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مقدمة
احلمد هللا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني ، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق سيدنا حممد، وعىل آله 

وصحبه أمجعني . 
وبعد،،،

ابن مالك، املقرر عىل الصف الثاين الثانوي،  ابن عقيل عىل ألفية  الثانى من  كتاب رشح  فهذا هو اجلزء 
يف ثوبه اجلديد بعد تطويره، وقد رأت اللجنة أن حتافظ عىل أبيات ألفية ابن مالك وإعراهبا كقيمة تراثية، مع 
االهتامم برشح ابن عقيل عىل هذه  األلفية؛ من حيث ضبط الكلامت، وإيضاح الشواهد وإعراهبا، مع حسن 

اإلخراج، وجودة التنظيم. 
من  موضوع  كل  يبدأ  وأن  للمنهج،  العامة  الرتبوية  باألهداف  الكتاب  يبدأ  أن  التطوير  يف  روعي  كام 
موضوعات الكتاب بأهداف خاصة خلدمة العملية التعليمية، وأثرينا كل موضوع بتدريبات وأسئلة متنوعة؛ 

تساعد عىل فهم املوضوعات والتطبيق عليها، وذيلنا الكتاب بأسئلة وتدريبات وافية للمنهج. 
مع تقديرنا ملشاخينا الذين سبقونا يف إعداد هذا الكتاب قبل إخراجه عىل هذه الصورة.  

وعىل اهللا قصد السبيل. 
جلنة إعداد وتطوير املناهج باألزهر الرشيف 
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لُ اعِ الفَ

أهداف الباب 
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

ا للفاعل.ـ ١ ا صحيحً يكتب تعريفً
ميِّز بني الفاعل الرصيح واملؤول بالرصيح. ـ ٢ يُ
حيدد املقصود بشبه الفعل. ـ ٣
يمثل لكل نوع من أنواع شبه الفعل. ـ ٤
يستخرج الفاعل املؤول والفاعل الرصيح يف األمثلة. ـ ٥
يبني حكم الفاعل من حيث التأخر عن رافعه. ـ ٦
يبني حكم جتريد الفعل من عالمة التثنية واجلمع. ـ ٧
ا. ـ ٨ يمثل لفاعل حذف فعله جوازً
ا. ـ ٩ يستخرج فاعالً حذف فعله وجوبً
يبني حكم تاء التأنيث إذا فصل بني الفعل وفاعله بإال أو غريها. ـ ١٠
حيدد مواضع وجوب تأنيث الفعل مع الفاعل املؤنث. ـ ١١
يبني حكم تأنيث الفعل مع اجلمع، ونعم وبئس. ـ ١٢
يبني حكم تقديم املفعول عىل الفعل والفاعل. ـ ١٣
يستخرج فاعالً واجب التقديم عىل املفعول يف األمثلة. ـ ١٤
. ـ ١٥ يوضح حكم تأخري املحصور فاعالً كان أو مفعوالً
يستخرج مفعوالً واجب التقديم عىل فاعله املحصور بإال. ـ ١٦
يقارن بني مذاهب النحاة يف املحصور بإال. ـ ١٧
يبني حكم اتصال الضمري بمتقدم. ـ ١٨
ا. ـ ١٩ يستخرج فاعالً حذف فعله جوازً
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نٌ  سَ حَ دٌ  زيْ املشبهة،نحو:  والصفةُ   ،(١) انِ دَ يْ الزَّ أقائمٌ  نحو:  الفاعل،  اسمُ  املذكور:  الفعل  بشبه  واملراد 
(٤)، والظرفُ  اتَ العقيقُ يْهَ ،نحو: هَ ا(٣)، واسمُ الفعلِ رً ب زيدٍ عمْ ،نحو: عجبتُ من رضَْ (٢)، واملصدرُ هُ هُ جْ وَ
 . لِ أبُوهُ (٦) وأفعلُ التفضيل،نحو: مررت باألفْضَ الماهُ (٥) أو يف الدار غُ دٌ عندك أبُوهُ واجلار واملجرور،نحو: زيْ

: مرفوع باألفضل. وإىل ما ذكر أشار املصنف بقوله: ( كمرفوعي أتى ـ إلخ).  فأبوهُ
ذكره، ومثَّل للمرفوع بالفعل  كام تقدم  يشبه الفعل،  بام  ا بالفعل، أو  كان مرفوعً باملرفوعني: ما  واملراد 
تَى،  مَ الفَ ، نحو: أتى زيد، والثاين: ما رفع بفعل غري مترصف،نحو: نِعْ فع بفعلٍ مترصفٍ بمثالني: أحدمها: ما رُ

. هُ هُ جْ ا وَ ثَّلَ للمرفوع بشبه الفعل بقوله: منريً ومَ
[وجوب ذكر الفاعل، وتأخره عن رافعه]

(٧) *** رْ هَ إِنْ ظَ ، فَ لٌ اعِ لٍ فَ دَ فِعْ عْ بَ استَرتَ وَ ريٌ  مِ فَضَ وإِالَّ   ، وَ هْ فَ (ص) 
امَ  قَ الماه،وَ ائِمٌ غُ هُ ـ نحو: قام الزيدان، وزيد قَ بْهُ ر عن رافعه ـ وهو الفعلُ أو شِ مُ الفاعلِ التأخُّ كْ (ش) حُ
،وال جيوز تقديمه عىل رافعه؛ فال تقول: الزيدان قام، وال زيد غالماه قائم، وال زيد قام ؛ عىل أن يكون  دٌ يْ زَ
وهذا   ، وَ هُ قام  زيدٌ  والتقدير:  مسترت،  لضمري  رافع  بعده  والفعلُ  مبتدأ،  يكون  أن  عىل  بل  ا،  مً قدَّ مُ فاعالً  زيد 

مذهب البرصيني، وأما الكوفيون فأجازوا التقديمَ يف ذلك كلِّه. 
؛ فتقول عىل مذهب  وتظهر فائدة اخلالف يف غري الصورة األخرية ـ وهي صورة اإلفراد ـ، نحو: زيدٌ قامَ
وا،  اما، والزيدون قامُ . وعىل مذهب البرصيني جيب أن تقول: الزيدان قَ امَ ،والزيدون قَ امَ الكوفيني: الزيدان قَ

 . لٍ فاعلٌ دَ فِعْ عْ بَ فتأيت بألفٍ وواوٍ يف الفعل، ويكونان مها الفاعلني، وهذا معنى قوله: وَ
امَ  رَ فال إضامر،نحو: قَ هَ دّ له من مرفوع، فإن ظَ هُ ال بُ شبهَ وأشار بقوله:( فإن ظهرـ إلخ) إىل أن الفعلَ وَ

يْد قام، أي: هو.  ، وإن مل يظهر فهو ضمري،نحو: زَ دٌ يْ زَ
(١)  الزيدان: فاعل السم الفاعل (قائم) سد مسد اخلرب. 

(٢) وجهه: فاعل للصفة املشبهة (حسن).
ب) إىل فاعله(زيد).  (٣) زيد: مضاف إليه من إضافة املصدر(رضَْ

(٤) العقيق: فاعل السم الفعل (هيهات). 
ا.  ا مقدمً ا، والظرف خربً (٥) أبوه: فاعل مرفوع بالظرف (عندك)، وجيوز أن يعرب  مبتدأ مؤخرً

ا .  ا مقدمً ا، واجلار واملجرور خربً (٦) غالماه: فاعل مرفوع باجلار واملجرور (يف الدار)، وجيوز أن يعرب مبتدأ مؤخرً
(٧) بعد: ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، وهو مضـاف، فعل: مضاف إليه، فاعل: مبتدأ مؤخر، فإن: رشطية، ظهر: فعل 

ا تقديره: هو يعود  ماض فعل الرشط، وفاعله ضمري مسترت جوازً
إىل فاعل، فهو: الفاء: لربط اجلواب بالرشط، وهو: مبتدأ، وخربه حمذوف، والتقدير: فإن ظهر فهو الفاعل، واجلمــلة يف حمل 
جزم جواب الرشط، وإال: إن: رشطية، وال: نافية، وفعــل الشــرط حمذوف يدل عليه ما قبله، والتقدير: وإال يظهر، فضمري: 
الفاء لربط اجلواب بالرشط، ضمري:  خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: فهو ضمري، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، ومجلة 

استرت مع فاعله املسترت يف حمل رفع صفة لضمري.
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وقوله: 
(١) *** ــيـ اءِ النَّخِ َ رتِ نِي يفِ اشْ ونَ لُومُ لُيَ ذِ عْ يَ مُ  هُ لُّ كُ فَ يلِ  أهْ ــلِ 

وقوله: 
 (٢) *** يضِ ارِ يْبَ الحَ بِعَ اينِ الشَّ وَ نَ الغَ أَيْ ِرَ ارضِ ودِ النَّوَ دُ نِّي باخلُ نَ عَ ضْ رَ أَعْ فَ

اثنني،  الفاعل  كون  عىل  يدلُّ  حرفٌ   ( لَامهُ (أسْ يف  واأللف  أسلامه،  بقوله:  مرفوعان  يم)  ومحَ دٌ  بعَ فـــ(مُ
) والنون  نَ نِي، والواو حرفٌ يدلُّ عىل اجلمع، و(الغواين) مرفوعٌ بـ(رأيْ ونَ لُومُ وكذلك (أهيل) مرفوعٌ بقوله: يَ
وا. إىل آخر البيت)  عدُ ا وسَ قالُ سعِدَ حرفٌ يدلُّ عىل مجع املؤنث. وإىل هذه اللغة أشار املصنف بقوله: (وقد يُ
عَر قولُه: (وقد يقال)  ومعناه: أنه قد يؤتى يف الفعل املسند إىل الظاهر بعالمةٍ تدلُّ عىل التثنية، أو اجلمع، فأشْ

بأن ذلك قليل، واألمر كذلك. 
نفسه:  زائدة،  الباء  بنفسه:  سامل،  مذكر  مجع  ألنه  الكرسة؛  عن  نيابة  الياء  جره  وعالمة  جمرور  إليه  مضاف  =املـارقني: 
واهلاء:  الزائد،  اجلر  حرف  بحركة  املحل  اشتغال  ظهورها  من  منع  مقدرة  بضمة  مرفوع  توىل  يف  املسترت  للضمري  توكيد 
عىل  دال  حرف  واأللف.  ماض،  فعل  أسلامه:  حتقيق،  حرف  قد:  توىل،  فاعل  من  للحال  الواو  وقد:  إليه،  مضاف 
لغــة  عىل  كله  وهذا  عليه،  معطوف  ومحيم:  مؤخر،  فاعله  املفعول  اسم  بصيغة  مبعد:  مقدم،  مفعول  واهلاء:  التثنية، 
مقدم  خرب  رفـــع  حمل  يف  والفاعل  الفعـــل  من  ،واجلمـــلة  ألسلم  فاعل  األلف  غريها:  وعىل  الرباغــيث)  (أكلوين 

وما بعده مبتدأ مؤخر، والرابط الضمري يف أسلامه ،أو أن ما بعده بدل من ألف أسلامه.
الشاهد فيه: (أسلامه) حيث أحلق به عالمة التثنية مع إسناده إىل املثنى عىل لغة (بني احلارث بن كعب) املعروفة بـ (لغة أكلوين 

الرباغيث) ولو جــر عىل لغــة مجهور العرب لقال: (أسلمه)بالتجريد عن العالمة.
(١) البيت من املتقارب، ومعناه: يعنفونني ويعرتضون عيلَّ بسبب اشرتائي النخيل مجيع أهيل، وما منهم من أحد إال المني 

عىل ذلك.
اإلعراب: يلومونني: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو: حرف دال عىل اجلامعة، والنون للوقاية، والياء: مفعول به، يف 
اشرتاء: جار وجمرور متعلق بـ(يلوم)، واشرتاء مضاف والنخيل: مضاف إليه، أهــيل: فـاعل يلوم ويــاء املتكلم: مضاف إليـه، 
فكلهم: كل مبتدأ وهو مضاف وهم مضاف إليه، يعذل: فعل مضارع مرفوع بالضمة، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة 

من الفعل والفاعل يف حمل رفع خــرب املبتدأ.
لغة  وهي  الفعل،  بعد  مذكور  ظاهر  اسم  الفاعل  أن  مع  بالفعل  اجلامعة  واو  وصل  حيث  أهيل)  فيه: (يلومونني...  الشاهد   

بعض العرب.
(٢) البيت أليب عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا العتبي، وهو من الطويل، ومعناه: أن النساء املستغنيات بحسنهن ومجاهلن عن 
ا  َ عني بخدودهن احلسان لبغضهن وكراهتهن يل مجيعً لَّنيْ الزينة أبرصن الشعر األبيض ظهر يف صفحة خدي؛ فبسبب ذلك وَ

ألجل الشيب.  
اإلعراب: رأين: فعل ماض وهي برصية، والنون: حرف دال عىل مجــاعة اإلناث، الغواين: فاعل رأ، الشيب: مفعول به 
به،  جمرور  وعارض  جر  حرف  الباء  بعاريض:  الشيب،  عىل  يعود  هو  تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل  الح:   ،لرأ
باخلدود:  عني  وفاعل،  فعل  فأعرضن:  إليـه،  مضــاف  املتكلم  ويــاء  مضـاف  وعارض:  بـ(الح)  متعلق  واملجرور  واجلار 

متعلقان بـ(أعرض)، النوارض: صفة للخدود.
الشاهد فيه: (رأين الغواين) حيث وصل الفعل بنون النسوة مع ذكر الفاعل الظاهر بعده عىل لغة بعض العرب.
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[تأنيث الفعل مع الفاعل املؤنث]
 (١) *** ا  إذَ  ، املَايضِ تَيلِ  أْنِيثٍ  تَ اءُ  تَ ثَى، كأبَتْ هنْدُ األذَوَ انَ ألنْ كَ (ص) 

تهُ تاءٌ ساكنةٌ تدلُّ عىل كون الفاعل مؤنثًا، وال فرق يف ذلك  قََ (ش) إذا أسند الفعل املايض إىل مؤنث ـ حلِ
جواز،  وحالةُ   ، لزومٍ  حالةُ  حالتان:  هلا  لكن   ، الشمسُ وطلعتِ   ، نْدٌ هِ تْ  قامَ نحو:   ، واملجازيِّ احلقيقيِّ  بني 

وسيأيت الكالم عىل ذلك.
 [وجوب تأنيث الفعل]

(٢) *** ــرِ مَ ضْ ــلَ مُ مُ فِعْ ــزَ لْ ــام تَ رِوإنَّ اتَ حِ مٍ ذَ هِ فْ ، أو مُ ــلٍ تَّصِ مُ (ص) 
(ش) تلزم تاءُ التأنيث الساكنةُ الفعل املايض يف موضعني:

؛ فتقول:  أحدمها: أن يُسند الفعلُ إىل ضمري مؤنث متصل، وال فرقَ يف ذلك بني املؤنث احلقيقيِّ واملجازيِّ
ندٌ ما  ، وال تقول: قام وال طلع، فإن كان الضمري منفصالً مل يُؤتَ بالتاء، نحو: هِ ، والشمسُ طَلعتْ تْ هندٌ قامَ

 . يَ قام إال هِ
 ( رِ همٍ ذاتَ حِ فْ ، وهو املراد بقوله: (أو مُ ندٌ تْ هِ ا حقيقيَّ التأنيث، نحو: قامَ الثاين: أن يكون الفاعل ظاهرً

، فحذفت المُ الكلمة.  حٌ رِ : حِ رٍ وأصلُ حِ
، فتقول: طلع  رِ وفُهم من كالمه: أن التاء ال تلزم يف غري هذين املوضعني؛ فال تلزم يف املؤنث املجازيِّ الظاهِ

، وطلعتِ الشمسُ ـ وال يف اجلمع، عىل ما سيأيت تفصيله.  الشمسُ

ا ، املايض: مفعول به لـ(تيل)،  (١) وتاء: مبتدأ مضاف، وتأنيث: مضاف إليه، تيل: فعل مضارع، والفاعل ضمري مسترت جوازً
واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، كان: فعل ماض ناقص، واسمه ضمري مسترت تقديره : هو 
ا ألنثى، كأبت هند  يعود إىل املايض، وخربه حمذوف، ألنثى: جار وجمــرور متعلق بخــرب كان املحذوف، أي: إذا كان مسندً
األذ: الكاف جارة لقول حمذوف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمــذوف، أي: وذلك كائن كقـــولك، 

وما بعد الكاف فعل وفاعل ومفعول به، واجلملة يف حمل نصب بذلك القول املحذوف.
(٢) إنام: حرف يدل عىل احلرص، تلزم: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت،تقديره: هي يعود عىل تاء التأنيث، فعل: مفعول به 
لـ(تلزم)، وهو مضاف، ومضمر: مضاف إليه، متصل: نعت ملضمر، أو مفهم: معطوف عىل مضمر، وفاعله ضمري مسترت؛ 

: الفرج. : مضاف إليه ، واملراد باحلرِ رِ ألنه اسم فاعل، ذات: مفعول به ملفهم، وهو مضاف، حِ
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[حذف تاء التأنيث من الفعل املتصل بفاعله املؤنث]
 (١) *** عْ  ، ومَ لٍ أْيتِ بال فَصْ دْ يَ فُ قَ ذْ عْواحلْ قَ رٍ وَ عْ از يف شِ مريِ ذِي املَجَ ضَ  (ص) 

، وهو قليل جدا، حكى سيبويه:  لٍ (ش) قد حتذفُ التاء من الفعل املسند إىل مؤنث حقيقي من غري فصْ
، وهو خمصوص بالشعر، كقوله: ، وقد حتذف التاء من الفعل املسند إىل ضمري املؤنث املجازيِّ قال فُالنةُ

(٢) *** ا هَ قَ دْ وَ قَتْ  دَ وَ نةٌ  زْ مُ افَال  اهلََ إبقَ لَ  قَ أبْ ضَ  أرْ ال  وَ
[حكم تأنيث الفعل مع اجلمع أو نعم وبئس] 

 (٣) *** نْ املِ مِ  السَّ وَ ْعٍ سِ عْ مجَ بِنْوالتاءُ مَ  اللَّ دَ عْ إحْ التَاءِ مَ رٍ كَ كَّ ذَ مُ (ص) 
(٤) *** نُوا سَ تَحْ تَاةُ اسْ مَ الْفَ فَ يف: نِعْ ذْ ُواحلَ بَـنيِّ فِيـهِ  سِ  نـْ اجلِ ـدَ  قَصْ ألنَّ      

(ش) إذا أسند الفعلُ إىل مجع: فإما أن يكون مجع سالمة ملذكر، أو ال. فإن كان مجع سالمة ملذكر مل جيز 
اقرتان الفعل بالتاء، فتقول: قام الزيدون، وال جيوز: قامت الزيدون. 

(١) احلذف: مبتدأ، ومجلة قد يأيت: يف حمل رفع خرب املبتدأ، بـال فصل: جار وجمرور متعلق بـ(يأيت)، ومع: الواو عاطفة أو 
لالستئناف، مع: ظرف متعلق بـ(وقع) اآليت، ومع مضاف، وضمري: مضاف إليه، وضمري مضاف، و ذي: بمعنى صاحب: 
مضاف إليه، وذي مضاف، واملجاز: مضاف إليه،  يف شعر: جار وجمرور متعلق بـ(وقع) اآليت، وقع: فعل ماض، وفاعله 
ضمري مسترت فيه جوازا تقديره : هو يعود إىل احلذف، وتقدير البيت: وحذف تاء التأنيث من الفعل املسند إىل مؤنث قد جيىء 
مؤنث  إىل  ا  عائدً ا  ضمريً الفاعل  كون  مع  الشعر  يف  احلذف  ذلك  وقع  وقد  وفاعله،  الفعل  بني  فصل  غري  من  العرب  كالم  يف 

جمازي التأنيث.
ماء  من  هبا  نزل  ما  لكثرة  خمصبة  ا  أرضً الشاعر  يصف  وفيه:  املتقارب.  بحر  من  وهو  الطائي،  جوين  بن  لعامر  البيت   (٢)

السحاب؛ فأخرجت العشب. 
ها:  ودق: منصوب عىل املفعولية  قَ دْ اإلعراب: ال: نافية تعمل عمل ليس، مزنة: اسمها، ومجلة، ودقت: يف حمل نصب خرب ال، وَ
املطلقة، وودق مضاف وها: مضاف إليه، وال :الواو: عاطفة جلملة عىل مجلة، وال: نافية للجنس تعمل عمل إن، أرض:  اسم 

ال، ومجلة، أبقل: يف حمل رفع خربها، إبقاهلا: إبقال: مفعول مطلق، وإبقال مضاف وضمري الغائبة يف حمل جر مضاف إليه.
الشاهد فيه: (وال أرض أبقل) حيث حذف تاء التأنيث من الفعل املسند إىل ضمري املؤنث، وهذا الفعل هو  أبقل، وهو مسند 

إىل ضمري مسترت يعود إىل األرض، وهي مؤنثة جمازية التأنيث، وحذف التاء ـ هنا ـ رضورة خاصة بالشعر. 
(٣) التاء: مبتدأ، مع: ظرف متعلق بمحذوف حال منه، أو من الضمري املسترت يف خربه، ومع: مضاف، و مجع: مضاف إليه، 
وجمرور  جار  كالتاء:  بالسامل،  متعلق  وجمرور  جار  مذكر:  من  إليه،  مضاف  والسامل:  مضاف،   وسو جلمع،  نعت   :سو
متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، مع: ظرف متعلق بمحذوف حال من التاء املجرور بالكاف، ومع مضاف و إحد:  مضاف 

إليه، وإحد: مضاف، واللبن: مضاف إليه.
(٤) احلذف بالنصب: مفعول مقدم الستحسنوا، يف نعم الفتاة: جار وجمرور بقصد اللفظ متعلق باحلذف أو باستحسنوا، 
واجلنس:  مضاف،  وقصد:  أن،  اسم  قصد:  ونصب،  توكيد  حرف  أن:  جر،  حرف  الالم  ألن:  وفاعل؛  فعل  استحسنوا: 
مضاف إليه، فيه: جار وجمرور متعلق بقوله: بني اآليت، بني: خرب أن، وأن مع ما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بالالم، 

واجلار واملجرور متعلق بقوله: استحسنوا، وتقدير الكالم: استحسنوا احلذف يف نعم الفتاة لظهور قصد اجلنس فيه.
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اسم  أو   ، بْ ِ أرضْ ب  ِ تَرضْ أيا  رشط،نحو:  اسم  املفعولُ  كان  إذا  كام  وذلك   ، هُ تقديمُ جيب  ما  أحدمها: 
ا منفصالً لو تأخر لزم اتّصالُه، نحو: نث 2 3مث(١) . ؟ أو ضمريً بْتَ َ ل رضَ جُ استفهام،نحو: أيَّ رَ

مُ إياهُ أعطيتك؛  رهَ ، بخالف قولك: الدِّ ك فيجب التقديمُ رَ املفعول لزم االتصال، وكان يقال: نعبُدُ فلو أخِّ
فإنه ال جيب تقديمُ إياه؛ ألنك لو أخرته جلاز اتصاله وانفصاله، عىل ما تقدم يف باب املضمرات؛ فكنت تقول: 

همُ أعطيتكه، وأعطيتك إياه.  رْ الدِّ
 . دٌ يْ ا رضب زَ ا، فتقول: عمرً رً مْ بَ زيدٌ عَ َ ، نحو: رضَ هُ والثاين: ما جيوز تقديمه وتأخريُ

[وجوب تقديم الفاعل عىل املفعول]
(٢) *** ر ذِ عُولَ إنْ لَبْسٌ حُ رِ املَفْ أَخِّ ْوَ رصِ نْحَ َ مُ ريْ لُ غَ اعِ رَ الفَ مِ أَوْ أضْ (ص) 

يَ اإلعرابُ فيهام، ومل  فِ (ش) جيب تقديمُ الفاعل عىل املفعول، إذا خيف التباسُ أحدمها باآلخر، كام إذا خَ
، وعيسى  يسى؛ فيجب كون موسى فاعالً ى عِ وسَ ُ الفاعلَ من املفعول، وذلك نحو: رضب مُ بَنيِّ د قرينةٌ تُ تُوجَ

 . مفعوالً
يف  غرضٌ  هلا  العرب  ألن  قال:  ونحوه،  هذا  يف  املفعول  تقديم  هم  بعضُ اجلمهور،وأجاز  مذهب  وهذا 

االلتباس كام هلا غرض يف التبيني. 
 ، ثْرَ ه، فتقول: أكلَ موسى الكِمَّ ُ الفاعل من املفعول جاز تقديمُ املفعول وتأخريُ بَنيِّ جدت قرينةٌ تُ فإذا وُ

ر).  ذِ ر املفعول إن لبسٌ حُ وسى، وهذا معنى قوله:(وأخِّ  مُ ثْرَ وأكل الكِمَّ
ا ـ تقديمُ الفاعل وتأخريُ املفعول إذا كان  ر الفاعل غري منحرص) أنه جيب ـ أيضً مِ ومعنى قوله: (أو أُضْ

ا.  دً يْ بْتُ زَ َ ا غري حمصور، نحو: رضَ الفاعلُ ضمريً
ا إالَّ أنا.  ه، نحو: ما رضب زيدً ا وجب تأخريُ ا حمصورً فإن كان ضمريً

(١)سورة الفاحتة. اآلية: ٥.
(٢) أخر: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبًا، تقديره:أنت، املفعول: مفعول به ألخر، إن: رشطية، لبس: نائب فاعل 
،تقديره :هو  ا  جوازً فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  ماض  فعل  حذر:  بعده،  املذكور  يفرسه  حمذوف  لفعل 
يعود إىل (لبس)، واجلملة من حذر املذكور ونائب فاعله ال حمل هلا تفسريية، أو: عاطفة، أضمر: فعل ماض مبني للمجهول، 
الفاعل: نائب فاعل أضمر، غري: حال من قوله: الفاعل، وغري مضاف، ومنحرص: مضاف إليه، جمرور بالكرسة الظاهرة، 

وسكن ألجل الوقف.
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، ومنه قوله:  ا زيدٌ ومثال تقديم املفعول املحصور بإالَّ قولك:ما رضب إالَّ عمرً
(١) *** ةٍ ــاعَ لِيمِ سَ نْ لَيْــىلَ بِتَكْ دْتُ مِ وَّ ــزَ اتَ هَ كَالمُ يبِ  ا  مَ عْفَ  ضِ إالَّ  زادَ  امَ  فَ

هذا معنى كالم املصنف. 
، وأما املحصور بإالَّ ففيه ثالثة مذاهب:  هُ واعلم أن املحصور بإنَّام ال خالف يف أنه ال جيوز تقديمُ

هبا  املحصور  يكون  أن  ا  إمّ خيلو:  ال  أنه  ـ  األنباري  وابن  والفراء،  البرصيني،  أكثر  مذهب  وهو  أحدها: 
 . ، أو مفعوالً فاعالً

تْ لَنَا)،  يَّجَ رِ إال اهللا ما هَ دْ مْ يَ لَ ا، فأما قوله: (فَ دٌ عمرً يْ ؛ فال جيوز: ما رضب إال زَ هُ فإن كان فاعالً امتنع تقديمُ
تْ لنا، فلم يتقدم الفاعلُ املحصورُ  يَّجَ  ما هَ ، والتقدير: دَرَ ل عىل أن (ما هيجت) مفعولٌ بفعل حمذوفٍ فأوِّ

عىل املفعول؛ ألن هذا ليس مفعوالً للفعل املذكور. 
 . دٌ يْ ا زَ رً مْ بَ إال عَ َ ، نحو: ما رضَ هُ وإن كان املحصور مفعوالً جاز تقديمُ

 . : فاعالً كان، أو مفعوالً الثاين: وهو مذهب الكسائي ـ أنه جيوز تقديمُ املحصور بإالَّ
 : لَوبنيُ ـ أنه ال جيوز تقديمُ املحصور بإالَّ ، والشَّ ويلُّ زُ الثالث: وهو مذهب بعض البرصيني، واختاره اجلُ

. فاعالً كان،أو مفعوالً
[تقديم املفعول املشتمل عىل ضمري يعود إىل الفاعل املتأخر]

(٢) *** رْ مَ هُ عُ بَّ افَ رَ : خَ وُ اعَ نَحْ شَ روَ جَ هُ الشّ رُ انَ نَوْ : زَ وُ وشذَّ نَحْ (ص) 
(ش) أي: شاع يف لسان العرب تقديمُ املفعول املشتمل عىل ضمري يرجع إىل الفاعل املتأخر، وذلك 
هُ مفعول، وقد اشتمل عىل ضمريٍ يرجع إىل عمر وهو الفاعل، وإنام جاز ذلك ـ  ، فربَّ رُ مَ هُ عُ نحو: خاف ربَّ
ا أنتفع به، كام أنتفع بالزاد  (١) البيت ملجنون لييل، وهو من بحر الطويل، ومعناه: اختذت تكليم ليىل إياي يف مدة من الزمن زادً

راجيًا أن يزول بذلك ما يب من الوجد، والشوق، واحلب، فام زاد كالمها إال زيادة ما عندي من الشوق واللوعة. 
) جمرور بفتحة مقدرة عىل األلف نيابة عىل الكرسة؛ ألنه  اإلعراب:  تزودت: فعل ماض وفاعل، من ليىل: متعلق بـ(تزودتُ
ممنوع من الرصف أللف التأنيث املقصورة، وبتكليم: الباء حرف جر، وتكليم: مضاف، وساعة: مضاف إليه، ما: نافية، زاد: 
فعل ماض، إال: أداة استثناء ملغاة، ضعف: مفعول به لـ (زاد) وضعف: مضاف، وما: اسم موصول مضاف إليه، يب: جار 
وجمرور متعلق بمحذوف صلة املوصول، كالمها: كالم: فاعل زاد، وكالم مضاف، وضمري الغائبة العائد إىل ليىل مضاف إليه.
الشاهد فيه: (إال ضعف ما يب كالمها) حيث قــدم املفعــول املحصور فيه عىل غري املحصور وهو الفاعل، واألصل فام زاد 

كالمها إال ضعف ما يب.
الغائب  وضمري  مضاف  ورب  التعظيم،  عىل  منصوب  رب:  ربه:  ماض،  فعل  خاف:  فاعل،  نحو:  ماض،  فعل  شاع:   (٢)
العائد إىل عمر املتأخر لفظا مضاف إليه، عمر: فاعل، واجلملة من خاف وفاعله ومفعوله يف حمل جر بإضافة نحو إليها، وشذ: 
فعل ماض، نحو: فاعل شذ، زان: فعل ماض، نوره: نور: فاعل زان، ونور مضاف، وضمري الغائب العائد إىل الشجر املتأخر 

لفظا ورتبة مضاف إليه، الشجر: مفعول به لـ(زان)، ومجلة زان وفاعله ومفعوله يف حمل جر بإضافة نحو إليها.
واملراد بنحو: خاف ربَّه عمر: كل كالم اتصل فيه ضمري الفاعل املتأخر باملفعول املتقدم، واملراد بنحو: زان نوره الشجر: كل 

كالم اتصل فيه ضمري املفعول املتأخر بالفاعل املتقدم.
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وقوله: 
(١) *** ا دً رَ واحِ هْ دَ الدّ لَ ا أخْ ْدً لَوْ أنَّ جمَ طْعِامَوَ رَ مُ هْ هُ الدَّ دُ نَ الناسِ أَبْقَى جمَ مِ

وقوله: 
(٢)

*** حاتِمٍ بْنَ  يَّ  دِ عَ نِّي  عَ هُ  ربُّ   زَ عَلْجَ دْ فَ قَ اتِ وَ يَ اءَ الكِالبِ العاوِ زَ جَ
وقوله: 

 (٣)
*** ٍ نُوهُ أبا الغِيالنِ عن كِربَ  بَ زَ رجَ نامَّ سِ   ْزَ جيُ كام  لٍ  فِعْ نِ  سْ وحُ

قبل  ويرعاه  النبي  حيوط  كان  ألنه  بمكة؛  املرشكني  رؤساء  أحد  نوفل  بن  عدي  بن  مطعم  يرثي  ثابت  بن  حلسان  البيت   (١)
ا من الناس ألبقى الرشف مدة الدهر مطعامً  اهلجرة، وهو من بحر الطويل، ومعناه: لو ثبت أن الرشف أبقى يف الدهر واحدً

ا؛ ألجل املجد فلذا مل يبقه.  لكن الدهر مل يبق أحدً
ا: اسم أن، ومجلة، أخلد: يف حمل رفع خرب أن، وأن ما دخلت  اإلعراب: لو: رشطية غري جازمة، أن: حرف توكيد ونصب، جمدً
عليه يف تأويل مصدر مرفوع عىل أنه فاعل لفعل حمذوف، والتقدير: لو ثبت إخالد جمد صاحبه، وهذا الفعل هو فعل الرشط، 
بمحذوف  متعلق  وجمرور  جار  الناس:  من  ألخلد،  به  مفعول  ا:  واحدً أخلد،  وعامله  الزمانية،  الظرفية  عىل  منصوب  الدهر: 
صفة لـ (واحد) أبقى: فعل ماض، جمده: جمد: فاعل أبقى، وجمد مضاف وضمري الغائب العائد إىل مطعم املتأخر مضاف إليه، 
به  مفعول  مطعام:   الظرفية،  عىل  منصوب  الدهر:  جواب  (لو)،  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال  ومفعوله  وفاعله  أبقى  من  واجلملة 

لـ(أبقى).
) عن الفاعل، وهو قوله:( جمده)  مع أن الفاعل  ) حيث أخر املفعول وهو قوله:( مطعامً الشاهد فيه: (أبقى جمده الدهر مطعامً

مضاف إىل ضمري يعود عىل املفعول، فيقتيض أن يرجع الضمري إىل متأخر لفظًا ورتبة ،وذلك ممتنع عند مجهور النحويني.
(٢) البيت أليب األسود الدؤيل هيجو عدي بن حاتم الطائي، وقد نسبه ابن جني للنابغة وهو من بحر الطويل، ومعناه: دعوت 
ا عنى عدي بن حاتم جزاء كجزاء الكالب الصائحات من رضب احلجارة، وقد استجاب  اهللا (سبحانه وتعاىل) أن جيزي عوضً

دعائي وفعل به ذلك اجلزاء.  
 (جز)لـ به  مفعول  عدي:   ،(جز)بـ متعلق  جار وجمرور  عني:  إليه،  ومضاف  فاعل،  ربه:  ماض،  فعل   :جز اإلعراب: 
وجزاء:   ،جز وهو  عامله  لنوع  مبني  مطلق  مفعول  جزاء:  إليه،  مضاف  وحاتم:  مضاف،  وابن:  لعدي،  صفة  ابن: 
ماض  فعل  فعل:  حتقيق،  حرف  قد:  للحال،  الواو  وقد:  للكالب،  صفة  العاويات:  إليه،  مضاف  والكالب:  مضاف، 
واجلملة  ربه،  عىل  يعود  هو  تقديره:  جوازا،  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  الوقف،  ألجل  وسكن  له،  حمل  ال  الفتح  عىل  مبني 
قوله: وهو  الفاعل،  وقدم  (عدي)  قوله  وهو  املفعول،  أخر  حيث  عدي)  ربه   جز) فيه:  الشاهد  حال.  نصب  حمل  يف 

) ، مع اتصال الفاعل بضمري يعود عىل املفعول املتأخر وذلك ممتنع عند مجهور النحويني. هُ بُّ ( رَ
(٣) البيت لسليط بن سعد. وهو من بحر البسيط ومعناه: أن أوالد أيب الغيالن جزوه بعد زيادة سنه، وبعد فعله احلسن معهم 

جزاء مثل جزاء سنامر.
اإلعراب: جز: فعل ماض، بنوه: فاعل ومضاف إليه، أبا الغيالن: مفعول به ومضاف إليه، عن كرب: جار وجمرور متعلق 
بـ(جز)، وحسن فعل: الواو: عاطفة، وحسن: معطوف عىل كرب، وحسن مضاف وفعل مضاف إليه، كام: الكاف للتشبيه، 
وما: مصدرية، جيز: فعل مضارع مبني للمجهول، سنامر: نائب فاعل جيز، وما ومدخوهلا يف تأويل مصدر جمرور بالكاف، 
واجلار واملجرور متعلق بمحذوف صفة ملوصوف حمذوف يقع مفعوالً مطلقا مبينا لنوع  جز ، وتقدير الكالم: جز بنوه أبا 

الغيالن جزاء مشاهبا جلزاء سنامر.
الشاهد فيه: (جز بنوه أبا الغيالن) حيث أخر املفعول، وهو قوله (أبا الغيالن )عن الفاعل، وهو قوله(بنوه)، مع أن الفاعل 

متصل بضمري عائد عىل املفعول.
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تدريبات
بَنيِّ مذهب اجلمهور يف إعراب األمثلة اآلتية: ـ ١

(ب) نجحوا الطالب.   (جـ) نجحن الفتيات.  (أ) نجحا الطالبان.  
ا؟ ومتى حيذف وجوبًا؟ مثل ملا تذكر. ـ ٢ متى حيذف فعل الفاعل جوازً
ما حكم إثبات تاء التأنيث إذا فصل بني الفعل وفاعله بإال أو غريها؟ مثل ملا تذكر.  ـ ٣
متى جيب تقديم املفعول؟ ومتى جيب تقديم الفاعل؟ مثل ملا تذكر.  ـ ٤
ما حكم تقديم الفاعل أو املفعول به إذا حرص بإال أو إنام؟ وضح إجابتك باألمثلة. ـ ٥
ما حكم عود الضمري من املتقدم عىل املتأخر والعكس؟ وما صور ذلك بني الفاعل واملفعول؟ وبامذا  ـ ٦

استشهد من أجاز عود الضمري من الفاعل املتقدم عىل املفعول؟ مثل ملا تذكر.
ا تفصيليا فيام يأيت:  ـ ٧ عني الفاعل املؤول والفاعل الرصيح، وأعرب كال منهام إعرابً

( أ ) قال تعاىل:نث ¦ § ¨ © ª »مث
 (سورة العنكبوت. اآلية: ٥١).

(ب) قال تعاىل: نث ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §     ¨  مث
 (سورة احلديد . اآلية: ١٦).

ا.  (جـ) يرسين أن يفهم الطالب النحو فهامً جيدً
بني حكم تأنيث الفعل أو عدم تأنيثه يف اآليات التالية مع التوجيه:  ـ ٨

(أ)   نث e d مث   (سورة النمل . اآلية : ١٨ ).                 
(ب)  نث ! " # مث   (سورة  االنفطار . اآلية : ١)

(جـ)  نث `  b a مث  (سورة  املنافقون . اآلية: ١).          
( د )  نث # $ % &   مث  (سورة املمتحنة . اآلية : ١٢)

(هـ) نث Ó Ò     Ñ Ð Ï Î   Í Ì   مث (سورة  يوسف .اآلية:٣٠)
( و )  نث ¢ £ ¤ ¥ ¦   § ¨ © ª »¬مث (سورة املائدة . اآلية: ٧٥).
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ـ ١٤ ا.        (أ)  يرسين أن تذهب إىل املعهد مبكرً
       (ب) يرسين إلقاؤك األخبار يف إذاعة معهدك.

 . حدد الفاعل املؤول والفاعل الرصيح يف املثالني السابقني، ثم اجعل املؤول رصحيًا والرصيح مؤوالً

***
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حيدد املواضع التي ال جيوز فيها إقامة املفعول الثاين من باب كسا وأعطى  ـ ١٨
           مقام الفاعل.

يستخرج نائب الفاعل كان مفعوالً ثانيًا من باب كسا. ـ ١٩
يستخرج فعالً عىل وزن افتعل أو انفعل معتل العني مبنيا للمجهول. ـ ٢٠
حيدد آراء العلامء يف النائب عن الفاعل إذا كان الفعل متعديـًا إىل مفعولني  ـ ٢١

           الثاين منهام خرب يف األصل كظن، وأخواهتا.
ا إىل ثالثة  ـ ٢٢ يوضح آراء العلامء يف النائب عن الفاعل إذا كان الفعل متعديً

           مفاعيل كأر وأخواهتا.
يستخرج نائبًا عن الفاعل فعله متعدٍّ إىل ثالثة مفاعيل. ـ ٢٣
يُمثل لنائبٍ عن الفاعل فعله متعدٍّ إىل مفعولني الثاين منهام خرب يف األصل. ـ ٢٤
يبني حكم املفعول القائم مقام الفاعل. ـ ٢٥
يُميز بني املبني للمعلوم واملبني للمجهول. ـ ٢٦
يُمثل لفعل ثالثي معتل العني مبنى للمجهول. ـ ٢٧
هيتم بدراسة نائب الفاعل. ـ ٢٨
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[بناء الفعل املفتتح بتاء املطاوعة أو مهزة الوصل ـ للمفعول]
 (١) *** هْ عَ املُطَاوَ ا  تَ  َ التَّايلِ  َ الثَّاينِ هْوَ عَ نازَ مُ بِال  هُ  لْ عَ اجْ لِ  األَوَّ كَ (ص) 
 (٢) *** لِ صْ زِ الوَ مْ ي هبَ الِثَ الَّذِ ثَ ليوَ تُحْ كاسْ نَّهُ  لَ عَ اجْ لِ  األوَّ كَ             

رج:  حْ مَّ أولُه وثانيه، وذلك كقولك يف تَدَ ا بتاء املطاوعة ضُ تَتحً فْ (ش) إذا كان الفعلُ املبنيُّ للمفعول مُ
وذلك  وثالثُه،  أولُهُ  مَّ  ضُ صل  وَ هبمزة  ا  مفتتحً كان  وإن  تُغوفِل.   : لَ افَ غَ تَ ويف   ، رسِّ تُكُ  : رسَّ تَكَ ويف   ، جَ حرِ تُدُ

تُدر، ويف انطلق: انطُلق. لِي، ويف اقتدر: اقْ تُحْ ىل: اسْ تَحْ كقولك يف اسْ
[بناء الفعل الثالثي املعتل العني ـ للمفعول]

 (٣) *** لّ ا ثُالثيٍّ أُعِ مْ فَ مِ ْ أوِ اشْ اكْرسِ لوَ تُمِ مٌّ جا كــ بُوعَ فاحْ ضَ يْنًا وَ عَ (ص) 
: إخالص الكرس،  هٍ جُ ع يف فائه ثالثةُ أوْ مِ تلّ العنيِ فقد سُ عْ (ش) إذا كان الفعلُ املبنيُّ للمفعول ثالثيا مُ

 : نحو: قيل، وبيع، ومنه قولهُ
 (٤) *** اكُ َ نِ إذْ حتُ يْ تْ عىل نِريَ يكَ اكُحِ تُشَ وال  كَ  وْ الشَّ تَبِطُ  ْ ختَ                                     

للرضورة  قرص  تا:  للثاين،  نعت  التايل:  الثــاين،  واجعل  والتقدير:  بعده،  ما  يفرسه  حمذوف  لفعل  أول  مفعول  الثاين:   (١)
مفعول به للتايل، وفاعله ضمري مسترت، وتا: مضاف، واملطاوعة: مضاف إليه، كاألول: جار وجمرور يف موضع املفعول الثاين 
ا تقديره : أنت، واهلاء: مفعــول أول، بال منازعة: الباء:  لـ (اجعــل) اجعله: اجعل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت وجوبً
حرف جر، وال: اسم بمعنى غري جمرور بالباء وقد ظهر إعرابه عىل ما بعده بطريق العارية، واجلار واملجرور متعلق بـ(اجعل) 
وال: مضاف ومنازعة: مضاف إليه جمرور بكرسة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغــال املحل بحــركة العارية وسكن 

ألجل الوقف.
متعلق  وجمـرور  جار  هبمز:  إليــه  مضــاف  والذي:  مضاف،  وهو  بعده،  ما  يفرسه  حمذوف  لفعل  به  مفعول  ثالث:   (٢)
بمحـذوف صلة املوصـــول، ومهــز: مضـــاف والوصـــل: مضـاف إليه، كاألول: جار وجمرور يف موضع املفعول الثاين 
ا تقديره: أنت، واهلاء: مفعول  لـ(اجعل) مقدما عليه، اجعلنه: اجعل: فعل أمر والنون للتوكيد والفاعل ضمري مسترت وجوبً

به أول، كاستحيل: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: وذلك كاستحيل.
(٣) اكرس: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت وجوبًا، أو اشمم: مثله، واجلملة معطوفة عىل اجلملة السابقة، فا: مفعول به تنازعه 
ا،  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل   : لَّ أُعِ إليه،  مضاف  وثــالثي:  مضاف،  وهو  العــامالن، 
واجلملة يف حمل جر نعت لثالثي، عينا: متييز، وضم: مبتدأ، جا: قرص للرضورة، فعل ماض وفاعله ضمري مسترت واجلملة يف 
حمل رفع خرب، كبوع: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال، فاحتمل: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت 

ا. فيه جوازً
ـلَّة بأهنا: حمكمة النسج تامة الصفاقة وأهنا إذا اصطدمت بالشوك مل يؤذها  ة أو حُ فَ لْحَ (٤) البيت من بحر الرجز.  وفيه: يصف مَ

ومل يعلق هبا.
ا، عىل نريين: جار وجمرور    اإلعراب: حيكت: فعـل ماض مبني للمجهـول، والتـاء للتأنيث،ونائب الفاعل مسترت فيه جوازً
يتعلق  نصب  حمل  يف  السكون  عىل  مبني  املـايض  للزمان  ظرف  إذ:  حيكت،  يف  املسترت  الضمري  من  حال  بمحذوف  متعلق 
بـ(حيك)، ومجلة، حتاك: مع نائب الفاعل املسترت يف حمــل جر بإضــافة (إذ) إليها، ختتبــط: فعل مضارع والفاعل مسترت فيه 
ا  ا، الشوك: مفعول به لتختبط، وال: نافية، تشاك: فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً جوازً
تقديره : هي: الشاهد فيه: (حيكت) حيث إنه فعل ثالثي معتل العني، فلام بناه للمجهول أخلص كرس فائه، ويرو، حوكت 

بالواو الساكنة وهو شاهد عىل الوجه الثاين ،وهو إخالص ضم الفاء وكال الوجهني فصيح.
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هذا ما ذكره املصنف. والذي ذكره غريه: أن الكرس يف الواوي، والضم يف اليائي واإلشامم هو املختار، 
ولكن ال جيب ذلك، بل جيوز الضم يف الواوي والكرس يف اليائي. 

والكرس،  الضم،  جواز  من  ـ  باع  لفاء  ثبت  الذي  أن  معناه:  حب)،  لنحو:   ير قد  لِبَاعَ  ا  مَ وقوله: (وَ
بَّ وإن شئت أشممت.  بَّ ، وحِ ،فتقول: حُ بَّ واإلشامم ـ يثبتُ لفاء املضاعف، نحو: حَ

[حركة ما قبل عني افتعل وانفعل معتيل العني عند بنائهام للمفعول]
 (١) *** تَيلِ  ُ العَنيْ ملَِا  اعَ  بَ ا  لِفَ ا  مَ نْجلِيوَ بْهٍ يَ شِ ادَ وَ قَ تَارَ وانْ يف اخْ (ص) 

تعلَ أو انفعلَ  (ش) أي: يثبتُ ـ عند البناء للمفعول ـ ملا تليه العنيُ من كل فعلٍ يكون عىل وزن: افْ
اختار،وانقاد  ،نحو:  وذلك  واإلشامم،  والضم،  الكرس،  جواز  من  باع:  لفاء  يثبت  ما  ـ  العني  معتل  وهو  ـ 
 ، وانقيدَ  ، وانقُود،والكرس،نحو:اختريَ اختُور  نحو:  أوجه:الضم،  ثالثة  والقاف  التاء  يف  فيجوز  وشبههام، 

واإلشامم، وحتركُ اهلمزةُ بمثل حركة التاء والقاف. 
[ما ينوب عن الفاعل عند عدم وجود املفعول به]

 (٢) *** رِ دَ صْ نْ مَ فٍ اوْ مِ نْ ظَرْ ابِلٌ مِ قَ يوَ رِ حَ ةٍ  بِنِيَابَ رٍّ  جَ فِ  رْ حَ أوْ  (ص) 
ام الفاعل، وأشار يف هذا البيت: إىل أنه  قَ مَ أن الفعل إذا بُني ملا مل يسم فاعله أقيم املفعول به مُ دّ قَ (ش) تَ
طَ يف كل واحد منها: أن  َ امه؛ ورشَ قَ إذا مل يوجد املفعول به أقيم الظرف أو املصدر أو اجلار واملجرور مُ
، واملراد  فُ ا هلا، واحرتز بذلك مما ال يصلح للنيابة، كالظرف الذي ال يترصَّ يكون قابالً للنيابة، أي: صاحلً
لِسَ  ) إذا أريد به سحرُ يوم بعينه، ونحو: (عندك)؛ فال تقول: جُ رَ حَ بَ عىل الظرفية، نحو: (سَ به: ما لزم النَّصْ
ال  التي  وكاملصادر  النصب،  لزوم  من  العرب  لسان  يف  هلام  استقرَّ  عام  خترجهام  لئال  ؛  رُ حَ سَ كِبَ  رُ وال  ك،  عندُ
عاذَ اهللا، فال جيوز رفع معاذ اهللا؛ ملا تقدم يف الظرف، وكذلك ما ال فائدة فيه: من الظرف،  ، نحو: مَ فُ تترصَّ
لِسَ يف دار؛ ألنه ال فائدة يف ذلك.  ، وال جُ ب رضبٌ ، وال رضُ ريَ وقتٌ واملصدر، واجلار واملجرور(٣)؛ فال تقول: سِ
(١) ما: اسم موصول مبتدأ، لفا: جار وجمـرور متعلق بمحذوف صــلة، وفا: مضاف، وباع: مضاف إليه، ملـا: الالم جارة، 
وما اسم موصـول مبني عىل السكون يف حمل جر، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، العني: مبتدأ، ومجلة تيل: يف 
حمل رفع خرب، ومجلة املبتدأ وخربه ال حمل هلا صــلة (ما) املجرورة حمال بالالم، يف اختار: جار وجمرور متعلق بـ(تىل)، وانقــاد 

ا، واجلمــلة يف حمل جر نعت لشـبـه. وشبه: معطوفان عليه، ينجيل: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جــوازً
اجلار  عىل  معطوف  مصدر:  من  أو  بقــابل،  متعلق  وجمرور  جار  ظـــرف:  من  حــري،  قوله:  وخربه  مبتدأ  قابل:   (٢)
ي: خرب  رِ واملجرور السابق، أو: حرف جر: معطـــوف عىل مصدر ومضـــاف إليه، بنيابة: جار وجمرور متعلق بـ(حر)، حَ

املبتدأ الذي هو قابل يف أول البيت.
(٣) ومن رشوط نيابة اجلار واملجرور: 

( أ ) أن يكون خمتصا بوصف أو إضافة أو غريمها ليبتعد عن اإلهبام. 
(ب) أال يلزم اجلار طريقة واحدة، كـ(مذ ومنذ) املالزمتني للزمان الظاهر،وكحروف القسم. 

(ج) أال يدل عىل التعليل كالالم، والباء، ومن إذا جاءت للتعليل.  
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[النائب يف باب أعطى]
 (١) *** نْ نُوبُ الثَّانِ مِ دْ يَ اقٍ قَ نْوباتفَ أُمِ هُ  التباسُ فِيامَ  ا  سَ كَ بَابِ  (ص) 

مَّ فاعلُه: فإما أن يكون من باب أعطى(٢)، أو من باب  نِي الفعلُ املتعدي إىل املفعولني ملا مل يُسَ (ش) إذا بُ
 .(٣) ظَنّ

فإن كان من باب أعطى ـ وهو املراد هبذا البيت ـ فذكر املصنف أنه جيوز إقامة األول منهام، وكذلك 
ا  ا، وإن شئتَ أقمت الثاين؛ فتقول: أُعطى عمرً و درمهً ، وأُعطي عمرٌ َ زيدٌ جبةً الثاين باالتفاق؛ فتقول: كُيسِ

 . ا جبةٌ ، وكُيسِ زيدً درهمٌ
ا،  ا عمرً هذا إن مل حيصل لبسٌ بإقامة الثاين: فإذا حصل لبس وجب إقامة األول، وذلك نحو: أعطيت زيدً
؛ ألن كل واحد  ا، وال جيوز إقامة الثاين حينئذ، لئال حيصل لَبْسٌ طي زيدٌ عمرً فتتعني إقامة األول، فتقول: أُعْ

ا، بخالف األول.  منهام يصلح أن يكون آخذً
ني به أنه اتفاق من  ونقل املصنف االتفاق عىل أن الثاين من هذا الباب جيوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عُ
ل معرفة والثاين نكرة ـ تعني إقامة  جهة النحويني كلهم فليس بجيد؛ ألن مذهب الكوفيني أنَّه إذا كان األوَّ

ا.  ا، وال جيوز عندهم إقامة الثاين؛ فال تقول: أعطي درهمٌ زيدً طِيَ زيدٌ درمهً األول؛ فتقول: أُعْ
[النائب عن الفاعل يف باب ظن]

 (٤) *** ر تَهَ ، وأر املـَنْعُ اشْ رْيف باب ظَنّ ا إذا القصدُ ظَهَ نْعً  مَ الَ أَرَ وَ (ص) 
ا إىل مفعولني الثاين منهام خرب يف األصل، كظن وأخواهتا، أو كان  (ش) يعني أنه إذا كان الفعل متعديً
رُ عند النحويني أنه جيب إقامة األول، ويمتنع إقامة الثاين  ا إىل ثالثة مفاعيل كأر وأخواهتا، فاألشهُ متعديً
يدٌ  لِم زَ ، وتقول: أُعْ ا قائِمٌ دً يْ ، وال جيوز: ظُنَّ زَ دٌ قائامً يْ يف باب ظَنَّ والثاين والثالث يف باب أعلم؛ فتقول: ظُنَّ زَ
(١) باتفاق: جار وجمرور متعلق بـ(ينوب)، قد: حرف تقليل، ينوب: فعل مضارع، الثاين: فاعل، من باب: جار وجمرور 
متعلق بمحذوف حال من الثاين، وباب مضاف، وكسا: مضاف إليه قصد لفظه، فيام: جار وجمرور متعلق بـ(ينوب)، التباسه: 
مبتدأ وهو مضاف واهلاء مضاف إليه، أُمن: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة يف 

حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه ال حمل هلا صلة (ما) املجرورة بفي.
(٢) باب (أعطى وباب كسا) واحد، وهو: كل فعل تعد إىل مفعولني، ليس أصلهام املبتدأ واخلرب.

 (ظن وأر) إىل مفعولني، أصلهام املبتدأ واخلرب، وهو مراد الشارح، أما مراد الناظم: يف باب (٣)  باب (ظن): كل فعل تعد
أنَ أر تنصب ثالثة مفاعيل أصل الثاين والثالث مبتدأ وخرب.

(٤)  يف باب: جار وجمرور متعلق بـ(اشتهر)، وباب مضاف وظن: مضاف إليه، أر: معطوف عىل ظن، املنع: مبتدأ، ومجلة 
ا: مفعول به ألر، إذا: ظرف تضمن معنى  اشتهر يف حمل رفع خرب، ال: نافية، أر: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت، منعً
الرشط، القصد: فاعل لفعل حمذوف يفرسه ما بعده والتقدير: (إذا) ظهر القصد، واجلملة من الفعل املحذوف وفاعله املذكور 
يف حمل جر بإضافة (إذا) إليها، ظهر: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل القصد ، واجلملة ال حمل هلا تفسريية.

رشح ابن عقيل





ـ   ۳۳  ـ 

تدريبات
١ـ  ما األمور التي تلزم املفعول به عندما ينوب عن الفاعل ؟

٢ـ  كيف نبني األفعال اآلتية ملا مل يسم فاعله ؟
 ( أ ) املايض الثالثي.

(ب) املضارع ، املايض املبدوء بتاء املطاوعة.
(جـ) املايض املبدوء هبمزة وصل.

٣ـ ما األوجه اجلائزة يف فاء الفعل الثالثي املعتل العني عند بنائه للمجهول؟ وما احلكم إذا أدت احلركة 
؟ مثل ملا تذكر. إىل لبسٍ

٤ـ  كيف تُضبط فاء الفعل الثالثي املضعف عند بنائه للمجهول؟
٥ـ متى ينوب الظرف واجلار واملجرور عن الفاعل؟ وما الرشوط الواجب توافرها عند النيابة؟

املبني  الفعل  بعد  ذكرن  إذا  واملصدر  واملجرور  واجلار  والظرف  به  املفعول  نيابة  يف  العلامء  آراء  اذكر  ٦ـ 
للمجهول.

٧ـ متى جيوز إقامة املفعول الثاين من باب كسا مقام الفاعل؟ ومتى ال جيوز؟
٨ـ بني فيام يأيت الفاعل ونائبه، ونوع النائب، وأعرب ما حتته خط:

ن الدار بانيها. كَ أُسِ (أ) يقال يف األمثال: أعط القوس بارهيا، وَ
(ب) وقيل يف احلكم: الكريم يعفو إذا استُعْطف، واللئيم يقسو إذا لوطف.

٩ـ حول األفعال اآلتية إىل صيغة املجهول، وضعها يف عبارات من إنشائك:
(رأ ـ استقام ـ يقاوم ـ الم ـ يرد ـ ابيض ـ استغنى ـ يضم). 

١٠ـ حول األفعال يف العبارات اآلتية إىل صيغة املبني للمعلوم، واذكر الفاعل املناسب لكل فعل: 
(ب) استقبل شهر رمضان.  (أ) صيم رمضان.  

(ج) حيل بينهم وبني السوء. 

رشح ابن عقيل





ـ   ۳٥  ـ 

[تعريفه والعامل يف املشغول عنه]
(ص) 

 (١) *** لْ غَ الً شَ ابِقٍ فِعْ مٍ سَ رُ اسْ مَ ضْ لْإنْ مُ املَحَ أَوِ   ، ظِهِ لَفْ بِ  بِنَصْ  : نْهُ عَ
 (٢) *** ا رَ مِ أُضْ لٍ  عْ بِفِ بْهُ  انْصِ ابِقَ  السَّ افَ ــرَ هِ ــدْ أُظْ افِــقٍ ملَِــا قَ وَ ، مُ تْــامً حَ

وهو  يِّه  بـبـِ سَ يف  أو  االسم  ذلك  ضمري  يف  مِل  عَ قد   ، فعلٌ عنه  ويتأخر   ، اسمٌ يتقدم  أن  االشتغال:  (ش) 
ا مررتُ به.  ، وزيدً ا رضبتُهُ تَغِلِ بالضمري: زيدً املضاف إىل ضمري االسم السابق ـ فمثال املُشْ

ـ  آخره)  إىل  ـ  اسم  مضمر  (إن  بقوله:  املراد  هو  ،وهذا  هُ المَ غُ رضبتُ  ا  زيدً بالسببي:  تَغِلِ  املُشْ ومثال 
،أو بنصبه  ا رضبتهُ لَ مضمر اسمٍ سابقٍ فعالً عن ذلك االسم بنصب املضمر لفظًا،نحو: زيدً غَ والتقدير: إن شَ
إىل  وصل  رضبت  لكن  زيد،  بضمري  اشتغل  ومررت  رضبت،  من  واحدٍ  لُّ  فكُ به،  مررت  ا  زيدً ،نحو:  حمالً
الضمري بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف جر، فهو جمرور لفظًا ومنصوب حمال، وكل من رضبت ومررت لو 
ا، ويصل  ، فتنصب زيدً ا رضبتُ مل يشتغل بالضمري لتسلط عىل زيد، كام تسلط عىل الضمري، فكنت تقول: زيدً
لَ إىل ضمريه  صَ لَ إىل ضمريه، وتقول: بزيد مررت،فيصل الفعل إىل زيد بالباء كام وَ صَ إليه الفعل بنفسه كام وَ

ا حمال كام كان الضمري.  ويكون منصوبً
لك  فيجوز  املذكورة،  اهليئة  عىل  والفعل  االسم  وجد  إذا  أنه  معناه  ـ  آخره  إىل  ـ  انصبه)  وقوله: (فالسابق 

نصب االسم السابق. 
رسَّ  ر وجوبًا؛ ألنه ال جيمع بني املُفَ ضمَ واختلف النحويون يف ناصبه: فذهب اجلمهور إىل أنَّ ناصبه فعل مُ
ا يف املعنى لذلك املُظْهر، وهذا يشمل ما وافق لفظًا ومعنى، نحو: قولك  ، ويكون الفعل املضمر موافقً واملُفَرسِّ
ا مررت به) إن  ، وما وافق معنى دون لفظ كقولك يف: (زيدً ا رضبتُهُ ا رضبته)، إن التقدير: رضبتُ زيدً يف (زيدً

ا مررت به، وهذا هو الذي ذكره املصنف.  التقدير: جاوزتُ زيدً
: رشطية، مضمر: فاعل لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، والتقدير: إن شغل، ومضمر: مضاف، واسم: مضاف إليه،  (١) إنْ
: مفعول به لشغل مقدم عليه، شغل : فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل مضمر،  سابق: نعت السم، فعالً
عنه: جار وجمرور، بنصب: جار وجمرور متعلق بشغل، ونصب: مضاف ولفظ: مضاف إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله، 

ولفظ: مضاف، واهلاء: مضاف إليه، أو املحل: معطوف عىل لفظ . 
ضمري  وفاعله  أمر  فعل  انصب:  انصبه:   السابق،  فانصب  والتقدير:  بعده،  ما  يفرسه  حمذوف  لفعل  به  مفعول  السابق:   (٢)
 : وحتامً لفعل،  نعت  جر  حمل  أضمر  ومجلة  بـ(انصبه)،  متعلق  وجمرور  جار  بفعل:  به،  مفعول  واهلاء:  أنت،  تقديره:  مسترت 
، موافق: نعت ثان لفعل، ملا: جار وجمرور متعلق بموافق، قد: حرف  مفعول مطلق لفعل حمذوف، والتقدير: حتم ذلك حتامً

حتقيق ومجلة أظهرا: الفعل ال حمل هلا صلة (ما) املجرورة حمال بالالم .

رشح ابن عقيل





ـ   ۳۷  ـ 

[وجوب رفع املشغول عنه]
(ص)

 (١) *** باالبتِدا ما  السابقُ  تَال  اوإنْ  أبَدَ هُ  مْ الْتَزِ عَ  فْ فالرَّ خيْتَصُّ 
 (٢) *** دْ رِ لُ تَالَ ما مل يَ عْ ا الفِ ا إِذَ ذَ دْكَ جِ دُ وُ عْ والً ملَِا بَ مُ عْ بْلُ مَ ا قَ مَ

إذا  عنه  املشتغل  االسم  فعُ  رَ فيجب   ، الرفعُ فيه  جيب  ما  وهو  الثاين،  القسم  إىل  البيتني  هبذين  أشار  (ش) 
برفع زيد،  فإذا زيدٌ يرضبه عمرو،  باالبتداء، كـ (إذا) التي للمفاجأة؛ فتقول: خرجتُ  وقع بعد أداة ختتص 
ا، وكذلك جيب رفع االسم السابق  ا، وال مقدرً وال جيوز نصبه؛ ألن (إذا) هذه ال يقع بعدها الفعلُ ال ظاهرً
إذا ويل الفعل املشتغل بالضمري أداةً ال يعمل ما بعدها فيام قبلها، كأدوات الرشط، واالستفهام، و(ما) النافية 
؛ فيجب رفع زيد يف هذه األمثلة ونحوها وال جيوز  ؟ وزيدٌ ما لقيتهُ ، وزيدٌ هل ترضبُهُ هُ مْ نحو: زيدٌ إن لقيتَهُ فأكرِ
َ عامالً فيام قبله، وإىل هذا أشار بقوله: (كذا إذا  رسِّ فَ نصبه؛ ألن ما ال يصلح أن يعمل فيام قبله ال يصلح أن يُ

الفعل تال إىل آخره). 
عُ االسم السابق إذا تال الفعل شيئًا ال يرد ما قبله معموالً ملا بعده، ومن أجاز عمل ما  فْ أي كذلك جيبُ رَ
ا ما لقيته.  دً يْ ؛ فيقول: زَ رٍ دَّ قَ ا ما لقيتُ أجاز النصبَ مع الضمري بعاملٍ مُ بعد هذه األدوات فيام قبلها، فقال: زيدً

* * *

(١) إن: رشطية، تال :فعل ماض فعل الرشط، السابق :فاعل لـ(تال)، ما :اسم موصول مفعول به، باالبتدا :جار وجمرور 
: هو، واجلملة ال حمل هلا صلة، فالرفع :الفاء لربط  متعلق بـ(خيتص)، خيتص :فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت تقديره 
اجلواب بالرشط، الرفع :مفعول به لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، والتقدير :فالتزم الرفع التزمه، واجلملة جواب الرشط، 
ا :منصوب عىل الظرفية .واجلملة من فعل األمر  التزمه:التزمه فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوبًا، واهلاء: مفعول به، أبدً

وفاعله املسترت مفرسة ال حمل هلا من اإلعراب.
(٢) كذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف يقع نعتًا ملصدر حمذوف منصوب عىل املفعولية املطلقة بفعل مدلول عليه بالسابق، 
ا لذلك إذا تال الفعلـ   إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، الفعل: فاعل لفعل حمذوف يفرسه  ا مشاهبً والتقدير: والتزم الرفع التزامً
ما بعده والتقدير:إذا تال الفعل تال، تال: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت، ما: اسم موصول مفعول به لـ(تال)، مل يرد: مل: أداة 
جزم، ويرد: فعل مضارع جمزوم ، وما : اسم موصول فاعل يرد، واجلملة ال حمل هلا صلة، قبل: ظرف متعلق بمحذوف صلة 
: حال من فاعل يرد، ملا: جار وجمرور متعلق بمعمول، بعد: ظرف متعلق بوجد، وجد: فعل مبني  ، معموالً (ما) الواقعة فاعالً

للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت يعود إىل (ما) املوصولة املجرورة حمال، واجلملة ال حمل هلا صلة (ما).

رشح ابن عقيل





ـ   ۳۹  ـ 

جاز  وجهني،  ذاتُ  مجلة  متْهُ  تقدَّ عاطف  بعد  عنه  لُ  املشتغَ االسم  وقع  إذا  بأنه  ذلك  النحويون  بَطَ  وضَ
ها فعلٌ نحو:  ، وعجزُ درها اسمٌ الرفعُ والنصبُ عىل السواء، وفرسوا اجلملة ذات الوجهني: بأهنا مجلة: صَ

تُهُ ،فيجوز رفعُ (عمرو) مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز.  مْ رَ و أَكْ رٌ مْ دٌ قام وعَ يْ زَ
[ترجيح رفع املشغول عنه] 

 (١) *** ؛ حْ جَ رَّ رَ ِ الذي مَ ريْ عُ يف غَ بَحْوالرفْ ْ يُ عْ ما ملَ دَ ، وَ عَلْ امَ أُبِيحَ افْ فَ (ص) 
تار الرفع، وذلك: كلُّ اسمٍ  (ش) هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما جيوز فيه األمران وخيُ
ز فيه األمرين عىل السواء،  َوِّ به، وال ما يوجبُ رفعه، وال ما يرجح نصبه، وال ما جيُ دْ معه ما يوجب نصْ مل يُوجَ

؛ فيجوز رفع زيد ونصبه، واملختار رفعه؛ ألن عدم اإلضامر أرجح من اإلضامر.  دٌ رضبتهُ يْ وذلك، نحو: زَ
وزعم بعضهم أنه ال جيوز النصب؛ ملا فيه من كلفة اإلضامر، وليس بيشء؛ فقد نقله سيبويه وغريه من 

 : يِّ يف أماليه عىل النصب قولَهُ رِ جَ أئمة العربية، وهو كثري، وأنشد أبو السعادات ابنُ الشَّ
 (٢) *** امً لْحَ مُ وهُ  رُ ادَ غَ ا  مَ ا  كِلْفارسً سٍ وَ يْلٍِ وال نِكْ مَّ َ زُ ريْ غَ

َا)(٣) بكرس تاء جنات.  لُوهنَ دنٍ يدخُ ومنه قوله تعاىل: (جناتِ عَ

: فعل ماض  (١) الرفع: مبتدأ، يف غري: جار وجمرور متعلق بـ(رجح) وغري مضاف، والذي: اسم موصول مضاف إليه، مرّ
وفاعله ضمري مسترت واجلملة ال حمل هلا صلة الذي، رجح: فعل ماضٍ وفاعله مسترت يعود عىل الرفع الواقع مبتدأ، واجلملة 
يف حمل رفع خرب املبتدأ، فام: اسم موصول مفعول مقدم ألفعل، أبيح: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت 
اسم  ما:  أمر،  فعل  ودع:  وجوبًا،  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  افعل:  صلة،  هلا  حمل  ال  واجلملة  املوصولة  (ما)  إىل  يعود 
موصول مفعول به لـ(دع)، مل يبح: مل: أداة جزم، يبح: فعل مضارع مبني للمجهول جمزوم بلم ونائب الفاعل مسترت، واجلملة 

ال حمل هلا صلة.
(٢) البيت المرأة من بني احلارث بن كعب، وهو من  الرمل.

ا، وهو ال  ا فخرّ رصيعً ومعناه : أهنم تركوا هذا الفارس العظيم وقد غشيته احلرب من كل جانب؛ حتى صار ال جيد خملصً
يوصف بجبن وال ضعف وال تقصري يف النجدة.

ا: مفعول لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، وتقدير الكالم: غادروا فارسا ما، وما: زائدة للتفخيم، غادروه: مجلة  اإلعراب: فارسً
من  حال  غري:  لغادروه،  ثان  مفعول  ملحامً :  اإلعراب،  من  هلا  حمل  ال  املحذوف  للفعل  مفرسة  واملفعول  والفاعل  الفعل  من 
اهلاء يف غادروه ، زميل: مضاف إليه، وال: الواو للعطف وال: نافية، نكس: معطوف عىل زميل، وكل: صفة لنكس املجرورة، 

وسكنت الالم لرضورة الشعر .
ا وليس يف الكالم ما يوجب نصبه أو يرجحه؛ مما  ا ما غادروه) فقد جاء االسم السابق املشغول عنه منصوبً الشاهد فيه :(فارسً

ا ملن منعه ملا فيه من كلفة اإلضامر. يدل عىل جواز النصب خالفً
(٣) سورة الرعد. اآلية: ٢٣
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واحرتز بقوله: (إن مل يك مانع حصل) عام إذا دخل عىل الوصف مانع يمنعه من العمل فيام قبله، كام إذا 
هُ ؛ فال جيوز نصب زيد؛ ألن ما بعد األلف والالم ال يعمل  دٌ أنا الضاربُ يْ دخلَتْ عليه األلفُ والالم، نحو: زَ

ُ عامالً فيه، واهللا أعلم.  فيام قبلهام، فال يفرسِّ
 السببى] رَ جْ [إجراء األجنبي املشتمل عىل ضمري االسم السابق مُ

 (١) *** عِ  ةٌ بِتَابـِ ـلَ اصِ قـَةٌ حَ لْ عُ اقِعِوَ سِ االسمِ الوَ ةٍ بِنَفْ قَ لْ عُ كَ (ص) 
ا رضبته،وبني ما انفصل  يدً (ش) تقدم أنه ال فرقَ يف هذا الباب بني ما اتصلَ فيه الضمريُ بالفعل، نحو: زَ

 . ا رضبتُ غالمهُ ا مررت به؛ أو بإضافة، نحو: زيدً بحرف جر، نحو: زيدً
ببيِّ ، ومعناه: أنه إذا عمل الفعلُ يف أجنبي، وأتبع بام  وذكر يف هذا البيت: أن املالبسة بالتابع كاملالبسة بالسَّ
ا رضبتُ  ا رضبتُ رجالً حيبه ،أو عطفِ بيان، نحو: زيدً اشتمل عىل ضمري االسم السابقـ  من صفةـ  نحو:زيدً
حتصل  كام  بذلك  املالبسةُ  حصلت  وأخاه،  ا  عمرً رضبتُ  ا  زيدً نحو:  خاصة،  بالواو  معطوف  أو  أباه،  ا  عمرً

)، وكذلك الباقي.  ا رضبتُ غالمهُ ا رضبتُ رجالً حيبه) منزلة (زيدً ل (زيدً يُنزَّ ؛ فَ ببيِّ بنفس السَّ
، واهللا أعلم.  ببيِّ بِعَ بام فيه ضمري االسم السابق جر جمر السَّ وحاصله: أن األجنبيَّ إذا أُتْ

* * *

(١) علقة: مبتدأ، حاصلة: نعت للمبتدأ، بتابع: جار وجمرور متعلق بحاصلة، كعلقة: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب 
املبتدأ ، بنفس: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة لعلقة، نفس مضاف واالسم: مضاف إليه، الواقع: صفة لالسم .
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ك، إن قابلته فأكرمه. (ب) شيخُ
(جـ) املسكني، هال ترمحه.
(د) أبوك، هل تكرمه ؟

١٠ ـ ضع عالمة ( √) أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة (×) أمام اجلملة اخلطأ فيام يأتى:
( أ ) يرتجح نصب االسم املشغول عنه إذا وقع بعد أداه ختتص بالدخول عىل األفعال.(       )
(ب) جيب نصب االسم املشغول عنه إذا وقع بعد فعل دال عىل طلب.                         (        )

١١ـ أعرب ما يأتى:
(أ) قال تعاىل: نث ©  ª» ¬ ® ¯ مث (سورة النحل. اآلية :٥).

(ب) قال تعاىل: نث 7 8 9 :     ; مث             (سورة احلجر. اآلية :١٩).
* * *
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يمثل ملفعول به جيب حذف الفعل الناصب له. ـ ١٩
حيث  ـ ٢٠ من  واخلرب  املبتدأ  أصلهام  ليس  اللذين  املفعولني  أحوال  يوضح 

التقديم والتأخري.
يقبل عىل دراسة موضوع تعدي الفعل ولزومه. ـ ٢١
يستشعر أمهية التمييز بني الفعل الالزم واملتعدي. ـ ٢٢
يُقبل  عىل دراسة قواعد النحو العريب. ـ ٢٣

[تعريف الفعل املتعدي والفعل الالزم وعالمة املتعدي]
 (١) *** لْ  أَنْ تَصِ لِ املُعَدَّ عْ ةُ الفِ مَ الَ لْعَ مِ رٍ بِهِ نَحوُ عَ دَ صْ ِ مَ ريْ ها غَ (ص) 

، نحو: رضبت  لُ إىل مفعوله بغري حرف جرّ ي: هو الذي يَصِ ، والزم؛ فاملتعدِّ دٍّ تَعَ (ش) ينقسم الفعلُ إىل مُ
ا.  زيدً

عُولَ له،  فْ ، أو ال مَ ، نحو: مررت بزيدٍ لُ إىل مفعوله إال بحرف جرّ : ما ليس كذلك، وهو: ما ال يَصِ والالزمُ
ا، وما ليس كذلك يسمى:  ا، وجماوزً ا، وواقعً . ويسمى ما يصل إىل مفعوله بنفسه: فعالً متعديً نحو: قام زيدٌ

ا بحرف جر.  ، ويسمى متعديً ا، وغري متعدٍّ ا، وقارصً الزمً
 . تُهُ لقْ وعالمةُ الفعل املتعدي: أن تتصل به هاءٌ تعود عىل غري املصدر، وهي هاء املفعول به، نحو: البابُ أغْ
لّ عىل تعدي الفعل؛ فمثال  واحرتز هباء غري املصدر من هاء املصدر؛ فإهنا تتصل باملتعدي والالزم، فال تَدُ
،أي:  تُهُ مْ قُ القيامُ  بالالزم:  املتصلة  ومثال  ا،  زيدً الرضب  رضبت  أي  ا،  زيدً رضبتهُ  الرضبُ  باملتعدي:  املتصلة 

قمت القيام. 

: نعت للفعل، أن: مصدرية، تصل: فعل مضارع منصوب  (١) عالمة: مبتدأ، وهو مضاف، والفعل: مضاف إليه، املعدَّ
املبتدأ،  خرب  مرفوع  مصدر  تأويل  يف  عليه  دخلت  وما  وأن  أنت،  تقديره:  ا  وجوبً مسترت  ضمري  وفاعله  للوقف،  وسكن  بأن، 
مضاف  غري  إليه،  مضاف  وغري:  مضاف،  وها:  لتصل،  به  مفعول  ها:  إلخ،  ها..  به  وصلك   املعد الفعل  عالمة  والتقدير: 
ومصدر: مضاف إليه، به: جار وجمرور متعلق بتصل، نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك نحو ، ونحو: مضاف، وعمل: 

قصد لفظه مضاف إليه.
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فعل  لكل  اللزومُ  ويتحتم  املصدر،  غري  هاءُ  به  يتصلُ  ال  ما  وهو:   ، بمتعدٍّ ليس  ما  هو:  الالزم  (ش) 
 ، لَلَّ عَ افْ وزن  عىل  فعل  كل  وكذا   ، ِمَ ،وهنَ فَ وظَرُ  ، مَ رُ وكَ  ، فَ ُ رشَ نحو:  ـ  الطبيعة  وهي  ـ  سجية  عىل  دال 
 ، الثوبُ رَ  نظافة،كطَهُ عىل  دل  أو   ، مَ نْجَ رَ واحْ  ، سَ نْسَ عَ اقْ نحو:   ، نْلَلَ عَ اِفْ وزن  عىل  أَوْ   ، أَنَّ واطْمَ عرَّ  شَ اقْ نحو: 
ا  ، أو كان مطاوعً ضَ زيد، وامحرَّ رِ ض، نحو: مَ رَ ، أو دلَّ عىل عَ خَ سِ وَ ، وَ نِسَ الثوبُ نَس،كدَ ، أو عىل دَ ونَظُفَ

 . جَ رَ حْ تَدَ ا فَ تُ زيدً جْ رَ دَحْ ، وَ تَدَّ دْتُ احلديدَ فامْ دَ  إىل مفعول واحد، نحو: مَ ملا تعدَّ
مفعول  إىل  ا  متعديً يكون  بل  ا،  الزمً يكون  ال  فإنه  اثنني؛  إىل  املتعدي  طاوع  مما  (لواحد)  بقوله:  واحرتز 

 . تُهُ النحوَ فتعلمهُ لّمْ عَ ا املسألة ففهمها، وَ تُ زيدً مْ هَّ واحد، نحو: فَ
[تعدي الفعل الالزم بحرف اجلر]

 (١) *** ــرِّ فِ جَ ــرْ ــا بِحَ مً زَ ــدِّ الَ عَ رِّوَ نْجَ ِ مُ بُ لِلْ فْ فالنَّصْ ذِ إِنْ حُ وَ (ص) 
 (٢) *** دُ طَّــرِ يَ وأَنْ  أنَّ  يف  وَ  ، ــالً قْ وانَ دُ بْتُ أَنْ يَ عَجِ : كَ نِ لَبْسٍ عْ أَمْ       مَ

(ش) تقدم أن الفعلَ املتعدي يصل إىل مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل الالزم يصلُ إىل مفعوله بحرف 
 . جر، نحو: مررتُ بزيدٍ

ا،  ، نحو: مررت زيدً وقد حيذف حرف اجلر فيصلُ إىل مفعوله بنفسهِ
 (٣)

*** وا ملَ تَعُوجُ ارَ وَ يَ ونَ الدِّ امُمتُرُّ رَ حَ ا  إذً  َّ يلَ عَ مُ  كُ مُ الَ كَ قال الشاعر:   

) وحرف مضاف  دّ (عَ ا: مفعول به لعد، بحرف: جار وجمرور متعلق بـِ (١) عد: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوبًا، الزمً
وجر: مضاف إليه، إن: رشطية، حذف : فعل ماض مبني للمجهول فعل الرشط، ونائب الفاعل ضمري مسترت، فالنصب: 
الفاء لربط اجلواب بالرشط، النصب: مبتدأ، للمنجر: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل 

جزم جواب الرشط.
: مفعول مطلق أو حال صاحبه اسم املفعول املفهوم من قوله: حذف، ويف أن: جار وجمرور متعلق بـ(يطرد) اآليت،  (٢) نقالً
ا، مع: ظرف متعلق بـ(يطرد)، ومع: مضاف وأمن:  : معطوف عىل أنّ ، يطرد: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت جوازً وأنْ
مضاف إليه، أمن مضاف ولبس: مضاف إليه، كعجبت: الكاف جارة لقول حمذوف، عجبت: فعل وفاعل، أن: مصدرية، 
يدوا: فعل مضارع منصوب هبا وعالمة نصبه حذف النون، وواو اجلامعة فاعل. وأن ومنصوهبا يف تأويل مصدر جمرور بمن 

ِم، واجلار واملجرور متعلق بعجب. هيِ دْ املحذوفة ،والتقدير: عجبت من وَ
(٣) البيت جلرير الشاعر األموي املعروف، وهو من بحر الوافر .

اللغة : مل تعوجوا : مل تقيموا. من عاج باملكان : أقام به .
ومعناه: أقول ألصحايب يف حال رحيلنا ومرورنا بديار األحبة : مررتم بديار أحبتي ومل تقيموا هبا مدة من الزمان، هلذا فقد 

حرمت عىل نفيس كالمكم جمازاة لكم.
تعوجوا:  جازمة،  نافية  مل:  للحال،  الواو  تعوجوا:  ومل  اخلافض،  نزع  عىل  منصوب  الديار:  وفاعل،  فعل  مترون:   : اإلعراب 
مضارع جمزوم بلم وعالمة اجلزم حذف النون، وواو اجلامعة: فاعل واجلملة يف حمل نصب حال، كالمكم: كالم مبتدأ وهو 
واخلرب،  املبتدأ  بني  ا  حشوً وقع  جواب  حرف  ا:  إذً بحرام،  متعلق  وجمرور  جار   : عيلَّ إليه،  مضاف  املخاطب  وضمري  مضاف 

حرام: خرب املبتدأ. 
الشاهد فيه: (مترون الديار) حيث حذف اجلار، وأوصل الفعل الالزم إليه بنفسه، مع أنه ال يصل إليه إال بحرف اجلر وهو 

مقصور عىل السامع.
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يف  فاعل  هو  ما  تقديم  فاألصل  األصل؛  يف  ا  خربً ليس  منهام  الثاين  مفعولني  إىل  الفعل   تعد إذا  (ش) 
ا، فاألصل تقديمُ زيد عىل درهم؛ ألنه فاعل يف املعنى؛ ألنه اآلخذ للدرهم،  ا درمهً املعنى، نحو: أعطيتُ زيدً
، واألصلُ  : مفعول أول، ونسج: مفعول ثانٍ نْ مَ جَ اليمن؛ فَ نَ من زاركم نَسْ بَّةً وألْبِسْ ا جُ وكذا: كسوتُ زيدً

) عىل نسج اليمن؛ ألنه الالبس. وجيوز تقديم ما ليس فاعالً معنى لكنه خالف األصل.  نْ تقديمُ (مَ
(ص)

 (١) ***  رَ عَ بٍ  ملُِوجِ لُ  األَصْ مُ  زَ لْ يَ وَ رَ دْ يُ تْامً قَ لِ حَ كُ ذاكَ األََصْ رْ تَ وَ
(ش) أي: يلزم األصلُ ـ وهو تقديم الفاعل يف املعنى ـ إذا طرأ ما يوجب ذلك، وهو خوفُ اللبس، نحو: 
ا، فيجب تقديم اآلخذ منهام، وال جيوز تقديم غريه؛ ألجل اللبس؛ إذ حيتمل أن يكون هو  رً مْ ا عَ أعطيتُ زيدً

الفاعل. 
الدرهمَ  أعطيتُ  نحو:  وذلك،  املعنى،  يف  فاعل  هو  ما  وتأخري  املعنى،  يف  فاعالً  ليس  ما  تقديمُ  جيب  وقد 
يعود  لئال  ؛  مَ الدرهَ صاحبَهُ  أعطيتُ  تقول:  فال  املعنى،  يف  فاعالً  كان  وإن  صاحبه  تقديم  جيوز  فال  ؛  صاحبَهُ

، وهو ممتنع. واهللا أعلم.  الضمريُ عىل متأخر لفظًا ورتبةً
[جواز حذف املفعول به الفضلة]

 (٢) *** ْ ، إنْ مل يَرضُ زْ ةٍ أجِ لَ فَ فَضْ حذْ ْ وَ رصِ ا أوْ حُ ابً وَ يقَ جَ فِ ما سِ ذْ حَ كَ (ص) 
(ش) الفضلة: خالفُ العمدة، والعُمدة: ما ال يستغني عنه كالفاعل، والفضلة: ما يمكن االستغناء عنه 
بْتُ بحذف املفعول به، وكقولك  َ ا: رضَ كاملفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن مل يرض، كقولك يف: رضبتُ زيدً
ا ،ومنه قوله تعاىل:  ، ومنه قوله تعاىل:نث z y x w مث(٣) وأعطيتُ زيدً ا: أعطيتُ ا درمهً يف: أعطيت زيدً
ا، قيل: ومنه قوله تعاىل: نث e d cمث(٥)  نث W    V U T مث(٤) وأعطيت درمهً

التقديرـ واهللا أعلم ـ حتى يُعطوكم اجلزية. 
(١) يلزم: فعل مضارع، األصل: فاعل، ملوجب: جار وجمرور متعلق بـ(يلزم) عر: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت، واجلملة 
يف حمل جر نعت لـ(موجب)، وترك: مبتدأ وهو مضاف وذاك: مضاف إليه والكاف: حرف خطاب، األصل: بدل أو عطف بيان 
: حال من نائب الفاعل املسترت يف (ير) اآليت، قد: حرف تقليل، ير: فعل مضارع مبني للمجهول  من اسم اإلشارة، حتامً

ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
(٢) حذف مفعول به مقدم لـ(أجز)، وهو مضاف وفضلة: مضاف إليه، أجز: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوبًا، إن: 
الرشط  وجواب  ا  جوازً فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  الرشط  فعل  وهو  بلم  جمزوم  مضارع  فعل  يرض:  نافية،  جازمة  مل:  رشطية، 
حمذوف ،وتقدير الكالم: إن مل يرض حذف الفضلة فأجزه، كحذف: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، أي: 
ا،  وذلك كائن كحذف، وحذف مضاف وما: مضاف إليه، سيق: ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
ا : مفعول ثان لسيق، أو: عاطفة، حرص: فعل ماض مبني للمجهول معطوف عىل سيق . واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، جوابً

(٣)  سورة الليل. اآلية: ٥.
(٤) سورة الضحى. اآلية: ٥.
(٥) سورة التوبة. اآلية: ٢٩.
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مترينات
ا عالمة الفعل املتعدي،  مع التمثيل. ـ ١  عرف الفعل املتعدي والفعل الالزم موضحً
 وضح معنى حذف حرف اجلر الذي يتعد به الفعل الالزم. وبني متى يكون احلذف قياسيـا؟ ومتى  ـ ٢

يقترص فيه عىل السامع ؟ واذكر رأي األخفش الصغري، مع التمثيل .
 متى جيوز حذف املفعول به؟ ومتى يمتنع؟ مثل ملا تذكر  ـ ٣
 متى يلزم حذف الفعل الناصب للمفعول؟ ومتى جيوز ؟ مثل ملا تذكر. ـ ٤
هو  ـ ٥ وما  والتأخري.  التقديم  حيث  من  واخلرب  املبتدأ  أصلهام  ليس  اللذين  املفعولني  أحوال  وضح   

األصل؟ ومتى يلزم؟ ومتى جيب عكسه؟
 بني موضع االستشهاد بام يأيت يف باب تعدي الفعل ولزومه:  ـ ٦

 X W   V نث  ،(١٨ اآلية:  عمران.  آل  (سورة  نث 4  5 6    7  8  9    : مث  تعاىل:  قال 
 M L K J I H G F E نث اآلية: ١، ٢)،  الكوثر.  Z Y ] \    مث (سورة 
نث ,   ،(١٧١ اآلية:  النساء.  نث GF E D مث (سورة   ،(٣،٢،١ طه.اآليات:  P     O  N مث (سورة 

- . /مث (سورة الكهف. اآلية: ٢٨)، نث KJ  I H G مث(سورة األحقاف اآلية:١٥). 
 قال الشاعر: 

*** وا ملَ تَعُوجُ ارَ وَ يَ ونَ الدِّ امُمتُرُّ رَ حَ ا  إذً  َّ يلَ عَ مُ  كُ مُ الَ كَ
بني معنى البيت السابق، ثم أعرب ما حتته خط.   

ا من صيغ األفعال التي ال تأيت إال الزمة ،وضع كال منها يف مجلة. ـ ٧ اذكر أربعً
اذكر نوع الفعل من حيث اللزوم والتعدي فيام يأتى: ـ ٨

َ الولد اإلناء فارغـًا. ا.        (ب) كَرسَ لَسَ الضيف مرسورً ( أ )  جَ

ظَ حممد القرآن الكريم. فِ ل الدرس.                      ( د ) حَ هُ ( ج) سَ
تُ الفائز جائزة. نَحْ .           ( و ) مَ نَنْتُ النجاح سهالً (هـ) ظَ
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ـ   ٥۳  ـ 

لِ مَ عُ يفِ الْعَ التَّنَازُ

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

ا للتنازع. ـ ١ ا صحيحً يكتب تعريفً
يميز بني رأي البرصيني والكوفيني يف إعامل أي العاملني يف االسم الظاهر. ـ ٢
يوضح آراء النحاة يف إعامل األول أو الثاين وما يرتتب عىل ذلك. ـ ٣
يوضح العالقة بني التسمية االصطالحية واملعنى اللغوي. ـ ٤
يستخرج أساليب تنازع من نصوص عربية فصيحة. ـ ٥
يعرب أساليب التنازع يف األمثلة. ـ ٦
يعلل وجوب إظهار معمول املهمل. ـ ٧
يُبني إعامل العامل املهمل يف ضمري الظاهر. ـ ٨
حيلل الشواهد النحوية يف باب التنازع. ـ ٩

يفرس آراء النحاة يف حذف ما يلزم ذكره. ـ ١٠
يستخرج أسلوب تنازع ويبني العامل فيه. ـ ١١
هيتم بدراسة أسلوب تنازع ويبني العامل فيه. ـ ١٢
هيتم بدراسة أسلوب التنازع يف قواعد اللغة العربية. ـ ١٣
يستشعر أمهية أسلوب التنازع يف فهم اللغة وتذوقها. ـ ١٤
حيرص عىل دراسة قواعد النحو العريب. ـ ١٥
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الظاهر،  ضمري  يف  لَ  مَ املُْهْ ملِ  فأعْ عنه،  رَ  اآلخَ وأمهلْتَ  الظاهر  يف  العاملني  دَ  أحَ أعملت  إذا  أي:  (ش) 
نُ  ْسِ حيُ كقولك:  وذلك  الفاعل،  كَ ه،  فُ ذْ حَ جيوز  وال  ذكره  يلزم  مما  العامل  مطلوبُ  كان  إن  ؛  امرَ اإلِضْ م  والْتَزِ
رَ يف  مِ بَ أن تضْ جَ ، فكل واحد من: حيسن، وييسء، يطلب ابناك بالفاعلية، فإن أعملت الثاين وَ نَاكَ ءُ ابْ يُيسِ وَ
نُ  ْسِ ، وكذلك إن أعملت األول وجب اإلِضامر يف الثاين؛ فتقول: حيُ نَاكَ ءُ ابْ يُيسِ نَانِ وَ ْسِ ؛ فتقول: حيُ هُ لَ األول فاعِ

 . اكَ بْدَ  عَ تَدَ يَا واعْ غَ . وإن أعملت الثاين يف هذا املثال قلت: بَ اكَ بْدَ ا عَ يَ تَدَ اعْ : بَغَى وَ ثْلهُ ، ومِ نَاكَ يئَان ابْ يُسِ وَ
إىل  يؤدي  تركه  ألن  ؛  اكَ بْدَ عَ   تَدَ واعْ بغى  وال  ابناك،  وييسء  حيسن  تقول:  فال  اإلضامر؛  تَركُ  جيوز  وال 

 . رِ تَزمُ الذكْ لْ لُ مُ حذف الفاعل، والفاعِ
وأجاز الكسائي ذلك عىل احلذف؛ بناء عىل مذهبه يف جواز حذفِ الفاعل. 

نْع اإلِضامر يف األول عند  ا إىل االسم الظاهر، وهذا بناء منهام عىل مَ هِ العاملني معً جُّ اء عىل تَوَ رَّ ه الْفَ وأجازَ
إعامل الثاين؛ فال تقول: حيسنان وييسء ابناك. 

وهذا الذي ذكرناه عنهام هو املشهور من مذهبهام يف هذه املسألة.

[إثبات الضمري للعامل املهمل وحذفه]
 (١) *** ِالَ ــدْ أُمهْ لٍ قَ ــعْ أَوَّ ِــئْ مَ ال جتَ ــالَوَ ــعٍ أُوهِ فْ ِ رَ ــريْ مــرٍ لِغَ ضْ بِمُ (ص) 
 (٢) *** ْ ربَ َ خَ ريْ نْ غَ كُ مْ إِنْ يَ هُ الْزَ فَ ذْ ْبَلْ حَ ربَ ــوَ اخلَ ــنْ هُ كُ ــهُ إِنْ يَ نْ رَ أَخِّ وَ           

أعمل  عنه  اآلخر  وأمهل  الظاهر  يف  العاملني  دُ  أحَ أُعمل  إذا  أنه  م  تقدَّ (ش) 
وجوب  يف  قَ  رْ فَ وال  نائبه،  أو  كالفاعل،   : ذكرهُ يلزم  مما  الفعل  مطلوبُ  كان  إن  اإلضامرُ  ويلزم  ضمريه،  يف 

لَ أو الثاين فتقول: حيسنان وييسء ابناك وحيسن ويسيئان ابناك.  اإلضامر ـ حينئذٍ ـ  بني أن يكون املهملُ األوَّ
رَ هنا: أنه إذا كان مطلوبُ الفعل املهملِ غريَ مرفوع، فال خيلو: إما أن يكون عمدةً يف األصل ـ وهو  كَ وذَ
وأول:  مضاف  وهو  بـ(جتئ)،  متعلق  ظرف  مع:  مسترت،  ضمري  وفاعله  بال،  جمزوم  مضارع  فعل  جتئ:  ناهية،  ال:   (١)
يعود  هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل   : أمهال  حتقيق،  حرف  قد:  إليه،  مضاف 
إىل (أول)، واجلملة يف حمل جر صفة لـ(أول)، بمضمر: جار وجمرور متعلق بـ(جتئ)، لغري: جار وجمرور متعلق بـ(أوهال) 
تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  ماض  فعل   : أوهالً إليه،  مضاف  ورفع:  مضاف  وغري  اآليت، 

هو واجلملة صفة ملضمر يف حمل جر.
(٢) بل: حرف عطف وانتقال، حذف: مفعول مقدم لـ (الزم) وهو مضاف، واهلاء: ضمري الغائب مضاف إليه، الزم: فعل 
هو  تقديره:  مسترت  ضمري  واسمه  الرشط  فعل  ناقص  مضارع  فعل  يكن:  رشطية،  إن:  وجوبًا،  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر 
ر: فعل أمر مؤكد بالنون اخلفيفة  يعود إىل مضمر، غري: خرب يكن، وهو مضاف وخرب: مضاف إليه، وأخرنه: الواو عاطفة، أخِّ
وفاعله ضمري مسترت وجوبًا، ونون التوكيد حرف ال حمل له، واهلاء: مفعول به ألَخر، إن: رشطية، يكن: فعل مضارع فعل 
ا تقديره: هو، وهو: ضمري فصل ال حمل له، اخلرب: خرب يكن وجواب الرشط حمذوف يدل  الرشط، واسمها ضمري مسترت جوازً

عليه سابقه ،والتقدير: إن يكن مضمر غري الرفع هو اخلرب فأخره.
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هذا كلهُ إذا كان غري املرفوع ليس بعمدة يف األصل؛ فإن كان عمدة يف األصل؛ فال خيلو: إما أن يكون 
ننْتُ  ظَ ا؛ فتقول: ظنَّنِي وَ الطالبُ له هو األول، أو الثاين؛ فإن كان الطالب له هو األول، وجب إضامره مؤخرً
ا  دً يْ ظنَّنيهِ زَ نَنْتُ وَ ، فتقول: ظَ إن كان الطالبُ له هو الثاين أضمرته: متصالً كان، أو منفصالً ، وَ اهُ ا قائامً إيَّ دً يْ زَ

 . ائامً ا قَ دً يْ اهُ زَ نَّنِي إيَّ ظَ نَنْتُ وَ ظَ ، وَ قائامً
ومعنى البيتني: أنك إذا أمهلت األول مل تأت معه بضمري غري مرفوعـ  وهو املنصوب واملجرورـ  فال تقول: 
تُ  رْ رَ ،ومَ دٌ  يْ زَ نِي  بَ َ رضَ وَ بْتُ  َ رضَ فتقول:  ؛  فُ ذْ احلَ يلزم  بل   ، دٌ يْ زَ يبِ  رَّ  مَ وَ بِهِ  تُ  رْ رَ مَ وال  ا،  دً يْ زَ نِي  بَ َ رضَ وَ تُهُ  بْ َ رضَ
نَّنِي  ا؛ فتقول: ظَ رً هُ بل جيب اإلتيان به مؤخّ فُ ذْ ا يف األصل؛ فإنه ال جيوز حَ ، إال إذا كان املفعول خربً دٌ يْ ومرَّ يب زَ

اه.  ائامً إيَّ ا قَ دً يْ نَنْتُ زَ ظَ وَ
ا، أو منصوبًا، عمدةً يف األصل أو  ا كان، أو جمرورً ا: مرفوعً تَى معه بالضمري مطلقً ؤْ : أن الثاين يُ ومهُ هُ فْ ومَ

غريَ عمدة. 
[وجوب إظهار الفعل املهمل]

(١) *** ا َ ربَ ريٌ خَ مِ نْ ضَ كُ رِ انْ يَ هِ أَظْ اوَ َ ــرسِّ ــقُ املفَ طَابِ ــا يُ ِ مَ ــريْ لِغَ (ص) 
(٢) *** ــا ــاينِ أَخَ ظُّنَّ يَ ــنُّ وَ ــوُ أَظُ انَحْ خَ نِ يف الرَّ يْ وَ ا أَخَ رً مْ عَ ا وَ دً يْ زَ              

يفرسه؛  ملا  مطابقته  عدمُ  إضامره  من  لزم  إذا  ا  ظاهرً لِ  مَ املُْهْ الفعلِ  بمفعولِ  تَى  ؤْ يُ أن  جيبُ  أي:  (ش) 
ثَنى، نحو: أظن  هُ مُ ُ ا عن مفرد ومفرسِّ ؛ كام إذا كان يف األصل خربً ا يف األصل عام ال يطابق املفرسِّ لكونه خربً
ا: معطوف عليه، وأخوين: مفعولٌ ثانٍ لـ  ا: مفعول أول لـ (أظن)، وعمرً ا أخوين؛ فـزيدً ا وعمرً ويظناين زيدً
ا فقلت: أظن ويظناين إياه  (أظن)، والياء: مفعول أول لـ(يظنان) فيحتاج إىل مفعول ثان؛ فلو أتيت به ضمريً
ا للياء؛ يف أهنام مفردان، ولكن ال يطابق ما يعود عليه، وهو (أخوين)؛ألنه  ا أخوين لكان إياه مطابقً ا وعمرً زيدً
ا  ، وذلك ال جيوز، وإن قلت: أظنّ ويظناين إيامها زيدً مفرد و(أخوين) مثنى؛ فتفوت مطابقة املفرسِّ للمفرسَّ
(١) أظهر: فعل أمر مبني عىل السكون، وكرس للتخلص من التقاء الساكنني، وفاعله ضمري مسترت وجوبًا، إن: رشطية، يكن: 
ا: خرب يكن، لغري: جار وجمرور متعلق بـ(خرب)، وغري مضاف، وما: اسم  فعل مضارع فعل الرشط، ضمري: اسم يكن، خربً
به  مفعول  املفرسا:  املوصولة،  إىل (ما)  يعود  هو  تقديره:  مسترت  ضمري  والفاعل  مضارع  فعل  يطابق:  إليه،  مضاف  موصول 
واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول ال حمل هلا صلة املوصول، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه ما قبله والتقدير: إن يكن 

ا. ا لـ (غري) ما يطابق املفرس فأظهره،أي :جئ  به اسامً ظاهرً ضمري خربً
وفاعل  فعل  ويظناين:  ا  وجوبً مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  أظن:  نحو،  وذلك   أي:  حمذوف،  ملبتدأ  خرب  نحو:   (٢)
ا: معطوف عليه، أخوين: مفعول ثان لـ (أظن) يف  ا: مفعول أول لـ (أظن) وعمرً ومفعول أول، أخا: مفعول ثان ليظنان، زيدً

الرخا: تنازع فيه كل من أظن ويظنان. 
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مترينات
 عرف التنازع ومثل له، وارشح املثال الذي تأيت به مع بيان رأي البرصيني والكوفيني فيه.  ـ ١
ما حكم اإلضامر يف العامل األول املهمل؟ ومتى يكون ممتنعًا؟ ومتى يكون واجبًا؟ مثل ملا تذكر. ـ ٢
أعملت  ـ ٣ إذا  يلزم  وماذا  الظاهر؟  يف  األول  أعملت  إذا  ابناك)  وييسء  قولك: (حيسن  يف  الواجب  ما   

الثاين فيه؟ وضح إجابتك باألمثلة.
ا أخوين):بني املفعول الواجب اإلظهار، وناقش األحوال  ـ ٤ ا وعمرً  يف  ضوء قوهلم: ( أظن ويظناين زيدً

ا رأي البرصيني يف ذلك . األخر ذاكرً
بني موضع االستشهاد ووجهه فيام يأيت: ـ ٥

( أ ) قال تعاىل: نث J I H G  F     E D مث (سورة اجلن. اآلية: ٤).
( ب) قال تعاىل: نث ! " # $ % & مث (سورة النساء. اآلية: ١٧٦)

*** بٌ  احِ يكَ صَ ضِ رْ يُ يهِ وَ ضِ نْتَ تُرْ ا كُ دِإذَ هْ عَ ظَ لِلْ فَ يْبِ أحْ نْ يف الْغَ كُ ا فَ ارً هَ جِ ( ج ) 
*** يــــــــ ـعْيشِ النـّاظِرِ ــــاظَ يُ كَ ــــهبِعُ ــاعُ عَ ــوا شُ ـمُ ملََحُ ا هُ ـــــنَ إذَ ( د )  
*** نْ به مَ وهيهــاتَ خــلٌّ بالعقيــق نواصلــههيهــاتَ هيهــاتَ العقيــقُ وَ (هـ ) 

أعمل يف اجلملة اآلتية: العامل األول، وأمهل الثاين، وأعط كال ما يستحقه:  ـ ٦
ا لك.  باألمس سافر وودعت أخويك، إكرامً

* * *
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ا. ـ ٢١ حيدد مواضع حذف عامل املصدر وجوبً
ا. ـ ٢٢ يُمثل ملصدر حذف عامله وجوبً
ا يف األمثلة. ـ ٢٣ ا حذف عامله وجوبً يستخرج مصدرً
يميز بني املصدر املؤكد لنفسه واملصدر املؤكد لغريه. ـ ٢٤
يُمثل ملصدر مؤكد لنفسه. ـ ٢٥
ا لغريه. ـ ٢٦ ا مؤكدً يستخرج مصدرً
يستشعر أمهية املفعول املطلق يف اللغة العربية. ـ ٢٧

[تعريفه]
(١) *** نْ انِ مِ مَ  الزَّ وَ ا سِ مُ مَ نْاملصدرُ اسْ نْ أَمِ نٍ مِ أَمْ لِ كَ عْ لُويل الْفِ دْ (ص)  مَ

(ش) الفعل يدلُّ عىل شيئني: احلدث، والزمان، فــقام يدل عىل قيام يف زمنٍ ماض، ويقوم يدلُّ عىل قيامٍ 
مْ يدل عىل قيام يف االستقبال، والقيامُ هو احلدثُ ـ وهو أحد مدلويل الفعل ـ وهو  يف احلال أو االستقبال، وقُ
دُ  نٍ فإنه أحَ املصدر، وهذا معنى قوله: ما سو الزمان من مدلويل الفعل فكأنه قال: املصدر اسمُ احلدثِ كأمْ

 . نَ مدلويل أمِ
بْتُ رضبًا،  َ دِهِ، نحو: رضَ دَ ا لنوعه، أو عَ ا لعامله، أو بيانً واملفعول املطلق هو: املصدر، املنتصب: توكيدً

 . تَنيِ بَ ْ ، ورضبتُ رضَ دٍ يْ َ زَ ريْ ورستُ سَ
قيّد بحرف جر ونحوه، بخالف غريه من املفعوالت؛  ق املفعول عليه غري مُ دْ ا؛ لصِ وسمي مفعوالً مطلقً

ا؛ كاملفعول به، واملفعول فيه، واملفعول معه، واملفعول له.  فإنه ال يقعُ عليه اسمُ املفعولِ إال مقيدً

(١) املصدر: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،  اسم: خرب املبتدأ مرفوع كذلك واسم مضاف، وما: اسم موصول 
مضاف إليه مبني عىل السكون يف حمل جر،  وسو: متعلق بمحذوف صلة املوصول، وسو مضاف، والزمان :مضاف إليه 
جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، من: حرف جر مبني عىل السكون ال حمل له من اإلعراب، مدلويل: جمرور بـ من وعالمة 
جره الياء، الفعل: مضاف إليه، كأمن: الكاف حرف جر وأمن جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، واجلار واملجرور متعلق 
واملجرور  واجلار  جمرور،  لفظها  قصد  أمن:  جر،  حرف  من:   ، نِ كأمْ كائن  وذلك  والتقدير:  حمذوف،  ملبتدأ  خرب  بمحذوف 

ن السابقة. متعلق بمحذوف صفة لـ أمْ

رشح ابن عقيل
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[ما ينوب عن املفعول املطلق]
 (١) *** دلَّ  عليه  ما  عنهُ  نُوبُ  يَ لْوقد  ذَ حِ اجلَ رَ ، وافْ دّ لَّ اجلِ دّ كُ جِ كَ (ص) 

،وكقوله  دّ لَّ اجلِ دَّ كُ ضافنيِ إىل املصدر،نحو: جِ ، مُ لٍّ وبعضٍ لُّ عليه؛ ككُ دُ (ش) قد ينوب عن املصدر ما يَ
 . بِ تعاىل:  نث N M L K     مث(٢) ورضبتُهُ بَعْضَ الرضَّ

؛ فاجللوس: نائبٌ مناب  لَ ذَ ح اجلَ ا، وافْرَ لُوسً تُ جُ دْ عَ وكاملصدر املرادف ملصدر الفعل املذكور، نحو: قَ
ناب الفرحِ ملرادفته له.  القعود ملرادفته له، واجلذل: نائبٌ مَ

هم أنه إذا ناب اسمُ  ، وزعم بعضُ بَ بتُهُ ذلك الرضَّ وكذلك ينوب مناب املصدرِ اسم اإلشارة، نحو: رضَ
أي:  ذاك  نَنْتُ  ظَ سيبويه:  أمثلة  فمن  نظر،  وفيه  نا،  ثَّلْ مَ كام  باملصدر،  وصفه  من  دَّ  بُ فال  املصدر  مناب  اإلشارة 

، فذاك إشارة إىل الظن، ومل يوصف به.  ظننت ذاك الظَّنّ
   F بْتُ الرضب، ومنه قوله تعاىل:  نث َ ا، أي: رضَ تُهُ زيدً بْ َ ه؛ نحو: رضَ ا ـ ضمريُ  وينوب عن املصدر ـ أيضً

J I H G مث(٣) أي: ال أعذب العذاب. 
، نحو: رضبتُهُ  ، ومنه قوله تعاىل: نث fe   dمث(٤) واآللةُ بةً ْ ينَ رضَ ِ ، نحو: رضبتُهُ عِرشْ وعددهُ

امه، واهللا تعاىل أعلم.  قَ ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مُ طٍ وْ بَ سَ : رضبتُهُ رضَ لُ طًا، واألصْ وْ سَ
[حكم تثنية املفعول املطلق ومجعه]

 (٥) *** ا ــدَ ــدْ أبَ كِيــدٍ فَوحِّ ــا لِتَوْ مَ اوَ دَ رِ أفْ وَ هُ  ريْ غَ َعْ  وامجْ ثَنِّ  وَ (ص) 
بًا، وذلك ألنه  ْ بْتُ رضَ َ ، بل جيب إفراده، فتقول: رضَ هُ ْعُ (ش) ال جيوز تثنيةُ املصدر املؤكِّد لعامله، وال مجَ

ثَنَّى وال جيمع.  ةِ تكرر الفعل، والفعل ال يُ ثَابَ بمَ
جار  عليه:  ينوب،  فاعل  موصول  اسم  ما:  به،  متعلق  وجمرور  جار  عنه:  مرفوع،  مضارع  ينوب:  حتقيق،  حرف  قد:   (١)
وجمرور متعلق بالفعل، دل: وهو فعل ماض فاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل (ما) واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب 
صلة املوصول، كجد: الكاف جارة لقول حمذوف، و جد فعل أمر وفاعله مسترت تقديره :أنت، كل: مفعول مطلق منصوب، 
اجلذل: مفعول  تقديره:أنت،  فعل أمر وفاعله مسترت  افرح:  وافرح: الواو: حرف عطف،  وهومضاف، اجلد: مضاف إليه، 

مطلق منصوب.
(٢) سورة النساء. اآلية: ١٢٩.
(٣) سورة املائدة. اآلية: ١١٥ .

(٤) سورة النور. اآلية: ٤.
، لتوكيد: جار وجمرور صلة املوصول،وحد: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت  دْ حِّ (٥) ما: اسم موصول مفعول به للفعل وَ
تقديره:أنت،  مسترت  ضمري  وفاعله  العلة  حرف  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  ثن:  الظرفية،  عىل  منصوب  ا:  أبدً أنت،  تقديره: 
وامجع: الواو حرف عطف امجع: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت، وهو معطوف عىل ثن، غريه: متنازع عليه من 
الفعلني:  ثن وامجع، أفردا: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد التي قلبت ألفا ألجل الوقف، وفاعله ضمري مسترت 

تقديره: أنت وهو معطوف عىل ثن.

رشح ابن عقيل
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ا] [مواضع حذف عامل املصدر وجوبً
 (١) *** ال بَدَ آتٍ  عَ  مَ تْمٌ  حَ فُ  ذْ الواحلَ انْدُ ذْ كَ الً اللَّ نَدْ ، كَ لِهِ نْ فِعْ مِ (ص) 

ا يف مواضع: منها إذا وقع املصدر بدالً من فعله، وهو مقيسٌ يف األمر  وبً جُ ذفُ عاملُ املصدر وُ (ش) حيُ
ا، والدعاء، نحو:سقيًا لَكَ ،أي: سقاك اهللا.  ا وال تقعد قعودً مْ قيامً ا؛ أي: قُ ودً عُ ا ال قُ والنهي، نحو: قيامً

، نحو: أتَوانيًا  ا إذا وقع املصدر بعد االستفهامِ املقصودِ به التوبيخُ وبً جُ وكذلك حيذف عاملُ املصدر وُ
الك؟  دْ عَ قَ ؟ أي: أتتوانى وَ الك املشيبُ دْ عَ قَ وَ

،أي:  وكرامةً أفعلُ  نحو:   ، اخلربُ به  املقصود  الفعل  يف  قامه  مُ املصدرِ  وإقامة  املصدر  عامل  حذفُ  ويقل 
 . كَ وأكرمُ

وبًا، واملصدر نائبٌ منابه يف الداللة عىل معناه.  جُ فاملصدرُ يف هذه األمثلة ونحوها منصوبٌ بفعلٍ حمذوفٍ وُ
) إىل ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر:  نَدالً وأشار بقوله: (كَ

 (٢) *** مْ يَاهبُ عِ ا  افً فَ خِ نَا  هْ بالدَّ ونَ  رُّ ائِبِيمُ قَ رَ احلَ ارين بُجْ نْ دَ نَ مِ عْ جِ رْ يَ وَ        
*** مْ هِ ورِ لُّ أمُ ى النَّاسَ جُ ني أهلْ الِبِعىل حِ الثَّعَ لَ  نَدْ املَالَ  ريقُ  زُ نَدالً  فَ

ريقُ مناد، والتقدير: ندالً  طْفُ اليشء برسعة، وزُ ل، والنَّدل: خَ ) نائبٌ مناب فعلِ األمر، وهو انْدُ الً فـ(نَدْ
يقُ اسم رجل.  رَ ، وزُ ريقُ املالَ يا زُ

 : (١) احلذف: مبتدأ، حتم: خربه، مع: منصوب عىل الظرفية، وهو متعلق بـ حتم، ومع مضاف، وآت: مضاف إليه، بدالً
حال من الضمري املسترت يف (آت)، من فعله: جار وجمرور متعلق بـ (بدال)، كندال: الكاف حرف جر، ندال: مقصود لفظه 
جمرور وعالمة جره كرسة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها حركة احلكاية، واجلار واملجرور خرب ملبتدأ حمذوف، اللذ: اسم 

موصول صفة ندال، كاندال: الكاف حرف جر، واندال: مقصود لفظه جمرور كام يف كندال، واجلار واملجرور صلة املوصول.
(٢) البيتان ألعشى مهدان يف هجاء لصوص، ومها من بحر الطويل.

ومعناه: هؤالء اللصوص يف ذهاهبم إىل دارين مارين بــ(الدهنا) ال يكون يف حقائبهم يشء من املتاع، وعند عودهتم تكون 
حركتهم  ورسعة  يدهم  خفة  ذلك  عىل  ويعينهم  متاعهم،  عن  بأمورهم  املشغولني  الناس  من  اختلسوه  بام  ممتلئة  حقائبهم 

وحيلتهم فهم كالثعالب.
جار  بالدهنا:  فاعل،  اجلامعة  وواو  اخلمسة،  األفعال  من  ألنه  النون؛  ثبوت  رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  يمرون:  اإلعراب: 
ا: حال من الفاعل، عياهبم: عياب: فاعل خلفاف وهو مضاف وهم مضاف إليه، يرجعن:  وجمرور متعلق بالفعل قبله، خفافً
مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل، من دارين: جار وجمرور متعلق بالفعل قبله، بجر: حال 
من الفاعل، واحلقائب: مضاف إليه، عىل: حرف جر، حني: ظرف زمان مبني عىل الفتح يف حمل جر، أهلى: فعل ماض، الناس: 
مفعول به مقدم، جل: فاعل مؤخر، وهو مضاف، وأمور: مضاف إليه، وأمور مضاف وهم مضاف إليه، ندال: منصوب بفعل 
مضاف،  وهو  للنوع،  مبني  مطلق  مفعول  ندل:  ندالً)،  لـ(  به  مفعول  املال:  النداء،  حرف  منه  حذف   مناد زريق:  حمذوف، 

والثعالب: مضاف إليه.
ا. ) حيث ناب املصدر مناب فعله، وعامله حمذوف وجوبً الشاهد فيه: (ندالً
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(ص)
 (١) *** ا ــدً ؤكّ ــهُ مُ ونَ عُ دْ ــا يَ ــهُ مَ منْ ــداوَ املبْتَ هِ فَ ِ ــريْ ، أَوْ غَ ــهِ سِ لِنَفْ

*** ــا  فً رْ ــيلَّ ألــفٌ عُ ــهُ عَ ــوُ لَ فانَحْ ْ قا رصِ والثَّان كـابني أنْتَ حَ
كِّد لغريه، فاملؤكد لنفسه:  ، واملؤَ هِ كِّد لِنفسِ ى: املؤَ مَّ ا ما يُسَ وبً جُ هُ وُ (ش) أي: من املصدر املحذوف عاملُ
ا: مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ حمذوفٍ  ا، فاعرتافً ا؛ أي: اعرتافً ريه،نحو: له عيلَّ ألفٌ عرفً الواقع بعد مجلة ال حتتملُ غَ
، بمعنى  رِ دَ ا لنفسه؛ ألنه مؤكد للجملة قبله، وهي نفسُ املَصْ ا، ويسمى مؤكدً وبًا، والتقدير: أعرتف اعرتافً جُ وُ

، وهذا هو املراد بقوله:( فاملُبْتَدا) أي: فاألول من القسمني املذكورين يف البيت األول.  اهُ وَ أهنا ال حتتمل سِ
حقا،  ابني  أنْتَ  نحو:  فيه،  نصا  بذكره  فتصري   ، غريهُ وحتتملُ  هُ  حتتملُ لة  مجُ بعد  الواقع  هو:  لغريه  واملؤكد 
قبله  اجلملة  ألن  هِ؛  ِ ريْ لغَ ا  مؤكدً ي  مِّ وسُ حقا،  هُ  قَّ أحُ والتقدير:  وبًا،  جُ وُ حمذوفٍ  بفعل  منصوبٌ  مصدرٌ  فحقا: 
ا، عىل معنى: أنت عندي يف  تصلحُ له ولغريه؛ ألن قولك: أنت ابني، حيتمل أن يكون حقيقة، وأن يكون جمازً
ة حقيقة، فتأثرت اجلملة باملصدر؛ ألهنا  قا صارت اجلملة نصا يف أن املراد البُنُوَّ نُوِّ بمنزلة ابني، فلام قال: حَ احلُ

ا لغريه، لوجوب مغايرة املؤثر للمؤثَّر فيه.  صارت به نصا، فكان مؤكدً
 (٢) *** لهْ ْ مجُ دَ  عْ بَ التَّشبيه  ذُو  اك  ذَ لهْكَ ضْ اءَ ذاتِ عُ ا بُكَ ـيلِ بُكً كَ (ص) 

تَملةٍ عىل فاعل املصدر يف  شْ (ش) أي: كذلك جيب حذفُ عامل املصدر؛ إذا قُصد به التَّشبيهُ بعد مجلةٍ مُ
)، مصدر تشبيهي، وهو منصوبٌ  ارٍ اءٌ بُكاءَ الثّكىل فـ(صوت محِ ، ولهُ بُكَ َارٍ تَ محِ وْ املعنى، نحو: لزيدٍ صوتٌ صَ
عىل  مشتملة  وهي   ، تٌ وْ صَ لزيد   : وهي  مجلة،  وقبله  َار،  محِ صوت  تُ  يُصوِّ والتقدير:  وبًا،  جُ وُ حمذوف  بفعل 
بُكاءَ  يبكي  والتقدير:  وبًا،  وجُ حمذوفٍ  بفعل  منصوبٌ  الثّكىل)  (بُكاء  وكذلك  زيد،  وهو  املعنى،  يف  الفاعل 

الثّكىل. 
(١) منه: جار وجمرور خرب مقدم، ما: اسم موصول مبتدأ مؤخر، يدعونه: فعل وفاعل ومفعول أول، مؤكدا: مفعول ثان، 
مضاف  وهو  نفس  عىل  معطوف  غري:  عطف،  حرف  أو:  بــ (يدعو)،  متعلق  وجمرور  جار  لنفسه:  املوصول،  صلة  واجلملة 

واهلاء: مضاف إليه، فاملبتدأ: مبتدأ.
نحو: خرب مضاف إىل قول حمذوف، له: خرب مقدم، عىل: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من ضمري اخلرب املسترت، ألف: 
ا: مفعول مطلق، واجلملة يف حمل جر بإضافة (نحو) والثان: مبتدأ أول، كابني: الكاف جارة لقول حمذوف،  مبتدأ مؤخر، عرفً
ا:  ابني: خرب مقدم، أنت: مبتدأ ثان مؤخر، واجلملة خرب األول ـ أي: والثاين كقولك: أنت ابني، حقا: مفعول مطلق، رصفً

نعت هلا.
(٢) كذاك: جار وجمرور خرب مقدم، ذو: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ ألنه من األسامء اخلمسة، 
كيل  إليه،  ومجلة:مضاف  مضاف،  وهو  حال،  بمحذوف  متعلق  ظرف  بعد:  جمرور،  إليه  مضاف  والتشبيه:  مضاف  وهو 
لٍ حمذوف، يل جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،بكا: مبتدأ مؤخر، وقرص لرضورة الشعر، وأصله  وْ :الكاف جارة لِقَ
بكاء، بكاء: الثانية مفعول مطلق، وهو مضاف، وذات: مضاف إليه، ذات مضاف، وعضلة :مضاف إليه، والعضلة: الداهية، 

وذات بمعنى: صاحبة. 
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مترينات
ا ما ختتار. ـ ١  ما الفرق بني الفعل واملصدر؟ وأهيام األصل يف االشتقاق؟ وضح املذاهب يف ذلك مرجحً
ا ؟ وما العامل فيه؟ مثل ملا تذكر. ـ ٢  ما املفعول املطلق؟ ومل سمي مطلقً
 للمفعول املطلق أحوال. اذكرها مع التمثيل. ـ ٣
  ينوب عن املصدر أمور. فصل الكالم يف ذلك، ممثالً لكل ما تقول. ـ ٤
 متى جيب إفراد املصدر؟ وملاذا؟ ومتى جيوز تثنيته أو مجعه؟ وهل فيهام خالف؟ بني ذلك. ـ ٥
بني املحذوف وحكم حذفه يف كل مما يأيت: ـ ٦

 . امةً رَ لُ وكَ عَ (ب) أفْ ا.      ا ال قعودً (أ) قيامً
؟. تَ ْ ٍ رسِ ريْ اء ملن قال: أيّ سَ (جـ) سري العدّ

  فرس معاين املصطلحات اآلتية ممثالً لكل منهام بمثال: ـ ٧
(ب) مصدر مؤكِّد لغريه.       (أ) مصدر مؤكِّد لنفسه.      

(جـ) احلدث.
اضبط بالشكل آخر ما حتته خط فيام يأيت مبينًا سبب الضبط: ـ ٨

(ب) له بكاء بكاء الثكىل.  (أ) بكاؤه بكاء الثكىل.   
عالم يستشهد النحويون بام حتته خط يف كل مما يأيت؟ ـ ٩

(أ) قال اهللا تعاىل : نث N M L K     مث (سورة النساء. اآلية: ١٢٩).
(ب) نث fe   dمث (سورة النور. اآلية: ٤).

(ج) نث a ` _ ^ ] \ [ Z    Y  X مث   (سورة حممد. اآلية: ٤).
ـ ١٠  أعرب ما حتته خط يف البيت اآليت وهو لقيس بن امللوح املعروف بمجنون بني عامر: 

*** بعدما الشتيتني  اهللا  جيمع  تالقيــاوقد  أالَّ  الظــن  كل  يظنــان 
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املفعُول لَهُ

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

حيدد املقصود باملفعول له. ـ ١
يستخرج مفعوالً له من األمثلة. ـ ٢
حيدد احلكم اإلعرايب للمفعول له. ـ ٣
حيدد رشوط جواز نصب املفعول له. ـ ٤
يمثل ملفعول له فقد أحد رشوط نصبه. ـ ٥
يستخرج مفعوالً له مل يتحد مع عامله يف الفاعل. ـ ٦
يستخرج مفعوالً له عدمت فيه املصدرية. ـ ٧
يمثل ملفعول له عدمت فيه املصدرية. ـ ٨
يمثل ملفعول له مل يتحد مع عامله يف الوقت. ـ ٩
يعلل المتناع نصب املفعول له يف األمثلة. ـ ١٠
يوضح أحوال املفعول له. ـ ١١
يميز بني املفعول له املحىل باأللف والالم واملجرد من األلف والالم. ـ ١٢
يوضح احلكم اإلعرايب للمفعول له املضاف. ـ ١٣
يمثل ملفعول له مضاف. ـ ١٤
يستخرج مفعوالً له امتنع نصبه. ـ ١٥
يكمل مجالً بمفعول له يمتنع نصبه. ـ ١٦
ا. ـ ١٧ ا صحيحً يعرب كلامت يف مجل إعرابً
هيتم بدراسة املفعول له. ـ ١٨
يستشعر دور املفعول له يف فهم اللغة العربية. ـ ١٩
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ا.  ومثالُ ما مل يتَّحد مع عامله يف الوقت: جئتك اليوم لإلكرام غدً
ومثالُ ما مل يتحد مع عامله يف الفاعل :جاء زيد إلكرام عمرو له. 

 . دٍ هْ نِعَ لِزُ ا قَ ذَ وال يمتنع اجلرُّ باحلرف مع استكامل الرشوط، نحو:هَ
ه مع عامله يف الوقت، وال يف الفاعل؛  ا، وال يشرتط احتادُ وزعم قوم: أنه ال يشرتط يف نصبه إال كونُه مصدرً

فجوزوا نصب إكرام يف املثالني السابقني، واهللا أعلم.
* * *

[أحوال املفعول له]
(ص)

 (١) *** دُ ــرَّ املُجَ بَهــا  حَ يصْ أن  ــلَّ  واوقَ دُ وبِ أل وأنْشَ سُ يف مصحُ والعَكْ
*** ــاءِ يْجَ ــنِ اهلَ ــنَ عَ بْ ــدُ اجلُ عُ اءِ ال أقْ ــدَ األعْ ــرُ  مَ زُ الَــتْ  وَ تَ لَــوْ  وَ                     

األلف  عن  ا  جمردً يكون  أن  أحدها:  أحوال؛  ثالثة  له  املتقدمة  للرشوط  املستكملُ  له  املفعولُ  (ش) 
رّ  جتُ أن  جيوز  وكلُّها  ا،  مضافً يكون  أن  والثالث:  والالم،  باأللف  َىلَّ  حمُ يكون  أن  والثاين:  واإلضافة،  والالم 
، نحو: رضبتُ ابني تأديبًا، وجيوز  د عن األلف والالم واإلضافة النصبُ بحرف التعليل، لكن األكثر فيام جترَّ
النحويون.  به  حَ  رصَّ ما  خالف  وهو   ، هُ جرُّ جيوز  ال  أنه  ويل  زُ اجلُ وزعم   ، لتأدِيبٍ ابني  بْتُ  َ رضَ فتقول:   ، هُ جرُّ
من:  أكثرُ  للتأديب  ابني  فرضبتُ  النصب؛  وجيوز  ه،  جرُّ فاألكثر  املجرد،  بعكس  والالم  األلفِ  صحب  وما 

ا ما أنشده املصنِّف:  رضبت ابني التأديب ومما جاء فيه منصوبً
ــاءِ (٢) يْجَ اهلَ ــنِ  عَ بْــنَ  اجلُ ــدُ  عُ أقْ ال 

(١) قل: فعل ماض، أن: مصدرية، يصحبها: يصحب : فعل مضارع منصوب، واهلا: مفعول به، املجرد :فاعل، وأن وما 
دخلت عليه يف تأويل مصدر فاعل قل،والعكس: مبتدأ، يف مصحوب: جار وجمرور خرب املبتدأ، وأَل: قصد لفظه مضاف 
إىل مصحوب، وأنشدوا: فعل ماض وفاعله. ال: نافية، أقعد: فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنا، اجلبن: 
مفعول ألجله منصوب، عن اهليجاء: جار وجمرور متعلق بـ( أقعد)، ولو: رشطية غري جازمة، توالت: فعل ماض، والتاء تاء 

ر: فاعل مرفوع، وهو مضاف، األعداء: مضاف إليه جمرور. مَ التأنيث حرف ال حمل له من اإلعراب، زُ
املعارك  اقتحام  عن  أتوانى  ال  ومعناه:  الرجز.  من  وهو  اءِ،  دَ عْ األَ رُ  مَ زُ الَتْ  وَ تَ ولَوْ  وعجزه:  بيت  صدر  هذا   (٢)
السابق. األلفية  بيت  يف  إعرابه  وسبق  بعض  تلو  بعضها  وأتى  األعداء،  مجوع  تكاثرت  ولو  ا،  وفزعً ا  خوفً واحلروب 

الشاهد فيه: (اجلبن) حيث جاء مفعوالً له منصوبًا، مع كونه حمىل باأللف والالم. 
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تدريبات
ا.  ـ ١ دْ شكرً عرف املفعول له، ثم ارشح التعريف عىل املثال: جُ
ل الكالم يف ذلك مع التمثيل. ـ ٢  ما احلكم اإلعرايب للمفعول له؟ فَصِّ
اذكر أحوال املفعول له، ممثالً لكل ما تذكر. ـ ٣
ه أكثر؟ ومتى يستوي األمران؟ مثل ملا تقول. ـ ٤ متى يكون نصب املفعول له أكثر؟ ومتى يكون جرُّ
مل امتنع النصب عىل املفعول له فيام يأيت : ـ ٥

ا. (أ) جئتك للفاكهة.    (ب) زرتك اليوم للنزهة غدً
(ج) فرح الولد إلكرام أبيه له.

مل كان املفعول له عىل اإلعراب األقل يف املثالني اآلتيني ؟ وما اإلعراب األكثر فيهام ؟ ـ ٦
(أ) صليت خلوفٍ من اهللا.   (ب) تصدقت الرغبةَ يف ثواب اهللا.

أكمل العبارة اآلتية عىل ضوء ما درست : ـ ٧
جيوز نصب املفعول له إن وجدت فيه رشوط ثالثة: 

أوهلا : ................... ، وثانيها : ......................
وثالثها : ................ ، وال يمتنع ................ مع استكامل هذه الرشوط.

ل اجلمل اآلتية إىل مجل فيها مفعول له : ـ ٨ حوِّ
( أ ) يأيت السياح مرص؛ كي يتمتعوا بجوها اجلميل .

(ب) يطوف احلاج بالبيت العتيق، وهو يرغب يف ثواب اهللا .
(جـ) يذهب املريض إىل الطبيب، وكله أمل يف الشفاء .

( د ) جيتهد الفالح يف أرضه، وهو يطمع يف حمصول وفري .
  بني حمل الشاهد ووجهه فيام يأيت :  ـ ٩

( أ ) قال تعاىل: نث ! " # $ % & '  مث   (سورة البقرة. اآلية: ٢٦٥).
( ب ) قال تعاىل: نث =  < ? @ C B A مث                                             (سورة اإلرساء. اآلية: ٧٨).
( جـ ) قال تعاىل: نث N M L  K J مث                                                                                                                                                                               (سورة اإلرساء. اآلية: ٣١).
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ا ى ظرفً املفعُولُ فيه، وهو املُسمَّ

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

ا للظرف. ـ ١ ا صحيحً يكتب تعريفً
يبني احلكم اإلعرايب للمفعول فيه. ـ ٢
يوضح عامل املفعول فيه. ـ ٣
يميز بني مواضع جواز ومواضع وجوب حذف عامل املفعول فيه. ـ ٤
يقارن بني حكم ما تضمن معنى «يف» ، من أسامء الزمان واملكان. ـ ٥
يمثل ملا تضمن معنى «يف»، من أسامء الزمان واملكان. ـ ٦
يوضح حاالت نصب اسم الزمان عىل الظرفية. ـ ٧
يمثل السم زمان منصوب عىل الظرفية (مبهامً ـ خمتصا). ـ ٨
حيدد أنواع اسم املكان الذي ينصب عىل الظرفية. ـ ٩
ا من املصدر). ـ ١٠ يستخرج اسم مكان منصوب عىل الظرفية (مبهام ـ مصوغً
يوضح آراء النحاة يف حكم املكان املختص من حيث دواعي النصب. ـ ١١
يميز بني اسمي الزمان واملكان من حيث الترصف وعدمه. ـ ١٢
يستخرج اسمي زمان ومكان مترصفني من األمثلة. ـ ١٣
يستخرج اسمي زمان ومكان غري مترصفني من األمثلة. ـ ١٤
يوضح ضابط كون ظرف الزمان مترصفـًا أو غري مترصف. ـ ١٥
يُمثل ملصدر نائب عن ظرف املكان. ـ ١٦
ا نائبًا عن ظرف الزمان. ـ ١٧ يستخرج مصدرً
 هيتم بدراسة املفعول فيه. ـ ١٨
 يقبل عىل دراسة قواعد اللغة العربية. ـ ١٩
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[إعرابه ونوع العامل فيه]
 (١) *** ا رً ظْهَ مُ فِيهِ  اقِعِ  بالوَ بْهُ  افانْصِ رَ قدَّ مُ انْوهِ  فَ وإِالَّ   ، انَ كَ (ص) 

وهو  فيه،  وقع  ما  له  والناصبُ   ، النصبُ واملكان  الزمان  أسامء  من  (يف)  معنى  ن  تضمَّ ما  كمُ  حُ (ش) 
ا، يومَ اجلمعةِ  ، نحو: رضبتُ زيدً ا، يوم اجلمعة عند األمري، أو الفعلُ بكَ زيدً ، نحو: عجبت من رضْ املصدرُ

ا، اليوم عندك.  ،نحو: أنا ضاربٌ زيدً ،أو الوصفُ أمام األمريِ
هو  ينصبه  بل  كذلك،  وليس  املصدر،  وهو  فقط،  فيه  الواقعُ  إال  ينصبه  ال  أنه  املصنف  كالم  وظاهر 

وغريه،كالفعل، والوصف. 
تَى جئت؟ فتقول: يوم اجلمعة،  ا، نحو أن يقال: مَ : جوازً ثِّل، أو حمذوفٌ والناصبُ له إما مذكورٌ كام مُ

، والتقدير: جئت يوم اجلمعة، ورست فرسخني.  خنيِ سَ رْ ؟ فتقول: فَ تْ وكم رسِ
أو  عندك،  الذي  جاء  نحو:  لة،  صِ أو   ، كَ نْدَ عِ لٍ  برجُ مررت  نحو:   ، ةً فَ صِ الظرفُ  وقع  إذا  كام  ا،  وجوبً أو 

ك.  نْدَ ا عِ دً يْ ، وظننتُ زَ كَ نْدَ دٌ عِ يْ ا يف احلال أو يف األصل، نحو: زَ ك،أو خربً ، نحو: مررت بزيدٍ عندَ حاالً
ا يف هذه املواضع كلها، والتقدير يف غري الصلة:استقر أو مستقر،  فالعامل يف هذه الظروف حمذوفٌ وجوبً
؛ ألن الصلة ال تكون إال مجلة، والفعل مع فاعله مجلة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة.  رَّ تَقَ ويف الصلة اسْ

واهللا أعلم. 
[ما ينصب عىل الظرفية]

(ص) 
              (٢) *** ــا مَ ـلٌ ذاك، وَ ابـِ ــتٍ قَ قْ لُّ وَ ـــامَوكُ بْهَ مُ إِالَّ  انُ  املَـــكَ يقبلُـــهُ   

 (٣)
*** ــا مَ ، وَ ادِيــرِ ، واملَقَ ــاتِ هَ ــوُ اجلِ مىنَحْ نْ رَ ى مِ مَ رْ مَ لِ كَ عْ نَ الفِ يغَ مِ صِ

(١) انصب: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت واهلاء مفعول به، بالواقع: جار وجمرور متعلق به، فيه: جار وجمرور 
ا: خرب كان مقدم، وكان: ماض ناقص، واسمه ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل الواقع، وإال: إن  متعلق بـ(الواقع)، مظهرً
رشطية، ال نافية، وفعل الرشط حمذوف، تقديره: وإال يظهر، فانوه: الفاء واقعة يف جواب الرشط، انو فعل أمر مبني عىل حذف 
ا: حال من اهلاء  حرف العلة، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت، واهلاء: مفعول به، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، مقدرً

يف (انوه) منصوب.
ضمري  وفاعله  فعله،  عمل  يعمل  فاعل  اسم  ألنه  قابل،  مفعول  ذاك:  خربه،  قابل:  إليه،  مضاف  ووقت:  مبتدأ،  كل:   (٢)
مسترت، والكاف يف ذاك: حرف خطاب، وما: نافية، يقبل: مضارع مرفوع واهلاء: مفعول به، املكان: فاعل، إال: أداة استثناء 

ملغاة، مبهام: حال من املكان.
(٣)  نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: وذلك نحو، اجلهات: مضاف إليه، واملقادير: معطوف عليه، وما: اسم موصول 
معطوف عىل اجلهات، صيغ: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو، من الفعل :جار وجمرور 
متعلق به، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، كمرمى: جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: وذلك كمرمى، 

من: حرف جر، رمى: قصد لفظه جمرور، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف حال من مرمى.
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ا: أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا عىل مذهب البرصيني، فإن مذهبهم أنه مشتق  هِ أيضً وظاهرُ كالمِ
من املصدر، ال من الفعل. 

كلِّ  نصبُ  مع  سُ هُ  أنَّ فاعلم  ا،  ظرفً ينتصب  ال  ـ  حتويه  طارٌ  أقْ لَهُ  ما  وهو:  ـ  املختص  املكان  أن  تقرر  وإذا 
وذهبتُ  الدار،  وسكنت  البيت،  دخلت  نحو:  ذهب،  مع  الشام  ونصبُ  وسكن،  دخل،  مع:  خمتص  مكانٍ 
ا، وقيل: منصوبة عىل إسقاط حرف  الشام. واختلف الناسُ يف ذلك؛ فقيل: هي منصوبة عىل الظرفية شذوذً
ا. وقيل: منصوبة عىل  : دخلت يف الدار فحذف حرف اجلر، فانتصب الدار، نحو: مررت زيدً اجلر، واألصلُ

التشبيه باملفعول به. 
[الظرف املترصف وغري املترصف]

(١) *** فِ ظَرْ  َ ريْ غَ وَ ا  ظَرفً   يُرَ ا  مَ فِوَ رْ العُ يفِ  فٍ  ُّ تَرصَ ذُو  اكَ  ذَ فَ (ص) 
 (٢)

*** مْ  ي لَزِ : الَّذِ فِ لِمْوغريُ ذِي التَّرصُّ الكَ منَ  ا  هَ شبْهَ أوْ  ظَرفيَّة          

(ش) ينقسم اسمُ الزمان واسمُ املكان إىل: مترصف، وغري مترصف، فاملترصفُ من ظرف الزمان أو 
ا،  ا، نحو: رستُ يومً ا وغري ظرف، كـيوم، ومكان، فإن كل واحد منهام يُستعملُ ظرفً املكان: ما استعمل ظرفً

، نحو: جاء يومُ  نٌ ،وفاعالً سَ وجلست مكانًا، ويستعملُ مبتدأ،نحو: يومُ اجلمعة يومٌ مبارك، ومكانُكَ حَ
اجلمعة، وارتفع مكانك. 

ه من  هُ من يوم بعينه، فإن مل تردْ رَ إذا أردتَ حَ ا أو شبهه، نحو: سَ وغري املترصف هو: ما ال يستعمل إال ظرفً
تُ فوق الدار،  ، كقوله تعاىل: نث T S RQ P  O  مث(٣)، وفوق ،نحو: جلسْ فٌ ترصّ يوم بعينه فهو مُ

ا.  فكل واحد من سحر، وفوق ال يكون إال ظرفً

(١) ما: اسم موصول مبتدأ أول، ير: مضارع مبني للمجهول،ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل (ما) وهو 
ا، وهو مضاف  ا: مفعول ثان، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، وغري: معطوف عىل ظرفً املفعول األول، ظرفً
وظرف: مضاف إليه، فذاك: مبتدأ ثان، ذو: خربه، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، وذو مضاف وترصف: مضاف إليه، 

يف العرف: جار وجمرور متعلق بــ (ترصف).
(٢) غري: مبتدأ: وهو مضاف، وذي: مضاف إليه، وذي مضاف، والترصف: مضاف إليه، الذي: اسم موصول خرب املتبدأ، 
لزم: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل الذي واجلملة ال حمل هلا صلة، ظرفية مفعول لزم، أو: عاطفة، 

شبهها: معطوف عىل مفعول لفعـل حمـذوف تقديره :أو لزم ظرفية أو شبهها. من الكلم: جار وجمرور متعلق بـ( شبهه).
(٣) سورة القمر. اآلية: ٣٤.
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تدريبات
عرف املفعول فيه، ثم ارشح التعريف يف  ضوء املثال: امكث هنا أزمنـًا. ـ ١
ما احلكم اإلعرايب للمفعول فيه؟ وما عامله؟ مثل لكل ما تذكر. ـ ٢
ا. فصل الكالم يف ذلك مع التمثيل. ـ ٣ ا، أو وجوبً عامل املفعول فيه قد حيذف جوازً
ملاذا مل ينصب عىل املفعول فيه ما حتته خط يف العبارات اآلتية: ـ ٤

(ب) آتيك يف الغد.  ، هذا صباح مجيل.   (أ) ما يوم حليمة برسّ
(ج) أسكن هذه الدار.

متى يقبل اسم املكان النصب عىل املفعول فيه ؟ وضح ذلك ممثالً لكل ما تقول. ـ ٥
أكمل العبارة اآلتية عىل ضوء ما درست : ـ ٦

(يقبل اسم الزمان النصب عىل الظرفية..نحو: رست حلظة، أو خمتصا: إما ........ نحو: .......... أو 
............ نحو:  .......... أو ..........نحو............ . )

مل كان النصب عىل املفعول فيه شاذا يف قوهلم : هو مني مقعد القابلة؟ وما قياسه ؟ ـ ٧
ا ، فكيف توجه النصب يف: ذهبت الشام ؟ ـ ٨ إذا كان املكان املختص ال ينتصب ظرفً
تعاىل:   ـ ٩ قوله  يف  هي  النوعني  أي  ومن  ذلك؟  قاعدة  ما  مترصف.  غري  أو  ا،  مترصفً ا  ظرفً تأيت  (سحر) 

نث T S RQ P  O  مث (سورة القمر. اآلية: ٣٤).
(أ) آتيك طلوع الشمس.   (ب) جلست قرب األمري . ـ ١٠

ما الذي ناب عن الظرف يف كل من املثالني السابقني؟ وما قياسية ذلك؟
اذكر األسامء التي تستعمل استعامل الظروف وليست بظروف، ومثل هلا. ـ ١١
ـ ١٢   أعرب ما حتته خط فيام يأيت:  

 z y x w v نث  ،(١٢٤ األنعام.اآلية:  (سورة  مث     Ç Æ Å  Ä  Ã نث تعاىل:   قال 
}|مث  (سورة اجلن. اآلية: ٩). نثº « ¼ مث (سورة النساء. اآلية: ١٢٧)،  نث / 0 1 2 
3 4مث (سورة النور. اآلية:٣٧). نثz y x w  }| مث (سورة البقرة. اآلية: ١٤٤)، 
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هُ  عَ املفعولُ مَ

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

حيدد املقصود باملفعول معه.ـ ١
يوضح آراء النحاة يف ناصب املفعول معه.ـ ٢
ا بعد ما وكيف االستفهاميتني.ـ ٣ يستخرج مفعوالً معه منصوبً
يوضح حكم االسم الواقع بعد واو املعية.ـ ٤
ا بعد واو املعية يكون النصب عىل املعية فيه أوىل من الترشيك.ـ ٥ يستخرج اسامً واقعً
ا بعد واو املعية يتعني نصبه.ـ ٦ يستخرج اسامً واقعً
يعرب عن معنى بعض اجلمل بجمل أخر فيها مفعول معه.ـ ٧
يوجه نصب املفعول معه  فيام يذكر من أمثلة.ـ ٨
يعلل وجوب نصب املفعول معه يف األمثلة.ـ ٩

 هيتم بدراسة املفعول معه.ـ ١٠
 يستشعر أمهية املفعول معه يف دراسة القاعدة النحوية .ـ ١١
 يقبل عىل دراسة القواعد النحوية.ـ ١٢
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) االستفهاميتني] يْفَ [ناصبه بعد (ما) و(كَ
(ص)

 (١) *** بْ يْفَ نَصَ هامٍ اوْ كَ تِفْ دَ ما اسْ عْ بَ رٍ بَعْضُ العَربْوَ مَ ضْ نٍ مُ وْ علِ كَ بِفْ
المِ العرب نصبُه بعد (ما،  م متثيلُه، وسمع من كَ ، كام تقدَّ هُ ، أو شبهُ (ش) حقُّ املفعول معه أن يسبقه فعلٌ
هُ  ةً من ثريد؟ فخرجَ عَ ا ؟وكيف أنت وقَصْ وكيف) االستفهاميتني، من غري أن يُلفظ بفعل، نحو: ما أنت وزيدً
ةً  عَ ا، وكيف تكون وقَصْ : ما تكون وزيدً النحويون عىل أنه منصوب بفعل مضمر مشتقٍّ من الكون، والتقديرُ

ا وقصعة: منصوبان بـتكون املضمرة.  ، فزيدً من ثريدٍ
* * *

عطف،  حرف  أو:  إليه،  مضاف  استفهام:  مضاف  وما  إليه،  مضاف  لفظه  قصد  ما:  نصب،  بالفعل  متعلق  ظرف  بعد:   (١)
كيف: معطوف عىل (ما)، نصب:  فعل ماض، بفعل: جار وجمرور متعلق بــ (نصب)، وفعل مضاف، كون: مضاف إليه، 

مضمر: صفة لــ (فعل)، بعض: فاعل الفعل نصب، وهو مضاف، العرب: مضاف إليه جمرور، وسكن للروي.
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تعاىل:  وكقوله  ا،  باردً ماءً  وسقيتها  التقدير:  به،  يليق  فعل  إضامر  عىل  أو  املعية،  عىل  منصوب   ( فـ(ماءً
هُ عىل (أمركم)؛ ألن العطف عىل نية  نث 5  6 7مث(١)، فقوله: (ورشكاءكم) ال جيوز عطفُ
عْتُ رشكائي، فرشكائي:  تكرار العامل، إذ ال يصح أن يقال: أمجعت رشكائي(٢) وإنام يقال: أمجعتُ أمري، ومجََ
منصوب عىل املعية، والتقديرـ  واهللا أعلمـ  فأمجعوا أمركم مع رشكائكم، أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير: 

عوا رشكاءَكم.  وا أمركم وامجْ فأمجعُ
* * *

(١)  سورة يونس. اآلية: ٧١.
طه.  [سورة  مث   نث ¡ ¢ £ ¤  تعاىل:  قال  بينهام،  فمشرتك  مجع  أما  بالذات،  ال  باملعاين  يتعلق  باهلمزة  أمجع  ألن   (٢)

اآلية:٦٠].
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ضع عالمة ( √) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ فيام يأتى:ـ ٩
( أ ) أضاء القمر والنجوم. يتعني ىف (النجوم) العطف.                           (    )
(ب) اختصم العادل والظامل. يتعني ىف (الظامل) العطف.                           (    )
(جـ) رستُ واجلبل. يتعني ىف (اجلبل) أن يعرب مفعوالً معه.                 (    )
( د ) تناقش الطالب واملدرس. يتعني ىف (املدرس) العطف.                   (    )

 مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدة، مع الضبط بالشكل:ـ ١٠
( أ ) اسم يتعني فيه أن يعرب مفعوالً معه.

(ب) اسم يتعني فيه أن يعطف عىل ما قبله.
(جـ) اسم جيوز فيه أن يعرب مفعوالً معه، أو معطوفـًا عىل ما قبله.

 أعرب اجلمل اآلتية:ـ ١١
( أ ) تقدم القائد واجليش.

مٌ وأخاه. رَ كْ (ب) الضيف مُ
(جـ) تسابق الصغري والكبري.

( د ) ال تنه عن الكذب وإتيانه.
* * *
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يوضح استعامالت سو عند ابن مالك.ـ ٢١
يميز بني آراء سيبويه واجلمهور فيام ذهب إليه ابن مالك.ـ ٢٢
يوضح احلكم اإلعرايب للمستثنى بليس وال يكون.ـ ٢٣
يوضح احلكم اإلعرايب للمستثنى بـ خال وعدا.ـ ٢٤
حيدد املقصود بالتعبري بـ  ال يكون.ـ ٢٥
يدخل (ما) عىل (خال ـ عدا) ويضبط اجلمل بالشكل.ـ ٢٦
يوضح اللغات الواردة يف أداة االستثناء (حاشا).ـ ٢٧
يوضح آراء العلامء يف دخول (ما) عىل (حاشا).ـ ٢٨
يوضح حكم املستثنى بـ (حاشا).ـ ٢٩
يمثل ملستثنى بـ(حاشا) قبل وبعد دخول (ما) عليها.ـ ٣٠
يبني حكم (خال ـ عدا) من حيث احلرفية والفعلية.ـ ٣١
يوضح آراء العلامء يف حرفية أو فعلية (خال ـ عدا).ـ ٣٢
يضبط مستثنى بـ(خال ـ حاشا) يف حاالت إعرابية متنوعة.ـ ٣٣
يعرب مستثنى بأدوات استثناء خمتلفة.ـ ٣٤
هيتم بدراسة موضوع االستثناء.ـ ٣٥
حيرص عىل التمييز بني أدوات االستثناء.ـ ٣٦
يستشعر دور االستثناء يف اللغة العربية.ـ ٣٧
يقبل عىل دراسة القواعد النحوية.ـ ٣٨
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وهذا معنى قوله: (وبعد نفي أو كنفي انتخب. إتباع ما اتصل) ،أي: اختري إتباع االستثناء املتصل، إن 
وقع بعد نفي أو شبه نفي. 

جيوز  ،وال  ا  محارً إال  القوم  قام  ما  فتقول:  العرب،  مجهور  عند  النصبُ   َ تعنيَّ ا  منقطعً االستثناء  كان  وإن 
 . ا، وما مررت بالقوم إال محارٍ ، وما رضبت القومَ إال محارً . وأجازه بنو متيم، فتقول: ما قام القومُ إال محارٌ اإلتباعُ
بْ ما انقطع)، أي: انصب االستثناء املنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند  وهذا هو املراد بقوله: (وانصِ

غري بني متيم، وأما بنو متيم فيجيزون إتباعه. 
وجبًا ووقع بعد متامه، وقد نبَّه عىل هذا  ، إن كان الكالم مُ فمعنى البيتني: أن الذي استثني بـإالَّ ينتصبُ

ا.  مَ النفي بعد ذلك، وإطالقُ كالمه يدلُّ عىل أنه ينتصب، سواءٌ أكان متصالً أم منقطعً كْ التقييد بذكره حُ
تُخبَ ـ أي: اختريَ ـ إتباعُ ما اتصل، ووجب  ب ـ وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي ـ انْ وجَ وإن كان غريَ مُ

بُ ما انقطع عند غري بني متيم، وأما بنو متيم فيجيزون إتباع املنقطع.  نَصْ
[حكم املستثنى بإال املتقدم عىل املستثنى منه]

 (١) *** دْ يِ قَ ابِقٍ يف النَّفْ بِ سَ ُ نَصْ ريْ دْوغَ رَ ْ إِنْ وَ رتَ بَهُ اخْ لَكِنْ نَصْ أيتِ وَ يَ (ص) 
بًا  وجَ ؛ فإن كان مُ وجبٍ املستثنى منه؛ فإما أن يكون الكالمُ موجبًا، أو غري مُ املستثنى عىل  (ش) إذا تقدم 
ا  ، فتقول: ما قام إال زيدً بٍ فاملختار نصبُهُ وجَ ، وإن كان غري مُ ا القومُ وجب نصبُ املستثنى، نحو قام إال زيدً

، ومنه قوله:  القومُ
 (٢) *** ــيَعةٌ شِ َــدَ  أَمحْ آلَ  إِالَّ   َ يلِ ــامَ  بُفَ هَ ذْ قِّ مَ بَ احلَ هَ ذْ ا يلِ إِالِّ مَ مَ وَ

ا يُوثقُ بعربيتهم يقولون:  . قال سيبويه: حدثني يونُسُ أن قومً ه؛ فتقول: ما قام إال زيدٌ القومُ عُ فْ وي رَ وقد رُ
وكَ نارص، وأعربوا الثاين بدالً من األول عىل القلب هلذا السبب؛ ومنه قوله:  ما يل إال أخُ

(١) غري: مبتدأ. ونصب :مضاف اليه، وهو مضاف و سابق: مضاف اليه،يف النفي: جار وجمرور متعلق بالفعل يأيت، قد: 
حرف تقليل، يأيت: فعل مضارع مرفوع،وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل غري سابق، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، 
لكن: حرف استدراك، نصب: مفعول به مقدم للفعل اخرت، واهلاء: مضاف إليه اخرت: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت تقديره: 
أنت، إن: حرف رشط جازم، ورد: فعل ماض يف حمل جزم فعل الرشط، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو، وجواب الرشط 

حمذوف، يدل عليه املذكور، والتقدير: إن ورد فاخرت نصبه .
(٢) هذا الــبيت للكميت األسدي من قصيدته املشهورة التي يمدح فيها آل بيت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وهو من بحر الطويل، ومعناه: 

ما يل نارص ينرصين ومعني يعينني إال آل أمحد عليه الصالة والسالم ومايل طريق أسلكه إال طريق احلق. 
اإلعراب:  ما: نافية، يل: جار وجمرور خرب مقدم، إال: أداة استثناء، آل: مستثنى منصوب، وأمحد: مضاف إليه جمرور وعالمة 
جره الفتحة نيابة عن الكرسة ألنه ممنوع من الرصف، شيعة: مبتدأ مؤخر، وهو املستثنى منه، وما يل إال مذهب احلق مذهب:  

يعرب إعراب الشطر األول.
كالم  يف  منه  املستثنى  عىل  متقدم  ألنه  ؛  املوضعنيِ يف  بإال  املستثنى  نصب  حيث  احلق)  مذهب  وإال  أمحد  آل  فيه: (إال  الشاهد 

منفي، وهذا هو املذهب املختار 
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زيد أخيك،ومثله:  إال  بأحد  قلت: ما مررت  وكأنك  مستقال،  استثناء  فيه  تُفد  مل  شيئًا، أي  فيه(إال)  تؤثر  ومل 
وكررت  الفتى،  من  بدلٌ  فـالعَال  العَال؛  الفتى  إال  هبم  مترر  ال  واألصل:  العال،  إال  الفتى  إال  هبم  رْ  مترُ ال 
ا،  ) توكيدً ا، ثم كررت (إالَّ ا وعمرً دً يْ ا ،واألصل: إالَّ زَ ا وإال عمرً ا، ومثالُ العطف: قام القوم إال زيدً إالَّ توكيدً

ومنه قوله: 
(١) *** ــا هَ ــةٌ وهنارُ ــرُ إِالَّ لَيْلَ هْ ــلِ الدَّ اهَ هَ يَارُ مَّ غِ سِ ثُ مْ لُوعُ الشّ وإالّ طُ

ا.  لُوعُ الشمس، وكررت (إال) توكيدً واألصل: وطُ
وقد اجتمع تكرارها يف البدل والعطف يف قوله: 

 (٢) *** هْ لُ مَ كَ إال عَ يْخِ ا لَكَ من شَ لُــهْمَ مَ رَ وإالَّ  ه  ــيمُ سِ رَ إالّ 
لُه معطوف عىل رسيمه، وكررت (إال)  : بدل من عمله، ورمَ هُ ؛ فـرسيمُ هُ هُ ورملُ : إال عمله رسيمُ واألصلُ

ا.  فيهام توكيدً
[احلكم إذا تكررت إال لغري توكيد يف االستثناء املفرغ]

(٣) *** عْ مَ فَ كِيدٍ  لتوْ ال  رْ  تُكرَّ عْوإنْ  امِل دَ ريــغٍ التَّأثِــريَ بالعَ تفْ (ص) 
*** ــتثْنِي نِييفِ واحــدٍ ممَّا بــإِالَّ اسْ غْ اهُ مُ وَ بِ سِ نْ نَصْ لَيْسَ عَ وَ            

الشمس  بطلوع  يتعاقبان  وهنار  ليل  إال  بتاممها  الدنيا  مدة  وما  ومعناه:  الطويل،  بحر  من  وهو  اهلذيل،  ذؤيب  أليب  البيت   (١)
وغياهبا.

اإلعراب: هل: أداة استفهام تفيد النفي، الدهر: مبتدأ مرفوع، إال: أداة استثناء ملغاة ال عمل هلا، ليلة: خرب املبتدأ، وهنارها: 
الواو: حرف عطف، هنار: معطوف عىل ليلة، والضمري مضاف إليه، وإال: الواو: عاطفة، إال: زائدة للتوكيد، طلوع: معطوف 

عىل الدهر، وهو مضاف والشمس مضاف إليه، ثم: حرف عطف، غيار: معطوف عىل طلوع، والضمري مضاف إليه.
الشاهد فيه: (وإال طلوع الشمس) حيث تكررت (إال) ومل تفد غري التوكيد فألغيت، وعطف ما بعدها عىل ما قبلها. 

(٢) البيت من بحر الرجز، ومعناه ال منفعة لك يف مجلك إال يف نوعني من سريه ومها: الرسيم والرمل.
اإلعراب: ما نافية، لك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، من شيخك: جار وجمرور متعلق بام تعلق به السابق، إال: 
أداة استثناء ملغاة ال عمل هلا، عمل: مبتدأ مؤخر، والضمري: مضاف إليه، إال: زائدة للتوكيد، رسيم: بدل اشتامل، والضمري: 

مضاف إليه، وإال: الواو عاطفة، إال: زائدة للتوكيد، رمل: معطوف عىل رسيم، والضمري: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (إال رسيمه وإال رمله)، حيث تكررت إال يف البدل والعطف، ومل تفد غري التوكيد فألغيت.

يعود  هي  تقديره:  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  الرشط،  فعل  وهو  للمجهول  مبني  مضارع  تكرر:  جازمة،  رشطية  إن:   (٣)
إىل إال، ال: عاطفة، لتوكيد: معطوف عىل حمذوف، والتقدير: وإن تكرر إال لتأسيس ال لتوكيد، فمع :الفاء واقعة يف جواب 
الرشط، مع: ظرف متعلق بالفعل دع، وهو مضاف، تفريغ: مضاف إليه، التأثري: مفعول به للفعل دع، بالعامل: جار وجمرور 
متعلق بالتأثري، دع: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت وهو جواب الرشط يف واحد: جار وجمرور متعلق بالفعل دع يف 
البيت السابق، مما: جار وجمرور صفة لـ (واحد)، بإال: جار وجمرور متعلق بالفعل، استثني: وهو فعل ماض مبني للمجهول، 
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو يعود عىل (ما) املوصولة، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، ليس: فعل 
ماض، ناقص، واسمه ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل الواحد، عن نصب: جار وجمرور متعلق بـ (مغنى)، ونصب مضاف 

و سو :مضاف إليه، وسو مضاف، الضمري: مضاف إليه، مغني: خرب ليس.

رشح ابن عقيل





ـ   ۹۹  ـ 

دٌ بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غريه من الباقني،  ا، فـزيْ رً ا إال بَكْ رً مْ دٌ إال عَ يْ امَ أحدٌ إال زَ وذلك، نحو: ما قَ
بْ  انْصِ وا)، وهذا معنى قوله: (وَ فُ يل)، فـامرؤ بدل من الواو يف (يَ ؤٌ إالَّ عَ رُ وا إال امْ فُ ْ يَ ومثله قول املصنف: (ملَ
بًا، وإن كان  وجَ لَّها إذا تأخرت عن املستثنى منه إن كان الكالم مُ لتأخريـ إىل آخره)، أي: وانصب املستثنيات كُ

ا بام كان يُعربُ به لو مل يتكرر املستثنى، وانصب الباقي.  بً رَ عْ دٍ منها مُ ب فجئ بواحِ وجَ غري مُ
كم املستثنى  كمه يف املعنى حُ ل): أن ما يتكرر من املستثنيات حُ كم األوَّ دِ حُ ومعنى قوله: (وحكمها يف القَصْ
ا، اجلميعُ  رً ا إال بَكْ رً مْ ا إال عَ دً يْ مُ إال زَ وْ امَ القَ األول؛ فيثبت له ما يثبت لألول: من الدخول واخلروج، ففي قولك: قَ
دٌ  يْ دٌ إال زَ امَ أحَ ا قَ ا، اجلميع داخلون، وكذا يف قولك: مَ رً ا إال بَكْ ا إال عمرً مُ إال زيدً وْ جون، ويف قولك: ما قام القَ ْرَ خمُ

،اجلميع داخلون.  رً ا إال بَكْ رً مْ إال عَ
[االستثناء بغري وسو]

    (١) *** با رَ عْ ٍ مُ ريْ ا بغَ ورً ْرُ تَثْنِ جمَ اسْ ــبَاوَ ــتَثنَى بــإالَّ نُسِ (ص)  بِــامَ ملُسْ
 ، وَ وسِ  ، غريُ وهو:  اسم  هو  ما  منها  ألفاظ:  ـ  االستثناء  عىل  الداللة  يف  ـ  (إال)  بمعنى  لَ  مِ تُعْ اسْ (ش) 
وخال،  عدا،  وهو  ا،  وحرفً فعالً  يكون  ما  ومنها  يكون،  وال  ليس،  وهو:  فعل،  هو  ما  ومنها  اءٌ  وَ سَ وَ  ،و وسُ

وحاشا وقد ذكرها املصنِّف كلّها. 
ب  عْرَ ، إلضافتها إليه، وتعرب (غري) بام كان يُ اءٌ فحكم املستثنى هبا اجلرُّ وَ سَ ، وَ وَ سُ ، وَ وَ فأما غري، وسِ
زيد،  بنصب  ا،  دً يْ زَ إال  مُ  وْ القَ قام  تقول:  كام  غري،  بنصب  دٍ  يْ زَ  َ ريْ غَ مُ  وْ القَ قام  فتقول:  (إال)؛  مع  املستثنى  به 
 ، ، وغريَ زيدٍ باإلتباع والنصب، واملختار اإلتباع، كام تقول: ما قام أحدٌ إال زيدٌ وتقول: ما قام أحدٌ غريُ زيدٍ
امَ  ا قَ ، برفعه وجوبًا، وتقول: مَ دٌ يْ : ما قام إال زَ ا كام تقولُ ، فرتفع (غري) وجوبً دٍ يْ ا، وتقول: ما قام غريُ زَ إال زيدً
امَ القوم إالَّ  ا قَ َار، بنصب (غري) عند غري بني متيم، وباإلتباع عن بني متيم، كام تفعل يف قولك:مَ َ محِ ريْ أحدٌ غَ

ا.  َارً ، وإال محِ محارٌ
، ومنهم من يضمُّ سينها  دُّ ، ومن العرب من يفتح سينها ويمُ وأما سو فاملشهور فيها كرس السني والقَرصْ
، وهذه اللغة مل يذكرها املصنف، وقلَّ من ذكرها، وممن ذكرها الفايسُّ  دُّ ويقرص، ومنهم من يكرس سينها ويمُ

يف رشحه للشاطبية. 

ا: مفعول به منصوب، بغري:  (١)  استثن: فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة ، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت، جمرورً
ا: حال من غري، بام: جار وجمرور متعلق بـ( معربا)، ملستثنى: جار وجمرور متعلق  جار وجمرور متعلق بالفعل استثن، معربً
بالفعل نسب، بإال: جار وجمرور متعلق بـ( مستثنى)، نسب: فعل ماض مبني للمجهول ، واأللف زائدة لإلطالق، ونائب 

الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة، واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.
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وقوله: 
 (١) *** ا وَ ــدْ  العُ ــوَ ــقَ سِ بْ ْ يَ ملَ ــمْ كــام دانُــواوَ اهُ نِ دِنَّ

اك مرفوعٌ باالبتداء، وسو العدوان مرفوع بالفاعلية.  وَ فـسِ
ومن استعامهلا منصوبةً عىل غري الظرفية قولُه: 

 (٢) *** لٍ يــلٌ باملُنَــى ملُِؤمِّ فِ ــكَ كَ يْ قَىلَدَ هُ يَشْ لُ ؤمِّ اكَ من يُ وَ وإنَّ سِ
، هذا تقريرُ كالم املصنف.  فـسواك اسم إنَّ

هد به عىل خالف  تُشْ ومذهبُ سيبويه واجلمهور: أهنا ال خترج عن الظرفية، إال يف رضورة الشعر، وما اسْ
ذلك حيتمل التأويل.

 [حكم املستثنى بليس وخال وعدا وال يكون]
 (٣) *** الَ خَ يْسَ وَ بًا بِلَ تَثْنِ نَاصِ اسْ (ال)وَ دَ  عْ بَ ونُ  بيَكُ وَ ا  ــدَ بِعَ وَ (ص) 

ا،  دً يْ ا زَ دَ عَ ا، وَ ا، وخال زيدً دً يْ مُ ليس زَ وْ (ش) أي: استثن بـليس وما بعدها ناصبًا املستثنى، فتقول: قام القَ
يكون؛  وال  ليس،  خرب  أنه  عىل  منصوب  ا)  زيدً يكون  وال  ا،  زيدً قولك: (ليس  يف  ا)  فـ(زيدً ا؛  زيدً يكون  وال 
ا؛ وال  ، واملشهور أنه عائد عىل البعض املفهوم من القوم، والتقدير: ليس بعضهم زيدً ام ضمريٌ مسترتٌ هَ مُ واسْ
املفعولية،  عىل  منصوب  ا  دً يْ زَ ا  وعدَ ا،  دً يْ زَ خال  قولك:  ويف  وجوبًا،  مسترت  ضمري  وهو  ا،  زيدً بعضهم  يكون 
مسترت  وهو   ، مَ تقدَّ كام  القوم  من  املفهوم  البعض  عىل  عائدٌ  ضمريٌ  ـ  املشهور  يف  فاعلُهام،  فعالن  دا  عَ وَ وخال، 

ا.  هم زيدً ا، وعدا بعضُ هم زيدً ال بعضُ وجوبًا، والتقدير: خَ
(١) البيت للفند الزماين واسـمه: شهل بن شيبان بن ربيعة من قصيدة له يف حرب البسوس. ودناهم: جازيناهم باإلساءة. 
والبيت من بحر اهلزج، ومعناه: ومل يبق بيننا وبينهم يف العداوة غري الظلم املبالغ فيه جازيناهم وفعلنا هبم كجزائهم وفعلهم بنا. 
والعدوان:  فاعل،   :سو العلة،  حرف  حذف  جزمة  وعالمة  جمزوم  مضارع  يبق:  وقلب،  وجزم  نفي  حرف  مل:  اإلعراب: 

مضاف إليه، دناهم: فعل وفاعل ومفعول به، كام: جار وجمرور، دانوا: فعل وفاعل، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول.
، وخرجت عن الظرفية. الشاهد فيه: (سو العدوان) حيث وقعت سو فاعالً

اد، بخالف غريه  فإنه ال يستطيع  (٢) هذا البيت من بحر الطويل:  يصف فيه الشاعر املمدوح بأنه حيقق ما يطلبه منه القُصَّ
ذلك .

إعرابه: لد: ظرف خرب مقدم، والكاف: مضاف إليه، كفيل: مبتدأ مؤخر، باملنى: جار وجمرور متعلق به، ملؤمل: جار وجمرور 
متعلق بـ(كفيل)، وإن سواك: إن حرف توكيد ونصب، سواك: اسم إن منصوب، والكاف مضاف إليه ، من: موصول مبتدأ، 
يؤمل: مضارع مرفوع، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو، واهلاء: مفعول به، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، 
يشقى: مضارع مرفوع، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، واملبتدأ وخربه يف حمل رفع خرب إن.

ا إلن فتأثرت بالعامل وخرجت عن الظرفية. الشاهد فيه:  (إن سواك) حيث وقعت ســــو اسمً
السابق،  الفاعل  من  حال  ناصبًا:  أنت،  تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله   ، العلة  حرف  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  استثن:   (٣)
جار  بعدا:  الواو:عاطفة،  ليس،  عىل  معطوف  خال:  عاطفة،  الواو:  استثن،  بالفعل  متعلق  لفظه   قصد  وجمرور  جار  بليس: 
وجمرور ـ قصد لفظ عدا ـ معطوف عىل ليس، الواو: عاطفة، وبيكون: جار وجمرور ـ قصد لفظ يكون ـ معطوف عىل ليس، 

بعد :ظرف متعلق بمحذوف حال من يكون، ال: مضاف إليه ـ قصد لفظه.
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ا (فام): مصدرية،  ا، وما عدا زيدً متْ عليهام (ما) وجب النصبُ هبام، فتقول: قامَ القومُ ما خال زيدً فإن تقدَّ
ا: مفعول، وهذا معنى  دً يْ ام، وفاعلُهام ضمري مسترت يعود عىل البعض كام تقدم تقريره، وزَ لتهُ وخال، وعدا: صِ

دَ (ما) انصب) هذا هو املشهور.  عْ بَ قوله: ( وَ
مُ  وْ ، فتقول: قام  القَ عْل خال، وعدا حريف جرٍّ جَ ، وَ ةً عْل (ما) زائدَ وأجاز الكسائيُّ اجلرَّ هبام بعد (ما) عىل جَ

 .( دْ رِ يْد  وهذا معنى قوله: (وانْجرارٌ قد يَ ، وما عدا  زَ دٍ يْ ال زَ ما خَ
يُّ يف الرشح اجلرَّ بعد (ما) عن بعض العرب. مِ رْ وقد حكى اجلَ

 (١) *** انِ فَ رْ امَ حَ هُ ا فَ رَّ يثُ جَ حَ بَا فِعْالَن وَ ا إن نَصَ َ امَ مهُ كَ   (ص) 
بْتَ هبام فهام فعالن، وهذا مما ال خالف فيه.  ، وإن نَصَ ا جرّ فَ رْ (ش) أي: إن جررت بخال، وعدا فهام حَ

[أحكام حاشا]
 (٢) *** ا بُ مَ حَ ا،  وال تَصْ اشَ ال حَ امَوكَخَ ظْهُ فَ احْ ا فَ شَ حَ ،  وَ اشَ قِيلَ حَ وَ (ص) 

دٍ بجر (زيد).  يْ ا زَ مُ حاشَ وْ ، فتقول: قامَ القَ ا ال تكون إال حرف جرّ اشَ (ش) املشهورُ أن حَ
فعالً  تستعمل  خال  مثلُ  أهنا  إىل  ـ  املصنِّف  منهم  ـ  ومجاعة  د  واملربّ واملازينُّ  يُّ  مِ رْ واجلَ األخفش  وذهب 

 . دٍ يْ ا زَ اشَ حَ ا، وَ دً يْ ا زَ اشَ مُ حَ ا فتجر ما بعدها، فتقول: قام القوْ فتنصب ما بعدها، وحرفً
رْ يل وملن  فِ بَ هبا، ومنه: (اللهم اغْ ، النصْ ، والشيباينُّ ، وأبو زيد األنصاريُّ وحكى مجاعة منهم الفراءُ

يسمع، حاشا الشيطانَ وأبا اإلصبع)، وقولُه: 
 (٣) *** مْ هُ لَ فضَّ اهللاَ  فإنَّ  ا؛  يْشً رَ قُ ا  اشَ ينِ حَ والدِّ الَمِ  باإلسْ ةِ  يَّ الربَ ىلَ  عَ

(١) حيث: ظرف ـ عىل األشهر ـ جرا: فعل ماض، وألف االثنني فاعل، فهام: مبتدأ حرفان: خرب املبتدأ، كام: جار وجمرور 
متعلق بقوله فعالن، مها: مبتدأ، إن: رشطية جازمة، نصبا: فعل ماض فعل الرشط ، وألف االثنني فاعل، وجواب الرشط 

حمذوف، يدل عليه املذكور، واجلملة الرشطية ال حمل هلا من اإلعراب معرتضة بني املبتدأ واخلرب، فعالن: خرب املبتدأ.
ا لفظ حاشا، وال: نافية ، تصحب: مضارع  (٢) كخال: جار وجمرور خرب مقدمـ  قصد لفظ خال، حاشا: مبتدأ مؤخرـ  قصد أيضً
مرفوع، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هي يعود إىل حاشاـ  ما: مفعول به، للفعل تصحب قصد لفظه، قيل: ماض مبني للمجهول، 
حاش: نائب فاعل قصد لفظه، وحشا: معطوف عليه، احفظ: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت، و مها: مفعول به.
ا، ألن اهللا فضل هذه القبيلة عىل سائر  لْق، وهو من بحر البسيط، ومعناه: استثنى قريشً (٣) هذا البيت: للفرزدق، والربية اخلَ

املخلوقات بدين اإلسالم من حيث ظهوره فيهم .
 اإلعراب: حاشا: فعل ماض يفيد االستثناء، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو يعود عىل البعض املفهوم من الكل السابق، 
ا: مفعول به، فإن: الفاء للتعليل، وإن: حرف توكيد ونصب، اهللا لفظ اجلاللة اسم إن، فضل: فعل ماض، وفاعله ضمري  قريشً
مسترت تقديره: هو يعود عىل لفظ اجلاللة، وهم: مفعول به، واجلملة يف حمل رفع خرب إن، عىل الربية: جار وجمرور متعلق بالفعل 

(فضل) وكذا باإلسالم، والدين: الواو: حرف عطف، وما بعده عطف عىل اإلسالم.
، ونصبت ما بعدها.  ا) حيث استعملت حاشا فعالً الشاهد فيه: (حاشا قريشً
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تدريبات
فرس معاين االصطالحات اآلتية ممثالً لكل ما تذكر:ـ ١

استثناء تام ـ استثناء موجب ـ استثناء غري موجب ـ استثناء متصل ـ استثناء منقطع ـ استثناء ناقص .
أكمل العبارة اآلتية عىل ضوء ما درست:ـ ٢

 ............ أم   ............ أكان  سواء   ، املوجب   ............ بعد  وقع  إن  بـ(إال)  املستثنى  (ينصب 
نحو: ........... و    ............ )

(أ) مــا نجــح أحــد إال املجــدّ    (ب) ما مــررت باملــإل إال الظبىـ ٣
بني أوجه اإلعراب اجلائزة والواجبة فيام حتته خط مما سبق، مع التعليل.

ما حكم املستثنى بإال إذا تقدم عىل املستثنى منه؟ فصل الكالم يف ذلك مع التمثيل.ـ ٤
بنيِّ الشاهد ووجه االستشهاد به فيام يأيت:ـ ٥

(أ) قال الشاعر:
*** ــيَعةٌ شِ َــدَ  أَمحْ آلَ  إِالَّ   َ يلِ ــامَ  بُفَ هَ ذْ قِّ مَ بَ احلَ هَ ذْ ا يلِ إِالِّ مَ مَ وَ

(ب) قال الشاعر:
*** ةً اعَ ــفَ ــهُ شَ نْ ــونَ مِ ــمُ يرجُ ُ افِعُفإهنَّ شَ النبيُّونَ  إِالَّ  نْ  كُ يَ  ْ ملَ ا  إذَ

ما االستثناء املفرغ؟ وما إعراب ما بعد إال فيه؟ مثل لذلك بثالث مجل خمتلفة اإلعراب.ـ ٦
ا وإال ولده.ـ ٧ (أ) ال مترر هبم إال الفتى إال العال.    (ب) قام القوم إال والدً

ما  إعراب  وما  ذلك؟  عىل  ترتب  الذي  وما  السابقتني؟  اجلملتني  من  كل  يف  الثانية  (إال)  أفادته  الذي  ما 
بعدها؟
ا؟ مثل ملا تذكر.ـ ٨ ما احلكم إذا كررت ( إال) لغري توكيد ، وكان االستثناء مفرغً
(أ) ما قام إال األمني إال املأمون إال الرشيد القوم. ـ ٩

     (ب) ما قام القوم إال األمني إال املأمون إال الرشيد. 
ما احلكم اإلعرايب ملا بعد ( إال) يف اجلملتني السابقتني؟ وهل يتغري احلكم إذا كان االستثناء موجبًا فيهام ؟ 

ارشح ذلك.
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(جـ) ناشدتك إال ما فكرت قبل اإلجابة.
( د ) أوصيك أال تصادق إال املهذب إال الكريم اخللق.

 ضع (غري) بدالً من إال فيام يأتى وغري ما يلزم: ـ ١٧
( أ ) جاء الطالب إال طالبـًا.

(ب) ما جاء الطالب إال طالبـًا.
. (جـ) ما جاء إال طالبٌ

أعرب ما حتته خط فيام يىل: ـ ١٨
( أ ) قام القوم خال زيد.

ا. (ب) قام القوم ما خال زيدً
ا. (ج) قام القوم ال يكون زيدً

* * *
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يُمثل حلال متأخرة عن صاحبها.ـ ٢٢
يوضح احلكم  ملجيء احلال من املضاف إليه.ـ ٢٣
حيدد رشوط جميء احلال من املضاف إليه.ـ ٢٤
يوضح احلكم اإلعرايب لتقدم احلال عىل عاملها املعنوي.ـ ٢٥
يمثل حلال يمتنع تقدمها عىل عاملها املعنوي.ـ ٢٦
يوضح احلكم اإلعرايب إذا كان عامل احلال أفعل التفضيل.ـ ٢٧
يمثل حلال متعددة لصاحب مفرد.ـ ٢٨
 يمثل حلال متعددة لصاحب متعدد.ـ ٢٩
يميز بني احلال املؤسسة واحلال املؤكدة.ـ ٣٠
يستخرج حاالً مؤسسة من األمثلة.ـ ٣١
يستخرج حاالً مؤكدة من األمثلة.ـ ٣٢
.ـ ٣٣ حيدد رشوط اجلملة الواقعة حاالً
حيدد النوع الذي جيب أن حيذف فيه عامل احلال املؤكدة.ـ ٣٤
يوضح أنواع الروابط التي تربط اجلملة الواقعة حاالً بصاحبها.ـ ٣٥
يوضح حكم اجلملة احلالية إذا صدرت بمضارع مثبت.ـ ٣٦
يستخرج مجلة حالية صدرت بمضارع مثبت.ـ ٣٧
يميز بني أنواع اجلمل احلالية.ـ ٣٨
ا.ـ ٣٩ يوضح مواضع حذف عامل احلال جوازً
ا.ـ ٤٠ يوضح مواضع حذف عامل احلال وجوبً
يدرك أثر دراسة احلال يف فهم اللغة العربية.ـ ٤١
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ها بقوله:  ، ويكثر ذلك يف مواضع، ذكر املصنفُ بعضَ وقد تأيت احلالُ جامدةً
 (١) *** ،  ويف رٍ عْ : يف سِ ودُ مُ ــفِويكثُرُ اجلُ لّ لٍ بــال تَكَ ي تــأوُّ بْــدِ مُ (ص) 
 (٢) *** ا بِيدْ ا،  يــدً ذَ ــدا بِكَ ــهُ مُ بِعْ دْكَ أَسَ ا،  أيْ كَ دً دٌ أسَ يْ وكرَّ زَ            

م، فـ(مدا) حال جامدة، وهي يف  هَ رْ ا بِدِ دَّ هُ مُ ، نحو: بعْ رٍ عْ (ش) يكثر جميء احلال جامدةً إن دلّتْ عىل سِ
، نحو: بعتُهُ  لٍ اعُ فَ ىلَ تَ لَّ عَ ا ـ فيام دَ ها ـ أيضً ا كلّ مدّ بدرهم، ويكثر مجودُ رً سعَّ هُ مُ معنى املشتق، إذ املعنى بِعْ
حَّ  ا) جامدان، وصَ ا، وأسدً ؛ فـ(يدً دَ ا األسَ بهً شْ ا: أي مُ دً دٌ أسَ يْ ، أو عىل تشبيه، نحو: كرَّ زَ زةً نَاجَ ا بيَدٍ أي: مُ دً يَ
، أي: يكثر جميءُ احلال  لٍ بدي تأوُّ ام بمشتق، كام تقدم، وإىل هذا أشار بقوله: ويف مُ هلِ هام حاالً لظهور تأوُّ وعُ وقُ

هلا بمشتق.  ةً حيث ظهر تأوّ دَ امِ جَ
لم هبذا وما قبله: أن قول النحويني: إن احلال جيب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب، ال  وعُ

أنه الزم، وهذا معنى قوله فيام تقدم: (لكن ليس مستحقا).
[حكم جميء احلال معرفة]

 (٣) *** دْ تَقِ فاعْ ظًا  لفْ فَ  رِّ عُ إنْ  دْواحلالُ  تَهِ كَ اجْ دَ حْ وَ نًى،  كَ عْ هُ مَ نْكِريَ تَ
عنًى، كقوهلم:  رٌ مَ نَكّ ا لفظًا فهو مُ فً عرَّ ، وأن ما ورد منها مُ مذهبُ مجهور النحويني أن احلال ال تكون إال نكرةً
 : ، وفاهُ كَ دَ حْ ، ووَ اكَ ء، والعِرَ امَّ اجلَ ، فَ ، وكلمتُه فاهُ إىل يفَّ كَ دَ حْ ، واجتهد وَ اكَ ا العِرَ هَ لَ سَ أَرْ ، وَ ريَ فِ ء الغَ امَّ اءوا اجلَ جَ
ا،  منفردً تَهدْ  واجْ معرتكة،  وأرسلها  ا،  مجيعً جاؤوا  والتقدير:  بنكرة،  لة  ؤوّ مُ لكنها  لفظًا،  معرفة،  وهي  الٌ  وَ أحْ

افهة.  شَ وكلمته مُ
 . ا، بال تأويل، فأجازوا:جاء زيدٌ الراكبَ وزعم البغداديُّون ويونُس: أنه جيوز تعريفُ احلال مطلقً

(١) يكثر: فعل مضارع مرفوع، اجلمود: فاعل مرفوع، يف سعر: جار وجمرور متعلق بيكثر، ويف مبدي تأول: جار وجمرور 
غري  بمعنى  ال:  جر،  حرف  الباء:  تكلف:  بال  جمرور،  إليه  مضاف  تأول:  بفي،  جمرور  مضاف  مبدي:  قبله،  ما  عىل  معطوف 

جمرور بالباء مضاف، تكلف: مضاف إليه جمرور بالكرسة.
ا تقديره: أنت، اهلاء: مفعول به، مدا: حال من  (٢) الكاف: جارة لقول حمذوف، بع: فعل أمر ، وفاعله ضمري مسترت وجوبً
ا: حال بيد: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة لـ(يد)، كرَّ  املفعول، بكذا: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة لـ (مد) يدً
 ، ا: حال من الفاعل، أي: حرف تفسري، كأسد: الكاف بمعنى مثل: عطف بيان ألسد الواقع حاالً زيد: فعل وفاعل، أسدً

: مضاف إليه. وهو مضاف وأسدٍ
نائب  عن  حمول  متييز  لفظًا:  الرشط،  فعل  وهو  للمجهول  مبني  ماض  فعل   : فَ رِّ عُ رشط،  حرف  إن:  مبتدأ،  احلال:   (٣)
تنكري:  تنكريه:  أنت،  تقديره:  ا  وجوبً مسترت  وفاعله  أَمر  فعل  اعتقد:  بالرشط،  للجواب  رابطة  الفاء  فاعتقد:  الفاعل، 
 : دَ حْ وَ حمذوف،  لقول  جار  حرف  الكاف  كوحدك:  منصوب،  متييز  معنى:  إليه،  مضاف  ضمري  واهلاء:  مضاف،  به  مفعول 
دَ مضاف والكاف مضاف إليه، اجتهد: فعل أمر وفاعله ضمري  حْ ا وصاحبه الضمري املسترت يف اجتهد، وَ حال بمعنى منفردً
اجتهد. وحدك  والتقدير:كقولك:  حمذوف،  لقول  مقول  نصب  حمل  يف  اجتهد)  ،ومجلة (وحدك  أَنت  تقديره:  ا  وجوبً مسترت 
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غٍ، وهو أحد أمور:  وِّ سَ (ش) حقُّ صاحب احلال أن يكون معرفة، وال ينكر يف الغالب إال عند وجود مُ
لٌ وكقول الشاعر: وأنشده سيبويه:  منها: أن يتقدم احلالُ عىل النكرة، نحو: فيها قائامً رجُ

 (١) *** ــهِ تِ لِمْ ــوْ عَ ــا لَ يِّنً ــي بَ نِّ ــمِ مِ سْ باجلِ دِ  وَ هَ َ تَشْ ي العَنيْ دِ هِ تَشْ ،  وإِن تَسْ وبٌ حُ شُ
وكقوله: 

 (٢) *** ــمٌ ــا يلَ الئِ هَ ثْلَ ــيسِ مِ فْ مَ نَ ــا الَ مَ يوَ تْ يَدِ لَكَ ا مَ ثلُ مَ قَري مِ دَّ فَ ال سَ وَ
وب، ومثلها حال من الئم.  حُ : حال من رجل، وبيِّنًا حال من شُ فـقائامً

ف قولُه تعاىل: نث0 1 2     ، أو بإضافة؛ فمثالُ ما ختصص بوصْ فٍ صْ ص النكرةُ بوَ صَّ ومنها: أَن ختُ
3 4 5  6 7 98مث(٣) . 

وقول الشاعر: 
 (٤) *** ا،  واستجبتَ لهُ بِّ نُوحً يْتَ يا رَ انَجَّ ونَ حُ شْ مَ اليَمِّ  يف  رٍ  اخِ مَ لُكٍ  فُ يفِ   

(١) البيت من بحر الطويل، ومعناه: يف جسدي تغري ظاهر لو عرفته خلفت عيل، وإن تطلبي شهادة العني عىل ذلك تشهد به 
ملعاينتها إياه.

اإلعراب: وباجلسم: الواو بحسب ما قبلها باجلسم جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم لـ(شحوب)، مني: جار وجمرور 
متعلق بمحذوف حال من اجلسم، بينًا: حال من شحوب اآليت عىل رأي سيبويه أو من الضمري املستكن يف اجلار واملجرور الواقع 
خربا عند اجلمهور، لو: حرف رشط غري جازم، علمته: فعل وفاعل ومفعول واجلملة رشط لـ(لو) وجواب الرشط حمذوف تقديره: 
لو علمته لرمحتني، شحوب: مبتدأ مؤخر، و إن حرف رشط جازم ،تستشهدي: فعل مضارع فعل الرشط جمزوم بإنْ وعالمة 
جزمه حذف النون وياء املخاطبة فاعل، العني: مفعول به منصوب ، تشهد:جواب الرشط جمزوم بإن وعالمة جزمه السكون 

وحرك بالكرس لرضورة الشعر .
الشاهد فيه: (بينًا) حيث وقع حاالً من النكرة وهي شحوب؛ لتقدم احلال عىل صاحبها.

ا لفقري مثل الذي متلكه يدي. (٢) البيت من بحر الطويل، ومعناه: أين ال أجد الئامً لنفيس مثلها، وال مانعً
اإلعراب: وما الم: ما: نافية ، الم: فعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب، نفيس: نفس: مفعول به مضاف، ياء: 
املتكلم مضاف إليه، مثلها: مثل: حال منصوبة صاحبها الئم الواقع فاعالً للفعل (الم)، يل: جار وجمرور متعلق بمحذوف 
حال ثانية من الئم، وال: الواو: عاطفة، ال: نافية، سد: فعل ماض مبني عىل الفتح، فقري: فقر مفعول به مضاف وياء املتكلم 
مضاف إليه، مثل:فاعل مرفوع بالضمة مضاف، ما: اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، ملكت: ملك فعل ماض والتاء 

للتأنيث، يدي: يد فاعل ملك مضاف وياء املتكلم مضاف إليه.
الشاهد فيه: (مثلها يل الئم) حيث وقعت مثل حاالً من النكرة وهي الئم؛لتقدم احلال عليها .

) األوىل؛ ألهنا خصصت بالوصف (حكِيم). ا) الثانية حال من النكره (أمرٍ (٣) سورة الدخان. اآليتان: ٤، ٥. فـ(أمرً
 Â    Á    À ¿ ه عىل قومه: نث ا من الغرق يف الطوفان واستجبت له دعاءَ (٤) البيتان من البسيط، ومعنامها: نجيت يا رب نوحً
Æ  Å Ä Ã مث  [ نوح: ٢٦ ]. يف سفينة شاقة للبحر بسبب سريها مع صوهتا مملؤة بام أمرته بحمله فيها، وعاش يف قومه 

ا. ألف عام إال مخسني يدعوهم لإليامن بآيات وعالمات مظهرة لصدقه وصحة دعواه؛ فلم يزدهم دعاؤه إال فرارً
واملفعول،  الفاعل  بني  هلا  حمل  ال  معرتضة  النداء  ومجلة   مناد  : ربِّ نداء  يا:حرف  يارب:  وفاعل،  فعل  نجيت:  اإلعراب: 
نوحا: مفعول به، استجبت: الواو: عاطفة، واستجبت: فعل وفاعل، له: جار وجمرور متعلق بـ(استجبت)، يف فلك:جار= 
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ة:  اءَ جَ يّ بن الفُ طَرِ )، وقولُ قَ الً هِ تَسْ سْ ؤٌ عىل امرءٍ مُ بْغ امرُ ومثالُ ما وقع بعد النهي قول املصنِّف: (ال يَ
 (١) *** امِ جَ دٌ إىل اإلِحْ نَنْ أَحَ كَ رْ مِال يَ امَ حلِ ا  فً وِّ تَخَ مُ ى  غَ الوَ مَ  وْ يَ

م:  قوهلُ ومنه  املذكورة،  غات  املسوِّ من  غ  سوِّ مُ بال  النكرة  من  فيه  احلال  جميء  قلَّ  مما  غالبًا  بقوله:  واحرتز 
ىلّ  صَ احلديث:  ،ويف  قائامً لٌ  جُ رَ فيها  سيبويه:  وأجاز  ا(٣)،  بيضً مائةٌ  عليه  وقوهلم:  ل(٢)،  جُ رَ ةَ  دَ قِعْ بامءٍ  مررتُ 

ا(٤).  جالٌ قيامً راءهُ رِ ا وصىل وَ رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص  قاعدً
[آراء العلامء يف تقديم احلال عىل صاحبها]

 (٥) *** دْ قَ رّ  جُ فٍ  رْ بحَ ما  الٍ  حَ بْقَ  سَ دْوَ رَ دْ وَ قَ ،  فَ هُ نَعُ ا،  وال أمْ ــوْ أبَ (ص) 
(ش) مذهبُ مجهور النحويني أنه ال جيوز تقديمُ احلال عىل صاحبها املجرور بحرفٍ ؛فال تقول يف مررتُ 

 . هبندٍ جالسةً :مررت جالسةً هبندٍ
هان، إىل جواز ذلك، وتابعهمُ املصنف؛ لورود السامع بذلك،  ابن بَرْ ان، وَ يْسَ ، وابن كَ وذهب الفاريسُّ

ومنه قولُه: 
 (٦) *** ا اديً ـان صَ يْمَ دُ املَاءِ هَ رْ انَ بَ بِيْــبُلَئنْ كَ حلََ ـا  ـَ إِهنَّ بِيْبًــا،   حَ إيلَّ                     

ا من املوت. (١) البيت من بحر الكامل، ومعناه: ال ينبغي ألحد أن يميل يف يوم احلرب إىل التأخر عن القتال ويسكن إليه خائفً
 اإلعراب: ال: ناهية، يركنن: فعل مضارع مبني عىل الفتح؛ التصاله بنون التوكيد اخلفيفة يف حمل جزم بال الناهية، أحد: فاعل 
ا:  مرفوع، إىل اإلحجام: جار وجمرور متعلق بـ(يركن) يوم: منصوب عىل الظرفية وهو مضاف، والوغى: مضاف إليه، متخوفً

حال، حلامم: جار وجمرور متعلق بـ(متخوف).
الشاهد فيه: (متخوفـًا) حيث  جاء  حاالً  من أحد وهو  نكرة،  وسوغ ذلك  وقوع  النكرة  يف  سياق  النهي.

(٢) أ: مقدار قعدته، فقعدة حال من ماء، وهو نكرة بالمسوغ.
ا  ا؛ ألن متييز املائة ال يكون إال مفردً ا: مجع بيضاء، وهو حال من مائة، وهو نكرة بالمسوغ، وال جيوز أن يكون متييزً (٣) بيضً

ا. جمرورً
ا: حال من رجال، وهو نكرة بالمسوغ. (٤) قيامً

واْ وسبق مضاف، حال: مضاف إِليه، ما: اسم موصول مفعول به مبني  (٥) سبق: مفعول به مقدم عىل عامله وفاعله ومها أَبَ
مبني  ماض  فعل  جر:  اآلتى،   ( رّ بقوله (جُ متعلق  وجمرور  بحرف:جار  سبق،  املصدر  فيه  عمل  نصب  حمل  يف  السكون  عىل 
عطف،  حرف  الواو  وال:  وفاعل،  فعل  ا:  وْ أبَ حتقيق،  حرف  قد:  هو،  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  فاعله  ونائب  للمجهول، 
وال: حرف نفي، أمنعه: أمنع فعل مضارع مرفوع بالضمة، واهلاء: مفعول به مبني عىل الضم يف حمل نصب وفاعل أمنع ضمري 

ا تقديره: أنا، فقد: الفاء للتعليل قد حرف حتقيق، ورد: فعل ماض وفاعله هو العائد إىل سبق حال. مستـرت وجوبً
(٦) البيت من بحر الطويل، ومعناه: لئن كان برد املاء حبيبًـــا إىل مع شدة عطيش ـ فإن حمبوبتي أشد حبا إيلّ منه .

واملاء:  مضاف  وهو  كان  اسم  برد:  الرشط  فعل  ناقص  ماض  فعل  كان:  رشطية،  إن:  للقسم،  موطئة  الالم:  لئن:  اإلعراب: 
: جار وجمرور متعلق بقوله حبيبا، حبيبا:  مضاف إليه جمرور بالكرسة، هيامن ـ صاديا: حاالن من ياء املتكلم املجرورة بإىل، إىلّ
خرب كان منصوب إهنا: إِن حرف توكيد ونصب واهلا اسمه حلبيب: الالم لالبتداء وتسمى: املزحلقة، وحبيب: خرب إن مرفوع 

بالضمة. ومجلة إن واسمها وخربها جواب القسم ، وحذف جواب الرشط لداللة القسم عليه.
ا) حيث وقعا حالني من الياء املجرورة بإىل، وتقدما عىل صاحبهام. الشاهد فيه: (هيامن صاديً
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زئِهِ يف صحة  ا من املضاف إليه، أو مثل جُ وكذلك جيوزُ جميء احلال من املضاف إليه: إذا كان املضاف جزءً
االستغناء باملضاف إليه عنه؛ فمثالُ ما هو جزءٌ من املضاف إليه قولُه تعاىل: نث ° ± ² ³ ´ 
ا) حال من الضمري املضاف إليه صدور، والصدور: جزء من املضاف إليه، ومثال ما  μ ¶مث(١) فـ(إخوانً

 Y X    W V U هو مثل جزء املضاف إليه ـ يف صحة االستغناء باملضاف إليه عنه ـ قوله تعاىل: نث
االستغناءُ  يصح  إذ  إليه؛  املضاف  من  كاجلزء  وامللة  إبراهيم،  من  حال  ا)  فـ(حنيفً مث(٢)   ]\       [ Z

 . حَّ ا لصَ نِيفً بعْ إبراهيم حَ باملضاف إليه عنها، فلو قيل يف غري القرآن: أن اتَّ
، مل جيز جميءُ  فإن مل يكن املضافُ مما يصح أن يعمل يف احلال، وال هو جزء من املضاف إليه، وال مثلُ جزئِهِ

 . ا للفاريسِّ ، خالفً ةً كَ احِ نْدٍ ضَ المُ هِ احلال منه، فال تقول: جاء غُ
وقولُ ابن املصنِّف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: إن هذه الصورة ممنوعةٌ بال خالف ليس بجيد، فإن مذهب الفاريسِّ 

جريِّ يف أماليه.  ها، كام تقدم، وممن نقله عنه الرشيفُ أبو السعادات ابن الشّ جوازُ
[تقديم احلال عىل عاملها]

 (٣) *** فا ِّ لٍ رصُ عْ بْ بِفِ نْصَ الُ إنْ يُ ــاواحلَ فَ َّ تِ املرصَ ــبَهَ ــةٍ أشْ فَ أوْ صِ (ص) 
*** ا عً ِ رسْ : كـــمُ هُ افجائِــزٌ تقديمُ عَ دٌ دَ يْ ا زَ لِصً ،  وخمُ لٌ احِ ا رَ ذَ            

ا، أو صفة تُشبه الفعل املترصف، واملراد هبا:  (ش) جيوز تقديم احلال عىل ناصبها إن كان فعالً مترصفً
والصفة  املفعول،  واسم  الفاعل،  كـ(اسم  واجلمع  والتثنية  التأنيث،  بل  وقَ وحروفه،  الفعل  معنى  ن  تضمَّ ما 
ا زيدٌ دعا، فدعا: فعل مترصف، وتقدمت عليه احلال،  املشبهة)، فمثالُ تقديمها عىل الفعل املترصف: خملصً

 . لٌ احِ ا ذا رَ عً ِ رسْ ومثالُ تقديمها عىل الصفة املشبهة له: مُ
ا: حال من كاف اخلطاب ، إىل الروع: جار وجمرور متعلق بانطالق ،  =إن منصوب وهو مضاف والكاف: مضاف إليه، واحدً
يومـًا: منصوب عىل الظرفية، تارك: خرب إن وهو مضاف، وياء املتكلم: مضاف إليه، ال أبا  ليا: ال: نافية للجنس، أب: اسمها: 

ليا: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب، واجلملة من (ال) ومعموليها يف حمل نصب مفعول ثان لتارك. 
ا) حيث وقع حاالً من املضاف إليه وهو الكاف يف انطالقك، ومسوغ ذلك أن املضاف يعمل عمل الفعل. الشاهد فيه: (واحدً

(١) سورة احلجر. اآلية: ٤٧.
(٢) سورة النحل. اآلية: ١٢٣.

ا، بفعل: جار  : أداة رشط، ينصب: فعل الرشط جمزوم مبني للمجهول ونائب فاعله ضمري مسترت جوازً (٣) احلال: مبتدأ، إنْ
ا، واجلملة يف حمل جر  وجمرور متعلق بالفعـل ينصب، رصف: فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله ضمري مسترت جوازً
نعت فعل، أو: حرف عطف، صفة: معطوف عىل فعل جمرور بالكرسة، أشبه :فعل ماض مبني عىل الفتح والتاء: للتأنيث، 
والفاعل ضمري مسترت تقديره: هي يعود إىل صفة، املرصفا :مفعول به منصوب بالفتحة واأللف لإلطالق، واجلملة يف حمل 

جر نعت لكلمة صفة .
احلال)،   ) املبتدأ  خرب  رفع  حمل  يف  واجلواب  الرشط  ومجلتا  إليه،  مضاف  واهلاء:  مؤخر،  :مبتدأ  وتقديم  مقدم،  خرب  فجائز: 
وفيه  املبتدأ  خرب  راحل:  مبتدأ،  إشارة  اسم  ذا:  منصوبة،  حال  ا:  مرسعً كقولك،  تقديره:  حمذوف  لقول  جر  حرف  الكاف: 
ا:حال منصوبة وصاحب  ضمري مسترت تقديره: هو وهذا الضمري املسترت صاحب احلال مرسعا املتقدمة عىل عاملها، وخملصً
احلال فاعل الفعل دعا، وقد تقدمت احلال عىل عاملها، وزيد: مبتدأ مرفوع، ودعا: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت تقديره:

هو يعود إىل زيد، ومجلة دعا يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو زيد.
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[احلكم إذا كان عامل احلال أفعل التفضيل]
 (١) *** نْ عُ مِ فَ ا أنْ دً رَ فْ : زيدٌ مُ وُ ِنْونَحْ ازٌ لَنْ هيَ تَجَ سْ ا مُ انً عَ و مُ رٍ مْ عَ (ص) 

، واستثنى من ذلك هذه املسألة، وهي: ما إذا  لَ التفضيل ال يعمل يف احلال متقدمةً عَ م أن أفْ (ش) تقدَّ
 :فإنه يعمل يف حالني: إحدامها: متقدمةٌ عليه، واألخر ،ل يشء يف حال عىل نفسه أو غريه يف حال أخر فُضِّ
ا)  ومفردً  ، فـ(قائامً عانًا؛  مُ عمرو  من  عُ  فَ أنْ ا  مفردً وزيد  ا،  قاعدً منه  نُ  سَ أحْ قائامً  زيدٌ  نحو:  وذلك  عنه،  متأخرةٌ 

ا)، وهذا مذهب اجلمهور. ا، ومعانً منصوبان بأحسن وأنفع، ومها حاالن، وكذا (قاعدً
كان  إذا  منه  نُ  سَ أحْ قائامً  كان  إذا  زيد  والتقدير:  املحذوفة،  بكان  منصوبان  ربان  خَ أهنام  السريايفُّ  وزعم 

ا.  عانً ا أنفع من عمرو إذا كان مُ ا، وزيد إذا كان مفردً قاعدً
ا أحسن  ا عنه، فال تقول: زيد قائامً قاعدً مهُ وال جيوز تقديمُ هذين احلالني عىل أفعل التفضيل، وال تأخريُ

ا.  منه، وال زيد أحسن منه قائامً قاعدً
[تعدد احلال لصاحبها املفرد أو املتعدد ]

 (٢) *** دِ دُّ عَ ِيءُ ذا تَ الُ قد جيَ دِواحلَ رَ فْ ِ مُ ريْ ـ  وغَ مْ لَ اعْ ردٍ فَ ملُفْ (ص) 
رد، أو متعدد.  (ش) جيوز تعدد احلالِ وصاحبُها مفْ

ا): حاالن من زيد، والعامل فيهام جاء.  ا، فـ(راكبًا، وضاحكً ل: جاء زيد راكبًا ضاحكً فمثال األوّ
هند،  من  حال   :( ةً رَ دِ نْحَ و(مُ التاءِ،  من  حالٌ  ا):  صعدً فـ(مُ ة؛  رَ نْحدِ مُ ا  صعِدً مُ ا  ندً هِ لقيتُ  الثاين:  ومثالُ 

، ومنه قولُه:  والعاملُ فيهام لقيتُ
 (٣) *** ا ائِفً خَ ه  يْ وَ أخَ نِي  ابْ يَ  نَاملَقِ غْ مَ ابُوا  فأصَ هِ  يْ دَ نْجِ مُ

خرب  أنفع:  أنفع،  يف  املسترت  الضمري  صاحبها  ا :حال  مفردً مبتدأ،   وزيد:  مستجاز،  خربه  بالضمة،  مرفوع  مبتدأ  نحو :   (١)
املبتدأ الذي هو زيد، من عمرو: جار وجمرور متعلق بأنفع واجلملة من املبتدأ، زيد وضمريه يف حمل جر بإضافة (نحو) إليها، 
معانـًا: حال منصوبة بالفتحة، وصاحبها عمرو، مستجاز: خرب املبتدأ، (نحو) لن : حرف نفي ونصب، هين: فعل مضارع 
منصوب بلن وسكن ألجل الوقف، وفاعله ضمري مسترت، تقديره: هو، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع صفة لقوله 

(مستجاز) أو خرب ثانٍ لـ (نحو). 
ا، واجلملة يف حمل رفع خرب (ذا) :حال  (٢) احلال: مبتدأ مرفوع، قد: حرف تكثري، جييء: فعل مضارع، وفاعله مسترت جوازً
منصوبة مضاف، تعدد: مضاف إليه، ملفرد: جار وجمرور متعلق بتعدد، فاعلم: فعل أمر، والفاعل أنت واجلملة اعرتاضية بني 

املعطوف واملعطوف عليه، وغري: الواو عاطفة، وغري معطوف عىل مفرد، وهو مضاف، مفرد: مضاف إليه.
(٣)  البيت من بحر الرمل، ومعناه: أن ابني يف حال خوفه العدو لقي أخويه، يف حال إعانتهام له، وقتال الثالثة غنيمة. 

ا: حال من ابني،=  اإلعراب: لقي: فعل ماض، ابن: فاعل ، والياء: مضاف إليه، أخويه: مفعول به واهلاء: مضاف إليه، خائفً
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ت مضمون اجلملة، ورشطُ اجلملة: أن تكون  (ش) هذا هو القسم الثاين من احلال املؤكدة، وهي: ما أكَّدَ
ا، ومنه قولُه:  وفً دٌ معرُ يْ ا، وأنا زَ وكَ عطُوفً دٌ أخُ يْ زآها معرفتان، جامدان، نحو: زَ اسمية، جُ
 (١) *** بِي نَسَ ا  َ هبِ ا  وفً رُ عْ مَ ةَ  ارَ دَ ابنُ  ؟أَنا  ارِ نْ عَ ةَ يا للنَّاسِ مِ ارَ لْ بِدَ هَ وَ

ا، ويف  ه عطوفً قُّ ا) حاالن، ومها منصوبان بفعلٍ حمذوفٍ وجوبًا، والتقدير يف األول: أَحُ ا، ومعروفً فـ(عطوفً
ا.  قُّ معروفً الثاين:أحُ

وال  زيد،  أنا  ا  معروفً وال  وك،  أخُ زيدٌ  ا  عطُوفً تقول:  فال  اجلملة،  هذه  عىل  احلال  هذه  تقديمُ  جيوز  وال 
وك.  ا أخُ دٌ عطوفً يْ طُها بني املبتدأ واخلرب، فال تقول: زَ توسُّ

[حكم جميء احلال مجلة]
 (٢) *** هْ لَ ْ يءُ مجُ الِ جتَ عَ احلَ ضِ وْ هْومَ لَ حْ اوٍ رِ وَ نَ هْ دٌ وَ يْ اءَ زَ جَ كَ (ص)  

(ش) األصلُ يف احلال واخلرب والصفة اإلفراد، وتقع اجلملةُ موقع احلال، كام تقع موقع اخلرب والصفة، 
ه عىل رأسه، أو واوٌ ـ وتسمى واو احلال،  دُ ، نحو: جاء زيد يَ ريٌ ا ضمِ ، وهو يف احلالية: إِمَّ دَّ فيها من رابطٍ وال بُ
، التقدير: إذ عمرو قائم، أو  و قائمٌ رٌ مْ عَ دٌ وَ يْ اءَ زَ وواو االبتداء، وعالمتها صحةُ وقُوع إذْ موقعها ـ نحو: جَ

 . دٌ وهو ناوٍ رحلةً يْ ا، نحو: جاء زَ الضمريُ والواوُ معً
* * *

(١) البيت من بحر البسيط، ومعناه: أنا ابن هذه املرأة ونسبي هبا، وليس فيها من املعرة ما يوجب القدح يف النسب. 
من  ممنوع  ألنه  الكرسة؛  عن  نيابة  بالفتحة  جمرور  إليه  مضاف  دارة:  مضاف،  مرفوع  املبتدأ  خرب  ابن:  مبتدأ،  أنا:  اإلعراب: 
وعامله  فاعل،  نائب  نسب  نسبي:  ا)،  بـ(معروفً متعلق  وجمرور  جار  هبا:  منصوبة،  حال  ا:  معروفً والتأنيث،  للعلمية  الرصف 
اسم املفعول وهو مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، وهل: لالستفهام اإلنكاري، بدارة: جار وجمرور يف حمل رفع خرب مقدم، 
عار: مبتدأ مؤخر جمرور لفظا بمن الزائدة مرفوع حمال، يا للناس: يا: حرف نداء، للناس: الالم حرف جر لالستغاثة، الناس: 

.مستغاث به جمرور بالالم مناد
والشاهد فيه: (معروفا) حيث جاءت حاالً مؤكدة ملضمون اجلملة التي قبلها.

مرفوع  فاعل  مجلة:  مرفوع،  مضارع  فعل  جتيء:  جمرور،  إليه  مضاف  احلال:  مضاف،  منصوب  مكان  ظرف  موضع:   (٢)
: خرب  وسكن للوقف، كجاء زيد: الكاف جارة لقول حمذوف، وجاء زيد فعل وفاعل، وهو: الواو للحال، هو: مبتدأ، ناوٍ
) واجلملة من املبتدأ واخلرب الواقعة بعد الواو  ) ضمري مسترت، رحلة : مفعول به لـ (ناوٍ املبتدأ مرفوع ،وفاعل اسم الفاعل( ناوٍ

يف حمل نصب حال.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۲۳  ـ 

من  واحدة  وكل  ماض،  أو  مضارع،  ا  إِمَّ والفعلُ  فعلية،  أو  اسمية،  تكون  أن  إما  احلالية:  اجلملة  (ش) 
ثبتٍ ال تصحبها الواو، بل  رت اجلملة بمضارع مُ دِّ ثبتة، أو منفيَّة، وقد تقدم أنه إذا صُ االسمية والفعلية، إما مُ
بَط بالواو وحدها، أو بالضمري  رْ ال تُربط إال بالضمري فقط، وذكر يف هذا البيت أنَّ ما عدا ذلك جيوز فيه أن يُ
 . ، واملنفيُّ ، واملايض: املثبتُ نفيَّة، واملضارعُ املنفيُّ ثْبَتَة، أو مَ : مُ وحده، أو هبام، فيدخل يف ذلك اجلملةُ االسميَّةُ

 . فتقول: جاء زيد وعمرو قائم، وجاء زيد يده عىل رأسه، وجاء زيد ويده عىل رأسه،وكذلك املنفيُّ
ك، أو ومل يضحك، أو ومل يقم عمرو، وجاء زيد وقد قام عمرو، وجاء زيد قد  حَ وتقول: جاءَ زيد مل يَضْ
، نحو: جاءَ زيد وما قام عمرو، وجاء زيد ما قام أبوه، أو  قام أبوه، وجاء زيد وقد قام أبوه، وكذلك املنفيُّ

وما قام أبوه. 
ا، بالواو.  ا املضارعُ املنفي بال، فعىل هذا تقول: جاءَ زيد وال يرضب عمرً ويدخل حتت هذا أيضً

هُ  ، وأن ما ورد مما ظاهرُ وقد ذكر املصنف يف غري هذا الكتاب أنه ال جيوز اقرتانُه بالواو كاملضارع املُثبتِ
لُ عىل إضامر مبتدأ، كقراءة ابن ذكوان:   نث % & 'مث(١) بتخفيف النون، والتقدير:  ذلك يُؤوَّ

): خرب ملبتدأ حمذوف.  انِ تَّبِعَ ، فـ(ال تَ تَّبِعانِ وأنتما ال تَ
[حكم حذف عامل احلال]

 (٢) *** لْ مِ ا عَ ا فِيهَ فُ مَ ْذَ الُ قد حيُ ظِلْواحلَ هُ حُ رُ فُ ذِكْ ْذَ ا حيُ بَعْضُ مَ وَ (ص) 
ا.  وبً جُ ا، أو وُ ذفُ عامل احلال: جوازً (ش) حيُ

ا  عً رسْ ؟ فتقول: راكبًا، تقديره: جئت راكبًا، وكقولك: بىل مُ ئْتَ ا أن يقال: كيف جِ فَ جوازً ذِ فمثالُ ما حُ
 j i  h g f e  d ا، ومنه قوله تعاىل: نث عً ِ رسْ تُ مُ ْ ، والتقدير: بىل رسِ ْ ْ تَرسِ ملن قال لك: ملَ
ا قولك: زيدٌ  وبً جُ فَ وُ ذِ o n m l k  مث (٣) التقدير ـ واهللا أعلم ـ بىل نجمعها قادرين، ومثالُ ما حُ
ه من احلال املؤكدة ملضمون اجلملة، وقد تقدم ذلك، وكاحلال النائبة مناب اخلرب، نحو:  ا، ونحوُ وكَ عطُوفً أخُ

، وقد سبق تقرير ذلك يف باب املبتدأ واخلرب.  ،التقدير: إذا كان قائامً ا قائامً رضيب زيدً
ا،  ، فـ(صاعدً قْتُ بدينار فَسافالً دَّ ا، وتَصَ رتيتُه بدرهمٍ فصاعدً م: اشْ ا قوهلُ وبً جُ فَ فيه عاملُ احلال وُ ذِ ومما حُ

 . قُ به سافالً ا، وذهب التصدُّ ): حاالن، عاملُهام حمذوفٌ وجوبًا، والتقدير: فذهب الثمنُ صاعدً وسافالً
 . هُ نِعَ ذكرُ ذفُ من عامل احلال مُ ظِل)، أي: بعضُ ما حيُ ذفُ ذكره حُ وهذا معنى قوله: (وبعض ما حيُ

(١) سورة يونس. اآلية: ٨٩.
(٢) احلال: مبتدأ،  قد: حرف حتقيق، حيذف: فعل مضارع مبني للمجهول، ما: اسم موصول نائب فاعل، ومجلة الفعل ونائبه 
ا، ومجلة (عمل) ال  يف حمل رفع خرب املبتدأ، فيها: جار وجمرور متعلق بعمل، عمل: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت جوازً
حمل هلا صلة املوصول، بعض: مبتدأ أول، ما: اسم موصول مضاف إليه، حيذف: فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب فاعله 
ماض  فعل  حظل:  إليه،  مضاف  واهلاء:  ثان،  مبتدأ  ذكر:  صلة (ما)،  هلا  حمل  ال  واجلملة  هو،  تقديره:  ا،  جوازً مسترت  ضمري 
مبني للمجهول ونائب فاعله ضمري مسترت تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه خرب املبتدأ 

األول.
(٣) سورة القيامة. اآليتان: ٣، ٤.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۲٥  ـ 

 بني املحذوف يف األساليب اآلتية، وحكم حذفه:ـ ١٠
ا. ـ حممد أستاذك ناصحً

ـ (مسرتحيًا) يف جواب من قال: كيف نمت؟
 اذكر ضابط احلال، مع التمثيل ملا تذكر.ـ ١١
 اذكر الرشوط التي جيب توافرها يف احلال ويف صاحبها.ـ ١٢
 ما املراد باحلال املنتقلة؟ وما املراد باحلال الالزمة؟ وضح املواضع التي تكون فيها احلال الزمة، ممثالً ـ ١٣

ملا تقول.
 تأيت احلال جامدة وتؤول باملشتق، وضح ذلك.ـ ١٤
 األصل يف احلال أن تكون نكرة، فام السبب يف ذلك؟ـ ١٥
(ب) أرسلها العراك. ـ ١٦ (أ) حرض حممد وحده.   

(ج) ادخلوا األول فاألول.            (د) جاءوا اجلامء الغفري.
يف األمثلة السابقة جاءت األحوال معارف عىل خالف األصل، استخرج كل حال منها، وأوهلا بالنكرة.

.ـ ١٧ ا حجة من منع وقوع املصدر حاالً ، بني ذلك، موضحً  للعلامء آراء يف وقوع املصدر حاالً
يشرتط يف صاحب احلال أن يكون معرفة، فلامذا؟ـ ١٨
 (أ) قال تعاىل: نث »      ¬ ® ¯ مث (سورة فصلت. اآلية: ١٠).ـ ١٩

 *** ــة موحشــا طلــل ــلملي ــه خل ــوح كأن يل           (ب) قال الشاعر:   
ا. (د) ال هيرب أحد خموفً ا إمام.      (ج) يف املحراب راكعً

ا املسوغ الذي جوز ذلك. يف األمثلة السابقة جاء صاحب احلال نكرة. بني ذلك، موضحً
 تتقدم احلال عىل صاحبها، واألصل أن تكون متأخرة عليه، بني املواضع التي جيب أن تتقدم فيها عىل ـ ٢٠

ا إجابتك باألمثلة. صاحبها ،واملواضع التي يلزم تأخرها عليه، موضحً
ما املواضع التي جيب فيها تأخر احلال عىل عاملها؟ ومتى جيب تقدمها عىل عاملها؟ـ ٢١
***ـ ٢٢ ــافِ لَهْ ــاالً من املُضَ ِــزْ حَ ــهْوال جتُ لَ مَ ــافُ عَ تَــىض املُضَ إالّ إذا اقْ  

*** ــا يفَ ــهُ أُضِ ــا لَ ءَ مَ ــزْ انَ جُ ــاأوْ كَ ِيفَ ــال حتَ ،  ف ــهِ ئِ زْ ــلَ جُ ثْ أوْ مِ                
أشار بيتا ابن مالك إىل جميء احلال من املضاف إليه، وضح ذلك بالتفصيل.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۲۷  ـ 

 بني يف األمثلة اآلتية األحوال املشتقة، واألحوال اجلامدة املؤولة باملشتق والتي ال تؤول:ـ ٣٣
( أ ) قال تعاىل:  نث X  W V U مث (سورة مريم. اآلية : ١٧). 

(ب) قال تعاىل: نث p o n m l مث (سورة األعراف. اآلية: ١٤٢)
(جـ) قال تعاىل:  نث J I  H    G F E مث  (سورة األنعام. اآلية: ٤٨).

( د )  ادخلوا األول فاألول
ا (هـ)   بدت الفتاة قمرً

ا  ( و )  دعوت اهللا سميعً
ا عىل درسه. ( ز ) حرض الطالب حريصً

( أ )  أقبل طالب جمتهد ـ مررت بفتاة قارئة للقرآن ـ رأيت حديقة مثمرة. ـ ٣٤
. ا ـ شاهدت العامل مقبالً عىل القراءة ـ جاء حممد مبتسامً        (ب) أقبل الفارس منترصً

، وغري ما يـلزم، ما حتته خط يف أمثلة املجمــوعة ( أ ) يعرب صفه، اجعله حاالً
ا ما يلزم لذلك. ً غريِّ ، اجعله صفة، مُ وما حتته خط يف املجموعة (ب) يعرب حاالً

 بني مسوغات جميء األحوال من النكرات فيام يأتى:ـ ٣٥
( أ ) قال تعاىل نث 0 1 2    3 4 5  6 7 8مث  (سورة الدخان. اآلية: ٤، ٥)

*** ـهِ تـِ لِمْ ـا لَــوْ عَ يِّنـً ـي بَ نـِّ ــمِ مِ سْ باجلِ دِوَ هَ َ تَشْ ي العَنيْ دِ هِ تَشْ ،  وإِن تَسْ وبٌ حُ شُ ( ب)  
*** ا،  واســتجبتَ لهُ بِّ نُوحً يْــتَ يا رَ انَجَّ ونَ ــحُ شْ ــمِّ مَ ــرٍ يف اليَ اخِ ــكِ مَ ل يفِ فُ ( جـ ) 

( د ) قال تعاىل نث : ;  > = <  ? @       A مث  (سورة احلجر. اآلية: ٤)
هال تَسْ سْ ؤٌ عىل امرئ مُ رُ بْغِ امْ (هـ) ال يَ

 بني حكم تقدم احلال عىل صاحبها يف األمثلة اآلتية، معلال ملا تقول:ـ ٣٦
(أ) ركبت مسـرعـًا القـطـار.         (ب) ما يف الفصل مهمال من طالب.

(ج)ما جاء مـرسعـا إال محمد.      (د) مررت هبنـد جالسـة
*** ــبلئن كان برد املاء هيامن صاديا ــا حلبي ــا إهنــ إيل حبـيــبـ (هـ) 

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۲۹  ـ 

 التَّمييزُ 

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

ا للتمييز.ـ  ١ ا صحيحً يكتب تعريفً
يميز بني التمييز واحلال يف األمثلة.ـ  ٢
ا من األمثلة.ـ  ٣ يستخرج متييزً
يفرق بني متييز الذات ومتييز النسبة يف األمثلة.ـ  ٤
يوضح احلكم اإلعرايب لتمييز الذات الواقع بعد املقادير.ـ  ٥
يبني يف األمثلة التمييز الذي جيوز جره بمن أو باإلضافة والذي يمتنع.ـ  ٦
يبني حكم تقديم التمييز عىل عامله.ـ  ٧
يوضح احلكم اإلعرايب للتمييز الواقع بعد أفعل التفضيل.ـ  ٨
ا بعد أفعل التفضيل يف األمثلة.ـ  ٩ ا واقعً يستخرج متييزً
ا بعد كل ما دل عىل تعجب.ـ  ١٠ ا واقعً يستخرج متييزً
يمثل لتمييز جيوز جره بمن.ـ  ١١
يوضح آراء العلامء يف حكم تقديم التمييز عىل عامله.ـ  ١٢
يقبل عىل دراسة التمييز.ـ  ١٣
يستشعر أمهية دراسة التمييز.ـ  ١٤
هيتم بدراسة القواعد النحوية.ـ  ١٥

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۳۱  ـ 

[احلكم اإلعرايب لتمييز الذات الواقع بعد املقادير]
(ص)

(١) *** ا إِذَ هُ  رْ رُ اجْ ا  هَ بْهِ شِ وَ ذِي  دَ  عْ بَ وَ ا)  ذَ غِ نْطَةٍ  حِ دُّ  كـ(مُ ا،  تَهَ فْ أضَ  
(٢) *** بَا جَ يفَ وَ دَ ما أُضِ عْ بُ بَ بَا)والنَّصْ هَ ضِ ذَ ءُ األرْ لْ ثْلَ (مِ   إنْ كانَ مِ

، أو وزن ـ  يْلٍ راتِ ـ وهو ما دلَّ عىل مساحة، أو كَ هُ يف البيت من املقدَّ م ذكرُ (ش) أشار بذي إىل ما تقدَّ
لٍ  سَ ، ومنوا عَ رٍّ ، وقفيزُ بُ ضٍ ُ أرْ ربْ فيجوز جر التمييز بعد هذه باإلضافة؛ إن مل يُضفْ إىل غريه، نحو: «عندي شِ

 .« مترٍ وَ
الُّ عىل مقدار إىل غري التمييز ـ وجب نصبُ التمييز، نحو: ما يف السامء قدرُ راحةٍ سحابًا،  فإن أضيف الدَّ

ومنه قوله تعاىل: نث º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ مث(٣).
 وأما متييز العدد فسيأيت حكمه يف باب العدد. 

[حكم التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل]
 (٤) *** الَ عَ بَنْ بأفْ نَى انْصِ لَ املَعْ اعِ الَوالفَ نْزِ مَ ىلَ  أعْ كـَأَنْتَ   : الً ضِّ فَ مُ (ص) 

، وإن مل يكن كذلك وجب  (ش) التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل، إن كان فاعالً يف املعنى وجب نصبُهُ
هُ باإلضافة.  جرُّ

ىلَ  ، نحو: أنت أعْ عْل أفعل التفضيل فِعالً هُ فاعالً بعد جَ وعالمةُ ما هو فاعل يف املعنى: أن يصلح جعلُ
 ، ام فاعلني بعد جعل أفعل التفضيل فعالً ) جيبُ نصبهام، إذ يصح جعلهُ ، وماالً . فـ(منزالً االً ثَرُ مَ ، وأكْ منزالً

فتقول: أنت عال منزلُك، وكثُر مالُك. 
(١) بعد: ظرف متعلق بـ(اجرر)، ذي: مضاف إليه، وشبه : معطوف عىل ذي، واهلاء: مضاف إليه، اجرر: فعل أمر، وفاعله 
ضمري مسترت تقديره: أنت، واهلاء مفعول به، إذا: ظرف مضمن معنى الرشط، أضفتها: فعل وفاعل ومفعول، واجلملة، يف 

حمل جر بإضافة (إذا) الظرفية إليها، كمد: الكاف جارة لقول حمذوف، مد: مبتدأ ، حنطة: مضاف إليه، غذا: خرب املبتدأ. 
(٢) النصب: مبتدأ، بعد: ظرف متعلق به وهو مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، أضيف: فعل ماض مبني للمجهول، 
بَا: فعل ماض، وفاعله  جَ ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو عائد إىل (ما) املوصولة، واجلملة صلة (ما) ال حمل هلا، وَ
ضمري مسترت يعود إىل النصب ومجلة، وجبا يف حمل رفع خرب املبتدأ، واأللف لإلطالق، إن: رشطية، كان: فعل ماض ناقص 
فعل الرشط، واسمه ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل ما أضيف، مثل: خرب كان منصوب، ملء: مبتدأ واألرض: مضاف 

إليه، واخلرب حمذوف يقدر بـنحو: ىل، ذهبا: متييز منصوب.
(٣) سورة آل عمران . اآلية: ٩١.

(٤) والفاعل: مفعـول به مقدم للفعل انصبن، املعنى: إما منصوب عىل نزع اخلافض، أو مفعول به للفاعل، أو جمرور بإضافة 
الفاعل إليه، انصبن: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنت، بأفعال: جار وجمرور 
: حال من الفاعل املسترت يف انصبن، كأنت: الكاف جارة لقول حمذوف،وأنت: مبتدأ،أعىل: خرب  متعلق بـ(انصبن) مفضالً

: متييز منصوب. املبتدأ، منزالً
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[تقديم التمييز عىل عامله]
 (١) *** ا قَ طْلَ مُ مْ  قدِّ التَّمييزِ  لَ  امِ عَ اوَ بِقَ ا سُ رً زْ يفِ نَ ِ لُ ذُو التَّرصْ عْ الفِ وَ (ص) 

ا أو غري  بُ سيبويه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أنه ال جيوز تقديمُ التمييز عىل عامله، سواء كان مترصفً هَ ذْ (ش) مَ
ا عرشون.  دٌ ،وال عِندي درمهً يْ ا طَابَ زَ سً فْ مترصف؛ فال تقول: نَ

لَ  تَعَ يْبًا اشْ شَ ، وَ دٌ يْ ا طَابَ زَ سً فْ ه عىل عاملِه املترصف؛ فتقول: نَ وأجاز الكسائي، واملازين، واملربد، تقديمَ
، ومنه قولُه: أْيسِ رَ

 (٢) *** بِيبَها؟ حَ اقِ  رَ بِالْفِ لَيْىلَ  رُ  ْجُ تَطِيبُأَهتَ اقِ  رَ بِالفِ ا  سً فْ نَ انَ  كَ ا  مَ وَ
وقوله: 

 (٣) *** الَ ادِيَ األَمَ عَ يَ يفِ إِبْ مِ زْ يَّعْتُ حَ تَعَالضَ َ اشْ أْيسِ يْبًا رَ شَ ، وَ يْتُ وَ عَ ما ارْ وَ
 . مُ املصنف يف غري هذا الكتاب عىل ذلك، وجعله يف هذا الكتاب قليالً هُ قَ افَ وَ وَ

، أو غريه،  ا رجالً يدً نَ زَ سَ ا أَحْ ، نحو: مَ : سواء كان فعالً ، فقد منعوا التقديمَ فإن كان العاملُ غريَ مترصفٍ
ا.  نحو: عندي عرشون درمهً

ا: حال منصوب، الفعل:  (١) عامل: مفعول به مقدم لقوله قدم، التمييز: مضاف إليه، قدم: فعل أمر وفاعله أنت، مطلقً
مبتدأ، ذو: صفة للفعل، الترصيف: مضاف إليه، نزرا : حال من الضمري املسترت يف سبقا تقدم عىل صاحبه، سبقا: فعل ماض 

ا يف حمل رفع خرب املبتدأ. بِقَ مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمريـ مسترت تقديره: هو، واأللف لإلطالق ،ومجلة سُ
(٢) البيت من بحر الطويل، ومعناه: هل تعامل ليىل حمبها باهلجر والقطيعة، واحلال أن نفسها ال ترىض عن ذلك وال تنرشح 

له؟
بالفراق:  مقدرة،  بضمة  مرفوع  فاعل  ليىل:  مرفوع،  مضارع  فعل  وهتجر:   اإلنكاري،  لالستفهام  اهلمزة  أهتجر:  اإلعراب: 
وما:  للحال،  الواو  وما:  إليه،  مضاف  واهلا  مضاف  وهو  لتهجر،  به  مفعول  حبيب  حبيبها:  بـ(هتجر)،  متعلق  وجمرور  جار 
وجمرور  جار  بالفراق:  تطيب،  وهو  عامله  عىل  تقدم  متييز  ونفسا:  الشأن،  ضمري  واسمها  ناقص،  ماض  فعل  كان:  نافية، 
متعلق بتطيب، تطيب: فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمري مسترت تقديره: هي يعود إىل ليىل، ومجلة تطيب يف حمل نصب خرب 

كان. 
رأي  عىل  وذلك  ا،  نفسً تطيب  الكالم:  وأصل  تطيب،  الفعل  وهو  عامله  عىل  وتقدم  ا  متييزً وقع  حيث  ا)  (نفسً فيه:  الشاهد 

الكوفيني واملازين واملربد، وتبعهم ابن مالك يف بعض كتبه.
عن  وأكف  أرتدع  ومل  بعيدة،  آماالً  آملت  حيث  التدبري؛  وحسن  للرأي  إتقاين  ضيعت  ومعناه:  البسيط،  بحر  من  البيت   (٣)

ذلك، مع انتشار الشيب يف رأيس، وهو نذير املوت. 
يَّعْت: فعل وفاعل، حزمي: حزم مفعول به وهو مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، يف إبعادي: يف إبعاد جار  اإلعراب: ضَ
وجمرور متعلق بـ(ضيع)، وإبعاد: مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، من إضافة املصدر لفاعله، األمال: مفعول به للمصدر، 
وما: الواو: عاطفة، وما: نافية، ارعويت: فعل وفاعل واجلملة معطوفة عىل مجلة ضيعت، وشيبًا: متييز تقدم عىل عامله وهو 
اشتعال اآليت، رأيس: رأس مبتدأ وياء املتكلم مضاف إليه، واشتعل: فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل 

رأس، واأللف لإلطالق ،ومجلة، اشتعال: يف حمل رفع خرب املبتدأ رأس.
الشاهد فيه: (شيبًا) حيث وقع متييزا، وتقدم عىل عامله املترصف وهو اشتعال. 
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تدريبات
ا إجابتك باألمثلة. ١ـ اذكر ضابط التمييز، مبينًا الفرق بينه وبني احلال، موضحً

٢ـ اذكر مواضع متييز املفرد، مع بيان العامل فيه.
٣ـ ما الفرق بني متييز الذات ومتييز النسبة؟

٤ـ (أ) نث Ú Ù Ø ×  Ö Õ مث (سورة الكهف . اآلية: ٣٤).
(ب) نث 5 6 7 مث (سورة مريم . اآلية : ٤).

 (ج)  نث M  L K مث (سورة القمر . اآلية: ١٢).    
(د)  نث p o n m l مث (سورة األعراف . اآلية: ١٤٢).

ا. ا أرزً   (هـ) اشرت الرجل رطالً زيتًا.   (و) أزرع فدانً
(حـ) لك مثل أخيك كتبًا. ا.     (ز) هللاّ دره فارسً

ا للنسبة. ا للذات أو متييزً استخرج التمييز يف األمثلة السابقة، مبينًا ما كان متييزً
٥ ـ  بني العامل يف متييز املفرد والعامل يف متييز النسبة.

٦ـ (أ) نث M  L K مث  (سورة القمر . اآلية: ١٢).
(ب)  نث º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ مث (سورة آل عمران . اآلية: ٩١). 

ا.   (د)  أنت أكثر ماالً من غريك. (ج) حممد أفضل الناس خلقً
ا قطنًا.  (و) زرعت فدانً   . (هـ) حممد أفضل الرجال رجالً

لِّالً ملا تقول. عَ بني يف األمثلة السابقة التمييز الذي جيوز جره بمن، أو باإلضافة، وما يمتنع مُ
لِّالً ملا تقول. عَ ٧ـ بني حكم تقديم التمييز عىل عامله، مُ

٨ـ يقع التمييز فضلة كام يقع احلال فضلة، ولكن بينهام اختالف، وضح ذلك.
٩ـ بني فيام يأيت التمييز، ونوعه، وحكمه من حيث النصب واجلر:

. ا أقلهم عمالً (أ) أكثر الناس كالمً
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رِّ  وفِ الْـجَ رُ حُ
أهداف الدرس

: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً
يعدد حروف اجلر. ـ ١
يُبني ما خيتص به كل حرف من حروف اجلر. ـ ٢
حيدد املواضع التي تأتى فيها(كي) جارة. ـ ٣
يستخرج (كي) اجلارة من األمثلة. ـ ٤
يعرب كلامت تالية لـ (لعل) . ـ ٥
يُبني معنى (متى) يف بعض األبيات الشعرية. ـ ٦
يوضح آراء العلامء يف اجلر بـ لوال. ـ ٧
حيدد احلروف املختصة بجر االسم الظاهر. ـ ٨
يوضح معنى (مذ ـ منذ) يف األمثلة. ـ ٩
يميز بني اختصاص حرىف اجلر: (الواو ـ التاء). ـ ١٠
يستخرج (رب) اجلارة يف األمثلة. ـ ١١
حيدد استعامالت (من) اجلارة. ـ ١٢
يوضح معاين (الباء) يف األمثلة. ـ ١٣
يبني ما تدل  عليه (عىل) من املعاين. ـ ١٤
حيدد رشوط زيادة (من) عند مجهور البرصيني. ـ ١٥
يبني ما تدل  عليه أحرف اجلر: (إىل ـ حتى ـ الالم). ـ ١٦
يستخرج حرف جر بمعنى البدل من األمثلة. ـ ١٧
يُبني ما يعمل وما ال يعمل من حروف اجلر يف األمثلة.ـ ١٨
ا) تكون بمعنى االنتهاء من األمثلة.ـ ١٩ يستخرج (المً
يميز بني استعامالت (الالم) بمعنى امللك، والتعدية، والتعليل، يف األمثلة.ـ ٢٠

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۳۹  ـ 

يبني احلكم اإلعرابى لالسم الواقع بعد رب املحذوفة.ـ ٤٣
يوضح حكم اجلر بحرف حمذوف غري (رب).ـ ٤٤
يُمثل الستعامالت (مذ ـ منذ) اسمني وحرفني.ـ ٤٥
هيتم بدراسة حروف اجلر.ـ ٤٦
يدرك أثر حروف اجلر يف وضوح املعنى.ـ ٤٧
يستشعر أمهية دراسة القواعد النحوية.ـ ٤٨

* * *
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 وقوله :
(١) *** ــا  يْنَ لَ ــمُ عَ لَكُ ــلَّ اهللاِ فضَّ يــمُ  لَع ِ ــمُ رشَ كُ بــيشءٍ أَنَّ أُمَّ

، ولعل حرف جر زائد، دخل  فـ(أيب املغوار)،واالسم الكريم: مبتدآن، و(قريب) ومجلة (فضلكم) خربانِ
عىل املبتدأ؛ فهو كالباء يف (بحسبك درهم).

فتقول:  ؛  األوىل  الالم  حذف  ا  أيضً والفتح، وروي  الكرس،  األخرية  المها  يف  هؤالء  لغة  عىل  وقد روي 
) بفتح الالم وكرسها. (علّ

) يريدون (من كمه). هِ مِّ تَى كُ اَ مَ هَ جَ رَ يْل، ومن كالمهم: (أَخْ ذَ وأما متى،  فاجلر هبا لغة هُ
ومنه قوله:

(٢) *** ــتْ عَ فَّ رَ ــمَّ تَ ــرِ ثُ ءِ الَبحْ ــامَ ــنَ بِ بْ ِ ــجُرشَ ئِي ــنَّ نَ ٍ هلَُ ــرضْ ــجٍ خُ ــى لُجَ تَ مَ
وسيأيت الكالم عىل بقية العرشين عند كالم املصنف عليها.

[اجلر بـ (لوال)]
من  أهنا  سيبويه  ومذهب  غريه.  يف  وذكرها  اجلر،  حروف  من  (لوال)  الكتاب  هذا  يف  املصنف  يعد  ومل 
، ولواله) فالياء، والكاف، واهلاء عند سيبويه  كَ الَ ، ولَوْ يَ الَ حروف اجلر، لكن ال جتر إال الضمري،فتقول: (لَوْ

ـ جمرورات بـ (لوال).
مري اجلر موضع ضمري الرفع، فلم تعمل (لوال)  ضع ضَ وزعم األخفش أهنا يف موضع رفع باالبتداء، ووُ

فيها شيئًا، كام ال تعمل يف الظاهر، نحو: (لوال زيدٌ ألتيتك).
وتعاىل  سبحانه  اهللا  أرجو  ومعناه:  الوافر،  بحر  من  البيت  ماله.  من  القليل  أعطاه  أو  شقه  اليشء  رشم  من  رشيم  اللغة:   (١)

فضلكم وزادكم علينا بكون أمكم (رشيام) وهو هتكم واستهزاء.
اإلعراب: لعل: حرف جر شبيه بالزائد، اهللا لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع حمال جمرور لفظـًا، فضلكم: فضل: فعل ماض، والفاعل 
لَ واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، علينا: جار وجمرور، بيشء: جار  ا، كم: يف موضع نصب مفعول به لفضَّ ضمري مسترت جوازً
: اسم أن منصوب وهو مضاف والضمري مضاف إليه، رشيم:  مُ كُ ل، أن: حرف توكيد ونصب، أُمَّ وجمرور ومها متعلقان بفضَّ

خرب أن ومجلة أن واسمها وخربها مصدر مؤول بدل من يشء.
قَيل. الشاهد فيه:  (لعل اهللا) حيث جر لفظ اجلاللة بـ(لعل) عىل لغة عُ

(٢) البيت أليب ذؤيب اهلذىل، وهو من بحر الطويل.
اللغة ترفعت: تصاعدت، وتباعدت، جلج مجع جلة بزنة غرفة وغرف، واللجة معظم املاء، نئيج: الصوت العاىل املرتفع، وفيه 
يدعو الشاعر المرأته بالسقيا بامء سحب موصوفة بأهنا رشبت من ماء البحر وأخذت ماءها من جلج خرض وهلا يف تلك احلال 

صوت مرتفع.
جار  بامء:  فاعل،  رفع  حمل  يف  النسوة  ونون  النسوة،  بنون  التصاله  السكون  عىل  مبني  ماض  فعل  رشب،  رشبن:  اإلعراب 
، ماء مضاف.والبحر مضاف إليه، ثم: حرف عطف، ترفعت: ترفَّع  وجمرور متعلق بالفعل (رشب) والباء متضمنة معنى منْ
يل، جلج: جمرور بمتى واجلار  ذَ فِعَل ماض والتاء للتأنيث والفاعل مسترت تقديره: هو، متى: حرف جر بمعنى (من) عىل لغة هُ

واملجرور متعلق برتفع، خرض: نعت، هلن: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، نئيج: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة.
الشاهد فيه: (متى جلج) حيث جر جلج بمتى عىل لغة هذيل .
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*** بّ بِرُ تًا، وَ قْ نْذُ وَ مُ ذْ وَ صْ بِمُ صُ اخْ بّوَ رَ وَ هللا،  التـــاءُ  وَ ا،  ـــرً نَكَّ مُ
*** تَى)، ــهُ فَ بَّ وِ (رُ ــنْ نَحْ ا مِ وْ وَ ــا رَ مَ هُ أَتــىوَ ــوُ نَحْ ــا) وَ هَ ا (كَ ــذَ ، كَ رٌ ــزْ نَ

ه،  نْذُ (ش) من حروف اجلر ما ال جير إال الظاهر، وهي هذه السبعة املذكورة يف البيت األول، فال تقول: (مُ
)،وكذا الباقي يف البيت الثاين. هُ ذْ وال مُ

ا كانت بمعنى (يف)، نحو:  ال جتر منذ ومذ من األسامء الظاهرة إال أسامء الزمان، فإن كان الزمان حارضً
 ( مِ اجلمعةِ وْ ذْ يَ )، نحو: (ما رأيته مُ نْ نَا) أي: يف يومنا، وإن كان الزمان ماضيًا كانت بمعنى (مِ مِ وْ نْذُ يَ (ما رأيته مُ

أي: من يوم اجلمعة، وسيذكر املصنف هذا يف آخر الباب، وهذا معنى قوله (واخصص بمذ ومنذ وقتا).
وأما حتى فسيأيت الكالم عىل جمرورها عند ذكر املصنف له، وقد شذ جرها للضمري، كقوله:

(١) *** لْفِي أُنـَاسٌ ـــــــال واهللا الَ يُ ــادِفَ يَ ــنَ أَيبِ زِ ــاكَ يــا ابْ تَّ تًــى حَ فَ
تَّى  واْ بِهِ عَ بَّصُ َ رتَ يل إبدال حائها عينا، وقرأ ابن مسعود، نث فَ ذَ ا لبعضهم، ولغة هُ وال يقاس عىل ذلك خالفً

نيٍ مث(٢).  حِ
وأما الواو فمختصة بالقسم، وكذلك التاء، وال جيوز ذكر فعل القسم معهام؛فال تقول:(أقسم واهللا)، 

وال (أقسم تاهللا).
ا إىل (الكعبة) قالوا:  ) مضافً ) وقد سمع جرها (ربّ لَنَّ عْ وال جتر التاء إال لفظ (اهللا)، فتقول: (تاهللا ألفَ
ا (تالرمحن)، وذكر اخلفاف يف رشح الكتاب:  )، وسمع أيضً بّ بِّ الكعبة)، وهذا معنى قوله: (والتاء هللا ورَ (تَرَ

) وهذا غريب. يَاتِكَ أهنم قالوا : (حتَ
) إال نكرة،نحو: (ربَّ رجلٍ عاملٍ لقيت)، وهذا معنى قوله: (وبربّ منكرا)، أي: واخصص  بّ وال جتر (رُ

بربَّ النكرة، وقد شذ جرها ضمري الغيبة، كقوله:
(١) البيت من بحر الوافر، ومعناه: أقسم باهللا أن الناس ال جيدون فتى يرجونه لقضاء مطالبهم حتى يعثروا عليك، فحينئذ 

جيدونك.
اإلعراب: فال :ال: زائدة قبل القسم للتأكيد، واهللا: الواو حرف جر داخله عىل املقسم به. اهللا: لفظ اجلاللة مقسم به جمرور بالواو، 
والفعل الذي يتعلق به اجلار واملجرور حمذوف وجوبًا، ال: نافية، يلفي: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، أناس: فاعل مرفوع بالضمة 
الظاهرة، فتى: مفعول به، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول به جواب القسم. حتاك: حتى: حرف جر، وكاف اخلطاب: جمرورة 
هبا، واجلار واملجرور متعلق بـ(يلفي)، يا: حرف نداء، ابن: مناد منصوب مضاف، أيب: مضاف إليه، وهو مضاف وزياد 

مضاف إليه.
الشاهد فيه: (حتاك) حيث دخلت حتى اجلارة عىل الضمري،وهذا شاذ .

(٢) سورة املؤمنون. اآلية: ٢٥.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٤٥  ـ 

*** ـــرّ ـجَ ـهِ فَ ـبْـهِ شِ يٍ وَ فْ يدَ يف نَ )وزِ ــرْ ــفَ نْ مَ نَكِرةً كـَ (مـاَ لِبَاغٍ مِ  
، وزائدة.  ا، ويف الزمان قليالً نْ للتبعيض، ولبيان اجلنس، والبتداء الغاية يف غري الزمان كثريً (ش) جتيء مِ
فمثاهلا للتبعيض قولك: (أخذت من الدراهم) ومنه قوله تعاىل: نث > =     < ? @ A مث(١)،

يف  الغاية   البتداء  ومثاهلا  ¾مث(٢).   ½  ¼ نث«   تعاىل:  قوله  اجلنس  لبيان  ومثاهلا 
املكان قوله تعاىل: نث ! " # $ % & ' )    (    * +مث(٣) 
ومثاهلا البتداء الغاية يف الزمان قوله تعاىل: نث LK J I H G   F E D C B Aمث(٤).

وقول الشاعر:
(٥) *** ةٍ لِيمَ حَ مِ  وْ يَ انِ  مَ أَزْ نْ  مِ نَ  ْ ريِّ ُ اربِختُ لَّ التَّجَ بْنَ كُ رِّ دْ جُ ، قَ مِ إىلَ الْيَوْ

.( ومثال الزائدة: (ما جاءين من أحدٍ
وال تزاد عند مجهور البرصيني إال برشطني: أحدمها: أن يكون املجرور هبا نكرة. الثاين: أن يسبقها نفي 
أو شبهه، واملراد بشبه النفي: النهي، نحو: (ال ترضب من أحد)، واالستفهام، نحو: (هل جاءك من أحد)؟

ا لألخفش، وجعل منه  وال تزاد يف اإلجياب، وال يؤتى هبا جارة ملعرفة، فال تقول: (جاءين من زيد) خالفً
قوله تعاىل:نث R  Q P   O مث (٦) وأجاز الكوفيون زيادهتا يف اإلجياب برشط تنكري جمرورها، 

. طَرٌ ) أي قد كان مَ طَرٍ نْ مَ ومنه عندهم: (قد كان مِ
، يف نفي: جار وجمرور متعلق بزيد،  ا يعود إىل حرف منْ =زيد: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً
وشبهه: الواو: حرف عطف، شبه: معطوف عىل نفي جمرور مضاف واهلاء ضمري مضاف إليه، فجر: الفاء حرف عطف، وجر 
ا تقديره: هو، واجلملة معطوفة عىل مجلة زيد. نكرة: مفعول به منصوب، كام: الكاف جارة  فعل ماض، وفاعله مسترت جوازً
: حرف جر زائد،  نْ لقول حمذوف  ما: حرف نفي، لباغ: الالم حرف جر، باغ: جمرور بالالم واجلار واملجرور خرب مقدم، مِ

مفر: مبتدأ مؤخر مرفوع حمال جمرور لفظا بمن الزائدة.
(١) سورة البقرة . اآلية: ٨.

(٢) سورة احلج . اآلية: ٣٠.
(٣) سورة اإلرساء . اآلية: ١.

(٤)سورة التوبة . اآلية : ١٠٨.
(٥) البيت للنابغة الذبياين، وهو من بحر الطويل، ومعناه: أن هذه السيوف اخرتناها من أزمان الواقعة املذكورة إىل الوقت 

ا كثرية.  احلارض، أي زمن التكلم، وقد اختربناها مرارً
: ختري: فعل ماض مبني للمجهول، ونون النسوة نائب فاعل، من: حرف جر، أزمان: جمرور بمن مضاف،  نَ ْ ريِّ  اإلعراب: ختُ
ويوم: مضاف إليه جمرور، وهو مضاف وحليمة مضاف إليه جمرور، وإىل: حرف جر، اليوم: جمرور بإىل، قد: حرف حتقيق، 
مطلق  مفعول  كل:  حال،  نصب  موضع  يف  واجلملة  فاعل،  نائب  النسوة  ونون  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  جرب  ربن:  جُ

منصوب مضاف، التجارب: مضاف إليه جمرور بالكرسة.
الشاهد فيه: (من أزمان) حيث جاءت من اجلارة البتداء الغاية يف الزمان.

(٦) سورة نوح . اآلية: ٤.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٤۷  ـ 

[ما تفيده الالم والباء ويف]
 (١) *** ويف بْههِ  وشِ لْكِ  لِلمِ الالَّمُ  فيوَ ليلٍ قُ عْ تَ ـ  وَ اً ـ  أيضْ يةٍ ـدِ (ص)   تَعْ

*** ا تَبِنْ بـ (بَ فِيَّةَ اسْ يد، والظَرْ ــبَبَاوزِ السَّ بَيِّنــانِ  يُ ــدْ  قَ وَ ويف)             
 L  K  J  I  H  Gنث نحو:  للملك،  تكون  أهنا  هنا  وذكر  لالنتهاءِ،  تكونُ  الالمَ  أنَّ  مَ  تقدَّ (ش) 
بْتُ لزيد  هَ لُّ للفرس ،والباب  للدار، وللتعدية، نحو: وَ NMمث(٢) واملال لزيد، ولشبه امللك، نحو: اجلُ

ماال، ومنه قوله تعاىل: نث J I H G F مث(٣) وللتعليل، نحو: (جئتك إلكرامك)، وقوله :
(٤) *** ةٌ زَّ هَ اكِ  رَ كْ لِذِ ين  وِ رُ لَتَعْ طْرُوإينِّ  هُ القَ لَ لَّ ر بَ وُ فُ كام اْنتَفَضَ العُصْ

ا، نحو:  )، ومنه قوله تعاىل: نث Ð  Ï Î   Íمث(٥) وسامعً بْتُ َ دٍ رضَ يْ ا، نحو: (لِزَ وزائدة قياسً
دٍ .  يْ بْتُ لِزَ َ رضَ

الظرفية  إفادة  يف  اشرتكا  أهنام  فذكر  ويف،  الباء  معنى  إىل  آخره)  إىل  استَبِنْ  (والظرفية  بقوله:  وأشار 
أي  مث(٦)   WV  U  T    S  R  Q نث  تعاىل:  قوله  للظرفية:  الباء  فمثال  والسببية، 

(١) الالم: مبتدأ مرفوع، للملك: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، وشبهه: الواو للعطف، شبه: معطوف عىل امللك 
ا: مفعول مطلق منصوب، وتعليل: الواو  مضاف، واهلاء: مضاف إليه، ويف تعدية: اجلار واملجرور متعلق بالفعل قفي ـ أيضً
عاطفة تعليل: معطوف عىل تعدية، قفي: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمري مسترت جوازا تقديره: هو عائد إىل 

الالم.
 :( ا تقديره: هو،  الظرفية: مفعول به للفعل (استبن)، (استَبنْ زيد: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل مسترت جوازً
ا تقديره: أنت، ببا: جار وجمرور متعلق باستبن، ويف: الواو عاطفة، يف: معطوفه عىل با،  فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت وجوبً
بَبَا: مفعول به، واأللف  وقد: الواو حرف يفيد التقليل، يبينان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وألف االثنني فاعل، السَّ

لإلطالق.
(٢) سورة البقرة. اآلية: ٢٨٤.

(٣) سورة مريم. اآلية: ٥.
(٤) البيت أليب صخر اهلذيل، وهو من بحر الطويل، ومعناه: إنِّي واهللا ليصيبني يا حمبوبتي ألجل ذكري إياك بلساين أو بقلبي 
توكيد  حرف  إن:  إين:  له.اإلعراب:  املطر  بل  حال  يف  وارتياحه  العصفور  كاضطراب  وأضطرب،  كُ  رَّ َ فأحتَ وارتياح  نشاط  ـ 
ونصب، وياء املتكلم اسمها، لتعروين: الالم لالبتداء تعرو فعل مضارع والنون للوقاية، والياء مفعول، لذكراك: الالم حرف 
جر للتعليل، ذكري: جمرور بالالم مضاف وكاف اخلطاب مضاف إليه، واجلار واملجرور متعلق بـ(تعرو)، هزة: فاعل مرفوع، 
كام: الكاف حرف جر، ما: مصدرية، انتفض: فعل ماض، العصفور: فاعل، وما املصدرية وما دخلت عليه يف تأويل مصدر 
جمرور بالكاف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف صفة هلزة، بلله: فعل ومفعول، القطر: فاعل واجلملة يف حمل نصب حال 

من العصفور.
الشاهد فيه: (لذكراك) حيث جاءت الالم اجلارة للتعليل.

(٥) سورة يوسف . اآلية: ٤٣.
(٦) سورة الصافات . اآلية: ١٣٧.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٤۹  ـ 

[ما تستعمل فيه عىل وعن]
(١) *** نْ نَى يف وعَ عْ دْ فَطِنْعىل لالستْعال، ومَ نْ قَ نَى مَ ا عَ زً اوُ َ نْ جتَ بَعَ (ص) 

*** ىلَ وعَ دٍ  عْ بَ ع  ضِ وْ مَ ِى  جتَ دْ  قَ عِالَوَ دْ جُ ضعَ عن قَ وْ ىلَ  مَ امَ  عَ كَ               
طح، وبمعنى (يف)، نحو: قوله تعاىل: نث -  ا، نحو: زيدٌ عىل السَّ (ش) تستعمل (عىل) لالستعالء كثريً
ا، نحو:  (رميت  ) للمجاوزة كثريً نْ . / 0 1 2 3 مث(٢) أي: يف حني غفلة، وتستعمل (عَ
السهم عن القوس) وبمعنى (بَعْد)، نحو: قوله تعاىل: نث ¨ © ª » مث(٣)  أي: بعد طبق، وبمعنى 

(٤)(عىل) نحو: قوله:
*** سبٍ لْتَ يف حَ ك الَ أَفْضَ نىالهِ ابنُ عمِّ وِ زُ تَخْ فَ انِى  يَّ دَ أَنْتَ  الَ  وَ نِّى  عَ

) يف قول الشاعر: نْ أي: ال أفضلت يف حسبٍ عىل،كام استعملت (عىل) بمعنى (عَ
(٥) *** ــيْــرٍ ـــشَ نُو قُ َّ بَ يلَ ــــيَتْ عَ ضِ اإذا رَ ـاهَ ضَ رِ ـبَنـي  أعـجَ اهللا  ــرُ  ــمْ لعَ

أي :إذا رضيت عني.
(١) عىل: قصد لفظه مبتدأ، لالستعال :جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، ومعنى: معطوف عىل االستعالء، و معنى 
ا: مفعول به للفعل  : جار وجمرور متعلقَ بعني اآليت جتاوزً نْ مضاف، و يف قصد لفظة: مضاف إليه، عن: معطوف عىل يف، بِعَ
ا تقديره: هو واجلملة ال  طِنَ :فعل ماض وفاعله مسترت جوازً نَى،  قد: حرف حتقيق، فَ : اسم موصول فاعل عَ نْ نَى. مَ املايض عَ

.( نْ حمل هلا من اإلعراب صلة االسم املوصول (مَ
ا، موضع: ظرف مكان منصوب مضاف، بعد: مضاف  وقد: حرف تقليل، جتيء: فعل مضارع مرفوع وفاعله مسترت جوازً
إليه، و عىل: عاطف ومعطوف، كـ ما :الكاف جارة وما مصدرية، عىل: مقصود لفظه مبتدأ، موضع: ظرف مكان مضاف، 
ا واجلملة  عن: قصد لفظه مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، جعل: فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله ضمري مسترت جوازً

يف حمل رفع خرب املبتدأ (عىل). 
(٢) سورة القصص . اآلية: ١٥.

 (٣) سورة االنشقاق . اآلية: ١٩.
(٤) البيت لذي اإلصبع العدواين وهو من البسيط، ومعناه: هللا در ابن عمك يعني نفسه، فإنه حاز من األوصاف اجلميلة ما 

حيق أن يتعجب منه. وأنت مل تزد عنه يف الفضل وال يف املفاخر.
اإلعراب: اله: أصل هذا اللفظ، هللا، فهو جار وجمرور خرب مقدم، ابن: مبتدأ مؤخر مضاف عم: مضاف إليه، وعم مضاف 
حسب: جار وجمرور متعلق بأفضل، عني: جار وجمرور متعلق  والكاف مضاف إليه، ال: نافية، أفضلت: فعل وفاعل، يف 
بأفضل وال: الواو عاطفة و(ال) زائدة لتأكيد النفي، أنت: مبتدأ،  دياين: ديان خرب املبتدأ وهو مضاف وياء املتكلم مضاف 
إليه، فتخزوين: الفاء عاطفة وختزوين، فعل مضارع مرفوع والياء مفعول به، والفاعل مسترت تقديره: أنت، واجلملة خرب ملبتدأ 

حمذوف، والتقدير: فأنت ختزوين، ومجلة املبتدأ واخلرب معطوفة عىل مجلة أنت دياين.
الشاهد فيه :(عنى) حيث جاءت(عن) بمعنى(عىل). 

(٥) البيت للقحيف العقييل، وهو من بحر الوافر، ومعناه: إذا رضيت عني هذه القبيلة فأقسم ببقاء اهللا أين استحسنته ورضيت به. 
اإلعراب: إذا: ظرفية رشطية، رضيت: ريض فعل ماض، والتاء: حرف تأنيث، عىل: جار وجمرور متعلق بريض، بنو: فاعل، 
الالم  اهللا:  لعمر  إليها،  الرشطية  (إذا)  بإضافة  جر  حمل  يف  والفاعل  الفعل  من  واجلملة  إليه،  مضاف  وقشري:  مضاف  ريض 
لالبتداء، عمر: مبتدأ مرفوع، واللفظ الكريم مضاف إليه وحذف خرب املبتدأ وجوبًا، أي: لعمر اهللا يميني، أعجبني رضاها: 

اجلملة جواب (إذا)، أعجب: فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به، رضا: فاعل أعجبني مضاف واهلاء مضاف إليه.
الشاهد فيه : (رضيت عىل) حيث جاءت (عىل) بمعنى (عن).

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٥۱  ـ 

 ، الطَّعْنِ مثلُ  شطط  ذوي  ينهى  ولن  ينهى،والتقدير:  فيه  والعامل  الفاعلية،  عىل  مرفوع  اسم  فالكاف 
واستعملت (عىل وعن) اسمني عند دخول (من) عليهام، وتكون عىل بمعنى فوق، وعن بمعنى جانب، 

ومنه قوله:
(١)

*** ا هَ ؤُ ا تَم ظِمْ دَ مَ عْ يْه بَ لَ نْ عَ تْ مِ دَ لِغَ ْهَ زاءَ جمَ يْ يْضٍ بِزَ نْ قَ عَ لُّ وَ تَصِ
أي : غدت من فوقه وقوله:

(٢) *** يئَـــةً رِ دَ مـاحِ  للـرِّ اين  أَرَ يولقد  ـامِ أَمَ ةً  وَ ارَ ي تَ ـيـنـِ مِ نْ يَ ـنْ عَ مِ
أي من جانب يميني.

فاعل  الزيت:  يذهب،  بالفعل  متعلق  وجمرور  جار  فيه:  مرفوع،  مضارع  فعل  يذهب:  جمرور،  إليه  مضاف  الطعن  مضاف   =
صاحبها  حال  نصب  حمل  يف  والفاعل  الفعل  من  واجلملة  الزيت،  عىل  معطوف  الفتل:  عطف  حرف  الواو  والفتل:  مرفوع، 

الطعن.
الشاهد فيه: (كالطعن) حيث جاءت الكاف فيه اسامً بمعنى مثل، وهي فاعل للفعل ينهى.

(١) البيت ملزاحم العقييل يصف فيه قطاة، وهو من بحر الطويل. اللغة: ظمؤها: مدة صربها عن املاء، تصل: تصوت أحشاؤها 
يْض: قرش البيضة األعىل. زيزاء: ما ارتفع من األرض، جمهل: قفر ليس فيه ما هيتدي به. واملعنى: أن هذه القطاة  من العطش، قَ

غادرت ما حتتها من البيض بعد
 أن انقطعت مدة بعدها عن املاء فصوتت أحشاؤها من شدة العطش، وتركت بيضها بمكان عال خال من األعالم التي هيتدي 

هبا.
اإلعراب: غدت: فعل ماض ناقص بمعنى صار، والتاء: للتأنيث، واسمه ضمري مسترت يعود عىل ما سبق من قوله: كدرية 
يف بيت سابق، من: حرف جر، عليه: عىل اسم بمعنى فوق جمرور بمن واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب غدت، واهلاء: 
مضاف إليه بعد: ظرف متعلق بغدت ما: مصدرية، تم: فعل ماض، وظمؤها: فاعل وهو مضاف واهلاء: مضاف إليه، تصل: 
عليه،  من  عىل  معطوف  وجمرور  جار  قيض:  وعن  حال،  نصب  حمل  يف  واجلملة  مسترت  ضمري  وفاعله  مرفوع  مضارع  فعل 

ا بغدت كذلك، بزيزاء: جار وجمرور متعلق بمحذوف صفة لقيض، جمهل: صفة لزيزاء جمرور بالكرسة. ويكون متعلقً
ليْه) حيث وردت (عىل) مستعملة اسامً بمعنى جهة، وجرت باحلرف (من). نْ عَ الشاهد فيه: (مِ

(٢) البيت لقطري بن الفجاءة، وهو من الوافر، ومعناه: واهللا لقد أبعد نفيس لطعن الرماح مثل الرتس فمرة أري الطعن من 
جانب يميني، ومرة من جانب شاميل، ومع ذلك ال أهرب من احلرب.

اإلعراب: الالم: واقعة يف جواب قسم مقدر، وقد: حرف حتقيق، أراين: أر فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت تقديره: أنا، 
والنون للوقاية، والياء مفعول أول، للرماح: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من دريئة اآليت، دريئة: مفعول ثان ألر، وهي 
بمعنى علم، من: حرف جر، وعن: اسم بمعنى جانب جمرور بمن، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف يفهم من الكالم،  والتقدير 
تأتيني من جهة يميني وعن مضاف ،ويميني: مضاف إليه، تارة:  منصوب عىل الظرفية، وأمامي: معطوف عىل يميني جمرور.

الشاهد فيه: (من عن ) حيث جاءت (عن) اسامً بمعنى جهة، وجر بمن. 
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[ بَّ [زيادة (ما) بعد الكاف ورُ
(١) *** فّْ  افِ فَكَ بَّ والكَ دَ رُ يدَ بعْ زِ فّْوَ يُكَ ملْ  رٌّ  جَ وَ امَ  لِيهِ تَ دْ  قَ وَ (ص) 

بَّ فتكفهام عن العمل، كقوله: تزاد ما بعد الكاف، ورُ
(٢)

*** ــا ِّ املَطَايَ ــــرَ مــن رشَ ـــمْ ِيــمِفــإن احلُ متَ ـي  نـِ بَ  ُّ رشَ بِطَــاتُ  احلْ ــامَ  كَ
وقوله:

(٣)
*** ــم فِيهِ بَّــلُ  املُؤَّ ــلُ  امِ اجلَ بَّــامَ  ــارُرُ املِهَ ــنَّ  يْنَهُ بَ يــجُ  عنَاجِ وَ

وقد تزاد بعدمها وال تكفهام عن العمل، وهو قليل، كقوله:
(٤) *** ــارةٍ غَ تَــامَ  ربَّ يــا  يَّ  ــاوِ مِمَ ـــةِ باملِيــسَ عَ ، كـاللّـذْ اءَ ـوَ ـعْ شَ

ا تقديره: هو، بعد: ظرف متعلق بالفعل زيد مضاف،  (١) زيد: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمري مسترت جوازً
فعل  كف:  عاطفة،  الفاء  فكف:   ، ربّ عىل  معطوف  الكاف:  عطف،  حرف  الواو  والكاف:  إليه،  مضاف  لفظه  قصد  رب: 
ا تقديره: هو،  ا، وقد: حرف تقليل، تليهام: تيل فعل مضارع مرفوع فاعله ضمري مسترت جوازً ماض فاعله ضمري مسترت جوازً
ومها مفعول به، وجر: الواو واو احلال جر مبتدأ مرفوع، مل:حرف نفي وجزم وقلب، يكف: فعل مضارع مبني للمجهول 

ا تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال. ونائب فاعله ضمري مسترت جوازً
أوالد  هن  الاليت  احلبطات  أن  كام  املركوبة،  الدواب  رش  من  احلمر  أن  ومعناه:  الوافر،  من  وهو  األعجم،  لزياد  البيت   (٢)

احلارث املذكور رش قبيلة بني متيم.
متعلق  واملجرور  واجلار  بمن  جمرور  رش:  جر،  حرف  من:  منصوب،  إن  اسمَ   : رَ مْ احلُ ونصب،  توكيد  حرف   : إِنَّ اإلعراب: 
خرب  رش:  مرفوع،  مبتدأ  احلبطات:  اجلر،  عمل  عن  للكاف  كافة  ما:  إليه،  مضاف  املطايا:  مضاف،  ورش  إن،  خرب  بمحذوف 

املبتدأ وهو مضاف، وبني: مضاف إليه، وهو مضاف، متيم: مضاف إليه جمرور.
الشاهد فيه: (كام احلبطات) حيث زيدت ما بعد الكاف فمنعتها عن العمل، وكفتها عن جر ما بعدها؛ بدليل أن احلبطات 

مرفوعة.
للقنية،  املتخذ  املؤبل:  رعاته،  مع  اإلبل  من  القطيع  اجلامل:  اللغة:  اخلفيف،  بحر  من  وهو  احلارث،  داود  أليب  البيت   (٣)
عناجيج: مجع عنجوج، وهو اخليل اجلياد، املهار، مجع مهر، وهو ولد الفرس، ومعناه: ربام وجد فيهم القطيع من اإلبل املعد 

للقنية، وجياد اخليل التي بينها أوالدها.
اإلعراب:ربام: رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، ما: كافة، اجلامل: مبتدأ مرفوع، املؤبل: صفة فيهم: جار وجمرور متعلق 
املهار:  مقدم،  خرب  ظرف  بني  بينهن:  ا،  أيضً فيهم:  تقديره:  حمذوف  وخربه  مرفوع،  مبتدأ  جيح:  وعنا  املبتدأ،  خرب  بمحذوف 

مبتدأ مؤخر مرفوع.
الشاهد فيه: (ربام) حيث زيدت ما بعد رب فكفتها عن العمل. 

(٤) البيت لضمرة النهشيل وهو من بحر الرجز، اللغة: شعواء: منترشة، اللذعة: إحراق النار، امليسم: آلة الوسم: أي الكي 
باحلديد، ومعناه: ياماوية تنبهي فإنه رب غارة فاشية متفرقة شديدة األمل تشبه الكي بامليسم.

: مناد مرخم وأصله: يا ماوية اسم امرأة، يا: حرف تنبيه، ربتام: رب: حرف جر شبيه بالزائد يفيد التقليل،  يّ اوِ اإلعراب: مَ
، شعواء: صفة  بَّ بَّ عن العمل، غارة: مبتدأ مرفوع حمال جمرور لفظًا بـرُ ا مل تكف رُ التاء: زائدة لتأنيث اللفظ: ما: زائدة أيضً
غارة جمرورة بالفتحة نيابة عن الكرسة ملنعه من الرصف أللف التأنيث املمدودة، كاللذعة: جار وجمرور يف حمل جر نعت ثان 

لغارة، بامليسم: جار وجمرور متعلق باللذعة.
، ومل متنعها عن عمل اجلر فيام بعدها. ) حيث دخلت (ما) الزائدة الكافة عىل ربّ تَامَ الشاهد فيه: (ربَّ
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ومثاله بعد بل قوله :
(١) *** ـهْ ـتَــمُ ــاجِ قَ ــجَ ءُ الفِ ـلْ ـدٍ مِ لَ ـهْبَـلْ بَ مُ ـرَ ـهْ جَ هُ وَ ــتّـانُ  كَ ــتَـرَ ال يُشْ

بَّ حمذوفة من غري أن يتقدمها يشء، كقوله: والشائع من ذلك حذفها بعد الواو، وقد شذ اجلر بـ رُ
(٢)

*** ه ـلـِ ـلَ تُ يف طَ ــــــفْ قَ ارٍ وَ ـمِ دَ سْ لِهْرَ لَ نْ جَ ــيَـــاةَ مِ تُ أَقْــيض احلْ كِدْ
[ بَّ [حكم اجلر بحرف حمذوف غري رُ

(٣) *** ي ــدَ بَّ لَ  رُ ــرُّ بِســوَ َ ــدْ جيُ قَ اوَ دَ طَّــرِ  مُ ــرَ ــهُ يُ فٍ وبَعْضُ ــذْ حَ (ص) 
ا عىل قسمني: مطرد، وغري مطرد؛  بَّ حمذوفً (ش) اجلر بغري رُ

، وقول الشاعر: فغري املطَّرد، كقول رؤبة ملن قال له: كيف أصبحت؟ خريٍ واحلمد هللا، التقدير: عىل خريٍ
(٤) *** يلَةٍ؟ ــبـِ ــرُّ قَ ابِعُإذا قِـــيلَ أَيُّ النَّاسِ شَ األصَ باألَكُفِّ  يْبٍ  لَ كُ تْ  ارَ أَشَ

(١) البيت لرؤبة، وهو من الرجز، ومعناه :بل رب بلد موصوف بأن غباره يمأل الطرق الواضحة الواسعة بأنه ال يشرتي كتانه 
وال بساطه املتخذ من الشعر. 

بَّ املحذوفة، ملء: مبتدأ ثان وهو مضاف، والفجاج:  ـ رُ اإلعراب:بل: حرف إرضاب، بلد: مرفوع حمالً باالبتداء جمرور لفظًا ب
ا  وهو  ومؤخرً ا مقدمـًا وقتم مبتد  مضاف إليه جمرور، قتمه: قتم خرب املبتدأ الثاين، وجيوز العكس فيكون ملء الفجاج خربً
مضاف واهلاء مضاف إليه، واجلملة صفة بلد يف حمل رفع، ال نافية،  يشرتي: فعل مضارع مبني للمجهول، كتانه: كتان : نائب 
فاعل مرفوع مضاف واهلاء مضاف إليه، وجهرمه: معطوف عىل كتان مضاف، واهلاء مضاف إليه، وخرب املبتدأ سيأيت يف بيت 

الحق.
الشاهد فيه : (بل بلد) حيث جر لفظ بلد بـ رب املحذوفة، لوقوعها بعد بل، وهذا قليل.

(٢) البيت جلميل بن معمر، وهو من اخلفيف، ومعناه: رب أثر باق من آثار املحبوبة الصق باألرض، موصوف بأين وقفت 
يف أثر داره،  الشاخص أي: املرتفع عن األرض قد كدت أموت: من أجله. 

: مضاف إليه جمرور بالكرسة، وقفت: وقف  اإلعراب:رسم: مبتدأ مرفوع حمالً جمرور لفظًا بـ (رب) املحذوفة، رسم: مضاف ودارٍ
فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بضمري الرفع، والتاء فاعل مبني عيل الضم يف حمل رفع، يف: حرف جر، طلله: طلل جمرور 
بفي مضاف وضمري الغائب مضاف إليه، واجلار واملجرور متعلق بـ (وقف)، كدت: كاد فعل ماض ناقص للمقاربة، والتاء اسمها 
يف حمل رفع، أقيض: فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمري مسترت وجوبا تقديره: أنا، احلياة: مفعول به منصوب، ومجلة الفعل 
والفاعل واملفعول يف حمل نصب خرب كاد، ومجلة الفعل الناقص واسمه وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ رسم، من: حرف جر، 

جلله: جلل جمرور بـ من، وهو مضاف واهلاء مضاف إليه.
الشاهد فيه: (رسم دار) حيث جر رسم بـ (رب) املحذوفة من غري أن تسبق بيشء، وهذا شاذ.

رب:  مضاف،   وسو  ،بسو واملجرور  اجلار  فاعله  ونائب  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل   : رُّ يُجَ تقليل،  حرف  قد:   (٣)
مقصود لفظه مضاف إليه، لد: ظرف منصوب مضاف، حذف: مضاف إليه جمرور، بعضه: بعض مبتدأ مرفوع وهو مضاف 
ا: املفعول  ا، وهذا الضمري املسترت املفعول األول، مطردً واهلاء مضاف إليه، ير: فعل مبني للمجهول ونائب فاعله مسترت جوازً

الثاين، ومجلة الفعل  ونائب فاعله ومفعوليه خرب املبتدأ. 
(٤) البيت للفرزدق، وهو من الطويل، ومعناه: إذا قال قائل: من رش القبائل أشارت األصابع مع األكف إىل قبيلة كليب.

اإلعراب: إذا: رشطية غري جازمة ظرف للمستقبل من الزمان ،قيل: فعل ماض مبني للمجهول أي: اسم استفهام مبتدأ= 
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تدريبات
 متى تكون (كي) جارة؟ مثل ملا تقول.ـ ١
أعرب الكلامت التي جاءت تالية لـ(لعل) فيام يأيت: ــ ٢

*** ا  يْـنـَ لَ عَ مُ  لَكُ فَضَّ اهللا  يمُلَـعـلَّ  ـرِ ـمُ شَ ــكُ بشـيءٍ أَنَّ أُمَّ    (أ) 
 (ب) لعل أيب املغوار منك قريب.

بني معنى (متى) يف قول الشاعر:ـ ٣
*** فعَتْ رَ مَّ تَ رِ ثُ ءِ الَبحْ بْنَ بِامَ ـرِ ئِيجُشَ نَّ نَ ـرٍ هلَُ ضْ ـتَـى جلجٍ خُ مَ

رأي ـ ٤ إىل  اإلشارة  مع  درست  ما  ضوء  عىل  ذلك  وضح  اجلر،  حروف  من  (لوال)  أن  سيبويه   ير
األخفش.

من بني حروف اجلر ما يتعني جره للظاهر فقط، وضح ذلك:ـ ٥
ْ معنى (مذ ومنذ) يف املثالني اآلتني:ـ ٦ بَنيِّ

ما رأيته منذ يوم اجلمعة ـ ما شاهدته مذ يومنا.
يف األبيات اآلتية خروج عن القاعدة النحوية، وضح ذلك:ـ ٧

*** ـاسٌ ــي أُنــَ فِ لْ ــــالَ واهللا الَ يُ ــادِفَ يَ ــنَ أَيبِِ زِ ــا ابْ ــاكَ ي تَّ ــى حَ تً ( أ )     فَ
*** ه ظُمِ عَ أَعْ دْ ا صَ يكَ شِ أَبْْتُ وَ طَبِهواهٍ رَ ــنْ عَ تُ مِ ذْ ــا أَنقَ طِبً ــهُ عَ بَّ رُ وَ (ب)   
*** ال ـال ئـِ  بَعْـال والَ حَ الَ تَـرَ ـالَوَ اظـِ ــنَّ إالَّ حَ هُ ال كَ ــهُ وَ كَ (جـ)  

بني املعاين التي تفيدها (من) فيام يأيت: ـ ٨
قال تعاىل:

مث    O  N  M    L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @   ? نث 
(سورة البقرة . اآلية: ٢٠٤ ). نث «  ¼ ½ ¾مث (سورة احلج . اآلية: ٣٠).

نث ! " # $ % & ' ) ( * + ,  - . /    
0 21 3     4 5 6 مث     (سورة اإلرساء. اآلية:١).
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 بني معنى البيت اآليت ثم أعربه: ـ ١٩
*** تِهِ اجَ ْظَى بِحَ ربِ أنْ حيَ ي الصَ لِقْ بِذِ اأخْ لِجَ ابِ أنْ يَ ــوَ عِ لِألبْ ــرْ نِ القَ مِ دْ مُ وَ

بني موضع االستشهاد فيام يأيت، مع التوجيه، عىل ضوء ما درست يف باب حروف اجلر: ـ ٢٠
قال تعاىل: نث ¯   ° ± مث (سورة نوح . اآلية:  ٢٥)،  نث z }  | {مث  (سورة احلج. 

 Þ  Ý   Ü    Û  Ú نث   ،(١٨٧ اآلية:    . البقرة  (سورة  Tمث   S   R  Q     P نث   ،(٢٣ اآلية:  
ßمث (سورة هود . اآلية:  ٥٣)، نث ¨ © ª  » مث(سورة االنشقاق . اآلية:  ١٩)، نث! " # 

$ % مث    (سورة اإلنسان. اآلية:  ٦).
نث ! " # $   % & مث (سورة األعراف . اآلية:  ٣٨)، نث! "   #مث (سورة األنبياء 

. اآلية:  ١)،  نثÍ Ì Ë مث (سورة األنبياء. اآلية:  ٥٧) ، نث ! " #  $ % & 
')مث    (سورة آل عمران . اآلية:  ٩٢).

* * *
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يُبني معنى (لدن ـ مع).ـ ٢٢
يُبني مواضع خروج (لد) عن الظرفية.ـ ٢٣
يُبني احلكم اإلعرايب لـ (غري ـ قبل ـ بعد ـ حسب ـ أول ـ دون ـ اجلهات الست ).ـ ٢٤
يُبني حكم حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه.ـ ٢٥
ا قام املضاف إليه مقامه يف األمثلة.ـ ٢٦ ا حمذوفً يستخرج مضافً
ا مع حذف املضاف.ـ ٢٧ ا إليه جمرورً يستخرج مضافً
يُبني احلكم اإلعرايب للمضاف، مع حذف املضاف إليه.ـ ٢٨
ا بعد حذف املضاف إليه يف األمثلة.ـ ٢٩ يضبط مضافً
يُمثل ملضاف فصل بينه وبني املضاف إليه.ـ ٣٠
ا بعد الفصل بينه وبني املضاف إليه.ـ ٣١ يضبط مضافً
يبني احلكم اإلعرايب للمضاف إىل ياء املتكلم.ـ ٣٢
يبني ما حيدث من تغيريات يف املقصور واملنقوص عند إضافتهام إىل ياء املتكلم.ـ ٣٣
يُبني ما حيدث من تغيريات يف مجع املذكر السامل عند إضافته إىل ياء املتكلم.ـ ٣٤
ا إىل ياء املتكلم.ـ ٣٥ ا مضافً يستخرج مقصورً
يستشعر أمهية دراسة اإلضافة.ـ ٣٦
يقبل عىل دراسة باب اإلضافة بشغف.ـ ٣٧
حيرص عىل دراسة باب اإلضافة بأنواعها.ـ ٣٨
هيتم بدراسة القواعد النحوية.ـ ٣٩

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٦۳  ـ 

تعاىل:  وقوله  مث(١)  نث1 2 3 4 5   6 87  تعاىل:  قوله  ومنه  اليوم،  يف  زيد  رضب  أي: 
غالم  هذا  نحو:  الالم،  بمعنى  فاإلضافة  أو (يف)  تقدير (من)  يتعني  مل  فإن  نث 7 8 9 :مث(٢) 

و أي: غالم لزيد، ويد لعمرو. دُ عمرٍ زيٍد، وهذه يَ
وأشار بقوله: (واخصص أوالً إىل آخره) إىل أن اإلضافة عىل قسمني: حمضة وغري حمضة:

فاملحضة: هي غري إضافة الوصف املشابه للفعل املضارع إىل معموله. 
ا عىل  ا وال تعريفً وغري املحضة: هي إضافة الوصف املذكور كام سنذكره بعد، وهذه ال تفيد االسم ختصيصً

ما سنبني.
 ،( الُم اُمرأةٍ ا إن كان املضاف إليه نكرة، نحو: (هذا غُ واملحضة ليست كذلك، وتفيد االسم األول: ختصيصً

.( المُ زيدٍ ا إن كان املضاف إليه معرفة، نحو: (هذا غُ وتعريفً
[اإلضافة غري املحضة وخصائصها]

(ص)
(٣) *** ( لُ عَ فْ ابِهِ املضافُ (يَ شَ لُوإنْ يُ زَ عْ ه الَ يُ نْ تنكريِ عَ ا فَ فً صْ وَ  
(٤) *** لِ األمَ ظيمِ  عَ ينَا  اجِ رَ بَّ  يلِكرُ ِ ــلِ احلْ لِي لْبِ قَ عِ القَ وَّ ــرَ مُ
(٥)

*** ظِيَّهْ ا لَفْ هَ مُ ةُ اسْ افَ ذِي اإلضَ ــهْوَ يّ عنَوِ مْ ــةٌ وَ ْضَ تلْــكَ حمَ وَ
(ش) هذا هو القسم الثاين من قسمي اإلضافة، وهو غري املحضة، وضبطها املصنف بام إذا كان املضاف 
عَل)، أي: الفعل املضارع، وهو: كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى احلال أو االستقبال، أو صفة  فْ ا يشبه (يَ وصفً
ا (وهذا راجينا)، ومثال  اربٌ زيدٍ اآلن أو غدً مشبهة وال تكون إال بمعنى احلال، فمثال اسم الفاعل: هذا ضَ

(١) سورة البقرة . اآلية: ٢٢٦.
(٢) سورة سبأ . اآلية: ٣٣.

(٣) إن :رشطية، يشابه: فعل الرشط، املضاف: فاعل، يفعل: قصد لفظه: مفعول، وصفا: حال من املضاف، فعن: الفاء 
ب(يعزل)  متعلق  واملجرور  واجلار  إليه،  مضاف  واهلاء  بعن  جمرور  تنكري:  تنكريه:  جر،  حرف  عن:  بالرشط،  اجلواب  لربط 
اآليت، ال: نافية، يعزل: فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه ومجلة الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع 

خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: هو، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الرشط .
(٤) كرب: الكاف جارة لقول حمذوف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك كائن كقولك رب 
ـ إلخ، راجينا: اسم فاعل جمرور برب، ونا: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، وفاعله ضمري مسترت تقديره: هو، 
عظيم: صفة لراج، األمل :مضاف إليه، مروع: صفة ثانية لراج، القلب: مضاف إليه، قليل: صفة ثالثة لراج، احليل: مضاف 

إليه .
(٥) ذي: اسم إشارة مبتدأ أول، اإلضافة: بدل أو عطف بيان، اسمها: اسم: مبتدأ ثان واهلاء: مضاف إليه، لفظية: خرب املبتدأ 
الثاين ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، وتلك: اسم إشارة مبتدأ، حمضة: خربه، ومعنوية: معطوف عىل 

حمضة.  

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٦٥  ـ 

)، وال (هذا الضارب  )، وال (هذا الضارب زيدٍ (املضاف إليه) امتنعت املسألة؛ فال تقول: (هذا الضاربُ رجلٍ
ثِّل ومجع  ) هذا إذا كان املضاف غري مثنى وال جمموع مجع سالمة ملذكر، ويدخل يف هذا املفرد كام مُ رأسِ جانٍ
المِ الرجل)، (ومجع السالمة ملؤنث)، نحو: (الضارباتُ  اب الرجلِ أو غُ َّ ـ  أوـ  الرضُّ اربِ وَ التكسري، نحو:(الضَّ
املضاف،  يف  ها  وجودُ فَى  كَ ملذكر  سالمة  مجع  ا  جمموعً أو  مثنى  املضاف  كان  فإن   ( الرجلِ غالم  أو  الرجلِ 

ومل يشرتط وجودها يف املضاف إليه، وهو املراد بقوله:
[دخول (أل) عىل الوصف املضاف يف املثنى أو اجلمع]

(ص)
(١) *** عْ قَ : إنْ وَ افٍ فِ كَ صْ َا يف الوَ هنُ وْ كَ بَــعْوَ هُ اتَّ ــبيلَ ــا سَ ْعً ـى او مجَ ثَنـً مُ

عىل  أي:  املثنى،  سبيل  اتبع  ا  مجعً أو  مثنى،  كان  إذا  املضاف  الوصف  يف  والالم  األلف  وجود  أي:  (ش) 
، وهؤالء  : (هذان الضاربا زيدٍ حدِّ املثنى وهو مجع املذكر السامل ـ يغني عن وجودها يف املضاف إليه، فتقولُ

) وحتذف النون لإلضافة. اربـُو زيدٍ الضّ
[االسم ال يضاف إال إىل غريه يف املعنى]

(٢) *** دْ َ ـمٌ ملَا بهِ احتَّ ــافُ اسْ الَ يُضَ دْوَ رَ ا وَ ـا إِذَ ً لْ مـومهِ أَوِّ نًـى وَ عْ مَ (ص) 
(ش) املضاف يتخصص باملضاف إليه، أو يتعرف به ؛ فال بد من كونه غريه؛ إذ ال يتخصص اليشء أو 
)، وال  رٍّ يتعرف بنفسه، وال يضاف اسم ملا به احتد يف املعنى: كاملرتادفني وكاملوصوف وصفته، فال يُقال (قمحُ بُ
)، فظاهر هذا أنه من إضافة اليشء إىل نفسه؛  عْيد كرزٍ ) وما ورد مومها لذلك مؤول، كقوهلم: (سَ (رجلُ قائمٍ
ألن املراد بسعيد وكرز فيه واحد فيؤول األول باملسمى، والثاين باالسم، فكأنه قال: جاءين مسمى كرزٍ ، أي 
(١) كوهنا: كون: مبتدأ واهلاء: مضاف إليه من إضافة املصدر الناقص إىل اسمه، يف الوصف: متعلق بمحذوف خرب الكون 
مثنى:  فاعل،  املضاف  إىل  يعود  مسترت  ضمري  وفيه  الرشط  فعل  ماض  فعل  وقع:  رشطية،  إن:  املبتدأ،  خرب  كاف:  الناقص، 
ا: معطوف عىل مثنى، سبيله: سبيل: مفعول مقدم عىل عامله، واهلاء:  حال من الضمري املسترت يف وقع السابق، أو عاطفة، مجعً
ا، واجلملة يف حمل نصب صفة لقوله مجعا، وجواب الرشط  مضاف إليه، اتبع: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت يعود عىل مجعً
حمذوف يدل عليه سابق الكالم، وجيوز أن تقرأ أن بفتح اهلمزة عىل أهنا مصدرية، وتكون هي وما بعدها يف تأويل مصدر فاعل 

لكاف، وكرس اهلمزة عىل أهنا رشطية، ورشطها قوله: وقع كام سبق تقريره، واجلواب حمذوف يدل عليه سابق الكالم.
(٢) ال: نافية، يضاف: فعل مضارع مبني للمجهول، اسم: نائب فاعل، ملا: جار وجمرور متعلق بقوله يضاف السابق، به: 
جار وجمرور متعلق بقوله احتد اآليت، احتد: فعل ماض ويف قوله احتد ضمري مسترت يعود عىل ما املوصولة ـ فاعل واجلملة ال 
ا: مفعول به ألول،  حمل هلا صلة، معنى: منصوب عىل التمييز أو عىل نزع اخلافض، وأول: فعل أمر وفاعله مسترت فيه، مومهً
إذا: ظرف للمستقبل من الزمان، ورد: فعل ماض وفاعله مسترت فيه، واجلملة يف حمل جر بإضافة (إذا) إليها، وجواهبا حمذوف 

يدل عليه سابق الكالم، التقدير: إذا ورد اسم مضاف ملا احتد به معنى فأوله .

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٦۷  ـ 

[األسامء املالزمة لإلضافة وأقسامها]
(١) *** ا  أَبَدً افُ  يُضَ ءِ  امَ سْ االَ اوبَعْضُ  دً رَ فْ ظًا مُ دْ يأَت لَفْ ا قَ بَعْضُ ذَ وَ  (ص)  

(ش) من األسامء ما يلزم اإلضافة وهو قسامن:
ا أي : بال إضافة، وهو املراد بشطر البيت وذلك  أحدمها: ما يلزم اإلضافة لفظًا ومعنى فال يستعمل مفردً

: بمعنى غايته). اهُ ادَ َ ار اليشء، ومحُ و، وقصَ ، وسِ ، ولَدَ نْدَ نحو: (عِ
ا، أي : بال  والثاين: ما يلزم اإلضافة معنى دون لفظ ،نحو: (كل) وبَعض، وأي، فيجوز أن يستعمل مفردً

ا).  إضافة، وهو املراد بقوله: (وبعض ذا قد يأيت لفظًا مفردً
ا لفظًا، وسيأيت كل من القسمني: أي: وبعض ما لزم اإلضافة (معنى) قد يستعمل مفردً

[األسامء املضافة إىل املضمر]
(٢) *** تَنَعْ ــامً امْ تْ ــا يُضــافُ حَ ــضُ مَ عْوبَعْ قَ يْــثُ وَ ا حَ هُ اســامً ظاهــرً إيــالَؤُ  (ص) 
(٣) *** يْ دَ ــعْ ) سَ ْ اىلَ وَ دَ ــدَ (لبّــىْ (وَ وحْ بَّــيْكَ لِلَ  ( يْ ــدَ (يَ إيــالَءُ  وشــذَّ 

ا  نفردً مُ أي  (وحدك)  نحو:  هنا،  املراد  املضمر،وهو  إىل  إال  يضاف  ال  ما  لفظًا  لإلضافة  الالزم  من  (ش) 
بعد  ا  إسعادً أي:  وسعديك  إدالة)،  (بعد  إدالة  أي:  اليك)  وَ (ودَ إقامة  بعد  إجابتك  عىل  إقامةَ  أي:   ( و(لَبَّيْكَ

إسعاد، وشذ إضافة (لبى) إىل ضمري الغيبة ومنه قوله:
(٤) *** ونِــى دُ تَنــي وَ وْ عَ يُونِإِنَّــكَ لَــو ْدَ بَ عٍ  َ رتْ مُ اتُ  ذَ اءُ  رَ زوْ                          

يف  واجلملة  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل  اف:  يُضَ إليه،  مضاف  األسامء:  مبتدأ،  بعض:   (١)
ا: منصوب عىل الظرفية، وبعض: مبتدأ وهو مضاف، ذا :اسم إشارة مضاف إليه، قد: حرف تقليل،  حمل رفع خرب املبتدأ، أبدً
لفظًا:  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  واجلملة  مسترت،  ضمري  والفاعل  رضورة،  الياء  وهي  ـ  المه  حذفت  وقد  مضارع  فعل  يأت: 
ا: حاال من الضمري املسترت يف قوله يأيت، وجيوز أن يكون  منصوب عىل التمييز أو نزع اخلافض، وعىل هذين يكون قوله، مفردً

ا نعتًا له. قوله لفظًا هو احلال، ويكون قوله مفردً
مسترت،  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  مضارع  فعل  يضاف:  إليه،  مضاف  موصول:  اسم  ما:  مبتدأ،  بعض:   (٢)
الفعل  من  واجلملة  فاعل  إيالء:  إيالؤه:   ، ماضِ فعل  امتنع:  حمذوف،  لفعل  مطلق  مفعول  حتام:  صلة،  هلا  حمل  ال  واجلملة 
ا  : مفعول املصدر الثاين، ظاهرً والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، والضمري مضاف إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله األول، اسامً
:نعت لقوله اسام، حيث: ظرف متعلق بامتنع، وقع: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت فيه، واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث 

إليها.
: جار وجمرور متعلق بمحذوف، خرب ملبتدأ حمذوف أي: وهذا كائن كوحد، لبى ودوايل سعدي: معطوفات عىل  دَ حْ وَ (٣) كَ
وحد، و شذ: فعل ماض، إيالء: فاعل، يدي: مضاف إليه، للبى: جار وجمرور متعلق بإيالء عىل أنه مفعوله الثاين، ومفعوله 

األول املضاف إليه.  
(٤) هذا البيت من بحر الرجز، ومعناه: إنك لو ناديتني وأمامي أرض بعيدة األطراف واسعة األرجاء ذات ماء بعيد الغور 

ألجبتك إجابة بعد إجابة ال تعوقني أي صعاب.
اإلعراب: إنك: إن: حرف توكيد ونصب، والكاف: اسمه، لو: رشطية غري جازمة، دعوتني: دعا فعل ماض، والتاء: فاعل، 
والنون للوقاية والياء مفعول، واجلملة رشط لو، ودوين: الواو للحال دون ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم،  وياء املتكلم= 

رشح ابن عقيل





ـ   ۱٦۹  ـ 

[ما يلزم إضافته إىل اجلمل]
(ص) 

(١) لْ تَمَ ْ نْ حيُ نَوَّ ) وإنْ يُ ) و (إذْ يْثُ (حَ ــةً إىل اجلمــلْ افَ ــوا إضَ مُ أَلْزَ ***وَ
(٢)( بِذْ ا نُ نيَ جَ ا: نَحوُ (حِ ازً وَ فْ جَ أَضِ إذْ ـى كَ نـً ــاكإذْ معْ مَ ادُ إِذْ وَ ***إفــرَ

)، فأما حيث فتضاف إىل اجلملة  (ش) من الالزم لإلضافة: ما ال يضاف إال إىل اجلملة وهو: (حيث وإذْ
)، أو (حيث  )، وإىل اجلملة الفعلية، نحو: (اجلس حيث جلس زيدٌ االسمية، نحو: (اجلس حيث زيدٌ جالسٌ

جيلسُ زيد)، وشذ إضافتها إىل مفرد كقوله:
ا(٣)  عً المِ ابِ  هَ الشِّ كَ ء  ُ يُيضِ امً  نَجْ ا الِعً يْلٍ طَ ــهَ ــثُ سُ يْ  حَ ــرَ ا تَ ***أمَ

ا إىل اجلملة االسمية، نحو: (جئتك إذ زيدٌ قائم) وإىل اجلملة الفعلية، نحو: (جئتك  ) فتضاف أيضً وأما (إذْ
 C B ا عنها، كقوله تعاىل: نث إذ قام زيد) وجيوز حذف اجلملة املضاف إليها، ويؤتى بالتنوين عوضً
عدم  أي:  إفرادها،  حيتمل  ينون (إذ)  وإن  أي:  إذ)،  إفراد  حيتمل  ينون  قوله: (وإن  معنى  وهذا  D مث(٤)، 

ا عن اجلملة املضاف إليها. إضافتها لفظًا؛ لوقوع التنوين عوضً
وأما (إذا) فال تضاف إال إىل مجلة فعلية، نحو: (آتيك إذا قام زيد)، وال جيوز إضافتها إىل مجلة اسمية؛ فال 

ا لقوم، وسيذكرها املصنف. تقول: (آتيك إذا زيد قائم) خالفً
(١) ألزموا: فعل وفاعل، إضافة: مفعول ثان مقدم عىل املفعول األول، إىل اجلمل:جار وجمرور متعلق بإضافة أو بمحذوف 
: معطوف عىل حيث، إن: رشطية، ينون: فعل مضارع مبني للمجهول  إذْ صفة له، حيث: قصد لفظه: مفعول أول أللزموا، وَ

،  حيتمل: فعل مضارع مبني للمجهول جواب الرشط. فعل الرشط، ونائب الفاعل ضمري مسترت يعود عىل إِذْ
: قصد لفظه مضاف إليه، وما: اسم موصول: مبتدأ، كإذ:  (٢) إفراد: نائب فاعل (حيتمل) يف البيت السابق، وهو مضاف، وإِذْ
جار وجمرور متعلق بمحذوف صلة املوصول، معنى: متييز أو منصوب بإسقاط اخلافض، كإذ: جار وجمرور متعلق بمحذوف 
نحو:  نحو: خرب مبتدأ حمذوف: أي وذلك،   ا:  مفعول مطلق،   فعل أمر وفاعله ضمري مسترت،  جوازً خرب املبتدأ، أضف: 

حني: ظرف متعلق  
مسترت  ضمري  فاعله  ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  نبذ:  هو،  تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض  فعل  جا:  (نبذ)،  بـ 

تقديره: هو، ومجلة، نبذ: يف حمل جر بإضافة (نحو) إليها.
النار  شعلة  كإنارة  ا  منريً نجامً  بسهيل  وأعني  مكانه،  يف  سهيل  طلوع  وانظر  وأبعد  تنبه  ومعناه:  الرجز،  من  البيت  هذا   (٣)

الساطعة.
اإلعراب: أما: اهلمزة لالستفهام، ما: نافية أو الكلمة كلها أداة استفتاح، تر: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه تقديره: 
ا: قيل: هو حال من سهيل، وقيل: هو حال  أنت، حيث: مفعول به مبني عىل الضم يف حمل نصب، سهيل: مضاف إليه طالعً
من حيث، ونجام: منصوب عىل املدح بفعل حمذوف، ييضء: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت واجلملة يف حمل نصب صفة 

لنجم، كالشهاب: متعلق بـ(ييضء)، المعا:حال مؤكد. 
الشاهد فيه: (حيث سهيل) فإنه أضاف حيث إىل اسم مفرد، وذلك شاذ عند مجهرة النحاة، وإنام  تضاف عندهم إىل اجلملة .

(٤) سورة الواقعة . اآلية: ٨٤

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۷۱  ـ 
بَا(١) ىلَ الصِّ يبَ عَ بْتُ املَشِ اتَ نيَ عَ ىلَ حِ عَ

بفتح نون (حني) عىل البناء وكرسها عىل اإلعراب، وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ؛ فاملختار فيه 
 Îاإلعراب، وجيوز البناء، وهذا معنى قوله: (ومن بنى فلن يفندا) أي: فلن يغلط، وقد قرئ يف السبعة نث

Ô Ó Ò   Ñ Ð Ïمث(٢) بالرفع عىل اإلعراب وبالفتح عىل البناء هذا ما اختاره املصنف. 
إال  ـ  اسمية  مجلة  إىل  أو  بمضارع،  صدرت  فعلية  مجلة  إىل  أضيف  فيام  جيوز  ال  أنه  البرصيني  ومذهب 

اإلعراب، وال جيوز البناء إال فيام أضيف إىل مجلة فعلية صدرت بامض.
ا فالزم للبناء؛ لشبهه باحلرف يف  ا ، وأما ما يضاف إليها وجوبً هذا حكم ما يضاف إىل اجلملة جوازً

االفتقار إىل اجلملة، كحيث؛ وإذ، وإذا.
[آراء العلامء يف إضافة إذا إىل اجلمل االسمية]

(٣)( تَىلَ ا اعْ نْ إِذَ :(كهُ الِ عَ َلِ االفْ مجُ إىل ــةًَ  افَ إضَ ا)  (إذَ ــوا  مُ أَلْزَ ***وَ (ص) 
 (ش) أشار يف هذا البيت إىل ما تقدم ذكره من أن (إذا) تلزم اإلضافة إىل اجلملة الفعلية، وال تضاف إىل 
ا لألخفش والكوفيني، فال تقول: (أجيئك إذا زيد قائم)، وأما (أجيئك إذا زيدٌ قام)  اجلملة االسمية، خالفً
ا عىل االبتداء، هذا مذهب سيبويه، وخالفه األخفش؛ فجوز  فـ (زيد): مرفوع بفعل حمذوف، وليس مرفوعً
كونه مبتدأ خربه الفعل الذي بعده، وزعم السريايف: أنه ال خالف بني سيبويه واألخفش يف جواز وقوع املبتدأ 
ز أن يكون اسامً فيجوز يف  وِّ ، واألخفش جيُ بعد إذا، وإنام اخلالف بينهام يف خربه؛ فسيبويه يوجب أن يكون فعالً
) عند األخفش فقط. (أجيئك إذا زيدٌ قام) جعل زيدٍ مبتدأ عند سيبويه واألخفش وجيوز (أجيئك إذا زيد قائمٌ

تركت  ومعناه:  الطويل،  بحر  من  وهو   ، وازعُ والشيبُ  أصحُ  ـا  ألـمَّ فقلت  وعجزه:  الذبياين،  للنابغة  بيت  صدر  هذا   (١)
ا هلا كيف ال تصحني إىل اآلن من ارتكاب  املعايص، يف وقت معاتبتي للشيب، حيث حل وارحتل الصبا، وقلت لنفيس موبخً

املعايص واحلال أن الشيب مانع وزاجر عن مثل ذلك ؟
: حرف جر، حني: يرو بالكرس عىل اإلعراب، وبالفتح عىل البناء جمرور بعىل لفظًا أو حمالً واجلار واملجرور  اإلعراب:عىلَ
: مفعول  متعلق بكفكف يف بيت سابق من القصيدة، عاتبت: فعل وفاعل واجلملة يف حمل جر بإضافة (حني) إليها، املشـيبَ
به، عىل الصبا: جار وجمرور متعلق بالفعل عاتبت. فقلت: فعل وفاعل معطوفة بالفاء عىل مجلة عاتبت، أملا: اهلمزة لإلنكار، 
ملا نافية جازمة، أصح: فعل مضارع جمزوم والفاعل ضمري مسترت، والشيب: الواو للحال، الشيب مبتدأ، وازع: خرب واجلملة 

يف حمل نصب حال.   
الشاهد فيه: (عىل حني) حيث يرو بجره عىل اإلعراب، وبفتحه عىل البناء إلضافته إىل مجلة فعلية فعلها ماض، واملختار 

البناء .
(٢) سورة املائدة . اآلية: ١١٩.

أو  بإضافة  متعلق  وجمرور  جار  مجل:  إىل  ثان،  مفعول  إضافة:  أول،  مفعول  لفظه:  قصد  إذا:  وفاعل،  فعل  ألزموا:   (٣)
بمحذوف صفة له، ومجل: مضاف، واألفعال: مضاف إليه، كهن: الكاف جارة لقول حمذوف، هن: فعل أمر وفاعله مسترت 
وجواب (إذا)  إليها،  بإضافة (إذا)  جر  حمل  يف  املسترت  وفاعله  الفعل  من  اعتىل:  ومجلة  الرشط،  معنى  تضمن  ظرف  إذا:  فيه، 

حمذوف يدل عليه سابق الكالم تقديره: فألزمه ذلك.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۷۳  ـ 
ــا(١) الَمَ ــا الكَ َ ــلْ هبِ مِّ ــا كَ طْلقً فمُ ا امَ هَ تِفْ اسْ أوِ  ا  طً ْ رشَ نْ  تَكُ ***وإنْ 

)، وال تضاف إىل مفرد معرفة إال إذا تكررت، ومنه قوله : (ش) من األسامء املالزمة لإلضافة معـنى (أيّ
ا(٢) مَ رَ أَكْ وَ ا  ً ريْ خَ كان  يْنَا  التَقَ اةَ  دَ غَ مْ أَيُّكُ وَ أَيِّي  الناسَ  ـــأَلُونَ  تَسْ ***أال 

أو قَصدتَ األجزاء ،كقولك: (أيُّ زيدٍ أحسن؟) أي: أُّ أجزاء زيد أحسن؟ ولذلك جياب باألجزاء؛ 
فيقال: عينه، أو أنفه، وهذا إنام يكون فيها إذا قصد هبا االستفهام.

 . وأي تكون: استفهامية، ورشطية، وصفة، وموصولةً
أهنا  غريه  وذكر  قائم)  أهيم  (يعجبني  فتقول  معرفة؛  إىل  إال  تضاف  ال  أهنا  املصنف  فذكر  املوصولة  فأما 

ا ـ إىل نكرة ولكنه قليل، نحو: (يعجبني أيُّ رجلني قاما).  تضاف ـ أيضً
وأما الصفة فاملراد هبا ما كان صفة لنكرة، أو حاالً من معرفة، وال تضاف إال إىل نكرة، نحو: ( مررت 

برجل أيِّ رجل)، (ومررت بزيد أيَّ فتى ) ومنه قوله: 
تَـــى(٣) ــا فَ ــ مَ ــرٍ أيَّ بْتَـ ــا حَ يْنَ ــهِ عَ فلل ــرٍ بْتَـ ــا حلَِ ــامءً خفـيـ ــأومأتُ إي ***فـ  

ا، أي سواء كانا مثنيني، أو جمموعني،  وأما الرشطية واالستفهامية: فيضافان إىل املعرفة ،وإىل النكرة مطلقً
أو مفردين ـ إال املفرد املعرفة؛ فإهنام ال يضافان إليه إال االستفهامية؛ فإهنا تضاف إليه كام تقدم ذكره.

أو:  تكن،  خرب  ا:  (أي)رشطً عىل  يعود  مسترت  ضمري  واسمه  الرشط،  فعل  ناقص،  مضارع  فعل  تكن:  رشطية،  وإن:   (١)
ا: مفعول مطلق، وهو صفة ملصدر  ا :الفاء لربط اجلواب بالرشط، مطلقً ا: معطوف عىل قوله رشطًا، فمطلقً عاطفة، استفهامً
ا، كمل: فعل أمر وفاعله مسترت فيه واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، هبا: جار وجمرور، الكالم:  حمذوف أي فتكميالً مطلقً

مفعول به.
ا و أكرم من صاحبه أ  (٢) البيت من بحر الطويل ومعناه: أنبهكم عىل أن تسألون الناس عمن كان حني االلتقاء خريً

أنا أم أنتم ؟
مضاف  املتكلم  وياء  مبتدأ  أي:  أيي  أول،  مفعول  الناس:  وفاعله،  مضارع  فعل  تسألون:  وتنبيه،  استفتاح  أداة  أال:  اإلعراب: 
من  وأما  الناقصة،  باألفعال  الظروف  تعليق  جيوز  من  عند  بـ(كان)  متعلق  زمان  ظرف  غداة:  عليه،  معطوف  وأيكم:  إليه، 
غداة  بإضافة  جر  حمل  يف  واجلملة  وفاعل  فعل  التقينا:  اخلرب،  هو  الذي  وأكرما  ا  خريً بقوله  يعلقونه  فإهنم  ذلك  جييزون  ال 
وخربه  واسمه  كان  من  واجلملة  عليه  معطوف  وأكرما:  كان،  خرب  ا:  خريً مسترت،  ضمري  واسمه  ناقص  ماض  فعل  كان:  إليها، 

يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو أي، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب مفعول ثان لتسألون.
سوغ  والذي  الثاين،  يف  املخاطب  وضمري  األول،  يف  املتكلم  ضمري  وهي  املعرفة،  إىل  أيا  أضاف  حيث  وأيكم)  فيه: (أيي  الشاهد 

ذلك تكرارها.
دَّ برصه وأنفذه، ألنه  (٣)  البيت  لعبيد اجلارحي، وهو من بحر الطويل ومعناه:أين أرشت إىل حبرت إشارة خفية، فام كان أَحَ

رآين مع خفاء إشاريت.
اإلعراب: فأومأت: فعل وفاعل، إيامء: مفعول مطلق، خفيا: صفة إليامء، حلبرت: جار وجمرور متعلق بـ(أومأت)  هللا: جار 
وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  عينا: مبتدأ مؤخر، حبرت: مضاف إليه وقد قصد هبذه اجلملة اخلربية إنشاء التعجب، أيام: 

أي: حال وما زائدة وأي مضاف، وفتى: مضاف إليه.
الشاهد فيه: (أيام فتى)  حيث أضاف  أيا  الوصفية إىل النكرة.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۷٥  ـ 

 وجير ما ويل (لدن) باإلضافة إال غدوة فإِهنم نصبوها بعد (لدن) كقوله:
(١) لِغُروبِ نَتْ  دَ حتَّى  وةً  دْ غُ نْ  لَدُ مُ نْهُ رَ الكلبِ مِ جَ زْ ي مَ رِ هْ ال مُ ا زَ ***ومَ

فهي منصوبة عىل التمييز، وهو اختيار املصنف؛ وهلذا قال: (ونصب غدوة هبا عنهم ندر) وقيل: هي خرب 
دوة) اجلر وهو القياس، ونصبها نادر يف  لـ (كان) املحذوفة، والتقدير: لدن كانت الساعة غدوة. وجيوز يف (غُ
ا عىل اللفظ واجلر مراعاة لألصل؛  القياس؛ فلو عطفت عىل (غدوة) املنصوبة بعد (لدن) جاز النصب عطفً

) ذكر ذلك األخفش.  شيةٍ عَ ن غدوة، وعشيةً وَ فتقول: (لدُ
وحكى الكوفيون رفع (غدوة) بعد (لدن)، وهو مرفوع بـ(كان) املحذوفة، والتقدير: لدن كانت غدوة ، 

و(كان) تامة.
وأما (مع) فاسم ملكان االصطحاب أو وقته، نحو: (جلس زيد مع عمرو، وجاء زيد مع بكر)، واملشهور 

فيها فتح العني، وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب، ومن العرب من يسكنها، ومنه قوله: 
ـــا(٢) ملَِامَ ــمْ  تُكُ زيارَ ــــانتْ  كَ وإنْ  مْ ـــعْكُ ــوايَ مَ هَ ــمُ وَ نْكُ ييشِ مِ ـــرِ ***فَ

وزعم سيبويه أن تسكينها رضورة، وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة، وهي عندهم مبنية عىل السكون. 
، وادعى النحاس اإلمجاع عىل ذلك.وهو فاسد؛ فإن سيبويه زعم  وزعم بعضهم أن الساكنة العني حرفٌ

أن الساكنة العني اسم.
هذا حكمها إن وليها متحرك أعني أهنا تفتح، وهو املشهور، وتسكن؛  وهي لغة ربيعة. 

فإن وليها ساكن فالذي ينصبها عىل الظرفية يبقي فتحها، فيقول: (معَ ابْنِك) والذي يبنيها عىل السكون 
عِ ابْنِك). يكرس اللتقاء الساكنني، فيقول:(مَ

ا عنهم من أول النهار إىل آخره. (١) البيت من بحر الطويل، ومعناه: مازال مهري بعيدً
اإلعراب: مازال: ما: نافية، زال: فعل ماض ناقص، مهري: اسم زال وياء املتكلم مضاف إليه، مزجر: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خرب زال، الكلب: مضاف إليه، منهم: جار وجمرور متعلق بـ(مزجر) ألنه يف معنى املشتق، أي: البعيد لدن ظرف 
البتداء الغاية، مبني عىل السكون يف حمل نصب متعلق بـ(زال) أو بخربها، غدوة: منصوب عىل التمييز؛ ألن غدوة تدل عىل 
أول زمان مبهم، فقصدوا تفسري هذا اإلهبام بغدوة، حتى: ابتدائية، دنت: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت 

يعود عىل الشمس املفهومة من املقام، لغروب: جار وجمرور متعلق بـ(دنت).
الشاهد فيه: (لدن غدوة) حيث نصب غدوة بعد لدن عىل التمييز، ومل جيره باإلضافة.

(٢) البيت جلرير، وهو من بحر الوافر، ومعناه: كل خري ينتسب إيل فهو صادر منكم، وحمبتي مالزمة لكم ومقيمة معكم، وإن 
كنت مقرصا يف زيارتكم حيث إهنا حتصل من وقت بعد وقت. 

املتكلم  وياء  مبتدأ  هوا:  وهواي:  خرب،  بمحذوف  متعلق  منكم:  إليه،  مضاف  املتكلم  وياء  مبتدأ  ريش:  فرييش:  اإلعراب: 
مضاف إليه، معكم: مع: ظرف متعلق بمحذوف خرب، وإن: الواو واو احلال، إن: زائدة، وكانت: فعل ماض والتاء للتأنيث، 

زيارتكم: زيارة: اسم كان والضمري مضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله والفاعل حمذوف ملاما: خرب كان.
الشاهد فيه: (معكم) حيث سكن العني من  مع وهو عند سيبويه لرضورة الشعر، وقيل: هي لغة ربيعة.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۷۷  ـ 
(١) ـــيمِ ــمِ احلَ باملــاءِ  ــصُّ  أَغَ ادُ  أَكَ ــالً ــتُ قبْ نْ ابُ وكُ ــرشَ ***فَســاغَ يلَ ال

هذه هي األحوال الثالثة التي تعرب فيها. وأما احلالة (الرابعة) التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه 
) وقوله: ونوي معناه دون لفظه؛ فإهنا تبنى حينئذ عىل الضم، نحو: (هللا األمر من قبلُ ومن بعدُ

(٢) لُ يضٌ مِن عَ رِ نْ حتتُ عَ أقَبُّ مِ
وحكى أبو عيل الفاريس (ابدأ بذا من أول) بضم الالم وفتحها وكرسها، فالضم عىل البناء لنية املضاف إليه 
معنى ،والفتح عىل اإلعراب لعدم نية املضاف إليه لفظا ومعنى، وإعراهبا إعراب ما ال ينرصف للصفة ووزن 

الفعل، والكرس عىل نية املضاف إليه لفظًا، فقول املصنف (واضمم بناء ـ البيت) إشارة إىل احلالة الرابعة.
لفظًا،  ال  معنى  ونويته  إليه  تضاف  ما  حذفت  إذا  الضم  عىل  تبنيها  أنك  مراده:  ا)  مَ دِ عُ ما  (ناويـًا  وقوله: 
وأشار بقوله: (وأعربوا نصبًا) إىل احلالة الثالثة، وهي: ما إذا حذف املضاف إليه ومل ينو لفظه وال معناه، فإهنا 
 ، تْ . وقوله: (نصبًا) معناه أهنا تنصب إذا مل يدخل عليها جار، فإن دخل(عليها) جرَّ تكون حينئذ نكرةً معربةً
، ومل يتعرض املصنف للحالتني الباقيتني ـ أعني األوىل والثانية ـ ألن حكمهام ظاهر  نحو: من قبلٍ ومن بعدٍ

معلوم من أول الباب، وهو اإلعراب وسقوط التنوين، كام تقدم يف كل ما يفعل بكل مضاف مثلها.

(١) البيت لعبد اهللا بن يعرب، وكان له ثأر فأدركه، والبيت من بحر الوافر، ومعناه: ملا أدركت ثأري ساغ يل الرشاب، أي: 
ا قريبا من أن أرشق باملاء البارد أو العذب . سهل دخوله يف حلقي، وقد كنت سابقً

اإلعراب: فساغ: فعل ماض، يل: متعلق به، الرشاب: فاعل، وكنت: الواو للحال. 
كان: فعل ماض ناقص، والتاء: اسمه، قبال: منصوب عىل الظرفية يتعلق بـ(كان)، أكاد فعل مضارع ناقص، واسمه ضمري 
ا تقديره: أنا، واجلملة يف حمل نصب خرب أكاد، ومجلة أكاد واسمها  مسترت، أغص: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبً
وخربها يف حمل نصب خرب كان، ومجلة كان واسمها وخربها يف حمل نصب حال، باملاء: جار وجمرور متعلق بـ(أغص) احلميم: 

صفة للامء.
) حيث أعرب منونًا؛ ألنه قطع عن اإلضافة لفظًا ومعنى. الشاهد فيه: ( قبالً

ا له، ومعناه، أن هذا الفرس ضامر البطن واسع الظهر.  (٢) البيت من أرجوزة أليب النجم يصف فيه فرسً
واجلار  بمن،  جر  حمل  يف  الضم  عىل  مبني  ظرف  حتت:  جر،  حرف  من:  أقب،  هو  أي:  حمذوف  ملبتدأ  خرب  أقب:  اإلعراب: 

واملجرور متعلق بـ(أقب)، وقوله عريض: خرب ثان، من عل: جار وجمرور متعلق بعريض.
الشاهد فيه: (من حتت ... ومن عل) حيث بني الظرفان عىل الضم ؛ألن كال منهام قد حذف منه لفظ املضاف إليه ونو معناه، 
وقيل إن موضع الشاهد يف قوله: (من حتت) حيث إنه مبني عىل الضم حلذف املضاف إليه ونية معناه، ولكن قوله: (من عل) 

جمرور حيث حذف املضاف إليه ونو لفظه.
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ا كام كان عند ذكرها، والرشط موجود وهو:  ) فحذف (كل) وبقي املضاف إليه جمرورً  والتقدير (وكل نارٍ
العطف عىل مماثل املحذوف وهو (كل) يف قوله (أكل امرئ).

وقد حيذف املضاف ويبقى املضاف إليه عىل جره ، واملحذوف ليس مماثالً للملفوظ بل مقابل له، كقوله 
تعاىل: نث º ¹ «  ¼ ½ ¾ مث(١) يف قراءة من جر (اآلخرة)، والتقدير: (واهللا يريد 
باقي اآلخرة) ،ومنهم من يقدره: (واهللا يريد عرض اآلخرة) فيكون املحذوف عىل هذا مماثالً للملفوظ واألول 

أوىل، وكذا قدره ابن أيب الربيع يف رشحه لإليضاح.
[حذف املضاف إليه وبقاء املضاف عىل حالة اإلضافة]

(٢) تَّصــلُ يَ ـهِ  بـِ إذا   ، ـهِ الـِ حَ كَ لُ يَبْقَى األوَّ فُ الثَّاينِ فَ ْذَ حيُ ***وَ (ص) 
ال(٣) تَ األوَّ فْ ثلِ الذ لهُ أضَ مِ إضافِةٍ إىل طْــفٍ وَ طِ عَ ْ ***بــرشَ           

ا فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا   (ش) حيذف املضاف إليه ويبقى املضاف كحاله لو كان مضافً
ا)،  اهلَ نْ قَ لَ مَ جْ دَ ورِ طَعَ اهللا يَ عطف عىل املضاف اسمٌ مضاف إىل مثل املحذوف من االسم األول، كقوهلم: (قَ
ل من قاهلا) فحذفَ ما أضيف إليه (يد) وهو (من قاهلا) لداللة ما أضيف  جْ نْ قاهلا ورِ التقدير :(قطع اهللا يد مَ

ل) عليه، ومثله قوله: جْ إليه (رِ
ا(٤) هنَ زْ حَ لَ وَ هْ يثُ سَ نيَ الغَ ضِ سقى األَرَ

=املعطوف املحذوف وهو املضاف هو املعطوف عىل كل امرئ املتقدم، توقد: أصله: تتوقد فحذف إحد التائني، وهو فعل 
عىل  معطوف  نارا:  بـ(توقد)،  متعلق  وجمرور  جار  بالليل:  لنار،  صفة  واجلملة   ، نارٍ إىل  يعود  مسترت  ضمري  والفاعل  مضارع، 

قوله امرأ املنصوب السابق.
ا كام كان قبل احلذف، لتحقق الرشط، وهو أن  الشاهد فيه: (ونار) حيث حذف املضاف وهو كل، وأبقى املضاف إليه جمرورً

املضاف املحذوف معطوف عىل مماثل له، وهو كل يف قوله: (أكل امرئ).
(١) سورة األنفال. اآلية: ٦٧.

(٢) حيذف: فعل مضارع مبني للمجهول، الثاين: نائب فاعل، فيبقى: فعل مضارع، األول: فاعل، كحاله: اجلار واملجرور 
متعلق بمحذوف حال من األول، إذا: ظرف متعلق باحلال، به: متعلق بقوله يتصل اآليت، يتصل :فعل مضارع وفاعله ضمري 

مسترت واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها.
(٣)    برشط:  جار وجمرور  متعلق بقوله حيذف يف البيت السابق،  عطف: مضاف إليه، وإضافة: معطوف عىل عطف، إىل 
مثل: جار وجمرور متعلق بإضافة، الذي: اسم موصول مضاف إليه، له: جار وجمرور متعلق بـ(أضفت) اآليت، أضفت: فعل 

وفاعل، األول: مفعول به ألضفت واجلملة ال حمل هلا صلة.
، ومعناه: سقى املطر األرضني سهلها وصعبها  عِ ـرْ ع والضَّ رْ ال بالزَّ  اآلمَ رَ نِيطَتْ عُ (٤) هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه: فَ
ألجل  املوايش  وهي  الرضع،  ذات  ونمو  بثمره،  االنتفاع  ألجل  الزرع  بنمو  رجاؤهم  واشتد  الناس  آمال  قوة  ينئذٍ  حِ فتعلقت 

االنتفاع بلبنها.
اإلعراب: سقى: فعل ماض، األرضني: مفعول به قدم عىل الفاعل، الغيث: فاعل، سهل: بدل من  األرضني بدل بعض من 
كل، وحزهنا: معطوف عىل سهل، والضمري الراجع إىل األرضني مضاف إليه، فنيطت: الفاء للسببية، نيط: فعل مايض مبني= 
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[الفصل بني املضاف واملضاف إليه]
 (ص)

(١) عَبْ ْ يُ ملَ زْ وَ ا أَجِ عُوالً او ظَرفً فْ مَ بْ ا نَصَ لٍ مَ بْهِ فعْ افٍ شِ ضَ لَ مُ ***فَصْ
ا(٢) نِدَ أو  ـــتٍ  بنَعْ أوْ  ــيٍّ  نَبـِ بأَجْ ا دَ جِ وُ ا  ارً واضطِرَ نيٍ  مِ يَ لُ  ***فَصْ

(ش) أجاز املصنف أن يفصل ـ يف االختيار ـ بني املضاف الذي هو شبه الفعل ـ واملراد به: املصدر واسم 
الفاعل ـ واملضاف إليه بام نصبه املضاف: من مفعول به، أو ظرف، أو شبهه. 

  ¥   ¤     £   ¢[ تعاىل:  قوله  املضاف  بمفعول  بينهام  فيه  فصل  ما  فمثال 
وجر  (أوالد)  بنصب  عامر  ابن  قراءة  يف   ،(٣)Z©      ¨   §   ¦

الرشكاء.
كي عن بعض  ومثال ما فصل فيه بني املضاف واملضاف إليه بظرف نصبه املضاف الذي هو مصدر، ما حُ

ا).  اهَ دَ ا يف رَ يٌ هلََ عْ ا سَ اهَ وَ هَ كَ وَ سِ فْ ا نَ مً وْ كُ يَ رْ من يوثق بعربيته: (تَ
ومثال ما فصل فيه بني املضاف واملضاف إليه بمفعول املضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف: 

) وجر (رسل). ]Zi  h  g  f  e  d(٤)، بنصب (وعدَ
معنى  وهذا  صاحبي]،  يل  تاركو  أنتم  الدرداء: [هل  أيب  حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  الظرف  بِشبْه  الفصل  ومثال 
 ( يدٍ الَمُ واهللا زَ ا غُ ذَ ا يف االختيار بالقسم حكى الكسائي (هَ قوله (فصلـ  مضافـ  إىل آخره) وجاء الفصل أيضً

وهلذا قال املصنف: ومل يعب فصل يمني. 
ا وجدا ) إىل أنه قد جاء الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف الرضورة بأجنبي  وأشار بقوله:  (واضطرارً

من املضاف وبنعت املضاف وبالنداء .

(١) فصل: مفعول مقدم ألجز، مضاف: مضاف إليه، من إضافة املصدر ملفعوله،  شبه: نعت ملضاف، فعل: مضاف إليه، ما: 
فاعل املصدر، نصب: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت واجلملة ال حمل هلا صلة، والعائد حمذوف، وأصله: ما نصبه، مفعوال: 
: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت، مل: نافية جازمة،  ا: معطوف عىل قوله مفعوالَ، أجزْ : عاطفة، ظرفً حال من ما املوصولة، أوْ

يعب: فعل مضارع مبني للمجهول جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون.
مبني  ماض  فعل  وجدا:  ألجله،   ا :مفعوال  واضطرارً إليه،  مضاف  يمني:  السابق،  البيت  يف  ليعب  فاعل  نائب  فصل:   (٢)
للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت يعود إىل فصل، بأجنبي: جار وجمرور متعلق بوجد، أو بنعت :معطوف عىل بأجنبي، 

أو ندا: معطوف عىل نعت.
(٣) سورة األنعام . اآلية: ١٣٧.
(٤) سورة إبراهيم . اآلية: ٤٧.
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(١) رِ قَ سَ يف  لدِ  واخلُ ةٍ  لُكَ ْ هتَ يلِ  تَعْجِ نْ نْقذٌ لَكَ مِ ٍ مُ ريْ عْبُ بُجَ اقُ كَ فَ ***وِ

وقوله:
(٢) قَّ باللِّجــــــامِ رٌ دُ دٍ حـــــامَ يْ زَ امِ ــصَ ــ ــا عِ نَ أبَ وْ ذَ ــرْ ــأنَّ بِ ***كـ

ام). ا عِصَ دٍ يا أبَ يْ نَ زَ وْ ذَ ) و(كأنَّ بِرْ ا كعْبُ ٍ يَ ريْ فاقٌ بُجَ  األصل: (وِ
* * *

(١) البيت للشاعر بجري، وهو من البسيط، ومعناه: يا كعب موافقة أخيك بجري عىل اإلسالم منجية لك من اهللك املعجل يف 
الدنيا واخللود يف جهنم يف اآلخرة.

اإلعراب: وفاق  مبتدأ ، كعب: مناد بحرف نداء حمذوف مبني عىل الضم يف حمل نصب ووفاق مضاف، وبجري: مضاف 
هتلكة:  مضاف،  وتعجيل  بمنقذ،  متعلق  وجمرور  جار  تعجيل  من  بمنقذ  متعلق  وجمرور  جار  لك:  املبتدأ،  خرب  منقذ:  إليه، 

مضاف إليه، واخللد: معطوف عىل تعجيل، يف سقر: متعلق باخللد.
) حيث فصل بني املضاف وهو وفاق، واملضاف إليه وهو بجري بالنداء وهو كعب . الشاهد فيه: (وفاقُ كعبُ بُجريٍ

ا هزيالً بسبب اللجام.  (٢) البيت من الرجز ومعناه: يا أبا عصام أخربك بأن برزون زيد شبيه بحامر صار دقيقً
اإلعراب: كأن: حرف تشبيه ونصب ، برذون: اسمه، أبا: مناد حذف منه حرف النداء، منصوب باأللف نيابة عن الفتحة، 
مبني  ماض  :فعل  دق  كأن،  خرب  محار:  إليه،  مضاف  زيد:  مضاف،  وبرذون  إليه  مضاف  عصام:  الستة،  األسامء  من  ألنه 

للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت، واجلملة يف حمل رفع نعت للحامر، باللجام :جار وجمرور متعلق بدق.
الشاهد فيه:  (كأن برذون أبا عصام زيد) حيث فصل بني املضاف وهو برذون واملضاف إليه وهو زيد بالنداء وهو قوله أبا 

عصام ، وأصل الكالم: كأن برذون زيد يا أبا عصام .
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، كام تقول يف حالة النصب واجلر،  ا: (جاء زيديّ وأما مجع املذكر السامل ـ يف حالة الرفع ـ فتقول فيه أيضً
الضمة  قلبت  ثم  ياء،  الواو  فقلبت  بالسكون؛  إحدامها  وسبقت  والياء  الواو  اجتمعت   ، يَ وُ يدَ زْ واألصل: 

 . كرسة لتصح الياء؛ فصار اللفظ زيْديّ
اي) عند مجيع العرب. الَمَ وأما املثنى يف حالة الرفع فتسلم ألفه، وتفتح ياء املتكلم بعده؛ فتقول زيداي وغُ
ذيل تقلب ألفه  )، وهُ وأما املقصور فاملشهور يف لغة العرب جعله كاملثنى املرفوع؛ فتقول: (عصاي وفتايَ

) ومنه قوله: ّ يصَ ياء، وتدغمها يف ياء املتكلم، وتفتح ياء املتكلم، فتقول: (عَ
(١) عُ َ رصْ مَ نْبٍ  جَ لِّ  ولِكُ وا  مُ رِّ تخُ فَ مُ اهُ وَ هلَِ وا  نَقُ وأَعْ  َّ وَ هَ وا  بَقُ ***سَ

 ( كـ(غالمايَ واملثنى:   ( ايَ كـ(عصَ واملقصور:   ( يّ كـ(رامِ املنقوص:  مع  تفتح  املتكلم  ياء  أن  فاحلاصل: 
(فذي  قوله:  معنى  وهذا  وجرا،  ونصبًا  ا  رفعً  ( كـ(زيديّ السامل:  املذكر  ومجع  ا،  وجرً نصبًا،  يّ  وغالمَ ا،  رفعً

ي). تُذِ ِيعها اليا بعدُ فتحها احْ مجَ
وأشار بقوله: (وتدغم) إىل أن الواو يف مجع املذكر السامل والياء يف املنقوص ومجع املذكر السامل ، واملثنى، 
) إىل أن ما قبل واو اجلمع: إن انضم عند وجود الواو  مَّ تدغم يف ياء املتكلم، وأشار بقوله: (وإن ما قبل واو ضُ
فتقول:  ن)  وْ فتحه،نَحو: (مصطفَ عىل  بقي  ـ  انفتح  بل  ـ  ينضم  مل  فإن  الياء،  لتسلم  ياء  قلبها  عند  كرسه  جيب 
ا كاملثنى واملقصور ال تقلب ألفه ياء بل تسلم،  ا سلِّم) إىل أن ما كان آخره ألفً (مصطفي)، وأشار بقوله: (وألفً

.( اي) و(عصايَ الَمَ فتقول: (غَ
.( ّ يصَ وأشار بقوله: (ويف املقصور) إىل أن هذيالً تقلب ألف املقصور خاصة ، فتقول: (عَ

المِي). يَ وغُ مِ الَ  وأما ما عدا هذه األربعة فيجوز يف الياء معه الفتح والتسكني،  فتقول: (غُ
* * *

ومعناه :أن هؤالء األوالد سبقوا ما أرغب فيه هلم وأحرص عليه وهو  الكامل،  من  وهو  لي،  ذَ الهُ ذؤيب  أليب  البيت   (١)
بقاؤهم.

اإلعراب :سبقوا: فعل وفاعل، هوي: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة عىل األلف املنقلبة ياء منع من ظهورها التعذر، وياء 
املتكلم مضاف إليه، وأعنقوا: فعل وفاعل، هلواهم: اجلار واملجرور متعلق بـ(أعنقوا)، وهم مضاف إليه، فتخرموا: فعل ماض 
مبني للمجهول، وواو اجلامعة نائب فاعل، لكل: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، جنب: مضاف إليه، مرصع: مبتدأ 

مؤخر.
) حيث قلب ألف املقصور ياء ثم أدغمها يف ياء املتكلم، وأصله هواي. الشاهد فيه: (هويَّ
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١٥ـ اذكر أحوال قبل وبعد مع التمثيل.
١٦ـ متى خترج لد عن الظرفية؟

١٧ـ قدر املحذوف فيام يأتى، مبينًا نوعه، ومد توافقه مع القواعد النحوية.
 ـ  نث º « ¼ ½ مث(سورة البقرة . اآلية: ٩٣).
نارا بالليـــل  توقـــد  ونـــار  امرأ حتســـبني  امـــرئ  ***أكل  ـ   

ـ  قطع اهللا يد ورجل من قاهلا.
١٨ـ فيام يأيت فصل بني املضاف واملضاف إليه، وضح ذلك عىل ضوء ما درست .

نث ¢ £   ¤ ¥ ¦ § ¨    © مث(سورة 
األنعام . اآلية: ١٣٧) عىل قراءة نصب أوالد ـ هل أنتم تاركو يل صاحبي؟

١٩ـ بني ما حيدث من تغيريات يف املقصور واملنقوص، عند إضافتهام إىل ياء املتكلم.

***
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إعامل املصدر
(١) أَلْ عَ  مَ أَوْ  ا،  دً َرَّ جمُ اوْ  ا،  افً ضَ مُ ل الْعَمَ يف  قْ  ِ أَحلْ رَ  دَ املْصْ لِهِ  ***بِفعْ (ص) 
(٢) لْ مَ عَ درٍ  صْ مَ مِ  سْ الِ وَ هُ  َلَّ حمَ ُلّْ ) أو(ما) حيَ (أَنْ عَ لٌ مَ اَن فِعْ ***إِن كَ

  

(ش): يعمل املصدر عمل الفعل يف موضعني:
مناب  لنيابته  ا)؛  بً ْ بـ(رضَ منصوب  ا  فزيدً ا)؛  دً يْ زَ ا  بً ْ (رضَ نحو:  الفعل،  مناب  نائبًا  يكون  أن  أحدمها: 

)، وقد تقدم ذلك يف باب املصدر. بْ ِ )، وفيه ضمري مسترت مرفوع به كام يف (اَرضْ بْ ِ (ارضْ
فيقدر  الفصل،  هبذا  املراد  وهو  والفعل،  بام  (أو)  والفعل  بأن  ا  مقدرً املصدر  يكون  أن  الثاين:  واملوضع 
ا) والتقدير: من أن رضبت  ـ  أو غدً سِ اـ  أَمْ بكَ زيدً ْ نْ رضَ بِتُ مِ جِ بـ(أن) إذا أريد امليض أو االستقبال، نحو: (عَ
ا اآلن).  دً بكَ زيْ ْ بْتُ مِن رضَ اـ  ويقدر بـ(ما) إذا أريد به احلال، نحو: (عجِ ا غدً ا أمس، أو من أن ترضب زيدً زيدً

والتقدير ـ مما ترضب زيدا اآلن.
ا عن اإلضافة  ا) وجمردً يدً بْكَ زَ نْ رضَ ا، نحو: (عجبتُ مِ وهذا املصدر املقدر يعمل يف ثالثة أحوال: مضافً

ا. بِ زيدً ا، وحمىل باأللف والالم، نحو:عجبت من الرضَّ يدً (وأل) وهو املنون، نحو: عجبتُ من رضبٍ زَ
وإعامل املضاف أكثر من إعامل املنون، وإعامل املنون أكثر من إعامل املحىل بـ(أل)، وهلذا بدأ املصنف بذكر 

املضاف، ثم املجرد، ثم املحىل.
وقول  بإطعام،  منصوب  فيتيامً   .(٣)Z§    ¥  ¤   £  ¢   ¡  ے[ تعاىل:  قوله  املنون  إعامل  ومن 

الشاعر:

(١) بفعله: جار وجمرور متعلق بـ(أحلق)، وفعل مضاف، واهلاء مضاف إليه، املصدر: مفعول به تقدم عىل عامله وهو أحلق، 
ا: حال من  ا تقديره: أنت، يف العمل: جار وجمرور متعلق بـ(أحلق)، مضافً أحلق: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبً

ا. ا، أو مع أل: معطوفان عىل احلال الذي هو قوله :مضافً املصدر، أو جمردً
(٢)  إن: حرف رشط، كان: فعل ماض ناقص فعل الرشط، فعل: اسم كان مرفوع، مع ظرف متعلق بمحذوف نعت لفعل، 
ومع مضاف، أن: قصد لفظه مضاف إليه، أو: حرف عطف، ما: معطوف عىل أن، حيل: فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت 
ا تقديره: هو يعود إىل فعل الذي هو اسم كان، واجلملة يف حمل نصب خرب كان، حمله :منصوب عىل الظرفية املكانية وحمل  جوازً
مضاف واهلاء العائد عىل املصدر مضاف إليه، والسم: الواو لالستئناف، السم جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، 

واسم: مضاف، مصدر: مضاف إليه، عمل: مبتدأ مؤخر. 
(٣) سورة البلد . اآلية: ١٤
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 ملَ الفعل، واملراد باسم املصدر: ما ساو وأشار بقوله: (والسم مصدر عمل) إىل أن اسم املصدر، قد يعمل عَ
ا من بعض ما يف فعله دون تعويض؛ كعطاء؛ فإنه مساو  املصدر يف الداللة عىل معناه، وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرً
ا، ومل يعوض عنها يشء.  إلعطاء معنى وخمالف له بخلوه من اهلمزة املوجودة يف فعله، وهو خال منها لفظا وتقديرً
ا؛ فإنه ال يكون اسم مصدر، بل يكون  واحرتز بذلك مما خال من بعض ما يف فعله لفظا ومل خيل منه تقديرً
)، وقد خال من األلف التي قبل التاء يف الفعل، ولكن خال  اتَلَ ) فإنه مصدر (قَ ا، وذلك، نحو: (قِتَالٍ مصدرً
ا) لكن  ، وضارب ضريابً منها لفظا ومل خيل منها تقديرا، ولذلك نُطِقَ هبا  يف بعض املواضع، نحو: (قاتل قيتاالً

انقلبت األلف ياء؛ لكرس ما قبلها.
فإنه  يشء،  عنه  عوض  ولكن  ا  وتقديرً لفظا  فعله  يف  ما  بعض  من  خال  مما  تعويض)  بقوله (دون  واحرتز 
) وقد خال من الواو يف فعله لفظا  دَ عَ ال يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو: عدة؛ فإنه مصدر (وَ

ا، ولكن عوض عنها التاء. وتقديرً
وزعم ابن املصنف أن عطاء مصدر، وأن مهزته حذفت ختفيفا ،وهو خالف ما رصح به غريه من النحويني.

ومن إعامل اسم املصدر قوله:
ــا(١) تاَعَ طَائِك املِائةَ الرِّ ــدَ عَ عْ وبَ نِّي تِ عَ دِّ املَوْ ـــد رَ ا بَعْ ــرً ــفْ ***أَكُ

)، فامرأته منصوب بقبلة. هُ الوضوءُ رأَتَ لِ امْ جُ بْلةِ الرَّ فاملائة منصوب بعطائك، ومنه حديث املوطأ: (منْ قُ
وقوله:

ا(٢) يَرسَّ مُ إالَّ  اآلمالِ  نَ  مِ ا  عسريً ِدْ ْ جيَ ءَ ملَ القِ املْرَ نُ اخلَ وْ ح عَ ا صَ ***إذَ

(١) البيت للقطامي، وهو من بحر الوافر، ومعناه: أنا ال أجحد نعمتك عىل، وال أنكر صنيعك معي، وال يمكن أن أصنع ذلك 
بعد إذ منعت عني املوت، وأعطيتني مائة من خيار اإلبل.

ا، بعد: ظرف متعلق بمحذوف  ا مفعول مطلق لفعل حمذوف، أي أأكفر كفرً ا: اهلمزة لالستفهام اإلنكاري،  كفرً اإلعراب :أكفرً
صفة لكفرا، بعد مضاف، ورد: مضاف إليه، ورد مضاف، واملوت: مضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله، وقد حذف فاعله 
وأصله، ردك املوت، عني: جار وجمرور متعلق برد، وبعد: معطوف عىل الظرف السابق، وبعد: مضاف، وعطاء: مضاف إليه 
وعطاء مضاف والكاف مضاف إليه، من إضافة اسم املصدر إىل فاعله، املائة: مفعول به السم املصدر الذي هو عطاء الرتاعا: 

صفة  للامئة.
الشاهد فيه: (عطائك املائة) حيث أعمل اسم املصدر وهو قوله (عطاء) عمل الفعل، فنصب به املفعول به وهو قوله (املائة) 

بعد أن أضاف اسم املصدر لفاعله.
 . يرساً (٢) البيت من بحرالطويل ومعناه: إذا أعان اهللا املرء مل جيد شيئًا من آماله إال مُ

: فعل ماض، عون: فاعل وعون مضاف، واخلالق: مضاف  اإلعراب: إذا: ظرف للزمان املستقبل متضمن معنى الرشط، صحَّ
إليه من إضافة اسم املصدر إىل فاعله، املرء مفعول به السم املصدر، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جر بإضافة إذا إليها، 
ا: مفعول أول ليجد، من اآلمال: جار وجمرور متعلق  ا، عسريً مل: نافية، جيد: فعل مضارع جمزوم بلم والفاعل ضمري مسترت جوازً

ا: مفعول ثان ليجد. بعسري، إال أداة استثناء ملغاة، ميرسً
قوله:  وهو  به  املفعول  به  فنصب  الفعل  عون (عمل  قوله)  وهو  املصدر  اسم  أعمل  حيث  املرء)  اخلالق  فيه:  (عون  الشاهد 

(املرء).
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ے  نث| { ~   تعاىل:  قوله  منه  عِلَ  جُ وَ لبعضهم،  ا  خالفً بالرضورة،  ا  خمصوصً الثاين  هذا  وليس 
دَّ بأنهٌ يصريَّ املعنى: وهللا عىل مجيع الناس  رُ ) فاعال بحج، وَ نْ ¡   ¢ £ ¤ ¥ مث(١) فأعرب (مَ
) بدل من (الناس) والتقدير: وهللا عىل الناس مستَطيِعهم حجُّ  نْ مَ أن حيج البيت املستطيع ـ وليس كذلك (فَ

) مبتدأ ،واخلرب حمذوف، والتقدير: من استطاع  منهم فعليه ذلك. نْ البيت وقيل: (مَ
بِ اليومِ زيدٌ  ْ ا إىل الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب املفعول،  نحو: (عجبتُ من رضَ ويضاف املصدر أيضً

ا).  رً مْ عَ
[حكم تابع املجرور باملصدر]

(٢) سنْ لَّ فَحَ بَاعِ املَحَ ى يف االتْ اعَ رَ نْ ومَ رَّ  جُ ا  مَ تْبَعُ  يَ ا  مَ رَّ  ***وجُ (ص) 
ا حمال، فيجوز يف تابعه ـ من الصفة،  ا لفظًا، مرفوعً (ش) إذا أضيف املصدر إىل الفاعل ففاعله يكون جمرورً
الظريفِ  يدٍ  زَ بِ  ْ رشُ نْ  مِ بْتُ  جِ (عَ فتقول:  فريفع،  املحل  ومراعاة  فيجر،  اللفظ  مراعاة  ـ  وغريمها  والعطف، 

). ومن إتباعه عىل املحل قوله: والظريفُ
(٣) ــومُ ــهُ املْظْلُ قَّ ــبِ حَ ــبَ املُْعقِّ لَ طَ ـا ـهَ اجَ هَ احِ وَ وَ ر يف الرَّ َجَّ ***حتىَّ هتَ

) لكونه نعتا (للمعقب) عىل املحل. فرفع (املظلومُ

(١) سورة آل عمران . اآلية: ٩٧
ا تقديره: أنت، ما: اسم موصول مفعول به جلر، يتبع: فعل مضارع  (٢) اإلعراب: جر: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوبً
به  مفعول  موصول  اسم  ما:  املوصول،  صلة  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال  واجلملة  فاعل،  هو  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  وفيه 
ا تقديره: هو يعود إىل (ما)، واجلملة ال حمل هلا  ليتبع، جر: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازً
من اإلعراب صلة، ومن: اسم رشط مبتدأ، راعي: فعل ماض فعل الرشط، يف اإلتباع: جار وجمرور متعلق براعي، املحل: 
مفعول به لراعي، فحسن: الفاء لربط اجلواب بالرشط حسن خرب ملبتدأ حمذوف  تقديره: هو واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل 

جزم جواب الرشط، ومجلتا الرشط واجلواب يف حمل رفع خرب عن اسم الرشط الواقع مبتدأ.
ا وحشيًا، وهو من بحر الكامل، ومعناه: إن هذا احلامر الوحيش ـ قد عجل رواحه إىل املاء ـ  (٣) البيت للعامري يصف محارً

وقت اشتداد اهلاجرة، وأزعج األتان وطلبها إىل املاء ملحا مرة بعد مرة.
ا ، يف الرواح: جار وجمرور متعلق بـ(هتجر)، وهاجها:  ر: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت جوازً َجَّ اإلعراب: حتى: ابتدائية ، هتَ
الواو عاطفة، وهاج: فعل ماض، والفاعل  ضمري مسترت، واهلاء مفعول به، طلب: مفعول مطلق وطلب مضاف، واملعقب: 
مرفوع  ألنه  املحل؛  باعتبار  للمعقب  نعت  املظلوم:  لطلب،  به  مفعول  حق  حقه:  فاعله،  إىل  املصدر  إضافة  من  إليه  مضاف 

املحل؛ ألنه فاعل.
) (حيث أضاف املصدر وهو طلب إىل فاعله وهو  (املعقب)، ثم أتبع الفاعل بالنعت وهو  الشاهد فيه: (طلب املعقب.. املظلومُ

ا عىل املحل .  (املظلوم) وجاء به مرفوعً
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تدريبات
١ـ حول املصادر املؤولة فيام يأيت إىل مصادر رصحية، واملصادر الرصحية إىل مصادر مؤولة.

ـ يرسين أن فهمت الدرس ـ ساءين ما ترضب ابنك اآلن ـ   رسين نجاحك غدا إن شاء اهللا.
٢ـ ما الفرق بني املصدر واسم املصدر؟

٣ـ بني الشاهد النحوي يف البيتني اآلتيني:
ــا ــةَ الرتاعَ ــك املائ ــد عطائ وبع ــى ــوت عن ــد رد امل ا بع ــرً ***أَكف

الصياريف تنقاد  الدراهيم  نفي  ***تنفي يداها احلىص يف كل هاجرة

٤ـ اضبط ما حتته خط يف األمثلة اآلتية بالشكل، معلالً ملا تقول:
. دٌ رسرت من فهم حممد الكريم ـ عجبت من فهم النحوِ والرصفِ حممَّ

٥ ـ مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدة مع الضبط بالشكل :
 ( أ ) مصدر لفعل الزم.                           (ب) مصدر مضاف إىل مفعوله. 

(جـ) مصدر مضاف إىل فاعله.                ( د ) مصدر عامل مقرتن بـ (ال).
(هـ) مصدر لفعل متعدٍّ ملفعولني.           ( و ) مصدر لفعل متعدٍّ ملفعول واحد.

٦ـ أعرب ما حتته خط فيام يأتى : 
( أ ) قال تعاىل: نث t           s r q p o n مث   

                                                  (سورة البقرة. اآلية: ٢٠٠).

(ب) قال تعاىل: نث ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ¨ مث  
                         (سورة البقرة. اآلية: ٢٥١).

(جـ) قال تعاىل: نث h          g f مث  
(سورة الروم. اآلية: ٢٨).
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إعامل اسم الفاعل(١)
 (٢) لِ زِ عْ بِمَ يِّه  ضِ مُ نْ  عَ انَ  كَ إنْ  لِهِ اسمُ فاعلٍ يف الَعَملِ عْ فِ ***كَ (ص) 

ا عمل عمل فعله، من الرفع  ا، فإن كان جمردً ا بـ(أل)، أو جمردً (ش): ال خيلو اسم الفاعل من أن يكون معرفً
ا. دً ا اآلن أو غَ بٌ زيدً ، نحو: هذا ضارِ والنصب، إن كان مستقبالً أو حاالً

وإنام عمل جلريانه عىل الفعل الذي هو بمعناه، وهو املضارع، ومعنى جريانه عليه؛ أنه موافق له يف احلركات 
والسكنات؛ ملوافقة (ضارب) لـ (يرضب)؛ فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظًا ومعنى.

وإن كان بمعنى املايض مل يعمل؛ لعدم جريانه عىل الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى، ال لفظًا؛ 
الكسائي  وأجاز   ،( أمسِ زيدٍ  ضاربُ  (هذا  فتقول:  إضافته؛  جيب  بل   ( أمسِ ا  زيدً ضاربٌ  (هذا  تقول:  فال 
بـ(باسط)  منصوب  نث j i h  gمث(٣)، (فذراعيه)   تعاىل:  قوله  منه  وجعل  إعامله، 

جه غريه عىل أنه حكاية حالٍ ماضية. رَّ وهو ماض، وخَ
[رشط عمل اسم الفاعل]

ا(٤) ندً سْ ، أوْ مُ ةً فَ ا صِ يًا اوْ جَ أو نفْ ا ا اوْ حرفَ نِدَ َ استفهامً يلِ وَ ***وَ (ص) 
(ش): أشار هبذا البيت إىل أن اسم الفاعل ال يعمل إال إذا اعتمد عىل يشء قبله، كأن يقع بعد االستفهام 
ا) أو  دٌ عمرً يْ اربٌ زَ ) أو النفي، نحو: (ماَ ضَ ا جبالً ا) أو حرف النداء، نحو: (يا طالعً اربٌ زيدٌ عمرً نحو: (أضَ
ا) ويشمل هذين النوعني  ، نحو: (جاء زيدٌ راكبا فرسً ا) أو حاالً اربٍ زيدً لٍ ضَ يقع نعتا، نحو: (مررت بِرجُ
ا رفع الفاعل فقط، وإن  (١) اسم الفاعل: هو اسم مصوغ ملا وقع منه الفعل أو قام به، ومعنى عمله عمل فعله، أنه إن كان الزمً

ا رفع الفاعل ونصب املفعول به. كان متعديً
(٢) كفعله: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، وفعل مضاف والضمري مضاف إليه، اسم: مبتدأ مؤخر، اسم: مضاف، 
ا، إن: رشطية، كان: فعل ماض  فاعل: مضاف إليه، يف العمل: جار وجمرور متعلق بام تعلق به اجلار واملجرور الواقع خربً
ا تقديره: هو يعود إىل اسم فاعل، عن مضيه: جار وجمرور متعلق بقوله  ناقص، فعل الرشط واسمه ضمري مسترت فيه جوازً
معزل اآليت وميض مضاف والضمري مضاف إليه، بمعزل: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب كان وجواب الرشط حمذوف 

يِّه فهو كفعله يف العمل. ضِ يدل عليه سابق الكالم وتقدير الكالم :إن كان بمعزل عن مُ
(٣) سورة الكهف . اآلية: ١٨.

ا: مفعول به لويل، أو: حرف  (٤) وويل: فعل ماض والواو إما عاطفة أو تكون للحال، واجلملة يف حمل نصب حال، استفهامً
ا، أو جا: مقصور  عطف، حرف: معطوف  عىل استفهاما، ندا: مضاف إليه، أو: حرف عطف، نفيًا: معطوفة عىل استفهامً
للرضورة فعل ماض معطوف عىل ويل وفيه ضمري مسترت فاعل جاء، صفة: حال منصوب من فاعل جاء، أو: حرف عطف، 

مسندا: معطوف عىل قوله صفة.

رشح ابن عقيل





ـ   ۱۹۹  ـ 

[حكم عمل اسم الفاعل املقرتن بأل]
(١) ارتُيضِ دْ  قَ املُهُ  إِعْ ريهِ  غَ وَ ) فَفي املُيضِ ةَ (أَلْ لَ نْ صِ إنْ يكَ ***وَ (ص) 

موقع  حينئذ  لوقوعه  ؛  وحاالً  ، ومستقبالً ماضيًا،  عمل  والالم  لأللف  صلة  الفاعل  اسم  وقع  إذا  (ش) 
.( ا أو أمسِ ، أو غدً ا اآلنَ الفعل؛ إذ حق الصلة أن تكون مجلة فتقول: (هذا الضارب زيدً

هذا هو املشهور من قول النحويني. 
 ، ) أنه إذا وقع صلة ألل ال يعمل إال ماضيًا، وال يعمل مستقبالً اينِ مَّ وزعم مجاعة من النحويني منهم (الرُّ

. وال حاالً
ا، وأن املنصوب بعده منصوب بإضامر فعل، والعجب أن هذين املذهبني   وزعم بعضهم أنه ال يعمل مطلقً

ذكرمها املصنف يف التسهيل. 
 ، ومستقبالً  ماضيًا،  عمل:  والالم  لأللف  صلة  وقع  إذا  الفاعل  اسم  أن  رشحه  يف  الدين  بدرُ  ابنه  وزعم 

نِي: إذا كان صلة ألل.  عْ ا: ارتىض مجيع النحويني إعامله يَ ؛ باتفاق، وقال بعد هذا أَيضً وحاالً
[إعامل صيغ املبالغة]

(٢) يــلُ ــنْ فاعــلٍ بَدِ يف كثْــرةٍ عَ عُولُ ، او فَ ــالٌ عَ فْ ، اوْ مِ الٌ عَّ ***فَ  (ص) 
(٣) فعِلِ ا وَ ــلَّ ذَ ـعِـيـــلٍ قَ يف فَ وَ لِ مَ نْ عَ ـا لَه مِ ـقُّ مَ تَـحِ ـيَـسْ ***فَ        

؛ فيعمل عملَ الفعل عىل حد اسم الفاعل،  عِلٌ ، وفَ عِيلٌ عُول، وفَ فَ ، وَ الٌ عَ ، ومفْ الٌ (ش): يصاغ للكثرة: فعَّ
. عِلٍ عِيلِ أكثر من إعامل فَ عِلٍ ، وإعامل فَ ، وفَ عِيلٍ وإعامل الثالثة األول أكثر من إعامل فَ

ا تقديره: هو، صلة: خرب يكن وصلة  (١) إن: رشطية، يكن:  فعل مضارع ناقص فعل الرشط، واسمه ضمري مسترت جوازً
مضاف، أل: مضاف إليه مقصود لفظه، ففي امليض: الفاء واقعة يف جواب الرشط واجلار واملجرور متعلق بـ(ارتىض) اآليت 
يف آخر البيت، وغريه: الواو حرف عطف وغري معطوف عىل امليض، وغري مضاف، واهلاء: مضاف إليه، إعامله: إعامل مبتدأ، 
ا  وإعامل مضاف واهلاء مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، ارتىض: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً

تقديره: هو يعود إىل إعامل، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
: معطوف عليه، أو فعول: معطوف عىل مفعال، يف كثرة عن فاعل: جاران وجمروان متعلقان  (٢) فعال: مبتدأ، او مفعالُ

بقوله، بديل: اآليت، بديل: خرب املبتدأ.
ا تقديره: هو، ما: اسم موصول مفعول  (٣)  فيستحق: الفاء تفريعية، يستحق: فعل مضارع، والفاعل ضمري مسترت جوازً
به ليستحق، له :جار وجمرور متعلق بمحذوف صلة املوصول، من عمل: بيان ملا، ويف فعِيل: جار وجمرور متعلق بقوله، قَل: 

لَّ فعل ماض، ذا: اسم إشارة، فاعل، وفعل: معطوف عىل فعيل. اآليت، قَ

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۰۱  ـ 

ومن إعامل فَعِل ما أنشده سيبويه:
(١) ارِ ــدَ ــنَ األَقْ ــهُ مِ يَ نْجِ ــسَ مُ الَي مَ ــنٌ ا الَ تَضــريُ وآمِ رٌ أُمــورً ــذِ ***حَ

وقوله:
يد(٢) ــدِ ا فَ يْـنِ هلََ لَ مِ ـاشُ الكِرْ ـحَ جِ يضِ ـــرْ ـــونَ عِ قُ ـزِ ُمْ مَ ***أَتَاينِ أَهنَّ

زق). ا) منصوب بـ(حذر)، و(عريض) منصوب بـ(مَ فـ(أمورً
[عمل اسم الفاعل املثنى واجلمع]

(٣) لْ مِ يْثُامَ عَ وطِ حَ ُ الرشُّ مِ وَ كْ يف احلْ عِلْ هَ جُ دِ مثْلَ ـرَ  املُفْ وَ ـا سِ مَ ***وَ  (ص) 
ـ  ابِ  َّ والرضُّ ـ  اربِِنيَ  والضَّ اربَتنيْ  والضَّ ـ  اربنيْ  نحو:(الضَّ واملجموع،  املثنى  هو  املفرد   سو ما  (ش): 
) فحكمها حكم املفرد يف العمل وسائر ما تقدم ذكره من الرشوط، فتقول: (هذان  بَاتِ ارِ اربِ ـ والضَّ وَ والضَّ

ا)، وكذا الباقي، ومنه قوله: ا، وهؤالء القاتلون بكرً الضاربان زيدً
(١) البيت ألبان الالحقي، وهو من بحر الكامل، ومعناه: أن هذا الشخص يكثر احلذر واخلوف من األمور التي ليس فيها 

رضر ويأمن مما ال ينجيه من القضاء والقدر. 
ا: مفعول به حلذر، ال: نافيه ، تضري:   اإلعراب: حذر: خرب مبتدأ حمذوف تقديره: هو حذر، ويف حذر ضمري مسترت فاعل، أمورً
 : ا، وآمنٌ ا  تقديره: هي يعود إىل أمور فاعل تضري، واجلملة يف حمل نصب صفة لـ: أمورً فعل مضارع وفيه ضمري مسترت جوازً
معطوف عىل حذر وفيه ضمري مسترت فاعله، ما:  اسم موصول مفعول به آلمن، ليس: فعل ماض ناقص، واسمه ضمري مسترت 
فيه، منجي: خرب ليس ومنجي مضاف، واهلاء: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، من األقدار: جار وجمرور متعلق 

بـ(منج)، ومجلة ليس واسمها وخربها ال حمل هلا صلة املوصول.
ا. ا) حيث أعمل قوله حذر ـ وهو من صيغ املبالغة ـ عمل الفعل فنصب به املفعول وهو قوله أمورً الشاهد فيه: (حذر أمورً

(٢) البيت لزيد اخليل، وهو من بحر الوافر، ومعناه: بلغني أن هؤالء الناس أكثروا من متزيق عريض والنيل منه بالطعن، وهم 
عندي بمنزلة اجلحاش التي ترد هذا املاء وهي تصوت وتصيح فال أهتم هبم.

اإلعراب: أتاين: أتى فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به، أهنم: أَن: حرف توكيد ونصب والضمري اسمها، مزقون: 
خرب أن وأن ما دخلت عليه يف تأويل مصدر فاعل أتى، عريض: مفعول به ملزقون ومضاف إليه، جحاش: خرب ملبتدأ حمذوف، 
مبتدأ  فديد:  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  وجمرور   جار  هلا:  إليه،  مضاف  والكرملني:  مضاف،  وجحاش  جحاش،  هم  أي 

مؤخر. واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال من جحاش الكرملني.
الشاهد فيه: (مزقون عريض) حيث عمل مزقون وهو مجع مزق الذي هو صيغة مبالغة إعامل الفعل فنصب به املفعول وهو 

قوله عريض.
(٣) ما: اسم موصول مبتدأ، سو: ظرف متعلق بمحذوف صلة املوصول. سو مضاف ، املفرد: مضاف إليه، مثله :مثل 
مفعول ثان جلعل مقدم عليه، جعل: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت وهو املفعول األول، واجلملة 
احلكم  بالواو عىل  بجعل، والرشوط: معطوف  متعلق  احلكم :جار وجمرور  املبتدأ، يف  رفع خرب  من جعل ومفعوليه يف حمل 

، حيث: ظرف متعلق بجعل ، ما: زائدة ،عمل: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت واجلملة يف حمل جر بإضافة حيث إليها.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۰۳  ـ 

[حكم تابع اسم الفاعل املجرور باإلضافة]
 (ص) 

(١) َضْ هنَ نْ  مَ وماالً  جاهٍ  بْتَغِى  مُ كَ فَضْ ي انْخَ ابعَ الذَِّ ب تَ رْ أَوِ انْصِ رُ ***واجْ

و  رٍ مَ عَ دٍ وَ يْ ، نحو: هذا ضاربُ زَ ، والنصبُ (ش) جيوز يف تابع معمول اسم الفاعل املجرور باإلضافة: اجلرُّ
ا) أو مراعاة  ا ؛ فاجلر مراعاة للفظ، والنصب عىل إضامر فعلـ  وهو الصحيحـ  والتقدير: (ويرضب عمرً وعمرً

ملحل املخفوض، وهو املشهور، وقد روي بالوجهني قوله:
ا(٢) اهلََ فَ أطْ ا  يْنَهَ بَ ي  جِّ تُزَ ا  وذً عُ ا هَ بْدَ وعَ انِ  جَ اهلِ املائةِ  بُ  اهِ ***الوَ

ه، وقال اآلخر: بْدِ وجرّ بنصب عَ
(٣) اقِ ـرَ ـخْ نِ بن مِ ـوْ اعَ بٍّ أَخَ بْدَ رَ أو عَ ــتِنَا ــاجَ لْ أنتَ باعِثُ دِينارٍ حلَِ ***هَ

بّ . بد رَ ) عطفا عىل حمل (دينار) أو عىل إضامر فعل، والتقدير: أَو تبعث عَ بْدَ بنصب (عَ

ا تقديره: أنت، أو: حرف عطف، انصب: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت  (١) اجرر: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبً
. وتابع مضاف، الذي: اسم موصول مضاف إليه،  ا تقديره: أنت، تابع: تنازعه الفعالن قبله وكل منهام يطلبه مفعوالً وجوبً
ا تقديره: هو يعود إىل الذي، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول. كمبتغي:  انخفض: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت جوازً
جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: وذلك كائن، جاه: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، 
وماال: الواو عاطفة ماال معطوف عىل جاه مع مراعاة حمله ولذلك نصبه ، من: اسم موصول فاعل مبتغي، هنض: فعل ماض 

وفاعله مسترت تقديره: هو ومجلة هنض صلة من. 
ا بأنه هيب املائة من النوق البيض مع أوالدها ورعاهتا. (٢) البيت من الكامل، وفيه: يصف شخصً

اإلعراب: الواهب: خرب ملبتدأ حمذوف أي هو الواهب، املائة: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، اهلجان: صفة 
للامئة أو مضاف إليه، وعبدها: يرو بالنصب وباجلر فأَما اجلر فعىل العطف عىل لفظ مائة، وأما النصب فعىل العطف عىل حمله 
ا: نعت للامئة عىل املحل تزجي: فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمري مسترت بني ظرف متعلق بـ(تزجي)،  وذً أو بإضامر عامل، عُ

وهو مضاف واهلا: مضاف إليه، أطفال: مفعول به لتزجي، وهو مضاف واهلاء مضاف إليه.
الشاهد فيه: (وعبدها) حيث جيوز جره مراعاة للفظ،  والنصب مراعاة للمحل.

ا أو الرجل اآلخر املسمى بعبد رب الذي  (٣) البيت من البسيط، ومعناه: هل أنت مرسل ألجل حاجتنا الرجل املسمى دينارً
هو أخو عون بن خمراق. 

اإلعراب: هل: حرف استفهام، أنت مبتدأ، باعث: خرب املبتدأ، باعث مضاف ودينار مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل 
مفعوله، حلاجتنا: اجلار واملجرور متعلق بباعث، وحاجة: مضاف، ونا :مضاف إليه، أو: حرف عطف، عبد: يرو بالنصب 
، وجيوز أن تقدره  عىل أنه معطوف عىل دينار باعتبار حمله، أو عىل أنه معمول لعامل مقدر، وهذا العامل جيوز أن تقدره فعالً
ا منونًا، أي :تبعث عبد رب، أَو باعثا عبد رب، وعبد مضاف ورب: مضاف إليه، أخا: صفة لعبد، وأخا مضاف وعون:  وصفً

مضاف إليه، ابن: صفة لعون وابن مضاف وخمراق: مضاف إليه. 
الشاهد فيه : (أو عبد رب) حيث عطف بالنصب عىل حمل ما أضيف إليه اسم الفاعل، وجيوز اجلر بالعطف عىل اللفظ.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۰٥  ـ 

الصفة املشبهة باسم الفاعل

أهداف الدرس:
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

حيدد املقصود بالصفة املشبهة باسم الفاعل.ـ ١
حيدد املقصود بالصفة.ـ ٢
يوضح عالمة الصفة املشبهة باسم الفاعل.ـ ٣
يتعرف كيفية صوغ الصفة املشبهة من الفعل الثالثي.ـ ٤
حيدد أوجه اإلعراب اجلائزة يف معمول الصفة املشبهة يف األمثلة.ـ ٥
يستخرج صفة مشبهة يف األمثلة.ـ ٦
حيدد أحوال معمول الصفة املشبهة باسم الفاعل.ـ ٧
يُمثل للصفة املشبهة باسم الفاعل.ـ ٨
يستخرج صفة مشبهة عاملة.ـ ٩
يستخرج صفة مشبهة يمتنع عملها.ـ ١٠
يقبل عىل دراسة اسم الفاعل.ـ ١١
يقبل عىل دراسة صيغ املبالغة.ـ ١٢
يستشعر أمهية إعامل الصفة املشبهة باسم الفاعل.ـ ١٣
حيرص عىل دراسة القواعد النحوية.ـ ١٤
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[عمل الصفة الصفة املشبهة]
(١) اَ دّ  قد حُ دِّ الَّذِ ىلَ احلَ هلا، عَ  املُعَدَّ لِ  اعِ فَ اسمِ  ملُ  عَ ***وَ (ص) 

ه،  جَ نٌ الوْ سَ ،(٢) نحو: زيدٌ حَ ي، وهو الرفعُ والنصبُ (ش) أي: يثبت هلذه الصفة عمل اسم الفاعل املتعدِّ
هَ منصوب عىل التشبيه باملفعول به؛ ألن حسنًا شبيه بضاربٍ  ففي (حسن) ضمري مرفوع هو الفاعل، والوجْ

فعمل عمله.
وأشار بقوله: (عىل احلد الذي قد حدا) إىل أن الصفة املشبهة تعمل عىل احلد الذي سبق يف اسم الفاعل، 

وهو: أنه البد من اعتامدها، كام أنه البد من اعتامده(٣).
[الفرق بني الصفة املشبهة واسم الفاعل يف العمل]

(٤) بْ جَ يَّـةٍ وَ ـبَـبـِ ا سَ هُ ذَ نُ ـوْ كَ وَ ْتَنبْ لُ فِيهِ جمُ مَ ا تَعْ ـبْقُ مَ سَ ***وَ (ص) 
ا يف العمل عن اسم الفاعل قرصت عنه؛ فلم جيز تقديم معموهلا عليها،  (ش) ملا كانت الصفة املشبهة فرعً
. ومل تعمل إال يف سببي،  ا ضاربٌ ن كام تقول: زيدٌ عمرً سَ هَ حَ جْ كام جاز يف اسم الفاعل؛ فال تقول: زيد الْوَ
السببي  يف  يعمل  الفاعل  واسم  ا،  عمرً سنٌ  حَ زيدٌ  تقول:  فال  أجنبي،  يف  تعمل  وال   ، هُ هَ وجْ حسنٌ  زيد  نحو: 

ا) . ه ـ وضاربٌ عمرً بٌ غالمَ ارِ واألجنبي، نحو: (زيدٌ ضَ

(١) عمل: مبتدأ وعمل مضاف، اسم: مضاف إليه، واسم مضاف، فاعل: مضاف إليه وفاعل مضاف، املعد: مضاف إليه 
عىل تقدير موصوف حمذوف، وأصل الكالم من اسم فاعل الفعل املعد، هلا :جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، عىل 
احلد: متعلق بمحذوف حال من الضمري املستكن يف اجلار واملجرور الواقع خربا، الذي :نعت للحد، واجلملة من، قد حدا: 

ونائب الفاعل املسترت فيه ال حمل هلا صلة الذي .
(٢) الحظ أن الصفة املشبهة ال تعمل النصب كام يعمل اسم الفاعل؛ ألهنا ال تصاغ إال من الفعل الالزم، ولذلك ليس حلدثها 
ا بعد الدال عىل  ا واقعً من يقع عليه، ولكن النحاة جعلوا املنصوب بعدها: إما متييزا، أو مشبها باملفعول به، يف كونه منصوبً

احلدث ومرفوعه. 
(٣)  أي يعتمد عىل استفهام، أو نفي، أو نداء، أو حال، أو مسند.

(٤) سبق: مبتدأ وسبق مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، واجلملة من الفعل تعمل: وفاعله املسترت ال حمل له صلة، فيه: 
جار وجمرور متعلق بتعمل، جمتنب: خرب املبتدأ، كونه: كون مبتدأ وهو مضاف واهلاء مضاف إليه من إضافة املصدر الناقص 
إىل اسمه، ذا: خرب الكون الناقص، ذا مضاف، سببية: مضاف إليه، وجب: فعل ماض والفاعل مسترت واجلملة يف حمل رفع 

خرب املبتدأ.
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ـ   ۲۰۹  ـ 

وهذه اثنتا عرشة مسألة، واملعمول يف كل واحدة من هذه املسائل املذكورة : إما أن يرفع، أو ينصب، أو جير 
فيتحصل حينئذ ست وثالثون صورة.

وإىل هذا أشار بقوله: (فارفع هبا) أي : بالصفة املشبهة، وانصب وجر مع (أل) أي: إذا كانت الصفة بـ(أل)، 
نحو: (احلسن) و(دون أل) أي: إذا كانت الصفة بغري أل، نحو: (حسن)ـ  (مصحوب أل) املعمول املصاحب لـ 
ا  ا) أي واملعمول املتصل هبا أي: بالصفة إذا كان املعمول مضافً ا أو جمردً (أل) نحو: (الوجه) (وما اتصل هبا، مضافً
ا): املعمول املضاف إىل ما فيه (أل) نحو:  ا من األلف والالم واإلضافة، ويدخل حتت قوله: (مضافً أو جمردً
(وجه األب)، واملضاف إىل ضمري املوصوف، نحو: (وجهه)، واملضاف إىل ما أضيف إىل ضمري املوصوف، 

) واملضاف إىل املجرد من (أل) دون اإلضافة، نحو: وجه أب. هِ نحو: (وجه غالمِ
وأشار بقوله: (وال جتررْ هبا مع أل ـ إىل آخره) إىل أن هذه املسائل ليست كلها عىل اجلواز، بل يمتنع منها ـ 

إذا كانت الصفة بأل ـ أربع مسائل:
. ( هِ هِ جْ األوىل: جر املعمول املضاف إىل ضمري املوصوف، نحو: (احلسنُ وَ

 .( هِ الَمِ هِ غُ جْ الثانية: جر املعمول املضاف إىل ما أضيف إىل ضمري املوصوف، نحو: (احلسنُ وَ
. ( هِ أَبٍ جْ ) دون اإلضافة، نحو: (احلسنُ وَ الثالثة: جر املعمول املضاف إىل املجرد من (أَلْ

 .( هٍ الرابعة: جر املعمول املجرد من (أل) واإلضافة، نحو: (احلسن وجْ
فمعنى كالمه (وال جترر هبا) أي: بالصفة املشبهة، إذا كانت الصفة مع (أل)، اسامً خال من (أل)، أو خال 

من اإلضافة ملا فيه (أل)، وذلك كاملسائل األربع(١) .
، وكام جيوز  هِ األبِ وما مل خيل من ذلك ـ جيوز جره كام جيوز رفعه ونصبه؛ كاحلسنِ الوجهِ ـ واحلسن وجْ

جرُّ املعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغري بـ (أل) عىل كل حال.
* * *

(١) والسبب يف عدم جواز جر معمول الصفة املشبهة يف املسائل األربع ـ أن الصفة مقرتنة بـ(أل) واملضاف إليه خالٍ منها. 
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١٣ـ أعرب ما حتته خط فيام يأيت: 
      أفاهم حممد درسه؟ ـ أحممود عيل؟ ـ حممد فهام درسه .

١٤ـ ما الفرق بني الصفة املشبهة، واسم الفاعل؟
١٥ـ حممد معطىً أبوه هدية.

 مل أعرب االسم التايل السم املفعول نائب فاعل يف املثال السابق، ومل يعرب مفعوالً به؟
١٦ـ حممد كريم اخلصال ـ عىلٌّ اللبن شارب ـ حممد الوجه حسن ـ خالد ضارب اللص.

األمثلة السابقة بعضها صحيح وبعضها خطأ، بني ذلك معلالً ملا تقول.
١٧ـ رسرت من الرجل احلسن وجهه ـ رسرت من رجل حسن وجهه:

اذكر أوجه اإلعراب اجلائزة يف معمول الصفة املشبهة يف املثالني السابقني.
١٨ـ اجعل اسم الفاعل ىف اجلمل اآلتية ناصبًا املفعول به ، وغري ما يلزم مع الضبظ بالشكل : 

 ( أ ) أنتم احلافظو األمانة.   (ب) أنتام مكرما أبيكام.      (جـ) يا فاعل اخلري أقبل.
١٩ـ حول صيغة اسم الفاعل فيام يأتى إىل صيغة مبالغة: 

ا صوته.   ( أ ) هل عارف أخوك قدر العامل؟  (ب) خيطب اإلمام بني الناس رافعً
ا املظلوم أقبل . (جـ) احلق قاطع سيفه الباطل .        ( د ) يا نارصً

ا املعروف مذموم. (هـ) ال شاكرً
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[صيغتا التعجب وإعراهبام وآراء العلامء فيهام]
ورٍ بِبَا(١) ْرُ بْلَ جمَ ) قَ عِلْ ئْ بـ (أَفْ أَوْ جِ بَا تَعَجُّ (ما)  دَ  عْ بَ انْطِقْ  لَ  عَ ***بأفْ (ص) 
هبام)(٢) قْ  دِ أصْ وَ ينا،  لِيلَ خَ ىف  أوْ ا : كـ (مَ ــهُ بَنَّ ــلَ انْصِ عَ ــوَ أَفْ تِلْ ***وَ

عِلْ به) وإليهام أشار املصنف بالبيت األول أي:  )، والثانية (أَفْ هُ لَ عَ  (ش) للتعجب صيغتان: إحدامها (ما أَفْ
يْنَا، أو جئ بأفعل قبل جمرور ببا، نحو:  لِيلَ ىف خَ ا، وما أَوْ انطق بأفْعل بعد (ما) للتعجب، نحو: ما أحسن زيدً

. ِامَ قْ هبِ دِ أَصْ ، وَ يْنِ دَ يْ سنْ بالزَّ أَحْ
(ما)  عىل  عائد  مسترت  ضمري  فاعله  ماض،  لٌ  فِعْ  :( نَ سَ و(أحْ سيبويه،  عند  تامة(٣)  نكرة  وهي  مبتدأ  فام:   
ا) أي :جعله حسنا، وكذلك (ما  نَ زيدً سَ ء أَحْ ا: مفعول أحسن، واجلملة خرب عن (ما) والتقدير: (يشَ وزيدً

أوىف خليلينا).
عِلْ ففعل أمر(٤) ومعناه التعجب ال األمـر، وفاعله املجرور بالباء، والباء زائدة.  وأما أفْ

لَ بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء املتكلم، نحو: (ما أفقرين إىل عفو اهللا).  واستدل عىل فعلية أفعَ
) بدخول نون التوكيد عليه يف قوله: عِلْ وعىل فعلية (أفَ

يا(٥) رِ أَحْ وَ رٍ  قْ فَ طُولِ  من  بِه  رِ  أَحْ فَ ةً مَ يْ َ بى رصُ ضْ نْ بَعْد غَ لٍ مِ ستَبدِ ***ومُ

ا تقديره: أنت، بعد: ظرف متعلق  (١) بأفعل: جار وجمرور متعلق بـ(انطق)، انطق: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبً
بانطق وبعد مضاف، ما: مضاف إليه، تعجبا: مفعول ألجله، أو: حال من الضمري املسترت يف انطق عىل التأويل باملشتق، أي: 
انطق متعجبا، أو عاطفة، جئ: فعل أمر معطوف عىل انطق، بأفعل: جار وجمرور متعلق بجيء، قبل: ظرف متعلق بـ (جئ) 

وقبل مضاف، جمرور: مضاف إليه، ببا :جار وجمرور متعلق بمجرور.
(٢) تلو: مفعول لفعل حمذوف يفرسه املذكور بعده أي انصب تلو ـ وتلو مضاف، أفعل: مضاف إليه قصد لفظه، انصبنه: 
انصب فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره: أنت، والنون للتوكيد واهلاء مفعول به، كام: الكاف جارة لقول حمذوف، ما: 
ا تقديره: هو يعود إىل ما، وخليلينا: خلييل مفعول ألويف منصوب بالياء  تعجبيَّة مبتدأ، أوىف: فعل ماض والفاعل مسترت وجوبً
وهو مضاف ونا مضاف إليه، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، وأصدق: فعل ماض جاء عىل صورة األمر، 

هبام: الباء زائدة، والضمري فاعل أصدق.
(٣) النكرة التامة هي التي ال حتتاج إىل ما بعدها ليكون صفة، أما النكرة الناقصة فهي التي حتتاج إىل ما بعدها ليكون صفة ، 

واملعرفة الناقصة هي اسم املوصول ألنه حيتاج إىل ما بعده ليكون صلة .
ا فاعله، وأصل الكالم: أحسن  (٤) املشهور عند البرصيني أهنا فعل ماض جاء عىل صورة األمر، واملجرور بالباء الزائدة وجوبً

زيدٌ أي صار ذا حسن، ثم أرادوا أن يدلوا به عىل إنشاء التعجب فحولوا الفعل إىل صورة األمر.
(٥) والبيت من بحر الطويل، ومعناه: ورب شخص استبدل مائة من اإلبل، أي: تركها وأخذ بدهلا قطعة قليلة تزيد عىل عرشة 

إىل ثالثني، ما أجدره بالفقر الطويل، وما أحقه. 
. والفاعل ضمري مسترت، من بعد جار وجمرور متعلق بمستبدل،  ا لوقوعه بعد واو ربّ اإلعراب: مستبدل: مبتدأ مرفوع تقديرً
: فعل أمر معناه التعجب، به: الباء: زائدة والضمري=  رِ وبعد مضاف، وغضبي: مضاف إليه، رصيمة: مفعول به ملستبدل، فأحْ
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  Ø × التقدير: وما كان أصربها! فحذف الضمري وهو مفعول (أفْعَل)، ومثال الثاين: قوله تعاىل: نث
Ù   مث(١) التقدير: (واهللا أعلم): وأبرص هبم، فحذف (هبم) لداللة ما قبله عليه، وقول الشاعر:

(٢) رِ دِ أَجْ ا فَ مً وْ نِ يَ تَغْ سْ إنْ يَ ا، وَ يدً محَ ا هَ قَ لْ يَ ـنيّةَ  الْـمَ لْقَ  يَ إنْ  لكَ  ذَ ***فَ

ثْله، وهو شاذ. ا عىل أفِعل مِ أي: فأجدر به، حذف املتعجب منه بعد أفْعِل وإن مل يكن معطوفً
[حكم صيغتي التعجب من حيث اجلمود والترصف]

(٣) تِامَ ــمٍ حُ كْ فٍ بِحُ ُّ ــرصَ نْــعُ تَ مَ ا مَ ا لَزِ مً ِ قِدْ ــنيْ لَ عْ يف كِال الْفِ ***وَ  (ص) 
ُ املايض، وال  ريْ لَ غَ عَ  (ش) ال يترصف فعال التعجب، بل يلزم كل منهام طريقة واحدة؛ فال يستعمل من أَفْ

عِلْ غري األمر، قال املصنف: وهذا مما ال خالف فيه. من أَفْ
* * *

=وخربه يف حمل نصب حال من أم عمرو؛ ألن أر هنا برصية فال حتتاج ملفعول ثان، بكاء: مفعول ألجله، عىل عمرو جار 
ا يعود عىل ما التعجبية،  وجمرور متعلق ببكاء، وما: تعجبية مبتدأ كان: زائدة، أَصربا: فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت وجوبً

واملفعول حمذوف، أي: أصربها، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو ما التعجبية.
الشاهد فيه: (ما كان أصربا) حيث حذف املتعجب منه وهو الضمري املنصوب الذي يقع مفعوالً به لفعل التعجب.

(١) سورة مريم . اآلية: ٣٨.
(٢) البيت لعروة بن الورد، وهو من بحر الطويل، ومعناه: هذا املوصوف بالفقر إذا صادف املوت صادفه حممودا، وإن يستغن 

يوما فام أحقه بالغنى.
 اإلعراب: فذلك: اسم اإلشارة مبتدأ، والكاف حرف خطاب. إن: رشطية، يلق: فعل مضارع فعل الرشط، والفاعل ضمري 
مسترت، املنية: مفعول به لـ (يلق)، يلقها: يلق فعل مضارع جواب الرشط والفاعل ضمري مسترت، وها: مفعول به عائد عىل 
ا: حال من فاعل يلقها، فأجدر: الفاء: واقعة يف جواب الرشط الثاين، وأجدر فعل ماض جاء  املنية، واجلملة خرب املبتدأ، محيدً

عىل صورة األمر، وحرك للروي، وفاعله حمذوف أي به.  
الشاهد فيه: (فأجدر) حيث حذف املتعجب منه وهو فاعل أجدر.

(٣) يف كال: جار وجمرور متعلق بقوله: لزما، وكال مضاف، والفعلني: مضاف إليه، قدما: ظرف متعلق بلزم، لزما: فعل 
: مضاف إليه، بحكم: جار وجمرور متعلق بلزم واجلملة من،  فٍ ماض واأللف لإلطالق، منع: فاعل لزم ومنع مضاف، وترصُّ

حتام: ونائب الفاعل املسترت فيه يف حمل جر صفة حلكم.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۱۷  ـ 

وقوله:
 (١) ِ ِ ربْ لكِنْ الَ سبيلَ إِىلَ الصَّ ا وَ بُورً صَ  رَ ي اللُّبِّ أَنْ يُ  بِذِ رَ ا أحْ َّ مَ لِيىلَ ***خَ

***

ا تقديره: أنت، هو اسمه، املقدما: خرب تكون وأن املصدرية وما  =فعل مضارع ناقص منصوب بأن وفيه ضمري مسترت وجوبً
بِبْ إلينا بكونك املقدما. أَحْ دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بباء زائدة مقدرة وهو فاعل فعل التعجب، وأصل الكالم وَ

والشاهد فيه: (إلينا) حيث فصل بني فعل التعجب الذي هو أحبب وفاعله الذي هو املصدر املنسبك من احلرف املصدري 
ومعموله وهذا الفاصل جار وجمرور معمول لفعل التعجب.

(١) البيت من بحر الطويل، ومعناه: يا صديقي ما أحق وأوىل بصاحب العقل رؤيته كثري الصرب، أي: إين ألعجب من أحقية 
وأولوية كثرة الصرب به، ولكن ال طريق إىل أصل الصرب فضالً عن كثرته. 

اإلعراب: خلييل: مناد حذف منه حرف النداء، وياء املتكلم مضاف إليه، ما: تعجبية مبتدأ، أحر: فعل ماض دال عىل 
ا تقديره: هو يعود عىل ما التعجبية فاعل،  واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، بذي: جار وجمرور  التعجب، وفيه ضمري مسترت وجوبً
متعلق بـ(أحر) وذي مضاف، واللب: مضاف إليه أن: مصدرية ير: فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري 
ا تقديره: هو، وهو املفعول األول، صبورا: مفعول ثانٍ لري إذا قدرهتا علمية، فإذا قدرهتا برصية اكتفت بمفعول  مسترت جوازً
ا: حال من نائب الفاعل، وأن املصدرية  وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مفعول به  واحد هو نائب الفاعل، ويكون صبورً
لفعل التعجب، ولكن: حرف استدراك، ال: نافية للجنس، سبيل: اسم (ال)، إىل الصرب: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب 

ا. ال، أو اجلار واملجرور متعلق بسبيل أو بمحذوف صفة له، وعىل هذين الوجهني يكون خرب (ال) حمذوفً
الشاهد فيه: (بذي اللب) حيث فصل به بني فعل التعجب وهو أحر، ومفعوله وهو املصدر املؤول من أن ومعموله، وهذا 

الفاصل جار وجمرور متعلق بفعل التعجب، وهذا الفصل جائز يف األشهر من مذاهب النحاة. 

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۱۹  ـ 

(جـ) ال يصدأ الذهب.
( د ) انرب اجلند خلصمه كالسهم.

(هـ) عسى اهللا أن يتوب عىل العايص.
( و ) اتقى اهللا امرؤ عرف قدر نفسه.

طريقة  عىل  جارية  هى  وهل  فيها؟  رأيك  فام   ، ا  كثريً األساليب  هبذه  الناس  يتحدث  ١٠ـ  
التعجب؟

 ( أ )  هللا أنت من شهم !
ا بمذاكرة درسه!  (ب)  ما أولع حممدً

(جـ)  أكرم به من فتى !
( د )   ما أهوج عليا عند اإلجابة!

(هـ)  ما أشجع هذا الفارس!
( و )  ما أشبه الليلة بالبارحة !

* * *

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۲۱  ـ 

[آراء العلامء يف نعم وبئس وأقسام فاعلهام]
(١) ِ نيْ مَ انِ اسْ افِعَ ، رَ بِئْسَ مَ وَ نِعْ ــنيْ فَ تَرصِّ ُ مُ ـــريْ ــــالنِ غَ ***فِعْ (ص) 
ا)(٢) مَ رَ بَى الْكُ قْ مَ عُ َا كـَ(نِعْ هنَ ارَ قَ امَ ِ لـِ افَنيْ ضَ ) أو مُ ْ (أَلْ ينَ ارِ قَ ***مُ          
(٣)( هْ ُ عْرشَ مَ ا  مً وْ قَ مَ  كـَ(نِعْ َيِّزٌ  ممُ هْ ا يفــرسِّ ــرً مَ ضْ ــانِ مُ عَ فَ رْ ***ويَ          

(ش): مذهب مجهور النحويني: أن (نعم، وبئس) فعالن، بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهام، نحو: 
.( دٌ عْ ، وبئست املرأةُ دَ تِ املرأة هندٌ مَ (نِعْ

وذهب مجاعة من الكوفيني ـ منهم الفراء ـ إىل أهنام اسامن، واستدلوا بدخول حرف اجلر عليهام يف قول 
ة)،  قَ ِ رسَ ا  هَ وبِرُّ بكاءٌ  ا  هَ ُ نَرصْ لدُ  الوَ بِنْعمَ  ي  هِ ا  مَ (واهللا  اآلخر:  وقول   ( ُ ريْ العَ بئسَ  ىلِ  عَ  ُ ريْ السَّ (نعم  بعضهم: 
ِ لقول حمذوف واقع صفة ملوصوف حمذوف، وهو املجرور باحلرف  ولَنيْ مُ عْ عْل (نعم و بئس) مَ جَ عىل جَ رِّ وخُ
قُولٍ فيه نعم الولد؛ فحذف  ، وما هي بولدٍ مَ ُ قُولٍ فيه بِئْسَ الْعَريْ ٍ مَ ريْ ال (نعم و بئس) والتقدير: نعم السري عىل عَ

املوصوف والصفة وأقيم املعمول مقامهام مع بقاء (نعم و بئس) عىل فعليتهام.
وهذان الفعالن ال يترصفان: فال يستعمل منهام غري املايض،  والبد هلام من مرفوع هو الفاعل، وهو عىل 

ثالثة أقسام:
 Â Á À ومنه قوله تعاىل: نث  ،( األول:  أن يكون حمىل باأللف والالم، نحو: (نعم الرجل زيدٌ
Ãمث(٤) اختلف يف هذه (الالم). فقال قوم: هي للجنس حقيقة فمدحت اجلنس كله من أجل زيد، ثم 
ا اجلنس  ا، وكأنك (قد) جعلت زيدً ا بالذكر، فتكون قد مدحته مرتني وقيل: هي للجنس جمازً خصصت زيدً

كله مبالغة، وقيل: هي للعهد .
 o  nنث تعاىل:  قوله  ومنه  ا)  مَ رَ الكُ بىَ  قْ عُ مَ  (نِعْ كقوله:  (أل)  فيه  ما  إىل  ا  مضافً يكون  أن  الثاين: 

pمث(٥)
وبئس:  مؤخر،  مبتدأ  لفظه:  قصد  نعم:  إليه،  مضاف  مترصفني:  مضاف،  وغري  له،  نعت  غري:  مقدم،  خرب  فعالن:   (١)

معطوف عىل نعم، رافعان: خرب ملبتدأ حمذوف، أي: مها رافعان، وفيه ضمري مسترت فاعل، اسمني: مفعول به لـ(رافعان) .
(٢) مقارين: نعت لقوله اسمني يف البيت قبله، مقارين مضاف، أل: مضاف إليه مقصود لفظه، أو: حرف عطف، مضافني: 
وها  مسترت  ضمري  والفاعل  ماض  فعل  قارن  قارهنا:  مضافني،  بقوله  متعلق  وجمرور  جار  ملا:  أل،  مقارين  قوله  عىل  معطوف 
وعقبى  فاعل  عقبى:  ماض،  فعل  نعم  حمذوف،  لقول  جارة  الكاف  كنعم:  املوصول،  صلة  هلا  حمل  ال  واجلملة  به،  مفعول 

مضاف، الكرما: مضاف إليه وقرص للرضورة وأصله الكرماء.
ا: مفعول به، يفرسه: فعل مضارع واهلاء: مفعول به، مميز: فاعل يفرس  (٣) يرفعان: فعل مضارع وألف االثنني فاعل، مضمرً
واجلملة يف حمل نصب نعت لقوله مضمرا، كنعم: الكاف جارة لقول حمذوف، نعم: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت، قوما: 

متييز، معرشه: معرش مبتدأ خربه اجلملة التي قبله ومعرش مضاف واهلاء: مضاف إليه.
(٤) سورة األنفال . اآلية: ٤٠.
(٥) سورة النحل . اآلية: ٣٠.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۲۳  ـ 
(١) نْطِيــقُ ءُ مِ الَّ ــمُ زَ هُ أمُّ ــالً وَ فَحْ مُ لُهُ لُ فَحْ حْ بِيُّونَ بِئْسَ الفَ لَ ***والتَّغْ

وقوله:
ا(٢) ادُ زاد أبيــكَ زادً نِعْــم الــزَّ فَ ـا ادِ أبِيــكَ فينـَ ثْــلَ زَ دْ مِ وَّ ***تَــزَ

ل بعضهم، فقال :إن أفاد التمييز فائـدة زائدة عىل الفاعل ـ جاز اجلمع بينهام، نحو: (نِعْم الرجلُ  وفصّ
ا جاز اجلمع بينه وبني التمييز،  ) فإن كان الفاعل مضمرً الً زيدٌ جُ ل رَ جُ مَ الرَّ )، وإالَّ فال، نحو: (نِعْ دٌ يْ ا زَ سً ارِ فَ

. ( مَ رجالً زيدٌ ا، نحو: (نِعْ اتفاقً
[إعراب (ما) الواقعة بعد نعم وبئس]

(٣) لُ قُولُ الْفاضِ ا يَ و نِعْم مَ يف نَحْ ــلُ اعِ ــلَ فَ قِي ــزٌ وَ ِيِّ ــا ممُ مَ ***وَ  (ص) 
) وبئس ما، ومنه قوله تعاىل: نث2 3  امَّ  (ش): تقع (ما) بعد (نعم ، وبئس) فتقول: (نِعْم ما) أو (نِعِ

4 5 6مث(٤) نث= < ? @مث(٥).
(١) البيت جلرير، وهو من بحر البسيط، وفيه: يذم التغلبيني بدناءة األب وسوء العيش وأن نساءهم متتهن يف اخلدمة فتضعف، 

وتضطر إىل أن تتخذ من احلشايا ما يظهر عظم مؤخرهتا.
اإلعراب: التغلبيون: مبتدأ، بئس: فعل ماض إلنشاء الذم، الفحل: فاعل بئس، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب 
مقدم وقوله، فحل: من فحلهم مبتدأ مؤخر وفحل مضاف، واهلاء: مضاف إليه واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل رفع خرب 
املبتدأ الذي يف أول الكالم، فحال: متييز، وأمهم: الواو لالستئناف، أو عاطفة، أم: مبتدأ وأم مضاف والضمري مضاف إليه، 

زالء: خرب املبتدأ، منطيق: نعت لزالء أو خرب ثان .
)، حيث مجع يف كالم واحد بني فاعل بئس الظاهر وهو قوله الفحل والتمييز، وهو قوله:  الشاهد فيه: (بئس الفحل.. فحالً

فحال.
(٢) البيت جلرير من قصيدته التي يمدح هبا عمر بن عبد العزيز، والبيت من بحر الوافر، ومعناه: كن بيننا محيد السرية مثلام 

كان أبوك، وعش بيننا العيشة املرضية التي كان أبوك يعيشها، واختذ عندنا من األيادي واملنن ما كان يتخذه أبوك .
اإلعراب: تزود: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره: أنت، مثل: مفعول به لتزود، ومثل مضاف وزاد: مضاف إليه 
وزاد مضاف، وأيب: من أبيك مضاف إليه وأيب مضاف، والكاف: مضاف إليه، فينا: جار وجمرور متعلق بتزود، فنعم: الفاء 
تعليلية نعم: فعل ماض إلنشاء املدح، الزاد: فاعل نعم. واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب مقدم، زاد: مبتدأ مؤخر 

ا: متييز. وزاد مضاف، وأيب: مضاف إليه وأيب مضاف، والكاف: مضاف إليه، زادً
ا)، وذلك غري جائز  ا) حيث مجع يف الكالم بني الفاعل الظاهر وهو(الزاد) والتمييز وهو (زادً الشاهد فيه: (فنعم الزاد... زادً

عند مجهور البرصيني.
(٣) ما: مبتدأ، مميز: خرب املبتدأ، وقيل: فعل ماض مبني للمجهول، فاعل: خرب مبتدأ حمذوف، أي:  هو فاعل واجلملة من 
املبتدأ واخلرب يف حمل رفع نائب فاعل قيل، وهذه اجلملة هي مقول القول، يف نحو: جار وجمرور متعلق بمحذوف حال من 
(ما) أو من الضمري يف خربه، نعم: فعل ماض إلنشاء املدح والفاعل ضمري مسترت فيه، ما: متييز وقيل (ما)  فاعل ومجلة، يقول 
الفاضل: يف حمل نصب نعت ملا عىل األول ويف حمل رفع نعت للمخصوص باملدح حمذوف تقديره: نعم اليشء يقوله الفاضل .

(٤) سورة البقرة . اآلية: ٢٧١.
(٥) سورة البقرة . اآلية: ٩٠.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۲٥  ـ 

(ش) تستعمل (ساء) يف الذم استعامل (بئس)؛ فال يكون فاعلها إال ما يكون فاعالً لبئس، وهو املحىل باأللف 
) واملضمر  دٌ يْ ومِ زَ الَمُ الْقَ ) واملضاف إىل ما فيه األلف والالم، نحو: (ساء غُ والالم، نحو : (ساء الرجلُ زيدٌ

)، ومنه قوله تعاىل: نث¾ ¿ Â  Á Àمث(١). املفرس بنكرة بعده، نحو : (ساء رجالً زيدٌ
ويذكر بعدها املخصوص بالذم، كام يذكر بعد بئس وإعرابه كام تقدم .

) لقصد املدح أو الذم،  لَ عُ لْ فَعُال) إىل أن كل فعل ثالثي جيوز أن يبنى منه فِعلٌ عىل (فَ عَ وأشار بقوله: (واجْ
 ، رٌ لُ بَكْ جُ م الرّ لَؤُ ، وَ لُ زيدٌ جُ فَ الرَّ ُ ويعامل معاملة (نعم و بئس) يف مجيع ما تقدم هلام من األحكام، فتقول: (رشَ
لُ  جُ لُم الرَّ ) ومقتىض هذا اإلطالق أنه جيوز يف علم أن يُقال: (عَ فَ رجالً زيدٌ ُ ،  ورشَ ف غالمُ الرجلِ زيدٌ ُ رشَ وَ
لَ  عُ و وابنه به، ورصح غريه أنه ال جيوز حتويل (علم، وجهل وسمع) إىل فَ ثَّلَ هَ ) بضم عني الكلمة، وقد مَ زيدٌ
بضم العني؛ ألن العرب حني استعملتها هذا االستعامل أبقتها عىل كرسة عينها، ومل حتوهلا إىل الضم؛ فال جيوز 
لُ  جُ عَ الرَّ مِ سَ لُ عمرو، وَ لَ الرجُ هِ جَ ، وَ لِم الرجلُ زيدٌ لنا حتويلها، بل نبقيها عىل حاهلا، كام أبقوها؛ فتقول: (عَ

 .( بكرٌ
[أراء العلامء يف إعراب (حبذا والحبذا )]

بَّذا)(٢) حَ (ال  لْ  قُ فَ ما  ذَ دْ  رِ تُ إنْ  وَ لُ (ذا) اعِ ا) الفَ بَّذَ مَ (حَ ثْلُ نِعْ مِ ***وَ (ص) 
، كقوله: دٌ ، ويف الذم: ال حبذا زيدٌ يْ (ش): يُقال يف املدح: حبذا زَ

يَا(٣) ــذا هِ بَّ الَ حَ ــيٌّ فَ تْ مَ كِــرَ إذا ذُ هُ َ أنَّ ــريْ ــالَ غَ ــلُ الْمَ بّــذا أَهْ ***أالَ حَ                       

(١) سورة األعراف . اآلية: ١٧٧.
ا خرب املبتدأ، الفاعل: مبتدأ، وذا :خربه،  (٢) مثل: مبتدأ ومثل مضاف، نعم: قصد لفظه مضاف إليه، حبذا: قصد لفظه أيضً
الفاء  فقل:  لرتد،  به  مفعول  ذما:  أنت،  تقديره:  وجوبا  مسترت  ضمري  والفاعل  الرشط  فعل  مضارع  فعل  ترد:  رشطية،  وإن: 
ا تقديره: أنت، ال: نافية، حبذا: فعل وفاعل واجلملة مقول  واقعة يف جواب الرشط قل: فعل أمر والفاعل ضمري مسترت وجوبً

القول يف حمل نصب، ومجلة قل ومعموالته يف حمل جزم جواب الرشط .
(٣) البيت لكنزة هتجو فيه صاحبة ذي الرمة، وهو من بحر الطويل، ومعناه: تنبهوا ملا أذكره لكم، وهو أن أهل الصحراء 

يستحقون املدح والثناء اجلميل إال هذه املرأة فإهنا إذا ذكرت تستحق الذم. 
مضاف،  وأهل  مؤخر  مبتدأ  أهل:  مقدم،  خرب  رفع  حمل  يف  واجلملة  وفاعل  فعل  حبذا:  وتنبيه،  استفتاح  أداة  أال:  اإلعراب:   
واملال: مضاف إليه، غري: نصب عىل االستثناء، أنه: أن حرف توكيد ونصب، وضمري القصة والشأن اسمه، إذا: ظرف ضمن 
معنى الرشط، ذكرت: ذكر: فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث، مي: نائب فاعل ذكر واجلملة من الفعل ونائب الفاعل 
يف حمل جر بإضافة (إذا) إليها، فال: الفاء واقعة يف جواب الرشط (إذا)، ال: نافية، حبذا: فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب 
مقدم، هيا: مبتدأ مؤخر، ومجلة املبتدأ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب جواب الرشط غري اجلازم، ومجلتا الرشط وجوابه يف حمل 

رفع خرب أَن، وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بإضافة غري إليه.
الشاهد فيه: (حبذا أهل املال وال حبذا هيا) حيث استعمل حبذا يف صدر البيت يف املدح كاستعامل نعم واستعمل ال حبذا يف 

عجز البيت يف الذم كاستعامل بئس.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۲۷  ـ 

[إعراب االسم الواقع بعد (حب) وحركة احلاء]
(ص)

(١) ثُرْ ا كَ مُ احلْ امَ ونَ (ذا) انْضِ دُ بالبَا وَ رّْ بَّ أو فَجُ عْ بِحَ فَ ا) ارْ  (ذَ وَ ا سِ مَ ***وَ

بَّ  ) غري (ذا) من األسامء جاز فيه وجهان: الرفعُ بحب، نحو: (حَ بَّ (ش): يعني: أنه إذا وقع بعد (حَ
. بَّ بُبَ ثم أُدغمت الباء يف الباء فصار حَ )، وأصل حبّ حَ بَّ بزيدٍ ) واجلر بباء زائدة، نحو: (حُ زيدٌ

بَّ ذا) وإن وقع بعدها غري (ذا) جاز ضم احلاء  ثم إن وقع بعد (حب) (ذا) وجب فتح احلاء فتقول: (حَ
) وروي بالوجهني قوله: بَّ زيدٌ ، وحَ بّ زيدٌ وفتحها؛ فتقول: (حُ

(٢) تَلُ قْ ــني تُ تولَةً حِ قْ ــبَّ هبــا مَ حُ وَ ا هَ اجِ زَ مُ بِمِ نْكُ ا عَ تُلُوهَ : اقْ لْتُ قُ ***فَ

***

 وسو املوصول،  صلة  بمحذوف  متعلق  ظرف  سوي:  ارفع،  قوله:  وهو  عامله،  عىل  تقدم  مفعول  موصول  اسم  ما:   (١)
ا تقديره: أنت، بحب: جار وجمرور متعلق  مضاف، ذا: اسم إشارة مضاف إليه، ارفع: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوبً
بارفع، أو: عاطفة، فجر: الفاء: زائدة جر: فعل أمر معطوف عىل ارفع والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره: أنت، بالبا: قرص 
للرضورة جار وجمرور متعلق بجر، ودون: مضاف، ذا: مضاف إليه، واملراد لفظ ذا، انضامم: مبتدأ، انضامم: مضاف، احلا: 
قرص للرضورة مضاف إليه ومجلة، كثر: والفاعل املسترت يف حمل رفع خرب املبتدأ وتقديره: الكالم، وانضامم احلاء من حب حال 

كونه دون ذا كثري .
(٢) البيت لألخطل، وهو من الطويل، اللغة: اقتلوها الضمري يعود إىل اخلمر، وقتلها مزجها باملاء؛ ألنه يدفع سورهتا ويذهب 

بحدهتا.
بمزاجها:  عنكم  القول،  مقول  نصب  حمل  يف  واجلملة  ومفعوله  وفاعله  أمر  فعل  اقتلوها:  وفاعل،  فعل  فقلت:  اإلعراب:   
: الواو حرف عطف، حب: فعل ماض دال عىل إنشاء املدح، هبا: الباء: حرف جر  بَّ حُ جاران وجمروران متعلقان بـ(اقتلوا)، وَ
زائد واهلاء: فاعل حب مبني عىل السكون يف حمل رفع، مقتولة: متييز، أو حال، حني: ظرف متعلق بحب، تقتل: فعل مضارع 
إليها. حني  بإضافة  جر  حمل  يف  واجلملة  اخلمر،  إىل  يعود  هي  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني 
الشاهد فيه: (وحب هبا) فإنه يرو بفتح احلاء من حب وضمها والفاعل غري (ذا) وكال الوجهني  يف هذه احلالة جائز فإن 

كان الفاعل (ذا) تعني فتح احلاء.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۲۹  ـ 
١١ ـ بني موضع الشاهد فيام يأتى : 

̀ a مث (سورة الكهف. اآلية: ٢٩).  _    ̂  ( أ ) قال تعاىل: نث 
(ب) قال تعاىل: نث \ [ ^ _ مث   (سورة النحل. اآلية: ٥٩).

(جـ) قال تعاىل: نث ½ ¾  ¿ مث  (سورة النساء. اآلية: ٥٨).
( د ) قال تعاىل: نث ے ¡  ¢ مث  (سورة الزمر. اآلية: ٧٢).

(هـ) قال تعاىل: نث ( * + ,  - مث  (سورة الكهف. اآلية:٥).
* * *

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۳۱  ـ 

[أحوال أفعل التفضيل ]
 (ص)

ا (١) دَ رِّ جُ إنْ  نْ  بِمِ ظًا  لَفْ او  ا،  قْديرً تَ ا  ـهُ أَبَدَ لْ ـيـلِ صِ ـلَ التَّـفـضِ ــعَ ***وأفْ  
 (ش)  ال خيلو أفعل التفضيل عن أحد ثالثة أحوال :

ا فال بد  ا، الثالث: أن يكون باأللف والالم،  فإن كان جمردً ا، الثاين: أن يكون مضافً األول: أن يكون جمردً
دٌ أفْضلُ من عمرو، ومررت برجلٍ أفضلَ  يْ ا(٢) جارة للمفضل عليه ، نحو: زَ ) لفظاً، أو تقديرً نْ أن يتصل به (مِ
) وجمرورها للداللة عليهام كقوله تعاىل: نث Ú Ù Ø ×  Ö Õمث  نْ رو) وقد حتذف (مِ مْ نْ عَ مِ
 (٤)( نْ ا ال تصحبه (مِ ا)، وفهم من كالمه: أن أفعل التفضيل إذا كان بـ(أل) أو مضافً وأعز منك (نفرً أي : 
(٣)

رو، وال زيد أفضل الناس مـن عمرو. مْ نْ عَ لُ مِ دٌ األفضَ يْ فال تقول:  زَ
ا ، كاآلية الكريمة ونحوها، وهو كثري يف القرآن ، وقد  وأكثر ما يكون ذلك(٥) إذا كان أفعل التفضيل خربً

حتذف منه وهو غري خرب، كقوله:
لَّالَ (٦) ضَ مُ اكِ  وَ هَ يف  فُؤادي  ظَلَّ  فَ َالَ ر أَمجْ الْبدْ نَاكِ كَ لْ دْ خِ قَ تِ وَ نَوْ ***دَ

فأمجل أفعل تفضيل، وهو منصوب عىل احلال من التاء يف دنوت وحذفت منه (من) والتقدير: دنوت أمجل 
من البدر، وقد خلناك كالبدر.

(١) أفعل: مفعول به لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، وأفعل مضاف ، التفضيل: مضاف إليه، صله فعل أمر والفاعل ضمري 
ا: حال، أو لفظًا : معطوف عليه ، بمن: جار  ا تقديره : أنت واهلاء مفعول به، أبدا: منصوب عىل الظرفية، تقديرً مسترت وجوبً
ا  ا: جرد فعل ماض مبني للمجهول فعل الرشط، ونائب الفاعل ضمري مسترت جوازً وجمرور متعلق بصل، إن: رشطية، جردً

تقديره: هو واأللف لإلطالق وجواب الرشط حمذوف يدل عليـه سابق الكالم.
(٢)  جيوز أن يفصل بني أفعل التفضيل ومن اجلارة للمفضول بأحد شيئني، األول معمول أفعل التفضيل ،نحو : قوله تعاىل: 

نث ¨ © ª » ¬® مث  [األحزاب: ٦] .
الثاين، لو الرشطية ومدخوهلا  كقول الشاعر: 

مــن مــاء موهبــة عــىل مخر   ***ولفوك أطيبُ لو بذلت لنا  
(٣) سورة الكهف. اآلية: ٣٤.

(٤) ربام جاء بعد أفعل التفضيل املقرتن بأل أو املضاف (من) مثل: ولستُ باألكثر منهم حىص.
ا . (٥)  يريد أكثر ما يكون حذف (من) مع أفعل التفضيل املجرد من (أل) واإلضافة إذا كان أفعل خربً

(٦) البيت من بحر الطويل، ومعناه: دنوت وقد ظننا أنك أمجل من البدر وقد ظل قلبي مضلال يف هواك .
اإلعراب: دنوت: فعل وفاعل، وقد: الواو واو احلال قد: حرف حتقيق، خلناك: فعل ماض، وفاعله ومفعوله األول، كالبدر: 
جار وجمرور متعلق بـ(خلناك)، وهو: مفعول ثان خلال، واجلملة من الفعل ومفعوليه يف حمل نصب حال من التاء يف دنوت، 
أمجال: حال ثانية من التاء، فظل: فعل ماض ناقص، فؤادي: فؤاد اسم ظل، وفؤاد مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، يف هواك: 

اجلار واملجرور متعلق بقوله مضلال، وهو: مضاف والكاف: مضاف إليه، مضلال: خرب ظل.
الشاهد فيه:  (أمجال) حيث حذف من اجلارة للمفضل عليه مع جمرورها.  

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۳۳  ـ 

وال جيوز عدم مطابقته ملا قبله؛ فال تقول: الزيدون األفضل، وال الزيدان األفضل، وال هند األفضل،وال 
و. رٍ مْ نْ عَ يْد األفضل مِ ) ؛ فال تقول: زَ نْ اهلندان األفضل، وال اهلندات األفضل، وال جيوز أن تقرتن به (مِ

فأما قوله:
ـــر (١) اثـِ لِلْكَ ةُ  العِـــــزَّ إِنَّـــامَ  وَ ــىصً ــمْ حَ نْهُ ــرِ مِ ثَ ــتَ بِاألكْ لَسْ ***وَ

ا  ا بمحذوف جمردً م) متعلقً نْهُ فيخرج عىل زيادة األلف والالم، واألصل: ولست بأكثر منهم، أو جعل (مِ
. نْهمُ ثَرِ أكثَرَ مِ عن األلف والالم، ال بام دخلت عليه األلف والالم والتقدير: ولست باألكْ

وأشار بقوله: (وما ملعرفة أضيف ـ إلخ) إىل أن أفعل التفضيل إذا أضيف إىل معرفة وقصد به التفضيل 
جاز فيه وجهان:

أحدمها: استعامله كاملجرد فال يطابق ما قبله،  فتقول: (الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند 
أفضل النساء، واهلندان أفضل النساء، واهلندات أفضل النساء).

الثاين: استعامله كاملقرون باأللف والالم؛ فيجب مطابقته ملا قبله فتقول: الزيدان أفضال القوم، والزيدون 
أو  النساء،  لُ  فُضَ واهلندات  النساء،  فضليا  واهلندان  النساء،  فضىل  وهند  القوم،  وأفاضل  القوم،  أفضلو 

فضليات النساء.
ا البن الرساج،  وقد ورد االستعامالن يف القرآن الكريم فمن استعامله  وال يتعني استعامل األول خالفً
ا قوله تعاىل:  غري مطابق قوله تعاىل:نث < ? @ B A مث(٢)، ومن استعامله مطابقً
ملسو هيلع هللا ىلص: [أال  قوله  يف  االستعامالن  اجتمع  وقـد  مث(٣)،  نث ¢ £   ¤ ¥        ¦ § ¨ 
ون  أْلفُ يَ الَّذينَ  ا  نافً أكْ طَّئون  املُوَ ا  الَقً أَخْ مْ  نكُ اسِ أحَ ؟  القيامة  مَ  وْ يَ لَ  نازِ مَ منِّي  مِ  أقربِكُ وَ إيلَّ  مْ  بأحبكُ مْ  كُ أخبرُ

 .(٤)[ ونَ لَفُ ؤْ ويُ
ا مع جنوده عىل علقمة مع جنوده، وهو من بحر الرسيع ومعناه: يقول أنك لست بأكثر  (١) البيت مليمون األعشى يفضل عامرً

ا وإنام العزة تكون ملن هو األغلب يف الكثرة. منهم عددً
اإلعراب :لست: ليس فعل ماض ناقص وتاء املخاطب اسمه، باألكثر: الباء حرف جر زائد األكثر خرب ليس، منهم: جار 
للكاثر: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب  وجمرور متعلق يف الظاهر باألكثر، حىص: متييز، إنام: أداة حرص، العزة: مبتدأ ، 

املبتدأ.
الشاهد فيه : (باألكثر منهم) فإن ظاهره أنه مجع بني أل الداخلة عىل اسم التفضيل ومن اجلارة للمفضول عليه، وقد أجاز اجلمع بينهام 

أبو عمرو اجلرمي مستدالً هبذا البيت ونحوه  ،واجلمهور يمنعونه.
(٢) سورة البقرة. اآلية: ٩٦. أحرص مفعول ثان (لتجد) و (هم) مفعول أول ولو طابق لقال: أحرىص؛ فيكون مجع مذكر 

سامل حذفت نونه لإلضافة.
(٣) سورة األنعام. اآلية: ١٢٣.حيث أضيف أكابر ملجرميها مع مطابقته ملوصوفه املقدر أ: قومـًا أكابر.

(٤) رواه الطربانى ىف األوسط الصغري، وىف صحيح الرتغيب والرتهيب، وهو ىف رشح الرتمذ. حيث أفرد أحب وأقرب 
ومجع أحسن .  

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۳٥  ـ 

وهو  ينقاس،  ال  غريه:  وقال  ينقاس،  املربد:  قال  ال؟  أم  ذلك  ينقاس  وهل  طويلة،  عزيزة  دعائمه  أي: 
الصحيح. 

 D C وذكر صاحب الواضح أن النحويني ال يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال يف قوله تعاىل: نث
يِّـن، ويف بيت الفرزدق ـ  وهو الثاين: إن املعنى عزيزة طويلة، وأن النحويني ردوا عىل  FEمث (١)، إنه بمعنى هّ

أيب عبيدة ذلك، وقالوا: ال حجة يف ذلك له.
* * *

) وجمرورها عىل أفعل التفضيل] نْ [حكم تقديم   (مِ
ـا (٢) مَ ـدِّ ـقَ ا مُ ـنْ أبدً ــمــا كُ لَهُ فَ امَ هِ تَفْ سْ ) مُ نْ وِ (مِ نْ بِتلْ إِن تَكُ ***وَ (ص) 
ا (٣) دَ رَ ا وَ رً زْ يمُ نَ ــدِ ـبـارٍ التَّـقْ إخْ  لَدَ )؟ وَ ٌ َّنْ أنْتَ خريْ ثْلِ (ممِ مِ *** كَ  

نْ  لُ مِ ) جارة للمفضل عليه، نحو: (زيدٌ أفْضَ ا جيء بعده (بمنْ لَ التفضيل إذا كان جمردً عَ (ش) تقدم أن أفْ
) وجمرورها معه بمنزلة املضاف إليه من املضاف؛ فال جيوز تقديمها عليه ، كام ال جيوز تقديم  نْ رو) و(مِ مْ عَ
ا إىل اسم استفهام؛ فإنه جيب  املضاف إليه عىل املضاف، إال إذا كان املجرور هبا اسم استفهام ، أو مضافً

م أنت أفضل؟. الَمِ أهيِّ نْ غُ مِ مْ أنت أَفَضل؟ وَ نْ أهيِّ ٌ ؟ ومِ ريْ َّن أَنْتَ خَ ) وجمرورها، نحو: ممِ نْ حينئذ تقديم (مِ
ا وردا)، ومن  وقد ورد التقديم شذوذا يف غري االستفهام ، وإليه أشار بقوله: (ولد إخبار التقديم نزرً

ذلك قوله:
يَبُ (٤) نه أَطْ دَتْ مَ وَّ ا زَ ، بَلْ مَ لِ نى النَّحْ جَ دَتْ وَّ وزَ هالً  وسَ ال  أهْ لَنَا:  التْ  قَ ***فَ          

(١) سورة الروم. اآلية: ٢٧.
بقوله  متعلق  وجمرور  جار  بتلو:  وجوبــًا،  املسترت  املخاطب  ضمري  واسمه  الرشط  فعل  ناقص  فعل  تكن:  رشطية،  إن:   (٢)
: قصد لفظه مضاف إليه، مستفهام: خرب تكن، فلهام: الفاء لربط الرشط باجلواب، واجلار واملجرور  نْ مستفهام، وتلو مضاف، مِ
ا تقديره: أنت، أبدا: منصوب عىل الظرفية متعلق بقوله  متعلق بقوله: مقدما، كن: فعل أمر ناقص، واسمه ضمري مسترت وجوبً

ا: خرب كن، واجلملة من كن واسمه وخربه يف حمل جزم جواب الرشط. مقدمـًا، مقدمً
(٣) كمثل: الكاف: زائدة، مثل: خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك مثل، ممن: جار وجمرور متعلق بقوله خري، أنت: مبتدأ ، خري: 
خرب املبتدأ، واجلملة يف حمل جر بإضافة، (مثل) إليها، ولدي: ظرف متعلق بقوله: وردا، ولد: مضاف، وإخبار: مضاف 
ا يعود إىل  إليه، التقديم: مبتدأ، نزرا: حال من الضمري املسترت يف قوله: وردا، وردا: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت جوازً

التقديم واأللف لإلطالق واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو التقديم.
ا  ا سهالً واسعً (٤) البيت للفرزدق، وهو من بحر الطويل، ومعناه: فقالت لنا هذه املرأة عند قدومنا عليها: أتيتم أهالً وموضعً
ا بعسل النحل بل هو أطيب منه  ا شبيهً فأبسطوا أنفسكم واستأنسوا وال تستوحشوا، وملا أردنا الرحلة من عندها أعطتنا زادً

وألذ. 
بقال،  متعلق  وجمرور  جار  لنا:  هي  تقديره:  ا  جوازً مسترت  ضمري  والفاعل  للتأنيث  والتاء  ماض  فعل  قال  فقالت:  اإلعراب: 
ا=   ا أهالً ونزلتم موضعً أهال وسهال: منصوبان بفعل حمذوف واألصل فيهام أهنام وصفان ملوصوفني حمذوفني، أي: أتيتم قومً

رشح ابن عقيل





ـ   ۲۳۷  ـ 

 (ش) ال خيلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه، أو ال.
نْ  ا، نحو: زيدٌ أفضلُ مَ ا مسترتً ا، وإنام يرفع ضمريً فإن مل يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه مل يرفع ظاهرً
و ، ففي أفضل ضمري مسترت عائد عىل زيد؛ فال تقول: (مررت برجل أفضل منه أبوه) فرتفع أبوه بأفضل  رٍ مْ عَ

إال يف لغة ضعيفة حكاها سيبويه.
ا، وذلك يف كل موضع وقع فيه أفْعل  ا مطردً ا قياسً لَح لوقوع فعل بمعناه موقعه: صح أن يرفع ظاهرً فإن صَ
نَ يف عينه  سَ الً أحْ جُ بعد نفي أو شبهه ، وكان مرفوعه أجنبيا مفضالً عىل نفسه باعتبارين، نحو: (ما رأيت رَ
الً  جُ رَ رأيتُ  ا  نحو: (مَ  ، موقعه  بمعناه  فعل  وقوع  لصحة  بأحسن  مرفوع  فالكحل  زيد)  نيْ  عَ يف  منه  لُ  حْ الكُ
ة]  نْهُ يف عَرش ذي احلجّ مُ مِ وْ ا الصَّ بُّ إىلَ اهللا فِيهَ )، ومثله قوله ملسو هيلع هللا ىلص: [ما من أيام أحَ دٍ يْ زَ حلُ كَ نُ يف عيْنِهِ الكُ ْسُ حيَ

وقول الشاعر: أنشده سيبويه:
ادِيا(١) ـ  وَ ظْلِمُ ـ  حني يُ باعِ ـوادِي السِّ كَ  ال أَرَ بَاعِ وَ ادِي السِّ ىلَ وَ تُ عَ رْ رَ ***مَ

ا  ساريَ اهللاُ  قَى  وَ ا  مَ إالَّ  ـ  فَ  وَ أَخْ وَ ـيَّــــــةً ـئـِ هُ تَ كْبٌ أَتَـــوْ لَّ بِهِ رَ ***أَقَ

) مرفوع بأقل؛ فقول املصنف: (ورفعه الظاهر نزر) إشارة إىل احلالة األوىل، وقوله:  (ومتى عاقب  كْبٌ (فرَ
فعال) إشارة إىل احلالة الثانية.

***

(١) البيتان لسحيم بن وثيل، ومها من بحر الطويل، ومعنامها: مررت عىل وادي السباع فإذا هو قد أقبل ظالمه فال تضاهيه 
أودية وال متاثله يف متهل من يرده من الركبان وال يف ذعر املسافرين أو خوف القادمني عليه يف أي وقت، إال يف الوقت الذي يقي 

اهللا فيه السارين ويؤمن فزعهم .
وال:  إليه،  مضاف  والسباع:  مضاف  وادي:  بمررت،  متعلق  وجمرور  جار  وادي:  عىل  وفاعل،  فعل  مررت:  اإلعراب: 
متعلق  وجمرور  جار  كوادي:  أنا،  تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله  مرفوع  مضارع  فعل    :أر نافية،  ال:  للحال،  الواو 
مضاف  والسباع:  مضاف،  وهو  برصية  كانت  إن  ا  واديً قوله  من  وحال  علمية،  كانت  إن   ألر ثانيا  مفعوالً  بمحذوف 
تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله  مرفوع  مضارع  فعل  يظلم:  ا،  واديً من  ثانية  حال  بمحذوف  متعلق  ظرف  حني:  إليه، 

هو واجلملة يف حمل جر بإضافة (حني) إليها، واديا: املفعول األول ألر
ا وهو أفعل تفضيل به: جار وجمرور حال من ركب ، ركب: فاعل ألقل، أتوه: فعل وفاعل ومفعول   أقل: نعت لقوله واديً
ئِيَّة: متييز لركب، وأخوف: معطوف عىل أقل، إال: أداة استثناء ملغاة، ما: مصدرية ظرفية، وقى  واجلملة يف حمل رفع صفة، تَ

اهللا: وقى: فعل ماض، اهللا: فاعل، ساريا: قيل: هو مفعول به لوقى، وقيل: هو متييز ألفعل التفضيل الذي هو أخوف.
ا وهو قوله (ركب) فركبٌ مرفوع بأقل. الشاهد فيه: (أقل به ركب) حيث رفع أفعل التفضيل اسام ظاهرً
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ـ   ۲۳۹  ـ 

التدريبات العامة عىل املنهج
التدريب األول

ا رغبة يف ربط القواعد بعلم املعنى  ١ـ يسعدين كل السعادة أن تفهم املعاين النحوية التي تدرسها فهامً دقيقً
الذي يعد غاية كل لغوي وهو علم قائمة أصوله عىل أسس علمية مفهومة قواعدها من تأصيل علامئنا هلا. 

( أ ) أعرب ما فوق اخلط فيام سبق. 
(ب) وردت كلمة (كل) يف العبارة السابقة مرتني، فام الفرق بني استعامهلا يف املوضعني؟ 

(ج) استخرج من العبارة السابقة ما ييل: 
، ثم اجعله رصحيًا ثم أعرب معموليه. ـ ١ فاعالً مؤوالً
مفعوالً له. ـ ٢
مصدرين أحدمها مضاف إىل فاعله واآلخر إىل مفعوله. ـ ٣
ا، وبني نوعه. ـ ٤ مفعوالً مطلقً
فعالً مبنيا للمفعول، وبني مرفوعه. ـ ٥

٢ـ قال تعاىل: نث h g f مث   (سورة يونس . اآلية: ٤)، وقال نث ° ± ² ³ ´ 
μ ¶ مث  (سورة احلجر . اآلية: ٤٧)، وقال عز وجل نثZ Y X    W V U ]       \مث 
(سورة النحل . اآلية: ١٢٣). عني احلال وصاحبها ومسوغ جميئها من املضاف إليه يف اآليات السابقة مستدالً عىل 

ما تقول من قول ابن مالك التايل: 
هْ لَ مَ افُ  عَ ضَ تَىضَ  الْـمُ ا  اقْ إالَّ   إذَ افِ  لَه نَ  املُْضَ ــاالً  مِ ِــزْ  حَ الَ  جتُ ***وَ

ا ِيفَ الَ   حتَ ئِــهِ    فَ زْ ثْــلَ    جُ أوْ    مِ ا يفَ الَهُ   أُضِ ء   مَ زْ انَ    جُ ***أو    كَ

٣ـ ( أ ) قال الشاعر:
لُ ــذِ عْ ــمُ يَ هُ لُّ كُ ــيلِ فَ ــلِ أهْ ــ ــــيـ  اءِ النَّخِ َ رتِ نِي يفِ اشْ ونَ لُومُ ***يَ

ا للغة من لغات العرب وضح ذلك؟ وبِمَ تسمي هذه اللغة؟ وما حكمها؟  أتى هذا البيت موافقً
(ب) قال تعاىل: نث 5  6 7 مث  (سورة يونس . اآلية: ٧١).

)؟ وما الوجه الذي استبعده؟ وملاذا؟  مْ كُ اءَ كَ َ  ما الوجهان اللذان ذكرمها ابن عقيل يف نصب كلمة (ورشُ
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ـ   ۲٤۱  ـ 

التدريب الثانى
الركب،  عن  ختلف  شعبًا  إال  عظيمة  فائدة  الشعوب  (اإلنرتنت)  االجتامعي  التواصل  شبكة  أفادت  ١ـ 
ا  ا للصدق، ونعم خلقً فيها احلضارات تالقت يف جماالت عديدة، وهي صناعة متّسمة بالتقدم، وتفتقد أحيانً

الصدق. 
(أ) استخرج من الفقرة السابقة ما ييل: 

ا، واآلخر اتصلت به تاء التأنيث  وجوبًا، معلالً ملا تقول.  ـ ١  فعلني أحدمها اتصلت به تاء التأنيث جوازً
ا وبنيّ حكمه.    ـ ٢  متييزً
 فاعالً استرت وجوبًا، مع بيان السبب.  ـ ٣
، وبني رابطها بصاحبها.    ـ ٤  حاالً
 مستثنى، وبني حكمه.  ـ ٥
 أسلوب مدح، وأعرب املخصوص .  ـ ٦
 فاعالً جمازيا.  ـ ٧
 حرف جرّ أفاد معناه السببيّة. .    ـ ٨

(ب) أعرب ما حتته خط ىف العبارة السابقة. 
٢ـ اخرت اإلجابة الصحيحة ممّا بني القوسني: 

) الثانية يف املثال تعرب:  ا إالَّ أخاك. (إالَّ ( أ ) قام الطالب إال ّ زيدً
) األوىل ـ أداة استثناء). ا ل ـ (إالَّ (زائدة ـ توكيدً

 .( ا ـ بدالً (ب) بِع القمح مدا بدرهم (مدا ) تعرب: (حاالً ـ متييزً
ا).  ا ـ وجوبً واب) مفعول به مؤخر عن الفاعل: (جوازً واب. (الصّ (جـ) فعلت الصّ

 .( ( د ) ما أفاد الدواء إال املريض. (املريض) تعرب: (حاالً ـ مفعوالً به ـ فاعالً
ال عىل اجلمع. اذكر رأي البرصيني يف ذلك. ممثالً ملا  ٣ـ ( أ ) اختلف النحاة يف تأنيث الفعل مع الفاعل الدّ

تذكر. 
ا ضيفك فأكرم اليوم). بنيّ يف املثال السابق حكم تقديم املفعول عىل الفاعل. مع التعليل.  (ب) (أمّ
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ـ   ۲٤۳  ـ 

التدريب الثالث
١ـ يا بني، يسعدين أن تناقش أفكار اآلخرين مناقشة واعية وأنت متسلح بأنواع املعارف القائمة أركاهنا 

ا يف جمتمعك.  عىل أسس علمية هادفة أمالً يف إفادة بني وطنك ولتكون أكثر نفعً
( أ ) أعرب ما فوق اخلط فيام سبق. 

(ب) استخرج من العبارة السابقة ما ييل: 
. وبَنيِّ نوعها.           ١ـ حاالً

ا.           ٢ـ متييزً
ا، وبَنيِّ نوعه.           ٣ـ مفعوالً مطلقً

         ٤ـ مفعوالً له. 
، وآخر رصحيًا.           ٥ـ فاعالً مؤوالً

        ٦ـ ثالثة أحرف جر، أحدها لالستعانة، والثاين لالستعالء، واآلخر للتعليل. 
٢ـ ( أ ) قال ابن مالك يف باب املفعول املطلق: 

اجلذل.  وافرح  اجلد  كل  كجد  ***وقــد ينوب عنــه مــا عليه دل

عني ما ناب عن املفعول املطلق يف املثالني الواردين يف قول ابن مالك السابق، ورشط نيابة كل منهام. 
(ب) قال تعاىل: نث J I H G   F E D C مث 

(سورة املائدة . اآلية: ١١٥).
وقال سبحانه وتعاىل: نث \ [ ^    _  ` f e   d  c    b a مث          (سورة 

النور . اآلية: ٤). 
حدد النائب عن املفعول املطلق يف اآليتني السابقتني، وما رشط كل منهام؟ 
وكيف تدلل عىل أن ما ذكرته يدخل حتت مفهوم قول ابن مالك السابق؟ 

٣ـ ( أ ) قال الشاعر: 
ــم ــد ومحي ــلامه مبع ــد أس وق ــال املارقــني بنفســه ــوىل قت ***ت               

ما إعراب كلمة (مبعد)؟ وعالم تدل األلف يف «أسلامه»؟ وما اسم اللغة التي أتى هبا البيت السابق؟ وما 
حكمها؟ وما لغة اجلمهور فيه؟ 

والدين باإلسالم  الربية  عىل  فضلهم اهللا  فإن  ا  قريشً ***حاشا  (ب) 
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ـ   ۲٤٥  ـ 

التدريب الرابع
املسلم احلق من يتمسك برشع اإلسالم املتني؛ وهو فاهم تعاليمه؛ ففيه السعادة يف الدنيا، ويوم يقوم الناس 
لرب العاملني، وال هيمل يف دينه ورشعه إال اخلارسون الذين اقرتفوا املعايص فبئس ما يصنعون، ويوم القيامة 

لن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبًا.، وليفهموا ما ورد من الشعر الفصيح مثل قول الشاعر: 
وال دنيــا ملــن مل حيــي دينا أمانَ فال  ضاع  اإليامن  ***إذا 

استخرج من العبارة السابقة ما يأيت: 
ا بفعل حمذوف، وبني حكم حذفه. ( أ ) فاعالً مرفوعً

ا، وبني نوعه.  (ب) متييزً
ا وبني عالمة جره.  (ج) اسامً جمرورً
( د ) مستثنى، وبني عالمة إعرابه. 

(هـ) أسلوب ذم، وبني املخصوص بالذم. 
( و ) حاالً وبني نوعها. 

٢ـ ( أ ) من خالل دراستك هذا العام صوب ما تراه خطأ فيام يأيت مع التوجيه: 
ـ عندي عرشون من درهم. 

ا.  ا ما أحسن زيدً ـ ضاحكً
ـ قام هند.   

ا.  ـ رضبت إال زيدً
(ب) ضع «غري» بدل «إال» فيام يأيت وغري ما يلزم: 

ا           ما قام أحد إال زيدٌ  أو زيدً
٣ـ قال ابن مالك: 

الثنني أو مجع كفاز الشهدا ***وجرد الفعل إذا ما أسندا

والفعل للظاهر بعد مسند ***وقد يقال سعدا وسعدوا

واجلمع  التثنية  عالمة  إحلاق  يف  النحاة  مذاهب  من  مذهبني  إىل  السابقني   ِ البَيْتَنيْ يف  مالك  ابن  يشري   ( أ   )
بالفعل إذا أسند إىل فاعل مثنى أو جمموع، وضح ذلك. 
(ب) ما املراد بقوله: «والفعل للظاهر بعد مسند»؟ 
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ـ   ۲٤۷  ـ 

التدريب اخلامس
١ـ  قال ابن مالك:

ال وهَ مُ فٍ  ذْ حلَ انَ  كَ إنْ  أْنِيثًا  تَ ال   أَوَّ ثَــانٍ  ــبَ   سَ أَكْ بَّــامَ  رُ ***وَ  
اقرأ بيت ابن مالك السابق ثم أجب عام يأيت: 

( أ ) ما رشط اكتساب املضاف املذكر من املؤنث املضاف إليه التأنيث؟ 
جت غالمُ هند)؟  رَ ا لتأنيث املضاف إليه يف مثل قولك: (خَ ْ جيز تأنيث املضاف املذكر تبعً َ ملَ (ب) ملِ

(ج) بنيّ ما اكتسبه املضاف من املضاف إليه يف قوله تعاىل: نث ®̄   ° ± ² ³مث 
(سورة األعراف . اآلية: ٥٦).

طي أبوه هدية (ببناء الفعل املجهول)  ٣ـ ( أ ) حممد أُعْ
ليعمل  املفعول  اسم  اعتمد  عالم  وضح  ثم  معموليه،  وأعرب  السابق،  املثال  فعل  من  املفعول  اسم  غ  صُ

عمل فعله؟ 
ر املحذوف، واذكر نوعه وحكم حذفه وسبب احلذف يف املثال اآليت:  دِّ (ب) قَ

بكاء عىل عمرو وما كان أصربا ***أر أم عمرو  دمعها قد حتدرا

ْ معنى حرف اجلر الذي حتته خط فيام يأتى:  ٤ـ (أ) بَنيِّ
١ـ قوله تعاىل: نث ¨ © ª » مث  (سورة االنشقاق . اآلية: ١٩).

٢ـ قول الشاعر:
ــي رضاهــا لعمــر اهللا أعجبن ***إذا رضيــت عــىل بنــو قشــري  

(ب) صوب اخلطأ يف املثال اآليت مع التوجيه: 
(ما عليا أفضل).

رشح ابن عقيل





ـ   ۲٤۹  ـ 

ما  أو   ، تامٌّ لٌ  فِعْ إليه  أسنِدَ  به  مؤولٌ  أو  رصيح  اسمٌ      
ه،أصىل الصيغةِ واملحل واقع منه أو قائمٌ به. يشبهُ

٥ـ اسم الفاعل هو:

    ما دلَّ عىل احلدث واحلدوث وفاعله.
ثٍ ومفعوله. دََ اللة عىل حَ    ما صيغَ للدَّ

وخالفه  معناه،  عىل  اللة  الدَّ ىف  املصدر   ساو ما     
له. بنقصان بعض حروفه عن حروف فِعْ

¹    مفعول به لـ «تتقون».   ¸  ¶  μ نث  ٦ـ 
º«¼½مث

ا):  إعراب (يومً
   مفعول به لـ «كفرتم».

   مفعول به لـ «جيعل».
   ظرف زمان.

[البقرة:    خلوف اللبس، مع عدم وجود قرينة. nmمث   l   k نث  ٧ـ  
٢٨٢]، إنام وجب تقديم الفاعلِ عىل املفعولِ 

به:
متصل،  ضمري  به  واملفعول  الفاعلِ  من  كُال  ألن     

وال حرصَ ىف أحدمها
   ألن املفعول به حمصور فيه.

   ألن الفاعل ضمري متصل واملفعول به اسم ظاهر.
ا بـ«أل». ):   أن يكون مقرتنً ، بِئْسَ مَ ٨ ـ مـن أحـوال فاعـل (نِعْ

ا ملَِا فيه «أل».    أن يكون مضافً
ا ملضافٍ لـِمـَا فيه«أل».    أن يكونَ مضافً

   كل ما سبق.

رشح ابن عقيل





ـ   ۲٥۱  ـ 

التام  االستثناء  ىف  بـ«إال»  املستثنى  نصب  جيب     
املثبت.

١٣ـ القاعدة اخلطأ هى:

خيتص  ما  بعد  وقع  إذا  عنه  املشغول  نصب  جيب     
باألفعال.

   أنواع املفعول املطلق: مؤكد لعامله، مبني لنوعه 
مبني لعدده.

   االستثناء املفرغ «الناقص» يكون مثبتًا ومنفيا.
١٤ـ مثال لتمييز نسبة حمول عن املفعول به:   نث 5 6 7 مث [مريم من:٤]

    نث M  L K مث [القمر من:١٢]
   نث » ¬ ® ¯مث [مريم من:٧٤]

[الكهف  Úمث   Ù  Ø  ×   Ö نث     
من:٣٤]

١٥ـ (وصل املسافرون إال حقائبهم). هذا    ناقص مثبت منقطع.
:    تام موجب متصل.أسلوب استثناءٍ

   تام مثبت منقطع.

   تام مثبت متصل.

رشح ابن عقيل





فهرس املوضوعات
رقم الصفحةاملوضوعات

٥ ِ
  ................................. لِ اعِ النَّائِبُ عن الفَ

ِ ُ ِ ِ
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