ نَعُواولوْ سُ مْ لُّــوا ويَ مَ اتُــوا أنْ يَ إذا قِيــلَ هَ



ـ   ٢٤٦   ـ
(د) قال أمحد شوقي :

*** التَّبجيال ــهِ  ــ فِّ وَ ــمِ  ــلِّ ــعَ لــلِــمُ ـــمْ  ســوالقُ رَ ــكــونَ  يَ أنْ  ــمُ  ــلِّ ــعَ املُ ــادَ  ك
٦ - مثِّل ملا يأيت يف مجل مفيدة ، مع الضبط بالشكل :

. ( ( أ ) فعلني من (كاد) وأخواهتا جيب اقرتان خربمها بـ (أنْ
(ب) فعلني من (كاد) وأخواهتا جيب جترد خربمها من (أن) .
(جـ) فعلني من (كاد) وأخواهتا يستعمالن ناقصني وتامني .

( د ) فعلني من (كاد) وأخواهتا يستعمل منهام املايض واملضارع .
(هـ) فعلني من (كاد) وأخواهتا ال يستعمالن إال ماضيني .

٧ - ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية :
( أ ) تكرس سني (عسى) إذا اتصلت باالسم الظاهر .                                (            )
ا إذا اتصلت بضمري رفع للمتكلم .        (            ) (ب) تكرس سني (عسى) وجوبً
(جـ) جيوز فتح راء (كرب) وكرسها .                                                         (            )
( د ) يشرتط يف خرب (طفق) أن يتجرد من (أن) .                                         (            )
(            )                                                      . ( (هـ) (كاد) وأخواهتا تعمل عملَ (إنَّ
( و ) (حر) تدل عىل قرب حصول اخلرب .                                               (            )
( ز ) (أوشك) تدل عىل رجاء حصول اخلرب .                                            (            )
(حـ) (عسى ، اخلولق ، أوشك) تستعمل ناقصةً وتامةً .                         (            )
(ط) (كاد) وأخواهتا ال تستعمل إال مالزمةً لصورة املايض .                    (            )
يت (كاد) وأخواهتا أفعال املقاربة ألهنا كلها للمقاربة .              (            ) مِّ (ي) سُ

م العلامءُ بالشذوذ عىل ما يأيت : كَ َ حَ ٨ - ملِ
جَ أرسلَ رسوال» . رُ رَ  : « فجعلَ الرجلُ إذا مل يَستطعْ أنْ خيَ مَ ( أ ) قول عُ



ـ   ٢٤٧   ـ
(ب) قول تابَّطَ رشا :

*** آئِبًا تُ  ـدْ كـِ ومــا  ــمٍ  هْ فَ إىل  رُفأُبْــتُ  فِ تَصْ ــيَ  هْ وَ ا  تُهَ قْ فارَ ــا  ثْلِهَ مِ ــمْ  وكَ
(جـ) قول الشاعر :

*** دائمـًا لِحـا  مُ لِ  ـذْ العَ فــي  ـاأكــثرت  صــائمً سيْـتُ  عَ إنـِّي  ـــني  لْحَ تَ ال 
٩- عسى أن تنجحوا ـ عسى أن ينجح املجتهد ـ املجتهد عسى أن ينجح ـ عسى 

املجتهد أن ينجح.
بني فيام سبق (عسى) التامة و(عسى) الناقصة.

١٠- تأيت (عسىـ  أوشكـ  اخلولق) ناقصة، وتامة، فمتى يتعني أن تكون ناقصة؟ 
ومتى جيب متامها؟ ومتى جيوز فيها النقصان والتامم؟ مثل لكل ما تذكر.

 K J I ١١- نث ! "  # $ مث   [سورة اإلرساء . اآلية:  ٨ ]نث
L مث    [سورة البقرة. اآلية : ٧١]،  

حر زيد أن يقوم.
 استخرج األفعال الناسخة فيام سبق واذكر ما يدل عليه كل منها، وحكم اقرتان 

خرب كل منها (بأن).
١٢- أفعال املقاربة أنواع، منها ما يدل عىل الرجاء ، ومنها ما يدل عىل املقاربة ، 

ومنها ما يدل عىل الرشوع. بني األفعال التي تدل عىل كل نوع  ـ مع التمثيل.
١٣- ارشح عمل أفعال املقاربة، وبني الفرق بينها وبني عمل كان وأخواهتا ـ مع 

التمثيل .
١٤- متى جيب اقرتان خرب أفعال املقاربة بأن؟ ومتى يمتنع؟ ومتى جيوز؟ مثل.

١٥- أعرب ما يأيت: 
عسى أن ينجح حممد ـ أوشكت السامء أن متطر ـ عسى اهللا أن يأيت بالفرج.



ـ   ٢٤٨   ـ
١٦- بني األفعال الناقصة والتامة فيام يأيت مع بيان السبب: 

 @ ٢٠.]نث  اآلية:   البقرة.  سورة   ] مث   R     Q  P  O نث  تعاىل:  قاىل 
 W V  U T S مث[سورة اإلرساء. اآلية:  ٧٩.] نث D C   B A

X مث [سورة اإلرساء. اآلية:  ٧٩.]
قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : «يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة عىل قصعتها»(١).

١٧- بني االسم واخلرب، وحكم اقرتان اخلرب (بأن) فيام يأيت: 
قال تعاىل: نث _ ` c b a مث  [سورة التوبة. اآلية:  ١٠٢]

قال تعاىل: نث» ¬ ® ¯ ° مث.[سورة الفرقان. اآلية:  ٤٢.]
قال تعاىل: نث } | { ~ ے ¡ مث.[ سورة التوبة. اآلية:  

[.١٨
قال الشاعر:

*** ـاأتاك الربيع الطلق خيتال ضاحكـًا من احلسن حتـى كـاد أن يتكلمَّ
* * *

(١) أخرجه أبو داود يف سننه.



ـ   ٢٤٩   ـ

إنَّ وأخواهتا

أهداف املوضوع : 
 : ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ  قادرً

يعدد احلروف الناسخة لالبتداء.ـ ١
يُبني معاين احلروف الناسخة لالبتداء.ـ ٢
يوجه الشواهد الواردة يف موضوع احلروف الناسخة لالبتداء.ـ ٣
حيدد مواضع كرس مهزة إنَّ الناسخة لالبتداء.ـ ٤
يعدد مواضع جواز فتح مهزة إن وكرسها.ـ ٥
يوجه الشواهد الواردة يف جواز فتح مهزة إن وكرسها.ـ ٦
يُبني احلكم اإلعرايب إذا اتصلت (ما) غري املوصولة بإن أو إحد أخواهتا.ـ ٧
).ـ ٨ ) و(لكنَّ يوضح احلكم اإلعرايب يف املعطوف عىل اسم (أنَّ
) املخففة.ـ ٩ يعرب مجالً اشتملت عىل (إنْ

).ـ ١٠ يوجه الشواهد الواردة يف ختفيف (إنَّ ـ أنَّ ـ كأنَّ ـ لكنَّ
ا عن قول.ـ ١١ يوضح احلكم اإلعرايب إذا وقعت إنَّ ومعموهلا خربً
ح مواضع دخول الالم عىل خرب إنّ املكسورة.ـ ١٢ يوضِّ
ح مواضع وجوب الفصل بني أن املخففة وخربها.ـ ١٣ يوضّ
نْ حيث الفتح والكرس.ـ ١٤ يبنيِّ حكم مهزة إنَّ ىف األمثلة مِ
يوضح أثر اتصال (ما) بإن وأخواهتا ىف األمثلة.ـ ١٥

 



ـ   ٢٥٠   ـ
[معانيها، وعملها]

(١) *** ، لَعَلَّ  ، لَكِنَّ  ، ليْتَ  ، أَنَّ  ، نَّ ـلْإلِ مَ نْ عَ ا لِكانَ مِ سُ مَ كْ ـ  عَ أنَّ كَ (ص) 
(٢) *** بـأَنِّــي ـمٌ  الـِ عــَ ا  ـدً يْ زَ غْنِكإنَّ  ــهُ ذُو ضِ نـَ نَّ ابْ لكـِ ء، وَ كُفْ        
 ، (ش) هذا هو القسم الثاين من احلروف الناسخة لالبتداء، وهي ستة أحرف: إِنَّ
؛ ألن  ةَ ) املفتوحَ ا سيبويه مخسة فأسقط (أَنّ هَ دَّ عَ ، وَ ، ولَعَلَّ ليْتَ ، وَ لكِنَّ ، وَ كأنَّ ، وَ أَنَّ وَ

) املكسورة، كام سيأيت. أصلها (إنَّ
( (لَيْتَ ) لالستدراك، وَ ، و(لكنَّ ) التشبيهُ أنَّ ، ومعنى (كَ ) التوكيدُ ، وأَنَّ ومعنى (إنَّ
ي والتمني أن: التَّمنِي يكون  ي واإلشفاق، والفرقُ بني الرتجِّ ) للرتجِّ لَّ نِّي، و(لَعَ للتَّمَ
ا)  بَابَ يعود يومً ) ويف غري املمكن، نحو: (ليْتَ الشَّ ائمٌ ا قَ دً يْ يف املمكن، نحو: (لْيْتَ زَ
بني  والفرقُ   ، يعودُ بَابَ  الشَّ لَّ  لَعَ تقول:  فال  املمكن؛  يف  إال  يكون  ال  يَ  الرتجَّ وأن 
يَ يكون يف املحبوب، نحو: (لعل اهللا يرمحنا) واإلشفاق  ي واإلشفاق: أن الرتجِّ الرتجِّ

يف املكروه، نحو: (لعل العدو يقدم).
نحو:  اخلرب،  وترفع  االسم،  فتنصب   ( انَ (كَ عملِ  سَ  كْ عَ تعمل  احلروفُ  وهذه 
الكوفيُّونَ  وذهب  البرصيني،  مذهب  وهذا  اجلزءين،  يف  عاملة  فهي  )؛  قائِمٌ ا  دً يْ زَ (إنَّ 
) وهو  هِ الذي كان له قبل دخول (إنَّ عِ فْ اقٍ عىل رَ لَ هلا يف اخلرب، وإنام هو بَ مَ إىل أهنا ال عَ

خرب املبتدأ .
* * *

(١)  إلن: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، أن، ليت، لكن، لعل، كأن: كلهن معطوف 
عىل املجرور بعاطف مقدر، عكس: مبتدأ مؤخر، ما: اسم موصول مضاف إليه، لكان: جار وجمرور 

متعلق بفعل حمذوف تقع مجلته صلة املوصول، من عمل: جار وجمرور متعلق بام تعلق به األول.
خربها،  عامل:  اسمها،  زيدا:  حرف توكيد ونصب،  الكاف جارة لقول حمذوف، إن:  كإن:    (٢)
خربها، وأن ومعموالها يف  كفء:  حرف توكيد ونصب والياء اسمها،   : الباء جارة، وأنَّ بأين: 
تأويل مصدر جمرور بالباء، واجلار واملجرور متعلق بقوله، (عامل) السابق، ولكن: حرف استدراك 

ونصب، ابنه: ابن: اسمها، واهلاء مضاف إليه، ذو: خربها، ضغن: مضاف إليه.



ـ   ٢٥١   ـ
[الرتتيب بني اسمها وخربها]

(١) *** ي ، إِالَّ يفِ الّذِ تِيبَ ْ ا الرتَّ اعِ ذَ رَ يوَ َ البَـذِ ريْ نَاـ  غَ اـ  أوْ هُ يْـتَ فِيهَ لَ كَ (ص) 
ا،  ظرفً اخلرب  كان  إذا  إال  اخلربِ  وتأخريُ  الباب  هذا  يف  االسمِ  تقديمُ  :يلزمُ  أي  (ش) 

ا؛ فإنه ال يلزم تأخريه، وحتت هذا قسامن:  أو جارا وجمرورً
ي) أو (لَيْتَ  َ الْبَذِ ريْ ا غَ ه، وذلك نحو: (لَيْتَ فِيهَ ه وتأخريُ أحدمها: أنه جيوز تقديمُ
ا عنها . ؛ فيجوزُ تقديمُ (فيها، وهنا) عىل (غري) وتأخريمهُ قِحِ ي) أي: الوَ َ الْبَذِ ريْ نَا غَ هُ

تأخري(يف  جيوز  فال  بَها)،  احِ صَ ارِ  الدَّ يفِ  (لَيْتَ  نحو:  تقديمه،  جيب  أنه  والثاين: 
الدار)؛ لئال يعود الضمري عىل متأخر لفظًا ورتبـة .

، نحو:  وال جيوزُ تقـديمُ معمـول اخلرب عىل االسم إذا كان غـريَ ظـرفٍ وال جمـرورٍ
املعمول  كان  إن  وكذا   ،( آكلٌ ا  زيدً كَ  امَ عَ طَ جيوز: (إنَّ  فال  )؛  كَ امَ عَ طَ آكِلٌ  ا  دً يْ زَ (إنَّ 
نْدك) فال جيوزُ تقديمُ  الِسٌ عِ اثِقٌ بِكَ ) أو (جَ ا وَ دً يْ ا، نحو: (إنَّ زَ ا أو جارا وجمرورً ظرفً
 ،( جالسٌ ا  دً يْ زَ نْدك  عِ (إنَّ  أو   ( اثِقٌ وَ ا  دً يْ زَ بكَ  (إنَّ  تقول:  فال   ، االسمِ عىل  املعمولِ 

م، وجعل منه قوله:  وأجازهُ بعضهُ
(٢) *** ا بِّهَ بِحُ ــإِنَّ  فَ ــا؛  فِيهَ نِي  لْحَ تَ ــالَ  مٌّ بَالَبِلُهفَ لْــبِ جَ ابُ القَ صَ اكَ مُ أَخَ  

ا تقديره: أنت، ذا: اسم إشارة مفعول به، الرتتيب:  (١)  راع: فعل أمر، وفاعله مسترت فيه وجوبً
جار وجمرور يقع موقع  يف الذي:  أداة استثناء،  إال:  بدل أو عطف بيان أو نعت السم اإلشارة، 
إلخ،  راع هذا الرتتيب يف كل تركيب إال يف الرتكيب الذي،  املستثنى من حمذوف، والتقدير: 
الكاف جاره لقول حمذوف وهي وجمرورها متعلقان بفعل حمذوف تقع مجلة صلة الذي  كليت: 
وليت: حرف متن ونصب، فيها: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ليت مقدم عىل اسمها، أو: 
مؤخر،  وغري: اسم، (ليت)  فيها)،  ظرف مكان معطوف عىل قوله(  هنا:  عاطفة معناها التخيري، 

وهو مضاف والبذي مضاف إليه.
(٢) البيت من شواهد سيبويه اخلمسني التي مل ينسبوها إىل قائل معني.

: كثري عظيم، بالبله: أي :وساوسه،  اللغة: تَلحني: من باب فتَح، أي :ال تلمني وال تعذلني، جمّ
وهو مجع بلبال، وهو احلزن واشتغال البال.

املعنى: قال األعلم يف رشح شواهد سيبويه، يقول : ال تلمني يف حب هذه املرأة فقد أصيب قلبي 
هبا واستوىل عليه حبها، فالعذل ال يرصفني عنها.

اإلعراب: فال: ناهية، تلْحني: تلْحن: فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف حرف 
العلة، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، والنون للوقاية،  والياء مفعول به، فيها: جار= 



ـ   ٢٥٢   ـ
[فتح مهزة إنَّ وكرسها]

(١) *** رٍ دَ صْ ــدِّ مَ تَحْ لِسَ ــزَ إنِّ افْ ْ مهَ اكْرسِوَ اكَ   ذَ وَ سِ ا، ويفِ  هَ دَّ سَ مَ (ص) 
ازُ األمرين:  وَ جَ جوبُ الكرس، وَ وُ جوبُ الفتح، وَ ) هلا ثالثة أحوال: وُ (ش) (إنَّ

نحو:   ، فِعْلٍ مرفوعِ  عِ  ضِ وْ مَ يف  عَتْ  قَ وَ إذا  كام  ر،  دَ صْ بِمَ رتْ  دِّ قُ إذا  ها  فتحُ فيجب 
ك،  فْتُ أَنِّكَ قائِمٌ ) أي : قيامَ رَ ، نحو: (عَ وبِهِ نصُ ك، أو مَ ) أي : قيامُ ( يُعجبني أَنَّكَ قائِمٌ
)  أي :من قيامِك(٢)، وإنام قال:  ائِمٌ جبْتُ مِن أنَّك قَ ، نحو: (عَ أو يف موضع جمرور حرفٍ
: حرف توكيد ونصب، بحبها: اجلار واملجرور  الفاء تعليلية، إنَّ فإن:  =وجمرور متعلق بتلحي، 
أخا اسم إنَّ وهو مضاف  أخاك:  اآليت، وحب مضاف وها مضاف إليه،  مصاب  متعلق بقوله: 
خرب ثان ألن،   : جمُّ خرب إن وهو مضاف، والقلب مضاف إليه،  مصاب:  والكاف مضاف إليه، 
بالبله: بالبل فاعل جلم، مرفوع بالضمة الظاهرة وضمري الغائب العائد إىل (أخاك) مضاف إليه، 

مبني عيل السكون يف حمل جر. 
الشاهد فيه: تقديم معمول خرب إنَّ وهو وقوله: (بحبها) عىل اسمها وخربها وأصل الكالم، فإن 
أخاك مصاب القلب بحبها: فقدم اجلار واملجرور عىل االسم وفصل بني إن واسمها مع بقاء االسم 

مقدما عىل اخلرب، وإجازة هذا هو ما رآه سيبويه شيخ النحاة.
: قصد لفظه: مضاف إليه، افتح: فعل  (١)  مهز: مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله: افتح اآليت، إنَّ
أمر، فاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، لسد: جار وجمرور متعلق بافتح، وسد مضاف، 
مضاف  مسد مفعول املصدر، واهلاء:  مسدها:  مضاف إليه من إضافة املصدر لفاعله،  ومصدر: 
إليه، ويف سو: الواو عاطفة، وما بعدها جار وجمرور متعلق بقوله: اكرس اآليت، وسو مضاف ،
فعل أمر وفاعله ضمري  اكرس:  اسم إشارة مضاف إليه، والكاف حرف خطاب،  ذاك:  من  وذا: 

مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت. 
(٢) ذكر املؤلف ضابطا عاما للمواضع التي جيب فيها فتح مهزة (أن)، وقد ذكر الشارح ثالثة منها 

:وبقيت عليه مواضع أخر
األول: أن تقع يف موضع مبتدأ مؤخر نحو قوله تعاىل: نث ! " # $ % مث (سورة 

فصلت ٣٩) : أي :ومن آياته رؤيتك األرض.
الثاين: أن تقع يف موضع خرب مبتدأ، برشط أن يكون ذلك املبتدأ غري قول، وبرشط أال يكون خرب 

ا عىل ذلك املبتدأ نحو قولك: ظني أنك مقيمٌ معنا اليوم: أي :ظني إقامتك معنا اليوم. أن صادقً
مث  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢ نث  نحو قوله تعاىل:  أن تقع يف موضع املضاف إليه،  الثالث: 
(سورة الذاريات ٢٣)، أي :مثل نطقكم، فام: صلة، ومثل مضاف وأن مع ما دخلت عليه يف تأويل 
مصدر جمرور باإلضافة                                                                                                                            = 



ـ   ٢٥٣   ـ
ا وجيب  هَ دَّ سَ : (لسد مفرد مسدها)، ألنه قد يسدُّ املفردُ مَ قلْ ا) ومل يَ هَ دَّ سَ رٍ مَ دَ صْ دِّ مَ (لِسَ
ا مفرد؛ ألهنا  هَ دَّ سَ دَّ مَ ا إنه قائم) ؛ فهذه جيب كرسها وإن سَ كرسها، نحو: (ظننت زيدً

ه) . ا قيامَ ر باملصدر؛ إذا ال يصح (ظننت زيدً دَّ قَ يف موضع املفعول الثاين، ولكن ال تُ
عىل  ا،  جوازً أو  وجوبًا،   : ُ رسَ تُكْ بل  ها،  فتحُ جيب  مل  بمصدر  تقديرها  جيب  مل  فإن 
ازُ الفتح والكرس؛  وَ مها: وجوبُ الكرس، والثاين جَ دُ ما سنبني، وحتت هذا قسامن: أحَ

فأشار إيل وجوب الكرس بقوله: 
ا] [مواضع كرس مهزة إن وجوبً

(ص)
(١) *** هْ لَ صِ ءِ  بَدْ يفِ  وَ ا،  تِدَ بْ االِ يفِ   ْ ـهْفَاكرسِ لَ مِ كْ مُ يـــنٍ  لِيَمِ  ( (إنَّ يْـثُ  حَ وَ  
(٢) *** َلّْ لَّتْ حمَ ، أَوْ حَ لِ ـوْ تْ بالقَ كِيــَ ـلْأَوْ حُ تُـــهُ وإِينِّ ذُو أَمَ رْ زُ ، كَ ــالٍ حــَ

    Y X W الرابع: أن تقع يف موضع املعطوف عىل يشء مما ذكرناه،، نحو قوله تعاىل، نث=
Z ] \ [ ^ _مث   [البقرة : ١٢٢]. أي :أذكروا نعمتي وتفضييل إياكم.

    y x  w v اخلامس: أن تقع يف موضع البدل من يشء مما ذكــرنا، نحو قوله تعاىل: نث
z }  | مث (سورة األنفال ٧)  أي :وإذ يعدكم اهللا إحد الطائفتني وكوهنا لكم، فهو 

بدل اشتامل من املفعول به. 
(١) فاكرس: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، يف االبتدا: جار وجمرور متعلق 
قبله وبدء مضاف، وصلة:  جار وجمرور معطوف عىل اجلار واملجرور الذي  بدء:  ويف  باكرس، 
قصد لفظه:  إن:  الواو عاطفة حيث ظرف معطوف عىل اجلار واملجرور،  وحيث:  مضاف إليه، 
مبتدأ، ليمني: جار وجمرور متعلق بقوله (مكملة) اآليت، مكملة: خرب املبتدأ، واجلملة من املبتدأ 

واخلرب يف حمل جر بإضافة، حيث: إليها.
للمجهول، والتاء للتأنيث، ونائب الفاعل  فعل ماض مبني  حكيت:  حرف عطف،  أو:   (٢)
ا تقديره: هي يعود إىل إن، واجلملة معطوفة عىل مجلة املبتدأ واخلرب السابقة،  ضمري مسترت فيه جوازً
فعل ماض، والتاء للتأنيث،  حلت:  حرف عطف،  أو:  جار وجمرور متعلق بحكيت،  بالقول: 
ا تقديره: هي يعود إىل أن، حمل: مفعول فيه، حال: مضاف إليه،  والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
كزرته: الكاف جارة لقول حمذوف، واجلار واملجرور خرب ملبتدأ حمذوف تقديره وذلك كقولك، 
زرته: فعل وفاعل ومفعول، وإين: الواو واو احلال، إن: حرف توكيد، والياء اسمها، ذو: خربها، 
أمل: مضاف إليه واجلملة من إن واسمها وخربها يف حمل نصب حال، صاحبها تاء املتكلم يف زرته.



ـ   ٢٥٤   ـ
(١) *** ـــا قَ لِّ ـلٍ عُ ـدِ فِعْ عْ ـنْ بَ وا مِ ــرُ سَ كَ قَـىوَ تُ و  لَـذُ ـهُ  إنَّ مْ  لَ اعْ كَ  ، مِ بِالالَّ

ُ يف ستة مواضع:  رسْ (ش) جيب الكَ
وال   ( ائِمٌ قَ ا  دً يْ زَ (إنَّ  نحو:  الكالم،  أول  يف  أي:  ابتداء،   ( (إنَّ وقعت  إذا  األول: 
ي) بل جيب التأخري؛ فتقول:  نْدِ لٌ عِ جيوز وقوعُ املفتوحة ابتداء؛ فال تقول: (أنَّكَ فَاضِ

ا. ) وأجاز بعضهم االبتداء هبَ لٌ ي أنَّكَ فَاضِ نْدِ (عِ
تعايل:  قوله  ومنه   ،( ائِمٌ قَ إنَّه  ي  الذِ اءَ  (جَ نحو:  صلة،  رَ  دْ صَ  ( تقع(إنَّ أن  الثاين: 

نث¡ ¢ £   ¤ ¥  ¦ §  مث(٢).
) وسيأيت  ائِمٌ ا لقَ دً يْ ا للقسم ويف خربها الالم، نحو: (واهللا إنَّ زَ الثالث: أن تقع جوابً

الكالم عىل ذلك.
تعاىل:  قال   ( قائِمٌ ا  دً يْ زَ إنَّ  لْتُ  (قُ نحو:  بالقول،  ْكِيَّة  حمَ مجلة  يف  تقع  أن  الرابع: 
 الظن ـ فتحت، نحو:  ْرَ كَ به ـ بـل أُجري القولُ جمُ ْ نثZ Y    ] \ مث؛ فإن مل حتُ

؟ ) أي: أتظُنُ ا قائِمٌ قُولُ أنَّ زيدً (أتَ
ومنه   ( لٍ أَمَ ذُو  وإِينِّ  هُ  تُ رْ (زُ كقوله:  احلال،  موضع  يف  مجلة  يف  تقع  أن  اخلامس: 

 f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ] نث  تعاىل:  قولـه 
gمث(٣).

(١)  وكرسوا: الواو عاطفة، كرسوا: فعل وفاعل، من بعد: جار وجمرور متعلق بكرسوا، وبعد 
مضاف، وفعل: مضاف إليه، علقا: علق: فعل ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق، ونائب 
ا تقديره: هو يعود إىل فعل واجلملة يف حمل جر نعت لفعل، بالالم:  الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
الكاف جارة لقول حمذوف، اعلم فعل أمر، وفاعله ضمري  كاعلم:  جار وجمرور متعلق بعلق، 
ا تقديره: أنت، إنه: إن: حرف توكيد ونصب واهلاء: اسمها، لذو: الالم هي الم  مسترت فيه وجوبً
االبتداء وهي املعلقة، ذو: خرب إن مرفوع بالواو نيابة عن الضمة وهو مضاف، وتقى: مضاف إليه.

(٢) سورة القصص. اآلية:  ٧٦
(٣) سورة األنفال. اآلية:  ٥



ـ   ٢٥٥   ـ
وقول الشاعر: 

(١) *** امَ  أَلتُهُ سَ وال  ــيَــاينِ  ــطَ أَعْ ــا  ـيمَ مِ رَ كَ ي  ـــزِ اجِ حلََ إنِّـي  وَ إال   
تُ  لمْ لِّق عنها بالالم، نحو: (عَ لٍ من أفعال القُلوبِ وقد عُ السادس: أن تقع بعد فِعْ
نحو:   ، تْ تِحَ فُ الالمُ  خربها  يف  يكن  مل  فإن   ( باب(ظَنَّ يف  هذا  وسنبني   ( ائِمٌ لقَ ا  دً يْ زَ إنَّ 

ا قائم). (علمتُ أَنَّ زيدً
) فيها:  (إنَّ ُ عَ جيب كَرسْ اضِ وَ دَ عليه أنه نَقَصَ مَ هذا ما ذكرهُ املصنف، وأورِ

قوله   ومنه   ( ائِمٌ قَ ا  دً يْ زَ إنَّ  (أَالَ  نحو:  االستفتاحية،  (أال)  بعد  وقعت  إذا  األول: 
تعاىل: نث £  ¤ ¥ ¦ مث  (٢).

.( الِسٌ ا جَ دً يْ يْثُ إنَّ زَ لِسْ حَ الثاين: إذا وقعت بعد (حيث)، نحو: (اجْ
 . ( ائمٌ هُ قَ دٌ إنَّ يْ ٌ عن اسم عني، نحو: (زَ ربَ الثالث: إذا وقعت يف مجلةٍ هي خَ

ء من هذه املواضع؛ لدخوهلا حتت قوله: (فاكرس يف االبتدا) ألن  دُ عليه يشَ رِ  وال يَ
لَ مجلةٍ مبتدأ هبا. هذه إنام كرست لكوهنا أوَّ

* * *

(١) البيت لكثري عزة.
، والياء مفعول  فعل ماض، وألف االثنني فاعل، والنون للوقاية  أعطياين:  نافية،  ما:  اإلعراب: 
فعل وفاعل  سألتهام:  نافية،  الواو عاطفة، ال:  وال:  شيئًا،  حمذوف، تقديره:  أول، واملفعول الثاين 
ومفعول أول، واملفعول الثاين حمذوف وتقديره: شيئًا، إال: أداة استثناء، واملستثنى منه حمذوف، أي 
الواو واو احلال، إن:حرف توكيد ونصب،  وإين:  :ما أعطياين وال سألتهام يف حالة من األحوال، 
والياء اسمها، حلاجزي: الالم للتأكيد، حاجز: خرب إن، والياء مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل 

إىل مفعوله، كرمي: كرم: فاعل بحاجز، والياء مضاف إليه.
، إلخ): حيث جاءت مهزة (إن) مكسورة ألهنا وقعت موقع احلال، وثمة  الشاهد فيه: (إال وإينِّ

سبب آخر يف هذه العبارة يوجب كرس مهزة (إن) وهو اقرتان خربها بالالم. 
(٢) سورة البقرة. اآلية:  ١٣



ـ   ٢٥٦   ـ
[جواز فتح مهزة إن وكرسها]

(١) *** ــمِ سَ ةٍ، أَوْ قَ ــاءَ ا فُجَ ـــدَ إِذَ نُمـِيبَعْ  ِ نيْ هَ جْ بِوَ هُ  ـــدَ بَعْ مَ  الَ الَ  (ص) 
(٢) *** دُ طَّـرِ ا يَ ذَ ا، وَ زَ ا اجلَ عْ تِلْـــوِ فَ )مَ دُ َ لِ إِينِّ أَمحْ وْ ُ القَ ريْ يفِ نحو: (خَ
تُ  جْ رَ ائية، نحو: (خَ جَ ا  إذا وقعت بعد إذا الفُ هَ ُ كَرسْ ) وَ (إنَّ (ش) يعني أنه جيوز فتحُ
نْ  )، ومَ ائِمٌ دٌ قَ يْ ا جعلها مجلة، والتقدير: (خرجت فإذا زَ هَ َ ) فمن كَرسَ ا قائِمٌ دً يْ فإذا أن زَ
ائية، والتقدير: (فإذا قِيَامُ  جَ ا، وهو مبتدأ خربه (إذا) الفُ رً دَ صْ فَتحها جعلها مع صلتها مَ
: (خرجت  ا، والتقديرُ ، وجيوز أن يكون اخلرب حمذوفً ) أي :ففي احلرضة قيامُ زيدِ دٍ يْ زَ

ِ قوله:  نيْ هَ جْ ود) ومما جاء بالوَ جُ وْ دٍ مَ يْ فإذا قِيَامُ زَ
(٣) *** ا يِّدً ا ـ كام قِيلَ ـ سَ دً يْ  زَ نْتُ أُرَ كُ مِوَ واللهــازِ ــا  فَ القَ بْــدُ  عَ ــهُ  أنَّ ا  إذَ  

مضاف إليه وإذا  اآليت يف آخر البيت، وهو مضاف، وإذا:  نُمِي:  ظرف متعلق بقوله،  بعد:   (١)
مضاف وفجاءة: مضاف إليه، أو هو نعت له، أو: حرف عطف، قسم: معطوف عىل إذا، ال: نافية 
ظرف متعلق بمحذوف خرب ال، واهلاء مضاف إليه ومجلة ال  بعد:  بعده:  اسمها،  الم:  للجنس، 
واسمها وخربها يف حمل جر نعت لقسم، بوجهني: جار وجمرور متعلق بقوله، نمي: اآليت، نمي: 

فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه يعود إىل مهز إن.
(٢) مع: ظرف معطوف عىل قوله، بعد: السابق بعاطف مقدر، وهو مضاف وتلو: مضاف إليه، 
ا:  قرص للرضورة أيضً مضاف إليه، وهو مضاف واجلزا:  قرص للرضورة:  وتلو مضاف وفا: 
ا تقديره:  مضاف إليه، ذا: اسم إشارة مبتدأ، يطرد: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
هو يعود عىل اسم اإلشارة، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، يف نحو: جار وجمرور متعلق بيطرد، 
خري: مبتدأ، القول: مضاف إليه، إين: إن: حرف توكيد ونصب والياء اسمها، أمحد: فعل مضارع 
ا تقديره: أنا، ومجلة الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب إن واجلملة من  وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً

إن واسمها وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل جر بإضافة، (نحو) إليه.
حتت  ناتئ  عظم  هي  ويقال:  احللقوم،  طرف  وهي  الالم،  بكرس  هلزمة،  مجع  اللهازم:  اللغة:   (٣)

األذن، وقوله: عبد القفا واللهازم: كناية عن اخلسة والدناءة والذلة.
ا كام قيل، فإذا هو ذليل خسيس. ا سيدً املعنى: كنت أظن زيدً

اإلعراب: كنت، فعل: ماض ناقص، والتاء اسمه، أر، بزنة املبني للمجهول، ومعناه أظن، فعل 
الكاف  كام:  األول،  مفعوله  ا:  زيدً أنا،  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  مضارع، 
تأويل  يف  مدخوهلا  مع  املصدرية  وما  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  قيل:  مصدرية،  وما:  جارة، 
مصدر جمرور بالكاف: أي :كقول الناس، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف نعت ملصدر حمذوف 
 :واجلملة من أر ،ا: مفعول ثان ألر يقع مفعوالً مطلقا، والتقدير: ظنا موافقا قول الناس، سيدً
وفاعلها ومفعوليها يف حمل نصب خرب كان، إذا: فجائية، إنه: إن حرف توكيد ونصب واهلاء اسمه، 

عبد: خربه، القفا: مضاف إليه، واللهازم: معطوف عليه.
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)، والتقدير: (إذا هو  ا جعلها مجلةً (مستأنفةً هَ َ ) وكرسها؛ فمن كَرسَ روي بفتح (أنَّ
ا مبتدأ، ويف خربه الوجهان السابقان،  ا جعلها مصدرً هَ تَحَ م) ، ومن فَ ازِ هَ ا واللَّ فَ بْدُ القَ عَ
(فإذا  الثاين:  وعىل  عبوديته،  احلرضة  ففي  أي:   ( تُهُ بُودِيَّ عُ ا  إذَ (فَ األول:  عىل  والتقدير 

عبوديته موجودة).
الالم،  خربها  يف  وليس   ، قسمٍ ابَ  وَ جَ وقعت  إذا  ا  هَ ُ وكَرسْ (إن)  فتحُ  جيوز  وكذا 

ي بالفتح والكرس قوله:  وِ ) بالفتح والكرس؛ وقد رُ ائِمٌ ا قَ دً يْ تُ أَنَّ زَ لَفْ نحو: (حَ
(١) *** ِّ القَــيصِ ــدَ  عَ قْ مَ نَّ  ــدِ عُ يِّلَتَقْ لـِ املَقْ ةِ  ورَ ـَاذُ القَ ذِي  نِّيَ  مِ  

*** ـيِّ لـِ العَ بِّـكِ  بِرَ لِفِي  ْ حتَ ـيِّأَوْ  ـِ بـِ ــالِكِ الصَّ يَّ أَنِّـي أَبُو ذَ
م إذا مل يكن يف خربها  ها بعد القَسَ ُ ) وكرسْ ومقتىض كالم املصنف: أنه جيوز فتحُ (إِنَّ
لفْت إنَّ  ، والفعلُ فيها ملفوظٌ به، نحو: (حَ مُ هبا فعليةٌ واء كانت اجلملة املقسَ ، سَ الالمُ

الشاهد فيه: (إذا أنه): حيث جاز يف مهزة (إن) الوجهان. 
(١) البيتان ينسبان إىل رؤبة بن العجاج.

اللغة: القيص: البعيد النائي، ذي القاذورة: املراد به الذي ال يصاحبه الناس لسوء خلقه.
اإلعراب: لتقعدن: الالم واقعة يف جواب قسم حمذوف، تقعدن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
املحذوفة لتوايل األمثال، وياء املؤنثة املخاطبة املحذوفة للتخلص من التقاء الساكنني فاعل والنون 
ا من اجتامع ثالث نونات، فلام حذفت التقى  للتوكيد، وأصله، تقعدينن: فحذفت نون الرفع فرارً
عليها  وللداللة  لذلك  كالثابتة  وهي  التقائهام،  من  للتخلص  املخاطبة  املؤنثة  ياء  فحذفت  ساكنان 
وجمرور  جار  مني:  إليه،  مضاف  القيص:  مطلق،  مفعول  أو  فيه،  مفعول  مقعد:  قبلها،  ما  بكرس 
متعلق بتقعدن أو بالقيص، أو بمحذوف حال، ذي: نعت للقيص، القاذورة: مضاف إليه، املقيل: 
بعد أو وعالمة  املضمرة  بأن  منصوب  مضارع  فعل  حتلفي:  ثان للقيص، أو: حرف عطف،  نعت 
مضاف  والكاف  بتحلفي  متعلق  وجمرور  جار  بربك:  فاعل،  املخاطبة  وياء  النون،  حذف  نصبه 
إليه، العيل: صفة لرب، أين: أن: حرف توكيد ونصب والياء اسمه، أبو: خربه، وهو مضاف وذيا 
من ذيالك: اسم إشارة مضاف إليه والالم للبعد، والكاف حرف خطاب، الصبي: بدل من اسم 

اإلشارة أو عطف بيان عليه أو نعت له. 
الشاهد فيه: (أين) حيث جيوز يف مهزة إن الكرس والفتح لكوهنام واقعة بعد فعل قسم ال الم بعده، 
أما الفتح فعىل تأويل أن مع اسمها وخربها بمصدر جمرور بحرف جر حمذوف، والتقدير: أو حتلفي 
عىل كوين أبا هلذا الصبي، وأما الكرس فعىل اعتبار إن واسمها وخربها مجلة ال حمل له من اإلعراب 

جواب القسم.
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كَ إنَّ  رُ مْ ) أو اسمية، نحو: (لَعَ ائِمٌ ا قَ دً يْ ) أو غريُ ملفوظ به، نحو: (واهللا إنَّ زَ ائمٌ ا قَ دً يْ زَ

.( ائمٌ ا قَ زيدً
( مٌ رَ كْ هُ مُ إنَّ أتِنِي فَ نْ يَ )  بعد    فاء اجلزاء، نحو: (مَ ُ إذا وقعت (إنَّ  وكذلك جيوز الفتحُ والكرسْ
أتنِي  يَ نْ  قال: (مَ فكأنه   ، الرشطُ هبا  أجيب  مجلة  ومعموليها   ( لِ (إنَّ عْ جَ عىل  فالكرسُ   
ا مبتدأ واخلرب حمذوف، والتقدير:  ) وصلتها مصدرً عْل (أنَّ ) والفتحُ عىل جَ مٌ رَ كْ فهو مُ
هُ  ا والتقدير: (فجزاؤُ ا واملبتدأ حمذوفً ) وجيوز أن يكون خربً ودٌ جُ وْ ه مَ امُ رَ أتِنِي فإكْ نْ يَ (مَ

اإلكرام) .
 B  A  @?  >  =  <   ; نث     تعاىل:  قوله   بالوجهني  جاء  ومما 
 Lمث(١) قرئ نث N M L K      G F E D C
، والفتحُ عىل  نْ مَ ا لـِ رسُ عىل جعلها مجلة جوابً N M مث           بالفتح والكرس؛ فالكَ
عىل  أو   ( هُ اؤُ زَ جَ انُ  رَ فْ الغُ والتقدير: (فَ حمذوف،  خربه  مبتدأ  ا  مصدرً وصلتها  أنّ  جعل 

ا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: (فجزاؤه الغفران). جعلها خربً
 ، قولٌ املعنى  يف  هو  مبتدأ  بعد   ( (أنَّ وقعت  إذا  والكرسُ  الفتحُ  جيوز  وكذلك  ـ   
 ( جعل (أَنَّ فتح  نْ  مَ فَ أمحد)  إين  لِ  وْ القَ  ُ ريْ نحو: (خَ  ، دٌ احِ وَ والقائلُ   ، قولٌ  ( (إنَّ ُ ربَ وخَ
مبتدأ،   : فـ(خري)  اهللاِ)  دُ  ْ محَ القول  ريْ  والتقدير (خَ عن (خري)،  ا  خربً ا  مصدرً وصلتها 
قراءيتِ  أولُ  تقول:  كام  عن (خري)  ا  خربً مجلة  جعلها  كَرسَ  نْ  مَ وَ خربه،   :  ( اهللاِ دُ  ْ و(محَ
عن  خرب  مجلة  مث   r  q  p  o نث  و  مبتدأ،   : فأولُ مث(٢)   r  q  p  o نث 
اجلملة  هذه  حتتاج  وال  خربه،  اهللا)  أمحد  و(إين  مبتدأ،  القول)  (خري  وكذلك  (أول) 
سيبويه  ثَّلَ  ومَ بِي)  سْ حَ اهللاُ  (نُطْقِي  مثل:  فهي  املعنى؛  يف  املبتدأ  سُ  نَفْ ألهنا  ؛  ابِطٍ رَ إىل 
مَ  دَّ قَ تَ الذي  الوجه  عىل  الكرس  جَ  رَّ خَ وَ اهللاَ)  ِدُ  أَمحْ أينِّ  ولُ  أقُ ما  ل  بقوله: (أوُ املسألة  هذ 
ذكره، وهو أنه من باب اإلخبار باجلمل، وعليه جر مجاعة من املتقدمني واملتأخرين: 

، وأيب بكر بن طاهر؛ وعليه أكثر النحويني. كاملربد، والزجاج، والسريايفِ

(١) سورة األنعام . اآلية:  ٥٤
(٢) سورة األعىل . اآلية:  ١
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[دخول الالم عىل خرب «إن»]

(ص)
(١) ***  ْ ربَ اخلَ بُ  حَ تَصْ  ِ رسْ الكَ اتِ  ذَ دَ  عْ بَ رْوَ زَ : إنِّـــي لَـوَ ـوُ اءٍ، نَحْ ـدَ تـِ الَمُ ابْ  

 ( لقائِمٌ ا  دً يْ زَ نحو: (إنَّ  املكسورة،   ( خرب (إِنَّ عىل  االبتداء  الم  دخولُ  جيوز  (ش) 
ها أن تدخل  رَ الكالم؛ فحقُّ دْ ها أن تدخل عىل أول الكالم؛ ألنَّ هلا صَ قُّ وهذه الالم حَ
كرهوا  للتأكِيد  وإنَّ  للتأكيد،  الالم  كانت  ملا  لكن   ( ائِمٌ قَ ا  زيدً نَّ  (إلِ نحو:   ،( عىل(إِنَّ

وا الالمَ إىل اخلرب. رُ ، فأَخّ عَ بني حرفني بمعنى واحدٍ مْ اجلَ
 ،( ائِمٌ ا لقَ لَّ زيدً )، فال تقول: (لَعَ وال تدخل هذه الالمُ عىل خرب باقي أخوات (إِنَّ

)، وأنشدوا:  ا يف خرب(لكنَّ وأجاز الكوفيون دخوهلََ
(٢) *** اذِيلِ وَ بِّ لَيْــىلَ عَ ـي يف حُ نـِ ونَ لُومُ لَعَميدُيَ ـــا  بِّهَ حُ ـنْ  مِ ـــي  لكِنَّنــِ وَ  

ى)، نحو: قوله:  سَ ا يف خرب(أَمْ َ ذَّ زيادهتُ جَ عىل أن الالم زائدة: كام شَ رِّ  وخُ
(٣) *** ؟ مْ كُ يِّدُ يْفَ سَ قاَلُوا: كَ اىلَ فَ جَ وا عَ رُّ امَ ـودَ هُ ـى ملََجْ سَ ألُـوا: أمْ نْ سَ ـالَ مَ قَ فَ  

(١) بعد: ظرف متعلق بقوله: تصحب: اآليت، وهو مضاف، وذات: مضاف إليه، وذات مضاف، 
والكرس: مضاف إليه، تصحب: فعل مضارع، اخلرب: مفعول مقدم، الم: فاعل مؤخر، وهو مضاف، 
وابتداء: مضاف إليه، نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، أي :وذلك نحو إين: إن: حرف توكيد ونصب، 
والياء اسمها، لوزر: الالم الم االبتداء، وهي للتأكيد وزر: خرب إن، ومعناه امللجأ الذي يستعان به.

(٢)  اللغة: عميد: من قوهلم: عمده العشق، إذا هده، وقيل: إذا انكرس قلبه من املودة.
للوقاية،  والنون  فاعل،  اجلامعة  وواو  النون،  بثبوت  مرفوع  مضارع  فعل  يلومونني:  اإلعراب: 
والياء مفعول، واجلملة يف حمل رفع خرب مقدم، إذا جرينا عىل اللغة الفصحى، وإال فالواو حرف 
وحب  بيلوم،  متعلق  وجمرور  جار   : حبَّ يف  وقوله،  يلوم،  فاعل  هو  وعواذيل  اجلمع،  عىل  دال 
حى، ولكنني: لكن: حرف استدراك  مضاف، ولييل: مضاف إليه، عواذيل: مبتدأ مؤخر عىل الفصْ
اآليت،  (عميد)  بقوله،  متعلق  واملجرور  اجلار  حبها:  من  اسمه،  والياء   . للوقاية  والنون  ونصب 
وحب مضاف، وها مضاف إليه، لعميد: الالم الم االبتداء، أو هي زائدة عىل ما ستعرف يف بيان 

االستشهاد، وعميد خرب لكن.
هو  ذلك  وجواز  لكن،  خرب  عىل  الظاهر،  يف  االبتداء،  الم  دخلت  حيث  فيه: (لعميد):  الشاهد 

مذهب الكوفيني. والبرصيون يأبون ذلك وينكرونه.
بكرس  اال:  عِجَ يرويه،  من  العلامء  ومن   ،وسكار كسكران  عجالن،  مجع  عجاىل:  اللغة:   (٣)
ا: عىل أنه مجع= ل ورجال، ومنهم من يرويه، رساعً ل، بفتح فضم مثل رجُ جُ العني عىل أن مجع عَ
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ا، كقوله:  ا، وكام زيدت يف خرب املبتدأ شذوذً   أ: أمسى جمهودً

(١) *** هٌ بَ رَ ــهْ شَ ــوزٌ  لَعَجُ يْــسِ  لَ احلُ ــهْأمُّ  بـِ قَ الرَّ ظْمِ  بِعَ مِ  اللَّحْ نَ  مِ ىضَ  تَرْ
مْ  «  هُ دُ دخوهلا يف خرب أنَّ املفتوحة، وقد قرئ شاذا: نث ¹ أَنَّ وأجاز املَربّ

ا عىل زيادة الالم. ج أيضً ) ويتخرَّ ¼ مث   (٢)  بفتح  (أنَّ

الفعل  هذا   يرو سألوا:  من  وقوله:  صاحبكم:  كيف  مكانه،  يف  روي  سيدكم:  كيف  رسيع،   =
نْ املوصولة، والعائد حمذوف، وتقدير  بالبناء للمعلوم عىل أن مجلة الفعل وفاعله ال حمل هلا صلة مَ
الكالم: فقال الذي سألوه، ويرو ببناء الفعل للمجهول عىل أن اجلملة صلة والعائد للموصول 

هو واو اجلامعة، وكأنه قال: فقال الذين سئلوا، جمهودا: نال منه املرض والعشق حتى أجهده .
وا: فعل وفاعل، عجايل: حال، فقالوا: فعل وفاعل، كيف: اسم استفهام خرب مقدم،  رُّ اإلعراب: مَ
سيدكم: سيد مبتدأ مؤخر، وهو مضاف، والضمري مضاف إليه، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل 
: اسم موصول فاعل، سألوا: فعل وفاعل، واجلملة ال  نْ نصب مقول القول، قال: فعل ماض، مَ
حمل هلا صلة املوصول، والعائد حمذوف، أي :سألوه، وقد بينا أنه يرو بالبناء للمجهول، وعليه 
فعل  أمسى:  من،  معنى  راعى  قد  الشاعر  ويكون  فاعل،  نائب  هي  التي  اجلامعة  واو  العائد  يكون 
خرب  ا:  جمهودً زائدة،  الالم  ا:  ملجهودً هو  تقديره:  ا  جوازً فيه  مسترت  ضمري  واسمه  ناقص،  ماض 

أمسى، واجلملة مقول القول يف حمل نصب.
ا): حيث زيدت الالم يف خرب أمسى وهي زيادة شاذة. الشاهد فيه: (ملجهودً

(١) نسبة مجاعة ومنهم الصاغاين إىل عنرتة بن عروس موىل بني ثقيف.
اللغة: احلليس: هو تصغري حلس واحللس، (بكرس فسكون): كساء رقيق يوضع حتت الربذعة، 
وهذه الكنية يف األصل كنية األتان، وهي أنثى احلامر، أطلقها الراجز عىل امرأة تشبيها هلا باألتان، 
ن، ترىض من  شهربة: بفتح الشني والراء بينهام هاء ساكنة، واملراد هبا ههنا، الكبرية الطاعنة يف السَّ

اللحم، من: هنا بمعنى البدل: أي :ترىض بدل اللحم بلحم عظم الرقبة .
اإلعراب: أم: مبتدأ، احلليس: مضاف إليه، لعجوز: خرب املبتدأ، شهربة: صفة لعجوز، ترىض: 
ا تقديره: هي يعود إىل أم احلليس، واجلملة صفة ثانية  فعل مضارع فاعله ضمري مسترت فيه جوازً
لعجوز، من اللحم: جار وجمرور متعلق برتىض، بعظم: مثله وعظم مضاف والرقبة: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (لعجوز): حيث زاد الالم يف خرب املبتدأ، والذهاب إىل زيادة الالم أحد خترجيات يف 
البيت، ومنها: أن، (عجوز) خرب ملبتدأ حمذوف كانت الالم مقرتنة به، وأصل الكالم: أم احلليس 
هلي عجوز ... إلخ، فحذف املبتدأ فاتصلت الالم بخربه، وهي يف صدر املذكور من مجلتها، وقد 

مىض بحث ذلك يف باب املبتدأ واخلرب.
(٢) سورة الفرقان. اآلية: ٢٠.



ـ   ٢٦١   ـ
(١) *** يَا فِ نُ ـدْ  قَ ا  مَ الالمَ  ذِي  يلِ  يَ الَ  ـيَـاوَ ضِ رَ كَ مـَا  الِ  عَ األفْ نَ  مِ الَ  وَ (ص) 
(٢) *** ا إِنَّ ذَ ــدْ كَ ــعَ قَ ا مَ لِيهَ ــدْ يَ قَ اوَ ذَ وِ تَحْ سْ ا مُ ىلَ العِدَ ــامَ عَ دْ سَ  لَقَ

.( ومُ قُ ا ملََا يَ دً يْ ، فال تقول: (إنَّ زَ يِّا مل تدخل عليه الالمُ نْفِ ) مَ (إنَّ ربُ (ش) إذا كانَ خَ
وقد ورد ىف الشعر كقوله :

(٣) *** ـا كــً تَرْ ــلِيام وَ لَــمُ إنَّ تَسْ أَعْ اءُوَ ــوَ الَ سَ َـــانِ وَ اهبِ تَشَ لَــال مُ
ا غريَ  وأشار بقوله: (وال من األفعال ما كرضيا) إىل أنه إذا كان اخلرب ماضيًا مترصفً
 ، الكسائيّ ) وأجاز ذلك  َ يضِ ا لَرَ دً يْ زَ تقول: (إنَّ  فال  ؛  عليه الالمُ تدخل  مل  بقد  مقرون 
نحو:  ، فِ املترصِّ بني  فرق  وال  عليه،  الالمُ  دخلت  ا  مضارعً الفعلُ  كان  فإن  وهشام؛ 

) هذا إذا مل تقرتن به السني  َّ رُ الرشَّ ا لَيَذَ دً يْ ) وغري املترصف، نحو: (إنّ زَ ىضَ ْ ا لَريَ دً يْ (إنّ زَ
أو  بدل  الالم:  الفاعل،  عىل  مقدم  به  مفعول  إشارة  اسم  ذي:  مضارع،  فعل   : يلِ يَ نافية،  وال:   (١)
عطف بيان من اسم اإلشارة أو نعت له، ما: اسم موصول فاعل ييل، قد: حرف حتقيق، نفيا: نفي 
ا تقديره: هو  فعل ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
يعود إىل ما املوصولة، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، وال: الواو عاطفة، ال: نافية، من األفعال: 
األوىل،  ما:  عىل،  معطوف  موصول  اسم  ما:  اآلتية،  ما:  من  حال  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار 

كرضيا: قصد لفظه: جار وجمرور متعلق بفعل حمذوف، تقع: مجلته صلة (ما) الثانية.
ا تقديره: هو يعود  (٢) قد:حرف تقليل، يليها: ييل: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
ظرف  مع:  لييل،  به  مفعول  الالم  إىل  عائد  ضمري  واهلاء:  كريض،  ما  بقوله:  عنه  املعرب  املايض  إىل 
: الكاف  متعلق بمحذوف حال من فاعل ييل، ومع مضاف، وقد: قصد لفظه: مضاف إليه، كإنَّ
، لقد: الالم للتوكيد، قد:  : حرف توكيد ونصب، ذا: اسم إشارة اسم إنَّ جارة لقول حمذوف، إنَّ
حرف حتقيق، سام: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل اسم اإلشارة، 
الضمري  من  حال  ا:  مستحوذً بسام،  متعلق  وجمرور  جار  العدا:  رفع،عىل  حمل  يف  إن  خرب  واجلملة 

املسترت يف سام.
(٣) البيت أليب حرام، غالب بن احلارث العكيل.

: إذا جريت عىل ما هو الظاهر فاهلمزة مكسورة، ألن الالم يف خربها، وإذا جعلت الالم  اللغة: إنَّ
لِّق أعلم عن العمل هو الم االبتداء. عَ زائدة فتحت اهلمزة، واألول أقرب، ألن الذي يُ

: حرف  : فعل مضارع ، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا، تقديره: أنا، إنَّ اإلعراب: أعلمُ
توكيد ونصب، تسليمـًا: اسمه، تركـًا: معطوف عليه، لال متشاهبان: الالم: الم االبتداء، 
وال: نافية، متشاهبان: خرب إن، وال: الواو: عاطفة، وال: زائدة لتأكيد النفى، سواء: معطوفٌ 

.( عىل خرب (إنَّ
الشاهد فيه: (لال متشاهبان) حيث أدخل الالم ىف اخلرب املنفى بال وهو، شاذ.



ـ   ٢٦٢   ـ
، ففي جواز دخول  يَقُومُ ومُ (أو) سَ قُ فَ يَ وْ ا سَ أو سوف؛ فإن اقرتنت (به)، نحو: إنَّ زيدً

الالم عليه خالفٌ فيجوز إذا كان سوف عىل الصحيح، وأما إذا كانت السني فقليل.
عليه؛  الالم  دخولِ   ( املصنفِ (جوازُ كالمِ  فظاهرُ  مترصف  غري  ماضيًا  كان  وإن   
األخفش  مذهب  وهذا   ،( لُ جُ الرَّ لَبِئْسَ  ا  رً مْ عَ وإنَّ   ، لُ جُ الرَّ مَ  لَنِعْ ا  زيدً (إنّ  فتقول: 
جاز   ( دْ (قَ بـ  املترصفُ  املايض  نَ  رِ قُ فإن  ذلك،  ِيزُ  جيُ ال  سيبويه  أن  واملنقولُ  والفراء، 

.( امَ دْ قَ ا لقَ دً يْ دخولُ الالم عليه، وهذا هو املراد بقوله: وقد يليها مع قد، نحو : (إنَّ زَ
[حكم دخول الم االبتداء عىل معمول اخلرب أو عىل ضمري الفصل]

(ص)
(١) *** ْ ربَ اخلَ ولَ  مُ عْ مَ طَ  اسِ الوَ بُ  حَ تَصْ ْوَ ربَ اخلَ هُ  بْلَ قَ لَّ  حَ امً  واسْ  ، ـلَ صْ الفَ وَ  

، نحو:  ط بني اسم إنَّ واخلربِ سَّ ِ إذا تَوَ (ش) تدخلُ المُ االبتداء عىل معمول اخلربَ
عليه  الالمِ  دخولُ  يصح  مما  حينئذٍ  اخلربُ  يكون  أن  وينبغي   ( آكلٌ كَ  امَ لطَعَ ا  زيدً (إنَّ 
املعمول،  عىل  دخوهلا  يصح  مل  عليه  الالم  دخولُ  يصح  ال  اخلرب  كان  فإن  ثَّلنَا،  مَ كام 
عىل  الالم  دخولُ  يصح  مل   ( دْ مقرون،(بِقَ غري  ا  مترصفً ماضيًا  فعالً  اخلرب  كان  إذا  كام 
هم، وإنام قال املصنف:  ) وأجاز ذلك بعضُ لَ كَ أَكَ امَ ا لطَعَ دً يْ املعمول، فال تقول: (إنَّ زَ
ا عىل أهنا ال تدخل عىل املعمول إذا تأخر؛ فال  ، تنبيهً طَ طَ أي : املتوسِّ وتصحب الواسِ

 . ( كَ امَ ا آكِلٌ لطَعَ دً يْ تقول: (إنَّ زَ
طِ ال تدخل عىل اخلرب، فال  رَ قوله:  بأن الالم إذا دخلت عىل املعمول املتوسِّ عَ أَشْ وَ
ص دخول الالم بمعمول  صَّ )، وذلك من جهة أنَّه خَ كَ آلكِلٌ امَ ا لطَعَ دً يْ تقول: (إنَّ زَ

الِحٌ ) . دِ اهللا لَصَ مْ ، حكي من كالمهم: (إين لبِحَ اخلرب املتوسط، وقد سمع ذلك قليالً
(١) وتصحب: الواو عاطفة، تصحب: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هي 
يعود إىل الالم، الواسط :مفعول به، معمول: بدل منه، أو حال منه وهو مضاف، واخلرب: مضاف 
ا، حل: فعل ماض، قبله: قبل  إليه، والفصل: معطوف عىل الواسط، واسام: معطوف عليه أيضً
ظرف متعلق بحل، والضمري مضاف إليه، اخلرب: فاعل حلل، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل 

نصب نعت لقوله اسام. 



ـ   ٢٦٣   ـ
نحو:   ، لِ صْ الفَ ضمري  عىل  تدخل  االبتداء  الم  أن  إىل  ل)  صْ (والفَ بقوله:  وأشار 
). قال اهللا تعاىل: نث! " # $ %&مث (١) فـ(هذا) اسم،  ائِمُ وَ القَ ا لَهُ دً يْ (إنَّ زَ

. ( ) خرب (إنَّ صُ ، و(القَصَ ل، ودخلت عليه الالمُ صْ )، و(هو) ضمري الفَ (إنَّ
هو  قلت: (زيد  إذا  وذلك  والصفة،  اخلرب  بني  لُ  صِ فْ يَ ألنه  ل؛  صْ الفَ ضمري  وسمي 
ا  ، وأن يكون خربً تَمـلَ أن يكون (القائم) صفةً لزيدٍ القائم) فلو مل تأتِ بـ (هو) الحْ

ا عن زيد. عنه، فلام أتيت بـ (هو) تعني أن يكون (القائم) خربً
القائم)  هو  دٌ  يْ (زَ نحو:  واخلرب(٢)،  املبتدأ  بني  يتوسط  أن  الفصل  ضمريِ  طُ  ْ رشَ وَ

. ( وَ القائِمُ ا لَهُ دً يْ أو بني ما أصلُه املبتدأ واخلرب، نحو: ( إنَّ زَ
هُ اخلرب) إىل أن الم االبتداء تدخل عىل االسم إذا تأخر  بْلَ لَّ قَ امً حَ وأشار بقوله: (واسْ
ا) قال اهللا تعاىل: نثi h g f eمث(٣). دً يْ عن اخلرب، نحو: (إِنَّ يف الدار لَزَ
االسم عىل  أو  لِ  صْ الفَ ضمريِ  عىل  الالمُ  دخلت  إذا  بأنه  ا  أيضً رُ  عِ يُشْ هُ  وكَالمُ  
ائِم)، وال (إنَّ لَفِي  وَ لقَ ا هلَُ دً يْ املتأخر مل تدخل عىل اخلرب، وهو كذلك ؛ فال تقول: (إنَّ زَ

ا) . دً يْ ارِ لَزَ الدَّ
(١) سورة آل عمران. اآلية:  ٦٢

(٢)  يشرتط يف ضمري الفصل رشوط:
األول: أن يقع بني املبتدأ واخلرب أو ما أصلهام ذلك، وقد ذكر الشارح هذا الرشط.

ا هو املنطلق: أو أوهلام معرفة  والثاين: أن يكون االسامن اللذان يقع بينهام معرفتني، نحو: إن حممدً
حقيقة وثانيهام يشبه املعرفة يف عدم قبوله أداة التعريف كأفعل التفضيل املقرتن بمن نحو: حممد هو 

أفضل من عمرو.
والرشط الثالث: أن يكون ضمري الفصل عىل صيغة الرفع كام يف هذه األمثلة.

اجلمع، أو  التثنية  أو  اإلفراد  ويف  احلضور،  أو  الغيبة  يف  قبله  ما  يطابق  أن  الرابع:  الرشط 
قبله،  واجلمع  للغيبة  فهم:   [٥ اآلية:  البقرة  [سورة  Kمث    J   Iنث تعاىل:  قوله  نحو 
قبله، كالذي  واإلفراد  للخطاب  فأنت  º¹مث   ¸  ¶  μ نث      تعاىل:  قوله  ونحو 

ونحو: نث` b aمث   [سورة الصافات اآلية: ١٦٥] فنحن للمتكلم كالذ قبله.
(٣) سورة ن. اآلية: ٣.



ـ   ٢٦٤   ـ
تَىضَ إطالقِهِ يف قوله: إن الم االبتداء تدخل عىل املعمول املتوسط بني االسم  قْ ومُ
طَ جاز دخولُ الالم عليه؛ كاملفعول الرصيح، واجلار  سَّ واخلرب ـ أن كلَّ معمولٍ إذا تَوَ
احلال؛  عىل  الالم  دخول  منع  عىل  النحويون  نص  وقد  واحلال،  والظرف،  واملجرور، 

.( اكبٌ ا رَ كً احِ ا لضَ دً يْ فال تقول: (إنَّ زَ
* * *



ـ   ٢٦٥   ـ
) إذا اتصلت بـ(ما) الزائدة] [إبطال عمل (إنَّ

(ص) 
(١) *** بْطِلُ وفِ مُ رُ ي احلُ ا) بِذِ لُ (مَ صْ وَ لُوَ ـــمَ بَقَّــى العَ ــدْ يُ قَ ــا، وَ هلَ امَ إِعْ

( ا عن العمل، إال (لَيْتَ تْهَ فّ (ش) إذا اتصلت (ما) غريُ املوصولة بإنَّ وأخواهتا كَ
يْد) (زَ بُ  نَصْ جيوز  وال  قائم)  زيد  (إنام  فتقول:  واإلمهال،  اإلعامل  فيها  جيوز  فإنه 

ا)  (زيدً نصبت  شئت  وإن  قائم)  زيد  (ليتام  وتقول:   ، ولعلَّ ولكنَّ  وكأنَّ  أن  وكذلك 
ا قائم) وظاهرُ كالم املصنف ـ رمحه اهللا تعاىل! ـ أنَّ (ما) إن اتصلت  فقلت: (ليتام زيدً
، وهذا مذهب مجاعة من النحويني  ا عن العمل، وقد تعملُ قليالً تْهَ فَّ هبذه األحرف كَ
ا قائم) والصحيحُ  (كالزجاجي، وابن الرساج)، وحكى األخفش والكسائي (إنَّام زيدً
األخفش  حكاه  ما  وأما  إال (ليت)،  مع (ما)  منها  يعمل  ال  أنه  وهو   ، األولُ املذهبُ 
العمل،  عن  ا  هَ تكفَّ ال  فإهنا  املوصولة؛  من  املوصولة  بغري  واحرتزنا   ، فشاذّ والكسائي 
( نٌ سَ حَ كَ  ندَ عِ ما  نحو: (إن  بمعنى (الذي)،  التي  باملوصولة  واملراد  معها،  تعمل  بل 
( أي: (إن الذي عندك حسن)، والتي هي مقدرة باملصدر، نحو: (إن ما فعلت حسنٌ

. نٌ سَ لَكَ حَ أي: إنَّ فِعْ
* * *

متعلق  وجمرور  جار  بذي:  إليه،  مضاف  لفظه:  قصد  وما:  مضاف،  وهو  مبتدأ،  وصل:   (١)
فيه،  مسترت  ضمري  وفاعله  املبتدأ،  خرب  مبطل:  ذي،  من  بيان  عطف  أو  بدل  احلروف:  بوصل، 
إعامهلا: إعامل: مفعول به ملبطل وها: مضاف إليه، وقد: حرف تقليل، يبقى: فعل مضارع مبني 

للمجهول، العمل: نائب فاعل.



ـ   ٢٦٦   ـ
[االسم املعطوف عىل اسم (إن) قبل استكامل خربها وبعده]

(ص)
(١) *** لَـى ا عَ عْطُوفً ـــكَ مَ عُ فْ زٌ رَ ائـِ جَ الوَ مِ ـتَكْ دَ أن تَسْ عْ )، بَ منصوبِ (إنَّ  

) وخربها بعاطف جاز يف االسم الذي بعده وجهان؛  (ش) أي :إذا أُيتِ بعد اسم (إنّ
ا) والثاين: الرفع،  ا قائم وعمرً )، نحو: (إنَّ زيدً ا عىل اسم (إنَّ أحدمها: النصب عطفً
( تُلِفَ فيه؛ فاملشهور أنه معطوف عىل حملِّ اسمِ (إنَّ ) واخْ ا قائمٌ وعمروٌ نحو: (إنَّ زيدً

فإنه يف األصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر بـ(ظاهر) كالمِ املصنف، وذهب قوم 
إىل أنه مبتدأ وخربه حمذوف، التقدير: وعمرو كذلك، وهو الصحيح.

النصب  تعني  ـ  خربها  تأخذ  أن  قبل  أي:   ( تستكمل(إنَّ أن  قبل  العطف  كان  فإن 
وأجاز  ذاهبان)  ا  وزيدً وإنك  قائامن،  ا  وعمرً ا  زيدً فتقول: (إن  النحويني،  مجهور  عند 

بعضهم الرفع.
[ [االسم املعطوف عىل اسم أخوات إنَّ

(٢) *** وأنّ لكــنَّ  بإِنَّ  ــتْ  قَ ِ لَّ وكـَأنّْوأُحلْ من دون لَيْـتَ ولَعَ (ص) 
) املكسورة؛  ) يف العطف عىل اسمهام حكم (إنَّ ) املفتوحة و(لكنَّ (ش) حكمُ (أنَّ
ا  ا قائمٌ وعمرو) برفعِ (عمرو) ونصبه، وتقول: (علمت أنَّ زيدً فتقول: (علمت أنَّ زيدً
ا منطلقٌ  ، لكنَّ عمرً ا قائامن) بالنصب فقط عند اجلمهور، وكذلك تقول: (ما زيد قائامً وعمرً
) بالنصب فقط. ا منطلقانِ ا وخالدً ا) بنصب خالد ورفعه، و(ما زيد قائامً لكن عمرً وخالدً
(١) جائز: خرب مقدم، رفعك: رفع: مبتدأ مؤخر، والكاف مضاف إليه من إضافة 
املصدر إىل فاعله، معطوفا: مفعول به للمصدر، عىل منصوب: جار وجمرور متعلق 
ظرف  بعد:  إليه،  مضاف  لفظه:  قصد  إن:  وقوله:  مضاف  ومنصوب  بمعطوف، 
لإلطالق،  واأللف  بأن،  منصوب  مضارع  فعل  تستكمال:  مصدرية،  أن:  برفع،  متعلق 
ا تقديره: هي يعود إىل إن، وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر  والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً

جمرور بإضافة، بعد: إليه، وثمة مفعول لتستكمل حمذوف، والتقدير: بعد استكامهلا معموليها.
: جار وجمرور  (٢)  وأحلقت: الواو عاطفة، أُحلق: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء للتأنيث، بإنَّ
متعلق بأحلق، لكن: قصد لفظه: نائب فاعل ألحلق، وأن: معطوف عليه، من دون: جار وجمرور 

متعلق بأحلق، ودون مضاف، وليت: قصد لفظه: مضاف إليه، ولعل، وكأن: معطوفان عليه.



ـ   ٢٦٧   ـ
، املعطوفُ تقدم  سواء  النصب  إال  معها  جيوز  فال   ( أنَّ وكَ  ، ولَعَلَّ  ، (ليتَ أما   

ا) بنصب (عمرو)  ا قائم وعمرً ا قائامن، وليتَ زيدً دا وعمرً ؛ فتقول: (ليت زيً رَ أو تأخَّ
ا  عَ فيه ـ متقدمً )؛ وأجاز الفراء الرفْ ؛ ولعلَّ يف املثالني، وال جيوز رفعه، وكذلك (كأنَّ

ا ـ مع األحرفِ الثالثة. ومتأخرً
[حكم ختفيف (إنَّ )]

(١) *** ـلُ  مَ ـلَّ العَ ـقَ تْ إنَّ فَ ـفَ ـفِّ ـملُوخُ هتُ مـَا  إذا  الالمُ  مُ  وتلزَ (ص) 
(٢) *** ا  ـيَ عنها إنْ بَـدَ نـِ اوربام استُغْ دَ ـتـمِ عْ ه مُ ادَ قٌ أَرَ اطـِ ـا نــَ مَ

لقائم)  زيدٌ  (إنْ  فتقول:  ا؛  إمهاهلَُ العربِ  لسان  يف  فاألكثر   ( (إنَّ فتَ  فَّ خُ إذا  (ش) 
ا  ا، فتقول: (إنْ زيدً ، ويقلُّ إعامهلَُ ) النافيةِ وإذا أمهلت لزمتها الالم فارقة بينها وبني (إنِ
؛  ، رمحهام اهللا تعاىل؛ فال تلزمها حينئذٍ الالمُ قائم) وحكى اإلعامل سيبويه، واألخفشُ
 ، اخلربَ وترفع  االسمَ  تنصب  ال  النافية  ألن  بالنافية)  ـ  هذه  الة  واحلَ ـ  تلتبس  ال  (ألهنا 
وإنام تلتبس بإنِ النافيةِ إذا أمهلت ومل يظهر املقصودُ (هبا)، فإن ظهر املقصودُ (هبا) فقد 

يستغنى عن الالم، كقوله: 
(٣) *** نْ آلِ مالكٍ يْم مِ نُ أُباةُ الضَّ ادِنِ ونحْ ام املعَ رَ الكٌ كانـَتْ كـِ إنْ مَ

: قصد لفظه:  (١)  وخففت: الواو عاطفة، خفف: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء للتأنيث، إنّ
نائب فاعل، فقل: الفاء عاطفة، قل: فعل ماض، العمل: فاعل لقل، وتلزم: فعل مضارع، الالم: 
فاعل، إذا: ظرف للمستقبل من الزمان تضمن معنى الرشط، ما: زائدة، هتمل: فعل مضارع مبني 
ا تقديره: هي يعود عىل إنْ املخففة، واجلملة يف حمل  للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
جر بإضافة، إذا: إليها، وجواب الرشط حمذوف، والتقدير: إذا ما هتمل إن التي خففت لزمتها الالم.
للمجهول،  مبني  ماض  فعل  استغني:  كافة،  وما:  تقليل،  حرف  رب:  عاطفة،  الواو  وربام:   (٢)
فعل  بدا:  رشطية،  إن:  الالم،  عىل  عائد  املجرور  والضمري  الفاعل،  عن  نائب  وجمرور  جار  عنها: 
أن  جاز  فلذا  املعنى،  يف  فاعل  وهو  مبتدأ،  ناطق:  فاعل،  موصول  اسم  ما:  الرشط،  فعل  ماض 
ا تقديره: هو يعود  يبتدأ به مع كونه نكرة، أراده: أراد: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
عىل ناطق، واهلاء مفعول به، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه ال حمل هلا صلة 

ا: حال من الضمري املسترت يف أراد. املوصول، معتمدً
(٣) البيت للطرماح.

اللغة: نحن أباة الضيم «يرو يف مكانه» أنا ابن أباة الضيم «وأباة: مجع آب، اسم فاعل من أبى يأبى 
ـ أ: امتنع ـ تقول: أمرت فالنـًا أن يفعل كذا فأبى، تريد أنه امتنع أن يفعله، والضيم: الظلم»=



ـ   ٢٦٨   ـ
فَتِ الالم ؛ ألهنا ال تلتبس بالنافية؛ ألن املعنى عىل  ذِ التقدير: وإنْ مالكٌ لكانت، فَحُ

ا ـ إىل آخر البيت). اإلثبات، وهذا هو املراد بقوله: (وربام استغني عنها إنْ بَدَ
(إن)  بني  قِ  رْ للفَ دخلت  االبتداء  الم  هي  هل  الالم:  هذه  يف  النحويون  واختلف 
سيبويه  وكالمُ  ؟  قِ رْ للفَ تُلِبَتْ  اجْ  أخر المٌ  هي  أم  الثقيلة،  من  املخففة   ( و(إنِ النافية 

لتْ للفرق. يدلُّ عىل أهنا الم االبتداء دَخَ
؛  رضَ األخْ وابن  العافية  أيب  ابن  بني  تْ  رَ جَ مسألة  يف  اخلالف  هذا  فائدة  وتظهر 
 ( (إنْ  َ كَرسْ بَ  جَ أوْ االبتداءِ  المَ  جعلها  فمن  نَا)  ملَُؤمِ نْتَ  كُ إنْ  نَا  لِمْ عَ (قدْ  قوله:  وهي 
 اخلالفُ يف هذه املسـألة  رَ ، وجَ تَحَ أنْ قِ ـ فَ رْ تُلبَتْ للفَ ا أخر ـ اجْ ا المً هَ لَ عَ ن جَ ومَ
قبـلهامَ بني أيب احلسـنِ عـيلِّ بن سـليامن البغـدادي األخـفش الصغري، وبني أيب عيل 
أيب  ابن  قال  وبه   ، للفرقِ تُلِبَتْ  اجْ االبتداءِ  المِ  غريُ  المٌ  هي  الفاريس:  فقال  الفاريس؛ 
ابن  قال  وبه   ، رقِ للفَ لَتْ  أُدْخِ االبتداء  الم  هي  إنام  الصغري:  األخفش  وقال  العافية، 

األخرض.
* * *

= مالك هو اسم أيب قبيلة الشاعر؛ فإن الطرماح هو احلكم بن حكيم بن طيئ، كرام املعادن: طيبة 
األصول، رشيفة املحتد.

اإلعراب: ونحن: مبتدأ، أباة: خربه، وهو مضاف، والضيم: مضاف إليه،«من آل: جار وجمرور 
متعلق بمحذوف خرب ثان، أو حال من اخلرب وآل مضاف، ومالك: مضاف إليه، وإن: خمففة من 
ا تقديره هي  الثقيلة، مالك: مبتدأ، كانت: كان فعل ماض ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه جوازً
يعود إىل مالك باعتبار القبيلة، والتاء للتأنيث، وهي حرف، كرام: خرب كان، املعادن: مضاف إليه 

واجلملة من كان واسمها وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو مالك.
املكسورة  إنْ  خرب  يف  جتتلب  التي  االبتداء  الم  ترك  حيث  إلخ)  كانت  مالك  فيه: (وإنْ  الشاهد 
املعنى  انسياق  عىل  ا  اعتامدً هنا  تركها  وإنام  النافية،  إن  وبني  بينها  فرقـًا  الثقيلة  من  املخففة  اهلمزة 
املقصود إىل ذهن السامع، وثقة منه بأنه ال يمكن توجهه إىل اجلحد، بقرينة أن الكالم متدح وافتخار، 
الكالم  لتناقض  عليه  البيت  عجز  محل  فلو  الذم،  عىل  يدل  والنفي  هذا،  يف  واضح  البيت  وصدر 
واضطرب، أال تر أنك لو محلت الكالم عىل أن إنْ نافية لكان معنى عجز البيت: وليست مالك 
ا ومتناقضا مع ما هو بصدده، فلام كان  كرام املعادن، أي :فهي قبيلة دنيئة األصول، فيكون هذا ذمً

املقام مانعـًا من جواز إرادة النفي ارتكن الشاعر عليه، فلم يأت بالالم، فالقرينة ها هنا معنوية.



ـ   ٢٦٩   ـ
[ما يقع بعد إن املخففة]

(١) *** الَ  فَ ا  خً نَاسِ يَكُ  ملْ  إنْ  ـلُ  عْ الَ والفِ وصَ ـيـهِ غـَالبًا بـِإنْ ذِي مُ فِ لْ تُ (ص) 
نحو:  لالبتداءِ،  الناسخةُ  األفعالُ  إال  األفعال  من  يليها  فال   ( (إنَّ فتْ  فِّ خُ إذا  (ش) 

 \ [ Z Y X Wنث تعاىل:  اهللا  قال  وأخواهتا،  وظن  وأخواهتا،  كان 
اهللا  وقال  نثq p  o n m lمث(٣)،  تعاىل:  وقال  [ ^_مث(٢)، 
وإليه  الناسخ،  غري  يليها  أن  ويقل  مث(٤)،   ® ¬ « ªنث تعاىل: 
( يهْ ينُك هلِ ، وإنْ يَشِ كَ سُ ينُكَ لَنَفْ زِ أشار بقوله: (غالبًا) ومنه قول بعض العرب: (إنْ يَ

امَ ألنا). ا)، وأجاز األخفش (إِنْ قَ طً وْ وقوله:(إنْ قنَّعْت كاتِبَكَ لَسَ
ومنه قول الشاعر: 

(٥) *** ــلِامً تَلْتَ ملَُسْ ـكَ إن قَ مينـُ ــلَّتْ يَ ـدِشَ مِّ ـةُ املُـتـَعَ ـوبَ قُ لـيْـكَ عُ ـلَّـتْ عَ حَ  
(١) الفعل: مبتدأ، إن: رشطية، مل: حرف نفي وجزم، يك: فعل مضارع ناقص جمزوم بلم، وهو 
فال:  خربه،  ناسخـًا:  الفعل،  إىل  يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً فيه  مسترت  ضمري  واسمه  الرشط،  فعل 
الفاء لربط اجلواب بالرشط وال: نافية، تلفيه: تلفي: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا 
حمذوف  ملبتدأ  خرب  رفع  حمل  يف  والفاعل  الفعل  من  واجلملة  أول،  به  مفعول  واهلاء  أنت،  تقديره: 
والتقدير: فأنت ال تلفيه ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الرشط، غالبًا: حال من اهلاء يف 
تلفيه: بإن: جار وجمرور متعلق بقوله: موصال: اآليت، ذي: نعت ألن(موصال) مفعول ثان لتلفي.

(٢) سورة البقرة . اآلية: ١٤٣
(٣) سورة القلم. اآلية: ٥١

(٤) سورة األعراف. اآلية:  ١٠٢
العوام، بن  الزبري  زوجها  ترثي  العدوية،  القرشية  نفيل  بن  عمرو  بن  زيد  بنت  لعاتكة  البيت   (٥)

، وتدعو عىل عمرو بن جرموز قاتله.
بك.  :نزلت  أي  عليك:  حلت  العني،  بكرس  شللت،  الفعل  وأصل  الشني،  بفتح  شلت:  اللغة: 

ويرو يف مكانه، وجبت عليك.
اإلعراب: شلت: شل: فعل ماض، والتاء للتأنيث، يمينك: يمني: فاعل شل، والكاف مضاف 
إليه، إن: خمففة من الثقيلة، قتلت: فعل وفاعل، ملسلام: الالم فارقة، مسلام: مفعول به لقتل، حلت: 
حل: فعل ماض، والتاء للتأنيث، عليك: جار وجمرور متعلق بحل، عقوبة: فاعل حلل، املتعمد: 

مضاف إليه.
وهو  ناسخ  غري  ماض  فعل  الثقيلة  من  املخففة  ويل (إن)  حيث  ملسلام):  قتلت  فيه: (إن  الشاهد 

قتلت، وذلك شاذ ال يقاس عليه إال عند األخفش.



ـ   ٢٧٠   ـ
[حكم إعامل أنِ املخففة]

(ص) 
(١) *** نّْ  تَكَ اسْ ا  هَ مُ اسْ فَ أنَّ  فْ  ـفَّ َ ختُ دِ أَنْوإنْ  عْ نْ بَ ـةً مِ ْـلَ ـلْ مجُ عَ واخلبَـرَ اجْ

يكون  ال  لكن  العمل،  من  هلا  كان  ما  عىل  بقيت  أنَّ (املفتوحة)  تْ  فَ فِّ خُ إذا  (ش) 
لمتُ أنْ  ا، وخربها ال يكون إال مجلة، وذلك نحو: (عَ اسمها إال ضمري الشأن حمذوفً
والتقدير  حمذوف،  وهو  الشأن،  ضمري  واسمها  الثقيلة،  من  خمففة   ( فـ(أنْ  ( قائمٌ زيدٌ 
 ( هُ زيدٌ قائمٌ )  والتقدير: (علمتُ أنْ ) مجلة يف موضع رفع خرب (أنْ دٌ قائمٌ يْ (أنْه)، و (زَ

ها وهو غري ضمري الشأن، كقوله:  وقد يربز اسمُ
(٢) *** ألتِنِي سَ اءِ  خَ الرَّ يَوم  يفِ  أنْكِ  وْ  لَ يــقُفَ دِ لْ وأنْتِ صَ ـكِ ملْ أبْخَ طَـالَقَ

(١) إن: رشطية، ختفف: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الرشط، أن: قصد لفظه: نائب فاعل، 
فاسمها: الفاء لربط اجلواب بالرشط، اسم: مبتدأ، والضمري مضاف إليه، استكن: فعل ماض، 
ا تقديره: هو يعود إىل اسمها، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل  وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
م عىل عامله  رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل جزم جواب الرشط، واخلرب: مفعول مقدَّ
وهو اجعل: اآليت، اجعل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، مجلة: مفعول 
ثان ال جعل، من بعد: جار وجمرور متعلق باجعل، وبعد مضاف وأن: قصد لفظه:مضاف إليه

سألتني:  يف  والتاء  بعده،  ما  وبدليل  أنثى،  املخاطب  ألن  اخلطاب،  كاف  بكرس  أنك:  (٢)اللغة: 
املراد  أن  مع  تذكريه  فيكون  مفعول،  بمعنى  فعيال  يكون  أن  جيوز  صديق:  لذلك،  ا  أيضً مكسورة 
ا؛ ألن فعيال بمعنى املفعول يستوي فيه املذكر واملؤنث واملفرد وغريه كجريح وقتيل،  به أنثى قياسً
والذي  القياس،  غري  عىل  جاريا  املؤنث  مع  تذكريه  ويكون  فاعل،  بمعنى  فعيال  يكون  أن  وجيوز 
سهل ذلك فيه أنه أشبه يف اللفظ فعيال بمعنى مفعول، أو أهنم محلوه عىل عدو: الذي هو ضده يف 

املعنى؛ ألن من سننهم أن حيملوا اليشء عىل ضده.
ولبادرت  ذلك،  من  أمتنع  مل  بيننا  النكاح  عقدة  إحكام  قبل  سبيلك  إخالء  سألتني  أنك  لو  املعنى: 
به مع ما أنت عليه من صدق املودة يل، وخص يوم الرخاء؛ ألن اإلنسان قد ال يعز عليه أن يفارق 

أحبابه يف يوم الكرب والشدة.
اإلعراب: فلو: لو: رشطية غري جازمة، أنك: أن: خمففة من الثقيلة والكاف اسمها، يف يوم: جار 
وجمرور متعلق بقوله: سألتني: اآليت، ويوم مضاف، والرخاء: مضاف إليه، سألتني: فعل وفاعل، 
مل:  إليه،  مضاف  والكاف  لسأل،  ثان  مفعول  فراق:  فراقك:  أول،  مفعول  والياء  للوقاية،  والنون 
حرف نفي وجزم وقلب، أبخل: فعل مضارع جمزوم بلم، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: 
أنا، واجلملة جواب الرشط غري اجلازم فال حمل هلا من اإلعراب: وأنت: الواو واو احلال، أنت: 

ضمري منفصل مبتدأ، صديق: خرب املبتدأ، واجلملة يف حمل نصب حال.=



ـ   ٢٧١   ـ
[حكم جميء خرب «أن» املخففة مجلة]

(ص) 
(١) *** ا عَ دُ نْ  كُ يَ ومل  فِعْـال  ـنْ  كُ يَ ـاوإن  عَ ْتَنـِ ممُ ـهُ  يفُ ـرِ تَصْ نْ  ـكُ يَ ومل 
(٢) *** ، أو نفي، او دْ لَـوْفاألحسنُ الفصلُ بِقَ رُ  ذكْ وقليلٌ   ، لَـوْ اوْ   ، تنفيـسٍ

تُ أنْ  لمْ ) املخففة مجلةً اسميةً مل حيتجْ إىل فاصل؛ فتقول: (عَ (ش) إذا وقع خرب(أنِ
ا، إال إذ قصد النفي؛ فيفصل بينهام  هَ ِ ) وخربَ ) من غري حرف فاصل بني (أنْ زيدٌ قائمٌ
بحرفِ النفي، كقوله  تعاىل: نث= < ?  @ E D C BAمث(٣)، وإنْ 
، فإن  ا، أو غري مترصفٍ وقع خربها مجلة فعلية، فال خيلو: إما أن يكون الفعل مترصفً

 Ø × Ö Õ Ôنث تعاىل:  :قوله   نحو  بفاصل،  تَ  ؤْ يُ مل  مترصف  غري  كان 
Ùمث(٤)، وقوله  تعاىل: نث¦ § ¨ © ª » ¬®مث(٥)

وذلك  الكاف،  وهو  اسمها،  وبرز  اهلمزة،  املفتوحة  (أن)  خففت  حيث  (أنك):  فيه:  الشاهد   =
الشأن  ضمري  اسمها  يكون  أن  رأيه،  عند  الشارح   جر الذي  احلاجب  ابن  عند  والكثري  قليل، 

واجب االستتار وخربها مجلة.
ا تقديره:  (١) إن: رشطية، يكن: فعل مضارع ناقص فعل الرشط، واسمه ضمري مسترت فيه جوازً
: خرب يكن، ومل: الواو للحال، ومل حرف نفي وجزم وقلب، يكن: فعل  هو يعود إىل اخلرب، فعالً
ا تقديره: هو يعود إىل الفعل، أو إىل اخلرب،  مضارع ناقص جمزوم بلم، واسمه ضمري مسترت فيه جوازً
نفي  حرف  مل:  عاطفة  الواو  ومل:  حال،  نصب  حمل  يف  واجلملة  يكن،  خرب  للرضورة:  قرص  دعا: 
وجزم وقلب، يكن: فعل مضارع ناقص جمزوم بلم، ترصيفه:ترصيف: اسم يكن، وهو مضاف، 

واهلاء مضاف إليه، ممتنعا: خرب يكن.
(٢) فاألحسن: الفاء واقعة يف جواب الرشط الواقع يف البيت السابق، األحسن: مبتدأ، الفصل: 
خرب املبتدأ، بقد: جار وجمرور متعلق بقوله: الفصل، أو نفي أو تنفيس، أو لو: معطوفات عىل، 

قد: وقليل: خرب مقدم، ذكر: مبتدأ مؤخر، وهو مضاف، ولو: قصد لفظه: مضاف إليه.
(٣) سورة هود. اآلية: ١٤

(٤) سورة النجم. اآلية:  ٣٩
(٥)  سورة األعراف. اآلية:  ١٨٥



ـ   ٢٧٢   ـ
يفصل،  مل  دعاء  كان  فإن  ال،  أو  دعاء،  يكون  أن  إما  خيلو:  فال  ا،  مترصفً كان  وإن 
 ( بَ ضِ قرأ(غَ من  قراءة  يف   ، Îمث(١)   Í بَ  ضِ غَ أَنْ   Êنث تعاىل:  كقوله 
إال  بينهام  يفصل  أن  جيب  قوم:  فقال  دعاء  يكن  مل  وإن   ،[ أنّ املايض [وختفيف  بصيغة 
، والفاصلُ  ، وقالت فرقة منهم املصنف: جيوز الفصلُ وتركه واألحسن الفصلُ قليالً
)  كقوله تعاىل: نثË Ê É Èمث (٢) الثاين:  دْ أحدُ أربعةِ أشياء: األول: (قَ

 E  Dنث تعاىل:  :قوله   (السني)  فمثال  سوف،  أو  السني  وهو  التنفيس،  حرف 
) قول الشاعر:  فَ وْ H G Fمث(٣)ومثال: (سَ

(٤) *** ــــهُ عُ ينْفَ املرءِ  فَعلــمُ  اواعلمْ  رَ ـدِ ي كلُّ ما قُ ـأتـِ فَ يَ أنْ سـَوْ
: النفي كقوله  تعاىل: نث. / 0 1 2مث (٥)، الثالثُ

(١) سورة النور. اآلية:  ٩
(٢) سورة املائدة. اآلية:  ١١٣
(٣) سورة املزمل. اآلية:  ٢٠

من  والبيت  معني  قائل  إىل  منهم  أحد  ينسبه  ومل  وغريه،  الفاريس  عيل  أبو  أنشده  البيت  هذا   (٤)
الكامل. وقد وهم العيني رمحه اِهللا يف زعمه أنه من الرجز املسدس.

مضاف،  وهو  مبتدأ  فعلم:  أنت،  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت  وفاعله  أمر،  فعل  اعلم:  اإلعراب: 
واملرء: مضاف إليه، ينفعه: ينفع: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود 
عىل، علم: واهلاء مفعول به، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، أن: خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري 
شأن حمذوف وجوبا، سوف: حرف تنفيس، يأيت: فعل مضارع، كل: فاعل، واجلملة من الفعل 
والفاعل يف حمل رفع خرب أن، وكل: مضاف، وما: اسم موصول مضاف إليه، قدرا: فعل ماض 
مبني للمجهول، واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود عىل، 

ما: واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.
الشاهد فيه: (أن سوف يأيت): حيث أتى بخرب، أن: املخففة مجلة فعلية، وليس فعلها دعاء، وقد 

فصل بني (أن) وخربها بحرف التنفيس، وهو سوف
(٥) سورة طه. اآلية:  ٨٩



ـ   ٢٧٣   ـ
 c bمث(١)، وقوله تعاىل: نثh g f e    dوقوله  تعاىل:نث

f e dمث(٢).
تعاىل:  قوله  ومنه  ـ  النحويني  من  فاصلةً  َا  كوهنَ رَ  كَ ذَ نْ  مَ وقلَّ  (لو)  الرابع: 

 W  V  U  Tنث تعاىل:  وقوله  6مث(٣)،   5  4 نث3 
بدون  جاء  ومما  `aمث(٤)،   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X

فاصل قوله: 
(٥) *** ـادوا فَجَ لُـونَ  ؤمَّ يُ أنْ  ـوا  لِمُ لِعَ ؤْ ظمِ ســُ قبْـل أنْ يُسألوا بأعْ

) يف قول،  تمُّ ُ  ¥مث (٦) يف قراءة من رفع (يُ وقوله  تعاىل: نث¡ ¢ £ 
املضارع،  للفعل  الناصبة  هي  بل  الثقيلة،  من  ففة  خمُ تْ  ليسَ  ( (أَنْ أنَّ  الثاين:  والقول 

ا. ) بعده شذوذً تِمُّ وارتفع  (يُ

مضارع  فعل  حيسب:  لالستفهام،  اهلمزة  اآلية:  إعراب   .٣ اآلية:  القيامة.  سورة   (١)
مرفوع، اإلنسان: فاعل، أن: خمففة من الثقيلة واسمها ضمري الشأن، لن: حرف نفي 
واهلاء  مضاف  وهو  به  مفعول  عظام:  (نحن)  وفاعله،  بلن  منصوب  مضارع  نجمع:  ونصب، 

مضاف إليه، واجلملة يف حمل رفع خرب أن املخففة.
(٢) سورة البلد. اآلية:  ٧

(٣)  سورة اجلن. اآلية:  ١٦
(٤) سورة األعراف. اآلية:  ١٠٠

فعل  يؤملون:  حمذوف،  واسمها  الثقيلة،  من  خمففة  أن:  وفاعل،  فعل  علموا:  اإلعراب:   (٥)
املخففة،  أن:  خرب،  رفع  حمل  يف  واجلملة  الفاعل،  نائب  اجلامعة  وواو  للمجهول،  مبني  مضارع 
فجادوا: فعل وفاعل، قبل: ظرف متعلق بجاد، أن: مصدرية، يسألوا: مضارع مبني للمجهول، 
إليه،  مضاف  مصدر  تأويل  يف  عليه  دخلت  وما  وأن:  مضاف  وقبل:  فاعل،  نائب  اجلامعة  وواو 

بأعظم: جار وجمرور متعلق بجاد، وأعظم مضاف، وسؤل: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (أن يؤملون): حيث استعمل فيه (أن) املخففة من الثقيلة وأعملها يف االسم الذي 
فعلها  فعلية  اخلرب  مجلة  أن  ومع  يؤملون:  مجلة،  هو  الذي  اخلرب  ويف  املحذوف،  الشأن  ضمري  هو 

مترصف غري دعاء مل يأت بفاصل بني (أن) ومجلة اخلرب.
(٦) سورة البقرة. اآلية:  ٢٣٣



ـ   ٢٧٤   ـ
[حكم كأَن املخففة]

(١) *** ي وِ نـُ افَ تْ كـَأنَّ أيضً فـِّفَ يوخُ وِ ارُ ا، وثـَابِتـًا أيضً نصوهبُ مُ (ص) 
(كأَنْ  نحو:  اسمية،  بجملةٍ  عنها  وأخرب  ا،  هَ اسمُ ي  نُوِ  ( (كأَنَّ خففتَ  إذا  (ش) 
رة بـ (مل) كقوله  تعاىل: نث Ë Ê É Èمث(٢) ) أو مجلةٍ فعليةٍ مصدَّ زيدٌ قائمٌ

) كقول الشاعر:  دْ أو مصدرة بـ (قَ
(٣) *** ــا نـَ كـَابَ لُ غريَ أنَّ رِ ـرحُّ فَ التــَّ دِأَزِ ــَ قَ ـأنْ  وكَ ا،  ـالنــَ حَ بِرِ لْ  تَـزُ ا  لَمَّ

) يف هذه األمثلة حمذوف، وهو ضمري الشأن،  مُ (كأنْ الت) فاسْ دْ زَ أي : (وكأنْ قَ
) واجلملة التي بعدها  دْ زالتْ نَ باألمس، وكأنْه قَ ، وكأنْه مل تَغْ والتقدير (كأنْه زيدٌ قائمٌ
ي) إىل أنه  وِ ارُ ا وأشار بقوله: (وثابتًا أيضً َ وهبُ نْصُ ي مَ خربٌ عنها، وهذا معنى قوله: فنُوِ

يَ إثبات منصوهبا، ولكنه قليل، ومنه قوله:  وِ قد رُ
(٤) *** ـرِ النَّحــْ قِ  ـــرِ مشْ درٍ  صَ ـانِوَ قــَّ ــهِ حُ يـــْ ـأنْ ثديَ ــَ كَ

(١)  وخففت: الواو عاطفة، خفف: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء تاء التأنيث، كأن: قصد 
ماض  فعل  نوي:  عاطفة،  الفاء  ي:  فنُوِ حمذوف،  لفعل  مطلق  مفعول  ا:  أيضً فاعل،  نائب  لفظه: 
مبني للمجهول، منصوهبا: منصوب: نائب فاعل، وها: مضاف إليه، وثابتًا: الواو عاطفة، وثابتا: 
لفعل  مطلق  مفعول  ا:  وأيضً اآليت،  روي:  قوله:  يف  املسترت  الضمري  وهو  صاحبه،  عىل  م  مقدَّ حال 
هو  تقديره:  ا  جوازً فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  روي  حمذوف، 

يعود إىل منصوهبا.
(٢) سورة يونس. اآلية:  ٢٤

فعلية  بجملة  عنها  وأخرب  اسمها،  وحذف  كأن:  خففت،  حيث  قد):  (وكأن  فيه:  الشاهد   (٣)
مصدرة بقد، والتقدير: وكأنه، أي :احلال والشأن: قد زالت، وحذفت مجلة اخلرب؛ ألنه قد تقدم يف 

الكالم ما يرشد إليها ويدل عليها وهو قوله: (ملا تزل برحالنا).
وقد سبق إعراب هذا البيت يف باب املعرب واملبني .

(٤)  هذا الشاهد أحد األبيات التي استشهد هبا سيبويه ومل ينسبها.
مكانه  يف  غريه   ورو ووجه:  الكلمة،  هذه  مكان  يف  سيبويه   رو قد  وصدر:  اللغة: 
بتقدير  نحر  أو  وجه  إىل  عائدة  ثدييه:  قوله:  يف  اهلاء  تكون  الروايتني  هاتني  وعىل  (ونحر) 
وأقام  الصاحب،  وهو  املضاف،  فحذف  صاحبه  ثديي  كأن  الكالم:  وأصل  مضاف، 
وحذفت  حقة،  تثنية  حقان  البياض،  ناصع  ألنه  ميضء  اللون:  مرشق  مقامه،  إليه  املضاف 
وأليان.= خصيان  فقالوا:  وألية  خصية  تثنية،  يف  حذفت  كام  التثنية  من  املفرد  يف  التي  التاء 



ـ   ٢٧٥   ـ
وروي   كأنْ  خرب   ( و(حقانِ مثنى،  ألنه  بالياء  منصوب  وهو   ، كأنْ اسمُ   ( يْهِ يَ دْ فـ (ثَ
والتقدير: (كأنْه)  ، الشأنِ ضمري  وهو  ا  حمذوفً  ( اسم (كأنْ فيكون   ( انِ حقَّ اهُ  يَ دْ ثَ (كأنْ 
، وحيتمل أن يكون (ثدياه) اسمَ  )، مبتدأ وخرب يف موضع رفع خرب كأنْ انِ قَّ اهُ حُ يَ و(ثدْ
ا .                                هَ ) وجاء باأللف عىل لغة من جيعل املثنى باأللف يف األحوال كلِّ (كأنْ

* * *

=والعرب تشبه الثديني بحق العاج؛ كام يف بيت الشاهد، وكام يف بيت عمرو، ووجه التشبيه أهنام 
مكتنزان ناهدان.

اإلعراب: وصدر: يرويه بعضهم بالرفع فهو مبتدأ خربه حمذوف، والتقدير، وهلا صدر: واألكثر 
اشتغال  ظهورها  من  منع  مقدرة  بضمة  مرفوع  مبتدأ  وصدر:  رب،  واو  فالواو  باجلر:  روايته  عىل 
كأن:  إليه،  مضاف  والنحر:  مضاف،  وهو  لصدر  صفة  مرشق:  الزائد،  اجلر  حرف  بحركة  املحل 
حقان:  ثدياه   ،رو ومن  خربها،  حقان:  إليه،  مضاف  والضمري  اسمها  ثدييه:  الثقيلة،  من  خمففة 
:احلال  أي  كأنه،  والتقدير،  حمذوف،  واسمها  كأن:  خرب،  رفع  حمل  يف  وخرب  مبتدأ  من  مجلة  فهي 

والشأن، ثدياه حقان: ومجلة كأن واسمها وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ.
الشاهد فيه: (كأن ثدييه حقان): حيث روي بنصب، ثدييه: بالياء املفتوح ما قبلها، 
عىل أنه اسم(كأن) املخففة من الثقيلة، وهذا قليل بالنظر إىل حذف اسمها وجميء 

خربها.



ـ   ٢٧٦   ـ

أسئلة ومترينات
) أو فتحها فيام يأيت ، مع التعليل : ١ - اذكر حكمَ كرس مهزة (إنَّ

  *      )    (  '  &  %  $    #  "     ! نث   :  ۵ قوله   ( أ   )
+ مث [البقرة : ٦] .

 H G F E D  C   B A @       ? > =    < ; (ب) قوله ۵ : نث
J        I مث [لقامن : ٣٠] .

 Ö    Õ     Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î نث   :  ۵ قوله  (جـ) 
× Ø  !    " #  $ مث [الواقعة ٧٥-٧٧] .

(د) قوله ۵ : نث ! " #    $  % &      ' ) ( *   + ,  - مث 
[اجلن : ١] .
(هـ) قوله ۵ : نث " # $  % & ' ) (  * + ,  مث [املزمل : ٢٠] .
األسلوب  أمام   (×) وعالمة   ، الصحيح  األسلوب  أمام   (√) عالمة  ضع   -  ٢

اخلطأ ، فيام يأيت ، مع التعليل :
ى من العامل .                                                                             (           ) ْحَ ( أ ) ليتام األميَّةَ متُ
ين إنك ناجحٌ .                                                                                          (           ) َّ (ب) يرسُ
(جـ) وربِّ الكعبة إنَّ النرصَ لقادمٌ .                                                                       (           )
( د ) لعل صاحبَه يف البيت .                                                                                    (           )
(هـ) خرجٍ حممدٌ وأنَّ أوالده مطمئنون .                                                                 (           )
ا يف املعهد .                                                                                         (           ) ( و ) إنَّ طالبً
( ز ) لعل يف البيت صاحبَه .                                                                                    (           )
قٌّ املوتَ .                                                                                   (           ) (حـ) علمتُ أنَّ حَ



ـ   ٢٧٧   ـ
(ط) وربِّ الكعبة أنَّ النرصَ لقادمٌ .                                                                         (           )
(ي) علمت إنَّ النرصَ قريبٌ .                                                                                 (           )
(ك) علمتُ أنَّ املوتَ حلقٌّ .                                                                                     (           )
ين أنَّك لناجحٌ .                                                                                          (           ) َّ (ل) يرسُ
(م) قال عادلٌ : أينَّ فقريٌ إىل اهللا .                                                                             (           )
مَ نورٌ .                                                                                       (           ) لْ (ن) علمتُ أنَّ العِ
(ص) إنَّ املطرَ ملَا نزل اليوم .                                                                                   (           )
ك جالسٌ .                                                                                  (           ) ا لَعندَ (ع) إنَّ حممدً
(ف) مِن املقرر إنَّه ليس بالزمٍ أنْ تُطابقَ أقوالُ الشهودِ مضمونَ الدليل .      (           )
(ض) اطمأنت املحكمةُ إىل أنَّ اعرتافَ املتهم ال تشوبه شائبة .                          (           )
(ق) أذهب إىل اجلامع األزهر حيث إنَّ العلامءَ موجودون .                                 (           )
) أو إحد أخواهتا ،  ٣ - احذف الفعلَ الناسخَ من اجلمل اآلتية ، وضعْ بدالً منه (إنْ

دْ كتابةً اجلملة ، مع تغيري ما يلزم ، والضبط بالشكل : وأعِ
( أ ) أصبحنا راضنيَ بقضاء اهللا .

(ب) ما زال األخوانِ حمبَّنيِ للخري .
(جـ) قضيةُ فلسطني عادلةٌ ، وما زال قادةُ الغربِ متغافلني عن حلِّها .

ا عىل راحة املرىض . ( د ) بات الطبيبُ ساهرً
ا عليك . (هـ) ما فتئ أبوك عطوفً

٤ - اذكر احلكمَ فيام يأيت ، مع التعليل :
) واسمها يف قوله   ۵ :  نث o n m l  مث  [املزمل : ١٢] . ط اخلرب بني (إنَّ ( أ ) توسُّ
) واسمها يف نحو : ( لَيْتَ فينا أمثالَ عمرَ بنِ اخلطابِ   ). ط اخلرب بني (لَيْتَ (ب) توسُّ

سولَ حمبٌّ ) . (جـ) دخول الالم عىل معمول اخلرب يف نحو : ( إينِّ لَلرَّ
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٥ - مثل ملا يأتِ يف مجل مفيدة مع الضبط بالشكل :

( أ ) خرب حلرف ناسخ جيب توسطه بينه وبني اسمه .
(ب) خرب حلرف ناسخ جيوز توسطه بينه وبني اسمه .

ره عن اسمه . (جـ) خرب حلرف ناسخ جيب تأخُّ
ا . (د) خرب حلرف ناسخ يكون ظرفً

. ( (هـ) موضعني جيب فيهام كرس مهزة (إنَّ
. ( (و) موضعني جيب فيهام فتح مهزة (أنَّ
(ز) موضعني جيوز فيهام الفتح والكرس .

) يمتنع اقرتانه بالالم . (حـ) خرب لـ (إنَّ
٦ - عالمَ استشهد بام يأيت :

*** خالُه ــرٌ  ي ــرِ جَ ـــنْ  ومَ ألنْـــتَ  االخــايل  ــوَ ـ مِ األخْ ــرُ ــكْ ــنــلِ الــعــالءَ ويَ يَ
*** ــا كً ــرْ وتَ ــيــامً  ــلِ ــسْ تَ إنَّ  ـــمُ  ـــلَ اءُوأعْ ــــوَ سَ وال  َــانِ  ــتَــشــاهبِ لَــالمُ
*** اذِيل ــوَ عَ لييل  ــبِّ  حُ يف  ونَني  لُومُ ؟يَ لَعَميــدُ  بِّهــا  حُ ــنْ  مِ ـي  ولكنَّنـِ

*** مٍ قَسَّ مُ بوجهٍ  تُوافينا  ــا  لَمِويــومً السَّ وارق  إىل  تَعطُو  ظبية  كأنْ   - ٧
ي بالرفع والنصب واجلرّ . فام توجيه ذلك ؟ وِ ما حتته خط رُ

٨-  ما أثر اتصال (ما) بإن وأخواهتا فيام يأيت: 
نث~   [٥ اآلية:  الذاريات.  [سورة  مث   Ä  Ã  Â نث  تعاىل:  قال  (أ) 

ے ¡ ¢مث [سورة املؤمنون. اآلية:  ١١٥]
(ب) نث\ [ ^ _ ` b aمث[سورة البقرة. اآلية:  

١٧٣]، نث98 :  ; > =مث[سورة احلديد. اآلية:  ٢٠] .
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ا عن قول، فام حكم فتح مهزهتا وكرسها؟ وضح  ) ومعموالها خربً ٩-  تقع (إنَّ

ذلك باألمثلة.
)؟ وما رشط دخوهلا عىل اسمها؟  ١٠- ما رشط دخول (الم) االبتداء عىل خرب(إنَّ

ومتى تدخل عىل معمول اخلرب؟ مثل ملا تقول.
خربها؟  عىل  الالم  تدخل  ومتى  حكمها؟  فام  املكسورة   ( (إنَّ خـففت  إذا   -١١

وملاذا؟
) قبل استكامل خربها، أو بعده؟ مثل لكل  ١٢- ما حكم املعطوف عىل اسم (إنّ

ما تذكر.
) املفتوحة فام حكمها؟ ومتى جيب الفصل بينها وبني خربها؟ ١٣- قد ختفف (أنَّ

) ومتى جيب فتحها؟ ومتى جيوز األمران؟ ١٤-  متى جيب كرس مهزة  (إنَّ
) وأخواهتا، وعملها، ومثل لكل ما تذكر. ١٥-  بني معنى حروف (إنَّ

األمران؟،  جيوز  ؟ومتى  تأخريه  جيب  ومتى  ؟  إنَّ خرب  تقديم  جيب  متى  بني    -١٦
وضح ذلك باألمثلة.

* * *
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ال التي لنفي اجلنس 

أهداف املوضوع : 
 : ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ  قادرً

يعلل تسمية (ال) النافية للجنس هبذا االسم.ـ ١
يعدد أحوال اسم (ال) النافية للجنس.ـ ٢
يوجه الشواهد الواردة يف موضوع (ال النافية للجنس).ـ ٣
يوضح حكم نعت اسم (ال) املفرد، إذا كان مبنيا ونعت بمفرد غري مفصول عنه.ـ ٤
يوضح رشوط عمل (ال) النافية للجنس.ـ ٥
يوضح أحوال اسم (ال) النافية للجنس.ـ ٦
مهزة ـ ٧ عليها  دخلت  إذا  للجنس،  النافية  (ال)  عمل  األمثلة  خالل  من  يوضح 

االستفهام.
يوجه الشواهد الواردة يف موضوع (ال النافية للجنس).ـ ٨
يوضح آراء النحويني يف حكم جواز حذف خرب (ال) النافية للجنس.ـ ٩
يُمثل ألحوال اسم (ال) النافية للجنس.ـ ١٠
يعرب أمثلة تشتمل عىل (ال) النافية للجنس.ـ ١١
يُبني حكم املعطوف عىل اسم (ال) بدون تكرارها.ـ ١٢
يُبني االوجه اجلائزة يف إعراب «ال حول وال قوة إال باهللا».ـ ١٣
يبني حكم املعطوف عىل اسم (ال) إذا تكررت معه.ـ ١٤
يوضح الشاهد يف األبيات املعروضة أمامه.ـ ١٥
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[عمل ال النافية للجنس ورشطه]

(١) *** هْ رَ ـلْ لِال يف نَكـِ عَ ـلَ إنَّ اجْ مَ هْعَ رَ ـرَّ كَ تْـكَ أو مُ ـاءَ ةً جَ دَ ـرَ فْ مُ (ص) 
(ش) هذا هو القسم الثالث من احلروف الناسخة لالبتداء، وهي (ال) التي لنفي 

دَ هبا التنصيصُ عىل استغراق النفي للجنس كلِّه. اجلنس، واملراد هبا (ال) التي قُصِ
(ال  نحو:  ا،  مرفوعً بعدها  االسمُ  يقع  التي  عن  ا  احرتازً (التنصيص)   : لتُ قُ وإنام 
اجلنس؛  ونفي  الواحد  نفي  حيتمل  إذ  ؛  اجلنسِ نفي  يف  نصا  ليست  فإهنا  )؛  قائامً لٌ  جُ رَ
) وبتقدير إرادة نفي الواحد  النِ جُ لٌ قائامً بل رَ جُ فبتقدير إرادة نفي اجلنس ال جيوز (ال رَ
). وأما (ال) هذه فهي لنفي اجلنس ليس إال؛ فال جيوز  الَنِ جُ لٌ قائامً بل رَ جُ جيوز (ال رَ

الَن). جُ لَ قائمٌ بَلْ رَ جُ (ال رَ
قَ يف  رْ ا هلا، وال فَ )؛ فتنصب املبتدأ اسامً هلا، وترفع اخلرب خربً وهي تعمل عمل (إنَّ
) وبني املكررة،  لٍ قائمٌ جُ المَ رَ هذا العمل بني املفردةـ  وهي التي مل تتكررـ، نحو: (ال غُ

ةَ إالَّ باهللا)(٢). وّ لَ وال قُ نحو: (ال حوْ
ذلك  من  ورد  وما  املعرفة،  يف  تعمل  فال  نكرة؛  إال  وخربها  اسمها  يكون  وال 
االسم  هبذا  مسمىً  وال  فالتقدير:  هلا)  نٍ  سَ حَ ا  أبَ وال  يَّةٌ  (قَضِ كقوهلم:  بنكرة،  ل  وَّ ؤَ مُ
نٍ  سَ حَ أبا  (ال   : كقـولِكَ بالنكرةِ  ـهُ  فُ صْ وَ النكرة  معاملةَ  عامل  مُ أنه  عىل  ويدل  هلا 
تعاىل:  كقوله   ألغيت،  بينهام  فصل  فإن  اسمها؛  وبني  بينها  يفصلُ  وال  هلا)،  الً  ـالَّ حَ

نثÌ Ë Êمث.(٣)

لفظه:  قصد   : وإِنَّ مضاف،  وهو  (اآليت)  اجعل  وهو  عامله  عىل  مقدم  أول  مفعول  عمل:   (١)
مضاف إليه، اجعل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، لال: جار وجمرور 
متعلق باجعل، وهو املفعول الثاين، يف نكرة: جار وجمرور متعلق باجعل، مفردة: حال من الضمري 
ا تقديره: هي  املسترت يف جاءتك: اآليت، جاءتك جاء: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً

يعود عىل(ال) والتاء للتأنيث، والكاف مفعول، أو: عاطفة، مكررة: معطوف عىل مفردة.
مكررة  وعملها  واجب،  رشوطها  استيفاء  بعد  مفردة  فعملها  ومكررة  مفردة  تعمل  أهنا  ومع   (٢)

جائز.
(٣) سورة الصافات. اآلية: ٤٧
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[أحوال اسم ال النافية للجنس]

(١) *** عهْ ارِ ضَ ا، أو مُ بْ هبا مضافً رافِعـهْفانْصِ اذكرْ  اخلبـرَ  اكَ  ذَ وبعد  (ص) 
(٢) *** ال ـا: كــَ ً دَ   فـَاحتِ رَ عَـالوركِّب املُفـــْ ة، والثاينِ اجْ ـوَّ لَ وال قُ حـَوْ  
(٣) *** بـَا ـركّ ا، أو منصوبًـا، أو مُ ـبَـامرفوعً نْصِ تَ ال  أوالً  رفـعـت  وإنْ 

(ش) ال خيلو اسمُ (ال) هذه من ثالثة أحوال: 
.( لٍ حارضٌ جُ المَ رَ ا، نحو: (ال غُ احلال األول: أن يكون مضافً

ا له، واملراد به: كل اسم  ا للمضاف، أي: مشاهبً  احلال الثاين: أن يكون مضارعً
)، وإما  اكِبٌ نْ زيدٍ رَ ا مِ بَالً ظاهر وال خريً ا جَ ، نحو: (ال طالعً ا بعملٍ : إمَّ لّقَ بِام بعدهُ عَ تَ
، أي:  ، وممطوالً الً بعطفٍ نحو: (ال ثالثةً وثالثني عندنا) ويسمى املشبهُ باملضافِ مطوَّ

. ثِّلَ ا، وحكمُ املضافِ واملشبهِ به النصبُ لفظًا، كام مُ ممدودً

متعلق  جمرور  جار  هبا:  أنت،  تقديره:  وجوبـًا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  انصب:   (١)
بانصب مضافـًا: مفعول به، أو: عاطفة، مضارعه: مضارع بمعنى مشابه: معطوف عىل، مضافـًا:
واهلاء العائدة إىل قوله: مضافـًا: مضاف إليه، وبعد: ظرف متعلق بقوله: اذكر( اآليت) وهو مضاف، 
وذا: من ( ذاك) اسم إشارة: مضاف إليه، والكاف حرف خطاب، اخلرب: مفعول به ال ذكر اآليت، 
الضمري  من  حال  رافع:  رافعه:  أنت،  تقديره:  وجوبـًا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  اذكر: 

ا. ا وال ختصيصً املسترت يف اذكر: واهلاء مضاف إليه، من إضافة الصفة ملعموهلا وهي ال تفيد تعريفً
(٢) وركب: الواو عاطفة، ركب: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، املفرد: 
مفعوله، فاحتـًا: حال من الضمري املسترت يف ركب: ومتعلقه حمذوف والتقدير: فاحتا له، كال: الكاف 
جارة لقول حمذوف عىل ما سبق غري مرة، وال: نافية للجنس، حول: اسم ال، مبني عىل الفتح يف 
حمل نصب، وخربها حمذوف، وال: الواو عاطفة وال: نافية للجنس، قوة: اسمها وخربها حمذوف، 
وهذه اجلملة معطوفة عىل اجلملة السابقة، والثاين: مفعول أول قدم عىل عامله وهو قوله اجعال 
اآليت، اجعال: اجعل: فعل أمر مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب: وفاعله ضمري مسترت فيه 
وجوبا تقديره: أنت، واأللف لإلطالق، أو فعل األمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد املنقلبة 
ألفا ألجل الوقف ال حمل له من اإلعراب، ونون التوكيد املنقلبة ألفا حرف ال حمل له من اإلعراب.

(٣) مرفوعا: مفعول ثان الجعل، أو منصوبا أو مركبا: معطوفان عىل، (مرفوعا) السابق، وإن: 
الواو عاطفة، إن: رشطية، رفعت: فعل ماض فعل الرشط مبني عىل الفتح املقدر يف حمل جزم وتاء 
املخاطب فاعل، أوال: مفعول به، ال: ناهية، تنصبا: تنصب: فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله 
بنون التوكيد املنقلبة ألفا يف حمل جزم بال الناهية، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، وحذف منها 

إن رفعت أوال فال تنصبا. الفاء رضورة، وكان حقه أن يقول: وَ
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بَّه  شَ مُ وال  بمضاف،  ليس  ما  ـ  هنا  ـ  به  واملراد  ا،  مفردً يكون  أن  الثالث:  واحلال 
بهِ  كُّ َ بُ به؛ لرتَ نْصَ باملضاف؛ فيدخل فيه املثنى واملجموع، وحكمه البناءُ عىل ما كان يُ
حمله  ولكن   ، َ رشَ عَ ةَ  سَ مْ كخَ معها  فهو  الواحد؛  كاليشء  معها  وصريورته  (ال)  مع 
بنَى عىل الفتح؛ ألن  النصبُ بال؛ ألنه اسمٌ هلا؛ فاملفردُ الذي ليس بمثنى وال جمموع يُ
بْنَيَانِ عىل  نصبَهَ بِالفتحة نحو: (ال حولَ وال قوةَ إال باهللا)،  واملثنى ومجعُ املذكر السامل يُ
 ِ نيْ لِمَ سْ مُ فَ  ( نيَ سلمِ مُ وال  لك،  نيِ  لمَ سْ مُ نحو: (ال   ، ـ  الياء  وهو  ـ  به  بَانِ  نْصَ يُ كانا  ما 

ل) لرتكبه معها. جُ ومسلمني مبنيان؛ لرتكبهام مع (ال) كام بني (رَ
وأنَّ  معرب،   ( لَ  رجُ (ال  قولك:  يف  ل)  جُ (رَ أنَّ  إىل  اجُ  جَّ والزَ الكوفيٌون  وذهب 
) معربان. نيَ ِ ومسلمِ نيْ ةُ إعراب، ال فتحة بناء، وذهب املربد إىل أنَّ (مسلمَ تْحَ فتحته فَ

وأما مجع املؤنثِ السامل فقال قوم: مبني عىل ما كان ينْصب بهـ  وهو الكرس؛ فتقول: 
(ال مسلامتِ لك) بكرس التاء، ومنه قوله: 

(١) *** واقِبُهُ عَ دٌ  جمَ الذي  بَـابَ  الشَّ يـبِإنَّ  للشِّ اتِ  لذَّ وال   ، ـلَذُّ نَ فِيـهِ   
، نحو: (ال مسلامتَ لك). هم الفتحَ وأجاز بعضُ

وقول املصنف: (وبعد ذاك اخلرب اذكر رافعه) معناه أنه يذكر اخلرب بعد اسم (ال)
كان  إن  ال  له  الرافع  سيبويه  وعند   ، ومجاعةٍ املصنف  عند  (ال)  له  والرافع  ا،  مرفوعً
اخلرب؛  رافع  يف  فاختلف  ا  مفردً االسم  كان  وإن  باملضاف،  ا  شبيهً أو  ا  مضافً اسمها 
(١) اإلعراب: إن: حرف توكيد ونصب، الشباب: اسمها، الذي: اسم موصول نعت 
: جيوز أن يكون خربا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو جمد، وعواقبه عىل هذا  للشباب، جمدٌ
ا مقدمـًا،  نائب فاعل ملجد، ألنه مصدر بمعنى اسم املفعُول، وجيوز أن يكون، جمد: خربً
ا، وجاز اإلخبار باملفرد، وهو جمدٌ عن اجلمع، وهو عواقب، ألنه  وعواقبه: مبتدأ مؤخرً
مصدر واملصدر ال يثنى وال جيمع، وعىل كل حال فجملة (جمد عواقبه) سواء قدرت 
مبتدأ أم مل تقدر، ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، فيه: جار وجمرور متعلق بقوله، 
نلذ اآليت، نلذ: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه تقديره: نحن، ال: نافية للجنس، 
لذات: اسمها مبني عىل الكرسة نيابة عن الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل يف حمل نصب، 

للشيب: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب (ال).
عن  نيابة  الكرس  عىل  مبنيـا  ال)  اسم(  جاء  حيث  للشيب):  لذات  فيه: (وال  الشاهد 

الفتحة؛ ألنه مجع مؤنث سامل، وروي البناء عىل الفتح.



ـ   ٢٨٤   ـ
ا بـ (ال)،  وإنام هو مرفوع عىل أنه خرب املبتدأ، ألن  بَ سيبويه إىل أنه ليس مرفوعً هَ ذَ فَ
خرب  ا  بعدمهَ املرفوعُ  واالسمُ  باالبتداء،  رفع  موضع  يف  املفردَ  ا  هَ واسمَ أنْ (ال)  مذهبه 
عن ذلك املبتدأ، ومل تعمل (ال) عنده يف هذه الصورة إال يف االسم، وذهب األخفشُ 
إىل أن اخلرب مرفوع بـ(ال) فتكون (ال) عاملة يف اجلزءين كام عملتْ فيهام مع املضاف 

واملشبه به.
وأشار بقوله: (والثاينِ اجعال) إىل أنه إذا أتى بَعْد (ال) واالسم الواقع بعدها بعاطفٍ 
فردة وتكررت (ال)، نحو: (ال حول وال قوة إال باهللا) جيوز فيهام مخسة أوجه،  ونكرة مُ

بْنَى مع (ال) عىل الفتح، أو ينصب، أو يرفع. وذلك ألن املعطوف عليه: إما أن يُ
نِي معها عىل الفتح جاز يف الثاين ثالثة أوجه:  فإن بُ

األول: البناء عىل الفتح؛ لرتكبه مع (ال) الثانية، وتكون (ال) الثانية عاملة عمل 
، نحو: (ال حولَ وال قوةَ إال باهللا) .  إنَّ

العاطف  بني  زائدة  الثانية  وتكون (ال)  اسم (ال)  حمل  عىل  ا  عطْفً النصب  الثاين: 
واملعطوف، نحو : (ال حول وال قوةً إال باهللا).

ومنه قوله: 
(١) *** ــةً لَّ اقِــعِال نَســبَ اليـــومَ وال خُ ق عىل الرَ ــرْ ـعَ الـخَ اتسَ

(١)  البيت ألنس بن العباس بن مرداس، وقيل: بل هو أليب عامر جد العباس بن مرداس.
اللغة: خلة: بضم اخلاء وتشديد الالم، هي الصداقة، وقد تطلق اخللة عىل الصديق نفسه 

الراقع: ومثله الراتق الذي يصلح موضع الفساد من الثوب.
اإلعراب: ال: نافية للجنس، نسب: اسمها، مبني عىل الفتح يف حمل نصب، اليوم: ظرف متعلق 
بمحذوف خربها، وال: الواو عاطفة، وال: زائدة لتأكيد النفي خلة: معطوف عىل نسب بالنطر 
جار  الراقع:  عىل  فاعل،  اخلرق:  ماض،  فعل  اتسع:  النصب،  هو  الذي  (ال)  اسم  حمل  إىل 

وجمرور متعلق بقوله: (اتسع).
الشاهد فيه: (وال خلة): حيث نصب عىل تقدير أن تكون (ال) زائدة للتأكيد، ويكون، خلة: 
معطوفا بالواو عىل حمل اسم (ال) وهو قوله: نسب، عطف مفرد عىل مفرد، وهذا هو الذي محله 

الشارح، تبعا جلمهور النحاة، عليه.



ـ   ٢٨٥   ـ
الثالث: الرفع، وفيه ثالثة أوجه: 

باالبتداء  رفع  موضع  يف  ألهنام  واسمها؛  حمل (ال)  عىل  ا  معطوفً يكون  أن  األول: 
عند سيبويه، وحينئذٍ تكون (ال) زائدة.

الثاين: أن تكون ال الثانية عملت عمل (ليس).
لَ  وْ ا باالبتداء، وليس لال عمل فيه، وذلك، نحو: (ال حَ الثالث: أن يكون مرفوعً

ةٌ إالَّ باهللاِ) وَّ وال قُ
ومنه قوله: 

(١) *** يْنِهِ  ارُ بِعَ غَ كم ـ الصَّ رُ ـ  وال أبُهذا ـ لَعمْ اكَ يـ  إنْ كـَانَ ذَ ال أمَّ لـِ
هُ الثالثة املذكورة ـ أعني البناء،  وإن نُصبَ املعطوفُ عليه جاز يف املعطوفِ األوجُ

. ، وال امرأةً ، وال امرأةٌ المَ رجلٍ وال امرأةَ والرفع، والنصب ـ ، نحو: ال غُ

(١) اختلف العلامء يف نسبة هذا البيت: فقيل: لرجل من مذحج، وكذلك نسبوه يف كتاب سيبويه.
اللغة: هذا لعمركم: العمر، بفتح فسكون: احلياة، وقد فصل بني املبتدأ الذي هو اسم اإلشارة 
وخربه بجملة القسم، وهي قوله: لعمركم مع خربه املحذوف، ويرو، هذا وجدكم، واجلد احلظ 
ا أبو األب، الصغار: بزنة سحاب، الذل واملهانة واحلقارة، بعينه: يزعم بعض  والبخت، وهو أيضً

العلامء أن الباء زائدة، وكأنه قد قال: هذا الصغار عينه، وال داعي لذلك.
حمذوف  وخربه  مبتدأ،  وعمر:  االبتداء،  الم  الالم  كم:  لعمرُ مبتدأ،  إشارة  اسم  هذا  اإلعراب: 
وجوبا تقديره: قسمي، واجلملة معرتضة بني املبتدأ وخربه ال حمل هلا من اإلعراب، الصغار: خرب 
زائدة،  الباء  وقيل:  حال،  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  بعينه:  اإلشارة،  اسم  هو  الذي  املبتدأ 
أم:  للجنس،  نافية  ال:  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف  وهو  للصغار،  تأكيد  عني  قوله  يكون  وعليه 
رشطية،   : إنْ خربها،  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  يل:  ب،  نصْ حمل  يف  الفتح  عىل  مبني  اسمها 
وخربها  كان،  اسم  ذاك:  جزم،  حمل  يف  الفتح  عىل  مبني  الرشط  فعل  ناقص  ماض  فعل  كان: 
ا، أو نحوه، وال: الواو عاطفة، ال: زائدة لتأكيد النفي أب:  حمذوف، والتقدير: إن كان ذاك حممودً
إعرابان  وفيه  سيبويه،  عند  باالبتداء  رفع  موضع  يف  فإهنام  واسمها  ال  حمل  عىل  معطوف  بالرفع، 

آخران ستعرفهام يف بيان االستشهاد.
الشاهد فيه: (وال أب): حيث جاء مرفوعـًا عىل واحد من ثالثة أوجه: إما عىل أن يكون 
اسمها  ليس، وأب  عمل  الثانية عاملة  ال  أن  عىل  ذكرنا، أو  كام  اسمها  مع  حمل (ال)  عىل  معطوفـًا 
وخربها حمذوف، أو عىل أن تكون (ال) غري عاملة، بل هي زائدة، ويكون أب: مبتدأ خربه حمذوف، 

وقد ذكر ذلك الشارح العالمة.



ـ   ٢٨٦   ـ
وإنْ رفع املعطوف عليه جاز يف الثاين وجهان: 

) ومنه  المُ رجلٍ وال امرأةَ ، وال غُ لٌ وال امرأةَ جُ األول: البناء عىل الفتح، نحو: (ال رَ
قوله: 

(١) *** ـــوٌ وال تـــأثيْمَ فيها قيمُفـــالَ لَغْ ا مُ هِ أبَـــدً ـــوا بـِ ـاهُ وما فَ
جيوز  وال   ،( امرأةٌ وال  رجلٍ  غالمُ  وال   ، امرأةٌ وال  لٌ  جُ رَ نحو: (ال  الرفع،  والثاين: 
النصب للثاين، ألنه إنام جاز فيام تقدم للعطف عىل (حمل) اسم (ال) و (ال) هنا ليست 

فَعت أوالً ال تنصبا). بناصبة، فيسقط النصب، وهلذا قال املصنف: (وإنْ رَ
* * *

(١)  البيت ألمية بن أيب الصلت.
إىل  نسبته  بمعنى  أثمته  مصدر  هو  تأثيم:  الكالم،  من  به  يعتد  ال  وما  باطل،  أي :قول  لغو:  اللغة: 

اإلثم بأن قلت له يا آثم.
اإلعراب: فال: نافية ملغاة، لغو: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة؛ (وال) الواو عاطفة، 
ال: نافية للجنس تعمل عمل إن، تأثيم: اسمها مبني عىل الفتح يف حمل نصب، فيها: جار وجمرور 
متعلق بمحذوف خرب( ال) وخرب املبتدأ حمذوف يدل عليه خرب، ال: هذا، وجيوز عكس ذلك فيكون 
اجلار واملجرور متعلقا بمحذوف خرب املبتدأ، ويكون خرب (ال) هو املحذوف، وعىل أية حال فإن 
الواو قد عطفت مجلة( ال) مع اسمها وخربها عىل مجلة املبتدأ واخلرب، وما: اسم موصول مبتدأ، 
ا:  فاهوا: فعل وفاعل، واجلملة منهام ال حمل هلا صلة املوصول، به: جار وجمرور متعلق بفاهوا، أبدً
منصوب عىل الظرفية ناصبه فاهوا أو مقيم، مقيم: خرب املبتدأ، وجيوز أن تكون (ال) األوىل نافية 
عاملة عمل ليس، ولغو: اسمها، وخربها حمذوف يدل عليه خرب ال الثانية العاملة عمل إن، أو خرب 
(ال) األوىل هو املذكور بعد، وخرب الثانية حمذوف يدل عليه خرب األوىل، وتكون الواو قد عطفت 

مجلة ال الثانية العاملة عمل إن عىل مجلة (ال) األوىل العاملة عمل ليس.
االسم  فرفع  ليس،  عمل  أعملها  أو  األوىل  ألغي(ال)  حيث  تأثيم):  وال  لغو  (فال  فيه:  الشاهد 

بعدها، وأعمل( ال) الثانية عمل، (إن) عىل ما بيناه يف إعراب البيت.



ـ   ٢٨٧   ـ
[حكم نعت اسم (ال) املفرد]

(١) *** ي ـلـِ ـيٍّ يَ ا نَعـتًـا ملَِـبْنـِ فـردً لِ(ص)   ومُ دِ ، تَعْ عْ فَ ، أو ارْ بَـنْ ، أَوِ انْصِ تَحْ افْ فَ  
ل بينه وبينه بفاصل ـ  صَ فْ (ش) إذا كان اسمُ (ال) مبنيًا، ونُعت بمفرد يليه ـ أي: مل يُ

 : هِ جُ ةُ أوْ جاز يف النعت ثالثَ
.( يفَ لَ ظَرِ جُ بِهِ مع اسم(ال)، نحو: (ال رَ األول: البناءُ عىل الفتح؛ لرتكُّ

ا). يفً رِ لَ ظَ جُ ، مراعاةً ملحل اسم (ال)، نحو: (ال رَ الثاين: النصبُ
، مراعاةً ملحل (ال) واسمها؛ ألهنام يف موضع رفع عند سيبويه كام  عُ فْ الثالث: الرَّ

لَ ظريفٌ ). جُ تقدم، نحو: (ال رَ
(٢) *** دِ  رَ َ املٌفْ ــريْ ــي، وغَ لـِ ا يَ َ مَ ريْ غَ دِوَ عَ اقصِ فْ ، أو الرَّ بْـهُ ، وانْصِ بْنِ ال تَ (ص) 

لِيَهُ  ا، ووَ ا، واملنعوت مفردً مَ يف البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردً (ش) تقدَّ
املفردُ  النعتُ  لِ  يَ مل  إنْ  أنه  البيتِ  هذا  يف  وذكر  أوجه،  ثالثة  النعت  يف  جاز   ، النعتُ
ا  لَ فِيهَ جُ ل بينهام بفاصل، مل جيز بناء النعت؛ فال تقول: (ال رَ ، بل فُصِ املنعوتَ املفردَ
ا تنازعه العوامل الثالثة اآلتية: ويكون(نعتًا)  ا: مفعوال مقدمً ا نعتا: جيوز أن يكون، مفردً (١) مفردً
عليها  لتقدمه  النكرة  من  احلال  جميء  وجاز  نعتًا:  من  حاالً  ا:  مفردً يكون،  أن  وجيوز  منه.  بدالً 
ولتخصيصه بالوصف، ويكون (نعتًا) مفعوالً تنازعه العوامل الثالثة، ملبني: جار وجمرور متعلق 
ا تقديره: هو  بقوله: نعتًا: أو بمحذوف صفة له، ييل: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
يعود إىل نعت، واجلملة يف حمل نصب صفة لقوله: نعتًا، فافتح: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه 
ا تقديره: أنت، أو: عاطفة، انصبن: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، وفاعله  وجوبً
حرف  أو:  اإلعراب،  من  له  حمل  ال  حرف  التوكيد  ونون  أنت،  تقديره:  ا  وجوبً فيه  مسترت  ضمري 
عطف، ارفع: فعل أمر، فاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، تعدل: فعل مضارع جمزوم 

يف جواب األمر.
(٢) غري: مفعول مقدم عىل عامله وهوال تبن اآليت، وهو مضاف، وما: اسم موصول مضاف إليه، 
هلا  حمل  ال  واجلملة  ما،  إىل  يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع،  فعل  ييل: 
صلة، وغري: الواو عاطفة، غري معطوف عىل غري السابقة، وهو مضاف، واملفرد: مضاف إليه، ال: 
ا تقديره: أنت، وانصبه:  ناهية، تبن: فعل مضارع جمزوم بال الناهية، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً
ا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به،  الواو عاطفة، انصب: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً
ا تقديره: أنت. أو: عاطفة، الرفع: مفعول مقدم، اقصد: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً



ـ   ٢٨٨   ـ
لَ فيها ظريفٌ ) أو نصبه، نحو:  جُ ، نحو: (ال رَ هُ عُ فْ ) (ببناء ظريف)، بل يتعني رَ ظَريفَ
ا)، وإنام سقط البناء عىل الفتح؛ ألنه إنام جازـ عند عدم الفصل ـ  (ال رجلَ فيها ظريفً
، كام ال يمكن الرتكيبُ إذا  لرتكب النعت مع االسم، ومع الفصل ال يمكن الرتكيبُ
ا) وال فرق ـ يف امتناع البناء عىل  بَالً ظَريفً ا جَ كان املنعوتُ غريَ مفردٍ، نحو: (ال طالعً

 . ا، كام مثل، أو غريَ مفردٍ لِ ـ بني أن يكون املنعوت مفردً صْ الفتح يف النعت عند الفَ
واملشبه  كاملضاف  ـ  مفرد  غري  النعت  كان  إن  أنه  إىل  املفرد)  بقوله: (وغري  وأشار 
أن  بني  ذلك  يف  فرق  وال  الفتح،  عىل  بناؤه  جيوز  فال  نصبه؛  أو  هُ  عُ فْ رَ  َ تَعَنيَّ ـ  باملضاف 
ل بينه وبني النعت، أو ال يفصل؛  صَ فْ ا، أو غري مفرد، وال بني أن يُ يكون املنعوت مفردً

.( بَ بِرٍّ احِ لٍ فيها صَ جُ الَمَ رَ بَ بِرٍّ فيها، وال غُ احِ لَ صَ جُ وذلك نحو (ال رَ
لْ بينهام؛  صَ فْ ا، ومل يُ ا، واملنعوت مفردً وحاصل ما يف البيتني: أنه إن كان النعت مفردً
يكن  مل  وإن   ( وظريفٌ ا،  وظريفً  ، يفَ ظَرِ لَ  جُ رَ نحو: (ال   ، هٍ جُ أوْ ثالثةُ  النعت  يف  جاز 

كذلك تعني الرفع أو النصب، وال جيوز البناء.
(١) *** امَ كُ رْ (ال)  احْ ْ تَتكرَّ العَطْفُ إنْ ملَ ىوَ لِ انْتمَ صْ لهُ بِامَ للنَّعْتِ ذِي الفَ (ص) 

جيوز  (ال)  وتكررت  مفردة،  نكرةٌ  (ال)  اسم  عىل  عُطف  إذا  أنه  مَ  دَّ قَ تَ (ش) 
وال  لَ  جُ رَ (ال  نحو:  الفتح،  عىل  والبناء  والنصب،  الرفع،   : هٍ أوجُ ةُ  ثَالَثَ املعطوف  يف 
) وذكر يف هذا البيت أنه إذا مل تتكرر (ال) جيوز يف املعطوف  ، وال امرأةَ ، وال امرأةً أةٌ رَ امْ
(١) العطف: مبتدأ، إن: رشطية، مل: حرف نفي وجزم وقلب، تتكرر: فعل مضارع فعل الرشط، 
ال: قصد لفظه: فاعل تتكرر، احكام: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد املنقلبة ألفا، 
وهى  حرف ال حمل له من اإلعراب وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، واجلملة يف حمل 
جزم جواب الرشط، وحذفت منه الفاء رضورة، ومجلة الرشط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ، له 
بقوله:  متعلق  وجمرور  جار  للنعت:  موصول،  اسم  وما:  باحكم،  يتعلقان  وجمروران  جاران  بام: 
انتمي: اآليت، ذي: نعت للنعت وذي مضاف، والفصل: مضاف إليه، انتمي: فعل ماض، وفاعله 
ا تقديره: هو يعود عىل (ما) املوصولة واجلملة من انتمي وفاعله ال حمل هلا  ضمري مسترت فيه جوازً

صلة املوصول.
 وحاصل البيت: والعطف إن مل تتكرر ( ال) فاحكم له باحلكم الذي انتمي للنعت صاحب الفصل 

من منعوته، وذلك احلكم هو امتناع البناء وجواز ما عداه من الرفع والنصب.



ـ   ٢٨٩   ـ
الرفع،  فيه:  جيوز  أنه  قبله  الذي  البيت  يف  تقدم  وقد  املفصول،  النعت  يف  جاز  ما 
، وامرأةً ) وال جيوز  لَ وامرأةٌ جُ والنصب، وال جيوز فيه البناء عىل الفتح؛ فتقول: (ال رَ
لَ و امرأةَ ) بالبناء عىل الفتح، عىل تقدير  جُ كَى األخفش (ال رَ البناء عىل الفتح، وحَ

لَ وال امرأةَ ) ثم حذفت (ال). جُ تكرر (ال) فكأنه قال: (ال رَ
، سواء تكررت   وكذلك إذا كان املعطوفُ غريَ مفردٍ ال جيوز فيه إال الرفعُ والنصبُ
) هذا  لَ وغالمَ امرأةٍ جُ ) أو مل تتكرر، نحو: (ال رَ لَ وال غالمَ امرأةٍ جُ (ال)، نحو: (ال رَ
، نحو:  ، فإن كان معرفة ال جيوز فيه إال الرفعُ عىل كل حالٍ كله إذا كان املعطوفُ نكرةً

دٌ فيها). يْ لَ وزَ جُ دٌ فيها)، أو (ال رَ يْ لَ وال زَ جُ (ال رَ
[دخول مهزة االستفهام عىل (ال) النافية]

(١) *** ام تِفهَ ةِ اسْ ـزَ ْ عْ مهَ طِ (ال) مَ أعْ امِوَ ـهَ تِفْ ونَ االسْ ـقُّ دُ تَحِ مـَا تَسْ (ص) 
يتْ عىل ما كان هلا من  قَ (ش) إذا دخلت مهزةُ االستفهام عىل (ال) النافية للجنس بَ
لٍ  جُ المَ رَ ؟، وأال غُ لَ قائمٌ جُ العمل، وسائِرِ األحكام التي سبق ذكرها؛ فتقول: (أال رَ
مُ املعطوف والصفةـ  بعد دخول مهزة االستفهام  كْ حُ ؟) وَ رٌ بَالً ظاهِ ا جَ الِعً قائِم؟ وأال طَ

ـ كحكمهام قبل دخوهلا.
لَقَ املصنف ـ رمحه اهللا تعاىل!ـ هنا، ويف كل ذلك تفصيل. هكذا أطْ

 ، رَ كَ ، أو االستفهامُ عن النفي؛ فاحلكمُ كام ذَ وهو: أنه إذا قصد باالستفهام التوبيخُ
، وجوازِ اإللغاء،  ، والصفةِ من أنه يبقى عملُها ومجيعُ ما تقدم ذكره من أحكام العطفِ

؟)، ومنه قوله: بْتَ دْ شِ وعَ وقَ جُ : (أال رُ فمثالُ التوبيخ قولُكَ
(١) وأعط: فعل أمر، وفاعله مسترت فيه (ال) قصد لفظه: مفعول أول، مع: ظرف متعلق بمحذوف 
ما:  إليه،  مضاف  واستفهام:  مضاف،  ومهزة  إليه،  مضاف  ومهزة:  مضاف،  وهو  (ال)  من  حال 
ا تقديره:  اسم موصول مفعول ثان ألعط، تستحق: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جوازً
صلة  هلا  حمل  ال  واجلملة  املوصولة،  (ما)  عىل  يعود  حمذوف  ضمري  ومفعوله  (ال)  عىل  يعود  هي 
املوصول، دون: ظرف متعلق بمحذوف حال من (ال) ودون مضاف واالستفهام: مضاف إليه، 
وحاصل البيت: وأعط (ال) النافية حال كوهنا مصاحبة اهلمزة الدالة عىل االستفهام نفس احلكم 

الذي كانت، (ال) هذه تستحقه حال كوهنا غري مصحوبة بأداة االستفهام.   



ـ   ٢٩٠   ـ
(١) *** بِيبَتُهُ شَ لَّتْ  وَ ملَِـنْ  اءَ  وَ عِ ارْ ؟أَال  مُ ـرَ هُ هَ دَ يبٍ بَـعْ ـشِ نَتْ بِمَ آذَ وَ

)؟ ومنه قوله:  لَ قائمٌ جُ : (أال رَ ومثال االستفهام عن النفي: قولُكَ
(٢) *** ؟ لَدٌ ا جَ ى أمْ هلََ لمَ طِبَارَ لِسَ يأال اصْ ثَالـِ أمْ القـَاهُ  ي  الذِ أُالقِي  إذا   

(١) اللغة: ارعواء: أي :انتهاء، وانكفاف، وانزجار، وهو مصدر ارعو يرعوي: أي: كف عن 
األمر وتركه، آذنت: أعلمت، ولت: أدبرت، مشيب: شيخوخة وكرب، هرم: فناء للقوة.

املعنى: أفام يكف عن املقابح ويدع دواعي النزق والطيش هذا الذي فارقه الشباب، وأعلمته األيام 
أن جسمه قد أخذ يف االعتالل، وسارعت إليه أسباب الفناء والزوال؟

واإلنكار،  التوبيخ  مجيعا  باحلرفني  وقصد  للجنس،  نافية  وال:  لالستفهام،  اهلمزة  أال:  اإلعراب: 
ارعواء: اسم ال، ملن: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب(ال) ومن: اسم موصول، ولت: ويل: 
فعل ماض، والتاء تاء التأنيث، شبيبته: شبيبة: فاعل، والضمري مضاف إليه، واجلملة ال حمل هلا 
صلة املوصول، وآذنت: الواو عاطفة، آذن: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه 
ا تقديره هي يعود إىل شبيبته، بمشيب: جار وجمرور متعلق بآذنت، بعده: بعد: ظرف زمان  جوازً
متعلق بمحذوف خرب مقدم، وهو مضاف واهلاء مضاف إليه، هرم: مبتدأ مؤخر واجلملة يف حمل 

جر صفة ملشيب.
الشاهد فيه: (أال ارعواء): حيث أبْقَى لال النافية عملها الذي تستحقه، مع دخول مهزة االستفهام 

عليها ؛ ألنه قصد باحلرفني مجيعا التوبيخ واإلنكار.
ح. (٢) نسب هذا البيت ملجنون بني عامر قيس بن املـلوَ

اللغة: اصطبار: تصرب وجتلَّد وسلوان واحتامل، القاه أمثايل: كناية: عن املوت.
املعنى: ليت شعري إذا أنا القيتُ ما القاه أمثايل من املوت أيمتنع الصرب عىل سلمى؟ أم يبقى هلا 

جتلدها وصربها؟
اإلعراب: أال: اهلمزة لالستفهام، وال: نافية للجنس، اصطبار: اسم (ال) مبني عىل الفتح يف حمل 
متعلق  وجمرور  جار  هلا:  عاطفة،   : أَمْ خرب(ال)  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  لسلمى:  نصب، 
: مبتدأ مؤخر، واجلملة معطوفة عىل مجلة (ال) واسمها وخربها، إذا:  بمحذوف خرب مقدم، جلدٌ
جر  حمل  يف  واجلملة  أنا  تقديره:  وجوبـًا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع،  فعل  أالقي:  ظرفية، 
بإضافة (إذ) إليها، الذي: اسم موصول مفعول أالقي، القاه: القى فعل ماض واهلاء مفعول به، 
أمثايل: فاعل القى، وياء املتكلم مضاف إليه، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول ال حمل هلا صلة 

املوصول.
الشاهد فيه: (أال اصطبار): حيث عامل( ال) بعد دخول مهزة االستفهام مثل ما كان يعاملها قبل 
دخوهلا، واملراد من اهلمزة هنا االستفهام ومن ال: النفي فيكون معنى احلرفني معـًا االستفهام عن 
النفي وهبذا البيت يندفع ما ذهب إليه الشلوبني من أن االستفهام عن النفي ال يقع، وكون احلرفني 
معادلني عىل االستفهام عن النفي يف هذا البيت مما ال يرتاب فيه أحد، ألن مراد الشاعر أن يسأل: 

أينتفي عن حمبوبته الصرب إذا مات فتجزع عليه، أم يكون هلا جلد وصرب؟          



ـ   ٢٩١   ـ
 ، ِّ أهنا تبقى عىل مجيع ما كان هلا من األحكامِ بُ املـازينِ ذهَ مَ دَ بأال التَّمنِي: فَ وإذا قُصِ
وال  االسم،  يف  ا  هَ لُ مَ عَ هلا  يبقى  أنه  سيبويه  ومذهب  املصنف،  إطالقُ  ى  شَّ تَمَ يَ وعليه 

جيوز إلغاؤها، وال الوصفُ أوِ العطفُ بالرفع مراعاة لالبتداء.
ا)، وقولُ الشاعر:  نِي قوهلم: (أال ماءَ ماءً باردً  ومن استعامهلا للتَّمَ

(١) *** هُ وعُ جُ تَطَاعٌ رُ سْ لَّـى مُ رَ وَ مْ الَتِأال عُ فَ دُ الغَ أَتْ يَ أَبَ مــا أثْ يَـرْ فَ
[إسقاط خرب (ال) النافية للجنس]

(٢) *** ربَ اطُ اخلَ قَ ا البَابِ إِسْ اعَ يفِ ذَ شَ ـرْوَ ظَهَ هِ  ـقُوطـِ سُ عْ  مَ ادُ  املُـرَ ا  إذَ (ص) 
التميميني  عند  هُ  فُ ذْ حَ بَ  جَ وَ للجنس  النافية  (ال)  خرب  عىل  دليل  لَّ  دَ إذا  (ش) 
لٍ قائم؟ فتقول:  جُ نْ رَ لْ مِ هُ عند احلجازيني، ومثاله أن يقال: هَ فُ ذْ والطائيني، وكثر حَ
ا عند  ا عند التميميني والطائيني، وجوازً َ ـ وهو قائم ـ وجوبً ربَ فُ اخلَ ذِ ْ ) وحتَ لَ جُ (ال رَ
 ، ثِّلَ احلجازيني، وال فَرقَ يف ذلك بني أن يكون اخلربُ غريَ ظرفٍ وال جار وجمرور، كام مُ
ا، نحو: أن يقال: هل عندك رجل؟ أو هل يف الدار رجل؟  ا أو جارا وجمرورً أو ظرفً
تَقَتْ وصدعت وشعبت، وأفسدت. لح، أثأت: فَ ربُ ويُصْ : أدبر، وذهب، فريأب: جيْ (١)  اللغة: وىلَّ
اإلعراب: أال: كلمة واحدة للتمني، ويقال: اهلمزة لالستفهام  وأريد هبا التمني، وال نافية للجنس، 
: فعل ماض وفاعله مسترت فيه، واجلملة يف  وليس هلا خرب ال لفظا وال تقديرا، عمر: اسمها، وىلَّ
حمل نصب صفة لعمر، مستطاع: خرب مقدم، رجوعه: رجوع مبتدأ مؤخر، والضمري مضاف إليه 
واجلملة يف حمل نصب صفة ثانية لعمر، فريأب: الفاء للسببية، يرأب: فعل مضارع منصوب بأن 
ا تقديره: هو يعود إىل  املضمرة بعد فاء السببية يف جواب التمني، والفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
الغفالت:  فاعل،  يد:  التأنيث،  تاء  والتاء  ماض،  فعل  أثأت:  مفعول،  موصول  اسم  ما:  عمر، 
مضاف إليه. واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا صلة املوصول، والعائد حمذوف تقديره: أثأته.

الشاهد فيه: (أال عمر): حيث أريد باالستفهـام مع (ال) جمرد التمني، وهذا كثري يف كالم العرب. 
ومما يدل عىل كون، أال: للتمني يف هذا البـيت نصب املضارع بعد فاء السببية يف جوابه.

(٢) شاع: فعل ماض، يف: حرف جر، ذا: اسم إشارة مبني عـىل السكون يف حمل جر بفي واجلار 
شاع، فاعل  إسقاط:  اإلشارة،  اسم  من  بيـان  عطـف  أو  بدل  الباب:  بشاع،  متعلق  واملجرور 
الرشط،  معنى  تضمن  الزمـــان  من  للمستقبـل  ظـرف  إذا:  إليه،  مضاف  واخلرب:  مضاف،  وهو 
املراد: فاعل لفعل حمذوف يفرسه املذكور بعده، وتقديره: إذا ظهر املراد، مع: ظرف متعلق بقوله، 
ظهر اآليت، ومع مضاف وسقوط من سـقوطه: مضاف إليه، وسقوط مضاف، واهلاء مضاف إليه، 

ظهـر: فعل ماض، وفـاعله ضمري مسترت فيه، واجلملة ال حمل هلا مفرسة.



ـ   ٢٩٢   ـ
ميع، نحو: قوله  هُ عند اجلِ فُ ذْ زْ حَ ُ لَّ عىل اخلرب دليل مل جيَ دُ ل) ، فإن مل يَ جُ فتقول: (ال رَ

نَ اهللا]  .  ُ مِ ريَ دَ أغْ ملسو هيلع هللا ىلص: [ال أحَ
وقول الشاعر:

بُوحُ .(١) صْ انِ مَ لْدَ نَ الْوِ يِمَ مِ رِ ال كَ وَ
قوطِهِ ظهر) واحرتز هبذا مما مل يظهر  عْ سُ وإىل هذا أشار املصنف بقوله: (إذا املرادُ مَ

املراد مع سقوطه؛ فإنه ال جيوز حينئذ احلذفُ كام تقدم                        
* * *

ا.                             هتُ ـرَّ لْقًي أَصِ تْ مُ دَ (١) هذا عجز بيت وصدره : وإذا اللقاحُ غَ
اللغة: اللقاح: مجع لقوح، وهي الناقة احللوب، أرصهتا: مجع رصار وهو خيط يشد به رأس الرضع 
صبحته،  من  مفعول  اسم  مصبوح:  در،  يكـون  ال  حـني  األرصة  تلقى  وإنام  ولدها،  يرضعها  لئال 
بالتخفيف، إذا سقيته الصبوح، وهو الرشاب بالغداة.                                                                                                                       

اإلعراب: إذا: ظرف للزمان املستقبل تضمن معنى الرشط، اللقاح: اسم لغدا حمذوفا يدل عليه 
صار،  بمعنى  ناقص  ماض  فعل  غدت:  ا،  أيضً بعده  ما  عليه  يدل  حمذوف  وخربه  بعده،  املذكور 
ا تقديره: هي يعود عىل اللقاح، ملقي: خربه، وهو  والتاء للتأنيث، واسمه ضمري مسترت فيه جوازً
اسم مفعول، أرصهتا: أرصة: نائب فاعل ملـلقي، والضمري مضاف إليه، وال: نافية للجنس، كريم: 

اسمها، من الولدان: جار وجمرور متعلق بمحذوف نعت لكريم، مصبوح: خرب (ال).
ا (لال) من حيث إنه جيب ذكره ألنه لو حذف مل يعلم لعدم  الشاهد فيه: (مصبوح): الواقع خربً

وجود ما يدل عليه.



ـ   ٢٩٣   ـ

أسـئلة ومترينات
، اخلطأ  العبارة  أمام   (×) وعالمة   ، الصحيحة  العبارة  أمام    (√) عالمة  ضع   -١

فيام يأتى :
اسمها يكون  أن   ( إنّ   ) عمــل  للجنس  النافية   ( ال   ) إعامل  رشوط  من  (أ) 
وخربها معرفتني .                                                                                                          (           )
(ب) إذا تكررت ( ال ) النافية للجنس وجب إعامهلا عمل ( إنّ ) .                   (           )
(جـ ) إذا دخل اجلارُّ عىل ( ال ) النافية للجنس وجب إمهاهلا .                           (           )
(د ) إذا فصــل بــني ( ال ) النافيــة للجنس واســمها باخلرب أمهلــت ، ووجب
تكرارها .                                                                                                                        (           )

نْ حيثُ اإلعراب أو البناء ، مع  ه مِ ٢ - عني اسم ( ال ) النافية للجنس ، مبينًا حكمَ
التعليِل ، فيام يأتى :

. « دَ لَهُ هْ نْ ال عَ انَة لَهُ ، وال ديِنَ لِمَ نْ ال أمَ انَ لِمَ ( أ ) قالَ رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : «ال إيمَ
بَ  سَ حَ وال   ، فِّ  كالكَ عَ  رَ وَ وال   ، بِيرِ  كالتَّدْ لَ  قْ عَ «ال   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  قال  (ب) 

لُق» . نِ الخُ سْ حُ كَ
(جـ) ال طالب علم مهانٌ ، وال أبا جهل بيننا .

( د ) ال طالبًا عرض الدنيا حمبوبٌ .
٣ - اذكر السبب فيام يأتى :

( أ ) عدم إعامل ( ال ) ىف : ( ىف زمن احلرية أتكلم بِال خوفٍ ) .
(ب) رفع ( قوة ) ىف : ( ال حول وال قوة إال باهللا ) .

رارها ، ىف : ( ال حممدٌ موجودٌ وال خالدٌ ) . (جـ) إلغاء ( ال ) وتَكْ
( د ) إلغاء ( ال ) ىف : ( جئت بال زاد ) .



ـ   ٢٩٤   ـ
٤ - مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدة ، مع الضبط بالشكل :

( أ ) اسم لـــ ( ال ) النافية للجنس يكون مثنى .
(ب) اسم لــ ( ال ) النافية للجنس يكون مجع مذكر ساملًا .

(جـ) اسم لــ ( ال ) النافية للجنس جيوز أن يبنى عىل الكرس أو الفتح .
( د ) اسم لـــ ( ال ) النافية للجنس منصوب وعالمة نصبه الكرسة .

(هـ ) اسم لـــ ( ال ) النافية للجنس مبنى عىل الفتح .
( و  ) اسم لــ ( ال ) النافية للجنس منصوب وعالمة نصبه األلف .

ا . ( ز  ) (ال ) نافية للجنس يكون اسمها حمذوفً
ا . (حـ ) ( ال ) نافية للجنس يكون خربها حمذوفً

٥ - اذكر نوع ( ال ) فيام يأتى :
 Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ نث  تعاىل:  قال   ( أ   )

Û    مث   [البقرة : ١١٩] .
(ب) قال تعاىل: نث ! " # $ % & ' ) ( *مث  

[يونس : ٦٢] .
مث  A  @  ?  >   = <  ;  :  9 نث  تعاىل:  قال  (جـ) 
. [٦٤  : يونس  ]

٦- بني ما جيوز من األوجه فيام يأيت: 
يف احلديث الرشيف (السمع والطاعة حقٌّ ما مل يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال 

سمع وال طاعة).
٧- ما وجه القراءات (بفتح ورفع اسم ال) فيام يأتى: 

تعاىل:  قال   ،[٢٤٥ اآلية:   . البقرة  مث[سورة   k  j  i  h  g نث  تعاىل:  قال    
نث ( *  + , -   . / 0مث [سورة البقرة . اآلية: ١٩٧]؟



ـ   ٢٩٥   ـ
اسمها  يف  يشرتط  الذي  وما  عملها؟  وما  للجنس؟  النافية  (ال)  معنى  ما   -٨

وخربها؟ مثل لكل ما تذكر.
٩- ما حكم املعطوف عىل اسم (ال) إذا تكررت معه (ال)؟، ثم بني أوجه اإلعراب 

اجلائزة يف (ال حول وال قوة إال باهللا) .
١٠- بني حكم (ال) النافية للجنس لو دخلت عليها مهزة االستفهام، وماذا يقصد هبا؟

١١- بني أحوال اسم ال النافية للجنس، وإعرابه، مثل لكل ما تذكر.
١٢- قال تعاىل: نثÉ  È Ç Æ Å  Ä Ã Â Áمث 

(سورة األنعام. اآلية:  ١٧)
وقال تعاىل: نثU  T  S R Qمث     (سورة البقرة. اآلية: ١٧٣)

أعرب اآليتني: السابقتني.
*** شــبيبته ولت  ملــن  ارعــواء  مأال  ـرَ وآذنــت بمشــيـب بـعـده هَ  -١٣

 بني الشاهد يف البيت السابق وأعربه.
التوضيح  مع  حذفه؟  يمتنع  ومتى  وجوبًا؟  النافية  (ال)  خرب  حيذف  متى   -١٤

باألمثلة.
* * *



ـ   ٢٩٦   ـ

ظن وأخواهتـا
أهداف املوضوع : 

 : ا عىل أنْ بدراسة  هذا املوضوع يتوقع أن يكون الطالبُ  قادرً
يوجه الشواهد الواردة يف موضوع (ظنَّ وأخواهتا).ـ ١
يُميز بني مصطلحي اإللغاء والتعليق يف األفعال القلبية املترصفة.ـ ٢
يوضح املواضع التي جيوز فيها إلغاء األفعال املترصفة.ـ ٣
يوضح احلكم اإلعرايب إذا كانت علم بمعنى عرف.ـ ٤
لمية (أي : للرؤيا يف املنام).ـ ٥ يبني احلكم اإلعرايب إذا كانت رأي : حُ
يُميز بني أفعال القلوب من حيث التعليق وعدمه.ـ ٦
يستخرج أفعاالً واجبة التعليق (من باب ظنَّ وأخواهتا).ـ ٧
يُبني احلكم اإلعرايب للجملة الواقعة بعد القول، إذا أجري القول جمر الظن.ـ ٨
حيدد األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل.ـ ٩
يستخرج األفعال الناصبة ملفعولني، أو ثالثة مفاعيل، من األمثلة.ـ ١٠
يبني العامل امللغي أو املعلق عن العمل يف األمثلة.ـ ١١
يُمثل لفعلني من أفعال التحويل: أحدمها: للمفردة املؤنثة واآلخر: جلامعة اإلناث.ـ ١٢
يستخرج فعلني قلبيني: األول: مسند للمثنى، والثاين: جلمع املذكر السامل. ـ ١٣
يُقبل عىل دراسة القواعد النحوية.ـ ١٤
يستشعر دور القواعد النحوية، يف فهم اللغة وتذوقها.ـ ١٥
يدرك قيمة القواعد النحوية، يف استقامة القلم وعصمة اللسان.ـ ١٦
يتقن قرءاة ألفية ابن مالك.ـ ١٧
يستخرج القواعد من ألفية ابن مالك.ـ ١٨



ـ   ٢٩٧   ـ
[أقسامها ـ داللتها ـ عملها]

ا تِدَ أي: ابْ زْ ـلْبِ جُ لِ الْقَ عْ بْ بِفِ (ص) انْصِ
ا(١) ـدَ جَ ، وَ ـتُ لِمْ ، عَ الَ أ، خَ نِي: رَ    أَعْ

د ـعَ عَ ، مَ تُ ـمْ عَ زَ ، وَ سـبْـتُ ، حَ ظَنَّ
(٢) ـدْ تَقَ ـذْ كاعْ عَل اللَّ ، وجَ رَ ا، دَ جَ    حَ

ا يَّـــرَ كَصَ والتي   ، لّــمْ عَ تَ  ، بْ هَ وَ
ا (٣) بَـرَ خَ وَ ا  بْتَـدً مُ بْ  انْصِ َـــا  اهبِ            أيضً

ا. (ش) هذا هو القسم الثالث من األفعال الناسخة لالبتداء، وهو :ظن وأخواهتُ
 وتنقسم إىل قسمني: أحدمها: أفعال القلوب، والثاين: أفعال التحويل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إىل قسمني: 
د،  جَ وَ وَ  ، لِمَ وعَ  ،رأ مخسة:  منها  املصنفُ  رَ  كَ وذَ اليقني،  عىل  يدل  ما  أحدمها: 

لَّم. عَ ، وتَ رَ ودَ
 ، وظَنَّ  ، الَ خَ ثامنية:  منها  املصنفُ  وذكر   ، انِ حَ جْ الرُّ عىل  يدل  ما  منهام:  والثاين 

ب . هَ ا، وجعل، وَ جَ ، وحَ دّ عَ ، وَ مَ عَ زَ ، وَ بَ سِ وحَ
ا تقديره: أنت، بفعل: جار وجمرور متعلق  (١) انصب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً
بانصب وفعل مضاف والقلب: مضاف إليه، جزأي: مفعول به النصب وجزأي: مضاف وابتدا: 
ا تقديره: أنا، رأ: قصد لفظه:  مضاف إليه، أعني: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً

مفعول به ألعني، خال، علمت، وجدا: كلهن معطوفات عىل رأ بعاطف حمذوف. 
ظرف  مع:  السابق،  البيت  يف  املذكــورة   :رأ عىل،  معطوفات  وزعمت:  حسبت،  ظن،    (٢)
متعلق بأعني وهو مضاف وعد: قصد لفظه مضاف إليـه، حجا، در، وجعل: معطوفات عىل 
عد بعاطف حمذوف عدا األخري، اللذ: اسم موصول، وهي لغة يف الذي: صفة جلعل، كاعتقد: 

جار وجمرور متعلق بمحذوف صلة املوصول.
مبتدأ،  موصول  اسم  والتي:  الثاين،  من  حمذوف  بعاطف  عد:  عىل،  معطوفان  تعلَّم:  وهب،   (٣)
لفعل  مطلق  مفعول  ا:  أيضً للتي،  صلة  مجلته  تقع  حمذوف  بفعل  متعلق  وجمرور  جار  كصريا: 
مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  انصب:  اآليت،  انصب:  بقوله،  متعلق  وجمرور  جار  هبا:  حمذوف، 
وفاعله  انصب  ومجلة  عليه  معطوف  ا:  وخربً النصب،  به  مفعول  مبتدأ:  أنت،  تقديره:  ا  وجوبً

يف حمل رفع خرب املبتدأ.



ـ   ٢٩٨   ـ
فمثال رأ قول الشاعر:

(١) *** ـيءٍ شَ لِّ  كُ بَـرَ  أكْ اهللا  ارأيْت  ـنُودَ جُ مْ  هُ ـثَــرَ وأَكْ لَـةً  َـاوَ حمُ  
تعاىل:  كقوله   ( (ظنَّ بمعنى   (رأ) تستعمل  وقد  لليقني،  فيه   (رأ) فاستعمل 

نثÈ Ç Æمث(٢) أي :يظنونه.
ا أخاك) وقول الشاعر:  ): (علمت زيدً لِمَ ومثال (عَ

(٣) *** ثَتْ بَعَ انْ ؛ فَ وفِ تُكَ البَاذلَ املعرُ لِمْ ـلِعَ األَمَ قِ وَ ـوْ اتُ الشَّ فَ إِلَيْكَ يب واجِ
): قوله  تعاىل نث ª » ¬ ®  مث .(٤) دَ جَ ومثالُ (وَ

(١) البيت خلداش بن زهري بن ربيعة من هوازن وهو من بحر الوافر.
اللغة: حماولة: تطلق عىل القوة والقدرة.

مفعول  أكرب:  أول،  مفعول  وهو  التعظيم،  عىل  منصوب  اهللا:  وفاعل،  فعل  أيْت:  رَ اإلعراب: 
ثان لرأ، كل: مضاف إليه وكل مضاف، ويشء: مضاف إليه، حماولة: متييز ألكرب، وأكثرهم: 

ا: متييز ألكثر. معطوف عىل أكرب، جنودً
أيْت اهللا): حيث جاءت كلمة (رأ) بمعنى اليقني فنصبت مفعولني. الشاهد فيه: (رَ

(٢) سورة املعارج. اآلية : ٢
(٣) هذ البيت من بحر البسيط.

اللغة: الباذل: املعطي اجلواد، املعروف: ما يتعارف عليه أنه خري يف الدنيا واآلخرة، فانبعثت: أي 
:ثارت وهاجت، واجفات: أي :دواعي الشوق وأسبابه.

اإلعراب: علمتك: فعل ماض وفاعله ومفعوله األول، الباذل: مفعوله الثاين، املعروف:  جيوز 
جره باإلضافة: وجيوز فيه النصب عىل أنه مفعول السم الفاعل، الباذل: وأما اجلر عىل أنه مضاف 
إليه والباذل مضاف، فانبعثت: الفاء للسببية أو التعليل، انبعثت: فعل ماض والتاء عالمة التأنيث، 
إليك يب: متعلقان به، واجفات: فاعل انبعثت واجفات مضـاف، والشوق: مضاف إليه، واألمل: 

معطوف عليه. 
الشاهد فيه: (علمتك): حيث جاءت بمعنى اليقني فنصبت مفعولني، وقد جتيء بمعنى الظن ، 

مثل قوله تعاىل:  نث ¥ ¦ §  Z مث   أي :ظننتموهن. 
(٤) سورة األعراف. اآلية: ١٠٢ 



ـ   ٢٩٩   ـ
) قوله:  ومثالُ (دَرَ

(١) *** تَبِطْ اغْ وَ فَ رْ ا عُ دَ يَ هْ َّ الْعَ يفِ يتَ الوَ رِ ـدُدُ يـِ محَ ــاء  فَ بِالوَ تِبَاطًــا  اغْ ــإِنَّ  فَ
) ـ وهي التي بمعنى اعلم ـ قوله:  مْ لَّ عَ ومثالُ (تَ

(٢) *** ا هَ وِّ دُ عَ رَ  هْ قَ سِ  النَّفْ اءَ  فَ شِ مْ  لَّ عَ رِتَ واملَكْ يُّلِ  التَّحَ يف  بِلُـطْفٍ  غْ  بَـالـِ فَ
ثُلُ األفعال الدالة عىل اليقني. وهذه مُ

(خال)  تستعمل  وقد  اك)  أخَ ا  دً يْ زَ لتُ  (خِ  : قولُكَ انِ  حَ جْ الرُّ عىل  الدالة  ومثال 
لليقني، كقوله:

(١) اللغة: دريت مبني للمجهول من در بمعنى علم. فاغتبط من الغبطة، وهي أن تتمنى مثل ما 
للغري من غري أن تتمنى زواله.

املعنى: أن الناس قد عرفوك بالوفاء بالعهد إذا عاهدت، فلك أن تقر عينـًا به، وال لوم عليك يف 
االغتباط به؛ فإهنا صفة حممودة.

اإلعراب: دريت: بالبناء للمجهول فعل ماض وتاء املخاطب نائب فاعل وهي املفعول األول، 
الويف: املفعول الثاين وهي صفة مشبهة، العهد: فيها أوجه، األول النصب عىل التشبيه باملفعول به، 
والثاين اجلر عىل أنه مضاف إليه، والثالث الرفع عىل أنه فاعل بالويف، واألول أرجح، يا عرو: يا: 
نصب  حمل  يف  املحذوف  احلرف  عىل  الضم  عىل  مبني  تاؤه  حذفت  مرخم   مناد عرو  نداء  حرف 
عىل لغة من ينتظر، فاغتبط: الفاء داخلة عىل جواب رشط مقدر، واغتبط فعل أمر وفاعله ضمري 
بالوفاء:  إن،  اسم  اغتباطـًا:  ونصب،  توكيد  حرف  إن  للتعليل.  الفاء  فإن:  أنت،  تقديره:  مسترت 

جار وجمرور متعلق باملصدر السابق ومحيد: خربها.
الشاهد فيه: (دريت): حيث جاءت بمعنى اليقني فنصبت مفعولني.

(٢)  البيت لزياد بن سيار بن عمرو من العرص اجلاهيل .
اللغة: تعلم: اعلم واستيقن، شفاء النفس: قضاء مآرهبا، لطف: رفـق، التحيل: أخذ األشـياء باحليـلة.

 املعنى: اعلم أن ما يشفي نفوس الرجال أن يستطيعوا قهر أعدائهم والتغلب عليهم فيلزمك أن 
تبالغ يف التحيل لذلك حتى تنال مأربك.

اإلعراب: تعلم: فعل أمر بمعنى اعلم، وفاعله مسترت وجوبـًا تقديره: أنت، شفاء: مفعول أول وهو 
: مفعول ثان وهو مضاف، وعدو: مضاف إليه، وعدو: مضاف  مضاف، والنفس: مضاف إليه، قهرَ
وها مضاف إليه، فبالغ: الفاء حرف عطف، بالغ: فعل أمر والفاعل مسترت تقديره: أنت، بلطف: 
جار وجمرور متعلق ببالغ، يف التحيل: جار وجمرور متعلق بلطف، واملكر: معطوف عىل التحيل.
والشاهد فيه: (تعلم): بمعنى اعلم حيث نصبت مفعولني، وهو قليل، والكثري املشهور دخوهلا 

عىل أنَّ املؤكدة ومعموليها فتسد مسد مفعوليها.



ـ   ٣٠٠   ـ
(١)  *** تُنِي لْ وخِ نَّ  هُ مَّ عَ اينِ  ـوَ الْغَ ـاينِ  عَ لُدَ وَ أوَّّ هْ هِ وَ ى بـِ الَ أُدْعَ مٌ ؛ فَ ي اسْ لـِ   

)، وقد تستعمل لليقني كقوله  تعاىل: نث/ 0 1 2  بَكَ ا صاحِ و(ظننتُ زيدً
)، وقد تستعمل لليقني، كقوله:  بَكَ ا صاحِ 3 4 5 6مث(٢) و(حسبتُ زيدً

(٣) *** ةٍ ارَ َ َ جتِ ريْ ودَ خَ الْـجُ بِتُ التُّقَى وَ سْ اقِالًحَ ثَ بَح  أَصْ املَْرءُ  ا  مَ ا  إِذَ ا،  بَاحً رَ
ومثال (زعم) قوله:  

(٤) *** م فِيكُ لُ  هَ أَجْ نْتُ  كُ ميِنِي  عُ تَزْ إِنْ  لِفَ هْ بِاجلَ كِ  دَ بَعْ مَ  لْ احلِ يْـتُ  َ رشَ إِينِّ  فَ
(١) اإلعراب: دعاين: دعا فعل ماض، والنون للوقاية ، والياء مفعول أول، الغــواين: فاعل، عمهن: 
مفعوله الثاين واهلاء مضاف إليه والنون جلمع النسوة، وخلتني: فعل وفاعل والنون للوقاية  والياء 
مفعول أول وقد عملت خال يف ضمريين للمتكلم ، وذلك خاص بأفعال القلوب، يل: جار وجمرور 
متعلق بمحذوف تقديره: كائن خرب مقدم، اسم: مبتدأ مؤخر، واجلملة يف حمل نصب مفعول ثان، فال: 
نافية، أدعي: فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره أنا: به: جار وجمرور 
متعلق بادعى، وهو: الواو للحال هو ضمري منفصل مبتدأ، أول: خرب املبتدأ واجلملة يف حمل نصب حال.
بمعنى  وجتيء  قليل  وهو   ، فنصبت مفعولني  اليقني  بمعنى  جاءت  حيث  فيه: (خلتني)  الشاهد 

الظن وهو كثري
(٢) سورة التوبة. اآلية:  ١١٨

(٣)  البيت للبيد بن ربيعة العامري.
ا إذا كانت الروح  اللغة: رباحا: أي :ربحا ومكسبا ينال، ثاقال: أي :ميتا، ألن اإلنسان يكون خفيفً

. فيه فإذا خرجت كان ثقيالً
 اهللا واجلود، وإنام ير املعنى: لقد أيقنت أن أكـثر يشء ربحا إذا اجتـر فيه اإلنسان إنام هو تقو

ذلك ويعلم إذا مات.
اإلعراب: حسبت: فعل وفاعل، التقى: مفعول أول، واجلود: معطوف عليه، خري: مفعول ثان 
زائدة،  ما:  الزمان،  من  يستقبل  ملـا  ظرف  إذا:  متييز،  رباحا:  إليه،  مضاف  وجتارة:  مضاف،  وهو 
املرء: اسم ألصبح املحذوفة والتقدير: إذا أصبح املرء ثاقال، وأصبح: فعل ناقص واسمها ضمري 
جر  حمل  يف  الرشط  فعل  األول  أصبح  ومجلة  املحذوفة،  ألصبح  خرب   : وثاقالً هو   تقديره:  مسترت 

بإضافة إذا إليها وجوابه حمذوف لداللة ما قبله عليه، واجلملة ال حمل هلا مفرسة.
علمت  بمعنى  حسبت:  فيه،  الشاعر  استعمل  حيث  جتارة):  خري  التقى  فيه: (حسبت  الشاهد 

فنصبت مفعولني.
(٤)  البيت أليب ذؤيب اهلذيل.

اللغة: أجهل: من اجلهل، وهو اخلفة والسفه، واحللم: التؤدة والرزانة.
املعنى: لئن كان يرتجح عندك أين كنت موصوفا باخلفة والطيش أيام أن كنت أقيم بينكم فإين قد =



ـ   ٣٠١   ـ
) قوله:  ـدَّ ومثال (عَ

(١) *** الْغِنَى يف  كَ  يكَ ِ رشَ ىلَ  املَْوْ دِ  دُ عْ تَ الَ  مِفَ دْ ـكَ يف الْعُ يكُ ِ ـا املَْـوىل رشِ لَكِنَّمَ وَ
ا) قوله:  جَ ومثال (حَ

(٢) *** ة ا ثِقَ روٍ أَخً مْ ا عَ و أبَ جُ نْتُ أَحْ دْ كُ تُقَ ـلِامَّ ـا مُ مَ ـوْ ا يَ ـتْ بِنـَ تَّـى أَلَـمَّ حَ
= تغريت وتبدلت الصفات إىل الرزانة والتؤدة.

النون  حذف  اجلزم  وعالمة  الرشط  فعل  جمزوم  مضارع  تزعميني:  رشطية،  إن:  اإلعراب: 
اسمها،  والتاء  ناقص  ماض  فعل  كنت:  أول،  مفعول  والياء  للوقاية   والنون  فاعل  املخاطبة  وياء 
وأجهل: فعل مضارع وفاعله مسترت واجلملة يف حمل نصب خرب كان، وكان واسمها وخربها يف 
حمل نصب مفعول ثان لتزعم، فيكم: جار وجمرور متعلق بأجهل، فإين: الفاء داخلة عىل جواب 
الرشط، إن: حرف توكيد ونصب والياء اسمها، رشيت: فعل وفاعل، واحللم: مفعوله، بعدك: 
ظرف ومضاف إليه، وباجلهل: جار وجمرور، ومجلة رشيت يف حمل رفع خرب إن ومجلة إن يف حمل 

جزم جواب الرشط.
الظن  بمعنى  وهي  زعم،  من  املضارع  استعمل  حيث  أجهل):  كنت  (تزعميني  فيه:  الشاهد 
فنصبت مفعولني، واملشهور أن زعم بمعنى ظن تدخل عىل أنّ وصلتها فتسد مسد مفعوليها نحو 

قوله تعاىل: نث~ ے  ¡    ¢ £ ¤مث.[ سورة التغابن. اآلية: ٧]
(١)  هذا البيت للنعامن بن بشري األنصاري اخلزرجي.

اللغة: تعدد: ال تظن، املوىل: يطلق عىل عـدة معـان منهـا: املوىل: والعــبد: واحلليف: واملراد هنا: 
احلليف أو النارص، العدم: بضم العني وسكون الدال. الفقر.

املعنى: ال تظن أن صديقك من يشاطرك املودة عند الغنى، وإنام الصديق احلق هو الذي يصادقك 
ويشاركك أيام املحن والفقر واحلاجة.

من  للتخلص  وحرك  السكون  اجلزم  وعالمة  هبا  جمزوم  مضارع  تعدد:  ناهية،  فال:  اإلعراب: 
ثان  مفعول  رشيكك:  أول،  مفعول  املوىل:  أنت،  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  الساكنني  التقاء 
وهو مضاف والكاف مضاف إليه، يف الغنى: جار وجمرور متعلق برشيك، لكنام: كافة ومكفوفة، 
وجمرور  جار  العدم:  يف  إليه،  مضاف  والكاف  مضاف  وهو  املبتدأ  خرب  رشيكك:  مبتدأ،  املوىل: 

متعلق برشيك.
وقد  كثري،  وهو  مفعولني  نصبت  فلذلك  الظن  بمعنى  جاءت  حيث  تعدد):  (فال  فيه:  الشاهد 

جتيء بمعنى حسب بفتح السني فتتعد لواحد وهو قليل نحو: عددت املـال.
(٢)  البيت منسوب لتميم بن أيب مقبل.

اللغة: أحجو: أظن، أملت: نزلت واملـلامت: النوازل أي :مصائب الدهر.
املعنى: لقد كنت أظن أبا عمرو صديقا يركن إليه يف النوازل، ولكن قد عرفت مودته إذ نزلت يب 

نازلة ففر مني هاربا.
اإلعراب: قد: حرف حتقيق، كنت: كان واسمها، أحجو: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت 
مفعول ثان، ومجلة أحجو= أخا:  أبا مفعول أول وعمرو مضاف إليه،  عمرو:  أبا  أنا،  تقديره: 



ـ   ٣٠٢   ـ
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ نثے  تعاىل:  قوله   ( لَ عَ (جَ ومثالُ 
ا من (جعل) التي بمعنى  دَ احرتازً تَقَ ) بكوهنا بمعنى اعْ لَ عَ قيَّد املصنفُ (جَ ¦مث(١) وَ

) فإهنا من أفعال التحويل، ال من أفعال القلوب. (صريَّ
) قوله:   بْ ومثال (هَ

(٢) *** ، ـالِكٍ ـا مَ ي أَبَ نـِ ـرْ : أَجِ لْـتُ قُ افَ كً ـالـِ هَ امـــرأً  ـي  بْنـِ هَ فَ وإالَّ 
بَّه املصنفُ بقوله: (أعنِي رأ) عىل أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولني  ونَ
وهو  كذلك،  ليس  ما  ومنها  الباب،  هذا  يف  املصنفُ  ذكره  مما  بعده  وما   (رأ) وهو 

ا).  تُ زيدً هْ رِ بُنَ زيد)، ومتعد إىل واحد، نحو: (كَ قسامن: الزم، نحو: (جَ
هذا ما يتعلق بالقسم األول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب.

 فتتعد ـ  آخره)  إىل  ـ  ا  ريَّ كَصَ (والتِي  بقوله:  ة  املرادَ وهي  ـ  يل  وِ التَّحْ أفعال  وأما 
تُ  ريَّ ) نحو: (صَ ريَّ هم سبعة: (صَ ها بعضُ ، وعدَّ ام املبتدأُ واخلربُ اإىل مفعولني أصلُهُ أيضً
ا مع تنوين  = ومعموليها يف حمل نصب خرب كان، ثقة: تقرأ باجلر مضاف إليه، ويقرأ بالنصب منونً
ا) وهو حينئذ صفة له، حتى: للغاية، أملت: فعل ماض، والتاء عالمة التأنيث، بنا: جار وجمرور  (أخً

متعلق بأمل، يومـًا: ظرف متعلق بأمل، ملامت: فاعل أمل.
بمعنى الظن فنصبت مفعولني، وقد تأيت بمعنى قصد  حيث جاءت  (أحجو):  فيه:  الشاهد 

فتتعد لواحد مثل، حجوت بيت اهللا احلرام: أي :قصدت.
(١) سورة الزخرف. اآلية:  ١٩

(٢) البيت لعبد اهللا بن مهام السلويل أحد الشعراء اإلسالميني.
ا تدفع عنه وحتميه هذا هو األصل يف معنى الكلمة، ثم أريد معناها  اللغة: أجرين: اختذين لك جارً

وهي الدفاع واحلامية، هبني: أي : عدين واحسبني.
املعنى: فقلت أغثني يا أبا مالك وإال فظن أين من اهلالكني.

اإلعراب: فقلت: فعل وفاعل، أجرين: فعل أمر والنون للوقاية  والياء مفعول والفاعل مسترت فيه 
وجوبا تقديره أنت، واجلملة يف حمل نصب مقول القول، أبا: مناد حذفت منه ياء النداء، مالك: 
مضاف إليه، وإال: الواو للعطف وإن الرشطية املدغمة يف ال النافية بعد قلبها الما وفعل الرشط 
حمذوف لداللة ما قبله عليه أي: وإال جترين فهبني: أي: فظنني والفاء داخلة عىل جواب الرشط، 
للوقاية،   والنون  أنت،  تقديره:  مسترت  ضمري  والفاعل  األمر،  لصيغة  مالزم  وهو  أمر  فعل  وهب: 
ا: صفة لقوله  الكًِ : مفعوله الثاين، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، هَ والياء مفعوله األول وامرأً

ا. امرءً
الشاهد فيه: (فهبني): حيث جاءت بمعنى الظن، فنصبت مفعولني.



ـ   ٣٠٣   ـ
 H G F E D C Bنحو قوله  تعاىل: نث ( لَ عَ ا)، و(جَ فً زَ الطِّنيَ خَ
) كقوله   ذَ ريين، و(ختَِ ) كقوله: (وهبني اهللا فداك) أي : صَ بَ هَ J Iمث(١)، و(وَ

  p  o  nنث تعاىل:  كقوله   ( ذَ و(اختََّ Sمث(٢)،   R ت  ذْ نثلَتَّخِ تعاىل: 
9مث(٤)،   8  7  6  5 نث4  تعاىل:  كقوله    ( كَ رَ و(تَ qمث(٣)، 

وقول الشاعر:  
(٥) *** ــهُ ــتُ كْ ــرَ تَ ــا  مَ ا  إذَ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــتُ ــيْ بَّ رَ هْوَ بُ ارِ حِ شَ سْ نِ الْـمَ نَى عَ تَغْ مِ واسْ وْ ا الْقَ أَخَ

) كقوله:   دَّ و (رَ
(٦) *** بٍ ــرْ حَ آلِ  ةَ  ــوَ نِــسْ ــانُ  ث ــدْ احلِ ــى  مَ ارَ ــودَ مُ سُ ه  لــَ نَ  ــدْ مَ سَ ارٍ  ــدَ قْ بمِ  

(١) سورة الفرقان. اآلية:  ٢٣
ت) ـ بفتح التاء وكرس اخلاء. ذْ ئ (لتَخِ رِ (٢) سورة الكهف. اآلية:  ٧٧؛ فقد قُ

(٣) سورة النساء. اآلية:  ١٢٥
(٤) سورة الكهف. اآلية:  ٩٩

(٥)  البيت لقرعان بن األعرب من بني مرة، قاله من قصيدة له يف ابنه العاق، واسمه منازل، وهو 
من بحر الطويل.

اللغة: أخا القوم: كناية عن مزامحة الرجال، استغنى عن املسح شاربه: كناية عن أنه كرب واكتفي 
بنفسه ومل تعد له حاجة إىل من خيدمه.

املعنى: أنه ربى ابنه ورعاه حتى صار يزاحم الكبار يف املجلس، ومل يعد حيتاج إىل من يرعاه.
يف  الرشط  معنى  متضمن  ظرف  إذا:  ابتدائية،  حتى:  ومفعول،  وفاعل  فعل  وربيته:  اإلعراب: 
ما:  هبا،  جر  موضع  يف  وإذا  جر  حرف  حتى  تكون  أن  وجيوز  جوابه،  فيه  والعامل  نصب  موضع 
زائدة، تركته: فعل ماض وفاعله ومفعوله األول، أخا القوم: مفعوله الثاين ومضاف إليه واجلملة 

فعل الرشط ال حمل هلا من اإلعراب وجوابه قوله بعده:
*** يدي  ولو باطال  حقي   لــو يده اهللا الــذي هو غالبهتغمط 

واستغنى: بالواو للعطف أو هي للحال من اهلاء يف تركته، واستغنى فعل ماض، عن املسح: جار 
وجمرور متعلق به، وشاربه: فاعل ومضاف إليه.

الشاهد فيه: (تركته): حيث جاءت بمعنى التصيري، فلذلك نصبت مفعولني، وقيل: إن أخا حال 
من الضمري املنصوب يف تركته، وجاز ذلك مع كونه معرفة يف اللفظ إلضافته إىل معرفة، ولكنه نكرة 
يف املعنى ألنه ال يعني بالقوم قوما بأعياهنم، وإنام يريد تركته قويا الحقا الغري فحينئذ ال شاهد فيه.

بري األسدي. (٦) البيتان لعبد اهللا بن الزَّ
(احلدثان)  أن،  واألصح  مثنى  اللفظ  أن  عىل  والنهار  الليل  عن  عبارة  إهنا  قيل:  احلدثان:  اللغة: 
عَد: أي :حزن وأقمن متحريات، فرد= بكرس ثم سكون نوازل الدهر وحوادثه، سمدن: من باب، قَ



ـ   ٣٠٤   ـ
*** ــا ـــودَ بيضً نَّ السُّ هُ ـــورَ عُ دَّ شُ ـــرَ افَ ـــودَ ـــنَّ الْبِيـــضَ سُ هُ وهَ جُ دَّ وُ رَ وَ

[أحكـام هـذه األفعـال]
ـا ـاءِ مَ اإللْغَ يقِ وَ ـلـِ التَّعْ صَّ بـِ خُ (ص) وَ

ـا (١) مَ دْ أُلْـزِ بْ قَ رَ هَ ، واألمْ بْ بْلِ هَ نْ قَ  مِ
نْ يْـرِ املايض مِ غَ لـِ ، وَ ـلَّـمْ عَ ا تَ ــذَ كَ

ـنْ (٢) كـِ ـالَـهُ زُ ـلَّ مَ ـْل كُ عَ ــا اجْ َ امهُ وَ           سِ
ا سودً ووجوههن  احلزن،  شدة  من  بيضـًا  شعورهن  صري  قد  أنه  يريد  آخره:  إىل  وجوههن   =

من شدة اللطم.
املعنى: أن نوازل الدهر قد غريت معامل احلسن فيهن، فقـد صريت شعورهن السود بيضـًا، وكذا 

ا من كثرة ما حتملن ونزل هبن. وجوهن البيض سودً
مضاف،  وهو  إليه  مضاف  وآل:  به،  مفعول  نسوة:  فاعل،  احلدثان:  ماض،  فعل  رمى:  اإلعراب: 
وحرب: مضاف إليه، بمقدار: جار وجمرور متعلق برمى، سمدن: فعل وفاعل، له: جار وجمرور، 
سمودا: مفعول مطلق مؤكد لعامله، فردَّ فعل ماض، شعورهن: مفعول أول لرد وضمري النسوة 
مثل  ا:  سودً البيض  نَّ  هُ وجوهَ ورد  لرد،  ثـان  مفعول  بيضـًا:  لشعور،  صفة  السود:  إليه،  مضاف 

اجلملة السابقة.
): يف املوضعني حيث جاءت بمعنى صري فنصبت مفعولني. الشاهد فيه: (ردَّ

بالتعليق:  وجوبـًا،  مسترت  ضمـري  وفاعله  أمر  فعل  خص:  قبلها،  ما  حسب  الواو  وخص:   (١)
به  مفعول  موصــول  اسم  ما:  التعليق،  عىل  معطــوف  واإللغاء:  بخص،  متعلق  وجمرور  جار 
خلص وجيوز أن يكون خص فعالً ماضيًا مبنيا للمجهول وعليه يكون(ما) اسام موصوال مبنيا عىل 
السكون يف حمل رفع نائب فاعل، وهذا أرجح ألن اجلمــلة املعطــوفة عليه خربية، من قبل: جار 
عاطفة  الواو  واألمر:  إليه،  مضــاف  لفظــه  قصــد  وهب:  ما،  صلة  بمحذوف  متعلق  وجمرور 
واألمر مفعول ثان مقدم عىل عامله وهو أُلزم اآليت، هب: قصد لفظـــه مبتدأ، قد: حرف حتقيق، 
ضمري  األول  املفعول  هو  الفاعل  ونائب  لإلطالق،  واأللف  للمجهول  مبني  ماض  فعل  ألزما: 

مسترت فيه واجلملة يف حمل رفع خرب.
(٢) كذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، تعلم: قصد لفظه مبتدأ مؤخــر، ولغري: الواو 
من  إليه،  مضاف  واملايض  مضــاف  وغري  اآليت،  اجعل  بقوله  متعلق  وجمرور  جار  لغري:  عاطفة، 
سوامها: جار وجمرور متعلق بمحذوف نعت لغري، وسو: مضاف، ومها: مضاف إليه، اجعل: 
وما  مضاف  وكل  الجعل  به  مفعول  كل:  أنت،  تقديره:  وجوبـًا  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل 
اسم موصول مضاف إليه، له: جار وجمرور متعلق بزكن اآليت، زكن: فعل ماض مبني للمجهول 
من= هلا  حمل  ال  واجلملة  املوصــولة  ما  إىل  يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب 



ـ   ٣٠٥   ـ
أفعال  والثاين:  القلوب،  أفعال  أحدمها:  قسامن؛  األفعال  هذه  أن  تقدم  (ش) 

التحويل.
[اجلامد منها واملترصف] 

ا أفعال القلوب فتنقسم إىل: مترصفة، وغري مترصفة. فأمَّ
( ا قائامً ) فيستعمل منها املايض، نحو: (ظننتُ زيدً مْ لَّ عَ ، وتَ بْ فاملترصفة ما عدا (هَ
  ( ا قائامً )، واألمر، نحو: (ظُنَّ زيدً ا قائامً وغري املايض ـ وهو املضارع، نحو: (أظن زيدً
أبوه  مظْنُونٌ  (زيد  نحو:  املفعول،  واسم   ،( قائامً ا  زيدً انٌّ  ظَ (أنا  نحو:  الفاعل،  واسم 
) املفعول الثاين،  ) فأبوه: هو املفعول األول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، و(قائامً قائامً
) ـ ويثبت هلا كلها من العمل وغريه ما  ا قائامً نِّكَ زيدً واملصدر، نحو: (عجبتُ مِن ظَ

ثبت للاميض. 
إال  منهام  يستعمل  فال  ـ  لم  اعْ بمعنى  وتعلم  هب،  ومها:  ـ  اثنان  املترصف  وغري 

صيغة األمر، كقوله: 
(١) ِ *** ا هَ وِّ دُ عَ ـرَ  هْ قَ سِ  فْ النـَّ اءَ  فَ شِ مْ  لَّ عَ واملكـرتَ يـُّلِ  التَّحَ يف  بِلُطْفٍ  بَالِغْ  فَ  

وقوله:
(٢) *** مـــالِكٍ ـا  أبــَ ينِ  ـــرْ أَجِ لْــتُ  قُ افَ ـــكً الـِ هَ امــرأً  ـــي  بْنـِ هَ فَ إالَّ  وَ

واختصت القلبية املترصفة بالتعليق واإللغاء.
)، فقولك:  فالتعليق هو: ترك العمل لفظًا دون معنى ملـانع، نحو: (ظننتُ لَزيدٌ قائمٌ
(لَزيدٌ قائمٌ ) مل تعمل فيه (ظننت) لفظًا؛ ألجل املـانع هلا من ذلك، وهو الالم، لكنه يف 
ا  موضع النصب، بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، نحو: (ظننتُ لزيدٌ قائمٌ وعمرً

) يف املعنى دون اللفظ. ا) فهي عاملة يف (لزيدٌ قائمٌ نْطَلِقً مُ
فليس   ( قائمٌ ظننتُ  نحو: (زيدٌ  ملَِانع،  ال  ومعنى،  لفظًا  العملِ  كُ  رْ تَ هو:  واإللغاء 

): ال يف املعنى، وال يف اللفظ. لـ(ظننت) عمل يف (زيدٌ قائمٌ
= اإلعراب صلة املوصول.
(١) سبق رشحه: ص ٢٩٨
(٢) سبق رشحه: ص ٣٠١



ـ   ٣٠٦   ـ
نحو: (أظنُّ لزيد  ثبتَ للاميض،  التعليق وغريه ما  بعده من  ويثبت للمضارع وما 
إلغاء،  وال  تعليقٌ  فيها  يكون  ال  ةِ  املترصفَ وغريُ  وأخواهتا،   ( قائمٌ أظنُّ  (زيد  و   ( قائمٌ

) وأخواهتا. َ ريَّ وكذلك أفعال التحويل، نحو: (صَ
(ص) 

(١) *** ا، دَ ـتـِ ، ال يف االبْ ـاءَ زِ اإللْـغَ ـوِّ جَ اوَ دَ ـتـِ ، أَوْ المَ ابْ ـأنِ ريَ الشَّ مِ وِ ضَ انْ وَ
(٢) *** ا مَ ـدَّ ـقَ تَ مـَا  ـاءَ  إلْـغَ ـمٍ  وهِ مُ ا)يف  بْـلَ نَفي (مَ ـلِيـقُ قَ مَ التَّعْ التُـزِ وَ
(٣) *** ، مْ سَ اءٍ، أوْ قَ تـدَ ) و (الَ) الَمُ ابْ ـتَـمْو (إنْ انْحَ لَهُ  ا  ذَ ـامُ  هَ تفْ واالسْ ا،  ذَ كَ

(ش) جيوز إلغاء هذه األفعال املترصفة إذا وقعت يف غري االبتداء، كام إذا وقعت 
طَتْ فقيل:  )، وإذا تَوسَّ ا، نحو: (زيدٌ قائمٌ ظننتُ ) أو آخرً وسطًا، نحو(زيدٌ ظننتُ قائمٌ
فاإللغاء  تأخرتْ  وإن  اإللغاء،  من  أحسنُ  اإلعامل  وقيل:   ، يَّانِ سِ واإللغاء  اإلعامل 

. نُ سَ أحْ
جيب  بل   ( قائمٌ زيدٌ  (ظننتُ  تقول  فال  البرصيني؛  عند  اإللغاءُ  امتنع  تقدمتْ  وإن 
ة  تَقدمَ ) فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها مُ ا قائامً اإلعامل؛ فتقول: (ظننتُ زيدً

لَ عىل إضامر ضمري الشأن، كقوله:  أُوِّ
(١)  جوز: فعل أمر والفاعل مسترت وجوبـًا تقديره: أنت، اإللغاء: مفعول به، ال: حرف عطف، 
يف االبتدا: جار وجمرور معطوف عىل حمذوف والتقدير جوز اإللغاء يف التوسط ويف التأخري ال يف 
االبتداء، وانو: الواو عاطفة، انو: فعل أمر والفاعل مسترت وجوبـًا تقديره: أنت، ضمري: مفعول 
مضاف،  والم:  ضمري،  عىل  معطوف  الم:  عاطفة،  أو:  إليه،  مضاف  والشأن:  مضاف،  وهو  به 

وابتدا: مضاف إليه.
: مفعول به  بانو يف البيت السابق وفاعل موهم مسترت، إلغاءَ (٢) يف موهم: جار وجمرور متعلق 
ا  جوازً مسترت  والفاعل  ماض  فعـل  تقدما:  إليه،  مضـاف  موصول  اسم  وما  مضاف،  وهو  ملوهم 
تقديره: هو يعود عىل ما املوصولة واجلمـلة ال حمـل هلا من اإلعراب صلة املوصول، والتزم: فعل 
ونفي:  مضاف،  وهو  بالتزم  متعلق  ظرف  قبل:  فاعل،  نائب  التعليق:  للمجهول،  مبني  ض  ما 

مضاف إليه، ونفي: مضاف، وما: قصد لفظها مضاف إليه.
(٣) وإن وال: معطوفان عىل (ما) يف البيت السابق، الم: مبتدأ وهو مضاف وابتداء مضاف إليه، أو: 
عاطفة، قسم: معطوف عىل ابتـداء، كذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، االستفهام: 
مبتدأ أول، ذا: اسم إشارة مبتدأ ثان، له: جار وجمرور متعلق بانحتم، وانحتم: فعل ماض وفاعله 
األول. املبتدأ  خرب  رفع  حمل  يف  وخربه  الثاين  املبتــدأ  ومجلة  الثاين،  املبتدأ  خرب  واجلملة  مسترت 



ـ   ٣٠٧   ـ
(١) *** ا َ هتُ دَّ وَ مَ نُو  تَدْ أَنْ  لُ  وآمُ و  جُ نْويلُأَرْ تَ نْكِ  مِ نَا  يْ لَدَ الُ  إخَ ا  مَ وَ

)  فاهلاء ضمري الشأن، وهي املفعول األول،  نْويلُ نْكِ تَ نَا مِ يْ الُه لَدَ ا إخَ مَ فالتقدير: ( وَ
؛ أو عىل تقدير  ينَئذٍ فال إلغاءَ (ولدينا منك تنويل) مجلة يف موضع املفعول الثاين، وحِ

الم االبتداء، كقوله:     
(٢) *** لُقِي نْ خُ ارَ مِ تَّى صَ بْتُ حَ اكَ أُدِّ ذَ ةِ األدَبُكَ يمَ الَكُ الشِّ تُ مِ دْ جَ أَينِّ وَ

) فهو من باب التعليق، وليس من باب  التقدير: (أين وجدت ملَِالك الشيمةِ األدبُ
اإللغاء يف يشء .

(١)  البيت لكعب بن زهري بن أيب سلمى وهو من أول قصيدته املشهورة التي أوهلا، بانت سعاد: 
اللغة: تدنو: تقرب، تنويل: عطاء.

مسترت،  والفاعل  مضارع  آمل:  وجوبـًا،  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  أرجو:  اإلعراب: 
أن: مصدرية، تدنو: فعل مضارع منصوب بأن وسكنتْ الواو للرضورة، مودهتا: فاعل ومضاف 
إليه وهي من إضافة املصدر إىل فاعله، وما: الواو عاطفة وما نافية، إخال: فعل مضارع وفاعله 
ضمري مسترت وجوبـًا، لدينا: ظرف مكان بمعنى عند متعلق بمحذوف تقديره: كائن خرب مقدم 

ونا مضاف إليه، منك: حال من الضمري املستكن يف اخلرب املحذوف، تنويل: مبتدأ مؤخر.
الشاهد فيه: (وما إخال): حيث ألغاهُ وهو متقدم عىل مفعوليه مع أنه من األفعال القلبية وبذلك 
استدل الكوفيون وتبعهم األخفش، وقيل إهنا ملغـاة لتوسطها بني حرف النفي وما بعده، وأجاب 
البرصيون عن منع اإللغاء وهو متقدم بأن هذا مؤول عىل إضامر ضمري الشأن والتقدير: وما إخاله، 

فيكون هو املفعول األول، واجلملة سدت مسد املفعول الثاين، وحينئذ ال يكون إلغاء وال تعليق.
(٢) هذا البيت أورده أبو متام يف احلامسة، ونسبه إىل بعض الفزاريني، وهو من بحر البسيط.

اللغة: الكاف: يف مثل هذا التعبري اسم بمعنى مثل، ومالك: بزنة كتاب، قوام اليشء وما جيمعه، 
الشيمة: اخللق.

إليه، مضاف  اإلشارة  واسم  ملحذوف،  نعت  مثل،  بمعنى  اسم  كذاك  يف  الكاف:  اإلعراب: 
أو الكاف جارة ملحل اسم اإلشارة واجلار واملجرور متعلق بمحذوف يقع نعتا ملصدر حمذوف يقع 
والتاء  للمجهول  مبني  أدبت:  أدبت،  التأديب  هذا  مثل  تأديبـًا  والتقدير:  ألدبت،  مطلقـًا  مفعوالً 
نائب فاعل، حتى: ابتدائية، صار: فعل ماض ناقص، من خلقي: خرب صار مقدم ومضاف إليه، 
أين: أن واسمها، وجدت: فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب أن، وأنّ وما دخلت عليه يف تأويل 
ا، مالك: مبتدأ، الشيمة: مضاف إليه، األدب: خربه واجلملة سدت مسد  مصدر اسم صار مؤخرً

مفعويل وجد عىل تقدير الم االبتداء.
الكوفيني،  مذهب  وهو  تقدمه،  مع  وجدت  ألغى  حيث  إلخ):  مالك...  فيه: (وجدت  الشاهد 
اإلعامل،  باب  من  وإما  االبتداء،  الم  تقدير  عىل  التعليق  باب  من  أنه  عىل  إما  البرصيون:  وقال 

واملفعول األول ضمري الشأن، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل نصب مفعول ثان.



ـ   ٣٠٨   ـ
م أبو بكر الزبيديُّ وغريهُ ـ إىل جواز إلغاء املتقدم؛ فال  هُ بِعَ وذهب الكوفيون ـ وتَ

حيتاجون إىل تأويل البيتني.
ز اإللغاء) لينبه عىل أن اإللغاء ليس بالزم، بل هو جائز؛  وِّ جَ : (وَ وإنام قال املصنفُ
فحيث جاز اإللغاءُ جاز اإلعاملُ كام تقدم، وهذا بخالف التعليق( فإنه الزم)، وهلذا 

قال: (والتزم التعليق)     
 ( ا زيدٌ قائم) أو (إنِ نَنْتُ مَ فيجب التعليقُ إذا وقع بعد الفعل (ما) النافية، نحو :(ظَ

 M L K Jومثلوا له بقوله تعاىل: نث ،( النافية، نحو: (علمت إنْ زيدٌ قائمٌ
Nمث(١) وقال بعضهم: ليس هذا من باب التعليق يف يشء ؛ ألن رشط التعليق أنه 
ا زيدٌ  لَّطَ العاملُ عىل ما بعده فينصب مفعولني، نحو: (ظننتُ مَ إذا حذف املُعَلق تَسَ
) واآلية: الكريمة ال يتأتى فيها ذلك؛  ا قائامً : (ظننتُ زيدً ) ؛ فلو حذف (ما) لقلتَ قائمٌ
لطْ (تظنون)  عىل (لبثتم) ؛ إذ ال يقال:  تَسَ )  ـ مل يَ لِّق ـ وهو (إنْ ألنك لو حذفتَ املُعَ
(تظنون لبثتم)، هكذا زعم هذا القائل، ولعله خمالف ملـا هو كاملجمع عليه ـ من أنه ال 
يشرتط يف التعليق هذا الرشط الذي ذكره ـ ومتثيل النحويني للتعليق باآلية: الكريمة 
ا يشهد لذلك، وكذلك يعلَّقُ الفعلُ إذا وقع بعده (ال) النافية، نحو: (ظننت  هَ وشبهِ
) أو الم االبتدا، نحو: (ظننتُ لزيد قائم)، أو الم القسم، نحو:  ال زيدٌ قائمٌ وال عمروٌ
ا أحد من النحويني من املعلقات، أو االستفهام، وله  هَ ) ومل يعدَّ نَّ زيدٌ (علمتُ ليَقُومَ

صور ثالث: 
) ؛ الثانية:  مْ أبوكَ هُ ، نحو: (علمت أيُّ األويل: أن يكون أحد املفعولني اسمَ استفهامٍ
)؛ الثالثة: أن تدخل  مْ أبوكَ هِ ا إىل اسمِ استفهام، نحو: (علمتُ غالمُ أَيِّ أن يكون مضافً
لْ زيدٌ قائمٌ  و)؟ (وعلمت هَ رٌ مْ عليه أداة االستفهام، نحو: (علمتُ أزيدٌ عندكَ أمْ عَ

أم عمرو)؟ .
* * *

(١) سورة اإلرساء. اآلية:  ٥٢



ـ   ٣٠٩   ـ
[معاين هذه األفعال]

(١) *** هْ َمَ هتُ ظَنِّ  وَ انٍ  فَ رْ عِ مِ  ـهْلِعِـــلْ مَ تَـزَ لْ ـدٍ مُ احِ وَ ــةٌ لـِ يَ ـدِ تَعْ (ص) 
، كقولك: (علمتُ  تْ إىل مفعولٍ واحدٍ دَّ فَ تَعَ رَ (ش) إذا كانت (علم) بمعنى عَ

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μومنه قوله  تعاىل: نث ، تُهُ فْ رَ ا)  أي: عَ زيدً
تْ إىل مفعولٍ واحدٍ كقولك:  دَّ مَ تَعَ )  بمعنى اتَّـهَ ½مث(٢) وكذلك إذا كانت (ظَنَّ
، ومنه قوله  تعاىل: نث £ ¤     ¥   ¦ بِظَنِنيٍ   مث (٣) أي :  تُهُ َمْ ا)  أي: اهتَّ (ظننتُ زيدً

بمتهم.
(٤) *** لِامَ ا لِعَ مِ مَ ا انْ يَ ؤْ أ الـــرُّ رَ لـِ ـى وَ تَمَ بْلُ انْ نْ قَ ِ مِ ولَنيْ عُ فْ الِبَ مَ طَ (ص) 

كام  املفعولني  إىل  تْ  دَّ تَعَ ـ  املنام  يف  للرؤيا  أي:  ـ  يَّةً  لْمِ حُ  : كانت (رأي)  إذا  (ش) 
) أي:  مِ ، وإىل هذا أشار بقوله: (ولرأ الرؤيا انْ ) املذكورةُ من قبلُ لِمَ تتعد إليهام (عَ
َ عن احللمية  ربَّ عَ بَ لعَلم املتعدية إىل اثنني؛ فَ ا الرؤيا ما نُسِ هَ رُ دَ صْ بْ لرأ التي مَ انْسُ
ا  يَّة، فاملشهور كوهنُ لْمِ ا لغري(رأي): احلُ بام ذكر؛ ألن (الرؤيا)، وإن كانت تقع مصدرً

لمية متعدية إىل اثنني قوله  تعاىل: نث¬  ®  ا هلا، ومثال استعامل رأي : احلُ مصدرً
ا) مجلة يف موضع املفعول الثاين،  ¯ °مث(٥)؛ فالياء مفعول أول، و(أعرص مخرً

وكذلك قوله: 
(٦) *** ، لْـقٌ طَ ي، وَ نـِ قُ رِّ ـؤَ شٍ يُ نـَ ــاالَ أبُو حَ ـ ـــــــةً أَثَ آونَ ، وَ رٌ ــامَّ ــ ـ عَ وَ      

(١) لعلم: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم وعلم مضاف، وعرفان: مضاف إليه، 
وظن: معطوف عىل علم وهو مضاف، وهتمه: مضاف إليه، تعدية: مبتدأ مؤخر، لواحد: 
جار وجمرور متعلق بتعدية، ملتزمة: نعت لتعدية جمرور بكرسة مقدرة عىل آخره لرضورة 

الشعر.
(٢)  سورة النحل. اآلية:  ٧٨

(٣)  سورة االنفطار من اآلية: ٢٤ ، وهي قراءة أيب عمرو والكسائي وابن كثري.
مضاف  والرؤيا:  مضاف   ورأ بالالم  جمـرور  لفظــه  قصد   :رأ جر،  حرف  الالم   :لرأ  (٤)
إليه، انم: فعل أمر، ما: اسم موصول مفعـول به النم، لعلام: جـار وجمرور متعلق بانتمي، طالب: 
ماض  فعل  انتمي:  بانتمي،  متعلق  قبل:  من  إليه،  مضاف  ومفعولني  مضاف  وهو  علم  من  حال 

وفاعله مسترت واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول.
(٥) سورة يوسف. اآلية:  ٣٦

(٦) هذه األبيات لعمرو بن أمحر الباهيل من قصيدة يندب فيها قومه ويبكيهم.=
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*** مـا ا  إذَ تَّـى  حَ ي،  تـِ قَ رفْ ـمْ  اهُ االَأَرَ زَ انْخِ لَ  زَ وانْخَ يْلُ  اللَّ َاىف  جتَ
*** دٍ رْ وِ لـِ ي  ْـرِ جيَ ي  ـالذِ كَ ا  أَنَ ا  الَإذَ الَ بـِ كْ  رِ دْ يُ مْ  ـلَ فَ ؛  آلٍ إلـَى 

فاهلاء وامليم يف (أراهم):  املفعول األول، و(رفقتي) هو املفعول الثاين.
[حذف املفعولني أو أحدمها للدليل] 

(١) *** لِيـلِ دَ بِالَ  ا  نـَ هُ ِـزْ  جتُ الَ  عُولِوَ فْ ِ أَوْ مَ ـولَنيْ عُ فْ طَ مَ ـوَ قُ سُ (ص) 
ا، إال إذا دل دليل  (ش) ال جيوز يف هذا الباب سقوط املفعولني، وال سقوط أحدمهَ
؟) فتقول:  ا قائامً لْ ظننتَ زيدً عىل ذلك. فمثال حذف املفعولني للداللةِ أن يُقال: (هَ
= اللغة: أبو حنش، طلق، عامر، آثال: أعالم رجال، جتايف الليل، وانخزل انخزاال: كناية عن 
وسط  يف  تراه  وما  الرساب  هو  وآل:  قومه،  ألمر  اإلهبام  بعد  والبيان  اخلفاء،  بعد  الظهور 
النهار كأنه ماء وهو ليس بامء، وبالال: عىل وزن كتاب ما تبل به حلقك من املـاء وغريه، 

آونة: مجع أوان مثل زمان وأزمنة، رفقتي: مجع رفيق، لورد: اتيان املـاء. 
مضاف  حنش:  الستة،  األسامء  من  ألنه  الواو  رفعه  وعالمة  مرفوع  مبتدأ  أبو:  اإلعراب: 
ا، واجلملة يف  إليه، يؤرقني: فعل مضارع ومفعوله والنون للوقاية  والفاعل مسترت جوازً
حمل رفع خرب املبتدأ، وطلق وعامر وأثاال: معطوفات عىل أبو حنش، وأثاال: رخم وأصله 

أثالة، وألفه لإلطالق.
أراهم: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت وجوبـًا تقديره: أنا، واهلاء مفعوله األول وامليم 
عالمة اجلمع، رفقتي: مفعوله الثاين ومضاف إليه، حتى: ابتدائية، إذا: ظرف ملـا يستقبل 
وانخزل:  فاعله،  والليل:  ماض،  فعل  جتايف:  زائدة،  وما:  الرشط،  معنى  وفيه  الزمان  من 
الليل،  عىل  يعود  هو  تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله  واحد  ومعناها  جتايف  عىل  معطوف 
انخزاال: منصوب عىل أنه مفعول مطلق ومجلة جتايف فعل الرشط وهو إذا األوىل وجوابه 
حمل  يف  والذي:  جر،  حرف  الكاف  كالذي:  مبتدأ،  وأنا:  فجائية،  وإذا:  الثانية،  إذا  مجلة 
جر، جيري: فعل مضارع وفاعله يعود عىل الذي، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب، لورد: 
متعلق بيجري والمه للتعليل، إىل آل: متعلق بيجري، فلم يدرك: الفاء للعطف، مل يدرك: 
مل جازمة ويدرك فعل مضارع جمزوم، وفاعله يرجع للذي، وبالال: مفعول لقوله يدرك.

الشاهد فيه: (أراهم، رفقتي): حيث نصب أر التي هي من الرؤيا مناما مفعولني مثل 
(علم) نحو : علمت زيدا أخاك.

ا تقديره:  (١) ال: ناهية، جتز: فعـل مضارع جمـزوم بال الناهية، وفاعله ضمري مسترت وجوبً
أنت، هنا: ظرف مكان متعلق بتجــز، بال دليل: الباء حرف جر، وال بمعنى غري، سقوط: 

مفعول لتجز، وسقوط مضاف، ومفعولني: مضاف إليه، أو مفعول: معطوف عليه.
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عليهام،  قبلهام  ما  لداللة  املفعولني  فحذفت   ،( قائامً ا  زيدً (ظننت  التقدير:  (ظننت)، 

ومنه قوله: 
(١) *** ــنَّةِ ــةِ سُ ـابٍ أمْ بِأيَّ :كتــَ ؟بـِأيِّ ـبُ سَ ْ يلَّ وحتَ ا عَ ارً م عَ بَّهُ  حُ تَرَ

ا عيل)  ) فحذف املفعولني ـ ومها: (حبهم)، (وعارً ا عيلَّ أي :(وحتسب حبهم عارً
ا  أحدً ظننتَ  يقال: (هل  أن  للداللة  ا  أحدمهِ حذف  ومثال  عليهام،  قبلهام  ما  لداللة  ـ 
عليه،  للداللة  الثاين  فتحذف  قائامً  ا  زيدً ظننتُ  أي:  ا)  زيدً (ظننتُ  فتقول:  )؟  قائامً

ومنه قوله:  
(٢) *** ه ـ ريْ لتِ ـ فَال تظُني غَ دْ نَزَ مِولَقَ رَ ــبِّ املُكْ ــي بمنزلةِ املُحَ نـِّ مِ

(١) البيت للكميت بن زيد األسدي يمدح به آل بيت رسول اهللا :
اللغة: تر حبهم: رأ هنا من الرأي : وهو االعتقاد، مثل: أن تقول: رأ القايض كذا، 
عارا: العار كل خصلة تلحق بصاحبها عيبًا ومذمة، وتقول:  عريته كذا وال تقول:  عريته 

بكذا، فهو يتعد إىل املفعولني بنفسه، وحتسب: أي :تظن.
اإلعراب: بأي :جار وجمرور متعلق برت، وحذف نظريه من حتسب، وأي :استفهامية هلا 
ـة: بتشديد الياء  الصدارة فلذا قدمت عىل العامل، وكتاب: مضاف إليه، أم: عاطفة، وبأيَّ
متعلق برت، وبأية: مضاف وسنة: مضاف إليه، وتر: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت 
وجوبا تقديره أنت، حبهم: حب مفعول أول لرت وهم: مضاف إليه، عارا: مفعول ثان، 
: جار وجمرور  سواء أجعلت رأ اعتقادية أم علمية، وجيوز عىل األول جعله حاال، عيلَّ
متعلق بعار أو بمحذوف، وحتسب: الواو عاطفة، وحتسب: فعل مضارع وفاعله ضمري 

ه حمذوفان يدل عليهام الكالم السابق. ا تقديره أنت، ومفعوالً مسترت وجوبً
ا، لداللة ما قبلهام عليهام وهو  الشاهد فيه: (وحتسب): حيث حذف منه املفعولني اختصارً

جائز بال خالف.                      
(٢) البيت لعنرتة بن شداد العبيس .

اللغة: املحب: اسم مفعول وهو القياس، ولكنه قليل يف االستعامل.
املعنى: أنت عندي بمنزلة املحب املكرم، فال تَظُنِّي غري ذلك.

اإلعراب: ولقد: الواو للقسم، والالم للتأكيد، وقد: حرف حتقيق نزلت: فعل وفاعل. فال: ناهية، 
غري  غريه:  فاعل،  املخاطبة  وياء  اخلمسة،  األفعال  من  ألنه  النون  بحذف  جمزوم  مضارع  تظني: 
مفعول أول لتظني وهو مضاف وضمري الغائب مضاف إليه، واملفعول الثاين حمذوف، مني: جار 

وجمرور، بمنزلة: جار وجمرور، ومنزلة مضاف واملحب مضاف إليه، واملكرم نعت له. 
ا .  الشاهد فيه: (فال تظني غريه): حيث حذف املفعول الثاين اختصارً
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املفعول  هو  ا)  و(واقعً األول،  املفعول  هو  فـ(غريه)  ا)  واقعً غريه  تظني  أي: (فال 

الثاين، وهذا الذي ذكره املصنف هو الصحيح من مذاهب النحويني.
زْ ال فيهام  وال يف أحدمها؛ فال تقول: (ظننت)،  ُ فإن مل يدل دليل عىل احلذف مل جيَ

.( ا قائامً ) تريد (ظننتُ زيدً ا)، وال (ظننتُ قائامً وال  (ظننتُ زيدً
[إجراء القول جمر الظن] 

(ص)
(١) *** يلِ ) إنْ وَ ـلْ (تقـولُ عَ تَظُنُّ اجْ ـلِوكَ صِ نْفَ يَ لَـمْ  وَ هِ  بـِ ــا  مً هَ تَفْ سْ مُ
(٢) *** ل مَ ، أوْ عَ فٍ ظَرْ ، أو كَ فٍ ريْ ظَرْ لبِغَ تَمَ ْ لْتَ حيُ إنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَ وَ

 ،( منطلقٌ عمرو   : زيدٌ (قال  نحو:  حتكى،  أن  مجلة  بعده  وقعت  إذا  شأنه  القول 
) لكن اجلملة بعده يف موضع نصب عىل املفعولية. و(تقولُ :زيدٌ منطلقٌ

 ،( تنصبهام (ظنَّ كام  مفعولني،  واخلرب  املبتدأَ  فينصب  الظن؛   ر جمُ إجراؤه  وجيوز 
أنه  ـ  العرب  عامة  مذهب  وهو  ـ  أحدمها  مذهبني؛  ذلك  يف  للعرب  أن  واملشهور 
ذكرها  التي  وهي  أربعة،  ـ  املصنف  ذكرها  ـ  برشوط  إال  الظنِّ   جمر القولُ    ْرَ جيُ ال 

عامة النحويني: 
ا.  األول: أن يكون الفعلُ مضارعً

(تقول)  فإن  تقول)  (اجعل  بقوله:  أشار  وإليهام  للمخاطب،  يكون  أن  الثاين: 
مضارع، وهو للمخاطب . 

ا تقديره: أنت،  (١) وكتظن: جار وجمرور متعلق باجعل، اجعل: فعل أمر وفاعله مسترت وجوبً
تقول: قصد لفظه مفعول به الجعل، إن: رشطية، وىل: فعــل مـاض، فعل الشــرط وفاعله مسترت 
ا: مفعول به لوىل، به: جار وجمرور يف موضع نائب فاعل ملستفهم ؛ ألنه اسم  تقديره: هو، مستفهمً
فعل مضارع جمزوم  حرف نفي وجزم وقلب، ينفصل:  الواو للحال، ومل:  مفعول، ومل ينفصل: 
ا تقديره:  بلم وعالمة جزمه السكون وحرك بالكرس من أجل الروي والفاعل ضمري مسترت جوازً

هو يعود إىل تقول، ومجلة مل ينفصل وفاعله يف حمل نصب حال.
مضاف إليه  جار وجمرور متعلق بينفصل يف البيت السابق، وغري مضاف، وظرف:   (٢)بغري: 
أو: عاطفة، كظرف: الكاف بمعنى مثل معطوف عىل غري والكاف مضاف، ظرف: مضاف إليه، 
أو: عاطفة، عمل: معطوف عىل غري، وإن: رشطية، ببعض: جار وجمرور متعلق بفصلت اآليت، 
فعل مضارع  فعل الرشط والتاء فاعل، حيتمل:  مضاف إليه، فصلت:  وبعض مضاف، وذي: 

مبني للمجهول جمزوم بالسكون جواب الرشط ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه تقديره: هو.



ـ   ٣١٣   ـ
به).  مستفهام  ويل  (إن  بقوله:  أشار  وإليه  باستفهام،  ا  مسبوقً يكون  أن  الثالث: 
وال  ظرف،  بغري  ـ  والفعل  االستفهام  بني  أي:  ـ  بينهام  يفصلَ  ال  أن  الرابع: 
بقوله:  املراد  هو  وهذا  يرض،  مل  بأحدها  فصل  فإن   ، الفعلِ معمول  وال  جمرور، 

(ومل ينفصل بغري ظرف.... إىل آخره).
مفعول  ا:  فعمرً ا)؛  منطلقً ا  عمرً (أتقولُ  قولك:  الرشوط  فيه  اجتمعت  ما  فمثال   

ا: مفعول ثان، ومنه قوله: أول، ومنطلقً
(١) *** امَ اسِ وَ الرَّ لُصَ  القُ تقولُ  تَى  ـامَ مَ ـاسِ ـمٍ وقَ ـاسِ ـلْـنَ أُمَّ قَ ْمِ حيَ

القولُ  ينصبِ  مل   ( منطلقٌ و  عمرٌ  : زيدٌ (قال  نحو:  مضارع،  غري  الفعل  كان  فلو 
عمرو   : زيدٌ (يقولُ  نحو:  تاء،  بغري  ا  مضارعً كان  إن  وكذلك  هؤالء،  عند  مفعولني 
سبق  أو   ( منطلقٌ عمرو  تقول  (أنتَ  نحو:  باستفهام،  ا  مسبوقً يكن  مل  أو   ( منطلقٌ
(أأنت  نحو:  له،  معمول  وال  وجمرور،  جار  وال  ظرف،  بغري  فصل  ولكن  باستفهام 
ا منطلقًا؟)،  ندك تقول: زيدً ، نحو: (أعِ ؟) فإن فصل بأحدها مل يرضَ نطلقٌ دٌ مُ يْ : زَ تقولُ

ا)، ومنه قوله: ا تقول منطلقً ا)، و(أعمرً ا منطلقً و(أيف الدار تقول زيدً
(٢) *** ــي لُـــؤي نـِ قُولُ بَ ــاالً تَ هَّ ا؟أَجُ لينـَ ـاهِ تَجَ ، أَمْ مُ ـرُ أبِيـكَ مْ لعَ

(١) البيت هلدبة بن اخلرشم العذري.
رٍ مجع قلوص، وهي الشـابة الفتية، أو هي ما يركب من  ــرُ عىل وزن كتب وسُ القلص:  اللغة: 
املرسعات يف سريهن، مأخوذ من الرسيم، وهـو ضـرب من سري اإلبل،  إناث اإلبل، الرواسم: 

أم قاسم: كنية امرأة، وهي أخت زياد بن زيد العذري.
بْنَ مني من أحب أو حيملنه إىل؟ املعنى: متى تظن املرسعات يقرِّ

فعل  عىل السكون يف حمل نصب عىل الظرفية لتقول، تقول:  اسم استفهام مبني  متى:  اإلعراب: 
مضارع وفاعله مسترت تقديره أنت، القلص: مفعول أول لتقول، الرواسام: نعت للقلص، حيملن: 
مفعول به ليحملن، وهو   : مضارع ونون اإلناث فاعل، واجلملة يف حمل نصب مفعول ثان، أمَّ

مضاف وقاسم: مضاف إليه وقاسام: معطوف عىل أم قاسم.
ألهنا بمعنى تظن وهي  حيث نصبت تقول مفعولني ؛  (تقول القلص ..حيملن):  فيه:  الشاهد 

مستوفية للرشوط األربعة.
(٢) البيت للكميت األسدي من شعراء مرض، يمدح هبا قبيلة مرض، ويفضلهم عىل أهل اليمن.

ال مجع جاهل .وهو غري العامل، بنو لؤي: يراد هبم مجهور قريش ألن أكثرهم  هَّ ينتهي نسبه إىل لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض وهو أبو قريش، متجاهلينا املتجاهل اللغة: أجهاال: الجُ
من يدعي اجلهل أو يتصنعه وهو ليس كذلك.

أتظن قريشـًا جاهلني حني استعملوا يف واليتهم أهل اليمن وفضلوهم عىل املرضيني  املعنى: 
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: مفعول ثان. فـبني لؤي: مفعول أول، وجهاالً

وإذا اجتمعت الرشوط املذكورة جاز نصب املبتدأ واخلرب مفعولني لتقول، نحو: 
 .( دٌ منطلقٌ امَ عىل احلكاية، نحو :(أَتَقول زيْ هُ عُ فْ ا) وجاز رَ ا منطلقً (أتقول زيدً

(ص)
(١) *** ـــا ـقً طْلَ ظَنٍّ مُ لُ كَ وْ يَ الْقَ رِ ـا)وأُجْ قً فِ شْ ا مُ لْ ذَ ، نحو: (قُ يْمٍ لَ نْدَ سُ عِ

ون القولَ  رُ يُجْ ليْم؛ فَ (ش) أشار إىل املذهب الثاين للعرب يف القول، وهو مذهب سُ
مضارع،  غري  أم  ا،  مضارعً كان  سواء  أي:  ا،  مطلقً املفعولني،  نصب  يف  الظنِّ    ْرَ جمُ
ف(ذا)  ا)  مشفقً ذا  (قل  نحو:  وذلك  توجد،  ملْ  أمْ  املذكورة،  الرشوط  فيه  تْ  دَ جِ وُ

ا) مفعول ثان، ومن ذلك قوله:  مفعول أول، و(مشفقً
(٢)

*** طِينَا فَ ــالً  جُ رَ ـتُ  نـْ وكُ التْ  إســرائينــاقَ اهللاِ  ــرُ  مْ لعَ ا  ذَ هــَ
، و(إرسائينا) مفعول ثان. فـ(هذا): مفعول أول لقالتْ

أم تظنهم عاملني بحقائق األمور غري غافلني عام جيب أن يفعل ولكنهم يتصنعون اجلهل ملـآرب 
يف أنفسهم؟

: مفعول ثان مقدم عىل عامله، تقول: فعل مضارع  اإلعراب: أجهاال: اهلمزة لالستفهام وجهاالً
والفاعل ضمري مسترت، بني: مفعول أول، لؤي: مضاف إليه، الالم: لالبتداء عمر: مبتدأ، أبيك: 
مضاف إليه جمرور بالياء وأبى مضاف والكاف مضاف إليه، أم: حرف عطف وهي معادلة للهمزة 
مجع متجاهل معطوف عىل جهاالً منصوب وعالمة النصب الياء ألنه  يف االستفهام، متجاهلينا: 

مجع مذكر سامل، واأللف لإلطالق.
الشاهد فيه: (أجهاالً تقول): حيث فصل فيه بني االستفهام والفعل بمعموله وهو جائز.         

متعلق  وجمرور  جار   : ظَنَّ كَ فاعل،  نائب  القول:  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  أجري:    (١)
بمحذوف حال من القول، مطلقا: حال ثان من القول، عند: ظرف متعلق بأجري، وعند مضاف، 
ا تقديره: أنت،  وسليم: مضاف إليه، نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، قل: فعل أمر وفاعله مسترت وجوبً

ا: مفعول ثان. ذا: مفعول أول لقل، مشفقً
(٢) البيت ألعرايب صاد ضبا فلام وصل به ألهله قالت : امرأته هذا لعمر اهللا إرسائيل.

اللغة: فطينا: من الفطنة هي الفهم، إرسائينا: لغة يف إرسائيل أي :هو ما مسخ من بني إرسائيل.
والتاء  ماض  فعل  كان  للحال،  الواو  وكنت:  للتأنيث،  والتاء  ماض  فعل  قال  قالت:  اإلعراب: 
اسمها، رجال: خربه. فطينا؛ صفة لرجل واجلملة يف حمل نصب حال، هذا: مفعول أول لقالت، 
مى وعمر مضاف  بمعنى ظنت، لعمر: الالم البتداء، عمر: مبتدأ وخربه حمذوف وجوبا تقديره قَسَ
الثاين،  واملفعول  األول  املفعول  بني  معرتضة  هلا  حمل  ال  واخلرب  املبتدأ  ومجلة  إليه،  مضاف  واهللا 

إرسائينا: مفعول ثان لقالت.
الشاهد فيه: (قالت): حيث أجر القول جمر الظن يف نصب مفعولني مع أنَّه مل تتوافر الرشوط،, 

وهذا عىل مذهب سليم.



ـ   ٣١٥   ـ

أعلم وأر
[األفعال التي تنصب ثالث مفاعيل]

(ص)
(١) *** ـا لِمَ عَ وَ  :أ رَ ثَـالثَـــةٍ  ـى  ـاإلــَ لَمَ أَعْ  وَ ا أَرَ ارَ ا صَ ا، إذَ وْ عـدَّ  

 من األفعال إىل ثالثة مفاعيل؛ فذكر سبعةَ  (ش) أشار هبذا الفصل إىل ما يتعدَّ
انِ  يَ أفعال، ومنها: (أعلم، وأر) فذكر أن أصلهام (علم، ورأي): وأهنام باهلمزة يتعدَّ
نحو:  مفعولني،  إىل  انِ  يَ يتعدَّ كانا  عليهام  اهلمزة  دخول  قبل  ألهنام  مفاعيل؛  ثالثة  إىل 
النقلِ  مهزةُ  عليهام  دخلت  فلام  أخاك)  ا  بكرً خالد   رأ و  ا،  منطلقً ا  مرً عَ دٌ  يْ زَ لِمَ  (عَ
زادهتُام مفعوالً ثالثًا، وهو الذي كان فاعالً قبل دخول اهلمزة، وذلك، نحو: (أعلمتُ 
أول،  مفعول  ا:  وخالدً ا،  فزيدً أخاك)؛  ا  بكرً ا  خالدً و(أريتُ  ا)  منطلقً ا  عمرً ا  زيدً

لم زيد، ورأ خالد ).  هو الذي كان فاعالً حني قلت: (عَ
، فإن كان الفعلُ قبل  ُ ما كان فاعالً مفعوالً ريِّ وهذا هو شأن اهلمزة، وهو: أهنا تُصَ
ا) ، نحو: (خرج زيد، وأخرجت زيدً ا إىل واحدٍ ا صار بعد دخوهلا متعديً دخوهلا الزمً
  ( بَّةً دٌ جُ يْ ا إىل اثنني، نحو : (لبِسَ زَ ا إىل واحدٍ صار بعد دخوهلا متعديً وإن كان متعديً
ا  ا إىل اثنني صار متعديً ) وسيأيت الكالم عليه، وإن كان متعديً بَّةً ا جُ فتقول: (ألبستُ زيدً

. (أعلم، وأر) إىل ثالثة، كام تقدم يف
* * *

معطوف عليه،  مفعول مقدم لعدوا، وعلام:   :جار وجمرور متعلق بعدوا، رأ ثالثة:  إىل   (١)
عدوا: فعل وفاعل، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط صار: فعل ماض ناقص وألف االثنني اسمه، 
واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها،   ، معطوف عىل أر أر: قصد لفظه خرب صار، وأعلام: 
 وعلم .أر وهي فعل الرشط، واجلواب حمذوف يدل عليه سابق الكالم، املعنى: إذا صار رأ

وأعلم عدومها إىل ثالثة مفاعيل.



ـ   ٣١٦   ـ
[أحكام املفعولني الثاين والثالث]

(١) *** ـا قَ طْلَ ـتُ مُ لِمْ ـويلَ عَ عُ ا ملَِفْ مَ ـاوَ ققِّ احُ ثِ أيضً الثُـالـِ للِثّـانِ وَ (ص) 
ثبت  ما   (وأر (أعلم،  مفاعيل  من  والثالث  الثاين  للمفعول  يثبت  أي:  (ش) 
ا يف األصل، ومن جواز اإللغاء والتعليق  ملفعويل (علم، ورأي): من كوهنام مبتدأً وخربً
بالنسبة إليهام، ومن جواز حذفهام أو حذف أحدمها إذا دل عىل ذلك دليل، ومثال ذلك 
) فالثاين والثالث من هذه املفاعيل أصلهام املبتدأ واخلربـ ومها  ا قائامً ا عمرً (أعلمت زيدً
( ا قائمٌ و أعلمت زيدً رٌ مْ ) ـ وجيوز إلغاء العامل بالنسبة إليهام، نحو: (عَ (عمرو قائمٌ
مبتدأ،  و(الربكة):  أول،  مفعول  فـ(نا)   ( األكابرِ مع  اهللاُ  نَا  لَمَ أعَ (الربكةُ  قوهلم:  ومنه 
نَا  و(مع األكابر) ظرف يف موضع اخلرب، ومها اللذان كانا مفعولني، واألصل: (أعلمَ
 ( قائمٌ لعمرو  ا  زيدً (أعلمتُ  فتقول:  عنهام؛  التعليق  وجيوز   ،( األكابرِ مع  الربكةَ  اهللاَُّ 
(أعلمتُ  فتقول:  ؟  قائامً ا  عمرً ا  أحدً أعلمت  هل  يقال:  أن  للداللة:  حذفهام  ومثال 
ا) ا عمرً ا)، ومثال حذف أحدمها للداللة أن تقول يف هذه الصورة: (أعلمتُ زيدً زيدً

.( ا قائامً ) أي :(عمرً ا قائامً )، أو (أعلمتُ زيدً أي :(قائامً
(٢) *** ـال احـدٍ بـِ ـوَ ـا لـِ يَ ـدَّ إنْ تَعَ ـالَوَ صَّ ـهِ تَوَ نَيْــنِ بـِ ـالثْ زٍ فَ ْ مهَ (ص)  

ومفعويل  ما،  صلة  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  ملفعويل:  مبتدأ،  موصول  اسم  ما:    (١)
للثان:  الصلة،  يف  الضمري  من  حال  ا:  مطلقً لفظه:  إليه،قصد  مضاف  علمت:  مضاف، 
لفعل  مطلق  مفعول  ا:  أيضً عليه،  معطوف  اآليت،والثالث:  بحقق  متعلق  وجمرور  جار 
يعود  هو  تقديره:  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  ماض  فعل  قا:  قّ حُ حمذوف، 

إىل ما املوصولة الواقعة مبتدأ، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
جار وجمرور  فعل ماض فعل الرشط، وألف االثنني فاعل، لواحد:  رشطية، تعديا:   (٢)وإن: 
الباء حرف جر، وال بمعنى غري جمرور بالباء وقد ظهر إعرابه عىل  مهز:  متعلق بقوله تعديا، بال 
ما بعده بطريق العارية واجلار واملجرور متعلق بتعديا، وال: مضاف، ومهز: مضاف إليه، فالثنني: 
جار وجمرور متعلق  به:  جار وجمرور متعلق بتوصال،  الفاء واقعة يف جواب الرشط، الثنني: 
أنت، واأللف مبدلة من نون التوكيد  فعل أمر وفاعله ضمري مسترت تقديره:  بتوصال، توصال: 
 اخلفيفة، وجيوز أن يكون توصالً فعالً ماضيًا مبنيـٍا للمعلوم واأللف ضمري االثنني عائد إىل رأ

وعلم وهو فاعل.



ـ   ٣١٧   ـ
(١) *** ا سَ نَيْ كَ ثَاينِ اثْ ام كَ اوالثَّانِ منهُ تِسَ مٍ ذُو ائْ كْ وَ بِهِ يف كلِّ حُ هُ فَ

ثالثة  إىل  تعديا  النقل  مهزة  عليهام  دخلت  إذا  وعلم)   ، (رأي  أن   تقدم  (ش) 
قبل  كانا  إذا  احلكم  هذا  هلام  يثبت  إنام  أنه  إىل  البيتني  هذين  يف  وأشار  مفاعيل، 
إذا  كام  واحد   إىل  يتعديان  اهلمزة  قبل  كانا  إذا  وأما  مفعولني،  إىل  يتعديان  اهلمزة 
 ، فَ رَ عَ بمعنى   ( لِمَ (عَ و  ا)  عمرً زيدٌ   أ (رَ نحو:   ، َ أبْرصَ بمعنى  (رأي):  كانت 
يْتُ  (أَرَ نحو:  مفعولني،  إىل  اهلمزة  بعد  يتعديان  فإهنام    ( احلقَّ  دٌ  يْ زَ لِمَ  (عَ نحو: 
من  الثاين  كاملفعول  املفعولني  هذين  من  والثاين   ( احلقَّ ا  زيدً (أعلمت  و  ا)  عمرً ا  زيدً
ا):  درمهً ا  زيدً (وأعطيتُ  و   ( بَّةً جُ ا  دً يْ زَ وتُ  سَ (كَ نحو:  وأعطى)،  (كسا،  مفعويل 
(زيد  تقول:  ال  كام   ، احلقُّ زيدٌ   : تقول  فال  األول؛  عن  به  اإلخبار  يصح  ال  كونه  يف 
درهم)، ويف كونه جيوز حذفه مع األول، وحذف الثاين وإبقاء األول، وحذف األول 
، وأعطيت)، ومنه. وإبقاء الثاين، وإن مل يدل عىل ذلك دليل، فمثال حذفهام: (أعلمتُ

قوله تعاىل: نثz y x wمث(٢) ومثال حذف الثاين وإبقاء األول  (أعلمتُ 
ا) ومنه قوله  تعاىل: نثW  V U Tمث (٣)ومثال  ا، وأعطيت زيدً زيدً
ا( ومنه قوله  تعاىل:  ، وأعطيتُ درمهً حذف األول وإبقاء الثاين، نحو : (أعلمتُ احلقَّ
نث i h g f e d cمث (٤) وهذا معنى قوله: والثاين منهام  

إىل آخر البيت.

اخلرب  يف  املسترت  الضمري  صاحبه  حال  بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  ومنهام:  مبتدأ،  الثان:   (١)
اآليت كثاين: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، وثاين مضاف، واثني: مضاف إليه، واثني: 
مضاف، كسا: قصد لفظه مضاف إليه، فهو: مبتدأ، به: جار وجمرور متعلق بائتسا اآليت، يف كل: 
مضاف،  وهو  املبتدأ،  خرب  ذو:  إليه،  مضاف  وحكم:  مضاف،  وكل  بائتسا،  متعلق  وجمرور  جار 
وائتسا: مضاف إليه،وأصله ممدود وقرص لرضورة الشعر. واالئتساء أصله بمعنى االقتداء، واملراد 

به هنا: أنه مثله يف كل حكم.
(٢)سورة الليل. اآلية: ٥.

(٣) سورة الضحى. اآلية: ٥.

(٤)  سورة التوبة. اآلية: ٢٩.



ـ   ٣١٨   ـ
[ما يعمل عمل أعلم وأر]

(١) *** ا ربَ أَخْ بَّا  نَ ــابِقِ  السَّ   كأرَ بَّـراوَ اكَ خَ ـذَ بَـأ، كَ ، أنْ ثَ ـدَّ حَ (ص) 
ذكر  وسبق   ، سبعةً مفاعيل  ثالثة  إىل  املتعدية  األفعال  عدَّ  املصنف  أن  مَ  تقدَّ (ش) 
ا  (أعلم، وأر) وذكر يف هذا البيت اخلمسة الباقية، وهي :(نبَّأ) كقولك: (نبَّأت زيدً

) ومنه قوله:  ا قائامً عمرً
(٢) *** اـ هَ مِ ـ  والسفاهةُ كاسْ ةَ عَ رْ بّئتُ زُ ـارنُ بَ األشعَ ي إلـيَّ غـَرائـِ ْـدِ  هيُ

ا) ومنه قوله:  ا أخاك منطلقً و(أخرب) كقولك: (أخربتُ زيدً
(٣) *** ا نِفً دَ تِنِي  ربِ أُخْ إذا  ـ  عليكِ  ي؟وما  ودِينـِ اـ  أن تَعُ لُكِ يومَ عْ ابَ بَ وغَ

(١) وكأر: الواو عاطفة واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، السابق: صفة ألر، نبأ: 
ث، أنبأ: معطوفات عىل نبأ بحرف عاطف حمذوف، كذاك:  قصد لفظه مبتدأ مؤخر، أخربا، حدّ
الكاف حرف جر، وذا: اسم إشارة يف حمل جر بالكاف والكاف حرف خطاب، واجلار واملجرور 

ا: قصد لفظه مبتدأ مؤخر. ربَّ متعلق بمحذوف خرب مقدم، خَ
(٢) البيت للنابغة الذبياين من قصيدة هيجو هبا زرعة بن عمرو بن خويلد. وكان قد أشار زرعة 
مَّ علم  عىل النابغة بأن حيمل قومه عىل معاداة بني أسد وترك حمالفتهم فأبى النابغة ملا فيه من الغدر ثُ

النابغة أن زرعة يتوعده فقال هذه القصيدة.
عىل  إال  يطلق  ال  النبأ  ألن  اخلرب؛  من  أخص  النبأ  إن  ويقال:  كاخلرب،  والنبأ  أخربت،  نبئت:  اللغة: 
كل ماله شأن وخطر من األخبار، والسفاهة كاسمها: السفاهة: الطيش وخفة األحالم والسفاهة 

يف معناها قبح كام أن اسمها قبيح، وغرائب: مجع غريبة وأراد هبا ما ال يعهد مثله.
والسـفاهة  ثان،  مفعول  زرعة  األول،  املفعول  وهو  فاعل  ونائب  ماض  فعل  نبئت:  اإلعراب: 
مضارع  فعل  هيدي:  حال،  نصب  حمل  يف  وخرب  مبتدأ  من  مجلة  بعده  وما  للحال  الواو  كاسمها: 
بيهدي،  متعلق  وجمرور  جار  إيل:  لنُبِّىء،  ثالث  مفعول  نصب  حمل  يف  واجلملة  مسترت  والفاعل 

غرائب: مفعول به ليهدي، وغرائب مضاف، واألشعار مضاف إليه.
الشاهد فيه: (نبئت زرعة.. هيدي): حيث أعمل، نبأ: يف مفاعيل ثالثة، األول نائب الفاعل والثاين 

زرعة والثالث مجلة هيدي املكونة من الفعل والفاعل واملفعول.
(٣) البيت لرجل من بني كالب.

الذي  املالزم  املرض  وهو  نف  الدَّ من  وصف  وهو  العشق،  مرض  الزمه  الذي  هو  الدنف  اللغة: 
ينهك القو، البعل: الزوج، أن تعوديني: العيادة زيارة املريض خاصة وال تقال يف زيارة غريه.

اإلعراب: ما: اسم استفهام مبتدأ، عليك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، إذا: ظرف 
تضمن معنى الرشط، أخربتني: فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل وهو املفعول األول، 
والنون للوقاية . والياء مفعول ثان، دنفـًا: مفعول ثالث واجلملة من الفعل وفاعله ومفعوالته الثالثة=



ـ   ٣١٩   ـ
) ومنه قوله:  ا مقيامً ا بكرً دثتُ زيدً ث) كقولك: (حَ و(حدَّ

(١) *** نْ فمَ  ، أَلُونَ تُسْ ما  تُمْ  نَعْ مَ ؟أوْ  الـوالءُ علينـَا  لـهُ  وهُ  تُمُ ثْ ـدِّ حُ
ا) ومنه قوله:  ا مسافرً بَأتُ عبدَ اهللا زيدً و (أنبأ) كقولك: (أنْ

(٢) *** ــهُ لُ أَبْ وملْ  ـا  قيســً بِئْـــتُ  نْ يـرَ أهـلِ الـيمنْوأُ ـوا خَ مُ عَ ـا زَ مَ كَ
والفاعل الفعل  من  مجلة  بعده  وما  للحال  الواو  بعلك:  وغاب  إليها،  إذا  بإضافة  جر  حمل  يف   =
دْ غاب بعلك، وجيوز أن تكون الواو للعطف واجلملة  يف حمل نصب حال وهي عىل تقدير قد أي :قَ
يف حمل جر بالعطف عىل مجلة أخربتني دنفا املجرورة حمال بإضافة إذا إليها، يوما: ظرف منصوب
أن تعوديني: يف تأويل مصدر جمرور بفي حمذوفة والتقدير يف عياديت، وحذف حرف اجلر هنا مقيس،

واجلار واملجرور متعلق بخرب املبتدأ.
ا): حيث أعمل أخرب يف ثالثة مفاعيل: أحدها نائب الفاعل، وثانيها  الشاهد فيه: (أخربتني دنفً

ا. ياء املتكلم ثالثها دنفً
(١) البيت للحارث بن حلزة اليشكري من معلقته املشهورة. 

واملساواة  واإلخاء  النصفة  من  لنا  تعطوه  أن  نسألكم  ما  عنا  منعتم  أي:  تسألون  ما  منعتم  اللغة: 
فألي يشء كان ذلك منكم مع ما تعلمون من عزنا ومنعتنا، فمن حدثتموه له علينا الوالء أي : من 
هذا الذي بلغكم أن قد صار له علينا الغلبة يف سالف الدهر فحدثتكم أنفسكم أن تكونوا مثله، 

واالستفهام بمعنى النفي. املعنى: مل يكن ألحد علينا الغلبة يف سالف الدهر فتكونون مثله.
مبني  فعل  من  مجلة  تسألون:  ملنع،  به  مفعول  موصول  اسم  ما:  وفاعل،  فعل  منعتم  اإلعراب: 
مبتدأ،  استفهام  اسم  فمن:  املوصول،  صلة  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال  فاعل  ونائب  للمجهول 
حدثتموه: حدث فعل ماض مبني للمجهول والتـاء نائب فاعــل، واهلــاء مفعــول ثان واجلـملة 
واجلــملة  مؤخر  مبتدأ  الوالء:  مقدم،  خرب  بمحذوف  يتعلقان  علينا:  له  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف 

يف حمل نصب مفعول ثالث حلدث.
نائب  األول  مفاعيل  ثالثة  يف  حدث  أعمل  حيث  الوالء):  علينا  له  (حدثتموه..  فيه:  الشاهد 

الفاعل والثاين هاء الغائب والثالث اجلملة املكونة من له علينا الوالء.
(٢)البيت لألعشى ميمون بن قيس من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب.

اللغة: مل أبله: مل أختربه.
ثان، مفعول  ا:  قيسً األول،  املفعول  وهو  فاعل  ونائب  للمجهول  مبني  فعل  وأنبئت:  اإلعراب: 

ا ومفعول  ومل أبله: الواو للحال وما بعده مجلة من فعل مضارع جمزوم وفاعله ضمري مسترت وجوبً
به يف حمل نصب حال، كام: الكاف حرف جر، وما اسم موصول جمرورة املحل بالكاف، ويصح 
أن تكون مصدرية وعىل األول فجملة، زعموا: ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، وعىل الثاين 
تكون ما وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بالكاف، خري: مفعول ثالث ألنبئت وهو مضاف 

وأهل: مضاف إليه، اليمن: مضاف إليه جمرور بالكرسة الظاهرة وسكن ألجل الوقف.
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ا غائبًا) ومنه قوله:   ا عمرً تُ زيدً ) كقولك: (خربّ ربَّ و(خَ

(١) *** ةً ريضَ مَ يمِ  مِ الغَ اءَ  ودَ سَ تُ  ربِّ خُ ي بمصـرَ أَعودُهاوَ لـِ بلْتُ مِن أَهْ أَقْ فَ
 تارة تتعد (أر) ألنه تقدم يف هذا الباب أن (السابق وكأر) :وإنام قال املصنف
إىل ثالثة مفاعيل، وتارة تتعد إىل اثنني، وكام قد ذكر أوالً (أر)املتعدية إىل ثالثة؛ 
فنّبَّه عىل أن هذه األفعال اخلمسة مثلُ (أر) السابقة، وهي املتعدية إىل ثالثة، ال مثل 

(أر) املتأخرة، وهي املتعدية إىل اثنني.
                   * * *

= الشاهد فيه: (وأنبئت قيسا ... خري أهل اليمن): حيث أعمل أنبأ يف مفاعيل ثالثة: األول: تاء 
ا، والثالث قوله: خري أهل اليمن. يْسً املتكلم الواقعة نائب فاعل، والثاين قوله: قَ

(١) البيت للعوام بن عقبة بن كعب بن زهري .
اللغة: الغميم: اسم موضع يف بالد احلجاز، أعودها: أي: أزورها.

اإلعراب: خربت: فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل وهو املفعول األول، سوداء: مفعول 
فأقبلت فعل وفاعل  مفعول ثالث خلربت.  مضاف إليه، مريضة:  ثان وهو مضاف والغميم: 
من أهيل: جار وجمرور متعلق بأقبل، بمرص: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة أو حال من أهل 
املضاف إىل ياء املتكلم، أعودها: أعود فعل مضارع، فاعله ضمري مسترت تقديره: أنا واهلا مفعول به 

واجلملة يف حمل نصب حال من التاء يف أقبلت.
والشاهد فيه: (وخربت سوداء الغميم مريضة): حيث أعمل خربِّ يف ثالثة مفاعيل: األول: تاء 

املتكلم الواقعة نائب فاعل، والثاين: سوداء، والثالث: مريضة.
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أسـئلة ومترينات
، املفعولني  واذكر   ، واخلرب  املبتدأ  أصلُهام  مفعولني  تنصب  التى  األفعال  عني   -  ١

ىف اآليات الكريمة اآلتية :
قال تعاىل : نث    Ð Ï Î Í Ìمث   [األنفال :٢٥] ، نث 4 5 
 K      J         I  H G F 6 7 8 9: مث  [الكهف : ٩٩] ، نث
 [  Z  YX  W  V  U  T   S  R  Q  P    O  N  M  L

\  مث  [النور : ٣٩] ، نث Ì Ë Ê É È Ç  Æ مث  [املعارج ٧،٦] .
٢ -  أدخل عىل اجلمل اآلتية فِعال مناسبًا ينصب مفعولني ، وغريِّ ما يلزم مع الضبط 

بالشكل :
مٌ . هبُ خاتَ دقُ منجٍ .                                                 (ب) الذِّ (أ) الصَّ

مٌ نُورُ . لْ الحُ بابُ اخلري .                                   ( د ) العِ (جـ) الصَّ

(هـ) املجتهدونَ ناجحون َ.                                 ( و ) أبوكَ حمامٍ .
(ز) الليلُ والنهارُ آيتان منْ آيات اهللا .                (حـ) املعلمُ أبٌ لنا .

، اخلطأ  اجلملة  أمام   (×) وعالمة   ، الصحيحة  اجلملة  أمام   (√) عالمة  ضع   -٣
فيام يأتى :

لِم الطالبُ املسلمني متعاونون .                                                                 (             ) ( أ ) عَ
ا .                                                                                          (             ) لْتُ املال نافعً (ب) خِ
سبتُ الزوجان متحابّني .                                                                       (             ) (جـ) حَ
ا ىل .                                                                                         (             ) عَلتُ أبوك أبً (د) جَ
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(هـ ) علمتُ أنّ املسلمني متعاونون .                                                                   (             )
( و ) ظننتُ الكذبَ منُج ىل .                                                                                 (             )
( ز  ) األسعارُ ظننتُ رخيصـةٌ .                                                                            (             )
(حـ ) النحوَ سهالً ظننت .                                                                                    (             )

: ٤ - اذكر حكمَ الفعل ( جعل ) فيام يأتى منْ حيثُ التاممُ والنقصانُ والتعد
قال تعاىل : نث z y x   } | { ~  ے ¡  ¢ £ ¤    
[٢٢  : [البقرة  مث   ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥
[١٢٥  : [البقرة  مث    º¹   ¸  ¶  μ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ® نث 
[١  : [األنعام  (*مث     (    '  &  %  $  #  "  ! نث 
[٩  : [األنعام  (مث    (  '  &  %  $  #  "  ! نث 
[٩٧  : [األنعام  مث    PO  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E نث 
 r       q  p  o   n نث    [١٠٠  : [األنعام  مث     ½¼  »  º  ¹  ¸ نث 

v u ts مث  [األنبياء : ٣٠] .
٥ - اذكر احلكمَ فيام يأتى مع التعليل :

بتُ ساطعةُ ) . سِ بَ ) ىف نحو : ( الشمسَ حَ سِ (أ) إعامل ( حَ
مِ العروض ؟ ). لْ نْ واضعُ عِ لِمَ ) ىف نحو : ( علمتُ مَ (ب) تعليق ( عَ

(جـ) تعليق ( رأ ) يف نحو : ( رأيتُ ال البخلُ مفيد وال التبذيرُ ) .
دقُ وجدتُ نافعٌ ) . دَ ) ىف نحو : ( الصّ جــَ ( د  ) إلغاء ( وَ

تَّبعَ ) . قُ أحقُّ أنْ يُ (هـ ) تعليق ( ألفى ) ىف نحو : ( ألفيتُ لَلْحَ
ا اليوم ؟ ) . ر الظن ىف نحو : ( أتقولُ  احلاجَّ قادمً ( و  ) إجراء القَول جمُ
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ح الشاهد فيام يأتى ، مع إعراب ما حتته خطّ : ٦ - وضَّ

*** نيَّتى مَ  َّ لَتَأْتِنيَ لِمــتُ  عَ ولقد  ها(أ)  ــهامُ إنَّ املَنايــا ال تطِيــشُ سِ
*** ّــاالً تقــولُ بنِى لُو هَّ لينــا(ب) أَجُ تَجاهِ مُ أمْ  أبيــكَ  ــرُ  مُ لّعَ

لَيم لَيم ، وما رأ بنى سُ ر الظنَّ عند غري بنى سُ ٧ - اذكر رشوط إجراء القول جمَ
ىف ذلك ؟ مثَّل لكل ما تذكر .

٨- أجب عام يأيت مع التمثيل: 
( أ ) اذكر أقسام األفعال القلبية باعتبار معناها.

(ب) ما أفعال التحويل؟ وما عملها؟
(جـ) عرف التعليق واإللغاء. مثل. 

( د ) اذكر أشهر املعلِّقات لألفعال عن العمل مع التمثيل.
(هـ) متى جيوز حذف املفعولني أو أحدمها؟ ومتى يمتنع ذلك؟

( و ) ما حكم اجلملة بعد القول؟ ومتى يستعمل القول بمعنى الظن؟
وما رشوط ذلك؟

٩- استخرج مما يأتى األفعال الناصبة ملفعولني أو لثالثة مفاعيل:
 @  ?  >  =  <  ;   :  9  87  6 نث  تعاىل:  قال  ـ   

Aمث [سورة آل عمران. اآلية: ١٤٣].
ا،  ميسورً هينًا  املعايل  إىل  الوصول  حتسبن  وال   ، سهالً املجد  طريق  تظنن  ال  ـ 
بل حيتاج ذلك إىل جهد يبذل، وعمل متصل حتى جيد املرء نفسه يف أول الطريق، فإن 

أرخص الغايل، ومل يبال بالعقبات رشعت األماين تبتسم له، وألفي اآلمال تنقاد إليه.
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د ال يعدم جزاءه. ـ أنبئك أن املجُ

ـ اجعل نفسك ميزانا فيام بينك وبني غريك.
١٠- بني العامل امللغى أو املعلَّق عن العمل فيام يأيت مع ذكر السبب: 

مُ عاقبته الندم لَ ( أ  )  الظلم أعْ
(ب) زيد وسعد ناجحان حسـبت

(جـ) زيـدا ظننـت قائمـا
( د ) خال ما يشء أقبح من الكـذب

تُ الطالب لينجحنَّ املجد ولريسبن املهمل. لَمْ (هـ) أَعْ
( و ) علمت ال زيد يف الدار وال عمرو.

١١- كون مجلتني مفيدتني لكل مما يأيت: 
( أ ) فعلني قلبيني األول مسند للمثنى والثاين جلمع املذكر السامل.

(ب) فعلني من أفعال التحويل األول للمفردة املؤنثة والثاين جلامعة اإلناث.
ا املفاعيل الثالثة ، فيام يأتى : دً ١٢ - عني األفعال التى تنصبُ ثالثة مفاعيل ، حمدَّ
ا . ا منطلقً ا عمرً ا أخاك .                    (ب) وأعلمتُ زيدً يَتُ خالدا بكرً ( أ ) أرَ

بُ . رضاةُ للرَّ رَ اهللا مَ ثْتُ ذِكْ دَّ بَئْتُ املؤمن ال يكذبُ .                     ( د ) حُ (جـ) نُ
، يلزم  ما  وغريِّ   ، مفاعيل  ثالثة  ينصب  مناسبًا  فعالً  االتية  اجلمل  عىل  أدخل   -  ١٣

مع الضبط بالشكل .
نجٍ .                                     (ب) التقو فالحُ . ( أ ) الصدقُ مُ

(جـ) الصالحُ بابُ اخلريِ .                         ( د ) العلمُ نورٌ .
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، اخلطأ  اجلملة  أمام  وعالمة (×)   ، الصحيحة  اجلملة  أمام  عالمة (√)  ضع   - ١٤

فيام يأتى :
(أ) أعلمت الطالب املسلمني متعاونني .                                                                (          )
تُ الزوجان متحابنيّ .                                                                           (          ) ْ ربَّ (ب) خُ
(جـ) أريتُك إن أخاك لذو مروءة .                                                                          (          )
ا .                                                                              (          ) ثت أبنائى العلمَ نافعً دَّ ( د ) حَ
(هـ) املسلمون أعلمتُك متعاونون .                                                                        (          )

( و ) التعليق : إبطال إعامل ( أعلم ، أر ) لفظًا وحمالً يف املفعولني
            الثانى والثالث .                                                                                                                          (          )
لمية تُلحق : بالعلمية فتنصب ثالثة مفاعيل .                            (          ) ( ز ) (أر ) احلُ
(حـ) املفعوالن األول والثانى ىف باب ( أعلم ) أصلهام املبتدأ واخلرب .            (          )

 * * *
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مترينات عامة عىل الكتاب
         ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w    v  u   t نث   :  ۵ قال   -  ١
 °  ¯  ®   ¬  «  ª©  ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢
 ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸   ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 Ï  ÎÍ   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ÂÁ  À
 àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù    Ø   ×Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð
 +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !   ã  â  á
 8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,
 GF   E   D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :9
 U T S R  Q P  ON M L K J I H
 d   c  b   a  `_  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V
 t s r q p  o nm l   k j i h g             f e

. [١٤-٢٠ : الشور]  مث | {  z y x w v u

استخرج من اآليات الكريمة ما يأتى :
ا . ( أ ) مبتدأ حمذوف اخلرب وجوبً

ا يفيد التوكيدَ مبينًا اسمه وخربه . ا ناسخً (ب) حرفً

ا يفيد الرتجى مبينًا اسمه وخربه . ا ناسخً (جـ) حرفً
ه مع التعليل ، وخربها . ها وحكمَ ( د ) ( ال ) نافية للجنس مبنيًا اسمَ

ه عن اخلرب ،  هام عىل اخلرب ، مع التعليل ، ومبتدأ جيب تأخريُ (هـ) مبتدأين جيب تقديمُ
مع التعليل .

مها عن اخلرب . مع التعليل . (و) مبتدأين جيوز تأخريُ
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بعالمة معرب  ومفرد   ، مبنى  مفرد   : اخلرب  أنواع  تستوىف  اسمية  مجل  سبع  (ز) 
، فعلية  ومجلة   ، اسمية  ومجلة   ، فرعية  إعــراب  بعالمة  معرب  ومفرد   ، أصلية  إعراب 

وظرف ، وجار وجمرور .
هام . ه ، وحكمَ ه وخربَ ا مبينًا اسمَ (ح ) فعالً ناسخً

ا بحرف جر زائد ،                          ( ) خربين ملبتدأ واحد . (طــ) مبتدأ جمرورً
٢- اذكر احلكم فيام يأتى مع التعليل :

) أو فتحها ىف :(أ)   كَرسُ مهزة ( إنَّ
̄ ° ± ² ³ مث  [البقرة : ٤٦] .  قوله ۵ : نث » ¬ ® 
قوله ۵ : نث ! " # $ % & 'مث  [يونس : ٦٢] . 
  ~  }  |   {  z     y  x   w  v نث   :  ۵ قوله 

 ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡ ے 
®  ¯ مث  [األنفال : ٧] .

قوله ۵ : نث z y x } | { ~ ے ¡     ¢ £  
¤ ¥ ¦ § ¨  ©    ª  مث  [احلج : ٦٢] .

قوله ۵ : نث ! " # $ % مث [القدر : ١] . 
إعراب ( إال ) أداة استثناء ملغاة ىف قوله ۵ : نث H G F E D  (ب)  

L K J I مث  [احلجر : ٥٦] .
) ، ،وثبوهتا يف ( ويكون ) ىف قول احلطيئة :(جـ)   حذف النون من ( أكُ

*** يْنــى ــونَ بَ ــمُ ويكَ ــاءُأمل أكُ جاركُ ـ ةُ واإلخَ دَّ ــوَ ــ ــمُ املّ ــيْــنَــكُ وبَ
ط اخلرب بني ( إن ) واسمها ىف :(د)   توسُ

ا ) . ا صاحلً نا أمامً دِ جِ ا . وإنَّ ىف قريتِنا العلامء ، وإنَّ ملّسْ ( إن للمروءة أصحاهبَ
ط خرب ( لعلَّ ) بينها وبني اسمها ىف نحو : ( لعلَّ ىف الدار صاحبها ) .(هـ)   توسُ



ـ   ٣٢٨   ـ
ها ىف نحــو :(و)   ارِ رَ العطف عىل اسم (ال ) النافية اجلنس دون تَكْ

( ال رجل وامرأة ىف الدار ) .
إلغاء ( ظنَّ ) ىف نحو : ( احلاكمُ ظننتُ عادلٌ ) .(ز)  
eمث(ح)    d  c  b  a   ` نث    : ىف  الظنٌ   ر جمُ القول  إجراء 

ا ) ، ونحو : ( أتقولُ االمتحانَ سهالً  [ األحزاب : ٤] ، ( قال حممدٌ العدل منترشً
اليوم ؟ ) .

٣ - اذكر نوع ( ما ) فيام يأتى ، مبينًا موقعها من اإلعراب :
( أ ) قال ۵ : نث  k j i h مث [البقرة : ١١] .

 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨ نث   :  ۵ قال  (ب) 
μ ¶ مث  [البقرة : ١١٠] .

(جـ) قال ۵ : نث Å Ä Ã  Â مث  [البقرة : ١٧٥] .
( د ) قال ۵ : نث  2 3 4 5 6 مث  [هود : ٨٣] .

(هـ) قال ۵ : نث ! " # $  % & ')  مث  [العنكبوت : ٦٤] .
( و ) قال ۵ : نث  : ; >= مث   [املجادلة : ٢] .

( ز ) قال ۵ : نث w v u  t مث  [املرسالت : ٧] .
(حـ) قال ۵ : نث , - . / 0 1 2 3 4  5 مث

[القارعة : ١-٣] .
٤ - اذكر نوع الالم فيام حتته خط فيام يأتى :

  [  Z     Y      X  W   V    U      T  S  R  Q     P   O قال  ۵ : نث 
 k  j  i  h   g  f  e   d    c  b  a  `   _     ^  ]  \
  |   {    z y x w    v u         t s r  q p       o n m l



ـ   ٣٢٩   ـ
مث [القلم : ٤٨-٥٢] .   ~    }

٥ - اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس ، فيام يأتى :
( أ ) قال  ۵ : نث  : ; > مث [يوسف : ٣١].

ا ) { حال - متييز - خرب ( ما ) } . ( برشً
(ب) قال  ۵ : نث F   E   D C مث [آل عمران : ١٤٤] .

( رسول ) [مستثنى - خرب (ما) - خرب املبتدأ] .
نْ حنان األب) . (جـ) (البننيَ حمرومون مِ

( بنني ) { منصوبة وعالمة نصبها الياء ألهنا مجع مذكر ســامل - منصوبة وعالمة 
نصبها الياء ألهنا ملحقة بجمع املذكر السامل - مبنية عىل الياء } .

٦ - مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدة :
) جيوز اقرتانه بالالم . ( أ ) معمول خلرب ( إنَّ
(ب) ( كأن) خمففة دخلْت عىل مجلة فعلية

(جـ) ( جعل ) بمعنى ( خلق ) .
( د ) مبتدأ جيب تقديمه عىل اخلرب .

(هـ) خرب يتعني فيه أنْ يكون مجلةٌ فعليةٌ فعلُها مضارع .
( و ) اسم لناسخ يتعني فيه أن يكون نكرةٌ .

( ز ) الفعل ( أعلم ) ناصبًا مفعولني مرة ، وناصبًا ثالثة مفاعيل مرة .
٧ - اذكر معنى الفعل ( رأ ) وعمله فيام يأتى :
ه . ( أ ) أطلقتُ السهم فرأ الصيد فسال دمُ

(ب) رأيت اللصَّ من النافذة فرآنى .
(جـ) كنت نائمـًا فرأيت أبى متنعامً .



ـ   ٣٣٠   ـ
ا املظلومَ . ( د ) رأيتُ اهللا نارصً
٨ - أعرب ما حتته خطِّ فيام يأتى :

( أ ) قال  ۵ : نث       ª » ¬  ® ¯ °±  مث [البقرة : ١٦٧] .
(ب) قال  ۵ : نث  " # $ % & ' ) (  * + , 
 =  <  ;  :  98  7  6  5  4   3  2  1  0/  .  -

<? @  J I H G       F E D C  B A مث [النساء : ١٣٥] .
(جـ) قال  ۵ : نث Z Y    ] \ مث [مريم : ٣٠] .

( د  ) قال  ۵ : نث Z Y X W   V ] \    [  مث [الكوثر :٢،١] .
ف فيها الذئب : نْ كلمةِ يَصِ ر اهلالىل مِ يْد بن ثَوْ َ (هـ) قول محُ

*** تقِي ويَ  ، لتَيْــهِ  قْ مُ  ــد بإحْ نام  نائِمِيَ قْظانُ  يَ ــوَ  هْ فَ املَنايا   ر بأخْ
      (و) إنِّ املساكني يستحقون عطف السالطني .

أفضل  لَوطنى   - عيلَّ  كبريٌ  فضلٌ  لوطنى   - أحبُه  وطنى   - أحبُك  وطنى   ) (ز) 
ك عىل الربِّ - وطَّنى نفسك عىل  األوطان - وطنى مرص - مرص وطنى - وطِّن نفسَ

الربِّ - هل وطنك أحببت ؟ ) ،
ف املصطلحات اآلتية مع التمثيل : ٩ - عرِّ

ا  ( اإلعراب - البناء - املثنى - مجع املذكر السامل - املبتدأ - الضمري املسترت جوازً
- العلم املركب تركيبًا مزجيا - املنقوص - املوصول  احلرىف - الفعل الالزم - 
الزمن املستقبل - اإللغاء - التعليق - احلرف املصدر - اسم اجلمع - اإلسناد 

- اجلزم ) .
١٠ - ضع عالمة (√) أمام اجلملة الصحيحة ، وعالمة (×) أمام اجلملة اخلطأ، فيام يأتى :
( أ ) املفعوالن الثانى والثالث ىف باب ( أعلم ) أصلهام املبتدأ واخلرب .       (          )



ـ   ٣٣١   ـ
(ب) ضامئر الرفع املنفصلة للمتكلم ( إيا ، إيانا ) .                                            (          )

(جـ) تنوين ( إذ) ىف قوله ۵ : نث E D C B مث  [الواقعة : ٨٤] . 
تنوين متكني .                                                                                                                   (          )
( د  ) عالمة رفع األسامء الستة ثبوت النون .                                                      (          )
(هـ) املراد بــ ( شبه اجلملة ) الظرف واجلار واملجرور .                                       (          )
( و ) ( ما زال ) وأخواهتا تفيد مالزمة اخلرب للمخرب عنه .                                    (          )
( ز  ) (ما دام ) تفيد النفي .                                                                                      (          )
(حـ) ( أكُ ) ىف قوله ۵ : نث   w v u مث [مريم : ٢٠] جمزوم وعالمة جزمه 
حذف حرف العلة .                                                                                               (          )
(طــ) الباء تزاد بكثرة يف خرب ( ليس ) ، ( ما ) .                                           (          )
يْد ) .          (          ) ( ) ( كــاد ) الناقصة هى التى مضارعها ( يَكيدُ ) من ( الكَ
(ك ) ( لعلَّ ) حرف يفيد الرتجي ىف املحبوب واإلشفاق ىف املكروه .        (          )
[٢٠  : [املزمل  IHمث   G  F  E  D نث   :  ۵ قوله  ىف   ( أنْ   )  ( (ل 
خمففة من الثقيلة .                                                                                                   (          )

١١- ( أ ) ما الفرق بني تنوين التنكري وتنوين املقابلة؟ مثل ملا تذكر.
(ب) من علل بناء االسم شبهه باحلرف يف املعنى، وضح ذلك باألمثلة.

١٢- ( أ ) قال ابن مالك: 
*** نْ ذا إن سـواه صحبـاواسمـــا أتــى وكنية ولـــقبا ـــرَ وأخِّ
*** ردفوإن يكونـــا مفـردين فأضف الــذي  أتبع  وإال  حتــام 

ارشح البيتني السابقني، وبني ما اشتمال عليه من قواعد نحوية مع التمثيل.
١٣- ( أ ) إنام حممد رسول ـ لزيد فاهم ـ أين املخلصون ـ ما لنا إال اتباع أمحد.



ـ   ٣٣٢   ـ
عني يف األمثلة السابقة اخلرب الواجب التقديم والواجب التأخري مع بيان السبب.

(ب) مثل ملا يأيت يف مجل مفيدة: تنوين عوض عن اسم ـ ممنوع من الصــرف
ا ـ نائب مناب الفاعل. جمرور بالكرسة ـ أل لتعريف اجلنس ـ  خرب يكون مصدرً

١٤-  قال الشاعر: 
*** أبـاها ــا  ـــ وأب أبـــــاهــا  غايتاهاإن  املجــد  يف  بلغــا  قــد 
*** ديــاروما علينـا إذا ما كنت جارتنـا إالك  جياورنــا  ال  أن 
*** ومن يشــابه أبــــه فــام ظلمبـأبـه اقتـــد عدي يف الكرم

عني الشاهد يف البيتني األول والثاين، وأعرب ما حتته اخلط يف البيت الثالث.



ـ   ٣٣٣   ـ

تدريبات متنوعة
ظلِّل أمام اإلجابة الصحيحة فيام يأتى :

حروف املبانى هى التى تبنى وتتألف منها الكلمة . أ القاعدة اخلطأ هى : ١
حروف املعانى تطلق عىل ما يقابل األسامء واألفعال ب
االسم كلمة دلت عىل معنى يف نفسها مقرتن بزمان ج
الفعل كلمة دلت عىل معنى ىف نفسها مقرتن بزمان د

عالمة رفع األفعال اخلمسة ثبوت النون . أ القاعدة الصحيحة هى : ٢

عالمة رفع األسامء اخلمسة ثبوت النون . ب
عالمة نصب األفعال اخلمسة ثبوت النون . ج

عالمة جزم األفعال اخلمسة ثبوت النون . د
« أنيت » . أ احلروف التى تكون معها الم 

املجموعة  هى  قمرية   ( أل   )
ىف قوهلم :

٣
« يرملون » . ب

. «  . و . أ » ج
« ابغ حجك وخف عقيمه » . د

تنكري . أ  ، قاضٍ   )  : نحو  ىف  التنوين 
ى تنوين هادٍ ) يُسمَّ

٤
متكني . ب

عوض عن حرف . ج
عوض عن كلمة . د
عوض عن كلمة . أ التنوين ىف نحــو : ( جوارٍ ) 

ى تنوين يُسمَّ
٥

عوض عن حرف . ب
تنكري . ج
متكني . د

تغري أحوال أواخر الكلم بسبب تغري العوامل . أ البناء - ىف اصطالح النحويني 
- هــو :

٦
لزوم أول الكلمة حالة واحدة مع اختالف العامل . ب

لزوم آخــر الكلمة حركة واحدة مع اختالف العامل . ج
لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مع اختالف العامل . د



ـ   ٣٣٤   ـ
اإلجابة : ١ (ج) ، ٢ (أ) ، ٣ (د) ، ٤ (ب) ، ٥ (ب) ، ٦ (د) .

اتصلت به نون النسوة اتصاالً غري مبارش . أ عىل  املضارع  الفعل  يبنى 
الفتح إذا

٧
اتصلت به نون التوكيد اتصاالً غري مبارش . ب

ا . اتصلت به نون التوكيد اتصاالً مبارشً ج
ا . اتصلت به نون النسوة اتصاالً مبارشً د

بال رشط . أ  ( كان ، ظلَّ ، بات ، أضحى ،
أصبح ، أمسى ، صار ، ليس )
اسامً املبتدأ  ترفع  األفعال  ا هلا .هذه  هلا وتنصب اخلرب خربً

٨
برشط تقديم نفى أو، شبهه . ب

برشط تقدم ( ما ) املصدرية الظرفية . ج
برشط أن يكون اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع . د

ا بحرف جــر . جمرورً أ مجع املذكر السامل حتذف نونه 
إذا وقع

٩
ا إليه . مضافً ب

ا . مضافً ج
ا . منصوبً د

السيدة خدجية كانت أوىل املسلامت . أ ع  اجلملة التى جاء فيها ما مجُ
ا هى : بألف وتاء منصوبً

١٠
ودّعت هنُد صديقاهتا أمس . ب

الطالبات قمن بمذاكرة جيدة . ج
أيتها الطالبات حافظن عىل نظافة القاعة . د

( كال وكلتا ) تلحقان باملثنى برشط إضافتهام إىل ضمري . أ القاعدة اخلطــأ هى : ١١
( كال وكلتا ) تلحقان باملثنى وال تكونان إال للتوكيد . ب

ا . ( اثنان واثنتان ) تلحقان باملثنى ىف إعرابه مطلقً ج
(عرش ) ىف ( اثنى عرش ) قائمة مقام آلنون . د

اسم مصدر . أ ١٢ ( كالم ) .
اسم محع . ب

اسم جنس مجعى . ج
مجع تكرس . د



ـ   ٣٣٥   ـ
اإلجابة : ٧ (ج) ، ٨ (أ) ، ٩ (ج) ، ١٠ (ب) ، ١١ (ب) ، ١٢ (أ) .

ا . أعجبَنى إعطاءُ زيدٍ الفقريَ كتابً أ ل فعله  مَ مِل عَ مثال ملصدرِ عَ
فنصب مفعولني :

١٣
أعجبَنى إكرامُ حممدٍ الضيف . ب

ا . أعجبنى قيامُ زيدِ صباحً ج
رورك بمحمدٍ ليال . أعجبَنى مُ د

وطنى أحبه . أ اجلملة التى وقعت فيها كلمة
( وطن ) مبتدأ هى :

١٤
وطنى أحبُك . ب

لوطنى فضل كبريٌ عىل . ج
هل وطنك أكرمَت ؟ . د

عىل السكون التصاهلام بــ ( نا ) املفعولني . أ  À  ¿  ¾  ½  ¼ نث 
Ã Â Á مث   ما حتته خط 

فعالن ماضيان مبنيان .

١٥
عىل الفتح التصاهلام بـــ (نا ) الفاعلني . ب

عىل السكون التصاهلام ب (نا ) الفاعلني . ج
عىل الفتح التصاهلام بــ ( نا ) املفعولني . د

أنْ ، أنَّ ، كي ، لو ، ما أ املختصة  املوصولة  األسامء 
هى :

١٦
الذي ، التى ، اللذان ، اللتان ، الذين ، الاليت ، 

الاليت .
ب

هذا ، هذه و هذان ، هاتان ، هؤالء . ج
نْ ، ما ، ذا ، أي . مَ د

الطالب املجد هو الذ يذاكر دروسه . أ  الذ هو  د  املُجِ الطالبُ   )  
يذاكر دروســه ) .

للمفردة  اجلملة  هذه  اجعل 
املؤنثة .

١٧
الطالبة املجدة هى التي تذاكر دروسها . ب

الطالبة املجدة هو الذ يذاكر دروسها . ج
الطالبة املجدة هى التي يذاكر دروسها . د

ا . مطلقً أ تلحقان   ( كِلتا   ، ـال  كـِ  )  
باملثنى ىف إعرابه .

١٨
برشط أن تضافا إىل اسم ظاهر . ب

برشط أن تضافا  إىل الضمري . ج
برشط أال تضافا . د



ـ   ٣٣٦   ـ
اإلجابة : ١٣ (أ) ، ١٤ (أ) ، ١٥ (د) ، ١٦ (ب)، ١٧ (ب) ، ١٨ (ج) .

مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى . أ قال ۵ : نث T  S R مث
إعراب ما حتته خط :

١٩
مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون . ب

مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثنى . ج
خرب مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى . د

مبنية عىل الفتح التصاهلا بنون التوكيد . أ قال ۵ : نث 2 3 4       5 
6 7 8 9 مث

ما حتته خط أفعال ماضية 

٢٠
مبنية عىل السكون التصاهلا بنون النسوة . ب
مبنية عىل السكون التصاهلا بنون التوكيد ج

جمزومة وعالمة جزمها السكون . د
نْ بالدٍ خمتلفة . املدرسون ىف اجلامعة مِ أ فيهــا يوجــد  التــى  اجلملــة 

خطــأ هي :
٢١

املدرسون املتقنون لعملهم حمبوبون . ب
مدرسون اللغة العربية عربً . ج

مدرسات اللغة العربية عربياتٌ . د
نوعان فقط من اجلموع ( مذكر سامل وتكسري ) . أ  ( إىل جانب املحارضات ستكون 

من رواد املكتبة الدائمني ) .
يوجد ىف اجلملة :

٢٢
نوعان فقط من اجلموع ( مذكر سامل ومؤنث سامل ) . ب

نوع واحد فقط من أنواع اجلموع ( مؤنث سامل ) . ج
سامل  ومؤنث  سامل  مذكر   ) الثالثة  اجلموع  أنواع 

وتكسري ) .
د

مصدرية . أ نوع ( مــا ) ىف قولك ، « ذاكر ما 
دُمت نشيطًا » .

٢٣
مصدرية ظرفية . ب

موصولة . ج
نافية . د
تدنو . أ ( يا صديقى : ال ..... من املخاطر ) .

ضع الكلمة املناسبة ىف الفراغ :
٢٤

تدنوا . ب
تدنُ . ج

تدنوَ . د
اإلجابة : ١٩ (أ) ، ٢٠ (ب) ، ٢١ (ج) ، ٢٢ (د) ، ٢٣ (ب) ، ٢٤ (ج) .
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